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«پاي��ان تاري��خ» و فرضي��ه تناه��ي پيش��رفت به
س��وءتفاهمهايي جديد منجر شده اس��ت :هگل غايت
پيشرفت را در حكومت پروسي ميديد .به اين معني كه
سير تاريخ را به جاي آنكه به آينده فراتاباند ،در حال پايان
داد .وي فرآيند تكامل گذش��ته را شناخت اما به نحوي
عجيب منكر آن در آينده ش��د .اما از لغزش هگل باالتر،
سخن دانشمند نامي دوران ويكتوريا« ،آرنولدو گبي» بود
كه در گفتار آغازين خود در مقام اس��تادي كرسي تاريخ
جديد در دانشگاه آكسفورد به سال  ،۱۸۴۱تاريخ جديد را
آخرين مرحله تاريخ بشري برشمرد.
«فرانسيس فوكوياما» نظريهپرداز آمريكايي نيز اين
نظريه را مطرح ميكند كه با شكس��ت كمونيسم تاريخ
جهان به هدف و پايان خود رسيده و دموكراسي ليبرال
به عنوان تنها سيستم اساسي ابقا شده است .فوكوياما در
دكترين سياسي خود تمام مشخصات مدني را كه در واقع
مايه زوال و افول تمدن غ��رب خواهد بود ،بهعنوان ابزار
دوام و استمرار حيات سرمايهداري برميشمارد.
وي ميكوش��د تا با بهكارگي��ري زور اين پايان را به
تعويق اندازد و با ترس��يم چه��رهاي ديگر از اين پايان به
جاي نگراني ،اميد و تحرك ايجاد كند .اما پويايي چنين
رويكردي در عصر پايان بسيار تصنعي و ساختگي به نظر
ميرس��د .البته اين ادعاي بزرگي است اما ظاهرا همين
حقيقت ،پايان دامان خود س��رمايهداري را گرفته است
و گزيري نيس��ت از چند پرس��ش عمده؛ چراكه پس از
فرو ريختن ديوار برلين و در ادامه فروپاش��ي ش��وروي،
اردوگاه سرمايهداري بهنمايندگي اياالت متحده آمريكا،
حاكم بالمنازع جهان شد و شادمانه به پايكوبي بر باالي
جنازه كمونيسم ارتدوكس روسي پرداخت .عمده تصور
متفكران در اين دوره بيبديل بودن انديشه سرمايهداري
اس��ت و حتي گاه بيبديلي اي��ن وضعيت را با بيبديلي
دموكراسي مقايسه ميكردند و به اين نتيجه ميرسيدند
كه بله سرمايهداري هم درست مثل دموكراسي جانشين
يا آلترناتيو نيرومندي ندارد! اين يكس��ونگري سرانجام
ناكارآم��دي خ��ودش را با تك��رار تاريخ در م��ورد تفكر
كاپيتاليستيثابتكرد.امروزگويينظريههايماركسيسم
فلسفي با خودترميمي انتقاديشان دوباره جان ميگيرند.
اما در اين ميان يك پرسش عمده حداقل براي راقم اين
سطور مطرح ميشود و آن اينكه آيا سرمايهداري خواهد
توانس��ت مانند عبور از بحران اقتصادي در دهه  30كه
ش��اهدش بوديم ،خودترميمي كرده و كماكان در صدر
بماند؟ برگرديم به بحث پاي��ان تاريخ و نگاههاي مطرح
ب��ه اين رخداد .ماركس در اينميان برخالف هگل ظهور
«جامعه بيطبقه» خود را در «حال» پايان نميدهد و آن
را به «آينده» موكول ميكند و ش��ايد بتوان مدعي شد
كه همين مساله ماركس را از افترا و اتهام به هوچيگري
فلسفي ميرهاند .هرچند كه در عمل ،كمونيسم سقوط
كرده اما از لحاظ فلس��في هنوز زمان براي ماركسيس��م
محفوظ اس��ت و يك ماركسيس��ت به راحتي ميتواند
ادعا كند كه درست به محض فراهم شدن شرايط الزم و
كافي ،جامعه ايدهآل ماركس به منصهظهور خواهد رسيد.
