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  ...کودک و يدئولوژيعاشورا، ا
  

  ۳۰/۸/۹۲ :خروم ،هبنش جنپ زور ،ناريا ينيمزريز همانزور تياس :عبنم
  

از  يبخش يها ن چهرهيتر م سروش، و بعدها فرزندش سروش دباغ، احتماالً شاخصيعبدالکر: ييد رضايامـ   يدفتر کودک
 ي دو دهه يو اجتماع ياسيع سيرشان در وقايم، تاثيم و چه نباشيران هستند که چه موافقشان باشيا ينيد يان روشنفکريجر
ن مشغولند يشانه از دياند و جزم يسنت يها به نقد برداشت يکه از طرف يروشنفکران. رقابل انکار استيران، غير در اياخ

ن يدر ا. يعتيشر يدهند، از جمله عل ين ارائه ميک از ديدئولوژيخوانش ا که يکسان به نقد ي، و از طرف)يت سنتيروحان(
ف يتکل. چه کرده است ينقد فرهنگ عموم ي در حوزه ينيد ين بود که روشنفکريبر سر ا يوگو اما، بحث اصل گفت

صورت گرفته،  يفقه يها و سنت ييادگراي، بنينيکه از حکومت د يحيصر ي، با نقدهاياسيدر ساحت س ينيد يروشنفکر
فارغ از ( ياز فرهنگ عموم ييها به بخش ينيد يکرد روشنفکريوگو، از رو ن گفتيسروش دباغ در ا. مشخص است

  .ديگو ين دست سخن مياز ا يک و مسائليدئولوژيوزش و پرورش ا، آم)حکومت
 

 يم که سعيکن يد شروع ميا نوشته ت جرسيدر سا از عاشورا يعتيکه شما در نقد قرائت مرحوم شر يرياخ ي از مقاله
. ات موضوع اشاره داردين نقد شما فقط به جزئياما ا. ديکند را نقد کن يازش دفاع م يعتيکه شر يطلب د مفهوم شهادتيکرد

ن يکنم از ا يمن فکر م. ديچ وقت نقد نکرديرا ه دينام» بخش ييات رهاياله«آن را  توان يکه م يعتيان تفکر شريآن بن يعني
ات ياله«ن تفکر يات ايبه کل ينيد يفکر ان روشنيچرا جر. شود ينم ير کسيدستگ يزيد، چيکن يکه شما نقد م ياتيجزئ
  کند؟ يوارد نم ينقد» بخش ييرها
ک و يدئولوژيقرائت ا در آن مقاله آمده،آنچه ام؛ استفاده نکرده» بخش ييات رهايااله« ريبن تعيدر آن نوشته، من البته از ا 

در  زين من اند؛ گران هم آنرا طرح کردهيد ن بحث شده ويتر ا شيکنم چون پ يتصور م .ع استين تشياز اسالم و آئ يبانقال
ک يدئولوژيقرائت ادر واقع، . آن  نوشته نبود در به پرداختن بدان يازيام، ن را آوردهآنخود يها ها و نوشته صاحبهاز م يبرخ
است  يچند يشناخت و روش يشناخت معرفت ي، متضمن خطاها»سنت زه شدنيدئولوژيا«گان، يوش شاير داريا به تعبين ياز د

ن باب را که يگان در ايشا يرأ »ترنم موزون حزن« ي مقالهرينظ خود يها نوشته يدر برخ. ه استبحث شد خود يکه در جا
بحث  ي مقاله م سروش دريعبدالکر ،يمسهفتاد ش ي دهه يدر ابتدا. ر کرده اميطرح شده، تقر يل دهه شصت شمسياوا
 انجام شده،ن کارها يچون ا .را نقد کرد يعتيت مرحوم شريبه روا نيک از ديدئولوژي، خوانش ا»يدئولوژيتر از ا فربه« زيانگ

