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دیباچه نخست
-۱خدمت و خیانت نوشته جالل آل احمد است ناشر آن رواق است و سال نگارش بهمن۱۳۴۳
تا شهریور  ۱۳۴۸است.
-۲کتاب در هفت فصل نوشته شده است ،روشنفکر کیست ،روشنفکر خودی است یا بیگانه،
زادگاه روشنفکری ،روشنفکر سنتی ،روشنفکر ایرانی کجا ست ،نمونههای اخیر روشنفکری ،و
روشنفکر امروزی.
-۳جالل »سه مقاله دیگر ،غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکران« را در واقع ادامه هم می
داند ،یک نوع تریلوژی.
»-۴طرح این کتاب در سال ۱۳۴۲ریخته شد .به انگیزه خونی که در ۱۵خرداد  ۱۳۴۲از مردم
تهران ریخته شد« پس انگیزه کتاب قیام سال ۱۳۴۲روحانیت است.
-۵جالل این کتاب را سه بار بازنویسی می کند و هر بار بنا بر نقدهایی که به کتاب می شود
کتاب را حک و اصالح میکند تا کتاب از صد و اندی صفحه به  ۴۳۲صفحه می رسد.
-۶این کلیه اطالعاتی است که آلاحمد در مورد کتاب داده است.

دیباچه دوم
-۱روال کار در این کتاب نیز دقیقا ً روالی است که در مورد غربزدگی اعمال شد .ابتدا روایت
جالل را می آورم و بعد راستی و ناراستی آن بخش را ادامه می دهم .و به مناسبت هر جا که
الزم شود بحث را به شکل ضمیمه یا مستقل ادامه خواهم داد .تا آخر کتاب.
-۲من جالل را دوست دارم .بیشتر قصههایش را و کمتر شیوه نگارشش را .اما با آراء و
نظریات او همآوا نیستم .آراء و نظریاتی که باعث گمراهی بسیار شد .اما بر این نظر نیستم که
او در ارائه نظریاتش صمیمیت نداشته است و یا نظر سوء داشته است و شاید بتوان گفت که
رسیدن جالل به این نظریات خبط و خطاهای حزب توده و جبهۀ ملی بوده است.
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روشنفکر کیست
آلاحمد طی  ۱۶بند سعی می کند نشان دهد روشنفکر کیست و روشنفکری چیست ،نگاه کنیم:
-۱روشنفکر ترجمه انتلکتوال است مابه ازایی غلط و ترجمهای غیردقیق.
-۲انŽتکلتوال از انŽتکلتوالŽیس التŽین آمŽده اسŽت کŽه مŽصدر آن انŽتلی گŽه ره اسŽت بŽه مŽعنای فŽهمیدن،
درک کردن ،هوشمندی است.
-۳پس معنای صحیح انتکلتوال ،فهمیده ،هوشمند ،برگزیده یا پیشاهنگ است.
-۴ان ŽŽتلی گ ŽŽنسیای روس ŽŽی ه ŽŽم داری ŽŽم ب ŽŽه م ŽŽعنای ج ŽŽماع ŽŽت ه ŽŽوش ŽŽمندان و زی ŽŽرک ŽŽان روس ک ŽŽه ت ŽŽرب ŽŽیت
اروپŽایŽی دیŽده بŽودنŽد و قŽادر بŽودنŽد بŽه درک زودرس از وقŽایŽع اجŽتماعŽی و دعŽوی رهŽبری داشŽتند .و
خود پیشاهنگ بودند برای هر تحول اساسی؛ )درک زودرس ،دعوی رهبری ،پیشاهنگ بودن(.
-۵روشنفکر باید اهل اندیشیدن ،ابالغ کردن و رهبری باشد.
-۶روشŽنفکر در اصŽل تŽرجŽمهای از مŽنورالŽفکر در حŽد مشŽروطŽه کŽه تŽرجŽمه ) (Les ecl aireبŽود بŽه
معنای روشن شدگان که دوره خود را قرن روشنایی می نامیدند.
-۷ف ŽŽرهنگس ŽŽتان م ŽŽنور را ت ŽŽبدی ŽŽل ب ŽŽه روش ŽŽن و ال ŽŽف و الم ع ŽŽرب ŽŽی را ه ŽŽم ب ŽŽرداش ŽŽت و واژه روش ŽŽنفکر را
ابداع کرد.
-۸روشنفکر آزاداندیش است )آزادی از قید تعصب مذهب و سلطه قدرت های زور(
-۹روشنفکر ،روشن بین است )قدرت بینش داشنت(
-۱۰روشنفکر در سرنوشت خود و دیگران اثر می گذارد.
-۱۱روشنفکر فرصت ،توان ،و جسارت دخالت در اموراجتماعی را دارد.
-۱۲روشنفکر در بند تن و شکم نیست.
-۱۳روشنفکر فرمانبردار نیست.
-۱۴روشنفکر کار فکری می کند و حاصل کارش بیشتر حل مشکالت اجتماعی است.
شریعتی و جالل آل احمد
ج ŽŽالل آل اح ŽŽمد در ب ŽŽهمن  ۱۳۴۷ب ŽŽا دک ŽŽتر ع ŽŽلی ش ŽŽری ŽŽعتی در مشه ŽŽد م ŽŽالق ŽŽات م ŽŽی ک ŽŽند و خ ŽŽوش ŽŽحال
است که در باب این مسائل او و شریعتی همسویند ،باب برخورد روشنفکران با مذهب.
خب نگاه کنیم ببینم آل احمد چه می گوید بعد نظرات شریعتی را پی می گیریم.
»روش ŽŽنفکر در ای ŽŽران ک ŽŽسی اس ŽŽت ک ŽŽه در ن ŽŽظر و ع ŽŽمل ب ŽŽه اس ŽŽم ب ŽŽرداش ŽŽت ع ŽŽلمی اغ ŽŽلب ب ŽŽرداش ŽŽت
اسŽتعماری دارد .یŽعی از عŽلم و دمŽکراسŽی و آزادانŽدیŽشی در مŽحیطی حŽرف مŽیزنŽد کŽه عŽلم جŽدیŽد
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هنوز در آن پا نگرفته است.
و مŽŽردم بŽŽومŽŽیاش را نŽŽمیشŽŽناسŽŽند تŽŽا ایŽŽشان را الیŽŽق دمŽŽکراسŽŽی بŽŽدانŽŽد و آزادانŽŽدیŽŽشی را هŽŽم نŽŽه
در قŽبال حŽکومŽت هŽا بŽلکه در قŽبال بŽنیادهŽای سŽنتی و مŽذهŽبی ،زبŽان ،تŽاریŽخ ،اخŽالق و آداب اعŽمال
مŽیکŽند چŽون بŽهکŽار انŽداخŽنت آزادانŽدیŽشی در قŽبال حŽکومŽت و بŽنیادهŽای اسŽتعمای و نŽیمهاسŽتعماری
دشوار است به دلیل اینکه سانسور هست...
در ط ŽŽول ای ŽŽن هش ŽŽتاد و ان ŽŽدی س ŽŽال  ...ی ŽŽعنی پ ŽŽیش از آن ک ŽŽه م ŽŽتوج ŽŽه ب ŽŽاش ŽŽند در ی ŽŽک ح ŽŽوزه ن ŽŽیمه
اسŽŽتعماری عŽŽمل مŽŽیکŽŽنند گŽŽمان کŽŽردهانŽŽد در حŽŽوزۀ مŽŽتروپŽŽل بŽŽه سŽŽر مŽŽیبŽŽرنŽŽد و بŽŽی تŽŽوجŽŽه بŽŽه مŽŽقاصŽŽد
اس ŽŽتعماری غ ŽŽرب و ن ŽŽیز ب ŽŽی ت ŽŽوج ŽŽه ب ŽŽه اص ŽŽال ŽŽت ه ŽŽای س ŽŽنتی و ب ŽŽوم ŽŽی ک ŽŽه اغ ŽŽلب ه ŽŽدف اص ŽŽلی ه ŽŽجوم
استعمار بودهاند«.
قبل از آن که نظریات آل احمد را تمام کنیم چند سؤال مطرح میشود:
-۱چŽŽه کŽŽسی گŽŽفته اسŽŽت روشŽŽنفکردر ایŽŽران کŽŽسی اسŽŽت کŽŽه در نŽŽظر و عŽŽمل بŽŽرداشŽŽت اسŽŽتعماری
دارد این که دیگر روشنفکر نیست ،تاریک فکر است.
-۲برداشت استعماری یعنی چه؟
-۳آیŽا اگŽر کŽسی در یŽک کŽشور عŽقب افŽتاده از عŽلم و دمŽکراسŽی و آزادانŽدیŽشی حŽرف بŽزنŽد ایŽن
کار استعماری است .پس با این حساب استعمار نباید چیز بدی باشد.
-۴چŽه کŽسی گŽفته اسŽت روشŽنفکر مŽردمŽش را الیŽق دمŽکراسŽی نŽمی دانŽد .مسŽتندات قŽانŽونŽی کŽجا
است.
-۵چه کسی گفته است کسروی و ارانی و آقاخان در یک سو بوده اند.
-۶چه کسی گفته است هدف اصلی استعمار حمله به اصالت های سنتی و بومی است.
بŽŽه قŽŽول عŽŽلمای عŽŽلم حŽŽقوق ایŽŽن هŽŽا ادعŽŽای دادسŽŽتان اسŽŽت کŽŽه بŽŽه آنهŽŽا جŽŽرم مŽŽیگŽŽویŽŽند .امŽŽا بŽŽایŽŽد
این جرم ها اثبات شود .و اثبات آن نیاز به دلیل و بینه و شاهد و مستندات بی خدشه دارد.
ادامه می دهیم:
»فŽŽرق اصŽŽلی روشŽŽنفکر ایŽŽرانŽŽی و روشŽŽنفکر غŽŽربŽŽی در ایŽŽن اسŽŽت کŽŽه روشŽŽنفکر غŽŽربŽŽی در حŽŽوزه
مŽتروپŽل )پŽایŽتخت( بŽا دسŽتی بŽاز در تجŽربŽه بŽر تŽمام مŽؤسŽسات آمŽوزشŽی ،آزمŽایŽشگاهŽی و مŽوزه هŽا،
ق ŽŽ Žدرت ای ŽŽ Žن را ی ŽŽ Žاف ŽŽ Žته اس ŽŽ Žت )ک ŽŽ Žه ه ŽŽ Žمه از راه غ ŽŽ Žارت مس ŽŽ Žتعمرات غ ŽŽ Žنی ش ŽŽ Žدهان ŽŽ Žد( ک ŽŽ Žه ب ŽŽ Žه ج ŽŽ Žای
مŽŽاوراءالŽŽطبیعه بŽŽاسŽŽتانŽŽی ،مŽŽاوراءالŽŽطبیعه جŽŽدیŽŽدی را بŽŽجویŽŽد کŽŽه جŽŽهان بŽŽینی عŽŽلمی دارد و بŽŽر مŽŽبنای
آزادانŽدیŽشی نŽهاده اسŽت .امŽا روشŽنفکر ایŽرانŽی کŽه در یŽک حŽوزه نŽیمه مسŽتعمراتŽی بŽه سŽر مŽی بŽرد
ب ŽŽی دس ŽŽترس ŽŽی ب ŽŽه آن م ŽŽؤس ŽŽسات ک ŽŽه از او ب ŽŽه غ ŽŽارت رف ŽŽته و ب ŽŽی ه ŽŽیچ س ŽŽهمی در دن ŽŽیای ŽŽی ب ŽŽرخ ŽŽورد
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آزادانŽه عŽقایŽد و آراء )بŽه عŽلت بŽی سŽوادی اکŽثریŽت( در قŽدم اول بŽا هŽجوم روزافŽزون اسŽتعمار طŽرف
اسŽت کŽه بŽه هŽمراه تŽکنولŽوژی و مŽحصوالت سŽاخŽته خŽود ،آراء و مŽعتقدات و آداب خŽود نŽیز مŽی آورد.
ه ŽŽم چ ŽŽنان ŽŽکه اب ŽŽزاره ŽŽای س ŽŽنتی و ب ŽŽوم ŽŽی را از م ŽŽعرک ŽŽه ح ŽŽیات خ ŽŽارج م ŽŽی ک ŽŽند ان ŽŽدی ŽŽشهه ŽŽا و اع ŽŽتقادات
سŽŽنتی را نŽŽیز بŽŽی اعŽŽتبار مŽŽی کŽŽند .هŽŽجوم اسŽŽتعمار نŽŽه تŽŽنها بŽŽه قŽŽصد غŽŽارت مŽŽواد خŽŽام ،مŽŽصرفŽŽی و
م ŽŽواد پ ŽŽخته آدم ŽŽی اف ŽŽراد م ŽŽغزه ŽŽا ،از مس ŽŽتعمرات ص ŽŽورت م ŽŽی گ ŽŽیرد ب ŽŽلکه ای ŽŽن ه ŽŽجوم زب ŽŽان و آداب و
م ŽŽوس ŽŽیقی و اخ ŽŽالق و م ŽŽذه ŽŽب م ŽŽحیط ه ŽŽای مس ŽŽتعمرات را ن ŽŽیز وی ŽŽران م ŽŽی ک ŽŽند آی ŽŽا ص ŽŽحیح اس ŽŽت ک ŽŽه
روشنفکر ایرانی بهجای ایستادگی در مقابل هجوم همه جانبه شریک جرم استعمار باشد.
دو سؤال دیگر
-۱ای ŽŽن اب ŽŽزاره ŽŽای س ŽŽنتی )م ŽŽثل آس ŽŽیاب ه ŽŽای ب ŽŽادی و ی ŽŽا آب ŽŽی دزف ŽŽول( و ی ŽŽا ان ŽŽدی ŽŽشهه ŽŽا و اع ŽŽتقادات
س ŽŽنتی م ŽŽردم دزف ŽŽول ک ŽŽه آس ŽŽیاب ب ŽŽادی دارن ŽŽد و ج ŽŽالل ای ŽŽن ه ŽŽمه ب ŽŽرای از دس ŽŽت رف ŽŽنت آنه ŽŽا دل م ŽŽی
سŽŽوزانŽŽد چŽŽه دردی از مŽŽردم گŽŽرسŽŽنه و رنجŽŽدیŽŽده دزفŽŽولŽŽی درمŽŽان مŽŽی کŽŽند .و اصŽالً در جŽŽهان مŽŽعاصŽŽر
آسŽŽیاب بŽŽادی یŽŽا آبŽŽی و فŽŽکر و انŽŽدیŽŽشه سŽŽنتی کŽŽه در پشŽŽت آن خŽŽوابŽŽیده اسŽŽت) .حŽŽداقŽŽل هŽŽزار سŽŽال
است که خوابیده( به چه کار می آید.
-۲روشنفکر در مقابل استعمار چگونه باید بایستد با آسیاب یا با فکر پشت آن.
نظریات شریعتی
اما قبل از آنکه به جوابها برسیم ببینیم شریعتی چه می گوید:
»ای ŽŽن ج ŽŽمله م ŽŽعروف از م ŽŽصلح ک ŽŽبیر ش ŽŽیخ مح ŽŽمد ع ŽŽبده م ŽŽفتی م ŽŽصر دوس ŽŽت و ه ŽŽمکار و ش ŽŽاگ ŽŽرد
سŽŽیدجŽŽمال اسŽŽدآبŽŽادی انŽŽقالبŽŽی مŽŽشهور و بŽŽیدارکŽŽننده کŽŽشورهŽŽای اسŽŽالمŽŽی در قŽŽرن اخŽŽیر اسŽŽت کŽŽه
اروپا مذهب را رها کرد و پیشرفت ما رها کردیم و عقب رفتیم«.
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سؤال
-۱م ŽŽصلح ک ŽŽبیر ش ŽŽیخ مح ŽŽمد ع ŽŽبده دوس ŽŽت و ه ŽŽمکار و ش ŽŽاگ ŽŽرد س ŽŽیدج ŽŽمال ف ŽŽتح ال ŽŽفتوحاش چیس ŽŽت.
اص ŽŽالحگ ŽŽری در ان ŽŽدی ŽŽشۀ م ŽŽعاص ŽŽر ج ŽŽهان در ک ŽŽجا ق ŽŽرار دارد .چ ŽŽه اص ŽŽالح ŽŽات ŽŽی ک ŽŽرده اس ŽŽت ک ŽŽه ش ŽŽده
اسŽŽت مŽŽصلح کŽŽبیر .الŽŽقاب ارث پŽŽدری کŽŽسی نیسŽŽت کŽŽه بŽŽه ثŽŽمن و بŽŽخسی بŽŽفروشŽŽیم .مŽŽثل رضŽŽاشŽŽاه
کŽبیر کŽبیر کŽه نŽبود هŽیچ پسŽت و حŽقیر هŽم بŽود .پŽادشŽاهŽی در بŽه در بŽا  ۴۰هŽزار سŽند مŽنگولŽهدار کŽه
به زور از مردم گرفته بود.
-۲سŽŽید جŽŽمال چŽŽه کŽŽرده اسŽŽت کŽŽه انŽŽقالبŽŽی اسŽŽت و شهŽŽرت دارد و بŽŽیدارکŽŽننده کŽŽشورهŽŽای اسŽŽالمŽŽی
است ما به ازاء این ادعاها در کجای تاریخ است.
سŽŽیدجŽŽمال بŽŽه دنŽŽبال احŽŽیاء امŽŽپراطŽŽوری عŽŽثمانŽŽی تŽŽحت عŽŽنوان امŽŽپراتŽŽوری اسŽŽالمŽŽی بŽŽود .بŽŽه ایŽŽران
آمŽد کŽه نŽامŽوفŽق بŽود و نŽاصŽرالŽدیŽن شŽاه او را بŽیرون کŽرد .و بŽه سŽلطان عŽبدالحŽمید امŽپراتŽور عŽثمانŽی
پŽŽناهŽŽنده شŽŽد تŽŽا او را مŽŽهیای امŽŽری نŽŽاشŽŽدنŽŽی کŽŽند و بŽŽاالخŽŽره تŽŽوسŽŽط او مŽŽسموم شŽŽد .کŽŽدام مŽŽلت را
بŽŽیدار کŽŽرد .و کŽŽدام انŽŽقالب در کŽŽشورهŽŽای اسŽŽالمŽŽی بŽŽه نŽŽام سŽŽیدجŽŽمال و بŽŽا تŽŽعلیم او صŽŽورت گŽŽرفŽŽت.
ادامه دهیم:
»مŽŽخالŽŽفت تŽŽحصیل کŽŽرده و بŽŽه اصŽŽطالح غŽŽلط روشŽŽنفکر بŽŽا مŽŽذهŽŽب در کŽŽشورهŽŽای اسŽŽالمŽŽی و از
ج ŽŽمله ای ŽŽران در ن ŽŽیم ق ŽŽرن اخ ŽŽیر ن ŽŽه ه ŽŽم چ ŽŽون م ŽŽخال ŽŽفت ت ŽŽحصیل ک ŽŽردهه ŽŽای اروپ ŽŽای ŽŽی اس ŽŽت در ق ŽŽرون
جŽدیŽد کŽه بŽراسŽاس تجŽربŽیاتŽی کŽه خŽود بŽه دسŽت آوردهانŽد و شŽناخŽتی کŽه از مŽذهŽب قŽرون وسŽطی و
کŽلیساشŽان دارنŽد بŽا مŽذهŽب مŽبارزه کŽردهانŽد بŽلکه ایŽن مŽخالŽفت بŽا مŽذهŽب نŽیز خŽود از جŽمله تŽقلیدهŽای
کورکورانه ای است که از اروپاییان میکنند.
تŽŽحصیل کŽŽرده امŽŽروز مŽŽا در مŽŽخالŽŽفت بŽŽا مŽŽذهŽŽب نŽŽه اسŽŽالم را مŽŽی شŽŽناسŽŽد نŽŽه تŽŽاریŽŽخ را .تŽŽنها یŽŽک
زبŽŽان اروپŽŽایŽŽی را مŽŽی دانŽŽد و قŽŽضاوت اروپŽŽایŽŽی را دربŽŽاره مŽŽذهŽŽبش تŽŽرجŽŽمه کŽŽرده اسŽŽت و پŽŽس تŽŽقلید
می

کند1«.

 .1اسالم شناسی دکتر علی شریعتی
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سه سؤال دیگر
-۱چŽه کŽسی مŽی گŽویŽد اروپŽا چŽون پیشŽرفŽت کŽرد بŽه خŽاطŽر آنکŽه مŽذهŽبش را رهŽا کŽرد .پŽس چŽرا آسŽیا
مذهبش را رها کرد و پیشرفت نکرد .و چه کسی می گوید آسیا مذهبش را رها کرده است.
-۲چŽŽه اشŽŽکالŽŽی دارد مŽŽخالŽŽفت روشŽŽنفکر آسŽŽیایŽŽی بŽŽا مŽŽذهŽŽب عŽŽین مŽŽخالŽŽفت و روشŽŽنفکر اروپŽŽایŽŽی بŽŽا
مذهب باشد.
-۳چه کسی می گوید مخالفت روشنفکر آسیایی با مذهب تقلیدی است از اروپایی.
مغلطه گران بزرگ
قŽŽبل از آنکŽŽه وارد بŽŽحث اصŽŽلی شŽŽدیŽŽم ذکŽŽر یŽŽک نŽŽکته الزم اسŽŽت کŽŽه شŽŽریŽŽعتی بŽŽه درسŽŽتی فŽŽرق مŽŽی
گŽذارد بŽین روشŽنفکر و تŽحصیلکŽرده و خŽطاب او و جŽالل تŽحصیلکŽردگŽان اسŽت نŽه روشŽنفکران امŽا
آلاحمد از همان ابتدا بر این درک غلط پیش می رود.
-۱از پŽایŽان شŽروع مŽی کŽنیم و بŽه آغŽاز مŽی رسŽیم .شŽریŽعتی مŽدعŽی اسŽت روشŽنفکر آسŽیایŽی اسŽالم
را ن ŽŽمی ش ŽŽناس ŽŽد .آی ŽŽا او خ ŽŽود اس ŽŽالم را م ŽŽی ش ŽŽناخ ŽŽت .آی ŽŽا آراء و ع ŽŽقای ŽŽدی ک ŽŽه او ب ŽŽه ن ŽŽام اس ŽŽالم در
ده ŽŽان اب ŽŽوذر و س ŽŽلمان و دی ŽŽگران م ŽŽی گ ŽŽذاش ŽŽت ،اس ŽŽالم ŽŽی ب ŽŽودن ŽŽد ،ی ŽŽا آراء و ع ŽŽقای ŽŽد ان ŽŽسان م ŽŽعاص ŽŽر
اروپŽŽایŽŽی .اگŽŽر چŽŽنین بŽŽود مŽŽخالŽŽفت روحŽŽانŽŽیت در مŽŽراکŽŽز عŽŽلمی قŽŽم و مشهŽŽد بŽŽا او چŽŽه بŽŽود .چŽŽرا مŽŽتفقاً
اعالم کردند که آراء و عقاید شریعتی التقاطی است و ربطی به اسالم ندارد.
مŽغلطه شŽریŽعتی از آنŽجا آغŽاز شŽد کŽه آراء و عŽقایŽد مŽکاتŽب سŽیاسŽی فŽلسفی ،اقŽتصادی غŽرب را
)سŽŽوسŽŽیالŽŽیسم ،لŽŽیبرالŽŽیسم ،اگŽŽزیسŽŽتانŽŽسیالŽŽیسم( بŽŽه نŽŽام عŽŽقایŽŽد اسŽŽالمŽŽی جŽŽا زد و بŽŽه اصŽŽطالح مŽŽی
خŽŽواسŽŽت اسŽŽالم را در دهŽŽانهŽŽا شŽŽیریŽŽن کŽŽند .امŽŽا اسŽŽالم بŽŽهعŽŽنوان یŽŽک ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی هŽŽزار و چŽŽند صŽŽد
س ŽŽال ŽŽه ب ŽŽا ب ŽŽاوره ŽŽای اس ŽŽتوار و م ŽŽتفکران و ان ŽŽدی ŽŽشمندان ŽŽی ک ŽŽه در ط ŽŽول س ŽŽدهه ŽŽا اص ŽŽول ت ŽŽئوری ŽŽک آنرا
تدوین کردهاند ،قابل جمع با اندیشههای معاصر و غربی نبود.
اگ ŽŽر ای ŽŽنک ŽŽار ش ŽŽری ŽŽعتی ف ŽŽری ŽŽب و م ŽŽغال ŽŽطه ن ŽŽبود چ ŽŽه ب ŽŽود .ب ŽŽای ŽŽد از او و ک ŽŽار او چ ŽŽگون ŽŽه ی ŽŽاد ک ŽŽرد.
شریعتی هم به اسالم و هم به مکاتب معاصر اروپایی جفا کرد.
-۲اروپŽا پیشŽرفŽت چŽون مŽذهŽباش را رهŽا کŽرد .ایŽن خŽود نŽیز مŽغلطه بŽزرگŽی اسŽت .کŽدام انŽسانŽی
ب ŽŽا ع ŽŽقل س ŽŽلیم ای ŽŽن ه ŽŽمه ک ŽŽلیسا و پ ŽŽاپ و اس ŽŽقف و وات ŽŽیکان را م ŽŽی ب ŽŽیند .و اروپ ŽŽای ŽŽی ج ŽŽماع ŽŽت را ب ŽŽی
مŽذهŽب بŽدانŽد گŽیرم کŽه اروپŽا مŽذهŽباش را رهŽا کŽرده کŽه نŽکرد .پیشŽرفŽت اروپŽا چŽه ربŽطی بŽه رهŽا کŽردن
مذهب دارد.
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اروپŽŽا از قŽŽرن  ۱۱-۱۲مŽŽیالدی بŽŽا رشŽŽد تŽŽجارت و پŽŽروسŽŽه انŽŽباشŽŽت روبŽŽه رو اسŽŽت و پŽŽا بŽŽه پŽŽای ایŽŽن
پŽروسŽه اقŽتصادی انŽدیŽشه اروپŽایŽی در فلسŽلفه و دیŽگر امŽور در جسŽتوجŽوی تحŽلیل عŽلمی از جŽهان
اسŽŽت .پŽŽس رفŽŽته رفŽŽته درهŽŽای دانŽŽش گŽŽشوده مŽŽی شŽŽود .و در نŽŽجوم گŽŽالŽŽیله و کŽŽپرنŽŽیک را دارد کŽŽه بŽŽا
سŽŽاخŽŽنت تŽŽلسکوپ و رصŽŽد کŽŽردن سŽŽتارههŽŽا افŽŽقهŽŽای جŽŽدیŽŽدی را در انŽŽدیŽŽشه ،انŽŽدیŽŽشهورزان اروپŽŽایŽŽی
مŽŽی گŽŽشایŽŽند .و هŽŽیئت بŽŽطلیموس و هŽŽفت طŽŽبقه آسŽŽمان را بŽŽه انŽŽبارهŽŽای تŽŽاریŽŽخی مŽŽیبŽŽرد .و جŽŽایŽŽگاه
واقعی زمین ،آفتاب و منظومه شمسی روشن می شود.
از آن سŽŽو دکŽŽارت را دارنŽŽد مŽŽبتکر انŽŽدیŽŽشه انŽŽتقادی ،نŽŽه انŽŽدیŽŽشه تŽŽعبدی ،ایŽŽن نŽŽگاه انŽŽتقادی اسŽŽت
که به کنکاش در پدیدهها علمی میرسد .از آن سوی تر نیوتن و دیگران را دارند.
و ام ŽŽا در ک ŽŽلوپ م ŽŽاج ŽŽراج ŽŽوی ŽŽان ،واس ŽŽگادوگ ŽŽام ŽŽا و ک ŽŽریس ŽŽتف ک ŽŽلمب و دی ŽŽگران را دارن ŽŽد ،ک ŽŽاش ŽŽف
راهه ŽŽای آب ŽŽی و ب ŽŽیخ ŽŽطر و ک ŽŽوت ŽŽاه ب ŽŽرای ح ŽŽمل ک ŽŽاال و ک ŽŽاش ŽŽفان ق ŽŽارهه ŽŽای ن ŽŽاپ ŽŽیدا و س ŽŽرزم ŽŽینه ŽŽای
ناشناخته و پر از طال و مواد پایه مصرفی.
در حŽوزه مŽذهŽب لŽوتŽر وکŽالŽویŽن را دارنŽد .اصŽالحگŽرانŽی بŽزرگ در عŽرصŽه انŽدیŽشههŽای مŽذهŽبی و نŽو
کŽردن مŽذهŽب بŽا شŽرایŽط اقŽتصادی و اجŽتماعŽی جŽدیŽد .نŽه آنگŽونŽه کŽه شŽیخ فŽضل الŽه مŽی انŽدیشŽد نŽو
کردن مذهب یعنی بی مذهبی.
انŽقالبŽی در عŽلم و تŽکنولŽوژی ،در فŽکر و فŽلسفه ،در اقŽتصاد و سŽیاسŽت و در مŽذهŽب ،اروپŽا را از
دوران ت ŽŽاری ŽŽکی و ظ ŽŽلمات ق ŽŽرون وس ŽŽطی پ ŽŽرت ŽŽاب ک ŽŽرد ب ŽŽه دوران رن ŽŽسان ŽŽس و ن ŽŽوآوری و روش ŽŽنای ŽŽی و
شکوفایی و پیشرفت.
ایŽن هŽمه کŽار و تŽالش و نŽوآوری چŽه ربŽطی دارد بŽه رهŽا کŽردن دیŽن ،ایŽن تحŽلیل کŽه اروپŽا دیŽناش
را رهŽا کŽرد و جŽلو رفŽت جŽفایŽی اسŽت بŽزرگ بŽه تŽاریŽخ کŽار و تŽالش و پŽیکار انŽدیŽشهورزان اروپŽایŽی و
مغلطهای است بزرگ.
-۳از شŽیخ محŽمد عŽبده مŽصلح کŽبیر و سŽیدجŽمالالŽدیŽن انŽقالبŽی مŽشهور و بŽیدارکŽننده کŽشورهŽای
اسŽŽالمŽŽی مŽŽی گŽŽذریŽŽم کŽŽه نŽŽه اصŽŽالحŽŽات عŽŽبده تŽŽوانسŽŽت جŽŽهان اسŽŽالم را بŽŽهراه فŽŽالح و صŽŽالح رهŽŽبری
کŽند و نŽه تŽالشهŽای سŽیدجŽمال بŽرای احŽیاء امŽپراتŽوری اسŽالمŽی بŽا ذعŽامŽت عŽثمانŽیهŽا .ایŽن الŽقاب مŽا
به ازاء خارجی و تاریخی ندارند.
-۴آلاحŽŽمد مŽŽیگŽŽویŽŽد روشŽŽنفکر در ایŽŽران کŽŽسی اسŽŽت کŽŽه در نŽŽظر و عŽŽمل بŽŽهاسŽŽم بŽŽرداشŽŽت عŽŽلمی
اغلب برداشت استعماری دارد.
خŽب ابŽتدا بŽایŽد روشŽن کŽرد بŽرداشŽت عŽلمی چیسŽت ،بŽهعŽنوان یŽک مŽتدولŽوژی شŽناخŽت امŽا بŽرداشŽت
اس ŽŽتعماری ب ŽŽه چ ŽŽه م ŽŽعنا اس ŽŽت .آی ŽŽا ب ŽŽرداش ŽŽت اس ŽŽتعماری ی ŽŽک م ŽŽتدول ŽŽوژی ج ŽŽدی ŽŽد ش ŽŽناخ ŽŽت پ ŽŽدی ŽŽدهه ŽŽا
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است.؟
اصŽالً اسŽتعمار چŽه ربŽطی دارد بŽه شŽناخŽت .اسŽتعمار یŽک پŽدیŽده اقŽتصادی اسŽت و بŽه مŽرحŽلهای
در ص ŽŽ Žدور س ŽŽ Žرم ŽŽ Žای ŽŽ Žه و ت ŽŽ Žصرف و غ ŽŽ Žارت ک ŽŽ Žشوره ŽŽ Žای دی ŽŽ Žگر اط ŽŽ Žالق م ŽŽ Žی ش ŽŽ Žود و م ŽŽ Žی ش ŽŽ Žود گ ŽŽ Žفت
روشŽنفکران ایŽران نŽوکŽران اسŽتعمارنŽد یŽا در عŽمل آنگŽونŽه رفŽتار مŽی کŽنند کŽه بŽه نŽفع اسŽتعمار بŽاشŽد.
ایŽن اتŽهامŽات جŽدا از درسŽت یŽا غŽلط بŽودنشŽان ،مŽنطقی اسŽت مŽمکن اسŽت غŽلط بŽاشŽد یŽا درسŽت در
آن م ŽŽورد م ŽŽی ت ŽŽوان ب ŽŽحث ک ŽŽرد .و در رد ی ŽŽا ق ŽŽبول آن دل ŽŽیل آورد .ام ŽŽا در ای ŽŽنج ŽŽا روش ŽŽن نیس ŽŽت و ب ŽŽه
راس ŽŽتی روش ŽŽن نیس ŽŽت ک ŽŽه ن ŽŽقد ج ŽŽالل ب ŽŽر چیس ŽŽت .ب ŽŽر ب ŽŽرداش ŽŽت ع ŽŽلمی ی ŽŽا ب ŽŽرداش ŽŽت اس ŽŽتعماری و
گذاشنت دو پدیده نامتجانس در یک کفه و یکی گرفنت آنها از چه رو است.
شŽŽکی نیسŽŽت کŽŽه بŽŽرای شŽŽناخŽŽت جŽŽهان اسŽŽتعمارگŽŽر و اسŽŽتعمارزده ،نŽŽیاز دارنŽŽد مŽŽتدولŽŽوژی عŽŽلمی
مسŽلح شŽونŽد یŽعنی بŽرداشŽتشŽان از جŽهان عŽلمی بŽاشŽد .شŽناخŽت جŽهان از راه دیŽگری مŽمکن نیسŽت
اسŽŽطرالب پŽŽدیŽŽدههŽŽا را نŽŽمیتŽŽوان شŽŽناخŽŽت .اگŽŽر غŽŽرب ،غŽŽرب شŽŽد بŽŽه خŽŽاطŽŽر مسŽŽلح شŽŽدن بŽŽه
بŽŽا رمŽŽل و ُ Ž
مŽتدولŽوژی عŽلمی بŽود .ایŽن دومŽین مŽغلطه آلاحŽمد اسŽت .امŽا سŽومŽین مŽغلطه را یŽکی گŽرفŽنت تŽحصیل
کردگان از فرنگ برگشته با روشنفکران است.
-۵نخسŽŽت آنکŽŽه روشŽŽنفکر یŽŽک مŽŽقولŽŽه عŽŽامŽŽی اسŽŽت کŽŽه مŽŽتسامŽŽحا ً بŽŽهکŽŽار بŽŽرده مŽŽی شŽŽود و مŽŽراد و
مŽنظورجŽالل پŽیشاهŽنگ فŽکری انŽقالب مشŽروطŽه اسŽت .یŽعنی تŽحصیلکŽردگŽانŽی کŽه از فŽرنŽگ بŽرگشŽته
بŽودنŽد .صŽاحŽب انŽدیŽشههŽای نŽوی کŽه در آن روزگŽار بŽورژوازی بŽود بŽرای تŽغییر جŽامŽعه خŽود بŽودنŽد هŽم
ایŽنان هŽمراه بŽا روشŽنفکران داخŽلی پŽیشقŽراوالن انŽقالب مشŽروطŽه شŽدنŽد .امŽا بŽایŽد بŽه یŽاد داشŽت کŽه
بŽا شŽکلگŽیری و تŽعین طŽبقاتŽی مŽا بŽا روشŽنفکران بŽورژوازی ،خŽردهبŽورژوازی و طŽبقه کŽارگŽر روبŽهرو
هستیم.
-۶ج ŽŽالل ب ŽŽا آن ه ŽŽمه ت ŽŽعری ŽŽف از ف ŽŽران ŽŽسه و روس ŽŽیه و ام ŽŽری ŽŽکا از روش ŽŽنفکران ت ŽŽا ب ŽŽه آخ ŽŽر ت ŽŽکلیف
خŽŽودش را بŽŽا روشŽŽنفکر و مŽŽقولŽŽه روشŽŽنفکری مŽŽعلوم نŽŽمیکŽŽند .و در آخŽŽر و مŽŽخصوص Žا ً در ایŽŽن بŽŽحث
روشنفکر را همان تحصیلکردگان می گیرد و باقی قضایا.
چŽهارمŽین مŽغلطه جŽالل انŽتقاد بŽه طŽرح عŽلم ،دمŽکراسŽی و آزادانŽدیŽشی اسŽت ،در مŽحیطی کŽه عŽلم
جدید هنوز پا نگرفته است.
ُ
خŽŽب اگŽŽر قŽŽرار بŽŽاشŽŽد عŽŽلم جŽŽدیŽŽد را در کŽŽشورهŽŽای عŽŽقبافŽŽتاده بŽŽیاوریŽŽم چŽŽگونŽŽه بŽŽایŽŽد بŽŽیاوریŽŽم .جŽŽز
ای ŽŽن اس ŽŽت ک ŽŽه ع ŽŽلم از راه آزادان ŽŽدی ŽŽشی و دم ŽŽکراس ŽŽی در ی ŽŽک م ŽŽحیط راه ب ŽŽاز م ŽŽیک ŽŽند و م ŽŽان ŽŽدگ ŽŽار
میشود .راه دیگری هم وجود دارد؟
ایŽن حŽرف بŽا عŽتاب و خŽطاب پهŽلوی دوم کŽه مŽیگŽفت» :مŽلت مŽن هŽنوز آمŽاده دمŽکراسŽی نŽدارد« و
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بŽŽه روزنŽŽامŽŽه نŽŽگاران غŽŽربŽŽی پŽŽرخŽŽاش مŽŽیکŽŽرد کŽŽه چŽŽرا مŽŽدام از نŽŽبود حŽŽقوق بشŽŽر و دمŽŽکراسŽŽی مŽŽیزنŽŽید
چه فرقی دارد.
بŽه راسŽتی فŽالح و صŽالح کŽشورهŽای عŽقبمŽانŽده چیسŽت؟ تجŽربŽه دیŽگر کŽشورهŽا چیسŽت ،آیŽا راهŽی
جز دمکراسی ،آزاداندیشی و علم وجود دارد.
