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  غلبه ی عقل ابزاری و ابزاری شدن علم -1

گھواره ی  فرزندان بر !به سرعت دور می شود و ديگر بار بازمی گردد، در مسير چند ميليون ساله ؛به دور خود می چرخد »مادر« 
بی پايان و اسرار حيات فانی خود، در جشن بلوغ  نسل در نسل باليدند؛ تا سرانجام با خيال وقوف بر معمای چرخش ،کھنسال چرخانِ 
تا با ھر جھشی در  ،آوردگاه رقابت ھا و ستيزھای سودپرستانه شد »زمين«از آن پس . مادر را مايملک خود اع.م کردند شان،نارس 

ھا پيوسته است؛ آنچه  اينک مادر به افسانه. شود حکانکار شده  مادرِ  سير کيفی رقابت ھا و ستيزھا، خراش تازه ای بر چھره ی
عصاره اش گرفته می شود تا به شکل سود به انبان ) تکنولوژی(با انبر فناوری  ،ھست واقعيت خامی است که در دستان پرتوان علم

  . ھمان کيميايی است که بازتوليد خودش و تداوم امر فرادستی را تضمين می کند» سود«مين سرازير شود و ز فرادستانِ 

ھم بسته   يکديگرشومی که رشد آن دو را به  ديالکتيکمقارن با تولد سرمايه داری بود و در ) با اندکی بيش و کم(تولد علم جديد 
به علم نوين و سرمايه داری،  تکامل تاريخیِ در مسير در ھم آميختگی و امتزاج اين ، ھر دو به سرعت فربه شدند؛ اما ه بودکرد

به  الھياتديرين  پيروزی بر حاکميتِ که آن را از (لم با تمام داعيه ھای رھايی بخشی زودی به تسلط يکی بر ديگری انجاميد و ع
با سھولت آن يک تا  ،به ابزار دست سرمايه بدل شدداير بر استق.ل و بی طرفی اش،  و نيز به رغم پيش فرض ھایِ ) يادگار داشت

مذاھب کھن سيطره ی شوم ز تسلط بی منازع خدايان آسمانی و علم که زمانی زمينيان را ا به بيان ديگر .بيشتری زمين را فتح کند
  .مادی نوين درآمد اھبِ ذه ی خدايان زمينی و ملطرھانيده بود، به زودی در خدمت گسترش س

ھم عامل موثری در تسريع که ھم مقدمه ی تاريخی شکل گيری بسترھای مادی ظھور سرمايه داری و ، در دوران اوليه ی استعمار
، نخست مسيونرھای مذھبی را به سرزمين ھای نو روانه می کردند تا به اين ترتيب »گشايندگان«و  فاتحان ،ی آن بودرشد اوليه 

در مسير جھانی شدن در موقعيتی مشابه و بعدھا سرمايه داری . قرار دھند »امر الھی«ی  ی خود را در لفافهمدارانه اغراض سود
که با مناسبات ) می کند(استفاده کرد  و توجيھات علمی» علم«از پوشش  ،خود ينیِ زم و گسترش سلطه ی) اجباری جھانی سازیِ (

  . جايی برای مخالفت باقی نمی گذاردبه عنوان وجه مھمی از مذھب نوين جھانی، و  تاريخی جديد سازگارتر است

ر تبليغات مربوطه انبوھی از ، دبه مصرف ف.ن کاB و فرآورده مردم از يک سو برای ترغيبانی که به سر می بريم، در دور
افزايش  نيز، برایساخت و عرضه ی اين گونه تبليغات فرآيند خود جدا از اينکه در ( گردداستدBل ھا و فاکت ھای علمی عرضه می 

ضرورت ھمگان و از سوی ديگر برای آنکه ) به خدمت گرفته می شوند شاخه ھای مختلف دانش ،ضريب تاثيرگذاری در مخاطب
متعدد بر اساس شواھد و  »کارشناسی«که تيم ھای  شودبه گزارش ھايی استناد می  ،»بپذيرند«را  ف.ن نقطه ی دنيا بهامی تھاجم نظ

