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  »بازرگاني انديشه«مترجمان و 
  

  ، صفحات ضميمه ۱۳۸۹ آبان ماه ۶شنبه  روزنامه شرق، پنج: منبع
  

 »انـد  مترجمان بازرگانـان انديـشه  «وگوي آقاي خشايار ديهيمي مترجم سرشناس با روزنامه شرق تحت عنوان        اخيراً  گفت  
 انتظـار    انتخـاب شـده،  وگو گفتبراي شناختي كه از جناب ديهيمي داشتم و با عنايت به عنواني كه   با توجه به. را خواندم 

 از دكارت و بـيكن  وگو گفت اما در اين ، با مباحثي در باب ترجمه و نقش و اهميت فرهنگي آن مواجه شوم             بيشتر داشتم
 بحـث از   سـخن بـه ميـان آمـده و    احمد و شريعتي و شايگان؛ از تاريخ مدرنيته تـا ماركسيـسم اروپـايي     و لوتر گرفته تا آل    

نكـاتي كـه در   . ن اختـصاص داده شـده اسـت   ه آ بـ وگو گفتت فرهنگي آن به محاق رفته و حجم كمي از ترجمه و اهمي 
  . آيد، مالحظاتي است پيرامون آن مصاحبه و برخي از مدعياتي كه در آن عرضه شده است ذيل مي

تـا حـدي غيرمعقـول    به نظر من از مدرنيته در شكل كلي آن سخن گفتن، كمي غيـرممكن و  «: اند شونده گفته   مصاحبه -۱
زنيم، به طور معمول نقطه شروع ما بـيكن و دكـارت اسـت كـه مربـوط بـه قـرون         اگر ما از فلسفه مدرن حرف مي    ... است

تـوان او   رسـيم و مـي   شود، معموالً به نيوتن مي  هنگامي كه صحبت از علم مدرن مي. شود سيزدهم و چهاردهم ميالدي مي   
 براي نمونـه مفهـوم  . اند  همچنان محل جدل  تر از مدرنيته،    حتي مفاهيمي دقيق  . رن خواند ار علم مد  بنيانگذ و   كننده   را آغاز 

. همچنين عصر روشنگري از ديگر مفاهيم مـورد بحـث و اخـتالف اسـت    . رنسانس از مفاهيمي است كه مورد بحث است     
   ».هي چون مدرنيته هستندتر از مفهوم فرب اين در حالي است كه مفاهيمي چون عصر روشنگري و رنسانس بسيار باريك

سخن گفـتن دربـاره   . اند اي و رهزن ، در يك بحث نظري تعابيري مسامحه      »تا حدي غيرمعقول  « و   »كمي غيرممكن «تعابير  
شود سـخن گفـتن دربـاره     نمي.  ضروري يامفهومي يا سراغ گرفتن از وقوع آن يا ممكن  است يا غيرممكن و ممتنع است  

غيرممكن باشد چراكه الزمه اين سخن اين است كه كمي نيـز ممكـن باشـد و نهايتـاً نتـوان            وقوع امري كمي      يا اي    پديده
امـا بـه سـتيز بـا     «همين سياق، در جـاي ديگـري از مـصاحبه گفتـه شـده       بر. درباره آن اتخاذ موضع روشن و موجهي كرد      

 دلپـذير اسـت و نـه رهگـشا امـا چـرا       اي نـه خوشـايند و    ستيز با مدرنيته نزد عـده .»مدرنيته رفتن نه ممكن است و نه منطقي 
پـذير   اي در جهان پيرامون بهترين دليل است له اين مدعا كه تحقق پديده مذكور امكـان        ممكن نباشد؟ اساساً وقوع پديده    

در طرد و نفي مدرنيته با يكديگر اتفـاق نظـر دارنـد و بـر ايـن      ) اعم از مسلمان، مسيحي و بودايي     (بنيادگرايان ديني   . است
پـذير هرچنـد    پـس  سـتيز بـا مدرنيتـه ممكـن اسـت و تحقـق       . كنند اسبات و روابط خويش با سايرين را تنظيم مي        اساس من 

هـاي   انـد، آغـاز فلـسفه جديـد بـا دكـارت و ايـده        ن فلسفه گفتـه ا كه عموم مورخهمان طور عالوه بر اين    . خوشايند نباشد 
امـا دكـارت در نيمـه اول قـرن هفـدهم      . ورده اسـت  گـره خـ  »انديشم پـس هـستم    من مي «راسيوناليستي و جمله مشهور او      

