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 پذيرِ اجتناب هايِ هفاصل توان مي ها آن به توجه با كه علتي و دليل سي و يك ايراني، روشنفكرانِ اخيرِ دهه سه كارهايِ به عنايت با مقاله، اين در
 منظري از شايد را، شده ذكر موارد از برخي. است شده آورده داد، افزايش را روشنفكران مثبت تأثيرِ ضريب و كاهش، را روشنفكران و مردم بين

 را مذكور گانه يك و يس بنديِ صورت ،)است خارج مقاله اين حوصله از كه داليلي به( من اام دانست، ديگر مورد چند از اي زيرمجموعه بتوان
  . دادم تشخيص بود، متصور كه ديگر هايِ حالت از مفيدتر

  :پردازم ، ميام باور داشته ها به آن شناسي اين آسيب، كه در فرض زير پيش هشت ابتدا، به ايضاحِ

البته،  .داشته باشند اكنون دارند، چه آن از تر و موثرتر توانند در بهروزيِ جامعه خويش نقشي بسيار پررنگ روشنفكرانِ ايران مي - خستن 
  احمدي، مصطفي  رخي از كارهايِ روشنفكريِ افرادي مانند بابكب كنم و نمي ارزيابي و جدا از مردم هايِ روشنفكريِ معاصر را ناموفق كنش

  دانم. مي موفق ،را ...و ديهيمي خشايار ،ملكيان، عبدالكريم سروش

   مذكور بايد به هر دو طرف عنايت شود. فرايند شناسيِ كه در آسيب ،است و طرفهدنسبتي  مردمنسبت روشنفكران و  -دوم

   .شوند نمي گرفته نظر در جدابافته ةتافت و مردم از جدا روشنفكران -سوم

   .شود نمي تعبير انديشي تاريكبه  نبودن، روشنفكر -چهارم

  .)1(شود دوري روشنفكري به نسبت باورانه ذات تعريف از است شده سعي -پنجم

  .نماد مدرن مي پديدار يك را اين امر وجه به كاركردهاي روشنفكري،با ت -ششم

  م.ندار باور روشنفكري جريان مرگ به - هفتم 

 آخرين تا است ايستاده ديگري سوي از مردم و سو يك از ها آكادميسين و محققان و عالمان ميان مرز در« كه است  كسي روشنفكر -هشتم 
 مردم رنج و درد طريق اين از كه اين براي. بدهد انتقال مردم به فهم قابل زبان با و بگيردمتخصصان  از را بشري معارف و علوم دستاوردهاي

زندگي اجتماعي،  در ساحت است، كه روشنفكري، به معناي اقدام به دو وظيفة تقرير حقيقت و تقليل مرارت«. در واقع، )2(»بكند پيدا كاهش
يك،  :دانست از روشنفكري تلقي كرد. شايد بتوان مهمترين (و نه همه) اين آداب را عبارت توان آداب ها را مي ام به همه آنلوازمي دارد كه التز

  .)3(»تعلق به يك ايدئولوژي عدم. چهار، نقادي. سه، ورزي شكدو،  .عقالنيت

 مردم بهروزي و روشنفكرانه هاي كنش  نسبت بر، رسد يكه به نظر م )4(دليل و علتي سي و يكبه  به هشت پيش فرض گفته شده، توجهبا  حال
 :پردازم موثر است؛ مي



 ارتزاق از كارِ روشنفكري -1

كه براي جذب  اين شود، مي بزرگ آفت دچار حداقل يك ؛ددهرسد، اگر روشنفكر منبعِ ماليِ زندگيِ خويش را، كارِ روشنفكري قرار  نظر مي به
بهتر نتيجه، هماهنگ شود. در رسان است، آسيبو  روشنفكري تناسب ندارداي كه با كار ِ قواعد بازاريابي بيشتر مجبور است به درآمد/مشتري

  اساسِ آن تخصص انجام دهند.بررا متخصص شوند و ارتزاقِ خود  )discipline( علمي رشته يكروشنفكران در  خواهد بود

 مدت روشنفكري در جامعه كوتاهـ 2

 تغييرات حتيـ  تغييرات ]بسياري از[ جامعه اين در. است بوده مدت كوتاه اي جامعه اروپا درازمدت جامعه برخالف ايران«رسد كه،  نظر مي به
مدت تعريف هاي فكري بلند ان براي خود پروژههم برخي روشنفكر ،اي چنين جامعهدر  .)5(»است داشته كوتاه عمري اغلبـ  بنيادين و مهم

گيرِ  ها به شكلِ بلندمدت پي ِ آن اند، مخاطبان هاي بلندمدت تعريف نموده و هم برخي روشنفكران كه پروژه ،دان و اسيرِ روزمرگي شده كنند مين
  رو شود.  ران با مشكالت و موانع بسياري روبهفرهنگي در اي ايِ شود اصالحات اساسي و ريشه هاي مذكور نيستند. اين امر باعث مي پروژه