به گونه ای مدون می شود که در کمابيش در ساحت عمومی ھمه چيز در دوران معاصربه عبارتی . گردآوری کرده اندمدارک مسلم 
  .علم به زبان جھانی با شاخصه ی مجاب کنندگی مطلق بدل شده است يعنی زبانِ ! ضيهروش ھای علمی برای اثبات درستی يک فر

از متخصصين در حوزه ھای مختلف علمی  انبوھیخيل ، »علم مجاب کنندگیِ  خصلتِ « جھانشمولیِ ھمين از برداری بھره  در مسير
 تبليغات و از مديران اقتصادی و متخصصين :تدارک ديده شود» بھينه«تھاجمی يا » بھينه«فروشی گرفته می شوند تا کار به 

تا طراحان ماھواره ھا و موشک ھا ) حرفه ای در حوزه ھای گوناگونبا بھره گيری از متدھای مدرن و تيم ھای مشاوران (بازاريابی 
مدرن، زمينه ی  و رزمناوھا و بمب ھای الکترومغناطيسی و حتی مردم شناسان و آکادميسين ھای علوم انسانی که با رواج جنگ ھای

با حفظ و  ،»بھينه«ی جنگ ھا طرفه آنکهو . )1(آن يافته اندبسط و ارتقای جديدی برای کاربرد دانش خود و ھمزمان محک زدن و 

  .)2(قرار دارند »بھينه« و تسھيل و تضمين دراز مدت فروشِ گسترش قلمرو بازار  ، خود در خدمتی بزرگھا قدرت بسط ھژمونی

، برای حفظ و توسعه ی »قدرت«و ک.ن ترين تجسِم دستگاه  سرمايه داری به سان عام ترين تجلیدوران متاخر  در به تعبير ديگر،
برجسته ای از بيرونِی به مثابه مصداق » علم ابزاری«بدين سان  ه است؛را به دست گرفت علوم مدرن مھارِ از مدت ھا پيش خويش 

 ھای جای خود را به شاخه ھای تخصصی و دانش» حکمت«به تدريج  تا ،)3(ه استپا به عرصه ی تاريخ نھاد »عقل ابزاری«

تقسيم کار دقيق اينک دانشگاھھای پرشمار با . که احاطه بر ھر يک از اين شاخه ھا عمری را طلب می کند ھدبی شماری د کاربردیِ 



ا نياز بازار کار به نسل نوينی از ھستند ت انبوه متخصصان شاخه ھای نوين دانش پرورشِ عھده دار  ،ھزينه ھای سرسام آورو 
که آدم ھا  می سازداز کار علمی چنان تصوير پاکيزه و اسطوره ای » گفتمان مسلط«البته ھمزمان  .تامين گردد کارگران متخصص

لند برای کسب جايگاھھای علمی و تحصيل در دانشگاھھا، ھر گونه زحمت و ھزينه ای را به رغبت به جان می خرند و به خود می با
  !از اينکه عمر خود را صرف گسترش قلمرو دانش کرده اند
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ی علم محوری به دقت پنھان سازی می ھاآن با داعيه  سود محوریِ  عبوسِ  که واقعيتِ با فاعليت تام عقل ابزاری در چنين دنيايی 
توسط کارپردازان رسانه  ،بودن» غير علمی«و  ، اتوپيايی بودنايدئولوژيک بودن شود، و ھر نقدی بر بنيادھايش با برچسب ھای

انتظار نابه جايی است که به طبيعت حرمت نھاده شود؛ به عکس به حاشيه رانده می شود،  و آکادميسين ھای تربيت شده  ھای بزرگ
در قالب اين  ؛ان خصلت ابزاری و سودمحورانه باشدنگاه غالب به طبيعت ھم واجد ھمچنين سيستمی درون در کام. بديھی است که 

