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 ی نویسندهدرباره

است. یکا و اکنون ساکن امرمتولد تهران  ، نویسنده و پژوهشگرپزشک، کارمسعود نقره

 ،یمقالات ادا انتشارخود را شارو  کرد و اا  ینوشاتار یهاکوشا  ۷۴۳۱او از ساا  

کار و پر یاسااندهیاه عنوان نو رانیخارج از ا زیو ن رانیدر ا یاساایساا زیو ن یاجتماع

 .اه کار پرداخته است یجد

ون و کان یجنب  روشنفکر خیتارهای جلد کتاب در عرصاه ۴3از وی تاکنون حدود 

و ادایات  ،یاسشنو روان یپزشک، شانیو کشتار داراند یشیداراند، رانیا سانداانینو

 داستانی منتشر شده است. 

  

 

لی ده به عامنش «ییمیرزاعباس» مان چوندر میان بخش بزرگی از روشنفکران میهن حسّ حقارت

بر ننبش  انه رااندیشدددتداری  اسدددابددادی وی هداعواملی کده ییروزی ننبشی هبَددَ  شدددده در زمر

 روشنفکری آسان کرده است. 

 انی،رو -فرد است. این شختیت بر بسار عوامل زیسای بهو منحتر 1روشدنفکر شدختدیای یکاا

یدید  بلندیروازی و نسارت و شور با مانأتو و یویا و سدیا  روانی و وذهن (بومی و اناماعی) محیطی

 عمل بپوشاند.  یاش نامهی انسانی و مدرنهااست تا بر آرزوها و خواست آمده

 هامکان هم در تعدد و تنوع آن ی که زمان وحایهایشده است، تعریف تعریف هااز روشنفکر ده

 اند. نقش داشاه

با از. وی سامانو گف دهیا یکنندهدینگر، تولندهییرسشگر، نقاد و شکاک، آست انسانی روشنفکر

ا به زیر تیغ ی رخراف –نهادهای سنای  افکار و ویژهگذشاه و حا ، بهو ش ، تفکر نقادانه یرسدشگری، 

های سددوی نو شدددن و نو کردنز حوزهراهی به برد تا با توان سددن ش و تفکی می یابیتشدری  و ریشدده

                                                      
1 unique 
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 ی،شددکنرو سدداخاا هاسددنتبر نظام ارزشددی نامعه،  گذارتأثیرنفوذ  .ب وید و بنمایاندرفااری  و فکری

 اسددت. در ندهیآ ینهش به سددو دانیم نهان روشددنفکر سددت.مد یرسددشددگری، نقادی و شددکاکیآیی

 اشه تحققب دیکند و اممی ت سم یاندهیاش آ. با فکر روشناستیماند، یوگذشاه و حا  و اکنون نمی

 یوساز( و ن ددوت اهیمدرن) و کردار شهیخواساار نو کردن اند است. «ندهیآ خیتار یسدازنده» .بنددمی

ی همعنای تلاشگر در راساای یدید آوردن اندیش ساز درت. گفامان( اسونیزاسدی)مدرن اهیمدرن یبر مبنا

 رسوخ نامعه شعور روان و در ی کهسخن و گفامان ،ندیشها ؛مدار اسدتسداز و فرهنگمدرن، فرهنگ

  کند.

و  یشدددیآزادانددد» نشدددداندددمی هم را کنددار یروشدددنفکر کمددانیی رنگینهددادانددهکدده  ینخ

در آن  تیو رعا گرانید یبا آزاد و شدددودمی معنا شردبُدر کدار ای کدهیسدددت. آزاد«یخواهیآزاد

 یقلمرو اندیشددده و آزادی کردار وعمل در گسددداره گیرد، آزادی مطلق درمی ارتباطی تنگاتنگ قرار

 قانونی دمکراتی  و عادلانه.  ؛قانون

نگری، و گری و آیندهتشددکی  و یرسددشددگری و نسددا و با ایده و گفامان و نقد و روشددنفکر

که ونوه اشاراک  1ایتغییر داده است، بیاایی و یکااییرا کرداری یرشدور و شدعورمند انسان و نهان 

بودنز این شدددختدددیت اما نماد و نمودهای سدددت. یگانهی روشدددنفکریهاو تیپ های انواع گرایشهمه

 هن ار، در نگاه و نظر بسددیارانی از مردمانرد. این شددختددیت حای با گفاار و کرداری بهدیگری نیز دا

 و ابافاهند یتافاه و غیرعادی مونودی و گفااری( ورفااری ) فهم به لحاظ روانی ومان غیر قابلمیهن

