متﻬﯿﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻏﺮب/ﴍق :ﺟﺪال ﯾﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ؟

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﺒﺎﺣﯿﺎن

اشاره
اگر گفتوگویی در مقیاس جهانی بخواهد صورت گیرد
چگونه گفتوگویی است؟ چنین گفتوگویی میشود تحت
نامهایی چون گفتوگوی تمدنها ،شرق و غرب یا جهان
استعمارگر و جهان استعمارزده ،طرح شود ،اما آیا چنین
گفتوگویی ممکن است یا ممتنع؟ چگونه میشود امکانی
برای آن گشود.
دیتر میسگلد ،از شاگردان هانس گئورگ گادامر،
فیلسوف آلمانی ،در بارهی چنین گفتوگویی ،با هدف
ایجاد شرایطی که این گفتوگو را ممکن کند ،دیدگاهی
دارد که بر به «رسمیت شناختن شدن» و «در جایگاه برابر
قرار گرفتن» طرف مقابل یا «دیگری» استوار است.
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درآمد
موضوع این نوشته شرایط امکان راستین گفتوگو است و محتوای آن تماما برداشتهایی
است آزاد از بصیرتهایی که استادم دیتر میسگلد 1نسبت به این موضوع داشته است .این
برداشتها را میتوان حاصل حدود دو دهه تلمذ ،گفتوگو و تحقیق پیرامون افکار او دانست.
نخستین بار در اکتبر  2000میالدی بود که با نام و شناسنامه دانشگاهی دیتر میسگلد
در بولتن دانشگاه تورنتو ،مواجه شدم و دیدم که عالئق پژوهشی او چنین فهرست شده
است :هرمنوتیك ،تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت ،فلسفه و جامعه شناسی مدرن آلمانی،
تئوریهای مربوط به حقوق بشر ،مدرنیته و پروژه سیاست رهاییبخش ،و دموکراسی و
هویتهای پساملی .در آنجا ،همچنین ذکر شده بود که او در هایدلبرگ شاگرد گادامر بوده
است و رساله دکتری خود را در فلسفه تحت راهنمائی او درباره «مفاهیم گناه و خودآگاهی در
هستی و زمان هایدگر» نوشته است و در تابستانهای سالهای آغازین تدریسش در کانادا،
سمینارهایی با هابرماس در فرانکفورت داشته است .همین عالئق پژوهشی و پیشینهها کفایت
میکرد که در جایی که او درس میداد ثبت نام کنم و خشنود باشم که کسی را یافتهام که
میتواند راهنمای پژوهشهایم باشد و جز این هیچ انتظاری نداشتم.
به زودی اما دریافتم که او عالوه بر دانش وسیع ،به نحوی تحریكآمیز در صدد بهم ریختن
مرزهای رایج بین معرفتهای مختلف انسانی نیز هست .سیاسی میشد ناگهان زمانی که
مثال
باید فلسفی میماند و یا تاریخی پاسخ میداد زمانیکه در انتظار پاسخی سیاسی بودیً .
وقتی از او درباره ستون فلسفی مدرنیته ،یعنی سوبژکیتویته ،پرسش میشد ،جواب میداد
که شما باید شرایط تاریخی آلمان عصر هگل را بررسی کنید تا بفهمید که چه عواملی باعث
شد که هگل به چنین فرمولبندی فلسفیای از مدرنیته برسد .تشخیص این نکته که میسگلد
یك سکوالر تمام عیار است ،سخت نبود ،با اینهمه ،او یک سکوالر بیتوجه به دین نبود.
تعهدات انسانی مبارزان الهیات رهاییبخش را میستود و گاه حتی فراتر از آن تأکید میکرد
که «من این ایمان مذهبی را دوست دارم» .او همچنین بهشدت تحت تأثیر مارکس بود ،تا
آن حد که خواندن هگل بدون مارکس را کم اهمیت میدانست .با اینهمه ،ولی او به هیچ
رو یك مارکسیست ارتدوکس نبود ،همچون مرلوپونتی و دریدا کمترین نسبتی با ماتریالیسم
تاریخی و جبر تاریخ مارکس نداشت .موضع فکری و سیاسی او نسبت به مسائل اجتماعی و
جهانی هم به سادگی قابل تشخیص نبود .او بیتردید ،یك چپ یا رادیکال به معنای مرسوم آن
نبود ،همچنانکه صد البته ،راست هم نبود .در هر موقعیتی ،موضعی ویژه داشت .زمانیکه
از خانواده و ضرورت بقای آن سخن میگفت ،گوئی یک محافظهکار فرهنگی است که سخن
میگوید و زمانیکه از آمریکا و یا حتی سازمان ملل سخن میگفت ،تو را به یاد گستاخیهای
ناکرده عهد شباب میانداخت .گاه حتی چنان خشمگین میشد که فریاد میزد ،من از این
مرد ،از کوفی عنان نفرت دارم .و زمانی که سئوال میکردی چرا از میان این همه آدم ،کوفی
عنان؟ پاسخ میشنیدی که او سیاستهای دیکته شده آمریکا را پیگیری میکند ولی چنان
مزورانه و گمراه کننده که کسی از آن سردر نیاورد .گاه به نظر میرسید که او محیط دانشگاه را
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اصوال یك فیلسوف ،نویسنده و یا تئوریسین معمول
با میتینگ سیاسی اشتباه گرفته است .او
ً
نبود .پدیدهای بود که آدمی نمیتوانست او را در کنار سایر موجودات قرار دهد و از کنارش
بگذرد.او که نیمه اول عمر آموزشیاش را فلسفی گذرانده بود ،در نیمه دوم گویی از فلسفه
ِ
پیشین گروه فلسفه،
دست شسته بود و به سیاست رهاییبخش گراییده بود .به توصیف مدیر
«پانزده سال نخستی که دیتر به گروه آمد ،سرزنشمان میکرد که آنقدر که باید ،فلسفی
ِ
2
نیستیم .پانزده سال پایانی ،ما را متهم میکرد که زیادی فلسفی هستیم».
ِ
رویکرد نامعمول او به مسائل ،زمانی روشنتر شد که از او تقاضا شد تا دعوتی را که از مرکز
گفتوگوی تمدنها دریافت کرده بود را بپذیرد و برای شرکت در سمینار «مرکز و پیرامون» که
در اصفهان برگزار میشد ،به ایران سفر کند .3او که از ایران چیزهایی میدانست و در زمان
