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  چكيده
. اسـت  نشـده  روشن آن منطق كه دارد گذاري و حركت اردكاني داوري رضا دكتر تفكر

 سـپس  و آن، درونـي  منطـق  سـازي  روشـن  گـذار،  اين به توجه مقاله اين اصلي موضوع
 و شـود  يمـ  اثبـات  گـذار  اين وجود نخست رو ازين. است اش دروني هاي چالش مطالعة
. شود توجه آن منطق و گذار اين چيستي به تا شود مي تالش تفسيري، حركتي در سپس،
 در بنيـادي  مفهـوم ( »نيـافتگي  توسـعه « مفهـوم  برآمـدن  شـود  روشـن  تـا  است آن هدف
 از شـدن  بيـرون  چگـونگي  از ايشان فهم در مضمر نحو به) داوري دكتر متأخر هاي نوشته
 حركـت  و اسـت  بـوده  نهفتـه ) متقـدم  هاي نوشته در بنيادي مفهوم( »زدگي غرب« وضع
 و گـذار  مفهوم با است بهتر شود فهم گسست مفهوم براساس كه آن از بيش ايشان فكري
 سـطح  بـه  فلسـفي  سـطح  از بحـث  گـذار،  ايـن  بـا . شـود  فهـم  بحـث  سطحِ جايي جابه

 غـرب  بـا  ما نسبت چگونگي و چيستي از نيز اصلي  پرسش و شود مي برده فكرانه روشن
 كه جاست اين در. يابد مي تغيير تجدد راه هاي دشواري بر چيرگي چگونگي از پرسش به

 هـايي  پرسش كه آن جاي به نوپديد، هاي پرسش اين. آورند مي بر سر جديدي هاي پرسش
 بنـدي  صـورت  و »زدگـي  غـرب  طـرح « خـود  از هايي پرسش باشند، گذار اين چرايي از

 از دوبـاره  بازگشـت  بـراي  مـا  ضـروري  نيـاز  هـا  پرسـش  ايـن  طـرح  بـا . اند آن مفهومي
 از خـاص  فهمـي  چـون  هـم  زدگي، غرب طرح خود بازانديشي و فلسفه به فكري روشن
  .شود مي  آشكار جزمن، و من نسبت
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  مقدمه. 1
 اسـت،  متعـارض  و گوناگون يها برداشت درمعرض همواره يزدگ غرب از بحث جاكه ازآن
 يجا تا و كوتاه صورت به ،مقاله نيا يادعاها زين و مقدمات تا شود يم تالش درآمد نيا در

 ييگفتارها به باتوجه و، شوند يبررس ها آن كي كي زين درادامه تا شوند مرتب روشن، ممكن
  . ابندي ليتفص و بسط ،يداور دكتر از

 تفكـر  از گونـه  اين. استخاص از تفكر  يا گونه دهندة نشان تاريخي و عالم هر نظم. 1
 در كه است مردماني نظر و عمل معيار بلكه نيست، نظري صرفاً كه است عالم آن عقالنيت

 شود، مي خوانده غربي تاريخ كه تاريخي و عالم در). مشترك عقل( كنند مي زيست عالم آن
 يافتـة  تفصـيل  عقـل  ايـن . دارد نام فلسفه عقل اين شدة پردازي مفهوم و يافته تفصيل صورت
 مطلق يا نامشروط ،است خودبنياد عقل اين جاكه ازآناست.  بشري و خودبنياد عقلي فلسفي
 خواهـد  سـنجيده  عقل اين محوريت با صرفاً ،انساني يا طبيعي، الهي، امر هر بنابراين. است
  ؛خوانند مي زده غرب عالم را عالمي چنين داوري و فرديد. شد

 فنـاوري  و مدرن علم كه عقل، اين بربنياد شده منظم سره يك است عالمي مدرن عالم. 2
 آن بـراي  فنـاوري  و علـم  كه قدرتي علت به مدرن، عالم. اند عقل اين كاربست آثار از مدرن

 ديگر هاي نحوه همة مدرن عقل و است گرفته را زمين روي سره يك است، آورده ارمغان به
 عـالمي  معاصـر  عـالم  بنـابراين . اسـت  انداختـه  امروز انسان زندگي در اثرمندي از را تفكر
 بنـابراين  ؛اسـت  بشري عقل است حاكم كه عقلي تنها عالم اين دراست.  زده غرب سره يك
 ديگـر  هماننـد  نيز، ما رو ازاين. است سان  يك عقلي كنوني عقل و واحد، عالمي كنوني عالم
 تاريخ در آشكارشده مالك همان ديگر ما نظر و عمل مالك يعني ؛ايم زده غرب جهان، مردم

  ؛نيست مان تاريخي  ـ فرهنگي زيست
 در غـرب  بـا  مـا  نسـبت بارة در مسئله طرح براي است چهارچوبي زدگي غرب طرح. 3
 سيداحمد چهارچوب اين واضع. است زدگي غربدر آن  همگان مشترك وصف كه جهاني
   ؛است) ش 1373 - 1291( فرديد
) زدگـي  غرب( خود موجود وضع از مان آگاهي چهارچوب اين طرح از فرديد هدف. 4
   ؛است آن سلب و آن از شدن بيرون براي
 غـرب  بـا  ما نسبت به زدگي غرب طرح چهارچوب در فرديد همانند نيز داوري دكتر. 5
 بنـد  پـاي  طـرح  ايـن  از او هدف به هم و زدگي غرب طرح اصل به هم رو اين از انديشد، مي

 و شـرط  نسـبت  نام به فلسفي نسبتي از زدگي غرب طرح سازي روشن براي ايشان اما. است
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 باعـث  نسبت اين ورود البته و كند مي استفاده) transcendental( استعاليي نسبت يا مشروط
 نسـبت  طـرح . شـود  مـي  فرديد فهم با زدگي غرب طرح از ايشان فهم در هايي تفاوت ايجاد
 آشـكار  زدگـي  غـرب  طـرح  در اي ناديـده  دقائق تا شود مي باعث سو ازيك مشروط و شرط
 از داوري دكتـر  فهـم  شـود  مـي  باعـث  ديگـر  ازسوي اما شود، تر روشن فرديد كالم و شود

 و شـرط  نسـبت  طـرح  بـا . شـود  متفـاوت  فرديد با زدگي غرب وضع از شد برون چگونگي
 عـالم  بنيـاد  را فلسـفه  چـرا  دانـد،  مي تاريخي را عقل فرديد چرا كه شود مي روشن مشروط
 بـا  حال درعين ي. دكتر داورداند مي بشرانگار عقلي را غربي عالم عقل چرا و داند، مي غربي
 جـز  شرطي زدگي غرب وضع از شد برون كه رسد مي دريافت اين به استعاليي نسبت طرح
 شـرط  آن و نيسـت  ممكـن  عقـل  ايـن  سـلب  نشود برآورده تا كه دارد، گفت فرديد چه آن

 رو ايـن  از. مـدرن  فنـاوري  و علـم  جهاني روند در مشاركت توان به رسيدن از است  عبارت
 كـه  وضـعي  توصيف براي و »منفعل زدگي غرب« ما كنوني وضع توصيف براي ايشان تعبير
 بـا  ما نسبت از فهمي ايشان بنابراين. است »فعال زدگي غرب« يابيم مي مشاركت توان آن در

