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 ی روشنگری در ایرانصدابی ۀ جریان  و زمزم ،ارنست کاسیرر، یدهللا موقن

 ()پژوهشگر فلسفه نظام بهرامی کمیلنویسنده: 

 .32-24صفحات  24شماره  میاران لشده در مجله قچاپ 

 

 

 

رخی بترجمۀ با  ویاست.  دشوارموقن  یدهللااستاد بردن از بدون نام گفتن از ارنست کاسیرردر ایران سخن

 -های روشنگریمدرنیته و ارزشكه  دادنشان  ،دربارۀ اونگارش كتابی نیز و به فارسی  کاسیررآثار مهم 

امکان  است. کاسیرر این یتنها راه مقابله با دیکتاتور -و غیره تکثرگرایی ،آزادی ،حقوق بشر ،دموکراسی

 شدن  غرق ، كهگوشزد کرده بود دوم جهانی   جنگ   را پیش از شروع  روشنگری برای مقابله با دیكتاتوری 

ی جامعۀ هاها و بدیضعف تمام  دادن  نسبتو  و راست چپ یهاایدئولوژیانواع  در آلمانی  روشنفكران  

 خیلی دیر بر این امکان   روشنفكرانشد که چشم  سبببه مدرنیته  ،بدتر از آن ،داری وسرمایهنظام  به  مدرن

 ،دانست عامل تغییرفرهنگ را مهمترین توان نشان داد كه میگشوده شود. کاسیرر همچنین بازدارنده 

ه دش سعیدر این مقاله  .نددانستمیبرای سلطه  بورژوازی اویزدستصرفاً آن را  كه هامارکسیستبرخالف  

كه  های ایدئولوژیكیدر مقایسه با ارزش ،های روشنگریبا ارزشایران  ۀجامع سازگاری   میزان   است

بر برخی مفاهیم و نظریات  تأكیدبا  همچنین،. دشومشخص  كنند،روشنفكران  چپ مطرح میخصوصاً 

تعیین  ۀ ایرانل جامعآنها در طرح و حل مسائ شود کارایی  تالش می ،بروللویلوسین کاسیرر و ارنست 

در  -هالیبرالها و ماركسیست -ایرانی روشنفکران در میانكه د. خواننده خود قضاوت خواهد کرد گرد

 هایایدئولوژیبه و نه  -ایران ۀجامع ل اصلی و واقعی  به مسائکدام گروه ۀ مفاهیم و نظریات، طرح و اشاع

 ،بودن دشنام بودمانیستوکه سکوالر و لیبرال و دموکرات و ا دورانیدر نیز ، و انداولویت داده -انتزاعی

 .پرداختندفردی  علم و آزادی و دموکراسی و حقوقاز دفاع  ه دفاع از آنها و نیزب

 

 اندر ایر مدرنیتهدضو ماركسیسم، نواندیشی  دینی، جریان چهارم روشنگری در برابر سه جریان : مقدمه

نشان ، 57پس از انقالب  ستیزضدمدرنیته و خردراست  و  ،دینی اندیشی  نو عملکرد  سه جریان  فکری  چپ،

مانند آزادی، خودبنیادی، روشنگری مدرنیته و های نوعی اهداف و ارزشبه یك این سه جریان هركه دهد می

انتقادی، تکثرگرایی، حقوق شهروندی و سکوالریسم را به حاشیه برده و  دموکراسی، خ رد ،عمومی ۀاراد

 اند.شده آنها تضعیف   باعث  

آمریکایی را  مبارزه با کاپیتالیسم و امپریالیسم   بیرق   57انقالب  پیروزی   که از قبل   ،جریان چپ( 1

و شعارهای خود  افهدامبارزه با لیبرالیسم را هم به  ،بر اهداف قبلیبعد از انقالب، عالوه ،برافراشته بود

مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و هچپ موضوعاتی  جریانكه شد  سبب. مبارزه با لیبرالیسم فزودا

رالیسم قرار دهند. داری و لیبسرمایه نابودی  و تمرکز اصلی را بر  ادهاهمیت جلوه دحتی سکوالریسم را کم

مداری، دموکراسی و ها و احزاب، انسانرسانه موضوعاتی مانند آزادی  بیان و ،ویژه بعد از انقالببه

ری و رواداتنها نگران حقوق شهروندی، چپ نه ان این جریان غایب بود. جریانمدنی از گفتم ۀجامع

رو و های میانهلیبرال به جریان برچسب  زدن  و  گریبلکه با ترویج خشونت و انقالبی ،تکثرگرایی نبود

 شغال  شرایط را برای ا   ،جهان استثمارشدگان   عنوان یگانه خصم  آمریکا به داخلی و تعریف   خواه  آزادی

 ند.فراهم کرد -دانستندرا نماد لیبرالیسم می آنهای ایران که چپ -آمریکا و استعفای دولت موقت فارت  س
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 یمسیرهمان  ،«نئولیبرالیسم» گیری علیهعموضبا  ،ایران درون   چپ  جریان   ،به بعد 90 ۀاز اوایل ده

دید  چپ  ج بودند. جریان   پیموده« لیبرالیسم»با  ضدیت در در قبل از انقالب، شانکه پیشینیانپیمودند را 

برخالف  ،همایران تالش نکردند و اگر  ۀجامعمسائل  واقعی   گاه برای شناخت  هیچ ،چپ  قدیممانند  ،ایران

كه دیگر مسكویی نبود، چون اتحاد جماهیر شوروی سقوط كرده  -گوش به فرمان مسکو نبودند ،شاناسالف

به  جریانکردند. نقد این میجهانی را تکرار  های چپ  و نسخه هاتحلیلهمان در بهترین حالت،  -بود

افراطی  داری  سرمایه های ناشی از منطق  نابرابری دالت و تضعیف  تنها کمکی به گسترش عنئولیبرالیسم نه

 صلی  ا ناخودآگاه شکاف   غیرنئولیبرالیسم،/نئولیبرالیسم شکاف   کردن  نزاع و برجسته محل   بلکه با تغییر   ،نکرد

 ند.نمودرنگ خواهی را کماستبداد و تمامیت باخواهی یعنی تضاد آزادی و دمکراسی ،جامعه

بعیض ت ش  کاه مبارزه با لیبرالیسم   شعار   از طرح  انقالب  اوایل   خوشبینانه فرض کنیم که هدف  چپ  اگر 

 در قدرت ،بیش از هر چیز ،آن دوره اصلی در که تبعیض و نابرابری   از آنجا و نابرابری در جامعه بود،

تبعیض و نابرابری  سیاسی،  شدن  نهادینهبه ناگزیر ها با حمله به لیبرالیسم، چپ ،و نه در اقتصادبود سیاسی 

 دینی، كه به دنبال سیطرۀطرفداران  ایدئولوژی   باآنها ؛ چون کمک کردند كه بدترین شق نابرابری است،

، ییگراانسانلیبرال مانند های ارزش زدایی ازدر مشروعیت بودند،سیاسی و نیز اقتصادی تام بر قدرت 

شعار مبارزه با نئولیبرالیسم  نیز. امروزه همسو شدندفردی سیاسی و های و آزادی و شهروند، حقوق بشر

ایاالت   های بانک جهانی و اقدامات  شدن، سیاستسازی، کاالییداری، خصوصیو ادعای مبارزه با سرمایه

یل دندی تبها، دموکراسی و حقوق شهروبیان و رسانه آزادی   ای برای سرکوب  فقط و فقط به بهانه ،متحده

ت تحت حاكمی که واقعاً  باشد دارتواند معنامیای در جامعهتنها مخالفت با نئولیبرالیسم  چراكهشده است. 

چارچوب  دربتوان حاكم باشد تا در آن جامعه دموكراتیك  ساختارهای مرسوم   مهمتر اینکه .نئولیبرالیسم باشد

خواهانه را پیش عدالتهای سیاست ،های اجتماعیحزبی یا فشار جنبش ۀمبارزآن ساختارها و از طریق 

و نهادهای فرادولتی در کنترل دولت  عمدۀ آن بخشرا که  مانند جامعۀ ایران ایجامعهاقتصاد برد. اما 

ت بر عالوه بر سیطرۀ دولای كه جامعهیك چنین در  بدتر اینكه توان نئولیبرالیستی خواند؟نه میچگو است،

 چه توجیه منطقی دارد؟دموكراتیك است، نقد نولیبرالیسم  فاقد ساختارهای مرسوم  بخش  عمدۀ اقتصاد  آن، 

 موقت  پس از انقالب مصدق و استعفای دولت   دولت   سقوط  تجربۀ  وایمار در آلمان و جمهوری  سقوط   ۀتجرب

 جایتئوری و ایدئولوژی به چسبیدن به با ،های افراطیچپها و کمونیستكه  گر این استنشاندر ایران 

حقق  و نه ت کمک کردند دیكتاتوریدر نهایت به استقرار  ،خود ۀجامع ملموس  مسائل  بینانۀ واقعتشخیص  

دیگری  خواه  آزادی که هر جریان   ،های ایرانیچپكه بعید است  ،ترتیبدین . باجتماعی اصطالح عدالت  به

در نهایت بتوانند به استقرار نظامی دموکراتیک کمک  ،کنندمی توصیفنئولیبرال  با انگ   جز خود رابه

 کنند.

