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  روشنفکری:سياست و حقيقت
  تأملی بر تجليل از داوری و حداد عادل

اش نسبت روشنفکران با سياست و حقيقت موضوعی است که به طور دائمی بايد درباره  طرح مسأله:
در تهران، با فاصله ی کوتاهی، دو مراسم نکوداشت برگزار شد. اولی برای رضا  فت و گو کرد.تآمل و گ

معلی حداد عادل. هر دو فلسفه خوانده و فلسفه تدريس کرده و می کنند. نزاع های غالداوری و دومی برای 
را به امانوئل کانت گره زد، نه هايدگرشناسی و نام دومی و ايدگر را به مارتين هسياسی و فکری، نام اولی 

عطوف خواهيم با نگاهی گذرا به تفاوت های اين دو تجليل، نه تنها اذهان را به محل نزاع م کانت شناسی.
به  -داشت، بلکه بر اين نکته نيز تأکيد خواهيم ورزيد که همکاری روشنفکران با رژيم های ديکتاتوری

 -عنوان مثال در ايران از رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی گرفته تا آيت هللا خمينی و آيت هللا خامنه ای
وزير اول و آخر رضا شاه، وزير جنگ (نخست نيازمند نظريه ای تبيين گر است. چرا محمد علی فروغی

و بسياری از روشنفکران زمانه نه تنها با رضا شاه همکاری کردند، بلکه به مناصب  ، تقی زادهاو،و...)
سياسی مهمی دست يافتند؟ اين کنش(گرفتن پست های سياسی در نظام ديکتاتوری)، از نظر کارکردی، به 

  در نظام ديکتاتوری اخالقاً موجه يا ناموجه است؟سود کشور بود يا به زيان کشور؟ کار کردن 

  به زندگی اين دو بنگريم:سوابق علمی داوری و حداد عادل:  -يکم

دانشيار  و در  1350استاديار  ، در سال  1346از اردکان يزد است. او در سال  1312رضا داوری متولد 
اثر  7از او منتشر شده است که از اين ميان  کتاب 32تاکنون  استاد فلسفه دانشگاه تهران شد. 1362سال 

مقاله در همايش های بين  50مقاله در همايش های داخلی و  400متعلق به دوران پيش از انقالب است. 
 80ناسبت به م م نکوداشتمراسالمللی ارائه کرده است. دو تأليف ديگرش نيز در دست انتشار است.

  سالگی او برگزار شد.

نظر از پايان نامه ی دکترايش تحت عنوان " 1364. در سال است 19/2/1324غالمعلی حداد عادل متولد 
به بعد در حال تدريس  1364ست. از سال " در دانشگاه تهران دفاع کرده اکانت درباره ی مابعدالطبيعه

 دکترای و ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره در کانت فلسفه ويژه به غرب فلسفه در مختلف روسد
نظريه کانت و  تمهيدات -ترجمه 3است. تاکنون  تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبيات دانشکده فلسفه گروه

تأليف مذهبی و سياسی از او منتشر شده است.  9و  -قرآنو  يوستوس هارتناک معرفت در فلسفه کانت
تعداد زيادی مقاله نيز منتشر کرده است. مراسم نکوداشت او نه به سن اش ربطی داشت، نه به فعاليت های 
فلسفی اش، بلکه دفاع تمام قد او از نظام در مناظره های تلويزيونی رياست جمهوری علت آن بود و تحت 

  گزار شد.بر 22/4/92در و تدبير"  عنوان "مرد تقوا

و به رژيم  با اين که هر دو در جمهوری اسالمی مسئوليت های زيادی داشته اند مسئوليت ها:تفاوت  -مدو
   اما تفاوت هايی ميان آنها وجود دارد:،  خدمت کرده اند
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وده و از سال رضا داوری از ابتدای تأسيس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی عضو پيوسته ی آن ب -الف
تاکنون عضو شورای عالی انقالب  1363تاکنون رياست آن را بر عده داشته است. از سال  1377

 58 -60سرپرست کميسيون ملی يونسکو در ايران بود.در سال های  -1359 -61 -سال 3فرهنگی است. 
مدير گروه  62 -65رياست  دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران را برعهده داشت و طی 

هيأت تحريريه  عضو هيأت امنای دانشگاه تهران، بنياد ايران شناسی، آموزشی فلسفه دانشگاه تهران بود.
  چند مجله فلسفی و تئوريک و...بوده است.

