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پرورنده و ، ان کهن سخن گفتیم. دین، نگهبانروایت جهان باستان و چارچوب معرفتی یا پارادایم جه-در دروس قبلی از ابر

دو های سنت قدمایی است. روایت آفرینش انسان و هستی، پاسخ جهان کهن به این شاید هم بوجودآورنده هر دو این مؤلفه

  چیست؟ سؤال اساسی بود که، انسان کیست و هستی

های قبل بازنمودیم که چگونه روایت باستانی های دینی و فلسفی به این دو سؤال متنوع و گوناگون بودند. در درسابتدا پاسخ

روایت دامنه آن -الطون و نوافالطونیان با این ابرگیر شده و پس از همسو گشتن افعرفانی آن عالم-ایران و چارچوب معرفتی 

. به تدریج این روایت از آفرینش که جهان را دارای دو نیروی خیر و شر و یک مظهر برای هرکدام در غرب نیز گسترش یافت

  .دانست، جای خود را گشودو گیتی را عرصه مبارزه آن دو، با وعده پیروزی خیر بر شر می

رود مظهر نیکی را خالق می ادیان توحیدی که دین زرتشت هم الاقل به روایت نیمه دوم پادشاهی ساسانی از آن جمله به شمار

دانند. ثنویت دین زردشت در ادیان توحیدی با ها را اهریمن یا شیطان یا عنصر متمرد نظام آفرینش میآفرینش و مظهر بدی

پذیرش آفرینش مظهر نیروی شر به وسیله مظهر خیر از ثنویت به یگانگی و توحید تبدیل شد. با تسلط مذهب مسیحیت در 

 ˓وسطی است و در شرق تاکنون نیز ادامه دارد م در شرق برای مدت درازی که در غرب به درازای قرونغرب و سپس اسال

 از را اساسی سؤال دو این به جواب تنها نه که یافتند جایگاهی چنان آن به وابسته معرفتی چارچوب و آفرینش از روایت این

هر سؤال دیگری را نیز عرضه ، ابسته به آن پاسخ مقدرش معرفتی ورو و هاجواب این دل از بلکه داشتند حاضر پیش

  .خوانیمبینی مذهبی میدهد که آن را جهانها یک نظام فکری را شکل میکردند. مجموعه این پاسخمی

در چنین نظام اندیشگی، دین مرجع پاسخ به همه سؤاالت مقدر است. جامعه نیز به دو بخش فرهیختگانی که در اتحاد با 

 که مردم عامه و دارند را چوپان و رهبر ˓دانند و درنتیجه نقش مرادها دسترسی دارند و سر کائنات را میهمه جواب حقیقت به

  .شودمی تقسیم باشندمی گوسفند و گله و عوام حکم در

  :به نظریه توماس کوهن باید این واقعیت را افزود که

م جهان کهن به کنار نهاده شد که عالوه بر آن داستان آفرینش نیز اعتبار تنها چهارچوب معرفتی و یا پارادایدر دوره مدرن نه

  .خود را از دست داد

 .داندداستان آفرینش کهن زمین را مرکز کائنات و انسان را اشرف مخلوقات می

فت: گهای آسمانی وضع کرد. او میافالطون، فیلسوف یونانی قرن چهارم پیش از میالد، سیستمی برای توضیح حرکت

ترین ترین و منظمها( هستند و با سرعت یکنواخت و در کاملستارگان نماینده موجودات تغییرناپذیر و جاودانه )مثل یا ایده

وار گردند. توجیه افالطون مبنی بر اینکه تمامی ستارگان و سیارات باید در مسیرهایی دایرهمسیرها در آسمان، به دور زمین می

 بطلمیوس ترین مساله در نجوم باقی ماند.شکل است( به دور زمین بچرخد، به مدت دو هزار سال مهمترین )چون دایره کامل
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 نظریات ادامه او مرکززمین فرضیه. آورد در تحریر رشته به را المجسطی کتاب میالدی ۰۵۱ در اسکندرانی بزرگ منجم

  .ترین مسیرها باشدعی موجودات باید در کاملیطب حرکت ارسطو دینامیک نظریه طبق بر. بود ارسطو بخصوص و افالطون

مشاهده آن زمان داده کرات قابلدانست و همراه با چینشی که هیئت بطلمیوسی بهبطلمیوس زمین را مرکز کرات آسمانی می

  .بود، در مرکز آفرینش قرار داشت

جوم مدرن در هم شکسته شد. برحسب ها حکومت بر فضای علمی و فلسفی کهن سرانجام به وسیله ناین نظریه پس از قرن

 خورشیدها خود که است شیری کهکشان در خورشید حول بر سیارات از یکی تنها نیز زمین ˓مشاهدات دانشمندان دوره مدرن

