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  نی و اخالقيروشنفکری د

  

   نگاشته سروش دباغ، و اخالقيني ديروشنفکر کتاب ي از نشست نقد و بررسيگزارش

  ي                                                      هنگامه مظلوم

  ۱۳۸۹، شهريور ۳۱ و ۳۰مجله آيين، شماره : منبع

. تيـ  متفـاوت از اکثر يا  بـه گونـه  انـد،  دهيشيـ گـر اند ي ديا هاند که به گونـ   بودهييها  انسانهموارهخ يدر طول تار 

شـان اغلـب از    به سبب جـسارت . اند د افکندهيه شک و تردي ساي و معرفتي ستبر اخالقيها اني که بر بن   ييها انسان

ک نـام را بـه   يـ ن همـه الاقـل   يـ  اما در مقابـل ا ،اند ر شدهي طرد و تحق   ياسي و س  ي عموم مردم و بدنه اجتماع     يسو

  .شنفکررو: ندا هداداختصاص خود 

ست، يـ پرسـد روشـنفکر ک   ي نمـ ي کـس گـر ي د،ديـ آ يان مـ يـ شنفکر بـه م ه رو  واژ ي وقت ،ژه در غرب  ين روزها بو  يا

اکنـون  . ستيـ گـر ن يز ديچ چي هي پوچ و توخالي جز ژستيکند روشنفکر ي ادعا نم يکسا  يست و کجاست؟    يچ

هنـوز هـم وجـود روشـنفکران بـه      گرچـه    ،رده اسـت   را از آن خود ک     يرفتني ملموس و پذ   ييها ن واژه مصداق  يا

 بـا همـه   رانيـ  جـوان ا يروشـنفکر .  اسـت يگـر يه بـه گونـه د  ي قـض  ييران گو ياما در ا  . دياي خوش ن  يا  عدهمذاق  

فـارغ از علـل و   . اسـت   محـروم ي ثابت در اذهان عمـوم يگاهي هنوز از موهبت جا ،اش يگفتمان  درون يگوناگون

ات يـ ثر بـا واقع ؤ مـ يجـاد ارتبـاط  يران در ايـ  اين موانع بر سر راه روشـنفکر  يتر  از بزرگ  يکين معضل،   يعوامل ا 

 يهـا  م گونـه ي کـه بخـواه   يحال چـه رسـد بـه زمـان        .  است يراء بر سر مفهوم روشنفکر    آ تتن تش ي، هم ياجتماع

 و گـوييم بسـخن   ينـ يردي و غيني دياز وجوه افتراق روشنفکر يا حتي وم يان را از هم باز شناسين جر يمتفاوت ا 

است، اجتماع، اخـالق  ي چون سييها  را با عرصه يک نوع خاص از روشنفکر    يان  ي نسبت م  ،تر  بغرنج  هم  از آن  اي

  . ميبسنج... و
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، امـر  يامـر اخالقـ  ،  نيتگنـشتا ي در فلـسفه و  ييجـستارها ،  سکوت و معنـا    چون   ييها  نگارنده کتاب  ،سروش دباغ 

ار ي بـس ،ينـ ي دي است که با تعلق خاطر به روشـنفکر ي از جمله کسان... و در فلسفه اخالق ييدرسگفتارها،  يمتعال

 نيآخـر  دري و به تازگپرداخته است   تفحص تفکر و ، به   اخالقعرصه   با   يني د يان روشنفکر يجردر باب رابطه    

 ،ن بـاب اسـت  يـ  در ايو يهـا  يها و سخنران    مقاالت، مصاحبه  که شامل   و اخالق  يني د يروشنفکر ش به نام  کتاب

 ۲۷نشـست  .  فـوق منتـشر کـرده اسـت    يهـا  چـالش را پيرامون  خود يها و نقدها   پرسش ها، شهي از اند  يا مجموعه

 و سـروش  يان، محمدمنـصور هاشـم  يـ  ملکيا حضور اسـتاد مـصطف  بسسه معرفت و پژوهش    ؤ م امسالخرداد ماه   

