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  اسالمی ـ و فرهنگ شیعیایرانی  روشنفکري
  

  29/9/93سایت جرس، روز شنبه، مورخ:  :منبع
  

روایت من از سخنِ  1، به برخی نزاع هاي قدیمی دامن زده و خشم برخی را برانگیخته است.»پولیتیک«د بهنود با برنامۀ اخیر مسعو مصاحبۀ
 گر آشناییِابا فرهنگ ایرانی،  انسِافزون بر در روزگار کنونی،  روشنفکر ایرانی،ز این قرار است: ا موجه و رهگشاست،به نظرم که  بهنود

دات شیعی اعتقا »ایدب«که روشنفکر ایرانی الزمۀ این سخن این نیست  اسالمی نداشته باشد، راهی به جایی نمی برد.-مکفی با فرهنگ شیعی
حیانا چند صباحی در آنرا بشناسد و اهاي و مؤلفه  باشد شتهاایی خوبی دبا این فرهنگ آشن» باید« ، بلکه تاکید بر این امر است کهداشته باشد

 اعتقاداتري که شیعی دارد و روشنفک ري است که اعتقاداتکفاز روشن ایرانی اعمبه تعبیر دیگر، روشنفکر  آن فضا دم زده و زیسته باشد.
؛ بلکه و مرکزیت ندارد دات شخصی در این میان محوریتار. اعتقاهب و یا مسیحی است و یا غیر دیندذغیر شیعی دارد و فی المثل سنی م

  .و دست باال را دارد نقش آفرین است هاي روشنفکريِ اومتعلَّق کند و کاونحوة سلوك و نگرش روشنفکر و 
؛ باشد  نتس حرکت در گسست معرفتیِ میان سنت و مدرنیته و بازخوانی انتقاديِ روشنفکري متضمنِکار دلیل این مدعا روشن است. اگر 

اورده هاي هم با فررصد کردن دقیقِ تحوالت اجتماعی و فرهنگیِ جامعۀ خویش، افزون بر روشنفکري است که  کسی متصف به وصف
رهنگ و ف روشنفکر مصري، بایدمانوس است. همانطور که ، همعرفتی جهان جدید آشناست، هم با سنتی که از آن برخاسته و در آن بالید

نایی آش  علم تجربی، فلسفه، هنر، ادبیات... و برخی از  مؤلفه هاي آن چون جدید نبا جها و در عین حال سنت مصري را خوب بشناسد
جهان قومات معرفتیِ ماسالمی آشنایی مکفی داشته باشد، در عین حال با -روشنفکر ایرانی نیز باید با فرهنگ ایرانی دست اولی داشته باشد؛

و  عنایت داشته باشیم که این تقسیم بندي، صبغۀ هنجاري.نخواهد بود» فکرروشن«داشته باشد؛ در غیر این صورت  و الفتجدید نیز انس 
دارد و در مقام تفکیک و  3، بلکه سویۀ توصیفیو در مقام فرونهادن و یا برکشیدن کارنامۀ فرهنگی عمرو و زید نیست ندارد 2ارزش مدارانه

 -نت ایرانیکسی که تنها با س تمییز میان مفاهیم و مقوالتی است که ممکن است با یکدیگر خلط شوند و احکام شان به هم آمیخته شود.
نظیر ی انسک شگر فلسفه اسالمی است. بر همین سیاق،، پژوهسید جالل آشتیانی نظیر ،داند اسالمی می اسالمی آشناست و فی المثل فلسفۀ

از سوي دیگر،  .ندروشنفکر نیستکالسیک و تاریخ تصوف اند و بیات فارسی متخصص اد بدیع الزمان فروزانفر و عبدالحسین زرین کوب
فی آثار ر معرو جهد خویش را د د و تمام جدنانس دار غربی و اقتصاددانان شناسان وفان و جامعهلسی که تنها با ایده ها و آموزه هاي فیانکس

ر آثار می داسال-... بکار گرفته و در عین حال نشانی از بازخوانی سنت ایرانی، فون هایکهورکهایمر برلین،برمن،  ورنو،کسانی چون آد
رانکفورت غرب و مکتب ف فۀفلس؛ هر چند ...موسی غنی نژاد ،پورمراد فرهاد رامین جهانبگلو،ري، ذیوسف ابابه چشم نمی خورد، نظیر  ایشان

                                                             
  :در لینک زیر »پلیتیک« ۀر برنامد بهنود ودمسعکامبیز حسینی با   ۀمصاحب بهد نگاه کنی  1.

