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 مقدمه

توان آن را فراگيرترين وجه تمدن مدرن  علم مدرن يكي از اركان اصلي مدرنيته است و مي
هاي غيراروپايي هم وارد شده و بر زندگي روزمرة  جهان پايي دانست كه در ساير زيستارو

بر آنكه ابزارهاي زيستي  ه علم مدرن عالو. آدميان در جوامع گوناگون تأثيرگذار بوده است
 بر نگرش انسان نسبت به طبيعت و جامعه هم اثر گذاشته و انسان اين عصر را تغيير داده

رويكرد علمي به جهان . ه متفاوت به جهان پيرامون را فراهم ساخته استشرايط پيدايش نگا
گيري و تكوين فناوري جديد در زندگي انسان معاصر منجر شده و دستاوردها و  به شكل

  .بار آورده است پيامدهاي انكارناپذيري در دنياي امروز به
عالقه و توجه وپرورش و آموزش عالي در ايران طي صد سال اخير و  رشد كمي آموزش

پهلوي اول، دوم و (هاي مختلف  ايرانيان به تحصيل در نظام آموزشي جديد و عالقة حكومت
به گسترش مراكز علمي جديد و حمايت از مدرسه و دانشگاه، نشان ) جمهوري اسالمي

توان از كنار آن  قدر مورد توجه بوده كه نمي دهد كه اين وجه زندگي مدرن براي ايرانيان آن مي
 دانايي مدرن در فرهنگ، سياست، اقتصاد و  اما ميزان تأثيرگذاري سازة. تفاوت گذشت بي

دهد كه گسترش كمي  انديشه و رفتار ايرانيان در مقايسه با بسياري از جوامع اروپايي نشان مي
دانايي مدرن در مدرن  آموزش مدرن به تحول كيفي در زيست ايرانيان منجر نشده و سازة 

 .رانيان چندان توفيق نيافته استكردن زندگي اي

جهان ايراني هرگز نتوانست نقشي را كه در اروپا در سير  دانايي مدرن در زيست سازة 
شناسي،  اعتبارزدايي از اقسام روش. عهده گيرد پيدايش و تكوين خود بازي كرده است، به

اسي و شن شناسي، شناخت شناسي پيشامدرن و تحميل سيطرة روش شناسي و هستي شناخت
وقوع نپيوست، بلكه  جهان ايراني هرگز به عنوان گفتماني غالب در زيست شناسي مدرن به هستي

هاي سنتي و مذهبي علم و تفكر مدرن را در باورها،  مروجان دانش جديد تالش كردند تا ريشه
 دانايي وجو كنند؛ تا از رويارويي سازة  اعتقادها و حتي پيشينة پرافتخار تاريخي خود جست
  .جهان خود جلوگيري كنند مدرن با مباني و باورهاي سنتي و پيشامدرن در زيست

جهان ايراني از سنت و باورهاي سنتي و  دانايي مدرن در زيست زدايي سازة  عدم تقدس
جهان  ناكارامدي آن در ايجاد تغييرات بنيادي در طرز فكر و نگرش عمومي در اين زيست

ترين  و نيروهاي سنتي جامعه هم بدون احساس كوچكسبب شد كه حتي بيشتر روحانيان 
مند شوند و تحصيل علوم جديد را فضيلتي معنوي  خطري از سوي دانش جديد به آن عالقه

دانند، علم  بدانند و هرچه فكر و فرهنگ مدرن را خطري براي ايمان و سبك زندگي سنتي مي
هاي خود تلقي  يابي به آرمانمدرن را ابزاري در خدمت تقويت جامعة ديني و سنتي در دست

  .كنند
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   مدرنيتهجهان زيستسازة دانايي مدرن و 
از ابداعات سنت پديدارشناسي هوسرلي است كه وارد حوزة ) Life Word( جهان مفهوم زيست

 عنوان به و ناب شناسي پديدارشناسي خود را با خويشتن هوسرل. مطالعات اجتماعي شده است

 محكوم استعاليي، خودتنهاانگاري البته ،)Solipsism( دتنهاانگاريخو به را ما ظاهراً كه علمي

 به استعاليي خودتنهاباوري از آن، بيشتر تكامل. )Husserl,1982:30 (كند مي سازد، آغاز مي

. )Husserl,1985:30( .گيرد مي قرار پديدارشناسي حوزة در استعاليي و ذهني ميان ارتباطي

: داند، به زعم وي مي مشترك جهاني زيست وجود را» هانياالذ نسبت بين«وجود  شرط هوسرل
 به كه جهاني و آنها، جهان كه است آن متضمن دريابم را شوم ديگران موفق من كه همين«

 من نمودي دستگاه به كه جهاني همان عنوان به الحال في بايد متعلق است، آنها نمودي دستگاه

 در نگاه .)ibid(» ماست نمودي هاي دستگاه هماني اين متضمن و اين شود تجربه دارد تعلق
  .دهد استعاليي مي ماي به را خود جاي استعاليي وي من

جهان در علوم  كارگيري تعبير زيست شناس آلماني، نقش زيادي در به شوتز، جامعه آلفرد
 است عالم در بشري وجود مقولة ترين بنيادي ذهني  ميان ارتباط شوتز ديدگاه از. اجتماعي دارد

 من، بازتاب امكان .گيريم قرار انساني وجود ديگر مقوالت با ارتباط در ما شود مي سبب كه

 ميان ارتباط بر مبتني همگي ما پيرامون محيط اثبات و ارتباط امكان و اپوخه تحقق من، كشف

  .)Duranti, 2010:9(است  ذهني

نار گذاشتن مفاهيم گيرد و با ك جهان را از هوسرل و شوتز وام مي هابرماس مفهوم زيست
توان جهان پرداخته بود، مي زيربنايي فلسفة آگاهي كه هوسرل براساس آن به معضل زيست

يافته از الگوهاي تفسيري دانست كه اي غني و سازمانمنزلة منبع يا مجموعه جهان را بهزيست
ي زباني سازماندهي اگونه اي فرهنگي يا به كمك عناصر و ابزار فرهنگي انتقال يافته و به گونه به

   .)386: 1381نوذري،(شده است 
هايي را  جهان را مبناي توجيه نوعي عقالنيت ارتباطي قرار داد و استدالل هابرماس زيست

پذيري و  ها و اجتماع جهان اغلب در جهت دفاع از فهم متقابل و همياري كنش دربارة زيست
ها و  مشاركت سياسي و دستيابي به فهمها،  ترجمان سياسي اين استدالل. سازگاري ارائه داد

توان  هابرماس سعي دارد تا توضيح دهد كه چگونه مي. هاي سياسي مشترك است ارزش
جهان را نقطة عزيمت رسيدن به يك ساختار و فرهنگ سياسي بازتوليدكنندة تفاهم و  زيست

  .)13: 1394معيني علمداري، (وگو قرار داد  ارتباط و گفت
گران و نظم و  اي از رفتار اشاره دارد كه در آن هماهنگي ميان كنشهجهان به حوززيست

در حقيقت . )176: 1388سيدمن، (شود هاي يكسان حاصل مي قاعده از طريق باورها و ارزش
يافته از الگوهاي  لحاظ زباني سازمان يافته و به  اي از لحاظ فرهنگي انتقالجهان ذخيره زيست
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كوشيم از طريق كه مي دهد كه هنگامياي را تشكيل ميزمينه جهان پستفسيري است؛ زيست
 .)497: 1383كالينيكوس، (كنيم  هاي ميان خودمان به توافق برسيم، آن را بديهي تلقي ميگفته

 سنت، انسجام استمرار(جهان از طريق استمرار و تداوم آگاهي معتبر ساختارهاي نمادين زيست
، و اجتماعي شدن )هاي گروهي، همبستگيتثبيت هويت (، تثبيت انسجام گروهي)و عقالنيت