 ياز قضا مصداق خوب حادثه کربال کنم يتصور م. پرداختم امر نيات ايجزئقول شما به و به بپردازم دم مستقالً بدان يند يازين
 د کهيکن يمالحظه م د،ينيب يرا م درباره واقعه عاشورا يعتيمرحوم شر يها يرانسخن هاو نوشته يشما وقتن معنا که يبه ا است؛

در  ينيآفر حرکت يشتر در پيببلکه  القولند؛ عموم مورخان بر آن متفقکه  يعيوقا. ستين يخيع تاريچندان وفادار به وقا
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 ينکه کليا يبرا .با آن مواجه بودند يم پهلويآخر رژ ي در دههمبارزان که  ياختناق بود؛ اختناق سوز  استخوان يها سال
 يتوان ياگر م«ن سخن که يبر اکنم  يفکر م .ن باب استشهاد کنميدر ا  شانيا يهانوشته  يبرخ به دميسخن نگفته باشم کوش

ان ارزان کردن ج وگو کرد و مقوله در مورد آن گفت ديمترتب است که با يج سوئيآثار و نتا» ريبم يتوان ير نمران و اگيبم
 ي دهيااصل و چون  يعتيشر يفکر ي است از منظومه ير وفاداري، تصوارائه شده ريتصوحال،  يا يعل. را به نقد گذاشت

در باب و مصداقاً ز ينآن بحث را  يها وهيمست ا خوبتر به نقد گذاشته شده،  شيپ عهيش ک از اسالم ويدئولوژيخوانش ا
ز ين نوشتهچنانکه در آن . ان بحث پرداختمبد ن منظريز از ايمن ن. حث گذاشتکرد و به ب يريگيپ يخيع تاريوقااز  يبرخ

ده ها در سطح ين ايا ، چونيعتيمرحوم شر تيشخصت يجذابذهن خالق و رغم، به هين نظريام، به رغم بداعت ا آورده
ه را ابداع کرده، نبوده يکه نظر يکسش چشم يج پين آثار و نتاين که ايها را نقد کرد، ولو ا د آني، بااجتماع موثر واقع شده

اسباب و ادوات مدد  ي از همه يم پهلويرژ ياز خبط و خطاها يناش اس و خشمِپر از احس يک فضاينکه در يولو ا .است
شود فالن  يام که گفته م دهياد شنيز. موجه بشود يگر يرد و انقالبيج احساسات صورت بگييشد تا ته  يگرفته م

کا هم يسفارت آمرر يتسخ قصة به  مثالً راجع. ستين قصه نيامختصبه  ن امر يخودش درست بوده است؛ ا يسخن در جا
افتاده بود؛ تازه  انقالب شده بود، شاه از کشور فرار کرده بود،  يت چه اتفاقاتيم در آن موقعيد بفهميکه باشود  يگفته م

که در آن  ياز نکات يکي. نوشتم» مهرنامه« ه يدر نشر ين امر  مقاالتيدرباره هم شيچند سال پ .ا پناه داده بودکا شاه ريامر
ک يما . است يگر ضروريکدي از دو  نيک ايخلط کرد و تفک »هيتوج«را با  »نييتب«د ينبابود که ن يکردم، ا ديمقاالت تأک

Explanation ک يم و يدارJustification .به  ۵۸ان خط امام در سال يجوباعث شد که فرضاً دانش يو عوامل چه علل
ن عرض کردم، به اال همه آنچه. ن کردييح داد و تبيتوضد و يشود فهم يمرا ن يا. کا مبادرت ورزندير سفارت آمريتسخ

اما . کند ين مييتحقق آنرا تب ييچرا اقِيس افتاد؛ در آن سال ن اتفاقيدهد که چرا ا يح ميگر،توضيد يانضمام نکات
explanation  يجا justification نش خبر از صدق و کذب و موجه بود ييه تنهاب ک امرين يتبب. رديگ يرا نم