 زبانِ روشنفكريـ 3

   .روشنفكرانه را كاهش داده است هايِ موفقيت كنش ضريبِ ،رسد حداقل سه مورد نظر مي بهزبان  ةدر حوز

 را هاي روشنفكر حرف بايد مردمشوار. ها براي مخاطبان د است و فهمِ آنسخنانِ برخي از روشنفكران كه با ايهام، ابهام و غموض همراه  - اول
   .دانش و بينش خود را افزايش دهند تا فهم كنند

 داريوش ،يايران انروشنفكر ميان در .درونِ دنيايِ مدرن متولد شده استاز  ضعف زبانِ فارسي در بيان برخي مفاهيمِ روشنفكري كه -مدو
 تواند قابليت زبان فارسي را در بيانِ برخي از ، كه مي)6(ددار تامل قابل رويكردي فارسي، زبان سازيِ مدرن در خويش »بازِ زبان« پروژه با آشوري

   مفاهيم مذكور افزايش دهد.

توان باورهاي  با زباني غيراخالقي نمي روشن است كه و، دنباش بشر مي است كه خالف اخالقِ حقوق اژگانوبرخي زبان فارسي حاملِ  -سوم
 سروش .)7(ام پرداخته شنفكرانه)عنوانِ كنشي رو (به زنان حقوق صبغه با فارسي زبانِ اي به اصالحات از اين منظر، در مقاله .اخالقي را ترويج داد

  است. پرداخته فرهنگيـ  زباني پااليشِ دغدغه به ،دينيـ  شناختي معرفت تكثرگراييِِ منظر از و مداراجويانه مشيِ با ،)8(اي مقاله در دباغ نيز

 ـ لمپن. «»روشنفكريـ  لمپن«يعني در اين ميان، برخي از روشنفكران، براي رفعِ زبانِ دشوارِ روشنفكري، به معضلي ديگر گرفتار آمدند، 
 و نهيليسم با فكري و معرفتي لحاظ از و است گريبان به دست هويت و مشروعيت بحران با اجتماعي لحاظ به كه ست اي  پديده روشنفكري

 تر خودي و تر مردمي و بودن تر بومي درآورد، بيشتري »بازي الت« روشنفكر هرچقدر طيف اين اعتقاد به واقع در .]نگري و سطحي[ معنايي بي
مطالب، به رذيلت ة بايد توجه داشت كه فضيلت بيانِ ساد ست در ميان برخي روشنفكران ايران. ، كه آفتي)9(»است كرده ثابت را خود بودن

  برخورد سطحي و مبتذل با مطالب، تبديل نگردد.

 اصالت فرهنگ و روشنفكريـ  4

ست و بقيه مشكالت (اقتصادي و سياسي  مشكل فرهنگي ؛ترين مشكلِ يك جامعه باور است كه بزرگ و بر ايننگارنده به اصالت فرهنگ معتقد، 
اساس رهاي خود را بايد ب كه ضريب تأثيرِ خود را افزايش دهند، محور فعاليت باشند. در نتيجه، روشنفكران براي اين و...) معلولِ اين مشكل مي

  .  )10(اصالحات فرهنگي قرار دهند

 ه گفتار و كردارفاصلـ  5

 مقام( ها آن هايِ ديبنپاي با) نظر مقام( ها آن هايِ دلبستگي ديگر، عبارت . بهنيستند يبندخويش پا شود برخي از روشنفكران به سخنانِ مشاهده مي
گفتار و  بين توانند ميمل عا پنجحداقل رسد،  نظر مي به گردد. ،كه اين امر موجب كاهش ضريب تأثيرِ مثبت روشنفكران مي)11(فاصله دارد )عمل

شان بيشتر از  د كه مطلوبيتنبراي روشنفكر چيزهايِ مطلوبي وجود داشته باش كه اين ،ضعف اراده. دوم ،نخست اندزاند،بيكردارِ روشنفكر فاصله 
، زيست روشنفكرانه كر برسدوشنفنظر ر به كه ، اينتعارض داشته باشند. چهارم باهم هاي روشنفكر خودشان آرمان ،د. سومنكارِ روشنفكري باش

 مدام در حال. در واقع برخي روشنفكران كه ممنا مي» معضل خطابه«آن را  من كه ست و پنجم، مشكلي سود آن است. از بيشتر اش هزينه



كه ، شوند اء ميارض رواني چنان لحاظ از گويند، )، سخن ميسري حسن  يك( هاي خود دلبستگي ةهستند و دائماً دربار خطابه وعظ/ سخنراني/
  روند. ها نمي در عمل به سراغ انجامِ آناحتماالً،  در نتيجه، ؛دها هستن گويي در حالِ انجام آن

