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»جهاني كه در آن جهان هاي 
بسياري ممكن است.«

)يكي از شعارهاي زاپاتيستي( 
زم��ان زي��ادي از اوج  گي��ري 
بحث ه��اي مربوط به چيس��تي 
مدرنيته و پست مدرنيته و مجادله 
درخصوص عب��ور از مدرنيته به 
فراسوي آن نمي گذرد. تا كمتر از دو دهه پيش اين مجادله 
همچون سياه چاله اي كالن جرم تقريبا بخش عظيمي از 
نيروها، انرژي ها و ابژه هاي عالم تفكر را با قدرتي سهمناك 
به سوي خود مي كشيد، با اين تفاوت كه تمامي نيروهاي 
اين عالم در قالب دو نيروي مخالف درون سياه چاله مزبور 
مقابل هم صف آرايي كرده بودند. بي ترديد ضربات فكري 
و عملي ناشي از عروج فاشيسم و نازيسم، كابوس جهاني 
دو جنگ خانمان س��وز، عيان شدن جنايات كشورهاي 
مسلط در قلمروهاي مستعمراتي، هولوكاست، ترديد در 
خوش بيني هاي ناشي از تصور خطي از تاريخ و پيشرفت 
و قس علي  ه��ذا، امكان دفاع تمام عيار از مدرنيته را تا حد 
بسياري ناممكن كرده بود. لذا آنچه در مجادله مزبور شاهد 
بوديم صف بندي نيروها برحس��ب »دفاعي مش��روط از 
مدرنيته« و »حكم به پايان« آن بود.  در يك طرف، پارادايم 
عظيم »هايپرمدرنيته« قرار داشت با طيفي از متفكراني 
همچون يورگن هابرماس و اولريش بك كه بر اين باور بودند 
كه به رغم همه شكست ها، فجايع و سرخوردگي ها، كماكان 
مدرنيته همان افقي است كه مي توان در قلمرو آن پيش 
رفت و سعادت جوامع بشري را برمبناي آن تعريف كرد و هر 
آنچه تحت عنوان انسداد و شكست مدرنيته مطرح مي شود 
نه از مدرنيته كه از فقدان آن ناشي مي شود. بنابراين مساله 
نه افراط كه تفريط، نه نتيجه منطقي كه نقص در مقدمات و 
نه حضور كه غياب مدرنيته بوده است. بر اين اساس، راه حل 
چيزي نيست جز از سر گيري مدرنيته، رجوع به وعده هاي 
اساسي آن درخصوص عقالنيت، پيشرفت و دموكراسي. 
)بي ترديد، اين نسخه سوسيال دموكراتيك از فهم مدرنيته 
تفاوت بسياري با فهم محافظه كار و دست راستي از مدرنيته 
در مقام پروژه اي كامياب و بي عيب و نقص دارد كه حتي 
»پايان تاريخ« را جش��ن مي گيرد، اما براي هر دو جريان 
چپ و راست مدرنيته، اين پروژه با همان مختصات سنتي 
و رايجش تنها افق قابل تصور براي سعادت جامعه بشري 
است(.  در طرف ديگر، طيف وسيع و متكثري از نقدهاي 
»پست مدرن« به پارادايم غالب را داريم كه دقيقا خود اين 
پروژه را هدف قرار داده و مولفه هاي اصلي آن را سرچشمه 
مس��ائل مي دانند: عقل گرايي، اومانيسم، سوژه محوري، 
تماميت گرايي و ... از اين زاويه نه فقط سويه تجربي مدرنيته 
در طول چند سده اخير حاصلي جز استعمار، جنگ هاي 
جهاني، طرد ديگري هاي مختلف، س��ركوب تفاوت ها و 
مواردي از اين دست در پي نداشته، بلكه خود سويه منطقي 
مدرنيته نيز نوع خاص، محلي و زمانمندي از مفهوم، تحليل 
و حقيقت را به طرزي سركوبگرانه تعميم بخشيده و بر كل 
عرصه عمومي تحميل كرده است. از اين رو، تنها راه نجات 
از اين وضعيت، خاتمه مدرنيته و رفتن به وراي آن است 
)در اين ميانه هر چند تفاوت هاي بسياري ميان نسخه هاي 
مختلف پست مدرنيس��م هنري، فكري و سياسي وجود 
دارد، اما آنچه همه اين گفتارها را ذيل پارادايمي واحد گرد 
مي آورد، برداشت يكسره منفي و يگانه انگار آنها از مدرنيته 
و فراخوانش لزوم خاتمه بخشي به مدرنيته است(.  اينك 
كه تب وتاب مجادله مزبور تا حدي كم شده، حال كه هر دو 
جناح تا حدي وجود ديگري را در مقام رقيبي قابل تحمل 
و حتي قطب مخالفي حذف ناش��دني پذيرفته و از لحن 
تندوتيز هر دو س��وي اين مناقشه كاسته شده است، چه 
مي توان درباره اين نزاع گفت؟ آيا عمال مدرنيته در مقام 
افق ممكن هس��تي اجتماعي پابرجا مانده يا نشانه ها از 
رفتن جامعه بشري به وراي آن حكايت دارد؟ و درنهايت 
به  راستي حق با كدام جبهه بود؟ اما اگر هر دو سوي منازعه 
در واقع بخشي از يك صف بوده باشند چه؟ اگر مدرن ها و 
پست مدرن ها صرفا و واقعا قطب هاي مخالف يك هستي، 
دو طرف يك سكه و به بياني فلسفي تر، طرف هاي منطقي 
ديالكتيكي واحد بوده باشند چه؟ منطقي كه چه در دفاع 
از مدرنيته و چ��ه در رد آن، مدرنيته را »يكي« مي گيرد، 
نيرويي ناظر بر تعالي، سلس��له مراتب، س��وژه محوري، 
پيشرفت گرايي، حاكميت مطلق، بخت، كار مرده، قدرت 
برساخته و قس علي هذا. در اين صورت، همه صفحه بازي و 
توپولوژي نيروها با اين چرخش در منظر و به تعبير اسالوي 
ژيژك »كژ نگريستن«  معنا و داللتي ديگر مي يابد. اما اگر 
بپذيريم كه مقاومت بر قدرت تقدم دارد؛ اگر بپذيريم كه 
از همان سپيده دمان رنسانس قسمي از مدرنيته بديل يا 
مدرنيته ديگر  و حتي متقدم در كار بوده كه مولفه هاي 
آن عبارت است از درون ماندگاري، تك نوايي، تكينگي، 
دموكراسي مطلق، ويرتو، كار زنده، قدرت موسس و غيره؛ 
اگر مدرنيته را »يك رابطه قدرت« در سطح درون ماندگار 
هستي اجتماعي، از اروپا تا دورترين مستعمرات و از عرصه 
دولت و بازار تا حوزه عمومي و خانواده بدانيم و اگر دريابيم 
كه همواره مدرنيته اي ديگر، مدرنيته اي زيرزميني، در 
هر دو س��احت عملي و نظري، از جنبش هاي دهقاني و 
مبارزات كارگري و نبردهاي ضداستعماري تا جنبش هاي 
اجتماعي معاصر و از ماكياولي، اس��پينوزا و ماركس تا 
اخالف فكري معاصر آنها در قلب هس��تي اجتماعي در 
تكاپو بوده اس��ت؛ در اين صورت، به عوض تصوير رايج 
از مجادله در  خصوص مدرنيته، سيمايي آنتاگونيستي، 
پرتنش و پيچيده از مدرنيته را پيش روي خود مي يابيم. 
از اين منظر، مساله ديگر نه تكميل مدرنيته غالب و حاكم 
كه در هم كوبيدن آن است: پايان تعالي، سلسله مراتب، 
نمايندگي، حاكميت و س��لطه و همچنين مس��اله نه 
س��وگواري و مويه بر فجايع و تقديس زيبايي شناسي، 
فرديت و تفرق كه تاس��يس نيرو و ويرتويي است براي 
گرد آمدن جهت بازستاني و برساختن دموكراتيك امر 
مش��ترك  و تاس��يس جهاني كه كثرتي از جهان هاي 
خودآيين، براب��ر، آزاد، تكينه و زاينده ام��ا پويا، پايا و در 
پيوند را ممكن مي كند و در نهايت، به تعبير مايكل هارت 
و توني نگري، مدرنيته ديگر »ديسپوزيتفي   براي توليد 
سوبژكتيويته است«، انبوه خلقي در حال شدن، در دل 

اكنون و زماني- كه- مي آيد.

