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اين دوره سعي كردهاند تا تعريفي درس ،از انسان در برابر جهان بيروني ارائه دهند .به باور براي
از آنان ،انسان و تعق :وي همه چيز بوده و طبيع ،وابسته به تعق :انسان اس  ،و ع دهاي ديگ ر
در انگلستان سعي كردهاند طبيع ،را مهمتر از انسان جلوه دهند .اين مسائ :با كان  ،ب ه تع اد
رسيد اما باز هم زيس ،و مسائ :بيولوژيکي در شک:گيري ادراک انسان بهطوركام :مطر نبود.
يکي از نکاتي كه در با دورۀ روشنگري مطر ميشود اين اس ،كه در اي ن دوره ،عل م ت أثير
فراواني بر روي فلسفه گذاشته اس .،از تأثيرات نيوتن و كوپرنيک نميتوان چشمپوشي كرد .ام ا
مسئله اينجاس ،كه علوم زيستي ظاهراً تا قرن نوزدهم كه چارلز داروين نظري ۀ تکام  :ا ود را
مطر ميكند ،قدرتمند و تأثيرگذار نبوده اس.،
بعد از قرن نوزدهم ،زيس،شناسي به يکي از علوم مهم و تأثيرگذار در فلسفه تبدي :شد .بسياري از
فيلسوفان بعد از دوره داروين از نظريۀ تکام :وي براي معرف،شناسي و هستيشناسي انس ان اس تفاده
كردند؛ اما در اواسط قرن بيستم اين فيلسوفان پُس،مدرن بودند كه در اروپا از مسئله بدن انسان به معناي
وجودي وي سخن به ميان آوردند و بدن را به عنوان مهمترين عام :پيوند انس ان ب ا جه ان پيرام ون
معرفي كردند .تفکرات بدن  -زيستي را ميتوان در آثار نيچه ،مرلو پونتي و دلوز پيدا كرد.
به باور براي فيلسوفان ،در اواي :قرن بيستم زيستن و علوم زيستي فلسفه را تح،الش عاع
اود قرار داد و بسياري از مسائ :فلسفي از طريق علوم زيستي توسط دانشمندان توجيه ميش ده
اس،؛ اما در دهه  90ميالدي با نظريۀ بسيار جدي د «ترابش ري )Transhumanism( »،عل م و
تکنولوژي با فلسفه درهمتنيده شده و فلسفۀ ترابشري ،توسط ،نيک باستروم )،(Nick Bostrom
ناتاشا ويتا -مور ) (Natasha Vita- Moreو همسرش مک

مور ) (Max Moreمطر شد .آن

دو تحِ،تأثير فيلسوفان پُس،مدرني كه از ادراک بدني سخن گفتهاند به اصوو م وري

مرل و

پونتي نظرياتي درباره بدن انسان در آينده ارائه دادهاند .به باور آنان انسان براي بقا و ادامۀ حياتش
به تکام :احتياج دارد .منظور اين اس ،كه طبق نظريۀ مرلو پونتي با توجه به تسلط ادراكي ب دن
انسان بر قدرت معرف ،شنااتي و سطح آگاهياش ،با اضافه كردن تکنول وژي در س ااتار ب دني
انسان ميتوان به شک :جديدي به انسان تکام :يافته دس ،ياف ،كه بتواند حداق :چهارصد سا
عمر كند .آنان اعتقاد دارند كه اگر پوس ،و بدن بيولوژيکي من (انسان) ميتواند جهان بي رون را
لم

كند و به آن آگاهي يابد ،بدن سااته شده از تکنولوژي من نيز ميتوان د ب ه هم ان مي زان

آگاهي و يا بيشتر دسترسي پيدا كند .همانطوركه بسياري از فلسفهها و نظريههاي تازه مطر شده
در تاريخ يکي از راههاي ارائۀ انديشههاي اود را «هنر» ميدانستند ،فلسفۀ ترابشري نيز با استفاده
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از زبان هنر توانسته اس ،عالوه بر معرفي فلسفه اود ،از نوع نگرش اود دربارۀ بدن انسان و آينده
بشري ،نيز سخن بگويد؛ براي مثا بسياري از فيلمهاي علمي-تخيلي سينماي جهان به موضوع
تسلط هوش مصنوعي بر زندگي انسانها پردااته و تنها راه نجات انسان را در تركيب آن با رباتها
ميدانند .در هنر گرافيک و نقاشيهاي فيگور هم كه مربوط به اين نوع فلسفه اس ،،ميتوان ب ه
كارهاي سترالرک ) (Sterlarcو الک

ويگنولي ) (Alex Wignoliبه عنوان نمونه اشاره كرد كه

در آنها به جاي رگهاي اوني در بدن انسان از فلز و وساي :تکنولوژي تصوير شده اس  .،اي ن
مقاله به دنبا اين اواهد بود كه از طريق بررسي بدن زيسته مرلو پونتي به جايگاه بدن در فلسفه
ترابشري ،رسيده و تصويري ترابشري از آينده انسان ارائه دهد.
 .1التفات بدني مرلو پونتي
هوسر در فلسفه پديدارشناسي اود به اين موضوع باور داش ،كه انسان ميتواند از طريق شهود
با جهان بيروني كه بهطوركام :اپواه كرده اس ،،ارتباط برقرار كرده و از آن آگ اهي ياب د .چي زي ك ه
براي هوسر اهمي ،داش ،تصور جهان عيني بود .بهزعم وي ،ما در معرف ،اود به جهان ،به جسمي،
و يا شک :ظاهري عينيات كاري نداريم و چيزي كه صرفاً با آن سروكار داريم ادراک شهودي ما از اات
جهان عيني اس ،كه بر ما پديدار ميشود .مرلو پونتي نيز تا قسمتي از تفکرات هوسر را باور داش ،اما
زماني كه هوسر جهان بيروني را به طور كام :اپواه كرد نظريات مرلوپونتي در براب ر وي زاوي ه پي دا
كرد .نظريات مرلو پونتي در برابر هوسر زاويه پيدا ميكرد .جدا از مسئله اپواه ،ن وع معرف ،ش نااتي
مرلو پونتي نيز با هوسر متفاوت بود .مرلو پونتي براال هوسر راه درياف ،آگ اهي ب راي انس ان را
شهود صر نميدانس .،او اعتقاد داش ،تا انسان تجسد نيابد و يا بدن وي با جهان بيرون ارتباط برقرار
نکند ،نميتواند آگاهي كاملي به جهان عيني اطرا اود داشته باشد.
براال هوسر  ،مرلو پونتي از اُبژه و سوژه به شکلي تفکيک ش ده ي اد نم يك رد؛ يعن ي
زماني كه ما ميگوييم جهان بيرون بايد اپواه شود و با من سوژه كاري ندارد ،توسط مرلو پ ونتي
رد ميشد .براي مرلوپونتي تجسد و آگاهي زيستي بسيار اهمي  ،داش  .،او زم اني ك ه از درک
طبيع ،سخن ميگف ،،شهود بدون لم

