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چاپ مطلببستن پنجره

21 تیر 1392 جمعھ 

فراورده ھای فرا فصلی فلسفھ، مھدی استعدادی شاد- قسمت دوم

قسمت اول این نوشته را می توانید اینجا بخوانید

ادامه:

دومین اثری که بزبان فارسی نوشته شده و در میان فراوردھھای فرافصلی فلسفه در اینجا

ما را به خود میخواند، اثر فاضل غیبی است با نام "فلسفۀ ُمدرن و ایران".

کتاب غیبی، مثل کتاب صدیق، چھار قسمتی است. از یک پیشگفتار(چرا فلسفه؟) و سه

بخش مستقل تشکیل شده است. در بخش نخست غیبی خود را با نیچه مشغول ساخته

است؛ زیر عنوان" نیچه، راھگشای عصر جدید". بخش دوم عنوان زیر را دارد:"ھانا آرنت،

فیلسوف مدرن". آخرین بخش را که در بررسی کنونی محور توجه خواھد بود، غیبی "از طور تا

نور" عنوان داده است.

منتھا خوانش دو کتاب یادشده خواننده را با دو انگیزه مختلف در نویسندگانشان روبرو

میسازد. چون ھرچه صدیق فکر میکند که بایستی فلسفه به راھی غیر از دین و دیانت برود،

به ھمان میزان غیبی در تالش است که فلسفیدن را با دین و آئین مطلوب خود ھمراه و

ھمدم سازد. این نکته را بیش از ھرجایی در بخش آخر کتاب او میتوان یافت. وقتی، با تکیه بر

نظریاتی از ھانا آرنت، سعی میکند شناخت بھائیت و رھنمودھایش را بعنوان موضوعی

ضروری برای ایرانیان اھل فلسفه مطرح سازد.

ھمانطوری که اشاره رفت غیبی اثر خود را با پیشگفتاری میآغازد که عنوانش "چرا فلسفه؟"

است. پرسش نھفته در عنوان را وی بصورت زیر پاسخ داده است که، "فلسفه در جوامع

عقب مانده از محبوبیتی برخوردار نیست؛ در گفتگوی مردمان جایی ندارد. تو گویی ھمگان

دربارۀ ھمه چیز ُپرگویی میکنند، تا مبادا پرسشی دربارۀ چون و چرای ھستی بر زبانشان

بگذرد".

بنابراین وجه ایجابی عبارت باال در پاسخ غیبی را میتوان این گونه قلمداد کرد که فلسفه در

جوامع پیشرفته محبوب است و در گفتگوی مردمان جا دارد و غیره و غیرو. در حالی که تجربۀ

ھر روزه ما در جوامع پیشرفته چنین برداشت خوشبینانھای را تائید نمیکند.

نخست این که فلسفه، طبق ذات و بنا بر ھدف خود، از رفتن روی صحنه و میدانداری و

شمارش ھواداران ابا دارد و امتناع میکند. دوم این که فلسفه موضوع گفتگوی مردمان نبوده و

نیست. زیرا مردمان معموال در مورد آب و ھوا، گرانی جنسھا و افزایش ھزینھھا و کاھش

درآمدھا سخن میگویند.

از مرزبندی با خوشبینی و تمایز گذاری باال گذشته، نگاه به پیشگفتار غیبی نشان میدھد که

او الزام وجودی فلسفه را در نوعی مددکاری روانی میبیند:"... پرداختن به فلسفه از این نظر

که ما را با اندیشھھای ژرف بزرگان تاریخ فلسفه آشنا میکند ( اگر ھم ژرف اندیشیدن یاد

ندھد) کمی از التھاب درونی میکاھد".

منتھا تجربۀ ھمگانی آشکارا نشان میدھد که گرایش به کاستن التھاب درونی توسط فلسفه

برای ھمه موضوعیت ندارد. گرچه غیبی، در اینجای پیشگفتار، دیگر آن تقابل جوامع پیشرفته

و عقب مانده را که برای ھمگانی کردن فلسفه فایدھای نداشت کنار گذاشته است. چنان

که از مردمان فقط در شکل عام سخن گفته است:" راه بسیار بھتری که اکثر مردمان به آن

میروند آویختن به اعتقاد مذھبی است. اعتقادات مذھبی دستاویز بسیار مناسبی ھستند تا

به کمک جوابھایی آماده، ھر پرسش و بارقۀ تفکری را در نطفه خفه کنند. مگر نه آنکه ھمگان

نه تنھا این جوابھا را پذیرفتھاند که عمیقا به آنھا ایمان دارند!؟"

از استفاده کلمه و افعالی نظیر دستاویز و آویختن و نیز از لحن کنایھدار غیبی، که سخنش را

