ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺷﺎﻫﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1321در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر زود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .او ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از داﻧﺸﮕﺎه روزوﻟﺖ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در
ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦ ﺟﺎﻧﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺷﺘﻐﺎل دارد .ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟ ﻧﯿﭽﻪ ،ﻓﻮﮐﻮ ،ﻟﯿﻮﺗﺎر ،درﯾﺪا" ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از وی در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺎل  1379ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺗﻼش اﺻﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﻓﻖ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮرﻓﺘﻦ از آن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮدن آن اﻓﻖ و ﻧﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن
آن .ﮐﺘﺎب "ﮔﺬاز از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﯿﭽﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﮐﻮ و درﯾﺪا و ﻟﯿﻮﺗﺎر را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﭘﯿﻮﺳﺖ" ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ "ﮐﺘﺎب ﺗﺮدﯾﺪ" اﺛﺮ ﺑﺎﺑﮏ اﺣﻤﺪی .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﮐﺘﺎب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﻣﯿﻦ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" )ﻣﺮداد  (1381در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه او در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
•

س م :آﻗﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﺪ؟

•

ش ح :ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای از ﻓﻀﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺳﻢ .اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎره ای از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه ام ،وﺿﻊ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
و رﻓﺘﺎر و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺮف زدن ﻣﺮدم دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﻫﺠﻮم اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و دﻫﺎت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان،
ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﭼﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ- 40
 30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ را در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺷﺪت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم و ﺻﺮاﺣﺖ آﻧﻬﺎ در اﺑﺮاز آن اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺴﯿﺎری
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داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺒﯽ را ﻣﻦ در اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﯾﻪ اﺻﻄﻼح ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﻣﯿﺎن  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ و دود و ازدﺣﺎم ﺳﺮﺳﺎم
آور و آﻟﻮدﮔﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎ در اﯾﺮان در ﭘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻣﻘﺎم دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻌﻨﺎی واژه "ﻓﺮﻫﻨﮓ"
را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و
ﻋﺎدﺗﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻋﻤﻖ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎ دو ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .ﻣﺜﺎل اول ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﺎوت و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی اﯾﺮاﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺘﻬﺎ و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎی ﺗﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯽ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی
از ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮﻣﯽ و
ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺸﺎن از ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺧﺎرج از ﺣﻠﻘﻪ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده ام .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اﯾﺮان ،در ﺻﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻮان ﺑﺎرﺑﺮی در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
زن ﻣﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و آن ﺟﻮان ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ و او ﮐﻪ آرزوی
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را داﺷﺖ وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎزم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن از ﻣﻦ درﺑﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﮑﺎن ورود
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻦ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮازوی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در
ازای ﮐﻤﮑﺶ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﭘﻮل ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ زور آن ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺰﯾﯽ را در ﺟﯿﺒﺶ ﺑﮕﺬارم .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  4ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ درآﻣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ از
راه ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﺧﻮاب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ اش زده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮود ﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪش ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﺟﺰﺋﯽ اش را از ﺳﺮ ﺳﺨﺎوت و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد او داﺷﺖ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺳﺨﺎوت و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از روﺣﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﺳﻦ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد
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و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و دﺷﻮارﯾﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯿﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺜﺎل دوم ﻣﻦ از ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻫﺎ،
و ﺣﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان درس ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺎس ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺪرت اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
وﺟﻮد دارد و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و رﻓﺘﺎر اﯾﻦ دو ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎزﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در
اﺳﺎس در ﭘﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻗﻮل دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  58 - 57ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﺎن از آن وﻗﺎﯾﻊ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ دﺳﺘﯽ از ﻏﯿﺐ آﻣﺪه و آﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در آن ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﯽ
آﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارد .از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدم ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ،و ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽِ ،ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﮑﺮی در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯿﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب در دﻫﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ و
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه ام ،از ﻣﻮارد
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،اﮐﺜﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎروﺷﻦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان در اﯾﺮان زﯾﺎد ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻧﻈﺮی را ﻣﻦ در ﻫﻤﯿﻦ
اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام .اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺎﻣﻞ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ
و دﯾﻦ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

س م :در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ،
وﻟﻌﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.

