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انتحال: یک سابقه
 چند پرسش

ــال۱۳۷۶،  س ــن  فروردی در 
و  ــگ  «فرهن ــریه   نش ــماره ۲۶  ش
توسعه» خبر (و سند) انتحال دونفر 
ــگاه های  ــی از دانش ــتادان یک از اس
معتبر دولتی را منتشر کرد. خالصه  
ــرا مقاله   ــود  که ظاه ــتان این ب داس
پژوهشی مندرج در نشریه  «علمی-
ــا به  ــگاه تقریب ــی» آن دانش پژوهش
ــه  فصلی از  ــی برگرفته/ترجم تمام
کتاب منتشرشده در سال۱۳۶۷ بود. 
ــریه  «فرهنگ و  مولفان مقاله از نش
ــکایت کردند (احتماال  ــعه» ش توس
ــت) و  ــا هتک حرم ــرا ی ــل افت به دلی
ــه، دادگاه مطبوعات  پس از محاکم
ــه  ــه را تبرئ ــن مجل ــوول ای مدیرمس
ــوم آن  ــیوه  مرس ــرد. از قضا، به ش ک
ــه تلویزیون گزارش بعضی  دوران ک
جلسات دادگاه مطبوعات را پخش 
ــن دادگاه نیز از  ــزارش ای ــرد، گ می ک
ــبکه  اول تلویزیون پخش شد. این  ش
ــر انتحال را از  ــش تلویزیونی خب پخ
سطح یک رسانه  نه چندان پرتیراژ به 
ــانه  ملی کشاند  خبری در سطح رس
که قاعدتا نباید از چشم اولیای امور 

دور مانده باشد. 
ــای  ــازه  ادع ــر ت ــدن خب ــا پیچی ب
ــابقه و  ــتادان باس انتحال یکی از اس
ــگاه تهران در فضای  عالیرتبه  دانش
مجازی، این سابقه به خاطرم رسید 
ــش های  و فکر می کنم تامل در پرس
ــدن  ــت به روشن ش ــن اس ــر ممک زی
فرآیند های نظارت و پاسخگویی در 

نظام دانشگاهی ایران کمک کند: 
ــه چه  ــدا ب ــتادان بع ــن اس ۱- ای
مراتب و مناصبی رسیدند و چگونه؟ 
این استادان در مواجهه با همکاران 
خود چگونه با این موضوع برخورد 

کردند؟ 
ــکده/  ــادی در دانش ــا نه ۲- آی
ــت/ دارد که  ــود داش ــگاه وج دانش
ــای انتحال  ــف ادعاه ــّم و کی به ک
رسیدگی کند؟ آیا آیین نامه ای برای 
ــت/  ــا انتحال وجود داش ــه ب مقابل
ــر آری، نهاد موردنظر چه  دارد؟ اگ
واکنشی در برابر این موضوع نشان 
ــگاه  ــزه  دانش ــات ممی ــا هی داد؟ آی
ــه این  ــراد ب ــای آن اف ــگام ارتق هن
مقاله نیز امتیاز داد؟ چه تمهیداتی 
برای جلوگیری از انتحال اندیشیده 

شد؟ 
۳- آیا نشریه  مذکور هرگز به این 
ــا این موضع  ــوع پرداخت؟ آی موض
داوری  ــیوه   ش در  ــه  ک ــد  ش ــبب  س
ــود؟ آیا مانند  ــاالت تجدیدنظر ش مق
ــریه «ارگانون اف» در مورد اخیر  نش
دانشگاه تهران، با پس گرفتن مقاله، 
ــدگان خود و جامعه  علمی  از خوانن

معذرت خواست؟ 
و  ــوم  عل وزارت  ــا  آی  -۴
ــازمان  س ــا  ی ــت  وق ــی  آموزش عال
ــی کل کشور به موضوع ورود  بازرس
پیدا کرد و به دانشگاه مذکور تذکری 
داد؟ آیا شورایی که در وزارت علوم 
ــی به نشریات  درجه  علمی-پژوهش
می دهد،۶ از موضوع باخبر شد و در 

مقابل آن واکنش نشان داد؟ 
ــل  حاص ــروز  ام ــت  وضعی
ــام  نظ در  ــه  ک ــت  اس ــی  فرآیند های
ــابقه  دیرپایی دارد.  دانشگاهی ما س
ــا  فرآینده آن  در  ــکاش  کن ــدون  ب
در  ــر  اخی ــال  انتح ــه  ب ــوان  نمی ت

دانشگاه تهران پرداخت. 
* دانش آموخته رشته مطالعات 
فرهنگی  و سیاستگذاری در آموزش

تامل كوتاه

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
ــت که  ــش از دوهفته اس بی
ــای مجازی  ــی در فض مطالب
ــه  ک ــت  اس ــده  ش ــر  منتش
ــی  خاتم ــود  آقای دکترمحم
ــفه  فلس ــروه  گ در  ــه  ک  - را 
دانشگاه تهران استادتمام هستند - به سرقت گسترده و مکرر علمی 

متهم می کنند. 
اولین اتهام این بود که بخش هایی از رساله دکترای آقای خاتمی 
ــد)  ــاع کرده ان ــتان از آن دف ــگاهی در انگلس ــه در۱۹۹۶ در دانش (ک
ــندگانی  ــان جمالتی را از نویس ــن معنا که ایش ــت، به ای ــول اس منح
ــند یا حتی  ــندگان ارجاع داده باش ــد بدون اینکه به آن نویس آورده ان
ــاله آقای خاتمی و  ــبختانه متن رس ــند. خوش از آنان ذکری کرده باش
آثار برخی از آن نویسندگان در اینترنت در دسترس همگان هست و 
صحت ادعا را می شود بررسی کرد. در دنیای آکادمیک دوقرن اخیر، 

اتهام انتحال در همین ابعاد هم اتهام بسیار سنگینی است. 
ــود از انکار و  ــه این اتهام، ترکیبی ب ــی از اولین واکنش ها ب بعض
ــاید معیارهای آکادمیک غربی در این مورد  حیرت و گاه ذکر اینکه ش
ــرایط ما باشد و نیز اینکه  ــختگیرانه یا نامتناسب با ش بیش از حد س
این را باید در نظر داشت که دوران نگارش رساله دکترا - به ویژه در 
غربت - دوران سختی است و چه بسا که در این دوران برای هرکس 
ــار  ــد. اما از یکی-دو روز بعد از انتش ــرک اولی رخ بده ــواردی از ت م
ــد، از این نوع که  ــه اتهامات متعدد دیگری هم مطرح ش ــام اولی اته
آقای دکترخاتمی نوشته های کسان دیگری را با تغییرات بسیار کمی 
در متن به نام خود منتشر کرده اند. یعنی اگر ادعای اولیه این بود که 
ــته های افراد متعددی با چسب  در رساله دکترای آقای خاتمی نوش
و قیچی کنار هم گذاشته شده بدون اینکه تصریح شده باشد که این 
جمالت از آقای خاتمی نیست، در مجموعه دوم از اتهامات، صحبت 
از این است که مثال فیلسوفی به نام اندرو کارپنتر مقاله منتشر کرده 
ــوض کرده اند و با  ــت و آقای دکترخاتمی عنوان مقاله را ع ــوده اس ب
اضافه کردن چکیده ای، مقاله را به نام خود در نشریه دیگری منتشر 
ــماره  ــی در همین ش ــتثنای مهم که در گزارش ــا یک اس ــد. (ب کرده ان
روزنامه به آن پرداخته شده است، بقیه اقالمی که آقای دکترخاتمی 
ــی.) هم  ــتند مقاالتی اند به زبان انگلیس ــان هس ــم به سرقت ش مته
ــده به نام آقای دکتر خاتمی در دسترس است و  نوشته های منتشرش
ــرقت  ــاری که اتهام زنندگان ادعا می کنند آقای دکتر خاتمی س هم آث

کرده اند. 
ــه  ک ــی ای  بین الملل ــالت  مج از  ــی  یک ــه،  دوهفت ــن  ای در 
آقای دکتر خاتمی در سال۲۰۰۳ چنان مقاله ای در آن منتشر کرده اند 
ــده  ــرده و توضیح داده که مقاله منتشرش ــمی صادر ک بیانیه ای رس
ــمی اش برداشته چراکه  ــایت رس به نام آقای دکترخاتمی را از وب س
ــردن انتحال،  ــن محکوم ک ــوده؛ مجله، ضم ــده منتحل ب ــوم ش معل
ــت. نیز، در  ــنده اصلی عذرخواهی کرده اس ــدگان و از نویس از خوانن
ــده بود حاوی مقاالتی در پدیدارشناسی  ــال۲۰۰۵ کتابی منتشر ش س
ــت. در صفحه  ــه یکی از آنها به نام آقای دکتر محمود خاتمی اس ک
ــر، عنوان مقاله ای که  ــایت رسمی ناش مربوط به این کتاب در وب س
ــر شده بوده را برداشته اند و نوشته اند  به نام آقای دکترخاتمی منتش
که مقاله به سبب رفتار غیراخالقی حذف شده است. سردبیر فعلی 
ــارات شپرینگر هم (که مقاله ای را در سال۲۰۰۷  یکی از مجالت انتش
با نام آقای دکترخاتمی منتشر کرده است) شخصا واکنش نشان داده 

است. 
ــفه اش به این  ــروه فلس ــران و گ ــگاه ته ــمی دانش و واکنش رس
ــت، هیچ. هیچ،  ــت؟ تا امروز که پایان آبان اس ــات چه بوده اس اتفاق
ــگاه از اتهامات خبردار شده  نه حتی در حد بیانیه ای که بگوید دانش
است و رسیدگی خواهد کرد. البته که باید به متهم امکان دفاع داد، 
اما هیچ محکمه ای همیشه منتظر حضور متهم نمی ماند (وانگهی، 
ــیاری در این دوهفته گفته اند، تصورش آسان نیست که  چنان که بس
ــرد). به نظرم در  ــه از خود دفاع خواهند ک ــی چگون آقای دکترخاتم
ــت که به شهروندان اطمینان  ــگاه تهران بوده اس اینجا وظیفه دانش
بدهد که با دقت و سرعت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در مقام 
ــووالن ورزش کشور  ــد در سال های اخیر مس ــه، به نظر می رس مقایس
ــی با شفافیت بیشتری  ــایعاتی درباره رسوایی های ورزش در مورد ش

عمل کرده اند. 
ــتر  ــد که هر قدر نهادی قدرت جامعه و مردم را بیش به نظر می رس
بداند خود را بیشتر به پاسخگویی و رفتار شفاف مجبور می یابد. وقتی 
در ۲۰۱۲ معلوم شد که نویسنده مجله تایم و مجری برنامه مشهوری 
ــراف از مقاله  ــی ان ان در مقاله ای از ایده های چند پاراگ ــبکه س در ش
ــت بدون اینکه به آن مقاله ارجاع  ــخص دیگری استفاده کرده اس ش
ــی ان ان به سرعت واکنش نشان دادند و خود آن  داده باشد، تایم و س
ــنی عذرخواهی کرد. (تکرار کنم: این  ــخص هم به سرعت و به روش ش
مجری و نویسنده مشهور فقط از ایده های کسی استفاده کرده بود، نه 
ــد.) تفاوت رفتار  ــر کرده باش اینکه مقاله او را بالکل به نام خود منتش
ــه عمومی هم تغذیه  ــات - که از بودج ــگاه تهران با این موسس دانش

نمی کنند - آشکار است و گمان نکنم تفصیل بیشتری بطلبد. 
ــرد یا نه.  ــدی ای خواهد ک ــدام ج ــگاه تهران اق ــم دانش نمی دان
ــخصا حال ناخوبی خواهم داشت اگر دانشگاهی که سه سال در  ش
ــتندی واکنشی  آن تحصیل کرده ام در قبال چنین اتهامات مهیب مس
نشان ندهد. در مرتبه ای عینی تر، نمی دانم چه می شود نتیجه گرفت 
ــور وقتی که دانشگاه مادر چنین  در مورد وضعیت آموزش عالی کش

وضعیتی داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۸
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صفحه 8 محمدرضا بهشتی: فهم دیگری به مثابه بخشی از خود
صفحه 8 بابک احمدی: زندگی یعنی «دیگری» و مرگ یعنی «من»

صفحه 10 گفت وگوی متفاوت سعید فائقی درباره بازی بزرگ پایتخت

ــر ۱  پنجم نوامب  (daily nous) ــوس  دیلی ن ــایت  س
مقاله ای تحت عنوان «نمونه ای از انتحال گسترده 
ــت میهمان)» منتشر  کرد که به ماهیت معرفتی  (یادداش
ــی،  ــود خاتم ــی دکتر محم ــار انگلیس ــداری در آث و امانت
ــت.  ــه اس ــران، پرداخت ــگاه ته ــفه دانش ــتاد تمام فلس اس
ــرای محمود خاتمی در  ــاله  دکت مقاله بخش هایی از رس
ــگاه دارام انگلستان را نقل می کند که در سال۱۹۹۶  دانش
ــت بخش هایی  ــه مدعی اس ــده. این مقال ــاع ش از آن دف
ــه از کتابی  ــده، کلمه به کلم ــان ذکر ش ــاله ایش که در رس
ــت. این در حالی  ــر شده اس ــده که در ۱۹۷۴ منتش نقل ش
ــان هیچ اشاره ای  ــت منابع رساله   ایش ــت که در فهرس اس
 Sami S.) ــامی هاوی ــده. جالب  آنکه س به این کتاب نش
ــان۱» را در  ــالمی و عرف ــاب «طبیعت گرایی اس Hawi) کت
ــال ۱۹۷۴ درباره  ابن طفیل نوشته بود و رساله  محمود  س
ــاله نام صدرا  ــاره مالصدرا بوده و در این رس ــی درب خاتم
ــده است. این مقاله همچنین  جایگزین نام «ابن طفیل» ش
ــاله  او نیز از کتاب های  ــت بخش های دیگر رس مدعی اس
ــده. در بخش دوم مقاله نیز به کتابی  دیگری برداشته ش
ــوبژکتیویته  ــفه اُنتتیک س ــات فلس ــوان «مقدم ــت عن تح
ــده و چنانکه از  ــی۲»  پرداخته ش ــر نزد محمود خاتم بش
عنوان بر می آید درباره  آثار فلسفی محمود خاتمی است. 
ــوفیا تیلور (Sophia Taylor) است  نویسنده این کتاب س
که جست وجو در گوگل هیچ نتیجه ای درباره او نمی دهد 
و می تواند نامی مجهول الهویه باشد. این کتاب هم اکنون 
ــایت دیلی نوس  ــده، اگرچه س از فضای اینترنت حذف ش
ــایت Scribd آپلود کرده و در دسترس همگان  آن را در س
ــر دکتر مولر-  ــر این کتاب -خانه  نش ــت. ناش قرار داده اس
ــر  ــا ۱۰ کتاب از محمود خاتمی منتش ــال ۲۰۱۰ دقیق در س
ــن کتاب ها در هیچ یک  ــخه هم از ای کرده که حتی یک نس
ــگاه تهران موجود نیست. اما آنچه  از کتابخانه های دانش
ــگاه های ایران انتشار کتاب به زبان  ــلم است در دانش مس
ــیار به  ــتادان از رتبه دانش ــی در فرآیند ارتقای اس انگلیس
ــت. این در حالی است که  ــتاد تمام بسیار تاثیرگذار اس اس
ــود خاتمی، تالش هایی  ــار خبر انتحال محم پس از انتش
ــای اینترنت صورت  ــردن ردپای او در فض برای کم رنگ ک
ــد و صفحه  ــترس خارج ش ــایت او از دس ــت. وب س گرف
ــرح و تعدیل و از نو  ــس از مدتی ج ــای او نیز پ ویکی پدی

بازنویسی شد. 

کاوه الجوردی، مترجم و مدرس فلسفه اخالق در ۲ 
وبالگ خود ضمن توضیح درباره ادعای این مقاله 
ــه نمونه  دیگری  ــد ب ــاره ش ــی از آن اش که در باال به بخش
ــت. محمود  ــاره کرده اس ــود خاتمی اش ــال محم از انتح
ــر کرد تحت  عنوان  ــال ۲۰۰۳ مقاله ای منتش خاتمی در س
«جست وجوی معرفت شناختی: از امکان تجربه به امکان 
ارتباط۳» در یکی از معتبرترین ژورنال های فلسفه تحلیلی، 
ــه در صفحات  ــه ک ــن مقال ــون اف (Organon F). ای ارگان
ــا کلمه به کلمه  ــده تقریب ــر ش ۳۵۷تا۳۷۹ این مجله منتش
ــون: فلسفه  ــت با عنوان «از کانت تا دیویدس مقاله ای اس
ــتعالیی  ــتدالل اس ــتعالیی۴» در کتاب «اس ــر اس ــده ام و ای

ــا این همه، پس از  ــته اندرو ان. کارپنتر. ب ــن» نوش دیویدس
ــایت ارگانون اف در بیانیه ای  ــار مقاله دیلی نوس، س انتش
ــایت خود  ــن اعالم حذف مقاله محمود خاتمی از س ضم
ــد که این مقاله تقریبا رونوشت طابق  ــت: «معلوم ش نوش
ــخص دیگری نوشته  ــت که ش النعل بالنعل اثر دیگری اس
ــر می گیرند،  ــال را عموما جرمی جدی در نظ ــت. انتح اس
ــوی حمایت می کند  ــه قانونی که از مالکیت معن هم علی
ــم بر ضد بنیادی ترین اصول اخالقی حاکم بر پژوهش  و ه
ــت و هیچ  ــول پایبند اس ــه این اص ــون اف ب ــی. ارگان علم
ــفانه،  ــد بر نمی تابد. متاس فعالیتی را که بر خالف آنها باش
ــار، نه داوران ما و ویراستاران نتوانسته بودند  در زمان انتش

تشخیص دهند مقاله  ای که محمود 
ــتاده بوده، سرقت ادبی  خاتمی فرس
ــت. ارگانون اف قربانی یک عمل  اس
ــت.  اس ــی  غیرقانون و  ــی  غیراخالق
ــر و نیز از  ــم از اندرو ان. کارپنت مایلی
ــار این مقاله  ــدگان برای انتش خوانن
عذرخواهی کنیم.۵» اما ابعاد ماجرا 
ــت که در وهله  ــترده تر از آن اس گس
ــری،  ــو پالی ــد. فابی ــور می ش اول تص
سردبیر مجله Topoi در کامنتی که 
ــایت دیلی نوس  زیر مقاله اصلی س
ــت، مثال های دیگری از انتحال  نوش
ــه مقاله ای  ــی را آورد، از جمل خاتم
ــده  ــر ش ــه در مجله خود او منتش ک

است. 

ــد روز از خبر ۳  ــت چن با گذش
ــایت دیلی نوس و بهت  س
ــفی از  ــگاهی و فلس ــه دانش جامع
ــماعیل  ــر پوراس ــرا، یاس ــاد ماج ابع
مترجم کتاب «روانشناسی فلسفه» 
ــفه  ــود خاتمی در وبالگ فلس محم
علم، این کتاب را نیز رونوشت کتابی 

با این مشخصات معرفی کرد: 
 .۱۹۱۶ .Mercier, Désiré, et al

A Manual of Modern Scholastic Philosophy. Lon-
don: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd

ــا برگرفته از  ــفه» عین ــی فلس ــه او «روانشناس ــه گفت ب
ــت (از صفحه ۱۶۱  ــن کتاب اس ــل psychology همی فص
ــایت دیلی نوس در  ــاره به مقاله س تا ۳۲۹). او ضمن اش
ــود به یکی از  ــال محمود خاتمی در وبالگ خ ــد انتح تایی
مقاالت خاتمی نیز پرداخته است. پوراسماعیل با بررسی 

ــتی تحت عنوان «انتحال  ــی از این مقاله در پس بخش های
ــی خاصی از  ــورد نوع ــد: «در این  م ــف» می نویس مضاع
انتحال رخ داده است. یعنی اوضاع چنان است که گویی 

نویسنده از مقاله  منحول خود، انتحال کرده است.» 