را و بدون جهان زيستي را رد ميكرد .به باور او انسان

اگر در محيطي زيسته باشد ،ميتواند به علم و آگاهي دس ،پيدا كند كه جدا از سيستم ديدن ي ا
شنيدن وي باشد .به باور وي زماني كه انسان با محيط اطرا ارتباط برقرار ميكند ،م يتوان د از
طريق چشم عين در محيط به ساير عينيات نگاه كند و از طريق اين امر اس ،كه م يتوان د ب ه
قسم،هاي نامتعين نيز باور داشته و نسب ،به آنها آگاهي يابد( .كارمن)158 :1390 ،
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التفات در فلسفه پديدارشنااتي هوسر منجر به يادآوري ادراک ش هودي از اات اش يا و
آگاهي ميشد .در فلسفۀ مرلو پونتي انسان به دلي :وجود در طبيع ،و زيستن در اي ن جه ان ب ه
باورها و آگاهيهايي دس ،پيدا ميكند كه نه به فيزيک ربط دارد و نه به شيمي؛ به عنوان مث ا
زماني كه انسان مياواهد يک ليوان دستهدار را بردارد ،بدون اينکه حتي فکر ك رده باش د و ي ا
تحوالت شيميايي و يا فيزيکي در آن رخ بدهد ،ليوان را از قسم ،دستهاش برم يدارد .ب ه ب اور
مرلو پونتي بدن من چيزي اس ،كه آن را از درون ميزيم نه اينکه مشاهدهگر ص ر آن باش م.
جنبشهاي بدن من از جايي به جاي ديگر ،جنبشهايي اس ،كه من به جه ،مقاص دي ا او
انجام ميدهم؛ يعني من اينها را به عنوان جزئي از زندگي تجربه ميكنم و ب هگون هاي منف ک و
گسسته نظارهگر آن نيستم( .ماتيوس)80 1389 ،
مسئلهاي كه اينجا مطر ميشود اين اس ،كه بدن من در طبيع ،هم سوژه اس ،و هم اُبژه
و نميتوان اين كاركرد بدن به عنوان هريک از اين دو را از هم تفکيک كرد .اين يکي شدن من با
طبيع ،و درهمتنيدگي جسم من با اجسام ،منجر به اين شده اس ،كه در بسياري از فعالي ،هاي
بدني اين التفات بدني اس ،كه منجر به آن فعالي ،ميش ود .حي ث التف اتي ب راي مرل و پ ونتي
دربرگيرندۀ بسياري از پرسشهايي اس ،كه انسان در پديدارشناسي برايش مطر ميشود .ب راي
مرلو پونتي سخن گفتن از حيث التفاتي يا سوبژكتيويته ،سخن گفتن از شيوهاي ااو اس ،ك ه
براي تبيين رفتار بر حسب عوام :دروني رفتار موجود كه ااتاً به سوي اعياني ااو جه ،مييابد و
به ديگر بيان آن اعيان معناي ااصي براي رفتار دارد( .ماتيوس )87 1389 ،نکتهاي كه بايد به اين
بخش اضافه كرد اين اس ،كه وقتي مرلو پونتي از «بدن» و «تجسد» سخن به مي ان م يآورد،
منظور وي صرفاً بدن بدون عق :يا بدن صرفاً فيزيکي يا شيميايي نيس .،در واقع بدن براي مرلو
پونتي مجموعهاي از تمامي اين چيزهاس .،بعضي ارتباط بدن با دنياي عيني اطرا  ،ب ه ش کلي
اس ،كه اود مرلو پونتي آن را امر ديدارناپذير مياواند؛ اموري كه اارج از درک و شهود ماس.،
اين نوع ارتباط اس ،كه طبيع ،و ما را درهمتنيده ميكند؛ به گونهاي كه تفکيک كردن اود از آن
غيرممکن به نظر ميرسد .بهزعم مرلو پونتي حتي جدا كردن بعضي از اعضاي بدن انسان نيز نمي
تواند ارتباطي كه انسان با طبيع ،از طريق آن عضو داشته اس ،را قطع كند.
«مضمون طبيع ،مضموني نيس ،كه مورد توجه ويژهاي قرار گرفته باشد ...طبيع ،همچون
ورق يا اليهاي از ك :هستي اس ،و هستيشناسي طبيع ،همچون راهي به سوي هستيشناسي؛
راهي كه ما آن را ترجيح ميدهيم؛ چون تکام :مفهوم طبيع ،پيشآموزۀ قانع كنندهتري اس ،؛ چ ون
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با وضو بيشتري ضرورت جهش هستيشنااتي را نشان م يده د( ».ك ارمن و هنس ن)338 1394،
نکته اي كه در اين سخن مرلو پونتي وجود دارد اين اس ،كه وي همه سعي و تالشش را ميكند
كه بهطوركلي ديدگاه عيني بودن طبيع ،به شکلي جدا يافته را كنار بگذارد .در واقع مرلو پ ونتي
سعي ميكند با برداشتن صف ،اُبژهگونه براي طبيع ،،نه تنها به مسائ :هستيشنااتي بلک ه ب ه
مسائ :وجودي انسان نيز ب ردازد .درهمتنيدگي ،آفرينش و رابطه جز به ك :انسان و طبيع  ،در
فلسفۀ مرلو پونتي ميتواند علم ،آگاهي ،شناا ،،زندگي و هنر را تبيين كند .تفسير مرل و پ ونتي
مركز ثق :پديدارشناسي را به طرز سرنوش،سازي تغيير داد .اين تفسير به نحو ضمني توس :ب ه
سوبژكتيوتيويته را مردود ميشمرد و كوشيد از طريق چيزي كه ميتوان «پديدارشناسي دو قطبي»
ناميد ،رويکرد سوبژكتيو را با رويکرد اُبژكتيو تلفيق كند( .اس ليگبرگ)814 1392 ،
 .2علم و آگاهي از منظر مرلو پونتي
همانطوركه گفته شد ،بسياري از مفاهيم براي مرلو پونتي در بدن زيسته تعريف ميش وند.
مرلو پونتي دربارۀ نوع ادراک عين پيرامون از «چشم پوس »،سخن ميگويد .براال هوسر كه
ديدن و شهود را راه دستيابي به انديشيدن و ادراک ميدانس ،،مرلو پونتي ب ر روي لم
تأكيد دارد .البته بايد در نظر بگيريم « لم
اين اس ،كه لم