با مدرنيته، چه بايد كرد؟

گفت وگو با حسين مصباحيان درباره »مدرنيته و ديگري آن«

 بحران مدرنيته و ضرورت   تجدد سنت

گاه�ي چاره اي نيس�ت جز 
اينكه مثل پرن�ده كوكو بر 
يك نهج بگوييم و بگوييم. 
محل نزاع هر بحثي را روشن 
كردن، دش�واره آن اس�ت. 
از آن زم�ان كه عباس ميرزا 
گفت: »اجنبي ح�رف بزن! 
بگو من چه بايد بكنم كه ايرانيان را هوشيار كنم«، 
تا آن زمان كه با نقد اين نگاه، علوم اجتماعي به 
فكر افتاد ك�ه الزاما »اجنبي« در چه بايد كرد ما 
موثر نخواهد بود، تالش هاي بسيار شده است. 
در اين گفت وگو چنانكه پيش روست، برآنيم تا 
بر يك لحظ�ه بنيادين ضروري در تاريخ تفكر و 
تحول، درنگ كنيم. ما چگونه به امر مدرن يا روند 
مدرنيزاسيون يا جريان مدرنيته وصل شده ايم؟ 
»ما« كيس�ت و به چه معنا در سرنوش�ت خود 
مداخله مي كند يا كرده است؟ هرچند تا امروز 
طري�ق مواجهه اين »ما« ب�ا مدرنيته، به عنوان 
»مدرنيته ايراني« مطرح ش�ده، اما در اين باره 
نظرات متفاوت است. پيرامون كتاب »مدرنيته 
و ديگ�ري آن: مواجه�ه اي انتقادي با تفس�ير 
هابرماس از مدرنيته ب�ه مثابه پروژه اي ناتمام« 
اثري از حس�ين مصباحيان كه ب�ه تازگي وارد 
بازار كتاب و حوزه انديشه شده است، پرسش و 
پاسخي شكل گرفت. حسين مصباحيان مدرس، 
نويس�نده و عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
است. آثار ديگري از او با عناوين »از هرمنوتيك 
تا سياست رهايي بخش: گفت وگوهايي با ديتر 
ميس�گلد. به همراه ترور نوريس. ترجمه علي 
خالندي« و »ديتر ميس�گلد: فيلس�وفي عليه 
فلس�فه« منتشر ش�ده اس�ت. از جمله عاليق 
پژوهشي او، نقد فلس�فه هاي سوژه با ارجاع به 
سنن مختلف پديدارشناس�ي در فلسفه هاي 

معاصر قرن بيستم است.

   اثر تاليفي مورد بحث م�ا، يعني »مدرنيته و 
ديگري آن«، مي توان�د جدا از زمينه گفت وگو 
پيرامون خودش، امكان�ي فراهم براي به ميان 
گذاش�تن ضرورت هايي بيرون از آن نيز باشد. 
باتوجه به نق�ش تعيين كننده مي�راث هگلي 
س�وبژكتيويته در بني�اد فلس�في مدرنيت�ه 
هابرماس�ي، به نظر ش�ما ديگري مدرنيته به 
واس�طه »س�وژه محوري« اس�ت كه مي تواند 
نقش آن »ديگري« را ايفا كند يا به واسطه تكثر 
 )inter subjective( روايت هاي بين االذهاني
مداخله گر مي ش�ود؟ اگ�ر قرار اس�ت از يك 
ديگري س�خن به ميان آيد، پيش از هر چيزي 
مايل هستم بدانم با وجود زمينه هاي متفاوت 
و نيز ميزان هاي متفاوتي از توسعه يافتگي، آن 
هسته مفهومي موثر كه ديگري را در مدرنيته 
دخيل مي كند و هنجارين بودن آن را براساس 
نوع خاص�ي از خوانش مي زن�د، در اين تاليف 
به طور پيش�يني از نظر ش�ما چه بوده اس�ت؟ 
قصد اين پرسش تبيين دقيق تر »امر جزيي« 
و پرتره اي اس�ت كه قرار است فراخوانده شود 
تا به ميانج�ي آن، مفهوم مدرنيت�ه از انحصار 

اروپامحوري به درآيد.
اجازه دهيد از قسمت آخر بحث شما يعني ضرورت و 
نح��وه خروج از اروپا محوري آغاز كنم و از طريق آن به 
ساير عناصر و مولفه هاي مورد پرسش بپردازم. گرچه 
شايد بش��ود گفت همه فرهنگ ها قوم مدار هستند، 
قوم مداري مدرن اروپايي شايد تنها نوع قوم مداري اي 
اس��ت كه براي خودش ادعاي همه شمولي مي كند. 
اروپامحوري بر ارزش ها، فرهنگ و دلمش��غولي هاي 
اروپاي��ي تاكيد مي كن��د و آنها را ب��ر عناصر فرهنگي 
ملل ديگر رجحان مي بخش��د. اگر روش��نگري غربي 
و مدرنيته اروپايي به مثاب��ه فرآيندي طوالني درنظر 
گرفته ش��ود كه توانست طي پنج قرن )از حوالي سال 
1۵00 بدين سو(، امكانات جديدي را به تبع مركزيت 
خود در تاريخ جهان ايجاد كند و ساير فرهنگ ها را به 
حاشيه براند، روشن خواهد شد كه اروپامحوري مدرنيته 
در س��ردرگمي  بين همه ش��مولي انتزاعي و هژموني 
انضمامي جهاني ناشي شده از موقعيت اروپا به عنوان 
مركز نهفته است. ايده برتري اروپا نسبت به ساير ملل 
طي دوره امپرياليسم اروپايي در قرن 1۶ سربرآورد، در 
قرون 17 و 1۸ توس��عه يافت و در قرن 19 به اوج خود 
رسيد. به مرور علوم اجتماعي نيز تا حدي تحت تاثير 
اروپا محوري قرار گرفت. نكته اي كه بسيار اهميت دارد 
اين است كه علوم انس��اني- اجتماعي همان گونه كه 
والرشتاين بحث مي كند حداقل در پنج مسير مختلف 
اروپا محور است: در تاريخ نگاري اش، در ُخردانديشي 
همه  ش��مول گرايانه اش، در فرضياتش درباره تمدن 
)غربي(، در شرق شناسي اش و در تالش براي تحميل 
نظريه پيشرفت. برگرديم به مولفه مركزي بحث شما 
و آن رابطه و نسبت ديگري كنار نهاده شده با مدرنيته 
است. در دهه هاي اخير علوم انساني احتماال تحت تاثير 
گفتارهاي انتقادي و پسااستعماري با مرحله جديدي 
از نقد ادعاي همه شمولي اروپا محور سر وكار يافته كه 
نتايج آن توس��ط نظريه پردازان در قالب نظريه هايي 
مانند »مدرنيته س��يال« »مدرنيته ه��اي متاّخر« و 
»تنوع مدرنيته ها« انعكاس پيدا كرده اس��ت. مطابق 
اين نظريه ها، گرچه شايد با مالحظاتي بتوان گفت كه 
مدرنيته از اروپاي غربي سربرآورد، اما با اين همه اين را 
نمي توان گفت كه غرب خالق مدرنيته است در ظهور 
مدرنيته غربي، عناصر متفاوتي از تمدن هاي مختلف 
دخالت داشتند و نقشي كانوني ايفا كردند. بدين ترتيب 
مي ش��ود گفت كه در حقيقت، دو مفهوم و برداشت از 
مدرنيته وجود دارد؛ برداشت اول كه اروپامحور است، 
مدرنيته را رهايي از سلطه سنت توسط عقل مي داند. 
فرآيندي كه مطابق اين ديدگاه، تفكر انتقادي را توسعه 
بخش��يد و افق جديدي براي بشريت گشود. اعتراض 
اصلي به اين ش��رح از مدرنيته مي تواند اين باش��د كه 
در آن اصوال حوادث تاريخي جهان در رش��د و توسعه 