فاقد اھميت است، بلکه  )و يا حق حيات ساير جانداران( آن شکننده ی نگاه ابزاری نه تنھا حفظ طبيعت به خاطر يکتايی و زيبايی ھای
ه ضامن تداوم بقای نوع سياره ای ک -تعادل ھای زيستی  آن دسته از برقرار ماندن ه منظورحفظ محيط طبيعی ب ھای ضرورتحتی 
نه تنھا بر  ؛ به اين معنا که اين نظامرمايه داری استس و اين يکی ديگر از تناقضات ساختاریِ . ھم ناديده گرفته می شوند ندبشر

در واقع سرمايه داری ع.وه بر استثمار و ( آسايش و رفاه ھمگانی و حقوق بشر نيستحداقل ھای ھايش قادر به تامين  هخ.ف داعي
بلکه  ،)ادی، در پھنه ھای وسيعی خود مسبب بازتوليد چرخه ھای ستم اجتماعی و نقض سيستماتيک حقوق بشر استصنابرابری اقت

از ملزومات حيات تھی  است، به تدريج زمين راو Bجرم رشد مصرف گرايی برای حفظ بقای خود که وابسته به تداوم کسب سود 
   .خواھد ساخت

» عق.نيت جمعی«و يا به گاه می تواند چرخش چرخه ھای توليد و توزيع و مصرف را اندکی کندتر بالقوه  به طورنقطه ای که  تنھا

در چنين ساختار معيوبی که  ؛ ولی شوربختانهمحيطی و اقليمی است -وضعيت ھای بحرانی در شاخص ھای زيستبروز کند، متمايل 
مرزھای بحرانی ھم  چندان بازدارنده رسيدن به ھشدارھای جھانی و به بيماری نزديک بينی مفرط ھم مبت.ست، حتی اين گونه 

مھمترين شاھد اين مدعا واکنش نظام قدرت جھانی به ھشدارھای مربوط به بحران گرمايش جھانی و تغييرات اقليمِی پيامد آن . نيستند
ای که اين موضوع به دغدغه ی جدی به رغم ھياھوی رسانه ای بسيار، در طی سه دھه  ؛است) بر اساس طليعه ھای کنونی اش(

ھنوز اقتصاد سرمايه بدل شده است،  ) Earth sciencesعلوم زمين ساير شاخه ھای و (و اقليم شناسان محيطی  –دانشمندان زيست 

توان برای نمونه می . خود قدمی پا پس ننھاده استھميشگِی از مسير ويرانگر ) دولت ھای متروپل(کارپردازان سياسی اش  باداری 
بی تبليغات فراوان و اميدھای بسيار،  به رغم گفتگوھای کپنھاکآنچه موجب گرديد تا  :به شکست نشست جھانی کپنھاک اشاره کرد

 نفع«اقتصاد سود محور قادر نيست از منظر ضرورت جھانی و يا برای تامين ختم شود، در يک نگاه ک.ن آن بود که  سرانجام

گفتگوھا عموما به عرصه نشست ھا و از ھمين رو اين گونه . خود چشم پوشی کندخصوصِی  و، از ضرورت ھای خاص »ھمگانی
   . )4(دنجھانی بدل می شوی دولت ھای بزرگ يا نمايندگان قطب ھای عمده ی سرمايه ميان  جدال ھای بی انعطاف و ھا کشمکش ی

ترين حالت تنھا رصد کردن خطرات و گزارش » نهخوشبينا«در در شرايط حاضر در اين ميان جايگاه دانشمندان و پژوھشگران 
که در بسياری موارد جھت گيری موضوعِی تحقيق نيز توسط نھادھايی که حمايت از اين منظر  »خوشبينانه«[.  دادن مشاھدات است

ت محيطی نيز در حتی در عرصه ھای زيس. مالی پروژه ھای تحقيقاتی را به عھده دارند، تعيين می شود يا تحت تاثير قرار می گيرد
به طور  در اين مورد مواردی مسير و جھت گيری تحقيقات به طور سفارشی برای اثبات يا رد ف.ن فرضيه سامان داده می شود؛