 آشناييِ ناكافي با سنتـ  6

هاي  مولفه شنايي مناسبي باشود برخي روشنفكران آ مشاهده مي اما نقد سنت همراه بوده است،با  پديداراين از همان ابتداي ظهور پديدار روشنفكري، 
  دهنده سنت در ايران ندارند. تشكيل

 رشدچندان  سنت درون از تجدد ظهور كرد، اما شايد بتوان گفت، در ايران سنت درون از مدرنيته غرب نكته قابل تأمل ديگر اين است كه، در
  پرداخت. سنت نقد بيرون وارد شد و به از تجددتقريباً بلكه  نكرد،

 پست مدرنيسم و روشنفكريـ 7

گشت، در نتيجه ضريب  متزلزل جامعه روشنفكري كه محصولِ عصر روشنگري بود، براي افراد كاركردهايِ هايِ ارزش ،ها مدرن  با ظهورِ پست
 كاركردهايِ هايِ  ارزش جمله از ها،  ارزش از برخي مدرن كه رجحان گرايِ پست در واقع، در شرايط نسبي كاهش يافت. نيز تأثير روشنفكران

 توفيق كمتري خواهد داشت. ،و نقادي روشنفكرانههاي مذكور  ندارد، كنشِ روشنفكران در دفاع از ارزش وجود ها  ارزش ديگر بر ري،روشنفك
عملي  به بي را روشنفكرانه دانسته شده است، كه اين نداشتن راي، روشنفكر ؛طرف بودن و عدم قضاوت مدرنيسم، بي تأثير پست براي مثال، تحت

ها، براي  مدرن شناختي و فرهنگيِ پست گراييِ معرفت نسبيت باشد و طرفدار حقيقت به بايد نسبت روشنفكر رسد نظر مي به .دخواهد كشان
  .)12(د كردنكارهاي روشنفكري مشكالت بسياري ايجاد خواه

 روشنفكران و هنرـ 8

ها با هنر مكتوب  كم است و تعامل آنجسمي و موسيقي) بسيارت وشنفكران ايراني با هنرهاي غيرمكتوب (مانند: هنرهايرسد ارتباط ر نظر مي به
تواند هم تاثير زيادي بر مردم و هم بر روشنفكران بگذارد، بهتر است  ست كه مي جا كه، هنر ابزاري تواند بيش از پيش باشد. از آن (ادبيات) مي

  تر تلقي نمايند.  جدي را روشنفكران اين ابزار كارا

 در حالِ انتشار ؛بيشتر از دستاوردهاي يكديگر استفاده نمايند )موسيقي ايران ةجامع ويژه هنر (به كران ايراني و اهاليكه، روشنف در خصوص اين
تا گفتگوهايِ  ،اي انديشي رك برگزاري همايش/ همدر حال تدا نيز ،)13(است شده منتشر آن از شماره دو كه تاكنون هستم سلسله مقاالتي

   پذيرد.مذكور بيش از پيش صورت 

شايان توجه  پردازد، به نقد فيلم مي ...و اگزيستانسيل و اخالقي هاي دغدغه و ديدگاه مفاهيم ازنيز، كه  سروش دباغ هايِ نوشتهاز همين منظر، 
  .)14(باشد مي

 روشنفكري و سلسله مراتب نيازهاـ 9

 ي ارضاء نگردند، بقيه نيازهايِ ديگر انگيزش كمي ايجاد خواهند، تا زماني كه نيازهاي زيستي قدر»مزلو« نيازهاي مراتب سلسله اساسِ هرمبر
زيستي هم براي روشنفكران و هم براي مردم با مشكالت و  ، در نتيجه اگر شرايط جامعه به سمتي رود كه برآوردنِ حداقلي از نيازهايكرد

  پاييني جلو خواهد رفت.بسيار  بازده (راندمان)هاي روشنفكري با  هاي بسياري همراه باشد، فعاليت بحران

    »آزادي از گريز« روشنفكري و ايدهـ 10
 خويش، آزادي واگذاري در مردم اشتياق اين آنگاه بپذيريم، مردم از برخي براي حداقل را )15(فروم اريك »آزاديِ از گريز« شناختيِ روان ةايد اگر
  است. طرف خطرخيز دو هر براي ،شدن مردم»پيرو«اين  كه ،كرد خواهد كمك مردم و روشنفكر ، بينمريدي و مراد رابطه ايجاد به