  .)127: 1386ويت، اوث(شود كنشگران مسئول بازتوليد مي
نقش مهمي در تحول مناسبات ...) علم، فناوري و(سازة دانايي مدرن و دستاوردهاي آن 

جهان مدرن داشت؛ و زمينة  زيستي و سبك زندگي انسان مدرن و تكوين زيست
پيوند . فردي و جمعي انسان اروپايي را فراهم ساخت) Life Consciousness(آگاهي زيست

ساختاري سازة دانايي مدرن با فرايند توسعة زيست شهري در اروپا به شكل ديالكتيكي و بر 
  .مبناي نيازهاي زيستي انسان اروپايي به تحول علم و آگاهي مدرن منجر شد

جمعي در درون آن ارتباط دارد؛ جهان با زندگي روزمره و تجربة آگاهي   زيست
هاي مشترك زيستي در درون خود شكل گرفته و تكوين يافته  جهان بر مبناي تجربه زيست
كند؛  جهان امكان مفاهمه را ميان افراد فراهم مي  آگاهي جاري و روزمره در درون زيست.است

 معيني(آورد  يد ميمثابة دانش روزمره را در شهروندان يك جامعه پد امكاني كه حس مشترك به

  .)44-50: 1394علمداري، 
برخي انديشمندان جديد مانند ماكس وبر پيدايش علم مدرن را محصول تحول آگاهي 

وبر بر اين . دانند و نقش زيادي براي ساير اقوام در تكوين علم مدرن قائل نيستند اروپايي مي
   ما امروز آن  كه  رسيده  از پيشرفت اي  مرحله  به  علم  كه  است زمين تنها در مغرب«: باور است كه
 جا   و پردامنه، در همه  عميق  و مشاهدة  اينكه، شناخت  كالم خالصة ...  شناسيم را معتبر مي

ها،   تمدن  از اين يك  در هيچ  است، ولي  و مصر وجود داشته  در هندوستان، چين، بابل ويژه به
 از   كه هندسه.  بود، وجود نداشت  شده ريزي  پايه  يونانيان  توسط  آن  رياضي  مباني  كه  نجوم علم

 طبيعي،  علوم.  است  نبوده  همراه  عقلي  با برهان  در هندوستان  است  يونانيان  ابداعات جمله
   روشنگري  دورة  محصول  كه  تجربي هاي  بود، اما از روش  كامالً پيشرفته  نظري هرچند از لحاظ

 كامالً   تجربي  در هندوستان، هرچند از لحاظ ويژه  نيز، به  پزشكي علم. ت نداش ؛ بهره است
زمين، در   مغرب طور كلي، جز در تمدن به.  نداشت  و شيمي شناختي  زيست  يافت، مبناي توسعه

  .)27: 1371وبر، (»  است  نداشته اي  سابقه  علمي ها شيمي ساير تمدن
جهان اروپايي دگرگوني نظام فكري و  يد در زيستهاي علم جد ترين كارويژه يكي از مهم

 در عصر جديد   انسان  بر زندگي  تأثير علم  در توصيف برونوفسكي. ارزشي انسان مدرن بود
   را به اي  تازه  مفاهيم  اينكه اول. دهد  تغيير مي  دو طريق  ما را به هاي  ارزش علم«: گويد مي

 قرار   فني  فشار تغييرهاي  را در معرض  آن يگر اينكهكند، و د  مي  ما تزريق  مأنوس فرهنگ
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   اختراع رسد كه نظر نمي به.  كند  بازسازي تدريج  را به  فرهنگ  زيربناي  تمامي دهد، تا اينكه مي
 را بارها و بارها   شعري  بتوان كه  هنگامي  باشد، ولي  شعر داشته  بر محتواي  تأثير مستقيمي چاپ

  .)18: 1368،  برونوفسكي(»  شود  منتقل  و استعارات  معني  به  از وزن  توجه  كه ست ا خواند، طبيعي
 مدرن   اپيستمه  ركن ترين  مهم عنوان  جديد را به  انساني  تولد علوم  جديد امكان سازة دانش

  ي جديد با فروپاش  انساني  علوم دهد كه  مي  نشان و اشيا كلمات  فوكو در كتاب.   ساخت فراهم
 در آغاز   دانش  ابژة منزلة   به  انسان  ميسر شد كه  زماني  امكان  و اين  گرفت  شكل  كالسيك اپيستمة

 انسان   هجدهم  سدة هاي  سال به نظر ميشل فوكو تا آخرين. )1389فوكو، ( شد   تأسيس  نوزدهم قرن
   معناي  به  از انسان يشناخت  معرفت  آگاهي ، يعني  وجود نداشت »سوژة منسجم«به مفهوم يك 

  وجه هيچ  به  كه يافت  مي  سازمان  خطوطي  مطابق  كالسيك اپيستمة.   وجود نداشت  كلمه دقيق
   انساني  طبيعت  او، مفهوم  گفتة به. گرفتند  در نظر نمي  انسان  براي  و ويژه  خاص اي حوزه

 از  علمي  از امكان پيدايش هر گونه  ، مانع  وجود داشت  و هجدهم  هفدهم  در سدة  كه گونه آن
  .)218: 1382ميلر، (شد   مي انسان
 

 جهان ايراني سازة دانايي مدرن در زيست

مدرن در ايران قدمتي به اندازة تجربة  دانايي  ورود نظام آموزشي مدرن اروپايي و پيدايش سازة 
ي از طريق روشنفكراني صورت آشنايي ايرانيان با تمدن مدرن اروپاي. ايرانيان از مدرنيته دارد

عنوان مروج افكار  پذيرفت كه اغلب در اروپا زندگي كرده يا در آنجا تحصيل كرده بودند و به
  .شوند جديد در ايران عصر قاجار شناخته مي

شروع آموزش مدرن در ايران با تأسيس مدرسة دارالفنون در تهران و به همت اميركبير رقم 
فني، طبيعي و همچنين كمي علوم انساني توسط استادان خارجي و در اين مدرسه علوم . خورد

مختلفي از  تأسيس اين مدرسه موجب ترجمة آثار. شد خان، تدريس مي تحت نظارت رضاقلي
  .هاي اروپايي به فارسي شد زبان

سطح،  سه در كم دست خارج، به دانشجو اعزام نيز و آموزشي، نهادهاي ديگر ودارالفنون 
و  جامعه عقالني تحول موجب نخست دادند؛ قرار تأثير تحت را ايران حكومت و جامعه

 دامنة جديد علمي آثار ترجمة و نگارش طريق از دوم شدند؛ زمان آن سنتي علوم تضعيف

 سوم گشودند؛ نوين تفكر و علوم سوي به اي دريچه و دادند وسعت را كشور در غربي دانش

 بودند روشنفكر و خواه تحول نوگرا، اغلب كه ندآورد پديد آموختگان دانش از اي تازه صنف
  .)354-355: 1350آدميت،(

ساز پيدايش  تأسيس دارالفنون در دوران صدارت اميركبير و ترويج علم و دانش مدرن زمينه
كردگان ايراني شد كه نوع و ماهيت دانش آنها با كساني كه در نظام  نسل جديدي از تحصيل
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رده بودند، يكسره متفاوت بود و بر خالف ساختار آموزشي تحصيل ك) حوزوي(دانايي سنتي 
اي نو و تا حد  ها بر نظام دانايي ايرانيان حاكم بود، ساختار آموزشي مدرن پديده سنتي كه قرن

 توسط ها خانه مكتب در تربيت و تعليم قاجار روزگار تا. زيادي براي ايرانيان جذاب بود

 امكانات و ها فرصت و باسوادان تعداد .گرفت مي رتصو ديني علوم بر تأكيد با و روحانيان

 نيز خانگي هاي كتابخانه نداشت؛ وجود اساساً عمومي كتابخانة و بود محدود بسيار آموزشي

 و امامزاده چند كتابخانه از غير به و بود شعر ديوان و قرآن جلد چند به محدود و اندك بسيار
  .)194: 1368الك، پو( نداشت وجود ديگري كتابخانة پادشاه قصر