دوپھلو میسازد، بدون شرح و تفصیل میگذریم. زیرا میخواھیم به یک مسئلۀ اساسی

بپردازیم. مسئلۀ اساسی این است که راوی در پیشگفتار و در بخش اعظم کتاب در واقع

مخاطب مشخصی را مورد خطاب قرار نمیدھد. در پیشگفتار ھر پارھای از متن به دستۀ

نامعلومی از مردم نظر دارد.
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این نکته، در مقیاس ُکلی، اساسیترین ضعف کتاب است که نه مخاطب خود را از خامی به

پختگی میرساند و نه پیشاپیش مشخص است که مخاطب ویژھاش کیست. نگاه غیبی به

خواننده نوسان دارد. گاھی ھمکیشان را مورد نظر دارد تا به آنان خوانش ُمدرنتری از

رھنمودھای بھاءهللا را عرضه کند و گاھی خوانندۀ روشنفکر را در نگر میگیرد تا با او برسر رفع

مشکالت اجتماعی و مانع دمکراسی به بحث بنشیند.

افزوده بر این مشکل، روند سخن گاھی با صراحت و گاھی با کنایه بحث اھمیت یا بی

اھمیتی فلسفه را پیش میکشد. چنان که در پی اظھار نظرکردن در مورد کاستن التھاب

درونی توسط فلسفه، این عبارت را نیز میآورد که گویا کاستن التھاب درونی خود به خود چیز

ناچیزی است:" اما آیا اینھمه زحمت و مطالعۀ کتابھای پیچیدۀ فلسفی به نتیجۀ ناچیز آن

میارزد؟".

یکی از شواھد تحول نیافتن مخاطب که از خامی به پختگی نمیرسد، در ھمین نقل قول باال

است. چرا که غیبی برای خوانندۀ اثر خود مشخص نمیکند که فلسفه، مثل ھر حوزۀ دانشی

دیگر، نیاز به آموزش مقدماتی و متوسطه میبرد. ورنه در برابر ھر نوآموزی کسب ھر نوع

شناختی پیچیده بنظر میرسد.

غیبی، اما برای آن که مخاطب خیالی خود را جذب ُکل اثر کند، در پیشگفتار از روش طرح

موضوعھای جاذب بھره میگیرد. با تغییر موضوعھا در خواننده شور و کشش تولید میکند. در

ضمن نوعی ساختار شکنی از حقیقت اظھارنظرھای قبلی خود را بوسیلۀ جابجایی زمینه

بحث و گفتن از موضوعھای متفاوت انجام میدھد.

افتان و خیزان بردن بار بحث، به نوبت خود، میتواند روش جالبی باشد. بشرطی که با تعویض

موضوع، اشاره به پدیدھھای متفاوت و نیز باال و پائین آوردن سطح بحث ناگھان شیرازۀ حرف

نپاشد و رشتۀ سخن از کف نرود.

یک چنین روند مارپیچی را مثال میتوان در جایی یافت که غیبی، پس از بحث بر سر "فایدۀ

اصلی فلسفه ھمچون ورزش فکری" و این که " فلسفه گریزی دلیل اصلی ناکامی ایرانیان در

دوران معاصر بوده"، به توضیح انگیزۀ نگارش خود میپردازد. در پیشگفتار نوشته است:"نگارنده

با وجود آگاھی بر اینکه مطالب پیچیده و دشوار را نمیتوان به زبان ساده بیان کرد، سالھا

است آرزو دارد بتواند به زبانی ساده خوانندۀ فارسی زبان را با گوشھھایی از دستاوردھای

نوین اندیشۀ فلسفی آشنا سازد".

با این حال مشکل خواننده با نوشتۀ غیبی فقط پریدن از روی ناسازھھای "ناممکنی بیان

ساده مطالب پیچیده" و "آرزوی نگارش به زبان ساده" نیست. نوشته آن جایی اشکال

تراشی کرده است که نویسنده "دستاوردھای نوین اندیشۀ فلسفی" را به خدمت تبلیغ

اعتقادات کیش و آئینی خاص در میآورد و از الزام بیطرفی شارح جریانات فلسفی عدول

میکند.

بنابراین، با این اشکال در روش پژوھش، دردی از بررسی ما دوا نخواھد شد. اگر فقط به

نارساییھای دیگر بپردازیم. از جمله بدین نکته بپردازیم که پیشقراوالن و نمایندگان فلسفۀ

ُمدرن متفکران دیگری غیر از نیچه و ھانا آرنت ھستند و تاکید غیبی بر این دو اندیشگر(البته

بسیار ُمھم و جاذب) فقط گزینشی شخصی بوده است.

