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«مدرنیته و دیگري آن» در گفت و گو با حسین مصباحیان

باید روش اندیشیدن را بیاموزیم نه اندیشه ها را/ ما ایرانیان غر شماریم!

28 تیر 1399 ساعت 8:43

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران می گوید: توصیه مشترك چند فیلسوف تاثیرگذار قرن بیست که به
ایران هم آمده اند (کسانی مثل نگري، هابرماس، رورتی) به ما ایرانیان این بود که از آنها روش اندیشیدن بیاموزیم نه

الزاما اندیشه ها را.

خبرگزاري کتاب ایران(ایبنا)_پردیس سیاسی: «مدرنیته و دیگري آن»(مواجهه اي انتقادي با تفسیر هابرماس از
مدرنیته به مثابه  پروژه اي ناتمام» عنوان کتابی است از حسین مصباحیان؛ عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه
تهران که به همت انتشارات آگه به دست مخاطبان رسید. مصباحیان در این کتاب با نگاهی تحلیلی و انتقادي به رد
نظریه مدرنیته به عنوان پروژه اي ناتمام پرداخته و در پی ارائه بدیلی بر این نظریه هابرماس دست زده است. به
مناسبت انتشار این کتاب گفت و گویی مفصل با این استاد دانشگاه داشته ایم. مصباحیان در این گفت و گو به شکل

 
دقیق و خواندنی از این کتاب، هابرماس و مواجهه ایرانیان با مدرنیته می گوید.

شما در مقدمه کتاب مدرنیته و دیگري آن نوشته اید که آثار هابرماس در سال هاي اخیر مورد استقبال وسیعی قرار

 
گرفته است. دلیل این استقبال را چه می دانید؟

اجازه دهید پاسخ به پرسش شما را با نقل قولی از استادم دیتر میسگلد آغاز کنم که می گفت «من فکر می کنم
هابرماس یک تنه، تمام پتانسیل رهائی بخش آلمان و اروپاي غربی را در دوره معاصر بالفعل کرده است. او هرکاري
را که یک نفر در مقیاس هاي بزرگ بتواند انجام دهد، انجام داده است.» می توان گفت هیچ بخش از مسائل مهم
فکري معاصر و بحران هاي جاري جهانی نبوده است که هابرماس در آن ورود نکرده باشد. به نظر من این جمله
ریچارد رورتی در مورد دریدا را می توان به هابرماس هم تعمیم داد که دربین همه فیلسوفان روزگار ما، هابرماس
یکی از فیلسوفانی است که در جهت آنچه سقراط آرزو می کرد که فالسفه انجام دهند، حرکت کرده است: به پرسش
کشیدن پیش فرض هایی که هرگز مورد تردید واقع نشده اند؛ درهم شکستن آنچه که همگان برآن اتفاق نظر دارند؛

و طرح مسائلی که هرگز قبالً مورد بحث قرار نگرفته اند.

QR دریافت صفحه با کد
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اگر فقط بخواهم به چند حوزه از کارهاي هابرماس اشاره کنم، یکی از آن ها ترویج عمومی آموزه هاي رهایی بخش
مکتب فرانکفورت است. همانگونه که میسگلد هم تاکید می کند درواقع مکتب فرانکفورت، براي بسیاري از مردم با
فعالیت هاي هابرماس برجسته تر شد و اهمیت آگاهی بخشی بیشتري پیدا کرد. آراء و افکار هابرماس بر افراد بسیاري
تأثیر گذاشت. براي مثال هنوز در برنامه آخر شب رادیو، علیه  روحیات فاشیستی که به طور تلویحی در بسیاري از
رفتارهاي رایج در جمهوري فدرال آلمان وجود دارد، صحبت می شود. این برنامه ا گر چه ملهم از برنامه اي است که
آدورنو در رادیو اجرا می کرد، ولی تحت تاثیر  آموزه هاي هابرماس نیز هست. آموزه هایی که  چشمان بسیاري از افراد
را گشود و تأثیر بسیار مهمی بر جاي نهاد. چنین تأثیر گسترده اي را در حوزه اجتماعی هیچ کس در آلمان معاصر
نداشته است. مشابه چنین تأثیراتی را متفکران دیگري در انگلستان و فرانسه هم داشته اند، ولی دامنه آن بسیار
محدود بوده است. براي مثال، شما در فرانسه آن زمان می توانستید متونی را درباره الجزایر و رژیم شکنجه
وحشتناکی ببینید که فرانسه در الجزایر مستقر کرده بود. ولی این نوع مطالب فقط در مجالت جناح چپ چاپ

می شد و در محیط هاي دانشگاهی خوانده می شد و دامنه تأثیر آن بسیار محدود بود.
 