هاي علميه وظيفة آموزش و ترويج افكار و باورهاي مذهبي را در  ها روحانيان و حوزه قرن
ها ارتباط  خانه هاي علميه و مكتب نظام دانايي سنتي برآمده از حوزه. عهده داشتند جامعه به

ندن و شد، سواد خوا به زبان ديگر، آنچه آموخته و ترويج مي. تنگاتنگي با مذهب داشت
نوشتن، آشنايي با قرآن و احاديث و علوم قديمه بود كه اغلب چندان هم در سطح جامعه 

خواندن و نوشتن كااليي بود كه فقط تعداد معدودي از افراد جامعه با آن آشنايي . فراگير نبود
هاي مذهبي خود را از طريق وعظ و خطابه روحانيان در منابر و  داشتند و اغلب مردم آموزش

  .رو فرهنگ حاكم بر جامعه فرهنگ شفاهي بود آوردند و ازاين دست مي د بهمسج
هاي كه در علوم قديمه ايجاد شده بود، به شكل  سازة دانايي سنتي با همة پيچيدگي

دنبال علم و دانش به  بيشتر كساني كه به. مشهودي از مناسبات عيني زندگي مردم جدا بود
هاي شغلي  كه در پي بهبود شرايط معيشت و كسب مهارترفتند، بيش از آن معناي سنتي آن مي

  .براي ارتقاي سطح زندگي خود باشند، در پي برخورداري از فضايل معنوي آن بودند
علوم قديمه بيشتر از آنكه ابزار بهبود معيشت باشد، مسير كسب فضايل و كماالت معنوي 

سوادان سنتي كه درصد كمي از افراد رو با و اخالقي و آشنايي با احكام و آداب ديني بود، ازاين
شدند، اغلب در مشاغلي مانند حاكم شرع، مال، روحانيان منبري يا برخي از  جامعه را شامل مي

شدند و اقتصاد، سياست، كشاورزي و  مشغول به كار مي) بسيار محدود(مشاغل ديواني 
رو علوم قديمه از حيث  ينازا. طور كامل از اين سازة دانايي جدا بود معيشت سنتي ايرانيان به

شد و به  بندي زيست سنتي فاقد هر گونه كاركرد عيني و مشهود تلقي مي آفريني در شكل تحول
شد، يا به زبان عربي نگاشته  هاي علميه تدريس مي هايي كه در حوزه همين دليل اغلب كتاب

ز عهدة درصد اندكي شده بود يا اينكه اگر فارسي هم بود، نثري سنگين داشت كه فهم آن تنها ا
  . آمد از افراد جامعه برمي

ساخت آگاهي سنتي به شكل بنيادين مبتني بر فهم و تفسير و ترويج عقايد مذهبي و متون 
جهان ايراني بيشتر از دريچة فقه، اخالق و احكام بود  رو ارتباط آن با زيست مقدس بود و ازاين
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ا سازة دانايي مدرن ماهيتي متفاوت دارد و ام. كه ماهيتي كامالً ديني، قدسي و ارشادي داشت
  .اي جذاب تلقي شود همين مسئله سبب شد تا براي ايرانيان پديده

گرفت كه ايرانيان از  جهان ايراني در شرايطي انجام مي دانايي مدرن به زيست ورود سازة 
 بايد گفت سرنوشت نهاد. عصر طاليي علم و فرهنگ و تمدن درخشان خود دور شده بودند

هاي قبل از جمله موضوعاتي است كه در  ويژه علل افول آن در سده علم در جامعة ايراني و به
دوران معاصر مورد توجه نويسندگان، محققان و مصلحان اجتماعي و نيز بسياري ديگر از 

در دوران جديد با تحول در اركان و . مندان به ترقي و توسعة كشور قرار داشته و دارد عالقه
زمين و شكوفايي انواع معرفت بشري در جوامع غربي اين سؤال پيوسته از  م در مغربمباني عل

خواهان ايراني بازخواني شده است كه چرا و چگونه جامعة ايراني  سوي انديشمندان و توسعه
. هاي بعد حفظ كند نتوانست كيان پرافتخار خود را در توليد دانش و تمدن علمي براي قرن

اي ديگر عدم آمادگي ساختاري جامعة  ماندگي در روش علمي، پاره برخي نويسندگان عقب
عنوان  اي نيز سيطرة تفكري خاص را به ايراني را براي دروني كردن هنجارهاي علمي و عده

اي از نويسندگان نيز با  عده. هاي تحليلي اين موضوع مورد اهميت قرار دادند زمينه پيش
نيافتگي يا توقف علم در ايران را معلول تهاجم اقوام  هاي اجتماعي و سياسي علل توسعه ذائقه

بيگانه و غلبة زور و سلطة سياسي در ايران و سرانجام رواج روحية بدبيني و فرهنگ سازگاري 
  .)11:1379راد،  قانعي(اند  با وضع موجود دانسته

هش و هاي توليد دانش و ترويج پژو نظام آموزشي جديد، نهاد(دانايي مدرن  كاركرد سازة 
بررسي . در ايران با آنچه در اروپا رخ داد، كامالً متفاوت بود) روشنفكران و انديشمندان جديد

كاركرد علم مدرن و نظام آموزشي جديد در ايران كه در كنار مطالعة نقش روشنفكران و 
دهد كه پيدايش و رشد سازة  جهان ايراني نشان مي انديشمندان نوگرا و تفكر مدرن در زيست

  .جهان ايراني تا چه اندازه بر آن تأثيرگذار بوده است مدرن در زيست نايي دا 
گران و انديشمندان معاصر در توصيف وضعيت علمي و فكري جامعة  بسياري از تحليل

، به نظر برخي از آنها كه بر خالف اند خوبي به اين مسئله اشاره كرده ايران در دوران معاصر به
وجود آمد، در ايران، انديشة   كه در ادامة سازة دانايي قديم بههاي جديد اروپايي دانشگاه

اي پديدار شد كه به  ها و نظام سنتي دانش و در دوره تأسيس دانشگاه در بيرون از سنت حوزه
هاي علميه از توليد دانش بازايستاده بودند و نهادهاي علمي ديگري جانشين آن  هر حال، حوزه

هاي خود را از  هاي دانش كه متوليان آنها توانستند دانسته خي شاخهاگر از بر. ها نشده بود حوزه
نظر كنيم، بايد بگوييم كه دانشگاه جديد ايران در زمان  نظام قديم به جديد انتقال دهند، صرف

تعطيل نظام سنتي دانش تأسيس شد و نهادي فاقد پشتوانة سنت علمي بود، و بديهي است كه 
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شد، به هر حال  جان تبديل مي هاي جديد حتي اگر به نهالي بي شدر چنين زمين بايري بذر دان
  .)32:1382طباطبايي، (داد  ثمري نمي

كنند كه مراقب باشند تا فرايند  برخي روشنفكران ايراني هم به اهل علم و دانش توصيه مي
جهان ايراني منجر  جهان ايراني به از دست دادن هستي معنوي زيست انتقال دانش به زيست

به روش اتخاذ و تمدن و تجربة علمي غرب آشنايي جديدي پيدا « آنان ايرانيان بايد  به. ودنش
دهند برگزينند و بدون اينكه  كنند تا بتوانند با اختيار و تدبير آنچه مفيد و ضرور تشخيص مي

يكسره محكوم و منكوب آن گردند، صاحب علوم و فنون جديد شوند و هستي معنوي و 
  .)3:1356نراقي، (» ي و فرهنگي خود را بر سر آن از دست ندهندهاي روح پايگاه

كاركرد علم و دانش مدرن در جامعة ايراني ارتقاي سطح شأن اجتماعي و كسب مشاغل در 
رو سازة دانايي  ساختار بوروكراسي دولتي بود تا تغيير در مناسبات اقتصادي و سياسي، و ازاين

