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انديشه روز

اس�اوي ژيژك، فيلس�وف جنجال�ي و بحث 
برانگيز اسلوونيايي در ايام اوج گيري كرونا - كه 
همه جا بر قرنطينه و كار نكردن و تعطيلي تاكيد 
مي شد - از قضا يكي از فعال ترين و پركارترين 
افراد بود و مدام مي نوش�ت و گفت وگو مي كرد 
و ديدگاه هايش را مطرح مي كرد. حاصل نيز در 
نهايت به صورت كتابي در آمد با عنوان »پاندمي: 
كرون�ا دنيا را تكان مي دهد« كه خوش�بختانه 
خيلي زود توسط نويد گرگين ترجمه و به همت 
نشر شب خيز منتشر شد. ژيژك در اين كتاب 
با هم�ان زبان تند و تيز خود ب�ه نحوه مواجهه 
انس�ان روزگار ما ب�ا كرونا مي پ�ردازد و ضمن 
نق�د جوام�ع و دولت ه�ا، پيش بيني هاي خود 
را از جهان پس�اكرونا در ميان مي گذارد. نويد 
گرگين دانش آموخته دكتراي فلسفه است و از 
همان آغاز فراگيري كرونا، مقاالت و نوشته هاي 
ژيژك را دنبال و بسياري از آنها را ترجمه كرد و 
با مقدمات و مؤخره هايي در مطبوعات منتشر 
كرد. به اين مناس�بت با او گفت وگويي صورت 

داديم كه از نظر مي گذرد.

   در ابت�دا ب�راي آش�نايي مخاطبان�ي كه با 
اصل موضوع كتاب آش�نا نيستند، به اختصار 
بفرماييد كه اصا كتاب درباره چيست و حرف 

اصلي آن چيست؟
در واقع اين كتاب هم درباره ويروس كرونا هست و 
هم نيست. در حقيقت بخش اعظم آن به جنبه هاي 
مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياس��ي و 
حتي علمي اين بحران پرداخته است. اما موضوع به 
همين جا ختم نمي شود؛ ژيژك ايده هاي خودش را 
درباره امكاناتي كه در شرايط كرونايي فراهم مي آيد 
راجع به مس��اله »كمونيسم« مطرح مي كند. بدين 
قرار كه براي اي��ده جديدي از جنبش كمونيس��م 
امكان پيدا مي كند. ايده اي ك��ه برآمده از وضعيت 
بحراني موجود است و نمي توان آن را صرفا يك ايده 
بدون مبنا دانس��ت. البته كه اين موضوِع چندان با 
كشور هاي كمونيس��تي موجود سنخيتي ندارد. به 
همين دليل است كه چند فصل ابتدايي كتاب تماما 
به انتقاد از دولت چين مي گذرد. هم از آن جهت كه تا 
چه اندازه حكومت چين در شكل گيري اين ويروس 
نق��ش بازي كرده و ه��م از آن جهت ك��ه چقدر در 
فرآيند مهاِر ويروس نبود شرايط اوليه دموكراتيك 
در حكومت دولتگ��راي چيني مي تواند به ش��بهه 
و ح��رف و حدي��ث در رابطه با آماره��ا و ارقام هايي 
دامن بزند كه دولت مط��رح مي كند. فصل هايي از 
كتاب ب��ه وضعيت هاي روان ش��ناختي و روانكاوانه 
پس از بحران پاندمي در س��طوح فردي و اجتماعي 
مي پردازد. مس��ائل روان ش��ناختي به خصوص در 
روزهايي ك��ه محدوديت هايي از جن��س قرنطينه 
وجود دارد اهميت خاص خود را پيدا مي كنند. نوع 
مواجه��ه افراد با »ترس« از بيم��اري نيز پيامد هاي 
خودش را به دنبال دارد كه مي تواند همچون دومينو 
ديگر مس��ائل و مشكالت رواني موجود در جامعه را 
تشديد كند )باز هم همچون هر بحران ديگري(. دو 
فصل از كتاب كم و بيش به مساله مشهور به »زيست 
 سياست« و »نظارت اجتماعي« ناظر به مسائلي كه 
كساني مثل ميشل فوكو مطرح كرده اند، مي پردازد. 
در جهان امروز نيز در مواجهه با كرونا كس��اني مثل 
آگامبن )ب��ه عنوان يك فيلس��وف( يا ي��ووال نوح 
هراري )به عن��وان يك آينده پ��ژوه و تاريخ نگار( به 
جنبه هاي »نظارتي« توج��ه كرده اند. اين نكته كه 
در وضعيت كرونا چق��در دولت ها بيش از اين مجاز 
هس��تند تا افراد را تحت كنترل و نظارت خود قرار 
دهند و تا كجا اين نظارت مشروع و تا كجا تجاوز به 
حريم خصوصي افراد اس��ت. تز مشهور كساني مثل 
هراري اين است كه در شرايط بحراني انتخاب ميان 
آزادي و امنيت )در اينجا امنيت جسمي و سالمتي( 
انسان ها حاضر مي ش��وند كه آزادي خود را به بهاي 
حفظ امنيت به حراج بگذارند و اين مساله به خودي 
خود مي تواند پيامد هاي ناگواري در پي داشته باشد. 
در اين كتاب ضمايمي از نوشته هاي فيلسوفاني كه 
ژيژك در كتاب به آنه��ا پرداخته به عنوان ضميمه 