  .باشندمی تاکنون مشاهدهقابل هایکهکشان و ستارگان میلیاردها از یکی تازه هاآن همه و دارد فراوان سیارات و ثوابت و

باشد. در وجود او ای است که حامل روح خداست و نماینده او بر روی زمین میستان آفرینش کهن، انسان آفریده ویژهدر دا

 است سرشته نکویی با او وجودی نیز مانند سراسر آفرینش دو نیروی خیر و شر در نبردند. نیکی در فطرت اوست و اصالت 

  .کشاندسوی برخورداری از لذات مادی میکند و بهئماً او را وسوسه میاد که است ایکنندهگمراه نیروی لوامه نفس ولی

ها بپیوندد و یا راه خداگونه شود و به مظهر نیکی، ند به فطرت و اصالت خود بازگرددتوازهد و ترک دنیا می، او با پارسایی

رینش است و دیگر موجودات برای بینی انسان مرکز آفصفت و ددمنش گردد. در این جهاندنیا در پیش گیرد و اهریمن

 ˓زنده موجودات دیگر از حیات سلب حق و  اند. حق بشر در تصرف در طبیعتبرخورداری او از نعمت زندگانی خلق شده

 وگرنه است( اسراف) سوءاستفاده و( افراط) رویزیاده حق این محدودکننده عامل تنها و است  اخالقی و بدیهی و الهی حقی

  .ت همه از آن انسان هستنداموجود و طبیعت

های دیگری را جایگزین این روایت کهن ساخت. داروین تدریج روایتهای علمی و صنعتی پیاپی، بهجهان مدرن، با پیروزی

. است هامیمون از ای رسته از یافتهتکامل شکل از ایگونه انسان، که بود این جوابش ˓در جواب سؤال انسان کیست؟

 دیگر به نسبت را طبیعت بر بیشتر تسلط امکان معینی، هایقابلیت که ˓ر جانداران نه کمتر و نه بیشترگدی همانند موجودی

  .است داده او به موجودات

 مادی ای پدیده صرفاً که را روان یا نفس رود،می شمار به بشر جسم در خدا وجود از ایپاره که و فروید نیز به جای روح 

  .جان است جایگزین روح دانستجاندار و بی موجود تمایز وسیله و  است

-خدای جهان کهن تولد دیگری یافت. رنسانس همان بازآفرینش انسان در جهان مدرن با رهایی او از ابر-ترتیب انساناینبه

  .روایت آفرینش است
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این توجیه نوین نظریه دانست. ولی اساس شناسایی بر روی زمین میانسان این بار بازهم خود را در مرکز مخلوقات قابل

 برتر موجود را خود اش،اجتماعی زندگانی ویژه سازمان و اندیشه یمن به تکامل داروین و تنازع بقای او بود. او

  .باشندمی محروم آن داشتن از موجودات دیگر که دانستمی  طبیعت

  .ها وسایل تسلط بیشتر او را در طبیعت فراهم نموده استاین ویژگی

  .که گفته شد، روایت هستی در جهان کهن پاسخ به دو پرسش بنیادین درباره عالم و آدم بود طورهمان

 اما. دانندنمی خواص و نخبگان از غیر به را آن ولی دارد وجود هاپرسش همه پاسخ که بود این هاپرسش این به جواب 

  :که بود این مدرن جهان در علم جواب˓ برعکس

  .ولی تصمیم دارم که بدانم دانم،خاضعانه چیزی نمی

های فراوان دیگری پدید آورد، و های کالن مانند آنچه را که گفتیم درهم شکست و خود روایتعلم در دوران جدید روایت

های اساطیری تأکید بر خردعملی و تجربه داشتند و در برابر منطق قویتر ها برخالف روایتها را تئوری گذاشت. فرضیهنام آن

های جهان باشند. درحالیکه روایتپذیر میتغییر و یا تکمیل بوده ویا ابطالتر همواره انعطاف داشته و قابلربه پیشرفتهو یا تج

  .آیندباشند ولذا مقدس و ازلی و ابدی به شمار میکهن، متکی به رسه پایه بنیادین نقل، اسطوره و سنت می

 جایگاه. رودمی شمار به استدالل اساسی هایپایه از یکی کهن جهان در ˓نرادیگ از شفاهی روایت ویا متن معنای به « نقل»

  .شودمی تقسیم نقلی دلیل و عقلی دلیل به دلیل که است بلند قدریبه کهن اندیشه نظام در نقل

ن نقل قولی از بزرگی که به تقدس ویا علم و خرد معروف است آورده شود. همییعنی کافی است که در مقام استدالل نقل