بنابراي��ن پيشبيني ماركس به لحاظ منطقي و اخالقي
آسيبناپذيرتر از نظريههاي مداحانه و تسليدهنده هگل
و فوكوياماست« .ژان بودريار» نيز در گفتوگويي ،توصيف
و تحليلي عالي از تجربه ش��خصي خود از توهم پايان در
جهان ارايه ميكند .به ه��ر حال اگر تحليل فوكوياما از
«پاي��ان» -كه به عقيده راقم اين س��طور« ،طنز پايان»
بهترين تعبير براي روبكرد فوكوياماست -تسلیدهنده و
ايجابي يا رضايتبخش اس��ت؛ تجربه شخصي بودريار از
تنهايي (تراژدي پايان) سلبي يا نااميدكننده نيز نيست،
چراكه او در اين تراژدي هرگز به پايان نميرسد و چنين
ش��رايطي از حيات تصنعي و موه��وم را نيز تحتعنوان
واقعيتي غيرقابل انكار و تجربهاي جذاب ميپذيرد ،پاياني
كه مدتهاي مديدي به طول ميانجامد و «پايان يافتن
را پايان نميدهد» .بنابراين در هر دو صورت قضيه چه به
ش��يوه ايجابي فوكوياما كه پايان را به شيوه خود توجيه
ميكند و چه ژان بودريار كه جانب مذموم و سلبي آن را
مد نظر قرار ميدهد؛ اين تناهي -يا پايان -هرگز به خط
پايان نميرسد و غروبي براي غرب نخواهد بود!؟
درست به همان صورتي كه فرانسيس فوكوياما كليت
نظريه خود را از تناهي پيشرفت هگل اخذ ميكند ،واضع
نظريه بازگشت تاريخ يعني «آلن دوبنوا» اصول بنيادين
دكترين خود را از اسوالد اشپینگلر ميگيرد .او از زاويهاي
به اين نظريه كه با طرد ليبراليسم و سوسياليسم بار ديگر
آفتاب از مش��رقزمين ،اين مهد تمدنهزاره اول ،طلوع
خواهد كرد ،نزديك ميش��ود اما درست به همان اندازه
كه به اين رهيافت نزديك ميش��ود ،از زاويهاي ديگر «با
ايج��اد تمايز ميان اروپا با اياالت متحده و اتحاد جماهير
شوروي و با كنار يكديگر نهادن جهان سوم و اروپا از نظر
نوع منافع» ،از حقيقت فاصله ميگيرد .به اين صورت كه
اگر در دكترين فوكوياما و توهم پايان بودريار غروبي براي
غرب و پاياني بر آن نخواهد بود ،به نظر ميرس��د تالش
آلن دوبنوا نيز بر آن استوار است تا در تجديد قوا و بقاي
اروپا به همراه اتحاد با كشورهاي جهان سومي بكوشد.
اي��ن در حالي اس��ت كه تمدن غرب پيش��اپيش بر
مبناي مثلث اروپا -اياالت متحده آمريكا -و اتحاد جماهير
شوروي استوار شده و دليلي بر اين تمايز وجود ندارد.
به هر ح��ال پوزخند تاريخ كتيبه «طنز پايان» را بر
س��ر در پادش��اهي پروس ثبت كرد ،چراكه اين بار هم
«طنز پايان» بر دروازه اياالت متحده_ آن هم با كلمات
درش��ت -تكرار خواهد شد« .تراژدي پايان» و «انحطاط
ش��هر جهاني» اسوالد اشپينگلر ،پاياني بر اين «تناهي»
تسليبخش و خواب شيرين ابديت خواهد بود.

