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دربارهی نویسنده
مسعود نقرهکار ،پزشک ،نویسنده و پژوهشگر متولد تهران و اکنون ساکن امریکا است.
او از ساا  ۷۴۳۱کوشا

های نوشاتاری خود را شارو کرد و اا انتشار مقالات ادای،

اجتماعی و نیز ساایاساای در ایران و نیز خارج از ایران اه عنوان نویسااندهای پرکار و
جدی اه کار پرداخته است.
از وی تاکنون حدود  ۴3جلد کتاب در عرصاههای تاریخ جنب

روشنفکری و کانون

نویسانداان ایران ،داراندیشی و کشتار داراندیشان ،پزشکی و روانشناسی ،و ادایات
| نقد اقتصاد سیاسی |

داستانی منتشر شده است.

حسّ حقارت در میان بخش بزرگی از روشنفکران میهنمان چون «عباسمیرزایی» نشده به عاملی
بَددَ شدددده در زمرهی عواملی کده ییروزی ننبشهدای اسدددابددادی و تداری

اندیشدددانه را بر ننبش

روشنفکری آسان کرده است.
روشدنفکر شدختدیای یکاا 1و منحتربهفرد است .این شختیت بر بسار عوامل زیسای  -روانی،
محیطی (اناماعی و بومی) وذهن و روانی سدیا و یویا و توأمان با شور و نسارت و بلندیروازی یدید
آمده است تا بر آرزوها و خواستهای انسانی و مدرناش نامهی عمل بپوشاند.
از روشنفکر دهها تعریف شده است ،تعریفهایی که زمان وحای مکان هم در تعدد و تنوع آنها
نقش داشاهاند.
روشنفکر انسانیست یرسشگر ،نقاد و شکاک ،آیندهنگر ،تولیدکنندهی ایده و گفامانساز .وی با
یرسدشگری ،تفکر نقادانه و ش

 ،گذشاه و حا  ،بهویژه افکار و نهادهای سنای – خرافی را به زیر تیغ

تشدری و ریشددهیابی میبرد تا با توان سددن ش و تفکی

راهی بهسددوی نو شدددن و نو کردنز حوزههای
1 unique
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فکری و رفااری ب وید و بنمایاند .نفوذ تأثیرگذار بر نظام ارزشددی نامعه ،سددنتها و سدداخاارشددکنی،
ییآمد یرسددشددگری ،نقادی و شددکاکیسددت .نهان روشددنفکر میدان نهش به سددوی آینده اسددت .در
گذشاه و حا و اکنون نمیماند ،یویاست .با فکر روشناش آیندهای ت سم میکند و امید به تحققاش
میبندد« .سدازندهی تاریخ آینده» است .خواساار نو کردن اندیشه و کردار (مدرنیاه وت دد) و نوسازی
بر مبنای مدرنیاه (مدرنیزاسدیون) است .گفامانساز در معنای تلاشگر در راساای یدید آوردن اندیشهی
مدرن ،فرهنگسداز و فرهنگمدار اسدت؛ اندیشه ،سخن و گفامانی که در روان و شعور نامعه رسوخ
کند.
نخی کدده دانددههددای رنگینکمددانی روشدددنفکری را کنددار هم مینشددددانددد «آزاداندددیشدددی و
آزادیخواهی»سدددت .آزادیای کده در کداربُردش معنا میشدددود و با آزادی دیگران و رعایت آن در
| نقد اقتصاد سیاسی |

ارتباطی تنگاتنگ قرار میگیرد ،آزادی مطلق در قلمرو اندیشددده و آزادی کردار وعمل در گسدددارهی
قانون؛ قانونی دمکراتی

و عادلانه.

روشددنفکر با ایده و گفامان و نقد و تشددکی

و یرسددشددگری و نسددا وگری و آیندهنگری ،و

کرداری یرشدور و شدعورمند انسان و نهان را تغییر داده است ،بیاایی و یکااییای 1که ونوه اشاراک
همهی انواع گرایشها و تیپهای روشدددنفکریسدددت .یگانهبودنز این شدددختدددیت اما نماد و نمودهای
دیگری نیز دارد .این شددختددیت حای با گفاار و کرداری بههن ار ،در نگاه و نظر بسددیارانی از مردمان
میهنمان غیر قابلفهم به لحاظ روانی و رفااری (و گفااری) و مونودی غیرعادی و تافاهی ندابافاه و
ماوهم نلوه کرده است چه رسد آننا و آنگاه که گفاار و کرداری ناهن ار 2از او سرزده باشد!

