
 

 
 

                                                      

 عنوان اصلی سخنرانی:1 

An U ̈ber-marionette or a Creative Soul? )a short reflection on Gray’s The Soul of 

the Marionette( 
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 ینوشته« بازیشبعروسک خیمه روحِ» کتابِ رونمایی از، به مناسبت ۵۱1۲ بهاردر 

در این همایش فرصتی  1، همایشی در شهر لاهه برگزار شد.((John Gray جان گرِی

 ،یسیآشنای انگلاین فیلسوف نامدر حضور ای ی مقالهبه من اختصاص یافت تا با ارائه

در  ۵مورد نقد و بررسی قرار دهم. را ،به آزادی گرِیرویکرد  ، یعنیاثری اصلی ایده

 ـ ش.ن. .کنماین سخنرانی را ارائه می یچکیده ،رو متن پیش

  

ی نامه آخرین من را ناخودآگاه به یاد ،یبازشبمهیخ عروسک روحِ کتاب خواندنِ

ته نگاشپیش از مرگش خطاب به بشریت  کمیکه  (Wubbo Ockels) اُکِلس ووبو

این  ایتبا حم بود که هلندی فردنخستین  ،و فضانورد دانفیزیک ،لس، انداخت. اُکِبود

-هوا یدر زمانی که من در دانشکده. خیره شدزمین جا به به فضا راه یافت و آنکشور 

آن سبک صاحبمحبوب و خواندم، او یکی از اساتید فضا در شهر دِلفت درس می

 هاییکی از طراحان برجسته و مدافعان سرسخت فناوری که او برایما دانشکده بود. 

برای  باور داشت که لسکِاُ. احترام زیادی قائل بودیم بود تجدیدپذیر هایو انرژیپایدار 

باید  ها نیست کهفناوری سیا جن نوعاین زمین،  بر روی حیات پاسداری از امکانِ

ت که اس رخود و زیستگاه بشمنش و رویکرد ما نسبت به  این بلکه ،شود« پایدار»

 د،نارد هشداردهنده، که لحنی بسیار ی اونامه جملاتنخستین  ی است.دگرگون نیازمندِ

لاب ایم!!! انقروی کردهدیگر بس است، ما زیاده»دهد: خوبی بازتاب میبهاین نگرش را 

                                                      

1 Gray, J. (۵۱1۲). The soul of the marionette: A short inquiry into human freedom. New 

York: Farrar, Straus, and Giroux. 
۵ Presented at “John Gray meets Bas Heijne: Can We Change the World?”. 

Writers Unlimited, The Hague. 
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ایم زده ، ما مانند بولدوزر طبیعت را شخمقرار داده استشرایطی نامطلوب  درصنعتی ما را 

و  ویمشما باید دگرگون  ؛ایم. باید این روند پایان یابدبشر را ویران کرده زیستگاهو 

ها و زنبورها، ها بر خلاف نورونانسان باور داشت که کلساُ 1«.راهی دیگر برگزینیم

ر وسویی بهتسمترا به  خود توانند جهانِمیکه موجوداتی خودآگاه و هوشمند هستند 

 ماننایماتنها ما کلید حل مشکلات است، و  آزاد یاراده»، در این راستاهدایت کنند. 

 .«بخشیدرا به ما خواهد  این اراده است که به انسانیت

ی آزاد اراده ه یاریِتواند بمی آیا انسان جاست کهمهم اینسؤال با این همه اما 

(free will)  این پرسش  ارزیابی طرح و ؟محقق سازد بنیادینی را چنین دگرگونیِخود

های انسان با عروسک یمقایسه با او گرِی است.جان موضوع اصلی کتاب 

های عروسک در نگاه اول، .پردازدمی یمعنای آزادی بشر امکان و به، بازیشبخیمه

 ها راآن ،گردانعروسک که آیندبه نظر می سانبردهو ده ااربی ییاشیابازی شبخیمه

ست موجودی ا که انسانبر این است تصور  اما گیرد. در مقابلبه بازی می برای نمایش

 .بپردازد گریگزینشبه آزادانه  یش،ی پیش روهامیان گزینه در قادر استکه  بااراده

در ذهن را  «خودآزمایی»یا  «خودآگاهی» مفاهیمی چون ی آزادرادها در دوران مدرن،

 تواند بر سازوکار طبیعت تسلط یابدمی کند کهاحساس می مدرن انسانِکند. تداعی می

 یموقعیت کرده ی موجودات جدارا از بقیه ما، ی آزاداراده. خود باشدزندگی روای فرمانو 

 هبن انسان مدر دلبستگیِا ب از آزادی درک این دهد.میبه ما  ی طبیعتگسترهممتاز در 

 نوآوری، یرشد اقتصاد پیِدر  ما ه،. امروزاستهم آمیخته  در «پیشرفت» یاسطوره

 مصرف والکترونیکی  گوناگون هایدستگاهپیشرفت علمی، تولید  تکنولوژیک،

 هستیم.و نو رنگارنگ های وردهآفر

                                                      