 كوشـد  مـي  گيرد، قرار آن با تقابل در آغاز از فرديد چون هم كه آن جاي به كه، يابد مي غرب
  ؛درگذرد آن از تجدد به بخشيدن تحقق ازراه
 تفاوت و دارند نظر مدرن عقل و عالم وراي عقلي و عالم به داوري هم و فرديد هم. 6
 هـدف  پس. كنند مي پيشنهاد آرماني وضع آن به رسيدن براي كه است هايي راه در تنها ها آن
   ؛اند كرده اشاره بارها طوركه همان است، سان يك زدگي غرب طرح از ها آن

 كه است تقابلي به ناظر شود مي طرح داوري دكتر تفكر در گسست عنوان زير چه آن. 7
 وجـود  ديگـر  ازسـوي  فعال زدگي غرب و سو ازيك زدگي غرب طرح از هدف ميان ظاهر به

 طرح كه درحالي است، زدگي غرب وضع از شدن بيرون زدگي غرب طرح از هدف زيرا. دارد
   ؛است شدن تر يافته توسعه و تر متجدد هرچه براي طرحي نخست گام در فعال زدگي غرب
 و زدگي غرب طرح چهارچوب نه زيرا است، نداده رخ گسستي داوري دكتر تفكر در. 8

 زدگـي  غـرب  وضـع  از شـدن  بـرون  ايشان درواقع. است گذارده پا زيررا  را آن از هدف نه
   ؛داند مي زدگي غرب از شد برون امكانِ شرط را منفعل
 در واقعـي  گـذري  امااسـت،  نـداده  رخ گسست داوري دكتر تفكر در كه اين باوجود. 9
 بـا  ،درواقـع . كنـد  مي اشاره آن به و است آگاه آن از نيز خود كه است داده رخ بحث سطح

 بحـث  ،)تجـدد  دشـوار  راه گشـودن ( منفعـل  زدگي غرب از شد برون چگونگي به پرداختن
 شـود،  مي بررسي ها تاريخ و ها عالم و ها عقالنيت نسبت آن در كه فلسفي، سطحي از ايشان

 جهـان  شـدن  مـدرن  رويِ  پـيش  مشكالت به آن در كه كند، مي گذر فكرانه روشن سطحي به
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 عقالنيـت  خود در چالشي ديگر تنها نه فكرانه روشن سطح در. شود مي انديشيده نيافته توسعه
 منفعـل  زدگي غرب از شدن برون هاي دشواري بر تا شود مي تالش بلكه ندارد، وجود غربي
 فلسفة زبان به. شود مي انديشيده مدرن عقل تحقق و تجدد به رسيدن هاي راه بهو  شود غلبه

 سـطح  در امـا  شـود،  مـي  پرسـش  مبـادي  از آن در كـه  است سطحي فلسفي سطح رسمي،
 تفكر در بنابراين. است مسائل حل چگونگي از پرسش مبادي، پذيرشاز  پس فكرانه، روشن
 نخسـت  تجدد سلب جاي به زيرا دارد، وجود واقعي گذري اما ،نيست گسستي داوري دكتر
  ؛درگذريم آن از بتوانيم سپس تا شويم مدرن و بخشيم تحقق را آن بايد

 اسـت،  اسـفنديار  چشـم  زدگـي  غرب طرح براي واحد جهان و واحد عقل به باور. 10
 غـايتي  و هـدف  زدگـي،  غرب وضع از شد برون براي فرديد، حتي و داوري كار راه در زيرا

 اگـر  زيـرا  ؛اسـت  ناسـازگار  عقـل  وحدانيت فرض با كه است شده گرفته نظر در نامدرن
 بـه  رسـيدن  بـا  كـه  داشت اميد توان نمي ديگر باشد، نداشته تحقق مدرن عقل از غير عقلي
 بايـد  نامـدرن  عقـل  ايـن . يافت دست آن به مدرن عقل سلب صرف به يا فعال زدگي غرب

 گرفته نظر در آن براي جايي ما نظر و عمل در حتي و باشد داشته حضور آغاز از نحوي به
 بنگريم، زدگي غرب طرح از فرديد بندي صورت به باالتر سطحي از اگر درواقع. باشد شده
 هـدف  كـه  دارد نظـر  ديگر عقلي به بشرانگار و مدرن عقالنيت بر افزون فرديد كه بينيم مي

 طـرح  خـود  در ديگـر  ازسـوي  امـا . اسـت  آن بـه  رسـيدن  زدگـي  غـرب  طرح از او اصلي
 »مـا « كـه  زمـاني . اسـت  نشده گرفته نظر در امكاني هيچ نامدرن عقل اين براي زدگي غرب
) نبـودن  بشـرانگار  و غربي معناي به( »ما« بودنِ ما براي امكاني ديگر يردگ قرار غرب درون
    ؛ماند نمي باقي

 اين خود در كه است غرب و ما ميان تمايزي به باور زدگي غرب طرح امكان شرط. 11
 آن از كـه  ايـم  بوده جهاني در ما گويي. است رفته دست از آن امكان و است شده نفي طرح
 »نرسـيده   ــ  بريده« وضع ما وضع( ايم نرسيده آن به كه كنيم مي زيست جهاني در و ايم بريده
 آن بـه  رسيدن با بخواهيم چه و بجهيم بيرون ناگاه به جهان اين از بخواهيم چه حال). است

 از مـا  زيـرا  ندارد، وجود آن براي زدگي غرب طرح خود در امكاني هيچ شويم، بيرون آن از
 وجـه  هـيچ بـه  رو ازاين ايم، داده دست از را غرب با خود واقعي تمايز و ايم بريده خود جهان
 از و بـازگرديم  زدگي غرب طرح خود به كه است ضروري بنابراين. برسيم آن به توانيم نمي
 سـازي  روشـن  بـراي  اي مسـئله  طـرح  زدگي غرب طرح اگر. بپرسيم واقعي تمايز اين امكان
 درگيـر  مـا  جـا  ايـن  در. فهميم مي را نسبتي چگونه نسبت مفهوم از است، غرب با ما نسبت
 كـه  آني، نه اين و هماني اين نسبت آن در كه شد خواهيم فلسفه تاريخ در بزرگي هاي چالش
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 نسـبت  ايـن  آيـا  كه پرسند مي ما از و گيرد مي قرار هدف است، شده گرفته كار به جا اين در
 نـه  مهـم  مسئلة بنابراين. آن از غير يا است، اشراقي اضافة است، استعاليي است، ديالكتيكي
 زدگـي  غـرب  طـرح  خـود  دقيق بندي صورت بلكه زدگي، غرب وضع از شد برون چگونگي

 سـطحي  بـه  بحـث  سـطح  برگرداندن با جز كار اين و است فلسفي طرحي و ايده چون هم
  . شود نمي ممكن دقيق و فلسفي

  
  زدگي غرب طرح. 2

 بـه  باتوجـه  و كـرد  وضعرا  آن فرديد سيداحمد بار  يننخست كه است اصطالحي زدگي غرب
 بشـرانگاري  مفهـوم  براسـاس  تـوان  مـي  نيـز  را آن كـه  ،»انگاري نيست« با بود معادل او فهم

 بندي جمع يك در. كرد بندي صورت چيز همه بر انسان بودن  دائرمدار و مرجع و) اومانيسم(
 و انسـاني  عقـل  خودبنيادي با است مترادف زدگي غرب فرديد، نگاه از گفت، توان مي كوتاه

 از فهـم  ايـن  البتـه ). 21 ،17: 1395 فرديـد ( جهـان  و خداونـد  بـا  نسـبت  در آن مرجعيت
. است نوزايي عهد از آن آغاز كه داند مي مضاعف زدگي غرب با معادل فرديد را زدگي غرب

