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  روشنفکر نیاز تاریخی ماست حضور
  

  19/12/96، روز شنبه، مورخ: 3105روزنامه شرق، شماره :منبع
 

اصل  واجه و دربداستقبالی منیست که پدیده روشنفکري از آغاز تولد در ایران با  شکی: زادهابوالفضل مظلوم
یار انحصار هدایت فکري جامعه را در اخت هاي رقیب کهاي اجتماعی بدل شد. اینان در هر دوره، با گروهبه مسئله

ی جامعه صر فرهنگی و سنتها و عنافکري بومی که حامالن و مدافعان ارزش هاياند. گروهاند، درگیر بودهداشته
بارشان ارائه واضحی از کارو شوند، در برابر این پدیده اجتماعی نوین که برنامه مشخص، روشن و الگويمی تلقی

 و متعدد الیلد بر بنا تاکنون، 		جریان روشنفکري ایران از آغاز خیزند. جان کالم آنکهاند، به مبارزه برمینداده
است. هر پدیده ه گرفت اقعیت اجتماعی که با تعبیر معضل اجتماعی مورد شناخت قرارمثابه ونه به پیچیده، گاها

ابل، آن را به کنشی متقیافته است که با تأثیر و برهمسازمان اجتماعی حاصل متغیرها و عوامل متعدد و روابطی
به  تکرار و گسترش وم،یابند با تداامور واقعی که تحت شرایط خاص در جامعه بروز و ظهور می .آوردوجود می

ماعی ایرانی با دارابودن الگوهاي سازنده پدیده اجت شوند. حقیقتا چرا جریان روشنفکريپدیده اجتماعی بدل می
است؟ یا چرا  دهش یک نهاد، با گواه تاریخ در هر دوره به طرد سیاسی و اجتماعی مبتال  مثابهو حتی تثبیت آن به
عنوان یک عنصر ناسازگار و ناهمگون به یخ روشنفکري ایران، روشنفکران راسال از تار 150با گذشت بیش از 

 اي زمان وعنوان یک پدیده اجتماعی که به اقتضشناختی بیش از آنکه بهجامعه نگرنند؛ یا بر اساس رویکرديمی
هایی از لؤاشوند؟ ستلقی می عنوان یک معضل اجتماعیشود، مورد شناخت و پذیرش باشند، بهمکان متولد می

ه آن را در وگو بپردازیم کاند به گفتدر این حوزه اندیشیده این سنخ ما را واداشت تا با تعدادي از کسانی که
  .خوانیدمی ادامه

ز ا باشد، در تمام دنیا چنین است که میانه خوبی با روشنفکران ندارند؛ چون یکی زاده: اگر مقصودمان حاکمان سیاسیاحمد نقیب
ته که جامعه کنم؛ الباي صحیح نیست و آن را رد میتلقی روشنفکري نقد و نقادي است. اگر منظور عامه مردم باشند، چنین وجوه هویت

که در کلیت  اياست و جامعه نداشته از افکار و عقاید فرا آمده از خارج به چنان شکل مطلوبی اصالت دلیل تغذیه روشنفکري ایران به
   .کند و گیرنده است تا فرستندهها واردات میهمه زمینه مانده باشد، درخود از جوامع دیگر عقب

تانه انقالب از افتخاراتمان این است که در آس حالروشنفکري ایران به تعبیري با تقلید از روشنفکري فرانسه شکل گرفت؛ درعین
ی، مشابه آفریقای مانند عثمانی و کشورهايداشتیم که در هیچ کجاي دیگر از کشورهاي جهان سوم  مشروطه یک جریان روشنفکري

هاي مختلف داد. روشنفکران ایرانی به دلیل وجود جنبهرا تشکیل نمی شد یعنی چند تا هم که داشتند یک جریان اجتماعیآن دیده نمی
خود  افع بزرگ گروهیهایی بین خودشان، منتفرقه از همان اول بناي ناسازگاري با آن را گذاشتند و به خاطر پدیدآمدن در حکومت

. اینان داشتند، خرد شدند نشین با اشتباهاتی کهعاجمشاهده کردیم که روشنفکران برج 57انقالب اسالمی  را تشخیص ندادند و این را در
با  توانید آن را حذف کنید و برخورداینکه حکومت و دولت نهادي ضروري است و نمی وجه متوجه نیستند؛ اولهیچدادند که به نشان

هاي شدیدي به ضرر یا نفعشان است و در مجموع ضربه طلبد؛ دوم اینکه تشخیص ندادند چه جریانیسري تمهیدات خاصی را میآن یک
   .متوجه روشنفکران چپ شد
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اهش رو خواهند کرد. به فرض مثال، بعد از کروبه شند، روشنفکران را با موانع جديزمانی که حاکمان سیاسی از این قشر خشنود نبا
گذار هم بودند تأثیر اول، در دوره پهلوي دوم شاهد رویش و گسترش جریان روشنفکري هستیم که بعضا جریان روشنفکري در پهلوي

