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 وگو با نظام بهرامی کمیل گفتروشنفکران ایرانی در 
 محمد آسیابانی :گفتگو از

 39-93صفحات  1931بهمن  1ماهنامه زمانه دوره جدید  شمار 

 
های انتهایی حکومت ناصری سربرآورده و نقش مهمی در  در تاریخ معاصر ایران روشنفکران به معنای درست کلمه از سال

ها  وگو با آن روشنفکری در ایران سالم و مبتنی بر شرایط بومی متولد نشد و گفت. معاصر داشتندشکل دهی به حوادث تاریخ 
 .طلبد شرایط خاصی می

« شناسی روشنفکران ایرانی گونه»دنبال کنندگان مباحث روشنفکری با کتاب را  ، جامعه شناس معاصر،نظام بهرامی کمیل
اند  که خواسته آنهاناسی این است که روشنفکران دینی، بومی و همه ش مهمترین مدعای او در کتاب گونه. شناسند می

و راه سومی را برای جامعه به ارمغان آورند؛ در نهایت هیچ مسی را به طال  بسازندهای سنت و مدرنیته  ترکیبی از خوبی
و روشنفکران ایرانی محبوب به باور ا .اند تبدیل نکرده و فقط هزینه آزمون و خطاهای فکری خود را بر دوش جامعه گذاشته

نقدهای او به جریان روشنفکری پس از انقالب از رضا داوری گرفته تا یوسف . اند طلبی ترجیح داده مردم بودن را بر حقیقت
 .شود اباذری و سید جواد طباطبایی را شامل می

 

ایرانی از  بر اساس نسبت منظومه فکری روشنفکران« شناسی روشنفکران ایرانی گونه»شما در کتاب 

بندی که با  دسته.  بندی روشنفکران ایرانی پرداختید دوران مشروطه به بعد با مساله مدرنیته، به طبقه

 و با توجه به اساساین  بر. خوان است های علمی به شدت هم های تاریخی و همچنین نظریه داده

 بندی کرد؟  دسته نیز منظومه فکری اشخاص، روشنفکران ایرانی پس از انقالب را
همانطور که این بکنیم؛  بندی تقسیم روشنفکران راشود و اگر خواستار تجمیع دانش و تجربه هستیم باید هم  به نظر من می

بندی  بندی بطور طبیعی باعث برخی تحریفات خواهد شد و در مورد تقسیم هر دسته. بندی در هر علمی وجود دارد تقسیم
فکری خرسند نخواهند  مکتباحتماال برخی روشنفکران از قرار گرفتن در یک گروه و  ؛مندبراساس منظومه فکری اندیش

 . بود
زیر مجموعه یک گروه قرار بگیرند؛ چون هر کدام  خواهند این است که روشنفکران نمی یکی از دالیل این عدم رضایت

به قول . تعریف کرد آنهان را در زیر مجموعه دانند که باید دیگرا گروه جدید فکری میسردمدار مدعی هستند و خود را یک 
قرار گرفتن در  همچنین. ؛ روشنفکران هم از این قاعده مستثنا نیستندها هرکدام یک شاه کوچک هستیم معروف ما ایرانی

شود پاسخ دهد و روشنفکران چون بیشتر  به معنی آن است که روشنفکر باید به نقدهایی که به آن مکتب می مکتبیک 
 .هایی مخالفت خواهند کرد بندی نه اینکه پاسخگوی انتقاد دیگران باشند؛ با چنین دسته تمایل دارند نقد کنند

شویم که  و ناچار میاند  های فکری مختلفی داشته رهاکثر اندیشمندان دو های دیگری هم هست مانند اینکه  البته سختی 
شود و در انتها به چپ اسالمی  می راه سومییا  برای مثال بگوییم جالل آل احمد در یک دوره چپ است بعد چپ بومی

خالفت گراست که کلیت مدرنیته را قبول دارد؛ اما با این کلیت م یا رضا داوری در یک دوره اندیشمندی ذات. شود نزدیک می
 .داند کند و در دوره دیگری نه تنها این کلیت را قبول دارد؛ بلکه آن را سرنوشت محتوم ما می می
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که شامل  ام گفته« شناسی روشنفکران ایرانی گونه»بندی روشنفکران؛ نظرم را بطور مبسوط در کتاب  در مورد دسته
اکثر این  که حرف اصلی من این است. شود میروشنفکران از قبل از انقالب مشروطه تا بعد از انقالب اسالمی 

قرار  «موافق ترکیب سنت و مدرنیته»و  «مخالف مدرنیته» ،«موافق مدرنیته»ها روشنفکران را در سه گروه  شناسی گونه
( شدزاده زده  که به امثال تقی)خواهند از انگ غربزدگی  می بندی آن است که اکثر روشنفکران که اشکال این تقسیم. اند داده

های  فرار کنند خود را در زیر گروه سوم یعنی موافقان ترکیب خوبی (اهلل نوری زده شد که به امثال شیخ فضل)یا انگ ارتجاع 
  .دهند های مدرنیته و غرب قرار می سنت با خوبی

گروهی  .بندی یک قضاوت و داوری ارزشی و اخالقی نسبت به غرب است اگر دقت کنیم معیار این این تقسیمهمچنین 
 خواهند میان غرب و سنت جامعه گزینشگری می (کیمیاگران)سوم خواهند؛ گروهی با آن دشمن هستند و گروه  غرب را می

این وضعیت جریان روشنفکری در ایران را به بن بست کشانده و به نظر من یکی از مهمترین کارها پیدا . کنند و تلفیق
 . ان استبندی روشنفکر کردن معیار جدیدی برای دسته