 يمنافع مل يمثالً در راستا ن کنشيا. ا نهين کار موجه بود يا ايآکه  د يدکرد و  يخود بررس يد در جايا باآن ر. دهد ينم
ن يهم .ا نهيروز درست بود  ۴۰۰از  شيچند ده نفر به مدت ب ، گروگان گرفتنِيالملل نيو از منظر ب ينظر اخالقاز م. ا نهيبود 

ن که يا کرد، يداد ميسوز استبداد ب ن که زمستان استخوانيا. برقرار است عاشورا ي از حادثه يعتيقصه راجع به خوانش شر
 د شوديتول يچند يها دهيو ا ينظر يابزار هابود  ازينکه نيا. قابل فهم استکرد،  يمار بد رفتار يبا مخالفان خود بسم شاه يرژ

و  يدرست يها جا نيا کدام از چياما ه. ديفهم دشو يها را م نيا ...شودده يدم يشور انقالب در وجود مخاطبانها  تا به مدد آن
د در يبا ير سخنکه هنکته ن يا. کرد يبررسود خ يد درجايرد و آن را بايگ يا نمراز حادثه کربال  يعتيخوانش شر ينادرست

 ابراز يمکان -يزماند  شروط يکند؛ با يت نمياست، اما کفا يشود، سخن حق ده يفهممشخصِ خود  يو مکان يمانظرف ز
 يجا ؛ و ددار ينييفقط قدرت و نقش تب يعنيدارد،  explanatory powerفقط  ن امريد؛ اما ايرا فهم يسخن

justification  نداشته باشد،  يمکف يخيشواهد تاراز حادثه عاشورا ن خوانش ياگر ا. رديگ يصدق و کذب را مطلقاً نمو
در آن روزگار خوش » قالبمعلم ان«نکه در دل مخاطبان يج احساسات و عواطف، به رغم اييتش، به رغم تهيبه رغم جذاب
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چنانکه ن باب، يدر ا يعتيمرحوم شر ي هينظررسد  يبه نظر م. ميد آن را کنار بنهيد و ما بانک ي، آن را موجه نمنشسته بود
چ يگر از مورخان گفته اند که هيد يبرخو  يآباد نجف يمرحوم صالح. يناکاف  يخيشواهد تار يکي: دو خطا داردام،  نوشته

راحت  گفته که اگر تمام مرحوم قابل هم به ص. د شدن مکه را ترک کرده باشنديبه قصد شه نيحس مم که امايندار يليدل
عتراض اصالح امت جد خود ا يشان  برايم که ايابي يم، در مين در آن دوران نقل شده را در نظر آوريآنچه از  امام حس

 يچ سمتيگذارد به ه يبندد و نم يمشانيا راه را برحر که  يشود، وقت يمواجه م ن با حريکه امام حس يبعد هم وقت . کرده است
 يادين امر تفاوت زيا. دهد يکند، آن وقت است که  به مبارزه تن م ير مينگ مخعت کردن و جين بياو را بکند و حرکت

ن يهر، ااالظ يعل. که خارج شداز م د شدنيشه يگذاشت و برا مامت مهين حج خود را نيحس امامگفته شود نکه يکند با ا يم
ن ينچنيرا ا يخين واقعه تارآ ،بود ينيآفر تحرک يدر پنکه يا يبرا يعتيمرحوم شريول. ندارد يمکف يخيتار شواهدن ييتب

سر  ديزي عتيچون از ب را کرده اند،قصد جانش  متوجه شد  يوقتدهد که آن بزرگوار  ينشان م يخيتار شواهد. قرائت کرد
مسلم بن  افت کرد، ياز جانب مردم کوفه در يان دعوتين ميدر ا. ن صرافت افتاد که مکه را ترک کنديبه ا باز زده بود،

 اند و ان عهد شکستهيکه کوفبا خبر شد ن يامام حسند که ده بوديراه رس يها مهيبه نفرستاد،  به جانب کوفه شتريپ ل رايعق
  نيا ي همه. ييچ آشناينبوده ست ه ييکه گو/ قان چنان عهد صحبت شکستند يرف :اند  ستادهيپشت او ناو د شده يمسلم شه

