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تبار علومانسانی
به ارسطو برمیگردد

سرگذشت علوم انسانی
پس از انقالب

هگل
آستانه علومانسانی است

نشستتخصصی«گفتمانعلومانسانیدرچهاردههپسازانقالب»باحضور

میثمســـفیدخوش :درباره تبار علوم انســـانی پیش از اینکه بهصورت

جوادی و به مدیریت علمی حســـین کلباسیاشتری و مالک شجاعی برگزار

زیادی اســـت ،ولی من حدس میزنم که مفهوم علم سیاسی در فلسفه

چهرههاییچونغالمعلیحدادعادل،غالمرضااعوانی،حمیدپارسانیاومحسن

خواهد شد .هدف این جلسه بازخوانی تالشهای انجام شده پس از انقالب

اسالمی در حوزه علومانسانی است .این نشست پنجشنبه  ۱۱بهمن  ۹۷در

سالناندیشهپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبرگزارمیشود.

علی مرادخانی :اساسا نمیتوانیم نه در یونان و نه در مسیحیت ،از علوم

مهدی نصیری :انقالب اسالمی مبتنیبر قرآن و نهجالبالغه و آموزههای

اســـت؛ یعنی ما در «علم سیاست» ارسطو ،امر انسانی را بهنحو اصیل و

مشـــخصا حکمت متعالیه با انقالبیگری وجود ندارد ،بلکه اگر خواسته

« »geisteswissenschaftenتوســـط دیلتای ترکیب شـــود ،بحثهای

انسانی صحبت کنیم .به نظر من ،علومانسانی جدید حاصل دوره جدید

ارسطو بیشتر از آنکه به مفهوم علم سیاسی در جهان امروز نزدیک باشد،

مستقلبهرسمیتنمیشناسیموعلومانسانیحاصلبهرسمیتشناختن

نزدیک به مفهوم علومانسانی در جهان امروز است .بهخاطر اینکه ارسطو
در «اخالق نیکوماخوس» ،کار علمی سیاسی را پایهریزی روابط بین علوم و
نسبتشانباانسانمعرفیمیکند؛اینکهچگونهعلوممختلفمیتوانندبا
انسان مدنی ارتباطی برقرار کنند .به نظر میآید که هگل هم با این عنوان،

قدری توافق داشته باشد و خألیی که در اثر شکلگیری علومانسانی بدون

و فرعون را یکی میداند.

اســـت که میتوانیم در آن آستانه بایستیم و آرامآرام علوم انسانی را پیدا

کنیم .مبادی علوم انسانی را میتوان در هگل پیدا کرد تا به تعبیر شما،

ولی آنچه بعدا به آن علوم انسانی میگفتند ،برخوردار از این مبانی نبود.

تفسیری رادیکال ،فلسفه علوم انسانی هگل برشمرد.

حق و باطل بیرون نمیآید بلکه یک پلورالیسمی بیرون میآید که موسی

تازهای از علم در مقابل تقسیم ارسطویی به دست میدهد .هگل جایی

که این علم مبنایش «( »Geistروح) است .علم طبیعی هم ذیل این علم

آوردن این معنا را دارد .به این ترتیب میشود «پدیدارشناسی روح» را در

باشیم دقت کنیم خالفش هم هست .از نظریه وحدت وجود نهتنها تقابل

بیکن میتوانیم عقب ببریم؛ آن هم بهجهت اینکه به نظر میآید تقسیم

مبنای فلسفی در دوران جدید رقم میخورد ،دغدغه هگل است؛ درحالی

به نظر میآید که هگل در «پدیدارشناسی روح» ،دستکم دغدغه فراهم

عاشـــورا بود و از نظر بنده هیچ ربط منطقیای بین آموزههای فلسفی و

حیث مســـتقل امر انسانی است .از لحاظ تاریخی ،ما علوم انسانی را تا

به دیلتای برســـیم و آنچه مورد توجه او است .توجه کنید که هگل هنوز

که بیکن برای علوم طبیعی مبانی و مبادی فلســـفی طراحی کرده بود،

انقالب ربطی
به حکمت متعالیه نداشت

نمیگوید :علم انســـانی ،علم طبیعی .هگل از یک علم صحبت میکند
قرار میگیرد ،اما به نظر میرســـد این منطق را به تعبیر ایشـــان تا جایی

پیش میبرد که به تعبیر دیلتای دیگر آرامآرام از چیزی به نام علوم انسانی
میشود حرف زد.