ھمچنین اختصاص ندادن فصلی به افکار دکارت و اسپینوزا در کتابی که میخواھد فلسفۀ

ُمدرن را معرفی کند، خطای پژوھشی و بی اعتنایی به تاریخ اندیشگران است. زیرا از طریق

طرح نو در انداختن ایشان بوده که فلسفه گسست معرفت شناسی را در تاریخ خود دیده

است.

از اینرو در بررسی اجمالی حاضر آن چنان که باید در بخشھای اول و دوم توقف و تامل

نمیکنیم. بخشھایی که غیبی در آنھا به افکار نیچه و آرنت پرداخته است و گفتاوردھایی از

ایشان را اقتباس کرده تا تالیف را سامان دھد و به ھدف ذھنی خود برسد .

در این میان اما گفتن یک نکته الزم است که غیبی در فھم امر سیاسی و نقش شھروند

آزادیخواه زیر تاثیر افکار آرنت است. در حالی که شھروند آزادیخواه در نظر آرنت ھمچون

قھرمان ظاھر میشود برای غیبی کسی جز فرد نخبه نیست. در این رابطه اشاره به مطلبی

از یورگن ھابرماس (در کتاب "پروفیلھای فلسفی- سیاسی") دربارۀ افکار آرنت بیھوده

نیست. مطلبی که در آن ھم از "قھرمان" یادشده افسونزدایی و ھم بر تنگناھایی از اندیشه

سیاسی آرنت پرتو افکنی میشود.

در ھرصورت برای آن که خواننده مشتاق، در ضمن بررسی کم و کیف خوانش غیبی از نیچه و

آرنت، تک و تنھا نماند به دو مطلب راھگشا در این باره نیز اشاره میکنیم. از اینھا یکی کتاب

ج. پ. استرن دربارۀ نیچه است( انتشارات طرح نو، 1373) و دیگری مقاله موریس کرنستن
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ج. پ. استرن دربارۀ نیچه است( انتشارات طرح نو، 1373) و دیگری مقاله موریس کرنستن

دربارۀ آرنت( رجوع کنید به کتاب "خرد در سیاست" به کوشش فوالدوند،طرح نو).

در اینجا پیش از آن که به قسمت اصلی بررسی خود یعنی پرداختن به فصل پایانی اثر غیبی

برسیم، از پایان پیشگفتار نقل قولی میآوریم تا با طرح و برنامه غیبی برای فلسفیدن خود و

ھمزبانان آشنا شویم. طرح و برنامھای که البته یکسونگری میکند. چرا که دستاوردھای

ترجمه برای فلسفیدن را منکر میشود.

در اینجا غیبی با نفی کارایی ترجمه یکباره از آن سوی بام میافتد. در حالی که، با وجود

روحیه افراط و تفریطی ما ایرانیان، تالی متضاد با درک و دریافت غیبی را نیز حاضر و آماده

داریم. جریان مخالفی که ترجمه را یگانه راھگشای ما در قلمرو تفکر دانسته و در سمت دیگر

بام تمثیلی بر لبه پرتگاه ایستاده است. این ھمان جریان نظری مدعی چپگرایی رادیکال

است که تفکر و اندیشه کردن انسان ایرانی را فقط از راه ترجمه ممکن میدانند. کسانی مثل

مراد فرھاد پور، که خود البته مطالب خواندنی را نیز بفارسی ترجمه کرده است، جریان

یادشده را نمایندگی میکنند.

در ھر صورت نقش ترجمه را در آشنایی با فلسفه و تاریخش نمیتوان انکار کرد. بویژه که در

روند فلسفیدن گفتگویی یکی از پیش شرطھای حیاتی وجود ترجمه متنھای مرجع است. با

این دانستھھا در زیر بھتر میتوان به عیار ارزیابی و استدالل غیبی بنگریم که نوشته است:"

ترجمه آثار فیلسوفان ھر چند قدمی الزم اما ابدا کافی نیست و خدمتی به فراگیر فلسفه و

اندیشھورزی نکرده و نخواھد کرد. شاھد آن که چند گامی که در قرن گذشته در این راه

برداشتھایم، مدیون انگشت شمار نخبگانی ھستیم که فراخور دید ایرانی به شناخت فلسفه

کوشیدھاند و دانستھھا و برداشتھای خود را ... بیان داشتھاند. نگارنده نیز بدین شیوه گام

زده و کتاب حاضر نتیجۀ کوششی است که اینک در بوتۀ نگاه و نقد خوانند قرار میدھد".

