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بازیگوشیهای فلسفی
مترجم:

فرزانه اسکندریان

نایجل واربرتون فیلسوف انگلیسی است که بیشتر به خاطر معرفی کتابهای فلسفی و برنامه
پادکست وبسایت  Philosophy Bitesبین مردم شناخته شدهاست .او در برنامه پادکست
ســـعی میکند با فیلســـوفان و متفکران برجســـته جهـــان مصاحبه کند که پادکســـتهای او
تا کنون بیش از  35میلیون بار دانلود شدهاســـت! او همچنین دبیر بخش فلسفه وبسایت
 Five Booksاســـت که هرازگاهی گزیدهای از پنج کتاب برتـــر را در حوزههای مختلف معرفی
میکند .این بار نایجل واربرتون در گفتوگویی با همین وبســـایت پنـــج کتاب برتر را برای
معرفی بهتر فلسفه در اختیار مخاطبان قرار میدهد که در ادامه میخوانید.

ëëکتاب بعدی «زندگیای که میتوانید نجات دهید»
نوشتهپیترسینگراستکهشایدمعروفترینفیلسوف
معاصرماباشد.پیاماصلیاودراینکتابچیست؟
بر این باورم که سؤال کلیدی در فلسفه این است
کـــه «چگونه باید زندگـــی کنیم؟» و پیتر ســـینگر نیز

ëëکتاب سومی را که معرفی کردهاید کتاب «عدالت»
نوشته مایکل ساندل است که در حوزه فلسف ه سیاسی
نگاشتهشدهاست.دلیلاینانتخابشماچهبود؟
مـــن به ایـــن دلیل کتـــاب «عدالـــت» را برگزیدم
زیرا فکر میکنم مایکل ســـاندل سخنران و نویسنده
برجستهای است و میتواند فلسفه را زنده کند .برای

منبعalamy :

ëëاز کتاب «معنـــای تمام اینها چیســـت؟» نوشـــته
توماس نیجل آغاز میکنیم .چرا ایـــن اثر را بهعنوان
نخستینکتاببرایمعرفیانتخابکردید؟
ایـــن کتاب بهترین گزینه برای کســـانی اســـت که
میخواهند بدانند فلسفه از چه سخن میگوید .دلیل
نخست این بود که کتاب بسیار کمحجمی است .دوم
اینکه با نثری کامالً بیتکلف ،ســـاده و واضح نگاشته
شـــد ه اســـت .خوانش این کتاب به قدری ساده است
که میتوانید آن را یکروزه بخوانید و درک مناسبی از
فلسفه به دست آورید .مهمتر از همه ،نویسنده کتاب
فیلسوفیبرجستهاست.
نویسنده در این اثر بیان میکند که فلسفه برآمده
از شرایط انسان بودن و مشاهده اطراف است .بشر از
کودکی سؤالهای فلسفی میپرسد .حدود  2000سال
اســـت افراد زیادی از خود میپرســـند که چگونه باید
زندگی کرد ،ماهیت «واقعیت» چه میتواند باشد و
«آگاهی» چیست؟ نیجل در این کتاب به شکلی گذرا
به تمام بخشهای اصلی فلسفه پرداختهاست.
ëëممکن اســـت عنوان کتاب بـــرای مخاطبانی که با
فلسفهآشنایی ندارندانتظاریکاذبایجادکند.بهنظر
شما فلسفه و فیلسوف چقدر «معنای زندگی» را محل
تأملقرارمیدهد؟
نیجل در مقدمه مینویســـد« :ایـــن کتاب چیزی
بدیهی در اختیارتان نمیگذارد .فلسفیدن فعالیتی
گیجکننده اســـت و اندک پیـــش میآید که نتیجهای
ثابت بماند ».نویســـنده تظاهر نمیکند که فلســـفه
معنای همـــه چیز را به شـــما نشـــان میدهد ،بلکه
ســـؤاالتی را مطـــرح میکند کـــه بتوانید دربـــاره آنها
منتقدانهفکرکنید.

