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 چارٌه مطابق با تجدد : فصل سوم

 
 :در اين فصل بايد به ترتيب به سه سؤال پاسخ داد

 ـ چارٌه مطابق با تجدد چگونه چاره ای است؟
 ـ چه گروهی از ايرانيان می بايست اين چاره را عرضه نمايد؟

 ـ چرا اين گروه بايد آن چاره را عرضه آند؟
نی از عدالت و تحديد عقالنی مقولٌه تقدس متكی باشد آه بخش اول آتاب چارٌه مطابق با تجدد بايد به برداشتی عقال

 .آًال به شرح چگونگی آنها اختصاص داشت
از اين ديدگاه تنها راه قابل قبول و جهانشمول دستيابی به عدالت، پذيرش چارچوب حقوق طبيعی است و پيروی از 

 تابع دگرگونيهای تاريخی باشد در اين ميان جايی ندارد، عدالت عدالت مبتنی بر نژاد و طبقه و يا عدالتی آه تمامًا. خرد
بايد شاخه های مختلف حيات انسانی را از هم . متكی به معيارهای صرفًا فرهنگی يا استوار بر پايٌه مذهب نيز به همچنين

 .تميز داد و نبايد معيارهای هيچكدام آنها را به ديگری تحميل آرد
تأآيد بر اين نكته آه هر حرفی تحت لوای دين و به . يش تقدس و ذهنی شمردن آن استپايگاه ديگر اين چاره پاال

زيرا يكی از مهمترين وظايف خرد نقد مقدسات است و پالودن تقدس تا هر آس هر . اتكای تقدس زده شد قابل قبول نيست
ن ميرود و اعتقاد بدان امری ميشود وقتی تقدس پالوده شد از قلمرو خرد بيرو. ای تحت اين عنوان بر زبان نياورد ياوه

گيری مفهوم طبيعت نوع رابطٌه مقدسات  از آنجا آه شكل. ذهنی، بنابراين هيچكس را نميتوان وادار به پذيرفتنش ساخت
سازد، ديگر بر آفر هيچگونه اثر طبيعی مترتب نميگردد و ثمرٌه مابعدالطبيعی آن فقط و فقط باز  را با تقدس متحول می

 .خواهد بود از دستيابی به رستگاری، آه اين هم جز به خود وی به آس ديگری مربوط نيست» فرآا«داشتن 
در جمع و با اتكای به اين دو پايه، ميتوان پاسخ مدرنی را آه نفی آنندٌه فتوای خمينی وگفتار رسمی حكومت 

است تا مجازاتش الزم باشد و به تبع رشدی اصًال و ابدًا مرتكب جرمی نشده : اسالمی است بدين ترتيب ساده عنوان آرد
 .فتوايی آه برای مجازات وی صادر شده بايد بی قيد و شرط پس گرفته شود

 .قبل از به پايان بردن اين بند بايد چند نكته را در باب چارٌه مطابق با تجدد توضيح داد
تضمين آزادی عقايد ضمانت . ستاين چاره مصداق آامل اعتدال است زيرا اساسش بر آزادی افكار و ابراز عقايد ا

جلوگيری از تحميل آنها را نيز به همراه دارد، فتوای خمينی را ياوه شمردن و جلو اجرايش را گرفتن در حكم احترام به 
آسانی اين موضعگيری مطابق با تجدد را افراطی ميشمارند آه مايلند . عقايد گوناگون و دوری جستن از خشونت است

تقدس زدايی با تقدس ستيزی متفاوت است، رشدی .  و خواستهای خويش را به ديگران تحميل نمايندبه ضرب تقدس افكار
اولی محدود . مذهبی دفاع از آزادی وی را به حساب دومی ميگذارند را بی گناه دانستن ثمرٌه اولی است و فقط متعصبان

 .آردن حوزٌه اعتبار تقدس است، دومی بی اعتبار شمردن مطلق تقدس
 چاره برگرفته از افكاری است آه در مغرب زمين مدون گشته و در اين خطه به آرسی نشسته است اما به هيچ اين

آنچه آه دستاورد خرد باشد جهانشمول است و بنابر تعريف همٌه . رو خاص غربيان و منحصر به اروپا يا امريكا نيست
ن از اين راه حل به بهانٌه مجزا بودن فرهنگها و مقايسه به عالوه روگرداند. آحاد انسان ميتوانند از آن بهره بگيرند

پايه ريزی و بسط اين فكر نيز در مغرب زمين انجام . ناپذيری آنها فكری نيست آه فرآوردٌه ايران يا ملك اسالم باشد
 فقط بايد در باب اعتبار فرهنگ مداری در بخش اول صحبت شد، در اينجا. گشته است و از آنجا به همٌه دنيا صادر شده

بر اين نكته تأآيد آرد آه ادعای فرهنگ مداری و مبارزه با فرهنگ غرب مباين هم است زيرا نفس فرهنگ مداری، 
 .چنانكه امروز در ايران پايٌه نظريه پردازی قرار گرفته، خود سوغات غرب است

 اعتقادات مردم ايران در بارٌه  نيست زيراايرانيانپيگيری اين چاره به هيچوجه مترادف بی اعتنايی به اعتقادات 
قضيٌه رشدی هيچگاه آزادانه مهلت ابراز نيافته است و از آن مهمتر فرصت شكل گرفتن در برخورد نظرات مختلف را 

عرضٌه چارٌه مدرن قدم اول است برای باطل ساختن اين ادعا آه مردم ايران مايل به مجازات رشدی هستند و . پيدا نكرده
در » جرم«چون نبايد فراموش آرد آه آفر اساسی ترين .  راه حلی آه به آار آزادی خود آنها نيز ميايدنيز برای پيشنهاد

دستگاه حقوقی مذهبی است و تعيين تكليف با آن در حكم تعيين تكليف با هر دستگاه حقوقی است آه به اتكای تقدس و 
ايست آه به تمام گرفتاران تحميل احكام   رشدی چارهچارٌه فتوای. های زندگی مردم را معين ميكند مذهب بايد و نبايد

 .مذهبی مدد ميرساند و طبعًا به ايرانيان آه قربانيان اصلی حكومت مذهبی ايران هستند
امروز برای عرضٌه فكری آه خرد را اسباب يافتن عدالت بداند و به اعتقادات ابتدايی مردم آوته فكر اعتنا نكند 

آه تا به حال ايرانيان در انجام اين آار آن هم در برابر حكومتی آه خود را رسمًا جانشين حتی ميتوان گفت . زود نيست
عرضٌه سخن . خدا بر روی زمين به حساب مياورد و به نام مذهب هر آاری را مجاز ميشمارد، بسيار تأخير آرده اند

طفره رفتن از .  طرفی برميبندنددرست و برحق هيچگاه زود نيست مگر در نظر آنهايی آه از پراآندن جهل و تعصب
انديشی و پراگماتيسم، هر قدر هم آه ظاهرالصالح جلوه آند، امتيازی است آه به  اين آار تحت عنوان مصلحت

 .اسالمگرايان داده شده و مانعی آه در راه بهروزی ايرانيان ايجاد شده است
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 برای تعطيل هر نوع بهره برداری سياسی از عرضٌه اين چاره در حكم بی اعتنايی به مذهب نيست بلكه گامی است
 .آن آه شرط الزم برقراری دمكراسی ليبرال است

آسی آه بخواهد در حيات اجتماعی پيرو فقه بماند و در آشوری آزاد و دمكرات زندگی آند، خيال محال در سر 
 .ميپرورد، چنين آسی نه به دمكراسی خواهد رسيد و نه لياقت رسيدن به آزادی را دارد

وقتی پای حقيقت و عدالت در ميان است و سرنوشت يك انسان و يك : و آخر از همه بايد اين نكته را يادآوری آرد
 .ملت بسته به اين دو است جايی برای مماشات نيست

 
 چه گروه از ايرانيان بايد اين چاره را عرضه آنند

 
نا بر تعريف محدود به ايرانيان نيست و عرضٌه چارٌه مطابق با تجدد آه صحبت از جهانشمول بودن آن شد ب

نميتواند باشد ولی همانطور آه در ابتدای بخش سوم اشاره شد اين آتاب خطاب به ايرانيان نوشته شده و به همين دليل در 
بايد حال بايد ديد آه چه گروه از ايرانيان . آن سخن از چاره هايی رفته آه آنها ميتوانند برای قضيٌه رشدی در ميان بنهند

اين جستجو دو گروه را در بر . برای مشكل رشدی پاسخی مطابق با تجدد بيابد و سعی در به آرسی نشاندن آن بكند
آنهايی آه مروج نظری تجدد بوده اند يا هستند و : ميگيرد آه ممكن است گاه در عمل اعضای آنها با يكديگر مخلوط شوند

دو بخش بعدی به بررسی چند و چون اين دو . د برده اند يا ميتوانند ببرندآنهايی آه عمًال جامعٌه ايران را به سوی تجد
 .گروه اختصاص دارد

 .ولی قبل از پرداختن به اين دو سؤال بايد چند نكتٌه مهم را راجع به تجدد در ايران يادآوری نمود
 تحولی را طی نكرده آه بعد جامعٌه ايران برخالف جوامع اروپايی آه زادگاه و بستر اصلی تجدد بوده اند، خود سير

از مدتی توسط مورخان و جامعه شناسان و فالسفه ردگيری شود، در مقايسه با تحوالت ديگر جوامع از آنها متمايز گردد 
تا آنجا آه به ايران مربوط است، تجدد در وهلٌه اول فكری، يا به . و در قالب مفهومی ريخته شود تا نام تجدد بگيرد

وعه فكرهايی، بوده آه به اين آشور وارد شده و در بين بعضی گروههای جامعه رايج گشته است، عبارت دقيقتر مجم
خالصه اينكه مدرنيزاسيون در مغرب زمين . اين افكار سپس الگوی آارهايی شده آه قرار بوده ايران را متجدد سازد

 .بيشتر واقعٌه تاريخی بوده و در ايران بيشتر پروژٌه اجتماعی
تمام تجدد گرايان ايران از تجدد . ررسی نتايج اعمال تجدد خواهان ايران بايد به چند نكته دقت داشتبه هنگام ب

تصوير واحدی در ذهن نداشته اند، به عالوه تجدد بر خالف آنچه آه آاربرد روزمره و رايجش به ذهن متبادر ميكند 
باشد، رسيدن به آن از طريق دستيابی به اهداف آنی مفهومی است بسيار انتزاعی و نميتواند فی نفسه هدف مستقيم آاری 

