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بــود ســخن آری  قرنــی  هــر  چــه   گــر 
بــود یــاری  ســالفان  گفــت  لیــک 

مولوی �

درآمد
نــزاع قدیــم و جدیــد، و یــا ســّنتگرایی و نوگرایــی، و یــا محافظــه کاری و 
اصالح طلبی، نزاعی جدید نیســت و پیشــینه اش به قرن ها پیش از نزاع 
ســّنت و مدرنیتــه برمی گــردد. نــزاع اخیــر را هــم شــاید بتوان ادامــۀ همان 

صف آرایی دانست.

گذشــتگان و  نــزاع قدیــم و جدیــد در روزگاران قدیم به صــورت نزاع میان 
گذشــتگان بوده اســت؛ حّتی در عرصۀ ادبّیات. ابن رشــیق  گذشــتگاِن 
در کتــاب العمــده، ذیل عنــوان »باٌب في الُقدمــاء َو الُمحَدِثین«، بحثی 
را بــه ایــن موضوع اختصاص داده اســت.1 قاضی جرجانی هم در کتاب 
گذشــته گرایی و  الَوســاطة بیــن المتنّبــی و خصومــه ضمــن اشــاراتی بــه 
یس  که هیچ یک بــر دیگری ترجیح نــدارد.2 ابن ادر گفته اســت  نوگرایــی 

1. ر.ک به: ابن رشیق قیروانی؛ العمدة في محاسن الّشعر و آدابه و نقده؛ تحقیق محّمد محیی الّدین 
عبدالحمید؛ )چاپ چهارم، بیروت: دار الجیل، 1972(، ج 1، ص 90 ـ 93.

2. ر.ک به: علّی بن عبدالعزیز جرجانی؛ الَوســاطة بین المتنّبی و خصومه؛ تحقیق محّمد ابوالفضل 
ابراهیم و علی محّمد بجاوی )مصر: مطبعة عیسی البابّی الحلبی و شرکاه(، ص 15.

 نـزاع 
 قدیــم
و جدیــد

محّمد اسفندیاری
مقــالــه

چکیده: نزاع قدیم و جدید، و یا ســنتگرایی و نوگرایی، و یا 
محافظه کاری و اصالح طلبی، نزاعی جدید نیست و پیشینه 
اش به قرن ها پیش از نزاع سنت و مدرنیته برمی گردد. نزاع 
اخیر را هم شــاید بتوان ادامه همان صف آرایی دانســت. 
نویسنده در نوشتار حاضر ســنتگرایی و نوگرایی و عقاید هر 
یک را مورد مداقه قرار داده اســت. به زعم نویســنده، سنت 
)میراث گذشــتگان(، ثمره علم و عقل نسل های پیاپی است 
ون آمده است. شرط  یخ ســرافراز بیر که از آزمایشــگاه تار
ودن  پاسداری از این میراث، محافظه کاری است، و شرط افز
بنابراین،  هســتند.  الزم  ها  این  دو  طلبی.هر  اصالح  آن،  بر 
باید اجازه داد تا محافظــه کاران و اصالح طلبان با یکدیگر 
وز،  وز و امر ورآزمایی میان دیر ورآزمایی کنند. حاصل این ز ز

فردای پربارتر است.
سنت،  نوگرایان،  نوگرایی،  سنتگرایی،  سنتگرایان،  کلیدواژه: 

مدرنیته، محافظه کاری، اصالح طلبی، گذشته گرایی.
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ــم َیبَق في َجلیِل األمِر َو ال َصغیرِه 
َ
»َفل

«.6 این مضمون 
ٌ

ِلقائــٍل َبعَد ُهم َمقــال
گفته اند؛  را بــه عبارت های دیگر هــم 
گفتنــد  از جملــه: بــس اســت آنچــه 
دانشــوران / مزیــدی میّســر نباشــد بــر 
آن. ال برویــر نیــز می گفــت: »همه چیز 
مــّدت  ایــن  در  و  اســت  گفتــه شــده 
که آدمیان  بیــش از هفت هزار ســالی 
هســتند و می اندیشــند مــا بســیار دیر 

آمده ایم«.7

ابواســحاق شــاطبی، از عالمــان قرن 
کتاب الموافقات، فصلی  هشتم، در 
گیری علــوم اختصاص  را بــه آیین فرا
داده و از جمله شرط های آن را رجوع 
دانســته  متقّدمــان  کتاب هــای  بــه 

ی می نویسد: است. و

متقّدمان ... از متأّخران در علم اســتوارترند .... متأّخر در رســوخ 
کــه متقــّدم بــه آن رســیده بــود ....  علــم بــه درجــه ای نمی رســد 
کارهــای متقّدمــان در اصالح دنیا و دینشــان بــر خالف کارهای 
متأّخران اســت و علومشان در تحقیق ]حقیقت طلبی و احقاق 
رفتارهــای  و  ســخنان  و  کتابهــا   .... اســت  اســتوارتر  الحــق[، 
گام نهد،  که بخواهد با احتیاط در راه علم  کسی  متقّدمان برای 
یژه علم شــریعت، که عــروة الوثقی و پناهگاهی  در هــر علمی، بو