 ،دفعال بودنآن دوران  سکوالر   که از عصر مشروطه و همگام با روشنفکران   ،دینی نواندیشی   . جریان  2

شریعتی تالش  ،50دهۀ و اوایل  40 ۀایران بازگشت. در اواخر ده سیاسی   ۀدوباره به صحن 40 ۀدر ده

رتباعث انسجام و قد اوهای گری در مذهب شیعه بپردازد. تالشبه اصالح ،کرد با رویکردی سوسیالیستی

 این جریان نتوانست ،انقالب اما پس از پیروزی   ذهبی در مقابل رقبای غیرمذهبی شد.های مگرفتن جریان

ابل ، قشریعتی پنهان مانده بود امثال   چشم   از كه ،در حکومت سهم چندانی داشته باشد. دلیل این وضعیت

 ۀخود قرار دهند و جامع حرکت   واقعیت بود که اگر قرار باشد مردم مذهب را اساس  این  ، و آنبینی بودپیش

 ونغیرروحانی، روحانیون بر آلیجامعۀ ایدهبرای ساختن چنین باری  ،دین بنا کنند ۀپای آل خود را برایده

 ارجحیت خواهند داشت.
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و با دو ارگان  مطبوعاتی  ابتدا  عبدالکریم سروش محوریتبا  ،60 ۀدینی در اواخر ده اندیشی  جریان نو

ند دینی توانست نواندیشان  . هرچند اندازی کرد، شروع به پوست«کیان» ۀماهنام بعدو « کیهان فرهنگی»

به دینداران همچنین رو کنند و ههای فراوانی روبرا با چالش گراواپسدر ُبعد نظری، دینداران سنتی و 

مدرن کنار  هایارزشتوانند با شان میدینی با حفظ اعتقاداتهمزمان مدرن این اطمینان خاطر را بدهند که 

تدسرغم درهبحتی  ،دینی اندیشاناما در میدان عمل نتوانستند تغییر چندانی ایجاد کنند. مصلحان و نو ،بیایند

بیش از پیش میدان را به رقبای سنتی  ،الحاتوسوم به اصمگرفتن بخشی از قدرت سیاسی در دوران 

را اشتباه  کردن دینسروش که ایدئولوژیک !واگذار کردند و یک گام به پیش را با دو گام به پس پایان دادند

ند شد. اصطالحاتی ماندرگیر تناقضات ناشی از ترکیب دین با مدرنیته  دانست، خودبزرگ شریعتی می

امت دینی داشت که شه روشنفکران   فکری   نشان از آشفتگی  « اسالمی دموکراسی  »و « دینی روشنفکری  »

درستی ایمانوئل کانت بهرا نداشتند. « خودبنیاد خ رد»و ضرورت انتخاب بر اساس « خروج از صغارت»

اندیشی با عصر تاریکآن  ۀممیزوجه اندیشی و روشن دوران   اساسی   را اصل   (Autonomy)« خودبنیادی»

 زبح توان با استناد به منابع دینی،میروشنفکران دینی در فکر این بودند که چگونه  كهدرحالی ،دانستمی

 درست كرد!اقتصاد اسالمی  و دموکراسی و

ژه در کارهای فردید، ویبه و اومانیسم، از قبل از انقالب، خردگرایینفی  ویژه به ،. نفی مدرنیته3

ضا مدرنیته ر کلیت   سرسخت   منتقد   ،اول و دوم انقالب ۀشایگان، نصر و شادمان بازتاب یافته بود. در ده

دان و پرچم مبارزه با عقالنیت و خردگرایی به دست برخی اندیشمن ،به بعد 70 ۀداوری بود. اما از ده

ستیز ها افتاد. تبلیغ و ترویج این رویکردهای عقلمدرنیستهایدگر و پست مترجمان آثار و افکار نیچه و

های روزگار بود. انتقاد از از طنز ،بردتوجهی به خرد رنج میای که هنوز از خرافات و کمدر جامعه

مانند این است  ،زیاد دارد ۀاحساسی که هنوز با دموکراسی فاصل ۀخردگرایی و دموکراسی در یک جامع

 زهایصنعتی در تولید گا کشاورزی  و ژنتیک  محصوالت   سنتی، از خطر   ای با کشاورزی  ر جامعهکه د

 ین بود.هم های ایرانی دقیقاً مدرنیستستیزان و پستکار خرد !بگوییمسخن ای خانهگل

 یو محافل علمدانشگاهی  هایدر محیط -و باید -تواندمیای و نظریهالبته پرداختن به هر مکتب فکری 

 الیق  ع ؛باشند مندیو اندیش توانند مترجم و مبلغ هر اندیشهافراد به دالیل شخصی می ،همچنین .انجام شود

یک استاد دانشگاه یا مترجم  عنوانبهخود را نه  اوری نیست. اما در مواردی که فردقابل د افرادفكری  

اسخپ توانداش میمورد  عالقهفكری  است كه مشرب   بیند و مدعیک روشنفکر میی عنوانبهبلکه  ،ایحرفه

چه دستاوردی  ،مدتبلند و مدت، در کوتاهمشربآن كه نشان دهد  آنگاه باید ،نیازهای جامعه است گوی

پردازد و آن را هایدگر می افکار   به تبلیغ   های جمعیرسانهبرای جامعه خواهد داشت. اگر روشنفکری در 

یك چنین ادعایی را  فکری   ست که افق  ا ضروری ،كندقلمداد میمشکالت جامعه  ۀداروی بخشی یا همنوش

و  های اجتماعیسیاسی و تحدید  آزادی استبداد   باای که در جامعه، . برای مثالنمایدترسیم  عمومبرای نیز 

وچرا از چونبی تبعیت   در ترویج   هایدگر افکار   ،گریبان استبهدست آن ناشی از جمعی  شدید   دلمردگی  لذا 

فیلسوفی همچون » !؟خواهد داشتای چه فایده واقعاً یا ستایش از مرگ مخالفت  با آزادی  بیان و و  پیشوا

ننگ بسیاری از روشنفکران بود، زیرا از همکاران و دانشجویان خود درخواست کرد  ۀمارتین هایدگر مای

جدید  آلمان   یش  را در خدمت   عوض کامالً  بیان گذشته، در برانگیزی همچون آزادی   ر مفاهیم مفسدهیکه از خ

یفۀ و وظ شخصی ۀاساس سلیق مترجم که بریك استاد دانشگاه یا یك برخالف  .(133: 1396 ،)لینچ «باشند

 کیدأاید تمسئول است. البته ب اً اخالق ،کندروشنفکر در برابر پیامد افکاری که تبلیغ می ،کندکار می ایحرفه

 بیان نیست. کوچکترین مانع و محدودیتی برای آزادی   ایجاد   ی  این سخنان به معنکرد که 
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های ارزش در تضعیف   و ضدمدرنیته ،چپ، نواندیشی  دینی سه جریان  عملكرد  پس از مرور  مختصر  

ه اقلیتی ک فکری   جریان  آن جایگاه های پیش از انقالب، در سالشود که این پرسش مطرح می ،روشنگری

 ۀضدمدرنیت چپ، نواندیش دینی و ها روشنفکر  صد در ازایکجاست؟  ،روشنگری وفادار بودهای به ارزش

های روشنگری وجود آزادی، سکوالریسم و سایر ارزش حامی   لیبرال   چند روشنفکر   ،50و  40های دهه

 شاملو و طبری ونراقی و شادمان و شایگان و نصر و فردید و آل احمد شریعتی وامثال   داشت؟ در مقابل  

را در  دینیکه انتشار آثار چپ و  ایهینشر و نهادها مقابل ده در چند اندیشمند لیبرال داشتیم؟ی آشور و

لیبرال وجود داشت؟ در موضوعاتی مانند دموکراسی، حقوق نشریۀ  و نهاد، چند اولویت قرار داده بودند

 40های در دهه ؟ادبیات تولید شد مقدارچه  همطلق قدرت   احزاب، تفکیک قوا و خطرات   شهروندی، آزادی  

بیشتری از  افراد ،فریدون آدمیت و غالمحسین صدیقی چون معدود كسانی در كنار، شاید اگر 50و 

 هایشاید مسیر دهه ،دفاع کرده بودندمتجلی بود، ایران  ۀمشروطنهضت  ، كه درهای روشنگریآرمان

ین است که از همیدهللا موقن در  چوناهمیت فردی باری، شد. با چشم و گوش بازتری طی می 70و  60

 صدای روشنگری.بی : زمزمۀ جریان  بود اقلیتدر  چهارم  این جریان   نماد  او  ،به بعد 70 ۀده

 

 روشنگریبازگشت به ارنست کاسیرر و 

منظور تقویت روشنگری در ایران، آثارش را به فارسی ترجمه ای كه موقن، بهیكی از متفكران برجسته

یعنی یکسال پیش از  ،1932را در سال « روشنگری ۀفلسف»کاسیرر كرده است، ارنست كاسیرر است. 

منتشر موقن  یدهللا توسط 1370در سال ترجمۀ فارسی آن هم در ایران  .کرد چاپ ،به قدرت رسیدن هیتلر

ا ت كهبود  اینو آن ، آن در ایران سرنوشت یکسانی داشت ۀو ترجم کتاب در آلمان انتشار اصل   . ظاهراً شد

 مورد نباشد که سروصداهایی که مانعشاید در اینجا گفتن این نکته بی»ها مورد توجه قرار نگرفتند. سال

با  هورکهایمر و آدورنو نیز بعداً  ؛ها نبودتنها از سوی نازی ،کاسیرر شدند ”روشنگری   ۀفلسف“شنیدن پیام 

 «ها و دیگر مرتجعان سهیم شدنددر ایجاد این سر و صداها با نازی ”دیالکتیک روشنگری“نوشتن کتاب 

دانستن داشته باش، که کانت آن را  شهامت   شعار  »گوید: می کاسیرر .(: مقدمۀ مترجم1395، )کاسیرر

که متفکران آنجای کند. بهما با آن دوره نیز صدق می خود   تاریخی   ۀرابط ۀدربار ،نامیدشعار روشنگری می

باید شجاعت آن را داشته باشیم تا خود را با  ،یا آنان را نادیده بگیریم ،عصر روشنگری را سرزنش کنیم

ترین عنوان عالیعصر روشنگری بسنجیم و با آن به تفاهم درستی برسیم. آن قرنی که برای خرد و علم، به

باید حتی برای ما به دست فراموشی سپرده شود. تواند و نمینمی ،قوای شناخت انسانی، حرمت قائل بود

بلکه دوباره آن نیروهای اصیلی را  ،اش ببینیمتنها آن عصر را در شکل ویژهنه ای بیابیم کهما باید شیوه