و ميانی آه وسايل و مصاديق تجدد محسوب است ممكن ميگردد و تا آنجا آه به اين اهداف مربوط ميشود تمام تجدد 
خواهان از يك روش پيروی نكرده و اهداف مشابهی را تعقيب ننموده اند آه هيچ، گاه بر سر روش و هدف با يكديگر 

ديگر اينكه اعمال تجددگرايان هميشه يك هدفه نبوده و آنها نيز مثل باقی مردم گاه از ورای يك . نيز داشته اندآشمكش 
به . عمل چند هدف را تعقيب ميكرده اند آه تعقيب برخی را ميتوان به حساب تجددگرايی گذاشت و برخی را نميتوان

وده است تا بتواند برنامه های خويش را دقيق و بی آم و آاست عالوه هيچكدام اين افراد در صحنٌه جامعه قادر مطلق نب
به مرحلٌه اجرا بگذارد، اعمال هيچكدام آنها در خالء انجام نگرفته بلكه در آشور و جامعه ای معين انجام شده و عالوه 

الط با آنشهايی بر درگير شدن با محدوديتهای مختلف مادی و معنوی در معرض واآنشهای ديگر افراد جامعه و نيز اخت
ميناميم » مدرنيزاسيون ايران«آنچه آه ما . قرار داشته آه هر آدامشان معطوف به هدف يا اهداف ديگری بوده است

حاصلی است آه از آوششهای ناهمگن تجددگرايان در بوتٌه جامعه و تاريخ آشور ايران پيدا شده و در عين شباهت به 
 .ليد ديگران به سوی تجدد رفته اند با آنها تفاوتهای عمده داردمورد ديگر جوامعی آه خودبخود يا به تق

غرض از اشاره به پيچيدگيهای فرآيند مدرنيزاسيون در ايران تأآيد بر اهميت فرآيند تاريخی تجدد در جوامع 
 .مختلف است و نيز آنار زدن چند فرض نادرست و گاه خوشبينانه آه در بين ايرانيان رواج تام دارد

 مفهوم تجدد و مصاديق آن تفكيكی قائل نميگردند و تصور ميكنند آه ميتوان تجدد را موضوعی صرفًا برخی بين
اينان به تبع نقطٌه . فلسفی فرض آرد و بحث راجع به تجدد ايران يا هر آشور ديگر را به شكافتن مفهوم تجدد ختم نمود

رواج اين طرز .  آاويده نشدن مفهوم آن ميجويندضعف مدرنيزاسيون ايران را در آمبود بحث فلسفی راجع به تجدد و
فكر بسيار زياد است زيرا سخنان فلسفی باب روز است و در اين دوره حتی رئيس تربيت بدنی شهرستان اليگودرز هم 
مايل است مسايل را از ديدگاه فلسفی و متافيزيك تحليل آند، ديگر چه رسد به آنهايی آه به سائقٌه تحصيل و تخصص در 

 با  آنارتباطالبته اين بحثهای انتزاعی به نسبت آم خطر هم هست و از آنجا آه معموًال .  زمينه ها صاحب ادعا هستنداين
ولی . امور ملموس اجتماعی روشن نيست، نه اسباب مزاحمت ديگران را فراهم مياورد و نه مايٌه دردسر سخنگو ميشود

ل و ترتيب برقراری تجدد را در جوامع مختلف به هيچوجه نميتوان به بايد اين نكتٌه بسيار مهم را به ياد داشت آه شك
طور آامل از مفهوم آن استنتاج آرد، عوامل تاريخی در اين ميان نقش عمده دارد و بدون توجه به آنها نه ميتوان متجدد 

يل نظری مفهوم تجدد اهميت شدن جامعه ای را تحليل نمود و نه ميتوان برای اين آار پيشنهاد قابل قبولی ارائه داد؛ تحل
 .بسيار دارد ولی اين مفهوم معيار سنجش است و راهنما نه موضوع سنجش و خود راه
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اين تصور با اتكای به فلسفٌه . گروهی ديگر برقراری تجدد را جبر زمانه ميشمرند و همه گيری آن را نويد ميدهند
ی اساسی را دارد متكی بر اين خيال آه بخت برقراری تاريخ ترقی خواهانه عرضه ميگردد و بيشتر صورت اميدواری ب

تجدد در ايران با زمان زياد و زيادتر خواهد شد، به عبارت ديگر مناديان اين فكر مانند ديگر اميدواران سبكسر، نفس 
 بدون زمان را علت ميشمارند و به اين خيال باطل دل خوش ميكنند آه گذر زمان آرمانهای آنها را باالخره و احيانًا

در اين باب اول بايد يادآوری آرد هنوز فلسفٌه تاريخی آه تجدد را محتوم به حساب آورد . زحمت، تحقق خواهد بخشيد
اثبات نشده و نفس زمان را هم نميتوان علت شمرد بلكه بايد آن را ظرفی به حساب آورد آه به علتهای مختلف فرصت 

 گونه افكار خوشبينانه قائل شد اين است آه ميتواند به برخی طرفداران تنها خاصيتی آه ميتوان برای اين. بروز ميدهد
البته ميتوان اين قبيل . فعال تجدد قوت قلب ببخشد و به دست بعضی هواداران تنبل آن بهانه ای برای الاباليگری بدهد

و نه فرق بين سخن مفيد و سخن سخنان را پذيرفت و احيانًا پراآند ولی نه بايد تفاوت بين اميد و اطالع را فراموش آرد 
 .درست را

برخی پای گردونٌه زمان و آل تاريخ جهان را به ميان نميكشند ولی فرآيند تجدد را زاييدٌه مكانيسمی فرض ميكنند 
اين طرز تفكر دو شاخه . آه پس از به راه افتادن به سوی هدف محتومش آه برقراری و تكميل تجدد است ميل ميكند

 .دارد
تصور آه تجدد حاصل نوعی واآنش زنجيره ای است و به محض اينكه بخشی از آن در جامعه ای پا يكی اين 

گرفت آم آم سر و آلٌه باقی اجزای آن تحت تأثير اين بخش موجود پيدا خواهد شد و به مرور زمان تجدد بر تمام نهادهای 
 .اجتماعی مسلط خواهد گشت

در نهادهای سنتی آن و نيز پيدايش نهادها و پديده های جديد بروز متجدد شدن هر جامعه به صورت ايجاد تغيير 
ميكند، بين بسياری از اين دگرگونيهای همسان و گاه همراه ارتباط منطقی هست و ممكن است بتوان در بعضی بخشهای 

رگونيها برقرار ميشود آن ديناميسمهای موضعی يافت، اما نميتوان شبكٌه پيچيدٌه تأثيرگذاری های متقابلی را آه بين اين دگ
به يك رشته واآنش زنجيره ای تقليل داد و نتيجه گرفت آه آار از هر آجا شروع شد شد، باالخره به همه جا تسری 

زيرا قابليت تأثيرپذيری بخشهای مختلف حيات اجتماعی از هم و تأثيرگذاری آنها بر هم يكسان نيست و . خواهد يافت
آدام آنها نميدمد آه بتواند به ناگاه همٌه بخشهای ديگر را تحت الشعاع خويش قرار دهد و تجدد هم آنچنان نيرويی در هيچ 

مثًال وارد شدن ماشين چاپ به يك آشور حتمًا در حكم تجدد صنعتی است اما به معنای تجدد ادبی نيست و . دگرگون سازد
ه دور ماند بر چند و چون مدرن شدن باقی بخشها به عالوه اگر يك بخش جامعه از تجدد ب. الزامًا آن ا به دنبال نمياورد

 .نيز تأثير ميگذارد و صورت خانٌه خالی جدول را ندارد آه بتوان بعدًا فارغ از بقيه و سر فرصت پرش آرد
ديگر اين تصور آه اعمال تجددگرايان از هر رنگ و قماش آه باشند نهايتًا در يك جهت سير ميكند و در دراز مدت 

گويی فرآيند . راه های مختلف به نتيجٌه مشابه خواهد رسيد آه همان به آرسی نشاندن و تقويت تجدد استو حد اآثر از 
تجدد قيفی است جادويی آه هر چه از اين طرف در آن بريزند از سوی ديگر مايٌه يكدست تجدد را بيرون ميدهد آه 

مراه نيستند چه باك، نتيجه در آخر آار آن خواهد ميتوان در همه جا پخش آرد و اگر تجددگرايان با يكديگر همرأی و ه
اين تصور نيز نابجاست زيرا آامًال ممكن است تا در شرايط خاص تاريخی يك گروه يا حتی همٌه تجددگرايان . شد آه بايد

جدد طوری رفتار آنند آه به بخت برقراری تجدد در جامعه لطمه بزند، يا دنبال اهدافی بروند آه ميتوان همه را به ت
نسبت داد ولی دنبال آردن همزمانشان ممكن نيست، يا با آوشش برای برقراری يكی از مصاديق تجدد بخت رسوخ آن 

 .قدری پايينتر مثالی از اين دست را از نظر خواهيم گذراند. را در ديگر بخشهای جامعه آاهش بدهند و از اين قبيل
زاسيون اين آشور از همه جهت حالت جزء به جزء و ناهموار تاريخ تجدد در ايران پر از اين آاستيهاست و مدرني

برخی گناه اين برهم . و پرسكته ای داشته و پيشروی اش هم، تازه در آن مواردی آه بارز است، يكسره نبوده است
 بايد ريختگی را فقط متوجه بی قابليتی ايرانيان ميدانند، البته شك نيست آه مردم هر آشور مسئول سرنوشت خويشند ولی

به اين نيز دقت داشت آه در تقليد فرآيند پيچيده ای چون تجدد، آن هم از طرف جامعه ای آه پيچيدگی و تاريخ خودش را 
اين آار معجزه برنميدارد و ميانبر هم ندارد و . دارد، نميتوان يكسره و يكدست و با صرف حد اقل وقت به نتيجه رسيد

 .ه رسد به برقرار ساختن نظمی جديد در آل يك جامعهحتی مشق خط هم به اين راحتيها نيست چ
 

 مروجان و مدافعان نظری تجدد
 

بايد به هنگام بررسی امور فرهنگی و به طور اخص آن رشته هايی آه با تفكر ارتباط دارد به تمايز گروههای 
ار فرانسوی، توليد آنندگان مختلفی آه با اين امور سر و آار دارند توجه آرد و به قول ريمون آرون جامعه شناس نامد