 گفتگو و روشنفكريـ 11

زدن فرق دارد.  گو با گپو فتگ«كنند. توجه داريم كه  گو ميو آفت ديگري كه وجود دارد اين است كه، روشنفكران با يكديگر و مردم، كم گفت
وبحث وگو با جر گفت .مندي آن است وگو هدف ترين ويژگي گفت كه مهم نست و حال آ گردي گفتاري زني و هرزه ن، در واقع نوعي پرسهزد گپ



مند هست، ولي هدف آن اثبات برتري خود بر ديگري، از راه حمله به او و دفاع از خود در برابرحمالت  بحث، البته، هدفهم فرق دارد. جرو
ند. در ا وگو با آن مواجه اندركاران گفت ت كه همه دستس مشكل عملي  له نظري يا رفع يكاوگو حل يك مس صورتي كه هدف گفت اوست، در

تر كني يا  عاي خودت را واضحشود كه تو يا مد و نقد من سبب ميشود،  ساز نقد آن سخن از سوي من مي گو، فهم سخن تو زمينهو گفت فرايند
ترتيب و با اين  شود و بدين تر آن رهنمون مي دقيقتر، و اين ايضاح مدعا يا تقويت دليل مرا به فهم عميق سخن تو و نقد  دليل خودت را قوي
سر راه بر شش مانع عاطفيميان،  دراين .)16(»شويم تر مي يا مشكل نزديك مسالهيا رفع  به حل ،همِ  دست در   گام و دست به امسير ديالكتيكي، گ

داوري، تعصب، جزم و جمود، عدم تسامح و مدارا و  شخودشيفتگي، پي« يعني :ها بسيار مهم است د كه توجه به آننوجود دار گوو موفقيت گفت
 مصداق از عاري و تهي مفهومي »مدارا درخور ناحق امر« مفهوم« كه است ممكن زماني گوو گفت اين كه، است توجه شايان .)17(»پرستي خرافه
 حرمت معناي چارچوب اين در. شود مي گر جلوه مدارا فضيلت در كه است »بودن ناحق حق« شناختن رسميت به معناي دقيقاً اين و نباشد
  .)18(»او »بودن ناحق حق« شناختن رسميت به يعني انسان، انتخاب حق به نهادن حرمت جز نيست چيزي نهايت در انساني كرامت به نهادن

طور كه كارل پوپر  تواند رهگشا باشد، همان مي و كوششِ آموختن، ها و مسائل مشترك گوها توجه به برخي دغدغهو همچنين، در اين گفت
تفاوت، همواره به داليل منطقي هاي م مختلف، يا ميان فرهنگ ]فكري[هاي  چارچوبنظريه من آن نيست كه شكاف ميان «آورد كه  مي
ر ساخت. ممكن است كه هيچ فرض مشتركي وجود نداشته باشد. توان پ من صرفاً آن است كه اين شكاف را معموالً مي ةشدني است. نظريپر
بقا، اشتراك دارند. اما  مسالههاي مختلف مردم، معموالً در مسائل زيادي، نظير  اناً ممكن است صرفاً مسائل مشترك موجود باشد. زيرا، گروهاحي

كند و نه نقيض  را تثبيت مي چارچوبمن آن است كه منطق، نه اسطوره  ةحتي به مسائل مشترك نيز ممكن است همواره حاجت نباشد. نظري
مان، و  اي به شرايط تاريخي ت خير ما، و تا اندازهزيادي به نيتا حد ز يكديگر چيز بياموزيم. موفقيت ماتوانيم كوشش كنيم كه ا ما ما ميآن را، ا

  .)19(»شود، بستگي دارد مان در آن مطرح مي مسالهموقعيت و شرايطي كه 

 و قدرت روشنفكريـ 12

همكاري داشته باشند، ولي برخي  ؛مواقع، جهت بهبود اوضاع جامعه، با قدرت حاكم بر جامعه توانند برخي روشنفكران (با حفظ مواضع خود) مي
 كه اين امر نيز ضريبكنند،  ميصدي با قدرت تعريف و هويت خود را در عدم همكاريِ صددركنند  ها استفاده نمي روشنفكران از اين فرصت

  دهد. روشنفكران را كاهش مي مثبت تأثيرِ

 ري و ترجمهروشنفكـ 13

 ها و بافت/ ا، اولويته تفاوت به دغدغه اثرات بسيار نيكويي در جامعه خواهد داشت، ولي برخي روشنفكران ترجمه را بي ،مسلم است كه ترجمه
ي خيز ديگر اين است كه، برخ كاهش خواهد داد. و امر آفت را روشنفكران مثبت تأثيرِ ضريبكه دهند،  مقصد انجام مي ساختار جامعة

  .)20(اند ترجمه را به جاي تفكر نشاندهروشنفكران، 

 روشنفكري و رويكرد تحليليـ 14

 هستند باورها و آرا مفاهيم، تركيب اهل روشنفكران از بسياري كه، است آن دهد يكي ديگر از مواردي كه ضريب تاثير روشنفكران را كاهش مي
  ها. تحليل آن اهل نه و

