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انديشه در اكنون 

مفهوم اكنون فارغ از تعريفي كه از آن به دست مي دهند 
و بازه زماني اي كه براي آن قائل مي ش��وند، داراي كيفيت 
و ويژگي هاي��ي اس��ت كه مطالع��ه و فه��م آن از رهگذر 
داالن يك رش��ته مشخص امكان پذير نيست؛ در نتيجه، 
مستلزم همكاري ميان رشته هاي گوناگون است. از اين 
رو، درخصوص امكان سازي جهت برقراري اين نسبت ها 
به همت موسس��ه همكاري هاي ميان رش��ته اي اكنون، 
نشستي با عنوان »نسبت همكاري هاي ميان رشته اي با 
مسائل اكنون« با سخنراني هاشم آقاجري استاد گروه تاريخ 
دانشگاه تربيت مدرس، محمد رضايي پژوهشگر در مركز 
مطالعات اسالم جهاني، دانشگاه گوته  فرانكفورت و حسين 
مصباحيان استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران در تاريخ شنبه، 
اول آبان 1400 برگزار شد. آنچه در ادامه مي خوانيد گزارش 

كوتاهي از اين نشست است.

اكنوندررهگذربينارشتهايبودگي
هاشمآقاجري-استادتاريخ

از اواخ��ر ق��رن نوزدهم به بعد ت��ا اواخر قرن بيس��تم ما 
شاهد فرآيند تخصصي شدن و واگرايي ميان رشته هاي 
گوناگون هس��تيم كه در واقع هر رشته اي به طور خاص 
ب��ا موضوع معين، هدف مش��خص و روش خاص خود به 
تحقيق در حوزه ه��اي مورد نظرش مي پ��ردازد. حضور 
تكنولوژي هاي جديد، تاثيرگذاري آنها بر همه چيز، كمرنگ 
شدن يا برداشته شدن مرزها در جامعه بشري، دامن زدن 
به هويت ها و ماهيت هاي چندرگه و تداخل ابعاد گوناگون 

واقعي��ت در يكديگ��ر كار را 
به جايي مي رساند كه ديگر 
نمي شود به تنهايي مسائل 
روز را در چارچوب بسته يك 
رش��ته خاص مورد مطالعه 
قرار داد. بنابراين، اين مسائل 
گوناگون ضرورت همكاري 
و اقتباس هاي متقابل ميان 
رش��ته هاي مختل��ف را به 
وجود مي آورد. در اينجا من 
مي خواه��م تفكيك��ي بين 
 multidisciplinary
 interdisciplinary و
mul�اائل شوم. از نظر من 

tidisciplinary عبارت 
اس��ت از رهيافت و كوشش 

براي ش��ناخت يك مس��اله در يك حوزه يا اس��تفاده از 
دس��تاوردهاي مفهومي، نظري و متدولوژي رشته هاي 
ديگر؛ يعني در multidisciplinary، مساله و موضوع 
درون رشته اي است چنانكه در تاريخ تام آنالي مي بينيم 
اما زماني كه از interdisciplinary س��خن مي رانيم 
بايد بر پيشوند inter تاكيد كنيم. پيشوند inter در زبان 
انگليسي داراي دو معناس��ت: از يك جهت ناظر بر پيوند 
دادن بين دو يا چند چيز اس��ت و از طرف ديگر داللت بر 
نوعي فضاي بينابيني و فاصل��ه دارد؛ لذا با اين مالحظه، 
بينارشته اي بودگي، اين است كه مساله اي در دستور كار 
است كه اين مساله به خودي خود در يك ديسيپلين خاص 
مطرح نيست بلكه مساله اي در فضاهاي خالي بين المرزي 
ديسيپلين هاي مختلف اس��ت. اگر قرار است ما رهيافت 
بينا رشته اي داشته باشيم مقدمه الزم براي چنين چيزي، 
ادامه حيات رشته هايي است كه همچنان در علوم انساني 
و علوم طبيعي وج��ود دارند. من فكر مي كنم امروزه هيچ 
تاريخداني نمي تواند تاريخ اي��ران و تاريخ جهان را بدون 
همكاري با اقتصاد سياسي، جامعه شناسي، قوم نگاري و 
رش��ته هاي ديگري كه در طول اين 150 سال اخير رشد 
 total بسيار زيادي كرده اند، به فهم درآورد. آنالي ها با طرح
history به درستي دريافته بودند كه فهم تاريخ نيازمند 
يك رهيافت چندرش��ته اي است. به نظر من فضل تقدم 
در اين زمينه به 700�600 قب��ل از آنالي ها باز مي گردد 
يعني ابن خلدون كه به درس��تي فهميده بود درك تاريخ 
بدون توليد يك علم جديد بي سابقه اي كه پيش از او وجود 
نداشت، امكان پذير نيست. ابن خلدون آگاهانه مي گفت 