زيـست، نـه قـرون سـيزدهم و      زيست؛ همچنين است بيكن كه در نيمه دوم قرن شانزدهم و نيمـه اول قـرن هفـدهم مـي             مي
اري سـراغ  بنيانگـذ ن و فالسفه علم بر اين باورنـد كـه اگـر بتـوان بـراي علـم مـدرن               اعين حال عموم مورخ    در. چهاردهم

 بنـابر يـك    افزون بر اين،. ي گاليله خواهد بود نه نيوتن كه همان سالي متولد شد كه گاليله  از دنيا رفت    گرفت، چنين كس  
مفـاهيم برسـاخته   .  تفكيـك كـرد  »انـواع طبيعـي  «  را از »مفـاهيم برسـاخته اجتمـاعي    «تـوان     شناختي مي   بندي داللت   تقسيم
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بـه قـوام   ...   و ليبراليسم  دموكراسي، روشنفكري،،ي، مدرنيتهچنين مفاهيمي نظير  جنگ، باز      اجتماعي ذات ندارند و قوام    
 چنـين مفـاهيمي    اي نباشد و مناسبات و روابطي ميان آنها برقرار نباشـد،  به تعبير ديگر، تا جامعه انساني   . جامعه انساني است  

اي كـه   انـد؛ انـواع طبيعـي     در زمـره انـوا ع طبيعـي   »جيـوه « و  »طـال «در مقابـل، مفهـومي مثـل        . كنند  بروز و ظهور پيدا نمي    
اي در ميـان نباشـد، همچنـان     توان تـصور كـرد اگـر جامعـه انـساني      ها و خصوصيات مشخص و دقيقي دارند و مي        ويژگي

بـا مـد نظـر قـرار دادن ايـن تفكيـك، مفـاهيمي چـون         . هـا سـخن گفـت و از آنهـا سـراغ گرفـت         بتوان درباره آن ويژگي   
اگـر چنـين   . انـد و تفـاوت معتنـابهي بـا آنهـا ندارنـد       هاي اجتماعي  از برساخته  »تهمدرني« نيز مانند    »رنسانس« و   »روشنگري«

 را »رنـسانس « و »روشـنگري «دانـد و   تـر از مدرنيتـه مـي     را دقيـق »رنـسانس «شونده محترم  باشد، روشن نيست چرا مصاحبه  
 بـسيار باريـك؟ بـه همـان     »انسرنـس « و »روشـنگري « فربه است و »مدرنيته«تر از مفهومي چون مدرنيته؟ چرا   بسيار باريك 

تـوان   ساز بحث كرد و از حدود و ثغور آنها سـراغ گرفـت، كـم و بـيش مـي      هاي مدرنيته لفهباب مو  توان در   نحوي كه مي  
   چراكه همه اين مفاهيم در زمره مفـاهيم برسـاخته  ساز نيز بحث كرد  هاي رنسانس   ساز و مولفه    هاي روشنگري   لفهودرباره م 

الزمـه  . تواننـد كـم و زيـاد شـوند     االصول مـي  اند و علي هاي سازنده آنها به نحو كامل احصا نشده   لفهواجتماعي هستند و م   
 سـراغ گرفـت و از   »روشـنگري « و »رنـسانس «، »مدرنيتـه «توان تفاوت مهمي ميان سـه مفهـوم    اين سخن اين است كه نمي 

شـود در مـورد     بـه بـاور مـن نمـي    «: دنـ گوي مـي شـونده   در ادامه مصاحبه.  تر بودن ديگري سخن راند فربهي يكي و باريك  
 جمله مذكور چنـدان معنـاي   ».هاي مختلف آن تقسيم كرد   كليت مدرنيته صحبت كرد و بهتر است اين مفهوم را به حوزه           

تـوان از مـصاديق    هـاي مختلـف آن چيـست؟ مـي     محصلي ندارد و مشخص نيست مراد از تقسيم كـردن مفهـوم بـه حـوزه        
سـراغ  ... اي، مدرنيتـه فرانـسوي، مدرنيتـه آلمـاني      مدرنيته تركيه ظير مدرنيته ايراني، مدرنيته ژاپني،مختلف مفهوم مدرنيته ن 