یا )در برابر کلیت مدرنیته گیری ارزشی روشنفکر را  و گفتم قبل از اینکه موضع مدر کتاب مذکور معیار جدیدی ارایه داد
 و خودبنیادی، اومانیسمهایی مانند  مولفه یعنی مدرنیته و ذات جویا شویم باید از او بپرسیم که آیا کلیت؛ (همان غرب
پرسش ، است« مدرنیته»روشنفکران بندی  به سخن دیگر، معیار مناسب برای دسته را قبول دارد یا ندارد؟ سکوالریسم

 نخست این است که آیا مدرنیته ذات دارد یا ندارد؛ نه اینکه آیا روشنفکر مدرنیته را دوست دارد یا ندارد؟
 

 شود؟ مشخص میاز کجا در منظومه فکری روشنفکران ذات داشتن یا نداشتن مدرنیته 
 ی که بهنقد از روینه  شود مشخص میکند  پروژه فکری که روشنفکر ارایه می از رویذات داشتن مدرنیته در درجه اول 

با  .ید جواد طباطبایی باز خواهم کردهای دکتر س این موضوع را اگر فرصت شد در هنگام بررسی اندیشه. کند می وارددیگران 
 :اشتمعیار دو پاسخ خواهیم د نای
اگر پاسخ مثبت است؛ از او بپرسیم که به لحاظ ارزشی آیا حامی و مبلغ این کلیت است یا مخالف و دشمن آن؟ اگر پاسخ . 1

رضا داوری زاده بعد مشروطه تا  گیرد؛ که از آخوندزاده قبل مشروطه و تقی مثبت بود در گروه موافقان کلیت مدرنیته قرار می
اگر هم فرد پاسخ داد مدرنیته ذات و کلیت دارد اما به لحاظ ارزشی با آن  .شود امروز را شامل میرامین جهانبگلو دوره دوم و 

داوری رضا و نصر  ،فردیدمصباح یزدی، ، شود شیخ فضل اهلل نوری خواهد ایران به راه غرب برود؛ می مخالف است و نمی
های خود را دارند که مخاطب  و گروه اصلی هم زیر شاخهالبته این د .کرد پردازی می نظریهاوایل انقالب دوره اول که در 

 .تواند به کتاب مراجعه کند می
دست به  آن های شود در مولفه نبود و اعتقاد داشت میقایل کلیت مدرنیته ذات و یعنی فرد معتقد به  ؛اگر پاسخ منفی بود. 2

را  منبع موجودمن . دهد قرار می منبعیچه  اساس؛ بررسی کنیم و ببینیم این گزینش را بر را تغییر داد آنهاو یا  دزگزینش 
منبع تواند  بوده است و البته این فهرست باز است و می «های چپ اندیشه»و  «ایران» ،«اسالم»ام که شامل  معرفی کرده

 .اضافه شودجدیدی 
در سه گروه اسالم راست، اسالم چپ و اسالم فقاهتی صورتبندی خودشان گرا  گراهای غیرذات اسالمدسته اول  براین اساس

و سید ( ای البته در دوره)الدین اسد آبادی و نایینی عصر مشروطه تا عبدالکریم سروش  اسالم راست از سید جمال. شوند می
شریعتی و دکتر  الم چپاسنماینده معروف  .شود را شامل می حکومتی طلب روشنفکران اصالحمحمد خاتمی و گروه اعظم 

 .هستند اهلل مطهری آیتبهشتی و اهلل  آیتاسالم فقهی 
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از فخرالدین شادمان تا سیدجواد طباطبایی را  و ام گرایان نامیده که من آن را بومیهستند  گرا ی غیرذاتهاگرا ملیتدسته دوم 
 . شود شامل می

 

 گرایان عجیب نیست؟ نقدهای او به بومی گرایان با وجود بندی سیدجواد طباطبایی در میان بومی دسته
با  که راه این است ؛گوید می «ای بر نظریه انحطاط ایران جلد دوم دیباچه»در کتاب فراموش نکنیم سیدجواد طباطبایی 

پیدا  بیانجامد دست احتماال به راهی که باید به نوزایش تمدن ایران زمینبا ابزار مدرن؛  آن نقادیو  سنت پرسش از بنیاد
سلبی به درستی شریعتی  در وجهدر نقد و  طباطباییهرچند یعنی  .بینم هرچند کوره راهی تاریک و باریک بیشتر نمی؛ یمکن

گرفته و یا در توهم دستکاری آن هستند؛ اما در وجه ایجابی و زمانی را نداند که کلیت مدرنیته  های می گلوئوو جالل را اید
سوم و یک راه بومی برای ایران تصور  هو یک را رود می مسیرپیشنهاد دهد به همان خواهد راه حل خودش را  که می

 . کند می
 یش گمانپذیرد، اما به وقت ارایه پروژه فکر در هنگام نقد دیگران کلیت مدرنیته را میطباطبایی به سخن دیگر سید جواد 

ایشان کلیت مدرنیته را  پروژه ایرانشهری یعنی .کند ما با بقیه جهان فرق داریم و باید راه مخصوص خودمان را پیدا کنیم می
 .  آمیز است و این تناقض کرده استاز جهانشمولی آن منفک 

مصطفی تا ( ندگی فکریشای از ز در دوره)جالل  ،ای انور خامه ،از خلیل ملکی هستند کهگراهای غیرذاتگرا  چپدسته سوم 
 .شود را شامل میشعاعیان 

توانست امتداد و پیوستگی روشنفکران ایرانی را از عصر مشروطه تاکنون  های قبلی نمی شناسی الزم به ذکر است که گونه
که نسبت میرزا آقاخان کرمانی را با محمدامین  را داردآن قابلیت  کتاب این درشناسی پیشنهادی  نشان دهند؛ اما گونه