ــگاه تهران ۴  ــوی دانش ــود خاتمی اکنون از س محم
ــر  ــه س ــادا ب ــی در کان ــت پژوهش ــرای یک فرص ب
ــرای برقراری تماس  ــفانه تالش های ما ب ــرد و متاس می ب
ــا حمید  ــن منظور ب ــید. به همی ــه ای نرس ــه نتیج ــا او ب ب
ــران تماس  ــگاه ته ــفه دانش ــب زاده، مدیر گروه فلس طال
ــدیم. وی  ــان جویا ش ــون کار را از ایش ــم و چندوچ گرفتی
ــرقت ادبی گفت: «پس از  ضمن محکوم کردن هرگونه س
ــار مقاله ای درباره رساله دکترا  انتش
ــاب دکتر خاتمی در فضای  و چند کت
ــا کردیم در  ــان تقاض مجازی از ایش
ــح دهند تا  ــاله توضی ــورد این مس م
ــم از او حمایت کنیم. اما هیچ  بتوانی
ــان دریافت نکردیم.  ــخی از ایش پاس
ــیار مهمی  ــاله بس ــر حال مس به ه
است و گروه فلسفه دانشگاه تهران 
اصل این مساله را محکوم می کند و 
به زودی اعالم موضع خواهد کرد.» 
ــه قضاوت  ــاره ب ــا اش ــب زاده ب طال
ــن مقاله و  ــدق و کذب ای ــاره ص درب
ــان افزود:  ــری درباره ایش تصمیم گی
ــاره این مورد خاص را  «قضاوت درب
باید یک مرجع قانونی انجام دهد و 
ــت دانشگاه  به همین منظور از ریاس
ــن  ــم ای ــت کرده ای ــران درخواس ته
ــاله را بررسی کرده و نظر و رای  مس

نهایی شان را اعالم کنند.» 
ــه گویا  ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــاله را باید ورای تقلب یا انتحال  مس
ــی و در قاموس یک  ــود خاتم محم
گزارش خبری جست؛ ساجد طیبی، 
ــفه تحلیلی  ــم و مدرس فلس مترج
ــگزاری پایان نامه  در وبالگ خود جمله ای از بخش سپاس
ــگاه دارام نقل کرده که پرسش ها  دکترای ایشان در دانش
را ورای جذابیت های احتمالی ژورنالیستی و دغدغه های 
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ــران صورت  ــف وزارت علوم ای ــه لط ــق ب ــن تحقی «ای
گرفت که همین جا مراتب تشکر خود را از این نهاد اعالم 

می دارم.»
ــان  ــه آیا ایش ــت ک ــش این اس ــه طیبی، پرس ــه گفت ب
ــگاه تهران، با بورسیه  ــته با مدرک دکترا از دانش می توانس
ــگاه دارام  ــود را در دانش ــرای خ ــوم، دوره دکت وزارت عل
ــخ به این پرسش شاید از یک  ــتان سپری کند؟ پاس انگلس
کلمه فراتر نرود، اما آنچه به بهانه بحث انتحال محمود 
ــرار واژه  ــر از بیان و تک ــده، قطعا فرات ــی مطرح ش خاتم
ــازی»  ــه تحت عنوان «کتاب س ــت، فراتر از آنچ تقلب اس
ــتادان و مقاله و پایان نامه فروشی نزد دانشجویان  نزد اس
ــت. البته واضح و مبرهن  ــال های اخیر باب شده اس در س
ــت که این گزارش در پی انکار تام وتمام دستاوردهای  اس
ــر  ــانی که از س ــت (کس ــگاهی در ایران نیس علمی دانش
ــخصی و سیاسی خود به کار  ــق به دانایی و عالقه  ش عش
ــر قضا آثار  ــت ب ــت می زنند و دس ــی دس عملی و پژوهش
ــد به  ــمندی نیز خلق می کنند) بلکه صرفا می کوش ارزش
یکی از مهم ترین معضالت حاکم بر وضعیت آکادمی در 

ایران اشاره کند. 

ــتادان تا ۵  ــد کتاب تا جعل مقاله؛ از رتبه اس از تولی
مدرک دانشجویان

ــب در  ــال و تقل ــتان انتح ــد داس ــر می رس ــه نظ ب
ــگاه های ایران را چه از باال و چه از پایین بخوانیم،  دانش
ــتادان برای باالبردن  ــان خواهد بود. اس نتیجه کار یکس
رتبه علمی خود باید دست به تولید کتاب و مقاله بزنند 
ــجویان نیز باید برای دریافت مدرک دانشگاهی،  و دانش
ــد بر مدرک گرایی و نبود  ــه و پایان نامه بخرند. تاکی مقال
ــار نگاه کّمی محض  ــامانه های نظارتی صادق در کن س
ــران، الزاما چنین  ــگاه های ای ــی دانش ــاختار علم به س
وضعیتی را به بار خواهد آورد که در حقیقت، صورتی 
از صنعت کتاب سازی، مقاله نویسی و پایان نامه  فروشی 
ــه علمی ما در  ــت. آنچه در نهایت تعیین کننده رتب اس

جهان است. 
ــه خیابان انقالب  ــم گذارش ب ــر فردی که یک بار ه ه
ــد، با سیل انبوه تبلیغات برای نوشتن پایان نامه  افتاده باش
ــده است. حتی در برگه های تبلیغ  و مقاالت ISI مواجه ش
ــمی  ــویم که به طور رس ــر می ش ــزی باخب ــود مراک از وج
ــده اند؛ فروش پایان نامه  و مقاال ت  برای همین کار ثبت  ش
پژوهشی. پایان نامه هایی که باید نتیجه  پژوهش چندساله  
ــد، به راحتی خرید وفروش می شود و از  یک دانشجو باش
ــتادان دفاع  ــت اس ــکده های ما زیردس آن مهم تر در دانش

می شوند و حتی نمره قبولی باالیی هم می گیرند. 
واقعیت این است که دالیل متعددی می توان برای 
ــمرد  ــگاه های ایران برش ــی در دانش این تجربه پژوهش
ــر تداخل گفتار از باال و پایین در  ــاله اصلی بر س اما مس
ــت؛ یعنی پیداکردن رگه هایی از  دانشگاه های ایران اس
ــتادان در رفتار علمی دانشجویان و  عملکرد علمی اس

بالعکس.
ادامه در صفحه ۹

از کتاب سازی تا پایان نامه فروشی؛ از گذشته استادان تا آینده دانشجویان

ورای تقلب و  انتحال
حمید طالب زاده: گروه فلسفه دانشگاه تهران اعالم موضع می کند

 كاوه الجوردى

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

 مجيد ملكان*

سهند ستارى

مطلب زیر شواهدی ارایه می کند دال بر اینکه محمود 
خاتمـی، اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تهران کـه در ایران 
بسـیار مشـهور و شناخته شـده اسـت، بخش هایـی از 
رسـاله دکترای خود را که در سـال۱۹۹۶ در دانشـگاه 
دارام نوشـته شد، از متن دیگری سـرقت کرده است. 
در ضمن شـواهدی به دسـت می دهد مبنـی بر اینکه 
کتابـی که درباره آثار خاتمی نوشـته شـده نیز سـرقت 
ادبی اسـت (و اشـاره می کند که هویت نویسـنده این 
کتـاب نیز مشـخص نیسـت). ایـن کتاب را خانه نشـر 
دکترمولر منتشـر کرده؛ یک نشـر دیجیتالـی نه چندان 
معروف که کتاب هایی را در تیراژ اندک منتشـر می کند 
و ناشـر بسـیاری از کتاب های خاتمی است. این مقاله 
را گروهی از محققان فلسـفه نوشته اند که نام آنها نزد 

این سایت محفوظ است. 

ــگاه دارام،  ــرای دانش ــی، دکت ــود خاتم دکترمحم
ــفه قاره ای در دانشگاه تهران است. او  استادتمام فلس
ــته؛ تنها  ــفه قاره ای نوش کتاب های زیادی درباره فلس
ــال، ۲۰۱۰، تعداد ۱۰کتاب در خانه نشر  در عرض یک س
ــر کرده؛ یک ناشر کوچک دیجیتالی که  دکترمولر منتش
ــد. در نتیجه  ــتری، کتاب چاپ می کن ــفارش مش به س
ــر  ــای این نش ــی کتاب ه ــد ارزش علم ــر می رس به نظ
ــن کتاب ها  ــال، خاتمی با ای ــد. با این ح ــر باش تردیدپذی
توانسته اعتبار علمی مهمی در دانشگاه تهران کسب 
ــداران دکترخاتمی (وبالگی که  ــا از وبالگ طرف کند. م

ــده) درمی یابیم سوفیا  ــترس خارج ش هم اکنون از دس
ــته. تیلور که طبق  ــور نیز کتابی درباره خاتمی نوش تیل
ــفه از  ــازون فارغ التحصیل فلس ــایت آم ــات س اطالع
ــت، کتابش را با عنوان «مقدمات  ــگاه لینکلن اس دانش
فلسفه اُنتتیک سوبژکتیویته بشر نزد محمود خاتمی» 
ــت. در  ــر کرده اس ــر دکترمولر منتش با همان خانه نش
اینترنت، اطالعاتی از سوفیا تیلور یافت نمی شود به جز 
اینکه او کتابی درباره خاتمی نوشته، از این رو مشخص 

نیست که آیا او یک شخص حقیقی است یا نه. 
ــرقت  ــکاری از س ــا این حال، کتاب تیلور مورد آش ب

ــد درباره خاتمی  ــت. کتاب که وانمود می کن ادبی اس
ــت  ــیانه و مضحکی عینا رونوش ــو ناش ــت، به نح اس
ــاپ ژان  پل دوم با عنوان  ــت از دوکتاب پ صفحاتی اس
«شخص فاعل» و کتاب دفرن با عنوان «پدیدارشناسی 
ــناختی». در اینجا به ذکر دومثال بسنده  تجربه زیباش

می کنیم: 
ــاره آگاهی به  ــاب ژان پل دوم: ولی درب ــف) کت ۱- ال
ــخص تر از منظر عینی هم می توان سخن  ــیوه ای مش ش
گفت آن هم با عطف  به ساختار معناداری که در آگاهی 
ــه وجه خاص  ــود، یعنی ب ــن) مربوط می ش ــه اگو (م ب
وجودش و فرآیندهای آن که به واسطه پرتویی از روابط 
ــترش می یابد. آگاهی، این معنا، یا صریح تر،  متقابل گس

این مجموعه معانی مرهون معرفت نفس است.
ادامه در صفحه ۸

نمونه اى از انتحال گسترده و تقلب دانشگاهى
مقاله سایت دیلی نوس

ترجمه: فرشاد كوشا

نباید انتحال را صرفا به نام 
یک شخص خاص محدود کرد . امروز 

زنگ خطر انتحال در دانشگاه های 
ما خبر از رشد سرسام آور این پدیده 
می دهد؛ از خیابان انقالب تا دفاتر 

پژوهشی دانشکده ها. آنچه مهم 
است بحران ساختاری آکادمی در 

ایران است، بحرانی که دهه هاست 
گریبان دانشگاه های ایران را گرفته و 

هرازچندی مصادیق آن 
برجسته می شود
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ريويو

درباب صلح جهانی
در  ــمیت  اش ــوت  هلم
ــورگ متولد  ــامبر۱۹۱۸ در هامب ۲۳دس
ــزب  وارد ح ــال ۱۹۴۶  س در  او  ــد.  ش
سوسیال دموکرات شد. از سال۱۹۶۹ تا 
۱۹۷۴ وزیر دفاع، اقتصاد و امور مالی و 
از سال۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدراعظم بود. 
ــایت»  ــریه «س ــال۱۹۸۳ در نش او از س
ــغول کار  ــر مش ــوان همکار ناش به عن
ــال تایمز هلموت  ــریه فایننش ــد. نش ش
ــوان  ــال۱۹۷۵ به عن ــمیت را در س اش
ــوت  ــرد. هلم ــی ک ــال معرف ــرد س م
ــا نه تنها یک  ــرای آلمانی ه ــمیت ب اش
دولتمرد باهوش است، بلکه به عنوان 
ــاد باالی  ــی از اعتم ــک مرجع اخالق ی
ــت. او بیش از هر  ــردم برخوردار اس م
ــته دیگری در مورد  سیاستمدار برجس
ــی اظهارنظر  ــایل اخالقی- مذهب مس
ــوولیت  مس «در  ــاب  کت در  ــد.  می کن
ــمیت  دین» مهم ترین صحبت های اش
ــردآوری  گ ــوع  موض ــن  ای ــه  زمین در 
ــاب دربردارنده  ــن کت ــت. ای ــده اس ش
ــی  عناوین ــا  ب ــمیت  اش از  ــه  ۱۲مقال
ــیحی،  ــات اختصاصی مس ــد صف مانن
ــالق، ارزش های  ــم اخ ــت و عل سیاس
ــی در حکومت و جامعه، اصول  اساس
ــم اخالق  ــی، عل ــای سیاس عملکرده
ــی و...  ــوولیت سیاس ــیحی و مس مس
ــم مطالب موجود  ــت. بخش اعظ اس
ــر  ــش از این منتش ــاب تا پی ــن کت در ای
ــب از طریق  ــن مطال ــود و ای ــده ب نش
ــده اند که در  ــی نهایی تکمیل ش مبحث
ــمیت موضع سیاسی- مذهبی  آن اش
ــود را به طور مفصل توضیح داده و  خ
ــکیبایی بیشتر  به خصوص احترام و ش
میان ادیان جهان را خواسته است. او 
ــه دین بزرگ اسالم،  بیش از همه به س
ــتیز  ــود پرداخته و س ــیحیت و یه مس
ــطح  ــی ادیان با یکدیگر را در س جهان

جهان خطرناک توصیف کرده است. 
ــه این  ــتیابی ب ــرای دس ــمیت ب اش
ــی  ــوع در مقاالت خود به بررس موض
ــت پرداخته  ــه میان دین و سیاس رابط
ــمیت تحقق زندگی  ــت. از دید اش اس
سهل در امنیت حاصل از صلح پایدار 
ــوع می پیوندد که رهبران  زمانی به وق
ــرای حفظ  ــی جهان ب ــی و دین سیاس
جهانی- منطقه ای تالش کنند. در غیر 
این صورت همواره شاهد اسفناک ترین 
ــود. او در  ــم ب ــری خواهی ــع بش فجای
ــن کتاب همگان را  ــاالت خود در ای مق
ــی برگرفته از  ــه پیروی از قاعده طالی ب
ــح جاودان»  ــته کانت به نام «صل نوش
ــرلوحه  ــوت می کند که در واقع س دع
اغلب ادیان الهی نیز هست: با دیگران 
ــه می خواهی با تو  ــار کن ک چنان رفت
ــمیت بر همین مبنا در  ــود. اش رفتار ش
ــود همگان  ــخنرانی ها و مقاالت خ س
ــای دنیا به احترام متقابل  را در هرکج

ملت ها و فرهنگ ها می خواند. 
ــا  «م ــه  مقال از  ــی  بخش در 
ــن  ــم» از ای ــترکی داری ــران مش پیامب
ــزد  ــد ن ــا بای ــم: «م ــاب می خوانی کت
ــکار عمومی، نزد  ــتمداران و اف سیاس
ــهروندانمان طرز  ــان و ش تمام مومن
ــه موجب  ــب کنیم ک ــری را کس تفک
می شود هیچ مسیحی از اسالم نفرت 
ــرس  ــر آن ت ــد و در براب ــته باش نداش
ــچ هندویی، هیچ  ــد. هی ــته باش نداش
ــالم بی احترامی نکند.  یهودیی به اس
ــم در برابر  ــلمانی ه ــچ مس ولی هی
ــر خصمانه  ــام ادیان دیگ ــروان تم پی
ــما خواهش  ــن از ش ــرد. م ــرار نگی ق
ــی را به  ــناخت اصول می کنم یک ش
ــا اینکه با  ــا ی ــیم: م ــمیت بشناس رس
ــا اینکه  ــویم ی ــرق می ش ــر غ همدیگ
ــترک ادیان  باید بر پایه ارزش های مش
ــن تعلیم  ــه قوانی ــف، مجموع مختل
ــی را از  ــترده جهان ــده و گس داده ش
ــی اخالقی دگرگون  ارزش های اساس
کنیم. صلح در جهان به میزان زیادی 
بستگی به این دارد که رهبران ادیان 
ــان را درک کرده  ــان مسوولیت ش جه
ــاهل و احترام  ــان را به تس و پیروانش

متقابل فراخوانند.» 

ورای تقلب و انتحال
ــر پژوهش  ــن رو، بحث بر س از ای
ــگاه های ایران  ــد علم در دانش و تولی
ــت مطرح شده  ــالی اس - که چند س
ــی پیدا می کند:  - جنبه های متناقض
ــای  آماره ــر  نش ــاهد  ــو، ش از یک س
ــگاه  جای ــاره  درب ــگفت انگیزی  ش
ــتیم و از  ــان هس ــان در جه علمی م
ــبی میان این  ــوی دیگر هیچ تناس س
ــود  ــی موج ــت عین ــا و واقعی آماره
ــدارد. یکی  ــود ن ــگاه ها وج در دانش
ــای  آماره ــن  چنی ــود  نم ــل  دالی از 
ــارغ  ف ــی،  متناقض و  ــگفت انگیز  ش
ــناختی و  ــم جامعه ش ــل مه از عوام
ــیوه های غلط حاکم بر  ــی، ش سیاس
ــی و تاکید بر  سیاست گذاری پژوهش
ــی به پژوهش  ــرد آماری و کّم رویک
ــال های اخیر بوده.چا پ مقاله   در س
ــار  ــای بین المللی و انتش در مجله ه
کتاب به زبان های دیگر، به خصوص 
ــی، یکی از مولفه هایی است  انگلیس
ــم  ــد عل ــا را در تولی ــگاه م ــه جای ک
ــطح  ــد. هرچند س ــخص می کن مش
ــاب نیز  ــار کت ــالت و انتش ــی مج کیف
ــا با  ــت و چه بس ــاوت اس ــیار متف بس
میانجی هایی مادی (پرداخت پول و 
ــدون نظارت دقیق و  هزینه) بتوان ب
ویرایش صحیح، کتاب و مقاله منتشر 
ــت که بازتاب  ــرد. این در حالی اس ک
ــه نحو مضاعفی  ــن رتبه بندی ب همی
ــگاه ها  ــی دانش در گروه های پژوهش
ــم  ه و  ــتادان  اس ــزد  ن ــم  ه  -
ــاهده می شود؛ از  ــجویان- مش دانش
ــری را باید در  این رو، دو نظارت سرس
ــدم داوری دقیق  ــداد هم دید: ع امت
ــا  ــا و مقاله ه ــل پایان نامه ه در تحوی
ــار فقدان  ــدرک، درکن ــذ م ــرای اخ ب
ــاپ کتاب و  ــر چ ــی ب ــه نظارت هر گون
ــه علمی و  ــت ارتقای رتب مقاله جه
ــاله  ــگاهی. تداخل این دو مس دانش
ــه هم گره  ــو مضحکی ب ــه  نح گاه ب
ــی که نام  ــت در جای می خورد، درس
ــی در  ــچ فعالیت ــدون هی ــتادان ب اس
ــاالت  ــجویان در مق ــام دانش ــار ن کن
ــود  ــر می ش ــی منتش علمی-پژوهش
ــی هر دو  ــگاه علم ــه ارتقای جای و ب
کمک می کند. به این ترتیب، تداخل 
گفتار از پایین و باال در آکادمی ایران، 
گذشته و آینده استادان و دانشجویان 
ــو معنا داری به هم گره  زده  را به نح
ــه  ــی واقع بینان ــا در خوانش و چه بس
ــه ای  رابط در  را  ــود  موج ــع  وض
ــد.  می ده ــان  نش ــی  علت و معلول
ــوان انتحال  ــت عن ــروز تح آنچه ام
محمود خاتمی در صفحات مجازی 
ــود، نباید اجازه  دست به دست می ش
ــا به  ــده ای را صرف ــن پدی ــد چنی ده
ــخص خاص محدود کرد  نام یک ش
ــی را از میان  ــاله اصل ــورت مس و ص
ــر انتحال  ــت. امروز زنگ خط برداش
ــد  ــر از رش ــا خب ــگاه های م در دانش
ــده می دهد؛ از  ــن پدی ــام آور ای سرس
ــی  ــا دفاتر پژوهش ــان انقالب ت خیاب
انتحال گسترده  ــکده ها. گرچه  دانش
ــلب  ــراد س ــطحی از اف ــن س در چنی
ــم  ــه مه ــد، آنچ ــوولیت نمی کن مس
ــاختاری آکادمی در  ــت بحران س اس
ــت، بحرانی که دهه هاست  ایران اس
ــگاه های ایران را گرفته  گریبان دانش
ــته  و هرازچندی مصادیق آن برجس

می شود. 
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نمونه ای از انتحال گسترده و تقلب دانشگاهی
ــیوه ای  ــاب تیلور (ص ۲۳): خاتمی درباره آگاهی به ش ۱- ب) کت
ــم با عطف نظر  ــخن می گوید، آن ه ــخص تر از منظر عینی هم س مش
ــود،  ــاخت معناداری که در آگاهی به خود (self) مربوط می ش به س
ــطه پرتوی  یعنی به وجه خاص وجودش و فرآیندهای آن که به واس
ــترش می یابد. آگاهی، این معنا، یا صریح تر، این  از روابط متقابل گس

مجموعه معانی را مرهون معرفت نفس است. 
۲- الف) کتاب دفرن (ص۳۹۶): به دودلیل ادراک زیباشناختی نباید 
شواهد نوعی ضرورت خود بسنده را درون اثر هنری رد کند: ۱) زیرا این 
ــت چنان که هست نه چنان که می تواند  ضرورت ضرورت اثر هنری اس
ــود دارد و برای تبیین  ــرورت درون اثر هنری وج ــد و ۲) زیرا این ض باش
آن نیازی به سلسله ای از علل یا سلسله های گوناگونی از علل نیست. 
ــم خاتمی، به دودلیل نباید  ــاب تیلور (ص۱۴۳): به زع ۲- ب) کت
ــنده درون جهان رد شود: ۱) زیرا این  ــواهد نوعی ضرورت خود بس ش
ضرورت جهان است چنان که هست نه چنان که می تواند باشد و ۲) 
ــود دارد و برای تبیین آن نیازی به  ــرا این ضرورت درون جهان وج زی

سلسله ای از علل یا سلسله های گوناگونی از علل نیست. 
ــا عنوان «آگاهی  ــاله دکترای خود ب ــال۱۹۹۶ از رس خاتمی در س
ــناختی در  ــرای بحران وجود ش ــت وجوی راه حلی ب ــد: در جس واح
ــگاه دارام دفاع  ــفه دانش ــدرن از خود» در دپارتمان فلس ــات م نظری
ــد (یکی از معدود  ــر ش ــاله بعدها در قالب کتابی منتش کرد. این رس
ــر  ــر دکترمولر منتش ــری غیر از خانه نش کتاب های خاتمی که با ناش
ــرقت ادبی حیرت آوری است. صفحه های  ــده است). رساله او س ش
ــای زیر کپی  ــتقیما از کتاب ه ــری مس ــس از دیگ ــاله یکی پ ــن رس ای
شده اند: «اصول معرفت شناسی در فلسفه اسالمی»، «ُبعد درونی»، 
ــات  ــم-ذهن: نظری ــل جس ــم»، «معض ــم و سوبژکتیویس «ناتورالیس
فلسفی» اثر آرمسترانگ و «طبیعت گرایی اسالمی و عرفان: مطالعه 

فلسفی رمان حی بن یقظان اثر ابن طفیل» (اثر سامی هاوی). 
ــرقت شده، جالب  ــامی هاوی س خصوصا قطعاتی که از کتاب س
ــت، حال آنکه خاتمی  ــت. کتاب هاوی درباره ابن طفیل اس توجه اس
در رساله اش به مالصدرا می پردازد. خاتمی با گذاشتن نام مالصدرا 
ــاله اش عینا  ــامی را در رس ــای ابن طفیل صفحاتی از کتاب س ــه ج ب