مدرنيته لحاظ نمي شود. برداشت دوم  از مدرنيته ولي، 
در مركز قرار گرفتن تاريخ جه��ان را ويژگي حياتي و 
اساسي جهان مدرن مي داند و معتقد است كه برداشت 
اول، ه��ر نوع غيرغربي روش��نگري را يا تحريف كرده 
است يا رد كرده است يا با معيارها و استانداردهاي عقل 
غربي، فرم جديدي به آن داده است. از اين رو ضرورت 
دارد ك��ه اوال بر مدرنيته اروپايي از منظري غي�رغربي 
تامل ورزي��ده ش��ود تا از اين طري�ق محدوديت هاي 
آن آش��كار ش��ود و ثانيا مقدمات الزم براي تاس��يس 
رويكردي مبتن��ي بر تنوع روش��نگري ها فراهم آيد، 
رويكردي كه درصدد باشد تا هم روايت انحصارگرايانه 
و تك ص��دا از مدرنيته را مورد چالش ق��رار دهد و هم 
شرايط الزم براي بازسازي فرهنگ هاي ديگر را فراهم 
آورد. نكاتي كه عرض كردم احتماال ما را مي رساند به 
قسمت نخست پرسش شما و آن مساله سوبژكتيويته 
و اينترسوبژكتيويته است. تمام دغدغه و دلمشغولي 
من در اين مورد اين است كه ضرورت دارد در مسير به 
رسميت شناخته شدن پيش برويم. حق به رسميت 
ش��ناخته ش��دن، همان گونه كه چارلز تيل��ور تاكيد 
مي كند، نياز حياتي بشر است؛ نيازي كه البته در اغلب 
موارد برآورده نمي شود. امكان به رسميت شناخته شدن 
شخصيت به طور قاطع وابسته به توسعه اعتماد به نفس، 
احترام به نفس و كرامت نفس اس��ت. اين س��ه حالِت 
ارتباط عملي با يك شخص تنها مي تواند به نحو اينتر 
سوبژكتيو حاصل و حفظ شود. از اين رو، هدِف جدال 
براي به رسميت شناخته شدن نه حفظ اتم وار خود بلكه 
استقرار مناسباتي ميان سوژه هاي اجتماعي بر مبناي 
قبول و به رسميت شناختن يكديگر است. فقط اين نوع 
خودبسندگي است كه مي تواند فرد را هم از چارچوب 
جهان خودخواهي و از سرنوشت غرشماري خارج سازد 
و ام��كان ايجاد ارتباط او با ديگران را فراهم آورد. اما در 
مورد اين بحث شما كه كتاب مدرنيته و ديگري مي تواند 
زمينه ساز گفت وگو درباره مسائلي فراتر از موضوعات 
خود كتاب باشد، با شما كامال موافقم. به عبارتي حتي 
مي توان كتاب را درآمدي براي امكان تاسيس گفت وگو 
دانست. گفت وگو با ديگري ولي زماني ميسر است كه 
هر يك از طرفين گفت وگو حرف مستقلي براي گفتن 
داشته باشند. چون چنين است، پرسش اصلي در ربط 
با هويت فرهنگي اين مي ش��ود كه آيا فرهنگ ايراني، 
 در جهان امروز و در كنار س��نن فرهنگي ديگر حرفي 
براي گفتن دارد؟ آيا اصوال اي��ران امروز در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي و علوم انساني هويت مستقلي دارد؟ 
آيا به رسميت شناخته مي شود؟ مي دانيم كه منطق 
هوّيت،  قابل شمارش كردن اشيا و اشخاص و در اينجا 
سنن فرهنگي است. شمارش شدن هم معيارهايي دارد 
كه خود براساس فرآيندهايي ويژه شكل مي گيرند. در 
دنياي امروز، پيشينه ش��مرده نمي شود  و تمدن هاي 
گذش��ته به عنوان هوّيت امروزين مّلت درنظر گرفته 
نمي ش��وند. تمدن هاي زي��ادي در تاري��خ بودند كه 
درخشيدند و افول كردند و بي آنكه بتوانند بازساخته 

ش��وند،  مردند و رفتند. تعداد اندكي زنده ماندند و به 
دليل قابلّيت انعطاف پذيري، ورزيدگي و قابلّيت توليد 
محصوالت جديد تمدن به حيات خ��ود ادامه دادند. 
شمرده شدن با خودشماري در درون مرزهاي هوّيتي 
نيز متفاوت است. در اولي،  فرد يا ملت به دليل حرفي كه 
براي گفتن دارد و افزوده اي كه مي تواند بر تمدن بشري 
داشته باشد و نقشي كه مي تواند در چند ساحتي كردن 
انسان مدرن داشته باشد،  شمرده مي شود و در دومي 
به دليل فقدان همه آنچه گفته شد،  مدام خود را تكرار 
مي كند،  مدام به گذشته اش پناه مي برد و از تمدن هايي 
كه پدرانش ساخته اند حرف مي زند، غافل از اينكه اينها 
ديگر شمرده نمي شوند. آنچه شمرده مي شود، تالش 

براي شمرده شدن است.
  مي خواهم شما را بر ترسيم »پرتره« كمي نگه 
دارم. اگر قرار باش�د »عقالنيت« به مثابه بنياد 
 اساس�ي روش�نگري و مدرنيته اروپا محور را 
به شمار آوريم، عنصر موثر و مداخله گر مدرنيته 
ايراني كه از نظر ش�ما در سنت )يا پروژه تجدد 
سنت( وجود دارد، كدام است؟ شما در تامل بر 
ديگري مدرنيته، از س�ه نفر نام برده ايد: صمد 
بهرنگي، جالل آل احمد و علي شريعتي. اما به 
هسته هاي مداخله گر تفكر آنها كه دستكاري 
در مدرنيته ايراني را ب�ه عهده مي گيرد، هيچ 
اشاره اي نكرده ايد جز در جمالتي كلي كه اتفاقا 
لحظه تاسيس تحقيق و »پاد-تصوير« شما را 

دچار وقفه كرده است. 
از پرسش شما چنين برمي آيد كه در پي طرحي ايجابي 
در برابر مدرنيته غربي هس��تيد و منظورتان از ترسيم 
پرتره، تعيين ح��دود و ثغور و كليات اين طرح ايجابي 

است. اگر برداش��ت من از پرسش شما صحيح باشد، 
صورت بندي نظري پرس��ش شما اين مي شود كه اگر 
مدرنيته غربي به لحاظ فلسفي بر ستون سوبژكتيويته 
ق��رار گرفته و به لحاظ سياس��ي س��يادت انس��ان بر 
سرنوشت خودش را در دستور كار قرار داده و به لحاظ 
اجتماعي-اقتصادي به بورژوازي و تحرك و پيشرفت 
گراييده است، هس��ته هاي فلس��في طرح آلترناتيو 
مدرنيته غربي چيس��ت؟ باز هم اگر صورت بندي من 
از پرسش شما صحيح باش��د، پاسخ من كوتاه و قاطع 
اس��ت و آن اينكه تا آنجا كه به ايران مربوط است هيچ 
نظريه دربرگيرنده اي تا به حال سامان نيافته است. در 
هيچ قس��مت كتاب مدرنيته و ديگري آن هم ادعايي 
در اين باره صورت نگرفته اس��ت. بح��ث و دعوت من 
همان گونه كه گفتم مقدماتي تر است. ادعاي من اين 
اس��ت كه ما اصوال وارد فرآيند نشده ايم و چون چنين 
است نمي توانيم از فرآورده صحبت كنيم. اصل بحث 
من شناس��ايي مس��ائل و مش��كالت نحوه مواجهه با 
دوگانه سنت و مدرنيته است و در اين جهت، آلترناتيو 
پيش��نهادي من پروژه تجدد سنت و به تبع آن ظهور 
مدرنيته هاي متكثر است. پروژه اي كه سعي كرده ام آن 
را در مقابل پروژه ناتمام مدرنيته تك صداي هابرماسي 
قرار دهم، پروژه اي كه آش��كارا اروپامحور است. پروژه 
تجدد سنت همان گونه كه سعي كرده ام در كتاب نشان 
دهم، چند خصلت و ويژگي اساسي دارد. نخست اينكه، 
پروژه ناتمام تجدد سّنت بايد اين ديدگاه را به صورت 
ريشه اي مورد نقد قرار دهد كه مدرنيته از دل يك تمدن 
خاص، يعني تمدن غرب بيرون آمده است و در نتيجه 
اگر »بقيه« جهان مايل باشند به زندگي مدرن بپيوندند، 
نخست بايد خود را غرب گرا كنند. اين ديدگاه كه فقط 

غرب مي تواند روشي متمدنانه و دموكراتيك از زندگي 
عرضه كند و عالوه بر آن ماموريتي تاريخي دارد كه بقيه 
جوامع جهان را نيز غربي كند، بايد مورد بنيادي ترين 
نقادي ها قرار گيرد. همچنان كه ناقدان غرب گرايي به 
روشني نشان مي دهند، بسيار مهم است كه قبل از هر 
چيزي ادعاي سروري و برتري تمدن غرب از كار افتاده 
شود تا زمينه براي طرح مباحثي نظير ضرورت تجدد 
سّنت فراهم شود. دوم اينكه، مدرنيته تك صداي غربي 
وقتي از سّنت سخن مي گويد، تنها در تعريف آن متوقف 
نمي شود، بلكه از اين تعريف براي شناساندن خود نيز 
استفاده مي كند. از اين زاويه سّنت يكي از غيريت هاي 
اساسي مدرنيته اس��ت. به طور كلي با ظهور مدرنيته 
است كه مفهوم سّنت و جامعه سّنتي پديدار مي شود. 
خلق مفهوم سّنت و جامعه سّنتي به عنوان ابزار مقايسه، 
الزمه خودفهمي مدرنيته اس��ت. س��ّنت و مدرنيته، 
بدين سان انسانيت را دوپاره مي كند، بدون آنكه تبييني 
جامع از اين تقابل كلي مفروض، ارايه دهند. آنچه مدرن 
نيست در اردوگاه سّنت افكنده مي شود. جامعه سّنتي 
نخست وضع مي شود و سپس به عنوان عنصر بيروني از 
دايره عقل مدرنيته طرح مي شود. سوم اينكه، مدرنيته 
تك ص��داي غربي امروزه با بحران مواجه اس��ت و اين 
چيزي نيست كه از چشم واضع نظريه »پروژه ناتمام 
مدرنيته«، يعني هابرماس، دور مانده باش��د. بحران 
مدرنيته نه فقط بحران قدرت بلكه مهم تر از آن، بحران 
معنا؛ نه فقط بحران در كارايي و سودمندي ابزار مدرن 
كه بحران مشروعيت اهداف مدرن؛ نه فقط بحران در 
قابليت مدرنيته براي توسعه بيشتر كه بحران در اصول 
خود مدرنيته و بحران غايت هاي آن است، امروزه، حتي 
مهم ترين مدافعان مدرنيته تاييد مي كنند كه ادعاهاي 
حقيقت عقل روش��نگري پرس��ش برانگيزند؛ اصول 
پيشرفت متناقض نما هس��تند و ادعاي همه شمولي 
مدرنيته غربي، ادعايي متافيزيكي است كه نمي تواند 
در متن جهاني سرش��ار از تنوعات و تفاوت فرهنگي 
تحقق يابد. چهارم اينكه »پروژه ناتمام تجدد سّنت«، 
مي تواند ضمن مقابله با ادعاي همه ش��مولي »پروژه 
ناتمام مدرنيته«، ضرورت مشاركت همه فرهنگ ها در 
ساختن تمدني انساني را برجسته سازد. تجدد سّنت 
بدين معنا، فهم متون گذشته و از نو به سخن در آوردن 
سّنت است. شكافتن تار و پود سّنت، گشودن ساخت 
آن و بازتفسير مباني و مبادي فلسفي آن، الزمه تجدد 
سّنت است. محصول تجدد س��ّنت ايراني كه ضرورتا 
رنگ و بافتي بومي دارد و الزاما پشتوانه اي جهاني، هر 
چه باشد، يقينا مدرنيته غربي نخواهد بود. گرچه يقينا 
بايد در نظر داشت كه هيچ تمدني بي حضور تمدن هاي 
ديگر پديد نيامده است و درهم آميختگي فرهنگ ها و 
تمدن ها امري گريزناپذير اس��ت، ولي منطبق با طرح 
»پ��روژه ناتمام تجدد س��ّنت«، هر تمدن��ي به لحاظ 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين امكان را در خود دارد 
كه بر سرزمين استوار شخصيت فرهنگي خود بايستد 
و س��ّنت فرهنگي و ديني خود را مورد بازس��ازي قرار 