. زاده و مصطفی رحیمی که هرکدام متعلق به نسلی از روشنفکران هستند؛ اما همگی چپ دموکرات هستند؛ نشان دهد رسول
راست  برای مثال خروجی. توانید خروجی هر جریان فکری را در حوزه سیاست ببینید در این کتاب شما می عالوه بر این

 . استسازمان مجاهدین خلق  ،شریعتی یعنی گرا و خروجی چپ اسالمی غیرذات دولت خاتمیالمی غیرذاتگرا؛ اس
 

تعریف شما از  ؟ارائه داد از روشنفکر محافظه کاری تعریفتوان  بندی شما آیا می در این میان این دسته

قدرت چگونه باید نهاد با روشنفکران  نسبتاز نظر شما همچنین  این مدل روشنفکری چیست و

 باشد؟
هم  «روشنفکر»د ردر مو. کند کسی است که وضع موجود را پذیرفته و نقد اساسی و بنیادین به آن وارد نمی «کار محافظه»

تواند نقد قدرت سیاسی یا  حاال این نقد می. معتقدم وظیفه اصلی روشنفکر نقد قدرت با ابزار مدرن یعنی خردخودبنیاد است
 ،وه بر آگاهی بخشی به افراد جامعهعالبسیار مهم است زیرا  نقداین . ها، باورها و هنجارهای جامعه باشد نقد قدرت ارزش

  .شود میبه خصوص در حوزه سیاسی گیری و گسترش فساد  مانع از شکل
یا بهتر است بگوییم ) گری انقالبیکاری و  محافظه تمایل دارم دست کمتر شود  همچنین برای اینکه بحث محدودتر و دقیق

انقالبی  ،در حوزه فرهنگ. مدیگر متمایز کنماز هرا  «اقتصاد»و  «سیاست»، «فرهنگ»  در سه حوزه (کاری غیرمحافظه
شود؛  آنهاخواستار تغییر و  هاساسی جامعه را به چالش کشید رایج و ها، باورها و هنجارهای ارزش برخی از کسی است که

در حوزه سیاست؛ انقالبی  .ها و باورهای جامعه مخالفتی ندارد از ارزشکدام  کار کسی است که با هیچ برعکس محافظه
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از منظر اقتصادی هم انقالبی کسی است که ساختار . لرزاند را میآن  های پایهرا نقد کرده و  وضع موجودفردی است که 
ها و  را ظالمانه و عامل اصلی بدبختی یعنی جایگاه و سهم کارگزاران را در مالکیت، تولید و دریافت ثروت اقتصادی حاکم

 . دهد د میاجایگزینی را پیشنه اقتصادیکمبودها دانسته و به همین دلیل ساختار و نظام 
به خصوص در جوامع ) این سه بعد درهم تنیده هستند و به ویژه بعد سیاسی و اقتصادی مادی و واقعیبدیهی است در جهان 

  .قابل تفکیک از یکدیگر نیستند( استبدادی

 

 شوند؟ به عبارتی روشنفکران اگر خواه ناخواه به عرصه سیاست کشیده می

ها  زیرا دولت در همه حوزه. شود در جهان سوم پای روشنفکران چه بخواهند چه نخواهند به حوزه سیاست کشیده می .بله
کشد و به  ای پای دولت را وسط می پس بطور طبیعی نقد و روشنگری در هر حوزه .خواهد همه کار باشد کند و می دخالت می

دینانی چه  ابراهیمی حسینغالمدکتر ای و  مه جعفری، دکتر الهی قمشهحاال شما ببینید امثال عال. انجامد نقد سیاسی می
د هزارتا سخنرانی در مورد شعر، فلسفه، هنر، خانواده، عرفان، مذهب و تاریخ انجام دهند نتوان هنر و استعدادی دارند که می

 !اما به هیچکس برنخورد
 

درمورد نسبت روشنفکران با قدرت باید گفت قاعده این است که روشنفکر باید فاصله خود با سیاستمداران را حفظ کند؛ اگر 
این فاصله کم شود، بسیار سخت است که روشنفکر بتواند وظیفه کشف و دفاع از حقیقت را منصفانه انجام دهد و دیر یا زود 

کند و  شود پیدا می البته همین تضاد را یک عالم دینی که به حوزه سیاست وارد می. رها کندباید یکی را برای حفظ دیگری 
کند و قاعده این است که  همین بود که حوزه سیاست با حوزه اخالق فرق می «شهریار»در واقع لب کالم ماکیاول در کتاب 

تواند  شود نمی ی خاص ادغام میروشنفکری که در حکومت یا حزب .ای است هر وسیله سیاست عرصه کسب و حفظ قدرت با
طلبان حکومتی از  اردوگاه اصالح نزدیک به اکثر روشنفکران. ؛ عدالت و انصاف داشته باشددهد میانجام که نقد سیاسی در 

نژاد را یک پوپولیست  با آنکه احمدی. پور در چنین وضعیتی هستند عبدالکریم سروش تا هاشم آغاجری و محمدرضا جالیی
از خاستگاه سیاست یعنی تضعیف قدرت طلبی به ایشان  ا نقد اکثر روشنفکران وابسته به جریان سیاسی اصالحدانم؛ ام می

 .بخش باشد ایشان بود نه از خاستگاه روشنگری که به دنبال حقیقت و آگاهی
 

پنهان  آنهاخود را پشت  ایران کار محافظهروشنفکران  که و شگردهایی ها به نظر شما مهمترین شیوه