 از او سرزده باشد! 2ن ارناه کرداری و گفاار که گاهآن و ناآن رسد چه است کرده نلوه ماوهم

 

 

  «حسّ حقارت»یی و خلاقیت یک پویا
مان را شروع نهاده شده است. اگر روشنفکری 3«حسّ حقارت» بنیان نوعی بنای روشنفکری ما بر

ش با زنگ آغاز گذار ننبش مشددروطه شدددند،که یایهبدانیم ای ی مدرن سددیاسددی و فرهنگیهاگفامان

حسددی ناشددی از شددکسددت  ؛و طغیان او در برابر این حس نواخاه شددد میرزاعباسدر  حسّ حقارتبروز 

احسددداس » میرزاعباسقو  این احسددداس حقارت یا به .ارویا( نظدامی و انامداعی در برابر دشدددمن )و

                                                      
1 uniqueness 
2 abnormal 
3  inferiority feeling 
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 ولیعهد، وانگیزه وای شدددد بر ذهنیت یویا و نویای این و تکانه تلنگر 1«درماندگی و زبونی و ضددعف

یز نسبی به یافانسدوی ترقی و ییشرفت، و دستی ما بهیرتاب نامعه هایسدکویکی از  و نیروی محرک

بنابراین  اش بود.افکار و رفااری مامدنانه و مدرن، افکار و رفااری که ارویا خاساگاه ییدایی و گسارش

و شادا  ،یا گرفت «ییمیرزاعباساحسداس حقارت »روشدنفکری ایران بر بنای شداید باوان ادعا کرد که 

 نو مخرب چنین حسدددی، به نایگزین کردبدا دوری گزیدن و اناناب از اثرات منفی  میرزاعبداسکده 

 شعور و شور و امید یعنی بود،( ارویا ویژهبه) دشمن قدرت و ییتوانا سازانزمینه عوامل و عناصری که

 و یزبون و درماندگی»و  حسّ حقارتگام،  نخسدداین در ایران در روشددنفکری ییشددااز این. آورد روی

 و نفرت حسادت، عتدبیت، مانند به ایعاطفی – حسدی یهارویکرد به را اشاطرافیان و خود «ضدعف

 زرگب میرزا وزیرش و میرزاعباس اگرچه. نکرد بد  شددگر  رفاار و افکار آن نسددبت به 2توزیکینه

 و سیاست، و دین و فرهنگ در را وعوامل بروز این احسداس حقارت هاریشده از ییهابخش «مقامقائم»

 وزن اما ،کردندمی نوونست نیز خودمان ینامعه اقاتادی و اناماعی روابط و ازعوامل ایم موعه

 یلادم بسددارز و زمانه به عنایت با حا بااین .نشددد داده «م موعه و عوامل» این به ضددرور و قابل نایگاه و

 شدددا،گو میرزا بزرگ راه میرزاعباسن، تردیدی بر نای نمانده اسدددت که فکر و تلاش ماروشدددنفکری

 روشنگر و روشنفکرانه بود.

 نای حضور «ضعف و زبونی و درماندگی احساس» به میرزاعباس یهوشدمندانه واکنش رغمعلی

ی در نامعه هاواقعیت دوگانگی و هاتفاوت یعنی دیگر، عامل دو کنار در ت ددخواهان میان در حس

دیگری  ی ما، ونامعه و... فرهنگی و اناماعی و ماندگی تاریخیوعقب هاویژه ضدددعفبه ،ما و ارویا

گیزش بر انسیاسی شگفت وعلمی، صدنعای، اناماعی انسدانی،  تحولات با غرب شدوک قدرتمندی که

ی در میددان روشدددنفکران و یهدداخواهددان مددا وارد کرد، سدددبددب بروز ندداهن دداریذهن و روان ت دددد

 مان شده است. روشنفکری

                                                      

 .  1331ام. ژوبر، مسافرت به ارمنساان و ایران، مارنم، محمود متاحب، کاابفروشی چهر، چاپ نخست، سا   پ.1 

ه متددربود. قانار، و مارنم نایلئون در لشددکرکشددی وی ب شدداهنایلئون بنایارت به دربار فاحعلی ی)موسددیو ژوبر، فرسددااده و نخسدداین نماینده

است که  چه قدرتی»گونه نیز نقل شدده است  ننگ ایران و روس، این سدپاه ایران در یشداه و فرماندهعهد فاحعلیمیرزا، ولییرسدش عباس

زن، با اننبی حر  ب دام ما چیسددت؟...کند؟ علت ترقی روزافزون شددما و ضددعف مبه شددما برتری و مزیای را که نسددبت به ما دارید عطا می

