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 قدر عافیت را بدانیم 
هاي خود در حوزه عمومی را سامان بخشند؟ روشنفکران چگونه کنش  

  
  1392آذرماه  16 ، شنبه68  مجله آسمان، شماره :منبع

  
اهـالی  بهتـر اسـت   شـود،   تضییقات و موانع برطرف می خورد و برخی از هنگامیکه دفتر سیاست در دیاري ورقی می

و پـیش از   نپیشـی هـاي   در حوزه عمـومی را سـامان بخشـند؟  در سـده     ودهاي خ چگونه کنشفرهنگ و روشنفکران 
خویش بود و اوضاع را به دقـت رصـد    یک، شاعري چون حافظ که نقاد زمانۀمدرنیته و ساز و کار دموکرات سربرآوردنِ

پدید آمد، خرسـندي   ي اجتماعی و سیاسیکرد، هنگامیکه شاه شجاع بر تخت سلطنت نشست و  گشایشی در فضا می
  :ابراز کرد را صراحتاًاوضاع از تغییرِخود 

  رفتند                 هزارگونه سخن در دهان و لب خاموش اره میـآنکه اهل نظر برکنشد 
  زد جوش ها                 که از نهفتن آن دیگ سینه می به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت

  
ـ فراهم شده بود و مجالی شده ، سپري رفتند جریده میاهل نظر گذرگاه عافیت تنگ بود و  دورانی که   ازگوییِبراي ب

کشـورها طومـار پادشـاهی در     ازبسیاري در  ،جدید در دوران .زد ینه غل میس آنها دیگ نهان کردنِهایی که از  حکایت
در  نقـش چنـدانی  هم پیچیده شده و یا اگر هم نهاد سلطنت همچنان برقرار اسـت، نظیـر انگلسـتان و هلنـد،  پادشـاه      

 اشـعار فـوق، در   تفکیـک شـده، سـخنانی از سـنخِ     از یکـدیگر  ورکشـ چندگانـۀ   ي قوا . ندارد کشور مدیریت سیاسیِ
 د، گیـر  شود و پیش چشم همگان قرار می منتشر می آیند، به حساب میرکن چهارمِ دموکراسی  که  ها مطبوعات و رسانه

ر د. هـاي اجتمـاعیِ متعـدد    شـبکه انفجار  و ي رنگارنگ ها اخیر که  مصادف است با  ظهور رسانه دو دهۀ در خصوصاً
جمـاعتی کـه    روشـنفکران بـه عنـوان   آید،  پدید می در فضاي سیاسی جامعۀ امروزي گشایشی، ولو نسبیاي که  هنگامه

آفرینـی کننـد و در    توانند در فضـاي عمـومی نقـش    میمتوسط شهري دارند،  در میان طبقۀ خصوصاًمتعددي،  مخاطبانِ
هـاي آتشـین،    ارشـاد و ایـراد سـخنرانی    یۀتی در حسـین به عنوان مثال، حضور مرحوم شریع. جاي خود تأثیرگذار باشند

مخاطبـان او   ، بدون تردید تأثیر شگرفی بـر در دهۀ پایانیِ رژیم پهلوي حسینیه ارشاد  آخر فعالیتهاي در سال خصوصاً
  ایشـان  را بدسـت موجود  سیِانقالبی از اسالم و عصیان کردن علیه نظام سیاقرائت ب و ادوات الزم براي داشت و اسبا

 و در جهت  بهبود وضـعیت  چگونگیِ مناسبات و روابط با تشخیص خود از  انروشنفکر نیز، در روزگار کنونی. داد می
اخیر، بـا  پـیش چشـم     دهۀ در دو روشنفکران ایرانیعموم . کنند و رفتار می دنگوی سیاسی و اجتماعیِ کشور سخن می

و سه دهۀ اخیر  درخود  زیستۀ تجربۀ، تأمل در ا و آمریکاي التیناروپ میالديِ 70و  60هاي  داشتن  فضاي انقالبیِ دهه
بـه جـاي   فـرو نهـاده و   بـالمرّه   را  نگـاه انقالبـی  ،  در سالیان اخیر رخ داده نچه در کشورهاي منطقهعبرت گرفتن از آ

 رو، از این. اند هجامعو تدریجی  اصالحِ گام به گام در اندیشۀنو،  سقف فلک و درانداختن طرحی از بیخ و بن  شکافتنِ