آورده. در اینجا به چندمورد اشاره می کنیم: 
ــل از ذهن  ــری که ابن طفی ــاوی: بنا به تصوی ــاب ه ــف) کت ۳- ال
«خالی» و پذیرای حی بن یقظان ترسیم می کند ذهن او مقوم بالذات 
ــد  ــه تمامی با اتکای به خویش می کوش ــت و ب و مکمل بالذات اس
ــده حی بن یقظان رنگ  ــت یازد. عروج پیش رون به نتایجی بعید دس
ــتمداد از  ــدون اس ــرا او ب ــرورت دارد. ظاه ــری و ض ــی از ناگزی و بوی
ــناخت علیت، خدا، سرمدیت  هیچ مقوله ازپیش تصورشده ای به ش
ــت می یابد. چنین می نماید که هرذهنی  جهان و حقایق عرفانی دس
ــد،  ــود که حی بن یقظان نایل ش ــد به همان حقایقی نایل ش می توان
ــاده تجربه گیرد و  ــناختش را داده های س ــه مبدأ ش ــروط بر آنک مش
ــجام منطقی را دنبال کند. از این روست که حکم مشهور  قوانین انس

آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه... . (ص ۹۴) 
ــه تصویری که  ــال، بنا ب ــی: برای مث ــرای خاتم ــاله دکت ۳- ب) رس
مالصدرا از ذهن «خالی» و پذیرای ما ترسیم می کند ذهن مقوم بالذات 
ــد به  ــت و به تمامی با اتکای به خویش می کوش ــل بالذات اس و مکم
نتایجی بعید دست یازد. به اعتقاد مالصدرا، عروج پیش رونده ما رنگ 
ــتمداد از هیچ  ــرورت دارد. ظاهرا ما بدون اس ــی از ناگزیری و ض و بوی
ــده ای به شناخت علیت، خدا، سرمدیت جهان و  مقوله ازپیش تصورش
ــت می یابیم. چنین می نماید که هرذهنی می تواند  حقایق عرفانی دس
به همان حقایق نایل شود، مشروط بر آنکه مبدأ شناختش را داده های 
ــاده تجربه گیرد و قوانین انسجام منطقی را دنبال کند. از این روست  س

که حکم مشهور آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه... . (ص۲۹) 
۴- الف) کتاب هاوی: به اعتقاد ابن طفیل، همچنان که در باب های 
ــاله حی بن یقظان می توان دید، نظریه ها در عین اینکه  دوم و سوم رس
ممکن است امور واقع را تعبیر و تفسیر کنند، از واقعیات جهان پیرامون 
ــویم حقایقی را  ــطه با آنها مواجه می ش که ما در حیطه تجربه بی واس
ــم ملموس و بدون  ــز انتزاع می کنند. نظریه های محض، بدون تجس نی
ــان، ذهن را از منزل و مأوای  مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعل ش

طبیعی اش، یعنی عالم تجربه، بیگانه می سازد. (ص ۱۰۱) 
۴- ب) رساله دکترای خاتمی: به اعتقاد مکتب اشراق، همچنان 
ــت  ــوان دید، نظریه ها در عین اینکه ممکن اس ــه در مالصدرا می ت ک
ــات جهان پیرامون که ما  ــیر کنند، از واقعی امور واقع را تعبیر و تفس
ــویم حقایقی را نیز  ــطه با آنها مواجه می ش در حیطه تجربه بی واس
ــم ملموس و بدون  ــد. نظریه های محض، بدون تجس انتزاع می کنن
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعل شان، ذهن را از منزل و مأوای 

طبیعی اش، یعنی عالم تجربه، بیگانه می سازد. (ص۳۳) 
ــتیم دریابیم در کمیته دفاع این رساله دکترا چه کسانی  ما نتوانس
ــگ در دپارتمان  ــتوفر تی.الن ــاله اش از کریس بوده اند. خاتمی در رس
ــتادراهنمای او بوده است. ولی  ــکر می کند که ظاهرا اس فلسفه تش
هیچ اثری از شخصی به نام کریستوفر تی.النگ در دانشگاه دارام به 
چشم نمی خورد. تنها چیزی که در اینترنت پیدا می شود، یک صفحه 
ــگاهی است به همراه یک پروفایل که می گوید کریستوفر النگ  دانش
ــناختی» مقاله ای  ــفه و پژوهش پدیدارش ــماره۶۲ مجله «فلس در ش
ــمار۶۲ و نه در  ــه در ش ــی با این نام ن ــال آنکه کس ــر کرده، ح منتش

هیچ یک از شماره های دیگر این مجله مقاله ای ندارد. 
باورنکردنی است که دانشگاه دارام به این رساله اجازه دفاع داده 
ــر دکترمولر و دانشگاه  ــگاه تهران، خانه نش ــد. به اعتقاد ما، دانش باش
دارام هرسه در قبال این قضیه مسوولند و باید پاسخگو باشند. شایان 
ــات  ــد، قابل تعمیم به دیگر موسس ــه در اینجا آم ــت که آنچ ذکر اس
ــات و  ــور موسس ــت، زیرا در این کش ــران نیس ــفه در ای ــی فلس پژوهش

فیلسوفان محترمی هستند که مشغول کار فلسفی حقیقی اند. 

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
ــتاد  ــورد که حذف اس ــت در این م ــده اس ــراز ش ــی اب نگرانی های
باسوادی از نظام آموزشی ایران در مجموع به ضرر کشور است. این 
ــرد: اول اینکه با توجه به  ــی ک نگرانی را از چندجهت می توان بررس
ــی آقای دکترخاتمی  ــه هم اکنون اصالت تقریبا همه آثار پژوهش اینک
ــخصا نمی شناسند  ــانی که ایشان را ش ــوال است، برای کس محل س
روشن نیست که مقام علمی ایشان چیست. دوم اینکه، دست کم در 
ــان نظر داده اند،  ــانی که در این روزها با نام واقعی خودش مورد کس
مورد جدی ای سراغ ندارم که مستقیما صحبت از اخراج کرده باشد 
ــت، که  ــی اتهامات و برخورد قانونی با موضوع اس ــه، بررس - مطالب

شاید مستلزم اخراج باشد و شاید نباشد. 
ــال هزارکلمه ای من تمام  ــت، اما مج حرف های دیگری هم هس

شده است.

دیگری قدرت و سرمایه داری

آخرین ویدیویی که از سوی داعش منتشر شد، تکان دهنده بود. 
ــت و یکم ۱۰نفر انسان سر ۱۰نفر دیگر را می برند و برای  در قرن بیس
ــر می کنند. چگونه تصویری از دیگری  اثبات هویت خود آن را منتش
ــه تصوری  ــا اکنون دارای چ ــود؟ م ــث چنین رفتارهایی می ش باع
ــیوه  ــت؟ ش ــتیم و این قضیه حامل چه تاریخی اس ــری هس از دیگ
ــیوه، واحد  ــت و در این ش ورود من به بحث تاریخی و فرهنگی اس
ــامل رفتارهای فردی و رفتارهای  ــت که ش ــیدن فرهنگ اس اندیش
ــود. در پس همه رفتارها و درک های ما، نوعی تصور  متقابل می ش
و تلقی از دیگری وجود دارد. حتی درون تصوری که از خود داریم، 

تصوری از دیگری وجود دارد.
ــری را فرض  ــات خود، دیگ ــرای درک و اثب ــواره ب ــن هم  بنابرای
می کنیم. بین خصوصیات دیگری و خویشتن نسبت مستقیم وجود 
ــتم. اما در  ــد، من نیز قوی تر هس ــه دیگری قوی تر باش دارد و هرچ
اندیشه به «دیگری» وارث چه تفکراتی هستیم؟ در روایات تاریخی 
از مفهوم دیگری، سه تلقی از دیگری در فرهنگ های ماقبل مدرن، 
ــود دارد. در تلقی  ــای معاصر وج ــدرن و فرهنگ ه فرهنگ های م
ــور از دیگری بیش از آنکه  ــای ماقبل مدرن از دیگری تص فرهنگ ه
ــمندان باشد، انعکاس  ــفی و افکار اندیش تحت تاثیر نظام های فلس
ــترک  ــت. به این معنی که امر مش ــوام در طول تاریخ اس ــه اق تجرب
ــت که دیگری یا  ــای ماقبل مدرن به اینگونه اس ــام فرهنگ ه در تم
ــی در اندیشه  ــمن. دوران مدرن تحولی اساس ــت است یا دش دوس
درباره دیگری ایجاد کرد. مساله زیستن با دیگران و تاثیر آن بر تمام 
ــش فرهنگ مدرن، تلقی از  ــد. بعد از پیدای ابعاد فرهنگ مطرح ش
ــد. هگل در این دوره درباره تلقی از  دیگری وارد مرحله جدیدی  ش
ــان از انسان با مسیحیت آغاز شد.» در  دیگری می گوید: «تصور انس
آینده تحوالت اروپای قرن هجدهم به تلقی جدیدی از انسان منجر 
شد. از هنگامی که مناسبات انسان مدرن تغییر کرد تصورات پیشین 
ــمیت در «ثروت ملل» می گوید: اگر شما  ــتحاله شد. آدام اس نیز اس
بر سر سفره غذای ملتی نشستید، گمان نکنید به خاطر خیرخواهی 
ــفره نشسته اید، بلکه هرکس  ــتی سر این س قصاب، نانوا و نوع دوس

در این بین سودی می برد. 
ــانیت رسید. اما  ــان به تصور انس ــبات مدرن، انس با پیدایش مناس
ــان های رقیب است. از قرن هجدهم به  ــانیتی که متشکل از انس انس
ــانیت توجه  ــگل و... به موضوع انس ــد متفکرانی مانند کانت، ه بع
ــنگری بود، اما  ــانیت آرمان عصر روش ــد. در واقع موضوع انس کردن
ــان اروپایی بود که ویژگی های خاصی داشت.  ــانیت انس تراز این انس
ــد به آن تن  ــرد که همه بای ــدی را آغاز ک ــدرن بازی جدی ــگ م فرهن
ــن موضوع انتقادات خود را  ــتا متفکرانی به ای می دادند. در این راس
ــانیت را به معنای مدرن نقد کردند. به این جهت بود که  آغاز و انس
ــبات اقتصادی جدید را موجب ورود انسان به  مارکس پیدایش مناس
ــتی را به دلیل وجود طبقه  ــت و رفتار های آنتاگونیس بیگانگی دانس
ــرد. امروز در یک قرن ونیم  ــی و این از خودبیگانگی مطرح ک اجتماع
ــاهدیم که آنچه او از فرهنگ مدرن گفت  بعد از مارکس به خوبی ش
چگونه در حالت بسط یافته خود بر همه شوون زندگی مردن جاری 
ــت. نیچه نیز بعدها با توضیح نحوه بسط فرهنگ مدرن و قدرت  اس
ــانیت پدیدآمده  ــت انس ــان داد در پش ــوان بنیان هرپدیده نش ــه عن ب
ــط یابد، به نهیلیسم  ــت و چنانچه بس «اراده معطوف به قدرت» اس
می انجامد. امروز طنین حرف های نیچه را نیز می شنویم. اینکه وجه 
اول زندگی انسان مدرن نهیلیسم است. وید هم به درستی نشان داد 

که مهم ترین رانه بر فعل انسان طبیعت و غریزه است. 
ــل رودخانه هایی  ــاوت را مث ــای متف ــش تمدن ه ــپرس پیدای یاس
ــیده و همسایه شده اند. امروز بین ایران،  می داند که به اقیانوس رس
ــت. درک امروز ما از دیگران با درکی که از  چین و آرژانتین فرقی نیس
ــتیم، دگرگون شده و درک ما از دیگری تابع  فرهنگ خاص خود داش
درک ما از فرهنگ مدرن است. در کشوری مانند ایران که یک گذشته 
ــته به معناهای انواع دیگری در  ــی دارد، تلقی از دیگری وابس تاریخ
ــی از دیگری حاصل  ــت. می توان گفت: تلق ــده اس دنیای امروزی ش
ــفی نیست، بلکه حاصل تجربه زیست است و ما وقتی در  تفکر فلس
ــتیم، نمی توانیم  ــابه روبه رو هس ــک دایره خاص با دیگری های مش ی
ــیم.  ــته باش تصوری از دیگری های موجود در فرهنگ های دیگر داش
ــتند و  ــوفان بزرگی مانند افالطون تلقی خاصی از دیگری داش فیلس
ــان نمی دانستند. یونانیان نیز فقط خود را انسان  حتی بردگان را انس
می دانستند و دیگران را بربر می خواندند، بنابراین رسیدن به تصوری 

از دیگری باید حاصل زیست با انواع دیگری باشد. 
ــر هانتینگتون  ــورد تمدن ها» اث ــاب «برخ ــته کت ــال گذش در ۲۰س
ــاره تمدن  ــی هانتینگتون درب ــت. وقت ــواره مورد توجه بوده اس هم
ــت  ــدیم که سرنوش ــد می کند ما وارد قرنی ش ــخن می گوید، تاکی س
ــت و آمریکا رقبایی دارد که باید با  ــت آمریکاس همه ملت ها در دس
ــت. آیا به  ــت و یکم، قرن چالش آمریکا با رقباس آن بجنگد. قرن بیس
سمت جنگ می رویم و دیگری را دشمن و رقیب می دانیم یا دیگری 
ــو می کنیم؟ ما  ــا او با مهربانی گفت وگ ــی می نگریم و ب ــا مهربان را ب
ــتیم و آن  ــت و یکم نقش خاصی را داش ایرانی ها در ابتدای قرن بیس
پیشنهاد گفت وگوی تمدن ها از سوی رییس جمهور سابق ایران بود. 
ــو تبدیل به دوگانه ای  ــاله جنگ در نظریه هانتینگتون و گفت وگ مس
ــوی آن تعیین  ــت به یک س ــا در اثر حرک ــت ملت ه ــد که سرنوش ش
ــد. این به استعداد فرهنگی یک ملت بستگی دارد. در ۱۴سال  می ش
ــانی بیش از هرچیزی روابط تحت تاثیر  ــبات انس اخیر در حوزه مناس
ــتند.  ــت. ایرانی ها اهل آزار نیس این دوگانه جنگ و گفت وگو بوده اس
ــازگاری است. چهره  ــمت س اهل انعطافند. خرد جمعی آنها به س

فرهنگ ایرانی همواره چهره منعطف و همراهی بوده است. 
ــه در دهه۵۰  ــازگاری ایرانیان» ک ــزوه «س ــازرگان در ج مهندس ب
ــت. البته ما در ساختار  ــت، به درستی در این باره سخن گفته اس نوش
ــان ها در  ــه در آن هرروز نقش انس ــرمایه داری زندگی می کنیم ک س
ــود. تصور ما از دیگری تحت تاثیر مناسبات  آن اندک و اندک تر می ش
ــرمایه ساخته می شود. باید در نگاهی که به فرهنگ خود  قدرت و س
ــه در دنیای امروزی تمامی  ــا فضای غالب داریم، توجه کنیم چراک ب
ــاختار غالب نیز  ــرمایه حاکم بوده و البته س ــبات بر قدرت و س مناس
ــد دیگری از  ــاله غریزه و مصرف گرایی نیز بع ــت. مس ــتی اس نهیلیس
ــه برخی از عناصر  ــم در این فضا تنها ب ــت. اگر بخواهی این ماجراس
ــت این عناصر نیز دود شوند  ــبیم، ممکن اس فرهنگی خودمان بچس
ــا معطوف به  ــنفکری هم اگر صرف ــد. بحث های روش ــه هوا رون و ب
ــد، چه بسا به  ــی اما غافل از نگاه فراگیر و جهانی باش ــایل سیاس مس

ساده لوحی منجر شود. 

 على اصغر مصلح

رضـا باقرزاده مقـدم: بـه  مناسـبت روز جهانـی فلسـفه، 
همایشی دوروزه، در تاریخ ۲۷و۲۸آبان ، با عنوان «فلسفه 
و مسـاله دیگری»، از سـوی مرکز فرهنگ و اندیشـه جهاد 
دانشـگاهی دانشـگاه تهران و انجمن علمی- دانشـجویی 
فلسفه، در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران برگزار شـد. در روز اول این همایش، بابک 
احمـدی، مولـف، مترجم و منتقـد ادبی، بـه ارایه مطالبی 

تحت عنوان «هنر و بازتاب دیگری» پرداخت. 

ــخنش را با شعری از مجموعه «در  بابک احمدی، س
آستانه» احمد شاملو آغاز کرد: 

«ظلمات مطلق نابینایی
احساس مرگ زای تنهایی

- چه ساعتی است؟ (از ذهنت می گذرد) 
چه روزی
چه ماهی

از چه سال کدام قرن کدام تاریخ کدام سیاره؟ 
تک ُسرفه ای ناگاه

تنگ از کنار تو. 
آه، احساس رهایی بخش هم چراغی!»

ــاعر راز هستی را  و با نقل این عبارت از هایدگر که: «ش
ــاعر صدای  می فهمد»، به گفته هایش ادامه داد: آری، ش
ــنود. یک نفر که هست. نیاز  ــرفه آدم دیگر را می ش تک س
ــد و با  ــته باش ــن هرآدم که با دیگرانی مراوده داش بنیادی

آنها حرف بزند. 

ــه درک قاطع از یک  ــفه، ب بخش زیادی از تاریخ فلس
ــت.  ــتن، یک نفس و یک جهان مربوط اس ــن، یک خویش م
ــفه مدرن،  ــفه یونان و چه از منظر فلس چه از منظر فلس
ــل به آن وجود  ــرون از جهان، ولی متص ــوژه ای بی یک س
ــت. از  ــی که پر از ابژه اس ــن و جهانی بیرون ــک م دارد. ی
ــکال تا پای یک  ــود و به قول پاس ــان شروع می ش کهکش
ــرون از من و بدون فاصله با  ــخ ادامه می یابد. اینها بی مل
ــتند. از یک میلیمتری من شروع می شوند. جهان  من هس
برای ما، یک من است و یک دیگری بی انتهایی که عوامل 
ــماری در آن جای گرفته است. همه جهان برای تن  بی ش
من دیگری است. تن من، سوبژکتیویته ای است که به دنیا 

می اندیشد، همراه آن است و با آن تعامل دارد. 
ــذاری بر همه  ــود دارد ارزش گ ــه وج ــه ای ک ــا نکت ام
ــرای دیگران.  ــی ب ــک پایگان ارزش ــاختن ی ــت؛ س اینهاس
ــی  ــتند، ارزش ــت نیس ــرای اجزای دیگران که یکدس ــا ب م
ــرای آن اجزا،  ــدام از آنها، ب ــویم و بنابر هرک ــل می ش قای
ــال: «خواهرم در  ــرای مث ــویم. ب ــور می ش ــی متص پایگان
ــکل از  ــایه نزدیکم». درعین حال، هرش آمریکا» یا «همس
ــبت به من، اندازه مختلفی دارد.  ــته بندی ها، نس این دس
ــت.  ــا فاصله فیزیکی نیس ــران، صرف ــن با دیگ ــه م فاصل
ــوبژکتیویته، در  ــاس س ــران بر اس ــن ارزش گذاری دیگ ای
ــومی  ــا و دانایی ها و آداب و رس ــل ها و فرهنگ ه پی نس
ــادت و اخالق و دین؛  ــت که یاد گرفته ایم و عرف و ع اس
ــن می کنند چه غلط  ــه آن چیزهایی که برای ما تعیی هم
ــان به ارزش های واالتری  ــت و چه درست. گاهی انس اس

ــای آن را نمی گیرد.  ــه چیز دیگری ج ــاور پیدا می کند ک ب
ــر چهارراه، زیر  ــربچه ای که س برای مثال، وقتی مرگ پس
ــای خانواده، لطمه  ــین می رود، از مرگ یکی از اعض ماش
ــتم. فیلسوفان  ــان هس ــت، برای من که انس بزرگ تری اس
ــن وضعیت،  ــری». در ای ــه آن می گویند: «وضعیت بش ب
ــخص  جهان  پایگانش را به گونه ای متفاوت برای ما مش
ــت و می گوید  ــری تعیین کننده اس ــد. وضعیت بش می کن
ــود، کدام مهم و  ــته بندی ش ــری چطور برای من دس دیگ
کدام مهم تر است. این موضوع، به نوع فکر و شخصیتی 
ــاخته ام و به کسی که  ــت که من از خودم س ــته اس وابس
ــفی، برای  ــرض اولیه فلس ــم. این ف ــم می خواهد باش دل
ــت. این فرض، از سوژه  ــتم کنار گذاشته شده اس قرن بیس
ــود که خودش را مرکز  ــروع می ش «اصل لذت» فروید ش
ــه باید به او  ــت. هم ــان می داند. همه دنیا برای اوس جه
ــند؛ از بدو  ــته باش ــه دهند و هوایش را داش ــات ارای خدم
ــالگی یک کودک. وقتی اصل واقعیت شکل  تولد تا یک س
ــرای او اتفاق  ــه تروماتیک زندگی ب ــرد، اولین حادث می گی
ــفه  ــن اصل واقعیت و دنیای بیرونی، در فلس می افتد. ای
ــت که «من»ی  ــه، اینطور نیس ــود: «ن اینگونه بیان می ش
هست مستقل از جهان. «من»ی وابسته به جهان، وجود 
ــه اینها را بر  ــی دارد و هم ــده  و دنیای بزرگ ــه آین دارد ک

اساس خواست قدرت و منافعش، انجام می دهد.» 