ترین دارای افکاربلند و حریص یادگرفان و ن یب»میرزا را عباس« من بدازگوی کده برای بیددارکردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد؟

 اند.(دانساه «شختیت خانواده قانار

2 ressentiment 
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 زا بخشددی یی کههان اریهنا ،روشددنفکر ایرانی یزی روانی )ذهنی( و رفاارهاهن اریبرخی از نا

 ننبش گسدددارش و رشدددد روند بر بازدارنده یتأثیر داده، شدددکل را ایرانی روشدددنفکر شدددختدددیت

 اند.داشاه مانمیهن روشنفکری

 واره دور شدندر این طرحاین نکاه که مراد من از ناهن اری  کنم با ذکرمی ی اشدارهیهابه نمونه

 . ستروشنفکری (یونیورسا ) شمو نهان هن ارهای با گرفان قرار و یا در تقابل و تخالف

 نگاهی با نگارنده نظر و ت ربه براسددداس و ندارد بالینی و آمداری ییشددداوانده وارهاین طرح

 .نگاشاه شده است 1شناسانهآسیب

 

  رفتاری روشنفکر ایرانیذهنی( و ) ی روانیهاارخی از ناهنجاری
اسددت. بسددیاری از  2چندعاملیی( و رفااری روشددنفکران بروزی ذهن) ی روانیهابروز ناهن اری

 یسددیاسدد کوشددندگان ویژهی سددیاسددت و فرهنگ و فلسددفه، بهنظران عرصددهگران و صدداحبتحلیل

 و ءمنشددا به عنایت با را روشددنفکران( ناهن ار و هن اربه) رفااری و( ذهنی) روانی یهاویژگی ،چپ

 شده است( لایهوسط چندما یطبقه اکنون که بورژوازیخرده آنان زعمبه) روشنفکران طبقاتی نایگاه

یایگاه ، ءمنشا زا «اساقلا  نسبی»با  ی روشنفکرکه ت ربه نشان داده است یدیدهاند درحالیتوضدی  داده

 یا و زادگانرا اش از ما روشنفکران بهارین از بسیاری یذیرش اسدت. تبیین واش قابلو نایگاه طبقاتی

 به شاید کرانروشنف یدرباره صر  طبقاتیز تحلیل یارائه به گرایش. هساند و بودند دساانتهی میان از

 یهاساون از ییک عنوانبه مارکسیسم به گرایش ما روشنفکری یمشخته ونه که یافاه رواج دلیل این

 یهایارزیاب و باور هم و روشددنفکر، ییدیده به مطلق طبقاتی نگاه هم. اسددت بوده نهان روشددنفکری

 3اخلدداقی اندددیشدددیمطلق نوعی بدده یدددنادرغل ن و نددامعددهانسددددا از روشدددنفکر طبقدداتی مدطدلق

 یاهمؤلفه ییز ییدا در ملی و المللیبین شدددرایط تأثیر و عوامل از ایم موعه گرفاننادیده سدددت.ا

 و کرانروشددنف ذهنیت گیریشددکل در «اناماعی شددعور/  روبنا» نقش انگاشدداننادیده یا روشددنفکری،

 اطفیع – حسی یهارویکرد نقش به ست. حایهاای از واقعیتانبوهه چشم بسان براش، یهاناهن اری

 نوع دو یدیمد ت ربهبه که رویکردهایی ؛داشت تونه بایدمی ،«یسدیکولوژیسم» برچسدب از دوربه نیز،

                                                      
1 pathologic 
2 multifactor  
3 moral absolutism 
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 تن یا کرد میرزاعباس آنچه سانهب سازنده و خردورزانه و هوشمندانه واکنشی  اندشده سبب را واکنش

 «.احساس درماندگی و زبونی و ضعف»تمکین کردن به  و دادن

  

 ی روشاانفکر ایرانی اشااارههامورد از ناهنجاری شاا اه  ی حاضااروارهطرح در

 کنم:می
 ،نفرت، نفی یا یذیرش مطلقشدددیفاگی یا  1:انگاریمطلقو  نظری –تعادلی فکری ای .۷

و  هابخو نماعایو بالاخره درک و فهمی که  ،اشددقیا و اولیا کردن و ،سددیاه یا سددفید، دیو یا فرشدداه

و  ،تعادلی در نگاه به انسددان و نامعهبینوعی  یهو شددرهای ناب، نشددان هابدنماعای اند و خیرهای ناب

وامل . عاسدددتگون ی گونههاو یدیده هامقولهنظری نسدددبت به دیگری،  -ی فکری هاافراط و تفریط