حرفهای زیادی در این باره دارد .نویســـنده بر فقر و
بیماری در سراسر جهان متمرکز شدهاست و پیشنهاد
میکند کسانی که در غرب زندگیهای الکچری دارند
کافی است  5درصد از درآمد خود را به خیریه بدهند.
منظور سینگر این نیست که باید در شرایط سختی
زندگی کنید و تمام داراییهایتان را هدیه دهید ،بلکه
همین چند درصد انـــدک میتواند تغییرات بزرگی
در زندگـــی مردم فقیر جهان ایجاد کنـــد .حتی اگر با
او همعقیده نباشـــید ،در طول مطالعه کتاب ممکن
است از خود بپرسید که چرا باید با فیلسوفی مخالفت
کنید که از «سنت سقراطی» پیروی میکند؛ متفکری
که پیشفرضها را زیرســـؤال میبرد و از شما جواب
میخواهد.
ëëپیتر ســـینگر پروژه فکری خود را در این کتاب چگونه
پیشمیبرد؟
نویسنده با یک آزمون فکری شروع میکند؛ تصور
کنیـــد از کنار یک حوضچه عبور میکنیـــد و کودکی را
میبینید که در حال غرق شـــدن اســـت .شما نیز در
راه محل کارتان هســـتید و لباسهای آراســـته به تن
دارید .اما با این حال میروید که جان کودک را نجات
دهید ،اینطور نیست؟ تقریباً همه بدون اینکه حتی
فکر کنند ،این کار را انجام میدهند .بیکنشی (یعنی
فقدان واکنش) در زندگـــی روزمره ما منجر به مرگ
کودکان زیادی شد ه است.
ëëنظرکلیشمادربارهکتابسینگرچیست؟
ســـینگر بهطوری عجیب موضعی ثابت دارد .او
قبالً شـــطرنج بازی میکرد و بر این عقیده اســـت که
حل مسأله در فلسفه متفاوت است ،چرا که تالش ما
در راســـتای ایجاد تغییراتی جدی است .اینکه فردی
مانند ســـینگر بـــه ســـودمندگرایی ()utilitarianism
ـ به ایـــن معنی کـــه پیامدهای یک عمل درســـتی و
نادرستی آن را مشخص میکنند ـ اعتقاد داشته باشد،
لزوماً روشـــنفکر نیســـت ،بلکه این دیدگاه باید نحوه
زندگیاش را متحول کند .سینگر فیلسوفی نیست که
در برج عاج نشسته باشـــد ،همه چیز را به حال خود
رها کند و بود و نبود زندگیاش تفاوتی ایجاد نکند.

مثـــال ،او بهصورت کاربـــردی از ایدههای ارســـطو در
زندگیهای امروزی بهره میبرد.
ëëساندل در اصل یک فیلسوف سیاسی است .بدیهی
اســـتکهفلســـفهبهفردکمکمیکندتا«منتقدانه»
فکر کند .اما آیا به نظر شـــما دانش ایدههای فلسفی به
سیاستمدارانکمکمیکند؟
بســـیاری از سیاســـتمداران فلســـفه را مطالعـــه
کردهاند و تا حدی بر اندیشـــه آنان نیز تأثیر گذاشـــته
اســـت .تعداد کمی از فیلســـوفان بودهاند که به طرز
چشـــمگیری روند سیاســـت را تغییر دادهاند .برخی
فیلسوفان مانند کارل پوپر ،جان راولز و از دوره مدرن،
ساندل سعی داشتهاند بر سیاست تأثیر بگذارند.
برای مثال ،نخســـتوزیر پیشـــین اســـپانیا ،خوزه
لوئیس رودریگز زاپاترو ،بهطور مســـتقیم از ایدههای
فیلیـــپ پتیت بهـــره گرفته اســـت .از پتیـــت دعوت
کردنـــد تا بـــه دولت زاپاتـــرو از لحاظ قواعد فلســـفی
جمهوریخواهانه امتیاز دهد و او از  ،10نمره  9را داد.
نظرسنجی از فیلســـوفان معاصر در زمینه سیاست
هم جالب به نظر میرسد.
به هرحال ،مطالعه ایدههای انتزاعی با توجه ویژه
به «تعقل» مهارتی مفید برای سیاستمداران است.
به نظرم بهتر است سیاستمداران به جای استفاده از
یک نظریه مشخص و محدود ،توانایی تفکر مستقل
در جهت تغییر شرایط را داشته باشند.