در قرن بیستم، هایدگر می گوید: من «هستن با» هستم. 
ــران زندگی می کنم. همراه آنها  در میان دیگران و با دیگ
ــوم، در میان آنها کار می کنم، زندگی می کنم،  بزرگ می ش
ــوان آدم در یک خانواده ای  ــرم. من به عن ــا تنها می می ام
ــاخته اند.  ــخ، فرهنگ و دیگران مرا س ــا آمده ام و تاری دنی
ــاخته اند. من  ــنت و اخالق مرا س خانواده، دین، آداب، س
در تعامل هرروزه با دیگران شکل گرفته ام. کارل مارکس 
می گوید: انسان چیزی نیست جز مناسبات اجتماعی. این 
ــن در آن «آدم»  ــه صبغه طبقاتی دارد و م ــبات البت مناس
ــت، مثال من  ــوع در هایدگر مهم اس ــن موض ــود. ای می ش
ــتم. ممکن  ــرای به دنیاآمدن، باید پدر و مادری می داش ب
ــند. ولی من با دیگران در  ــت قبل از من آنها مرده باش اس
ــران چیزهای دیگری به  ــوم. این دیگ جامعه بزرگ می ش
من یاد می دهند. یک دیگری هست که مرا تیمار می دارد. 
ــی دارد و هوایم  ــت که مرا نگه م همواره این دیگری اس
ــوزت در «بینوایان»  ــبیه ک ــده ش را دارد. باالخره حتی ش
جایی با دیگران بزرگ می شوم. کارکردنم با آنهاست، اما 
ــت.  ــت. چون فقط مرگ برای من اس مرگم در تنهایی  اس
ــت می داند. من  ــأ اصال ــرای همین هایدگر مرگ را منش ب
ــتم. در مرگ تنهایم. مرگ،  در مرگ با دیگران شریک نیس
ــت. مابقی زندگی است.  ــان اس لحظه اصیل تنهایی انس
پس می توان گفت؛ زندگی، دیگری و مرگ، تنهایی است. 

ــران و اصالت  ــن و اصالت دیگ ــی اصالت م ــی یعن زندگ
ــتم. به عبارت دیگر؛  ــه. ولی در مرگ فقط من هس جامع
انسان یعنی دیگری. موجود ارگانیکی که نفس می کشد، 
ــود و آزادی می خواهد. همه  ــق می ش ــد، عاش کار می کن
اینها با دیگران ساخته می شود. مسوولیت آنها با دیگری 

است و دیگران در آن نقش دارند. 
لویناس هم می گوید: دیگری مرا می سازد. من خودم، 

خودم را نمی سازم. 
ــنگری و قرن۱۹ همچنان  ــانس، روش در هنر کهن، رنس
ــت. هنرمند  ــوژه به عنوان هنرمند وجود داش تصوری از س
ــی می کند.  ــان را بازآفرین ــا ذهنیتی جه ــی که ب یعنی کس
ــود. در  ــروع می ش ــت که جهان با آن ش ــی اس هنرمند کس
برداشت دوم، هنرمند یکی از دیگرانی است که چیزی تولید 
ــتن  ــت. خود او محصول زیس ــت و همه چیز نیس کرده اس
ــتم،  ــت. هنرمند قرن بیس ــدای دیگران اس ــران و ص با دیگ
تارکوفسکی، می گوید: من می خواهم حرف بزنم و به جای 
ــاخته است باید بتواند به  دیگری حرف بزنم. فیلمی که س

جای آدم هایی که گوالک را دیده اند، حرف بزند. 
ــدی  ــال، هنر یعنی تحقق اثر هنری. باید تجس به هر ح
ــا لحظات  ــه می گوید: «همه م ــد. گوت ــته باش وجود داش
ــوع آفتاب یا  ــتید. طل ــال در کویر بایس ــم.» مث ــری داری هن
هرچیزی شما را مبهوت می کند؛ هرچیزی. اینها لحظات 

زیباشناختی است و در زندگی هرکسی حضور دارد. اینها 
ــوند، ولی وقتی اثر هنری شکل  ــد نمی ش هیچ جا متجس
ــاط اجتماعی می کند،  ــرد و چیزی را وارد مدار ارتب می گی

ممکن است زندگی خیلی ها را تغییر دهد. 
ــد  ــوال مهمی پیش می آید که در قرن۱۹ مطرح ش س
ــاعر  ــکل واقعی تری گرفت. بودلر، ش ــتم ش و در قرن بیس
ــد:  ــت، وقتی می نویس و از مهم ترین بنیانگذاران مدرنیس
ــی آن را  ــت که چه کس «خواننده ام! برادرم!»، متوجه اس
ــنود. «برای تو می نویسم». حتی یکی از نویسندگان  می ش
ــد: من برای  ــور» می نویس ــی هدایت، در «بوف ک ــا، یعن م
ــد. یک دیگری  ــم. اما باید سایه ای باش ــایه ام می نویس س
ــری را جلویم  ــرف بزنیم. من کس دیگ ــد که با او ح باش
ــد همه اینها باید  ــم می کنم تا با او حرف بزنم. بع مجس
ــت  ــایه ای نبود، هدایت نمی توانس ــط پیدا کند. اگر س بس
بنویسد. اگر «دیگری بزرگ» لکانی نبود که به آن گزارش 
ــقانه،  ــکل نمی گرفت. زیبایی عاش پس بدهیم، چیزی ش
ــق را تغییر می دهد. بودلر می گوید:  تصور دیگران از عش
ــد می خواهد بگوید، من موجودی  «برای برادرم.» هنرمن
ــم به عنوان یک  ــتم. من وقتی می نویس پیش ساخته نیس

سوژه، ساخته شده ام. 
فلوبر، نویسنده مدرن، می گوید: «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 
ــت و معصومیت و تجربه و  ــتم که خیان کس دیگری هس
گناه را تجربه می کنم. یهودابودن را تجربه می کنم. سارتر، 
ــه آرزوی زن شدن  درباره فلوبر می گوید: «این فلوبر همیش
ــم، دارم  ــت.» هنرمند می گوید وقتی که من می نویس داش
ــک زبان که  ــانم. من به کم ــودم را به خودم می شناس خ
ــت و به عنوان یک سنت فرهنگی  محصولی اجتماعی اس
ــت. مانند مخاطبان نسل خودم نیستم.  ــیده اس به من رس
ــد من چطور بوده ام.  ــتند تا بدانن دیگران، آیندگان من هس
ــن را داوری کنند.  ــم، می خواهم دیگران م وقتی می نویس
برشت می گوید: «ای آیندگان! نسبت به ما منصف باشید. 
ما بد زندگی کردیم. خیلی سختی کشیدیم.» ادبیات شرح 
ــت  ــت. گوش دادن به این نداس رنج و حرمان دیگران اس
ــتم زندگی کنم. من در  ــه داد من برس. من نتوانس که: «ب
ــی می کنم. می خواهم به آیندگان  میان این ظلمات زندگ
ــور بوده ام. میل به جاودانگی در اینجا نیز  بگویم من اینط
ــگار زندگی  ــزی خلق نکنم، ان ــود. من اگر چی ارضا می ش
نکرده ام. هیچ طبقه ای به اندازه کارگر رنج نکشیده است. 
ــال» مارکس  ــج و دردش را می توانید در «کاپیت ــرح رن ش
ــم، ولی رنج او را  ــا فقط کارخانه ای را می بینی بخوانید. م
ــل آینده نمی رسد. اگر  که نمی توانیم ببینیم. یعنی به نس

آرمان حافظ جاودانگی بود، پس شد. 
ــد زندگی  ــه: «چقدر ب ــت ک ــرح این اس ــر هنری ش اث
ــوف می گوید: «چخوف به  ــم.» گورگی درباره چخ کرده ای
ــه آنها گفت:  ــرد و با نگاه غمگینی ب ــردم روس نگاه ک م

ــما بد زندگی کرده اید.» مثل آخر «دایی وانیا»؛  عزیزان! ش
وقتی سونیا می گوید: «این دنیا جای خوشبختی ما نیست. 
ــاید در جهان دیگری بتوانیم زندگی کنیم و خوشبخت  ش
ــیده ایم. نیاز به  ــیم. آنجا می گوییم که چقدر رنج کش باش

اینکه یک دیگری باشد که به رنج من گوش بدهد. 
رانه اصلی جاودانگی، دیگری است. 

ــت. شعر نشان خواهد  ــعر آینده اس دریدا می گوید: «ش
داد که اکنون چه بود. شعر در زمان اکنون، آینده است. ما 
ــخصیتی  به دیگران گزارش چه چیزی را می دهیم؟ هرش
در رمان مجموعه ای از رابطه است. اثر هنری این توانایی 
ــود، باید  ــازد. من برای اینکه ما بش را دارد که از من، ما بس
رنج و حرمان زیادی را تحمل کند. ولی اثر هنری به سادگی 
ــتگی جمعی باید داشت. خواست حقی  می گوید: «همبس

که دارید.» هنر این کار را انجام می دهد. 
ــده  ــته ش ــای زیادی درباره هنرمندان نوش بیوگرافی ه
ــری، حتی تا اتاق  ــرای فهم دیگ ــت. ذات کنجکاوی ب اس
ــد دیگری را  ــود، تا بتوان ــا اثر او روبه رو می ش ــش. ب خواب
ــم. مخاطب  ــه را می فهم ــه من چ ــا بداند ک ــد. ت بشناس
ــد. رابطه بین من و تو. بین من و  می خواهد من را بشناس
ــوژه، یعنی من و یک سوژه دیگر، یعنی  تو و ما. بین یک س

تو. یعنی با اثر روبه رو می شود تا بفهمد: «من کیستم؟»
ــند برای  ــری بزرگ ترین س ــم. اثر هن ــا به هم وصلی م
چگونگی زیست ما است. اثر، بنیاد منطق مکالمه است. 
ــاعر فرانسوی می گوید: «من می گویم و تو  ادگار آلن پو، ش

حرف مرا می فهمی: پس ما هستیم.» 

ــفه در  ــی فلس ــم روز جهان ــه مراس ــان ب ــی ملکی علـی  سـالم: از ورود مصطف
ــگاه تهران  جلوگیری شد. این مهم ترین اتفاق همایش دوروزه ای بود که  دانش
ــنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد. مراسمی که  سه ش
به مناسبت روز جهانی فلسفه و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان 
ــد، پایانی خوش نداشت. شایعه و حرف وحدیث رنگ واقعیت گرفت و  آغاز ش

مصطفی ملکیان پشت درهای دانشگاه تهران در خیابان ۱۶آذر ماند. 
ــی ملل متحد  ــی، علمی و فرهنگ ــازمان آموزش ــال۲۰۰۲میالدی س  از س
ــال را به نام «روز جهانی فلسفه»  ــکو) سومین پنجشنبه نوامبر هرس (یونس
ــن روز در تاریخ  ــت ای ــم بزرگداش ــتین مراس ــت. نخس ــرده اس ــذاری ک نام گ
ــاله همایش  ــد. از آن زمان تا امروز هرس ۲۱نوامبر۲۰۰۲ در پاریس برگزار ش
ــت.  ــده اس ــورهای عضو برگزار ش ــوری این روز در یکی از کش ــی و مح اصل
همایش ایرانی امسال نیز با عنوان «فلسفه و مساله دیگری» در تاریخ ۲۷و 
ــفه دانشگاه تهران و  ــجویی فلس ۲۸ ام آبان با همکاری انجمن علمی دانش
ــگاه تهران برگزار شد. تاالر  ــگاهی دانش ــه جهاد دانش مرکز فرهنگ و اندیش
ــلوغ و انبوه عالقمندانی بود که  ــی دانشکده ادبیات شاهد دوروز ش فردوس

ــتادان این رشته  ــپردن به سخنرانی اس ــرکت در همایش و گوش س برای ش
ــگاه تهران آمده بودند. فضای دانشکده مملو از نشریات دانشجویی  به دانش
ــجویان بود. عناوین سخنرانی ها  ــگاه کتاب و بحث و جدل های دانش و نمایش
ــود: در روزاول همایش بابک احمدی درباره  ــق اعالم قبلی از این قرار ب طب
«هنر و بازتاب دیگری»، محمدرضا بهشتی درباره «اخالق و منزلت دیگری» 
و حسین شیخ رضایی درباره «ذهن و شناخت دیگری» و در روزدوم مصطفی 
ــهرام پازوکی درباره  ــری»، ش ــفه عمل و جایگاه دیگ ــان درباره «فلس ملکی
ــاره «فرهنگ و ارتباط با  ــری»، علی اصغر مصلح درب ــان و حضور دیگ «عرف
ــروع این  ــود مروارید درباره «دین و صفات دیگری».  در ش ــری» و محم دیگ
ــیون ملی یونسکو در ایران  ــعیدآبادی، دبیرکل کمیس همایش محمدرضا س
پیام یونسکو برای روز جهانی فلسفه را خواند و گفت: فقط گفت وگویی که 
ــفه است؛ می تواند در تغییرات یاری رسان باشد. فلسفه توان  برآمده از فلس
هم افزایی خردها و دیدگاه های مختلف را دارد، گفت وگو زاییده همپوشانی 
ــت که در آن «دیگری» خأل نیست که پر شود، بلکه  ــناختی اس عاطفی و ش
ــود. گفت وگو با بایکوت کردن «دیگری» منافات  ــتره ای که باید کشف ش گس

ــه، تفکر، فرهنگ یا یک ملت باشد.  دارد، چه این بایکوت دیگری فرد، اندیش
ــتقبال و جمعیت باال، برگزاری همایش که برعهده دانشجویان  با وجود اس
ــد. در طول سخنرانی هر کدام از سخنران ها  بود، به خوبی و منظم انجام ش
ــد که سواالت خود را روی آن بنویسند و  کاغذهایی بین حضار پخش می ش
ــخ می داد. اما تغییر  ــد و سخنران پاس ــط مجری خوانده می ش در پایان توس
ــوس پیش رفت. این  ــاد و برنامه به صورت معک ــاق افت ــی روزدوم اتف اصل
ــد خبری که گویا از  ــایعه و در نهایت تایی ــد با ش تغییر در برنامه همزمان ش
ــید؛ لغو سخنرانی مصطفی ملکیان؛ اتفاقی که پیش  صبح به گوش می رس
ــتی و خوارزمی هم افتاده بود. هیات برگزاری  ــگاه شهیدبهش از این در دانش
ــخص ملکیان تا  ــن مورد بیانیه ای خواند و از رغبت برگزارکنندگان و ش در ای
ــخنرانی گفت و فشار برای لغو آن. به این ترتیب اکثریت  دقایق آخر برای س
ــخنان ملکیان به دانشگاه آمده بودند و  ــالن که برای شنیدن س جمعیت س
ــکده ادبیات را ترک  ــته بودند، زودتر از موعد دانش ــاعت منتظر نشس چندس
ــخنرانی های  ــت از س ــد. آنچه در این صفحه می خوانید، گزیده ای اس کردن

همایش فلسفه و مساله «دیگری». 

ــگاه «دیگری» در  ــاره جای ــن در اینجا درب ــث م بح
ــفه اخالق در آکادمی های  ــفه اخالق است. فلس فلس
ــرار  نگرفته. اگر  ــه ق ــدان مورد توج ــفه ایران چن فلس
ــایل و مشکالت درون زندگی  ــفه و حکمت با مس فلس
ــد و با آنها آغاز نشود و در پایان مجددا به  مرتبط نباش

آنها بازنگردد، خواهد مرد. 
ــه بخش  به لحاظ تاریخی، حکمت را می توان به س
تقسیم کرد: نخست، حکمت نظری که برترین دانش ها 
ــد؛ چرا که غایت آن درون خودش است  دانسته می ش
ــود. دوم، حکمت  ــر برای نظر دنبال می ش و در  آن نظ
عملی است که به افعال ما بازمی گردد و به سه بخش 
تقسیم می شود: اخالق که به حوزه فرد مربوط است، 
ــت و سیاست که  تدبیر منزل که مربوط به خانواده هاس
به دولتشهر مربوط است و سوم، دانش صناعی است 
ــدی را به همراه  دارد.  ــر  دارد که تولی ــه به فعلی نظ ک
ــاخه ها، آن شاخه ای که بیشترین  طبیعتا از میان این ش
نسبت را با «دیگری» دارد، حکمت عملی و به صورت 

خاص اخالق است. 
ــاله  ــیوه ای تاریخی مس ــه ش ــر بخواهیم ب ــا اگ ام
ــد آن را از یونان و ذیل  ــرح کنیم، بای ــری» را مط «دیگ
ــاله «غیر» دنبال کرد. افالطون نخستین متفکری  مس
ــاله غیر توجه کرد. وی در محاورات  ــت که به مس اس
ــاله را  ــت این مس متأخرش همچون محاوره سوفیس
ــرح می کند. افالطون از  ــت ها مط در تقابل با سوفیس
ــت ها  ــه ای به بحث می پردازد که در نظر سوفیس زاوی
ــادق و کاذب تفاوتی وجود ندارد.  میان گزاره های ص
ــی بگوید «معدوم و ناموجود هست»  بنابراین اگر کس
ــت. اما افالطون بر این  گزاره صحیحی بیان کرده اس
ــت که  ــا زمانی صحیح اس ــن گزاره تنه ــت ای باور اس
معدوم را به مثابه عدم و ملکه وجود در نظر بگیریم. 
به این معنا که نوع خاصی از ناموجودبودن، می تواند 
ــد یا  ــد، مثال یک چیزی می تواند آبی نباش موجود باش
ــت،  ــزی که به طور کلی نیس ــد. اما از چی ــوان نباش لی
ــر عنه». اما  ــری داد: «المعدوم الیخب ــوان خب نمی ت
ــود از نوع خاصی از  ــر معدوم و ناموجود را ناموج اگ
وجود بفهمیم، در آن صورت ناموجود به معنای غیر 

خواهد بود. 
ــاله  ــرای طرح این مس ــی بعدی ب ــتگاه تاریخ ایس
ارسطو است. ارسطو نیز بر این باور بود که وصف غیراز 
ــت وصف هایی است که به هرموجودی تعلق  آن دس
ــت و برای  ــودش، خودش اس ــزی خ ــرد. هرچی می گی
ــا با یک جهش  ــت. ام ــی چیزهای دیگر «غیر» اس خیل
ــاص  ــان و به صورت خ ــه نوافالطونی ــد ب ــی بلن تاریخ
ــل بحث واحد  ــیم. او بحث غیر را ذی ــن می رس فلوطی
ــت  ــرح می کند. واحد ورای غیریت و این  همانی اس ط
اما صادِر نخستین عقل است. کار عقل تفکیک گذاردن 
ــرش «غیر»  ــت. در این نگ ــان «همان» و «غیر» اس می

به عنوان امری مستقل قوام می یابد. 
اما در فلسفه معاصر متفکرانی که بیش از دیگران 
ــته و هگل هستند.  ــاله غیر را مطرح کرده اند، فیش مس
ــان روح همزمان با تقویم خود به مثابه  در نگرش ایش
خود، غیر را به مثابه چیزی «به جز خود» تقویم می کند. 

ــروی در تاریخ  در دیالکتیک تاریخی هگل، روح با پیش
ــرده و آنها را  ــا را در خود جذب و هضم ک ــام غیره تم
جزِو خود می کند. نکته مهم در نگرش این فیلسوفان 
ــت که اگر غیری نباشد، منی نیز وجود نخواهد  این اس
ــت. غیر، حد من است؛ اما من  نیز حد غیر هستم.  داش
ــت که  ــس دیالکتیکی میان «من» و «غیر» برقرار اس پ
هیچ یک از ما مستقل از دیگری وجود نخواهد داشت. 
بهترین محل فهم این دیالکتیک، عشق است. معشوق 
ــوقی  ــت اما به طور همزمان اگر معش ــق اس حد عاش
نباشد، عاشقی نیز وجود نخواهد داشت و اگر عاشقی 

نباشد، معشوقی موجود نخواهد بود. 
ــم  ــر، مکتب اگزیستانسیالیس ــفه معاص اما در فلس
ــاله دیگری را  ــن مکاتبی بوده که مس ــی از مهم تری یک
ــا هم بودگی با دیگری و  ــت. از نگاه آنه طرح کرده اس
ــت. یعنی بودن ما  ــران جزو اوصاف وجودی ماس دیگ
ــت. به تعبیر ساده تر وجود ما بند  بودن-با-دیگری اس
به وجود دیگری است. در این نگرش «دیگری» چیزی 
مستقل از ما به شمار نمی آید، بلکه بخشی از ماست. 
ــیم: در  ــش اصلی بحث خود می رس ــال به پرس ح
ــم؟ آیا  ــی ای از دیگری داری ــه  تلق ــالق چ ــفه اخ فلس
دیگری غیر از ماست؟ در این صورت آیا حکم اخالقی 
ــد بود؟ به طور  ــه حکمی عقالنی ممکن خواه به مثاب
ــاله محوری فلسفه اخالق،  کلی در فلسفه جدید مس
ــبت در  ــت. مهم ترین نس یافتن مناط فعل اخالقی اس
ــان»  ــان با انس ــبت «من با دیگری» و «انس ــالق نس اخ
ــبت های متفاوتی  ــه در چهار دهه اخیر نس ــت. البت اس
همچون نسبت «انسان و طبیعت» نیز به عنوان مساله 
ــوولیت اخالقی ما مطرح شده است. اما  اخالق و مس
ــاله من با  ــاله در اخالق، مس ــان مهم ترین مس همچن
ــه  این صورت  ــش اصلی ما ب ــت. حال پرس دیگری اس
بیان خواهد شد: چه  تلقی ای از دیگری می تواند فعل 
ــفه  اخالقی را به عنوان فعل عقالنی توجیه کند؟ فلس
ــد کرد که دیگری حد و  ــالق زمانی معنا  پیدا  خواه اخ
ــد بلکه من، دیگری را  ــل و محدودکننده من نباش مقاب
ــه خود بفهمم و دیگری و دیگران را در تعریف  به مثاب
خودم از خودم جای  دهم. دیگری را به مثابه چیزهای 
ــرف معامله  ــد؛ مثال به عنوان ط ــی می توان دی مختلف
ــی یا حتی به عنوان  ــا کمک کار من در زندگی اجتماع ی
ــالق، زمانی ممکن  ــوولیت اخالقی و اخ ــزار. اما مس اب
ــه نحوی در خودمان جای  ــد که دیگری را ب خواهد ش
ــم و در تصویر خودمان از خودمان دیگری حضور  دهی

داشته باشد. 
ــته  ــاله اخالقی توجه داش به عنوان نمونه ای از مس
ــین خود به  بیرون  ــید که اگر من زباله ای را از ماش باش
ــاب کردم و آن زباله را دیگر به «من» مربوط ندانم  پرت
ــم، در این صورت دیگری را  ــاله دیگران بدان و آن را مس
ــکل دیگران  ــته ایم و مش ــف من دخیل ندانس در تعری
ــمار نیاورده ایم. همین امر سبب  ــکل خود به ش را مش
ــر بزند. پس  ــود که آن فعل غیراخالقی از ما س  می ش
ــری را به مثابه  ــت که دیگ ــرط امکان اخالق آن اس ش
بخشی از خود و مشکالت و دردهای آن را مشکالت و 

دردهای خود بدانیم. 

