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يا،
از جهان آفريدۀ خداوند تا جهانی که ما انسانها اکنون دست در کار ساختن آن
هستيم.
نوشتۀ هیوبرتوس فرامریه
ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی

دگرگونی بزرگ
در اين لحظه ما در سومين دگرگونی بزرگ موقعيت نوع بشر به سر میبريم .نخستين دگرگونی بزرگ دورۀ انتقال از بوزينۀ پيش از
انسان به وجود راستين انسان بود ،يعنی هنگامی که زبان و هنر و دين ،يا در يک کالم :فرهنگ ،از زمانی حدود  ۰۰۲۲۲سال قبل از
ميالد مسيح آغاز به رشد کرد.
 اين مقاله ترجمهای است از:
Hubertus Fremerey, “What is ‘Modern’ in Modern Philosophy?”, in philosophypathways, Issue number 84, 16th May 2004.
اين مقاله را هفت هشت سال پيش از تارنمايی فلسفی برداشته بودم و همان سالها برای دانشجويان ترجمه کرده بودم ،اما شفاهی و خودم نسخهای از آن
نداشتم .اما امسال آن را نوشتاری ترجمه و کار کردم و اکنون که جست و جو میکنم متن انگليسی آن را در اينترنت نمیيابم که نشانیاش را بدهم!
پ ن :دوستی ناديده لطف کرد و لينک اين مقاله را برايم فرستاد ،با اينکه به اين سايت سرزده بودم اما نتوانسته بودم آن را پيدا کنم!
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دومين دگرگونی بزرگ آن چيزی بود که ياسپرس ”«/Axial Age( “Achsenzeitعصر محوری») ناميد :زمانی حدود  ۰۲۲ق م،
يعنی هنگامی که نخستين نظامهای بزرگ فلسفی و خداشناختی در ميان قوم بنیاسرائيل و يونان و هند و چين پديد آمد 1.ويژگی
مشترک آن نظامها نخستين رويکرد روششناختی به فلسفه و علم بهطور عام و عالقهای خاص به اخالق اجتماعی و شخصی و
شخصيت انسانی و خو يشتن آدمی و وجدان بود .همۀ نظامهای بزرگ فلسفی و دينی که دارای به هم پيوستگی پايدارند در همين
قرن ششم ق م شکل گرفته بودند.
سومين دگرگونی بزرگ — دگرگونی مربوط به خود ما — از حدود  ۰۵۰۲ميالدی در اروپا آغاز به «برخاستن» کرد و هم اکنون
در حال دگرگون کردن همۀ فرهنگهای ديگر آسيا و افريقاست ،حتی تا اندازهای به رغم خواست و مقاومت آنها .اين دگرگونی
انتقال از جامعهای پيش از جديد و کشاورزی است ،که سرعت تغيير در آن بسيار کند است و طرفدار تجربۀ شخصی است و از اين
رو از کهنسالی طرفداری میکند ،به جامعهای جديد و صنعتی و دارای فرهنگی بهسرعت در حال تغيير ،که از قدرت ابتکار و
اختراع جسورانه و کارآفرينی طرفداری میکند و از اين رو جوانی را بيش از کهنسالی ارزش میگذارد.

فلسفه چگونه به اين «دگرگونی بزرگ» پاسخ میدهد؟
اين مقاله میکوشد فلسفۀ جديد از زمان روشنگری به بعد را پاسخی به اين سومين دگرگونی بزرگ و چالشهای آن بينگارد .البته
تاريخهای فلسفۀ بسياری در اين باره وجود دارد ،تاريخهای فلسفهای که از «مکاتب انديشه» و متفکران مهمی بحث میکنند که
نامشان در «فهرست مندرجات» کتاب آمده است :کانت و فلسفۀ کانتی ،روسو و فلسفۀ روسويی ،هگل و هگليان چپ و راست،
مارکس و مکاتب مارکسيستی ،کنت و پوزيتيويسم ،فرويد و بسياری مکاتب برگرفته از کار او ،پراگماتيسم امريکايی ،پوزيتيويسم
منطقی و حلقۀ وين ،فلسفۀ علم ،فلسفۀ زبان ،وجودگرايی ،ساختارگرايی ،بعد  -از  -ساختارگرايی و غيره و غيره ...اما من به
بحث از اينها وارد نمیشوم ،چون در جايی ديگر از همۀ اينها چندانکه بايد بحث شده است.
انديشۀ واقعا عميقی دربارۀ موقعيت «انسان جديد» در چشمانداز تاريخی جهان ،دربارۀ «اهميت پيشرفت» و دربارۀ «اهميت
جهانبينی فناورانۀ جديد» وجود داشته است .اين دلواپسیهای عميقتر را میتوان در يک پرسش دهشتناک خالصه کرد :اگر قادر
مطلقی سه آرزوی ما را برآورده کند ،ما از او چه بايد بخواهیم؟ اين همان چيزی است که من «پرسش از يوتوپيا »2میخوانم.