، ولي بسياري از روشنفكران ايران، به )2(»باشد داشته را توصيه و تبيين توصيف، مولفه سه هر بايد روشنفكر«رسد،  نظر مي از همين منظر، به
  د.ننك اي را حل نمي مسالهها،  هاي آن شوند، در نتيجه برخي از توصيف و تبيين مرحله توصيه وارد نمي

 روشنفكران كامي تلخـ 15

، رويكرد برخي )21(سپاسي. از اين منظر، علي ميراز روشنفكران، ناقضِ ثمربخشيِ كارِ روشنفكري باشد كامي و نااميديِ برخي رسد، تلخ به نظر مي
  .)22(باشد ره مورد اخير قابل تأمل مينمايد، كه دربا ست، تبيين مي»روشنگري ضد« كه »يأس روايت« بر از روشنفكران را مبتني

  دانيِ روشنفكرانچيز  همهـ 16



ها را ندارند، كه از اين  پردازند كه تخصص الزم متناسب با آن نظر درباره مواردي مياظهار رخي روشنفكران، بعضي مواقع بهه بشود ك مشاهده مي
  .)23(منظر؛ احتماالً تاثيري منفي خواهند داشت

 ها مساله روشنفكران و شبهـ 17

 اين شود كه پرداخته مي مطالبي به يعني پردازند، مي ها مساله به شبه«رسد، يكي از عيوب برخي از روشنفكران ايراني اين است كه  به نظر مي
 مسائل است، روشنفكر كه رو آن از روشنفكر، رود مي . به عبارت ديگر، انتظارنيست ما جامعه جامعه آن هستند، هم يا  جامعه مشكل اگر مطالب

بالِ كاهش باشد و از اين طريق به دن كرده فهم احواليِ جامعه خويش و اوضاع و زماني مكاني، هاي مختصه در را خودش جامعه مردم مشكالت و
  .)2(»درد و رنجِ مردم باشد

 روشنفكري و نقاديـ 18

به شكل » آداب نقد«شود كه  مردم، خود و روشنفكران ديگر. ولي برخي مواقع مشاهده مي ست. نقد يكي از كاركردهاي روشنفكري، نقادي
هم بيان با ضعفو نقاط قوت و جويي دوري شود شود، ثانياً از عيب ت مشاهده اً مهم است كه در نقد اوالً حسن نيشود. واقع مناسبي رعايت نمي

 و امري هر در خودمان و باشيم خودانديش اول«رسد، روشنفكران بايد چهار ويژگي را در خود و مردم تقويت كنند،  نظر مي در اين راه به شود. 
 فقط يعني انديشي منطقي و باشيم »انديش منطقي« دوم،. دليل بي تقليد و تعبد هرگونه نفي دقيق معناي به يعني نديشيم،ابي اي مسالههر در

 نياز كه اين عين در شما كه كند متوجه را مردم بايد روشنفكر يك. است »انديشيدن ديگري جاي در« سوم،. عقالنيت و استدالل از تبعيت
 بسيار نكتة اين و »نديشيدابي ديگري جاي در« كه داريد نياز نديشيد،اني ديگري جاي به و باشيد »انديش منطقي« و باشيد »خودانديش« داريد
 چهارم ويژگي. كنم نگاه جهان به ديگري پنجرة از و كنم ترك اي لحظه را خودم پنجرة توانم نمي من كه است اين از ناشي جمود و  جزم. ست مهمي

   .)24(»است »صداقت«

  زدگي و عوام روشنفكريـ 19
مردم  ةمردم را تعالي دهند به دنبالِ ذائق ةكه ذائق اي كه از اين لحاظ وجود دارد، اين است كه برخي از روشنفكران به جاي آن آسيبِ جدي

. ست...) ديگري (كه مشكالت از شما نيست و از گويند ها را مي كه مردم را نقد كنند، مجيز آن به جاي آن شوند. مي زدگي عوام و دچار روند، مي
و  مردم به اميد و مناسب خواهد بود، اعتماد دهد. به جايِ مصلحت مردم، به دنبالِ خوشايند مردم رفتند، تأثيرِ مثبت روشنفكران را كاهش مي

  ها شود. آن مجيزگويي ، جايگزينِها داوريِ آن

 روشنفكري فرايندجدي گرفتنِ ـ 20

از  وثر باشد، بايد هم از طرف روشنفكران و هم از طرف مخاطبان آن جدي تلقي شود. اما برخيروشنفكري در جامعه م فرايندكه  براي آن
  كنند.  كه بايد براي اين امور وقت و هزينه و... صرف نمي ناز مردم چندا روشنفكران و بخشي

