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  آنند مدرنيته را در بشقاب به هيچ ملتي تعارف نمي
  

سال سن دارد و  65 او اينك بيش از. آند آنون در پاريس زندگي ميداريوش آشوري روشنفكر برجسته ايراني ا
نويسد  روشنفكري ايران است، همچنان مي باري از تجربه آه حاصل حضور مستقيم او در جريان تحوالت با آوله
  برانگيز است شود و بحث مي رو هايش همچنان با استقبال روبه و نوشته

 ١ -وگوي با داريوش آشوري  گفت

   غر سيدآبادياص علي

هاي گرانقدرش درباره  شناسيم و به پژوهش از نيچه مي هاي استوار و ماندگارش بسياري از ما او را به ترجمه
نقد روشنفكري حضوري زنده داشته است، حضوري آه از يك سو صريح و جسور  حافظ، اما او همواره در جريان

شود، اما اين روزها  تر رچه قرار بود ادامه يابد و آاملوگو اگ اين گفت.. ديگر متعادل و موزون  است و از سوي
وگوي اينترنتي را به زماني ديگر موآول  گفت ادامه اين. فرصت او آم است و اشتياق ما براي چاپ آن زياد

  .آنيم تقديم مي آنيم و آن را در نخستين شماره روزنامه مي

هيد و راه حل را در دست يافتن به علوم انساني و د فرهنگي اهميت مي-شما در بحث مدرنيته به موانع رواني
 و -توان آموخت، ولي فلسفه دانيد از سوي ديگر معتقديد آه علم را مستقل از تاريخش مي فلسفه مدرن مي

 مستقل از تاريخ معنادار نيست و اگر آامًال گسيخته ازمتن به جايي وارد شود صورتي -احتماًال علوم انساني
   .شود بود و به قلمرو فهم وارد نميظاهري بيش نخواهد 

تر و همواره در چنبر تاريخي بسته گرفتار  با اين حساب نتيجه اين خواهد شد آه ما هميشه گامي عقب
   آيا از منظر بحث شما سرنوشتي جز اين برايمان قابل تصور خواهد بود؟. خواهيم بود

   توان يافت؟ و آيا راه ميانبري براي عبور از اين وضعيت مي

پذيري  هاشان و سنجش ها و روش مفهوم (universality) روايي در مورد علوم طبيعي به دليل جهان
شان، مرزبندي تاريخي و  شان و و امكان دستيابي عيني به موضوع شناخت و تجربه آوردها آزمايشگاهي دست

گين الزم هوش و داشتن فرهنگي معنا ندارد و هر ذهن بشري، گذشته از اينكه آيست و آجايي است، با ميان
چنانكه در دنياي . تواند به مراحل باالي دانشوري و تخصص نيز برسد زمينه اطالعاتي و علمي الزم مي

اما در قلمرو علوم انساني و فلسفه داستان . توان پزشكان و مهندسان دانشور و توانا يافت مانده نيز مي واپس
هاي پژوهش و مسائل را نه  گذارد بايد بتواند ابژه لمرو پاي ميتر از اين است، يعني آسي آه به اين ق پيچيده

البته در . اي حس شهودي بشناسد تر آنها با گونه ها بلكه براي دريافت عميق ها و روش تنها به ياري مفهوم
ا اند، ب پذير توان بسياري مسائل را، آه آميت ، مي شناسي و اقتصاد حوزه علوم اجتماعي، براي مثال در جمعيت

بايد با شم و شهود  ها و مفاهيم هستند آه آنها را مي هاي آماري و رياضي تبيين آرد، اما بسياري زمينه مدل
براي مثال، ساختار اجتماعي، ساختار اقتصادي، ساختار يك اثر ادبي، يا ساختار رواني چيزهايي . فهميد

ن يك حيوان را با آالبدشكافي آن توانيم ساختار بد نيستند آه به همان آساني بشود فهميد آه ما مي
آنچه علوم طبيعي مدرن را پديد آورده، شيوه نگاه تازه انسان به طبيعت همچون ابژه شناخت است و . بفهميم

