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داران است؟ آيا روشنفکري ديني همان روشنفکري دين  
 

  *يردامادياسر مي
  ۱۳۹۲، چهارم مردادماه  h.com/85297#.UfNU96B5eM9http://www.radiozamane: منبع

  
 يهمان روشنفکر» ينيد يروشنفکر«نظران،  صاحب يبرخ يفشرده، نشان دهم که بر خالف تلق يکوشم، به نحو ين نوشتار ميدر ا

 يلياقامه شده دال) داران نيد يبا روشنفکر ينيد يروشنفکر يانگار کساني( ين تلقيکه به سود ا يلياوالً دال: رايست، زيداران ن نيد
اقامه شده،  -کاهد يداران فرونم نيد يرا به روشنفکر ينيد يکه روشنفکر- ل يبد يه تلقيکه عل ييها اً استدالليثان. ستيقابل دفاع ن
 :اند از رتن مشکالت، به طور خالصه، عبايا. مواجه است يجد يانگارانه با مشکالت کساني ين تلقيو ثالثاً خود ا. ستنديقابل دفاع ن

  نهفته است، يدار نيمفهوم د ياز معنا يکه در در برخ يابهام مخلّ. ۱
  نه،يا و نفاق نهادياستعداد پروراندن ر. ۲
  ،)ن مفهوميا ياز معنا يمطابق برخ( يدار نيص مصداق ديناممکن و نامطلوب بودن تشخ. ۳
اقامه  يجابي، دو استدالل اينيد ياز روشنفکر) انگار نکساينا(ل يبد ين به سود تلقيچن ان همين ميدر ا. ييگرا خطر حذف. ۴

  .کنم يم
  
  طرح بحث -۱

چه  آن. نظران مختلف مورد بحث و نظر قرار گرفته است صاحب ياز سو ينيد يک دهه است که مفهوم روشنفکريش از ياکنون ب
 يبي، ترکينيد يب روشنفکريترک ايآ: ن مسئله بوده است کهيشتر حول و حوش ايخته است، بيتا کنون بحث و گفتگو برانگ

د يبگذار. اند يشدن دو جمع نيکه ا نيا ايشود و  يجمع نم ينيجه امر روشنفکرانه با امر دياست و در نت) paradoxical(سازنما  ناهم
  .بنامم» يبحث سازگار«سهولت اشاره به آن  ين بحث را، برايا

تر  ياديبن يدن پرسشيل به پرسياست که م ياست، بحث يريگ حال شکل ر دريچند سال اخ ين مفهوم طيل ايکه ذ يگرياما بحث د
داران است  نيد يهمان روشنفکر ينيد يا روشنفکريآ: شود که يده مين پرسش پرسيل ايچه؟ و ذ يعني ينيد ياصوالً روشنفکر: دارد

  .اشاره کنم» بحث معنا«ن بحث تحت عنوان يد به ايمتفاوت دارد؟ بگذار ييا معنايو 
ن نوشتار به يا يپردازم، گرچه در انتها يل، نميماً و به تفصي، مستقيپردازم و به بحث سازگار ين نوشتار عموماً به بحث معنا ميدر ا

  .افکند يز مين يبر بحث سازگار ين نوشته در باب بحث معنا، پرتويطرح شده در ا  يجابيگذرا اشاره خواهم کرد که موضع ا ينحو
  
  ينيد يوشنفکرر ياز معنا يدو تلق -۲
کوشد در  ياست که م يکس ينيد روشنفکر ديگو ياول م يتلق. طرح شده است ي، دو تلقينيد يروشنفکر يل بحث از معنايذ

که  يبه دست دهد به طور ينيها، نهادها و مناسبات د ها، کنش بخش از گزاره ييرها يکوشد فهم يم يعني. ن، کارِ روشنفکرانه کنديد
را به نحو ) رهيت مدرن، حقوق بشر و غيعقالن(آن  يها د و مؤلفهيها، مناسبات و نهادها، جهان جد ها، کنش ارهن گزيباورمندان به ا

ج از يرا که در فهم را يکوشد مناسبات نابرابر ياست که م ين بحث، فهميبخش در ا ييمراد از فهم رها. ت بشناسنديبه رسم يسازوار
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بند،  يرپايبند و غ يپا - به اصطالح-ر مسلمان، مسلمان يمرد و زن، مسلمان و غ يانند نابرابرم(ن، و به طور خاص اسالم، رواج دارد يد
  .کند يبرابر، بازخوان ي، به سود مناسبات)ه و مانند آنيرِ فقيه و غيش، فقير دگرانديش و غيمسلمان دگراند

به کار  يد، دخليشده بز  انگاشته  ينيعاً ديوس يا وهين باشد و به شيکه روشنفکر، خود باورمند به د ني، اين تلقيمطابق ا 
به (ستن يدار ز  نيو د يباور نيگر، دير ديبه تعب. ستين راه هم نيبر سر ا يگرچه ضرورتاً مانع- ن ندارد يد ي او در حوزه ي روشنفکرانه

ن است و نه شرط يد ي کرانه در حوزهنه شرط الزم کار روشنف) نداشته باشد يستن ابهام مخلّيدار ز نيا دي يدار نيفرض که مفهوم د
تواند با  ين رو، ميطرف است، و درست از هم يب ينيست ديو سبک ز يني، نسبت به باور دين تلقي، در اينيد يآن؛ و روشنفکر يکاف

 يدن فهمبه دست دا ي، تالش براين تلقي، مطابق اينيد يروشنفکر يشرط الزم و کاف. ا نشوديجمع شود و  ينيست ديباور و سبک ز
  .ن باشد و چه نباشدين است، چه فرد خود باورمند و ملتزم به ديبخش از د ييرها

را  ا آنيست و يمعتقد ن ينياز متون د) که در باال گذشت ييبه معنا(بخش  ييکه به امکان خوانش رها ين اساس، فرد روشنفکريبر ا
ن معنا ين نصر به ايد حسيس. ديدار به حساب آ ني، دييبه هر معنا اگر، يد، حتيآ يبه حساب نم ينيداند، روشنفکر د يد ميار بعيبس

و (  آن يو عمل ينظر يها د و مؤلفهيانه، جهان جديگرا سنت يرا او از موضعيز. ديآ يندار به حساب ميست، گرچه دين ينيروشنفکر د
د اساساً ناسازگار يابد، با جهان جدي يگونه که درم ن را، آنيجه ديشناسد و در نت يت نميرا به رسم) فوق يبه معنا يبخش يياز جمله رها

 ينيز روشنفکر ديگر، آرامش دوستدار نيد ياز سو. شود يفوق روشنفکر محسوب نم يرا به معنايست زين ينياو روشنفکر د. نديب يم
 ي چ عنوان امکان ارائهيه هکُش است و ب يين صرفاً رهايشود، اما در نظر او د يفوق، روشنفکر محسوب م يرا گرچه، به معنايست زين

 »ينيد«ست و دوستدار روشنفکر ين ينيد» روشنفکر«ر، نصر ين تصويگر، مطابق اير ديبه تعب. بخش از آن وجود ندارد ييرها يفهم
  .ستين

ادامه در که در -متعارف از آن  يشک با تلق ي، ب)بنامم» بخش ييرها يتلق«را  ن د آيکه بگذار( ينيد يروشنفکر ياز معنا ين تلقيا
 يروشنفکر) بنامم» انگار کساني يتلق«را  د آنيکه بگذار(متعارف  يدر تلق. ار دارديبس ي فاصله -شتر سخن خواهم گفتيباب آن ب

نداشته باشد و از  ين مفهوم، ابهام مخلّياگر ا يحت( يدار نيبخش، د ييرها يداران است، اما در تلق نيد يهمان روشنفکر ينيد
به حساب  ينيد يروشنفکر ي کننده نييتع يها جزء مؤلفه) ز مبرا باشدين -م پرداختيدر ادامه به آن خواه که- گر ياشکاالت د

  )۱. (ديآ ينم
  
  ينيد يبخش از روشنفکر ييرها يدو استدالل به سود تلق -۳

سه با ياول در مقا يرم که تلقيپذ يگرچه م. رسد يانگار م کساني يتر از تلق ، به نظرم قابل دفاعينيد يبخش از روشنفکر ييرها يتلق
 يکوشم دو استدالل به سود تلق يدر ادامه م). شتر خواهم پرداختيب  نيين موضوع پايبه ا(رسد  يدوم نامتعارف به نظر م يتلق

، يا ذهني يش فکريآزما. اند )thought experiment( يش فکريبر آزما يها مبتن ن استدالليا يهر دو. بخش اقامه کنم ييرها
دن يان کشياست که با به م -)و به طور خاص فلسفه( يو هم در علوم انسان يعيهم در علوم طب-  يا  رفته شدهيعاً پذيوس ياستدالل ي وهيش

و يکه سنار- ک مسئله يق به حل ين طريو را آزمون کرده، بپرورد و از ايکوشد شهود ما ناظر به آن سنار يم يفرض يتيا وضعيو يسنار
  .کمک کند - ه طرح شده استآن مسئل يدر راستا

  
  بخش ييرها يانگار به سود تلق استدالل ندانم. ۳-۱
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 ير معرفتيو غ يل معرفتيکه معتقد است دال يکس يعني-) agnostic(انگار  ندانم يد که فرديريرا در نظر بگ يا يت فرضيوضع
 يشود که امکان به دست دادن فهم يمعتقد م -است) زور هم(ه آن، متکافؤ يو عل يبه سود خداباور) انهيگرا ل عمليمانند دال(