از ایŽن مŽقولŽه هŽم بŽگذریŽم و بŽرسŽیم بŽه مŽیرزا آقŽاخŽان کŽرمŽانŽی ،دکŽتر ارانŽی و کسŽروی کŽه جŽالل از
آنان بهعنوان سه روشنفکر که به راه خطا رفته اند و برداشت استعماری داشتهاند.
میرزا آقاخان کرمانی
از آقŽاخŽان شŽروع مŽی کŽنیم کŽه افŽضلالŽفضال اسŽت و بŽه قŽول مŽعروف ارشŽدیŽت زمŽانŽی دارد بŽر دکŽتر
ارانی ،کسروی که همعصر و همزمان بودند.
آقŽاخŽان خŽود ازلŽی مŽذهŽب بŽود شŽعبهای انŽشعابŽی از دیŽن بŽاب .کŽه بŽعد از مŽرگ بŽاب صŽبحی ازل
جŽŽانŽŽشین او شŽŽد .کŽŽه مŽŽورد قŽŽبول بŽŽهاءالŽŽه قŽŽرار نŽŽگرفŽŽت و دیŽŽن بŽŽاب بŽŽه دو شŽŽعبه تŽŽقسیم شŽŽد ازلŽŽیه و
بهائیت.
امŽا آقŽاخŽان در بŽند مŽذهŽب نیسŽت .در پŽی بهŽروزی مŽردم ایŽران اسŽت پŽس عŽرصŽه را بŽرای فŽعالŽیت
تŽŽ Žنگ مŽŽ ŽیبŽŽ Žیند و بŽŽ Žه اسŽŽ ŽتانŽŽ Žبول پŽŽ Žناه مŽŽ ŽیبŽŽ Žرد و بŽŽ Žه هŽŽ Žمراه سŽŽ ŽیدجŽŽ Žمال ،روحŽŽ Žی و خŽŽ ŽبیراملŽŽ Žلک مŽŽ Žحفل
اسŽتانŽبول را درسŽت مŽیکŽند .کŽه یŽکی از کŽارهŽایŽش تŽرور نŽاصŽرالŽدیŽن شŽاه دیŽکتاتŽور قŽاجŽار اسŽت کŽه
توسط میرزا رضا کرمانی صورت میگیرد.
اندیشه های آقا خان بر سه پایه استوار است:
 -۱بیداری ایرانیان،
-۲مخالفت با استبداد
 -۳مخالفت با خرافه و اندیشههای ارتجاعی
و به خاطر این کار جان خود را میگذارد.
بŽعد از تŽرور نŽاصŽرالŽدیŽن شŽاه تŽوسŽط مŽیرزا رضŽا کŽرمŽانŽی کŽه دقŽیقا ً تŽحت تŽأثŽیر مŽحفل اسŽتانŽبول
دسŽت بŽه ایŽن کŽار مŽیزنŽد و بŽه قŽول خŽودش »شجŽرۀ خŽبیثه را از ریŽشه« قŽطع مŽیکŽند .سŽفیر ایŽران
در ع ŽŽثمان ŽŽی از س ŽŽلطان اب ŽŽوالح ŽŽمید ام ŽŽپرات ŽŽور ع ŽŽثمان ŽŽی ت ŽŽقاض ŽŽای دس ŽŽتگیری س ŽŽیدج ŽŽمال ،آق ŽŽا خ ŽŽان،
صŽبحی و خŽبیراملŽلک را بŽه عŽنوان آمŽران تŽرور کŽرد .سŽلطان ابŽوالحŽمید از تŽحویŽل سŽیدجŽمال سŽربŽاز
زد امŽŽا سŽŽه تŽŽن دیŽŽگر را تŽŽحویŽŽل داد .در تŽŽبریŽŽز هŽŽر سŽŽه را در زیŽŽر درخŽŽت نسŽŽترن گŽŽردن زدنŽŽد .و سŽŽر
سه شهید را زیر خاکستر داغ کردند تا بتواند آنها را پر از کاه کنند و به تهران بفرستند.
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کسروی
کسŽŽروی وکŽŽیل عŽŽدلŽŽیه بŽŽود .و جŽŽز ایŽŽن تŽŽاریŽŽخ نŽŽویŽŽسی بŽŽزرگ و لŽŽغت شŽŽناسŽŽی بŽŽزرگŽŽتر .او نŽŽیز در پŽŽی
صالح و فالح ایران بود .و علت العلل عقب ماندگی کشور را اندیشههای خرافی میدانست.
بŽه هŽمین خŽاطŽر بŽا عŽرفŽان و ادبŽیات و مŽذهŽب مŽخالŽفت هŽایŽی داشŽت .و رفŽته رفŽته پŽاکدیŽنی او کŽه
نŽوعŽی رفŽرم مŽذهŽبی بŽود بŽه شŽکل گŽیری دیŽنی جŽدیŽد انŽجامŽید .پŽس در دادگسŽتری تŽرور شŽد .عŽامŽلین
ترور فدائیان اسالم بودند.
دکتر ارانی
دکŽŽتر تŽŽقی ارانŽŽی ،دکŽŽترای شŽŽیمی از آملŽŽان ،او نŽŽیز چŽŽون کسŽŽروی و آقŽŽاخŽŽان در پŽŽی مŽŽدرنŽŽیته ایŽŽران
بŽود .امŽا از راهŽی دیŽگر ،پŽس بŽه کŽمونŽیسم روی آورد .در ابŽتدا تŽبلیغ انŽدیŽشه هŽای مŽارکسیسŽتی و
بŽŽ Žعد احŽŽ Žیاء حŽŽ Žزب کŽŽ ŽمونیسŽŽ Žت .سŽŽ Žه سŽŽ Žال فŽŽ ŽرصŽŽ Žت داشŽŽ Žت کŽŽ Žه حŽŽ Žزب را احŽŽ Žیاء کŽŽ Žند در سŽŽ Žال ۱۳۱۶
دستگیر و در زندان به شهادت رسید.
از آقŽŽاخŽŽان گŽŽرفŽŽته تŽŽا کسŽŽروی و ارانŽŽی هŽŽر سŽŽه در پŽŽی بŽŽازسŽŽازی جŽŽامŽŽعه و مŽŽدرنŽŽیته بŽŽودنŽŽد .و هŽŽر
سŽŽه در تŽŽقابŽŽل خŽŽود بŽŽا دو نŽŽهاد قŽŽدرتŽŽمند مŽŽواجŽŽه شŽŽدنŽŽد .آقŽŽاخŽŽان و ارانŽŽی شŽŽهید نŽŽهاد اسŽŽتبدادانŽŽد .و
کسروی شهید نهاد روحانیت.
موانع توسعه در ایران
از دیŽŽربŽŽاز دو نŽŽهاد قŽŽدرتŽŽمند اسŽŽتبداد و سŽŽنت دوشŽŽادوش هŽŽم راه را بŽŽر هŽŽر انŽŽدیŽŽشۀ راهگŽŽشایŽŽی سŽŽد
کردهاند.
مŽانŽی و مŽزدک سŽعی کŽردنŽد بŽا قŽرار گŽرفŽنت در کŽنار یŽکی دیŽگری را از سŽر راه بŽردانŽد .پŽس سŽمت
و سŽوی حŽرکŽتشŽان بŽر عŽلیه نŽهاد قŽدرتŽمند روحŽانŽیت زرتشŽتی بŽود .نŽزدیŽکیهŽایŽی بŽا نŽهاد اسŽتبداد
پŽŽیدا کŽŽردنŽŽد چŽŽارهای دیŽŽگر هŽŽم نŽŽبود .مŽŽردم در فŽŽقر و فŽŽاقŽŽه و بŽŽیخŽŽبری بŽŽودنŽŽد و آنهŽŽا آنقŽŽدر پŽŽایŽŽه و
مŽŽ ŽایŽŽ Žه نŽŽ ŽداشŽŽ Žتند تŽŽ Žا در یŽŽ Žک آن بŽŽ Žا هŽŽ Žر دو نŽŽ Žهاد درگŽŽ Žیر شŽŽ ŽونŽŽ Žد .پŽŽ Žس سŽŽ Žعی کŽŽ ŽردنŽŽ Žد بŽŽ Žا اسŽŽ Žتفاده از
تŽضادهŽای مŽوقŽتی اسŽتبداد بŽا روحŽانŽیت ،روحŽانŽیت زرتشŽتی را بŽهعŽنوان یŽک پŽایŽه حŽکومŽت اسŽتبدادی
از صحنه خارج کنند و بعد بهاستبداد بپردازند.
اما در نیمه راه تضاد آنها به وحدت تبدیل شد .و مزدک و مانی جان بر این کار گذاشتند.
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یک توضیح
مŽا در ایŽنجŽا از نŽهاد روحŽانŽیت بŽحث مŽیکŽنیم .نŽه دیŽن و ایŽدئŽولŽوژی روحŽانŽیت .مŽذهŽب بŽهعŽنوان یŽک
باور شخصی و گروهی با نهاد روحانیت که یک سازمان و یک سیستم است یکی نیست.
ن ŽŽهاد روح ŽŽان ŽŽیت )زرتش ŽŽتی ،م ŽŽسیحی ،اس ŽŽالم ŽŽی( ب ŽŽه ع ŽŽنوان ی ŽŽک س ŽŽازم ŽŽان ی ŽŽا ی ŽŽک ح ŽŽزب ک ŽŽارک ŽŽرد
اجŽŽتماعŽŽی دارد پŽŽس قŽŽابŽŽل نŽŽقد و بŽŽررسŽŽی اسŽŽت .و ایŽŽن نŽŽقد و بŽŽررسŽŽی بŽŽه خŽŽود اجŽŽازه نŽŽمی دهŽŽد وارد
ب ŽŽحث خ ŽŽود م ŽŽذه ŽŽب ب ŽŽهع ŽŽنوان ی ŽŽک ب ŽŽاور و ای ŽŽدئ ŽŽول ŽŽوژی ش ŽŽود .ذک ŽŽر ای ŽŽن ن ŽŽکته از ای ŽŽن جه ŽŽت الزم ب ŽŽود ک ŽŽه
وق ŽŽتی ص ŽŽحبت از ن ŽŽهاد روح ŽŽان ŽŽیت ب ŽŽهع ŽŽنوان ی ŽŽکی از م ŽŽوان ŽŽع ت ŽŽوس ŽŽعه دم ŽŽکراس ŽŽی ف ŽŽیامل ŽŽثل در ای ŽŽران
میشود .منظور دین و یا مذهب اسالم نیست.
در سŽده هŽای بŽعد مŽا هŽم چŽنان بŽا ایŽن دو نŽهاد قŽدرتŽمند روبŽهرویŽیم .تŽا آنکŽه اسŽتعمار آمŽد و شŽد
مزید بر علت و ما در آستانه انقالب مشروطه با سه نهاد روبه روییم:
 -۱استبداد،
-۲سنت
 -۳استعمار
پس روشنفکران صدر مشروطه در مقابل خود با این سه نهاد روبهرو بودند.
سŽمت وسŽوی مŽبارزه در مŽرحŽله اول انŽقالب بŽرعŽیله نŽهاد اسŽتبداد بŽود .تŽقاضŽای عŽدالŽتخŽواهŽی و
دارالشورا در همین راستا بود.
امŽŽ Žا دیŽŽ Žری نŽŽ ŽگذشŽŽ Žت کŽŽ Žه سŽŽ Žنت نŽŽ Žیز در کŽŽ Žنار اسŽŽ Žتبداد قŽŽ Žرار گŽŽ ŽرفŽŽ Žت .و ضŽŽ Žمن بŽŽ ŽابŽŽ Žی خŽŽ ŽوانŽŽ Žدن
مشروطهطلبان تقاضای اجرای مشروعیت را کرد.
بŽŽ Žه نŽŽ ŽاچŽŽ Žار سŽŽ Žمت و سŽŽ Žوی مŽŽ Žبارزه بŽŽ ŽرعŽŽ Žلیه سŽŽ Žنت نŽŽ Žیز شŽŽ Žد .اگŽŽ Žر روشŽŽ Žنفکران و رهŽŽ Žبران انŽŽ Žقالب
مشŽŽروطŽŽه مŽŽوفŽŽق مŽŽیشŽŽدنŽŽد ایŽŽن دو نŽŽهاد قŽŽدرتŽŽمند را تŽŽعدیŽŽل کŽŽنند و آنهŽŽا را بŽŽه جŽŽایŽŽگاه هŽŽای واقŽŽعی
خود برانند برخورد با استعمار کار سهل و سادهای بود.
برخورد با غرب
یک حکومت ملی ،دمکراتیک و مدرن با غرب دو گونه برخورد خواهد داشت:
-۱با غرب علمی :گرفنت علوم و متدولوژی علمی از آن
-۲با غرب استعمارگر :بسنت مرزها و حفظ مرزهای اقتصادی و سیاسی
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تضاد عمده یا فرعی
امŽŽا بŽŽه بŽŽاور آل احŽŽمد در کŽŽشورهŽŽایŽŽی نŽŽظیر ایŽŽران نخسŽŽتین مŽŽانŽŽع تŽŽوسŽŽعه اسŽŽتعمار اسŽŽت .پŽŽس حŽŽل
تضادهای فرعی دیگر از کانال حل این تضاد میسر است.
امŽŽا چŽŽنین نیسŽŽت .ایŽŽران هŽŽیچ زمŽŽانŽŽی نŽŽه الجŽŽزایŽŽر بŽŽوده اسŽŽت و نŽŽه هŽŽندوسŽŽتان کŽŽه مŽŽا بŽŽا سŽŽربŽŽازان
فŽرانŽسوی یŽا هŽندی رودررو بŽاشŽیم .حŽکومŽتهŽای مŽا حŽداقŽل بŽه ظŽاهŽر هŽمیشه مسŽتقل بŽوده انŽد و اگŽر
اسŽتعمار حŽرفŽی هŽم زده اسŽت در پسŽله بŽوده اسŽت .ضŽمن آنکŽه مŽسئله اسŽتعمار مŽسئله ای اسŽت
نŽو ،از مشŽروطŽه بŽه بŽعد مŽا بŽا آن درگŽیریŽم .امŽا دو نŽهاد سŽنت و اسŽتبداد ریŽشه در تŽاریŽخ مŽا دارد .و
از مشŽروطŽه بŽه بŽعد ،ایŽن دو نŽهاد بŽه عŽنوان پŽایŽگاههŽای اسŽتعمار و یŽا هŽمدالن و هŽمراهŽان اسŽتعمار
عمل کرده اند.
پŽŽس شŽŽعار جŽŽنگ بŽŽا اسŽŽتعمار هŽŽنگامŽŽی کŽŽه نŽŽه سŽŽربŽŽاز چŽŽشم آبŽŽی انŽŽگلیسی در کŽŽشور پŽŽرسŽŽه مŽŽی
زنŽŽد و نŽŽه نŽŽاوهŽŽای جŽŽنگی در بŽŽندرهŽŽای مŽŽا پهŽŽلو گŽŽرفŽŽتهانŽŽد نŽŽمیتŽŽوانŽŽد بŽŽه نŽŽیرویŽŽی مŽŽادی و واقŽŽعی بŽŽدل
شود.
مŽشکل بŽا اسŽتبداد و سŽنت اسŽت اسŽتعمار هŽم کŽه بŽه نŽاچŽار مŽجبور اسŽت از هŽمین دو نŽهاد وارد
شود.
م ŽŽشکل ب ŽŽعدی ج ŽŽالل آن اس ŽŽت ک ŽŽه غ ŽŽرب را ش Žّ Žری م ŽŽطلق م ŽŽیدان ŽŽد .و ت ŽŽفاوت ن ŽŽمیگ ŽŽذارد ب ŽŽین غ ŽŽرب
علمی و دستاوردهای جهانی اش و غرب استعماری و مزاحمتهای جهانیاش.
بŽŽه هŽŽمه چŽŽیز غŽŽرب آلاحŽŽمد بŽŽه دیŽŽده شŽŽک مŽŽینŽŽگرد حŽŽتی قŽŽانŽŽون اسŽŽاسŽŽی بŽŽلژیŽŽک را کŽŽه درنŽŽوشŽŽنت
قانون اساسی مشروطه از آن سود جستهاند ،حتی به دمکراسی و آزاداندیشی غرب.
ب ŽŽ Žه راس ŽŽ Žتی چ ŽŽ Žرا ب ŽŽ Žای ŽŽ Žد اک ŽŽ Žراه داش ŽŽ Žت از اس ŽŽ Žتفاده م ŽŽ Žعقول از دس ŽŽ Žتاورده ŽŽ Žای ف ŽŽ Žکری غ ŽŽ Žرب ک ŽŽ Žه
دستاوردهای کلی بشریت معاصر است .و چرا باید غرب را شر مطلق دید.
سŽؤال کŽلیدی ایŽن اسŽت کŽه آیŽا بŽایŽد شŽرق آنقŽدر صŽبر کŽند تŽا خŽود مŽاشŽین را بŽسازد و آیŽا ایŽن
خŽواسŽته یŽک فŽکر ارتŽجاعŽی نیسŽت و بŽا جŽهانŽی بŽودن سŽرمŽایŽه و بŽازار آیŽا شŽدنŽی اسŽت .نŽه ،و صŽد
البته که نه.
فŽرض کŽنیم شŽرق بŽخواهŽد از آنŽچه خŽود دارد شŽروع کŽند .تŽمام پُŽز مŽا بŽه ابŽن سŽینا و رازی اسŽت.
مŽدام در گŽوش مŽا کŽردهانŽد کŽه غŽرب بŽا خŽوانŽدن کŽتابهŽای ابŽن سŽینا غŽرب شŽد .کŽه هŽرچŽند بŽه تŽمامŽی
ایŽن نیسŽت .امŽا قŽدر مسŽلم آن اسŽت کŽه غŽرب از دسŽتاوردهŽای عŽلمی شŽرق از جŽمله ابŽنسŽینای مŽا
که آنها از او بهعنوان »اویسن« یاد میکنند استفادهها کردهاند.
امŽŽا ایŽŽن داسŽŽتان بŽŽرمŽŽیگŽŽردد بŽŽه قŽŽول عŽŽرفŽŽا بŽŽه قŽŽرون مŽŽاضŽŽیه ،یŽŽعنی قŽŽرن چŽŽهاردهŽŽم بŽŽه بŽŽعد ،امŽŽروز
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غŽرب و بŽهطŽور کŽلی جŽهان عŽلم صŽدهŽا هŽزار سŽال از ابŽنسŽینا گŽذشŽته اسŽت .ابŽنسŽینا بŽرای آنهŽا بŽه
گذشته تاریخ علم مربوط میشود آنهم در حد چند خط.
ف ŽŽرض ک ŽŽنیم )ف ŽŽرض م ŽŽحال ک ŽŽه م ŽŽحال نیس ŽŽت( م ŽŽا ب ŽŽخواه ŽŽیم از اب ŽŽنس ŽŽینا ش ŽŽروع ک ŽŽنیم .اب ŽŽنس ŽŽینا
مŽŽیگŽŽویŽŽد اگŽŽر دسŽŽتتان خŽŽونŽŽریŽŽزی کŽŽرد روی آن پŽŽشم خŽŽرگŽŽوش بŽŽگذاریŽŽد .بŽŽاز هŽŽم فŽŽرض کŽŽنید کŽŽه مŽŽا
آنقŽدر تŽجهیزات آزمŽایŽشگاهŽی و مŽتخصص فŽن داریŽم کŽه رفŽتند و دیŽدنŽد در پŽشم خŽرگŽوش مŽادهای
شبیه ویتامین  Kهست که خون را بند میآورد.
خŽب از فŽردا مŽیخŽواهŽید مŽلت بŽیفتند دنŽبال خŽرگŽوشهŽا بŽرای گŽرفŽنت پŽشم و اسŽتخراج ویŽتامŽین K
اگر جواب مثبت است که یک روزه نسل خرگوش منقرض میشود.
راه دی ŽŽگری ه ŽŽم هس ŽŽت ،پ ŽŽرورش خ ŽŽرگ ŽŽوش .و ص ŽŽرف م ŽŽیلیونه ŽŽا دالر ب ŽŽرای ت ŽŽهیه م ŽŽزارع م ŽŽناس ŽŽب و
محل نگهداری و پشمچینی و استخراج و باقی قضایا.
بŽا ایŽن حŽساب هŽر آمŽپول ویŽتامŽین  KفŽی املŽثل اگŽر مŽبلغ هŽزار تŽومŽان هŽزیŽنه مŽیبŽرد در حŽالŽیکŽه
ساخته شده با کیفیت عالی دانهای یک تومان در بازار است.
صŽŽالح جŽŽهان سŽŽوم و یŽŽا عŽŽقبمŽŽانŽŽده و عŽŽقب نŽŽگه داشŽŽته شŽŽده در آن اسŽŽت کŽŽه از ویŽŽتامŽŽین KیŽŽک
تŽŽومŽŽانŽŽی اسŽŽتفاده کŽŽند و دالرهŽŽایŽŽش را صŽŽرف سŽŽرمŽŽایŽŽهگŽŽذاریهŽŽای زیŽŽربŽŽنایŽŽی کŽŽند .ایŽŽن را مŽŽیگŽŽویŽŽند
اس ŽŽتفاده ع ŽŽام از دس ŽŽتاورده ŽŽای بش ŽŽری و بش ŽŽر ش ŽŽرق ŽŽی و غ ŽŽرب ŽŽی ن ŽŽدارد .ش ŽŽرق و غ ŽŽرب ی ŽŽک ت ŽŽفکیک
سیاسی و جغرافیایی است.
مŽŽشکل شŽŽرق در اسŽŽتفاده یŽŽا عŽŽدم اسŽŽتفاده از فŽŽنآوری غŽŽرب نیسŽŽت بسŽŽنت درهŽŽا و فŽŽرار بŽŽه درون
ع ŽŽاق ŽŽبت غ ŽŽارن ŽŽشینی اس ŽŽت .و راه ب ŽŽه ج ŽŽای ŽŽی ن ŽŽمی ب ŽŽرد .م ŽŽشکل ش ŽŽرق ،م ŽŽشکل ح ŽŽکوم ŽŽته ŽŽای وابس ŽŽته و
توتالیتر بوده و هست.
محصول غربی و عامل استعمار
»اگŽŽر روشŽŽنفکر خŽŽود را تŽŽنها یŽŽک مŽŽحصول غŽŽربŽŽی بŽŽدانŽŽد ،نŽŽاچŽŽار هŽŽر کŽŽجای دنŽŽیا کŽŽه بŽŽاشŽŽد تŽŽوجŽŽهش
فŽŽقط بŽŽه مŽŽتروپŽŽل اسŽŽت .امŽŽا مŽŽتروپŽŽل از ایŽŽن مŽŽحیطهŽŽای بŽŽومŽŽی جŽŽز مŽŽواد خŽŽام مŽŽعدنŽŽی و مŽŽواد پŽŽخته و
رسŽیده آدمŽی چŽه مŽیخŽواهŽد .و رفŽتار او نسŽبت بŽه ایŽن مŽحیطهŽای بŽومŽی چیسŽت ،جŽز حŽکومŽتهŽای
مسŽŽتبد نŽŽظامŽŽی بŽŽرایشŽŽان گŽŽماشŽŽنت و هŽŽمان اسŽŽتعمار؟ پŽŽس چŽŽنین روشŽŽنفکری یŽŽک عŽŽامŽŽل اسŽŽتعمار
است.
 ...و بŽŽه ایŽŽن دلŽŽیل بŽŽا مŽŽحیط بŽŽومŽŽی خŽŽود بŽŽریŽŽده اسŽŽت .مŽŽتوجŽŽه مŽŽسائŽŽل بŽŽومŽŽی و سŽŽنتی نیسŽŽت .یŽŽا
اگ ŽŽر هس ŽŽت ن ŽŽه ب ŽŽه ق ŽŽصد ح ŽŽل م ŽŽشکالت آن ک ŽŽه ب ŽŽه ق ŽŽصد ان ŽŽتفای آن ق ŽŽدم م ŽŽیزن ŽŽد ....پ ŽŽس روش ŽŽنفکر
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وارداتŽی روز بŽه روز وازده تŽر مŽیشŽود .و تŽنها مŽانŽده تŽر و شکسŽت خŽورده تŽر .و بŽه ایŽن دلŽیل اغŽلب
اوقŽŽات بŽŽرای شکسŽŽنت عŽŽوامŽŽل مŽŽقاوم بŽŽومŽŽی بŽŽه عŽŽوامŽŽل غŽŽربŽŽی و اسŽŽتعماری تŽŽکیه مŽŽیکŽŽند تŽŽا شŽŽایŽŽد بŽŽه
قŽدرت آنهŽا مŽحیط زنŽدگŽی خŽود را آمŽادهتŽر کŽند .تŽمام روشŽنفکران کŽه از شکسŽت مŽبارزه نŽفت بŽه بŽعد
در ایران مصدر کارهای حکومتی بودند از این مقوله اند به استثنای انگشتشمار«.
غلط ها و مغالطات
ُ
خ ŽŽب اب ŽŽتدا غ ŽŽلط ه ŽŽا و م ŽŽغال ŽŽطات ج ŽŽالل را در ه ŽŽمین چ ŽŽند س ŽŽطر ب ŽŽگیری ŽŽم و ب ŽŽعد ب ŽŽهب ŽŽدآم ŽŽوزیه ŽŽای آن
برسیم:.
-۱چرا جمله با اگر شروع میشود .باالخره روشنفکر یک محصول غربی یا هست یا نیست.
-۲چرا روشنفکر هرجا باشد توجهش به کشور متروپل است .مگر دستگاه فرستنده است.
-۳اگر غرب نگاهش به شرق استعماری است چرا روشنفکر باید عامل استعمار باشد.
-۴چگونه میتوان از استعمارگر بودن غرب به عامل استعمار بودن روشنفکر رسید.
-۵اگر کسی دنبال سود خود باشد روشنفکر است.
-۶اگŽŽر کŽŽسی بŽŽه اسŽŽتعمار پŽŽناه بŽŽبرد بŽŽرای ایŽŽنکه مŽŽحیط را بŽŽرای زنŽŽدگŽŽی خŽŽود آمŽŽاده کŽŽند روشŽŽنفکر
است.
-۷ایŽن روشŽنفکرانŽی کŽه بŽعد از کŽودتŽا بŽه مŽصدر امŽور رسŽیدنŽد کŽیانŽند و اسŽتثناءهŽای آن کŽدام اسŽت.
فŽرمŽول جŽالل یŽک فŽرمŽول سŽاده اسŽت ،غŽرب اسŽتعمارگŽر اسŽت .روشŽنفکر یŽک پŽدیŽده غŽربŽی اسŽت پŽس
روشنفکر عامل استعمار است .صغرا و کبری و نتیجه یک قضیه صاده منطقی.
یŽک قŽضیه دیŽگر :تŽمامŽی آنهŽایŽی کŽه بŽعد از کŽودتŽا مŽصدر امŽور شŽده انŽد ،روشŽنفکرنŽد .کŽودتŽا یŽک
عمل خائنانه بوده است پس روشنفکران خائناند.
سؤال غلط پاسخ غلط
قبل از همه چیز باید دو مسئله را روشن کرد:
-۱آیا روشنفکر خود یک طبقه است ،یا جزئی از یک طبقه است یا اولترا طبقه است.
-۲روشنفکر چیست و دایره روشنفکری کجا است.
بŽرای آل احŽمد روشŽن نیسŽت کŽه روشŽنفکر در سŽازمŽان تŽولŽید کŽجا قŽرار داردنŽد و چŽون روشŽنفکر
را کŽسی مŽیدانŽد کŽه کŽار یŽدی نŽمیکŽند ،پŽس او را در طŽبقات سŽه گŽانŽه )بŽورژوازی ،خŽردهبŽورژوازی،
طŽŽبقه کŽŽارگŽŽر( نŽŽمیبŽŽیند و بŽŽه او هŽŽیئتی اولŽŽترا طŽŽبقه )فŽŽوق طŽŽبقه( مŽŽیدهŽŽد .بŽŽه هŽŽمین خŽŽاطŽŽر اسŽŽت کŽŽه
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در پŽایŽان هŽمین مŽبحث روشŽنفکر چیسŽت و کیسŽت ،خŽواسŽتار »همبسŽتگی بŽین املŽللی روشŽنفکران«
میشود در مقابل شعار مارکس که خواستارهمبستگی بین املللی کارگران بود.
در ت ŽŽقسیم ب ŽŽندی ج ŽŽام ŽŽعه در راب ŽŽطه ب ŽŽا وض ŽŽعیت آدم ه ŽŽا نس ŽŽبت ب ŽŽه س ŽŽازم ŽŽان ت ŽŽول ŽŽید م ŽŽا س ŽŽه ط ŽŽبقه
مشخص داریم:
-۱صاحبان وسایل تولید ؛ بورژوازی
-۲فاقدان وسایل تولید ؛ پرولتاریا
-۳کسانی که صاحب وسایل تولیدند و هم از نیروی کار خود بهره میگیرند ،خردهبورژوازی
خŽب تŽا ایŽنجا تŽکلیف صŽاحŽبان وسŽایŽل تŽولŽید و کŽارکŽنان یŽدی جŽامŽعه روشŽن مŽیشŽود .امŽا آنŽان کŽه
در جامعه کار فکری میکنند در کجای این طبقهبندی قرار میگیرند.
آیŽا ایŽنان خŽود یŽک طŽبقهانŽد یŽا نŽه درون هŽمین طŽبقات جŽا مŽیگŽیرنŽد .بŽایŽد دیŽد وضŽعیت معیشŽتی
آنŽان ایŽن کŽارکŽنان فŽکری را از نŽظر سŽمت و سŽوی خŽواسŽتههŽای اقŽتصادی و آرمŽانهŽای اجŽتماعŽی
به کدام یک از طبقات سه گانه نزدیک میکند.
روشنفکر کیست
امŽا قŽبل از آنکŽه روشŽن کŽنیم روشŽنفکران طŽبقات سŽه گŽانŽه کŽیانŽند یŽایŽد روشŽن کŽنیم مŽا روشŽنفکر را
چه کسی میدانیم:
-۱آیا کارکنان فکری جامعه یعنی کسانی که با کار فکری زندگی میکنند ،روشنفکرند.
-۲آیا تحصیلکردهها روشنفکرند.
-۳آیا از فرنگ برگشتگان روشنفکرند.
کدام؟
پŽس هŽمان طŽور کŽه جŽالل نŽیز خŽود از تŽعریŽف شŽروع مŽیکŽند .بŽه تŽعریŽف روشŽنفکر مŽیرسŽیم .در
تعریف روشنفکر باید بر دو محور تکیه کرد:
 -۱تفکر
-۲تعهد
مŽحورهŽای دیŽگری را نŽیز بŽه آن مŽیتŽوان اضŽافŽه کŽرد .هŽمان کŽاری کŽه جŽالل کŽرده اسŽت امŽا ایŽن
دو محور کلید اصلی درک مقوله روشنفکری است.
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تفکر
تŽŽفکر بŽŽه مŽŽعنای سŽŽاده و فŽŽیزیŽŽولŽŽوژیŽŽک آن کŽŽه هŽŽر مŽŽوجŽŽودی بŽŽرای ادامŽŽه حŽŽیات خŽŽود نŽŽیازمŽŽند آن اسŽŽت
نیس ŽŽت .ب ŽŽلکه ت ŽŽفکر ب ŽŽه م ŽŽعنای ان ŽŽدی ŽŽشیدن نس ŽŽبت ب ŽŽه آن ŽŽچه در اط ŽŽراف او روی م ŽŽیده ŽŽد و س ŽŽرن ŽŽوش ŽŽت
آدمه ŽŽا را ت ŽŽعیین م ŽŽیک ŽŽند .خ ŽŽب روش ŽŽن اس ŽŽت ک ŽŽه ط ŽŽبیعت ای ŽŽن ن ŽŽوع ان ŽŽدی ŽŽشیدن ک ŽŽه ی ŽŽک ان ŽŽدی ŽŽشیدن ŽŽی
اجتماعی است و در خأل صورت نمی گیرد پس منظور از تفکر ،تفکری است اجتماعی.
تعهد
انŽŽدیŽŽشیدن اجŽŽتماعŽŽی خŽŽواه نŽŽاخŽŽواه بŽŽا خŽŽودش تعهŽŽدی اجŽŽتماعŽŽی مŽŽیآورد .آن انŽŽدیŽŽشه و ایŽŽن تعهŽŽد
روشŽŽن مŽŽیکŽŽند کŽŽه روشŽŽنفکر در سŽŽمت و سŽŽوی کŽŽدام طŽŽبقه اصŽŽلی اجŽŽتماعŽŽی گŽŽام بŽŽرمŽŽی دارد و از
حŽŽیث آرمŽŽان خŽŽواهŽŽی بŽŽه کŽŽدام طŽŽبقه تŽŽعلق دارد .پŽŽس یŽŽک روشŽŽنفکر مŽŽیتŽŽوانŽŽد روشŽŽنفکر بŽŽورژوازی یŽŽا
خردهبورژوازی و یا پرولتری باشد.
روش انقالبی و ضدانقالبی
آن تŽŽفکر و ایŽŽن تعهŽŽد بŽŽه خŽŽودی خŽŽود نŽŽه خŽŽوب اسŽŽت نŽŽه بŽŽد .بŽŽایŽŽد دیŽŽد آن تŽŽفکر و ایŽŽن تعهŽŽد در کŽŽدام
س ŽŽمت و س ŽŽو اس ŽŽت .اگ ŽŽر در ج ŽŽام ŽŽعه ب ŽŽحث م ŽŽدرن ŽŽیته و س ŽŽنت اس ŽŽت .ب ŽŽای ŽŽد دی ŽŽد روش ŽŽنفکر در ج ŽŽبهۀ
مŽŽدرنŽŽیته اسŽŽت یŽŽا سŽŽنت .اگŽŽر بŽŽحث انŽŽقالب و ضŽŽدانŽŽقالب اسŽŽت بŽŽایŽŽد دیŽŽد در جŽŽبهۀ انŽŽقالب اسŽŽت یŽŽا
ض ŽŽدان ŽŽقالب و اگ ŽŽر ب ŽŽحث خ ŽŽلق و ض ŽŽدخ ŽŽلق اس ŽŽت ب ŽŽای ŽŽد دی ŽŽد ک ŽŽه در ج ŽŽبهۀ خ ŽŽلق اس ŽŽت ی ŽŽا در ج ŽŽبهۀ
ضدخلق.
ایŽŽنجŽŽا اسŽŽت کŽŽه مŽŽیتŽŽوان نسŽŽبت بŽŽه روشŽŽنفکر مŽŽشخص بŽŽا جŽŽبهۀ مŽŽشخص اش و سŽŽمت و سŽŽوی
م ŽŽعیناش م ŽŽوض ŽŽعگیری ک ŽŽرد .ط ŽŽرح ک ŽŽلی روش ŽŽنفکر و م ŽŽحکوم ک ŽŽردن آن مش ŽŽت در ت ŽŽاری ŽŽکی ان ŽŽداخ ŽŽنت
است.
روشنفکر یک محصول غربی
روشŽنفکر غŽربŽی و شŽرقŽی نŽداریŽم .روشŽنفکر ،روشŽنفکر اسŽت بŽا هŽمان ویŽژگŽی هŽایŽی کŽه بŽرشŽمردیŽم
در هر کجای جهان که میخواهد باشد.
ام ŽŽا اگ ŽŽر ب ŽŽخواه ŽŽیم خ ŽŽاس ŽŽتگاه م ŽŽعاص ŽŽر پ ŽŽدی ŽŽده روش ŽŽنفکری را ب ŽŽدان ŽŽیم ب ŽŽای ŽŽد ب ŽŽالف ŽŽاص ŽŽله ب ŽŽگوی ŽŽید
خاستگاهش غرب است .از رنسانس بگیر تا انقالب کبیر فرانسه.
ب ŽŽدون ش ŽŽک ره ŽŽبران ف ŽŽکری ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه ت ŽŽحت ت ŽŽأث ŽŽیر روش ŽŽنفکران اروپ ŽŽای ŽŽی م ŽŽثل ول ŽŽتر ،الک،
روسو و منتسکیو بوده اند.
ایŽن تŽأثŽیر در سŽطوح مŽختلفی بŽوده اسŽت از سŽفر بŽه فŽرنŽگ گŽرفŽته تŽا خŽوانŽدن آثŽار آنŽان و بŽعدهŽا
بŽا رفŽنت دانŽشجویŽان ایŽرانŽی بŽرای تŽحصیل بŽه اروپŽا ایŽن تŽأثŽیر عŽمیقتŽر و شŽدیŽدتŽر شŽده اسŽت .امŽا
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ایŽŽن کŽŽه روشŽŽنفکر را یŽŽک »مŽŽحصول غŽŽربŽŽی« بŽŽدانŽŽیم آنطŽŽور کŽŽه جŽŽالل مŽŽیدانŽŽد مŽŽبتذل کŽŽردن تŽŽبادل
فرهنگی ملتها است.
ط ŽŽبیعی ب ŽŽود ک ŽŽه دلس ŽŽوزان و ف ŽŽره ŽŽیختگان ج ŽŽام ŽŽعۀ ای ŽŽران ب ŽŽعد از شکس ŽŽت چ ŽŽال ŽŽدران ک ŽŽه شکس ŽŽت
س ŽŽ Žالح و ارت ŽŽ Žش س ŽŽ Žنتی م ŽŽ Žا ب ŽŽ Žود در م ŽŽ Žقاب ŽŽ Žل س ŽŽ Žالح و ارت ŽŽ Žش ج ŽŽ Žدی ŽŽ Žد ع ŽŽ Žثمان ŽŽ Žی .ب ŽŽ Žا آن دالوری ک ŽŽ Žه
شŽمشیرزنŽان قŽزلŽباش کŽردنŽد و در آن روز تŽاریŽخی بŽا  ۳۰هŽزار سŽوار بŽه جŽنگ  ۱۰۰هŽزارنŽفر رفŽتند
و از مŽŽیدان تŽŽنها ۳۰۰نŽŽفر زنŽŽده بŽŽیرون آمŽŽدنŽŽد ،بŽŽه دنŽŽبال چŽŽاره بŽŽاشŽŽند و بŽŽبیند کŽŽه اروپŽŽا چŽŽه کŽŽرد و از
چ ŽŽه راه ŽŽی رف ŽŽت ت ŽŽا ت ŽŽوانس ŽŽت از م ŽŽا س ŽŽبقت ب ŽŽگیرد .اگ ŽŽر م ŽŽا در ای ŽŽن راه ب ŽŽعضا ً ب ŽŽه ب ŽŽیراه ŽŽه رف ŽŽتیم ی ŽŽا ب ŽŽه
مقلدین صرف تبدیل شدیم بحث دیگری دارد.