 - تاکنون عضو مجلس شورای اسالمی 1379غالمعلی حداد عادل عالوه بر مشاغل فرهنگی،از سال  -ب
وده است. ديگر سمت های سياسی او، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت ب -ششم و هفتم و هشتم و نهم

تاکنون، "مشاور عالی مقام  1375تاکنون، عضويت در شورای عالی انقالب فرهنگی از  81نظام از سال 
عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و تاکنون، رئيس مجلس هفتم،  1387معظم رهبری" از سال 

ی تخصصی تحول علوم انسانی است. در ضمن، دختر او ورارئيس شتاکنون،  74ارتباطات اسالمی از 
جديدترين مسئوليت حداد عادل، عيادت از علی است. -همسر مجتبی خامنه ای -عروس آيت هللا خامنه ای

  است. به نمايندگی از مقام معظم رهبریمعلم، 

نکوداشت اين دو شرکت داشتند، تفاوت های  مافرادی که در مراس حاضران دو نکوداشت:تفاوت  -ومس
  زيادی  دارند.

محمود دعايی، غالمحسين سيد محمد خاتمی، احمد مسجد جامعی،  مراسممراسم داوری: در اين  -الف
تر اعوانی،دکتر دينانی،استاد محيط طباطبايی، علی ابراهيمی دينانی، بهاء الدين خرمشاهی،محقق داماد، دک

اکبر واليتی، حداد عادل،ميرسليم، صادق خرزای، بيژن عبدالکريمی، محمد رجبی، خسروپناه، محمد رضا 
تابش و تعداد زيادی از اساتيد و چهره های علمی حضور داشتند.پيام سيد حسين نصر هم در اين مراسم 

  قرائت شد.

 - جليلی سعيد ،-اسالمی ارشاد و فرهنگ وزير -حسينی سيدمحمد مراسم اين درل: مراسم حداد عاد -ب
 هللاآيت ،-اسالمی تبليغات سازمان رئيس -خاموشی سيدمهدی االسالمحجت ،-دبير شورای عالی امنيت ملی

 مهرداد نادران، الياس زاکانی، عليرضانمايندگان مجلس( ،-مهدی امام حضرت علميه حوزه ئيسر -قرهی
 اسماعيل بيرانوند، بهرام رحماندوست، مجتبی نوباوه، بيژن طال، حسين زارعی، اصغرعلی بذرپاش،
 يرکلدب - فدايی حسين ،)پيرمؤذن الدينکمال طاهری، سيدعلی االسالمحجت جراره، ابوالقاسم کوثری،
 طاليی مرتضی سروری، پرويز چمران، مهدیاعضای شورای شهر( ،- اسالمی انقالب ايثارگران جمعيت

 حسين ،-سردبير سابق کيهان و وزير ارشاد احمدی نژاد -صفارهرندی محمدحسين )شاکری مجتبی و
 رضا ،- جمهوررئيس پارلمانی معاون - فروزنده هللالطف ،-کيهان روزنامه مديرمسئول -شريعتمداری

 محمد ، فضائلی مهدی ،-فارس خبرگزاری مديرعامل -موسوی الدينسيدنظام ، قزوه عليرضا ، نيکطاليی
-رسالت روزنامه مديرمسئول - نبوی مرتضی ، فرمقدم حميدرضا ،-نسيم خبرگزاری مديرعامل -شجاعيان