استوارتر است، سودمند است.8

گــر گذشــته گرایی گذشــتگان قابــل توجیــه باشــد، امــروزه هیــچ وجهــی  ا
یان تعّصب در بارۀ گذشــته، در گذشــته ماندن است و نقل قول  ندارد. ز
که در قرن شانزدهم  گامی فراپیش نهادن. بنگرید  کردن، نه اندیشیدن و 
میــالدی، یکــی از اســتادان دانشــگاه بــه نــام ژروم بوریوس، دربارۀ شــیوۀ 

یس خویش می گفت: تدر

یم:  هنگام بیان مطالب برای مستمعین خود به آنان چنین می گو
ارسطو این طور تعلیم داده است، افالطون چنین فرموده است، 
ایــن اســت قول ابقراط، نظــر جالینوس چنین بود، تا کســانی که 
یوس خالــی از صّحت  کــه کالم بور حــرف مرا می شــنوند بدانند 

6. ابــن مقّفــع، االدب الّصغیــر و االدب الکبیــر؛ تحقیــق ِانعام فّوال؛ )چــاپ اّول؛ بیــروت: دار الکتاب 
العربی، 1414(، ص 69.

7. ژان پــل ســارتر؛ ادبّیات چیســت؟؛ ترجمۀ ابوالحســن نجفــی و مصطفی رحیمــی؛ )چاپ پنجم؛ 
رقی مترجمان. کتاب زمان، 1356(، ص 142، پاو تهران: 

8. ابواســحاق شــاطبی؛ الموافقــات فی اصول الّشــریعة؛ شــرح و تحقیــق عبــداهلل دّراز؛ )چاپ دوم، 
بیروت: دار المعرفة، 1395(، ج 1، ص 97 ـ 99.

گفته و حکایتی جالب توّجه  نیز در مقّدمۀ الّســرائر از این موضوع ســخن 
ید  آورده اســت: بــه ابوعبیــده گفتنــد میــان شــعر ابن منــاذر و عــدّی بن ز
کنــد. تعّصــب را وانهــد و نگویــد یکی شــعر دورۀ جاهلی اســت و  داوری 
دیگری شعر دورۀ اسالمی. شعر را با شعر بسنجد، نه اینکه میان دو عصر 

کند.3 داوری 

کتاب الّشــعر و الّشــعراء می گوید، دانســته می شــود  از آنچه ابن قتیبه در 
گذشــتگان و معاصــران خویــش جانب  گذشــتگان در داوری میــان  کــه 
گذشــتگان را می گرفتنــد. مفضــول متقــّدم را بر فاضل معاصــر، و مرجوح 

قدیم را بر راجح جدید ترجیح می دادند. او می نویسد:

زگار افــرادی را دیــده ام کــه شــعری ســبک را به  از عالمــان ایــن رو
جهــت تقــّدم قائــل نیــک می شــمرند و آن را در شــمار ســخنان 
رند، و شــعری اســتوار را که در نظرشان هیچ عیبی  برگزیده می آو
ندارد، فقط به جهت آنکه در زمان خودشان سروده شده است، 
و یا شــاعرش را می شناسند، ناپسند می دارند. اّما خداوند، علم 
و شــعر و بالغت را وقف زمانــی خاص، یا گروهی خاص، نکرده 
زگاران، مشــترک و  اســت، بلکــه آن را میــان بندگانــش در همۀ رو

مقسوم ساخته است.4

سّنتگرایی
ســّنتگرایان، فضــل تقــّدم را دلیــل تقــّدم فضــل می شــمارند و قدمــت را 
گفته اند و ما را از  گذشــتگان  گفتنی بود  حقیقت. به دیدۀ ایشــان، آنچه 
کرده اند. وظیفۀ ما فهمیدن اســت و از گذشــته  دشــواری نــوآوری معاف 
نقل قول کردن. اصل بر صّحت قدیم است و اقتصار به آن. نقد و نوآوری 
گفتیــم مبالغه آمیز باشــد، تردیدی  گر هم آنچــه  ممنــوع اســت و محــال. ا

گذشته است. کید سّنتگرایان بر  که تکیه و تأ نیست 

که آینــدگان دســتاوردهای علمی  گذشــتگان چنــدان امیدی نداشــتند 
جدیدی داشته باشند. زیرا سیر علوم در گذشته بسیار کند بود و گاه چند 
قرن طول می کشید تا پیشرفتی حاصل می شد. به همین دلیل ساده، اّما 
قابل توّجه، که شاید عذر موّجه نیز باشد، گذشتگان ما گذشته گرا بودند 
گفته شــده. در کلیله و  گفتنی اســت،  کــه آنچــه  و چنیــن می پنداشــتند 
گفته  دمنــه می خوانیــم: »متقّدمــان در حــوادث جهــان هیچ حکمــت  نا
کــه متأّخــران را در انشــای آن رنجــی باید برد«.5 ابــن مقّفع  رهــا نکرده انــد 
نیــز می گویــد بــا آن همــه دانشــی که گذشــتگان بــه ارث گذاشــته اند، در 
کوچکی برای آیندگان جای ســخن باقی نمانده اســت:  هیچ  امر بزرگ و 

ی؛ )چــاپ ســوم، قــم: مؤّسســة الّنشــر  ی لتحریــر الفتــاو ــی؛ الّســرائر الحــاو
ّ
یــس حل 3. ر.ک: ابــن ادر