من موسس اين علم جديد يعني علم عمران هستم. امروز 
كه واقعيت تاريخ اكنون آنچنان درهم تنيده شده كه نگاه 
به اين واقعيت ها بدون توجه به فضاهاي ميان رش��ته اي 
ناممكن است، اگر قرار است تاريخ - تا آنجايي كه به تاريخ 
مربوط مي شود - در تغيير واقعيت مساهمتي كند، ناگزير 
است كه درهاي خود را بر همكاري هاي بينارشته اي بگشايد 
تا بتواند تاريخ را از علمي كه در تعريف هاي س��نتي ارايه 
مي شود رها س��ازد و مفهومي از آن ارايه دهد كه اساسا در 
آن مفهوم، گذشته و اكنون و آينده جز يك اعتبار تقويمي، 
هيچ منطق اونتولوژيك و اپيستمولوژيك قابل دفاعي براي 

مطالعه تاريخ ندارد.

ساختارمعيوبتوليددانش
محمدرضايي-پژوهشگر

هدف بحث من باز كردن باب ت��ازه اي درباره عنوان كلي 
و عام بينارش��ته اي بودن است تا شايد بتوان از زاويه اي به 
آن نگاه كرد كه تا حدي از گس��تره مفاهيم بينارشته اي 
و ميان رش��ته اي خارج شود و به نوعي زمينه نقد ساختار 
توليد دانش را هم فراهم كند. مفروض بحث من اين است 
كه فهم  اكنونيت ما بسته به شيوه توليد دانش مان از وضع 
و حال كنوني ما دارد. عيبي كه در ساختار توليد دانش ما 
وجود دارد اين است كه اين ساختار توليد دانش را كساني 
نمايندگي مي كنند كه سنت غرب ستيز دارند و اساسا در 
سنت غرب ستيزي آنها اين پرسش مغفول است كه چگونه 
توليد دانش در نظام جمهوري اسالمي، موضوع استثمار 
جهان س��رمايه داري غرب قرار مي گيرد و اينكه ما چگونه 
به ساختارهاي توليد دانش و كارگران توليدكننده دانشي 
تبديل شده ايم كه عمال آب 
به آسياب نظام سرمايه داري 
غربي مي ريزيم اما در ش��عار 
علي��ه آنه��ا موضع گي��ري 
مي كنيم. ي��ك دليل عمده 
آن، معياره��اي موفقي��ت 
علمي اس��ت كه براس��اس 
رتبه بندي هاي جهاني است 
كه البته همه اينها ساخته و 
پرداخته نظ��ام توليد دانِش 
تحت سلطه س��رمايه داري 
است. به بيان ساده، ما هزينه 
مي كنيم تا تحقيقات انجام 
دهي��م و آنها را در نش��ريات 
بين المللي منتشر كنيم ولي 
دانشگاه هاي ما مجبورند براي 
استفاده از همان نتايج تحقيقات، عضو بانك هاي اطالعاتي يا 
كنسرسيوم هاي بين المللي شوند تا بتوانند شرايط استفاده 
از آن داده ها را براي اس��تفاده دانش��جويان و پژوهشگران 
فراهم كنند. اگر قرار است به پيشرفت در كشور فكر كنيم 
بايد دريابيم كه چگونه به نحو ديگري به اين موضوع بنگريم 
و به چيزي غير از رتبه اي��ران در توليد مقاالت علمي فكر 
كنيم. از اين زاويه مفهوم ترارشته اي به ما كمك مي كند. 
از اين منظر در نس��بت مفهوم عل��م و جامعه يك مفهوم 
محوري در اينجا وجود دارد به نام زمينه مند سازي. زماني 
كه ما از زمينه مندسازي سخن مي گوييم، به توليد دانش 
با لحاظ كردن نيازهاي همه ذي نفعان اجتماعي اش��اره 
مي كنيم. در واقع در حوزه ترارشته ها، زمينه مندسازي را 

معادل مردم درنظر مي گيرند. 
در مفهوم زمينه مندس��ازي 
اين نكته نهفته اس��ت كه ما 
چگونه مي تواني��م با لحاظ 
كردن منظرها و رويكردهاي 
مختلف گروه هاي اجتماعي 
ذي نفع به مس��ائل محوري 
كش��ور بپردازي��م. ي��ك 
زمان اس��ت كه دانشگاهي 
بين المللي ب��ه رتبه بندي ها 
توجه دارد زيرا دانش��جوي 
بين المللي ج��ذب مي كند 
اما در كش��وري ك��ه اقتصاد 
دانش��گاه برمبن��اي جذب 