در میزگرد «شرق» با حضور پروفسور «يوخن هيپلر»« ،فريدون مجلسي» و «فاطمه صدرعاملي» مطرح شد

نادیدهگرفتن شکافهای درون تمدنی در نظریه هانتینگتون
محمد صادقي :پروفسور يوخن هيپلر ( )Jochen Hipplerاستاد علوم سياسي و
روابط بينالملل در دانشگاه دويسبورگ ( )Duisburgاست كه در زمينه سياست
جهاني و علوم استراتژيك مطالعات گس�تردهاي داشته و با دريافت بورسهاي
تحقيقات�ي از موسس�ههاي مختلف در برخي از كش�ورهاي جهان مانند هلند،
آمريكا ،كش�ورهاي عربي و ...پژوهشهاي خود را عمق بخشيده و از سال 2005
تاكنون در موسسه توسعه و صلح مشغول به كار است (وي براي مدت كوتاهي به
دعوت يكي از دانشگاههاي كشورمان در ايران بود) .پروفسور هيپلر سرپرستي
گروه «گفتوگوي فرهنگها» وابسته به بنياد شرقشناسي دانشگاه هامبورگ
 Á Áمن اين ميزگرد را با اش�اره به گفتوگويي كه چند
س�ال قبل با آقاي پروفسور يوخن هيپلر داشتم ،آغاز
ميكنم .در آن گفتوگو ما به بررسي آرا و انديشههاي
پروفسور ساموئل هانتينگتون و نظريه برخورد تمدنها
ميپرداختيم كه ايشان از كتابي نوشته آمارتياسن نام
بردند و انديش�ههاي او را طرح كردند كه بسيار برايم
جالب بود و جاي انديش�يدن داش�ت .چن�د روز بعد
اس�تاد فريدون مجلسي با من تماس گرفتند و گفتند
كه مش�غول ترجمه همان كتاب (هويت و خش�ونت)
هستند و اكنون خوشبختانه ترجمه اين كتاب منتشر
شده است و به تعبيري بهترين پاسخ به نظريه برخورد
تمدنه�ا ب�ه ش�مار م�يرود.
در اينج�ا ميخواه�م ابت�دا به
تفاوت انديش�ههاي س�اموئل
هانتينگتون (در كتاب برخورد
تمدنها) و آمارتياسن (در كتاب
هويت و خشونت) بپردازيم.
پروفسور يوخن هيپلر :هانتينگتون

را نيز بر عهده دارد و از س�ال  1993تا  1995مدير انس�تيتو فراملي آمس�تردام
بوده و درباره نقش و عملكرد رس�انههاي نوشتاري ،شنيداري و ديداري در دهه
 90كارهاي پژوهشي کرده و طراحي برنامههاي آن انستيتو را مديريت ميكرده
است .خود ميگويد« :بيش از هر چيز عالقه به تحوالت در زمينه شمال-جنوب،
در خاورنزديك و حوزههاي فرهنگ اسالمي دارم »...همچنين او دبير علمي كتاب
مش�ترك موسس�ههاي صلح در آلمان با نام گزارش صلح است .وی دارای بيش
از  20كتاب همچون «خطر بعدي :درك غربي از اسلام»« ،مس�ايل دموكراسي
در جهان س�وم» و ...است .در اين ميزگرد پروفس�ور هيپلر و استادان ارجمند،

استاد ديگري كه او هم اهل آلمان است و كتاب ايشان را
آقاي دكتر پرويز علوي ترجمه كردهاند ،آورده است.

 Á Áكت�اب «برخ�ورد درون تمدنه�ا» نوش�ته ديتر
زنگه�اس را ميگوييد ،كه آق�اي دكتر پرويز علوي به
فارسي ترجمه كردهاند ،آنجا به شكافهاي درونتمدني
پرداخته شده است.
فريدون مجلسي :بله ،همان كتاب ،آن نكته اين است كه

تضادها بين جوامع نيس��ت ،در داخل جوامع هم هست.
يعني تضادي كه بين يك آدم آزادانديش در درون جامعه
خ��ودش وجود دارد با كس��ي كه به نوع ديگري در همان
جامعه هست گاهي خيلي بيشتر است .يك نكته مهمي
كه آمارتياسن روي آن تاكيد ميكند
اجتناب از طرز تفكري است كه من
آن را تكهويتي و تكوارگي ترجمه
ك��ردهام يعني جوامع��ي كه مجبور
ميكنن��د افرادش��ان را ك��ه تكواره
بينديشند ،اينها را ميكشانند در يك
روش فكري و ميگويند چنين عمل
در ذهنش تفاوتهاي اساسي بين
كنيد و بينديش��يد ،مثل رژيمهاي
فرهنگهاي مختلف را برجس��ته
كمونيس��تي اس��تاليني .جايي كه
كرد و فكر ميكرد اين فرهنگها و
درباره خش��ونت حرف ميزند روش
تمدنهاي مختلف با هم در تضاد و
تكوارگي را به چالش ميكش��د كه
پس از سقوط شوروي و ملتهاي
تخاصم هستند و در تقابل قرار دارند
همان هم منجر به خشونت ميشود.