دانشجوئی در آلمان در تظاهرات علیه شاه شرکت کرده بود ،نگران این بود که سفر او و کسانی
چون او در جهت تأیید نظام سیاسی ایران تفسیر شود .او تردید خود از سفر به ایران را در
گزارش کوتاهی که بعد از سفر به ایران در مجله دانشکده نوشت به این نحو انعکاس داد که
"علیرغم وقوف به پی آمدهای انقالب  1979ایران ،دعوت سفر به ایران را زمانی پذیرفتم که
4
رئیس جمهور بوش ،ایران را محوری از محورهای سه گانه شرارت دانست".
تحت تأثیر چنین رویکردهایی به مسائل زمانه ،و سایر ابعاد انسانی تفکر او بود که تصمیم
گرفته شد تا میسگلد  -از طریق نوشتن درباره آراء و افکارش ،ترجمه مقاالتش ،و گفتوگو
پیرامون نگرشهای فلسفی و سیاسیاش – به جامعه دانشجویی و روشنفکری ایران معرفی
شود .تصور چنین بود و هست که در بخش قابلتوجهی از جامعه روشنفکری ایران ،نوعی
شیفتگی پیدا یا پنهان به تفکر غربی وجود دارد .پدیدهای که خود به صورت مانعی در مقابل
اندیشندگی خود باورانه عمل میکند .از اینرو ،ضرورت داشت صداهای متفاوتی  -به ویژه
از زبان کسی که در دامان بزرگان فلسفه غرب پرورش یافته است  -درباره زمینههای عینی
شکلگیری مدرنیته غربی ،بحران تفکر غربی و یا «زوال تمدن غرب» که عنوان سخنرانی مراسم
بازنشستگی میسگلد هم بود ( ، )Misgeld: 2005در ایران شنیده شود .بر اساس کتابها،
مقاالت و کارنامه فرهنگی میسگلد ،مقالهای نوشته شد با عنوان «در باره یک تفکر ،در باره یک
متفکر» که متن ناقصی از آن ،به همراه متن کامل ترجمه مقالهای از او به نام «غیریت اروپا،
علوم انسانی و جامعه جهانی  :تامالتی در برخی اثار هانس گئورگ گادامر» در ماهنامه آفتاب،5
منتشر شد .بعد از آن ،طی سه جلسه (حدود شش ساعت) با او پیرامون تجربهاش در دانشگاه
هایدلبرگ ،دوره دانش جویی او از گادامر و کارل لوویت ،رساله دکتری او در مورد هایدگر (تحت
راهنمایی گادامر) ،سمینارهای تابستانیاش با هابرماس در فرانکفورت ،دیدگاههایش در
مورد هرمنوتیك گادامر و «مدرنیته ناتمام» هابرماس ،تغییر عالقهاش از فلسفه به تئوریهای
سیاسی رهاییبخش و به تبع آن آشناییاش با الهیات رهاییبخش آمریکای التین و در نهایت
مسائل مربوط به حقوق بشر و جهانی شدن گفتوگو شد .پس از گفتوگوها و در جهت قابل
فهمتر کردن آنها ،سه مقاله دیگر از میسگلد در مورد مدرنیته ،حقوق بشر ،گفتوگوی بین
فرهنگها و نیز گزارش کوتاه او از سفر به ایران ،ترجمه شد و حاصل در دو کتاب مستقل
منتشر شد (مصباحیان.)1386 ،
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چند سال پس از آن ،در پاییز  2005میالدی ،همراه یکی دیگر از دانشجویان میسگلد
( ِترور نوریس) ،با او گفتوگوهای دیگری کردیم و نود وشش پرسش را به بحث گذاشتیم.
پرسشهای ما از میسگلد دربارهی ورودش به کانادا و سفرش برای بهدستآوردن نخستین
ِ
ِ
سادبری اونتاریو و تدریس
معدنی سرد و دورافتادهی
موقعیت دانشگاهی در شهر شمالی و
ِ
در دانشگاه تورنتو آغاز شد و بعد به کودکی پرآشوب او در روزهای جنگ جهانی دوم کشیده
شد .بعد از آن سراغ سالهایی رفتیم که او در هایدلبرگ گذرانده بود ،جایی که در آن با هانس
گئورگ گادامر اخالق و هرمنوتیک خوانده بود ،با هایدگر دربارهی هگل و کانت بحث کرده
بود و با هابرماس و کوشش فلسفی او همدلی نشان داده بود .ما این گفتوگو را با موضوعات
ِ
اهمیت حقوق بشر،
سرنوشت کانادا در جهان ،و
سیاسی جهانی مانند رابطهی غرب و شرق،
ِ
ِ
مسائل جهان موسوم به جهان سوم و «بار دیگر در باره چیستی فلسفه» ،به پایان بردیم و در
نهایت آن را در کتابی( )Mesbahian & Norris, 2017شامل یازده بخش مستقل به شرح زیر
تنظیم کردیم -1 :زندگی و آثار -2گادامر و هرمنوتیک -3هابرماس و مدرنیته -4پست مدرنیته
-5رورتی و پراگماتیسمنو -6آموزش -7غرب/شرق ( جنگ یا گفتوگو؟) -8کانادا وجهان
-9چشمانداز جهان سوم -10حقوق بشر -11بار دیگر جدل ( شاگردان و استاد) در مورد
اهمیت فلسفه.
آنچه در پی میآید انعکاس دهنده بصیرتهایی است که میسگلد در مورد گفتوگوی
فرهنگها ،به نحو عام و گفتوگوی بین شرق و غرب ،به نحو خاص داشته است .منابع این
نوشته عمدتا سه مطلب از سه کتابی است که به آن اشاره شد :نخست مقاله «گفتوگو؟ کدام
گفتوگو؟» که میسگلد آن را در سال  2002در همایش مرکز و پیرامون که در اصفهان برگزار
شد ،ارائه کرد ،و در کتاب دیتر میسگلد.از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهاییبخش
منتشر شده است .دوم ،مقالهای از او با عنوان « ،غیریت اروپا ،علوم انسانی و جامعه جهانی :
تامالتی در برخی اثارهانس گئورگ گادامر» ( )Misgeld, 2017که به عنوان ضمیمه گفتوگوها
در کتابی که انتشارات سنس هلند منتشر کرده است ،آمده است .سوم گفتوگوی مشترک من
و ِترور نوریس با میسگلد با عنوان« غرب/شرق ( جنگ یا گفتوگو؟)» که در فصل هفتم کتاب
منتشر شده از سوی انتشارات سنس جای گرفته است .پایان بخش این نوشته نیز مالحظاتی
است ناظر بر شرایط امکان گفتوگوی حقیقی که در جای خود خواهند آمد.