افكار را از گروهی آه حفظ و نقل آنها را بر عهده دارند جدا آرد و گروه اخير را از مروجان افكار در بين مردم تميز 
المثل بايد نظريه پردازان علمی را از دانشگاهيانی آه بيشتر عمر خويش را صرف آموزش آشفيات ديگران به  داد، فی

تفكيك آرد و هر دو گروه را از رساله نويسان يا روزنامه نگارانی آه اين نظريات را ساده ميكنند و دانشجويان ميكنند 
 .بعد از اينها ميتوان به آنهايی پرداخت آه در جامعه پذيرندگان افكار مختلفند. بين مردم ميبرند مجزا نمود

جددگرايی هستند و نه جزو آسانی آه در طول تا آنجا آه به تجدد مربوط است، ايرانيان نه جزو بنيانگذاران فكر ت
تجددگرايی اصًال و اساسًا در مغرب زمين زاده شده و رشد آرده . زمان بر اين مشرب سخن تازه و عمده ای افزوده اند
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است؛ زيرا توليدات فكری مغرب زمين فقط » ساخت فرنگ«اما اگر اعتباری دارد ابدًا به اين دليل نيست آه به اصطالح 
جددگرايی محدود نيست، انواع و اقسام افكار تجددستيز هم در مغرب زمين شكل گرفته و از آنجا به اطراف و اآناف به ت

اعتبار تجددگرايی . دنيا روانه گشته تا مورد استفادٌه تجددستيزان سراسر گيتی از جمله حكومت اسالمی ايران قرار بگيرد
بايد توجه داشت آه شرآت نداشتن در . نی آه در جهان به بار آورده استاز مطابقتش با خرد برخاسته و از نتايج درخشا

. پايه ريزی نظری تجدد نه اسباب سرشكستگی است و نه برای رو برتافتن از دستاوردهای تجدد بهانه ای است قابل قبول
برتابند از اين فرهنگی آه اگر ايرانيان ميخواستند از ثمرات هر آنچه آه خود در پايه ريزی نظری اش سهم نداشته اند رو

خالصه اينكه تعريف از تجدد به عنوان سوغات غرب همانقدر ياوه است . اين همه بدان ميبالند چيز زيادی باقی نميماند
 .ت اين عنوانحتآه پس زدنش 
ان آنجا آه به موضوع مورد بحث ما مربوط ميشود بايد سراغ ناقالن و مروجان تجددخواهی را در اير بنابراين تا

 .گرفت و سپس به پذيرندگان اين فكر پرداخت
از نظر تاريخی ناقالن و مروجان فكر تجددخواهی در ايران همانهايی هستند آه از آنان به عنوان منورالفكر نام 

اول تحديد : برده ميشد و سپس به روشنفكر تغيير نام دادند، منتها صحبت از گروه اخير بالفاصله دو مشكل ايجاد ميكند
ای روشنفكر از ديگاه جامعه شناسی، زيرا روشنفكری را به آمك رشته شاخصهايی ميتوان تعريف آرد آه نه معن

به عبارت ديگر نميتوان . هيچكدام منحصر به گروه روشنفكران است و نه همٌه روشنفكران از آنها به يكسان بهره دارند
ختم شود و بتواند جميع » غل فكریاصاحبان مش«از روشنفكر تعريف مفهومی عرضه آرد آه مثًال به چيزی نظير 

روشنفكری منزلتی است اجتماعی آه اعطايش هيچگاه رسميت يا دقتی را آه فرضًا . مصاديق اجتماعی آنرا در بربگيرد
مشكل دوم يكدست نبودن سابقٌه . ای معين ميتوان در احكام حقوقی يافت ندارد، بل برآمدی است از افكار عمومی در دوره

ميخوانيم، در طول قرن اخير و با در نظر » روشنفكر«يخی پديدٌه روشنفكری است در ايران، زيرا گروهی را آه ما تار
گرفتن شاخصهای روشنفكری، تغييرات فراوان آرده، تغييراتی آه بسيار مهم است و بايد به آنها توجه آافی مبذول 

 .داشت
 

 تحصيالت
در اهميت اين . اخص تحصيلی خواند داشتن تحصيالت عالی استاولين شاخص روشنفكری آه ميتوان آن را ش

اولين دليل اين است آه در . شاخص شكی نيست اما به دو دليل نميتوان در تحديد حدود روشنفكری فقط به آن اتكا آرد
زم است، جوامع مدرن با تشديد تقسيم آار اجتماعی و باال رفتن ميزان آموزشی آه برای برعهده گرفتن مشاغل مختلف ال

از . تعداد صاحبان تحصيالت عالی بسيار زياد شده و روشن است آه نميتوان به همٌه آنها صفت روشنفكر را اطالق نمود
بنابراين . آن گذشته اآثر صاحبان اين تحصيالت نه ادعای روشنفكری دارند و نه تمايلی به متصف شدن به اين صفت

در ايران نيز مدتها آلمات روشنفكر و . شنفكری به حساب آوردداشتن تحصيالت عالی را فقط ميتوان شرط رو
تحصيلكرده آمابيش مترادف شمرده ميشد و بسياری اوقات در آنار هم و به صورت مترادفهايی آه پشتوانٌه همديگر 

قی مانده است اما نزديكی طوالنی آنها ردی است آه از تاريخ شكل گيری گروه روشنفكران ايران بر پهنٌه زبان فارسی با
روشنفكران ايران از نظر نوع شكل گيری بسيار به انتليجنسيای روسيه شباهت دارند، اعضای انتليجنسيا معموًال . است

فرزندان آهتر خانواده های اشرافی بودند آه به سبب تحصيل در اروپا و آشنايی با فرهنگ آن ديار از طرز فكر سنتی 
 . تجدد متمايل گشته بودندرايج در روسيه فاصله گرفته بودند و به

جامعٌه روشنفكری ايران نيز ابتدا مختص تحصيل آردگان فرنگ بود آه هر آدام با افكار نو و گاه با طرحهايی نو 
به مرور زمان و با . به آشورشان باز گشته بودند و سودای پراآندن آن افكار و به اجرا در آوردن اين طرحها را داشتند

حصيالت عالی آه پيامد تأسيس دانشگاه در آشور بود روشنفكری از تحصيلكردگی متمايز گشت فزونی گرفتن صاحبان ت
و همزمان شرطهای گام نهادن در جمع روشنفكران سخت تر شد؛ فرضًا زمانی نوشتن چند مقاله يا همكاری با يكی دو 

ٌه يكی دو آتاب، ترجيحًا از آامو و نشريه برای ادعای روشنفكری آافی بود، بعد از آن نوبت به مترجمان رسيد و ترجم
سارتر، بر شرايط الزم روشنفكری عالوه شد و در دوران ما آه ديگر ترجمٌه آتب خارجی هم بسيار رايج شده ابراز 

البته بايد به اين نكته هم دقت داشت آه هر چند تحصيالت عالی . قابليت بيشتری برای ادعای روشنفكری الزم است
ری به حساب ميايد، تعداد روشنفكران استاد نديده آه صرفًا به اتكای ذوق خويش حرفه ای نظير معموًال شرط روشنفك

 .شاعری يا نويسندگی را برگزيده اند و از آن راهی به منزلت روشنفكری گشوده اند، الاقل در ايران آم نيست
نكتٌه مهمی است و آن تفاوت تمايز روشنفكری از تحصيلكردگی، در نقاط مختلف جهان و طبعًا ايران، نشانگر 

اگر روشنفكری فقط زادٌه تحصيالت عالی و داشتن تخصص در رشته ای بود آه روشنفكر . روشنفكری با تخصص است
راجع به آن اظهار نظر ميكند به مرور زمان در تحصيلكردگی تحليل ميرفت، اما پايداری تمايزش نشانٌه اين است آه 

 .از حوزٌه تخصص اوست، تازه اصًال اگر تخصصی در آار باشدنقش روشنفكر اصوًال گسترده تر 
شاخص دوم آه بسيار به اولی نزديك است حرفه ای است و عبارت است از اشتغال داشتن به آارهای فكری آه 

در اينجا نيز بايد توجه داشت آه به دليل رشد بخش خدمات در جوامع مدرن تعداد . مستلزم تحصيالت طوالنی است
عالوه بر .شاغل غير يدی دائمًا در حال تزايد است ولی اآثريت قاطع آنها از اطالق صفت روشنفكر برآنارندصاحبان م

آن روشنفكران به يكسان از ميان صاحبان حرفه های گوناگون برنميخيزند، فرضًا تعداد نويسندگانی آه صفت روشنفكر 
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 به ميدان روشنفكری نهاده اند قابل قياس نيست و اشتغال داشتن به را يدك ميكشند ابدًا با تعداد فيزيكدانها يا اطبايی آه پا
 .آار فكری را فقط ميتوان از شرطهای الزم روشنفكری به حساب آورد

 
 ايدئولوژی

شاخص بعدی آه ميتوان شاخص ايدئولوژيك خواندش اطالق صفت روشنفكر است به عرضه آنندگان يك فكر 
خواند » مكتبی«س اين شاخص استوار باشد آم نيست ولی بايد آنها را تعاريفی تعاريفی از روشنفكری آه بر اسا. خاص

در عمل ميتوان در بين پيروان مكتبهای مختلف فكری افرادی را يافت . آه هر آدام بر نرعی داوری ارزشی متكی است
از هم مشربی آوشش آه صفت روشنفكر را يدك ميكشند و تجانس فكری چندانی بين آنها نيست و وجه اشتراآشان بيش 

آنچه آه گاه باعث ميشود تعاريف . در تحليل و توجيه افكار و احيانًا اعمال گروهی است آه خود به نوعی به آن نزديكند
مكتبی روشنفكری معقول جلوه آند و بسيار هم مورد استفاده واقع شود شيوع يك ايدئولوژی معين در بين روشنفكران و 

ی آه باعث ميشود تا آنها صفت روشنفكری را خاص خود جلوه دهند و عقيده شان را به مدعيان روشنفكری است، رواج
طبعًا اين وضعيت در مواقعی پيش ميايد آه هم استفاده از ايدئولوژيهای ساخته و پرداخته . گروه بزرگی از مردم بقبوالنند

دت خويش را بر حوزٌه روشنفكری به ديگران خيلی رواج دارد و هم پيروان يكی از اين ايدئولوژيها موفق ميشوند تا سيا
طبعًا آم شدن رواج اين قبيل ايدئولوژيها و سستی گرفتن اتكای روشنفكران بدانها موجب ميگردد تا تعاريف . تحميل نمايند