به نظر -ن امکان يکوشد چن ياو سپس م. ستيد هم نيبع ين امکان، امکانيوجود دارد و ا) اسالم: و در بحث ما(ن يبخش از د ييرها
حقوق بشر و  ي هياعالممطابق (به دست دهد که مطابق آن، حقوق زنان  يکوشد از قرآن خوانش يمثالً م. را تحقق بخشد يدير بعيغ - او

 يانگار رسد که فرد ندانم يبه نظر م. فا باشديقابل است يکم تا حدود دست) رهيه زنان و غيض علياشکال تبع ي هيون منع کليکنوانس
به نظر . خوانده شود ينيتواند روشنفکر د يم يچ مشکليه ي، ب)۲(او چه باشد  يست شخصيکه سبک ز نينظر از ا ن، قطعيچن نيا
  .کند يت مين مقدار کفايبرد بحث هم شيپ يش رفت، اما برايتوان پ يز مين نيش از ايسد بر يم

  
  بخش ييرها يبه سود تلق ياستدالل آشکارگ. ۳-۲
 يشود که به نحو يآشکار م ينام، اسناد به ينياز روشنفکران د يکيد که بر اساس آن، پس از فوت يريرا در نظر بگ  يفرض يتيوضع

افت شود که ي ياز و يخصوص يا د نامهيفرض کن(امت نداشته است يامبر، و قيبه خدا، پ يچ باوريدر واقع ه يد وده يقاطع نشان م
نوشته است و در آن  يرونيد و فشار بيچ تهديو بدون ه يرا در حالت سالمت ذهن مسلم گردد و محرز شود که آن ياستناد نامه به و

 ين فرديدر باب چن يا يکه چه داور نيقطع نظر از ا). نداشته است ينيل عمرش باور دگاه در طو چيح کرده باشد که هيتصر ينامه و
 ينيد يروشنفکر ي چه خيم و در تاريرون بگذاريب ينيد ين فرد را از حوزه روشنفکريا ي د پروژهيا بايآ ين حالتيم، در چنيداشته باش

 يروشنفکر، از مقومات مفهوم يباور نيو د يدار نيجا که د ز آنانگار، ا کساني يم؟ مطابق تلقياختصاص نده يرا به و يگر فصليد
 يروشنفکر ي او را مصداق پروژه ي»پروژه«توان  ين پس نمياز ا يعنيد، پاسخ مثبت است، يآ يبه حساب م ينيد يروشنفکر ي پروژه

فرد روشنفکر،  يباور نيو د يدار نيبخش، د ييرها ياما مطابق تلق. دينما يم يرفتنيب و ناپذياست که غر يا جهين نتيدانست و ا ينيد
 يفرد به باورها ياعتقاد ي، آشکار شدن بين حالت فرضين، در اياست، و بنابرا يعرض يامر ينيد يروشنفکر ي نسبت به پروژه

خ ياز تار ياو را بخش ي م پروژهيتوان ي، ميچ مشکليه يآورد، و ما همچنان، ب يد نمياو پد ي در سرشت پروژه يريي، تغينيد
  )۳. (ميبه حساب آور ينيد يروشنفکر

  
  ينيد يانگار از روشنفکر کساني يها به سود تلق نقد استدالل -۴

ن مفهوم به شمار يف ايدر تعر يمحور يا ن و التزام به آن، مؤلفهي، باور به دينيد يانگار از روشنفکر کسانيا يمتعارف  يمطابق تلق
 يمحصّل يمعنا ينيد يگرفته شود، روشنفکر ينيد يف روشنفکرياز تعر) ينيباور و التزام د(فه ن دو مؤليکه اگر ا يد، به طوريآ يم

 يفروش کاال يست، اما برايندار نيواقعاً د/ ن اعتقاد ندارد يکه به د يکس«: انگار کساني ياز قائالن به تلق يکيبه نظر . نخواهد داشت
ن يا) ۴(» .ندارينامد، نه روشنفکر است، و نه د يم ينيچد و خود را روشنفکر ديپ ين ميندار آن را در زرورق ديخود به مخاطبان د

نه ] …[ست يندار نيکه واقعاً د يکس«: ديگو يناً ميرا عياست، ز) tautology( يا تکرارگري ييگو همان نيا يجمله گرچه منطقاً حاو
که منطقاً  يو سخن) دار است اليأهل است، ناعکه نامت يکس: ماند که گفته شود ين ميو درست مثل ا(، »ندار استيد] …[
شود،  يانه بازسازيگو ناهمان ين جمله اگر به نحويد، اما ايگو يبه ما نم) فراتر از تکرار واژه( يزيدر واقع چ) ۵(انه باشد يگو همان نيا

شود  يت ميتقو يگريت با جمالت دن برداشيا. ستين ينيست، روشنفکر ديدار ن نيکه د يروشنفکر: دياحتماالً قصد داشته به ما بگو
دارم، همان  ينيد يکه من از روشنفکر يفيبه هر حال، تعر«: م، آمده استياکنون از آن نقل قول کرد که هم يمتن ي که در ادامه
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 يعني ينيف، روشنفکر دين تعريبر اساس ا. شود   يدار ميزبان پد ير در ذهن عموم مخاطبان فارسين تعبيدن اياست که با شن يفيتعر
  )۶(» .نداريروشنفکر د

  .کنم ياقامه شده، نقل و نقد م ين تلقيرا که به سود ا يليانگار آورده شده است؟ در ادامه دو دل کساني يبه سود تلق يليچه دال
  

  انگار کساني ينقد استدالل متعارف به سود تلق. ۴-۱
ن يا. است ين تلقيد بر متعارف بودن ايتوان آورد، تأک يا ميده انگار آورده ش کساني يرسد به سود تلق يکه به نظر م يلين دلينخست

  :کرد يبند توان صورت ين صورت مياستدالل را به ا
 يين اقتضايچن        ينيد يرا فهم متعارف از روشنفکريداران است، ز نيد يهمان روشنفکر ينيد يروشنفکر: استدالل متعارف

  .دارد
ن حسن را دارد يداشته باشد، ا يبيهر ع ينيد يانگار از روشنفکر کساني ين نکته شد که تلقياتوان منکر  ينم: نقد استدالل متعارف

ب را دارد، ين عيداشته باشد، ا يهر حسن ينيد يبخش از روشنفکر ييرها يو در مقابل، تلق. ن مفهوم استيکه مطابق فهم متعارف از ا
نامتعارف  يا يخود را به تلق يک مفهوم، در اثر نقدها جايمتعارف از  يا يست که تلقين بار نين نخستياما ا. که نامتعارف است

  .دهد يم
 يکه تلق يدر حال. معاصر آمد يشناس در معرفت» معرفت«ف مفهوم ياست که بر سر تعر يي، ماجرايين جابجايآشکار ا ي نمونه

و (ستم داشته است يقرن ب ي انهيافالطون تا م ي از دوره يقدمت) باورِ صادقِ موجه= معرفت  يعني(لسوفان ين مفهوم در نزد فيمتعارف از ا
 يلسوف جوان گمناميه، فياز ادموند گت ۱۹۶۳در سال  يا سه صفحه يکوتاه ي ، مقاله)ن استين باب چنيج در ايرا يکم رأ ا دستي
ن يگر اين مقاله داشت، ديکه ا يريتأث ي ن مقاله هم، با همهينوشته بود و پس از چاپ ا يشغل يارتقا ين مقاله را برايکه از قضا ا(

ن يشناسان پس از چاپ ا مواجه شود و معرفت يمتعارف از مفهوم معرفت، با بحران جد يموجب شد تلق) ۷) (نگرفت يموضوع را پ
د يق خصوصاً(ف ين تعريا يا چند جزء از اجزايک يد به يجد ييا معنايا از آن کاستند و يف افزودند و ين تعريبه ا يوديا قيمقاله، 

ف متعارف از يتعر ي گانه سه يمتفاوت از اجزا يبه کل يفيتعار) ن مقالهير ايمستقل از تأث(ز يلسوفان نيف يبرخ. دنديبخش) هيتوج
ک ياست که ناظر به حل  يا نشده ر اما هنوز ابطاليپذ ابطال يها معرفت، حدس يمانند پوپر که در نظر و(شنهاد کردند يمعرفت، پ

ف ين تعريدر هر صورت، ا). کند ي، بهتر آن مسئله را حل ميموقت يل، به نحويبد يها سه با حدسيشود و در مقا يشنهاد ميمسئله پ
به سود آن و  يليف، دليک تعرين اساس، صرف متعارف بودن يبر ا. نماند يچ عنوان بر صورت متعارف و کهن خود باقيگر به هيد

  .ديآ يه حساب نمه آن بيعل يليف، دليک تعريصرف نامتعارف بودن 
  

  انگار کساني يت به سود تلقينقد استدالل هو. ۴-۲
هستند  يکسان ينين استدالل، روشنفکران ديمطابق ا. ت استيانگار اقامه شده، استدالل هو کساني يکه به سود تلق يگرياستدالل د

  .ستيسر نيم) ينيکنش د باور و( يدار نيق ديجز از طر يا ن دغدغهيدارند، و داشتن چن ينيت ديهو ي که دغدغه
از اهداف روشنفکران  يکيد ي، باينيت ديهو ي م که داشتن دغدغهيرياگر فرض بگ يتوان گفت؟ حت ين استدالل چه ميدر باب ا