ن نشـست  يـ همانـان ا يسـخنان م  از ي گزارشـ ،ديـ خوان يآنچه مـ . ن کتاب اختصاص داشت  ي ا يدباغ به نقد و بررس    

    :است

   کوچک به سه استاد بزرگيني ِديادا

خود دبـاغ آن  . يم شده است به مجتهد شبستر   ين خود تقد  يدر صفحات نخست    و اخالق  يني د يروشنفکرکتاب  

م سـروش و مجتهـد   يان، عبـدالکر يـ  ملکيمـصطف : داند ياش م شهيرگذار در اند يثأت ت ي شخص  سه  به يني د يرا ادا 

پـژوه را از آن خـود    نيـ انـد و هـم عنـوان د    مودهي فراوان پ  يها  خم چ و يکه هم در عالم فلسفه پ      ي کسان ؛يشبستر

  .اند کرده

ه دو مفهـوم  يـ ن کتـاب کـه بـر پا     يـ ا.  کتـابش پرداخـت    ي اصـل  يسروش دباغ ابتدا به ذکر موضوعات و محورها       

 از آن ،رديـ گ ين دو مقولـه در بـر مـ   يـ ل ايـ  را ذي موضـوعات گونـاگون  ، و اخالق نگاشته شدهيني د يروشنفکر

 در بـاب فلـسفه اخـالق سـروش،     يمالتأ، تـ ي و مطهريعتيراث شريش با مم سرويآثار عبدالکر ان  يسبت م جمله ن 

  . ...و يني ديپرداخت به خود مفهوم روشنفکر
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زم در يان سـکوالر يـ  ميا سهيـ مقا ،»ينـ ي ديزم و روشـنفکر يسـکوالر «موضوعات، دباغ، در مقالـه  اين گذشته از  

ن دو مفهـوم واجـد   يـ ن اي بـ يگـذار  تفاوتاز باب    را   اده است که آن    صورت د  ياسيزم س ي عام و سکوالر   يمعنا

زم لجـام  يچ وجـه معطـوف بـه سـکوالر     ي به ه  يني، تعلق خاطر روشنفکران د    يکه از نظر و    چنان. داند يت م ياهم

 نـزد روشـنفکران    غالبـاً  و آنچـه شـمارد  ي را مردود مـ يپنداشت الوه شير و پ  يست که هرگونه تفس   ي ن يا ختهيگس

  . استياسيزم سي سکوالرشود، يد م مراينيد

ستن يـ اسـت، ز ياخـالق و س : ت اخـالق يـ  اسـت بـا محور  ييها ن در فصل دوم شامل مجموعه نوشته   يکتاب همچن 

 يکـ ي، يلم از منظـر اخالقـ  ي و در آخر دو نقـد فـ  يي شده، فلسفه اخالق عالمه طباطباييزدا  در جهان راز ياخالق

  .»يه الدربار«لم ي ف بر يگري و د»کتاب قانون« بر

: کنـد  يشه مـ ي را پيني نويريگ لت، موضعياست و فض  ي تحت عنوان س   يا گر از اثر، در مقاله    ي د ي در بخش  سندهينو

رسـد   يانـه، بـه نظـر مـ    يگرا لتيانـه و فـض  يگرا فهيانه، وظ يگرا دهيله فا ح ن يعني،  ي اخالق يرپايله د حبا توجه به سه ن    

بـا  . ده اسـت يـ انه غفلت ورزيگرا دهيکرد فاي رويعني ،ق فويکردهاي از رويکي به کل از    يني د يسنت روشنفکر 

شه يـ ر) انـه يگرا دهيـ فا(برداشت مـذکور از اخـالق   ن  يسم در هم  يسم و پلورال  يبرالي از ارکان ل   يکيکه   نيتوجه به ا  

  آني و اهـداف اصـالح  ينـ ي ديان موسوم بـه روشـنفکر  ي جر يي در برابر شکوفا   يتواند سد  ين غفلت م  يدارد، ا 

