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  سیاسی ایرانـ  جایگاه روشنفکران در سپهر فکري
  در چشمان بیدار جامعه هوشیاري 

  
  12/5/94روزنامه ایران، صفحه اندیشه، روز دوشنبه، مورخ:  :منبع

  
  زاده سید امین موسوياز: و گفتگ

  
اکنون نزدیک به دو سال از تحلیف دکتر روحانی و انتقال قدرت اجرایی کشور به گفتمان اعتدال گذشته 

  کنید؟گونه ارزیابی میفکران را در ایران را چهفکري و نیز روشناست. در این مدت وضعیت روشن
گذرد. گفتمانی که ایشان از آن انی در کسوت رییس جمهور میداري دکتر حسن روحزمامه که اشاره کردید دو سال از همان گون

را » اعتدال«ایشان در کارزار انتخاباتی پیروز شده بود، در گفتگویی مفهوم  موسوم به اعتدال است. در همان ایامی که سخن گفته است،
و  روحانی ن واژه با آنچه معناي مد نظر جنابدانم تا چه حد درك و تلقی من از اینمی فهمم توضیح دادم؛ در عین حالکه می آنگونه

عدم  طلبی وبرابري، متضمن »عدالت«که همعنان است با مفهوم » اعتدال «گونه که در میابم، مشاوران ایشان است هماهنگی دارد.آن
قرار «گفت، خن می. هنگامی که ارسطو از عدالت سفته شده استراز جان رالز برگ »عدم تبعیض« است. مفهوم عدالت به معناي تبعیض

ند.  در صد سال اخیر، تطوري در نظر داشترا  عموم قدماي ما نیز همین معنا از مفهوم عدالتمنظور داشت.  را» خودموضع  دردادن شیء
اموجه نیست، اما نامکفی است. از اینرو، در روزگار کنونی، ن عدالتدربارةمطابق آن هرچند سخن قدما  در این مفهوم پدید آمده؛

تبعیض کار عادالنه  سراغ گرفت که عدم و از سازمی توان در جایی عنان است. مساوق و هم ، »خواهیبرابري«و  »تبعیضعدم«عدالت با 
برابري  حققتاست:  فهمم از این قرارعتدال میکه من از ا دینی و سیاسی. پس معناییجنسیتی، تبعیضِ عدمحقق شده باشد؛ اعم از نیز م

راد م» اعتدال«  یشان نیز همین معنا را از مفهومرئیس جمهور و مشاوران ا اجتماع و سیاست. امیدوارم طلبی و عدم تبعیض در عرصۀ 
   کنند. 

و   درباة اقلیت هاي قومی سخنانیشده و مشاوران رئیس جمهور نیز  سخن گفته» حقوق شهروندي«م این که از در این دو سال به رغ 
و همه  ودهگویم که ایشان در این باب مقصر به نمیها چندان موفق نبوده است. البتایشان در این زمینه به نظرم کارنامۀ اند، امانژادي گفته

در برد. پیش می کند و منویات خویش را ل عمل میقضاییه مستق خیر. کامال عنایت دارم که قوةچیز ناشی از اراده و عزم ایشان بوده. 
ان یشان و اطرافینم، به رغم میل اکارنامۀ ایشان و شعارهایی که در دوران انتخاباتی داده شد، داوري ک عین حال اگر بخواهم دربارة

مواجه هستیم و  ی و تبعیض سیاسیبعیض قومیتبا تبعیض جنسیتی، تهمچنان ین معنا که ما ایشان، این امر در مقام عمل محقق نشده، بد
پس از ل و الملبیناقتصاد و سیاست  در حوزةگرچه این دولت . استگیري نداشتهیشان دستاورد چشمادولت ها االسف در این حوزهمع

پیش برود  ق اهمین نهج و سی د و امیدوارم براي رسید که گام خیلی مهم و مبارکی بوبه توافق جامع هسته گفتگوهاي درازآهنگ اخیرا
گذاري خارجی صورت پذیرد و کار و تولید رونقی بگیرد و از ، سرمایهدشود و گشایشی حاصل گردشتی مردم حل و مشکالت معی

 ۀ اعضاءانهاي مجدانه و صادقدوران رکود خارج شویم؛ کما این که هدف اصلی دکتر روحانی نیز همین بوده و باید گفت پیگیري
ی هایر عرصهاما د دست مریزاد گفت؛به ایشان نمره قبولی داد و نه خوشبختانه کامیاب بوده است و باید بدان دولت ایشان در این زمی