اکنون بر بخش آخر کتاب متمرکز میشویم که گفتیم عنوانش "از طور تا نور" است. پس از طرح

برداشت خود از افکار نیچه و آرنت، اثرغیبی سعی دارد قسمتی از تاریخ اندیشۀ بشری را با

چارھجوئیھای رھبران فرقھای عقیدتی در ایران ھمطراز و ھماھنگ سازد. چارھجوییھایی که

در قرن نوزدھم و با ھدف کاھش تنش میان مومنان دستجات و فرقھھای مختلف مذھبی در

پی سرکوب ُجنبش بابیه صورت گرفت. بخشی از این رھیافتجوییھا خود را در دین و آئین

بھایی متمرکز ساختند. دین و آئینی که، ھمچون اقلیتی عقیدتی و با نبود نظام دمکراتیک

حامی، راز بقای خود را در تبلیغ تنش زدایی دیده و به پذیرش توجیه سایر ادیان ھمریشه و

غریب رسیده است.

منتھا جا داشت که غیبی، از منظر تبارشناسی چنین تالشھایی برای آشتی فرقھھای

مذھبی و نیز متحد سازی مومنان در قرن نوزده میالدی، دو نکته را اطالع رسانی میکرد. یک

این که در تاریخ فلسفه به پدیدۀ پانتھئیسم اشاره میداد که از قرن ھژده و در پیامد قرائت

اسپینوزایی از جھان و خدا ظھور یافت و از قدر قدرتی مذھب مسلط کاست. دو این که در

بستر فرھنگ ایرانی از ُجنبش آذرکیوانیان یاد میکرد که در قرن شانزدھم میالدی، با

رھبرشان از دست صفویان به ھندوستان گریختند، در تالش ایجاد اتحادی میان ادیانی مثل

مسیحیت ویھودی و اسالم با زرتشت گرایان و بودائیان و مانویان شدند.

اما غیبی که دلبسته فرقۀ خودی مانده، توجھی به تشابھات دردیگر جرگھھای مذھبی

نکرده است. از این بی اعتنایی گذشته، غیبی به تاسف یک کم کاری از منظر مبارزۀ

دمکراتیک نیز به کارنامه خود میافزاید.

او، آنگونه که در دمکراسی معاصر رایج است، پای برسمیت شناسی حقوق طبیعی –

اجتماعی ناباوران (آتھئیستھا) نرفته است. این کم کاری شاید از سستی موضع وی در

رابطه با دفاع از سکوالریسم بر میآید. سکوالریسمی که حق ویژھای برای ارباب مذاھب و

روحانیون وابسته در امر سیاست گذاری قائل نیست.

بر این منوال بی تفاوتی نسبت به تفکیک حوزھھای دانشی وعناصر سازنده جامعه پیشرفته،

که غیبی مانند سایرشھروندان از آن سود میبرد، تعجب برانگیز است. بی تفاوتی که به

ھمین جا (یعنی حوزۀ رفتار اجتماعی) ختم نمیشود. آن را در زمینۀ گفتار تئوریک و نظریه

پردازی نیز رویت میکنیم. غیبی در جایی که به رابطه "ناباوری و فلسفه" در کتابش پرداخته،

نکته دندانگیری از شناخت و مشغولیت با آتھئیسم(ناباوری) بروز نداده است. او نگفته که در

دمکراسی معاصر ناباوران ھمچون شھروندانی بی عیب و نفص از ھمان حقوقی برخوردارند

که مومنان. در رابطه با کم و کیف آتھئیسم و حضور تاریخی آن در تاریخ اندیشه،وی فقط به

نکتۀ انحرافی زیر اکتفا کرده است. این که با نقل قولی از گوبینو دربارۀ ایرانیان قرون گذشته،

ناباوری را ھمچون ریا کاری و ناراستی در اعتقاد مذھبی معنا کند.

در روند بحثی که از کمبودھایش بطور گذرا سخن گفتیم، غیبی به پای طرح یک ایدۀ ترکیبی

میرود. این که مفاھیمی نظیر ھمدردی و خرد انتقادی را که از بطن چالش روشنفکران

اروپایی و بیشتر آلمانی تبار با بیداد زمانه برآمده با رھنمود و اندرزھای پایوران بھائیت ھمنوا
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اروپایی و بیشتر آلمانی تبار با بیداد زمانه برآمده با رھنمود و اندرزھای پایوران بھائیت ھمنوا

بخواند.