اش يا

» در فلسفۀ مرلو پونتي جزئي اس ،از يک ك:؛ منظور

بخش كوچکي از بدن زيسته اس .،اگر بدن من نتواند با آن عين ارتباط برقرار

كند ،ادراكي در كار نخواهد بود .ميدان پديداري براي مرلو پونتي جايي اس ،كه بدن ميتواند چه از
طريق لم

چه از طريق راههاي ديگر با محيط پيرامون اود درهمتنيده شود .مرلوپونتي ميگويد

«بدن من از جهان «گرف (Grip) »،دارد وقتي كه ادراک حس ي ،منظ رهاي را در ااتي ار م ن
ميگذارد كه تا آنجا كه ممکن اس ،متنوع و به وضو تبيين يافته اس ،و نيز وقتي كه التفاتهاي
حركتي من ،در همان حا كه رخ ميدهن د ،هم ان پاس خه ايي را از جه ان درياف  ،م يكنن د ك ه
پيشبيني ميكنند .اين تمايز حداكثري در ادراک حسي و كنش ،زمينه ادراكي را معين ميكند؛ پاي هاي
براي زندگي من ،محيطي كلي براي در كنار هم بودن من و جه ان( ».ك ارمن و هنس ن)112 1394 ،
«واژۀ گرف ،،همانطوركه مرلو پونتي به ما ميگويد ،يک عم :آگاهانه زيستي اس ،كه منجر به
اين ميشود كه چيزهايي را كه در التفات بدني از دس ،دادهايم ،جبران كنيم .در واقع شکلي از عدم
آزادي انتخا

{در ادراک حسي} را نمايان ميكند(Salamon, 2012: 243) ».

«گرف »،عملي اس ،كه منجر به همسازي من با محيط مي شود؛ يعني اينکه من از طريق
كنشهايي سعي ميكنم ،به محيط اطرافم انسجامي بخشم كه در درون من نهفته اس ،و ميان آن
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دو هماهنگي به وجود آورم .از اين طريق ميتوانم به ادراک حسي دس ،يابم .عم :گرف ،حاص:
از وجود من اس .،گرف ،منجر به اين ميشود كه من معناي محيط پيرامون اود را درياف ،كنم و
مسير اود را مشخص كنم؛ عملي كه منجر به « تداعي» ميشود .عم :گرف  ،حاص  :از فک ر
نيس ،بلکه حاص :از حال ،تشويشي مبهم اس(Merleau-Ponty, 2005, PP 312&325) .،

مرلو پونتي دربارۀ ادراک از طريق ارتباط بدن با اشيا ميگويد «نگريستن به اُبژه به معناي
ساكن شدن در آن اس ،و از اين سکون ،دريافتن همه اشيا در قالب جنبهاي كه آنها براي اُب ژه
حاضر ميسازند؛ اما چون من آن اشيا را هم ميبينم ،آنها سکونتگاههايي گشوده ب ر نگ اه م ن
باقي ميمانند و من بالقوه در آنها منز گرفتهام؛ اُبژه مركزي نگ رش كن وني ا ود را از زواي اي
مختلفي ادراک ميكنم( ».كارمن و هنسن)156 1394 ،
ادراكي كه مرلو پونتي از آن سخن ميگويد حاص :از بهترين گرف ،انسان از جهان پيرامون
اود اس .،به باور وي انسان هميشه در تالش اس ،كه اود را در بهترين موقعيتي قرار دهد كه
بهترين و بيشترين گرف ،را داشته باشد .در اين نکته بايد دو مورد را در نظر گرف،؛ يکي اينک ه،
نبايد از گرف ،،صرفاً ديدن برداش ،شود و ديگر اينکه ،اين جابهجايي انسان يا التفات حركتي براي
گرف ،،چيزي برااسته از تعق :و انديشه انسان نيس ،،بلکه برااسته از بدن-زيسته وي اس .،مرلو
پونتي تحِ،تأثير روانشناسان گشتال ،نوع درياف،ها و گرف،هاي انسان را به صورت مجموعهاي
ميداند؛ يعني زماني كه انسان مياواهد يک شي مورد نظر را ادراک كند و بتواند نسب ،ب ه آن
آگاهي يابد ،اود را در بهترين گرف ،قرار ميدهد .در واقع درياف ،و گرف ،او به صورت مجموعه
اي از اطالعات اس،؛ يعني اينکه او به صورت تفکيک شده و يکبهيک اطالعات را درياف ،نمي
كند .اين يکي از داليلي اس ،كه مرلو پونتي بر قسمتي نامتعين نيز باور دارد.
دربارۀ علم نيز مرلو پونتي بدن را سوژه قرار ميدهد .مرلو پونتي آگ اهي و ش نااتي ك ه از
طريق زيستن به دس ،آمده باشد را به علمي كه از طريق آموزش به م ا انتق ا داده م ي ش ود،
ترجيح ميدهد .مرلو پونتي اعتقاد دارد زماني كه ما در يک مکان زندگي ك ردهاي م ،يعن ي رش د
بيولوژيکي داشتهايم شناا ،ما از شهرمان يا مح :زندگيمان متفاوت با چيزي اس ،كه در كتا
هاي جغرافي مياوانيم .اين نوع علم و شناا ،صرفاً به اين مکان محدود نميشود .بهزعم مرلو
پونتي ،بسياري از علم و آگاهيهاي ما كامالً اود انگيخته و به شکلي ااموش و نااودآگاه و ي ا
برحسب عادت صورت ميگيرد .مرلو پونتي به جزمي ،علم اعتقاد دارد و در عين حا ااعان دارد
كه تصويري كام :به ما ارائه نميدهد« .علم دادههاي تجربي ما را در معر

