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  پیشگفتار
  
  

.  فـراهم آمـد    ۱۳۸۳/۲۰۰۴سـال   دو مـاه در     -يکياين نوشته در    بخش عمده   
. انتـشار دادم " زمانـه " اصلي آن را بازخواني کردم و در سـايت  پارهشش سال بعد   

کـردم کـافي      فکـر مـي   . منتشر کنم  خواستم بالفاصله آن را به صورت کتاب        مي
تر آن است کـه    فرصت نشد، و درست   . ا بنويسم   است يک روز بنشينم و مقدمه     

انگيزگـي مـن بـه يـک سـرخوردگي در دوسـتي        بي. بگويم انگيزه کافي نداشتم   
سرخوردگي در برخي افراد منـشأ فعـل اسـت، در مـورد مـن باعـث         . گشت  برمي

  .انفعال شد
خوانيـد، بحـث بـا آرامـش        نوشتن آنچـه در پـي مـي         من برا  آغازينانگيزه  

م بود و چنين برداشت کرده بودم که حرفش اين است           اندوستاز  دوستدار بود که    
در تفکـر   " امتنـاع "که ايرانيان فرهنگ بحث و انتقاد ندارند و اين برايشان تا حد             

ت اما درگير بحث با خود او که شدم دريافتم او الزم اسـ  . آفرين شده است    مشکل
اين تجربه مرا غمگـين کـرد و باعـث          . را در خودش بجويد   " امتناع"ابتدا مشکل   

حتـا  . او از انتقاد من برآشـفت . ها اکراه داشته باشم شد که از انتشار اين يادداشت     
اين موضـوع کـه بـه اصـل سـخنش       نفس بانشده بود، ر  زماني که چيز منتش   

منتشر شـد،  " نقد آگاه "ها در     تاز يادداش  و وقتي بخشي  . انتقاد دارم، مسئله داشت   
 کـه فلـسفه    نيـست چنان برآشفته شد که به واکنشي رو آورد که در خور فـرد    
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اگر به جـا  . تر کرد اين واکنش مرا غمگين. و تدريس کرده استتحصيل کرده   
فرهنگ تفکـر  گفتم که نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد و در واقع        خود او بودم مي   

  .کردم تر آن است که فکر مي جد
ا ديگـر   پس از چند سال وقتي متن را بازخوانـدم، دوسـت داشـتم بـه گونـه        

زمـانش هـم    . اما اکنون ديگر حال و حوصـله بازنويـسي را نـدارم           . نوشتمش  مي
برا من چندان جالب نيـست؛      . کنم  به عنوان خاطره منتشرش مي    . گذشته است 

  . در روزگار کذاشايد ارزش اندکي داشته باشد از نظر ثبت وقايع فکريهاما 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ارجاع
  :ها آرامش دوستدار نقل قول شده است ها از کتاب در اين نوشته از اين چاپ

 ۱۳۸۳پاريس : امتناع تفکر در فرهنگ ديني، انتشارات خاوران  
 فـرانتس کافکـا و ژان پـل   : ر پرسـيدن ها تيره، به انضمام آزموني د  درخشش 

  ۲۰۰۷/۱۳۸۶: سارتر، چاپ سوم، کلن
        چاپ دوم، پاريس   )ني و ديد علمي   بينش دي (مالحظات فلسفي در دين و علم ،: 

  ۱۳۸۱انتشارات خاوران 
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  مقدمه 
  
  

 محـور آن    ِ در ايران کـه مـضمون      هر گونه تالشِ جامعِ فرهنگي و سياسي      
ايـن نکتـه مهمتـرين      . انجامد  احياگر باشد، به بازتوليد ناداني و سرگشتگي مي       

امش دوسـتدار اسـت، بـه سـخن دقيقتـر مهمتـرين برداشـت               دستاورد فکر آر  
ا است کـه بـه نظـر نويـسنده نيکوسـت از آثـار او داشـته باشـيم و                       استنتاجي

 ةزير ضمنِ اذعان بـه نقـشِ روشـنگران    ةنوشت. ماندگار اثرگذارش را آرزو کنيم    
  ايراني، که در مـتنِ »امتناع تفکر در فرهنگ ديني  « ١ژرف، از برنهشت   ةاين نکت 

بخـش  انتقـاد در  . کنـد  گسترش آن اين نکته پروريده شـده اسـت، انتقـاد مـي     
کارهـا اصـليِ دوسـتدار را        ةرود و مجموعـ      نکته به نکته پـيش مـي       نخست

 ةپوشاند، بي آنکه خود را درگير جزئيات آن کارهـا کنـد و بـه شـکل و شـيو                   مي
ا  ان و شيوهکند و زب  شان مي   هايي که دوستدار بررسي     پردازشِ نظر، يعني نمونه   

کنـيم   عمدتاً تالش مي . برد، حساسيت نشان دهد     ها به کار مي     که در اين بررسي   
فرهنگ خود را مستقيم و استداللي عرضه کرده بود،          ةدريابيم اگر دوستدار فلسف   

  .خطوط اصلي سيما آن چه بودند

                                                   
 Thesis تز -١
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اصلي، پابرجـايي خـود را نـشان         ةعنوان مسئل   با هر رويکرد واقعيت دين به     
در ايـن   . شـود    نوشته، سرراستانه به دين پرداختـه مـي        بخش دوم در  . دهد مي

شود که اگر شاخص تفکر را تفکر علمي بگيريم، برخالف باور      بخش برنموده مي  
اسـالم  .  نه ممتنـع، بلکـه ممکـن اسـت         ٢مآب  دوستدار تفکر در فرهنگ اسالمي    

فاصـله   ة و درجـ ، در حد که دين را بتوان عقالني دانـست،   ديني است عقالني  
 هـا  فرهنـگ اگـر در    . گرفتن آن از جادو به ميزان يهوديت و مـسيحيت اسـت           

متأثر از اين دو دين فکر کردن ممکن باشد، در اسالم نيز، کـه آيـين خويـشاوند       
در اين بخش اساس برداشت دوسـتدار از ديـن بـه مثابـه           . آنهاست، ممکن است  

بيني دوسـتدار، آن      کپارچهدهيم ي   کنيم و نشان مي     ا اجتماعي را نقد مي      مؤسسه
کارانه است  نهد، نظر محافظه  دين و جامعه را در پيوند با يکديگر مي         اوگاه که   

 و انتقاد درآيد، به راديکاليسم دور انداختن طـشت  نظرِيک که چون به صورت    
  .رسد  مي با همبچه

 بر روش تمرکـز دارد آن هـم از راه مقايـسه رويکـرد آرامـش                 بخش سوم 
  . ماکس وبردوستدار با

نگـريم و برنهـشت       بيشتر به کار دوستدار مي    ه   با فاصل  چهارمبخش   در  
او در مورد امتناع تفکـر را بـا برداشـت جـواد طباطبـايي در ايـن بـاب مقايـسه                      

هايي نيز به نظر عبدالکريم سروش در مـورد لـزوم             در اين بخش اشاره   . کنيم  مي
  .شود  مي»اعتزاله تجديد تجرب«

بحـث  : شدني هـستند   اين نوشته به اين صورت نيز توجيه   بخش چهارتفکيک  
در گيـر  در بخـش يـک   . بر سر امتناع انديـشه در فرهنـگ دينـي ايرانـي اسـت        

ِ   کيفيت وج  شويم با   مي در کـه دوسـتدار بـه آن    -، يعني بـه آن بـودن   "در"ود

                                                   
٢- Islamicate  
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 بحث عمدتا بر سر اين است که انديـشه چيـست و             مدر بخش دو  . پرداخته است 
 بخـش سـه   . و چه نقشي دارد و برداشت دوستدار از آنها چيـست دين کدام است  

 چهـار  در بخـش  .کنـد  همين موضوع را از راه مقايسه با ماکس وبر بررسـي مـي   
شـود،   بحث بر سر ايران و ايراني است و در آن به آن من يا ماهايي پرداخته مـي  

  .که انديشيدنشان گويا امر ممتنع است
، کـه   ۱۳۵۷او پـس از انقـالب       . ي ماسـت  دوستدار يکـي از منتقـدان فرهنگـ       

، »از ماست که بر ماست    «پيشتاز اين انديشه بود که      شود،    خوانده مي » اسالمي«
پرت و تـا کنـون    ةاين انقالب و حاکميت برخاسته از آن نه از خارج و نه از گوش    

. مند جامعـه بـرون آمـده اسـت     دار و سنت کوير، بلکه از دل فرهنگ ريشه     ةناديد
ايراني دوران مشروطيت نيز به فرهنگ نظر داشـتند و معتقـد بودنـد       روشنفکران  

ايران افزون بر يک سامان سياسي درست نيـاز بـه تحـولي فرهنگـي                ةکه جامع 
ا از انتقاد فرهنگي به  ها قو آنان نمونه. دارد برا اينکه بتواند پيشرفت کند    

از خرافات تأکيدها   تأکيدها آنان بر لزوم باسواد شدن و دور         . اند  جا گذاشته 
گروهي از آنان انتقاد فرهنگي را تا حد انتقاد از ديـن، کـه بـه         . بجايي بوده است  

زننده است، فراکشاندند و اين انتقاد را تـا         –ريشه–راستي شرط هر انتقاد ژرف به     
نقد ايدئولوژ  . داد، پيش بردند    شان اجازه مي    جايي که دانش اجتماعي و تاريخي     

روشـنفکران ايرانـي بـا تـأثير        .  خود به اين ايدئولوژ آلوده بود      ديني اما ا بسا   
ساز به تدريج از فرهنگ  ها آمريکايي مدرن    گرفتن از مارکسيسم و نيز نظريه     

،  معطوف کردندساختار اجتماعي و دستگاه سياسي   رو گرداندند و توجه خود را به        
د غالب شد کـه بـا   اين دي. هايي عمومي  پايه تحليل آن هم منتزع از فرهنگ و بر      

دگرگون شدن نظم اجتماعي باورهـا و الگوهـا رفتـار کهـن خـود بـه خـود         
 بـا  در اواخر دوران شاه روشنفکران مسلمان، عمدتاً    . يابند  ها مدرني مي    جانشين

ها آخرِ مبارزه با استعمار،      يافته در مرحله    گرايي رواج ـسومـتأثير گرفتن از جهان   
بلکـه از اروپـا برخاسـته بـود، از            نه از خود جهان سـوم       عمدتاً که موجي بود که   
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کـرد  يرو. بـاور فرهنگـي گرويدنـد    شناختي بريده و بـه خـاص   باور جامعه  عام
انقـالب و حکومـت    برآشـوبنده گير به فرهنگ اما پـس از تکـان فرهنگـي           همه

 بـه    رو آوردن    اصـلي  ان آغـازگر   يکـي از   . آغـاز شـد    اسالمي شکل گرفته با آن    
 ة در نـشري پربازتـابش هـا    آرامـش دوسـتدار بـا مقالـه      ، در ايـن دوره    ٣فرهنگ

امتناع تفکر : اند هايي که عنوان آنها معرف فکرِ دوستدار شده         مقاله ٤ست،"الفبا"
اين فضلِ تقدم را بايستي برشناسـيم و بـه خـاطر آنچـه از            . در فرهنگ ديني  

ـ    ايم و تکاني که از انديشه     دوستدار آموخته  ايـم، از و   ز او خـورده هـا تنـد و تي
  .سپاسگزار باشيم

اش،   زننـدگي  -ريـشه  -  با وجود بـه    ٥ انتقاد ايراني،  cultural turnاين  
دوستدار نيـز بـه ايـن فکـر وفـادار         . خود پيراسته از ايدئولوژ ايراني نبوده است      

مانده است که حامـلِ تـاريخي ثـابتي بـه نـام ايـران وجـود دارد و ايـن حامـل               
باور درسـت همـان      اين دو . شناسانه است   ني و تقريرشدني در متني ايده     برشناخت

ئولوژ ايراني هستند که ناسيوناليـسم ايرانـي روايـت لُختـي از آن               بنيادها ايد 
 پس در اين نوشـته    . نوشته اختصاص به اثبات اين ادعا دارد       چهارمبخش  . است  

 ايـدئولوژ   هـا   شـکل دوستدار به عنوان يکـي از       ه  ، نقد دين به شيو    در نهايت 
  . شود ايراني معرفي مي

بـه راسـتي محمـلِ يـک        حامـل تـاريخ ايرانـي       ايدئولوژ نهـاد      بر پايه اين  
يا به اصطالحي ديگر ذهنيت است و تاريخ آن همچون          ) سوبژکتيويته(نهادگاني  

اگـر ايـن ذهنيـت را دينـي تـصور       . شدني است   تاريخ يک ايده يا ذهن بررسي     

                                                   
٣- cultural turn چرخش فرهنگي 
 .۵ تا ۱، شمارة ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۱  پاريس،-٤
  :روشنفکران ايراني بنگريد به" ها فرهنگي چرخش" در مورد -٥

 .۱۳۸۶، مرداد ۷۴. ، شنگاه نونشرية : ، در"فرهنگ، بدون محور و مرکز"محمدرضا نيکفر، 
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 مـا   ه چه موضعي در برابـر ديـن داشـته باشـيم، ايـدئولوژ     کنيم، بسته به آن ک    
ممکن است همچون دوسـتدار شـويم کـه مـانع نجـات را ديـن              . کند  تفاوت مي 

  .کند ديني بگرويم که دين را راه نجات معرفي مي ةبيند، يا به يک نحل مي
. ا است بـا الهـام از مـارکس و انگلـس     برساخته" ايدئولوژ ايراني "اصطالح  

اين ايدئولوژ را، از وجـه موضـع انتقـاد آن برابـر         " ايدئولوژ آلماني  "آنان در 
  :اند دين، اين گونه معرفي کرده

کل نقد فلسفي آلماني از اشتراوس تا اشتيرنر محدود به نقد تـصورات دينـي      «
اينکه آگاهي دينـي و تـصور    . عزيتمگاه، دين واقعي و االهيات اصيل است      . است

پيـشرفت در   . هايي متفاوت مشخص شده است       صورت ديني چيست، در ادامه به    
اين بوده که آن تصوراتي که به لحاظ مابعدالطبيعي، سياسي، حقوقي، اخالقـي و     

تـصورات دينـي يـا االهيـاتي     ه اند، همه را زير حوز از نظرها ديگر سلطه داشته 
به همين سان آگاهي سياسي، حقوقي و اخالقي را آگاهي دينـي يـا            . اند  گنجانده

را دينـي   " انـسان "هياتي و انـسان سياسـي، حقـوقي و اخالقـي و در نهايـت                اال
مـسلط،  ه گام به گام هر رابطـ . اند فرض تلقي کرده    دين را پيش  ه  سلط. اند  دانسته

دين دانسته شد و به کـيش محـول شـد، کـيش حقـوق، کـيش دولـت و        ه  رابط
زميـات بـوده   همه جا سر و کار انسان با جزميات و بـاور بـه ج      . همانندها اينها 

  ٦».است
مارکس و انگلس در برابر اين ايدئولوژ منتقـد ديـن، ايـن انديـشه را پـيش              

ا توجـه شـود کـه موضـوع ايـن        گذارند که بايـستي بـه آن روابـط واقعـي            مي
اين به اين معنا نيست که آنان مخـالف         . ايدئولوژ را ايجاد و ايجاب کرده است      

. انـد  شان را با انتقاد از دين آغازيـده    انتقاده  خود آنان انديش  . انتقاد از دين بودند   

                                                   
٦- Karl Marx, Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 3. 
S. 18. 
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نقـد اجتمـاعي و    .شـرط هـر نقـد اسـت      مارکس معتقد بود که نقد دين پـيش       
ـ  . گـذرد  شـود، امـا از آن درمـي    سياسي مدرن اساسا با نقد دين آغاز مي      ه بـه گفت

شود، نقد دين بـه نقـد حقـوق، نقـد      نقد آسمان به نقد زمين تبديل مي«مارکس  
  ٧.»نقد سياستاالهيات به 

ارزش اسـت و  ه ماند، زيرا دين يک منبـع عمـد   با وجود اين، نقد دين مهم مي   
افـزون بـر ايـن، بررسـي     . کشد   کار را به ناگزير به نقد دين هم مي         ها  ارزشنقد  

توان  تاريخي چه بسا بررسي دين را بايسته کند، بررسي چيز را که نمي       ه  گذشت
. سـازند   ميها  انسان دين را . اعي فروکاست آن را به تمامي به روابط اساسي اجتم       

 را در نقـش  ديـن عکس قضيه هم صادق است و درست به اين خـاطر بايـستي            
شـود،   اما در هر حال، آنچه دين هـست و آنچـه مـي    .اش نيز بررسي کرد  سازنده

. اجتماعي اسـت ه دين يک پديد. تنها با نظر به روابط اجتماعي درک شدني است  
هـايي دارنـد،    اسم - م بدانيم، چه دارا وجود واقعي      توه چه آنان را   - خدايان

يعني در زبان انساني حضور دارند و همين کافي است که رابطه با آنـان کيفيتـي    
 دارا بنيـاد    ٨، هر شکلي هـم کـه داشـته باشـد،          "دينيه  تجرب. "اجتماعي يابد 

  ٩.اجتماعي است

                                                   
٧- Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, 
in: MEW.Bd 1. S. 379. 

  :بنگريد به" ديني تجربه" مفهوم ه دربار-٨
 William James: The Varieties of Religious Experience, 1902. 

انسان همواره از . ح دادشناسانه توضي ها جامعه توان دين را تنها و تنها با مفهوم  با وجود اين نمي    -٩
اسـت و ايـن   ) ترانـسندنتال (انسان موجـود فرارونـده   . رود موقعيت مشخص زيستي خود فراتر مي   

ها طبيعي و اجتمـاعي او فروکاسـتني    چيز نيست که به واقعيت مشخص وجود او يعني فاکت    
انـسان در  . گـردد  پذير آنچه هست، برمال مـي      درست به خاطر اين فراروندگي است که پايان       . باشد

سازد و ما آنها را هر قدر هم که فرودآوريم، باز چيـز فروناکاسـتني    ها را مي اش فرارونده   فراروندگي
 .دارند
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بـا نقـد ديـن در عـصر     شروع نقد اجتماعي . ها مختلفي دارد  نقد دين انگيزه  

 ةآفرينـان صـحن     روند نقش   هايي است که مي     گير جمع   جديد، همزمان با شکل   
نقـد دينـي تبـديل بـه نقـد موانـع ذهنـي              . است" ملت"جمع اصلي   . تاريخ شوند 

انگارانـه   گيرند کـه آن را ذات    يک ذهن جمعي در نظر مي     . شود  پيشرفت ملي مي  
ـ ه  نتيجـ . پندارنـد   دارا هويتي جوهر مـي     غفلـت از    hypostatization١٠ن  اي

اين درست آن چيـز     . کند  ا است که دين از طريق آنها عمل مي          روابط واقعي 
، بدان صورتي بروز کـرد  ١١است که در ميان ملت آلمان، که دچار تأخير ملي بود       

  .اند  نام نهاده»ايدئولوژ آلماني«که مارکس و انگلس بر آن 
، نقــد ملــتايــدئولوژ ايرانــي هــم بــه عنــوان ايــدئو ــ لوژ انتقــاد ه باوران

را زير اين مفهوم     آرامش دوستدار     فکر نوشتهاين  من در   . ماندگي ملي است    عقب
باورانـه از     انتقـاد ملـت   ه  اش در محـدود     تيـز و تنـد    ه  تحليل او با هم   . ام  برده

چارچوب کلي نقد من، نقد نقـد     . عاملي است که سد راه پيشرفت ملي بوده است        
  . ماندگي ملي است قبعه باوران ملت
  
  

                                                   
، شخص    ذات -١٠ ، جوهرانگار ، واقع   انگار فرهنـگ  "ها داريوش آشور در  برابرنهاده(انگار  انگار

 ").علوم انساني
  :ايي که در آلمان برانگيختهه ام به اين کتاب است و بحث اشاره -١١

Helmuth Plessner: Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit 
bürgerlichen Geistes.Stuttgart 1959, zuerst Zürich 1935 (udT Das Schicksal 
deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche). 
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  بخش نخست
 
 
ـ ي ا فرهنـگ ه   آرامش دوستدار دربـار    ادي بن داور. ۱ ـ ي د يران  و   آن  بـودن  ين
ال در نظـر   يکـ  راد ير را دوستدار در مفهـوم     کتف. ر در آن است   ک تف ن بودن کنامم

 به آنها يي پاسخگو ال و تالش در جهت    يک راد ها  پرسش  طرحِ ييتوانا: رديگ  يم
ه آمـاده باشـد     کـ  ياليکـ  راد رِکـ تف. بردار نباشـد    ه پرسش ک يجوع به سنت   ر بدون

 ه گرفتـارِ ک قرار دارد   رک تف در مقابلِ ،  ندکل  يز به مسئله تبد   ي خود را ن   ادهايبن
ال يکـ  راد رِک آن تف  انونکه در   ک يد فرهنگ يگو  ي دوستدار م  ١٢. است »يروزمرگ«

ـ ي بودن د بماند و عاشه عاديه همکوم به آن است    کند، مح يننش   گرفتـارِ يعن
ـ کـ  ي هستند و ما تـا زمـان   روزمره عاديه در زندگک بودن   ييباورها چ يهـ  يه ب

 خـود را   ي آنهـا زنـدگ  م و بـر روالِ    يريگ  يط برم ي آنها را از مح    پرسشگره  شياند
ـ گو يپـس دوسـتدار نمـ   . ميآنهـا هـست  ه  م، در چنبر  يبر  يش م يپ ر کـ ه مـا ف کـ د ي

ه کـ  ي سـنت م در چـارچوبِ   ينک ير م ک ف عاده ما   کن است   يحرف او ا  . مينک ينم
ـ ندي ب رعادي بخواهد غ  يسکو تا   ،  ندک يق م ي بودن را تشو   عاد آن سـنت   شد،  ي

                                                   
  :دوستدار از روزمرگي بنگريد بهدرباره درک آرامش  -١٢

 .۱۳۴۱۴۵. ، صصها تيرهدرخشش: آرامش دوستدار
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ـ  عريزد، از جمله با خشونت   يخ  ي برم  با و  به مقابله   دوسـتدار متوجـه    انتقـاد .اني
 يـک   ذاتهمچـون ه کـ ، بليفرهنگـ ه عنـوان عارضـ   ابتذال است، ابتذال نـه بـه   

  .فرهنگ
. ميرسـ  ي نمـ يسانيک ها جهي آن اما به نت فرهنگ و ابتذالِ يک  بودن ينياز د 
 خـود   حامالن خاص   ييها  ل در دوره  ين دل ي باشد و به هم    ينيتواند د   ي م يفرهنگ

ـ يهـر د   . سوق دهـد   رعادي غ ييارهاک را به سو    آغـازِ ه در دورم  کـ  دسـت  ين
تـوان در     ينمـ . زند  ي را به هم م    يشگي هم  است و روالِ   رعادي غ شي خو استقرارِ

 يکـي  بـودن را     ي روزمرگـ  بودن و گرفتـارِ     يني د ارِي فرهنگ دو مع   هنگام سنجشِ 
 را بـا  يمنـش ه نتوانـد  کـ  يياز دارد، تـا در جـا  ي آنها ندوستدار به هر دو  . گرفت

تش را بازنموده   ي ماه ن راه ي و از ا   دي مبتذل بودنش را برنما    ح دهد، ي توض يينخويد
 يرانک نظر دارد، روشنف    ايراني "رانکروشنف"شتر به   ين رابطه دوستدار ب   يدر ا . بداند

ـ اند  يني د ر بودنشان در صف   کلِ روشنف يه به دل  ک رنـد، امـا در    يگ  يشان قـرار نمـ    ي
ـ . ن ندارند يد ة از گرفتاران در چنبر    يمک   دست  در پرسشگر  يناتوان ان از ديـد    آن

 اسـت از  يبـ کيز تريـ شـان ن    العـاده   فـوق ارهاکاند،   اند، عاد   هيما  ي ب دوستدار
ـ  د فراتـر از افـقِ     آنـان    هـا   ان فرآورده يآنچه از م   ؛ عاد عنصرها  روزمـره   دي

ـ کي تر  صـورت  يـک ن است تنها به اعتبـار       کند، مم ينش  يم  ، عـاد رعـاد ي غ يب
  .نباشد

، برد ار ميک به ي انسان  وجود لِي را در تحل   »يروزمرگ«دگر اصطالحِ   ين ها يمارت
هـا و   اوکـ نجکباختـه در   هـوش ، يعنـي   استلينااصبه پندار او  ه وجودکآنگاه  
 ه چـون خـود  کـ  اسـت  ييها  ابزارها و آدمشده در جهان  روزمره و گم ها  يوراج

نـد،  ک ي استفاده نم وجودن مفهومِين اصطالح در اي دوستدار از ا   .اند  لي نااص و
 يه روزمرگـ کـ ژه بدانـد    ي و زي را چ  يراني انسان ا  د وجود يند با کن  يچون اگر چن  

 را بدان اختـصاص  ي خاصد فصلِي باي انسان وجودلِي خود را دارد و در تحل خاصِ
ار کـ ن اصطالح را بـه    يژه ا ي و يِفلسف ةي داع يک  بدون وه ا کرسد    يبه نظر م  . داد
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ـ  را بـه ا يسک ،ينيد ه جامعازه در انتقادش    ک آن  برا او صرفاً . رديگ  يم ن بهانـه  ي
. ز گشوده اسـت يحمله را نه ين زاوياب از انتقاد نگذارد،     ينص  يست، ب ين ن يه متد ک

دوسـتدار  انگـار   . دهـد   ياش را از دسـت مـ        يدستيک،   انتقاد ار اما طرحِ  کن  يبا ا 
ـ  ين نمرد، خوشحال  ي د  به طاعون  يسکد اگر   يخواهد بگو   يم  نداشـته  مـورد   ي ب

ـ  ي روزمرگـ  را وبـا  يباشد، ز   دوسـتدار از  . او را از پـا درخواهـد آورد  يگيمـا  ي و ب
ـ در ا .  و بـس   ندک يز استفاده م  يآم   سرزنش ييمعنا در   »يروزمرگ«  ن معنـا طبعـاً    ي

ـ  م گـذار   آن تفاوت  ةيه برپا ک را داد    يست بدان آن دقت و صراحت     ين ن کمم  اني
ـ ي مختلف، د  ها  فرهنگ در   يروزمرگ ـ  و غين ـ يد رِي ـ ، مين ، يروزمرگـ . سر شـود ي
 دارد،  خـود را هـا  بار سالتکها و  تيها و جذاب  ها و بد    ي است، خوب  يروزمرگ
  .  آنسو  جهان باشد چه در آنسو نيا چه در
  
ـ زِيته لب.  استييگرا  دوستدار نخبه ه   دوگان ارِيمعه  گانيه  شير. ۲ دوسـتدار  ه  حمل
شـود   ي او از فرهنگ خالصه مگزارشِ.  ابتذال است   به سو  ييگرا   نخبه لِيبه دل 

ـ ه ا کـ ند  کند ثابت   ک ياو تالش م  .  آن  از نخبگان  ا   عده نشِي از ب  يبه گزارش  ن ي
ـ  ندارنـد،  يعي بـد رِکاند، ف هيما يبه نباشند کنخو هم  يند، د ينخويدنخبگان   ا اگـر  ي

ـ  د  تـا ظلمـت    وندنـد يپ  يه به هم نم   ک هستند   ييها  دارند درخشش   .نـد ين را بزداي
ـ يفرهنگ با قطع  ه   دوستدار دربار  ها  گزاره ـ وار تقر   ياضـ ي ر يت ـ ا. انـد   ر شـده  ي ن ي
ـ  ن کـي  مت يچ اسـتدالل  يت بـر هـ    يقطع ـ  ا  بـرا  ي، اسـتدالل  ستي  مِيه تعمـ  کـ ن  ي

  ١٣.ندک را موجه  موردها ها و ارزشگذار ي بررسها جهينت
  

                                                   
 مـصرح  ةخواست در اين مورد استدالل صريحي داشته باشـد، نخـست بـه يـک فلـسف                 اگر او مي   -١٣

 . اين نوشته۱۱در اين باره بنگريد به بند . داشت فرهنگ نياز مي
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 هکـ  داشته باشـد، بـسته بـه آن          ي مختلف ها تواند مضمون   ي م ييگرا  نخبه. ۳
. ارزش دانــسته شــود)  قــدرت، ثــروت، دانــشمــثالً(دام عرصــه کــ در ينخبگــ
 بـسته بـه     ي هر فرهنگـ    ارجِ : است رکتفه  ي از زاو  ييگرا   دوستدار نخبه  ييگرا  نخبه

خـود و   ه   پرسـش دربـار     طرحِ يير توانا کتف. ر است کتف هني آن در زم   دستاوردها
ـ پرسـد،   يه نمـ  کـ  آنست  ير ن ک تف اهلِ.  بر پرسش است   جهان و پافشار   ا اگـر  ي

ـ  راه پنـدارها کشود  راضي مي ا  حاضر و آماده   پرسد به پاسخِ    يم ـ يج دي ـ  ين ا ي
 .دهد ي به او مينيرِديغ

بيـنش   (ن و علمي در ديمالحظات فلسف تابِک دوستدار در  ي فرهنگ انتقاده  يپا
 ةبه اين اعتبار مهمترين نوشت    " مالحظات". شود  ي گذاشته م  ١٤)ديني و ديد علمي   

شود که شاخص آن فکر     ا تعريف     وقتي که دين به گونه    . آرامش دوستدار است  
امتنـاع تفکـر در     "ديگر   - شود  انجام مي " مالحظات" که در    کار - نکردن باشد 

  .ولي کم توجه شده است" مالحظات"به کتاب . نمايد بديهي مي" فرهنگ ديني
برخورد به پرسش را معيارِ جداساز دين، علـم و          ه  دوستدار در اين کتاب نحو    

بـه بـاور او، بـرا ديـن اساسـاً پرسـش مطـرح نيـست، ديـن            . گذارد  فلسفه مي 
پرسـد   دانـد و دينـدار اگـر مـي      را مـي است، يعني پيشاپيش پاسخ  » شناس  پيش«

او در مـسير  . دارد صورتي سـخنورانه   پرسشش تنها  ظاهر است؛  اش  يدنپرس
دينـدار پاسـخش را کـه گرفـت،     .  بگيـرد االهيپرسد که پاسخش را از کالمِ   مي

  .شود مي» معدوم«پرسش به تعبير دوستدار 
  پاسـخِ بـه اعتبـارِ  نـد، امـا نـه    ک ي دوستدار پرسش را معدوم مـ  ز به نظرِ  يعلم ن 

 شناسـانه   پـس  هـا  ه بـا روش   کـ  يه به پاسخ  کني ا ه به اعتبارِ  کش، بل ا  شيشاپيپ
  .شود ي ميابد، راضي يم

                                                   
گفتاوردها . ۱۳۸۱انتشارات خاوران :  دوم، پاريس؛ چاپ۱۳۵۹انتشارات آگاه،  :  چاپ اول، تهران   -١٤

 .ما برگرفته از چاپ دوم هستند
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  :نويسد مي" مالحظات"دوستدار در 
از يکـسو و تفکـر فلـسفي از    وجه ظاهراً مشترک بينش ديني و ديـد علمـي       «

در هـستي خـود   جهـان  : پرسند سو ديگر اين است که آنها نيز نظير فلسفه مي     
ظـاهر بـودن ايـن    . دهنـد  چيست و چگونه است؟ و به اين پرسش پاسـخ مـي     

پرسش و پاسخي کـه خـاص هـر يـک از ايـن حـوزه اسـت              ة  شباهت را از نحو   
در مورد بينش ديني و ديد علمي شاخص اين است کـه هـر دو   . توان شناخت  مي
ت پرسـش را  متفاوت خصلة دهند، به دو گون  يي که به پرسش خود مي     ها  پاسخبا  

ديـن  . کند و ديد علمي از پس  از پيش مي دينياين کار را بينش     . کنند  م مي ومعد
شناسـد و علـم جهـان را هميـشه از پـس خواهـد             جهان را هميشه از پيش مـي      

به اين جهت، ما شناسـايي دينـي را پيشـشناسي و شناسـايي علمـي را                 . شناخت
  ) و بعد۱۴. ص(» .کنيم ح ميالپسشناسي اصط

 ه پرسش را جـد کن فلسفه است  ي مالحظات فقط ا   تابِکدوستدار در    از نظرِ 
ـ  ا .شود  ي و قانع نم   ي راض يچ پاسخ يماند و به ه     ي در پرسش م   يعنيرد،  يگ  يم ن ي

ـ ها يي بـر نارسـا  يپوشـ   توان با چـشم     يها را م   فيتوص  در ا يسـنج  تـه ک ن،شاني
 شده از ا شهيلک، گري دا  هياز زاو ،  ايشده    ي آرمان کي ادرا اني م  صور ا  سهيمقا

ه کـ  يبـدان صـورت   ،  اش  يخي تار نه فلسفه در وجود   . ن و علم و فلسفه دانست     يد
ـ ه در رواکـ مانده بر سر پرسش است و نه علـم، آن گونـه       ،  ديگو  يدوستدار م  ت ي

  .پرسشه نندک » معدوم« است و يخودراضاز، دوستدار آمده
 مطـرح   ي فرهنگـ  ينـش کعنـوان      است و به   ي علم تيا فعال ي :علم دو معنا دارد   

حـال  (نش اسـت    کن  ي ا يشدن  تيا تثب ي شده  تي تثب دستاوردهاه  ا مجموع ياست  
 لِي تحـص تيـ عنوان فعال علم به) . آل دهي ايتيا چه در نها   ي يخي تار تيچه در واقع  

ـ پ. رديـ گ ي مقـدس برنمـ    مـتنِ  يـک  خـود را از      ها  پاسخعلم    يش پاسـخ يشاپي
د يجه رسـ ين نتيتوان به ا ينجا نم ي مشخص ندارد، اما از ا     ي پرسش مشخص برا 

 چونـان ،   ي علمـ  هـر پرسـشِ   . ن است ي مطلقاً پس  ها  رده به تجربه  يک رو تنهاه  ک
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 اسـت  يپرسششود،  نده کفا دريعلمه در پهن)  نخست علمدر معنا(ه  ک يپرسش
 يک از درون کـ توان گفت  ي نمين اعتبار به سادگ   ي و به ا   ي علم  سنت ه شـناخت 

  ١٥.شناخت است  پسيعلم
 فلـسفه بـه  . ردکـ رار کـ ن استدالل را ت يتوان هم   يز م ي فلسفه ن  در مورد   عنـوان

صـرار در  بـرام و ا   خاص، فقـط بـا ا      يتبکا م يا زمانه   ين،  يلسوف مع ي ف يک هفلسف
 اسـت و  يهد  پاسخي بسا مدع  ن معنا ا  يفلسفه در ا  . شود  يدن مشخص نم  يپرس

ـ  گـر ي ده گاه هر پرسشِ  ک خود، بل  نِي آغاز ها  پرسشنه فقط     يرحمـ  ي را بـا ب
 دوره يـک ه پس از ک ي فلسفه پرسشخِيدر تار. ندک ي م»معدوم«ت ي از جزم  يناش

ـ ناً همان پرسشِ پ   يآورد، ع   ياز نو سر برم     گـر يست، چـون در مـتنِ د      يـ ن ن يشي
 اريز بسيعلم ن. ستها پرسش از   ا  تازهه  گاه آن در همتافت   يشود و جا    يمطرح م 

ـ     ندک يرار م ک ت ياپي را پ  ها  پرسشاز   ه کـ  آنـسان    ،علـم اگـر   .  نـو  ي، هر بار در متن
ـ پرسـش بـود، پ   ةننـد ک » معـدوم « ،ديگو ي مالحظات متابِکدوستدار در   شرفت ي

  .  نداشتيي معنايعلم
  
۴ .خ ي در تـار  ياو برشـ  . است يخيتاررِين غ ي دوستدار به علم و فلسفه و د       نگاه

نمـا بـه    نخس« وبرس ک ما به اصطالحِيين سه در آن در معنايه اکدهد    يانجام م 
گراسـت؛    بـه شـدت ذات    " مالحظـات " او در    .شـوند   يظاهر م  ١٦»آل  دهي ا يصورت

شان، بلکـه بـه      مسئله برا او نه دين و علم و فلسفه در وجود مشخص تاريخي            
هايي بـه شـدت    هايي برنهاده شده در تعريف     هايي است که به ذات      پديدهصورت  

                                                   
  :ها فراواني که کتاب زير برانگيخت  در اين مورد بنگريد به بحث-١٥

 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of 
Chicago Press 1962 
١٦- Idealtypisch / ideal-typical 
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خـويش را   » غـرض «آغاز خود   ه  فحدر ص " مالحظات. "اند  جداساز فروکاسته شده  
  :کند متمايز ساختن با نظر به ماهيت اعالم مي

ي ميان بينش ديني، ديـد علمـي و         ئهايي بدا کوشيم تفاوت   در اين نوشته مي   «
ـ      ها اساسي   تفکر فلسفي را در رگه      هشان بيرون کـشيم و بـدين ترتيـب در وهل

امـا  . ي متمايز نماييم  اول دو امر نخست را از هم و سپس هر دو را از تفکر فلسف              
متمايز سـاختن   . غرض مالحظات ما تميزِ صرف اين سه حوزه از همديگر نيست          

ا اسـت بـرا روشـن سـاختن ايـن            اين سه حوزه از همديگر، در اصل وسـيله        
 ١٧مطلب که تفکر فلسفي در ماهيت خود نه بينش ديني است و نه ديـد علمـي،             

                                                   
بينش آني است که امر را عيـان      «: گويد  او مي . گذرد  فرق مي » ديد«و  » بينش« دوستدار ميان    -١٧

ا  ديد که ما آن را به علم اطالق نموديم، بر خالف بينش، نحوه«و » بيابيم، امر را بيواسطه دريابيم    
بينش، که ) ۴۷ظات، مالح(» .کند  امور اتخاذ ميةنمايد که علم برا مالحظه و مشاهد را مشخص مي

» دانـد  دانـد بـر اسـاس کـالم مـي      هـر چـه مـي   «شود کـه      دريافت بيواسطه است، به دين اطالق مي      
واسـطه   داند، پس بي مي» کالم قدسي«عني به واسطه داند، ي ، بر اساس کالم مي  )۴۸. مالحظات، ص (

ش ديني اين بود نقش کالم در بين«: نويسد بند بخش اول مالحظات مي خود دوستدار در جمع. نيست
مالحظـات،  (» .اش کالم قدسـي اسـت    انسان ديني با امور به هر حال بواسطه است و واسطه  طةکه راب 

. زند هايي قو و تقابلي مي ها ضعيف و مغشوشي دست به تفکيک دوستدار با چنين تعريف) ۴۸. ص
ش شـکل گرفتـه بـر    بيني پيـشاپي  رسد که منظور او اين باشد که متدين دارا يک جهان           به نظر مي  

هر پرسشي که در چارچوب آن افکنده باشد، برا دادن پاسخي است که    . است» کالم قدسي «اساس  
ناظر «نويسد  علم، در مقابل ايدئولوژيک نيست و آن گونه که دوستدار مي. بيني را تأييد کند آن جهان

ظـر دوسـتدار   شـاخص فلـسفه بـه ن   ). ۱۶. مالحظـات، ص (» نيـست ) کسي(و متکي بر هيچ مرجعي   
تفکـر کـه در   . تفکر وقتي فلسفي است که از پرسـش برآيـد و در آن اسـتوار مانـد             «: است» تفکر«

برعکس پاسخ در بينش ديني و ديد علمـي، پاسـخ    . تسخير حياتي پرسش نماند هرگز فلسفي نيست      
 تـر  سـازد و مـورد پرسـش را سـهل     کنـد يـا ناپايـدار نمـي     فلسفي نه فقط ماهيت پرسش را نقي نمي    

سرچـشمه  ).  و بعـد ۱۷. مالحظات، ص(» .سازد تر و دشوارتر مي     نمايد، بلکه آن را ژرفتر، پيچيده       نمي
 و ۱۹۵۰هـا   ها آلمان در دهـه  ، جريان هايدگر در دانشگاه»تفکر«آل کردن مفهوم     اين نوع ايده  

ه در آن ، ک)۵۲/۱۹۵۱سال زمستاني  نيم(مارتين هايدگر » تفکر چيست؟«خود درسنامة .  است۱۹۶۰
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اشند، امر که ممکـن نيـست،       همچنانکه هرگاه بينش و ديد بخواهند فلسفي ب       
ديگر ديني و علمي نخواهند بود و در اين صـورت تفکـر هـستند و نـه بيـنش و       

  )۱۱. مالحظات، ص(» .ديد
ـ  اکين روال با نظر به علم و فلسفه به در      ي او بر ا   رسـد و   ير مـ کـ آل از تف دهي

. گـذارد   ي فرهنـگ مـ    نقـد  ةر پا به عرص   کن با تف  ي د  تقابلِ شناخت  شيمجهز به پ  
 هـا   مفهومن  يا. اند    يخيرتاري دوستدار اما غ   ها  مفهوم. خ است يتار ةنجا عرص يا
ح ي را توضـ  ها  مفهومن  ي ا يخي تار ها  مصداق  نسبت خِيتارتوانند    ي نم يخيتاررِيغ

سـو و علـم و فلـسفه در    ن يادر ن يد ،اج در همه حال و در همه  ،خيدر تار . دهند
. خته اسـت يآم ها درهمني ا خِي از تار  يگ بزر بخشِ. قرار ندارند آن    مقابلِ آن سو 

 پـا  ييهـا  زهيه با انگکبل، ني درغمِ يجا و در همه حال نه عل     علم و فلسفه در همه    
  . هستندن ير از ديناپذ کيک در آغاز تفگيرند که مي

  
۵. ـ        .ن است ي د  بر سرِ  ي اصل  بحث ـ  د نـسبت  يدوستدار بـا پرسـش از پ  بـا  ني

، تا جايي که ديندار     دارنيه د کرسد    ي م پاسخ نيبه ا  کشتابناآغازد،    يم »پرسش«
ـ نديتواند ب   يپرسد، پس نم    يپرسد و چون نم     ينماست،   ه کـ  يشد، پـس فرهنگـ    ي
ـ ماه،  دوستدار به موضوع   وروده   نحو .دهد  ير راه نم  ک دارد، به ف   يني د يسرشت  تي

 يـک   تنـگ  دوسـتدار در چـارچوبِ    . سازد  يار نم ک آن را آش   ي فرهنگ ن و نقشِ  يد
ـ  د هين پا ي و بر ا   شدياند  ي م ١٨يهآگاه  فلسف جـاد  ي آن در اتـوانشِ ه  يـ ن را از زاو   ي
  .سنجد ي ميآگاه

                                                                                                          
را آرمـاني و  » تفکـر «از تالش شناختي علمي اسـت، چنـان        » تفکر«فيلسوف در تالش برا تفکيک      

 .تواند بگويد که بسيار مشکل است کند، که در نهايت تنها درباره آن مي رازآلود مي
١٨- Bewußtseinsphilosophie / Philosophy of consciousness  
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 او ة انديـش اساسدر بايستي  را   ١٩همگرايي دوستدار با ايدئولوژ ايراني     ةريش
دوسـتدار در چـارچوب ايـن فلـسفه اسـت کـه            . آگـاهي اسـت    ةجست که فلسف  

 همـان چيـز اسـت کـه         سـازد   ايراني را مي  ) subject(انديشد آن چه نهاد       مي
و . سازد و بـرعکس  ايرانيت را مي) sub-jectum, hypo-keimenon(زيرنهاد 
دارد از بحـث پرسـش بياغـازد و      را بـر آن مـي  اوهمين فلسفه است کـه    درست  

انـدکي بـه ايـن    . ها خود قرار دهـد   ارزشگذاره   را سنج  شناختيدستاوردها  
  .پردازيم فلسفه مي

 همـراه بـا فلـسفه را      ابتـدا توان شکاکيت از      که مي آگاهي عصر جديد،    ه  فلسف
ه  پـيش از دکـارت مـسئل       ٢٠.شـود   آن دانست، با رنه دکارت آغاز مـي       ه  زمين  پيش

همانـسان کـه مـارتين      ) انتولـوژ (شناسـي   - و هستي  .بود اصلي فلسفه هستي  
بـود، يعنـي از     ) انتوتئولـوژ (شناسـي   -خـدا -هايدگر گفته است، در واقع هستي     

  دکارت به جـا پرسـشِ  .رسيد  ه بنياد برا آن به نام خدا مي       هستي معموالً ب  
هـا را   دسـتيابي بـه آگـاهي يقينـي در مـورد باشـنده        ه   پرسش از پي شيو    ،هستي

                                                   
ها بيـشتر در پـي خواهـد     توضيح. گريد به مقدمه اين نوشته  بن» ايدئولوژ ايراني «در مورد    -١٩

 .آمد
توصيفي از دکارت و آغاز فلسفه آگاهي و سوبژکتيويته بـه دسـت داده            " دوستدار، در مالحظات   -٢٠

ها تاريخ فلسفه در اوايـل   هايي سنتي در کتاب شرح او در چارچوب توصيف).  به بعد  ۸۹. ص(است  
ها تـازه در مـورد    در آن اثر از توجه به بحث.  نيست  تة انتقاد قرن بيست است و حاو هيچ نک      

دوستدار ظـاهراً نيچـه را بـه عنـوان منتقـد      . نيچه هم، هيچ حضور ندارد. بينيم فلسفه آگاهي نمي 
  .فلسفه آگاهي نخوانده است

تيويته و نيز به موضوع سوبژک" فرانتس کافکا و ژان پل سارتر   : آزموني در پرسيدن  "دوستدار در مقالة    
آرامش دوستدار، درخششها تيره، چاپ سوم، کلـن  : بنگريد، به. در اين رابطه دکارت پرداخته است   

در اين مقاله دوستدار با هدف تأکيد بر موضـوع پرسـش بـه عنـوان تـوانش       .  به بعد  ۷۶. ، ص ۱۳۸۶
 .ساز شناخت فلسفي، شرح مختصر در مورد سوبژکتيويته نوشته است ممکن
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 هـر  او آگاهي اصل گرفته شد و اصليت نهاد آگـاهي، زيرنهـاد        ةبا فلسف . گذاشت
ـ  اين چرخش را به دليل اصالتي که برا ذهن در نظر مـي     . اصليتي شد  رد، بـا  گي
 )سـوبژکتيويته ه  فلـسف  (نهادگاني ةو نيز فلسف  ) mentalism(باور    عنوان ذهن 

تـشکيل  ) سوژه(کند، از يک نهاد  جهاني که دکارت ترسيم مي. کنند  مشخص مي 
) ابـژه (آنچه در برابر اوسـت برنهـاد   . شده است که چيزهايي را در برابر خود دارد   

او هرگاه به جهان چـشم بـاز   .  است جهان   خود در اصل بي    ،نهاد. شود  خوانده مي 
او برا آن که بخواهد در جهان تغيير دهد،        .  در پي شناخت است    تنهاکند،    مي

  .يابد آن را که شناخت، بر آن تسلط مي. بايد آن را بشناسد
انگليسي نيز دارد که شـاخص آن روکـرد بـه تجربـه            ةسرچشمآگاهي   ةفلسف

ـ بـر زمي  . عنوان منبع اصلي آگاهي است      به  دو مکتـب بـزرگ      ،آگـاهي  ةفلـسف  ةن
کنـد و   يکمي نقش خرد را برجسته مي. گيرند باور شکل مي   خردباور و تجربه  

ايـن دو  . دانـد  فرآينـد آن را تجربـه مـي        ةاصلي شناخت و برانگيزانند    ةدومي ماد 
دانيِ پرسش شـناخت      مکتب، با وجود اين اختالف پرحاصل، در وفادار به اصل         

، از )ابـژه -سـوژه (برنهاد - نهادي به آن با استفاده از مدلِو تالش برا پاسخگوي   
تـر    دکـارتي بـه تـدريج پيچيـده        ةمدل ساد . کنند  اساسي واحد پيرو مي   ية  رو

هـايي فـراهم آيـد کـه فراتـر       شود، با اين هدف که امکان توضيح پيچيـدگي     مي
تر شناخت، يعني رونـد کنـده شـده از بـس     ةروند از يک روند به انزوا کشاند     مي

هـا    هـايي جـز انگيـزه       فضا احساسي و انگيـزه     ، منتزع از  جامعه و تاريخ خود   
ديگر در رابطـه بـا نهـاد بـه موضـوع توجـه تبـديل         ةبه تدريج مسئل . شناختي

آغـازگران بحـث   .  نهـاد نـام نهـيم   گـشتگيِ   تـوانيم گـم     شود کـه بـدان مـي        مي
وپاشـي سـنت     ناشي از فر   ها هستند که بر رو سرگشتگيِ        رمانتيک ،گشتگي  گم

: رود   منطقي اين گونـه پـيش مـي        گشتگي در مسير    بحث گم . نهند  انگشت مي 
اصل نهاد است، نهاد خود خود من است، اما من خـود خـودم را در جهـاني کـه                    

. آنچه هـستم، نيـستم    . توانم خودم را بروز دهم      من نمي . کنم  ناساز است، گم مي   
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 ممکـن  ،خردبـاور نيـز باشـيم    حالاين بحث را اگر در عين   . ام  من از خود بيگانه   
ها جهـان نظمـي      من آنگاه که نتوانم در پس آشفتگي      : است چنين ادامه دهيم   

بخردانه ببينم و در ادراک يگانگي خود با اين نظم، خود را دريابم، از خود بيگانه                
ها خـود را خـدا خـود     شوم، آنگاه که آفريده     شوم؛ و نيز از خود بيگانه مي        مي

 جار در زنـدگي امـا     ها  ارزشها و    زهايي را ايجاد کنم از صفت     کنم، يعني چي  
مـن  . آنگاه عبد آنهـا شـوم      شده و فراافکنده، و پس      به تدريج انتزاعي شده، چگال    

بـه  در روند کار و توليد، تبديل      . شوم  کاالها توليدشده توسط خودم نيز مي      ةبند
عنـوان   کـنم، بـه   شوم و ديگر به آنچـه خلـق مـي    چيز چون اهرم و ماشين مي 

تـر    هر چه بيشتر توليد کنم، خود را ناچيزتر و ذليـل          . نگرم  محصولِ کار خود نمي   
آنچه در ابتدا روايت شد از موضعي هگلي، روايـت پـساتر از ديـدگاهي               . سازم  مي

آگـاهي   ةمارکسيسم هم به فلـسف    . فويرباخي و در آخر از ديدگاهي مارکسي بود       
 کـه  ا  گر  کنشه هستي اجتماعي انساني و      ماند و هم با توجهش ب       وابسته مي 

کـس  . گـذارد   به شناخت فروکاستني نيست، پا را از چارچوب تنگ آن فراتر مـي            
او . آگـاهي عبـور کـرد، نيچـه بـود         ةديگر از معاصران مـارکس کـه از فلـسف         

 سوژه را نه اراده به آگاهي، بلکه اراده به قدرت دانـست و بـا ايـن کـارِ         ةمشخص
گـاهي  آ ةمهم بعد بر تصور فلـسف      ةضرب. اهي را درهم شکست   خود پارادايم آگ  

خانـه    او نشان داد که ما در درون خود صاحب        . از نهاد انساني را فرويد فرود آورد      
در . از آگاهي تـشکيل شـده اسـت       " سوژه"نيستيم و تنها بخش کوچکي از وجود        

 گفتـار   گام بعد ويتگنشتاين آمد و کردار شناختي را همچون تابعي از کـردارِ            
اين حصار با کـردار زبـاني   . انسان و جهان او در زبان محصور شدند   . معرفي کرد 

  .ريز آگاهانه مقرر کرد توان با برنامه کند، منطق تغيير را اما نمي تغيير مي
تقـسيم  به شرح زير   يا دورهسه فصل تاريخ فلسفه را به   مرسوم شده است که     

شود، فصل دوم با مفهوم آگـاهي،         فصل اول با مفهوم هستي مشخص مي      : کنند  
شناسـي مـشغوليت اصـلي ذهـن        در فصل اول هستي   . فصل سوم با مفهوم زبان    
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 ي و در فصل سوم کردارشناسـي انـسان  شناس فلسفي است، در فصل دوم شناخت 
سـوم فلـسفه را      ةموضـوع دور  . گويـد    اجتماعي که سخن مي    به عنوان موجود  

ـ "تر    شکلي تعميم يافته  به  توانيم    مي  بـدانيم، جامعيـت وجـود انـساني در          "دگيزن
  .شود که به فعاليت شناختي آن محدود نمي جهان

 شود که نهاد را فقط نهاد شناسـنده         از پايان قرن نوزدهم اين موضع غالب مي       
هايي که فقط به شناخت منحـصر          احساس و اراده نيز دارد و انگيزه       سوژه. نبينيم
 ةبـا وجـود همـ     ولـي   . رهنگـي دارد  او کنشگر اسـت، تـاريخ و هويـت ف         . نيستند
شود، فرض وجود نهاد جـوهر        برنهاد مي  ــ   هايي که در مدلِ نهاد      دستکار

تواند خود باشد و اگر بـه   ماند، نهاد که شايد ايدون خود نباشد، اما مي به جا مي 
يي عکـسِ قـضيه صـادق       ها  روايتدر  . اصالت برسد، جهانش بسامان خواهد شد     

  .ن شود، او سامان اصيل خود را بازخواهد يافتجهان اگر بساما: است
را  شناسـي خـود   بخـش بزرگـي از محتـوا و روش    سياسي عصر جديـد      ةفلسف
ـ   ) سوژه(نهاد  . آگاهي است  ةها پروريده در فلسف      ايده مديون  ةبه صورت جانماي

 پديدار تـک و  همچون،  جمعي به صورت نهاد ؛شود  جامعه و فرهنگ تصور مي    
 و در موردهايي به صورت نهاد منفرد به نـام قهرمـان   ،ودش  پنداشته مي  همگن
شود که نهاد جمعي با بازيابي خود جهان را          آلي در سياست اين مي      ايده. آيد  درمي

 ،ساز و بر اثر آن     بسامان کند يا جهان را بسامان کند تا در جريان اين دگرگون           
از ايـن گونـه      سياسـي گونـاگوني      هـا   جريـان .  سامان اصيلش را بازيابـد     ،خود

بـا  . کننـد   ِ خود را بر بنيـاد آن اسـتوار مـي            گيرند و ايدئولوژ    ها بهره مي   پنداشت
   شدت ها   سياسي نبايستي از اين نکته غافل شويم که جناح         ها  اختالفوجود

بـاور      هـا ملـت    در مورد جنـبش   . ستيزنده با هم چارچوبِ بينشي همساني دارند      
جمعي وجود دارد که بايد بـه خودآگـاهي برسـد،           نهاد  : قضيه از اين قرار است    

توانـد جهـان    شود، آنگاه است که مـي  آن بيدار مي ةچون چنين شود نيرو نهفت    
هـا   ايـن ايـدئولوژ در جنـبش      . خود را بسامان کند و خودبنياد و سرفراز شود        



 ٣١  |ايدئولوژ ايراني

است که روند است    " خود"گير    شکل ةبخش ملي برانگيزانند    مشهور به رهايي  
" احيـا "آيند، گفتمـان      برمي" خود"  وجو  جستهمه در   . شف و اختراع  مرکب از ک  

ايـن تـصور ايجـاد      . شـود   يابد، بازگشت به خويش شـعار همگـاني مـي           رواج مي 
 وجـود دارد کـه   "خـود "گردد کـه      ما به اين برمي    ها  شکلم ةشود که هم    مي

و شده، گم شده، ناپديد شده يا اين امکان از آن گرفتـه شـده کـه نيـر      فراموش
هـا    پندارنـد کـافي اسـت بـه سرچـشمه           در ادامه مـي   . حياتي خود را بروز دهد    

شده بازگرديم، وضعيتي فراهم کنيم که رشـد هويـت بـا              بخش هويت گم    هستي
شود؛ نهاد ملي،    هيچ مانعي روبرو نشود، آنگاه است که اعتال تاريخي ميسر مي          

بخـش ملـي      هـايي داستاني که بيـنش ر    . کند  جهان را با فروغ خويش روشن مي      
يک دوران عظمت ملي وجـود دارد، امـا چـون           : سازد، معموالً اين گونه است      مي

تواند استعداد خود را به سـبب   کند يا نمي نهاد ملي به داليلي خود را فراموش مي      
 بيگانگان يا از ابتدا بـه دليـلِ مقهـور شـدن     ةغفلت و به دنبال آن به سببِ سلط       

بايد با تذکار يعني يـادآور نهـاد   . دهد انحطاط مي، جا خود را به دوران  بنمايد
خويش و آگاهي بر وضعِ جهان نوزايـشي را باعـث شـد و يـک رسـتاخيز ملـي                    

 happy endدر ايـن  . يابيم بياييم، سرانجام خوشي مي" خود"اگر به . برانگيخت
. سواد و فقر و رشدنيافتگي اقتـصاد        شوند، از جمله بي      حل مي  ها  شکلم ةهم

ماست و کافي است که ما به اين اصل بازگرديم؛ برا          نهاد گويند اصلْ   مدام مي 
خـود و وضـع جهـان و     ةاين بازگشت به آگـاهي نيـاز داريـم، آگـاهي از گذشـت         

  .وضعيت کنوني خود
در " خـود . "بتواند در آن تجلي يابد" خود"شود که     اين آگاهي چنان پرداخته مي    

بخـش ملـي ايـن خودسـاز           رهايي اصلي ايدئولوژ  ةوظيف. شود  آن ساخته مي  
عنوان يـک جعـل، بلکـه     اين خودساز را نه به. نامد اش مي   است که خودآگاهي  

پـاکيزه و   " خود"کنند که گويا در جريان آن         نفساني معرفي مي   ةتزکي ةيک مرحل 
  . شود ناب مي
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مدار چـون بـر    –ايدئولوژ خود . مدار نيست   ا و قوم    آگاهي فرقه  ة فلسف اصلِ
 ةهـا فلـسف   از قالب مقولـه چه بسا شناسانه معرفي کند،  ه خود را ايدهآن شود ک  

،     بـه ذات   اش  چيـره آگـاهي در گـرايش       ةفلـسف . گيـرد   آگاهي بهـره مـي     بـاور
بـاور و هـر         اش برا کثرت    استعداد  بيني، و به سخن ديگر به سبب کم         يگانه

يي هـا  روايته در گو، اين قابليت را دارد ک و چه کثرت را تداعي کند از جمله گفت      
  ٢١.جو شود ها اصالت خواهي-گر خود توجيه

بـه قـصد     ، البتـه  خوديـابي اسـت    ةآگاهي دوسـتدار هـم يـک فلـسف         ة فلسف
اش  دوستدار همه چيز را در نهاد که با خو دينـي   . انتقاد از آن خود    ةشد  اعالم

 شود که هيچ    روند، معلوم مي    ها از ميان مي    تفاوت. کند  شود، حل مي    مشخص مي 
ما همه سرو ته يک کرباسيم و سر و ته تـاريخ مـا   . کثرت و اختالفي وجود ندارد  

توانـد در پيـشاپيش     تواند به آگاهي برسد، چون نمـي        نهاد ايراني نمي  . يکي است 
 را در ي آگاه  روند دوستدار . پرسش ببيند و بر اين پايه از پرسش بياغازد         تنهاخود  
شـناخت اسـت،       پس ي شناخت واقع  ؛ستن ا ي پس يآگاه: دهد  مي قرار   ي تنگ قالبِ

ه موضـوع را    کـ  از آن  رود، پـس    ي موضـوع مـ    آغازد، به سـراغِ     ي از پرسش م   يعني
 ي شـناخت ند، پس توانشِک ي نمي را طن روندين چنيد. رسد يبه پاسخ مد،  ياوک

  .ر استک فمانعِ  ندارد، پسرک فندارد، پس توانشِ
آنچه برا چنـين بينـشي       «:بينش ديني اين است    ةنظر دوستدار دربار   ةفشرد

اساسي است، اين نيست که جهاني هست که بايد شـناخته شـود، بلکـه اساسـي      
 است که بايد مسموع گردد، در مورد هر امر و هر چيز کـه هـر          االهيکالم  

                                                   
اين . اش در مرحلة نفي است  بزرگ از اين قاعده هگل است در جايي که ديالکتيکيک استثنا -٢١

در مرحلة نفي نفي باز آن . مرحله در هر مورد مرحلة اختالف، چندگانگي و گريز از مرکز است
با هر جهش مثبتي از برنهاد دور و به آگاهي . يابد عروجِ نوافالطوني به سمت يگانة مطلق ادامه مي

 .رسيم که يگانگي مطلق است دست آخر به آگاهي مطلق مي. شويم هاد نهاد نزديکتر مييعني ن
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چه باشد و به هر گونه باشد از پيش در شناسايي و آفرينندگي قدسي تعين يافتـه    
 ۲۸. مالحظات، ص(» .قدسي مکنون است يا کالم االهيو حقيقتش در سر(  

ـ  در رابطه بـا د     ي اصل پرسشِولي   ـ     ي  آن در   مِي مـستق   تـوانشِ  ين پرسـش از پ
در آن  .  است يخي تار ا  دهيپد،  نيد. ستي ن ي آگاه دي و پژوهش و تول    پرسشگر

جهـان   -  جهـان ا انسان بوندهاي قدرت، و پ ، ساختارِ ي اجتماع ها   رابطه تيلک
ر هـم  يتقـد  ةپهنـ هـم  ز يو ن شناخت،  به مثابه پهنهدو و همجا ة به مثابه پهن  هم
 مغـشوش و  ي بـه صـورت  و نيزم ي مستقيابند، به صورت  ي يبازتاب م  - آزاد ةپهن

 خاص اسـت چـون   ينيا غرض از آن دي: خ دو معنا دارد  ين در تار  ي د .شده  فيتحر
ـ  پ هـا   در دوره ه  کتر است     ا  هي پا زيا چ يت،  يحياسالم و مس    همـان شامدرن  ي

 ي رافض ها  جريانهمچنين   مختلف و    ها   دين ن فرهنگ در  يفرهنگ است و ا   
ـ يد  يدر گذشته به ب   . شود  يس م ک آنها منع   خاصِ و الحاد   ٢٢.ميخـور   ي برنمـ  ين

.  اسـت  ي مذهب يه خود مفهوم  کم الحاد است    يشناس  ين معنا م  ي به ا  يکآنچه نزد 
ـ  جد صرِعـ . د اسـت  ي جد  عصرِ  آن محصولِ  خاص و خالصِ    در مفهومِ  ينيد  يب د ي

ه بتـوان  کـ  يتيلکن در   يل داده و هم به د     کآن ش  ةژيو  در معنا  ينيد  يهم به ب  
دوسـتدار  . ردکـ  ي بررسـ  ي و فرهنگـ   يخي تار مشخصِ ةديپد يک همچونآن را   
جـدا   خين خاص را گرفته، آن را از فرهنگ و تـار يعنوان د ن بهي مدرن از د   تصورِ

 آن تـا  ي شـناخت ه توانشِکدازد پر يه به سنجش آن مين زاويند و سپس از ا    ک يم

                                                   
در مورد ديانت آن جامعه بنگريد به . ا ديني بوده است جامعة يونان باستان نيز جامعه -٢٢

ها والتر بورکرت، يکي از مهمترين متخصصان فرهنگ ديني يوناني که يک جنبه اهميت  نوشته
  :دو اثر مهم. کشد ت که ميان يونان و خاور نزديک مرز نميکارهايش اين اس