امŽŽا راه نخسŽŽت و درسŽŽت هŽŽمان بŽŽود کŽŽه پŽŽدران نŽŽامŽŽبردار مŽŽا رفŽŽتند .و در جŽŽامŽŽعهای فŽŽقیر از حŽŽیث
روح و روان سعی کردند جامعۀ خفته قاجاری را با مبانی اولیه مدرنیته آشنا کنند.
ایŽن ضŽعف فŽکری رهŽبران مشŽروطŽه نŽبود ،حŽتی تŽوجŽه قŽانŽون اسŽاسŽی بŽلژیŽک یŽا فŽرانŽسه کŽه جŽالل
بŽه کŽرات از آن بŽهعŽنوان مظهŽر غŽربزدگŽی یŽاد مŽیکŽند ،ایŽن را از زاویŽه دیŽگر هŽم مŽیتŽوان دیŽد ،و از
آن بŽŽهعŽŽنوان اسŽŽتفاده از دسŽŽتاوردهŽŽای فŽŽکری بشŽŽر یŽŽاد کŽŽرد .مŽŽگر کŽŽل آثŽŽار فŽŽکری مŽŽا در  ۵۰۰سŽŽال
گŽذشŽته و حŽتی بیشŽتر چŽه بŽود .نŽگاه کŽنیم بŽه قŽلههŽای فŽکریمŽان ،ابŽنسŽینا و رازی ،مŽولŽوی و سŽعدی
و ح ŽŽاف ŽŽظ و ع ŽŽطار و خ ŽŽواج ŽŽه ن ŽŽصیر و چ ŽŽند ت ŽŽای ŽŽی دی ŽŽگر ت ŽŽا ق ŽŽرن هش ŽŽتم و ن ŽŽهم .از آن ب ŽŽه ب ŽŽعد ب ŽŽه ق ŽŽول
رس ŽŽتم ف ŽŽرخ ŽŽزاد »ن ŽŽشیبی دراز« آغ ŽŽاز م ŽŽیش ŽŽود ح ŽŽضیض اس ŽŽت و ف ŽŽقر و ف ŽŽاق ŽŽه و ب ŽŽی خ ŽŽبری .م ŽŽشکل
ج ŽŽالل آن اس ŽŽت ک ŽŽه ب ŽŽخشی از ت ŽŽحصیل ک ŽŽردهه ŽŽای ف ŽŽرن ŽŽگ را ک ŽŽه ب ŽŽه ک ŽŽشور خ ŽŽود ب ŽŽاز م ŽŽیگش ŽŽتند و ب ŽŽه
خ ŽŽاط ŽŽرب ŽŽری ŽŽده ش ŽŽدن از س ŽŽنت ه ŽŽا و م ŽŽسای ŽŽل ب ŽŽوم ŽŽی و ب ŽŽرای رس ŽŽیدن ب ŽŽه آب و ن ŽŽان ب ŽŽه اس ŽŽتعمار ت ŽŽکیه
م ŽŽیک ŽŽردن ŽŽد و م ŽŽیش ŽŽدن ŽŽد ع ŽŽام ŽŽل اس ŽŽتعمار در م ŽŽحیط ب ŽŽوم ŽŽی ،ب ŽŽا ک ŽŽل ت ŽŽحصیل ک ŽŽردگ ŽŽان و ب ŽŽه ت ŽŽبع آن ب ŽŽا
روشنفکران یکی میگیرد.
مŽŽیگŽŽویŽŽم بŽŽخشی ،بŽŽه خŽŽاطŽŽر آنکŽŽه کŽŽافŽŽی اسŽŽت نŽŽگاه کŽŽنیم بŽŽه گŽŽروه  ۵۳نŽŽفر .از لŽŽیدر فŽŽکری آنهŽŽا
دکŽتر ارانŽی گŽرفŽته تŽا اسŽکندری و دکŽتر بهŽرامŽی و دکŽتر یŽزدی تŽا خŽلیل مŽلکی کŽه آلاحŽمد او را تŽنها
روشŽنفکر حŽی و حŽاضŽر دهŽههŽای اخŽیر مŽیدانŽد .هŽمه تŽحصیلکŽردگŽان فŽرنŽگ بŽودنŽد .عŽامŽل اسŽتعمار
هŽم نŽبودنŽد .و در راه بهŽروزی مŽردم خŽود مŽبارزه بŽا اسŽتعمار و عŽوامŽل داخŽلیشŽان دچŽار رنŽج و تŽعب
بŽŽسیار شŽŽدنŽŽد .بŽŽه آب و نŽŽانŽŽی هŽŽم کŽŽه نŽŽرسŽŽیدنŽŽد .آب و نŽŽان خŽŽود را نŽŽیز از دسŽŽت دادنŽŽد .بŽŽا هŽŽم ورق
ب ŽŽزن ŽŽیم خ ŽŽاط ŽŽرات زرب ŽŽخت از افس ŽŽران ح ŽŽزب ت ŽŽوده را ک ŽŽه در ق ŽŽیام خ ŽŽراس ŽŽان ش ŽŽرک ŽŽت داش ŽŽت و س ŽŽاله ŽŽا
زن ŽŽدان و ح ŽŽبس و ت ŽŽبعید را تح ŽŽمل ک ŽŽرد .زرب ŽŽخت در آخ ŽŽری ŽŽن م ŽŽالق ŽŽات ŽŽش ب ŽŽا اس ŽŽکندری ،ک ŽŽه ق ŽŽرار ب ŽŽود
اس ŽŽکندری ب ŽŽه آمل ŽŽان ش ŽŽرق ŽŽی ب ŽŽرود و ب ŽŽرای ه ŽŽمیشه ن ŽŽقل م ŽŽکان ک ŽŽند ب ŽŽه ف ŽŽران ŽŽسه ،اح ŽŽساس ک ŽŽرد ک ŽŽه
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اسŽŽ Žکندری بŽŽ Žرای رفŽŽ Žنت تŽŽ ŽردیŽŽ Žد دارد .وقŽŽ Žتی عŽŽ Žلت را جŽŽ ŽویŽŽ Žا مŽŽ Žیشود مŽŽ ŽیبŽŽ Žیند شŽŽ ŽاهŽŽ Žزادهای قجŽŽ Žری،
فŽŽارغالŽŽتحصیل دکŽŽترای حŽŽقوق از فŽŽرانŽŽسه ،وکŽŽیل دوره چŽŽهاردهŽŽم مجŽŽلس ،وزیŽŽر تŽŽجارت دوران قŽŽوام،
عضو رهبری حزب توده ایران ،پول خرید بلیط قطار را ندارد.
ب ŽŽه راس ŽŽتی چ ŽŽگون ŽŽه م ŽŽیت ŽŽوان ک ŽŽسی را ک ŽŽه در جه ŽŽت ح ŽŽل م ŽŽشکالت م ŽŽردم خ ŽŽود نیس ŽŽت و از ع ŽŽقب
مŽانŽدگŽی جŽامŽعه خŽود مŽیخŽواهŽد بŽرای رسŽیدن بŽه آب و نŽان اسŽتفاده کŽند و در ایŽن راه بŽه اسŽتعمار
تŽŽکیه مŽŽیکŽŽند .روشŽŽنفکر نŽŽامŽŽید .ایŽŽنهŽŽا تŽŽکنوکŽŽراتهŽŽا و بŽŽوروکŽŽراتهŽŽایŽŽی خŽŽود فŽŽروخŽŽتهانŽŽد .بŽŽه راسŽŽتی
جŽŽالل چŽŽرا ایŽŽنقŽŽدر اصŽŽرار دارد کŽŽه تŽŽحصیلکŽŽردگŽŽان را بŽŽا روشŽŽنفکران یŽŽکی کŽŽند ،و بŽŽعد بŽŽا کŽŽوبŽŽیدن
تحصیلکردگان غیرملی و غیر مردمی ،روشنفکران را غیرملی و غیرمردمی بداند.
و اگ ŽŽر ک ŽŽسان ŽŽی ب ŽŽعد از ک ŽŽودت ŽŽا ب ŽŽا ۲۸م ŽŽرداد ب ŽŽه ک ŽŽمپ ض ŽŽدان ŽŽقالب م ŽŽلحق ش ŽŽدن ŽŽد ،اگ ŽŽر گ ŽŽذش ŽŽته
روشŽنفکری داشŽتند مŽثل بŽعضی از کŽادرهŽا و رهŽبران حŽزب تŽوده و جŽبهۀ مŽلی ،بŽه آنŽان روشŽنفکران
خ ŽŽائ ŽŽن م ŽŽیگ ŽŽوی ŽŽند و آن ŽŽان در ج ŽŽبهۀ ج ŽŽدی ŽŽد از دای ŽŽرۀ روش ŽŽنفکری ب ŽŽیرون ان ŽŽد ای ŽŽنان ت ŽŽکنوک ŽŽراته ŽŽا و
بورکراتهایی هستند که در خدمت ضدخلق قرار گرفتهاند.
ام ŽŽا آلاح ŽŽمد اص ŽŽرار دارد م ŽŽقوالت را س ŽŽاده ،رواب ŽŽط را در ه ŽŽم ری ŽŽخته و ن ŽŽتای ŽŽج را ب ŽŽه دل ŽŽخواه خ ŽŽود
تغییر دهد .چرا؟
خاستگاه و رسالت روشنفکری
»روش ŽŽنفکر ی ŽŽک م ŽŽحصول اخ ŽŽتصاص ŽŽی دن ŽŽیای غ ŽŽرب اس ŽŽت ک ŽŽه در ح ŽŽدود  ۲۰۰س ŽŽال پ ŽŽیش ب ŽŽراس ŽŽاس
انŽقالب شهŽرنŽشینی و عŽلوم پیشŽرفŽته و صŽنعت بŽازاریŽاب بŽه مŽرحŽله اسŽتعماری رسŽیده بŽود و بŽه قŽیمت
غŽارت مسŽتعمرات قŽدرت ایŽن را یŽافŽته بŽود کŽه خŽوارک کŽارخŽانŽههŽا و مŽوزههŽا و آزمŽایŽشگاههŽای خŽود را
فراهم کند و به این ترتیب روشنفکران را درون جامعه بپرورد....
روشŽنفکر ایŽرانŽی وقŽتی در راه صŽحیح روشŽنفکری گŽام مŽیزنŽد کŽه در والیŽت تŽابŽع خŽویŽش هŽمکالم
امŽثال بŽرتŽرنŽدراسŽل و سŽارتŽر بŽاشŽد یŽعنی کŽه غŽرب و تŽمدن غŽربŽی را نŽه در حŽوزه اسŽتعماری بŽلکه در
حوزه ضداستعماری بپذیرد و تبلیغ کند«.
آبشخور روشنفکر غربی
ابŽتدا بŽبینیم آبŽشخور روشŽنفکر غŽربŽی کŽجاسŽت جŽالل بŽر ایŽن بŽاور اسŽت کŽه روشŽنفکر غŽربŽی سŽر در
آخور استعمار داشته است و فرزند نامشروع غارت کشورهای تحت ستم است.
آل احŽمد فŽرامŽوش مŽیکŽند کŽه اسŽتعمار ادامŽۀ بŽعدی سŽرمŽایŽه داری اسŽت ،مŽؤخŽره بŽود نŽه مŽقدمŽه.
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ابŽŽتدا بŽŽایŽŽد از درون نŽŽظام فŽŽئودالŽŽیته اروپŽŽایŽŽی هسŽŽتههŽŽای آغŽŽازیŽŽن سŽŽرمŽŽایŽŽهداری مŽŽتولŽŽد مŽŽیشŽŽد  .ایŽŽن
تŽولŽد درذهŽن و عŽین جŽامŽعه روی مŽیدهŽد .در سŽاخŽت سŽوداگŽران کŽوچŽک در حŽال رشŽد و نŽمو و جŽمع
آوری سŽŽرمŽŽایŽŽه بŽŽودنŽŽد .در عŽŽلم دانŽŽشمندان درهŽŽای مŽŽجهوالت را یŽŽکی بŽŽعد از دیŽŽگری گŽŽشودنŽŽد .و در
روح و روان ج ŽŽام ŽŽعه ،ق ŽŽرارداده ŽŽای اج ŽŽتماع ŽŽی و ح ŽŽقوق شه ŽŽرون ŽŽدی و ح ŽŽکوم ŽŽت دم ŽŽکرات ŽŽیک ش ŽŽکل م ŽŽی
گŽŽ ŽرفŽŽ Žت .از بسŽŽ Žتر چŽŽ Žنین تŽŽ ŽحولŽŽ Žی روشŽŽ Žنفکران عŽŽ Žصر روشŽŽ Žنگری بŽŽ ŽرخŽŽ ŽاسŽŽ Žتند و بŽŽ Žا سŽŽ ŽازمŽŽ ŽاندهŽŽ Žی
ان ŽŽقالبه ŽŽای س ŽŽیاس ŽŽی ـ اج ŽŽتماع ŽŽی ـ ف ŽŽره ŽŽنگی ن ŽŽمای ŽŽندگ ŽŽان ن ŽŽظامه ŽŽای ک ŽŽهن را ب ŽŽه ع ŽŽقب ران ŽŽدن ŽŽد و
بورژوازی را به قدرت رساندند.
رسŽالŽت روشŽنفکران آمŽاده کŽردن سŽاخŽت اقŽتصادی ،سŽیاسŽی ،فŽرهŽنگی جŽامŽعه بŽرای ایŽن تŽحول
بود شکلگیری روشنفکران عصر روشنگری چه ارتباط دارد با غارت استعمار.
درایŽنکŽه غŽرب از غŽارت کŽشورهŽای عŽقب مŽانŽده سŽودهŽای بŽسیاری بŽرد و تŽوانسŽت جŽامŽعه خŽود را
مŽرفŽه و آزمŽایŽشگاه هŽای خŽود را تŽجهیز و دانŽشمندان خŽود را بŽی نŽیاز کŽند در آن شŽکی نیسŽت .امŽا
ض ŽŽرورت وج ŽŽودی ج ŽŽنبش روش ŽŽنفکری را در غ ŽŽرب ب ŽŽای ŽŽد در س ŽŽاخ ŽŽت و س ŽŽاز و اق ŽŽتصادی ـ اج ŽŽتماع ŽŽی
خود آن جامعه جستوجو کرد.
اسŽŽتعمار در ذات تŽŽوسŽŽعه طŽŽلب سŽŽرمŽŽایŽŽه داری بŽŽرای بŽŽازارهŽŽای جŽŽدیŽŽد نŽŽهفته بŽŽود .طŽŽبیعی بŽŽود کŽŽه
سŽرمŽایŽه داری چŽه در داخŽل و چŽه در خŽارج بŽخشی از روشŽنفکران را بŽه خŽدمŽت بŽگیرد .نŽه بŽه پŽاس
روش ŽŽنفکر ب ŽŽودن آن ه ŽŽا ،اش ŽŽتباه ج ŽŽالل در ای ŽŽنجا اس ŽŽت ب ŽŽلکه ب ŽŽه خ ŽŽاط ŽŽر ک ŽŽارک ŽŽرده ŽŽای ب ŽŽوروک ŽŽرات ŽŽیک و
تکنوکراتیکی که داشتند.
روشŽŽنفکری یŽŽک حŽŽرفŽŽه نیسŽŽت .بŽŽرخŽŽالف تŽŽصور جŽŽالل .امŽŽا یŽŽک روشŽŽنفکر مŽŽیتŽŽوانŽŽد در رشŽŽته ای
م ŽŽهارت داش ŽŽته ب ŽŽاش ŽŽد و ای ŽŽن م ŽŽهارت خ ŽŽود را در ب ŽŽازار ب ŽŽفروش ŽŽد و ط ŽŽبیعی اس ŽŽت ک ŽŽه در ی ŽŽک ج ŽŽام ŽŽعه
سŽرمŽایŽه داری تŽنها خŽریŽدار رژیŽم حŽاکŽم اسŽت .کŽه در داخŽل طŽبقه کŽارگŽر خŽود را اسŽتثمار مŽیکŽند و
در خارج ملل تحت ستم را.
بŽه راسŽتی ایŽن چŽه تŽفکر روشŽنفکرسŽتیزانŽهای اسŽت کŽه روشŽنفکر مŽتروپŽل را آشŽغالخŽور اسŽتعمار
و روشنفکر ملل تحت ستم را عامل استعمار میداند.
کŽŽار روشŽŽنفکر چیسŽŽت؟ کŽŽار حŽŽزب سŽŽیاسŽŽی چیسŽŽت؟ مŽŽشکل آل احŽŽمد در ایŽŽن اسŽŽت کŽŽه رسŽŽالŽŽت
حŽزب را بŽر دوش روشŽنفکر مŽیگŽذارد و از روشŽنفکر مŽیخŽواهŽد کŽه در حŽوزه مŽتروپŽل مŽنتقد حŽکومŽت
و در حوزه ممالک تحت ستم مبلغ ضداستعمار باشد.
ام ŽŽا در ای ŽŽن دو ح ŽŽوزه ای ŽŽن رس ŽŽال ŽŽت ه ŽŽا از آن ح ŽŽزب س ŽŽیاس ŽŽی ج ŽŽام ŽŽعه اس ŽŽت .ای ŽŽن س ŽŽردرگ ŽŽمی در
تŽŽعیین وظŽŽایŽŽف یŽŽک عŽŽلل تŽŽاریŽŽخی روشŽŽنی دارد .دیŽŽکتاتŽŽوری و جŽŽامŽŽعۀ بŽŽه غŽŽایŽŽت افŽŽتاده و تŽŽک سŽŽلولŽŽی
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شده.
در کŽŽ ŽشورهŽŽ Žای تŽŽ ŽوتŽŽ ŽالŽŽ Žیتر کŽŽ Žه مŽŽ Žردم در کŽŽ Žلیت اش از حŽŽ Žزب سŽŽ ŽیاسŽŽ Žی اش گŽŽ ŽرفŽŽ Žته تŽŽ Žا نŽŽ ŽهادهŽŽ Žا و
انج ŽŽمنه ŽŽای ص ŽŽنفی از روش ŽŽنفکرش گ ŽŽرف ŽŽته ت ŽŽا م ŽŽردم ک ŽŽوچ ŽŽه و ب ŽŽازار ب ŽŽه ان ŽŽحاء م ŽŽختلف ت ŽŽحت آزار و
اذی ŽŽت و ت ŽŽفتیش ح ŽŽکوم ŽŽت هس ŽŽتند .م ŽŽردم ط ŽŽی ی ŽŽک م ŽŽکان ŽŽیسم دف ŽŽاع ŽŽی ـ ت ŽŽاری ŽŽخی ب ŽŽه دور خ ŽŽود دی ŽŽوار
میکشند و به درون حصارهای خود پناه میبرند.
مŽŽردمŽŽی کŽŽه بŽŽا شŽŽعار »زبŽŽان سŽŽرخ سŽŽر سŽŽبز مŽŽیدهŽŽد بŽŽربŽŽاد« زنŽŽدگŽŽی مŽŽیکŽŽنند .طŽŽی یŽŽک دوران
طŽوالنŽی سŽرکŽوب فŽهمیده انŽد کŽه هŽرآیŽنه مŽمکن اسŽت دودمŽانŽشان بŽه بŽاد بŽرود .ایŽن عŽدم امŽنیت فŽردی
از صŽدراعŽظم شŽروع مŽیشŽد تŽا آسŽیابŽان فŽالن آبŽادی .مŽگر جŽز ایŽن اسŽت کŽه مŽا مŽملکت صŽدراعŽظم
کش ها هستیم .از خاندان برمکیان بگیر تا آخرینش که امیرعباس هویدا باشد.
در چŽŽنین کŽŽشورهŽŽایŽŽی حŽŽزب یŽŽا وجŽŽود خŽŽارجŽŽی نŽŽدارد و یŽŽا بŽŽعضا ً ظŽŽاهŽŽر و دورانŽŽی طŽŽوالنŽŽی غŽŽایŽŽب
م ŽŽیش ŽŽود پ ŽŽس رس ŽŽال ŽŽت ح ŽŽزب ب ŽŽر زم ŽŽین م ŽŽیم ŽŽان ŽŽد و ای ŽŽن پ ŽŽرچ ŽŽم ف ŽŽرو اف ŽŽتاده را ک ŽŽسی ب ŽŽرن ŽŽمی دارد ج ŽŽز
جریان روشنفکری ضعیف جامعه.
از ایŽŽنجŽŽا بŽŽه بŽŽعد روشŽŽنفکر چŽŽون تŽŽبدیŽŽل بŽŽه حŽŽزب سŽŽیاسŽŽی مŽŽیشŽŽود دیŽŽگر روشŽŽنفکر نیسŽŽت چŽŽون
رسŽŽالŽŽت روشŽŽنفکری بŽŽا تعهŽŽد و تŽŽعبد سŽŽیاسŽŽی تŽŽشکیالتŽŽی مŽŽنافŽŽات دارد .از آن سŽŽو حŽŽزب هŽŽم نیسŽŽت
چŽŽرا کŽŽه حŽŽزب بŽŽه عŽŽنوان بŽŽخش آگŽŽاه و پیشŽŽرو طŽŽبقه اسŽŽت کŽŽه بŽŽا داشŽŽنت ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی مŽŽعینی در صŽŽدد
کسب قدرت سیاسی است و رسالت روشنفکری با کسب قدرت سیاسی مغایرت دارد.
ایŽŽن درهŽŽم آمŽŽیزی وظŽŽایŽŽف و حŽŽوزه هŽŽا اسŽŽت کŽŽه آل احŽŽمد را بŽŽه ایŽŽن نŽŽتیجه مŽŽیرسŽŽانŽŽد روشŽŽنفکر
یŽŽعنی سŽŽارتŽŽر و راسŽŽل در حŽŽوزه مŽŽتروپŽŽل و امŽŽه سŽŽزار و شŽŽریŽŽعتی و مŽŽلکی در حŽŽوزۀ مŽŽلل تŽŽحت سŽŽتم
امŽا حŽوزه روشŽنفکری حŽوزه ای مŽتفاوت بŽا مŽبارزات ضŽداسŽتعماری اسŽت .ضŽمن ایŽن کŽه مŽنافŽاتŽی
نŽŽ Žدارد کŽŽ Žه یŽŽ Žک روشŽŽ Žنفکر عŽŽ Žضوی از جŽŽ Žبهۀ ضŽŽ ŽداسŽŽ Žتعماری بŽŽ ŽاشŽŽ Žد .آن هŽŽ Žم در کŽŽ Žجا در هŽŽ Žند و در
الج ŽŽزای ŽŽر در ج ŽŽای ŽŽی ک ŽŽه اس ŽŽتعمار ح ŽŽضور مس ŽŽتقیم و م ŽŽلموس دارد .ام ŽŽا در ک ŽŽشوره ŽŽای ŽŽی ک ŽŽه ع ŽŽلنا ً و
رسŽما ً مسŽتعمره نیسŽتند و اصŽطالحŽا ً نŽیمه مسŽتعمره قŽلمداد مŽیشŽونŽد مŽثل ایŽران ،مŽبارزات پŽیش از
آن که ضداستعماری باشد ،ضداستبدادی ،ضدارتجاعی است.
در واقŽع جŽامŽعه بŽرای تŽرقŽی و تŽعالŽی راهŽی نŽدارد جŽز آن کŽه دو نŽهاد قŽدرتŽمند اسŽتبداد و سŽنت را
بŽه کŽنار بŽزنŽد تŽا راه پیشŽرفŽت گŽشوده شŽود .و ایŽن دو نŽهاد بŽه عŽلت پŽیونŽدهŽایŽی کŽه بŽعضا ً بŽا اسŽتعمار
دارنŽŽد بŽŽه نŽŽوعŽŽی پŽŽایŽŽگاه هŽŽای داخŽŽلی اسŽŽتعمار تŽŽلقی مŽŽیشŽŽونŽŽد ،زمŽŽانŽŽی انŽŽگلیس یŽŽا روسŽŽیه ،زمŽŽانŽŽی
ام ŽŽری ŽŽکا ی ŽŽا آمل ŽŽان و ف ŽŽران ŽŽسه و ژاپ ŽŽن .و ب ŽŽه درس ŽŽتی و ب ŽŽه راس ŽŽتی چ ŽŽه ف ŽŽرق م ŽŽیک ŽŽند ک ŽŽه ث ŽŽروت م ŽŽلی م ŽŽا
توسط کدام سرمایه دار با کدام زبان یا ملیت غارت میشود.
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ام ŽŽا ای ŽŽن ک ŽŽار ن ŽŽیز رس ŽŽال ŽŽت اص ŽŽلی روش ŽŽنفکر نیس ŽŽت .وظ ŽŽیفۀ ح ŽŽزب ان ŽŽقالب ŽŽی اس ŽŽت ک ŽŽه م ŽŽبارزات
ضداستبدای ـ ضدارتجاعی مردم را سازماندهی کند و سمت و سو ببخشد.
ک ŽŽار روش ŽŽنفکر نش ŽŽر آگ ŽŽاه ŽŽی و م ŽŽعرف ŽŽت اس ŽŽت .م ŽŽسیح ب ŽŽه درس ŽŽتی م ŽŽیگ ŽŽوی ŽŽد» :م ŽŽال ق ŽŽیصر را ب ŽŽه
قŽیصر بŽدهŽید« کŽار روشŽنفکر گŽرفŽنت قŽدرت از دسŽت قŽیصر نیسŽت .کŽار روشŽنفکر ،روشŽنگری اسŽت.
آگŽاهŽی و ابŽالغ آگŽاهŽی و نشŽر آگŽاهŽی اسŽت .بŽه قŽول مŽعروف کŽسی دیŽگر مŽیآیŽد و دانŽههŽای ریŽخته
شŽده بŽر زمŽین را بŽرمŽی دارد .حŽزب سŽیاسŽی اسŽت کŽه بŽه دنŽبال روشŽنفکر مŽیآیŽد و از کشŽت هŽای او
ب ŽŽرداش ŽŽت م ŽŽیک ŽŽند .ق ŽŽرار نیس ŽŽت روش ŽŽنفکر ت ŽŽفنگ ب ŽŽردارد و ان ŽŽگلیسی و ی ŽŽا ام ŽŽری ŽŽکای ŽŽی و ف ŽŽران ŽŽسوی
بکشŽد .اگŽر ارنسŽتو چŽه گŽورا ،انŽقالبŽی مŽشهور کŽرد ایŽن کŽار او در قŽلمرو ورشŽنفکری نŽبود .در قŽلمرو
کار انقالبی بود.
روشŽنفکر بŽه یŽک مŽعنا انŽقالبŽی اسŽت بŽه یŽک مŽعنا هŽم انŽقالبŽی نیسŽت .انŽقالبŽی اسŽت چŽون هسŽته
هŽŽای رشŽŽدیŽŽابŽŽنده جŽŽامŽŽعه را مŽŽیجŽŽویŽŽد ،پŽŽرورش مŽŽیدهŽŽد و جŽŽامŽŽعه را بŽŽرای تŽŽحول بŽŽنیادی و گŽŽذار بŽŽه
جŽŽامŽŽعۀ نŽŽوآمŽŽاده مŽŽیکŽŽند .امŽŽا انŽŽقالبŽŽی نیسŽŽت .بŽŽه ایŽŽن خŽŽاطŽŽر کŽŽه قŽŽرار نیسŽŽت تŽŽفنگ بŽŽردارد بکشŽŽد و
کش ŽŽته ش ŽŽود .اران ŽŽی ای ŽŽن را ن ŽŽفهمید و در زن ŽŽدان ب ŽŽه م ŽŽرض ط ŽŽاع ŽŽون او را کش ŽŽتند .ام ŽŽا ن ŽŽیما ای ŽŽن را
فŽهمید و زنŽده مŽانŽد نŽامŽه هŽای نŽیما بŽه یŽک شŽاعŽر جŽوان و مŽشخص دکŽتر ارانŽی درک درسŽت نŽیما را
نشان میدهد.
در نŽŽامŽŽه نخسŽŽت نŽŽیما بŽŽه شŽŽاعŽŽری جŽŽوان مŽŽیگŽŽویŽŽد :یŽŽا حŽŽرف بŽŽزن و بŽŽمیر .یŽŽا سŽŽکوت کŽŽن و مŽŽنتظر
بŽŽاش .در نŽŽامŽŽه اش بŽŽه دکŽŽتر ارانŽŽی مŽŽیگŽŽویŽŽد شŽŽما مŽŽیتŽŽوانŽŽید ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی آیŽŽنده ایŽŽران را بŽŽسازیŽŽد .از
بزرگی شما همین بس که در ایران کسی نیست که حرف شما را بفهمد.
روشنفکر کیست
آلاحمد ابتدا از تعاریف شروع میکند و بعد به تعین مشاغل روشنفکری میرسد نگاه کنیم:
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تعاریف
-۱روش ŽŽنفکر م ŽŽا ب ŽŽه ازای غ ŽŽلط و غ ŽŽیردق ŽŽیق ان ŽŽتکتوال اس ŽŽت .و ان ŽŽتکتوال از ان ŽŽتلکتوال ŽŽیس الت ŽŽین آم ŽŽده
است به معنای فهمیده ،هوشمند ،برگزیده ،پیشاهنگ
-۲روسهŽا انŽتلی گŽنیسا دارنŽد بŽه مŽعنای افŽراد هŽوشŽمند و زیŽرک کŽه تŽربŽیت اروپŽایŽی دیŽدهانŽد و قŽادر
به درک زودرس وقایع اجتماعیاند.
-۳روشŽنفکر تŽرجŽمه مŽنورالŽفکر اسŽت کŽه مŽنورالŽفکر خŽود تŽرجŽمه ) (Los EclaivreاسŽت بŽه مŽعنای
روشن شدگان .
-۴روشنفکر کسی است که کار فکری میکند.
ویژگیها و مشکالت یک روشنفکر
آلاحمد تحت عنوان دو مقومه برای روشنفکر ویژگیها و مشخصاتی تعیین میکند نگاه کنیم:
ویژگیهای یک روشنفکر
 -۱فرصت ،توان ،و جرئت دخالت در امور را دارد.
 -۲میاندیشد
 -۳اندیشه خود را ابالغ میکند.
 -۴آزاداندیش است.
 -۵ادعای رهبری دارد.
گرامشی
و از قول گرامشی سه ویژگی دیگر میشمارد.
 -۱سازنده است.
 -۲سازمانده است.
 -۳قانعکننده دائمی است.
مشخصات یک روشنفکر
-۱فرنگیمآب است ،از نظر لباس و ظاهر،
 -۲تظاهر به بی دینی میکند.
 -۳درس خوانده است.
 -۴نسبت به محیط خود بیگانه است.
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 -۵جهان بینی علمی دارد.
-۶برداشت استعماری دارد.
مشاغل روشنفکری
م ŽŽشکل آل اح ŽŽمد آن اس ŽŽت ک ŽŽه ع ŽŽلیرغ ŽŽم ک ŽŽنکاش در ت ŽŽمام ŽŽی دائ ŽŽرةامل ŽŽعارف ه ŽŽای روس ŽŽی ،ان ŽŽگلیسی و
فرانسوی تا به آخر به درک مقوله روشنفکری موفق نمی شود.
جŽŽایŽŽی روشŽŽنفکر را رهŽŽبر فŽŽکری جŽŽامŽŽعه مŽŽیگŽŽیرد ،جŽŽایŽŽی دیŽŽگر روشŽŽنفکر را تŽŽحصیلکŽŽرده فŽŽرنŽŽگ
م ŽŽیگ ŽŽیرد ،ج ŽŽای ŽŽی دی ŽŽگر او را م ŽŽتخصص ف ŽŽرض م ŽŽیک ŽŽند و در ج ŽŽای ŽŽی دی ŽŽگر ک ŽŽسی ک ŽŽه ک ŽŽار ف ŽŽکری
میکند ،یعنی از طریق نوشنت ،مثل ثبات یک مرده شورخانه.
بŽرای آنکŽه بŽه ایŽن تشŽتت فŽکری آل احŽمد بهŽتر پŽی بŽبریŽم نŽگاه کŽنیم بŽه چŽهار جŽدول ارائŽه دادۀ او
از مشاغل روشنفکری در ایران و دیگر کشورها.
مشاغل روشنفکری در ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۲-۴۳
 -۱فارغالتحصیالن رشتههای مختلف دانشگاهی،
-۲معلمان ،دبیران ،استادان دانشگاه،
 -۳مهندسان و نقشه برداران،
 -۴قضات و وکال،
-۵کادر بهداری،
 -۶روحانیون،
-۷کارکنان خطوط هوایی و دریایی،
-۸ریاضیدانان و آمارگران و حسابداران،
-۹مؤلفان و روزنامهنگاران و عکاسان و طراحان،
 -۱۰آهنگسازان و نوازندگان و خوانندگان و مربیان رقص،
 .-۱۱بازیگران،
-۱۲مدیران دستگاههای دولتی و
-۱۳نظامیان
از مŽعلم سŽاوجŽبالغ تŽار رقŽاص فŽالن کŽابŽاره ،از دنŽبکزن سŽه راه سŽیروس تŽا مŽالی چŽاپŽلق هŽمه و
همه روشنفکرند.
بŽه راسŽتی چŽهار ویŽژگŽی بŽرشŽمرده شŽده تŽوسŽط آل احŽمد ؛ انŽدیŽشه ،ابŽالغ ،آزادانŽدیŽشی ،رهŽبری
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و ف ŽŽرص ŽŽت و ت ŽŽوان و ج ŽŽرئ ŽŽت ،در م ŽŽیرزاب ŽŽنوی ŽŽس اداره آم ŽŽار و ی ŽŽا گ ŽŽروه ŽŽبان پ ŽŽادگ ŽŽان دوش ŽŽان ت ŽŽپه و ی ŽŽا
هنرپیشه دست دهم سینما ،چه محلی از اعراب دارد.
آدم هŽŽایŽŽی کŽŽه مŽŽعطل نŽŽان و آب شŽŽب خŽŽودنŽŽد و اگŽŽر هŽŽوا تŽŽاریŽŽک شŽŽود راه خŽŽانŽŽه خŽŽود را نŽŽمی یŽŽابŽŽند
چه برسد به این که در مسائل جامعه خود چند و چون کنند و در پی رهبری جامعه باشند.
تحصیل کرده ،متخصص از فرنگ برگشته و روشنفکر
آل احŽمد بŽین چŽهار مŽقولŽه سŽرگŽردان اسŽت .جŽایŽی روشŽنفکر را تŽحصیلکرده مŽیگŽیرد .و مŽدارس را
یŽŽکی از مŽŽراکŽŽز تŽŽولŽŽید روشŽŽنفکر بŽŽه حŽŽساب مŽŽیآورد جŽŽایŽŽی دیŽŽگر روشŽŽنفکر را مŽŽتخصص مŽŽیدانŽŽد .و
کŽلیه مŽشاغŽل تŽخصصی را مŽشاغŽل روشŽنفکری مŽیدانŽد .و جŽایŽی دیŽگر فŽرنŽگی مŽآبŽی را مŽشخصات
روشŽنفکری مŽیدانŽد در حŽالŽی کŽه خŽود آل احŽمد ویŽژگŽی هŽای پŽنج گŽانŽه ای را بŽرمŽی شŽمارد کŽه بŽرای
روشنفکر و فعالیت روشنفکری ذاتی است و او را از سه مقوله دیگر جدا میکند.
رابŽطه روشŽنفکر بŽا سŽه مŽقولŽه دیŽگر بŽه قŽول عŽلمای مŽنطق عŽموم و خŽصوص مŽن وجŽه اسŽت یŽعنی
یŽک روشŽنفکر مŽیتŽوانŽد تŽحصیل کŽرده ،مŽتخصص و از فŽرنŽگ بŽرگشŽته بŽاشŽد امŽا هŽر تŽحصیل کŽرده و
متخصص از فرنگ برگشتهای ضرورتا ً یک روشنفکر نیست.
اش ŽŽتباه ج ŽŽالل از ه ŽŽمین ج ŽŽا آغ ŽŽاز م ŽŽیش ŽŽود .اب ŽŽتدا ب ŽŽرای روش ŽŽنفکر وی ŽŽژگ ŽŽی ه ŽŽای ŽŽی ب ŽŽرم ŽŽی ش ŽŽمارد؛
ان ŽŽدی ŽŽشه ،اب ŽŽالغ ،ره ŽŽبری ،آزادان ŽŽدی ŽŽشی و ف ŽŽرص ŽŽت و ج ŽŽسارت ،ام ŽŽا در ن ŽŽقده ŽŽای ŽŽش ب ŽŽه ی ŽŽک ب ŽŽاره ای ŽŽن
ویŽژگŽی هŽا را فŽرامŽوش مŽیکŽند و روشŽنفکر را بŽا تŽحصیلکرده و از فŽرنŽگ بŽرگشŽته یŽکی مŽیگŽیرد .کŽه
لباس فرنگی میپوشد و تظاهر به بی دینی میکند و عامل استعمار است.
کار فکری و یدی
ام ŽŽا اگ ŽŽر ب ŽŽا م ŽŽالک دی ŽŽگر آل اح ŽŽمد ح ŽŽرک ŽŽت ک ŽŽنیم ک ŽŽار ف ŽŽکری ب ŽŽه ع ŽŽنوان وی ŽŽژگ ŽŽی روش ŽŽنفکر ،ب ŽŽه ق ŽŽول
گŽرامŽشی هŽمۀ مŽردم روشŽنفکرنŽد .چŽرا کŽه امŽروز کŽارگŽر کŽاریŽدی صŽرف وجŽود خŽارجŽی نŽدارد .و هŽر
کŽŽاری بŽŽا نŽŽوعŽŽی انŽŽدیŽŽشه و تŽŽخصص سŽŽروکŽŽار دارد .بŽŽا ایŽŽن مŽŽالک یŽŽک پŽŽزشŽŽک هŽŽم روشŽŽنفکر اسŽŽت.
پŽزشŽک مŽطب دارد کŽمی روشŽنفکر اسŽت و پŽزشŽک بŽیمارسŽتان دولŽتی بیشŽتر .مŽالک آل احŽمد بŽاور بŽه
بŽŽیمه هŽŽای اجŽŽتماعŽŽی اسŽŽت .کŽŽه پŽŽزشŽŽک مŽŽطب دار بŽŽه بŽŽیمه هŽŽای اجŽŽتماعŽŽی بŽŽاور نŽŽدارد .امŽŽا پŽŽزشŽŽک
ب ŽŽیمارس ŽŽتان دول ŽŽتی دارد .ب ŽŽه خ ŽŽاط ŽŽر آن ŽŽکه اول ŽŽی در خ ŽŽصوص ŽŽی ب ŽŽودن و درم ŽŽان ذی ŽŽنفع اس ŽŽت و دوم ŽŽی
ذینفع نیست .پس مالک روشنفکر تنزل پیدا کرد بهدرآمد.