گویند می»نویسد: موقن می .(83-84: همان« )را شکل بخشیدند و به پیش راندند آزاد کنیم که آن عصر

ر نیز د های روشنگری تنها بود. نگارندهآلکاسیرر در دفاع از ایده ،نازیسم در آلمان پیروزی   ۀدر آستان

 ۀروشنگری و دفاع از آن در ایران تک و تنها بوده است. روشنفکران کشورهای خاورمیانه با هم معرفی  

ه کنند؛ لیبرالی مبارز آن و نیز دموکراسی   کوشند تا با روشنگری و مدرنیته و عقالنیت از نوع غربی  قوا می

اما با آغوش باز از نازیسم، فاشیسم، بلشویسم و دانند؛ خود می ۀزیرا اینها را در تقابل با اعتقادات دیرین

اما عوارض آن را که ریشه در قرون وسطای اروپا  ،کنند. از مدرنیته منزجرندمدرنیسم استقبال میُپست

 .(همان: مقدمۀ مترجم« )پذیرند، به گرمی میدارد
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ار بسی جامعۀ ایران مسائل   اندیشۀ كاسیرر، كه برای تشخیص   وجوه  از نظر نگانده، یكی از مهمترین 

است. در « اسطورۀ دولت»در فصل  آخر  كتاب  « سازی  جدیدفن اسطوره»بحث  كاسیرر از  كارگشاست،

 پردازیم.اختصار به مرور  این بحث  خطیر  كاسیرر میاینجا به

 ر گرفتهکاه سیاسی بۀ فاشیسم در قالب یک اسطور یهایی که برای احیاتمام تکنیک ،به نظر کاسیرر

ۀ اسطور»انتقادی بود. کاسیرر در کتاب  ۀبردن اندیشبینۀ مستقل و ازدر نهایت به دنبال منع اندیش ،شد

ای هدر زمانی که خطر و بحران ،جدید سیاسیۀ هد که چگونه فاشیسم در قالب یک اسطورنشان می« دولت

های اندوهبار تجربه ۀمیان هماز »نویسد: کند. او میظهور پیدا می بود، شدید جامعه را در فشار گذاشته

هان افراد ناگ .... ها ناگوارتر بوده استشاید از دیگر تجربه شدن با محیطهمرنگ ۀتجرب ،اخیر ۀدوازده سال

 .... خواهند که افرادی آزاد و متشخص باشندکنند و نمیخود را ترک می انسانی   ترین امتیاز  عالی

خواهند مردمان را دگرگون کنند ها میکنند. آنمتفاوت عمل می کامالً ای های سیاسی جدید به شیوهاسطوره

ناسیونال  .(415-416: 1382)کاسیرر، « مان و تحت کنترل خود داشته باشندتا بتوانند آنان را زیر فر

 د آوردند و از اینوجوه ای را با وسایل فنی باسطوره ها کشف کردند که چگونه نوعی آگاهی  سوسیالیست

 شخص دیگری ای تغییر دهند که شخصیت فرد مطیع و منقاد فرمانمردمان را به گونه وانستندطریق ت

 شود.

ها در نازی کند که علت ظهور و پیروزی  این نظریه را مطرح می« دولت ۀاسطور»کاسیرر در کتاب 

های بلیغات رسانهیا ت 1929-39های سال اقتصادی   به رکود   هیتلر را نباید صرفاً  رسیدن  قدرتآلمان و به

دوباره از  ،توانستند در دوران مدرن ها آن بود که آنهارسیدن نازیقدرتجمعی تقلیل داد. مهمترین دلیل به

د؛ ردم اعتماد آنها را جلب کننو احساسات م عواطف نیروی اسطوره استفاده کنند. آنها توانستند با دستکاری  

 ،دیاقتصا صرف   های عقلی و اصالحات  تالش داشتند با استدالل هاکه رقبای دموکرات و لیبرال آنحالیدر

های آمیزی تکنولوژیطور موفقیتها بهسوی خود بکشانند. کاسیرر معتقد بود که نازیمردم آلمان را به

کار گرفتند و از رادیو، فیلم و مجالت مصور برای سرکوب ه اسطوره ب یمدرن را برای احیا ارتباط جمعی  

کردن شور و هیجان عمومی استفاده کردند. دولت توتالیتر مشروعیتش نتقاد و خردورزی و زندهو کنترل ا

رهبر مافوق هر مرجعی بود. دیگر پارلمان یا قانون اساسی  ۀکرد که در آن ارادرا از اسطوره دریافت می

ش هایسخنرانیاهمیت نداشت؛ مهم سرنوشتی بود که تاریخ برای ملت آلمان مشخص کرده بود. هیتلر در 

خرد و عقالنیت و حتی  ،بیش از پیش ،کرد و با این کارکید میأآلمان ت ملت   مدام بر تقدیر و رسالت  

های بردن روشمیانتقدیر این است که از مفهوم   داد. نقش سیاسی  ارزش جلوه میدموکراسی را بی

 داند که چه باید کرد و چونابراین میداند که چه باید باشد و بندموکراتیک را توجیه کند. رهبر نخبه می

 .( 423تا  419: همان) است الهی را برای مردم تفسیر کندتواند خومی ،مصون از خطا و لغزش است

کردن چندان سخت نخواهد بود، زیرا شود دیگر حکومتفاشیسم بر جامعه مسلط  سیاسی  ۀ وقتی اسطور

ر اندازه هم حزب نازی کارهای غیرمنطقی نیت دارد و ههای عقلی مصواسطوره در مقابل تجربه و استدالل

حامیانش  ،ه شودفاشیستی ارائ دولت   عملکرد   بر ضعف   مبتنی تجربی   کند و هر اندازه شواهد  باخالقی و غیر

. کنندگاه در آن شک نمیها ایمان و عقیده دارند و هیچکشید؛ زیرا پیروان به اسطورهاز آن دست نخواهند 

ه درک کاثرند. برای اینی عقلی بر آن بیهاناپذیر است و استداللاسطوره از لحاظی آسیب ،به سخن دیگر

نها بپرسیم در چه حالتی و با افی است از آکنیم چطور ممکن است افراد از چیزی اسطوره ساخته باشند ک

زودی خواهید فهمید افرادی که به کشند. بهکنند و از آن دست میچه شواهدی به آن اسطوره شک می ارائۀ

گاه و با هیچ مدرک و سند و استدالل عقالنی دست از آن باور نخواهند هیچ ،ای دارندچیزی باور اسطوره
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سطوره شده یک حزب، یک دولت، یک فرد، یک مذهب و یا یک مرام فکری کشید. فرقی ندارد آنچه که ا

 عقلی تضعیف نخواهد کرد. ۀکدام را تجرباست؛ مهم این است که هیچ

اند ارتعب ،فاشیسم به کار گرفته شد مدرن  ۀ چهار تکنیک اصلی که در ساخت اسطور ،به نظر کاسیرر

 از:

معنا و هم  رساندن   تباط و تفاهم شود. زبان هم خصلت  اراز ای که مانع زبان به گونه . دستکاری  1

، شودآن می جایگزین   عاطفی   رنگ و زبان  کم توصیفی   عواطف را دارد. زمانی که زبان   تحریک   خصلت  

رد. توان بحث عقلی و منطقی کتر میتوان احساس تنفر و تحقیر و بدگمانی را گسترش داد و سختبهتر می

ان عاطفی را در جامعه تر زبکرد که راحتها کمک میارتباط جمعی به نازی هایبدیهی است رسانه

 .(413-411همان: ) گسترش دهند

خصوصی و عمومی از میان برود. کاسیرر معتقد است  زندگی   میان   عمال تا مرز  کردن ا  . مناسکی2

 ،فرد به مسلک و مرام جمعیشدن عمومی و وابسته از طریق تظاهرات   ،زندگی شدن  چیز مانند مناسکیهیچ

 نوع   ،برای مثال .( 414-413: همان) ما را از بین ببرد فردی   ولیت  شخصیت و مسئ تواند احساس  نمی

نه و نشا ،کردندای که برگزار میهای آنان یا مناسک ویژهونیفورمیها یا آرم و نشانه و نازی فرستادن  سالم

چیز بیش گوید هیچکرد. کاسیرر میآل اخالقی میهای ایدهتصاویر ملموس نیک و بد را جایگزین ارزش

ا را م انتقادی   تمیز   ۀقضاوت و قو تواند نیروهای فعال، قدرت  ر و مناسک نمیاین شعائ از اجرای یکنواخت  

 .(414همان: ) ما را از بین ببرد فردی   ولیت  شخصیت و مسئ ندازد و احساس  اکار بی از

در  آنها، برای اینكه جاینیک و بد به ملموس   تصاویر   آل و نشاندن  های ایدهارزش ۀهم بردن  بین. از3

های جای ارزشسوم این است که به تکنیک   ۀداوری وجود داشته باشد. خالصپیش و گیریمورد همه تصمیم

ها و ا با ارزشهها و رفتارکه پدیدهجای اینگیرد. بهعینی و ملموس )کانکریت( قرار می مصادیق   ،آلایده

ای در یک تکنیک اسطوره ،های اخالقی سنجیده شوند و آنچه هست با آنچه باید باشد مقایسه شودآلایده

 ش  سنج معیار   ،شود و پدیده و رفتاری که اسطوره شده بودمی ید باشد با آنچه هست یکی دانستهآنچه با

 معیار   های اصیل  جای اینکه ارزشدر نازیسم به ،گیرد. برای مثالهای اخالقی قرار میآلها و ایدهارزش

شود. با این تکنیک معنای ارزش های اخالقی میآلایده معیار   آریایی   نژاد  ۀ اخالقی و هنجار باشند، اسطور

 .(358 -340: همان) دهد خوب و اخالقی استی انجام میشود؛ آنچه نژاد آریایوارونه می

 دولت   محض در برابر   شدن  تسلیم غایی   که توجیه   ،«سرنوشت» ۀمنزلبهزمان و تاریخ  مجدد   . تفسیر  4