 دارید؟ آنهاکنند کدام است و شما چه نقدی به  می
کاری خود به کار  گوناگونی را برای پنهان کردن محافظه های آگاهانه و یا ناآگاهانه روش به نظر من روشنفکران ایرانی

 : را معرفی کنم آنها ها خواهم دوتا از مهمترین  اند که می بسته
خود را منتقد نشان  توسل به آن اب کار شگردی که اساتید و روشنفکران محافظه مهمترین :ها جایی اولویت جابه نخست

. دهند قرار میخود در مرکز انتقادهای  را موضوعات کم اهمیت یعنیکنند  ها را جابه جا می دهند آن است که اولویت می
م در گام نخست باید یمتمایز کن کار غیرمحافظهگرا را از روشنفکری  کار و مصلحت م روشنفکری محافظهیبنابراین اگر بخواه

 .های اصلی جامعه کدامند م مسئله و اولویتیمشخص کن
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را به  «غیردینی -دینی»و در نقد جریان روشنفکری دینی که شکاف « گونه شناسی روشنفکران ایرانی»قبال در کتاب 
و  یدموکراس»سیاست، شکاف بین  هحوزدر  یتضاد و شکاف اصل»ام؛  کنند نوشته اولویت اصلی جامعه تبدیل می

سیاست، تضعیف  زهبه حوی و فرهنگ یاجتماع یها است و کشاندن سایر شکاف« یخواه استبداد و تمامیت»با « یآزادیخواه
و  ی، قومیجنس یها یعدالت یسرپوش گذاشتن و ندیده گرفتن ب یالبته این به معنا. است یو آزادیخواه  یدموکراس هجبه

و فارس و بلوچ، مسلمان و غیرمسلمان،  کتبعیض بین زن و مرد، کرد و تر هنیست؛ اما باید دقت کرد که ریش یعقیدتی

 « .و سکوالر، معمم و مکالء و غیره در همان وجود استبداد است یو پرولتاریا، مذهب یبورژواز
هم موضوع حیاتی و اولویت بسیار مهمی است  «عدالتی عدالت و بی»شکاف بین  «آزادی و استبداد»البته به جز شکاف بین 

به طرح موضوع عدالت باید گفت؛ و باور ضمن احترام . دانند اولویت نخست جامعه میای که برخی روشنفکران آن را  تا اندازه
به توان در مورد تعریف عدالت و تعیین ابعاد و موانع و سازوکارهای تحقق  آزادی بیان نباشد نمی به خصوصاگر آزادی 
ای و به مرور زمان  تا اندازه را در اولویت گذاشتندآزادی  جوامعی که ؛به همین دلیل است که به قول دارندورف. اجماع رسید

 ــ منظور او شوروی و کشورهای کمونیستی استــ  ؛ اما کشورهایی که از عدالت شروع کردنددبه عدالت نسبی هم رسیدن
  .هیچگاه به آزادی و دموکراسی نرسیدند

بالفاصله باید کار عدالت را  ؛هایی از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد بعد از آنکه حداقل به نظر من
که از نظر من گویم  میبرای اینکه تعبیر نادرستی نشود همینجا  .طلبد را می تر و عمیق تر ای طوالنی شروع کرد که مبارزه

های سیاسی و اجتماعی است؛ کاری که دقیقا  گیرند و اولویت با آزادی ها قرار می های اقتصادی در انتهای طیف آزادی آزادی
و برخی اقتصاددانان نزدیک به  (1731بعد سال )دولتمردان ایرانی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی 

تجربه نشان . برعکس آن را انجام دادنددقیقا نژاد، محمد طبیبیان و مسعود نیلی  موسی غنی گواراساتید بزراین گرایش مانند 
های درهای باز، تعدیل  داده جوامع جهان سومی که قبل از رسیدن به حداقلی از آزادی سیاسی و آزادی بیان؛ سیاست

« کلپتوکراسی»ماگر یا به گفته داگالس نورث دهند در نهایت حکومتی یغ سازی را در اولویت قرار می اقتصادی و خصوصی

KLEPTOCARACY ها و شفافیت کافی برای ممانعت از دزدی،  زیرا آزادی بیان و رسانه. گذارند را به ارث می
فرهنگ  به مرور زمان کند هم چنین حکومتی هم منابع جامعه را غارت میخواری، اختالس و فساد دولتی نیست و   رانت

 . کند میو همه را دزد عه نهادینه چپاول را در جام
و اشتباه بخشی از بوده « آزادی و استبداد»موضوع از عصر مشروطه تاکنون  کشور الهمهمترین مس معتقدم بطور خالصه

ایین پ -باالشهری» ،«غیردینی -دینی»دیگری مانند  های شکافو  غافل شدهاین شکاف از که است روشنفکران آن 
 -روحانی» ،«بدحجاب -باحجاب »، «غیرآریایی -آریایی» ،«مرد -زن» ،«غیرشیعه -هشیع» ،«کارگر -دار سرمایه» ،«شهری

واقعا چه اهمیت دارد که مذهب و محل سکونت و جنس و نژاد مستبدان و . اند و غیره را فعال کرده «غیرروحانی
معمم بودن او را خصم پنداشت و و به خاطر اوری اگر یک روحانی آدم خوبی باشد باید با پیشد ؟چیست آزادیخواهان

کم و زیاد بودن  دلیلبرعکس اگر مردی کرواتی یا زنی بدحجاب وجدان کاری داشته باشد و به دیگران کمک کند باید به 
  ؟کردفرض کمی پارچه او را دشمن 

 