دانشجوي بين المللي نيست يا سياست مهاجرت كشور 
برمبنايي نيس��ت كه با جذب دانش��جويان بين المللي، 
نيروهاي آينده و خألهاي جمعيتي كشور پر شود، چنين 
رتبه بندي اي نبايد اعتبار داشته باشد. در اين صورت براي 
دانشگاه ها يك ماموريت بيش��تر باقي نمي ماند و آن رفع 
نيازهاي كشور است. بنابراين اگر قرار باشد دانشي داشته 
باشيم و تحقيقاتي را در كشور سامان دهيم كه در متني از 
كاربست معنادار شوند، طبيعي است كه پاي ذي نفعان اين 
تحقيق هم به ميان مي آيد و طبيعي است كه نظام ارتباطي 
مناس��بي هم براي پيوند ميان ذي نفعان اجتماعي برقرار 
مي ش��ود. همين دو عامل، تغييرات ش��گرفي در ساختار 

دانشگاه هاي موجود و مراكز تحقيقاتي ما ايجاد مي كنند. 

ج�ايرش�تهدرهمكاريه�ايميانرش�تهاي
كجاست؟

حسينمصباحيان-استادفلسفه
من به عنوان كس��ي كه در يك رش��ته تخصصي مطالعه 
مي كنم پرسشم از خودم اين است كه بايد چه كاري انجام 
دهم؛ يعني نقطه عزيمت پرس��ش من اين اس��ت و اين 
پرسش را فقط در حوزه رش��ته نمي پرسم بلكه در حوزه 
فردي، ملي و فرهنگي هم مي پرس��م؛ چراكه مي خواهم 
دريابم ميان اين گفت وگو ها و منازعات جاي من كجاست. 
به اين معنا من از نزاع بين رش��ته ها دفاع مي كنم؛ نزاع به 
معناي كانتي كلمه. اين نزاع در همه س��طوح وجود دارد: 
از سطح معرفتي تا سطح عملي. من از جنگ ميان رشته ها 
دفاع مي كنم؛ به اين معنا كه رشته فلسفه به اندازه اي رشته 
است كه رشته ديگري نيست و رشته تاريخ به اندازه اي رشته 

تاريخ است كه رشته ديگري 
نيست. »ميان« در اين بين 
چيست. »ميان« اين است 
كه من و آقاي دكتر آقاجري، 
آقاي دكتر رضايي و دوستان 
ديگر به مساله اي كه مساله 
اكنون ما و جامعه است، پاسخ 
دهيم. ما اگر در رش��ته هاي 
مختلف باهم گفت وگو كنيم، 
در صورتي كه هر رشته اي در 
حدود و ثغ��ور معرفتي خود 
در حد امكان و طاقت بشري 
بمان��د از اي��ن گفت وگوها 
شكاف هايي پديدار مي شود 
كه در مطالعات تك رشته اي 
امكان ديدن آنها نيست. در 

همين گفت وگوي امروز خألهايي براي من پديدار شده 
اس��ت كه من امكان پيگيري آنها را در درون ديسيپلين 
تخصصي خودم دارم. اگر شما اين بحث را به سطح فرهنگي 
انتقال دهيد بايد بپرسيد كه گفت وگوي ميان فرهنگ ها 
يعني چه؟ اگر من حرفي براي گفتن نداش��ته باشم چه 
گفت وگويي در خواهد گرفت: گفت وگوي يك ش��خص 
ش��نونده و مصرف كننده با يك شخص توليدكننده. اين 
بحث صرفا بحث من نيست بلكه همه متفكراني كه به اين 
سرزمين آمده اند اين نكته را بيان كرده اند، از هابرماس و 
نگري تا رورتي كه گفته بودند ما آمده ايم كه بر سر موضوعي 
با شما گفت وگو كنيم تا بدانيم شما از آن چه مي فهميد. 
براي اينكه ما بتوانيم از اين دوگانه شرقي-غربي عبور كنيم، 
بايد ببينيم ش��رايط امكان 
تاس��يس فراتر رفتن از اين 
دوگانه ها چيست؛ يعني ما 
چگونه مي توانيم رسما و عمال 
فرارش��ته اي يا فرافرهنگي 
باش��يم. مگر مي شود بدون 
اينك��ه حرفي ب��راي گفتن 
داش��ت، وارد گفت وگو شد. 
من به اندازه اي من هس��تم 
كه بر زمين استوار شخصيت 
فكري خود ايس��تاده ام و با 
آقاي دكت��ر آقاجري و آقاي 
دكت��ر رضاي��ي گفت وگ��و 
مي كنم. در اين صورت الزم 

