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 "نقش روشنفکر" معرفی کتاب 
 

 ادوارد سعید   : نوشته

 نشرنی -عضدانلوحمید : مترجم

 

 

  ولی منحصرر بره   نهایت کوچک، ای بیاند یا دستهآیا روشنفکران گروه پرشماری از مردم

در بطن پاسخ به این پرسش، دو تعریف مشهور قرن بیستم،  دهند؟آنها را تشکیل میفرد، 

 با تضادی بنیادی با یکدیگر، نهفته است.

نگار و یکی از فیلسوفان ارزشمند سیاسی گرا، روزنامهمارکسیست، عمل)آنتونیوگرامشی 

 د:سنویمی (ایتالیایی

مۀ آنها نقش روشنفکر را در جامعره ایفرا   ها روشنفکرند، ولی هتوان گفت که جملۀ آدممی»

 «.کنندنمی

روشرنفکران را دسرتۀ کروچکی از     :در سوی دیگر، تعریف مشهور، جولین بنردا اسرت کره   

با استعداد و امتیازهای اخالقی برتر، وجدان بشریت  ،کند کهشاهان معرفی می –فیلسوف 

 آیند.به شمار می

االصرو  اهردافی کراربردی را    فعالیتشان علری  اند کهکسانی»روشنفکران واقعی  از نظر او،

در تجربۀ کاری هنری، علمی، و یا تعمق متافیزیکی، و  "را خود"کند، کسانی که تعقیب نمی

گوینرد:  کنند، و به عبارتی مری های غیرمادی جستجو میبه طور خالصه در تصرف برتری

 «.قلمرو من قلمرو این جهانی نیست»

آید کره او نظریرۀ فررار از تعهرد، آن جهرانی      به روشنی بر میهای بندا به هر حا ، از مثا 

، خلوت گزینی، غرق شدن در مسائل بغرنج و پیچیده، و چه بسرا  بودن، در برج عاج ماندن

 داند.وری در قلمرو امور رمزی و اسرارآمیز را مردود میغوطه
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  فرسوده شده از زمان ولتر تا زمان سارتر « روشنفکر جهانشمو »نقش  است:فوکو معتقد

در چارچوب یک رشتۀ خرا  مشرغو     ،ای سپرده که«روشنفکر ویژه»و جای خود را به 

  .کار است

گویرد  او مری  ت و، عبارتی عجیب و غریب اسر «جهانشمو  روشنفکر»، عبارت فوکواز نظر 

 ام.را مالقات نکرده« روشنفکری»دهد. من شخصاً هرگز، مرا تکان می این عبارت،

  ًفرامدرن مغرب زمین، بره آن پری   « روشنفکران»، دست کم «روشنفکران»آنچه را که اخیرا

ها دیگرر  ورزند، این است که تودهاند و اندیشمندانی چون میشل فوکو بر آن تأکید میبرده

هرا خرود بره خروبی و حتری بهترر از       نیازی ندارنرد. تروده   روشنفکرانبه  ،گاه شدنبرای آ

 کنند.دانند و به خوبی نیز آن را بیان میمی« روشنفکران»

 آنکره تکلیفری   اند که بری روشنفکران آن گروه از فرهیختگان جامعه» گویدمی آناتو  فرانس

 به آنها واگراار شرده باشرد، در امروری      (ورای فعالیتی در محدودۀ حرفۀ ایشان) سیاسی 

دهند که به منافع و مصالح عمومی جامعه کنند و نسبت به آنها واکنش نشان میدخالت می

 «.بستگی دارد

 ا به نقد بکشد، در اصالح آن بکوشد، و به نظر هاینه، روشنفکر باید فعاالنه وضع موجود ر

 برای سازندگی فردا به مسائل و مشکالت روز بپردازد.