اطر ، به خرا اصغر غرويعلیدکتردوست گرامی  داري ایشانزمامرخ نداده است. در دوران  که مطمح نظر ماست متاسفانه امر چندانی
د و در شوها جلوگیري میافکنند؛ از ورود زنان به ورزشگاهبه زندان می » امامت« مفهومنوشتن یک مقاله و ابراز راي  خویش دربارة 
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کم تدسها، ن افکندنسیاسی و به زنداایم؛ محدودیت هاي نظر کردهاین امر صرف گوید که ما فعال ازنهایت معاون آقاي روحانی می
گیرد و ی قرار میتیهاي سیاسی و دینی و قومی و جنسمام اینها ذیل تبعیض. ته، اگر بیشتر نشده باشدماندبه همان میزان سابق باقی می

ایی که من از نبه مع ؛هاین حیث کارنامه موفقی نداشتاالسف از گفتمان اعتدال، به رغم جهد و تالش دکتر روحانی و کابینه ایشان، مع
المللی و بین مسائل اقتصاديکرده و فعال معطوف به  »المهمف االهم« که ایشان و گفته اند مراد می کنم. این امر را بسیاري دریافته اعتدال

ی و رفع واریم عدالت طلبامید یگر باقی است. باید نشست و دید.تازه دوران ایشان به نیمه رسیده و همچنان دو سال د اند؛حرکت کرده 
  شود. تبعیض در حوزه هاي اجتماع و فرهنگ و سیاست  از حاال به بعد محقق 

ادي از دولت چیز زی انطلبند. روشنفکربراي کار خود مجال می وضعیت روشنفکران باید گفت که ایشاناز همین حیث در خصوص 
ار جامعه رفتار در کسوت چشم بیدفعالیت کنند و توانند ، میبیابند »سپهر عمومی«مجالی در اگر  ،د. به تعبیر هابرماسنخواهو قدرت نمی

 که اشاره کردم هاییضبا توجه به تبعی ي کنونیکنم فضامی روصاما ت داشته باشند؛ بینانه با امور جاري جامعهاي واقعو مواجهه کنند
چه در  کتاب و مطبوعات، در باب مجوزها، چه در حوزة، رغم زحمات وزارت فرهنگ دولت روحانیمهیا نیست. به  براي این امر

در  متعددي هايگشتند، کتابو توقیف  ندهاي چندي باز شدروزنامههستیم.  روروبهیی هابا تبعیض موسیقی و سینما، همچنان حوزة
رزان در این فضاي ل همین منوال است. سپهر عمومی بدین  معنا لرزان است؛ نیز وضع به در حوزه فیلم و هنر گمرك ارشاد باقی مانده؛

نخواهند داشت. البته از حیث فراهم کردن مجال براي شهروندان  که باید بروز و ظهورينانچفکران نیز اگر احساس امنیت نکنند، روشن
، به رغم ونیکن بهتر شده و تفاوت وزارت ارشاد و وزارت علوم نگی و فکري در قیاس با دولت قبلی، شرایط بسیو کنشگران فره

یش شده به نظرم همچنان راه بلندي در پ هایی که دادهگیر است، اما نسبت به وعدهگذشته چشمدولت ایرادهایی که هست، در قیاس با 
  هر چند کارهاي چندي انجام شده اما کارهاي بسیاري بر زمین مانده است.  ،است

 را مد ز این مفهومای ی پراگماتیستیگویند، معناال سخن میو کسانی که از گفتمان اعتد برخی از دولتمردان کنونیکنم می تصور
د. خود متعادل و نرمخو باشند و جانب وسط را بگیرنپیش برند و در مشی سیاسی  را رند که امورگیا میین معننظر دارند و اعتدال را بد

 دم،ن آورز اعتدال همان باشد که ماما اگر مراد اکند.به نظرم سویۀ پراگماتیستیِ صرف دارد و کفایت نمی» اعتدال« این تلقی از مفهوم 
  . مانده بسیار است ناي بر زمیکاره البته قصه تفاوت می کند و

  
فکري ایران بسیار فعال شد و بسیاري این دو گفتمان را ، روشن76با روي کار آمدن گفتمان اصالحات در سال 

 با نسبتی هچ اعتدال کردند. جریاندانستند و اصالحات را بروز سیاسی جریان مذکور تلقی مینزدیک به هم می
  دارد؟ دینی فکريروشن ویژه به و فکريروشن

روشنفکري  هاياالطراف و وفاداري از آموزهسیاسی جامع ان روشنفکري داشت اما آن هم ترجمۀدوران اصالحات البته نسبتی با گفتم
شد ید میو مقوالتی از این دست تاک »توسعه سیاسی«و  »جامعه مدنی«در گفتمان اصالحات بر و به ویژه روشنفکري دینی نبود. گرچه 