ای اسطوره بند تفکر و ذهنیتقیدو تعادلی ماعددند اما بیش ازهر چیز درسازان این نوع بیییدایی و زمینه

  کند.می یآفرینو ایدئولوژی  بودن، نقش ،و حماسی

ی در آسدداانه ،مانمیهن در تاریخ معاصددردارد.  کهن ایریشدده فکری – نظری تعادلیبی نوع این

 مانکرانروشنف از بخشدی غرب به میان آمد، فرهنگ و رفاار ،مشدروطیت وقای یای یذیرش اندیشدگی

 از رسدد مارکسددیسددم که هنگامی دیگر سددویاز  یا ،شددویم غربی باید نورههمه و باطن و ظاهر گفاند

 یهایویژگ ازی دیگرش هاسم و یسوندسدوسدیالی و مارکسدیسدم به بسدان دخیل آورد در مانسدرزمین

زادگاه روشددنگری وروشددنفکری در نگاه این  ،غرب. بخش اعظم روشددنفکران و روشددنفکری ما شددد

اشاه شود. در داز میان بر دبایمی که یذیرشدی بَدَ  شددغیر قابل ییدیده به گرایش و تیپ روشدنفکری

 ممونیسددد»گان و مریدان شدددیفاهایم، ی مشدددابه نیز شددداهد بودههای مطلق، نفی و طردهاکندار یذیرش

 تعتددبی با و شدددند، بد  «ایدالیسددای مونیسددم» گانواله به کوتاه بسددیار مدتی در که ای«ماتریالیسددای

و  «انهعوام»ی ، و بارقهکنار زدندرا  فرهنگی و سدددیاسدددی و فلسدددفی ییشدددین یهادیدگاه انگیزحیرت

 ایلیشم در امروز هم ای کهتعادلیشددند. بی نوعی دیگر از اندیشدگی و رفاار احسداسدیزو  زدهشدااب

 از که آنان ویژهبه ما روشدددنفکران از بسدددیاری. بینیممی روشدددنفکرانه «شدددعف و شدددور» از دیگر

 با داشدداندینمی بدیع یهاایده یابندگان را خود زمانی و اند،یدهادرغل زدگیفلسددفه به زدگیسددیاسددت

 یشدهگم زدهروشنفکران غربی ) ارویایی و امریکایی( ذوق سوفان وفیل از برخی یهادیدگاه با آشنایی

 را آن و دهندنمی رضایت یسامدرنیسم از ترکم به مدرنیسم، و مدرنیاه ابطا  اعلام با و ،اندیافاهرا  خود

                                                      
1 Lack of balance/ absolutism 
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 نوزه که شددرایطی در. یندارندمی ما ینامعه اخلاقی و سددیاسددی ،فرهنگی مسددایل م موعه گوییاسددخ

 اماعیو ساخاارهای فرهنگی و سیاسی و ان هاسامانه، قبولی از انسان ایرانیقیق و قابلتفسدیرد و تحلیل

 به شمچ تغییر، ای اد در خویش توان و نقش به باوربی و نومید نشده، داده ،حکومت ویژهبه ،ماننامعه

نمای ا قطبرا بشددنفکر رو به نیازبی ییافاهسددازمان ینامعه کهاند دوخاه تاریخیقطعیت  و نبر نوعی

 .برد واهدخ فاضله یمدینه به زبانی یهابازی و «فرهنگی نسبیت» و «اقاتادی عقلانیت»ی هامع زت

 

  تعادلیم وعوارض اییی از علایهانمونه

عف ض شود. شیفاه دچارمی یردازیزدگی و خیا شدیفاگی سبب بروز شااب 1شایفتگی: .الف

وضوح و روشنی نخواهد دید. در انقلاب بهمن ت ربه را به هاواقعیتشود و می سیاسی و فرهنگی بیناییز

 و لابانق معایب و هالغزش ،هاضعف ی رنگارنگ چگونههاگان قدرت و ایدئولوژیکردیم که شدیفاه

 نقشی یفاا اندیشی عاملیت نیزمطلق و تعادلیبی یعارضه تشددید در اما شدیفاگی .ندندید را حکومت

 کند. می

اندیشددی از سدداده باوری، وزود ،سددواری(و موجزدگی )انگاری، نوّسددهل 2:زدایشااتاب .ب

ب را سددب ییهاارزیابی و هاتحلیل تاریخی یهابزنگاه در هاعارضدده این سددت.زدگیمدهای شدداابآیی

ارهای و رفا هاو ارزیابی هابه تحلیل ی سدیاست،عرصده در ،ند. برای نمونهاهآفرید هاند که فانعهاهشدد

توان اشاره میانقلاب بهمن  یبارهفرهنگی و فلسفی در ،نادرسدت بخشدی از روشدنفکران سدیاسدی غالباً

 داشت.

