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 ذارروشنفکری در دوران گ

 3131ورماه شهریفحات ضمیمه، روزنامه اعتماد، ص :منبع
 

این طور که به نظر می رسد با گذار از دهه هفتاد میالدی به این سو، نقش روشنفکری و روشنفکران در جهان 

در جهان « عیدادوارد س»و « سارترژان پل »کم رنگ شده و از نفوذ کالم شان کاسته شده است. روشنفکرانی نظیر 

در ایران دیگر ظهور نکرده اند و بالطبع از دامنه تاثیر روشنفکران حاضر « علی شریعتی»و « جالل آل احمد»و 

هم به گستردگی قبل نیست. علت این مسئله چیست؟ چرا نقش روشنفکری و مشخصا این نوع روشنفکران جامع 

 ه است؟در جهان و ایران کم رنگ شد االطراف

و حال توسعه  ردکشورهای  ا برا های توسعه یافته برای پرداختن به این مسئله باید جهان مغرب زمین و کشوربه نظرم در ابتدای امر 

 ،روزگار فضای انقالبی آنهه ای تحت تاثیر گفتمان چپ و مغرب زمین در بردر  از هم تفکیک کنیم. جامعه ای مثل جامعه مامشخصا 

 نان که می دانیدچ ،است. روشنفکرچشم گیر بوده  «آلبر کامو»، «ریمون آرون»، «سارترژان پل »اثیر نویسندگان و روشنفکرانی مانند ت

نشگاهی ذ او جامعه دانفون در حوزه های مختلف معرفتی کار می کند اما حوزه دخل و تصرف و یسمیآکاد میسین تفاوت دارد؛با آکاد

امعه رخ می نسبت به اتفاقاتی که در ج به لحاظ سیاسی، کرده حوالت اجتماعی حرکت است که  پا به پای ت اما روشنفکر کسی ،است

جامعه شناس و روشنفکر مشهور قرن نوزدهم انجام ، فیلسوف «کارل مارکس» ،تر وسیعدر ابعاد  مشابه چنین عملی را .حساس است دهد

 می داد.

دیگر  به تعبیرکمتر می شود.  اریخی روشنفکران در جوامع نقش ت ، فاصله می گیریم گذار دوراناز چه هرتوان گفت که می 

زایمان به ان روشنفکر؛ روسوو  انی مثل مارکس، ولتر، کسدارنددر دوران گذار  نقش برجسته ایروشنفکران کنشگرانی هستند که 

 داد را سر می «جرات دانستن داشته باش»شعار که کانت بود روشنگری، دورانی عصر   ن سرعت می بخشند.اکمک کرده و بد تاریخی

ود می د هر آنچه سخت و استوار است،» هم می گفت:مارکس ، آورده  «تجربه مدرنیته»در کتاب  «مارشال برمن»و به توضیحی که 

 زا عبور از مدرنیته  زمین، با سپری شدن آن  دوران تاریخی، قصه کاستی های عصر روشنگری و در مغرب«. شود و به هوا می رود

در کار  «اسهابرم» و  «ریدگها» ، «نیچه»، «داستایفسکی» قهرمانانی مثل  است؛ در قلمرو فلسفه و ادبیات،  هدانتهای قرن نوزدهم آغاز ش

قق یش را محه های خوده که تمام وعدخوان« پروژه ناتمامی»رنیته را د، م«هابرماس» ؛ صورتبندی و نظریه پردازی در این باب بوده اند

این بخش  و چیدنداستعمار در پیه دیدپبا  اقتصاد بازار و کاپیتالیسم عنان گسیخته و سیاسی هم روشنفکران چپ  در بعد  ه است. دنکر

  . درا بر نتافتناز میراث مدرنیته  

جنگ های ایران و زمان متعلق به  دوران قاجار است؛  یما  با دستاوردها و جنگ افزارهای مدرن و تاسیس نهاد روشنفکر مواجهۀ 

 .شدیم و آشنا  .. مواجهنظیر قانون اساسی، پارلمان، تفکیک قوا. جدید مدرن   سیاسیِنهادهای  مشروطه، با ر بحبوحۀ انقالبدروس. 