شود که در آن توتالیتر باشد. در این تکنیک برداشت از زمان و تاریخ به برداشتی تقدیرگرایانه تبدیل می

اند تهدرستی دریافجدید به سیاستمداران  »نویسد: بر آینده حاکم است. کاسیرر می گویی از امور سیاسی  پیش

محض.  توان به جنبش درآورد تا با نیروی مادی  تر میآسان مردم را با نیروی تخیل   های عظیم  که توده

همین تکنیک بود  .(419 :)همان «سیاسی است رهبری   جدید   ساسی در فن  ا عنصر   گویی  گویی یا غیبپیش

شمنان د آلمان سخن بگوید و بحران، فروپاشی و نابودی   ملت   کرد تا همیشه از تقدیر  که به هیتلر کمک می

 بینی کند.را همچون یک غیبگو پیش

 دو تکنیکو د، نکناندیشه و عمل را محدود می خالقیت   نخست   دو تکنیک   ،شودطور که مالحظه میهمان

نازی و ایتالیای  ن  آلما دوران   د. مارسل موس با اشاره به وقایع  نشوخالق می اندیشه و عمل   جانشین   دوم

کردیم جوامع مدرنی که از قرون وسطی بیرون آمده بودند بینی نمیگاه پیشما هیچ»گوید: فاشیست می

آسانی به جنبش درآیند. چنین بازگشتی های خود مسحور شوند و بهتوانستند مانند بومیان استرالیا با رقصمی
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های جمعی بر بازنماییۀ ر نکرده بود. منظور موس سلطگاه به خاطر ما خطوابتدایی هیچ جوامع   به وضع  

 .(همان)« شدها دیده میها یا کمونیستهای فاشیستتفکر و رفتار افراد بود که در مناسک و راهپیمایی

 

 نمای ذهن  روشنفكر  ایرانی : آئینۀ تمامساختار ذهن ابتدایی ازبرول لوسین لویبحث 

جامعۀ ایران مفید دانسته و به ترجمۀ یكی  آرائش را در تشخیص  مسائل   یكی دیگر از اندیشمندانی كه موقن

 صاً،، مشخموقناست.  ، از پیروان مکتب امیل دورکیم،برولهمت گماشته است، لوسین لوی آنها از مهمترین  

و  ،طور اعمبه ،ایران ۀجامع حال   وصف  را  «منطقیپیش»یا  «ابتدایی ذهنیت  »دربارۀ  بروللوی نظرات  

« ۀماندکارکرد ذهنی در جوامع عقب»کتاب و در همین راستا،  داندمی ،طور اخصبه ،ایران روشنفكران  

 .ه استدراو را ترجمه ک

ه میدانی ک اطالعات   مجدد   کند با تحلیل  تالش می ،ای نزدیک استقاره ۀکه به سنت فلسف ،بروللوی

ابتدایی برسد. او به  جوامع   مردم   ذهن و فرهنگ  به شناخت بهتری از ساختار   ،اندشناسان فراهم کردهمردم

های منطقی یا عرفانی است که در آن بازنماییذهنیتی پیش ابتدایی   جوامع   رسد که ذهنیت  ه میاین نتیج

 و فردی بسیار ضعیف مستقل   نقش بسیار پررنگی دارند و تفکر   (collective representations)جمعی 

 collective) «جمعی   آگاهی  » مفهوم   ۀکنندتداعی برول« های جمعی  بازنمایی»مفهوم نارس است. 

consciousness)   همتای کلیت و فشارهای جمعی بر فردیت تکیه بی دورکیم است که در آن به قدرت

های مشترک میان افراد جمعی نظامی اخالقی و اجتماعی شامل احساسات، باورها و ارزش شود. آگاهی  می

 های جمعی  گذارد. بازنماییهمچون نیرویی مستقل بر او تأثیر می ،که خارج از اختیار فرد است جامعه

 افراد   ۀبه همافراد نیست و خود را  ها وابسته به وجود  آن مین ویژگی را دارد؛ یعنی وجود  ه نیزبرول لوی

 کند.جامعه تحمیل می

خاص اش ۀبلکه در تصاویر و اراد ۀ علت و معلولی و با مفاهیم،علیت را نه در رابط نظام   ابتدایی   ذهنیت  

شود و در آسمان به ابر علت باران این نیست که آب بخار می ،از نظر ذهن ابتدایی ،بیند. برای مثالمی

 این است که خدای باران توانسته خدای خشکسالی ، بلكهشودشود و بر اثر سرما به باران تبدیل میتبدیل می

ثیر أآسانی در آن تتواند بهرا شکست دهد. ذهنیت ابتدایی در مقابل تجربه مصونیت یافته و تجربه نمی

کند. طبق این عمل می (The Law Of Participation) «قانون آمیختگی»اساس  ذهن ابتدایی بربگذارد. 

 دارای ذهنیت   فرد   احد هم خودش و هم چیز دیگری باشد. این وضعیت  تواند در زمان وهر چیز می ،اصل

د هم خودش تواننمییک چیز  علمی . برای یک ذهنیت  ب(1389)موقن،  کندابتدایی را دچار تناقض نمی

این شیوه  .خودش بداندتواند خودش و هم غیرهم می یک چیز را اما ذهنیت ابتدایی  باشد و هم غیرخودش، 

ناشناخته است، با ذهنیت علمی  یاری است، برای فردکه چگونه ذهنیت ابتدایی قادر به انجام چنین ک

ها خواص جادویی ودات و پدیدهو موج توان به اشیاءموضوع که چگونه می همچنان که او از درک این

اش طوطیان سرخ قبیله یکند که خودش و اعضاابتدایی ادعا می است. وقتی که فرد   نسبت داد، عاجز

شوند، همچنان که بدان معنا هم ها پس از مرگ طوطی سرخ می، این ادعا بدان معنا نیست که آنهستند

شود که  تواند مدعیاست که بپذیریم کرم ابریشم میمثل این  اند، بلکهنیست که اعضای آن قبیله مسخ شده

واقعی  همانی  دهند، بلکه آنان به اینخود می نام یا نسبتی نیست که اینان به م هست! طوطی  سرخپروانه ه

 سرخ! اند و هم طوطی  هم انسان طور همزمانهمیان خود و طوطیان سرخ معتقدند. آنان ب

ین دبرول ب ۀابتدایی در نظری کاسیرر یا همان ذهنیت   ۀی در نظریااسطوره های تفکر  برخی از ویژگی

 :کنندبندی میمقدس و نامقدس تقسیم جهان را به دو بخش   مذهبی   ای و تفکر  تفکر اسطوره (1شرح است: 
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ت علی (2نیروهای الهی در برابر نیروهای اهریمنی و شیاطین.  ،شر برابر خیر در ،برابر تاریکی نور در

ای نوعی دست پشت هر پدیده یک شخص است. ذهنیت ابتدایی در ۀاراد ایذهنیت ابتدایی یا اسطورهدر 

 -تواند دست خدایان، شیاطین، جادوگران و برای روشنفکران شرقیبیند که این دست غیبی میغیبی می

د. ناجادوگراند که آمریکا و انگلیس نیز تجسم اهریمنان یا آمریکا و انگلیس باش -اعم از چپ و راست

 .(1389 ،)موقن گونه استهمین -اعم از سکوالر و مذهبی -ذهنیت روشنفکران ایرانی

عصر قهرمانان یا  (٢ ،دوران خدایان (١تاریخ انسان از سه مرحله گذر كرده است:  ،از نظر ویكو

ط در قالب انسان ابتدایی فق ،ها یعنی عصر خرد و تمدن. از نظر ویكوعصر انسان (٣ ، وعصر بربریت

 موضوع برای ما محال است كه اجسام  كردن این بود. باور« شعری»ۀ تفكرش اندیشید و شیوتصاویر می

شخصی  ،در نظر آنان ،توفنده ژوپیتر است. آسمان اما رومیان اعتقاد داشتند كه آسمان   ،ارواح باشند

اما آنان در محسوسات مستغرق بودند. آنان  ،اندیشیمطور انتزاعی میآفرین بود. ما بهالجثه و وحشتعظیم

تی یعنی وق ،پنداشتندها را اشخاص میبودند. آنان علت پدیده دخو هیجانات   در حسیات و زندانی   غرق كامالً 

د كردنگشتند. گاهی اوقات آنان حتی ادعا میبه دنبال شخص می ،آمدندای برمیوجوی علت پدیدهبه جست

 ژوپیتر بودند واقعی   سخنان   ،یعنی تندر و آذرخش ،اند و آن عالیم طبیعییدهكه موجودات آسمانی را د

 .(1383 ،)موقن

 ،کافی است بگویم ذهنیت ابتدایی»نویسد: می ند،هایی که پس از مرگش منتشر شدبرول در یادداشتلوی

ابتدایی  که ذهنیت   ستدین معنابودن بعرفانی دارد. عرفانی ویژگی   ،جوامع وجود دارد ۀکه کماوبیش در هم

 آمیختگی در ذهنیت ابتدایی، و شایداست. اساس آمیختگی  و عملش بر ،جمعی تابع هیجانات و احساسات  

 بخش  انتظام اصول   متقابل   ۀای متمم و شاید وزنامر اساسی باشد. آمیختگی وزنه، انسان مدرن   هم در ذهن  

- 78: 1389)موقن،  پذیردناپذیر را میپروایی امور سازش هیچبی ابتدایی منطقی است. ذهنیت   تفکر  

83). 