وابسته به آن ،كه هيچوقت در
و به خصوص سعي ميكرد به غرب
دوران چپ دوست نداشتند آنها را بهخص��وص اي��ن در جوامعي ايجاد
مستعمره بنامند ،جهان يكقطبي
و ب��ه ويژه به آمري��كا كمك كند تا
ميش��ود كه براي روش خودش��ان
شد و انحرافهاي راستگرايانه
از لحاظ سياس��ي قوي و قدرتمند
ارزش علمي قايل هس��تند .ببينيد،
و نس��بت به ديگران برتري داشته
شديدي در آمريكا بهوجود آمد كه سوسياليسم يك ايده بسيار انساني
آن را بايد به حساب يك دوران
باشند .در مقابل ،آمارتياسن عقيده
اس��ت ولي وقت��ي كس��ي راجع به
گذرا گذاشت .زيرا كساني كه با
داش��ت كه هويت ملي مس��الهاي
سوسياليسم علمي صحبت ميكند
گروه بوش بر سر كار آمدند ،هيچ
اس��ت كه همه ملتهاي ش��رقي با
معنايش اين است كه دارد درباره يك
كدامشان در شأن مملكت بزرگي
آن دست و پنجه نرم ميكنند .وقتي
علم صحبت ميكند ،ميگويد حرف
مانند آمريكا نبودند
اين هويتها و خشونتها را بررسي
من علمي است و هر كس مخالف اين
ميكرد ،ميكوشيد مردم به يكديگر
فكر بكند خارج از علم اس��ت و من
نزديكتر شوند و بيشتر همديگر را فهم كنند.
حق دارم او را بكشم! اين خشونت ايجاد ميكند .هويت كه
فريدون مجلسي :آقاي هيپلر كسي است كه اين مساله را
تكواره شود از آن خشونت برميخيزد .آمارتياسن ميگويد
همان سال در گفتوگو با شما طرح كرد .در واقع ميتوانم
مساله آن چيزي كه هانتينگتون ميگويد نيست ،مشكل
بگويم نوشته شدن اين كتاب به وسيله آمارتياسن ،پاسخي
در تكوارهانديشي است بايد اين تكوارهانديشي از بين برود
به هانتينگتون بود يعني ايشان به صورت اتفاقي دو كتاب
تا هويت مركب براي اشخاص پدي د آيد و با هم بينديشند.
را با هم مقايسه نميكند .هانتينگتون صحبتهايي ميكند
اين اصطالحي كه من امروز در كتاب «با هم انديشيدن راز
و آمارتياس��ن پاسخ او را به روشني ميدهد .تفاوت اصلي
گفتوگو» ترجمه خانم فاطمه صدرعاملي به آن برخوردم
آمارتياسن و هانتينگتون اين است كه وقتي اين دو كتاب
بايد ايجاد شود يعني «با هم انديشيدن» حاكم شود .يك
را ميخوانيم ،كتاب «هويت و خشونت» يك كتاب علمي
مثال آمارتياس��ن در اين كتاب كه يك عقيده انس��اني و
و آكادميك است در حالي كه كتاب هانتينگتون يك كتاب
دروني نويسنده كتاب است را برايتان ميگويم .آمارتياسن
سياس��ي-اداري است يعني به منظور دستور عملي براي
مخالفت ميكند با مدارس اختصاصي ،ميگويد كه دولت
دولت آمريكا و سياست خارجي آمريكا و از ديدگاه امنيتي
انگليس يك بودجهاي براي مدارس ميگذارد ،پاكستانيها
نوشته شده است .چون خودش استاد دانشگاه است تصور
ميگويند اين بودجه را بدهيد بچههاي پاكس��تاني را ما
ديگ��ري ميتواند پيش بيايد ،يعني يك كتاب غيرعلمي
خودمان تربيت ميكنيم ،آمارتياسن ميگويد من مخالف
توسط يك استاد دانشگاه نوشته ميشود كه عضو شوراي
اين نيس��تم كه در آنجا به آنها زبانشان ،مذهبشان و...