ی هاو در حوزه مخالف اشدددکا  به ناهن اری این 4نظری:و تنگ 3نگریجاانبهیاک .ج

 از گیبزر بخش ،نمونه برای .اسدددت گذاشددداه تأثیر روشدددنفکری حیات و روشدددنفکران بر مافاوت

 وسدیالیسددمسد» نامبه ایفانعه به اما کردندمی نفی قاطعانه و رحمانهبی را امپریالیسدم چپ، روشدنفکران

را  ارک ارزیابی و تحلیل و قضداوت در نظریتنگ نوع این .دانسداندنمی روا نقد ترینکم «مونود واقعاً

 ی  ماا ندانسدداند روشددنفکر را هافروغی محمدعلی چپ روشددنفکران از بسددیاری که کشدداند نایی به

را  هاروغیف با مقایسددهو آثاری غیر قابل نقش اناماعی و سددیاسددی با را «انقلابی» هنرمند یا و نویسددنده

 د.کردنمی معرفی روشنفکر

                                                      
1 Limerence 
2 precipitance 
3 unilateralism 

4 insularism 
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 ،تعادلیبی کنار در نشدددود «ئیمیرزاعباس» اگر حسّ حقارت  1نفس:هاعتمادا کااه  .د 

 انمی در ناهن اری نوع این شاهد بارها کشورمان معاصدر تاریخ .آوردمی همراه به نفساعامادبه کاهش

شکست ه ست کعواملی از یکی نفساتکابه و اعاماد کمبود. است بوده مانروشنفکری و روشدنفکران

کشانده  هاودهروی از تروشنفکران را به دنبالهنیز این کمبود گاه  .بود کرده آسان را ننبش روشنفکری

 است.

عدم شفافیت  3،گریی بودن در فکر و رفاار روشنفکران را به تونیهطالاقا 2 اریاطیقالت -2

لیل و تعدیل و تق ،هااندیشددی در طرح واقعیتبرداری، متددلحتکلیشدده سددازی،شددبیه ،در بیان نظرات

 مفاهیم سوق داده است. 

 که یا بوده یدیده این ییدیدآورنده خاص شدددرایطز آیا ندد؟اکددام گریالاقداطی بروز علدل

تخریب یا  ،بوده است تربیشم کدا وزن ؟ مانروشنفکری فرایند در ضرور سدتاییدیده گریالاقاطی

 در این زمینه، به سه عامل زیر باید تونه کرد. گری؟آوری الاقاطیسازندگی و نو

کردنز مسددابدانه بر ذهن و روان و رفاار روشددنفکران و سددنت، و سددیاسددتو  خرافهیای  الف  ردّ

 ایریشدده طوربه سددنت خرافه واند. روشددنفکران با مان خاسدداگاه و کشدداگاه این ناهن اریروشددنفکری

 ارافک و احکام از اییاره غمبلّ اند. روشدددنفکران مدعی سدددکولار بودنن نکردهروشددد را خود تکلیف

 ،اندودهب ارت اعی نیز رفاار و افکار گرانتونیه و سددالارانه،سددلطان و یدرسددالارانه و ایقبیله ِز سددنای

 «خویشان هب بازگشدت»ی تر طرح مقوله. سدپسسدتایی که سدنخیای با روشدنفکری نداشداه هاویژگی

 اتحی تداوم و سختنان حضور نشانگر مانروشنفکری آغاز از قرن دو به نزدی  گذر از یس همآن

رافات و با خ تربیش. در واقع روشنفکران ما است بوده ما روشنفکران از بخشی میان در رسدوبات همان

و  دشددمنینباید )معنای این سددخن را  .اشیهانه با بنیادها و بنیان اندکرده کشددیای از ظواهر خطیاره

 عنوان ی  امر شختی و ختوصی تلقی کرد.(سایز با دین و مذهب به

در مفاهیم  4و تعدیل و تقلیل ،آمیخاگی مفاهیم ناهمگن و گاه ماضدددادگری و درهمب  الاقاطی

 از ناآگاهی و ناآشدددنایی .اندسدددکه ی  روی دو فرهنگی و اناماعی ،کلیدی فلسدددفی، سدددیاسدددی

 اندیشی،ساده کنار در نامعه، و زندگی در هاآن واقعیت نکردن ت ربه و مدرن وسیاسی فلسفی مفاهیم

