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 روشنگری و نوزایی
 

اند به آسانی به دست نیامده است. آرامش، پیشرفت، رفاه و ترقی   نهادهها پشت سر  تحوالت کالنی که ملت
های عظیمی است که انجام یافته است. یکی از   شوند، محصول تالش شناخته می خصوصیاتکشورهایی که با این 

 ساز عبارت از موج سترگ و پرباری بود که در عرصه دانش و اندیشه از آغاز سدهٔ  های بزرگ تاریخ  این تالش
 (enlightenment) هیجدهم در غرب به راه افتاد و در سرتاسر آن قرن دوام کرد، و به نام دوره روشنگری

نامداران بزرگ روشنگري عبارت بودند از بیكن، مونتسكیو، دكارت، الك، نیوتن، ولتر، روسو، “شود.  شناخته می
 ”دیدرو، داالمبر، هولباخ و كانت
های غلط، قوانین   پایه، رسم و رواج های کهنه، باورهای بی  ی در برابر اندیشها در این دوره، مجاهدت گسترده

های مبتنی بر نابرابری و ستم، به راه افتاد و دنیای جدید را   نامه ها و نظام  بار، و نظام نادرست، مناسبات زیان
ای  کره زمین به گونهزمین شروع شده بود مرزها را در نوردید و بر همه  شکل داد. این روشنگری که از مغرب

تابید، و بشریت را با سیمای جهان نو آشنا کرد، هرچند مرکزیت تشعشع آن هیچ گاه به جای دیگری انتقال نیافت و 
  ٔتا اکنون در هر دانشگاه جهان از هند و چین تا کره و جاپان، و از افریقا تا اوروسیا و امریکای التین، خمیرمایه

  ٔترین معارفی که امروزه در زمینه دهد. یعنی بزرگ دات این بخش از جهان تشکیل میهای شان را تولی  اصلی دانش
شناسی،  شناسی، دیرینه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان سیاست، حقوق، فلسفه، زبان

ولید آن اندک است، شناسی و غیره در اختیار بشریت قرار دارد زاده این مرکزیت است، و سهم دیگران در ت زیست
های مدرن محصول دوره روشنگری نیست و از  اما در مصرف آن همه جهان اشتراک دارد. هرچند همه دانش

هایی که در دوره روشنگری تولید شد  گیرد، اما مباحث فکری و اندیشه آغاز رنسانس تا امروز را در بر می
 .معاصر داشته است ترین نقش را در تغییر پارادایم کلی اندیشه در جهان مهم

نظران دیدگاه واحدی وجود ندارد.  اند؟ در این باره میان صاحب آیا کشورهای اسالمی وارد عصر روشنگری نشده
معتقدند که ما هنوز عصر روشنگری خود را ” درآمدی بر روشنگری اروپایی“شماری مانند هاشم صالح در کتاب 

کنیم. شماری دیگر مانند کریستوفر د بالج معتقدند که روشنگری  ایم و در قرون وسطای خود زندگی می آغاز نکرده
ما از آغاز سده نزدهم شروع شد اما به صورت معیوب و نارسا، و نتوانست با موفقیت به پیش برود، و در نتیجه 

 .ایم ی روشنایی و ظلمت گیر مانده ما در جدال تاریکی و روشنگری و در میانه
کنیم، تالش کسانی مانند سید جمال الدین، محمد عبده، سر سید احمد خان، رفاعه اگر با بسیار بدبینی نگاه ن

طهطاوی، اقبال الهوری، آخوندزاده، فروغی، و دیگر روشنفکران شرقی، با ایرادهایی که بر کار هر یک وارد 
ما را به سوی آینده ها تا بدان حد از موفقیت نرسید که راه  رود، اما این تالش است، از نوع روشنگری به شمار می

 .باز کند
ها مقایسه  زمین و روشنگری ما و نتایج هر یک از آن یابیم که میان روشنگری مغرب این را هنگامی بهتر در می

  .کنیم
های   های ما متعدد است. از نظر کریستوفر د بالج، روشنگری در سرزمین دالیل ناکامی روشنگری در سرزمین

ل و عقیده دینی بند ماند و نتوانست راه خود را باز کند. در مغرب زمین، روح کشمکش عق  ٔ میانه اسالمی در
داد که ایمانویل کانت از آن به شجاعت اندیشیدن و به کار گرفتن فهم خویش  روشنگری را آن چیزی تشکیل می