، از پشتيبانی مالی بنيادھای قدرت گرمايش زمينمعطوف به انکار روند  تحقيقاتیِ تاکنون برخی پروژه ھای مشخص در آمريکا 
به اين ترتيب يافته ھای علمی ھر چند ھم قاطع و ھشداردھنده، به تنھايی و به خودی خود تاثيری بر جھت گيری  ].برخوردار بوده اند

جامعه «و نيز نمايندگان واقعی ندارند؛ چرا که نھادھای علمی و دانشمندان » زمين«ھای زيست محيطی ک.ن و نحوه ی رفتار بشر با 
جمعی ما، در انحصار  ھم ھمانند بسياری از ديگر حقوقِ » حق ويژه«ی ھا ندارند و اين نقشی در اين گونه سياست گذار» ھای مدنی

 .نھادھای قدرت است
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را در دست گرفته است و پھنه ی  دنيای درونی ماتنظيماِت و حتی  مقدرات زندگی جمعی ما ،»پدر اعظم«سرمايه داری در جايگاه 
بازگشت ، برخی آسيب ھا ترميم ناپذير بودنِ  ،)اکوسيستم(محدوديت منابع، يکتايی چرخه ھای حياتی بی ھيچ پروايی از  ھم ن رازمي

رشد و  خود قرار داده است ھای عرصه ی ترکتازی، اقليمیزيستی و بر تعادل ھای  آنھا تغييرات و اثرات مخرببرخی  ناپذير بودنِ 
غول آسا در درون و مجاورت شھرھا  تجاری و مراکز خريدمراکز . امه ھای خود قرار داده استبرن مصرف گرايی را سرلوحه ی
 است که خود را غايی ترين قالب بندی ابرساختاری، جلوه ھای شاخص در ييرون از شھرھا نظامی –و مجتمع ھای عظيم صنعتی 

حاکم بر  ساختار مناسبات کنونیِ  و حافظک.نی که دربردارنده سيستم  چنينبايد در نظر داشت که  .برای جوامع انسانی قلمداد می کند
فرضی که با توجه به ( با دغدغه ی حفظ زمين و انتخاب راھکارھا مواجه گرددزمانی به طور جدی فرضا ، حتی اگر جوامع است

 گزيند؛ دقيقا از ھمين روست کهيکی را بر ميان بقای خود و بقای زمين، خواھد بود، ناچار )نزديک بينی ذاتی اش کمابيش محال است

زيست، پاسخ طرفدار محيط فعالين و گروھھای افشاگری ھای مستمر شبکه ھای در رويارويی با اعتراضات عمومی و  اين نظام
و نيز  با توسل به را حل ھای سطحی و مقطعی) ھمان ساير بحران ھای ساختاری اش(گويی به بحران زيست محيطی را ھم 

ضمن اينکه در دنيای واقع و در عمل، سرمايه . ، مدام به تعويق می افکند»رسانه ھای توده ای«عمومی از طريق افکار » راھبری«
سامان می  )در کنار تھاجم بيشتر به نيروی کار(زمين  منابع محدودِ  داری تعويق ساير بحران ھايش را ھم با ھجوم بيشتر به

  .)5(بخشد

گسسته و می بايست زمينيان نيست زمين و سرنوشت محتوم  ی اين پدرخوانده، سلطه شومِ  ی اگر بر اين باوريم که چنبرهدر نھايت 
 ، بندھای اصلیِ تنيده انددر ھم را بافت مخوف اين تار و پودھای  Bزم است از ميان شبکه ی تو در تويی کهگردد، پيش از ھر چيز 

در گفتمان  و اسطوره ھای رايجی که »ھمگانی توھماتِ «زشناسی به نظر می رسد که بادر اين ميان . بشناسيمنگھدارنده ی آن را 
اسطوره  ،مھم در حوزه ی بحث ما يکی از توھماتدر اين ميان . ه ای داردژھای غالب پرداخته و بازتوليد می شوند، اھميت وي

