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جهان سوم ،اکثریت جمعیت در زاغهها زیست میکنند و روند ر و
به گسترش شهرنشینی نه ناشی از توســعه اقتصادی بلکه کامال
منفصل از روند توسعه اقتصادی در شهرهاست.
به گمــان ديويس ،برنامههــاي تعديل ســاختاري را ميتوان
سرآغاز سرطاني شدن رشد زاغهنشــيني و فقر دانست .تعديل
ســاختاري دربرگيرنــده مواردي بــود اعم از كوچك شــدن
بخش دولتي يا عقبنشــيني دولت از حوزه خدمات عمومي،
خصوصيسازي گســترده ،قطع بودجههاي عمومي و رفاهي
(به بهانه صرفهجويي) ،قطع سوبسيدهاي اقتصادي ،آزادسازي
قيمتها و ...که به واســطه همين سياستهاي بيرحمانه است
که در پی آن شــاهد پديدههايي چون پايين آمدن دستمزدها،
باالرفتن قيمتها ،صعود نجومي نرخ بيکاري و فقر بودیم و در
همه اين بحرانها ،نقش دخالتي دولت براي بهبود وضعيت به
حداقل ممکن ميرسد .با همه اين احوال ،رشد سرطاني شهرها،
بهويژه در جهان سوم ،با ســرعتي روزافزون تداوم دارد و فقر و
فالکتي توحشآميز را با ابعادي خيرهکننده و بيسابقه در سطح
تودههاي مردم ميپراکند.
مدرنیته و عناصــر اصلی آن ماننــد عقلمحــوری ،فردگرایی،
آزادیخواهــی ،تجربهگرایی ،ســودمندگرایی و ســرمایهداری
تاكنون به اشکال مختلف مورد نقد متفکران واقع شدهاند .كتاب
«جماعتگرایی ،فضیلتمحوری و سیاست» کانون تمرکز خود
را بر نقدهای جماعتگرایانه «الســدیر مکاینتایر» نســبت به
ابعاد اخالقی و سیاسی مدرنیته استوار ساخته است .مک اینتایر
متفکری بحراناندیش اســت که از بحران دنیای مدرن با عنوان
«بحران اخالقی» نام میبرد.
هسته مرکزی نظام فکری مکاینتایر ناظر بر این موضوع است که
نظامهای سیاسی دنیای مدرن دچار یک بحران اخالقی شدهاند
که او آن را در قالب «بحران اخالقی عاطفهگرایی» تجزیه و تحلیل
میکند .از نگاه این متفکر ،انحطاط اخالقی در یک سیر قهقرایی از
عصر روشنگری آغاز شده و تاکنون ادامه دارد .مکاینتایر با تصویر
نظام اخالقی و فکری دنیای مدرن بهمنزله یک کل ،به سراسر آن
نقدهای ویرانگری وارد میسازد .مکاینتایر مهمترین اثر خود،
«در پی فضیلت» را با دعوت اهالی اندیشــه به تصور یک دنیای
خیالی آغاز میکند .او به آنها هشدار میدهد تا آثار مخربی مانند
آلودگیهای زیستمحیطی ،فجایع ناشی از کاربرد علمژنتیک،
آلودگی و مضرات نیروگاههای هستهای و غیره را که فردگرایی،
علمگرایی ،تکنولوژی و ســرمایهداری مدرن در دنیای معاصر بر
جای گذاردهاند در نظر گیرند.