 يقابل تصور است که کس. دانسته شده است يتيهو ي شرط الزم داشتن دغدغه يدار نيست چرا ديباشد، باز هم معلوم ن ينيد
لسوف يشناس و ف کربن، اسالم يآن هانر يخيتار ي نمونه. متعارف کلمه، نباشد يدار، به معنا نيداشته باشد اما د ينيت ديهو ي دغدغه
ت يبر گردن هو ين جهت حق بزرگيفا کرد و از ايا يعياسالم ش يراث مکتوب باطنيم يايل در احيبد يب ينقش يو. است يفرانسو
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ست چرا ين اساس مشخص نيبر ا. گاه رسماً مسلمان نشد چيز بود اما هين يتين هويچن ي او شخصاً دلبسته. دارد يعياسالم ش يمعرفت
کلمه، به حساب  يمتعارف و رسم يدار، به معنا نيد يکه و يدانست، در حال يتيهو ي مانند کربن را واجد دغدغه ينتوان کس

  .ديآ ينم
ن استدالل کاسته، ين نگاه داشتن استدالل خود از نقد باال، از برد امصو يتوانند برا يت، مين نقد، مدافعان استدالل هويدر پاسخ به ا

سر يز مين يدار نين، بدون دينسبت به د يتيهو يمند از دغدغه يها و سطوح هيگرچه ال: ندين نحو که بگويند، بديفزايبه عمق آن ب
سر يمؤمنان، م ي ستهيز ي با تمام وجود در تجربه ک شدنيشر يعني، يدار نيصرفاً با د يمند ن دغدغهيتر ا قيعم يها هياست، اما ال

ده، درست به عکس، يک پديق يدرک عم يتوان گفت اوالً گاه يت مياستدالل هو ي شده يدر پاسخ به صورت بازساز. است
ار يبس ي فاصله يک گالريکه در  يبه عنوان مثال، کس. ده استيک نشدن با تمام وجود در آن پديمستلزم فاصله گرفتن از آن و شر

که از  يسه با کسياز آن تابلو را بهتر مشاهده کند، اما در مقا ييکند، گرچه ممکن است جز يبرقرار م ينقاش يک تابلويبا  ياندک
که  يتوان گفت، چه بسا کسان يمشابه م يدرست به نحو. ماند يت تابلو محروم مينگرد، از درک کل يدورتر به تابلو م يا فاصله

ند که ينائل آ يدار نياز د يخود، به درک ابعاد ي پردازند، بتوانند با حفظ فاصله يم ينيت ديمندانه به هو اما دغدغهستند يدار ن نيد
فرد  يدار ني، مستلزم دينيت دياز هو يها و سطوح هياگر به فرض درک ال يدوماً، حت. ماند يها عاجز م فاصله، از درک آن يدارِ ب نيد

  .آن باشد ين فرض ممکن است شرط کافيست، گرچه در اين ينيت دينسبت به هو يمند دغدغه» ط الزمشر« يدار نيباشد، باز هم د
  
   ينيد يبخش از روشنفکر ييرها يه تلقيها عل نقد اشکال -۵

  .کنم يبخش را نقل و نقد م ييرها يه تلقيل اقامه شده عليدر ادامه، دال
  

ک يانه به يگرا مالحظات عمل«: ديشنهاد شود، بخوانيبخش پ ييهار يانه موجب شده است که تلقيگرا مالحظات عمل .۵-۱
ست خود را يز نيست نيکه د نيندارد و صرفاً به خاطر ا ينيد ين و باورهايبه د يچ اعتقاديکه ه نيدهد که با ا يروشنفکر اجازه م

مخاطب  ينيران، روشنفکران ديا ۀمانند جامع ،يدر جوامع مذهب«: ن باشديتواند ا يانه ميگرا ن مالحظات عمليا» .بنامد ينيروشنفکر د
  ».بنامد ينير است خود را روشنفکر دين مخاطبان را به خود جذب کند ناگزيکه بخواهد ا يدارند، و کس

تواند اقامه  يا ميو   بخش اقامه شده ييرها يست که به سود تلقيانه نيگرا ل عمليدال - کم صرفاً ا دستيو -ن اصالً يا - ۱نقد اشکال  
شتر اقامه يبخش که پ ييرها يبه سود تلق يانگار و آشکارگ استدالل ندانم. توان ارائه داد يز مين) epistemic( ياستدالل معرفت. شود

  .اند انهيگرا عمل ييها و نه استدالل يمعرفت ييها شد، چه قابل دفاع باشند و چه نباشند، استدالل
  

را مردم يستند زين يشنهاد شود، مالحظات قابل دفاعيبخش پ ييرها يت تلقکه موجب شده اس يا انهيگرا مالحظات عمل .۵-۲
ست ين نيا ينيندار به روشنفکران ديسر اقبال و توجه مردم د«: دار باشند نيد» واقعاً«رند که يپذ يم ينيرا به عنوان روشنفکران د يکسان
ن ين است که ايستند، بلکه به خاطر ايز نيست نيا صرفاً دي، نديگو ين سخن ميد ۀا درباريزنند،  ين مين روشنفکران دم از ديکه ا

  ».اند ينيمان دارند و هم در مقام عمل اهل سلوک ديا ينيد يهم به باورها يعنيندارند؛ يروشنفکران واقعاً د
ا يد فرد يوان فهمت يست که چگونه ميکند، واضح ن يفا ميا يدر فهم عبارت باال نقش مهم» واقعاً«د يجا که ق از آن -۲نقد اشکال

از  يمطابق برخ-دار  نيد ي م از ابهام مخلّ واژهيبگذر(دارند  نيد» واقعاً«ز يمان دارند و در عمل نيا ينيد يبه باورها» واقعاً« يافراد
گاه پاسخ به  آن م،يريبگ ياالمر واقعِ نفس يدر عبارت فوق را به معنا» واقعاًَ«د ياگر ق). م پرداختيتر به آن خواه نييکه پا - آن يمعان
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که  چنان ان، آنيمالمت. ميريان را در نظر بگيمانند مالمت يزيبرانگ مشکل يها رسد، خصوصاً اگر نمونه يار دشوار مين پرسش به نظر بسيا
مخصوص  يمثالً در بطر(کردند  يدرون و جهاد با نفس، اظهار فسق م ي هيتصف يبودند که برا يخ تصوف مشهور است، کسانيدر تار

ف شوند و از ير و تخفيمردم تحق يتا از سو) انگور اند يرفتند که انگار مست از م يدند و چنان راه مينوش يختند و مير ياب، آب مشر
را چنان هنرمندانه انجام دهد که جز  ين کاريچن يک مالمتيد يفرض کن. درون مشغول شوند ي هيرهگذر خوارداشت نفس، به تصف

ندار بخوانند؟ از يرا ناد ين فرديتوانند صرفاً بر اساس ظواهرِ امر، چن يگران ميا دين اساس آيشود، بر ااش خبردار ن تيخود او از ن
او  يسرشت يآورد که انگار يرا به جا م ينيآداب د) و صرفاً از سرِ عادت(د که چنان از سرِ عادت يريرا در نظر بگ يگر فرديد يسو

» واقعاً«توان  يرا م ين فرديا چنيآورد، آ يم ين آداب را به جايز ايست نيحاضر ن چ کسيکه ه يزمان يکه حت يشده است، به طور
؟ پاسخ به هر دو پرسش فوق، از )متعارف آن باشد يدر تلق ينيآوردن آداب د يبه جا يدار نيبه فرض که د(دار به حساب آورد  نيد

است که موجب  -آن ياز معان يدر برخ – يدار نيد ي مخلّ واژهن ابهامِ يرسد ا ياز قضا به نظر م. رسد يبه نظر م يمنف ينظر شهود
تر به  نييپا -آن ياز معان ين واژه مطابق برخيبه ابهام مخل ا(شود  ييزدا از آن ابهام» واقعاً«د يشده است کوشش شود با افزودن ق

  .ديبزدا يد ابهامين قيرسد که ا ي، اما به نظر نم)ل خواهم پرداختيتفص
. پردازند يشناسان به سنجش آن م هم دارد که جامعه يريپذ و سنجش يمرئ يها هيسو يدار نياسخ گفته شود دممکن است در پ

چه در باال  کلمه، سر و کار دارد و نه با آن يشناخت جامعه ي، در معنايدار نيد» يرونيب«شناس با بروز و نمود  ن است که جامعهيپاسخ ا
واقع  ياگر واقع را به معنا(خوانده شده است  يدار نيد» واقعاً«انگار،  کساني يمدافعان تلق يچه از سو نه با آن يعنينقل قول شد، 

 يمدافعان تلق يچه در باال از سو است کار دارد، نه با آن يدار نيد» ظاهراً«چه  شناس با آن گر، جامعهير ديبه تعب). ميريبگ ياالمر نفس
  .خوانده شد) ياالمر نفس يتمالاح يدر معنا( يدار نيد» واقعاً«انگار  کساني

  
باور و  يعني(ستند ين ينيکه روشنفکر د يرا کسانيز. انجامد يا ميبخش، به نفاق و ر ييرها ي، بر اساس تلقينيد يروشنفکر. ۵-۳
  .هر دو به دور است يدار نيو د ين از اخالق روشنفکريزنند و ا يجا م ينيروشنفکر د ي، خود را به جا)ندارند ينيالتزام د

بخش،  ييرها يبر اساس تلق ينيد يروشنفکر -۱خوانش: توان مورد خوانش قرار داد ين اشکال را به دو صورت ميا -۳نقد اشکال 
بخش، به نحوِ  ييرها يبر اساس تلق ينيد يروشنفکر -۲خوانش . انجامد يا ميبه نفاق و ر) کيستماتيس(نه يمند و نهاد به نحو سامان