   .تندنیز برجاي گذاش رغم خطاهایی که داشتند، آثار مطلوبیتوان گفت بهو می
اما مانعی هم در  اي ندارد،نیز دولت با روشنفکران میانه اگر جریان روشنفکري ایران را با کشوري مانند فرانسه مقایسه کنیم در آنجا

ه روشنفکري آزادي دهند تا خودشان تجرب توانند انجام دهند این است که به جریانها میدهد. بهترین کاري که دولتنمی راه آنان قرار
مدنی دور  جامعه شوند. به نظر بنده االن که روحانیون یا همان روشنفکران سنتی مقداري از صحنه زمون کنند تا در نهایت شکوفاو آ

روشنفکران تجددخواه پیدا شود؛ منتها آنانی که جدي بودند، وطن را  اي فراهم شده است تا گوش شنوایی براي سخنانهستند، زمینه
ر طوشان زد؛ چون آنو جامعه توان گفت مهاجرت روشنفکران به خارج از کشور ضربه بزرگی به خوددر مجموع می .ترك کردند
برد، ضرر خواهد اي ببهره تواند از اندیشه آنانایرانی در ارتباط باشند و جامعه ایرانی چون نمی توانند با مسائل ملموس جامعهکه باید نمی

لمی ق طور که باید و شاید در زمینه علم فعال نیستند و تعداد اندکی که کارکه آن این است کرد. با این حال مشکل دیگر روشنفکران ما
تاب نوشته است که ها جلد کدر غرب کسانی مانند پیر بوردیو ده اند تا روشنفکر؛مثابه آکادمیسین عمل کردهاند، بیشتر بهباالیی کرده

   .روشنفکر بود تأمل و تفکر دارد؛ یعنی هم عالم و هم هرکدام جاي
کرد  توان تصورسواد باشد، چگونه میجامعه بی اي ازمانده در کلیت آن دچار اختالل است. زمانی که بخش گستردهعقب جامعه 

از کسی  کشدمی سواد کسی که مار را بر روي تختهاجتماعی قرار گیرند؟ طبعا در یک جامعه بی روشنفکران مورد اقبال و عنایت
 ؛ اینجاست کههاها اقبال بیشتري دارند تا میم.الف.رنویسجامعه ما، مارکش نویسد اقبال بیشتري دارد؛ متأسفانه درر می.الف.میم			که
دي ورزي قرن بیستم ایران را تا حگرفت، اندیشه توان عمق خسران را حس کرد. جریان روشنفکري مناسبی که در مشروطه شکلمی

باید چند دهه بعد  توجهی شده است، آثار و عواقب آن راورزي بیبه فرایند علم و اندیشه سال 40تضمین کرد. در زمان حال که 
  .وجو کردجست

اي تمامی این کار را نکردند. فرض کنید اگر دورهروشنفکران به شدن بود، اما،ها در دوران قبل و بعد از مشروطه الزمه مدرننقد سنت
پوزیتویستی اي پساگرفتند و به فضکار میبه شدند و آن راانیان با افکار پوزیتویستی آشنا مییافت و ایرکسروي سیطره می افکار احمد

رند و پس خرافات فاصله بگی افتاد که در اروپا رخ داد. این گذار شرایط مناسبی بود تا از فضاي دگم ومی شدند، همان اتفاقیوارد می
   .از مدتی دوباره به فضاي تعادل باز گردند

درخشیده است که تاریخمان مؤید این جمله است. قصد  دست آمده به معناي واقعیجامعه ایرانی نشان داده هر زمان فرصتی به اما
فکر ایرانی درخشید. پس روشن باهوش است و اگر زمینه مناسبی پیدا کند، روشنفکرانشان در سطح جهان خواهند دارم بگویم ملت ایران

   .کننده در جهان باشدتغذیه آید و کنندگی بیرونتواند از حالت تغذیههم می
ترین تجدد در ایران گره خورده است. یکی از مهم اهللا آجدانی: زایش و پویش تاریخ روشنفکري جدید ایران با اندیشه ترقی ولطف

ارکردهاي نظري و چه در حوزه ک مبانیایران نیز اتفاقا متأثر و ناشی از بحران تجدد در ایران، چه در حوزه  هاي بحران روشنفکري درجنبه
 یتجدد در ایران برخالف همتاي غربی آن که متکی و مبتنی بر یک پروسه تاریخ گیري اندیشهسیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. شکل

ان شد. البته رعنوان یک پروژه وارد ایغربی بود، به برخاسته و منطبق با شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جوامع
رفت از ناکارآمدي ساختار و برون براي راهی و ایران ترقی اندیشه وجويجست در که 		گاهجا و آنایران، آن که اندیشه تجدد در