1 Ockels, W. (۵۱12). Happy Energy. The movement for a sustainable Earth and Us; 

Humanity.  
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او  گیرد.را به پرسش می و پیشرفت آزاد یارادهبه  مقدس باورِاین ی گرِ

های انسان چندان هم با عروسککند تا نشان دهد های گوناگونی ارائه میاستدلال

مؤلف  ،(retrospect)نگری ما تنها در پس»او،  دیداز بازی تفاوتی ندارد. شبخیمه

ارادی  با کنش ماکوچکی از زندگی  بسیار تنها بخش و «خود هستیم ها و زندگیِکنش

 زنیخود  هایو انگیزه قصدتر مواقع ما حتی به در بیشاست.  در ارتباطو خودآگاه 

که  درسبه این نتیجه میی ، گرِیهلند دانفیزیکهمانند  روشنی دسترسی نداریم.به

 هاییویرانبا  ی ماهمهرا به مخاطره انداخته است.  او نزیستامکان  مدرن بشر کارهای

، آلودگی های کشتارجمعیسلاحتولید و استفاده از های جهانی، جنگچون  بشری

ر ی باوگرِ اما محیطی آشنا هستیم.زیست یهاو دیگر بحران ی آب و خاکهگسترد

د، شوی انسان خارج میاختیار و ارادهای از طور فزایندهکنترل و هدایت امور به دارد که

را آغاز کرده  هادیگر قادر نیست به فرایندهای ویرانگری که آن این جاندازچراکه 

 پایان بخشد.

است که دیگر باید آن را  ای دگرگون ساختهگونهانسان جهان را بهی، از نگاه گرِ

ی نتیجهبیولوژیک انسان در  زیستِنامید.  (posthuman) «پساانسان»جهان 

 یدر زمینه گسترده یتوسعهتغییرات اقلیمی دیگر ممکن نخواهد بود.  ثیراتأت

ای نزدیک، نیروی کار انسانی در آیندهفناوری اطلاعات  و تولیدفرایند  خودکارسازی

 ،بشر وجودیِ معناشدنِبیو  بودن زائد حسِتولید امری زائد خواهد کرد.  چرخه یرا در 

در دوران پساانسان، انسان با  به دوران پساانسان است. ورودو آشکار  می مستقینشانه

، ما در یک نظام این دوراندر  آمیزد.های رایانیک و مجازی در هم میها و شبکهماشین

کنیم، که در آن زندگی می (cybernetic panopticon)سراسربین رایانیک 

ی های نظارتهای هوشمند و سیستمای، ماشینرایانههای الگوریتمزیست بشر از سوی 

 شود.اداره می کنترل و خودکار
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 بر عکس،. فرد بودن انسان نیستشاخص منحصربهی آزاد ی، ارادهاز دیدگاه گرِ

 مایندگینرا  ی انسانویژهکه طبیعت  است بخشیبه معنااو  میلو  انسان تضاد درونیاین 

از  کند وتشویق می خودامیال  یاو را به ارضا، از یک سو، تضاد درونی انسانکند. می

د نوع خوهمانسان . کندنکوهش می آورزیان یامر یمثابهبهرا  امیال همین سوی دیگر،

برای تحقق رؤیاها و  این جاندار ؛دارداز میان بر نمیماندن و زندهرا فقط برای بقا 

 ند.زدست می کشیقتل و نسلبه ( و .. ملتپیشرفت، خدا، مانند های واهی خود )آرمان

ه ک داشته باشدوجود  تواندمی از آزادی هتنها یک درک بسند، ی گرِیدر سیاق اندیشه

 ،آزادی. شودتعریف می (خودآگاهیی آزاد و اراده) «مثبت»آزادی  تقابل با درالبته 

 .است (mutual non-interference) ی متقابلعدم مداخلهفردیِ بینا کنشِ

 شسادگی فراموشآموزیم و بهکندی آن را میبهآزادی مهارتی است نادر و کمیاب که 

  کنیم.می

 «لویاتانِ» از آن راها است که لیبرال «منفی»این درک از آزادی همان آزادی 

 یناهای فوق تکنولوژیک، در جوامع تحت نظارت سیستماند. به ارث برده (1۵۲1) زهاب

دفاع از ، ما در دوران. گیردقرار میدر مخاطره و زیر ضرب آزادی بیش از هر زمانی 

رار که قی یهاسوژه ، کشتار جمعیبشردوستانههای تجاوز دست در دستِ  حقوق بشر

های هکه دیگر پشت میل «ییهاتروریست»ی و شکنجه بود از حقوق بشرشان دفاع شود

ی رِ اگر از گپذیرد. صورت میهای گذشته ندارند، های قرنکمی از بردهگوانتانامو دست

دهد که یپاسخ م چیست حتماًبپرسیم در چنین شرایطی تنها راهی که برایمان باقیمانده 

آزادی درون . باشیم(inner freedom) تا اطلاع ثانوی به دنبال آزادی درونمان باید

گیرد، مهارتی منفی است که به ما این وام میآن را از عرفای باستان و رواقیون  اوکه 

انی و راه خود را در جهکنیم تسلیم  گریگزینش دهد تا خود را به پریشانیِامکان را می

رونی های دکه بشریت دیگر امکان پیروزی بر محدودیتچنان. بازیابیمدر حال سقوط 

 نی زیستها واگذار کنیم و بگذاریم معناما باید خودمان را به ناشناختهرد، خود را ندا
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چیزی است که در دوران  همان دقیقاًآزادی درون به باور گِری، و پنهان شود.  پیداخود 