نکته دیگري که در مورد هابرماس وجود دارد، ارتباط او با مارکسیسم است. کسانی که اهل آلمان هستند، یک تصور
جناح چپی از هابرماس دارند و او را به گونه اي قوي تر با مارکس مرتبط می کنند. میسگلد نقل می کند که من
همواره پیشینه چپ را در آنچه او انجام می دهد، می بینم. اواخر دهه  60، زمانی که هابرماس کارش را شروع کرد،
براي  بسیاري از روشنفکران نقطه تحولی بود. به عبارتی، در نتیجه فعالیت هاي فکري هابرماس، عالقمندي به
هایدگر و سلطه متافیزیک کمتر و تمایل به جریانات سیاسی، اجتماعی بیشتر شد و در نتیجه آن توجه به
بی عدالتی وحشتناکی که نسبت به مردم شرق ویتنام در جنگ ویتنام اعمال می شد، برانگیخته شد. هابرماس
توانسته بود بین مباحث فلسفی مدرنیته و نتایج سیاسی اجتماعی آن پیوند برقرار کند. در حقیقت هابرماس مسلماً
تالش می کرد و می کند که به مسائل مربوط به قدرت و ثروت، توانمندي براي رهایی، حرکت هاي سیاسی و
اجتماعی، مسئله دموکراسی، مؤسسات حقوقی و سیاست هاي جهانی شدن بپردازد، اموري که به کلی در کارهاي
امثال گادامر غایب است و اینان حتی از نظر فلسفی هم نمی توانند با مسائل دنیاي مدرن وارد گفت وگو شوند. تفکر
هابرماس و فالسفه اي نظیر فوکو، دریدا یا ریچارد رورتی، به عنوان چهار فیلسوف تاثیرگزار قرن بیستم می توانند

نتایج دنیاي مدرن را مورد پرسش قراردهند.
 

یکی دیگر از علل توجه به هابرماس صورت بندي او از گفت وگو و ارتباط است. او وسواس عجیبی در اثبات این نکته
دارد که چیزي در خود زبان وجود دارد که ارتباط بین شهروندان را ممکن می سازد. از نظر او، زبان به ما امکان
می دهد، یا ما را وادار می سازد که کنشی تقریباً استراتژیکی با شهروندان دیگر داشته باشیم. او این کنش را، کنش
ارتباطی زبانی می نامد. هابرماس معتقد است که اثبات این تئوري می تواند به افراد درگیر در گفت ؤگو موقعیتی برابر
ببخشد. موقعیتی که به موجب آن هر کسی مجبور می شود که به طور جدي به دیگري گوش دهد و مخالفت ها را
به نحوي درونی تحمل کند. من در اینجا طبیعتا در مقام نقد و داوري نیستم. فقط می خواهم فهرست وار به دالیل



12/5/2020 ایبنا - باید روش اندیشیدن را بیاموزیم نھ اندیشھ ھا را/ ما ایرانیان غر شماریم! - نسخھ قابل چاپ

www.ibna.ir/fa/longint/293083/print/باید-روش-اندیشیدن-بیاموزیم-نھ-اندیشھ-ھا-ایرانیان-غر-شماریم 3/9

توجه به هابرماس اشاره کنم.
 

عالوه بر همه مسائل فکري و نظري، خصلت دموکراتیک هابرماس در گفت وگوها و مباحثه ها نیز احتماال دلیل
دیگري است که به او توجه می شود. میسگلد اعتقاد داشت که نه تنها یک تفاوت جدي نسلی بین گادامر و هابرماس
وجود داشت، بلکه همچنین تاثیراتی که هرکدام از آن ها می توانستند روي افراد داشته باشند، متفاوت بود. در مورد
گادامر مسلماً هیچ تردیدي وجود ندارد که او معلم به تمام معناي کلمه بود. به این شکل که یک رابطه پیرو -
رهبر- یا مرید ـ مراد بین گادامر و شاگردانش برقرار بود. با هابرماس اما چنین چیزي هرگز تجربه نمی شد. اساسا،
تفاوتی بین گادامر و هابرماس وجود داشت، تفاوتی ظریف و در عین حال حائز اهمیت. نکته اي که در مورد گادامر
قابل ذکر است، این است که او از دنیایی با ذهنیت هاي پیش دموکراتیک می آمد. دنیایی که منش او را به عنوان
یک معلم و یک فرد آکادمیک، شکل داده بود. او البته عالی ترین تجلی این نوع معلمی بود. او به عبارت دیگر،
بهترین راه ممکن را براي نافذ ساختن این نوع شیوه هاي آموزشی پیدا کرده بود. گرچه این مطلب درست است که
حساسیت هاي فوق العاده اي که او نسبت به افراد، خلق و خوها و رفتارهاي متغیَر داشت و راهی که او براي نفوذ در
شاگردانش پیدا کرده بود، از برخی از شیوه هاي کامالً دموکراتیک آموزش، موثرتر و ماندگارتر بودند، ولی واقعیت