 فراگير شدن آن و توجه جامعه و حكومت، همچنان فاقد رغم رشد فزاينده و مدرن در ايران به
  .كاركردهاي مدرن در راستاي دگرگوني ساختاري در جامعة ايراني بوده است

جهان ايراني  تحصيالت دانشگاهي و سازة دانايي مدرن بيشتر از آنكه به مدرن شدن زيست
 مدرن اعم از آموزش منجر شود، عاملي بود براي تحرك اجتماعي افراد، رشد مراكز آموزشي

جايي و تحرك طبقاتي از  عمومي و عالي و افزايش تعداد افراد باسواد را بايد در روند جابه
در واقع بايد عامل . كننده تلقي كرد عنوان يك عامل تعيين پايين به طبقة متوسط جديد به

ايران ويژه تحصيالت دانشگاهي را عاملي مهم در پديدة تحرك اجتماعي در  تحصيالت به
  .)125:1384ازغندي، (معاصر ارزيابي كرد 

شود تا ابزار  جهان مسير فضيلت و كمال تلقي مي علم و دانش همچنان در اين زيست
اي كه  شود نه پديده تحول عيني مناسبات روزمره و همچنان ارزش علم امري ذاتي تلقي مي

رو دانشگاه در  ازاين. ندتواند در مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي تغيير ايجاد ك مي
مناسبات سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعة ايران همچنان در مقايسه با بسياري از نهادهاي 

، نقش كمتري داشته است و دانش و علم ...هاي علميه، بازار سنتي و ديگر جامعه مانند حوزه
 .جهان ايراني نشان دهد نتوانسته تفوق خود را بر زيست

  
  ي بر وجه فكري تجربة مدرنيته در ايرانتقدم وجه تكنيك

اگر در . دانايي بود مدرن بر خالف تجربة اروپايي از اين سازة  آشنايي ايرانيان با سازة دانايي 
ساز  زمينه) رنسانس، اومانيسم و رفرم مذهبي(اروپا تحوالت فكري و فلسفي و مذهبي 

 ايرانيان از مدرنيته آشنايي ابتدا ، در تجربةگيري انقالب علمي و سپس انقالب صنعتي شد شكل
  .با محصوالت و دستاوردهاي فني و تكنيكي مدرن صورت پذيرفت
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ميرزا و اعزام محصالن به فرنگ براي آشنايي با صنعت و  نوسازي قشون در دوران عباس
فناوري جديد و سپس تأسيس دارالفنون توسط اميركبير براي ورود دانش فني و مهندسي و 

تأسيس نهادهاي تمدني جديد در عصر رضاشاه در حالي انجام گرفت كه پزشكي مدرن، 
  .جامعة ايراني همچنان با مباني فكري و فلسفي مدرنيته بيگانه بود

تقليل مفاهيم سياسي مدرن مانند پارلمان، مشروطه، قانون و ملت به برخي از مفاهيم 
ان و روحانيان نوگراي عصر هماني ميان آنها از سوي بسياري از روشنفكر شرعي و تصور اين

دهد كه تجربة  مشروطه در كنار عالقة ايرانيان به علم و تمدن و فناوري اروپايي نشان مي
صورت منفك از مباني فكري مدرن صورت  ايرانيان از مدرنيته در مراحل آغازين خود به

  .پذيرفت
سفي، و كاركردهاي دانايي مدرن بدون آشنايي ايرانيان با مباني فكري و فل انتقال سازة 

جهان  اقتصادي و اجتماعي و همچنين بازتعريف دقيق آن با مناسبات سنتي حاكم بر زيست
آجوداني پژوهشگر . ايراني آشفتگي و تعارض سنت و مدرنيته را در ايران معاصر تشديد كرد

: يدگو مي) جدايي وجوه ذهني ما از مباني مدرنيته(تاريخ معاصر ايران در توصيف اين وضعيت 
در  كه بود مفاهيمي اصل در يافت، مي راه ما فرهنگ به غرب فرهنگ از كه ي ا تازه مفاهيم«

 اي پيشينه ما فرهنگ در مفاهيم اين .بود گرفته شكل و باليده ديگري فرهنگ و تاريخ بستر

 را مفاهيمي چنان تجربة ما كه ازآنجا بگويم، تر  ما روشن تاريخ در نه و زبان ما در نه نداشتند،

 »مشروطه«و » قانوني حكومت« يا »ملي مجلس« يا »ملي حكومت«وقتي  يعني نداشتيم،
 نبود، زبان مشكل تنها مشكل اما. باشيم داشته زبان در هم مفاهيمي چنان توانستيم نمي نداشتيم،

 زبان در كه انساني ذهن پس. بود هم ايراني انسان ذهنيت و تاريخ مشكل معني يك به مشكل

 چنين با ايراني انسان. بود ناآشنا و بيگانه مفاهيم آن با بود، انديشيده و باليده ايران تاريخ و

 آن تاريخي و زباني تجربة چون شد، آشنا مي جديد مفاهيم با كه آنگاه تاريخي، و زبان و ذهن

 تاريخي برداشت و شناخت و درك با را نداشت، آنها )بودند سكه يك روي دو كه( را مفاهيم

 و غربت از داشت سعي و كرد، مي بازسازي و تعبير تفسير، خود زباني تجربة با و خود
 هاي دانسته با آنها دادن تطبيق يا آشنا، به مفاهيمي آنها دادن تقليل با جديد، مفاهيم آن بيگانگي

 تاريخ، رويدادهاي واقعيت در ها، آشناسازي و ها دادن تقليل نوع اين كار وقتي .بكاهد خود،

 آغاز اي تازه جنگ شد، مي منجر مهمي اجتماعي هاي به بحران كرد، مي منعكس را ودخ نتايج

  .)7-8: 1383آجوداني،(» گرديد مي
جهان ايراني را درگير  توانست زيست تعارض مفاهيم مدرن با تجربة تاريخي ايرانيان مي

 اين اتفاق رخ شناختي بنيادين كند و زمينة يك انقالب فكري و فرهنگي باشد؛ اما بحران هستي
جاي نقد سنت از طريق ترويج مباني فكري مدرن به بازتوليد آن در  نداد؛ تجددخواهان به
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هاي جديد پرداختند و در نهايت وجوه عيني مدرنيته را بر وجوه ذهني آن ترجيح  چارچوب
جهان ايراني را به توسعة علم و فناوري و تأسيس مؤسسات  داده و تجربة مدرنيته در زيست

  .دني مدرن تقليل دادندتم
تجدد آمرانة دوران رضاشاه و نوسازي عصر پهلوي دوم، ادامة همين نگرش به سازة دانايي 

اين نگرش فقط به حاكمان و نخبگان تعلق نداشته و در ميان تودة مردم هم جريان . مدرن است
دانشگاه و رقابت  مهندسي در  -هاي پزشكي و فني دارد؛ عالقة وافر ايرانيان به تحصيل در رشته

توجهي به علوم انساني مدرن و عدم رغبت عمومي براي  ها و كم شديد براي ورود به اين رشته
تر از وجه فكري و  دهد كه وجه تكنيكي مدرنيته براي ايرانيان مهم تحصيل در آن نشان مي

  .فرهنگي آن است
 1320 تا 1304 هاي دهد كه اغلب كساني كه در سال گرفته نشان مي هاي انجام پژوهش

اي هم در آمريكا به پايان رسانده بودند، محصالني بودند  تحصيالتشان را بيشتر در اروپا و عده
هاي دولت به غرب رفتند و در  درآمد كه با بهره بردن از بورس از طبقات مختلف و حتي كم

در طول سان  بدين. بازگشت امور مهم را در داخل دولت يا در مشاغل آزاد به دست گرفتند
زمان منشأ اجتماعي نخبگان تنوع بيشتري پيدا كرد و اميدي در جوانان همة طبقات پديدار شد 