Walter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen 
Epoche, Stuttgart: Kohlhammer, 2011. 
Walter Burkert, The orientalizing revolution: Near Eastern influence on 
Greek culture in the early archaic age. Harvard University Press, 1995. 
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ـ د: ن پرسش سـاده اسـت  يبه ااو   پاسخ   .د است حچه    تـوانش  ن نـه تنهـا فاقـد   ي
  . شناخت استه مانعِک است، بليشناخت
  
ـ  بن هـا    مسئله رد گ  عمدتاً هکدهد    ي پاسخ م  ييها  پرسش به   ينيهر د  .۶  ادي

در مـورد   ييهـا  مکـ ح ة عالوه بر عرضـ  ها   دين .اند  شکل گرفته  ي و ارزش  وجود
. ننـد ک ي مسرايي  داستان در اينجا نيز  داده و نظر  ز  يعت ن يطب ةدربارعت،  ي طب ماوراِء

ـ ه بـه ا کـ ننـد  يب ي مـصلحت را در آن مـ  ن معمـوالً ي د  معلمان ،دي جد در عصرِ  ن ي
ـ  مقدس نپردازنـد،    ها   متن "يشناخت" محتوا  آنهـا  ه زبـان کـ  شـوند  يا مـدع ي

 دي جدها شفکه با کم  ينيب  يم،  مييبگشا" درست"ن است و اگر رمز آنها را        ينماد
 کي مضح ري تفس ها  تالش  آنان معموالً  ها  ييرمزگشا.  ندارند ي منافات يعلم

ـ  آنان در ا   ها ستکش. هستند يچارگي ب از سرِ  ـ   کـ ن  ي  مـان ي در ايار چنـدان خلل
 اش محتـوا  مـان دارد و مـسئله  يمـان دارد، ا يه اکـ  يسک. ندک يمؤمنان وارد نم 

 تـابِ ک بـه   ي مـؤمن  شناسِ  شناس و ستاره    نيمتر زم ک. ستيمقدس ن  متنِ يشناخت
.  داده شـده ا  شـناختي  کيهان ها مکابد در آنجا چه حيند تا درک ي رجوع م  ينيد

اگـر  . ننـد کمانشان را حفـظ     يام بخندند، اما باز ا    کن است به آن اح    کا مم آنان حتّ 
 ارِکـ  يبـه راسـت  د ي جدشد، عصرِ يده مياش سنج ي شناختن با محتواي د تيماه

  .سره کرده بوديکن را يد
 ي شـناخت  مـشخصِ  است فراتـر از محتـوا     ين و شناخت موضوع   ي د موضوعِ

ـ  ي خاص با علم را درنم     ينيد ةرابط. يني د يانونک ها  متن  مـا  اگـر توجـه  ،  ميابي
  علمـي هـا  موضـوع  مقـدس آن بـه      ه مـتنِ  ک باشد   ييها  پاسخبه  تنها معطوف   

ـ  يعلـم مـ   ةفـ ي آنهـا را وظ ي بررسـ  کنيا ا ه م ک ييها  موضوع، به   دهد  يم م و يدان
از ه کـ  آنگـاه  .ميبـر  يمـ  علـوم    متخصصان به نزد  آنها   مان را در مورد   يها  پرسش

ـ ار و تولکـ شمان محـدود بـه   م و پرسيرو فن فراتر   ةريدا ـ  فادي ، باشـد رسـان ن  دهي
 ما بـه  ي اصولبندي و پااوش، دقت و سنجشگرک ةنگاه، حوز ةوي، شوجو  جست
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 ه در بـابِ   ک ا  ادي بن ها  از آموزش  شود  مي پژوهشمان متأثر     درست ها  تهافي
ـ بـه آنهـا اشـاره دار      ه  ک هستند ادي بن ها ن آموزش ي هم .ميا  قت گرفته يحق م، ي

ـ د. مييگـو   ي سخن مـ    خاص ا  ه زمان  فرهنگ و روحِ   يک ةيه از جانما  کآنگاه   ن ي
فـرد  ه کـ  ا ادي بنموزشِدارد در آ ا   عمده تيمسئول خود،    آموزشگرِ بنابر نقشِ 

 آموز م به دانش يمستق ةين آموزش توص  ي ا مضمون. رديگ  ياز خانواده و جامعه م    
 تنهـا نجـا   يدر ا . ندک يمن  ييقت تع يما را با حق    ةه رابط ک است   يه منش کست، بل ين

ـ  دتيمسئول حق داريم   زان آن را طبعـاً يـ م، مينـ ک عمـده  د بـه صـفت  يـ ن را مقي
ـ نقشِ. نيمک مشخص  يمتوان  ينم) وضوع م ري تفس خاطر طبعِ   به( ـ  درِگـ  مي تعل ن ي

 نِيدر عـ  . ميم اسـت تـا مـستق      يرمـستق يشتر غ ين نقش ب  ي ا فاي و ا  ابدي يمر  ييتغ
 يستيـ ت بايمـسئول   استفاده از مفهـومِ در،  ني د يمي تعل تيمسئولد بر   کي تأ يدرست

ـ د ةدهند  مي تعل ؛ستين خود فقط معلم ن    يدرا  يمحتاط بود، ز   ـ    ي ـ د  مين خـود تعل ه دي
  .است
 سـفارش ورانـه     و دانش  شناسانه   شناخت  صرفاً  در معنايي  ييجو  قتين به حق  يد

ه کـ  است "يقتيحق" قت دارد، ممارست در فهمِي حقه در بابِ ک ا  هيتوص. ندک ينم
ـ  ا ٢٣.رده اسـت  کان  ي است آن را ع    ين مدع يد  يشناسـ    روش يـک ن ممارسـت    ي
 آن مقـرر     را بـرا   ييهـا  روش) "المکـ "نزد مـسلمانان     (االهياتست، اگر چه    ين
ـ ز  نگـاه و   ک سب ر معنا دمنش   ةرياز ت د  يشتر با يآن را ب  . ندک يم ستارِ يـ ست و ا  ي

 ف شـود و نفـوذ  يضـع  خـاص  نِي ددر مقامِن  يه د کد  يآ  يش م يپ.  دانست ياخالق
ـ بر آن به جا ماند و همچنان در ت اما منشِ،دهدبخود را از دست     و هـا  انـسان  تي

،  از فرهنـگ مـا    انتقـاد  برا،  دوستدار. داشته باشد  ا  هي پا ي در فرهنگ نقش   الًک
                                                   

 ا کالسـيک از  ، کـه نمونـه   درباره حقيقت دين، رجوع کنيد به اين اثر، به ويـژه کتـاب اول آن       -٢٣
  :کند گشا و پيوندپذير برا ادامه بحث در اين باب عرضه مي پرسشگر راه
 .۱۳۸۳نشر مرکز : هران، ترجمه باقر پرهام، تصور بنياني حيات دينياميل دورکيم، 
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، آن  ردکـ  ي آن را روشـن مـ      ها  رفت و مختصه    ينش م ين ب ي ا الزم بود به سراغِ   
يي و هـا  گـرايش  قاطع و تنهـا در حـد نـشان دادن      ها  هم البته بدون مرزکشي   

ه کـ  قـرار داده اسـت       »ييدينخـو «ار خـود را انتقـاد از        ک  موضوعِ او .هايي  تعاد
ـ   ياگـر بخـواه   .  ناشفاف است  يمفهوم ـ ک اسـتفاده    ين مفهـوم  يم از چن ـ م، با ين د ي

ــصداق ــا م ــ ممه ــين آن را جدابک ــه بررس ــ.مينان ــتدار چ ــومو دوس  ين از مفه
ـ ننـده بـه ا    ک  قانع ينون پاسخ کرد، تا   يگ  يناگذار بهره م    ننده و فرق  ک اسهک يک ن ي

ـ    نبـوده دينخـو  هـا  فرهنگگر يه مگر دکپرسش نداده است   ـ نا در دانـد و حتّ  اي
ـ نانـه پژوه  ياگر موضوع جداب  . ستندين دينخو ينوع  مدرن همچنان به   از ده شـود،    ي

  با نوعها  يرانيا -ي اسالم ييدينخوان  يشود فرق گذاشته شود م      يالزم م جمله  
ـ ي الت يحي مس ييدينخو مثالً،   آن گرِيد  اسـالو و    يحي، مـس  ي ژرمنـ  يحي، مـس  ين
م ياز خـواه  ين  ي ب ييدينخو يلک  عنوان اربستکگر از   يد،  مينکن  ياما اگر چن  . رهيغ

   .شد
  
 را دوستدار در اصل بـه عنـوان خـصوصيتي کـه مـانع طـرح                  »ييدينخو«. ۷

دينخـويي،  «: نويـسد   او مـي .کند  پرسش و تالش برا شناخت است، تعريف مي       
آيـد، و در منـشأش بـه          دهد، در اصل از ديـن برمـي         چنانکه نامش نيز نشان مي    

 ۀبرا جـامع  " ناباب"  ها  پرسشها و     ز انديشه پارسايي به معنا پرهيز کردن ا     
دوسـتدار  ).  و بعـد ۱۲۸. ۲درخششها تيره، (» .رسد  آن مي  ها  ارزشموروثي و   

سـت کـه    دينخـويي آن رفتـار و کـردار درونـي         «: گويـد   مـي  اين سخن  ةدر ادام 
ا عمده از اصل ديني خود را همچنان حفظ کرده، بي آنکـه بـر منـشأ             خصيصه

اين خصيصه عبارت است از دريافتي بيگانه به پرسـش      . باشداين خصيصه واقف    
دينخويي يعنـي آن رفتـار کـه امـور را بـدون             : تر بگويم   ساده. و دانش از امور   

  )۱۲۹. همانجا، ص(» .فهمد پرسش و دانش مي
  . ماند  باشد، از شناخت واميدينخوبر اين قرار کسي که 
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گويد کـسي     دوستدار مي . مگيري  ا خاص درنظر مي     شناخت را به عنوان حوزه    
اگـر  . يي باشد، قادر نيست پا در ايـن حـوزه بگـذارد           دينخوکه دارا خصوصيت    

ا کـه   سـوژه . ها خاصـي اسـت   فعاليت سوژه ةشناخت، حوز ةچنين باشد، حوز 
 ة، مانعي دروني بـرا ورود بـه حـوز      دينخويانه باشد آن،  » رفتار و کردار دروني   «

آگـاهي دوسـتدار برخـي از آنهـا      ةدر فلسف. اند ها پس مختلف  سوژه. شناخت دارد 
  ٢٤.خويند، برخي پرسشگر دين

هـا انـساني بـه نـام      ا از فعاليـت  آيا رواسـت کـه حـوزه     : پرسش اين است  
ديگـر کـه    ة حوزوپرسشگر و شناخت را چنان ناب تصور کنيم که ميان آن         

ر يـک   چنين چيز د؟مرز قاطعي وجود داشته باشدپرسش است،   ايمان بي  ةحوز
آگاهي ممکن است، آن هم به شرط آنکه نـه از يـک سـوژه، بلکـه از دو              ةفلسف
در مقابل اگر عزيمتگاه ما فعاليت انساني باشـد    . يممختلف بديل هم نام بر     ةسوژ

                                                   
مقولة ديگر است که دوسـتدار بـه آن    » عوام«سوژة  . است» خواص«بند در ميان      اين تقسيم  -٢٤

دينخويي، در حد که مدعي فهميـدن بـه     «: نپرداخته و در مورد آن به اين اشاره بسنده کرده است          
گويـد کـه    ه تنهـا نمـي  آدم عامي ن. معنا جد آن است، نه از آن عوام بلکه منحصر به خواص است     

انـد کـه همـه چيـز را      فقط خـواص . کند فهمد، بلکه به نادانستگي خود صريحاً اقرار مي        داند و مي    مي
درخششها تيـره،  (» .تراند هر اندازه دينخوتر باشند از اين نظر به خود مطمئن. فهمند  دانند و مي    مي
 دارنـد کـه شـباهتي بـه سـوژة      البته کودکان هم از نظر دوسـتدار، سـوژة خـاص خـود را       ) ۱۲۹. ص

 ةتـرين گـون   تـرين و صـميمانه   اصـيل «: نويـسد  دوستدار در مورد سوژة کودک مـي    . پرسشگران دارد 
اگر عمق، تيزبيني و ورزيدگي الزم را بر اين اصالت و صميمت بيفزاييم، . پرسيدن از آن کودکان است 

شناسي  اين سنخ). ۱۳۰. مانجا، صه(» .رسيم آنگاه به پرسيدن واقعي و دانستن و آموختن مربوط مي  
دانـيم کـه    در فلسفة آگاهي دوستدار با توضيح گذارها همراه نشده است، يعنـي مـا نمـي     ) تيپولوژ(

چگونه نهاد کودک، وارد طبقة عوام يا خواص و در ميان خواص وارد طبقة دينخويان يـا پرسـشگران             
فلسفة آگاهي خود را بـا چيـز شـبيه بـه     کرد و   دوستدار اتفاقا اگر بحث گذار را مطرح مي       . شود  مي

تواند طبقات را به صورتي قاطع از هـم   ديد که نمي نمود، آنگاه محتمال مي     روانشناسي رشد همراه مي   
 .يا آن - ا بيفکند از نوع يا اين  جداييجدا کند و ميان دينخو و پرسشگر
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. توانيم چنين مرزها قاطعي بکـشيم  ها مختلفي دارد، نمي ها و نتيجه    که جنبه 
 .هايي را که همه نسبي هستند بينيم و تفاوت يي را ميها گرايشدر نهايت 

او از . کنـد  دوستدار البته در توضيح دينخـويي از مفهـوم سـوژه اسـتفاده نمـي            
. بـرد   نام مي » رفتار و کردار دروني   «که ديديم، به عنوان نوعي        دينخويي، آنچنان 

اعتقـاد   ة که در حوزباشدا از فعاليت  بر اين پايه فرض کنيم که دينخويي شيوه       
 ميان فعـاليتي بـه نـام اعتقـاد و فعـاليتي بـه نـام         کالًتوانيم  آيا مي . يابد  بروز مي 

گويـد کـه    او مـي . شناخت مرزکشي قاطع کنيم؟ پاسخ را از ويتگنشتاين بگيـريم    
امـروز  : گوييد  شما مي . دانستن و اعتقاد داشتن دو باز زباني کامالً مجزا نيستند         

 ةراديـو از قـول ادار     : ييـد گو  دانيـد؟ مـي     از کجا مـي   : پرسم  من مي . بارد  باران مي 
: در اين مورد دست کم بر دو اعتقاد سـوار اسـت  " دانستن. "هواشناسي گفته است  

 هواشناسي را درست منتقل کرده و ديگر اينکه بـه درسـتيِ            ةبيني ادار   راديو پيش 
ا از   اين باورها را که بکاويم بـه آميـزه        . توان باور داشت    بيني اين اداره مي     پيش

. و در زندگي واقعي همواره با اين آميزه مواجه هستيم       . رسيم  ت مي اعتقاد و شناخ  
ايـم و   مثالً از مادرمان شنيده   .دانيم  ما بسيار از چيزها را به صورت اعتقاد مي        
بعدها ممکن اسـت بـه دليـل    . ايم  حرف او را در اين مورد يا آن مورد قبول کرده          

ولي هيچگـاه   . تزلزل شود هايي دچار شک شويم و اعتقادمان م        برخورد با تناقض  
اعتقاداتمـان را مـشکوک تلقـي     ةگرويم کـه همـ     به آن راديکاليسم دکارتي نمي    

خود دکارت هم چنين نکرده است، در جايي که در همان گام اول شناخت           . کنيم
اعتقـاد اسـت،      او هراس از بي    ةانگيز. کند  را بازساز مي  " خدا"يقيني، با شتاب    

. کنـد  اعتقاد عمل مـي از سر  هم    دکارت ،اب شناخت ن ةبه بيان ديگر در آن لحظ     
مـا همـواره باورمندانـه     . آموزش و شناخت ما هموار با اعتقاد و باور همراه اسـت           

کنـد و   آورد، اعتقاد را متزلزل مي  شک پس از اين آموزش سر برمي      . آموزيم  مي
وجـو شـود کـه تـا آن          هايي جـست    شود توضيحي برا پديده يا پديده       باعث مي 

، آنچنـان محـدود و   . اند آمده م واضح به نظر مي    هنگا از طرف ديگر هيچ اعتقاد
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وقتي شروع بـه  «. مشخص محدود شود ةمشخص نيست که به يک يا چند جمل     
کـاملي از   ةجمله، بلکه به منظوم  کنيم، نه به يک تک      اعتقاد داشتن به چيز مي    

ي باشـند کـه   هـاي   در اين منظومه ممکن است جمله٢٥».شويم  ها معتقد مي    جمله
آميختگي را ببينـيم،      ابتدا الزم است اين درهم    . دانش تعلق داشته باشند    ةبه حيط 

و بعد ميان اعتقاد و شناخت فرق تحليلي بگذاريم، چنانکه ويتگنـشتاين گذاشـته            
، "او به اين موضوع معتقد است، اما موضوع چنين نيست         : "شود گفت   مي«: : است

 ٢٦»".دانـد، امـا موضـوع چنـين نيـست      ع را مي او اين موضو  : "توان گفت   اما نمي 
ولـي  .  به واقعيت است سنجشگرانهشرط ادعا دانستن دليل آوردن است، رجوع   

کسي کـه بـه     «. اعتقاد داريم، چون اعتقاد داريم    . خواهد  اعتقاد داشتن، دليل نمي   
چـرا بـه آن    "چيز اعتقاد دارد، نبايد مدام بتواند به اين پرسش پاسخ دهـد کـه               

؛ اما اگر چيز را بداند، بايد بتواند به ايـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه                "دارداعتقاد  
  ٢٧»".داند چگونه آن را مي"

دينخويي را اگر بيانگر نوعي سوژه و همچنين بيـانگر نـوعي فعاليـت نـدانيم،        
ماند که آن را يک منش تصور کنـيم، منـشي کـه در     تنها اين امکان برايمان مي  

از بـه  يخود ن،  تعصب .لي تعصب داريم، تا تعصب    و. گنجد  تعصب ايماني مي   ةمقول
  مـؤمنِ لـوتر .  اسـت يحي مـس   تعصبِ املِک ةن لوتر نمون  يمارتبينشِ  . ق دارد يتدق

داده  ياش دخالـت مـ    يزنـدگ  ةلحظـ   ن را در لحظه   ي بوده و د   لجوج و پرخاشگر  
تنبـرگ  ي و آغازشـده در شـهرِ   مشخصِ دادي رو يک لِکسم، در ش  يپروتستانت. است

ه کـ دانسته    ي بوده است؛ م    جد ياو خداپرست .  اوست تعصبِ ة زاد ۱۵۱۷به سال   

                                                   
٢٥- Wittgenstein, Über Gewissheit, Nr. 141. 
٢٦- ebd., Nr. 42. 
٢٧- ebd., Nr. 550. 
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 او را   تـوان رشـوه داد و نظـرِ        يتاب مقدس نمـ   ک آمده در    ها با صفت  ييبه خدا 
چـه   گرفته، با آن   ي م ا  ژهيو ةاو رابط . ر عوض شود  ي تقد رِيه مس کر داد   يي تغ چنان

سو تعصب اسـت و    يک ژه از يو ةن رابط يا. دانسته است   ي خود م  نِي د قتيآن را حق  
 اسـت  ي انساناز از هرگونه احساسِ  ين  يش ب يه خدا کن  يگر باور او به ا    ي د از سو 

قـت  ي بـا حق ريـ گ  رابطهت براي تربين نوعيا.  از آن استيز نوعيه تعصب ن ک
ت و تعصب بـه دنبـال آن رفـت و از آن         ي فشرد، با جد   د پا يقت با يبر حق : است
 قـت يحق، نيا.  دارد مستقل از ما  وجود،  تقيه حق کرد، همهنگام دانست    کدفاع  

ست، روا يـ ن و آسـمان ن يفرد زم  منحصربهه پاپ رابط کگونه    همانبزرگ است و    
 يـک قـت  ي حقوجـو  جـست . قت در انحصار اوستي شود حقي مدع يسکست  ين

ـ ز ةن نحـو  يق شود، ا  يد تشو يستن در جهان است و آنچه با      يز ةنحو . ست اسـت  ي
ل بـه   يه تبـد  کـ  آنگـاه     لوتر ه تعصبِ کاند  ينما  يبرم ساده و مختصر     رِين تفس يا

 و ي علمـ رديکـ ابد، از آن تعـصب رو    يوالر  ک س قت بار ي حق ت شود و مفهومِ   يترب
انـد    ردهکوشش  که  ک وجود دارند    ي مختلف ها  هينظر. شود  ي مدرن زاده م   يفلسف

 يني د باور ينوع ةه زاد کن، بل ي از د  يگرداني از رو  يد نه ناش  ي جد نشان دهند عصرِ  
ه مواظب کت دارند ين حد ارزش و اهم  يم تا ا  ک دست   ها  هين نظر ي ا ٢٨.بوده است 

ن بـا فلـسفه و      يد ة رابط  در فهمِ  يستيويتي پوز ها  ساز  از ساده م  يزيبپرهم  يباش
  . مدرنن در گذار به جهاني د از نقشِيابي ارز هنگامِن دريعلم و همچن

  
م دوسـتدار  کن حيا. ن استديشياش ناتوان از اند ي مسلمان با خو مسلمان  . ۸
نامتـأثر از   ةطرفاني بها قضاوت مسلمان در يم ناتوانکن حياگر منظور از ا . است

                                                   
  :به عنوان نمونه بنگريد به کتاب زير -٢٨

Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity, The 
University of Chicago Press 2008. 
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ـ  باشـد، آن را در مـورد پ         وجـود  ي اساسـ  هـا    در باره مسئله   يني د آموزشِ  روِي
ـ اگر چ .  دانست  و جار  توان سار   يز م ي ن گري د نِيمتعصب هر د    خـاص   زي

ـ  مکيک مسلمانان در تف    خاصِ لِکدر نظر باشد، مثال مش     ـ  د امـرِ اني  ن بـا امـورِ  ي
  آن بـه صـورت    خـرد، صـدورِ     اصـالت  تي تثب شان در تالش برا    يگر و ناتوان  يد

نـد و هـم گذشـته را    يب يه را نمـ يز و حاشـ ک مره فرقِکن فرسخت، ي چن ا  گزاره
 خـود را بـه     مِکه ح ک يي دوستدار از آنجا   .ستينده را، درست ن   يرد هم آ  يگ  يدربرم
ن اعتراض مواجـه  يرده، مدام با ا کر  يمان، تقر روا و فرازَ    همه يعني مطلق،   يتصور

ـ د بـه اند يا پس خود شما چگونه توانسته   : هکشود    يم د، مگـر نـه   يـ دن رو آوريشي
ـ د؟ دوستدار در پاسخ به ايا زده سر بر آورده     نيد ةز از آن جامع   يه خودتان ن  کنيا ن ي

 ةه از قاعـد کـ  يسانکا آن يس کآن  . استثنا متوسل شده است   انکاعتراض به ام  
ـ  نبـوغ و   لِيشوند، به دل    ي مستثنا م  يني د ر در فرهنگ  ک تف امتناعِ ن يـ شـان ا       ژهي

ـ ي اسـت، بـه هـر دل       گـر ي د  آنان از نوعِ   يني د مانيا. نندک يسب نم کام را   مق  يل
 هـا  جريـان  نداشـته باشـند، از      يني د مِي مستق تيد ترب ي ندارند و شا   ينيتعصب د 

ن در جامعه وجـود دارنـد، متـأثر    يد ة سلطرغمِ يه علک گري د يگ و فرهن  رکف
دوسـتدار  . ابنـد ي يدن مـ يشي اندانکپرسند و سرانجام ام  يپرسند و م    يشوند، م   يم

نـد،  کل  ي آن را تحل   د استثناها يند، با ک مش پافشار ک ح ياگر بخواهد بر درست   
زنده در  ا ترافر يناسش  ر بودن حس  يپذ  انک چون ام  يياسهاياما نه از راه توسل به ق      

ـ  ز٢٩؛انتک ة در نموني اساساً حس ينيب  جهان ـ  از اياسـ يرا قي  ةن دسـت در درجـ  ي
افـزار    سـخت ه دوسـتدار فرهنـگ را از جـنسِ   کـ آن اسـت    ةدهنـد   نخست نشان 

آن را در    ةپارچـ يک تيند، معتقد اسـت جنـس     يب  يپارچه م يک او فرهنگ را     .داند  يم

                                                   
 .۶۴. ، صامتناع تفکر در فرهنگ دينيآرامش دوستدار، : بنگريد به -٢٩
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ـ  همبـرا ،  افتي آن رشد    احت در س  ند و هر فرد   ک ين م يين تع يران د يا شه از ي
  .شود يدن محروم ميشياند

  
در پـشت   .  اسـت  ارش سنجش و ارزشـگذار    کسد؛  ينو  يخ نم يدوستدار تار . ۹

هر کـس   "نِ  يهنجار ةجمل" شديندا توان  در فرهنگ ديني نمي    "يگزارش ةسر جمل 
ـ ا. ان است هپن" دن ندارد يشي اند يستگيشا،  در چنين فرهنگي رشد کند     مِ کـ ن ح ي

ت يـ لِ واقعيتحل ةيه از زاوکن يش افزون بر ا يگرا  تي تمام لِکن ش يگر در ا    اتتشم
رِ ي است، غ  يراخالقي است، چون غ   يزدن  ز پس ين ن ينجاره نادرست است، از منظرِ   

م محـروم  کـ ن حي امعنا.  استي توانشِ انسان  يکدن  يشياند.  است يکراتکدمو
ار کن يا. آنان است ةلِ درج و تنزي توانشِ انسان  يک از   ها  انسان از   يردن گروه ک

ـ  گرو يمکن ح يتوان به چن    يردورزانه نم خ. ستيروا ن  ـ د، ز ي   پيگيـر ِدبـارو  خراري
 همچـون ا به اثبات، از راه فرهنگ است، فرهنـگ          ي يف خرد، به نف   يمخالف تعر 

  .يخيتار ةشوند دگرگون ةدي پديک
  

 ح، مـشرو حي صرياني ب،خ و برداشت خود از فرهنگيتار ةدوستدار به فلسف  . ۱۰
 ة دوستدار روشن است و عرضـ      رک ف  چارچوبِ ،ني ا با وجود . دهد  يو مستدل نم  

ـ  ن يلکارِ مـش  کـ  از آن    يطرح  ا افتـه ي لِ نظـام  کاو امـا اگـر خـود بـه شـ          . ستي
ـ   کـ  يران عرضـه مـ    يش را از فرهنگ ا    يها  ليتحل نِ يـي ار را تبکـ درآمـد   شيرد و پ
ـ ه در نها  کـ را   ا هينظرآنگاه  گذاشت،    ي م رک ف ادهايها و بن   فيتعر ـ  ي ش يت پ

 آن  هـا  ضها و تناق    يافت، چون سست  ي ي م گر  حيتصح  ان خود کگذاشت، ام   يم
، بـا نگـاه بـه    ي در زبـان فارسـ   وردکـ  ين ميدوستدار اگر چن  . ماندند  يده نم يپوش

ـ ي فرهنگ ا  ان و در فضا   يرانيا  خردورزانـه را    ي بحـث پژوهـش    يـک ، بـاب    يران
ـ ه در ا کته بداند   کن ن ينظر خود را اثبات ا    ت  يتوانست نها   يگر نم يگشود، د   يم ن ي

ـ  بـه ا   ي ضمن يآگاه. ستين ن ک مم ن فرهنگ خردورز  يزبان و در ا     تنـاقضِ ن  ي
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ـ ه گوکـ  رو آورد ييرهاي و تفـس   هـا   مثالخته، به   يه او را برانگ   کاست   ٣٠يياجرا ا ي
اگر همفکر نـشان نـدهيم، خـود نيـز مـتهم        . ميفهم  يتوانند بفهمانند ما نم     يم

   .ه توانايي فکر کردن نداريمشويم ک مي
اگـر  .  اسـت  يگـذارد نـشان دادن همـدل        ي مـا مـ    ه دوستدار برا  ک يتنها راه 

مان ي ايهدف، نوع ة برآورندين همدل يم در ا  يتوان  يم، م ينکم تند قضاوت    يبخواه
  . است" ايمان"، اين در حالي است که عزيمتگاه دوستدار مخالفت با مينيبب
  

 ميتـوان   يمـا مـ   .  نداده است  يحيان صر ينگ خود ب  فره ةدوستدار به فلسف  . ۱۱
  .مينک او عرضه يشناس  از فرهنگيم و طرحيدوستدار را انجام ده ةردکارِ نک

ــوژ    ــوعي مورفول ــه ن ــتدار ب ــت(دوس ــي ريخ ــنس  ) شناس ــي از ج فرهنگ
ت و  کخِ جهان را حر   ي تار :د او ياز د .  اعتقاد دارد  ٣١شناسي اوسوالد اشپنگلر    فرهنگ

                                                   
٣٠- performative contradictionگر اجرايي نيز توان گفت،  ن خودنقض که به آ

کنندة مضمون  نمايد که حرفي با بار اجرايي بزنيم، آن اجرا اما نقض آنجايي رخ مي
با نفس " من امروز مطلقاً ساکت خواهم بود"آن حرف باشد، مثالً اگر کسي بگويد 

اعالم اين موضوع در قالب اين جمله، که يک عمل است، پيام سخن خود را نقض 
 .ندک مي

 طرح يـک مورفولـوژ   - سقوط غرب" نويسنده کتاب (Oswald Spengler)اُسوالد اشپنگلر  -٣١
اشـپنگلر هـر فرهنگـي را دارا ذاتـي         . است) ۱۹۲۲، جلد دوم    ۱۹۱۸چاپ جلد اول    " (تاريخ جهان 

ها از نظر او  فرهنگ. ا ارگانيک که مراحل تکامل خود را دارد گيرد، همچون سوژه    فرد در نظر مي   
بند زنـدگي فرهنـگ دينـي      تصور از فرهنگ به صورت يک سوژه کالن، دوره        . اند  ه رو هم بسته   ب
ها به رو يکديگر در  و گمان بسته بودن فرهنگ) ۱۱۲ تا ۱۰۹. ، ص"ها تيره درخشش"بنگريد به (

مشابهتي هم در برداشـت از رابطـه ايـران و اسـالم ميـان           . ها دوستدار يادآور اشپنگلر است      نوشته
دوستدار فرهنگ ايراني پيش از اسالم و بعد از اسالم را از يک . خورد اشپنگلر و دوستدار به چشم مي  

اوسوالد هم فرهنگ ايراني را زير عنوان فرهنگ    . داند  کند و مشخصه آن را ديني بودن مي         جنس مي 
را نيـز  ا است که اصـل مـسيحيت    فرهنگ عربي از نظر اشپنگلر، آن فرهنگ جادويي . برد  عربي مي 
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 هستند بـسته و در  ييها  ساحتها فرهنگ. اند  فرهنگ ساختهادفراز و فرود تعد   
ه آن را بـه نـام فرهنـگ غـرب           کـ ،  هـا   فرهنگن  ي از ا  يکي. درون خود منسجم  

 شـده،  ي اسـت رمـ  يتيحيه مسکنش ياش و د   يونانيراث  يل م يم، به دل  يشناس  يم
ـ درآ   بـه  يي وسـطا   قرون ييِدينخو ه از حالت  کافته  ين سعادت را    يا عـصر  د و در    ي

در مقابـل،  . نـد کورز پا در جهان سفت        شهي و اند  ي عقالن يعنوان فرهنگ   د به يجد
يه با د  کآن در شرق     ةي همسا فرهنگـ د ةشود، در چنبر ي اسالم شناخته م انت ن ي

 انکـ  آن ام  افته در ساحت  ي رشد ها  انسان،  شه در آن  ي امتناع اند  لِيمانده و به دل   
  . ندارنديي و رهايخودشناس

  ارزشِ .شـود    که با توانش شـناخت سـنجيده مـي          دارد ي ثابت  ذات يهر فرهنگ 
آنها به شـناخت     ة اراد ها  فرهنگزِ  يوجه تما .  است ، شناخت  دوستدار نزد در   يينها

ـ «ه از کدر فرهنگ غرب اراده به شناخت آن قدرت را دارد   . است  »شـناخت  شيپ
نـده  يت و آ ن فرهنگ زنـده اسـ     يا.  برسد ي و فلسف  ي علم »شناخت  پس« به   ينيد

نجا و آنجـا  يا. شود ي با اراده به شناخت مشخص نم    يراني، فرهنگ ا  برابردر  . دارد
ـ ا. عنـصر بـوده اسـت     فرهنـگ سـست  لِکاند، اما   وجود داشته  ا  افراد بااراده  ن ي
بـه  ، شيهـا  يدگرگـون  ة هم  خود است و با وجود     ها اختنش  شي پ رِيفرهنگ، اس 

ـ  ن يتباهش قادر به جهش    ة آن تخم  لِيدل ـ "ه از   کـ ست  ي . برسـد " پـس "بـه  " شيپ
  .ن فرهنگ استي اي، ذاتگرايي واپس

                                                                                                          
ا ميان درک دوستدار و درک اشپنگلر وجود دارد، مهمتـر از         ها عمده   البته تفاوت . شود  شامل مي 

. کند که يکي را بر ديگـر تـرجيح دهـد    ها را آن گونه با هم مقايسه نمي همه آنکه اشپنگلر فرهنگ 
  .کند دوستدار ولي ارزشگذار مي

دهـم کـه بگـويم     من به خود اجازه مي. پنگلر است شناسي دوستدار شبيه اش     در باال گفتم که فرهنگ    
 .اش را از اشپنگلر گرفته است ام که تکانه نخستين فکر من خود از او شنيده. متأثر از اشپنگلر است
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انـد؛   خـت فرهنـگ  ي در رييهـا  ي، دگرگوني فرهنگها به نظر دوستدار تحول 
ـ  فرهنگ همه در نهايک درون  ها  جريان. ماند  ي همواره ثابت م   يدرون ةيما ت ي

. دارد و بـس  فرهنگ يگيت از پرماياکتنوع در دستاوردها ح   .  دارند يابتثآبشخورِ  
ـ  پيختگياناً درآم يرد و با آن اح    يگ  ير م يگر آنگاه تأث  ي فرهنگ از فرهنگ د    يک دا ي

ـ ما  بـن .  جنس باشد  يکه با آن از     کند،  ک يم ـ  ا فرهنـگ  ةي  و  ينساسـا  ة دور ناري
ختنـشان را در    يا در آم   آنهـ  ييدينخو يهمجنس.  بوده است  يکي يفرهنگ اسالم 

ان از  يـ ن م ي در ا   ييزهايچ. ر ساخته است  يذپ  انک ام يرانيا–ي فرهنگ اسالم  قالبِ
 ةنـ يست، چون به هـر حـال بـه سـببِ زم           يه تأسف بر آنها روا ن     کاند،    دست رفته 

ـ راني ا يفخرفروشـ . رفتنـد   يشان از دست م     بودشِ نامناسبِ شـان    ةان بـه گذشـت    ي
ن ي افتخار را دارند، در ا     يستگيه شا ک يسانکارها و   ک ارجمند.  است ييدرا  هرزه
ـ ياگر از بـنِ فرهنـگ ا  . اند گانه بودهيا بنِ فرهنگ به ب کاست   آمدنـد،   ي درمـ يران

  .ه هرزه و مبتذل بودنديهمچون بق
ر آنهـا  يتـأث . اند گر بستهيديک  ناهمجنس به رو ها  فرهنگ،  به نظر دوستدار  

 ير گـرفتن از فرهنگـ  يه مبتـذل اسـت، بـا تـأث    کـ  يفرهنگ.  استبر هم ظاهر 
ـ تول مضاعف   گانه، فقط ابتذالِ  يب  ثـرِ ک ا ارهـا کبـه نظـر دوسـتدار       . نـد ک يد مـ  ي

ـ ا ة نمون يرانيران متجدد ا  کروشنف ـ  جد نـان عـصرِ   يا.  ابتـذال اسـت    ن نـوعِ  ي د و ي
گان دنين گروه مبتذلتر از نما    يا. نندک يرده و نم  ک ن ک را در  ييفرهنگ مدرن اروپا  

اگـر  ند و   يم بـا سـنت خـود آشـنا        کـ ها دست     ي هستند، چون سنت   يفرهنگ سنت 
شناسند نـه   يمتجددان نه سنت را م. ، در چارچوبِ همان سنت است      دارند ييادعا

آنـان  .  دارند يبک مر ن رو جهلِ  يستند و از ا   ي مضاعف آگاه ن   ن جهلِ ي بر ا  ؛تجدد را 
د ي خورشـ ه چشمش بـه رو  ک يسکبه نظر دوستدار    . اند  بيفر  ب و مردم  يخودفر

اگـر هـم   . گـردد  يمزدگـان بـازن    جهـل يـک گر به غـارِ تار يدانش گشوده شود، د 
  .هوده استي ب ديگرانساز  آگاهبازگردد، تالشش برا
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ـ  يهـر فرهنگـ   :  است ي فرهنگ باور   از ذات  يتيدگاه دوستدار روا  يد  دارد  ي ذات
 هــا يخ بــه جلــوه درآمــدن عرضــي؛ گــسترشِ آن در تــاريخيثابــت و فراتــار

تواننـد بـر آن    يه مـ کـ اند  ا آنچنانيزند يخ يه از آن ذات برم  ک هستند   ا  يخيتار
ـ يد. ويا دنياند،  ينيا دي: اند  بر دو نوعي فرهنگ ها ذات. ذات حمل شوند   هـا   ين

ـ د ةها، اگر هم دچارِ عارضـ       ينيرديدهند، در مقابل غ     يان نم کدن ام يشيبه اند  ن ي
  .اند ورز شهي اندسازِ نهيشوند، زم

رادف بـا  فرهنگ را مت ةه انگار مقولک است   ي دوستدار آنچنان افراط   باور  ذات
موضـعِ  . ر اسـت يرناپـذ ييه تغکـ  گرداند ي برم ي به ژن  پندار  را آنرد و   يگ  ينژاد م 

 در شـکل   ٣٢بـاور   فرهنـگ  .بـاور اسـت      فرهنگ  موضعِ يکبارز   ةدوستدار نمون 
 صِي در تـشخ   .داننـد   يمنژاد   ة استفاده از مقول    بدون باور  نژادرا   محور  فرهنگ

  :رنديگ يها را در نظر م ن مشخصهيآن ا
 رهنگف  ـ  پا  عنـوان  يِ بـا باهمباشـ    ي مردمـان  هـا  ن خـصلت  يدارتري

  . در مجموع ثابت استيخيتار
 ن ي، بـد استد، همگن شو  ي خاص مشخص م   يه با فرهنگ  ک يگروه

ـ  آن نشود، در مورد هـر عـضوِ     گروه گفته  لِک ة آنچه دربار  هک معنا ز ي
  .گفته تواند شد

 ـ  ة دربـار ي قـضاوت عمـوم    در هنگـامِ   ؛ستيت افراد مهم ن   يفرد  انآن
  . آنهاستي فرهنگ تعلقِنِييتع، اصل

 فرهنـگ  يک ة در مورد گذشت وراد. رپاستي د ي فرهنگ ها  ويژگي 
ر بـه  يپـذ   آن گـسترش  رخ نموده در متنِ   ها   و حادثه  ها  شخصيتو  

                                                   
٣٢- culturalism 
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 چيـز  هـن ک يدر فرهنگـ .  آن استي فعل و رخدادها  ها  شخصيت
  . باشد  خود تازهدر ذاتيابد که  ظهور نمي

  
ـ ، جانماميخوان يماند   نوشته شدهه در انتقاد از نژادباور    ک را   يياه  کتاب. ۱۲  ةي

را " فرهنــگ" ة واژ"نــژاد" ة واژ و بــه جــاميريــگ مــي آنهــا را برهــا اســتدالل
 باور   پس زدن ذات   م برا يابي ي دست م  ييها  استداللار به   کن  يبا ا . ميگذار يم

ـ    از حاصل ة از افشر  يانيب. يفرهنگ تالف در رنـگ و قـد و      اخـ : ن اسـت  يآنها چن
  ـ  خـاص در ا يتيفکي. ستيت ني چهره، اختالف در انسانقامت و خطوط نـه  ين زمي

 ي اساسـ چ اختالفي هي و اخالقيرد شناخت يکدر رو . ندک يجاد نم ي خاص ا  يارزش
نارواست : روال توان گفت  ن  يدرست بر هم  .  وجود ندارد  ي انسان ها  رهيان ت يدر م 

ـ    ي فرهنگـ لِ تعلقِي را به دل  ييها  انسان ـ  در اند و ابـد يشـان نـاتوان ازل دن يشي
  .دانستن

 ة سـاد هـا  شـکل ردن در کر  کدن ف يشي دوستدار از اند   ه منظورِ کروشن است   
 نگفته است  ييش ندارد و در جا    ي گرا ا   نژاد   ةيچ نظر يدوستدار به ه  . ستيآن ن 

ه کـ نيابـا وجـود   . دهد يردن به آنها را نم  کر  کف ة اجاز ها  انسان ي برخ ه سرشت ک
ـ  باور نـدارد، بـاز جانما      يعيدوستدار به اختالف طب     ةزننـد    پـس  هـا   اسـتدالل  ةي

ـ گو يدوسـتدار مـ  . ار بستکز به ي او نباور  فرهنگ هيتوان عل ي را م  نژادبارو د ي
اعتبـارِ  . ديتـوان بـه آن رسـ    ي نمـ يه در هر فرهنگـ    کشه هست   ي در اند  ا  مرتبه
ـ گو يدوسـتدار نمـ  . نجاستير ا د» در فرهنگ ديني رکامتناعِ تف « يمفهوم ه کـ د ي
ـ سنجـشگرِ  زور شهي فرهنگ راه را بر اند ز ا ا  ا پاره ي ، عنصر ا  جنبه  ي عقالن
 وجـود دارد    يه فرهنگـ  کـ بندد، بل   ي م ٣٣اندرمان-جهان–  در يِ جوهرِ فلسف  دارا

                                                   
٣٣- weltimmanent 



 ٤٨ |محمدرضا نيکفر 

 گـر بـه آن مقـامِ   يرد، دکـ  آن تـنفس  س در فضاک است و هر     ينيه ذاتش د  ک
، "پـست "ه افـراد نـژاد      کـ ند  يگو  يز نم ينژادباوران ن . رسد ي نم ورز  شهي اند واال

ـ به نظرِ آنان مسئله بـر سـرِ فعال  .  هستنديت انسانيناتوان از هر فعال    بـا  هـا  تي
ه دوستدار محـق  کم ييگو ي مموقتاً.  نژاد برتر استه مختصِک است   يت عال يفکي
 مِاا تمـ ريـ ست، زيـ محـق ن . هـا  انسان بر سر فرهنگ است نه      بحث ديست بگو ين

ـ  اسـت و ا    يني د فرهنگ" در"ر  ک تف  امتناعِ بحث او بر سرِ    " در-بـودن "بـه   " در"ن  ي
   ا   -شاشاره دارد و بود ه کـ  يطبعاً در فرهنگ  .  هستند ها  انسان" در-دنبو"ن  يگران

 ةه اجـاز  کـ ن فرهنگ چنـان باشـد       يمطلق داشته باشد و ا     ةسلط رندگانشيپذبر  
ده و سـنجنده    يانـه و سـنج    زتـوان خردور   يخردورزِ سنجشگر را ندهد، نم     ةشياند
ـ  از ا  ا   سـاده  يي دوستدار اما فقط همـانگو     حرف. ديشياند  او در .ستيـ ن نـوع ن  ي

ـ بنـابر ا . عـت ثابـت   ي ساخته است چـون طب     زي خود از فرهنگ چ    ها  وشتهن ن ي
ـ نديتواننـد واالگوهرانـه ب   ي ميسانک،  ثانو عتيطب . تواننـد  ي نمـ يسانکـ شند و ي

ـ توان ام   يارِ روشنگرانه نم  ک و   ي فرهنگ به انتقاد . د ندار د وجو ا  چاره .  بـست  دي
صُـم  «: افران گفتـه اسـت    ک ةه دربار کد  يآ  ياد م ي به   قرآني ةيآن آ ن رابطه،   يدر ا 

    لُونقعالَ ي مفَه يمع كْمو بـه همـين دليـل       آنان كـران و الالن و كوراننـد         (» ب
  )۱۷۱،  بقره- .فهمند چيز نمي

  
پـردازد و بـه       يفرهنـگ مـ   -ه بـه در   کـ ، بل  خـود فرهنـگ     نه بـه   دوستدار. ۱۳
ان کـ ن ام يـ ن، مـا ا   يبا وجود ا  . بودن هستند -يفرهنگ-در ٣٤ه نهاد ک ييها  انسان

 اسـت،   ي انتزاعـ  ي دوستدار طرحـ   م طرحِ يه پندار کم  يريگ  ي را از خود نم    ريتفس
 انونکـ پـردازد و در   ي مشخص مـ ها انسانردن موضوع به ک روشن   فقط برا 

                                                   
٣٤- subject 
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د   کلِ ناب آن قرار دارد      ک از فرهنگ در ش    ي خاص سنخِطرح،   توجه ينيه با صفت 
م دوسـتدار بـه   ييه بگـو کـ ز بـدان معناسـت     يـ ش از هر چ   ين پ يا. شود  يز م يمتما

ـ ان  کـ نگرد و هر گاه سخن از ام        يم ٣٥ي جمع  نهاد همچونفرهنگ   ا امتنـاعِ   ي
 ين نهاد جمعـ ي ا يارِ سنجشِ توانشِ شناخت   کشد، در اصل در     ک يان م ير به م  کتف

هـا   ، روحي جمعي کـه روح     است ٣٦"روح"ش به مثابه    يوجود ةت فشرد يدر تمام 
  ٣٧.فرد را در چنگ خود دارد

                                                   
٣٥- collective subject 
٣٦- Geist 

برا فهم منظور دوستدار از فرهنگ بسيار ) ۳۴-۳۶. صص" (ها تيره   درخشش"ها از     اين جمله  -٣٧
  :گويا هستند

گيرد، يعني هستي يک فرهنگ خـود را    يک فرهنگ پيکر ميةا که از محتوا و ساختوار     در پديده «
کليـت درونـساز يـک     . نمايد، استثنا هم اگر وجود داشته باشد، کمتـرين اهميتـي نـدارد              در آن مي  

دهد، به معنا آنچه فرهنگ مربوط از آن و در  ن رو ميفرهنگ، به معنا آنچه در زايش و بالش آ
يابد، چيز نيست که بتواند بر عضو از آن فرهنگ افـزوده يـا از آن کاسـته            آن هستي يافته و مي    

  .شود؛ و بر اعتبار او چون عنصر از آن فرهنگ بيفزايد از آن بکاهد
در ايـن  . گردد نه تصورپذير ميکليت درونساز يک فرهنگ است که آن فرهنگ بدون آن نه هست و       

  ...گردد  همانِگيِ کلي با خودش است که يک فرهنگ از فرهنگي ديگر متمايز مي
اش جـدا نمايـد و در خـود     ممکن است عضو يک خانواده بتواند خود را حتّا از همه حيث از خـانواده     
 اين است که خـارج  علتش. پابرجا بماند، يعني کمابيش به تدريج جز آن شود که تا کنون بوده است 

 مربوط، فضاها حياتي ديگر نيز بـرا زيـستن و بـودن شخـصي او وجـود      دةاز فضا حياتي خانوا   
تنها شرطش اين است که عضو يادشده بتواند فضاها هرچند متفاوت امـا خويـشاوند بـرا       . داشته

ک زنجير از فراز به ها ي اند که چون حلقه فضاها خويشاوند و متفاوت از آن نوع   . منظور خود بيابد  
ها نه همـواره بيواسـطه، امـا هميـشه بـه       اين حلقه. اند فرود يا برعکس، يا سطحاً به همديگر پيوسته     

  ».هايي از بافت زنجير ديگر ها ديگر با هم ارتباط دروني دارند، اما نه با حلقه  حلقهةواسط
  :دزن دوستدار در اينجا برا روشن کردن منظور خود اين مثال را مي

هـا   مثالً شاه ايراني و گدا ايراني با هم خويشاوند اند، از طريق سلسله مراتبي که در حکم حلقه        «
امـا شـاه ايرانـي بـا گـدا      . دارنـد  شان از هم دور، اما مرتبط نگه مي يک زنجير آنها را در متن بومي   
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  ـ گو  يه سـخن مـ    کـ  يني د دوستدار از فرهنگ  از وجـود    يد، منظـورش وجهـ    ي

خواهد   ياو نم . ستي آن ن  يخي تار ا در ژرفا  ي آن ة هموار حضورِ ةفرهنگ در پهن  
 د بـه جهـان و بـه خـو         ها  انسان هنجارها در نگرشِ   ة مجموع ه فرهنگ کد  يبگو

ـ ي آن دهـا   از برگذاشتها ده است، پاره يچي پ ا  ن مجموعه همتافته  ياست، ا   ين
ره گـردد و مرجـعِ مـسلمِ هنجارگـذار     يـ  چيني ده وجهکهستند و اگر چنان شود     

 دوسـتدار  اگـر . ابدي ي رشد نم برايانک ام ينيرِديرِ غ ک گرفته شود، ف   ينيمراجعِ د 
ن بـود،  يـ ف ديست، اختالف محتمل با او بر سر تعر       ينگر  ين به مسئله م   ين چن يا

                                                                                                          
ها يک زنجيـر   حلقه ةتمثيل ساد. سوئد که هيچ حتّا با شاه سوئد نيز مطلقاً خويشاوند ندارد      

ست که از  هايي يا بافتي از آن، برا نشان دادن گسستها پيوسته يا پيوندها گسسته در مجموعه              
  ».اند ها و همانندها ساخته شده مشابه

زند برا آنکه نشان دهد خصوصيات فرهنگي تـا چـه          به دنبال اين مثال، دوستدار مثال ديگر مي       
  :حد پايدار و نازدودني هستند

هـا و هنجارهـا    هـا، از ارزش ها و رسمها، از عادتها و سنت اين مجموعه، که از آداب نةهر اندازه په  «
ترک يک خصوصيت معـين کـه در   . گردد تر شود، امکان خروج از آن کمتر مي ساخته شده، گسترده 

امـا تـرک   . ستا مثالً تهراني يا اصفهاني غلبه دارد، جزو امکانات اين يا آن عضو خانواده هـ       خانواده
گـردد، بـه    شود و تـصورناپذيرتر مـي   يک خصوصيت يا رفتار، يا نفي يک هنجار يا ارزش دشوارتر مي  

در مثـال مـا   .  بومي پيدا نمايندةمحض آنکه نمودارها يادشده از مرز خانوادگي فراتر روند و جنب         
وزه را در کليتها محيط شود که نمودها تهراني يا اصفهاني باشند و مآالً اين دو ح        اش اين مي    معني

تـوان تهرانـي کـرد و     بارآمده را نمـي  به همين جهت هم آدم اصفهاني     . بر افرادشان از هم جدا سازند     
 زيست فرهنگي وسـيعتر شـود، رهـايي      زةدهد که هر اندازه حو      اين مورد تمثيلي نشان مي    . برعکس

ندازه فضاها بـومي و همريـشه در     هر ا . گردد   آنها دشوارتر مي   ةشد  يافتن از بافتها تننده و دروني     
تر پيکر گيرند، به همان اندازه خصوصيات مربوط بـه آنهـا در آدمهـا مختلـف           هايي پرشمول   شبکه

رسد جايي که  مي. توان خود را به آساني از بند آنها رهاند     يعني نمي . شوند  تر مي   فراگيرتر و نازدودني  
هستند کساني که چون . دد، مگر در خودفريبيگر هر گونه کوششي در رهايي از بندها غيرممکن مي

کننـد مليتـي ديگـر و تـازه      انـد، خيـال مـي      مثالً پاسپورت امريکايي، فرانسو يا آلماني نيز گرفتـه        
 ».اند يافته



 ٥١  |ايدئولوژ ايراني

ـ  مختلف بود، بر سـر ا      ها  فرهنگن در   يبر سر حد نفوذ د     ه انـدرون  کـ ن بـود    ي
رفـت بـر سـر        ي بحـث مـ    مشود و سـرانجا     يده م يا پرتضاد د  يدست  يک،  فرهنگ

اش  ه در وجـه عمـده  کـ ا، ه فرهنـگ مـ  کني فرهنگ و ا  يخيت تار ک از حر  يابيارز
، اگـر امکـان و امتنـاع    ن حاليدر ا.  تحول دارد برا ييها  امکان است، چه    ينيد

ـ ي چنـ عنوانها نگرنده بر کلِ فرهنگ،    هايي باشند برا ارزيابي     مقوله  ين بحث
ه کـ  شـد  مـي ش در نظر گرفته  يشاپي پ اري، ز ر در فرهنگ نبود   کا امتناعِ تف  يان  کام
انـه در  يگرا تيتوان تمام ي دارد و نميبي تقرياتيمش حجامنس ن  وجود لِيل به دل  ک

دهـد  يا نمـ يدهد   يدان م يشه م يا به اند  يه آ کرد  ک  آن داور  مورد . ي جمعـ نهـاد 
ر در ييـ ت آن تغکـ حر.  آن اسـت  ه ذات کـ  دارد   ير حامل ي اخ رِين تفس يدوستدار با ا  

ـ ي د ن بـود  يا.  است ينيبود فرهنگ ما د   . دهاست نه در بود   ونم در از فرهنـگ     ين
ـ هـا  رد و چون روح  يگ  يدن را م  يشي اند يي توانا يلک  روحِ معنا  مـا تـابعِ   ي جزئ

ـ ک مطلقِ روحِ  ـ  هـستند، مـا ن     يل  رِکـ  تف يـک نجـا   يا. مينـ کر  کـ م ف يتـوان   يز نمـ  ي
 ،انـد  و چون همجنس اند  همجنس ها  فرهنگ .ندک يباور عمل م     ذات يعيمابعدالطب

 ي فرهنگـ ،قاً توانا و به همان اعتبـار  مطل، خاص را به اعتباريفرهنگست  يروا ن 
ـ يب ي را مها اختالفطبعاً . ميگر را مطلقاً ناتوان بدان  يد ه کـ  را يـي  هـا  اخـتالف م، ين

ت فرهنگ را بـا نظـر   که حرکم ي دارياملکت ةي نظريکاز به  ين آنها   حِي توض برا
ـ ي، حين دو تصح  يبا ا . ح دهد ي آن توض  يخي و تار  يعيط طب يبه مح     همجـنس يعن

نـار گذاشـته   ک بـاور  ذاتمل در آنها، اکدن تحول و تي و د ها  فرهنگ ة هم دنيد
  .مينيب يت دربسته نمکحر ي ب واحدهاهمچونگر ي را دها فرهنگما . شود يم

  
 خش دارا ي از تـار   ييها  ا دوره ي را در دوره     يم اگر فرهنگ  يرو  يبه خطا نم  . ۱۴

 فرهنـگ  يک در درون ها گرايشن يتر  ه منظور از آن عمده    کم  ي خاص بدان  يطبع
د محتاط بـوده و  يص باين تشخيدر ا.  در آن است ها  گرايش  باز  برا کيا سب ي

  دارايم فرهنگـ ييگـو  يه اگـر مـ  کـ م  يته را در نظر داشـته باشـ       کن ن يهمواره ا 
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" الـف -جز"ه ممتنع است بروزِ خصلت   کست  ين بدان معنا ن   ياست، ا " الف"خصلت  
ـ  ارزم بر مبنـا يتوان ين نميافزون بر ا. اش يخي تارها  دوره ةدر آن در هم     يابي

نون کم چون تا    ييست بگو ي روا ن  يعنيم،  ي بزن ي قطع ينيب  شي خود دست به پ    يلک
 وجـود  يتـ يچ قطعيخ هيدر تار. ن خواهد بوديز قطعاً چن  ين پس ن  ين بوده، از ا   يچن

 او. دهـد  يخ نظـر مـ  يفرهنگ و تار ةوار دربار ياضي ريتيدوستدار اما با قطع . ندارد
ـ ييه طبعِ آن را، با تبکست ي است، بر آن ن   ينيه فرهنگ ما د   کنيبا گفتنِ ا   ه کـ  ين

ـ  ا ند و بـر جنبـه  کف  ين مفهوم به دست داده شد، توص      ياز ا  ـ ا گراي  در آن، يشي
او خطــا . ده اســتيــ پد ذاتوموضــوعِ ا. ه غالــب، انگــشت بگــذاردکــم يريــگ

 او مفهـومِ فرهنـگ  . زديآم يم در دهيپد ة قاطع دربار  داور  را با خطا   انهباور  ذات
ـ ه گو کرد  يگ  يچنان در نظر م      را آن  ينيد ـ ا چ ي  زيرسـاخت  اسـت همتـراز بـا      زي

ـ د. مسيـ سکمارسـازانه از      سـاده  برداشـت در   اقتصاد ـ ا بـه تعب يـ ن  ي گـر  ي دري
ـ راني مـا ا م در مـورد کـ  دست -ز را يشود و همه چ    يرساخت م ي ز ييدينخو  -ان ي

  .ندک ين مييتع
  

م ييه بگو کم  ير بازساز ين گونه به قصد تفس    ي ا رادگاه دوستدار   يم د يتوان  يم. ۱۵
ـ يه ذات آن دکده ين نظر رسيرده و به ا   کل  يما را تحل   ٣٨ياو روح قوم   .  اسـت ين

 از آن را يـک رمانت-يستيوناليت ناسيدر روا" قوم "خِي تارل چارچوبِ ين تحل ياو در ا  
 به يابتث جوهر ،رين تعبي ابنابر. گر به دست داده است    ي د ريبرگرفته و از آن تعب    

ت کـ  منزلگـاه اسـالم حر  ستگاه زرتـشت بـه سـو   يه از اک وجود دارد   يرانينام ا 
 نـد و بـه زمـان   ک يت خود را حفظ مي هو يدر پوششِ زبان فارس   ) اساساً(ند،  ک يم

ـ دوستدار ا . رسد  يحال م  ـ وناليت ناس يـ ن را بـر روا    ي ه کـ  افـزوده    يـک رمانت-يستي

                                                   
٣٨- Volksgeist 
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ـ ي همه د  يراني ا يقومت روحِ   ک حر ها منزلگاه ، لـسوف يدوسـتدارِ ف . انـد    بـوده  ين
 چـون  ييهـا  مفهـوم خواند، اما خود از  يردن فرامک کخوانندگان آثار خود را به ش   

 که شـ  کـ  آن  يند، ب ک ي استفاده م  »يرانيفرهنگ ا « و   »انيرانيا«،  »رانيا«،  »ما«
 چيزهـايي بـر   انـد   يا اگر از گذشته آمده    د باشند ي جد ييها  نها سازه يه مبادا ا  کند  ک

،  يا بار تازه دارنـد اند ها تازه ن سازهيه ا کن است   يت ا يو واقع . آنها بار شده است   
.  ملـت هـستند  يـک هـا بـه    فـه يهـا و طا   از قوما لِ مجموعهيروند تبد  ةبرساخت

ه امـروزه دارنـد   کـ  يي آن زبـان اسـت، امـا معنـا        ه حاملِ ک دارند   يخي تار ا  هيپا
ه کـ  قوت گرفته   دگرسانين  يبر اثرِ ا  ش  ين گرا يا. است ٣٩ي مل گشتارِبرخاسته از   

.  داده شـود نسبت ي پنداشته شده و به آن ذات ثابتي جمع نهاديک همچونملت  
 يتي، هـو ت فـرد  ير با هو  يپذ  اسيشود ق   ي دانسته م  يتي هو  ثابت دارا  ن ذات يا
 ةنـد، امـا فـرد بـا وجـود همـ           ک ير مـ  يي در آن تغ   ييها شود، خصلت   يه بالنده م  ک

  .ه بوده استکماند  ي ميها، همان يگوندگر
 واحـد  ه فـرد کـ سان  ن را به هما  ي واحد است، ز   »ما« خِي تار ،ن تصور يا ةپايبر

 خود  ست برا يا فرهنگ مجاز ن   ي قوم   يکتواند چند سرگذشت داشته باشد،        ينم
 رود بـر سـرِ   يه بحـث مـ    کـ ه اسـت    يـ ن پا يبر ا . رديخ در نظر گ   ي تار يکش از   يب

ـ ه آکشود  ي فرد بحث مه در موردکگونه    ا غلط، به همان   ي حي صح يسينو  خيتار ا ي
اگـر بـه   . ختـه اسـت  يا به دروغ آميرده راست است که عرضه ک را   ا  نامه  يزندگ

ن نحـو   يخ بد ين تار يم و ا  يگانه داشته باش  ي يخيها، تار  خي از تار  ا   مجموعه جا
پـس   اند دهيشينديان ما در گذشته ن ينيشيه چون پ  ک رده باشد کن  ينون ما را متع   کا

ن رو معلـوم  يست و از اي بر گردن ما ن   يتيمسئولچ  يم، ه يشينديم ب يتوان  يز نم يما ن 
ـ ه چـرا نـاتوان از اند    کـ نـد   ک يه دوستدار بهرِ چه سرزنشمان م     کست  ين . ميدنيشي

                                                   
٣٩- national transformation 
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ــ  ــتدار هم ــار  ةدوس ــدمات ت ــار خيمق ــونالي ناسنگ ــا  ي را پذيستي ــا ب ــه، ام رفت
 به گذشته به شماتت   يوشر فخرف ه به جا  ک ن اختالف را دارد   يها ا   ستيوناليناس

ـ  ا با وجود . آن رو آورده است     ة دوسـتدار در زمـر   تيـ خ بـه روا   ين اخـتالف، تـار    ي
  تند  احساسِ يک همچونز  يپرخاش او ن  . رديگ  ي قرار م  يستيونالي ناس نگار  خيتار

ـ  تعب يکرمانت ـ اآيـا   . آزرده اسـت    دوسـتدار دل  .  اسـت  يشـدن   ري  از  يآزاردگـ   ن دل ي
  شود؟ يمن ي او ناشيدادگ دل

  
ه کـ  است   يآگاه ة فلسف يکمت از   يعز،  خي دوستدار از تار   تيروا ةمشخص. ۱۶

 را شـاخصِ  ت و روشـنگر يورزِ خودشناسِ مدرن عصرِ عقالن  شهيحضورِ نهاد اند  
 ن نهـاد ي چنيراني اه چرا نفسِکپرسد  ي آن ميرد و از پيگ  يدن م يشيمطلقِ اند 

  نهـاد وجـو  جـست در . نگـرد  يخ مي به تاريخيرتاري غدياو با د . نشده است 
ـ ) ، يک چيز انديشندهres cogitansيک ( چيز يک همچون ن ياست و چون چن

 تجـسم  ي مشخـص رکـ  فتـبِ ک مـشخص و م يتـاب ک چون  ييزهاي در چ  زيچ
. دانـد  ي آن مـ  بـود  از امتنـاعِ يرسد و نبود آن را ناش   يافته، به نبود مطلق آن م     ين

هـا بـا     هـا و حادثـه      است از آدم   ست، انبار ي ن ريتفس ةني زم يکنحا  يخ در ا  يتار
فرهنگ مـا جنـبش   « به نظر او .شده  تيشه تثب ي هم بار برا   يکزوار و   ي چ يتيهو

است و نتيجتـاً  " مخلوقات و موجودات"زادن و زيستن نيست، فرهنگ ما فرهنگ     
  ).۱۰۰. امتناع تفکر، ص(» تاريخ ما تاريخ سقط شدن تواتر آنها