سبت واکنش ننوعی ، دهه های بعدر دنسبت به میراث مغرب زمین،  گشودگیِای مدرنیته و موزه هبا آ دهه های نخستِ آشنایی پس از

» مفهوم  ،ین امردنِ رنگ و لعاب فلسفی بدبا بخشی دیدفر د.  احمدر میان روشنفکران  ما سر برآوردرنیزاسیون دمو همچنین  رنیتهدم به 
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با ظهور . دا کردبیشتری پی دو نفو  د، این امر بردآل احم « گیدغرب ز» ؛ با انتشار کتاب بستنرا به کار ت و آرا برساخ« گیدغرب ز

و د.  این درسی د، جبهۀ مقابله با غرب زدگی به اوج خو«علی شریعتی»و  «آل احمد جالل» هه های چهل و پنجاه،ددو روشنفکر برجستۀ 

 .راغ گرفتس روشنفکران  را از این سنخمی توان امروزه کمتر مخاطبان بسیار، و  دبا نفو ، دندروشنفکران حوزه عمومی بو از تبار  نفر

االطراف  عوشنفکر قرار نیست و نباید که جام، راستاتفاق میمونی  مسئله است که علوم تخصصی شده و اینآن امر  این یک دلیل

شته باشد، فی المثل اطالعات تاریخی خوبی دایک روشنفکر اینکه کند.  تخصصی ین معنا که در کثیری از حوزه ها اظهار نظردب ،باشد

د، تفاوت ... تخصص داشته باشیا جامعه شناسی وفلسفه ای نظیر  حوزه و  در  دنبال کنداشد، سیاست جهان و ایران را ب آشنابا ادبیات 

شده اند و  رت علوم تخصصی ،آمده ایمهرچه پیشتر  متخصص باشد. های  گوناگون حوزهر از او انتظار داشته باشیم که د دارد با اینکه

الزم نیست  فکرانطایفه روشن؛  دو فرهنگی  حساس باشنسیاسی  به مسایل اجتماعی ووشنفکر هستند باید شنفکران از آن حیث که ررو

 .در کسوت یک متخصص سخن بگویندحوزه ها تخصص داشته باشند  و  در تمام   دو نمی توانن

به کر روشنف نیز  سرزمینر آن دشته ها تخصصی تر شده اند. ر، در مغرب زمین هم کمابیش این طور بوده و هرچه جلوتر آمده ایم 

نیز  مردم عادی که در حوزه مسائل اجتماعی به نحوی سخن می گوید، دصصی خوۀ تخفارغ از حوز که شناخته می شود عنوان کسی 

وت یک ر کسدتخصصی او  زبان شناسی است؛ ایشان  وام چامسکی، زبان شناس است و حوزۀ. مثال، ندریابندسخنان او را به سهولت 

ی تحلیل ، خارج از حوزه تخصصی زبان شناسدلم آشکار اسرائیلی ها به فلسطینیان سخن می گویرباره خاورمیانه و ظدروشنفکر وقتی 

 . دکه  مخاطبان  سخنان او را فهم کنن دو به نحوی سخن می گوی دمی کن

 مۀیم و روشنفکر هم قرار نیست در هدان و عالمه ندارچیزدیگر همه  ماکه  ؛ به فال نیک گرفت ر رابه نظرم از یک سو باید این را ام

روشنفکر  ،ه همین دلیلب. داین امر محال می نمای ر روزگار کنونی، د به شدن علومبا شعبه شعکه حوزه ها اظهار نظر تخصصی بکند، 

 گویدن بسخ را رصد می کند، یوالت اجتماعاز آن حیث که تح عین حالر د؛ دخصصی بکنمی تواند کار ت ددر حوزه ی تخصصی خو

چنان مه یان نهادهای سنتی و نهادهای مدرنو نزاع م هددر کشور ما، از آنجائیکه دوران گذار  به طور کامل سپری نش. شود موثر واقع  و 

 «چامسکینوام »مثل اگر کسی  ب زمین . در مغردمی کنننقش آفرینی  به نحو مؤثری فکران همچنانگفت روشن برقرار است، می توان

دیگر نهاد دین ه ؛ چرا کینیدی سنت دبازخوانی انتقابه  و ناظر یدین و سیاسی است نه در حوزۀ تماعیاج گذار است بیشتر در حوزهثیرتا

ت قدر لزوما نهر این بحث، دی د مرادم از قدرتاست.  هدسپری شیار در آن درنیته دار از سنت به مدگوران دو   قدرت سابق را ندارد

  .ه استدکم ش ر مغرب زمیند یندرت داست که ق هدین سدچن  است؛ از این حیث منبع معرفت بخش به مثابۀین دبلکه سیاسی 