انش مترتب ن خويا که بر يا يجدن نقديدوم .داردن يمکف يخيشواهد تار ، يعتيمرحوم شر خوانش د کهيگو يامور به ما م
ران و اگر يبم يتوانياگر م« ن سخن کهيا يمنطق ي الزمه.و ارزان انگاشتن جان ارزان کردن: است ياخالق است، نقد

ها و  زهيانگنکه يولو ا د،ينگونه سخن بگويد ايرگذار نبايوشنفکر تاثک ري .است انسان انجارزان کردن » ريبم يتوان ينم
 ي، روح پاک و آزادمنشخشونت نبودس يتقد يدانم آن بزرگوار در پ يم. در سر داشته باشد يپاک يها ها و آرمان دهيا

ن يبر زم ياست که وقت ييبسان جو نک سخي .حساب سخن از سخنگو جداستاما  زد؛ يت در جانش موج ميداشت، حر
و سخن را روان را کنده  يدر ابتدا جو که يکس ي زهيارغ از انگف رود؛ يش ميکند و پ يدا ميرا پ خودشود، راه  يم يجار

 ارزان کردن جان.ها همت گمارد آن يب شناسيو به آسکرد  يابيارز خود ين سخنان را در جايا ديسبببان يبه هم. کرده
  .يناموجه است و فرونهادن اً، اخالقانسان
  
ه ستم يمبارزه عل يبرا يزشيانگ يتاً الگوير هم دارد که خب نهاييتغ يبرا يل درونيک پتانسي يعتيقرائت مرحوم شر يول

  ست؟يچ يعتين وجه قرائت شريبه ا کرد شمايرو. تواند باشد يم
اما . فهمم يممسئله  ن يناظر به همدر حادثه کربال را »  هات من الذلهيه«مانند  يريتعابمن . دياشاره کرد يخوب ي به نکته

و  يزيست ت و ظلميدرس حر ندگانيمخاطبان و آ نکهيا يا برايد ندارد که  تنها انقالب کر يلزوم يزيست ظلم يابر
ز اتوان يم. گرفت يپ ق انقالبياز طررا امر نين امور جلب شود، لزوما ايتشان به اياموزند و حساسيب يمحور عدالت

 امام »الذله هات منيه«توان  يم. ستيانقالب ن، يستز و ظلم يطلب ر عدالتي، اما تنها مسسخن گفت يطلب  و عدالت يزيست ظلم
و ترک  يبال و سبک يبار کبگرفت، درس س يطلب و عدالت يزيست ظلم مايپ ر کرد؛ از آن يهم تفس يگرين را جور ديحس
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ن وجه يهد ابخوا ياگر کس. ق انقالبياز طرلزوماًگرفت، اما نه اوردن در مقابل ظلم رايم فرود نيام سر تعظيپتعلقات گرفت، 
قرائت به دست دادن ؛ بلکه با يدست دادن قرائت انقالب بهق ياز طر لزوماً ، اما نهتواند  يت کند، مياز حادثه کربال را تقو

که امام  يآورد،کار يم فرود نميسر تعظ کند يکه ظم م يز است، در مقابل کسيست که ظلم ياخالق. از حادثه عاشورا ياخالق
اعتراض  اشانهار و کيد با هجرت، با ترک شهر و ديکوش.عت کنديد بيزيبا  يمتيچ قيحاضر نبود به ه. انجام داد ن هميحس

ن يگذاشتند امام حس يمانش يحر و لشکراالصول ممکن بود  يم، عليريل را بپذيبديخيتارت ياگر روا. خود را نشان دهد
 ،»خالف واقع يشرط«ک يبه مثابه شود تصور کرد،  يدر آنصورت م. کرد يترک م يگريد يا جايمن يقصد نوا را به مين