ساز بحث كرد و ربط و نسبت ميـان آنهـا را سـراغ     هاي مختلف مدرنيته لفهوتوان از م    مي  گرفت و درباره آن سخن گفت؛     
تـر آن خوبـست مدرنيتـه را در     ي درك بهتـر و عميـق   بـرا .توان چنين گفت كه مدرنيته مفهومي انتزاعي است      گرفت؛ مي 

سراغ بگيريم اما تقسيم كردن مفهـوم بـه   ...  ادبيات مدرن و وتجليات مختلف آن نظير علم مدرن، فلسفه مدرن، هنر مدرن     
  . هاي مختلف آن دعوت به امري ناروشن و مبهم است حوزه
با احياي ارسطو و افكار اوست كه مـساله عقـل و   ] در رنسانس[دانيد،   كه ميهمان طوردر نتيجه «:  در ادامه آمده است  -۲

اي كه اينجا نبايد از آن غفلت شود اين است كه سخنان لـوتر، سـخنان    نكته... گيرد  كاركردهاي خرد مورد توجه قرار مي     
امـا  . رح كـرده بودنـد  هـايي را مطـ   گراني كه قبل از او چنين نظريـه  به اين معنا كه بودند انديشمندان و اصالح   . اي نبود   تازه

دوران لوتر، دوراني بود كه به دليل برخي رخدادها در آن مقطع تاريخي، جامعه به نوعي آمادگي پـذيرش ايـن افكـار را        
   ».پيدا كرد

اران جهـان جديـد ديـده    بنيانگذدرست است كه گفته شده در رنسانس نوعي بازگشت به سنت يوناني در كار متفكران و     
سـاز آنهـا را ناديـده     هـاي مهـم  و دوران   اين سخن اين نيست كه نقش عامالن و كنشگران مدرن و ايـده      شود اما الزمه        مي
ممكن است بيش از دكارت كساني جسته و گريخته در باب اهميت تفكيـك ميـان سـوژه و ابـژه سـخن گفتـه              . نگاريمابي

هـاي فلـسفي    ژيتـو بـه مثابـه يكـي از ايـده     بندي و تفكيك ميان سوژه و ابژه و به ميان كشيدن مفهـوم كو            بودند اما صورت  
هـاي معرفتـي    سيوناليستي و آمپريسيستي به مثابـه پايـه  ين معناست كه توجه به دو سنت راه اب. مدرن متعلق به دكارت است   

شود گفت در يونـان قـديم نيـز برخـي از فالسـفه در مـورد اهميـت         مگر نمي. جهان جديد، امري موجه و قابل دفاع است  
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 وماند اما اين سخن كجا و تقرير و تنسيق اين امر مهم به مثابه يك ايده فلسفي نـزد الك، بـاركلي و هيـ               تجربه سخن گفته  
پس آنچه در بروز و ظهور مدرنيته نقش محوري دارد و بايد در آن به ديده عنايت نگريسته شود، نه احيـاي ارسـطو          . كجا

در همـين راسـتا، در   . هاي نو بـه وسـيله متفكرانـي چـون دكـارت و الك و امثـالهم اسـت        و افكار او كه سربرآوردن ايده    
عامـل و كنـشگر بـه حـداقل ممكـن        ايع تاريخي را پررنگ كرد تـا نقـش     ها نبايد آنقدر نقش ساختارها و وق        تحليل پديده 

تـوان نقـش او    ثر افتاده، اما نميوانداز شده و م اند تا افكار لوتر طنين  هاي ميموني در كار بوده      درست است كه قران   . برسد
اي  بـه تحليـل هـر پديـده    راجـع  . ها ناديده گرفت بندي و تقرير مدعيات خود و نقادي كليسا و رفتار كشيش        را در صورت  

 مثالً بگوييم قبل از نيوتن كساني بـه  . بودند اند كه بدان اشارت كرده توان گفت كه پيش از فالني، عمرو و زيدي بوده          مي
رسـد چنـين    بـه نظـر مـي   . قانون جاذبه يا چيزي شبيه به آن متفطن شده بودند، اما زمانه نيوتن زمانه طرح چنين مسائلي بود            