 .مكتبی روشنفكری آم اعتبارتر بشود
 ها و سخنانشان برخی اوقات مرز اين اتكای روشنفكران به ايدئولوژيهای گوناگون و جنبٌه تحليلی و توجيهی نوشته

بين روشنفكری و نظريه پردازی را قدری سست ميسازد ولی بايد دقت داشت آه نه روشنفكری و پيروی از يك 
روشنفكران . ايدئولوژی ساخته و پرداخته الزم و ملزوم يكديگر است و نه روشنفكری و نظريه پردازی مترادف يكديگر

ختٌه ديگران استفاده ميكنند و شرح يا بسطی آه گاهی به آنها ميدهند در حكم نظريه اآثر اوقات از نظريه های پردا
پردازی نيست، و از طرف ديگر باز بسيارند نظريه پردازانی آه در زمينه های مختلف نظير اقتصاد و جامعه شناسی و 

 . داشته باشندجديدی به بازار فكری عرضه ميدارند بدون اينكه داعيٌه روشنفكری نظريات... هنر و
در حقيقت پيدايش آلمات منورالفكر و روشنفكر را در فرهنگ ايران بايد برخاسته از نوعی تعريف مكتبی از 

اين صفات در ابتدا به گروهی اطالق ميگشت آه تجددگرايی و فلسفٌه روشنگری را به ايران وارد . روشنفكری دانست
آه هنوز هم رواج » تاريك انديش«يا » تيره انديش«مقابل اصطالحات در . آردند و به همين خاطر روشنفكر نام گرفتند

دارد به آنهايی اختصاص يافت آه در برابر روشنگری گروه مزبور موضع ميگرفتند و يا متهم بدين آار ميشدند و بدين 
ارزشی آه در در ايران آلمٌه روشنفكر ثابت ماند ولی داوری . ترتيب به نوبٌه خويش مشمول داوری ارزشی ميگشتند

بعد از تجددگرايان اول قرن بيستم چپگرايان روشنفكری را ملك طلق خويش . ورايش قرار داشت به تدريج متحول گشت
شمردند و در دوران رواج افكارشان در بين مردم روشنفكری را مترادف چپگرايی جا زدند و به مرور ناچار شدند تا 

تازه عالوه بر آنها بايد به وجود روشنفكرانی . ايان نوينشان خواند تقسيم آننداين امتياز را با گروهی آه ميتوان سنت گر
آه خصيصٌه اصليشان چپ گرايی نبود و نيز به وجود روشنفكرانی آه از چپ برگشته بودند و به خدمت دستگاه حكومتی 

و نه در ديگر نقاط جهان خالصه اينكه گروه روشنفكران نه در ايران . شاهنشاهی ايران در آمده بودند توجه داشت
 .هيچگاه يكدست نيست و نميتوان همٌه آنها را پيرو يك مسلك معين دانست

 
 موضعگيری سياسی

شاخص ديگر روشنفكری دخالت در سياست است زيرا موضعگيريهای گوناگون روشنفكران درسراسر دنيا اگر 
ولی اين نيز روشن است آه در هيچ آجا . مستقيمًا هم به سياست مربوط نباشد آمتر از چاشنی سياست خالی است

پرداختن به سياست در انحصار روشنفكران نيست، گروه روشنفكران اصوًال از طبقٌه حاآم مجزاست و به هيچوجه 
موضعگيريهای سياسی روشنفكران طبعًا با اتكا به . نميتوان اين دو را يكی پنداشت، هر چند اختالط بين آنها ممكن است

لوژيهای مختلف انجام ميپذيرد و هيچگاه يكسان نيست، نوع رابطٌه آنان با طبقٌه حاآم آه نه هميشه يكدست افكار و ايدئو
ـ زيرا روشنفكران نه هميشه و در همه جا در راه تأييد اين طبقه گام  است و نه ترآيب ثابت دارد، نيز به همچنين

ولی در هر حال بايد توجه داشت آه تمايل آنها به انتقاد . برميدارند و نه هميشه دربست مخالف اعضای اين گروه هستند
معموًال بيشتر از گرايششان به تأييد است، تمايلی آه گاه با ناچيز شمردن مشكالت عملی آار و رفتن در پی برنامه 

 .ريزيهای دور و دراز تقويت هم ميشود
ضٌه افكار گوناگون آه در دوره های در ايران نيز روشنفكران از ابتدای شكل گرفتن به طرق مختلف و با عر

مختلف به تناسب رواج مكاتب فكری مختلف فرق ميكرده آوشيده اند تا در ميدان سياست جوالن بدهند، هر چند نتيجٌه اين 
رابطٌه روشنفكران ايران با طبقٌه حاآم آشور آه خود بسيار متحول شده . آار هميشه خيلی درخشان از آب درنيامده است

اول به اين دليل آه افكار رايج در هر دوره بر تغيير موضع آنها تأثير گذاشته و ديگر از اين . كسان نبوده استهيچگاه ي
اين گروه در جمع، در دوران مشروطيت و تا حدی نيز در دوران . جهت آه گروه روشنفكران يكدست نبوده و نيست

يار نزديك بود و نمونه های روشنفكرانی آه طی اين دوران تجدد رضا شاهی به رضا يا به اجبار با طبقٌه حاآم ايران بس
مشاغل عمدٌه دولتی داشتند يا به قيمت صرفنظر آردن از دمكراسی و با توجيه آن تحت عنوان تجدد خواهی چنين 
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 دوران جدايی روشنفكران از طبقٌه حاآم و موضعگيری قاطع و تند در برابر. مشاغلی را پذيرفتند به هيچوجه آم نيست
آن به دورٌه نضج گرفتن جنبش چپ و سردمداری حزب توده برميگردد، اين گرايش به محكوم ساختن طبقٌه حاآم پس از 

آًال ميتوان گفت آه در طول سالهای حكومت محمد رضا شاه . بسيار تقويت شد 1342و به خصوص خرداد  1332مرداد 
ون ماندن روشنفكر از صحنٌه تصميمات و حتی مباحث جدايی فكری بين روشنفكران و طبقٌه حاآم و به تبع آن بير

سياسی، آه در عمل به مرور تعطيل گشت، دائم تشديد شد؛ زيرا از يك طرف قدرت سياسی روز به روز متمرآزتر و 
روش اعمال آن استبدادی تر ميشد و از طرف ديگر روشنفكران چه چپگرا و چه سنتگرا بيش از پيش به سوی مخالفت 

اين دو گرايش را ميتوان مكمل هم خواند اما نميتوان فقط متأثر از هم .  حلهای افراطی روی مياوردنديكسره و راه
شمردشان و پيدايش و رشدشان را با نوعی تأثيرگذاری متقابل توضيح داد، هر چند هر دو طرف اين داستان برای توجيه 

ن در مقابل طبقٌه حاآم ايران و عرضٌه راه حلهای ستيزه گری روشنفكرا. تندرويهای خويش اين عذر را عنوان ميكنند
در اين سالها نه طبقٌه حاآم . باز ميگردد و بيش از هر چيز داليل ايدئولوژيك و سياسی دارد 1320انقالبی به سالهای 

ح ايران يكسره فاسد بود، نه همٌه اعضايش نابكار بودند، نه استبداد شاهی ريشه ای دوانده بود و نه امكانات اصال
اجتماعی مرتفع بود؛ آاری آه ممكن نبود قدرتگيری حزب توده بود بدون دخالت و پشتيبانی شوروی و همين امر برای 
آسانی آه خيال داشتند جامعٌه ايران را يكسره زير و رو آنند، ديكتاتوری پرولتاريا برقرار سازند و به اردوگاه 

حاآم سنگر ببندند، بخت اصالح اجتماعی را نفی آنند و هر جا فرصتی سوسياليسم بپيوندند آافی بود تا در مقابل طبقٌه 
. برای اصالحات پيدا شد به هر شكل آه شده آن را از ميان بردارند تا راه قدرتگيری خويش را صاف آرده باشند

ی وبرخی استثنای درخشان بر اين رفتار انقالبی و خطرناك و بی مسئوليت آه در خدمت اهداف شوروی بود، خليل ملك
 .از يارانش بودند آه در عين پيگيری اهداف سوسياليستی دنبال انقالبيگری نرفتند

تمايل محمد رضا شاه هم به استبداد به همان اوان سلطنش باز ميگردد، ارادٌه وی از همان دوران معطوف به 
ت و بلندهای سياست مملكت و تمرآز قدرت بود و اين سخن آه پادشاه ايران دمكرات بود و به مرور و تحت تأثير پس

خطر قدرتگيری . مخاطراتی آه متوجه آشور بود به استبداد متمايل گشت افسانه ای است مناسب نقاليهای قهوه خانه ای
نيروهای چپ در ايران، به خصوص پس از خروج نيروهای شوروی از شمال مملكت بيش از هر چيز به آار ترساندن 

 و )از جمله دولت دآتر مصدق(ر زمينٌه سياست خارجی ميامد، هم دولتهای مختلف ايران مردم آشور و گاه مانور دادن د
سياستمداران ايران . هم پادشاه مملكت، برای ترساندن يكديگر و امتياز گرفتن از خارجيان از اين مضمون استفاده آردند

 چيره دستی اش آافی و عالوه بر اينها به استثنای قوام السلطنه آه هم هدفش روشن بود، هم تيزبينی اش ممتاز و هم
. بزرگمنشی خويش را پشتوانٌه اقتدار دولتی آرده بود، هيچگاه تمايلی به نزديكی و ائتالف با حزب توده نشان ندادند

تازه از . ای نه فقط به ايران بلكه به پادشاه آشور وفادار بود اآثريت ارتش ايران هم عليرغم وجود يك دسته افسر توده
 ديگر حزب توده در انتخابات مجلس هفدهم آه فرصت يافت تا تعدادی آانديدا به ميدان بفرستد در شهر تهران هم طرف

در اين شرايط . آه مهمترين پايگاهش بود نتوانست حتی يك نماينده وارد مجلس بكند و به آلی از جبهٌه ملی عقب ماند
بقٌه حاآم، نظير مانوری آه در چكسلواآی انجام گرفت، آن هم در دست زدنش به آودتا بدون گذشتن از دورٌه ائتالف با ط

شرايط حاد جنگ سرد و بعد از مرگ استالين و بدون پشتيبانی قاطع دولت شوروی ممكن نبود و اين آار هم به دليل 
عضو به هر حال افسران . روبرو بودن با واآنش اياالت متحده از حدود امكانات سياست خارجی شوروی بيرون بود