گزارش

محمدرضا بهشتی:
فهم ديگرى به مثابه بخشى از خود

ــاله غیر یا دیگری در تفکر غربی به صورتی که  مس
ــفه مدرن آغاز شده است.  ــده، از فلس امروز مطرح  ش
ــرق  ــفه یونان، ش ــن مفهوم در تاریخ فلس ــه به ای توج
ــالم به این  ــنت عرفای اس ــد، ژاپن و س ــن، هن دور، چی
صورت نبوده و طرح نشده است. در فلسفه مدرن این 
ــان  ــفه دکارت انس ــد. در فلس مفهوم از دکارت آغاز ش
ــد. اگر  ــوژه و عالم به عنوان ابژه مطرح ش ــوان س به عن
ــویم که مساله  به تاریخ تفکر نگاه کنیم، متوجه می ش
ــدی در تفکر مدرن وجود  ــری و غیر به صورت ج دیگ
ــان از عالم  ــفه دکارت بحث جدایی انس دارد. در فلس
به صورت وجودی طرح می شود. اساس فلسفه مدرن 
ــالمی کلماتی معادل  ــازی است. در تفکر اس بر غیرس
ــوژه و ابژه وجود ندارد و کلمات عین و ذهن تفاوت  س
ــدن عالم خارج،  ــژه دارد: ابژه ش ــوژه و اب ــی با س مبنای
ــت. اگر مساله عالم  ــته کرده اس ــاله غیر را برجس مس
خارج طرح نشده بود، مساله غیر هم مطرح نمی شد. 
ــت. در  ــازی اس ــفه مدرن غیرس ــاس فلس بنابراین اس
فلسفه معاصر به این نوع ادراکات که به جای حضور 
موجودات به حصول شان نزد سوژه می اندیشند، تفکر 
ــاز  ــر می گویند. یکی از مصادیق بارز تفکر ابژه س ابژه نگ
ــع مواجهه  ــی بر عدم و رف ــت که مبتن علم جدید اس
ــت. علم برای اینکه  ــتقیم با پدیده هاس حضوری و مس
ــد آنها را ابژه خود می کند. در تفکر  پدیدارها را بشناس
ــاز است انسان، تاریخ، دین، خدا  علمی که تفکر ابژه س
ــوند. حال سوال این است  و... معروض این تفکر می ش
که آیا وقتی در عصر مدرن تفکر منحصر به علم جدید 
ــود، آیا می تواند  ــده و به معرفت دیگر توجه نمی ش ش
ــد؟ به این سوال  ــاز هم وجود داشته باش تفکر ابژه نس
ــت داده اند. به طور مثال  ــخ مثب برخی از اهل نظر پاس
گابریل مارسل از دونوع تفکر و از تفاوت «سر» و «راز» 
ــن در ذیل بحث  ــث مارتین بوب ــخن می گوید. مباح س
ــت. اینگونه  ــن و او» در همین راستاس ــن و تو»، «م «م
ــخ هایی هستند که راه را برای عبور  افراد به دنبال پاس
ــاز هموار کنند. در آثار متقدم هایدگر نیز  از تفکر ابژه س
با طرح در عالم بودن انسان عالم غیری وجود ندارد و 
در واقع انسان در میان دیگران ساخته می شود. انسان 
در عالم است و نه در مقابل آن. تفکر شاعرانه هایدگر 

هم در همین راستاست. 
ــود. من  ــهودی مطرح می ش ــان معرفت ش در عرف
ــت. مراد عارفان از من این من محدود  ــاوی با اوس مس
ــود تبدیل به  ــی که مثل منصور حالج خ ــت. کس نیس
ــارع از رابطه  ــود. عارفان به جای قانون ش حق می ش
ــان می گویند و این رابطه را  ــقانه میان خدا و انس عاش
باالترین نوع رابطه می دانند که در آن انگیزه نه بهشت 
ــق الهی است. دونوع تفکر در فلسفه  و جهنم که عش
ــتین تفکر،  برای عبور از تفکر ابژه نگر وجود دارد: نخس
ــه در واقع تفکر حضوری نیز از  ــت ک «تفکر هنری» اس
ــود. تفکر دوم تفکر عرفانی است؛ تفکری  آن یاد می ش
ــت، بلکه بحث جدی اش عبور  که مذهبی و دینی نیس
از تفکر ابژه سازی است که به صورت قهار همه فضای 
ــخیر کرده است. حال در اینجا این سوال  فلسفه را تس
ــالمی چگونه  ــود که «غیر» در عرفان اس مطرح می ش

ــاله باید توحید را  ــود؟ برای تشریح این مس معنا می ش
ــت که دوچیز  تبیین کرد. توحید در لغت به این معناس
ــی نمی ماند. در  ــر، غیری باق ــوند و دیگ یک چیز می ش
ــر عرفانی فقط او حضور دارد و همه چیز جلوه ای  تفک
ــلمان توحید حقیقی را توحید  ــت. عارفان مس از او اس
ــودی می دانند. توحید وجودی نیز به غیر از توحید  وج
ــت. کمال توحید وجودی رسیدن به بهشت  الوهی اس
ــت. بهترین محمل فهمیدن غیریت رابطه  حقیقی اس

عاشقانه است که در آن غیریت کامال نفی می شود. 
ــالمی  ــان در معارف اس ــبت خدا و انس درباره نس
ــارع  ــت خدا ش چندین نگاه وجود دارد: در نگاه نخس
ــر را دارد. نگاه  ــت و امکان وضع قوانین برای بش اس
ــت. در این  ــوفان اس ــان و فیلس ــوی متکلم دوم از س
ــان دارد. موالنا  ــودی با انس ــبت وج نگاه خداوند نس
ــات تندی به این نگاه  ــوی معنوی بارها با کلم در مثن
ــد خویش را  ــت و می گوی ــان حمله کرده اس متکلم
ــه از منظر  ــوم نیز ک ــر را. در نگاه س ــل کن نه ذک تاوی
ــته می شود، گفته شده از آنجا که  عرفان به آن نگریس
خدا از روح خودش در انسان دمیده او حقیقت الهی 
ــت.  ــن معرفت حق اس ــس عی ــت نف را دارد و معرف
ــا عرفان  ــفه ب ــس در کالم و فلس ــث معرفت نف بح
ــفه و کالم، معرفت  ــه در فلس ــت چرا ک متفاوت اس
ــی مقدمه ای بر خداشناسی است  نفس و خودشناس
در حالی که در عرفان خودشناسی، عین خداشناسی 
ــت خدا و عالم  ــت که غیری ــت. نکته دیگر این اس اس
ــت تجلی  ــود، چون هرچه هس در عرفان نفی می ش
وجود حق است. دومین مساله ای که در عرفان بحث 
می شود، غیریت از جنبه انسان و عالم است. در علم 
ــانی» وجود  مطالعه ادیان نظریه «نگرش جهان انس
ــان و انسان همان  دارد که می گوید جهان همان انس
ــالمی این موضوع اساس  ــت. در عرفان اس جهان اس
ــر و عالم صغیر  ــالح عالم کبی ــرار گرفته و دواصط ق

برخاسته از این نگرش است. 
موضوع آخر غیریت انسان با انسان است. جامعه 
ــاظ متافیزیکی  ــت. به لح ــاع سوژه هاس مدرن اجتم
ــان در عرفان منتفی است چون  ــان با انس غیریت انس
ــوال  ــتم. اکنون این س ــری منم و من دیگری هس دیگ
ــر چه می شود؟  ــود که مساله خیر و ش مطرح می ش
ــالمی حاصل بینش است  ــاله مدارا در عرفان اس مس
ــوع را در تفکر عرفانی  ــتراتژی و این موض ــه یک اس ن
ــد و مفصل ترین آن در عرفان  ــه ادیان می توان دی هم
ــالمی  ــت. در عرفان اس ــالمی ظهور پیدا کرده اس اس
ــی، خداشناسی و وجود شناسی یکی است  خودشناس
ــوژه، ابژه و غیرسازی مرتفع می شود.  و تفرقه میان س
ــاله غیریت نفی  ــی عرفانی هم مس در معرفت شناس
ــود و آنها از حضوری بودن علم حرف می زنند.  می ش
ــت. در معرفت شناسی  مبنای عرفان نفی غیریت اس
ــودن علم مطرح  ــاله غیریت با عنوان حضوری ب مس
ــید که بعد از سهروردی  ــود. در نظر داشته باش می ش
ــد و  ــوری و حصولی مطرح ش ــورت حض ــم به ص عل
ــاهده حضوری  ــد علم حقیقی مش ــدرا می گوی مالص

است. 

گزارش

شهرام پازوکی:
عرفان؛ عبور از تفكر ابژه ساز

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

فلسفه و دیگری

ــی از  ــناخت اجتماعی (social cognition) بخش ش
ــش هایی همچون  ــی است که به پرس دانش روانشناس
«ما چگونه به دیگری، خود یا ذهن را نسبت می دهیم»، 
ــواالتی از  «چگونه درباره دیگری قضاوت می کنیم» و س

این دست می پردازد.
 در نیمه دوم قرن بیستم برای نخستین بار متفکرانی 
ــته  ــا جدایی از جریان رفتارگرایی، رش ــور کردند که ب ظه
ــناخت اجتماعی را پایه گذاشتند. آنها کوشیدند نشان  ش
ــود و دیگری را به  ــان چگونه رفتارهای خ دهند که انس
علل عقالنی نسبت می دهد؛ چرا که روابط بین انسان ها 
ــکل گرفته که  ــن ذهنی ش ــای درنظرگرفت ــکارا بر مبن آش

ــابه عمل می کند. بنابراین،  ــترک و مش مطابق قوانین مش
ــت یافتن  ــی دس ــی در پ ــناخت اجتماع ــی ش روانشناس
ــاس،  ــت. بر این اس ــناد علیت رفتارهاس ــازوکار ِاس به س
ــاس خلق و خوی او  ــرد را بر اس ــان یا رفتار ف روان شناس
ــود  ــن می کنند که از آنها با نام علل درونی یاد می ش تبیی
ــته  ــی و بیرونی او. این دس ــاس حاالت موقعیت ــا بر اس ی
ــرا ما برخی  ــش که چ ــا طرح این پرس ــان ب از روانشناس
ــی دیگر را به علل  ــه دالیل درونی و برخ ــا را ب از رفتاره
ــه جدیدی را در مطالعات  ــبت می دهیم زمین بیرونی نس

ذهن گشودند.
ــناد علیت  ــام برده اند که در ِاس ــج عامل را ن ــا پن  آنه

ــا می کنند:  ــی ایف ــار نقش اساس ــا بیرونی رفت ــی ی درون
نخست، ارادی بودن یا فقدان فعل است. هر چه ما سهم 
ــتر بدانیم بیشتر تمایل داریم که آن  اراده را در رفتار، بیش
را به علل درونی نسبت دهیم. دوم نتایج فعل است. اگر 
ــته باشد و به نحوی ویژه  فعل نتایج خاصی برای ما داش
ــا را تحت تاثیر قرار دهد ما علل آن را درونی می دانیم.  م
ــاظ اجتماعی  ــودن فعل به لح ــوم مطلوب بودن یا نب س

ــاندن یا نرساندن فعل به ماست  ــت. چهارم، ضرررس اس
ــابه را انجام  و پنجم اینکه آیا ما هم حاضریم فعلی مش
ــتر به کار  ــم یا خیر. هر چه این ماتریس پنج گانه بیش دهی
ــرایط درونی  ــناد فعل به ش ــد تمایل ما به ِاس ــه باش رفت

بیشتر خواهد شد.
ــناد ِعلی  ــل را برای این ِاس ــه عام ــارد واینر نیز س  برن
ــا بیرون زابودن  ــداری علل، درون زا ی ــرح می کند: پای مط

ــدت  ــاله به ش ــا. مع الوصف، این مس ــری آنه و کنترل پذی
ــال، در  ــرای مث ــت. ب ــی اس ــوالت فرهنگ ــر مق تحت تاثی
ــی و چینی، از آنها  ــرکت دو گروه آمریکای ــی با ش آزمایش
ــده تا دالیل خودکشی را تحلیل کنند. در این  خواسته ش
آزمایش آمریکایی ها بیشتر دالیل روانی و فردی را علت 
ــته بودند و چینی ها بر علل اجتماعی،  ــی دانس خودکش
ــغلی تاکید داشتند. اما در همین قسمت  خانوادگی و ش

از روانشناسی شناخت اجتماعی، یعنی در بررسی اسناد 
علل رفتارها، تعدادی از مغالطات کشف و شناخته شده 
ــت که در مورد تبلیغات، سیاست و قضاوت اهمیت  اس

زیادی دارند. 
ــت که ما اغلب  ــناد، این اس اولین خطای بنیادین ِاس
ــناد می دهیم ولی در  ــار دیگران را به علل درونی ِاس رفت

توجیه رفتار خودمان به علل بیرونی متوسل می شویم.

ــه کار خودمان  ــت ک ــناد این اس ــن خطای اس  دومی
ــاع، نزدیک و  ــه نظر عمومی  اجتم ــتر از دیگران ب را بیش
ــان را مرکز قضاوت  ــر می دانیم. در واقع خودم مطلوب ت
ــبت به  ــناخت ما نس در نظر می گیریم و بخش عمده ش
دیگران بر مبنای حاالت ذهنی خودمان صورت می گیرد. 
ــناخت اجتماعی به ما می گوید اوال تصور ما  از این رو، ش
از خود و دیگری بسیار تحت تاثیر عوامل فرهنگی است. 
ــناخت به  ــر این می آموزیم که خودمحوری در ش عالوه ب

مغالطه می انجامد.
ــمندان در این حوزه به این سو  ــفه و دانش  پس فالس
ــیک از سوژه و ابژه را کنار  حرکت کردند که تصور کالس

ــد و تصوری دیگر را جایگزین کنند که در تعریف  بگذارن
ــد. بر اساس این تفکر، تصور  ذات ذهن اجتماعی تر باش
ــی از خود به مثابه یک جوهر خودکفا کنار رفته و  دکارت
نوعی تصور اجتماعی جایگزین آن می شود. برای مثال 
ــانی همچون گرگن از برساخت  ــال های اخیر کس در س
ــا حدودی مبتنی بر  ــی خود حرف می زنند که ت اجتماع
ــن نظریاتی، اخالق  ــت. چنی ــتاین دوم اس آرای ویتگنش
ــد و اخالق  ــت می کنن ــز سس ــنتی را نی ــه س من محوران
ــت دیگری را  ــان گذارند که حرمت و کرام ــدی بنی جدی
ارتقا بخشند؛ چه این دیگری انسان باشد و چه طبیعت. 

* متن پیاده شده سخنرانی در روز جهانی فلسفه
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ريويو

درباب صلح جهانی
در  ــمیت  اش ــوت  هلم
ــورگ متولد  ــامبر۱۹۱۸ در هامب ۲۳دس
ــزب  وارد ح ــال ۱۹۴۶  س در  او  ــد.  ش
سوسیال دموکرات شد. از سال۱۹۶۹ تا 
۱۹۷۴ وزیر دفاع، اقتصاد و امور مالی و 
از سال۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدراعظم بود. 
ــایت»  ــریه «س ــال۱۹۸۳ در نش او از س
ــغول کار  ــر مش ــوان همکار ناش به عن
ــال تایمز هلموت  ــریه فایننش ــد. نش ش
ــوان  ــال۱۹۷۵ به عن ــمیت را در س اش
ــوت  ــرد. هلم ــی ک ــال معرف ــرد س م
ــا نه تنها یک  ــرای آلمانی ه ــمیت ب اش
دولتمرد باهوش است، بلکه به عنوان 
ــاد باالی  ــی از اعتم ــک مرجع اخالق ی
ــت. او بیش از هر  ــردم برخوردار اس م
ــته دیگری در مورد  سیاستمدار برجس
ــی اظهارنظر  ــایل اخالقی- مذهب مس
ــوولیت  مس «در  ــاب  کت در  ــد.  می کن
ــمیت  دین» مهم ترین صحبت های اش
ــردآوری  گ ــوع  موض ــن  ای ــه  زمین در 
ــاب دربردارنده  ــن کت ــت. ای ــده اس ش
ــی  عناوین ــا  ب ــمیت  اش از  ــه  ۱۲مقال
ــیحی،  ــات اختصاصی مس ــد صف مانن
ــالق، ارزش های  ــم اخ ــت و عل سیاس
ــی در حکومت و جامعه، اصول  اساس
ــم اخالق  ــی، عل ــای سیاس عملکرده
ــی و...  ــوولیت سیاس ــیحی و مس مس
ــم مطالب موجود  ــت. بخش اعظ اس
ــر  ــش از این منتش ــاب تا پی ــن کت در ای
ــب از طریق  ــن مطال ــود و ای ــده ب نش
ــده اند که در  ــی نهایی تکمیل ش مبحث
ــمیت موضع سیاسی- مذهبی  آن اش
ــود را به طور مفصل توضیح داده و  خ
ــکیبایی بیشتر  به خصوص احترام و ش
میان ادیان جهان را خواسته است. او 
ــه دین بزرگ اسالم،  بیش از همه به س
ــتیز  ــود پرداخته و س ــیحیت و یه مس
ــطح  ــی ادیان با یکدیگر را در س جهان

جهان خطرناک توصیف کرده است. 
ــه این  ــتیابی ب ــرای دس ــمیت ب اش
ــی  ــوع در مقاالت خود به بررس موض
ــت پرداخته  ــه میان دین و سیاس رابط
ــمیت تحقق زندگی  ــت. از دید اش اس
سهل در امنیت حاصل از صلح پایدار 
ــوع می پیوندد که رهبران  زمانی به وق
ــرای حفظ  ــی جهان ب ــی و دین سیاس
جهانی- منطقه ای تالش کنند. در غیر 
این صورت همواره شاهد اسفناک ترین 
ــود. او در  ــم ب ــری خواهی ــع بش فجای
ــن کتاب همگان را  ــاالت خود در ای مق
ــی برگرفته از  ــه پیروی از قاعده طالی ب
ــح جاودان»  ــته کانت به نام «صل نوش
ــرلوحه  ــوت می کند که در واقع س دع
اغلب ادیان الهی نیز هست: با دیگران 
ــه می خواهی با تو  ــار کن ک چنان رفت
ــمیت بر همین مبنا در  ــود. اش رفتار ش
ــود همگان  ــخنرانی ها و مقاالت خ س
ــای دنیا به احترام متقابل  را در هرکج

ملت ها و فرهنگ ها می خواند. 
ــا  «م ــه  مقال از  ــی  بخش در 
ــن  ــم» از ای ــترکی داری ــران مش پیامب
ــزد  ــد ن ــا بای ــم: «م ــاب می خوانی کت
ــکار عمومی، نزد  ــتمداران و اف سیاس
ــهروندانمان طرز  ــان و ش تمام مومن
ــه موجب  ــب کنیم ک ــری را کس تفک
می شود هیچ مسیحی از اسالم نفرت 
ــرس  ــر آن ت ــد و در براب ــته باش نداش
ــچ هندویی، هیچ  ــد. هی ــته باش نداش
ــالم بی احترامی نکند.  یهودیی به اس
ــم در برابر  ــلمانی ه ــچ مس ولی هی
ــر خصمانه  ــام ادیان دیگ ــروان تم پی
ــما خواهش  ــن از ش ــرد. م ــرار نگی ق
ــی را به  ــناخت اصول می کنم یک ش
ــا اینکه با  ــا ی ــیم: م ــمیت بشناس رس
ــا اینکه  ــویم ی ــرق می ش ــر غ همدیگ
ــترک ادیان  باید بر پایه ارزش های مش
ــن تعلیم  ــه قوانی ــف، مجموع مختل
ــی را از  ــترده جهان ــده و گس داده ش
ــی اخالقی دگرگون  ارزش های اساس
کنیم. صلح در جهان به میزان زیادی 
بستگی به این دارد که رهبران ادیان 
ــان را درک کرده  ــان مسوولیت ش جه
ــاهل و احترام  ــان را به تس و پیروانش

متقابل فراخوانند.» 