 روشنفکران   گوید، نگارنده در آثار و سخنان  ذهنیت ابتدایی می ۀبرول دربارچه را لویآن»گوید: موقن می

اند ردهنباما آنان پیتان خواهد داد! گویند تاریخ نشانوار به یکدیگر میایرانی مشاهده کرده است. آنان طوطی

روشنگری ظهور  ۀتاریخی در دور های تاریخ یا تجربه نیست. آگاهی  آنان پذیرای درس منطقی  که ذهن پیش

 ای  اسطوره ذهن   رسد. سرنوشت  به کمال خود می ،شودکه قرن تاریخ نامیده می ،کند و در قرن نوزدهممی

برول چه لویکند. آننفوذ نمی تاریخی بدان آگاهی   ،از این رو زمان و ضدتاریخی است؛ایرانی بی روشنفکر  

های روشنفکران سخنان و نوشته داند، نگارنده درآن می ۀابتدایی را زیر سیطر ۀاندیشنامد و آمیختگی می

 ند  روشنفکر ایرانی پایب ۀاندیشمشاهده کرده است.  -اعم از روشنفکر سکوالر و روشنفکر دینی -ایرانی

ویژه در هب، کند. این ذهنیت هم در غربیست، بلکه از قانون آمیختگی پیروی میتناقض ن امتناع   اصل  

با نهضت رنسانس و جنبش روشنگری، این  اما در غرب، و هم در شرق حاکم بوده است. قرون وسطی

 ،برولشرق هنوز هم دست باال را دارد. )لوی ولی در ؛دهدکم حاکمیت خود را از دست میذهنیت کم

 (مترجم ۀم: مقد1389

 

 پاسخ به منتقدان روشنگری

ك وجود یی به نام دولت سكوالر یا دولت الئدولت چیز تشكیل   در آغاز  »گوید: موقن با استناد به کاسیرر می

دولت اعالم كرد كه این ادعا كه  های قرون وسطایی  برابر نظریه نداشته است. اما نیكولو ماكیاوللی در

تنها پوچ بلكه كفرگویی است. سیاست با خدعه و نه ،اندپادشاهان از جانب خداوند به فرمانروایی رسیده
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سكوالر  دولت   ۀنیرنگ و سركوب سروكار دارد و این كارها دور از شأن خداوند است. با ماكیاوللی نظری

د. دانستنسولینی و لنین و استالین و مائو مقام خود را مقدس میگذارد. هیتلر و مووجود می ۀپا به عرص

آنان به  هایپنداشتند. انتقاد از برنامهناشدنی و نقدناپذیر میاینان نیز كالم خود را مانند متون مقدس نقض

این توان می .(ibna.ir) «های كار اجباریاعزام به اردوگاهالحاد و كفرگویی بود و سزایش مرگ یا  معنی  

رنو و هورکهایمر ومدرن و حکومت دینی را در کنار نقدهای آد ی در تحلیل دولترر و ماکیاولسخنان کاسی

های فاشیستی دولت رنو و هورکهایمر هم از برآمدنوقرار داد. هرچند آد« دیالکتیک روشنگری»در کتاب 

مل، صنعت فرهنگ بدون ع پوزیتیویسم، علم نگری  ی، اما نقد آنها به جزئها ناراحت بودندگری آنو وحشی

فعال ندر نهایت به نقد خردگرایی، دموکراسی و تمام دستاوردهای روشنگری انجامید و ا   و عقالنیت ابزاری

: نویسدیا رویای بازگشت به دوران قبل از مدرن را به خواننده القا کرد. استوارت هیوز در این مورد می

ن بود آنا رنو و هورکهایمر این اعتقاد راسخ و تدریجی  وتفکر آد ۀترین جنبهندهدتکان ترین و ضمناً بدیع»

رنو وآد .(171: 1376 ،)هیوز «ۀ هجدهم استسد روشنگری   نهضت   بالفصل   بیستم فرزند   قرن   که بربریت  

ه کدانستند رد ابزاری میروشنگری و محدودشدن عقالنیت به خ و هورکهایمر جهان را آغشته به بیماری  

دیدند این فاشیسم است که روشنگری و مدرنیته را به ها نمیانسان باشد. آن شوم   رسید سرنوشت  نظر میه ب

رحمانه، بی رهبرانش فردگرایی   ۀکه فلسفدرحالی»کسب قدرت، کنترل و استثمار طبیعت محدود کرده و 

 «کندگرایی را تجویز میتکلیفی و گرایی، خردگریزها کلمندگرایی است، برای تودهخردگرایی و فایده

حال توسعه  در رنو و هورکهایمر برای جوامع  وآد افکار   خوبی خطرات  موقن به .(215: 1395 ،)بونکه

کند یتصور م ،اندگوید که اگر خواننده نداند که نویسندگان این کتاب مارکسیست بودهکند. میرا بازگو می

پنداشتند که مدرنیته و فیلسوف میهل مدعی است که این دشترنیو زاند. ها نوشتهکه این کتاب را فاشیست

د مظهور نازیسم نیز باید پیا کردند کهفکر می ،بنابراین .و فقط دستاورد روشنگری استیکی است 

ضدروشنگری است نه روشنگری. شترن سنت   روشنگری باشد. به ذهن این دو نرسید که نازیسم محصول  

 نی برمبت ۀیکی مدرنیت گوید:، از دو نوع مدرنیته سخن می«سنت ضدروشنگری»با عنوان  شهل در کتاب

 و دیگری ،خردورزی و فردگرایی که دکارت، جان الک، مونتسکیو، روسو و کانت نمایندگان آن بودند

سون و سورل آن را تبلیغ میغریزه، احساس و اسطوره که هردر، ویکو، نیچه، برگمبتنی بر  ۀمدرنیت

 .(1393 ،)موقن کردند

 

 محروم از خودبنیادیروشنفكر ایرانی، 

 ۀاین است که هنوز از دور -مذهبی و سکوالر ،اعم از چپ و راست -یکی از مشکالت اندیشمندان ایرانی

اند. فرقی ندارد که این صغارت را با پرستش چه اند و شهامت اندیشیدن پیدا نکردهصغارت خارج نشده

 .کردن ندارندمهم این است که خودشان جسارت اندیشیدن و انتخاب ؛کنندمتن، اندیشمند و یا مکتبی بازگو می

الطون، مولوی، این دیگران افكه  کنند؛ فرقی نداردبسته نظرات دیگران را تکرار میچشم ،به همین دلیل

 باشد.دیگری  كسفوکو یا هر  مارکس، مونتسکیو،

توانیم راحتی میبه ،توافق داشته باشیم آن اصلی   مسائل   کنیم و بر سر  خودمان نگاه  ۀاگر به شرایط جامع

مهمترین ه كیم تر است. اگر قبول کنما مناسب ت فعلی  برای وضعی   كه نظرات کدام اندیشمندانتشخیص دهیم 

نکردن حقوق فردی گرایی، رعایتخردگریزی، شهودگرایی، عاطفه ،یک قرن گذشته طی ،ما ۀجامع مسائل  

نشدن فرهنگ مدارا و تکثرگرایی، پانگرفتن پذیرش اراده و خواست عمومی، حاکم و شهروندی، عدم

 دمسیاسی و دینی، ع مداری، استبداد  قانون تفکیک قوا، ضعف   سیاسی، عدم نیافتگی  دموکراسی، توسعه
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افرادی  ۀاندیش طور حتم با نشر  آنگاه به ،است از این قبیل عمومی، تبعیض و نابرابری و ۀحوز گیری  شکل

ی، بیکن، دکارت، ولتر، دیدرو، الک، روسو، مونتسکیو، کنستانت، کانت، میل، کنت، دورکیم، مانند ماکیاول

توان برای این مسائل راهکار یافت تا تبلیغ هابرماس و رورتی بهتر می ،رسونزپوپر، آرنت، برلین، پا

ی هانوشته»گوید: لین میرنو. وُ و، برگسون، اشمیت و آدافرادی مانند هگل، ُبدن، نیچه، هایدگر ۀاندیش

دند. فته بوراندیشمندان فرانسوی مانند دریدا، فوکو، دلوز و لیوتار از سخنان نیچه در ضدیت با تمدن الهام گ

ه طبیعی دانستند. البتها مانند اخالق، حقیقت و زیبایی را پوچ میواالترین ایده این افراد، به پیروی از نیچه،

به  ،در زمان ناامیدی ،سرخورده شده بودند 60 ۀده جنبش   سیاسی   بود اساتید دانشگاهی که از شکست  

 .(Wolin, 2004: 8) روی خوش نشان دهندنیچه  ۀشکنانهای سنتتوصیه

برخی  ،در اروپا 60 ۀهای دهجنبش از جمله شکست   ،حال این پرسش مطرح است که اگر به هر دلیلی

 چه دلیلی دارد که اندیشمندان ایرانی هم همان ،ادندمدرنیستی تمایل نشان دپست این قاره به افکار   اندیشمندان  

یچه، در ایران نقد عقالنیت و دموکراسی با استناد به ن ،سفانهأکنند؟ مت تبلیغافکار را با شدت و حدت بیشتر 

ی، بیکن، دکارت، ولتر، آرنت و برلین نشانأکید بر ماکیاولبیشتر از ت ،رنو، دریدا و لیوتاروهایدگر، آد

الئو، الک وآگامبن، ارنست وافرادی مانند جورج ۀافکار و اندیش افراد است. واقعاً  روشنفکری   ویژگی   ۀدهند

چه اندازه در  ،شوندهای جدیدی که هر روز رونمایی میلویناس، آلن بدیو، نوربرت الیاس و چپ ایمانوئل

افکار گروه  ۀهم ۀ مامنظور این نیست که برای جامع ،ما کاربرد دارند؟ البته ۀجامع اصلی   مشکالت   حل  

ه در مورد عملکرد و نظر نیچ ،طور حتمهب .های گروه دوم نامناسب و ناکارآمد استاول درست و اندیشه

و  دموکراسی ازبهتری به ما بدهد؛ اما آیا نقد نیچه  تواند درک و شناخت  حقیقت می نقش قدرت در تعریف  

رای داند بآیا تحقیر و تبعیضی که علیه زنان روا می ؟شوداستبداد منتهی نمی ی عمومی به تقویت  أحق ر

رنو وهورکهایمر و آد« شخصیت اقتدارطلب» ۀنظری ،تیببهتری به دنبال دارد؟ به همین تر ۀما آیند ۀجامع