خود متأثر  فکري خاستگاه بومی و ملی نیز داشت. اما در همان حال و تا حدود زیادي در مبانی نهادهاي غالبا متصلب سنتی بود، در واقع
بود. همزبانی هرچند در مقاطع مختلف با درجات متفاوت غالب  گران و روشنفکران غربیفلسفه سیاسی جدید غرب و اندیشه از
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ایران،  اي دستاوردهاي نوگرایانه درپاره خواه ایران با اندیشه تجدد غربی و روشنفکران غرب، به رغمگران تجدداندیشه روشنفکران و
ویژه ران بهسنتی ای میان روشنفکران ایران و تجددخواهی آنان با ذهن و زبان غالب جامعه همچنان تا حدود زیادي به نوعی گسست زبانی

   .انجامید مداري سنتیهاي سنتی و دینتوده مردم متأثر از آموزه
بانی امروز، با درجات متفاوتی نتوانست به یک همز کران ایران از عصر قاجار و مشروطیت تاهاي مختلف روشنفزبان بسیاري از طیف

ز روشنفکران و جدي میان بسیاري ا ویژه توده مردم بینجامد. این ناهمزبانی که فاصله و شکافیجامعه ایرانی به فراگیر، عمیق و پایدار با
ریان ج ل داشته است، از یک سو راه را بر گستره و عمق و پایداري نفوذ اجتماعیدنبا مضامین روشنفکران و مواضع روشنفکرانه را به

ویژه از این ناهمزبانی موجود میان روشنفکران و مردم، به گیريروشنفکري در ایران تنگ و ناهموار کرد و از سوي دیگر زمینه بهره
   .کرد مخالفان سنتی روشنفکران در ایران تسهیل و فراهم توده مردم را براي

شدن ویژه توده مردم و موانع و پیامدهاي آن در خوب فهمیدهبه جداي از ناهمزبانی میان بسیاري از روشنفکران ایران با بسیاري از مردم
اصالح زبانی روشنفکران در بسیاري از  شدن جریان روشنفکري در ایران که از واقعیت ضرورتشدن و خوب دیدهشنیده و خوب

ري در جریان روشنفک دهد؛ ناهمزمانی تاریخیویژه توده مردم خبر میهاي مختلف اجتماعی بهالیه تر باتباط اثربخشها براي ارحوزه
دیگر مسائل و مصایب روشنفکري در ایران است. این ناهمزمانی تاریخی بیش  ایران با ساختار و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران نیز از

پروژه و نه یک پروسه دارد. روشنفکري در غرب  ضور جریان روشنفکري جدید در ایران به مثابه یکپیش از هر عاملی، ریشه در ح و
که حالیرد منطبق بر یک سیر تاریخی تدریجی در یک قالب زمانی چندین قرن پویش است؛ محصول یک فرآیند تاریخی مبتنی و

برایند یک تحول و گذار تاریخی تدریجی نبود. روشنفکري  يزایش روشنفکري جدید در ایران عصر قاجار و مشروطیت تا حدود زیاد
روسه به پویش درآمد. پ متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آن جوامع به زایش برآمد و تدریج ودر غرب به

ود بهره هاي خاي مثبت سنتستیز بود، از دستاوردههمان اندازه که سنت تاریخی روشنفکري در غرب، در آوردگاه سنت و تجدد، به
از  و پذیرش و حمایت از بسیاري در حفظ و اصالح و غناي آن کوشید. سیر تاریخی و تدریجی روشنفکري در غرب، هضم گرفت و

رد. ک بود آسان هاي ناکارآمد کم رمق شدهاز مردم آن جوامع و در شرایطی که سنت مفاهیم و مضامین روشنفکرانه را براي بسیاري
، طرح بسیاري از مفاهیم و مضامین روشنفکرانه در مشروطه که در جامعه ایرانی و در آوردگاه سنت و تجدد در عصر قاجار ویدرحال

نفکران ها را از بسیاري روشسنت ها، مجال الزم براي نقدتاریخی بسیاري از روشنفکران و شتابشان بر ضدسنت نتیجه ضعف ادراك
آن  وي دیگر،ها از سسو و نفرت شدید از سنتناشی از شیفتگی شدید به غرب از یک گريطره افراطیایران سلب کرد و در سایه و سی

ناکامی  اند؛ بهمذهبی در ایران هنوز از قدرت برخوردار بوده هاي دینی و رهبرانویژه سنتهم در شرایطی که بسیاري از وجوه سنتی به
مواضع بعضی از اي از افکار واگرچه پاره .ها در ایران شدآنان در مواجهه با سنت هايروشنفکران در بسیاري از آوردگاه بسیاري از

ه سبب دور بود؛ اما هم ب ها و تنگناهاي نظري و عملی همتایان افراطی خودمتفاوتی از بسیاري از آسیب روشنفکران در ایران با درجات
 دمندگرایان افراطی در برابر مضامین و مواضع سوها و سنتنی سنتتابی عقالکم نبودن کلیت جریان روشنفکري در ایران و همفربه

   .و شنیدن نیافت شدن دیده روشنفکران معتدل ایرانی براي جامعه و مردم ایران، مجالی چندان براي
هاي اي بحرانتاریخ معاصر ایران و وجود پاره هاي جریان روشنفکري در مقاطع و ادوار مختلفها و ناکامیرغم همه ضعفاما به