پویایی و خلاقیت یک «حسّ حقارت»
بنای روشنفکری ما بر بنیان نوعی «حسّ حقارت» 3نهاده شده است .اگر روشنفکریمان را شروع
گفامانهای مدرن سددیاسددی و فرهنگیای بدانیم که یایهگذار ننبش مشددروطه شدددند ،زنگ آغازش با
بروز حسّ حقارت در عباسمیرزا و طغیان او در برابر این حس نواخاه شددد؛ حسددی ناشددی از شددکسددت
نظدامی و انامداعی در برابر دشدددمن (و ارویا) .این احسددداس حقارت یا بهقو عباسمیرزا «احسددداس

1 uniqueness
2 abnormal
3 inferiority feeling
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درماندگی و زبونی و ضددعف» 1تلنگر و تکانهای شدددد بر ذهنیت یویا و نویای این ولیعهد ،وانگیزه و
نیروی محرک و یکی از سدکوهای یرتاب نامعهی ما بهسدوی ترقی و ییشرفت ،و دستیافانیز نسبی به
افکار و رفااری مامدنانه و مدرن ،افکار و رفااری که ارویا خاساگاه ییدایی و گسارشاش بود .بنابراین
شداید باوان ادعا کرد که روشدنفکری ایران بر بنای «احسداس حقارت عباسمیرزایی» یا گرفت ،و شادا
کده عبداسمیرزا بدا دوری گزیدن و اناناب از اثرات منفی و مخرب چنین حسدددی ،به نایگزین کردن
عوامل و عناصری که زمینهسازان توانایی و قدرت دشمن (بهویژه ارویا) بود ،یعنی امید و شور و شعور
روی آورد .این ییشددااز روشددنفکری در ایران در نخسدداین گام ،حسّ حقارت و «درماندگی و زبونی و
ضدعف» خود و اطرافیاناش را به رویکردهای حسدی – عاطفیای به مانند عتدبیت ،حسادت ،نفرت و
کینهتوزی 2نسددبت به آن افکار و رفاار شددگر

بد نکرد .اگرچه عباسمیرزا و وزیرش میرزا بزرگ

«قائممقام» بخشهایی از ریشدهها وعوامل بروز این احسداس حقارت را در فرهنگ و دین و سیاست ،و
و نایگاه قابل و ضددرور به این «عوامل و م موعه» داده نشددد .بااینحا با عنایت به زمانه و بسددارز میلاد
روشدددنفکریمان ،تردیدی بر نای نمانده اسدددت که فکر و تلاش عباسمیرزا و میرزا بزرگ راهگشدددا،
روشنگر و روشنفکرانه بود.
علیرغم واکنش هوشدمندانهی عباسمیرزا به «احساس درماندگی و زبونی و ضعف» حضور این
حس در میان ت ددخواهان در کنار دو عامل دیگر ،یعنی تفاوتها و دوگانگی واقعیتها در نامعهی
ما و ارویا ،بهویژه ضدددعفها وعقبماندگی تاریخی و فرهنگی و اناماعی و ...نامعهی ما ،و دیگری
شدوک قدرتمندی که غرب با تحولات انسدانی ،علمی ،صدنعای ،اناماعی و سیاسی شگفتانگیزش بر
ذهن و روان ت ددددخواهددان مددا وارد کرد ،سدددبددب بروز ندداهن دداریهددایی در میددان روشدددنفکران و
روشنفکریمان شده است.

1پ .ام .ژوبر ،مسافرت به ارمنساان و ایران ،مارنم ،محمود متاحب ،کاابفروشی چهر ،چاپ نخست ،سا .1331
(موسددیو ژوبر ،فرسددااده و نخسدداین نمایندهی نایلئون بنایارت به دربار فاحعلیشدداه قانار ،و مارنم نایلئون در لشددکرکشددی وی به متددربود.
یرسدش عباسمیرزا ،ولیعهد فاحعلیشداه و فرماندهی سدپاه ایران در ننگ ایران و روس ،اینگونه نیز نقل شدده است «چه قدرتی است که
به شددما برتری و مزیای را که نسددبت به ما دارید عطا میکند؟ علت ترقی روزافزون شددما و ضددعف مدام ما چیسددت؟ ...اننبی حر بزن ،با
من بدازگوی کده برای بیددارکردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد؟» عباسمیرزا را «دارای افکاربلند و حریص یادگرفان و ن یبترین
شختیت خانواده قانار» دانساهاند).
2 ressentiment