توان در جامعه جايي يافت و اين تنها اصل و نسب نيست كه به انسان  كه بر اثر تحصيل مي
دي هاي اقتصا با توجه به خاستگاه طبقاتي اين اشخاص انگيزه. )150:1375بهنام، (بخشد  هويت مي

براي بهبود شرايط مالي و كسب درآمد از طريق تحصيل در ميان آنها بيشتر از طبقة اشراف بود 
توانست درآمد آنها  كه مي(هايي مانند مهندسي و پزشكي  و در نتيجه عالقه به تحصيل در رشته

  .اين دوران بيشتر شد) را افزايش دهد
خوبي  ة ايران طي يك قرن اخير بهساالران در حوزة سياسي و اقتصادي در جامع سيطرة فن

دهد كه اغلب ايرانيان مدرنيته را به علم و فناوري مدرن تقليل داده، و به ستايش آن  نشان مي
توجهي قرار  اند، يا آن را مورد بي كه با انديشه و فرهنگ مدرن مواجه شده اند و هنگامي پرداخته

شناختي تفكر  ايراني نسبت هستي جهان  زيستپردازند و هرگز در  دهند يا به مقابله با آن مي مي
  .مدرن با علم مدرن مورد توجه نبوده است

اند هم  جهان ايراني پرداخته بسياري از پژوهشگراني كه به بررسي وضعيت علمي در زيست
...) مانند علوم سياسي، اقتصاد، مديريت و(بر اين نظرند كه حتي مطالعات علوم انساني جديد 

القلم  محمود سريع. نبوده است) محوري مانند پروژه( رويكردهاي مهندسي و فني تأثير از هم بي
جهان ايراني معتقد  زدگي زيست پژوهشگر حوزة دانش سياسي در ايران در توصيف تكنيك

متأسفانه علم در تاريخ معاصر ما به مهندسي و پزشكي محدود بوده است و در «: است كه
نتيجة اين فرايند طوالني در عرصة . د جدي نداشته استصحنة اقتصاد، سياست و فرهنگ ورو
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پزشك قلب، مهندس معدن . گيري است گسيختگي رابطة ميان علم و تصميم فكري كشور ازهم
الملل  توانند پيرامون روندهاي تكليفي و تجاري در امتداد بين طور منطقي نمي پزشك به و دندان

گيري كشور ما سخت  نظام تصميم. به اجماع برسند) المللي ياسي و بينو هر بحث ديگر س(
  .)84: 1378القلم،  سريع(» محور است، قرار دارد تحت تأثير متدولوژي و تفكر مهندسي كه پروژه

شوند كه  عنوان برترين مراكز آموزشي ايران شناخته مي هاي فني و مهندسي به اگر دانشگاه
كنند و اغلب  نماد  ن جوانان ايراني را براي تحصيل در خود جذب ميترين و بااستعدادتري نخبه

ورود دانش مدرن به ايران هستند، در جوامع اروپايي مراكز علمي معتبر اغلب اعتبار خود را 
اگر در ايران علم و . اند مديون علوم انساني و متفكران و انديشمندان خود در اين حوزه بوده

هاي فكري و سياسي از زمان مشروطه تا به امروز مورد ستايش  فناوري از سوي اغلب گروه
شناختي تقدم ذاتي و زماني بر  بوده است، فكر و فرهنگ مدرن كه از حيث تاريخي و هستي

  .علم و فناوري مدرن دارد، مورد نكوهش است
جهان ايراني به تغييرات اساسي و شكل و ظاهر  توسعة علمي و تكنيكي كه در زيست

اغلب منتقدان . ترين وجه مدرنيته براي ايرانيان بوده است ترين و جذاب ر شده، مهمزندگي منج
اند تا با تفكيك قائل  فرهنگ و انديشة مدرن اروپايي در جامعة ايران معاصر همواره سعي داشته

شدن ميان فرهنگ و انديشة مدرن با علم و فناوري جديد ضمن نقد و طرد اولي به ستايش و 
توجه شديد به وجوه عيني مدرنيته و ستيز و گريز از وجوه ذهني . پردازندتحسين دومي ب

دانايي مدرن و عدم درك آنها از نسبت  زندگي مدرن، نشان از نحوة برخورد ايرانيان با سازة 
ميان مباني فكري و فرهنگي مدرن با علم و تمدن مدرن دارد كه كليت آن هرگز مورد توجه 

  .نبوده است
ايراني را بايد در عدم درك ايرانيان  جهاني  نگرش به تمدن مدرن در زيستريشة اين نوع 

دليل اين عدم . از رابطة ميان آگاهي به تعيين آگاهي در سير پيدايش مدرنيته در اروپا دانست
گردد، چراكه تمدن ايراني هرگز برآمده از  شناخت به انفكاك اين دو در ذهنيت ايرانيان بازمي

هاي توليد دانش و آگاهي نبوده است؛ بلكه محصول قدرت و ثبات سياسي  هادهسازة دانايي يا ن
اند طي دوران نسبتاً طوالني سيطرة خود را  هايي بوده است كه توانسته در حوزة قلمرو حكومت

وكار  رو توليد فرهنگ، دانش و ادب و رونق كسب بر اين حوزة سرزميني حفظ كنند و ازاين
  .اند علمي را ممكن ساخته

عدم درك رابطة ميان فكر و فرهنگ و علم و فناوري و همچنين رابطة علم و فناوري با 
نشده طي يك قرن  بيني جهان ايراني به وقوع رخدادهاي پيش شكل و سبك زندگي در زيست

توسعة نامتوازن، رشد افسارگسيختة شهرنشيني، رشد كمي نظام آموزشي . اخير منجر شده است
اقتصادي و نيازهاي عيني و واقعي جامعه، دسترسي به فناوري مدرن و بدون توجه به ساختار 
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جهان ايراني منجر شده است  هاي مختلفي در زيست اقتصاد سنتي، در مجموع به وقوع بحران
هاي  هاي سياسي، تضادهاي فرهنگي و هويتي، سرخوردگي ثباتي توان به بي كه از آن جمله مي
 كرد كه در فرايند نوسازي و توسعه، چه در دوران پهلوي هاي اقتصادي اشاره سياسي و ناكامي

  .خورد  اسالمي در ايران به چشم مي هاي پس از انقالب اول و دوم و چه در سال
هايي نيستند كه به حل مسائل و  اند؛ پديده هاي تزييني در كشور ما علم و عالم پديده

سسات تحقيقي داريم و اين همه به همين دليل ما اين همه دانشگاه و مؤ. مشكالت كمك كنند
كنيم، اما اين حجم  شويم و بسيار خوب نقد مي صورت جدي وارد بحث مي در مورد مسائل به

فاصلة بين يك شخص . هاي ما داشته است گيري عظيم بحث و نقد حداقل اثر را در تصميم
. )649: 1380 القلم، سريع(گيرنده در كشور ما بسيار زياد است  كرده و يك شخص تصميم تحصيل

كار نگرفتن مباني فكري مدرن و علوم انساني جديد در نحوة  دليل اين مسئله هم ناشي از به
  .ادارة جامعه و مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن است

 مهندسي در رشد روزافزون فناوري و تكنيك مدرن -كارامدي ظاهري علوم تجربي و فني
ها و ناماليمات ناشي  رامدي ظاهري علوم اجتماعي مدرن در حل بحراندر جامعة ايراني و ناكا

از اين رشد روزافزون سبب شده تا سرخوردگي از علوم اجتماعي و شيفتگي به علوم فني و 
تجربي مدرن افزايش يافت و لذا اعتبار و كارامدي علوم اجتماعي مدرن در جامعة ايراني مورد 

هاي زيستي  با فرهنگ سنتي و باورهاي مذهبي و روشترديد قرار گيرد و تالش شود تا 
و » كمدي تراژيك«پيشامدرن جايگزين شود؛ و همين وضعيت زيستي هم در شكل يك 

  .شود صورت مداوم بازتوليد مي به
هاي  اينكه شهروند ايراني عموماً احساسي و هيجاني است و حوصلة دقت و فكر در پديده«