تحمیلی اما کاهنده  ساختاري و کارکردي روشنفکري در ایران و خواه موانعهاي درونها و بحرانضعف روشنفکري در ایران، خواه
ان افراطی ویژه از ناحیه روشنفکرستیزان و روشنفکرگریزجریان روشنفکري به نقش و اثربخشی روشنفکران که خارج از اراده و عملکرد

دستاوردهاي ارزشمند جریان روشنفکري در ایران و نیز  ايتوان به نفی پارهها را نمیها و بحران؛ وجود این چالشبودهایران  در
وشنفکران در ایران، و ر سازي روشنفکريروشنفکران با تأکید بر نقد معطوف به اصالح و غناسازي و فربه گرفتن ضرورت حضورنادیده
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 ها واي سوءفهممختلف روشنفکران ایران با درجات متفاوتی دچار پاره هايبسیاري از طیف ترجمه کرد. جریان روشنفکري و
توان و نباید دچار این سوءتفاهم شد که نمی هاي نظري و عملی هستند؛ اما در نقد روشنفکري در تاریخ معاصر ایرانسوءتفاهم

ها و ان با همه کاستیدر ایر ثمر تلقی و معرفی کنیم. حضور روشنفکرياثر و بیاندیشانه بیبخواهیم مطلق روشنفکري و روشنفکران را
 هایی از مبانی فکري و عملکرد روشنفکران؛ همچنان یک ضرورت و نیازحوزه ها درخور نقد و نیازمند اصالحاي ناراستیپاره

   .است ایرانی جامعه براي			تاریخی
اید رسد در گام اول بحال به نظر میاست؛ اما بااین رسد عوامل زیادي دخیل بوده: در پاسخ به این مسئله به نظر میاولهادي صادقی

نظر از دهیم. در اینجا صرف خود مفهوم روشنفکر و روشنفکري در جامعه ایران را مورد غور و بررسی قرار جایگاه و چگونگی زایش
 رسد در مجموعشناسی سیاسی و اندیشه سیاسی ارائه شده است، به نظر میجامعه فکري در حوزهتعاریف مختلفی که براي پدیده روشن

هاي تاست، پدیده یا شخصیتی منورالفکور بوده که با سن آنچه از عنوان روشنفکري در جامعه ایران از عصر مشروطه به بعد مستفاد شده
متصلب متولد شده است.  زدن نظمی بوده که از دل این ساختارهايرهمسازگاري نداشته است و یا درصدد ب ساختاري در ایران سر

 هاي جامعه ایرانیدر نظر داشته باشیم که اولین رویارویی روشنفکران با سنت شود کهاهمیت این مسئله خصوصا زمانی بیشتر آشکار می
 معنا شد. یعنی از یکسو روشنفکر و جریاناتیبا بیتقر با قوت تمام از جنس تعارض زاده شد و از ابتدا تعامل با آن از جهات زیادي

یر مال و از دیگر سو به تعب اهللا را که وجهی مقدس داشت، هدف قرار داده و خواستار تحدید قدرت او بودظل روشنفکري، قبله عالم یا
مثل  هاییالبه امروز تعامل با د سوغاتی از فرنگ آورده بود که باعث شد حتی تا بود و» کلمه قبیحه آزادي«کنی درصدد پیشبرد علی

فرق سر تا نوك پا  از«زاده که معتقد بود روشنفکرانی چون تقی هايواقع گزارهگرا نکوهیده باشد. بهفرنگ و فرنگی در گفتمان سنت
یه روشنفکري در اکرد. بنابراین سنگ پمی هاي آن روز خود را معنی، مصداقی از روشنفکري بود که در تقابل با سنت»شد باید فرنگی

   .به اکنون تداوم یافت ایران، با تعریفی منفی ظاهر شد و تا
ار تشویش هاي فکري دچایران نیز در انتخاب گفتمان توان بدان اشاره کرد این است که خود جریانات روشنفکريدلیل دومی که می

توان نون میبدو مشروطه تا به اک هاي روشنفکري ازبررسی جریاناند. به این معنا که با کار خود را پیش برده اند و به صورت منقطعبوده
یرانی را در ا گرفت و روشنفکران آن دوران به دنبال آن بودند که ملیترا پی » نفی خویشتن گفتمان«سه نوع آن را نام برد: جریان اول 

زاده، ن تقیه بارز چنین گفتمانی افرادي چون سیدحستقویت کنند. نمایند گرایی ایرانی راپذیري از غرب تفسیر کنند و یا ملیتقلید
زاده بودند که چندان با گفتمان دینی و حکمی زاده ایرانشهر و یا کسروي وآقاخان کرمانی، و بعدها افرادي چون حسین کاظم میرزا