  :عبارتند از یمشخصات عمده ی چنين توھم از برخی. است جوامع انسانی روند تاريخیِ  درآن  نقشو  پردازی از علم

» دانش بشری«که در قالب مفاھيم عامی چون بودِن برخورداری از دستاوردھای آن » ھمگانی«و استق.ل حوزه ی علم   -

کارعلمی فی نفسه ارزشمند است و محققان و دانشمندان به اين واسطه قشری ) اشتغال به(از چنين منظری نمايان می شود؛ 
دانش در تمامی شاخه ھايش بدون  /علم بی گمان . رابر مرجع ديگری مسووليت ندارندمنزھند که جز در برابر علم، در ب

است و از اين لحاظ ميراث مشترک بشری است؛ اما اين  انسانھاست ت.ش ھای بی وقفه ی نسل ھای متوالیِ  شک دستاوردِ 
  .اوستجمعی نيازھای متعلق به بشر و در خدمت به طور بالفعل  به معنای آن نيست که اين ميراث ھم اکنون

چنين باوری ضمن . مشک.ت کنونی بشر را حل خواھد کرد و به تدريج اين تصور که تکامل دانش بشری به خودی خود -
در حوزه ھای  مجامع علمیتاثير گذاری قايل بودن به يا  آنکه متکی بر مستقل دانستن حوزه ی علم از مناسبات قدرت و

درکی خطی و متافيزيکی از تاريخ دارد که تکامل را روندی ريشه در نين ھمچاست، نھادين و سياستگزاری ھای عمومی 
ادامه ی سنت ھايی است که   واقع در اين امر در. می داندو شرايط حاکم بر جوامع انسانی  کنشِ اجباری و مستقل از 

ه ھای تاريخ و اجتماع بسط و به حوز) زيست شناسی(انديشه ھای تکامل گرايانه ی چارلز داروين را از حوزه ی طبيعی 
علم به سرمايه داری ياری خواھد داد تا بر نارسايی ھا، بحران ھا وا  اجتناب ناپذيرِ  رشداز چنين منظری  .تعميم داده اند

سوی ديگر اما ديدگاھی است که متاثر از انديشه . را تدارک ببيند و قابل قبولی و دنيای بھتر شکاف ھای کنونی اش فايق آيد
يکی از راھھای پيش روی  را ھم ) مدرنبربريتی فوِق گيريم (، حرکت به سمت بربريت و قھقرا »روزا لوکزامبورگ«ی 

 . )6( می داندسرنوشت جوامع 

اين درک  یقضاوتچنين معيار . اين تصور که ما در ھر دوره ای از تاريخ الزاما فراتر از دوره ھای پيشين قرار داريم -
غيره در مرتبه ی استانداردھای زندگی و و » مصرف« ر سطح دانش علمی و فناوری و کيفيتِ عاميانه است که ما از نظ

به سادگی نمی تواند يا پسرفت پيشرفت مقاطع تاريخی از نظر معيار مقايسه ی در حقيقت اما . باBتری از گذشته قرار داريم
فزاينده ای بر جغرافيای عميق و  نات ھم شکافبماند که در مسير توزيع اين امکا( باشدجوامع  »موجود امکاناتِ «سطح 
 تر اين باشد که ھر دوره ی تاريخی با توجه به مجموعه امکاناتِ  بينانه شايد معيار واقع: )جھان حاکم است سياسیِ 

اگر از اين زاويه به موضوع بنگريم خواھيم . به مشک.ت و نيازھای ديرين بشر پاسخ می دھددر عمل موجودش تا چه حد 
گذشته بسيار به چون امکانات علمی و تکنيکی نسبت : که جھان بشری نسبت به چند دھه ی گذشته پسرفت داشته است ديد