https://www.youtube.com/watch?v=zFqwnEzx_JA 
در   وشوکیدالستار د، نوشته عب»اهللا مهاجرانیکتر عطاء د هویت ایرانی به روایت « و   عطاء اهللا مهاجرانی نوشته » روشنفکر ایرانی و فرهنگ شیعی«  تبه مقاال نگاه کنید ، به عنوان نمونه،همچنین

  زیر : هاي لینک
h p://www.rahesabz.net/story/88140/ 
h p://www.rahesabz.net/story/88209/ 
 
2. evaluative 
3. descriptive 
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 ی که به نزدبرخی از کسان این است که بر خالف قول مشهور، الزمۀ مدعاي نگارنده .ندنیست »ایرانی روشنفکر«اما د، نمی شناس را به نیکی
.  هر اند ...، اقتصاد سیانروانش، جامعه شناسیبیات، اد ، بلکه متخصص فلسفه،نیستند ایرانی روشنفکر قلمداد می شوند، روشنفکرکثیري 

، لزوما است یا استاد دانشگاه ،خوانده بیات انگلیسیدو ا و جامعه شناسیموضع گیري سیاسی کرده، یا فلسفه یا  است، که شاعر یکس
  ».نه هر که سر بتراشد قلندري داند« ؛ که روشنفکر نیست

سنت دارد ن اآسمموجود دوزیستی است که هم دستی در  ؛ روشنفکراین سطور، تعریف مضیقی دارد به روایت راقم فکريروشنمفهوم  
بر همین سیاق،  .میراث ستبرِ پسِ پشت است و دلمشغول بازخوانی انتقاديِ با دو بال می پرد مدرنیته؛ کبوتري است که زمینبر و هم پایی 

نت دینی شنایی عمیقی با مؤلفه هاي مختلف سآ ی مطهري و احمد قابل نیز روشنفکر نیستند؛ چرا که هر چندیشی چون مرتضروحانیون نواند
       نداشتند.     آشنایی چندانی االهیات و فلسفه جدید علم، جهان مدرن، نظیرفراورده هاي معرفتی داشتند؛ اما با 

نظر می  نخست به ۀکه در وهل کمتر از آن می شود روشنفکران ایرانیِ معاصر داد، تعسخت گیرانۀ فوق ن مالك مضیق ودبا لحاظ کر
عبدالکریم سروش، داریوش شایگان، علی شریعتی، سید جواد طباطبایی، محمد  اریوش آشوري،کسانی چون د چنانکه در می یابم، .رسد

راد یاد شده به گواهی آثار منتشر شده، اف .به حساب می آیند ایرانی مصطفی ملکیان، عباس میالنی... در زمرة روشنفکران شبستري، مجتهد
نیچه ثار آآشوري، افزون بر اینکه مترجم داریوش نیکویی دارند.  آشناییِ ،جهان جدیدهمچنین و اسالمی -ایرانی مؤلفه هاي مختلف سنتا ب

ین و د ماعیعلوم اجت ۀفلسف الکریم سروش آثار متعددي در فلسفۀ علم،عبد ؛همی منتشر کردهر مزبان فارسی و حافظ آثا ربارةاست، د
شناس  داریوش شایگان هم هند ؛البالغه و تفاسیر قرآن مانوس استو با نهج  مولوي پژوه و غزالی پژوه است چنین، همکردهشناسی منتشر 

ی ، هم مطالعات ژرفی در قلمرو ادبیات و هنر و فلسفه غرباست» پنج اقلیم حضور« و دلمشغول  با عرفان اسالمی آشنایی مکفی دارد است،هم
ر عین ر کرده، ددر اسالم شناسی منتش بحث برانگیزيآثار  و قرون میانه، از تاریخ اسالم تلقی اش  تامالت و ی برنمبتاشته؛ علی شریعتی، د

عباس  ؛داشت و در آثار خویش از آنها بهره می بردخوبی آشنایی  ، گورویچ و ماسینیونسارترچون  با آثار متفکران و مستشرقانی حال
جدد و تجدد ت« فارسی برگردانده، هم دربارة هویدا و محمدرضا پهلوي کتاب منتشر کرده، هم دلمشغول میالنی هم آثار کوالفوسکی را به 

فوق  یرانیِا برهمین سیاق است آثار دیگر روشنفکرانِه. همت گمارد گلستانکالسیک زبان فارسی نظیر بازخوانی متون  هاست و ب» ستیزي
  کر.ذال

هنگ ما دست کم از زمان صفویه بدین سو عمیقا با فر فرهنگ ایرانیِ؛ منکنی عانذا کنیم، چهعان ذچه ا چه بپسندیم، چه نپسندیم،
و ایرانیان به نحو اغلبی و اکثري اینچنین اند. همین پاشنه می چرخد در بر  ه است.  تا اطالع ثانويو آموزه هاي شیعی آمیخته شد