محس�ن آزم�وده| از ميان متفكران و فالس��فه 
معاصر، برجسته ترين آنها كه حدود دو دهه پيش به 
ايران آمد، يورگن هابرماس آلماني بود. در سال هايي 
كه فضاي روشنفكري ايران سخت تحت تاثير مكتب 
فرانكفورت و متفكراني چون تئودور آدرنو و ماكس 
هوركهايمر و والتر بنيامين بود، هابرماس به عنوان 
مهم ترين نماينده متاخر اين جريان فكري به ايران 
سفر و از نزديك با برخي اهالي انديشه ايران ديدار و 
گفت وگو كرد، گفت وگويي كه در آن زمان با توجه 
به اظهارنظرهاي خود هابرماس چندان اميدبخش 
نبود. خود هابرماس حتي ش��اكي بود كه مواجهه 
بعضي از مخاطبان با او مش��ابه برخورد با شومن ها 
بوده اس��ت. البته از همان زمان تا به امروز، در كنار 
ترجمه برخي از مهم ترين آثار هابرماس، ش��ماري 
از محققان جوان به نگارش كتاب ها و رس��اله هايي 
با محوريت انديشه هاي او پرداختند. به تازگي نيز 
كت��اب »مدرنيته و ديگري آن« نوش��ته حس��ين 
مصباحيان اس��تاد فلسفه دانش��گاه تهران منتشر 

شده اس��ت. مصباحيان چنانكه در زير عنوان اين 
كتاب آمده، كوش��يده به مواجهه انتقادي با تفسير 
هابرماس از مدرنيته به مثابه پروژه اي ناتمام بپردازد. 
اين كت��اب در هياهوي اين روزهاي كرونايي كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه نظر به مباحث 
طرح ش��ده در آن، اتفاق مهمي در حوزه انديش��ه 
ايران تلقي مي ش��ود. به اين مناسبت در دو صفحه 
پيش رو كوشيديم ضمن انجام گفت وگويي با مولف، 
گزارشي از نقد ابراهيم توفيق، جامعه شناس كه در 
وبيناري مطرح شده، ارايه كنيم. در اين وبينار كه به 
همت مركز خدمات روانشناختي سياووشان برگزار 
شد، غير از ابراهيم توفيق، حسينعلي نوذري، استاد 
جامعه شناسي سياس��ي و از پژوهشگران انديشه 
هابرماس و خود مصباحيان حضور داشتند. نظر به 
محدوديت هاي فضايي، در دو صفحه پيش رو تنها 
به گزارش س��خنان ابراهيم توفيق پرداختيم و در 
فرصتي مقتضي گزارشي نيز از سخنان دكتر نوذري 

ارايه خواهيم كرد. با اميد.

نقد يك پروژه ناتمام

فواد حبيبي

كبوتر ارشدي
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 يك بار چند نفر از من پرسيدند 
كه چرا ت��و به مكتب فرانكفورت 
نمي پ��ردازي و بيش��تر ب��ه 
فرانسوي ها توجه داري. من   گفتم 
كه آنها به  طور عام اصال كاري با ما 
جهان سومي ها ندارند و چرا من 
بايد به آنها توجه كنم؟ درگيري 
آغازين من به هابرماس به زمان تحصيلم باز مي گردد، آن 
هم از منظري متفاوت با منظر دكتر مصباحيان. يعني از 
منظر نقد اقتصاد سياسي به هابرماس نگاه مي كردم كه 
ايده كنش ارتباطي و فضاي ايده آل زيست جهان مبتني 
بر گفت وگو و تعام��ل را نقد مي ك��رد. آن منظر نگرش 
هابرماس را ايده آليس��تي در نظر مي گرفت و مي گفت، 
ديدگاه هابرماس به دليل ناديده گرفتن اقتصاد سياسي 
و نق��د اقتصاد سياس��ي و پايي��ن آوردن فتيله ماركس 
 امكان پذير شده است.  اخيرا هم به بحث »حوزه همگاني«