 اند؟ کارانه خود داشته به عبارتی روشنفکران سعی در پنهان کردن خوی محافظه
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 الهچه موضوع و مسکاری خود  برای پنهان کردن محافظهی روشنفکری ها نااز جری برخی توان فهمید میبا این مقدمه . بله
  .اند خود تبدیل کرده نخسترا به اولویت 

فساد های اجتماعی،  کنند موضوعاتی مانند؛ حجاب؛ شبکه گروهی از روشنفکران که در حوزه اخالق و نقد جامعه کار می. الف
و مواردی از این دست را دستور کار خود  های فرهنگی مراسم و جشنهای مختلط،  روابط جنسی، اجرای کنسرتاخالقی و 

 . قرار داده و تمایل دارد که چنین موضوعاتی به اولویت و مسئله اصلی جامعه تبدیل شوند
، پارتی بازی، اختالسمانند دروغ، تظاهر و ریا، موضوعاتی  ؛در همین حوزه اخالقو در مقابل گروهی دیگری از روشنفکران 

. است آنها بعدیموضوعات دیگر اولویت  ندخواری و مواردی از این دست را در اولویت قرار داده و معتقد فساد اداری و رشوه
است و کدام  ه مهم و اساسی جامعه کدامالتوانید قضاوت کنید مس اید و خودتان می خوب شما نمایندگان هر دو گروه را دیده

نژاد که موضوع جعلی بودن  به خاطر دارم در زمان آقای احمدی .هستند کارتر کدام یک محافظهاز این دو دسته متعهدتر و 
ثابت شد، فقط یک یا دو امام جمعه در کل کشور به موضوع وارد شدند و دروغ و فریب را  مدرک تحصیلی مرحوم کردان

به میدان آمده و کار او را  آقایانای با جنس مخالف دست داد؛ اکثریت  نکوهش کردند؛ اما چند ماه بعد که هنر پیشه
 .نکوهش کردند

 
رضا داوری،  آقایان مانند افرادخورشیدی برخی  37که در دهه « پست مدرنیسم» موضوع: مدرنیسم و پست مدرنیسم. ب

چیزی جز انحراف ناخواسته افکار عمومی از مسائل  ؛برجسته کردنددر ایران  چند مترجمو   علی باباچاهی و بابک احمدی
ای  در غرب مدرنیته حاکم است و پست مدرنیته به عنوان یک جریان فکری و هنری حاشیه الزم به بیان است. تر نبود اصلی

های مدرنیته مانند عقالنیت، آزادی، حقوق بشر،  ترین مولفه اما در کشوری که ابتدایی ،رای نقد مدرنیته کارکردهایی داردب
هنوز در سیطره سنت قرار دارد؛ ترویج و دموکراسی، خودبنیادی و حقوق فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته نشده و 

اندیشمندانی مانند داریوش آشوری و  گفتهبه  .گسترش پست مدرنیته چیزی جز ضربه زدن به پیکر نحیف مدرنیته نیست
اند، مسئله کاذبی  جوامعی که هنوز به حد درگیری با این مسایل نرسیده درمدرن  های پست پرسش طرحداریوش شایگان، 

بینانه و مفید است اما در یک  به سخن دیگر، نقد عقالنیت، دموکراسی و حقوق بشر در یک جامعه توسعه یافته واقع .است
مانند دکتر محمدرضا تاجیک البته افراد دیگری . جامعه توسعه نیافته کامال مضر است و نیازی به شجاعت و تعهد هم ندارد

ش انتقادی وضع موجود برخواستند و تالش کردند به نقد قدرت بپردازند و به خوان سممدرنی بودند که با همین ادبیات پست
  .دهند ارایهها  یا حقوق اقلیترویکرد جدیدی از امنیت مثال 

اش را صرف مطالعه فوکو  که نصف عمر علمی ؛ن کچویانیتوانید از دکتر حس شما نمیو برعکس تاجیک؛ در همین رابطه 
ای  هیچ اشاره« هویتی در ایران های مانتطورات گفت»با عنوان  یباحتی در کت. فوکویی ببینیدنقادانه یک کار و تحلیل  ؛کرده

با صراحت  کتاب در مقدمهکند و تا آنجا که یاد دارم  به نقش و سازوکار قدرت در ساختن گفتمان هویتی بعد از انقالب نمی
 درست مثل آن است که یک نفر بگویید تحقیقی با عنوان. تحلیلش کنار گذاشته است ازگوید که عامل قدرت را  می
خوب این هم از  .نداشته استاما کاری به بحث مبارزه طبقاتی  ؛انجام داده« خوانش مارکسیستی از انقالب اسالمی»

خواهیم  هم می. هاست ها و تناقض؛ ایران سرزمین تضاداند اشاره کرده نویسان سفرنامه همانطور کهتضادهای جامعه ماست؛ 
گویند  ین دلیل است که میهمبه  .فرهنگی هم عضو شورای عالی انقالب ،باشیمباکالس فوکویی  اندیشمند مستقل

 . روشنفکر برای آنکه بتواند به وظیفه خود عمل کند باید فاصله خود را باقدرت حفظ کند
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گروهی از اندیشمندان که گرایش چپ و یا اسالمی دارند با برجسته کردن  :کاری زیر پرچم مبارزه با لیبرالیسم محافظه. پ
؛ تمام فکر ذهن خود را به دفاع از یکی و کوبیدن «اسالم یا و سوسیالیسم»با « نئولیبرالیسم و لیبرالیسم»شکاف بین 