 خبرگزاری رمسئولمدي -قاسمی هادی ،-مهر خبرگزاری - مقدسی رضا ،-جوان روزنامه - حيدری ودود ،
 مديرعامل -زادهقلی مجيد ،-شريف دانشگاه رئيس -  روستاآزاد رضا ، دعايی محمود سيد ،-دانشجو
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 سياسی محمدی مهدی ،-اسالمی تبليغات هماهنگی شورای مقامقائم -آبخضر اصغرعلی ،-تسنيم خبرگزاری
  داشتند. حضور زائری االسالمحجت و

ی اصول گرايان حتی نوشتند که اعضای ائتالف سه گانه ی رياست تفاوت ها چشمگير است. رسانه ها
در اين مراسم شرکت نکردند. اصول گرايان راديکال گرد آمده و از  - يعنی قاليباف و واليتی -جمهوری

در واقع تجليل نبود، تخفيف بود. مجلس فاتحه ای برای يک مدرس  حداد عادل تجليل به عمل آوردند.
  فلسفه بود.

  سخنرانی های ايراد شده در دو مجلس نيز تفاوت های چشمگيری داشت.فاوت سخنان: ت - مچهار

رضا داوری در عين  مراسم داوری: اين جلسه بيشتر فرهنگی بود و کمتر از سياست سخن گفته شد. -الف
با سياست نيز تأکيد ورزيد و  ی فلسفهتأکيد بر غير سياسی بودن خود، از فلسفه سخن گفت و بر رابطه 

 و بودم سياسی هم هميشه البته! نيستم سياسی عباس حضرت به اما نويسممی سياست هستم، معلم من: "گفت
سياسی ترين سخنرانی  ". بوده فکری کار و سر کار، و سر اين اما داشتم کار و سر سياست با هم هميشه

  بود که از شورای عالی انقالب فرهنگی و احمدی نژاد انتقاد کرد. محقق داماداين مراسم از آن 

ً  مراسم حدادعادلمراسم حداد عادل:  -ب  - جنبش سبز -سياسی بود. از نقش چشمگير او عليه فتنهتماما
 88 فتنه در حدادعادلسخن گفته شد. وزير ارشاد احمدی نژاد که در انتخابات حامی جليلی بود، گفت:"

  ".ايستاد هاهجمه مقابل در انقالب از دفاع برای

اد بيگانگان سوء استفاده کنند. آيت هللا فرهی گفت که حدادعادل در مناظره ها از نظام دفاع کرد و اجازه ند
سعيد جليلی هم  صفار هرندی هم از نقش چشمگير حدادعادل در مناظره و دفاع جانانه از نظام سخن گفت.

  برای حفظ نظام تأکيد کرد.حسين شريعتمداری گفت: 88داستان سال حداد عادل در  مواضع انقالبیبر 

 سال اسرائيلی-آمريکايی فتنه با او برخورد حدادعادل ایبرخورده ترينزدنیمثال و ترينبااهميت از يکی"
 دست به دست همگی عرب عياش هایگروه و فرانسه انگليس، آمريکا، بودند آمده همه فتنه اين در. بود 88
 نقش.بودند گرفته جشن پيش از را نظام شکست و خود پيروزی حتی و بخورد رقم فتنه اين تا بودند داده هم

 حدادعادل و است برجسته بسيار کردند خدمت انقالب و اسالم به و آمدند ميدان به شرايط آن در که کسانی
 به را تيرها عاشورا روز در مظاهربنحبيب مثل کردن سپر سينه جای به ایعده .بود افراد اين از يکی

 در را هاسرفصل تريناهميت با که بود کسانی از يکی حدادعادل اما کردند هدايت ديگر سوی و سمت
 ديگر بار و داد نشان خود از را رفتار همين هامناظره در هم امسال او. داد بروز خود از فتنه با برخورد
  ".کرد ثابت اسالمی جمهوری و انقالب به را اشوفاداری

را اثبات کرد.  88کاذب بودن مدعای تقلب فتنه گران در انتخابات  92حداد عادل هم گفت که انتخابات 
  نظام نشان داد که اهل کلک زدن نيست.