                                                      
1 self-esteem/ self- trust 
2 eclecticism 

3 justification 
4 adjustment & diminution 
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 قشن گریالاقاطی و مفاهیم تقلیل و تعدیل بروز در ،هاآن درک در ناتوانی و بددفهمی دقای،کم

 . اندداشاه

 سددوی زا تحمیلی فشددارهای و شددرایط که شددد ت ددخواهانی از برخی «تاکای » گریاطقالا  ج

د. دیدنمی شددانیهاو گفامان هاو مردم را موانع طرح ایدهگرایان سدنتگرایان و خرافهگران، حکومت

 و ت ددخواهانه یهاافکار و ایدهواقعیدت این بود کده بددون یداری روحدانیون و توسدددل بده مدذهب، 

یسند کرد. بدون کاربرد زبان عامهای اد حرکت نمی هایافت و در آنمردم راه نمی میان به روشنفکرانه

ی کلامی و مذهبی روحانیون نزدی  شدن به مردم و سخن گفان از هاامکانات و حربه فهم و نیزو عامه

ی هاو کااب و م له و رسددانه ،شددفاهی و شددنیداری غالب بودیذیر نبود. فرهنگ ی ندید امکانهاایده

 ی تاکا این. کردمی دادسدددوادی بیبی کهاین ترخبررسدددان و آگاهگرز درخور در کار نبودند، و مهم

 آن از ییهانمونه مردم وخرافه  از روشددنفکران رویدنباله که داشددت هاعارضدده الباه نیز طلبانهفرصددت

 ند.ابوده

 سیابآ سدنگ زیر انروشدنفکر. بود نیز روشدنفکران از حمایتعدم دلیل به روشدی چنین اتخاذ 

 معنوی حمایت از حای کهآنبی کردندمی حس را شان شددنله( حکومت) سدیاسدت وخرافه  و سدنت

 روشنفکری زادگاه و ت دد مهد که کشورهایی( هاحکومت) هادولت و اناماعی نیروهای از بسدیاری

گره  امعویون و مسابدان حاکم بر نارت اع با شانمنافع هاحکومت و نیروها آن.باشدند برخوردار بودند

 .خورده بود نه با روشنفکران نامعه

توانایی ذهنی روشنفکر و آشنایی و  2الیت اودن: یا حس نخبه و 1ممتاز اودن حسّ -۴

ی این حس اسدت. یدیدآورندهی زندگی اناماعی هادر عرصده اگون و مخالفآگاهی او به امور گون

 نآ ونوه از نیز اسطوره/  حماسده عنتدر ایرانی،که روشدنفکر ذهن یدرونه بازتاب تواندمی این حس

اشان این د .و ییشگامی برای خود قائل شود قهرمانی نقش او است شده سبب که عنتری ؛باشد اسدت،

 و) رفااری و روانی مدآیی کدهاین بر مشدددروط هن داراسدددتو بده ،فهم و قبو حس طبیعی و قدابدل

 و «لاقیاخ» نوعی و دیگران تحقیر و کردن نگاه بالا از و مافرعنانه یهاخورد بر سددبب (اشگفااری

 یهاروهگ و مردم یعامه خورد کردن به( برطلبانهافرمانرو و نویانهتفوق و سددالارانهیکه) اتوکراتی 

 روشنفکر نشود واقعی و عقلانی که ناآن حس این .نشدود طلبانهبرتری ییگرانخبه و مخالف اناماعی

 کس نآ و بزند مردمان سر بر ییآقا عتای که است این اشرسالت بپندارد که اندازدمی ایورطه به را

                                                      
1 superiority feeling 
2 Elitism 
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ی ی رابطهیذیرهن اری سبب آسیبهاین ناب .سر خم نکند حقیر و ناچیز و نادان است عتا این برابر در

 ودخ میان در گروهیدرون یا ایلایهدرون یهاحای آسیب و ،اناماعیی هاروشدنفکران با سدایر گروه

 شنفکرانرو که نگاهی و نظر ذهنیت، بروز در که ستعواملی از یکی بلیه این .است شده روشدنفکران

 ببسدد بودن ممااز حسّ. اسددت کرده نقش ایفای یندارد،می ماوهم و ندابافاه یتافاه عادی ورا غیر

 شده شافکار نشر نای هدر و مردم با شییوند امکان راه در مانعی و ،او از روشنفکر مخاطبان دورکردن

دیگری  نادیده گرفانز یهاکلیشددده و نهادها و هاالگو برداشدددان میان از روشدددنفکر تلداش .اسدددت

 باید و وظیفه دارد مورد تردید قرار بدهد. می حسی که روشنفکر؛ گی استکنندهوتحقیر

  دارد نیز دیگر مدهایآیی اش،«بدخیم»ممااز بودن در نوع  حسّ

 قّطلبی و حانحتددار ،بینیحقی، خودمحوری، خودیخودسدداایی، خودنما ،گیشددیفاهخود  الف

  ویژه طلبیدن.