آل احŽمد بŽا هŽمین مŽالک هŽای سŽطحی بŽه غŽلظت و رقŽت روشŽنفکری مŽیپŽردازد .در بŽین نŽظامŽیان
و وکالی دادگستری و دیگر مشاغل.
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ام ŽŽا اگ ŽŽر روش ŽŽنفکر را س ŽŽازن ŽŽده ،س ŽŽازم ŽŽان ŽŽده ،ق ŽŽان ŽŽع ک ŽŽننده دائ ŽŽمی ب ŽŽگیری ŽŽم آن گ ŽŽون ŽŽه ک ŽŽه گ ŽŽرام ŽŽشی
مŽیگŽیرد و تŽحصیلکرده و مŽتخصص روشŽنفکر نیسŽت .مŽهم نیسŽت پŽزشŽک بŽیمارسŽتان دولŽتی اسŽت
یŽا پŽزشŽک بŽخش خŽصوصŽی ،گŽروهŽبان ارتŽش اسŽت یŽا افسŽر فŽرمŽانŽده .و ایŽن نŽیز مŽنافŽاتŽی نŽدارد کŽه
یŽک تŽحصیلکرده و یŽا مŽتخصص خŽود را تŽا سŽطح یŽک روشŽنفکر نŽظری بŽاال بکشŽد و نŽمایŽندگŽی کŽند
آرمان ها و تمایالت یک طبقه را.
و اگŽŽر مŽŽالک روشŽŽنفکری کŽŽار فŽŽکری بŽŽاشŽŽد .ثŽŽبات یŽŽک مŽŽردهشŽŽورخŽŽانŽŽه و یŽŽک مŽŽعین پŽŽزشŽŽک و یŽŽک
پŽŽرسŽŽتار روشŽŽنفکرنŽŽد .در حŽŽالŽŽی کŽŽه هŽŽیچ وجŽŽهی از مŽŽقولŽŽه روشŽŽنفکری در کŽŽار ایŽŽن افŽŽراد نیسŽŽت یŽŽک
روشŽنفکر وقŽتی در خŽدمŽت سŽازمŽان اقŽتصادی جŽامŽعه اسŽت یŽک وکŽیل اسŽت یŽا یŽک پŽزشŽک و یŽا یŽک
نŽقشهبŽردار و بŽا یŽک کŽتابŽدار و ثŽبات مŽردهشŽورخŽانŽه .و در تحŽلیل نŽهایŽی مŽمکن اسŽت تŽوجŽیهگŽر مŽنافŽع
تŽŽاریŽŽخی یŽŽک طŽŽبقه از طŽŽبقات اصŽŽلی بŽŽاشŽŽد یŽŽا حŽŽتی تŽŽوجŽŽیهگŽŽر هŽŽم نŽŽباشŽŽد .مŽŽنافŽŽع تŽŽاریŽŽخی اش بŽŽا
آنها آگاه یا ناآگاهانه گره خورده باشد.
امŽŽا وقŽŽتی یŽŽک ثŽŽبات مŽŽردهشŽŽورخŽŽانŽŽه در سŽŽاعŽŽت فŽŽراغŽŽتاش بŽŽه جŽŽامŽŽعهاش مŽŽیانŽŽدیŽŽشید و احŽŽساس
م ŽŽیک ŽŽند ب ŽŽرای ت ŽŽغییر و ت ŽŽحول ج ŽŽام ŽŽعه ب ŽŽای ŽŽد ک ŽŽاری ک ŽŽرد و ای ŽŽنک ŽŽار ل ŽŽزوم Žا ً ی ŽŽک ک ŽŽار س ŽŽیاس ŽŽی و ح ŽŽزب ŽŽی
ص ŽŽرف نیس ŽŽت .ای ŽŽن آدم خ ŽŽودش را ت ŽŽا س ŽŽطح ی ŽŽک روش ŽŽنفکر ن ŽŽظری ی ŽŽک گ ŽŽروه اج ŽŽتماع ŽŽی خ ŽŽاص ب ŽŽاال
کشیده است و وارد حوزه روشنفکری شده است.
یŽŽکی گŽŽرفŽŽنت روشŽŽنفکر و تŽŽحصیلکŽŽرده ،یŽŽکی گŽŽرفŽŽنت شŽŽغلهŽŽای خŽŽدمŽŽاتŽŽی بŽŽا فŽŽعالŽŽیت روشŽŽنفکرانŽŽه
خŽŽلط کŽŽردن مŽŽرزهŽŽا و بŽŽه هŽŽم ریŽŽخنت تŽŽعاریŽŽف اسŽŽت .و چŽŽون در ایŽŽنجŽŽا دچŽŽار خŽŽبط و خŽŽطا مŽŽیشŽŽویŽŽم
در نŽقد جŽریŽان روشŽنفکری و کŽنشهŽای او نŽیز دچŽار خŽبط و خŽطا مŽیشŽویŽم .و زیŽر سŽؤال مŽیبŽریŽم
ک ŽŽاله و ع ŽŽصا و ع ŽŽینک و ف ŽŽرن ŽŽگیم ŽŽآب ŽŽی ف ŽŽالن آدم را .در ح ŽŽال ŽŽی ک ŽŽه ی ŽŽک روش ŽŽنفکر م ŽŽیت ŽŽوان ŽŽد ظ ŽŽاه ŽŽری
غربی داشته باشد میتواند هم نداشته باشد.
فŽرنŽگیمŽآبŽی را بŽایŽد در نŽقد از فŽرنŽگ بŽرگشŽتگان جسŽتوجŽو کŽرد .ضŽمن ایŽنکŽه ایŽن نŽقد یŽک نŽقد
ارتŽجاعŽی اسŽت .کŽه مŽا از فŽکر و انŽدیŽشه گŽذر کŽنیم و بŽپردازیŽم بŽه ظŽاهŽر شسŽته و رفŽته یŽک از فŽرنŽگ
برگشته.
خردستیزی :افاضات فردید
»اشŽŽاعŽŽره اهŽŽل ایŽŽمان بŽŽودنŽŽد و قŽŽائŽŽل بŽŽه پŽŽیروی کŽŽورکŽŽورانŽŽه و تŽŽعبدی ،امŽŽا مŽŽعتزلŽŽه قŽŽائŽŽل بŽŽه پŽŽیروی از
عقل و تجریه و منطق بودند...
بŽŽه هŽŽر صŽŽورت زمŽŽانŽŽۀ تŽŽوجŽŽیه عŽŽقالنŽŽی ،اصŽŽول و فŽŽروع مŽŽذاهŽŽب ،هŽŽمیشه زمŽŽانŽŽۀ نŽŽکس ایŽŽمان اسŽŽت
چŽŽرا کŽŽه وقŽŽتی در اصŽŽالŽŽت خŽŽود و مŽŽعتقدات خŽŽود شŽŽک کŽŽردی تŽŽازه مŽŽینŽŽشینی بŽŽهاسŽŽتدالل و تŽŽوجŽŽیه و
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ش ŽŽک در آن اص ŽŽال ŽŽت ،ی ŽŽعنی شکس ŽŽت .دن ŽŽیای اس ŽŽالم از آن زم ŽŽان ب ŽŽه ب ŽŽعد اس ŽŽت ک ŽŽه رو ب ŽŽه ک ŽŽسادی
نŽŽهاد .تŽŽا دوره دورۀ ایŽŽمان اسŽŽت و بŽŽی لŽŽیت و لŽŽعل عŽŽمل مŽŽیکŽŽنند مŽŽیبŽŽرنŽŽد و مŽŽیدوزنŽŽد ...اشŽŽاره ای
گŽŽذرا بŽŽکنم بŽŽه ایŽŽنکه دنŽŽیا تŽŽا دنŽŽیای شŽŽور و شŽŽوق و ایŽŽمان اسŽŽت دنŽŽیای سŽŽازنŽŽده و گسŽŽترش یŽŽابŽŽنده
اسŽت .ولŽی بŽه مŽحض ایŽنکه بŽنای اسŽتدالل تŽوجŽیه و عŽقل و مŽنطق شŽد ،دنŽیای پŽاهŽای چŽوبŽی خŽواهŽد
بود .و همان مدعیات که در حوزه عرفان مطرح است.
ای ŽŽن اف ŽŽاض ŽŽات اح ŽŽمد ف ŽŽردی ŽŽد اس ŽŽت ک ŽŽه آلاح ŽŽمد ن ŽŽقل م ŽŽیک ŽŽند .الزم اس ŽŽت ب ŽŽدان ŽŽیم ف ŽŽردی ŽŽد اس ŽŽتاد
دانŽشگاه و مŽعلم فŽلسفه بŽوده اسŽت و جŽالل مŽفهوم غŽربŽزدگŽی را از ایŽن حŽضرت گŽرفŽته اسŽت و او و
عدهای دیگر چون او شاگرد این آدم بودهاند.
امŽŽا بŽŽرگŽŽردیŽŽم بŽŽه اشŽŽاعŽŽره و مŽŽعتزلŽŽه و ایŽŽمان و شŽŽک و درک ایŽŽن آدم از تŽŽاریŽŽخ و تŽŽحیری کŽŽه آدمŽŽی
پ ŽŽیدا م ŽŽیک ŽŽند وق ŽŽتی م ŽŽیب ŽŽیند ی ŽŽک اس ŽŽتاد ف ŽŽلسفه ک ŽŽه ک ŽŽار او آم ŽŽوزش خ ŽŽردورزی اس ŽŽت ب ŽŽا خ ŽŽردورزی
دشŽŽمنی مŽŽیکŽŽند و بهŽŽتریŽŽن دوران اسŽŽالم را دوران ایŽŽمان اولŽŽیه و بŽŽدتŽŽریŽŽن دوران اسŽŽالمŽŽی را دوران
خردورزی و استدالل میداند و علت سقوط حکومت اسالمی را پایان دوره ایمان اعالم میکند.
اما جریان تاریخ این گونه نیست .نگاه واژگونه به تاریخ این گونه است.
اسŽالم بŽه قŽدرت کŽالم و سŽازمŽانŽدهŽی پŽیامŽبر گŽرامŽی تŽوانسŽت از عŽرب بŽدوی قŽومŽی قŽوی و ثŽروتŽمند
و دسŽŽت بŽŽه شŽŽمشیر بŽŽسازد تŽŽا بŽŽعد از مŽŽرگ آن حŽŽضرت امŽŽپراتŽŽوری بŽŽزرگِ رو بŽŽهزوال سŽŽاسŽŽانŽŽی را
درهŽم بŽکوبŽد و از آنŽجا بŽه سŽوی امŽپرتŽوری روم شŽرقŽی بŽرود و افŽریŽقا و بŽخشی از اروپŽا را تŽسخیر
کŽند تŽعالŽیم سŽاده اسŽالم بŽرای عŽرب بŽدوی بŽا حŽضور پُŽرجŽذبŽه رسŽول قŽابŽل قŽبول بŽود امŽا وقŽتی اسŽالم
بŽŽه دیŽŽگر کŽŽشورهŽŽا بŽŽا تŽŽمدن هŽŽای پŽŽرسŽŽابŽŽقه و درخŽŽشان و دیŽŽنهŽŽای قŽŽوی و نŽŽیرومŽŽند و ایŽŽدئŽŽولŽŽوژیهŽŽای
متفاوت رسید نیازمند اگرها و مگرهای بسیار بود.
ب ŽŽرای ع ŽŽرب ب ŽŽدوی اگ ŽŽر گ ŽŽفته م ŽŽیش ŽŽد ک ŽŽه س ŽŽتارگ ŽŽان چ ŽŽراغه ŽŽای آس ŽŽمانان ŽŽد ت ŽŽا ع ŽŽرب راه ŽŽش را گ ŽŽم
نŽŽکند ،قŽŽابŽŽل قŽŽبول بŽŽود .امŽŽا بŽŽرای مŽŽللی کŽŽه رصŽŽدخŽŽانŽŽه داشŽŽتند و صŽŽدهŽŽا سŽŽال عŽŽلم سŽŽتاره شŽŽناسŽŽی
داشŽŽتند ایŽŽن حŽŽرف قŽŽابŽŽل قŽŽبول نŽŽبود پŽŽس مŽŽتفکریŽŽن نخسŽŽتین اسŽŽالمŽŽی درصŽŽدد تŽŽوضŽŽیح مŽŽنطقی دیŽŽن
بŽŽرآمŽŽدنŽŽد .از آن سŽŽو اسŽŽالم بŽŽا فŽŽلسفه قŽŽدرتŽŽمند یŽŽونŽŽانŽŽی روبŽŽه رو بŽŽود .و تŽŽمدن یŽŽونŽŽانŽŽی و آراء و عŽŽقایŽŽد
فŽالسŽفۀ بŽزرگŽشاش بŽه هŽمراه سŽه دیŽن بŽزرگ یŽهودیŽت و مŽسیحیت و زردشŽتی کŽه سŽابŽقهای طŽوالنŽی
داشŽتند ،اسŽالم را بŽه چŽالŽش کŽالمŽی و فŽلسفی فŽرا مŽیخŽوانŽدنŽد .پŽس اسŽالم مŽجبور بŽود بŽرای مŽبارزه
ایŽدئŽولŽوژیŽک بŽا دیŽگر مŽذاهŽب و مŽکاتŽب بŽه سŽالح فŽلسفه کŽه هŽمان خŽردورزی و اسŽتدالل بŽود مŽتوسŽل
شود.
ایŽن رونŽد در دوران مŽأمŽون خŽلیفه مŽقتدر عŽباسŽی چŽه بŽا تŽرجŽمه آثŽار فŽلسفی یŽونŽان و چŽه بŽا دامŽن
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زدن بŽŽه بŽŽحثهŽŽای فŽŽلسفی گسŽŽترش یŽŽافŽŽت و کŽŽمک بŽŽسیاری کŽŽرد بŽŽه رشŽŽد و گسŽŽترش تŽŽفکر عŽŽقالنŽŽی ـ
فŽلسفی در حŽوزه تŽمدن و اسŽالمŽی .در ایŽن بŽحث هŽا امŽام هشŽتم شŽیعیان کŽه در آن زمŽان ولیعهŽد و
دامŽاد مŽأمŽون بŽود نŽیز شŽرکŽت مŽیکŽرد .و ایŽن نŽشان مŽیدهŽد کŽه بŽحث هŽای کŽالمŽی ـ فŽلسفی نŽه مŽنع
دینی داشت )حضور امام هشتم شیعیان( نه نشانه ضعف و سستی حکومت بود.
امŽا بŽا آمŽدن تŽرکŽان آسŽیای مŽرکŽزی بŽه عŽنوان جŽنگجویŽان دسŽتگاه خŽالفŽت بŽه بŽغداد و ایŽران ،و بŽه
قŽŽدرت رسŽŽیدن ایŽŽن قŽŽبایŽŽل عŽŽقب افŽŽتاده نŽŽو مسŽŽلمان ،تŽŽعصب و خŽŽشک انŽŽدیŽŽشی حŽŽاکŽŽم شŽŽد .و ریŽŽشه
خردورزی و نواندیشی را سوزاند.
تŽŽفکر مŽŽتعبدانŽŽه اشŽŽعری مŽŽذهŽŽبان سŽŽالح ایŽŽدئŽŽولŽŽوژیŽŽک حŽŽاکŽŽمیتی مسŽŽتبد و متحجŽŽر بŽŽود .امŽŽا عŽŽلل
زوال ح ŽŽکوم ŽŽت اس ŽŽالم ŽŽی را ب ŽŽای ŽŽد در ظ ŽŽلم ،ف ŽŽساد و ت ŽŽضاد خ ŽŽاص ط ŽŽبقات ŽŽی و اش ŽŽراف ŽŽیت ع ŽŽرب و ب ŽŽرده
کردن ملل فتح شده جستوجو کرد.
نŽŽگاه کŽŽنیم بŽŽه عŽŽلل مŽŽرگ سŽŽه خŽŽلیفه ،از چŽŽهار خŽŽلیفه و ده هŽŽا قŽŽیام و شŽŽورش کŽŽه بŽŽخش زیŽŽادی از
ایŽŽن شŽŽورشهŽŽا بŽŽه رهŽŽبری عŽŽلویŽŽان بŽŽود .و منجŽŽر بŽŽه کشŽŽته شŽŽدن دههŽŽا هŽŽزار عŽŽرب و غŽŽیر عŽŽرب شŽŽد.
ن ŽŽگاه ک ŽŽنیم ب ŽŽه ت ŽŽاری ŽŽخ و ب ŽŽبینیم ک ŽŽه اش ŽŽراف ŽŽیت ع ŽŽرب در ط ŽŽی چ ŽŽند ص ŽŽدس ŽŽال ح ŽŽکوم ŽŽت اش ب ŽŽر ای ŽŽران ب ŽŽا
ایŽŽران و ایŽŽرانŽŽی چŽŽه کŽŽرد .ایŽŽرانŽŽیان را یŽŽا عجŽŽم نŽŽامŽŽید )بŽŽه مŽŽعنای گŽŽنگ و کŽŽور( و یŽŽا مŽŽوالŽŽی نŽŽامŽŽید .کŽŽه
نوعی شهروند درجه دو بود.
بŽرگŽردیŽم بŽه ایŽن حŽکم غŽلط» ،تŽا دنŽیا دنŽیای شŽور و شŽوق و ایŽمان اسŽت ،دیŽن سŽازنŽده و گسŽترش
یŽŽابŽŽنده اسŽŽت «.ایŽŽن حŽŽکم از کŽŽجای تŽŽاریŽŽخ بŽŽیرون آمŽŽده اسŽŽت .دسŽŽتاوردهŽŽای عŽŽلمی و فŽŽلسفی ایŽŽن
مؤمنین کجا است .از یهودیت بگیر تا مسیحیت و اسالم.
دوران ای ŽŽمان ،دوران گس ŽŽترش و ف ŽŽتح اس ŽŽت و س ŽŽرک ŽŽوب م ŽŽخال ŽŽفین .دوران س ŽŽازن ŽŽدگ ŽŽی و ن ŽŽوس ŽŽازی
جامعه نیست.
تŽŽمدن اسŽŽالمŽŽی ،الاقŽŽل آن چŽŽیزی کŽŽه بŽŽه ایŽŽن نŽŽام مŽŽعروف اسŽŽت ،حŽŽاصŽŽل دوران بŽŽعدی اسŽŽت .امŽŽا
آنچه یک ایدئولوژی را ماندنی میکند .میزان نزدیکی و سنجش او با خرد است.
ایŽن حŽرف لŽق کŽه »پŽای اسŽتداللŽیان چŽوبŽین بŽود« بŽه درد جŽنگ هŽای کŽالمŽی در سŽدههŽای آغŽازیŽن
عŽرفŽان و فŽلسفه مŽیخŽورد .و دیŽدیŽم کŽه عŽرفŽان بŽا هŽمۀ ادعŽاهŽا و مŽدعŽی هŽایŽش بŽه خŽانŽقاههŽای بŽنگ و
اف ŽŽیون و ت ŽŽعمیق ک ŽŽشیده ش ŽŽد و ه ŽŽرچ ŽŽه داد ،آدم ب ŽŽیرون ن ŽŽداد .و ن ŽŽتوانس ŽŽت چ ŽŽیزی ب ŽŽه م ŽŽعرف ŽŽت بش ŽŽری
افŽزون کŽند .بŽگذریŽم از تŽحول هŽای آغŽازیŽن عŽرفŽان کŽه حŽساب آنŽها از عŽرفŽان قŽالبŽی و افŽیونŽی امŽثال
فردیدها جدا است.
غ ŽŽرب اگ ŽŽر غ ŽŽرب ش ŽŽد از ت ŽŽقارن ع ŽŽقل م ŽŽحض ک ŽŽان ŽŽت و دک ŽŽارت غ ŽŽرب ش ŽŽد .ب ŽŽه ج ŽŽای ŽŽی رس ŽŽید ک ŽŽه ب ŽŽای ŽŽد
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تŽŽمامŽŽی بŽŽدیŽŽهی یŽŽات عŽŽلم مŽŽعرفŽŽت را بŽŽه دور ریŽŽخت و در هŽŽمه چŽŽیز بŽŽه دیŽŽده شŽŽک نŽŽگریسŽŽت ،یŽŽک خŽŽانŽŽه
تŽکانŽی تŽاریŽخی .پŽس بŽه ایŽن بŽدیŽهی اول رسŽید .کŽه در هŽرچŽه بŽتوان شŽک کŽرد در »مŽن انŽدیŽشنده«
نمیتوان شک کرد .پس »من میاندیشم پس هستم«.
و ای ŽŽن ت ŽŽقارن ت ŽŽرک ŽŽیدن ب ŽŽمب ب ŽŽزرگ م ŽŽعرف ŽŽت ب ŽŽود در ط ŽŽوی ŽŽله ق ŽŽرون وس ŽŽطی .ت ŽŽا ت ŽŽمام الی و ل ŽŽجن
تŽاریŽخی را بŽه بŽیرون پŽرتŽاب کŽند .آبŽاء کŽلیسا را از ارک هŽای حŽکومŽتی و دادگŽاه هŽای تŽفتیش عŽقایŽد
بŽŽه کŽŽلیساهŽŽایŽŽشان عŽŽقب بŽŽرانŽŽد .خŽŽرافŽŽه هŽŽا را از مŽŽذهŽŽب دور کŽŽند .سŽŽتارگŽŽان سŽŽتاره بŽŽاشŽŽند و کŽŽوههŽŽا
کŽŽوه هŽŽا و از دل تŽŽمامŽŽی ایŽŽن شŽŽکهŽŽا وشŽŽبهههŽŽا عŽŽلم سŽŽتاره شŽŽناسŽŽی کŽŽپلر و گŽŽالŽŽیله و کŽŽپرنŽŽیک بŽŽیرون
بŽŽیایŽŽد .و زمŽŽین شŽŽناسŽŽی و دورانهŽŽای مŽŽختلف عŽŽمر زمŽŽین و در آخŽŽر حŽŽضرت دارویŽŽن و هŽŽمه ایŽŽن هŽŽا
بŽه بŽرکŽت تŽقارن عŽقل مŽحض بŽود کŽه حŽضرت فŽردیŽد در مŽذمŽت آن ،داد سŽخن مŽیدهŽند .و شŽاگŽرد او
آل احمد افاضات شفاهی او را نصب العین کتاب خودش میکند.
ت ŽŽا م ŽŽا ب ŽŽبینیم دو روش ŽŽنفکر پ ŽŽای در س ŽŽنت ن ŽŽهاده ب ŽŽا ن ŽŽام ف ŽŽلسفه و خ ŽŽردورزی چ ŽŽگون ŽŽه ب ŽŽا ف ŽŽلسفه و
خŽŽردورزی دشŽŽمنی مŽŽیکŽŽنند .و دلŽŽشان بŽŽرای دوران ایŽŽمان و شŽŽور تŽŽنگ شŽŽده اسŽŽت و نŽŽوسŽŽتالŽŽژی آن
ها اعماق تاریخ باشد.
حفظ سنت
»امŽا آیŽا روشŽنفکر امŽروزی جŽرئŽت و لŽیاقŽت ایŽن را دارد کŽه بŽنشیند و در مŽقابŽل هŽجوم غŽرب کŽه قŽدم
اولŽش غŽارت و بŽی ارزش سŽاخŽنت هŽمه مŽالک هŽای ارزش سŽنتی اسŽت چŽیزی را حŽفظ کŽند یŽا چŽیزی
به جای آن ها بگذارد«.
طرح سه مقوله
در اینجا جالل سه مقوله را مطرح میکند:
-۱جرئت و جسارت روشنفکری،
 -۲هجوم غرب
-۳حفظ ارزشهای سنتی
چه باید کرد
ب ŽŽعد از س ŽŽرک ŽŽوب ح ŽŽرک ŽŽت روح ŽŽان ŽŽیت در ۱۵خ ŽŽرداد  ۱۳۴۲س ŽŽؤال ŽŽی ب ŽŽزرگ در م ŽŽقاب ŽŽل ج ŽŽنبش ان ŽŽقالب ŽŽی
مطرح بود ،چه باید کرد؟
در آن زمان ببینیم وضعیت جنبش انقالبی چه بود:
-۱ح ŽŽزب ت ŽŽوده ،شکس ŽŽت خ ŽŽورده و ت ŽŽاروم ŽŽار ش ŽŽده ب ŽŽا دس ŽŽتهه ŽŽای پ ŽŽراک ŽŽنده در داخ ŽŽل و ع ŽŽدهای از
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ره ŽŽبران گ ŽŽری ŽŽخته در خ ŽŽارج ب ŽŽا ه ŽŽمان خ ŽŽط و خ ŽŽبط و خ ŽŽطاه ŽŽای ت ŽŽاری ŽŽخی و آن ب ŽŽیماریه ŽŽای الع ŽŽالج
چسبندگی به شوروی و درک از اردوگاه سوسیالیسم و باقی قضایا.
-۲ج ŽŽبهۀ م ŽŽلی ،شکس ŽŽت خ ŽŽورده و ت ŽŽاروم ŽŽار ش ŽŽده و س ŽŽردرگ ŽŽم .ب ŽŽا ره ŽŽبری در ت ŽŽبعید اح ŽŽمدآب ŽŽاد و
مش ŽŽتی ب ŽŽازنشس ŽŽتگان س ŽŽیاس ŽŽی در ک ŽŽالپه ŽŽای خ ŽŽان ŽŽوادگ ŽŽی ب ŽŽی تح ŽŽلیل از وض ŽŽعیت ج ŽŽام ŽŽعه و ت ŽŽغییر
ساختار و طبقات و تغییر خواستها و شعارها.
-۳حŽŽزب روحŽŽیانŽŽت سŽŽرکŽŽوب شŽŽده ،چŽŽه در وجŽŽه آنŽŽارشیسŽŽتیاش )فŽŽدایŽŽیان اسŽŽالم( و چŽŽه در وجŽŽه
سیاسی اش ،عقب نشسته در حوزههای قم و مشهد.
مبنای اختالف
ج ŽŽالل ب ŽŽر ای ŽŽن ب ŽŽاور اس ŽŽت ک ŽŽه در چ ŽŽنین ش ŽŽرای ŽŽطی روش ŽŽنفکران ب ŽŽای ŽŽد ب ŽŽه م ŽŽیدان ب ŽŽیای ŽŽند و ارزشه ŽŽای
سŽŽنتی را در مŽŽقابŽŽل هŽŽجوم غŽŽرب حŽŽفظ کŽŽنند .امŽŽا روشŽŽن نŽŽمیکŽŽند کŽŽه روشŽŽنفکران چŽŽگونŽŽه بŽŽه مŽŽیدان
ب ŽŽیای ŽŽند .و ای ŽŽن ارزشه ŽŽای س ŽŽنتی چیس ŽŽت ک ŽŽه ب ŽŽای ŽŽد از آن در م ŽŽقاب ŽŽل ه ŽŽجوم غ ŽŽرب دف ŽŽاع ک ŽŽنند .و ای ŽŽن
دفاع چگونه دفاعی باید باشد.
از ای ŽŽنجا اس ŽŽت ک ŽŽه راه ج ŽŽالل از راه دی ŽŽگران و ح ŽŽتی م ŽŽراد و ره ŽŽبرش خ ŽŽلیل م ŽŽلکی ج ŽŽدا م ŽŽیش ŽŽود.
جالل خود میگوید :ملکی میگفت تو آنارشیست شده ای .آخوند شده ای.
جŽالل آخŽونŽد نشŽده بŽود امŽا بŽاز گشŽته بŽود بŽه خŽانŽۀ پŽدری اش ،و ایŽن دفŽاع از سŽنت و خŽانŽۀ پŽدری
اش را آخرین پایگاه دفاع در برابر هجوم استعمار میدید.
یک نکته
چŽه در سŽال هŽای دهŽه  ۴۰و چŽه در دهŽههŽای بŽعدی هŽمچنانکŽه جŽرئŽت و جŽسارت جŽزء ذات فŽعالŽیت
روشŽنفکری اسŽت .کŽه اگŽر جŽرئŽت و جŽسارت نŽباشŽد روشŽنفکری چŽه محŽلی از اعŽراب دارد امŽا بŽیش
و پŽŽیش از جŽŽرئŽŽت و جŽŽسارت بŽŽینش و شŽŽعور روشŽŽنفکری مŽŽطرح اسŽŽت کŽŽه اگŽŽر ایŽŽن نŽŽباشŽŽد روشŽŽنفکر
در شŽŽناخŽŽت راه از بŽŽیراهŽŽه ،حŽŽقیقت از مŽŽجاز بŽŽه خŽŽطا مŽŽی رود و جŽŽرئŽŽت و جŽŽسارت او سŽŽنگ قŽŽبرش
میشود.
زادگاه روشنفکری
آالحمد از پنج زادگاه روشنفکری سخن میگوید:
-۱اشرافیت،
 -۲روحانیت،
-۳ایالت و عشایر،
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-۴تودههای شهری
-۵نظامیان
که یکایک آنرا بررسی میکنیم.
 -۱اشرافیت
آلاحŽŽمد بŽŽر ایŽŽن بŽŽاور اسŽŽت کŽŽه اشŽŽرافŽŽیت و مŽŽرده ریŽŽگش چŽŽندان مŽŽددی بŽŽه هسŽŽتۀ روشŽŽنفکری نŽŽدارد
ه ŽŽرچ ŽŽند از مش ŽŽروط ŽŽه ب ŽŽه ب ŽŽعد پس ŽŽت نخس ŽŽت وزی ŽŽری و ص ŽŽندل ŽŽیه ŽŽای مج ŽŽلس ت ŽŽیول او ب ŽŽود ،ام ŽŽا در
مج ŽŽموع خ ŽŽادم دو ج ŽŽان ŽŽبهای ب ŽŽیش ن ŽŽبود .و از ی ŽŽک س ŽŽو ن ŽŽوک ŽŽری ب ŽŽورژوازی ت ŽŽازه ب ŽŽه دوران رس ŽŽیده را
میکرد و از سویی دیگر پادوی قدرت های وقت بود.
حق با جالل
در ایŽŽنکŽŽه اشŽŽرافŽŽیت در تŽŽولŽŽید روشŽŽنفکری مŽŽا نŽŽقش چŽŽشمگŽŽیری نŽŽداشŽŽت ،چŽŽون بŽŽرادرزادههŽŽایŽŽش در
اروپ ŽŽا و پ ŽŽای ŽŽگاه و پش ŽŽتیبان ج ŽŽنبش روش ŽŽنفکری ه ŽŽم ن ŽŽبود )چ ŽŽون ع ŽŽموزاده ه ŽŽای ŽŽش در اروپ ŽŽا( ح ŽŽق ب ŽŽا
جالل است .اما جالل چرایش را بررسی نمی کند.
م ŽŽا اش ŽŽراف ŽŽیت ب ŽŽه م ŽŽعنا و م ŽŽفهوم اروپ ŽŽای ŽŽی اش ن ŽŽداش ŽŽته ای ŽŽم و چ ŽŽون ن ŽŽداش ŽŽتیم م ŽŽرده ری ŽŽگش چ ŽŽند
ترجمه و تذکره و شرح حال بیش نبود .چرایش مهم است.
اشŽرافŽیت بŽه خŽاطŽر اسŽتفادههŽایŽی کŽه از ثŽروت و امŽکانŽات ایŽن کŽشور کŽرد چŽیز زیŽادی نŽتوانسŽت
به فرهنگ و ادب و تاریخ و سیاست این مرزوبوم بدهد .اما باید دید چرا؟
نخسŽتین ضŽربŽه جŽدی را بŽه اشŽرافŽیت حŽمله عŽرب زد .قŽبل از آن مŽا حŽمله اسŽکندر را داریŽم .امŽا
بŽŽا آنکŽŽه آمŽŽدنŽŽد و مŽŽدتŽŽی مŽŽانŽŽدنŽŽد بŽŽه اشŽŽرافŽŽیت مŽŽا ضŽŽربŽŽه ای جŽŽدی وارد نشŽŽد .امŽŽا اعŽŽراب کŽŽه آمŽŽدنŽŽد
م ŽŽان ŽŽدگ ŽŽار ش ŽŽدن ŽŽد و در اس ŽŽتقرار چ ŽŽند ص ŽŽدس ŽŽال ŽŽهش ŽŽان اش ŽŽراف ŽŽیت م ŽŽا را ی ŽŽا ب ŽŽهخ ŽŽارج از م ŽŽرزه ŽŽا ران ŽŽدن ŽŽد
بیشتر به هندوستان یا با مصادره امالک و اموال آنها را از هستی ساقط کردند.
از حŽŽمله اعŽŽراب بŽŽه بŽŽعد مŽŽا جŽŽنگ هŽŽای اسŽŽتقالل را داریŽŽم .و بŽŽعد از جŽŽنگ هŽŽای اسŽŽتقالل ،هŽŽجوم
قŽŽبایŽŽل تŽŽرک را داریŽŽم .و هŽŽمینطŽŽور آمŽŽدن و رفŽŽنت سŽŽلسلههŽŽای طŽŽاهŽŽریŽŽان ،صŽŽفاریŽŽان و سŽŽامŽŽانŽŽیان و
آلبویه و غزنویان و سلجوقیان تا آمدن مغولها.
در این آمدن و رفنتها دومین ضربه به اشرافیت ما خورد.
م ŽŽغول ه ŽŽا س ŽŽوم ŽŽین ض ŽŽرب ŽŽه ت ŽŽاری ŽŽخی را ب ŽŽه اش ŽŽراف ŽŽیت زم ŽŽیندار م ŽŽا زدن ŽŽد .و در ای ŽŽن ح ŽŽمله وی ŽŽران ŽŽگر
اشŽرافŽیت یŽا از دم تŽیغ گŽذشŽت و یŽا فŽرار کŽرد و یŽا در فŽقر و فŽاقŽه از بŽین رفŽت .تŽا دوران صŽفویŽه کŽه
اشŽرافŽیت کŽمی بŽه خŽود آمŽد .امŽا هŽنوز آبŽی بŽه زیŽر پŽوسŽتش نŽرفŽته بŽود کŽه هŽجوم افŽغانهŽا را داریŽم و
جŽنگ هŽای داخŽلی را تŽا آمŽدن نŽادر کŽه او نŽیز دولŽتی مسŽتعجل داشŽت و کŽریŽم خŽان و بŽعد آقŽامحŽمد
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خŽان و در تŽمامŽی ایŽن دوران هŽای تŽاریŽخی اشŽرافŽیت یŽا از دم تŽیغ مŽهاجŽمان بŽیابŽانŽی گŽذشŽته اسŽت
و یا مال و ناموس آن مورد طمع و کینتوزی سالطین وقت بوده است.
ایŽŽن عŽŽدم امŽŽنیت چŽŽه بŽŽه خŽŽاطŽŽر دسŽŽپوتŽŽیسم شŽŽرقŽŽی و چŽŽه بŽŽه خŽŽاطŽŽر هŽŽجوم اقŽŽوام بŽŽیابŽŽانŽŽگرد فŽŽرصŽŽت
ن ŽŽداد ک ŽŽه اش ŽŽراف ŽŽیت زم ŽŽیندار م ŽŽا چ ŽŽون اش ŽŽراف ŽŽیت اروپ ŽŽا م ŽŽنطقه ن ŽŽفوذی داش ŽŽته ب ŽŽاش ŽŽد ب ŽŽا ق ŽŽلعهه ŽŽا و
بŽاروهŽای غŽیرقŽابŽل نŽفوذ تŽا ایŽن قŽلعههŽا ،خŽودمŽختاری داخŽلی او را حŽفظ بŽکند بŽه شŽکل تŽاریŽخی و یŽک
اشرافیت استخواندار و پدرومادر داری به وجود آید.
پŽس حŽکومŽتهŽا در طŽول ایŽن تŽاریŽخ فŽعال مŽایŽشاء بŽودنŽد بŽه یُŽمن آنکŽه در ایŽن مŽنطقه آب اصŽل بŽود
بŽŽرخŽŽالف اروپŽŽا کŽŽه زمŽŽین اصŽŽل بŽŽود .و از صŽŽدراعŽŽظم گŽŽرفŽŽته تŽŽا بŽŽقیه در مŽŽقابŽŽل خŽŽشم و غŽŽصب و مŽŽال
انŽدوزی سŽلطان بŽی پشŽت و پŽناه بŽودنŽد و مŽدام در حŽال مŽصادره امŽوال و مŽرگ و زنŽدان ،نŽگاه کŽنیم
بŽŽبینیم کŽŽه از آل بŽŽرمŽŽک تŽŽا حŽŽسنک وزیŽŽر ،قŽŽائŽŽم مŽŽقام و امŽŽیرکŽŽبیر و کŽŽالنŽŽتر تŽŽا مŽŽصدق و مŽŽا چŽŽه تŽŽعداد
نخست وزیر مغضوب و معزول داشته ایم و این یعنی خواندن فاتحه اشرافیت.
از سŽویŽی دیŽگر بŽا فŽوت هŽمین اشŽراف تŽمامŽی امŽوال و زنŽدگŽی آنهŽا دسŽتخوش مŽیل شŽاه بŽود .و
ب ŽŽرخ ŽŽالف اروپ ŽŽا ارث خ ŽŽور اش ŽŽراف ش ŽŽاه ب ŽŽودن ŽŽد ن ŽŽه ف ŽŽرزن ŽŽدان آنه ŽŽا .و ای ŽŽن ی ŽŽعنی ج ŽŽوانم ŽŽرگ ش ŽŽدن
اشرافیت.
اشŽرافŽیت اروپŽا بŽه یُŽمن آن قŽالغ و ثŽروت هŽای اجŽدادی هŽم فŽرصŽت داشŽتند بŽه مŽعرفŽتهŽای زمŽان
خŽود دسŽت یŽابŽند و تŽولŽید روشŽنفکر کŽنند و هŽم پŽناهŽگاهŽی بŽاشŽند بŽرای روشŽنفکرانŽی کŽه جŽانŽشان از
سوی شاه و کلیسا در خطر بود.
پس بیهوده نیست که اشرافیت ما نمی تواند دین تاریخی خود را به تولید روشنفکر ادا کند.