االسالمی، 1414(، ج 1، ص 45.
کر؛ )چاپ دوم، مصر: دار المعارف، 1386(،  4. ابن قتیبة، الّشعر و الّشعراء؛ تحقیق احمد محّمد شا

ج 1، ص 62 ـ 63.
5. ابوالمعالــی نصــراهلل منشــی؛ ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه؛ تصحیــح و توضیــح مجتبی مینــوی تهرانی؛ 

کبیر، 1370(، ص 132. )چاپ نهم، تهران: انتشارات امیر 

ســّنتگرایان، فضــل تقّدم 
فضــل  تقــّدم  دلیــل  را 
را  قدمــت  و  می شــمارند 
ایشــان،  دیدۀ  به  حقیقت. 
گذشتگان  بود  گفتنی  آنچه 
دشــواری  از  را  ما  و  گفته اند 
نــوآوری معــاف کرده اند. 
وظیفۀ ما فهمیدن اســت و 
از گذشــته نقل قول کردن. 
اصل بر صّحت قدیم است و 
اقتصار به آن. نقد و نوآوری 
محال. و  اســت  ممنــوع 

نــزاع قدیــم و جدیـد
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گذشــتگان گفته اند، اّما چه بسیار بیشــتر هم نگفته اند. ما دیر نرسیده ایم 
و مطالبــی فــراوان مانــده اســت که گفتنــش بر عهدۀ ماســت. گذشــته در 
 

ُ
ل برابر آینده چون صفر است در برابر بی نهایت. آنکه می گفت »ما َتركَ األّوَ
 ِلآلِخــِر«. زنــدگان بیش از 

ُ
ل کنــون بــود می گفت »َکــم َتــركَ األّوَ گــر ا ِلآلِخــِر«، ا

مردگان، و آیندگان بیش از زندگان سخن در انبان دارند.

کــه مــا از گذشــتگان داناتریــم و بــا اعتمــاد بــه نفــس  به صراحــت بگویــم 
«. البّته تقّدم فضل ما بر آنها به 

ٌ
 َو َنحُن ِرجال

ٌ
می توانیم بگوییم »ُهم ِرجال

دلیل تأّخر عصر است، نه اینکه لزومًا باهوش تریم و دارای نبوغ بیشتر. ما 
یم و به همین دلیل، از آنها  گذشتگانیم و تجربۀ بیشتری دار وارث دانش 
گــر ما به جای آنها بودیم و آنها بــه جای ما، در این صورت آنها  داناتریــم. ا
داناتــر بودنــد. به عبارت دیگر، ما نســبت به گذشــتگان پیرتر و پخته تریم 
و آنهــا جوانتــر و کم تجربه تــر. پس مــا پیران نباید فقط گوش باشــیم که آن 
جوانــان چه گفته اند. گذشــتگان بر ما فضل تقــّدم دارند و ما بر آنها تقّدم 
گر اصل بر گذشــته گرایی بود،  فضــل. ایــن دو را نباید با هم اشــتباه کرد. ا

باید دو چشم پشت سر می داشتیم.

کــه ارســطو می گفــت هر چیز ممکنی کشــف و اختراع شــده  از هنگامــی 
کــه  اســت، شــاهد هــزاران کشــف و اختــراع دیگــر بوده ایــم و از هنگامــی 
کارهایی  کارهای قدما محدود بکنیم،  بیرونی می گفت ما باید خود را به 
کانت می گفت علم منطق  که  نامحدود انجام شده است. و از هنگامی 
کرده است. و از هنگامی  کمال خودش رسیده، این علم باز هم رشد  به 
یاضّیــات بــه پایــان خود رســیده، بــاز هم ایــن علم  کــه دیــدرو می گفــت ر
پیشرفت داشته است. پروندۀ هیچ علمی بسته نشده است و هیچ کس 
در هیچ رشــتۀ علمی آخرین عالم نیســت. گذشت آن زمانی که کسی را 
خاتــم الفالســفة و خاتــم المفّســرین و خاتم المحّدثیــن می گفتند. حّتی 
گشوده  سیوطی در قرن ها پیش می گفت: »برای هر عالم درهایی از علوم 

که برای عالمان پیش از او وسایل رسیدن به آن فراهم نبود«.15 می شود 

دنــی دیــدرو، از نماینــدگان فلســفۀ روشــنفکری، در قــرن هجدهــم اعالم 
یاضّیات به چنان مرتبه ای از کمال رســیده اســت که پیشــرفت  کرد که ر

بیشترش قابل تصّور نیست:

گفــت تــا قبــل از صــد ســال آینــده دیگر نشــود ســه  شــاید بتــوان 
کــرد. این علم در همــان مقامی  پــا پیدا  هندســه دان بــزرگ در ارو
یی و  پرتو یلر، مو کــه به برکــت تحقیقات علمایی چون برنوئــی، او
داالمبــر رســیده بــود، خواهد ماند. اینان ســتونهای هرکــول را کار 

گذاشتند، ولی دیگران پیشتر نخواهند رفت.16

15. جالل الّدین سیوطی؛ االتقان فی علوم القرآن؛ تحقیق مصطفی دیب ُبغا؛ )چاپ سوم، دمشق: 
کثیر، 1416(، ج 1، ص 9. دار ابن 

16. ارنست کاسیرر؛ رساله ای در باب انسان: درآمدی بر فلسفۀ فرهنگ؛ ترجمۀ بزرگ نادرزاد؛ )چاپ 
چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388(، ص 41.