ک.ت جدی تازه ای ھم بر آنھا افزوده شده بلکه مش ند،متحول شده است، اما مشک.ت عام بشری نه تنھا کاھش نيافته ا
خش ھای وسيعی از جھان و نيز ظھور دور تازه ای از جنگ ، رشد فقر و گرسنگی در باست؛ نظير بحران زيست محيطی

 !ھای ويرانگر 

مربوط است، بايد  و بحران زيست محيطی تا جايی که به موضوع اين نوشتار يعنی زمين. تصور جامع و  کامل بودن دانش -
ه مانع از آن شده است که ھموار ،آن مرزھای گفت تقسيم کار بسيار دقيق و فزاينده ميان حوزه ھای علمی و قداست دادن به

، الگوھای ، نظير شيوه ی توليد اقتصادیبر اين سياره ارتباط ميان بحران زيست محيطی با شيوه ی ک.ن زيست بشر
نه تنھا به خاطر عدم استق.ل  علمی کوررنگیِ اين . ، موضوع پژوھش ھا يا آموزش ھای آکادميک باشدمصرف و غيره 

به امر پژوھش است، که رايج ناشی از شيوه ی نگرش  آنر آن است، بلکه بخشی از علم و سيطره ی مناسبات قدرت ب
می  ک.ن حوزه ھای ميان مقدم بر يافتن ارتباطات و تاثيرات متقابلِ را  )تعھد به تقسيم کار مقدس( پرداختن به جزئيات

بی طرفی و استق.ل  د، ھمانند تصورِ تصويری که علم به ما ارائه می دھ بر اين اساس تصور جامع و کامل بودنِ .  انگارد
در قالب نھادھای آموزشی (در نھايت مناسبات قدرت به ويژه اگر در نظر بگيريم که . پھلو می زندو اسطوره آن، به توھم 

 .تعيين کننده ی محتوای باورھای علمِی فراگير شده ھستند) و رسانه ھای توده ای

با برخی دنيای کنونی نحوه ی مواجھه ی  تصوير بھتری از» اکوتوريسم«يده ای به نام در پدبازنگری  تعمق و شايد سخن، در پايان
راھکاری عنوان از اکوتوريسم به  :ترسيم کند برای ما )بحران نابرابری اقتصادی و بحران زيست محيطی(از مھمترين چالش ھايش 

خوانيد کشورھای پيرامونی در مدار جنوبی جغرافيای ب(به اقتصاد کشورھای در حال توسعه ياد می شود که ھم » بھينه«مدرن و 
 یين راھکارچناما در واقع . ياری می رساند و ھم اين کشورھا را به حفظ محيط زيست طبيعی شان ترغيب می کند )سياسی زمين

، به طور ضمنی از تخريب فزاينده ی محيط زيست واقعیدBيل نيز کشورھا و  ماندنِ  ريفق زمينه ھای ريشه ھا و بدون پرداختن به
 بخشی از دنيا به صورت سازِ  »جذابيت« یِ ھا» تفاوت«تا  ،را به رسميت بشناسند ميان کشورھا مردم دعوت می کند نابرابری

 مرفه نان بخش ثروتمند دنيا درآيد و در عوض اقتصاد اين کشورھا از صدقه ی سر بازديد کنندگانِ برای ساک ای ی زندهموزه  عناصر

، به خوبی درک کلکسيونِی دنيای سرمايه داری از و جوامع ع.وه بر رسميت دادن به درجه بندی  انسانھااين راھکار. زنده بماند
 »طبيعت«به جلوه ھای  ع.قمندی  نظير چنين تصويری از دنيای درجه بندی شده .مقوله ی محيط زيست را ھم به نمايش می گذارد

ترسيم به روشنِی دھشت آوری  )7(» دنيای شگفت انگيز نو«در اثر جاودانه اش  »یآلدوس ھاکسل«مي.دی  آغاز دھه ی سیرا در 