مکاینتایــر همچنین معضل اصلی دولت ســرمایهداری مدرن
را وضعیتی میدانــد که بنابر اصطالحات ارســطویی «حرصو
طمع» نامیده میشود .میل به داشــتن هرچه بیشتر کاال و ابزار
پایه اصلی اقتصاد مصرفی و ســرمایهداری معاصر است و دولت
مدرن در خدمت نیروهای مسلط در چنین اقتصادی است .به نظر
این اندیشمند منتقد ،نظام سرمایهداری ساختار و ماهیت جوامع
مختلف و زندگی شــهروندان را در روند تحققبخشیدن به یک
زندگی فضیلتمندانه با آسیبهایی جدی مواجه کرده است .از
اینرو ،مکاینتایر در نتیجه سلطه چنین شرایط در آثارش تالش
میکند ضمن شناخت اوضاع نابســامان موجود ،راهکاری برای
لوفصل مسائل و معضالت ناشی از مدرنیته معرفی کند .پرسش
ح
این اســت که در نظام فکری او چه امکانی برای رهایی از بحران
اخالقی عصر مدرن وجود دارد؟ در پاسخ با ابتنا بر رهیافت «منطق
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درونی» توماساسپریگنز ،این فرض بررسی شده که او برای رهایی
از بحران اخالقی دنیای مدرن که ریشــههای آن را در فردگرایی
افراطی لیبرال و اخالق سودمندگرا جستوجو میکند ،بازگشت
به فضایل موجود در فلسفه اخالقی و فضیلتمحور ارسطویی را
تجویز میکند .اگرچه این اندیشمند جماعتگرا با نقدهای نیچه
به مدرنیته و با آسیبشناسی اخالق او از تجدد همدلی دارد ،اما
در نهایت راهحل او ناظر بر بازگشت به اخالق فضیلتمحور است؛
اخالقی که بیش از هر جا در یونان باستان و بیش از هر متفکر دیگر
توسط ارسطو نظریهپردازی شده بود .نهایتا اینکه مدعای اصلی
مکاینتایر این است که انسان معاصر باید از فردگراییافراطی و
زیادهطلبانه در جوامع سرمایهداری مدرن به سوی ساختارهای
همبســتگی جمعی ،خواه قدیمی ،خواه جدیــد ،حرکت کند و
پروژه او پیگیری رهاییبخشی انســان معاصر از چنین وضعیت
نابسامانی است.
«تیتوس لوکرتیوس کاروس» ،شاعر و فیلسوف اپیکورگرای اهل
روم باستان بود كه در سده نخســت پيش از ميالد ميزيست .از
جمله آثار بهجا مانده از لوکرتیوس میتوان به منظومه بلند «در
باب طبيعت چيزها» اشــاره کرد که در آن به نظریه اتمی قدیم
پرداخته اســت .اين كتاب یک دیوان شــعر آموزشی است که با
هدف توضیح فلسفه اپیکوری براي مخاطبان رومی سروده شده
اســت .لوکرتیوس ،پیش از مرگش نتوانست اين كتابرا منتشر
کند و پس از مرگ او ،سیسرون کتاب منتشر نشده لوکرتیوس را
گردآوری و منتشر کرد .لوکرتیوس در کتاب خود ،درازدستیهای
حاکمان را نکوهش کرده و سرچشمه تیرهبختی آدمی را افتادن
در دام پندارهای خام و خرافات میدانــد .او در پی این بود که با
پیدا کردن سرچشــمه علمی پدیدههای طبیعت ،ذهن مردم را
از خرافات رهایی دهد تا به رستگاری برسند .لوکرتیوس از اصول
اتمگرایی ،ماهیت ذهن و روح ،توضیح حس و فکر ،پدید آمدن دنیا
و پدیدههای آن و چندین پدیده آسمانی و زمینی سخن میگوید.
جهانی که در این اشعار توصیف شده بر مبنای این اصول فیزیکی
و با هدایت بخت و بدون دخالت غیرمادی ایزدان ســنتی رومیان
کار میکند .لوكرتيوس شعرش را با سرودي آتشين در ستايش از
ونوس ،الهه عشق آغاز ميكند« :كسي كه آمدنش به هنگام بهار
ابرها را پراكنده كرده ،آسمان را لبريز از نور و روشني ساخته و كل
جهان را پر كرده است از ميل و نیازهای ديوانهوار» .اين شعر بيش
از هزار سال جزو آثار «گمشــده» بود و به صورت اتفاقي در قرن
پانزدهم دوباره كشف شد.
در كتاب «چگونه جهان مدرن شد؟» استیون گرینبلت ،پژوهشگر
برجســته آمريكايي ،شــرحي گيرا از چگونگي كشف دوباره اين
كتاب كه مقارن با دوره رنسانس و زايش دنياي مدرن بود به دست
ميدهد .او با کندوکاو در اين كتاب كه آن را «یکی از اثرگذارترین
آثار ادبی همه دورانها» ميداند ،تصویری زنده و روشن از گذشته
و خطي كه دنياي باستان را به دنياي مدرن وصل ميكند به دست
میدهد .گرینبلت استاد علوم انسانی در دانشگاه هاروارد است و
از جمله آثار او کتاب «اراده در عالم :شکســپیر چگونه شکسپیر
شد» است كه یکی از کتابهای پرفروش فهرست نیویورک تایمز
و از نامزدهای جایــزه پولیتزر و جایزه ملی کتــاب برای ادبیات
غیرداستانی محسوب ميشود .خود کتاب «جهان چگونه مدرن
شــد؟» نیز برنده جایزه پولیتزر ســال  ۲۰۱۲برای آثار عمومی
غیرداستانی و همچنین جایزه ملی کتاب سال  ۲۰۱۱برای ادبیات
غیرداستانی بود.