 ين نقديگاه ا ، خوانش دوم مورد نظر باشد، آنينيد يبخش از روشنفکر ييرها ياگر در نقد تلق. انجامد يا و نفاق مي، به ريمورد
ن باور و مسلک، مستعد آن است که در يزتريست نفاق ي، حتيتوان گفت اصوالً هر باور و مسلک يرا ميز. برافکن است انيوارد، اما نابن

که احتماالً (ان ياز مالمت ين اساس مثالً ممکن است کسيبر ا. ا بکشانديه نفاق و ر، فرد باورمند به آن را بيعمل به نحو مورد
انگار از  کساني ين احتمال در باب تلقين گذشته، اياز ا. ا و نفاق در افتديبه ر يز به نحو موردين) ز بودندياستين گروه ريتر کاليراد

، يا ي، و اصوال هر نوع تلقينيد يانگار از روشنفکر کساني يبخش و تلق ييرها يگر، تلقير ديبه تعب. ز صادق استين ينيد يروشنفکر
  .هستند يمورد يايختن نفاق و ريش در معرض برانگيکماب يدر حالت عاد

 يانجامد اما تلق يا و نفاق مينه به ريمند و نهاد سامان ي، به نحوينيد يبخش از روشنفکر ييرها ين است که تلقياما اگر منظور ا 
 ين تلقيرسد بلکه از قضا درست به عکس، ا ينه تنها قابل دفاع به نظر نم ين داورين صورت ايانجامد، در ا يگار نمان کساني
 يا و نفاق است و نه تلقيبه دام ر - نهيمند و نهاد به نحو سامان-است که مستعد فرو افتادن  ينيد يانگار از روشنفکر کساني

 يشتريب ي، اقبال اجتماعينيرِ ديسه با روشنفکران غيدر مقا ينيفاع باشد که روشنفکران دقابل د ين داوريد ايفرض کن: بخش ييرها
 يکه سودا ين صورت روشنفکرانيقابل دفاع باشد، در ا ينيد يانگار از روشنفکر کساني يم که تلقيز فرض کنيکنند و ن يکسب م
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تظاهر  ينيز التزام دير خواهند گرفت که به داشتن باور و نن وسوسه قرايدارند، در معرض ا ينيدر حد روشنفکران د يا  ياثرگذار
قابل دفاع باشد، فرد  ينيد يبخش از روشنفکر ييرها ياما اگر تلق. ند و در حد آنان اثرگذار شونديآنان به حساب آ ي کنند تا از زمره

که  ين را با عنوانيد ي خود در حوزه ي نفکرانهتظاهر کند تا کار روش ينيست ديا التزام به سبک زي ينيندارد به داشتن باور د يازين
تواند مستقل از  ين را ميبخش از د ييرها يبه دست دادن فهم ياو کوشش خود برا. ش ببرديبرند، به پ يش ميپ ينيروشنفکران د

  .کند يريگيپ ينيست ديا التزام به سبک زيو  ينيتظاهر به داشتن باور د
  
  ينيد يکرانگار از روشنف کساني ينقد تلق -۶

هم  يانگار اقامه شده، اشکاالت وارد کساني ينظران معتقد به تلق صاحب يبخش، از سو ييرها يه تلقيکه عل ياگر اشکاالت يحت
تر  دفاع اول قابل ياالصول، از تلق يانگار، عل کساني ي، باز هم ممکن است تلق)ستندين يدم نشان دهم اشکاالت وارديکه کوش(نباشند 

 يتر است، کاف انگار قابل دفاع کساني يبخش از تلق ييرها يکه نشان دهم تلق نيا ين اساس برايبر ا. اندازه قابل دفاع باشد ا به همانيو 
ست به ين يز کافيو ن) انجام دادم يانگار و آشکارگ که با استدالل ندانم يکار(بخش استدالل کنم  ييرها يست که به سود تلقين

ز يانگار را ن کساني يد اشکاالت تلقي، بلکه با)دم انجام دهميکه در باال کوش يکار(رد شده پاسخ دهم وا ين تلقيکه به ا ياشکاالت
 يبخش و تلق ييرها يتلق: ميا مواجه ينيد ياز روشنفکر يما تنها با دو تلق: هم دارم ينياديجا مفروض بن نيالبته من در ا. نشان دهم

ن نوشته، يمن در ا. خواهد شد  بخش قابل دفاع ييرها يانگار را نقد کنم، تلق کساني ير تلقاست که اگ ين فرضيتنها با چن. انگار کساني
  .رميگ يرا فرض م کنم و صرفاً آن ياستدالل نم يادين فرض بنيافتن بحث، به سود ايز از درازا يپره يبرا

  .نشان دهمرا  ينيد يروشنفکر يانگار از معنا کساني يکوشم اشکاالت وارد بر تلق يدر ادامه م
  
  يدار نيابهام مخلّ مفهوم د .۶-۱
 يوارد بر تلق ياز نقدها يکي، ينيد يروشنفکر يبخش از معنا ييرها يشتر در ضمن پاسخ به اشکاالت وارد آمده بر تلقيپ

ان يز در مين يگرياما اشکاالت د. ا استينفاق و ر ي نهيمستعد پروراندن نهاد ين تلقيبود که ا  نيح دادم و آن ايانگار را توض کساني
در  يمحور يتيکه اهم ين مفهوم، هنگاميرسد ا ياما به نظر م. است يمحور يانگار، مفهوم کساني يتلق يبرا يدار نيمفهوم د: است

  )۸. (گردد يم -آن ياز معان يکم مطابق برخ دست- ) به تفاهم(مخلّ  يابد، واجد ابهامي يم ينيد يف روشنفکريتعر
را ارائه  يدار نيش از ديف و برداشت خويبخش، تعر ييرها يو نقد تلق ين تلقيگار، هنگام دفاع خود از اان کساني يمدافعان تلق

 ي، هنگاميدار نيم ديم و نشان دهيريرا در نظر بگ يدار نيد يم چهار احتمال مختلف در باب معنايکوش ين اساس ما ميبر ا. اند نکرده
  :داللت کند ين معانياول از ا يکم سه معنا بر دست يريپذ تواند به نحوِ دفاع يرود، نم يبه کار م ينيد يروشنفکر يکه به عنوان معنا

  :ن قرار استيتوان در نظر گرفت به ا يم يدار نيد يمعنا يکه برا ياحتمال نخست: احتمال اول
  .متعارف آن است يز همان معناين يدار نيد يداران است و معنا نيد يهمان روشنفکر ينيد يروشنفکر

 ييجا از آن. آن است يفقه يهمان معنا يدار نيمتعارف د ياد معنايست؟ به احتمال زيچ يدار نيمتعارف د يمعنا: نقد احتمال اول
در  يدار نين بستر، ديان است، با نظر به ايدر جر ياسالم- يرانيا ي، در بسترينيد يانگار از روشنفکر کساني يکه بحث معتقدان به تلق

 ي قوه يا دارايو ) آن يفقه يبه معنا(اط يا احتي، يعشر ياثن يعيهان شياز فق يکي ي هيعمل ي عمل به رساله يااحتمال اول به معن
در  يدار نيا ديمذهب بود چه؟ آ يلي، اسماعينيک روشنفکر دياگر : آورد يسر برم يبالفاصله مشکل. ن باب استياستنباط بودن در ا

ر يان سايج در ميرا ينماز به معنا يليمذهب اسماع يها شاخه يدارد؟ توجه شود که در برخ يا هيعمل ي رساله يجا باز هم معنا نيا
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زنان بالغ، . ن مذهب وجود دارديخود ا ي ژهيو يآن نماز يوجود ندارد و به جا) مذهب يو سن يدي، زيعشر يان اثنيعيش(مسلمانان 
اگر . االصول مستحب است يندارند، و روزه گرفتن عل) سر و گردن يپوشاندن مو يعني يمتعارف فقه يبه معنا(حکم حجاب 

 ينيتواند روشنفکر د يمذهب، نم يليک روشنفکر اسماعيگاه  باشد، آن ينيد يف روشنفکريتعر ي متعارف الزمه يدر معنا يدار نيد
از  يفيتوانند تعر يد، نمهستن) ۹(ک يردگماتيغ يا انحصارگرايگرا و  ا شموليگرا،  جا که کثرت از آن ينياما روشنفکران د. باشد

  .ديدار به حساب آ نيمذهب نتواند د يليک اسماعيف، مثالً يارائه کنند که مطابق آن تعر يدار نيد
خود از  ي، تلقينيد يانگار از روشنفکر کساني يممکن است در پرتو اشکال وارد آمده به احتمال اول، مدافعان تلق: احتمال دوم

  :کنند يو بازسازن نحيرا به ا يدار نيد يمعنا
  .است ياسالم        ک از مذاهب يعت هر يز عمل به شرين يدار نيد يداران است و معنا نيد يهمان روشنفکر ينيد يروشنفکر

رند، يدر نظر بگ يدار نيد يمعنا ياحتمال دوم را برا يتوانند به نحو سازگار يانگار، نم کساني ينيروشنفکران د: نقد احتمال دوم
را مورد نقد قرار )  يمذاهب اسالم يباً تماميمشترک تقر يبه معنا(عت ياز شر يقابل توجه يها اصوالً بخش ينيکران درا روشنفيز

مختلف  يها است که آنان به صورت يره جزو موارديشان و غيارتداد، حقوق زنان، حقوق دگرباشان و دگراند ياحکام فقه: اند داده
مدافع  ينيجه روشنفکران دياست و در نت يمذاهب اسالم يباً تمامياز فقه مشترک تقر يز جزء مهمن احکام هنوياند و ا به نقدش نشسته