 امـا بـا   ،کنـد  يد مـ يـ کأمسلکان خود ت  همياز سوانه يگرا دهي و تعمق در باب اخالق فا      يلزوم بررس  دباغ بر    .دباش

 مـستتر در شـکل   ير انـسان يـ  غيهـا   خـصلت ي از برخـ   ي عـار  ،شـود  ي برداشت م  ينين بازب يد که آنچه از ا    ين ام يا

  .باشد  يله اخالقحن نيکال ايراد

ن ي بـ يري و سـوگ يداور ز از ارزشيـ  موضع ناظرانـه و پره  کتاب را اتخاذيها يژگي و  از گريد يکين  يهمچنوي  

ان از يـ ن دو جريـ  چـرا کـه ا     ،شمارد يبر م ) ا سکوالر يک  يالئ (ي عرف ي و روشنفکر  يني د يان روشنفکر يدو جر 
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 ي در پـ يگـر ينـد و د يگز يه و سنت برمـ ي خود به عنوان پا  يشيان بازاند ين را در جر   ي د يکي. راقندتان دچار اف  يبن

هـر   لـف وجـود  ؤمنظـر م  از .اسـت ...  وي فلسفيها هيما ه بنين بر پايان با مغرب زميرانيو نسبت ات  يف هو يبازتعر

  .ران امروز الزم استيط اي شرايز برايدو ن

 يهـا  کنـد از لغـزش   يان سخنانش اعتراف مي دارد، خود در پا   يا طرفانه ين موضع ب  ي چن يکه ادعا   اما دباغ با آن   

 از کتـاب  ييهـا   قـسمت درشـک   ي نبوده است و بي بري به کل،ستي به دور ن   نآ از يچ انسان ي که ه  انهناخودآگاه

  .ن خواهد آمديزبيبه چشم خوانندگان و منتقدان تها  ييها و همنوا ي همدليا پاره

  ؟يني ديکدام روشنفکر

ح ي بر خود مـتن کتـاب، بـه توضـ    ي نقد شفاهيح داد به جاي ترج،ن جلسهيگر سخنران اي د ،يمحمدمنصور هاشم 

ابـد، چـرا کـه بـه اعتقـاد      يهـا باز  انين جري بپردازد و سپس ارتباط اثر را با ا      يني د ي متفاوت روشنفکر  يها نايجر

ط ي بـا توجـه بـه شـرا    کـه  نيـ کنـد و دوم ا  يثر عمـل مـ  ؤ ميش از حوزه گفتاري بي نقد در حوزه نوشتار اوالً يو

  .افته استي يشتريضرورت ب يني ديز روشنفکري متمايها ان شکلي ميمرزبند ،ي کنونياسي و سياجتماع

 ي کـه همگـ  ، چيـزي انـد   مـشترک همز با يک چيشان در   ياسي و س  يدتي عق يها  با تمام تفاوت   ينيروشنفکران د 

البتـه  و هاسـت    آنيها تي تفکرات و فعالهمهن در متن يوجود دغدغه ددهد و آن  ين نام قرار م ي را تحت ا   نآنا

  . استي عرفيا از روشنفکره ن وجه افتراق آنيتر  مهم،شين گرايوجود هم

 يئش نـامر ي کمـاب ييهـا  ي مرزبند،يا  برجستهن نقطه اشتراکي گذشته از وجود چنياما بنا به اعتقاد منصور هاشم    

  .ان را باز شناختيها سه جر توان از خالل آن ي شکل گرفته که ميني دير پوست روشنفکريدر ز

شه چـپ و تفکـر   يـ  بـه اند يشتريـ الت بيهـا تمـا   انيـ جرگر ي، نسبت به ديل عنوان روشنفکران مذهب   يدسته اول ذ  