صورتي از تحلي :

82

هستي و شناخت ،8 ،ج ،4ش88-75 ،)1396( ،2

قرار ميدهد كه هرگز نميتوان انتظار كام :شدنش را داش،؛ زيرا كه هيچ محدودي ،ااتي براي
روند مشاهده وجود ندارد؛ همواره ميتوان تصور كرد كه امکان مشاهدهاي دقيقتر و كام :ت ر از
آنچه در هر لحظۀ مفروضي صورت گرفته وجود دارد( ».مرلو پونتي )45 1394 ،مرلو پونتي در با
هنر و هنرمند و سبک هنرياش نيز از همين مسئله استفاده ميكند و ميان هنر و فلسفه و عل م
تمايز ايجاد ميكند .او اعتقاد دارد «همانطوركه هنرمند كاري ميكند كه سبکش در تار و پ ود
موادي كه با آنها كار ميكند ،منعک

شود ،من نيز بدنم را حرك ،ميدهم بيآنکه اصالً بدانم كدام

عضالت و مسيرهاي عصبي بايد در اين مدااله كنند يا اينکه ابزار اين عم :چيس،؛ ميا واهم
بروم آنجا و اينجا هستم ،مي اواهم بروم آن جا ،و اين جا هستم ،بي آن كه به اات بي رو بدن
پي برده باشم يا آن مکانيسم را مطابق مفروضات اين مسئله تنظيم كرده باشم .يا آن مکانيسم را
مطابق مفروضات اين مسئله تنظيم كرده باشم ...؛ من به هد نگاه ميكنم؛ هد مرا دنبا اود
ميكشد و سازوبرگ بدن آنچه را براي به آنجا رسيدن من الزم اس ،انجام ميدهد .همه چيز براي
من در جهان انساني ادارک حسي و ايما و اشاره رخ ميدهد ،اما بدن «جغرافيايي» يا «فيزيکي»
من تسليم اقتضائات همين نمايش كوچکي اس ،كه هزاران سِحر طبيعي در اود دارد .همين نگاه
من به هد هم اعجازهاي ااو اود را دارد( ».كارمن و هنسن)247 1394 ،
اين نوع علم غيرتأملي و صرفاً برااسته از بدن انسان باعث شد مرلو پونتي دس ،از مبالغ ه
بکشد .مرلو پونتي اود نيز بر اين حقيق ،ااعان دارد كه ممکن اس ،علم برااس ته از بدنمن دي
انسان داراي اشتباه و اطا باشد .ممکن اس ،باور ما باوري كه از بدن-زيسته حاص :ش ده اس ،
به ما بگويد كه ،مورد صحيح اين فعالي ،فالن باشد ،اما علمي كه از طريق تأم :به دس ،ميآيد
ميگويد بهمان راه درستي اس .،در مقاب :نيز او علم تأملي را ني ز م ورد نق د ق رار م يده د .او
اعتقاد دارد كه علمي كه اارج از ميدان زيستي من باشد ،ميتواند اطاپذير باشد .بهطوركلي مرلو
پونتي ،علمي كه از طريق زيستن و جسمي ،ما به دس ،آمده اس ،را معتبرتر و ا الصت ر م ي
داند .او اعتقاد دارد ممکن اس ،كه ما در اين نوع علم يعني علم حاص :از زيستن هم دچار اطا
شويم اما اگر بتوانيم از طريق تام :به بدن اود آگاهي كام :از آن پيدا كنيم ،يعني از تركيب هر
دو علم ،به علمي برااسته از بدن – زيسته دس ،پيدا اواهيم كرد ك ه ش ناا ،م ا را از جه ان
پيرامون تکمي:تر ميسازد .نکتهاي كه مطر ميشود اين اس ،كه مرلو پ ونتي س عي م يكن د
احاطه تعق :و انديشه انساني را به حداق :برس اند و از بدنمن دي انس ان و معرف  ،ش نااتياش
سخن بگويد .همين مسئله اس ،كه در فلسفه پُس،مدرن ب ه اص وو در آث ار ژي  :دل وز ب ه
انسان-حيوان تبدي :ميشود و يا در تکنولوژي ،تعريف هوش مصنوعي را تغيير ميدهد.
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 .3تَرا بشريت
«ترا بشري ،يک جنبش روشنفکري و فرهنگي اس ،كه ميتواند به شکلي موج ه تم امي
غيرممکنها و ناتوانيها براي بهبود وضعي ،بشر را كنار بگذارد{ .اي ن جن بش} ب ا اس تفاده از
تکنولوژيهاي مختلف محدودي ،عمر انسان را حذ ميكند و ظرفي،هاي اهن ي ،فيزيک ي و
روانشنااتي انسان را ارتقا ميبخشد(More & Vita-more, 2013:4)».