ن يد، به ايرس يمها  ن هم به گوشيحس ماما يمحور و عدالت يزيست ام ظلميپ ن حال يدر ع داد، ين رخ نميع خونياکه آن وق
و  يزيست ظلمام يپ توان ينکه مين ايپس در ع. ديرس يمگران يامش به ديپعت کند و يد بيزياو حاضر نشده بود با  معنا که
د سراغ ياز حادثه کربال نبا يدادن خوانش انقالبرا در بدست ام يپ ن يام عاشورا استنباط کرد، لزوما ايرا از ق يمحور عدالت
  . گرفت

  
 يگاه حت يدتيم که از نظر عقينيب يم ييها يمداح يک سري يما از طرف. ها بر کودکان است ير عزاداريگر تاثيبحث د

 يرهايبا زنج يرزني، زنجيزن قمه. مينيب يخشن را م يها يگر عزاداريو از طرف د. د هستنديآلود و متضاد با اصل توح شرک
. جامعه و به خصوص کودکان دارد يرو يبد يو روان يرات اجتماعيکه تاث. ش از حد در مالء عاميکردن ب يخاردار، قربان

وند علوم يپ يبرا ي؟ چه تالشديدار يکرديچه رون خصوص ي، در اينيفکر د پژوه، به عنوان روشن نيشما به عنوان د
 يو علوم اجتماع ياز طرف ينين علوم ديب يصورت گرفته؟ چه نسبت يرانيا ينيد ياز جانب روشنفکر ينيو علوم د ياجتماع

تاً به اصالح جامعه ممکن است منجر شود؟ و اصالً ير موالنا، نهايل و تفسيجامعه برقرار شده است؟ صرفاً تاو ينيو مسائل ع
  در خصوص اصالح جامعه دارد؟ يث، بحينيد يفکر روشن

در پرسش شما  يروشنفکر ي طور که چند بار کلمه همان. را دارد ينيد ي اصالح جامعه ي مسلماً دغدغه ينيد يروشنفکر
در  ن هميسيلسوف و آکادميبا ف معه؛ تفاوت روشنفکرها با جا دهياداد و ستد ق يتعامل از طر يعني يوشنفکرتکرار شد، ر

 يبه معنا ينيروشنفکران د است، مشخصاً نفوذ و قدرت ينيکه دما  ي مانند جامعه يا در جامعهاً خصوص. ن امر استيهم
مشان ر کاليوذ و هم تاثنف ي رهيث هم داين حياز ا. شتر استيب ،ينير دياس با روشنفکران غيمخاطب، در ق بر يگذارريتاث

ن را هم ين حال ايدر ع. ن امر غفلت کرده باشندياز ا ينينم تا کنون روشنفکران دک ينمتصور . تشانيشتر است و هم مسئوليب
 ي به پروژه يکه تعلق خاطر يلسوفانيهم ف. طلبد يرا م يک امر ذوابعاد است و کوشش جمعي ينيقبول دارم که اصالح د

متخصصان علوم  گريشناسان و د مردمشناسان، هم  شناسان، هم روان د کمک بکنند، هم جامعهيدارند، با ينيالح دصا
ن يتا ا طرح کنندرا  يتنکا يتوانند کمک کنند و به صورت راهبرد ينجا ميدر ا ياجتماعقطعاً متخصصان علوم . ياجتماع

ن ي، بر ايفکر ي ن نحلهياز ا يبه مثابه عضوو  يو فرد ياما به لحاظ شخص. نه شوديش برود و نهاديپروژه در سطح جامعه پ
 ۀام، با آموز دهيآنها را شن را يبرخ مشود، من ه يده ميها شن ينچه در عزادارها و آ از نوحه يبه قول شما برخباورم که 
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د فرو يخطا و مردود است و با يو هم به لحاظ اخالق ياتيههم به لحاظ اال نروي؛ از اياست و مسلماً فرونهادنناسازگار د يتوح
خشن، از  يها ين عزاداريهمچن. گردد يسف مضاعف مشود، اسباب تا غ يتلب يجمع يها اگر از رسانه مخصوصاً. نهاده شود