و  از خاستگاه سوسیالیستیاین دسته از روشنفکران یا گرایش چپ دارند و همانطور که اشاره شد . کنند دیگری معطوف می
طبقاتی،  فاصله داری، جهانی شدن،  سرمایهمنطق موضوعاتی مانند  که در نتیجهکنند  به لیبرالیسم حمله می محوری عدالت
و از خاستگاه مذهبی به  رنداسالمی دایا گرایش  .دهند گرایی و بازاری شدن را در مرکز حمالت خود قرار می مصرف

را ساالری  انحرافات اخالقی، رباخواری و اشراف هویت، سکوالریسم، ند و موضوعاتی مانند اومانیسم،کن لیبرالیسم حمله می
  .دهند دستمایه نقد قرار می

ای که در آن قرار دارند آگاه هستند و آن را در انتخاب  حال پرسش این است که آیا منتقدان نئولیبرالیسم به شرایط جامعه
اند؟ نبرد بر سر معایب و  محاسن نئولیبرالیسم شاید در سوئد و دانمارک سوسیال  کردهموضوعات و طرح مسائل رعایت 

یا انگلیس و آمریکای لیبرال دموکرات و در بین احزاب چپ و راست کشورهای غربی نبردی واقعی، مهم و مفید  ؛دموکرات
لویت دادن به این موضوع در کشورهایی که باشد؛ اما اساسا طرح این موضوع در کشور ما چه اندازه واقعی و مفید است؟ او

ما چنین نظامی حاکم است؟ آیا زمانی که از   نئولیبرالیستی است درست است؛ اما مگر در جامعه وکاپیتالیستی  آنهانظام 
رسد کاپیتالیستی و نئولیبرالیستی بودن آن  شود اولین و مهمترین تصویری که به ذهن می حکومت ایران سخن گفته می

گران غربی برای تحلیل  هایی را که تحلیل توان همان اولویت اقتصادی ایران می -آیا در تحلیل وضعیت سیاسی است؟
 کنند؛ رعایت کرد؟  جامعه خودشان رعایت می

 
هایی حواس جامعه را از موضوعات واقعی و مهم دور  داری و نئولیبرالیسم در ایران معتقدند چنین نظام سرمایه نظام منتقدان

در پاسخ باید گفت . کنند می سرگرمرا به مسائل کم اهمیت  آنهابرجسته کرده و  آنهاه و مسائل غیرواقعی را در ذهن کرد
اند خودشان از جمله کارگزارانی هستند که جای  داری، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را هدف گرفته کسانی که در ایران سرمایه

اساتید و برخی از . کنند می خیالیده و افکار عمومی را درگیر مسائل مسائل و موضوعات اصلی را با فرعی عوض کر
و  افتد را محکوم کنند ای که در غرب اتفاق می گرایانه اعمال نژادپرستانه ترامپ و هر اتفاق ستمروشنفکران چپ ایرانی که 

ادداشت ساده در حمایت از کارگران ها در بعد از یازدهم سپتامبر هستند؛ در کارنامه روشنفکریشان یک ی نگران حقوق اقلیت
  .ندارند وجودناراضی کشور خودشان 

کاری زیر پرچم مبارزه با لیبرالیسم توسط افرادی با خاستگاه  همانطور که گفته شد روی دیگر محافظهبه همین ترتیب و 
 صدا کننداصولگرا و ارزشی  را آنهاکه دوست دارند  کار گرا و محافظه این دسته از روشنفکران مصلحت. شود مذهب انجام می

 گذرد ی کشور خودشان مینهااآنچه در زند آورد اما به را به درد می شانقلبآنچه در زندان گوانتانامو و ابوقریب گذشته 
ها و موسسات  بانکرباخواری کنند در مورد  را نقد می داری سرمایه نظامهای  که سیاست ارزشی منتقدان. دهند اهمیتی نمی

  .کنند وطنی سکوت اختیار می هایبردار کالهو اعتباری مالی و 
 

کاری این است که به مسائل  های شناخته شده و قدیمی محافظه یکی از راه: های جوامع دیگر تمرکز بر مسائل و اولویت: ت
روشنفکرانی آن دسته از اساتید و . عات اساسی کشور خودمان سکوت کنیموجوامع دیگر بپردازیم و در مورد مسائل و موض

خواری، دزدی، اختالس، تبعیض، خودکشی و طالق را در  گویند و بیکاری، فقر، رشوه های جوامع دیگر می که مدام از ضعف
هزینه  آنهابرای  جامعهاند که زمان و عمر خود و بودجه و امکانات  فراموش کرده ؛دهند چین و آمریکا و انگلیس نشان می
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چشم مردم ایران . در شیپور بگذارندرا  آنهابه خصوص کشورهای غربی باشند و نواقص  نشده تا در خدمت کشورهای دیگر
روابط خارجی  اشتباهات راهبردی سیاستکه  یللالم کارشناس روابط بین. بکنندست تا فکری برای مشکالت آنان آنهابه 

 کشور خودشدو جمله در مورد ایرادات روابط خارجی  کند؛ نمایان میو شبه جزیره کره  مکزیکآمریکا را در برزیل و دولت 
 .ن بیل بزنیمابه سخن دیگر؛ ما اگه بیل زنیم اول باید بتوانیم در باغچه خودم. مطلب ندارددر عراق یا افغانستان 

اگر روشنفکران همانند روشنفکران عصر مشروطه هنوز موضوعاتی مانند آزادی، توان گفت؛  در جمعبندی این قسمت می
های دیگری را فعال  کنند؛ متعهد هستند؛ اما اگر شکاف دالت، حقوق بشر و اخالق به معنی حقیقت و انسانیت را مطرح میع