مبارزه با زمان در فیلم «لوال بدو»

که با پایان هر یک ،دیگری آغاز میشـــود .چنانکه مشاهده

میکنیم تیتراژ ،پرسشهای اساسی انسان را نسبت به زمان و

سرگیجهآلمانی

سیدمهدی ناظمیقرهباغ

پژوهشگر فلسفه

گاهـــی فیلم ویدئویـــی «لوال بـــدو» را «ســـرگیجه» آلمانی

خواندهاند .فیلمی که به شـــکل شـــگفتآوری باعث شهرت

بازی ،ثانوی تلقی میکند و باز قصد دارد تذکر دهد آنچه مهم

و اصلی اســـت بازی زمان است و چنانکه گفته شد این چیزی

نیســـت که در فیلم دیده میشود .در فیلم ما توانایی انسان را

مبارزه انسان ،مبارزهای است که به دو معنا زمانی است« .مبارزه

درمقابل ،تیتراژ سرگیجه که از عناصر کالمی بهره چندانی ندارد،

و انسان تالش میکند در برابر اقتضائات زمان ،خود را قوام دهد

همانجایی که همهچیز با چشـــم و خیالی که در چشم نشسته،

انسان با زمان است» به این معنا که زمان مقابل او قرار میگیرد

فیلمساز و عوامل مختلف آن شد و با آن یکشبه ،ره صدساله
از سینمای آماتوری آلمان به سینمای حرفهای هالیوود طی

و تثبیت کند .اینجا زمان ،مقابل انسان و محدودکننده انسان

شـــد« .سرگیجه» هیچکاک ،فیلمی است هم درباره سرگیجه

اســـت .اما بهمعنای دیگری هم «مبارزه انســـان با زمان است»

و هم با ســـرگیجه و میتـــوان آن را یکی از بهترین نمونههای

یعنی اینکه «زمانی» است یا در معیت زمان است .این بهخاطر

فیلمی دانســـت که هم سرگرمکننده و عامهپسند است و هم

«خصلت بازیگونه زمان» اســـت و نیز محصور بودن انسان در

درعینحال فلســـفی و مورد عالقـــه نخبگان و منتقدان و هم

بازیهای ممکن و بیپایان که مبارزه انسان را «زمانی» میسازد.

اینکه این دو را در اتحادی از صورت و محتوا فرا آورده اســـت.

همچنانکه تیتراژ «ســـرگیجه» عناوین را در نســـبت با مفهوم

یکی از نخســـتین ویژگیهای مهمی که از فیلم «ســـرگیجه»

ســـرگیجه درج یا معرفی میکنـــد ،عناوین در تیتراژ لوال نیز با

بهچشم میآید ،تیتراژ دقیق و با ظرافت آن است که با کمترین

عقربههای ســـاعت میآیند و میروند .بنابراین ممکن اســـت

اســـتفادهای از بیان کالمی موفق شده به کلیت آنچه در فیلم

چنین تداعی شود که قرار است در این فیلم ،تاکید بر خصلت

گفته خواهد شد ،اشاره کند.

فیلم «لوال بدو» که آگاهانه از «سرگیجه» وام گرفته و صراحتا هم

پیدا و پنهانگری زمان صورت گیرد .درصورتی که چنین نیست

و در همان آغاز میتواند هم مخاطب عادی ســـینما را مجذوب

غلبه زمان را بر انسانها .حال آن که تیتراژ سرگیجه ،متمرکز بر

و عمال فیلم لوال بدو ،فائق آمدن بر زمان را توضیح میدهد و نه

به آن ارجاع میدهد ،از تیتراژ پخته و قابلتوجهی برخوردار است

چیزی اســـت که کل فیلم و طبعا مخاطبان فیلم را درگیر خود

سازد و هم برای منتقدان و بهویژه اهالی فلسفه قابلتوجه باشد.