نيست من كاري انجام دهم و خود را در چارچوب ديگري 
قرار دهم بلكه فقط كافي است در رشته خود بينديشم و 
سخنم را بيان كنم. اگر من بخواهم بين نظريه گفت وگوي 
فرهنگ ها و نظريه جنگ تمدن ها يكي را انتخاب كنم، يقينا 
نظريه جنگ بين تمدن ها را انتخاب مي كنم زيرا تمدن ها 
زماني وارد جنگ مي ش��وند كه حرفي براي گفتن داشته 
باشند. ما چه حرفي براي گفتن داريم كه با ديگران گفت وگو 
كنيم. من سوال خود را از آقاي دكتر آقاجري و آقاي دكتر 
رضايي تكرار مي كنم: من اكنون به عنوان يك اهل فلسفه 
بايد چه كار كنم كه در اين همكاري هاي ميان رش��ته اي  

جايي براي خود داشته باشم؟

محمدرضايي:
ما قرار نيست انقالبي در دانشگاه ها به پا كنيم، دپارتمان ها 
را منحل كنيم يا ابتدا نظامي دموكراتيك در جامعه برقرار 
كنيم بعد به سراغ دانشگاه برويم. چه كسي مي تواند بگويد، 
آغازگاه تغيير كجاس��ت. اگر نمي توانيم آغازگاه تغيير را 
پيدا كنيم چه بايد كرد؟ موضوع بس��يار ساده است. فارغ 
از اينكه نهادهاي حراستي دانشگاه را اداره مي كنند يا نه، 
بايد بدانيم كساني كه در درون دانشگاه محقق هستند، آيا 
دغدغه نيازهاي جامعه را دارند يا خير. به طور مثال آيا اگر 
يك استاد دانشكده كشاورزي رو به سوي ژورنال ها داشته 
باشد مي تواند مساله كشاورزي پدر كشاورز من را رفع كند.

خانمعباسي:
س��وال من از آقاي دكتر مصباحيان اس��ت. آقاي دكتر! 
من دانش آموخته رش��ته تاريخ هس��تم و تجربه زيسته 
دانش��گاهي ام در اين رشته 
ش��كل گرفته است و اكنون 
يك كار آماري را براس��اس 
نش��ريات رش��ته تاريخ در 
دانشگاه هاي مختلف انجام 
مي دهم تا جايگاه مطالعات 
بين رش��ته اي را در تاري��خ 
بررس��ي كنم. ش��ايد بتوان 
گف��ت اگ��ر نقط��ه ضعفي 
وجود دارد، رش��ته تاريخ آن 
را پذيرفته اس��ت و تالشي 
در بي��ن دانش آموختگان و 
دانشجويان اين رشته صورت 
مي گيرد تا اين نقطه ضعف را 
برطرف كنند. من مي خواهم 
بدانم آيا ديگر رشته هاي علوم 
انساني در ايران به اين تالش دست زده اند كه از رشته تاريخ 
يا هر رشته ديگر استفاده كنند. من احساس مي كنم اين 
تالش دانش��جويان رشته تاريخ نه به دليل عدم اعتماد به 
نفس آنهاس��ت بلكه براي رسيدن به يك دريچه نو است. 
سوال من اين است كه شما چه تعريفي از تاريخ داريد كه 

صرفا وظيفه يك مورخ را گزارشي از گذشته مي دانيد؟

حسينمصباحيان:
من اين سوال را از مورخان دارم و بارها هم طرح كرده ام كه 
اگر موضوع تاريخ آنچه من عرض كردم نيست، پس موضوع 
چيست؛ يعني معرفتي كه موضوع خود را تدقيق نكند، در 
معرض نقدهاي مختلف قرار مي گيرد. به لحاظ سنتي زماني 
كه تاريخ تاريخ نگاري را نگاه كنيم، مي بينيم كه هيچ چيزي 
جز گزارش گذشته تاريخ يا نوشتن تاريخ گذشته نيست. در 
يك دوره تاريخ سياسي بود، سپس تاريخ اجتماعي، تاريخ 
اقتصادي، تاريخ فرودستان و... عرض من اين است كه اگر 
موضوع تاريخ اين است، مي تواند از همه علوم ديگر كمك 
بگيرد ولي نمي تواند موضوع خ��ود را برگزار نكند؛ يعني 
مفاهيمي را به كار گي��رد، در آغاز پژوهش خود قرار دهد 
و اس��تفاده اي از آن نكند. اين اتفاق در مورد همه رشته ها 
رخ داده است. اتفاقا سخت ترين و مزاحم ترين پرسش هر 
رشته اي، پرسش از چيستي آن رشته است. اين موضوع در 
فلسفه توسط فيلسوفاني مطرح مي شود كه به آخر كار خود 
رسيده اند؛ يعني در ابتدا فلسفه ورزي كرده اند و مجددا به 
اين پرسش روي آورده اند. به نظر من مورخان بايد چيستي 

موضوع و روش تاريخ را تدقيق كنند. 