آورده شده است؛ نوش��ته هايي در رابطه با پاندمي 
از فوك��و، آگامبن، نانس��ي و لورنتس��يني. ضرورت 
وجود اين نوش��ته ها از آنجا بود كه در متن اشاراتي 
جس��ته و گريخته به فوكو و آگامبن وجود داشت و 
الزم بود ت��ا خواننده بتواند خود نوش��ته ها را مورد 
قضاوت قرار دهد. نوش��ته لورنتسيني نيز به خوبي 
موضوع »زيس��ت  سياس��ت « را در تناظر با بحران 
صورت بن��دي مي كرد كه بابت ترجم��ه آن از نيكو 
س��رخوش سپاس��گزارم. در كتاب همچنين س��ه 
ضميمه مترجم وجود داش��ت كه هر كدام به جنبه 
ويژه از كتاب مي پرداخت. متاس��فانه وزارت ارشاد 
اجازه انتش��ار ضميمه اصلي ما كه به  طور خاص به 
مساله كرونا در ايران مي پرداخت را نداد. ضميمه اي 
با عنوان كروناي »ايراني« كه عالوه بر بررسي تاريخ 
بحران كرون��ا در ايران به خصلِت منحصرا »ايراني« 
بحران هايي از اين دس��ت نيز مي پرداخت و شامِل 
تحليلي تاريخي و جامعه شناختي از اين شكِل بحران 
در ايران بود و در نهايت به وجوه فلسفي »ايرانيت « 
در نسبت با بحران )البته تا آنجا كه در توان من بود( 

مي پرداخت.
   ژيژك به عنوان يك فيلسوف چپگرا در قبال 
يك بيماري همه گير مثل كرونا چه حرفي براي 

گفتن دارد؟ 
شايد با معنايي كه امروز »چپ« به خود گرفته است 
ژيژك نخواهد خودش را چپگرا بداند و معادل هايي 
مثِل »كمونيس��ت « )البته در معنايي كه خودش به 
كار مي برد و گاهي هم با معناي نويِن آلن بديو از اين 
مفهوم قراب��ت دارد( را ترجيح بدهد. واقعا در جهان 
امروز كلمه »چپ« به  طور جدي مس��اله دار ش��ده 
است؛ اين واژه به طيفي از دغدغه ها و مسائل داللت 
دارد كه خصلت ماركسيس��تي يا طبقاتي )و مهم تر 
از هم��ه براي من خصلِت تاريخي( خود را از دس��ت 

داده است. امروز »چپ« براي انواع مطالبات اتنيكي 
و محل��ي و هويتي به كار م��ي رود و من اين »چِپ« 
ام��روز را چپ در گيوم��ه مي نامم. بدتري��ِن آنها به 
نظرم همين مسائِل اتنيكي و آن طور كه من ترجيح 
post-(  مي دهم بگويم دغدغه هاي پسااستعماري

colonial( است. مس��ائلي كه من نمي فهمم چه 
دخلي به مبارزه طبقاتي و ماركسيسم خواهد داشت. 
به نظرم مي رسد كه بيشتر راهي انحرافي براي پنهان 
كردِن مساله اصلي باشد )البته كه مي پذيرم در ميان 
به اصط��الح »چپ هاي« اروپايي مس��اله مهاجران 
و پناهنده ها موضوعي جدي اس��ت ولي دس��ت كم 
نظريه هاي پسااس��تعماري نه تنها پاس��خي به آن 
مس��ائل نيس��ت بلكه همه پاس��خ هايي كه پيش تر 
داشتيم را نيز مخدوش مي كند. دسته دوِم مسائلي 
كه به »چپ« نسبت مي دهند مسائِل هويتي )مثِل 
موضوعاتي كه موضوِع نژاد پرستي و رنِگ پوست( و 
سبك زندگي فمينيستي است كه به نظرم از جنبِش 
تاريخي فمينيسم فاصله گرفته است. همه اين مسائِل 
هويتي نيز مستقيما خصلِت طبقاتي ندارند. سواي از 
آنكه من شخصا باور دارم صورت بندي بهتري براي 
نق��ِد اين مواضع كه خود را »چ��پ« مي داند، وجود 
دارد ولي ژيژك نيز انديش��ه سياس��ي خودش را در 
مقاب��ِل اين جرياِن »چِپ مرس��وم« تعريف مي كند 
ك��ه در واقع موضع و خواس��ته هاي چ��ِپ واقعي را 
در چن��د دهه اخير غصب كرده اس��ت. ببينيد تماِم 
اين مس��ائِل به اصطالح دس��ِت »چپ��ي« را امروز 
 political ژيژك تحِت عنواِن نزاكِت سياس��ي )يا
correctness( دس��ته بندي مي كند. بدين معنا 
كه تماِم سياس��تمداران در سرمايه داري متاخر بايد 
فقط يك دغدغه داش��ته باش��ند؛ آن هم اين است 
كه هيچ قش��ر يا طيفي از رنگين پوس��تان گرفته تا 