گفتوگو؟ کدام گفتوگو؟
میسگلد این مقاله را با نقل قولی از اوکتاویو پاز آغاز میکند«:ما مکزیکی ها ،همواره در
حاشیه تاریخ زیستهایم .اکنون مرکز یا هسته جامعه جهانی فروپاشیده و هرکسی -از جمله
اروپایی و آمریکایی -یک وجود پیرامونی است .ما همگی در حاشیه زندگی میکنیم ،چون
دیگر هیچ مرکزی وجود ندارد )Paz, 1985: 170( » .او مینویسد کتاب پاز در  1950چاپ شد
و در آن زمان این انتظار وجود داشت که کشورهای آسیا ،آفریقاو آمریکای التین بتوانند
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با کشورهای شمال و غرب موقعیتی برابر پیدا کنند.
استعمارزدایی – برگشت ناپذیر به نظر میرسید ،انقالب
چین به ثمر رسیده بود ،هند -که اوکتایوپاز در آنجا سفیر
مکزیک بود -در تشکیل جهان سوم ،نقش رهبری به خود
گرفته بود .مکزیک از جایگاه و نقش ویژهای که در آمریکای
التین داشت ،و تالش نیز کرد که این نقش را برای چند
دهه حفظ کند ،آگاه بود و اولین هیجانات و فعالیتهای
جنبشهای انقالبی در آمریکای التین بهوجود آمده بود.
فعالیتهایی که بعدها با انقالب کوبا و مبارزات چه گوارا
در سرتاسر قاره ،تداوم یافت ،علیرغم خطرات بالقوه نبرد
تسلیحاتی عظیم یا حتی جنگ هستهای که بین شوروی و
غرب وجود داشت ،شاید هنوز برابری قدرت ،ثروت و اعتبار
فرهنگی میتوانست در سرتاسر جهان رشد یابد .گرچه
تعجبانگیز به نظر میرسد ،اما فرد میتوانست به سر
برآوردن دوره فروتنی و احترام متقابل ،بیش از احیاء مجدد
نخوت امپریالیستی امیدوار باشد.

میسگلد ادامه میدهد که متاسفانه اما ،حوادث روند
متفاوتی پیدا کرد .گرچه ،جهان در واقع بیشتر چندمرکزی
شده است ،اما تمرکز ثروت ،و قدرت سیاسی و نظامی،
به نحوه بیسابقهای در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است.
نابرابری ،به ویژه در آفریقا و آمریکای التین به گونهای
تصاعدی افزایش یافته و با فالکت ،آزرده جانی ،و نومیدی
فزایندهای همراه شده است .بنابراین ،درحالیکه ما خود
چند مرکزیتی شدهایم ،نوعی انسجام جوامع و ادغام
فرهنگها در آمریکا اتفاق افتاده است ،که خود فرایندی از
تجزیه مراکز قدرت متمرکز و انحالل هویتهای ملی و حتی
امپریالیستی موجود است.
میسگلد در این مقاله ،از موانعی که گفتوگوی بین
احتماال
فرهنگها با آن مواجه است سخن میگوید.
ً
مهمترین و تحسین برانگیزترین بخش این مقاله جایی است
که میسگلد از ضرورت اعتراف کشورهای آتالنتیك شمالی
به ستمی که کردهاند ،سخن میگوید و آن را مقدمهای برای
ورود به گفتوگو میداند.
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برای گفتگو با مردم خود
و مردم متعلق به فرهنگها و
تمدنهای متفاوت ،بایستی به
عمیقترین الیههای وجود
انسانی دست یافت؛ نسبت به
رنج و احساس ناامنی انسانها
مسئول و حساس بود .ضعفها
و آرزوها و امیدها را درک کرد.
در مقیاسی جهانی باید
کوششی واقعی صورت گیرد تا
قدرت مسلط زمانمان را وادار
کنیم که درگیر گفتوگو شود.
نگاهی نو و مهربانتر به
همسایگانش بیاندازد و به
فرهنگها و جوامع دیگر ارج نهد.

غرب از نظر تاریخی و
اخیرا ً تحت رهبری آمریکا،
بشریت را چنان قابل دسترس
نشان میدهد که میتوان به
سادگی آنها را کنترل کرد .با
چنین رویکردی ،آشکار است که
فرمانروایی بر مردمانی با
فرهنگهای متفاوت ،بیش از
احترام به آنان ،اهمیت پیدا
میکند.