  آنچه فلسفه و علوم انساني مدرن را ممكن آرده توانايي بازنگريستن انسان به خود، از سويي، در مقام سوژه
رابطه سوژه ـ ابژه در رابطه انسان و طبيعت را .  عنوان ابژه شناسايي استو از سوي ديگر، به) ذهن شناسا(

براي فراگيري علوم طبيعي آزاد شدن از . را» خود«توان فراگرفت تا رابطه انسان و  تر مي بسيار آسان
شود  با ذهنيت طالباني هم مي. ساز فرهنگ بومي ضروري نيست هاي ذهنيت نگري و فضاي گفتمان جهان

زيرا . شناس يا فيلسوف يا نقدگر ادبي خوبي شد توان جامعه ا مهندس خوبي شد، اما هرگز نميپزشك ي
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ذهنيت طالباني توانايي ايجاد رابطه سوژه ـ ابژه را با جامعه خود با عقل و قوه شناسايي خود، با روان خود 
ت از آوردن و بومي آردن به همين دليل، آوردن و بومي آردن علم نظري و فلسفه بسيار دشوارتر اس. ندارد

   .تكنولوژي و علوم آاربردي مربوط به آن

ها تا  توان به عنوان مثال برين گرفتن و بومي آردن تكنولوژي مدرن مثال زد، اما ژاپني ها را هميشه مي ژاپني
نه و حتي دانم در اين زمي اند علوم انساني و فلسفه مدرن را بومي آنند؟ تا آنجا آه من مي اندازه توانسته چه

آيد آه  البته اينجا مسأله زبان هم در آار مي. اند در زمينه مسائل نظري علوم طبيعي نيز، چندان آاري نكرده
   .شوم وارد آن نمي

توانم بگويم آه بر اثر يك رويداد تاريخي  مي» خودمان« ولي براي اينكه بحث به درازا آشيده نشود، در مورد 
مان باز آرده و اين امكان را فراهم آورده  ، آه ما را به روي ژرفناي تاريخي»ميانقالب اسال«بسيار مهم، يعني 

بينديشيم، شايد بيش از هر » خود« هاي مدرن علوم انساني و فلسفه تا حدودي به  است آه در پرتو مفهوم
 آه ها را تا آن حدودي ديگري براي ما اين امكان فراهم شده است آه اين مفهوم» جهان سومي« جامعه 

اي چندي پيش نوشته بودم، امروز در ميان  چنانكه در مقاله. تاآنون ميسر بوده، جذب و بومي آنيم
هاي گوناگون، از اجتماعي و فرهنگي گرفته تا سياست و  نگاران ما نيز آم نيستند آساني آه در زمينه روزنامه

نويسند و اين نشانه آن   و سنجيده ميهاي خوب ها و تحليل هاي فلسفي، مقاله اقتصاد و حتي گهگاه در زمينه
هاي  و مسائل خود زمينه آن را فراهم آورده است تا دست آم مفهوم» خود« انديشيدن به  است آه ضرورت

 سياسي و اجتماعي مدرن در ميان ما رفته رفته بومي شوند و از راه  هاي اي علوم انساني و فلسفه پايه
   هاي شناخت چيست و ها و دستگاه زول اين مفهومتجربه مستقيم با خود بفهميم آه شأن ن

  

زبان فارسي هم به عنوان بستر اين انتقال تكاني خورده است و از جمود قرون . شود آار آرد چگونه با آنها مي
   .وسطايي خود بيرون آمده است

» مدرنيته« يا     » غرب«و » ما« شود نسبت  در بحث اغلب روشنفكران ايراني و از جمله شما تالش مي
آيا چنين پرسشي خود زاييده گرايش . يابد هاي اساسي بر اين اساس سامان مي روشن شود و همه پرسش

چرا : ها با توجه به اين نكته مهم تدوين شود مثًال اينكه به همان تاريخ بسته نيست؟ و آيا بهتر نيست پرسش
   بحث از اين موضوع گريزي از آن نيست؟ايم؟ و يا آيا اصًال در  هنوز به عرصه تاريخ جهاني وارد نشده