وستدار فرهنگ اروپـايي فرهنـگ تـاريخي اسـت، ولـي فرهنـگ مـا           از نظر د  
يش بـر آن  هـا  ارزشگذشته و «و » کشمکش دروني ندارد«تاريخ است، چون      بي

ان ييـ دوستدار به اروپا   ).۱۰۲. امتناع تفکر، ص  (» کنند  استيال دارند و حکومت مي    
ـ از نظر او آن دهد؛    ير م يتفس ةاجاز رنـد و  يبرگانـه را  يم ة از سـد هيألان مجازند مت

، شـود  ي ختم مـ  عصرِ روشنگريآگاه ةه به فلسفک بنشانند  ا   را در سلسله   و
ـ م، ز ينـ کن  يست چن يما روا ن  ولي   ـ ا خِيرا تـار  ي ،  اسـت سـخت و زمخـت   اريـ ن د ي
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ه فقـط   ک هستند   ييزهاي آن چ  دارهايپدر ندارد،   يت تفس يست، ظرف ير ن يپذ  لکش
ن برچسب يخورد و ا ي ميسبه بر آنها برچ   کصورت    نيشود، بد   يوجودشان ثبت م  

 ي فرهنگـ  يشناس  ختيد ر ياز د . ندک يت آنها را مشخص م    ي هو لِکشه  ي هم برا
،  اسـت ييه منحصر بـه فرهنـگ اروپـا    ک ينوع: اند   بر دو نوع   ها  فرهنگدوستدار  

ار و  ءوي شـ  يتيه مـاه  کـ گـر   ي د ي است و نـوع    ري تفس يتي ماه منعطف و دارا  
  .منجمد دارد

  
او . خ اسـت ي دوستدار در نگاه به تار   ي افراط جبربارو ،دين د يهمبسته با ا  . ۱۷

 و  ه اجبـار  کـ  ا  يشـدگ   نييداند، تع   يما م  ةشده توسط گذشت    نيي ما را تع   نونکا
ه کـ تواند درسـت باشـد     يت از گذشته م   ي روا يک تنها پايهن  يبر هم .  است يقطع

ـ گو  ي بـه خواننـده مـ      تلويحاًاو  . ت دوستدار است  يطبعاً همان روا   گـر بـه   ه اکـ د ي
 ي تـورم  ه به نحـو   ک است   ا  ي منف ها بش صفت يشد، نص ينديگر ب ي د ا  گونه

  .اند  او انباشته شدهها نوشته ةدر هر گوش
  

 جـاودان   سـاختارها پـردازد، بـه دنبـالِ    يخ ميه به تارک ييدوستدار آنجا . ۱۸
ن يـي شه تع ي هم  را در جهان برا    يرانيبودن انسان ا   ةه نحو ک يياست، ساختارها 

زند،  ي م يراني ا ي فرهنگ ها  شخصيته دوستدار از    ک ي مختلف ها  مثال. اند  دهرک
خواهد   يدوستدار م . گرنديديکبدل   ةنند آنان نسخ  که ثابت   ک آن است    فقط برا 

ـ يه ا کـ  يلکه مش کاموزد  يخود ب  ةبه خوانند  ر دارد، همـان   کـ ن بـا تف   ي امـروز  يران
ـ ه دوکـ  است يلکش است، همان مشي پ صد سالِ لِکمش ـ  ست ي ز يـ ش نيسـال پ

ز بـدان  ينا نيس ه حافظ و ناصرخسرو و ابن     ک است   ن همان درد  يداشته است و ا   
  .رسد ي از اسالم م شي پيينخوي آن به اسالم و دأاند و منش گرفتار بوده
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ـ م ا يتـوان   ي دوستدار را مـ    يخي تار جبربارو. ۱۹ اگـر  : مينـ کن  يـي ن گونـه تب   ي
" ب"، "الـف  "م شـاملِ يري گهک —آن  ة فرهنگ در گذشتيک شاخصِ  ها  چهره

ـ ابرخـوردار باشـند،     " خ " از خصلت  —باشند  " پ"و   ـ ن" ت"بـه   " خ"ن  ي ز منتقـل   ي
 ةه گذشـت کـ است  ٤٠افتهي  فرهنگيانکه امروز در آن مک است يسکه ک دشو  يم

ـ اند ينم" ت ". شاخص بوده استها آن چهره حال ة زماني آن زمان  يخيتار شد، ي
ـ ندياو اگـر ب   . اند  دهيشيندين" پ"و  " ب"،  "الف"چون    ةش شناسـنام  يد بـرا  يـ شد، با ي
، "الـف  "گر متعلق بـه فرهنـگ  ياو دن حال يدر ا  راي، ز  صادر شود  ا   تازه يفرهنگ

ست، بـل  يـ ر گذشـته آزاد ن يه در تفسکست ين نيا" ت"ل  کمش. ستين" پ"و  " ب"
نهـد؛ و فراتـر    ي نميانکن اجازه و اميوجه چن  چيه  ه فرهنگش به او به    کن است   يا

توانـد آزاد   يه اساساً نمکن است يست، بل ايه آزاد نکست ين ن يلش ا کمش: نياز ا 
اش  خود و گذشـته  ةنون دربارکه تا  کست  ين ن يلش ا کمش: سان  نيو به هم  . باشد

  .ار را نداردکن ي اييه او اصوالً تواناکن است يه اکده، بليشيندين
  

، بـه  ي خودشناسـ افت ناتوان ازي را يتوان فرهنگ  يا م يآ: ن است يپرسش ا . ۲۰
ـ اند چنان يعني، يبازتاب ةشيتر ناتوان از اند  ي فن ياصطالح ه بـه خـود   کـ  يدنيشي

ـ گو ي دوستدار مـ شه باشد؟ي اندهنگام هم نهاد و هم برنهاد     برگردد و هم   ، آر: دي
 نـون بـرا   ک تـا    او  امـا  . اسـت  ين نـاتوان  ي از ا  ا   نمونه ياسالم-يرانيفرهنگ ا 

 فيـ ش تعري خـو هـا  مفهومه از کن معنا ي، بدردهکجاد ني ا ينظرش اعتبار فلسف  
. رده اسـت کـ  مستدل ن نظري خود را در سطح ها  رده و گزاره  کق عرضه ن  يدق

ـ ي د قـو هـا  گرايش از ييها  نمونهرده، آوردنکآنچه او     رِکـ  در تفي، نـاتوان ين
ـ  در عقالن  گري، نـاپ  يزدگـ   ق، عرفان ي دق يمفهوم ع بـه  ي سـر   شـدن  يت، راضـ  ي
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بحـث بـر سـر      . ر اسـت  کـ  و سرانجام تقلـب در ف      ينيد ةآماد حاضر و    ها  پاسخ
 ن جهـت موضـعِ  ي بـد . است نظر چارچوبِياصل ةمسئل. ده استيفا يها ب   نمونه

پـس  . ميرسـ   ين اعتبـار وامـ    يم و آن را به ا     يانگار  ي م ي فلسف يدوستدار را موضع  
ـ  را ذاتـاً     يتـوان فرهنگـ     يا مـ  يآ: شود  ين م يمسئله ا  ت دانـست؟   يـ عقالن ةشندکُ

ـ ا عقالن يآ: ن پرسش است  ين مسئله ا  يسته با ا  همب ا يـ ت منحـصر بـه فرهنـگ        ي
   خاص است؟ ييها فرهنگ
. اسـت  ٤١معنا همرسـانش ) ياجتماع(دگاه يمعناست، تول ةفرهنگ عرص  ةعرص

فرهنگ پـا   ةر زبان به عرص يته از مس  کن ن يح ا يدر توض .  است يهمرسانش بازتاب 
ـ " تو"، "تو"شوم  يم" من" باز است، ، نقشضِي تعوزبان برا: ميگذار  يم  شـو  يم
به " ما"عنوان    م، و به  يجمع شو " ما"م در   يتوان  يم م يهر چه باش  " تو"و  " من"و  " من"
بـه  " تـو  "ا از سـو  ي" من "تواند از سو    يز م ين" ما"ن  يخود ا . ميبنگر" تو"و  " من"

ه يوسته افزود و در قـض يها پ"تو"بر تعداد توان  يم. ل شودي همرسانش تبد موضوعِ
هـا  امکـان . دخالـت داد را " آنـان " بـه نـام      ييها  ا مجموعه ي" او "ي نامعلوم تعداد 

 ک مـشتر  ييمعنـا  ةني زم يکهمرسانش در   . بازتاب در همرسانش نامحدود است    
 در ييه هر عنصر نـو   کون دارد   ک، اما تا آن حد س     است ريمتغه  کرد  يگ  يصورت م 

شـده معنامنـد      تي تثب اهااش با معن    يوستگيق پ يآن بتواند گسست خود را از طر      
 ييانتقـاد آنجـا   .  باشـد   انتقاد ه همرسانشْ ک وجود دارد    ا  گشوده انک ام .سازد

ـ دهـد   ي نمـ ي اطـالع درسـت  ا ه از مـسئله کـ د ي بگوگري به ديکيه کاست   ا ي
جـاد  ي نقـش در زبـان ا  ضِي بـاز را تعـو  انکن امي ا.آن دارد ة دربار يقضاوت غلط 

  دو مفهـومِ   گـرفتنِ   لکسازد شـ    ين م که مم کت  ض نقش اس  ي تعو انکام. ندک يم
ه کـ  يدر هـر زبـان  .  انـصاف گريو داست قت ي حقيکيه ک، ت را ي عقالن ا  هيپا
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، "تـو "، "مـن "ش در همرسانش يا  لحظه نده در آن بتواند بسته به نقشِ      يگو-سخن
ه در آن دو   کـ باشد و آنچنان نباشد     " آنان"،  "شما"،  "ما " جمعِ يک از   ا عضو ي" او"

وجـود داشـته   " تـو "و دو نـوع  " مـن " دو نوع ر به هم برا يناپذ  ليتبد ةلمکدسته  
 متـرادف بـا   ييهـا  مفهـوم زبـان  ه در آن کـ  مطلق آن فراهم اسـت    انکباشد، ام 

آنهـا  . انـد   ي بازتـاب   ممتـاز  لِکن دو مفهوم به شـ     يا. دنيد آ يقت و انصاف پد   يحق
ـ  همرسـانش    يـک ه نـاظر بـر      کـ  زنديانگ   را بر  کيدرتوانند    يم  از  ا   مجموعـه  اي

بـه  شـوند کـه      همرسانشِ انتقاد مـي    ينوع ةنندکديآنها تول . ها باشد   همرسانش
اش آن نـوع انتقـاد        ژهي انتقاد روشنگرانه در مفهوم و     . است دهيشي اند  ممتاز نحوِ

ـ ندي بازتابنـده ب   شي خـو  يي معنا ها  هيبه خود و پا    دکبه نحو مؤ  ه  کاست   . شدي
شـد   ي دانـسته مـ  يدر آغاز ذهن، دي جد عصرِيي اروپاي فلسفگر آن در سنت    نشک

ـ ک ا شهي انديعني مطلق، ننده از انتقادکنده از جهان و آغاز  کسر بر يک چ ي هـ يه ب
ـ آنچـه از ا . )ارتکـ سوژه در نزد د   (اغازديشده ب   تي تثب يي معنا  با جهان  يسازش ن ي

  . آن است وجود فرضِها زهيه انگکنهاد به جا مانده نه وجود مفروض آن، بل
  فـرد  در تجـسمِ  ،   اختـراع شـد    ديعصر جد  ةفلسفا که توسط      ينهاد عقالن 

ـ ا. شـد  ي نمـ دانسته خاص ي خاص و برآمده از فرهنگره و تبار  يخودش از ت   ن ي
 توسـط   حتّـا (ن راستا صورت گرفـت      ي در ا  ييها  تالشه  ک بود، چنان  يار اما شدن  ک
ه کدهد  يان را مک امني اي آگاهها باور از خرد در فلسفه       ذات را تصورِ ي، ز )انتک

شـود،   ي تـصور مـ  خي در تـار ک متحر ا روحِ يز، قوه   ي چ همچونه  ک  جوهر برا
ـ  از ا  ي اصـل  برِ   خاص سهم  د مجسم جسته شود و نژا      با وجود  يحامل  انکـ ن ام ي
 فـرارفتن از    هکـ  اسـت    شناسـانه در فلـسفه       زبان  با چرخشِ  . گردد يمعرف يعيطب

 پـس از    .گـردد   يمن  ک خردباورانه مم   موضعِ  حفظ نِي در ع  يآگاه ةفلسف ةمحدود
ـ  ب هـا   مـانع   نقـد  لِک زبـان در شـ     نقـد ،   روشنگرانه  نقد ن تحول معنا  يا ان و  ي

 ه از دسـتاوردها کـ دهـد   يان آن را مـ   کـ  ام ن سنجـشگر  ي ا .همرسانش است 
 آن  ينيزبکه به اروپامر  ک آن يس وبر بهره جسته شود، ب     ک ما يخي تار يشناس  جامعه
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ـ  نا نژادي يياي جغرافديتول،  تي عقالن . نشان داده شود   يتفاهم  ست، لوگـوسِ ي
 در ي ثـابت يچگال) کياصطالح چامس (ي زبان است، به صورت توانشِ   يزبان انسان 

ـ پنـشان گرفتـه تـا       يتر   دارد، از سـاده    ي انـسان  ها  زبان ةهم نـشان، و   يتر  شرفتهي
ـ ي از هـ ي آن وجود دارد، ناشه در بروزِ ک ييها  اختالف ـ  در ذات نيچ اختالف . تسي

ـ  تـا م   رديگ  يم صورت   ييها  تالشز  يشناسانه ن    زبان پس از چرخشِ    هـا   زبـان  اني
-سـاپير   ي زبـان بـاور  تي از آن را در نسبيتي جسته شود، روا ي ذات ييها  اختالف

ــ٤٢ورف ــيب ي م ــتم و ين ــا رواي ــعييه ــواع موض ــا  را در ان ــسبه ــ تي ن  ةباوران
، ي زبـان بـاور  تينـسب . ردوتار تعلق دا ي از آن به ل    ان نافذ يه ب ک يستيمدرن  پست

ن يـي  تبا  منطق خود را دارد و جهان را بـه گونـه      يه هر زبان  کن است   يباور به ا  
ـ ا. گر استي ديشده در زبان نيي تب ناهمگون با جهان   ذاتاًه  کند  ک يم ن برنهـشت  ي

 خـام و  ييهـا  ه تجربـه کـ ، رفوسـاپير و   ارهاکا به کشصت با ات ةه در ده کرا  
  جـد  افته بود، انتقادها  يدادند، شهرت     يبزده را بازتاب م    شتا ييها  ريگ  جهينت

  . ردندکمقدار  يدان به در بردند و بياز م
ا دوســتدار بــا چــرخشِ يــ: ستيــاز دو حــال خــارج ن. ميبــه دوســتدار برگــرد

ـ  نخـست با   او در حالـت   . نـد ک يا نم يند،  ک ي م يشناسانه در فلسفه همراه     زبان د ي
ـ  خاص را از ا   يدن در فرهنگ  يشين اند ن بود کنامم ةبرنهشت خود دربار   ن راه در ي

ان يـ شناسـانه م  ي هـست يد تفاوتيا برنما يه  کند  ک مستدل   يآگاه ةچارچوبِ فلسف 
ـ   ن حالت به ناچار پايند، در ا  ک ي عمل م  ها  فرهنگ ده يشکـ ش ي خـون و نـژاد پ

ه بـه  ي شبزيآن ظهورِ چ ةيه برپاکخ متوسل شود   يتار ة فلسف يکا به   يشود،    يم
ن ک شـوم نـامم  ريان ما بنـابر تقـد  يدن دارد، در ميشي اندييه تواناک يگل ه حِرو

. ر گـشته اسـت  يپـذ  انکـ شان ام ياقبال ان به سببِ خوش  يي اروپا انياست، اما در م   
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 ي برگردانـدن يخيتـار  ةن فلسفي به چن ي دوستدار به سادگ   ي فرهنگ يشناس  ختير
امـا  . ر اسـت  يـ خن سمت ا  يش دوستدار به ا   يتوان گفت گرا    ين جهت م  يبد. است

ـ ند و برپا  ک يشناسانه همراه    دوستدار با چرخشِ زبان    راگ ـ  نظر يـک آن بـه     ةي  ةي
 زبـان را     فرهنـگ  انونکه در   ک  بگرود دربابِ فرهنگ ) يکيوتيسم (يشناخت  نشانه

ه برنهـشت  ي شـب يهـشت ن ماندن بر سرِ موضـع خـود بـه بر    برا يستيند، با يب  يم
.  گردن بگذارد  ي زبان باور  تيوتار از نسب  ي ل يستيمدرن  ت پست يا روا يورف  ساپير
 ةمنطـقِ سـازند   ) ۱(نـد   که ثابـت    کـ شـود     ين م ي ا ارِ و ک ن حال دشوار  يدر ا 

ــدان  نــابخرد)۲ (چــارچوبِ زبــان مــا، در ذات خــود نابخردانــه اســت و   آن ب
 ةبخشِ گـزار   جهياثبات نت .  است ينيره در آن گفتمان د    يه گفتمان چ  کگردد    يبرم
ـ است، چـون تـالش در ا      ن  کم نامم يک ن جهـت ناچـار اسـت از فـرضِ وجـود           ي

رد تا بتوانـد  ي را اَبرمنطق بگيکيند و کت  ک حر ي زبان ها  متنوعِ منطق  ها  گونه
ـ ان ا کـ ام. نديگر بنـش  ي د ها منطق ة دربار به داور   يـک   بـه معنـا    ن داور ي
ا کـه   ، همجنـسي ان منطقِ فرودست و منطقِ فرادست است ي م ي ذات يهمجنس

که نتوان با عزيمت از يک زبان خـردوزر، يـک زبـان            ست کم تا اين حد است       د
ـ  پا يرگـ يدوم، مفهـومِ چ    ةدر گـزار  . دانـست  امتناع تفکـر   ديگر را ذاتاً دچار     ا هي

 هـا  د بـه رابطـه  يـ ن اسـت و با ک آن نـامم  ينِ نابِ زبان  يي تب يعني دارد،   يفرازبان
ه دوسـتدار حاضـر شـود       کنيا. افتي آن را در   رد تا معنا  کقدرت در جامعه رجوع     

ـ ه او پا  کـ ن معناست   يبه ا  ترجمه شود،    ي اجتماع ها   ما به زبان رابطه    لِکمش  ةي
ـ ، تغمي خوانـد بـاور  شتر آن را فرهنـگ يـ ه پکد خود را،   يد  ةهمـ . ر داده اسـت يي

 ه ذات کـ  زيـ ه چ کـ  نظـر دارنـد      کته اشـترا  کن ن يباور در ا     فرهنگ ها  موضع
نـد، دور از  ک ين مـ يـي  آن را تع   يخيت تـار  کـ دهـد و حر     يل مـ  کيفرهنگ را تـش   

ار ي بـس   اعتبـارِ  يشناسـ   ن مخالفت با جامعه   ي ا . است يشناخت   جامعه نِيي تب دسترسِ
 در ي مردمـ انيـ هـا در م  شـده  نيـي  تبخِي تار الًکها و     شهي اند خِي تار . دارد محدود

ا هـ   شده  نييرا تب يتواند استقالل خود را داشته باشد، ز        يخ همسرنوشت م  يطولِ تار 
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ـ  ييرنـد و توانـا  يگ ير مـ يز تأث يگر ن ياز همد  ـ  در گويا نـاتوان ي گر ي را از همـد يياي
ـ آ يان درمـ يه به بک ا  با رجوع به مادهتنهانند و وضعِ حالِ آنها     ک ياقتباس م  د، ي

 را از زيـ م چـه چ  ياگر نـدان  ،  مانند  ي آنها اما گنگ و مبهم م      .ستي ن ين شدن ييتب
 اسـت و در     ز در جامعـه جـار     يـ همـه چ  . نـد نک يان م ي و از چه رو ب     ا  هيچه رو 

ـ پامرِ  ،  جامعه.  است يشدن   جامعه فهم  ت در متنِ  ينها   هـر دانـشِ    مطلـقِ  ٤٣نِيشي
  . استيانسان
  

ـ تـو   : نـد ک ي بـسته تـصور مـ      ي سـاحت  همچون را   يدوستدار هر فرهنگ  . ۲۱ ا ي
ـ ، هـم متـأثر از ا  يان دو فرهنگ باشـ  ي م يتوان  ي؛ نم ييا آنجا ي،  يينجايا هـم  ن، ي

ـ ي هم ا  يتوان  ي نم  نيز ن جهت يز آن؛ بد  متأثر ا  ـ ندي ب  هـم   و ي باشـ  يران ؛ اگـر  يشي
ـ ه باکـ م ي مواجـه هـست  ين شود، بـا اسـتثنائ    يچن  خـاص  ا  آن پرونـده د بـرا ي

 يشـناخت  نشانه ةي نظريکن نظرِ دوستدار از موضعِ ين به ا  ک مم ي پاسخ ٤٤.گشود
ـ " از   ا  فرهنگ مجموعه : ن است يفرهنگ چن  ، نيـي  تب  سرشـت  ٤٥هاسـت،   "نيتبب

 هـا   فرهنگن  يتر  بسته. رون بستن ي ب گذاشتن است، نه خود را به رو      -انيم -در
ـ انـسان هم . گذارند يم -انيم - دريعنيگرند،   نييز تب ين ـ م -شه دري ان اسـت، از  ي

  .گانهي بيجمله در هنگام مواجهه با فرهنگ و زبان
  

۲۲ .  ر گرفـت و  يگـر تـأث  ي دهـا  فرهنـگ تـوان از   ي دوستدار م  تصورِبرخالف
گر را يديکـ تواننـد   ي م ها  انسانه  ک گردد  يت بدان برم  يدر نها ان  کامن  يا. وختآم
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 ۳۹ تا ۳۴، صفحات "درخششها تيره"تدار نظر خود در مورد فرهنگ را بهتر از همه جا در           دوس -٤٤
 . نقل کرديم۲۵هايي از آن را در زيرنويس شماره  بخش. عرضه کرده است

 .ها به تعبيرِ ارنست کاسيررAusdruck/Expressionا از  مجموعه -٤٥
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ـ ا: هاست تي از مربوط  ا  هک شب ا  يهر جهان انسان  . بفهمند ـ ز بـدان چ   يـ ن چ ي ز ي
در مواجهـه   . شود  يش مربوط م  يازهايه سرانجام به انسان و ن     کمربوط است و شب   
 از  يانـسان . مي آن سـردرآور   يتيمربوط ةکم از شب  يوشک ي م ا  يبا هر جهان انسان   

 دارد، و اگـر   رديکن رو يچن يي ابتدا ي با زندگ  ا  لهيان قب ي در م   شرفتهي پ شورک
ن روال را در  يز همـ  ي تمدن درآورد، او ن    زهاک مر يکيله سر از    ي از آن قب   عضو

ـ  نـاب ن يچ فرهنگيه. اند جنس يکت از   ي در نها  ها  فرهنگ. رديگ  يش م يپ . ستي
ـ يسـان فرهنـگ ا   ني و به هم  يونانيز فرهنگ    ا ي فراوان ها  گوشه  ناروشـن  يران

  . نشوندي بررسيياير اُراسي از فرهنگ فراگييها عنوان پاره مانند، اگر به يم
  

ـ  ي انسان ها  ارتباط  شدن يدوستدار به جهان  . ۲۳ ، گذشـته را  . توجـه اسـت     ي ب
م و بـا نظـر      يارذگ  ينار م کان را از خارج،     يرانينون ا ک تا ي فرهنگ ريرپذي تأث يعني

 هـا  سـاحت  ة مهـم از مجموعـ  يساحته کاو توجه ندارد    ه  کم  ييگو  يبه امروز م  
ـ ي ا نوجـوان و جـوان     ريپذ  فرهنگ ـ  دن  امـروز  يران  هـا    رسـانه   مجـاز  اي

  قـو رِير تـأث يـ ق همساالنش زيا از طريم يطور مستق  بهجوان.  است يکيترونکال
ي سـنت  هـا  وان با رجوع به مرجع    ت  ي او را نم   پندار و گفتارِ  .  است ي جهان فرهنگ 
ـ ا ه در برابـرِ کـ توان انتظار داشـت   ياز دوستدار م. ح داد ي توض يفرهنگ ن انتقـاد  ي

ـ ي زنـدگ ک سـب  جز ظـاهرِ زي چ ي جهان ها   از رسانه  يرانيه ا کد  يبگو  را ي غرب
ه در ک ريتأث لِي به دليراني هر ا  ه ذهنِ کند  که ثابت   ک آن او اما برا  . رديگ  يبرنم

 ک در بـه رو ي جـوان رد از همـان آغـازِ  يـ گ يچه و مدرسه از سنت مـ  وکخانه و   
ـ  ا شتر ضمن گذاشتنِ  ي پ ديشود، با   يجهان بسته م   ـ رانيا ةه همـ  کـ ن فـرض    ي ان ي

ـ ترب  نِيآغــاز ةه دورکـ شناسـانه را دهــد   تيــ تربمِکـ ن حيــا دارنـد،  يسانيکــ تي
 انـسان نقـش      است، چنان در ذهـنِ     ي و نوجوان  کيودک ةه دور ک ،ريپذ  فرهنگ

ر ين نباشد، تـأث يآغاز تي تربه در راستاک زي از چدتوان  يگر نم يه او د  کبندد    يم
ـ ا. رديگ ـ م با کـ ن ح ي ـ ي انـسان باشـد،      د نـاظر بـه نـوعِ      ي  يمـ کعنـوان ح   بـه  يعن
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 دوسـتدار  ن نظـرِ ي با ا يمدرن يشناس  تي ترب تبِکچ م يه. ر شود يشناسانه تقر   انسان
ـ  ايمـ کب بـه صـورت ح  ن بـا ين است نظر خود را در ا     کاو مم . ستيموافق ن  ن ي

ان را استثنا دانـد، آنـان را   يرانيه اکماند    ين م يند، پس چاره ا   کر ن ي تقر يلکن  يچن
ادش بـد  يه بنکرد هر يان نگيکپرتو ن«ه  ک همصدا شود    خواند و با سعد   " نااهل"

  .»است
  

 سفت و سـخت     يي از عنصرها  ،ندک يم م ي ما ترس  ه دوستدار برا  ک يجهان. ۲۴
 يمـ ک دارد و هـر ح   يني پوالد ِ  ي سخت زي چ ره. ل شده است  کير تش يناپذ  لکو ش 

ـ  طبعـاً چ ي سـنت فرهنگـ   ين جهان ي در چن  .بروبرگرد است   يقاطع و ب    ثابـت  زي
ـ در ا. ردکـ  آن را نـرم نتـوان   ريچ تفـس يه با هـ   ک دارد   يثبوتاست،   ن جهـان،  ي

ـ  .ستير ن يپذ  يدگرگون در آن    زيگذشته، گذشته است و چ       گذشـته رو   ک بخت
سـاز و توليـد     فرهنگ بـدل « به نظر دوستدار،     .اده و نفسمان را گرفته است     ما افت 

شـود،   تـر مـي   تر و مردنـي   ما که به اين سبب طبيعتاً هر روز فرسوده       ۀمثل کنند 
و . انـد  چند رئيس دارد که ما را در اجرا اوامرشان به خود وابسته و معتاد کـرده               

هـا تيـره،    درخشش(» .مثل آنان ما در واقع چيز نيستيم جز بدلهايي از توليد          
  )۳۸. ص

انـد، مـا بـرده     به باور دوستدار اين رؤسا با اوامرشان توان حرکت آزاد را گرفته         
وار خـود را    آيد، اين اسـت کـه زيـست بنـده           ايم و تنها چيز که از ما برمي         بوده

به همين جهت است که از نظر دوستدار در واقع تـاريخ نـداريم، از    . بازتوليد کنيم 
  .رسيم وار مي آغازيم و به زيست برده وار مي يست بردهز

م، گمـان  يت نـدار کـ  حرچـون نفـسِ   : توان ديد   هم مي س  کبرعولي قضيه را    
. مينـام  يه آن را سنت گذشته مـ کند ک ي ميني ما سنگ دوشِ روزيم چ ينک يم

نده را روشـن  ير آيه مسکآنگاه . سازد ي را ميخيتار ة گذشتهک است ندهيشه آ يهم
ـ يموار بب و ه   مختلـف و  انـدازها  م در آن چـشم يه بنگـر کـ م، بـه پـشت سـر       ين
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ـ هـا دار  خ، گذشتهيم نه تار يها دار   خيتار. ميابي ي انتخاب م  ها  امکان م نـه فقـط   ي
ـ  اکهرگـاه بـه در  . يشدن شده و اختراع   است اختراع  زيسنت چ .   گذشته يک ن ي

  .مينک يشف مکمان را يم، آزاديته برسکن
  

 آن   هنجارها ي هر فرهنگ  م در مورد  يوشکاگر ب . ستي ن پارچهيکفرهنگ  . ۲۵
در " ارکـ اصول هم" همرسانش  در بابِا هيدر نظر ه به آنچه    ي شب يرا به صورت  

ـ د غفلت ورزي مهم نبا اصلِيک رِيم، از تقرينک، فهرست  اند  دهينام مراوده ـ ا: مي ن ي
ـ م، با وجود اير پا بگذاريز  رايم اصوليتوان  يه چگونه م  ک  ا ن عرصـه ن در همـا ي

ـ  تقر طبعاً. شوند  ي آن اصول مشخص م    ه با خود  کم  ي بمان يباق ـ  ا رِي ن اصـل بـه     ي
ـ ک ةست همـ  يـ ن ن که مم ک ست، چنان ين ن کح مم ي صر ا   جمله صورت  هـا  کل

ـ  ز يام شرع ک اح  رو  پا گذاشتنِ   را برا  يشرع ولـي   . فرمـول درآوردن   يـک ر  ي
ـ  يي آشنا به معنا   فرهنگ بودن  يک ةشد  تيترب  نابهنجـار عمـل    بـا هنـرِ   ي عمل
سان پـس زده    يکها به     نابهنجار ةهم.  هنجارهاست ي عموم ردن در چارچوبِ  ک
زنـد،  يانگ ي برنمـ  تنـد نشِکشوند و وا يرفته مي از آنها عمالً پذ    يبرخ. شوند  ينم

 يـي ه دورو ک اند   يها همان   ه  ن قاعد ي از ا  يبرخ.  توجه شود   باز ها  اگر به قاعده  
 ارکاي ر  برا ا   گشوده ها   عرصه ها  فرهنگ ةهم. شوند  ي خوانده م  ارکايو ر 

 هـا  موضوع از روند و يبخش. شود ي آموخته م  يعي طب ي به صورت  ارکاي ر .دارند
ـ ا.  هنجارهاسـت   رو  پا گذاشتنِ  ها  وهي و ش  يي دورو  آموزشِ ريپذ  فرهنگ ن ي

 به انتقـاد  رو آوردن دارد، در مقابل اما  بهنجارها  قالب است و    يعيآموزش طب 
ـ ي اسـت،    يعـ يرطبي غ چيـره   در برابـر هنجارهـا     هايي  لي بد وجو  تجسو    يعن

ـ ا ژهي وه و تالشِي و روحيرد و آگاهيگ يخود صورت نم  خودبه  امـا  .طلبـد  ي را م
ـ  ن رد انتقاد يکرو ـ  اسـت، ز   يعـ ي خـود طب   بـه اعتبـار   ز  ي ن ي نخـست  را معمـوالً  ي
در  يعـ ي طب ه وجـود  کـ شـود     يزده مـ   ا  ارکـ اي آن در برخورد با ر     ها  انهجو

ـ پد همچـون  ه شرمـسار  کـ گـردد     يانتقاد آنگاه آغاز مـ    .  دارد فرهنگ  از  داري
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توانـد   ي نمـ يچ فرهنگـ  يه هـ  کـ توان گفـت      يه م ين پا يبر ا  .ر شود ي تعب يشرم  يب
  .  خود را بپوشاند و راه را بر انتقاد ببنددها افکش

ا هـ   از گـزاره   ا   مجموعـه   فرهنگ را در قالبِ    يک ها  ارزش ةم هم ياگر بتوان 
ست و نـاروا  يـ م روا و ناروا چييم بگويتوان ي با رجوع به آنها نم  تنهام،  ينکفهرست  

 يه در هر برشِ زمان    کم  ي بدان يستيبا. زديانگ  ي را برم  ينشکن فرهنگ چه وا   يدر ا 
نـد و در مقابـلِ   ک ي را برجسته مـ ييها  ارزش چه    در جامعه   قدرت نديش و برآ  يآرا

. رديـ گ يرو ميا از آنها ن   يدهد    يدان م يو و م  ري ن ييها نشک به چه وا   هر نابهنجار 
ت يرافـض .  از رفض وجود داشته استيان بزرگي همواره جر  ي اسالم رسم  نارِکدر  
شاوند ي خوها  دينمتر از ک ي آن، توان  ي از مبان  ييجو"انحراف "يعنين،  ين د يدر ا 

 اسـت و   ييدورو ةدهند  توان گفت اسالم فقط پرورش      ين نم يبنابر ا . نداشته است 
 آغـشته بـه آن   ن رو فرهنـگ يدهد و از ا  يدان نم ي م ساز  بدل" انحراف"چ  يبه ه 

ر اند، قدرت امـا خـود       يپذ  حيباز بودن و بسته بودن با قدرت توض       . ذاتاً بسته است  
 ي اسـالم دوستدار فرهنـگ آرامش  .ستي نيدادن حي با فرهنگ توض   تنها يبه تمام 

ـ يب ي ممآب  اسالمي در جهان رده  ک بروز   ها  دهيپد ةره بر هم  يرا بسته و چ     يند، ب
ـ ه آراکـ ش گذارد ي پييها تيفکيعنوان  ره بودن را به  يه بسته بودن و چ    کآن    شِي

  .ندک يجاد ميقدرت آنها را ا
  

ـ  و ديپادشـاه  ةدو مؤسـس  .اند  دهيتن   درهم يني د خِي و تار  ياسي س خِيتار. ۲۶ ، ني
ه بـه  کـ ن ي ا به جا  يدگين تن يا.  گوهر اند  يکاز   گفته،   نيزنگونه که فردوسي    آ
ن و  يان د ياست، م يل س يند، به دل  کاست را در فرهنگ حل      ين، س ي د گر  يانجيم

م در کـ ب شـود، دسـت    کيه با اقتدار تر   ک يين در جا  يد. اندازد  يفرهنگ فاصله م  
حتّـا در آنجـايي کـه جـدايش          ستديا  ي خود در مقابل فرهنگ م      اقتدارجو وجه ،

جداگانـه  مدرن آنها را     ةفته که در جامع   هايي صورت نگر    سيستمي در ميان حوزه   
دوسـتدار  . کنيم بررسي مي هايي چون سياست، اقتصاد، دين و فرهنگ          زير عنوان 
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 گر بـرا ي دند و از سو يب  يامالً متوازن م  کن و فرهنگ را     يد ةسو رابط يکاما از   
ـ پارچـه و بـسته بنما  يکامالً کـ  يني ده فرهنگکن  يا ـ د، قـدرت را ن ي ـ ي  از يز جزئ

 امــلِک بــتي و غياســي س دوســتدار بــه قــدرتيتــوجه يبــ. نــدک يفرهنــگ مــ
ـ  او را ا   هـا    در نوشـته   يشناس   و جامعه  ياسي س ، اقتصاد يشناس  استيس ن گونـه   ي
ـ  فرهنـگ، ن ري فراگلِيبه دل هکن نظر است يبر اه او کرد کر  يتوان تعب   يم  ازي

ا اگـر   او حتّ.ستي تحول آن نرِي و سياسي و س ي اجتماع ساختارِ ة جداگان لِيبه تحل 
 خود را محدود گرفته است،     ها  يبررس ةطي ح تنهاه  کن نظر نباشد و برنهد      يبر ا 

 خـود را بـه      هـا   يبررسـ  ةجي نت يه به نادرست  کن انتقاد مواجه شود     يرواست با ا  
تـوان در     ي محدود فقط م   ها  يبا بررس . ندک ير م ير تقر ي فرسخت و فراگ   يصورت

ش سخن گفتيگرا يک مورد وجود.  
  

۲۷ .     ت در  کـ  حر خِيز تـار  ي آن ن  خِيتار.  ندارد ا  پارچهيکفرهنگ ساخت و بافت
 ثابـت  ييها دهي ا ييِدرآ–جلوه– و به  يش مقدر، به صورت گشودگ    يرِ از پ  ي مس يک

ـ ب ةننـد ک نيـي  تع ي رسم ها  ه مرجع ک وجود دارند     بلند صداها. ستين نش و  ي
ـ  فرهنانيآنها را سخنگو، ات قدرتي همخوان با مقتض   منشِ . نـد ک ي مـ يگ معرف

ـ  فرهنگ نبا  يک ة دربار  داور در هنگامِ   قـرار داد کـه     معيـار تنهـا کـساني را      د  ي
ـ  نباالًکـ  و )۳۸. ها تيـره، ص  درخشش(نهد  نام مي» رؤسا«دوستدار بر آنان   د ي

م ينـ که تـالش  ک ما آنگاه درست و منصفانه است،  داور.ردکر بسنده يبه مشاه 
ـ  پ رسـاندن  را بـرا ا اند، صـحنه   فيه ضعکم، يز بشنو ي را ن  ييصداها  خـود  امِي
ما و اشاره  ي محتسب با ا   اند از ترسِ     اگر زده  ياند، حرف   اند، در گلو خفه شده      نداشته

 پـرآوازه و    انيه فقط به سـخنگو    کرد  کن انتقاد را    يشود ا   يبه دوستدار م  . اند  گفته
 قـدرت  رِي آن تـدب   رِيه تـدب  کـ  يشيفرهنگ پرداخته و به پاال     ةشد  ي رسم يبه نوع 

 رده، امـا بـه سـراغِ     ک مشهور اشاره    "استثنا" دو   يکيدوستدار به   . است، تن داده  
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ار نـشان نـداده   کـ ن ي هم به اا شده نرفته؛ عالقه   ا خاموش ي خاموش   ها ليبد
  .است
  

 و  داند  ي م ورز  شهي را در اند   يگرا ست، نخبگ    نخبه دوستدار   هک ميبازنمود. ۲۸
افته ي يان تجليوناني ه در آثارِ ک سنجد  ي م ا  شهيندشش را با ا   ي پرسش و اند   توان
 يـي گرا ن نخبـه ينش در ايادي بنگذار ه ارزشک دوستدار،  يشناس  با فرهنگ  .است
ـ  و    زهيـ شده گشتن، انگ     خاموش  صداها ، به دنبالِ   دارد يتجل ـ  يهيوجت از  .دارد ن

ـ  اندا حـاو ي بسته  اين و،   بسته است  يک مثل   يهر فرهنگ   دوستدار دگاهيد شه ي
ـ فکيه کـ م يدهـ  يص ميتشخ م وينک ي به درون آن م   ينگاه؛  ستيا ن يهست    تي

  .ستيحالش چ
 ي و مـوجه   يعـ ي پرسـشِ طب   ، فرهنـگ  يک ي دانش  دستاوردها يپرسش از پ  

را يـ ست، زا ي از توازن و عدالت در بررسيمي مستق پاسخ به آن تابعِ   يدرست. است
 ة بـست يـک   بـه صـورت  ، نه را نه در خألزي درست چيي پاسخگو  برا يستيبا

ـ بـست موقع   و پاي درون ساختاره داراکتام، بل  ـ د، و ايت بررسـ ي  ن مـستلزمِ ي
 عـدالت   تيده و رعا  ي پد ي و برون  ي درون ها  هيسو ة هم دني د يعني توازن   تيرعا

ه چـرا  کـ م ينکم انتقاد  يتوان  ي نم )موهاکياس( نلندي ساکن گر  ها  تينوئايبه  . است
ـ   ان نداشـته  يوناني همتراز با    ا  يتمدن و   رکف دستاوردها  هـا   بـا عنـوان    .دان

  چـون يدر مقـام شوند، دو ذهـن   ي نم مجرد نامگذار دو ذهنِ يوناني و   اينوئيت
 ار کـ  بهتر يکدام که کم ينک ي م نون ما ارزشگذار  که ا کالس،  ک يک دو شاگرد

دوسـتدار در  .  داده شـود ا  چـه نمـره  يـک ه به هر ک و حق آن است    است ردهک
ه مـردود اسـت،   کـ دهد  يت نظر ميبا قاطع،  استيرانيه نامش اک  شاگرد مورد
ـ ا د يـ الس  کـ  رارِکـ ه با ت  ک است   يت ذا يلش بالهت کمش  حـل   يتيتقـو  ةدن دور ي
 سرباز  ردنکر  کم، او از ف   ينک ارک هر   يعنير است،   ک تف  امتناعِ  دچارِ و ا ؛شود  ينم
  .زند يم
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در فرهنـگ  ر کـ  تفامتنـاعِ « ه دوسـتدار بـا برنهـشت   ک انتقاد   ني ا هدف از . ۲۹
ـ ا. ستي ني اخالقي سرزنش تنهااز عدالت دور شده است،      » ديني  ن انتقـاد بـار  ي
ـ هر نظر  ةه مشخص ک ن باور استوار است   يبر ا  دارد و    نظر  ي اجتمـاع  درسـت  ةي

 ةيهر نظر .  آن است  عادالنه بودن ـ ، نظرنـابرابر  ة دربـار  ي اجتمـاع  درست  ا هي
، ن پنداريبرنده به چن ا راه ي ها  انسان ي ذات ها  برننده از نابرا  ک متياست نه عز  

ـ ا ةيبرپا.  نابرابر ها  تيموقع ة است دربار  ا  هيه نظر کبل  يه برخـ کـ ن پنداشـت  ي
 ييها  هيتوان توص   يماند،    عتشان بنده ي بنابر طب  ي آزاد دارند و برخ    ي سرشت ها  انسان

ا گـرد آورد و   را ي اجتمـاع هـا  ورانـه تجربـه  ک داشت و حتا ف  يي فرمانروا برا
. ردکـ  بنـا    ي اجتماع  به نام دانشِ   زيتوان چ   ينمرد و بسط داد، اما      ک بند  دسته

 دن از سرشـت ي بربا  خود راياملکند تيفرآ دي جد پاگرفته در عصرِ  يدانش اجتماع 
ـ زنجدر همه جـا   ، اما   شود  زاده مي انسان آزاد   «. آغازد  ي م برده/آزاده ةدوگان  بـه  ري
 لِي اصـ آغـازِ " قـرارداد اجتمـاعي  "در آغاز   روسوک ژان ژا سخنِني ا».برد يسر م 
هاسـت، نـه    تيـ موقعسـاختارها و    دانـشِ ي اجتمـاع   دانشِ . است ي اجتماع دانشِ

 را بـه  ا ت وامانـد و نـابرابر     ي موقع لِي از تحل  يهر جا دانش  . ها ها و ذات   عتيطب
 بـودن   يدانـش ، از   گران برگرداند ي برابر شدن با د    شده برا   يا ذات ي ي ذات يامتناع

ـ ا! يستيـ ه چـرا ن   کـ اب  ي، در ي باش يتوان  يتو م . روگردانده است   روحِ،    هين توصـ  ي
ـ           . نـد ک يس مـ  کد را در خود منع    ي جد ي اجتماع دانشِ ن ياگـر تـا بـه آخـر بـه چن
ـ  از ا  يمکم، ح يرس  ي امتناع نم  مِکم، به ح  ي وفادار باش  يسفارش تـو  : هکـ ن دسـت  ي

  . تونديشياندن است ک، چون نامميشيندي بيتوان ينم
  

ـ عدالت ا  ةدي ا انونکدر  . ۳۰ ه کـ  اسـت  يدنيپرسـ .  نشـسته اسـت    برابـر  ةدي
ـ  ا . در چه  برابر  يم بـه همـسنخ    يتـوان   ي را مـ   يشناسـ    در فرهنـگ   برابـر  ةدي
 هـا  انـسان  ةط توسـط همـ  ي برگرفتـه از محـ     هـا   پردازش داده  ةوي ش افزار  نرم
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ـ  بـه دل ختـار يا انگين پردازش علت يان ايدر جر . ميبرگردان  .شـود  يل مـ يتبـد ل ي
تاسـت،  يکه کـ رد يگ ي قرار مي روند شناختيکشود و در متن   ي م کختار ادرا يانگ

ه به کل است   ي دل يکدن به   ي رس ، روند سرانجامِ. ندک ي از فرد به فرد فرق م      يعني
 .دارد يختـار بـازم   ي در برابر آن انگ    ينشک هر وا  ا فرد را از بروزِ    يبرد    ي راه م  ينشک

  رونـد ي، دومـ يکـي زي است فختاري انگيميکه  کت  ل آن اس  يفرق علت با دل   
ـ  ختار، روند ياست برآمده از تأمل بر آن انگ        داد  ميحش نتـوان  يه توضـ  کـ  ي روان

ـ ا. يـک زينـده از ف   ک بر يعني ي روان ها  مفهوم  از ريگ  بهرهمگر با     ينـدگ کن بري
ـ  در ا  ها  انسان ةهم .مينام  يش م يه آزاد ک است   زي آن چ  مبنا . ن معنـا آزادنـد    ي
، امـا  ي عـصب نـدها ي بـر فرآ کـي  هستند مت ييت روندها ي در نها  ي روان دهارون
 نـدها يش بـر فرآ   ياک ات نِيه در ع  کست مگر آن    ير ن يپذ  حيه توض ک دارند   يشيپو

رنـده و   يادگي،  يين خودپو ي ا . در نظر گرفته شود    ييعنوان خودپو   ، به ي عصب ماد
ـ  آن در نمادهـا ذخ     هـا   ادها و تجربه  ي. اندوز است   تجربه  شِيپـو . شـوند   يه مـ  ري

ـ  آن ب  زِکـ ه مر ک است   ا  هک شب شِينمادها پو  ه کـ  اسـت  زيـ رون از هـر آن چ     ي
ـ  ا ، آزاد  وجـود  نِکـ  ر يک .ردکم  ي فرد را با آن مشخص توان      اندرون ن قـرار   ي

  . خود استها تي محدودگرفتنِ فرد در فراسو
  "افزارانـه   سـخت  " فرهنگ را به وجـه     يکشه در   يامتناع اند ل  کمشدوستدار  

  آنها در رونـد ردنک در وارد يعي طبگر به استعداد ي د يختارها، به سخن  ي انگ کادرا
ره و نـژاد  يـ گر موضوع بر سر تي دبه سخنِ. گرداند يل برنميدن از علت به دل   يرس

ه در بـاال اشـاره شـد، دوسـتدار گـاه چنـان از       کـ گونه  ه همانکست، هر چند   ين
 رو يعي طب استعداد  سخت و از جنسِ    ا  دهيه انگار با پد   کد  يگو  يفرهنگ سخن م  

ـ اند   را به سـخت    ينيب  ن سخت يا. در رو است   م و يدهـ  ي دوسـتدار نـسبت مـ    يشي
ه کـ آنگـاه  .  دارديه فرهنگ جنس نرمکن مورد توافق باشد يم در اينک يفرض م 

را اگـر دو قطـب در   يم، ز يابيل را ب  کمش" ليدل"د در   يبحث بر سر فرهنگ است با     
ـ دل" را ي دومم ويبخوان" علت" را ي در باال، اول    آمده  در معناها  وم  يرينظر گ  ، "لي
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فرهنـگ  .  فرهنـگ را    جانـبِ  ينـد، دومـ   ک يعـت را مـشخص مـ      ي طب  جانبِ ياول
 هـا   دليـل  از   ا  ل شـده از مجموعـه     کي تـش  يهر فرهنگ . ستها  دليل ةمجموع

ــاده،   ــر و آم ــکحاض ــاختار پي ــچي س ــ ةدي ــسيداللت ــادهرهاي و م ــر ا  آم  ب
ـ  پ هـا   امکـان  از   ا  ه، مجموعـه   تـاز  هـا   آور  ليدل ـ دا و ناپ  ي  انحـراف از    داي

ـ ر نيپذ ه مراقبتک ييها راه  ورهک و   ييها  م و فرموده و گره    ي مستق ها صراط ستند ي
ـ دل"ه انسان با کم يگفت. گسلند ي را از هم مي داللت و ساختارِ  " علـت "از دسـت  " لي

ـ  دل ييشود، فرد اما به تنهـا       يرها م  ـ آور ن  لي ـ ا از ب رهـا  دليـل ست، او ي  خـود  روني
ـ  ارکـ   انجـامِ  اش بـرا     آورده هـا   دليله  ک يي بسا آنجا  رد، حتّا ا  يگ  يبرم ا ي

ـ ا. ننـد کجلوه   يامالً درون ک،   نظر داشتنِ ـ ب–ن در ي ه کـ بـودن   –خـود –از–روني
امـا  . دهد ي م رده و به او آزاد    کت خارج   يافتن است، فرد را از محدود     يگسترش  

 محـدود و    هـا   دليـل . شود  يش گرفته م  يه از فرد آزاد   کجاست    نيدرست در هم  
ـ دل ة رابطـ  نجـا از بحـث    يدر ا . انـد   نندهکري محدودساز اس  ها  دليل قـت  يل و حق  ي

 هـا  دليـل ه کـ  ييه هر جاکم يريگ يته را اصل مکن ني اتنهام و  ينک ينظر م   صرف
 برطـرف  انکـ  و در عـوض ام ننـد کر را محـدود ن  کـ فتر باشند،      گسترده  و تر  انبوه

  .شتر استيقت بي حقا را فراهم سازند، حضورِه تي محدودردنک
ـ ر را ا  کـ  تف م برنهشت دوستدار در مورد امتناعِ     يتوان  يح م ين توض يبا ا  ن گونـه   ي
انـسان را در    ش محدود و محدودساز اند،      يها  دليله  ک هست   يفرهنگ: ميسيبازنو
ه کـ  را ندارنـد    و توان و رشد    يدارند و آن گستردگ     ينگاه م » يروزمرگ« ةچنبر
ـ د، انديـ اش نام  شهيه بتوان اند  ک راه برند    يتيفيکبه   ـ  وشه در معنـا ي ه کـ  ا ژهي

م پا در ساحت علم و فلـسفه        يه چون از آنها پرس    ک است   ييها  دليل يپرسش از پ  
. ر اسـت کـ  امتناع تفت باشد، دچارِ ين محدو يه دستخوش ا  ک يم؛ فرهنگ يگذار  يم
 ة سـاد  برنهـشت يـک ه ن يستيباد، يآ  ين م ييه در پا  ک ي را، به شرح   ن برنهشت يا
 يبرداشـت ن  يبرنده به چن     راه اين  يشيپ–ي منطق ري تقر داراه  کباورانه، بل   املکت

  .ردکه از آن انتقاد ين زاويدانست و از هم
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ه کـ   را ياملکـ  ترِي مـس يـک  هـا  فرهنـگ ه کن است يا باور به  باور  املکت
ـ بـه دل  . ننـد ک ي مـ  يطـ    باشـد  رو به پس   خاص   ييهان است در مورد   کمم  لِي
ـ  مقاي اصـل ارِيت، معيخي تار  بودن ياملک و ت  ها  فرهنگ خمند بودن يتار ان يـ سه مي

ـ ي دارند،   ياملک ت  از نظرِ  ي سطح ه چه اختالف  کن است   يآنها سنجش ا   ـ  با يعن د ي
ـ  يـک دام  کـ و  ) تـر (  پس افتاده  يکدام  کم  يابيدر فـرض  . اسـت ) تـر (افتـاده  شي پ
 از جملـه از   ـــ ز هر نظـر  ق و ا  ي دق ارهاي مع امل دارا ک سطح ت  نِييم تع ينک يم

ـ ه برپاکـ م ينـ ک ي باشد و فرض مـ    ا  يرفتني پذ ـــ ي اخالق نظرِ ـ ا ةي  ارهـا ين معي
تـر از     مانـده    عقـب  يالً فرهنگ اسـالم   کا  ي يراني ا ه فرهنگ کم  ينکم ثابت   يبتوان

ـ  اند امتنـاعِ  اما به معنا  يماندگ  عقب.  است يي اروپا فرهنگ  امتنـاعِ . ستيـ شه ني
ـ ا حتا نـاتوان بـودن در اند      يتوان    مکشه، نه   يبودن اند ن  ک نامم يعنيشه  ياند . شهي
  محـدود   آمده در باال، و دامنه و ساختار و افقِ         ها، در معنا  "ليدل"ب  کيت تر يفکي

ـ  به اعتبـارِ سرشـت خـود نااند    يآنها در فرهنگ   ه کـ  باشـد  ا د بـه گونـه  يـ شا باي
باشـد و بـه هـر     وجـود داشـته   ا مارين بيچنم ينکفرض . دن را برنتابد يشياند

ابـد،  ي ييتواند از آن رها    يگر نم ين صورت د  يدر ا .  بدان دچار شود   يسبب فرهنگ 
ـ فکي است با    يه معضل کست، بل يامل ن ک ت گر سطحِ يل د کن حال مش  يرا در ا  يز  تي

 را بـه    يمانـدگ    عقـب   رفـعِ   بـرا  يش هر تالش  يشاپي و پ  ه منطقاً ک ٤٦ترافرازنده،
ـ نخـو بـه ا    ي د ر در فرهنگ  ک تف تناعِ دوستدار معتقد است ام    .شاندک يست م کش ن ي

ـ  په پاسـخِ کـ نـد  کتوانـد سـرباز    ي نم يچ پرسش يه در آن ه   کگردد    يبرم ش يشاپي
ه کـ  باشـد  يه پرسـش کرد يتواند بپذ  ي فرهنگ نم  يني د را سرشت ينداشته باشد، ز  

 هـا  پاسخ رِين در مسيشي پ  به نحو  ها  پرسش پس   ؛ن بدان پاسخ نداده باشد    يد
ـ ا. ستنديـ ه در اصـل پرسـش ن  کـ ن معناسـت  ين به ا يافتند و ا    ي م ينيد  يـک ن ي

                                                   
٤٦- Transcendental 
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 را شـناخت  ةشناسـان  شـناخت  انکشرط ام شي چون پ، استوار  ترافرازنده استداللِ
  .رسد ي امتناع م دانستن آن به برنهشتيرسد و با منتف يبرم

  :استدالل ترافرازنده به اين صورت است
ــه  ــرار اqهرگــاه رهيافــت شــناختي ب ســت شــرط  ممکــن باشــد، پــس برق

  ؛p ةشناسان شناخت
q در معرض شناخت ماست، پس p.  