امپراطوری بریتانیا به طور مثال زیرکانه ،توانایی خود را به عنوان الگوی تمدن جهانی،
تثبیت کرده است .این امپراطوری هرگز از ادعای این نقش خسته نشده است و با زیرکی،
بخشهای زیادی از مردم و شهروندانش را با سیستم حکومتیاش همگون ساخته است.
امپراطوری بریتانیا ،حداقل در غرب از بابت بسیاری از راههای استعماری توسعه درآسیا،
آفریقا و جزایر کارائیب ،که اینک میراثی از ویرانی برای مابه جا گذاشتهاند ،مورد سئوال قرار
نسبتا بی تقصیر جلوه داده شده است .تا چنین است ،امکان گفتوگوی راستین
نگرفته است و
ً
وجود ندارد .میسگلد میگوید ،ضروری است که گروههای سلطه در کشورهای آتالنتیک
شمالی به حضور شرارتی به نام بردگی و استعمار در تاریخ خود اعتراف کنند " .آنها الزم است
علیه اشکال جدید استعمار و نظارت امپریالیستی که اینک رخ نموده است ،اقداماتی انجام
دهند .اما این فقط آغاز ماجرا است .برای ورود به یک گفتوگوی واقعی با مردم خود و مردم
متعلق به فرهنگها و تمدنهای متفاوت ،بایستی به عمیقترین الیههای وجود انسانی دست
یافت .بایستی آموخت که نسبت به رنج و احساس ناامنیای که وجودهای بشری در همه جا
تجربه میکنند ،مسئول و حساس بود .بایستی ضعفهای آنها ،آرزوهایشان را برای مصاحبت
و امیدهایشان را برای همراه شدن در سفری که همه ما در آن با مرگ مواجه هستیم ،درک
کرد .سنتها و فرهنگهایی وجود دارند که این امر را بسیار بهتر از آن دسته از آن مایی که
اخالف تمدنها و جوامع گذشته غربی هستند ،انجام دادهاند .شاید «غرب» هنوز بتواند از
آنان بیاموزد).Ibid( ".
او در این مقاله بحثش را به وضعیت فعلی امور معطوف میکند و بر موانعی که گفتوگو
بین فرهنگها با آن مواجه است و بایستی رفع شود ،متمرکز میشود .از نظر او موانع گفتوگو
راستین بین فرهنگها عبارتند از:
دقیقا میشناسند،
.1در غرب به ویژه در آمریکای شمالی ،بسیاری معتقدند که جهان را
ً
چون تصاویر تلویزیونی منظمی را از نقاطی که با آنها فاصله دارند ،دریافت میکنند .میسگلد
تاکید میکند که این سطح از دانش ما از جهان باید تکان بخورد و به سمت چیزی شبیه
به بیداری ما از خواب غفلت پیش برود .مهمترین گامی که باید برداشته شود این است که
این توهم را که جهان و جوامع دیگر به آسانی دست یافتنی هستند ،به کلی فراموش کنیم.
برای مدتی ،کشورهای منطقه آتالنتیک شمالی ،دچار این توهم بودهاند که همه فرهنگها و
اکثرا با تهاجم و
کشورهای جهان ،دست یافتنی هستند و میتوان در آنها نفوذ کرد .این نفوذ ً
اراده تسخیر رخ داده است  :یعنی دائمیترین شیوهای که «تمدن غربی» نفوذ فرهنگی خود
اخیرا تحت رهبری آمریکا ،به گونه ای،
را اعمال کرده است .غرب به طور کلی از نظر تاریخی و
ً
بشریت را علیرغم پیچیدگیها و تنوعات آن ،چنان قابل دسترس نشان میدهد که میتوان
به سادگی آنها را کنترل کرد .با چنین رویکردی ،آشکار است که فرمانروایی بر مردمانی با
فرهنگهای متفاوت ،بیش از احترام به آنان ،اهمیت پیدا میکند .بنابراین ،این امر فوریت
مییابد که از خود بپرسیم ،چگونه میتوانیم از این وضعیت فراتر رویم و بر آن غلبه کنیم .چگونه
میتوانیم خود را برای یک مواجهه واقعی با آنچه که متفاوت است ،آماده نماییم؟ نخستین
طبیعتا این است که شروع کنیم به فهم آنچه که نمیفهمیم ،و آشنا شویم با وجودهای
گام
ً
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انسانی دیگر که با آنها بیگانهایم .چنین شناختی ،مستلزم
آن است که از دنیای بیش از حد توسعه یافته رسانههای
الکترونیکی از جمله تلویزیون ،گامی به پس برداریم و پا در
دنیای واقعی وجودهای انسانی بگذاریم.

 .2مانع دوم از نظر میسگلد ،ساختاری است.
ساختارهایی که با آنها ،مشکل بتوانیم روشهایی را برای
ارتباط ،مواجهه و دیالوگ تجربه کنیم .سیستمی که ما را از
فکر کردن و از ضرورت بازنگری بخش اعظمی از باورهایمان
در مورد جهان ،زندگی انسانی و روابط بین مردمی که در
این کره خاکی سکونت دارند ،باز میدارد .گفتوگو بین
تمدنها ،فرهنگها ،کشورها و جوامع مستلزم وجود شرایط
برابر است .به عبارت دیگر ،برابری شرط اساسی این نوع
گفتوگوهاست .برای مثال ،گفتوگویی انجام نخواهد
شد اگر از بنیادگرایی اسالمی صحبت کنیم بدون اینکه
از بینادگرایی ارتدوکس ،یهودی و یا حتی مهمتر از آن و
مهمتر از همه ،از بنیادگرایی فرقههای پروتستانی مسیحی
رو به رشد آمریکای شمالی و آمریکای التین ،منطقهای
که بنیادگرایی تحت حمایت حکومتهایی است که نگران
نفوذ جنبشهای سیاسی مذهبی نظیر الهیات رهاییبخش
هستند ،سخنی به میان آوریم.

 .3مانع سوم از نظر میسگلد ،مشکل «به رسمیت
شناخته شدن» است .از نظر او در آمریکا هیچ گونه
همسازی با «دیگری» به عنوان «دیگری» مهم صورت
نگرفت .مکزیک ،یک فرهنگ ،کشور و تمدن مهم دیگر واقع
در جنوب و چسبیده به آمریکا و نیز برزیل و پرو ،هرگز به
عنوان طرفهای مهم گفتوگو به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری در جنوب آمریکا ،و در کل آمریکای التین حائز
هیچ اهمیتی برای گفتوگو تلقی نشدند .میسگلد سپس
اینگونه طرح پرسش میکند که آیا «آمریکای شمالی» (
آمریکا و کانادا ) به طور کلی ،صالحیت گفتوگو با تمدن،
جوامع و فرهنگهای دیگر را دارند؟ و به طور کلی آیا یک
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تاریخ روشنفکری و
توسعه فرهنگی اروپا ،نه فقط با
جستوجو و توسعه ستمگرانه
قدرت سیاسی ،اقتصادی و
تکنولوژیکی همراه بوده ،با تبدیل
دانش و فرهنگ به اسباب توجیه
فتح و ستم نیز مالزم بوده است.
این تاریخ تقریبا رنج سرتاسر
جهان است :قالب تاریکی که بر
دستاوردهای فرهنگی اروپایی
سایه افکنده است.