بنابراین در جھت ھدف خود، نخست به تعریف مفاھیم ھمدردی و خرد انتقادی مینشیند. در

این راستا نوشته است:"...آدورنو برای شھروند بالغ و مسئول دو ویژگی بر میشمرد. یکی

خرد انتقادی و دیگری ھمدردی. این دو را باید عصارۀ فلسفه در سیر اعتالیی خود در دو قرن

گذشته دانست. در این میان ُمھم اینست که درک شود ھیچکدام از این دو ویژگی به تنھایی

کارا و زاینده نیست".(ص 183)

البته غیبی در چند صفحه بعد که زیر عنوان خرد انتقادی= خردجمعی آمده است به تصحیح

برداشت خود برمیآید و مینویسد:"... خرد انتقادی ویژگی فردی انسان نیست و ھر چند که

خرد در ھر انسان بعنوان موھبتی به یادگار گذاشته شده...".

روشن است و در پیش نیز بسیاری گفتھاند که خرد انتقادی در گفتگو شکل میگیرد و حاصل

تکاپوی افراد خردمندی است که با قوه تشخیص خود بدنبال راه چاره میگردند و پیشنھاد ارائه

میدھند. در این راستا غیبی به تعریف ھانس آلبرت فیلسوف آلمانی تکیه کرده و سخن وی را

جدیدترین تعریف خرد انتقادی دانسته است:" جستجوی حقیقت بدون پیشداوری، با تکیه بر

تجربیات جدید و استفاده از تمامی شیوھھای پژوھشی دربارۀ دانش، جھان بینیھا،

ارزشھا،نھادھا و اتوریتھھا".

اثر غیبی، برای آن که به عنوان خود"فلسفه مدرن و ایران" وفادار بماند، البته به تبارشناسی

مفاھیم ھمدردی و خرد انتقادی در بستر فرھنگ ایرانی نیز پرداخته است. بطوری که اشاره

به سنت زرتشتی میکند و میگوید:" ھمدردی از دیربازکانون و محور رفتار ایرانی بوده است".

بنابراین بزعم غیبی برای شکل گیری "انسان شایسته"( که اسم مستعاری برای نخبھگرایی

مورد عالقھاش است) بایستی نارسایی خرد انتقادی جبران شود. چون از قدیم ھمدردی

وجود داشته است:" در این که از دیرباز در ژرفنای جامعۀ ایرانی ھمدردی ریشه دوانده

شکی نیست، آنچه که باید مجدانه مورد توجه قرار گیرد، نارسایی "خرد انتقادی" است که

ایرانی را بویژه در دوران معاصر از پیشرفت باز داشته است".(ص 186)

برغم تاکید غیبی بر لزوم پویا شدن خرد انتقادی این نکته را باید یادآور شد که زبان و نگرش

او در رابطه با ارائه برنھادھای فلسفی روزآمد(آپ دیت) و عرفی نیست. به جز آن موھبت

دانستن خرد، تحول اندیشه را نیز مترادف معجزه(ص 190) خوانده است. در سخن وی این

واقعیت نادیده گرفته میشود که ھم خرد و ھم تحول اندیشه، در گذر ایام، مدیون کنشمندی

و دستاوردھای انسانی بودھاند. مینویسد:" اگر از دید ھانا آرنت به تاریخ بنگریم، بی شک

ھر مرحله تحول تاریخی را باید معجزھای بشمار آورد".

اظھار نظری که اگر پیگیری شود، برداشت نادرست از سخن مرجع را نیز آشکار میکند. زیرا

برای تحولی که آرنت در امر سیاسی- فرھنگی بدان اعتقاد داشته انقالباتی در فرانسه و

آمریکا سبب ساز بودھاند. ھمچنین سوای این مصادره به مطلوب کردن برداشت ھانا آرنت و

تحول را معجزه دانستن، غیبی از ھمان آغازی که بدفاع از نخبه گرایی بر میآید، برای خواننده

کنجکاو روشن میسازد که با عدالتخواھی موضع و زاویه دارد. ایجاز نگارش ایجاب میکند که از

تکرار مجدد موضع اعالم کرده در باقی صفحات چشم بپوشد.

از این نکتھھا گذشته، ایراد دیگری که در روند مطالعۀ بخش پایانی به چشم میخورد عدم

ارجاعات دقیق است. این نکته به اثر غیبی، که در مجموع خواندنی است، ضربه زده است؛

بھویژه وقتی که خواسته سرچشمھھای فلسفۀ ُمدرن را توضیح دھد.

او در بدست دادن تعریف خود از ُرنسانس(نوزایی) نمیگوید که بر کدام خوانش تاریخنگارانه اتکا

دارد. با چه معیاری شروع و پایان ُرنسانس را آغاز قرن 14 و آخر قرن پانزده دانسته است.