تمامی تاريخ فلسفۀ جديد از زمان روسو و کانت را میتوان تالشی بزرگ برای فهم معنای پرسش از يوتوپیا انگاشت.

1ياسپرس از ايران و آيين زرتشت نيز نام میبرد ،اما نويسنده در اينجا نام ايران را از قلم انداخته است— .م.

 .Utopia 2کلمهای يونانی به معنای تحتاللفظی «هيچکجا» ،يا «ناکجاآباد» به تعبير سهروردی ،است .اين اصطالح را سر تامس مور در سال
 ۰۰۰۱برای عنوان التينی کتابش به کار برد .مقصود از اين کلمه اشاره به «آرمانشهر» يا شهری است که در آن همه چيز در حد کمال است و از اين رو
مطلوب و خواستنی است — .م.
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اما چرا اين پرسش «دهشتناک» خواهد بود؟ اگر شما به کودکی برآورده شدن سه آرزو را پيشنهاد دهيد ،بايد آماده باشيد تا
دست کم دوتا از آنها را اگرنه سه تا از آنها را با اين عنوان که ياوهاند رد کنيد« .ديگه مدرسه نرم ،هميشه شيرينی و شکالت رو ميز
باشه ،يه عالمه پول و هرروز بريم تفريح!» اما ما از کجا میدانيم که آرزوهای ما دارای کيفيتی بهترند؟
چنانکه نويسندهای دربارۀ «ديستوپيا»3های داستانهای علمی  -تخيلی مینويسد ...« ،بسياری از متفکران عصر جديد نگران
اين نبودهاند که يوتوپيا را نتوان تحقق بخشيد ،بلکه نگران اين بودهاند که يوتوپيا خود میتواند ( ...به معنای خاص اين لفظ) به
دشمن تبديل شود .اين همان مضمون مشهور رمان جهان قشنگ و نو آلدوس هاکسلی است.
بنابراين رسيدن به جهانی «کامل» میتواند به معنای رسيدن به بنبستی باشد ،عقبگردی به آنچه مقصود بود انسان در بستر
تکامل يا در هر ارزيابی جدی فلسفی يا خداشناختی باشد .آيا مراد آن بود که او مشتری نمونه باشد يا جهانگردی شاد يا
خوشگذرانی سرمست از سرعت؟
اگر پاسخ به اين پرسشها منفی است — پس چه چيزی ديگری نيز مراد بود باشد؟ با چه استداللی؟ اين پرسش ذهن همۀ
ناقدان فرهنگی مدرنيته يا تجدد را مشغول می کند ،کسانی همچون نيچه و هايدگر و آلدوس هاکسلی و هربرت مارکوزه و بسياری
ديگر ،حتی کليساها :چگونه معنای انسانی «نيک» بودن را تعريف میکنيم — آيا نيک را در اينجا میبايد به معنايی اخالقی
انگاشت يا به معنايی مابعدطبيعی؟ بدين ترتيب «پرسش از يوتوپيا» پرسشی بسيار فلسفی است ،نه تنها — و نه حتی در مرتبۀ
نخست — پرسش فنی محض.

«نظام بزرگ قديم در زير فرمان خدا»
برای فهم اين پاسخ ما نخست بايد مسأله را بفهميم ،يعنی ،ما بايد اهميت فلسفی اين دگرگونی بزرگ را بفهميم .اين دگرگونی چه
معنايی دارد؟
نيوتن اندکی پيش از سال  ۰۵۲۲نشان داده بود که حرکات سيارات را میتوان بدون نياز به هيچ جادويی با نيروهای ساده و
فرمولهای معتبر در همان مسير نسبت به زمين توضيح داد .در حالی که خود نيوتن همچنان در بستر «خداشناسی طبيعی»

4

 .dystopia 3از ر يشهای يونانی به معنای «ناپسندشهر» که معادلهای ديگری نيز در انگليسی دارد ،مانند «کاکوتوپيا» و «آنتیيوتوپيا» .اگر
«يوتوپيا» شهری آرمانی و مطلوب باشد« ،ديستوپيا» برخالف آن شهری ترسناک و نامطلوب است .چنين «دولتشهر» يا «نظامهای سياسی» را
رمانهايی مانند « ،»۰۸۹۱ارول ،و «فارنهايت  ،»۱۰۰ملکوم بردبری ،و «پرتقال کوکی» ،آنتونی برجس ،و نيز «دنيای قشنگ و نو» ،آلدوس هاکسلی،
بهخوبی توصيف کردهاند — .م.