نسرين  مختاري

اظهارنظر سياس��تمداران در 
روزه��اي اخير درب��اره تاريخ 
ايران باس��تان و واكنش ها به 
آن، نش��انگر صح��ت و عمق 
اين اظهارنظ��ر بندتو كروچه، 
فيلسوف تاريخ ايتاليايي است 
كه »هر تاريخي، تاريخ معاصر 
است.« انس��ان موجودي تاريخي است و هر كاري 
كند، نمي تواند از بند تاريخ رهايي يابد. اين نكته را 
فردريش نيچه فيلس��وف آلماني به خوبي در رساله 
كوچك »در س��ودمندي ها و زيان هاي تاريخ« بيان 
مي كند. او نش��ان مي دهد انس��ان متفاوت از ساير 
موجودات زنده است و نمي تواند بي خيال گذشته و 
رها از قيد و بندهاي آن در لحظه حال زندگي كند. 
گذشته و تاريخ، همواره بر لحظه اكنون انسان سايه 
مي افكند و حضور گرانبار خ��ودش را به او تحميل 

مي سازد. 
آدم ه��ا به دالي��ل و علل مختلف ب��ه تاريخ مراجعه 
مي كنند، مثال ب��راي اثبات حقانيت خ��ود يا براي 
نش��ان دادن عظمت و بزرگي ش��ان. آنها به گذشته 
رج��وع مي كنند تا ب��ه خود و ديگ��ران ثابت كنند، 
خودشان و اجداد و نياكان شان، چه افراد مهم و قابل 
احترامي بودند و چگونه به لحظه اكنون رسيده اند. 
البته هميشه هم چنين نيست كه افراد در مراجعه 
به گذش��ته حرص و ولع داشته باش��ند. افرادي كه 
امروز موفقي��ت و پيروزي دارند، اما گذشته ش��ان 
چندان درخشان نبوده، اتفاقا مي كوشند كه آن را به 
فراموشي بسپارند يا آن را تحريف كنند. حساسيت 
ايش��ان روي تاريخ، متفاوت از كس��اني است كه در 
گذشته مجد و شكوهي داشته اند، اما اكنون فاقد آن 
هس��تند. هر دو گروه، البته به يك اندازه دلمشغول 
تاريخند و نس��بت به آن حس��اس. به ديگر س��خن 
شكست خوردگان و پيروزمندان امروز، هر دو به يك 
اندازه درگير تاريخ هس��تند و هر دو تالش مي كنند 
براي خود تاريخي سراس��ر افتخار ارايه كنند. نكته 
جالب توجه هم آن است كه همه مدعي آن هستند، 
تاريخي ك��ه روايت مي كنند، عي��ن واقعيت و آينه 

تمام نما و حقيقت نماي آن است. 
از اين منظر، هر تاريخي، تاريخ اكنون اس��ت، يعني 
رواي��ت وقايع و رويدادهاي گذش��ته از منظر اينجا 
و اكنون كه قرار اس��ت س��ير رخدادها را به گونه اي 
منطق��ي و عقالني روايت كند كه ب��ه لحظه اكنون 
اعتبار ببخشد يا از آن مش��روعيت زدايي كند. مثال 
قوم غاصبي كه به زور يا فريب به سرزمين مردماني 
ديگر وارد ش��ده اند و بر آنها حكومت مي كنند و آنها 
را از محل زندگي شان بيرون مي كنند. روايت تاريخ 
آن سرزمين، يعني منطقه مورد منازعه، دست كم از 
دو منظر به دو شكل روايت مي شود. تاريخ به روايت 
اين غاصبان حكايتي اس��ت كه مي كوش��د نش��ان 
بدهد اجداد آنه��ا در روزگاران دور در اينجا زندگي 
كرده ان��د و حاال هم آنها به س��رزمين آبا و اجدادي 
خود برگش��ته اند. همچنين ممكن است اين گروه، 
تاريخ نزديك را به اين ش��كل روايت كنند كه نشان 
بدهند، آنها با زحمت و تالش و كوش��ش حاكميت 
اين سرزمين را به دست آورده اند و در واقع استحقاق 