•

ش ح :اﺟﺎره ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﮑﺘﻪ ای را درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻟﮑﻦ ﺑﻮدن زﺑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .در
ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ آﻏﺎزش ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن و آﺛﺎر اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آن ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از دﯾﺮ ﺑﺎز در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪرن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

•

س م :آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درک درﺳﺘﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺪارﯾﻢ؟

•

ش ح :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ داوری از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻓﻠﺴﻔﯽ وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ،ﺣﻮزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ روش
ﮐﺎر و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻏﺮب )ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ ای اﺳﺖ( ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اول ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن )اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺮﯾﮑﺎ( و اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و دوم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑّﺮ
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﻓﮑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
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ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اروﭘﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺳﺎﺣﺖ داﻧﺸﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ارزﯾﺎﺑﯽِ ﻣﻨﻔﯽِ ﻣﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﻇﯿﻔﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ دارد و ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
•

س م :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺳﻬﺮوردی و ﻣﻼﺻﺪرا و دﯾﮕﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﻘﻄﺎع در اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻘﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ؟

•

ش ح :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .ﮔﺎه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ادﺑﯽ -
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ادﺑﯿﺎت درﺧﺸﺎن روﺳﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ
ﺗﺰاری ﯾﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی  40و  50زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻫﯽ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی
و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ دارد .و اﯾﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ دارد و وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪون
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮدن ﺑﺎورﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ آزاد درﺑﺎره ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻋﻠﻞ وﻗﻔﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﻮل
ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﺮان ﺑﯿﺮون از ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻠﯽ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺴﻠﻂ در اﯾﺮان دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻏﺮب ﺻﯿﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اول روﺷﻨﯽ در ﺑﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ
آن ﻗﺪر روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ و ﻏﻠﻄﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و دوم وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ داورﯾﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻢ و ﮔﺰاره ای را ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﮐﺜﺮا ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻘﺮﺑﯿﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺎن ﮔﻨﮓ و ﻧﺎروﺷﻦ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
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ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان وﺟﻪ ﺳﺨﻨﻮری اﺛﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روﺷﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ آن .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺑﻬﺎم و ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ .ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن
ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎوی اﻓﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮان
درک آن را ﻧﺪارد .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ازﯾﮑﺴﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺟﺎزه
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻧﻤﯽ داده اﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻣﺤﺘﻮای
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺪاﻟﻬﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
•

س م :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ" ،ﮔﺬار از
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ،ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺳﺎدﮔﯽ و روﺷﻨﯽ زﺑﺎن و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﺑﻪ وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭘﯿﺶ ار "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟

•

ش ح :ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺮﭼﻤﻪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺣﺪود 15
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ ام زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻞ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس" ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  1367در ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ" ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻮن اوﻻ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ،
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ از اﯾﺮان دور ﺑﻮده ام ،و در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﻨﯽِ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن را ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻗﺪﻣﻬﺎی اول در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب را ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرادوﮐﺲ روﺑﺮوﺳﺖ :از ﯾﮑﺴﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ از دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن دور ﺷﺪه وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﮕﺎن
اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﯾﻦ ﺑﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﯿﺎت ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺖ ﻧﺪارد .دﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﻠﺴﻔﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺸﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
•

س م :اﺟﺎره ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎره اش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺿﺮورت دارد؟

•

ش ح :اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ .ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﯿﺴﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺑﺤﺚ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اول ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را روﺷﻦ ﮐﺮدﯾﻢ وارد ﺑﺤﺚ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .اوﻻ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﭘﺎره ای ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن و روﺷﻨﮕﺮی ﻃﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻣﺮوز
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی )ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی( ﺟﺪﯾﺪ دارد  .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﮐﻼﺳﯿﮏ روﺷﻨﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪرن ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﺛﺎر
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﮐﻼﺳﯿﮏ روﺷﻨﮕﺮی زده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺑﻬﺎم در واژه "ﻣﺎ" وﺟﻮد دارد .ﻣﻨﻈﻮر از "ﻣﺎ" ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎ
"روﺷﻨﻔﮑﺮان" اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﻨﻈﻮر از "ﻣﺎ" ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﮐﺘﺎب "ﮔﺪار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ام.
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•

س م :از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ دور ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن در
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد....

•

ش ح :ﺑﻠﻪ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را
ﺑﺘﻮان درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﻓﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از دروﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ در ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻋﻘﻞ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺮد ﺑﺎوری ﻣﺪرن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰ را ﮐﻪ از ﻏﺮب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎ
آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

•

س م :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰی از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