تواند می همدردی کاهش حسّ) .عمل ویژه دربه 1،کاهش میزان تحمل و مدارا، و همدردی ب 

 نیز باشد.( حسّ حقارتاز عوارض 

 کردگانتحتیل از معدودی یعده برای فقط زبان این که حدآن تا روشنفکران، زبان بر تأثیر  ج

را ناتوان در برگزیدن نوع زبان و گفامان  روشددنفکران و اسددت، شددده فهمقابل روشددنفکری یهالایه و

 وقاحت اب صددراحت گرفان اشدداباه و ییگودریده نیز ماناسددب با اقشددار مخالف مردم کرده اسددت. گاه

 .دارد مدآیی

 سایزشادی و ،مافرعن و خش  ،اخمو فردی را او و است، اثرگذار بر چهره و رفاار روشنفکر -د

 .دهدمی نلوه

همراه خواهد هانزوا ب و ،رن یو در نای ه زود ،از حد ضددرور و طبیعی بیش بودن حسدداس -دددد ه

 داشت.

 و روشنفکریز مرید و مرادی نقش زده است.  ،در تولید اسابداد روشنفکری -و

 ذهنی ارک ویژگی الباه) .است آورده یدید مسدؤلیت یذیرشوعدم تفرد و گریز از کار نمعی -ز

 داشت.( ارعملی دور نگه خواهدک در درگیرشدن از را روشنفکر نیز

                                                      
1 empathy 
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 تیال ،دشدنمی دهیگزگرفاند، نخبه و برمی فراتر از مردم قرار یگاهیها در ناگروه از انسدان نیا

 نزأش حفظ رایب نیاشدند. بنابرمی زیمقدس ن یحکام فره تیو قدس تیتحت شعاع نوران بساو چه بودند

 افزودند.می خود با مردم عوام یروز به فاصلههروزب شیخو

 به اندیشگی و ِزعقلی وابساگی به وگرایش مساقل ینداشدان اندیشه  تااع و وااساته عقل -۳

 یوابسدداگخرافی  ادراک و احسدداس در ریشدده بینش و تفکر اسدداقلا  و اصددالت فقدان و ،دیگران

 یچسبندگ میزان. دارند اناماعی و سدیاسی «حسّ حقارت»نیز عدم اعاماد به نفس و  و 1،چراوچونبی

 و هارایشگ و مارکسیسم به یا ،مانسرزمین در اسلام از ییش دوران به یا ،اسلامدوران  به ما روشنفکران

 ،نیسددممدر گرایی،بومی ،یویولیسددم ،انقلابی رمانایسددم ،ناسددیونالیسددم همچون گوناگون یهاایسددم

که چرا گرایش به روشدددنفکری را این یرسدددش به در این میانه یاسدددخ  .اندنمونه ...و یسدددامدرنیسدددم

 یهاویژگی در بایدمی ،دارد و داشدداه ونود ما ینامعه در فرانسددوی روشددنفکری از بیش روسددی

 حملتعدم و خشونت که اینامعه .کرد نسا و نامعه روان نیز و ،سدیاسی وایدئولوژی   و فرهنگی

 رد را هاخشددونت ترینعریان و ترینخشددن نیز و هسددت و بارها بوده اشفرهنگ از اییاره دگراندیش

 اگونیسمآنا با اشروشدنفکری تردیدبی اسدت کرده ت ربه ،هاخودی سدوی از وحای ،بیگانگان ه وم

 از منظور که ندارد گفان .بود خواهد خوردم سددازش و رواداری و مدارا و مسددالمت یهاازمقوله بیش

 سددت، خشددونت زبانی و روانی در میان روشددنفکران ما شددایع بوده ونی فیزیکی خشددونت فقط خشددونت

 و مسلمان) مانفلسفه بزرگان میان قلمی یهاند  و نقدها در حای را هست. امروز این نوع از خشونت

 کار و اهیاف دیگری کیفیت خشونت نیز سیاست یدرعرصه. شداهدیم (یسدامدرن و مدرن و مدرناییشد