 او نظـر  به. است يونانيان تفكر در آن نبودنِ  مضاعف با نسبت در زدگي غرب بودنِ  مضاعف
 مظهـر  چـون  هـم  انسـان  كـه  جا آن از يعني است، شده آغاز يونان از غيرمضاعف زدگي غرب

 چون هم نه انسان نوزايي در اما دارد، تعالي هنوز خداوند و است شده گرفته نظر در خداوند
 بعد به رنسانس از زدگي غرب بنابراين و است شده وضع اساس و بنياد چون هم بلكه ،مظهر

 عقالنيـت  از تعريفـي  چنـين  بـا  او،. اسـت  آن نماد نيز مدرن فلسفي تفكر و است مضاعف
 زدگـي  غـرب  بنابراين. داند مي غربي تاريخ و عالم وصف آغاز روز از را زدگي غرب غربي،
 زدگـي  غـرب  او بـراي . نيست غرب با غيرغربي هاي تاريخ و ها عالم نسبت به مربوط صرفاً
 و عمـل  مـالك  و معيار تنها كه عالمي در زيستن يعني بودن  وغربي است بودن  غربي همان
 را زدگـي  غـرب  كـه  اسـت  بشـري  عقـل  ايـن  شدن  خودبنياد. است بشري عقل آن در علم

 و اسـت  شـده  آغاز نوزايي دوران در فرديدازنظر  كه است رخدادي اين و كند مي مضاعف
 منشأ از را ديگر عقالنيت هر و عالم هر كه نحوي به است، فراگرفته را زمين روي تمام اكنون

  ).153: همان( است انداخته بودن اثر
 جهـل  مفهوم از برگرفته كه كند مي تقسيم مركب و بسيط به را يزدگ غرب چنين هم او
 زدة غـرب  امـا  اسـت،  زده غـرب  كـه  دانـد  مـي  بسيط زدة غرب يعني ؛است مركب و بسيط
  .داند نمي  مركب
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. اسـت  يزدگـ  غـرب  بـودن   ايجابي يا سلبي براساس يزدگ غرب از او ديگر بندي تقسيم
 نسبتي توان مي و بود موافق آن با و داشت يزدگ غرب با ايجابي نسبتي توان مي ديگرسخن به

 را خـود  فرديد. كرد تالش آن نسخ و نفي براي بودن  زده غرب درعين و داشت آن با سلبي
 حصـولي  علـم  كمـك  بـا  خواهد مي كه كسي يعني داند، مي سلبي بسيط مضاعف زدة غرب

 بيـرون  يزدگـ  غرب از طوركلي به سپس و بازگردد غيرمضاعف يزدگ غرب سوي به نخست
  ). 158 - 154: همان( رود

 كـه  كنـد  مـي  روشـن  آن، به قيد سه افزودن و يزدگ غرب بندي تقسيم با فرديد، بنابراين
 اسـت  نسـبتي  عنوان سلب. رود برون وضع اين از كه خواهد مي اما است، زده غرب داند مي
 ايجـاب  آن و اسـت  ايجـاب  يـك  بـر  مبتنـي  سلب اين اما كند، مي برقرار غرب با فرديد كه

 است سلبي بلكه نيست، بيرون از سلبي سلب اين بنابراين. است غربي جهان در قرارداشتن
 سـوي  بـه  نيـز  شدن بيرون اين و است شدن برون تمناي در اما است، شده ايجاد درون از كه

  . است ناغربي و نامدرن درنهايت كه است وضعي
 را طـرح  ايـن  انديشـد،  مـي  يزدگـ  غرب طرح چهارچوب در كه متفكري داوري، دكتر

 از فرديـد  فهم در كه شود چيره چالشي بر كند مي تالش و دهد مي توضيح تر روشن زباني به
 است آن فرديد راه سر بر مشكل ترين بزرگ درواقع. دارد قرار يزدگ غرب وضع از شد برون
 كـه  اسـت  اين فرديد ندادن نشان سازوكار از منظور( دهد نمي نشان را شد برون سازوكار كه
 نسـبت  گويـد  نمي ما به و كند نمي فراهم فرافردي سطح در عمل براي مبنايي فرديد حل راه
 از امـوري  و توسـعه،  ريزي برنامه الملل، بين روابط سياست، علم، با نامدرن جديد تفكر اين
  ). باشد بايد چه دست اين

) 43 - 42: 1374 اردكـاني  داوري( است خوانده يزدگ غرب عين را فلسفه نيز داوري دكتر
 بندي صورت درادامة سخن اين). 45: همان( داند مي غربي عالم به تعلق نيز را يزدگ غرب و

 زمينـه  ايـن  در داوري فكـري  مشـاركت  چيسـت؟  آن از منظور اما است، شده گفته فرديد
 بنـدي  صـورت  ايـن  سازي روشن و توضيح براي نوين بستري آوردن فراهم از است عبارت
 روشـن  را مفهـوم  سـه  تا است نياز عبارت اين از داوري منظور كردن  روشن براي. فرديدي

  . فلسفه و ي،زدگ غرب غرب،: كنيم
 از فلسـفه  چراكـه  فلسفه، چيستي با است پيوند در يزدگ غرب و غرب چيستي درواقع
 به كه است رويكرد اين و است بوده انسان ناتواني و فقر بر چيرگي درپي نخست روز

  ).53: همان( انجامد مي بشري عقل خودبنيادي



 43   ... فكري روشن تا فلسفه از نيافتگي؛ توسعه تا زدگي غرب از

 تفكـر  نحـوة  كـه  اسـت  عـالمي  غرب و است تفكر از نحوي فلسفه داوري دكتر نظر به
 معنـاي  تـرين  عـام  در نسبت، ايننسبت.  برقراركردن  يعني تفكر. است فلسفي آن در بنيادي
 تفكر از هرگاه ديگرسخن، به. شود مي برقرار جهان و خدا، انسان، ميان كه است نسبتي خود،
 سـه  ميـان  كه است نسبتي بر مشروط و مبتني تفكر اين حالت ترين كلي در گوييم، مي سخن
 و باشـد  داشـته  مختلفـي  انحـاي  تواند مي نسبت اين. شود مي برقرار جهان و انسان، خدا، ايدة

 ديگر امر دو و گيرد مي قرار معيار انساني وجود و انساني عقل آن در كه است نسبتي آن فلسفه
 ؛133 - 130الـف:   1393 اردكـاني  داوري( شـوند  مـي  اعتبارسـنجي  و سنجيده آن با نسبت در

  ).46 - 42: 1374 ياردكان يداور
 نسـبت  از را خـود  استعاليي فهم بتواند تا كند مي توجه غرب از پرسش تقدم به داوري

 و علـم  مـدرن،  فرهنـگ ( مشروطش اجزاي با نامشروط، شرطي و كل يك چون هم غرب،
 با او. نيست آشكار فرديد كار در جنبه اين. دهد نشان) مدرن هنر و سياست، مدرن، فناوري
 عهد يك ذيل تاريخ از دوره هر قرارگرفتن وجود، و عقل بودن  تاريخي به باور( مقدمه چند
 كه گويد مي ما به...)  و است، الهي اسماي از اسمي مظهر انسان آن در كه خدا و انسان ميان

 چيـز  همـه  كه بشري خودبنياد عقل نسبت كه گويد نمي ما به اما چيست، غرب از منظورش
  . چيست است، مدرن چه آن با است، غربي عالم در چه  آن با است آن دائرمدار