رسد و پس از چند ساعت  اهده و خيلي سريع به استنتاج مياطراف خود را ندارد و با چند مش
طور طبيعي نتيجة نوع و ماهيت تربيت خانوادگي و نظام آموزشي  دهد، به آن را مجدداً تغيير مي

وضوح گوياي اين واقعيت است كه مبناي دانش و  تاريخ نظام آموزشي در ايران به. است
اين بر خالف روندهاي . ي بوده استتحصيل، رياضيات، علوم پايه، مهندسي و پزشك

شناسي و اقتصاد  كشورهاي صنعتي است كه از اواسط قرن نوزدهم، مديريت، حقوق، جامعه
هاي باثباتي را در  اولويت يافتند و با مطالعات عميق در مورد انسان و زندگي اجتماعي او، بنيان

  .)167: 1389لم، الق سريع(» هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه دادند طراحي
  

 ناكارامدي دانش مدرن در بازتوليد مدرنيته

. ناپذير با پيدايش و تكوين اقتصاد و سياست مدرن دارد مدرن پيوندي گسست سازة دانايي 
هاي  ساز پيدايش بسياري از رشته داري صنعتي در اروپا زمينه رشد بورژوازي و پيدايش سرمايه
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هاي جديد  كه ورود اين دانش مدرن شد، درحالي يي هاي جديد در سازة دانا علمي و دانش
  .داري ملي در ايران همراه نبود لزوماً با رشد سرمايه

تغييرات ظاهري در شكل زندگي ايرانيان و حتي تحوالت ساختاري در مناسبات زيستي 
مانند مهاجرت روستاييان به شهرها، كمرنگ شدن الگوي زندگي عشايري و رشد روزافزون 

وجه  هيچ زرگ در كنار گسترش الگوهاي جديد مصرف و مناسبات شهري جديد بهشهرهاي ب
دانايي مدرن يا تأثير گسترش علم جديد نبوده، بلكه موتور محرك آن  محصول رشد سازة 

بر خالف اروپا كه در آن پيدايش علوم . هاي تحميلي آن بوده است حكومت مركزي و سياست
آگاهي در بازتعريف   رشد بورژوازي و نياز به زيستاجتماعي جديد در قرن نوزدهم محصول

گيري بود كه در قرن بيستم  و بازشناسي مناسبات شهري جديد در جامعة مدرن در حال شكل
گيري نهادهاي اجتماعي مبتني بر دانش جديد يا استفادة نهادهاي حكومتي از  ساز شكل زمينه

ان هرگز علوم اجتماعي نتوانست مبناي اين دانش در راستاي مديريت جامعة مدرن شد، در اير
جهان ايراني  مناسبات اجتماعي جديد باشد و حتي اغلب به ناكارامدي و عدم تجانس با زيست

  .دچار شد
تبعيت جامعة شهري كه برآمده از تجربة ايرانيان از مدرنيته بود، از باورها و اعتقادهاي 

وسازي عصر پهلوي و در نهايت عدم اعتمادي روزافزون آنها به ن پيشامدرن مذهبي در بي
دهد كه دانش  هاي فكري و فرهنگي و سياسي نوگرا در جامعة ايران نشان مي موفقيت جريان

شدت با آن  جهان ايراني، به مدرن با همة جذابيتي كه براي ايرانيان دارد، براي تغيير زيست
  .مقابله خواهد شد

ان مانند احسان نراقي در خصوص بسياري از پيشگامان علوم اجتماعي مدرن در اير
  تأثيرگذاري احتمالي علم و تكنيك مدرن در فكر و فرهنگ ايرانيان و پرهيز از اين تأثيرگذاري،

جهان و كنترل احتمالي پيامدهاي اخذ علم  در راستاي حفظ مناسبات پيشامدرن در اين زيست
به عكس، . مند نشويم بهرهمسئله در اين نيست كه از علم و تكنيك غرب «: جديد معتقدند كه

منتهي اين حد اعلي را بايد . حد اعلي برخوردار گرديم بايد از همة دستاوردهاي تمدن بشري به
هاي  ها و سرمشق نه آنكه تحت تأثير نمونه. خودمان به خويشكاري و باالستقالل تعيين كنيم
 موازين و اصول اخالق مهم اين است كه طبق. غربيان قرار بگيريم و فريفتة فروشندگان بشويم

  .)204:1355نراقي، (» ، راه خود را در پيش بگيريم]سنتي خود[و تمدن و فرهنگ 
علم مدرن جزء الينفك زندگي مدرن است و تصور انسان پيشامدرني كه شيفتة دانش 

دهندة عدم درك عميق از  مدرن و سبك زندگي پيشامدرن خود است، تعارضي بنيادين و نشان
اما چنين تضادي به الگوي . دهاي فكري و فرهنگي علم و فناوري مدرن استمباني و پيام

ستيزي فرهنگي بيمارگونه  دوستي و مدرنيته علم. جهان ايراني مبدل شده است غالب در زيست
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هاي سنتي جامعة ايراني نبود و در ميان بسياري از روشنفكران و  فقط خصلت اليه
اي  شده جهان ايراني شيفتة علم اخته گويي زيست. خورد كردگان جديد هم به چشم مي تحصيل

جهان و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي  گونه تغييرات بنيادي در اين زيست است كه هيچ
  .آن ايجاد نكند

گيري مدرنيتة سطحي در  جدايي سازة دانايي مدرن از مباني فكري و فرهنگي آن به شكل
 ماهيت تجربة ايرانيان از مدرنيته و بيان ميزان  توصيف.جهان ايراني منجر شده است زيست

گيري يك تجربة آگاهانه و منسجم از جهان مدرن،  سطحي بودن مدرنيته در ايران و عدم شكل
علي ميرسپاسي در . در بيان بسياري از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران قابل مشاهده است

زعم  به. كند ن وضعيت را توصيف ميخوبي اي پژوهشي با موضوع مدرنيته در ايران معاصر، به
اي عملي در ايران محدود به سلسله باورهايي  اي فكري و تجربه عنوان پروژه مدرنيته به«: وي

مدرنيته . شده از فرهنگ و تاريخ اروپايي بوده است اي و سطحي و فرايندي الگوبرداري كليشه
كم نسبت به مسائل اساسي  در ايران از يك سو ظرفيت انتقادي ندارد و از سوي ديگر كم

هم روشنفكر . اعتنا شده است  بي فرهنگي و فكري كه در فضاي اطرافش در جريان است،
ها و  تجددخواه ايراني و هم نهادهاي فرهنگي برآمده از تجربة مدرنيتة ايراني، مثل دانشگاه
كل و مطبوعات و مؤسسات انتشاراتي و مؤسسات فرهنگي دولتي، بر اين باورند كه چون ش

به ديگر . دانند، پس مترقي و پيشرو نيز هستند شمايل آنها مدرن است و خود را مدرن مي
طور جدي در پي توليدات فكري و اجتماعي  سخن، سنت مدرنيته در ايران بيش از آنكه به

ولي اين ). هويتي به معناي متافيزيكي(باشد، به تعريفي هويتي از خود، بسنده كرده است 
» اي است و به سنگرگيري فكري و اجتماعي انجاميده است بسته و كليشهتعريف هويتي 

  .)281: 1381ميرسپاسي، (
كند؛  جهان ايراني پيوسته تعارضات بنيادين خود را بازتوليد مي مدرنيتة صوري در زيست

. تعارضي كه ريشه در عدم درك مباني فكري و زيستي مدرنيته در ايران معاصر داشته است
جهان ايراني صرفاً صورت  ء الينفك زندگي مدرن است، اما اين علم در زيستعلم مدرن جز

  .ظاهري مدرنيته را بازتوليد كرده است
  

  زدايي سازة دانايي مدرن از سنت در ايران فقدان تقدس
زدايي از انسان و جهان، زمينة پيدايش علم مدرن را فراهم ساخت،  سازة دانايي مدرن با تقدس