)public sphere( هابرماس پرداختم به ويژه از منظر 
نقدهايي مشابه آنچه گفتم و نقدهاي كساني چون مك 
اينتاير يا نقدهايي كه از منظر سنت مسلمانان به آن مطرح 
مي ش��ود. بنابراين نقد من به هابرماس آن است كه اوال 
خيلي اروپامحور اس��ت بنابراين به جهان شمول گرايي 
او نقد دارم، ثانيا تصور هابرماس از مدرنيته بيش از اندازه 
ذهن محور و تعريف محور است. از اين منظر نگاه من به 
مدرنيته ماترياليستي تر اس��ت.  هابرماس چنانكه من 
مي فهمم در نقد آدورنو و هوركهايمر و درگيري اش با وبر، 
كاري بسيار عقالني و در عين حال سراسر ايده آليستي و 
ناممكن صورت مي دهد. با اين همه كار او جذاب اس��ت 
يعني مي كوش��د، مدرنيته را از هر ريش��ه سنتي بيرون 
بكشد. يعني حتي جايي كه در بحث گفت وگو به لوگوس 
در يونان باستان اشاره مي كند بالفاصله تاكيد مي كند كه 
در آن لوگوس تنها يك وجه يعني وجه شناختي كشف 
حقيقت برجسته شده اس��ت و در نتيجه مسيري پديد 
مي آيد كه آن سه لحظه كانت امكان موفقيت نمي يابد. 
يعني كانت هم لوگوس را به لحظه شناختي فرو مي كاهد 
و اگرچه در دو لحظه ديگر به اخالق و زيبايي مي پردازد اما 
گويا لحظاتي هستند كه از دست رفته اند و زير فشار لحظه 
شناختي له ش��ده اند. هابرماس مي گويد اين رويكرد در 
سنت غربي بسيار قديمي است. او مي گويد در مدرنيته، 
امكاني پديد آمده كه اتفاقا نبايد به آن سنت بازگشت. اين 
نقد هابرماس به آدرنو و هوركهايمر است كه روشنگري به 
عنوان يك مقطع تاريخي در قرن هجدهم را به يك انديشه 
روش��نگرانه اي كه خيلي قديمي اس��ت، باز مي گرداند. 
هابرماس در برابر مي كوش��د در براب��ر اين واپس گرايي 
موضع بگيرد و بگويد كه اتفاقا در اين قرن اتفاقي افتاده كه 
بايد در درون خودش به آن نگريست. اين لحظه جذاب 
هابرماس است.  همچنين است نظر هابرماس نسبت به 
وبر با اين توضيح كه به نظر من وبر وضعيت پيچيده تري 
دارد زيرا در مقابل عقالنيت ابزاري از عقالنيت جوهري 
ه��م بحث مي كند اما آن را عقالني��ت معطوف به هدف 
مي داند و تاكيد مي كند كه در نهايت عقالنيت ابزاري است 
كه تعيين كننده اس��ت. هابرماس مي خواهد از اين در 
بگذرد. بنابراين به اعتقاد من هابرماس مي كوشد از سنت 
ببرد و بگويد كه اينجا يك لحظه تاريخي است كه امري 
ممكن شده و نبايد از آن عبور كرد و به آنچه مي توان آن 
را دو هزار سال عقب برد، بازگشت بلكه بايد به لحظه اي 
توجه كرد كه در آن ظرفيتي ممكن شده كه عالوه بر ميل 
به تس��لط بر جهان در قالب شناخت و علم و تكنولوژي، 
امكان عقالنيت ارتباطي و كنش مبتني بر اين عقالنيت 
هم پديد آمده است. هابرماس اين امكان دوم را به عنوان 
ظرفيت نامتحقق ارزيابي مي كند.  اين رويكرد هابرماس 
اگرچه تا نهايت ايده آليستي و امكان ناپذير است اما عدم 
امكان پذيري اش به دليل ناديده گرفتن س��نت نيست. 
از اين حيث نبايد عل��ت اروپامحوري هابرماس را ناديده 
انگاشتن سنت هاي ديگر خواند زيرا او در مقابل اين نقد 
مي تواند بگويد كه از منطق عقل سخن مي گويد و چرا مرا 
با سنت هاي فرهنگي متفاوت روبه رو مي كنيد؟ آنها هم 
مي توانند از اين منطق عقل استفاده كنند ضمن آنكه در 
بسترهاي فرهنگي متفاوتي هستند. يعني سطحي وجود 
دارد كه عمومي و جهان ش��مول است و انسان شناختي 
قابل توضيح دادن است. من به عنوان كسي كه در نهايت 
يونيورساليست است و تعلق خاصي به اين يا آن فرهنگ 
ويژه ندارد، معتقدم مواجهه راديكال با هابرماس بايد در 
زمين خود هابرماس صورت بگيرد. به محض اينكه مثل 
مك اينتاير يا آرماندو سالواتوره به او بگوييم كه سنت هاي 
ديگر را در نظر نمي گيرد، مي تواند به راحتي بگويد اصال 
زمينه بحث من اين نيست. به نظر من اين كالم هابرماس 
بايد جدي گرفته باشد بنابراين اگر بخواهيم درونماندگار 
هابرماس را نقد كنيم بايد از مس��ير ديگري آغاز كنيم.  
مسير درس��ت براي نقد هابرماس از نظر من، اين است 
كه عقالنيت ارتباطي و كنش ارتباطي هابرماس ناممكن 
است زيرا همچنان سوژه محور است. يعني شما مي گوييد، 
هابرماس مي كوشد در نقد فلسفه آگاهي و سوژه محوري، 
توجهي ب��ه رابطه بين االذهاني)اينترس��ابجكتيويتي( 
داشته باش��د اما بينااذهانيت همچنان در زمين دكارت 
رخ مي دهد يعني زمين تفاوت گذاري ميان عين و ذهن 
يا ابژه و سوژه. يعني حرف هابرماس به يك معنا اين است 
كه از سوژه استعاليي غربي فراتر رويم و همه سوژه ها را به 
رسميت بشناسيم و بگوييم اين سوژه ها مي توانند در يك 
وضعيت زيست جهان در نوعي ارتباط قرار بگيرند كه مثال 
در مقابل مستعمره شدن شان از طريق پول و سيستم يا 
سرمايه و بروكراسي مقاومت كنند. به نظر من اين نگاهي 
به غايت نخبه گراست. او در بحث حوزه همگاني هم چنين 
است. او در بحث از حوزه همگاني يا حوزه عمومي راجع به 
روشنفكران و سوژه ها بحث مي كند؛ سوژه هايي دكارتي 
كه جايي ايستاده اند و داراي اين فهم هستند كه من بيرون 
جهان هستم و مي توانم راجع به اين جهان شك كنم و بعد 
آن را با استدالل بازسازي كنم. گويي هابرماس مي كوشد 
اين سوژه دكارتي را دموكراتيزه كند و به همگان تسري 
بخشد. من اينجا با هابرماس مخالفم. نگاه من به زبان و 

چرخش زباني نيچه اي است.  
پژوهشگر و استاد علوم اجتماعي  

ساخت لحظه حال بر اساس گذشته

دهد، نتيجه اي كه از اين تجّدد سّنت حاصل مي شود، 
هيچ معلوم نيست كه چه رابطه و نسبتي با مدل غربي 
مدرنيته دارد، چراكه اصوال ما هنوز حتي به تمامه وارد 
فرآيند مدرنيته نش��ده ايم و چون چنين است اصوال 
نمي توانيم از فرآورده و مقايسه آن با فرآورده  ديگري 
صحب��ت كنيم. من فكر مي كنم بحث من پيش��يني 
است و اصرار شما بر ترسيم پرتره پسيني است. دليل 
ارجاع من به سه روش��نفكر مورد اشاره شما در فصل 
پاياني كتاب اين است كه اصوال ضرورت پروژه تجدد 
سنت را برجسته كنم و از آنان به عنوان روشنفكراني 
كه هر يك با ديدگاهي متفاوت وارد اين مسير شده اند، 
ياد كنم. ب��ه نظر من دعوت به نزاع براي به رس��ميت 
شناخته ش��دن، به مثابه ش��رط پايه اي پروژه تجدد 
سنت، در آثار اين سه روشنفكر امري بي ترديد است. 
اگر قرار باش��د مستنداتي در جهت ضرورت نزاع براي 
به رسميت شناخته شدن از آثار اين سه تن نقل شود، 
كتابي را مي توان ب��ه آن و ابعاد مختلف آن اختصاص 
داد. من اما همان گونه كه ش��ما به درستي تشخيص 
داده ايد وارد ارزيابي و عيارس��نجي آلترناتيوهايي كه 
اين روش��نفكران در برابر مدرنيت��ه تك صداي غربي 
ارايه داده اند، نش��ده ام. خودم هم آگاهانه وارد فرآيند 
آلترناتيوسازي نشده ام. آنچه براي من اهميت داشته 
است و دارد، تغيير متدولوژيك است. تا نحوه مواجهه 
مورد بحث ق��رار نگيرد و توافقي نس��بي پيرامون آن 
صورت نگيرد، بعيد است بشود از دعوتي ملي در تجدد 
س��نت س��خن گفت. كار من در كتاب اين است كه از 
دوگانه سازي هاي رايج سنت و مدرنيته بپرهيزم و نشان 
دهم كه اصوال سنت را نمي توان در برابر مدرنيته نهاد. 
ترس��يم پرتره، به تعبير شما، زماني ميسر است كه ما 
قلم به دست بگيريم و سرگذشت مان را بازنمايي كنيم. 
به نظر من ما هنوز قلم به دس��ت نگرفته ايم، پرتره اي 
هم نداريم. در اينجا الزم مي دانم روي يك نكته عميقا 
تاكيد كنم و آن اينكه اين دغدغه ها و دلمش��غولي ها 
به هي��چ روي نبايد و نمي تواند اين گونه تعبير ش��ود 
 كه كس��ي كه اين حرف ها را مي زند، راه ح��ل نزاع را 
در دست دارد. طبيعتا به هيچ روي چنين نيست، فقط 

به تعبير امروزي ها نوعي بلند فكر كردن است.
   كتاب شما باتوجه به عنوانش، يعني با اشاره به 
»ديگري مدرنيته« خواننده را به اينجا مي كشاند 
كه وجهي ايجاب�ي دارد. اگر عن�وان كتاب، نقد 
هابرماس در پ�روژه مدرنيته غربي بود، احتماال 
بحث ما هم به اينجا كشيده نمي شد. نمي شود از 
يك قطعيت ح�رف زد اما در هيچ مكان نظري يا 
تجربي، مستقر يا متعينش نكرد و به »بلند فكر 
كردن« ارجاعش داد. از اين پرسش فعال مي گذرم 
تا مجالي ديگر. اما در ارتباط با نقدي كه ابراهيم 
توفيق، جامعه شناس، در نشستي همين اواخر 
بر بخش هايي از تحقيق ش�ما داشت، مي گويد: 
»من يونيورساليستم.« شما در پاسخ به ايشان 
مي گوييد يونيورساليسم پروژه اي است كه كامال 
نخبه گرايانه اس�ت. يك عده توليدكننده اند و 
م�ا مصرف كننده! يك فرهن�گ مفهوم پردازي 
مي كند و ما تالش مي كنيم با آن هماهنگ شويم. 
يونيورس�اليته يعني مش�اركت فع�ال در همه 
اجزاي جهاني ك�ه در آن حضور داريم و در ادامه 
تذكر مي دهيد كه يونيورساليته يعني دعوت به 
مش�اركت فعال در سرنوشت خودمان. پرسش 
اين است: »چگونه اين جنس از مشاركت به طور 

يونيورسال امكان پذير مي شود؟« شما مي گوييد 
سنن ما ممكن است استعدادهايي داشته باشند 
كه از طريق آنها بش�ود مش�اركت را شكل داد. 
خب تا اطالع ثانوي اين امكان روي هواست. در 
ص�ورت وجود اين امكان هم آي�ا بايد در چيزي 
به طور استعاليي شركت كنيم يا اين همه ربطي 
به ميدان نيرويي كه به طور تمدني ساخته شده، 
ندارد؟ اشاره دكتر توفيق به نقد سوژه محوري و 
نسبتش با يونيورساليسم نيز در اين بحث البته 