 لزومـاً  نـه ( ناگفتـه  مطلب اين تا كوشد مي پرسد، مي غرب چيستي از كه هنگامي داوري،
 غرب نسبت دهد نشان تا است آن داوري دكتر تالش. كند روشن را فرديد نزد) ناانديشيده

 سـرَ  نكنـيم،  درك را نسـبت  اين تا ما، و است مشروط و شرط نسبت است غربي چه آن با
 خـواهيم  نشـده  اثبـات  ادعاهـاي  از اي مجموعه صرف را ها آن و يابيم درنمي را فرديد سخن
 خدا،( عقل نامشروط ايدة سه اين ميان نسبت اگر كه است اين فرديد فهم ترين مهم. دانست
 امـر  اگر ايده، سه اين ميان نسبت درمورد. كند مي تغيير چيز همه كند، تغيير) جهان و انسان،
 نسـبت  و فهميـد  خواهيم آن ذيل را بشري عقل گاه آن بدانيم، الهي بالذات و اوالً را عقالني

 بالـذات  و اوالً را عقالنـي  امـر  اگـر  امـا  ؛بود خواهد خاص نحوي به نيز طبيعي جهان با آن
 يعنـي ( فرديد فلسفي بينش اين تا كوشد مي داوري. كرد خواهد تغيير چيز همه بدانيم بشري

 زباني با را) كند تغيير ايده سه اين ميان نسبت كه گاه آن است آن در هرچه و عالم تغييركردن
 از بگويـد  سـخن  يزدگـ  غـرب  از خواهـد  مي كه هنگامي بنابراين كند، روشن ما براي كانتي

 را آن كنـد  روشـن  را غـرب  چيسـتي  خواهـد  مي كه زماني و گويد مي سخن غرب چيستي
 در كـه  است عالمي غرب. فهمد مي غربي عالم در عملي هر و فهم هر امكان شرط چون هم
 بشـري  عقـل  آن در كـه  اسـت  غالب) عقل ايدة سه ميان خاصي نسبت( تفكر از نحوي آن
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 عـالم  اين در و عالمي چنين به تعلق يعني نيز يزدگ . غرباست عمل و فهم محور و معيار
 امكـان  شـرط  بنابراين ؛آورد مي بر سر جديد فرهنگ و جديد، فناوري جديد، علم كه است
 تمـام  كـه  اسـت  نسـبت  برقراركردن در تغيير. است غرب عالم به تعلق ها نوآمده اين تحقق
 متعلقـات  و غربي عالم ميان نسبت اين از گاه داوري دكتراست.  كرده ممكن را جديد امور
 در نخسـت  تفكـر  از خـاص  نحـو  هر. كند مي ياد مركب ادراك و بسيط ادراك عنوان با آن

 كه شود مي مردماني عمل و علم بر راه و كند مي ظاهر را خود مشترك و بسيط ادراكي شكل
 و كند مي معين را ايشان زندگي تكليف عقل اين. كنند مي زندگي خاص عالم و تاريخ آن در

 فلسـفه ). 194 - 193الـف:   1391 اردكـاني  داوري( نمايـد  مـي  ايشـان  بـه  را زندگي جهت
. اسـت  غربـي  تـاريخ  و عـالم  در مشـترك  و اجمالي بسيط ادراك اين تفصيل و خودآگاهي

 علـت  فلسـفه  كه نيست اين منظور است، جديد عالم بنياد فلسفه شود مي گفته اگر بنابراين
 ظهـور  جديـد  وضـع  ايـن  كه است جديد وضعي از خودآگاهي فلسفه. است جديد جهان

  ).12: همان( است جديد عقالنيتي
 بـا  ذات، يـك  يـا  شـرط،  يـك  كـل،  يك چون هم غربي، عالم ميان شرطي نسبت طرح
 طـرح  سـازي  روشـن  بـراي  داوري دكتـر  هـاي  آورده تـرين  مهـم  از يكـي  آن هـاي  فرآورده
 در امكان شرط شناختي هستي جايگاه و استعاليي امر درك جاكه ازآن اما ؛است يزدگ غرب
 فكري هاي مفصل برانگيزترين چالش از يكي به قوت نقطة اين نيست، ياب آسان فلسفي فكر

 و علـي  نسـبت  تمـايز  بـه  كوتـاه  اي اشاره آيد مينظر  به روي همين به. است شده بدل ايشان
  .  است ضروري شود، مي گرفته اشتباه ديگر يك با معموالً كه شرطي،

  
  شرطي نسبت با علي نسبت تمايز. 3
 امر تجربي تحقق است، استعاليي نسبت معادل كانتي زبان به كه مشروط، و شرط نسبت در

 كثرت امكان شرط مادي شرط. صوري شرط و مادي شرط: است شرط دو به مشروط واقع
اسـت.   بودن  معقول و هماني اين و وحدت امكان شرط صوري شرط و بودن، و آني نه اين و

 از جدا تحققي هيچ شود مي خوانده شرط چه آن طوركلي به شرط، دو اين تمايز از فارغ اما،
 مشـروط  بـه  تواند نمي شرط رو ازاين. است مشروط بستة هم وجودش بلكه ندارد، مشروط

 اسـت  آن تجربي تحقق امكان مقوم چون حال درعين اما باشد، آن علت و كند وجودبخشي
 اما است، مشروط بر مقدم ضرورتاً شرط شرطي، نسبت در سخن، ديگر به. است مقدم آن بر
 ضـرورت  ايـن  بلكه نيست، بخش ضرورت علت چون هم وجه هيچ به ضروري تقدم اين در

 باشـيم  نداشـته  حسي تجربة تا كه است درست كانتي، زباني به. است امكان ضرورت صرفاً



 45   ... فكري روشن تا فلسفه از نيافتگي؛ توسعه تا زدگي غرب از

 جهـان  از مـا  درك تمام كه نيست آن معناي به اين اما داشت، نخواهيم جهان از ادراكي هيچ
 درسـت . است محسوس امر جوهري وحدت شروط اين از يكي. است حسي و پساتجربي

 در نـه ( واقعـي  موجـودي  واحد جوهر و كنيم نمي تجربه حس در را واحد جوهر كه است
 شـرط  ايـن  از جـداي  را اشـيا  بتـوانيم  كـه  شود نمي دليل اين اما نيست،) عقل در نه ،حس

 كـه  است امري محسوس اشياي جوهري وحدت پس. كنيم حسي تجربة جوهري وحدت
 اشـيا  از حسـي  تجربـة  ديگـر  ،كنيم حذف حسي تجربة از را آن اگر اما آيد، درنمي حس به

  . شود مي ناممكن
 اسـت  موجه بسيار بگيريم، نظر در است غربي چه آن علت را كل يك چون هم غرب اگر

 درخواسـت  كـه  ايـن  يـا  باشد علت بخواهد كه است موجود يك غرب مگر شود پرسيده كه
 و صـوري  شـرطي  چـون  هـم  را غـرب  كـل  اگـر  امـا . دهيـد  نشـان  ما به را غرب لطفاً شود

 در ما زيرا آيد، نمي پيش مشكلي چنين بگيريم، نظر در است غربي چه آن براي بخش وحدت
 شرط سوي به اما كنيم، مي آغاز تجربي و پسيني از ؛كنيم نمي آغاز پيشيني امر از شرطي نسبت

