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   بيدار  روشنفكر به مثابه چشم
  ده زا ، فرهاد قربانمهدي رعنايي

 و يني ديدر باب روشنفکر يعني خواهم با اشاره به عنوان کتاب شما ين مي پرسش آغاز در مقام دکتر،ي آقاجناب
  .ا شومي شما جوي به طور خاص با مقوله اخالق را در آرايني ديروشنفکر به طور عام و ي نسبت روشنفکراخالق

 ياشاره شده ، تمرکز اصلهم طور که در مقدمه کتاب همان. ان کنمين کتاب بي در مورد عنوان ايحي توضاستالزم 
 به  راجع؛ اما حد نفسه، و سپس درباره اخالقي فيني دينخست روشنفکر. ن کتاب در مورد دو موضوع استيا

ن يرامون رابطه دي پالبته.  در کتاب گنجانده نشده استيا مصاحبه مستقلي و اخالق مقاله يني دين روشنفکريرابطه ب
 وون يزاسيان سکوالري نسبت و رابطه من مفهوم،يا نبودن اي، متناقض بودن يني ديراجع به مفهوم روشنفکر ، اخالقو

است، يلت و سي اعم از رابطه فضيمقاالت مستقل اخالق . است ارائه شدهي مباحثيني ديسم با روشنفکريسکوالر
 مستقل و مستوفا به مقوله يبه نحو  اخالق،منظر از يينمايسلمي فدو ينقد و بررس لت وي بر فضيمبتن ي اخالقستنيز

ود  بوده و ذهن مرا به خود مشغول کرده است، در خين موضوع که از قضا موضوع جذابياما خود ا. اخالق پرداخته
 يعني ، متاخريني دي به نظر من روشنفکردر مقام پاسخ به سوال شما و فارغ از مطالب کتاب . ندارديکتاب عنوان

د بتوان ي شاي که در سنت اسالم، با اخالق سکوالرير، نسبتيست و پنج سال اخي ب در حدوديني ديان روشنفکريجر
  .  متقدم وجود نداشته استيني ديکر هم دارد، برقرار کرده که در روشنفيگفت نسب نامه معتزل

 فراتر از آن، يد و در سطحي کني ميابيچگونه ارزرا است و ساختار قدرت ي با نهاد سينيشما رابطه روشنفکر د
  ؟دي داني مي خاص را تا چه اخالقياسيان سيک جريک ي، به روشنفکر ارگانينيل شدن روشنفکر ديتبد

 يا شخص خاصي حزب ي خاص برايروشنفکر موظف به اتخاذ مواضعن معنا که شخص يبه ا ،کيروشنفکر ارگان
اگر . ستي ني به حزب خاصوابستهن است که روشنفکر ي ما ايفهم کل. کال باشدير پارادوکسيک تعبيد يشاباشد، 

 يگريان کند، امر دي بي از مواضع را به خوشامد و بدآمد حزبين باشد که روشنفکر موظف است پاره ايمراد ما ا



ست درباره آن چه که در ي بايجه برسد که اخالقا مين نتي به اي اما اگر فرد روشنفکر شخصا به لحاظ اخالق.است
. ندارد يبا کار روشنفکر ي االصول به نظر من منافاتي گذرد اتخاذ موضع کند، علي مشي خورامونيجامعه پ

 ي عصر خود اعالم موضع مياسيرد اتفاقات س در مويا چامسکيپر و، راسل، پ کامو،رت مانند ساريهمانگونه که افراد
ن يل فرد در مورد ايزان موجه بودن دليد ميالبته با.  سپتامبر۱۱تنام و ي گرفته تا جنگ و۶۸ ي از اتفاقات ماه م؛کردند

 اتخاذ خوبست ي عمومي سطح آگاهيکه در جهت ارتقاپندارد اگر روشنفکر . مي مورد مداقه قرار دهرااتخاذ نظر 
 ير شما فرديست که به تعبين معنا نين لزوما به اياما ا.  در نظر گرفتي اخالقي توان آن را امري، مکند يسايموضع س