اهالي ف��الن جزيره كه قبال مس��تعمره بوده و غيره 
را در »گفته ها و س��خنراني هاي خود« آزرده نكنند 
و اصال مهم نيس��ت كه واقعا در سطح سياستگذاري 
اهميتي براي آنها قائل هستند يا خير؛ يك رياكاري 
تمام عيار كه به بخشي از هويت سياست امروز بدل 
ش��ده. اتفاقا كس��ي مثِل ترامپ )هر چند به عنوان 
يك راس��ت گراي افراط��ي( بدون اينكه س��واد اين 
موضوعات را داش��ته باش��د تنها به اين دليل مورد 
توجه قرار گرفت كه از اين نزاكت سياس��ي »چپ« 
فاصله داشت و مردم امريكا نيز واقعا از آن بازي هاي 
حال به هم زن »چپ ها« خسته شده بودند. بنابراين 
به نظر مي رس��د به جاي جواب توضيح دادم كه چرا 
نبايد اساسًا ژيژك را »چپ «گرا ناميد. اين موضوع در 
خود كتاب »پاندمي« نيز به خوبي در سطِح سياسي 

مستدل مي شود.
    اصوال فلس�فه در اين زمينه چه مساهمتي 
مي تواند داش�ته باش�د؟ آيا چنين نيست كه 
مسائلي اين چنين را متخصصان و عالمان علوم 

اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهند؟
 خب دو قطعه ضميمه مترجم را )به جز آن ضميمه 
اولي كه ارشاد حذف كرد( به همين سوال اختصاص 
دادم. در آنجا گفتم كه چرا فلسفه همواره در شرايط 
بحران فرا مي رس��د و چرا هيچ بحراني )دسِت كم تا 
جايي كه م��ن خبر دارم( نتوانس��ته مثل »پاندمي 
كرون��ا« كوالك به پا كن��د. در تاريخ به من نش��ان 
دهيد بحراني را كه هفت  ميليارد انسان را در تقريبا 
همه كش��ورهاي جهان با خود درگير كند، زندگي 
اقتصادي، اجتماعي و همه و همه را مختل كند. اگر 
كسي خودش را فيلس��وف  مي نامد )همان طور كه 
از افالطون تا هگل و هوس��رل تاكيد داشتند فلسفه 
زاييده بحران اس��ت( و در اين موضوع سكوت كرده 
است بهتر اس��ت از اين به بعد هم كال سكوت كند. 

من بحثي عليه آن موضِع فلس��في مطرح كردم كه 
مي گويد »شأِن« فلس��فه باالتر از اين مسائل است. 
باالتر از مس��اله »پاندم��ي« كه كل ك��ره خاكي را 
»تكان« داده اس��ت چيزي جز خأل باالي اتمس��فر 
نيست. در واقع ش��أن مورد نظر اين دوستان خالي 
و تهي است، شأن نداشتن ش��أن است. بنابراين در 
بحراني اينچنين بديهي اس��ت كه فلسفه وظايفي 
خواهد داش��ت. به خصوص فلسفه ماترياليستي كه 
منظورش از بحران »بي معنايي هستي« و اين دست 
موضوعات نيست بلكه همان بحراني است كه همه 
با پوست و اس��تخوان لمسش مي كنند و چندي كه 
بگذرد آن »بي معنايي هس��تي« هم س��ر و كله اش 
پيدا مي شود. فلسفه بايد بتواند »معناي« بحران را 
تشخيص دهد و از امكانات و خطراتي كه اين بحران 
مي تواند در پي داشته باش��د پرده بردارد. به همين 
دليل من به هيچ  وجه با اظهارنظر كسي مثل آگامبن 
مشكل ندارم بلكه مس��اله من با موضع او بود كه به 
نظرم نديدن نس��بت تاريخي خود با علم پزشكي و 
ماهي��ت تاريخ مدرنيته به حس��اب مي آمد. فعاالِن 
نظريه هاي اجتماعي و فرهنگي هم به بررسي چند و 
چوِن بحران مي پردازند ولي فلسفه همه بحران را در 
كليِت آن تئوريزه مي كند كه نمي تواند جزو وظايف 

ديگر حوزه ها باشد.
   ژيژك متفكري غربي است و عموم مباحثي 
كه مط�رح مي كند، ناظر به ش�رايط و وضعيت 
جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند. فكر 
مي كنيد مباحث او براي جامعه ما كه به هر حال 
از بسياري از جهات با يك جامعه توسعه يافته 
غربي متفاوت اس�ت، چه ره�اوردي مي تواند 