 -۲روحانیت
آلاحمد برای روشنفکران برخاسته از روحانیت چند ویژگی برمیشمارد:
ـ با روشنفکران برخاسته از اشرافیت مخالف بودند.
ـ مثل روشنفکران وارداتی برخورد میکردند.
ـ در اغلب موضعگیری های خود کمک کننده به غربزدگی بودند.
اگŽŽر اشŽŽرافŽŽیت کŽŽمک چŽŽندانŽŽی بŽŽه تŽŽولŽŽید روشŽŽنفکر نŽŽکرد ،روحŽŽانŽŽیت هŽŽم کŽŽه بŽŽه قŽŽول جŽŽالل آمŽŽادگŽŽی
بŽومŽی بŽرای تŽربŽیت روشŽنفکر داشŽت ،دسŽت کŽمی از اشŽراف نŽداشŽت .و نŽتوانسŽت رسŽالŽت تŽاریŽخی
خ ŽŽود را ب ŽŽه ان ŽŽجام ب ŽŽرس ŽŽان ŽŽد .آنگ ŽŽون ŽŽه ک ŽŽه ک ŽŽمک ک ŽŽرد ت ŽŽا اروپ ŽŽا ف ŽŽئودال ŽŽیسم را پش ŽŽت س ŽŽر ب ŽŽگذارن ŽŽد وارد
دوران جدید شود.
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روح ŽŽان ŽŽیت اروپ ŽŽای ŽŽی ب ŽŽا اص ŽŽالح ŽŽات ŽŽی ک ŽŽه در درون خ ŽŽود ک ŽŽرد ،خ ŽŽود را ه ŽŽماه ŽŽنگ ب ŽŽا ت ŽŽمای ŽŽاالت و
خŽŽواسŽŽتههŽŽای طŽŽبقه در حŽŽال رشŽŽد و تŽŽرقŽŽی سŽŽوداگŽŽران کŽŽرد .رفŽŽرم کŽŽالŽŽویŽŽن مŽŽذهŽŽب را بŽŽورژوازی کŽŽرد
ک ŽŽاری ک ŽŽه ب ŽŽای ŽŽد در ای ŽŽران در زم ŽŽان ص ŽŽفوی ŽŽه ص ŽŽورت م ŽŽیگ ŽŽرف ŽŽت در ف ŽŽلسفه ،در ع ŽŽلم و ک ŽŽالم م ŽŽالص ŽŽدرا
آخŽریŽن فŽیلسوف اسŽالمŽی نŽیمه تŽالشŽی کŽرد .امŽا بŽه تŽبعید کŽهک رفŽت و از تŽکفیر روحŽانŽیت در امŽان
نŽمانŽد .هŽمین نŽیمه تŽالش بŽود کŽه بŽارقŽههŽایŽی از آن در نŽگاه فŽلسفی جŽنبش بŽابŽیه رسŽوخ کŽرد .امŽا آن
جŽنبش هŽم کŽه بŽایŽد تŽمامŽی هŽم خŽود را صŽرف رفŽرم و اصŽالح حŽواشŽی مŽذهŽب مŽیکŽرد .خŽود دسŽت بŽه
مŽذهŽبسŽازی جŽدیŽدی کŽرد و بŽا مŽخالŽفت تŽام و تŽمام روحŽانŽیت مŽواجŽه شŽد .بŽاب از ایŽن اصŽل کŽلیدی
غ ŽŽاف ŽŽل م ŽŽان ŽŽد ک ŽŽه درد ای ŽŽن م ŽŽردم م ŽŽذه ŽŽب ج ŽŽدی ŽŽد نیس ŽŽت .ب ŽŽای ŽŽد پ ŽŽای ŽŽهه ŽŽای اص ŽŽلی م ŽŽذه ŽŽب را ح ŽŽفظ ک ŽŽرد و
خŽرافŽههŽا ومŽناسŽک دسŽت و پŽاگŽیر را پŽیرایŽش کŽرد و مŽذهŽب را آمŽاده کŽرد تŽا در ورود جŽامŽعه بŽه عŽصر
جدید بیانگر تمایالت تجار و سوداگران باشد.
روحŽŽانŽŽیت نŽŽیز کŽŽه از زمŽŽان صŽŽفویŽŽه درهŽŽای حŽŽوزه هŽŽا را بŽŽه روی عŽŽالŽŽم واقŽŽع بسŽŽته بŽŽود و دلŽŽخوش
داش ŽŽت ب ŽŽه ح ŽŽاش ŽŽیه ن ŽŽوی ŽŽسی و ش ŽŽرح روی ش ŽŽرح .و غ ŽŽاف ŽŽل ب ŽŽود ک ŽŽه دن ŽŽیا دارد چ ŽŽهار اس ŽŽبه ب ŽŽه س ŽŽوی
درهای باز علم و معرفت میتازد.
در اروپŽŽا دوبŽŽین عŽŽکاسŽŽی اخŽŽتراع شŽŽده بŽŽود .امŽŽا مŽŽالی سŽŽبزوار کŽŽه شŽŽارح مŽŽالصŽŽدرا بŽŽود و خŽŽود
دس ŽŽتی در ف ŽŽلسفه داش ŽŽت اج ŽŽازه ن ŽŽداد ن ŽŽاص ŽŽرال ŽŽدی ŽŽن ش ŽŽاه از او ع ŽŽکس ب ŽŽگیرد و آن ŽŽرا ت ŽŽقلید از ص ŽŽان ŽŽع
دانس ŽŽت و در آن ع ŽŽالئ ŽŽم ک ŽŽفر م ŽŽیدی ŽŽد .ای ŽŽن ب ŽŽزرگت ŽŽری ŽŽن ن ŽŽشان ŽŽهای اس ŽŽت ک ŽŽه ن ŽŽمای ŽŽش م ŽŽیده ŽŽد ب ŽŽخش
خردورز و متفلسف حوزه ها را .باقی که هزار سال از مالی سبزواری عقب تر بودند.
پ ŽŽس دوش ŽŽادوش ن ŽŽهاد اس ŽŽتبداد ی ŽŽا در ح ŽŽکوم ŽŽت و ی ŽŽا در ب ŽŽیرون ح ŽŽکوم ŽŽت ه ŽŽر ف ŽŽکر ن ŽŽوی را چ ŽŽه در
درون خود )مثل مالصدرا( و چه در بیرون که میتوانست راه به جایی برد در نطفه خفه کردند.
و هŽنگامŽی کŽه بŽه انŽقالب مشŽروطŽه رسŽیدنŽد آنقŽدر از عŽصر جŽدیŽد غŽافŽل بŽودنŽد کŽه یŽک جŽناح اش
ط ŽŽرف اس ŽŽتبداد گ ŽŽرف ŽŽت و ج ŽŽناح دی ŽŽگرش ک ŽŽه ب ŽŽه س ŽŽمت مش ŽŽروط ŽŽه آم ŽŽده ب ŽŽود چ ŽŽیز زی ŽŽادی از مش ŽŽروط ŽŽه
نŽمیدانسŽت بŽا ایŽن حŽال بŽخشی از جŽنبش روشŽنفکری بŽرخŽاسŽته از مشŽروطŽیت اسŽت .امŽا جŽدا از
مŽخالŽفت ایŽن بŽخش بŽا روشŽنفکران بŽرخŽاسŽته از اشŽرافŽیت و یŽا جŽوکŽیگŽری و المŽذهŽبی کŽه جŽالل بŽه
عŽنوان عŽیب بŽر آن انگشŽت مŽیگŽذارد ایŽن بŽخش از جŽنبش روشŽنفکری کŽامŽالً از سŽنت کŽنده نشŽد .پŽا
در سŽنت و پŽا در مŽدرنŽیسم بŽه جŽنبش روشŽنفکری پŽیوسŽت و بیشŽتر از زاویŽه سŽنت بŽه تŽحوالت جŽامŽعه
نگریست.
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 -۳ایالت و مالکین ارضی
ایŽŽالت و مŽŽالŽŽکین ارضŽŽی بŽŽه طŽŽور سŽŽنتی زادگŽŽاه جŽŽنبش روشŽŽنفکری بŽŽوده اسŽŽت و ایŽŽن پŽŽروسŽŽه چŽŽه بŽŽه
حسŽب داعŽیه حŽکومŽت و رهŽبری چŽه بŽه حسŽب امŽکانŽاتŽی بŽوده اسŽت کŽه فŽرزنŽدان فŽئودال هŽا و سŽران
عشایر برای تحصیل در داخل و خارج داشتهاند.
بŽه یŽاد داشŽته بŽاشŽیم کŽه فŽاتŽحین تهŽران هŽمین سŽران ایŽالت و عŽشایŽر و فŽئودال هŽای بŽزرگ بŽودنŽد
سŽŽردار اسŽŽعد از ایŽŽل قŽŽشقایŽŽی ،سŽŽپهدار تŽŽنکابŽŽنی از فŽŽئودال هŽŽای بŽŽزرگ تŽŽنکابŽŽن و صŽŽمصمام خŽŽان
بختیاری از ایل بختیاری
ام ŽŽا ه ŽŽمان ط ŽŽور ک ŽŽه ج ŽŽالل م ŽŽین ŽŽویس ŽŽد ای ŽŽنان در مج ŽŽموع ن ŽŽتوانس ŽŽتند ب ŽŽه ج ŽŽنبش روش ŽŽنفکری ک ŽŽمک
ش ŽŽای ŽŽان ŽŽی ب ŽŽکنند ه ŽŽرچ ŽŽند در س ŽŽرن ŽŽوش ŽŽت ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه و دورهه ŽŽای ب ŽŽعد ن ŽŽقشه ŽŽای ŽŽی داش ŽŽتند ،ام ŽŽا
بیشŽتر ارتŽجاعŽی بŽود تŽا انŽقالبŽی از شŽرکŽت در فŽتح تهŽران کŽه بŽگذریŽم در دوران بیسŽت سŽالŽه پهŽلوی
اول یŽŽا دوم بŽŽدنŽŽه و رهŽŽبری حŽŽکومŽŽتانŽŽد یŽŽا مŽŽغضوب و در دوران پهŽŽلوی دوم جŽŽز حŽŽمایŽŽت نŽŽاصŽŽرخŽŽان
قŽŽشقایŽŽی در دولŽŽت دکŽŽتر مŽŽصدیŽŽق و قŽŽیام بŽŽهمن قŽŽشقایŽŽی در سŽŽالŽŽهای بŽŽعد ،حŽŽرکŽŽتی مŽŽثبتی از ایŽŽن
افراد دیده نمیشود.
 -۴توده های شهری
ت ŽŽوده ه ŽŽای شه ŽŽری ک ŽŽه از ک ŽŽارگ ŽŽر س ŽŽاده ت ŽŽا پ ŽŽیشه وران و ک ŽŽارم ŽŽندان و ن ŽŽظام ŽŽیان و ک ŽŽارگ ŽŽران را در
بŽرمŽیگŽیرد هŽرچŽند اصŽلی تŽریŽن و الیŽقتŽریŽن بŽخش روشŽنفکری را شŽامŽل مŽیشŽود امŽا بŽرخŽالف جŽالل
که همه را یک کاسه میکند ،یک کاسه نیستند.
از مشروطه به بعد ما با سه الیه روشنفکری در تودههای شهری روبهروییم:
 -۱روشنفکران طبقه کارگر و فقرای شهری
کŽŽه از رهŽŽبران سŽŽوسŽŽیال دمŽŽکرات فŽŽرقŽŽه اجŽŽتماعŽŽیون ـ عŽŽامŽŽیون شŽŽروع مŽŽیشŽŽود و بŽŽه فŽŽرقŽŽه عŽŽدالŽŽت و
حŽزب کŽمونیسŽت و گŽروه ۵۳نŽفر و حŽزب تŽوده و سŽازمŽان چŽریŽکهŽای فŽدایŽی خŽلق و دیŽگر گŽروه هŽای
چپ ادامه مییابد.
 -۲روشنفکران خردهبورژوازی
ایŽن روشŽنفکران کŽه خŽاسŽتگاه طŽبقاتŽی آنŽها کŽارمŽندان دولŽت و کسŽبه جŽزء و پŽیشهوران بŽوده اسŽت
پŽایŽگاهŽی قŽدرتŽمند و گسŽترده بŽرای تŽربŽیت روشŽنفکر بŽوده انŽد هŽرچŽند در انŽقالب مشŽروطŽه نŽتوانسŽتند
ُمهر خود را بر انقالب بزنند .اما در دورههای بعد نقشهای حساسی به عهده گرفتند.
 -۳روشنفکران بورژوا
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صŽŽنعتگران و سŽŽوداگŽŽران جŽŽدیŽŽد و تŽŽجار بŽŽازار خŽŽاسŽŽتگاه طŽŽبقاتŽŽی ایŽŽن الیŽŽه از روشŽŽنفکران بŽŽودنŽŽد
هŽم ایŽنان بŽودنŽد کŽه پŽیشقŽراوالن فŽکری ـ عŽملی انŽقالب مشŽروطŽه بŽودنŽد هŽرچŽند در انŽقالب مشŽروطŽه
بŽŽه عŽŽلت ضŽŽعف تŽŽاریŽŽخی شŽŽان بŽŽه آمŽŽاجهŽŽای خŽŽود نŽŽرسŽŽیدنŽŽد .امŽŽا در دورههŽŽای بŽŽعد دو شŽŽقه شŽŽدنŽŽد
بŽŽخشی بŽŽه حŽŽکومŽŽت پŽŽیوسŽŽتند و تŽŽمایŽŽالت بŽŽورژوازی بŽŽاال و کŽŽمپرادور را نŽŽمایŽŽندگŽŽی کŽŽردنŽŽد و بŽŽخشی
دیŽŽگر بŽŽه عŽŽنوان نŽŽمایŽŽندگŽŽان بŽŽورژوازی مŽŽلی در اپŽŽوزیŽŽسیون مŽŽانŽŽدنŽŽد و در نŽŽهضت مŽŽلی صŽŽنعت نŽŽفت
ُمهر خود را به جنبش زدند .و از کودتا به بعد دچار ضعف و فترت شدند.
 -۵نظامیان
نŽظامŽیان خŽود هŽمیشه یŽکی از خŽاسŽتگاههŽای قŽدرتŽمند و رادیŽکال جŽنبش روشŽنفکری بŽوده اسŽت.
از قŽیام کŽلنل پŽسیان گŽرفŽته تŽا الهŽوتŽی ،از کŽودتŽا بŽر عŽلیه پهŽلوی اول گŽرفŽته تŽا شŽرکŽت در تŽحوالت و
قیام های دهه بیست به بعد ،چه در حزب توده و فرقه دمکرات و چه نضهت ملی.
نظامیان و روشنفکری
-۱بŽŽا آن تŽŽعبیر کŽŽلی و حŽŽداقŽŽل کŽŽه روشŽŽنفکران را نŽŽوعŽŽی کŽŽارگŽŽران فŽŽکری نŽŽامŽŽیدیŽŽم ،سŽŽراغ روشŽŽنفکری
را باید در صف فرماندهان جستوجو کرد.
 -۲یŽŽک افسŽŽر صŽŽنف مŽŽهندس یŽŽک روشŽŽنفکر اسŽŽت بŽŽا یŽŽک سŽŽرهŽŽنگ طŽŽیب ،بهŽŽداری ارتŽŽش یŽŽا یŽŽک
سŽŽرگŽŽرد قŽŽاضŽŽی دادگŽŽاه نŽŽظامŽŽی تŽŽا آنجŽŽا کŽŽه حŽŽافŽŽظ امŽŽنیت کŽŽشوری و عŽŽامŽŽل تŽŽربŽŽیت افŽŽراد در قŽŽلمرو
کŽار روزمŽره خŽویŽشانŽد روشŽنفکرنŽد و تŽا آن حŽد کŽه عŽامŽل ایŽجاد ُرعŽب یŽا طŽفیل بŽر اقŽتصاد مŽملکتانŽد
از روشنفکری به دورند.
 -۳هŽŽمه نŽŽظامŽŽیان کŽŽه در حŽŽوزه اطŽŽاعŽŽت کŽŽورکŽŽورانŽŽه عŽŽمل مŽŽیکŽŽنند نŽŽاچŽŽار از حŽŽوزه روشŽŽنفکری بŽŽه
دورند.
 -۴صŽاحŽب مŽنصبی کŽه از ایŽن مŽؤسŽسات دانŽشگاهŽی )دانŽشگاه جŽنگ( فŽارغ الŽتحصیل شŽدهانŽد
البته از صنف روشنفکرند.
 -۵روشŽŽن اسŽŽت کŽŽه در قŽŽلمرو قŽŽوای مŽŽعقول و تŽŽناسŽŽب تŽŽأمŽŽینی یŽŽعنی پŽŽلیس و ژانŽŽدارمŽŽری نŽŽوعŽŽی
ارزش روشŽنفکری بŽه جŽای خŽود مŽحفوظ اسŽت یŽعنی یŽک افسŽر راهŽنمایŽی و رانŽندگŽی یŽک روشŽنفکر
اس ŽŽت ی ŽŽا ی ŽŽک افس ŽŽر ژان ŽŽدارم ب ŽŽه ش ŽŽرط ای ŽŽنکه ن ŽŽوع ŽŽی ک ŽŽه خ ŽŽدام ŽŽنشی داش ŽŽته ب ŽŽاش ŽŽد در ح ŽŽل و ف ŽŽصل
دع ŽŽواه ŽŽای مح ŽŽلی  ....ب ŽŽه ت ŽŽعبیر دی ŽŽگر ب ŽŽه ه ŽŽمان نس ŽŽبت ک ŽŽه خ ŽŽود را خ ŽŽادم و ح ŽŽاف ŽŽظ ن ŽŽظم م ŽŽتکی ب ŽŽه
دمŽکراسŽی و خŽالŽی از ُرعŽب بŽدانŽد بŽه هŽمان نسŽبت روشŽنفکر اسŽت .بŽه هŽمان نسŽبت کŽه عŽامŽل سŽلطه
و ارعاب و حافظ نظم خالی از دمکراسی باشد از روشنفکری به دور است«.
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بالتکلیفی العالج
تŽŽکلیف آل احŽŽمد بŽŽا مŽŽقولŽŽه روشŽŽنفکری بŽŽه درسŽŽتی تŽŽا صŽŽفحه  ۲۴۱کŽŽتاب هŽŽنوز روشŽŽن نیسŽŽت از یŽŽک
سŽŽو مŽŽیگŽŽویŽŽد :روشŽŽنفکران کŽŽارگŽŽران فŽŽکری انŽŽد پŽŽس فŽŽرمŽŽانŽŽدهŽŽان ارتŽŽش روشŽŽنفکرنŽŽد .امŽŽا سŽŽربŽŽازان
نیسŽŽتند چŽŽون کŽŽارگŽŽران یŽŽدی انŽŽد .امŽŽا بŽŽالفŽŽاصŽŽله مŽŽیگŽŽویŽŽد چŽŽون در حŽŽوزه اطŽŽاعŽŽت کŽŽورکŽŽورانŽŽه عŽŽمل
مŽŽیکŽŽنند از حŽŽوزه روشŽŽنفکری خŽŽارج انŽŽد .و بŽŽالفŽŽاصŽŽله مŽŽیگŽŽویŽŽد :پŽŽلیس راهŽŽنمایŽŽی و افسŽŽر ژانŽŽدارم
چŽŽون در حŽŽل مŽŽعضل مŽŽشکالت مŽŽردم حŽŽرکŽŽت مŽŽیکŽŽنند روشŽŽنفکرنŽŽد ،امŽŽا اگŽŽر عŽŽامŽŽل سŽŽلطه و ارعŽŽاب و
حافظ نظم خالی از دمکراسی باشند از دایره روشنفکری بیرونند.
و تا آخر روشن نیست که نظامیان داخل حوزه روشنفکری هستند یا نیستند.
حŽوزه عŽملکرد نŽظامŽیان ،حŽوزه تŽعبد اسŽت .و اطŽاعŽت کŽورکŽورانŽه رکŽنی مŽهم از پŽایŽههŽای وجŽودی
نŽŽیروهŽŽای مسŽŽلح اسŽŽت .بŽŽدون ایŽŽن اطŽŽاعŽŽت ارتŽŽش امŽŽکان عŽŽمل نŽŽدارد .ارتŽŽش شŽŽورای شهŽŽر نیسŽŽت کŽŽه
ب ŽŽر س ŽŽر س ŽŽاخ ŽŽت ی ŽŽک م ŽŽیدان ب ŽŽحث ش ŽŽود و رأی ب ŽŽگیرد .ارت ŽŽش در ت ŽŽمام دن ŽŽیا در وح ŽŽله نخس ŽŽت ح ŽŽاف ŽŽظ
مŽرزهŽای کŽشور اسŽت .و بŽرای حŽافŽظت از مŽرزهŽا سŽلسله مŽراتŽب فŽرمŽانŽدهŽی و انŽضباط آهŽنین نŽقش
اسŽŽاسŽŽی را دارد .در بُŽŽعد داخŽŽلی نŽŽیز کŽŽار ارتŽŽش حŽŽفاظŽŽت از نŽŽظم مŽŽوجŽŽود اسŽŽت .و نŽŽظم مŽŽوجŽŽود بŽŽین
حاکمیتی که از نظر سیاسی و طبقاتی سمت و سوی خاص خودش را دارد.
جŽدا از آن کŽه ایŽن حŽاکŽمیت دمŽکرات بŽاشŽد یŽا نŽباشŽد بŽخشی از کŽار نŽیروهŽای نŽظامŽی )پŽلیس و
ژانŽدارم( کŽاری اسŽت خŽدمŽاتŽی .خŽدمŽاتŽی کŽه طŽبق قŽانŽون بŽه عهŽده پŽلیس گŽذاشŽته شŽده اسŽت و ایŽن
کŽŽار مŽŽثل هŽŽر کŽŽار دیŽŽگری مŽŽیتŽŽوانŽŽد جŽŽنبه هŽŽای فŽŽکری یŽŽا یŽŽدی یŽŽا ادغŽŽامŽŽی از هŽŽر دو داشŽŽته بŽŽاشŽŽد از
یŽاد نŽبریŽم هŽمین پŽلیس و ژانŽدارمŽی کŽه امŽروز دارد کŽار خŽدمŽاتŽی انŽجام مŽیدهŽد فŽردا در شŽورش هŽا
و اعتصابات و اغتشاشات داخلی تفنگ به دست میگیرد و مأمور سرکوب مردم میشود.
حŽکومŽت بŽه آن مŽیگŽویŽد حŽفظ نŽظم و مŽبارزه بŽا اجŽامŽر و اوبŽاش .کŽار دیŽروز او از امŽروز او جŽدا
نیس ŽŽت .ی ŽŽک ک ŽŽادر ن ŽŽظام ŽŽی اس ŽŽت و ط ŽŽبق ن ŽŽظر ف ŽŽرم ŽŽان ŽŽده ŽŽی ب ŽŽای ŽŽد در ج ŽŽای ŽŽی ان ŽŽجام وظ ŽŽیفه ک ŽŽند ک ŽŽه
فŽرمŽانŽدهŽی صŽالح مŽیدانŽد .پŽس نŽمی شŽود یŽک افسŽر پŽلیس و ژانŽدارم امŽروز روشŽنفکر بŽاشŽد چŽون
دارد مŽŽاشŽŽین شŽŽما را عŽŽقب و جŽŽلو مŽŽی کŽŽند و فŽŽردا روشŽŽنفکر نŽŽباشŽŽد چŽŽون مŽŽجبور اسŽŽت در سŽŽرکŽŽوب
تظاهرات فالن کارخانه دخالت کند.
ه ŽŽمین ط ŽŽور ی ŽŽک ق ŽŽاض ŽŽی ی ŽŽا ی ŽŽک دادس ŽŽتان ارت ŽŽش ک ŽŽه ک ŽŽار او ت ŽŽطبیق ج ŽŽرم اف ŽŽراد ب ŽŽا ق ŽŽوان ŽŽین اس ŽŽت
ق ŽŽوان ŽŽینی ک ŽŽه درس ŽŽت ی ŽŽا ن ŽŽادرس ŽŽت ،در جه ŽŽت م ŽŽناف ŽŽع م ŽŽردم ی ŽŽا در جه ŽŽت س ŽŽرک ŽŽوب م ŽŽردم ت ŽŽصوی ŽŽب ش ŽŽده
اسŽت و بŽه شŽکل کŽتابŽچه قŽانŽون در دسŽت او اسŽت .و او بŽایŽد بŽه صŽرف شŽغلش آدم هŽارا بŽه اعŽدام و
39

حبس های سنگین محکوم کند.
یŽŽا یŽŽک طŽŽبیب ارتŽŽش کŽŽه وظŽŽیفه دارد مŽŽاشŽŽین سŽŽرکŽŽوب رژیŽŽم هŽŽای سŽŽتمگر یŽŽا مŽŽاشŽŽین نŽŽظامŽŽی یŽŽک
رژیŽŽم دمŽŽکرات را تŽŽعمیر یŽŽا درمŽŽان کŽŽند .بŽŽه راسŽŽتی چŽŽه وجŽŽهی از روشŽŽنگری در کŽŽار تŽŽمامŽŽی ایŽŽن آدم
هŽŽ Žا پŽŽ Žیدا مŽŽ ŽیشŽŽ Žود جŽŽ Žز آنکŽŽ Žه بŽŽ ŽگویŽŽ Žیم ایŽŽ Žنان افŽŽ ŽرادیانŽŽ Žد مŽŽ Žتخصص کŽŽ Žه دارنŽŽ Žد تŽŽ Žخصص خŽŽ Žود را
میفروشند تا زندگی کنند .این همه سرگردانی برای چیست.
تنفر سیاسی جالل آلاحمد
» روحŽانŽیت تŽشییع بŽه اعŽتبار دفŽاع از سŽنت نŽوعŽی قŽدرت مŽقاوم اسŽت در مŽقابŽل هŽجوم اسŽتعمار کŽه
ق ŽŽدم اول غ ŽŽارت ŽŽش ،غ ŽŽارت س ŽŽنت و ف ŽŽره ŽŽنگ ه ŽŽر مح ŽŽل اس ŽŽت .ب ŽŽه ای ŽŽن ت ŽŽرت ŽŽیب روح ŽŽان ŽŽیت س ŽŽدی اس ŽŽت در
م ŽŽقاب ŽŽل غ ŽŽربزدگ ŽŽی روش ŽŽنفکران و ن ŽŽیز در م ŽŽقاب ŽŽل ت ŽŽبعیت ب ŽŽیچ ŽŽون و چ ŽŽرای ح ŽŽکوم ŽŽته ŽŽا از غ ŽŽرب و از
اسŽŽتعمار ،و بŽŽه اعŽŽتبار هŽŽمین نŽŽکته اسŽŽت کŽŽه جŽŽناح مŽŽترقŽŽی روحŽŽانŽŽیت حŽŽتی بŽŽه وضŽŽع مŽŽوجŽŽود رضŽŽایŽŽت
ن ŽŽمی ده ŽŽد .و ای ŽŽن ن ŽŽقطه ق ŽŽوت و م ŽŽورد ت ŽŽوج ŽŽه روش ŽŽنفکران ŽŽی ک ŽŽه ن ŽŽه از در غ ŽŽربزدگ ŽŽی ب ŽŽلکه از دری ŽŽچۀ
ضŽŽ ŽداسŽŽ Žتعمار بŽŽ Žه دنŽŽ Žیای مŽŽ ŽوجŽŽ Žود مŽŽ ŽینŽŽ ŽگرنŽŽ Žد بŽŽ Žه خŽŽ Žصوص بŽŽ Žا تŽŽ ŽوجŽŽ Žه بŽŽ Žه آن چŽŽ Žه روحŽŽ ŽانŽŽ Žیت در بŽŽ Žاب
اولواالمری میگوید«.
جالل آالحمد و دکتر علی شریعتی مبشران دکترینی بودند که بر دو پایه استوار بود:
 -۱مبارزه بر علیه استعمار
 -۲استفاده از نهاد سنت در مبارزه
ج ŽŽالل و ش ŽŽری ŽŽعتی در تح ŽŽلیل ه ŽŽایش ŽŽان ب ŽŽه ای ŽŽن ن ŽŽتیجه رس ŽŽیده ب ŽŽودن ŽŽد ک ŽŽه اش ŽŽراف ŽŽیت ،ب ŽŽورژوازی،
سŽŽران ایŽŽالت و عŽŽشایŽŽر و نŽŽظامŽŽیان فŽŽاقŽŽد پŽŽتانŽŽسیل الزم مŽŽقاومŽŽت در بŽŽرابŽŽر هŽŽجوم اسŽŽتعمارانŽŽد .امŽŽا
سŽŽنت بŽŽه رهŽŽبری روحŽŽانŽŽیت آن پŽŽتانŽŽسیل و بŽŽرج و بŽŽارو را دارد کŽŽه در بŽŽرابŽŽر اسŽŽتعمار مŽŽقاومŽŽت کŽŽند.
پ ŽŽس ب ŽŽر آن ŽŽند ک ŽŽه روش ŽŽنفکران ب ŽŽرآم ŽŽده از روح ŽŽان ŽŽیت و خ ŽŽردهب ŽŽورژوازی شه ŽŽری م ŽŽیب ŽŽایس ŽŽت از ای ŽŽن
پŽتانŽسیل اسŽتفاده کŽنند و اسŽتعمار را بŽه عŽقب بŽرانŽند .ایŽن تŽمامŽی دکŽتریŽن جŽالل و شŽریŽعتی اسŽت و
تŽŽمامŽŽی مجŽŽموعŽŽۀ آثŽŽار ایŽŽن دو در ایŽŽن دکŽŽتریŽŽن خŽŽالصŽŽه مŽŽیشŽŽود امŽŽا ایŽŽن دکŽŽتریŽŽن بŽŽه دالیŽŽل زیŽŽر از
استحکام و صالبت الزم برخوردار نبود:
-۱ایŽŽ Ž Žران کŽŽ Ž Žشوری مسŽŽ Ž Žتعمره نŽŽ Ž Žبود و اسŽŽ Ž Žتعمار حŽŽ Ž Žضور مسŽŽ Ž Žتقیم نŽŽ Ž ŽداشŽŽ Ž Žت .بŽŽ Ž Žلکه از طŽŽ Ž ŽریŽŽ Ž Žق
پŽŽایŽŽگاههŽŽایŽŽش عŽŽمل مŽŽیکŽŽرد پŽŽس شŽŽعار مŽŽبارزه بŽŽر عŽŽلیه اسŽŽتعمار محŽŽلی از اعŽŽراب نŽŽداشŽŽت .و تŽŽضاد
عمده به تضاد خلق و استعمار نبود ،تضاد خلق و ضدخلق بود.
-۲جŽالل و شŽریŽعتی روشŽن نŽمی کŽردنŽد کŽه عŽاقŽبت ایŽن مŽبارزه چیسŽت و در فŽرجŽام نŽهایŽی پŽیروز
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این نبرد تاریخی کیست؛ انقالب یا ضدانقالب ،سنت یا مدرنیسم ،روشنفکر یا روحانی.
-۳مبنای وحدت روشنفکر و روحانیت چیست؛
وح ŽŽدت اس ŽŽت ی ŽŽا ادغ ŽŽام ،ج ŽŽبهه اس ŽŽت ی ŽŽا ح ŽŽزب .و روش ŽŽنفکر ک ŽŽم ت ŽŽوان ب ŽŽا آن ب ŽŽضاع ŽŽت وک ŽŽم خ ŽŽون ŽŽی
تŽاریŽخی بŽا چŽه مŽبنایŽی در ایŽن جŽبهه شŽرکŽت مŽیکŽند کŽه سŽنت بŽا  ۱۴۰۰سŽال سŽابŽقه و صŽدهŽا حŽوزه
و م ŽŽدرس ŽŽه ع ŽŽلمیه و ج ŽŽام ŽŽعه ای ب ŽŽه ش ŽŽدت م ŽŽذه ŽŽبی و روح ŽŽان ŽŽیتی ب ŽŽا ده ه ŽŽا ه ŽŽزار ک ŽŽادر ی ŽŽک س ŽŽوی ای ŽŽن
جŽŽبهه اسŽŽت و در تحŽŽلیل نŽŽهایŽŽی رهŽŽبری ایŽŽن جŽŽبهه و بŽŽرنŽŽامŽŽه ایŽŽن جŽŽبهه بŽŽا کیسŽŽت بŽŽا روشŽŽنفکران یŽŽا
روحانیت.
-۳حŽاصŽل ایŽن نŽبرد تŽاریŽخی چیسŽت و در کŽارزاری کŽه اسŽتعمار و پŽایŽگاهŽش از زوایŽه سŽنت نŽقد
میشود چه خواهد بود.
جالل و شریعتی به این سؤاالت پاسخی نمی دهند.
علت مخالفت روشنفکران با روحانیت
» -۱ت ŽŽشوی ŽŽق ح ŽŽکوم ŽŽت ه ŽŽا ،ت ŽŽقلید از ع ŽŽرف ،ت ŽŽفکیک س ŽŽیاس ŽŽت از م ŽŽذه ŽŽب ک ŽŽه ی ŽŽکی از اص ŽŽول م ŽŽرام
پیشوایان عصر روشنایی بود.
 -۲روشنفکران در این معارضه به دو واقعه تاریخی نظر داشتند:
ـ انقالب کبیر فرانسه
ـ انقالب اکتبر روسیه
نخستین پشتوانه رفتار ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی انقالب صنعتی بود.
دومین پشتوانه رفتار ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی قیام لوتر در آملان بود.
 -۳سŽŽومŽŽین پشŽŽتوانŽŽه رفŽŽتار ضŽŽدمŽŽذهŽŽبی روشŽŽنفکران عŽŽصر روشŽŽنایŽŽی دسŽŽت نŽŽشانŽŽده کŽŽلیسا بŽŽودن
دولت های اروپایی بود.
 -۴چŽŽهارمŽŽین پشŽŽتوانŽŽه رفŽŽتار ضŽŽدمŽŽذهŽŽبی روشŽŽنفکران عŽŽصر روشŽŽنایŽŽی مŽŽسیحیت قŽŽانŽŽونŽŽی بŽŽرای
اداره امرار معاش مردم نداشت
 -۵پنجŽمین پشŽتوانŽه رفŽتار ضŽدمŽذهŽبی روشŽنفکران عŽصر روشŽنایŽی ایŽن بŽود کŽه روشŽنفکر قŽدرت
انتخاب داشت بین حکومت ،کلیسا ،کمپانی و مردم
 -۶ششمین پشتوانه ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی ادبیات وسیع روشنفکری بود«.
علت چه بود
جالل برای پاسخ به چرایی مخالفت روشنفکران با روحانیت سه سؤال مطرح میکند:
 -۱تحریک حکومت ها،
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 -۲تقلید از عرف
-۳تقلید از روشنفکران عصر روشنایی برای ایجاد حکومتی الئیک
و ب ŽŽدون آن ک ŽŽه روش ŽŽن ک ŽŽند ک ŽŽدام ی ŽŽک ب ŽŽاع ŽŽث م ŽŽخال ŽŽفت روش ŽŽنفکران ب ŽŽا روح ŽŽان ŽŽیت ب ŽŽود م ŽŽیگ ŽŽوی ŽŽد
روشنفکران برای معارضه با روحانیت به دو انقالب نظر داشتند:
-۱انقالب کبیر فرانسه
 -۲انقالب اکتبر
کŽه اولŽی یŽک انŽقالب بŽورژوازی تŽمام عŽیار بŽود و دومŽی یŽک انŽقالب سŽوسŽیالیسŽتی و بŽاز بŽدون آن
کŽه روشŽن کŽند کŽدام وجŽه از ایŽن دو انŽقالب بŽر عŽلیه روحŽانŽیت بŽوده اسŽت شŽش دلŽیل مŽیآورد کŽه چŽرا
روش ŽŽنفکران اروپ ŽŽای ŽŽی م ŽŽخال ŽŽف ب ŽŽودن ŽŽد .و ب ŽŽالف ŽŽاص ŽŽله اض ŽŽاف ŽŽه م ŽŽیک ŽŽند .چ ŽŽون روش ŽŽنفکر ای ŽŽران ŽŽی ش ŽŽش
پشŽتوانŽه اروپŽایŽی را نŽداشŽت پŽس نŽگاهŽش بŽه انŽقالب کŽبیر فŽرانŽسه یŽک نŽگاه غŽلطی بŽوده اسŽت و در
مŽŽورد انŽŽقالب اکŽŽتبر و سŽŽوسŽŽیال دمŽŽکرات هŽŽای آملŽŽان و انŽŽگلیس هŽŽم بŽŽحثی نŽŽمی کŽŽند و مŽŽیگŽŽذرد گŽŽویŽŽا
فراموش میکند.
اما قبل از آن که وارد این بحث شویم ذکر چند نکته ضروری است:
-۱روشŽنفکران ایŽرانŽی هŽیچ زمŽانŽی مŽثل بŽرادران نŽاتŽنی شŽان در اروپŽا از در مŽخالŽفت تŽام و تŽمام
با روحانیت برنیامدند.
-۲بŽŽرخŽŽالف ادعŽŽای جŽŽالل ایŽŽن روشŽŽنفکران نŽŽبودنŽŽد کŽŽه در صŽŽدد بŽŽرخŽŽورد و مŽŽعارضŽŽه بŽŽا روحŽŽانŽŽیت
بŽرآمŽدنŽد .ایŽن روحŽانŽیت بŽود کŽه روشŽنفکران را تحŽمل نŽکرد نŽگاه کŽنیم بŽه مŽخالŽفت روحŽانŽیت بŽا حŽسن
رشدیه مؤسس مدارس جدید در ایران.
-۳روحŽانŽیت یŽک واحŽد یŽکپŽارچŽهای نŽبود کŽه روشŽنفکران را بŽه تŽمامŽی در بŽرابŽر خŽود داشŽته بŽاشŽد
چ ŽŽه در ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه و چ ŽŽه در دورانه ŽŽای ب ŽŽعد ،ب ŽŽخشه ŽŽای ŽŽی از روح ŽŽان ŽŽیت ب ŽŽه ع ŽŽنوان ن ŽŽمای ŽŽندگ ŽŽان
اقشار میانی و بورژوازی نقش های مهمی ایفا کردند.
امŽا در مŽورد اخŽتالفŽاتŽی کŽه جŽالل مŽیشŽمارد )اخŽتالفŽات شŽش گŽانŽه روشŽنفکر اروپŽایŽی بŽا کŽلیسا(
و جدا کردن روشنفکر ایرانی از روشنفکر اروپایی حق با جالل بود.