وارد  يدار نيخود از د  يرا در معنا يعت مذاهب اسالمي، عمل به شرييسازگو توانند، بدون در افتادن به ناهم يانگار نم کساني يتلق
دل اند، اما اوالً  عت همياز شر ييها بر بخش ينيروشنفکران د يز با نقدهاين هانياز فق يا ممکن است گفته شود اکنون پاره. کنند

د که هنوز يريرا در نظر بگ ياً زمانيوجود دارد، و ثان ينيروشنفکران د يدل با رأ هان هميفق يحت يان رأيم ياريبس يها چنان تفاوت هم
احتمال  ي الزمه ين حالتيعت قرار نگرفته بودند، در چنياز شر يقابل توجه يها بر بخش ينيروشنفکران د ير نقدهايهان تحت تأثيفق

دار محسوب  نيجه ديعت خارج شده و در نتيعت را نقد کنند، از عمل به شريشر يها آن بخش ينين است که اگر روشنفکران ديدوم ا
  .به شمار نخواهند آمد ينيفکر د گر روشنيشوند و د ينم

 ي، معناينيد يانگار از روشنفکر کساني يوارد آمده به احتمال دوم، مدافعان تلق يها لممکن است در پرتو اشکا: احتمال سوم
  :کنند ين نحو بازسازيگرباره به ايرا د يدار نيد

  .خود است     عت مقبول يز عمل فرد روشنفکر به شرين يدار نيد يداران است و معنا نيد يهمان روشنفکر ينيد يروشنفکر
انگار  کساني يرسد که مدافعان تلق يد به نظر ميار بعيرا ندارد، اما بس يل سوم گرچه اشکاالت دو احتمال قبلاحتما: نقد احتمال سوم

را يز. ند، احتمال سوم را منظور نظر داشته باشنديگو يدار سخن م نيب روشنفکر ديدار در ترک نيکه از د ي، هنگامينيد ياز روشنفکر
ن فهم يقرار گرفته است؛ و چن يدار نيار ديده، معيکه فرد خود پسند يعت و آدابيشرعت متعارف بلکه يدر احتمال سوم نه شر

از  يبرخ. ک به متعارف آن، داشته باشديا نزديمتعارف  يعت، در معنايبا شر يعت ممکن است نسبت اندکياز شر يا فردمحورانه
سوم  ياحتمال يرا به معنا يدار نيها د دهد که آن يرا نشان م ن مسئلهيم ايانگار نقل کرد کساني يشتر از مدافعان تلقيکه پ ييها عبارت

» برچسب«صرفاً به خاطر  ينيروشنفکران د ۀگذشت يها اقبال مردم به نسل«: مياضافه کن يديد نقل قول جديرند، اما بگذاريگ ينم
ن ينداران به اياقبال د. [...] کرده است يمن عنوان به آن اشاره يبوده است که ا يقتيحق/نبوده است، بلکه به خاطر معنا ينيروشنفکر د

 ينداريو د يجمع کردن روشنفکر ين روشنفکران برايا ينظر يها بوده است که حاصل کوشش» ييها آموزه«افراد هم به خاطر 
آشکار » .اند ن داشتهيخود به د يو اجتماع يشخص ين روشنفکران در زندگيبوده است که ا يو عمل ياست، و هم به خاطر التزام نظر

چهارم  ياحتمال يا معنايو (ا اول يدوم،  ياحتمال يسوم به کار نرفته است بلکه به معنا ياحتمال يبه معنا يدار نيجا د نياست که در ا
رند، پس از يقرار گ يدار نيد ياند که اگر مبنا اول، سوم و چهارم ياحتمال ياصوالً معنا. به کار رفته است) که در ادامه خواهد آمد
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به دست  يدار نياز د ياالذهان نيب يفيف، تعرين سه تعريرا ايا و نفاق سخن گفت، زيز از ريبودن و ن» دار نيواقعاً د«د بتوان از ين شاآ
دار بودن سخن  نيد است بتوان از واقعاً ديار بعيشده است که بس ين معنا چنان شخصيسوم در نظر گرفته شود، ا ياما اگر تلق. دهند يم

ا و يا ريبودن  يد تا واقعيتوان سنج يجز خودش نم يگريد يزيشده است، با چ ين معنا شخصيفرد را، که در ا يدار نيدرا يگفت ز
  .ز بودن آن معلوم شوديآم نفاق

، ينيد يانگار از روشنفکر کساني ي، مدافعان تلقيممکن است در پرتو اشکاالت وارد آمده به سه احتمال قبل :احتمال چهارم
) a posteriori( يني، پسينيد يشان از روشنفکريف ايتعر: نديکنند که بگو ين نحو بازسازيرا به ا يدار نيد ياز معنا برداشت خود

: اند شده يخوانده م ينيروشنفکر د يبنا شده است که از نظر عرف ي»موارد آشکار«نقاط مشترک  يشان بر مبنايا ي هينظر يعنياست، 
اند،  شده يباور محسوب م نيدار و د نين افراد در عرف جامعه ديتمام ا. …و ي، سروش، شبستريقان، طاليعتيدجمال، بازرگان، شريس

 يدار نيد يص عرفيرسد که تشخ يد به نظر ميبع. ات زمانه سازگارتر باشدين به دست دهند که با مقتضياز د ياند درک دهيکوش يو م
د کنند و آن را يشان ترديا يدار نيدر د يشه ممکن است کسانيالبته هم. شدبا يره کار دشواريو غ يا شبستريا سروش يمثال بازرگان 

گر، در عالم يان ديبه ب. اند کرده يد ميشان کمتر ترديا يدار نيمخالفان آنها هم در اصل د ينکنند، اما در غالب موارد حت يتلق يواقع
توانند ادعا کنند که  يانگار م کساني يحال قائالن به تلق. ستن افراد وجود داشته ايدار بودن ا نيدر خصوص د ياجماع نسب يواقع نوع

 ي فهيم که دو وظيه خود را چنان سامان دهيم، و نظريمراجعه کن) يميا موارد پاراداي(بارز  يها د به نمونهيبا ينيد يفهم روشنفکر يبرا
ن يا يبر مبنا. ح دهديتوض يند آن موارد را به خوببتوا. ٢ق بارز سازگار و متناسب باشد؛ يبا موارد و مصاد. ١: ن کنديمهم را تأم

انا اگر قدرت يدارد، و اح يشتريتناسب ب ينيد يده روشنفکريت پديشان با واقع فيتوانند ادعا کنند که تعر يشان مي، اينيکرد پسيرو
  ).۱۰(ست ياول نباشد، از آن کمتر ن يشتر از تلقيآن ب يکنندگ نييتب

تر نقل قول کردم، مدافعان  شيطور که پ ست اما، همانين يکار چندان دشوار يدار نيد» يعرف«ص يگرچه تشخ :نقد احتمال چهارم
سر اقبال و توجه «: ديدانند، دوباره بخوان يدانستن فرد م ينيرا شرط روشنفکر د يدار نيبودن د» يواقع«ص يانگار، تشخ کساني يتلق

کشف  يرونيب ي توان با مشاهده يچه را که م و آن. »ندارندين روشنفکران واقعاً ديااست که [...] ن يا ينيندار به روشنفکران ديمردم د
 يها با مراجعه به نمونه ينياگر بتوان به نحو پس ين گذشته، حتياز ا. فرد يواقع يدار نيشخص است و نه د يعرف يدار نيکرد، د

کم در  ، دستيادياحتماالً تا حدود ز يدار نين ديرد، ان کييز کشف و تعيها را ن آن يواقع يدار ني، دينيآشکار روشنفکران د
 ي، معنا)ک به متعارفيا نزدي(متعارف  يدار نين نوع ديخواهد بود و اگر ا) احتمال اول(متعارف  يدار نيه به دي، شبيفرد ي حوزه

ن احتمال يتمال اول وارد شد، به اکه به اح يگاه همان اشکال ل دهد، آنيتشک ينيد يانگار از روشنفکر کساني يرا در تلق يدار نيد
قرار  يدار نيرون از مصداق ديمذهب، ب يليک روشنفکر اسماعيعت متفاوت يچنان شر ن اساس، مثالً هميبر ا يعني. هم وارد است

  .ستي، نينيک روشنفکر دي يکم برا شده، دست  رفتهيپذ يا  جهين نتيرد و ايگ يم
 يکلمه گرفت و نه به معنا يعرف يتوان به معنا يرا م يواقع يدار نيمانند د يدر عبارت» يواقع«د يق: پاسخ به نقد احتمال چهارم

که گرفتار  آن يکرد ب يتلق يتوان عرفاً واقع يرا م يعتيو شر يمانند بازرگان، مطهر يکسان يدار نين اساس ديبر ا. کلمه ياالمر نفس
به  ينداريد يند معنايکه برآ نين گذشته، اياز ا. لمه با آن مواجه استک  ياالمر نفس يدر معنا يد واقعيشد که ق يتمام مشکالت

ست که احتمال چهارم با اشکاالت احتمال اول ين معنا نياز کار در آمده است به ا) اول يمعنا(متعارف  يدار نيه دي، شبينيپس ي وهيش
دار  نيمتفاوت د يا وهيبه ش ينينده روشنفکران ديدر آماند که اگر  ين نکته گشوده ميرا در احتمال چهارم، امکان ايز. مواجه است

  .ستيممکن ن يزين چيکه در احتمال اول چن يز دچار دگرگشت گردد، در حالين يدار نيد يگاه معنا بودند، آن
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انگار از  کساني يجا که قائالن به تلق ن اساس از آنيبر ا. کننده باشد قانع ين پاسخ به نقد احتمال چهارم، پاسخيرسد که ا يبه نظر م
ها  ابهامِ مخلّ است و بر اساس بحث باال، آن يها دارا اند، بحث آن ن نکردهييرا تع يدار ني، مراد و منظور خود از دينيد يروشنفکر