ëëکتاببعدیکهمعرفیکردهاید«سببمرگونجات
زندگی»ازفیلسوفانگلیسیجاناتانگالوراستکهدر
حوزهفلسفهاخالقنگاشتهشدهاست.ویژگیمنحصر
بهفردایناثرچیست؟
این کتاب را در دوره کارشناسی خواندم و به این باور
رسیدم که فلســـفه ارزش خواندن دارد .کتاب گالور به
من نشان داد که فلسفه بهدنبال عیبجویی یا بحث
نیست ،بلکه مســـتقیماً به قلب ماجرا نفوذ میکند.
گالورهممانندسینگرمعتقداستتفکردربارهمسائل
فلسفیبایددرزندگیشماتغییرایجادکند.
ëëآیا این دیدگاه در میان فیلسوفان حرفهای غیرعادی
بهنظرنمیرسد؟
این نگاه در میان فیلســـوفان آکادمیک به شکلی
خارقالعاده غیرمعمولی و قطعاً در همان دهه 70
میالدی نیز عجیب بودهاســـت .در آن زمان ،بخش
عمده فلسفه اخالق بر ســـؤاالت انتزاعی فرااخالقی
( )meta-ethicsمتمرکز بـــود .گالور نقش مهمی در
حرکت فلســـفه به سمت مشـــکالت زندگی واقعی
انسانها بازی کرد .مضمون اصلی کتاب «اخالقیات
قتل» است و به سؤاالت پیرامون سقط جنین ،مرگ
آســـان ( ،)euthanasiaخودکشـــی و کشـــتار در جنگ
میپردازد.
ëëچه ویژگیای فلســـفه گالور را از فلسفهورزی سینگر
یکند؟
مجزام 
گالور در کنار ســـخنان فلســـفی از داستایوفسکی،
اورول یا نویسندگان دیگر ادبی نیز نقل قول میکند.
نوشتههای او بیشتر حس شفقت و دلسوزی انسانی

در خـــود دارد .او میخواهد ایده ســـودمندگرایی را با
دیـــدگاه کانتی ادغام کند ـ به این معنی که اســـتقالل
انســـان اهمیت دارد و نباید خدشـــهدار شود .دیدگاه
ســـودمندگرایی از بخـــش دوم این گزاره غافل شـــده
اســـت .عالوهبر این ،گالور دربـــاره «تقدس زندگی»
بخوبی سؤال طرح میکند .او بر زندگی باارزش تأکید
میگذارد و میگوید برخی گاهی احســـاس میکنند
زندگیشان دیگر ارزش زندگیکردن ندارد.

ëëآخرین کتابی که معرفی کردیـــد کمی متفاوت بود.
تا به حال نام کتاب «ملخ» نوشـــته برنارد ســـویتس را
نشنیدهبودم!
من هم تا چندســـال پیش آن را نشـــنیده بودم تا
اینکه جرالد کوهن آن را به من معرفی کرد .ســـپس
ســـایمون بلک برن هم پیشـــنهاد کرد ایـــن کتاب را
مطالعه کنم .بنابراین ،کتاب باید حرفی برای گفتن
داشـــته باشـــد که دو فیلسوف برجســـته آن را به من
پیشنهاددادهاند.
کتاب حجم کمی دارد؛ نخستین بار در سال 1978

به چاپ رسید و درباره «بازی کردن» است« .ملخ» نه
تنها موضوع جالبی دارد ،بلکه به سادگی نگاشته شده
اســـت و برای مســـائلی که مطرح میشود مثالهای
یآورد.
ملموسم 
ëëنویســـنده در ایـــن کتاب چـــه بحثهایـــی را پیش
میکشد؟
نویســـنده ابتـــدا از مبحـــث «شـــباهت بازیهای
ویتگنشـــتاین» انتقـــاد میکند .به نظر ویتگنشـــتاین،
بازیها هیچ شـــباهت تعریفشـــدنی با هم ندارند و
تنها الگویی از شـــباهتهای تداخلی وجود دارد که ما
آنها را بازی مینامیم .بازیها هیچ جنبه منفرد و ذاتی
مخصوص به خود ندارند .در مقابل ،برنارد سویتس
معتقد است که میتوان بر اساس شرایط الزم و کافی
تعریفی از بـــازی را ارائه داد .ممکن اســـت مضمون
کتاب کمی خشک به نظر برســـد ،اما به این تعاریف
محدودنمیشود.
ëëچرانویسندهنامکتابرا«ملخ»گذاشتهاست؟
شخصیت اصلی کتاب «ملخ» است که از افسانه
ملخ و مورچه ازوپ الهام گرفته شـــدهاست .مورچه
کل تابستان را کار میکند و در زمستان زنده میماند،
اما ملـــخ وقت خود را بـــه رقـــص و آواز میگذراند و
سرآخر از گرسنگی میمیرد .در عینحال ،نام کتاب
تقلیدی از گفتمان ســـقراطی ملخ اســـت که ترجیح
میدهد از گرسنگی بمیرد اما از باور خود کوتاه نیاید؛
که بازی همان چیزی است که در زندگی ارزشی ذاتی
دارد.
ëëمخاطباینکتابکودکانهستندیابزرگساالن؟
این کتابی بســـیار جدی اســـت که ویژه فیلسوفان