 4مرا د از  “natural theology”يا «خداشناسی طبيعی» تکيه بر عقل و تجربۀ عادی در شناخت خداست .در تمايز از آن «خداشناسی وحيانی»
( )revealed theologyقرار دارد که مبتنی بر کتاب مقدس و انواع مختلف تجربۀ دينی است و نيز «خداشناسی استعاليی» ( transcendental
 )theologyکه مبتنی بر استدالل مقدم بر تجربه است — .م.
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استدالل میکرد و از قانون جاذبه همچون برهانی بر حکمت جاويد خداوند بحث میکرد ،ديری نگذشت که مردمان به داشتن
فرمولها خشنود شدند و خدا را همچون «ساعتسازی کور» که ديگر حتی به عنوان «فرضيه» هم به او نياز نبود از افق به بيرون
فرستادند .اما اين کار نتايجی در بر داشت.
مادام که انسان غربی در جهانی می زيست که خدا ساخته بود ،نيازی نداشت به اين بينديشد که جهان چگونه بايد باشد .خدای
خالق با حکمت خودش میدانست که جهان را چگونه «بهترين جهان ممکن» بسازد .اما اين انديشۀ اليبنيتس نخستين نشانۀ
بحران بود ،چرا که شک به درون ذهن فيلسوفان خزيد .اين «دومين هبوط» بود :آيا خدا واقعا آن را درست آفريد؟ آيا اصال خدا
وجود دارد؟ آيا امکان دارد که او توهمی بزرگ و جمعی باشد ،چنانکه فرويد گفته بود (مقايسه شود با« :آيندۀ يک توهم») يا «افيون
تودهها» باشد به معنايی که فويرباخ و مارکس در نظر داشتند؟ برای اندک زمانی از حدود  ۰۱۰۲تا « ۰۵۰۲طبيعتگرايی
خداشناختی» (يا «خداشناسی طبيعی») اقدامی نوميدانه بود برای اجتناب از سقوط نظام قديم کائنات ،بدين معنا که طبيعت در
مقام دومين تجلی خدا در خلقتش با فرمولهای رياضی توصيفکنندۀ «قوانين طبيعت» ،بهطوری که نيوتن نشان داده بود ،سازگار
بود و از اين حيث به نظر آمد که اين توصيف تازه از طبيعت منافاتی با ايمان ندارد .اين باز فلسفهای نوافالطونی بود ،برخاسته از
تفکر رنسانس در ايتاليای قرن پانزدهم ،5از جمله کيمياگری و اختربينی ،وليکن پرورشدهندۀ طلوع رياضيات جديد نيز .اين بينش
در خصوص نظام طبيعی بزرگ بشارت دکارت و اسپينوزا و اليبنيتس و نيوتن بود ،و بشارت خداباوری غيردينی 6در حدود  ۰۵۲۲و
بشارت شافتسبری (انسان دوست و مصلح اجتماعی انگليسی قرن نوزدهم) .حتی بشارت روسو و بشارت روشنگری اسکاتلندی
بود :طبيعت را به حال خودش بگذاريد و در کارش مداخله مکنيد .انسانها احمقاند .حکمت خدا در طرز کار طبيعت نهفته است
و همه چيز را تا به آخر درست انجام میدهد .فضيلت ،حواس و زيبايی در مدح نظام بزرگ آفرينش خداوند دست به دست هم
دادند.

از هم گسیختگی نظام بزرگ از حدود ۰۵۷۱
آنگاه بهناگاه همهچيز فرو ريخت :خدا ،کليسا ،نظام قديم زمينداری .البته ،نظام طبيعت وجود داشت ،و البته ،نظام انسان وجود
داشت ،اما ديگر خدايی نبود که هردو آنها را در مقام آفرينش يگانهاش در کنار هم نگه دارد .خدا غايب بود و برای طبيعت اهميتی

 .Quattrocento 5در ايتاليايی به معنای «چهارصد» است ،اما برای اشاره به  ،۰۱۲۲يعنی قرن پانزدهم ،و دوران شکوفايی رنسانس ايتاليا به کار
میرود— .م.