 حزب توده هم از نظر نظامی در موقعيتی نبودند آه بتوانند آودتا آنند 
 به  که هيچ تمايلی به کوچک نشان دادن نقش حزب توده ندارد،موقعيت خدمتی اين افراد توسط ارواند آبراهاميان

 Erwand Abrahamian, Iran between two revolutions, Princeton[دقت و تفصيل مورد بررسی قرار گرفته
U.P., 1983[ . توطئٌه خارجی داشت مملكت را به نابودی «و قصٌه » ايران در لبٌه پرتگاه بود«خالصه اينكه داستان

همه افسانه هايی است آه به مرور زمان از طرف دستگاه تبليغاتی دولت برای توجيه استبداد محمد رضا شاهی » ميكشاند
آه از بزرگ نمايانده شدن خطری آه قرار بوده ايجاد آرده باشند، طرفی در داخل آشور عنوان شده و توده ايها هم 
قصه هايی آه تازه بيشتر اوقات يك مشت توده ای تائب برای دستگاه شاهی . ميبسته اند اين قصه ها را به ريش گرفته اند

ادعای جلوگيری از خطر . سر هم ميكردند و با آنها هم گذشته و هم حال خود را مهمتر از آنچه آه بود جلوه ميدادند
آمونيسم به يمن قاطعيت دولت استبدادی نيز به همين ترتيب و برای جلب رضايت دول غربی و به خصوص اياالت 
متحده عرضه ميشد، ارادٌه محمد رضا شاه برای انحصار قدرت بر همٌه اين داستانها مقدم بود و در اصل فقط محتاج 

 مرداد به بهبود رابطٌه روشنفكران و طبقٌه حاآم آمكی نكرد، به 28طبعًا آودتای . دستاويز بود و پشتوانه نه چيز ديگر
خصوص آه پادشاه و طبعًا دولت بيش از هر زمان ديگر به روحانيان نزديك شده بودند و آًال روشنفكران را از انواع 

ان روی خوش نشان بدهند؛ به حساب مياوردند و هيچ ميلی نداشتند تا نسبت به آن» اخاللگر«موجودات آمابيش 
روشنفكران نيز از هر قماشی آه بودند از توده ای بی حزب و انقالب نكرده گرفته تا سوسياليستهای اصالح طلب 
هيچكدام نه استبداد دولت را ميپسنديدند و نه محافظه آاريش را ـ بنابراين آنها نيز به نوبٌه خويش شوقی برای نزديكی به 

. انقالب سفيد و به خصوص اصالحات ارضی در اين اآراه دو جانبه تغييری آلی ايجاد آرد. دندابراز نميكر» دستگاه«
از يك طرف پادشاه مملكت آه مثل بسياری از روشنفكران آشورش شوق انقالبيگری و ذوق اصالحات جديد داشت و 

خشهای نخبگان سنتی ايران، يعنی عالوه بر همٌه اينها آشف آرده بود آه اين اصالحات ميتواند شر يكی از مهمترين ب
 خود دست به آار شد و به اتكای نيروی دولتی ،مالآين، را از سر وی باز آند و تمرآز قدرت را در دست او بيشتر آند
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از اين هنگام . و با رفراندمی آه قرار بود مهر اعتبار انقالب سفيد باشد اصالحات خويش را به مرحلٌه اجرا گذاشت
ويش را به آلی تغيير داده بود محتاج گفتار جديدی شد آه بتواند اين سياست نوين را توجيه آند و دولت آه سياست خ

نامزدهای طبيعی . اصالحاتی را آه معموًال همه جا چپگرايان به مرحلٌه اجرا ميگذاشتند به سلطنت استبدادی پيوند بزند
ند آه نه فقط به نقش اجتماعی خويش در توجيه و تبيين چنين آاری ميبايست قاعدتًا از بين روشنفكران چپگرا برميخاست

امور سياسی آارآزموده بودند بلكه مدتها در باب اصالحاتی از آن دست آه محمد رضا شاه به مرحلٌه اجرا گذاشته بود 
 .قلم زده بودند و سخن گفته بودند

د و هم جاذبٌه آن را در بين گروه مزبور به اين ترتيب اتقالب سفيد هم احتياج به روشنفكران را نزد دولت ايجاد آر
از آنجا آه در اصالحات جديد خبری از دمكراسی نبود و برخی از اين اصالحات آامًال رفتار حكومتهای . باال برد

سوسياليست تندرو را به ياد مياورد روشنفكران توده ای آه به سائقٌه تربيت حزبی خويش هيچگاه اعتباری برای آزادی و 
قائل نشده بودند و از تقسيم و تعديل ثروت هم تصويری خيلی دقيقتر از مصادره و بگير و ببند در ذهن نداشتند دمكراسی 

بهترين نامزدهای اشغال مناصب روشنفكر دولتی بودند، بيشترين اين مناصب نصيب آنان شد و آنهايی آه همكاری با 
مد رضا شاه گام نهادند و تا ساقط شدن حزب رستاخيز به اين دولت را پذيرفتند در راه تأييد مدرنيزاسيون استبدادی مح

از طرف ديگر روشنفكرانی آه عنايتی به آزادی و آزاديخواهی داشتند نتوانستند در مقابل اصالحات . آار ادامه دادند
دستگاهشان عظيم سلطنتی گفتار محكم و پيوسته ای پيدا آنند و به ديگران عرضه نمايند و جز چند شعار آلی چيزی در 

بهترين نمونٌه اين امر را ميتوان در ناتوانی مخالفان ليبرال برای عرضٌه پاسخ سياسی محكم و قابل قبول به . پيدا نشد
 .طرح انقالب سفيد و اصالحات ارضی مشاهده آرد

ولی در جمع اآثريت غالب روشنفكران، چه از بازماندگان حزب توده و چه غير از آن به مخالفت خويش با 
دستگاهی آه بخش بزرگی از شعارهای اصالحی آنان را نيز از چنگشان در آورده بود ادامه دادند و حتی در اين مخالفت 

است آه ادامٌه  1357آخرين پردٌه مخالفت قاطع روشنفكران با طبقٌه حاآم انقالب سال . سختگيرتر و افراطی تر نيز شدند
متأسفانه حاصل آار افتضاحی شد آه سختترين ضربه را به .  هم بودمنطقی جدايی اين دو و موضعگيريشان در برابر

 .اعتبار روشنفكران ايران وارد آورد، ضربه ای آه هنوز از زير بارش آمر راست نكرده اند
 

 پرداختن به مباحث ارزشی
ا شاخص ديگری آه برای روشنفكری عرضه ميگردد پرداختن به ارزشهای اجتماعی است آه اخالق در صدر آنه

اما پرداختن به اخالق مختص روشنفكران نيست، در حقيقت مختص به هيچ گروه خاص ديگری هم نيست، . قرار دارد
پرداختن به مسايل ارزشی، به طور . زيرا به عبارتی همٌه مردم به اين قبيل مسايل توجه دارند، يا شايد بايد داشته باشند

آه به هيچوجه ادعای روشنفكری ندارند به اين مسايل توجه ميكنند و عام، هم مختص روشنفكران نيست، هم انديشمندانی 
هم روحانيان آه مشغلٌه اصليشان مذهب است و اصوًال از روشنفكران مجزا هستند؛ البته گاه برخی به تسامح صحبت از 

حانيت و با آن روحانی روشنفكر ميكنند ولی همين عبارت به خوبی نشان ميدهد آه روشنفكری صفتی است افزوده بر رو
 .مترادف نيست

در اينجا نيز مثل مورد سياست آه نوع رابطٌه روشنفكران با طبقٌه حاآم مطرح بود، نوع رابطٌه آنها با روحانيت 
ولی . مطرح است آه تا قبل از پيدايش روشنفكران نقش اساسی در بحث راجع به مسايل ارزشی را در اختيار داشت

روشنفكران موقعيت ممتاز مذهبيان را در باب مباحث ارزشی خدشه دار آرده اند و به نميتوان فقط بر اين اساس آه 
عبارت ديگر شراآت يا حتی سيادت خويش را در اين باب به آنان تحميل آرده اند، حكم بر ثابت و معين بودن شكل و 

 .نوع رابطٌه روشنفكران و روحانيان آرد
ذهب هميشه جزو مضامين و مباحث روشنفكری بوده است اما در ايران اخالق به صورت موضوع متمايز از م

چپگرايانی آه اخالق را فرع روابط توليد ميشمرده اند و به آن مهر طبقاتی ميزدند تا هم ارز بی اخالقی اش سازند، آمتر 
مطمح نظر توجه به اخالق و اهميت آسب فضايل فردی در انضباط و بهبود جامعه بيشتر . به اهميت آن توجه آرده اند

آنهايی بوده آه اعتقادی به معجزه گری نظامهای سياسی و به خصوص ايدئولوژيهای رنگ و وارنگ نداشته اند و 
 .صحنٌه حل اين مسئله را در عين توجه به موانع اجتماعی آن، حيطٌه وجدان فردی ميدانسته اند

بايد دقت داشت آه . ير بسيار آرده استچند و چون رابطٌه روشنفكران ايران با روحانيت نيز در طول زمان تغي
روحانيت شيعه به دليل هرج و مرج زاده از نهاد اجتهاد و داليلی آه به جای خود ذآر گشت خيلی از روشنفكران يكدست 
تر نيست و صحبت آردن از رابطٌه دو جانبٌه روشنفكران و روحانيت، مثل رابطٌه روشنفكران و طبقٌه حاآم، بيشتر 

 .د و بايد به استثناهای آن نيز توجه داشتصورت آلی دار
معموًال از دوران انقالب مشروطيت به عنوان دورٌه نزديكی روشنفكران و روحانيان ياد ميشود ولی نبايد دربارٌه 

در جريان تجددخواهی و برقراری نهادهای سياسی . اين دوران نزديكی به تصويرهای زياده از حد آلی قناعت آرد
بخشی از روحانيت پيرو روشنفكران آن دوران و مثل بسياری از مردم مصرف آنندٌه افكاری بود آه مدرن در ايران 

مصرف آننده بود به اين دليل آه خود روحانيت اساسًا فرصت تماس با . گروه مزبور از مغرب زمين وارد آرده بود
را، تازه به فرض تمايل، در ايران بپراآند، آشورهای غربی و فلسفٌه سياسی ليبرال را پيدا نكرده بود تا بتواند آنها 