ت  قـرار  يـ ولدر اوبراي آنان  ي و انقالب ياسيعمل س  ،جهيا هستند و در نت    يقائل به اتوپ  . دهند يک نشان م  يدئولوژيا
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ن يـ  بـه د ينـان نـه نگـاه عمقـ    آن يکه در ب  چنان،کاهد ين گروه مي ا ي از بار معرفت   ياسي وجه س  يرگيچ .رديگ يم

ن يـ ج در ايـ ک رايدئولوژيـ ل تفکـر ا يبه دل. خ غربيها و تار هي از نظريحي و نه فهم گسترده و صح      شود يده م يد

ن يـ نچـه ا آدر واقع  . ستي برخوردار نيت چنداني از اهم  ينيد  است و فهم درون    ي ابزار ين نگاه ينحله، نگاه به د   

ر در آوردن عواطـف مخاطـب و   يثأر تـ يـ  بـه ز  يج برا ي مه يبرد، بالغت است و استفاده از زبان       يش م يان را پ  يجر

  .ي انقالبي عمليخته به سويسپس سوق دادن عواطف برانگ

 نـدارد،  يريت در آن سـهم چـشمگ  يـ حانت است و رو ين حائز اهم  ياهانه د  گروه مذکور ذات عدالتخو    ياگر برا 

و  کنـد  يه مـ طلبانـ  ن نگاه عـدالت يگزين را جا ي، نگاه متشرعانه به د    کار ان محافظه يگروه دوم اما تحت عنوان جر     

 اسـت کـه   يانيـ ، شـامل روحان ينـ يد ک نگـاه درون يـ ان بـا  ين جريا. دهد يعت قرار م  ي خود را شر   يله محور أمس

ج در سـطوح مختلـف جامعـه    يـ  راين عوامانـه و سـنت  يرند تا بلکه بتوانند در ديگ ي مي را پينيدف اصالحات د ه

 تـا  ي غربـ يهـا  شهيـ  را به غرب دارنـد و از اند يگاهن ني چن ،ني به د  ي نگاه ابزار  ينان به جا  ي ا .جاد کنند ي ا يرييتغ

خش و يبـاب غـرب، تـار     کـه در     نيـ ضـمن ا  .  رسـاند  ياريـ  ينـ يرنـد کـه بـه هـدف اصـالح د          يگ ي مدد مـ   ييجا

ــاند ــا شهي ــ نشيه ــاف ز از ي ــناخت ک ــيش ــ برخــوردار ني و واف ــي ــه استند و ب ــن دلي ــي ــرايل و همچن ــاه ين از ب  نگ

ان خـود را بـه نـام      يـ ن جر يـ ا. کننـد  ين مـ  يگزي را جـا   يو اسـتدالل نقلـ     را وانهاده    يشان، استدالل عقل   ينيد درون

  .شناسد ي بازمي اسالميروشنفکر

خواهـد بـا حفـظ هـر      ي است کـه مـ  ياني جرد،يخواه ناميزاد آايبرال يتوان آن را ل ي ميان سوم که به قسم   ياما جر 

ان آنچـه  يـ ک ميکتاليک دي ؛ار سازدک برقريالکتي ديقيبه طر بين اين دو نگاه      ،ينيد  و برون  ينيد دو نگاه درون  

نامـد و   ي مـ ينـ ي دي نحله مورد بحث، خـود را روشـنفکر  .رديگ ين است و آنچه خارج از آن قرار ميدر حوزه د 

 ي دارايشناسـ  نيـ نـه د ي هـم در زم   .دهـد  ي قـرار مـ    ي و اخالق  ي عرفان يها  خود را از جنس دغدغه     يدغدغه اساس 
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ن گـروه در  يـ ا. ن عمـل کـرده اسـت   يشيـ ان پيـ  بهتر از دو جر،يشناس نه غربي قابل قبول است و هم در زم   يدانش

ن نگـاه متـشرعانه   يگزين را جـا يـ  به دي نگاه عرفان،ها گر گروهيخالف د ن و غرب، بر يده د ياش با دو پد    مواجهه

