
 دكتر داوري؛ ةزدگي در انديش غرب و غرب
 ديجد غرب مقوالت اقتباس و اخذ مالحظات بر هيتك با

  *رضا دهقاني

  چكيده
. اسـت  زدگي و شرايط مواجهه و اخذ و اقتباس از غرب انديشة دكتر داوري غرب و غرب اتترين موضوع يكي از مهم

توان گزينشي عمـل كـرد    نظر ايشان در مواجهه با آن نمي به i.داند گرايانة خود غرب را داراي هويت مي وي در نگاه كلي
i.و مثالً چيزهايي را از آن اخذ كرد و چيزهاي ديگري را طرد كرد i شـدن تقـدير جمعـي     نظر داوري غرب يـا غربـي   به

iماست، i i در مواجهه با اين امر كلي بحـث  . و اصول غرب در مواجهه با آن است چه اهميت دارد توجه به مباني اما آن
وي دموكراسي جديـد غـرب را نـوعي دموكراسـي     . در دموكراسي، آزادي، و توسعه از اهميت محوري برخوردار است

iمجازي v وكراسـي  بر حق طبيعي است و اساساً داوري ما را به توجـه بـه مبـادي ايـن دم     داند كه مبتني و البته ناگزير مي
خـاص   يـدئولوژيك ا يمبان بر ينقد خود را نه مبتن اما ،است داوري خود را منتقد دموكراسي غربي دانسته. دهد تذكر مي

 بلكـه  شـرط،  و قيـد  بـي  نـه  وي نظـر  بـه  نيز آزادي اما. كند يم يتلق يبه ظهور تفكر معنو يدواريو ام يدبلكه ناظر به ام
 مراتـب از خلط  يرا ناش آزادي در باب اش نظريه از فاشيستي قرائتو  تعبير داوري v.است عبوديت تعبيري به و حقيقت
وي توسعه را رشد و پيشرفت علم و برقراري نظام روابط و مناسبات خاصـي  در باب توسعه، . داند فلسفه مي و سياست

رسيم كـه همـان جهـان وهمـي      و اين نظم، نظم جهاني و واحد است و لذا همگي درنهايت به يك مقصد مي viداند مي
ترتيـب ذكرشـده توسـط ايشـان در      اين مقاله را داوري بررسي كرده اسـت و نظـرات ايشـان عينـاً و بـه     . تكنيكي است

  .ها از ايشان است نوشت پي همةنوشت آورده شده است، لذا  پي
viزدگي، تجدد، مواجهه داوري، غرب، غرب :ها كليدواژه iدموكراسي، آزادي، مدرنيته ،.  

 
                                                 

i .اي است كـه هـركس از راه برسـد هرچـه بخواهـد از آن       مسئله اين است كه تاريخ سفرة گسترده. البته مسئلة اصلي هويت غرب نيست
هاي فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي  هاي برابر ندارند و مثالً علم را در حد استعدادها و امكان همة اقوام هميشه امكان. بردارد و تناول كند

رواي تـاريخ اسـت و هرچـه     آزادي و اختيار بشر هم مسلم است، اما معني اختيار و آزادي اين نيست كه آدمي فرمـان . گيرند خود فرامي
  .يابد ها قوام نمي سليقة اشخاص و گروه تاريخ با ميل و. كند بخواهد مي

ii. ولي در آن صورت شايد ديگر گزينش معنايي نداشته باشد بلكه تـرجيح و  . در صورتي گزينش امكان دارد كه با عقل تجدد يگانه شويم
  .تقديم و رعايت موقع و مقام ميسر شود

iii. ـ  خيتـار  جهـان  ةهمـ  خيتار اكنون بلكه م،يشو يم يغرب مينخواه و ميبخواه و ميشدن يغرب به محكوم ما كه ستين آن سخن يمعن  يغرب
 شـوند  ينم متجدد ضرورتاً اما ،رنديگ يم قرار تجدد خيتار ةمحدود در جهت نيا به. اند توسعه ةبست دل يهمگ هم افتهين توسعه اقوام. است

 راه خـود  بـه  را طيشـرا  واجـدان  امـا  خوانـد  يم خود يسو به را همه تجدد. است خاص طيشرا شدن فراهم به متوقف شدن متجدد رايز
  .دهد يم
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iv .مطلـق  و يانتزاعـ  مفهـوم  كي به آن ليتحو با بلكه ستمين مخالف يدموكراس با من. است يدموكراس صورت نيبهتر يكنون يدموكراس 

 و عراق در خواهند يم كه است يا يدموكراس يمجاز يدموكراس. است يمجاز يدموكراس نيا كه ام نگفته هرگز البته و مخالفم دانستنش
  .كنند برقرار هيسور و نيبحر و مراكش و اردن و مصر و مني و تونس و افغانستان

v. ـ در نظـر آور  شان جيالفاظ را در مفهوم را نياز ا كيندارند و اگر هر ينسبت چيبا هم ه شان يرسم يدر معان تيو عبود قتيو حق يآزاد  دي
 ةكه زهـر  ميشناس يرا م يتر كس و بند و تعصب است و كم ديو از هر ق يو عقب ايشدن از دن در نظر من آزاد تيعبود. ديابي يسخن مرا درنم
 قـت يحق. شـود  يمحقق نمـ ... و اعمال قهر و  ها هيو داع يها و اعمال رسم بودن به حق با حرف ميتسل نيچن نيا. را داشته باشد  ورود در آن
معمول و متداول كشـف و محقـق    يها با پژوهش قتيحق نيا. است ندهيافق آ شيحجاب و گشاشدن  بلكه برداشته يعلم قتيهم نه حق

و بندها و رسوم غالب  دياز ق توان يم افتي نيبا ا. مالزمت دارد يقيحق افتيبا  ياما آزاد ،است يدنيبلكه رس ستيهم ن يدنيشن. شود ينم
ـ و در ا دهنـد  يم گرانيرا به د و بشارت آن  كنند يشاعران و متفكران درك م ارا ابتد يآزاد نيا. و گفتار مسلط آزاد شد شهيو اند وضـع   ني

  .كنند ياستشمام م شيرا كم و ب يآزاد يمردمان هم بو
vi. كـه  آن مگر ام نزده يحرف خاص مناسبات و روابط و نظام يبرقرار از و دانم يم كيتكنولوژ و ياجتماع و ياقتصاد ةتوسع را توسعه من 

  .باشد تجدد شبه اي تجدد نظام همان خاص نظام از مراد
vii. كـه  ي،فكر ةمواجه جا چيه در كنم يم نظر ييتجددهابه  خيتار در يوقت هذا مع است،  نبوده ياسيس ةمواجه مرادم ام، گفته مواجهه هرجا 

ـ ا وجـه  نيبـارزتر  تـوان  يمـ  كه چنان. است فراوان دهيشيندين مخالفت و رد و قبول و ميتسل. ام دهيند است، الوگيد آن لياص صورت  ني
  .دانست يته انيم و صدا و سر پر ياگرها و اما با غرب يعمل و يفكر رسوم قبول را مواجهه