 .Deism 6اعتقاد به اينکه عقل و مشاهدۀ جهان طبيعی برای تصديق وجود خدا و آفر ينندۀ جهان کافی است و نيازی به وحی و ارسال پيامبران و
شرايع نيست — .م.
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نداشت .نوع بشر راهش را يافته بود و همۀ راهش را به تنهايی میرفت .انسان بر روی دوپای خودش ايستاده بود .اين برنامۀ کانت و
برنامۀ جنبش روشنگری بود .هنگامی که عدل الهی ،دفاع از خدا ،شکست خورد ،عدل انسانی قدم به جايش گذاشته بود.
انسان مسئوليت کردارها و برنامهريزی و انديشيدناش را به عهده گرفته بود.
به بيان ديگر :انديشيدن در دورۀ پيش از عصر جديد ،چنانکه بهطور نمونه ،تفکر افالطونی يا مسيحی يا اسالمی ،نظامی بزرگ را
در پشت سر بسياری از تجربههای نگرانکننده و بیمعنای زندگی بشر فرض کرد .حتی اگر ما انسانهای کودن نمیفهميم چه
چيزی دارد رخ میدهد ،خدا میداند .و اگر «روز قيامتی» هست ،پس روز قيامت را خدا به وجود میآورد «تا بر زنده و مرده حکم
کند» .آنگاه نعمت ابدی در «بهشت و زمين جديدی که خدا ساخته» وجود خواهد داشت .بنابراين «حکمت خدا» همچنان
هست .اما اگر هيچ خدايی نيست ،پس ما از کجا میدانيم که انسان آيندۀ خودش را با حماقت و نخوت تباه نخواهد کرد؟ نه خدايی
در پشت صحنه هست ،نه «امدادگری غيبی» هست ،و نه طبيعتی که ما را از نتايج حماقتها و خطاهای خودمان نجات دهد .اين
چيزی جديد بود.
نظری که پيش از عصر جديد وجود داشت اين امکان را داشت که حتی در بیمعناترين تراژدیها و رنجها باز آسايش خاطری
بدهد ،و حال آنکه اين نظر جديد انسان را با همۀ مصائبی تک و تنها میگذارد که گريبان او را میگيرد — چه خودش به خودش
تحميل کرده باشد و چه غير .بنابراين تساليی — اگر بود — از خود همين چالش بود ،از اين انديشه که به بلوغ رسيدن بايد مايۀ
مباهات باشد .اين همان سخنی بود که کانت کوشيد در جستار مشهورش دربارۀ «روشنگری چيست؟» ( )۰۵۹۱بگويد.
اين اخالق نیست .مسأله اين نيست که «کارها را چگونه درست انجام دهيم؟» مسأله اين است« :مقصود از درست انجام دادن
کارها چيست .مقصود از استفادۀ خوب از آزادیمان چيست ،يعنی ،استفادۀ خوب از وسايل و غاياتی که در اختيار داريم؟»
انسان عصر جديد — انسانی که ذاتش همان چيزی بود که نيچه دريافت — بايد خودش را طرح و تعريف کند — و با اين کار
بايد آنچه را «درست» است نيز تعريف کند .اخالق تنها به شما میگويد چگونه کاری را به شيوۀ درست انجام دهيد ،بهطور نمونه،
چگونه خانهای بسازيد ،اما به شما نمیگويد چه خانهای بسازيد و کجا .بنابراين ،اخالق به ما نمیگويد چه آيندهای را دنبال کنيم .و
چون انسان خدا نيست ،چون انسان واقعا نمیداند که چه کار دارد میکند ،من اين پرسش را که در خصوص آينده چه بايد بکنيم
پرسشی دهشتناک ناميدم.

دو مرحلۀ از هم گسیختگی
از هم گسيختگی نظام قديم در دو مرحله يا دو چرخش انجام شد .در روزگار روسو و کانت آن چيزی وجود داشته است که من آن
را «چرخش فاعلگرا» (” )“the subjectivist turnمینامم :از آنجا که ديگر هيچ حقيقت موثق و پذيرفتهشدهای نبود که کليساها آن
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را ارائه کنند و شاهان و اميران دولت يکپيکر  7قديم آن را رهبری کنند ،رويکرد جديد به حقيقت معتبر رويکردی دموکراتيک بود.
از نظر روسو و کانت ،نظری که آراء هابز و الک و حتی آراء لوتر و کالون مقدمات آن را فراهم کردند ،نظام اجتماعی  -سياسی نظام
استوار سنتی زمينداری نيست که خدا يا طبيعت آن را بنيان نهاده باشد ،بلکه هر نظام سياسی بايد مبتنی بر توافق شخصی افراد
آزادی باشد که از جانب خودشان میانديشند و سخن میگويند و از مدعای خودشان در پيشگاه عقل ،مجسم در جمع مخاطبان
«افراد عاقل» ديگر ،دفاع میکنند .روسوی «بعد از جنبش کالون» و کانت و هگل «بعد از جنبش لوتریها» با اين اصل از بخش
زيادی از انديشۀ دموکراتيک عصر جديد دفاع کردند ،انديشهای که به معنای اشارهشده «فاعلگرا» بود .مذهب پروتستان بدين معنا
«جديد» بود و حال آنکه مذهب کاتوليک چنين نبود و دو دستی به مرجعيت و نظام قديم چسبيده بود.
و دومين مرحلۀ از هم گسيختگی در حدود  ۰۸۲۲اتفاق افتاد ،مرحلهای که من آن را «چرخش برساختگرا» (