نیســت و خود او نیســت که صحبت می کند، بلکه مشهورترین 
که به نظرم  گر افکاری را  مردان جهان از دهان او حرف می زنند. ا
یرا  می رســد در متــون قدیــم پیدا نکنــم، آنهــا را کنار می گــذارم. ز

حتمًا غلط و یا دارای اشتباهی هستند.9

می گفــت  نیــز  عروضــی  نظامــی 
اشــکال کردن بــه ارســطو و ابــن ســینا 
دیوانگــی:  و  اســت  بی عقلــی  نشــانۀ 
کــه برین دو بــزرگ اعتــراض کرد،  »هــر 
خویشتن را از زمرۀ اهل خرد بیرون آورد 
و در ســلک اهل جنون ترتیــب داد«.10 
همچنیــن میــرزا طاهــر تنکابنــی بر آن 
کــه وظیفۀ مــا، بلکــه نهایــت هنر  بــود 
ما، فهمیدن ســخن گذشتگان است 
و گفتنی ها گفته شده: »ما خیلی هنر 
کنیم، باید کالم قدما را بفهمیم. آنچه 
باید گفته بشــود، گفته شده است. ما 
تنهــا بایــد بفهمیــم«.11 خالصــه اینکه 
کــه »ِلــُکّلِ َقدیــٍم  ســّنتگرایان بــر آننــد 

ُحرمٌة« و »َعلیُکم ِبالَعتیِق«.

ژان شاردن که در دورۀ صفوّیه به ایران 
یســته  آمــده و ســال ها در این کشــور ز
که نوشــته  بــود، در ســفرنامۀ مفّصلی 
ی از نوشته ها  است، در بارۀ نویسندگان ایران می گوید: »این گروه جز پیرو
ی  و آثــار قدمــا کار دیگــری نکرده، و بــر آنچه بوده چیــزی نیفزوده اند«.12 و
کهن، از معلومات ما بســیار بیشــتر  گاهی ایرانیان از علوم  که آ می افزایــد 
پاییان که به صورتی چشــمگیر  اســت، ولی از دســتاوردهای علمی ما ارو

کاماًل بی خبرند.13 اندکی بعد شاردن می نویسد: توسعه یافته است، 
گذشــته  ران  دو عالمــان  آنچــه  بــه   ... ایــران  دانشــوران   

ً
اصــوال

کــه بر آنچه آنان نوشــته اند  رند  نوشــته اند خرســندند، و بــر این باو
نمی توان چیزی افزود.14

این از تنگ نظری است که بگوییم هر آنچه گفتنی بود، گذشتگان گفته اند 
و مطلبــی گفتنی برای آیندگان نگذاشــته اند. چه بســیار ســخن هایی که 

یــخ علــوم؛ ترجمــۀ حســن صّفــاری؛ )چــاپ هفتم، تهــران: انتشــارات امیــر کبیر،  9. پی یــر روســو؛ تار
1378(، ص 156.

10. احمد بن نظامی عروضی؛ چهار مقاله؛ تصحیح محّمد قزوینی؛ )تهران: کتابفروشی اشراقی(، ص 71.
11. محّمدرضا حکیمی؛ الهّیات الهی و الهّیات بشــری؛ مدخل )چاپ اّول، قم: دلیل ما، 1386(، 

ص 302 ـ 303.
12. سفرنامۀ شاردن؛ ترجمۀ اقبال یغمایی؛ )چاپ دوم، تهران: انتشارات توس، 1393(، ج 3، ص 922.

13. همان، ج 3، ص 922.

14. همان، ج 3، ص 931.

گذشــته گرایی،  دیگر  وی  ر
نوگرایــی اســت و این نیز 
اندیشۀ  هر  نوگرایان  خطا. 
کــه  و  آن ر از  را،  جدیــدی 
اســت  جدید  ّیــه ای  نظر
ج  ٌة« ار

َّ
و »ِلــُکلِّ َجدیٍد َلــذ

اینکه  حّداقــل  می نهند. 
بیشــتر  جدید  ّیات  نظر به 
موج های  می ورزند و  عنایت 
فکری را، که نو به نو می آید، 
که  فکــری،  یانات  جر بــر 
یر شــده  از قدیــم ســراز
می دهند. ترجیح  اســت، 

نــزاع قدیــم و جدیـد
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را در حکــم یــک واحد بدانیــم، هر چه 
زمان می گذرد بر دانسته های انسان ها 
افزوده می شــود. دســتاوردهای علمی 
همــۀ  از  بیــش  بیســتم  قــرن  در  بشــر 
دستاوردهای علمی در طول قرن های 

گذشته بوده است.

گرد  گذشــتگان، شــا مختصــر اینکــه 
آینــدگان قلمداد می شــوند و آیندگان 
کــه در بعد آینــد. ما  گرد آنــان  نیــز شــا
گذشته  که در  باید خوشحال باشــیم 
نبودیــم، و آینــدگان باید خوشــحال تر 
که  کــه امــروزه نیســتند. آنــان  باشــند 

دیرتر می آیند، بیشتر می دانند.