 روشنفكران و ضعف اخالقيـ 21

نقادي  ادعايِكه  ،عميقي دچار هستند كه بسياري از مردم عادي خالقيِا هايِ شود كه به ضعف رخي روشنفكران، هويدا مينشيني با ب در هم
  دهد. اين امر ضريب تأثير آن روشنفكران را كاهش مي ؛ها دچار نيستند ندارند، به آنهم اجتماعي را  فرهنگي و اصالحِ

  بودنِ روشنفكران دسترس درـ 22
 نه هستند، ها آن خادم كه دهند نشان مردم به بايد روشنفكرانترس باشند. خواهند در جامعه موثر باشند، بايد در دس اگر روشنفكران مي

   .ها آن مخدوم

 اجتماعي و فرهنگي نهادهاي كمبودـ 23

باشند و  از لحاظ كميت كم ميهم كنند  ميروشنفكران و مردم را برقرار  گويِو اجتماعي كه ارتباط و گفت و فرهنگي در جامعه ايران، نهادهاي
  ها از لحاظ كيفيت، وضعيت مناسبي ندارند. از آنبسياري هم 



 گرايانه عمل و گرايانه واقع رويكردـ 24

  ها بيافزايد. تواند بر ضريب موفقيت آن آبادي، مي  ناكجا هايِ وعده از ها دوري آن و روشنفكران گرايانةِ عمل و گرايانه رسد، مشي واقع نظر مي به

 انهو كنش روشنفكر تربيتو يماصول تعلـ 25

رسان  توانند ياري اصولِ تعليم و تربيت مي صورت ، در اينها توسط مردم با فهمِ آن باشدمتناسب  كارِ روشنفكرانموفقيت روشن است كه، اگر 
  اند. بهره بي اصول  آن گيريِ كار به بسياري از روشنفكران از البته باشند، كه

 ورزي روشنفكري و فلسفهـ 26

 هم و باشند »اصيل زندگي« پيِ عمالً، و نظراً روشنفكران، هم كه كارهايِ روشنفكري با موفقيت انجام شود، بايد براي آن ،رسد نظر مي به
 دست به ورزي فلسفهِ رهگذر از كه گفت توان مي ،»اصيل زندگي« درباره. برگزينند را »اصيل زندگي« تا نمايند ياري و تشويق را خود مخاطبانِ

 اهميت داراي ورزي فلسفه فرايند منظر، اين از كه داريم توجه و. دارد بسيار تفاوت داني، فلسفه با ورزي فلسفه كه است روشن و آمد، خواهد
 ورزي فلسفه به نياز يفرايند چنين به شدن وارد براي و كند مي عمل خودِ  فهم مبناي بر فقط انسان »اصيل زندگي« در. آن وردهفرا نه و است
 تمام بلكه باشد؛ نمي است جامعه افراد از بخشي ويژة كه خاص ديسيپلينِ يك در تخصص و آكادميك كارِ معنايِ به ورزي فلسفه اين. باشد مي
 و آورند روي ورزي فلسفه به هستند مجبور گيرند، قرار »اصيل زندگي«ِ فرايند در كه آن براي متفاوت، هاي توانايي و تحصيالت با جامعه افراد
  .)25()خويش امكانات به توجه با البته( كنند بنا را خويشِ فكريِ نظام

 روشنفكري و مراد بودنـ 27

ها، گفتارها و كردارهايِ خود و   ست، و روشنفكران بايد باورها، احساسات، خواسته نِ روشنفكر، ناقضِ كارِ روشنفكريروشن است كه مراد شد
براي جامعه تواند  ميد، قرار نگيرشكني  ، رسمِ بترويكرد روشنفكريراه اگر همديگران را به سمتي ببرند كه نه خود بت شوند و نه ديگران. 

  . روشنفكر قبله هيچ جمعي نبايد بشود.باشدخطرخيز 

 تصور مردم از روشنفكريـ 28

ي مثال، بسياري از تواند آفت كاركرد روشنفكر گردد. برا ست، و اين تصور ناموجه مي اي در بسياري مواقع، تصور مردم از روشنفكر، تصور ناموجه
اگر  دانند، كه تصوراتي رهزن است. هرزه يا دارايِ ظاهري خاص/متفاوت را روشنفكر مييا  مرج طلبو قضاوت يا هرج ن فرد متجدد يا بيجوانا

 حِ آن را دارند، داشتهاي كه قصد اصال توانند فهمِ مطابق واقعي از جامعه نزديك برقرار نكنند، نمي يتماس »جامعه روزمره زندگي«روشنفكران با 
  رده و ناكام خواهند ماند.در توهم حركت كها اطالع كافي نداشته، و  آن از مشخصات (از جمله تصورات) باشند، در نتيجه

