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 سم فرهنگیاوتی
  

 مفاهیم موجود، کاري است که اهل اندیشه متناسب ها به زبان، یا دادن معانی تازه بهبرساختن مفاهیم جدید و افزودن آن
اشی از حس بلکه ن آوري، یا خودنمایی نیست،االصول از سر تفنن، زباندهند. این کار علیمی شان انجامبا نیازهاي فکري

شی از کار نام بخام نامیدن امور بیپیشتر نیز نوشته ز حس یا نامیده نشده است. چنانکهکردن حضور امري است که هنو
کران در طول متف از فرایند تفکر که گاه از آن گریزي نیست. خلق مفاهیم نو کاري است که اهل اندیشه است، بخشی

اند، ایی بودههپردازيد مشغول چنین مفهومي خورویکرد و مسأله اند. اندیشمندان معاصر ایران نیز به اقتضايتاریخ کرده
امش عبدالکریم سروش و آر هاي سیداحمد فردید و علی شریعتی و داریوش شایگان وعنوان نمونه در اندیشه چنانکه به

خشی است از ها بپردازيرا یافت. موافقت یا مخالفت با آن مفهوم توان چنین مفاهیمیدوستدار و سیدجواد طباطبایی می
از  دیگر اهل اندیشه حاکی ها در عموم جامعه یا نزدهاي اندیشمندان، همچنانکه شیوع آنو بررسی اندیشه یند تحلیلفرا

 هتوان مفاهیمی یافت که بسته بهاي نسل پساانقالب ایران نیز میدر اندیشه .تواند باشدها میپردازينیاز زمانه به آن مفهوم
طور مثال دوست عزیز من، سروش دباغ، که  گیرند. بهاند و به کار میها را ساختهها و نیازهاي فکري خود، آندغدغه
آرزومندانه،  مفاهیمی ساخته است مانند ایمان شورمندانه، ایمان از سر طمأنینه، ایمان هاي وجودي و دینی دارد،دغدغه

در قبال  مانام وضع تاریخی و فکرينیز که دغدغه اندیشانه، ایمان شکاکانه، سالک مدرن، کورمرگی. منایمان معرفت
ي مغالطه“، ”ناهمتاریخی“ ام مانندبوده است مفاهیمی را برساخته و در کارهایم به کار برده دنیاي جدید و دستاوردهاي آن

بندي چنانکه براي تقسیمهم”. اوتیسم فرهنگی“و ” پیشاروانشناختی ذهنیت“، ”ذهنیت پیشاشهري“، ”گراییسنت
سازي و ساختم و مطرح کردم. مفهوم ها راو اقسام آن” اندیشاندین“و ” اندیشانهویت“معاصر ایران دو تعبیر  اندیشمندان

 تعابیر موجود پاسخگوي شما براي نامیدن امور نباشد. مثالٌ وقتی دوست ارجمند شود کهخلق مفاهیم تازه وقتی الزم می
اند را به چیزي ترجمه کرده” اندیشهویت“ هایم پیشتري ترکی نوشتهام، آسیه تیغلی، به من گفت که در ترجمهايترکیه

اندیش ویته است تعجب کردم. طبعاً این تعابیر در فارسی موجود بود و اگر منظور من از گرا یا ناسیونالیستکه معادل ملی
اندیش، روشنفکر را به کار ببرم، چنانکه اگر منظورم از دین ترین کار این بود که همان تعبیرگرا بود قاعدتاٌ معقولهمان ملی

اي که براي مجموعه ي جدیديبردم (آسیه تیغلی عزیز لطف کرد و در ترجمه مقالههمان را به کار می دینی بود باید
کی معادلی رلطفی سونار منتشر شده است براي این تعبیر در ت ام و زیر نظردرباره تفکر معاصر در جهان اسالم نوشته