داشته باشد؟
اص��وال اين تقس��يم بندي ش��رق و غ��رب همواره 

ميراث ب��ران ه��ر فرهنگ��ي به 
گذشتگان خويش مي بالند و به 
فضايل ايشان فخر مي فروشند. ما 
نيز بسيار چنين كرده  و مي كنيم. 
نه تنها بد نيس��ت ك��ه مردمان 
ق��دردان پيش��ينيان فرهنگ 
و تم��دن خويش باش��ند، بلكه 
بسيار ارزنده نيز هست كه ملت ها به پيشينه فرهنگي 
و تمدن��ي خود آگاه ب��وده و منزل��ت آن را به  معنايي 
اصيل پاس بدارند. اما چه بس��يار نيز ممكن است كه 
اين بازپس نگري تاريخي، ايش��ان را دچار فروبستگي 
انديش��ه كند. تمدني كه از تاريخش لبريز شده است 
بدون آنكه قدرت انديشيدن به موقعيت كنوني را داشته 
باشد جز جويدن تفاله هاي گذشتگان كاري نمي كند. 
در اينجا، بازپس نگري تاريخي س��ر از واپس ماندگي 
در عرصه انديش��ه و تمدن برمي آورد و جريان حيات 
را در ش��وون فلس��في، علمي، سياس��ي، اجتماعي، 
تكنيكي، معنوي، ديني و رواني به انسداد مي كشاند. 
تمدني كه به اي��ن واپس نگري هرزه انديش��انه دچار 
مي شود، شبيه به شخص بيماري است كه ناتواني ها 
و ضعف هاي جس��ماني اش را با نقل خاطرات شيرين 
گذشته مي پوشاند و هر گاه سخن از انگيزش و حركت 
مي شود اينچنين لب به سخن مي گشايد كه»روزگاري 
تني سالم و جسمي ورزيده  داشتم«؛ او اين جمالت را 
در حالي بر زبان مي راند كه ب��ا فراموش كردن حال و 
روز كنوني  و دلخوش��ي به خاطرات پيشين اش هر دم 

فرسوده تر و ضعيف تر مي شود. 
اين واپس نگري از روي انفعال و ضعف همچون افيوني 
كش��نده به هزي��ان مي انجامد؛ هزياني ك��ه رنج ها و 
بيماري هاي فكري و فرهنگي را با كلماتي تهي از محتوا 
باز مي پوشد در حالي كه چراغ كوچك انديشه ورزي اش 
هر روز كم  نورتر مي شود. به  اين  ترتيب دوگانگي مهلكي 
ميان ظاهر و باطن برقرار مي ش��ود؛ گويي س��رطان 
بدخيم در بيماري رو به مرگ ب��ا خنده هاي ظاهري  
و نش��اط فريبنده اش مخفي شده باش��د. انديشه به 
دستاوردهاي تاريخي و افتخار به آنها اگرچه بجاست اما 
در بيشتر مواقع با اين فريب همراه است كه ما اينك نيز 
چون گذشته سرشار و شادكاميم. داعيه داران انديشه 
تاريخي خواهند آشفت كه آنچه حاصل شده با خون 
دلي فراچنگ آمده است و نمي توان و نبايد از آن چشم 
پوشيد. اگرچه اين سخن في نفسه عزيز و درست است 
اما دريغ كه همواره بهترين سرپوش بر تنبلي تاريخي 
كساني است كه از انديشه در اكنون عاجزند و جز تكرار 
سخنان بي ارتباط به شرايط موجود كاري نمي كنند؛ 
شبيه به كودكي كه در برابر آن كس كه قوي تر از اوست 

فقط به ذكر نام پدر و برادرش افتخار مي كند. 
گذشتگان اگر تاكنون مانده اند و اگر هنوز نامي از ايشان 
در ميان است، بي سببي نيست. سخنان انديشمندان 
و اديبان در گذش��ته هاي ي��ك تمدن، برخ��وردار از 
حقيقتي است كه اين تمدن و فرهنگ بازبسته آن را به 
پي��ش رانده و تاكنون نيز در تار و پود آن بر جاي مانده  
اس��ت. اما درس��ت همين پابرجا ماندن و همين نفوذ 
چه بسا در ش��رايط كنوني تمدن، مانع از ديدار همان 
حقيقتي شود كه در كلمات ايشان مستور است. وقتي 
ميراث گذش��تگان را همچون دس��تاوردي ارزشمند 
مي نگريم كه بايد همان  گونه اي كه بوده  حفظ ش��ود، 
ناخودآگاه پذيرفته ايم كه اين ميراث جز براي نمايش 
در موزه پرافتخار تاريخ ما به  هيچ كار نمي آيد؛ ش��بيه 
ب��ه بافت هايي كه اگر تاري از آن بيرون كش��يم، تمام 
شالوده اش از هم مي پراكند؛ با اين نگاه ناچار مي شويم به 
تماشا و ستايش دل خوش كنيم بي آنكه خود قدرت آن 
را داشته باشيم كه نقشي بزنيم و طرحي نو دراندازيم. 