 دريـافتن  درپـي  مـا  واست  داده  رخ امري ديگرسخن، به. است پيشيني امري كه رويم، يم آن
 علت نه ،است داده رخ امر وجود بستة هم شرط اين وجوديازنظر  بنابراين ؛آنيم امكان شرط
  ).10 ،5ب:  1391 اردكاني داوري( است آن امكان شرط و اساس و بنياد شناختيازنظر  اما آن،

 ايـن  فلسفة ميان نسبتي چه پس. است نبوده تجدد پيدايش علت كانت و دكارت تفكر
 و انـد  تاريخ گويان سخن زمرة در جديد فيلسوفان دارد؟ وجود جديد تاريخ و فيلسوفان

 علـم  و درك و فهم نبود، زبان اين اگر. است يافته قوام آنان زبان با جديد درك و فهم
 نبود، كانت ترانساندانتال درك طرح و دكارتي كوژيتوي اگر ديگر، عبارت به. نبود كنوني

 و آمـوز  ره فلسـفه  درحقيقـت . شد نمي گشوده موجودات و جهان در آدمي تصرف راه
 بـود،  وجود علت اگر و آن، وجود علت نه ،بود جديد دوران يافتن قوام شرط و گشا راه
  ).33الف:  1391 اردكاني داوري( باشد معلول از بيرون بايست مي

 هـم  فرديد، درنظر عقل بودن  تاريخي هم شود، فهم درست مشروط و شرط نسبت اگر
روشن  آن تجليات كثرت درعين غربي جهان وحدت هم و فلسفه، بر غربي جهان بنياديافتن

 آن كلـي  درمعناي عقل اگر. ندارد تحققي ،مشروط با بستگي هم در جز ،شرط زيرا شود، يم
 ضـروري  مجـردات  عالم در مند، نازمان و مستقل موجودي نه و است بسيط و امكاني امري
 امكانـات  يعنـي  ،است تاريخي عقل. باشد تاريخي و مند زمان امري آن يافتن تحقق كه است
 تحقـق  تـا  ديگـر  ازسـوي  امـا  ؛نيست ها آن تحقق امكان نشوند داده تا و شوند مي داده عقل

  . داشت نخواهند فعليتي هيچ ،نيابند تاريخي
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 است شرط معناي به هم بنياد اين دانند، مي فلسفه را غربي عالم بنياد داوري و فرديد اگر
 از نـه  نيـز  نـوزايي  عهد رخدادهاي ديگر بر فلسفه تقدم بنابراين. ندارد علت معناي ديگر و

 دوران چون كه كرد نقد چنين را ايشان توان نمي و است سنخ اين از بلكه ،زماني تقدم سنخ
 انـد،  كرده ظهور هفدهم قرن از مدرن فيلسوفان ولي است شده آغاز پانزدهم قرن از نوزايي
 عـالم  وحدت به باور علت است چنين نيز. دانست مدرن عالم بنياد را فلسفه توان نمي پس
 واحـدي  شـرط  و جهـت  همان واحد عالم اين زيرا آن، موجود و واقعي تكثر درعين غربي
 قرار عالم يك درو  بخشد مي وحدت درون از را گوناگون ظاهر به اعمال اين تمام كه است
 دنبال به جهان در بخواهيم تا ندارد خود ظهورات از جداي تحققي هيچ عالم اين اما دهد، مي
 جـاي  هـيچ  در غربي واحد عالم نام به چيزي كه بگوييم نيافتيمش، كه آناز  پس و بگرديم آن

  .نيست يافتني جهان
 بـا  غربي واحد عالم نسبت از داوري استعاليي تفسير پرتو در يزدگ غرب طرح كه حال
 را فرديـد  از او متمـايز  نظـر  اسـاس  برهمين تا است آن زمان شد، روشن آن متكثر تجليات

  . كنيم بررسي يزدگ غرب وضع از شد برون چگونگي درخصوص
  
  يزدگ غرب وضع از شد برون. 4

 ممكـن  غـرب  ماهيـت  شناختن و حصولي علم ازراه يزدگ غرب سلب امكان فرديد، ازنگاه
 يزدگـ  غـرب  آن به فرديد كه است چيزي همان فرديد نزد سلب اين گام نخستين. شود مي

 خـود  فرهنگـي  عـالم  و تـاريخ  در ديگـر  و ايم زده غرب كه نپذيريم تا زيرا ؛گويد مي بسيط
 انديشـيم  مـي  كه است يزدگ غرب تاريخ سال چهارصداز  پس او قول به و كنيم، نمي زيست
 چيستي و ماهيت شناختن سلب دوم گام). 28: 1395 فرديد( ندارد وجود سلبي امكان هيچ
 يزدگـ  غرب از شد برون راه فلسفه چيستي از پرسش بنابراين. است فلسفه ازراه يزدگ غرب
 هـم  داوري دكتـر . شـود  مـي  پيموده حصولي علم با كه است راهي همان راه اين اما است،
نظـر   . بهبگويد يزدگ غرب وضع از گذر آغاز از خواهد مي كه هنگامي دارد چنين اين تعبيري
 ادراك ايـن  و بـريم  مـي  پي يزدگ غرب چيستي به ما فلسفه چيستي و ماهيت درك با ايشان
  ).51 :1374 اردكاني داوري( است يزدگ غرب وضع از گذر آغاز

 مـا  بـه  يزدگـ  غـرب  چيسـتي  دانستن صرف زيرا ،نيست كافي خود خودي به درك اين اما
 محقـق  فـردي  فهـم  يـك  با وضع اين از شد برون چنين، هم. دهد نمي را آن از فرارفتن قدرت
 البتـه ). 128ب:  1391 اردكـاني  داوري( شود محقق جامعه كلي سطح در بايد بلكه شود، نمي
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 نحـوي  ظهور را آن و داشتند اسالمي انقالب رخداد به خاص نگاهي ،دو هر ،داوري و فرديد
 ؛104: 1395 فرديـد ( بـود  يزدگـ  غرب وضع از شد برون سرآغاز كه دانستند مي تفكر از ديگر

 بـر  فلسـفي  عقـل  ابتناي از كه بود فهمي همان از برآمده نگاه اين). 54: 1374 اردكاني داوري
 روزمـره  زنـدگي  در مـردم  عمل نحوة وقتي تاكه بنابر آن  داشتند بسيط ادراك و مشترك عقل
 تغييـري  چنـين  ايشـان نظـر   . بـه گفت سخن ديگر تفكري نحوة ظهور از توان نمي نيابد، تغيير
 در خواهـد  مـي  داوري كـه  اي نكتـه  امـا . بود شده آشكار اسالمي انقالب رخداد در وضوح به
 كـه  دارد نظـر  اين به داوري. است انقالب ظهور صرف از فراتر بيفزايد فرديد بحث به جا اين
 ايشـان  كـه  روسـت  ايـن  از. شـود  محقـق  تواند مي چگونه شد آشكار انقالب در كه امكاني آن

  . كند مي ايجاد »منفعل و فعال زدگي غرب« نام با يزدگ غرب طرح در جديدي بندي تقسيم
 كه است يچهن نزد منفعل و فعال به انگاري نيست تقسيم از برگرفته بندي تقسيم اين
 »منفعل زدگي غرب). «38: 1378 نيچه( است روح قدرت كاهندگي و فزايندگي براساس

 در يعني »فعال زدگي غرب« و شدن آن مقهور و غربي بشر قدرت منشأ نفهميدن يعني
 مندي بهره توان به رسيدن ديگرسخن به يا شدن،  شريك غرب فن و علم و ادب و سياست