البته لزومی هم ندارد این روشنفکران و کنشگران حتما در حوزه . اند کاری شده رسد دچار محافظه کنند؛ به نظر می می
دین کار کند مانند دکتر مصطفی ملکیان یا استاد مجتهد شبستری یا  و اخالقتوانند در حوزه  می آنها. سیاست فعال باشند

نانی و دکتر حسین راغفر در حوزه تواند مانند دکتر محسن ر یهمچنین م آنها. دکتر حسن محدثی و دکتر محمد فاضلی
همین کار را از دکتر رضا داوری گرفته تا دکتر مرتضی مردیها در حوزه فلسفه و علوم سیاسی . اقتصاد نقد و روشنگری کنند

کنیم و تایید  کاری روشنفکران بحث می کاری و عدم محافظه فراموش نکنیم که ما درمورد اندیشه محافظه. دهند انجام می
 .نیست آنهابه معنای قضاوت اخالقی و رد یا تایید شخصیت  آنها عملکرد فکرییا رد 

 

شگردهای بعدی چه  .گفتید درباره شگردهای پنهان کردن محافظه کاری در میان روشنفکران می

 هستند؟

ها  به پوزیتیویست ی قدیمیاز نقدها  .است «تجزیه و پاره پاره کردن موضوعات اساسی جامعه»دومین شیوه

دانش اجتماعی در نهایت فقط با یک  همچنین تکه پاره کردناشان و  ها از متن و زمینه خارج کردن پدیدهبا  آنهااین بود که 
کلیت  آنها به سخن دیگر. کنند نگاه می هم در شرایطی تصنعی آن های اجتماعی از پدیده قسمتعینک خاص به یک 

برند و  ها را زیر ذربین می های مختلف پدیده فقط بخشی از بخش غیرواقعیکرده و بطور پاره پاره های اجتماعی را  پدیده
در عمل کاربرد چندانی ندارد؛ زیرا در جهان  هایی یافتهبدیهی است چنین . دهند هایی را ارایه می فقط در همان مورد یافته

دادند و دیگران را به  ژست علمی بودن انجام میبا را ره پاره کردن ها این پا پوزیتیویست. واقعی این ابعاد از هم جدا نیستند
گیری علوم بین  گیری مباحث طوالنی انجامید که شکل این موضوع به شکل. کردند گرای متهم می گویی و آرمان کلی

 .ای مانند مطالعات خانواده یا زنان یکی از دستاوردهای آن بود که اینجا مجال بررسی آن نیست رشته
کاری  هایی است که به ویژه اساتید دانشگاه پشت آن محافظه به هرحال این پاره پاره کردن مسائل یکی از مهمترین روش

رابطه اعتیاد به مواد صنعتی والدین بر انگیزه » با عنوانهای تحقیقی  شما نگاه کنید که فرضا یافته .کنند خود را پنهان می
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی بر رضایتمندی شغلی کارکنان شیفت »یا  «غیرانتفاعیش آموزان دختر مدارس تحصیل دان

 «کاهش شادی اجتماعی کاربران آن رد برنگری بِای اَ رایانه  تاثیر بازی»یا  «ی وابسته به تامین اجتماعی اه انشب بیمارست
را « شادی اجتماعی»و « رضایت شغلی» ،«تحصیلیانگیزه »هایی مانند   یدهشود چه اندازه شناخت ما از پد که انجام می...و

هم  د های مقطع لیسانس و فوق لیسانس است اما به شما قول می نامه شاید فکر کنید این موضوعات پایان. دهند افزایش می
تر از این سطح باال ها ت علمی دانشگاهابسیاری از اعضای هیهای تحقیقاتی  و پروژه ها دانشگاهاز  یرساله دکتری بسیار

 .نرفته است
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طرح این ادعا که دیگر روشنفکر عام و با فوکو  میشل افکار که با استناد بهاند  روشنفکرانی هم پیدا شده در آن روی سکه؛
کاری را پیشه  محافظه نداریم و روشنفکران هم باید در حوزه تخصصی خودشان قرار بگیرند که رسالت اجتماعی داشته باشد

وری، مصرف، و به هرحال فقط بر روی یک موضوع  و مثال فقط در مورد ترافیک، محیط زیست، کودکان کار، بهره کرده
البته اگر این دسته از روشنفکران افکار فوکو را تحریف نکند و همانطور که او گفته ساختار قدرت و . کنند میخاص کار 

ن دهند و آن را نقد کنند کار بسیار ارزشمند خواهد بود و اتفاقا های تخصصی هست را نشا تبعیضی که پشت هرکدام از حوزه
رسانی و  اما اگر فقط قسمت نخست حرف فوکو را بچسبند و به توصیف و اطالع. خواهیم گرفت هاز کلی گویی فاصل

 . دهد را نشان می آنها یکار قطعا محافظه ؛دهی در یک حوزه خاص بسنده کنند آمار
 

در ها  جریانهای روشنفکری در ایران پس از انقالب چیست؟ این  جریانهای  کنشنقد شما به 

 اند؟ تحوالت جامعه ایران آیا نقشی داشته
 .شوند کنند و سریع دچار خشونت کالمی می گو نمیو با هم گفت اول اینکه. چند نقد به جریان روشنفکری دارم بطور خالصه

شاید . کنند میشده و علیه هم لشکرکشی جنگ با همدیگر ازند وارد روشنفکران به جای آنکه به تحلیل جامعه خود بپرد
بعد از مشخص شدن اهمیت نشریات روشنفکری در تئوریزه کردن جنبش دوم خرداد؛ به نظر من ای باشد اما  تحلیل بدبینانه