اين جايگاه را دارند. 
در مقابل اقوامي كه خانه و كاش��انه خود را با زور يا 
فريب يا ندانم كاري و خطاكاري از دست داده اند، با 
مراجعه به تاريخ مي كوش��ند كه اوال رگ و ريشه دار 
بودن خود را در اين خاك اثبات كنند و از سوي ديگر 
نش��ان دهند كه روايت هاي قوم غاصب خطاست و 
آنه��ا نه با تالش و كوش��ش، بلكه ب��ا دروغ و دغل و 
فريبكاري يا با زور و حمايت قدرت هاي ديگر، بر اين 
سرزمين مستولي شده اند. خالصه آنكه تاريخ، عرصه 
جدال روايت هاست و هر گروه و فردي مي كوشد آن 

را در جهت منافع و اهداف خود روايت كند. 
اين تكثر و تنوع روايت هاي تاريخ، به معناي نسبي 
بودن تام و تمام تاريخ و فقدان هيچ گونه مرجعيتي 
براي يافتن صدق و كذب قصه هاي تاريخي نيست. 
برخي واقعيت هاي تاريخي، انكارناپذيرند يا به تعبير 
درست تر، تقريبا همگان بر وقوع آنها متفق القولند، 
مثل اينكه شاه اس��ماعيل صفوي، بنيانگذار سلسله 
صفوي است يا اينكه مظفرالدين شاه قاجار، فرمان 
مشروطه را امضا كرد و محمدعلي شاه قاجار فرمان 
تعطي��ل كردن مجل��س را صادر ك��رد. آنچه محل 
اختالف اس��ت، تعبير و تفس��ير اين وقايع اس��ت. 
تفسير وقايع تاريخي، به شرط اثبات آن كه به وقوع 
پيوس��ته اند، پيش از هر چيز آش��كارگر موقعيت و 
شرايط اكنون مورخ يا مفسر تاريخي است و به خوبي 

سوگيري ها و ترجيحات او را نشان مي دهد. 
بر اين اساس، مراجعه به تاريخ و روايت هاي تاريخي، 
غير از آنكه ما را با گذش��ته هاي دور يا نزديك آشنا 
مي سازد و به ما مي گويد كه مثال فالن شاه يا قهرمان 
يا سلسله، چه كارهايي كرده و چرا آن كارها را انجام 
داده، به ما نش��ان مي دهد كه خود مورخ، هدفش از 
انتخاب اين برهه از تاريخ و نحوه روايت آن چه بوده 
اس��ت. به عبارت ديگر، هر رواي��ت تاريخي، بيش و 
پي��ش از آنك��ه از اتفاقي در گذش��ته هاي دور پرده 
بردارد، نوري ب��ر لحظه اكنون مي اندازد و آش��كار 
مي س��ازد كه هدف از برجسته س��ازي اين لحظه يا 
پنهان كردن دقيقه اي ديگر از گذشته چيست. منتها 
ش��ناخت زير و بم اكنون مورخ و علل و داليل شكل 
روايتش از يك واقعه تاريخي، مس��تلزم اوال دانش و 
آگاهي نس��بت به خود واقعه تاريخي و روايت هاي 
گوناگ��ون از آن و ثانيا ش��ناخت م��ورخ و موقعيت 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي و سياس��ي او و ثالثا آگاهي 
گس��ترده از زمانه حال اس��ت. با آگاهي از اين س��ه 
موضوع، مي توانيم دريابيم كه مثال امروز چرا بحث 
درباره تاريخ ايران باستان محل اختالف است و هر 
روايتگري، چرا و به چه علت آن را برجسته مي سازد 

يا مي كوشد اهميت آن را انكار كند. 