 است خاص بندي تقسيم اين در چه آن). 50 ،48: 1374 اردكاني داوري( علم قدرت از
 دكترنظر  . بهاست غرب دربرابر مقهوريت از آمدن بيرون و يافتن قدرت مفهوم به توجه
 از و كند ياري جديد فنون و علوم جدي فراگرفتن در را ما تواند مي انقالب داوري
 شرطي، نسبت در صوري، و مادي به شرط تقسيم به اگر. آورد بيرون منفعل يزدگ غرب

 الزم شرط دو يزدگ غرب وضع از شد برون يافتن تحقق براي كه دريابيم توانيم مي بازگرديم،
 آن كليت و غرب ذات فلسفيِ شناخت. است صوري شرط بر تر بيش فرديد تأكيد و است
 يزدگ غرب از گذر شد برون اين مادي شرط اما است، يزدگ غرب از شد برون صوريِ شرط
 دكترنظر  به ،درواقع. است علم قدرت از برداري بهره توان به رسيدن يا فعال به منفعل
 ازراه مدرن جهان در عمل هاي امكان با است نياز تنها نه كنوني، وضع تغيير براي داوري،
 ريزي برنامه كمك با است، نياز بلكه ،)صوري شرط( شويم آشنا غربي جهان كليت شناخت
 مند بهره درعمل آورد فرامي علم كه قدرتي از علم، براساس خود جهان كردن مرتب و توسعه
 به علم و چيست غرب جهان در قدرت منشأ كه آموزد مي ما به فلسفه). مادي شرط( شويم

 علم و آورد مي چشم پيش را ها امكان فلسفه. بخشد مي را قدرت اين از بردن بهره توان ما
 اين از را ما فلسفه. است علم قدرت منشأ يگانه زده غرب جهان در. كند مي محققشان
 پس رساند، نمي علم از گيري بهره توان به را ما دانايي اين صرف اما كند، مي آگاه واقعيت
  . شويم بيرون يزدگ غرب وضع از تا است نياز نيز مادي شرطي
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 دكتـر  تفكـر  در گسسـت  برسـازندة  منتقـدان، نظـر   به كه، است گاهي گره همان جا اين
 بحث سطح يك از گذري تنها بلكه ،گسست يك نهاست  داده  رخ چه آن اما. است داوري

 يعنـي  ،غـرب  قـدرت  منشـأ  دانسـتن  صـرف  به كه است اين مسئلهاست.  ديگر سطحي به
 را آن تـوان  ،انقـالب  صـرف  بـه  حتـي  و خودبنياد عقل شناختن و غرب چيستي از آگاهي
 نشـويم  منـد  بهـره  قـدرت  ايـن  از كـه  تازمـاني  و شويم مند بهره قدرت اين از كه يابيم نمي

 وضـع  از شـدن  بيـرون  وجه هيچ به درنتيجه و رويم بيرون انفعال وضع از توانست نخواهيم
 داوري دكتـر  تفكر در نخستين بندي صورت اين در چه آن. شد نخواهد محقق يزدگ غرب
 سـطح  در و بعـد  هـاي  سـال  در شـد،  تعريف منفعل و فعال يزدگ غرب به 1359 سال در

 هـيچ  گرچـه  بنـابراين . يافت بسط نيافتگي توسعه و يافتگي توسعه دوگانة به فكرانه، روشن
 بـه  هدف اين به رسيدن نداد، رخ طرح اين از هدف در نيز و يزدگ غرب طرح در تغييري
 قـرار  طـرح  ايـن  از هدف مقابل نقطة در درظاهر كم دست كه شد مشروط جديدي شرط
 شـئون  تمـام  بـر  غـرب  اگر. است غرب شناختن عين علم قدرت در شدن  شريك. داشت
 از تـوانيم  نمي نشناسيم را آن تا و است كرده ديگرگون را آن و است شده مسلط ما زندگي
 آوريـم  دسـت  به است كرده مسخر را ما آن با كه را قدرتي آن است نياز شويم، رها قيدش

 سطح به فلسفي سطح از گذر كرد مالحظه توان مي پس). 37الف:  1393 اردكاني داوري(
 منفعـل  و فعـال  يزدگ غرب مسئلة طرح با داوري دكتر فكر در آغاز همان از فكري روشن
 تندترين كه آناز  پس ،چيست؟ فلسفه كتاب همان در نيز روي همين به. است داشته حضور
 را فلسـفه  مـدافع  نقـش  بعـدي،  هـاي  فصل در بالفاصله كند، مي مطرح را فلسفه به نقدها

  .  گيرد مي خود به
 نياز خودمان تاريخي وضع به انديشيدن هنگام كه دارد توجه مسئله اين به بسيار داوري

 ،كنـيم  بحـث  خـود  موجـود  هـاي  واقعيـت  به باتوجه و باشد زمين روي بر مانيپاها تا است
 كـه  هنگـامي  نـه  و بگيرد ناديده را آن تواند مي است شده انقالب كه هنگامي نه روي همين به

 هـاي  كارخانه چرا كه اين. زنند مي درجا و كنند مي پسرفت پيشرفت، جاي به ،ما هاي كارخانه
 ناتواني دهندة  نشان برسند توليد سطح به اند نتوانسته هم هنوز مونتاژ و تقليد ها سالاز  پس ما
  ). 12 - 11 ب: 1393 اردكاني داوري( است علم از گيري بهره در ما

 تمـام  از و دهـد  مـي  انجـام  يفكـر  روشـن  كـار  دانسـته  ،خـود  تصريح رب بنا ،داوري دكتر
 از صـرفاً  نـه  پرسـش  آن و دارد جدي پرسشي زيرا ،كنند چنين كه خواهد مي نيز انديشمندان
 سطح، اين در .است يافتن توسعه چگونگي از بلكه ،يزدگ غرب وضع از رفتن بيرون چگونگي

 بـراي  تـالش  و مـدرن  جهان هاي ناكامي به كه نوزدهم قرن انفكر روشن همانند ،داوري دكتر
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 شـرط  نخسـتين  دانـد  مي زيرا ،انديشد مي مدرن نيمه ايران هاي ناكامي به ،انديشيدند مي آن رفع
  .)225 - 183 :همان( است آن از آگاهي نيافتگي توسعه وضع از شد برون

 علمـي  رونق به توان مي فلسفه بدون كنيم گمان كه اين يكي :داريم انگاري ساده گونه دو
 رونق به توان مي فلسفه با صرفاً كنيم گمان كه آن ديگر و) صوري شرط به توجهي بي( رسيد
 تـرين  مهـم  شـرط  دو ايـن  بـه  تـوجهي  بي درواقع. رسيد) مادي شرط به توجهي بي( علمي

 ،دوم و ؛غـرب  قدرت منشأ انگاشتن ساده ،نخست: آورد مي پديد تجدد راه در را ها دشواري
 و دشـواري  بـه  داوري دكتـر . فلسـفه  نظـري  كـار  به علم عمليِ كار كاستنِ در انگاري ساده
 است آن بر و است پنداشته آسان را آن ايراني و ايران كه انديشد مي اي توسعه راه بودن هبست
 سـر  پشـت  تـاريخ  راه. اسـت  انگـاري  سـاده  همـين  توسـعه  راه سر بر سنگ ترين بزرگ كه