بــه  احتــرام  و  ســّنتگرایی  گاه 
گذشتگان از رقابت و حسادت میان 

گناه زنده بــودن، در حجاب معاصرت  معاصــران برمی خیــزد. بعضی به 
یــخ بپیوندند و  یــا مصاحبــت به ســر می برند. بعــد از اینکه بمیرند و به تار
کانون توّجه قرار می گیرند.  از معرض رقابت یا حســادت خارج شوند، در 
صائــب نیــز قرن هــا پیــش می گفــت: در ســخن از عرفــی و طالــب نــدارد 

کز زمرۀ اسالف نیست.20 کوتهی / عیب صائب این بود 

گاهی نیز ســّنتگرایی برخاســته از به خطر افتادن جایگاه عّده ای اســت. 
کرده اســت، چراغ  کهــن و آرای قدما ســپری  آنکــه عمــر خــود را در متــون 
گذشــته را روشــن می خواهد و از اندیشــه های جدید اســتقبال نمی کند. 

دفاع عّده ای از سّنتگرایی، دفاع از شغل و تخّصص خویش است.

گاهی هم ســّنتگرایی ناشــی از تنبلی فکری است و ترس از اینکه گهوارۀ 
گریــز از زحمت اندیشــیدن و پژوهیدن چه راهی  عــادت ترک شــود. برای 
که  بهتر و محترمانه تر از پناه بردن به ســّنت؟ اندیشــیدن، به همان اندازه 
برای بعضی جان پرور اســت برای بعضی دیگر جانفرساســت. گروه اخیر 

به زیر سایۀ سّنت می روند تا بیاسایند.

نوگرایی
ی دیگــر گذشــته گرایی، نوگرایــی اســت و ایــن نیــز خطــا. نوگرایــان هــر  رو
ٌة« 

َّ
ذ

َ
که نظرّیه ای جدید است و »ِلُکّلِ َجدیٍد ل اندیشۀ جدیدی را، از آن رو 

ارج می نهنــد. حّداقــل اینکــه به نظرّیات جدید بیشــتر عنایــت می ورزند 
که از قدیم  که نو به نــو می آید، بر جریانات فکــری،  و موج هــای فکــری را، 

سرازیر شده است، ترجیح می دهند.

کوشــش محّمــد قهرمــان؛ )چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات علمــی و  20. دیــوان صائــب تبریــزی؛ بــه 
فرهنگی، 1371(، ج 2، ص 646.

یاضّیات متوّقف نشد  اّما پیش بینی دیدرو به وقوع نپیوست و پیشرفت ر
یمان  گــوش و ر یاضیدان هایــی بــزرگ در همــان قــرن هجدهــم، مانند  و ر
کردنــد.17 این پیشــرفت همچنــان ادامه  و ویراشــتراس و پوانــکاره ظهــور 

داشت، و ادامه دارد.

ایزاک آسیموف، که سرگذشت دانشمندان را از کهن ترین روزگاران تا عصر 
کنون  که تا که نود در صد همۀ دانشمندانی  حاضر نوشته است، می گوید 
بــه دنیــا آمده اند حــاال زنده اند؛ یعنی فقــط ده در صد از همۀ دانشــمندان 
ق دارنــد. وی می افزاید آن 

ّ
جهــان بــه روزگاران کهن تــا آغاز قرن بیســتم تعل

تعداد کتاب های علمی که از سال 1950 به بعد انتشار یافته، بیش از همۀ 
کتاب هایی است که در طّی قرن ها تا سال 1950 نوشته شده است.18

با اینکه سّنت  اساس فرهنگ و تمّدن است، اّما در سّنت ماندن سّد راه 
گفته اند،  گذشتگان  تکامل و ترّقی است و از ارتجاع سر در آوردن. آنچه 
که با  بــه اندازۀ اّطالعات محدود و امکانات محدودترشــان بود. کســانی 
گذشــته فراتــر نمی روند، دچار  این همــه امکانــات و انفجار اّطالعات، از 

تنبلی فکری اند و وجود مکّرر و حقیر دیگران به شمار می آیند.

برخــی در مقــام مقایســه، گذشــتگان را بــر نســل های بعــد ترجیــح داده و 
ی دوش غولها نشســته ایم؛ برای  کوتوله هایی هســتیم که رو گفته انــد: »ما 
همیــن از آنهــا بهتــر و بیشــتر می بینیم. چشــممان قویتــر و قدمــان بلندتر 

گردۀ غول آسای آنها شده ایم«.19 نیست، اّما سوار 

پیش فرض این تشبیه آن است که ما یکسره وامدار گذشتگانیم و چیزی 
یم که به ما نداده باشند. حال اینکه چیزهایی بسیار هست که فقط  ندار
مــا دانســته ایم و در خیال گذشــتگان هــم نمی گنجیــد و مقّدماتش را نیز 

فراهم نکرده بودند.