ت. هایی وجود داشآمد و تفاوتبه شمار نمی قد آن، اما آینۀ تمامداشت آموزه هاي جریان روشنفکريارتباط وثیقی با این آموزه ها و 
موزه آهاي دینی و قومی و سیاسی و توسعا که به رغم عنایتی که دولت و شخص رییس جمهور به احقاق حقوق اقلیت دانیمنیک می

  به نتیجه نرسید. یاري وزید و این امور محقق نشد و داشت، بادهاي ناموافق بسهاي حقوق بشر 
ي تغذیه تمان و فضاي روشنفکرتوان گفت که از گفعنان باشد، میتبعیض همبا عدالت و عدم اگر گفتمان اعتدال، چنان که آمد،

کدام  دانممین راغ گرفت. دقیقاس یگري را براي آنآبشخورهاي د ، بایداعتدال مطمح نظر باشد هاي پراگماتیسمیِد. اما اگر سویهکنمی
ت گردد، به اقتضاي مصلحطرح میو سخنان نکات   دانم اگر برخیمعنا از اعتدال مد نظر جناب روحانی و اطرافیان ایشان است. نمی

  . اي نشات می گیردنظري  پس زمینه و مبانی    و یا ازاست  سنجی
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نبودن تعریف نظري مشخص از گفتمان اعتدال، جریان و در دسترس شاید به خاطر همین مشخص نبودن فضا 

  ت.داند با چه گفتمانی رو به رو اسخواهد از انزوا بیرون بیاید و فعال باشد؛ چرا که نمیروشنفکري خود نمی
. این شتنوها و گفتن و نطرح ایدهتعامل با با مخاطب از طریق عبارتست از کار روشنفکر  کنیم.که انزوا را چه معنا بستگی دارد 

ود را خ ها و نهادهاي مدنی و فضاي عمومی سخنرانی کند و آراءانشگاهدر دروشنفکر بتواند که  بدین معنا ؛خواهدمجال میفعالیت ها 
 کنم امنیت الزم فراهم نبوده است؛ از اینرون میاما گماتا حدودي بوده، ، قطعا به طور کامل مهیا نبودهگویم این امر منتشر کند. نمی

گام تر از آن موجی بود که در آن هناند. این امنیت خاطر در دوران اصالحات بیشتر بود و مهموشنفکران به تعبیر شما دچار انزوا شدهر
فضایی را فراهم کرده بودند و در دل آن فضا  ها در آن دورانها. روزنامهو رسانهمدنی و کنشگران  وجود داشت؛ موجی قوي در جامعۀ

منیت ا سبببه همین  کردند. اکنون آن فضا وجود ندارد،را مطرح می ، بسیاري از ایده ها و سخنان خودپردازانروشنفکران و نظریه
ل داده نشد که  شکنگرفت و یا اجازه شکل  ران اصالحات دو مدنیِِجامعۀ فضاي  ی که سپري شد،دو سالخاطر کمتر شده است. در 

  کاري و بروز و ظهور کمتر و به تعبیر شما انزواي روشنفکري.شود کممی این پدیده طبیعیِ .  نتیجۀبگیرد
  

شما در طول چند سال اخیر به طور جدي به بازخوانی میراث فکري روشنفکران مانند شریعتی و مطهري و 
ي فکري به و بدنهکنید عقاید. با توجه به این رصد گسترده، گمان میو مجتهد شبستري پرداخته و سروش شایگان

هاي فکري ایران این گفتمان جایگاهی داشته است یا صرفا و نظري گفتمان اعتدال در کجاست؟ آیا در جریان
  ؟ساخته است دالیل سیاسی و اقتصادي و مسایل مستحدثه و گردش قدرت چنین گفتمانی را پدیدار

همچنان کنم ، شاید بتوان در آثار نواندیشان و روشنفکران پس از انقالب سراغ گرفت. تصور میاعتدال را به معنایی که تبیین کردم
مان اعتدال به معنایی گفت تاکید کردم، »حق برخطا بودن«بر  »بازخوانی لیبرالیسم ایرانی«که من در گفتگوي چندي پیش خود با عنوان 

 سیاسی  و هاي قومی و دینیگیرد: به رسمیت شناختن حق بر خطا بودن و احقاق حقوق اقلیتاز همین مفهوم نشات میکنم راد میمکه 
 ام، نه در آثار شریعتی و مطهري وکنم از کسانی که در این مدت من به آنها پرداختهرا در دستور کار قرار دادن. به این معنا فکر می

