مهارفشارهایخارج از اراده
نقش علوم انسانی در انسانی شدن علوم

د روزافزون و بی سابقه علوم فنی و مهندسی در کشور ،علوم انسانی همیشه
د الجوردی ▌ در کنار رش 
▐بامدا 
د و نتوانستهاند
د مور د بی مهری و بی توجهی قرار گرفتهان 
به دالیل بسیاری که عموما با نظام دانش نسبتی ندارن 
د و کارکر د مناسب خو د را نشان دهند .این بیتوجهی پیامدهای خطرناکی از جمله تخریب
د و توسعه پیدا کنن 
رش 
محیط زیست ،آســیبهای اخالقی و اجتماعی با خو د به همراه دارد .بر همین اساس در این مطلب ،نویسنده
یداند.
رسیدن به جایگاه مناسب و شایسته علوم انسانی در کشور را توجه به کارکر د واقعی علوم انسانی م 

 .۱تراریخته transgenic :شبیه
سازی یا ارتقاء ژنتیکی اندام و
انسانی دیگر و در واقع التقاط
ژنتیکی برای ساختن موجودی
دیگر و دیگرگونه
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اگر بخواهیم فایده و هدفی برای علوم انسانی تعیین
کنیم ،چیزی جز این نخواه د بو د که «علوم انســانی
بای د وجوه انســانی علوم را برجســته کنن د و ابعاد
غیرانســانی علم را حذف و اصــاح کنند» .هرچند
یدلیل میان علوم انســانی و
این دیدگاه از تخاصم ب 
طبیعی و دقیقه ،فاصلهی زیادی میگیر د و نگرشی
بینرشــتهای اتخــاذ میکند ،اما به دالیل بســیار
یترین وظیفهی علوم انســانی در
مهمتریــن و ج د 
آین دهی نزدیک دستیابی به روشهایی خواه د بود
که بتوان د ســویههای ضدانسانی علم را دریابد ،آن را
حالجی کند ،تیزی آن را بگیر د و آن علوم را با مسائل
انسانی زمانه سازگار کند.
امروزه پیشــرفتی که بهطور سنتی علوم دقیقه و
طبیعی خوانده میشــود ،به حدی سریع است که
در عوض آنکه متفکران و عالمان را مشــعوف کند،
موجبات نگرانی آنها را فراهم آورده است ،چراکه در
عمل نمیتوان ســرحدی برای این پیشرفت تعیین
کرد .تصور اینکه انسان بتوان د تراریختهسازی 1کند،
یا عمر بشــر را دهها سال بیشــتر کن د و یا حتی با

شمارهی بیستوچهارم| زمستان |95

موشــکی از جایی ،ســوی دیگری از دنیا را با خاک
ل بــاور بود ،اما
یکســان کن د در قرن پیش ،غیر قاب 
بشر امروز برخی از مســائل اینچنینی را به چشم
خو د دیده و تجربه کرده اســت .تصور دستیابی به
برخی دیگر در ســالیان نزدیک نیز ،چندان برایش
دور از ذهن نیست.چراکه علوم طبیعی امروز نهتنها
توانستهان د حیوانات را شبی هســازی کنند ،بلکه در
سطوحی به شبیهسازی انسان نیز دستیافتهاند ،یا
توانستهان د تغییراتی در حیوانات و گیاهان ایجا د کنند
که وزن آنها چندین برابر و محصوالتشان افزون شود.
علوم دقیقه توانستهان د ابزارهایی را در اختیار بشر قرار
دهن د که همهی رفتارها و اطالعات او ،اعم از ساعات
خوابو بیداری ،مکالمات و دوســتان و آشنایان او
را در بانک اطالعاتی ذخیــره کرده ،آنها را تجزیهو
تحلیل کن د و در نتیجه به جزئیترین مسائل فردی و
اجتماعی جوامع دست یابند .نمونههایی از این دست
بســیارند ،اما در اینجا به همین چن د جملهی کلی
بهعنوان نتیجهگیری این بخش بسنده میکنیم که
علوم دقیقه و طبیعی پیشرفت روزافزونی دارن د و در