راســت اینکه ما روی دوش گذشــتگان نشســته  ایم، اّما غول هایی هستیم 
روی دوش ایشــان. نژاد بشــر، قرن به قرن، بیشــتر قد کشیده و اکنون بلندتر 
شده است. ما بیش از گذشتگان می دانیم. آنچه آنان می دانستند، ما هم 
می دانیم. مضافًا اینکه ما چیزهایی می دانیم که آنان نمی دانستند. علوم 
در گذشــته دورۀ کودکی را می گذراند و اکنون به دورۀ بلوغ رســیده اســت و 
در آینــده بــه کمال خواهد رســید. اگر هم نابغه هایی ظهــور نکنند، باز هم 
گر انسان ها  این ســیر تکامل و ترّقی به وســیلۀ نوع انسان تحّقق می پذیرد. ا

17. همان، ص 41 ـ 42.
18. ر.ک به: ایزاک آسیموف؛ دایرة المعارف دانشمندان علم و صنعت؛ ترجمۀ محمود مصاحب؛ 

)چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1366(، ج 1، ص پانزده.
19. ژاک لوگوف؛ روشنفکران در قرون وسطی؛ ترجمۀ حسن افشار؛ )چاپ اّول، تهران: نشر مرکز، 1376(، 
ص 24، به نقل از برنار دو شارتر. همچنین رجوع شود به: سّید جواد طباطبایی؛ تاریخ اندیشۀ سیاسی 
جدید در اروپا، از نوزایش تا انقالب فرانسه: جدال قدیم و جدید؛ )چاپ اّول، تهران: نشر نگاه معاصر، 
1382(، ص 74؛ همو، ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعّیت علوم اجتماعی در تمّدن اسالمی؛ 
)چاپ اّول؛ طرح نو، 1374(، ص 89؛ آن فرمانتل؛  عصر اعتقاد؛ ترجمۀ احمد کریمی؛ )چاپ دوم، 

تهران: انتشارات امیر کبیر و انتشارات فرانکلین، 1356(، ص 1.

به  حاضر  عصــر  نامیدن  با 
ناپختگان  بعضی  مدرنیسم، 
الزمۀ  کــه  پنداشــته اند 
افکندن  دور  بــودن،  مدرن 
گذشــتگان  میراث  همــۀ 
مدهای  از  وی  پیر و  اســت 
خود  بعضی  اکنــون  فکری. 
گذشــتگان  با  تمایــز  در  را 
می نگرند  می کنند.  یف  تعر
گفته اند  چــه  آنــان  کــه 
بگویند. را  آن  خــالف  تــا 

نــزاع قدیــم و جدیـد
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آن اســت که آبشــخور هر واردی شود، یا هر کسی بر آن اّطالع یابد، مگر در 
که هرگز نمی توان به  یــخ تمّدن،  پی دیگری«.22 همچنین نویســندگان تار

کرد، می گویند: گذشته گرایی مّتهمشان 

ّیه های سّنتی موجود  از هر صد اندیشۀ تازه ای که برای جایگزین شدن رو
ارائــه می شــوند، احتمــااًل نودونــه اندیشــه، یــا بیشــتر، حقیرمایه انــد .... 
که در برابر تغییر پایداری می کند، به اندازۀ اصالح طلبی  محافظــه کاری، 

که خواهان اصالح است، ارزنده است و شاید ارزنده تر.23 افراطی، 

کــه بیشــتر در میان جوانان مالحظه می شــود، ناشــی  افــراط در نوگرایــی، 
از خامــی اســت و بی اّطالعــی از میــراث گذشــتگان. ایــن جوانــان خــام 
گذشــتگان، خطــا و آزمــون می کننــد و  فکــر، بی اعتنــا بــه دســتاوردهای 
گردن نهند. یک  نمی خواهند به اقتضای عقل، که حفظ تجربه هاست، 
کشــیده شــدنش به  پیامد این نوگرایی افراطی، انقطاع فرهنگی اســت و 
جنــون تخریــب. پیامد دیگرش این اســت که آنچه را گذشــتگان به رنج 

یم، نه رایگان. گزاف به دست آورده اند، به همان قیمت به دست آور

بعضــی هــم بــا این اســتدالل که ما از گذشــتگان بیشــتر می دانیــم، دچار 
نوگرایی افراطی می شوند. آنان که چنین می اندیشند، از این نکته غافلند 
کار  کارآمد نیســت، بلکه گاهی نبوغ بیشــتر به  که همواره ســعۀ معلومات 
می آیــد؛ یعنــی همــان چیــزی که شــاید گذشــتگان از آن بیشــتر برخــوردار 
بودنــد. بعیــد اســت که بتوان افــرادی به پایۀ نبــوغ افالطون و ارســطو و ابن 
کــرد. پیشــوای موّرخان علــم می گوید:  ســینا در همیــن عصــر حاضر پیدا 

»شاید در قرون وسطی مردان نابغه به همین اندازۀ امروز بودند«.24

ت پذیرفته شــدن نظرّیه ای جدید، اّما نادرســت، این است 
ّ
گاهی هم عل

کهن اســت. بعضی بــرای رهایی از دســت  کــه خــالف نظرّیــه ای غلط و 
یشه دارد، به دام عقیده ای دیگر می افتند  یخ ر که در تار عقیده ای غلط، 
که آن هم اساســی اســتوار ندارد. حال اینکه خالف عقیده ای نادرست، 
کــه دســت بــه دامن مارکسیســم  لزومــًا درســت نیســت. بعضــی افــرادی 