نگاه به اكنون از منظر گذشته سر از برهوت بي عملي و 
هرزه انديشي برمي آورد اما اگر درصدد بازسازي عمارت 
اين فرهنگ برآييم چه بسيار امر ارزشمند و سرشار كه 
در گذشته همين تماشاخانه پرنگار، ما را مدد خواهد 
رساند. آن معمار كه مي خواهد در عمارتي استوار منزل 
كند، عمارت پيشين را اگر داشته اي ارزشمند داشته 
باش��د، ويران نمي كند بلكه با ش��ناخت دقيق از تمام 
ظرايف و گوش��ه كنارهاي آن به بازسازي مي پردازد؛ 
عمارتي استوار در شاكله همين ساختار نهفته است؛ 
كافي است بنابر نيازهاي كنوني، نگاهي به طرح هاي 
اين ميراث افكنده شود. حاصل بازسازي چه  بسا به  كلي 
متفاوت از ميراث كهن نيز باشد اما تنها در اين صورت 
است كه اس��توار و قابل اعتماد خواهد بود. مواجهه با 
سنت تاريخي اگر از منظر »اكنون« رخ دهد نه تنها به 
واپس ماندگي نمي انجامد بلكه به شناخت بيش از پيش 
از آن چيزي مي انجامد كه هست و خواهد بود. تنها در 
اين صورت است كه گذشته ديگر در گذشته نمي ماند و 
راه آينده را مي پيمايد. اينك انديشه جايگاهي خواهد 
يافت و گذشته را همچون ابزار خويش براي گشودن 
راه آينده به كار خواهد بست بي آنكه در هرزه انديشي 

گذشته نگر گرفتار شود. 
با انديش��ه به گذش��ته از منظ��ر اكنون مي ت��وان به 
جايگاهي رسيد كه در آن به مصاف گذشتگان رفت و 
از دستاورد هاي ايشان سودي برد بدون مرعوب شدن 
به قدر و منزلت ايش��ان و بي آنكه با تمسك به جايگاه 
تاريخي آنان س��رپوش بر ضعف ها و شكستگي هاي 
كنوني گذاشته شود. در انديشه اي كه از منظر كنوني 
رقم مي خورد و گذشته را همچون ابزار خويش به  كار 
مي گيرد تنها كس��اني مي توانند كاري از پيش ببرند 
كه خود نيز در حد مفاخر تاريخي از جايگاهي استوار 
بهره مند شده باشند؛ وگرنه زير بار گران واپس نگري 
تاريخي به  تمامي ضعيف و بي مايه جلوه خواهند كرد. 
مواجهه غيرنقادانه با ميراث پيشينيان همچون مواجهه 
كودكي ضعيف با والديني است كه در جايگاه قدرت با 
او مواجه مي شوند و او را مرعوب مي كنند در حالي كه 
چيز آماده اي ندارند كه به كار كودك بيايد؛ كودك با پناه 
 بردن به آنان براي خود جان پناهي مي يابد تا ضعف خود 
را پنهان كند؛ درحالي اگر رشيد و استوار مي بود بدون 
مرعوب شدن در مقابل اقتدار ايشان، ميراث ناكارآمد 

آنان را نيز با قدرت به كاري مي بست. 
مدرس و پژوهشگر فلسفه

كاوه رهنما

مساله چيست؟
در اولين رويارويي با اين اثر، درمي يابيم با تحقيقي جدي 
طرف هستيم. انبوه آثاري در قامت پايان نامه، يا كشكولي 
از ايده هاي مفصل بندي نشده، چنان بازار كتاب را پر كرده 
كه به راحتي مي شود از ميان ريگ ها، آن دانه هاي الماسي 
را كه با زحمت و دقت جال يافته اند، س��وا ك��رد. وفور آثار 
ترجمه نيز حساس ترمان مي كند تا ببينيم »حد تاليف« 
اين روزها چيست و چگونه خود را بر فراز مي كشد. دغدغه 
تاليف در حوزه انديشه دغدغه اي معرفتي و تعهدي دوراني 
است. وقتي علوم اجتماعي خموده و خواب باشد، ادبيات 
و فرهنگ و مطبوعات و نهاد آموزش نيز خواب مي رود. اما 
مساله اين كتاب چنانكه نويسنده- محقق اهل فلسفه ما، با 
اش��اراتي روشن و برآمده از ذهني وقاد ارايه مي دهد، در دو 
سطح قابل پيگيري است. سطح اول كه تا حدي تخصصي 
است، نيازمند آشنايي با فلسفه قرن بيستم به طور خاص و 
متاسفانه به طور عام است. آشنايي با مكتب فرانكفورت و 
هابرماس هم در سطح اول مهم است. در سطح دوم، بر مبناي 
نظر هوركهايمر كه »نظريه انتقادي هرگز منحصرا در پي 
افزايش معرفت نيست، بلكه هدف آن رهايي انسان از اسارت 
است«، ديگري غير غربي را در برابر ادعاي هابرماس مبني بر 
»همه شمول بودن مدرنيته غربي« قرار مي دهد و از ضرورت 
توجه به شرايط امكان به »رسميت شناخته شدن« راستين 
سخن مي گويد. اين اثر در پي صورت بندي »پروژه تجدد 
سنت« است به مثابه بديلي براي »پروژه ناتمام مدرنيته«. 
بحث ضروري قابل طرح در اين اثر، محل نزاعي جدي است 