اسـت،  " سـنجش خـرد نـاب   " صورت استدالليِ مشهور ايمانوئل کانت در        ،اين
و از ايـن رو   (ي  لّما به پيوستگي ع    :نهد   دربرابر شکاکيت هيومي برمي    اوآنگاه که   

ادراک هـا     پديـده  ةبه زنجير  رهيافت شناختي داريم، چون      (q)رخدادها  ) ضرورِ
  .(p) دهيم ي نظم ميها علّ مقوله ةشده برپاي

" ٤٧وضـع مقـدم  "هايي است کـه در منطـق        زنده از نوع استنتاج   رااستدالل تراف 
اگر باران ببارد، زمـين خـيس   : مثال. p، پس q؛ p، آنگاه q اگر  :شوند  خوانده مي 

وسـتدار  وار د  استدالل ترافرازنده. شود بارد، پس زمين خيس مي     شود؛ باران مي    مي
 اسـت کـه قالـب    "٤٨رفـع تـالي   "، بلکه به صـورت      "وضع مقدم "اما نه به صورت     

، پـس چنـين نيـست    p؛ چنين نيست که p، آنگاه qاگر : عمومي آن چنين است   
  :qکه 

   در فرهنگي ممکن باشد، آن فرهنگ بايستي غيرديني باشد،تفکربرا اينکه 
  .تفکر در آن ناممکن استفرهنگ ما ديني است، پس 

ـ اسـتدالل درسـت در ا      ةن نحو ي ا الِکاش  ا افراطـي   بـه گونـه   ه  کـ ن اسـت    ي
به کانت انتقاد شده که خواسته است روند شـناخت را بـا           . است" نيشيپ–يمنطق"

                                                   
٤٧- modus ponens 
٤٨- modus tollens 
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خطايي است شبه کـانتي،     خطا دوستدار   . شناسي ناب توضيح دهد     يک شناخت 
 از امـر  امـر تجربـي    ة ضدکانتي، زيرا نقاد کانتي با جداساز نقادان       اصلاما در   

ـ تجربي دين، يک  ةدوستدار اما به سادگي از مقول   . شود  غيرتجربي آغاز مي    ةمقول
 کـه  گيـرد  مـي شناختي ساخته و آن را در قالـب اسـتداللي بـه کـار              شناختناب  

دارد، آنگاه که شرط تفکـر  به صورتي ترافرازنده     شناسانه  ماهيت و مقامي شناخت   
شناسـانه    شـناخت  ةاين قاعـد  . ي باشد داند که بستر فرهنگي آن غيردين       آن مي را  

 بـه  ٤٩،شـود  تقرير مي  صور   شکليشناسانه در مورد آن به        که استدالل شناخت  
نخـستين خطـا بـزرگ      . کنـد   عمل مـي  دوستدار  شناسي    فرهنگعنوان مبنا   

بنيـاد   ةدين به کار رفته به يک گـزار   ةا که در آن مقول      ه  دوستدار تبديل گزار  
شناختي   شناخت ة خطا بزرگ او گذاشتن يک گزار       دومين .شناسي است   شناخت

ديگـر   ةهـر دو خطـا، کـه سرچـشم         ة خالص .شناسي است   در مقام بنياد فرهنگ   
" فرهنـگ "، "ديـن "دوستدار توجه ندارد که : خطاها دوستدار هستند، چنين است 

يي تجربـي هـستند و روا نيـست کـه در مـورد آنهـا       هـا  مفهوم" تفکر"و حتّا خود   
هايي قـرار دهـيم، کـه هيئـت و      ها حکم  کنيم يا آنها را مقوله   هايي صادر  حکم

  .پيشين داشته باشند-هيبتي منطقي
 يه قـالب  کاند     به آن  کوکاند مش   ن روال يه بر ا  ک ييها  استداللها و     گزاره ةهم

ه کـ انـد    بـه آن کوکننـد؛ مـش  کار کـ روح   ي بسته و ب   ييها  مفهوم با   يعنيباشند،  
 حاصل شوند سـوق  ييها  گزارهتازند ين با هم درآم    را چنا  ها  مفهوموشند آن   ک يم

  . تنگ و محدودييخ در مجراهاي از جهان و تار تصوريتيلک ةدهند
  

                                                   
رک بـه  . مالحظات فلسفي در دين و علم شناخت در کتاب     - شناخت و پيش   -ها پس   با بحث  -٤٩

 . در نوشتة حاضر۶ تا ۳بندها 
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ـ ي د ر در فرهنـگ   کـ  تف  امتنـاعِ   در مورد  ش برنهشت  اثبات دوستدار برا . ۳۱  ين
ن فرهنگ ي ااني را از م  ييها  کتاب و   ها  جريانسان و   ک خود   ها   در نوشته  يرانيا

ه در کـ  او، آنچنـان   ي اصـل  ه استداللِ کن  يبا توجه به ا   . ده است يو بررس ده  يبرگز
هـا نداشـته    ين بررسـ ي به اازينماند،  ي ترافرزنده ميم، به استدالليباال باز نمود 

 در مثـل  حمل نشان داد و گفت کهترد و ک يعنوان مثال تلق   د به يآنها را با  . است
  .ستيمناقشه ن

ـ ه به اکن بوده است ينون اکار تا    دوستد ار منتقدان ک الِک اش يک  هـا  مثـال ن ي
 زد و مـا  ي مثالً ده مثـال صـد مثـال هـم مـ           دوستدار اما اگر به جا    . اند  پرداخته

. شـد  ي ثابت نم  زيها درست است، باز چ      ن نمونه ير او از ا   يا تفس يه آ کم  يماند  يم
بـه   را توان نظـر   يت م ي خوب و استوار در نها     رهاي فراوان و تفس   ها  مثالبا  

ا به آن ين سو   ي به ا   قو يشين فرهنگ گرا  يمن در ا  : هکرد  کر  ين صورت تقر  يا
ن يند و در ا ک ير م ي تقر ياضي ر يتي خود را با قطع    دوستدار اما نظر  . مينيب  يسو م 

را اصـل  ين مورد حق دارد، ز   ياو در ا  . رديگ  ي امتناع بهره م   ي منطق ر از مفهومِ  يتقر
ـ  پ يميته از تـصم    اسـت برخاسـ    يمکح است،   پيشين او   مِکح ـ و پ  نيشي ش يشاپي

  . ريِ تفس ي تجربها ي بر بررسکينه مت، رندهيگ ميتصم
  

ـ  چند نييها ش دارد، نمونهيشاپي پا  دوستدار داور . ۳۲  اثبـات نظـر   ز بـرا ي
 يه موضـوع  کاند     آن صورت نگرفته    فقط برا   مورد ها  يبررس .آورد  يخود م 

ـ ک تي اصـل داوره بـا   کـ نند  کملموس  را   . روشـن شـده اسـت   ش يشاپيـ پفش يل
 درمـورد  ا بـر بـاور  کـ  دارد بـا ات يت مستقليها خود هو ق نمونه ياستدالل از طر  

ـ    " است از راه سخن مشهورِ     يشدن  انيه ب کفرهنگ،    ".خـروار اسـت    ةمـشت نمون
  سـترون بـودن    ند و با نـشان دادن     ک ي م ي را بررس  ييها  جريانسان و   کدوستدار  

ـ يه زم کـ  ي فرهنگـ  لِکـ ه  کرسد   يجه م ين نت يبه ا ،  انآن ةشياند ذهـن آنهـا را      ةن
ـ ه پ کـ خـروار اسـت      ةمشت اما آنگاه نمون   . سازد، سترون است    يم شتر برنمـوده   ي
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ـ   در مورد  داور،  ين همگن يل ا يه خروار همگن است و به دل      کم  يباش  ة چند نمون
 در بحـث . اسـت در کليـت تـاريخ آن    آن لِک  در مورديدادن ميبرگرفته از آن تعم 

 اسـت   يلک  ذهنِ يکه فرهنگ   کن است   ي اعتقاد به ا   ن باور به معنا   يفرهنگ ا 
همچـون   منـسجم اسـت و       يلک دهد، آن ذهنِ    يل م ک ش ي جزئ ها ه به ذهن  ک

 ه از ذهـنِ کـ  ييهـا  ها و گزاره  است با همان مقولهيشدن ي بررس  فرد  ذهنِ يک
ـ ، ناصرخـسرو  يم فردوسـ ييگـو  ي مييدر جا . نندک يفرد گزارش م   ا حـافظ و در  ي

رد کـ ار کـ گونه    توان همان   يم" يرانيا "يلک ا با مفهومِ  يآ". يرانيا"م  ييگو  ي م يياج
ر در کـ  تفامتنـاعِ  ة دوستدار در بـار ي قطعمِک ح چون حافظ؟  ي خاص ه با نامها  ک

ي ناظر به ا   يراني ا فرهنگ از .  شـخص اسـت  يک همچون تصور شده يلک ن نهاد
ه رو به هـر  کشود  ي گرفته مجهي نتييچون و چرا ي ب مِکوچرا ح   چون  يم ب کآن ح 

ـ يه اکز يتو نه کن است يقاعده بر ا  ؛شدينديتواند ب   ي نم يرانيا:  دارد ا  يرانيا  يران
 !يشيندي بيوانتن، يهست
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  بخش دوم
 
 
 پس زدن نظـرِ آرامـش   شده در باال برا  گذاشته  شي پ ي اصل ها  استدالل. ۳۳

آنچـه  : ن ساختار را دارنـد ي ايراني اينير در فرهنگ دکدوستدار در مورد امتناعِ تف    
خصلت  ةيد برپا يشود، با   يگر گفته م  ي د ا هرجا يران  يخ و فرهنگ ا   يدر مورد تار  

اسـتثنا در   يه بک باشد ييها  بر گزارهي مبتن يعنيخ و فرهنگ گفته شود،      ي تار يلک
ل ک دوسـتدار بـه شـ      هـا   چـون گـزاره   .  صادق باشند  يخ و فرهنگ  يمورد هر تار  

ستند، پـس  يـ تشان صادق نيابند، در عموميت  يا اگر عموم  يستند  ي ن يلک يناموجه
ن است در پاسخ به آنهـا  کدوستدار مم . ستيز درست ن  يران ن يا ةبرنهشت او دربار  

ـ  در ا  امـا ند،  يبنشر  يگي پ باور  تيبر موضعِ نسب   ن صـورت انتقـاد او از فرهنـگ         ي
انتقاد : ن است يل، ا معض. شود  ي م ينشدن   حل يکي معضلِ هرمنوت  يک دچارِ   يرانيا
ـ  بودن، ٥٠باش- دروندر صورت. رونيا از بيرد  يگ  يا از درون صورت م    ي ا خـود  ي

دهـد   يا نشان م يند،  ک يه بدان انتقاد م   کشود    ي م ياز جنس منحط همان فرهنگ    
.  داشت  انتقاد  خردورز ييِتوان توانا   يز م يه در درون همان فرهنگ منحط ن      ک

ن کـ ، مم بـاش بـودن   –ونبردر صورت   انتقاد،   .هر دو حالت نقضِ غرض هستند     
  .ت خوانده شوديجه فاقد حقانياست نامربوط و در نت

                                                   
٥٠- immanent 
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ـ  ن بـاور   تي نسب يقين  به دوستدار   يِموضعِ فلسف  ت يـ ت او عقالن  يـ عقالن. ستي
 بـا    آن، مرزبنـد   هـا  ن شـاخص  يه از نخـست   کـ باور اسـت       عقل يآگاه ةفلسف
ـ بـاور ن    تي نسب يلسوفي ف اه مک دوستدار، ح  ها مکح.  است باور  تينسب . ندستي

 ي پس زدن قالـب اصـل  ه هست، براکگرا باشد،  ياگر دوستدار همگان بنابر اين،   
تنها اين راه را در برابر خـود    روا دارند،      جهان ا  هيز پا يه آنها ن  ک ما،   ها  استدالل
 را از   هـا نظيـر آن       و ديگر جامعه   رانيند و همهنگام ا   کد  کيتأ قاعدهبر   دارد که 

ـ ي دوگانـه اسـت،   گـذار   فـرق يـک ن طبعاً يا. نار بگذاردکشمولِ صدقِ آن    يعن
ـ رانيند و هم خودش را در جمـعِ ا        کران را مستثنا    ي هم ا  يستيدوستدار با  بـه  . اني

ـ ، بدان ب  )۱۰ بند(م  يا   داشته ا  شتر اشاره ير پ ي اخ گذار  فرق م و يپـرداز  يشتر نمـ  ي
ـ ه اکني ايعنيخست،  نگذار  م بر فرق  ينک يز م کتوجه خود را متمر    ـ ران بـا بق ي  ةي

 البته دوستدار در بحث امتناع انديشه، فرهنـگ دينـي بـه طـور              .جهان فرق دارد  
 مشخصي را کـه در برابـر خـود گذاشـته فرهنـگ      ةکلي را در نظر دارد، اما نمون     

ها مشخص به ايـران     ها و مثال    از همين رو ما در ادامه در بررسي       . ايراني است 
  .دوزيم نظر مي

  
ـ زِ جهـان بـا اند     کـ ران استثناست؟ اگر مر   يچرا ا . ۳۴ رامـون آن بـا     يدن و پ  يشي

ه قرار گرفته است؟ پاسخِ دوسـتدار       يران در حاش  يدن مشخص شود، چرا ا    يشيندين
ـ .  اسـت ينـ ين اسـت، چـون فرهنـگ آن د   ينـش  هيران حاشـ  يه ا کن است   يا  يول

پاسخ بـه   . ند هست يني د اند و هنوز به اعتبار       بوده ينيهم د " زکمر "ها  فرهنگ
در . ندي نخوي د دکان به نحو مشدد و مؤ     يرانيه ا کن باشد   يتواند ا   يال م کن اش يا

ه کـ ز بـاز اسـت     يـ ن راه ن  يگران رو آورد، ا   يسه با د  يتوان به مقا    ين سخن م  ي ا رد
خ يات و تـار يـ ن رو آورد و بـا رجـوع بـه ادب   يان با ديرانيا ة به سنجشِ رابط يسک

متر با تعـصب و     کاند،    ن گرفته ين با د  يزم-راني ا نماه مرد ک ا  ه رابطه کد  يبرنما
شدني است، منشي که در تبييني مثبت آميخته بـا ابهـام            مشخص شتر با رند  يب
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ه و بـا    ين پا ير ا ب.  است اي پهلوزننده به تظاهر و ر     و چند معنايي و در تبييني منفي      
، )۸ و ۷ در بنـدها   (طـرح شـد    تعـصب    شتر در مـورد   يه پ ک ييها  تهکتوجه به ن  

ران را ثابت يم بر استثنا بودن ا کتوان ح   يد نم کيبا بحث شدت و تأ    ه  ک نهيم  برمي
ـ  بايينخوي د تيمک پس به جا  . ردک ـ فکيد بـه  ي آنچـه  .  پرداخـت يينخـو ي دتي
 نـه شـدت  نـد،  ک ي مـستثنا مـ  ـــ لِ جهـان اسـالم را   ک و در واقع    ـــ ان را يرانيا
. شـود   ي مشخص مـ   ي اسالم انتي د ه با کمانشان است   يعِ ا وه موض کمانشان، بل يا

پس هـر دو  . گردد يش از اسالم برم   يان به پ  يراني ا يينخويده  کد  يگو  يدوستدار م 
ه يشـ جهان باشـد و در حا  ةيران در حاشياند، ا  باعث شده  و محمد  ي زرتشت نِيد

ـ     ييها  تواند از جنبه    يبحث زرتشت م  . بماند اخـالق و   ة روشنگر باشد، مثالً از جنب
م يربط مستق مبرمِ ما    ها  م، چون به مسئله   يگذار  ي، اما ما از آن درم     يخرد اخالق 

ـ  ين برنهشت درمـ ي اسالم و با ا    رو شويم  مي متمرکزن  يبنابر ا . ندارد ه کـ م يافت
  .گردد ي ما به اسالم برميخي بودن تاريرامونيپ

  
نمـان  يامـا چـرا د  .  اسـت يينمـان اسـتثنا  يم، چـون د ي هـست  يي ما اسـتثنا   .۳۵
ـ از بـه مع   يم، ن ينک را مستثنا    زيه چ کني ا است؟ برا  يياستثنا ـ ار  ي  ييارهـا يا مع ي

ـ ان و امتنـاعِ اند    کبحث دوستدار، بحث ام   . ميدار   بـرا  ارِ مطلـقِ و   يـ شه و مع  ي
اژه يـ ه ژان پ  ک زيم تا حد آن چ    ک دست    است، خردورز   خردورز ارزشگذار

صِ تضاد و رفعِ    يشخ ت يي توانا يعنيد،  يگو  يم» تعادل« رشد به آن     يدر روانشناس 
 "متعـادل " ها  ديندام ازکچ يه ه کر بود و برنهشت     يشود سختگ   يم.  آن زا  تعادل

؛ مـؤمن چـون   آموزند ند و نميرپرو  ، به اين دليل که تعادل عقالني را نمي        ستندين
ش را يد، او خـدا ينما ي رخ مريمثالً خ. برد ي نميمؤمن است، به وجود تناقض پ 

 ش رايه در صـورت بـروزِ شـر خـدا    کـ  آن اسـت    يقـ د، پـس منط   يگو  يسپاس م 
 گـر يد ة شـر سرچـشم    ند، بـرا  ک يار را نم  کن  ي او معموالً ا   يول. ندکسرزنش  

 و رفـع و   عـذرآور  بـرا شياص خـو خـ   دارد ارکه سازو کنيالً ا کد و   يجو  يم
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ـ  عموم ا  در نزد . ها  رجوعِ تناقض   دارد، امـا در نـزد       ا   سـاده  ار منطـقِ  کن سـازو  ي
ـ  ا.ندک يدا مي پي شگرفيدگيچي پ ٥١تسيبني چون ال  يمؤمن م يتـوان  يز مـ يـ ن را ني
  .گر اندي ديتر از برخ"متعادل "ها  دينيه برخکم ييبگو

س ي تـدر  يني د ي اصل زهاکه در مر  ک ا   آن آموزه  يعني اسالم،   زکمر ةآموز
 يه تعـادل و همخـوان  ک است ا  دارد، آموزهيت اصليشود و چند روا     يج م يو ترو 
ـ . ستيآن ن ةيشاوند و همساي خوها  دينمتر ازک زي آن چ يدرون  هـا  شکلم

رِ ي و تفـس يمـان ي اهـا   و مـسلمان در رفـع و رجـوعِ تنـاقض         يحي و مس  هودي
.  جـنس انـد    يـک  سـطح و از      يـک  مقـدس در     هـا    مـتن  گـر و عـذرآورِ      هيتوج

 اسـت و مهـارت      تـر "يکشـ "نِ آن   يلِ امروز کنه در ش  ي هرآ يحي مس يِشناس  زداني
ـ ه انگکـ  دارد  ييهـا    متن ردنکبخش    آرامردن و   ک يشناخت  ييباي در ز  شتريب  ةزي

 مـا، بـه خلـسه بـردن مـا و زدودن          يشـناخت   ييبـا يختنِ حـسِ ز   يفشان برانگ يتأل
ـ هودي از   ا  عـده . اند   روزمره از روان ما نبوده     ها تنش ـ ان ن ي  ي موسـ ز از زمـان  ي

ش ي خـو يماني اها هزادمسلمانان از عمو. اند افتهينه مهارت ين زميمندلسون در ا 
 ا ننـده ک"يکشـ "سـاز و    "مدرن "ها  تالشز  يان آنان ن  ي در م  يول. ترند  مانده  پس

  و از عمـد يِ فراموشـ يمـ کبا . ستين ن که موفق شدنشان نامم   کاند،   آغاز شده 
ـ      يت، م يسر حسن ن   ـ  چ يشود از هر متن ـ ه بـا ن   کـ  سـاخت    زي ـ  نو تي آن  ةسندي

ـ ييآ  ن باشد، نـه راسـت     يسند زمانه ا  اگر روح و پ   .  داشته باشد  ي اساس ها فرق  ين
.  روشـنگرانه يخين طرف صـداقت تـار  يرد و نه از ايتواند در مقابل آن قرار گ      يم

ننـد و   ک مـصرف    گـر ي د ت خـود را در جاهـا      يروشنگران بهتر اسـت عـصبان     
 خـشن،  ينـ ييش رود و از آيانجامد، پ ي به صلح مري تفسيِبيفردبگذارند اگر خو  

 در امتحـان .  مهربان درست شود  ينييآ،  ري تفس  و ترفندها  ارکاز راه فراموش  

                                                   
 Theodizeeدر کتاب  -٥١
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ه کـ ن اسـت    يقت مهم اما ا   يحق. شوند  ي مردود م  ينيطلبان د   اصالح ةقت هم يحق
 صلح و حقوق بـشر را  خواهند جانبِ يخواهند و هم م    يمانشان را م  ي هم ا  يسانک

  . استيخيقت تاريمصلحت صلح مهمتر از حق. رنديبگ
  

ست؟ پاســخِ دوســتدار را يــسر نيــ مي اســالم در فــضادنيشيــ چــرا اند.۳۶
دن بـر مـسئله اسـت، مـسلمان امـا در اصـل              يشيـ دن، اند يشيچون اند : ميدان  يم

ـ ييند آ ک ي ندارد، چون گمان م    ا  مسئله . ع مـسائل اسـت  يـ  جمه حـلِ کـ  دارد  ين
ـ ه تقرکـ  ين انتقـاد را، در صـورت  يا ا دئولوژيتوان در مورد هر ا  يم  يرِ درسـت ي
ـ  ي بـا طعنـه زدن بـه    ، نريوکـ   آقـا برشـت از قـولِ  برتولـت   .ه دانـست ابد، موج
ار يه مـا بـس    کـ  ام  افتـه يدر«ه  کـ د  يگو  يم،  سمينيلن–سميسک مار يِ دولت دئولوژيا
شود بـه   ينم. ميان د ي را ميم، چون پاسخ هر پرسشيترسان  ينمان م ييسان را از آ   ک

م بـه  يتوان ي نمهک ييها  پرسشم از   يب ده ي ترت يفهرست،  ه شده کغ هم   يخاطر تبل 
  »م؟يآنها پاسخ ده

 يدر برخ . نندک يشان رجوع نم    يمانينِ ا يي به آ  ا   رفعِ هر مسئله    برا ها  انسان
ه مـورد بـه   ي قـض  فکيـ م و   ک. شندياند  ي موردها نم  يشند، در برخ  ياند  يموردها م 

 خود در مـورد هـر       هک  بر آن شود   يسکحتا اگر   . ندک يمورد و فرد به فرد فرق م      
الِ يکـ  راد  در چـارچوبِ پرسـشگر     يعني،  ا  شهيق و ر  ي عم يبه صورت  ا  مسئله
آخرِ سـر بـه مقـصود       .  بر سرِ راه خود دارد     ي فراوان ها  شکلشد، م يندي، ب يفلسف

ـ م ا کد، چون دست    يخود نخواهد رس   دن بـه  ي رسـ  ه عمـرش بـرا    کـ ن اسـت    ي
. ميشـ  در خاطر داشته با  يستيارت را با  کد ة نمون .ندک يفاف نم کال  يکت راد ياصول
ه کـ  را حل شده بدانـد  ا د و فقط مسئلهيها را بزدا شداوريپ ةخواست هم  ياو م 

 خـود بـه   ي روشکاو در همان آغازِ ش   .  باشد يهي روشن و بد   اديپاسخ آن بر بن   
ه در کـ  به اين قـصد زد، ي از اخالق بري شتاب طرح اد ب يه با کرسد    يجه م ين نت يا
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ـ او به ا.  اخالق نماند يابد، ب ي ي دست م  يي خود به اخالقِ نها    ي فلسف زير  يپ ن ي
  .ديگو ي م»موقت« طرح اخالقِ

  
ـ  است ز  انسان موجود .  است ي آدم يموقت بودن، گوهرِ هست   . ۳۷ ستنده در  ي

 مـسئله و  يـک   طـرحِ  لِکن شـ  يالتريکـ راد.  اسـت  يزش مـوقت  يـ وقت و همـه چ    
  وجود او آنسان لـرزان     .ندک يل م کانسان، تو .  است ي به آن، خود موقت    يده  پاسخ

ـ هـا د  گـاه  هکيـ ن تي از ايکي. ندکه کيه ناچار است تکو در خطر است،    . ن اسـت ي
  ـ ه انسان نتواند به  ک ي، تا زمان  ه انسان از انسان بترسد    ک يتا زمان م  کدست  ِاري

ـ نـد، بـه د    ک اعتمـاد    ي انـسان   به قراردادها  گري د ِبندي و به پا   گريد  در  ني
ن کـ  مم ي، چون هر انسان   داردجود  خدا و . ازمند است ي ن شکل تا کنون متداولِ آن    

ه کـ  اسـت   ييخو  ن درنده ياز ا . ديگر به صورت گرگ درآ    ياست در مقابلِ انسان د    
ـ يشـود، هـم دسـتگاه د        ي زاده م  يهم دستگاه دولت   ـ د. ين الق خـ ن و دولـت و ا     ي

ـ  بيکدر اخالق از آغاز  .  دارند کي مشتر ها  شهير .  اثرگـذار اسـت  نشِ انتقـاد ي
 ي اخالق انتقاد جامعه، خردشرفتيبا پ .  دارد ا   نطفه وددر ابتدا وج  نش  ين ب يا

ر و يپـذ  ت فرهنگيانسان از راه ترب. ستديا ين و دولت مي دند و در برابرِ  ک يرشد م 
ل و  کش. شود  يز م ير ن يپذ    ني معموالً د  ريپذ  ان جامعه يدر جر . شود  ير م يپذ  جامعه
گروه به گـروه، فـرد بـه       ريذپ   جامعه ها  گر جنبه ي د ز مثلِ ي ن ريپذ  ني د شدت 

 يچ فرهنگـ ي در هـ چ فـرد يدر مـورد هـ  . نـد ک يفرد و زمان به زمـان فـرق مـ     
اش را    عمـده  هـا   پاسـخ ه ذاتاً ناپرسـا اسـت، چـون         کتوان گفت     يش نم يشاپيپ
  .ن گرفته استيش از ديشاپيپ

  
ـ يا ةدر جامعاگر فرد د  يگو  يدوستدار م . ۳۸ ـ  هـم بـه د  ياملکـ  اکـ ات يران ن ي

ن هـم  يـ شود، چون اگر د ي حل نمورز شهيلش از نظر اندکاشد، باز مش نداشته ب 
ـ يا). ۱ بنـد (م يا دهيشتر بررسين موضوع را پيا. ه هستک ينباشد، روزمرگ   بـر  کن
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انـسان  : ميدهـ   ين پاسخ را به دوستدار م     ي باال ا   مطرح در سطرها    منطقِ مبنا
 بودشِ بود  يلِ اصل ک ش يروزمرگ. ي روزمرگ هم گرفتارِ  تواند پرسنده باشد    يهم م 
خ ي خـرد و تـار     ي اساس ها  پرسش نوشته در مورد    يهگل هر چه م   .  است يانسان

ـ ، خـرج و دخـلِ    ردهکـ  يثبت مـ  آنچه او هر روز به طور ثابت        . نبوده است   ة روزان
او هر روز حسابِ آذوقه و آشـپزخانه را جـزء بـه جـزء داشـته      . منزلش بوده است 

ـ . ميدان ي نم را روحيدارشناسيآمدن پدد ي پدقِيدق ةخچيما هنوز تار . است  در يول
ـ  داري خـوب ين اثر آگـاه يد آمدن اي پديخي تار روزها يمورد روزمرگ  ـ مع. مي  ارِي

ـ ه برپاکـ رانه اسـت،  يقدر سختگ  دن آن يشيدوستدار در مورد اند    ـ  ةي م يتـوان  يآن م
ـ ز نااند ي چون هگل را ن    يگاهيلسوف بلندجا يف م، چـون هـم سـخت       يشنده بـدان  ي

ـ  بـه د ارک آشاهاکنجا و آنجا اتي بوده است، و هم ا     ي روزمرگ رِيدرگ ن دارد و ي
 او ارِکـ  لِکـ ه کند يگو يان دشمنان او م  يان دوستان و هم در م     ي هم در م   ا  عده

  . استاالهيات
  

نون بـه وجـه   کتا .  استينيشه در فرهنگ د ي برنهشت دوستدار امتناع اند    .۳۹
ـ يم، ا ي و خود فرهنـگ پـرداخت      " فرهنگ يکبودن در    "يعني،  "در "يبودش  بـه  کن

ـ اند" ـ " شهي ـ  راييآن را در معنـا . ميپـرداز  يم  شـناخت در نظـر   يج در روانـشناس ي
ـ  نـشها ک انجام   ييآن توانا  ةژي و دن در معنا  يشياند. ميريگ  يم   صـور  ي ذهن

ان ي مينوجوان در سن  ،  شرفتهي پ ها  اژه در جامعه  ي ژان پ  ها  يبررس ةيبرپا. است
او . رسـد  ين معنـا مـ    يـ دن در ا  يشي اند  الزم برا  ي بلوغِ ذهن   به ي سالگ ۱۶ تا   ۱۳

 و هـا  مفهـوم توانـد بـا    ينون مکنهد، ا يخص را پشت سر م    ش م ها نشک ةمرحل
ـ . وشـد کها را بشناسد و در رفعِ آنهـا ب         ند، تناقض کار  ک ي انتزاع ها  گزاره  ةمرحل

 ها نشک ة مشخص است؛ مرحل   ها  سهيمثال و مقا   ة مشخص مرحل  ها نشک
ـ   .  است ي منطق اس و استقراها  ي و ق  يلک ها  قاعده ة، مرحل صور  يرشـد ذهن

ه بـه اعتبـار   کت، بل ينه به اعتبار خود جنس    (ت  ي، جنس يگاه اجتماع يفرد متأثر از پا   
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ذهـنِ  . اوسـت  ة فرهنگ جامعي و سطح عموميتيط تربي، مح ) آن ينقش اجتماع 
مانـد، در عـوض       ي مـ   مشخص ردهاکارک ةده عمدتاً در مرحل   يند  مي تعل ييروستا

ند، با شتاب   کشرفته رشد   ي پ  در شهر  يمرفه فرهنگ  ة خانواد يکه در   ک کيودک
: ميريـ گ ي را در نظـر مـ  کودکـ دو . رسد ي م ي انتزاع ي ذهن ردهاکارک ةبه مرحل 

 امـا بـه لحـاظ    دسـت  يتهـ  ا   خـانواده  در ييروستا.  شهر يکي،  يي روستا يکي
ـ  ک مرفه   ا   در خانواده  د، شهر يآ  يد بارم ي الق يمذهب  ي روحـان يـک سِ آن  يه رئ

هـر دو  .  فرزندانش به شدت حساس استينيت ديه در مورد تربکر است   يسختگ
  معنـا  يـک نون در   ک ا يکدام  ک: ن است يپرسش ا . رسند  ي م ي سالگ ۱۶به سنِ   

ار نوجـوان  يبه احتمـالِ بـس  : ورز هستند؟ پاسخ روشن است    شهي اند ا  اژهي پ يعلم
  .شهر

آنچـه دوسـتدار در   ه کـ تـوان نـشان داد    ين دست مي از اييها موضوعبا طرح  
ه بتـوان   کمفهومي  ،   نيست ي علم ي در مفهوم  يشدن  انيد، ب يگو  ي م "شهياند"مورد  

  .دي سنجبرخورد با امر واقعآن را در 
  

 ا جنبـه سو يکتوان از  ياژه مي ژان پ  ساختار–ينيوک ت يشناس   به شناخت  .۴۰
سـنجش   ةيگر از زاوي ديا به سخنيطح رشد  از نظر سها  فرهنگان  يگر م   سهيمقا

خـود   ةشدگان در پهن تي تربين رشد عقالني تأمه هر فرهنگ برا   ک ييها  امکان
ـ از زاو .  داد يخي تـار  ا   جنبـه   ديگـر   و از سو   ،گذارد  يار م يدر اخت  ـ د ةي ـ د اخ ي ر ي

سـاز چـه    نـه ي فرهنـگ زم  يـک  يخي تار ها  امکان ةه مجموع کد  يتوان بررس   يم
 طهـا يهـا و مح   مختلـف در طبقـه  هـا   در دورههـا  انسان رک از رشد ف حد

  . مختلف بوده استياجتماع
رد و هـر مرحلـه را بـه    يـ گ ي چهـار مرحلـه در نظـر مـ    کودک رشد اژه برا يپ
  :اند ن قراري از اياصل ةچهار مرحل. ندک يم مي تقسزتري رها گام
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در . شدکـ  ي طـول مـ  ي ماهگ۱۸ه از تولد تا حدود      ک،  يجنبش-يحس ةمرحل )۱
 است بدون تصور و تنها معطـوف بـه          ا  اري، هوش کودک ارين مرحله هوش  يا
 در آن بـرا   . ان است کرِ م يشف و تسخ  ک ةن مرحله، مرحل  يا. ي جنبش ها نشک
  .ماً حس شوديه مستقک وجود دارد زي تنها آن چکودک

ـ  مي آغاز شده و تا سـن ي ماهگ۱۸از ه ک،  يرد ذهن کارک-شيپ ةمرحل )۲  ۶ان ي
ـ ا. ابــدي ي ادامـه مـ  ي سـالگ ۱۰تـا   ن و يبخـش نمــاد : ن مرحلـه دو بخـش دارد  ي

ـ پ ن مرحلــه ســخن گفــتن يــ در اکودکــ. ر تــصورکــ و بخــش تفيشامفهومي
ر کـ ف: ندک يردن مکر کدهد و شروع به ف  يامل م ک تصورش را ت   رويآموزد، ن   يم
ـ يب–تواند گذشته را بـاز      ي م کنياو ا .  با نمادها  يارِ ذهن کردن با تصورها و     ک  و  ين
 آشـنا  ي نقـشِ اجتمـاع   فـا ين مرحله بـا ا    ي در ا  کودک. ندک ينيب– شينده را پ  يآ
 کودکه ک ا رک فارهاکن مرحله را از راه توجه به       ير در ا  کتف ةويش. شود  يم

ـ توانـد در ا     ي نمـ  کودکـ  :ميشناس  يدر انجامِ آنها ناتوان است، بهتر م       ن مرحلـه   ي
ـ اسـب  (ل دارد کهـا مـش   دهي پدبند  در دسته ؛ندکف  ي را تعر  يا مفهوم ي زيچ ا ي

ـ  يتي، مـوقع  يانکاندازِ م   تواند از چشم    ي نم ؛)ا پستاندار يدار است     مهره  يِا اجتمـاع  ي
 کودکـ . اند نه از سر تأمل      ش شهود يها   داور ؛ به موضوع بنگرد   گريس د ک

ه کـ  است يازِ مشخص عملي نند، و باز برمبنا ک ي قضاوت م  يازِ عمل ي ن بر مبنا 
 يينـد و در موردهـا  ک يسه مـ يگردد، آنها را با هم مقا يگر بازم ي د ها  قضاوتبه  

 و اسـتثنا را     يعـ ين مرحلـه هنـوز قـانون طب       ي در ا  کودک. زند  يم م يدست به تعم  
 ةويند؛ شـ ک ي نمکيکان نگرش را از هم تف    ک مختلف در ام   ها  شناسد؛ جنبه   يمن

 بـر  ز اوکـ چـون تمر . ت از مشخص به مشخص استکاستدالل و استنتاجش حر  
ه به پندارِ او با خـود او دارنـد،          ک يها را از راه نسبت      دهيت پد ک خود است، حر   رو

ه ک است  ي توجه او به خسارت    داوررد، در مقام    ي درگ ييچون دعوا . دهد  يح م يتوض
  .ندکز توجه ينه نيزه و زميتواند به انگ يوارد شده و هنوز نم
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 فـرا   ي مشخصِ ذهن  هاردکارک ة، مرحل يرد ذهن کارک-شيپ ةپس از مرحل  . ۳
 يـک  مختلف نگرش بـه      ها   جنبه ين مرحله ارتباط منطق   ي در ا  کودک. رسد مي

ـ    کـ  يموضوع را، در صورت     .فهمـد  ي داشـته باشـد، مـ    يصِ حـس  خُّشَه موضـوع تَ
  دخالت در امورِ مـاد  ه پا ک است   يي در جاها   و ي ذهن ردهاکارک توانمند

ن مرحلـه  ي در اکودک. ر انديپذ سم تجيه به لحاظ حس   کان است   ي در م  ا امور ي
زِ او  کـ تمر. ل دارد ک مش ي انتزاع ها  نسبت کفهمد، اما در در     يمشخص را م  امر  
ـ در ا. توانند باشند يه مک ييزهايه هستند، نه چ   ک است   ييزهاي چ رو ن مرحلـه  ي
ـ  و غان عملِ عمديتواند م ي مکنياو ا.  است عادلتري قاض کودک  رِ عمـد ي

  .فرق بگذارد
ـ ر در ا  کـ  ف . اسـت   صـور  ي ذهن ردهاکارک ة رشد، مرحل  يينها ةحلمر )۴ ن ي

، هـا   مفهـوم تواند بـا      يبازتابنده است، م  -خود-ورز و در     است، تأمل  يمرحله منطق 
ـ نـد، قـادر بـه تر   کار کـ ه  ي و فرض و فرض    ي انتزاع ها  گزاره  هـا  شهيـ بِ اندکي

ـ   ا   و مشاهده  تصور ةمختلف و انجامِ تجرب    ه کـ ت  نجاسـ يدر ا .  اسـت  ي و عمل
ـ فرد در آغازِ ا   . شود  ين م ک مم رک و ساختنِ نظامِ ف    پرداز  هينظر ن مرحلـه در    ي

ردن کـ اده يـ ه در راه پکـ  را ييها شکلاو م. ندک يان قدرت منطق غلو م    يفهم و ب  
ـ   ةمرحل. رديگ  يم م کنند، دست   ک يه بروز م  ي نظر يک  ييرشـد نهـا    ةچهارم مرحل

ـ ک يه صورت انباشتگر ب ين مرحله د  ير در ا  کرشد ف .  است رکف ـ ا.  اسـت يم ن ي
  .شود ي منجر نما ت تازهيفکيانباشت به 

ر در  کـ م و از برنهشت او در مورد امتناعِ تف        يگرد  ي دوباره به دوستدار بازم    کنيا
 پرسشگر ةيشه را از زاو   ياند. ميده  ي به دست م   ا  اژهي پ ي ترجمان ينيفرهنگ د 

ه کـ م ي بـدان ا ييه آن را توانا   کم  يشو  يمن ن ياز از ا  ين  يم، باز ب  ينکف  يه تعر کز  ين
ـ کچهارم،  ةانسان در مرحل    ذهـن اسـت، بـدان دسـت     رد صـور کارکـ  ةه مرحل

ـ ير در فرهنـگ د    کـ ه برنهشت امتناع تف   ين پا يبر ا . ابدي يم  چـون فرهنـگ   ا ين
ده اسـت  ي نرسـ ين فرهنگ به آن حد از رشد عقالن     يه ا کش گذارد   يد پ ي با يرانيا
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ر عـدمِ رشـد   ک امتناعِ تف. داشته باشند صوريتين بتوانند ذهنشدگان آ  تيه ترب ک
  .شرفت استي است، امتناع در رشد است، امتناع در پيماندگ است، عقب

  
اربرد ک ن براک سه ساحت مم ه اشاره شد، دارا   کاژه، همچنان   يپ ةي نظر .۴۱
ـ    کودکعنوان     به کودکدر ساحت نخست    : است  ي نشـسته اسـت و رشـد عقالن

شتر ياژه خود بيپ. شود ي م ياش بررس   ي و اجتماع  يط فرهنگ يتوجه به مح   ي ب و
 قرار  ي و اجتماع  ي فرهنگ طهاي دوم مح  ساحتدر  . رده است کار  کنه  ين زم يدر ا 

ـ   براييها امکانه چه   کشوند    ي م يه بررس ين زاو ياند و از ا     گرفته  ي رشـد عقالن
نجـا رشـد    يدر ا . ابـد ي يه در متنِ آنهـا پـرورش مـ        کگذارند    ي م کيودکار  يدر اخت 
 ةافتـه در خـانواد  ي  پرورشکودکز ي و ن يي روستا کودک و    شهر کودک يعقالن

 ة عمد ها سواد از شاخص    يرِ ب يفق ةافته در خانواد  ي  پرورش کودکمرفه باسواد و    
 يد پژوهـش يـ م و دوم ديکـ در دو سـاحت  . ط هـستند ي محـ ي رشددهها  امکان

  خـود را در ژرفـا   يگر اسـت و بررسـ      ژرفـان  يپهنانگر است، در ساحت سوم ول     
از آن ه کـ ساحت رشد فرد انسان، بلنه  سوم،  ساحت. دهد  ي انجام م  يخيزمان تار 

توان هـر مقطعـش را    يم.  استيخِ رشد عقالنيخِ انسان تاريتار. نوع انسان است 
  .رشد است ةدام مرحلک از يه برشکد يه بررسين زاوياز ا

  دوم را جامعـه  رشد، س يم را روانشناس  يکساحت يشناسـ  احت   رشـد و سـاحت 
ـ     يدارشناسـ يپد. مينـام   ي رشد م  يخي تار يشناس  سوم را مرحله   -شي روحِ هگـل پ

ـ در ا. ان ساحت رشد فرد و رشد نـوع اسـت         ي م ونديدن همپ يخِ د يتار تـاب  کن ي
فـرد انـسان   . ننـد ک ي مروي پا گانهيخِ رشد نوع از منطقِ يخِ رشد فرد و تار يتار
. زيـ رسد، نوعِ انسان ن    ي م رکفرد به بلوغِ ف   . زيخود را دارد، نوعِ انسان ن      کيودک

 مـا   متصور برايينها ةمرحل.  استييجنبا-يشروع در هر دو حالت، حس     ةلحظ
ـ  پا رکـ ح در مـورد همف    ين توضـ  يبا توجه به ا   .  تام است  خردورز ةمرحل  ا  هي

 معطوف به نوع رک فها ييرشد توانا ةيه نظر ک ييدر آنجا اژه،  يان هگل و پ   يم
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 شـناخت رشـد     م بـرا  يريـ گ  ي در نظر مـ    يرا عنوان "  روح يدارشناسيپد"،  شود  يم
ن برنهـشت،   يا. مينک ي م يرِ عنوان آن بررس   ي نوع، و برنهشت دوستدار را ز      يذهن
ـ ي ذهـنِ ا   يدارشناسـ يپد ة است دربار  ا  داور ، ي هگلـ يانيـ دوسـتدار، در ب  . يران
 .ده اسـت يعقل نرس ة به مرحل و ماندهيفهم باق ةلن ذهن در مرحيه ا کنهد    يبرم

ن حالت تـا  ي در بهتريراني انسان ايه رشد عقالنکن است ي آن اا  اژهيمضمون پ 
  .است»  مشخصي ذهنردهاکارک«حد 
  

 اسـت در مـورد      ييه ادعـا  کست، بل ينِ حد رشد ن   ييار دوستدار اما فقط تع    ک .۴۲
.  به سـنِ عقـل برسـد    يرانيه انسان ا  ک درشد تا آن ح   شتر،  ين بودن رشد ب   کنامم

در سـاحت    او   رشد بود، ترجمـان سـخنِ      ة مرحل نِيي تنها تع  دوستدار ةاگر برنهشت 
ـ ا ةه بافت جامعکشد  ين مي رشد ا يشناس  جامعه ، فقـرزده و  ييران هنـوز روسـتا  ي

ه کـ  شد مين  ي ا يخي تار يشناس  در ساحت مرحله   ، و تبيين موضوع   نابسامان است 
. ده اسـت يت است، نرس  يعقالن ةه مرحل کد  ي جد عصرِ ةان هنوز به مرحل   ريا ةجامع
ـ ه اکـ ن نظـر  يم ايابيدرشد  الزم ميگاه آن رشد بود    ةاگر تعيينِ مرحل  ل  کمش ران ي

ت دور است و    ي در قرون وسطاست، تا چه حد از واقع        ا   فقرزده  روستا همچون
ـ ي انسان ايوانحِ ناتي توضدوستدار برا.  است ييها  يدر خود حامل چه درست      يران

ـ ا: آورد  يعامل رو مـ     ک ت يکدن به سن عقل به      ي رس برا ـ  ي ـ عامـل د    کن ت ن ي
ـ يذهنِ انـسان ا  ةنندک تي تربيعاملِ اصل: ديگو ين ميپس دوستدار چن  . است  يران

دهـد بـه    ين انسان اجازه نمـ يه به اکت چنان است   ين ترب يت ا يفکين است و    يد
ـ ا چون بـه     . برسد  صور يرِ منطق کحد تف   ييبـه جـا    طبعـاً رسـد،     ين حـد نمـ    ي

ه کـ اغـازد  ي نييهـا  پرسـش  از   يعنين باشد،   ي راست ه بتواند پرسشگر  کرسد    ينم
  . آنها دارد برا اعتقادييها پاسخ
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 يشـدن   ي بررسـ  يشناخت   جامعه ين قرار برنهشت دوستدار نه در ساحت      ي بر ا  .۴۳
 ا يشـناخت  ر جامعـه يچ تفـس ين برنهـشت بـه هـ      يا. يخي تار ياست، نه در ساحت   

ـ ا. ستي نيچ رو رشد اجتماع يآن به ه   ةدهد، چون مسئل    يدان نم يم ن برنهـشت  ي
ـ يانـسان ا  ديـروز و امـروز      را دوستدار معتقد است     يز هست، ز  ي ن يخيرِ تار يغ  يران

ـ  داشته باشد؛ د   يخيه بعد تار  ک ندارد   يتک حر  اين انسان   است و  يکي روز همـان   ي
امالً وابسته بـه    ک يرانيچون انسان ا  . است  ديني ه امروز ک بوده است    ينياندازه د 

ـ -شي پـ يتـ ين انـسان ذهن ينِ خود است و چون ا يد ـ  دارد، بايعقل   معنـا يستي
م ييگـو   ين قرار م  يبر ا . ده شود يننده فهم ک تينِ ترب ينظرِدوستدار با توجه به آن د     

ـ د ة است در حوز   يه برنهشت دوستدار برنهشت   ک  دوسـتدار  از ديـدگاه  . يشناسـ   ني
  . استيراني ذهنِ ايدارشناسيپد ةفيوظ ةرسانند انجام  بهيراني ايشناس نيد

  
 حالـت  يـک . ش بردي مختلف پي علمها توان در رشته ي را م يشناس  نيد  . ۴۴

ـ ا ـ  ةشــد سيتأسـ  تــازه ةه آن را در رشـت کــن اسـت  ي ه کــ ٥٢،يشناسـ  زدانيــ-يپِ
ـ    )يشناسـ   عـصب ( شناسي  پي ةي بر پا  »االهيات«  از  يکـي . ميش ببـر  ي اسـت، پ

 متحــده االتيــ امِي مقــتبــارِ  هنــدشــناسِ ي پــمندشن رشــته دانــيــاران انامــد
ر ين تفسياند، ا   ردهکارانش  که خود و هم   ک ييها شياو از آزما  .  است ٥٣راماچندران

 يـک  پشت گوش چـپ     ا  هي در ناح  ها  انسان از   ريثک  گروه ه در مغزِ  کرا نموده   
ـ يد ة نـشئ د، افـراد بـه  شو ي ميکه تحرکه آنگاه ک وجود دارد  ينورون ةهمتافت  ين

بـه بـاور    . اند  دهي نام ٥٤»ييخدا ةساز  کت« در مغز را     يعصب ةن همتافت ي ا .افتند  يم

                                                   
٥٢- neurotheology 
٥٣- Vilayanur S. Ramachandran 
٥٤- God Module 
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ه کـ  يسانکـ . نـد ک يجاد ميسازه را ا کن تي ايارانش ژن خاصکراماچندران و هم  
ـ  ده اصلِ ماجراکنيخالصه ا. اند   نبرده يسهمژن    ندارند، از آن   ينيشش د ک ن ي

ه در کـ  ييهـا  هـا و اخـتالل    و جهـش يکامل ژنتکق ت ياز طر دادني است     توضيح
  .ديآ يد ميان آن پديجر

ـ  ايرده، در چـارچوب کـ ان طـرح  يراني دوستدار در مورد ا    هک را   ا  اگر مسئله  ن ي
 نـشان  يـک  ژنتيلکل خود را بـه صـورت مـش       کم، مش ينکگرا طرح     عتيگونه طب 

  مغـز  هـا  دولار مـ  کـ  مانعِ   يني د حسِ ةزاننديارِ برانگ ک مدولِ پر  يک: دهد  يم
ـ يتواند حق ين سخن ميدر ا. شود ي ممربوط به پرسشگر  ـ   يقت ن ي باشـد، امـا چن

 کيـک  منطبق بر تفيني د کيکتف،  ه اگر باشد  کست،  ي خاص ن  يمردم ةژي و زيچ
طلبـد، آن هـم بـا چـشم بـستن       ي م نژاديحيل ماجرا توضکشود و    ي م نژاد

. داسـت ي خودپ، امـر  ن گونه نگرش بـه موضـوع      يباطل بودن ا  . خيمطلق بر تار  
ـ يلِ ا ک، دوستدار مش  )۱۲بند   (شتر اشاره شد  يپه  کهمچنان   ـ ي را در ژن ا    يران  يران

 .نديب ينم
  

 را در   آنح  يد توضـ  يحش داد، با  يعت توض ي نتوان با طب   باشد که  زيچاگر  . ۴۵
عـت و  ي جـز طب زيرا جهان چي، ز يافت يانسان ة جهان ساخت  يعنيفرهنگ،   ةپهن

 ةطـ يه به حضور انسان در جهان برگـردد، بـه ح          ک زيهر آن چ  . ستيفرهنگ ن 
ـ د است و    ي فرهنگ ا  دهيز پد ين ن يد. فرهنگ تعلق دارد    از  ا   شـاخه  يشناسـ   ني

  اسـت  ي اجتماع ا  رو مؤسسه يف مشهورِ اسپ  ين بنابر تعر  يد.  است يشناس  فرهنگ
گرفتـه توسـط فرهنـگ بـا آنچـه در       لک است شـ ينشکنش و واکه اساس آن  ک



 ٩١  |ايدئولوژ ايراني

ياهم ٥٥. اند ي فراانسان ييها  اشنده فرهنگ ب  پنداشت  ت و علت ف ين تعر ي ا  شهرت
،  در آن .انـد ينما  ي برم ين و فرهنگ را به خوب     ي د تنگاتنگ ةه رابط ک است   نيادر  

ـ د. ۱:  حضور دارد سه بار  فرهنگ  يـک   در دروني اسـت اجتمـاع  ا ن مؤسـسه ي
ـ ابـد، روالِ پ ي يه مک يخي، تار ريگ  لکش ة نحو يعنيفرهنگ،    لِک شـ ،يرسـان  امي

ه کـ  ي تنها با رجوع به فرهنگ   ي اجتماع ها  گر مؤسسه يآن با د   ة و رابط  يسازمان
ـ فهم، ل دادهکن در آن پا گرفته و به سهم خود به آن شـ يآن د  . ۲.  هـستند يدني

ـ يد. ي فراانسانييها  دارد از باشنده   يلک تصور،  ن فرهنگ يا  خـاص در درون  ين
نش ک سامانگرِ،  نيد. ۳.  است يلک ها ن پنداشت ي خاص از ا   يتيرواآن فرهنگ   

نش و  کـ ن  يـ خـود ا  .  اسـت  يفراانـسان " يفرهنگ" ةن پهن ي با ا  ها  انسان نشِکو وا 
ه کـ ، رنـد يگ ي صـورت مـ  يي و در مجراها   هستند ييالگوهاهمخوان با   ها   نشکوا

ـ يهـر د  ارهـا کها و ابت ابداع. ن گذاشته استي د ارِيفرهنگ در اخت    در هنگـام  ين
 بنا بـه  ينيه دکش از آني پ.اند  موجود برآمدهاز فرهنگهر چه باشند،    ،   آن ريپاگ
 ين فرهنگـ  ي مـواز  ي در اسـالم، برخـ     ي فقهـ  امِک اح ج در بحث منشاءِ   ي را ريتعب

 متقابـل   "امـضا . "رسـد   ي آن فرهنگ مـ    "امضا"ند، خود به    ک" امضا"موجود را   
  . متقابل همراه استلِيتشنج و جرح و تعدطبعاً با 
ـ  د هـا   مفهـوم  از   کـي ه در ک گاه مفهوم است      متقابل آن   امضا معنا ن و  ي

ـ ا. مينـ ک کيکم و آنها را در ذهن تفيفرهنگ داشته باش    ا ييتوانـا ، کيـک ن تفي
عنـوان   ابد، بهي يه مفهوم فرهنگ تبلور مک د استيد است، چون در عصر جد     يجد

ـ يه دک دارد ييهاستميس-ريه ز کشود    يستم تصور م  ي س يک . آنهاسـت  ةن از جمل
ـ يه ما اک را زياز آن چ يا وجهي ي، بخش اسالمدر جهانز جمله ، ا شتريپ  بـا  کن

                                                   
٥٥- M. E. Spiro, “Religion: Problems of Definition and Explanation”, in: M. 
Banton (ed.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, London 
1966, p. 96. 
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ـ بعـرف  ديـن و  م، بـا جفـت     ينـ ک يان مـ  يـ ن و فرهنـگ ب    ي د يجفت مفهوم  ان ي
هـا    از باورهـا و عـادت  ا  از مجموعهيعني بوده، ينيآن عرف خود د . اند  ردهک يم

 در نظـر   آنهـا  بـرا يتيخواستند مشروع يه مکه آنگاه   کل شده بوده است     کيتش
. جـستند  ي از جهـان مـ  يپنهـان  ةيا سـو  يسو  -گريشان را در د      سرچشمهرند،  يگ

ـ ه د کـ ، بل عامه ينيد باورهاگرفته، نه     يآنچه در برابرِ عرف قرار م        منـسجم  نِي
ـ آ يا دارد بـه صـورت مؤسـسه درمـ    يه مؤسسه است  ک يني د يعنيبوده است،    د، ي

مـراتبش منـضبط اسـت،     ةردار و چـه در سلـسل      کـ در  چـه   ،   چـه در گفتـار     يعني
قـدرت اسـت،     ؛نـد ک ي مـ  ن انضباط پاسـدار   يل از ا  ک متش يالت و گفتمان  کيتش

ـ آ ين منسجم درمـ ين به صورت ديه دکني ا.دهد يخواهد و قدرت م     يقدرت م  د، ي
، بـدان  شـود  يل مـ يانون قـدرت تبـد  کـ  يـک شـود و بـه        يانون م ک  دارا يعني

ـ ي و گـرا يردگکشتر سـر يه جامعه پ ک گردد  يبرم  و انحـصار را  يگـانگ يه ش آن ب
در مـورد  . رسد يشروع شده و به دولت م big-man-systemه از کرده  کتجربه  

ـ  نشگرکشد  يه نم کن قاعده برقرار است     ين ا يآشفته و منسجم د    لِکهر دو ش   ا ي
 عنـوان معبودهـا      به ي شخصان ييها  قالب اما در    ي فراانسان ييرويبا ن  ينشگرانک
 يکست از ک شينشدن   فراموش يلکشتر به ش  ي پ هکآن  ، مگر    در نظر گرفت   ينيد
 تجربـه   از و  وار  بنده روي در صورت پ   ييازهاي و گرفتن امت   يانسان ةري چ روين

 قـرار دارد و   انـسان ه در مقابـل ک  استي قدرتکن ادراي از د ا  هي سو .باشدشده  
 در يانـسان  ةه ارادکـ ، قـدرتي   مرمـوز  يقدرت عنوان  آورد، به   ي م يامکست و نا  کش

ـ  د ياجتمـاع  ةه در مؤسس  کن است   ي د ن وجه يا. چ است يبل آن ه  مقا ن حـضور   ي
، آن يابـد  شدن ميتمام امکان عنوان مؤسسه  ن به ينقش د . ابدي ي م ي ثابت يخيتار

 هـا  سروران در رابطهقدرت : سازند ي مارکآشه دو قدرت رمز و راز خود را   کگاه  
  .فتدا يد مين اتفاق در عصر جديا. عتي طب و قدرتيانسان
 زيـ گـر آن چ   يستم تـصور شـود، د     يس-ري ز يکعنوان    سان به   نيه بد ک ينيد

ش از آن   يسان بوده است با مفهوم فرهنگ، پ      يک يعنيبوده،  " ملة"ه قبال   کست  ين
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ـ ه زک  تصور شوديستمي سهمچوند و ينانه در نگر آي جدابين مفهوم يه چن ک -ري
  .ر و تحول استيي دارد و در تغييها ستميس

ـ ه در ا  که ندارد   دوستدار توج  ـ  ن ي اسـالم  شورهاکـ گـر   يران و د  ي  کيـک ز تفي
ـ ه بر پا  ک صورت گرفته    ا  يستميس ـ تـوان د    ي مـ  نآ ةي ـ عنـوان د    ن را بـه   ي ن و  ي

ز با فرهنـگ،    ي در تما  يعني در نظر گرفت     ينيد ةعنوان مؤسس    را به  ينيد ةمؤسس
ـ ا. ي فرهنگها و نهادها تيفکي و ها ها و پاره هيگر سويبا د در تمايز    ز ين تمـا ي

، ننـد ک يه هر چه مـ کن اعتبار يد، به ا  يد"يومت اسالم کح"توان در     يرا از جمله م   
. شـود   يومـت نمـ   کت از ح  يـ ت از اسـالم تبع    يـ شـود و تبع     ي نم ياسالم،  ومتکح
 مواجـه  کيکـي  نداشـتند و بـا تف  يلکن مـش يد چنيش از عصر جد   ي پ ها ومتکح

ه کـ صورت نگرفتـه بـود       ا  يستمي س کيکتف.  رفع آن باشند   ه در صدد  کنبودند  
ن محمـد  ير مبارزالديومت امکح انيم نداريبه لحاظ دد ي د ماهويبتوان تفاوت 

روزگـار  ردند، امـا در  ک ير مي محتسبانه تعز يکيآن ةدورو شاه شجاع، اگر چه در  
  .دي شنساز ةرد و نغمک تر يشد لب ي ميکين يا

  
 بـه   ياصـ  خ  خـاص جـا    ي در درون فرهنگ   يستمي س کيکه تف کن  يهم. ۴۶

ـ  بودن تمام  ينياعتبار بودن باور به د      ي ب ن دهد، به معنا   يد  .ت فرهنـگ اسـت    ي
ه کـ رسـد   يم، به نظر ميار بندکار دوستدار به   کم را در مورد موضوع      کن ح ياگر ا 
 يعنـ يش  ا  يانونکـ  برنهـشت    يه بر درست  کني ا ماند برا   ي او م   راه برا  يکتنها  

ن پنهـان   يان د ي م گذار   آن راه فرق   .دنک  پافشار ينير در فرهنگ د   کامتناع تف 
 نـه  ٥٦شناسـانه،   اسـت جامعـه  ا گذار   فرق گذار  ن فرق يا. ار است کن آش يو د 

ـ  و بـه ا     مـشخص  ي و مفهوم  ي انتزاع يان مفهوم ي م گذار  فرق ا يـ ن اعتبـار گو   ي

                                                   
٥٦- cf. Thomas Luckmann, Die unsichtbare Religion, Frankfurt/M 1991. 
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ـ د،  يشناس  به لحاظ جامعه  . ي فلسف ا  هي ما دارا ـ يار دکن آشـ ي ه در کـ  اسـت  ين
ـ يدار د ونشان   نام ها  ه و مؤسس  ي جمع ينيمراسم د  ـ لک چـون  ين سا و مـسجد و  ي
ه نمـود مـشخص   کـ  است ينين پنهان اما د يابد، د ي ي تجسم م  يني د ها انجمن

ـ  مؤمنان دي جمعها نشکها و  ييآ توان در مراسم و گردهم      يآن را نم    ديـن  .دي
ا که  مرحله: ا از ديانت است    تازه ةپنهان به اعتقاد واضعان اين اصطالح مرحل      

شـوند و ديانـت را در        ها ديني رهـا مـي       ها و مؤسسه    ينان از قيد و بند آئين     متد
چنين چيز آشکارا مورد نظـر دوسـتدار   . جويند اعتقاد قلبي و باورها فرد مي  

: هرگونـه باشـد، يـک کـارکرد دارد    آن  داند که نمود      او دين را عاملي مي    . نيست
اگـر  . دهند  دهند يا نمي    ميدان مي ها يا به اين عامل        و جامعه . بازداشتن از انديشه  

عامل امکان عامليت داشته باشد، جامعه دينخوست، اگـر نداشـته باشـد، جامعـه               
پذير آن ربطي به تفکيک سيـستمي        عامليت و امکان  . پرسنده و انديشنده است   

تـوان   عامل با سيستم چيست؟ چيز که در نزد دوستدار نمـي       ةاصال رابط . ندارد
 است، يعني توجه به اين که عامليت ديـن در درون کـدام   يافت، توجه به سيستم 

گيرد، پيشرفتگي تفکيک عوامل در سيـستم تـا چـه     سيستم از عوامل صورت مي   
بـرد و عامـل ديـن در     حد است، سيستم در کدام مرحله از تاريخ خود به سر مـي          

  .هايي بوده است طي تاريخ سيستم دستخوش چه تحول
  

کنـد، کـه     دين را در درون سيستم بررسي نمـي     دوستدار از آن رو عامليت    . ۴۷
بـه    اينکـه  بـه دليـل  شـان   رابطه  که - ها ديگر  دين را نه عاملي در کنار عامل      

همچـون عـاملي     بلکه   - هستند، سيستماتيک است   ٥٧ هماهنگي و تبعيت   شکل

                                                   
٥٧- coordination and subordination 
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 ةکننـد   ها و کال تعيـين     عامليت ديگر عامل   ةنحو ةکنند  که تعيين گيرد    در نظر مي  
  .سيستم است

گر بکوشيم با ديد سيستمي فکر اجتماعي دوستدار را بازسـاز کنـيم، بـه               ا
  :رسيم اين طرح مي
               در سيستم بخشي وجود دارد با کارکرد شـناختي، کـه کـل کـارکرد

  .کند سيستم را تعيين مي
 شود کارکرد خود اين بخش توسط دين تعيين مي.  

ا منتـزع از   دارد و اساسـ    ٥٨نظـرورز بنيـاد    بخـش شـناختگر   از ديد دوستدار،    
ي از ايـن دسـت کـه زنـدگي          يهـا   موضـوع  برا دوستدار    . است ٥٩زندگي عملي 

، آن مـردم چگونـه ارتـزاق        ريـان دارد  ا ج   مردمي خاص در چه وضعيت اقليمي     
هـا و   ا دارند، همسايگانشان کيانند، درگير چه جنـگ       کنند، چه نظام سياسي     مي

ان يا استعداد فکر کـردن      آناز ديد دوستدار    . شوند، مطرح نيست    هايي مي   مصيبت
 ،دارند يا ندارند و اين استعداد هيچ ربطي به زندگي عملي آنـان نـدارد، بـرعکس       

  . آنان است٦٠زندگي عملي آنان مبتني بر زندگي نظر
  

هـا اجتمـاعي     آشکار بـا دسـتاوردها دانـش    ناسازگاردر  اين نگرش   . ۴۸
و جامعه را بـا مقـوالت   توان نگرش دوستدار در مورد دين        با وجود اين مي    .است

تعبيـر راديکـال از    او ،، آن هم بدين صورت که گفـت  شناختي تعبير کرد    جامعه
اين نظريـه ، کـه بيـان        . کند  شناسي دين عرضه مي     انتگراسيون در جامعه   ةنظري

يــابيم، کــارکرد ديــن را در ايجــاد  کالســيکي آن را در نــزد اميــل دورکــيم مــي
                                                   

٥٨- contemplative 
٥٩- vita activa 
٦٠- vita contemplativa 
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کـارترين تبيـين از        محافظه .بيند  رفتارها مي يکپارچگي و يکدستي در هنجارها و       
بيند و آن را نه فقـط سـتون فرهنـگ،          دين را اساس انتگراسيون مي     ،اين نظريه 

 يا دست کـم ايـن   ،کند دوستدار از همين نظر پيرو مي   . داند  بلکه اجتماعيت مي  
  . قضيه به اين صورت است" ايران"کند در مورد مردم  است که تصور مي

کنـد، آن هـم    انتگراسيون عزيمت مي ةکار از نظري   عبير محافظه دوستدار از ت  
را ثابـت کنـد،   " ييدينخـو "کند تا برنهـشت   او تحليل نمي. بر اساس يک تصميم 
آورد، تـا آن      يي را مي  ها  مثالنهد، سپس     را برمي " ييدينخو"بلکه نظرش در مورد     

   .را ثابت کند
  

  :کار دوستدار در اين است که همحافظ. ۴۹
  شوندگي جامعه و فرهنگ توسـط ديـن          کل غلوآميز بر تعيين   به ش

  .کند تأکيد مي
     هـا   بيند و به شکاف سازش، يکپارچه مي  دين را در کارکرد يکپارچه

  .توجه است دروني آن بي
     بينـد، بـه پـويش ديـن و       عصرها يکسان مي   ةکارکرد دين را در هم

  .دهد پويش جامعه اهميتي نمي
      بـه نقـش ابـزار    نه تنهـا    ودهد،  ميقدرت واقعي را به دين نسبت

دين را آن قدرتي در نظر گيـرد کـه از ديگـر             ، بلکه   دين توجه ندارد  
  .کند بردار ابزار مي ها فرهنگي و اجتماعي بهره عامل

 از نقد قدرت سياسي به طور کامل غافل است.  
   ا به اسـم اقتـصاد وجـود نـدارد و در نتيجـه لزومـي               حوزه اوبرا

  .نقد دين را با نقد اقتصادسياسي همراه کندبيند که  نمي
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بـر ايـن   . در اصل به اسالم نظـر دارد گويد،  دين که سخن مي   دوستدار از   . ۵۰
بنـد  . رک (باور نيـست    موضعِ فلسفي دوستدار نسبيت   موضوع آگاهي داريم که     

 در   او پـذير اسـت کـه بگـوييم         او به اسالم اين گونه توجيه      ة، پس توجه ويژ   )۳۳
 ازا اساسـي   بـه گونـه  در نگـر او  بيند کـه ايـن ديـن را         هايي مي   گياسالم ويژ 

ار ايـن   دهـا دوسـت     در نوشـته  . سازد   مسيحيت متمايز مي   ويژه  به ديگر   ها  دين
در حالي که نظردهي در اين باب اهميتي        . اند  برشمرده نشده به روشني   ها    ويژگي

ناپـذير مـا    بـران ماندگي ج  ها عقب   در مورد علت   دوستداربنياد برا کل نظر     
آميـز بـه اسـالم، کـه در کارهـا دوسـتدار فـراوان ديـده               طعنه ها  هاشار. دارد
اصـلي   ةگيرند، تحليلي که بايـستي بـر رو مـسئل    د، جا تحليل را نمي  نشو  مي

 متنـاقض سرگـشته نگـردد يـا بـا      هـا  مثـال خود متمرکز باشد و در شاهدها و       
 نشود که فرضـيه را پيـشاپيش تأييـد    بر مواد متکي، تنها   گزينشي از ميان آنها   

  .کنند مي
 .ا است که فرهنگ برا تفکر و شـناخت دارد           اصلي دوستدار توانايي   ةمسئل

 .پـردازد  يي مـي  دينخـو  است که به ديـن و        »امتناع تفکر «يابي    و به خاطر ريشه   ا
ها يک دين برا تـشويق بـه پرسـشگر و شـناخت يـا                 برا تعيين ظرفيت  

نخـست  تـوانيم   مـي ) بـرد    راه مي  »امتناع«مان ممانعتي که به     ه(عت از آنها    ممان
  تا حد معنادار منتزع از جامعه و تـاريخ      ا بررسيم که    شناسي  ديندر  موضوع را   

ا از  بينـي و مجموعـه     دين را همچون يک جهـان      ، انتزاع  از  سطح ايندر   .باشد
تدار، در ايـن  ذهنـيِ دوسـ   ةمسئل ةاز زاوي. گيريم ها عملي در نظر مي امر و نهي  

 مورد نظر مـا ايـن امکـان     دينِبينيِ آيا در جهان:  اينهايند عمدهدو پرسش   سطح  
وجود دارد که طبيعت، مـستقل از مـاوراء طبيعـت در نظـر گرفتـه شـود؟ آيـا در          

 خـالف   مؤمن در جهتـي  اينکهها ديني به شناخت و تعقل تأکيد شده يا   توصيه
  شود؟  ميکشانده
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ها اين يا ديـن بـرا تـشويق      ظرفيتحد. ايد شناختها را در مقايسه ب     دين
 کـار  هـا   دينةدر مورد هم. شود مشخص مي در مقايسه به تفکر يا ممانعت از آن    

ـ       ا است کـه نمونـه       ساده هـايي را بـرا سـستي خر متـأثر از آن  د در فرهنـگ 
 در  امتنـاع تفکـر   « درشتي چـون     توان برنهشت   تنها از اين طريق نمي    . برشمريم

 ويـژه   بـه آورد،    بايست به مقايسه رومـي      دوستدار مي .  را ثابت کرد   »گ ديني فرهن
 دو پرسـش بـاال   يي چـون هـا  پرسـش  ميـان اسـالم و مـسيحيت، و بـا بررسـي     

 اسـالمي چنـان کيفيتـي دارد کـه تفکـر و تعقـل در                ييِدينخـو نماياند که     برمي
  . کند فرهنگ اسالمي را ممتنع مي

  
ـ       . ۵۱ ي وجـود نـدارد کـه بتـوان بـا هـم             يک اسالم کلي و يک مسيحيت کل

هايي زماني و مکـاني    ا بدون قيد و شرط      اگر چنين مقايسه  . شان کرد     مقايسه
گـو باشـد، بايـستي در يـک سـطح       صورت گيرد، تا جايي کـه بخواهـد حقيقـت        

ي انتزاعــي جـار باشــد کـه الزم اســت بتوانـد حــد صـدق خــود را در     االهيـات 
 رنهايت مهم است نه اسالم يـا مـسيحيت  آنچه د . ها مشخص بازنماياند    تحليل

 را هـا   ديـن .شـده اسـت   زنـدگي  به اصـطالح آموزانده شده، بلکه ديني است که    
 ةمـا نـه نحـو   .  زنـدگي نـه  توان به عنوان آموزه پس زد، اما به عنوان مـنشِ            مي

ــت ــي   تربي ــان برم ــان را خودم ــسايگان و    م ــشاوندان و هم ــه خوي ــزينيم، ن گ
خواهـد   يرگذار بر همنوعان محدود است و آنکه مي  حد تأث . هايمان را   همواليتي

ـ                      ةتأثير بگذارد، بايد بداند که خود پيـشتر تـأثير گرفتـه اسـت، آن هـم نـه برپاي
ها چيرگي نهايي و قطعي حقيقت، بلکـه بـه    ضرورتي مطلق و برخاسته از الزام    

 ممکن بود کـه او در مـسير فکـر و مـنش ديگـر قـرار                  کامالً. ا اتفاقي   گونه
 منش نبايـستي تواضـع را   ستي بايستي قاطع بود، اما در نقدا در نقد نار .رفتگ  مي

رد و اتفاقي   ما وجود خُ   ةفراموش کرد، تواضعي برخاسته از آگاهي بر اينکه هم        
جـويي    جز حقيقتديگر ةداريم، ميرنده هستيم، در زندگي هزار وسوسه و انگيز    
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جويي را بدانيم و تنها       ر حقيقت داريم و عمرمان کوتاهتر از آن است که زماني قد         
  .انسان هميشه تأخير دارد. به حقيقت پايبند باشيم

. را تحمـل کنـد  توانـد تـأخير    نمـي  يک اشکال بزرگ دوستدار آن اسـت کـه      
. مدرن فکر و رفتار اسـت      ةمشکل اصلي او تأخير فرهنگ ايراني در پذيرش شيو        

  .برد  نام مي»تفکرامتناع « پرخاشگر از اين تاخير به عنوان او با لحني
  

 درست اسـت کـه    .  عصر جديد هستند   ها  ارزشتفکر، تعقل و دانشور     . ۵۲
، امـا حتّـا در آن   انـد   سـتوده  راجـويي  ورز و حقيقـت      پيشتر نيز انديـشه    مردمان

انـد    جـسته   حقيقتي را که مـي    ،   نگاه دانشمندانه به طبيعت بوده     هنگامي که رو  
غايت  اين حقيقت اصلي و برين،    .  است بوده "بزرگتر"ا از حقيقت      جزئي يا جنبه  

-به پيرو از مارتين هايـدگر بـر آن هـستي      توانيم    مي بوده که    ا  تفکرنظام  
شناسـي  -خـدا -قدر از نـوع هـستي   يوناني همان ة فلسف. نام نهيم ٦١شناسي-خدا

هـايي وجـود    مسيحي يا اسالمي، اگر بـه راسـتي چنـين فلـسفه       ةاست که فلسف  
هـايي کـه همزمـان خداشناسـي          شناسي  هستي ةيان هم مشترک م . داشته باشند 

  . نظام هستي استکلِ ةباور به هستي برتر است که برپادارندهستند، 
ميان مسيحيت و اسالم، از اين نظر که کدام يک به خردورز و آزادانديـشي               

شان تفاوتي کيفي وجود دارد و        بيني  برند، نه به اعتبار چارچوب کلي جهان        راه مي 
در وضـعيت   ممکن اسـت دو ديـن       .تبار پندار و کردار شاخص پيروانشان     نه به اع  

هـا يکـسان      ها تاريخي مشابه يا در برخورد بـا پديـده           در مقطع مشخصشان  
راه  متفاوت، يعنـي آشـکارا متبـاين    هايي را برانگيزانند که به دو منش کيفاً         منش

                                                   
٦١- Onto-Theologie 
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سـيد، از جملـه در   توان به حکمي در مورد کليت دو ديـن ر          برند، از اينجا اما نمي    
  .شان با عقالنيت مدرن  پرورده بيني و منش عملي دست مورد نسبت جهان

شناسـي پيـشامدرن،    -خـدا -شناسي مدرن و هـستي      تفکر در چارچوب طبيعت   
ها در بحث مطرح   بي توجهي به اين تفاوت    . ها يکساني ندارند    ها و روش    هدف

د نتوان آن را به طور قطعي برد که شاي    ا راه مي    مشکل هرمنوتيکي به  ،  برا ما 
ا را در آثـار   چنين آگاهي.  بر وجود آن آگاه بود     بايد  ميرفع کرد، اما به هر حال       

گذارد، سپس يک فرهنـگ دينـي را         او تفکر مدرن را مبنا مي     . بينيم  دوستدار نمي 
مطلق دارد و بعـد      ةکند که منسجم و يکدست است و در آن دين سلط            تصور مي 

  .د که در چنين فرهنگي تفکر ناممکن استرس به اين حکم مي
ـ    مشکل هرمنـوتيکيِ  در هنگام داور در مورد مسيحيت،       گاه   ه ايـن   مطـرح ب

کننـد کـه در       گيرند و تصور مـي      خردورز مدرن را برمي   : شود  مودار مي صورت ن 
ورز در اروپـا  خردنوع  شده است اين    مسيحيت چيز وجود داشته، که باعث     

بـا  "يـا   ..." علـي رغـم     "موضوع را نه به صـورت       . شودپا گيرد و تقويت      مسيحي
  گويند کـه در اروپـا         يعني نمي  ٦٢.بينند  مي..." به دليل   "، بلکه به صورت     ..."وجود

ِ  کرده ايجادهايي که اين دين   رغم مسيحيت و با وجود مانع        مدرن علي  خردورز
روپاييـان  گويند، البد به دليل مسيحيت بـوده اسـت کـه ا    بود، پا گرفت، بلکه مي  

کننـد کـه     بـدان آغـاز مـي   آنگـاه کـه   .مدرن کردند ةشروع به خردوزر به شيو 
آن معرفـي    ةمسيحيت را به عنوان يک عامل پديدار عصر جديد و تفکـر ويـژ             

گنجانند يا برجـسته     ميچيزهايي را در مسيحيت     ه يا حتّا پيشتر     لبالفاصکنند،    مي

                                                   
  :در مورد تفاوت اين دو ديد و تفاوتشان، بنگريد به -٦٢

 ۴۵.  شنگـاه نـو  ، در » ايـدئولوژ و تـاريخ آن  -؟ "دليـلِ   به"يا  " رغمِ  علي"«: محمدرضا نيکفر 
 .۱۳۷۹مرداد ) ۱دوره جديد (
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 ٦٣. ميـسر شـود  " عقالنيت مدرن–مسيحيت "ي علّ ة تا اثبات وجود رابط   ،کنند مي
 مسيحيتي تحريف شـده اسـت، جـا     به هر حالآل، که   مسيحيتي ايده  جادر اين 

 مقايـسه ميـان     موضـوعِ ،  پـس از ايـن جـايگير      . گيرد  مسيحيت تاريخي را مي   
 از اين مقايـسه مـسيحيت پيـروز         طبعاً. شود  طرح مي  ديگر   ها   دين مسيحيت و 
تـوجهي بـه    ناميم که از بـي   هرمنوتيکي ميمشکل را از اين جهت. آيد بيرون مي 

 گفتـيم کـه آن را       ٦٤.شـود   ها تفسير و پـويش معناهـا حاصـل مـي            موقعيت
توان به طـور قطعـي گفـت کـه       به طور قطعي رفع کرد، چنان که نمي    توان  نمي

ميـان پروتستانتيـسم نـوع کـالون بـا روح            ةرابطـ وبر در مـورد     ماکس  برنهشت  
آن ،   اسـت   درست يـا غلـط     ا علي تبيين شود،     طه، اگر همچون راب   دار  سرمايه

هـا، و    تاريخ ايدهويژه بهي در تاريخ، ها علّ توضيح ة هم مشکلِبه دليل کليِ هم  
هـا    کـه بـا برشـمردن عامـل    رقيـب ها قو  وجود توضيحبه دليل مشخص  

دار ميسر بودند، برنهـشت وبـر را از           مختلف ديگر که در تکوين روح سرمايه      
  .گيرند د يا دست کم قطعيت آن را مينانداز اعتبار مي

  

                                                   
 را در برانگيزاندن هايي ها به هيچ رو اين نيست که وجود عامل منظور من از اين گونه سخن -٦٣

ها طرح شده در آثار از  برخي استدالل. اند عصر جديد انکار کنم که خود از جنس االهياتي بوده
 .نوع کتاب زير قابل توجه هستند، آن هم به اين دليل ساده که در تاريخ گسست مطلق وجود ندارد

Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity, Chicago 
2008. 