گيري هر گونه  به ابژه آگاهي انساني تبديل كرد و عقل بشر را معيار شكلعلمي كه هستي را 
غايت خودبنياد است و تكيه  انسان در نظرية شناخت مدرن موجودي به. كرد شناختي تلقي مي
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واسطة جدايي بنيادين از امر قدسي در جهان  انسان مدرن به. گاهي جز عقل خويش ندارد
  .ابدمسيحي توانست به خودآگاهي دست ي

علم مدرن جهان روحاني و عالم مثل افالطوني را در مقابله با جهان مادي به امري غيرقابل 
در قرن هفدهم علم مدرن دين مسيحيت را از عرصة جهان مادي به . اعتماد و مبهم تبديل كرد

درون حوزة تاريخ و اخالق خصوصي واپس راند؛ در نظر جمع كثيري از مردم در دو سدة پس 
علم مدرن با حمله به مدارس قرون . كرد ها منسوخ و متروك مي دين حتي در آن حوزهاز آن، 

وسطي، قوانين و مقررات ادبي خاص خود را تحميل كرد؛ تصوير فلسفه از جهان را دگرگون 
علم جديد نگرش انسان به رسم . پردازان اجتماعي قرار داد اي در دست نظريه كرد و ابزار تازه

متحول ساخت و به انسان اين امكان را داد تا استقالل خود از گذشته را اعالم و سنت را كامالً 
  ).323-324:1382بومر، (دارد 

زدايي  ترين كارويژة سازة دانايي مدرن در سير پيدايش و تكوين مدرنيته در اروپا تقدس مهم
 در نتيجه رشد و) قدسي( دانايي پيشامدرن  از سنت بود و همين امر هم به اعتبارزدايي از سازة

  . آگاهي مدرن براي انسان اروپايي منجر شد عنوان تجلي زيست دانايي مدرن به فراگير سازة 
آثار گاليله، كپرنيك، الوازيه، نيوتن، كپلر، هگل، ماركس، داروين، فرويد و وبر با وجود 

ساني و تنوع و اختالف با يكديگر، يك وجه مشترك دارند و آن بازتوليد آگاهي خودبنياد ان
زدايي از انواع باورها و اعتقادهاي پيشامدرن  دانايي بشر است كه به تقدس سيطرة آن بر سازة 

نسبت به جهان، انسان و تبيين و تفسير جهان پيرامون انجاميد و در نهايت سيطرة خود را بر 
ي تمامي اشكال پيشامدرن آگاهي اعمال كرد و همين امر هم به علم در دنياي جديد جايگاه

  .تر از مذهب و سنت در جهان پيشامدرن داد مراتب رفيع به
ها، شايد بتوان خصوصيتى واحد و مشترك  ها و تنوع آرا و انديشه با تمامى اين گستردگى

هاى متفكران دورة جديد يافت و آن عبارت است از سكوالريسم يا به تعبير  را در همة انديشه
يى كردن همة تفكرات، احساسات و اعتقادات انسان سازى و دنيا اشتراوس، تالش براى ناسوتى

  .)35: 1376عبدالكريمي، (جهان مدرن منجر شد  مدرن، تالشي كه به سيطرة گفتمان علمي بر زيست
زدايي دانش مدرن از مناسبات سنتي   البته برخي روشنفكران ايراني به ضرورت تقدس

اند، همة  كنيم كه باورها فرو ريخته ي مياي زندگ ما در دوره«: معتقد بودند كهآگاهي داشتند و 
وجود منطق و حقيقت ديگر از . اند ارزش شده حقايق بزرگ ماوراءالطبيعه با انتقاد مدرنيته بي

ما وارد . بين وجود و نماد، خطا و واقعيت، ديگر مرزي وجود ندارد. يكديگر متمايز نيستند
، )102: 1354شفا، (» كند يل است تفسير ميطور كه ما ايم، هر كسي حقيقت را آن دورل تفسير شده

در دانايي مدرن در ميان همة اهل علم و دانش جديد  زداي سازة  اما درك خصلت اسطوره
 .شود  نميجهان ايراني ديده زيست
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رغم آنكه از حيث كمي و  جهان ايراني و به رغم فراگيرشدنش در زيست دانش مدرن به
ه، اما كمتر با سازة دانايي سنتي و باورها و عقايد كيفي طي يك قرن اخير بسيار رشد كرد

آميز ميان سنت و  اين برخورد مسالمت. پيشامدرن جامعة ايراني دچار تعارض شده است
اگر هنر مدرن، سياست . مدرنيته در هيچ كجا به اندازة حوزة علم و دانش مدرن مشهود نيست

با باورهاي ديني و سنتي جامعة ايراني داري مدرن و فلسفة مدرن گاهي  مدرن، مناسبات سرمايه
رسد علم مدرن هيچ گزندي براي مذهب و سنت در جامعة  نظر مي برخوردهايي داشته است، به

هاي علميه، روحانيان يا حتي عوام در سبك زندگي سنتي و  گاه حوزه ايران نبوده و هيچ
  .اند شدهاعتقادهاي مذهبي خود با گسترش كمي و كيفي دانش جديد دچار مشكل ن

جهان ايراني  البته در مراحل اوليه تجربة ايرانيان از مدرنيته و ورود دانش مدرن به زيست
جهان  خصوص آموزش آن در زيست برخي از روحانيان سنتي نسبت به علم و دانش مدرن و به

ها با علم جديد نقل  سنتي اي از  مهدي بازرگان دربارة مخالفت عده. ايراني بدگمان بودند
اهللا سيد ابوالحسن  پدرم با همكاري آيت. يادم هست در كالس آخر متوسطه بودم«: كند كه مي

منظور مبارزه با بهائيت و ميسيونرهاي  اهللا سيد محمود طالقاني، انجمني به طالقاني، پدر آيت
آمدند، حتي مسيحي، يهودي و  همه نوع افراد به آن مجلس مي. خارجي تشكيل داده بود

زي در آن جلسه كه به مناسبت مسلمان شدن يك جوان يهودي مراسمي برپا شده رو... بهايي،
من از فرصت استفاده كردم و . پدرم، آن جوان را براي ناهار نگاه داشت. بود، شركت داشتم

من هم چند سؤال دارم، موافقت كرد، : پس از صرف ناهار به سيد ابوالحسن طالقاني گفتم
م جديد عقيده داريم زمين گرد است و به دور خورشيد هاي علو خوانده ما درس: گفتم
ها با عقايد ما جور  هفت آسمان و پنج آسمان چه معنايي دارد؟ اين حرف: بفرماييد. چرخد مي
هر چيزي طبيعتش گرد است، حتي : اهللا سيد ابوالحسن كه ناراحت شده بود گفت آيت. آيد نمي

اين مثال قانعم : گفتم! گردد اي گرد به زمين برميه صورت گلوله اگر آب را هم به هوا بپاشند به
هاي  همة اين حرف: در قرآن، هفت آسمان هست و افزود: او هم قانع نشد و گفت... نكرد

اعم از علم و فلسفه غلط است و استدالل كرد كه علما و دانشمندان فرنگي، يا معاند  ها،  فرنگي
شوند  دانند اسالم حق و برتر است، مسلمان نمي مياند يا اينكه  هستند يا شعور ندارند و ديوانه

خالصه ايشان نظريات علمي جديد را رد كرد و . من نظرياتشان را قبول ندارم. پس تعمد دارند
  .)138 -139: 1375بازرگان، (» منكر علم شد

هاي افراطي  غير از گروه معدودي از روحانيان صدر مشروعيت و برخي از جريان به
هاي مدرن و   مذهبي به اندازة اليه-ان، اغلب نيروهاي فكري و اجتماعي سنتيضدمدرن در اير