انسانها در افسانههاي اود مدام از دارو و معجوني براي جاودانگي ن ام ب ردهان د .در اي ن
افسانهها شاهان و دانشمندان زيادي بودهاند كه براي دستيابي به اين معج ونه ا بس يار ت الش
كردهاند .اما در قرن بيستم ظهور رايانهها و دس ،يافتن به سرعتي باال براي پ ردازش منج ر ب ه
اين شد كه بسياري از آرزوهاي انسان به واقعي ،تبدي :شود .بسياري از آرزوها و اميا انسان در
قالب فيلمهاي علمي-تخيلي بر پردۀ سينماها نقش بستند .مخاطبهاي اي ن ف يلمه ا در پ
اتفاقات فانتزي و تخيلي واقعيتي را ميجُستند كه بتواند آنان را از زندگي روزمره جدا سازد .ناتاشا
ويتامور ،مک

مور ،نيک باستروم و بسياري ديگر ،از نوعي تركيب انسان با تکنولوژي سخن ب ه

ميان آوردند كه ظاهراً ميتوانس ،درد جاودانگي انسان را التيام بخشد .ناتاشا ويتامور در يک ي از
سخنرانيهايش در  1TEDبه چگونگي شگ:گيري فلسفه ترا بشري ،در اهن اود اشاره دارد .او
ميگويد «زماني كه در اواي :دهه  80ميالدي به ژاپن رفته بودم ،موقع صر شام بيهوش شده
و در بيمارستان بِهوش آمدم؛ دكتر به من گف ،كه من حامله بودهام و فرزند من مرده اس .،اود
من هم به ااطر سرطان نميتوانم بيش از  6ماه ديگر زنده بمانم .من به آمريکا رفتم و دكت ري
من را عم :كرد .آن  6ماه گذش ،و من زنده ماندم .چند سا گذش ،و من نم ردم .پ يش ا ود
فکر كردم چهطور يک دكتر ميتواند از طريق عل م بيول وژي و اس تفاده از تکنول وژي م ن را از
مرگ نجات داده و عمر من را طوالنيتر كند .به اين فکر كردم كه چرا نبايد انسان با دس ،اود
و كمک تکنولوژي كاري كند ،عمر طوالنيتر داشته باشد؟ چ را م رگ طبيع ي و م رگ ب ر اث ر
كهول ،سن يک امر اجتنا ناپذير شده اس،؟» ) (Vita-more, 2014اين سخنان ويتامور ا ود
دا بر اين قضيه اس ،كه بدن در شک:گيري اين فلسفه چه جايگاهي دارد .ميت وان ااس تگاه
فلسفه ترا بشري ،را بدن و دغدغههاي وجودي انسان بر پايه آن دانس.،
 Ted .1سخنرانيهاي مختلف در دانشگاههاي مختلف اس ،كه محتواي اين سخنرانيها ااتراعات ،اكتشافات،
رويکردهاي نو و امور مربوط به علم و كسب و كار ميباشد .مهمترين هد اين سخنرانيها بعد از معرفي ايده،
ايجاد انگيزه اس.،
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«واژه ترا بشري ،اولين بار توسط جوليان هاكسلي زيس،شناس برجسته انگليس ي ب هك ار
گرفته شده اس( ».،باستروم )3 1384 ،جوليان هاكسلي در س ا  1957از واژه ت را بش ري ،در
كتابي تح ،همين عنوان استفاده كرد .او از انسانهايي سخن گف ،كه بس يار ب ا آنچ ه ك ه م ا
هستيم متفاوتاند .هر چند ايدهاي كه هاكسلي در مورد آن صحب ،كرد ،با نظري هه ايي ك ه مک
مور و ناتاشا ويتامور در سا هاي ااير ارائه كردهاند ،متف اوت اس  ،،ام ا در ه ر دوي آنه ا ي ک چي ز
مشترک وجود دارد؛ هر دو به دنبا گسترش زندگي بشراند؛ منظور اين اس ،كه انسان از طري ق ب دن
بتواند به زندگياش وسع ،بخشد .شايد انتخا يک نام مشترک ميتوانس ،تفک رات مختل ف درب ارۀ
آينده بشر و انسان پيشرفته را در يک گروه جمع كرده و به انديش هه اي آن ان ش ک :و نظ م بخش د.
انتخا نام «ترا بشري( »،انسان تبدي :يافته ،پيشرفته) باعث شد تا نهتنها ديگ ران متوج ه ش وند ك ه
موضوع صحب،هاي آنان چيس ،،بلکه دانشمندان و فالسفه اين گروه نيز مسير ا ود را يافت ه و فق ط
در آن مسير حرك ،كردهاند.
دانشمندان و فيلسوفان جديدتر اين گروه سعي كردهاند كه معاني جديدي ب ه فلس فه «ت را
بشري »،بخشند تا اين فلسفه را گستردهتر كرده و دامنه پژوهش اود را گسترش دهند .از آنج ا
كه موضوع پژوهش آنان بدن انسان و آينده بوده اس ،،شناا ،از طريق يک علم سازمان يافت ۀ
محدود را ميسر نيافتند و هر كدام از آنان به طريقي بدن انسان دگرگون يافته را ب ا توج ه ارتق ا
دادن به حيات بشري تجزيه و تحلي :كردند.
«ماك