ه نوعی دنبال و دوم هم ب پهلوي اولویژه هایی کمابیش از جانب دستگاه سیاسی و بهنبودند. چنین گفتمان سنتی در جامعه ایران موافق
بازگشت » و در قالب 1340دومین گفتمان روشنفکري در جامعه ایران تقریبا از دهه  .شد و حتی یکی از دالیل اصلی انقالب اسالمی شد

رالدین شادمان احمد، فخبود و نمایندگان بارزي چون جالل آل متولد شد که در تعارض با گفتمان اول یعنی نفی خویشتن» به خویشتن
روي و انهتأکید داشتند و یا خواهان می هاي فکري و دینی بومیشریعتی را داشت که عموما برعکس گفتمان اول بر سنت و دکتر علی

هاي تدا در سالایران اب گفتمان کامال خود را در پیروزي انقالب نشان داد. اما بعد از انقالب اسالمی گرایی دینی بودند. تأثیرهاي اینعمل
 تدریجهاي امر دینی در حوزه سیاسی به اثبات برسد؛ اما بهشود و ظرفیت پیگیري» گفتمان اثبات خویشتن«اول انقالب تالش شد 

ي ایرانی متفاوتی را دنبال کردند و جریان روشنفکر جریاناتی نظیر حلقه کیان و آیین و یا افرادي نظیر عبدالکریم سروش رویکردهاي
وشنفکري این تنوع گفتمانی جریانات ر رو ساختند. البتههاي اول انقالب مدنظر بود روبهمتفاوتی از آنچه در سال نیرا با تحول گفتما

ل تنوع اص توان بهموجود هم معموال مشخصه بارز پدیده روشنفکري است و از این بابت نمی در همه کشورها وجود داشته و نقد وضع
اما نکته مهم آن است که جریان روشنفکري در ایران خود  ایران یک قرن اخیر خرده گرفت؛گفتمانی براي جریانات روشنفکري در 
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رار و ناخواسته خود را در استم یکدیگر تعریف کرده و این در حالی است که در غرب روشنفکري خواسته یا را دائم در گسست با
   .فرانسه که بنیان غرب مدرن را ایجاد کرد تعریف کرده بود تکمیل یکدیگر از عصر رنسانس تا حداقل انقالب

اکه نظریه انحطاط دکتر سیدجواد طباطبایی بیان نمود؛ چر اما سومین دلیل انزواي پدیده روشنفکري در ایران را شاید بتوان با الهام از
واقع ت. بهمعنا بوده اسبی روشنفکري است جامعه ایرانی، فکر و فلسفه سیاسی که ذائقه و غذاي اصلی پدیده اساسا در ساختارهاي

 انحطاط اندیشه و فکر در ایران و نیز به دلیل مسائلی چون ظهور جریانات همچنان که سیدجواد طباطبایی معتقد است در شرایط
حساس نشده و یا ا یا نیاز به تفکر روشنفکري اساسا دنیاگریزي مثل تصورات عرفانی و عدم غلتیدن تفکر انحطاط بر تن جامعه ایرانی،

   .توان برخاستن نداشته است و در حد محدود و طرح بحث مجال ظهور یافته است اگر هم در مقاطعی شده
و کرد؛ وجبودن جریان روشنفکري در ایران جستتقلیدي دلیل چهارم مهجوریت جریانات روشنفکري در ایران را شاید بتوان در

ر قالب نظریات براي انسان شرقی د ي غرب براي انسان ایرانی مبنا قرار گرفت. البته این نسخهمواقع نسخه روشنفکر چراکه در بسیاري از
اهی ر پارسونز خود را نشان داد و مبناي آن این بود که راه پیشرفت بالد شرق، همان کالسیک نوسازي و بر مبناي متغیرهاي الگویی

بر  رو شد؛ چراکه بعد از دوران استعمار غرببست روبهبن این نگاه بااست که غرب براي توسعه پیموده است. اما دیري نگذشت که 
گسترده محمدرضاشاه با ایاالت  نفوذ غرب در کشورهایی مانند ایران که در عصر پهلوي دوم در قالب تعامل ممالک شرق یا حداقل
پادگفتمان  اسازي شد و دیگري یی به نوعی غیریتالگوهاي توسعه مدرن، با تحلیلی گفتمان تدریج غرب وداد، بهمتحده خود را نشان می

بیعتا روشنفکران وطنی که نظر بر چنین دیگري متخاصمی داشتند، ط نظریه توسعه بومی یا اسالمی در نظر گرفته شد. در چنین شرایطی
   .داشت آنان با	اي به دست آورند که نگرش کامال متفاوتیموفقیت چندانی در دل جامعه توانستندنمی
هاي الت و کنشمآبی در تأمبه سنت تقدس اعتقاد دلیل دیگر هم که کمابیش در ضعف پدیده روشنفکري در ایران نقش داشته است، 

م را هر نوع نقد به قبله عال اهللا یا سایه خدا چنان بار تقدس سنگینی با خود داشت که راهمثال مفهوم ظل .سیاسی و اجتماعی بوده است
وضع جدید  به هاي روشنفکري دائم به دنبال نقد و گذاراین تفسیر را بپذیریم که سنت شناسانه،طبق تعابیر جامعه بست. به واقع اگرمی