•

ش ح :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و
دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﻣﻀﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس در اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش درﺑﺎره ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﮐﻮ و درﯾﺪا ،را
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺟﻮان ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮات و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ﮔﺮان آﻣﺪ .وﻟﯽ آن ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و
ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺟﻮاب دﻫﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻏﺮب ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از دو ﺳﻮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و دوم از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﭼﭗ .و ﻣﻨﻈﻮرم از ﭼﭗ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ اورﺗﻮدوﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﭗ اﻧﺘﻔﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم ﻫﺴﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺎورﻧﺪ ،و
ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ دارد .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﺷﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﯿﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ  -اﻣﺎ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ دﯾﮕﺮ .اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی اﮔﺮ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺎور ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﮑﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ دارد .وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎ
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ﭼﻪ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺑﺎوری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،از آن دﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز و ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از دﯾﺪ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و رد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻓﯿﺶ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎرح ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﻪ 11
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن واﻗﻌﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻓﯿﺶ در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ
اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ارزﺷﻬﺎی ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ او ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ
ﻋﻘﻠﯽ در رد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺸﻮر او ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ارزﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ
از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اش ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮود .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻓﯿﺶ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اذﻋﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﮐﺸﺘﻦ ﻫﺰاران ﻣﺮدم
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﻓﮑﺮی و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ" ،ﺣﻖ" ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زورش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دﻓﺎع ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻫﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮف وﺟﻮد ارزﺷﻬﺎ و اﯾﺪاﻟﻬﺎﯾﯽ درون ﯾﮏ ﺟﻬﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ارزﺷﻬﺎ واﯾﺪاﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻓﮑﺮی ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺑﯿﺮون ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

س م :آﻗﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؟

•

ش ح :ﻫﻢ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻢ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﻠﺴﻔﯽ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ،و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،را ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای دوره ﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺦ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر در ﮐﺘﺎب "وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن" ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را آﻏﺎز دوران ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﯽ داﻧﺪ .وﻟﯽ دوره ﺑﻨﺪی او ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ او از ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن دارد.
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•

س م :در ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺖ.

•

ش ح :ﺑﻠﻪ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺴﺖ" .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ" اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ آورده اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﺑﺎره رﯾﭽﺎرد
رورﺗﯽ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻨﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﭼﻨﺎن ﺑﯽ درو ﭘﯿﮑﺮ و ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺠﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن" در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رواج
وﺳﯿﻊ اﺻﻄﻼح ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن از ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﮐﻮﺑﻮرزﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦ و ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل
را زاﺋﺪ و دور رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.
اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ادﻋﺎی اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از اﻋﺘﺒﺎز اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻔﮕﯿﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ دﯾﮓ ﺧﻮرده
اﺳﺖ .از اﯾﻦ دﯾﺪ آرﻣﺎن ﺑﺎوری ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻮد  .ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮدی ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ واﻫﯽ ﺑﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺑﻮدﻧﺶ و ﻫﻢ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،اﻣﺮوز ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ دوراﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎ ﮔﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دوران ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ
ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان دوران روﺷﻨﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮن ﻫﺠﺪه ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ،
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﻦ ،و ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺟﺰم اﻧﺪﯾﺸﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻇﻠﻢ و
ﺟﻮر و ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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•

س م :ﻫﻤﺎن وﻋﺪه ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد اﻣﺎ روی زﻣﯿﻦ و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ.

•

ش ح :دﻗﯿﻘﺎ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻔﮑﺮان دوران روﺷﻨﮕﺮی وﻋﺪه ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺸﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و
ورود ﺑﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن داده اﻧﺪ .ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.

•

س م :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ در ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰی و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ.

•

ش ح :ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻏﺮض
ﻣﻦ از ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ" ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ درﺑﺎره ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ زودرﺳﺶ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان
روﺷﻨﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ روﺷﻨﮕﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را از ﻧﻮعِ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدیِ
ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻟﯿﻮﺗﺎر ،ﻣﺘﻔﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،از آن اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی
ﮐﻪ او "رواﯾﺖ ﺑﺰرگ )ﮐﻼن( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ درﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽِ دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

•

س م :وﻟﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪاری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از ﺳﻨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ.

•

ش ح :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ﮐﺠﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را اﺑﺮاز ﮐﺮده ام.

•

س م :ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ" :از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻫﯿﭻ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ".

•

ش ح :ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از ﭼﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل
اول اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻨﺖ ﺑﺎوری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آن ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ در
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه – ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  -ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎل ﺳﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آن ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﻧﻪ درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎوری .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺳﻨﺖ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮورت ﺳﻨﺖ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آﻧﻬﺎ روﺷﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺪرن و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻨﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب در ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻓﻮﮐﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در
ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی اراﺋﻪ دﻫﺪ – اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﮐﻪ ﻫﻢ
اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ روﺷﻨﮕﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﯿﺪﻫﺎی واﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻗﺮون ﻫﺠﺪه و ﻧﻮزده را رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎز اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از ﮐﺎر ﻓﻮﮐﻮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر او
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺗﺰﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز دو ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺷﻨﮕﺮی
وﺟﻮد دارد و دو ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﯿﭽﻪ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوژه ﻧﻘﺪ رﯾﺸﻪ ای ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ او و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژان
ﺑﻮدرﯾﺎر ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﯿﺎﻧﻪ روﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردی رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ روﺷﻨﮕﺮی دارد و ﻫﻨﻮز ﻋﻘﻞ را ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻬﻢ
اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی دوم ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﮑﺮی ﯾﻮرﮔﻦ
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه روﺷﻨﮕﺮی را ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﭘﺮوژه روﺷﻨﮕﺮی ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی
و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎز دارﻧﺪ – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﻣﺮوز ﺑﺎز
اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﯽ و رد آن.
•