روشنفكران به علم مدرن عالقه داشته و حتي در تشويق جامعة ايراني به كسب علم و دانش و 
تأكيد حكومت . اند فناوري گوي سبقت را از بسياري از روشنفكران و دانشگاهيان ربوده
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لم و پيشرفت علمي و فني كشور و تفاخر به دستاوردهاي علمي و اسالمي در ايران در توليد ع
ستيزي، تقابل با فرهنگ و تفكر مدرن  دهد كه غرب هاي اخير نشان مي آمده در سال دست فني به

هاي مختلف فكري و  اي به نقد علم مدرن در انديشة جريان و حتي نقد تمدن مدرن، ذره
ترين دليل عدم وقوع چنين تعارضي ميان   شايد مهم.فرهنگي در جامعة ايراني منجر نشده است

سبك تفكر پيشامدرن و حتي ضدمدرن با علم مدرن در اين واقعيت تاريخي باشد كه علم در 
جهان ايراني فاقد كاركرد زيستي و تمدني خود بود و همواره در حاشية مناسبات  زيست

يات خود ادامه داده است و اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و زيستي ايرانيان به ح
جامعة ايراني در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود از دين و سنت بيشتر 

رو علم و سازة دانايي مدرن بيش از آنكه زندگي ايرانيان را دگرگون  مدد جسته است، ازاين
معة ايراني از هاي خود را در نظام آگاهي جمعي جا كرده باشد، خود دگرگون شده و كارويژه

  . دست داده است
احمد در راستاي احياي مناسبات پيشامدرن در  برخي از روشنفكران ايراني مانند جالل آل

و مقايسة روشنفكر ايراني با جهان ايراني با نقد رويكرد تجددطلبانة ساير روشنفكران  زيست
يراني را هم مورد نكوهش اند تا اندك رويكرد نقادانة روشنفكر ا روشنفكر اروپايي، تالش كرده

: قرار دهند و وي را به تقليد از روشنفكر اروپايي متهم كنند و با نكوهش به او يادآور شوند كه
هاي بازي بوده  علت ميدان اگر روشنفكر اروپايي، چنين دست بازي در آزادانديشي پيدا كرد، به«

 كه نه چنين ميدان جوالني است كه براي تجربه در اختيار داشته است؛ اما روشنفكر ايراني
اي در ميان مردم، پس بسيار اشتباه كرده است و حتي غلط كرده  و نه چنين زمينة آماده... داشته 

اينكه روشنفكر ايراني : است كه اداي روشنفكر اروپايي را درآورده و تمام حرف همين است
 چه اجبارهاي اجتماعي و... مدام نگاه به دست غربي كرده و فراموش كرده، كجاي عالم است 

  .)110 :1357آل احمد، (» حاكم بر محيط است... و مذهبي 
كردة شهري از روحانيان در انقالب  تبعيت روشنفكران، دانشگاهيان و اقشار تحصيل

اسالمي و تالش آنها در راستاي احياي باورهاي اصيل ديني و مقابله با سبك زندگي مدرن 
دهد كه دانش مدرن در  نشان مي)  فرهنگي - سياسيحداقل در حد شعارهاي (اروپايي 
سبب فرار از هر گونه تقابل مستقيم با  زدايي از سنت به جهان ايراني از حيث تقدس زيست

  .اعتقادها و باورهاي سنتي و مذهبي جامعة ايران فاقد كاركردهاي الزم بوده است
  
   نتيجه

مند و مبتني بر  رو تفسير روش زاينآگاهي انسان مدرن است و ا اي از زيست علم مدرن جلوه
شناختي  تجربه و تئوري از مناسبات زيستي، اجتماعي و اقتصادي انسان مدرن، مبناي هستي
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رو  آگاهي مدرن است؛ ازاين شود؛كه بازتوليدكنندة مدرنيته و زيست دانش مدرن تلقي مي
جتماعي، فهم مناسبات ا جهان مدرن امكان خصلت ديالكتيكي دانش و زيست در زيست

كند؛ امكاني كه در بستر  مي اقتصادي و سياسي مدرن را براي انديشمندان جامعة مدرن فراهم 
جهان ايراني امكان هر  مدرن از زيست جدايي سازة دانايي  كه درحالي. يابد ديالكتيك معنا مي

سي آن جهان و تأثير بر آن و نقد مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سيا گونه آگاهي از اين زيست
 .را براي متفكر ايراني از بين برده است

عنوان نوعي آگاهي كاذب از  هاي سياسي به تبديل علوم اجتماعي مدرن به ايدئولوژي
دهد كه درك ايدئولوژيك از مناسبات زيستي بيشتر از نقد مبتني بر  زيست جمعي نشان مي

تبديل علوم اجتماعي .  استجهان ايراني با موفقيت همراه بوده علوم اجتماعي مدرن در زيست
جهان ايراني به سازة دانايي مدرن است كه خصلت  ترين واكنش زيست به ايدئولوژي مهم

اثر كرده و آن را به يك  شود، بي آگاهي آن را كه بنيان و اساس اين سازة دانايي تلقي مي زيست
  .ايدئولوژي فرو كاسته است

جهان ايراني را بايد در قدرت و   در زيستمدرن اثر شدن سازة دانايي  ترين علت كم مهم
اين قدرت و . تأثير سازة دانايي سنتي در مناسبات فكري و فرهنگي جامعة ايران تلقي كرد

جهان  تأثيرگذاري ناشي از يك خأل آگاهي زيستي مدرن است كه به شكل مشهودي در زيست
 مدرن بر مناسبات فكري و خورد؛ خأليي كه ناشي از عدم تأثيرگذاري دانش ايراني به چشم مي

. فرهنگي و زيستي جامعة ايراني است؛ خأليي كه در تجربة اروپاييان از مدرنيته وجود دارد
  .جهان ايراني آن را تجربه كرده است نه مدرنيته؛ بلكه نوسازي است آنچه زيست

زاست  مدرنيته يا تجدد روش جديدي از تفكر و نگرش تازه به جهان است كه امري درون
هاي ديگر حاصل  آگاهي از پيشرفت علوم و ماهيت فرهنگ   از ديناميسم دروني جوامع و با و

كه نوسازي تنها انتقال تجربة غربي به كشورهاي ديگر است كه گاه آن را  شود، درحالي مي
  .)2: 1375بهنام، (اند  گرايي هم خوانده غرب

ثر باشد و در حقيقت سهم علم و جهان ايران نتوانسته منشأ ا دانايي مدرن در زيست سازة 
دانش مدرن و مناسبات فكري جديد در تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در مقايسه با 

اگر . ها، كمتر بوده است نهادهاي علمي و غيرعلمي سنتي و همچنين قدرت سياسي حكومت
بوده ..) .صنعت، پزشكي، معماري و(جهان  هم اثرگذاري داشته در وجوه عيني و ظاهري زيست

جهان ايراني نداشته  است و اثربخشي فكري و فرهنگي آن تناسبي با سرعت رشد آن در زيست
  .است

در كنار رشد كند نهادهاي ) مدرسه و دانشگاه(رشد سريع نهادهاي آموزشي مدرن 
پژوهشي جديد، سرانة پايين مطالعه در جامعة ايران، سيطرة فرهنگ شفاهي در مقابل فرهنگ 
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وجهي ايرانيان به پژوهش و پرسش از مناسبات زيستي خود، سيطرة نيروهاي سنتي ت كتبي، بي
بر نيروهاي اجتماعي مدرن، نشان ) روحانيان(، فرهنگ و سياست )بازار سنتي(در حوزة اقتصاد 

هاي چنداني از تأثيرگذاري  رغم عالقه و توجه ايرانيان به دانش مدرن، نشانه دهد كه به مي
) اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي(انش مدرن بر مناسبات زيستي اساسي و بنيادين د
خصوص در حوزة علوم  شود و حتي ضرورت آموزش دانش مدرن به ايرانيان ديده نمي

  .اجتماعي جديد به شكل جدي در جامعة ايراني مورد پرسش است
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