| نقد اقتصاد سیاسی |

م موعهای ازعوامل و روابط اناماعی و اقاتادی نامعهی خودمان نیز نستونو میکردند ،اما وزن
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برخی از ناهن اریهای روانی (ذهنی) و رفااریز روشددنفکر ایرانی ،ناهن اریهایی که بخشددی از
شدددختدددیت روشدددنفکر ایرانی را شدددکل داده ،تأثیری بازدارنده بر روند رشدددد و گسدددارش ننبش
روشنفکری میهنمان داشاهاند.
به نمونههایی اشداره میکنم با ذکر این نکاه که مراد من از ناهن اری در این طرحواره دور شدن
و یا در تقابل و تخالف قرار گرفان با هن ارهای نهانشمو (یونیورسا ) روشنفکریست.
این طرحواره یشددداواندهی آمداری و بالینی ندارد و براسددداس ت ربه و نظر نگارنده با نگاهی
آسیبشناسانه 1نگاشاه شده است.

ارخی از ناهنجاریهای روانی (ذهنی) و رفتاری روشنفکر ایرانی
| نقد اقتصاد سیاسی |

بروز ناهن اریهای روانی (ذهنی) و رفااری روشددنفکران بروزی چندعاملی 2اسددت .بسددیاری از
تحلیلگران و صدداحبنظران عرصددهی سددیاسددت و فرهنگ و فلسددفه ،بهویژه کوشددندگان سددیاسددی
چپ ،ویژگیهای روانی (ذهنی) و رفااری (بههن ار و ناهن ار) روشددنفکران را با عنایت به منشدداء و
نایگاه طبقاتی روشنفکران (بهزعم آنان خردهبورژوازی که اکنون طبقهی ماوسط چندلایه شده است)
توضدی دادهاند درحالیکه ت ربه نشان داده است یدیدهی روشنفکر با «اساقلا نسبی» از منشاء ،یایگاه
و نایگاه طبقاتیاش قابلتبیین و یذیرش اسدت .بسیاری از بهارین روشنفکران ما از اشرا زادگان و یا
از میان تهیدساان بودند و هساند .گرایش به ارائهی تحلیل طبقاتیز صر

دربارهی روشنفکران شاید به

این دلیل رواج یافاه که ونه مشختهی روشنفکری ما گرایش به مارکسیسم بهعنوان یکی از ساونهای
روشددنفکری نهان بوده اسددت .هم نگاه طبقاتی مطلق به یدیدهی روشددنفکر ،و هم باور و ارزیابیهای
مدطدلق طبقدداتی روشدددنفکر از انسددددان و نددامعدده درغلایدددن بدده نوعی مطلقاندددیشدددی

اخلدداقی3

ی مؤلفههای
اسدددت .نادیدهگرفان م موعهای از عوامل و تأثیر شدددرایط بینالمللی و ملی در ییدای ز
روشددنفکری ،یا نادیدهانگاشددان نقش «روبنا  /شددعور اناماعی» در شددکلگیری ذهنیت روشددنفکران و
ناهن اریهایاش ،چشم بسان بر انبوههای از واقعیتهاست .حای به نقش رویکردهای حسی – عاطفی
نیز ،بهدور از برچسدب «یسدیکولوژیسم» ،میباید تونه داشت؛ رویکردهایی که بهت ربه دیدیم دو نوع

1 pathologic
2 multifactor
3 moral absolutism
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واکنش را سبب شدهاند واکنشی هوشمندانه و خردورزانه و سازنده بهسان آنچه عباسمیرزا کرد یا تن
دادن و تمکین کردن به «احساس درماندگی و زبونی و ضعف».
در طرحوارهی حاضاار اه شاا