س م :اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی و ﻋﺮﻓﺎن .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ دارد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟
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•

ش ح :در ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎم واﻻی ﺷﻌﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺘﯿﺰ آن ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﻢ ﺑﻮدن وﺟﻮه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﺣﺖ اﺻﻠﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎﺣﺖ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ،و ﺳﺎﺣﺖ ﺷﻌﺮ و ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ،و ﻧﯿﺰ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻃﯿﺮ و اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ درﻫﻢ ﺑﻮدن وﺟﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ
ﺑﺎ وﺟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺒﺎﺷﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ در ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

•

س م :ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺷﻄﺤﯿﺎت ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

ش ح :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﺻﻠﯽ ادﺑﯿﺎت )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻌﺮ( و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺑﻮدن وﺟﻪ اﺳﺘﻌﺎری و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻬﺎم در
ﺷﻌﺮ ﺟﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮐﻼم ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺎره و ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻟﻮازم اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﻋﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻬﺎم در ذات ﺷﻌﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﮏ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آدﻣﯽ در آن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺎره و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واژه ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و اﯾﻬﺎم ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ رﮔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎوری وﺟﻮد دارد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد رد ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﺎﻋﺮان ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر
ﻋﻘﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺷﻬﻮدی و رﻓﺘﺎر ﻓﺎرغ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ از ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﯿﭽﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﻧﯿﭽﻪ ﯾﮏ رﮔﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﺛﺎر او ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻧﯿﭽﻪ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﺎی واژه "ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ" .اﻣﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ واژه را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻧﯿﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺷﺮﻗﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
•

س م :آﻗﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

•

ش ح :ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﭽﻪ ،از اﺛﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی -
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در آﺛﺎر آﺧﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺣﻘﯿﻘﺖ" ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮش در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن او "اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن" واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﻣﺰ و راز در آﺛﺎر
ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰِ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ،او را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺬاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

•

س م :ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای از رواﯾﺖ ﺑﺰرگ )ﮐﻼن( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﺮور
روﺑﺴﭙﯿﺮی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﻮل ﭘﺎت را ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟

•

ش ح :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ادﻋﺎی ﻟﯿﻮﺗﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ادﻋﺎی درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻟﯿﻮﺗﺎر ،ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮﯾﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﯾﺸﻪ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺘﻤﺎع اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺪرن از دﮐﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺖ
و ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ رﺳﯿﺪ و راه ﺣﻠﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اراﺋﻪ داد .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻫﺮ ﺗﻼش ﻧﻈﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رژﯾﻤﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻟﯿﻮﺗﺎر و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﭘﻮل
ﭘﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
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رواﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﭘﻮل ﭘﺎت ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
•

س م :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد؟ آﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻀﯿﻠﯿﺖ و ﺗﺮور اﺳﺖ؟