ابتدا مسدود کرد. متأسفانه یک چنین نگرشی تا بدانجا در جامعه  مآبی راه هر نوع نقد روشنفکري را ازهاي تقدساند، اما سنتبوده
 ضرورت استقبال از نقد حاکم در کالم ازمنکر یامعروف و نهیمهجوریت مباحث فقهی نظیر امربهدوانید که منجر به  ایرانی ریشه

ران، فکر ای هاي حاکمه در تاریخگویی دستگاهافتاده آن بوده که عالوه بر عدم پاسخ ترتیب آنچه اتفاقاینمعصومین شده و به
ه دالیل دیگري نیز در انزواي جریانات روشنفکري در ایران نقش داشت رد فوقموا از غیر البته 	روشنفکري در ایران توان بالیدن نگیرد.

 روشنفکران براي مردم عادي بنا بر دالیل مختلف شده از جانبنبودن مرغوبیت جنس گفتمان ارائهتوان به ملموسآنها می که ازجمله
   .سواد روشنفکران با مردم عادي اشاره کرد چون تفاوت نگرش یا نوع فکر و

ن گفت که دو تواایران را بررسی کنیم، می اگر بخواهیم مختصرا راهکار اصلی احیاي صحیح و اصولی تفکر روشنفکري در جامعه
جتماعی و ا نظر گرفت. یکی معطوف به خود پدیده روشنفکري و روشنفکران و دیگري نهادهاي توان درحل براي این قضیه میراه

مفهوم  ترین مسئله آن است که خودرسد مهمنگاه اولی، به نظر می کري تمایل به نقد آن دارد. درسیاسی حاکم که معموال جامعه روشنف
عهده خود  شود. به واقع اولین گام بر ایران مورد بازاندیشی جدي قرار گیرد تا از کلمه قبیحه به کلمه صحیحه تبدیل روشنفکري در

امعه ج ر جامعه ایرانی را انجام دهد و در راستاي این مسئله راهکار اصلیروشنفکري د شناسی پدیدهروشنفکر خواهد بود که آسیب
رهیز جریان روشنفکري، از نگرش صرفا تقلیدمآبانه از غرب پ روشنفکري بهتر است آن باشد که در تالش برآید تا با نقد از درون به

ایرانی را بر اساس ضوابط خاص آن  ه، نسخه جامعهتفاوت جامعه غربی و شرقی و استلزامات هریک از این دو جامع کند و با پذیرش
ینکه ا را نیز تا بدانجا که امکان کاربست آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهد. ضمن تدوین کند؛ هرچند که دستاوردهاي جوامع غرب



٦ 
 

گاهی کرده و با ن بهترشناساندن خود به جامعه عبور ضرورت دارد جامعه روشنفکري گاهی از مباحث عمیق نظري و فلسفی براي
   .حل برآیندپراگماتیستی درصدد حل مشکالت عینی مردم یا حداقل ارائه راه تر وگرایانهعمل

ذموم عنوان یک پدیده مهمواره به پدیده روشنفکري به گونه نباشد کهاما در گام دوم نقش نهادها و قدرت سیاسی آن است که این
گرشی دیده شوند و سعی شود با چنین ن هاسازي باشند. به آنان مجال کنشگري دهند و تا حد امکان در رسانهغیریت نگاه کنند و در پی

   .حتی فکر مردم مجال بالیدن پیدا کند
ل او اند. نکتههم احتماال مورد اشاره قرار داده نظراندانم که دیگر صاحببیژن عبدالکریمی: دو دلیل را براي این پرسش مهم می

ه برخالف جامعه ما بود. به این شکل ک شوند که این مقولهنهادهاي سنتی در فرایندي به نهادهاي مدرن تبدیل می اینکه در جامعه غرب
ظهور در جامعه  هاي سنتی قرار گرفتند و نوعی تقابل را به وجود آورد. روشنفکران از بدوارزش ها و نهادهاي مدرن در مقابلارزش

جامعه  هاي پا بگذارند و بجهان، خانه و مأوا تازهخودشان بیرون آیند و به زیست خواستند که از مأوا و خانه فرهنگیها میایرانی از توده
ها به کننده بود. اساسا فرهنگ سنتی و آنچه تودهها نگرانتوده کردند که به دنیاي فرهنگی مدرن وارد شوید و این امر برايتوصیه می
کان عبور از اند که امکند و تنها نخبگانایجاد می وعی امنیت انتولوژیک و وجودشناختی را براي جامعه و اکثر افرادکردند، ن آن عادت

   .یابند تا به فرهنگ جدیدي دست پیدا کنندمی ها رافرهنگ گذشته و عادت
تی نقش عنوان حامیان فرهنگ سنانیون بهبین روح کردند و در اینافتاد، مقاومت میچون امنیت انتولوژیک انسان سنتی به خطر می