ک يـ وگـو بـا    ق و گفـت يـ ت تلفيـ  قابلد کهيجو يشه غرب سود مي از اندييها ن از بخش  يکند و همچن   ي م يو فقه 

 را يلـ ي فلـسفه تحل ،ينـ ي ديکه روشنفکر  استيلي همان دل قاًين دق ي ا ؛ را در بطن خود دارا باشند      ينيد نگاه درون 

ا يـ  ي فلـسف يهـا   اسـتدالل زيـ  ناش ن فلـسفه در مجـادالت     ير همـ  يثأدهد و البته تحت تـ      يح م ي ترج يا ر فلسفه قاره  ب

ان يـ ن جريـ ا امـا  ، استيفلسفروش   ،گرچه روش . نديگز ي برم يا زبان عاطف  ي و   ي استدالل نقل  يبه جا   را يکالم

له انقـالب  ي نـه وسـ   رانين رو د يدهد و از ا    ي م قرار اش يوجود  محور  را  عرفان و اخالق   يکاليبه طرز پارادوکس  

 ،ينـ ي ديجوالنگاه روشـنفکر ن يبنابرا است و ي شخصييله شکوفاين وس يروزن، د  ي ستبر و ب   يتي و نه کل   داند يم

  . استيساحت خصوص

 بـاً ي تقريبـا موضـع     کـه  ي، کتاب دهد مي يجا  سوم  را در گفتمان گروه     و اخالق  يني د يروشنفکر کتاب   يمهاش

ن يرد و در عـ يـ گ ي مـ ياريـ  ي رفت و برگشت دارد، از روش استدالل فلـسف    ينيردي و غ  ينيان نگاه د  يطرفانه م  يب

ان تـا  يـ ن جريـ  کـه ا ين معنـ يه اب. رود ي فراتر م، نهاده استانگشتن  تاکنون بر آيني ديحال از آنچه روشنفکر  

. ن را دارا باشـند يـ ق با ديت تلفي از تمدن و فرهنگ غرب نظر افکنده است که در بدو امر قابل يبه امروز بر وجوه   

 ايـ مدرن از خود نـشان دهنـد و     پستيها شهي به انديا  عالقهينيده شده است که روشنفکران ديا شنيده  يکمتر د 

 يا  عرصـه لم کـه اصـالتاً  ي عرصه نقد فـ    به گذاشتن   يکتاب مذکور با پا   . مل کنند أت ي تجسم يات و هنرها  ي ادب در

  .گذارد يش مي پي گام،اند  تاکنون انجام دادهيني از آنچه روشنفکران د، استيغرب

دن بـه  يشيـ  تاکنون از انديني د ين اعتقاد است که هر سه نحله روشنفکر       ي بر ا  يهاشم محمدمنصورن،  يابا وجود   

 عـالوه بـر پررنـگ شـدن     ياز نظـر و . انـد   کـرده يپوشـ   چـشم  ي اجتمـاع  ي از زندگ  يکارناشدن مهم و ان   يوجوه



 

 ٧

هـا رابطـه خـود را بـا      انيـ ک از جريـ  است که هر ي ضرور،يني دي مختلف روشنفکر  يها انين جر ي ماب يمرزها

 ي بـه روشـن  ي و خـصوص ين حـوزه عمـوم  ياسـت و همچنـ  يات، هنـر، اقتـصاد، حقـوق، س       يـ  چـون ادب   ييها حوزه

  .نندمشخص ک

  يني ديکسب و کار روشنفکر

شه و نقطـه نظـرات   ي که دباغ کتابش را مرهون اند  است ي از افراد  يکي ،پژوه نيان، استاد فلسفه و د    ي ملک يمصطف

 سـخنانش   ي تـالش دارد طـ  ،کنـد و در ازا  ي از نقد خود کتاب امتناع مـ يق سخنران قبليز به طر  ي او ن  .داند ي م يو

جـا کـه    د از آنيـ گو يان مـ يـ ملک .گـاهش بپـردازد  ي و جايني ديف روشنفکريتعر به ،مرحله به مرحله و با دقت  