جاي تامل دارد. 
اجازه دهيد م��ن از بحث مربوط به ديگري نگذرم و به 
آينده موكول نكنم، به ويژه اينكه ديدگاه شما با نقدي 
كه دوست عزيزمان آقاي دكتر نوذري هم به اين مساله 
وارد كردند، همسو است. منظور من از ديگري در عنوان 
كتاب اين نيست كه ديگري چگونه با مدرنيته مواجه 
شده اس��ت، گرچه ممكن است اشاراتي به اين امر هم 
شده باشد؛ مس��اله من نخست اين است كه مدرنيته، 
با ديگري خود چگونه مواجه ش��ده است. چهار فصل 

آغازين كتاب منحصرا به همين امر پرداخته است.
   تاكيد شما در اين كتاب، نقد عقالنيت غربي 
اس�ت. اين كامال واضح اس�ت اما پرس�ش من 

مولفه هاي مداخله گر غيرغربي است.
بله، مساله مركزي كتاب همچنانكه بارها و در جاهاي 
مختلف بر آن تاكيد كرده ام اين اس��ت كه نشان دهد 
ادع��اي هابرماس در مورد همه ش��مولي مدرنيته، بر 
پايه تصور يا برداشتي از مدرنيته قرار گرفته است كه با 
عقالنيت غربي پيوند يافته است، برداشتي كه، وقتي 
در متن جهاني سرش��ار از تنوعات فرهنگي قرار داده 
شود، بسيار پرس��ش برانگيز خواهد بود. من در جهت 
برجس��ته كردن تناقضات ادعاي هابرماس، به منطق 
دوگانه عقل در زيست جهان ارجاع داده ام تا نشان دهم 
عقلي كه بنياد مدرنيته قرار گرفته اس��ت، به اقتضاي 
ذات خود نمي تواند ديگري خود را در حد و اندازه خود 
به رسميت بشناسد. اين عقل از يك سو ناچار است براي 
تحقق وعده همه شمولي خود، ديگري غيرغربي را به 
حس��اب آورد و ازسويي ديگر به دليل نقش محوري و 
بنياديني كه براي خود قائل است، او را از شمول خارج 
كند. اين منطق كه از آن به عنوان »مشمول گردانيدن« 
و »از شمول خارج ساختِن« همزمان نام برده ام نه تنها 
اعتراضاتي فلسفي و تاريخي را در دنياي فكري غيرغربي 
برانگيخته، بلكه در فلسفه و تاريخ معاصر غربي نيز مورد 
نقد جدي قرار گرفته است. بنابراين وقتي در اين كتاب از 
ديگري صحبت مي شود، منظور ديگري هايي هستند 
كه توسط مدرنيته غربي از سويي كنار نهاده شده اند و 
ازسويي ديگر تالش شده است تا طي فرآيندي كه من 
آن را جهاني كردن )و نه جهاني شدن( يا جهاني كردن 
از باال )و نه جهاني شدن از پايين( ناميده ام، باز گردانده 
شوند. يكدست دانس��تن ديگري غيرغربي در كتاب، 
كه توس��ط دكتر نوذري مورد نقد ق��رار گرفت، كاري 
نيست كه من كرده باشم، كاري است كه شمار زيادي 
از فيلسوفان كرده اند و متاسفانه هابرماسي هم كه كتاب 
مشمول گردانيدن ديگري را هم نوشته، كرده است. به 
عنوان مثال شما فقط كافي است به خطابه هاي وين 
هوسرل و به مقاله بحران فلسفه و انسان اروپايي رجوع 
كنيد. او در آنجا مي گويد ماهيت اروپا غايت انديشي و 
تعّين بخشيدن آزادانه به وجود و حيات تاريخي خود 
اس��ت. غير اروپاييان علي رغم پافش��اري براي حفظ 
استقالل مي خواهند اروپايي شوند، در حالي كه ما هرگز 

نمي خواهيم في المثل هندي شويم. 
   جال�ب اي�ن اس�ت ك�ه او حت�ي امري�كا و 
انگلس�تان را هم ش�امل اروپا مي كند ولي به 
نحو ش�گفت انگيزي كولي ها و اس�كيموها و 
سرخپوستان ساكن امريكا را از شمول اروپايي 
بودن خارج مي سازد. بنابراين من در چهار فصل 
اول كتاب مي خواس�تم اصوال تمام قد هر نوع 
ذات باوري، ماهيت گرايي و عقالنيتي كه خود را 
با پسوند غربي توصيف مي كند، مقابله كنم و در 
فصل آخر با اين پرسش بپردازم كه اكنون اين 

ديگري كنار نهاده شده بايد چه كند؟ 
يونيورساليستي شود كه خود نقشي در جهان ندارد يا 
تكاني به خود دهد و خود را از حاش��يه به متن بِكشاند 
و در فرآيند همه شمولي راستين كه حاصل مشاركت 
همه فرهنگ ها است، نقشي ايفا كند. من طبيعتا دومي 
را پيشنهاد كرده ام و سعي كرده ام كه از تنوع مدرنيته ها 
س��خن بگويم و آن را در برابر مدرنيت��ه تك صدا قرار 
دهم. براي كل اين آلترناتيو يا پيشنهاد، خصلت ها يا 
ويژگي هايي هم قائل شده ام. نخست اينكه، پروژه تنوع 
مدرنيته ها، به جاي اينكه تاكيد را بر منطق تفاوت هاي 
ذاتي »تضادهاي كور )بين س��ّنت ها و مدرنيته ها( يا 
جنگ تمدن ها )براي مثال جنگ بين اسالم و غرب( 
قرار دهد، بر مشمول گردانيدن فرهنگ هاي مختلف، 
بر وام گرفتن، تركيب كردن و كنش هاي ميان فرهنگي 
قرار مي دهد. دوم اينكه ب��ا وارد كردن تنوع به پاراديم 
مدرنيته، به نح��وي اجتناب ناپذي��ر روايت تك صدا، 
انحصاري و خاص مدرنيت��ه را از كار مي اندازد و بي اثر 
مي كند و مفهوم پردازي نسبي گرايانه اي از مدرنيته، به 
مثابه تنوع تجربيات انساني ارايه مي دهد. با اين همه، 
تنوع مدرنيته ها از خطرات نسبي گرايي نيز آگاه است. 
سوم اينكه، نظرگاه مدرنيته هاي متنوع، قابليت ما را 
براي مشاهده و تفسير مدل هاي متفاوتي از مدرنيته 
كه به وسيله زبان علم اجتماعي غربي مورد غفلت قرار 
گرفته اس��ت، افزايش مي ده��د و ويژگي هاي خاص 
تمدن ها را نه فقط برحسب نزديكي هاي شان با غرب 
بلكه همچنين با مفاهيم خودش��ان توضيح مي دهد. 
عالوه بر اين، تنوع مدرنيته ها، به خودي خود دربردارنده 
امكان ظهور ايده ه��اي جايگزين براي مدرنيته غربي 
است و اين پرسش را پيش مي نهد كه آيا اصوال اشكال 
واالتري از مدرنيته غربي نمي تواند وجود داشته باشد؟

   با اين حساب مي توانيم در اين لحظه گفت وگو 
برگردي�م به اينكه ب�ه چه معناي�ي در اتوريته 
اروپامحوري مي توان يونيورساليست بود؟ اينكه 
با كدام نيرو مي شود در اين عرصه مداخله كرد. 
گرچه در بحث پيش�ين من همچنان از موضوع 

ديگري ني�ز صرف نظر مي كن�م و آن اينكه اگر 
اروپاي غربي براي خود مدرنيته قايل است، چرا 
فرهنگ هاي ديگر نيز خودشان را ملزم مي دانند 
تحت همين ترم يا كالس بازتعريف كنند، مداخله 
آنها ش�ايد در ص�ورت مفصل بن�دي در كل راه 
ديگري و نام ديگري را پيش نه�د )الزم به ذكر 
است كه به دليل مجال اندك اين گفت وگو، فعال از 
به كاربردن كلمه »واال« از جانب شما مي گذرم(. 
خب براي پاس��خ بخش اول پرسش شما، مي توانم به 
مباني نقد دوست عزيز و متفكرم آقاي دكتر توفيق هم 
بپردازم. بايد بگويم كه تفاوت بحث من و ايشان حداقل 
از دوجهت قابل پيگيري است؛ نخست از جهت آنچه 
من آن را جنگ بين رشته ها مي نامم و دعواي ديرينه 
سال فلسفه و جامعه شناسي يا اهميت ايده و كنش كه 
آن را بايد به تعبير شما به زماني ديگر موكول كرد ولي 
به هيچ وجه نبايد كنار گذاشت، چراكه اصوال الزمه هر 
گفت وگوي راستيني برپا داشتن جنگي تمام عيار است. 
تا بر زمين استوار شخصيت خود )فردي، ديسيپليني، 
فرهنگي و...( ارتفاع نيافته باشي، گفت وگويي اصوال 
نمي تواني صورت دهي. دوم اما از همان جهت تصريح 
شده در بحث شما و در پيوند با جهاني شدن يا به تعبير 
دقيق تر، همه شمولي است. شايد بشود جسارت كرد و 
در جهت تقويت بحث دكتر توفيق حتي گفت كه آدمي 
بايد متعلق به مردماني سالخورده در روزگاري سپري 
شده باشد كه يونيورساليست نباشد. اما پرسش اين 
است كه چگونه مي توان يونيورساليست بود؟ پاسخ من 
احتماال با پاسخ دكتر توفيق متفاوت است. من معتقدم 
كه در عصر پسااستعمار، آنچه شاخصه يونيورساليست 
بودن است، مشاركت فرهنگي همه ملل در ساختن 
دنيايي انساني تر اس��ت. فرهنگ اما تخته سنگي در 
پشت س��ر نيس��ت كه به آن تكيه دهيم و بياساييم. 
فرهنگ هر لحظه به استخراج و تصفيه و عرضه خويش 
در قالب مفاهيم مشخص احتياج دارد. فرهنگ خود 
از عناصر و موادي تش��كيل شده است مشخص، قابل 
س��نجش، قابل ارايه و قابل بحث. پس تجدد سنت يا 
بازآفريني هوّيت فرهنگي دقيقا به اين معناس��ت كه 
يك مّلت فرهنگ خود را در قالب عناصري كه حاوي 
درك او از عالم و آدم باشد، در سطح جهاني عرضه كند 