كه همانا طرف بودن با مدرنيته ها به جاي مدرنيته است.
اثر در كجا ايستاده است؟

اثر پيش رو با توجه به اينكه تالشي است در جهت بيرون 
آوردن گفت��ار مدرنيته از نگرش تك س��احتي و توجه به 
خوانش��ي متفاوت از مدرنيته اي كه در ايران پيش آمده، 
مي تواند صدايي تازه باش��د. تاكن��ون تالش هايي از اين 
دس��ت صورت گرفته و در قالب مقاله، رساله و كتاب قابل 
دسترسي است. از جمله به كتاب »ناميدن تعليق« توسط 
گروه نويسندگان اش��اره مي كنم. »ناميدن تعليق« براي 
شنيدن صدايي ديگر در بازخواني تاريخ، »هستي شناسي 
خودمان« عنوان شده و مي خواهد بدانيم تاريخ انتقادي و 
غيرشرق شناسانه در ايران چه مي تواند باشد و گزاره پر تكرار 
»گذار از سنت به مدرنيته« را پس مي راند. مصباحيان نيز 
در اثر خود، تالش مي كند آنچه  تاكنون از منظر مدرنيته 
غربي صورت بندي شده، پس بزند تا چهره اي ديگر را از زير 
گردوغبار بيرون بكشد؛ چهره اي كه در آن هرآينه تصوير 
سرزمين هاي غيرغربي نمايان شود. مصباحيان با زباني رك 
و شايسته نقد مي گويد: »اگر قرار باشد نظريه هابرماس آن 
چنان كه او عالقه مند است همچنان نظريه اي رهايي بخش 
نام بگيرد، ضرورت دارد كه متواضع شود و منحصرا نقش فهم 
و درك فرهنگ هاي مختلف را براي خود قائل باشد«. از نظر 
من مبتني بر شواهد امر، اين نگاه حتي اگر خود پژوهشگر 
ما بر آن واقف نباش��د، بر »ايده جبران« ايستاده است. اين 
ايده در بازخواني تاريخ، براي ش��نيدن صداهايي است كه 
شنيده نشده و تصويرهايي است كه ديده نشده و پس زدن 
كليت هاي محتومي اس��ت كه امر جزيي را خفه كرده تا 
منازعات فرهنگي و به رسميت شناختن فرهنگ ها و سهم 
جوامع مختلف در رخدادهاي تاريخي، ناديده گرفته شوند 
آنجا كه الزم است تاريخ از چشم ديگري ديده شود، تالشي 
براي جبران نگاه خطي به تاريخ اس��ت كه نشان دهد آن 
چيزها كه جاودانه و اجتناب ناپذير و اصيل به نظر مي رسند 
تا چه حد زاييده احتماالت و گسست هاي تاريخي بوده اند. 

مواجهه انتقادي
مصباحيان در صفحه هجده درآم��د، مي گويد فراروايت 
عقل و آزادي و پيشرفت بايد به فراروايتي به نام ارتباط تغيير 
كند. گويي ايشان جدي نمي گيرد كه ساختن هر فراروايتي 
مي تواند عاملي دوباره شود براي نگاهي خطي. هرچند تاكيد 
بر »ارتباط« در خود نوعي لحاظ كردن ديگري را دارد، اما 
در قاموس فراروايتي كه منظر خوانش تاريخ شود، احتماال 
همان معضالت پيش��ين را در شكلي نو س��امان خواهد 
داد. اگر ايده جبران به طور دقيق در لحظه اي پيش��اتاليف 
مورد مداقه قرار گرفته بود، پژوهشگر ما به موضوعي با نام 
»خرده روايت« و »روايتگري« مي توانست اهميت بيشتري 
بدهد و در پرداخت معرفتي اين اثر دستمايه هاي محكم تري 
بيابد. مولف-پژوهشگر ما در زير فصلي با عنوان »مدرنيته: 
اش��اراتي تاريخي« مي گويد تعيين تاري��خ آغاز مدرنيته 
امكان پذير نيست. مارشال برمن در »تجربه مدرنيته« به ما 
مي گويد كه از جمله درك و بيان جهاني كه در آن همه چيز 
آبستن ضد خويش است، دركي از ورود به مدرنيته است. 
دوراني كه همزمان سرش��ار از پژواك كشف نفس و هجو 
نفس، حظ از نفس و ترديد در نفس است و همه چيز چندآوا 
و ديالكتيكي است، در عين حال زندگي مدرن را كه مخلوق 
خود مدرنيته است نفي مي كند. در اين اثر آنچه همچنان 
نياز به انديشيدن دارد، اين است كه مولف با انگشت بر كدام 
مولفه ها در مواجهات غيرغربي ما مي خواهد تاريخ تجدد را 
داراي مختصات كند؟ وقتي پروژه تجدد سنت را در مقابل 
پروژه ناتمام مدرنيته مي نهد، از كدام سنت دفاع مي كند؟ 
گويي تاكيد بر سنت اس��المي در اين كتاب محل نزاعي 
ج��دي را پيش روي ما در نفي رويكرد خود مولف كه همه 
شنيدن همه صداها در تاريخ است، مي گذارد. در اين مجال 
كوتاه فقط به يك مبحث در حد اشاره مي توانم ارجاع دهم: 
مولف با وام گرفتن از »ديل ايكلمن« گوش��زد مي كند كه 
مدرنيته اي مشخصا اسالمي وجود دارد كه ناديده گرفته 
ش��ده است. اينجاس��ت كه بايد به مولف يادآوري كرد كه 
چيزي به نام »مواجهه با مدرنيته« در جغرافياهاي مختلف 