گفتوگویی انجام نخواهد
شد اگر از بنیادگرایی اسالمی
صحبت کنیم بدون اینکه از
بینادگرایی ارتدوکس ،یهودی و یا
فرقههای پروتستانی مسیحی
آمریکای شمالی و آمریکای
التین ،تحت حمایت
حکومتهای نگران از نفوذ
جنبشهایی چون الهیات
رهاییبخش ،سخنی به میان
آوریم.

ملت ،یک جامعه ،یک تمدن که همواره خود را متفاوت از دیگران تلقی کرده و اینک حتی
بیشتر این تلقی را دارد؛ ملتی که ازنظر اقتصادی ،نظامی – سیاسی و حتی شاید فرهنگی از
هر ملت و جامعه دیگری قدرتمندتر است ،میتواند از تلقی خود به عنوان ،جامعهای برتر و یا
از احساس سروری خود دست بکشد؟ آیا چنین کشوری میتواند از نتایج این ادعا که در همه
جوانب زندگی بشر از همه جوامع و دولتهای دیگر ،برتر است اجتناب کند؟ میسگلد اظهار
تردید میکند که بتوان از این مشکل بدون سعی ورزیهای طاقت فرسا خالصی یافت .از
نظر او ،کوششی واقعی ،در مقیاسی جهانی باید صورت گیرد تا قدرت مسلط زمانمان را وادار
کنیم که درگیر گفتوگو شود .نگاهی نو و مهربانتر به همسایگانش بیاندازد و به فرهنگها و
جوامع دیگر به عنوان نمادهایی از اشکال متفاوت زندگی انسانی و صورتهای متفاوتی از
خودیابی سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی که فی نفسه جالب و قابل احترام و ارزشمندند ،ارج
نهد.گفتوگو نمیتواند صورت بگیرد ،مگر اینکه پذیرش و شناسایی دیگری به عنوان یک فرد
برابر ،پیشاپیش وجود داشته باشد .و این تنها شرط نیست  :گفتوگو نمیتواند موفقیتآمیز
قبال به زیبایی گفته بود) ( ،)Gadamer, 1992آنهایی
باشد ،مگر اینکه ( همچنانکه گادامر ً
که در آن شرکت میکنند ،بتوانند از پیش فرضها و اعتقاداتی که آن را ضروری میپندارند،
رها شوند.