 روشنفكري و اومانيسمـ 29

خصوص، سخنِ  . در اينست كريروشنف ناپدير از كارِ گرايي، بخشي جدايي انسان از حديرسد،  نظر مي بهتوجه به كاركاردهايِ روشنفكري، با
 نگران دل نه و فرهنگ نگران دل نه تمدن، نگران دل نه تجدد، نگران دل نه م،ا سنت نگران دل نه من«مشهورِ مصطفي ملكيان بسيار گوياست كه، 

  .)26(» روند يم و برند مي رنج آيند، مي كه هستم  داري خون و گوشت هاي انسان نگران دل من. قبيل اين از انتزاعي امرِ هيچ

 هاي مشترك روشنفكري و انجام پروژهـ 30

ر جامعه ايران، روشنفكراني د اما ،افزايي و افزايش ضريب تأثيرِ كارهايِ روشنفكري شود تواند باعث هم هاي روشنفكرانه، مي انجام مشترك پروژه
، بلكه بسياري از روشنفكران حتي حاضر نيستند به كم استشده، بسيار دوينت  ِمشترك ا كارتنه باشند. نه اندك مي بسيار ؛دهندمشترك انجام  هم كاركه با

اند، بسياري از روشنفكران  گام برداشته اگر در موضوع الف ده روشنفكر، دهمثالً  يكديگر بيافزايند،  فكريِ  هايِ و بر پروژه كارهايِ يكديگر ارجاع دهند،
گونه  ند اينخواه اضافه نمايند، بلكه مي يفكرا بردارند و يك گام به يك پروژة ر يازدهمخواهند گامِ  ها مي خواهند نشان دهند كه آن نمي

  اند. ميهن برداشته گام را خود، بدونِ استفاده از دستاوردهايِ روشنفكرانِ هم بنمايند كه هر يازده

 جامعه روزمره روشنفكران و مشكالت زندگيـ 31



كه اگر اند،  جامعه اختصاص داده  روزمره  زندگيِ د كمي از كاركارد خويش را به پرداختن به مشكالتدرص ؛رسد، بسياري از روشنفكران نظر مي به
موضوعاتي،   برخي از چنين بهست كه  روشنفكريميان، آرش نراقي،   اين خويش را افرايش خواهند داد. در تأثيرِ  بپردازند، ضريبها  به اين موضوع بيشتر

  .)27(»خيانت در روابط زناشويي« نندما پرداخته است،نيكي  به

توان  ميگفته شد توجه نمايند،  موردي كه در باال 31به ؛پيش از  ش، بيها آن  ايران و مخاطبانِ  چه روشنفكرانِ رسد، چنان نظر مي بهدر پايان، 
سه دهه گذشته عمل نمايد، و فاصله  تر از ، موفقاست جامعه بهروزي) كافي نه البته و( الزم شرط كه ،روشنفكري نهادداشت كه  انتظار

  تري گردد. تر و ارزشمند تر، خوش هاي خوب تر شود، و جامعه ايران دارايِ مولفه بين مردم و روشنفكران كم پذيرِ اجتناب
  

 با و است، شده نوشته »مردم منا به مخاطبي با فهمي هم از روشنفكري نحو پرهيز چرايي« موضوعِ درباره ،»نافه« مجله محترم سردبير دعوت به مقاله *اين
 و روشنفكرانه هايِ كنش نسبت شناسانة آسيب بررسي بهمن  شود، بررسي مذكور موضوعِ مختلف ابعاد نامه ويژه اين در است گرديده مقرر كه اين به توجه

  ام. پرداخته مردم بهروزي
مند  مرا از نقدونظر و لطف خويش بهره و خواندند، را آن نويسِ پيش ،عزيز حكاك مهسا آقاي دكتر سروش دباغ و خانمهمچنين، پيش از انتشارِ اين مقاله، 

 مشاهده مقاله در هايي كاستي اگر پس ام، نكرده لحاظ نوشته اين در را دريافتي نقدونظرهايِ از بخشي. سپاسگزارم ايشان بسيار مهر و توجه از نمودند،
  .باشد مي عهده نگارنده به تماماً ها آن شود، مسئوليت مي
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 .شود مراجعه »فلسفي شناسي انسان«ِ گفتارهاي درس نهم جلسة به نمونه، براي. هستم ملكيان مصطفي وامدار ار »پايبندي« و »دلبستگي«ِ  تعبيراتـ 11

 :زير كتاب در موجود شود، مراجعه پوپر كارل خواندنيِ نوشته به ، براي نمونه،گرايي نسبي نقد درخصوصـ 12