این است که آموزش واقعی فقط می تواند در جایی اتفاق بیافتد که در آن منازعه جدي متقابل وجود دارد.
 

میسگلد می گفت در گروه گادامر این روش معمول نبود. گرچه افراد با هم و با او بحث می کردند، اما طرفین
گفت وگو احساس برابري نمی کردند. برعکس، در گروه هابرماس این شیوه خیلی زیاد اتفاق می افتاد و افراد زیادي
گفته اند که این تجربه را در محفل هابرماس بدست آورده اند. در گروه هابرماس، تعدادي محقق با تعهدات بسیار
قوي بودند که عمیقاً دوست داشتند با تئوري کنش ارتباطی هابرماس مخالفت کنند. گرچه این امر براي هابرماس
نیز آسان نبود و گاه بحث به جدل و درگیري لفظی و حتی دعوا هم کشیده می شد، ولی شرایط بحث همواره از
سرشتی دموکراتیک برخوردار بود. میسگلد نقل می کند که شیوه اي که در گروه هابرماس رواج داشت، کامالً با
شیوه اي که ما در هایدلبرگ با گادامر کار می کردیم متفاوت بود. نکته بسیار آموزنده اي که در رابطه بین گادامر و
هابرماس باید به عنوان نکته اي حاشیه اي ولی مهم بر آن تاکید کنم، منش انسانی و معرفتی گادامر است. گادامر در
حقیقت به هابرماس کمک کرد تا به هایدلبرگ راه یابد و مسیر زندگی اش را در دانشگاه رقم زند، و این بسیار قابل
تامل است. هابرماس در آن زمان، به قول معروف، جناح چپی تلقی می شد و گادامر، در نگرش هاي سیاسی اش گاه
لیبرال ولی عمدتاً محافظه کار بود. با این حال، گادامر  توانمندي هاي این استعداد بزرگ ( هابرماس) را کشف کرد،
و چون می دانست که هابرماس به نحوي غیر معمول، خالق است، تضادهاي سیاسی اش را با هابرماس، در کمکی که

هابرماس شایسته آن بود، دخالت نداد.
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یکی از بخش هاي خواندنی کتاب، بخشی است که به مدرنیته و تنوعات آن اختصاص پیدا کرده است، آیا شما هنوز مدرنیته
و نحوه مواجهه با آن را یکی از دلمشغولی هاي جامعه روشنفکري ایران می دانید؟

فصل دوم کتاب کال به ایضاح مفهومی مدرنیته پرداخته است. در این فصل نخست طرحی از دوره بندي تاریخی و چارچوب
مفهومی مدرنیته و مفاهیم مرتبط با آن (مُدرنوس و مدرنیزاسیون) ارائه شده است. این چارچوب مفهومی از یک سو به خواننده

نشان خواهد داد که چه تعریف و تلقی اي از اصطالحات مذکور در کتاب به کار گرفته شده اند و از سوي دیگر، به وجود یا
برقراري رابطه و نسبت بین این مفاهیم و نیز ایضاح تفاوت هاي آن ها یاري خواهد رساند. قسمت عمده بحث این فصل ولی
به مواجهه  هابرماس با سوبژکتیویته به مثابه بنیاد فلسفی مدرنیته اختصاص دارد. هابرماس بحث خود پیرامون مبانی فلسفه 
مدرنیته را با تکیه بر هگل پیش می برد. هگل از نظر او نخستین فیلسوفی است که مفهومی روشن از مدرنیته به دست داده

است و یا به بیان دیگر، او نخستین فیلسوفی است که جهان مدرن را بر حسب مفهوم «سوبژکتیویته» فهمیده و تعریف کرده
 است. هابرماس بحث می کند که اساس دنیاي مدرن آزادي سوبژکتیویته است، اصلی که بنیادِ سایرِ اصولِ این دنیاي یکسر
بی سابقه است. او از طریق بررسی انتقاديِ ایده  سوبژکتیویته  هگل و طرح نظریه   بین االذهانی، بحث می کند که گرچه هگل

به سوي ارائه  یک نظریه «کنش ارتباطی» یا بین االذهانی پیش می رفت، ولی سرانجام تنها خود هابرماس بود که صورت بندي
نهایی این نظریه ، یعنی نظریه   اینترسوبژکتیویته به مثابه نظریه  اي براي خروج از بن بست فلسفه هاي سوژه را به دست داد.