رایی و گها به علمآن بسیار مفید است؛ اما حملۀ آن و مبارزه با مفاشیس گیری  شکل چگونگی   برای تحلیل  

د  خوحال توسعه خواهد کرد؟ نباید فراموش کنیم که در  در های روشنگری چه کمکی به یک کشور  آرمان

وه های گرافکار و اندیشه تحقق   برآیند   موجودی است که وضع   اصالح   م در حد  انتقادات گروه دو نیزغرب 

یعنی مروجان  ،های اندیشمندان گروه اولکه هنوز افکار و ایده ،نخست بوده است. در جوامع جهان سومی

 دوم و گروه   انتقادی   ر  افکا پرطنین   تکرار   ،حد آرزو باقی مانده است در ،روشنگری و مدافعان مدرنیته

 های آن به کجا خواهد انجامید؟فهلؤتردید در مدرنیته و م

ها آیا آن چیست؟ اندیشه لیف و ترویج  أتو  روشنفکران ایرانی باید از خود بپرسند که هدف آنان از ترجمه

اند؟ یا خود دیده ۀظرفیت و راهکاری برای پاسخ به مسائل جامع ،کنندکه آن را ترویج می اییهدر نظر

دانند و تنها به دنبال رفع نیازهای شخصی خود هستند؟ آیا اگر در مورد میطرح این پرسش را بی اساساً 

 ،اندمونتسکیو نیست و از او عبور کرده افکار   ضرورتی بر تکرار   تفکیک قوا، اصل   رعایت   دلیل  غرب به

ها که برای غربی ،ن استوارت میل در دفاع از آزادیما هم باید از مونتسکیو عبور کنیم؟ آیا سخنان جا

به  برخی روشنفکران غربیاز افتاده شده است؟ اگر ما به تقلید پابرای ما هم بدیهی و پیش ،بدیهیات است

وق ترین حقیا ما در ابتدایی ،حاکمیت اومانیسم استواقعاً ما هم  ۀمشکل جامعآیا  ،کنیممداری حمله میانسان

آن را در شرق  ،ایم و تنها به این دلیل که در غرب نقد اومانیسم پرستیژی برای منتقد داردفردی مانده

 گفتن از مضررات سینمای تجاری  و سخن« صنعت فرهنگ»طرح موضوعی مانند  یا مثالً کنیم؟ تکرار می

رب به هالیود چه اندازه اولویت جامعه ماست؟ آیا طرح چنین مباحثی در خارج از فرهنگ و سیاست غ

 انجامد؟ توجیه سانسور و فیلترینگ نمی
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 حال   رد ،خود ۀشرایط جامع گرفتن  نظربدون تجزیه و تحلیل و در ،ایرانی اندیشمندان   اکثر   ،سفانهأمت

یست در ب« هویت» مبحث   کافی است به طرح   ،هستند. برای مثال مدرنیته منتقد   متفکران   ت  ارنظ تکرار  

 است، نشده« فردیت»ی که هنوز دارای اهامعطرح چنین موضوعی در ج دقت کنیم. آیا واقعاً  اخیرسال 

از  فردیت و دفاع گیری  ما شکل ۀجامع ضروری   نیاز   دگویبه ده سال است که می نگارنده قریباست؟  مفید

)بهرامی  ای دارددهفای و نه اساساً  ،پذیر استدرستی امکانحقوق شهروندی است و طرح مباحث هویتی نه به

دانشگاهیان چپ تالش  ،میالدی 90و  80 هایهدر ده»نویسد: لین میوُ  ،در همین زمینه .(1390کمیل: 

که چنین کنند؛ درحالی ”مشروعیت دموکراتیک“را جایگزین گفتمان  ”های هویتیسیاست“کردند مفهوم 

های حقوقی و هایی که ضمانتهای هویتی در نظامسیاست کردن  کاری پر از تضاد و تناقض بود. مطرح

رسید؛ اما در جوامعی که چنین تمهیداتی وجود نظر میه معقول ب ،شده و پایدار وجود داشتنهادینه قانونی  

د. ها ممکن نبوآمیز  آنمسالمت داد که مدیریت  هایی را افزایش میهای هویتی تنشسیاست گیری  ، پینداشت

 ,Wolin) تهی شدهای هویتی به تراژدی منسیاست کردن  مطرح در بوسنی، رواندا و الجزایر ،برای مثال

2004: xii)برای رندرا دا اند، همین وضعبسیاری از مباحثی که در کشور ما برجسته شده ،سفانه. متأ .

 ۀرجستاندیشمند ب دو ،کنم. ارنستو الکالئو و شانتال موفدیگر اشاره می بحث به یک مورد عینی   شدن  روشن

اقشار و  ها در درک و پاسخ به مطالبات  دموکراتها و حتی سوسیالمارکسیست ناتوانی   ۀچپ، با مشاهد

خصوص بعد از به -طلبانها، دگرباشان و هویتها، فمنیستزیستیمانند محیط -های مختلف جامعههگرو

 ۀتصمیم گرفتند سیاست و رویکردهای چپ را مورد بازبینی قرار دهند و نتیج ،فرانسه 1968 اعتراضات  

منتشر کردند. حاال ببینید چقدر باید ساده« هژمونی و راهبرد سوسیالیستی»در کتاب  1985آن را در سال 

حل  ،هه شد، که در این کتاب ارائالکالئو و موفۀ ما با نسخ ۀجامع اصلی   لوح باشیم که فکر کنیم مشکل  

 ۀیا اگر ادام ،کنداروپایی تأکید می مو نوزده مشود. اگر نگارنده بر اهمیت آثار روشنفکران قرن هیجدهمی

به این دلیل است که مشابهت بیشتری بین شرایطی که آن  ،کندمشروطه را پیشنهاد می روشنفکران   راه  

از دوران شکلكه اگر قبول کنیم  ،مثالد. برای بینایران می ۀجامع فعلی   با شرایط   ،ها شکل گرفتاندیشه

 تفکیک   ما موضوع   کشور   اصلی   یکی از مشکالت   ،کنون قاجار تا ۀمدرن در اواخر دور ملت  -دولت گیری  

 به این نتیجه برسیم که آثار مونتسکیو برای ، طبیعی استقضائیه بوده استۀ خصوص استقالل قوبه ،قوا

 روشنگری. اهداف   تا منتقدان   تر استدرکما بسیار راهگشا و قابل

ده بود که باید برند فرانتس نویمان به این نکته پی حتی در بین اعضای مکتب فرانکفورت اندیشمندی مان

د. ش اش از مکتب فرانکفورتیباعث دوری و جدای ،او های روشنگری پایبند بود و همین مواضع  به ارزش

زادی کید کرد که آأبا انتشار مقاالتی بر این نکته ت ،نیبعد از جنگ دوم جها ،«بهیموت»کتاب  ۀنویسند

آمیز به ای ستایشسیاست است. او مقدمه گرایانه و هر نوع علم  عقلی یا انسان هرگونه عمل   الزم   شرط  

های آن متفکر فرانسوی را فرق بارزی نوشته وجه امتیاز اصلی   ونتسکیو نوشت و در آنم «روح القوانین»

مشهور وی در  ۀو اهمیت نظری ،گذاشتمعرفی کرد که او بین استبداد و هر نوع حکومت دیگری می

توان یاز آن نظریه نم قضاییه را با هیچ چیزی کمتر ۀقو خصوص تفکیک قوا را در این دانست که استقالل  

 ،رنو و هورکهایمروبه تبعیت از آد ،ل روشنفکر ایرانیحا .(131-130: 1376)هیوز،  تضمین کرد

د؟ کنچه کمکی به وضعیت موجود کشور میاین شدن علم و پوزیتیویسم بپردازد، به نقد اسطوره وقفهبی

 شمندان  فالسفه و اندی ۀکلی به نفی   ،اندرنو و هورکهایمر کردهوبه شکلی که آد ،سمیجز اینکه نقد پوزیتیو

ود؟ شمنجر  -سکیو و کنت گرفته تا پارسونز و پوپرتاز مون -و علمای علوم انسانیروشنگری  مدافع  

ذكر البندی فوقطبق تقسیم -رنو و هایدگر چیست؟ آیا جز این است که بایدونیچه و آد نظریات   خروجی  
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 ،ومد کنار بگذاریم و به عصر ،ستاگرایی و پوزیتیویسم که عصر علم را، سوم در تاریخ بشر ۀدور -ویكو

آیا جز این است که اگر  گردیم؟، بازیعنی عصر اسطوره و خدایان ،اول ۀیا دور ،یعنی عصر قهرمانان

علمی  ۀامروز هم برخی افراد هر روز سخن از مرگ یک رشت زی هایدگر گفته علم و فلسفه مرده،رو

دهد ینشان م سیدحسین نصرۀ آثار افرادی مانند شوند؟ مطالعدهند و خواستار برگشت به عصر تحجر میمی

 «خرد جاویدان»بازگشت به سنت و  ۀاند و برای مردم ایران نظریهاست در آمریکا آرمیدهافرادی که سال

رسد حتی حاضر نیستند هموروئیدشان را با دانش و امکانات سنتی و نوبت به خود که می ،کنندتجویز می

 !وطنی درمان کنند

موضوعات را این  است، ای که در آن زیستهاساس شناخت از جامعه اهمیت موقن در این است که بر

 ،های او در ایران بودندکه افرادی مانند فردید مروج اندیشه ،مطرح کرده است. موقن در نقد هایدگر

ونگر، رنست یتوان از اشخاصی مانند اسوالد اشپنگلر، المانی میآ انقالبی   کاران  در میان محافظه»نویسد: می

وایمار نقش داشتند  جمهوری   کردن  اشمیت و مارتین هایدگر نام برد. اعضای این گروه در سرنگون کارل

نازیسم به آن پیوستند و از هیتلر حمایت کردند. نظر آنان این بود که غرب بر اثر جنبش  جنبش   و با ظهور  