نگاشته شده است و نظریه «طبیعت بازی کردن» را
پیش میکشد تا بگوید بازی «تالشی داوطلبانه برای
غلبه بر موانع غیرضروری اســـت» .بهعبارتی ،همه
بازیها سه ویژگی مشترک دارند؛ آنها باید «هدف»،
«قوانین تشکیلدهنده» و «نگرش و روحیه بازی» را
داشتهباشند.
برایمثـــال ،کوهنوردی را در نظـــر بگیرید .هدف
رســـیدن به قله اســـت .اگر بخواهید از هلـــی کوپتر با
چتر به کوه برسید ،باید از قوانین خاصی پیروی کنید.
روحیه بازی نیز به این معناست که بازی میکنید نه
به این دلیل که مجبور هســـتید ،بلکه میخواهید در
روح و حس بازی شریک باشید .شما از قوانین پیروی
میکنید ،چون دلتان میخواهد.
نویســـنده میخواهـــد بیان کنـــد کـــه بازیکردن
شایســـتهترین کار اســـت ،زیرا به عقیـــده او در جهان
اتوپیایـــی که همه نیازهای ما برطرف شـــده اســـت،
انســـانها تنهـــا بـــازی میکننـــد .آنهـــا بـــرای خـــود
چالشهاییراطرحمیکنندوبارغبتسعیمیکنند
به هدف بازی برسند .دیگر الزم نیست نگران چیزی
باشند .اگر بهشـــتی وجود داشت ه باشد ،تنها از این راه
است که میتوانیم تا ابدیت زنده بمانیم .به هر حال،
نویسنده با طرح مسأله و مثال نقض به شکلی ساده
منظور خـــود را در کتاب بیان کرد ه اســـت .ســـویتس
نویسنده ماهری است .با خواندن این کتاب میبینید
کـــه او با ُ
«فرم» بازی میکند .خیلی عجیب اســـت با
وجود اینکه کتاب «ملخ» نظریه بازی ویتگنشتاین را
بخوبی مطرح میکند ،مورد بیتوجهی اهالی فلسفه
واقع شدهاست.

مصائبآزاداندیشیدردانشگاهها
دکتر علی مرشدیزاد
دانشیار علومسیاسی
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عکاس :امیر رجبی /ایران

وجـــه عینـــی و تحقـــق بیرونـــی «آزاداندیشـــی»
همـــان «آزادی بیـــان» اســـت؛ اینکـــه انســـانها
بتواننـــد براحتی دیدگاههـــا و نظرات خـــود را به
زبـــان آورنـــد هرچند کـــه مطلوب دســـتگاههای
سیاسی و سیاستمداران نباشد .به تعبیری دیگر،
آزاداندیشـــی در دانشـــگاهها به این معناست که
در یـــک فضای سیاســـی و علمـــی افـــراد بتوانند
همدیگر را تحمل کنند.
بهنظر میرسد آنچنان که باید «آزاد اندیشی»
در دانشـــگاهها ،به تبع ســـایر بخشهای جامعه،
محقق نشـــده اســـت .این در حالی است که کمتر
جوامعـــی شـــهروندان خـــود را بهدلیل داشـــتن
عقیدهای خاص مورد بازخواست قرار میدهند.
اما متأســـفانه در جامعه ما و در دانشگاهها افراد
بواســـطه داشـــتن یک عقیده و به زبان آوردن آن
از برخی امتیازات محروم شده و در نتیجه اهالی
دانشگاه ناچار به خودسانسوری میشوند.
این واقعیتی اســـت که دانشـــگاهیان در بیان
دیدگاههایشان چندان احساس آزادی نمیکنند