 به ، مختلفيها برقرار کرن رابطه با نهاد وبا جامعهداشتن ث روشنفکر بودن و تعامل ي صرفا از حباشد بلکهک يارگان
  . ديموضع نما تواند اتخاذ يمک ارگان، ي از ي نه بخش وک شخصيمثابه 

  ر؟يا خيد ي نامي اخالقيک را فردين است که امکان دارد روشنفکر ارگانيجناب دکتر مشخصا پرسش من ا

  ؟قا به چه معنايدقک يارگان

 کارگزار قدرت در جهت  بهان قدرت شده وي که وارد جري فرديعني، کنديان مي بيآن معنا که گرامشبه 
  .ل شوديتبدن  حاکمات اقدامايهي نظام توجيصورتبند

  .است شوديد وارد سي نباي رسمبه طور  رسدينظر مبه 

  د؟يري پذيرا مقدرت  يصله از گفتمان رسمپس ضرورت حفظ فا

ضرورت . ست حفظ شودي بايمباشند  که در راس امور هستند از دوستان روشنفکر ي اگر کسانيحت ،ن فاصلهيا
ن استقالل حفظ  نشود، فرد روشنفکر وارد ياگر ا.  استير ضروي اتخاذ مواضع روشنفکرانه امريفظ استقالل براح
جاست که نيدر ا.  شوديمل يتبدک حزب يدئولوگ يابه  و سپس ياسيک فعال سيبه ج ي که به تدرشودي ميريمس
 در من. ازمند تحزب استي ني به هر حال جامعه مدند به خاطر داشت کهي باالبته . شودي خارج ميروشنفکر حوزهاز 

 داريد چشم بيروشنفکر با. گرميکديگوناگون از  اتيثيک ساحات و حيم بلکه در مقام تفکستي نن امريا فيخفتمقام 
  .جامعه باشد



ن ين که چنيا ايد ي داني ميضرور ياسي با نهاد سيني ديرا صرفا در مورد رابطه روشنفکرگرفتن ن فاصله يا شما ايآ
شناسان از  که جامعهيي، به معناني دگر، و به طور خاص نهادي ديها با نهاديني را در مورد رابطه روشنفکر ديتيوضع

 عام ين به معناي وارد مقوله دفاع از نهاد دينيگر اگر روشنفکر دي؟ به عبارت دديدانيالزم مز ين کنند،ينهاد مراد م
  ر؟يا خي بر آن وارد کرد يرادي اي توان به لحاظ اخالقيآن شود، م

 باشد يعقالن قواعد  بهل بوده و ملتزمي که قادر به اقامه دليدام باشد، ماص روشنفکرشخاگر مراد شما معتقدات 
ا جامعه ي ي، عرفاني، فلسفيکالم مباحث باب در  توانديروشنفکر م يدر عرصه عموم. ال است از اشکيعار

   . نباشدآن وارد  بر يرادي ال اقامه کندياتش دلي مدعله کوشد يم که باور مند بوده و ي به مثابه فرديشناخت

  ست؟ي در تضاد نيفه روشنفکريک مجموعه اعتقادات خاص به نظر شما با وظيالتزام به 

ر يآن گاه موضع او غرد، ير باوراننده مدد بگي غيروهاياگر از ن. ريخ کند، ي مات اقامهيله مدع يلي که دليمادام
  .موجه است

   است؟يي استعاليروهايمنظور شما مدد گرفتن از ن

 آن يياگر مراد شما از استعال. جانات مردم استي هدات، مسلمات،احساسات، عواطف وه بر مشهوير منظورم تکشتيب
 آنها اقامه کند، خواه ما با ي برايليزک مربوط است، اگر به آنها اعتقاد داشته باشد و بتواند دلي به متاف باشد کهيزيچ

 معرفت بخش يروهاير از نياما اگر غ.  هم انجام دهدير، ممکن است کار روشنفکميباشا نيم يموضعش موافق باش
 خود پنهان کند و مخاطب يان قوي، ضعف استدالل خود را در پس فن بيان قوي از فن بيردارا با برخوي ،رديمدد بگ