روش ŽŽنفکر ای ŽŽران ŽŽی ن ŽŽه ان ŽŽقالب ص ŽŽنعتی را در پش ŽŽت س ŽŽر داش ŽŽت ،ن ŽŽه ادب ŽŽیات وس ŽŽیع و ه ŽŽمه ج ŽŽان ŽŽبه
روش ŽŽنگری را در ک ŽŽیسه داش ŽŽت ن ŽŽه م ŽŽردم را داش ŽŽت و ن ŽŽه ب ŽŽورژوازی ص ŽŽنعتی و ت ŽŽجاری را در ه ŽŽیئت
رقŽیب حŽکومŽت ،نŽه لŽوتŽر و کŽالŽویŽن را داشŽت و نŽه حŽکومŽتهŽای دسŽت نŽشانŽده کŽلیسا را بŽهعŽنوان رقŽیب
خŽŽود .ایŽŽن هŽŽا هŽŽمه درسŽŽت ،امŽŽا بŽŽبینیم چŽŽه را داشŽŽت و اگŽŽر شŽŽش پشŽŽتوانŽŽهای کŽŽه روشŽŽنفکر اروپŽŽایŽŽی
در مخالفت با کلیسا را نداشت پس علت مخالفت چه بود.
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روش ŽŽنفکر ای ŽŽران ŽŽی در سح ŽŽرگ ŽŽاه ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه ب ŽŽا دو ن ŽŽهاد ق ŽŽدرت ŽŽمند روب ŽŽه رو ب ŽŽود ،اس ŽŽتبداد و
س ŽŽنت .اس ŽŽتبداد ک ŽŽه ت ŽŽاری ŽŽخی ه ŽŽزار س ŽŽال ŽŽه داش ŽŽت ب ŽŽا پش ŽŽتوان ŽŽهای در س ŽŽاخ ŽŽت اق ŽŽتصادی و ف ŽŽره ŽŽنگی
جامعه و سنت نیز به عنوان روبنای آن ساخت هزار و چند صد ساله بود.
در رأس س ŽŽنت روح ŽŽان ŽŽیت ش ŽŽیعه ب ŽŽود ،روح ŽŽان ŽŽیتی ک ŽŽه ب ŽŽرخ ŽŽالف روح ŽŽان ŽŽیت اه ŽŽل ت ŽŽسنن ه ŽŽم م ŽŽناب ŽŽع
مستقل مالی داشت و هم داعیه حکومت.
و از ق ŽŽبل م ŽŽبارزات ای ŽŽران ŽŽیان ب ŽŽا اش ŽŽراف ع ŽŽرب و ب ŽŽعده ŽŽا م ŽŽبارزه س ŽŽالط ŽŽین ص ŽŽفوی ب ŽŽا ام ŽŽپرات ŽŽوری
عŽثمانŽی دسŽت بŽاالیŽی در حŽکومŽت و سŽیاسŽت داشŽت .و بŽه ویŽژه از دوران صŽفویŽه بŽه بŽعد یŽا شŽریŽک
حŽکومŽت بŽود و مŽشاور و مŽشیر و یŽا در کŽنار حŽکومŽت بŽود و مŽدعŽی ایŽنجا هŽم حŽق بŽا جŽالل اسŽت کŽه
روحŽŽانŽŽیت شŽŽیعه بŽŽرخŽŽالف کŽŽلیسا ،عŽŽقود و ایŽŽقات خŽŽاص خŽŽودش را داشŽŽت .قŽŽوانŽŽین جŽŽزایŽŽی و مŽŽدنŽŽی
هم داشت و کالً چون باب اجتهاد در شیعه بازاست میتواند مدام وضع قوانین کند.
ج ŽŽالل م ŽŽدع ŽŽی اس ŽŽت ک ŽŽه چ ŽŽون ای ŽŽن پش ŽŽتوان ŽŽهه ŽŽا و ب ŽŽهان ŽŽه ه ŽŽا ن ŽŽبوده اس ŽŽت م ŽŽخال ŽŽفت روش ŽŽنفکران ب ŽŽا
روحانیت یا به علت تقلید و غربزدگی بوده است یا به علت تحریک حکومت ها.
نگاه از زاویه ای دیگر
ما باید قضیه را از زاویه ای دیگر دید؛
نخسŽت آن کŽه بŽدون شŽک انŽقالب مشŽروطŽه تŽحت تŽأثŽیر انŽقالب کŽبیر فŽرانŽسه و پŽیشقراوالن فŽکری
اش بود و این برخالف تصور جالل نقطع ضعف روشنفکر ایرانی نبود.
روشŽŽنفکر آگŽŽاه و حŽŽساس ایŽŽرانŽŽی در بŽŽرخŽŽورد بŽŽا تŽŽمدن غŽŽرب ،ابŽŽتدا بŽŽه عŽŽقب مŽŽانŽŽدگŽŽی کŽŽشور خŽŽود
پŽی بŽرد .پŽس درصŽدد چŽاره بŽرآمŽد .و در بŽررسŽی هŽایŽش بŽه ایŽن نŽتیجه رسŽید کŽه عŽلتالŽعلل رشŽد اروپŽا
دمŽŽکراسŽŽی و حŽŽکومŽŽت هŽŽای دمŽŽکراتŽŽیک اسŽŽت .پŽŽس سŽŽعی کŽŽرد جŽŽامŽŽعه را بŽŽا مŽŽبانŽŽی دمŽŽکراسŽŽی آشŽŽنا
کند.
در اول ŽŽین ق ŽŽدرم رو آورد ب ŽŽه ت ŽŽأس ŽŽیس روزن ŽŽام ŽŽه و م ŽŽدارس ج ŽŽدی ŽŽد .روزن ŽŽام ŽŽه ب ŽŽه ع ŽŽنوان نش ŽŽر و پ ŽŽخش
آگاهی و مدارس به عنوان زیرساخت جامعه ای مدرن.
امŽŽا کŽŽار بŽŽه ایŽŽن آسŽŽانŽŽی نŽŽبود دو نŽŽهاد قŽŽدرتŽŽمند و تŽŽاریŽŽخی اسŽŽتبداد و سŽŽنت نŽŽه بŽŽا نشŽŽر آگŽŽاهŽŽی
)مطبوعات( موافق بودند نه با ساخت آگاهی )مدارس(.
نŽŽگاه کŽŽنیم بŽŽه لŽŽوایŽŽحی )هŽŽمان اعŽŽالمŽŽیه اسŽŽت( کŽŽه هŽŽواداران شŽŽریŽŽعت در انŽŽقالب مشŽŽروطŽŽه منتشŽŽر
مŽیکŽردنŽد .در ایŽن لŽوایŽح مŽدارس دخŽترانŽه در ردیŽف فŽاحŽشه خŽانŽه هŽا قŽرار مŽیگŽیرد .و کŽانŽونŽی بŽرای
بŽŽابŽŽی کŽŽردن و طŽŽبیعی کŽŽردن بŽŽچه هŽŽا بŽŽه حŽŽساب مŽŽیآیŽŽد .و مŽŽطبوعŽŽات هŽŽم بŽŽاعŽŽث اشŽŽاعŽŽه عŽŽلوم ظŽŽالŽŽه و
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اسائه ادب به انبیا و اولیا.
از همین جا است که سنت به خصوص جناح راست آن در مقابل مدرنیته قرار میگیرد.
انŽŽقالب مشŽŽروطŽŽه بŽŽا پŽŽایŽŽمردی دو مŽŽرجŽŽع بŽŽزرگ روحŽŽانŽŽیت آغŽŽاز شŽŽد )طŽŽباطŽŽبایŽŽی و بهŽŽبهانŽŽی( و تŽŽا
زمŽانŽی کŽه ایŽن دو روحŽانŽی بŽزرگ در راسŽتای انŽقالب حŽرکŽت مŽیکŽردنŽد روشŽنفکران صŽدر مشŽروطŽه
در کنار آنها بودند.
امŽا جŽناح راسŽت سŽنت کŽه نŽه لŽوتŽر را داشŽت نŽه کŽالŽویŽن را ،و از سŽده هŽای قŽبل گŽوشهŽای خŽود را
در مŽŽقابŽŽل هŽŽر نŽŽوآوری بسŽŽته بŽŽود از مŽŽبانŽŽی دمŽŽکراسŽŽی )آزادی بŽŽیان و قŽŽلم( و زیŽŽربŽŽنای سŽŽاخŽŽت یŽŽک
جŽŽامŽŽعه دمŽŽکرات )مŽŽدرسŽŽه ،دانŽŽشگاه و کŽŽارخŽŽانŽŽه( اشŽŽاعŽŽۀ مŽŽنکرات و مŽŽسکرات و فŽŽحشا را مŽŽیفŽŽهمید.
درواقŽŽع اگŽŽر روشŽŽنفکر ایŽŽرانŽŽی پشŽŽتوانŽŽه هŽŽای الزم را بŽŽرای مŽŽعارضŽŽه بŽŽا روحŽŽانŽŽیت نŽŽداشŽŽت ،روحŽŽانŽŽیت
ه ŽŽم رف ŽŽرم ه ŽŽای الزم را ب ŽŽرای ب ŽŽه روز ب ŽŽودن خ ŽŽود ن ŽŽکرده ب ŽŽود .و ح ŽŽاض ŽŽر ه ŽŽم ن ŽŽبود ب ŽŽکند پ ŽŽس ای ŽŽن ع ŽŽدم
تŽŽفاهŽŽم و عŽŽقب مŽŽانŽŽدگŽŽی از دو سŽŽو کŽŽار را بŽŽه مŽŽعارضŽŽه کŽŽشانŽŽد .جŽŽالل کŽŽار را یŽŽک سŽŽویŽŽه مŽŽیبŽŽیند و
مدام از اتحاد روشنفکر و روحانیت برای مقابله با استعمار دم میزند اما نمی گوید چگونه؟
جŽالل هŽمه چŽیز را تŽفنگی مŽیبŽیند ،بŽه قŽول خŽودش از دریŽچه شŽهادت ،امŽا نŽمی بŽیند زمŽانŽه را کŽه
اسŽŽتعمار بŽŽا تŽŽوپ و کشŽŽتی جŽŽنگی و سŽŽربŽŽاز هŽŽندی نŽŽمی آیŽŽد .اسŽŽتعمار بŽŽا شŽŽکالت و لŽŽباس و ُمŽŽد و
آمŽŽوزش مŽŽیآیŽŽد و وارد کŽŽنندهاش حŽŽاج حŽŽسین دبŽŽاغ اسŽŽت و پسŽŽران ،تŽŽجار مŽŽحترم بŽŽازار کŽŽه ارادت
هŽم بŽه روحŽانŽیت دارنŽد و سŽهم امŽام و پŽنج یŽک و ده یŽک خŽود را هŽم مŽیدهŽند .و یŽا شŽاه مسŽتبد اسŽت
و فŽئودال هŽایŽی کŽه جŽز پŽر کŽردن کŽیسه خŽود چŽیز دیŽگری از مŽبانŽی جŽامŽعه جŽدیŽد و حŽیات جŽدیŽد نŽمی
دانند.
بŽرای مŽقابŽله بŽا اسŽتعمار ،روشŽنفکر ایŽرانŽی جŽز مŽدرن کŽردن جŽسم و روح جŽامŽعه چŽه راه دیŽگری
داشŽŽت .و در مŽŽقابŽŽل ایŽŽن مŽŽدرن سŽŽازی چŽŽه نŽŽیروهŽŽایŽŽی مŽŽانŽŽع و رادع بŽŽودنŽŽد و راه از مŽŽیان بŽŽرداشŽŽنت
این موانع چه بود.
علل کم خونی روشنفکری
ـ بیسوادی
ـ کاسنت از ظرفیت روشنفکران با حذف زبان های ترکی ،کردی ،عربی
ـ دیکتاتوری  ۲۰ساله
ـ زرتشتی بازی
ـ کسروی بازی
ـ فردوسی بازی
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جŽالل بŽرای کŽم خŽونŽی تŽاریŽخی جŽنبش روشŽنفکری سŽه عŽلت اصŽلی مŽیشŽمارد :بŽیسوادی بŽیش از
۸۰درص ŽŽد م ŽŽردم ،ک ŽŽاس ŽŽته ش ŽŽدن م ŽŽدام از ج ŽŽسم ج ŽŽام ŽŽعه و روش ŽŽنفکری ب ŽŽا ح ŽŽذف زب ŽŽان اق ŽŽلیت ه ŽŽا و
دیکتاتوری ۲۰ساله پهلوی اول.
اگŽر بŽپذیŽریŽم کŽه جŽنبش روشŽنفکری زاده انŽقالب صŽنعتی و انŽقالب صŽنعتی بسŽتر و زمŽینه رشŽد
بŽورژوازی مŽلی اسŽت .جŽنبش روشŽنفکری مŽا از هŽمان آغŽاز بŽا یŽک کŽم خŽونŽی تŽاریŽخی شŽروع کŽرد نŽه
انقالب صنعتی را در پی پشت خود داشت و نه سرمایه داری ملی را در پیش رو.
بŽا ایŽن هŽمه تŽوانسŽت انŽقالب مشŽروطŽه را الاقŽل در ُبŽعد سŽیاسŽی اش بŽه انŽجام بŽرسŽانŽد .و در ایŽن
مŽیان نŽقش روشŽنفکران چŽپ )سŽوسŽیال دمŽکراتŽهای ایŽرانŽی مŽقیم قŽفقاز( و فŽرقŽه اجŽتماعŽیون عŽامŽیون
ایران ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بŽŽا ایŽŽن هŽŽمه بŽŽاز شŽŽدن فŽŽضای سŽŽیاسŽŽی جŽŽامŽŽعه فŽŽرصŽŽت خŽŽوبŽŽی بŽŽود تŽŽا از زادگŽŽاه هŽŽای سŽŽنتی و
مŽŽدرن روشŽŽنفکر نŽŽیز جŽŽامŽŽعه ،روشŽŽنفکرانŽŽی هŽŽمه جŽŽانŽŽبه سŽŽر بŽŽیرون بŽŽیاورنŽŽد .امŽŽا بŽŽه یŽŽکباره کŽŽودتŽŽای
اسفند  ۱۲۹۹فرا رسید و دمکراسی نیم جان مشروطه اسیر »من امر میکنم« قزاقخانه شد.
اشŽرافŽیت بŽخشی سŽرکŽوب شŽد و بŽخشی بŽهخŽدمŽت دیŽکتاتŽوری درآمŽد .بŽخشی نŽوکŽرمŽآب اشŽرافŽیت
ف ŽŽاق ŽŽد پ ŽŽتان ŽŽسیل روش ŽŽنفکری ب ŽŽود .ای ŽŽالت و ع ŽŽشای ŽŽر س ŽŽرک ŽŽوب و م ŽŽنکوب و ت ŽŽبعید ش ŽŽدن ŽŽد .و از رج ŽŽل
سŽŽیاسŽŽی و مŽŽردان کŽŽارآمŽŽد کŽŽه بŽŽتوانŽŽند دوبŽŽاره تهŽŽران را فŽŽتح کŽŽنند تŽŽهی شŽŽد ،روحŽŽانŽŽیت سŽŽرکŽŽوب و بŽŽه
حŽوزه هŽا رانŽده شŽد .مجŽلس تŽبدیŽل بŽه اصŽطبل رضŽاخŽانŽی شŽد .و احŽزاب بŽه تŽمامŽی سŽرکŽوب شŽدنŽد.
از حŽزب کŽمونیسŽت گŽرفŽته تŽا اتŽحادیŽه کŽارگŽری و روزنŽامŽه هŽا یŽکی بŽعد از دیŽگری تŽعطیل و مŽسئوالن
آن یا ترور شدند و یا تبعید و زندانی.
و در فŽرجŽام نŽهایŽی تŽربŽیت روشŽنفکر و بŽرآمŽدن مŽردان و رجŽل کŽارآمŽد سŽیاسŽی تŽعطیل شŽد .دوران
۲۰ساله دیکتاتوری مزید بر علت شد .و آن ضعف تاریخی را دامن زد.
راست نوستالژیک
دوران بیسŽت سŽالŽه حŽکومŽت پهŽلوی اول ،دوران بŽه قŽدرت رسŽیدن راسŽت نŽوسŽتالŽژیŽک اسŽت نŽیروهŽایŽی
بŽرآمŽده از الیŽه هŽایŽی از بŽورژوازی و فŽئودالŽیسم ،بŽی بŽاور بŽه دمŽکراسŽی امŽا درپŽی نŽوسŽازی جŽامŽعه.
نوسازی جامعه تا حدی که منافع این الیهها را تأمین کند نه بیشتر.
ایŽن نŽیروهŽا از آنجŽایŽی کŽه مŽبانŽی رسŽیدن بŽه جŽامŽعۀ مŽدرن را نŽمیدانسŽتند و ایŽنکŽه اگŽر اروپŽا بŽه
جŽŽامŽŽعۀ مŽŽوزن رسŽŽید ابŽŽتدا فŽŽکرش مŽŽدرن شŽŽد و بŽŽرای مŽŽدرن شŽŽدن فŽŽکر یŽŽک حŽŽداقŽŽل دمŽŽکراسŽŽی الزم
اسŽت پŽس بŽا نŽگاهŽی بŽه گŽذشŽته رو بŽه آیŽنده داشŽتند .گŽذشŽته ای کŽه عŽلیرغŽم شŽکوه و جŽاللŽش تŽکرار
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ناشدنی بود.
راسŽŽ Žت نŽŽ ŽوسŽŽ ŽتالŽŽ ŽژیŽŽ Žک نŽŽ Žمی فŽŽ Žهمید )حŽŽ Žاال هŽŽ Žم نŽŽ Žمی فŽŽ Žهمد( کŽŽ Žه گŽŽ ŽذشŽŽ Žته تŽŽ ŽاریŽŽ Žخ چŽŽ Žه در سŽŽ ŽاخŽŽ Žت
)ف ŽŽرم ŽŽاس ŽŽیون اق ŽŽتصادی ـ اج ŽŽتماع ŽŽی اش( و چ ŽŽه در روب ŽŽنا )ب ŽŽاوره ŽŽای م ŽŽذه ŽŽبی و ای ŽŽدئ ŽŽول ŽŽوژی ŽŽک اش(
تکرار ناشدنی است.
مŽیشŽود بŽا نŽشان دادن دوران عŽظمت و شŽکوه نŽیاکŽان بŽاعŽث بŽیداری روحŽیه مŽلی شŽد .و از ایŽن
بŽŽیداری پŽŽتانŽŽسیلی بŽŽرای حŽŽرکŽŽت بŽŽه سŽŽوی آیŽŽنده یŽŽافŽŽت امŽŽا نŽŽه بŽŽا تŽŽکرار ،تŽŽکرار نŽŽاشŽŽدنŽŽی هŽŽا .نŽŽه بŽŽا
چسŽŽ Žبیدن بŽŽ Žه اصŽŽ Žول و مŽŽ Žرام هŽŽ ŽایŽŽ Žی کŽŽ Žه روبŽŽ Žنای یŽŽ Žک جŽŽ ŽامŽŽ Žعۀ کŽŽ ŽوچŽŽ Žکنده در حŽŽ Žال اسŽŽ Žتقرار یŽŽ Žا یŽŽ Žک
امپراتوری برده دار بود) .دین زرتشت(.
زرتشŽŽتی بŽŽازی و شŽŽاهŽŽنامŽŽه بŽŽازی کŽŽه جŽŽالل بŽŽه درسŽŽتی بŽŽه آن اشŽŽاره مŽŽیکŽŽند در ایŽŽن راسŽŽتا قŽŽابŽŽل
توضیح است.
پهŽلوی اول در پŽی شŽکل دادن بŽه یŽک ایŽدئŽولŽوژی بŽرای مŽدرنŽیته اش بŽود .شŽکل دادن بŽهایŽدئŽولŽوژی
نŽاسŽیونŽالیسŽتی چŽیز بŽدی کŽه نیسŽت خŽوب هŽم هسŽت ،اگŽر لŽوازمŽش فŽراهŽم بŽاشŽد ،اگŽر سŽازنŽدگŽان ایŽن
ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی بŽŽفهمند کŽŽه سŽŽازوکŽŽار رسŽŽیدن بŽŽه یŽŽک جŽŽامŽŽعه مŽŽدرن چیسŽŽت نŽŽاسŽŽیونŽŽالŽŽیسم اگŽŽر بŽŽه مŽŽعنای
مŽŽ Žلت پŽŽ ŽرسŽŽ Žتی یŽŽ Žا مŽŽ ŽیهنپŽŽ ŽرسŽŽ Žتی بŽŽ ŽاشŽŽ Žد در دو وجŽŽ Žه آن مŽŽ Žردم نŽŽ Žقش مŽŽ Žحوری دارنŽŽ Žد و امŽŽ Žروزه روز
ناسیونالیسم منهای دمکراسی یعنی کشک ،یعنی ناسیونالیسمی قالبی.
نŽŽ ŽاسŽŽ ŽیونŽŽ ŽالŽŽ Žیسم دوران بیسŽŽ Žت سŽŽ ŽالŽŽ Žه پهŽŽ Žلوی اول کŽŽ Žه آن هŽŽ Žمه در پŽŽ Žی ایŽŽ Žجاد آن تŽŽ Žالش کŽŽ Žرد ،از
آنجŽایŽی کŽه ایŽن نŽاسŽیونŽالŽیسم فŽاقŽد نŽاسŽیون )مŽلت و مŽردم( بŽود راه بŽه جŽایŽی نŽبرد .امŽروز و فŽردا هŽم
راه به جایی نخواهد برد.
راست نوستالژیک نمی فهمید که مشکل جامعه نه دین است و نه آیین نیاکان.
دمکراسی
بŽرای نŽوسŽازی یŽک جŽامŽعه بŽایŽد جŽسم و روح یŽک جŽامŽعه نŽو شŽود ،ذهŽن و عŽیناش .پŽدران نŽامŽبُردار
ما در دوران انقالب مشروطه به همین امر نظر داشتند.
درسŽت اسŽت کŽه آنŽان در آن روزگŽار و حŽتی ایŽن روزگŽار الŽگوهŽای فŽکری شŽان اروپŽا بŽود .و ایŽن
نŽگاه بŽر خŽالف تŽصور جŽالل کŽه بŽه کŽرات از آن بŽه تŽلخی یŽاد مŽیکŽند بŽد نیسŽت بŽلکه خŽوب هŽم هسŽت
هŽŽمان طŽŽور کŽŽه مŽŽا در از بŽŽین بŽŽردن مŽŽیکرب بŽŽه دسŽŽت پŽŽاسŽŽتور نŽŽگاه مŽŽیکŽŽنیم و جŽŽان هŽŽزاران نŽŽفر را
نŽجات مŽیدهŽیم .در عŽلوم اجŽتماعŽی و انŽسانŽی نŽیز بŽایŽد نŽگاه کŽنیم بŽه تجŽربŽههŽای مŽوفŽق دنŽیا .بŽبینیم
راه بهروزی آنان چه بوده است.
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مŽŽشکل مŽŽا در الŽŽگوبŽŽرداری نŽŽبود .مŽŽشکل مŽŽا در آن بŽŽود کŽŽه از مŽŽبانŽŽی رسŽŽیدن بŽŽه آن الŽŽگوهŽŽا غŽŽافŽŽل
بŽŽودیŽŽم .و نŽŽمی فŽŽهمیدیŽŽم کŽŽه اگŽŽر اروپŽŽا در شŽŽکل و شŽŽمایŽŽل نŽŽو شŽŽد ،چŽŽیزی کŽŽه جŽŽالل از آن بŽŽه عŽŽنوان
فŽŽرنŽŽگی مŽŽآبŽŽی یŽŽاد مŽŽیکŽŽند )پŽŽوشŽŽیدن کŽŽت و کŽŽاله و عŽŽصا و عŽŽینک( و چŽŽیز بŽŽدی هŽŽم نیسŽŽت ،بŽŽرخŽŽالف
تŽصور جŽالل .ابŽتدا در ذهŽن نŽو شŽد بŽعد در ظŽاهŽر .از ایŽنجا بŽود کŽه مŽا بŽه تŽقلید از ظŽاهŽر پŽرداخŽتیم
و تالش کردیم که در شکل و شمایل اروپایی شویم نه در روح و ذهن و اندیشه و نگاه.
بŽŽههŽŽررو رهŽŽبران فŽŽکری و عŽŽملی مشŽŽروطŽŽه در بŽŽررسŽŽی هŽŽایŽŽشان بŽŽه ایŽŽن نŽŽتیجه رسŽŽیدنŽŽد کŽŽه مŽŽشکل
اصلی جامعه ما دمکراسی است و این درست ترین درکی بود که انقالب بهآن رسید.
موانع دمکراسی
ایŽŽ Žن حŽŽ Žکم رهŽŽ Žبران مشŽŽ ŽروطŽŽ Žه چŽŽ Žه در آن دوره و چŽŽ Žه در دوره هŽŽ Žای بŽŽ Žعد کŽŽ Žلید طŽŽ ŽالیŽŽ Žی حŽŽ Žل تŽŽ ŽمامŽŽ Žی
مŽŽشکالت مŽŽا بŽŽود نŽŽکته ای کŽŽه پهŽŽلوی اول و دوم و تŽŽمامŽŽی روشŽŽنفکران و ایŽŽدئŽŽولŽŽوگ هŽŽای وابسŽŽته بŽŽه
آنان از درک آن غافل ماندند به همین خاطر راه به جایی نبردند.
آل احŽŽمد نŽŽیز در تŽŽمامŽŽی بŽŽررسŽŽی هŽŽای مŽŽوشŽŽکافŽŽانŽŽه اش نŽŽه در »غŽŽربزدگŽŽی« و نŽŽه در خŽŽدمŽŽت و
خŽیانŽت روشŽنفکران ،بŽه درک ایŽن نŽکته کŽلیدی نŽائŽل نŽیامŽد کŽه کŽانŽال حŽل تŽضاد اسŽاسŽی ایŽن جŽامŽعه
چیست.
جŽŽالل در »غŽŽربزدگŽŽیاش« وقŽŽتی بŽŽه دمŽŽکراسŽŽی مŽŽیرسŽŽد بŽŽر ایŽŽن بŽŽاور اسŽŽت کŽŽه طŽŽرح دمŽŽکراسŽŽی
در ایŽŽران زودرس اسŽŽت و نŽŽیازمŽŽند بŽŽه مŽŽقدمŽŽاتŽŽی دارد ،آمŽŽوزش دمŽŽکراسŽŽی از مŽŽدارس .و ایŽŽن دیŽŽگر
اوج بی خبری جالل است.
در پروسه رسیدن به درک دمکراسی بود که متفکران مشروطه به موانع دمکراسی رسیدند:
 -۱نهاد استبداد -۲نهاد سنت  -۳استعمار
این دو نهاد قدرتمند دو نماینده قدرتمند داشتند شاه و شیخ.
و بŽرخŽالف تŽصورجŽناح راسŽت سŽنت ،مشŽروطŽه نŽه در صŽدد بŽابŽی کŽردن مŽردم بŽود و نŽه حŽذف نŽهاد
سلطنت .در آن روز این تفکر نه پشتوانه عملی داشت و نه فکری.
بŽŽ Žه هŽŽ Žمین خŽŽ ŽاطŽŽ Žر نخسŽŽ Žتین درخŽŽ ŽواسŽŽ Žت هŽŽ Žا بŽŽ Žه درسŽŽ Žتی حŽŽ Žول دارالŽŽ Žشورا ،عŽŽ ŽدالŽŽ ŽتخŽŽ ŽانŽŽ Žه ،آزادی
مطبوعات و گسترش مدارس بود.
ایŽن درخŽواسŽت هŽا در واقŽع تŽالشŽی بŽود بŽرای تŽبدیŽل ایŽن دو نŽهاد قŽدرتŽمند از مŽوانŽع دمŽکراسŽی بŽه
همگام با دمکراسی.
مŽŽبارزه بŽŽا اسŽŽتعمار در آن روزگŽŽار در رأس درخŽŽواسŽŽت هŽŽای مشŽŽروطŽŽه طŽŽلبان نŽŽبود و ایŽŽن نŽŽبودن
تŽاکŽتیکی درسŽت بŽود بŽرای مŽرحŽله بŽندی انŽقالب .بŽرخŽالف جŽالل کŽه بŽزرگŽتریŽن نŽقدش بŽه روشŽنفکران
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مشروطه در دستور روز قرار ندادن مبارزه با استعمار بود.
ناسیونالیسم قالبی
امŽŽا مشŽŽروطŽŽه بŽŽه آمŽŽاج هŽŽای خŽŽود نŽŽرسŽŽید .بŽŽه دالیŽŽل مŽŽختلف کŽŽه از حŽŽوصŽŽله ایŽŽن بŽŽحث بŽŽیرون اسŽŽت و
بŽخشی از رهŽبران مشŽروطŽه مŽثل تŽقی زاده و مŽلک الŽشعرای بŽهار و دیŽگران بŽه غŽلط مŽقولŽه امŽنیت را
با آزادی یکی گرفتند و در دستور کار امنیت را قرار دادند.
ف ŽŽرا روی ŽŽیدن رض ŽŽاخ ŽŽان از رئ ŽŽیس دی ŽŽوی ŽŽزی ŽŽون ق ŽŽزوی ŽŽن ت ŽŽا س ŽŽردار س ŽŽپه ک ŽŽودت ŽŽا و از آن ŽŽجا پ ŽŽادش ŽŽاه
سلسله پهلوی بر این درک غلط رهبران و روشنفکران مشروطه سوار بود.
امŽنیت کŽه آمŽد آزادی رفŽت .امŽنیتی کŽه بŽه بŽرکŽت تŽفنگ و سŽرنŽیزه قŽزاقŽان آمŽده بŽود .و دمŽکراسŽی
نŽŽیم جŽŽان مشŽŽروطŽŽه کŽŽه مŽŽیتŽŽوانسŽŽت در پŽŽروسŽŽه خŽŽود جŽŽامŽŽعه ای دمŽŽکراتŽŽیک و درفŽŽرجŽŽام دمŽŽکراسŽŽی،
ت ŽŽرق ŽŽی و ع ŽŽدال ŽŽت و م ŽŽدرن ŽŽیته را ب ŽŽیاورد ب ŽŽه زی ŽŽر پ ŽŽای ق ŽŽزاق ŽŽان اف ŽŽتاد .درک آن روز س ŽŽردار س ŽŽپه و دی ŽŽگر
رهبران فکری باشگاه استبداد بر دو محول دور میزد:
 -۱امنیت
 -۲مدرنیته
و ب ŽŽرای ت ŽŽوج ŽŽیه ای ŽŽن م ŽŽدرن ŽŽیته ت ŽŽوت ŽŽال ŽŽیتر ن ŽŽیازم ŽŽند ی ŽŽک ای ŽŽدئ ŽŽول ŽŽوژی ب ŽŽه ع ŽŽنوان روب ŽŽنا ب ŽŽودن ŽŽد .پ ŽŽس ب ŽŽای ŽŽد
ن ŽŽاس ŽŽیون ŽŽال ŽŽیسمی م ŽŽتناس ŽŽب ی ŽŽک ن ŽŽظام ت ŽŽوت ŽŽال ŽŽیتر خ ŽŽلق م ŽŽیش ŽŽد ،ب ŽŽازگش ŽŽت ب ŽŽه زردش ŽŽتی گ ŽŽری و اح ŽŽیای
امŽŽپراتŽŽوری هŽŽخامŽŽنشی مŽŽیتŽŽوانسŽŽت زیŽŽربŽŽنای ایŽŽن ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی بŽŽاشŽŽد .امŽŽا ایŽŽن نŽŽاسŽŽیونŽŽالŽŽیسم بŽŽدون
دمکراسی یک ناسیونالیسم توخالی بود .که بود.
مشکل ما چه بود
اشŽŽتباه هŽŽواداران بŽŽازگشŽŽت بŽŽه دوران پŽŽرشŽŽکوه گŽŽذشŽŽته آن بŽŽود کŽŽه مŽŽیپŽŽنداشŽŽتند بŽŽر بسŽŽتر زرتشŽŽتی
گŽŽری ،امŽŽپراتŽŽوری هŽŽخامŽŽنشی ،اشŽŽکانŽŽی و سŽŽاسŽŽانŽŽی شŽŽکل مŽŽیگŽŽیرنŽŽد .پŽŽس بŽŽه کسŽŽروی و انŽŽدیŽŽشه
های او میدان داده شد.
کسŽروی از یŽک زاویŽه دیŽگر مŽشکل را مŽیدیŽد امŽا هŽمه جŽانŽبه نŽبود .کسŽروی عŽلت عŽقب مŽانŽدگŽی را
مŽشکل فŽرهŽنگی مŽیدیŽد .از هŽمین زاویŽه بŽا عŽرفŽان و شŽعر و بŽا مŽذهŽب و خŽرافŽات مŽخالŽفت مŽیکŽرد.
انŽتقاد جŽالل بŽه کسŽروی درسŽت اسŽت .کسŽروی تŽنها بŽا نŽهاد سŽنت مŽخالŽفت مŽیکŽرد و نŽهاد اسŽتبداد
را رهŽا کŽرده بŽود .ضŽمن آن کŽه زاویŽه نŽقد او نŽیز اشŽکال داشŽت .مŽشکل جŽامŽعه ایŽن نŽبود کŽه اسŽالم
را رهŽا کŽنند ،پŽاک دیŽن و یŽا زرتشŽتی شŽونŽد امŽری کŽه شŽدنŽی نŽبود .مŽشکل جŽامŽعه مŽا گŽزیŽنش مŽیان
ایŽŽن دیŽŽن یŽŽا آن دیŽŽن نŽŽبود .مŽŽشکل گسŽŽترش فŽŽرهŽŽنگ و مŽŽعرفŽŽت و زدودن سŽŽنت از خŽŽرافŽŽات و تŽŽفکرات
غŽیرعŽلمی بŽود .و ایŽن شŽدنŽی نŽبود مŽگر آنکŽه در یŽک جŽامŽعۀ دمŽکرات و یŽک حŽکومŽت مŽلی جŽامŽعه در
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زیŽربŽنا و روبŽنا ،در عŽین و ذهŽن ،در جŽسم و روح پŽابŽهپŽای هŽم رشŽد و تŽوسŽعه یŽابŽند .جŽامŽعه صŽنعتی
شŽود و جŽامŽعۀ صŽنعتی شŽده خŽواه نŽاخŽواه جŽامŽعه ای اسŽت عŽلمی تŽر و مŽعقول تŽر ،کسŽروی از درک
ایŽŽن نŽŽکته غŽŽافŽŽل بŽŽود کŽŽه رفŽŽرم مŽŽذهŽŽبی بŽŽایŽŽد پŽŽابŽŽه پŽŽای رفŽŽرم اجŽŽتماعŽŽی پŽŽیش بŽŽرود .امŽŽا دیŽŽکتاتŽŽوری بŽŽا
بسŽŽنت تŽŽمامŽŽی فŽŽضاهŽŽا جŽŽامŽŽعه را از تحŽŽرک واقŽŽعی تŽŽهی کŽŽرده بŽŽود .و پŽŽایŽŽه هŽŽای مŽŽادی رفŽŽرم کسŽŽروی
در ساخت اقتصادی ضعیف تر از آن بود که بتواند او را در برابر خطرات اجتماعی حفظ کند.
جŽدا از آنکŽه کŽار کسŽروی از انŽتقاد بŽه خŽرافŽه هŽا و بŽیراهŽه هŽای دیŽنی رفŽته رفŽته بŽه دیŽن سŽازی
کŽشیده شŽد .بŽت شŽکنی کŽه خŽود بŽت شŽد .و فŽرامŽوش کŽرد کŽه او در پŽی آن بŽود کŽه دیŽن را از خŽرافŽه
جŽŽدا کŽŽند و آن را بŽŽه عŽŽنوان یŽŽک بŽŽاور خŽŽصوصŽŽی و فŽŽردی بŽŽا مŽŽدرن سŽŽازی جŽŽامŽŽعه هŽŽماهŽŽنگ کŽŽند بŽŽه
هŽرروی کŽلید حŽل مŽدرنŽیته کŽشور نŽه در دسŽت راسŽت نŽوسŽتالŽژیŽک بŽود و نŽه در کŽف پŽیامŽبری مŽورخ بŽه
نام کسروی.
حŽŽ Žالل مŽŽ Žشکالت جŽŽ ŽامŽŽ Žعه ،دمŽŽ ŽکراسŽŽ Žی بŽŽ Žود .و از ایŽŽ Žن سŽŽ Žهم رضŽŽ ŽاشŽŽ Žاه و تŽŽ ŽئوریŽŽ Žسن هŽŽ Žای رژیŽŽ Žم،
کسروی و پورداود غافل بودند.
نمونه های اخیر روشنفکری
جŽالل خŽلیل مŽلکی را بŽه عŽنوان مŽنحصر بŽه فŽردتŽریŽن نŽمونŽه روشŽنفکری چŽهار دهŽۀ گŽذشŽته مŽعرفŽی
مŽیکŽند .ابŽتدا ویŽژگŽی هŽای مŽلکی را بŽرمŽی شŽمارد و بŽعد یŽک سŽؤال مŽیکŽند .ابŽتدا نŽگاه مŽیکŽنیم بŽه
نظر جالل و سؤال او و سپس میپردازیم به خلیل ملکی .نگاه کنیم:
»-۱خŽŽلیل مŽŽلکی نŽŽه تŽŽنها در مŽŽسائŽŽل اجŽŽتماعŽŽی اسŽŽتاد مŽŽشخص مŽŽن بŽŽلکه مŽŽنحصر بŽŽه فŽŽردتŽŽریŽŽن
نمونه روشنفکری است که در ۴۰سال اخیر مدام حی و حاضر بوده است.
-۲گرچه به ظاهر امر ناکامی مداومی هم داشته اما ُبرد اصلی با او بوده است.