امنيت ملي آمريكاست .به عبارتي اين كتاب را در مقام و
آموزش داده بشود ،اين از حقوق آنهاست ولي اين حقوق را
ظرفيت سياسي-امنيتي كه داشته ،نوشته است .نكته ديگر
بايد به نفع ديگران آموخت .اين مدارس خطرناك هستند،
كه در مقايس��ه اين دو بايد گفت اين است كه آمارتياسن
خطر آن اين است كه بچهها را از تنها شانس زندگيشان
منكر تضادهاي بين افكار اجتماعي نيست ،نميگويد هيچ
كه «بازي كردن با همديگر» است ،جدا ميكند .از اينكه
تضادي وجود ندارد اما روي نكتهاي پافشاري ميكند كه
بفهمند ديگران هم گوش��ت و پوس��ت و استخوان و روح

آقاي فريدون مجلس�ي (دانشآموخته دانشگاههاي جانز هاپكينز و جرج تاون
كه با مس�ايل فرهنگي و سياسي در جهان آشنايي عميقي دارد) و خانم فاطمه
صدرعاملي (پژوهش�گر و آموزگار گفتوگو كه در س�الهاي اخير براي استقرار
فرهنگ گفتوگو با برگزاري كالسهاي آموزشي مهارتهاي گفتوگو و ترجمه
كتابهايي در اين زمينه بسيار كوشيده است) به بررسي برخي موضوعها همچون
آرا و انديش�ههاي ساموئل هانتينگتون و آمارتياسن و مباحثي درباره فرهنگ و
سياس�ت جهاني ميپردازند .در پايان شايسته است از همكار ارجمندم نازنين
بازارچي كه ترجمه اين گفتوگوها را بر عهده داشت صميمانه سپاسگزاري كنم.

دارند ،آنها هم شاد ميشوند ،آنها هم گريه ميكنند و ...و
نفي ميش��ود ك��ه اين بي��ش از هر چيز ت�لاش براي
نتيجه اينكه ما مثل هم هستيم ،آن وقت همديگر را جدا
يكسانسازي افراد بوده است و با هرگونه تكثر فرهنگي
از هم نميبينند .حاال در نس��ل سوم يك گروه پاكستاني
مخالفت ميشود .ايش��ان به نكته درستي اشاره كردند؛
در انگليس يكمرتبه خشونتهايي بروز پيدا ميكند براي
اينكه منحصر كردن فرهنگ ب��ه يك مكان جغرافيايي
اينكه اينها فقط در آن مدارس اختصاصي با يك تزريقاتي
خ��اص يك اش��تباه اس��ت و چنين كاري متناس��ب با
كه ديگران را دش��من خ��ودش بپندارد بزرگ ش��دهاند.
واقعيات نيست و ما در هر كشور و فرهنگي شاهد حضور
آمارتياس��ن اين هش��دار را ميدهد .يك مثال ديگر بزنم.
طرفداران فرهنگهاي مختلف هس��تيم .بسياري اوقات
براي من ،شما و يك كارشناس در رشتهاي ديگر و از يك
تعامل و گفتوگو بين فرهيختگان از هر فرهنگ و مليتي
كشور ديگر مانند يونان ،صحبت كردن خيلي آسانتر است
كه باشند سادهتر از گفتوگو و تعامل ميان برخي از افراد
تا با يك كس��ي كه در ميدان مي��وه و ترهبار كار ميكند.
در درون يك كش��ور اس��ت .با شنيدن اين مطالب ميل
اينجاست كه ميبينيد هويتها با هم متفاوت هستند اما
دارم به پروژه آش��نايي با «مهارتهاي گفتوگو» اشاره
قالببنديها و بستهبندي كردنها
كنم كه چند س��الي است آن را در
م��ا را دچار اش��كال ميكند .مثالي
تهران به اجرا درآوردهايم زيرا تفاهم
هم درباره «كراال» بزنم .كراال ايالتي
و گفتوگ��وي واقعي بين مردم ما
است در جنوب غربي هند 45 ،سال
كمرنگ شده است ،تعامل اجتماعي
است كه حكومت كمونيستي دارد.