ها مربوط به برتر  بودن توضيح" ايدئولوژيک"ماکسيم رودنسون در بحثي مشابه مشکل را در  -٦٤
. است" اسالم و سرمايه دار" کتاب IVبحث او در اين مورد در آغاز فصل . بيند عقالني مسيحيت مي

  :ترجمة آلماني
Maxim Rodinson, Islam und kapitalismus, Frankfurt/M 1986, S. 114. 
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، اجتنـاب از تـصور از     يادشـده در بـاال     مهم برا تعديل مشکل    ةيک چار . ۵۳
مسيحيت به طور کلي يا اسالم به طور کلي يا چيزها ديگر نظر آنها به عنوان                

هنگامي که بحث بـر  . يک عامل مشخص در يک تحول تاريخي مشخص است        
شـدني    معموالً به سادگي نقض  ها کلي   حکم ، است نگ فره  درازمدت  تاريخ سر

ا معرفي کرد     دانست، يا آن را مسبب پديده     " ب"توان عامل     را مي " الف. "هستند
توان اين گزاره را بر واقعياتي مبتني کرد، هـم         هم مي  .است" ب"که در چالش با     

ين مـشوق  د"و  "دين مانع تفکر است"دو حکم کلي آن گزاره را، چنانکه مثالً هر      
دين مـانع تفکـر   "ايم که چرا  از دوستدار آموخته. توان ثابت کرد را مي  "تفکر است 

توان ايستاد و گفت عکس قضيه صـادق اسـت و بـرا           اما در برابر او مي    ". است
واقعياتي نيز اشاره کرد، مـثالً بـه ايـن کـه تفکـر             همانند خود او به     اثبات قضيه   

 است و دين مهمترين نقش را در پيـدايش و   دانشمندانه بدون کتابت ميسر نبوده    
  .تکامل کتابت داشته است

. شـود  بـرد، هـم مـانع آن مـي     واقعيت اين است که دين هم تفکر را پيش مي     
در آن مقطـع    ،  بايستي ديد بحث بر سر چيست، چه مقطع تاريخي در نظر اسـت            

، يعني بـدان صـورتي کـه در آن مقطـع             ديني مشخص   و چه اتفاقي عمده است   
هـا سـخن    کند؛ از نقـش  ها مشخصي ايفا مي چه نقش يا نقش رگذار است،   تأثي
در  مختلفـي باشـد و       ها  جريان ممکن است حاو     ي خاص گوييم چون دين    مي

  .اين جريان نقشي باز کند که در برابر آن جريان باشدمقطعي خاص 
 ةتوان در مورد کارکرد دين در يک دور  ها به اين معنا نيست که نمي        اين بحث 

 ةيـا کـل تـاريخ شـناخت    تاريخي يا حتّا کارکرد آن در يک دوران تاريخي بـزرگ    
ايـن حکـم نـسبت    .  نسبي است ها مطلق ارزش حکم. بشر سخن گفت   ةشد

به آن حکم ارزش صـدق بيـشتر دارد، ولـي هـر يـک بـه تنهـايي، يعنـي در                    
 تحليل تاريخي نبايستي به صورت قياسي در آيد کـه .  است ناراست  خود مطلقيت

  .بگيرد که ارزشي نسبي داردکبرا آن را يک حکم کلي 
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جهان را پيشاپيش   اين باور بر آن مسلط است که        دوستدار فرهنگي را که     . ۵۴

 بـه  چنـين فرهنگـي از نظـر دوسـتدار    . داند بينش ديني مي ةزير سلطشناسد،   مي
ناوابـستگي آن  باش آن، که جهـان در       -اندر-خود- به صورت در   شناسايي جهان 

پيـشاپيش  ، زيـرا    کنـد   رو نمـي   فراسو جهان است،     از يک  ر گونه تصور   ه به
  .يش را در کالم ديني يافته استها پرسشپاسخ 

بـه ايـن    نخـست   را   جـويي در فرهنـگ      پرسش از پي حقيقت    ما   به اين خاطر  
ايـن  فرهنـگ،  بينيِ دينِ تأثيرگذار بر آن   که آيا در جهانکنيم ميمحدود  پرسش  

مـستقل از مـاوراء طبيعـت در    در جايي و به شکلي بيعت، امکان وجود دارد که ط  
هـر دينـي، هـر      در اين رابطه ابتدا ذکر اين نکته الزم است که           . نظر گرفته شود  

توانـد وجـود    قدر هم که خدا يا خدايانش در امور دنيو دخالتگر باشند، بـاز مـي        
عامـل  هايي را تحمل کند که در نظر گرفتن آنها مستلزم دخالت دادن يک            حوزه

 فراتر از سـطح تـصورها   ها  دين ، يعني در   متکامل ها   دين در. باشدخدايي ن 
ها بارزتر است و حد و چگونگي دخالت ماورا طبيعـت در           تفکيک حوزه  ابتدايي،

 در در مورد درخوداندرباشي جهـان . طبيعت کمابيش مشخص و تثبيت شده است      
، شـود   ورا آن پنداشته مـي    استقالل طبيعت از آنچه در    يعني  ،   ها   دين اين گونه 

بيني طبيعت و     است که مستقل    برگرداندني  تفسير خاصي  ها  امکانبه  مسئله  
فـراهم   را تا حد امکان ايجاد علمي مستقل از دين بـرا شـناخت جهـان        جهان

، جهـان  ) کـال فرهنگـي  يـا (ديني  ةشد ها شناخته در هيچ يک از سنت    . کند  مي
 نقـض ايـن    تفـسير خـاص      هـا   امکان. ودش   مطلق تصور نمي   درخوداندرباشِ

هـايي   تصور از جهان به عنوان نظامي ماد که بر آن قـانون       .  کلي نيست  قاعده
هـا   مرمـوز برخاسـته از جايگـاهي ورا پديـده     ةحاکم است که به هيچ اراد     

نهايـت درکـي کـه    . جهاني وابسته نيستند، خاص عصر جديـد اسـت       -ماد اين 
جهــاني ديــدن -يقــت جهــان بــه صــورت ايــنهــا پيــشين از حق انــسان دوره



 ١٠٤ |محمدرضا نيکفر 

منـد   ا منـتظم و قـانون   ، تصور از جهان به عنـوان مجموعـه    هايش داشته   پديده
ـ      ةيونان به بهترين نمون    ةدر فلسف . است  انديشـشي آن  ااين تصور از نظـر ژرف
  ٦٥.اند در چين و هند نيز تصورهايي از اين دست وجود داشته. خوريم برمي

.  سـامي توحيـد تعلـق دارنـد       ها   دين ةو به خانواد  مسيحيت و اسالم، هر د    
هايي که    شاخص منش . درک آنها از جهان و خدا تفاوتي اساسي با يکديگر ندارد          

مـستقيمي   ةآينـد، اراد  اين دو دين در آنها به صورت هدايت عملي زندگي درمـي          
 نـابش مطـرح     باشندگيِدر هردو بينش ديني هستي به اعتبار        . به حقيقت نيست  

. نهــايي ايجــادگر اســت ةو اگــر وجــود هــست، بــه اعتبــار يــک قــونيــست 
بينـي هـر دو ديـن تنهـا در صـورت بـه افـراط           درخودباشندگي جهان در جهـان    

                                                   
ايـن تـذکر از ايـن نظـر     . دقيقتر آن است که بگوييم به صورتي اين چنين تفسير شدني هستند  -٦٥

هـا سـامي اسـت، يعنـي مـا موضـوع را بـه صـورت          بينـي مـا متـأثر از ديـن      الزم است که جهـان    
ت که از هايي ريخ ها چيني و هند را نبايستي در قالب کليشه        انديشه. بينيم  جهان مي )يان(خدا

، )توحيـد (هايي چـون مونوتئيـسم      عنوان. اند  تصور خدايي خالق در برابر دنيايي مخلوق حاصل شده        
انـد کـه    بيني خاصي شکل گرفتـه  بر زمينة جهان) خدايي بي(و حتّا آتئيسم   ) چندخدايي(تئيسم    پلي
ها چيني  بيني توضيح جهان. اند يافتة يهود و مسيحي و اسالم مظهر بارز آن ها سامي تکامل دين

، و نيز آفريقايي کهن و سرخپوستي، با مفهوم          هايي از اين دسـت، ممکـن اسـت بـه شـدت         و هند
. نمونة مشهور اين تحريف نام بردن از کنفوسيوس و بودا به عنوان پيغمبر است    . کننده باشند   تحريف

پرداخته شد و تثبيت اين تصور در اديان مدون سامي . هاست پيغمبر، به احتمال بسيار اختراع مصر
  . شناسند چينينان و هنديان چيز را زير عنوان پيغمبر نمي. گشت

ها موسوم به ابراهيمي  ها ديني يوناني کهن و ايراني کهن را هم متأثر از دين بيني ما امروزه جهان
 کـار . دارد هـا وامـي   بينـي  اين کار ناشايست است کـه مـا را از فهـم آن جهـان       . دهيم  توضيح مي 

مفهـوم پيـامبر را   . ناشايسته به عنوان نمونه اسم بردن از زرتشت به عنوان پيامبر دين زرتشتي است      
اسالم به تصور ما از آيين زرتشتي و توان گفت که حتّا به خود اين آيين در نحـوة معرفـي خـويش،              

  .تحميل کرده است
يعنـي درک اينکـه   شرط رفتن به سو فهم درست، درک موقعيت هرمنوتيکي فهـم مـسائل اسـت،           

 .آوريم هايي آن را به فهم درمي نگريم و با چه مفهوم خودمان از چه ديدگاهي به موضوع مي
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 ةشود، به سخن ديگر چـار     خدايي متحقق مي   )ترانسندنس (کشاندن تراگذرندگي 
اش مطرح باشد، آن است که خدا را از آن دور             واقعي  بودگي  آنکه جهان در جهان   

خدا از زمـين وجـود دارد و        ةدر هر دو دين امکاني برا دورساز محترمان       . ردک
مقام کرد کـه    توان چنان باال برد و عالي       ميرا  خدا  .  است االهيآن باور به تعالي     

  .از دخالت در امور پست زميني بپرهيزد
توانيم فلـسفه را مبنـا مقايـسه بگـذاريم، در       بتا جايي که     ها ميانه   سدهدر  
 ميـان اسـالم و مـسيحيت      ،   به جهان به لحاظ حد مستقل ديدن هستي آن         نگاه

ديني در اين مورد کـه هـيچ    ةدو دين و دو فلسف. بينيم ا نمي   هيچ تفاوت کيفي  
دهـد، توافـق کامـل      رخ نمي  االهيحالت و گردش حالي در جهان بدون نيرو         

 ز عقالنيت بسي هر دو دين گرايش به اين حد ا     بينيِ  در جهان با وجود اين    . دارند
. منـد   در کار جهان را قاعدهاالهيقو است که هستي را منتظم ببينيد و دخالت   

: شناسـانه دارد  اند و ايـن مخالفـت بـار هـستي     هر دو دين با جادوگر مخالف   
 که حالتي خالف کوشدبکند يعني   جادو نيست و هر که جادوگر        ةهستي عرص 

هـر  . افتـد   است، درمياالهيان ناموس ، با ناموس خلقت که همقاعده پديد آورد 
دهند و سـخت اصـرار دارنـد کـه مبـادا       دو دين در برابر جادو، معجزه را قرار مي       

 االهـي  ةمعجزه را بـا توسـل بـه قـدرت و اراد    . معجزه به عنوان جادو تعبير شود  
  .بينند درهماهنگي با ناموس خلقت مي

آن با مرجعي که خالق     ة اسالم و مسيحيت در نگاه به جهان، رابط        هر دو دينِ  
 جهــان، در برابــر ورز در کــارِ  انديــشهداننــد و حــد روا بــودن اش مــي هــستي
در . اند   کمابيش مشابهي رسيده   ها  پاسخاند و به      ها مشابهي قرار داشته     مسئله

گرايش وجود دارد که به جهـان هـيچ گونـه اسـتقاللي داده     اين هر دو دين هم    
 ،مند قاعدهآن را  ،جهانگردش وجود مقدر دانستن  با  ين گرايش که     ا نشود و هم  

فهمشان توان تعقل ورزيد و        مي هادر مورد آن  هايي که     قاعده ة گردنده بر پاي   يعني
  . اين موضوع را دوستدار در نظر نگرفته است.، ببينندکرد
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يابـد و   نامد همه چيز به دين تقليل مـي  اش مي  فرهنگ دينيدوستداردر آنچه  
خواهي دين مقاومـت کنـد و اسـتقاللي     تواند در برابر تماميت     يا نم   هيچ عرصه 

  . حتّا در حد نسبي و اعتبار داشته باشد
  

شناسـي نـسبت بـه        گويد که که طبيعت     سينا در آغاز بحث طبيعت مي       ابن. ۵۵
که علم طبيعـي   اين به معنا نيست که او معتقد است      . علمي جزئي است   االهيات

، آنـسان  بحـث طبيعـت  . هي موضوعيت ندارد علم اال اهميت است، يا با وجود        بي
شـود، يعنـي بـا     با تعيين موضـوع آن آغـاز مـي   بينيم،  مي" شفا"که به تفصيل در    

 . و عـوارض آنهـا   هـستند اجسامامور طبيعي .  و مباد آنهاتشخيص امور طبيعي  
در آنچـه   .شوند آنها اثبات نمي. شود  پذيرفته ميمباد طبيعي وجود   ،در طبيعيات 

پس از تعيـين موضـوع و مـشخص         . ، ماهيت آنهاست  شود  ن پهنه پژوهيده مي   اي
  به صورتشود، هيچ گاه  در کل مبحثي که پيش برده مي      ،  طبيعيات ةکردن حيط 

 تعيين موضوع طبيعيات و تعيين نسبت آن به       .آيد  مستقيم پا دين به وسط نمي     
 در .پـذيرد  مـي انجـام  درست بسان فيزيـک ارسـطو        سينا   در نزد ابن   مابعدالطبيعه
ايـن سـخن   . گونه تعطيل است که در فيزيک ارسطو    سينا دين همان   فيزيک ابن 

بـه اقتـضا   سينا ديندار نبوده يا دست کم در طبيعيـات        نببدين معنا نيست که ا    
 نيـز ديـن   االهيـات  در خود مبحث . ديني پيش گرفته استغيرا    رويه،  موضوع

 هـا   مـتن بـر خـالف آنچـه در   خدا در اينجا غيرشخصاني اسـت،     . تعطيل است 
بينيم، درگير زمان و مکان نيست و عقـل و را بـر جايگـاهي                 کانوني ديني مي  

 ةکنـد و از ايـن رو هـيچ قاعـد     در جزئيات دخالـت نمـي   که   چنان متعالي نشانده  
  .زند ا را برهم نمي  عقالني

ن گونه نيست کـه دوسـتدار   بداخواهي آن،   خواه است، اما تماميت     دين تماميت 
سينا در يـک فرهنـگ دينـي          بنابر نظر دوستدار، وجود کسي چون ابن       .پندارد  مي

افکنـدن طرحـي از   ، به پندار دوستدار،     در فرهنگ ديني  زيرا  بايستي ممتنع باشد،    
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معرفتـي   ةحوزمستلزم تصور و تأسيس يک  ا که معرفت به آن        طبيعت به گونه  
ن را درجاتي است و ايـن        امکان يا عدم امکا    . باشد، ناممکن است    از دين  مستقل

 خـواهي ديـن   چيز است که دوستدار به آن، به دليل تصور سـاده از تماميـت         
کنيـد يـا فکـر        يا فکر مـي   : منطق دوارزشي است  ،  منطق دوستدار . توجه است   بي
  ٦٦.کنيد، يا فرهنگ شما ديني است، يا اينکه غيرديني است مي

  

                                                   
خواهي ديني را تا بـه   گرا اوست که تماميت   جمالت زير از آرامش دوستدار، فشردة نظر مطلق        -٦٦

  :کند معنا مي بيند که هستي به عنوان هستي را برا انسان دينخو بي آن حد مي
آفـرينش  . آفرينـد  شناسـي جهـان را مـي    شناسد و در ايـن پـيش     بينش ديني جهان را از پيش مي      «

عامل اين آفرينش قدسي اسـت كـه در سـطوت،     . مسيحي و اسالمي يعني آفرينش جهان از نيستي       
بر اساس اين پندار ديني و . سازد جذبه و جاللش انسان ديني را در بيمناكي و مخلوقيتش متعين مي

سازد، رابطـة انـسان     بر آن مترتب است، يا به عبارت ديگر بر اساس آنچه پندار ديني را مي       روالي كه 
آنچه ما بر طبق پندار ديني، طبيعت به معنا جهان . با جهان نيز هميشه از پيش تعيين شده هست

نسان نيـز  گوييم از خود بنياد ندارد تا از آن بردمد و در آن استوار بماند، مگر نيستي كه بنياد ا       مي
از اينرو انسان در بنياد خود، يعني در نيستي بنياد خود اساساً به شناسايي نيـز راهـي       . از آن است  

در . گـردد  ا است كه در نيستي ميسر و در نيستي مـستحيل مـي   رابطة انسان با جهان رابطه    . ندارد
يي داشته باشـد، همانـا   ا شناسايي اساساً بي معناست و اگر به وجه اخص هر آينه معنا چنين رابطه 

انسان ديني موجود نيست كه بتواند خود را در مقابل جهان و جهان را . سواد شناسايي االهي است  
در مقابل خود ببيند و در اين تقابل به ماهيت خود و جهان پي برد ، بلكه او موجـود اسـت كـه از       

در عـدم صـرف كـه همـان     سطوت و جذبه و جالل قدسي بيمناك است و در اين بيمناكي خـود را         
بنابراين شناسايي انسان ديني چه از خود و چه از جهان هرگز از خود او يا . يابد مخلوقيت است درمي

مبدأ شناسايي انسان ديني همان مطلقاً ديگر است و نه خود او و نه طبعـاً     . گردد  از جهان ناشي نمي   
از اينرو آنچه در بينش ديني شناسايي . اش بنياد انسان ديني در نيستي است جهان كه در نيستگار 

تواند باشد، بلكه  است، شناسايي چيز نيست، يعني نه ناظر بر جهان است و نه ناظر بر انسان و نمي  
  ».هرچه هست صرفاً معطوف قدسي و كالم اوست

  به نشاني" آرامش دوستدار"، نشر شده در سايت "پرسش از ماهيت دين"به نقل از مقاله 
http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/77/ 

http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/77/


 ١٠٨ |محمدرضا نيکفر 

بينيم، ديـن تعطيـل    مشا مي ةگفتيم که در طبيعيات، بدانسان که در فلسف  . ۵۶
شـود، فيلـسوف امـا     اعتبـار مـي   در اينجا نوعي خاصي از مقـال دينـي بـي      . است

در مقال ديني هـر   . ا ديگر باشد    همانسان ديندار است که ممکن است در حوزه       
شـود    است، يعني خواست خدا باعث مـي       االهي ةچه حادث است، مسبوق به اراد     

ت بـه  مقال فلسفي در مبحـث طبيعـ      در  اما  فيلسوف  . چيز رخ دهد يا رخ ندهد     
در اينجـا وجـود مـاده    ". کل حادث مسبوق بالمـاده   "کند که برنهد      اين بسنده مي  

سـاختار  .  در ميان نيـست االهي ةهيچ سخني از اراد . شود  شرط حدوث زماني مي   
در طبيعيـات  . ا مرمـوز  کنـد نـه اراده      کائنات را نيز نظمي عقالنـي تعيـين مـي         

هر ، يعني   "کل جسم بسيط فشکله الطبيعي کرو     "کند که      مي فيلسوف استدالل 
چه بسيط است، به شکل کره است، آن هم نه به خاطر حکـم خـدايي بدانـسان            

شـود، بلکـه    که در مقال ديني به صورت حکم يک فاعل شخصاني نگريسته مي      
    ِ : دهـد  ، آن را چنين به دست مي متکلمبه دليل عقالني، دليلي که امام فخر راز

ر چه بسيط باشد بايد که شکل آن کره باشد زيرا که فعل يک قوت در يـک                 ه«
ماده جز بر يک نهج نبود و هر شکل که جز کره است متشابه نيست، پـس الزم         

  ٦٧».آيد که شکل افالک کره باشد
، حتّا در دوران اقتدار قرون وسطايي دو ديـن،  هم در مسيحيت و هم در اسالم   

 ديـن بـه عنـوان       کـه گفتـار    ميان گفتار دينـي،      برا تفکيک امکاني وجود دارد    
ها خاصـي   ها و گزاره  مقوله تنها، و گفتار فلسفي، که      استا اجتماعي     مؤسسه

به ايـن امکـان بـه    . گيرد، آن هم با جرح و تعديل عقالني      را از گفتار ديني برمي    
، کـه مـراد از آن   از ايـن اصـطالح  . گـوييم   مي"فصل المقال"پيرو از ابن رشد،     

                                                   
غالمحسين ابراهيمي : در اينجا به نقل از. ۷۴. ، ص۲. ، چاپ هندوستان، جمباحث المشرقيه -٦٧

. ، ص۲۵۳۷ ايران، تهران ة، انتشارات انجمن شاهنشاهي فلسف اسالميةقواعد کلي در فلسفديناني، 
۱۷۸. 
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کنيم، يعنـي    را برداشت مي المقالين  فصلتار به منزله فصل الخطاب است،   گف
  .جدايي گفتار ديني و گفتار فلسفي را

ميان ديني که بـرا عـوام   از يک سو : ابن رشد دو وجه دارد   " فصل المقال "
ا کـه   کند، با تفکـر عقالنـي   است و با تمثيل و فرمان و بدون استدالل کار مي        

ايـن  بـر   ديگـر  سـو کشد و از    وناني ارسطويي است، مرز مي    ي ةمظهر آن فلسف  
ابـن رشـد   . برد  که باطن دين با آن عقالنيت در هماهنگي به سر مي     استگمان  

بر آن است که حـرف      " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال       "در  
او بـرا اثبـات      دروني حکمـت و شـريعت بزنـد، امـا            "اتصال"را در مورد     نهايي
کار ابتـدايي او    . زند  حرکتي انفصالي يعني جداسازانه مي    دست به   نخست  ،  اتصال

ـ  گفتـار جداساز   است،    المقالين  بين لاصانف ،"فصل المقال "در   دينـي از   ة عاميان
او . بينـد   رشد در تعارض بـا ديـن نمـي          نب اين جداساز را ا    . حکيمانه است  گفتار
 انفـصال اين مشروعيت مبنـا     . دآغاز  اش را با اثبات مشروعيت فلسفه مي        رساله

در هنگام اثبات مشروعيت فلسفه، ابرگفتار که هم بر فلسفه و         . شود  مقالين مي 
ا کـه     هم بر شرع احاطه دارد، خود شرع نيـست، بلکـه فلـسفه اسـت، فلـسفه                

 را روا يدنفلـسف ، خـدا عقالنـي  . کنـد  پيشاپيش خدا را محکوم به عقالنيت مي  
ابـن  . وار  گويد، گـاه تمثيـل       ديني گاه صريح سخن مي     در کتاب  اين خدا . داند  مي

ورز در کـار   داند جمالتي را از کتاب ديني برگزيند که به انديشه    کافي مي   رشد،
تفـسير کتـاب و   . کنند، تا با اتکا بر آنها فلسفه را مـشروع دانـد             جهان دعوت مي  

  .شود گزينش جمالت مناسب از آن در ابرگفتار عقالني انجام مي
 خطـابين  جـدايي  ةيلسوفان اسالمي و مسيحي در قرون وسطا با مـسئل       ف ةهم

 هـر  .اند مشروعيت فلسفه را ثابت کنند اند، يعني خود را ناگزير دانسته      مواجه بوده 
 گـرِ    تفکيـک  رشد دست بـه تحليـل      ابن. کس راه حلي برا موضوع يافته است      

ظم کنـد،   زده و اگر قـرار بـود آثـار خـود را در يـک مجموعـه منـت            ديني خطاب
بـرا مـشروعيت    فـارابي   . توانست آن تحليل را در ابتدا کلياتش قرار دهد          مي
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عقـل  بـه   ، بـا ايـن هـدف کـه    ريـزد   مـي متـافيزيکي دادن به عقالنيت طرحـي     
ـ      . دهد االهيخاستگاهي   ادراک معقـوالت    ةمـادون آن را قـو      ة او عقـل در مرتب

در ايـن مرتبـه   . شـود  مياين عقل بالفعل . نامد داند و آن را عقل هيوالئي مي      مي
ا هست که عقل بـدون        اما مرتبه . يابد  عقل به معقوالت از راه تجريد دست مي       

ايـن  . کنـد   والت را درک مـي    قـ طي مراحلي چون احساس و تخيل و تجريـد مع         
 ةعقل مستفاد وصل به عقل فعال است که نقط        . عقل مستفاد است   ةمرتبه، مرتب 

ايـن عقـل منبـع      . ل عقل دهـم اسـت     عقل فعا . اتصال طبيعت با ورا آن است     
پـس  .  عقل فعال به سو عقـل منفعـل اسـت   سوافاضه از  ،  وحي. وحي است 
آن چـه بـه ايـن نحـو ممتـاز      از نظر فارابي،   . خاستگاهي عقالني دارد  وحي خود   

  فيلسوف  فلسفيِ عقالني است، در تعارض با عقالنيت نيست، عقالنيتي که طرحِ         
  .سازد از آن ارزش مطلق را مي

 ابن سينا   .آن است  ةسيستم او بلکه نتيج    ة، نه مقدم   درباب عقول   فارابي ثبح
 عقـل اسـت،       کـه نـوعي اصـالت      ،دهد، اما به اساس آن      در طرح او تغييراتي مي    

ا را کـه   داند، يعني باز ابرمقولـه  او وحي را القا امر عقالني مي      . ماند  وفادار مي 
حدس، کـه آن   ةاو از قو  . کند گنجاند، با عقل مشخص مي      وحي را در زير آن مي     

دهد، نه همچون چيز مغاير با عقـل، بلکـه بـه عنـوان        را به انبيا اختصاص مي    
ا فروتـر از   مرتبـه ،  ناظر به جزئيـات وحيِ. برد، عقل قدسي    عقلي خاص نام مي   

کـار  . امور جزئي کائنات بـه ماليکـه سـپرده شـده اسـت      . معرفت به کليات دارد   
 انفصال ميـان دو    .اند، پرداختن به امور جزئي نيست      عقول، که معطوف به کليات    

نگـر حکيمانـه در نهايـت          کلـي  خطـاب نگر دين عاميانه و        جزئي خطاب،  خطاب
  .شناختي دارد هستي-ا خدا پايه

. نـد ا اسالمي همـسنخ يده در دو جهان مسيحي و       رها پرو   يسشنا  هستي-خدا
-ه بــا خــداهمبــست. ا از ايــن ســنخ دارد شناســي هــستي-يهوديــت نيــز خــدا

جداساز گفتـار   .  است خطابدو  ها فلسفي همواره نوعي فصل        شناسي  هستي
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يابد و در مجموع از جانـب ديـن تحمـل     ديني و گفتار عقالني توجيهي ديني مي   
ها بحراني پرورنـده عـصبيت و تعـصب اسـت کـه ديـن          تنها در دوره  . شود  مي

 امتناع تفکر در فرهنگ  .کند   را ممنوع مي   خطابينل  افصانشود و     خواه مي   تماميت
 بـه قـصد ممنوعيـت عقـل        ديني بايستي به معنا قاعده بودن ايـن ممنوعيـت         

 در هـر جـا و در هـر    ممنوعيـت مطلقـي   چنين  بر  تاريخ اما   .  باشد مستقل از نقل  
  .دهد  گواهي نميزمان
  

. هـا تـصور کنـيم   "فـصل "ا از  تـوانيم همچـون مجموعـه    فرهنگ را مي  . ۵۷
 در هيچ تمـدني  .هاست جدايشبسيار و گوناگوني   شاخص پيشرفتگي فرهنگي    

نيـز  و خـود   ها مختلف قرار گيرد در جايگاه يک قطب در تقابل   نيست که دين    
 و نيـز  دين فقيهانه داريـم و ديـن عارفانـه      :  دروني نباشد  ها  دستخوش انفصال 

، دين به مثابه دکان زراندوز داريم و دين به منزله پارسايي، ديـن بـه                حکيمانه
ديـن هـم بـه    . انحطاط اخالق داريم و دين به مثابه مظهر و منبع اخالق          ان  عنو

کند، هم به مثابه نيـرو متعـارض، هـم     عنوان آلت دست قدرت حاکم عمل مي 
دين داريـم   : از سو ديگر  . ضديت با قدرت مستقر    در   است هم قدرت   موضعدر  

يـن حاشـيه را،     داريم و د    را و عرف، هنر ديني داريم و هنر غير ديني، دين مرکز          
اين سو دين است، آن سو دولت؛ ايـن  : و باز . دين خواص را داريم و دين عوام را       

سو دين است، آن سو جامعه؛ اين سو دين است، آن سـو بـازار؛ ايـن سـو سـنت           
ايـن  . توان افزود    بر اين مجموعه بسيار مي     .ديني است، آن سو سنت قومي است      

هـايي   دين گوشه ةحت فرهنگ زير سيطرها آيا در سا  ها و انفصال    تقابل ةمجموع
کند که در آن بتوان تفکر کرد؟ امتناع تفکر بدان سان که دوسـتدار             را ايجاد نمي  

 فقط با درکي ايستا از فرهنـگ      . ها باشد   گويد، بايستي امتناع وجود اين گوشه       مي
هايي که زندگي واقعي تـاريخي        روشن  ها متنوع و سايه    رنگ ةو نديدن مجموع  

  .توان به چنين حکمي رسيد  بزرگ داشته است، ميها جامعه
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ـ        پـويش و   ةرد نظر دوستدار در مورد امتناع تفکر در فرهنگ ديني هـم بـر پاي
ها درون فرهنگ ميسر است و هم بـا تمرکـز بـر رو                 و تقابل  ها  جريانتنوع  

اند، زيرا خود دين يکـي از   نگاه به موضوع همبسته با هم    ةاين دو نحو  . خود دين 
 هـا  جريـان آفرين در فرهنگ اسـت و از طـرف ديگـر     ساز و تقابل    ع جريان مناب

در هنگـام تمرکـز   . شوند درون فرهنگ منجر به ايجاد جريان در ساحت دين مي         
 ن معـي بر خود دين در هنگام بررسي موضوعي چون حد امکان تفکر در فرهنگي     

 صـورت   بيني توجه کـرد و موضـوع را بـدين           بايستي به زوايا خاصي در جهان     
و بـه ايـن   دارد ا در مـورد هـستي     حاضر و آمادهها  پاسخساده نکرد که دين     

  .خاطر با انديشيدن مستقالنه بر آن مخالف است
   

در ايـن مـورد کـه     ديگـر،  گير توده ها  ديندر اسالم همانند مسيحيت و   . ۵۸
  بـه بـه آن گـزاره   حقيقي ديني تلقي کنند، فقط بـا توجـه         ةا را يک گزار     گزاره

ا در تنهايي مطلق خـود مابـازايي نـدارد،            هيچ گزاره . گيرند   تصميم نمي  تنهايي
دنيـايي   هاسـت،   واقعيت ترکيب خاصي از گـزاره     . کند  يعني به واقعيتي اشاره نمي    

به سـخن ديگـر در اينجـا بـه شـکل بـارز              . کند  است که کليت آنها ايجاد مي     
 هـا مختلـف از     شـت برداچارچوب طرح حقيقت آني است که در بحث در مورد           

، حقيقت" هماهنگي" ةبر اساس نظري  . شود  خوانده مي " هماهنگي" ة، نظري حقيقت
 آنسان که نظريدر مورد ، گويد، جداگانه تـصميم گرفتـه    انطباقي مي ة هيچ باور

شود که آيا با واقعيت مطابقـت دارد يـا نـه؛ اصـل هميـشه ايـن اسـت کـه                نمي
گـر باورهـايي کـه بـا صـفت حقيقـي ممتـاز         نگرند آن باور تا چه حد با دي         درمي
 R١هـا   تشکيل شده است از گزارهRا  سيستم گزاره .اند، هماهنگ است   شده

، آن هم به اين     R درست است، اين است که زيرا        Rmپاسخ اينکه چرا    . Rnتا  
 Rj و Rl ،Rkچـون   ها ديگـر  ا از گزاره  يا مجموعهRl به Rmدليل که 

 مـستدل   R ةعـضو مجموعـ    ةطريق يک يا چند گزار    گردد که هر کدام از        برمي
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هـا برتـر و بـه بيـاني        اين اما گزاره  . ارز نيستند   ها هم   گزاره ةالبته هم . شوند  مي
ـ   . ا استقالل نـدارد     هيچ گزاره . کند  ديگر بنياد را قايم به ذات نمي        ةيـک نکت

 بـه   مجموعـه را Rهـا   نفس وجود هماهنگي ميان گزاره  : مهم ديگر اين است   
 حقيقـي بخوانـد   R خود را *R اين امکان وجود دارد که    .کند   متعين نمي  تمامي
هـايي چـون    ها بـه جـز گـزاره   Rا از  شده باشد از مجموعهتشکيل  *Rو اين   

Rp  و Rq .R*هـايي چـون     به جا اينها گزارهR*p و R*q نـشاند   را مـي .
R*    هايي دارد چون       بدون رقيب نيست، رقيبR**   هـايي   ره که بـه جـا گـزا

 و *R. ت اسـ R**q و R**pهـايي چـون      حاو گزاره  R*q و   R*pچون  
R**                ،با هم وجوه مشترکي دارند، اما در عين حال ممکن است با هم بـستيزند 

 .تـر از آن هنگـامي کـه بـا هـم خويـشاوند نيـستند         حتّـا سـخت  ها  ديندر مورد 
چنانکـه در  ، آن هـا   ديـن ا در مـورد  ر**R و   *Rا هماننـد      ها گزاره   زنجيره

در اين پهنـه هـيچ نيـاز بـه فـرض            . ناميم  جهان اسالم رايج است، مذهب مي     
آنچه موجود اسـت همـواره      .  وجود ندارد  Rا مادر به صورت       وجود يک زنجيره  

ا از وجوه مشترک اعتقاد و تـاريخي          مجموعه.  است **R و   *Rبه صورت   
د کـه باعـث   وجـود دار  **R و  *Rيي چـون    هـا   جريـان و در سبک نگاه ميان      

ِ  مطلـق  Rهـايي از يـک جريـان تلقـي شـوند، جريـاني کـه            شود آنها شعبه    مي
  . وجود ندارداماچيز چنين . شود پنداشته مي
انـد کـه هـيچ     آن ةدهنـد    ايدئولوژيک به خوبي نشان    ها  جريانها در     انشعاب

 Rجريـاني چـون    .  نيـست  سـازگار به لحاظ منطقي     در درون خود     ا  ايدئولوژ
تفـاوت ايـن دو   . زننـد   بيرون مـي **R و *Rاز آن مثال : شود  عاب مي دچار انش 

اين . R**p و ديگر    R*Pنهد که     يکي بر مي  :  است P ةنخست بر سر مسئل   
 ةزنند، چيز که در مورد شيعه و سني بر سـر مـسئل   دو گزاره يکديگر را پس مي    

  :بينيم جانشيني پيغمبر مي
R*P = جانشين بال محمد علي را به فصل خود تعيين کرده استعنوان.  
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R**p = محمد جانشين معيني برا خود تعيين نکرده است.  
 جريـان پـيش از انـشعاب را       .گيرند   شکل مي  **R و   *R ،گرد اين دو گزاره   

R چيز که ديگر بعد از انـشعاب وجـود نـدارد و نبايـستي بـرا آن           (ناميم     مي
تابـد، بـدين    برمـي را  R**p  و همR*P هم ،Rاين ). وجود مثالي قايل شد 

گوييم از سازگار دروني برخوردار نيست و بـه هـر حـال آن        جهت است که مي   
سـازگار درونـي    .  ناسـازگار بيـرون زننـد      هـا   جرياناستعداد را دارد که از آن       

 و هـم  *Rهـم  .  اسـت هرمنـوتيکي ها نه از نوع منطقي، بلکه از نوع        ايدئولوژ
R**      ها    ها و حادثه    وله تفسيرهايي با سازگار دروني از مقR  کنند    عرضه مي

داستان هـر دو آنهـا    . برند   راه مي  R**pيا   R*Pو بدون گسست معنايي به      
انشعاب کل داسـتان را      ةنقط ةهر دو آنها بر مبنا گزار     . يکدستي معنايي دارد  

  .شده باشد کنند تا اين يکدستي تضمين بازنويسي مي
يـا   R*Pا چـون    ها همـستيزنده   هايي که در گزاره      چالش ها   دين در مورد 

R**pــور مــي ــي و     متبل ــار معرفت ــستقما ب ــه م ــستند ک ــوعي ني ــوند، از ن ش
دعواها معموالً بر سـر تلقـي از مقدسـان و موضـوع             . شناسانه داشته باشند    جهان

هـا    اين امر خود دليلي بـر آن اسـت کـه گـزاره            . جانشيني بنيانگذار دين است   
ديـن بـر آنهـا کنتـرل     .  دينـي فرعـي هـستند   ها شناسانه، در نظام گزاره    جهان

هرمنوتيکي دارد، و اين کنترل چنان نيست که نتوان در قالب يـک ديـن بـه دو             
تمام بحث دوستدار در مورد امتناع تفکـر در       . متناقض نرسيد  ةشناسان  جهان ةگزار

فرهنگ ديني بر تصور ديگر از دين اسـتوار اسـت، بـر ايـن تـصور کـه ديـن،         
خواهي آن در اعمـال       کند و تماميت    جم فرسختي را عرضه مي    شناسي منس   جهان

هـا را     هـا و انفـصال       دوستدار فـصل   .چيرگي مطلق بر فرهنگ، موفقيت تام دارد      
دينـي  : به همين جهت است که تقسيم بند او از فرهنگ چنين اسـت . بيند  نمي

دينـي   در واقعيت نه فرهنگ .انديشند انديشند، در اين مي  در آن نمي  . و غير ديني  
 .کنـد   وجود دارد، نه فرهنگ غير ديني، بدان صورت نابي که دوستدار تصور مـي             
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هـا درون   ا از انفـصال  است، از مجموعـه  " غير ديني "فرهنگ مدرن، که گويا     
اصـالت خـود را دارد، امـا چيـز از     . فرهنگ پيشامدرن ديني حاصل شده اسـت   

هـا   در درون انفـصال   هـا آن را        ريشه  برخي شود، اگر   حقانيت آن کاسته نمي   
  .قرون وسطا بدانيم

  
. ۱: انـد  آمـده  که در شهادتين     آن دو تايي هستند      اسالم ها بنياد   گزاره. ۵۹

ها بنياد    در اين گزاره  . اهللا است  ةمحمد، فرستاد . ۲خدايي جز اهللا وجود ندارد      
ا هـ   از گزاره . شود که راه را بر تفکر در مورد هستي ببندد           هيچ حکمي داده نمي   

 مدار دومي وجود دارد کـه در آن  .توان امتناع تفکر را استنتاج کرد      نمي يک ةدست
يي اسـت  هـا   مفهـوم  گيرند که معموالً کارشان توصيف      ها مهمي قرار مي     گزاره

 تـاريخ بـه طـور       ،در ايـن مـدار    . انـد   شـده معرفـي   ها مـدار يکـم        که در گزاره  
 رسـوالن يـا   هـا  يـن  د اهل کتـاب، کـه  ها  ديندر. تر حضور دارد  مشخص

، به سخن رسيدن کتاب به دست آدميان    ةتوانند خوانده شوند، نحو     رسالت نيز مي  
ناآعشته به تـاريخ      محضِ االهيات. ماجرا رسالت، ماجرايي تاريخي است    ديگر  

 در  هر حرکتي گشايد که     ، تاريخي را مي   االهينازل شدن پيام     ةنحو. وجود ندارد 
اعتالدهـي بـه خـدا بـرا دور سـاختن آن از      جمله ، از  گيرد  آن صورت مي   ةادام

مـسير تـاريخ بعـد بـه شـکل آشـکار       ، در مدار دوم.  و نيز ميراندن و زمين
 اسـتنتاج  يکـم  ةهـا دسـت    از گـزاره دوم ةهـا دسـت    گـزاره  .ترسيم شده اسـت   

د، از ايـن  نـ ده توان صفاتي را که اسالم به خـدا نـسبت مـي    شوند، مثالً نمي   نمي
بـه همـين صـورت      . اسـتنتاج کـرد   " خدايي جز اهللا وجود ندارد    "که  بنياد   ةگزار
بنيـاد شـهادت در مـورد     ةها مربوط به آل محمـد را از گـزار        توان گزاره   نمي

.  هـستند هـا  يکمـي  ةدسـت  با همساز اما در ها دومي ةدست. رسالت بيرون کشيد  
رنهـشتني  ببه سخن ديگر مـثالً      . تعداد آنها و جهت و محتوا آنها نامعلوم است        

 کثير از پـيش غيرقابـل شمارشـي    تواند تعداد    که اسالم به لحاظ نظر مي      است
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تـوان بـه      ها مختلف از آل محمـد مـي         با برداشت  که  ، چنان مذهب داشته باشد  
 ايـن اسـت کـه       -  قـرآن  ، در مورد اسـالم    - نقش کتاب . مذاهب مختلفي رسيد  

ها مـدارها بعـد    ه و با شدت کمتر گزار   ۲  درجه ها   گزاره غورثحدود و   
 از پـيش متعـين    را۲ ةهـا درجـ    گزارهتوان با وجود قرآن باز نمي . را تعيين کند  

 هم توسط قرآن    ، در اسالم  ها   اين گزاره   به اين نيز بايستي توجه کرد که       .دانست
 را مدو ة  هـا رد    گزارهتوان    در عين حال مي   . شوند، هم توسط احاديث     متعين مي 

در اسـالم،  . مـدار بـروز اخـتالف اسـت     دوم،  مدار. ور کرد يکسر آيه و حديث تص    
بحـث   ةاين مدار در مـسيحيت عرصـ  . شوند شيعه و سني در اينجا از هم جدا مي       

تعريف کليسا به عنوان     ةنحو عيسي است و نيز       وجود  بودن االهي ةدر مورد نحو  
 دين در مـدارها اول و دوم      . االهي برا برخوردار از مرحمت       خاصي اجتماع

آن به   ةها نزديک به هست     معموالً چنان به خود مشغول است که در آن عرصه         
 ةخوريم که به نوعي تکليف انديشه و علم را در فرهنگ زير سـلط               حکمي برنمي 

  معرفـيِ  ،کـانوني  ة احکـام ديـن در حـوز       . يک بار برا هميشه تعيين کنـد       دين
يمـاني اسـت و     ا  خداست، معرفي اقربا اوسـت، تعيـين ارج ايمـان و کيفـر بـي              

هـا بـسط نفـوذ     گذاشت راه سرانجام تا حد تعيين شکل سازماني دين و پيش     
شناسي خود را معرفي نکرده، تا چه برسد بـه            در اينجا هنوز دين جهان    . آن است 

  .اينکه احکامي را صادر کند که هنجار معرفت را تعيين کند
. خوريم  بعد برميا سوم به شناختي دين از مدارها گزاره     ها جهان   به حکم 

اعتبـار  . ها باالتر استنتاج شـده باشـند   ها از گزاره    اين گونه نيست که اين حکم     
 ةهـا رد  شوند، که حاو گزاره    ا عرضه مي    گردد که در بسته     آنها به اين برمي   

دينـي،   ةگيرد، در کالم و نيز فلسف يي صورت مي ها  تالش. يکم و دوم نيز هستند    
 منسجم و دارا يک سـاختار منـتظم اسـتداللي جلـوه             ديني را  ةبرا آنکه بست  

هـا   ايـن سيـستم  . ها نيـست  اين گونه سيستم از  خود   ةدين، در واقعيت زند   . دهند
بـر سـر آنهـا    . گيرنـد  خاص نخبگان هستند و معموالً در مراکز ديني شـکل مـي    
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ها مختلفـي عرضـه        مذاهب مختلف بسته   .توافق تاريخي درازمدت وجود ندارد    
. ها مختلفي وجود دارد     بسته ةدر چارچوب هر مذهبي نيز امکان عرض      . کنند  مي

انبـوهي از   . دين در مورد اين که جهان چيست، پاسخ آمـاده و منـسجمي نـدارد              
شـان   هـا و تفـسيرها نـاهمخوان وجـود دارد کـه نـاهمخواني              ها و حـديث     آيه

شـته اسـت   تفکر، همواره اين رند را دا. کنند هايي پرناشدني را ايجاد مي     شکاف
هـا بـستر      تنـاقض . زنانه راه خـود را بگـشايد        هم  ها بهره برد و دوبه      که از تناقض  

ناشـدني    هـايي حـل      نيز حامل انبوهي از تنـاقض      ها   دين ترين  ممنسج. اند  انديشه
دوستدار به اين موضوع توجه ندارد که تاريخ ديـن، نـه تـاريخ يگـانگي،           . هستند

هـا   هـا دينـي بـه دليـل شـکاف      ه بـست .بلکه تاريخ چندگانگي و ستيز اسـت      
سـتيز  . گيرند  ها در برابر هم قرار مي       بسته. شوند  شان از درون گسيخته مي      دروني

  .شود اما چه بسا اين برکت را دارد که به نفع انديشه تمام . آلود است آنها، خون
هـا اعتقـاد دينـي، در     انگيـز در درون و ميـان بـسته      تناقض انديـشه   ةنکت

ـ      ا از يک      تکه  بـه   ٦٨آرامـش دوسـتدار اسـت،      ةمتن کهن، که بسي مورد عالق
. کليلـه و دمنـه   "  طبيب  برزويه"در باب   : زيبايي و صراحت تمام گشوده شده است      

آورد،  زندگي خود را بـه بيـان درمـي    ةدوستدار معتقد است آنکه در اين باب تجرب  
ـ (نه برزو، سرپزشک دربار انوشيروان ساساني ، بلکـه عبـداهللا روزبـه          ) ن مقفـع اب

گيريم که اين عبـداهللا روزبـه اسـت    .  اهميت ندارد ما  بحث دراين موضوع   . است
ا اساسـي در ايـن شـرح حـال           مهم، نکتـه   .گويد  که در اين باب شرح حال مي      

نخستين پرسـنده   « عبداهللا روزبه، مشهور به ابن مقفع، که از نظر دوستدار            .است
 ةدر فرهنگـي کـه زيـر سـلط    در فرهنگي ديني، يعني  ست،  »در فرهنگ ديني ما   

 دوستدار، فرهنگي ديني را فرهنگي منسجم، راکـد و         .يابد  دين است، پرورش مي   

                                                   
 . به بعد۱۸۳. ، ، صکر در فرهنگ دينيامتناع تفآرامش دوستدار، : بنگريد به -٦٨
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هـا انـدکي هـم کـه در آن وجـود دارنـد،         کند که درخشش    ظلماني تجسم مي  
  .اند تيره

خيرات بر اطـالق رو بـه تراجـع         «زيد که در آن       ميپرادبار  ا    برزو در دوره  
 ا چنين زمانـه در او . »از تقديم حسنات قاصر گشتهنهاده است و همت مردمان     

کند، تـا شـفا جـان در      ميشود، به دين رو پس از آنکه دچار بحران معنايي مي     
گويد که برا غلبـه بـر    او خود مي. آن يابد، شفايي که در کتب طب نيافته است    

همت و نَهمت بر طلب دين مصروف گردانيـدم، والحـق راه آن             «بحران معنايي   
دراز و بي پايان يافتم، سراسر مخاوِف و مضايق، و آنگاه نه راهبر معـين و نـه            

بينـد کـه       مـي  ؛بيند  ها مواجه مي     و تناقض  ها  اختالفخود را با     او. »شاهرايي پيدا 
» نهايـت   اختالف ميان ايشان در معرفت خالق و ابتدا خلق و انتها کار بـي             «

که من مصيبم و خصم من مبطـل  رأ هر يک بر آن مقرر      "است و از آن طرف      
ا  هـر طايفـه  «: آورد تا حرف آنان را بشنود    او به سران اديان رو مي      .»و مخطي 

گفتند و گرد تقبـيح    که ديدم، در ترجيح دين و تفضيل مذهب خويش سخني مي          
ويل درد خويش را درمان   أيچ ت  ه به .گشتند ملت خصم و نفي حجت مخالفان مي      

يـز نگـشاد کـه     چ، و هـيچ  بـود خن ايشان برهونيافتم و روشن شد که پا س  
دهد، نه محتوا اين يا  آنچه او را تکان مي » .ضمير اهل خرد آن را قبول کرد      

بـه هـر حـال بـرزو        . سـت ها  پاسـخ آن پاسخ ديني به مسائلش، بلکه ستيز ميان         
سـاز   انديشد، نه به دليل اينکه در يـک محـيط فرهنگـي غيـر دينـي ممکـن                 مي

بينـد و   ها را مـي  اش تناقض بل به اين دليل که در محيط ديني      زد،    انديشيدن مي 
دوستدار، در تفسيرش از داستان، نقـش سـتيزها دينـي را            . رود  به فکر فرو مي   

بيند، که    برزو طبيب، تنها چاره را در آن مي        ةنديده و در نتيجه در توضيح پديد      
رهنگ ديني توجـه  ها ف دوستدار، اگر به شکاف. او را تک و استثنائي تصور کند      

ديـد و در نتيجـه بـه فکـر      خواهيش موفق نمـي  کرد، دين را تام و در تماميت      مي
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 ةزننـد   داسـتان بـرزو طبيـب، پـس       . افتاد  تقرير حکم فرسخت امتناع تفکر نمي     
  .حکم دوستدار است

  
گويد که دين و علم و فلسفه، اين وجه مـشترک ظـاهر را                دوستدار مي . ۶۰

در مـورد ديـن، ايـن سـخن         . ند بگويند جهان چيـست    خواه  دارند که هر سه مي    
هـا   بسيار کلي است، و چون کلي و مبهم است نبايد آن را مبنا صدور حکـم               

 ةکانوني آن، تعيين امـر قدسـي و تعيـين شـيو            ةکار دين در هست   . ديگر گذاشت 
 سياسـي، بـه معنـا تعريـف     االهياتريز  بعد پي  ة و در درج   ارتباط با آن است   
 سـامي   هـا    دين يي که مورد نظر ما هستند، يعني      ها   دين البته. دوست و دشمن  

کنند، اين    جهان را در همان گام نخست مخلوق اعالم مي        دارا کتاب و رسول،     
و نيز ايـن معنـا را   . نيستدر مورد جهان    امر اما خود به خود به معنا منع تفکر          

 شانجوي   پي يي که فلسفه و علم    ها  پرسش ة هم برادهد که دين پيشاپيش       نمي
 منـسجم  االهيـات دوستدار دين را همچـون يـک   . يي آماده داردها  پاسخ،  هستند

فلـسفه و علـم   هـا    مطـرح در حـوزه   هـا   پرسش ةهمکند که برا      تصور مي 
 ةگوشدر آن   ، ديگر   چيره شد فرهنگي  بر   آنگاه که  و   نهد  در مقابل مي  ي  يها  پاسخ

سـاز    دوسـتدار فقـط کليـشه   اين تـصور . گذارد  امني برا انديشيدن به جا نمي     
 عکسي فـور از     توان به آن داد تلقي از آن به مثابه          است و تنها امتياز که مي     

   .ها تاريک در تاريخ فرهنگ است دوره
است، علم به خدا و هر جا کـه دعـوتش علـم بـه     " علم"دين، در باور اسالمي    

در اصـل   جهان برا ديـن     . جهان است، منظور درک قدرت خالق در خلق است        
ديـن وقتـي بـه باورهـا خـود نظـم            . به عنوان موضوع شناخت مطرح نيـست      

کند، که دسـت   ا را نيز وضع مي شناسي کند، جهان دهد و آنها را منسجم مي     مي
شناسـي اسـالمي و    رکنـي از جهـان  . فرهنگي ما يکسر ديني نيست     ةکم در خط  
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در ايـن عرصـه،   انسجام بخشيدن به باورهـا   ة يوناني است، چه در نحو     ،مسيحي
  .نجوم و طب ة در زمينويژه بهچه در اقتباس دستاوردها دانش يوناني، 

گيـرد کـه      او در نظر نمـي    . کند  دوستدار فکر را بسيار پاک و معصوم تصور مي        
گيرد که دين، اتفاقا در آن   او در نظر نمي   . گيرد  اختناق فکر نيز با فکر صورت مي      

کنـد و از     نـسجم يونـاني را کـسب مـي        شود، يعنـي فکـر م       دوراني که بافکر مي   
  .شود تر مي حريص) انکيزيسيون(پرسي  آموزد، در ايمان فيلسوفان و منطقيان مي

گيرد کـه مـسيحيت       ا دارد، اما در نظر نمي       دوستدار به اسالم حساسيت ويژه    
يونـاني کـرد، سـختگيرتر و        ةقرون وسطايي، آنگاه که شروع بـه جـذب انديـش          

ومـرج فکـر وجـود     اسالم همواره نوعي هـرج  در   ،مقابل در. تر شد   خواه  تماميت
شناسـي اسـت      خليفـه شناسي نيست، به      حساسيت اسالمي به جهان   . داشته است 

اسـتمرار حـضور    ة، بـه موضـوع نحـو   )شـود  شناسي شيعي نيز مي     که شامل امام  (
در اسـالم مـذهب و مکتـب        . اين حضور با قدرت سياسـي اسـت        ةرسول و رابط  

ي االهيـات د که اختالفشان    ن با نفوذ وجود ندار    ها  جريانما  فقهي وجود دارد، ا   
اگـر  . شناسي مربوط شـود  به برسد به اين که بحثشان به جهان      چه  ناب باشد، تا    

اسـالمي   ةبخواهيم سختگير باشيم، بايستي حتّا منکر وجود چيز به نـام فلـسف    
و بخـش   توانـد بپـردازد       فلسفه به عنوان متافيزيک به هر فيزيکـي نمـي         . شويم

 اسـت کـه    از آن نـوعي   )يعنـي پيکـر تـاريخي واقعـي آن         (بزرگ فيزيک اسالم  
ِ  متعالي کند از آن نوع کـه    ناممکن است و مشکلي ايجاد مي      متافيزيکي آن    ساز

شـود کـه بـه هـر چيـز       افالطون با آن مواجه بوده، آنجا که دچار اين اکراه مـي          
اسـالم  مرجع  بزرگ فيزيک  بخش.ها نسبت دهد ا را در دنيا ايده    موجود ايده 

سازد و اين تاريخ، بدان نوعي که رسـما وجـود داشـته و          را تاريخ صدر اسالم مي    
تيـک  يا و خـانوادگي، پل      ها قبيله     از درگير تشکيل شده   ساز شده،     خود تاريخ 

، تقسيم زن و مـال            ، عشيرتي، عاليق کامالُ فيزيکي اوليا، لشکرکشي، اسيرگير
 و زمـين و آسـمان     ةرواياتي ناهمگون دربـار   نقل  يمانه،  برخي اندرزها حک  نقل  
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 و بيـشتر از آن نهـي از    برا داشتن حساب آخرت   توصيه به تعقل   همچنين نقل 
  .تالش برا سردرآوردن از کار دنيا

ها نظر مختلفي از جهان سازگار نشان دهـد،           تواند با برداشت    اسالم مي 
.  گـاه تبيـين جهـان نبـوده اسـت       اصلي اسالم هيچ   ةبه اين دليل ساده که مسئل     

ــسائل کيهــان  ــر از م ــادات مهمت دوســتدار در . شــناختي هــستند شــکيات در عب
شـود   اش در مورد دين و فلسفه و علم، دچار اين خطا مي      بنيادگذارانه" مالحظات"

گيرد، نظامي که به صورتي بـه        که دين را به عنوان يک نظام نظر در نظر مي          
کننـده اسـت، امـر و         دهنـده نيـست، حکـم       جـواب دين  . دهد   پاسخ مي  ها  پرسش

اولويـت بـا   . پرورانـد، تأثيرگـذار اسـت     که مـي کننده است و از طريق منشي   نهي
منش است، نه بينش، الويت با عمل اسـت، نـه تفکـر و ايـن چيـز اسـت کـه         

مشکل ما امتناع فکر نبوده است، مشکل ما امکان         . توجه است   دوستدار به آن بي   
خيزد، ريشه در منش    فکر خوب از عمل خوب برمي     . ه است اندک عمل خوب بود   

  .خوب دارد
  

ا  خدا، در هيچ ديني، از جمله در سه ديني کـه بـرا مـا اهميـت ويـژه                . ۶۱
 سـه  هـا  کتـاب . دارند، يعني يهوديت و مسيحيت و اسالم، معلم نظر نيـست         

 نظـر مطـرح نيـستند، يعنـي         هـا   بـه عنـوان نوشـته     مستقيماً  دين ابراهيمي   
.  فلسفي و علمي به رقابـت برخيزنـد  ها کتابيي نيستند که مستقيماً با   ها  تابک

کند که مثالً اسالم از اين طريـق سـد راه پيـشرفت فلـسفه و         دوستدار گمان مي  
 هـا  پرسـش شود که پاسـخ   شود که خودش را جلو انداخته و مدعي مي     علم مي 