بزرگساالن، هوشمندي، شور و 
شيطنت كودكانه را مي استايند؛ 
زيرا تصوي��ري از اميد و آينده اي 
است كه به »انسان« تعلق دارد. 
اما هم��ان دم كه كودك��ي  زاده 
مي ش��ود و با خود »امي��د« را به 
ارمغان مي آورد، كافي اس��ت به 
سياست، به فرهنگ، به اقتصاد، به شرايط تعليم و تربيت 
و به هزاران چيز ديگر بينديشيم تا شيريني آن اميد با 
حسي از دلسوزي و نااميدي جايگزين شود. كودكي  زاده 
مي ش��ود؛ او تصوير آينده اي است كه به »انسان« تعلق 
دارد؛ ام��ا او به تقصير خوي��ش در جهاني جاي نگرفته 
است كه بسيار نااميدكننده تر از هوشمندي، شيطنت 
و لبخند اوس��ت. اگر زندگي را پيونِد دوسويه اي مياِن 
آگاهي و جهان بشماريم، تمام سختي ها و دشواري هاي 
آتي آن كودك به تقصير جهان نيست، اما جهان نقش 
مهمي در تصميم ها و كنش هاي او خواهد داشت. اگرچه 
ممكن است كودكي كه زاده شده و پيام اميد آورده است، 
با تصميم ها و كنش هاي خود جهان را به جايي بهتر بدل 
س��ازد، اما دو نكته را نمي توان ناديده انگاشت: نخست 
اينكه آن كودك ممكن اس��ت به جهت دش��واري ها و 
شرايط نامساعد زندگي اش رنج آلوده ترين و سخت ترين 
زندگاني را تجربه كند؛ ديگر آنكه ممكن اس��ت همين 
ش��رايط او را وادار به تصميم ها و كنش هايي نمايد كه 
جهان تاريك و نااميدكننده را به جايي نااميدكننده تر 
و تاريك تر بدل س��ازد. انكار كردني نيست كه زندگي 
چيزي جز تلفيق اين سياهي ها و سفيدي ها، اميدها و 
بيم ها و تاريكي ها و روشني ها نيست؛ اما آن كودك به 
تقصيِر خويشتن گام در چنين جهاني نگذاشته است؛ 
اگرچه استمرار اين رنج ها و تاريكي ها چه بسا به تقصيِر 

خويشتِن او باشد. 
كس��اني كه كودكاني را به جهان مي آورند و كساني كه 
از انس��ان ها مي خواهند كودكاني به جه��ان آورند، در 
واقع خواهان اميدند. اما چه كسي ضمانت مي كند كه 
آن كودك نيز پاي در جهاني اميدواركننده گذاش��ته 
باشد؟ رها ساختِن جهان به حال خويش، غرق در افكار 
دور و دراز شدن، تدبير نكردِن امور، نارسايي اقتصادي و 
اجتماعي، تشويش هاي ناشي از تكبر و خودبزرگ بيني 
انس��ان ها و هزاران عامل ديگري كه جه��ان را تاريك 
مي كند به تقصير همان كساني است كه از نگاه به خنده 
كودك امي��د مي گيرند، حال آنكه جهان��ي بي فروغ و 
نااميدكننده ساخته اند. اما مساله فقط اين نيست. زندگي 
پيوند دوس��ويه اي ميان آگاهي و جهان است و همين 
دوسويگي كودك تازه متولدش��ده را وادار خواهد كرد 
تا در پي تغييِر جهاِن خويش برآيد. او خواهد كوش��يد 
جهان را چنان سازد كه مطلوِب اوست، جهاني كه چه 
بسا مطلوب بزرگساالن نباشد؛ او نيز به آينده اي خواهد 
انديشيد، در پي مرام و مذهب خويش خواهد بود و اگر 
نسبت به آدميان دلسوز باشد، خواهد كوشيد جهان را به 
نظم و هارموني و زيبايي رهنمون شود. آن كودك درست 
براي همين تالش ها و كنش ها است كه »اميدواركننده« 
است. اما بزرگساالن اين كنش ها و تالش ها را برنخواهند 
تافت؛ ايشان آزادي او را برنخواهند تافت، خواسِت او را 
ناديده خواهند گرفت و نيازهاي او را سركوب خواهند 
كرد؛ ايش��ان كه اميد را زاده اند، آن را با قساوت خواهند 
كش��ت.  به اين ترتيب، جهان به نمودي از تعارض بدل 
خواهد شد. تعارض ميان ماندن و رفتن؛ ميان بازآفريدن 
و بازتوليد كردن؛ مياِن پاسداري از تار و پودهاي كهن و 
درافكندن نقشه اي نوين. آنكه شيطنت و هوشمندي و 
شور وجودش در كودكي تحسين شده بود، اينك با عزم 
به تغيير جهاني كه متعلق به بزرگس��االن است، عنصر 
نامطلوبي است كه ناديده گرفته مي شود. در اين ميان، 
كودكان هم نس��ل نيز به گروه هايي تقسيم مي شوند: 
گروهي كه تا آخر عمر به بلوغ نمي رس��ند، سر در گرو 
كار خويش خواهند داشت؛ آنان غافل از آنچه بر ايشان 
مي گذرد خواهند زيس��ت و خواهند ُمرد؛ دل خوش به 
لبخندهاي زودگذر و غمگين از غم هاي زودگذر و نهايتا 
نيز نخواهند دانس��ت كه از كجا آمده و به كجا مي روند. 
گروهي دوم، ميراث بران سنت ها و پاسداران آنند. كساني 
كه به شادكامي هاي خاِص خود مي انديشند و تاريكي ها 
را زاده نوانديشي و خواسِت افقهاي جديد مي شمارند. 
گروه ديگري نيز هس��تند كه انديش��ه ورز ب��ه غم ها و 
تاريكي ها، در پي درافكندن طرح هاي نوينند؛ ايشان كه 
نور را در تغيير و تدبير مي بينند، تصميم هايي متمايز با 
نسل پيش از خود خواهند گرفت و به وضوح با مقاومت 
كساني مواجه خواهند شد كه آرامش خاطر خود را در 