میسازد و آن هم همان ســـرگیجه است ،اگرچه این سرگیجه

تیتراژ لوال ،بر خالف تیتراژ سرگیجه ،بسیط و به آن اندازه تصویری

نیست؛ بلکه با سخنان تأملبرانگیزی از مشاهیر آغاز میشود و
این امر به صورت دیگری درقالب روایت یا مونولوگی که نگهبان

بانک مطرح میکند ،تا پایان ادامه مییابد.

در تیتراژ لوال ،سعی میشود از قِبل سخنانی که درباره «ماهیت
زمان»« ،بازی»« ،زندگی انسان» و مانند آن گفته میشود و نیز

برای غلبه بر زمان میبینیم هر چند اراده بیپایان او را میبینیم.

شکلی استعاری و معانی بسط یافته پیدا میکند.

ایدههای فلسفی خود را در همان تصاویر آغازین معرفی میکند.
آغاز میشود و با چشم به انتها میرسد.

بخش انیمیشـــن تیتراژ لوال بهترین بخش تیتراژ اســـت ،زیرا
صادقانهترین بخش آن اســـت و بهخوبی ماهیت فانتزی فیلم

و قرابـــت آن به بازیهـــای رایانهای را نشـــان میدهد .با این

حال معلوم نیســـت چه ارتباط معنایی بین این بخش کارتونی،

بخش بعدی که معرفی تخت و ناموزونی از شخصیتهاســـت
–بهصورتی که تداعیگر محکومان زندانی باشد -و بخشهای
قبلی ســـابقالذکر برقرار نمیشـــود .اما تیتراژ سرگیجه حتی
در بهکارگیری رنگ هم متوجه فیلم اســـت و متوجه آنچه فیلم

میخواهد در دوگانه کابوس-رویا یا تهدید -تخیل بیان دارد.

تیتراژ فیلم لوال ،پرطمطراق و پرمدعاســـت و میخواهد خود را

و اثر را به مثابه یک فیلم پرســـشبرانگیز فلسفی-هنری طرح

کند ،اما نمیتواند چون عنوان و معنون با هم منطبق نیستند
و در مقابل ،تیتراژ سرگیجه ،موفق است چراکه بین این مقدمه
و ذیالمقدمه ارتباط جدی و وثیق برقرار است و به همین خاطر

از طریـــق تصاویری که در آن محصور بودن انســـان در زمان یا

«دور همیشـــگی زمانی» غرق است که میتوان آن را با استعاره

تیتراژ لوال در ادامه ،پرســـش و پاســـخهای اساســـی در تفکر

اســـت که این تیتراژ ،نیازمند ساز و برگهای تکنیکی چندانی

بیننده برجســـته شود و حتی این موضوعات از یک برش اولیه

میشود و باید با بازی جدید و زمان جدیدی که آن بازی ایجاد

فرآیند پرسش و پاسخ تمامی نخواهد داشت و گویا میخواهد

صریح و روان ،به شـــرحی که باید در یادداشـــت دیگری اشاره

مبارزه انســـان با زمان را میتوان دریافـــت ،موضوعاتی برای
برخوردار شوند .تیتراژ تالش میکند نشان دهد انسان در یک

یادداشت

«بازیها» نام برد .هر بازی که به پایان رسید ،بازی دیگری شروع

میکند ،همراه شد.

انســـان را ذکر میکند و بالفاصله در ادامه توضیح میدهد این

چنین تذکر دهد همه این پرسشگری درنهایت یک بازی است

از توسعه اقتصادی ناکام تا توسعه انسانیِ بدون شاخص

وعدههایتحققنیافتهتوسعه

علی عسگری

خبرنگار

نیســـت و میتواند سخن را صریح و روان بیان دارد و این سخن
کرد ،هم فلسفی است و هم هنری.