ورای تقلب و انتحال
ــر پژوهش  ــن رو، بحث بر س از ای
ــگاه های ایران  ــد علم در دانش و تولی
ــت مطرح شده  ــالی اس - که چند س
ــی پیدا می کند:  - جنبه های متناقض
ــای  آماره ــر  نش ــاهد  ــو، ش از یک س
ــگاه  جای ــاره  درب ــگفت انگیزی  ش
ــتیم و از  ــان هس ــان در جه علمی م
ــبی میان این  ــوی دیگر هیچ تناس س
ــود  ــی موج ــت عین ــا و واقعی آماره
ــدارد. یکی  ــود ن ــگاه ها وج در دانش
ــای  آماره ــن  چنی ــود  نم ــل  دالی از 
ــارغ  ف ــی،  متناقض و  ــگفت انگیز  ش
ــناختی و  ــم جامعه ش ــل مه از عوام
ــیوه های غلط حاکم بر  ــی، ش سیاس
ــی و تاکید بر  سیاست گذاری پژوهش
ــی به پژوهش  ــرد آماری و کّم رویک
ــال های اخیر بوده.چا پ مقاله   در س
ــار  ــای بین المللی و انتش در مجله ه
کتاب به زبان های دیگر، به خصوص 
ــی، یکی از مولفه هایی است  انگلیس
ــم  ــد عل ــا را در تولی ــگاه م ــه جای ک
ــطح  ــد. هرچند س ــخص می کن مش
ــاب نیز  ــار کت ــالت و انتش ــی مج کیف
ــا با  ــت و چه بس ــاوت اس ــیار متف بس
میانجی هایی مادی (پرداخت پول و 
ــدون نظارت دقیق و  هزینه) بتوان ب
ویرایش صحیح، کتاب و مقاله منتشر 
ــت که بازتاب  ــرد. این در حالی اس ک
ــه نحو مضاعفی  ــن رتبه بندی ب همی
ــگاه ها  ــی دانش در گروه های پژوهش
ــم  ه و  ــتادان  اس ــزد  ن ــم  ه  -
ــاهده می شود؛ از  ــجویان- مش دانش
ــری را باید در  این رو، دو نظارت سرس
ــدم داوری دقیق  ــداد هم دید: ع امت
ــا  ــا و مقاله ه ــل پایان نامه ه در تحوی
ــار فقدان  ــدرک، درکن ــذ م ــرای اخ ب
ــاپ کتاب و  ــر چ ــی ب ــه نظارت هر گون
ــه علمی و  ــت ارتقای رتب مقاله جه
ــاله  ــگاهی. تداخل این دو مس دانش
ــه هم گره  ــو مضحکی ب ــه  نح گاه ب
ــی که نام  ــت در جای می خورد، درس
ــی در  ــچ فعالیت ــدون هی ــتادان ب اس
ــاالت  ــجویان در مق ــام دانش ــار ن کن
ــود  ــر می ش ــی منتش علمی-پژوهش
ــی هر دو  ــگاه علم ــه ارتقای جای و ب
کمک می کند. به این ترتیب، تداخل 
گفتار از پایین و باال در آکادمی ایران، 
گذشته و آینده استادان و دانشجویان 
ــو معنا داری به هم گره  زده  را به نح
ــه  ــی واقع بینان ــا در خوانش و چه بس
ــه ای  رابط در  را  ــود  موج ــع  وض
ــد.  می ده ــان  نش ــی  علت و معلول
ــوان انتحال  ــت عن ــروز تح آنچه ام
محمود خاتمی در صفحات مجازی 
ــود، نباید اجازه  دست به دست می ش
ــا به  ــده ای را صرف ــن پدی ــد چنی ده
ــخص خاص محدود کرد  نام یک ش
ــی را از میان  ــاله اصل ــورت مس و ص
ــر انتحال  ــت. امروز زنگ خط برداش
ــد  ــر از رش ــا خب ــگاه های م در دانش
ــده می دهد؛ از  ــن پدی ــام آور ای سرس
ــی  ــا دفاتر پژوهش ــان انقالب ت خیاب
انتحال گسترده  ــکده ها. گرچه  دانش
ــلب  ــراد س ــطحی از اف ــن س در چنی
ــم  ــه مه ــد، آنچ ــوولیت نمی کن مس
ــاختاری آکادمی در  ــت بحران س اس
ــت، بحرانی که دهه هاست  ایران اس
ــگاه های ایران را گرفته  گریبان دانش
ــته  و هرازچندی مصادیق آن برجس

می شود. 
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نمونه ای از انتحال گسترده و تقلب دانشگاهی
ــیوه ای  ــاب تیلور (ص ۲۳): خاتمی درباره آگاهی به ش ۱- ب) کت
ــم با عطف نظر  ــخن می گوید، آن ه ــخص تر از منظر عینی هم س مش
ــود،  ــاخت معناداری که در آگاهی به خود (self) مربوط می ش به س
ــطه پرتوی  یعنی به وجه خاص وجودش و فرآیندهای آن که به واس
ــترش می یابد. آگاهی، این معنا، یا صریح تر، این  از روابط متقابل گس

مجموعه معانی را مرهون معرفت نفس است. 
۲- الف) کتاب دفرن (ص۳۹۶): به دودلیل ادراک زیباشناختی نباید 
شواهد نوعی ضرورت خود بسنده را درون اثر هنری رد کند: ۱) زیرا این 
ــت چنان که هست نه چنان که می تواند  ضرورت ضرورت اثر هنری اس
ــود دارد و برای تبیین  ــرورت درون اثر هنری وج ــد و ۲) زیرا این ض باش
آن نیازی به سلسله ای از علل یا سلسله های گوناگونی از علل نیست. 
ــم خاتمی، به دودلیل نباید  ــاب تیلور (ص۱۴۳): به زع ۲- ب) کت
ــنده درون جهان رد شود: ۱) زیرا این  ــواهد نوعی ضرورت خود بس ش
ضرورت جهان است چنان که هست نه چنان که می تواند باشد و ۲) 
ــود دارد و برای تبیین آن نیازی به  ــرا این ضرورت درون جهان وج زی

سلسله ای از علل یا سلسله های گوناگونی از علل نیست. 
ــا عنوان «آگاهی  ــاله دکترای خود ب ــال۱۹۹۶ از رس خاتمی در س
ــناختی در  ــرای بحران وجود ش ــت وجوی راه حلی ب ــد: در جس واح
ــگاه دارام دفاع  ــفه دانش ــدرن از خود» در دپارتمان فلس ــات م نظری
ــد (یکی از معدود  ــر ش ــاله بعدها در قالب کتابی منتش کرد. این رس
ــر  ــر دکترمولر منتش ــری غیر از خانه نش کتاب های خاتمی که با ناش
ــرقت ادبی حیرت آوری است. صفحه های  ــده است). رساله او س ش
ــای زیر کپی  ــتقیما از کتاب ه ــری مس ــس از دیگ ــاله یکی پ ــن رس ای
شده اند: «اصول معرفت شناسی در فلسفه اسالمی»، «ُبعد درونی»، 
ــات  ــم-ذهن: نظری ــل جس ــم»، «معض ــم و سوبژکتیویس «ناتورالیس
فلسفی» اثر آرمسترانگ و «طبیعت گرایی اسالمی و عرفان: مطالعه 

فلسفی رمان حی بن یقظان اثر ابن طفیل» (اثر سامی هاوی). 
ــرقت شده، جالب  ــامی هاوی س خصوصا قطعاتی که از کتاب س
ــت، حال آنکه خاتمی  ــت. کتاب هاوی درباره ابن طفیل اس توجه اس
در رساله اش به مالصدرا می پردازد. خاتمی با گذاشتن نام مالصدرا 
ــاله اش عینا  ــامی را در رس ــای ابن طفیل صفحاتی از کتاب س ــه ج ب

آورده. در اینجا به چندمورد اشاره می کنیم: 
ــل از ذهن  ــری که ابن طفی ــاوی: بنا به تصوی ــاب ه ــف) کت ۳- ال
«خالی» و پذیرای حی بن یقظان ترسیم می کند ذهن او مقوم بالذات 
ــد  ــه تمامی با اتکای به خویش می کوش ــت و ب و مکمل بالذات اس
ــده حی بن یقظان رنگ  ــت یازد. عروج پیش رون به نتایجی بعید دس
ــتمداد از  ــدون اس ــرا او ب ــرورت دارد. ظاه ــری و ض ــی از ناگزی و بوی
ــناخت علیت، خدا، سرمدیت  هیچ مقوله ازپیش تصورشده ای به ش
ــت می یابد. چنین می نماید که هرذهنی  جهان و حقایق عرفانی دس
ــد،  ــود که حی بن یقظان نایل ش ــد به همان حقایقی نایل ش می توان
ــاده تجربه گیرد و  ــناختش را داده های س ــه مبدأ ش ــروط بر آنک مش
ــجام منطقی را دنبال کند. از این روست که حکم مشهور  قوانین انس

آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه... . (ص ۹۴) 
ــه تصویری که  ــال، بنا ب ــی: برای مث ــرای خاتم ــاله دکت ۳- ب) رس
مالصدرا از ذهن «خالی» و پذیرای ما ترسیم می کند ذهن مقوم بالذات 
ــد به  ــت و به تمامی با اتکای به خویش می کوش ــل بالذات اس و مکم
نتایجی بعید دست یازد. به اعتقاد مالصدرا، عروج پیش رونده ما رنگ 
ــتمداد از هیچ  ــرورت دارد. ظاهرا ما بدون اس ــی از ناگزیری و ض و بوی
ــده ای به شناخت علیت، خدا، سرمدیت جهان و  مقوله ازپیش تصورش
ــت می یابیم. چنین می نماید که هرذهنی می تواند  حقایق عرفانی دس
به همان حقایق نایل شود، مشروط بر آنکه مبدأ شناختش را داده های 
ــاده تجربه گیرد و قوانین انسجام منطقی را دنبال کند. از این روست  س

که حکم مشهور آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه... . (ص۲۹) 
۴- الف) کتاب هاوی: به اعتقاد ابن طفیل، همچنان که در باب های 
ــاله حی بن یقظان می توان دید، نظریه ها در عین اینکه  دوم و سوم رس
ممکن است امور واقع را تعبیر و تفسیر کنند، از واقعیات جهان پیرامون 
ــویم حقایقی را  ــطه با آنها مواجه می ش که ما در حیطه تجربه بی واس
ــم ملموس و بدون  ــز انتزاع می کنند. نظریه های محض، بدون تجس نی
ــان، ذهن را از منزل و مأوای  مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعل ش

طبیعی اش، یعنی عالم تجربه، بیگانه می سازد. (ص ۱۰۱) 
۴- ب) رساله دکترای خاتمی: به اعتقاد مکتب اشراق، همچنان 
ــت  ــوان دید، نظریه ها در عین اینکه ممکن اس ــه در مالصدرا می ت ک
ــات جهان پیرامون که ما  ــیر کنند، از واقعی امور واقع را تعبیر و تفس
ــویم حقایقی را نیز  ــطه با آنها مواجه می ش در حیطه تجربه بی واس
ــم ملموس و بدون  ــد. نظریه های محض، بدون تجس انتزاع می کنن
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعل شان، ذهن را از منزل و مأوای 

طبیعی اش، یعنی عالم تجربه، بیگانه می سازد. (ص۳۳) 
ــتیم دریابیم در کمیته دفاع این رساله دکترا چه کسانی  ما نتوانس
ــگ در دپارتمان  ــتوفر تی.الن ــاله اش از کریس بوده اند. خاتمی در رس
ــتادراهنمای او بوده است. ولی  ــکر می کند که ظاهرا اس فلسفه تش
هیچ اثری از شخصی به نام کریستوفر تی.النگ در دانشگاه دارام به 
چشم نمی خورد. تنها چیزی که در اینترنت پیدا می شود، یک صفحه 
ــگاهی است به همراه یک پروفایل که می گوید کریستوفر النگ  دانش
ــناختی» مقاله ای  ــفه و پژوهش پدیدارش ــماره۶۲ مجله «فلس در ش
ــمار۶۲ و نه در  ــه در ش ــی با این نام ن ــال آنکه کس ــر کرده، ح منتش

هیچ یک از شماره های دیگر این مجله مقاله ای ندارد. 
باورنکردنی است که دانشگاه دارام به این رساله اجازه دفاع داده 
ــر دکترمولر و دانشگاه  ــگاه تهران، خانه نش ــد. به اعتقاد ما، دانش باش
دارام هرسه در قبال این قضیه مسوولند و باید پاسخگو باشند. شایان 
ــات  ــد، قابل تعمیم به دیگر موسس ــه در اینجا آم ــت که آنچ ذکر اس
ــات و  ــور موسس ــت، زیرا در این کش ــران نیس ــفه در ای ــی فلس پژوهش

فیلسوفان محترمی هستند که مشغول کار فلسفی حقیقی اند. 

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
ــتاد  ــورد که حذف اس ــت در این م ــده اس ــراز ش ــی اب نگرانی های
باسوادی از نظام آموزشی ایران در مجموع به ضرر کشور است. این 
ــرد: اول اینکه با توجه به  ــی ک نگرانی را از چندجهت می توان بررس
ــی آقای دکترخاتمی  ــه هم اکنون اصالت تقریبا همه آثار پژوهش اینک
ــخصا نمی شناسند  ــانی که ایشان را ش ــوال است، برای کس محل س
روشن نیست که مقام علمی ایشان چیست. دوم اینکه، دست کم در 
ــان نظر داده اند،  ــانی که در این روزها با نام واقعی خودش مورد کس
مورد جدی ای سراغ ندارم که مستقیما صحبت از اخراج کرده باشد 
ــت، که  ــی اتهامات و برخورد قانونی با موضوع اس ــه، بررس - مطالب

شاید مستلزم اخراج باشد و شاید نباشد. 
ــال هزارکلمه ای من تمام  ــت، اما مج حرف های دیگری هم هس

شده است.

دیگری قدرت و سرمایه داری

آخرین ویدیویی که از سوی داعش منتشر شد، تکان دهنده بود. 
ــت و یکم ۱۰نفر انسان سر ۱۰نفر دیگر را می برند و برای  در قرن بیس
ــر می کنند. چگونه تصویری از دیگری  اثبات هویت خود آن را منتش
ــه تصوری  ــا اکنون دارای چ ــود؟ م ــث چنین رفتارهایی می ش باع
ــیوه  ــت؟ ش ــتیم و این قضیه حامل چه تاریخی اس ــری هس از دیگ
ــیوه، واحد  ــت و در این ش ورود من به بحث تاریخی و فرهنگی اس
ــامل رفتارهای فردی و رفتارهای  ــت که ش ــیدن فرهنگ اس اندیش
ــود. در پس همه رفتارها و درک های ما، نوعی تصور  متقابل می ش
و تلقی از دیگری وجود دارد. حتی درون تصوری که از خود داریم، 

تصوری از دیگری وجود دارد.
ــری را فرض  ــات خود، دیگ ــرای درک و اثب ــواره ب ــن هم  بنابرای
می کنیم. بین خصوصیات دیگری و خویشتن نسبت مستقیم وجود 
ــتم. اما در  ــد، من نیز قوی تر هس ــه دیگری قوی تر باش دارد و هرچ
اندیشه به «دیگری» وارث چه تفکراتی هستیم؟ در روایات تاریخی 
از مفهوم دیگری، سه تلقی از دیگری در فرهنگ های ماقبل مدرن، 
ــود دارد. در تلقی  ــای معاصر وج ــدرن و فرهنگ ه فرهنگ های م
ــور از دیگری بیش از آنکه  ــای ماقبل مدرن از دیگری تص فرهنگ ه
ــمندان باشد، انعکاس  ــفی و افکار اندیش تحت تاثیر نظام های فلس
ــترک  ــت. به این معنی که امر مش ــوام در طول تاریخ اس ــه اق تجرب
ــت که دیگری یا  ــای ماقبل مدرن به اینگونه اس ــام فرهنگ ه در تم
ــی در اندیشه  ــمن. دوران مدرن تحولی اساس ــت است یا دش دوس
درباره دیگری ایجاد کرد. مساله زیستن با دیگران و تاثیر آن بر تمام 
ــش فرهنگ مدرن، تلقی از  ــد. بعد از پیدای ابعاد فرهنگ مطرح ش
ــد. هگل در این دوره درباره تلقی از  دیگری وارد مرحله جدیدی  ش
ــان از انسان با مسیحیت آغاز شد.» در  دیگری می گوید: «تصور انس
آینده تحوالت اروپای قرن هجدهم به تلقی جدیدی از انسان منجر 
شد. از هنگامی که مناسبات انسان مدرن تغییر کرد تصورات پیشین 
ــمیت در «ثروت ملل» می گوید: اگر شما  ــتحاله شد. آدام اس نیز اس
بر سر سفره غذای ملتی نشستید، گمان نکنید به خاطر خیرخواهی 
ــفره نشسته اید، بلکه هرکس  ــتی سر این س قصاب، نانوا و نوع دوس

در این بین سودی می برد. 
ــانیت رسید. اما  ــان به تصور انس ــبات مدرن، انس با پیدایش مناس
ــان های رقیب است. از قرن هجدهم به  ــانیتی که متشکل از انس انس
ــانیت توجه  ــگل و... به موضوع انس ــد متفکرانی مانند کانت، ه بع
ــنگری بود، اما  ــانیت آرمان عصر روش ــد. در واقع موضوع انس کردن
ــان اروپایی بود که ویژگی های خاصی داشت.  ــانیت انس تراز این انس
ــد به آن تن  ــرد که همه بای ــدی را آغاز ک ــدرن بازی جدی ــگ م فرهن
ــن موضوع انتقادات خود را  ــتا متفکرانی به ای می دادند. در این راس
ــانیت را به معنای مدرن نقد کردند. به این جهت بود که  آغاز و انس
ــبات اقتصادی جدید را موجب ورود انسان به  مارکس پیدایش مناس
ــتی را به دلیل وجود طبقه  ــت و رفتار های آنتاگونیس بیگانگی دانس
ــرد. امروز در یک قرن ونیم  ــی و این از خودبیگانگی مطرح ک اجتماع
ــاهدیم که آنچه او از فرهنگ مدرن گفت  بعد از مارکس به خوبی ش
چگونه در حالت بسط یافته خود بر همه شوون زندگی مردن جاری 
ــت. نیچه نیز بعدها با توضیح نحوه بسط فرهنگ مدرن و قدرت  اس
ــانیت پدیدآمده  ــت انس ــان داد در پش ــوان بنیان هرپدیده نش ــه عن ب
ــط یابد، به نهیلیسم  ــت و چنانچه بس «اراده معطوف به قدرت» اس
می انجامد. امروز طنین حرف های نیچه را نیز می شنویم. اینکه وجه 
اول زندگی انسان مدرن نهیلیسم است. وید هم به درستی نشان داد 

که مهم ترین رانه بر فعل انسان طبیعت و غریزه است. 
ــل رودخانه هایی  ــاوت را مث ــای متف ــش تمدن ه ــپرس پیدای یاس
ــیده و همسایه شده اند. امروز بین ایران،  می داند که به اقیانوس رس
ــت. درک امروز ما از دیگران با درکی که از  چین و آرژانتین فرقی نیس
ــتیم، دگرگون شده و درک ما از دیگری تابع  فرهنگ خاص خود داش
درک ما از فرهنگ مدرن است. در کشوری مانند ایران که یک گذشته 
ــته به معناهای انواع دیگری در  ــی دارد، تلقی از دیگری وابس تاریخ
ــی از دیگری حاصل  ــت. می توان گفت: تلق ــده اس دنیای امروزی ش
ــفی نیست، بلکه حاصل تجربه زیست است و ما وقتی در  تفکر فلس
ــتیم، نمی توانیم  ــابه روبه رو هس ــک دایره خاص با دیگری های مش ی
ــیم.  ــته باش تصوری از دیگری های موجود در فرهنگ های دیگر داش
ــتند و  ــوفان بزرگی مانند افالطون تلقی خاصی از دیگری داش فیلس
ــان نمی دانستند. یونانیان نیز فقط خود را انسان  حتی بردگان را انس
می دانستند و دیگران را بربر می خواندند، بنابراین رسیدن به تصوری 

از دیگری باید حاصل زیست با انواع دیگری باشد. 
ــر هانتینگتون  ــورد تمدن ها» اث ــاب «برخ ــته کت ــال گذش در ۲۰س
ــاره تمدن  ــی هانتینگتون درب ــت. وقت ــواره مورد توجه بوده اس هم
ــت  ــدیم که سرنوش ــد می کند ما وارد قرنی ش ــخن می گوید، تاکی س
ــت و آمریکا رقبایی دارد که باید با  ــت آمریکاس همه ملت ها در دس
ــت. آیا به  ــت و یکم، قرن چالش آمریکا با رقباس آن بجنگد. قرن بیس
سمت جنگ می رویم و دیگری را دشمن و رقیب می دانیم یا دیگری 
ــو می کنیم؟ ما  ــا او با مهربانی گفت وگ ــی می نگریم و ب ــا مهربان را ب
ــتیم و آن  ــت و یکم نقش خاصی را داش ایرانی ها در ابتدای قرن بیس
پیشنهاد گفت وگوی تمدن ها از سوی رییس جمهور سابق ایران بود. 
ــو تبدیل به دوگانه ای  ــاله جنگ در نظریه هانتینگتون و گفت وگ مس
ــوی آن تعیین  ــت به یک س ــا در اثر حرک ــت ملت ه ــد که سرنوش ش
ــد. این به استعداد فرهنگی یک ملت بستگی دارد. در ۱۴سال  می ش
ــانی بیش از هرچیزی روابط تحت تاثیر  ــبات انس اخیر در حوزه مناس
ــتند.  ــت. ایرانی ها اهل آزار نیس این دوگانه جنگ و گفت وگو بوده اس
ــازگاری است. چهره  ــمت س اهل انعطافند. خرد جمعی آنها به س

فرهنگ ایرانی همواره چهره منعطف و همراهی بوده است. 
ــه در دهه۵۰  ــازگاری ایرانیان» ک ــزوه «س ــازرگان در ج مهندس ب
ــت. البته ما در ساختار  ــت، به درستی در این باره سخن گفته اس نوش
ــان ها در  ــه در آن هرروز نقش انس ــرمایه داری زندگی می کنیم ک س
ــود. تصور ما از دیگری تحت تاثیر مناسبات  آن اندک و اندک تر می ش
ــرمایه ساخته می شود. باید در نگاهی که به فرهنگ خود  قدرت و س
ــه در دنیای امروزی تمامی  ــا فضای غالب داریم، توجه کنیم چراک ب
ــاختار غالب نیز  ــرمایه حاکم بوده و البته س ــبات بر قدرت و س مناس
ــد دیگری از  ــاله غریزه و مصرف گرایی نیز بع ــت. مس ــتی اس نهیلیس
ــه برخی از عناصر  ــم در این فضا تنها ب ــت. اگر بخواهی این ماجراس
ــت این عناصر نیز دود شوند  ــبیم، ممکن اس فرهنگی خودمان بچس
ــا معطوف به  ــنفکری هم اگر صرف ــد. بحث های روش ــه هوا رون و ب
ــد، چه بسا به  ــی اما غافل از نگاه فراگیر و جهانی باش ــایل سیاس مس

ساده لوحی منجر شود. 