تالشي است بينا اقوامي، 
بينا دين��ي، بينانژادي و 
بيناقبيله اي و بهتر مي بود 
در اين تالش سويه هاي 
پردازن��ده اي را از دل 
روايت ها و داس��تان هاي 
سركوب شدگان را مي ديد 
تا به لحظه تاسيس برسد، 
لحظه اي كه متاسفانه در 

اين كتاب غايب است. 

گفت وگو با نويد گرگين، مترجم و پژوهشگر فلسفه

فلسفه  و معناي بحران

بازپس نگري تاريخي
و فرو بستگي انديشه

واكاوي كتاب »مدرنيته و ديگري آن«
تجربه اي در تاليف، برمبناي ايده 

جبران

مياد نوري

كبوتر ارشدي

مساله دار بوده. امروز البته اين جور  تقسيمات بيش 
از همه ش��كل سياس��ي و ايدئولوژيك به خودشان 
گرفته ان��د و البته باز كردن اي��ن موضوع خودش از 
جمله مهم ترين وظايف انديش��ه در ايران به شمار 
مي رود )واقعا امروز خود كش��ور هاي غربي اين قدر 
روي تقسيم شرق و غرب معنا بار نمي كنند(. با اين 
حال مس��اله »پاندمي كرونا« به هيچ  وجه شرقي يا 
غربي نيست بلكه )اگرچه بنا بر ادعا از شرق يا چين 
آغاز شده باشد( مساله اي كامال جهاني و بين المللي 
اس��ت. به نظرم نكت��ه مهمي كه كرونا ب��راي ايران 
پروبلماتي��زه مي كند اتفاقا همي��ن موضوِع بحران 
در نسبت با ش��رقي يا غربي بودن است كه همزمان 
هم به چالش كش��يده مي شود و هم مي تواند تحت 
نظرگاهي انتقادي تبيين ش��ود. محتواي كتاب هم 
البته محدوديت هاي نظرگاهي غربي كه نتوانس��ته 
باشد از ديدگاِه محدودش به ديدگاهي انترناسيونال 
گذر كند را نقد مي كند )مثال ديدگاه هاي كسي مثِل 
بيونگ چ��ول حان با اينكه تباري ك��ره اي- آلماني 
دارد ب��ه نظر ژيژك نتوانس��ته مس��ائل را در كليِت 
جهانشمول شان ببيند(. بنابراين تنها چالِش محلي 
كه يك نظريه پرداِز ايراني با آن مواجه  است )و البته 
اصلي ترين چالش هم هس��ت( اين است كه چگونه 
مي تواند از محدوديت هاي ايدئولوژيك اين »ما«ي 
ايراني فراروي كند به يك »همه«ي جهانشمول. در 
مورد اين بحران هم همين طور است بايد بتوانيم در 
س��طِح نظري با اين مساله مواجه شويم كه چرا فكر 
مي كنيم كه تافته اي جدا بافته هس��تيم و ديگران 

نيستند؟!
   خود ش�ما به عن�وان ي�ك دانش آموخته و 
پژوهشگر فلس�فه فكر مي كنيد كه آيا كرونا 
توانسته و مي تواند چهره جهان را تغيير بدهد؟

كرون��ا همين حاال ه��م »دنيا را تكان داده« اس��ت. 
بديهي اس��ت كه تغيي��ري انقالب��ي و راديكال تنها 
مي توان��د پ��س از ماج��را و از فاصله اي بس��يار دور 
تش��خيص داده  و به رسميت ش��ناخته شود. اما اگر 
مس��اله اي توانس��ت تمام جهان را درگير خود كند 
)حتي اگر در ابتدا مس��اله اي محلي بوده باشد( پس 
واقعا جهان را تكان داده اس��ت. مسائل ديگري هم 
بودند كه خصلت جهاني داش��تند مثال گرم  ش��دن 
زمين يا آالينده هاي محيط زيستي و غيره، اما هيچ  
كدام نتوانستند به اين س��رعت سياستگذاري هاي 
موجود را دچار تغيير كنند. به نظرم اين پيامد ها در 
سياست امروز ماندگار خواهد بود. همين حاال كه تنها 
چند ماه از شروع پاندمي مي گذرد شاهد پيامد هايش 
هستيم. اما اينكه اين تغييرات شكلي مترقي به خود 
مي گيرند يا به شكِل ارتجاعي به محِل اوليه رجعت 