یخی را بر عهده دارد که با پیماید و فقط قوم آلمانی این رسالت تارروشنگری و مدرنیته راه انحطاط می

 آمریکایی و هم با کمونیسم روسی مبارزه کند. آنان نیچه را رهبر   داری  این وضع مقابله کند و هم با سرمایه

ۀ خود راه را برای ظهور ابرمرد باز کرده است؛ شناختند، زیرا معتقد بودند که نیچه با فلسفخود می فکری  

هایدگر، نازیسم و » ۀموقن در مقال .(25: 1397 ،)موقن «داشت مردی که فراسوی نیک و بد قرارابر

 ۀپشتوان ،های عصر روشنگریچگونه هایدگر با ضدیت و تمسخر ارزشكه دهد نشان می« مدرنیسمپست

رای چگونه ب ،های ارتدوکسها و مارکسیستفکری و فلسفی بر ظهور نازیسم را فراهم کرد و کمونیست

برای برداشتن  حل نهایی  ها متحد شدند و راهبا فاشیست ،پارلمانی دموکراسی  تقابل با لیبرالیسم و حتی سوسیال

 گرفتن هیتلر دانستند.داری را در قدرتفرهنگ بورژوایی و نظام سرمایه

و « فس و نفسانیتن» ۀواژیا رضا داوری با کلید« نسناس»مز وقتی کسانی مانند احمد فردید با اسم ر

چند نفر از این دستاورد عصر روشنگری دفاع ، کردندطور مستقیم به اومانیسم حمله میهدیگران ب

اما  !کردند؟ از این نکته بگذریم که فردید جز تحریف سخنان اشپنگلر و هایدگر کار دیگری نکرده استمی

یک یادداشت آخوندزاده  ۀاندازو نراقی به ،دمانهای امثال فردید، نصر، شایگان، شاها و نوشتهآیا تمام گفته

، ای که در جامعه ما کاربرد داشته است؟ واقعاً  ۀخان برای جامعو ملکم ت، انواع ببیکن تعبیربه گرفتار 

کردن و شک و صغارت باقی مانده و شهامت اندیشیدن ۀدر دور ،کانت ۀبه گفت ،است و یا های ذهنی

تئوریک هم  اً خودبنیاد چه ضرورت و ارزشی دارد؟ حتی از منظر صرف رد  خ، حمله به کردن را نداردنقد

 هایهخرافات و هیجانات مطرح کرد؟ در ده اسیر   ۀنیافتتوسعه ۀتوان چنین رویکردی را در یک جامعآیا می

ایران در دست خردستیزان و افراد ایدئولوژیکی مانند فردید و شایگان و  که فضای روشنفکری   50و  40

 دموکرات در ایران وجود داشت؟ -های لیبرالعقالنیت و ارزش حامی   چند روشنفکر   ،جالل و شریعتی بود

 

 یایران روشنفکری  موقن و دو انتقاد از 

موضوع  :دو موضوع اساسی را مطرح کرده است ،ایرانی موقن در بحث روشنفکری  كه رسد نظر میه ب

 ذهن   ساختار   شناسایی   ،برول و کاسیرر شکل گرفتهآثار لوی ۀثیر ترجمأاول که بیش از همه تحت ت

ها توجه بینیها و جهانذهنیت ۀما به مسئل ۀکنون در جامع تا ،سفانهأمت»گوید: روشنفکران است. موقن می

ۀ ما بوده است؛ چون این ذهنیت ای بر جامعاسطوره ذهنیت   به دلیل حاکمیت  توجهی یکی نشده است. این بی
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های دیگر برایش مطرح نیست؛ و علت دیگر، پیشمحصور است و چیزی به نام ذهنیت یا ذهنیتخود

ویژه با ظهور ها بوده است. بهآن ۀما رواج داده، که خود نیز زیر سلط ۀهایی بوده که چپ در جامعداوری

ها ذهنیت ۀکشورها، مسئل همه بلکه در محافل روشنفکری   فقط در ایرانسم و اعتقادات کمونیستی، نهکمونی

ها خاطر ستایشی که کمونیستکنار نهاده شد و به ،اقتصادی است زیرساخت   عنوان چیزی روبنایی که پیامد  به

آنان مورد  فکری و ذهنی   گی  حتی عقب ماند ،کردنددست جامعه میروشنفکران از طبقات محروم و فرو و

 .(مترجم ۀ: مقدم1389 ،برول)لوی شدو عقالنی می فت و توجیه علمیگراحترام نیز قرار می

ری ساختا -از چپ و راست گرفته تا مذهبی و یا سکوالر -ایرانی را روشنفکران   ذهنیت   موقن ساختار  

جالل  زدگی  غرب» ۀآید. مقالهای فکری کنار میناسازگاریها و راحتی با تناقضداند که بهای میاسطوره

برای اثبات چنین رویکردی نگاشته شده است. موقن نشان  ،«اینمای ذهنیت اسطورهینه تماماحمد: آئ آل

متناقض  ها و موضوعات کامالً دهد که پدیدهچگونه به او اجازه می آل احمد ای  ذهنیت اسطورهكه دهد می

ا هم ترکیب کند و هیچ تضاد و تناقضی حس نکند. موقن در توصیف اینکه چرا ذهن راحتی برا به

ی طبقات ۀمبارز ۀمارکسیسم نیز جامعه را صحن»نویسد: داند میای میروشنفکران جهان سومی را اسطوره

داند که در این مبارزه یک طرف پرولتاریا قرار دارد که همان اهوراست و در طرف دیگر بورژوازی می

 کلی روشنفکران جهان سومی وقتی از امپریالیسم وطورهها و باست که همان اهریمن است. کمونیست

)موقن،  «زنندخدایان و شیاطین حرف میۀ در واقع دارند دربار گویند،های جاسوسی سخن میسازمان

1378). 

 ای  اسطوره های ذهنیت  برول و کاسیرر یکی از مهمترین ویژگیموقن با استناد به نظرات لوی

 اعتنایی  البته بی ،برولهای لویداند. طبق آموزهها میاعتنایی به تناقض در افکار آنبیایران را  روشنفکران  

زن اسکیموها در توضیح داستان آفرینش گو به آن نیست. مثالً  نبردن  ابتدایی به تناقض به معنی پی ذهنیت  

این جانور، شلواری از پوست گوزن پوشیده بود. اما  ای  اسطوره مادر گوزن، یعنی آفریدگار  »گویند: می

 یابد که در این اسطوره تناقضکنند، او نیز درمیگویی جلب میهنگامی که توجه اسکیمو را به این تناقض

چنین شلواری وجود داشته  ،وجود دارد. زیرا چگونه ممکن است پیش از آنکه گوزن پای به جهان گذارد

ناقض بردن به این تما پییابد، اگرچه او آن را درمی ،کننداین تناقض را به اسکیمو گوشزد میباشد؟ وقتی 

بر اساس همین قانون  .(62: 1389)موقن،  «شودۀ مذکور نمیاعتقادش به اسطور رفتن  میاناز موجب  

ها صورت آنکند که بهبا پوشیدن پوست بعضی جانوران یقین حاصل می ،آمیختگی است که فرد ابتدایی

او را  کند تمام نیروهای ذاتی و حیاتی  کردن آن احساس میدرآمده است، یا با کندن پوست دشمن و به تن

 .کسب کرده است

تناقض نیست، در آثار نویسندگان ایرانی مانند آل احمد  امتناع   اصل   این موضوع که ذهنیت ابتدایی پایبند  

 ای« دینی نواندیشی  »که یکی از داعیان هم، ریم سروش حتی عبدالک آشکار و مشهود است. و شریعتی

وپر پ عرفان مولوی را با نئوپوزیتیویسم   ،خود منطقی و عرفانی  در ذهن پیش ،است« دینی روشنفکری  »

 اکنون پرچم جنگ با سکوالریسم   وا ساز باشد.برایش مسئله« آمیختگی»آنکه این بی !سازش داده است

فی کارل پوپر فلس سکوالریسم   ن  د یکی از بارزترین نمایندگاآنکه متوجه باشبی است، افراشتهفلسفی را بر

اعم  -ذهن روشنفکران ما .ناتوان از درک چنین تناقضاتی است سروش منطقی  پیش بینیم که ذهن  می است.

ده است ۀ ما آن را به آنان القا کرجامع های جمعی  مدرن که بازنماییذهنی است پیش -مذهبیو  از سکوالر

های سمبلیك علم و هنر، برخالف جهان ،ایجهان سمبلیك اسطوره»کند: موقن اضافه می .(1389)موقن: 

های به دیگر جهان ،از این رو ؛مطلق است حقیقت   داشتن   جو و انحصارطلب است. اسطوره مدعی  سلطه
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شد، هیچ استدالل  اسطوره د  آنها را دارد. وقتی ذهن كسی منقا نابودی   شود و قصد  ور میسمبلیك حمله

تن است. ینهای منطقی و علمی روئابر استداللنیست. اسطوره در بر آنمنطقی قادر به رویارویی با 

 .(ibna.ir) «طول تاریخ بشر سندی بر این مدعاستهای عقیدتی در جنگ

هر قومی  تاریخ  »گوید: کید دارد و از قول شلینگ میأها در ساختن جامعه تموقن به نقش اسطوره

داند كه افراد را به هم اسطوره و دین را مانند چسبی می [شلینگ]های آن قوم است. او پیامدهای اسطوره

 دین در میان   كنند. اسطوره در میان اقوام بدوی همان نقشی را دارد كهچسبانند و آنان را متشكل میمی

به  آن نیست و موقن همیشه یید  أت ها به معنی  قش اسطورهکید بر نأالبته این ت)همان(.  «پیشرفته دارد اقوام  

اسطوره جهان »نویسد: می اوامعه بوده است. ای در جاسطوره ذهن   منفی و تخریبی   آثار   دادن  نشان دنبال  

كند. ظهور یك را به مقدس و غیرمقدس، به اردوی دوست و دشمن و اردوی خودی و غیرخودی تقسیم می