و صحت و سقم نظرياتش را در اين ميدان بيازمايد. 
به عبارت ديگر، اگر ايراني به بخشي از تمدن جهاني 
معترض است، دموكراسي او را سلطه سواره ها مي داند 
و ليبراليس��م اقتصادي او را منشا بي عدالتي و فهم او 
را از هس��تي، تنگ و محاس��به گر، بايد فهم خود را از 
اين مفاهيم و س��اير مفاهيمي كه اصوال جايي در آن 
تمدن پيدا نكرده اس��ت، عرضه كند و جز اين راهي 
ندارد. هر چند كه سخت باش��د و دشوار و تا اندازه اي 
غيرقابل دسترس بنمايد. با چنين ديدي، كسي كه 
در عصر پسااستعمار، از تجدد هوّيت سخن مي گويد 
به واقع از جهاني شدن به عنوان يك فرآيند طبيعي 
و به عنوان آرماني كه از دين و فلس��فه ش��روع شده 
است و همچنان در س��طح جهاني حاميان خودش 
را هم دارد س��خن مي گويد و كسي كه با آن مخالفت 
مي كند عمال به سياست هاي فرهنگي تفاوت كه به 
نام جهاني شدن طراحي شده است، تسليم شده  است 
و از اين رو نمي تواند ش��مرده ش��ود. فرآيند نوسازي 
هوّيت از سويي يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي است 
كه اسباب و لوازم آن بايد فراهم شده باشد و از سويي 
ديگر براي مدعيان بازآفريني هوّيت، يك پروژه است 
كه بايد طراحي شود، موانع، امكانات و استلزامات آن، 
تاحدي كه دانش بشري ظرفيت دارد شناسايي گردد 
و همه نيروها و حساسيت ها در جهت تحقق عملي آن 
به كار گرفته شود. محصول بازآفريني هوّيت ايراني اگر 
مدرنيته ايراني است، به نظر من اين بحث سارا شريعتي 
جامعه ش��ناس را بايد معتبر دانست كه اين مدرنيته 
جهت بسامان رساندن خود در صحنه اجتماع، ناگزير 
از موفقيت است. درغير اين صورت، تنها به ابزار كاري 
بدل خواهد شد در خدمت اهداف جرياناتي ديگر. در 
اين مسير تحكيم ساختارهاي سياسي و اجتماعي، 
تكيه بر طبقات در حاشيه قرار گرفته و متوسط و تاكيد 
بر استقالل اين حركت، شروط الزم موفقيت اجتماعي 
اين جريان است. من البته فكر مي كنم در اين جهات با 

دكتر توفيق همسو باشم.
   خب به عنوان پرس�ش آخ�ر، درنهايت اگر 
بخواهيم يك يونيورساليست باشيم در جهاني 
كه در تاثير از ترم هاي نظ�ري غرب خودش را 
ش�كل داده، يا اگر دچار چنين كرداري نبوده، 
به ش�مار نيامده و ما نمي داني�م چگونه خود را 
صورت بندي ك�رده يا نكرده يا كال پيش�نهاد 
ديگري داشته يا نداشته، الزم است »يونيورس« 
ديگري در اين جهان بس�ازيم يا اين »بسامان 
رساندن خود« صرفا يك خيال است كه چيزي 
جز »شعار« براي داغ كردن سخنراني ها ندارد؟ 

اميدوارم كمي به جاي كليات بر زمين امر واقع 
قدم بزنيم. به لحظه اي كه شايد بتواند پيشنهاد 

»تاسيس« بدهد...
بگذاريد اول بگويم كه تنهايي اگر خيال كنيم، خيال 
باقي مي ماند، دس��ته جمعي اگر خيال كنيم، تبديل 
مي شود به يك واقعيت! من تعجب مي كنم كه چگونه 
مي توان نيچه اي بود و  نيچه وار در پي ممكن گردانيدن 
امر ناممكن نبود. چگونه اصوال مي توان انس��ان بود و 
انسان را به آنچه هست فروكاست.  اينها اگر براي شما 
ش��عار داغ اس��ت، براي من لحظه تاسيس هر چيزي 
است. بعيد مي دانم اصوال بتوان تاريخ تحوالت بشري را 
بدون منطق فراتر رفتن از واقعيت موجود توضيح داد. 
شما بايد به ياد بياوريد گفت وگويي كه سال ها پيش با 
هم داشتيم، گفت وگويي كه با عنوان جامعه بي آرمان 
جامعه اي مرده است، منتشر شد. در آنجا هم بحث من 
همين بود ساخت گشايي انتظار و امكان آنچه ما اكنون 
آن را غيرممكن مي ناميم، به معناي بيدار كردن آرزوها 
و اميدهاي مان براي غيرممكن ها است، براي چيزهايي 
كه در راه است و بايد بيايد. امكاني كه من از آن سخن 
مي گويم، شعار غيرمسووالنه اي كه مسووالنه بايد از آن 
پرهيز كرد، نيست. اميد است، نه اميدي ساده يا اميدي 
ضمانت شده )كه آنچه ضمانت شود، اميد بستن به آن 
بي معنا اس��ت( كه اميدي عليه اميد. براي اينكه اميد 
واقعا زماني اميد است كه در درون و به وسيله نااميدي 
تهديد شود. بگذاريد شما را به دريدا ارجاع دهم. وقتي 
از دريدا پس از انتش��ار كتاب سياست هاي دوستي و 
دريافت جايزه آدورنو پرسيده مي شود كه دوستي آيا 
مي آيد؟ »دوس��تي« آيا هنوز ممكن است؟ و اگر بله؟ 

چگونه؟« دريدا پاس��خ مي دهد كه: »دوس��تي اي كه 
منظور من است غيرممكن است. يك غيرممكني كه 
متضاد يا منافي ممكن نيست. كسي بايد اين غيرممكن 
را انجام دهد، كس��ي بايد بدان بينديشد و به آن عمل 
كند. اگر فقط قرار بود چيزي كه ممكن اس��ت، اتفاق 
بيفتد، هيچ چيز ابدا اتفاق نمي افتاد. اگر من فقط آنچه 
را كه مي توانستم انجام دهم، انجام مي دادم، من عمال 
هيچ كاري نكرده ب��ودم. به اين معنا قطعا بايد جهاني 
ديگر بر فراز ويرانه هاي جهان موجود ساخت. بار ديگر 
بگذاريد به دريدا ارجاع دهم. او در كتاب اشباح ماركس 
ب��ا قوي ترين كلمات از ما مي خواهد ك��ه هرگز از اين 
واقعيت درش��ت نمود غفلت نكنيم كه هرگز پيش از 
اين كثيري از مردان، زنان كودكان تا اين حد به سلطه 
نكشيده ش��ده بودند گرسنه نمانده بودند يا به كلي تا 
اين حد روي زمين به نابودي نكش��يده شده بودند. او 
ده بالي خانمان سوز جديد را برمي شمارد تا از طريق 
آنها هم وضعيت جهاني را كه در آن به سر مي بريم افشا 
كند و هم ضرورت ساختن جهاني ديگر را كه او آن را از 
طريق ضرورت تاسيس بين الملل جديد پي مي گيرد، 
برجسته سازد. اين ده بالي خانمان سوز از نظر او عبارتند 
از: بيكاري، طرد يا محروم سازي، بي خانماني  تبعيدي ها 
و مهاجران، جنگ ه��اي اقتصادي جهاني، تناقض در 
نظريه و واقعيت بازار آزاد، تشديد بدهي )وام خارجي( و 
گرسنگي منتج از آن، سلطه صنعت نظامي بر تحقيق، 
اقتصادي شدن و اجتماعي شدن نيروي كار، گسترش 
تسليحات هس��ته اي و جنگ ها. براي رخنه كردن و 
به تعبير ش��ما مداخله كردن در اي��ن جهان، دريدا به 