constructivist

 )turnمینامم .در حالی که چرخش فاعلگرا از هم گسيختگی «نظام عينی» سابق جامعه را در مقام نظامی منعکس کرد که کليسا
و دولت يکپيکری آن را نمايندگی میکرد ،چرخش برساختگرا به راه افراط رفت و حتی مفهوم «امر طبيعی» را نيز در مقام
مفهومی منسوخ و بیمعنا کنار گذاشت.
مگر چه اتفاقی افتاده است؟ مفهوم «طبيعی بودن» آن چيزهايی را شامل میشود که «ساختۀ طبيعت» و «بهطور طبيعی
روييده» است .مفهوم جديدی که از حدود  ۰۸۲۲در برابر آن قرار گرفت «اشياء ساختۀ انساناند» و «برساخته از اجزاء» مانند
ماشين است .نمودگار برساختگرايی میتواند يک ايستگاه فضايی جديد ساخته از «اتاقکها»يی در مقايسه با معبد يا کليسای
جامع «ساخته از شالودهها» يا حتی درختی روييده از بذرها و ريشهها باشد.
به همين سان موسيقی و هنر و ادبيات از حدود  ۰۸۲۲آغاز به «برساخته شدن از اجزاء» کردند — از اصوات ،از رنگها و
الگوها ،از خرده ريزها و جرقههای احساسهای آنی ،افکار ،و خاطرات («جريان سيال ذهن») که همچون کوالژ يا آميزشی در
يک موسيقی يا تصوير يا رمان در کنار هم گذاشته میشوند .حتی شخصيت — که در روزگار گوته بهاستواری تعريف شد — به
«شخصيت چلتکه»ای گردآمده از خصايص متضاد و ترکهای زندگينامهای تغيير کرد که بهندرت با نوعی «خواست بودن» در کنار
هم نگه داشته میشد .ديگر چيزی مانند «طبيعت حقيقی» باقی نماند .اين استدالل که چيزی «همچون خدا خواسته است آن چيز
چنين باشد» بهمنزلۀ سخنی «ايدئولوژيکی» استهزاء میشد .البته اين برای بسياری از مردم چيزی تکاندهنده بود — و حتی امروز
نيز چنين است.
اين «چرخش برساختگرا» چنانکه انتظار رفته بود در فلسفه نيز هنگامی رخ داد که هوسرل کوشيد از همه يا اکثر مفاهيم
فلسفی «طبيعی» خالص شود و به «تجربۀ آغازين» در پديدارشناسیاش بازگردد .او نيز کوشيد جهان را از نو بسازد .اما

 .corporative state 7اشاره است به دولتهايی که بر مبنای «يکپيکری» يا  “Corporatism”به وجود آمدهاند .در «يکپيکری» سازماندهی
سياسی و اجتماعی بهگونهای است که گروههای مختلف جامعه تشکيل پيکری واحد بدهند ،بر اين اساس که جامعه همچون پيکر يا بدن آدمی ()corpus
موجودی انداموار است .در دورۀ جديد نظامهای فاشيستی موسولينی و هيتلر را از زمرۀ دولتهای يکپيکری به حساب آوردهاند — .م.
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ويتگنشتاين و حلقۀ وين و هايدگر از رويکردهايی متفاوت نيز همين کار را کردند .آنان همگی همين پرسش را مطرح کردند:
«چيستند آن نخستين دادهها و "امور واقع" مقدماتی که ما سپس از آنها میتوانيم ساختن "جهانمان" و مفاهيممان از "شخص" و
"جامعه" را از نو آغاز کنيم؟» آنچه ما «راه طبيعی ديدن اشياء» میناميم میتواند چيزی بيش از پيشبرداشتهای سنتی نباشد،
نوعی فريب و توهم جمعی.
بدين سان است که ناسازهای عجيب میبينيم :از مذهب پروتستان تا مونتنی و دکارت و پاسکال تا روسو و کانت و تا هوسرل و
هايدگر و ويتگنشتاين ما در تاريخ غربی تفکر گسستی تدريجی از انديشۀ «نظام بزرگ کائنات — از جمله انسان» را شاهديم،
نظامی که ارسطو و توماس اين جهان را با آن توصيف کرده بودند ،و حتی اسپينوزا و هگل و شلينگ کوشيدند از آن با حمايت از
گوته دفاع کنند .سرانجام ديگر چيزی باقی نمانده بود :نه خدا ،نه «شاهنشاهی/امپراتوری و روحانيت» (

imperium and

 ،)sacerdotiumنه نظام طبيعی کائنات ،نه حتی خود کائنات .آنچه تا پيش از اين «جهانی بود که در آن میزيستيم» به ويرانهها و
تکه سنگ ها و حتی زباله تنزل کرده بود .اما اين سقوط بزرگ در همان حال راه را برای نوآوری خالق و نبوغ انسان برای ساختن
خانه و شهر جديد برای خودش گشود .اين وضعيت جديد است.