مورد از ناهنجاریهای روشاانفکر ایرانی اشاااره

میکنم:
 .۷ایتعادلی فکری – نظری و مطلقانگاری 1:شدددیفاگی یا نفرت ،نفی یا یذیرش مطلق،
سددیاه یا سددفید ،دیو یا فرشدداه ،و اشددقیا و اولیا کردن ،و بالاخره درک و فهمی که نماعای خوبها و
خیرهای ناباند و نماعای بدها و شددرهای ناب ،نشددانهی نوعی بیتعادلی در نگاه به انسددان و نامعه ،و
افراط و تفریطهای فکری  -نظری نسدددبت به دیگری ،مقولهها و یدیدههای گونهگون اسدددت .عوامل
ییدایی و زمینهسازان این نوع بیتعادلی ماعددند اما بیش ازهر چیز در قیدوبند تفکر و ذهنیت اسطورهای
این نوع بیتعادلی نظری – فکری ریشددهای کهن دارد .در تاریخ معاصددر میهنمان ،در آسدداانهی
مشدروطیت وقای یای یذیرش اندیشدگی ،فرهنگ و رفاار غرب به میان آمد ،بخشدی از روشنفکرانمان
گفاند ظاهر و باطن و همهنوره باید غربی شددویم ،یا از سددوی دیگر هنگامی که مارکسددیسددم س در از
سدرزمینمان در آورد دخیل بسدان به مارکسدیسدم و سدوسدیالیسم و یسوندهای دیگرش از ویژگیهای
بخش اعظم روشددنفکران و روشددنفکری ما شددد .غرب ،زادگاه روشددنگری وروشددنفکری در نگاه این
گرایش و تیپ روشدنفکری به یدیدهی غیر قابلیذیرشدی بَدَ شدد که میباید از میان برداشاه شود .در
کندار یذیرشهای مطلق ،نفی و طردهای مشدددابه نیز شددداهد بودهایم ،شدددیفاهگان و مریدان «مونیسدددم
ماتریالیسددای»ای که در مدتی بسددیار کوتاه به والهگان «مونیسددم ایدالیسددای» بد شدددند ،و با تعتددبی
حیرتانگیز دیدگاههای ییشدددین فلسدددفی و سدددیاسدددی و فرهنگی را کنار زدند ،و بارقهی «عوامانه» و
شداابزده و احسداسدیز نوعی دیگر از اندیشدگی و رفاار شددند .بیتعادلیای که هم امروز در شمایلی
دیگر از «شدددور و شدددعف» روشدددنفکرانه میبینیم .بسدددیاری از روشدددنفکران ما بهویژه آنان که از
سددیاسددتزدگی به فلسددفهزدگی درغلایدهاند ،و زمانی خود را یابندگان ایدههای بدیع میینداشدداند با
آشنایی با دیدگاههای برخی از فیلسوفان و روشنفکران غربی ( ارویایی و امریکایی) ذوقزده گمشدهی
خود را یافاهاند ،و با اعلام ابطا مدرنیاه و مدرنیسم ،به کمتر از یسامدرنیسم رضایت نمیدهند و آن را

1 Lack of balance/ absolutism

| نقد اقتصاد سیاسی |

و حماسی ،و ایدئولوژی

بودن ،نقشآفرینی میکند.
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یاسددخگوی م موعه مسددایل فرهنگی ،سددیاسددی و اخلاقی نامعهی ما مییندارند .در شددرایطی که هنوز
تحلیل و تفسدیردقیق و قابلقبولی از انسان ایرانی ،سامانهها و ساخاارهای فرهنگی و سیاسی و اناماعی
نامعهمان ،بهویژه حکومت ،داده نشده ،نومید و بیباور به نقش و توان خویش در ای اد تغییر ،چشم به
نوعی نبر و قطعیت تاریخی دوخاهاند که نامعهی سددازمانیافاهی بینیاز به روشددنفکر را با قطبنمای
مع زتهای «عقلانیت اقاتادی» و «نسبیت فرهنگی» و بازیهای زبانی به مدینهی فاضله خواهد برد.
نمونههایی از علایم وعوارض ایتعادلی
الف .شایفتگی 1:شدیفاگی سبب بروز شاابزدگی و خیا یردازی میشود .شیفاه دچار ضعف
بیناییز سیاسی و فرهنگی میشود و واقعیتها را بهوضوح و روشنی نخواهد دید .در انقلاب بهمن ت ربه