 ،ننديب  يها را مصحنه   نيکه ا ييها بچهدر خصوصاً  مراه است،که با کنده شدن پوست بدن ه ييها يرزنيتا زنج يزن قمه
ان در شهر کين در دبستانکه  ياميادم است اي. زدير يها م آننزدا دست کم قبح خشونت يشود  ينه مينهادخشونت  ينوع

ن محسن مخملباف را ينخست يها از ساخته» نصوح ي توبه«لم يم، فيا سوم دبستان بوديسال دوم م، يخواند يتهران درس م
او  ي، ولخواستند او را دفن کنند يو م کردند مرده يان فکر مياطراف است که يکس ي لم قصهين فيا. پخش کردندما  يبرا

لم واجد يآن ف... ت بطلبديخود حالل يتا به سبب نزول خوار ها خانه درِ ودر يمنکه زنده شد، ياز ابعد  ناگهان؛ شود يزنده م
 يرستان و حتيدر دوران دب از دوستانم يادم است برخي. نه سالهکودک هشت  کي يهم برابود، آن  يترسناک يصحنه ها

بودند و ده يچقدر ترس ن، يدر آن سن» نصوح ي توبه« لميپس از پخش شدن ف کردند که يگر نقل ميد هم يبعداز آن، برا
 دينه سالهنباهشت  ي بچه. بوده ييخطا کار در آن زمان  لمين فيپخش ا دميفکر کردم د بعداً .ده بودنديشان ديپر يها خواب

بر اق، ين سيبر هم. از عذاب شب اول قبر يدرکاز مرگ  دارد، نه  ير و تصور درستينه تصوند، چرا که يببرا  يلمين فيچن
نه شدن خشونت در سطح ينهاد و يهم به لحاظ فرهنگ عموم مترتب است؛ يج سوئيو نتا آثار، يخشن يها ين عزاداريچن

کند  يا که در آنها مداح آنقدر غلو مه يمداح يا پارهطور  نيهم. ها هستند ن منظرهيکه شاهد ا يکودکان يو هم برا يعموم
. شوند ينشانده م امبريامامان فراتر از پ و شود يرنگ م اسالم کم يامبر گرامينبوت پ ا يد، شو  يرنگ م کم ديکه توح

هم از بعد  ،ياتياست، هم از بعد اله ينيد يفکر ، کار روشنينيد يشناس بين آسيا. ميا ها بوده نيا ي همه شاهدنه متاسفأ
 ين جهت است که کوشش جمعيبه هم. يشناخت و مردم يشناخت و روان يشناخت ، هم از منظر جامعهي، هم از بعد عرفانيفلسف

 خود يبشر طاقتهم به قدر من. ش نخواهد رفتيپ يمشارکت جمع ق ياز طر است که جز  يکارفرم ر ي پروژه طلبد و  يم
: ديريرا در نظر بگ »مباهته« ي قصه . ستين بحث نيبا اارتباط  يکه ب بزنم يگريد مثال ديبگذار. کنم ير تالش مين مسيدر ا

ر ينوشتند و به تعب يا مقالهن باب يدر ا شتريپ يت اهللا سروش محالتيآ. فتاوا آمده است يبرخگران که در يبهتان زدن به د
ز پس از يمن ن. ن کردندييرا تبدار شده يپد ن سو يزدهم به ايقرن س عه ازيد دفتر فقه شيسف ي که بر صفحه ياهيس ي شان لکهيا

معتقدند  شانيا. استشهاد کردم ... يگانيگلپا ،يکن ي، مهدويمظاهر اهللا تيآ يبه فتاوانوشتم و  يشان، مقاله ايانتشار مقاله ا
د، يکن يمالحظه م .دان به در کرديتهمت زنا و لواط زد تا او را از م شود به او تهمت زد؛ ي، من بدعت کرديدر د ياگر کس