•

ش ح :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ای
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﺑﻮﻟﺸﻮﯾﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﺴﻢ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و آﻧﭽﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی
 30و  40ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺷﻮروی رخ داد ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﻬﺎ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﯾﮑﺴﺮه
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﻬﺎ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯽ .در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را از ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ و از اﻧﮕﻠﺲ
ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و از ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ و از ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ
دو اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﯾﮑﺴﻮ ﺑﻪ آﺛﺎری ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ
ﺑﻨﺎﭘﺎرت" ﯾﺎ "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ" ﯾﺎ ﺣﺘﯽ "ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ زﻧﺪه و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آﺛﺎری روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰوه ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺸﺘﯽ آﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺟﺰﻣﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮاﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ،
و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی .در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روﺳﯿﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  1917و
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽِ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽِ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ﭘﺎی ﺷﻮروی از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺮوزی ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﺑﺴﯿﺎری وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ داﺷﺖ .ﻟﯿﻮﺗﺎر اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و واﺳﻂ را در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺠﯿﺪه ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ را از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎن ﺣﺎل و اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ
از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای از رواﯾﺖ ﮐﻼن ﭘﺸﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﻣﺜﻼ اﺳﻼم
راﺳﺘﯿﻦ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن اﯾﺪه از رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ
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اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﯿﺰی را درﺑﺎره روﻧﺪ واﻗﻌﯽ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ دارد -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در دوران رژﯾﻢ
ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در آن دوران و اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رﻓﺘﺎر رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺰﻧﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن را در اﺳﻼم
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﻮل ﭘﺎت را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ .در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎن و
اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوز از ﺑﺤﺜﻬﺎ و
اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎداﻣﺮ و ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوران ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﯾﮋه از اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
س م :ﺑﺤﺚ رواﯾﺘﻬﺎی ﮐﻼن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از آن دور ﺷﺪﯾﻢ.
ش ح :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻟﯿﻮﺗﺎر از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،و در
اﺳﺎس ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮﯾﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻼن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻟﯿﻮﺗﺎر و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رودرروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی
اﺻﻠﯽ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﻨﯽ و اﺧﻼق ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم رواﯾﺖ ﮐﻼن در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺪرن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ
رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﮐﺸﺘﺎر ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﺴﺨﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ اﺗﻢ در ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ و ﺳﭙﺲ
ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻼن ﻓﻬﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ در
ﺟﻨﮓ دوم و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎک آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯿﻬﺎ و ﮐﺮه اﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﮋادی و اﻋﺘﻘﺎدت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻬﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﮋه ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از رواﯾﺖ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ؟ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯽ آﻣﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ دارد .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از رواﯾﺖ ﺑﺰرگ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
در آن واﺣﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﮕﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از درون ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن )ﻟﯿﻮﺗﺎر( از رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ از آن ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﯿﻊ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻟﯿﻮﺗﺎر از رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ از ﻣﻘﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ
دارد .و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯿﻬﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻓﻮﮐﻮ ﻣﯿﺎن دو
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮ و دو ﮔﻮﻧﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮔﺬارد :روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم (universal
) intellectualو روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص) . (concrete intellectualﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﻮﮐﻮ ،اﯾﺪه روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم و
وﻇﯿﻔﻪ او ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﮑﺮان دوران روﺷﻨﮕﺮی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و رﻫﺎﯾﯽ
دارد .در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و داﻧﺶ و آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،و وﻇﯿﻔﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﻮﮐﻮ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻄﻮره راﯾﺞ ،ﺑﯿﺮون از
راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎ رﻫﺎ از ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﺘﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮ در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻣﻞ ارزﺷﻬﺎی ﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارد و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯽ رژﯾﻢ ﻗﺪرت و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﻓﻮﮐﻮ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﻣﻮرد روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل او ﭼﭗ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﻮل او ،ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﻮر ﯾﺎ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﻮﮐﻮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از روﺷﻨﻔﮑﺮ از
اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪی از روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺠﺎی ادﻋﺎی داﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﻼش در دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﻮﮐﻮ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ را روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺧﺎص ،ﺑﺮﺧﻼف روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ،دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﺸﻖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ،در ﻋﻮض ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻮﭼﮏ از اﻓﺮادِ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺧﻮاه در
ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ و ﺧﻮاه ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ،از ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ،و
آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﮔﺮ از زﺑﺎن ﻟﯿﻮﺗﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ﻓﻮﮐﻮ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از رواﯾﺖ ﮐﻼن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ او از رواﯾﺖ ﮐﻼن دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﺗﻮﻫﻤﻬﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم را ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ و واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی
و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻼن وﻇﺎﺋﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻮﮐﻮ ﺧﻄﺮات و ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﺑﻪ ﻗﻮل او روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص )ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮﮐﻮ( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎری و ﺧﺮده ﮐﺎری ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﻤﻮاره در ﺧﻄﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ
دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻮد .و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﻮﮐﻮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ
دوراﻫﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ) (False dichotomyاﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﯽ آﻣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮﮐﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
درﮔﯿﺮ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﯿﺮ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی
ﺟﺰﯾﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ و
ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و
آزادی ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﮕﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻣﺮوز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﮐﻠﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﮐﻠﯽ و
ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺠﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ) (public intellectualﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﭙﺮدازد .و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ و ﻟﯿﻮﺗﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس زﻣﺎن ﻣﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻼن ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﺮ و داﻧﺶ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﮐﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز
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اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی  -ارزﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ رواﯾﺘﻬﺎی
ﮐﻼن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎور ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﻼن دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی – ارزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎور و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﻓﺮض )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اوﻟﯽِ ﻧﺰد دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ( ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ ) (fallibilistﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ  -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻓﮑﺮی – ارزﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮود و ﻫﯿﺞ ادﻋﺎﯾﯽ
ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ و
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﻣﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی – ارزﺷﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻓﻮﮐﻮ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ او ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﻟﮕﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﻬﻢ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ای ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺪام آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻋﺘﺮاض ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﻓﺮاﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻮﮐﻮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ.
س م :ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﻼن را در ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
اﺳﺖ از رواﯾﺖ ﺑﺰرگ در رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی از روﺳﯿﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از دﯾﺪ ﯾﮏ راوی داﻧﺎی ﮐﻞ ،اﻣﺎ در رﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا اﺛﺮی از رواﯾﺖ ﮐﻼن ﻧﯿﺴﺖ .رواﯾﺘﻬﺎی
او ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و ﮐﻮﺗﺎه و از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﻪ رواﯾﺖ راوﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﮔﻠﺸﯿﺮی در ﺷﺎزده اﺣﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از رواﯾﺖ ﮐﻼن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ "آﯾﻨﻪ ﻫﺎی در
دار" او رواﯾﺘﻬﺎی ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اش از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
اﻣﻮر ﺑﻨﮕﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان رواﯾﺖ ﮐﻼن رد ﻣﯽ ﺷﻮد در ادﺑﯿﺎت
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را در آﺛﺎر ﮐﻮﻧﺪرا و در ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﮔﻠﺸﯿﺮی ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ش ح :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ از
ﯾﮑﺴﻮ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ راﺑﻄﻪ ای ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ وﺟﻮد
دارد وﻟﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ای را از ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره اﯾﻦ دو
ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد .اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪود ،اول
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ را
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺶ
ﻓﺮﺿﻬﺎی ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ
اﯾﻦ واژه ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻈﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﺟﯿﻤﺰ ﺟﻮﯾﺲ را ﯾﮏ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ "ﻣﺪرن" ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﯾﺲ را رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن داﻧﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و ﺑﺎﻟﺰاک را ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﻤﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺮ و
ادﺑﯿﺎت ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت "ﻣﺪرن" از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻪ روح ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ درون و ذﻫﻦ و ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻫﻨﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﯾﺎ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻠﻬﺎی
ﺳﻨﺘﯽ رواﯾﺖ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی
ﻣﻮﺛﺮ و ﻏﯿﺮ ﺧﻨﺜﯽ و ﻧﯿﺰ  self reflectiveﺷﺪن ﻫﻨﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و داوری درﺑﺎره
ﺧﻮد  mediumﻫﻨﺮی(.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻧﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮاه ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ رﻣﺎن "ﺟﻨﮓ و
ﺻﻠﺢ" را از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز راوی ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻃﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎره "ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ" ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻤﻪ
ﺷﮑﻠﻬﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻧﺪرا در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ
از ﮐﺎر ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻓﺮم ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎن اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر اﺳﺎﺳﺎ رواﯾﺖ ﺑﺰرگ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﺣﺮف او اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻦ ﺷﮏ دارم ﮐﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل" ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ" ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻃﺮح ﮐﺮده ام ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎدم در ﻣﻮرد آن ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ادﺑﯿﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﯾﺎ ﻫﻨﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﺎﻣﯿﺪه
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ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ
و ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻼﮐﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎرآور ﺑﻮده اﺳﺖ و آﯾﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ارزﻧﺪه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی و در ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻘﺪ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن درک ﻣﺎ را از ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .آﯾﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯿﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
س م :ﺷﻤﺎ ادﻋﺎی درﯾﺪا و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را در ﻣﻮرد ﻧﻔﯽ ﻧﺎﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ادﺑﯽ رد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ دو ژاﻧﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ .دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد از درﯾﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟
ش ح :ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﯾﺪا از ﯾﮑﺴﻮ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪ
ادﺑﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ادﺑﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ درﯾﺪا و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻪ ﻗﺮاردادی ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و
ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﻨﻌﯽ و در ﻣﻮاردی دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺮ وﺟﻪ ﻗﺮاردادی ﻓﺮق ﮔﺬارﯾﻬﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺠﺎ و درﺳﺖ و
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮزﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺰ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی "ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﯿﺎت و
اﺳﺎﻃﯿﺮ و دﯾﻦ ،دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮق ﮔﺪاری ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮ اﺳﺖ از
ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻨﻬﺎ .ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ای وﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادی و ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
اﻓﺮاد ﺑﻪ زن و ﻣﺮد و ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪ ای درﺳﺖ و ﺣﺴﺎس اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ... .