| نقد اقتصاد سیاسی |

کردیم که شدیفاهگان قدرت و ایدئولوژیهای رنگارنگ چگونه ضعفها ،لغزشها و معایب انقلاب و
حکومت را ندیدند .شدیفاگی اما در تشددید عارضهی بیتعادلی و مطلقاندیشی عاملیت نیز ایفای نقش
میکند.
ب .شااتابزدای 2:سددهلانگاری ،نوّزدگی (و موجسددواری) ،زودباوری ،و سددادهاندیشددی از
ییآمدهای شدداابزدگیسددت .این عارضددهها در بزنگاههای تاریخی تحلیلها و ارزیابیهایی را سددبب
شددهاند که فانعهها آفریدهاند .برای نمونه ،در عرصدهی سدیاست ،به تحلیلها و ارزیابیها و رفاارهای
غالباً نادرسدت بخشدی از روشدنفکران سدیاسدی ،فرهنگی و فلسفی دربارهی انقلاب بهمن میتوان اشاره
داشت.
ج .یاکجاانبهنگری 3و تنگنظری 4:این ناهن اری به اشدددکا مخالف و در حوزههای
مافاوت بر روشدددنفکران و حیات روشدددنفکری تأثیر گذاشددداه اسدددت .برای نمونه ،بخش بزرگی از
روشدنفکران چپ ،امپریالیسدم را بیرحمانه و قاطعانه نفی میکردند اما به فانعهای بهنام «سدوسدیالیسددم
واقعاً مونود» کمترین نقد روا نمیدانسداند .این نوع تنگنظری در ارزیابی و تحلیل و قضداوت کار را
به نایی کشدداند که بسددیاری از روشددنفکران چپ محمدعلی فروغیها را روشددنفکر ندانسدداند اما ی
نویسددنده و یا هنرمند «انقلابی» را با نقش اناماعی و سددیاسددی و آثاری غیر قابلمقایسدده با فروغیها را
روشنفکر معرفی میکردند.
1 Limerence
2 precipitance
3 unilateralism
4 insularism

 / 1روشنفکران ایرانی

د .کااه

اعتماداهنفس 1:حسّ حقارت اگر «عباسمیرزائی» نشدددود در کنار بیتعادلی،

کاهش اعامادبهنفس به همراه میآورد .تاریخ معاصدر کشورمان بارها شاهد این نوع ناهن اری در میان
روشدنفکران و روشنفکریمان بوده است .کمبود اعاماد و اتکابهنفس یکی از عواملیست که شکست
ننبش روشنفکری را آسان کرده بود .این کمبود گاه نیز روشنفکران را به دنبالهروی از تودهها کشانده
است.
 -2التقاطیاری  2الاقاطی بودن در فکر و رفاار روشنفکران را به تونیهگری 3،عدم شفافیت
در بیان نظرات ،شددبیهسددازی ،کلیشددهبرداری ،متددلحتاندیشددی در طرح واقعیتها ،و تعدیل و تقلیل
مفاهیم سوق داده است.
علدل بروز الاقداطیگری کدداماندد؟ آیا شدددرایطز خاص یدیدآورندهی این یدیده بوده یا که
الاقاطیگری یدیدهایسدت ضرور در فرایند روشنفکریمان ؟ وزن کدام بیشتر بوده است ،تخریب یا
الف ردّ یای خرافه و سددنت ،و سددیاسددتکردنز مسددابدانه بر ذهن و روان و رفاار روشددنفکران و
روشددنفکریمان خاسدداگاه و کشدداگاه این ناهن اریاند .روشددنفکران با خرافه و سددنت بهطور ریشددهای
تکلیف خود را روشدددن نکردهاند .روشدددنفکران مدعی سدددکولار بودن مبلّغ یارهای از احکام و افکار
سددنای ِز قبیلهای و یدرسددالارانه و سددلطانسددالارانه ،و تونیهگران افکار و رفاار ارت اعی نیز بودهاند،
ویژگیهایی که سدنخیای با روشدنفکری نداشداه اسدت .سدپستر طرح مقولهی «بازگشدت به خویشان»
آنهم یس از گذر نزدی

به دو قرن از آغاز روشنفکریمان نشانگر حضور نانسخت و تداوم حیات

همان رسدوبات در میان بخشی از روشنفکران ما بوده است .در واقع روشنفکران ما بیشتر با خرافات و
یارهای از ظواهر خطکشددی کردهاند نه با بنیادها و بنیانهایاش( .معنای این سددخن را نباید دشددمنی و
سایز با دین و مذهب بهعنوان ی

امر شختی و ختوصی تلقی کرد).