به درستي صورت نميگيرد ،موانع
زيادي بر سر راه «با هم انديشيدن»
اين حكومت كمونيستي يك نمونه
و تفكر جمع��ي وج��ود دارد و در
موفق سياسي است .وقتي ايدئولوژي
صادقانه باشد همه در فكر خدمتاند
نتيجه به كاهش خالقيت ميانجامد
و اخالق اجتماع��ي را دچار بحران
و ميتوانن��د به نتيجه برس��ند95 .
ميكند .از اي��ن رو در پي تدوين و
درصد مردم كراال باس��واد هستند.
اج��راي برنامهاي برآمديم تا در رفع
سطح اقتصادي مردم كراال 20درصد
قبل از  11سپتامبر ،برژينسكي
اين نارس��ايي ب��ه كار آيد .متدي را
باالتر از س��طح اقتصادي مردم هند
كتابي نوشته بود كه در آن اشاره
كرده بود پس از پايان جنگ سرد انتخاب كرديم كه در پي آن نيست
است .در ش��رايطي كه در نيمه دوم
آمريكا ميخواهد بهعنوان يك
تا ارزش ،عقيده ،ايده يا نظر خاصي
قرن بيس��تم ثابت ش��د كه در تمام
كشور در جهان سلطه پيدا بكند
را تلقي��ن كند بلكه تنها روش��ي را
نقاط دنيا كمونيسم شكست خورده،
ولي اين نميتواند
نش��ان ميدهد كه چگونه ميتوان
اين نمونه موفق چگونه اس��ت؟ چرا
براي هميشه باشد
با همنوعان همفكري كرد .چگونه
كراال موفق اس��ت؟ من و پس��رم در
و اين روزي تمام خواهد شد و
ميتوان تفاوتها را به عنوان غناي
اينباره بحثي داشتيم و به اين نتيجه
اين وضعيت تغيير پيدا ميكند و
فرهنگ��ي در نظر گرف��ت و در پي
رسيديم كه اين كمونيسم نيست كه
باالخره ساير ملتها قدرت را در
يكسانس��ازي برنيامد که اين را در
موفق اس��ت ،اين دموكراسي است
دست ميگيرند
كارگاههاي گفتوگو و با مشاركت
كه موفق ش��ده است .براي اينكه در
ش��هروندان تجربه كرديم .ما وقتي
مجلس كراال احزاب مختلف حضور
خوب نگاه ميكنيم در درون فرهنگها ،ميان سنتگراها
دارند و حزب كمونيس��ت هم اكثريت را دارد .دولت كراال
و مدرنها ،ايجاد گفتوگو مش��كل است .من در اينباره
ميدان��د كه اگر خوب عمل نكند چهار س��ال بعد بايد به
كتابي ترجمه كردهام و همان طور كه گفتم يك طرح هم
خانه برود ،پس ناچار اس��ت خوب عمل كند و ميداند كه
تدوين كرديم كه با برگزاري كالس به آموزش مهارتهاي
مادامالعمر نيست .براي اينكه چهار سال بعد انتخابات است
گفتوگو ميپردازيم .اينگونه موضوعها كه بايد بخشي
و اين مانع از تكواره شدن در جامعه خودش هم ميشود و
از وجود انسانها باش��د با اكتفا به درس دادن به نتيجه
نتيجه خوبي هم ميگيرد.
مطلوب نخواهد رسيد بلكه بهتر است افراد با تمرينهايي
فاطمه صدرعاملي :در آلمان هم اين تالش صورت ميگيرد،
اين مهارتها را بياموزند و اين در آموزشهاي كارگاهي
به خصوص در اين اواخر كه ميبينند تركها در جامعه آلمان
خيلي خوب شكل ميگيرد.
ادغام نميش��وند .البته مدارس مشترك هست اما مهاجران
يوخن هيپلر :اين تفاوتهايي كه به آن اشاره ميشود بين
اوليه خيلي در خودشان بودند .حاال با توجه به صحبتهاي
انس��انها ،بين گروهها و ...وجود دارند و حقيقي هستند،
آقاي مجلسي ،ميتوانم به برنامههاي گفتوگويي خودمان هم
بين مرد و زن تفاوت هست و ....بحثي كه بين آمارتياسن
اشارهاي بكنم؟
و هانتينگتون هست ،ناديده گرفتن اين تفاوتها نيست.
Á Áبله ،با كم�ال ميل ،به نظرم خيلي هم اهميت دارد.