ساختن خانۀ جديد بشر
دوسويۀ مثبت و منفی موقعيت انسان در عصر جديد حتی برای رومانتيکهای معاصر هگل و گوته نيز معلوم بود :در حالی که
برخی از آنها به آغوش کليسای رمی گريختند و به رؤياهای احيای دولت يکپيکری و کليساهای جامع و قصرهای آن ،يا کوشيدند
دو دستی به «مام طبيعت» و همهخدايی بچسبند ،برخی ديگر آغاز به ديدن هنرمند خالق و مهندس در مقام اسوههای جديد انسان
کردند که در کسوت پرومتئوس درآمده بود و گوته در دهۀ  ۰۵۵۲او را تحسين کرده بود.
بدين سان در حالی که جه ان قديم فرو ريخت ،جهان قديم از پيش در حال ساخته شدن بود .اين نگرش مارکسيسم و ليبراليسم
و نگرش «داروينيسم فلسفی» در خوانشهای متفاوت بود که اسپنسر و نيچه و ديويی و ديگران پيشنهاد کردند .همگی آنها از
پرسيدن آنچه جهان به معنايی بیزمان «هست» به پرسيدن آنچه بايد «به بهترين منفعت بشر» مانند باشد روی آوردند .اما اين البته
در مرتبۀ نخست پرسشی علمی نيست ،بلکه ذاتا پرسشی مابعدطبيعی است.
مسأله فقط اين نبود که «آن خانهای که خدا و طبيعت بنا کردند» و انسان هزاران هزار سال در آن رشد کرد اکنون ترک شده بود
و جايش را به «خانهای ساختۀ خود انسان» داد .امکانی ديگر و هرچه بيشتر عجيبتر آغاز به تحقق کرد :اينکه حتی «انسانی که
خدا آفريد و طبيعت ساخت» میبايد جای خود را به «انسانی که به دست خود انسان ساخته شود» بدهد .اين امکان — حاکی از
پيشرفتهای امروز در مهندسی ژنتيک و الکترونيک — بار ديگر مابعدالطبيعهای جديد دربارۀ خود انسان را ضروری ساخت.
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ما بايد در اينجا تفاوت بسيار واضح مابعدالطبيعۀ «طبيعی» قديم را در مقايسه با مابعدالطبيعۀ «مصنوعی» جديد ببينيم:
مابعدالطبيعۀ «طبيعی» قديم را میتوان «نقشۀ ساختمانی خانهای که خدا و طبيعت ساختند» ناميد ،و اين آن نقشۀ ساختمانی بود
که ارسطو و توماس و اسپينوزا و حتی هگل خواستند بفهمند .اما از آنجا که «اين خانهای که خدا و طبيعت ساختند» ترک شده بود
— و احتماال انسان ديگر هرگز به آن باز نمیگردد — اين نقشۀ ساختمانی به هر حال بیارزش شده است .با اين استدالل
مابعدالطبيعۀ «قديم» مرده است .اما اکنون ما نيازمند مابعدالطبيعهای «جديد» هستيم ،نقشهای ساختمانی برای خانهای که به
دست خودمان ساخته شود .و ما نيازمند نقشهای برای ساختن انسان جديد« ،ابرانسان» ،نيز هستيم.

ناسازههای يوتوپیا
نخست اميدی بزرگ وجود داشت :اميد به اينکه عصر روشنگری با کمک علم و فناوری قسمت بشر از زندگی را بهبود بخشد .البته
اين اميد تا اندازۀ بسياری محقق شده است« .سطح مطلوب زندگی» در «کشورهای صنعتی غربی» جديد در روزگار کانت و گوته
در حدود  ۰۹۲۲تصورناپذير بود.
اما سپس عللی برای ترسها و نوميدیهای بزرگ نيز وجود داشت :دو جنگ جهانی ،جنگ سرد و بمب هستهای ،از هم
پاشيدن محتمل نظامهای زيستبوم محلی و جهانی ،به علت «انفجار جمعيت» در آيندۀ نزديک که جمعيت جهان را در طی قرن
بيستم چهاربرابر کرد و از چيزی حدود يک ميليارد و نيم در سال  ۰۸۲۲به بيش از  ۱ميليارد نفر در زمان کنونی رساند.
از همان ابتدای حدود  ۰۵۰۲نبرد پايدار «خوشبينان فنساالر» برضد «شکاکان انساندوست» در جهان غرب وجود داشت،
نبردی که اکنون به صورتهای مختلف «برخورد فرهنگ» در مقياس جهانی ادامه دارد .و نبرد پايدار سوسياليسمها و ليبراليسم
وجود داشته است که هردو فرزند مشروع «روشنگری»اند ،هردو میکوشند «قسمت بشر از زندگی را با کمک علم و فناوری بهبود
بخشند» ،اما البته با پيروی از راهبردهای متفاوت .اين اميدها و ترسهای روشنگری و تجدد يا مدرنيته و استداللها به طرفداری
از سوسياليسمها و ليبراليسمها و محافظهکاریها از مباحث اصلی بحثهای فلسفی داغ از زمان روسو و کانت بوده است.
يکی از مسائل بزرگ اين طرح «بهبودها با کمک علم و فناوری» طبيعت ناسازوارش بوده است :اکثر مسائل جديد نتايج دقيق
همان بهبودهای حاصل از «نيات خوب» و موفقيتهای آنهايند .بنابراين چشمانداز «برخورد زيستبومشناختی» نتيجۀ پنج برابر
شدن جمعيت جهان از روزگار کانت ،از حدود يک ميليارد و دويست ميليون نفر و سپس رسيدن به بيش از  ۱ميليارد نفر در زمان
کنونی و احتماال رسيدن به  ۸تا  ۰۲ميليارد نفر در سال  ۰۲۰۲است .اما اين «انفجار جمعيت» نتيجۀ نيات خوب و پيشرفت در
پزشکی و تغذيه است .بسياری از بيماریهای جديد دوران ما نتايج طول عمر است و اين خود باز «پيشرفت» ديگری است که
حاصل نيات خوب است .بدين طريق به نظر میآيد که حل هر مسأله مسائلی جديد به وجود میآورد ،درست مانند اژدهای
افسانهای که هر سرش را قطع کنی باز سری ديگر به جای آن میرويد .از اينگونه ناسازههای پيشرفت چندتايی هست.
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البته بزرگترين ناسازه از ميان همۀ اين ناسازهها ناراحتی روزافزون از خود مفهوم پيشرفت است :در حالی که يقينا «بهبودها»ی
بسياری وجود دارند ،اگر از اکثر افراد بهطور مستقيم پرسيده شود در اينکه روزگار ما را بهطور کلی روزگار زندگی خوب بنامند ترديد
میکنند .و يقينا کسانی مانند نيچه يا هايدگر يا مارکوزه و آدورنو که از زمرۀ «ناقدان فرهنگی»اند روزگار ما را روزگار خوبی
نمیدانند .بنابراين ما بايد بپرسيم که چرا وضع بايد اين چنين باشد.