 
هابرماس مسلماً، به مشکالت مدرنیته و دنیاي مدرن به خوبی آگاه است، من ولی همچون استادم میسگلد با او در این مورد
موافق نیستم که از اصطالح مدرنیته یک نظریه محوري بسازیم و از ناتمام بودن این پروژه صحبت کنیم. چون اصوال درباره

نظریه سازي کلی و همه شمول تردید دارم. من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی دنیا بتوانیم، تئوري هاي همه شمول در
مورد توسعه جهانی، به مفهوم مثبت آن، داشته باشیم. در مورد اهمیت و عملی بودن چنین تئوري هایی تردیدهایی جدي

وجود دارد. گرچه نقد نظریه هاي مدرنیزاسیون مهم است ولی به هیچ روي کافی نیست. بنابراین در پاسخ به پاره دوم پرسش
شما باید با تاکید و صراحتا بگویم که تاکید کتاب بر دیگريِ مدرنیته است و نه خود مدرنیته. حرف اصلی کتاب این نیست

که با مدرنیته چه کنم، حرف آن این است که ما باید پروژه تجدد سنت خودمان را پی بگیریم. مطابق دیدگاهی که کتاب از
آن دفاع می کند، سنت اصوالً نمی تواند در مقابل مدرنیته نهاده شود، چراکه مدرنیته  غربی خود سنتی است نو که از تجدّد

سنت کهن سر برآورده است، فرآیندي که در بسیاري از فرهنگ هاي غیرغربی یا اصوالً آغاز نشده است و یا به سرانجام خود
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نرسیده است
 

در قسمت هاي مختلف کتاب تاکید کرده اید که هابرماس در مجموع دیگري غیر غربی را مورد غفلت قرار داده است، دلیل
این غفلت را چه می دانید؟

اجازه دهید کمی به تاریخ برگردیم تا نظریات رهایی بخش کسانی مثل هابرماس با نظریات ستیزه جویانه اي که در مورد
مدرنیته وجود داشته است، اشتباه گرفته نشود. ما می دانیم که لیبرال ترین گرایش فکري در داخل بریتانیا، زمانی سربرآورد

که امپراطوري در اوج بود و در خارج از مرزهایش ستمگري می کرد. تفکري مثل تفکر میل ها، میل پیرو جوان ( جیمز و جان
استوارت)، در همین زمان سربرآورد. اینان در واقع بخشی از دستگاه امپراطوري بودند که کنجکاوي زیادي در مورد ساز و
کار آن داشتند و ظاهراً متقاعد شده بودند که مأموریت امپریالیستی یک مأموریت تمدن ساز است. بنابراین آنجا، شما یک

مفهوم خیلی ستیزه جو و متجاوز از مدرنیته دارید که با برتري مسلم تمدن اروپایی شاخص می شود. نقد فرانکفورتی ها و
هابرماس به مدرنیته اما، به نحو ویژه اي به موقعیت خیلی خاص آلمان به ویژه مسئله نازیسم مربوط است. ما باید شرح

برجسته هابرماس از مدرنیته را که غالباً کم اهمیت تلقی می شود یا دست کم گرفته می شود، در این چارچوب ببینیم. او به
گونه اي وسواس آمیز، تالش می کند شرایطی را که به نازیسم منجر شد تحلیل کند و نظریه اي فراهم آورد که با تکرار چنین

پدیده هایی مقابله کند. بنابراین، وقتی او به مدرنیته فکر می کند، به ساختارهاي جهانی می اندیشد. این دیدگاه سرتاسر
انسانی اما گاه نمی تواند نتایجی همطراز قصد و هدف خود بار آورد.