ب الاقاطیگری و درهمآمیخاگی مفاهیم ناهمگن و گاه ماضددداد ،و تعدیل و تقلیل 4در مفاهیم
کلیدی فلسدددفی ،سدددیاسدددی ،فرهنگی و اناماعی دو روی ی

سدددکهاند .ناآشدددنایی و ناآگاهی از

مفاهیم فلسفی وسیاسی مدرن و ت ربه نکردن واقعیت آنها در زندگی و نامعه ،در کنار سادهاندیشی،
1 self-esteem/ self- trust
2 eclecticism
3 justification
4 adjustment & diminution

| نقد اقتصاد سیاسی |

سازندگی و نوآوری الاقاطیگری؟ در این زمینه ،به سه عامل زیر باید تونه کرد.
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کمدقای ،بددفهمی و ناتوانی در درک آنها ،در بروز تعدیل و تقلیل مفاهیم و الاقاطیگری نقش
داشاهاند.
ج الاقاطگری «تاکای

» برخی از ت ددخواهانی شددد که شددرایط و فشددارهای تحمیلی از سددوی

حکومتگران ،خرافهگرایان و سدنتگرایان و مردم را موانع طرح ایدهها و گفامانهایشددان میدیدند.
واقعیدت این بود کده بددون یداری روحدانیون و توسدددل بده مدذهب ،افکار و ایدههای ت ددخواهانه و
روشنفکرانه به میان مردم راه نمییافت و در آنها ای اد حرکت نمیکرد .بدون کاربرد زبان عامهیسند
و عامهفهم و نیز امکانات و حربههای کلامی و مذهبی روحانیون نزدی

شدن به مردم و سخن گفان از

ایدههای ندید امکانیذیر نبود .فرهنگ شددفاهی و شددنیداری غالب بود ،و کااب و م له و رسددانههای
خبررسدددان و آگاهگرز درخور در کار نبودند ،و مهمتر اینکه بیسدددوادی بیداد میکرد .این تاکای
| نقد اقتصاد سیاسی |

فرصددتطلبانه نیز الباه عارضددهها داشددت که دنبالهروی روشددنفکران از خرافه و مردم نمونههایی از آن
بودهاند.
اتخاذ چنین روشدی به دلیل عدمحمایت از روشدنفکران نیز بود .روشدنفکران زیر سدنگ آسیاب
سدنت و خرافه و سدیاسدت (حکومت) لهشددن شان را حس میکردند بیآنکه حای از حمایت معنوی
بسدیاری از نیروهای اناماعی و دولتها (حکومتها) کشورهایی که مهد ت دد و زادگاه روشنفکری
بودند برخوردار باشدند.آن نیروها و حکومتها منافعشان با ارت اعیون و مسابدان حاکم بر نوامع گره
خورده بود نه با روشنفکران نامعه.
 -۴حسّ ممتاز اودن 1یا حس نخبه و الیت اودن 2:توانایی ذهنی روشنفکر و آشنایی و
آگاهی او به امور گوناگون و مخالف در عرصدههای زندگی اناماعی یدیدآورندهی این حس اسدت.
این حس میتواند بازتاب درونهی ذهن روشدنفکر ایرانی،که عنتدر حماسده  /اسطوره نیز از ونوه آن
اسدت ،باشد؛ عنتری که سبب شده است او نقش قهرمانی و ییشگامی برای خود قائل شود .داشان این
حس طبیعی و قدابدلفهم و قبو  ،و بدههن داراسدددت مشدددروط بر اینکده ییآمد روانی و رفااری (و
گفااریاش) سددبب بر خوردهای مافرعنانه و از بالا نگاه کردن و تحقیر دیگران و نوعی «اخلاقی» و
اتوکراتی

(یکهسددالارانه و تفوقنویانه و فرمانرواطلبانه) برخورد کردن به عامهی مردم و گروههای

اناماعی مخالف و نخبهگرایی برتریطلبانه نشدود .این حس آننا که عقلانی و واقعی نشود روشنفکر
را به ورطهای میاندازد که بپندارد رسالتاش این است که عتای آقایی بر سر مردمان بزند و آن کس
1 superiority feeling
2 Elitism
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در برابر این عتا سر خم نکند حقیر و ناچیز و نادان است .این نابههن اری سبب آسیبیذیری رابطهی
روشدنفکران با سدایر گروههای اناماعی ،و حای آسیبهای درونلایهای یا درونگروهی در میان خود
روشدنفکران شده است .این بلیه یکی از عواملیست که در بروز ذهنیت ،نظر و نگاهی که روشنفکران
را غیرعادی و تافاهی ندابافاه و ماوهم مییندارد ،ایفای نقش کرده اسددت .حسّ ممااز بودن سددبب
دورکردن مخاطبان روشنفکر از او ،و مانعی در راه امکان ییوندش با مردم و درنای ه نشر افکارش شده
اسدددت .تلداش روشدددنفکر از میان برداشدددان الگوها و نهادها و کلیشدددههای نادیده گرفانز دیگری
وتحقیرکنندهگی است؛ حسی که روشنفکر میباید و وظیفه دارد مورد تردید قرار بدهد.
حسّ ممااز بودن در نوع «بدخیم»اش ،ییآمدهای دیگر نیز دارد
الف خودشددیفاهگی ،خودسدداایی ،خودنمایی ،خودمحوری ،خودحقبینی ،انحتددارطلبی و حقّ
ویژه طلبیدن.
از عوارض حسّ حقارت نیز باشد).
ج تأثیر بر زبان روشنفکران ،تا آنحد که این زبان فقط برای عدهی معدودی از تحتیلکردگان
و لایههای روشددنفکری قابلفهم شددده اسددت ،و روشددنفکران را ناتوان در برگزیدن نوع زبان و گفامان
ماناسددب با اقشددار مخالف مردم کرده اسددت .گاه نیز دریدهگویی و اشدداباه گرفان صددراحت با وقاحت
ییآمد دارد.
د -بر چهره و رفاار روشنفکر اثرگذار است ،و او را فردی اخمو ،خش