هايي آه امروز در فضاي روشنفكري ما، چه ديني چه سكوالر، جريان دارد و چنانكه اشاره آرديد، محورآن  بحث
« بست  مدرنيته و پسامدرنيته است، حكايت از آوشش براي خودآگاهي تاريخي و خروج از بن مدرنيته و پيش 

هاي چپ انقالبي  هاي روشنفكرانه ما از گفتمان تحول بنيادي گفتمان.  جهاني داردو ورود به تاريخ» تاريخ بسته
آوشند وجه شناختي علمي و فلسفي خود را باال ببرند،  هايي آه آمتر بار ايدئولوژيك دارند و مي به گفتمان

   .اگر آه همت و پشتكار و اراده استواري آن را همچنان به پيش ببرد تواند اميدوار آننده باشد  مي

حث از مدرنيته و ورود به تاريخ جهاني همواره اين موضوع مطرح خواهد بود آه هر آشوري همزمان با تعلق در ب
آند و احتماًال  به تاريخ جهاني به يك تاريخ ملي نيز متعلق خواهد بود آه آن را از آشورهاي ديگر متمايز مي

توان توأمان هم  اينجاست آه چگونه ميدهد، حال پرسش  هايي نيز رخ مي گاهي بين اين دو تعلق، ناموزوني
اين بود و هم آن يا به عبارت بهتر چگونه ايراني بودن ما با تعلقمان به تاريخ جهاني قابل جمع است؟ آيا بحث از 

   تواند داشته باشد؟ آه لزومًا پروسه مدرنيته غربي را طي نكرده باشد وجهي مي» مدرنيته ايراني« 

و فرهنگ هيچ منافاتي با تعلق » انسانيت« سازي ندارند، همچنان آه تعلق ما به بله، اينها هيچ با هم ناهم
هيچ قوم و ملتي يكسره تعلق به تاريخ جهاني ندارد، بلكه سرجمع . ما به عالم طبيعت و حيوانيت ندارد

درنيت نيز در مورد م. سازد ها و ارتباط آنها با هم است آه تاريخ جهاني يا تاريخ بشريت را در آل مي تاريخ
هاشان  هاي انگليسي و فرانسوي و آلماني و ايتاليايي آن را داريم آه با همه شباهت همچنان آه نوع
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  هر يك از آن. توانيم داشته باشيم هاي مهمي نيز دارند، مدرنيته ايراني و هندي و چيني هم مي تفاوت
   .اند تاريخ جهاني آن پيوستههاي اروپايي هم از بستر تاريخي جداگانه خويش به مدرنيت و  فرهنگ

  هاي اشراقي، زوال  گرايش-اند و از دين خويي هاي مختلفي آرده در بحث از موانع مدرنيته متفكران بحث
به ... گرايي ديني و انديشه مدرن و استبداد، جزم گرايانه مفاهيم  انديشه، عدم وجود تجربه زباني و طرح تقليل

ها چيست؟ و با توجه به مطالعاتتان درباره  نظر شما در باره اين بحث. ستعنوان اين موانع نام برده شده ا
آشد  اي را بر دوش مي انديشه شعر آهن به خصوص حافظ و با توجه به اينكه شعر در ايران تا حدود زيادي بار 

    تاريخي ديگر دراين زمينه ياد آرد؟-اي  انديشه توان از عوامل آيا مي

خواهند به آن پاسخ دهند، بر بنياد  انديشند و مي  به مسأله رابطه ما و دنياي مدرن ميگران ما آه  انديشه همه
يعني اينكه دنياي مدرن با همه دستاوردهاي آن از دل يك ضرورت تاريخي پديد . انديشند جبريت تاريخي مي

ها و  ها و توانايي گيبود و اگر ما، به نظر برخي، با همه شايست بود و جز اين نمي بايست همين مي آمده و مي
ايم، بايد به دنبال داليل آن گشت و اينها معموًال به دنبال داليل خارجي  افتخارات تاريخي به اين مرحله نرسيده

گردند، از حمله اسكندر گرفته تا عرب و مغول و استعمار انگليس و گروهي ديگر آه اين تاريخ را به  بازدارنده مي
خويي و استبداد  گردند، مانند دين ند، به دنبال داليل داخلي فرهنگي و تاريخي ميبين بار مي صورت تاريخ نكبت
ضرورت با  دانم آه مرحله به مرحله و به نمي» لوح محفوظ« اي  ولي من تاريخ را داراي گونه. شرقي و جز آن