ضروریتر جلوه میکند .از بین بردن ســـوءتغذیه؛ نیاز به آموزش و ریشهکنی

فقر ،نیازهای اساســـی هستند که فقرا بیش از هر چیزی به آن نیازمندند؛ اما
کاســـتن نابرابری ،امری انتزاعی است .این دسته معتقدند مشکلی نیست اگر

اهداف اخالقی ،انتزاعی باشد اما الزم است که شاخصها و معیارها عینی و قابل

سیر توسعه برخوردار از مجموعهای از «آرزوها» و «وعدههای تحققنیافته» است

همه این مسائل باعث شد توجه به شاخص

توســـعه تاثیرگذار باشد .خالصه آنچه که

اندازهگیری باشد .از طرف دیگر خود نابرابری نیاز به معیاری برای اندازهگیری

از این گذارها؛گذار فکر توسعه از «توسعه اقتصادی» به «توسعه انسانی» است

عدهای دنبال آن بودند که این شاخص را

توســـعه اقتصادی که تنها بر رشد تمرکز

«افراد برابر»« ،دستمزد برابر» داده شود .بنابراین تعریف توزیع برابر درآمدها در

که هربار توسعه را ناچار بهگذار از اندیشهای به اندیشه دیگر کرده است .یکی

که در اثر و بهدنبال ناتوانی توسعه در تحقق آرزوی «برابری و توازن» ایجاد شد.

یادداشت پیش رو خالصهای بر شـــرح پل پی.استریتن بر چگونگی؛ دالیل و
نحوه وقوع اینگذار است.

در دهه  ۱۹۵۰تحت تاثیر آرتور لویس ،برنامههای توســـعه بر «رشد اقتصادی»

بهعنوان «کلید ریشهکنی فقر» متمرکز شدند .سه دلیل به شرح زیر برای تاکید
بر رشد اقتصادی وجود داشت:

«تولید ناخالص ملی» کاسته شود و حتی

به زیر بکشند چراکه از توضیح توزیع درآمد

عـــدهای بهدنبـــال جایگزین یـــا تلفیق
«شاخص بیکاری» بودند اما از طرف دیگر

ملی با دیگر شـــاخصها افتادند« .نرخ

«شـــاخص تولید ناخالـــص داخلی» با

دوم آنکه درصورت گسترش کیک اقتصادی؛ دولت میتواند از طریق «مالیات
هر دوی این فرضها با شکســـت مواجه شد چراکه بازار تنها توانست خیر خود

زیادی در طول روز به کارهای کمبازده با

دولتها هم از خود تحرکی برای رفع فقر نشـــان ندادند چراکه اختیار آنها در

با کارگر ماهر و حرفهای در کشـــورهای

دســـت ثروتمندان جامعه بود .دلیل سوم که واقعبینانهتر از دو دلیل قبلی بر
رشد اقتصادی تمرکز داشت ،معتقد بود «در مراحل ابتدایی رشد نباید دغدغه

فقرا را داشـــت» .با انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولید ،درنهایت فقرا سود

خواهند برد و سالهای گرسنگی آنها درنهایت به عاقبتی مرفه ختم خواهد شد.
افرادی همچون جان رالز هم این قضیه را تایید کرده و گفتند نابرابری اگر شرطی

الزم برای بهبود وضعیت بسیاری از فقرا باشد ،موجه خواهد بود .اما زمان نشان
داد این دلیل هم جز در چند کشـــور محدود که سیاستهای ویژهای همچون

«اصالحات ارضی اساســـی»؛ «آموزش همگانی» و «شاخصهای بهداشتی» را

مجری میداشتند ،محقق نشد و باقی کشورها همچنان از شکاف نابرابری رنج
میبردند .درواقع این دلیل هم با محک تجربه مردود شد.

بســـیار بیش از حد پیشبینیشده بود و از طرف دیگر تکنولوژیهای وارداتی

اگرچه بهرهوری را افزایش میداد اما باعث صرفهجویی در نیروی کار میشد و

فرصتهای شغلی چندانی نمیآفرید.

توسعهنیافته ،تفسیرهای متفاوتی دارد

چراکه در کشورهای توسعهنیافته ،مشکل
اصلی ،عدم بهرهوری کافی است و این ما
را متوجه مسائلی همچون تغییرات نهادی

و آموزش و بهداشت میکند .نکته جدیدی

ثروتمند که توانایی کار دارد ،اما به دالیلی

که اســـتریتن در اینجا مطرح میکند آن

برای مدت محدودی بیکار اســـت پس از

اســـت که الزمه حتمی کاهش فقر ،رشد

«حقوق بیمه بیکاری» استفاده میکند.
توجه به این پدیده منجر به شـــکلگیری

مفهوم جدیـــدی تحتعنـــوان «فقرای
مشـــغول به کار» شـــد .از طرف دیگر در
کشـــورهای درحال توســـعه ،شاهد آن