س م :اﻣﺎ درﯾﺪا از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻼﻗﯿﺖ ادﺑﯽ ﻧﺎﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ادﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺮ و رﻣﺎن را رد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رد ﻧﻈﺮ درﯾﺪا و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻓﺮق ﮔﺪارﯾﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ش ح :ﺑﻠﻪ درﯾﺪا و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻟﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ادﺑﯿﺎت ،ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ دﻟﺒﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻨﻌﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارد .ﻣﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ درﯾﺪا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮاردادی اﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ادﺑﯿﺎت و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎروری ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻘﺪ
ادﺑﯽ و ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎوری اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻧﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﯿﭽﯿﮑﺪام ﮐﺎر ﺧﻮد را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر ادﺑﯽ و ﮐﺎر
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﻧﻔﯽ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﮐﺎر در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل
ﮐﺎر را در ﺣﻮزه ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
س م :داﺳﺘﺎن ﺳﺎرازﯾﻦ ) (S/Zدر دﺳﺖ روﻻن ﺑﺎرت در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
ﻧﻘﺪ رواﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و  ...ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻗﺮاﺋﺖ از ﯾﮏ اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎر ﺧﻼﻗﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )(S/Z
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮع آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟
ش ح :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن و اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ،ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارم ،در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺟﻮد
دارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﻫﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻢ در ﻫﻨﺮ و ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ .وﻟﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼﮐﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی
اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﯿﻞ در ادﺑﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ
و رﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﯿﻞ در ﻣﺜﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق دارد .درﯾﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن رﻣﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن رﻣﺎن و ﺷﻌﺮ،
از ﯾﮑﺴﻮ ،و ﻧﻘﺪ رﻣﺎن و ﺷﻌﺮ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه وﺟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﻧﻘﺶ ﺗﺨﯿﻞ در رﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﻣﻦ در "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" ﮐﻮﺷﯿﺪه ام ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
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س م :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻫﺪف دﯾﺎﻟﻮگ
ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻫﺪف از ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ادﺑﯿﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ در ﺷﻌﺮ و رﻣﺎن اﺳﺖ.
ش ح :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن را از "رﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ" روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ؟
س م :در رﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ ﯾﮏ راوی داﻧﺎی ﮐﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﻼن و راوی داﻧﺎی ﮐﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روﯾﺪاد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی رﻣﺎن از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺎﻟﻮگ ﺟﺎی ﻣﻮﻧﻮﻟﻮگ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ش ح :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻢ ﻣﺸﺘﺮک در ادﺑﯿﺎت ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن )ﻣﻨﻈﻮرم "ادﺑﯿﺎت" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ زﯾﺮ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮدن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪت و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﮐﻠﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و
ذات و ﺟﺰ آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از دﯾﺪ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ی
دارای ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦِ در آﺛﺎر ﭘﺴﯿﻦ او زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ذات ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
زﺑﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ .ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ ،دارای ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
اﺳﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮاورﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﯾﮑﺮﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻟﯿﻮﺗﺎر
ﺣﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺼﺮی وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﯾﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ و ﻧﯿﺰ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن ﻋﻨﺼﺮ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ در ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ
ذﻫﻦ ﯾﺎ روح اﺳﺖ .ﻓﺮدﯾﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ادﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﭘﺲ از زوال ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
ﻧﯿﭽﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻔﺲ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮِ ﺳﺎده و وﺣﺪت ﺑﺨﺶ در ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ روح را ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺶ
در ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ و آرزوﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﭘﺮاﺗﯿﮑﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺮاﮐﻨﺪه .ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد .ﭘﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ وﺣﺪت
ﺑﺨﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮی ﭘﺎﯾﻪ
ای و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﺗﻮﻫﻤﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﻮﺗﺎر از
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ رﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺑﻮدن
رﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﯿﻮﺗﺎر از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺖ  -ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ در ﻧﻘﺪ رواﯾﺖ
ﮐﻼن دارد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﻀﺎدی ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر از زﺑﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﯾﮑﺴﻮ ،و رﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮدن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ رﻣﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺎن
ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز داﻧﺎی ﮐﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺰ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪازﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻣﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .رﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺘﯽ از
دﯾﺪ راوی ﺑﯽ ﻃﺮف و داﻧﺎی ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻨﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی رﻣﺎن را دﯾﺪ .رﻣﺎن ﺧﻮب دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻻت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻔﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ در رﻣﺎن از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ذاﺗﯽ رﻣﺎن در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮی
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ رﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﻣﺎن "ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان"
ﺗﻮرﮔﻨﯿﻒ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از دﯾﺪ راوی ﮐﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺖ  -ﺟﻬﺎن
روﺳﯿﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دو ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮرﮔﻨﯿﻒ
درﺳﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺪردی و ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در
ﺧﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎره آن ﺑﺨﺶ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﻟﯿﻮﺗﺎر :ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮدو
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎﺳﺖ وﺟﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺮاد را وارد ﮔﻮﻧﻪ ای
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮداﺷﺘﯽ از زﺑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﯿﻮﺗﺎر ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن را در اﺳﺎس در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻀﺎد و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺑﮑﺎرﺑﺮﻧﺪﮔﺎن زﺑﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای ،اﮔﺮ ﻧﻪ وﺣﺪت ،دﺳﺖ ﮐﻢ راﺑﻄﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎی
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زﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﮔﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن
ﺑﺮای ﺧﺒﺮ دادن از دﻧﯿﺎی درون و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
راﺑﻄﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺿﻤﻨﯽ
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻪ ﮐﻠﯿﺪی و ذاﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻪ ﻓﺮﻋﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺣﺮف ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻧﯿﺴﺖ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﻮﺗﺎر ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از آن ﺳﻮی ﺑﺎم ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﺳﺎس راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﻧﯿﭽﻪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻔﺎﻫﻢ.
•