 ). جا و هوشمندانه بودبه که کاري” ساخت“
  

ام. این ه کار بردهوضعیتی ویژه برساخته و ب نیز یکی از مفاهیمی است که من براي بیان” اوتیسم فرهنگی“چنانکه نوشتم 
آمده است. همانطور که  (اینجا )امماه روي سایتم منتشر کردهاي که بهمنفرعی مقاله تعبیر هم در متن و هم در عنوان

ام که چندسالی به کار برده” در پدیدارشناسی روح بازماندهاي وارهطرح :ناهمتاریخی“ام این تعبیر را در کتاب آنجا نوشته
” وفرنی فرهنگیاسکیز“را به اقتفاي  ام که این تعبیربه آن مشغولم و هنوز منتشر نشده است. در آن کتاب ذکر کرده است

 ایگان،داریوش شیاد مان، زندهداشتنیي من و اندیشمند بزرگ دوستزیسته هايام. میان تجربهداریوش شایگان ساخته
فرهنگی. براي همین تصورم این بود که  هاي تاریخی و اجتماعی وواقعاً کهکشانی فاصله بود، انواع و اقسام تفاوت
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دچار  آمدمفرهنگی عالَمی است که ایشان به آن تعلق داشت. عالَمی که من از آن می ياسکیزوفرنی فرهنگی بیشتر تجربه
ان به بیان دکتر شایگان نازنین گفته بودم و ایش را با همین تعبیر چند سال پیش به خود بود. این ایده” اوتیسم فرهنگی“

ر ایام د گرفت که متأسفانه نتوانستمرا می” ناهمتاریخی“گاه از سر لطف سراغ بود و گه یافته” انترسان“خودش آن را 
آن  ام و ازی این طرف و آن طرف به کار بردهگاه هاحیات ایشان تمامش کنم. به هر حال این تعبیر را در طول این سال

ت و به شایگان اس در ایمیلی به دوستی، که اتفاقاً آن ایمیل درباره حال ناخوش زنده یاد استاد 2018جمله مثالً فوریه سال 
 .اسکیزوفرنی فرهنگی در آن آمده است این بهانه ذکر ساخته شدن اوتیسم فرهنگی بر گرته ي

  
هاي متعارف داشته باشد در حالی که در زمینه هایی کامالً بیش از حدتواند تواناییهایی میزمینهفرد اوتیستیک در 

ام در أملت يویژه نتیجهي من به عنوان یکی از نسل پساانقالب ایران و بهي زیستهتجربه .هایی جدي داردارتباطی ضعف
ها توانستند مهندس و پزشک در باالترین ردهمی وفقیتخوبی و با مام در مدارس مذهبی خاصی که بهي تربیتنحوه

ور دیگري حض ي انتقادي از سویی و دركها چندان جایی براي پرورش اندیشهنداشتند و در آن بپرورند ولی علوم انسانی
س نامثال من با آن درگیریم بیش از آنکه از ج ها از سوي دیگر نبود، این بود که آنچه من و”غیرخودي“و شناخت 

 جنس اوتیسم فرهنگی است. اسکیزوفرنی فرهنگی عمدتاً مشکل قشرهایی از نسل پیش باشد از” اسکیزوفرنی فرهنگی“
یافتند و آن خاستگاه دنیا ارتباط تنگاتنگی می اي سنتی بود ولی خیلی سریع باشان جامعهاز انقالب بود. کسانی که خاستگاه

شان را هنذ ي داریوش شایگانکرد و به توصیف تیزبینانهشان ایجاد میر ذهنفکري متفاوت د يو این ارتباط دو منظومه
رغم شعارهایش سنتی ي ایران پس از انقالب بهجامعه .ي من متفاوت بودداد. تجربهدر حالتی اسکیزوفرنیک قرار می

بود،  یون در حال حرکتي انقالب به طرف نوعی مدرنیزاسواسطههایی دقیقاً بهالیه اي بود که درنبود، جامعه
سطه و واناخودآگاه. از طرف دیگر از آن ارتباط بی مدرنیزاسیونی نه از باال و در سطح خودآگاه که از درون و در سطح