مي كنند وابسته به گذِر زمان است.
   اين تغيي�ر از چه جنبه يا جنبه هايي صورت 

مي گيرد و چگونه مي تواند باشد؟
دنيا هم��واره در حال تغيير اس��ت. اي��ن تغيير در 
موقعيت هايي شتاب بيشتري مي گيرد و در مواردي 
نيز كند مي شود. بنابراين نظرگاِه تكاملي من متكي 
به اين تلقي از تغيير است. من حتي به »پيشرفِت« 
تاريخي باور دارم كه با »ايده پيش��رفت« كه مكتب 
فرانكفورت مطرح مي كند تفاوت اساسي دارد. يعني 
معتقد هس��تم كه به  طور تجربي مي توان نشان داد 
با معيار هايي كه امروز از پيشرفت مي شناسيم اين 
تاريِخ تمدِن دس��ت كم 10 هزار ساله يكجانشيني 
در مجموع توانس��ته در آن معيارها كامياب باش��د. 
اگر كسي با معيارها مساله داش��ته باشد آنگاه بايد 
تعريف ديگري از پيش��رفت ارايه كن��د كه به نظرم 
تالش هاي كنوني هنوز موفق نبوده اند. بحران بنابر 
تعريف )چه در تعريف ماركسيس��م كالسيك و چه 
در علوِم اجتماعي امروز( يعني ش��دت گرفتِن اين 
تغييرات؛ همان طور كه در تاريخ تكامل هم ش��اهد 
تفاوت ش��دِت تغييرات )از زمين شناسي بگيريد تا 
جانورشناس��ي و غيره( به هزار و يك دليل هستيم. 
اين بحران هم از نظر شدت و هم از نظر وسعت يكي 
از بحران هاي برجسته تاريِخ انساني يا تاريِخ تمدِن 
چند صد  ساِل اخير است كه تغييِر شكِل زندگي ما 
را سرعت بخشيده است. بنابراين نبايد پرسيد تغيير 
در چ��ه جنبه هايي صورت مي گي��رد )كه به عوامِل 
متعددي كه از قبل هم موجود بودند وابسته است( 
بلكه بايد پرسيد اين بحران با چه شدتي تغييرات را 
ايجاد مي كند، زيرا همان طور كه گفتم خصلت ويژه 
بحران ها نه محتواي آنها كه ش��دت و وسعت است. 
با اين توضيحات ام��ا كاراكتِر مخصوِص اين بحران 
)يعني موضوِع علِم پزشكي و مناسباِت بهداشتي و 
درماني( مي تواند در كوتاه مدت بيش��تر مورد توجه 
قرار گيرد، اگرچه در طوالني مدت تغييرات ناش��ي 
از بحران اغل��ب همان تغييراتي هس��تند كه بطِن 
جوامع آغاز ش��ده بود ولي با شدتي بيشتر. البته كه 
عامِل ديگري كه مورد توجه من و همه عالقه مندان 
به حوزه تفكر اس��ت همانا ام��كاِن محتواي انقالبي 
يا انتقادي طي اين تغييرات اس��ت كه واقعا وابسته 
اس��ت به اينكه نيروهاي تئوري��ك و پراتيك تا چه 
اندازه بتوانند به بينشي مشخص و روشن از وضعيت 

دست پيدا كنند.
   از دي�د ش�ما وظيفه يا مس�ووليت جوامع و 

دولت ها در قبال اين موضوع چيست؟
من در آن موقعيت نيس��تم كه وظايف را تشخيص 
بده��م چه براي جوام��ع يا دولت ها. ام��ا موضِع من 
در مورِد تماِم دولت هاي مس��تقر و موجود انتقادي 
است به اين معنا كه معتقدم هر سياستي كه قدرِت 
دولت را تقويت كند حتي اگر در كوتاه مدت كارآمد 
باش��د، در طوالني مدت به انواِع فساد و ناكارآمدي 
سيس��تماتيك منجر مي ش��ود. مثال دولِت چين به 
دليل قدرِت نظارتي بس��يار زي��اد مي تواند موارد را 
به س��رعت شناس��ايي كند ولي آيا در طوالني مدت 
همين نظارت با توجه به منافع دولتي فساد نمي آورد 
و آيا فراگيري گسترده ويروس ناشي همين نظارت 
متمركز و پنهان كاري دولتي نبوده است؟ در مقابل 
نمونه كره جنوبي را داريم ك��ه اتفاقا با تعابيِر ژيژك 
»كمونيستي«تر رفتار كرد. يعني رفتاري كه وابسته 
بود به همكاري و همراهي تعداد زيادي از افراد براي 

منافع فرافردي و جمعي خودشان.

ش�ايد با معنايي كه امروز »چ�پ« به خود 
گرفته است ژيژك نخواهد خودش را چپگرا 
بداند و معادل هايي مثِل »كمونيست « )البته 
در معنايي كه خودش به كار مي برد و گاهي 
هم با معن�اي نويِن آلن بدي�و از اين مفهوم 
قرابت دارد( را ترجيح بدهد. واقعا در جهان 
امروز كلمه »چپ« به  طور جدي مساله دار 

شده است.
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