زنده ای برای مردمان بخش متمدن  در آنجا ھم بخشی از دنيا به واسطه ی عقب ماندگی مفرط، به صورت موزه ی طبيعیِ  :کرده بود
به آن را ھشدار داده بود، پيش » عروج« امکانِ  »گرزا لوکزامبور«که زمانی » بربريت مدرنی«با خواندن اين کتاب،  ؛در می آيد

با جديت خستگی را بشنويد که » پدر اعظم« عبوس و حق به جانبِ  یکمی دقت کنيد آواشما ھم شايد اگر . رويتان مجسم می شود
  / .می خواند فرا» دنيای شگفت انگيز نو«ما را به ساختن ناپذيری 
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  .درج شده استھم » منجنيق«نشريه ی اينترنتی  اين مطلب در شماره ی اول

  :پانوشت

برای دانشمندان علوم انسانی چندان ھم جديد نيست و در واقع قدمتی طوBنی دارد  )جنگ( لبته اين حوزه ی کارِی عجيبا )1(
ناسی که سابقه ی آن به پيوند تاريخی ميان ظھور و رشد شاخه ھای علمی نوينی چون شرق شناسی، مردم شناسی و زبان ش

 . فتوحات مستعمراتی باز می گردداوج گيری با مقارن 

در واقع بسياری از دستاوردھای علمی به لحاظ نسب شناسی تاريخی، محصول ضرورت دستيابی به نوآوری ھای نظامی  )2(
ه انرژی ھست«نحوه ی دستيابی به . برای کسب با حفظ برتری در روند ستيزھا و رقابت ھای ميان دول پيشرو بوده است

از سوی ديگر دستاوردھای . استتراژديکی در خ.ل رقابت ھای نفس گير برای ساخت بمب اتمی، نمونه ی تاريخی » ای
پيدايش اينترنت  ؛در Bبراتوارھای تحقيقاتی وابسته به صنايع نظامی نطفه بسته اند ،متعدد در علم پزشکی و ساير حوزه ھا

از دل شبکه ھای ارتباطی ) ه استا دستخوش تحول کيفی مھمی نمودکه گسترش کاربردھای آن عرصه ی ارتباطات ر(
که آنچه برای ويرانی به نظر برسد  اين امِر متناقض نمايیشايد . است برجسته ای در اين زمينه درونی پنتاگون نمونه ی

در اصل اما . د باشدزمين و بشر تدارک ديده می شود، خود موجد پيامدھايی است که می تواند برای بھبود زندگی بشر مفي



با وجود آنکه اينک به (سلب شده ی بشر نيست، چون از يک سو علم به عنوان مھمترين دستاورد تاريخیِ  چندان ھم غريب
باBيی در نوآوری  ، حامل پتانسيل ھای درونیِ )ابزاری در خدمت کسب سود و برتری جويی و Bجرم ويرانی بدل شده است

حوزه ھا و شاخه ھای مختلف علمی، رشد و  ی است و از سوی ديگر به دليل پيوند ذاتیِ و پاسخ گويی به نيازھای بشر
د فارغ از اغراض و ناست که اين اشکال جانبی گاه می توان بسياری پيشرفت در يک شاخه، مستلزم رشد شاخه ھای جانبی

از در چرخه ی توليد کاBيی در خدمت گر چه اين يک نيز ب(د نجھت گيری ھای اوليه ی تحقيق، مفيد فايده برای عموم باش
  ). روند سودآوری قرار می گيرد

سرمايه داری . سرمايه داری بر ميراث ھای بشری نبود يگانه چنگ اندازیِ ) که ميراث جھانی بشر است(انحصار بر علم  )3(
ليبراليسم، به  ميراث دارن قلمداد کردن خود به عنوان شايسته تري، با شاجھانی اقتدارو تثبيت پايه ھای  در طی دوران بلوغ

آموزه ھای اومانيستِی و جای شگفتی نيست که  ؛را به دست گرفتانديشه ھای ليبراليستی  و باز تکثير تدريج انحصار تفسير
برپايی و مبارزه ی کمتری بر سر عمومی  ھر جا که مقاومت( شتندناپديد گبه تدريج يا به سرعت  مستتر در ليبراليسم اوليه