 
درست است که هابرماس به ساختارهاي جهانی می اندیشد ولی می خواهد آن ها را بر عقالنیت غربی بنا  کند. او به طور
تلویحی جهان شمولی اي را ادعا می کند که با "فهم غربی ما از جهان در ارتباط است. براي برجسته ساختن اهمیت این

ادعا، او برجفت تاریخی- ژئوپلیتیکی پیش مدرن و مدرن تکیه می کند تا بدین طریق تفاوت عقالنیت را از فهم اسطوره اي از
جهان برجسته سازد. او تضادهاي دوگانه پیش مدرن/ مدرن، غرب/ غیرغرب، اسطوره اي/ عقلی را مفروض می گیرد. از نظر
او ولی یگانگی غرب واقعیتی مفروض و تقریباً قابل لمس است. آنچه که تعجب آورتر است این است که او در حالی که نیاز
به غیر غربی و اهمیت نوع نگاه او را به غرب تشخیص می دهد، اما همین نگاه را نیز از طریق قوم شناسان و مردم شناسان
غربی، بازتاب می دهد. سئوال اما این است که آیا درك درست از شرق، از طریق گزارش غربیان قابل حصول است یا خیر؟

براي هابرماس، فرهنگ ها و سنت هاي غیرغربی گوئی آنچنان شکل گرفته اند که می توان به عنوان موضوع با آن ها مواجه شد.
گاه حتی گفته شده است که هابرماس براي اینکه اطمینان معرفت شناسانه اي را در ما تثبیت کند و ما را به جهانشمولی

مطمئن سازد، همواره با اطمینان معرفت شناسانه صحبت می کند.
 

هابرماس به انواع گفتمان فلسفی، علمی، هنري و غیره می اندیشد که اعتبار ادعاهاي جهانی را تقویت کنند و یا برآن داللت
داشته باشند. او از این رو به ساختارهاي ارتباطی می اندیشد که می توانند در اطراف جهان گسترش یابند. مبالغه آمیز بودن

تأکیدات هابرماس  را من فکر می کنم افرادي مانند رورتی و غیره به گونه اي موفقیت آمیز نشان داده اند و گاه حتی این
ادعاهاي جهان شمول را تقریباً به تمسخر گرفته اند. هابرماس در ترساندن ما از هر نوع خاص گرایی مبالغه می کند. چون

تجربه نازیسم ذهن او را به شدت مشغول کرده است. او هراس دارد که تأکید برهرگونه خاص گرایی قومی، مذهبی یا نژادي و
اصوالً تأکید بر هویت ها، تجربه نازیسم را در اشکال جدید تکرار کند.

 
دفاع هابرماس از جهان شمول بودن وجه رهایی بخش مدرنیته، تنها در این چارچوب قائل ارزیابی است. براي همین است

که او آزادي را در ظهور ساختارهاي جهانی خودآگاهی می بیند. او به سیستم ها و نهادهایی جهانی می اندیشد که بتوانند
نگهبان حقوق انسانی همه مردم دنیا باشند. او براي مثال از حقوق بشر جهانی صحبت می کند و یا از نوعی فرمول اخالقی

بحث می کند که پذیرش جهانی داشته باشد. او سخت می کوشد تا این را توضیح دهد و غالباً هم بسیارخوب توضیح می دهد.

با اینهمه نظریه   هابرماس از آن جا که بر ادعاي همه شمولی عقالنیت غربی استوار شده است، از حل مسائل چندوجهی و
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پیچیده اي که هم جوامع چندفرهنگی و هم جهان بینی ها در سطحی فراگیر با آن مواجه هستند، ناتوان است. با فرض این که
تعارضات فرهنگی غالباً نه در بطن یک فرهنگ مشخص بلکه بین فرهنگ هاي متفاوت (به طور مثال شرقی ـ غربی، اسالمی ـ

مسیحی) است که رخ می دهند، پی بردن به این که هابرماس چگونه خواهد توانست تبیینی هنجارین براي تفاوت ها ارائه
دهد، کار ساده اي نخواهد بود. بنابراین اگر هابرماس هم چنان تأکید دارد که در سنّت رهایی بخشی نظریه   انتقادي مکتب
فرانکفورت باقی بماند، چاره اي ندارد جز این که به جاي تکیه و تأکید بیش از حد بر عقالنیت غربی، بر مبادالت فرهنگی

میان سنّت هاي مختلف تأکید ورزد. چنین رویکردي عالوه بر مواهب خجسته اي که بر آن مترتب است، می تواند به مشمول
گردانیدن روایت ها و رویکردهاي شرقی از مدرنیزاسیون سنّت نیز یاري رساند. الزمه  به کار گرفتن چنین رویکردي،

صورت بندي و درك دقیق ترعقالنیت است. عقالنیتی که در یابد که مسئله  همه شمولی تنها یک معضل یا معماي هنجارین
نیست، بلکه عالوه بر آن مسئله اي فرهنگی است.