  .رنديچهارم بگ يرا به معنا توانند آن ياز سه احتمال نخست بدانند و صرفاً م يکيرا  يدار نيتوانند مراد خود از د ينم
  

  يدار نيق ديت کشف مصاديدم امکان و مطلوبع. ۶-۲
ر روشنفکران ياز غ ينيز روشنفکران ديص و تمايتشخ يت دارد، برايمرکز يدار ني، دينيد ياز روشنفکر ين تلقيجا که در ا از آن 

، ينيد يوشنفکرانگار از ر کساني يکه مدافعان تلق يدر صورت. ابدي يم يت مرکزيا نبودن آنان اهميدار بودن  نيص دي، تشخينيد
 يگاه مشکالت ل باشند، آنيمتما) کلمه ياالمر نفس يواقع به معنا(افراد   يواقع يدار نيص ديافراد، به تشخ يدار نيص ديتشخ يبرا

در باب  يخواهد کتاب يل است، ميمتما ينيد يانگار از روشنفکر کساني يکه به تلق ينگار خيد تاريفرض کن. آورد يچند سر بر م
را از  ينيد روشنفکران ديبا ياريبا چه مع ين فرديچن. سديبنو) دار اند نيهمان روشنفکران د ين تلقيکه در ا( ينيفکران دروشن يآرا

  ز بخشد؟يتما ينير ديغ
را  يدار نيکه احتمال چهارم از د يدر صورت يدار، حت نياز د يانگار کساني ي هيرسد منظور مدافعان نظر يکه به نظر م ييجا از آن

مندان به  ز عالقهيو ن ينيد يخ روشنفکريگاه مورخ تار ک به متعارف باشد، آنيا نزديمتعارف و  يدار در تلق نيم، ديريظر بگدر ن
خوانند  يها به خدا باور دارند و نماز م که آن نيبه ا يا ن عده اشارهيابند در آثار ايد بکوشند که به عنوان مثال دريبا ينيد يروشنفکر

تازه . ريا خيها محجبه است  ن رفته است که همسر آنيبه ا يا ها اشاره ن روشنفکران متأهل اند، در آثار آنيا اگر ايو . ا نهيوجود دارد 
ست ين ين اشارات کافيم، ايانگار خواند کساني يمدافعان تلق يشتر از سويکه پ يافت شود، باز هم مطابق نظريهم  ين اشاراتياگر چن
ز يتما يبرا يدار نيجا که د افت نشد، چه؟ از آني يزيها چ و اگر در آثار آن. است» يواقع«ها  آن يدار نيد محرز شود که ديبلکه با

خواهند به روشنفکران  يکه م يز کسانين و نيرسد که مورخ د يابد، به نظر مي يت مين معنا مرکزيدر ا ينير دياز غ ينيروشنفکران د
 يکيدر باال از قول (ا نه يدار است  نيد» واقعاً« ينيا روشنفکر ديگر کشف کنند آيد ينحود در صدد باشند که به ياقبال کنند، با ينيد

دارند و اشاره  نيها واقعاً د ن است که آنيا ينيسر اقبال مردم به روشنفکران د يانگار، اشاره شد که در نظر و کساني ياز مدافعان تلق
که صرفاً  نيگونه باشد نه ا نيد هم هميبا يدر نظر و يعنيآمده بود،  يفيتوص و نه صرفاً يزيتجو يبه نحو يو ين موضوع از سويبه ا

  ).گونه بوده است نيتا کنون ا
 ياگر بتوان راه ين گذشته، حتياز ا. را کشف کرد يفرد يواقع يدار نيافت که دي يار مشکل بتوان راهيرسد بس ياما به نظر م

 يو حت ياز نظر اخالق ين کاريرسد که چن يد به نظر مي، بع)۱۱(را کشف کرد  يدفر يواقع يدار نيافت که بر اساس آن بتوان دي
ک خوانش از يکم مطابق  ، دستيافراد و از نظر قرآن يم خصوصينقض حر ين کاريچن ياز نظر اخالق. مطلوب باشد يکار ينيد

  .قرار گرفته است) ۱۹:۱(قرآن  يشود که مورد نه يمحسوب م» تجسس«قرآن، 
 ي ن اشکال مرتکب مغالطهيکنندگان ا ن نقد وارد گردد که طرحيا» يدار نيق ديعدم امکان کشف مصاد«ه اشکال ممکن است ب

ار يبس يارين معنا که استاندارد و معياند، به ا شده) The fallacy of unattainable perfection(» يافتنينا کاملِ دست«
را برآورده کرد، و سپس  يارين معيتوان چن يگاه نم چيکه ه يکنند به نحو يشنهاد ميافراد پ يدار نيص ديتشخ يرانه برايگ سخت

انگار،  کساني يمدافعان تلق يتوان گفت برا ين نقد ميدر پاسخ به ا. رنديگ يجه ميرا نت يدار نيق ديناممکن بودن کشف مصاد
د ي، قين تلقيدر ا يدار نيدن به ديبخشت يمرکز يگاه برا ها آن دارد، آن يت مرکزياهم ينيد يف روشنفکريدر تعر يدار نيد
ها هستند که با  ن آنين رو، اياست از ا ياالمر نفس يواقع در معنا» يواقع« ي ج از واژهيرا يک تلقيند و يافزا يرا به آن م» يواقع«
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 يل ابهاميشان به دل عکم موض ا دستيو (شوند  يم يافتنينا کامل دست ي ح مراد خود، مرتکب مغالطهيو بدون توض يدين قيافزودن چن
ن وجه ي، ا»يدار نيق ديعدم امکان کشف مصاد«که با طرح اشکال  يو نه کسان) است يا ن مغالطهيکه دارد در معرض ارتکاب چن

ق ي، کشف مصاديدار نيبه د» يواقع«د يانگار با افزودن ق کساني يگر، مدافعان تلقير ديبه تعب) ۱۲. (کنند يرا کشف م يمغالط
 ين الزمه را جديها ا اگر خود آن يها است، حت آن يد از سوين قيافزودن ا ي ناخواسته ي ن الزمهيسازند و ا يا ناممکن مر يدار نيد

  .است يافتنينا کامل دست ي از مغالطه يد، مصداقين قيد، و نه کشف لوازم افزودن اين قين اساس، افزودن ايبر ا. رندينگ
  

  ييگرا خطر حذف. ۶-۳
ز مواجه ين يگريبا اشکال د ينيد يانگار از روشنفکر کساني يم، تلقيکه بگذر يدار نيد  ت کشفيمکان و مطلوباما از اشکالِ ا

ست، ناخواسته يد بر آن روا نيکه تأک ييژه در جاينداشته باشد، به و ياگر ابهام مخلّ ي، حتيدار نيد بر ديتأک. ييگرا خطر حذف: است
  :هم دارد يخيتار ي ن سابقهيانجامد و ا يم ييگرا به حذف

ن ضوابط به خاطر يا  شتر يد بيشا. در نظر گرفته شود ييارهايسخنرانان ضوابط و مع يل داد تا برايرا تشک يا جلسه يمرحوم مطهر«
ره يکب ز از گناهانيبه تقوا و پره يبنديپا        ها عدم تجاهر به فسق و  ن تبصرهيدر ا. ه کنار گذاشته شودينياز حس يعتين بود که شريا

! د باشديد که سخنران کچل هم نبايک تبصره هم بگذاريد يکن    پس لطف «: هينيون صاحب حسيبه قول محمد هما. گنجانده شده بود
  ).۱۳(» )است يعتيحذف شر  ن ضوابط به خاطر يا ي نکه همهياشاره به ا(

 يابهام مخلّ يدار نياگر د ياست که حت يادآورير ن بخش در خويا ين نکته در انتهايم، ايها که بگذر ن اشکاليا ي اما از همه 
هم مواجه نباشد، باز هم  ييبا خطر حذف گرا ين کاريز چنيافراد ممکن و مطلوب باشد و ن يدار نياگر کشف د ينداشته باشد، و حت

ک روشنفکر ي ي نفکرانهدر کار روش يا يت محورين اهميفرد چن يدار نيانگار، د کساني يمدافعان تلق يست چرا مطابق رأيمعلوم ن
 يها جزء مؤلفه يدار نينشان دادم، د) يانگار و آشکارگ ندانم(چه در دو استدالل باال  چنان. افته استين يد ي در حوزه

  .است يعرض يد و امريآ يبه حساب نم ينيد يروشنفکر ي دهنده ليتشک
  
  يسازگار ي بخش و مسئله ييرها يتلق -۷

ن بحث چه يانگار قابل دفاع نباشد، ا کساني يقابل دفاع باشد و تلق ينيد ياز مفهوم روشنفکربخش  ييرها ياگر به فرض، تلق
 يبيترک ينيد ين اشکال مکرر و پرسابقه دارد که روشنفکريا يبرا يامديچه پ يعنيافکند؟  يم يبر بحث سازگار يپرتو
به  يبه تعبد است و قوام روشنفکر يدار نين است که قوام دين اشکال مکرر و پرسابقه ايا ي خالصه. ساز است االجزاء و ناهم يمتناف
، وارد ياشکال سازگار: دارد که يبحث سازگار يامد را براين پيما ا يبحث کنون. اند گر ناسازگاريکديو تعبد با  ي، و نقادينقاد