تهمت زنا  ياگر به کس. هم هست يست، خشونت گفتارين يخشونت فقط خشونت بدن. ک نوع خشونت استين هم يا
ن، يد ي، آن هم تحت لواامر نيرواج ا. ياست، خشونت زبان خشونت ين هم نوعبزنند، آ يا دزدي يکار ا لواطيکردن 

 ينيگونه احکام د نيو ا يورز مانيق اين است طرياگر ا .»يان دارميوه تو اين شيکافرم من گر از ا«: ز استيبرانگ ار تامليبس
ن است يجرمش اکه تنها  يزدن به کس و تهمت را بر صدر نشاندنو  بهتان يزبان خشونتوج کردن يده از اخالق را ترويبر

  .جست يتبر يدار نيانت و دياز د ين  تلقيد از ايگفته را بسط دادن؛ با نيد ي درباره يو نامتعارف نان شاذکه سخ
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اخالق را نقد کردن و به قدر طاقت ده از يبر نِيت نشان دادن و ديساسن است، حيهم ينيد يف روشنفکرياز وظا يکي
و برجسته  ادآوردنيامبر را فرايعنان با اخالق سخن گفتن و آن سخن پ ن هميح دادن ديموجه کردن و توض يبرا يبشر

صورت  ينيد يشنفکررو ي د در حوزهياست که با ييکارها ي در زمره ها نيا. »بعثت ألتمم مكارم األخالق إنما«که  کردن
ان لم «: ميز در نظر آوريرا ن )ع(يعل بن نيحسمشهور  ي ن جملهيا ستا خوب ،ن استيعاشورا و امام حس ي چون قصه .رديبگ

به . ديد، آزاده باشيترس ياز آخرت نمد و ين ندارياگر د ؛»اکميدن يخافون المعادفکونوا احرارا فيکنتم ال  و نيکن لکم دي
از . دار نباشد، اما آزاده باشد نيد يشود کس يم. ن را سراغ گرفتيرون از ديب يت و آزادگيتوان  حر يمنزد آن بزرگوار 

 يت لواتح يحال اگر کسان. ن بودهيد است که مد نظر بزرگان ياز امور ياخالق مکارم داشت د پاسيشود فهم يجا م نيهم
د در يبا ينيد ياست، روشنفکر ياصول اخالق ينف نارا متضمکآش هند کيگو يم يا سخناني  رف شدهن جاده منحين، از ايد
رشد کودکان  يبراکه باشد، قطعاً يا ر، به هر بهانهومح کنم رواج فرهنگ خشونت ير متصو. ت نشان بدهدينجا حساسيا

 ک جامعه، صرفاًيدر ن امر يکردن ا ياتيلالبته عم. ديچيپشود، در يکه م يو از هر در د با آن صراحتاًيو بامضر است و رهزن 
 ياطالع رسانابزار د؛ چرا که شو يمحقق نم يي، به تنهاياجتماع و مصلحان ينيدان آمدن روشنفکران ديبا جد و جهد و به م

هد بدل به گفتار مسلط اما اگر بخوابسازد؛ تمانک خرده گفيتواند  يان من سخنيا، يت کنونيوضع در.خواهد يم يشتريب
 يها رسانه ديبا رد،يگ يقرار م ينيد يروشنفکر ةبان مدرسار مخاطيشود و در اخت يد ميشود، عالوه بر آنچه اکنون تول

نه يو نهاد نديبنشدخو ين امور رفته رفته در جايم که ايدواريام. ردين امر قرار گيدر خدمت از ين يگريد يداريو د ينوشتار
  .رديشکل بگ گفتمان مسلطان مدت يدر مخداوند رفته رفته و  ياريبه م تا يکنشروع  يساز گفتمانخرده از د يبا. شود
  