 
بدیلی که در مقابل نظریه پروژه ناتمام مدرنیته هابرماس ارایه دهید، داراي چه ویژگی هایی است و چگونه می توان آن را

ممکن گرداند؟ 
بله هدف فصل آخر کتاب، تالش براي صورت بندي نظریه  اي فراسوي نظریه   هابرماس یا حتی مستقل از او در مورد مدرنیته
است. نظریه  اي که در مقابل پروژه ي ناتمام مدرنیته  هابرماس که از منابع غربی تغذیه شده  است، دعوت به تکیه بر ادبیات
انتقادي غیرغربی کرده  است. این فصل قصد دارد نشان دهد که «دیگري غیرغربی» در نظریه  ي مدرنیته  هابرماس گرچه

کنار نهاده نشده است، ولی به دلیل محور تلقی شدن اروپا و بنیاد قرار گرفتن تفسیر جدید او از عقالنیت غربی، در حاشیه قرار
گرفته است و چون چنین است ضرورت دارد که این «دیگري» خود را از حاشیه به متن بِکشاند و در جهت به

رسمیت شناختن خویش، پروژه ي تجدّد سنتِ خویش را با رویکردي نوین از سر گیرد و در نوبازسازي جهان شکسته اي که
در آن به سر می برد، نقشی ایفا کند.

در چنین جهتی، نخست بحثی عرضه شده است در باب منطق دوگانه  عقل در مواجهه با دیگري، تا نشان دهد عقلی که
بنیاد مدرنیته قرار گرفته است، به اقتضاي ذات خود نمی تواند دیگريِ خود را در حد و اندازه  خود به رسمیت بشناسد. این

عقل از یک سو ناچار است براي تحقق وعده ي همه شمولی خود، دیگري غیرغربی را به حساب آورد و از سویی دیگر، به دلیل
نقش محوري و بنیادینی که براي خود قائل است، او را در حاشیه قرار دهد. این منطق که از آن به عنوان

«مشمول گردانیدن» و «از شمول خارج ساختنِ» هم زمان نام برده شده است، نه تنها اعتراضاتی فلسفی و تاریخی را در دنیاي
فکري غیرغربی برانگیخته است، بلکه در فلسفه و تاریخ معاصر غربی نیز مورد نقد جدي قرار گرفته است.

 
بر این مبنا در کتاب ادعا شده است که مدرنیته وجود ندارد، بلکه مدرنیته ها وجود دارند و چون چنین است صورت بندي

نظریه   جدیدي در مورد مدرنیته، فراتر از چارچوب هاي نظري هابرماس و حتی مستقل از او ضرورت دارد. چنین رویکردي
که ذیل عنوان «تنوع مدرنیته ها» پیش می رود، در گام نخست، باید ادبیات انتقادي غیرغربی در مورد پروژه  ناتمام مدرنیته 

 هابرماس را مورد توجه جدي قرار دهد و در گام دوّم تالش کند تا نظریه  اي را صورت بندي کند که بتواند تنوع مدرنیته ها را
که خود حاصل تنوع فرهنگ ها است، توضیح دهد. براي انجام چنین کاري، نخست به شرح مفهوم تنوع روشن گري ها یا

روشن گري هاي متنوع پرداخته شده است. اصل بحث و ادعا این است که نظریه  پردازان مکتب فرانکفورت، اعم از هورکهایمر و
آدورنو از سویی و هابرماس از سویی دیگر، از سروکار پیدا کردن با مسئله ي روشن گري به معناي عام آن اجتناب ورزیدند و

اصوالً از طرح پرسش هاي بسیار مهم خودداري کردند، پرسش هایی از این قبیل که: آیا روشن گري غربی خود محصول
مجاهدت هاي فکري اندیشه ورزان غربی بوده است یا تمدن ها و فرهنگ هاي دیگر نیز در فرآیند شکل گیري و سامان یابی آن

نقش داشته اند؟ چگونه نقشی؟ آیا این کنیز به تعبیر کانت مشعل دار بانوي خود است یا صرفادنباله کش لباس او ؟
پرسش هایی از این دست، گرچه پرسش گر را به مطالعات تطبیقی ـ  تاریخی سوق می دهد، اما تأملی نظرورزانه، آن هم در

