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  ترجمهء حسين مبلغ

  

  اشتياق به يقين نهايي

  )گفتگو با اگنيس هلر فيلسوف هنگري (

  

 بخش بود كه آرام در موقعيت ممتاز ما اين باور زيبا و ": خانم هلر، شما باري گفته بودبد: بوخ

ر بهت. اين زيبا بود، اما بهاي آن بسيار گران بود. ميكليد ِ تاريخ جهان را در كيسه مان احساس كن

ي ضمني "ما" درينجا اين – ".به خاك بسپاريم) كال ً با كليد(آنست كه اكنون اين باور را 

  كيست؟

 باور داشتند و آناني كه مي "قصه هاي كالن" همه آناني تعلق دارند كه به "ما"به اين : هلر

ت  كه  برمبناي موقعي"قصه هاي كالن"اين .  تحقق بخشند"قصه هاي كالن"اين به خواستند  

 ه اروپايي ها براي نخستين ب19در قرن . ممتاز ما در تاريخ استوار بود، يك روايت اروپايي بود

دند كه در تاريخ نام نهاد جهاني در موقعيتي قرار دارند  كه برمبناي شناخت هاي علمي مي افتافكر 

اريخ ت"، "قصهء كالن". توانند آينده را  پيش بيني كنند و به  آن روشمندانه شكل دهند

 مردمان گوناگون آن را حمل  كهسكوالر شده بود) Heilsgeschichte(] ديني[  "رستگاري

ليبرال ها از پيشرفت بي پايان، ماركسيست ها از پايان دادن به خود بيگانگي سخن مي . مي كردند

؛ زدند، ديگران به ابرانسان تكيه مي كردند، نوع انسان متعالي كه گويا جهان را تغيير مي دهد

مطلق از وضعيت موجود  ) Transzendierung( معذلك همه در نهايت به تعالي جستن

باورمند بودند، معتقد بودند كه تمام مسايل جهان قابل حل است، در صورتي كه انسان با آنها 

اصال ً  تاريخ جهاني  .  و فراموش مي كردند كه تاريخ قابل پيش بيني نيست؛برخورد علمي كند

با اين وصف ما .  كليد را به دور افگند اين مي گويم كه انسان بايد منبه اين دليل. وجود ندارد
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همواره در جستجويي يقينيات خواهيم بود، زيرا داشتن يقينيات بسيار مهم است، ما بدون آنها روان 

  .                امكاني نمي يابيم تا از آزادي مان بهره گيريم ومي گرديم) neurotisch (رنجور

  اين بدين معناست كه كه ما بايد يك ايده داشته باشيم، اما نه ايديولوژي؟: بوخ

ما بايست ايده ها داشته باشيم، ما بايد نيز ايده هاي بزرگ داشته باشيم، جهان بدون ايده هاي : هلر

ما واقعيت را بر اساس آن . اما يك ايده بيشتر از يك ايده نيست. بزرگ، جهاني دلمرده اي است

ي سنجيم و به آن وسيله به اعمال ما نظم مي دهيم، با اين همه ما نمي دانيم كه اين ايده چگونه م

  .تحقق مي يابد

 از فروپاشي بلوك شرق بدين سو، انسان هاي بسياري توهم سياسي شان را  از دست داده اند،: بوخ

  .معذلك آنان در جستجوي اعتقاد و آسايش دروني هستند

ما نمي توانيم وجود داشته باشيم، بدون .  مان به ايده هاي معنابخش نياز داريمما در زندگي: هلر

به خصوص در جهاني كه ديگر در آن  اخالق سنتي، فضيلت . آنكه به زندگي مان معنايي بدهيم

  . هاي سنتي وجود ندارد

اين هرچند . از ديدگاه سياسي آنچه مشكل ساز است، هميشه با حركت هاي جمعي آغاز مي گردد

ها مي توانند معاني ضمني مثبتي داشته باشند، اما اين ها به نوبهء خود خطرات حركت هاي بزرگ 

امروزه حركت هاي جهان شمول گرا ها ديگر بر . جهان شمول گرا را  نيز در خود نهفته دارند

استناد نظريات طبقاتي مبتني نيستند، بلكه بر نظريات نژادي پي ر يزي مي شوند و به هويت ِ جسم 

  .مي جويند

مكث مي كنيم، مفهومي كه توسط ) Biopolitik(ما اكنون روي موضوع سياست زيست : بوخ

) Ferenc Feher(فوكو رواج يافته است و شما و همسر  تازه از دست رفتهء شما فيرنس فيهر 

جوهر  سياست زيست چيست، آنچنات كه . آن را در تحليل حركت هاي اجتماعي بكار برده ايد

  ما آن را مي فهميد؟ش
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است كه برآن اساس هويت گروه از مشخصات ) Identitätspolitik(اين سياست هويتي : هلر

بيولوژيك و جسمي ساخته مي شود، و چون چنين است، پس بر اين سياست هويتي هميشه به 

اد و اين سياست از يك زبان ِ نژ. گونهء راسيستي به صورت بسيار مبالغه آميزي تأكيد مي گردد

بهره مي جويد؛ كه درينجا ) Freund-Feind-Denkens(دشمن -طرز فكر قاطعانهء دوست

كمتر دوست مورد نظر است؛ توجه عمده معطوف به دشمن است، هدف  پرده دري يا نابودي 

 نژاد ها در واقعيت امر اصال ً وجود ندارند، بلكه به صورت –در يك درگيري نژاد ها .اوست

در  يك  چنين درگيري يي تضاد ها و مناقشه ها هميشه به : ها ساخته شده اندايديولوژيك، نژاد 

