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  براي راديو زمانه١٢٢نيلگون 

 

 غرب ـ شرق
 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش هفتم

 
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
اين عقالنيت . يكي از جنبه هاي بارز و انكار ناپذير فرهنگ غرب، عقالنيت يا عقل گرايي است

ي ِ باورها و اعتقادات دربرگيرندهء عقالنيت انتقادي نيز هست كه به معني انتقاد از خود، خودبازنگري، وارس
هيچ تمدن ديگري در جهان تا به اين اندازه به . پيشين، و تجديد نظر دايم در نگرش ها و بينش ها است

اگر بخواهيم براي غرب هويت يا ذاتي قايل شويم ــ كاري . عقالنيت انتقادي و پرسشگري نايل نشده است
 بايد بگوييم فرهنگ غرب، فرهنگ عقالنيت انتقادي كه خود عقالنيت غربي ما را از آن برحذر مي دارد ــ

، »نوزايي فرهنگي«رنسانس يا . است؛ به ويژه در تاريخ متأخر خود، كه از عهد رنسانس آغاز مي شود
 .عبارت است از اكتساب ميراث فكري، فلسفي، و هنري يونان باستان در گسترش نوين غربي آن

 
عقل قوه اي است . ل مسايل، و تدبير و چاره انديشي خوانده اندعقل را ابزار شناخت حقيقت، يافتن راه ح

منطق، رياضيات، و علم، نمونه هايي از عقالنيت اند كه تمام . كه انسان را از حيوان و نبات متمايز مي كند
. هيچ فرهنگ انساني وجود ندارد كه به كلي از عقالنيت تهي باشد. تمدنها به درجاتي از آنها بهره برده اند

اما طي تاريخ، عوامل عقل ستيز و عقل گريز، به عنوان جريانهاي غالب فرهنگي، توانسته اند بر ذهن و روان 
تنها يك ضرب المثل عاميانه نيست، بلكه نشان از » پاي استدالليون چوبين بود«. بسياري از مردمان غلبه كنند

 .   تا قرن بيست و يكم هم دوام آورده استرفتار و نگاهي دارد، به ويژه در ميان انسان هاي شرقي، كه حتا
 

را نمي » انسانيت«آن است كه » چوبين بود) عقليون(پاي استدالليون «مهمترين استدالل آنهايي كه معتقدند 
اگر عقالنيت باعث شود كه عده اي از انسانها خود را . خالصه كرد يا به آن كاهش داد» عقالنيت«توان در 

ندارند، يا بدتر از اين كفران، اگر عقالنيت، برخي از انسانها را سرور بسياري خداي طبيعت و كائنات بپ
 ! ديگر كند و اين بسياران را به زنجير بردگي و استثمار بكشاند، آشكارا در جايي پاي عقالنيت مي لنگد

 
 رد؟آيا حقيقتاً عقل گرايان همهء انسانيت را به عقل و خرد كاهش مي دهند؟ آيا اين ادعا صحت دا
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هر تمدن تا اندازه اي به روي دنياي . آنها همواره از يكديگر مي آموزند. تمدن ها در انزوا رشد نمي كنند
ميزان يادگيري و اكتساب از ديگري، و تبديل وجوه . گشوده است» ديگري«، به روي »بيرون از خود«

» غيرخود«ه ماندن در برابرِ كسب شده به ديناميسمي دروني و خودي، بستگي به ميزان باز بودن و گشود
براي نمونه، تمدن اسالمي در دوراني از تاريخ خود، از قرن نهم تا دوازدهم ميالدي، به روي مغرب و . دارد

اما . مشرقِ خويش، به روي يونان و روم و هند و سرزمين هاي فراتر از آنها گشـوده بود؛ از آنها مي آموخت
اين عوامل . را از آموختن بيشتر در مسير پيشرفت تمدني باز داشتندآن ) سياسي، فرهنگي(عواملي تاريخي 

چه بودند كه نگذاشتند فلسفه در ميان ما رشد كند، علوم توسعهء بيشتري پيداكنند، هنرها شكوفا شوند، از 
و تئاتر و هنرهاي ديگر؟ چرا ) دراما(موسيقي و رقص و تنديس سازي و پيكرنگاري تا ادبيات نمايشي 

 عقلي دربارهء جهان درون و بيرون، از كالبدشكافي بدن تا نظاره و محاسبهء رفتار سيارات، به كنجكاوي
پناه برديم؟ چه شد كه غرب از » حكمت«تدريج از ميان نخبگان ما رخت بربست؟ چرا ما به شعر و عرفان و 