ثبات و فروبستگي مي يابند. 
انسان هاي انديشه ورز و خودآگاه، مهجوران عصر خود 
بوده اند؛ گياهاني روييده بر انبوهي از خاك و س��نگ؛ 
روش��نايي هايي دمي��ده در تاريكخانه هاي فرس��وده؛ 
شمع هايي برافروخته در پيش��گاِه توفان هاي عظيم؛ 
انديش��ه ورزي ايشان، تالش��ي اس��ت براي راه يافتن 
به جهان��ي پرنورتر، ب��راي رهايي از مالل��ت و مرارت 
تاريكي هاي كهن انديشي و كهنه گويي كه آدميان را در 
خود غرق مي كند. تفكر تالشي است براي خودآگاهي، 
بازنگري و بازآفريني و اساس��ا در ژرفاي زندگاني شكل 
مي گيرد. انساِن انديش��ه ورز كه پرواي هستي و جهان 
را دارد، هم��ان كودك لبريز از اميد اس��ت كه باليده و 
انديشيده است و در ژرفاي انديشه اش پاسداِر آگاهي و 
آزادي اس��ت تا چراِغ اميد را زنده نگه دارد و »اميد نبرد 
است.« راِه دشوار انديش��يدن، از خود برآمدن و بر فراِز 
زمينه و زمانه خود ايس��تادن است. خروارهاي خاك بر 
جوانه هاي تازه روييده سنگيني خواهد كرد؛ اما آن گياه 
خواهد باليد و نور را استشمام خواهد كرد؛ حتي اگر تنها 
گياِه زمين باشد. ويتگنشتاين در نامه اي خطاب به نورمن 
مالكوم نوشته است: »تفكر يا به عبارتي تالش براي تفكر 
صادقانه درباره زندگاني خود يا انسان ها، اگر اساسا ممكن 
باشد، بسيار دشوار خواهد بود. چنين انديشه اي نه تنها 
هيجان انگيز نيست، بلكه در موارد بسياري ناخوشايند 
هم هست. اما درس��ت همان دم كه ناخوشايند است، 
مدرس و پژوهشگر فلسفه مهم ترين است.«   

زادن؛كشتن؛زيستنهرتاريخي،تاريخاكنوناست

تاريخ  پژوهي

نسبت همكاري هاي ميان رشته اي با مسائل اكنون در گفتارهايي از هاشم آقاجري، محمد رضايي و حسين مصباحيان

تاريخيت  اكنون

ميالد نوريمحسن  آزموده

امروزه هي�چ تاريخداني نمي تواند تاريخ 
ايران و تاري�خ جهان را ب�دون همكاري 
ب�ا اقتص�اد سياس�ي، جامعه شناس�ي، 
قوم نگاري و رش�ته هاي ديگ�ري كه در 
طول اين 150 سال اخير رشد بسيار زيادي 

كرده اند، به فهم درآورد.

عيبي كه در ساختار 
توليد دانش ما وجود 
دارد اين است كه اين 
ساختار توليد دانش 
را كساني نمايندگي 
مي كنند كه س�نت 
غربس�تيز دارن�د و 
اساس�ا در س�نت غربس�تيزي آنها اين 
پرس�ش مغفول اس�ت كه چگونه توليد 
دانش در نظام جمهوري اسالمي، موضوع 
استثمار جهان س�رمايهداري غرب قرار 

مي گيرد.

اگر م�ن بخواهم بين نظري�ه گفت وگوي 
فرهنگ ها و نظري�ه جنگ تمدن ها يكي 
را انتخ�اب كنم، يقين�ا نظريه جنگ بين 
تمدن ه�ا را انتخاب مي كنم زيرا تمدن ها 
زماني وارد جنگ مي شوند كه حرفي براي 

گفتن داشته باشند. 