نه رضا داوری در اين جلسه ی سياسی حضور داشت و نه سيد حسين نصر پيامی برای شاگرد و همکار 
  سابق خود ارسال کرد.
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م معظم مشاور عالی "مقاحدادعادل است و حداد هم  مجتبی خامنه ای دامادری: مشاور و فاميل رهب -مپنج
تعريف و تمجيد از آيت هللا خامنه ای و مجتبی خامنه ای يکی از تکاليف حداد عادل در رهبری" است. 

اگر چه مزايای زيادی برای او به همراه  و آن تعريف و تمجيدها اين نزديکی سال های گذشته بوده است.
  رده ، اما از نظر منزلت اجتماعی به سود او تمام نشده است.آو

بود که از کمترين آرأ برخورد بود. به همين دليل پس از استفاده از فرصت های راديو و  کانديدايی -الف
تلويزيونی در دفاع جانانه از آن چه تيم خامنه ای/احمدی نژاد/جليلی بر سر کشور آورده اند، در روزهای 

  گيری کرد. آخر کناره

پايگاه اجتماعی يک چيز است و موقعيت در نظام چيزی ديگر. اما زمامداران همين نظام هم در مراسم  -ب
تجليل از "مرد تقوا و تدبير" شرکت نجستند. اين از همه معنادارتر است. برای حداد عادل، مدير مسئول 

ران( االن رسانه های سپاه پاسدکيهان(حسين شريعتمداری)،سردبير سابق کيهان(صفار هرندی)، مسئو
غات اسالمی، جبهه پايداری(رسايی، کوثری و يروزنامه جوان و خبرگزاری فارس و...) و سازمان تبل

  نامزدشان جليلی) و...باقی ماند.

هيچ راه گريزی از سياست وجود ندارد. هر کس از سياست بگريزد، سياست او را همچنان : نتيجه -مشش
سياست زندگی ماست. سياستمداران، حتی در دموکراسی ها، درباره ی زندگی ما به چنگ خواهد آورد. 

تصميم گيری می کنند. پس رها کردن سياست،مسئوليت ناشناسی و سپردن زندگی خود به ديگرانی است 
که بيش از هر چيز به دنبال منافع فردی و گروهی خود بوده و به مقتضای مسئوليت شان دروغ می 

سياست قلمرو منافع است(رجوع شود به  ").دروغگويی های سياستمدارانبه مقاله ی " گويند(رجوع شود
  ").سياست: حقيقت و منافعمقاله ی "

بوده و در  -مطابق فهم خودشان -ستمداران در سطح بين المللی به دنبال تأمين "منافع ملی" کشورشانسيا
 - به دست آوردن منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی -سطح داخلی نيز به دنبال منافع 

سم بود؟ آيا دروغی هستند.آيا شنود جلسات رهبران اتحاديه ی اروپا توسط آمريکا برای مبارزه ی با تروري
آيا اوباما  وادار کرده است. یاز اين باالتر وجود دارد؟ "منافع ملی" آمريکا آنها را به چنين روش هاي

کند؟ آيا اروپائيان  بدبختسوسياليستی و  ،است؟ آيا اوباما قصد دارد آمريکا را مانند اروپا سوسياليست
ن ساخته و تبليغ می شد؟ منافع حزبی آنان چرا توسط جمهوری خواهاها بدبخت هستند؟ اين دروغ 

  ").سوسياليسم از نظر محافظه کاران آمريکايیوادارشان می کرد که چنين کنند(رجوع شود به مقاله ی "

ر قلمرو عمومی نيز درگير سياست است. اما نه به می توان از منظر ديگری درگير سياست شد. روشنفک
. او ناقد قدرت های سياسی و اقتصادی و دينی و گرفتن مناصب حکومتی قصد به چنگ آوردن قدرت

و...است. به دنبال حقيقت است، نه خادم دولت ها. روشنفکری که خادم رژيم سياسی می شود،روشنفکری 
را به ياد بياوريد. کارل  -يکی از بزرگترين فيلسوفان قرن بيستم -را به بی راهه می برد. داستان هايدگر