بگذریم که در کنار یادآوری اسمھای ھنرمندان و نقاشان معتبر آن دوران نامی از ادیبان موثری

چون پتراچا و بوکاچیو به میان نیاورده است. اشاره و ارجاعی به اثر ُمھم یاکوب بورکھارت

دربارۀ فرھنگ رُنسانس( ترجمۀ زنده یاد لطفی) تاحدودی سنگینی این کاستیھا را کم

میکرد.

باری. به علت کمبود نگاھی مشرف بر قضایا اثر غیبی در مورد ُجنبش روشنگری نیز حق

مطلب را ادا نکرده است. چنان که پراتیک نظری متفکرانی چون کانت و مندلسون و ھمیاران

در آلمان و گرایش فرھنگنامه نویسی دیدرو و روسو و ھمکاران در فرانسه مورد اعتنا و

مالحظھای الزم قرار نمیگیرند و "رفرم لوتری" باعث و بانی روشنگری خوانده میشود.

در پایان بررسی اثر غیبی به یک نکته فرعی ھم اشاره کنیم که مکمل ضعف اطالع رسانی

کتاب شده است. نکته فرعی اینست که غیبی در جای - جای کتاب با گرایش عدالتخواھی،

که شامل شانس برابر در آموزش و پرورش برای افراد جامعه میشود، در حال تسویه حساب

است. در ھر صورت شیفتگی نسبت به نخبه گرایی در اثر غیبی بی پیامد نمانده و به تسویه

حساب با دیگران کشیده است. تسویه حسابی که چیزی جز طعنه و کنایه به "رفقای
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حساب با دیگران کشیده است. تسویه حسابی که چیزی جز طعنه و کنایه به "رفقای

سابق" نیست. چنان که شبح رفقای سابق در ھمه جا جستجو میشود. حتا در کارزار

ترجمه و معادل یابی برای مفاھیم فلسفی در زبانھای فرنگی.

در پیشگفتار کتاب، غیبی به ھنگام توضیح برداشت خود از کار فلسفی حق دوستان گذشته

را این گونه کف دستشان میگذارد:"...سنگ اندازان در این راه، تازه بدوران رسیدھھای چپگرا

بودند که خواستند به عجله چرخ را دوباره اختراع کنند و شروع کردند، معادل "فارسی" برای

اصطالحات اروپایی پیدا کنند و..."

البته طعنه به چپگرایان فقط بدین موضوعات فرھنگ لغتی و در مجموع بی آزار خالصه

نمیشود. غیبی در جایی(پانویس ص261) به سرممیزان سانسور کم کاریشان را یادآور

میشود. وقتی از حضور سخنگویان "جنبش چپ" در فضای فرھنگی و سیاسی کشور در

دوران پھلوی میگوید که برغم ممنوع بودن و منحله اعالم شدن تشکیالتشان افراد موثری

بودھاند. او بالفاصله از این نکته گالیه دارد که "ھیچگاه به فردی اجازه داده نشد بعنوان

بھایی، در رسانھھای گروھی ابراز نظر نماید".

در اینجای کتاب به جای آن که نبود آزادی و عدم رعایت حقوق شھروندان انگشت نشان

شود و نظام غیر دمکراتیک مورد مواخذه قرار گیرد، عضوی از اقلیت مذھبی شاکی حضور

افرادی از اقلیت سیاسی میشود. این که چرا شما یک کمی بیشتر از ما نفس کشیدھاید.

بررسی اثر غیبی را نا کامل خواھیم گذاشت اگر که داوریھای وی در آخرین قسمت(آیندۀ

دین) را یادآور نشویم. این که گفته است:"... دیدیم که فرھنگ سالم دینی میتواند و باید در

جامعه نقشی بعھده گیرد که از فلسفه و دانش و ھنر برنمیآید".(ص 269)

با چنین داوری و فارغ از اینکه که ارزیابی وی مبنی بر"تمامی کوششھا برای حذف دین از

زندگی انسان، از عصر روشنگری تا به امروز به شکست انجامیده.." در اجزایش درست یا

نادرست باشد، او و آن چند مولف دیگر از بھائیان( افرادی با اسم اصلی یا مستعار، نظیر

دالرام مشھوری و بھروز بھرامی و...) وارد صحنه بحث نظری ایرانیان بر سر رھیافتھای

اجتماعی شدھاند. این کار با سابقه رفتار ھمکیشان پیشین ایشان متفاوت است که بدور از

حضور در حوزه عمومی در جرگۀ خود مشغول بودند. غیبی و ھمقطاران در صدد پایگذاری

سنت و رویھی جدیدی از داد و ستد با سایر ایرانیان (از مومن تا ناباور) شدھاند. سنت و

رویھی که باید مورد توجه و نقد قرار گیرد. این آغاز راھی است از گفتگو میان جریانات مختلف

نظر و عقیده تا شاید پایھھای زندگی ایرانیان در فضایی کثرت پذیر ریخته شود.