 فیزیکی یکدیگر کشیده شده است.  ترورحای  و ترورشختیت بهگاه 

از  طلبیطلبی و قدرتناه و طلبیهمچون شددهرت ،ی شددختددیایهاای از ویژگیمالی و یاره نیاز

 ،ریاند. ارتزاق از راه روشنفکدار کردههسداند که اساقلا  اندیشه در روشنفکر را خدشه عواملی دیگر

و  ناآن .همراه داردهب ،نویی منحر  کندگویی و حقیقدتکده روشدددنفکر را از راه حقیقدتخطر این

اش نیاز روشنفکر برای امرار معاش بد  شود، کلید فاصله گرفانبه کالای مورد گاه که روشدنفکرینآ

 شود.می از روشنفکری زده

شده  بیرتشبیه وتع «ی حر نعبه»ی ما به روشنفکر در نامعه .ناهمخوانی افتار و کردار -5

 نظرها، انهم یبازتولیدکننده عمل در اکثراً روشددنفکران شددود که مناقدترینمی اسددت. ت ربه شددده و

 سددیاسددت یعرصدده در. اندداده قرار نقد و گریسددن ش مورد را هاآن که اندرفااری و هاگفامان

                                                      
1 Feeling of absolute dependence 



 روشنفکران ایرانی/  11

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

 کسهمه و چیزهمه مناقدانز ترین،سکااریست و اندوحدت ضدّ درعمل یرسدروصدا، یهاطلبوحدت

ای کدده بددا نگری، مبلغددان و مرونددان خرد و تفکر اناقددادیخود و خودازادقدداز انا بیزار و گریزان امددا

 روند. می ،یندارندمی داوری به سراغ آنچه خود حقیقتییش

 و( ختوصی) شدختدی زندگی در فکری و اناماعی گونگونه یهافعالیت یفقط در عرصدهنه

 ی اناماعیهاگروه سددیاسددی، سددازمان و سددازمان و حزب کار، محیط ،زندگی محل در ،خانوادگی

گفاار از کردار  1گسیخاگی و نداافاادگی این... و دموکراتی  ،صنفی مدنی، گوناگون یهاوتشدکل

 یی زندگی ختددوصددی و خانوادگی روشددنفکر از عرصددهکه حوزهدیده شددده اسددت. تلاش برای این

نادیده گرفان بخش مهمی از زندگی روشدددنفکر اسدددت. این  ،ی روشدددنفکرانه حذ  شدددودهافعالیت

 یهاگیریتتمیم و عملی و انرایی یهاعرصه در که حسداسدیت و تونه در مورد روشنفکران سیاسی

. دیابمی یتربیش اهمیت ،شددود اعاماد هاآن به بایدمی و داشددت خواهند نقش نامعه سددط  در حیاتی

اش ی فعالیت روشنفکرانه و اناماعیحوزه از روشنفکر خانوادگی و ختوصی زندگی یحیطه که این

به  رتاین حذ  سدبب خواهد شد تا در ابعادی وسیع .و نادرسدت اسدت «مکانیکی»نداسدت برداشدای 

 و ونهه و مقبولیت روشنفکران لطمه زده شود. ی روشنفکرینامعه

خودنگری و  ،ی خودبارهشدد  و یرسددش در  خوداندیشاای نگری وخود 2،خود نقد -6

 غالب در میان روشنفکران ایرانی نبوده و نیست، نقد و نفی بیرون از خود اندیشدی گرایشی قوی وخود

 طرد و فین. خود نه است بوده دیگران اصلاح روشدنفکران اکثر تلاش. اسدت بوده ارن  و فکر یملکه

 و رایتد کمبود. است بوده «مقدس»ی روشنفکری ما و هشداخت گفان «نه» و نقد یوشدش زیر دیگران

 و ناخوانی ،بودن ممااز حسّ گری،یطالاقا تعادلی،بی نقد از گریز و خویش، شددناخت در شدد اعت

 نیز ردمم نقد. ماسددت روشددنفکری معضددلات از روانهدنباله ذهنیت نقد و کردار، و گفاار نداافاادگی

 ایشگریسن  و نقد کردن مطلق ویژه روشدنفکران سدیاسدی بوده وهب ،ما روشدنفکران از بخشدی تابوی

 .است شده نایگزین نقد خود و مردم سیاسی، قدرت( نفی و) نقد به معطو 

 یدیدرا  نگرانی و بیم این خوداندیشیخودنگری و  گریزتاریخی از نقد خود،سدخن آخر آن که 

 ی روشنفکر ایرانی بد  شده باشد. شاکله و گیوارهعادت به ناهن اری این مباد که آوردمی

 

  

                                                      
1 dissociation 
2 self-criticism 