او اعتراض کرده بود و هايدگر به دستان نورانی هيتلر اشاره کرده بود. مورخان و  هياسپرس ب
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روشنفکران همچنان در حال گفت و گوی پايان ناپذير درباره ی نسبت فلسفه و سياست او هستند: آيا 
  امد فلسفه ی او بود، يا خطايی سياسی؟عملکرد سياسی هايدگر پي

به ايران بنگريد: يکی مجيزگوی خمينی است، دومی مجيزگوی خامنه ای، سومی مجيزگوی هاشمی 
و غيره و غيره.  ، پنجمی مجيزگوی حسن روحانی استچهارمی مجيزگوی سيد محمد خاتمی،رفسنجانی

روشنفکر ناقد قدرت و پاسدار  شنفکری نه.فعال سياسی حزبی/سازمانی می تواند چنين کند، اما مدعی رو
به عنوان نمونه به روشنفکر نمی تواند حقايق را ناديده گرفته و در پای "منافع" قربانی سازد. . است حقيقت

  چند حقيقت زير بنگريد:

  به دستور آيت هللا خمينی 1367قتل عام چند هزار زندانی سياسی در تابستان 

  های زنجيره ای توسط وزارت اطالعات ترور مخالفان در پروژه ی قتل

  صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط آيت هللا خمينی

  قدرت سياسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مرداد  28ت، بيل کلينتون، هيالری کلينتون و اوباما به نقش دولت آمريکا در کودتای اياذعان مادلين آلبر
  عليه مصدق

  ی کلينتون به نقش آمريکا در ساختن طالبان و القاعدهاذعان برژينسکی و هيالر

که تحريم های فلج کننده ی اقتصادی موجب کشته شدن نيم  -آلبرايت -اعتراف وزير خارجه ی آمريکا
  سال شد و اين فاجعه، "ارزشش را داشت". 5ميليون کودک عراقی زير 

و حبس کردن زندانيان به مدت طوالنی زندان ها هزار زندانی آمريکا به دليل وضعيت  30اعتصاب غذای 
 رواجهان بشر حقوقسال) در سلول های انفرادی فاقد پنجره(رجوع شود به مقاله ی " 20تا  10(مثال بين 

  ").عمومی افکار سکوت و

 1992چند سال آينده توسط نتانياهو از سال اسالمی ظرف توسط جمهوری طرح ادعای ساختن بمب اتمی 
  در حال دروغ گويی است. سال 21. يعنی حقيقت اين است که او  به مدت 2013تا 

فدای منافع سياسی نمی سازد. حقيقت را بيان کرده و دولت های مرتکب اين اعمال روشنفکر اين حقايق را 
حقيقت و روابط تنگاتنگ حداد عادل و...بايد به چشم مصاديق را به نقد می کشد. به رضا داوری، غالمعلی 

به جولين آسانژ به چشم روشنفکری می نگرد که حقايق اتاق روشنفکر قلمرو عمومی سياست نگريست. 
فعال سياسی ايرانی کران دولت را نقد کرد. اما مردم می نهد تا بتوان قدرت بي تاريک سياست را در اختيار

، چون افشاگری " قلمداد می کندتبهکاروی را "ظامی و تحريم های اقتصادی فلج کننده، معتقد به حمله ی ن
های او به زيان دولت آمريکا است. برای اين که آسانژ مذاکرات پادشاه عربستان سعودی با بلندپايه ترين 
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سر مار را و "مقامات دولت آمريکا را افشا کرده است که از دولت آمريکا می خواهد به ايران حمله کرده 
  ". قطع کنيد

 واشنگتن پستدر حالی که دولت آمريکا اسنودن را "جاسوس" و "خائن" قلمداد می کند، دانيل الزبرگ در 
به  -. در گذشتهو برخی خواهان اهدای جايزه ی صلح نوبل به او شده اند و بر می خيزدبه حمايت از ا

به امثال اسنودن به چشم قهرمان آزادی خواهی نگريسته می شد، اما  -عنوان مثال در ماجرای واترگيت
قدرت اسنودن  اينک دولت آمريکا با جاسوس قلمداد کردن او در صدد بستن راه اين گونه افشاگری هاست.