پیوست یکم:

لودویگ فویرباخ پیش از آنکه اثر عمدۀ خود "ذات مسیحیت" را در سال 1841میالدی انتشار

دھد، به سالھای 1833 تا 1839 کتابی دربارۀ "تاریخ فلسفۀ نوین" نوشته است.

فویرباخ که در سال مرگ کانت بدنیا آمده(1804) و از سال مرگ ھگل(1831) دیگر یک پای

ثابت جدل فلسفی در میان متفکران آلمانی محسوب میشده، در "تاریخ فلسفه نوین" فصلی

را به این دو پیشکسوت و آموزگار خود اختصاص نداده است. در حالی که توجه وی معطوف

به دوران پیش از ایشان بوده است.

سوای این روند کار در تاریخنگاری، او چون تاریخ فلسفھای بدین انگیزه نگاشته که

اندیشھورزی را از قیمومیت یزدانشناسی(تئولوژی) رھا کند پژوھش خود را با سخن از بیکن و

ھابزی شروع کرده که معلمش( ھگل) به ایشان التفاتی نداشته است. پژوھش فویرباخ

سپس به یاکوب بوھمه و دکارت میپردازد تا سرانجام با بررسی اسپینوزا کار خود را بپایان

برد.

در ادامه، ترجمۀ خالصھای از یادداشت تکمیلی او بر این اثر را بخوانیم که در "درسنامھھای

وی در مورد ذات دین" آمده است. منبع مطلب یادشده در مجموعۀ آثار فویرباخ بزبان آلمانی

جلد ششم( چاپ شده در برلین بسال 1967) است.

" کسانی در زندگی سرمشق من بودھاند که خود را وقف دستیابی به یک ھدف مشخص

کردھاند. ایشان با اینکه مطالعھای ھمه جانبه دارند اما فقط در یک مورد مینویسند و آموزش

میدھند. بدین ترتیب در نوشتھھایم ھمواره به رابطۀ دین و یزدان شناسی(تئولوژی) توجه

داشتھام. موضوع اصلی تفکرم این رابطه بوده است.

بنابراین نخستین شخصیتی که در رابطه با دین و یزدان شناسی برایم مطرح میشود

فرانسیس بیکن است. شخصی که بدرستی لقب پدر فلسفۀ ُمدرن و علوم طبیعی را کسب

کرده است.

البته بیکن ھنوز برای بسیاری نمونۀ محقق نیکوکار و مسیحی در علوم طبیعی است. زیرا

روزگاری بصورت علنی ابراز داشته که نمیخواھد روش متعارف نقد در قلمرو علوم طبیعی را در

قلمرو دین و یزدان شناسی نیز بکار گیرد. از اینرو گفته شده که وی در مسائل انسانی بی
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قلمرو دین و یزدان شناسی نیز بکار گیرد. از اینرو گفته شده که وی در مسائل انسانی بی

ایمان و در رابطه با خدا مومن است. این عبارت معروف را ھم او بیان کرده که "فلسفۀ

سطحی از خدا دوری میکند. ولی فلسفۀ ژرف نگر به خدا برمیگردد".

این عبارت مثل بسیاری از عبارتھای متفکران گذشته که گفتنش یک وقتی موجه بوده، دیگر

اعتبار ندارد. گرچه برخی از مورخان معاصر که فرقی بین گذشته و حال حاضر نمیگذارند،

ھنوز چنین عبارتھایی را توجیه میکنند.

اکنون میخواھم نشان دھم که بیکن اصولی را که در رابطه با یزدان شناسی پذیرا است در

فیزیک نفی میکند. او به تناقض مشابھی میافتد. وقتی با روایت سنتی یزدان شناسی از

طبیعت روبرو میشود. روایتی که طبیعت را دارای قصد و منظور میداند. باوری که نتیجۀ

مستقیم نگرش ایدھالیستی مسیحیت است. نگرشی که وجود طبیعت را ناشی از قصد و

تاثیر ذات آگاھی میداند و دین مسیحی را به آن موقعیت جھانشمولی بر میکشد که برای

مومنان در قرون وسطا داشت. بیکن فراموش کرده که بصورت شھروند عادی و نه در مقام

فیزیکدان و فیلسوف و شخصیتی با تاثیر تاریخی میتواند چنان حرفھایی را بزند و رھنمودھای

دینی خود را دنبال کند. بنابراین نادرست است که سکھای بنام بیکن ضرب بزنیم که او را

محقق مومن مسیحی در علوم طبیعی میخواند.