  .نشینداغلب برتر از هر استدالل عقلی می

در جهان مدرن اصوالً چیزی به نام دلیل نقلی وجود ندارد. نقل و روایت تنها برداشت شخصی و یا گروهی از رویدادهایی 

شود. وبیش یکسان است و بیشتر از منبع صدور نقل به محتوای آن توجه میها از لحاظ اعتبار منبع کمباشند که توجه به آنمی

  .باشدهر نقلی در خود متضمن تفسیر آشکار و یا نهفته از رویدادها می

 یا و شنونده فهم بلکه ˓نمایدری نسبی میکند و آن را اماین برداشت مدرن از نقل، نه تنها نقل را از ردیف استدالل خارج می

 هرمنوتیک علم. ندارد دیگر فهم به ذاتی برتری فهمی هیچ . آوردمی شمار به آن از گوناگون و متکثر فهمی نیز را نقل خواننده

  .پردازدمی مکتوب یا و منقول روایت از خواننده یا مخاطب فهم فرایند به که است دانشی

به معنای   Storyریشه با لغت انگلیسیبه معنای داستان است و هم  Saturaربی است در سانسکریتاسطوره نیز یک لغت ع

باشد. اسطوره داستانی فراتاریخی از پدیده ای تاریخی ویا ماقبل تاریخی است و یا شخص و به تاریخ می  Historyداستان و
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ها در وچرا پذیرفته شده است. اسطورهیافته و بدون چون عام مقبولیت ملتی و مذهب ویا قوم ˓گروه در که  یا سمبلی است

  .دارند پیوند آن با و هستند مینوی حقیقت مظاهر از˓ هستی روایت کهن 

شوند و فرآیند تغییر های هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل میها نیز باورها و الگوهای رفتاری و یا مراسم و آیینسنت

  .النی استها بسیار کند و طودر آن

 وجود با که شوندمی تلقی خاصی  اجتماعی گروه یا و دین قوم،˓ها مظاهر فرهنگی ملتها و سنتدر دنیای مدرن اسطوره

 قرار پژوهش مورد نوین بینی برجهان هاآن اثرات و باستانی سنن و مذاهب و فراتاریخ با آنان رابطه تنها آنان، حفظ در سعی

  .شوندایق مطلق تلقی نمیحق عنوانبه ولی گیرندمی

باشد، کارکرد کهن خود را بنابراین در دوره مدرن هر سه سنگ بنای اساسی روایت جهان کهن که نقل و اسطوره و سنت می 

  .اندبه مفاهیمی کامالً متفاوت فروکاسته

ای نشأت گرفتن آن برای ابتد در بخصوص ˓مدرن علم که جایگاهی و علمی روش به انتقادی دیدهای ˓البته در جهان مدرن

معنی شدن آن بود. بینی کهن برای بسیاری از کف نهادن معنای هستی ویا بیخود قائل بود کم نبودند. گسستن از جهان

 قراردادی اخالق یا اتیک به مدرن جهان در ˓داشتند چنین قواعد اخالقی که در جهان کهن ریشه در تعالیم مذهبی و عرفانیهم

 و خوبی ویا قبح و حسن دارای بشری اعمال کهن معرفتی دستگاه در. شدمی تبدیل بشر اجتماعی زندگانی ملزومات از ناشی

 ادامه در بشری عقالنیت از ناشی ملزومات اخالق ریشه مدرن دید در. بود شیطانی ویا الهی بشر اعمال منشا. بودند ذاتی بدی

منطقی از چنین دیدی قواعد اخالقی اموری نسبی و وابسته به  نتیجه یک عنوانبه پس. است اجتماعی زندگانی آمیزصلح

چنین گرایی اخالقی و فرهنگی نتیجه چنین تلقی از منشا قواعد اخالقی بود. همفرهنگ هر جامعه تلقی گردید. مکتب نسبیت

بشر شد. داروینیسم پذیرفتن انتخاب طبیعی و تنازع بقا از سوی عده ای منجر به تعمیم این قواعد به زندگانی اجتماعی 

استعمار برای غارت ممالک و  ترها شکل گرفت. کلونیالیسم وترها برای تسلط بر ضعیفاجتماعی به معنای حق طبیعی قوی

 برای نبرد میدان را المللیبین صحنه عمالً فاشیسم و اروپائی مهاجم ناسیونالیسم و  مانده و ضعیف به وجود آمدنداقوام عقب

 با مقابله برای ضعیف ملل و طبقات سازماندهی به هم مارکسیسم ˓دیدند. در چنین جنگ قدرتیعی میاجتما داروینیسم