چه بتواند به آن پاسخ دهد و چه (است  ن اشکال مواجهياست که با ا ينيد يانگار از روشنفکر کساني ين صرفاً تلقيا نباشد، ايباشد 
داران فروکاسته شده با آن  نيد يبه روشنفکر ينيد يانگار است که روشنفکر کساني يرا در تلقيز. بخش ييرها يو نه تلق) نتواند

 يتلق اما در. ريا خيسازگار است  يبا روشنفکر يدار نيا ديشود که آ ين اشکال طرح ميگاه ا شود و آن يکسان انگاشته مي
 ين اشکاليشود، از اساس با چن يداران فروکاسته نم نيد يبه روشنفکر ينيد يجا که روشنفکر ، از آنينيد يبخش از روشنفکر ييرها

  .ميستيمواجه ن
  
  ! ؟»ينيد يروشنفکر«خداحافظ . ۸
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حال که : اش خطور کند نن پرسش به ذهياست که ا يعيدالنه دنبال کرده است، طب هم ين جا حتيکه بحث را تا بد يا خواننده
ر متعارف يغ ييوجود دارد که معنا يتواند به کار رود، چه اصرار ينم) انگار کساني يمعنا(اش  متعارف يدر معنا» ينيد يروشنفکر«
 ين مفهوم را به کناريآن، اصالً ا يم؟ چرا به جايق، کاربست آن را حفظ کنين طريم و از ايش نهين مفهوم پيا يبرا) بخش ييرها(

  م؟ينکن يم و از به کار بردن آن خودداريننه
) John Stuart Mill(ل يم، که جان استوارت ميدر باب کاربرد مفاه يهنجار يدن اصليان کشيتوان با به م ين پرسش را ميا

 يمتفاوت يزهايا چم يوقت«: ليبه نظر م. ل کرديتر تبد يجد يشنهاد کرده است، به پرسشيقرن نوزدهم پ ييايتانيلسوف و اقتصاددان بريف
به  يتوان استدالل ين اساس، ميبر ا) ۱۴(» .ميزها را با همان اسم مورد خطاب قرار دهيم آن چيم، حق نداريکن يک اسم منظور مياز 

  :کرد يبند صورت» ينيد يروشنفکر«ه استمرار به کار بستن مفهوم ير عليقرار ز
  .برد يبه کار م) متعارف ياز تلق(متفاوت  ييفهوم را به معنان مي، ا»ينيد يروشنفکر«بخش از مفهوم  ييرها يتلق - ۱
دن آن ينام ي، مثالً مفهومِ ب، را برايد مفهوم متفاوتيم، بايار داريک مفهوم، مثالً مفهومِ الف، در اختياز  يمتفاوت يتلق يوقت - ۲

. ميسابق، مفهومِ الف، مورد خطاب قرار ده چنان با همان مفهوم متفاوت را هم يکه آن تلق نيم، و نه ايمتفاوت به کار بر يتلق
  ).ميبنام» لياصل م«ل، يرا، به جهت انتساب آن به جان استوارت م نيد ايبگذار(

  .به کار برد» ينيد يروشنفکر«متفاوت از  يد مفهومي، با»ينيد يروشنفکر«بخش از  ييرها يدن تلقينام يبرا: جهينت
 يعنياست؟ ) sound(متقن  يا استدالليد آيد دينقد آن با ين اساس، برايبر ا. ستا) valid(معتبر  ين استدالل از نظر صوريا

 يتلق يعنيست، ين يشک ۱ ي م، در صدق مقدمهيشتر نشان داديچه پ چنان. ريا خيهم دارد  ي، مقدمات صادقيعالوه بر اعتبار صور
را يز. رسد يدوم، اما کاذب به نظر م ي چه؟ مقدمه» لياصل م« يعني، ۲ ي اما مقدمه. ر متعارف استيغ يا يبخش بدون شک تلق ييرها

ن اصل، ناممکن است که ير مجاز اعالم شوند، بلکه مطابق اين است که استعاره و مجاز، غينه تنها صادق دانستن آن مستلزم ا
ک مفهوم ياز  يديجد يرا هر گاه تلقي، ز)۱۵(فتد يم اتفاق بيصورت گرفته از مفاه يها در برداشت يخيتار يدگرگشت و تکامل

  .ن دانستيشياز مفهوم پ يديجد يرا تلق که آن نيد برساخت و نه ايجد يآن تلق يبرا يديد مفهوم جديرد، بايگ يصورت م
ادس در يبيت آلکيد به روايبه عنوان نمونه بنگر(رفت  يعشق مرد به مرد به کار م يشتر به معنايونان باستان، عشق بيمثالً اگر در  

انه يم يها تر در سده و اگر سپس) انه دارديگرا جنس هم يها ان او و سقراط که آشکارا داللتيعشق نافرجام م ي درباره يهمانم ي رساله
دگرگشت و  يتوان به معنا ين را نميل، ايگاه مطابق اصل م رفت، آن يعشق مرد به زن به کار م يشتر به معنايعشق ب) يقرون وسط(

گر يد ياست که نام ييد و مجزاي، امر جديا انهيم ي به نام عشق دانست، بلکه عشقِ سده يمفهوم واحددر برداشت از  يخيتار يتطور
از عشق را دو  يا انهيم ي و سده يوناني يتوان هر دو تلق يم يچ مشکليه يکند که ب يما حکم م يکه شهود زبان د بر آن نهاد، حال آنيبا

  .ن مفهوم به شمار آورديا يخيز دگرگشت تارا يا متفاوت از مفهوم واحد عشق و گوشه يتلق
ک مفهوم ما را در استمرار کاربست همان يما از  ير تلقييجه، صرف تغيکننده باشد و در نت ن استدالل قانعياگر ا ين حال، حتيبا ا

ک مفهوم گذشت؟ يدن ر به کار بريد از خيپس چه موقع با: ن پرسش مطرح است کهيچنان ا رمجاز نسازد، هميد غيجد يمفهوم با تلق
  .توان آن مفهوم را به کار برد يک مفهوم کارکرد خود را دارد، ميکه  ين است که تا زمانيپاسخ به طور خالصه ا

ن يا يشدند، اما کارکرد اصل يدار خوانده م نيشده که د ياطالق م يشتر بر کسانيب يخيگرچه از نظر تار ينيد يمفهوم روشنفکر
ن ين افراد در ايا يدار نيگرفته است و د ين صورت ميبخش از د ييرها يخوانش ي عرضه ياست که برا يياه مفهوم، ارجاع به تالش

اطالق شود که  ينده به کسانيا در آياش ممکن است اکنون  يخين مفهوم در دگرگشت تاريا. کننده نبوده است نييتع يموضوع، امر
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 ي عرضه ين عده تالش برايکه کار ا يش ندارند، اما تا زمانياز خو يصفن ويز چنيا خود ني/شوند و يدار خوانده نم نيشخصاً د
  .دانست ينيد ياز روشنفکر ي، کار آنان را مصداقيچ مشکليه يتوان، ب ين است، ميبخش از د ييرها يخوانش

  
  حاصل بحث 

 ي کار روشنفکرانه در حوزه، ينيد يبخش، روشنفکر ييرها يمطابق تلق. شنهاد شده استيپ ينيد يروشنفکر ياز معنا يدو تلق
مطابق . رديکه صورت بگ يستيبا هر باور و سبک ز يهر کس ياست، از سو ينيبخش از متون د ييرها يخوانش ي ن در جهت ارائهيد

ن صورت يد ي در حوزه) داران نيو فقط د(داران  نيد ياست که از سو يا کار روشنفکرانه ينيد يانگار، روشنفکر کساني يتلق
ها  ن استدالليا يهدف از هر دو. يانگار و استدالل آشکارگ استدالل ندانم: بخش اقامه شد ييرها يدو استدالل به سود تلق. رديپذ يم

ف مفهوم يبه تعر يکنند، دخل ين کار روشنفکرانه ميد ي که در حوزه يست روشنفکرانين نکته بود که باور و سبک زينشان دادن ا
د و نشان داده شد که نه متعارف يانگار اقامه شده است، نقد گرد کساني يکه به سود تلق ييها اللسپس استد. ندارد ينيد يروشنفکر

 ييها گاه اشکال آن. است ينيت ديگرفتن هو يشرط الزم جد يدار نيبه سود آن است، و نه د ي، استدالل قابل دفاعين تلقيبودن ا
سپس چهار . ستنديها وارد ن ن اشکاليکدام از ا چيد رفت که هين امر تأکير ابخش وارد آمده بود، پاسخ داده شد و ب ييرها يکه به تلق

ت ي، عدم امکان و مطلوبيدار نينه، ابهام مخلّ مفهوم ديا و نفاق نهادياستعداد پروراندن ر: ديانگار وارد گرد کساني ياشکال به تلق
 يا نبودن روشنفکريسازنما بودن  بحث ناهم يرد بحث برامو يامد دو تلقيدر ادامه، پ. ييگرا و خطر حذف يدار نيق ديکشف مصاد

اش  متعارف يدر معنا» ينيد يروشنفکر«حال که مفهوم : ن موضوع طرح شد کهيان ايو در پا. ، به اشاره، مورد بحث قرار گرفتينيد
ن يم؟ پاسخ ايم نسپريراکد مفاه يگانيارا به ب م و آنين مفهوم نگذرير کاربست ايتواند به کار رود، چرا اصالً از خ ينم) انگار کساني(

  .ستيآن در پستو ن ين مفهوم هنوز کارکرد دارد، پس جايبود که ا
    

  :ها سيپانو
در متن شد،  يراتييشان موجب تغ يها يسنج ن نوشتار را از نظر گذراندند و نکتهيا يها/  مشق اهيکه س يدياز دوستان و اسات* 