چنين چيز واقعيت   . تآنها را پيشاپيش در متن کانوني خود يعني قرآن داده اس          
دين هيچگاه بـه صـورت لخـت خـود بـا فلـسفه و علـم رقابـت                   . تاريخي ندارد 

شـود و     مـي " علمـي "و  " فلسفي "،دين نخست به دست فيلسوف و عالم      . کند  نمي
ـ    . خيزد  چون چنين شد، به رقابت با فلسفه و علم برمي           ةدر اين جريان، کـه نمون
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 بـه  يمحمد غزالي است، تقـسيم نقـش  زدني آن تهافت فلسفه به دست امام   مثال
غزالي برا اين کـه  . نيستدر کار صورت دين ستمگر و فلسفه و علم ستمديده         

مـاجرا  . بر فلسفه ستم کند، نخست فلسفه آموخت، آنگاه به جان فلسفه افتـاد            
هر کـس در  . غزالي خيانت فلسفه به خود است، نه فقط جنايت دين عليه فلسفه          

نظر به نحومؤثر با يونانيت درافتاد، خود نخـست   ة در عرص   ما فرهنگي ةخط
نگرانـه اسـت کـه     سـاده .  گذاشتآن ةيونانيت آموخت و پس از آن تيشه بر ريش     

در ايـن  .  را فقط از جنس ضديت دين و فلـسفه دانـيم     از نوع غزالي  هايي    ضديت
آنچه وجـود دارد فرهنـگ اسـت      . ناب ةماجراها نه دين ناب وجود دارد، نه فلسف       

  . آن هيچ چيز خلوص مطلق نداردکه در
  

 مقـدس  ها کتابها و بندهايي در  نگرش دين به جهان را نبايد به جمله     . ۶۲
هايي در اين مورد کـه زمـين چـه شـکلي      در مورد طبيعت خالصه کرد، به گزاره     

اند،   ، نظم ستارگان چگونه است، ابر و باد چيست، جانواران چگونه پديد آمده            دارد
 هـا   متن. اينهاها يا گياه چه خصلت و خاصيتي دارد و هماننداين يا آن جانور 

انـد و معمـوالً حـرف چنـدان           زمانه برگرفته " دانش"ها را از      ديني اين گونه گزاره   
نفس ثبـت شـدن يـک گـزاره در مـتن         ولي  . اند  نيفزوده" دانش"ا را به آن       تازه

بقـا دارد و بـه   شود در متني که شـانس      گزاره ثبت مي  . کيفيت آفرين است   ديني
شود و از ايـن رو   گزاره مقدس مي . يابد   ترويج مي   بيشتر برا  اين دليل شانس  

کـه  اين و سـرانجام  .ها رقيب را پس زند  گزاره،شود از موضع امتيازور قادر مي 
شـود و    خـود منعطـف مـي   ،گزاره با نشستن در متني منعطف به لحاظ تفـسير       

، يکـسر متفـاوت بـا       کنـد   نايي معرفـي مـي    مع ة خود را رسانند   گردد،هرگاه الزم   
 ايـن  شـود و هـر چـه اسـتعاره باشـد،           به استعاره تبديل مي     گزاره. معنا آغازين 

هـا تـاريخي داور در مـورد      خارج از محکمهکند که خود را  توانايي را پيدا مي   
  .دهدراست و ناراست قرار 
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دند و آدميـان  ها اصلي دين بو شناختي ديني جزو گزاره ها طبيعت اگر حکم 
خواندند که مثالً آثار ارسـطو يـا     شنيدند و مي    آنها را با همان گوش و چشمي مي       

شـد و روشـنگران در همـان قـرن            نيوتن را، در عصر جديد کار دين ساخته مـي         
ند آدمياني که آثار ديني را به عنوان آثـار      ا   اما کم  .بستند  هجدهم دکان آن را مي    

 چنـين کـار رايـج نبـوده         ها ميانه   ا در سده  حتّ. شناسي بخوانند  مدعي طبيعت 
" قـانون "و  "طبيعـات "، آثار چون شناختي اين دوران طبيعاتآثار اصلي   در. است
 هـا  "پـارادايم " بيشتر بـه تـاريخ و   ،اند و علم سينا، آيات و احاديث دور زده شده     ابن

 هـا  ها خود متکي بوده است تـا امـر و نهـي     راهبر و سرمشقها مثاليعني  
  .ديني

دين و علم مورد توجه ويژه قرار      ةهايي چون بحث رابط     آنچه بايستي در بحث   
 ةبلکـه آن شـيو  هـا طبيعـي،    کيهـان و پديـده   ةها ديني دربار   گيرد، نه گزاره  

  . شود  ديني مي ةجامع ةنگاهي است که ملَک
نجـات مطـرح    ة ابتدا به عنوان يک آموز    اين دين .  را در نظر گيريم    مسيحيت 
 ةگناهکاريـد، در صـورت گرويـدن بـه آمـوز          اگـر شـد کـه        آموزش داده مي   .شد
شد که ايـن آمـوزه شـما را از        بخش بخشوده خواهيد شد؛ آموزش داده مي        ت  نجا

صفا . ها باصفا خواهد کرد     سختي ةگناه دور خواهد ساخت، زندگي را با وجود هم        
اد، کار که   نجات را بسط د    ةپولس رسول، ايد  . شد  در عشق به همنوع ديده مي     

آمـرزش   ة از نظر پولس مـسئل     :کننده شد   برا مسير بعد بينش مسيحي تعيين     
. گناهکاران نيست، کل گيتي آغشته به گناه اسـت و نيازمنـد نجـات        ةفقط مسئل 

از  هـا ميانـه،   سدهبرا مسيحيت در آن با ماوارا خود  ةو رابط موضوع جهان   
ماده و جسمانيت پست و     . است ده گشو  مطرح است که پولس آن را        ا  اين زاويه 

يابند و    ها گنوسي و نوافالطوني قالبي مسيحي مي         انديشه .شود  پلشت ديده مي  
 ةآگوسـتين قـديس، تقريرکننـده پرنفـوذ ايـد     . کنند اين فکر پولسي را تقويت مي  

جهـان در واقعيـت جـسماني خـود ارزش فکـر کـردن       . پلشتي ذاتي جهان است   
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ا نيـز    سياسياالهيات. کرد، از آن بايستي دور گزيدندارد، آن را نبايد مطالعه    
دانست که در مسير نجات سرانجام    مي االهيا را      سلطه وضع شد که آن شکل    

 ساز و کار  ابزار از    ة سياسي استفاد  االهياتدر اين    . متصل شود  االهيبه دولت   
هـا   کـه در ايـده     ، آنچنـان  االهـي جهان برا تقويت نيرو اتصال بـه دولـت          

توجيـه  بينـيم،    مـي  " عادالنه جنگ" در مورد     و پس از او توماس آکويني      گوستينا
بحث . ماند  جنگي از جهان محدود نمي     ة رويکرد به واقعيت اما به استفاد      .شود  مي

قرون وسطايي است، به عنواني بحثـي        ةکه داغترين بحث فلسف   کليات،  حقيقت  
بحث بر سـر  . سير شدني است تف، ورا آن  واقعيت با دنيا مثاليِ    ةدر مورد رابط  

چـرخش  . ور اسـت و اگـر آر چگونـه    که آيا جهـان از حقيقـت بهـره   اين است  
گرايانـه    قرون وسـطا اروپـا چرخـشي واقـع         ةارسطويي قرن سيزدهم در فلسف    

  .يابد شناخت آن ارج مي. شود ور از حقيقت مي واقعيت بهره. است
يـک  . مکـان نجـات نيـست   گنـاه و ا  ة نگاه از زاويتنهانگاه مسيحي به جهان  

" عهـد عتيـق  . "است" عهد عتيق"شده در  گرايي تبيين  رکن نگرش مسيحي قدرت   
 امـا صـرف   .انسان بر جهان و يار خداونـد در ايـن راستاسـت        ةداستان سلط 

گـرا   بينـي آن را واقـع    جهـان يـک مرکز بودن مقوالت قدرت و سـلطه بـرا          
اين که تصور از دنيا پـيش از هـر    کند، چنانکه در يهوديت و اسالم، با وجود           نمي

  آنانـسان بـر   ةسـلط  اسـت و  االهـي چيز تصور از چيز است که در يد قدرت       
خـود از گـرايش بـه سـلطه       خودبهخواست قدرتشود،  مقدر و مقدس دانسته مي   

  .سازد گرايش به شناخت به قصد سلطه نمي
جهـان  . قدرت اسـت   ةآن با ماورا آن از زاوي      ةفکر اسالمي به جهان و رابط     

الزام گذشتن از آن به دليل گذارا بودن آن مطرح          .  پلشت نيست  گذراست، اما ذاتاً  
در آن خـدا حـضور دارد و هـيچ     . آخرت اسـت   ةعردنيا مز . است، نه بدسيرتي آن   

 طبيعت آيتـي    .خدايي بدان تعلق گرفته باشد     ةدهد، مگر آنکه اراد     چيز رخ نمي  
 ةکه اگر چه در مقايسه بـا اسـرار کبيـر   آن را اسرار است، .  است االهياز آيات   



 ١٢٥  |ايدئولوژ ايراني

مـؤمن  کـه   شوند، امـا آن شايـستگي را دارنـد             طبيعت صغير محسوب مي    ءماورا
مرکز مطرح در تفکر در مورد جهان اين است که           ةمسئل. آنها تعقل کند   ةدربار

پيروان افراطي مکتب   .  يکديگر هستند يا نه    اعرضي ب  ةدر رابط ها آن     آيا پديده 
نـسبت پـايين بـا     ة هستند؛ آنان همه چيز را از زاويافقيها   ابطهاشعر منکر ر  

هـا   رابطـه ا وجود داشته که واقعيـت   در برابر اينان جريان قو    . بينند  باال مي 
 فکـر  ها جريان. اين ديدگاه است   ةمکتب مشا تقريرکنند  . پذيرد  عرضي را مي  

انـد هـر دو    ش کـرده  اند که کوش     التقاطي بوده  ها  جرياناصلي در جهان اسالم     
ــد  ــوق را ببينن ــان خــالق و مخل ــراط در اســالم . وجــه جــدايي و اشــتراک مي اف

ها اصلي  پندار هستي اعتبار جهان با مجاز مطلق هيچگاه بر کانون       يکسان
اسـت و فـرد تـا    " منزل" جهان . غلبه نکرده است   از جمله در ميان عارفان     فکر

دار . کنـد  منزل دنيـو را تعيـين مـي   شريعت سازوکار   . زنده است در دار دنياست    
 دين مشوق تدبير    .دنيا ارزش درخود دارد، وگر نه نياز به شريعت نبوده است          

  .عقالني در امور دنيو است
در اسالم تدبير امور دنيو رعايت حدود است، هر چيز منزلتـي دارد و بايـد           

مـسيحي بـر    ةهمانقدر کـه در آمـوز   . در برخورد با آن مصلحت را در نظر گرفت        
گفتمان . کند  رعايت قسط و عدالت تأکيد مي     اسالم بر   شود،     مي تأکيددوستي    نوع

، بلکـه گفتمـان تجـار اسـت و مبنـا ايـن                    قرآني روزمره نه گفتمان جهاد
  وجود اين بـا با، سلطان قدر قدرت است، خدا. دار است   گفتمان توازن و حدنگه   
اش تاجرمآبانه سامان   گذران عادکند و امور جهان را در    حساب و کتاب کار مي    

تـاجر آسـماني حـسابگرانه برخـورد کـرده و بـا           -بندگان نيز با سـلطان    . دهد  مي
 ،تاجر-عرفان اسالمي از سلطان   . کنند  شان را با باال تنظيم مي         بستان رابطه   بده

هـا مختلـف ايجـاد     ا که از ترکيب اين جنبـه  رابطه. سازد معشوق و معبود مي  
ل به هيچ رو تسليم مطلق بندگان به صورت انفعال محـض آنـان   شود در عم    مي

گيـرد،   دهـد، پـاداش مـي       پاداش مـي  کند،    گيرد، جريمه مي     خدا خشم مي   .نيست
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و بـه  . کنـد   گيرد، ناز مـي     کند، مدام مايل است ستايش شود، فاصله مي         ترحم مي 
در .  در همه حـال بايـستي توکـل کنـد    مؤمن. کند بنده توصيه اين است که نياز       

کنـد، دخيـل    دهـد، نـذر مـي       تراشـد، هديـه مـي       فرهنگ ايراني، بنده واسطه مي    
ا حقوقي  خدا و بنده رابطه ةرابط. کند بندد، و خود نيز به نوعي قهر و ناز مي          مي

 ةاست که به صورت حقوق اهللا و حقوق الناس مطرح است و همچون هـر رابطـ       
ز در اختيـار فرهنـگ      فراخي برا با   ةحقوقي ديگر تفسيربردار است و عرص     

تـر از احکـام شـرعي     ها شرعي به مراتـب مفـصل       فهرست کلک  .دهد  قرار مي 
گـردد    ها آن برمي     و تبصره  ها   کردن مستثنامفصل بودن فقه اسالمي به      . است

ها مختلفي است که مؤمنان ايفـا   ها به خاطر نقش   تبصره .حکام آن نه به خود ا   
رابر کساني به نام کفار، که فاقد هـر گونـه    آنجايي که جهادگرند و در ب     . کنند  مي

 آنجـايي کـه در صـلح بـه سـر        ؛دست باز دارند  اند،    قرار گرفته حقوقي هستند،   
در .  صـلح تفـاوت دارد   جنگ با عدالت عدالت.کار شوند برند، بايستي مالحظه    مي

. انـد  آميز در شهر از هم تفکيک نـشده  فقه، قواعد جنگي و قواعد زندگي مسالمت   
 که جهـان اسـالم آنهـا را خـوب           ا    اصليبند فقه بر اساس دو موقعيت        فصل

 .شناسد، يعني جبهه و بازار، صورت نگرفته است مي
 در .جهان، در هيچ کدام از دو دين مسيحيت و اسالم، موضوع شناخت نيـست    

 با يـک فراجهـان مطـرح اسـت، و آن هـم در               جهان برا در رابطه   هر دو دين    
، چه در فرهنگ مـسيحي  همدر عصر جديد . ملي موضوعنخست از وجه ع   ةدرج

بينـي   کننده نه اين اسـت کـه آيـا جهـان      تعيين ة، مسئل يسالمفرهنگ ا  و چه در  
بلکـه   کننـد،  که آنان عرضه ميبگيرد ا را  بيني ديني تواند جا جهان    علمي مي 

اجتمـاعي و در  -گـذار سياسـي   اين است که آيا يک منش سـکوالر، در قـانون        
، تـا چـه حـد بـا مقاومـت مـنش دينـي مواجـه مـي                اخ ةحيط . شـود  الق فـرد

شناختي همـراه اسـت       اجتماعي با نوعي سکوالريسم جهان    -سکوالريسم سياسي 
 بايـستي  .گـشايد  که نه با انکار خدا، بلکه با دورساز خدا از زمين راه خود را مي       
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ـ  را ديني، جدابينانه استعداد هر يـک ها فرهنگبه جا يک کاسه کردن   را  ب
  .پذيرش اين نوع سکوالريسم بررسي کرد

  
گيـر و انکـشاف عـصر      در شـکل ويژه بهموضوع دورساز خدا از زمين      . ۶۳

 ديگـر دارد کـه در       هـا    ديـن  ةمسيحيت اين امتياز را بر هم     . جديد اهميت دارد  
. آن متولـد شـده اسـت    ةپروراندن فرهنگي نقش ايفا کرده که عصرجديد در پهن      

 کـه داور در مـورد هـر         فـراهم آورده  گشته و ابرگفتماني    اين فرهنگ، جهاني    
  .شود انجام ميگفتمان فرهنگي ديگر با اتکا به آن 

دگيش به سو تجدد مـؤثر      وها در تعيين سيما مسيحيت در گش        اين ويژگي 
  :اند بوده

    يونـاني  ةدر جهان مسيحي ايد (Cosmos) κόσμος   يعنـي وجـود ،
ا کـه سـرانجام در       ده، به گونه  مند جا باز کر     جهاني منتظم و قانون   

دانـي    شود، رياضي   دان ساخته مي    آغاز عصر جديد از خدا يک رياضي      
جـدال  . که همه چيز را با دقت حساب کرده و قانونمند ساخته اسـت  

هـا خـدايي ايـن گونـه حـل            ميان نظم و عينيت جهاني با دخالت      
چنـان از  ن آکننـد و او را     تر مي   تر و متعالي    شود که خدا را متعالي      مي

سازند، که سرانجام جهان دارا نظمـي قـايم بـه ذات     زمين دور مي 
  .شود، نظمي عيني که بايد آن را ديد و شناخت مي

             ،اين تحول در درک فلسفي ممکن بود به فرهنگ عمومي راه نيابـد
 از طريق کـردار بـشر       االهي ةاگر لوتر عليه تصور مهار کردن اراد      

ِ تعريـف مطلـق در         يـسم، نـسبيت   بـا پروتستانت  . کرد  قيام نمي  بـاور
شـهر  . خـورد  شديد مي ةنسبت با خواست فرد يا گروهي ضرب    

ـ   ةشدن و بورژوايي شدن جامعـ   رسـوخِ نگـرشِ ضـد     ةاروپـايي زمين
برا عوام، خدايي الزم اسـت  . کند گر را در فرهنگ مهيا مي   عامي
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 که بتوان آن را دم دست خـود نگـه داشـت و از او بنـابر مقتـضيات            
ـ . لحظه کار کشيد  پيـشامدرن، کـه در آن نظـام اجتمـاعي      ةدر جامع

هــا متقــابال  بنــد آور و بخــش هــا تنــوع دســتخوشِ جــدايش
در . يکديگر نشده است، اين خـدا بـسيار پرمـشغله اسـت            ةمهارکنند

گرفتـه و ايـن امـر         شـتاب ) نوربرت الياس " (روند تمدني "عصر جديد   
. ام کمتـر و کمتـر شـود    فرهنگي خواص و عـو     ةشود فاصل   باعث مي 

مند و بطـور اخـص بافرهنـگ، مـسيحت را بافرهنـگ               قانون ةجامع
فرهنـگ،   خدا بي. نصيب خدا از اين بافرهنگي تعالي است    . کند  مي

  .خدا مزاحم و دخالتگر است
       شخصاني ايـن    ةمسيحيت جنب . شود  براثر تعالي خدا از زمين دور مي

ن را بـه عنـوان خـدا    کند کـه آ  وجود متعالي را اين گونه حفظ مي   
آنچـه در واقـع از      . دارد   نگاه مي  ها  انسانعشق و نوعدوستي در کنار      

خـدا اينجـا و آنجـا       . اسـت " عهد عتيق "شود، خدا     زمين دور مي  
بـه مـسيحيت امکـان مهمـي بـرا      " عهد جديد" ةمهربان و بخشند  

  .دهد نوساز و انطباق خود با فرهنگ مدرن مي
 - آن را نبايد با اسـالم محمـد يکـي گرفـت      که- مآب در فرهنگ اسالمي  

مـشائي   ةفلـسف . استعدادهايي در راستا اين امتيازها مـسيحيت وجـود دارنـد        
ا از امکان دور ساختن خدا از امور جزئي جهـاني را بـه نمـايش گذاشـته              نمونه
سـاز خـدا آن اسـتعداد      و منع تصويرساز و مجسماالهيدرک از تعالي    . است

هـا زمينـي      بروز کرده را دارند که ميان قدرت آسماني و قـدرت          تفسير بارها   
اسالم خواص، آييني است باديـسيپلين و بـه لحـاظ سـتيزش بـا          . مرزکشي کنند 

ـ    اين دين، هيچ مـشکلي بـا درک از طبيعـت بـه     .  معقول جادو  ةعنـوان يـک پهن
فرهنگ اسالمي، همچنانکـه تـاريخ آن نـشان داده، دارا ميـل             . قانونمند ندارد 
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تـوان   يونـاني را نمـي   ةتاريخ خـرد فرارونـد  . کيبي بااليي با بينش يوناني است  تر
  .نوشت، مگر اينکه سهم مهم مسلمانان را در پرورش و انتقال آن ذکر کرد

سـاز    زمين و آسمان در ميان مسلمانان فرهنـگ        ةچرا آن درک مشايي از رابط     
تنـي پاسـخ    م-هـا ميـان      فکـر و پـويش     ها  جريانشود؟ توجه تنها به       نمي
سـلطانان آنـان و    ةمسلمانان مـسئل  ةمسئل. دهد ا به اين پرسش نمي    کننده  قانع
بـه سـلطان آسـماني نيـز منـشي نـسبت داده       . سلطنت در ميان آنان است     ةشيو
هـا   شـود کـه در مـورد سـلطان     شود و دربرابر او همان رفتار مرسوم مـي      مي

 ةبينـيم، يعنـي آن نحـو         مي درک آغازيني که از سلطان آسماني     . بينيم  زميني مي 
نمايانگر استعداد جريـان آغـازگر بـرا      او به صورت تاجر و جبار و مکار،            معرفي

هـيچ  . مکان زادگـاه تـاريخي آن اسـت        -تادن در مجرا روابط و رسوم زمان      اف
ـ            يديني آموزگار مطلق نبوده اسـت، يعنـي ايـن گونـه نبـوده کـه خـود در مکتب

اسـالم هـم از ايـن قاعـده      . ا بياغازد    کامالً تازه  ها  شاگرد نکرده و با آموزه    
بنـد   ا باشـد، دسـته   بـيش از آنکـه باورهـا مبتکرانـه        اسالم،  . مستثنا نيست 

ــه ــذار   مبتکران ــا تأکيدگ ــدايش خــود ب ــا موجــود عــصر پي ــا و  ا از باوره ه
تاريخ رسمي اسالم نيز گويا آن اسـت کـه   . ها خاص خود است  گذار  عنوان

آغـازد امـا بـه     يجاد اغتشاش در روابط قدرت در عـصر خـويش مـي     اين دين با ا   
شـود، امـا آنگـاه کـه تـسليم شـده اسـت، نـابود                زود تسليم همان روابط مـي     

گـشا باشـد و در خـدمت     ا جهان  که ايدئولوژ  يابد  ميگردد، اين منزلت را       نمي
ر تفـاوت د  .  مسيحيت نيز دين امپراتور است     .تأسيس يک امپراتور قرار گيرد    

 قدرت سلطان نامحـدود اسـت و آنجـايي کـه در     اسالمياين است که در جهان  
، اين امر نه باعث محدود کـردن قـدرت،          خيزد  به ستيز با آن برمي     قدرتي   ،پايين

تـر اسـت،      جهـان مـسيحي مـنظم     . گـردد   نظمي و نابساماني بيشتر مـي       بلکه بي 
. شناسـد  يت مـي ها امتيازور شأني دارند که قدرت مرکز آن را بـه رسـم       گروه

کند که پذيرا بـاور      قانونمند شهر در جهان مسيحيت فرهنگي را ايجاد مي        
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در جهان اسـالم شـهر فاقـد شـأن و شخـصيت و            . شود  به قانونمند جهان مي   
اگر امپراتـور  . پذيرد خدا اسالم تعالي عقالني نوع مشايي را نمي    . قانون است 

آمـد و     داوم اقـوام پـيش نمـي      شد، اگـر هجـوم مـ        عباسي دچار هرج و مرج نمي     
 يـا اگـر بودنـد    شدند ماند، اگر شهرها آباد و بزرگ مي حکومت مرکز پابرجا مي   

توانست ايدئولوژ توانگران و      ، آنگاه تفکر مشايي مي    ماندند  به همان صورت مي   
در ايـن  . توانست اين ايدئولوژ فرهنگساز گـردد  نخبگان شهر باشد؛ آنگاه مي  

در صـورت تعـالي االهـي، جـا     . يافـت  ي، زمين برکت مي   صورت با تعالي االه   
  .شد بيشتر برا حقيقت باز مي

پـيش از   خـود    االهـي قـدرت    ةقدرت است و مسئل    ةحقيقت فرع مسئل   ةمسئل
قـدرت آسـماني   . شناختي است جامعه ةي باشد، يک مسئل  االهيات ةآنکه يک مسئل  

، مگر اينکه بـه روابـط     توان گشود   قدرت زميني است و راز آن را نمي        ةشد  متعالي
توانـد بـر       مدرن فرهيخته نيز مي    االهيات حتّا يک    .قدرت بر رو زمين پرداخت    

 دوسـتدار از ايـن آمـوزش     آرامـش  .صحت اين آموزش هگليان چپ اذعان کنـد       
پـردازد و   او به موضوع حقيقت منتزع از موضوع قـدرت مـي          . ا نبرده است    بهره

گذارد، يک سر از روابـط   ينخو انگشت مي  د ةهر جا بر قدرت کالم ديني در جامع       
  .ماند قدرت در درون آن جامعه غافل مي

  
آيـا در فرهنـگ اسـالمي تعقـل        : دوستدار را اين گونه مطرح کنيم      ةمسئل. ۶۴
به معنـا فعاليـت     ) ۳۹بند  (که گفته آمد     آن سان پذير است؟ اگر تعقل را        امکان

 اسـالمي يکـي از      فرهنـگ . ، پاسـخ قاطعانـه مثبـت اسـت        صور ذهن بـدانيم   
 مهم بشر است که اتفاقا وجهي از اهميت آن دستاوردهايي اسـت      ها  فرهنگ

دانــان و  از ميـان مــسلمانان رياضـي  . انــد کـه ناشــي از انديـشش صــور بـوده   
رشـد جـزو بهتـرين شـاگردان      سـينا و ابـن   ابـن . اند دانان نامدار برخاسته    منطق

واال از   ة آموزشـي بـه آن درجـ       آنان بدون وجـود يـک نظـام       . اند  يونانيت جهاني 
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آن نظـام بـه بحـث و پرسـشگر     . رسـيدند   مند و چاالکي فکر نمـي       اطالع
داده است، بدون تفاوتي کيفي با آنچه در مدارس اروپا قرون وسـطا               ميدان مي 

مسيحي بـه   ةيابد، اما مدرس    اسالمي زوال مي   ةاينکه چرا مدرس  . گذاشته است   مي
شـود،   رسد و سرانجام در آن فکـر نـو زاده مـي       دانشگاه قرون وسطا پسين مي    

 ةا در حـوز     هـا مقايـسه      بررسـي  پاسـخ آن را بايـستي از      داستاني اسـت کـه      
پاسـخي مطـرح در     .  گرفت شرق اسالمي و غرب مسيحي    شناسي تاريخي     جامعه

اسالمي نتوانست بـر نهـاد شـهر متکـي           ةمدرس: ميان متخصصان امر اين است    
در . در قبال حاکميت انـدک اسـتقاللي داشـته باشـد    شود و شهر نهاد نبود که   

تا حد خودگردان بود و بـا       . برابر، در اروپا قرون وسطا شهر شخصيت داشت       
هايي پديد آمدند که تا حد در قبال کليـسا           اتکا به استقالل آن بود که دانشگاه      

انشگاه  د۱۳از قرن   . مند شوند   ها توانستند تاريخ    دانشگاه. و دولت استقالل داشتند   
کليـسا و دولـت بـه آن احتـرام          اروپايي کانون علـم اسـت و اعتبـار دارد کـه             

انـد، بـه    هـا درخـشان آن   ها نمونه  اسالمي، که نظاميه   ةرونق مدرس . گذارند  مي
اسـالمي   ةمدرسـ . آرامش و تـنعم دوران و لطـف دولـت بـستگي داشـته اسـت               

در . انست مستقل باشد نتو  و از اين رو    بدواندريشه  نتوانست در نهاد چون شهر      
 برقرار کنند و شـأني       ميان مدرسه و شهر رابطه     دوران کوتاهي پزشکان توانستند   

  .دانشمندان اين اقبال را نيافتند ةبقي. ها امان دارد بيابند که آنان را از تعرض
  

، بـه خـود خـود         ها  موضوعطرح انتزاعي   . ۶۵ يي چون دانـش و پرسـشگر
موضـوع دانـش در تـاريخ       . ربوط به آنها نيستند   ها تاريخي م      پاسخگو مسئله 

نهـاد   ةمـسئل . بايست در متن موضوع نهـاد دانـش بررسـي شـود           يک جامعه مي  
 شيوه و حـد پـشتيباني حقـوقي و          :ها  موضوع با اين    مرتبطا است     دانش مسئله 

سياسي از اين نهاد، حد استقالل آن در قبـال نهادهـا ديگـر از جملـه ديـن و                 
 اجتماعي نهـاد، سـنت نهـاد و قـدرت و ارج آن، نگـاه ديـن       دولت، ريشه و شأن   
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رسمي بـه آن، تـصور از آن و ميـزان ارج بـه آن در فرهنـگ مـردم و در ميـان                 
اين فهرست کامل نيست، اما تا همين حد نشانگر اين اسـت کـه ديـن       . نخبگان

 دوسـتدار امـا توضـيحي       .تنها عامل در تعيين ارج و جايگاه نهـاد دانـش نيـست            
بن دين توضـيح     او شأن دانش را با تک     . کند  ز تاريخ فرهنگ عرضه مي    بني ا   تک
هـا او بـه      بـرا اينکـه نوشـته     . اما او آنچه نکرده است، توضيح است      . دهد  مي

بايـست   فرهنگـي مـا تلقـي شـوند، او مـي          ةعنوان توضيح مشکل دانش در خط     
در وضعيت و مقـام نهـاد دانـش     ةکنند  ثابت کند هر چه تعيين     کوشيد  مينخست  
ها اسالمي است، خود پيشاپيش به توسط نهاد دين متعين شده است؛              سرزمين

 کـه حقـوق،   نهاد  مي نخست بر  بايد  مييعني اگر از فهرست باال عزيمت کنيم، او         
سياست، ساختار اجتماعي، روابط نهادها مختلف اجتماعي با هم، کـل حکمـت     

 ة ديـن مرکـز و آمـوز   نهادمردم توسط   ةباورها نخبگان و تود    ةعامه و مجموع  
 را برگزينـد  ها موضوعهر کس فقط يک موضوع از اين . شود مدون آن تعيين مي  

پـذير، بـا انـدکي     و بخواهد در آن باب سخني گويـد جـد و علمـي و سـنجش     
 چنان پيچيده است که نخـست بايـستي بـه         قضيهيابد که     پيشرفت در کار درمي   

 را از نـو   هـا   مفهـوم  ةهمـ  الزم اسـت   و   کـرده عاملي شک     ها تک   توضيح ةهم
 ا ا در آورد کـه عارضـه   انعطـاف و بـسته   آنهـا را از حالـت بـي   تعريف کند تـا   

  .ناشي شده استآنها در گفتار روزمره  ةاز کاربست نسنجيد  يا است ايدئولوژيک
  

  ٦٩.جايگاه حقوقي و اجتماعي آن است ة دانش مسئل نهادتاريخيِ ةمسئل. ۶۶

                                                   
ها انحطاط دانش در نزد مسلمانان و پيشرفت آن در  از اين زاوية ديد در کتاب زير علت -٦٩

مندان به روش علمي پرسشگر و  به عالقه.  به اين سو بررسي شده است۱۲اروپا مسيحي از قرن 
اش با  آرامش دوستدار، که ادعانامهشود، شيوة کار اين کتاب را با شيوة کار  پژوهش توصيه مي

   .شود، مقايسه کنند گر آغاز مي پرسش
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ـ  ،ستون تاريخ دانـش    سفه در معنـا خـاص آن، يعنـي پرسـشگر      تـاريخ فل
 بنيـادين تبيـين جهـان    هـا  مفهـوم  و   ها  ارزشا فلسفي در باب هستي،        ريشه
تاريخ دانش، بيشتر از آنکه متأثر از تـاريخ تفکـر فلـسفي باشـد، متـأثر از        . نيست
ا در مـورد نقـش نهـاد          دالنـه   فيلسوفان به نحـو سـاده     . گر بوده است    نظامي

مهمتــر از  اختـراع بـاروت  . کننـد  نـي عـصر جديـد غلــو مـي    را دکـارتي در پـيش  
هـا   تـوپ ابژکتيـو  عصر جديد با غـرش     .  است  در معنا انتزاعي آن    سوبژکتيويته

  . دکارتي سوبژکتيوگزينيِ خلوتشود، نه  آغاز مي
بــر ايــن قــرار پرســش از پــي امکــان دانــش و دانــشور در جهــان اســالم  

جهـان اسـالم   . يس توپخانه در آن  شدني است به پرسش از پي امکان تأس         تبديل
دين به شدت مـشوق     . عظيمي داشته باشد   ةاين امکان را داشته است که توپخان      

توپخانه که رشد کرد، دفاع از خود       : دردناک است، اما واقعيت دارد    . اين کار است  
شـود و     شود، از ثروت خود حفاظت مي       ها ديگر ممکن مي     و تصرف سرزمين  

ـ    ران افزوده مي  بر آن از راه غارت ديگ      هـا دولـت را    اسـتوار پايـه   ةشود، توپخان
،  سـرانجام .شـود  خـواهي آخونـدها مـي     دولت مقتدر مانع از زيـاده ؛کند استوار مي 

غـران، دولـت مقتـدر، ثـروت فـراوان و اعمـال محـدويت بـر کـارکرد                   ةتوپخان
يـک محـصول   . کنند تـا دانـش رشـد کنـد     کارگزاران ديني، فضايي را ايجاد مي    

در ايـن بـاغ در جـوار        . ده و سيراب، علم اسـت     باغ کودخور  فرعي اين    کوچک و 

                                                                                                          
 Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science. Islam, China, and 

the West, Cambridge University Press 2003.  
  :اين کتاب به فارسي ترجمه شده است

 چين و غرب، ترجمه حميد تقو پور، اسالم،: هاف، خاستگاه نخست علم جديد. توبي ا
  ۱۳۸۴نشرموسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران 

 .منتشر کرده است" زمانه"هايي از کتاب را ترجمه کرده و در سايت  همچنين عبد کالنتر بخش
http://zamaaneh.com/nilgoon/2009/01/post_149.htm 

http://zamaaneh.com/nilgoon/2009/01/post_149.htm
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 ، هـرز اين گياه. کند ارباب و باغبان رشد مي  ةبر خالف اراد  علم، گياه ديگر نيز     
فلـسفه ايـن اسـتعداد را دارد کـه تمـام ايـن          . پرسشگر راديکال فلسفي اسـت    

گفتـار   ةهمـ دستگاه را به سخره بگيرد، تمـام شـئون آن را بـه پرسـش بکـشد،       
واقعيت دردناک امـا آن اسـت کـه اگـر آن بـاغ              . سامانده آن را پوچ و ياوه بداند      

  .خشکد ، آن عنصر مزاحم نيز مي"گياه هرز"زده شود، آن  خزان
 بــدون کفــران نعمــت، ســاختار .حقيقــي اســت ةفلــسف ةمشخــص" هرزگــي"

الف  امـا متأسـفانه جريـان خـ     .شـود   تنعم آشکار نمـي    ةکشان  آميز و بهره    خشونت
کنـد و بـدون آن    جريان، عنـصر پـارازيتي جريـان اسـت، بـدون آن رشـد نمـي           

کـل تـاريخ فلـسفه، تـاريخ        اين را نيز بايد در نظر گرفـت کـه           . فهميدني نيست 
مدرسـي   ةاعصار يک فلـسف    ةدر هم . ، يعني پرسشگر راديکال نيست    "هرزگي"

مدرسي نيز   ةسفراديکال به اين فل    ةفلسف. سازد  وجود دارد که جريان غالب را مي      
آمـوزد و در   هـا فکـر را از آن مـي    هـا و تردسـتي   برخي مهارت . وابسته است 

. آغـازد  کند و به نقاد مـي  برخورد انتقاد با آن است که چاقو خود را تيز مي       
  بـرا پرورانـدن آن  استعداد فرهنگـي . مدرسي اما خود چيز لوکسي است      ةفلسف

. دهد که ثروت و فراغت داشته باشـد  ميا بدان امکان رشد   جامعه. کافي نيست 
فه بـا ثـروت و    پـرراز و رمـز فلـس       ةدوستدار، با اينکه نيچه خوانده است، به رابط       

پروا را فقـط      او وجود فلسفه به عنوان پرسشگر بي      . ستتوجه ا   قدرت يکسر بي  
ــا  ــهب ــود زمين ــي  وج ــرا آن توضــيح م ــستعد ب ــيح   ا م ــن توض ــد و در اي ده

خود اين  . شود  شناسي منحصر مي    گذارد که به يک دين      پيش مي   ا  شناسي  خاک
شناسي محدود به پيش گذاشتن اين پرسش است که آيا مردماني تا آن حـد           دين
 دوستدار ما   .پروا بپردازند يا نه     گر بي   اند که به پرسش     يي فاصله گرفته  دينخواز  

. تند سؤال و جوابش يکي هـس      ها   و مجهول  ها  معلوم ةمجموع. برد  را فراتر نمي  
دذهني خاصـي  نکند که به ک يي را آن نوع وابستگي فرهنگي تعريف مي دينخواو  

آن نـاتواني در پرسـشگر اسـت و از طـرف ديگـر بـا        ةبرد که مشخـص   راه مي 
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هـا فرهنگـي آنهـا را نمـود نـاتواني در              تفسير يکسر منفي از برخـي پديـده       
او بـا حملـه بـه     .گردانـد   يي برمـي  دينخـو بيند و آن نمودها را به         پرسشگر مي 

 و مـسلم اسـت کـه   . اين اما کافي نيـست . کند يي فقط دل ما را خنک مي   دينخو
ِاين حمله از جنس   . زننده نيست ريشه  به راستي به فلسفه نيست، پرسشگر

ايـن  .  اجتماعي استعداد الزم استها امکانبرا فلسفيدن، افزون بر طبعاً  
را بدهد، به تنهايي برا رشد فلسفه       که جامعه امکان پرداختن به تفننات لوکس        

معنـايي در     فلسفه، توانايي درک پوچي است، توانايي کشف بـي        . کند  کفايت نمي 
ا تيـز بـرا درک بحـران          نوعي افسردگي است، شـامه    . يک مِأل معنايي است   

ملتـي را  . است، حتا در آن هنگامي که اوضاع جور اسـت و دنيـا بـه کـام اسـت                  
ممکـن اسـت   . نش کرد که چرا فيلسوفان خوبي ندارنـد     نبايستي از اين نظر سرز    

ممکـن اسـت ملتـي    . پـرور نـشود   ملتي هيچگاه دچار دپرسـيون متعـالي فلـسفه       
 هـا   انـسان تـوان     بـه راحتـي مـي     . مهم نيـست  . هيچگاه تراژد را درک نکند    

انـد و بنـابر       ورز مـشغول    سعادتمند را تصور کرد که بـه سرخوشـي و عـشق           
کشند و  ، همديگر را نمياند  جد پوچ و مضحک    ةک فلسف  از نظر ي    که باورهايي

و عـشرت  ا دور به عشق  شان در ستارهانکه خدايمثال بنابر اين باور    ،  آزارند  نمي
 و آوا شـکايتي   گيتي صـدا نالـه   ةد از هيچ گوش  ندار   و خوش نمي   مشغول اند 

ايـن  . تابـد    اين دين خوب، فلـسفه را برنمـي        .برهم زند  را    آنان عيش کهبرخيزد  
  .اش، هيچگونه استعداد فلسفي ندارد ييدينخوسعادتمند، به دليل  ةجامع
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  بخش سوم
 
 

جهـان از  ، دانش و فلـسفه امکـان رشـد يافتنـد    ، چه شد که جهان نو شد     . ۶۷
ق آگاهي علمي و فلسفي متعـين شـد و چـون متعـين شـد، دسـت کـم در                    طري

کاسـتي گرفـت؟ دوسـتدار       ٧٠هايي نياز به متعين کردن جهان توسط دين         عرصه
 ة ايـن دور   و طبعاً آغاز عصر جديد را پايان      " دينخو"در قرون وسطا را     اروپا   ةجامع

شـود؟ دوسـتدار بـه ايـن موضـوع            عصر جديد چگونه آغاز مي    . داند  ميدينخويي  
اهميت پرداختن به اين موضوع در ايـن اسـت کـه از طريـق آن              . نپرداخته است 

  :شود که آشکار مي
ز تاريخي کشيد و گفت پيش از آن جامعه دينخو بـوده و پـس      روا نيست مر  

ها تاريخي را بـه صـورت    نبايستي دوره. آيد از آن جامعه از آن ظلمت به در مي   
  .هايي مجزا ديد بسته

ديني غافـل بـود و تـصور کـرد روشـنگر بـه       - درونها جرياننبايستي از   
  .زند  ميديني آغازشده و دين را پس- برون کامالًعنوان جرياني

                                                   
. يستمي دين اين است که نامتعين را متعين کنددر نظرية سيستمي نيکالس لومان کارکرد س -٧٠

  :در اين مورد بنگريد به
Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt/M 2000. 
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و سرانجام نبايستي گذار به عصر جديد را به رو گرداندن از دين فروکاسـت          
  .و از بستر اجتماعي و اقتصاد آن غافل بود

  
 آرامـش   ٧١برا آشکار ساختن خصلت نگاه غيرتاريخي و غيرديـالکتيکي        . ۶۸

ها و و ماکس وبر در مورد          ميان ديدگاه  زنيم  ميا    دوستدار دست به مقايسه   
  .تگاه عقالنيت غربي در عصر جديدخاس

 شـد،   "غـرب " غـرب    در عصر جديد  پذيرا اين نظر است که       آرامش دوستدار 
.  به پايـان رسـيد     »ييدينخو«عصر  يوناني در آن نوزايش يافت و       عقل  آنگاه که   

اين اتفاق چگونه افتاد؟ پاسخ دوستدار به اين موضوع کليد است، زيرا قـضاوت   
در "گـوييم   مـي . اين پاسخ اسـت  ة مسلمان در اصل برپاي     شرقيِ  در مورد ايران   او

ـ      کننده و ارزش     توصيف ها  مفهومزيرا دوستدار دستگاه    " اصل  ةگذار خود را برپاي
 اسـت کـه     اين داور پرورانده که انديـشيدن، فعـاليتي اسـت مخـتص خـرد             

د کننده است که بدانيم اين خـر       بنابر اين تعيين  . بينيم   مي  غرب پديدار آن را در   
  .چگونه پا گرفته است

 که چـرا مـا   ، از اين زاويهبحث کرد توان از دو زاويه مي با دوستدار بر اين قرار 
  . بينديشندقادر اندديگران آن  که چرااين زاويه از ايم و  ناتوان از انديشيدن

ناب  ةنظرورزان ة دوستدار پاسخ را در يک عرص      ه شد، گونه که پيشتر گفت     همان
امـر  . مانـد   ابهام مـي   ةهمه چيز در نهايت در پرد     . ندگي فعال جويد، نه در ز     مي

در توانـستي   يا طبيعي، آنگونه که معنا صريح خود را          -مرموز و ماوراءالطبيعي    
در  ؛ها ناتوان از فکـر کـردن باشـند    رو شود که اين  باعث مي- يافتژن و نژاد  

                                                   
بينـد و از تـضادها    ها را سـخت و بـسته مـي          صفت آن نگرشي است که مفهوم     " غيرديالکتيکي" -٧١

 .ها غافل است ها و التقاط ده با مرکز و از انحرافها ستيزن از گذارها، از حاشيه ه، دروني پديد
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شان را بـه نحـو    شيدنفکر کنند و در عصر جديد، توانايي اندي        ها  رو  آنبرابر،  
  .نمايندکننده بارز  خيره

در .  شـد "غرب"برا ماکس وبر نيز اين موضوع مطرح است که غرب چگونه            
 ةاو از طـرح ايـن پرسـش و نحـو          ةاين مورد اختالف نظر وجود دارد کـه انگيـز         

مسلم اين است که او اروپامرکزپندار اسـت،   . به آن چه بوده است    اش    پاسخگويي
 اروپايي است و کسي جـز  ور نيست که خردمند يکسر در گرو خرد     اما بر اين با   
ها خود را در مورد جايگـاه       مرکز نوشته  او پرسشِ . تواند بينديشد   اروپايي نمي 

  :غرب در تاريخ جهاني اين گونه تقرير کرده است
کدام ترکيب از شرايط باعث شده است که بر خاک غرب، و فقـط در اينجـا،       «
بنابر برداشتي که ما مـايليم از خودمـان          -ا بروز کنند، که       ها فرهنگي   دهپدي

  قرار دارند کـه    ا   در راستا تکاملي   -توانيم بگوييم     ، دست کم مي   داشته باشيم 
  ٧٢»؟استبرخوردار از اهميت و اعتبار عمومي 

مخـتص   - در آغـاز قـرن بيـستم         -هايي را کـه       پديده،  او در پي اين پرسش    
ا از  بـه گزيـده  . شمرد برمي و اعتبار جهاني دارند،  همهنگام اهميت  اند و   غرب

  :کنيم آنها اشاره مي
           معتبـر  بتوانـد تنها در غرب دانش در آن سطحي از تکامل وجود دارد، که ،

  .خوانده شود
       يـافتگي و عقالنيـت       شـکل عـالي نظـام     نظام حقوقي برقرارشده در غرب

  . استحقوقي

                                                   
٧٢- Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, S. 1. 
(Vorbemerkung) 
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        تکامـل  بـه آن سـطح از   ا در هيچ جايي موسيقي و معمار و ديگر هنرهـ
، تکنيکي  . انـد  به آن رسيده  غرب   که در    ندا دست نيافته ا     صور  و ابزار

  .هيچ جا چون غرب در هنر هارموني و خرد به کار بسته نشده استدر 
 اند، اما در غرب است کـه کتـاب چـاپ      پيشرفته کتابت داشته ها  فرهنگ

  .گيرد شود و سنخي از کتابت به نام مطبوعات شکل مي مي
 هـا   انـد، امـا دانـشگاه بـا رشـته          پيـشرفته مدرسـه داشـته      هـا   فرهنگ

  .غرب است ةاش و آن نظام آموزشي معقولش ويژ تخصصي
    ايـن انـسان غربـي    نخـست  تقسيم کار در همه جا وجود داشته است، امـا

  .شود است که در هيئت متخصص ظاهر مي
   نان بيـنش و   ها مختلف و پا گرفتن آنچ       تقسيم جامعه به صنف   همچنين

نـوع   ةهويت اعـضا صـنف شـوند، ويـژ         ةکنند  ا که تعيين    منش صنفي 
  .هستندغربي  ةتقسيم کار در جامع

 "کارمنـد، کـارگزار سـاده نيـست، او         .  در غرب متولـد شـده اسـت        "کارمند
به شغلش، امور چون اقتـصاد،  مربوط ديده در امور      موزشکارداني است آ  

، حقوق، سياست، فوت و فنِ   . کارحسابدار
   پارلمـان،  . همتاست  دستگاه دولتي غربي نيز بي؛همتاست  سياست غربي بي

کراسي و اداراتي با وظايف و حقوق  ووزرات خانه، هيئت وزيران، حزب، بور     
. خـاص غـرب اسـت     ،  قـانون اساسـي   . انـد   معين همه در غرب پـا گرفتـه       

  .ها نيز ابتکار غرب است گير مند کردن چرخش امور و روند تصميم قانون
  ــ ــدتنهــا در غــرب اســت کــه ب ــ ه دان آغازي ــه و  ه شــکل روشانــد ب مندان

  . بينديشندسياست و حقوق و تاريخ ةا دربار مندانه نظام
  در ايـن نظـام عقالنيتـي       . غرب پا گرفته است    ةدار در خط    نظام سرمايه

اين نظام پيش از هر چيـز      . کند که شاخص عقالنيت غربي است       عمل مي 
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ا مبتنـي بـر نظمـي خـاص،        زنـدگي  سـبک : يک سـبک زنـدگي اسـت      
 کـه  ا  اخالقي ويـژه ها ارزش،   و دولت  انتظاراتي خاص از خود و جامعه     

. کشي از ديگـران فروکاسـتني نيـستند        پرستي و بهره    به حرص و آز و مال     
،    مالها شکل ةاما از ميان هم  .پرستي در همه جا بوده است       مال انـدوز

 :استغرب مختص شکلي وجود دارد، با اين کيفيات، که 
   و کامبر از آن،مالن مصرف نست دال بدون اصداراييانباشت  
 ،انباشت سرمايهمند کردن افزايش  نقشه 
 ،  و تحقق آنريز استفاده از علم و تکنيک در اين برنامه 
ـ دارانـه بـر        کارخانه و بنگاه سرمايه    أسيست   طرحـي روشـن و      ةپاي

 شده،  حساب
 بر مبنا تخصص آنان، نان گزينش حسابگرانه کارک 
ها سياسـي و حقـوقي الزم         ها اجتماعي و تضمين     وجود آزاد  

 ها،  ه بنگاو رشد گير و تداوم  برا شکل
 کـردن   ها الزم و بهينه    ها درازمدت برا ايجاد زيرساخت      طرح 

  .دار سامان اجتماعي برا رشد سرمايه
مرد، امـا در هـيچ مـورد     شـ   ماکس وبر اين همه امتيـاز بـرا غـرب برمـي           

ا کـه     آغازين نوشته  ةاو حتّا در صفح   . گويد که امتياز غرب انديشيدن است       نمي
از آن در باال نقل کرديم، برا آنکه امتيازها غرب را بـه حـد کـافي برجـسته            

جهان و مسائل زندگي و تفکر فلسفي و         ةگويد که انديشه دربار     کند، با تأکيد مي   
ي در همه جا وجود داشته است، خاصه در هند، چين، بابـل      ها تجرب   بيني  باريک
  . و مصر

 که به قول دوستدار فقـط بـر   - ا عقالنيت نظر بدانيم  رفلسفه   ةاگر مشخص 
کنـد،   رجـوع نمـي   خود به هيچ مرجعي   ها  پرسشخود متکي است، يعني برا      

 ادعـا مـاکس وبـر ايـن     - پيشتر به لحاظ عقالني موجه شـده باشـد    جز آنچه   
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داند،  غربش مي ةعقالنيتي را که او ويژ    . غرب است  ةت که اين عقالنيت ويژ    نيس
  .داند او معماران اروپا را فيلسوفان نمي. اساسا از اين جنس نظر نيست

  
به بياني ديگـر    (اعتبار. گذارد     فرق مي  ٧٣ماکس وبر ميان اعتبار و پيدايش     . ۶۹

 بـستگي بـه     ،از آن  امر هنجارين است؛ ارزشي است کـه برخـوردار           )درستي
فيثـاغورث، بـه عنـوان     ةقـضي . پيدايش آن در گفتمان دانشي انساني ندارد  ةنحو

در مثال، اعتبار دانشي دارد؛ اعتبار آن اما هيچ ربطي به ايـن نـدارد کـه نخـست          
مـاکس وبـر دانـش اروپـايي را معتبـر           .  است شدهتقرير   توسط چه کسي     ياکجا  

د که بتوان جغرافيايي برا آن تعيـين   انگرد  ميداند، اما آن را به عقالنيتي برن        مي
ا   ا ويـژه    اعتبـار انديـشه   بـه خـاطر دانـش معتبرشـان،         ،  اروپاييـان به  او  . کرد

 اين که پيدايش امور معتبر در ميان اروپاييان بـوده اسـت،             .دهد  اختصاص نمي 
گردد، ترکيبي که در واقعيت رخ داده اسـت و بنـابر           برمي» ترکيبي از شرايط  «به  

  .اين اتفاق ممکن بود در جايي ديگر رخ نمايد. ين اتفاقي استا
گـر يـا     بـا کـاوش توضـيح   ستيبايخاستگاه آن آنچه اتفاقي است و روا نيست  

ا   شناسانه  گر مواد تجربي معيني به پديدار کشانده شود، آن توجيه هستي            فهم
يگـر   که از يک طرف در قالب احکامي قطعـي تقريـر شـود و از طـرف د         بيابدرا  

ا   راه برد که ميان اعتبـار و اتفـاق رابطـه   ا  گذار به ارزشداور در مورد آن     
شـناختي    به شدت از تقريرها هستي  ، بر اين پايه   ،ماکس وبر . قطعي برقرار کند  

  قاطعانـه مـرز  ها  ارزش ةها و حوز    واقعيت ةميان حوز همچنين  کند و   خوددار مي 
ا  شناسـانه  ، نه مفهوم هـستي "اروپا"نام  اتفاقي است به   ،موضوع کار او  . کشد  مي

دار  او سـرمايه . او معتقد به وجـود يـک جـوهر اروپـايي نيـست     . به چنين نامي 

                                                   
٧٣- Gültigkeit (validity) / Entstehung (genesis) 
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شـود   جويي اتفاق ديگـر مـي   رسد و پي اروپايي را نيز به عنوان يک اتفاق برمي  
بينـد و بـه عنـوان     او اروپـا را در حرکـت مـي   . که به اين اتفـاق راه بـرده اسـت      

 زندگي مردمـان آن را در طـول تـاريخ در    روا نيست که داند که      مي شناس  جامعه
ثابتي ميان زندگي آنان با دين يا       ةوجود رابط  ةجمالتي کلي بيان کند که برنهند     

زيـر   او .کنـد  کند، آنچه ماکس وبـر نمـي     آرامش دوستدار مي  . علم و فلسفه باشد   
 کـرده و کـار   ثـابتي  بـا جوهرهـا   "انديـشه " و "دين"، "ايراني"هايي چون      عنوان

 مقـوالت  .کنـد   خالصه مـي  " امتناع انديشه "حکم   قرن را در     ۲۰تاريخي به طول    
  ٧٤.اند، مقوالت دوستدار جوهر وبر کارکرد

  
 کـه بـه عقالنيـت مـدرن         پرسد  مي»  از شريط  يترکيب«ماکس وبر از پي     . ۷۰

لـي  و. گيـرد   در تمام کارهايش اين پرسـش را پـي مـي       او .اروپايي راه برده است   
 او خود و خوانندگانش را در برابـر ايـن پرسـش قـرار          .پرسد  آرامش دوستدار نمي  

شـرقي، ايـن    ةدهد که کدام ترکيب از شرايط باعث شد که ما، درايـن خطـ               نمي
آغـازد   او با پاسخي حاضر و آماده مـي . گونه شوند گونه شويم و آنان، در غرب آن 

او .  تا نظـرش را ثابـت کنـد   آورد  از شاهد و مثال فراهم مي   محدود ةو مجموع 
و درجـا زدن     پاسخ   عزيمت از بارز از    ةاو نمون . ستايد  گر را مي    بيهوده پرسش 

  .گذارد  به نمايش ميدر پاسخ را
پرسشگر باشـد، آنـسان     خواست     اگر مي   اما . پرسشگر است  ستايندهدوستدار  

، ورزد، بـر آن اصـرار   بمانـد ، حق بود در پرسش ستايد  ميکه خود اين فضيلت را      
 و از شماتت کـساني کـه     ننگرده به پاسخ خود     ، با حالتي غر    گردد مدام به آن باز   

                                                   
  :د بهدر مورد فرق اين دو، که فرق ميان علم جديد و مابعدالطبيعة کهن است، بنگري -٧٤

Ernst Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Unteruchungen über 
die Grundfragen der Erkenntniskritik. Berlin 1910. 
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  پيگيـر او اگر پرسشگر .کنددهند، خوددار  همانند خود او به مسئله پاسخ نمي 
داد و  ديـد خـود را گـسترش مـي     ةشـد، حـوز   بود، مدام با پاسخ خود درگيـر مـي    

 مضموني يا روشي خود در همه جـا         يافتگي  نگريست آيا آن پاسخ در تعميم       درمي
او پس از اين که در      .  است سرمشق خوبي ماکس وبر   ،  در اين مورد  . پاسخگوست

بـه  آن  ةدار و به طور مشخص عقالنيت خودويژ  علل پيدايش سرمايه  جويي    پي
سـبک زنـدگي   با خاستگاه پروتـستاني، کـه      را خاصي ةاين پاسخ رسيد که روحي    

، مسئله را بـرا خـود       دار ببيند   روح سرمايه  ةنندخاصي را موجب شده، برانگيزا    
ا   گـسترده  ةدين و فعاليت اقتصاد مطرح کـرد و بـه مطالعـ            ةبه صورت رابط  

 يهوديـت باسـتان، مـسيحيت اوليـه، مـسيحيت قـرون            بارهدر  پرداخت، از جمله    
او هر چه . و چين و نيز اسالم  هندها   دين ها مختلف پروتستاني،    وسطا، فرقه 
 مشهور اسـت کـه هرگـاه    .، پاسخ خود را با احتياط بيشتر تقرير کرد پيش رفت 

وجود اعتقاد به   گويند و مضمون آن را        سخن مي " برنهشت وبر "شنيد که از      مي
 خـود  داننـد،   دار مي   پروتستاني و روح سرمايه    ةي مستقيمي ميان روحي   لّع ةرابط

سان که مـارکس گفتـه     آن   شد،  ميدر اين حال     کرد و   را ناباور به آن معرفي مي     
  ."من وبر نيستم" که بود مارکسيست نيست، او نيز بگفتي

  
پرسـنده و انتقـاد نيـست،    ، در اينکه محيط فکر ما، آنـسان کـه بايـد     . ۷۱

 درست به دليل همين ضعف است که دوستدار، هـر چـه       اتفاقاً. شکي وجود ندارد  
طرفـداران او   از   ي گروهـ  بعيد نيست کـه   . تر شده است    انديش  پيشتر رفته، جزمي  

اند که يکبار بـرا       نيز، درست برا آنکه ديگر نپرسند، خيال خود را راحت کرده          
توصـيفي از موقعيـت تـاريخي آن    توان جوهر ايراني را تعريف کرد و          هميشه مي 

صـدق   سـال پـيش نيـز     ۱۰۰۰،  کـرده اسـت     صدق مي  سال پيش    ۲۰۰۰که  داد  
  .کرده است، اکنون نيز وضع همان گونه است مي
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مـاکس وبـر   . در مورد ماکس وبر و محيط فکر او قضيه برعکس بوده است         
مـدام  ) ۱۹۰۵" (دار  اخالق پروتستاني و روح سـرمايه     "نظر خود را پس از انتشار       

شود و خود نيز از بازپرسي و بـازبيني        با انتقاد و پرسش مواجه مي     . کند  تعديل مي 
علتي به توضـيح      توضيح تک ، از   در دوران پختگي فکرش   ماکس وبر   . ماند  وانمي

دار بـر    خود، تأکيد اصلي را در رشد سـرمايه   ۱۹۰۵او در اثر    . گرود  چندعلتي مي 
شـد، امـا در    گذاشت که از تربيتي ديني ناشـي مـي   ا مي دارانه سرمايه ةآن روحي 

 ة ديگـر جزئـي از مجموعـ       ،"اخـالق پروتـستاني   "دوران پختگي، آن هنگام کـه       
 بـه اهميـت سـاختارها    ،)۱۹۲۰(شناسـي ديـن بـود       جامعه ةکارها او در زمين   

مـدام بـه   در تحليـل خـود   نهادها حقوقي پي برده بود و  اقتصاد و -اجتماعي
 بـود را کشف کرده    " شهر "۱۹۲۰ تا   ۱۹۰۵ ةاو در فاصل  . داد  آنها وزن بيشتر مي   

توان فهميد، مگر اين که شـهر را فهميـد، و     دار را نمي     که سرمايه  ستدان  و مي 
، بلکـه   عامـل کنـد در توضـيح آن، نـه يـک             ا است که ايجاب مي       پديده شهر،

  .ها در نظر گرفته شود ا از عامل  مجموعه
  

ديد دوستدار در مورد پيدايش عقالنيت عصر جديد در اروپا چندان روشـن        . ۷۲
معتقـد اسـت    او  رسد که     به نظر مي  ،  )۶۷بند  (همچنانکه پيشتر اشاره شد     . نيست

ـ   اروپا در قرون وسط   ا ا مبتال به دينخويي بوده و عصر جديد، عصر اسـت کـه ب
 غلطي اسـت کـه از   ديداين همان . شود گسست از دين و دينخويي مشخص مي  

  ورة المعارف در قرن هجدهم در ميـان روشـنگران رواج يافتـه     ئزمان اصحاب دا  
گسست باعث شـده کـه بـه         ةروشنگران ةنظري.  است مقبوليت يافته در ايران نيز    

وسطا به چشم دوران تاريکي بنگريم که در آن همه چيز در حالـت رکـود               قرون  
تـوان بـه دانـش     ها اين نظريه اين است که نمي      يکي از پيشداور  . بوده است 

  .مدرن رسيد، مگر اينکه به طور کامل با بينش ديني قطع رابطه کرد
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ـ      ت گسـس  ةدر اروپا از قرن نوزدهم به تدريج امکان برخورد انتقـاد بـه نظري
زماني که ماکس وبر کار فکر خود را آغاز کرد، مـواد پژوهـشي            . آيد  فراهم مي 

کافي در اختيار داشت که ديگر قـرون وسـطا را دوران ظلمـت و رکـود محـض                
انتقاد الزم را گرفتـه     ة فاصل ،گسست ةنظري ة گفتمان پروريده بر پاي    او با . نبيند
ـ      ا  ايـن گفتمـان تـداعي معنـايي       . بود ود از يـک طـرف ميـان         برقـرار کـرده ب

گرايي، عصرجديد، نوزايش، فلسفه، دانـش،   يي چون عقل، انسان، انسانها  مفهوم
، آزاد و آزادانديـشي و       سرمايه  فناور جديد،    ، بيدار اجتماعي، روشنگر دار

مانـدگي،    ، عقـب  االهيـات از طرف ديگر ميان ايمان، دين، کليسا، قرون وسـطا،           
دانـست کـه    ماکس وبر مي .  اجتماعي و استبداد   خرافه و جهالت، اسارت فکر و     

تر از آنـي اسـت کـه در ايـن گفتمـان          موضوع پيدايش عصر جديد بسيار پيچيده     
 او بـرا خـود مـسئله را محـدود کـرد بـه موضـوع عقالنيـت               .شـود   ترسيم مي 

، آن هـم نـه در جـايي ورا     خاستگاه آن برآمـد وجو  جست و در    ؛دار  سرمايه
مـاکس وبـر بـه    ". دينخـويي "ديني، در چارچوب نوعي   ةوحي ر متأثر از دين، بلکه   

  .صورت قطبي در مقابل آرامش دوستدار قرار دارد
  

گردد که ماکس وبر مـتن زنـدگي فعـال را             اين تقابل قطبي به اين برمي     . ۷۳
دهـد، در    خود را در نهايت با واگـشت بـه آن توضـيح مـي    ها مفهومکاود و   مي

انديـشه   ةما در زنـدگي واقعـي هـستيم، بـه حـوز     چه را که  آنحالي که دوستدار  
خورد و چون از پي علـت آن   گرداند، در اين حوزه به مشکل ناپرسايي برمي         برمي

ابهام در اين است که دينخويي چگونـه  . رسد پرسد، بالفاصله به دينخويي مي    مي
دوسـتدار ماهيـت ايـن    . شـود   منجـر مـي     چگونه به ناپرسـايي     و آيد  از دين برمي  

طبعـا او هرگونـه ناپرسـايي را درنظـر نـدارد و             . دهـد   يي را توضـيح نمـي     ناپرسا
 در بـاز مانـده باشـد،    پذيرد که انسان، هر چند هم که به لحاظ فکـر عقـب        مي

منظـور دوسـتدار   . گردد ها مي امور خاص پرسنده است و با سماجت دنبال علت  
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کـه در فلـسفه   ها  ا است با ماهيتي فلسفي، يعني از آن نوع پرسندگي   پرسندگي
 ، ايــن نــوع پرســاييهــا پرســش. خــوريم و نيــز در علــوم پايــه بــه آن برمــي