ھم عجيب به طبع و ) ناپديد شدن با سھولت و سرعت بيشتری رخ داده استروند بود، اين در جريان ن اصول اييا حفظ 
و منفعت سراپا تحريف آميز  ،نھادمند کردن جامعه بر اساس آننيز و ) از مرجع قدرتصادر شده (چنين تفسيری  نيست که

رد سرمايه وسلطه و اقتدارش گرايش دارد و در م ايه ھایبه حفظ و گسترش پاساسا ؛ چرا که نھاد قدرت باشدبوده انگار 
  .بوده است قطب نمای اصلیھمواره  »سود بيشتر«کسب  به طور مشخص، داری

بزرگترين انتشار دھنده ی گاز به دليل ظرفيت ھای عظيم توليدی اش ر، که عاصدولت آمريکا به عنوان قلب سرمايه داری م )4(
سرباز زده بود و در دوره  »پيمان کيوتو«ست ، در دوران بوش از پذيرش ھم ھ) کربندی اکسيد ( گازکربنيک گلخانه ایِ 

 .يکی از عاملين اصلی به بن بست کشيده شدن مذاکرات نشست کپنھاک بود) چينخلق به ھمراه دولت (ی اوباما ھم 

را در رويکرد مھمترين دولت تھاجم به محيط طبيعی برای به تعويق افکندن بحران ھای اقتصادی نمونه ی شاخصی از  )5(
که در عين حال نشان دھنده ی پسرفت راھکارھای جھانی در  انرژی ھسته ای می بينيماستفاده از ھای اروپايی نسبت به 

ايمن بودن راکتورھای ھسته ای و لطمات جبران  ه دليل ناھمه می دانيم که ب. ستھم ھ ست محيطیکاھش صدمات زي
زيست محيطی  ھای به دليل آلودگی نيزو )  1986نظير فاجعه ی چرنوبيل در (راکتورھای ھسته ای احتمالِی ناپذير انفجار 

به ويژه  ،و فعالين چپ ی طرفدار محيط زيستخطرناک حاصل از پسماندھای ھسته ای، مبارزات چندين ساله ی گروھھا
که در مجموع در رشد و بلوغ [ متمرکز شده بود کاربرد انرژی ھسته ای ت بامخالف بر ،مي.دی 70و  60در دھه ھای 

برخی دولت ھای اروپايی را  ،افزايش اين گونه فشارھای اجتماعی. ]سياسی جريانات طبيعت گرا ھم سھم موثری داشت
که يا مانند ايتاليا با برگزاری رفراندوم عمومی ھمه ی نيروگاھھای ھسته ای را تعطيل کنند و يا مانند آلمان  واداشته بود

دستاويز  هاکنون دولت آلمان با سکانداری خانم مرکل ب. مشخصی اع.م کنند بندیبرای کاھش تدريجی و برچيدن آنھا زمان
با تصويب طرح افزايش استفاده از انرژی ھسته  انرژی، تر ارزانبع بحران اقتصاد جھانی و دشواری ھای دسترسی به منا

با پشت پا زدن به آن دستاورد پر افتخار کشورش، طرح اين تعھد را نقض کرده است؛ دولت برلوسکونی در ايتاليا ھم ای، 
، با بين المللی دولت فرانسه ھم اخيرا با برگزاری يک سمينار. بازگشايی نيروگاھھای ھسته ای را مصوب کرده است

راست ھای . (اقدام کرده استبه بازاريابی برای ساخت راکتورھای ھسته ای در ساير کشورھا  سخنرانی شخص سارکوزی
  !)اروپا متحد شويد

يا : ج نيستسرنوشت بشر از دو حال خار«: رزا لوکزامبورگ جمله ی مشھوری دارد که مضمون آن چنين است )6(
 .»سوسياليسم و يا بربريت

)7(  Aldous Huxley, 1931, “ Brave New World“ 

 