ن ي ايل با اموري که نقصان دليي آنجا. استير اخالقيغاو ن صورت کار ير قرار دهد، در ايرا عامال و عامدا تحت تاث
  . ردي گي فاصله ميار و بار روشنفکرق تر از کي دقيريا به تعبي ي روشنفکر شود فرد ازي پوشش داده مينيچن

  .ني از ديدر مورد قسمت دوم سوال چطور؟ منظور در رابطه با قرائت رسم

کر فوشنممکن است ر.  را مطالعه کردمسئله يد به صورت مورديست، باين مورد در همه جا صادق نياز آنجا که ا
 اقامه کند يليبه عنوان مثال اگر دل.  جلوه کندين امر موجهي از ديق آن قرائت رسم داشته باشد که مطابيلي دلينيد

 وآن را رفتيد به توان سخن او را پذيان است، شاين مآال به نفع متدي از دين باور معتقد باشد که قرائت رسميو به ا



 ي تجربينيهرچند ممکن است شما به نحو پس. ستي نيني ديبا روشنفکر ضرورتا در منافات يعني.  دانستياخالق
 ي توان تناقضين است که ضرورتا نمياما سخن من ا. ستندي ن امرنيل به ائد که عموم روشنفکرها قايي بگويخيتار
  .دا کرديان آنها پيم

   نفوذ در ساختار قدرت باشد؟ين رابطه اي چنيجه منطقي اگر نتيحت

د فاصله خود را با قدرت حفظ يروشنفکر همواره با.  آن متفاوت استيج عمليبا آثار و نتا يبحث و فحص نظر
ن ي ايار خوب برايمثال بس.  دهدي خود را از دست ميفه روشنفکري شود وظي که وارد قدرت ميزانيو به ما .کند

 يرا به عنوان فردو ا. رضا خان شدر ينخست وز است که ي فروغيخ معاصر ما مرحوم محمد عليموضوع در تار
، با  اوستيحاصل تالش فکر دکارت گفتار در روش  و ترجمه کتابر حکمت در اروپايسکتاب  ؛مي شناسيعالم م

 مثل جالل آل ي شمسي هجر۵۰ و ۴۰ دهه يچه روشنفکر از نوع روشنفکر. دي توان او را روشنفکر نامين حال نميا
 که ي شمسي هجر۸۰و ۷۰ و ۶۰ت اند، و چه در روشنفکران دهه ز با حکوميا در ستي که قويعتياحمد و مرحوم شر

ن طرف ي به ا۸۰ و ۷۰ن از دهه يهر چند در مغرب زم.  با حکومت ندارنديز چنداني داشته و ستيکرد متفاوت تريرو
. مي کانت نداريل مارکس و ولتر و حتي از قبيگر روشنفکرانيو دم يا بوده يان روشنفکري در جريما شاهد افول

 و به لحاظ يشتي معاز نظر يعيوس ارتباط ي است چون اگر فردي روشنفکران از قدرت نکته مهميشگيصله همفا
  . رودين مي از باواستقالل ت داشته باشد، يقدرت با حاکم

 يآقا.  در ارتباط دانستيني ديان راجع به روشنفکري ملکي با نقد شما به نظر آقاين بحث را بتوان به نوعيد ايشا
ن يندار بودن در اين است که فرد طالب استدالل باشد و جوهره دي معتقدند که جوهره روشنفکر بودن در اانيملک

عالوه بر  گر ي دي مولفه هايد که برخياما شما معتقد.  داندي را هم ناسازگار مدون ياست که فرد تعبد داشته باشد و ا
 ي روشنفکريبراچه  ،يا توان ذات و جوهرهينم نظر من بههر چند . ل هستندين امر دخي که ذکر شد در اييهامولفه
تعبد   و استالزمه روشنفکر بودنکنم استدالل يتصور م اما در هر صورت ،ندار بودن در نظر گرفتيد يوچه برا
   خود را دنبال کند؟ي تواند روش استداللي که تعبد داشته باشد، ميشنفکرروا يآ .ينداريالزمه د