ها نظر   پشت پديدهروند، به پسِ  مشاهدات روزمره فراتر مي   اند که از      ييها  پرسش
 دوستدار عالوه بر ايـن  .روند فراميدارند و از چرا آغازين به سو چرا بعد    

پردازد و شـرط بالنـدگي        وع پرسندگي نمي  ساز اين ن     ممکن اجتماعيِ ةزمينبه  که  
ـ   آن را فقط در توانايي ترک خو دينـي مـي       درگيـر   ايـن موضـوع نيـز    ادانـد، ب

زنـدگي فعـال تـأثير       ة که پرسندگي نظر به سهم خود چگونه بر حوز         شود  نمي
  .گذارد مي

ا که ماکس وبر در برابر ما گذاشته، به خوبي نمايانگر نقـص       پژوهشي ةنمون
عقالنيت غربي را قرار   ة او آنگاه که در برابر خود مسئل       . دوستدار است  کار آرامش 

جو آن عقالنيتي نيـست   او پي. کند  کار را مشخص مي حدوددرنگ بيدهد،   مي
هـا انباشـته    او اعتبار عقالني را ذاتي دانـسته  . که ترادف معنايي با حقيقت دارد     

او اما دريافته است کـه      . استجهاني  ،   عقالني اعتبارِ. داند  در فرهنگي خاص نمي   
حـرز  ا م ه ا خاص در فرهنگي خاص پديد     ها معتبر در دوره     انباشتگي دانسته 

پرسـد، نگـاه خـود را     ماکس وبر آنگاه که از پي علت ايـن انباشـتگي مـي            . است
اگر او روشي چون آرامش دوستدار داشت، اين گونه         . کند  متوجه زندگي فعال مي   

هـا     برتـر دارد، چـون دانـسته       ها  فرهنگ بر ديگر    فرهنگ غربي : داد  نظر مي 
گـردد کـه مردمـان غـرب      اين بـدان برمـي   . معتبر بيشتر در خود انباشته است     

مـاکس وبـر   . انـد   اند، چون از دين فاصـله گرفتـه          و پرسنده بوده   ،اند  پرسنده بوده 
دانـسته کـه شـروع دانـشور      توانسته به چنين پاسخي راضي شود، زيرا مي     نمي

پيـدايش   ةاو موضوع نحو. زدايي از فرهنگ آغاز نشده است در غرب با دينجديد  
 ةرابطـ  .زدايي توضيح داده شـود  داند که با دين تر از آني مي  عصر جديد را پيچيده   

هـايي کـه رونـد       با گـزاره  تر از آني است که        پيچيدهاز نظر او    عصر جديد با دين     
  .پذير باشد بييندهند، ت نيروگير تجدد را به سستي دين نسبت مي
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شناس اين موضوع بديهي است که منشأ         عنوان جامعه   برا ماکس وبر به   . ۷۴

اجتماعي آن   ةداند که زمين    او مي . عقالنيت را بايستي در متن زندگي عملي ببيند       
  .گونه سنخيتي با خود عقالنيت تواند خود امر باشد بدون هيچ مي

 يعنـي پرسـندگي در يـک        دوسـتدار  ة مـسئل  ،برا روشن کردن اين موضـوع     
گيريم هر دو بـه    دو جامعه را در نظر مي:کنيم  صورت طرح ميبه اين فرهنگ را   

 اضـافه توليـد را باعـث    ندار است، بردگا يکي از دو جامعه برده. يکسان دينخو 
ـ . آورد دار امکان فراغت از کار فراهم مي شوند که برا قشر ممتاز برده      مي  ةجامع

حـال  .  قشر ممتاز نازک است و امکان فراغت آن اندک     ،ندر آ . دوم چنين نيست  
پرسيم امکان رشد فلسفه و علم در کدام يک از اين دو جامعه بيـشتر اسـت؟                  مي

دار اين شـانس را   برده ةدهند که بگوييم جامع ها تاريخي به ما اجازه مي    دانسته
ـ . تر باشد و عقالنيت بيشتر در خود انباشته کند        "پرسنده"دارد که    ن موضـوع   اي

 به احتمال بـسيار بـدون وجـود کـار بردگـي در         .آور است، اما حقيقت دارد      شوک
هـا شـهر بـه       يونان باستان اين شانس وجود نداشت که آزادمـردان در ميـدان           

 بحث فلسفي با هم بپردازند و برا آموزش و پرورش گيمنازيوم و آکـادمي برپـا      
 مبتنـي بـر     ،مطلـوب افالطـون   عنوان تجسم عقالنيت       دولت افالطوني، به   .کنند

دانسته است که تقـسيم کـار خاصـي           افالطون اين نکته را مي    . تقسيم کار است  
  ٧٥. شود"فلسفي"بايستي وجود داشته باشد تا جامعه 

                                                   
افالطون اين است که چه نوع تقسيم " دولت"گو سقراطي در  و  ها بنياد گفت    يکي از پرسش   -٧٥

شود  رط تحقق عدالت در دولت آرماني افالطون آن ميدانيم که ش مي. کند کار عدالت را متحقق مي
شـود، و مـا    جامعه از راه نوعي تقـسيم کـار عادالنـه مـي    . که پادشاه فيلسوف شود يا فيلسوف پادشاه     

شود، دست کم به اين اعتبار که نظم آن با نظمي که فلسفه برا کيهان        توانيم بگوييم فلسفي مي     مي
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او فلسفي بودن يا نبودن جامعـه را  . افالطوني غافل است  ةدوستدار از اين نکت   
دولت عباسيان ادامـه  کنيم مجد و عظمت  فرض مي. دهد فقط با دين توضيح مي   

هـا مختلـف از بيـرون بـه امپراتـور           بود هجـوم    اين دولت قادر مي   . يافت  مي
کنـيم بـر    ها داخلي را سرکوب کند و فـرض مـي   ش اسالمي را پس زند و شور  

کـساني کـه از نـژاد عـرب نبودنـد، بـرده تلقـي                ةشد، هم   والي سختگير مي  م
 در  ار شـديد مـوالي و غـارتگر   کنيم ثروت ناشي از اسـتثم  شدند و فرض مي     مي

هـا تبـديل آن از ثـروت     شـد و شـرط      انباشته مـي   ،بيرون به نام جهاد اسالمي    
 در آن صورت آيا فلـسفه رشـد چـشمگير    ؛نددش  برآورده مي انباشته به فرهنگ    

رسـيدند؟   کرد، آيا پزشکي، نجوم و علوم ديگر به حد بااليي از تکامـل نمـي                نمي
رفت عظمـت عباسـيان و پيـش    از يکـسو    وقتي که   طرح اين پرسش موجه است،      

 ، و از سو ديگر انحطاط آنها را دوشادوش يکديگر       علوم در دوران آنان را با هم      
  .در نظر گيريم

  
 ةنخـستين کـار او دربـار   . عزيمتگاه ماکس وبر يک بررسي تجربي اسـت        .۷۵

ا اســت کــه در  پروتستانتيــسم، تــالش بــرا طــرح درســت و دقيــق مــسئله
چـرا چنـين   "رخ نمـوده و وبـر از آن      " چنين است " تجربي به صورت     ها  بررسي
دهـد، از حـدس و    ا که او اساس کار قـرار مـي        بررسي تجربي . سازد  مي" است؟

اين بررسي، پژوهشي است    . گمان فراتر رفته و موضوع را تا حد پرورانده است         

                                                                                                          
شود که  وگو سقراطي اين مي اين تفسير آن پرسش محور گفتبا . گردد کند، همسان مي تصور مي

 .کند مي" فلسفي"کدام تقسيم کار جامعه را 
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ا تعلـق مـذهبي     شغل ب  ةرابط ة دربار ٧٦باخر  اُفن از يکي شاگردانش به نام مارتين     
-ا در جنوب غربي آلمان، امروزه بخشي از ايالت بـادن            منطقه(بادن   ةدر منطق 

هـا روزمـره    اين پژوهش تثبيت آمار چيز اسـت کـه مـشاهده    ). وورتمبرگ
داران متوسـط و بـزرگ و صـاحبان     بخـش بزرگـي از سـرمايه   : انـد   گواه آن بوده  

انـد و درصـد      هـا برخاسـته    ها پردرآمد و متخصـصان از ميـان پروتـستان           شغل
ا چشمگير بيشتر از درصد آنـان در ميـان            ها در ميان دارايان به گونه      تستان پرو

  .کل جمعيت است
 پـژوهش تجربـي   ايـن ماکس وبر بررسي خود را در مورد راز پيشرفت اروپا از         

ـ     ةشروع کرده، بر پاي    پروتستانتيـسم،   ةنش دربـار  امطالعـات معاصـر    ةآن و بر پاي
شـهرها   ةها تاريخي دربار     پژوهش ا از   ه مجموع  و ٧٧رها ترولچ  کا ويژه  به

ا را ميـان اخـالق پروتـستاني و رشـد              رابطـه  ،ثروتمند اروپا در قرن شـانزدهم     
مهمي از  ة جنب.کند  بيند و ابتدا آن را به صورت مسئله مطرح مي           دار مي   سرمايه

ي در منـاطقي  ا است کـه انقـالب کليـساي        اين مسئله پرسش او در مورد زمينه      
پاسخ رايجي بـه ايـن پرسـش       . اند  داشته است که از نظر اقتصاد پيشرفته بوده       

. کليـسا شـد    ةانقالب پروتـستاني باعـث برافکنـدن سـلط        اين بوده و هست که      
کنـد کـه ايـن     ايـستد و يـادآور مـي    ساز مـي  ماکس وبر دربرابر اين پاسخ ساده 

زندگي نـشد،   ةشيني کليسا از پهنن  نواحي پيشرفته، نه تنها باعث عقب      قالب در نا
وبر بـا درنظرگيـر      ٧٨.آن، عمق و وسعت داد     ةبلکه به نفوذ دخالتگر و مستبدان     

                                                   
٧٦- Martin Offenbacher, Konfession und soziale Schichtung. Eine Studie 
über die wirtschaftliche Lage der Katholischen und Protestanten in Baden, 
Tübingen/Leipzig 1901. 
٧٧- Troeltsch 

  :شويم با توصيف ادبي جاندار از استبداد پروتستاني کالوني در شهر ژنو در اثر زير آشنا مي -٧٨
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چـه  : پرسش اکنون اين اسـت    . کند  تر مي صاين موضوع پرسش خود را باز مشخ      
شد که قشرها بـورژوايي در منـاطقي دارا اقتـصاد پيـشرفته بـه اسـتبداد                 

 هايي کردند که معموالً     فشاني نيدند و در راه آن جا      گرو )پيوريتانيستي(ديني   پاک
گويـد کـه بايـستي بـرا       ماکس وبر در اينجا مـي آيد؟  کمتر از اين قشرها برمي    

ــرمايه ــ درک راز جهــش س ــا رو رابط ــه ةدار در اروپ ــان روحي ــه در  مي ا ک
، يعني رابط         پروتستانتيسم جلوه  ميان يک امر به    ةگر بود و تالش عملي اقتصاد

او در اينجـا روبنـا را بـر    . الح مارکسي روبنايي با زيربنا ماد متمرکز شد  اصط
 گذاشت، روح همچـون  "روح"گويد عزيمتگاه را بايستي      بيند و مي    زيربنا مقدم مي  

 کـه  کاتوليکي در اين نبوده است   ةپروتستاني با روحي   ةتفاوت روحي . کار ةروحي
جهـاني  -هـا بـه زنـدگي ايـن     تانها با جهان بيگانه بودنـد، امـا پروتـس           کاتوليک
کـشي   مـاکس وبـر در اينجـا دسـت رو پارسـايي و رياضـت          . داشتند دلبستگي

دار  پروتستاني با رشـد سـرمايه   ةروحي ةگويد راز رابط  گذارد و مي    پروتستاني مي 
ـ  ةجا بـرا توضـيح رابطـ   ن او در اي. جست د باي  نکته  اين ست در را در  ي ميـان  علّ

 اسـتفاده   ٧٩»قرابت انتخـابي  «دار از اصطالح      ايهاخالق پروتستاني و رشد سرم    
دار در مقطـع تـاريخي     سـرمايه :توان گفت ، که در توضيح آن چنين مي کند  مي

 را پروتستانتيـسم بـه عنـوان سـائق ايـدئولوژيک خـود         خاصي در نواحي خاصي     
پروتـستاني   ةگرود، چون با روحي     ميدار به پروتستانتيسم      کند؛ سرمايه   انتخاب مي 

گيرد، به بياني ديگـر    حس اين قرابت در کجا صورت مي      . کند   را حس مي   قرابتي
! خانـه؟ نـه     ؟ در کتابخانـه؟ در عبـادت      يابـد   بودش مي  کجا   درق اين انتخاب    ئسا

گويـد اخـالق    مـاکس وبـر مـي   . قرابت انتخـابي در زنـدگي عملـي اسـت       ةزمين
                                                                                                          

نـشر  : پـور، تهـران   ، ترجمة سيروس آريـن )کاستليو و کالون(وجدان بيدار   اشتفان تسوايگ،   
 .۱۳۷۶فرزان 

٧٩- Wahlverwandtschaft / elective affinity 
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ن بـه انـسا  نظـم و منـشي    پروتستاني در زندگي عملي به لحاظ مـصرف و کـار            
جهاني آن - تاريخي جهشِبرشگاهدارانه در     سرمايه دهد که در قرابت با منشِ       مي

جـود دارد و ايـن روحيـه خـود        پروتـستاني و   ةا برا پذيرش روحي      زمينه .است
  .برد دار را پيش مي انگيزد که سرمايه منشي را برمي

 در امروزه بسيار از مورخان با برنهشت او در مورد نقش اخـالق پروتـستاني            
هـايي از ايـن    دار جديد در اروپا موافق نيستند و بر واقعيـت       گير سرمايه   شکل

، پيش از پروتستانتيسم نـوع پـسالوتر رشـد            سرمايه: گذارند  نوع دست مي   دار
ا با سـنت عميـق کـاتوليکي، چنانکـه      ر نواحيخود را آغاز کرده بود، از جمله د      

از طـرف ديگـر نبايـد    . شـود   آغاز مينبايد فراموش کنيم که عصر جديد از ايتاليا      
فراموش کنيم که در آلمان به عنوان مهـد پروتستانتيـسم، انقـالب کليـسايي از              

دار  توان ميان پروتستانتيسم و سـرمايه   نمي کالً .شود  مانده آغاز مي    نواحي عقب 
ـ       ا علي برقرار کرد، ايـن را امـا مـي            رابطه خاصـي بـه    ةتـوان گفـت کـه روحي

دار برا رشـد خـود بـه مـنش و           دهد و سرمايه    و و جهش مي   دار نير   سرمايه
اين منش بايـستي از مـذهب برخيـزد، زيـرا در آن      . فرهنگ خاصي نيازمند است   

 دينـي بـود و   عميقـاً گير بـود، فرهنـگ    دار در حال شکل عصر که سرمايه 
و با شـور  توانست فراگير شود، مگر آنکه توجيهي ديني داشته           هيچ منشي نمي  

  .درآميخته باشدديني 
. انتقادها به ماکس وبر، اساس روش کار او درست و علمي است            ةبا وجود هم  

کنـد و     ا را طـرح مـي       ها تاريخي فرضيه    ها تجربي و بررسي     داده ةاو بر پاي  
او پس از بازنمـايي  . کند تر مي نهد که گام به گام آن را دقيق پرسشي را پيش مي   

دار کـار را تمـام شـده          تاني و جهش سرمايه   قرابت انتخابي ميان اخالق پروتس    
را " روحيـه "در معنـا  " روح"بينـد کـه مفهـوم       الزم مي  ويژه  بهاو  . کند  تصور نمي 
دار  گيرد که فصل سرمايه   او جنسي به عنوان روحيه را در نظر نمي        . تدقيق کند 

 .برسددار  سرمايه ةرا بر آن بيفزايد، تا از آن طريق به نوعي به نام روح يا روحي        



 ١٥٣  |ايدئولوژ ايراني

او از ايـن  . دانـد  آن مـي  ةاو درک از اين مفهوم را نه آغازگاه تحقيق، بلکه نتيجـ         
هـا   ماند، در پديدارشناسي روح، آنجايي که فيلسوف در جملـه          نظر به هگل مي   

گويـد کـه حقيقـت فلـسفي، نـه در ابتـدا راه                آغازين پيشگفتار اين کتاب مـي     
  .نمايد رخ ميپژوهش بلکه در پايان آن 

  اين روش قـرار دارد در برابرِوستدار  روش د .   او از ابتـدا بـا برنهـشت  
هـا و   ا از نکتـه   آيد، مجموعـه    ناپرسايي به دليل دينخويي پيش مي     

کنـد و     بينـد، مطـرح مـي       برداشتها را که در خدمت اين برنهشت مي       
ها ديگـر     داند نمونه    الزم مي  تنها ،نويسد  ا مي   تازه ةالهرگاه مق 

، تا تأکيد بيشتر بـر برنهـشت خـود            ما برشمرد از جهالت فرهنگي    
خواست با روشي همچون ماکس وبر پـيش رود،           اگر مي . کرده باشد 

ناپرسـايي بـه دليـل     ةتوانـست ايـد   کـرد؟ او مـي   بايست مـي    چه مي 
   را به عنوان فرضيه در پشت ذهن خود داشته باشد، امادينخويي

  در مـورد  نظـر دادن . بايست موضوع کار را محـدود کنـد    نخست مي 
 درست هم اگر    .کل تاريخ قومي خاص يا ديني خاص نادرست است        

نخـست بـا دورانديـشي و تواضـع     ، بسته به موضوع،  بايد مثالً باشد،  
علمي برشي خاص از تاريخ را موضـوع تحقيـق قـرار داد، در فـصل       

 سمت آن برش را به برش پيشتر وصل کرد و در            ،ديگر از تحقيق  
  .ر حرکت کردت  نظر عموميگذاشت پيش

   بايـست، پرسـش محـور خـود را مطـرح         در گام دوم مـي    دوستدار
مـشکالت ايرانيـان بـا       ةريـش : کرد، پرسشي مثال به اين صورت       مي

ــد  ــصر جدي ــست مظــاهر از ع ــه،  چي ــشکالتي ب ــژه م ــهوي  در  ک
  ها فرد و اجتماعي دارند؟ ها آزاد عرصه

     بـدان  کـرد کـه مـشکالت         بايـست مـستدل مـي       او در گام سوم مي
  .اند گردند که ايرانيان روح عصر جديد را درنيافته برمي
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    تـوان   بايست اثبات کند که روح عصر جديد را نمي        در گام چهارم مي
  .بدون پرسشگر فلسفي دريافت

     بايست برنهد که ايرانيان در آغاز عصر جديـد هـيچ     مي  در گام پنجم
  . امکان و استعداد برا پرسشگر فلسفي نداشتند

 جو علـت کنـدذهني فلـسفي         بايست در گام ششم پي      دار مي دوست
کـرد و بـه    شد و در اين مرحله اين برنهشت را مطرح مي ايرانيان مي 

کنـدذهني فلـسفي ايرانيـان ريـشه در تربيـت          رسـاند کـه       اثبات مي 
  .شان دارد ديني

     کرد که مشکل در کليت اسـالم   بايست اثبات مي   او در گام ششم مي
گـردد، نـه      در مقطع آغازين عصر جديد برمي      آن   ها  شکل ةدر هم 

  .فقط به اسالم ايراني
  بايست در گام هفتم از راه تحليل دين اسالم و فرهنگ مبتني              او مي

کرد کـه قرابتـي انتخـابي      بر آن در مقطع آغاز عصر جديد اثبات مي        
رسايي و ناداني فلـسفي بـا اسـالم از يکـسو و از          وجود دارد ميان ناپ   

  .و دانايي فلسفي با رويگرداني از اين دينسو ديگر پرسايي 
  زد ميـان   ا تطبيقي مـي  بايست در گام هشتم دست به مطالعه   او مي

 مسيحيت با نظر به وضع و حالـشان         ويژه  به ديگر   ها   دين اسالم با 
 عصر جديد و بعد بـه طـور کلـي، تـا دريابـد کـه مـشکل                   عدر مقط 

ند يا به دين بـه      ماندگي ذهني را بايستي به ديني خاص برگردا         عقب
او در اين مرحله ناگزير بود نظر در مورد علت پيـشرفت    . طور کلي 

غرب پيش گذارد و اثبات کند آنچه غربيان داشتند ما نداشـتيم و بـر     
کرد   غيرغربي نيز توجه مي    ةها عمد   بايست به جامعه     او مي  .عکس
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 ماندگي و ناپرسـايي در    نگريست که آيا به عنوان نمونه عقب        و درمي 
  ٨٠.يي چينيان توضيح داددينخوتوان با  چين را مي

      شـود  کار مشکل، تازه آغـاز مـي     . رسد  تحقيق در اينجا به پايان نمي .
گـشت و از قـول دکـارت بـه            تازه برمي  بايست  دوستدار در اينجا مي   

 عمل" گفتار در روش  "گفت که حال بايستي به اصل چهارم          خود مي 
 امـور و استقـصا را   ۀم شـمار در هر مقـا «دين معنا که بکوشم     بکنم،  

ـ  چنان کامل نمايم، و بازديد مسائل را بـه انـدازه    ي سـازم کـه   ا کل
  ٨١».مطمئن باشم، چيز فروگذار نشده است

ها برشمرده شـده را   انتقاد به دوستدار اين است که برا اثبات نظر خود گام  
ممکن است طرح ديگر برا تحقيق در مورد موضـوع ذهنـي            . برنداشته است 
هـا برشـمرده شـده در بـاال را            حتما الزم نيـست عـين گـام         و دوستدار داشت 

ايم که بـه هنجارهـا    برداشت، اما هر کار کنيم، در صورتي علمي رفتار کرده        
علمي وفادار باشيم، از جمله به صورتي که دکارت مطرح کرده اسـت و وبـر نيـز     

ر بپرهيـزيم و  وپيشدانهد که از  اسلوب دکارتي برمي. آن پيش رفته است  ةبرپاي

                                                   
منصبان، يعني همان  اند و صاحب  چيني هيچگاه کاهنان در قدرت سياسي نبودهدر جامعه کهن -٨٠

ماکس وبر در توصيف نخبگان کنفوسيوسي جامعة . کردند نخبگان، سرنوشت کشور را تعيين مي
با وجود اين، جامعة . کردند گرا بودند و ديندار توده را تحقير مي نويسد که اينان عقل چين مي

طول کل تاريخ آن دچار مشکل امتناع تفکر بدانيم، اگر همچون دوستدار تفکر چيني را بايستي در 
  .واقعي را تفکر شاخص عصر روشنگر اروپايي تصور کنيم

  :ها بنگريد به در مورد برخورد تحقيرآميز نخبگان چيني به دين توده
  Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, in: Gesammelte 

Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 1920, S. 431. 
وجـو حقيقـت در علـوم، ترجمـة      رنه دکارت، گفتار در روش درسـت راه بـردن عقـل و جـست        -٨١

هـا جيبـي،    محمدعلي فروغي، سير حکمت در اروپا، تهران، سـازمان کتـاب          : محمدعلي فروغي، در  
 .۳۷۰. ، ص۱. ، ج۱۳۴۰
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امور بديهي بدانيم، موضوع پيچيده را تجزيـه   ةحقيقت را در آغاز فقط ارزشي ويژ   
 ها خود نظمي هدفمند دهيم      ضح برسيم، به آگاهي   اکنيم تا به اجزا ساده و و      

و سرانجام اينکه چه در تجزيه و چه در ترکيب توجـه کنـيم کـه چيـز از قلـم         
  .نيفتد

، تأکيـد خـود   سـازد  د را بر دوستدار به طور مؤکد روا مي   انتقا ةاين نحو آنچه  
  .فرونگذار است و پرسشگر هيچو بر فلسفه 

  
پژوهشي را روشمندانه پـيش بـرد و مراحـل کـارش و             بحث با کسي که     . ۷۶

ها درهـم     بحث. آن، روشن باشد، به نسبت ساده است       ةپرسش مرکز هر مرحل   
عکـس قـضيه را در مـورد        . شوند   مي نپيچند و موارد اختالف به خوبي روش        نمي

 چنانکـه ايـن     - بايستي ابتـدا فکـر او را سـاختارمند کـرد          . توان ديد   دوستدار مي 
  . سپس به نقد نکات و آنات آن پرداخت- نوشته از ابتدا بر اين قرار پيش رفت

رفت، در جـايي   گونه که در بند پيش آمد، اگر دوستدار گام به گام پيش مي             آن
مانـدگي   بات اين نظر بپردازد که ناپرسايي فلسفي ما علـت عقـب  به اثبايست    مي

اروپـا بـه دليـل    : درکـ  مـي بايـست ثابـت      عکس اين موضوع را نيـز مـي       . ماست
چنـين سـخني يـا سـخت         .اش در پرسشگر فلسفي اروپـا شـده اسـت           توانايي

در بررسـي مـشخص بايـستي از هرگونـه          . نگرانه است يا سـخت انتزاعـي        ساده
مانـدگي يـا زوال        فلسفه با عقب   ، مثالً "جامعه"با  " روح"ميان  ي  لّع ةبرقرار رابط 

، )طباطبـايي سيد جـواد    ها    در نوشته  (سياسي با فتور حکومتي و تمدني      ةانديش
تاريخي بيان   ة روا نيست که بيان ممکني از حاصل يک روند پيچيد          .اجتناب کرد 

، بـه   . گـر داده شـود   ا علي تلقي شده و به آن بـار توضـيح      رابطه پرسـشگر
  هـا مناسـب،   ا از رخدادها، دستاوردها، موقعيـت     عنوان مثال، حاصل مجموعه   

روا نيـست خـود آن را عـاملي    .  مناسـب اسـت  ها امکانها و     ساختارها، فرصت 
، مـثالً   "ايـم   مانـده   چرا عقب "خودبنياد درنظر گيريم و در پاسخ به اين پرسش که           
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ا اسـت مثـل        کنيم، پرسشگر پديـده   و تصور   " چون پرسشگر نيستيم  "بگوييم  
  :پرسش و پاسخاين  در "آب"

  "زا نداشته است؟ توليد ثروت چرا اقتصاد کشاورز ما اضافه"
  ."چون آب کم داريم"

. گيرنـد   مشخص در رابطه با هم قـرار مـي      امر واقعِ در اين پرسش و پاسخ دو       
ساده اسـت،  يک عامل دهنده   دهد و آن عامل توضيح      يکي ديگر را توضيح مي    

دانشي ما، نياز نيست، آن را به چيز ديگر برگردانيم، کـه اگـر        ةيعني در حوز  
چـرا آب کـم   "جو پرسـش   مثالً اگر پي. شويم چنين کنيم از آن حوزه خارج مي   

 ةگيـريم نـه حـوز       شناسي مـي    اقليم ةشويم، پاسخمان را در اصل در حوز      " داريم؟
تـوانيم بگـوييم    طالح ويتگنشتاين مـي  با استفاده از يک اص    . ها اجتماعي   دانش

.  اسـت ٨٢"پـار   بن ةگزار"يا  " ساده ةجمل"دانشي ما يک     ةدر حوز " آب کم داريم  "
ايـن گـزاره بـه    . ا ايـن گونـه سـاده نيـست     جملـه " ما پرسـشگر نيـستيم  "ولي  

مانـدگي    ، خودشان بـا عقـب     ترينشان  ، که اصلي   اشاره دارد  ها  ا از عامل    همتافته
توانيم بگوييم ما پرسشگر نيستيم، چـون نظـام    چنانکه مي ؛  ندشو  توضيح داده مي  

و در توضيح اينکـه چـرا نظـام آموزشـي خـوبي نـداريم،               . آموزشي خوبي نداريم  
 ،کـه از داسـتان مـشهور آن تـوپچي    هفتاد دليلي بياوريم، " هفتاد دليل"توانيم   مي
  .گر است شان هم به تنهايي توضيح دانيم که يکي مي

دهد، بي آنکـه    کليت يک فرهنگ در طول تاريخ آن نظر مي        دوستدار در مورد  
ممکن است در يـک مقطـع       . ا کند   يک بار به محيط زيست اين فرهنگ اشاره       

، که در گزاره      معين، نياز به رجوع به واقعيت      پار به بيـان   ها بن ها بنياد
                                                   

٨٢- Elementarsatz . لودويـگ ويتگنـشتاين بـه قلـم        فلـسفي -رسـالة منطقـي   مة فارسي   در ترج 
نيـز  " گـزارة بـدو  "در برابـر ايـن اصـطالح،    ) ۱۳۷۱اميرکبير، : تهران(سلطاني    الدين اديب   ميرشمس

 .گذاشته شده است
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فکـر  آيد بتوانيم به صورتي مکفـي تحـولي در    چنانکه پيش مي. آيند، نباشد  درمي
سي ساله توضـيح دهـيم، بـي آنکـه هـيچ          - بيست ةفلسفي را مثالً در يک فاصل     

ها تـاريخي بلندمـدت،    در بررسي. نياز به خروج از دنيا فلسفه داشته باشيم   
جزءها گوناگون موضوع کارمـان اسـت،        ة دربرگيرند  کلّ  يک  آنگاه که  ويژه  به

 کـه مـسئله را بـه     کنيمبرا آنکه غلو.  رفتن به اين شيوه نادرست است     پيش
ـ نوئيا، )۲۸بنـد   (توانيم، چنانکه پيشتر کـرديم      کند، مي   خوبي نمايان مي    هـا  تي

ا در مــورد فرهنــگ  هــر گــزاره: را مثــال زنــيم) اســکيموها ( نلنــديســاکن گر
پار در مورد محيط زيست پر از يخ و برف        بن ة بايستي مبتني بر گزار    ها  اينوئيت

  .آنان باشد
  

گـوييم،   ديگر در جامعه سـخن مـي     ة نقش فلسفه يا هر انديش     هرگاه از . ۷۷
 و پـيش  معطوف کنـيم آن ها امکان تأثيرگذار     الزم است توجه خود را به راه      

بـه عنـوان    در اين حال بايـستي      . ش و رشد آن   ها اجتماعي بود    از آن به زمينه   
 ايـن فعاليـت مثـل هـر       .  فعاليتي اجتمـاعي بنگـريم     همچونبه فلسفيدن   نمونه  

بايـد آموزانـده   . به مدرسه نياز دارد فلسفه. طلبد يي را ميها  امکانفعاليت ديگر   
  .اند ها علمي نيز چنين ديگر فعاليت. و آموخته شود

توانيم هم به عنوان يـک   خود انديشيدن را مي  : بررسي کنيم  تر  موضوع را کلي  
دکـارت، بـه    . فعاليت دماغي ناب در نظر گيريم، هم به عنوان فعاليتي اجتمـاعي           

آغازد، بـه درکـي از انديـشه           به شک مي   هنگامي که  در تأمالتش،    ،عنوان نمونه 
ا نيـز کـه حاصـل     انديـشه .  از جهان و طبعـاً جامعـه اسـت        برکندهرسد که     مي

 ة روا نيـست کـه ايـن انديـش    .تأمالت دکارتي ادموند هوسرل است، چنين اسـت   
 در نظـر گرفتـه   منـد   ش کـن  خودبنياد ةهمچون باشند در تحليل اجتماعي    ناب،  

، اش  آن تـوان گفـت، بـودن يـا نبـودن           ة عـاملي کـه دربـار      به مثابه شود، يعني   
انديـشيدن  . ا چنين يا چنان شـود       شود جامعه    باعث مي  اش  نيرومند يا سستي  
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کـه بـر   موضوع بررسي قرار گيرد تواند از اين نظر  به عنوان فعاليتي اجتماعي مي  
در اين بررسي، روا نيست که مفهوم       . ثير دارد ها اجتماعي چه تأ     اليتديگر فع 

" انديشيدن" اگر چنين شود،     .شيندبناجتماعي آن   مفهوم  انتزاعي انديشه، به جا     
يابد همانند يک استعداد ذاتي، که کساني يا آن را دارند يا ندارنـد، يـا از       بار مي 

" پرسـيدن "و " نانديشيد"ها آرامش دوستدار   در نوشته  .بهره  اند، يا کم    آن پربهره 
  .چنين بار دارند

توانيم در  را اگر به عنوان فعاليتي اجتماعي در نظر گيريم، طبعا مي          " انديشيدن"
جايي تحليل خود را بر عامليـت آن مبتنـي کنـيم، يعنـي بـرنهيم نيرومنـد يـا          

اين تحليل، نبايستي خـود را بـه        . معيني دارد  ةچه پيامدهايي در جامع   سستي آن   
بـه کمـک آن   . ي معرفي کند يا از آن چنـين برداشـتي شـود    علّ عنوان توضيحي 

داد، اگـر  " توضـيح "تـوان     ، اما هـيچ چيـز را نمـي        "فهميد"توان چيزهايي را      مي
.  آتـن را در نظـر گيـريم   ٨٣.ي واقعي باشـد ها علّ  منظور از توضيح، تبيين رابطه    

گـر   پرسـش . توان با عزيمت از فلسفه، دموکراسي يونـاني را مفهـوم کـرد              مي
گيرند، يکي ديگر را مفهـوم      فلسفي و دموکراسي در يک پيوند معنايي قرار مي        

کنـد،    آتنـي، دموکراسـي آتنـي را مفهـوم مـي           ةبه همانسان کـه فلـسف     . کند  مي

                                                   
کـار ويلهلـم    ) Erklären" (توضيح دادن "و  ) Verstehen" (فهميدن"گذار صريح ميان      تفاوت -٨٣

علوم انساني از .  بحث را گشود تا فرق ميان علوم انساني و علوم طبيعي را بنمايانداو اين. ديلتا است
کننـد، در   بينند و تفسير مي آورند، به اين صورت که چيز را در متن چيز مي        نظر او به فهم درمي    

مند علـي ميـان دو پديـده     دهند؛ توضيحشان بيان يک رابطة قانون حالي که علوم طبيعي توضيح مي   
، )Erlebnis(گردد که به جان آزمودن است      فهميدن از نظر ديلتا در نهايت به آزموني بر مي         . است

، محاسبه، آزمـايش و مـشاهدة خونـسردانة عينـي اسـت            توضيح ولي بر پاية فرضيه     در مـورد  . گذار
 آخرين دور مهم بحث در . ها مفصلي درگرفته است     ويژه در آلمان بحث     به" توضيح"و  " فهم"پرسمان  

امـروزه نظـر   . پـذيرد  اينک ديگر کمتر کسي مرزکـشي قـاطع ديلتـا را مـي       .  بوده است  ۱۹۷۰دهة  
 .گرا است"توضيح"ها  گرا و روش"فهم"ها  جاافتاده در علوم انساني مکمل بودن روش
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فعاليتي به نام فلسفيدن در آتـن را بـه   گشايد که  دموکراسي آتني نيز متني را مي    
خطاسـت  دهـد؛      نمي "توضيح" را   دموکراسي آتني آتني اما    ةفلسف. آورد  فهم درمي 

 آتن يک تماميت است و بـه ايـن          .اگر فلسفه را علت دانيم، دموکراسي را معلول       
دار هـم جزئـي از ايـن     بـرده . تماميت هم فلسفه تعلـق دارد، هـم دموکراسـي         

 محکـوم کـردن سـقراط بـه         ،تماميت است؛ و رخداد در تـاريخ ايـن تماميـت          
هـستي   ةدهنـد    توضـيح  ،يـک تماميـت   عنـصر از    . نوشيدن جام شوکران است   

ا خـاص      نيست، ساختار و پويش سـاختار آن را از زاويـه            تماميت تاريخي آن 
ا  دهنـده  هـا توضـيح   عامـل . دهـد  کند، اما کليت آن را توضيح نمي    مفهوم مي 

 خـود   ،يي ديگـر  ها  فرهنگها و     چون وضعيت اقليمي يا کنش و واکنش با جامعه        
 کليـت يـا     .شـوند   کننـده تبـديل مـي       يدارهايي مفهوم به پد  ،تاريخ کليت  ةبر زمين 

تماميـت  . تماميت را در همه حال بايستي به صورت مشخص آن در نظر گرفـت           
روا نيست کـه  . ممکن است قو و به اين اعتبار بسته تصورشود، يا ضعيف و باز           

تماميـت، بـه دليـل      . تماميت از پيش، با تعينـي فرسـخت در نظـر گرفتـه شـود              
   .تعيني تام نداردگاه  پويشش هيچ
 پروتستانتيـسم نـه بـه عنـوان عامـل           ، ماکس وبر  ساز  مفهومشناسي    در جامعه 

، يعنـي چونـان چيـز کـه            سرمايه ةدهند  توضيح  ةبرانگيزاننـد  علـت گويـا   دار
هـا انـساني را       دار است، بلکه به عنوان عاملي مطرح است که انگيزه           سرمايه

انـدوز مفهـوم      جـويي و مـال      فهدر داشتن نگاهي ويژه بـه کـار، زنـدگي، صـر           
 .شـود  دارانه خوانده مي ا که نه پيشاپيش، بلکه پساتر سرمايه سازد، نگاه ويژه  مي

دار اختـراع پروتستانتيـسم اسـت، يـا بنـابر       گويـد کـه سـرمايه    ماکس وبر نمي 
توجـه او بـه پروتستانتيـسم در     . اصطالحي قدمايي علت تامه يا حقيقيه آن است       

جه بـه منـشي اسـت در زنـدگي کـه وجهـي از آن عقالنيـت                 نوع کالوني آن تو   
ا اسـت     انـدوز   ا است که در اصل غير عقالني اسـت، چـون مـال              اقتصاد

ا است که کامجويي فرد در آن بـه حـساب             مصرف، حسابگر  ةبدون انگيز 
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عنصر «آن  ،  کوشي و امساک کالوني     در رياضت و سخت   ماکس وبر   . نيامده است 
دار   نمـا سـرمايه     عقالنيـت سـنخ    ةتازانند  بيند، که پيش    يا را م    »غيرعقالني
  ٨٤.شود مدرن مي

تـوانيم   دار و پروتستانتيـسم را مـي     سـرمايه  ةماکس وبر در مورد رابط     ةنظري
توان سخن گفت، مگـر آنکـه بـه     از عقالنيت مدرن نمي: اين گونه خالصه کنيم   

، مگـر بــه آن  تـوان درک کــرد  دار را نمــي سـرمايه . دار توجـه کــرد  سـرمايه 
منـد اسـت، بـا نـوعي         اين عقالنيت تاريخ  . عقالنيتي که در کنه آن است پي برد       

فلسفي خاصي، بلکه با مـنش خاصـي    ةشود، نه با نظري    آغاز مي  ذهنيتخاص از   
  .بينيم در زندگي که تجسم کامل آن را در پروتستانتيسم نوع کالوني مي

 را برانگيختـه و او را بـه         هايي را کـه توجـه آرامـش دوسـتدار           اگر آن واقعيت  
برنهشت امتناع تفکر در فرهنـگ دينـي ايرانـي رسـانده، در نظـر گيـريم و بـه                     

تـوانيم    کار ماکس وبر، مي    ةگير از شيو    موضوع رويکرد داشته باشيم با درس     
فرهنگـي مـا وجـود دارنـد کـه آنهـا را             ةرخدادهايي در تـاريخ خطـ     : بگوييم که 

 در اين حال .ديني فرهنگ را در نظر گرفت      ةقکه سب آنتوان درک کرد، مگر       نمي
از يي فروکاسـت کـه   هـا  موضوع ةا از باورها در بار     نبايستي دين را به مجموعه    

آيـد کـه    آيد تا در مورد آنها حقيقت را بگويد و تنهـا از دانـش برمـي               دانش برمي 
 پـس آنگـاه   ،  بخـوانيم مظهـر نـاداني      پيشاپيش که دين را      روا نيست  .چنين کند 

ديـن،  موضـوع   .  نيـست  طبعـاً . دانايي اسـت يـا نـه       ةم که آيا تقويت کنند    بپرسي
ا کـه   دارانـه   البته در اين مورد که ذهنيـت سـرمايه    .ع زندگي عملي است   وموض

تـوان   ماکس وبر در نظر گرفته، با اين تعبير ماهيتي عملي داشته است، بسيار مي      

                                                   
٨٤- cf. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus, in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, S. 62. 
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دار از  روح سـرمايه ماند، اگر  به هر حال در آن چيز غير عملي مي        . بحث کرد 
  . دار جدا پنداشته شود سيستم سرمايه
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  بخش چهار
 
 

شناسي ماکس وبر، هم فهم رفتار انساني است، هم توضـيح          ادعا جامعه . ۷۸
 چنـين   کننـده   فهـم  شناسـي   مبـاني جامعـه    - اقتصاد و جامعه  در بند نخست    . آن
ر آن است عمـل اجتمـاعي   دانشي است که ب«شناسي  منظور از جامعه: خوانيم  مي

بـا   را به لحـاظ علّـي        عمل اجتماعي  و به اين شيوه      مفهوم کند  را تفسير کرده و   
-تحليلـي  ماکس وبر، فهمِ   ةشيو ٨٥». توضيح دهد   آن و تأثيرها  فراگرد نظر به 

ِ  تحليل و تفسير شده و با فهـم   ،کنش يا رفتار اجتماعي   . گر است   توضيح تفسير
 رخداد و پيامدهايش به لحاظ علي توضـيح داده          ،ي آن ها معناي   پيوندها و زمينه  

در جهـان  بـا آن  گـر   دارد کـه کـنش      معنـايي سـوبژکتيو    ،هـر کنـشي   . دنشو  مي
  فهـمِ  بـا  کـنش   مـشخصِ  اکنـونيِ    هـم  فرق است ميان فهمِ   . کند  يابي مي   سمت

نـوع   ةبا فهـم سـاد    .  کنش است  ها   انگيزه جو  پي ، با فهمي که   گر آن   توضيح
. فهمـيم  ه رفتار شده است، با فهم نـوع دوم علـت را مـي             فهميم چ   نخست مي 
هـا   گر داسـتان کـنش    روايت ،توضيح علمي . فهم است   - انگيزه ،گر  فهم توضيح 

                                                   
٨٥- Max Weber, Wirtschaft und Gesellscahft. Grundriss der versthenden 
Soziologie, Frankfurt/M 2005, S. 3. 
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توضيح علمي توضيح رفتار نه يـک فـرد، بلکـه سـنخي از     . اين يا آن فرد نيست    
اسـت کـه تيپـي      " کامل"گاه   توضيح آن  .است "تيپ"افراد است، توضيح رفتار يک      

 خوانـده   "آل  ايـده "تيپي بـه ايـن معنـا کامـل،          . باشد" کامل"گيرد،   مير نظر   که د 
بـه سـبب     يـا    ،هنـوز  - بررسي گاه که موضوعِ  تصور آن نياز هست آن    به  . شود  مي

ـ           ة تجرب رد در ب  - شماهيت هـا    گـروه  ةنزديک قرار نـدارد، آنـسان کـه در نمون
تصور درست، .  بررسيدنوع نوعي را از راه بررسي افراد متعلق به آن      بتوان  انساني  

  .شود طرفانه حاصل مي بي ةشد با تحليل و تفسير کنترل
پروتستانتيسم بـه   ة ماکس وبر دربارپژوهشِ  که حق داريم انتظار داشته باشيم    

 اجتماعي روشـن   گر کنش   توضيح را از فهم     اودار نوپا منظور      مثابه روح سرمايه  
 چگونـه  وبـر  شناسـي  جامعـه گويايي باشـد کـه برنمايـد     ةکند و همچون نمون 

يـن  ا. فهـم اسـت   -گيرد و نيز به چه معنا انگيـزه         آلي را در نظر مي       ايده ها  تيپ
باز به اين اعتبار  ( را، اگر از آغاز تا سرانجام باز آن     نمايد   بسي پيچيده مي   پژوهش

اش را به پايـان   ريز شده ها برنامه   ماکس وبر تحقيق   تاکه مرگ فرصت نداد     
بدون  ،آن ةنتيج .هايش توجه کافي کنيم م و به شاخ و برگ ظر گيري  در ن  )برساند
 آنچه کـل    ٨٦.شدني نيست  تقرير ،اگر و انتظار انتقاد   -و-زني و پرسش و اما      گمان

آخر مسير آن را معين نموده، فرقي اسـت کـه    پروژه را ممکن ساخته و از ابتدا تا     
اکس وبـر پرسـش   پرسش م. گذارد دار مي ماکس وبر ميان روح و نظام سرمايه      

دارانـه اسـت کـه        دار است، پرسش از پـي ذهنيـت سـرمايه           از پي روح سرمايه   
هـا    ا اسـت کـه در همـه جـا و در دوران              چيز متفاوت از منش سـودجويي     

                                                   
   ويژه مقاله شده در کتاب زير، به ها جمع عنوان نمونه بنگريد به مجموعة مقاله در اين مورد به -٨٦

  :(Hartmut Lehmann)هارتموت لمن 
Wolfgang Schluchter (Hg.), Max Webers Sicht des okzidentalen 
Christentums. Interpretation und Kritik, Frankfurt/M 1988. 
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دار آغـازين،   آلي را برا سرمايه      او تيپ ايده   .مختلف نمودها بارز داشته است    
ـ   دار قرن هفـدهم در نظـر مـي       سرمايه رويکـرد  . کـاود  و را مـي  ةگيـرد و روحي
هايي که رفتار و پنـدار   خيزد، از آموخته  از درون او برميچنين فرد  ةداران  سرمايه

 ،سـودازدگي . او سودازده اسـت . کنند، آن هم به صورتي شورانگيز       او را تعيين مي   
، موفقيـت    ةيـک نـشان   . اسـت آمرزش   دين   ،پروتستانتيسم .دين است  رسـتگار

ا مصرف و شادخوار و آرامـش بيـشتر، بلکـه موفـق          است؛ نه موفق شدن بر    
 موجـود را   ها  امکانخود   ةآلي که با روحي     آن تيپ ايده  . شدن برا موفق شدن   

يــک دار ســاخته شــد،  چنــان در خــدمت گرفــت کــه از آنهــا نظــام ســرمايه 
 او  ها  لتخص ةهم. جو حسابگر خردورز است     کوش صرفه   کش سخت   رياضت

دار را  تيپيـک سـرمايه   ةماکس وبر خاستگاه سـوژ . دنزخي از خو ديني او برمي   
 اسـت، اول و آخـر حـرفش ديـن     دينخـو اين سوژه، . بيند مي کالونژان  در آيين   

  .است
يي را از دوستدار قرض کنـيم و بـه      دينخواصطالح  که  روا باشد   شايد تا حد    

 اصـطالح دسـت گـشتن بـار معنـايي         -به- با اين دست   .ماکس وبر قرض دهيم   
داران  آل سـرمايه   ايـده سنخا که ماکس وبر در نهاد    ييدينخو. شود  دگرگون مي 

زندگي است، کيفيتـي   ةبرنام ةکنند بيند، از جنس منش است، تعيين پيشاهنگ مي 
توجـه بـه    . کند  بودگي فرد تکليف تعيين مي    -جهان-در ةاخالقي دارد، برا نحو   

شـود تـا     ميطمنش به جا بينش، يعني توجه به چيز که بيشتر به عمل مربو  
ــ. کــرد عمــومي مــاکس وبــر اســتشــناخت، همخــوان بــا روي مرکــز  ةمقول

 در تحليل پروتستانتيـسم نيـز       ماکس وبر . است" کنش"شناسي ماکس وبر      جامعه
 بـه عنـوان   او. گيـرد  گـر در نظـر مـي       اش را کـنش     آل موضوع بررسـي     تيپ ايده 

، آغاز شـده آگاهي   ةفلسفافت   ةدورفيلسوف در جايي از تاريخ فلسفه ايستاده که         
ديگـر در  رود و نهاد انساني      ي کنار مي  فلسف ة کانون انديش  ازدارد  شناسي    شناخت

نخـست بـه    ةشود کـه پيـشتر در درجـ    برابر برنهاد به عنوان جهان تصور نمي   
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دار  سـرمايه آل  يي تيـپ ايـده  دينخو. شد  مي در نظر گرفته  عنوان موضوع شناخت    
ـ  پيشاهنگ از هر نظر شديدتر از آني        نهـاد ايرانـي مطـرح در     ةاست کـه در نمون

او مـدام سـر در   . برا او کتاب، يعني کتاب مقدس. بينيم ها دوستدار مي  نوشته
 يـا او نه جويـا علـم، بلکـه جو     . کند  پرسد و شک نمي     او نمي . اين کتاب دارد  
انتيسم فرهنگـي   تست چه شد و چگونه پرو     انتيسم بعداً ست اينکه پروت  .آمرزش است 

 و اين گمان رواج يافت که گويـا پروتستانيـسم مـروج آزادانديـشي و                سر برآورد 
تـوان   دوستي بوده است، داستان ديگر است که در اينجا نمـي           روادار و دانش  

ماکس وبر به پروتستانيسم آغازين در روايت کالوني آن نظر دارد      . به آن پرداخت  
بـوده  برانگيـز      شـک  هـا   پرسـش آن تعصب و کوردلي و سرکوب        ةکه مشخص 

ها پروتـستاني   از دوران حکمراني کالون در ژنو و اختناق و خشونت فرقه  . است
هـا مـاکس وبـر از         يکي از انگيـزه   . اند  در يادها مانده  ا    دهنده  ماجراها تکان 

ا اسـت کـه ميـان آن و کالونيـسم      ها صور   مطالعه در مورد اسالم، شباهت    
اند و جالـب اينجاسـت        ان ديده  اين شباهت را بسيار از پژوهشگر      ٨٧.ديده است 

 و  ٨٨،معطـوف شـده اسـت     وهابيت  به ابن تيميه و      توجه گروه بزرگي از آنان     که
کنـد،   ا که دوستدار توصيف مـي  ييدينخو ،ا است که در آن    اين وهابيت فرقه  

  .تا حد کمال مجسم است
خـتم  " سيـستم "آغـاز شـده و بـا      " روح"دار به روايت ماکس وبـر بـا           سرمايه

بـدبيني  . شود آيد، بيشتر متوجه سيستم مي     ماکس وبر، هر چه پيشتر مي      .شود  مي

                                                   
٨٧- Cf. Wolfgang Schluchter (Hg.), Max Webers Sicht des Islams. 
Interpretation und Kritik, Frankfurt/M 1987, S. 24. 

  :به عنوان نمونه بنگريد به -٨٨
James D. Tracy, Europe's Reformations, 1450-1650. Doctrine, Politics, and 
Community, Lanham, Maryland 2005, pp 304-305. 
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 بـه تـصور او از اينکـه    گـردد   برمـي اش به اوضاع جهان  پاياني زندگي  ةاو در دور  
به هر حال تحليـل او از  . ذاردگ نمي) سوژه(سيستم ديگر جايي برا نهاد انساني      

تـوان بـه عنـوان نـوعي         دار را مـي     پروتستانتيسم همچون روح آغازگر سرمايه    
کارل مارکس نقد اقتصاد سياسـي اسـت،         ةکتاب سرماي . تحليل نهاد معرفي کرد   

  .دار است پروتستانتيسم ماکس وبر نقد روح اقتصاد آغازگر سرمايه ةپروژ
هـايي   ييسـنجش توانـا   ةکند؛ نقد او امـا در محـدود        دوستدار هم نقد روح مي    

منظـور از انديـشيدن هـم فعـاليتي      . ستا" انديشيدن"ديني برا    ةروحي با روحي  
ذهني از جـنس فلـسفيدني اسـت کـه فقـط مقيـد بـه حقيقـت اسـت و از ايـن             

  . در کتاب دين آمده است آني است کهکند که حقيقت پيشداور عزيمت نمي
  

موضوع کار آرامش دوستدار، نـه پـرداختن بـه فردوسـي و ناصرخـسرو و          . ۷۹
ان، بلکه يک فرهنگ اسـت کـه         و ديگر  حافظ و ميرزاآقاخان کرماني و آل احمد      

 ٨٩جمعـيِ  ةسـوژ يک  همچون - بي آنکه آشکارا بگويد و استدالل آورد        -آن را   
ذهنها جزئي و    ةرسد، به عبارت ديگر، همچون ذهني در بر گيرند          برمي همگن

  :اين ديد دو اشکال دارد. ها ذهني مورد روند
ون وجود فرد بررسـي  به وجود يک کُلِ همگن باور دارد که گويا همچ . ۱

  شدني است؛
آگـاهي   ةها فلسف آن با مقوله ةبيند و دربار اين يگانه را همچون ذهن مي    . ۲

  .کند داور مي
تـوانيم   از معاصران مـي   . در اين مورد کسان ديگر با دوستدار همنظر هستند        

سروش سنت را همچـون     . جواد طباطبايي نام ببريم    از عبدالکريم سروش و سيد    

                                                   
٨٩- collective subject 
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 ةتوصـي . گيرد که در آن عقالنيت سستي گرفته اسـت       کلي در نظر مي    يک ذهنِ 
شـده   اين شاگرد کندذهن: شناسانه است ا تربيت آگاهي، توصيه ةفلسف ةاو بر پاي  

ماندگي خود    اعتزال برگردد و از نو عقالنيت بياموزد تا بتواند عقب          ةبايد به مدرس  
کنـد    گيرد که تـصور مـي       ي طباطبايي يک روح ايراني در نظر م       ٩٠.را جبران کند  

اش را بنويسد و نـشان دهـد کـه چگونـه بـه انحطـاط        سياسي ةاگر تاريخ انديش  
شود که شرط مقـدم   گراييده و دچار امتناع تفکر شده، راه عالجي برايش پيدا مي        

پس اين سه تن    .  تاريخِ انديشيده  ا است بنيادسازِ يک     آن مجهز شدن به فلسفه    
ذهني را، مغز را يـا  : اند  در يک چيز مشترک   -ي   دوستدار، سروش و طباطباي    -

: دهنـد  اش نظـر مـي    باز به زبان استعاره شاگرد را در مقابل خود دارند و درباره           
خواند، طباطبـايي معتقـد اسـت کـه            را به تجديد درس اعتزال فرا مي       اوسروش  

 خـواهيم  ا بيدار  با تکانه- البد - را اوفتور فکر شاگرد را که دريافتيم،        ةريش
 از اول کـودن  شـاگرد گويد اين  کند و مي کرد، و دوستدار خيال همه را راحت مي   

  .بوده است و هر چه کنيد مشکلش که امتناع تفکر است، حل نخواهد شد
کـه بايـستي آن را      " خـود "اين سه روشنفکر ايرانـي در تـصور از وجـود يـک              

.  و جـالل آل احمـد      شناخت، با پيشينيانشان همنظرند، از جمله با علي شـريعتي         
فرق نـسل جديـد خودجويـان بـا        . برگردانند" خود"خواستند ما را به       اينان نيز مي  

دهنـد و   نسل پيشين در اين است که امروزيان به عقالنيت بهـا بيـشتر مـي      
احمـد و نيـز    داننـد، ولـي شـريعتي و آل    انحطاط مـي  ةدور افتادن از عقل را نشان 

. داسـتان ديگـر داشـت   " خـود "يش از آنان، اين پ. فرديد تأکيد بر ايمان داشتند    

                                                   
ا  اش از اسالم سياسي نظر دارم، در دوره گير من در اينجا به عبدالکريم سروش در دوره فاصله     -٩٠

دار در خـود   ديـد، عقالنيتـي ريـشه    که متوجه خطر ايدئولوژ ديني شده و چاره را در عقالنيـت مـي       
بعدا او پروژه احيا عقالنيت را دست کم با آن حرارتي که در آغاز داشت پي نگرفت  . فرهنگ اسالمي 

 .و تالشش معطوف به بازساز ديانت در مفهوم فرد و اخالقي و عرفاني آن شد
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ايمـاني  . کند اش غلبه پيدا مي شود و بر سستي شد با عرقِ ملي بيدار مي      تصور مي 
 کشف شد، خود روايتي از اين عرق ملي بود و بـاز ايـن عـرق          ۱۳۴۰ ةکه در ده  

  .آورد ملي است که اين بار سرخورده از ماجراها اخير به عقل رو مي
 قايل به وجود يک ايدئولوژ ايراني شويم که معرفي شدني است با           توانيم  مي

اينکه بازيگر ثابت کل تاريخي که بـه نـام تـاريخ ايـران         : اين دو باور بنياد آن    
 ثابت است و ديگر اينکه اين نهاد به راسـتي محمـلِ يـک      ٩١شهرت دارد نهاد  

ـ      ٩٢نهادگاني اريخ يـک   يا به اصطالحي ديگر ذهنيت است و تاريخ آن همچون ت
  .شدني است ايده يا ذهن بررسي

  
۸۰ .    کـه   پنـدارد   بـديهي مـي    آنچنـان     را "تـاريخ ايـران   "دوستدار يگانگيِ نهاد 

زمين نيـز سـزاوار     -ها دور ايران    کاربست مفهوم جديد مليت را در مورد گذشته       
، چارچوب و مقوله      او بي . داند  مي ايراني  ةباوران نويسي ملت ها تاريخ    هيچ انتقاد

. زنـد  آن است که دست به انتقاد از فرهنگ ايراني مـي        ةپذيرد و در محدود     را مي 
" مـا " او بـار هـر مـسئوليتي بـر دوش           هـا   کتـاب در  . ست"ما"انتقاد دوستدار به    

  .شود گذاشته مي
کنـيم کـه بـه طغـرل      کي است؟ از هوخشتره خطـي رسـم مـي        " ما"منظور از   

ا از آن مثال نام شاه اسـماعيل   طهدهيم و در نق سلجوقي برسد، خط را ادامه مي    
آنگاه شاه شيعه را به رضاشاه و در پايان رضاشاه را به       نويسيم، پس     صفو را مي  

از زرتـشت  : اين خط است؟ يا ايـن خـط  " ما"آيا . کنيم ا وصل مي    اهللا خامنه   آيت
کنـيم، ناصرخـسرو را وصـل         آغازيم، ميان و و ناصرخسرو خطي رسم مـي          مي

                                                   
٩١- subject 
٩٢- subjectivity 
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مدباقر مجلسي، اين يکي را به صادق هـدايت و هـدايت را مـثالً      کنيم به مح    مي
رسانند؟ دوسـتدار   ها معنايي را مي  آيا اين خط  : پرسش اين است  . به مصباح يزد  
 دوسـتدار  هـا  کتـاب يـي کـه در   "مـا "همـان  زندگي تـاريخيِ   .معتقد است آر 
شـود، رو چنـين خطهـايي جـار      گيرد و پيوسته سرزنش مي   مخاطب قرار مي  

  .ستا
سخن دوستدار خطاب به منِ ايراني چنـين   ةگوييم که جانماي با اندکي غلو مي   

. ناصرخسرو چنين و چنـان گفتـه اسـت   ) مثالً(تواني بينديشي، زيرا    تو نمي : است
عنوان ايراني بـا      توان پرسيد که چه ربطي دارد؟ آيا ميان هر ايراني به              خوب، مي 

 و ايراني هر چه کند، هر تربيـت  کسي چون ناصرخسرو ذات مشترکي وجود دارد  
تواند از اين ذات به پندار دوستدار بـدذات رهـايي    و تحصيلي داشته باشد، باز نمي 

  .شدني است  زير توجيهها شکلگرايي دوستدار به يکي از   ذاتيابد؟
   ــه  اوبرنهــد کــه در سرشــت ايرانــي ژن خاصــي وجــود دارد کــه ب

چنـان اسـت   هـا   تصيدهد و ترکيب اين خصو   خصوصياتي پايدار مي  
دوستدار، همچنـان کـه پيـشتر    ولي  .دارد بازميکه او را از انديشيدن     

ــد  ــه شـ ــدها  (گفتـ ــي را  )۴۴ و ۱۲در بنـ ــشکل ذات ايرانـ ، مـ
  .داند از نوع ژنتيک و نژاد آن نمي، افزار سخت

    چيـز اسـت کـه بـا     ) و نيـز عربـي  (در ذات زبان فارسي    برنهد که
 اين جهان زباني بـه سـر بـرد،       خواند و هرکس در     منطق جهان نمي  

  .ا به سو جهان واقعي ندارد اسير در زنداني است که پنجره
  و فرهنـگ ايرانـي بـسته   . برنهد که کل فرهنگ، چنين زنداني است 

  آلوده به سر  است و چنان است کـه هـرکس انـدکي هـم د         ناداني م
. فضا آن نفس کشد، از شر آن مسموميت خالصـي نتوانـد يافـت             

اش از خـصلت   يي آن است و ناداني ذاتي    دينخوگ ايراني،   ذات فرهن 
  .آيد  برمياش ديني
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شـود، امـا او بـه         بـاور زبـاني ديـده مـي         يي به نسبيت  ها  گرايشدر دوستدار   
زبـان را عنـصر از   ، زبـاني نپرداختـه    ةصورتي ويژه به بررسـي جهـان پنداشـت        
ني عمـومي   عقالنـي واقعيـت را بـه نـادا        فرهنگ ديده و مشکالت آن در تبيين        

تـوان    مـي  پـس کـالً  .ا از اين دانـسته اسـت    فرهنگي برگردانده، يا آن را جلوه   
باور دوستدار را به برداشـت او از فرهنـگ برگردانـد، بـه ايـن تـصور کـه              ذات

فرهنگ يک جهان معنايي بسته است و آن را ذاتي است که در طي تاريخ پايدار              
باور فرهنگي دوستدار، چنان افراطي     گفتيم که ذات  ) ۱۱در بند   ( پيشتر   .ماند  مي

  .است که گويي او برا فرهنگ، بنياد ژنتيک قايل است
تـوانم   نمـي " مـن . " تـاريخي "مـا "اسـت، يـک   " ما "،فرهنگ، از ديد دوستدار   

 زمانـه بـه سـبک    تـشخيص بيمـار  . تـوانيم بينديـشيم   نمي" ما"بينديشم، چون  
هـا  "مـن "انديـشيدن   به باور او     .استداللي از همين دست است     ةدوستدار بر پاي  

ها ناتوان از انديشيدن    "من"اين   تاريخي   "ما"، چون   امر ممتنع است  روزگار ما   
امتنـاع   ةريـش : يـابيم  نوعي مـي " من"با اين تقرير، دليلي برا امتناع تفکر   . است

در ذهنيـت دينـي آن اسـت، در    " ما"امتناع تفکر   ةاست و ريش  " ما"، در   "من"تفکر  
  . آنينخودفرهنگ 

  
ـ  درگيـر شـويم  " مـا  "با چيستي ايـن   حال برآنيم   . ۸۱ ـ  ة، آن هـم از زاوي  ةنظري
هـايي را تعريـف       هايش حکايـت    جا نوشته   جادر  دوستدار  چرا روايت؟    .روايت

هـر يـک از   .  ايرانـي ها شخصيتفرهنگ ايراني و  ةهايي دربار کند، حکايت  مي
 بلنـد  ن بلند دانـست، داسـتان  ا از يک داستا توان صحنه  ها را مي    اين حکايت 
  : شدني است  دو حالت فرض،"ما" در مورد آن .فرهنگ ايرانمربوط به 
  اسـت کـه شـرح حـال آن،     ) ا سـوژه (نهـاد   " مـا "آن  : محالت يک

ابتدا آن نهاد   پندار  در اين حالت،    . شود  داستاني است که روايت مي    
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آن بيـان   ةاش داستاني است کـه در بـار   که گزارهنهاد  وجود دارد،   
  . است٩٣نهاد در اين حال زيرنهاد. شود مي