س م :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ زﺑﺎن اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت و در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮ زداﯾﯽ و ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ از زﺑﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

•

ش ح :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ زﺑﺎن را از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زﺑﺎن را از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از زﺑﺎن ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .زﺑﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ از زﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ زﺑﺎن و ﻧﻔﯽ زﺑﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ اﻧﺴﺎن .اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن در ذات اﻧﺴﺎن اﺳﺖ را دو ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ
وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺛﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ.

•

س م :ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ زﺑﺎن را ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

•

ش ح :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻌﺮوف ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻈﺮ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زﺑﺎن را از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﺮی
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
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•

س م :ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻌﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﻧﺤﻮزداﯾﯽ دﺳﺘﻮری و ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زداﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻌﻨﺎزداﯾﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻓﻬﻤﯿﺪ.

•

ش ح :ﺑﻨﺪه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ از
آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﭘﺮوژه ی ﻫﻨﺮیِ داداﺋﯿﺴﺘﻬﺎی
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﻮد .وﻟﯽ ﮐﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر
اﻓﺮاﻃﯽ از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻧﺪﯾﺸﻪ آدورﻧﻮ در آﺛﺎری
ﻣﺎﻧﻨﺪ "دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ روﺷﻨﮕﺮی" و "دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﻨﻔﯽ" دﯾﺪ .آدورﻧﻮ در دﻫﻪ  40ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺑﺰارﺑﺎورِ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آدورﻧﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز و ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺣﺖ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ،اﺳﺖ – و آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرﻧﻮﻟﺪ
ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور از ﻓﻬﻢِ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﻓﺮاﻃﯽ آدورﻧﻮ را ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
او از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش در
آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  12ﺗﻮن ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﺎرِ او اداﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻏﻨﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ و درک آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺳﻨﺖ دارد .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﻫﺪف ﺷﻮﺋﻨﺒﺮگ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در آﺛﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﺶ ﮔﻮﻧﻪ ای ارﺗﺒﺎط و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد.

•

س م :آﻗﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺮح ﻧﺸﺪه،
ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

•

ش ح :از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب "ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ
ﮔﺬاردﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم .ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب
"ﮔﺬار از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ؟" اﺳﺖ ،اﺟﺎره دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ای از ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ:
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"ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎد اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽِ ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ وﻟﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ وﻟﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ در ﺑﺎور ﻋﺎم "ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ"
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه آن ﭼﻪ
زﯾﺮ ﻋﻨﻮان واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ دارد .اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ....
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﮑﺎﮐﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
) (cynicismﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ را رواج دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻼﻟﯽ
را ﻋﺒﺚ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد .اﮔﺮ وﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد و ﻋﻘﻞ را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت وﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﺳﻬﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻧﺘﻘﺎدی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺎره ای از آﺛﺎر ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی در
دوران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ] ...اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان[ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ دوران ﻣﺎ
ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ای ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺑﺤﺚ اﻗﻨﺎﻋﯽ – ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ،آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و
ﺗﺤﺠﺮ ﻓﮑﺮی ،آزادی واﻗﻌﯽ و ﺗﻮﻫﻢ آزادی ،واﻗﻌﯿﺖ و ﺧﯿﺎل از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺑﺎوری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﮔﻢ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺣﮑﺎم ،ﺧﻮاه ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﻮاه اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را دارد و
ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﭼﻪ زﺷﺖ".
)ﮔﺬار ،وﯾﺮاﺳﺖ دوم ،ﺻﺺ (. 74 – 72
"ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﻘﺪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و آﻏﺎز ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و وﻟﻤﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﻓﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز داﻧﺸﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،و اﺧﻼﻗﯽ –
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪﻋﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﻧﻘﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻤﺖ دادن اﯾﻦ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪرن از آﻏﺎز
ﺑﺨﺸﯽ از روح ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ) ".ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﺻﺺ ( .76 -75
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