٢ 
 

آید، نظیر آنچه در چند ماه اخیر رخ  پدید می جامعۀ ایران در شرایطی که گشایشی در فضاي سیاسییابم،  می چنانکه در
و  هاي مدنی در جامعـه برآینـد  دتقویت نها و بیش از هر چیز در اندیشۀرا مغتنم شمرده  فرصتباید روشنفکران ، داده

ه در آینـده  ي سوق دهند کـ ا مدنی هاي با طرح و برجسته کردنِ مطالبات مدنی، مخاطبان خود را به سوي  کاشتنِ نهال
اینچنـین   ،روشـنفکران  .یابنـد  مـی ن گزنـد  دند که از بـاد و بـاران  گر میشوند و به درختان تنومندي بدل  میمحکم نهاد 

روشـنفکر، سیاسـتمدار   عنایت داشته باشـیم کـه   . بردارندو ماندگاري هاي مؤثر  راستاي اصالح جامعه گامدر  ندتوان می
هاي  مرسوم در  ها و محاسبات و مصلحت سنجی و از چانه زنی سیاسی نیستو منصب نیست و در پی کسب قدرت 

کنـد و   ، رصـد مـی  گـذرد  چشم بیدار جامعه است  و به دقت آنچه را پیرامون او مـی   ؛ بلکهعالم سیاست به دور است
بـدان  اسـت و در جـاي خـود     جاري مناسبات و روابط سیاسیِ  رو هم دلمشغولِ از این. کند بارة آن اتخاذ موضع میدر
در . کنـد  مرد را در فضاي عمومی نقد سـازنده  مـی   مجلس و یا  رفتارِ بهمان دولت فالن نمایندة سخن و مثالًپردازد  می

مطالبات که کند  تشویق می را  و معلمان و نویسندگان و وکالً نمختلف جامعه نظیر کارگرا اصناف و طبقاتعین حال، 
به باورها و عـادات    حوزة عمومی  از سوي دیگر، روشنفکر. بگیرند صنفی و مدنی خود را از طریق  نهادهاي مدنی پی

مـا کـه   جامعـۀ  در . گمـارد  مـی ي میان مردم نیز حساس است و به بازخوانی و نقد و  پاالیش آنهـا همـت   جارو سننِ 
، این مهم از طریـق بـازخوانیِ سـنت دینـی صـورت      گیرد دینی سرچشمه میمنابعِ  ازعموم مردم  هاي کنشقدات و معتَ
. همیشه سخنانی بگوید که ایشـان بپسـندند  ندارد  بناعقد اخوتی نبسته و خود با مخاطبان معنا، روشنفکربدین . گیرد می

کنـد؛  در   ، باورهاي ایشان را نقـد مـی  اي چند  ادله و اقامۀ مسائليِ صورتبند، با به جاي خود و در صورت لزومبلکه، 
  .کوشد از طریق نهادهاي مدنی می امطالبات مدنی و پیگیري آنه مند کردنِ نظامدر عین حال به قدر طاقت بشري 

 زِ نسبی  ایجاد شـده داند، از فضاي با تمانِ تند  انقالبی، قدر عافیت را میگف با فرو نهادن روشنفکر قلمرو عمومی،   
تقویـت نهادهـاي مـدنی    تأسـیس و  دلمشـغول  بـرد و   ، براي طرحِ راهکارهاي خویش بهره میدر فضاي سیاسی کشور

منظـر  هـاي سیاسـتمداران را از    نهد و  در جاي خود سخنان و کـنش  همچنین، عنصر نقادي را هیچگاه فرو نمی.  است
عین حال این امر او را از نقاديِ باورها و عادات و سننِ باطـلِ جـاري   ر دکند؛  در راستاي  منافع ملی نقد میاخالقی و 

تعریـف   ضعیت موجـود  و و نفیِ  و هویت خود را تنها در نقدرسالت چنین روشنفکري،  .دارد در  میانِ مردم  باز نمی
خـوب و رهگشـایی   امات از اقد، موعد مقتضیدر  رو از این؛ بیند، نه سفید و سیاه و فضا را خاکستري رنگ میکند  نمی

 ،اسـت  وندانشـهر  معیشـتی و فرهنگـی و روانـیِ    بهبود وضعیتمتضمنِ  و دهد رخ میع ملیِ کشور منافراستاي که در 
    . کند استقبال می

  