.4مانع چهارم از نظر میسگلد ،استفاده ابزاری از حقوق بشر است .از نظر او دفاع از
حقوق بشر باید از آمریکا آغاز شود.اگر اندیشیدن در مورد حقوق بشر در غرب ،از مسائل ناظر
بر حقوق اجتماعی بشر آغاز شده بود ،و از تجربه هولناک انسانیت زدایی ریشه گرفته بود،
ما امروز به مفهومی از حقوق بشر میرسیدیم که ریشه در حق برای بودن داشت ،بودنی که
به عنوان یک حق تعریف میشد .حق اولیهای که در پرتو آن ،هیچکس احساس نمیکرد که
وجود ندارد و یا نمیتواند ( و نباید ) وجود داشته باشد .حقی که در پناه آن ،هیچکس هرگز
احساس محروم ماندن و بیرون افکنده شدن از فضای انسانیت نمیکرد .ادوارد سعید ،محقق
اخیرا درمورد «آمریکایی بودن» ،یعنی شهروند آمریکا بودن
بزرگ فلسطینی تبار آمریکایی
ً
توضیحی هشدارآمیز ارائه داده است .او با دالیل بسیاری نشان میدهد که در حال حاضر
غالبا طوری تلقی میشوند که
او و کسان دیگری که تبار فلسطینی و خاورمیانهای دارند،
ً
گویی شهروندان آمریکا نیستند ،بیگانگانی هستند که باید اخراج شوند .بنابراین ،ضعف دیگر
درون نظام امپریالیستی خود را نشان میدهد :علیرغم ادعای جهان شمولی و ادعای نگرش
غیرتبعیضآمیز و ضمانتنامههای حق شهروندی ،این ضمانتنامهها میتوانند به سرعت
برای بعضی گروهها شکنندهتر باشند تا برای گروههای دیگر ،و یکبار دیگر این امر نسبت به
موضوعات دیگر فرعی تلقی میشود ،و این امر نشان میدهد که توجه واقعی و جدی به برابری
حقوق شهروندی و یا پروژه عدالت اولیه در درون سیستم امپریالیستی و برای گروههای سلطه
از اهمیت کمی برخوردار است.
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غیریت اروپا؟
وضع اروپا گرچه تا حدی از آمریکا متفاوت است ،ولی این قاره نیز تا آمادگی برای انجام
گفتوگوی راستین موانعی جدی دارد .نخستین مانع شاید این باشد که خود را برتر میپندارد
و دومی اینکه هنوز فروتنانه از پیشینه استعماری خود عذرخواهی نکرده است .میسگلد در
مقاله غیریت اروپا تالش میکند به این دو موضوع بپردازد و تردیدهایی را در مورد غیریت
اروپا ایجاد کند و نتیجه بگیرد که اروپامحوری ظریف در تفکر گادامر درباره اروپا باید کنار
گذاشته شود ،تا راهی برای پرسش از سنتهای اروپایی بر مبنای تجربیات ساخته شده در
جهان سوم باز شود .میسگلد تاکید میکند که تاریخ ظهور تمدن اروپایی و ظهور علوم انسانی
آن باید در متن تاریخ نژادکشی ،انقیاد و بردهسازی آن مورد بررسی قرار گیرد ،و در بخش
مرکزی تفکر خودسنج پاناروپایی قرار گیرد .از نظر میسگلد ،فقط فیلسوفی که تاریخش را
به این شیوه استخدام کند ،میتواند اثرات غرور فرهنگی و افتخار به فرهنگ را ،که هنوز در
خودآگاه پان اروپایی آشکارا خانه دارد ،برطرف سازد و با فرهنگ و ادعاهای آن ،با اصراری
رها از شیفتگی رویارو شود .او تاکید میکند که ظهور روابط دوستانه و همسایهوار بین دولت
– ملتهای ستیزهجوی پیشین ،خود بهخود آنها را از میراث خشونتی که بر دیگران ،یعنی
ملتهای غیراروپایی ،یهودیان ،زنان ،کولیان ،همجنسگرایان و دیگر گروههای ستمدیده و
سرکوب شده اعمال کردند ،رها نمیسازد .خیرخواهی صادقانه نسبت به دیگری (یعنی غیر
اروپائیان و غیر آمریکای شمالیها) ،نمیتواند پیش از این مواجهه خودسنج به دست آید.
از نظر گادامر ،غیریت اروپا ،بر پایه تمایز فرهنگی آن استوار است .تمایز اروپا از
این واقعیت سر برمیآورد که از یك طرف ،تاریخ میراث فلسفی آن ،تکنولوژی و علوم را
به عنوان نیروهایی که اینك سیاره را احاطه کرده به وجود آورده است و از طرف دیگر،
معرفت و جهتگیریهای فرهنگیای تولید کرده است که با روند مذکور سازگار نیست :
جهتگیریهای فرهنگی ،در علوم انسانیای تبلور یافته است که گادامر از آن به عنوان
میراث اروپایی یاد میکند و نه منحصرا دستاورد تاریخ و فرهنگ آلمانی .تا دوره اخیر ،علوم
معنوی (علوم انسانی یا علوم اخالقی) در چارچوب فرهنگهای ملی ،شامل زبانهای
طبیعی و تفسیرهای فرهنگ و سنت توسعه یافتهاند .اگر وجود دولت  -ملتهای اروپایی
که در طول دویست سال گذشته سبب اندوه و تباهی بسیار بودهاند ،با ارجاع به تحقق
فرهنگهای ملی و تکثر صداهایی که دیگر به وسیله تعقیب تفوق ملی و قدرت ،محدود
و محصور نمیشوند ،درك شود ،میتواند به سرمایهای مثبت از خودآگاهی پاناروپایی
تبدیل شود .گادامر وجود یك چارچوب سیاسی را برای اروپا ،که آن را از تاریخ نبرد ملی و
جستوجوی هدفهای امپریالیستی گذشتهاش آزاد میکند ،مفروض میگیرد.
از نظر میسگلد ،بحث گادامر تنها در صورتی میتوانست معتبر تلقی شود که ما
میتوانستیم علوم انسانی را از تاریخی که خود ،بخشی از آن بوده است مجزا کنیم.
تاریخی که از قرن شانزده تا میانه قرن بیستم آن با ادعاهای قدرتها و فرهنگهای
اروپایی برای رساندن انسان به اوج تمدن بشری و توسعه به لرزه درآمده است .گادامر
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بر خالف فالسفهای نظیر هورکهایمر ،آدورنو و یا
فوکو و دریدا که راهحل ریشهایتری ارائه دادهاند،
در مورد این ویژگی اروپا یعنی غرور و نخوت آن نظر
نمیدهد و به ساختارشکنی بنیادین آن نمیاندیشد.
گادامر ظاهرا معتقد است که علوم انسانی میتواند
پتانسیل فرهنگی تاریخ اروپا را در جهت تشکیل
جامعهای دارای مسئولیت جهانی به کار بگیرد .چون
او قبال ضعیف ساختن یا کنار گذاشتن ادعاهای
امپریالیسیتی اروپا را مفروض میگیرد.
همانطور که منتقدین جهان سوم بحث
میکنند ،خشونت حتی میتواند در جوهره تاریخ
اروپا جستوجو شود .در حقیقت جالب است که
علیرغم آگاهی منصفانه و مطلقا غیر ناسیونالیستی
گادامر از تاریخ اروپا و وقوف او به اختالل بزرگ در
تداوم تاریخی کهن ،که دو جنگ جهانی موجب آن
بودهاند ،وجهی از تالش برای حذف خشونت موجود
در تاریخ اروپا از سطح تفکر گادامر بیرون میزند .این
حذف توسط گادامر همانقدر قابل توجه است که
غیبت هرگونه اندیشه ورزی روی مسئله آدمسوزی،
بهعنوان حادثهای که انسانباوری خودباور جامعه و
فرهنگ آلمانی را کامال ویران میسازد .دیگران اما،
روی این بعد تاریخ اروپا اندیشیدهاند و در حقیقت آن
را به عنوان بعد حقیقی تاریخ آن شناختهاند (Bau-
 .)man, 1992اندیشه کسانی چون بنیامین ،آدورنو و
هابرماس ،یا فوکو و دریدا به طور مثال ،بدون آگاهی
عمیق و قبلی از حضور مستمر خشونت و اختالل در
6
تاریخ اروپا ،غیر قابل فهم است.
از این رو ،تحمل گفتوگویی فسلفه هرمنوتیك
به نظر میرسد به بهای پنهان کردن صداقت
مطنطن صداهایی که ادعاهای امپریالیستی اروپا،
برتریجویی نژاد سفید و دورویی هیات مسیحی را به
پرسش میکشیدند ،به دستآمده باشد .نظریهپرداز
بزرگ استعمار ،فانون ،که خود تحصیلکرده فرانسه
و تحت تاثیر فلسفه سارتر بود ،از شهری استعماری
صحبت میکند که به دو نیمه جدا تقسیم شده و با
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گادامر بر خالف
فالسفهای نظیر هورکهایمر،
آدورنو و یا فوکو و دریدا که
راهحل ریشهایتری ارائه
دادهاند ،در مورد این ویژگی اروپا
یعنی غرور و نخوت آن نظر
نمیدهد و به ساختارشکنی
بنیادین آن نمیاندیشد

چیزی که ما نیازمندیم ،در
واقع چرخشی معکوس است.
چرخشی که در پی آن فرد و
ملت انکار شده بتواند احساس
کند که شأن و منزلتی دارد.
بنابراین ،اگر کسی بخواهد درباره
گفتوگو فکر کند ،باید از تجربه
تحقیر و سرکوب انسانها آغاز
کند.

تحسین برانگیزترین
بخش مقالهی میسگلد انجاست
که از ضرورت اعتراف کشورهای
آتالنتیك شمالی به ستمی که
کردهاند ،سخن میگوید و آن را
مقدمهای برای ورود به گفتوگو
میداند.