مور نخستين تعريف در معناي جديد ترا بشري ،را ارائه نم ود و ن وعي مت فاوت و

متماي ز از ترا بشري ،را ت ح ،عن وان «س امانگ راي ي» به منص ۀ ظه ور رس اند .وي در اي ن
مکتب جديد ،بر اصو «توسعه بدون مرز»« ،اود دگرگوني»« ،اوشبين ي پوي ا»« ،تکنول وژي
هوشمند» و «نظم اود انگيخته» تأكيد ميورزد .در اص ،:س امانگراي ي ،رن گ و ب ويي آزادي
اواهانه دارد .اما در سا هاي بعد ،مور با جايگزينكردن «جامعۀ باز» بهجاي نظ م اودانگيخت ه،
اود را ازعناصرش منفکكرد؛ يعني همان اصلي كه مخالف با هرگونه كنتر اجتماعي استبدادي
اس ،و تمركززدايي از قدرت و مسئولي ،را نويد ميبخشد( ».باستروم)19 1384 ،
بايد توجه داش ،،زماني كه افراد اين گروه از هوش مصنوعي صحب ،ميكنند ،بر اال باور
غلط موجود ،منظور از هوش مصنوعي صرفاً چيزي به نام سيستم پردازش يا مركزي ،تعق :نيس،؛
يعني همانطوركه مرلو پونتي از بدن صرفاً بدن فيزيکي و يا تعق :را استنباط نميكرد ،ترا بشرها
نيز هوش مصنوعي را اُرگانيسم و يا سااتار كلي بدن ميدانند .دكتر نيک باستروم در سخنراني اود
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در  TEDدر سا  2015ااعان داش ،كه هوش مصنوعي صرفاً يک هسته سرع ،بخش با قدرت
پردازش باال نيس .،هوش مصنوعي شک :جديدي از انسان اس ،كه همچون نظريه داروين ،شک:
تکام :يافته اوس .،نظريهپردازان ترا بشري به اشتراكاتي رسيدهاند و اين نظريات مش ترک را در
قالب يک مانيفيس ،هف ،بندي ارائه دادهاند .در اين مانيفيس ،اين نظريهپردازان سعي داشتهاند كه
تصويري روشن از آينده بشري با تکيه بر پيشبيني و فرضيههاي اود داشته باشند .آنان چند سالي
اس ،در حا آزمايش كردن فرضيههاي اود هستند؛ فرضيهاي مث :افزايش طو عمر انسان از
طريق سلو هاي ميکرو رباتيک ،از بين بردن بيماريها ،افزايش قدرت انسان در دا :و تص ر
سرنوش ،اود ،بهبود جايگاه انسان در طبيع ،،بهبود وضعي ،محيط زيس  ،ب ا ماش يني ك ردن
بسياري از كارهاي انساني و بهطوركلي ترسيم شک :جديدي از زندگي پرسرع ،،همراه با رفاه و
امني ،براي بشر .اما پرسش اينجاس،؛ با وجود پيشرف ،اين دانشمندان و فيلسوفان در اثبات اين
نظريه ،بدن و آگاهي حاص :از آن چگونه راهگشاي اين گروه اس،؟
نيک باستروم  ،مک