ب موج ،ها و مشكالت اجتماعی را به دشمن خیالی یا حقیقی نسبت دهدنارسایی ۀكه هم ،رهبر كاریزماتیك

ها دچار این پندار شده بودند كه باید دنیا نازیسم، آلمانی ۀشود. در دورپرستش او از سوی باورمندانش می

كشیدن اما دست ،بودها نآلمانی هیتلر هم دچار چنین توهمی بود. تسخیر جهان در توانایی   را بگیرند. خود  

 زد. مفهوم  سرنوشت حرف میای نیز برای باورمندانش غیرممكن بود. هیتلر همیشه از از چنین اسطوره

شد رده باطور رقم خوپنداشت كه سرنوشت ایند هیتلر میای است. شایترین مفهوم اسطورهكهن سرنوشت

 ها مطیع  . نازیتاریخها ای كمونیستها سرنوشت بود و خدهان را تسخیر كند. خدای نازیكه آلمان ج

ای اسطوره ذهن   دهد که تحلیل  موقن نشان می)همان(. « ها مجری  حكم  تاریخسرنوشت بودند و كمونیست

شناسان او با استناد به افکار مردم .طالبان و داعش هم مفید است ۀعمال وحشیانا   دادن  حتی برای نشان

ر میان اما هن پرستی همین است.بت اساس  ویرش تفاوتی قائل نیست. با تص ءاسطوره میان شی»گوید: می

گذارد و گاهی و تصویر آن تمایز می یك شیءو تصویرش تمایز قائل است. دین گاهی اوقات میان  ءشی

دانند و ها را بت میها و نقاشیها آثار هنری مانند مجسمهداعشی ،نمی گذارد. از این رومایز ها توقت

 یدن  بركش هایی كه سبب  ولی اسطوره ،زنند. شاید داعش از لحاظ نظامی سركوب شودآنها می دست به نابودی  

« دتا دوباره در آینده سر بلند كننهیچ چالش فكری، خواهند ماند بر جای خود بی ،اندها شدهداعش و داعشی

 )همان(.

 کیدی است که بر ضرورت  أت ،هایش مطرح کرده استها و مصاحبهکه موقن در نوشته یدومین موضوع

ویژه از به اوها و دستاوردهای عصر روشنگری مانند عقالنیت، آزادی و سکوالریسم دارد. ارزش اهمیت  

 ۀای که به اندازدر جامعه ،ندکوبآثاری که مدرنیته را می ۀهای ضدعقالنی و عطش ترجمحجم عظیم گرایش

 آثار   ۀترجم با گالیه از عدم   اوکند. سف میأاظهار ت ،کافی اسیر هیجان و خرافات و بندهای سنت است

ده ما رسوخ کر روشنفکران   اندیشی چنان به مغز استخوان  تاریک»نویسد: روشنگری می ۀحوز کالسیک  

 «خطئه و علم را مسخره کرده باشدردند که عقل را تگاست که همیشه به دنبال آثاری برای ترجمه می

تواند شک کند و دارای اراده و شهامت دکارتی، یعنی انسانی که می ۀدر جایی که سوژ .ب(1390)موقن، 

ر آن سخن گفت. در غی توان از اندیشیدن به معنای واقعی  فکری و آگاهی و فهم باشد، وجود داشته باشد، می

چنین  . درشودهای فردی اثری دیده نمیای نیست و از خالقیتاندیشهگیرد و این صورت، فردیت شکل نمی

، باید گذشته را ایدر چنین جامعهآن است.  تولید  مقدس و باز ۀتقلید از گذشت هر کس وظیفه ،ایجامعه

. از همین منظر (مترجم ۀ: مقدم1389 برول،)لوی ادن را موضوع نقد و بررسی قرار دنه آنکه آ پرستید

طور هدف ولتر مبارزه با جهل و خرافات بود و برای همین به»گوید: موقن در مورد ولتر می است که

 ،ویژه مدارای دینیبه ،مدارا ۀدائم با مصادر قدرت درگیر بود. ولتر همچنین با کلیسا در افتاد و دربار
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ویژه فرانسه معرفی کرد. این مسائل باعث شده اروپا و به بدبختی   یسا را عامل  مطالب بسیاری نوشت و کل

 لی  اص تحریک شوند و آنها را علت   ،از جمله کلیسا و دربار ،قدرت بود که افکار عمومی نسبت به مصادر  

 الف(.1390خود بدانند )موقن،  فکری و اجتماعی   ماندگی  عقب

 

 پایان

 یو. نخست آنکه ددر کار استاد یدهللا موقن اشاره کنعمده به ذکر دو ضعف  داندمیدر پایان الزم نگارنده 

حجم کارهای انجام، اما های روشنگری تالش کرده استدر دفاع از ارزش نیزاسطوره و  ۀهرچند در حوز

 توانست بیشتر از این باشد.توسط وی میشده 

دیگران را به عدم  روشنفکران ایرانی، اندیشمندان ومانند برخی از نیز،  وی ضعف دوم این است که

ثریت ی بگوید برخی یا اکكسکند. البته اینکه متهم می ویژه مدرنیته،، بهدرک و شناخت کافی از موضوعات

کنون  کس تااما اگر فردی بگوید که هیچ .ای قابل قبول استاند تا اندازهافراد موضوعی را نفهمیده

رسد چنین ینفهمیده است، به نظر م ،ها نظر دارمه آنها عالقمندم و در مورد آنموضوعاتی را که من ب

گرایی همخوانی و پرهیز از مطلق ا،گو، مدارواز جمله شکاکیت، گفت ،روشنگریهای رویکردی با ارزش

که به اینند اشود و همه متهمهای موقن از هیچ متفکر معاصر ایرانی به نیکی یاد نمیندارد. در نوشته

 طه را مدیون اومشرو ۀاندیش تاریخ   شناخت  . موقن حتی در مورد فریدون آدمیت، که اندمدرنیته را نفهمیده

نظر ه ب هك پرسید کتباً  ویاز نگارنده مدرنیته را نفهمیده است.  نه و ذات  آدمیت هم کُ كه  هستیم، معتقد است

 !نشد پاسخی دریافت ؟کدام روشنفکر ایرانی کماوبیش مدرنیته را فهمیده است و شما او را قبول دارید ،شما

 !شاید استاد هم به دنبال اسطوره است

یف و لأتالش کرد با ت ،بازار بود ۀستیزی و ضدیت با مدرنیته سکیدهللا موقن در شرایطی که غرب

شدت نیازمند آن ای که بهت خرد و خردگرایی را برای جامعهاهمی ،هایی که خالف گفتمان مسلط بودترجمه

هللا فوالدوند، منوچهر ای، عزتهللا مقدم مراغهرحمت وی، هایی مانندستارهبازگو کند. باید قدر تک ،بود

 دانست. موقن در ،اندآثار غربی زده ۀکه با چنین رویکردی دست به ترجم ،را بزرگمهر و خشایار دیهیمی

 ،هایش برای کسانی که از حمله به دستاوردهای عصر روشنگری خسته شده بودندو یادداشتمصاحبه 

 بود.د کرد و به همین دلیل آثارش ماندگار خواههای جدیدی باز افق

 

 منابع

 تهران.رضا امیرقاسمی، نشر اختران، علی ۀترجم، «فلسفی ۀفرهنگنام»، (1395) بونکه، ماریو آگوستو -

ۀ صبح آزادی، شمار ۀنامهفته، «بیان، پسوند و تبصره ندارد آزادی  »، (1390) نظام بهرامی کمیل، -

200. 

 ، ترجمۀ یدهللا موقن، انتشارات هرمس، تهران.«اسطورۀ دولت»(، 1382کاسیرر، ارنست ) -

  موقن، انتشارات نیلوفر، تهران.یدهللا  ۀترجم ،«روشنگری ۀفلسف»، (1395) کاسیرر، ارنست -

یدهللا موقن، نشر هرمس،  ۀترجم ،«ماندهکارکردهای ذهنی در جوامع عقب»، (1389برول، لوسین )لوی -

 تهران.

 تهران.بابک محقق، انتشارات فرهنگ جاوید،  ۀترجم ،«آلمان نازی»، (1396) لینچ، ماکیل -

 .78مهر  16و  15، روزنامۀ آزادگان، «ایمنطق اسطوره( »1378موقن، یدهللا ) -

 .3ها، فصلنامۀ ناقد، شمارۀ برول و مسئلۀ ذهنیتلوسین لوی»(، 1383یدهللا )موقن،  -



16 
 

 .89مهرنامه، مهر  ۀماهنام ۀضمیم ،«ایزیر سقف کوتاه ذهن اسطوره»، الف( 1389) موقن، یدهللا -

 ، تهران.های فرهنگیدفتر پژوهش ،«هاذهنیت ۀبرول و مسئللوسین لوی»، ب( 1389) موقن، یدهللا -

 25، روزنامۀ اعتماد، چهارشنبه «ولتر، نخستین ژورنالیست تاریخ بشر»الف(، 1390موقن، یدهللا ) -

 .90خرداد 

 دی 18، روزنامۀ روزگار، «آدمیت و کسروی سرشت مدرنیته را نشناختند»ب(، 1390موقن، یدهللا ) -

90. 

 صدا.نامۀ ، هفته«مدرنیسمهایدگر، نازیسم و پست»(، 1393موقن، یدهللا ) -

، ماهنامۀ «اینمای ذهنیت اسطورهزدگی  جالل آل احمد: آئینه تمامکتاب غرب»(، 1397موقن، یدهللا ) -

 .10یاران، شمارۀ قلم

، هللا فوالدوند، انتشارات طرح نوعزت ۀترجم ،«اجتماعی ۀهجرت اندیش»، (1376) هیوز، استیوارت -

 تهران.
- Wolin, Richard (2004), The Seduction of Unreason, Intellectual Romance with Fascism 

from Nietzsche to Postmodernism, Princeton: Princeton University Press. 

- http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/265078/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/265078/