 على اصغر مصلح

رضـا باقرزاده مقـدم: بـه  مناسـبت روز جهانـی فلسـفه، 
همایشی دوروزه، در تاریخ ۲۷و۲۸آبان ، با عنوان «فلسفه 
و مسـاله دیگری»، از سـوی مرکز فرهنگ و اندیشـه جهاد 
دانشـگاهی دانشـگاه تهران و انجمن علمی- دانشـجویی 
فلسفه، در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران برگزار شـد. در روز اول این همایش، بابک 
احمـدی، مولـف، مترجم و منتقـد ادبی، بـه ارایه مطالبی 

تحت عنوان «هنر و بازتاب دیگری» پرداخت. 

ــخنش را با شعری از مجموعه «در  بابک احمدی، س
آستانه» احمد شاملو آغاز کرد: 

«ظلمات مطلق نابینایی
احساس مرگ زای تنهایی

- چه ساعتی است؟ (از ذهنت می گذرد) 
چه روزی
چه ماهی

از چه سال کدام قرن کدام تاریخ کدام سیاره؟ 
تک ُسرفه ای ناگاه

تنگ از کنار تو. 
آه، احساس رهایی بخش هم چراغی!»

ــاعر راز هستی را  و با نقل این عبارت از هایدگر که: «ش
ــاعر صدای  می فهمد»، به گفته هایش ادامه داد: آری، ش
ــنود. یک نفر که هست. نیاز  ــرفه آدم دیگر را می ش تک س
ــد و با  ــته باش ــن هرآدم که با دیگرانی مراوده داش بنیادی

آنها حرف بزند. 

ــه درک قاطع از یک  ــفه، ب بخش زیادی از تاریخ فلس
ــت.  ــتن، یک نفس و یک جهان مربوط اس ــن، یک خویش م
ــفه مدرن،  ــفه یونان و چه از منظر فلس چه از منظر فلس
ــل به آن وجود  ــرون از جهان، ولی متص ــوژه ای بی یک س
ــت. از  ــی که پر از ابژه اس ــن و جهانی بیرون ــک م دارد. ی
ــکال تا پای یک  ــود و به قول پاس ــان شروع می ش کهکش
ــرون از من و بدون فاصله با  ــخ ادامه می یابد. اینها بی مل
ــتند. از یک میلیمتری من شروع می شوند. جهان  من هس
برای ما، یک من است و یک دیگری بی انتهایی که عوامل 
ــماری در آن جای گرفته است. همه جهان برای تن  بی ش
من دیگری است. تن من، سوبژکتیویته ای است که به دنیا 

می اندیشد، همراه آن است و با آن تعامل دارد. 
ــذاری بر همه  ــود دارد ارزش گ ــه وج ــه ای ک ــا نکت ام
ــرای دیگران.  ــی ب ــک پایگان ارزش ــاختن ی ــت؛ س اینهاس
ــی  ــتند، ارزش ــت نیس ــرای اجزای دیگران که یکدس ــا ب م
ــرای آن اجزا،  ــدام از آنها، ب ــویم و بنابر هرک ــل می ش قای
ــال: «خواهرم در  ــرای مث ــویم. ب ــور می ش ــی متص پایگان
ــکل از  ــایه نزدیکم». درعین حال، هرش آمریکا» یا «همس
ــبت به من، اندازه مختلفی دارد.  ــته بندی ها، نس این دس
ــت.  ــا فاصله فیزیکی نیس ــران، صرف ــن با دیگ ــه م فاصل
ــوبژکتیویته، در  ــاس س ــران بر اس ــن ارزش گذاری دیگ ای
ــومی  ــا و دانایی ها و آداب و رس ــل ها و فرهنگ ه پی نس
ــادت و اخالق و دین؛  ــت که یاد گرفته ایم و عرف و ع اس
ــن می کنند چه غلط  ــه آن چیزهایی که برای ما تعیی هم
ــان به ارزش های واالتری  ــت و چه درست. گاهی انس اس

ــای آن را نمی گیرد.  ــه چیز دیگری ج ــاور پیدا می کند ک ب
ــر چهارراه، زیر  ــربچه ای که س برای مثال، وقتی مرگ پس
ــای خانواده، لطمه  ــین می رود، از مرگ یکی از اعض ماش
ــتم. فیلسوفان  ــان هس ــت، برای من که انس بزرگ تری اس
ــن وضعیت،  ــری». در ای ــه آن می گویند: «وضعیت بش ب
ــخص  جهان  پایگانش را به گونه ای متفاوت برای ما مش
ــت و می گوید  ــری تعیین کننده اس ــد. وضعیت بش می کن
ــود، کدام مهم و  ــته بندی ش ــری چطور برای من دس دیگ
کدام مهم تر است. این موضوع، به نوع فکر و شخصیتی 
ــاخته ام و به کسی که  ــت که من از خودم س ــته اس وابس
ــفی، برای  ــرض اولیه فلس ــم. این ف ــم می خواهد باش دل
ــت. این فرض، از سوژه  ــتم کنار گذاشته شده اس قرن بیس
ــود که خودش را مرکز  ــروع می ش «اصل لذت» فروید ش
ــه باید به او  ــت. هم ــان می داند. همه دنیا برای اوس جه
ــند؛ از بدو  ــته باش ــه دهند و هوایش را داش ــات ارای خدم
ــالگی یک کودک. وقتی اصل واقعیت شکل  تولد تا یک س
ــرای او اتفاق  ــه تروماتیک زندگی ب ــرد، اولین حادث می گی
ــفه  ــن اصل واقعیت و دنیای بیرونی، در فلس می افتد. ای
ــت که «من»ی  ــه، اینطور نیس ــود: «ن اینگونه بیان می ش
هست مستقل از جهان. «من»ی وابسته به جهان، وجود 
ــه اینها را بر  ــی دارد و هم ــده  و دنیای بزرگ ــه آین دارد ک

اساس خواست قدرت و منافعش، انجام می دهد.» 

در قرن بیستم، هایدگر می گوید: من «هستن با» هستم. 
ــران زندگی می کنم. همراه آنها  در میان دیگران و با دیگ
ــوم، در میان آنها کار می کنم، زندگی می کنم،  بزرگ می ش
ــوان آدم در یک خانواده ای  ــرم. من به عن ــا تنها می می ام
ــاخته اند.  ــخ، فرهنگ و دیگران مرا س ــا آمده ام و تاری دنی
ــاخته اند. من  ــنت و اخالق مرا س خانواده، دین، آداب، س
در تعامل هرروزه با دیگران شکل گرفته ام. کارل مارکس 
می گوید: انسان چیزی نیست جز مناسبات اجتماعی. این 
ــن در آن «آدم»  ــه صبغه طبقاتی دارد و م ــبات البت مناس
ــت، مثال من  ــوع در هایدگر مهم اس ــن موض ــود. ای می ش
ــتم. ممکن  ــرای به دنیاآمدن، باید پدر و مادری می داش ب
ــند. ولی من با دیگران در  ــت قبل از من آنها مرده باش اس
ــران چیزهای دیگری به  ــوم. این دیگ جامعه بزرگ می ش
من یاد می دهند. یک دیگری هست که مرا تیمار می دارد. 
ــی دارد و هوایم  ــت که مرا نگه م همواره این دیگری اس
ــوزت در «بینوایان»  ــبیه ک ــده ش را دارد. باالخره حتی ش
جایی با دیگران بزرگ می شوم. کارکردنم با آنهاست، اما 
ــت.  ــت. چون فقط مرگ برای من اس مرگم در تنهایی  اس
ــت می داند. من  ــأ اصال ــرای همین هایدگر مرگ را منش ب
ــتم. در مرگ تنهایم. مرگ،  در مرگ با دیگران شریک نیس
ــت. مابقی زندگی است.  ــان اس لحظه اصیل تنهایی انس
پس می توان گفت؛ زندگی، دیگری و مرگ، تنهایی است. 

ــران و اصالت  ــن و اصالت دیگ ــی اصالت م ــی یعن زندگ
ــتم. به عبارت دیگر؛  ــه. ولی در مرگ فقط من هس جامع
انسان یعنی دیگری. موجود ارگانیکی که نفس می کشد، 
ــود و آزادی می خواهد. همه  ــق می ش ــد، عاش کار می کن
اینها با دیگران ساخته می شود. مسوولیت آنها با دیگری 

است و دیگران در آن نقش دارند. 
لویناس هم می گوید: دیگری مرا می سازد. من خودم، 

خودم را نمی سازم. 
ــنگری و قرن۱۹ همچنان  ــانس، روش در هنر کهن، رنس
ــت. هنرمند  ــوژه به عنوان هنرمند وجود داش تصوری از س
ــی می کند.  ــان را بازآفرین ــا ذهنیتی جه ــی که ب یعنی کس
ــود. در  ــروع می ش ــت که جهان با آن ش ــی اس هنرمند کس
برداشت دوم، هنرمند یکی از دیگرانی است که چیزی تولید 
ــتن  ــت. خود او محصول زیس ــت و همه چیز نیس کرده اس
ــتم،  ــت. هنرمند قرن بیس ــدای دیگران اس ــران و ص با دیگ
تارکوفسکی، می گوید: من می خواهم حرف بزنم و به جای 
ــاخته است باید بتواند به  دیگری حرف بزنم. فیلمی که س

جای آدم هایی که گوالک را دیده اند، حرف بزند. 
ــدی  ــال، هنر یعنی تحقق اثر هنری. باید تجس به هر ح
ــا لحظات  ــه می گوید: «همه م ــد. گوت ــته باش وجود داش
ــوع آفتاب یا  ــتید. طل ــال در کویر بایس ــم.» مث ــری داری هن
هرچیزی شما را مبهوت می کند؛ هرچیزی. اینها لحظات 

زیباشناختی است و در زندگی هرکسی حضور دارد. اینها 
ــوند، ولی وقتی اثر هنری شکل  ــد نمی ش هیچ جا متجس
ــاط اجتماعی می کند،  ــرد و چیزی را وارد مدار ارتب می گی

ممکن است زندگی خیلی ها را تغییر دهد. 
ــد  ــوال مهمی پیش می آید که در قرن۱۹ مطرح ش س
ــاعر  ــکل واقعی تری گرفت. بودلر، ش ــتم ش و در قرن بیس
ــد:  ــت، وقتی می نویس و از مهم ترین بنیانگذاران مدرنیس
ــی آن را  ــت که چه کس «خواننده ام! برادرم!»، متوجه اس
ــنود. «برای تو می نویسم». حتی یکی از نویسندگان  می ش
ــد: من برای  ــور» می نویس ــی هدایت، در «بوف ک ــا، یعن م
ــد. یک دیگری  ــم. اما باید سایه ای باش ــایه ام می نویس س
ــری را جلویم  ــرف بزنیم. من کس دیگ ــد که با او ح باش
ــد همه اینها باید  ــم می کنم تا با او حرف بزنم. بع مجس
ــت  ــایه ای نبود، هدایت نمی توانس ــط پیدا کند. اگر س بس
بنویسد. اگر «دیگری بزرگ» لکانی نبود که به آن گزارش 
ــقانه،  ــکل نمی گرفت. زیبایی عاش پس بدهیم، چیزی ش
ــق را تغییر می دهد. بودلر می گوید:  تصور دیگران از عش
ــد می خواهد بگوید، من موجودی  «برای برادرم.» هنرمن
ــم به عنوان یک  ــتم. من وقتی می نویس پیش ساخته نیس

سوژه، ساخته شده ام. 
فلوبر، نویسنده مدرن، می گوید: «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 
ــت و معصومیت و تجربه و  ــتم که خیان کس دیگری هس
گناه را تجربه می کنم. یهودابودن را تجربه می کنم. سارتر، 
ــه آرزوی زن شدن  درباره فلوبر می گوید: «این فلوبر همیش
ــم، دارم  ــت.» هنرمند می گوید وقتی که من می نویس داش
ــک زبان که  ــانم. من به کم ــودم را به خودم می شناس خ
ــت و به عنوان یک سنت فرهنگی  محصولی اجتماعی اس
ــت. مانند مخاطبان نسل خودم نیستم.  ــیده اس به من رس
ــد من چطور بوده ام.  ــتند تا بدانن دیگران، آیندگان من هس
ــن را داوری کنند.  ــم، می خواهم دیگران م وقتی می نویس
برشت می گوید: «ای آیندگان! نسبت به ما منصف باشید. 
ما بد زندگی کردیم. خیلی سختی کشیدیم.» ادبیات شرح 
ــت  ــت. گوش دادن به این نداس رنج و حرمان دیگران اس
ــتم زندگی کنم. من در  ــه داد من برس. من نتوانس که: «ب
ــی می کنم. می خواهم به آیندگان  میان این ظلمات زندگ
ــور بوده ام. میل به جاودانگی در اینجا نیز  بگویم من اینط
ــگار زندگی  ــزی خلق نکنم، ان ــود. من اگر چی ارضا می ش
نکرده ام. هیچ طبقه ای به اندازه کارگر رنج نکشیده است. 
ــال» مارکس  ــج و دردش را می توانید در «کاپیت ــرح رن ش
ــم، ولی رنج او را  ــا فقط کارخانه ای را می بینی بخوانید. م
ــل آینده نمی رسد. اگر  که نمی توانیم ببینیم. یعنی به نس

آرمان حافظ جاودانگی بود، پس شد. 
ــد زندگی  ــه: «چقدر ب ــت ک ــرح این اس ــر هنری ش اث
ــوف می گوید: «چخوف به  ــم.» گورگی درباره چخ کرده ای
ــه آنها گفت:  ــرد و با نگاه غمگینی ب ــردم روس نگاه ک م

ــما بد زندگی کرده اید.» مثل آخر «دایی وانیا»؛  عزیزان! ش
وقتی سونیا می گوید: «این دنیا جای خوشبختی ما نیست. 
ــاید در جهان دیگری بتوانیم زندگی کنیم و خوشبخت  ش
ــیده ایم. نیاز به  ــیم. آنجا می گوییم که چقدر رنج کش باش

اینکه یک دیگری باشد که به رنج من گوش بدهد. 
رانه اصلی جاودانگی، دیگری است. 

ــت. شعر نشان خواهد  ــعر آینده اس دریدا می گوید: «ش
داد که اکنون چه بود. شعر در زمان اکنون، آینده است. ما 
ــخصیتی  به دیگران گزارش چه چیزی را می دهیم؟ هرش
در رمان مجموعه ای از رابطه است. اثر هنری این توانایی 
ــود، باید  ــازد. من برای اینکه ما بش را دارد که از من، ما بس
رنج و حرمان زیادی را تحمل کند. ولی اثر هنری به سادگی 
ــتگی جمعی باید داشت. خواست حقی  می گوید: «همبس

که دارید.» هنر این کار را انجام می دهد. 
ــده  ــته ش ــای زیادی درباره هنرمندان نوش بیوگرافی ه
ــری، حتی تا اتاق  ــرای فهم دیگ ــت. ذات کنجکاوی ب اس
ــد دیگری را  ــود، تا بتوان ــا اثر او روبه رو می ش ــش. ب خواب
ــم. مخاطب  ــه را می فهم ــه من چ ــا بداند ک ــد. ت بشناس
ــد. رابطه بین من و تو. بین من و  می خواهد من را بشناس
ــوژه، یعنی من و یک سوژه دیگر، یعنی  تو و ما. بین یک س

تو. یعنی با اثر روبه رو می شود تا بفهمد: «من کیستم؟»
ــند برای  ــری بزرگ ترین س ــم. اثر هن ــا به هم وصلی م
چگونگی زیست ما است. اثر، بنیاد منطق مکالمه است. 
ــاعر فرانسوی می گوید: «من می گویم و تو  ادگار آلن پو، ش

حرف مرا می فهمی: پس ما هستیم.» 

ــفه در  ــی فلس ــم روز جهان ــه مراس ــان ب ــی ملکی علـی  سـالم: از ورود مصطف
ــگاه تهران  جلوگیری شد. این مهم ترین اتفاق همایش دوروزه ای بود که  دانش
ــنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد. مراسمی که  سه ش
به مناسبت روز جهانی فلسفه و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان 
ــد، پایانی خوش نداشت. شایعه و حرف وحدیث رنگ واقعیت گرفت و  آغاز ش

مصطفی ملکیان پشت درهای دانشگاه تهران در خیابان ۱۶آذر ماند. 
ــی ملل متحد  ــی، علمی و فرهنگ ــازمان آموزش ــال۲۰۰۲میالدی س  از س
ــال را به نام «روز جهانی فلسفه»  ــکو) سومین پنجشنبه نوامبر هرس (یونس
ــن روز در تاریخ  ــت ای ــم بزرگداش ــتین مراس ــت. نخس ــرده اس ــذاری ک نام گ
ــاله همایش  ــد. از آن زمان تا امروز هرس ۲۱نوامبر۲۰۰۲ در پاریس برگزار ش
ــت.  ــده اس ــورهای عضو برگزار ش ــوری این روز در یکی از کش ــی و مح اصل
همایش ایرانی امسال نیز با عنوان «فلسفه و مساله دیگری» در تاریخ ۲۷و 
ــفه دانشگاه تهران و  ــجویی فلس ۲۸ ام آبان با همکاری انجمن علمی دانش
ــگاه تهران برگزار شد. تاالر  ــگاهی دانش ــه جهاد دانش مرکز فرهنگ و اندیش
ــلوغ و انبوه عالقمندانی بود که  ــی دانشکده ادبیات شاهد دوروز ش فردوس

ــتادان این رشته  ــپردن به سخنرانی اس ــرکت در همایش و گوش س برای ش
ــگاه تهران آمده بودند. فضای دانشکده مملو از نشریات دانشجویی  به دانش
ــجویان بود. عناوین سخنرانی ها  ــگاه کتاب و بحث و جدل های دانش و نمایش
ــود: در روزاول همایش بابک احمدی درباره  ــق اعالم قبلی از این قرار ب طب
«هنر و بازتاب دیگری»، محمدرضا بهشتی درباره «اخالق و منزلت دیگری» 
و حسین شیخ رضایی درباره «ذهن و شناخت دیگری» و در روزدوم مصطفی 
ــهرام پازوکی درباره  ــری»، ش ــفه عمل و جایگاه دیگ ــان درباره «فلس ملکی
ــاره «فرهنگ و ارتباط با  ــری»، علی اصغر مصلح درب ــان و حضور دیگ «عرف
ــروع این  ــود مروارید درباره «دین و صفات دیگری».  در ش ــری» و محم دیگ
ــیون ملی یونسکو در ایران  ــعیدآبادی، دبیرکل کمیس همایش محمدرضا س
پیام یونسکو برای روز جهانی فلسفه را خواند و گفت: فقط گفت وگویی که 
ــفه است؛ می تواند در تغییرات یاری رسان باشد. فلسفه توان  برآمده از فلس
هم افزایی خردها و دیدگاه های مختلف را دارد، گفت وگو زاییده همپوشانی 
ــت که در آن «دیگری» خأل نیست که پر شود، بلکه  ــناختی اس عاطفی و ش
ــود. گفت وگو با بایکوت کردن «دیگری» منافات  ــتره ای که باید کشف ش گس

ــه، تفکر، فرهنگ یا یک ملت باشد.  دارد، چه این بایکوت دیگری فرد، اندیش
ــتقبال و جمعیت باال، برگزاری همایش که برعهده دانشجویان  با وجود اس
ــد. در طول سخنرانی هر کدام از سخنران ها  بود، به خوبی و منظم انجام ش
ــد که سواالت خود را روی آن بنویسند و  کاغذهایی بین حضار پخش می ش
ــخ می داد. اما تغییر  ــد و سخنران پاس ــط مجری خوانده می ش در پایان توس
ــوس پیش رفت. این  ــاد و برنامه به صورت معک ــاق افت ــی روزدوم اتف اصل
ــد خبری که گویا از  ــایعه و در نهایت تایی ــد با ش تغییر در برنامه همزمان ش
ــید؛ لغو سخنرانی مصطفی ملکیان؛ اتفاقی که پیش  صبح به گوش می رس
ــتی و خوارزمی هم افتاده بود. هیات برگزاری  ــگاه شهیدبهش از این در دانش
ــخص ملکیان تا  ــن مورد بیانیه ای خواند و از رغبت برگزارکنندگان و ش در ای
ــخنرانی گفت و فشار برای لغو آن. به این ترتیب اکثریت  دقایق آخر برای س
ــخنان ملکیان به دانشگاه آمده بودند و  ــالن که برای شنیدن س جمعیت س
ــکده ادبیات را ترک  ــته بودند، زودتر از موعد دانش ــاعت منتظر نشس چندس
ــخنرانی های  ــت از س ــد. آنچه در این صفحه می خوانید، گزیده ای اس کردن

همایش فلسفه و مساله «دیگری». 