قالب یک پرسش فراگیر را نیز با خود به دنبال می آورد و آن این که آیا مضمون و محتواي روشن گري ها را یک روشن گري
خاص ــ روشن گري غربی ــ مصادره نکرده است؟
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تمام بحث و دعوت کتاب را ولی می توان در ضرورت تجدّد سنّت خالصه کرد. اگر روشن گري غربی فرآیندي است که در آن

سنن فکري، فلسفی، دینی غرب مورد نقادي و عیارسنجی قرار گرفته است و حاصل آن مدرنیته  غربی نام گرفته است،
منطق حکم می کند که هر نوع تالش براي صورت بندي نظریه  اي جدید، و یا به بیان بهتر، هر نوع دعوت براي صورت بندي
نظریه  اي جدید، برپایه  همین سه مؤلفه که واجد منطقی تاریخی نیز هست ــ یعنی روشن گري، سنّت، مدرنیته ــ سامان
داده شود. به عبارتی ضرورت دارد که  به جاي پذیرش مدرنیته به مثابه یک فراورده، در مسیر و فرایند تجدد سنت قرار

گیریم.
 

 
به نظر می رسد که شما تطبیق اندیشه فیلسوفان غربی با مسائل و بحران هاي جامعه ایرانی را مفید و ممکن نمی دانید. اگر
چنین برداشتی درست باشد، سئوالی که پیش می آید این است که آموزه هاي متفکران غربی به چه کار ما ایرانی ها می آید؟
بهتر است گفته شود خود فیلسوفان غربی چنین رویکردي را مفید و ممکن نمی دانند. شاید بتوان گفت که توصیه مشترك

چند فیلسوف تاثیرگذار قرن بیست که به ایران هم آمده اند (کسانی مثل نگري، هابرماس، رورتی) به ما ایرانیان این بود که از
آنها روش اندیشیدن بیاموزیم نه الزاما اندیشه ها را. بحران هاي تودرتوي ملی و جهانی خود را درك کنیم و به آنها بیندیشیم.

در حالیکه ما ایرانی ها تا اعماق در بحران خویش و هویت فرهنگی فرو رفته ایم، این بحران اصوال درك نشده است و جز
نخبگان کسی به آن نمی پردازد و درگیر آن نشده است. در حالیکه رابطه من با دیگري درصدر مسائل و معضالت بشري قرار

دارد، هنوز تا عمومی ساختنِ توجه به این بحران اخالقی فاصله زیادي داریم. در حالیکه کار مشکالت زیست محیطی از
سطح بحران به سطح معضل فرا رفته است و در آستانه سطح خطر قرار دارد، هنوز تا توجه بنیادین به این بحران بنیاد

برافکن فرسنگ ها فاصله داریم. بنابراین احتماال ضرورت دارد که ما اهالی علوم انسانی به این بحران ها به ویژه بحران هاي
ملی بیندیشیم.

 
به نظر می رسد اگر ما همزمان سه راه مشخص را پی بگیریم اندیشه هاي فلسفی متفکران غربی و غیر غربی به شدت به

کارمان می آید. نخستین آن اعتراف به غرشماري است. ما ایرانیان در جهان امروز غرشمار هستیم! و به شمار نمی آییم. دلیل
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آن هم شاید این باشد که ما با مسائل،  مواجهه اصیل نداریم. این شاید یک بالي تاریخی است. تنها راه براي داشتن مواجهه
اصیل،  اندیشیدن مستقیم به مسائل مبتال به ملی و اجتماعی است. حتی هگل،  که او را بزرگترین فیلسوف ایده  آلیست مدرن

خوانده اند،  معتقد است که غلط است اگر تصور کنیم که فیلسوف می تواند از زمانه و زمینه خود فراتر برود. یعنی فیلسوف
واقعی کسی است که به مسائل زمانه خود می اندیشد. هیچ کدام از فیلسوفان غربی هم غیر از این عمل نکرده اند. اینان خود
را  پیوسته ملزم به مواجهه با مسائل عصر خود دانسته اند. چنین احساس می شود که ما به یک فراخوان ملی و یا یک دعوت
به اندیشیدن مستقیم روي مسائل مبتال به ملی و جهانی نیاز داریم تا در پی آن هم بتوانیم در سطح ملی براي مسائلی که
درگیر آن هستیم چاره اي ساز کنیم و هم در سطح جهانی بتوانیم، به نحوي بینافرهنگی در شناسایی بحران هاي جهانی و

ارائه پیشنهاداتی براي خروج از آن مشارکت کنیم و به تبع آن شمرده شویم.
 