اما روحانيان با بيشتر مصرف آنندگان آاالهای روشنفكری تفاوت . بنابراين به اجبار تابع وارد آنندگان اين افكار بود
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امعه آه موقعيت سنتی آنان در ج. عمده داشتند، زيرا به نوبٌه خويش ميتوانستند توليد آننده، البته از نوع پايين آن بشوند
معموًال متكی به تحصيل طوالنی بود و در عمل شامل نگارش و بحث و به خصوص وعظ و خطابه ميشد به آنها فرصت 
ميداد تا بتوانند به سرعت از مضامين جديدی آه روشنفكران دوران به ايران آورده بودند بهره بجويند و آنها را، معموًال 

سخنان . ر نوشته ها و به خصوص در خطابه های خويش جای بدهند د،به صورت غير دقيق و نه چندان پيوسته
نامربوطی آه روحانيان بزرگ صدر مشروطيت دربارٌه تقاضای آزادی يا وضعيت محاآم و قوانين زده اند زادٌه اختالط 

  بايد.نتی استمفاهيم ره گم آردٌه جديد است با گفتاری آه ساختمانش بيش از هر چيز تابع تربيت و استداللهای فقهی و س
از بابت سعی در اختالط سنت اسالم و آاالهای فكری غرب، ادامه دهندگان  بسياری از روشنفكران مالزادٌه ايران را هم

 .راه پدارنشان به حساب آورد
به هر حال اين گرايش به تجدد راهی بود آه بسياری از روحانيان از مراتب باال گرفته تا پايين برای آسب اعتبار 

حتمًا گرايش آنان به مشروطه خواهی در تقويت اين جنبش نقش داشته است ولی بايد . حكيم نفوذ خويش به آار گرفتنديا ت
به اين نكته آه باالتر هم آمد توجه داشت آه محور رابطٌه مجتهد و مقلد و آًال روحانيان و پيروانشان بيش از آنكه متكی 

در اوايل قرن ،مشروطه . الاقل اشتراك در گرايشهای فكری استوار استبر تعبد صرف باشد، برنوعی اشتراك فكری يا 
نشين ايران ريشه دوانده بود و اين تقاضا عرضٌه سخنانی را ميطلبيد آه چه از پايگاه مذهب و  خواهی در بين مردم شهر

 چه روحانی و چه غير آسانی آه در پی عرضٌه اين سخنان رفتند،. چه غير از آن در ترويج و تأييد مشروطيت ادا گردد
نبايد فراموش آرد آه . از آن، هم به تحكيم مشروطه خواهی آمك آردند و هم مستمعان بيشتری گرد خويش جمع آردند

در همان حال برخی از روحانيان، از جمله شيخ نوری آه اعلم مجتهدان زمان به حساب ميامد، در جهت خالف 
ه اين ترتيب بازار عرضٌه سخنان مذهبی متنوع بود وصرف پيروی از ب. مشروطيت گام برميداشتند و سخن ميگفتند

مذهب يا تمايل به پيروی از روحانيان به هيچوجه برای انتخاب بين گفتارهای مذهبی موافق و مخالف مشروطيت آفايت 
وان گفت با توجه به نميكرد، برای اين انتخاب داليل تعيين آننده ای الزم بود آه الزامًا ربطی به مذهب نداشت؛ حتی ميت

شهرت اعلميت شيخ فضل اهللا، آنهايی آه در پيروی از شعاير مذهبی سختگيرتر بودند قاعدتًا ميبايست به وی ميپيوستند و 
 .آسانی به سوی روحانيان مشروطه خواه روی مياوردند آه به اصطالح ايمان سست تری داشته باشند

شار دستگاه مقتدر حكومتی خم شده بود نه جايی برای ابراز در دوران رضا شاهی هم آه آمر روحانيت زير ف
روشنفكران نيز به سائقٌه . وجود خود روحانيان باقی مانده بود و نه برای همدلی گروههای ديگر اجتماعی با روحانيت

 . آن را نمی يافتندتجددخواهی قاعدتًا تمايلی به همدلی با اصحاب دين نداشتند و اگر ميداشتند به دليل استبداد فرصت ابراز
نيز تفاوت چندانی با قبل پيدا نكرد، توده ايها آه  1320جدايی روشنفكران از روحانيان در دوران پس از شهريور 

بيشترين فضای روشنفكری را به خويش اختصاص داده بودند روحانيان را مرتجع و مذهب را افيون توده ها ميشمردند و 
برخی نهضت ملی شدن نفت را باز دورٌه نزديكی بين . ه نزديكی با روحانيت نشان نميداندغير توده ايها هم تمايل زيادی ب

در آار نبود، تنها شخصيت » روحانيتی«در اينجا هم بايد تذآر داد آه اوًال . روحانيت و روشنفكران به حساب آورده اند
اش در اين ميان به حد آافی ارضاء  لبیمذهبی شاخصی آه مدتی با نهضت ملی همراهی آرد سيد آاشی بود آه نه جاه ط

آار وی نظير روحانيان صدر مشروطيت دنباله . شد و نه توانست به جنبش ملی آن طور آه مايل بود رنگ مذهبی بدهد
وی با پيوستن به اين جريان آه قبول عام يافته . روی از جريانی بود آه نه خود بنيانگذارش بود و نه بر آن تسلطی داشت

يت مذهبی و اجتماعی و سياسی خويش را تحكيم بخشيد و هنگامی آه از بهره برداری بيشتر نا اميد شد به بود موقع
روشنفكران نزديك به نهضت ملی نيز، به خصوص گروه خليل ملكی و نيروی سوم، هيچگاه ابراز . مصدق پشت آرد

بانان روحانی از ابتدا در برابر نهضت به خصوص آه برخی از سرجن. نكردند» روحانيت«تمايل بارزی به نزديكی با 
ملی موضع گرفته بودند و گروه فداييان اسالم هم آه شاخٌه تندرو و تروريست روحانيت بود صريحًا طالب برقراری 

تازه اگر ميشد آشتن رزم آرا را خدمت غير مستقيمی به . حكومت اسالمی بود و در اين راه از آدمكشی هم ابايی نداشت
 .حساب آورد تيراندازی به حسين فاطمی حتمًا چنين عذری برنميداشتنهضت ملی به 

نيز بيش از هر دوره در تاريخ مدرن ايران دوران نزديكی طبقٌه حاآم و طبعًا شخص  1332دهٌه پس از مرداد 
ز آن را اگر دوازده سالٌه اول سلطنت محمد رضا شاه را دوران ضعف وی بخوانيم، دهٌه بعد ا. پادشاه با روحانيت بود

ميتوان به حق دوران محافظه آاری وی دانست زيرا وی در اين مدت از محكمترين پشتيبانی روحانيت برخوردار بود و 
موضعگيری مخالف روشنفكران در برابر طبقٌه حاآم و دوری . به انواع و اقسام در راه جلب رضايت روحانيان ميكوشيد

را بايد جزئی از  1342وقايع خرداد سال . ين دهه همديگر را تقويت آردگزيدنشان از روحانيت دو گرايشی بود آه طی ا
جزئی از همين دوران از آن جهت آه اآثر روحانيان به پادشاه وفادار ماندند و . همين دوران و نقطٌه ختام آن شمرد

مدلی با خمينی و روشنفكران نيز آه هنوز از مفاهيم ترقی و ارتجاع تصوير آم و بيش يكدستی در ذهن داشتند از ه
طليعٌه  1342نقطٌه ختام بدين جهت آه وقايع خرداد . يارانش و به خصوص پشتيبانی از نظرات آنها احتراز آردند

 .دگرگونی بنيادی در روابط روشنفكران و روحانيان بود
» ابر غربآسيا در بر«جالل آل احمد شروع ميشود و با » غربزدگی«،آه با آتاب  1357تا  1342سالهای فاصلٌه 

داريوش شايگان به آخر ميرسد، سالهای سير قهقرايی و رواج سنتگرايی نوين و خردستيزی در فضای روشنفكری ايران 
است، گرايشی آه مذهب را عنصر اساسی فرهنگ ايران به حساب مياورد و وظيفٌه روشنفكر را عرضٌه راه حلهای 
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جا، ميشمرد و خردگرايی را نابن را اگر نه بی معنا، الاقل خاص هر فرهنگ ميدانست و جدايی روحانيان و روشنفكرا
بی وقفه رشد آرد و نخبگان و طبقٌه متوسط آشور را پس از  1357اين جريان فكری آه تا انقالب . خوار جلوه ميداد

 از سالها با ادعاهای سياسی اسالم آشتی داد، در گشودن راه روحانيان به سوی قدرت سهم عمده داشت و اسباب يكی
 و همه گيری اين گرايش فكری را بايد در تنوع آن يکی از داليل توسعه. بزرگترين فجايع تاريخ ايران را فراهم ساخت

جست زيرا ميتوانست با هرزه دراييهای پرمدعا و ناپيوسته و هذيان وار آل احمد و امثال او دل بازمانده های سرگردان 
ی شريعتی به جوانان تازه از راه رسيده و گرد سنت از تن نتكاندٌه دانشجو نهضت ملی را خنك آند؛ با مارآسيسم اسالم

مژده بدهد آه رسيدن به نهايت ترقی با بازگشت به صدر اسالم ميسر خواهد شد؛ آنهايی را آه تحت تأثير مد روز همه به 
 از زبان جامعه شناسان بياموزند ناگاه طالب جامعه شناس و جامعه شناسی شده بودند به آثار احسان نراقی حواله بدهد تا

آه هيچ چيز اعتبار جهانشمول ندارد و مسلمانان به جای خوردن حسرت دمكراسی غربی آه در حقيقت چيزی جز 
اختراع آنند؛ و آخر از همه آنهايی را آه دوستدار سخنان قلنبه » علم اسالمی«نيست بايد برخيزند و » عدالت بين دزدان«

يشٌه مغرب زمين احساس حقارت ميكردند به محضر آخوندی فكلی نظير سيد حسين نصر يا وردست بودند و در مقابل اند
فرنگی مآب ترش داريوش شايگان بفرستند تا اولی با يك دست اسالم و اشراق و وحی را به جای خردگرايی و تحت 

فراهم آورد و ديگری به نام اسالم عنوان فلسفٌه اسالمی به خوردشان بدهد و با دست ديگر اسباب تأييد فقه اسالم را 
سوخت مهيا » چراغ امانت محمدی«هايدگر برای روشن نگه داشتن » هستی«از » مرشد فرنگی«ايرانی و با اقتدای به 