یران مشکلِ ا نبود. بنابراین اسکیزوفرنی فرهنگی هرچند منتفی نبود در مورد نسل پساانقالب ناگهانی با غرب هم خبري
جامعه وجود داشت که گرچه ممکن بود به  هایی ازوعی درخودفرورفتگی فرهنگی در الیهمحوري نبود. در عوض ن

 ي قدرت نرم وهاي سخت بینجامد در عرصهي قدرتهایی در عرصهموفقیت هاي تکنولوژیک وبرخی توانایی
ناهمتاریخی: “ لش درزیسته را که تفصی يبنیه بود. من این تجربههاي ارتباطی و درك تاریخی و فرهنگی کمتوانایی

اصل ح ام. چیزي که پیش و بیش از همهنامیده” اوتیسم فرهنگی“آید می” بازمانده اي در پدیدارشناسی روحوارهطرح
کنند (جالب است کردند و میاداره می زیستن من در قشر فرهنگی خاصی است که مدارس مذهبی خاصی را در ایران

کرد  گفتگو ي زیسته با مني این تجربهمواجهه با امور جدید داشت یکبار درباره زدنی درکه شایگان که کنجکاویی مثال
ي هنامدر پس از انقالب ایران در زندگی ي روشنفکري دینیو برداشت خود را از این ماجرا ذیل عنوانی کلی درباره

 ).نامه به همت خانواده شایگان منتشر شوداین زندگی ش به فرانسه نوشت. امیدوارمخودنوشت
  

جناب سیدمحمد بهشتی را برایم  نیا، دیروز لینک متن گفتاري ازدوست دانشور بزرگوار، جناب محمود اسماعیل
 از تعبیر -ائلمباره احترام بسیار قفرهنگ این سرزمین و تأمالتشان در این  شان بهکه براي عشق-فرستادند که در آن ایشان 

” والی فرهنگیاحناخوش“در آن اوتیسم را  اند. گفتارهاي ایشان سال پیش ایراد شده است واوتیسم فرهنگی استفاده کرده
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ان توضیح پیرامونش هاي فکري خودشان بر اساس نوع ارتباط ایرانیان با محیطاساس دغدغه اند و البته آن را برما دانسته
القاعده بیانی از همین ماجرا باید بوده باشد. مهم نقش و علی ”توارد“ي اند. مسأله ها در فضا پخش است و ایدهدهدا

ي ومهبرند. مهم منظمی سازند و به کارها را برمیمفاهیم در دستگاه فکري هر یک از کسانی است که آن کارکرد این
کلی روشن مان بیفکند و کمک کند مشاگر بتواند پرتوي بر مسائل ي کهاپروریم، منظومهفکریی است که در آثارمان می

اند از هر دو مطلب را دیده خواهد بود. این یادداشت را صرفاً از این جهت نوشتم که دوستانی که احیاناً و حل شود مغتنم
 ام. تا پیش از این،سخن ناموجهی گفته ام تعجب نکنند و گمان نکنندمن ساخته ام این تعبیر رابوده ام نوشتهاینکه در مقاله

 توضیح اجمال به که همانطور		ام و استفاده کرده نیز از آن 98تعبیر ایشان را نشنیده بودم و چنانکه اشاره کردم پیش از سال 
از بهشتی  ي آقاي مهندسهاي مورد اشارهام اخص از معنایی است که در سخنرانیمراد کرده آن از که هم معنایی دادم

مارتین هیدگر پارسایی و پرهیزگاري تفکر. چه بهتر  ي ماجرا همه از جنس پرسش است و به قولآن مراد شده است. بقیه
 .جاست افراد و اشخاص بیشتري از زوایاي مختلف مطرح کنندبه که یک پرسش را اگر احیاناً
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