و اغلـــب مالحظاتـــی را لحـــاظ میکننـــد .از آنجا
کـــه خود ،مـــدرس علومسیاســـی در دانشـــگاهها
هســـتم ایـــن جنـــس از محدودیـــت را بـــا تمـــام
وجـــود درک کـــردهام .بنابراین ،اگـــر بخواهیم به
مصائـــب آزاداندیشـــی در دانشـــگاهها بپردازیم
میتوان برای این مصائب دو ساخت «درونی» و
«بیرونی» قائل شد .موانع بیرونی «آزاداندیشی»
را میتوان در سه مقوله نشاند؛
مـــا هنـــوز نتوانســـتهایم میـــان «نظر» و
«عمل» تفـــاوت قائل شـــویم .واقعیت
این اســـت که در هیچ جایی برای صرف
سخن ،اعالم جرمی صورت نمیگیرد و انسانها
باید در نظامهای دموکراتیک در بیان عقاید خود
آزاد باشـــند و تنها در مواردی مـــورد مؤاخذه قرار
گیرنـــد که ســـاح به دســـت گرفتـــه و ضمن بیان
دیدگاههای خود ،برخی را تخریب یا گروههایی را
در برابر گروههای دیگر جامعه بشورانند.
فرهنـــگ سیاســـی جامعـــه ما هنـــوز با
«تســـاهل»« ،مدارا» و «میانهروی» خو
نگرفتـــه اســـت .هنـــوز نپذیرفتهایـــم که
دیگران هم به اندازه ما حق دارند دیدگاه خاص
خـــود را داشـــته باشـــند و آن را بـــه زبـــان آورند.

فرهنگ سیاسی ما هم مزید بر علت شده است و
چندان دیدگاههای دیگر را به رسمیت نشناخته و
به آنها عرصهای برای ابراز خود نمیدهد.
دســـتگاه سیاســـی هم نتوانســـته ،ساز و
کارهـــا و بســـترهای الزم را بـــرای بیـــان
آزادانـــه دیدگاهها ایجاد کنـــد و همواره
«دیگری» را با دیده «تهدید» مینگرد.
امـــا فـــارغ از مصائبی که از خارج از دانشـــگاه،
«آزاداندیشـــی» را با مشـــکالت مواجه میکند ما
در درون دانشـــگاه نیز با موانعی روبهرو هســـتیم
که از قضا ماکت کوچک شـــدهای از همان فضای
گفتمانی است؛
الف« .فقدان گفتوگـــو و اجتماع علمی»؛ ما
اساساً مشارکت علمی نداریم و اغلب بهصورت
جزیرهای و فردی پژوهش و تفکرورزی میکنیم.
این در حالی اســـت که علم در نتیجه تضارب آرا
متولد میشـــود و ما باید آزادانـــه با هم گفتوگو
کنیـــم تا در جریان این گفتوگـــو فکر و علم زاده
شده و دانشگاه رونق گرفته و پویا شود.
ب .فرهنگ دانشـــگاهی و در پـــی آن فرهنگ
سیاسیمان «دیگری» را به رسمیت نمیشناسد.
مادامـــی یـــک جامعـــه مســـیر پیشـــرفت را طی

خواهد کرد که نخبـــگان آن بتوانند همدیگر را به
رسمیت بشناسند.
ج .ساختار آموزشـــی ما و حافظه محور بودن
دانشـــگاهها خصوصـــاً در حـــوزه علومانســـانی را

میتوان از موانع آزاداندیشـــی برشـــمرد .به این
معنا که دانشگاه هم به نوعی از ساختار آموزشی
حافظهمحـــور مـــدارس پیروی میکنـــد و در این
ســـاختار اساســـاً فکری تولید نمیشـــود که افراد

در خصـــوص بیان و ابراز آن دغدغهمند باشـــند.
ایـــن در حالی اســـت که در دانشـــگاه بایـــد نحوه
اندیشیدن و نقد کردن و تشخیص صدق از کذب
را بیاموزند.
هرچند برخی از موانعی که پیشتر مطرح شد،
موانعی ساختاری است اما با این حال ،خود اهالی
دانشگاه نیز میتوانند تا حدی این موانع را تعدیل
کنند و در این فضا ،مســـئولیت اجتماعی نخبگان
دانشگاهی ما این است که؛
نخست« ،نقد» را سرلوحه کار خود قرار دهند
سیستم بوروکراتیک سیاستزده حل نشوند.
و در
ِ
دوم آنکه ،رواداری و «تحمل دیگری» را تمرین
کنند.
ســـوم اینکه ،سعی کنند «اســـتقالل دانشگاه»
را بهدســـت آورند و تضمین کنند؛ دانشگاه نباید
تحت سلطه دســـتگاه قدرت باشـــد و باید بتواند
بهصورت مستقل عمل کند تا آزاداندیشی بتواند
در آن ریشـــه بگیرد؛ که البته رسیدن به این مهم،
امری زمانبر اســـت؛ چرا که هم دســـتگاه قدرت
باید بپذیرد که دانشـــگاه نهادی مســـتقل است و
هم اینکه خود دانشـــگاهیان بتوانند خود را اثبات
کنند.