 ايشـان  كـه  رسـيد  قـدرتي  بـه  غرب از تقليد صرف با توان نمي و شود مي بسته روندگانش
  .)424 ج: 1391 اردكاني داوري( اند آورده دست به
  
  ماندگار درون سنجشي. 5

 داوري دكتـر  تفكـر  در آن از شـد  بـرون  چگونگي و يزدگ غرب طرح از ما تصوير كه حال
 يزدگـ  غـرب  طـرح  بنيان در كه بگوييم سخن چالشي از تا جاست به شد، روشن اي تااندازه
 طـرح  بنـابر . اسـت  آن دچـار  يزدگـ  غـرب  وضـع شـدن از   بـرون  براي تالشي هرو  است
 تفكـر  جهـان  ايـن  در تفكـر  ةنحـو  تنها و است زده غرب سره يك امروز جهان ،يزدگ غرب
 يزدگـ  غـرب  طـرح  از هـدف  اما. است ،بشري خودبنياد عقل بر مبتني تفكري يعني ،فلسفي
 آغاز از آن امكان كه وضعي چگونه: است اين پرسش و است يزدگ غرب وضع از شد برون
  شود؟ محقق آينده در يا اكنون تواند مي است شده نفي

 زيرا ،شود مي نفي يزدگ غرب طرح خود در يزدگ غرب وضع از رفتن بيرون امكان شرط
 بيـرون  آن از تـوان  مي چگونه پس. است غربي واحد جهان ممكن جهان تنها طرح، اين در

 مشـاركت  بـا  ما جاكه ازآن ؟يدتحقق بخش است نشده داده كه را امكاني توان مي مگر رفت؟
 ،شـويم  مـي  منتقـل  فعـال  يزدگ غرب به منفعل يزدگ غرب از نهايتاً جهاني ةتوسع روند در

 آيـا  كنـد؟  كمـك  يزدگـ  غـرب  وضع از رفتن بيرون در را ما است قرار يافتن توسعه چگونه
 توسـعه  راه جـز  بـه  راهـي  انـد  شـده  يافتـه  توسـعه  الگـو  همين با كه غيرمدرني هاي فرهنگ
 و صـوري  شـرط  بـرآوردن  كمـك  به است، شده نفي آغاز در كه امكاني چگونه ؟اند گشوده
 امكـان  همـان  اسـت  شده نفي كه امكاني شود؟ محقق راه پايان در ناگهان خواهد مي مادي،
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 وحـدت  پـذيرش  بـر  مبتنـي  يزدگـ  غرب طرح زيرا ،است يزدگ غرب وضع از شدن بيرون
 نيافتـه  توسعه كشورهاي نسبت داوري دكتر. است غربي وجهان عقالنيت گير همه و مطلق

 داند مي پيرامون و مركز نسبت از خاص صورتي يافته توسعه كشورهاي با را توسعه  راه در يا
 ،پيرامـونيم  در كنـوني  ةزد غـرب  جهـان  در مـا  اگـر  حال). 221 - 220 الف: 1393 داوري(
 بـرآوردن ( كـرد  حركـت  مركز سمت به بايد كه بپذيريم را داوري دكتر سخن بايد درستي به

 گـذر  دايـره  ايـن  از بيرون به مركز از توان مي چگونه كه است اين پرسش اما ؛)مادي شرط
   دهد؟ توضيح را ما نيافتگي توسعه وضع خوبي به تواند مي پيرامون و مركز نسبت آيا. كرد

 جهـان  و خـود  سـنجي  نسبت براي درستي چهارچوب ما آيا كه است اين اصلي پرسش
 وضـع  از شـد  بـرون  تمنـاي  چـرا  پـس  ،مركـزيم  ايـن  پيرامـون  صرفاً اگر. ايم برگزيده غربي
 كه عقلي آن نبود؟ آن از نشد بيرون يزدگ غرب طرح از اصلي هدف مگر داريم؟ يزدگ غرب
 بـر  يا گنجد مي غربي عقل و تاريخ ذيل هم خودش آيا است كرده طرح را يزدگ غرب طرح
 ،دارد آن امثـال  و پيرامـون  و مركـز  نسـبت  جـز  به ديگري نسبتغرب  با چون ،كه است آن
 ، غرب به مقهوريت از شد برون در گماردن همت سپس و خود وضع از شدن  آگاه با ،تواند مي
نظـر   در بايـد  يزدگ غرب طرح در من جز و من ميان نسبتي چه ،است چنين اگر شود؟ خود

 و بازگرديم يزدگ غرب طرح خود به ديگر بار تا نيست الزم آيا است؟ نشده كه شد ميگرفته 
 است برانگيز ملأت بگيريم؟ پرسش به ،است جهان از واحد دركي بر مبتني كه ،را آن مهم ةمقدم
 از مـدرن  فهم اين هنوز اما ،انديشند مي مدرنيته پايان ةايد پرتودر ،دو هر ،داوري و فرديد كه

 كـه  فهمـي  با. واحد عقل و ،واحد ةسوژ واحد، جهان از فهمي ،اند داشته نگاه را واحد جهان
 تـاريخ  بـراي  جـايي  هـيچ  ديگـر  ،دارد بشـر  ةآيند و امكان افق معناي به تاريخ از داوري دكتر

 تـاريخ  ذيـل  مـا  تجـدد  تاريخ صدر فرديد البته و ايشاننظر  به زيرا ،ماند نمي باقي ما فرهنگي
 هـدف  ديگـر  ،باشد چنين اگر پس. ايم گسسته خود تاريخ از ما ديگر پس ،است غرب تجدد

 جهـان  نقـد  و گر آماده تفكر از نبايد ديگر و نيست برآوردني وجه هيچ به يزدگ غرب طرح از
ممكـن   يشـد  برون ينچن يطوركل به يراز ،برد بهره يزدگ غرب وضع از شد برون براي مدرن

 يافتـه ن توسعه يكشور بلكه صرفاً ،يستيمما ن يگرد ،يمخود گسسته شو يخ. اگر ما از تاريستن
و زمـان   ،كيـ فناوربـر زمـان تجـدد، زمـان      كه افزون ايم يافتهن توسعه يكشورها يگركنار د در

  ). 133 - 130 ب: 1391 اردكاني داوريتعلق دارند ( يزن يپساتجدد به زمان تجددمĤب
 تـاريخ  سطح در ،اگر كه است اين شود مي مطرح كه ديگري پرسش ،ضوعمو همين در
 هـيچ  بودنـد  نيافتـه  توسـعه  پيش سال صد تا كه كشورهايي ديگر و ما ميان ،نيافتگي توسعه
 بـه  هـا  آن چرا پس ،است نيافتگي توسعه تاريخ در ما حضور واقعي وجه تنها و نيست فرقي
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 تـاريخي  ــ  فرهنگـي  هـاي  سـرنمون  و الگوهـا  از نبايـد  آيـا  نرسيديم؟ ما و رسيدند توسعه
 كـه  اسـت  شده باعث و كرده متمايز ها آن از را ما وضع كه بگوييم سخن خاصي ناخودآگاه

  اند؟ نداشته گر اخالل و مانع نقش عوامل اين آيا برسيم؟ آن به توسعه خواستن درعين نتوانيم
 انگـاري  سـاده  گونه دو به بايد كه نيست انگاري ساده از جديد اي گونه خود ها   آن ناديدن آيا

 يـز جنبـه ن  ينبه ا يدنبا انديشيم يكه به نسبت ما و غرب م يهنگام آيا شود؟ افزون گفته پيش
   يم؟به آن بده ييو جا يمتوجه كن
 ،دشـو  تبديل يافته توسعه جهان و نيافته توسعه جهان نسبت به غرب با ما نسبت اگر آيا