دیدند؛ ا مقابل خود اي رتازه که رهبري فکري جامعه سنتی را بر عهده داشتند، با پیدایش روشنفکران رقیب بسیار زیادي را داشتند. آنان
   .بینی مرسوم در جامعه بودها و جهانبرخالف ارزش کرد کههایی را نمایندگی میرقیبی که ارزش

قد روشنفکران قدرت و ایدئولوژي است که به ن دوم این است که پدیده روشنفکري نوعی نگرش انتقادي دارد و مسئله اساسی عامل
راي قدرت توجیهی ب کوشداي که میهاي سیاسی و نقد ایدئولوژي مشغول هستند؛ ایدئولوژيقدرت پردازد. روشنفکران به نقدآن می

هاي اجتماعی و اقتصادي و هرگونه نیرویی که حافظ وضع ازجمله قدرت وح مختلف قدرت است؛سیاسی باشد و این شامل هرگونه سط
هاي سیاسی و پس به این اعتبار قدرت .آل روشنفکر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب خواهد بودهستند؛ چراکه ایده موجود

   .کنندتلقی میاي مانع و مزاحم عنوان پدیدهبه دیگر نیروهاي مخالف، روشنفکران را
بودن خود را از ها، ارزشبه پسامدرن در واقع ارزش هاي اخیر با تغییر شرایط از جامعه مدرناما اتفاق دیگري افتاده است؛ در دهه

نفکران که هستیم. لذا روش متافیزیکی ارزشی مواجهمراتب ارزشی فروپاشیده است و با معضل بحران بیسلسله اند و نظام ودست داده
یستی و پوپول کردند، با بسط فرهنگهاي متعالی و اصیل دعوت میها را به ارزشتوده هاي جامعه،اند و الیتهاي برتر بودهامل ارزشح

ر یک جهان شود؛ و این بیانگندارد و به رسمیت شناخته نمی هاي روشنفکري معناییروزمرگی و زندگی مبتنی بر مصرف، دیگر ارزش
است؟  این موسیقی، موسیقی مبتذل گویی این موسیقی یک موسیقی متعالی وچطور می«گوید: مثال فرزندم می طوربه .اي هستنیچه

است  سطح شدهچیز همها وجود ندارد، همه؛ چون معیاري براي سنجش ارزش»هستند؟ چرا شعرهاي سنتی متعالی و رپ یا راك مبتذل
ه بیان جریان روشنفکري مرجعیت خود را از دست داده است؛ ب هابت کنیم. با این گفتهتوانیم از شیوه زیست متعالی و مبتذل صحو نمی

 شکل 19 و 18			هايدر قرن روشنفکري مواجه هستیم؛ پدیدار روشنفکري جریانی بود که با ظهور عصر روشنگري دیگر با پدیده مرگ
 ن،عنوان مجاهدیرفتن مرجعیت روشنفکري، آنان دیگر بهستقرن بیستم با ازد آخر ربع از و داشت ادامه 20 قرن ربعسه تا و گرفت

خصی خود گردند که توان مدیریت شهایی تلقی میکیشوتدون عنوانشوند؛ بلکه بهها شناخته نمیو قهرمان ها و اسطورهپیشتازان توده
هاي دهند براساس ارزششرایط ترجیح می در این هامند باشند. تودهخوب، شغل یا درآمد مطلوب بهره خانه و ماشین را ندارند تا از یک

شوند یم هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي معضل تلقیجهانی روشنفکران نه تنها براي قدرت غریزي و مصرف زندگی کنند؛ در چنین
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وشنفکري هاي جریان رزشبینند و دیگر ارطبیعی و غریزي خودشان می هایی براي زندگیها نیز آنان را به معضل و پارازیتبلکه توده
شویم رو میدلیل در روزگار کنونی با پرسشی روبه گیرد. به همینشود و گاه مورد استهزا قرار میبایسته است مهم گرفته نمی آنچنان که

   .است شده مطرح	که از زبان شما
ندارم و به این سبب چون مفروض  نداشته و عنوان یک معضل اجتماعیسال اخیر به 150سروش دباغ: تصویري از روشنفکري در 

ر کسی متولد دستو است متعلق به دوران گذار و به ايبر سیاق دیگري است. روشنفکري پدیده دهماول را همدل نیستم، پاسخی که می
قی، چنین است. در حقیقت روشنفکري با این تصویر و تلنقاط جهان این رود؛ کمااینکه در دیگرشود و با میل کسی هم از بین نمینمی

همراه باشد. با مطالعه تاریخ عصر روشنگري و  کند دوران گذار با کمترین درد و رنجزایمان و ماماي تاریخی است و کمک می نوعی
انی که در شناسجامعه ا دریابیم. فیلسوفان وتوانیم این تصویر از روشنفکري و روشنگري رنوزدهم می تا سده 16و  15تحوالت سده 