 ي دشـوار نقادانـه را بـا  تـالش  هـر گونـه   دهد، بالطبع  ي از موضوعات و مطالب را پوشش م       يف متنوع ي ط ،کتاب

ح يک تـرج يـ  دسـت بـه   ،ديـ ني نقـد برگز ي را که برايا شود که هر نکته   يگونه م  نيسازد و داستان به ا     يمروبرو  

ز يـ ند و شـما  ي دست نگذاشتيکي بر آن ،ن وجه از کتابي ايد چرا به جا   يشود در دم پرس    يد و م  يا بالمرجح زده 

 يگـذرد و بـه بحثـ    يان از بحـث دربـاره اثـر در مـ       يـ ل ملک يـ ن دل يبه هم . د داشت يح خود نخواه  ي ترج ي برا يليدل

بـه بحـث کـسب    . ريح خي اما به تصر،تاس گفته شده حي صفحات کتاب به تلو يالبالو در   اپردازد که به نظر      يم

ن يـ اش کـدام اسـت؟ ا   ست؟ مشغلهي چيني ديکسب و کار روشنفکر: ن استي پرسش ا.يني ديو کار روشنفکر 

  ن جهان وجود داشت؟ي در اي چه کمبود، را پر کند و اگر نبودييمده است تا چه خألآده يپد

اگـر بـه   .  اسـت يعـ ک مفهـوم انتزا يـ  ينـ ي د ينفکرد کرد که روش   يکأد ت ي ابتدا با  ، فوق يها  پاسخ به پرسش   يبرا

 چــون يي را بـا اسـم معنـا   رن کــايوان اشـاره کـرد، همـ   يــ چـون مفهـوم ل  ي انـضمام يتـوان بـه مفهــوم   ي مـ يراحتـ 

  .توان انجام داد ي نميني ديروشنفکر



 

 ٨

افعـال   ان بـا اسـتناد بـه کتـاب    ي در سر داشت؟ ملکي تصوريعام انتزيا مفاهي معنا يها توان از اسم يپس چگونه م  

 قابـل درک  يک شـهود زبـان  يـ  و بـا  يک ذوق زبـان يـ م تنهـا در بـستر   ين نوع مفـاه   يکند ا  يرل ادعا م  ِس يگفتار

  :کند ير ميتصو يزيچه چ يني دي ما از روشنفکري ذهن زبان،يم که به صورت شهودينيد ببيحال با .هستند

ذهن مـا بـه طـور    .  سروکار دارديتماع است که با امر اج  ي کس ، اول يما در معنا   شهودات    در ينيفکر د نروش. ۱

 خـود مـشغول اسـت، روشـنفکر محـسوب      يکسره به امور شخصيک فرد را که     يا  ين و   يک غارنش يگاه  آناخود

 .ف هستندي قابل تصور و تعري روشنفکران به انضمام مخاطبان خود در ظرف اجتماعيبه عبارت. کند ينم

 اسـت کـه   يهيبد. ر استي آن درگي دکارتيلم فکر به معنا است که با  عاي کس، در گام دوم ينيروشنفکر د . ۲

 ،سـازد  ين مفهـوم بـه ذهـن مـا متبـادر مـ      يـ آنچـه ا . کنـد  ي را برداشت نميديگونه کار  چين کلمه ه يذهن ما از ا   

 نظـم موجـود   ي دگرگـون يکه در پ نآ .شه، فکر و درون است    ي با مخاطبانش در عالم اند     ينيارتباط روشنفکر د  

ر ييـ نـه تغ ي امـا روشـنفکر زم  ، خود حامـل ارزش فـراوان  ي در جاش تکنوکرات است و کار،ترون اسيدر عالم ب 

 .ديجو يم ذهن مورد نظرش را در عالم درون و

دارد ؟ ذهـن    سـروکار ين است که روشـنفکر بـا درون و فکـر چـه کـس            يد ا شود روشن   ي که با  يگريوجه د . ۳