مور و بسياري از نظريهپردازان ترا بشري تحِ،تأثير مرل و پ ونتي از ادراک

بيواسطه سخن گفتهاند .آنان به نوع آگاهي و فعلي ،اود انگيخته اعتق اد دارن د .هم انطورك ه مرل و
پونتي دربارۀ انسان از آگاهي اود انگيخته و بر اساس عادت سخن ميگف  ،،در تکنول وژي و پروس ه
تبدي :انسان به موجوداتي دگرگون يافته يا انسان–ربات بيش از اينکه به دنب ا بررس ي فرم انه اي
اجرايي باشند ،به دنبا باال بردن ادراک رباتها و هوش مصنوعي از محيط پيرام ونان د؛ منظ ور اي ن
اس ،،زماني كه رباتها يا آدمهاي ربات شده ،بر اساس اطالعات و دستورات نوشته شدۀ ص فر و ي ک
بخواهند تصميم بگيرند يا زندگي كنند ،قطعاً نميتوان آنها را تکام :يافته انس ان دانس  .،ه د اي ن
اس ،كه دس ،بيوتکنولوژيک كه براي يک شخصي كه دستش قطع شده اس ،توسط دانشمندان ت را
بشري سااته شده ،نه تنها بتواند گرما و سرما را ادراک كرده بلکه بتواند پا فراتر گذاشته و ب ه عض وي
مصون از هرگونه آسيب و بيماري تبدي :شود .به باور نيک باستروم قدرت انتق ا اطالع ات از س لو
هاي عصبي انسان در تقاب :با سرع ،انتقا اطالعات توسط يک سيستم پردازش كه سرع ،انتق الش
به اندازه سرع ،نور اس ،،انسانها را براي تکام :يافتن وسوسه اواهد كرد.
يکي از مهمترين نقدهايي كه منتقدين تکنولوژي به اي ن ن وع پيش رف ،و تکام  :دارن د،
اتفاقاتي اس ،كه منجر به وجود پاد آرمانشهر و ايجاد شهرهاي تح ،سلطه ديکتاتوري اواه د
شد .اين نوع ،نگرشي اس ،كه بسياري از فيلمهاي هاليوودي ارائه دادهاند .ايلي از اين منتقدين
ايرادي كه ميگيرند به واسطه ادراک و استدال هوش مصنوعي اس .،منظور اين اس ،ك ه ب ه
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باور آنها چيزي به نام نااودآگاه و اود انگيختگي وجود ندارد .اما نيک باستروم در سخنراني اود
در  TEDاعتقاد دارد كه چنين تصوري فقط به درد فيلمهاي هاليوودي مياورد كه در فيلم نامه
هايشان گرهگشايي براي قهرمان اصلي در تقاب :با رباتها بگذارند .هد اص لي نظري هپ ردازان
ترا بشري درهمتنيدگي تکنولوژي و طبيع ،اس .،مرلو پونتي از دره متني دگي ب دن و طبيع ،
سخن ميگف،؛ حا نظريهپردازان ترا بشري از درهمتنيدگي طبيع  ،و تکنول وژي س خن م ي
گويند .تکنولوژي نه تنها بدن انسان را بهبود ميبخشد و منجر به تکاملش ميشود ،بلکه طبيع،
را نيز بهبود بخشيده و منجر به تداوم سالمتش ميشود.
يکي از بحثهاي مطر شده در فلسفه و نظريۀ «بدن-زيسته» مرلو پونتي بح ث اا الق
اس .،او كه فيلسو پديدارشناس و اگزيستانسياليسم اس ،،سعي ميكند ااالق را ني ز در زم رۀ
ساير اوانشهاي اود از مسائ :معرف،شنااتي قرار دهد .ااالقي كه ميتواند همچون يک علم
اود انگيخته در كودک رشد پيدا كند .زيستن در طبيع ،و محيط مختل ف م يتوان د ك ودک را
تحِ،تأثير قرار دهد و تعاريف جديدي از ااالق براي وي مطر شود .در واق ع تح ِ،ت أثير روان
شناسي گشتال ،ممکن اس ،باورها و فرهنگهاي زيستي مختلف به شکلي جمعي با ك ودک در
ارتباط باشند و براي وي به ااالق تبدي :شوند.
بحثي كه در ميان نظريهپردازهاي ترا بشري مطر شده اس ،،بح ث اا الق در فض اي كل ي
جامعهاي تشکي :شده از انسانهاي تکام :يافته يا دگرگون شده اس .،در واق ع از نگران ي ك ه وج ود
دارد بايد سخن گف .،بسياري بر اين باورند كه آزادي و حق انتخابي كه ت را بش ري ،ب ه انس انه اي
تکام :يافته ميدهد ،ميتواند به لحاظ ااالقي آن را دچار انح را س ازد .بس ياري م يگوين د وج ود
سال هاي پيشرفته ،اود دا بر اين قضيه اس .،اما دانشمندان و فيلسوفان ت را بش ري اعتق اد دارن د
محيط را طوري دگرگون كردهاند كه براي يک كودک جهشيافته ،ك ودكي ك ه از ه وش مص نوعي
استفاده ميكند ،تعاريفي با وي زيس ،شود كه منجر به رشد ااالقيش شود؛ منظور اين اس ،،ع دالتي
كه هميشه سخن از آن در تاريخ فلسفه بسيار مطر بوده اس ،،ميتواند بر اساس يک تعري ف آرم اني
طوري در محيط وجود داشته باشد كه كودک با زيستن در آن محيط آن را درياف ،كند.
نتيجهگيري
مرلو پونتي در پديدارشناسي ادراكياش به دنب ا توجي ه و ا وانش بس ياري از اص و و عقاي د
انسان بر اساس طبيع ،و نوع ادراک ماس .،در بحثي كه وي در پديدارشناسي زندگي مطر م يكن د،
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باورها ،عقايد ،رفتار ،علم ،آگاهي ،باور به نامعين ،شناا ،،ااالق و جهانبيني را چيزي وابسته ب ه ب دن
زيسته ميداند .بهزعم وي ،تا بدن چيزي را ادراک نکند ،آگاهي از آن ناقص باقي اواهند مان د .چي زي
كه در اين مباحث مطر اس ،،تأكيد مرلو پونتي بر بدن و رابطهاش با طبيع ،اس  .،ب دن اُرگانيس مي
اس ،كه از طبيع ،زاده شده و در آن زيس ،ميكند .نظريهپردازان ترا بش ري ني ز ب ر اس اس هم ين
تفکرات تعريف اود از ماشين هوشمند و هوش مصنوعي را تغيير دادهاند .هد آنان اي ن نيس  ،ك ه
انسان را نابود كرده و موجوداتي جديد به وجود بياورند ،بلکه هد آن ان نگ ه داش تن اص و و عقاي د
انساني و تركيب بدن بيولوژيکي انسان با تکنولوژي اس .،ايجاد تعاد ب ين بخ شه اي بيول وژيکي و
تکنولوژيکي بدن يک انسان–ربات ميتواند بسياري از نگرانيهاي بشري مربوط ب ه آين ده را برط ر
سازد؛ منظور از اين تعاد اين اس ،،همان قدركه ميتوان انسان را به ربات شبيهس ازي ك رد ،رب ات را
نيز بتوان به انسان بيولوژيک شبيه كرد .رباتي كه بتواند با محيط زيس ،اود درهمتنيده شود.
ميدان پديداري به باور مرلو پونتي جايي بود كه بدن انسان با محيط پيرامون درهمتنيده م يش د
و انسان ميتوانس ،بهترين گرف ،اود را داشته باشد؛ گرفتي كه ميتواند منج ر ب ه آگ اهي حت ي ب ه
قسم ،نامتعين شود .سااتن فضا و ميدان پديداري براي يک انسان تکام :يافته از جمل ه مه مت رين
اهدا ترا بشري اس .،وقتي آنان اعتقاد دارند كه ميتوانند هوشي فراتر از يک انسان به وج ود آورن د،
حرفشان قاب :باور اس ،،اما زمانيكه آنان از بدنمندي و بدن زيسته سخن ميگويند ،از بدني كه بتوان د
با التفات حركتي اود بهترين گرف ،را داشته باشد ،نقدها به سمتشان سرازير م يش ود.آنان ب ه دنب ا
اين هستند كه بدن انسان تکام :يافته را با محيط پيرامون ا ود تطبي ق دهن د و اعض اي مص نوعي،
هوش مصنوعي قابلي ،ادراک و دريافتي مشابه با هوش انسان و ي ا اعض اي بيول وژيکي ب دن انس ان
داشته باشد .شايد اگر تركيب عناصر بيولوژيک و ماشين هوش مند بتوان د ع الوه ب ر ك اركرد ،س رع،
ادراک انسان را نيز باال ببرد و مصنوعي بودن را از اهن او بزدايد ،جهان ب ا آغ وش ب از از ت را بش ري،
استقبا اواهد كرد .در اين صورت اس ،كه ميتواند به ديگر اهدا آنان انديشيد و آنان را ب اور ك رد؛
اهدافي مث :به حداق :رساندن سن انسان به  400سا و يا بازس ازي ي ک انس ان م رده ب ا ظ اهري
مشابه و ااطراتي يکسان كه بدون باور داشتن به تکنولوژي فکر كردن ب ه آنه ا ميس ر نخواه د ش د.
هرچند كه دغدغههاي اوليه فلسفه ترا بشري ،اين بوده كه راهي براي جاودانگي انس ان يابن د و ب دن
انسان را از فرسودگي دور كنند ،اما با اوانش مرلو پونتي از ب دن انس ان و تعري ف او از آگ اهي ب دن و
مطر شدن فلسفه او ،بدن در فلسفه ترا بشري ،شک :اساسيتري پيدا ك رد .ب دن ديگ ر ي ک جس د
نبود .بدن به مهمترين عنصر و بزرگترين چالش دانشمندان و نظريهپ ردازان ه وش مص نوعي تب دي:
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شد .اكنون در سا  2019و با توجه به پيشرف ،نظريهپردازان ترا بش ري و تأثيرپ ذيري آن ان از مرل و
پونتي بايد گف ،كه انسان-ربات يا انسان ترا بشري ،رباتي اس ،كه بدن اود را با بيشترين س رع ،در
بهترين حال ،گرف ،قرار ميدهد و انساني اس ،كه آنچه از ميدان پديداري درياف ،ك رده اس  ،را ب ا
سرعتي باالتر به شناا ،،آگاهي و علم تبدي :ميكند .تصويري كه فلسفه ترا بش ري از آين ده جه ان
ارائه ميدهد ،تصويري اس ،كه در آن انسان االص به معناي انسان تبدي :نيافته در آن جايي ن دارد و
براي زيستن بايد به موجود تركيبي از گوش ،،اون و فلز تبدي :شد .جه اني ب ا رويک رد كام  :م اده
گرايي كه بسياري از مفاهيم در آن دوباره و اين بار بر اساس انسان دگرگون يافته تعري ف م ي ش وند؛
بسياري از تجار زيستي ما بر اساس زندگي طوالنيتر و سرع ،باالتر ش ک :ديگ ري ب ه ا ود م ي
گيرند؛ كاركرد زبان و زمان عو