 آدم صنعت به را یهودیان کشتار که هانازی سوزی آدم هایکوره و دوم و اول جهانی جنگ دو درنهایت. پرداخت قدرتمندان

زیستی در جهان نوین را بشر هضم و جذب که هنوز هم بود دورانی آغاز دردناک دستاوردهای از ˓بودند کرده تبدیل کشی

  .نکرده بود

 نسبیت از ˓ها، امروز انسان مدرن با جهانی شناختن قواعد و هنجارهای حقوق بشرآموزی از آنپس از این دو جنگ و با درس

دیگر علم با  سوی از. هاستبرداشت گام مدرن شمولجهان ارزشهای پذیرفتن سویبه و رهیده فرهنگی و اخالقی

دستاوردهای درخشان خود دچار غرور شده بود. دید مسلط در مجامع اندیشمندان این دوران یعنی آغاز دوران مدرن این بود 
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باشد و آنچه غیرعلم به معنای اصطالحی که تنها منبع معرفت بشری علم است و تنها روش کسب دانش نیز روش علمی می

مدرن و متفکرین این دوران علم شیفتگی را منتقدان آن ساینتیسم نام نهادند. فیلسوفان پست .است اوهام و خرافه ˓باشدآن می

گرایی یا ساینتیسم را از خصوصیات قابل انتقاد دوران مدرن دانسته و مذهبی، پوزیتیویسم منطقی یا منطق پوزیتیویستی و علم

کننده روش علمی عنوان تثبیتا مرجع دانایی و علوم تجربی بهعنوان تنهاین دوره از عصر مدرن را که مرجعیت علمی در آن به

گرایی جهان هستی دانسته و محدودکننده هستی پیچیده به امکانات تقلیل شود،و بسط دهنده آن به علوم انسانی شناخته می

 در ند، هستی بزرگ راکوشگرایان میهای ذهنی بشر و فهم بشری محدود است و علمگویند دریافتدانند. آنان میعلمی می

 ذهن قالب در گیریجای برای آن وخمچم و ابعاد بریدن و  هستی معنای از کاستن کار این. دهند جا بشری فهم کوچک ظرف

 آن از ولی داندمی مفید بسیار را علمی روش هرچند اما. است موافق تعابیر این با درجاتی  به خود متن این نویسنده. ماست

سازد. مقدورات ذهن بشری برای درک اسرار جهان هستی و قابلیت ابزارهای شناخت ما وژی جدید نمیلایدئو و دین یک

ها به دست ها و همچنین معانی و مفاهیم ساخته ذهن ما هم در چارچوب این محدودیتها و فرضیهمحدود است. تئوری

های ست آورده است و هرروز بیشتر متوجه محدودیترسد که با گذشت زمان، علم نیز تواضع بیشتری به دآیند. به نظر میمی

  .شودخود می

اش بر پارادایم کهن فقط به نیروی منطق و علم به درستی معتقد است که جایگزینی پارادایم جدید و برتریتوماس کوهن به

  .دست نیامد و تغییر توازن سیاسی در این امر نقش انکارناپذیری داشته است

شناسی جالب است، بحث اصلی ما نیست. ما بیشتر درباره م که یک بحث اپیستمولوژیک یا شناختبهرصورت این بحث مه

نوبه خود جالب و وگو داریم تا خود این پدیده که بهنظم سیاسی حاصل از تغییر پارادایم و روایت کهن از هستی گفت

  .تأمل استقابل

سازد که گرا )الیترین( میگرا )کلکتیو( و نخبهامعه را جمعمدعای ما این است که روایت کهن و چارچوب معرفتی آن ج

رود. جامعه فردگرا با دموکراسی و حاکمیت قانون در آن امری ممتنع به شمار می-استقرار نظام سیاسی مبتنی بر حقوق بشر

ماعی است، تاج و فردی هایآزادی و دموکراسی-بشر حقوق آن حاصل که مدرن تولیدی و اجتماعی ˓مناسبات فرهنگی

  .حاصل تغییر نگرش اساسی بشر به روایت مدرن و هستی و چارچوب معرفتی آن است

خصوص ما ایرانیان که چنین تغییر نگرشی در دنیای مسیحیت اتفاق افتاد ولی در جهان اسالم هنوز به وقوع نپیوسته است. به

ایم. به این ناخودآگاه خود را با آن همچنان حفظ کردهروایت هستیم، رابطه عاطفی و ذهنی -از تولیدکنندگان قدیمی این ابر

نن دیگری نیز افزوده و یا با آن ترکیب شده و معجونی بسیار س و روایات و اساطیر و باورها اسالم از پس ˓ذهنی باستانی

 .تر و پایدارتر به وجود آورده استسختجان