-۳ایŽŽ Žن کŽŽ Žه مŽŽ Žلکی نŽŽ Žه شŽŽ Žهید شŽŽ Žده اسŽŽ Žت و نŽŽ Žه بŽŽ Žه قŽŽ Žدرت رسŽŽ Žیده اسŽŽ Žت عŽŽ Žین قŽŽ Žدرت او اسŽŽ Žت و
حŽسناش ،کŽه در مŽیان امŽکان و فŽعل تŽا کŽنون نŽه سŽر خŽود را بŽاخŽته نŽه دل خŽود را .نŽه شŽرایŽط زمŽان
و مŽŽکان را بŽŽرای خŽŽود دشŽŽوار کŽŽرده کŽŽه در تŽŽبعید از ایŽŽن حŽŽوزه جŽŽغرافŽŽیایŽŽی بسŽŽته بŽŽه سŽŽر بŽŽرد یŽŽا در
تŽŽبعید از عŽŽالŽŽم حŽŽیات و بŽŽلکه مŽŽدام روشŽŽنفکرانŽŽه وجŽŽود داشŽŽته و مŽŽدام شŽŽهادت داده ،گŽŽفته و نŽŽوشŽŽته
گŽŽاهŽŽی کŽŽج و اغŽŽلب راسŽŽت .و هŽŽرگŽŽز خŽŽود را در چŽŽالŽŽه بŽŽیکارگŽŽی و تسŽŽلیم دفŽŽن نŽŽکرده و مŽŽیگŽŽویŽŽد اگŽŽر
انتظار معجزه ای هست از تک تک ما است.
-۴آن وقŽŽت درسŽŽت بŽŽه اعŽŽتبار نŽŽه گŽŽفنت مŽŽدام در مŽŽقابŽŽل چŽŽنین مŽŽنظومŽŽه فŽŽکر و عŽŽمل اسŽŽت کŽŽه مŽŽلکی
ب ŽŽرده ،چ ŽŽرا ک ŽŽه ح ŽŽتی پ ŽŽیش از ت ŽŽیتو ب ŽŽا اس ŽŽتال ŽŽینیسم ب ŽŽری ŽŽده و س ŽŽال ه ŽŽا پ ŽŽیش از ک ŽŽنگره بیس ŽŽتم ح ŽŽزب
ک ŽŽمونیس ŽŽت ح ŽŽرف خ ŽŽروش ŽŽجف را زده و م ŽŽدت ه ŽŽا پ ŽŽیش از م ŽŽشاج ŽŽره چ ŽŽین و ش ŽŽوروی از ای ŽŽن واق ŽŽعه
49

جŽبری خŽبر داده بŽه ایŽن طŽریŽق نŽگاه اصŽلی مŽلکی در چŽشم حŽکومŽت و نŽیز در چŽشم روشŽنفکر سŽلب
حیثیت شده معاصر بت شکنی است و بریدن امید از عالم باال است.
-۵مŽŽ Žلکی مŽŽ ŽیگŽŽ ŽویŽŽ Žد زمŽŽ ŽانŽŽ Žه بŽŽ Žت و آیŽŽ Žه و انŽŽ Žتظار و پŽŽ Žیغمبر کŽŽ Žذاب گŽŽ ŽذشŽŽ Žته اسŽŽ Žت .زمŽŽ ŽانŽŽ Žه زمŽŽ ŽانŽŽ Žه
روشŽنفکری اسŽت .زمŽانŽه قŽبول مŽسئولŽیت اسŽت .زمŽانŽه آزادی و اخŽتیار اسŽت .و ایŽن جŽوری اسŽت کŽه
مŽŽلکی بŽŽه عŽŽنوان صŽŽاحŽŽبنŽŽظری در امŽŽور ا جŽŽتماع و سŽŽیاسŽŽت نŽŽه تŽŽنها مŽŽوفŽŽق اسŽŽت بŽŽلکه صŽŽاحŽŽب یŽŽک
مŽŽکتب اسŽŽت .و آنŽŽچه امŽŽروز بŽŽه عŽŽنوان الŽŽفبای سŽŽیاسŽŽی و اجŽŽتماعŽŽی ابŽŽزار کŽŽار مŽŽحافŽŽل روشŽŽنفکری
اسŽŽت در شŽŽناخŽŽت سŽŽوسŽŽیالŽŽیسم و کŽŽمونŽŽیسم و اسŽŽتعمار و اسŽŽتعمار نŽŽو و دنŽŽیای سŽŽوم هŽŽمه را بŽŽار
اول ملکی در آثارش مطرح کرده است.
-۶یکی از این حرف ها بی اعتبار کردن آن حزب و بیان علت شکست هایش بود.
-۷اگر ملکی نبود رهبری جبهه ملی به راستی بازیچه تشکیالت حزب توده میشد.
-۸انشعاب ملکی از حزب توده تنها راه بود برای حفظ عده ای از روشنفکران مملکت
-۹م ŽŽلکی ن ŽŽقطه ان ŽŽعطاف ŽŽی ب ŽŽود ب ŽŽین چ ŽŽپ غ ŽŽیرق ŽŽاب ŽŽل تح ŽŽمل ح ŽŽزب ت ŽŽوده ب ŽŽا م ŽŽیان ŽŽه روی ج ŽŽبهه م ŽŽلی ک ŽŽه
وعده مبارزه با استعمار حزب توده را به عمل مبارزه ضداستعماری جبهۀ ملی متصل میکرد.
-۱۰ملکی مرد عمل بود در چنین حوزهای که در مجموع محکوم به شکست بود.
-۱۱مŽŽلکی را نŽŽمونŽŽه روشŽŽنفکری مŽŽیبŽŽینم بŽŽازمŽŽانŽŽده از نسŽŽل پŽŽیشین کŽŽه نŽŽه تŽŽن بŽŽهرذالŽŽت شŽŽرکŽŽت در
حکومت ها را داد و نه به تسلیم از مقابل صف غارتگران به سکوت گریخته.
یک سؤال
در روزهایی که محاکمه ملکی در جریان است سالهای  ،۱۳۴۴جالل میپرسد:
»چŽŽرا از آن هŽŽمه شŽŽاگŽŽرد سŽŽوسŽŽیالŽŽیسم شŽŽناس کŽŽه مŽŽلکی در ایŽŽن هŽŽمه سŽŽال تŽŽربŽŽیت کŽŽرده کŽŽسی
پای این درس آخر او نیست«.
ملکی روشنفکری تام و تمام
خ ŽŽلیل م ŽŽلکی ت ŽŽبری ŽŽزی ب ŽŽود .در س ŽŽال  ۱۲۸۰هج ŽŽری ش ŽŽمسی ب ŽŽه دن ŽŽیال آم ŽŽد .و در س ŽŽال ۱۳۰۷ب ŽŽرای
تŽŽحصیل شŽŽیمی بŽŽه آملŽŽان رفŽŽت .امŽŽا در آملŽŽان حŽŽادثŽŽه ای او را از تŽŽحصیل بŽŽاز داشŽŽت .مŽŽلکی بŽŽر سŽŽر
مŽرگ یŽک دانŽشجو کŽه تŽحت فŽشار مŽأمŽوریŽن سŽفارت خŽودکŽشی کŽرده بŽود ،درگŽیر شŽد .و هŽمین امŽر
ب ŽŽاع ŽŽث ش ŽŽد ک ŽŽه گ ŽŽماش ŽŽتگان س ŽŽفارت ه ŽŽزی ŽŽنه ت ŽŽحصیلی او را ب ŽŽه ات ŽŽهام ک ŽŽمونیس ŽŽت ب ŽŽودن ق ŽŽطع ک ŽŽنند و
ملکی مجبور شد قبل از اتمام رساله دکترایش به ایران باز گردد.
ملکی در آن سال ها کمونیست نبود.
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ملکی پس از بازگشت به ایران به دانشسرای عالی رفت و معلم شد.
و کŽمی بŽعد بŽه گŽروه ارانŽی کŽه در آملŽان آشŽنایŽی مŽختصری بŽا آن هŽا یŽافŽته بŽود مŽلحق شŽد .و در
دسŽŽتگیریŽŽهای ۱۳۱۶او نŽŽیز دسŽŽتگیر و تŽŽا سŽŽقوط دیŽŽکتاتŽŽوری رضŽŽاشŽŽاه در زنŽŽدان بŽŽود .مŽŽلکی بŽŽعد از
آزادی بŽا کŽمی تŽأخŽیر بŽه حŽزب تŽوده پŽیوسŽت .و در رأس جŽوانŽان حŽزب کŽه بŽه اصŽالح طŽلبان مŽعروف
بودند قرار گرفت.
مŽŽلکی در ایŽŽن سŽŽال هŽŽا از فŽŽعالŽŽین حŽŽزبŽŽی بŽŽود .گŽŽرچŽŽه بŽŽه کŽŽمیته مŽŽرکŽŽزی انŽŽتخاب نشŽŽد ،بŽŽه خŽŽاطŽŽر
دسŽŽ Žته بŽŽ ŽندیهŽŽ Žای دورن حŽŽ Žزب ،ولŽŽ Žی عŽŽ Žضو کŽŽ Žمیسیون تŽŽ Žفتیش حŽŽ Žزب بŽŽ Žود .و سŽŽ Žعی کŽŽ Žرد در حŽŽ Žزب
اص ŽŽالح ŽŽات ŽŽی ب ŽŽکند .و ای ŽŽنک ŽŽار او در ت ŽŽبری ŽŽز ک ŽŽه در اش ŽŽغال روس ه ŽŽا ب ŽŽود م ŽŽقبول واق ŽŽع نش ŽŽد و م ŽŽلکی
مŽؤدبŽانŽه از تŽبریŽز تŽبعید شŽد 2.مŽلکی در جŽریŽان فŽرقŽه دمŽکرات و آن شکسŽت غŽمبار رودروی رهŽبران
ح ŽŽزب ق ŽŽرار گ ŽŽرف ŽŽت .ام ŽŽا ن ŽŽه ره ŽŽبری ح ŽŽزب ت ŽŽوده و ن ŽŽه ره ŽŽبران ح ŽŽزب ک ŽŽمونیس ŽŽت ش ŽŽوروی ح ŽŽرف درس ŽŽت
ملکی را نفهمیدند.
پ ŽŽس ک ŽŽار ب ŽŽه ان ŽŽشعاب ک ŽŽشید .و در س ŽŽال ۱۳۲۶م ŽŽلکی ب ŽŽا ن ŽŽام ح ŽŽزب س ŽŽوس ŽŽیالیس ŽŽت ت ŽŽوده ای ŽŽران از
حزب توده جدا شد.
مŽŽلکی انŽŽتظار داشŽŽت کŽŽه شŽŽوروی مŽŽسئله در ایŽŽن انŽŽشعاب بŽŽی طŽŽرفŽŽی خŽŽود را حŽŽفظ کŽŽند .امŽŽا ایŽŽن
تŽصور خŽطایŽی بŽود .و رادیŽو مŽسکو انŽشعاب را خŽائŽنانŽه خŽوانŽد و مŽلکی بŽه اتŽفاق آرا جŽز احŽمد آرام
ضŽمن اعŽالم انŽصراف ،حŽزب را منحŽل کŽردنŽد .هŽر چŽند بŽه قŽول جŽالل انŽشعاب درسŽت بŽود انŽصراف
کار به غایت غلطی بود.
انŽشعاب کŽار جŽمعی بŽود .بŽیش از۱۰۳نŽفر از فŽعالŽین حŽزبŽی ،امŽا بŽه نŽام مŽلکی تŽمام شŽد .چŽرا کŽه
شاخص ترین آنها ملکی بود .پس تمامی لعن و تفکیرها نصیب ملکی شد.
م ŽŽلکی ت ŽŽا اواس ŽŽط س ŽŽال ۱۳۲۹در ان ŽŽزوا ب ŽŽه س ŽŽر ب ŽŽرد .و در ه ŽŽمین س ŽŽال آل اح ŽŽمد واس ŽŽطه ش ŽŽد و
مŽŽلکی را بŽŽه روزنŽŽامŽŽه شŽŽاهŽŽد بŽŽرد کŽŽه روزنŽŽامŽŽه دکŽŽتر مŽŽظفر بŽŽقایŽŽی بŽŽود .مŽŽرد شŽŽماره  ۳نŽŽهضت مŽŽلی.
مŽلکی بŽقایŽی را مŽتقاعŽد کŽرد و مŽقالŽه دفŽاع از مŽلی شŽدن نŽفت مŽلی در روزنŽامŽه شŽاهŽد بŽیرون آمŽد .و
م ŽŽلکی ش ŽŽد م ŽŽرد اول روزن ŽŽام ŽŽه ش ŽŽاه ŽŽد .و س ŽŽال ب ŽŽعد ح ŽŽزب زح ŽŽمتکشان درس ŽŽت ش ŽŽد ب ŽŽه ه ŽŽمت م ŽŽلکی و
بŽقایŽی .و ایŽن حŽزب تŽام و تŽمام در خŽدمŽت نŽهضت مŽلی بŽود ،و در کŽنار آن مŽبارزات قŽلمی داشŽت بŽا
حزب توده.
بŽا قŽیام تŽیر ۱۳۳۱کŽه بŽهانŽه آن اسŽتعفای مŽصدق و روی کŽار آمŽدن قŽوام بŽود در حŽزب زحŽمتکشان
انŽشعابŽی صŽورت گŽرفŽت .از هŽمین تŽاریŽخ اسŽت کŽه بŽقایŽی سŽهم خŽود را از نŽهضت مŽلی جŽدا کŽرد و
 .2زندگی ملکی را به شرح تمام در کتاب )بایدها و نبایدهای ملکی نوشته ام(.
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به صف دشمنان دکتر مصدق میپیوندد.
مŽŽلکی در ایŽŽن سŽŽال هŽŽا تŽŽا کŽŽودتŽŽا نŽŽیروی سŽŽوم و حŽŽزب سŽŽوسŽŽیالیسŽŽت را پŽŽی ریŽŽزی مŽŽیکŽŽند .و در
نŽزدیŽکی هŽای کŽودتŽا مŽالقŽاتŽی بŽا شŽاه مŽیکŽند تŽا شŽایŽد شŽاه و مŽصدق را بŽه هŽم نŽزدیŽک کŽند کŽه ایŽن
کŽار شŽدنŽی نŽبود .بŽه خŽاطŽر آن کŽه مŽنافŽع دولŽت هŽای بŽزرگ امŽریŽکا و انŽگلیس در مŽیانŽه بŽود .و هŽمین
مالقات بعدها زمینه انشعاب در حزب ملکی میشود.
بŽŽا کŽŽودتŽŽا مŽŽلکی بŽŽه زنŽŽدان مŽŽی رود .و مŽŽدتŽŽی بŽŽعد در سŽŽالهŽŽای ۱۳۳۳-۳۴آزاد مŽŽیشŽŽود و نشŽŽریŽŽه
ای دایر می کند و محفلی را در اطراف آن شکل می دهد.
ایŽن کŽار بŽا رضŽایŽت ضŽمنی فŽرمŽانŽداری نŽظامŽی صŽورت مŽی گŽیرد .بŽرای حŽکومŽت فŽعالŽیت مŽلکی و
ه ŽŽواداران او دو ف ŽŽای ŽŽده داش ŽŽت ،نخس ŽŽت آن ک ŽŽه ح ŽŽکوم ŽŽت م ŽŽی ت ŽŽوانس ŽŽت م ŽŽان ŽŽور ب ŽŽده ŽŽد ک ŽŽه م ŽŽخال ŽŽفین او
فŽعالŽیت سŽیاسŽی مŽی کŽنند و آنهŽایŽی کŽه سŽرکŽوب مŽیشŽونŽد بŽرانŽدازنŽد نŽه مŽخالŽفین سŽیاسŽی .دوم آن
کŽه مŽلکی مŽی تŽوانسŽت کŽارزاری ایŽدئŽولŽوژیŽک را بŽرعŽلیه حŽزب تŽوده دامŽن بŽزنŽد .بŽه هŽمین خŽاطŽر اسŽت
ک ŽŽه در س ŽŽال ۱۳۴۴ک ŽŽه م ŽŽلکی دس ŽŽتگیر ش ŽŽد دادس ŽŽتان ارت ŽŽش خ ŽŽطاب ب ŽŽه م ŽŽلکی گ ŽŽفت» :آق ŽŽای م ŽŽلکی
دیگر به وجود شما احتیاجی نیست«.
رژی ŽŽم ک ŽŽودت ŽŽا دی ŽŽگر در س ŽŽال ŽŽهای  ۱۳۴۴ب ŽŽه ب ŽŽعد ن ŽŽیازی ب ŽŽه اپ ŽŽوزی ŽŽسیون ق ŽŽان ŽŽون ŽŽی ن ŽŽداش ŽŽت .و در پ ŽŽی
بسنت تمامی درزها و سوراخ های حکومت بود.
از س ŽŽال ۱۳۳۴ت ŽŽا ۱۳۳۹ف ŽŽضای ج ŽŽام ŽŽعه ف ŽŽضای ارع ŽŽاب و س ŽŽرک ŽŽوب گ ŽŽروهه ŽŽا و اح ŽŽزاب س ŽŽیاس ŽŽی
اس ŽŽت ب ŽŽا ب ŽŽاز ش ŽŽدن ف ŽŽضای نس ŽŽبی در س ŽŽال ŽŽهای  ،۱۳۳۹-۴۲م ŽŽلکی ب ŽŽین ش ŽŽاه و ج ŽŽبهۀ م ŽŽلی واس ŽŽطه
مŽŽیشŽŽود تŽŽا ایŽŽن دو را بŽŽه هŽŽم نŽŽزدیŽŽک کŽŽند .امŽŽا جŽŽبهۀ مŽŽلی نŽŽمیپŽŽذیŽŽرد و کŽŽار بŽŽه انŽŽقالب سŽŽفید مŽŽنتهی
مŽŽیشŽŽود و شŽŽاه امŽŽینی نخسŽŽت وزیŽŽری و جŽŽبهه مŽŽلی را از صŽŽحنه سŽŽیاسŽŽت دور مŽŽیکŽŽند .و کŽŽار بŽŽه
درگیری با روحانیت میکشد.
مŽŽلکی در ایŽŽن سŽŽال هŽŽا سŽŽعی مŽŽیکŽŽند مŽŽبانŽŽی حŽŽزب سŽŽوسŽŽیالیسŽŽت را جŽŽا بŽŽیندازد .اپŽŽوزیŽŽسیونŽŽی
قŽŽانŽŽونŽŽی کŽŽه تŽŽالش مŽŽیکŽŽند رژیŽŽم را بŽŽه سŽŽوی رفŽŽرم هŽŽای اجŽŽتماعŽŽی سŽŽوق دهŽŽد .ایŽŽن تŽŽالش از سŽŽوی
حŽزب تŽوده بŽه عŽنوان هŽمکاری مŽلکی بŽا رژیŽم تŽبلیغ مŽیشŽود و از سŽوی جŽبهۀ مŽلی نŽیز مŽورد پŽذیŽرش
ق ŽŽرار ن ŽŽمی گ ŽŽیرد .م ŽŽلکی در آس ŽŽتان ŽŽه ت ŽŽشکیل ج ŽŽبهۀ م ŽŽلی دوم از ح ŽŽداق ŽŽل م ŽŽحبوب ŽŽیت ب ŽŽرخ ŽŽوردار اس ŽŽت
بŽŽهگŽŽونŽŽهای کŽŽه او را بŽŽه رهŽŽبری جŽŽبهۀ مŽŽلی دوم راه نŽŽمی دهŽŽند .و او در نŽŽامŽŽه اش بŽŽه دکŽŽتر مŽŽصدق از
اینکار به شدت انتقاد میکند.
بŽŽعد از درگŽŽیری روحŽŽانŽŽیت بŽŽا رژیŽŽم و سŽŽرکŽŽوب قŽŽیام ۱۵خŽŽرداد بŽŽه عŽŽلت حŽŽمایŽŽت مŽŽلکی از ایŽŽن قŽŽیام
حŽزب سŽوسŽیالیسŽت زیŽر ضŽرب مŽیرود .و در دسŽتور کŽار رژیŽم حŽذف حŽزب قŽرار داده مŽیشŽود بŽعد
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از ی ŽŽکپ ŽŽارچ ŽŽه ش ŽŽدن ح ŽŽاک ŽŽمیت در درون و بس ŽŽنت ف ŽŽضاه ŽŽای ت ŽŽنفسی ج ŽŽام ŽŽعه ،رژی ŽŽم خ ŽŽود را آم ŽŽاده
مŽیکŽرد تŽا دیŽکتاتŽوری مŽطلق را در هŽمۀ عŽرصŽه هŽا حŽاکŽم کŽند .پŽس بŽه زودی بŽه سŽراغ مŽلکی رفŽتند و
او با دو نفر از فعالین حزب را دستگیر و محاکمه کردند.
در مŽحاکŽمه از آن هŽمه شŽاگŽرد و هŽوادار و مŽریŽد خŽبری نیسŽت و جŽالل از خŽود مŽیپŽرسŽد چŽرا .و
مŽلت را در تŽرس ،و جŽا زدن روشŽنفکران مŽیدانŽد .بŽخش هŽایŽی از واقŽعیت را جŽالل مŽیگŽویŽد ،بŽخش
هŽای دیŽگر را نŽمی گŽویŽد و یŽا شŽایŽد هŽم نŽمیبŽیند .نŽگاه کŽنیم بŽه مŽدافŽعات مŽلکی در دادگŽاه ،کŽه جŽالل
مŽیگŽویŽد رژیŽم بŽخش سŽانŽسور شŽده آنŽرا چŽاپ کŽرد .امŽا هŽمین دفŽاع بŽاعŽث واکŽنشهŽای بŽدی نسŽبت
بŽŽه مŽŽلکی شŽŽد .مŽŽلکی در دادگŽŽاه هŽŽمچنان مŽŽوضŽŽع سŽŽابŽŽق اش را ادامŽŽه داد .و وجŽŽود اعŽŽلیحضرت را
ب ŽŽ Žرای ک ŽŽ Žشور ض ŽŽ Žروری م ŽŽ Žیدانس ŽŽ Žت و آنگ ŽŽ Žون ŽŽ Žه ن ŽŽ Žشان داد ک ŽŽ Žه ع ŽŽ Žدهای م ŽŽ Žیخ ŽŽ Žواه ŽŽ Žند او را در ن ŽŽ Žزد
اعلیحضرت بد جلوه دهند.
مŽلکی حŽتی بŽعد از آزادی از زنŽدان در بŽرابŽر جŽناح چŽپ حŽزب کŽه مŽعتقد بŽه مŽشی رادیŽکال تŽر در
بŽرابŽر رژیŽم بŽود بŽر هŽمان مŽوضŽع اپŽوزیŽسیون پŽای فشŽرد .و بŽر ایŽن بŽاور بŽود کŽه بŽایŽد از جŽناح مŽترقŽی
حکومت دفاع کرد.
ملکی در سال  ۱۳۴۸در تنهایی و در غرب مرد.
ویژگی های ملکی
بŽŽا مŽŽروری کŽŽوتŽŽاه از زنŽŽدگŽŽی مŽŽلکی خŽŽواسŽŽتم شŽŽمایŽŽی کŽŽلی از زنŽŽدگŽŽی مŽŽلکی نŽŽشان دهŽŽم .و بŽŽگویŽŽم کŽŽه
تام و تمام بودن ملکی بهعنوان یک روشنفکر به معنای بیخطا بودن ملکی نیست.
مŽن نŽیز چŽون جŽالل بŽر ایŽن بŽاورم کŽه عŽلیرغŽم ظŽاهŽر نŽاکŽام زنŽدگŽی مŽلکی ،بŽرد اصŽلی بŽا مŽلکی بŽوده
است .چه در قضیه حزب توده و شوروی ،چه در قضیه شاه و دکتر بقایی.
پراگماتیسم ملکی
مŽŽن بŽŽرخŽŽالف جŽŽالل و دکŽŽتر کŽŽاتŽŽوزیŽŽان )دو شŽŽاگŽŽر و مŽŽریŽŽد مŽŽلکی( بŽŽر ایŽŽن بŽŽاور نیسŽŽتم کŽŽه مŽŽلکی یŽŽک
ایŽŽدئŽŽالŽŽیسم بŽŽه تŽŽمام مŽŽعنا بŽŽود .بŽŽلکه مŽŽلکی یŽŽک پŽŽراگŽŽماتŽŽیسم بŽŽه تŽŽمام مŽŽعنا بŽŽود .و بŽŽه نŽŽظر مŽŽن بŽŽزرگŽŽی
ملکی در همین پراگماتیسم او است.
م ŽŽلکی م ŽŽیت ŽŽوانس ŽŽت ارت ŽŽدک ŽŽس ب ŽŽاش ŽŽد .و ح ŽŽاال ب ŽŽه ع ŽŽنوان ی ŽŽک ش ŽŽهید ی ŽŽا ی ŽŽک ت ŽŽبعیدی ب ŽŽرای خ ŽŽود در
حŽŽافŽŽظه جŽŽنبش سŽŽیاسŽŽی ایŽŽران جŽŽایŽŽی و نŽŽامŽŽی داشŽŽته بŽŽاشŽŽد .بŽŽرای مŽŽلکی کŽŽافŽŽی بŽŽود چŽŽه در قŽŽضیه
ان ŽŽشعاب  ۱۳۲۶و چ ŽŽه در ق ŽŽضیه م ŽŽلی ش ŽŽدن ن ŽŽفت ،ب ŽŽه گ ŽŽوش ŽŽه ای ب ŽŽرود و ب ŽŽگذارد ت ŽŽا ت ŽŽاری ŽŽخ در م ŽŽورد
صŽŽحت نŽŽظرات او قŽŽضاوت کŽŽند .امŽŽا مŽŽلکی هŽŽمان طŽŽور کŽŽه جŽŽالل مŽŽیگŽŽویŽŽد و بŽŽه درسŽŽتی مŽŽیگŽŽویŽŽد بŽŽه
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عŽŽنوان یŽŽک روشŽŽنفکر حŽŽی و حŽŽاضŽŽر در صŽŽحنه بŽŽود و تŽŽالش کŽŽرد بŽŽین شŽŽاه ،حŽŽزب تŽŽوده و جŽŽبهه مŽŽلی
نŽقطه مŽیانŽی بŽجویŽد و بŽا کŽمتریŽن هŽزیŽنه جŽامŽعه را بŽه سŽمت فŽالح و صŽالح رهŽبری کŽند .ایŽن را هŽنر
سیاست میگویند .یک نوع بازی به غایت پیچیده و پرخطر .و ملکی مرد کارهای پرخطر بود.
علت شکست چه بود
»-۱بŽه شŽعارهŽای وارداتŽی فŽرنŽگ دلŽخوش کŽردن و الŽگوی اصŽالح اجŽتماعŽی را درایŽران طŽبق فŽرمŽودۀ
حکمای فرنگی تهیه کردن چه عاقبتی جز این میتوانسته است داشت.
-۲همۀ شعارهای وارداتی چنین سرنوشت هایی را داشته است.
-۳آن که قانون اساسی مملکت را از فرانسه ترجمه میکرد تا آنکه منافع ملی را به خاطر
بین امللل کمونیسم فدا میکرد همه سروته یک کرباسند.
-۴تŽŽمام آثŽŽار مŽŽیرزا آقŽŽاخŽŽان کŽŽرمŽŽانŽŽی پŽŽس از نŽŽزدیŽŽک بŽŽه صŽŽد سŽŽال هŽŽنوز منتشŽŽر نشŽŽده اسŽŽت طŽŽالŽŽب
اوف و آخŽŽونŽŽدزاده آنŽŽقدر غŽŽیرمŽŽعهود بŽŽودنŽŽد کŽŽه مŽŽرد عŽŽادی هŽŽنوز نŽŽمیشŽŽناسŽŽدشŽŽان ،کسŽŽروی در مŽŽورد
مŽŽذهŽŽب چŽŽنان تŽŽندروی کŽŽرد کŽŽه در دادگŽŽاه کشŽŽتندش ،حŽŽزب تŽŽوده و پŽŽیشه وری چŽŽنان تŽŽاواریŽŽش بŽŽازی
درآوردنŽŽد کŽŽه خŽŽود روس هŽŽا تحŽŽمل حŽŽمایŽŽت شŽŽان را از دسŽŽت دادنŽŽد .جŽŽبهۀ مŽŽلی چŽŽنان دور از عŽŽالŽŽم
واقع ماند و به قول ملکی فریفته عوام و مردم کوچه بازار شد که خود بدل بهآرزویی شد.
خ ŽŽمینی ب ŽŽه ع ŽŽنوان آی ŽŽت ال ŽŽه چ ŽŽنان ت ŽŽند رف ŽŽت ک ŽŽه ش ŽŽرای ŽŽط ح ŽŽضور در م ŽŽملکت را ب ŽŽرای خ ŽŽود دش ŽŽوار
کرد«.
تحلیل فلهای
مŽŽعروف اسŽŽت کŽŽه مŽŽیگŽŽویŽŽند دیŽŽالŽŽکتیک هŽŽر پŽŽدیŽŽده را بŽŽایŽŽد درون خŽŽود آن پŽŽدیŽŽده ُجسŽŽتوجŽŽو کŽŽرد ،بŽŽه
س ŽŽخنی دی ŽŽگر ی ŽŽعنی آنک ŽŽه ه ŽŽر پ ŽŽدی ŽŽده را ب ŽŽای ŽŽد ب ŽŽه ش ŽŽکل ک ŽŽنکرت تح ŽŽلیل ک ŽŽرد و دی ŽŽد ،ف ŽŽراز و ف ŽŽرود آن
پدیده را و علت آن فراز و فرود را.
ایŽنکŽه بŽگویŽیم هŽمۀ شŽعارهŽا و الŽگوهŽای وارداتŽی مŽحکوم بŽه شکسŽت اسŽت مشŽت در تŽاریŽکی زدن
اسŽŽت و راه بŽŽه جŽŽایŽŽی نŽŽمیبŽŽرد ،بŽŽایŽŽد مŽŽشخص گŽŽفت کŽŽدام شŽŽعار و الŽŽگو وارداتŽŽی بŽŽوده اسŽŽت و بŽŽعد
ثŽŽابŽŽت کŽŽرد کŽŽه مŽŽحکوم بŽŽه شکسŽŽت اسŽŽت .کŽŽدام تجŽŽربŽŽه تŽŽاریŽŽخی اسŽŽت کŽŽه ثŽŽابŽŽت مŽŽیکŽŽند هŽŽر شŽŽعار و
الگوی وارداتی به شکل مطلق محکوم به شکست است این یک نکته.
نŽکته دوم هŽم عŽرض گŽذاشŽنت جŽریŽان هŽا و شŽخصیت هŽایŽی کŽه در یŽک سŽو و یŽک راسŽتا نیسŽتند و
هر کدام را باید به شکل مشخص بررسی کرد و علت شکست یا پیروزی شان را دید.
کشŽنت کسŽروی در دادگŽاه چŽه ربŽطی دارد بŽه تŽاواریŽش بŽازی حŽزب تŽوده و فŽرقŽه دمŽکرات و یŽا چŽپ
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روی آیت اله خمینی.
امŽŽا بŽŽرگŽŽردیŽŽم بŽŽه ایŽŽن حŽŽکم کŽŽه الŽŽگوهŽŽا و شŽŽعارهŽŽای وارداتŽŽی مŽŽحکوم بŽŽه شکسŽŽت انŽŽد .احŽŽکام کŽŽلی
مŽیتŽوانŽد هŽمیشه بŽه یŽک پŽارادوکŽس تŽبدیŽل شŽود یŽعنی هŽم قŽابŽل اثŽبات اسŽت و هŽم قŽابŽل رد .اشŽکال
قŽŽ Žضیه در هŽŽ Žمان کŽŽ Žل بŽŽ Žودن اسŽŽ Žت امŽŽ Žا اگŽŽ Žر بŽŽ Žه شŽŽ Žکل کŽŽ Žنکرت صŽŽ Žحبت کŽŽ Žنیم و بŽŽ Žبینیم کŽŽ Žدام شŽŽ Žعار
وارداتی بوده است و علت شکست آن چه بوده است آن وقت میتوان به قضاوتی دقیق رسید.
نخس ŽŽتین ال ŽŽگوی واردات ŽŽی ره ŽŽبران مش ŽŽروط ŽŽه ن ŽŽوش ŽŽنت ق ŽŽان ŽŽون اس ŽŽاس ŽŽی از روی ق ŽŽان ŽŽون اس ŽŽاس ŽŽی
فŽرانŽسه اسŽت خŽب بŽایŽد بŽه شŽکل مŽشخص در مŽورد قŽانŽون اسŽاسŽی صŽحبت کŽنیم و بŽبینیم کŽدام بŽند
از مŽŽواد قŽŽانŽŽون اسŽŽاسŽŽی غŽŽلط بŽŽوده اسŽŽت .و اشŽŽکال آن در عŽŽدم انŽŽطباق شŽŽرایŽŽط فŽŽرانŽŽسه بŽŽر شŽŽرایŽŽط
ایŽŽران بŽŽوده اسŽŽت و یŽŽا آزادی ،بŽŽرابŽŽری ،قŽŽانŽŽون ،عŽŽدالŽŽتخوانŽŽه و دارالŽŽشورا کŽŽه بŽŽه تŽŽمامŽŽی شŽŽعارهŽŽای
وارداتی بوده اند.
خŽب بŽایŽد دیŽد پŽدران نŽامŽبردار مŽا چŽرا بŽرای نŽوشŽنت قŽانŽون اسŽاسŽی زحŽمت تŽرجŽمه قŽانŽون اسŽاسŽی
فŽŽرانŽŽسه را بŽŽه خŽŽود دادنŽŽد .چŽŽرا دسŽŽت در گŽŽنجینه غŽŽنی ادبŽŽیات سŽŽیاسŽŽی ایŽŽران نŽŽبردنŽŽد و اصŽŽول یŽŽک
جامعه مدرن دمکراتیک را بیرون نکشیدند.
از قŽŽاجŽŽار و زنŽŽدیŽŽه و افŽŽشاریŽŽه مŽŽیگŽŽذریŽŽم و بŽŽه صŽŽفویŽŽه مŽŽیرسŽŽیم کŽŽه پŽŽراقŽŽتدارتŽŽریŽŽن حŽŽکومŽŽت ایŽŽران
بŽŽوده اسŽŽت در پŽŽنج قŽŽرن گŽŽذشŽŽته .حŽŽاصŽŽل آن هŽŽمه اُلŽŽدرم بŽŽلدرم هŽŽا چŽŽه بŽŽوده اسŽŽت .مŽŽا در ایŽŽن دوران
ط ŽŽوالن ŽŽی و پ ŽŽرش ŽŽکوه ص ŽŽفوی ت ŽŽول ŽŽیدات ف ŽŽره ŽŽنگی و ف ŽŽلسفی و س ŽŽیاس ŽŽی م ŽŽان چ ŽŽه ب ŽŽوده اس ŽŽت ه ŽŽیچ .ب ŽŽه
راسŽتی هŽیچ ،یŽک اثŽر چŽند صŽفحه ای در کŽالŽیبر جŽهانŽی نŽداشŽته ایŽم .و بŽعد هŽم کŽه حŽمله افŽاغŽنه را
داریم و جنگهای داخلی نادر و زند و آدمکشی های آن اخته دیوانه را.
و ن ŽŽاگ ŽŽهان ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه را داری ŽŽم .ب ŽŽا ان ŽŽبان ŽŽی ت ŽŽهی از م ŽŽعرف ŽŽت .و م ŽŽعترض ŽŽیم ک ŽŽه چ ŽŽرا ق ŽŽان ŽŽون
اس ŽŽاس ŽŽی ف ŽŽران ŽŽسه را ت ŽŽرج ŽŽمه ک ŽŽردن ŽŽد .خ ŽŽب روش ŽŽن ب ŽŽود چ ŽŽون ن ŽŽه الک را داش ŽŽتیم و ن ŽŽه ول ŽŽتر و روس ŽŽو و
م ŽŽنتسکیو را ب ŽŽگذری ŽŽم از ای ŽŽن ک ŽŽه اش ŽŽکال ب ŽŽه ط ŽŽور ک ŽŽل در ت ŽŽرج ŽŽمه ق ŽŽان ŽŽون اس ŽŽاس ŽŽی ن ŽŽبود ،اش ŽŽکال در
ب ŽŽرآی ŽŽند ن ŽŽیروه ŽŽای ŽŽی ب ŽŽود ک ŽŽه در آن روزگ ŽŽار در مج ŽŽلس اول ج ŽŽمع ش ŽŽدن ŽŽد و اج ŽŽازه ن ŽŽدادن ŽŽد ق ŽŽان ŽŽون ŽŽی ب ŽŽه
تŽمامŽی دمŽکراتŽیک وضŽع شŽود .مجŽلسی بŽرآمŽده از اشŽراف و فŽئودال هŽا و کŽمپرادورهŽا و تŽجار بŽازار
و کسŽبه مŽیانŽه حŽال بŽه زعŽامŽت روحŽانŽیون در حŽالŽیکه نŽمایŽندگŽان واقŽعی فŽقرای شهŽری ،کسŽبه جŽزء،
دهŽقانŽان و نŽیروهŽای بŽه واقŽع انŽقالبŽی و دمŽکراتŽیک نŽتوانسŽتند بŽه آن راه یŽابŽند ،جŽز ایŽن نŽمی تŽوانسŽت
نوشته شود پس اشکال در ترجمه قانون نبود .اشکال در جای دیگری بود.
جŽŽز ایŽŽن قŽŽانŽŽون اسŽŽاسŽŽی در آن روزگŽŽار بŽŽا تŽŽمامŽŽی ضŽŽعف هŽŽا و نŽŽقص هŽŽایŽŽش دسŽŽتاورد بŽŽزرگŽŽی
بŽرای مŽردم مŽا بŽود .اگŽر دیŽکتاتŽوری  ۲۰سŽالŽه پهŽلوی اول و۳۷سŽالŽه پهŽلوی دوم از راه نŽمی رسŽید مŽا
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با همان قانون اساسی ترجمه از فرنگ به یک حکومت معقول میرسیدیم.
اگ ŽŽر پ ŽŽدران م ŽŽا در ب ŽŽررس ŽŽی ه ŽŽای ŽŽشان ب ŽŽه ای ŽŽن ن ŽŽتیجه رس ŽŽیدن ŽŽد ک ŽŽه ع ŽŽلت پیش ŽŽرف ŽŽت غ ŽŽرب در ح ŽŽکوم ŽŽت
دم ŽŽکرات ŽŽیک و آزادی ه ŽŽای ف ŽŽردی و اج ŽŽتماع ŽŽی اس ŽŽت .پ ŽŽس س ŽŽعی ک ŽŽردن ŽŽد ای ŽŽن ال ŽŽگو را وارد ک ŽŽنند ای ŽŽن
ضعف آن ها نبود .این را میگویند تعامل اندیشه های بشری.