 وجود ندارد، هيچ مصالحه اي "زيادتري و كمتري"درينجا هيچ . مثابهء كيفي تفسير مي شوند

فقط حرف بر سر اين است كه . هميشه وجود داشتوجود ندارد، آنچنان كه در سياست طبقاتي 

اين راديكاليسم متعلق به سياست هويت . "كي بر كي غالب مي گردد" و "كي پيروز مي شود"

گونه هاي ديگري سياست زيست وجود دارند، سياست ناب گرايي . نژادي است

)Puritanismus (تندرستي،  دارد، يك سياست د فمينسم وجو-جديد وجود دارد، سياست بيو

براي همهء اين سياست ها مورد به مورد داليل خاصي خود آنها . عليه سگرت كشان، اكولوژي

  .وجود دارند، اما اين داليل نمي توانند به هيچ يك از چنان سياستي مشروعيت بخشند

هويت "يك رشد مخالف با حركت هاي سياست زيستي در امريكا، طرح ِ در حال بحث : بوخ

 كه برآن اساس يك انسان فقط نه يك هويت، بلكه –است ) multiple identity ("چندگانه

نو ) Fetisch(آيا اين يك نوع بت . هويت هاي بسياري دلبخواهانه اي قابل فعال ساختن دارد

  است، يا اين برداشت از فرد يك عنصر رهايي بخش را در بردارد؟

اگر اين آزادي محفوظ . مدرن استچندگانگي هويت يكي از مهترين آزادي هاي فرد ِ : هلر

هويت [نماند، سپس اين خطر است كه به زور به انسان هويتي را تحميل كنند و وي را به آن 

گروه هاي سياست زيستي مثال ً بر آنسان براساس يك مشخصه جسمي يگانه . ببندند] تحميل شده

دي را داشته باشد تا با هويت اما يك فرد به عنوان فرد بايد اين آزا.  هويت  را تحميل مي كنند
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. هاي متفاوت در پهلوي هم زيست كند، سپس اين امر  سياست زيست را از پيش طرد نمي كند

درست در همين امريكا در زمان حاضر اصال ً هويت هاي گوناگون در پهلوي همديگر بدون 

 كه ديگر با درينجا اپارتايتي بوجود آمده است. هرگونه ارتباطي با همديگر زيست مي كنند

بايد چندگانگي هويت ها را در دستور روز قرار داد و به . چندگانگي فرهنگ ها سروكاري ندارد

فرد اين آزادي را قايل شد كه چنان بسيار هويت داشته باشند كه مي خواهد، و اين را نيز بايست 

 تضمين گردد، فقط زماني كه اين امر. اين گروه هاي مورد نظر بپذيرند و به آن معترف باشند

درآنصورت مي تواند آزادي شخصي وجود داشته باشد، و فقط درآنصورت گروه هاي هويتي 

)Identitätsgruppen ( نمي توانند ضرر رسانند، بلكه به آن جهت كمك مي كنند كه بتوان

  .از تفاوت ها و ويژگي ها دفاع كرد و آنها را  پرورش داد

مرز هاي اين آزادي انتخاب هويت در كحا قرار دارد، در آدم از خود همواره مي پرسد كه : بوخ

  كجا  معيار هاي الزام آور اخالقي براي هر فرد وجود دارد؟

. براي فرد معيار هاي الزام آور اخالقي وجود دارد، عمده ترين آن درين ميان مسئوليت است: هلر

 دست كم در اثناي كه –فا كنيم مسئوليت به اين معناست كه ما آنچه را وعده مي كنيم، به آن نيز و

 و اين كه ما با تمام آنچه در قدرت ماست، براي وفاداري به عهد ما انجام –ما وعده مي دهيم 

  . دهيم

ما در يك جهان مدرن زيست مي كنيم، و . مسئوليت نيز به معناي مسئول بودن در برابر خود ماست

فرد هاي ممكن اين . هستيم) kontingente Individuen(ما درين جهان فرد هاي ممكن 

سياست : ما مي توانيم انتخاب كنيم  كه اين يا آن باشيم. مسئوليت را دارند تا خود را انتخاب كنند

نيز  )  Kategorie der Allgemeinheit(اما ما در مقوله كلي . مدار، فيلسوف و امثال آن

آنكه خود را به مثابهء انسان . خاب كندهركسي مي تواند اين را انت. مي توانيم انسان آبرومند باشيم

حاال . آبرومند انتخاب مي كند، از خود مي پرسد كه چگونه مي تواند او يك انسان آبرومند باشد

اينجا يك قاعده بنيادي وجود دارد، افالطون آن را به بيان آورده است و كسي چون هنا آرنت 
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)Hannah Arendt ( از بي عدالتي : بنيادي از ين قرار استآن را تكرار كرده است، اين قاعده

اگر من اين را بپذيرم، درآنصورت من خود مسئول  . عذاب كشيدن بهتر است از غيرعادالنه بودن

طبعا ً  يك چنين . هستم  و نمي توانم مسئوليت خويش را با مسئولت گروه خودم يكي بشمارم

 شهامتي است كه انسان در قبال مي طلبد، و اين هميشه) civilcourage(رفتاري شهامت مدني 

. خود به كار مي برد، در قبال دوستان، نه دشمنان، در قبال همصنفان مدرسه، نه در برابر معلمين

شهامت مدني يكي از فضايل هدايت كنندهء انسان است كه وي انتخاب كرده است تا انسان 

  .               آبرومندي باشد

  ] Süddeutsche Zeitung"28/11/1995"به نقل از روزنامهء [

  

  

  

  