 ي، اکبر گنجيصبوح ين دباغ، عليپور، سروش دباغ، محمدحس ييا، محمدرضا جاليپا ي، عل)دوممشق  اهيس(کوشا اقبال : گذارم سپاس
شان در باب يها يسنج که نکته يگريد ديو تشکر دارم از دوستان و اسات). يشفاه يز گفتگوهايمشق و ن اهيهر دو س( يو آرش نراق

و . يمجاهد يو محمدمهد ين کماليحس: به بازدرنگ وا داشتدر متن نشد، مرا  يريين نوشتار، گرچه موجب تغيمشق نخست ا اهيس
. ييصفت و ابوالقاسم فنا رخ يمصطف: ن نوشتار را مطالعه کردنديمشق نخست ا اهيکه س يديسرآخر سپاس دارم از دوستان و اسات

ت يمسئول - متفاوت به کار بستم يا وهيا به شيده، به کار نبستم و يها را نپسند يسنج نکته يرو که برخ از جمله از آن- داست که يناگفته پ
  .ن قلم استين متن، تنها متوجه صاحب ايا

  :د بهيبخش، بنگر ييرها يمطابق تلق ينيت از روشنفکر ديدو روا يبرا. ۱
  ن آدرسيا، در )مهرنامه ي به نقل از ماهنامه(ت جرس ي، سا»ينيد يروشنفکر«ل مفهوم يتحلدباغ، سروش،  

  :زيو ن
، يبا آرش نراق يياصغر زارع کهنمو يوگو گفتدر باب اخالق و حقوق بشر،  ينيد يکارنامه روشنفکر يابيارز، آرش، ينراق

  ن آدرسياا، در يت گويسا
  :د بهيانگار، بنگر کساني يمطابق تلق ينياز روشنفکر د تيدو روا يبرا
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لوفر، در يت ني، ساييبا ابوالقاسم فنا يياصغر زاع کهنمو ي، گفتگودار در قلمرو اخالق نيروشنفکران د ي کارنامه، ابوالقاسم، ييفنا
  ن آدرسيا

  :زيو ن
  آدرسن يران، در ايا يشناس ت جامعهي، مصاحبه با سايشين و نواندينسبت د، يا، عليپا
 ي درباره: ن مصاحبهيا يد به انتهايش کند، بنگريايخداوند نبه درگاه » تواند يم«انگار  ام که ندانم استدالل کرده يگريد يدر جا. ۲
  .و زمانهيت راديسا، يات سلبيااله
ش کنند بلکه يايند به درگاه خدا نتوان يانگاران م ند، نه تنها ندانميز فراتر روند و بگوين نياند از ا دهين کوشيلسوفان دياز ف يا پاره. ۳

دارند ) prima facie(در نگاه اول  يمعرفت ي فهيش کنند، بلکه وظيايتوانند به درگاه خدا ن ي، نه تنها ميطيخداناباوران هم، تحت شرا
  :د بهيبه عنوان مثال بنگر. ن کننديکه چن

Mawson, T. J., Praying to stop being an atheist, International Journal for Philosophy of 
Religion, (2010) 67:173–186 

 .ژه دارميشان سپاس وياست، از ا يآرش نراق يسنج ن استدالل، حاصل نکتهير ايز تقريطرح و ن. ۴

   .۱، ابوالقاسم، منبع پانوشت ييفنا: د بهيبنگر. ۵
با توجه به » ، فاطمه است فاطمه« يعتيشر يمشهور عل ي همثالً جمل. متفاوت است يادب ييگو همان نيبا ا يمنطق ييگو همان نيا. ۶

در متن  يمنطق ييگو همان نيکه از ا يفين اساس، تعريبر ا. يانه است و نه از نظر منطقيگو همان نيا ي، صرفاً از نظر ادبياق سخن ويس
 يگرچه تعمداً ظاهر يعتيشر ي جملهرا يز. کند يصدق نم يادب ييگو همان نيبر ا) ستيجز تکرار واژه ن يزيکه چ(م يارائه کرد

کامالً  يانيکند، که ب يت را ادا نمين شخصياز فاطمه حق ا يفيچ توصين نکته است که هيان ايانه دارد، اما در واقع صدد بيگو همان نيا
  .ن نکته استفاده شده استيد بر ايتأک يانه برايگو همان نيا يانه است و صرفاً از ظاهريگو همان نيناا

ن منبع يانگار، به هم کساني يم ما در بحث از تلقير مستقيم و غيمستق يها ارجاع ي ن پس همهيز. ۱، ابوالقاسم، منبع پانوشت ييافن. ۷
  .است

 6. Pritchard, Duncan, What is This Thing Called Knowledge, Routledge, 2006, p. 24 
ک يرا مبهم بودن يز. ن ابهام به امر تفاهم استيخود، که بر مخلّ بودن ا يخود ن مفهوم بهيد ما نه بر مبهم بودن ايجا تأک نيدر ا. ۸

از ابهام بتوان سراغ  ياالصول خال يعل يد است که از مفهوميار بعيرا بسيد، زيآ يه آن به حساب نميعل يخود، اشکال يمفهوم، به خود
و (خود  يبه خود يدار نيو نه ابهام د ينيد يف روشنفکريتعر در يمرکز يا به عنوان مؤلفه يدار نيابهام مفهوم د يعنين يا. گرفت

ابهام دارد، اما  يکه مفهوم ين متفاوت است با زمانيو ا. کند يمواجه م يآن را با دشوار ي، چنان است که فهم معنا)د مهم استين قيا
 يابهام موجود، ابهام ين موارديگر، در چنير ديتواند آشکار شود؛ به تعب يا ميشِ آن مفهوم، بر مخاطب آشکار است و يکماب يمعنا

م يمفاه يده شده است، به ابهام مخلّ داشتن برخيجا برگز نيکه در ا يشود موضع يح معلوم مين توضياز ا. است) به تفاهم(ر مخلّ يغ
» يت معناشناختيکاکش«جا به  نيده در ايگر موضع برگزير ديبه تعب. انجامد يم يدر هر بستر يخاص، و نه هر مفهوم ييدر بسترها

)semantic skepticism(ابهام مخلّ دارد که  يبلکه صرفاً مفهوم. شود يم ابهام مخلّ دارند، منجر نميمفاه ي ن معنا که همهي، به ا
پس ابهام اند، اما  يم هستند که دارايمفاه يارين اساس، بسيبر ا. اش نتواند داللت کند ياحتمال يک از معانيچ يخاص بر ه يدر بستر

در ادامه استدالل خواهم کرد که مفهوم . شان حمل کرد ياحتمال ياز معان يکيها را بر  آن يتوان به نحو قابل دفاع ياز فحص م
رود، گرفتار ابهام  يبه کار م ينيد يف روشنفکريتعر يبرا يمرکز يکه به عنوان مفهوم يخود، بلکه هنگام ي، نه به خوديدار نيد

 .داللت کند يريپذ تواند به نحو دفاع ياش نم ياحتمال ياز معان يبرخ بر يعنيمخلّ خواهد شد، 



١۵ 
 

 يد، عليآ ياش م  يباور خطا يچه به نظر و را در آن يگريست و ديحق خطا کردن قائل ن يگريد يک، برايدگمات يانحصارگرا. ۹
حقِ خطا کردن  يگريبه د يداند ول ين خود را حق ميک اما، گرچه تنها ديردگماتيغ يانحصارگرا. شمارد ياالصول صاحب حق نم

 يک خود را ملزم به پاسخ دادن به نقدهايدگمات ين گذشته، انحصارگراياز ا. دهد يبودن م» حقِ ناحق« ير آرش نراقيا، به تعبي
، )او باطل به نظر يها نيد  مگر نقد کردن(ست ين را قائل نيز حق نقد کردن ديگران نيد يداند و برا يخود نم ينيگران بر موضع ديد

ن او را به يگران، که ديد يبرا ين حقيش دفاع کند و قاعدتاً چنين خويخود که از د يبرا ين الزاميک چنيردگماتيغ ياما انحصارگرا
 يين با انحصارگراياست و ا يشناخت نيد ييجا انحصارگرا نيز الزم است که بحث ما در اين نکته نيذکر ا. نقد بکشند، قائل است

ان يست، گرچه مين يتالزم ياسيس ييک و انحصارگرايردگماتيغ يشناخت نيد ييگرا ن انحصاريت است و بمتفاو ياسيس
  .برقرار کرد يممکن است بتوان تالزم ياسيس ييک و انحصارگرايدگمات يشناخت نيد ييانحصارگرا

شان سپاس ياست، از ا يآرش نراق ينجس ن پاسخ به نقد احتمال چهارم، حاصل نکتهيچن ر احتمال چهارم و هميز تقريطرح و ن. ۱۰ 
  .ژه دارميو

بتوان از  يزيناچ يشرفته شده باشند که با درصد خطاياب چنان پي دروغ يها د که در آن، دستگاهيرا فرض کن يتيمثالً وضع. ۱۱
را در ) يفقه يعشر ياثن يعيش يدر تلق يدار نيمثالً د(ها  آن دستگاه يشده برا فيت امور ممکنِ تعريک وضعيها خواست تحقق  آن

  .ک فرد خاص بسنجندي
  .ژه دارميشان سپاس وياز ا. وارد دانسته بود» يدار نيق دياشکال عدم امکان کشف مصاد«را بر  ين نقديا چنيپا يعل. ۱۲
  .۲۲۹، ص ۱۳۷۶، تهران، انتشارات چاپخش، ۲، ج يک زندگياز  يطرح، پوران، يرضو عتيشر. ۱۳
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