منطق خشونت و ضدخشونت با یكدیگر در ارتباط هستند ( .)Said, 1989: 206ادوارد
سعید ،نظریه پرداز پرنفوذ افسانههای آسیا و خاور میانه ،پرورده علمای اروپای غربی در
علوم انسانی ،نشان داده است که چه نیازی برای نخبهگان فرهیخته اروپا وجود داشت
که آسیایی برای خودشان اختراع کنند و آن را به یك دیگری رازآلود؛ یا مظهر و نماد
غیریت و تفاوت تبدیل سازند ( .7)Said, 1979غیریت رازآلودی که یا ذهن شرقی بود ،یا
فرهنگ آمریکای مرکزی و یا آفریقا به عنوان قلب تاریکی .همین زمینه فکری بود که مردم
غیراروپایی و فرهنگ غیراروپایی را در سطحی پایینتر از شکوه اروپایی قرار داد و فتح و
سلطه را تسهیل کرد .چهل سال قبل ،امه سزر ،شاعر بزرگ سیاهان ،مناسبترین سئوال
را طرح کرد و آن اینکه آیا ضرر مستعمرات توسط قدرتهای اروپایی ،نمیتواند این
نتیجه را داشته باشد که طرح آنها به خودشان بازگردد؟ ( )Cesaire, 1972وحشیگری
انجام شده ،به جانبداری از مکاتب نژاد پرستانه نازیسم و فاشیسم و به وسیله آن به خانه
آمد .برای خالصه کردن موضوع مورد بحث ،بهتر است به مهمترین صدا از دیگری ،از
نیرومندترین فرهنگ اشاره شود« :تمدن اروپایی ایده خوبی بوده است» .این گفته به
مهاتما گاندی منسوب است .طنز نهفته در این عبارت،به نیرومندترین وجه ممکن و به
نحو فوقالعادهای ،اعتماد به نفس اروپایی را به چالش میکشد و به آن آسیب میرساند.
این صدا و کلیه صداهایی که ذکر کردم ،بازتاب وقایعی از تاریخ سلطهطلبی اروپا بود.
میتوان به این وقایع ،گروه بیشمار دیگری را نیز اضافه کرد :از تاریخ فتح و استقرار
وحشیانه در آمریکا تا تاریخ بردگی و بردهسازی مردم افریقا.
عبارت گاندی به قلب افتخار اروپائی ،که فرهنگ او است ،میکوبد .فرهنگی که
گادامر هنوز آن را یك امکان تردیدناپذیر میداند .باید به یاد آورده شود که افتخار به
فرهنگ اروپایی و این اعتقاد که تمدن اروپایی در حقیقت یگانه است ،حس مشترك همه
فرهیختگان و نخبگان اروپا بود .منازعات بین دولت  -ملتهای اروپایی ،مانع آن نبود که
تقدیر از رفتارهای متمدنانه و فرهنگ متمدن اروپایی ،همچنان به صورت حس مشترك
باقی بماند .برای نخبگان اروپایی ،جهانی که آن سوی قاره اروپا وجود داشت ،با قاره
خودشان برابر نبود و همین نگاه موجب تقویت اراده تصرف سرزمینهای دیگر میشد.
به این دلیل است که اعتماد هرمنوتیکی به گفتوگو ،به عنوان مشکلی از پلسازی و
احترام به دیگران ،دیگرانی مانند خودمان ،فقط به بهای کاستن از ضربهای که باید بر
خویشتنباوری اروپایی وارد شود ،میتواند حفظ شود .آن خویشتنباوری که تاریخ فتح
خشن آن ،برتریجویی فرهنگی -نژادی آن و وحشت و نفرتی که بر روی جمعیت خویش،
به ویژه یهودیان انجام داده است ،هولناك است ( .8 )Lyotar, 1988این است دلیل اینکه
چرا ،همانطور که گادامر ( به همراه هایدگر) تمایل دارد انجام دهد ،فقط تمرکز کردن
روی توسعه فراگیر تکنولوژی و علم مشوق تکنیك به عنوان عامل شکست اروپا برای عرضه
بهترین چیز ممکن برای دنیا ،غلط است.
در حال حاضر آنچه که همچنان مهم باقی میماند ،این است که با میراث تیره اروپا،
با ایدئولوژیهای امپریالیستی و نژادپرستانهای که اروپا پیریزی کرده است ،با نابردباری
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و جزماندیشی مسیحیت اروپا ،و با نژادگرایی علوم فرهنگی آن مواجه شویم .بنابراین،
مشکل قدرت است که در مرکز علوم انسانی اروپا قرار گرفته است .در بسیاری موارد،
این علوم خواسته یا ناخواسته ،وسیلهای برای جستوجوی قدرت سیاسی و اقتصادی
اروپا بودهاند .این نکته به سختی میتواند مورد انکار قرار گیرد که در بسیاری از اسناد
اصلی فرهنگ غربی ،برتریطلبی فرهنگی و پدرساالری برای سایر ابناء بشر مسلم فرض
شده است .فرد باید بپذیرد که دستاوردهای فرهنگی اروپا ،غالبا از سرکوب و تاریخ منظم
خشونتها حاصل شده است .تجمل درخشنده مرکزشهری مانند پاریس ،بیش از هر
چیز یادآور فقرزدگی روستاهای اطراف آن است .از دوره لویی چهاردهم تا اواخر قرن
نوزده و دوره ناپلئون سوم و هاسمن (سازنده بلوارهای پاریس) 9میراث فرهنگی که در
مراکز و موزهها به نمایش گذاشته میشود ،بیش از همه ،شامل فتوحات پرو و هند،
مکزیك و مصر ،و غیره است.
تاریخ روشنفکری و توسعه فرهنگی اروپا ،نه فقط با جستوجو و توسعه ستمگرانه
قدرت سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیکی همراه بوده ،بلکه همچنین با تبدیل دانش و
فرهنگ به اسباب توجیه فتح و ستم نیز مالزم بوده است .از این رو ،تاریخ اروپا از یك
منظر ،تاریخ تقریبا رنج سرتاسر جهان است :قالب تاریکی که بر دستاوردهای فرهنگی
اروپایی سایه افکنده است .تاریخ درونی و خودساالری فرهنگی اروپا ،اینك توسط زنان
اروپایی و آمریکایی ،منتقدین پست مدرن عقالنیت غربی ،نظریهپردازان انتقادی و مهمتر
از همه ،توسط نویسندگان جهان سوم نظیر ادواردو گالیانو نوشته میشود .کسی که کل
تاریخ فتح آمریکای التین (حتی آمریکاها) را به عنوان تاریخ رنج ،و تاریخ موجهای جدید
تهاجم مختلکننده اقتصادی و سیاسی ،بازسازی کرده است .تفکر عمیق روی اروپا،
تنوع آن ،میراث و آینده آن ،آن طور که گادامر در نظر دارد ،باید همانگونه که امه سزر
تاکید میکند ،به خود اجازه دهد که از تاریخ تاثیر پذیرد .تاریخهای دوگانه رنج ،یعنی
آدم سوزی (به مثابه شکلی از ظلم و ستم تولید شده و اعمال شده در درون اروپا) ،و
ستم استعماری و نو استعماری ،باید در کانون تفکر و توجه قرار گیرد ،تا بتوان با همه
ادعاهایی که دستاوردهای فرهنگی اروپا را در خارج از چارچوب تاریخ واقعی آن قرار
میدهد ،رو در رو شد و آن را مورد مقابله انتقادی قرار داد .این به ویژه در مورد آلمان صدق
میکند .بنابراین ،تاریخ ظهور تمدن اروپایی و ظهور علوم انسانی آن باید در متن تاریخ
نژادکشی ،بردهسازی و انقیاد آن مورد بررسی قرار گیرد ،و در بخش مرکزی تفکر خودسنج
پاناروپایی قرار گیرد .با چنین دیدی است که میتوان آن را جنبه جهانی داد ،چیزی که
میتواند شامل جنبههایی از تاریخی که گادامر به آن متوسل میشود ،نیز بشود.
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اگر پذیرفته شود که هیچ نوع تمدنی ،نمیتواند تمام دنیا را تسخیر کند ،و اگر پذیرفته شود
که هیچ کشوری یا ملتی یا گروهی از ملتها نمیتوانند تنها نیروی تمدنساز جهانی باشند،
طبیعیترین خروجی و نتیجهای که حاصل میآید این است که فرهنگها و تمدنهای مختلف
باید بر سر مسائل مشترکی که با آنها مواجه هستند با یکدیگر گفتوگو کنند .این گفتوگو اما
شرایط امکانی دارد که مهمترین آن ،از نظر میسگلد ،برابری در گفتوگو است .برای ایجاد
وضعیت برابر تالش دوسویهای الزم است .هم از سوی تمدنی که در قدرت است و هم از سوی
جانی که ستم دیده است .اولی باید ،قبل از هر ژستی برای گفتوگو ،به جبران صدماتی
بپردازد که به جهان غیر خود -غیراروپایی -وارد کرده بود .حداقل چیزی که باید اتفاق افتد
کامال فروتنانه بزرگ از طرف اروپا به جهان استعمارشده است .و همین نوع
یک عذرخواهی
ً
عذرخواهی نسبت به سیاهان نیز باید انجام گیرد .مدرنیته اروپایی ،از نظر میسگلد ،واقعا
باید در جهتی خالف آنچه ما شاهدیم ،پیش رود .تکمیل مدرنیته ،و آزاد ساختن پتانسیل
رهاییبخش آن ،از این رو ،مفهوم رنگ پریدهای است .قابل فهمتر آن است که بگوییم ،چیزی
که ما نیازمندیم ،در واقع چرخشی معکوس است .چرخشی که در پی آن فرد و ملت انکار شده
بتواند احساس کند که شأن و منزلتی دارد .بنابراین ،اگر کسی بخواهد درباره گفتوگو فکر
کند ،باید از تجربه تحقیر و سرکوب انسانها آغاز کند .چنین تفکری به گفتوگوی راستین
نزدیکتر است؛ چرا که جهتگیری باید به سوی برابری ،به عنوان شرط اساسی این نوع
گفتوگوهاست.
اگر نیاز است آن سوی گفتوگو برای مشارکت در گفتوگو ،فروتنانه از پیشینه استعماری
خود تبری جوید ،این سوی گفتوگو نیز نیاز به یک فراخوان ملی و یا یک دعوت به اندیشیدن
مستقیم روی مسائل مبتال به ملی و جهانی دارد تا در پی آن هم بتواند در سطح ملی برای
مسائلی که درگیر آن است چارهای ساز کند و هم در سطح جهانی بتواند ،به نحوی بینافرهنگی
در شناسایی بحرانهای جهانی و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن وارد گفتوگو شود و به
تبع آن شمرده شود.