در سـنت  .  در غـرب جـست  ي متفاوت روشنفکر  د در دو سنت   ين پرسش را با   ي پاسخ ا  گران؟يا ذهن د  يخودش  

شه يـ  فکـر و اند ي از بابت دگرگـون ،گران را هدف قرار دهد  يکه ذهن د   نآش از   ي آلمان، روشنفکر ب   يروشنگر

 کنـد و در درون  ي بـازنگر ،قـت پنداشـته  ي که در آنچه تاکنون حق  يفرد. شود  يسته نام روشنفکر م   يخودش، شا 

 بـه نـور   يابي پـس از دسـت  ين شخـص يالبته پرواضح است که چن. ز سازديتمام موجه را از ناموجه يها شهياندخود  

 ، اصـل اسـت  ينچـه در رسـالت و  آ اما ، خواهد گذاشتشاني خواه ناخواه اثر روشنگرانه خود را بر اطراف   ،درون

 . استيذهن  درونيتکان ک خانهي بلکه ،ير اذهان عموميينه تغ



 

 ٩

ان يـ  به عنـوان رسـالت جر  ير افکار عموميي، بر تغيبا سنت آلمان در تقابل ، استي فرانسوياما سنت دوم که سنت    

شـود و تـا متفکـران     يل زوال آغـاز مـ   يـ  ام يها تيستم با فعال  ين سنت از ربع اول قرن ب      يا. د دارد يکأ ت يروشنفکر

 شکـستن  ،شـود  يت محـسوب مـ  يـ ان اولويـ ن جر يـ آنچـه در ا   . ابـد ي يبـووار ادامـه مـ     و چـون سـارتر و د      يخرأمت

هـا،   ييجـه همنـوا  يشه باشـند، نت يـ که حاصل اند نش از آي که بيتفکرات. فکرات عامه مردم استچارچوب ستبر ت  

رالفکر ترجمه شد کـه اسـم    به منوران در دوره مشروطه واژه انتلکتوال ي در ا  . هستند يخي تار ييها دها و ترس  يتقل

  .ن اشاره دارده آ بيک به آنچه سنت آلماني است و نزديمفعول

 ين گزاره است کـه هـر عملـ     ي ا ،يني د يمفهوم روشنفکر پيرامون   ما   ي زبان - ي شهود يها ضفر شيگر پ ياز د . ۴

در عالم نظر و عمل موجـود   زي آن نينيرديد نوع غ  ي با ،ديآ ي بر م  ينيک روشنفکر د  ين شخص در مقام     يکه از ا  

ور شـد وگرنـه   ش متـص ي بـرا ينـ ير ديـ  و غينـ ي باشد که بتوان دو نـوع د ي از سنخي سنخ کار و   ،يبه عبارت . باشد

 اسـت و نـه   ي روشنفکر از نوع احترازي براينيد دي ق، در اصطالح. خود را ازکف خواهد دادي معناينيپسوند د 

تش است و موصوف خـود را  آ درباره  يحي ارائه توض  ي در پ   آتش، صرفاً  ي مثل داغ برا   يحيد توض يق. يحيتوض

 مثـل  يد احتـراز يـ امـا ق . و هم آتش سردد دارد وجو هم آتش داغ در عالم      ييکند که گو   يم نم يبه دو پاره تقس   

ا حاضـر اسـت و   يـ ا سـبز در دن يب زرد ين داللت دارد که هم سآ روشنفکر بر    ي برا ينيب و د  ي س يد سرخ برا  يق

 ينـ يروشـنفکر د  : کنـد  يل مـ  ي تحم يني د ي را بر روشنفکر   ي الجرم خصلت  يپارگ ن دو يا .ينيرديهم روشنفکر غ  

 . خود متفاوت باشدينير ديغاش با نوع  شهيد عملش و انديبا

 هـر  ي؟ بـه طـور کلـ   يا عملـ ي ي است؟ نظريکار روشنفکر از چه جنسم يد بپرسي که با  ييم به جا  يرس يحال م . ۵