 از مانـد،  نمـي  نيافتـه  توسـعه  كشـورهاي  ديگر و ما ميان تفاوتي هيچ تمايز اين در ديگر كه
 دكتـر  اگـر  كـه  اسـت  آن مشـكل  ايـم؟  نرفته بيرون طرح اين از هدف و يزدگ غرب طرح

 نقـد  بايـد  كـه  است گاه آن ،نداند متعهد يزدگ غرب طرح از هدف به ديگر را خود داوري
 گويد پاسخ ها آن به است كرده تالش او و دانند مي گسسته را او تفكر كه بپذيرد را كساني

 بـا  سياسـي  و انـه فكر روشن بحث سطح شود گفته كه آن صرف به زيرا ؛)177 - 137: همان(
 ايـن  نسبت از اصلي پرسش. شود نمي داده توضيح همسئل است متفاوت فلسفي بحث سطح
 يهـا  بـه راه  كـه صـرفاً   يرنـد بپذ يـد با يشـان ا چنـين  هم. ستها آن جدايي از نه و سطح دو

مـا   يرانيتا«است كه  يپرسش مهم ينا شود يو بس. اگر گفته م انديشند يما م يافتن توسعه
و  يخيتار يتمن منكر هو« شود يو گفته م »يست؟ما در چ يتدر كجاست؟ وحدت و هو

 تفكـر « كـه  است اين باور و) 111 - 110 :1393 اداردكاني ي(داور »نيستم تاريخ أآغاز و منش
 به بازگشت و شرق به رجوع گري، آماده ةدور در ،و است گر آماده و منفي تفكر مدرن پست
 »نمايـد  مـي  راه آينده تفكر گاه روشن سوي به را ما معنوي و قدسي تفكر آموزگاران كلمات
 ةاست كه صورت خود را بر هم يختار يكاما اكنون «گفت كه  توان يچگونه م ،)40 :(همان
). اگـر  111 :(همـان  »اسـت  جديد غرب تاريخ آن و كند مي و كرده تحميل ديگر هاي تاريخ

 جايي تاريخي نگاه سطح در و است فرهنگي اي همسئل يرانيتو ا هويت مسئلةگفته شود كه 
 ايـن  آيـا  پرسـيد  بايـد  گـاه  آن اسـت،  مطرح غربي تاريخ تنها سطح آن در و نيست آن براي

 جهـان  در نيـز  امـروز  اسـت  ايسـتاده  هـا  تـاريخ  و هـا  زبان و ها فرهنگ فراز بر كه عقالنيتي
  1.است پذيرفتني فلسفه پسامدرن
 هـا  آن بـا  داوري دكتـر  تفكـر  كـه  ،دسـت  ايـن  از بسـياري  هاي پرسش و ها پرسش اين
 طـرح  جايگـاه  ةدربـار  بايـد  كـه  اسـت  گريزناپذير ةوظيف اين ةدهند نشان تنها روست، روبه
 داوري و فرديـد  تفكـر  نگارنـده  زعـم  به زيرا ؛كرد ملأت روشن و فلسفي نحو به يزدگ غرب
 زميني و ايم داشته غرب با خود نسبت ةدربار تاكنون كه است اي فلسفي برخورد ترين عميق
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 امـا  .اسـت  نسبت اين از فلسفي گوناگون هاي بندي صورت گيري شكل براي مناسب بسيار
 دارد نيـاز  چنـين  هم و دارد جديد هاي سازي مفهوم و سازي روشن به جدي نيازي زمين اين
 زمـان،  مـا،  تـاريخ،  چـون  ناروشني اصطالحات و شود كار آن در فلسفي سطحي در باز تا

  . شوند  بازتعريف و بازنگريسته تجددمĤبي تاريخ و غرب، و ما نسبت تاريخي، مĤثر وقت،
  
  گيري نتيجه. 6

نـزد   يزدگـ  غـرب  تر از طرح كالن روشن يريتصو توانيم يم يطوالن يرس ايناز  پس اكنون
گـزارش.   يـك نـه صـرف    ،اسـت  يرتفس يك يرتصو ينا البته. يمداشته باش يو داور يدفرد
كـه   يواقع يفلسف هاي يشهاز اند يا منسجم از مجموعه يبه فهم يدنرس ياست برا يتالش
در  يزدگـ  غـرب  طـرح كه در  اي همسئلنگارنده  زعم بهاند.  شده ياننامتعارف ب ياربس يبا زبان

 يانضـمام  ينو راه ما به سرزم ،ما در فلسفه اصلي مسئلة ،نسبت ما و غرب است،آمده  يانم
فراخواننـده بـه    يبلكـه بـاور   ،و نقـد  يشيبازاند يرايناپذ رأيينه  نظر ينفلسفه است. اما ا

. شـود  يمنظور فهم ممكن نمبه يدل و هم يسخن جز ازراه هم يز. اما نقد ناست نقادانه يتالش
 يـت دادن اهم منظور نشـان بلكه به ،و تخطئه ييجو خرده ازرويمقاله نه  ينا يريتالش تفس

  آن است.   ياصل هاي يدها يساز آن و روشن ياختصاص ةينفلسفه درزم مسائلطرح 
 نيست زده غرب عقلش و تاريخ كه مايي اين به داوري و فرديد كه نيست اين من گمان

 طرح كه گمانم اين برمن  .اند بوده آن جوي و جست در همواره ايشان برعكس، ؛ندارند باور
 نسـبت  بـه  طرح اين در زيرا ،است ساختاري ابهامي دچار فلسفي دقيق ازمنظر يزدگ غرب
  طـرح  از خـود  هـدف  در داوري هـم  و فرديـد  هـم  كـه  اي واقعـي  تمـايز  و مـن  جز و من

 و مـن  نسـبت  از دوبـاره  تعريفـي  اسـت  نياز و است نشده توجه كنند مي دنبال يزدگ غرب
ـ   خطرنـاك  بسـيار  كه هايي توهم ايجاد بدون ،طرح اين در تا بياوريم من جز  يانـد، راه عقالن
هـم   يد. شـا ييمرا از همـان آغـاز بگشـا    يزدگ غرب به هدف از طرح يشيدنامكان اند يبرا
روشـن   يفلسـف  ياز تالشـ  پـس راه جـز   يـن نبودن ا يااما بودن  ،موجود نباشد يراه ينچن

  نخواهد شد. 
  

   نوشت پي
 
 

ل توجـه نداشـته   ئوجه به اين معنا نيست كه دكتر داوري به ايـن مسـا   هيچ ها به اين پرسش. طرح 1
آيـد   ها ازجمله تكثر عقل توجه كافي دارد. مشكل هنگامي پديد مـي  به بسياري از آن بلكه ،است
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كه دركـي   كند ميكيد أخواهيم دركي منسجم و سازوار از تفكر ايشان داشته باشيم. ايشان ت كه مي
  كفايـت روشـن   ها به اما اين درك ،ت از مفاهيمي چون تاريخ و زمان و حقيقت و غيره داردمتفاو
شـوند كـه    هايي آشكار مـي  شود، ناسازگاري ميتالش ها  كه براي بازسازي آن اند و هنگامي نشده

  كنند. سوي سرزمين فلسفه و كار دقيق فلسفي را از ما طلب مي بيش از هرچيز بازگشتي دوباره به
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