هرچند مدت یکبار این افراد . گیری تجربه مجددی شوند گروهی به فکر این افتادن که با کار در این حوزه مانع شکل
اجازه بدهید . را به تلویزیون هم خواهند کشاند این نزاعو کمابیش  اند و روشنفکران را مشغول کرده ندای را راه انداخت نشریه

اتفاق افتاد  73تجربه خودم را بگوییم؛ در چند سال گذشته به خصوص در وقایعی که بعد از گرانی سکه و ارز از اواخر سال 
ای در مورد فساد ساختاری و عمومی  به همین دلیل تصمیم گرفتم مقاله. پول و منابع جامعه به یغما رفت حجم عظیمی از

اندیشمندان توسط مطلب چندانی در این مورد « فساد ساختاری»بنویسم؛ خیلی زود متوجه شدم باوجود تکرار اصطالح 
رستادن آن برای چند سایت و نشریه موفق به انتشار بعد از تهیه کردن یک یادادشت کوتاه و ف. منتشر نشده استهموطن 

. در همین مدت نشریات روشنفکری فضا را هموار کرده بودند که برخی از روشنفکران از خجالت هم در بیایند .نشدمهم آن 
 .در فضای روشنفکری کشور است ناآگاهانکاری  به نظر من این هم نوعی محافظه

دهند و به همین دلیل  اولویت را به دومی می «محبوب مردم بودن»و « حقیقت»بین ان روشنفکراکثر متاسفانه  دوم اینکه
روشنفکر  رسد می این درحالی است که به نظر. شوند حقیقت را کنار گذاشته و دنبال مردم بدوند در برخی موارد مجبور می

دکتر  ام که بارها شنیده. شود ای باشد که منجر به بدنامی مادر هرچند حقیقت همچون طفل حرامزاده ؛باید حقیقت را بگوید
این  راگ. شده است هایش هزار هزار تکثیر می کنند چون مخاطبان زیادی داشته و مثال نوار سخنرانی تمجید می را شریعتی

اجازه دهید مثال دیگری بزنم؛ . ی خیلی بیشتر بودندکه در همان دوره زمانی مخاطبان مرحوم کاف است استدالل درست
پاشایی و حضور انگشت شمار مرتضی ببینید دکتر یوسف اباذری از حضور جمعیت زیاد در مراسم ختم خواننده پاپ مرحوم 

که این بودند و البته به هیچ وجه نگفتند  مند گالیه پرویز یاحقی، یا همایون خرم آنان در مراسم بزرگان موسیقی همچون
چنین چیزی بگوید از حوزه روشنفکری خارج  اندیشمندیزیرا اگر . موسیقی باید جمع شود و همه موسیقی سنتی گوش کنند

 کهدر سطح نقد و آگاهی بخشی وارد شد  اباذریباری در این مورد . است  شده و پیراهن دیکتاتور مصلحی به تن کرده
دوست از موسیقی کالسیک های جواد یساری رو خیلی بیشتر  حرفها من ترانهداخل پرانتز بگم با همه این  .شجاعانه بود

 .دارم
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ها نگاه کنید  ت علمی دانشگاهااگر به فضای هی. رالتانسیم هستندخیلی از روشنفکران مشغول بندبازی و شا سوم اینکه
در این  هر سه گروهاما . دارند  و یا چپ یطلب ح تمایالت مذهبی، اصال آنهااکثریت  ؛خنثی و منفعل اساتیداز  جدابینید  می

اساتید ارزشی علیه بدحجابی و . پیاله هستند باهم هم ؛را فعال کنندهای فرعی  شکافمسایل اصلی را کنار گذاشته و که  نکته
همه ؛ اما در نهایت کنند کمتر از ترامپ و مکرون را نقد نمیگرا  چپاساتید  ؛گذارند مختلط شدن کالس درس تجمع می

جهت نیست که در هنگام گزینش هیئت علمی وزارت علوم اگر  بی. اصلی است اتبندبازی و فرار از موضوعها برای  این
به شرط ماند  مدرن و نئومارکسیست باشید باقی می پستاما اگر  ؛شوید حذف می دگرایش مدرنیستی و پارسونزی داشته باشی

  .م آمریکای جهانخوار بگوییدداری و ظل از فساد نظام سرمایهسی سال  آنکه
از  ردو. عطش عجیبی دارند یک نظریه یا حداقل یک اصطالح به نام خود ثبت کنندعقده و روشنفکران ایرانی  چهارم اینکه

موجود در  هوادار فالن نظام سیاسییا و  فوکو ،های جان استوارت میل، کانت من پیرو اندیشه دنبگویبینند که  شان خود می
روشنفکر باید به نظر من . همگی در همین پارادایم است سروش دموکراسی دینی شریعتی تا دموکراسی متعهد از. هستم دنیا

 . تحمیل کرده متعهد بداندجامعه که نظراتش، حتی پس از مرگش، به  هایی هزینهخود را درقبال 
برای اثبات . شود تقریبا هیچ کس دیده نمیاما در میدان عمل  ؛مدعی روشنفکری زیاد داریم: اینکهو مهمتر از همه پنجم 

نه خبری از . های تجمعی که در محکومیت اسیدپاشی در اصفهان برگزار شده نگاه کنید این مدعا کافی است به عکس
طلب بود،  ان اصالح؛ نه خبری از روشنفکرمنتقدان لیبرالیسم و نئولیبرالیسمیا حامیان و اثری از ها بود؛ نه  لشگر ایرانشهری

ها و  پسااستعمارگرایی و نوشریعتیپست مدرنیسم و روشنفکران جریان ؛ (ع)نه اثری از نیروهای ارزشی و پیروان عدل علی
  .داشتندتری  کارهای مهماحتماال دیگران هم 