دولت آمريکا در کنترل زندگی خصوصی مردم جهان را افشا کرد. دولت آمريکا  بهيموتیو  لوياتانی
به شدت نگران افشای حجم زياد  -به نوشته رويترز -حقايق برمال شده ی توسط او را انکار نکرد،بلکه

لمللی حقوق بشری اقدام ديده بان حقوق بشر و ديگر نهادهای بين ا اطالعاتی است که او در اختيار دارد.
دولت آمريکا را به شدت محکوم کرده اند، اما برخی از معتقدان به کلنگی کردن ايران، از اين اقدام دولت 

  آمريکا دفاع کرده و آن را مشابه بازرسی بدنی افراد در فرودگاه ها به شمار آورده اند.

ق را بازگو کرده و قدرت های اقتصادی و ايرانيان بيش از هر چيز نيازمند روشنفکرانی هستند که حقاي
اگر نخواهد "برج عاج نشين"  - به تعبير هابرماس -نقد گيرند. فيلسوف و روشنفکر ما هسياسی و دينی را ب

تقرب بجويد و سالح نقد بی امان را، به طور  باشد و با مفاهيم انتزاعی نرد عشق ببازد، بايد به حقيقت
  به کار بيندازد.يکسان، نه يک بام و دو هوايی، 

رضا داوری و حداد عادل در اين چارچوب عمل نکرده اند. اين سخن داوری که من سياسی نيستم، حتی 
داوری ضمن آن که می دانيم اگر حقيقت داشته باشد، او را به روشنفکر برج عاج نشين تبديل می سازد. 
می را از روشنفکر برج عاج در مراکز تصميم گيری فرهنگی جمهوری اسالمی حضور داشته و اين آد

حتی اگر نمی خواست يا نمی توانست ناقد قدرت حاکم باشد، می توانست و می تواند  نشين خارج می سازد.
فلسفه ای که داوری مدافع آن است، چه نسبتی با آزادی و  از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دفاع کند.

  دموکراسی و حقوق بشر دارد؟ 

بسيار بی گناهی ريخته شد. آيت هللا منتظری نيز مدافع فلسفه و متافيزيک قدما بود.  در کشور ما خون های
فلسفه ی صدرايی را قبول داشت و در آن چارچوب به مدعيات نوانديشان دينی مدافع کالم هللا نبودن قرآن 

دانيان زن قرا رها کرد و از حقو -رهبری -پاسخ می گفت. اما از خون بی گناهان نگذشت. قدرت اصلی
دفاع کرد. شجاعانه در برابر آيت هللا خمينی و آيت هللا خامنه ای ايستاد. نمی دانم آن مرد آزاده اين اعمال 

   را چگونه با فلسفه ی فيلسوفان مسلمان سازگار می ساخت؟

زد مسأله اين است: "منافع" مانع ديدن يا بيان "حقيقت" می شود. منافع آدمی را يک بام و دو هوايی می سا
که در جايی حقيقت را ديده و برجسته می سازد، اما در جای ديگری به نفی حقيقت پرداخته و حقيقت 

  گويان را سرکوب می کند.

سال اخير در خدمت نظامی بوده اند که در رأسش رضا شاه،  90با اين همه، به روشنفکرانی که طی 
نگريست؟ شايد با توسل به اخالق به راحتی محمد رضا شاه، خمينی و خامنه ای قرار داشته، چگونه بايد 
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در علم سياست و جامعه شناسی سياسی،  -بتوان آنان را محکوم کرد، اما اگر به تاريخ تشکيل "دولت ملی"
در اين سال ها و  فرايند مدرنيزه شدن ايران بنگريم،  -دولت ملی لزوماً به معنای دولت دموکراتيک نيست

  ز گشوده شود.شايد راه داوری های ديگری ني