 «یعنی فردی که در امور مربوط به منافع و مصالح عمومی جامعه دخالت « روشنفکر

دهد. طبعاً، قدرتمندان جامعه، چنین دخالت و واکنشی را واکنش نشان می و از خود کندمی

تررین  «دموکراتیرک »صددرصد تأییرد نخواهنرد کررد. بره همرین دلیرل اسرت کره حتری در          

 خورد.کشورهای جهان، آثار این گونه روشنفکران به دیوار سانسور و ممیزی بر می

  و تعهرردی عاشررقانه، خطرپررایر، کنررد، درگیررری روشررنفکران گوشررزد مرریادوار سررعید برره

وی یها، و درگیری با اهداف دنپایری در مناظرهبه اصو ، آسیب یبندپایءکنندگی و افشا

« روشنفکر آماتور»ها فقط از عهدۀ است. وی معتقد است که این کاروشنفکران از وظایف ر
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به دلیل پیمانی که، در ازای دریافت پاداش، با تشکیالت و « ایروشنفکر حرفه»آید و بر می

آینرد. بره   های رسمی و قدرتمند بسته است، از عهدۀ هری  یرک از ایرن کارهرا  برنمری     مقام

نویسرد و  زی را میفاقد استقال  فکری است و آن چی« ایروشنفکر حرفه»تر، عبارت ساده

 اند.گوید که اربابانش از او خواستهیا می

  خود او نیرز هرم موضرو  و هرم      ،روشنفکر باید علیه اشکا  مختلف قدرتی مبارزه کند که

ابزار آن است. او این کار را باید در چارچوب قلمروهرایی انجرام دهرد کره خرودش ابرزار       

 .«گفتمان»، و «آگاهی»، «حقیقت»، «دانش»آنهاست، قلمروهای 

 قائرل  « روشنفکر»سعید، برای  اای را که هایدگر، فوکو، دلوز، و به پیروی از آنهنقش عمده

نباشرند و از مخاطبینشران   « جزم انردیش »های خود پردازیکه، در نظریه استاند این شده

 همان چیزی را بخواهند که پروست از خوانندگان خود خواسته بود:

نگریرد، و اگرر ایرن عینرک بره      که از پشرت آن بره بیررون مری     کتاب مرا عینکی تلقی کنید» 

 «چشمتان نخورد عینک دیگری برگزینید.

  که مدعی است فقط برای خود، یا برای آموزش محض، و یا فقط بره خراطر   را روشنفکری

ای کره  همان لحظه" شود و نه باید باور داشت. به قو  ژان ژنهنویسد، نه میعلم مجرد می

ایرد،  ای منتشر کردید، به حیات سیاسی آن جامعه وارد شدهای را در جامعهمقاله یا رساله

 ."نه بنویسید و نه سخنرانی کنید ،خواهید موجودی سیاسی باشیدبنابراین اگر نمی

برای دستیابی به چنین موفقیتی، این است که مدام به خود یادآور شروید کره،     ،اما تنها راه

مرابین بیران فعرا      ،توانرد در باالترین حرد تروان مری    :کهبه عنوان روشنفکر، فردی هستید 

، از حرق انتخراب   شحقیقت و تن سپردن منفعل به یک ولی نعمت یا آمریرت، بررای رهبرری   

 برخوردار باشد.

نیازمند اطالعاتی است کامالً متفاوت از آنچه که « روشنفکری»به همین دلیل است که عمل 

 آید.سمی به دست میهای رها یا خبرگزاریاز طریق روزنامه
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 دانریم آمریرت چیسرت  و    ها طو  کشید تا فهمیدیم استثمار چیست. ولی ما هنوز نمری قرن

دریرافتن اشرکا    « روشرنفکر »همین ناآگاهی است که به پدید آمدن اضرطراب و پریشرانی   

 انجامد.مناسب مبارزه می

 که این ناشناخته امروز نهاده شده، این است« روشنفکر»یکی از وظایف مهمی که بر دوش 

 شود؟کند؟ کجا عمل میو مجهو  را کشف کند و بشناساند: چه کسی آمریت را اعما  می

 .روشنفکر همیشه مابین تنهایی و وابستگی ایستاده است 

 مشری حکومرت باشرد،    روشنفکر باید یکی از منتقدان خط ،این همیشه به آن معنا نیست که

کره دائمراً خرود را     ،ای تلقری کررد  عنروان حرفره   بلکه برعکس حرفۀ روشنفکری را باید بره 

-فقط نیمی از حقایق و ایرده  ،دارد، و مدام خواهان آن است که اجازه ندهدهوشیار نگه می

 های قابل قبو  راهنمایش باشند.

 