در پی «نظامی فرهنگی و جديد و ساختۀ دست انسان»
طبيعیترين انديشه برای تحقق بينش روشنگری را سن سيمون ،فوريه و کنت پيشنهاد کردند :مطالعۀ انسانها و جامعههای بشری و
نهادها به همان شيوۀ «پوزيتيويستی» که حرکات سيارات يا رفتار گياهان و حيوانات را مطالعه میکنيد .مارکس و دورکهايم و وبر
در مقام جامعهشناس کوشيدند دقيقا همين کار را بکنند ،و مورخان و مردمشناسان و فيلسوفان سياسی و اقتصاددانان از حدود
اواسط قرن نوزدهم تا امروز همين کار را نيز کردند« :موعظه نکنيد — تحليل کنيد!» آن برنامهای بود که مارکس و ميزز هردو
میتوانستند به آن متعهد باشند .اما پوزيتيويسم بنبست است .چرا؟
حيوانات در «بوم طبيعی»شان به شيوهای رفتار میکنند که غرايزيشان به آنها دستور میدهد .انسانها در هيچ «بوم طبيعی»
زندگی نمیکنند بلکه در بیشمار «بومهای مصنوعی» زندگی میکنند — بومهای مادی و غيرمادی — که آنها را میتوان
«فرهنگ» ناميد .هر دين يا فلسفه «بومی غيرمادی» از اين قبيل است ،يا به تعبير ديگر ،يک «جهان» است .بدين معنا تاريخ
اديان و فلسفهها متفاوت با تاريخ هنرها نيست :اين تاريخ «پيشرفت» نيست بلکه تاريخ «نحوههای مختلف ديدن چيزها»ست.
خطر بزرگ پوزيتيويسم و علمگرايی همواره ختم شدن به تجويزهای فنساالرانه و ديوانساالرانه است .اما تصور غذاشناس و
شرابشناس از «خوب خوردن» متفاوت است با تصور متخصص تغذيه .هيچ مفهوم «علمی» يا «فنی» واحدی از «زندگی خوب»
وجود ندارد ،همان طور که مفهوم «علمی» يا «فنی» واحدی از «هنر خوب» يا «ادبيات خوب» يا «آشپزی خوب» وجود ندارد.
از پی فلسفهای «علمی» رفتن بدفهميی است که از يک به هم آميختگی ناشی میشود :مهندس ساختمان معمار نيست.
مهندس ساختمان بايد علوم کاربردی آمار و تحليل فشار و مقاومت مصالح و غيره را به کار گيرد .اما معمار بايد خانهای طراحی
کند و اين وظيفهای کامال متفاوت است .همين امر در خصوص فلسفه نيز مصداق دارد .فيلسوف تحليلی بدين معنا «مهندس
ساختمانی است که علوم آمار و تحليل فشار 8و مقاومت مصالح» را به کار میگيرد تا مانع از فرور ريختن خانههای فلسفی ما بر سر