دومین ضرورتی که باید آن را بپذیم ضرورت جدال براي شمرده شدن است. گاه اعتراض می شود که ما هم به لحاظ تاریخی
و تمدنی در ممتازترین موقعیت ممکن قرار داشته ایم و هم از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت برجسته اي داریم. پس از اینرو،

مقایسه تمدنی کهن، با ملتی متمدن و فرهنگی درخشان با طایفه کولی و غرشمار، نشانه اي از عدم اعتماد به نفس است.
واقعیت اما این است که ما  به سنن و منابعی که گذشتگان براي ما به ارث گذاشته اند، مفتخر و خوشنود هستیم، غافل از

اینکه این میراث دیگر شمرده نمی شود. آنچه که روشن است این است که در همه حوزه هاي فلسفی ، علمی، فرهنگی،
تکنولوژیکی، چشممان به غرب است و عمال وابسته به آن هستیم. این همان وضعیتی  است که می توان آن را به تبعیت از 

اکسل هونت،  یکی از برجسته ترین فیلسوفان معاصر،  در گفتگویی که اُلیویه وُارول با او انجام داده است، «وضعیت برده
خوشنود» یا  «وضعیت به رسمیت شناخته شدن دروغین» نامید. هونت می گوید برده خشنود کسی است که احساس

می کند به رسمیت شناخته شده است،  چرا که از شرایط  ظاهرا مناسبی برخوردار است. این وضع،  یعنی وضعیتی که نه تمام
چهره هاي به رسمیت شناخته شدن ،  آنگونه که غرب به طور مثال از آن برخوردار است، خود را به صورت تمام قد به رخ

می کشد و نه  تحقیر شدگی با همه اجزایش و با تمام شدتش خود را نشان می دهد،  وضع فعلی ما در جهان است. وضعی که
شبیه بی هویتی است. به این معنا که اصوال ما داراي هویت فرهنگی نیستیم که این هویت به رسمیت شناخته شود یا مورد

تحقیر قرار گیرد. این وضعی است که در آن قرار داریم و براي این وضع است که باید فکري کرد.

مسیر سوم ضرورت گفت وگو با فرهنگ هاي دیگر است. اما گفت وگو با دیگري زمانی میسر است که هریک از طرفین
گفت  وگو حرف مستقلی براي گفتن داشته باشند. چون چنین است، پرسش این می شود که آیا فرهنگ ایرانی،  در جهان

امروز و در کنار سنن فرهنگی دیگر حرفی براي گفتن دارد دارد؟ آیا اصوال ایران امروز در حوزه هاي مختلف فرهنگی و علوم
انسانی هویت مستقلی دارد؟ آیا به رسمیت شناخته می شود؟ می دانیم که منطق هویّت،  قابل شمارش کردن اشیاء و اشخاص

و در اینجا سنن فرهنگی است. شمارش شدن هم معیارهایی دارد که خود براساس فرایندهایی ویژه شکل می گیرند. در
دنیاي امروز،  پیشینه شمرده نمی شود  و تمدن هاي گذشته به عنوان هویّت امروزین ملّت در نظر گرفته نمی  شوند. تمدن هاي

زیادي در تاریخ بودند که درخشیدند و افول کردند و بی  آنکه بتوانند بازساخته شوند،  مردند و رفتند. تعداد اندکی زنده ماندند
و به دلیل قابلیّت انعطاف پذیري،  ورزیدگی و قابلیّت تولید محصوالت جدید تمدن به حیات خود ادامه دادند. شمرده شدن با
خود شماري در درون مرزهاي هویّتی نیز متفاوت است. در اوّلی،  فرد یا ملّت به دلیل حرفی که براي گفتن دارد و افزوده اي

که می تواند بر تمدن بشري داشته باشد و نقشی که می تواند در چند ساحتی کردن انسان مدرن داشته باشد،  شمرده
می شود و در دومی به دلیل فقدان همه آنچه گفته شد،  مدام خود را تکرار می کند،  مدام به گذشته اش پناه می برد و از

تمدن هایی که پدرانش ساخته اند حرف می زند،  غافل از اینکه این ها دیگر شمرده نمی شوند. آنچه شمرده می شود، تالش
براي شمرده شدن است. این راه هاي سه گانه از نظر من به پروژه تجدد سنت می پیوندند. پروژه اي که در آن می توان و باید

در جهت تعمیق و توسعه آن از آخرین دستاوردهاي تفکر بشري استفاده کرد.
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