دومین شخصیت جاذب برای فلسفۀ دین آن ھمعصر و دوست جوانتر بیکن، ھابز است که

بیشتر بخاطر نکتھبینیھای سیاسیاش مشھور گشته است. در میان فیلسوفان مدرن او

نخستین شخصی است که در موردش آن لقب وحشتناک" آته ئیست" بکار رفته است. در

قرن پیش آقایان ُعلما مدام با یکدیگر مجادله میکردند که آیا او بواقع آتھئیست بوده یا نه. این

کشمکش را من بدین ترتیب فیصله دادم که گفتم او را ھمانقدر آتھئیست میدانم که

خداپرست. گرچه او نیز در جھان ُمدرن تجسمی از خدا را تثبیت کرده است. اما خدای ھابز،

در تمایز از سایر تلقیھا از خدا، ُکل واقعیت را ھمچون یک جسم در برمیگیرد. زیرا نمیتواند

ھیچگونه صفت جسمی داشته باشد. بدین ترتیب، اصل فلسفی ھابز، خدا را نه یک ذات

بلکه یک کلمه میداند. سومین شخصیت ُمھم در رابطه با شناخت و مناسبات دین دکارت

است که در رابطه با اعتقاد مذھبی تفاوتی با پیشینیان ندارد. بررسی برداشت وی از دین و

یزدان شناسی را بھنگام پرداختن به الیبنیتز و بیلی آوردھام در آنجا نیز نشان دادھام که

دکارت فیلسوف با دکارت مومن تفاوت دارد. سپس به یاکوب بوھمه و اسپینوزا میرسیم که

متفکرانی اصیل و با اھمیت ھستند. گرچه به شکلھای متفاوتی تناقض ایمان و خرد را به

نمایش گذاشتند. اولی نماد فیلسوف یزدان شناس و دومی نماد یزدان شناس فیلسوف

است. در حالی که راز نظریه خداشناسی اولی اینست که او از یکسو فلسفه طبیعی را

لعابی عارفانه میزند و از سوی دیگر روانشناسی را عارفانه مطرح میسازد. البته من نیز

مشابه این کار را انجام میدھم که یزدان شناسی را به آموزھھای درباره طبیعت و انسان

تقسیم میکنم. در پایان کتابم دربارۀ تاریخ فلسفه ُمدرن فقط به اسپینوزا پرداختھام. او در

میان فیلسوفان ُمدرن یگانه شخصی است که نخستین پیش شرطھای نقد و شناخت دین و

یزدان شناسی را بدست داده است. او اولین شخصی است که در برابر یزدان شناسی به

نقد مثبت گرویده است. بزبان قدما اگر بگوئیم او نخستین کسی است که جھان را حاصل

قصد و تاثیر شخص یا ذات مشخصی ندیده است. در حالی که اورا تحسین و تجلیل کردھام

این انتقاد را ھم نسبت به او دارم که ھنوز در افکار یزدان شناسانه سپری شده گرفتار مانده

و ذات انسانی را نه در کلیت آگاھانه اش بلکه بصورت شیوه و راه و روشی مختصردیده

است."

پیوست دوم:

"اگر فلسفه ھنوز ضروری است، فقط به صورتی چنین است که از روز ازل بوده است: درمقام

نقد، درقالب مقاومت دربرابر دگرآيینِی فزاينده، حتا اگر تنھا به صورت تالش بی رمق فکر برای

باقی ماندن درمقام سرور خويش و محکوم کردن ناحقیقت، بنا بر معیار خود آنھا، يک

اسطوره شناسِی جعلی و رضا و تسلیم ھمراه با تبانی و کناره گیری به غیر ناحقیقت باشد.

فراھم کردن پناھگاھی برای آزادی وظیفه ای است بر دوش فلسفه، مادامی که ھمچون آتن

مسیحی شده ی سال ھای واپسین عھد باستان از آن منع نشده باشد. ھیچ امیدی نیست

که فلسفه بتواند آن گرايش ھای سیاسی را شکست دھد که سرگرم خفه کردن آزادی در

سراسر جھان ھم از درون و ھم بیرون ھستند و خشونت شان به تار و پود بحث مستدل

فلسفی رخنه می کند".

نقل قول باال از مقاله معروف"فلسفه ھنوز به چه دردی میخورد ؟" آدورنو است که بسال

1962انتشار یافته است. ھابرماس در مقالھای که بسال 1971نگاشته و عنوانش را ھمان

عنوان آدورنو"فلسفه ھنوز به چه دردی میخورد ؟"

گذاشته است، بخشی از مقالۀ آدورنو را سرلوحه نوشته خود قرار داده و بحث تعریف فلسفه

و مسئولیتش را پی گرفته است.
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