اشŽکال در وارداتŽی بŽودن آن الŽگوهŽا نŽبود .اشŽکال در ضŽعف مŽا در انŽطباق و اجŽرای آن الŽگوهŽا
بŽود و ایŽن ضŽعف هŽم بŽخشی از عŽلل شکسŽت مŽا بŽود .مŽا هŽمیشه در مŽقابŽل خŽود نŽیروهŽای قŽدرتŽمند و
واپŽس گŽرا داشŽته ایŽم کŽه مŽمانŽعت کŽرده انŽد از هŽر نŽوع تŽحولŽی و در کŽنار آن هŽا اسŽتعمار را داشŽته
ایم که یار و یاور آنها و دشمن خونی ما بوده اند.
و جŽŽز نŽŽیروهŽŽای سŽŽدکŽŽننده تŽŽحول مŽŽا مŽŽدام در زمŽŽینی بŽŽی آب و عŽŽلف دانŽŽه کŽŽاشŽŽته ایŽŽم .فŽŽقر و فŽŽاقŽŽه
ف ŽŽره ŽŽنگی و م ŽŽردم ŽŽی در اوج ب ŽŽی خ ŽŽبری ن ŽŽگاه داش ŽŽته ش ŽŽده ،ب ŽŽه ه ŽŽمین خ ŽŽاط ŽŽر ح ŽŽرف ه ŽŽای درس ŽŽت م ŽŽا
ناشنیده ماند و آن نیروها موفق شوند صدای ما را خفه کنند و به آن انگ وارداتی بودن بزنند.
فرصت داده نشد
و ایŽن کŽه آثŽار کŽرمŽانŽی منتشŽر نشŽده اسŽت و طŽالŽب اوف و آخŽونŽدزاده غŽیرمŽعهودنŽد .بŽایŽد دیŽد کŽه
به انقالب فرصت داده شد .کرمانی را که در تبریز گردن زدند و طالب اوف هم که تکفیر شد.
اش ŽŽراف ŽŽیت و ب ŽŽورژوازی و ف ŽŽئودال ه ŽŽای ب ŽŽی ک ŽŽفای ŽŽت و خ ŽŽرف ŽŽتی ک ŽŽه ق ŽŽدرت را ق ŽŽبضه ک ŽŽرده ب ŽŽودن ŽŽد از
ضŽŽرورت تŽŽحول غŽŽافŽŽل بŽŽودنŽŽد .و نŽŽیروی سŽŽازمŽŽان یŽŽافŽŽته انŽŽقالب آنŽŽقدر تŽŽوان نŽŽداشŽŽت کŽŽه دسŽŽت بŽŽه یŽŽک
جŽراحŽی وسŽیع بŽزنŽد .اشŽرافŽیت و فŽئودال هŽا را بŽه کŽنار بŽزنŽد و خŽود زمŽام انŽقالب را بŽه دسŽت گŽیرد و
انقالب را به فرجام نهانی اش نزدیک کنند.
بŽŽه هŽŽمین خŽŽاطŽŽر بŽŽود کŽŽه غŽŽاصŽŽبان انŽŽقالب تŽŽن دادنŽŽد بŽŽه امŽŽنیت قŽŽزاقŽŽی و دمŽŽکراسŽŽی مشŽŽروطŽŽه را
فŽدای امŽنیت سŽردار سŽپه کŽردنŽد .در ایŽن بŽدفŽهمی هŽا و کŽج فŽهمی هŽا ،نŽبود شŽعور تŽاریŽخی هŽم بŽود.
و ه ŽŽم ض ŽŽعف و ب ŽŽی ک ŽŽفای ŽŽتی ب ŽŽه ق ŽŽدرت رس ŽŽیدگ ŽŽان .ب ŽŽه ه ŽŽمین خ ŽŽاط ŽŽر ب ŽŽود ک ŽŽه ق ŽŽزاق ŽŽان ب ŽŽردن ŽŽد و ان ŽŽقالب
بŽŽاخŽŽت .بŽŽعد از شهŽŽریŽŽور  ۲۰هŽŽم مŽŽا بŽŽا هŽŽمان نŽŽیروهŽŽا روبŽŽه رویŽŽیم .ارتŽŽجاع و اسŽŽتعمار در یŽŽک سŽŽو و
نیروی بی سازمان و بیپشتوانه فرهنگی از انقالب ،تحول و مدرنیته در یک سو.
امŽا کسŽروی چŽه؟ آیŽا کسŽروی داشŽت »لŽوتŽربŽازی« بŽه قŽول آل احŽمد در مŽیآورد .آیŽا کسŽروی نŽیز
بŽŽ Žه دنŽŽ Žبال تŽŽ Žقلید از فŽŽ ŽرنŽŽ Žگی هŽŽ Žا بŽŽ Žود .یŽŽ Žا آنŽŽ Žکه رفŽŽ Žرم مŽŽ ŽذهŽŽ Žبی را کŽŽ Žلید گŽŽ ŽشایŽŽ Žش دردهŽŽ Žای جŽŽ ŽامŽŽ Žعه
مŽیدانسŽت .و اگŽر کشŽته شŽد اشŽکالŽش در لŽوتŽربŽازی او نŽبود .اشŽکال را بŽایŽد در سŽاخŽت اقŽتصادی
جستوجو کرد.
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اما حزب توده و فرقه دمکرات چه؟ شعار حزب توده چه بود؛ نان ،مسکن ،فرهنگ.
کŽŽجای ایŽŽن شŽŽعار وارداتŽŽی اسŽŽت .بŽŽه ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی حŽŽزب تŽŽوده کŽŽه جŽŽالل آنŽŽرا ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی دسŽŽت دوم
میداند بعدا ً میرسیم.
ف ŽŽرق ŽŽه دم ŽŽکرات ی ŽŽا ب ŽŽه ق ŽŽول ج ŽŽالل »دم ŽŽکرات ف ŽŽرق ŽŽه س ŽŽی« چ ŽŽه م ŽŽیخ ŽŽواس ŽŽت؛ انج ŽŽمن ه ŽŽای ای ŽŽال ŽŽتی و
والیتی و حرف زدن و درس خواندن به زبان مادری.
کŽجای ایŽن شŽعارهŽا وارداتŽی اسŽت .و اگŽر وارداتŽی هŽم بŽاشŽد عŽیب اش کŽجا اسŽت .دخŽالŽت مŽردم
در پŽروسŽه هŽای اجŽتماعŽی در قŽالŽب انجŽمن هŽای ایŽالŽتی و والیŽتی مŽصوبŽه قŽانŽون اسŽاسŽی مشŽروطŽه
سŽŽخن گŽŽفنت و درس خŽŽوانŽŽدن بŽŽه زبŽŽان تŽŽرکŽŽی چŽŽه سŽŽدی در مŽŽقابŽŽل پیشŽŽرفŽŽت و مŽŽدرن سŽŽازی کŽŽشور
داشت.
و اگ ŽŽر ح ŽŽزب ت ŽŽوده و ف ŽŽرق ŽŽه دم ŽŽکرات شکس ŽŽت خ ŽŽوردن ŽŽد ،ت ŽŽاواری ŽŽش ب ŽŽازی آنه ŽŽا ع ŽŽلت ن ŽŽبود .ف ŽŽرق ŽŽه
دمŽŽکرات قŽŽربŽŽان سŽŽوداگŽŽری حŽŽقیرانŽŽه روس هŽŽا و فŽŽشار ارتŽŽجاع جŽŽهانŽŽی بŽŽه سŽŽرکŽŽردگŽŽی امŽŽریŽŽکا شŽŽد.
هŽرچŽند نŽقش رهŽبرانŽی بŽی کŽفایŽت در ایŽن شکسŽت بŽیتŽأثŽیر نŽبود .و حŽزب تŽوده بŽعد از چسŽبندگŽی هŽا
و وابسŽتگی هŽایŽش بŽه شŽوروی؛ اشŽکالŽش آن بŽود کŽه وجŽه ضŽداسŽتعماری مŽلی شŽدن نŽفت را نŽفهمید
و در مقطع کودتا از تحلیل آنچه در حال رخ دادن بود و رسالت تاریخی حزب غافل ماند.
و امŽا آیŽتالŽه خŽمینی چŽه مŽی خŽواسŽت و چŽه کŽرد کŽه بŽه تŽبعید رفŽت و اگŽر مŽی مŽانŽد ُبŽرد بŽا او بŽود
یا شاه .آینده نشان داد که آن تبعید و آن رفنت بُرد او بود نه باخت او .و باقی قضایا.
جهان بینی وارداتی
»آن حزب ابزار کار بود و نوعی جهان بینی وارداتی دست دوم را تبلیغ می کرد«.
این نظر آل احمد است نسبت به حزب توده و ایدئولوژی آن که مارکسیسم بود.
فŽعالً از »ابŽزار کŽار« بŽودن حŽزب تŽوده مŽی گŽذریŽم کŽه ضŽرورت شŽکل گŽیری حŽزب تŽوده ربŽطی بŽه
خبط و خطاهایش ندارد.
حŽزب تŽوده ضŽروت جŽامŽعه فŽقرزده ایŽران پŽس از شهŽریŽور  ۱۳۲۰بŽود .هŽر جŽامŽعه ای نŽیاز بŽه چŽپ
خŽود را دارد .چŽپ یŽعنی طŽرح عŽدالŽت و نŽیازهŽای مŽردم محŽروم و سŽکویŽی کŽه ایŽن نŽیاز از آن قŽرائŽت
شŽŽود و اگŽŽر حŽŽزب تŽŽوده »ابŽŽزار کŽŽار« شŽŽوروی شŽŽد بŽŽه خŽŽاطŽŽر درک غŽŽلط رهŽŽبران حŽŽزب از شŽŽوروی و
انترناسیونالیسم پرولتری بود.
ام ŽŽا اگ ŽŽر ب ŽŽپذی ŽŽری ŽŽم ک ŽŽه ح ŽŽزب ی ŽŽک پ ŽŽدی ŽŽدۀ م ŽŽعاص ŽŽر اس ŽŽت .ک ŽŽه ای ŽŽن گ ŽŽون ŽŽه هس ŽŽت و اگ ŽŽر ب ŽŽپذی ŽŽری ŽŽم ک ŽŽه
مŽارکŽسیسم ایŽدئŽولŽوژی احŽزاب طŽبقه کŽارگŽر هسŽت کŽه ایŽن گŽونŽه هسŽت ،پŽس طŽبیعی اسŽت کŽه زادگŽاه
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و خاستگاه مارکسیسم جایی باشد که اولین پرولترهای صنعتی در آنجا زادوولد کردهاند.
غŽرب زادگŽاه و خŽاسŽتگاه و محŽل رشŽد و بŽالŽندگŽی مŽارکŽسیسم اسŽت .بŽا کŽهکشانŽی از مŽتفکر در
زمŽŽینه سŽŽیاسŽŽت و فŽŽلسفه و اقŽŽتصاد و سŽŽوسŽŽیالŽŽیسم .از انŽŽگلیس گŽŽرفŽŽته تŽŽا فŽŽرانŽŽسه و آملŽŽان بŽŽر بسŽŽتر
یک جنبش کارگری قدرتمند و همه جاگیر.
و بعد گسترش این اندیشه به عنوان راهی از چند راه رسیدن به بهروزی آدمی.
خŽب مŽگر قŽرار اسŽت کŽه هŽر کŽشوری هŽزار کŽارخŽانŽه داشŽته بŽاشŽد و یŽک جŽنبش کŽارگŽری قŽدرتŽمند
ُŽ
و ده ها فیلسوف و اقتصاددان و نابغه ای که به نام مارکس تا به مارکسیسم برسد.
ایŽن پŽروسŽه قŽابŽل تŽکرار نیسŽت .و نŽیاز هŽم نŽداریŽم کŽه بŽاشŽد اگŽر بŽر بسŽتر یŽک تجŽربŽه غŽنی از عŽلم
و شŽیمی و فŽیزیŽک پŽاسŽتور مŽوفŽق بŽه کŽشف مŽیکروب مŽی شŽود و جŽان ده هŽا هŽزار نŽفر را نŽجات مŽی
دهŽŽد قŽŽرار نیسŽŽت هŽŽمۀ کŽŽشورهŽŽا آن راه هŽŽای رفŽŽته را بŽŽرونŽŽد تŽŽا بŽŽعد از زمŽŽین خŽŽوردنهŽŽای بŽŽیپŽŽایŽŽان و
تح ŽŽمل خ ŽŽسارات ب ŽŽیشمار ب ŽŽه ک ŽŽشف م ŽŽیکروب ب ŽŽرس ŽŽند .خ ŽŽب اگ ŽŽر زادگ ŽŽاه و خ ŽŽاس ŽŽتگاه ک ŽŽشف م ŽŽیکروب
اروپا است زادگاه و خاستگاه ضدمیکروب که پنی سیلین باشد اروپا است.
و هŽمه دنŽیا مŽی رونŽد پŽن یسŽیلین را از اروپŽا مŽی خŽرنŽد و جŽان هŽزاران بŽیمار را نŽجات مŽی دهŽند
و هیچ کس نمی پرسد که داروی وارداتی و درمان وارداتی راه به جایی نمی برد.
اگŽر ایŽن حŽکم صŽادق و جŽاری بŽاشŽد در جŽمیع مŽوارد پŽس مŽا بŽا شŽریŽعت اسŽالم چŽه بŽکنیم .کŽه در
آن شŽŽکی نیسŽŽت خŽŽاسŽŽتگاه و زادگŽŽاهŽŽش شŽŽبه جŽŽزیŽŽره عŽŽربسŽŽتان اسŽŽت و مبشŽŽر و پŽŽیامآورش محŽŽمد
)ص( ،درس ŽŽت م ŽŽثل م ŽŽارک ŽŽس و م ŽŽارک ŽŽسیسم و اروپ ŽŽا .چ ŽŽرا در م ŽŽورد دی ŽŽن اس ŽŽالم ی ŽŽا م ŽŽسیحیت ی ŽŽا ه ŽŽر
ایدئولوژی دیگر این حکم صادق نباشد.
اش ŽŽکال ح ŽŽزب ت ŽŽوده رب ŽŽطی ب ŽŽه وادرات ŽŽی ب ŽŽودن ج ŽŽهان ب ŽŽینی اش ن ŽŽداش ŽŽت .ح ŽŽزب ت ŽŽوده ،اش ŽŽکاالت
معرفتی ،طبقاتی و تاریخی داشت.
وارداتی نه داخلی
ف ŽŽرض ب ŽŽگیری ŽŽم ک ŽŽه ه ŽŽر ن ŽŽوع ال ŽŽگو و ش ŽŽعار واردات ŽŽی غ ŽŽلط اس ŽŽت و در ای ŽŽران ب ŽŽا شکس ŽŽت م ŽŽواج ŽŽه ش ŽŽده
اسŽŽت )فŽŽرض مŽŽحال کŽŽه مŽŽحال نیسŽŽت( ،خŽŽب الŽŽگو شŽŽعار و ایŽŽدئŽŽولŽŽوژی بŽŽومŽŽی چیسŽŽت؟ الŽŽگوی جŽŽالل
چیسŽŽت .بŽŽه راسŽŽتی رویŽŽکرد جŽŽالل بŽŽه مŽŽدرنŽŽیته و حŽŽقوق بشŽŽر و جŽŽامŽŽعه مŽŽدنŽŽی و حŽŽکومŽŽت پŽŽارملŽŽانŽŽی و
حقوق شهروندی و ده ها مقوله دیگر که مسئله انسان معاصر و مدرن است چیست.
جŽالل بŽرای تŽمامŽی ایŽن هŽا چŽه جŽوابŽی دارد از جŽالل بŽگذریŽم در وجŽه داخŽل تŽولŽیدات فŽرهŽنگی مŽا
در این زمینه چیست.
راسŽت نŽوسŽتالŽژیŽک مŽیگŽویŽد فŽرهŽنگ پŽدری و نŽیاکŽانŽی و اشŽاره اش بŽه حŽکومŽت هŽخامŽنشی اسŽت
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و آن ل ŽŽوح ŽŽه م ŽŽعروف ک ŽŽورش ک ŽŽبیر ک ŽŽه ب ŽŽعد از گ ŽŽرف ŽŽنت ب ŽŽاب ŽŽل و آزادی ی ŽŽهودی ŽŽان ص ŽŽادر ش ŽŽده اس ŽŽت .و
م ŽŽیپ ŽŽنداش ŽŽت ک ŽŽه م ŽŽنشور ج ŽŽهان ŽŽی ح ŽŽقوق بش ŽŽر از آن ک ŽŽوروش اس ŽŽت و لح ŽŽظه ای ف ŽŽکر ن ŽŽمی ک ŽŽنند ک ŽŽه
ح ŽŽقوق بش ŽŽر در راب ŽŽطه ب ŽŽا ح ŽŽقوق شه ŽŽرون ŽŽدی م ŽŽطرح اس ŽŽت و ای ŽŽن ح ŽŽقوق زای ŽŽیده ف ŽŽرم ŽŽاس ŽŽیون خ ŽŽاص ŽŽی
است.
در یŽŽک امŽŽپراتŽŽوری بŽŽرده دار حŽŽقوق شهŽŽرونŽŽدی مŽŽعنا و مŽŽفهومŽŽی نŽŽدارد و از ایŽŽن دسŽŽت ادعŽŽاهŽŽای
بی دلیل و عوامانه.
راس ŽŽت س ŽŽنتی م ŽŽیگ ŽŽوی ŽŽد :س ŽŽنت و از س ŽŽنت م ŽŽردادش م ŽŽذه ŽŽب و ض ŽŽمای ŽŽم و ح ŽŽواش ŽŽی آن اس ŽŽت .ب ŽŽا
بندها و تبصره هایی که به مرور زمان صادر شده است.
فŽعالً کŽاری بŽه صŽحت و سŽقم مŽطالŽب نŽداریŽم و بŽه شŽتاب از آن مŽیگŽذریŽم امŽا جŽالل بŽه صŽراحŽت
نŽŽمی گŽŽویŽŽد نŽŽقد عŽŽملی حŽŽزب تŽŽوده و فŽŽرقŽŽه دمŽŽکرات و جŽŽبهۀ مŽŽلی و بŽŽقیه چŽŽه جŽŽریŽŽانŽŽی اسŽŽت .و او بŽŽه
کŽدام ایŽدئŽولŽوژی بŽومŽی و تŽولŽید داخŽلی بŽاور دارد .آن هŽم در مŽملکتی کŽه آخŽریŽن فŽیلسوفاش )اگŽر
ب ŽŽشود ب ŽŽه آن ف ŽŽیلسوف گ ŽŽفت( م ŽŽالص ŽŽدرا اس ŽŽت ،ک ŽŽه بیش ŽŽتر ی ŽŽک م ŽŽتکلم م ŽŽتفلسف اس ŽŽت .و ب ŽŽعد از او
هرچه داریم شارح است و معلم و او هم در قیاس با دکارت سیصد سال اختالف بینش دارد.
دیŽگر چŽه داریŽم در نŽجوم ریŽاضŽی ،طŽبیعیات و عŽلوم دقŽیقه .و در سŽده گŽذشŽته فŽتح الŽفتوح مŽا در
اخŽŽتراع و اکŽŽتشاف چŽŽه بŽŽوده اسŽŽت جŽŽز یŽŽک الŽŽکل رازی آن هŽŽم مŽŽربŽŽوط بŽŽه سŽŽنه مŽŽاضŽŽیه و چŽŽند نŽŽابŽŽغه
در ادبیات و عرفان چون مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی و خیام.
ورق بŽŽزنŽŽیم دفŽŽتر مŽŽعارف بشŽŽری را بŽŽبینیم کŽŽه در صŽŽد سŽŽال اخŽŽیر مŽŽا کŽŽجای آن قŽŽرار داریŽŽم .یŽŽک
صفحه و حتی یک خط از آن متعلق به ما نیست.
تŽمامŽی نŽوشŽته هŽای مŽکتوب صŽد سŽال اخŽیر مŽا ارزش یŽک مŽقالŽه از کŽانŽت یŽا هŽگل را نŽدارد .و بŽه
همین قیاس ما یک رجل برجسته در همین زمینه در کالیبر جهانی نداریم.
امŽا مŽدام دم از مŽنشور کŽوروش کŽبیر مŽیزنŽیم و حŽافŽظ و سŽعدی و مŽولŽوی و فŽردوسŽی و خŽیام را
چ ŽŽماق ک ŽŽرده ای ŽŽم ب ŽŽر س ŽŽر ج ŽŽماع ŽŽت اروپ ŽŽای ŽŽی ک ŽŽه ک ŽŽرور ک ŽŽرور ش ŽŽاع ŽŽر و ادی ŽŽب و م ŽŽخترع و م ŽŽکتشف و
فŽŽیلسوف دارنŽŽد و کŽŽارخŽŽانŽŽه دانŽŽشمندسŽŽازی آن هŽŽا مŽŽدام دارد آدم هŽŽایŽŽی در کŽŽالŽŽیبر جŽŽهانŽŽی بŽŽیرون
میدهد.
باالخره روشنفکر کیست
آل احŽŽمد در بŽŽخش هŽŽای پŽŽایŽŽانŽŽی کŽŽتاب نُŽŽه مŽŽشخصه بŽŽرای روشŽŽنفکر تŽŽیتر مŽŽیکŽŽند .و هŽŽفت پŽŽاتŽŽوق و
شŽش نŽانŽدانŽی بŽرای روشŽنفکران مŽعلوم مŽیکŽند .کŽه مŽن ابŽتدا ایŽن سŽه بŽخش را مŽیآورم و در آخŽر بŽا
یک جمع بندی به این بررسی پایان میدهم.
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مشخصات روشنفکران
-۱وارثین بدآموزی های صدر مشروطه اند.
-۲به مسائل میاندیشند که محلی نیست ،وارداتی است.
-۳میخواهد ابزار دمکراسی باشد در جایی که دمکراسی نیست.
-۴بی ریشه و طفیلی است.
-۵عقیم است.
-۶چون در محیط بومی خود تحقیر شده است ناراضی است.
-۷بی عرضگی و ترس خود را به حکومت ها تزریق میکند.
-۸چون علوم انسانی خوانده است ضددیکتاتوری است.
-۹آراء و عقولشان یکی نمی شود .چون آخور فرنگی و فرهنگیشان جدا است.
پاتوق های روشنفکری
-۱بهایی گیری،
-۲کسروی بازی،
 -۳فراماسونربازی،
 -۴احزاب،
-۵مجامع ادبی و هنری،
 -۶کلوپهای تفریحی
-۷مطبوعات.
ناندانی های روشنفکری
-۱سازمان برنامه و مؤسسات تابعهاش،
 -۲شرکت نفت،
 -۳شرکت های مقاطعه کاری،
-۴رادیو و تلویزیون و مطبوعات و ناشرین بزرگ،
 -۵مؤسسات فرهنگی و
 -۶مؤسسات خصوصی بهداشتی.
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ختم مقال
ای ŽŽن ب ŽŽررس ŽŽی را ب ŽŽا ذک ŽŽر ح ŽŽمدون ق ŽŽصار ن ŽŽوش ŽŽته ف ŽŽری ŽŽدال ŽŽدی ŽŽن مح ŽŽمد ع ŽŽطار ن ŽŽیشاب ŽŽوری ،ع ŽŽطار ه ŽŽمۀ
زمانها آذین میکنم.
»نŽقل اسŽت کŽه چŽون کŽار او عŽالŽی شŽد و کŽلمات او منتشŽر گشŽت ائŽمه و اکŽابŽر نŽیشابŽور بŽیامŽدنŽد
و وی را گŽفتند کŽه »تŽو را سŽخن بŽایŽد گŽفت کŽه سŽخن تŽو فŽایŽدۀ دلŽهای ُŽمŽرده بŽود «.گŽفت مŽرا »سŽخن
گŽŽفنت روا نیسŽŽت ،گŽŽفتند »چŽŽرا؟« گŽŽفت» :از آنکŽŽه دل مŽŽن هŽŽنوز بسŽŽتۀ دنŽŽیا و جŽŽاه اسŽŽت سŽŽخن مŽŽن
فŽŽایŽŽده ای نŽŽدهŽŽد و در دل هŽŽا اثŽŽر نŽŽکند .و سŽŽخنی کŽŽه در دلŽŽها مŽŽؤثŽŽر نŽŽبود ،گŽŽفنت آن بŽŽر عŽŽلم اسŽŽتهزا
کŽŽردن بŽŽود و بŽŽر شŽŽریŽŽعت اسŽŽتخفاف کŽŽردن و سŽŽخن آن کŽŽسی را مسّ Žلم بŽŽود کŽŽه بŽŽه خŽŽامŽŽوشŽŽی او دیŽŽن
در باقی شود )متروک شود ،و چون بگوید خلل برخیزد....
و گŽŽفت» :نŽŽشایŽŽد هŽŽیچ کŽŽس را در عŽŽلم سŽŽخن گŽŽویŽŽد ،چŽŽون هŽŽمان سŽŽخن کŽŽسی دیŽŽگر مŽŽیگŽŽویŽŽد و
نŽیابŽت مŽیدارد و روا نŽبود کŽه سŽخن گŽویŽد تŽا نŽبیند کŽه فŽرضŽی واجŽب اسŽت بŽر دل سŽخن گŽفنت ....و
پŽرسŽیدنŽد کŽه چŽرا سŽخن سŽلف نŽافŽعتŽر بŽود دلŽها را؟ گŽفت» :بŽه جهŽت آنŽکه ایŽشان سŽخن از بŽرای عŽزّ
اس ŽŽالم گ ŽŽفتند و جه ŽŽت ن ŽŽجات ن ŽŽفس و از به ŽŽر رض ŽŽای ح ŽŽق م ŽŽا از به ŽŽر ع Žزّ ن ŽŽفس و ط ŽŽلب دن ŽŽیا و ق ŽŽبول
خلق میگوییم«.
ذکر چند نکته اساسی
-۱ج ŽŽالل آل اح ŽŽمد در ان ŽŽگیزه ن ŽŽوش ŽŽنت ای ŽŽن ک ŽŽتاب چ ŽŽنین م ŽŽین ŽŽویس ŽŽد» :ط ŽŽرح ای ŽŽن دف ŽŽتر در دی م ŽŽاه
۱۳۴۲ری ŽŽخته ش ŽŽد ب ŽŽه ان ŽŽگیزه خ ŽŽون ŽŽی ک ŽŽه در ۱۵خ ŽŽرداد  ۱۳۴۲ری ŽŽخته ش ŽŽد و روش ŽŽنفکران در م ŽŽقاب ŽŽلش
دست های خود را به بیاعتنایی شستند«.
م ŽŽشکل ج ŽŽالل از ه ŽŽمین ج ŽŽا آغ ŽŽاز م ŽŽیش ŽŽود .ق ŽŽضیه  ۱۵خ ŽŽرداد  ۱۳۴۲و ب ŽŽی اع ŽŽتنای ŽŽی روش ŽŽنفکران
آنگŽونŽه کŽه جŽالل مŽدعŽی اسŽت در حŽوصŽله ایŽن بŽررسŽی نیسŽت .خŽود نŽیاز بŽه فŽصلی جŽداگŽانŽه دارد.
ام ŽŽا ن ŽŽمی ش ŽŽود ک ŽŽتاب ŽŽی را ب ŽŽرای ت ŽŽسوی ŽŽه ح ŽŽساب ب ŽŽا ج ŽŽری ŽŽان ŽŽی آغ ŽŽاز ک ŽŽرد .ای ŽŽن ب ŽŽررس ŽŽی ی ŽŽک ب ŽŽررس ŽŽی
پŽرغŽرض و مŽرضŽی خŽواهŽد بŽود .یŽک مŽنتقد سŽیاسŽی و یŽک عŽالŽم عŽلوم اجŽتماعŽی جŽریŽانŽات اجŽتماعŽی
را به قصد تحلیل و شناخت و شناساندن بررسی میکند .نه به قصد تسویه حساب سیاسی.
جŽŽالل بهŽŽتر بŽŽود قŽŽیام  ۱۵خŽŽرداد را روی مŽŽیز تشŽŽریŽŽح مŽŽیگŽŽذاشŽŽت .و عŽŽلل و بŽŽهانŽŽه هŽŽا و خŽŽواسŽŽت
هŽŽای قŽŽیام کŽŽنندگŽŽان را بŽŽررسŽŽی مŽŽیکŽŽرد و نŽŽشان مŽŽیداد کŽŽه در ایŽŽن قŽŽیام آیŽŽا روشŽŽنفکران بŽŽی اعŽŽتنا
بوده اند و اگر بودهاند چرا؟
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-۲جŽالل از ابŽتدای کŽتاب تŽا بŽه آخŽر تŽکلیف اش بŽا مŽقولŽه روشŽنفکری روشŽن نیسŽت .زمŽانŽی آن را
پیشŽرو و پŽیشاهŽنگ مŽیگŽیرد .و زمŽانŽی دیŽگر او را بŽا یŽک از فŽرنŽگ بŽرگشŽته بŽرابŽر مŽیگŽیرد .و جŽایŽی
دیŽگر او را یŽک مŽتخصص و تŽکنوکŽرات مŽیدانŽد و زمŽانŽی دیŽگر او را یŽک کŽارمŽند دولŽت .و بŽه خŽاطŽر
همین آشفتگی در تعاریف تمامی بیماری های اجتماعی او را به او منتسب میکند.
-۳روش ŽŽنفکر ی ŽŽک م ŽŽقول ŽŽه ک ŽŽلی اس ŽŽت .ت ŽŽسام ŽŽحا ً م ŽŽیت ŽŽوان ب ŽŽه ی ŽŽک ت ŽŽحصیل ک ŽŽرده ی ŽŽا ی ŽŽک از ف ŽŽرن ŽŽگ
بŽŽرگشŽŽته و یŽŽا یŽŽک نŽŽویŽŽسنده و هŽŽنرمŽŽند اطŽŽالق کŽŽرد .امŽŽا در یŽŽک بŽŽررسŽŽی جŽŽامŽŽعه شŽŽناسŽŽی بŽŽایŽŽد روشŽŽن
کرد که منظور از روشنفکر چیست.
-۴روشŽŽنفکر خŽŽود یŽŽک طŽŽبقه نیسŽŽت .آن گŽŽونŽŽه کŽŽه در یŽŽک مŽŽقالŽŽه از ایŽŽن کŽŽتاب نŽŽویŽŽسندهای مŽŽدعŽŽی
شŽŽده اسŽŽت خŽŽود نŽŽیز اولŽŽترا طŽŽبقه هŽŽم نیسŽŽت .آنگŽŽونŽŽه کŽŽه جŽŽالل شŽŽعار »روشŽŽنفکران سŽŽراسŽŽر جŽŽهان
متحد شوید را میدهد .روشنفکر یک مقوله طبقاتی ـ تاریخی است«.
-۵روش ŽŽنفکر ی ŽŽک الی ŽŽه از ی ŽŽک ط ŽŽبقه اس ŽŽت .ک ŽŽارش ،ک ŽŽاری اس ŽŽت ف ŽŽکری ،و راب ŽŽطه اش ب ŽŽا س ŽŽازم ŽŽان
تولید مستقیم نیست ،غیرمستقیم است .اما به عنوان یک الیه از یک طبقه به حساب میآید.
-۶اط ŽŽالق روش ŽŽنفکر ب ŽŽه ک ŽŽارک ŽŽنان ف ŽŽکری ج ŽŽام ŽŽعه و ب ŽŽرش ŽŽمردن م ŽŽشاغ ŽŽل روش ŽŽنفکری در ای ŽŽران و
جŽŽهان ،کŽŽاری کŽŽه جŽŽالل مŽŽیکŽŽند مŽŽا را بŽŽه شŽŽناخŽŽت ذات فŽŽعالŽŽیت روشŽŽنفکری نŽŽزدیŽŽک نŽŽمی کŽŽند .ایŽŽن
تقسیم بندی ،تقسیم جامعه به کارکنان یدی و فکری ،تقسیم بندی دقیقی نیست.
-۷هŽمان گŽونŽه کŽه جŽامŽعه بŽه سŽه طŽبقه اصŽلی تŽقسیم مŽی شŽود ،از آن جŽایŽی کŽه روشŽنفکر الیŽه ای
از ی ŽŽک ط ŽŽبقه اس ŽŽت ،م ŽŽا ب ŽŽه ازاء ای ŽŽن س ŽŽه ط ŽŽبقه اص ŽŽلی روش ŽŽنفکر داری ŽŽم .آن ŽŽچه ک ŽŽه م ŽŽعلوم ک ŽŽند ای ŽŽن
روشنفکر به کدام طبقه تعلق دارد آرمانخواهی آن روشنفکر است.
-۸جوهره فعالیت روشنفکری ،آگاهی و نشر و گسترش آگاهی است.
-۹فŽرنŽگی مŽآبŽی ،تŽظاهŽر بŽه بŽی دیŽنی ،عŽدم شŽناخŽت مŽسائŽل بŽومŽی را مŽیتŽوان جŽزء بŽیماری هŽای
روش ŽŽنفکری ب ŽŽه ح ŽŽساب آورد .ض ŽŽمن آن ŽŽکه خ ŽŽاص ج ŽŽماع ŽŽت روش ŽŽنفکر نیس ŽŽت .آل اح ŽŽمد ب ŽŽه غ ŽŽلط ای ŽŽن
ب ŽŽیماری ه ŽŽا را منتس ŽŽب ب ŽŽه ج ŽŽماع ŽŽت روش ŽŽنفکران م ŽŽیک ŽŽند .ه ŽŽر ت ŽŽحصیل ک ŽŽرده ای و ی ŽŽا از ه ŽŽر ف ŽŽرن ŽŽگ
برگشته ای ممکن است دچار این عوارض شود.
-۱۰روشنفکر معادل درست انتلکتوال نیست .تحصیل کرده معادل درست تر انتلکتوال است.
-۱۱روشŽنفکر یŽک مŽقولŽه مŽعاصŽر اسŽت .زادگŽاه و خŽاسŽتگاه آن غŽرب و عŽمدتŽا ً عŽصر روشŽنگری و
انŽقالب کŽبیر فŽرانŽسه اسŽت .و در آن زمŽان بŽه کŽسانŽی چŽون روسŽو ،مŽنتسکیو ،ولŽتر و دیŽگران اطŽالق
میشد که مبشران عصر نو ،تفکر نو بودند.
-۱۲کŽارکŽنان فŽکری جŽامŽعه ،روشŽنفکران جŽامŽعه نیسŽتند .بŽه بŽخش انŽدیŽشمند و سŽیاسŽی کŽارکŽنان
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فŽکری روشŽنفکر اطŽالق مŽیشŽود .از ایŽن بŽخش ،بŽخش کŽوچŽکتری جŽدا مŽیشŽونŽد و در رهŽبری و بŽدنŽه
سازمان های سیاسی قرار میگیرند به این دسته روشنفکران انقالبی میگویند.
-۱۳روش ŽŽنفکری ش ŽŽغل و ح ŽŽرف ŽŽه نیس ŽŽت .ام ŽŽا ب ŽŽرخ ŽŽالف ت ŽŽصور آل اح ŽŽمد ی ŽŽک روش ŽŽنفکر م ŽŽیت ŽŽوان ŽŽد
تکنوکرات یا یک بورکرات و یا یک کارگر کارخانه باشد.
-۱۴آل اح ŽŽمد ت ŽŽضاد ع ŽŽمده ج ŽŽام ŽŽعه را ت ŽŽضاد خ ŽŽلق و اس ŽŽتعمار م ŽŽیب ŽŽیند .اگ ŽŽر ب ŽŽپذی ŽŽری ŽŽم ک ŽŽه در آن
س ŽŽال ه ŽŽا ای ŽŽن ت ŽŽضاد ت ŽŽضاد اص ŽŽلی ج ŽŽام ŽŽعه م ŽŽا اس ŽŽت .پ ŽŽس م ŽŽسئله ج ŽŽنبۀ ض ŽŽداس ŽŽتعماری م ŽŽطرح
مŽŽیشŽŽود و در ایŽŽن جŽŽنبه روشŽŽنفکران در اتŽŽحاد بŽŽا روحŽŽانŽŽیت مŽŽبارزه مŽŽیکŽŽنند .ایŽŽن تŽŽمامŽŽی تŽŽز جŽŽالل
آلاحمد است.
-۱۵ان ŽŽقالب مش ŽŽروط ŽŽه ی ŽŽک ان ŽŽقالب ض ŽŽداس ŽŽتبدادی ب ŽŽود ن ŽŽه ض ŽŽداس ŽŽتعماری .پ ŽŽس اگ ŽŽر ب ŽŽپذی ŽŽری ŽŽم ک ŽŽه
تŽضاد اسŽاسŽی جŽامŽعه ،تŽضاد خŽلق و اسŽتبداد اسŽت .پŽس حŽل دیŽگر تŽضادهŽا از جŽمله اسŽتعمار از
این کانال عمل خواهد کرد.
-۱۶جŽالل بŽا یŽکی گŽرفŽنت تŽضاد ،فŽرعŽی و تŽضاد اسŽاسŽی ،بŽه پŽیش فŽرضهŽای غŽلطی مŽیرسŽد .و
مŽشکل اسŽاسŽی جŽامŽعه را نŽه مŽدرنŽیته کŽه حŽفظ سŽنت مŽیدانŽد .و از کŽانŽال حŽفظ سŽنت هŽر حŽرکŽت بŽه
سوی مدرنیسم را نوعی عمل استعماری تلقی میکند.
-۱۷در وجŽه ضŽداسŽتعماری آل احŽمد بŽا دیŽگر نŽیروهŽای ضŽداسŽتعمار اخŽتالف دارد .آل احŽمد از
زاویŽŽه سŽŽنت بŽŽا اسŽŽتعمار مŽŽخالŽŽف اسŽŽت و آنŽŽرا نŽŽقد مŽŽیکŽŽند در حŽŽالŽŽیکه نŽŽیروهŽŽای طŽŽرفŽŽدار مŽŽدرنŽŽیسم
استعمار را از زاویه دیگری نقد میکنند.
-۱۸آلاحŽŽمد در ایŽŽن کŽŽتاب و کŽŽتاب دیŽŽگرش غŽŽربزدگŽŽی از زاویŽŽه سŽŽنت بŽŽه جŽŽامŽŽعه و مŽŽشکالت آن
م ŽŽین ŽŽگرد و ای ŽŽن ن ŽŽگاه ی ŽŽک ن ŽŽگاه روش ŽŽنفکر خ ŽŽردهب ŽŽورژوازی ŽŽی اس ŽŽت ک ŽŽه ی ŽŽک پ ŽŽا در س ŽŽنت و ی ŽŽک پ ŽŽا در
مدرنیسم دارد.
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