  گزاره بر نهاد مقدم است، يعني گزارشي تـاريخي نهـاد    : حالت دوم
هـا تـاريخي      آن صـحنه   ةکند که پندار بـازيگر همـ        را توليد مي  

  .است
ولـي تفکيـک آنهـا    . برقرار نيست" يا-يا"اين دو حالت، تبايني به صورت  ميان  

و ، ر عمل، تصور در مورد حال و روز کنـوني وجـود دارد      د. اهميت تحليلي دارد  
تـصور از  . شـود    و تـاريخ پيوسـته فـرض مـي         شدهبه تصوير، عمق تاريخي داده      

 آن ماجراهـا  ةکـه همـ  بـرد     راه مي پيوستگي تاريخي به تصور از نهاد پايدار        
برا تکميل کـردن تـصوير کـه از ايـن نهـاد      .  است تاريخي را از سر گذرانده    

  .داند نما مي د که راو آنها را سنخنشو هايي پيدا مي دارد، حکايتوجود 
ـ  ) با فرض حالت يکم(نهاد باشد    ةتواند از زاوي    انتقاد مي  بـا  (گـزاره   ةيـا از زاوي

 گذاشـتني  پـيش براين قرار قالب صور انتقاد به اين صـورت     ). فرض حالت دوم  
  :است
  ).گزاره(است " ب ")نهاد" (الف"

  : روايتيشکلبه 
  .است" ب" دارا ماجراها "الف"

  وجود ندارد" الف"اصوالً نهاد به نام : ۱انتقاد.  
        انکـار وجـود هـر نـوع        : اين انتقاد ممکن است دو شکل داشته باشد

تـوان   يا مي ( موجود است"۱الف"ا  نهاد باشد يا برنهد که در دوره   
ا دگـر   و در دوره   "۲الـف "ا    ، در دوره  )باشـد فرض کرد که موجود     

                                                   
٩٣- sub-jectum, hypo-keimenon 
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توان به نهاد مـشترکي رسـيد و آن       از اين سه نهاد نمي    . "۳الف"مثالً  
کننـده فـرض کـرد، يعنـي همچـون         را ذاتي استمراربخش و تعيـين     

  .کند  خويش را تعيين ميمحمول  که خودموضوعي
   شـده اسـت،      ناقص اسـت، تحريـف    (اشکال دارد   " ب" ةگزار: ۲انتقاد

ـ     ط همـراه اسـت،   غلط است، شرحي گزينشي است، با تفسيرها غل
  ).هانما نيست و همانندها اين سنخ

   الـف، ب اسـت  ": انتقـاد باالسـت   ةا از دو زاوي     که آميزه  ۳انتقاد "
جهـان تـاريخي   در :  صورتاينبه   بيان واقعيت نيست، بيان واقعيت    

دهد کـه تـاريخ و    يابيم و کاوش بيشتر به ما نشان مي     را مي  "الف"
 در واقـع    .شـوند   گـزارش مـي   " ب" ةهايي دارد که با گزار      خصوصيت

ها  محصول تصورها و گزينش  " ب"کند، و خود      توليد مي " ب"را  " الف"
بـاز  " الـف " ةا در بـار     داور  هايي است که به پـيش       گذار  شو ارز 
کنـد و   خود را توليد مـي ) يا ضد قهرمان ( قهرمان   ، داستان .گردند  مي

ساني يا دوراني   کسي، ک  ةا دربار   داور  پيش ةخود داستان توليدشد  
  .شود است که گويا از راه آن داستان به ما معرفي مي

ها  اين زاويه توانيم از     ها دوستدار را مي     در نوشته " فرهنگ ايراني "و  " ايران"
در مورد اسالم، فرهنگ ديني، يونان، غرب و گروهـي ديگـر از          . بررسيمانتقاد  

فرهنـگ  "و " ايـران "نجـا تنهـا بـه     اما ما در اي.توانيم چنين کنيم  نيز مي ها  مفهوم
  . پردازيم مي" ايراني

 ايـن   .نيز چنين است  " فرهنگ ايراني ". نخست يک لفظ است    ةدر درج " ايران"
نـشينند   مـي  ا  گفتمـاني ها ارتباطي هايي معنادارند، چون در شبکه ها، لفظ  لفظ
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ـ   ٩٤، مختلـف برقـرار هـستند    ها  مفهومکه ميان     در ايـن  هـا  مفهـوم  ةمثـل بقي
بـا  . رسـانند   ديگر معنا ميها مفهومگيرند و نشسته در متن، به  ها معنا مي   هشبک

  اين توصيف برد دارند  متني دارند و  ردچنـدپهلو هـستند و   آنها .به اين اعتبار کارب 
هـا   در هر مـصداق، مـصداق  . ها مختلفي دارند    بسته به بافت سخن، مصداق    

کنـد،    اين موضوع صدق مي    ها  فهومم ةدر مورد هم  . وار دارند   ديگر حضور سايه  
مثـالي  . اما در اين مورد خاص در نظر گرفتن اين موضـوع اهميـت خاصـي دارد            

. اين، ايران اسـت . ۲. اين، ميز است . ۱: گيريم  زير را در نظر مي     ةدوجمل: زنيم  مي
 وقتي جملـه را بـشنويم،       . مشخص است  "اين"،  "ميز"نخست، مصداق    ةدر جمل 

يـا بـه    " ميز. "از دو حال خارج نيست    . رد آن را تجسم کنيم    توانيم فضا کارب    مي
کند مثالً با صندلي، و يا همهنگام بـار          ا خاص اشاره دارد که فرق مي        باشنده

بـه ايـن   "، دارا معنـايي اسـت چـون    "اين، ميز اسـت  "در اين حال    . ارزشي دارد 
ار قـضيه بـسي  " ايـن، ايـران اسـت   "گـوييم    وقتـي مـي  ".!گويند يک ميز خوب   مي

ا   کنيم و چنـين جملـه   جغرافي اشاره ةممکن است مثالً به نقش. تر است  پيچيده
اعـدام چنـين    ةممکن است پس از ديدن عکسي از يک صـحن      . را بر زبان آوريم   

ممکن است جمله در مقام تحسين گفته شود، مثالً در اشـاره بـه              . چيز بگوييم 
چنـين ممکـن اسـت بـه        هم. تظاهرات گروهي از ايرانيان عليه مجـازات اعـدام        

در هـر مـورد    ". ايـن، ايـران اسـت     "فردوسي اشاره شود و گفته شـود         ةشاهنام
ا از معناهـايي       دارد، کـه گـرد آن مجموعـه        ٩٥آورد  رو ة، يک هـست   "ايران"

آورد تغييـر      رو ةآورد، هـست    بسته بـه رو   . ديگر به صورتي ضمني حضور دارند     

                                                   
 ۷۱در شمارة " معنا معنا"در مورد ارتباط به عنوان اساس معنا بنگريد به نوشتة من با عنوان  -٩٤

 ).۱۳۸۵پاييز " (نگاه نو"نشرية 
٩٥- intentional core / interntionaler kern 



 ١٧٧  |ايدئولوژ ايراني

 هـر  نزديکـي  ةاللت ضمني، به لحاظ درجد ةکند و متناسب با اين تغيير، آميز      مي
  .شود ، دگرگون ميمند  فعليتآورد رو ة به هستيک از معناها ضمني

تـوان در مـورد هـر مفهـومي        ا را مي    پديدارشناسانه-گفتارکاوانهچنين بحث   
 ة و پــويش هــستهــا مفهــومموضــوع چنــدمعنايي بــودن  عمــومي بــودن .کــرد

موضــوع، بلکــه اهميــت ده گــرفتن ، نــه تــوجيهي بــرا ناديــآورد آنهــا رو
يي ها مفهوم در بحثي چون بحث ما که در آن پا            ويژه  بهدرنظرداشت آن است،    

ا دارنـد   در ميان است که هم در برش زماني چندمعنا هستند و هم عمق زماني        
فرهنـگ  "يـا   " ايـران "در مـورد    . کنـد   که آنها را به صورت شاخصي تاريخي مـي        

روا نيـست  . گـوييم  ي بـدانيم کـه از چـه سـخن مـي      در هر مـورد بايـست     " ايراني
  . به سادگي به معنا ديگر آن سرايت دهيم،يک معنا آن ةمان را دربار داور

را در نظـر  " ايـران . " معنـا اسـت  گونـه مفيد برا بحث ما تفکيک ميـان سـه        
ا در    مـثالً بـه ناحيـه     . مشخـصي اسـت    ةگاهي منظورمان از آن باشـند      :گيريم

در . نامنـد  گوييم اينجا را فالت ايـران مـي    کنيم و مي     اشاره مي  جنوب غربي آسيا  
بـه  . کنـيم   تـاريخي پيـرو مـي      ةشد  گذار پذيرفته   اين نامگذار از يک عنوان    

ا از    توانيم از فرهنـگ ايـران نـام بـريم و زيـر آن مجموعـه                 همين صورت مي  
يـک  محـصول   در ايـن حـال فرهنـگ ايـران          . ها فرهنگـي را بفهمـيم       پديده

 آن مجموعـشان  که اجزائي است، نام نوعي است از جنس فرهنگ، با  بند  هبست
در هـر مـورد محـصول     " فرهنگ ايران " ةيا بست " ايران" ة بست .سازند  را مي نوع  

نيرويـي  . بنـد يـک کـنش خنثـا نيـست           بسته. بند است   نوعي خاص از بسته   
ا    ا در گوشـه   کند ي   گذارد، چيزهايي را حذف مي      گفتماني چيزهايي را در آنها مي     

 و سـرانجام  بخـشد  کند و کال به درون بسته نظم خاصـي مـي   از بسته پنهان مي 
 .دهـد  ها مفهومي قرار مـي  ها بسته کل بسته را در کنار اين گروه يا آن گروه    

خوب است، بد است، پـسنديده اسـت،        : منظم دارا بار ارزشي است     ةاين بست 
 بـر ايـن قـرار يـا     .رشکستگي اسـت  ناپسنديده است، باعث غرور است، اسباب س      
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آورده بـه آن   آگـاهي رو  ةا که هست شناختي دارد و هستي     مفهوم بار هستي  
در حالـت دوم مفهـوم بـه     . شود  دهد، مستقل از آگاهي پنداشته مي       را تشکيل مي  

گفتمـاني آن   ةا که ساخت و بافت آن را زمين يک برساخته اشاره دارد، برساخته   
ــار ارزشــي داردکنــد و در ح تعيــين مــي ايــن تفکيــک، . الــت ســوم مفهــوم ب

  :در واقعيت، مفهوم. ا تحليلي است گذار فرق
    آورد آن    رو ةحتّا اگر هـست   (شناختي دارد     به نوعي بنياد هستي

يک توهم باشد، آن توهم به عنوان توهم هستي دارد و اين هـستي          
  ،)دهد خيزد، نشان مي خود را در نيرويي که از آن برمي

 ةبرپايــ - دســت کــم - چــون (اق آن يــک برســاخته اســتمــصد 
هايي   گذار  ترين حالت، فرق     که مثالً در ساده    هايي است   گذار  فرق

ميان اين و آن، پايين و باال، کوچک و بزرگ و هماننـدها             هستند  
  ،)هااين

   ةهـايي و بـه انگيـز        ترجيح ةکه طرح ساخت آن برپاي     و سرانجام اين 
 ةبرانگيزاننـد ،   برسـاخته   و خود  ت گرفته يي صور ها  ارزش يابي  بودش

  .حسي ارزشي است
شناختي آن اصل گرفته شـده و     هستي ةمفهوم، چه بسا سوي    ةدر گزارش دربار  

 آن ناديـده گرفتـه شـده يـا چنـين          بودن و ارزشي بـودن     اراده و قدرتْ   ةبرساخت
 ةشـيو . گـردد  شـناختي آن برمـي    هـستي شود که همه چيـز بـه بنيـاد          وانمود مي 

هـا آرامـش    در نوشـته " فرهنـگ ايرانـي  "و " ايـران "ي چون يها  مفهومبست  کار
 گـزارش او، گزارشـي اسـت        .گر اسـت    روشن اين گونه گزارش    ةدوستدار نمون 

در اينجـا  . چنـين و چنـان اسـت    فرهنـگ ايرانـي  / ايران : يک نهاد پايدار  ةدربار
هـايي   ارهگـر گـز   نهاد وجود دارد که ثابت است و دوستدار انگار فقـط گـزارش         

ايـن نهـاد، زيرنهـاد اسـت، در      . گردنـد    برمي داست که در نهايت به خود اين نها       
در رخـداد ذات خـود   . شود کند و هيچ از آنها متأثر نمي    عمق رخدادها عمل مي   
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ـ         را مي  ،       : عربهـا  ةنماياند، مثالً در رخداد چـون حمل دينـي  بـا چنـين رخـداد
  . شود، چون ديني بوده است مي
  

آبـاد   محمـود دولـت  " کليدر"خوانيم، رماني مثل  رمان بلند را مي   وقتي  . ۸۲
شويم که گسترش داستان، باز شدن شخصيت         را، معموالً با شخصيتي مواجه مي     

کنـد،   انکشاف آن، انکشاف اين است و ايني که خود را به رو ما باز مي              . اوست
ـ در . کنـد  شخصيتي است که جامعيت او جامعيت داسـتان را تـضمين مـي              ةنمون

گـي   در مفهـوم يک    "يک" از اول تا آخر يکي است،        "محمد  گل" ،آباد  رمان دولت 
، چنانکه آرامش دوستدار  نامه در معنايي زندگي  آرامـش  " همـان " سال پيش ۵۰ا

 سال پيش است و چنين کسي هماني اسـت کـه امـروز سـخنش را           ۲۰دوستدار  
  .خوانيم اش را مي شنويم و نوشته مي

گويـد کـه      گونه سخن مـي     همان" فرهنگ ايراني "و  " ايران"ز  آرامش دوستدار ا  
 ".هـا  کلميـشي "کند، يا بهتر است بگوييم از    حکايت مي  "محمد  گل"آباد از     دولت

کل کردار و پندار و گفتار او به حساب شـخص           . استمعيني  شخص  " محمد  گل"
 "محمـد  گـل "همان قدر " محمد گل "،در فصل نخست داستان   . شود  او گذاشته مي  

" محمد گل"آورد،  هم تا جايي که به ياد مي   " محمد  گل. "است که در پايان داستان    
 در هر فصلي به ياد دارد که در فـصل پيـشتر در مـورد            طبعاًنويسنده  . بوده است 

در جمعـشان يـک   " هـا  کلميـشي . "شخصيت مرکز داستانش چـه گفتـه اسـت     
. ت فـرد اسـت  شدني بـا شخـصي    که قياس داردي   شخصيت جمع آنان اند،    طايفه

ـ          يادشان مي  )در داستان  (تا جايي که  " ها  کلميشي"  ةآيـد و مـا خواننـدگان بـر پاي
هـا ديگـر    انـد کـه آنـان را از طايفـه       آيد، هويتي داشته    روايت راو يادمان مي   

هـا انـساني    توانند در مـتن سرگذشـت   ها ماد هم مي     پديده. کند  متمايز مي 
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 در رماني به همين نـام اثـر ايـوو آنـدريچ             درينا ةپل رودخان . شخصيت پيدا کنند  
 به سبک اين رمان شايد بتوان داسـتان بلنـد          ٩٦.باشخصيتي است  ةچنين پديد 
ا ديگـر     مرکز آن مثال ميدان انقالب باشد، يا در نمونه        " شخصيت"نوشت که   

  .ارگ بميا و سيمان شهر ر  ة، يا کارخانگلي تبريز شاه
وسـط داسـتان، ناگهـان نويـسنده بـه          فـرض کنـيم در      . به کليـدر بـازگرديم    

مردمـي هـستند از ديربـاز     ة ويـژ هايي را نسبت دهـد کـه     ها خصوصيت   کلميشي
کنيم که دچـار تنـاقض    در اين حال به نويسنده اعتراض مي. شهرنشين و متجدد  

مبنا اعتراضمان اين است که ممکن نيست در طول زمـان روايـت             . شده است 
برا شهرنشين شدن و متجدد شـدن      .  شوند دگرگونداستان، مردمي تا اين حد      

 بنـابر  ، اما گردش زمان از اين فصل به آن فـصل داسـتان          باشدقرني الزم   شايد  
و يا فـرض کنـيم کـه شخـصيت          . شايد به سال هم نکشد     گر آن   شيوه روايت 

يـک   ديگر شود و مثالً حرفهـايي زنـد شـبيه       از سنخ ايلياتي داستان به يکباره     
در ايـن حـال نيـز اعتـراض         . تـن    از اميرحسن چهـل    شخصيت شهر در رماني   

بـاز بنيـاد    . کنيم که قهرمان داستان دچار مـشکل دوشخـصيتي شـده اسـت              مي
 در زمان کوتاهي کسي تا اين حـد عـوض           نيستممکن  : اعتراضمان زمان است  

  .شود
. شـوند   ها شخصي و گروهي ثابت فـرض مـي          هايي کوتاه هويت    برا دوره 

کنند، هر چند مـا مـدام بـه           موع اين فرض را تأييد مي     ها روزمره در مج     تجربه
در ايـن حـال مـثالً       . خوانند  خوريم که با فرض ثبات هويت نمي        موردهايي برمي 

 بـا وجـود   .گوييم، به هيچ وجه انتظار نداشتم که فالني چنان کنـد کـه کـرد        مي
 ا که طـول    يزمان ةباز در   ها  شخصيتها و     آمدها عادت به ثبات هويت      خالف

                                                   
 .گردانده استپل رودخانة درينا را رضا براهني به فارسي بر -٩٦
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باور نياز داريم تا بتوانيم جهت خـود را در            ما به حد از ذات    ،   انسان است  رعم
بـه  ، به لحاظ ادراک زمان در چـارچوب عمـر آدمـي،    اگر جهان . جهان پيدا کنيم  
ا جار بود و هيچ      رودخانه،  آن سان که هراکليت گفته است     ،  شکلي محسوس 

 پيوسته راهمان را گم   چيز در آن وضع ثابتي نداشت، ما مدام سردرگم بوديم و          
بـاور   انتقاد بـر ذات   .  ثابتي هم وجود نداشت    "ما"در اين حال البته     . کرديم  مي

        رد آناساسـا انتقـاد بـر نـوع مابعـدالطبيعي آن اسـت و نـوع بلنـدب . ِ  ذات بـاور
کـانوني هـر     ةپنـدارد هـست     شناختي است کـه مـي       نگرشي هستي ،  مابعدالطبيعي

ا است کـه ممکـن    باور ت  باور بلندبرد، ذا    تذا. ا جوهر ثابت است     پديده
باور مبتني باشد يا نباشـد؛ امـا بـه هـر حـال                شناسي ذات   است آگاهانه بر هستي   

  .گيرد ها را در درازمدت هم ثابت در نظر مي پديده
ا کـه داسـتان يـک رمـان معمـولي در آن جـار اسـت،               زماني ةدر محدود 

ِ  بتثا .برد اشکالي ندارد    باور کوتاه   ذات تنهـا اشـکالي نـدارد،    ها نه    هويت پندار
ـ  . توان داستاني را تعريف کـرد       نمي آنتوان گفت بدون      بلکه مي  ثبـات   ةبـر زمين

آور آفريـد از دگرگـوني    هـا هيجـان   تـوان صـحنه    هاست که مي    نسبي پديده 
خـالف انتظـار اسـت و        ةهنر، نمايش پديـد   . ا از آنها    ناگهاني يکي يا مجموعه   

  . طبق انتظار پيش روندها جريانآن جايي معنا دارد که اکثر خالف انتظار 
 ةآبـاد در بـار   بـار اول از گـزارش دولـت   . خـوانيم   رمان کليـدر را دوبـار مـي       

  و گـوييم چنـين و چنـان شـد          مـي . رسـيم    مـي  اوبه درکي از هويت     " محمد  گل"
، انهشـجاع ( چنـين و چنـان رفتـار کـرد     در جريـان آن رخـدادها  ، که "محمد  گل"

شـجاع، احـساساتي،    (، آدمي است با ايـن خـصوصيات         ...)حساس، شورشگرانه باا
گـل  "شناسـيم و فـرق او بـا        را هم مي  " ماه درويش "در جريان داستان    ). شورشي

رمـان   ةبا خواندن دوبـار   . رسيم  بار اول از گزاره به نهاد مي       .يابيم  را درمي " محمد
گوييم   مي: کنيم  يه مي توسط نهاد، گزاره را درک و توج      : کنيم  برعکس حرکت مي  

چون چنـان اسـت چنـان    " ماه درويش"محمد چون چنين است، چنين کرد و         گل
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کنـد، از ايـن    برا ما ذاتي نترس دارد و هر چه مي     " محمد  گل. "رفتار را داشت  
خورده است، ذاتش جبـون اسـت    در عوض، ترس " ماه درويش ". خيزد  ذاتش برمي 

  .شود مدام سرشکسته ميو چون جبون است، 
بـا نهـاد آشـنايي ديرينـه       . ايم  ما داستان ايران را ظاهرا بارها و بارها خوانده        

 ةبرسـاخت " ايـران "نهـاد   . شـود   خوانـده مـي   " فرهنگ ايرانـي  "يا  " ايران"داريم که   
شود کـه   شود و تصور مي اين امر فراموش ميمعموالً . آن است ةهايي دربار  گزاره
بـرد در مـورد       باور کوتـاه    ذات. خيزند   برمي "ايران"از دل نهاد    " ايران"ها    گزاره
در مورد فرانسه، در مورد عـراق، در مـورد کردهـا، در مـورد اسـکيموها و           (ايران  

 عمومي آن در    ها  گرايشتوان مثالً گفت که       مي. موجه است ) همانندها اينها 
گويي احتيـاط   يدر اين مورد هم البته بايستي در کل       .  سال اخير چه بوده است     ۲۰
آنچـه اشـکال   . ها ثابت و ترانـسندنتال نـساخت      ها کلي اصل    د و از جمله   کر

ها فراتاريخي در مـورد    گفتن جمله که با   است،  باور بلندبرد     ذاتاساسي دارد،   
به شکلي صريح يا ضمني، به آن ذاتـي پايـدار نـسبت    " ايران"نهاد چون تاريخ  

  .دهد مي
  

ردار و پنـدار و گفتـار او        يک شخص است و کل ک     " گل محمد "گفتيم که   . ۸۳
، "شـخص "ا پراهميـت در مـورد    نظريـه . شـود  به حساب شخص او گذاشته مي    

او موضـوع شـخص را در چـارچوب بحـث يگـانگي و      . جـان الک اسـت    ةنظري
 شخص با خودش يکي است و اين با خود يکي بـودن      ٩٧.کند  اختالف مطرح مي  

اني فـرد در طـول   از ديـد الک اينهمـ   . گردد  در نهايت به آگاهي شخص برمي     
بـودگي شـخص را    ماند و همين ثبـوت اسـت کـه بنيـاد شـخص            زمان ثابت مي  

                                                   
٩٧- John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (1690), Book 

2, Chapter XXVII: Of Identity and Diversity. 
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هويـت  . بودگي اسـاس مـصداقي يکـساني دارنـد          بودگي و آگاه    شخص. سازد  مي
شخص، همان خود خودآگاهي فـرد  . او ةشخص همان برد را دارد که حافظ    

ـ «خودآگاهي، يعني آگاهي بر آگاهي، بـه بـاور جـان الک             . است اخود يکـسان  ب
مفهوم شـخص، بـه    ةها اجتماعي در بار  در نظريه . است» ماندن موجود معقول  

ا نسبيتي دارد و اساس آن بـودن در      عنوان نمونه در نزد هگل، مفهوم، چيستي      
گيـرد کـه او را بـه عنـوان شـخص              اجتماعي است که با فرد در نسبتي قرار مي        

مشهور است، برشناسـي  " حافظه ةنظري"جان الک، که به      ةدر نظري . شناسد  برمي
گيـريم، در   اش در نظر مـي  ما ديگر را آگاه بر آگاهي. گردد به خودشناسي برمي  

گيريم و بـه ايـن اعتبـار او را خـود          او را ثابت مي    ةقياس با خود، کانون حافظ    
توانيم بگـوييم،     مي" محمد  گل" ةنمون ةبر اين قرار، دربار   . دانيم با خود يکسان     مي

او کردارها و پندارهايش را بـه عنـوان      ةدار و پندار خود آگاه است، حافظ      او بر کر  
انـد، امـا آن    اند و اگر چه آنها متغير بـوده        او ثبت کرده  " خود"کردارها و پندارها    

ما با اينکه در درون او نيستيم، اما از بيرون بـر ايـن امـر      . ثابت مانده است  " خود"
  .کنيم آگاهيم، چون قياس به نفس مي

"   است، يک فرض اساسي زنـدگي      شخصاني، تنها يک ايده   " با خود يکي بودن 
چيـز  .  محيط اجتماعي امروز در فرداسـت   گير در جهان و بازيابيِ      برا جهت 

کانت برا فهم واقعيـت اصـلي را    ةا است که به گفت  ورزانه  از نوع داور تأمل   
کنـيم و    ض مـي   ثـابتي را فـر     مـا خـود   . سـازد کـه در واقعيـت وجـود نـدارد            مي

سـازند، بـه آن    ا از کردارها را که يک زندگي منحصر بـه فـرد را مـي        مجموعه
شـويم   ما حتّا آنجايي که با يک موجود دوشخصيتي مواجـه مـي  . دهيم نسبت مي 

کنـيم و ايـن قالـب، خـود،      به نوعي آن دو شخصيت را در يک قالب تـصور مـي     
يشه کسي هست کـه     هم. شود  هويتي دارد که به يک جسم محض منحصر نمي        

در پـس دو شـخص      . دو شخصيتي است و آن کـس در هـر مـورد يکـي اسـت               
  .همپيکر هم گويا شخص ديگر نهفته است
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شود،   خود که ساخته مي   . سازيم و هم خود ديگران را       ما هم خود خود را مي     
ـ      تأثيرهايي مي . ا واقعي است    پديده . شـود  آنهـا سـاخته مـي      ةگذارد و خود برپاي

 خيابـان سـعد سـاکن اسـت،         ۶ ةچهر احمد که در ساختمان شمار     منو" خود"
شـود،   آن ساختمان در طول زمان بازسـاخته مـي      . همچون محل سکونتش است   

ـ     مدام چيز ديگر مي    مانـد و منـوچهر     بـاقي مـي    ۶ ةشـمار  ةشود، همهنگام خان
،    : تواند بگويد که هميشه اقامتگاه ثابتي داشته اسـت          احمد مي  خيابـان سـعد

  .۶ ةشمار
آن  ةحال آن گذشته و آينده اسـت، گذشـت  . ا خودويژه است    ، همنهشته "خود"

در . دهد آن ما را به گذشته و حال آن رجوع مي      ةآن است و آيند    ةحال آن و آيند   
 ةنظري"اعتبار نسبي   . يابد که يک بار برا هميشه باشد        ا ثباتي نمي    هيچ لحظه 

، در اين است که به شخص بـه         آن جان الک است    ةبرجست ة، که نمايند  "حافظه
کند، آن هـم    را حفظ مي  ا  يي که گذشته  "جا"نگرد، به عنوان      عنوان محفظه مي  

  .شود  مسئول آن گذشته پنداشته مي شخصمسئوالنه، مسئوالنه از اين نظر که
دارنـده و   دارا يک خود است، يک شخصيت است، در هر آن نگه    " محمد  گل"

ا  ا است، سـابقه   نما آينده   ا است و پيش     شتهگذ ةفرادارنده است، يعني ساي   
. ها خـود اسـت   او مسئول کرده. کند  آن سابقه، انتظار ايجاد مي     ةدارد و برپاي  

ها در مورد آنهـا چنـين خـصلت و     سرايي  نيز در داستان  " فرهنگ ايراني "و  " ايران"
، ار يـک محفظـه اسـت      دفرهنگ ديني ايراني در روايـت دوسـت       . شخصيتي دارند 

ـ شـود و حـال و آينـده نيـز در حفـاظ آن قـرار دار        ا در آن حفظ مي      اشتهگذ . دن
اند و افقي در پيش و پس خود ندارند        ها فرد نيز در اين حفاظ گرفتار        حافظه

  .آن فرهنگ فراتر رود ةشد تثبيت ةکه از افق يک بار برا هميش
  

خـصيت  شـويم، او ديگـر ش      آشـنا مـي   " محمـد   گـل "که با   " کليدر"در آغاز   . ۸۴
" محمـد  گـل "او آنچنان قوامي يافته که بتـوان گفـت          " خود"ا دارد،     گرفته  شکل
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روايـت، چـارچوبي   . گيـرد   اتفاقي صورت نمي   ،يابي  شخصيت. چنين و چنان است   
 کـه  شـود  آغـازيني حاصـل مـي    ةآن چارچوب، از آن ايد. کند  برا آن تعيين مي   

ـ   ةايد. آن است  ةکنند  گسترش ملموس  ـ آغازين در ايـن معن روايـت،   ةا را در نظري
 ةنتيجـ "گذارده با آنچـه نتيجـه يـا در موردهـايي              پيش. گويند   مي ٩٨گذارده  پيش

 ةگـذارد  پـيش . شود، فرق دارد، دست کم بـه لحـاظ تحليلـي        خوانده مي " اخالقي
دهـد، نظـم در معنـا     داستان کليدر اين است که مرد ايلياتي تن به نظـم نمـي           

 روند داسـتان     گذارده  اين پيش . قدرت در ايلش   ةساختار فراتر از ساختار جاافتاد    
ا چون برتر صفاتي از قبيـل   "ها اخالقي نتيجه"کند، داستاني با   را تعيين مي  

، اينکه رهبـر مـردم بايـد از دل مـردم درآيـد و          شجاعت و مقاومت و شورشگر
را " ارتجـاعي "اگـر  . هايي ديگر از ايـن دسـت       مسائل آنان را بشناسد و حکمت     

 بدانيم و آن گونه که مرسوم اسـت    کهنه و ميرندهها گرايشساختارها و صفت  
داسـتان   ةگـذارد   تـوانيم بگـوييم کـه پـيش         را بگذاريم، مي  " انقالبي"در برابر آن    

  .هستند" انقالبي"ها اخالقي آن  است، ولي نتيجه" ارتجاعي"
. گـذارده و نتيجـه يکـي هـستند        در داستان دوسـتدار در مـورد ايـران ، پـيش           

داستان نيز نـشان  . انديشد   است، نمي  دينخوا است که چون       گذارده، سوژه   پيش
  .انديشد  است نميدينخودهد که او چون  مي

دوستدار در برابر روح، آن گونه که در مـورد مـاکس وبـر گفتـيم، سيـستم را                    
کننده است، سيستم هم اگـر وجـود داشـته         روح، از ابتدا تا انتها تعيين     . گذارد    نمي
  .د، توسط روح متعين شده استباش

بر سيستم بـاور داشـت، امـا چنـين          " روح" ةکنند  ماکس وبر هم به تأثير تعيين     
. دار  پـاگير سيـستم سـرمايه      ةديـد، دور    ا ويـژه مـي      تأثير را تنها در دوره    

                                                   
٩٨- Premise فرض نيز خوانده شود تواند فرض يا پيش که مي. 
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ماکس وبـر معتقـد نبـود هـر جـا کـه       . سيستم که راه افتد، ديگر راه افتاده است       
 کند، مردم نخست بايد به اخالقـي شـبيه بـه اخـالق              دار رشد   بخواهد سرمايه 

  .پروستاني بگروند
  

تشابهي ميان آرامش دوستدار با جواد طباطبـايي        وجود  به  ) ۷۹بند  (پيشتر  . ۸۵
 برا اين که فکر اين سه تـن را بـه مـوازات      . و عبدالکريم سروش اشاره کرديم    

شده در ادبيـات   دت عاانگار  دوگانهطرحي متناسب با  در عين حال     بخوانيم،   هم
به جـا   . سخن نگوييممجردبهتر آن است که از يک روح   ايراني پيش گذاريم،    

خـوانيم و در   مـي " روح"گيـريم کـه آن را    هگلي در نظر مـي  Geistيک نوع   آن  
گذاريم، چيز که ضـد آن اسـت،     مي Widergeistيا   Ungeistمقابل آن يک    

تـوان روح را      مـي . اسـت " وحپـادر "روح است، ضدروح اسـت،      -روحي است که نا   
ــاديني     ــا آن را ذات نه ــت ي ــر گرف ــي در نظ ــي مثبت ــا ارزش ــگ در معن فرهن

ِ ايرانـيِ دوسـتدار،      . فرهنگ است  ةتصور کرد که زايند   ) وار  سوژه( در ايدئولوژ
نامـد، درآميختـه      اش مي   روح ايراني از ابتدا با پادروحي که و آن را خو ديني           

. آورد کامل آن ضد فرهنگ را به دنبال مـي         ة، غلب ها بر ايران    چيرگي عرب . است
 ةايـن فـساد، سرچـشم     . روح، ديگر فاسد شده و هيچ اميد به نجات آن نيست          

ايرانـشهر آغـاز     ةدر نـزد طباطبـايي روح ايرانـي بـا انديـش           . امتناع تفکر است  
شـاه بايـستي   : شود که در آداب کشوردار ايران باستان تجلـي يافتـه اسـت      مي

تواننـد ايـن روح را        ها نمـي    عرب. مدار باشد و در آباد ملک بکوشد      عادل و مرد  
در نهـاد   . امپراطور آنان به فرهنگ کشوردار ايراني نياز داشته اسـت         . بکشند

هـا اشـرافي    وزيران برخاسـته از خـانواده  . يابد وزارت، حيات اين روح تداوم مي     
در داستاني کـه طباطبـايي      پادروح  . کنند  کهن ايراني، از روح ايراني پاسدار مي      

اند که ايـران   آنان. ها ترک است   فرهنگي مهاجمان و سلسله     کند، بي   روايت مي 
شـود و در عـصر جديـد،     سنت فکـر دچـار تـصلب مـي    . کنند فرهنگ مي را بي 
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آنجايي که ايرانيان بايستي بينديـشند، بـه نظـر طباطبـايي دچـار امتنـاع تفکـر                  
روح، ذات ديـن اسـت،   . سروش ديـن اسـت    موضوع محور در داستان     . اند  شده

  .کند در شريعت فربه شده، پادروح بر روح غلبه مي. پادروح، اعراض آن
تفاوت فکر دوستدار با طباطبايي و سـروش در ايـن اسـت کـه نجـات روح از         

آن دو تن ديگر، راهي بـرا نجـات يافتـه      هر يک از    . داند  پادروح را ممکن نمي   
شـکند و   استان چيرگـي پـادروح، طلـسم آن را مـي    طباطبايي با يادآور د   . است

 بـر  معتزله بفرستد، تا با عقـل اعتزالـي        ةسروش بر آن است که روح را به مدرس        
پادروح چيره شود و راه خود را در جهان معاصر پيدا کنـد؛ بـه ذات ديـن بگـرود،       

  .ديندار بماند، همهنگام مدرن شود
  

است، داستاني اسـت  " کاملي"ان  کند، داست   داستاني که دوستدار تعريف مي    . ۸۶
گيرد، هم حال را و هم به نوعي آينده را، زيـرا فـردا را     که هم گذشته را در برمي     

چـون ذات مـا     : ذات دينخو ايرانـي    ةا بر پاي    بيني  کند، پيش   بيني مي   نيز پيش 
 اگـر داسـتان دوسـتدار را،      . چنين است، در آينده نيز نخواهيم توانست بينديـشيم        

ِ تـاريخيِ       از روايـت   ٩٩تحليلي تـاريخ   ةي که آرتور دانتو در فلسف     بنابر تحليل  گـر
در نظـر گيـريم،     " کامل"باور عرضه کرده، اين گونه يعني به صورت داستان            ذات

  .فهميم کارکرد آن را بهتر مي
  در آينـده  کها  اکنوني و ادامه  ا و     دارد، گذشته  اول و وسط و آخر    داستان  

خص شداسـتان، در شـکل مـ      . شـود   فهـوم مـي    آخـر بـا رجـوع بـه اول م          .است
شـود و تـا    داستان بلند است، داستاني که از زرتشت آغاز مـي     اش،    شدني  روايت

. شـدن ايرانيـان اسـت    اصليِ داستان مسلمان ةميان. يابد انقالب اسالمي ادامه مي   
                                                   

٩٩- Arthur C. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge University 
Press 1965. 
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کنـد کـه از    دوستدار به هر چيز که در اين سرزمين رخ داده، معنايي عطـا مـي       
تـوانم خـودم را       منِ ايرانيِ امـروز نمـي     . شود  ستان بلند برگرفته مي   متن اين دا  

. ها اين کتاب، بنگرم       بفهمم، مگر اين که بر خود، از موضعي در آخرين صفحه          
اختالف فکر روايتگران کـالن  . فهمند پايان کار را ولي با رجوع به آغاز کار مي 

نطـقِ معنايـابي و معنـادهيِ       تاريخ، مثال ميان دوستدار و طباطبايي، نه در ايـن م          
،  تاريخي، بلکه صرفاً در شکل و فصل   . و جهت روايت استها شخصيتبند

 قرار است چيز توضيح داده شـود، توضـيح در معنـا بيـان               ها  روايتبا اين   
غايـت  . آيـد  دار برمي دار است و از يک داستان جهت اين توضيح خود جهت   . علت

 کـه  ين توضـيح نـوعي اسـتدالل اسـت       ا. توضيح، توضيح وضعيت اکنون ماست    
در مـورد  . شـود    خوانـده    روايـي استدالل  رواست که   چون مبتني بر روايت است،      

انـد يـا غلـط، و در موردهـا      تـوان گفـت کـه درسـت        صور مي  ها  استدالل
 کيفيت و دامنـه و عمـق محتـوا نيـز      ،يي که در آنها افزون بر صورت      ها  استدالل

مايه و به سـخن   اوت کرد که پرمايه يا کمضنيز قتوان از اين نظر    مهم است، مي  
.  روايي ارزشـگذار سـاده نيـست   ها استداللدر مورد   . اند يا ضعيف    ديگر قو 

 ،گيـرد و در انتهـا خـط      ظنِ نزديک به يقين قرار مي      ، در اين سو خط سنجه    
ربـط   زني پرت و بـي  زني غلط نداريم، آن چه داريم گمانه        گمانه. زني صرف   گمانه

 ةوجورشـدني باشـد و مـا بـه همـ            وجـور و جمـع      اگر داستان کوتاه و جمع    . تاس
توانيم از اسـتدالل روايـي بـرا سـرايت دادن      جزئيات آن آگاه داشته باشيم، مي   

امـا چـه   . يک جريان معنايي از آغازه به ميانه و از ميانه بـه پايانـه بهـره گيـريم         
 را ندانيم و اصوالً نتوانيم کـه    شود اگر داستان بسيار بلند باشد، ما جزئيات آن          مي

ظنـي را کـه از راه آن در   . زني خواهد بـود    بدانيم؟ در اين حال استدالل ما گمانه      
تـوان بـه سـادگي      شود، نمـي    ا خاص زده مي     مورد معنا دوره، رخداد يا پديده     

حاصـلي   گاه بحث بي. پس زد، چون موضوع نه واقعيت بلکه برداشت از آن است     
شـدن    بحث نه با روشـن    . هايشان زننده بر سر برداشت      دو گمان  گيرد ميان   در مي 
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 ةحقيقت، بلکه خسته شدن يکي از دو طرف يا هر دو آنان و سر رفتنِ حوصـل               
  .يابد شنوندگان خاتمه مي

 ةاگر کارکرد استداللِ روايي سرايت دادن يـک جريـان معنـايي از يـک نقطـ             
شود که در ايـن ميـان چـه     ديگر آن باشد، اين پرسش طرح مي      ةداستان به نقط  

هايي که در مسير جريان بـر    شود، نقطه    تاريخي که روايت مي    :چيز اصل است  
شود، يا معنايي که در ذهن روايتگر است و او بر آن سر اسـت کـه          آنها مکث مي  

هايي از آن بنمايد که آن معنـا در ذات جريـان    با شرح داستان و مکث رو نکته    
آن معنا زمـاني مـثال بـا شـنيدن رويـدادهايي و             . ستاصل، آن معنا  . نهفته است 

ا را از   فهـم تـازه  يکبارهها پيشين شکل گرفته و       دانسته ةنشاندن آن بر زمين   
شـود کـه    از آن پس گرايشِ راو ايـن مـي  . ها ديگر موجب شده است     دانسته
، تفـسيرِ    . هايي بيابد که آن معنا را بـه روشـني مجـسم سـازند         نمونه کـارِ بعـد
کـه  بگنجند ا  ها ديگر بدانساني است که بتوانند در نظم تازه  ادها و پديده  رخد

 ةبـا انديـش   . ايـن رويکـرد، طبيعـي و موجـه اسـت          . آفريند  ا مي   آن معنا پايه  
يک پرسش انتقاد پايه اين است کـه آيـا          . توان آن را سنجيده کرد      انتقاد مي 

متعلق بـه يـک   " ب" ة يا پديدو حادثه" الف" ةحادثه يا پديدکه  اصوالً موجه است    
توان هر چند چيـز دلخـواهي را در مـتن يـک         طبعاً مي . داستان واحد تلقي شوند   

گيريم تکه سنگي را بر سطح مريخ، دايناسـور        مثالً در نظر مي   . داستان گنجاند 
نژاد را بـر تخـت رياسـت     زيسته، جلوس احمد    را که پنج ميليون سال پيش مي      

ا   سرانجام قلمي را که در دسـت مـن بـود و لحظـه             جمهور اسالمي ايران و     
به هر حال اينها همـه در مـتن داسـتان بـزرگ جهـان        . پيش جوهرش تمام شد   

توان پيشتر رفت و به نيرو تخيل آنها را در پيوند با هـم قـرار          مي. گنجند  مي
 ة داد که معنايي را برساند، يعني چنان شود که آن چهار پديـده بـه يـک زنجيـر                   

داستان اما فقط ما را در مورد نيرو تخيـل   ةنتيج. عنارسان کشيده شوندروايي م 
معنـا  . افزايـد   اندازد، ولي چيز بر فهم ما از واقعيت نمـي           راو به شگفتي مي   
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، مبتني بر مربوطيتي واقعي است  مربوط نباشـد، از پيونـد   " ب"به " الف"اگر . جد
در جـايي کـه بخـواهيم    . شـود  دادن آنها به يکديگر معنا خاصي حاصـل نمـي   

معنايي را به آنها تحميل کنيم، معموال يکي از آنهـا قابليـت گـرفتن آن معنـا را                   
در اين جاسـت کـه داسـتاني سـاخته          . ا را ندارد    دارد، ديگر اما چنين آمادگي    

پيوند داده و از اين راه معنا داستاني که در اصـل از  " ب"را به " الف"شود که   مي
واقع در زمان حال و معـضل يـا   " ب"اگر . شود تحميل مي" ب"است، به  " الف"آن  

نماد معضلي سياسي و اجتماعي در روزگار ما باشد، بيان تاريخ بـه جـا تحليـل        
مضمون اين تاريخ يک اسـتدالل روايـي        . نشيند  مشخص سياسي و اجتماعي مي    
؟ به همان علتي کـه  "ب"چرا : شود آن چنين مي ةآشکارسازِ علت است که خالص   

" ب"و " الـف "بايـد  : شرطها اصلي درستي چنين استداللي از اين قرار اند       "! الف"
کننـدگي    به يک داستان تعلق داشته باشند، يعني رخدادهايي با قدرت تعيين       واقعاً
واقعاً بر متن " ب" اصلي ها گرايشپيوند زند و   " ب"را به   " الف"آمدها خود،     پي

را بايـد عـاملي برانگيختـه    " الـف "ر اين کـه   و ديگ . پذير باشد   چنين داستاني فهم  
. برانگيزا بمانـد " ب"باشد که چنان زور داشته باشد که تا انتها زنجير يعني تا   

تر باشد، حق داريم به درستي اسـتداللِ   طوالني" ب"و " الف"زماني   ةهر چه فاصل  
ربطـي داشـته   " الـف "ممکن اسـت بـه   " ب"بيشتر شک کنيم، زيرا " ب، زيرا الف  "
علتي نباشد و بـرا توضـيح سـير و سرشـتش بايـد              –اشد، ولي پديداريش تک   ب

اگـر فقـط   . ها ديگر را نيز در نظـر گرفـت    ا از عامل    مجموعه" الف"افزون بر   
را در نظـر گيـريم، در نهايـت حـق داريـم بـه حـدس شـباهتي در                  " ب"و  " الف"

  .  آنها برسيمها گرايش
حتمال وجود يـک شـباهت، کـه تـازه       دوستدار اما در مورد اين چنين نه از ا        

. گويـد  بايد حدود و علت آن بررسي شود، بلکه از همـسنخي قطعـي سـخن مـي      
تغييـر مهمـي    آنچه در نظر او اساس همسنخ شدن است، چنان زور دارد که بي 

تـاريخي اکنـون    ةا در آغاز يا در ميان راه، به لحظـ           در شدت و کيفيت از نقطه     
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ر گفتـارش انـدر سـود و زيـان تـاريخ بـرا زنـدگي        با الهام از نيچـه د   . رسد  مي
مانـد کـه بـر دوش     توانيم بگوييم که تاريخ از ديد دوستدار به بار گران مي           مي

مقـدر  . گيـرد  کند که توان تعيين جهت را از آنهـا مـي   اکنونيان چنان سنگيني مي 
ـ          اريخ است که ما نيز نتوانيم بينديشيم، زيرا آن کساني که ما با آنها در داسـتان ت

 از اوجبرباور دوستدار از تلقـي  . اند بينديشيند  ايم، نتوانسته   ايران همداستان شده  
  .خيزد عنوان بار گران برمي تاريخ به

  
دانـد کـه    کند و امتياز آن را در آن مي تاريخي نيز که طباطبايي روايت مي  . ۸۷

ح فـضل تقـدم طـر   . است، چنين بار گراني اسـت     » انديشيده«ا هگلي     به شيوه 
طباطبـايي  . امکان و امتناع انديشه در فرهنگ ايران از آن دوستدار اسـت             ةمسئل

سياسـي و    ةبدون اذعان به اين موضوع مسئله را کشانده است به مبحث انديـش            
ا  بر آن سر است که با نوشتن تاريخ انحطاط اين انديشه در ايران تکان فکـر   

او بر ايـن اميـد اسـت    . سر سازدفلسفي در مورد ايران را مي  ةايجاد کند که انديش   
که از اين راه نوزايشي پديد خواهد آمـد و ايـران و ايرانيـان از انحطـاط رهـايي                 

انديـشه  «بار گران از ديد طباطبايي انحطاطي اسـت کـه بـا زوال       . خواهند يافت 
ا که گويا روح قـومي ايرانـي    »حکمت خسرواني «حاصل شد، آن    » ايرانشهر

. زمين گـردد – قدرت را داشته که مانع عربي شدن ايرانساخته و زماني آن   را مي 
انگيـز    توانست در زمان قوت ايدئولوژ ايراني قـو و هيجـان            اين برنهشت مي  

پايـان  . ها ملي به سر آمده اسـت        ولي اينک مدتي است که عصر تاريخ      . بنمايد
ها ملي در غربِ پيشرفته پايان جنگ جهاني دوم بـود و در جهـان سـوم          تاريخ

ها ملي در هيچ کجا نوزايش و       تاريخ". بخش ملي   جنبشها رهايي "ايان عصر   پ
دستاوردشـان در همـه جـا افـزودن بـر           .  پديد نياوردند  رهايي و چابکي فرهنگي   

ها ملي همه     نويسي  تاريخ. الملي بوده است    چگالي حماقت ملي و ستيزها بين     
  .اند دروغزن بوده
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راني داستان ايـران را داسـتاني يگانـه کـه           طباطبايي نيز متأثر از ايدئولوژ اي     
او نيـز از ديربـاز خطـي را    . انـد  د آفرين کانوني آن نهاد يگانه اسـت، مـي        نقش

کند از طريق استداللي روايي حال      تصور مي . شود  کشد که به حال منتهي مي       مي
را يافتـه  و هم درمان آن   شناسي کرده و با نگاه به گذشته هم علت درد             را آسيب 

جويـد، البتـه در    او از اين نظر که درمان را هـم در گذشـته مـي             . يابد  ا مي است ي 
بـاور    تـاريخ . کارتر از دوسـتدار اسـت       گرايي متجددانه، محافظه    غالب يک سنت  

کند که    شناسي بروز مي    او به صورت مخالفتش با جامعه      ةکاران  جبرگرا محافظه 
رش مقطعـي را ممکـن   شناسي از راه ب   تمرکزش بر حال است نه گذشته و آسيب       

تـاريخ درسـت   . زنـد  شناسي را کنـار مـي   ولي اين تاريخ نيست که جامعه  . داند  مي
کنـد کـه درمـان درد در مقطـع           ها سنگين مي   شود و بر ذهن     آنگاه بار گراني مي   

رجوع به گذشته اذعان به شکـست در اکنـون اسـت و نـاتواني              . نمايد  ميسر نمي 
رايش بـه واکـاو تـاريخ گذشـته را          فضا کنوني است کـه گـ       ة سازند عموميِ

شکـست  . انديشند و در غم تاريخ نيستند ملتها شاد به آينده مي  . برانگخته است 
را بـه  " چـه هـستيم و چـه بـوديم    "است که پرسش " چه کنيم"در پاسخگويي به   

  .کند پرسش مرکز تبديل مي
يـد مـا از     گو  دوستدار مي  .تر از آن دوستدار است      باور طباطبايي افراطي    تاريخ

پـرداختن تفـصيلي بـه جزئيـات       ةايـم و ديگـر حوصـل        دين بوده  ةديرباز در چنبر  
، زيـر   طرح تاريخ او ساده است، در مقابـل طباطبـايي       . تاريخي اين ماجرا را ندارد    

  .دهد صوير پر راز و رمز از تاريخ به دست ميتفشار متافيزيک هگل، 
  

توانيم اين گونـه       طباطبايي را مي   دوستدار و  ةا از انديش    کننده  وجه تعيين . ۸۸
بازنماييم که بگوييم آنان بي آن که به کار خويش صـراحت بخـشند، نهادگـاني       

)subjectivity (       يک بخش فرد   : کنند  انسان ايراني را به دو بخش تقسيم مي
سازد، فرافـرد و      را مي ) episteme(و تجربي است و بخش ديگر که اپيستمه         
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دانند و اختيـار آن را بـه     اپيستمه را جزئي از روح قومي مي      آنها آن . است" ايراني"
تواننـد نجـات    بر اين قـرار ايرانيـان نمـي   . کنند طور کامل از دست فرد خارج مي   

عنوان ايراني مطرح هستند و در تصور يا واقعيـت کنـار        يابند، چون آن گاه که به     
شان چنـان بعـد     رهچه گيرند، اپيستمه يعني دانستگي نادانسته و بي هم قرار مي  

گشتگي آن، که  يابد که تا تاريخ امکان نجاتي فراهم نسازد، روشن     ا مي   تاريخي
دوسـتدار  . پايان سرگـشتگي اکنونيـان در گـرو آن اسـت، ممکـن نخواهـد شـد            

طباطبايي . داند  گشتگي روح قومي ايراني را بسيار دشوار و حتا ناممکن مي            روشن
او بـه  . شـود  ه انحطاط نجات از انحطاط ممکن مياما معتقد است که با اعتراف ب 

. نگـرد   خواهي و صعود از راه اعتراف به سقوط مـي           نويسي به چشم آمرزش     تاريخ
اند که به راه حل عـصر مـا کـه     هر دو متفکر ما چنان در انديشه رهايي در تاريخ   

زبــان عــصر مــا . دهنــد تــوجهي کامــل نــشان مــي رهــايي از تــاريخ اســت بــي
هـم  . تـاريخ ملـي   ةشدن اسـت نـه مابعدالطبيعـ      ر موقعيت جهاني  شناسي د   جامعه

دوستدار و هم طباطبـايي بـا ناديـده گـرفتن وجـه فـرد و تجربـي نهادگـاني                  
 ايراني فقط وابستگي آنان را به سـنت ديـده و آزاديـشان را از سـنت             ها  انسان
دهنـد و چـشم بـر نقـش تزيينـي و             آنان حال را با گذشته توضيح مي      . بينند  نمي

در طـرح هـر دو نقـد قـدرت         . بندند  باز قدرت مي   ةابزار سنت بر رو صحن    
غايب است، چون آزاد غايب است، و اين از آن روست که آنان وجود فـرد و          

 را از مغزها خودشان و   ها  انسانگيرند و دانستگي       را ناديده مي   ها  انسانتجربي  
 ةپديـد  در دسـت  شـان جـدا کـرده و اختيـار آن را          ها مشخص زيستي   موقعيت

رجوع بـه تـاريخ در بهتـرين حالـت رجـوع بـه             . گذارند   به نام تاريخ مي    رموزم
آيا بـا رجـوع بـه بـودگي تـاريخي      . هاست هاست، مشکل کار ما اما در نبوده    بوده
تـوانيم   عنوان نبـود مـي   بودها و نبودها پي برد؟ آزاد را فقط به  –توان به کم    مي

  . گسستن از تاريخ است، آندرک کنيم، درکي که بايسته برا
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مـا   ةدهـي بـه اراد      سهم تاريخ در وجود مشخص ما و اجبار آن در سـمت           . ۸۹
قدر است؟ هم دوستدار و هم طباطبايي اراده و دانستگي مـا را در برابـر جبـر               چه

هـا    اين باور آنان بر کدام داده     . کنند  تاريخ و منطق تکاملِ روح قومي ناچيز مي       
رسد که آنان چند    شان ممکن باشد، استوار است؟ به نظر مي        تجربي که بازآزمايي  

که مردم ايران وجود تاريخيشان را      اين: اند  يش از اندازه جد گرفته    پندار رايج را ب   
که حکومتي را بر فـراز سـر        ايناند و      به تمامي نشان داده    ۱۳۵۷در انقالب بهمن    

ن را به خـود بازگردانـده   اند که پرچم سنت را برافراشته است و ايرانيا خود نشانده 
توسل به سنت برا توضيح کردار و پنـدار سياسـي مـردم ايـران کفايـت               . است
بـه عنـوان   . سازد و نه محکومان را فکر حاکمان را مي  ةسنت نه جانماي  . کند  نمي

ها نمـاز جمعـه را بـرداريم و بـا روش تحليـل گفتمـان                خطبه توانيم  نمونه مي 
ها را به هم   و گزاره ها  مفهومها    آنچه در اين خطبه   . مشان را بکاوي      کلمه  به  کلمه

اين موضوع را که در ايران فقيهـان بـه    .  منطق مدرن قدرت است    ،دهد  پيوند مي 
ا  حادثـه . ها بتوني در گذشـته  ا دانست با پايه    اند نبايد حادثه    حکومت رسيده 

دود ن حـ توانست رخ ندهد و سـهم تـاريخ در آن در همـا    رخ داده است که مي   
بـا رو کـار آمـدن       . رضاخان بر تخت پادشـاهي بـود      است که مثالً در نشستنِ      

هايي از خود را به نمايش نهاده که پيشتر با ايـن           فقيهان تاريخ اين مرزبوم سويه    
شـود و فقيهـان       گذشته از طريق حـال بازسـاز مـي        . آمدند  شدت به چشم نمي   
کننـد و برفـراز آن       مرقد آقا مي   هر مرقد را که بخواهند    . اند  استاد اين بازساز  

اينک تمام تاريخ اين سرزمين را موقوفه تلقي کـرده و  . سازند گنبد و مناره برپامي 
آنهـا کـار خـود را بـا جـديت      . اند زاده و تکيه درست کرده    آن امام  ةگوش  در گوشه 
 آنان را جـد بگيـريم؟   گرايي   سنت  رواست که ما   تا چه حد   ولي   ؛دهند  انجام مي 
اگـر سـنتي   . شدند ان اگر وجود تاريخي داشتند، به اين بال گرفتار نمي مردم اير 

آنچه شاخص فضا ايـران اسـت       . کردند  ساز هرروزه مقابله مي     بودند، با سنت  
جوشـي اسـت کـه در آن هـر چيـز ممکنـي را        هردمبيلي بودن و بو آش هفت 



 ١٩٥  |ايدئولوژ ايراني

 اکنـون   تاريخ غايب است، گذشته درگذشـته اسـت و        . زنند  اند و به هم مي      ريخته
  .بستي است بسته به رو آينده بن

هـا   ا است جديد و درک آن بيشتر مستلزم درک عامـل   ايران مسئله  ةمسئل
شـان را بـا رجـوع      گرا هستند و سبقه  هايي که گذشته   جديد است و کمتر عامل    

درک ايـن   مـستلزم    هـم ايران   ةمسئلفهم  . توان فهميد   شان بهتر مي      به سابقه 
گـر گـشت و       ا سنت دينـي در مـتن مـدرنيت فعـال و بـسيج              که چر  استمسئله  

ِ و هـم مـستلزم   عنوان تقويت ديـن تعبيـر کـرد،           قو شدن را به     مليِ ايدئولوژ
 مدرنيت چنـين تحريـک و تحرکـي را    که چرا حرکت کنکاش اين موضوع است     

عنوان سازمان    تکنيک به ( ايمان و تکنيک مدرن      موجب شد و چه شد که ترکيبِ      
ا را نشان     پايدار) ساالر مدرن و کاال مدرن      کوب مدرن، ديوان  سر ةو شيو 

  . داد که خالف انتظار بود
است، نـه کاسـتن از      ت جلوه دادن نقد دين      يمنظور از اين سخنان، نه بي اهم      

 ايـن سـخنان برخاسـته از        و همچنـين  . مسئوليت ديـن در قبـال وضـع کنـوني         
ـ   نيهايي    به رشته توجهي    کم  و مـسئوليت آن در قبـال   نست که وضع کنـوني دي

 ممکن است امـروزه     .دنده  ها آن پيوند مي      را به تاريخ و سرچشمه     وضع کنوني 
ي باشـند کـه در تـاريخ       هاي پديـدار  کامل ةجلو ةهايي عرص   اينجا و آنجا، موقعيت   

کند که مـا   هايي ايجاب نمي اما فراواني چنين موقعيت. اند گر شده   دين بارها جلوه  
ا   شناسـي سياسـي و نقـد فرهنگـي          آنها را مبنا جامعـه     ةتحليل پديدارشناسان 

. نخست از آنهـا انتظـار روشـنگر داشـته باشـيم            ةبگذاريم که بجاست در درج    
شناسـانه    اعتقادها نه به صورت مـستقيم و بدانـساني کـه ايـده     وها ها، سنت  ايده

 در سـنت . گذارنـد  ها و ساختارها تـأثير مـي   شوند، بلکه از طريق رابطه     تحليل مي 
يابـد، تأثيرگـذار      وجود آنها وجود دارد، از طريق آنهاسـت کـه احيانـا تـداوم مـي               

 ة بـا يکـديگر رابطـ       تـاريخ  ايده و ساختار در درازنا    . گردد  شود، دگرگون مي    مي
 ةعلي ندارند، آن هم به اين دليل ساده کـه ايـده و سـاختار بـه عنـوان دو پديـد       
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ـ    ههموار. تاريخي مجزا وجود ندارند    هـا و    ضمامي وجـود دارد کـه ايـده       کليتـي ان
 ايـن کليـت انـضمامي را    .متعلـق هـستند  تنيده، به آن  مناسبات به صورتي درهم   

امتناع تفکـر و   . آن و موقعيتي در آن فروکاست      ةآن، يک جلو   ةنبايد به يک سوي   
امتناعي در تفکر، در سطح اجتماعي به عنوان امتناعي در تحرک در مناسـبات و               

  .موجوديت انضمامي داردشدگي ساختارها  قفل
 هـا تـاريخي   اهميت قلمداد کـردن پـژوهش      بي همچنينهدف از اين بحث     

امـروز ايـران در      ة رد اين نظر است کـه کليـد درک و حـل مـسئل              هدف نيست؛
اين تأکيد بر گذشته سرچشمه گرفته است از مطلق کردن وجه           . آن است  ةگذشت

بيتي ظهـور آن را واجـب   گرا حکومت اسالمي و باور به ايـن کـه مـوج         گذشته
دوسـتدار معتقـد    . کرده است، موجبيتي که بايد با رجوع به گذشته بازش شناخت          

است با کشف اين موجبيت به پوچي هر تالشي در ايران برا آغاز دوباره پي                
بريم، زيرا گذشته پيشاپيش امروز و فردا ما را مـسموم و ذهـن مـا را فلـج                   مي

پندارد که انحطـاط فعلـي        او مي . بين است   ل خوش طباطبايي در مقاب  .  کرده است 
تـوانيم طلـسمش را    ناشي از انحطاطي کهن است که چون آن را بازشناسيم، مي       

سـان   ايـن . باطل کنيم و يک نوزايش فرهنگي و تمـدني را در ايـران برانگيـزيم     
بحـث در بـاب    ةبسته ديدن تاريخ و فرهنگ در قرن بيست و يکـم و در هنگامـ    

آفرينـي همراهـي      سروش نيز با ايـن نـوع شـگفتي        . انگيز است   پساتاريخ شگفت 
اصالح مـسير تـاريخي ايـران از راه بازانديـشي آن      ةطباطبايي در انديش  . کند  مي

گـردد تـا      او برمـي  . خواهد مسير تاريخي اسالم را اصالح کنـد         است، سروش مي  
االر سـ  خوانـد ايـن بـار قافلـه       و کاروان اسالم را فرا مي      ،فقه ةآغاز سلط  ةلحظ

  . گرا را بپذيرد و پا در مسير معتزله بگذارد متفکران عقل
  

بين اسـت، نگـاه آنـان بـه      جبرباور تاريخي دوستدار و طباطبايي گذشته   . ۹۰
 مارکسيستي در ايـران     ها  روايتبينشي که پيشتر در قالب      . گذشته دوخته است  
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ينــده بــين بــود و اســاس را بــر وجــوب تحــولي مثبــت در آ رواج داشــت، آينــده
شود، چون بايد بشود و       مي: گفتند   اغلب روشنفکران ايراني مي    ،پيشتر. گذشت  مي

 چـون  ،شود اکنون اين نظر در ميان آنان رواج يافته که نمي    . شدنش حتمي است  
. دهد؛ رازِ امتناعِ حال، در گذشـته اسـت         مان امکان شدن را نمي          شدگي گذشته 

بـين بودنـد    هايي که آينده  انديشهبرنهشت امتناع ناشي از شکست است، شکست   
چه خواستيم و چـه     . دانستند  انقالب مي  ةو ورود به آينده را مستلزم عبور از درواز        

. گــشوده ميــان خواسـت ماســت و آن چــه رخ داد  دهـان  ةامتنــاع، ايــن در. شـد 
شود با از سـرگرفتنِ بـاز در عـالم نظـر       کنند مي   طباطبايي و سروش تصور مي    

داند در تـاريخ هـيچ      امتياز دوستدار بر آن دو اين است که مي         .جبران مافات کرد  
در اروپا نه تکـرارِ يـک   ) رنسانس(نوزايش  . توان دو بار باز کرد      ا را نمي    باز

، بلکه استفاده از امتيازها پيشين در يک باز تازه بود، آن هم نه آنـسان              باز
 مهمترين دسـتاورد فکـر      .هايي تازه از آنها    که در اصل بودند، بلکه در برداشت      

هرگونه احياگر در ايران بازتوليـد بالهـت و         : تثبيت دوستدار اين است    ةشايست
آنهـا هنـوز   . انـد  از اين نظر طباطبايي و سروش در مقابل دوستدار    . فالکت است 

  .کنند به احيا فکر مي
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