روشـن اسـت كـه    .  پـردازد  ها و كنشگران و نقش آنهـا نمـي     كه بايد به ايده     غيررهگشاست، چراكه چنان   تحليلي ناقص و  
 امـا مـدلول ايـن سـخن      انـد  ثر بودهوها و تاثيرگذاري آنها م ها و پديده اي مساعد، در بروز و ظهور ايده    علل و عوامل زمينه   

اي  آفرينـي متفكـر و عوامـل زمينـه     هـا را براسـاس نقـش    دهاساسـاً تـاريخ ايـ   . انـد  اين نيست كه عوامل نقش انـدكي داشـته        
هـاي نظـري مدرنيتـه سـخن گفـت و       توان در باب ريـشه  بر همين اساس، مي. نويسند نه تاكيد صرف بر روي ساختارها      مي
 هرچنـد پـرداختن بـه    ،هاي دخيل در بروز و ظهـور ايـن پديـده در چندصدسـال گذشـته را از يكـديگر بازشـناخت           لفهوم

دارد و تامـل دربـاره زمينـه و     ها بـاز نمـي   ها ما را از پرداختن به سياق و زمينه بروز و ظهور اين ايده         ي نظري و ايده   ها  ريشه
  . ها نيز در جاي خود رهگشا و ثمربخش است علل بروز و ظهور ايده

  : در ادامه مصاحبه چنين پرسش و پاسخي آمده است -۳
هـاي سـنتي از مواهـب انديـشه مـدرن برخـوردار بـود و در مباحـث            ع از ارزش  توان شريعتي را كه به موازات دفا        آيا مي «

گفت صـرفاً يـك مـدافع هويـت در برابـر مدرنيتـه        كرد و از سارتر مي    ليسم اشاره مي  نسيامختلف به مكاتبي چون اگزيستا    
  دانست؟

 طريـق بتوانـد جامعـه و تـاريخ     اش اخـذ نكـرده بـود تـا از آن     شناسي را آن طور كه بايد با متدولوژي  ببينيد شريعتي جامعه  
دهـد صـرفاً يـك قرائـت ايـدئولوژيك اسـت         يعني قرائتي كه شريعتي از تاريخ ما مـي .ايران را با تطبيق به آن قرائت كند 

به باور من اصالً مقصود شريعتي يك مقصود علمي نبود بلكه يـك مقـصود كـامالً ايـدئولوژيك       . براي مواجهه با مدرنيته   
   ».انداخت  شناسي بومي راه توان يك جامعه اس تفكر شريعتي نميبنابراين براس. بود

پرسـش در ايـن بـاب اسـت كـه آيـا       . شـود  شود ربط و نسبتي ميان پرسـش و پاسـخ ديـده نمـي           كه مشاهده مي   همان طور 
ويـت  گرفت،  صرفاً يك مدافع ه هاي اگزيستانسياليستي بهره مي توان مرحوم شريعتي را كه در مباحث خويش از ايده      مي

شناسـي آشـنا نبـود و     كه بايد بـا جامعـه   شونده اين است كه شريعتي چنان  پاسخ مصاحبه؟حساب آورد ه  در برابر مدرنيته ب   
. داد و اساساً مقصودي علمي نداشت بلكه مقصودي كامالً ايدئولوژيك داشـت     دست مي ه  قرائتي ايدئولوژيك از تاريخ ب    

  . شناسي بومي بنا كرد ههاي شريعتي جامع توان بر اساس ايده پس نمي
شـده، عـدم حـساسيت     شـونده بـه پرسـش طـرح     ارتبـاط بـودن پاسـخ مـصاحبه     نكته قابل تامل در اين ميـان، عـالوه بـر بـي      

  .اي ندارد  گله ارتباط بودن پاسخ الظاهر از بي گيرد و علي  است چراكه مصاحبه را پي ميكننده مصاحبه
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احمد و مرحوم شريعتي واكنش آنها نسبت بـه مدرنيتـه    سش درباره مرحوم آل  شونده در پاسخ به پر     عالوه بر اين، مصاحبه   
آل احمـد و علـي شـريعتي     روشن نيست مراد از عقيم بودن كند و كاوهاي روشـنفكرانه جـالل  . كند  ارزيابي مي»عقيم«را  