نقدي بر «کتاب م مراداین مفاهیم را سراغ گرفت. مشخصا  و شایگان متاخر باید در آثار سروش و مجتهد شبستري شایگان متقدم، بلکه
پذیرند سخن ببه نحو مستوفایی در باب این که چرا مسلمانان باید حقوق بشر را  در آن مجتهد شبستريکه  است »قرائت رسمی از دین

 مدار مان حقگفتمیان تفاوت  که در خصوصِهایی را و توسعا بحث »شهریاري و دینداريآیین «در  سروشعبدلکریم گفته و مباحث 
 هاي نظري گفتمان اعتدال در معناي بومی کلمه انگاشت و قلمداد کرد.سرچشمه توان به مثابۀکرده، میطرح مدار  تکلیفگفتمان و 

یژه رالز کند و به طور وبرالیسم که به عدالت اجتماعی نیز نظر میلیروایتی از  در سطح کالن هم جان رالز به عنوان یکی از قهرمانانِ
متاخر نیز با  شایگان ،به عنوان مرجع این بحث مطرح است. البته در روایت بومی» لیبرالیسم سیاسی«و » قانون مردم«متاخر و دو کتاب 

 کنم که در آثارتصور می است. در عین حال هبه تبیین این مهم همت گمارد »تکههویت چهل« و » افسون زدگی جدید« ایده طرح 
توان می وده به این مساله بیشتر پرداخته ش ایرانی،-سروش و مجتهد شبستري، خصوصا با توجه به انس و آشنایی ایشان با سنت اسالمی

  کنم، در نظر گرفت. مراد می مان اعتدال به معنایی که من از اعتدالگفت مباحث ایشان را به مثابۀ تقریر بومی
  

توان ها و باز شدن فضاي اقتصادي و احیانا اجتماعی آیا میدر دو سال آینده با توجه به برچیده شدن تحریم
  تر شدن جریان روشنفکري امید بست؟به فعال

واب. اما باب/ جز امید اهللا اعلم بالصانسان به امید زنده است. به تعبیر مولوي: نیست دستوري بدین جا قرع  وان بود،تامیدوار که می
و مقوالتی  المللی و اقتصاديینامیدوارم با توجه به تحوالت ب ها الزم است.ها و امارهنشانهاي بینانه باشد پارهبراي این که این امید واقع
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ومی پدید تر شدن سپهر عمتحکمهاي اقتصادي رفته رفته مجالی هم براي مسهاي خارجی و رقابتگذاري و حضور شرکتسرمایه نظیر
کارگزار اجرایی  نمهمتری ظهور و بروز بیشتري داشته باشند. عالوه بر این، باید دولت به مثابۀبیاید و در دل این فضا روشنفکران نیز 

 فائق آیندوانع مد دولتمردان وجود داشته باشد، به نحویکه بتوانند بر عزم موکد نز عزمی داشته باشد. امیدوارم که کشور در این خصوص
  را پدید آورند.  نسبتا باز و فراخی و فضاي

ا با قدرت حفظ روشنفکر باید فاصلۀ خود ر لعکس.ایا ب وقرار نیست روشنفکر کار دولتمرد را بکندچنانکه در می یابم، عالوه بر این، 
اما در عین  ؛کار سیاسی کار بسیار شریفی است ،سیاست پدر و مادر ندارد قائل نیستم نانی نظیر اینکهاندیشی و سخکند. من به توطئه

زند؛ بر و یا بهمان شخصیت سیاسی حرف بحزب فالن آمد و بدآیند روشنفکري متفاوت است. روشنفکر نباید براي خوشکار حال با 
سخن ن روشنفکر اما تعلق حزبی ندارد. ای منافع حزب را در نظر بگیرد؛ اضع وکه باید عضو حزب باشد و مو خالف فرد سیاست پیشه

در روزگار د و نشریف اخوب و  ،کارنوع بلکه صرفا یک نوع تفکیک است و کامال توصیفی است. هر دو  ،ارزش داوري نیستمتضمن 
  یاستمدار داشت و بالعکس. رسانند. اما نباید انتظار یک روشنفکر را از یک سمدنی مدد می کنونی به تقویت جامعۀ

  
ره به تجربه کاري جریان روشنفکري در این دوکنید به تعبیر شما بخشی از کمبا توجه به همین سخن گمان نمی

گردد؟ به این معنا که در آن مقطع بخشی از روشنفکران به امر سیاسی نزدیک شدند و این دوران اصالحات بازمی
فرمایید و اجتناب شاید عدم فعالیت کنونی براي مراعات همین تفکیکی است که میدو بسیار به هم آمیخته شدند. 

