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  شباهت خانوادگي روشنفكران

  
ها و  مفاهيم طبيعي ناظر به پديده. توان مفاهيم را به دو دسته طبيعي و برساخته تقسيم كرد بندي كالن، مي بنا بر يك تقسيم -١

ت و روابط ميان اند و تعين آنها در جهان پيرامون مستلزم تحقق جامعه انساني و مناسبا اموري هستند كه مستقل از جامعه انساني
هاي  مدلول اين سخن اين است كه مولفه. اند در عداد مفاهيم طبيعي... مفاهيمي نظير آب، درخت، جنگل، رودخانه و. ها نيست انسان

يا ها و مقومات مختلف مفهوم رودخانه  اگر بخواهيم مولفه مثالً .دست داد توان برشمرد و فهرستي از آنها به اين مفاهيم را كم و بيش مي
دست   هاي سازنده آنها به ايم، فهرستي از مولفه حال ديده  هايي كه تا به ها و رودخانه توان با مراجعه به درخت درخت را برشماريم، مي

هاي سازنده آنها  شود، رسيدن به فهرستي از مولفه هاي گوناگون ديده مي ها و رودخانه با وجود تنوع و تكثري كه ميان درخت. داد
توان  رو مي  از اين. باب مصاديق مختلف رودخانه و درخت اختالفي ندارند ها در اكثر انسان. انگيز نيستبر  نمايد و بحث ار نميچندان دشو

  .هاي سازنده آنها را برشمرد با نظر كردن در اين مصاديق مورد اجماع، مولفه
به تعبير ديگر، اگر چيزي تحت عنوان . ها ي و روابط ميان انسانشده از جامعه انسان اند برگرفته از سوي ديگر، مفاهيم برساخته، مفاهيمي

مفاهيمي نظير جنگ، بانك، بازي، . آمد يافت و از آنها سخني به ميان نمي جامعه انساني نبود، چنين مفاهيمي نيز بروز و ظهور نمي
ها در  مادامي كه تعامل خاصي ميان انسان. گيريممفهوم جنگ را در نظر ب. اند از اين سنخ مفاهيم... دموكراسي، ليبراليسم، مدرنيته و

كند، حال آنكه قوام مفهوم درخت نيازمند تحقق چنين مناسباتي  مكان مشخصي شكل نگيرد، مفهوم جنگ بروز و ظهور پيدا نمي
. شود ن ميشن نيست و طي زمان مشمول زيادت و نقصارو  پيشمصاديق مختلف مفاهيم برساخته، برخالف مفاهيم طبيعي از . نيست
  هاي نويني سر اند و هر از چندي بازي جديدي با مولفه هاي مختلفي هايي كه واجد مولفه هاي متنوعي داريم، بازي گونه كه ما بازي همان

هاي متعددي در جوامع  ها و مدرنيته مفاهيمي چون دموكراسي و مدرنيته نيز چنين هستند و در طول تاريخ دموكراسي. آورد مي بر
به تعبير ديگر ما تنها يك نوع دموكراسي يا مدرنيته صلب و سخت نداريم، . اند هاي گوناگوني بوده اند و متضمن مولفه  سر برآوردهانساني

اگر تاريخ مدرنيته را در نظر آوريم، مدرنيته فرانسوي در قياس با . ايم ها با تنوع و تكثر فروناكاستني مواجه بوده بلكه در اين عرصه
نظر كرد  توان از آنها صرف هايي كه نمي هايي نيز دارند؛ تفاوت هايي كه دارند، تفاوت مدرنيته انگليسي، با وجود شباهت يا انيمدرنيته آلم

شناسان و روشنفكران فرانسوي به جهان پيرامون در قياس با فيلسوفان،  نگاه فيلسوفان، جامعه. اند و درخور توجه نفسه مهم و في
هايي در مدرنيته فرانسوي سراغ گرفت كه در مدرنيته  توان مولفه پس مي. ران آلماني و انگليسي متفاوت استشناسان و روشنفك جامعه

تر،  به تعبير فني. ها مواجه هستيم، نه مدرنيته  مدلول اين سخن اين است كه ما با مدرنيته.خورد آلماني و انگليسي به چشم نمي
دست آورد بلكه به تعبير ويتگنشتاين، در اينجا  هاي آن، تمامي مصاديق آن را بتوان به مدرنيته ذاتي ندارد كه با احراز و برشمردن مولفه

 شباهتي كه توام با تفاوت است و يكي ؛ي از سنخ شباهت ميان افراد يك خانوادهما با نوعي شباهت خانوادگي مواجه هستيم؛ شباهت
  . نافي ديگري نيست

توان اصناف   كه ميطور همان. ها روشنفكري نيز در عداد مفاهيم برساخته است و ناظر به مناسبات و روابط خاصي ميان انسان -٢
توان به نحو پيشيني  به تعبير ديگر نمي. توان از يكديگر بازشناخت ا را نيز ميه ها را از يكديگر تفكيك كرد، اصناف روشنفكري مدرنيته

توانند به مرور  دست داد بلكه از آنجايي كه اين مفهوم ذاتي ندارد، مصاديق آن مي  هاي آن را به روشنفكري را تعريف كرد و تمام مولفه
   .زمان بروز و ظهور يابند و سر برآورند

كه  عنان بود هم... دموكراتيك، مبارزه، استعمارستيزي و غيرطلبي هايي چون عدالت با مولفه  شمسي٥٠ و ٤٠، ٣٠ هاي روشنفكري دهه
 شمسي، هم با جريان ٨٠ و ٧٠ هاي در فضاي دهه.  ماركسيستي بودند-يهاي كالسيك سوسياليست ها ملهم از آموزه اغلب آن مولفه

رنو و هوركهايمر هست و در عين نقد وهاي افرادي چون آد فرانكفورت و انديشههاي مكتب  روشنفكريي مواجهيم كه ملهم از آموزه
عالوه بر اين، جريان روشنفكري ليبرال نيز . اند و همچنين دلمشغول طبقات فرودست جامعه هستند هاي ليبراليستي، دموكرات آموزه

  . اند و هم دموكرات رالببرند كه هم لي ا برلين ميياشوند كه نَسب از جان استوارت ميل و آيز در ميان روشنفكران ما يافت مي
روشنفكري مفهومي برساخته است، گريز و گزيري از به رسميت شناختن تكثر و تنوع  اينكه تا اينجا كوشيدم نشان دهم كه با توجه به

به وحدت، در اين ميان قابل تحويل  غيرانگاري مصاديق متنوع و سازي و يكي سوداي يكسان. هاي روشنفكري موجود نيست جريان
هاي روشنفكري ايران، پيگيري گفتمان  هاي جريان در عين حال، ذكر اين نكته مهم است كه با وجود تفاوت. سوداي باطلي است



 

 ٢ 

اين امر مهمي است كه در تحليل فضاي روشنفكري . خورد محور در ميان اكثر آنها برجسته است و به چشم مي دموكراتيك حقوق
  . تكنوني رهگشا اس

دموكرات، با وجود  دموكرات و چه روشنفكران ليبرال عموم روشنفكران كنوني ما، چه روشنفكران ديني، چه روشنفكران سوسيال
هاي خويش در فضاي  افكني ايده با يكديگر دارند، در پي... شناختي، اقتصادي و شناختي، معرفت هايي كه در مبادي و مباني انسان تفاوت

 . اند هاي دموكراتيك را در دستور كار خويش قرار داده ي آموزهساز عمومي، نهادينه
  