 .stress-analysis 8تعيين فشارهايی که در جسمی سخت به وجود میآيد ،در هنگامی که نيرو يی به او وارد میشود — .م.
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ساکنانش شود .اما اين کار معماران را بیارزش نمیکند .ما همچنان میخواهيم در ساختمانهای شگفتانگيز زندگی کنيم و نه در
مستطيلهای يک شکل خانههای دولتی و آشيانهها.
بنابراين وقتی نيچه و هايدگر و ويتگنشتاين به ما يادآور میشوند که انسان خوب و جامعۀ خوب چالشهای بزرگ جمعی برای
ذهن خالق انساناند و بسيار فراتر از آن که هر فنساالر يا ديوانساالر صرف بتواند آن را تصور کند ،آنان پاسخ درست به چالش
مدرنيته يا تجدد را مطرح کردند ،يعنی پاسخ به اين مسأله که به جای آنچه بعد از نظام قديم خدا و شاهان و طبيعت به مشتی تکه
سنگ فرو افتاد چه بايد ساخت :اجازه ندهيد فنساالران و ديوانساالران به اين کار هجوم ببرند و خودتان دستها را باال بزنيد!

برای ساختن خانه الزم است خواست ساختن آن را داشته باشید
ما در هنگام ساختن «خانهای جديد برای نوع بشر» بايد نخست جنبۀ عملی مهندسی اجتماعی و سياسی و اقتصادی را در نظر
بگيريم .ما از معيارهای خوب زندگی شايسته برای هرکسی ،از جمله صلح و حقوق بشر ،دست نخواهيم کشيد.
سپس می بايد به مالحظۀ جنبۀ بين شخصی محبت متقابل ،يعنی پذيرش و حمايت به معنای مورد نظر بوبر و لويناس و ديگران،
بپردازيم چون ما حيوانات اجتماعی هستيم و دوست داريم سخن بگوييم و نوازش کنيم و نوازش شويم و با ديگر افراد دوست
داشتنی معاشر باشيم و همواره احساس کنيم به ما احترام میگذارند.
و يقينا ما بايد به جنبهای معنوی نيز توجه کنيم ،چون انسانها حيوانات معنویاند و در جست و جوی معنا و بزرگی و زيبايیاند
و مانند هرخوک يا گاوی تنها در جست و جوی آسايش مادی نيستند .چنانکه پيشتر گفته شد ،آيندۀ نوع بشر چالشی مابعدطبيعی
است و نه تنها چالشی فنی .ما برای گاوها آغل نمیسازيم.

اما چرا گاوی نباشیم که به چريدن در اينجا و در همین دم شاد است؟
بزرگتر ين خصيصۀ انسان ناخشنودی از وضع موجود است .بزرگترين دستاورد دين حفظ هموارۀ همين ناخشنودی است .اين همان
چيزی است که افالطون و سنت آ گوستين و حتی مارکس کوشيدند از آن بگذرند :بايد جهانی باشد که در آنجا چيزها آن چنان
باشند که بايد باشند و نه آن چنان که اينجا و اکنون هستند .اين حتی همان چيزی بود که دن کيشوت و فاوست و هر انقالبی بزرگ
را به حرکت درآورد.
معنای اين سخن اين است :شما همواره نيازمند نوعی تنش هستيد ،در پشت سر هر حرکت تاريخ ميدانی از اجبار يا زور است.
هيچ حرکتی نيست که نوعی اجبار يا زور سبب آن نباشد .همواره بايد گرسنگی يا اراده يا ترس يا عشقی باشد .بنابراين افالطون حق
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داشت به «عشق افالطونی» معتقد باشد که آدميان را به جست و جوی حقيقت و خير و آنچه زيباست يا عدالت برمیانگيزد .اگر
چنين عشقی نبود ،اين چيزها برای آدميان اهميت نمیداشت .اين همان چيزی است که آدميان را با حيوانات متفاوت میسازد.
سوسياليسم در اصل متفاوت نيست :نيروی به حرکت درآورنده در پشت سر سوسياليسم نيز «ناخشنودی از وضع موجود»
است .اما نيروی به حرکت درآورنده در پشت سر ليبراليسم نيز همين است .ليبرال راستين صادقانه اميدوار است که با همۀ اين
بهبودهای کوچک در اينجا و آنجا جهان سرانجام به جای بهتری تبديل شود .بدين سان است که سوسياليسم و ليبراليسم و دين
همگی در حال راندن مردمان با چيزی «متعالی» و دارای ارزش بزرگاند که در پشت افق منتظر است — آيندهای بهتر برخوردار از
«ثروت و عدالت» يا خدا.
شما برای ساختن خانۀ بزرگ آينده برای نوع بشر نيازمند صنعت و مهارت صنعتی بسيار و البته اختراعات جسورانه هستيد ،و
نيز نيازمند روح معمار پيشگام .اما آن نيرويی که تمامی اين مجاهدت را به پيش میراند بايد «ايمان ،اميد ،خيرخواهی» و
ناخشنودی از وضع موجود باشد .بدين معناست که اين خانهسازی مسألهای فنی نيست که بتوان آن را به عهدۀ مهندسان و مديران
گذاشت .و اين همان چيزی است که به فلسفۀ جديد مربوط است.
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