جالب اينكه تمام اين مديحه سراييها برای اسالم و فرهنگمداری مذهبی با پشتوانٌه نظرات و آرای دانشمندان غربی . سازد
 سنت اسالمی ايران بر فرهنگ غربی اثبات ميگشت» برتری«و به اتكای همين نظريه ها بود آه انجام ميگرفت 

اين نزديكی در . دورٌه رواج اين فكر را ميتوان دوران طاليی نزديكی بين روشنفكران و روحانيت به حساب آورد
ن گفت آه روشنفكران هيچگاه شايد بتوا. طول انقالب اسالمی آه منجر به قدرتگيری خمينی شد به اوج خود رسيد

نتوانسته بودند در طول تاريخ جديد ايران اين همه عرض اندام و ارائٌه طريق آنند، متأسفانه هنرنماييها آن بود آه ديديم و 
وقايع انقالب به خوبی نشان داد آه نسل روشنفكران آزاديخواه و ليبرال تقريبًا در ايران . عاقبت آار اين است آه ميبينيم

قرض شده است زيرا جز از چند نفر صدايی به مخالفت با خمينی و جمهوری اسالمی شنيده نشد و مردم ايران همراه من
روشنفكرانشان عمًال انقالبی فاشيستی را به انجام رساندند آه تا زمان نوشته شدن اين سطور ميتوان آخرين انقالب 

 .بزرگ قرن محسوبش آرد
را نميتوان تنها مالط همبستگی روشنفكران و روحانيان در طول انقالب دانست، اما رواج سنتگرايی و خردستيزی 

 از بخشیهم آه از ديد بسياری آيميای حل مشكالت جامعه مينمود » انقالب«پافشاری در مخالفت با پادشاه و ايمان به 
ديگر شاهی در آار نبود تا : همبستگی آلی روشنفكران و روحانيت پس از انقالب به چند دليل سست شد. اين مالط بود

اختالف نظرهای » معجزٌه اجتماعی«راندنش هدف مشترك باشد؛ انقالب انجام شده بود و بهره برداری از ثمرات اين 
بر سر جمهوری اسالمی باقی نگذاشته بود؛ خمينی خود هيچ ارادتی » وحدت آلمه«عمده در پی آورده بود و جايی برای 

 را به دليل پرداختن به مباحث ارزشی و سياسی غاصب مقامی ميدانست آه در اصل از آن به روشنفكران نداشت و آنها
علماست و به همين دليل آنها را گاه با نهيب و گاه با خشونت از ميدان بحثهای اجتماعی پس زد و به آنها حالی آرد آه 

 .سخن برای همه منشأ قدرت نيست
كران ايران، به غير از سنتگرايان نوين آه به طور رسمی يا غير در حال حاضر و در جمع ميتوان گفت آه روشنف

رسمی، از نزديك يا از دور، به خدمت حكومت در آمده اند، تمايل به جدايی از روحانيت پيدا آرده اند بدون اينكه بتوانند 
مدتها . اسی نو تحليل آنندانقالب اسالمی را جدًا مورد ارزيابی دوباره قرار دهند و همگامی خويش را با روحانيت بر اس

صرفنظر از محتوا و حاصل آن بود آه در بين روشنفكران » انقالب«دليل اصلی اين فلج فكری همان ايمان و ارادت به 
اما وقتی سقوط اتحاد شوروی روشنفكری . چپگرا، به عبارت ديگر اآثريت قاطع روشنفكران ايران، رواج تام داشت

ين پشتوانٌه معنوی و بيشترين نيروی جاذبه اش، آن هم نه فقط در ايران بلكه در تمام دنيا، مارآسيست مآبانه را از مهمتر
محروم آرد انقالب دوستی و خط و نشان آشيدنهای طبقاتی تعطيل شد و راه برای بازبينی انقالب اسالمی باز شد ولی 

وبات انقالبيگری و بی اعتنايی به دمكراسی زيرا به انجام رسيدنش مستلزم اليروبی آردن رس. اين آار به انجام نرسيد
 .است آه مدتها در بين روشنفكران ايران رواج تام داشته و بی اعتباريش آنها را دچار سرگردانی آرده است

ترس روشنفكران را از مذهب نيز بايد به موانع موضعگيری در برابر ثمرات مصيبت بار انقالب اضافه آرد، 
نچه آه از ايشان انتظار ميرود از بابت شجاعت مزيت چندانی بر عامٌه مردم ندارند و از زيرا روشنفكران بر خالف آ

بهترين نشانٌه اين ترس مطالب رنگ و وارنگ و جور و واجوری است آه در اين دوران از چپ و . قماش ديگری نيستند
داختن به مذهب و تحليل رابطٌه آن با راست راجع به تجدد نوشته ميشود اما در اآثريت قريب به اتفاق آنها اثری از پر

جالب اينجاست آه تجدد در اروپا آه بستر پيدايشش بود هم از بابت نظری در مقابل طرز فكر مذهبی قرار . تجدد نيست
گرفت و هم از بابت عملی در مقابل تسلط آليسا و حكومتهايی آه به مذهب اتكا داشتند قد علم آرد، اما حال آه نوبت 

ه روشنفكران اين آشور آه مقامهای مذهبی و سياسی در آن آامًال خلط شده و پيشوايان مذهبی اش بر همه ايران رسيد
چيز از دانشگاه و دولت گرفته تا خربزه و آوآاآوال چنگ انداخته اند، به آلی موضع گرفتن در مقابل درازدستيهای 

هٌه ناسازگاری تجدد با ادعاهای آهن مذهب پيش اصحاب دين را فراموش آرده اند و طوری سخن ميگويند آه مباد شب
 .بيايد و امام زمان از اين حرفها برنجد
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 مخاطبان

همانطور آه .  برای خويش برميگزيننداين گروهيكی ديگر از شاخصهای روشنفكری نوع مخاطبانی است آه 
 فعاليت تخصصی آنها و باالتر اشاره شد برخی از روشنفكران در حرفه ای صاحب تخصصند اما تفاوت اصلی بين

د، در مورد اول مخاطب آنها متخصصان هستند و در مورد دوم نفعاليت روشنفكريشان در مخاطبانی است آه برميگزي
اينكه نوشته ای آامًال تخصصی آه خطاب به صاحب نظران آن رشته . ديگر روشنفكران، برگزيدگان جامعه و عوام
دا نمايد و صورت آاالی روشنفكری پيدا آند يا نوشته ای روشنفكری جلب نوشته شده در خارج از اين گروه رواج پي

توليدات روشنفكری، هر موضوعی آه داشته باشد، به شكلی . نظر صاحبان تخصص را بنمايد به ندرت پيش ميايد
 مخاطبان ولی روشنفكران تنها گروه اجتماعی نيستند آه. عرضه ميگردد آه غير متخصصان بتوانند از آن بهره بگيرند

خويش را اين چنين برميگزينند، بيشترين بخش روحانيان، اآثريت قريب به اتفاق هنرمندان و جميع روزنامه نگاران نيز 
فقط بايد دقت داشت آه دريافت سخن هرآدام اين گروههايی آه مخاطب مشابه دارند محتاج دانش حد اقلی . چنين ميكنند

نان روحانيان، شروع ميشود و به سطح تحصيالت متوسطه يا دانشگاهی است آه از بی سوادی آامل برای درك سخ
طبعًا انتخاب بين نوع ارتباط سمعی و بصری يا آتبی، همه جا در ترآيب و تعداد . برای درك سخن روشنفكران ميرسد

عداد گيرندگان پيام مخاطبان تغيير ايجاد ميكند اما در آشورهايی آه تعداد بيسوادان زياد است اصًال ترآيب اجتماعی و ت
شمار مخاطبان بايد اضافه آرد آه يافتن منزلت روشنفكری همانقدر آه از تأييد  در تأآيد بر اهميت. را زير و رو ميكند

ديگر روشنفكران سرچشمه ميگيرد بسته به قبول عام نيز هست و به همين خاطر روشنفكران اصًال نميتوانند از خطاب 
 .طبان خويش صرفنظر آنندبه عوام و افزايش شمار مخا

روشنفكران ايرانی هم از ابتدا مخاطبان خويش را بين سرآمدان جامعه و گروههای شهرنشينی جستند آه نسبت به 
طبعًا با نضج گرفتن و رشد روز افزون طبقٌه متوسط تعداد مخاطبان بالقوٌه روشنفكران باال رفت . پيامشان پذيرايی داشتند

.  از طبقٌه حاآم آشور مساعی آنها بيشتر متوجه پخش آردن پيام خويش در بين طبقٌه متوسط شدو به نسبت دور شدن آنها
صاحبان تحصيالت عالی و دانشجويان در طول اين سالها مهمترين پايگاه های تقويت و پخش آثار و افكار روشنفكری 

 .در جامعه بودند و هنوز هم هستند
 

 ها استفاده از رسانه
استفاده . ری آه بايد به نوعی بسته به شاخص قبلی دانستش استفاده از رسانه های جمعی استشاخص ديگر روشنفك

از وسايل ارتباط جمعی شرط تكنيكی پيدايش روشنفكران است زيرا آنها از طريق اين رسانه هاست آه ميكوشند تا 
روشن است آه آنها نه انحصار . رندخوانده ميشود تأثير بگذا» افكار عمومی«سخنان خويش را بپراآنند و بر آنچه آه 

در اولی با متصديان ثابت . استفاده از اين وسايل را دارند و نه در آوشش برای شكل دادن افكار عمومی تنها هستند
رسانه ها شريكند و در دومی با فعاالن گروههای سياسی يا سياستمداران آه به سائقٌه نقش حرفه ايشان دائم با افكار 

 هرچند ميتوان اين ارتباط را با گروههای بزرگ مردم از طريق مجالس خطابه نيز فراهم نمود ولی .عمومی طرفند
حاجت به . پيدايش رسانه ها و حد اقل صنعت چاپ و نشر است آه شكل گرفتن گروههای روشنفكری را ممكن ميسازد

وبٌه خود در پراآندن سخن روشنفكران و نيز به ن... و تر از قبيل راديو و تلويزيون های مدرن توضيح نيست آه رسانه
 .همچنين تثبيت موقعيت اجتماعی آنها نقش بازی ميكند