شـود کـه در    ي اطالق مي به کاري اما کار نظر،شود ي کار محسوب م ، گردد يريي که در جهان موجب تغ     يعمل

:  انـسان قائلنـد، سـاحت اول   ي بـرا  يشناسان سـه سـاحت روانـ       روانـ  . به بـار آورد    ير و دگرگون  ييتغ،  ديسطح عقا 



 

 ١٠

ک يـ روشنفکر قادر است در هر    . ها خواسته: جانات و ساحت سوم   ياحساسات، عواطف و ه   : د، ساحت دوم  يعقا

 قـرار  ي وين در زمـره کـار نظـر   ياما دخالـت در سـاحت نخـست       ،زه دخل و تصرف به عمل آورد      ون سه ح  ياز ا 

ن ياديـ  بنيالؤجـا سـ   نيـ در ا. ک روشنفکر استي ي عمليگر از جمله کارهايدرد و تصرف در دو ساحت      يگ يم

ج عواطـف و  يـي ا تهيها و  ر در خواستهيي تغي خود، برا  يت عمل ي فعال يا روشنفکر برا  يکه آ  نين ا آد و   يآ يش م يپ

 چگونـه  ، اسـت يا ن اجـازه ي و اگـر محتـاج چنـ     ست؟ي مخاطبش ن  ي از سو  يچ گونه مجوز  يازمند ه ي ن ،احساسات

 خـود  ،ش از آنيابد که پي ي مي رخصت دخل و تصرف عمل ين است؟ روشنفکر تنها در صورت     آدر به کسب    قا

 عمـل  ز، جـوا يه عبـارت بـ .  خـود اجـرا کـرده باشـد      ياه  فرض شيد و پ  ي را بر عقا   ي عمل روشنگر  يبه طور اساس  

بخـش هـر    تينـه مـشروع  يمز شيتوان ادعا کـرد کـه پـ    ين ميابنابر .گذرد ي م ي منورالفکر يمنِورالفکرانه از مجرا  

 از کتـاب کـه   يا جـا بـا نقـل جملـه      نيـ ان در ا  يـ ملک.  اسـت  يک بـستر گـسترده نظـر      ي،  ي روشنفکر يکنش عمل 

شه يـ  ر،» شکست نخواهند خـورد ي به لحاظ نظر، شکست بخورندي از نظر عمل ينياگر روشنفکران د  «: ديگو يم

ه دارد و يـ صه عمل بر پهنه گـسترده نظـر تک  عر. ديجو ي مي نظريهرگونه شکست در عمل را در خطا و نابسامان     

ح و يد صـح يـ ل فقـدان د يـ  و بـه دل ي از ضـعف در عرصـه نظـر   ي ناشـ ي شکست عملي اما گاه  ،شهينه هم چه بسا   

 .ق از انسان باشديعم

دگاه يـ  از دينـ ي روشـنفکر د ييگاه رسـالت نهـا      آن ، قادر به گذر از معضالت فوق گردد       يني د ياگر روشنفکر 

 در درون خـود  درمـان  يچاره و بـ  يت بمشکالشه ي رکه عمومام به گوش ي پنيا رساندن   :ز است يک چ يان  يملک

 يا بـه گونـه  (رسـاند   ي خاص به عمل ميقيطر ن رسالت را به  طرز و     ي ا ينيروشنفکر د . هاست، در ذهنشان   انسان

 ينـ يده دي پوسـ يهـا  خواسـته برخـي   د و   ير و بهبود عقا   ييتغ  ي برا ، تالش  گام اول  ):يمتفاوت از روشنفکران عرف   



 

 ١١

هـا و   د نظـر در خواسـته  يـ  تجددر راهثر ؤم رسان و ياري ين به عنوان منبع  ي د ي، معرف يمردم و سپس در گام بعد     

  .ها نهيگر گزيان دينه در ميک گزين به عنوان تنها ي د.ينير دي غ خواه وينيدخواه  ،عواطف

 

  