گریز از دام سرمایه داری بود. شدند، برای 

گاهــی نیــز ســّنتگرایی و نوگرایــی نه از ســر تدقیق علمی، که بــه اقتضای 
ســّن آدمــی اســت. ویژگــی جوانــی، نوگرایــی و آینده جویــی و شــجاعت 
ی و خیال پــردازی اســت؛ حــال اینکه پیــری قرین ســّنتگرایی و  و تنــدرو
گذشــته جویی و احتیاط و محافظه کاری و پیشــداوری اســت. چه بســا 
اعتنا یا بی اعتنایی به ســّنت از ســر منش انسان باشد، نه دانش و بینش 
او. جوانــان زودتــر بــه اســتقبال اندیشــه های جدیــد می رونــد، ولــی پیران 

22. ابوعلی سینا؛ االشارات و الّتنبیهات؛ )چاپ اّول، قم: نشر البالغة، 1375(، ج 3، ص 394.
یخ تمّدن؛ ترجمۀ احمد بطحایی و خشایار دیهیمی؛ )چاپ  رانت؛ درآمدی بر تار یل دو یل و آر 23. و

دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1368(، ص 195 ـ 196.
24. جورج سارتن؛ مقّدمه بر تاریخ علم؛ ترجمۀ غالمحسین صدری افشار؛ )چاپ دوم، تهران: انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1383(، ج 1، ص 26. در جمله ای که نقل شــد، »همان« آمده اســت که من آن را 

به »همین« تبدیل کردم.

در چند قرن اخیر چه بسیار متفّکرانی 
در  جدیــد  نظرّیاتــی  و  شــدند  پیــدا 
عرصه هــای مختلــف ارائــه کردند که 
چــون وحــی منــَزل پذیرفتــه شــد، اّمــا 
چندی که گذشــت، ضّد آن نظرّیات 
سّکۀ رایج گردید. ضعف هیچ یک از 
ایــن نظرّیات پنهان نبود، ولــی از آن رو 

جّدی گرفته شد که جدید بود.

بــا نامیدن عصر حاضر به مدرنیســم، 
کــه  پنداشــته اند  ناپختــگان  بعضــی 
الزمۀ مدرن بــودن، دور افکندن همۀ 
ی از  گذشــتگان اســت و پیرو میراث 
کنــون بعضــی خود  مدهــای فکــری. ا
تعریــف  گذشــتگان  بــا  تمایــز  در  را 
چــه  آنــان  کــه  می نگرنــد  می کننــد. 
گفته انــد تا خالف آن را بگویند. بارها 
روشــنفکران  زبــان  از  را  ســخن  ایــن 
کــه »ایــن حــرف بــا دنیای  شــنیده ام 
»دنیــای  و  نیســت«  ســازگار  مــدرن 
گویا  مدرن این حــرف را نمی پذیرد«. 
»دنیای مدرن« معیار حق و باطل است و باید یکسره تسلیم آن شد. آنان 
که چنین استدالل می کنند، کاش زنده بمانند تا بنگرند که سّکۀ دنیای 

مدرن نیز از رونق می افتد.

نوگرایــان می پندارنــد ســّنتگرایی، کهنه فروشــی اســت و فــروش اجنــاس 
یــخ را صفر می کنند و تقویــم را از 1/1/1 می آغازند  دســت دوم. ایشــان تار
و خیــال می کننــد دنیــا بــا آنهــا آغاز شــده اســت. ایــن نوگرایــان افراطی، 
که تــازه پا از دروازۀ  خــود را بــا حضرت آدم اشــتباه می گیرند و می پندارند 
گذاشــته اند. غافل از اینکه هیچ کــس نمی تواند از عدم  بهشــت به زمین 
گذشته،  بیرون بجهد و بدون اّتکا به نقطه های آغاز، به نقطۀ اوج برسد. 
کــه با بــاال رفتن از آن می تــوان به بام دانش رســید. آنکه از  نردبانــی اســت 
گذشــتگان اعــراض می کنــد، در واقــع از صفــر می آغازد و  دســتاوردهای 
حســب حال او مانند کســی است که می خواهد در جزیره ای دورافتاده، 
 َعلی 

ّ
که: َو الُعلی َمحُظورٌة إال گفته اند  تک و تنها، تمّدنی بسازد. درست 

ــلف. یعنی: بزرگی کســی آوَرد خود به دســت /  / َمــن َبنــی َفــوَق ِبناِء الّسَ
کــه بنیــان گذارد بــه چیزی که هســت. نیوتون که با نظرّیــات جدید خود 
گذشــتگان می دانســت و  جهــان علــم را تــکان داد، توفیق خود را مرهون 
که بر شــانۀ  تش آن اســت 

ّ
گــر من دوردســت ها را دیده ام، عل می گفــت: »ا

غول هــا ایســتاده ام«.21 ابن ســینا هم می گفت: »آســتان حقیقــت واالتر از 

21. براین َمگی؛ سرگذشت فلسفه؛ ترجمۀ حسن کامشاد؛ )چاپ اّول، تهران: نشر نی، 1386(، ص 69.