حال شکســتن مرز خیال و واقعیت هستند .امروزه
سفر به مریخ و ساخت انسانی دیگر و امثال آن برای
ل تصور است.
بشر قاب 
روشن اســت که همهی این پیشــرفتها ابعادی
غیرانســانی نیز دارند ،برای نمونه ،تراریختهســازی
انســان ابعا د جدی اخالقی خواه د داشــت و بشر را
دچار مشــکل خواه د کرد .به همین ترتیب هرچند
باروری بیشــتر حیوانات و گیاهان و تولی د محصول
بیشتر ،منجر به ایجا د منابع غذایی بیشتر برای بشر
خواه د شد ،اما نبای د نسبت به ابعا د زیستمحیطی،
اخالقی و اقتصادی این دســتاور د غافل بود .تجربه
نشان داده است که چنین وضعیتی تاکنون منجر به
عدالت در توزیع منابع غذایی نشده و به همین ترتیب
هرچن د توســعهی دانش فناوری اطالعات برای بشر
مفی د بوده است ،اما این شائبهی سیاسی ـ اجتماعی
همواره پا برجاســت که انباشت اطالعات افرا د بشر،
تهدیدی بالقوه برای حیات اجتماعی نیز خواه د بود.
لذا بای د با قواع د مانع از بالفعل شــدن این امر بالقوه
شد .همانطور که دربارهی پیشرفتها میتوانستیم
دهها صفحه بنویســم ،دربارهی ابعــا د هریک از این
پیشــرفتها نیز میتوانیم دهها صفحه بنویسیم؛ به
همین دلیل نقش مهمی که علوم انســانی بای د ایفا
کن د فهم ابعا د غیرانسانی علوم دقیقه و طبیعی است.
ســویههایی که برخی از آنهــا منجر به بیعدالتی و
برخی دیگر حتی ممکن اســت تهدیدی برای نوع

بشر محسوب شوند ،یا در برخی موار د تهدیدی برای
حقوق طبیعی و آزا دیهای اساسی شهروندان تلقی
شــوند؛ بنابراین علوم انسانی بای د وجوهی انسانی به
علوم ببخشند.
بهجاســت که بپرســیم چرا این وظیفه به علوم
انســانی محول شده است؟ مگر عالمان و فاعالن آن
رشــته خو د انسان و صاحبخر د نیستن د که نتوانند
سویههای ضدانسانی علم خو د را کشف کنن د و آن را
اصالح کنند؟ پاسخ علمی به این سؤال ،خیر خواهد
بود .یعنی عالمان آن علم از فهم وجوه غیرانســانی
عاجز هســتند ،چراکه اوالً روش و فلســفهی علوم
انسانی در فهم مسائل انســانی بهطورکلی متفاوت
از فلســفه و روش در علوم طبیعی و دقیقه اســت.
ثانیاً ،عالمان آن رشــته خو د بخشی از قواع د میدان
آن علم هستن د و نسبت به درک قواع د میدان عمل
خو د چندان توانا نخواهن د بــود .ثالثاً ،علوم طبیعی
و دقیقــه در میان دهها نیرو و اهرم فشــار خارج از
ارا دهشان فعالیت میکنند؛ یعنی بسیاری از علوم در
آزمایشگاههای خصوصی و سیاسی تولی د میشون د و
لذا ممکن اســت از فهم این اهرمها و نیروهای فشار
عاجز باشند .ولی نقشی که علوم انسانی میتوان د ایفا
کن د بهطورکلی متفاوت است .علوم انسانی به دلیل
ویژگیهای روشــی و فلسفهی وجو دیشان از منظر
دیگری به علوم مینگرن د و میتوانن د مســائل آن را
ب هدقت مور د بررسی قرار دهند■

Vittorio Corona
Train Station

امروزه پیشرفتی که
بهطور سنتی علوم
دقیقه و طبیعی خوانده
میشود ،به حدی
سریع است که در
عوض آنکه متفکران
و عالمان را مشعوف
کند ،موجبات نگرانی
آنها را فراهم آورده
است ،چراکه در عمل
نمیتوان سرحدی
برای این پیشرفت
تعیین کرد
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