کشد و او را از  تعبیر کرد، یعنی اینکه هیچ چیزی به شمول ایمان دینی نتواند انسان را در عرصه اندیشه به بند
 .تفکر باز دارد، و آدمی را مجبور کند که فهم خود را به یکسو گذارد و فهم پیشینیان را الگوی خود قرار دهد

  جویی و حقیقت  های ما نتوانست به روح معرفت  من معتقدم که افزون بر این امر، جریان روشنگری در سرزمین
هیچ گاه دست از گریبان آن بر نداشت. این را حتی در کار طلبی وفادار بماند، زیرا دغدغه دفاع از هویت 

دارند، گام دیگر  توان دید که تا یک گام در مسیر عقالنیت بر می ترین اندیشمندان ما مانند عبده و اقبال هم می بزرگ
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دنی، جویی از طرف مقابل، رقیب تم ها و از همان منظر پرداختن به عیب شان دفاع از هویت خود و توجیه کاستی
  .است

اقبال در رساله نقش فرنگ که نشان دهنده نحوه مواجه نخبگان فکری ما با نخبگان فکری مغرب زمین است این 
 :گوید گذارد. او در ابیات آغازین آن رساله می دار و مریز را به وضوح به نمایش می وضعیت کج

 
 رنگـــاز من ای باد صبا گوی به دانای ف

 است رــارتــرفتــودست گــعقل تا بال گش
 ا داریـسیحـعجب این نیست که اعجاز م

 عجب این است که بیمار تو بیمارتر است
 

خواهد مسیر  نهد، و از این طریق می او در واقع سنگ بنای کارش را بر فروکوفتن عقل و کاستن از مقام آن می
 :دهد عشق است روشنگری را ترسیم کند. او راهکاری را که به جای عقلگرایی نشان می

 
 ن است که از عشق گشادی طلبیمچاره ای

 رادی طلبیمــم و مــذاریــپیش او سجده گ
 

جا که عشق از جنس عواطف است احتماال مراد  البته معلوم نیست مراد او از عشق با کدام تعریف است، ولی از آن
اند به همان رس خورد، و این ما را می او ایمان باشد، زیرا این مفهوم در بسیاری دیگر از اشعار او نیز به چشم می

گردد، و قرار بوده است که گویا ما از این طریق به روشنگری برسیم، کاری  ی پیشین، که عقل فدای ایمان می نقطه
پذیر نیست. جالب این است که چندین سده پیشتر از اقبال، عالم حنبلی مشهور، ابو الفرج ابن  که طبعا امکان

  :گوید الجوزی، به عکس او نظر داده و می
التقلید إبطال لمنفعِة العقل، ألنه ُخِلق للتأمل والتدبر، وقبیٌح من أعطَي شمعةً یستضیئ بها أن یطفئها ویمشي في 

انجامد، زیرا عقل برای درنگ کردن و اندیشیدن است، و زشت   روی به ناکارآمدی عقل می الظلمة. یعنی: دنباله
هره گیرد، او آن شمع را خاموش، و در تاریکی شروع به اش ب است که کسی به وی شمعی داده شود تا از روشنایی

 .راه رفتن کند
اعتنا به جایگاه عقل بها داد، غافل از این که ایمان بدون  روشنگری ما به جای بها دادن به عقل، به ایماِن بی

ر و القاعده، های مذهبی هویتگرا از اخوان تا حزب تحری کند. همه گروه عقالنیت سر از طالبان و داعش بیرون می
اند. آنان از عقالنیت آن مقدارش را  ایمان بدون عقالنیت را مبنای کار خود قرار داده و از عقالنیت هراس داشته

 .های آن به کار آید گیری از عقل و نشان دادن کاستی برگزیدند که برای عیب
عیوب، نیاز به روشنگری راستین گوید که ما به جای روشنگری م اما مروری بر تجربه دو قرن ناکامی به ما می

های ما باید عصر روشنگری خود را آغاز کنند و باید دلیری الزم برای این کار را به دست آورند.  داریم. سرزمین
 :نامد گری می این جمله را شعار روشن” گری چیست؟ در پاسخ به پرسش: روشن“کانت در ابتدای مقالهٔ 

کاربردن  است. صغارت، ناتوانی در به که خود بر خویش تحمیل کردهروشنگری خروج انسان از صغارتی است 
فهِم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت، خوْد تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقداِن 

یری در به کارگ“کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. شعار روشنگری این است:  عزم و شهامت در به
 .”فهم خود شهامت داشته باش
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