 ما پيشي گرفت؟ 
 

ما چه بود كه به اينجا رسيديم؟ هويت كه بوديم؟ هويت » ما«به گذشته نگاه مي كنيم، از خود مي پرسيم 
يك انسان يا يك فرهنگ، به همان اندازه كه شامل آن چه خود داشت و آنچه از غيرگرفت مي شود، به 

هويت، هم با اكتساب و . طلب نمي كرد و واپس مي زد» بيگانه«همان اندازه نيز وابسته است به آنچه كه از 
» جاهليت«اگر ما دوراني از تاريخ را با مردمان آن دوره، به نام . ثبيت مي شودهم با انكار است كه ت

با مرز كشيدن با بيگانه، مي . بشناسيم، با اين انكار و مرزبندي، براي خود هويتي خاص را تثبيت مي كنيم
 . خواهيم خويشتن خود را بشناسيم؛ با بسته بودن و واپس زدن غير خود

 
عقل غربي جهانشمول و .  جهان گشوده بود زيرا مي خواست همهء آن را بشناسدعقالنيت غربي، به روي

غرب مي خواست شرق را بشناسد، در حاليكه شرق نه تنها كنجكاو شناخت غرب نبود بلكه . جهانگستر بود
 !  شناخت خودش را نيز چندان جدي نمي گرفت تا آنكه او را مجبور به اين كار كردند

 
 تمدن، كنجكاوي و پرسشگري را به طبيعت ثانوي خود بدل مي كند اما تمدني چگونه مي شود كه يك

مي ) »القاء شـُبهات«(نوشته شده، ذهن را به روي پرسش » كتاب«ديگر، با اين توهم كه همهء پاسخ ها در 
 بندد؟

  
شك و پرسش عقلي در ذات خود عملي كفرآميز است، زيرا عقالنيت در كار آفريدگار و خلقت او 

عقل مي خواهد هر . نيز دست مي برد» خلقت«نه تنها فضولي مي كند بلكه در تركيب اين . ولي مي كندفض
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عقل ساختمان . عقل اسرار زدا است. قفلي را بگشايد، براي هر رمزي در طبيعت و كائنات، كليدي بيابد
عقل نمي تواند جز . ته استاين رفتار در ذات عقالنيت نهف. خلقت را به هم مي ريزد و دوباره از نو مي سازد

عقل مي پرسد، مي يابد، در يافتهء خود شك مي كند، دوباره مي . اين عمل كند و همچنان عقل باقي بماند
عقل اجازه نمي دهد قادري . كاود، دوباره پيدامي كند و اين روند را، بي آنكه مرزي بشناسد، ادامه مي دهد

رمز پيشرفت و سروري غرب در عقالنيت ! بخواند» قل برترع«از جاي ديگر بر او افسار زند و خود را 
كفران و سروري و . اگر كفران و جاهليت يكي باشند، غرب همان جاهليت است. كفرآميز آن است

. آنكس كه نخواهد كفران كند، در منطق عقل، بايد به بندگي خود راضي باشد. پيشرفت در هم سرشته اند
 . كه غرب پس مي زند و شرق مي پذيردبندگي، تسليم، و رضا، هويتي است

 
. غرب علم تاريخنگاري را ابداع مي كند. غرب مي خواهد گذشتهء خود و گذشتهء ديگري را بشناسد

غرب نخست . غرب مي خواهد زبان خود و زبانهاي ديگران را بشناسد، علم زبان شناسي را ابداع مي كند
ان، تاريخ، زبان، شرق، ساختمان مولكولي انسان و موضوعي را براي شناخت بر مي گزيند، جامعه، انس

طبيعت، و سپس علوم جامعه شناسي، انسانشناسي، تاريخنگاري، زبان شناسي، باستانشناسي، شرق شناسي، و 
خود نيز دقيق مي » روش«در مسير توسعهء هريك از اين شناخت ها، رفتار عقلي در . غيره  را ابداع مي كند

آن درست است يا بايد در آن ) متد(حوه پرسيدن و كاويدن اش، يا همان روش شود؛ مي پرسد كه آيا ن
اين . با هرعلم، پرسش از روش شناخت آن علم نيز موضوعي براي شناخت بيشتر مي شود. تجديد نظر كرد

غرب، . خصلت عقالنيت انتقادي است كه همواره كنجكاو شرايط امكان و تحقق هرنوع شناخت مي شود
اين رفتار . اسد و سپس در روش شرق شناسي خود دقيق مي شود و به ارزيابي آن مي پردازدشرق را مي شن

شرق را چگونه بايد : پرسشي كه به آن مي رسيم اين است. نيز، تنها از خود عقالنيت غربي بر مي آيد
   ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧ـ ///   شناخت؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