   .125 تا 83 صفحات ،1379، نو طرح پايا، علي ترجمه پوپر، كارل عقالنيت، و علم از دفاع در: چارچوب اسطورهـ 
  :دارد »فرهنگ گرايي نسبيت« بر خواندني نقدي نراقي، آرش نين،چهم



  .43 تا 31 صفحات ،1388 معاصر، نگاه نراقي، آرش بشر، حقوق اخالق ـ
  : شود ير مراجعه، به توضيح سروش دباغ در كتاب زشناختي معرفت و شناختي وجود هاي گرايي نسبي تفاوت درباره نيز 

  .71تا  68،  صفحات 1389صراط،  دباغ، سروش در باب روشنفكري ديني و اخالق،ـ 
  است، يعني: شده منتشر مقاالت سلسله اين از شماره دو تاكنونـ 14
  .1392 ،92 بخارا افراسيابي، نيما هند، كالسيك موسيقي و معنويت براي اي واره طرحـ 
  . 1392 نيلوفر، فرهنگي سايت  افراسيابي، نيما ،)2( شرقي كالسيك هاي موسيقي و معنويت براي اي واره طرحـ 
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  شود. منتشر آينده نزديك در نيز )5تا  3هاي  (شماره واره اين طرح از ديگر شماره سه كه است اميد و

  :مراجعه شود» جدايي نادر از سيمين«بر فيلم قابل تأملِ سروش دباغ  براي مثال به نقدـ 15
  .1390 ،83 ، شمارهشهروند مجله دباغ، سروش، اخالق خنايفرا و عدالت تنگناي ـ

  پرداخته است: »گذشته« نقد فيلم به )،اخالق فلسفه منظر ازطرح شده در اين مقاله ( با دغدغهو در مقاله زير، نگارنده نيز، 
  .1392 مرداد 23 بهار، وجدان شرمگين و گذشته، نيما افراسيابي، روزنامهـ 

  .1387 مرواريد، انتشارات فوالدوند، اهللا عزت ترجمه فروم، اريك آزادي، از گريزـ 16
  .130 تا 128 صفحات ،1381 معاصر، نگاه ملكيان، مصطفي رهايي، به راهيـ 17 

 .144 تا 142 صفحات همان،ـ 18

  .102 و 101 ،92 صفحات ،1392 معاصر، نگاه نراقي، آرش مدنيت، و مداراـ 19
 .90 صفحه ،1379 نو، طرح پايا، علي ترجمه پوپر، كارل عقالنيت، و علم از دفاع در: چارچوب اسطورهـ 20

 : است شده مطرح زير كتاب در مدعا اينـ 21

   .13 صفحه نو، طرح فرهادپور، مراد مدرن، تفكر درباب تأمالتي: افسرده عقلـ 
  : است پرداخته آن نقد به زير كتاب در نيز  دباغ سروش و
  .59 تا 43 ص ،1390 كوير، انتشارات اغ،دب سروش حزن، موزون ترنمـ 

 .124 تا 103 و 70 تا 45 صفحات ،1387 توسعه، نشر مخبر، عباس ترجمه ميرسپاسي، علي اميد، و يأس هاي روايت: ايران روشنفكرانـ 22

 افزايش جهت را ست»روشنگري ضد« كه »يأس روايت« به نسبت تأمل ولي نيست دل هم ميرسپاسي سوي از شده طرح موارد تمامي با نگارنده هرچندـ 23
 داند. مي رهگشا روشنفكران، تأثير ضريب

 .)1369، شود (سخنراني در دانشگاه بركلي دقت ايراني، كالسيك موسيقي و حافظ ديوان تصحيح درباره شاملو احمد نظرات به نمونه برايـ 24

 .1380 تير 3 نوروز، هروزنام ملكيان، مصطفي روشنفكر؟، كدام به نياز روشنفكر، به نيازـ 25

 مراجعه زير هاي نوشته به نمونه براي است؛ ملكيان مصطفي باشد، مي اهميت با بسيار ايشان فكري نظام در »اصيل زندگي« كه انديشمنداني از يكيـ 26
 : شود

  .1381 ،16و 15 هاي ، شمارهمتين نامه پژوهشمجله   ملكيان، مصطفي دليل، مطالبه و اصيل زندگيـ 
    .1392 ،99 ، شمارهنو نگاه مجله ملكيان، مصطفي زندگي، در فلسفه يرتأثـ 
  .1383 آبان 14 ايران، روزنامه ملكيان، مصطفي معنوي، انسان هاي نشانهـ 

 .1389 تهران، دانشگاه ملكيان، مصطفي سال، ده از بعد معنويت و عقالنيت سخنرانيِـ 27

 .169 تا 161 فحاتص معاصر، نگاه نراقي، آرش مدنيت، و مداراـ 28

 