و مافرعن ،و شادیسایز

نلوه میدهد.
هدددد  -حسدداس بودن بیش از حد ضددرور و طبیعی ،و در نای ه زودرن ی ،و انزوا بههمراه خواهد
داشت.
و -در تولید اسابداد روشنفکری ،و روشنفکریز مرید و مرادی نقش زده است.
ز -تفرد و گریز از کار نمعی وعدمیذیرش مسدؤلیت یدید آورده است( .الباه ویژگی کار ذهنی
نیز روشنفکر را از درگیرشدن در کارعملی دور نگه خواهد داشت).

1 empathy

| نقد اقتصاد سیاسی |

ب کاهش میزان تحمل و مدارا ،و همدردی 1،بهویژه در عمل( .کاهش حسّ همدردی میتواند
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این گروه از انسدانها در نایگاهی فراتر از مردم قرار میگرفاند ،نخبه و برگزیده میشدند ،الیت
بودند و چهبسا تحت شعاع نورانیت و قدسیت حکام فرهی مقدس نیز میشدند .بنابراین برای حفظ شأنز
خویش روزبهروز به فاصلهی خود با مردم عوام میافزودند.
 -۳عقل وااساته و تااع نداشدان اندیشهی مساقل وگرایش به وابساگی ِزعقلی و اندیشگی به
دیگران ،و فقدان اصددالت و اسدداقلا تفکر و بینش ریشدده در احسدداس و ادراک خرافی وابسدداگی
بیچونوچرا 1،و نیز عدم اعاماد به نفس و «حسّ حقارت» سدیاسی و اناماعی دارند .میزان چسبندگی
روشنفکران ما به دوران اسلام ،یا به دوران ییش از اسلام در سرزمینمان ،یا به مارکسیسم و گرایشها و
ایسددمهای گوناگون همچون ناسددیونالیسددم ،رمانایسددم انقلابی ،یویولیسددم ،بومیگرایی ،مدرنیسددم،
یسدددامدرنیسدددم و ...نمونهاند .در این میانه یاسدددخ به این یرسدددش را که چرا گرایش به روشدددنفکری
| نقد اقتصاد سیاسی |

روسددی بیش از روشددنفکری فرانسددوی در نامعهی ما ونود داشدداه و دارد ،میباید در ویژگیهای
فرهنگی و ایدئولوژی

و سدیاسی ،و نیز روان نامعه نسا و کرد .نامعهای که خشونت و عدمتحمل

دگراندیش یارهای از فرهنگاش بوده و هسددت و بارها نیز خشددنترین و عریانترین خشددونتها را در
ه وم بیگانگان ،وحای از سدوی خودیها ،ت ربه کرده اسدت بیتردید روشدنفکریاش با آنااگونیسم
بیش ازمقولههای مسددالمت و مدارا و رواداری و سددازش دمخور خواهد بود .گفان ندارد که منظور از
خشددونت فقط خشددونت فیزیکی نی سددت ،خشددونت زبانی و روانی در میان روشددنفکران ما شددایع بوده و
هست .امروز این نوع از خشونت را حای در نقدها و ند های قلمی میان بزرگان فلسفهمان (مسلمان و
ییشدامدرن و مدرن و یسدامدرن) شداهدیم .درعرصهی سیاست نیز خشونت کیفیت دیگری یافاه و کار
گاه به ترورشختیت و حای ترور فیزیکی یکدیگر کشیده شده است.
نیاز مالی و یارهای از ویژگیهای شددختددیای ،همچون شددهرتطلبی و ناهطلبی و قدرتطلبی از
دیگر عواملی هسداند که اساقلا اندیشه در روشنفکر را خدشهدار کردهاند .ارتزاق از راه روشنفکری،
خطر اینکده روشدددنفکر را از راه حقیقدتگویی و حقیقدتنویی منحر