در انکار آن در آید و یا کمترین آشنایی و انس و الفتی با آن نداشته باشد؛  ازو  دتغافل ورز کسی می تواند این امر مهم را نبیند و یا
توان  تبعیت نمی کند؛ ثانیا چنین کسی را نمی ایشان از میل  و پسند و جهان پیرامون اما اوال، با ندیدن او واقعیت تغییر نمی یابد

زل از کسی که نمی تواند دو غ جامعۀ خویش بیگانه است.ی از سنت و فرهنگ مهم چرا که با بخش ،کرد ادقلمد ایرانی روشنفکر
عیه و دا ... ندارد؛ با قرآن ودیوان شمسو  مثنوي، گلستان، منطق الطیرغزلیات حافظ را به درستی بخواند و معنا کند، انسی با 

   .    درا نمی شناس مهمی از فرهنگ ایرانی مناسک دینی آشنایی ندارد؛  بخش 
مکفی  اییِآشن لزوم شیعی و اسالمی است، که معطوف به داتااشتن به اعتقکنم، سخن نه بر سر لزوم باور دباز هم تاکید می 

  .قلمداد شدن »ایرانی روشنفکر«براي است  اسالمی –با مؤلفه هاي فرهنگ ایرانی  داشتنِ
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ا وام کردن بانگشت تاکید نهاده اند. بنا ندارم آنچه را  پیشتر  ارينسبت میان روشنفکري و دیند بحث قدیمیِ بر در مباحث اخیر، برخی
ر چنانکه د 1کرار کنم.ر این باب نگاشته ام، تدنومینالیستی  -پسینی فلسفیِ موضع ذویتگنشتاین و اتخا از فلسفۀ» شباهت خانوادگی« مفهوم 

اند،  2یدین و روشنفکري در عداد مفاهیم برساخته اجتماعبر قرار نیست. از آنجائیکه  »بی دینی«تالزمی میان روشنفکري و  امی یابم، منطق
آور دیا و مختلفی را براي این مفاهیم برشمرد. الزمۀ این سخن این است که مفهوم روشنفکري که نسب نامۀ مدرن دارد وماتمی توان مق

ر و چون عقالنی و معرفتی ب دینداري که با استدالل ورزي و چندروایتی از  ، بااستنان ع است و با استدالل ورزي هم» عصر روشنگري«
 3یبه لحاظ داللت شناخت» نواندیشی دینی«و یا » روشنفکري دینی« این سخن این است که مفهوم  مدلولسر مهر است، سازگاري دارد. 

 ،»ینیکري دروشنف«به مفهوم  با سعه بخشیدنِمی توان ده ام، ناسازگاري درونی ندارد. افزون بر این، همانطور که در جاي دیگر استدالل کر
  4.ار قلمداد کرداز روشنفکران دیندار و روشنفکران غیر دیند اعم را روشنفکران دینی

   
و  پیرامونیماعیِ ر تحوالت اجتدة عنایت نگریستنِ دیدبه  غیر دینی، افزون بر اندینی و روشنفکر انایرانی، اعم از روشنفکر انروشنفکر 

د؛ در غیر ناسالمی آشنایی مکفی داشته باش-با فرهنگ ایرانی» باید« آن، ه هاي معرفتیبه جهان جدید و فراورد نسبت گشوده بودنِهمچنین 
د ناز می مانایران کنونی است، ب ۀاري نظیر جامعذ، که مهمترین کار روشنفکر در جوامع در حال گستبر سنت اینصورت از بازخوانی انتقاديِ

  وافی به مقصود نخواهد بود: انو تالش هایش
  

  زین روش بر اوج انور می روي
  ر می رويذاي برادر گر بر آ

  
  
  
       

                                                             
  را نگاشتھ ام:» تحلیل مفھوم روشنفکری دینی«و » روشنفکری دینی و آبغوره فلزی؟!« در این باب، پیشتر مقاالت    ١.

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/163.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/178.pdf 
 
2. socially-constructed concept 
3. semantic 

  در لینک زیر:» روشنفکری دینی و روشنفکران دینی« برای بسط این مطلب، نگاه کنید بھ مقالھ  .  ٤
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/242.pdf 
 

    در لینک زیر: » دینی ھمان روشنفکری دینداران است؟آیا روشنفکری «  ی، تحت عنوان دامادیاسر میر ۀالۀ محققانبھ مق د، نگاه کنیھمچنین
http://www.radiozamaneh.com/٨٥٢٩٧  

 
 