آنچه مناسبات داخلي و خارجي را بهبود ميبخشد و
بحث اصلي بر س��ر اين موضوع اس��ت كه كداميك از اين
س�امان ميدهد چيزي جز استقرار فرهنگ گفتوگو
تفاوتها مهمتر هستند و كداميك اهميت كمتري دارند،
نميتواندباشد.
اين تفاوتهايي است كه آدمها و گروهها به وجود ميآورند.
در برخ��ي از جوامع تفاوت مي��ان زن و مرد خيلي بارز و
فاطم�ه صدرعاملي :آقاي مجلس��ي در مورد طرز تفكر
مشخص است و تفاوتهاي زيادي به چشم ميخورد و در
تكوارگ��ي صحبت کردن��د و اينكه بر اس��اس اين طرز
برخي از جوامع به اين تفاوتها زياد اهميت داده نميشود.
تفكر تنها يك جنبه فرهنگي هويت انسان پررنگ شده
ادامه در صفحه 11
و جنبههاي ديگر نفي ميشود .به اين معنا كه تفاوتها

اگرچه اخالق عبارت اس��ت از «صداي خود ما» و
نفي طبيعت بشري جهانش��مول ،اما مساله مهم اين
اس��ت كه تالش كنيم درك خود از «ما» را به افرادي
بس��ط دهيم كه بيش از اين ،براي ما «ديگران /اغيار»
محسوب ميشدهاند)Craig, 1998, pp. 25-24( .
ام��ا اين ما بايد همانا «ما در نس��خههاي بهتر» و به
استناد مفاهيمي مثل «مفيدترين توصيف بهجهت
اهداف ما» (رورت��ي ،1388 ،ص )116صورت گيرد.
ت اخالق عبارت است از هرچه
دراينصورت پيشرف 
گستر دهتركردن محدوده «ما» تا سرحد دربرگيري
تمام��ي موجودات دو پاي بدن بالوپر و كارآمدترين
ت اخالقي آموزش احساسي و بازيكردن
شيوه پيشرف 
با احساسات يا تخيل افراد اس��ت .از طريق افزايش
توان تخيل خود براي يكس��انتصوركردن غريبهها
با آش��نايان و نه از طري��ق كاوش انتزاعي و عقالني،
ت اخالقي ممكن ميش��ود .اين پيشرفت از
پيشرف 
ف بهدس��ت نميآيد ،بلكه ايجاد
طريق تفكر و كش�� 
ت خودمان نسبت
ميش��ود .با افزودن بر حساس��ي 
ب��ه جزيي��ات درد و تحقي��ر ديگران و كس��اني كه
ت اخالقي محقق ميشود.
نميشناسيمشان ،پيشرف 
(رورتي ،1385 ،ص)374
اما پرسش دوم يا مساله مهم ديگر اين بود كه چه
عواملي يا كساني ميتوانند در پيشرفت مباني اخالقي
جامعه كنوني موثر باش��ند؟ در پرس��ش قبلي اشاره
كرديم كه بس��ط و اثربخشي به قصهها و مسايل تلخ
و احساسي گام مهمي در پيشرفت همبستگي است.
ن موضعگيري رورتي با تاس��ي به عقل
در ادام ه همي 
ن عقل
ارتباطي -گفتماني( )19هابرماس كه جايگزي 
س��وژهمحور( )20شده است ،مينويس��د« :هابرماس
ك چنا ن بسترسازي
ت براي نهادهاي دموكراتي 
برآن اس 
كند كه كانت آرزو داشت .اما بهتر از كانت در اين كار
موفق ميشود ،چراكه با استناد به ارتباط آزاد از سلطه
ت انساني ،بهعنوان پشتوانه
و مطرحكردن احترام به عز 
ن ميگويد .چهكساني به اين درك
جامعه مدرن سخ 
و احساس همبستگي كمك ميكنند؟ رورتي در ادامه
مينويسد« :نه مبشران يكپارچگي و جهانگرايي ،يعني
فالسفه ،بلك ه پيامآوران تكثر ،مردمشناسان ،تاريخدانان،
رماننويسها و اصحاب رسانههايند كه ميتوانند چنين
احساس��ي را تقويت كنند يا ميتوانن��د دايره «ما» را
وسعت ببخشند( ».نقوي ،1387 ،صص)85-109
ح بر اين مه م كه تفك��ر از زمان
رورت��ي با تصري�� 
ل فلس��في ،ديني و ادبي��ات را طي
رنس��انس مراح 
گ ادبي( )21را بهمثاب ه جايگزين
كرده ،اكنون فرهن�� 
جديدي تلقي ميكند كه در افزايش احساس و تخيل
و همبستگي انسانها تالش بيشتري انجا م ميدهد.