هستیم که سرمایهها هم با بهرهوری پایین

مواجه هســـتند .این مطلب ما را متوجه

آموزش ،بهداشـــت ،نهادها و نگرشهای

را افزایش میدهند اما در ادامه با جذب شدن در صنایع و حرفهای شدن ،عصر

این ایده به دالیلی شکست خورد از جمله آنکه میزان مهاجرت از روستا به شهر

در کشورهای توسعهیافته و در کشورهای

درآمد پایین مشغولند و این متفاوت است

تعیین میزان کیفیت نیروی کار اســـت.

بر دانشگاهها ،سیاستهای کشورها را هم به سمت شهریسازی سوق داد .اما

مهم بود ،اما باید توجه کرد که نرخ بیکاری

اکثر افراد بیکار نیســـتند بلکه مدتهای

از طـــرف دیگر آرتور لوییس در مقالهای بیان کرد کشـــاورزان فقیر که به بهانه

طالیی آغاز میشود و تبعیضها رو به کاهش میگذارد .این مدل عالوهبر تسلط

بیکاری» یکی از شـــاخصهای جایگزین

ثروتمند و بیکاری در کشـــورهای فقیر،

موجـــود در ایـــن کشـــورها میکنـــد.

لقمهای نان بهعنوان کارگر به شهرهای صنعتی میروند ،در قدم اول ،نابرابری

بهدنبال جایگزینی شاخص درآمد سرانه

خود مساله بیکاری هم گویای توزیع منابع

معانی متفاوتی دارد .در کشورهای فقیر

را به الیه نازکی از جامعه برســـاند کـــه از بقیه برخوردارتر بودند و از طرف دیگر

اقتصادی ،نابرابری هم کاهش مییابد؛
اما این اتفاق نیفتاد و از همینرو عدهای

نخست آنکه گفته میشد رشد از طریق بازار خیلی سریع به تمام اقشار جامعه

تصاعدی» و «جریان خدمات اجتماعی» از فقرا حمایت کند.

کرده ،مدعی آن بود که با تحصیل رشـــد

و عدالت ناتوان بود.

نبود ،چراکه بیکاری در کشورهای صنعتی

خدمترسانی میکند.

تا اینجا گفته شـــد به این شرح است که

بهداشـــت و آموزش دو مولفه اساسی در
نگرشها عامل ایجاد تنوع شغلی است.

بیکاری میان تحصیلکردهها در کشوری

اقتصادی است اما در اینجا باز این سوال

جان رالز میگفت نابرابری اگر
شرطی الزم برای بهبود وضعیت
بسیاری از فقرا باشد ،موجه خواهد
بود .اما زمان نشان داد این دلیل هم جز در
چند کشور محدود که سیاستهای ویژهای
همچون «اصالحات ارضی اساسی»؛ «آموزش
همگانی» و «شاخصهای بهداشتی» را مجری
میداشتند ،محقق نشد و باقی کشورها
همچنان از شکاف نابرابری رنج میبردند
درواقع این دلیل هم با محک تجربه مردود شد

مانند ســـریالنکا ،ناشـــی از آن است که

مطرح میشـــود که رشد چگونه بر توزیع
عادالنه درآمدها تاثیر میگذارد .در اینجا

ممکن اســـت عدهای بازتوزیع درآمدها
از دریچه سیاســـت را مطـــرح کنند که
این صورتبندی دیگری اســـت از همان

اســـتدالل دوم توسعه اقتصادی که قبال
ذکر و رد شد .بنابراین سوال همچنان باقی
است که «رشد اقتصادی چگونه بر نابرابری