 ن قلمروکتاب هایی در ایبه نحو منظم  ر اروپا و امریکا دکه م دشاه، است ین پژوهی دو  عرفان فلسفه ، کاری من، حوزۀاز آنجائیکه 

و عتی شریعلی  کار روشنفکرانۀبا   داردتفاوت بسیار امر این  د.نرا دار خاص خود فقط مخاطباناین کتاب ها   ؛ اماها چاپ می شود

. این شمسی دهای شصت و هفتا در دهه سروشالکریم  دعبتاثیر  یا گذاشت؛ می  تاثیر وسیعی که بر روی مخاطبان خود در دهه پنجاه

به ین د ر روزگار معاصر،د. ده اندرنیته حرکت کردر شکاف سنت و مده و دینی مشغول بودی سنت دبازخوانی انتقابه روشنفکران 

 رنیتهدمیان سنت و م نزاعِ نجائیکه در کشور ما همچنان از آ .ه استدنقش آفرینی کر جامعۀ ما ر فضای د لفه سنتعنوان مهم ترین مو

کالم  نفوذو  دقدرتمندن  ، همچنانسروش شریعتی و  های پیشین، از اینرو روشنفکرانی از سنخچه نه به اندازه دهه اگر وجود دارد، 

دوران  ما حل نشده ورنیته دمیان سنت و م  رازآهنگد  آن نزاع ، چرا که دان« دان بی مسندرتمندق» الکریم سروش دو به تعبیر عب دارند
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مطرح می «چامسکی» و  «سعیدادوارد » مانندی انروشنفکر و سنخ مباحثی که ذنفو ایرۀد اما در مغرب زمین، .گذار را سپری نکرده ایم

  ش با چنینی و سروروشنفکرانی از جنس شریعتیگر د دوران گذار سپری شود،این . اگر روزگاری در ایران نیز، ، متفاوت استدکنن

  .دآور دمخاطبانی  سربر نخواهنو  ذایرۀ نفود

 

ار ویژه سوق کمطرح شد و روشنفکری از حالت جهان شمولی به سمت دالیلش فکر نمی کنید در این گذار که 

 پیدا کرد و بحث تخصص مطرح شد، اساسا کلیت پروژه روشنفکری زیر سوال رفت؟

یک  دن، هر چدانمنمی با تخصص گرایی  مساوق و هم عنانرا من روشنفکری  روشنفکری زیر سوال رفته باشد؛نمی کنم  تصور

فکر خطاب ،  دیگر روشنردازدبپ خود یتخصصر کسی صرفا به کار متخصص باشد. اما اگ حوزه ر یک یا چندروشنفکر می تواند د

اذ موضع اتخاز طریق تولید ایده و بر کار تخصصی در حوزه خود،  افزون روشنفکر کسی است که .دو به حساب نمی آی نمی شود

 نصاتخص. خیلی از ماست وجدان بیدار جامعه و داست و اجتماع رخ می دهد، مشارکت می کنسی التی که در حوزۀانتقادی نسبت به تحو

تی ادرستصور ن . دلزوما روشنفکر به حساب نمی آی ،اندحقوق یا  رند، کسی که ادیب است یا  جامعه شناسکاری به این حوزه ها ندا

رده و تحصیل کم انسانی ی از حوزه های علویک مثال درکه کسی به  ه مطابق با آن، وجود دارد، ک امعه ماجمفهوم روشنفکری در  از

و به صورت  حساسیت داردکر کسی است که به مسایل جامعه روشنففکر نمی کنم.  ، من اینگونهمی گویندکار می کند روشنفکر 

ی مقاله مو  ده طرح می کندخصوصی اظهار نظر کند؛ ایافل در خلوت و محصرفا نه اینکه  ،عمومی در آن حوزه ها اتخاذ رای می کند

د را خوب معه خوسنت جا دروشنفکر بایکه از ایناست  عبارت  رج است،دمندر تعریف روشنفکری  مؤلفه مهم دیگری که  نویسد.

 ،ه های آن آشناستمولف، روشنفکر کسی است که هم به میزان مکفی با سنت و سنت به مدرنیته هستیم اگر ما در حال گذار از  .دبشناس

که مثال  کسی .نمی انگارمروشنفکر  ،روشنفکر قلمداد می شوندبرخی  دبه نزکه  را  از افرادی از اینرو ، من برخیهم با جهان مدرن. 