ان ي ملکيشات آقايدر فرما. ر گنجانده امي کتاب اخي ها از مصاحبهيکي است که در يردشان همان موايجواب ا
ر ذات را يشان تعبيست که اين نيمنظور من ا. ته استين و جوهره مدرنيد بحث از جوهره تديهمانطور که اشاره کرد



 هک تعبد و مدرن بودنمقاله آن  در  کهيحي کردند، به توضيشان بحث از سنخ آرماني که اييبه کار بردند اما در جا
من در مقاله دو گونه . انه انجام دادير ذات گراي توان تعبي، م است، آمدهه شد منتشري، امر متعاليامر اخالقدر کتاب 

بحث ضرورت بحث کردم، چون مهم درباره . يني پسي و هم استدالل هاينيشي پياستدالل کردم، هم استدالل ها
به . ستمين بحث ني در مقام ادامه ادر حال حاضر بر تعبد است که ي مبتنينداري ضرورتا دن بوده کهيشان اير ايتعب
 ي به ما ميخي تاري تجربيني نگاه پسن وجود ياما با اات است، يست بلکه بحث ذاتي نحث ذاتک معنا هرچند بي

 تعبد يعنيک مولفه ي بر ي مبتندا کرده صرفاي پ و ظهورخ بروزيا اسالم در تاريت يحين مسيد که آنچه به عنوان ديگو
 يي تنهايالبته بعد از آن نقد، دوست من آقا. ن و فالسفه حضور داشتند و هم عرفايدر سنت ما هم متکلم. نبوده است

 چون صادق است و رمي پذي را مينا هم گفته بود که معاد جسماني سي به من نوشتند و عنوان کردند که ابوعلينقد
 يچون بحث ما مصداق. رفته استي را پذينجا متعبدانه معاد جسمانين در اي و بنابراسترسول صادق مصدق گفته ا

 مثال نبرني و سوئگيا راجرتريک ينگا، جان هيمانند پلنتن معاصريدلسوفان ي في کنم که از برخياست، تالش م
ز آثارشان را يام و ن مورد بحث کردهني در ا–نگا ي البته به جز پلنت– که نام بردم ي؛ من با تمام افرادان کنمي را بييها

 يک را متعبد به معناي مانند جان هي توان فردي ميمثال به سخت .ن از مواضعشان آگاه هستميام و بنابرامطالعه کرده
 کند ي ميسع او د که ي کنيد مالحظه ميريشان را در نظر بگيا بعد پنجماگر کتاب . نداران دانستيمورد نظرعموم د

در مورد صدق و نجا يدر امن . ارائه دهدرامون ما ي ساحات پي ورايگري بر وجود ساحت ديرا مبن ييهااستدل
اگر .  استي کنم بلکه بحث من روش شناختي نمقضاوتک ي مثل جان هي فردي شناختمعرفتت ي و حجکذب

شان فرموده يه اک همانطور ، گفته است»ج« ل کهين دليتنها به ا است »ب« »الف«م يريبپذن باشد که يمراد ما از تعبد ا
 يريبه تعب.  چه باشدن بحثشاجهينتن که ي فارغ از ا، متعبد انگاشترا بتوانک ي مثل هي کنم کسانيمن گمانبودند، 

خ بروز و ي تعبد باشد که در طول تارينداريک مولفه ديپس اگر . آوردهند است نه فريگر بحث من ناظر به فرايد
دا کرده يا عرفا بروز و ظهور پين و فالسفه ي را که نزد متکلميگري تر مولفه ديحو اقل به نکنميتالش مظهور کرده، 

 که در نظر گرفت ي توان به عنوان کساني را مي سنت خراساني خصوصا عرفا، عرفابه عنوان مثال. ان کنميب
نداران تجربت ير سروش دي که به تعب،ميري را در نظر بگيمولو  ويزياگر شمس تبر. ستي بر تعبد نيشان مبتنينداريد

م، بلکه به ي متعبدانه ندارينداريست که ما دين نيالبته منظور من ا. متعبد انگاشت توان ينمها را آنش بودند، ياند
 آن يه باور من حکم کل شود، بي ميداران صورتبدنيه است و مشتمل بر همه ديون اگر گزاره موجبه کلير منطقيتعب
نگا که يگ و پلنتي تر،کي مانند هينان کنونيان متدي هم در م.دارد ي نقض تجربيمثال ها تواند موجه باشد چون ينم