تاثیر گذاشته و کاهش نابرابری و کارایی
بیشتر چگونه دوباره بر رشد اقتصادی اثر

میگذارد؟» کاهش نابرابری هدفی بسیار

پیچیـــده و انتزاعی اســـت که در معرض
انبوهی از تفســـیرهای مختلف قرار دارد

آنان شـــغلهای یدی را دون شـــأن خود میدانند .اصالح نهادها هم مربوط

و از لحاظ عملیاتی گنگ و مبهم اســـت .ازهمینرو عدهای از اســـاس پرسش

همه اینها با هم میتواند در کمیت و کیفیت اشـــتغال در کشـــورهای درحال

قرار میدهند؛ مخصوصا در برخی از کشـــورهای درحال توسعه ،این شاخص،

به «ساختار زمینداری» و «ســـازمانهای تولیدکننده اشتغال» است .اصالح

را غلط دانســـته و بهجای کاهش نابرابری ،شاخص تامین نیازهای اساسی را

دارد و هنوز در تعریف آن اختالفنظر وجود دارد .از نظر ارسطو برابری یعنی به
جامعه ،خود نوعی نابرابری بهحســـاب میآید .پس از تخریب سه معیار «درآمد

سرانه ملی»؛ «نرخ بیکاری» و «برابری» توسعه اکنون به معیار جدیدی رسید تحت
عنوان «تامین نیازهای اساســـی» .این رویکرد تاکید میکرد افزایش درآمدها

برای کاهش فقر کافی نیســـت بلکه آموزش همگانی؛ آب سالم؛ بهداشت و...

برای این مهم ضرورت دارد .رویکرد نیازهای اساســـی نشان داد نخست هدف
توســـعه فراهمکردن فرصت زندگی کامل برای همه ابنای بشر است و دوم آنکه
توســـعه را از معیارهای انتزاعی مانند پول ،درآمد و اشـــتغال فراتر برد .مدنظر

قرار دادن نیازهای اساســـی،گذار از انتزاع به عینیت است .از طرف دیگر این

رویکرد قادر به بسیج منابع بود .برای نمونه هدف رساندن رشد اقتصادی به ۶
درصد هرگز قادر به بســـیج منابع نیست ،اما ساخت مدرسه و درمان بیماری یا

کمکهای بشردوستانه زیادی را در سطح ملی و بینالمللی جذب خواهد کرد.
تمامیمطالب پیشگفته توضیحی بود بر نحو ه گذار از توســـعه اقتصادی (که

شـــاخصی مانند درآمد ســـرانه ملی؛ بیکاری و ...را مدنظر خود قرار میداد)
به توســـعه انســـانی (که توجه خود را معطوف نیازهای اصلی انسان همچون

بهداشت و آموزش کرد).

اســـتریتن در ادامه ،چیستی تحوالت موجود در توسعه انسانی را چنین شرح
میکند که رویکرد «نیازهای اساسی» به مرور زمان طرد شد و نسخه بسطیافتهتر
آن ،توسعه انسانی را عبارت از گسترش دامنه انتخابهای مردم تعریف کرد .با

این تعریف توســـعه انسانی از سطح انسانیهای فقیر فراتر رفته و به دنبال آن
اســـت که نفع خود را به همه مردم جهان برساند .توسعه انسانی درنهایت رشد

خود ،به ســـه شـــاخص برای اندازهگیری میزان توسعه رسید .این سه شاخص
عبارت بود از «ســـطح امید به زندگی»؛ «نرخ سواد افراد بالغ» و «تولید ناخالص

داخلی» .توســـعه انسانی به دنبال آن بود که از طریق تلفیق این سه شاخص،

معیاری جامع و واقعنما از ســـطح توسعه کشورها معرفی کند .شاخص توسعه
انسانی ،ایرادات دیگر توسعهها را جبران و توجه ما را به ابعاد اجتماعی توسعه

جلب میکند .انتقادی که به این شـــاخصها میشـــود آن است که به صورت
میانگین محاســـبه میشـــوند و تفاوتهای میان زنان و مردان؛ روستاییان و

شهرنشینان و دیگر گروههای قومی و مذهبی را نادیده میگیرد .از طرف دیگر،
انسانهایی که فقیر نیستند ،بیشتر از فقرا به خدمات عمومی مانند بهداشت
و آموزش دسترسی دارند .همه این موارد شواهدی بهدست میدهد که گویای
این نکته است که توسعه انسانی ،شاخصی بدون هیچگونه نقص و عیب نیست

و هنوز توسعه در اوایل راهی پر فراز و نشیب قرار دارد.