 آنگونه آه -»ما  « اي، از جمله پيشرفت عقالنيت، از هم باز شود و باور هم ندارم آه از دل تاريخ منطق ويژه
   شناسي مدرن امروز، در پرتو تاريخ

  

انديشه مدرن و  توانست چيزي شبيه بار، هرگز مي  چه آن را تاريخ پرافتخار بدانيم چه تاريخ نكبت-اش فهميم مي
تكنولوژي مدرن بيرون بيايد و اگر در جاي ديگري پديد آمده معناي آن اين نيست آه به ضرورت در همين مكان 

اي خودآگاه، جهان را از بيرون به  اگر اراده. بايست پديد آيد افيايي و در همين زمان و به همين صورت ميجغر
اي هدايت نكند، يا همان اراده از درون و يگانه با جهان، همچون موتوري آن را باز به  سوي غايت از پيش نهاده

ش نيروهايي خواهد بود آه با هم برخورد عرصه ميانكن» عالم امكان« سوي غايتي نراند، جهان به عنوان 
اگر . آيد نه پيش از آن در عالم امكان ضرورت و قانونمندي به دنبال تصادف مي. تصادفي دارند نه جبري و ضروري

اندازه يا سرماي بيش  فاصله زمين نسبت به خورشيد هزار آيلومتر بيشتر يا آمتر بود، به دليل گرماي بيش از 
رفت، چه برسد به امكان پيدايش انسان و  ا امكان پيدايش زندگاني بر روي زمين از ميان ميبس اندازه، چه از 

   .اي بياباني بود و بس تاريخ و زمين نيز مانند ميلياردها سياره ديگر آره

براي همه بشريت در آمده، پرسش از » حكم تاريخ« حاال آه مدرنيت پديد آمده و جهانگير شده و به صورت 
مدرن شدن » موانع« نيت يا مدرنگري معنا دارد اما، به نظر من، گشتن در تاريخ براي جست و جوي  موانع مدر

ما معنايي ندارد، زيرا اين تاريخ بنا نبوده است آه چيزي جز آنچه بوده است باشد و اگر ما با سرزنش به آن 
 ما، به عنوان روشنفكران مدرن براي آن است آه» خاك بر سرت آه مدرن نشدي،« گوييم،  آنيم و مي نگاه مي
جزء ذاتي و » پيشرفت«ايم آه مفهوم  هاي مدرن با مفهومي از تاريخ آشنا شده مدرن، از راه ايدئولوژي يا نيمچه

زده دنياي آنها و  بينند و ما هم آه حسرت ضروري آن است، آه روشنفكران غرب آن را در تاريخ خود مي
ايم و تاريخ خود  آزرده سهميه پيشرفت ما را به ما نداده است، دل» تاريخ« آوردهايشان هستيم، از اينكه  دست

ولي، در حقيقت، نه تاريخي به عنوان جانشين خداوند در آار است آه . آنيم آنيم و محكوم مي را محاآمه مي
مانده از آن محروم » ما« اي در آن آه به ما ظلم شده باشد و بگيرد و نه پيشرفت جبري» تصميمات مجدانه« 

را از سر راه برداريم، نه آن آه » موانع« ها را باال بزنيم و  اگر آرزو و انتظار مدرن شدن داريم بايد آستين. باشيم
مدرنيت دستاورد همت و اراده . بناليم آه چرا موانع را پيشاپيش از سر راه ما برنداشت» تاريخ« از دست 

   .آنند ر بشقاب به قومي و ملتي پيشكش نميآن را د. انساني و آارـ وـ آوشش عظيم بشري است

فهميم خود رهاورد آشنايي ما  به عنوان يك ملت مي» ما« و » تاريخ« اين نكته را هم بگويم آه آنچه ما امروز از 
  .شناختند يي را نمي»ما« پدران ما چنين تاريخ و چنين . با دنياي مدرن و وجدان تاريخي آن است