 که از تعبد مراد يير متعبد در معنايان افراد غيم، و هم در مي انگاريا ما آنها را مدرن مي دانند يشتن را مدرن ميخو
 ي که کسانيمادام.  شوديل نقض مي قبني از اين بودن در موارديان متعبد بودن و متدي ميرابطه ضرور. مي کنيم

 انگارند، يمن يا متدي يحي، خود را مسدارد يترر ارتدوکسيغ نگا مواضينسبت به پلنت که ،کيا هينگا يمانند پلنت
شان مراد از تعبد آن باشد و ياگر بنا بر تصور ا. ميره حذف کنين دايم و از اين نداني ماند که او را متدي نمي باقيليدل

  .  شوديه نقض مين باشد، آن موجبه کلين ايز تدمراد ا

 طلب استدالل است اما ي مسلما مستلزم تالش فرد برايد که روشنفکريفت که هر چند شما معتقدگ توان يپس م
  .ستي کند نيان مراد مي ملکي که آقايي مستلزم تعبد  به آن معناينداريضرورتا د

هر «م که يان کنيک گزاره موجبه بي به عنوان  کهين معني، به ا و مصادف بودن باشدي بحث رابطه ضرور،اگر بحث
 يگريصورت دن بحث را به ي توان ايالبته م. افتي ي نقضيهاتوان مثالي کنم مي، تصور م» متعبد استينداريد

 مطرحد راجع به مقوله ضرورت ي جديليک تحليزي پرداخت که در متافيبه بحث در باب مسائل يعني، مطرح ساخت
 که يان مسائل در اصل مقالهيستم و بحث مستوفا راجع به اين مسئله نيح اينجا در مقام توضي البته من در اشود کهيم

 داشته که من ييرت هاي بصشاني ا بحثد گفتيبان حال ي در ع. آمده، صورت گرفته استي امر متعاليامر اخالقدر 
د يست قيبا يمکنم يگمان م و رفت گيتر در نظر مي حداقلمدعا راد يباشان ي کنم که اي متصورستم اما يمنکر آن ن

  .  وارد کردشانينظر ا بر ييها

لم را به دو بخش قبل و يک معنا فيشما به .  استي به درباره الي اخالقينگاه کتاب شما، ي هامقاله از يکيعنوان 
کل ممکن، شکننده بودن نظم موجود ن شي به بهتريد شدن الي ناپديماجرا. دي کنيم مي تقسيد شدن اليبعد از ناپد
 ي ناگهانيدگي، از هم پاشييويژه با خوانش بوردين مقوله، به وي به ايکرد جامعه شناختيرو.  دهنديرا نشان م
کرد فلسفه اخالق را ي با روير جنابعاليتعب.  دهدي نسبت مي طبقه متوسط شهريواره ها را به عادتي اخالقيمرزها
 يدگين از هم پاشين تفاوت که شما اي به اخالق دانست، با ايکرد جامعه شناختيک به روي نزديبه نوع توان يهم م
  انه از برداشت شما داشت؟ير ذات گراي توان تعبيا ميآ. ديث انسان بودن او نسبت داده اي را به انسان، از حيناگهان

  



 ي توان داوريد که مياما توجه کن. ندارم به ذات ي و اعتقاد هستمستينالي نوميد اشاره کنم که من به لحاظ فلسفياب
 است که تاکنون از انسان ها يي که ما به االشتراک رفتارهاي توان در مورد امريم.  داشتيخيتار-ي تجربينيپس
 يخي تاري، داوريتجرب-ينيپسبلکه به نحو انه دارد، ين ذات گرايت و ضرورت که طنيد کليده شده، آن هم نه با قيد

 است که من و شما با آنها مواجه شده يو رمانلم يفهزاران  از يکيلم تنها ين فيد توجه داشت که اي باضمنا. انجام داد
 که ي نکته اخالقاتفاقا. ده شده استير کشي به تصوين مطلب بوده که به نظرم به خوبيلم هميبرداشت من از ف. ميا