 مانده است.  مغفولمدرن 

  

درک او از آزادی در ی به آزادی بنگریم. اندیشیدن گرِ روشبه  کمیحال بگذارید 

به دو قطب آزادی  پیشاپیش آزادیمعنایی  میدانِگیرد که در آن جای میی گفتمان

ریزی ایهپ مسلط ینگفتما در ساختمان فکر او است. بندی شدهتقسیممنفی و مثبت 

پرده غالب از آزادی  خوانش شناختیِروش مرزهای از او هایبندیتقسیم و شودمی

 یهای دیگرراهکه آزادی به این معنا نیست از خاص  خوانشیک  یغلبه اما، دارد.برمی

آیا این امکان وجود ندارد که ما  عنوان مثال،بهد. نبرای اندیشیدن به آزادی وجود ندار

و روابطی را  هاچیز اهاز طریق آن کهانسان  گرهای آفرینشتوانایی بطنِدر را آزادی 

انسان  آیا ،راستیبهجستجو کنیم؟  ،آفریندفهمد و میاند میکه پیش از این وجود نداشته

نها آیا این ت ؟استبه زندگی  معنابخشیدرونی خود و  به دنبال حل تضادِ و تنها تنها

دیگری چون  هایتواناییاز انسان  به گمان من،اوست؟  «انسانی» صرفاً ویژگی

 ریدن،آفانگاشتن، پنداشتن،  کردن،محاسبه ، شمردن،یدن، سنجبازنمایاندننمایاندن، 

، تطبیق و (assemble) گذاری کردنگفتن، ساختن، گردآوردن، همسخن

ها نشتمامی این ک نیز برخوردار است. ختنکردن و بازساویران و کردنبنا ،کردنتنظیم

 یابند.تجلی میهای زبانی، فنی و هنری ما در توانایی

دهد، به خلاقیت انسان نسبت میو هنر را ، فنون علم، مذهب پیدایش یکه گرِبا آن

 رگنیروی اصیل و آفرینشیعنی همان  - این خلاقیتکه  دهدپاسخ نمی امراما به این 

 گوناگون و نهادهای آفریندمیرا ما  «انسانی»شکلی جهان  چه به گونه وهچ – انسان

وع نو  انسانشدن اجتماعی قانون، ن گرفته تامکاو  زمان از ما اگونگون درکاز ) را آن

که تسلیم و  درون او از آزادیِ  خوانشدر به همین دلیل،  .نهدبنیان می( ابزار تولید

 اصیل دازیپرخیال و تخیل، یگربرای آفرینشکند، جایی پذیرش باستانی را تداعی می
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 ،، خودآگاهیو ابزاری گرااراده خِرَد گر انسان بهنیروی آفرینشگمان، بینیست. 

هیم بخوا کهآنمگر  ؛یا مفاهیمی دیگر از این دست فروکاستنی نیست خودآزمایی

 .یکی بینگاریم آبراههبا  سرچشمه را

ر د انسانْ گریو آفرینشورزی کنش یسرچشمه یمثابهبهآزادی را  شاید بتوان

 ورزانهاندیشه توانمیبا این رویکرد، . فهم کرد هستیی آشفتهمند و سامانابعاد  میانِ

آن درهم  و ناگاهِ ابعاد آشفته با هستیمند پذیر و سامانبینیکه ابعاد پیش پذیرفت

 یِ بسندگ تا به بخشداین امکان را می اوبشر به  ورزاندیشهگر و منشِ آفرینش اند.تنیده

ون ها را دگرگو آن های مسلط بیاندیشدفرضقوانین حاکم، قواعد، اصول، نهادها و پیش

ی هنوشتلابلای  در هلندی و دانفیزیک نگران نگاهِتوان در چنین منشی را می .کند

ری را تسناریوی امیدوارکنندهس ل، ووبو اُکِهمهبا این شناسایی کرد. گرِی  یخلاقانه

 تحقق این دگردیسیبرای  ؛دگرگون ساختتوان جهان را میکند. برای ما ترسیم می

 «نشادما آیین انرژیِ»را  این اسطورهاو . استبشری جدید  ینیاز به آفرینش اسطوره

 ،اختهس دگرگون باشد تا خود راآرزوی ما گر بیان شاید یآیین چنین کند.گذاری مینام

 . بگشاییمرا  زیستنو کنیم درنگ  هستیدر 

 

 شاهین نصیری 

 1۱۳۱اردیبهشت  1۱

 

 