  هاي آن که قبال تجربه شده است.از آسیب
خود را با قدرت آگاهانه و هوشیارانه حفظ  وقع هم روشنفکرانی بودند که فاصلۀاما همان م نزد برخی ممکن است اینچنین بوده؛

نی بر شما موافقم، اکنون مبتبا  م رفته بود، که در این مورد کنم اگر در دوران اصالحات این مرزها گاه در هبا این حال فکر می کردند.
شنفکر انتظار کار وو از ر جدي مد نظر قرار دهیم برت بگیریم و این تفکیک را به نحوباید ع ،ایماین سالها داشتهدر اي که زیسته تجربۀ

  و از سیاستمدار انتظار کار روشنفکري نداشته باشیم.بی،سیاسی و حز
  

 حیاتی فتمانگ این آیا کنید؟می ارزیابی گونهچه ایران سیاسی و فکري سپهر در را اعتدال گفتمان يآینده
  شد؟ خواهد حل و جذب دیگر هايگفتمان درون یا داشت خواهد پایدار و مستقل

مري پیدا ع کنمهاي سیاسی به مبادي و مبانی اي که ذکر آن رفت، گره بزند؛ گمان میسویها افزون بر ر بستگی دارد. اگر خود
شته کنم دوام و قوامی داباشد فکر نمیسیاسی هاي عاجل و زودگذر سنجیشود. اما اگر صرفا محاسبهکند و ماندگار و پایدار میمی

یرد. نظر دولتمردان قرار گ تقویت نهادهاي مدنی و سندیکاها مدهم و  جدي انگاشته شود »عدم تبعیض«باید  باشد. براي ماندگاري هم
بسیار مهم  امر به نظرم  ببینیم. این العینتا آثار و نتایج آنرا به راي و مجدانه تر پیگیري شود ن نیست، اما باید تصریح شودگویم اکنونمی

رغم  هب ،امکانات اجرایی را در اختیار دارددولت . حال که »صبا گر چاره داري وقت وقت است«ست. به قول حافظ ا سرنوشت ساز و
ها ولت. عمر د، کاري کارستان کرده استبسازد يمحکم و ماندگار نهادهاي مدنیِمی شود، اگر بتواند انجام هایی که همۀ کارشکنی

بعدا که  هایی کاشته شوداده شود و نهالشود. از این فرصت اگر استفو نهایتا هشت سال است و به سرعت برق و باد تمام می سال چهار
، خیلی دنکن را پیگیري ها رفع تبعیضاز جمله تاکید بر  ت مدنیمطالبا و عمومی،  و به نحو جمعید نهایی تناور گردتبدیل به درخت
دارم که  تو ماندگار؛ در غیر اینصورت نه.  در عین حال عنای پایدار باشد تواندتفاق بیفتد این گفتمان میاگر این ا ست.خوب و رهگشا

یس هستیم و ا نه در سویباید مطمح نظر باشد. م دینی جامعۀ کنونی ایران -معیشتی -اجتماعی-؛ مختصات فرهنگیمدر خال سخن نگوی
ینه شدنِ تحقق و نهاد. سپري می کنیم روزگار را شمسی سیصد و نود و چهار هزار و ایرانِ انگلستان زندگی می کنیم؛ بلکه در نه در
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 انسانی و ی اخالقیزندگ تحقق اگر راهی به رهایی باشد، عبارتست از کار سختی است. اما گفتمان اعتدالی که بر عدم تبعیض بنا شده، 
  نهادهاي مدنی و سپهر عمومی محقق می شود. تقویت ؛ این امر هم به مدددر میان هموطنان ما در داخل کشور

  
نید که خودتان بیتر بپرسم: آیا فضاي امروز ایران را آن قدر مهیا نمیخواهم اندکی شخصیواپسین پرسش را می

  به عنوان روشنفکر به ایران بازگردید و کار روشنفکري را دقیقا از همین جغرافیا دنبال کنید؟
ال فراهم نشده، نوز مجه ، چرا که نه. اکنونجا پی بگیرما آنتعبیر شما کار روشنفکرانه ر که بتوانم برگردم و به اگر مجال فراهم بشود

موانع کم  در وضعیت کنونی، دستبه قول منطقیون باید مقتضی موجود باشد و موانع مفقود. باز خواهم گشت. با کمال میل  اگر بشود
  مفقود نیست.