گذشتگان(،  )میراث  سّنت 
ثمرۀ علم و عقل نســل های 
پیاپی است که از آزمایشگاه 
آمده  ون  بیر سرافراز  یخ  تار
از  پاســداری  شرط  است. 
محافظه کاری  میراث،  این 
ودن  افز شــرط  و  اســت، 
اصالح طلبــی.  آن،  بــر 
ما بــه ایــن دو نیازمندیم 
اجازه  بایــد  بنابرایــن،  و، 
و  محافظه کاران  تــا  دهیم 
یکدیگر  بــا  اصالح طلبان 
حاصل  کنند.  ورآزمایــی  ز
وز  ورآزماییِ میان دیر این ز
وز، فردای پربارتر است. و امر
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گذشــتگان(، ثمــرۀ علم و عقل نســل های پیاپی اســت  ســّنت )میــراث 
یــخ ســرافراز بیــرون آمــده اســت. شــرط پاســداری از  کــه از آزمایشــگاه تار
ایــن میراث، محافظه کاری اســت، و شــرط افزودن بــر آن، اصالح طلبی. 
مــا بــه ایــن دو نیازمندیم و، بنابرایــن، باید اجازه دهیم تــا محافظه کاران و 
اصالح طلبــان بــا یکدیگر زورآزمایــی کنند. حاصل ایــن زورآزمایِی میان 

دیروز و امروز، فردای پربارتر است.

کنــش حملــهـ  فــرار نشــان می دهنــد: یا بــه آن حملــه ور می شــوند و یا از  وا
برابرش فرار می کنند.

مغالطۀ�زمانگرایی
اصواًل قدیم و جدید بودن یک عقیده یا اندیشه، دلیل درستی و نادرستی 
آن نیســت. دخالت دادن زمان را در داوری، مغالطۀ زمانگرایی می شــود 

کرد: نامید. این مغالطه را هم می توان به چهار بخش تقسیم 
گذشته است، درست است. 1.�مغالطۀ سّنتگرایی. یعنی آنچه از 

گذشته است، نادرست است. 2. مغالطۀ سّنت گریزی. یعنی آنچه از 
نــدارد(،  3. مغالطــۀ عــدم ســابقه. یعنــی آنچــه جدیــد اســت )ســابقه 

نادرست است.
4.�مغالطۀ تجّدد. یعنی آنچه جدید است، درست است.25

گیرد، آن گاه این پرسش پیش می آید  گر قدیم و جدید معیار داوری قرار  ا
که معیار قدیم و جدید چیست؟ نه آیا قدیم نیز زمانی جدید بود و جدید 
نیــز زمانــی قدیــم می شــود؟ بــه گفتــۀ شــاعری نکته ســنج: »بــه کســی که 
که  معاصرانش را چیزی نمی شــمارد و گذشــتگان را مقــّدم می دارد، بگو 
که جدید اســت، دیری  کهن اســت روزگاری جدید بوده و این هم  آنچه 

کهن شمرده می شود«. که  نمی گذرد 
َشـــیئًا الُمعاِصـــَر  َیـــَری  ال  ِلَمـــن   ُقـــل 

قِدیمـــا الّتَ ِلألوائـــِل  َیـــری  َو 

َجِدیـــدًا کاَن  الَقِدیـــَم  ذاكَ   إّنَ 
َقِدیمـــًا26 الجدیـــُد  ا 

َ
هـــذ َســـَیغُدو  َو 

ایــن  برابــر  بــه ارتجــاع می انجامــد، و در  کــه  گذشــته گرایی،  برابــر آن  در 
که در پی  که به مدگرایی منتهی می شــود، عقل حکــم می کند  نوگرایــی، 

یم؛ خواه ما را به قدیم رهنمون شود یا جدید. برهان برو

از ایــن گذشــته، هیچ گاه گذشــته نگذشــته اســت، بلکه تا حــال امتداد 
دارد و در آن حل شــده اســت. هیچ زمانی را نمی توان یافت که گذشته و 
حــال را از یکدیگــر تفکیــک کند و چیزی از آن طــرف در این طرف وجود 
نداشــته باشــد. قدمــا در مــا زنده انــد و همــۀ مــا، بــه اعتبــاری، از قدمای 
کــه برخی نیمــۀ دیروز خویش را بیشــتر دوســت  یــم؛ بــا ایــن تفــاوت  امروز
کســی را یکســره رهایی  دارند و برخی نیمۀ امروز خود را، اّما در هر حال، 

گذشته ممکن نیست. از 

25. مغالطۀ عدم ســابقه نزدیک به ســّنتگرایی است، ولی این دو با یکدیگر تفاوت دارند. در مغالطۀ 
ت سابقه 

ّ
سّنتگرایی قدمت دلیل صّحت است، اّما در مغالطۀ عدم سابقه، هر چیز جدید، به عل

نداشتن غلط شمرده می شود.
در آثــاری کــه در بــاب مغالطــات یا تفّکر انتقادی نوشــته شــده، از این چهــار مغالطه، ولی نــه با تعبیر 

»مغالطۀ زمانگرایی«، سخن رفته است.
26. محّمد بن شــرف قیروانی؛ مسائل االنتقاد؛ تحقیق عبدالواحد شعالن؛ )قاهره: مطبعة المدنی، 

1982(، ص 162.
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