اهميت فرهنگ ادبي آن اس��ت كه در آن ما بهدنبال
رستگاري از نوع فلسفي نيستيم و فرار از زمان و مكان
هم در آن مطر ح نميش��ود .به همين دليل است كه
جوانان كتابخوان در جس��توجوي
ميگويد« :امروزه
ِ
ت بهس��راغ رمانها ،نمايشنامهها و
رس��تگاري ،نخس 
ش��عرها ميروند .آن نوع كتابهايي كه انديشه قرن
نوزدهمي ب ه حاشي ه رانده بود حاال به مركز آمدهاند».
(اصغري ،1388 ،ص)22
از نظر او رماننويسان ،شاعران و اصحاب رسانهها
يك بازيباور محسوب ميشوند كه برآنند «هيچچيزي
ي ندارد( ».رورتي،1385 ،
سرشتي ذاتي و ماهيتي واقع 
ص)154
اكنون ايندس��ته افراد بهعنوان منتق��دان ادبي،
نقش مش��اور اخالقي را ايفا ميكنند« .آنان مشاوران
اخالقياند اما نه به اين خاطر كه دسترسي خاصي به
حقيقت اخالقي دارند بل ب ه اين دليل كه پرس��هگرد
بودهاند .آنان كتابهاي بيشتري خواندهاند و از اينرو
توان بيشتري براي احتراز از افتادن به دا م واژگان فقط
ك كتاب واحد دارند».
ي 
(رورت��ي ،1385 ،ص )165از جمله كس��اني كه
رورتي از آنها و آثارشان نام ميبرد ميتوان به كساني
چون داستايوفسكي ،والديمير ناباكف ،جرجاورول و
چارلز ديكنز اشاره كرد .به تعبير وي آثار ايشان به ما
ياري ميدهد تا اثر نهادها بر ديگران را درك كنيم .به
م��ا ياري ميكنند تا اثرات خود بر ديگران را دريابيم،
خوب اس��ت اين مهم را در نظر داشته باشيم يكي از
راههاي گسترش اخالق هنگا م مطالعه كتاب اين است
كه ابتدا از خود بپرس��يم« :اين كتاب براي كمك به
ك��دا م اهدافمان خدمت ميكن��د( ».رورتي،1385 ،
ص)267
در اين چشمانداز چنانكه مالحظه ميشود ،نگاه
به اخالق همراه با تقويت شور ،احساس و همدلي است
كه ب��ا افزايش قدرت تخي��ل و همذاتپنداري جاي
مفهوم مه��م «اراده نيك» كانت��ي را ميگيرد .براين
اساس است كه رورتي به ما ميگويد اگر قرار است نگاه
عقالني -انتزاعي به اخالق را كنار بگذاريم و برآن شويم
كه حس همدردي است كه ميتواند به حقوق آدميان
به جاي «حقوق بش��ر» ياري برساند بايد بر شباهت
خود و ديگر انسانها تاكيد كنيم و با مفروضگرفتن
اينكه اين ش��باهتها بيانگر ي��ك طبيعت بنيادين
نيس��تند ،آنها را بر تفاوتهايمان برتري داده و از اين
رهيافت ميان خود و ديگران همبستگي ايجاد كنيم.
( )Rorty, 1993, p. 98البت��ه رورت��ي ميپذيرد
گ حقوق بش��ر بهمثابه ي��ك روايت كالن
ك��ه فرهن 
تجربهشده ،اخالقا بر فرهنگهاي ديگر برتري دارد و
بايد در توس��عه آن كوشيد اما اين را دليلي نميبيند
گ مويد وجود يك طبيعت
بر اينكه بگويد اين فرهن 
جهانشمول بوده است( .رورتي ،1386 ،ص)116
* پینوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