پ وی
1 -Dieter Misgeld
 - 2دوایت بوید  ،)Boyd Dwightسخنرانی در جشن بازنشستگی میسگلد.2006 ،
 - 3میسگلد در این کنفرانس سه روزه که در اردیبهشت  1381در اصفهان برگزار شد ،شرکت کرد .در این
کنفرانس سیزده سخنران خارجی و هشت سخنران ایرانی ،دیدگاههای خود را در مورد موضوعات مرتبط با
گفتوگوی بین مرکز و پیرامون ارائه دادند.
 -4به نقل از مطلبی تحت عنوان «سرزمین زرتشت ،فراسوی خیرو شر» .موضوع فصل پاپانی این کتاب.
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90-80  صفحات،1381  اردی بهشت،15  شماره، سال دوم، آفتاب-5
 علیرغم تفاوتهای، چون مضمون خود ویرانگری عقل غربی، میتوان هر متن خاصی را اینجا ذکر کرد-6
 ولی دیالك تیك منفی آدورنو را میتوان استثناء. در آثار همه آنها یافت میشود،مهمی که بین فالسفه وجود دارد
: نگاه کنید به. زیرا آدورنو اولین فیلسوفی بود که این مسئله را در مرکز تفکرش قرار داد.کرد
Adorono .Negative Dialectics. New York, 1973, Seabury Press.
. یعنی دوزخیان روی زمین اشاره میکند، ادوارد سعید به کتاب معروف فرانتس فانون-7
. در جهت یك اندیشه انتقادی در مورد فلسفه اروپا حرکت کرده است، لیوتارد در این کتاب-8
 واقعا یك مطالعه مهم در توسعه تولید19  کار استثنایی والتربنیامین در مورد پاریس به عنوان سرمایه قرن-9
: نگاه کنید به.کاالیی کاپیتالیستی و نتایج فرهنگی آن است
Buck-Morss, Susan (1989), The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the
Arcades Project. Cambridge: The MIT Press
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