ــگاه «دیگری» در  ــاره جای ــن در اینجا درب ــث م بح
ــفه اخالق در آکادمی های  ــفه اخالق است. فلس فلس
ــرار  نگرفته. اگر  ــه ق ــدان مورد توج ــفه ایران چن فلس
ــایل و مشکالت درون زندگی  ــفه و حکمت با مس فلس
ــد و با آنها آغاز نشود و در پایان مجددا به  مرتبط نباش

آنها بازنگردد، خواهد مرد. 
ــه بخش  به لحاظ تاریخی، حکمت را می توان به س
تقسیم کرد: نخست، حکمت نظری که برترین دانش ها 
ــد؛ چرا که غایت آن درون خودش است  دانسته می ش
ــود. دوم، حکمت  ــر برای نظر دنبال می ش و در  آن نظ
عملی است که به افعال ما بازمی گردد و به سه بخش 
تقسیم می شود: اخالق که به حوزه فرد مربوط است، 
ــت و سیاست که  تدبیر منزل که مربوط به خانواده هاس
به دولتشهر مربوط است و سوم، دانش صناعی است 
ــدی را به همراه  دارد.  ــر  دارد که تولی ــه به فعلی نظ ک
ــاخه ها، آن شاخه ای که بیشترین  طبیعتا از میان این ش
نسبت را با «دیگری» دارد، حکمت عملی و به صورت 

خاص اخالق است. 
ــاله  ــیوه ای تاریخی مس ــه ش ــر بخواهیم ب ــا اگ ام
ــد آن را از یونان و ذیل  ــرح کنیم، بای ــری» را مط «دیگ
ــاله «غیر» دنبال کرد. افالطون نخستین متفکری  مس
ــاله غیر توجه کرد. وی در محاورات  ــت که به مس اس
ــاله را  ــت این مس متأخرش همچون محاوره سوفیس
ــرح می کند. افالطون از  ــت ها مط در تقابل با سوفیس
ــت ها  ــه ای به بحث می پردازد که در نظر سوفیس زاوی
ــادق و کاذب تفاوتی وجود ندارد.  میان گزاره های ص
ــی بگوید «معدوم و ناموجود هست»  بنابراین اگر کس
ــت. اما افالطون بر این  گزاره صحیحی بیان کرده اس
ــت که  ــا زمانی صحیح اس ــن گزاره تنه ــت ای باور اس
معدوم را به مثابه عدم و ملکه وجود در نظر بگیریم. 
به این معنا که نوع خاصی از ناموجودبودن، می تواند 
ــد یا  ــد، مثال یک چیزی می تواند آبی نباش موجود باش
ــت،  ــزی که به طور کلی نیس ــد. اما از چی ــوان نباش لی
ــر عنه». اما  ــری داد: «المعدوم الیخب ــوان خب نمی ت
ــود از نوع خاصی از  ــر معدوم و ناموجود را ناموج اگ
وجود بفهمیم، در آن صورت ناموجود به معنای غیر 

خواهد بود. 
ــاله  ــرای طرح این مس ــی بعدی ب ــتگاه تاریخ ایس
ارسطو است. ارسطو نیز بر این باور بود که وصف غیراز 
ــت وصف هایی است که به هرموجودی تعلق  آن دس
ــت و برای  ــودش، خودش اس ــزی خ ــرد. هرچی می گی
ــا با یک جهش  ــت. ام ــی چیزهای دیگر «غیر» اس خیل
ــاص  ــان و به صورت خ ــه نوافالطونی ــد ب ــی بلن تاریخ
ــل بحث واحد  ــیم. او بحث غیر را ذی ــن می رس فلوطی
ــت  ــرح می کند. واحد ورای غیریت و این  همانی اس ط
اما صادِر نخستین عقل است. کار عقل تفکیک گذاردن 
ــرش «غیر»  ــت. در این نگ ــان «همان» و «غیر» اس می

به عنوان امری مستقل قوام می یابد. 
اما در فلسفه معاصر متفکرانی که بیش از دیگران 
ــته و هگل هستند.  ــاله غیر را مطرح کرده اند، فیش مس
ــان روح همزمان با تقویم خود به مثابه  در نگرش ایش
خود، غیر را به مثابه چیزی «به جز خود» تقویم می کند. 

ــروی در تاریخ  در دیالکتیک تاریخی هگل، روح با پیش
ــرده و آنها را  ــا را در خود جذب و هضم ک ــام غیره تم
جزِو خود می کند. نکته مهم در نگرش این فیلسوفان 
ــت که اگر غیری نباشد، منی نیز وجود نخواهد  این اس
ــت. غیر، حد من است؛ اما من  نیز حد غیر هستم.  داش
ــت که  ــس دیالکتیکی میان «من» و «غیر» برقرار اس پ
هیچ یک از ما مستقل از دیگری وجود نخواهد داشت. 
بهترین محل فهم این دیالکتیک، عشق است. معشوق 
ــوقی  ــت اما به طور همزمان اگر معش ــق اس حد عاش
نباشد، عاشقی نیز وجود نخواهد داشت و اگر عاشقی 

نباشد، معشوقی موجود نخواهد بود. 
ــم  ــر، مکتب اگزیستانسیالیس ــفه معاص اما در فلس
ــاله دیگری را  ــن مکاتبی بوده که مس ــی از مهم تری یک
ــا هم بودگی با دیگری و  ــت. از نگاه آنه طرح کرده اس
ــت. یعنی بودن ما  ــران جزو اوصاف وجودی ماس دیگ
ــت. به تعبیر ساده تر وجود ما بند  بودن-با-دیگری اس
به وجود دیگری است. در این نگرش «دیگری» چیزی 
مستقل از ما به شمار نمی آید، بلکه بخشی از ماست. 
ــیم: در  ــش اصلی بحث خود می رس ــال به پرس ح
ــم؟ آیا  ــی ای از دیگری داری ــه  تلق ــالق چ ــفه اخ فلس
دیگری غیر از ماست؟ در این صورت آیا حکم اخالقی 
ــد بود؟ به طور  ــه حکمی عقالنی ممکن خواه به مثاب
ــاله محوری فلسفه اخالق،  کلی در فلسفه جدید مس
ــبت در  ــت. مهم ترین نس یافتن مناط فعل اخالقی اس
ــان»  ــان با انس ــبت «من با دیگری» و «انس ــالق نس اخ
ــبت های متفاوتی  ــه در چهار دهه اخیر نس ــت. البت اس
همچون نسبت «انسان و طبیعت» نیز به عنوان مساله 
ــوولیت اخالقی ما مطرح شده است. اما  اخالق و مس
ــاله من با  ــاله در اخالق، مس ــان مهم ترین مس همچن
ــه  این صورت  ــش اصلی ما ب ــت. حال پرس دیگری اس
بیان خواهد شد: چه  تلقی ای از دیگری می تواند فعل 
ــفه  اخالقی را به عنوان فعل عقالنی توجیه کند؟ فلس
ــد کرد که دیگری حد و  ــالق زمانی معنا  پیدا  خواه اخ
ــد بلکه من، دیگری را  ــل و محدودکننده من نباش مقاب
ــه خود بفهمم و دیگری و دیگران را در تعریف  به مثاب
خودم از خودم جای  دهم. دیگری را به مثابه چیزهای 
ــرف معامله  ــد؛ مثال به عنوان ط ــی می توان دی مختلف
ــی یا حتی به عنوان  ــا کمک کار من در زندگی اجتماع ی
ــالق، زمانی ممکن  ــوولیت اخالقی و اخ ــزار. اما مس اب
ــه نحوی در خودمان جای  ــد که دیگری را ب خواهد ش
ــم و در تصویر خودمان از خودمان دیگری حضور  دهی

داشته باشد. 
ــته  ــاله اخالقی توجه داش به عنوان نمونه ای از مس
ــین خود به  بیرون  ــید که اگر من زباله ای را از ماش باش
ــاب کردم و آن زباله را دیگر به «من» مربوط ندانم  پرت
ــم، در این صورت دیگری را  ــاله دیگران بدان و آن را مس
ــکل دیگران  ــته ایم و مش ــف من دخیل ندانس در تعری
ــمار نیاورده ایم. همین امر سبب  ــکل خود به ش را مش
ــر بزند. پس  ــود که آن فعل غیراخالقی از ما س  می ش
ــری را به مثابه  ــت که دیگ ــرط امکان اخالق آن اس ش
بخشی از خود و مشکالت و دردهای آن را مشکالت و 

دردهای خود بدانیم. 

گزارش

محمدرضا بهشتی:
فهم ديگرى به مثابه بخشى از خود

ــاله غیر یا دیگری در تفکر غربی به صورتی که  مس
ــفه مدرن آغاز شده است.  ــده، از فلس امروز مطرح  ش
ــرق  ــفه یونان، ش ــن مفهوم در تاریخ فلس ــه به ای توج
ــالم به این  ــنت عرفای اس ــد، ژاپن و س ــن، هن دور، چی
صورت نبوده و طرح نشده است. در فلسفه مدرن این 
ــان  ــفه دکارت انس ــد. در فلس مفهوم از دکارت آغاز ش
ــد. اگر  ــوژه و عالم به عنوان ابژه مطرح ش ــوان س به عن
ــویم که مساله  به تاریخ تفکر نگاه کنیم، متوجه می ش
ــدی در تفکر مدرن وجود  ــری و غیر به صورت ج دیگ
ــان از عالم  ــفه دکارت بحث جدایی انس دارد. در فلس
به صورت وجودی طرح می شود. اساس فلسفه مدرن 
ــالمی کلماتی معادل  ــازی است. در تفکر اس بر غیرس
ــوژه و ابژه وجود ندارد و کلمات عین و ذهن تفاوت  س
ــدن عالم خارج،  ــژه دارد: ابژه ش ــوژه و اب ــی با س مبنای
ــت. اگر مساله عالم  ــته کرده اس ــاله غیر را برجس مس
خارج طرح نشده بود، مساله غیر هم مطرح نمی شد. 
ــت. در  ــازی اس ــفه مدرن غیرس ــاس فلس بنابراین اس
فلسفه معاصر به این نوع ادراکات که به جای حضور 
موجودات به حصول شان نزد سوژه می اندیشند، تفکر 
ــاز  ــر می گویند. یکی از مصادیق بارز تفکر ابژه س ابژه نگ
ــع مواجهه  ــی بر عدم و رف ــت که مبتن علم جدید اس
ــت. علم برای اینکه  ــتقیم با پدیده هاس حضوری و مس
ــد آنها را ابژه خود می کند. در تفکر  پدیدارها را بشناس
ــاز است انسان، تاریخ، دین، خدا  علمی که تفکر ابژه س
ــوند. حال سوال این است  و... معروض این تفکر می ش
که آیا وقتی در عصر مدرن تفکر منحصر به علم جدید 
ــود، آیا می تواند  ــده و به معرفت دیگر توجه نمی ش ش
ــد؟ به این سوال  ــاز هم وجود داشته باش تفکر ابژه نس
ــت داده اند. به طور مثال  ــخ مثب برخی از اهل نظر پاس
گابریل مارسل از دونوع تفکر و از تفاوت «سر» و «راز» 
ــن در ذیل بحث  ــث مارتین بوب ــخن می گوید. مباح س
ــت. اینگونه  ــن و او» در همین راستاس ــن و تو»، «م «م
ــخ هایی هستند که راه را برای عبور  افراد به دنبال پاس
ــاز هموار کنند. در آثار متقدم هایدگر نیز  از تفکر ابژه س
با طرح در عالم بودن انسان عالم غیری وجود ندارد و 
در واقع انسان در میان دیگران ساخته می شود. انسان 
در عالم است و نه در مقابل آن. تفکر شاعرانه هایدگر 

هم در همین راستاست. 
ــود. من  ــهودی مطرح می ش ــان معرفت ش در عرف
ــت. مراد عارفان از من این من محدود  ــاوی با اوس مس
ــود تبدیل به  ــی که مثل منصور حالج خ ــت. کس نیس
ــارع از رابطه  ــود. عارفان به جای قانون ش حق می ش
ــان می گویند و این رابطه را  ــقانه میان خدا و انس عاش
باالترین نوع رابطه می دانند که در آن انگیزه نه بهشت 
ــق الهی است. دونوع تفکر در فلسفه  و جهنم که عش
ــتین تفکر،  برای عبور از تفکر ابژه نگر وجود دارد: نخس
ــه در واقع تفکر حضوری نیز از  ــت ک «تفکر هنری» اس
ــود. تفکر دوم تفکر عرفانی است؛ تفکری  آن یاد می ش
ــت، بلکه بحث جدی اش عبور  که مذهبی و دینی نیس
از تفکر ابژه سازی است که به صورت قهار همه فضای 
ــخیر کرده است. حال در اینجا این سوال  فلسفه را تس
ــالمی چگونه  ــود که «غیر» در عرفان اس مطرح می ش

ــاله باید توحید را  ــود؟ برای تشریح این مس معنا می ش
ــت که دوچیز  تبیین کرد. توحید در لغت به این معناس
ــی نمی ماند. در  ــر، غیری باق ــوند و دیگ یک چیز می ش
ــر عرفانی فقط او حضور دارد و همه چیز جلوه ای  تفک
ــلمان توحید حقیقی را توحید  ــت. عارفان مس از او اس
ــودی می دانند. توحید وجودی نیز به غیر از توحید  وج
ــت. کمال توحید وجودی رسیدن به بهشت  الوهی اس
ــت. بهترین محمل فهمیدن غیریت رابطه  حقیقی اس

عاشقانه است که در آن غیریت کامال نفی می شود. 
ــالمی  ــان در معارف اس ــبت خدا و انس درباره نس
ــارع  ــت خدا ش چندین نگاه وجود دارد: در نگاه نخس
ــر را دارد. نگاه  ــت و امکان وضع قوانین برای بش اس
ــت. در این  ــوفان اس ــان و فیلس ــوی متکلم دوم از س
ــان دارد. موالنا  ــودی با انس ــبت وج نگاه خداوند نس
ــات تندی به این نگاه  ــوی معنوی بارها با کلم در مثن
ــد خویش را  ــت و می گوی ــان حمله کرده اس متکلم
ــه از منظر  ــوم نیز ک ــر را. در نگاه س ــل کن نه ذک تاوی
ــته می شود، گفته شده از آنجا که  عرفان به آن نگریس
خدا از روح خودش در انسان دمیده او حقیقت الهی 
ــت.  ــن معرفت حق اس ــس عی ــت نف را دارد و معرف
ــا عرفان  ــفه ب ــس در کالم و فلس ــث معرفت نف بح
ــفه و کالم، معرفت  ــه در فلس ــت چرا ک متفاوت اس
ــی مقدمه ای بر خداشناسی است  نفس و خودشناس
در حالی که در عرفان خودشناسی، عین خداشناسی 
ــت خدا و عالم  ــت که غیری ــت. نکته دیگر این اس اس
ــت تجلی  ــود، چون هرچه هس در عرفان نفی می ش
وجود حق است. دومین مساله ای که در عرفان بحث 
می شود، غیریت از جنبه انسان و عالم است. در علم 
ــانی» وجود  مطالعه ادیان نظریه «نگرش جهان انس
ــان و انسان همان  دارد که می گوید جهان همان انس
ــالمی این موضوع اساس  ــت. در عرفان اس جهان اس
ــر و عالم صغیر  ــالح عالم کبی ــرار گرفته و دواصط ق

برخاسته از این نگرش است. 
موضوع آخر غیریت انسان با انسان است. جامعه 
ــاظ متافیزیکی  ــت. به لح ــاع سوژه هاس مدرن اجتم
ــان در عرفان منتفی است چون  ــان با انس غیریت انس
ــوال  ــتم. اکنون این س ــری منم و من دیگری هس دیگ
ــر چه می شود؟  ــود که مساله خیر و ش مطرح می ش
ــالمی حاصل بینش است  ــاله مدارا در عرفان اس مس
ــوع را در تفکر عرفانی  ــتراتژی و این موض ــه یک اس ن
ــد و مفصل ترین آن در عرفان  ــه ادیان می توان دی هم
ــالمی  ــت. در عرفان اس ــالمی ظهور پیدا کرده اس اس
ــی، خداشناسی و وجود شناسی یکی است  خودشناس
ــوژه، ابژه و غیرسازی مرتفع می شود.  و تفرقه میان س
ــاله غیریت نفی  ــی عرفانی هم مس در معرفت شناس
ــود و آنها از حضوری بودن علم حرف می زنند.  می ش
ــت. در معرفت شناسی  مبنای عرفان نفی غیریت اس
ــودن علم مطرح  ــاله غیریت با عنوان حضوری ب مس
ــید که بعد از سهروردی  ــود. در نظر داشته باش می ش
ــد و  ــوری و حصولی مطرح ش ــورت حض ــم به ص عل
ــاهده حضوری  ــد علم حقیقی مش ــدرا می گوی مالص

است. 

گزارش
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فلسفه و دیگری

ــی از  ــناخت اجتماعی (social cognition) بخش ش
ــش هایی همچون  ــی است که به پرس دانش روانشناس
«ما چگونه به دیگری، خود یا ذهن را نسبت می دهیم»، 
ــواالتی از  «چگونه درباره دیگری قضاوت می کنیم» و س

این دست می پردازد.
 در نیمه دوم قرن بیستم برای نخستین بار متفکرانی 
ــته  ــا جدایی از جریان رفتارگرایی، رش ــور کردند که ب ظه
ــناخت اجتماعی را پایه گذاشتند. آنها کوشیدند نشان  ش
ــود و دیگری را به  ــان چگونه رفتارهای خ دهند که انس
علل عقالنی نسبت می دهد؛ چرا که روابط بین انسان ها 
ــکل گرفته که  ــن ذهنی ش ــای درنظرگرفت ــکارا بر مبن آش

ــابه عمل می کند. بنابراین،  ــترک و مش مطابق قوانین مش
ــت یافتن  ــی دس ــی در پ ــناخت اجتماع ــی ش روانشناس
ــاس،  ــت. بر این اس ــناد علیت رفتارهاس ــازوکار ِاس به س
ــاس خلق و خوی او  ــرد را بر اس ــان یا رفتار ف روان شناس
ــود  ــن می کنند که از آنها با نام علل درونی یاد می ش تبیی
ــته  ــی و بیرونی او. این دس ــاس حاالت موقعیت ــا بر اس ی
ــرا ما برخی  ــش که چ ــا طرح این پرس ــان ب از روانشناس
ــی دیگر را به علل  ــه دالیل درونی و برخ ــا را ب از رفتاره
ــه جدیدی را در مطالعات  ــبت می دهیم زمین بیرونی نس

ذهن گشودند.
ــناد علیت  ــام برده اند که در ِاس ــج عامل را ن ــا پن  آنه

ــا می کنند:  ــی ایف ــار نقش اساس ــا بیرونی رفت ــی ی درون
نخست، ارادی بودن یا فقدان فعل است. هر چه ما سهم 
ــتر بدانیم بیشتر تمایل داریم که آن  اراده را در رفتار، بیش
را به علل درونی نسبت دهیم. دوم نتایج فعل است. اگر 
ــته باشد و به نحوی ویژه  فعل نتایج خاصی برای ما داش
ــا را تحت تاثیر قرار دهد ما علل آن را درونی می دانیم.  م
ــاظ اجتماعی  ــودن فعل به لح ــوم مطلوب بودن یا نب س

ــاندن یا نرساندن فعل به ماست  ــت. چهارم، ضرررس اس
ــابه را انجام  و پنجم اینکه آیا ما هم حاضریم فعلی مش
ــتر به کار  ــم یا خیر. هر چه این ماتریس پنج گانه بیش دهی
ــرایط درونی  ــناد فعل به ش ــد تمایل ما به ِاس ــه باش رفت

بیشتر خواهد شد.
ــناد ِعلی  ــل را برای این ِاس ــه عام ــارد واینر نیز س  برن
ــا بیرون زابودن  ــداری علل، درون زا ی ــرح می کند: پای مط

ــدت  ــاله به ش ــا. مع الوصف، این مس ــری آنه و کنترل پذی
ــال، در  ــرای مث ــت. ب ــی اس ــوالت فرهنگ ــر مق تحت تاثی
ــی و چینی، از آنها  ــرکت دو گروه آمریکای ــی با ش آزمایش
ــده تا دالیل خودکشی را تحلیل کنند. در این  خواسته ش
آزمایش آمریکایی ها بیشتر دالیل روانی و فردی را علت 
ــته بودند و چینی ها بر علل اجتماعی،  ــی دانس خودکش
ــغلی تاکید داشتند. اما در همین قسمت  خانوادگی و ش

از روانشناسی شناخت اجتماعی، یعنی در بررسی اسناد 
علل رفتارها، تعدادی از مغالطات کشف و شناخته شده 
ــت که در مورد تبلیغات، سیاست و قضاوت اهمیت  اس

زیادی دارند. 
ــت که ما اغلب  ــناد، این اس اولین خطای بنیادین ِاس
ــناد می دهیم ولی در  ــار دیگران را به علل درونی ِاس رفت

توجیه رفتار خودمان به علل بیرونی متوسل می شویم.

ــه کار خودمان  ــت ک ــناد این اس ــن خطای اس  دومی
ــاع، نزدیک و  ــه نظر عمومی  اجتم ــتر از دیگران ب را بیش
ــان را مرکز قضاوت  ــر می دانیم. در واقع خودم مطلوب ت
ــبت به  ــناخت ما نس در نظر می گیریم و بخش عمده ش
دیگران بر مبنای حاالت ذهنی خودمان صورت می گیرد. 
ــناخت اجتماعی به ما می گوید اوال تصور ما  از این رو، ش
از خود و دیگری بسیار تحت تاثیر عوامل فرهنگی است. 
ــناخت به  ــر این می آموزیم که خودمحوری در ش عالوه ب

مغالطه می انجامد.
ــمندان در این حوزه به این سو  ــفه و دانش  پس فالس
ــیک از سوژه و ابژه را کنار  حرکت کردند که تصور کالس

ــد و تصوری دیگر را جایگزین کنند که در تعریف  بگذارن
ــد. بر اساس این تفکر، تصور  ذات ذهن اجتماعی تر باش
ــی از خود به مثابه یک جوهر خودکفا کنار رفته و  دکارت
نوعی تصور اجتماعی جایگزین آن می شود. برای مثال 
ــانی همچون گرگن از برساخت  ــال های اخیر کس در س
ــا حدودی مبتنی بر  ــی خود حرف می زنند که ت اجتماع
ــن نظریاتی، اخالق  ــت. چنی ــتاین دوم اس آرای ویتگنش
ــد و اخالق  ــت می کنن ــز سس ــنتی را نی ــه س من محوران
ــت دیگری را  ــان گذارند که حرمت و کرام ــدی بنی جدی
ارتقا بخشند؛ چه این دیگری انسان باشد و چه طبیعت. 
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