 روشنفکر .ترجمه می کند، با این تعریف از روشنفکری لزوما روشنفکر نیست، متخصص ادبیات است«استایفسکید» یا  «پروستمارسل »

درنیته مکسی است که در گسست معرفتی و شکاف میان جهان جدید و قدیم و در دوران گذار حرکت می کند و با مولفه های سنت و 

تعریف این  !دخوانن میروشنفکر و به دانشگاه رفته اند، که علوم جدید خوانده   را کسانی ، برخیکه بگذریم  به قدر متعارف آشنا باشد.

لزوما شامل  ین افراد نیست ؛ همچنانکهشامل ا روشنفکر به روایت من لزوما و مانع اغیار نیست. دما جامع افرادعبیر قاست و به ت دلبخواهی

شرط ن میان ر اید شاعری  بلکهیک شاعر نمی تواند روشنفکر باشد،  نمی گویم .، نمی شودکار می کنندافرادی که در حوزه ادبیات 

و در مرتبه  دحساس باش  اجتماعی و سیاسی نسبت به تحوالت ،د باشدوجدان بیدار جامعه خو ،است که شخص. مهم این کافی نیست 

نین کسی را می چ. ، واکنش نشان دهدنوشتار و گفتار رخ می دهد از طریق کند و نسبت به تحوالتی که در جامعه خودتولید ایده  باالتر

واند هر حوزه ای باشد. در واقع اگر شریعتی و آل احمد فقط ذوق ادبی تخصصی این فرد می ت روشنفکر قلمداد کرد، حاال پیشینۀ توان

سروش هم اگر  . دنداده و واکنش نشان دحساسیت ورزی سیاسی نسبت به  تحوالت و  دندتولید ایده کر کهبودند، بلروشنفکر نداشتند، 

او همین است، هم با سنت آشناست و هم با جهان جدید و هم نسبت به های  فکر موثری می شود یکی از کار ویژهبعد از انقالب روشن

هر چند است،  روشنفکر هم« ملکیانمصطفی »به این تعبیر  .دتولید می کنه دو هم ای سیاسی و اجتماعی اتخاذ موضع می کند تتحوال

افراد ز ابر این سیاق می توان  .و مؤثر تر بوده است پررنگ تر و فرهنگی ، اما در حوزه اجتماعیسخن گفته سیاسی کمتر در حوزۀ
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تیک ه هرمنو، نه تنها راجع بهم روشنفکر است، برای اینکه نه فقط کتاب راجع به هایدگر می نویسد «بابک احمدی»نام برد، دیگری هم 

  .و موضع می گیرداست حساس  نسبت به تحوالت اجتماعی و سیاسی بلکه ،کتاب نوشته

 

 در جامعه کنونی ما در ایران چیست؟-جامع االطراف-دان عدم حضور این نوع از روشنفکرانآسیب های فق

 نفکرِروش ر عین حال دنیاز داریم؛  به چنین روشنفکرانی  یم؛ از اینرو همچنانه ادوران گذار را سپری نکردهنوز ، ما مدچنانکه آور

صی حوزه به صورت تخص چند در یک یا روشنفکرانی کهر مقابل، د گرفت.سراغ و نباید  راف را امروز نمی توان الطجامع ا وان دهمه 

قش ن ر روزگار کنونید د، می تواننددارن یاطالعات وسیعو  آشنا هستند... بیات دا با تاریخ و سیاست و ر عین حالد ،ار کرده اندک

می وقتی  است، وثر مدر میان مخاطبان دین اندیش خود  که «شبستریمجتهد » نظیر کسی مثال افزون بر شریعتی و سروش،. دآفرینی کنن

بت شکن  ادیآز» که دمی کن دو تاکیمطلبی می نویسد  ،«آزادی بت است »می گوید  «یزدیمصباح محمد تقی » ای نظیرروحانی  دبین

جموع، ر مداست.  جامعه سیاسیِل اجتماعی و ت به تحوالت و مسائنسبنِ دورزیحساسیت اقی از دمص ،مواجههاین نوع  ، نه بت.«است

 دچنیک یا ر دکه  روشنفکرانیدر مقابل، ر روزگار کنونی متوجه ما نیست؛ دروشنفکران جامع االطراف  م حضورِدبه نظرم آسیبی از ع

د توانن می،درنیته حرکت می کنندر شکاف سنت و مدو  در عین حال نسبت به مسائل جامعه حساس اند،  دارندتخصصی  دحوزه ورو

 د.کننر جامعه به نیکی ایفا دخویش را دیل بی بش نق


