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 استبداد یروشنفکران و قدرت در فضا
 
 

سراج  مشهور  ستیمحمد کاروان، در کنار ترور ریزبان پشتو، پ کنامی شدن شاعر نامور و ن دهید ر،یاخ یروزها در
 ریقرن اخ میکرد که در ن یرا تداع یدامن زد و مباحث داغ یاجتماع یهارا در شبکه یتند یگفتگوها ،یحقان نیالد
مورد   ن،یتریاستبدادتا    نیمختلف، از آزادتر  یرهاو در کشو  م،یشناخت  یعنوان رابطه روشنفکر و قدرت م  ریز

و فقها شناخته   نیسالط  ایعلما،  ن رابطه امرا و  عنوا  ریما ز  خیکهن تار  یهاگفتگو در سده   ن یمناقشه قرار گرفته بود. ا
به    سشپر  نیباشد و هنوز ا  دیچگونه با پرسش مطرح بود که رابطه اهل علم با اهل قدرت    نی. از همان زمان اشدیم

 .است یقوت خود باق
 

. دهدینمآن، تن    ینظرند که قدرت تابع منطق خاص خود است و به منطق علم، جز در صورت ابزار  ن یبر ا  یشمار
خود در   یمعرفت  ریکه قدرت با سرشت غ  یاست، در حال  قتیکشف حق  یدارد و برا  یعلم در اساس سرشت معرفت

در خدمت دستگاه   یابزارشان را    یعلم  یاهاهل علم با اهل قدرت، داشته  ینظر، همرکاب  نیکسب منفعت. طبق ا  یپ
اهل    زیعده به اهل علم، و ن  نیآن و افزودن بر مظالم آن. سفارش ا  یهاه یتر کردن پامحکم  ی برا  گرداندیقدرت م
دور    یاز ابزارشدگمحفوظ، و  است که با دور گرفتن خود از دستگاه قدرت، بگذارند استقالل علم و هنر    نیهنر، ا
  ی گذار به سو  یموجود برا  تیوضعشان به نقد گرفتن    یروشنفکران که کار اساس  یبرا  ژهیبه و  فارشس  نیبماند. ا

که   شودیسبب نم  گر،یدو در کنار همد  نیادوچندان دارد. آنان معتقدند که قرار گرفتن    تیمطلوب است، اهم  تیوضع
  ی اصل  ریاقتضائات قدرت از مس  ریعلم تحت تاثکه    شودیبلکه سبب م  رد،یاهل علم قرار بگ   ریدستگاه قدرت تحت تاث 

 .ابدیو کشف آن است انحراف  قتیحق یخود که جستجو
 

قدرت  دستگاه    تیکه حما  نیمگر ا  بردینم  ییخود راه به جا  یینظرند که علم به تنها  نیبه ا  گری د  یمقابل، شمار  در
دستگاه  تی حما ازمندیاهل علم، ن یهادگاهید  قیو هم تطب یعلم یرا با خود داشته باشد. از نظر آنان، هم تداوم کارها

است اهل علم و  قرار گرفتن در کنار دستگاه قدرت، بهتر    اطراتمخ  رغمی که عل  کنندی م  هیقدرت است. آنان توص
داشته   یبر منافع عموم  یسازنده و مبتن  یکردی دستگاه رو  نیاگر ا  ژه یشند، به وروشنفکران با دستگاه قدرت همکار با

شان    یورهاکش  یاثرگذار برا  ییهاگرا را که چهرهتوسعه  یکتاتورهایاز د  یهمرکاب شدن با شمار  یباشد. آنان حت
رضا    ه،یکمال پاشا در ترک  یمصطفمانند    یاز روشنفکران با حاکمان  یشمار  یمانند همکار  دانند،یبودند، مثبت م

 .گرانیدجمال عبد الناصر در مصر و   ،یسوکارنو در اندونز ران،یدر ا یخان پهلو
 

قدرت    یهاکه به دستگاه  یحل کرد. اما هنگام  یبه صورت قطع  یاضینتوان همانند معادالت ر  دیمناقشه را شا  نیا
. ماندینم  یباق  یابهام چندان  م،یرس  یمانند طالبان م  یستیترور  یتیحاکم   ای  یتلریه  سمیناز   تیمانند حاکم   یستیفاش
 ن یدر برابر چن آنان است.    ع یو فجا  اتیشدن در جنا  می سه  هانبا آ  یو همرکاب  ی جهنم  یهادستگاه  نیشدن با چن  کینزد

ممکن نباشد، دست   یکسان  یبرا  یزیچ  نیکه واجب است مبارزه است، و اگر چن  یکار  نینخست  ،یقدرت  یهادستگاه
را ادا    د خو  یاخالق  تی مسئول از آنان است،    دنیگز  یمبارزه که دور  وهیش  نیترنهیهزگرفتن کم  شیبا در پ  توانندیکم م

  ن یمردمند چند  انیقابل احترام در م  یگاهیو جا  یاجتماع  تی محبوب  یکه دارا  یموضوع در حق کسان  نیا  تی کنند. اهم
که رسالت روشنفکران و دانشمندان در    هی اصل قض  یمناقشات بهتر است رو  ن یساختن ا  یقوم  ی برابر است. به جا

 .میاست گفتگو کن یدشوار طیشرا نیچن
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