ن روابط شکننده، يبه نظر من ا.  شودي مشاهده ملمي از فيگري ديلم بلکه در جايد نه درآن قسمت فيشما اشاره کرد
 ها يشتر ناظر به ناتواني دانم که بي مين معنا آن را فاقد بار اخالقيبه ا. لم بودي فيستانسيبازتاب دهنده نکته اگز

ان يب ي اجتماعي برساخت هاراجع به شما  کهيانکته تر بحث من راجع به ير فنيبه تعب.  بشر استيت هايومحدود
 در ياتين مقتضين بوده که انسان ها چني سخن من ا.ي و نه به شرط ش استنه به شرط ال؛ البشرط استد، يکرد
 يني توان آن را نگاه پسي بود که ميزيشتر ناظر بر چيانه نبود بلکه بينگاه من ذات گرا.  دارنديجهان-ني ايزندگ
من .  دانستندي متکلفانه از داستان مي را قرائتي الي پس از خواندن آن مقاله خودکشي برخالبته. دي ناميخيتار-يتجرب

همانطور .  داشتيرين تعبي توان چنين باورم که ميلم هم قابل مشاهده است، بر اي که در خود فيبا اشاره به شواهد
ده شده ير کشي در جامعه مدرن به تصوي طبقه متوسط شهري از زندگيم، برشيني بيلم مين فيان اين جريکه در ا

 ما نشان داده ي از ساحات وجوديلم پاره اين فيدر ا.  انسان مدرن را به همراه دارديستانسي اگزيکه دغدغه هااست 
ت يناظر به ماهشتر يبم اما منظور من ين خودمان ارجاع دهي برقرار بيممکن است آن را به نظم ساختار. شده است
عت يطب ري توان آن را تعبيق تر مي دقينه باشد، با نگاهاين ذات گرايت دربردارنده طنير ماهي اگر تعبيحت. بشر است

 در يجيکرد آثار و نتاين رويهرچند اتخاذ ا.  کنمي را مراد مي بحث انسان شناختينجا  به گونه ايدر ا. ديبشر نام
نکته .  نداشته استيلم صبغه اخالقين قسمت از فيساحت اخالق به همراه دارد اما بحث من اوال و بالذات در ا

 نامزد ،يبا ال) يفته فراهانيگلش(ده ي سپ گردد که در آن رفتاريلم برميشتر به آن قسمت از فيلم به نظر من بي فياخالق
به عنوان .  بودي مهم فلسفي مولفه هاي برخيلم حاوين في ا،در واقع به تصور من.  شوديگران نشان داده مي و ديال

  اشاره کرد"ان استي پاي بيک تلخيان تلخ بهتر از يک پاي"ا عبارت ي يپرداختن به مقوله خودکشتوان به يمنمونه 
لم ين في ايحت. ان باشدي پاي بين تلخي او از ايي و رهاي الي خودکشيا بري منطقيهي تواند توجيکه به باور من م

ن ي ابا. د خود کارگردان نباشديين مسائل مورد تاي است، هر چند ممکن است ا هميستيني فمي مولفه هايحاو
 که در مقاله هم به آن اشاره يي، البته به معنادانست يستيني فميلمي را فيد درباره اليرسد باي، به نظر ميدنصورتب



-يستانسيشتر ناظر به صبغه اگزي ب مورد نظر شماياما نکته.  کنديدا مي هم پيصبغه اخالقلم يفن جا يدر ا. شده است
 آن و ي، درد ها و رنج هاي زندگي پرداختن به معنا؛ اخص کلمه استيا به معني، منظور من فلسفلم استيف يفلسف
 بود از آنچه يسرگذشت آنها نماد.  راجع به آنها سخن گفته شده استيلم به بهانه اين دست که در في از ايموارد
مشاهده  يالق اخي و هم رگه هاي فلسفي رگه هاتواني ملم همين فيدر ابه باور من در واقع .  گذردين بشر ميبر ا
  .کرد