 ها را به وجود آوردند که کمکاي از انگیزهپردازي درمورد آن، مجموعهسخن هاي معرفتی واند و با طرح دغدغهاروپا سربرآورده
ار وده است؛ از اواسط عهد قاججامعه ما نیز همین قصه ب کرد مردم آن دیار این زایمان تاریخی را با درد و هزینه کمتري سپري کنند. در

قانون مشروطه به دست  مداران و روشنفکران براي مشروطه، نهایتاآشنا شدیم و در پی آن مبارزه سیاست که با سیاست مغرب
نداشت و پس از آن احمدشاه بر سر کار نشست و حوادثی که سپري شد و به  شاه امضا شد و از بخت بد ما وي عمر بلنديمظفرالدین

عنوان تفکیک قوا و توسعه سیاسی به رضاخانی رسیدیم. به رغم ورود مدرنیزاسیون و دیگر خدمات زیاد وي، آنچه را که مرژی
  .بایگانی کرد را پشت گوش انداخت و شناختیم همهمی

شور کردند. ولی ا به کاند و خدمات بسیار زیادي رنداشته با این گفته در دوران گذار هستیم و به گمان من روشنفکران کارکرد منفی
خود  و چه در دیانت و سیاست سخنان اندهاي بسیار زیادي را پرداختهاین قشر را ندانستیم و به همین خاطر هزینه آنچنان که باید، قدر

گردد؛ باید م بر میبریمی سراي که در آن بهرود به زمینه و زمانهطایفه به محاق رفته و از بین می اند. اینکه چه روزي اینرا طرح کرده
وقوف  را کس«گوید: یا چون حافظ که می» تاریخ شرکت بیمه نیست«گوید: مارکوزه می طور کهگر بود و این روال را دید. آننظاره
   .«چیست کار انجام که		نیست

یه آنچه دهند؛ شباز دست میهاي خود را کارویژه اندازي و استقرار در شرایط جدید، روشنفکرانکردن دوران گذار و پوستبا سپري
اهالی فکر  ندارند؛ ولی بینید که روشنفکران دیگر کاربرد و کارکرد قرون گذشته راآمریکاي شمالی می که در مغرب زمین، اروپا و

ها، ییتسلبر ها و ظهورمخاطبان وسیعی ندارند. در کشور ما به رغم گسترش رسانه طور همکنند و آناي کار خود را میهم در کناره
ه سبب را باست و دلیل آن هرچند که به نسبت خودشان کم شده  ایم، هنوز روشنفکران نفوذ دارند؛چون از دوران گذار عبور نکرده

ر بیشتري داشته طایفه نواندیشی دینی تأثی دانم که مربوط به دوران کنونی است. پس به سبب شرایط و مختصات کشور مامی اقتضائاتی
نان منقح پایان را آنچ موافق نیستم و واژگانی همچون مرگ و» مرگ روشنفکري«عبدالکریمی با عنوان  ا در مورد موضع بیژنو دارند. ام

 الینیشدنی نیست و سرش بر بماه صحبت کنیم. این مسئله تمامهاي ديشورش ندانسته و از آن درکی ندارم. بگذارید اندکی در مورد
یا کسی که اعتراضات را » لیدر«هاي اجتماعی از در شورش .افتادین بود منازعاتی از این نوع اتفاق نمیچنگذاشته نشده است و اگر این

. در این 88ماه  ماه را با هشتدي مقایسه کنید؛ یعنی هشت روز 96را با شورش  88توان گرفت. شما جنبش نمی کند سراغیرهبري می
یست. ن اظهارنظري کنند یا موضعی نشان دهند؛ چون زمینه و زمانه و هدف آن مشخصنباید  هاي اجتماعی، روشنفکرانطیف از تحرك

رایط زنند؛ هر چند که در این نوع شاثباتا دست به اقدامی نمی کسانی که درك مناسبی از سیاست دارند در آن فضا به صورت نفیا و
   .دهدروشنفکر گوش نمی به		کسی
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شر، ب هاي زیست اخالقی جهان جدید، حقوقمؤلفه وران گذار سپري نشده است و خیلی ازفهمم دکنم و میآنچنان که من رصد می
ما جا  غیرمحال است و... در میان آمیز، پلورالیسم، نزاع میان علم و دین یا ایمان مجبورانه کهمسالمت هاي دینی، همزیستیحقوق اقلیت

تفکران و م ست؛ یا سخن از علوم انسانی اسالمی. متخصصان علوم انسانی واسالمی شروع شده ا نیفتاده؛ اما جدیدا دوباره بحث از طب
ئله اند اما هنوز یک مسئله براي ما حل نشده است که مسو نوشته اندیا حتی نواندیشان دینی هریک به صورتی در این مورد صحبت کرده

   .رایج است میان ما مهم و خواهم بگویم که این مشکالت هنوز درگذارد؛ اما میبه میان می دیگر هم پا
اده ناخورده در هزار ب«بودن اوست؛ کند و از مقومات می شده این قبیل مسائل نقش روشنفکر را پررنگهاي گفتهبا عنایت به مؤلفه

 «رگ تاك است
 