ميشود؛ شک :زندگي اجتماعي متفاوت ميشود و ااالق و بس ياري

از هنجارها بر همين اساس دوباره تعريف ميشوند.
«ترا بشري »،تنها فلسفهاي نيس ،كه از آينده و انسان س خن م يگوي د؛ عل م و فلس فهه اي
ديگري نيز وجود دارند كه با محوري ،قرار دادن انسان به دنبا پاس خ دادن ب ه پرس شه ايي درب اره
آينده بشر باشند .موضوع مطر شده در مقاله حاضر به پژوهشهاي تکمي :كننده نياز دارد تا ب ه هم ه
مسائ :مربوط به فلسفه ترا بشري و آينده بشر ب ردازد .مسائلي مث :مرگ ،نيستي ،ادا ،دول  ،،جامع ه
مدني ،طبيع ،و غيره كه هركدام ميتواند موضوع يک مقاله و پژوهش باشد.
منابع
الف -فارسي
 . 1اسپیگلبرگ ،یربرت ( ،)1392جنبش پديدارشناسي–درآمد تاريخي ،ترجموة متوعاد علیوا،
جل  ،2چاپدوم ،تهران :انتشارات مینای خرد.
.2

باستروم ،نیک ( ،)1384فرا انسانگرايي ،ترجمه حتین جاادی صادق ،تهران :باشوگاه ان سشوه
(چاپ الکترونیک ) ،بایساب ش ه در ساس

.3
.4

.https://ketabfarsi.ir

کارمن ،تیلار ( ،)1390مرلو-پونتي ،ترجمة متعاد علیا ،چاپاول ،تهران :انتشارات ققناس.
........................................................

؛ ب .ان.ینتن ،موار

( ،)1394مرلو پونتي؛ ستايشگر فلس فه ،ترجموة حانیوه ساسوری،

چاپدوم ،تهران :انتشارات ققناس.
.5

ماتیاس ،ارسک ( ،)1389درآمدي به انديشههاي مرلو پونتي ،ترجمة رمضان برخواردار ،چواپ
اول ،تهران :انتشارات گام نا.

.6

مرلا پانت

.7

یراری ،ساوال ناح ( ،)1397انسان خداگونه ،ترجمة ییرا عال  ،چاپاول ،تهران :انتشارات نشر نا.

 ،مارسس ( ،)1394جهان ادراک ،ترجمة فریاد جابراالنصار ،چاپدوم ،تهران :انتشارات ققناس.

89

 كريمي و اردالني/ بدن زيسته مرلو پونتي و جايگاه بدن در فلسفه تَرا بشريت

 التين-الف
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Bostrom , Nick .(2015) What happens when our computers get smarter
than
we
.TED
Talk
available
at
:
https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_co
mputers_get_smarter_than_we_are?language=en
Bostrom , Nick (2005) A History of Transhumanist Thought . Journal
of Evolution and Technology – NO 14, PP: 1-25 , April 2005
Cole-Turner, Ronald. (2011). Transhumanism and Transcendence :
Christian hope in an age of technological enhancement. Washington,
D.C.: Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-780-1.
Hansell, Gregory R; Grassie, William, (2011). H+/-: Transhumanism and
Its Critics. Philadelphia: Metanexus Institute. ISBN 978-1-45681-567-7.
Maher, Derek F.; Mercer, Calvin,. (2009). Religion and the implications
of radical life extension (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan.
ISBN 978-0-230-10072-5.
Merleau-Ponty, Maurice (2005) . Translator : Colin Smith , Editors:
Routledge & Kegan Paul. Phenomenology of Perception ., London :
Taylor and Francis e-Library
Mercer, Calvin; Trothen, Tracy (2014). Religion and Transhumanism :
the unknown future of human enhancement. Westport, CT: Praeger.
ISBN 9781440833250.
Mercer, Calvin; Maher, Derek (2014). Transhumanism and the Body:
The World Religions Speak. New York: Palgrave Macmillan. ISBN
9781137365835.
More, Max; Vita-More, Natasha (2013). The Transhumanist Reader :
classical and contemporary essays on the science, technology, and
philosophy of the human future (1.publ. ed.). Hoboken, N.J.: Wiley.
ISBN 978-1-118-33429-4.
Salamon, Gayle (2012), "The Phenomenology of Rheumatology:
Disability, Merleau-Ponty, and the Fallacy of Maximal Grip", Hypatia,
Vol. 27, No. 2, pp. 243-260.
Vita-More, Natasha (2014) Body by Design . TEDx Talk available at :
https://natashavita-more.com/
Ranisch, Robert; Sorgner, Stefan Lorenz, (2014). Post- and
Transhumanism. Bruxelles: Peter Lang. ISBN 978-3-631-60662-9