کند ،بههمراه دارد .آننا و

آنگاه که روشدنفکری به کالای مورد نیاز روشنفکر برای امرار معاش بد شود ،کلید فاصله گرفاناش
از روشنفکری زده میشود.
 -5ناهمخوانی افتار و کردار .روشنفکر در نامعهی ما به «نعبهی حر » تشبیه وتعبیر شده
اسددت .ت ربه شددده و میشددود که مناقدترین روشددنفکران اکثراً در عمل بازتولیدکنندهی همان نظرها،
گفامانها و رفااریاند که آنها را مورد سددن شگری و نقد قرار دادهاند .در عرصددهی سددیاسددت
1 Feeling of absolute dependence
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وحدتطلبهای یرسدروصدا ،درعمل ضدّ وحدتاند و سکااریستترین ،مناقدانز همهچیز و همهکس
امددا گریزان و بیزار از اناق دادازخود و خودنگری ،مبلغددان و مرونددان خرد و تفکر اناقددادیای کدده بددا
ییشداوری به سراغ آنچه خود حقیقت مییندارند ،میروند.
نهفقط در عرصدهی فعالیتهای گونهگون اناماعی و فکری در زندگی شدختدی (ختوصی) و
خانوادگی ،در محل زندگی ،محیط کار ،حزب و سددازمان و گروه سددیاسددی ،سددازمانهای اناماعی
وتشدکلهای گوناگون مدنی ،صنفی ،دموکراتی

و ...این نداافاادگی و گسیخاگی 1گفاار از کردار

دیده شددده اسددت .تلاش برای اینکه حوزهی زندگی ختددوصددی و خانوادگی روشددنفکر از عرصددهی
فعالیتهای روشدددنفکرانه حذ

شدددود ،نادیده گرفان بخش مهمی از زندگی روشدددنفکر اسدددت .این

حسداسدیت و تونه در مورد روشنفکران سیاسی که در عرصههای انرایی و عملی و تتمیمگیریهای
حیاتی در سددط نامعه نقش خواهند داشددت و میباید به آنها اعاماد شددود ،اهمیت بیشتری مییابد.
نداسدت برداشدای «مکانیکی» و نادرسدت اسدت .این حذ

سدبب خواهد شد تا در ابعادی وسیعتر به

نامعهی روشنفکری و ونهه و مقبولیت روشنفکران لطمه زده شود.
 -6نقد خود 2،خودنگری و خوداندیشاای ش د

و یرسددش دربارهی خود ،خودنگری و

خوداندیشدی گرایشی قوی و غالب در میان روشنفکران ایرانی نبوده و نیست ،نقد و نفی بیرون از خود
ملکهی فکر و ارن بوده اسدت .تلاش اکثر روشدنفکران اصلاح دیگران بوده است نه خود .نفی و طرد
دیگران زیر یوشدش نقد و «نه» گفان شداختهی روشنفکری ما و «مقدس» بوده است .کمبود درایت و
شدد اعت در شددناخت خویش ،و گریز از نقد بیتعادلی ،الاقاطیگری ،حسّ ممااز بودن ،ناخوانی و
نداافاادگی گفاار و کردار ،و نقد ذهنیت دنبالهروانه از معضددلات روشددنفکری ماسددت .نقد مردم نیز
تابوی بخشدی از روشدنفکران ما ،بهویژه روشدنفکران سدیاسدی بوده و مطلق کردن نقد و سن شگریای
معطو

به نقد (و نفی) قدرت سیاسی ،نایگزین نقد خود و مردم شده است.
سدخن آخر آن که گریزتاریخی از نقد خود ،خودنگری و خوداندیشی این بیم و نگرانی را یدید

میآورد که مباد این ناهن اری به عادتوارهگی و شاکلهی روشنفکر ایرانی بد شده باشد.

1 dissociation
2 self-criticism

| نقد اقتصاد سیاسی |

این که حیطهی زندگی ختوصی و خانوادگی روشنفکر از حوزهی فعالیت روشنفکرانه و اناماعیاش