صورت بندي تئوريك اشباح ماركس مي پردازد.  
ش��بح چيزي است كه اين همان يا برابر با زمان حاضر 
نيست. شبح بوده گي هم ش��امل گذشته اي است كه 
نگذشته اس��ت و هم ناظر بر آينده اي است كه به نحو 
دايمي از زمان حاضر گسس��ته اس��ت. بر پايه همين 
صورت بندي است كه او مي گويد »ما«ي بدون سازمان، 
بدون ملت و بدون دولت بايد تشكيل شود. اين »ما«ي 
»در راه« را بين الملل جديد نام مي گذارد و جهت گيري 
آن را پاي��ان دادن به س��تمگري، نابرابري اجتماعي و 

بي عدالتي از يك س��و و محكوم كردن كنترل بي حد 
دولت هاي مقتدر بر سازمان هاي بين المللي مي نامد. 
اينها آيا االن ممكن است؟ معلوم است كه نيست، چون 
ممكن نيست، شعار داغ است؟ معلوم است كه نيست. 
تمام تالش كتاب در گام نخس��ت اين بوده اس��ت كه 
ديگري به صحنه آورده شود و زماني چنين امر ممكن 
مي شود كه در سطح نخست، فرد بتواند شمرده شود 
و شمرده شدن او به اين است كه از آزادي ذهن و عمل 
و اراده برخوردار باش��د. پس از اين رو نخس��ت بايد در 
مقياس فلسفي، مساله ذهن بنيادي يا خودمختاري- 
خودگرداني انس��ان را به نحوي كه جامع امكان خود 
رهبري او و مانع ادعاي خدايي داش��تن او گردد، حل 
كرد. بدين معنا كه انسان تا نتواند واجد دليري در به كار 
گرفتن فهم خويش و قادر به مواجهه خودگردان با امور 
اطراف خود شود، نخواهد توانست در فرآيند بازآفريني 
خويشتن ملي-فرهنگي مشاركت فعال و موثر نمايد.  
در س��طح دوم ملت بايد شمرده شود. شمرده شدن با 

خودشماري در درون مرزهاي هوّيتي متفاوت است. 
در اّولي، فرد يا مّلت به دليل حرفي كه براي گفتن دارد 
و افزوده اي كه مي تواند بر تمدن بشري داشته باشد و 
نقشي كه مي تواند در چند ساحتي كردن انسان مدرن 
داشته باشد، شمرده مي شود و در دومي به دليل فقدان 
همه آنچه گفته شد، مدام خود را تكرار مي كند، مدام 
به گذشته اش پناه مي برد و از تمدن هايي كه پدرانش 
س��اخته اند حرف مي زند، غاف��ل از اينكه اينها فقط 
در صورتي مي توانند ش��مرده شوند كه منابعي براي 
بازآفريني هويتي معاصر قلمداد شوند! فقط پس از اين 
دو سطح به رسميت شناخته شدن است كه مي توان به 
كمپ بين الملل جديد يا همه شمولي از پايين پيوست 
و تمايز ملي-فرهنگي را در پيوند با اين هماني انساني 
قرار مي داد و مانع انحراف پروژه تجدد سنت به يكي از 
دو بيراهه هاي نسبي گرايي فرهنگي يا همه شمولي 

مدرنيته تك صدا شد. 
   به نكات مطرح شده شما به دقت گوش دادم. 
دو وضعيت در اين پاسخ به نظرم قابل شناسايي 
است. وضعيت اول همين كه شما به خوبي اشاره 
كرديد. به واقعيت بدل شدن رويا، خيال كردن 
جمعي، بازآفريني خويشتن ملي-فرهنگي و 
باقي ماجراهاي دل انگيز و خيال انگيز! اما پاسخ 
پرسش من چه مي شود؟ شما به وضوح همه اين 
موارد را فرموديد كه از روي آن لحظه مشخص 
بپريد. اين خويشتن ملي-فرهنگي يا اين هسته 
معرفتي كه باي�د بلند درباره اش فكر ش�ود يا 
ساماندهي شود يا بازآفريني شود همان لحظه اي 
است كه تازه كار ما را شروع مي كند. به طور قطع 
در اين شمايي كه ش�ما ترسيم مي كنيد، هيچ 
تخيلي ممكن نمي شود. اين حرف هاي كلي كه 
همه ما هم قبول شان داريم اتفاقا خيال جمعي 
ما را نمي س�ازد. اگر جاي دوس�تاني كه اشاره 
مي كنيد بودم، از جمله توفيق و سارا شريعتي، 
بر لحظه مشخص مي ايس�تادم: با احضار كدام 
نيروي اجتماعي-تاريخي خود را سامان دهيم 
يا يونيورساليست باشيم؟ و نيز از جانب شما در 
پاسخ به پرسش قبل، ميدان نيروي مداخله گرم 

را معرفي مي كردم.
دغدغه ها و مسائل شما را مي فهمم. سعي هم كرده ام 
كه در طول گفت وگو به آنها بپردازم. تاكيد هم كرده ام 
كه تاسيس شرايط امكاني الزم دارد كه نخستين آن 
درگير شدن در موضوعات علوم انساني است، چيزي 
كه من آن را در جايي اشتغال به علوم انساني خوانده ام 
و آن را در برابر اش��تغال در علوم انس��اني قرار داده ام. 
»اشتغال به«، به اين معنا است اوال علوم انساني همواره 
نسبت به وضع موجود انسان ناراضي باقي بماند. دوم 
اينكه مسوول است كه اين نارضايتي را به حوزه عمومي 
بكشاند و خود را نسبت به ديگري مسوول بداند و سوم 
اينكه به ج��اي ذخيره گذاري دان��ش در ذهن خود و 
ديگران، خود و همگان را به خواندن، گفت وگو كردن، 
انديشيدن و نوشتن، آن هم به منظور گشودن سينه 
واقعيت ب��راي ظهور امكانات جديد مش��اركت دهد. 
اين اتفاقات اگر بيفتد ما تازه به دنيا آمده ايم، از حاشيه 
به متن آمده ايم و به رس��ميت شناخته شده ايم. شما 
نمي خواهيد م��را در اينجا متوقف نگ��ه داريد و مدام 
مي پرس��يد حاال كه چي؟ و من به تعبير ش��ما مدام 
س��عي مي كنم از آن بپرم. دليل آن هم اين است كه تا 
رسيدن به ديدگاهي جانش��ين فاصله زياد است، اگر 
البته با درنظر گرفتن مباحث پست مدرن ها و مساله 
فراروايت ها، چنان ديدگاهي اصوال ضروري و ممكن 
باشد. بگذاريد منظورم را در قالب دغدغه اي كه حداقل 
دو دهه است درگير آن هستم و فصلي از كتاب هم به 
آن اختصاص يافته اس��ت، توضيح دهم. مي دانيم كه 
بنياد فلسفي مدرنيته سوبژكتيويته است. مي دانيم كه 
سوژه، براي اينكه سوژه باشد، نيازمند ابژه است و اين 
تناقض آن است.  مي دانيم كه ما به سوژه نياز داريم و به 
تعبير هابرماس بايد مراقب باشيم كه آب وان را به همراه 
نوزادي كه در آن است، با هم دور نريزيم. مي دانيم كه 
تمام سنن فلسفي قرن بيستم در هر سه سنت قاره اي، 
تحليلي و پراگماتيس��تي در مقابل فلسفه هاي سوژه 
بوده اند. شما وقتي همه اين مي دانم ها و مي دانم هاي 
بي ش��مار ديگر را كنار هم مي گذاريد مي بينيد قضيه 
پيچيده تر از آن است كه بتوان از صورت بندي فلسفي 
جايگزيني صحبت كرد. اصوال تعداد كمي از مباحثات 
 فلس��في درخصوص موقعيت س��وژه، راه حل نزاع را 
در دس��ترس دارند.  بنابراين حداقل ش��رط احتياط 
فلسفي اين است كه همچنان به موضوع نزاع انديشيده 
شود و عالوه بر آن دانسته شود كه نقدمدرنيته، نقد بنياد 
فلسفي و نتايج سياسي-اجتماعي آن هنگامي قابل اعتنا 
است كه چشم انداز روشن تر و انساني تري بگشايد، در 
غير اين صورت بايد به تعميق همين راه حل هاي دروني 
پرداخت و آن را تاحد امكان گسترش داد. بحث در اين 
حوزه ها پايان ن��دارد. بنابراين گفت وگو پيرامون ابعاد 
ديگر بحث ش��ما را بايد به زماني ديگر و بهانه اي ديگر 
موكول كرد. از ش��ما بابت طرح پرسش هاي به تعبير 

جوانان چالش برانگيز سپاسگزارم.

ابراهيم توفيق

وقتي از دريدا پس از انتشار كتاب سياست هاي 
دوستي و دريافت جايزه آدورنو پرسيده مي شود 
كه دوس��تي آيا مي آيد؟ »دوس��تي« آيا هنوز 
ممكن است؟ و اگر بله؟ چگونه؟« دريدا پاسخ 
مي دهد كه: »دوستي اي كه منظور من است 
غيرممكن است. يك غيرممكني كه متضاد يا 

منافي ممكن نيست.
نيما مختاري / اعتماد
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