يـري داشـت و تـاثير    گ دست دادن قرائتي انقالبي از تـشيع توفيـق چـشم   ه هاي انقالبي خويش و ب چيست؟ شريعتي در ايده   
احمـد و ايـده     همچنـين اسـت آل  .  داده شـده »معلـم انقـالب  «شگرفي بر نسل انقالب داشت؛ به همين جهـت بـه او لقـب           

العـاده   هـاي اخيـر فـوق      كـه در ميـان سياسـيون و روشـنفكران دهـه     - كه از احمد فرديد اخذ كرده بود       - او »زدگي  غرب«
گذار اساساً همدل نبود و به نقد آنها همت گمـارد، امـا     دو روشنفكر مشهور و تاثير  هاي اين   توان با ايده    مي. انداز شد   طنين

  .   نمايد تعامل ايشان با مدرنيته را عقيم قلمداد كردن مبهم و ناموجه مي
 شـود و اصـالً   رو مـي  هروبـ ] مواجهـه بـا مدرنيتـه   [تر با ايـن مـساله    شايگان خيلي اعتدالي«:  در ادامه مصاحبه آمده است -۴ 

   ».توان رويكرد او را علمي دانست برخورد ايدئولوژيك ندارد و مي
روشن نيست مراد از رويكرد علمـي شـايگان   . درباره شايگان و مواجهه او با مدرنيته به همين دو سه سطر اكتفا شده است        

بـا مدرنيتـه چنـدين دهـه     مواجهه ما   پرداز معاصر در باب قصه به پديده مدرنيته چيست؟ شايگان، هندشناس، متفكر و ايده       
ايـدئولوژي شـدن   «، »تعطـيالت در تـاريخ  «مفـاهيمي چـون   . پردازي كرده است انديشد و در اين راستا مفهوم است كه مي  

هايي كـه نـاظر بـه     هاي اويند؛ برساخته برساخته ...»تكه هويت چهل«، »اسكيزوفرني فرهنگي «،  »موتاسيون فرهنگي «،  »سنت
مـراد  . انـد  زمين در دو سده اخير اسـت و در آثـار او بـه بحـث گذاشـته شـده            هه با مغرب  وضعيت فرهنگي ما پس از مواج     

شونده از علمي بودن رويكرد شايگان چيست؟ مسلماً او يك عالم علوم تجربي نيست و به سبك ايشان بـه جهـان     مصاحبه
در بـاب وضـعيت فرهنگـي مـا     كنـد بلكـه يـك متفكـر اسـت؛ متفكـري كـه         ها را ارزيابي نمي    نگرد و پديده      پيرامون نمي 

سـازي اسـت؛ كـاري     ترين اسباب كار يك متفكر و فيلسوف انديـشيدن و مفهـوم         مهم. كند  پردازي مي   انديشد و نظريه    مي
. هـاي اخيـر انجـام داده و محـصول آن را پـيش چـشم اهـل نظـر قـرار داده اسـت              كه شايگان به قدر طاقت بشري در دهه       

رويكـردي كـه بـا     (.د كرد چراكه با درك عرفي ما از رويكرد علمـي متفـاوت اسـت       مشكل بتوان نگاه او را علمي قلمدا      
مگر اينكه توضيح داده شـود چـه معنـايي از مفهـوم علمـي مـد نظـر        ) . خطاي تجربي عجين است علوم تجربي و آزمون و  

ر بـرد، چـرا از واژگـاني    تـر را بـه كـا     تر و جاافتـاده     توان مفاهيم متناسب    هنگامي كه در ارزيابي كار يك متفكر مي       . است
  پردازانه دارد؟ بخش؟ رويكرد علمي چه نسبتي با رويكرد فلسفي و نظريه اند و غيرمعرفت استفاده شود كه رهزن

سـت بـراي    اخـوب . شـود  هايي است كه در مـصاحبه مـذكور ديـده مـي     هايي از خطاها و عدم دقت       موارد فوق، نمونه   -۵
مي از جمله نسبت ميان سـنت و مدرنيتـه دقـت و تامـل بيـشتري هـم از سـوي          انجام مصاحبه در باب موضوعات نظرِي مه      

اي با كيفيت بهتـري پـيش چـشم     كننده رواداشته شود، تا چنين محصوالت فرهنگي     شونده و هم از سوي مصاحبه       مصاحبه
  . مخاطبان قرار گيرد

 