در ايران نيز شكلگيری روشنفكران با رواج چاپ و روزنامه همزمان بوده است و روشنفكرانی آه به چاپ آتاب يا 
» علم و زندگی«و » سخن»ده اند آم نيست،مقاله اآتفا نكرده اند و خود پا به ميدان گذاشته دست به انتشار نشريه ای ز

را هم ميتوان به » انديشه های رستاخيز«و » مردم برای روشنفكران«درخشانترين نمونه های آنهاست، در مقابل اين دو 
 .ترتيب حزبی ترين و رسمی ترين نشريات روشنفكری به حساب آورد

 
 خاستگاه طبقاتی

. شنفكری بدان اشاره آرد مسئلٌه خاستگاه طبقاتی روشنفكران استآخرين نكته ای آه بايد در باب شاخصهای رو
صحبت از اين مسئله دو صورت ميتواند بگيرد ـ يكی تعيين بايد و نبايد، بدين صورت آه چه طبقه ای روشنفكر خيز 

 است آه روشن. است و اعضای آدام طبقٌه ديگر هر آاری هم بكنند از رسيدن به مرتبٌه روشنفكری محروم خواهند بود
صورت دوم پاسخ دادن به اين . اين قبيل سخنان را بايد از مقولٌه تبليغات ايدئولوژيك شمرد و نبايد به چيزی گرفتشان

پاسخ به اين سؤال تابعی است از ديگر شاخصهای . سؤال است آه بخت پيدايش روشنفكر در آدام طبقه بيشتر است
ران از بين طبقاتی آه به امكانات آموزشی دسترسی بيشتری دارند امكان برخاستن روشنفك: روشنفكری آه شمرده شد

طبعًا باال . زيادتر است زيرا پرداختن به آارهای فكری و احيانًا دستيابی به تخصص مستلزم تحصيالت طوالنی است
ه رفتن ميزان سوادآموزی و فراهم آمدن فرصت تحصيالت عالی برای تعداد روزافزونی از دانش آموزان، پايگا

 .در اين زمينه را ميدهد اجتماعی روشنفكران را توسعه ميبخشد و به استعدادهای بيشتری فرصت شكفتن
جامعٌه مدرن ايران نيز صحنٌه چنين تحولی بوده است زيرا روشنفكرانی آه در ابتدا همه از گروههای ممتاز 

وزشی دورٌه رضا شاهی، رواج تحصيالت اجتماعی برخاسته بودند به مرور، يا به عبارت دقيقتر پس از اصالحات آم
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عالی و شكلگيری طبقٌه متوسط جديد ايران جای خود را به روشنفكرانی دادند آه اآثرًا از بين اين طبقٌه متوسط 
 .اند برخاسته
 

 گروههای روشنفكری
 

و به اين جهت بنا بر آنچه آه آمد ميتوان روشنفكران را گروهی تعريف آرد آه به حرفه های فكری اشتغال دارند 
اآثرًا صاحب تحصيالت عالی اند و از بين آن قشرهای جامعه برميخيزند آه بخت تحصيلشان بيشتر است، دارای 

چارچوب ميپردازند،  چارچوب فكری آمابيش مدونی هستند، به تحليل و توجيه يا تنقيد اعمال خود و ديگران در قالب اين
اص دارند و به اين مسائل بيشتر از ديد انتقاد مينگرند، خطاب به ديگر به مسائل سياسی و ارزشهای اجتماعی توجه خ

اما . روشنفكران و يا افراد غير متخصص اما با سواد سخن ميگويند و برای اين آار از رسانه های گروهی استفاده ميكنند
ری قابليت حرفه ای نيست آار تعيين و تحديد روشنفكران را فقط نميتوان به شمردن اين خصايص ختم آرد زيرا روشنفك

اين نامزدی از . نامزدی متقاضی و قبول ديگران: منزلتی است اجتماعی و مثل هر منزلت اجتماعی ديگر دو وجه دارد
طريق شروع به فعاليتهای روشنفكری انجام ميگيرد و قبولش تابع نظر مخاطبان هر روشنفكر است، يعنی ديگر 

 .روشنفكران و باقی مردم
به عامٌه مردم مربوط است، شاخصهای قبول يكی شهرت فرد است به روشنفكری، اعتنای مردم به تا آنجا آه 

سخنانش و توجه آنها به احوال و اعمال وی، شاخص ديگر آه اندازه گيری آن از باقی راحت تر است اقبال نسبت به 
ينويسد و به خصوص تيراژ آتابهايش، نوشته هايش، اقبالی آه ميتوان از طريق تيراژ نشرياتی آه او در آنها مطلب م

 .البته اگر آتاب چاپ بكند، اندازه گرفت
دارتر پا به ميدان ميگذارند و نقش  اما بيشتر روشنفكران تازه آار در وهلٌه اول با پشتوانٌه ضمنی روشنفكران سابقه
ميت گروههای روشنفكری در اه. اين افراد در قبول نامزدی اعضای جديد و قبوالندنشان به ديگران بسيار مهم است

ياد ميكنيم هيچگاه گروه يكدستی را » روشنفكران«اينجاست آه خود را مينمايد زيرا آسانی آه ما معموًال از آنها به نام 
. تشكيل نميدهند و در عمل به گروههای گوناگون و عده ای روشنفكر منفرد آه در هيچ گروهی جا ندارند، تقسيم ميشوند

ستگی اعضای تمام گروههای روشنفكری، به معنای استحكام روابط درون گروهی آنها و سستی يا ميزان و نوع همب
اين عوامل را به طور . متحدالشكل شدن روابط برون گروهيشان، يكسان نيست و تحت تأثير عوامل مختلف تغيير ميكند

 . آلی ميتوان به درون گروهی و برون گروهی تقسيم آرد
به ميزان همبستگی اعضای هر گروه ميافزايد هم مشرب بودن اعضای آن، استفاده از يك عوامل درون گروهی آه 

رسانٌه معين، داشتن سابقه و تجربيات مشترك، در بعضی موارد وجوه اشتراك حرفه ای و تحصيلی و برخی اوقات 
. ول او شكل گرفته استوجود فردی است آه در بين ديگران سمت استادی دارد و گروه به دليل شخصيت و اعتبار وی ح

ميزان رواج . عوامل برون گروهی بيشتر مربوط به فضای اجتماعی و به خصوص روشنفكری هر مملكت است
ايدئولوژيها و شدت اتكای به آنها يكی از مهمترين عواملی است آه باعث تفكيك هر چه بيشتر گروهها و تشديد همبستگی 

 آنها با يكديگر ميگردد، شدت رقابت بين گروهها آه داليل معنوی و يا داخلی انها و احيانًا متشنج ساختن رابطٌه
 .ای يا اعتبارات دولتی، دارد نيز به همچنين مادی،فرضًا در مورد دستيابی به امكانات انتشاراتی و رسانه

ن افراد اما در هنگام بحث راجع به همبستگی بايد به دو امر توجه داشت ـ يكی رابطٌه قدرت درون گروهها آه بي
 .شكل ميگيرد و ديگری تعادل قدرت بين گروههای روشنفكری

گروههای روشنفكری نيز مانند ديگر گروههای انسانی صحنٌه رقابت برای به دست آوردن قدرت بيشتر است، 
منتها تمرآز قدرت آه گاه بعضی گروههای روشنفكری را به صورت باندی در مياورد آه يك رئيس و چند وردست و 

ی نوچه در آن گرد آمده اند، در همٌه گروهها انجام نميپذيرد و انجامش مستلزم گرد آمدن شرايطی است آه همه جا تعداد
اولين آنها گرايش يك يا چند نفر از اعضای گروه است به متمرآز ساختن قدرت در دست خويش و تحميل . موجود نيست

شرطهای اساسی موفقيت اين . در همه زمان يكسان نيستاين برتری به ديگران آه البته اين گرايش نزد همگان و 
رياست مداران دو تاست آه مكمل يكديگر است، اولی تمرآز امكانات و امتيازاتی آه گروه ميتواند به اعضايش عرضه 
 آند در دست يك يا چند نفری آه سودای رياست دارند و ديگری زياد بودن احتياج اعضای ديگر گروه به اين امتيازات و

در مقابل، اين تمايل به تمرآز قدرت معموًال با مانعی اساسی برخورد ميكند آه عبارت است از آزادی خروج . امكانات
از گروههای روشنفكری، طبعًا با قبول پيامدهای خروج؛ چون روشن است آه نميتوان هيچكس را صرفًا با زور در يكی 

ه سهم خويش از پيامدهای نامطلوب خروج ميكاهد زيرا هم تعدد گروههای روشنفكری ب. از اين گروهها نگهداشت
 .تعويض گروه را آسان ميكند و هم به افراد تكرو ميدان ميدهد

اگر تمرآز قدرت را به شكلی آه ذآرش رفت محدود به روابط داخلی هر گروه روشنفكری بدانيم ميتوان در سطح 
تيكه اعضای يك گروه يا خانوادٌه فكری و يا پيروان يك در صور. آل روشنفكران يك آشور نيز برای آن معادلی جست

ايدئولوژی معين بتوانند بر وسايلی آه معموًال ابزار روشنفكری است تسلط نسبی پيدا آنند و موفق شوند تا در نظر مردم 
موًال از روشنفكری را آمابيش به خود منحصر سازند، نسبت به پيروان افكار ديگر در موضع قدرت قرار ميگيرند و مع

البته موفقيت آامل در اين راه فقط در نظامهای توتاليتر ممكن است . اين قدرت آمال استفاده يا حتی سوء استفاده را ميكنند
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ولی نمونه های موفقيت نسبی در اين زمينه را ميتوان هر جا آه فضای روشنفكری متشنج و قطبی شده و يك ايدئولوژی 
 .ش از بقيه پيدا آرده، يافتبه داليل مختلف رواجی بسيار بي

ولی پس از شمارش تمام اين نكات بايد به اين مسئله هم توجه آرد آه اصوًال احساس همبستگی جمعی در بين آل 
روشنفكران يك آشور خيلی قوی نيست و از موارد استثنايی اعالم همبستگی آه بگذريم بايد فردگرايی را، چنانكه در بين 

 . از خصايص يا الاقل تمايالت آلی روشنفكران به حساب آوردهنرمندان هم ديده ميشود
شرايط راه يافتن به گروههای روشنفكری نيز به تناسب همبستگی داخلی هر آدام آنها فرق ميكند و هر قدر اين 

فی المثل . همبستگی بيشتر باشد شرايط عضويت مشخص تر و عواقب تخطی از رفتار مجاز معين تر خواهد بود
مسخن و هم مجلس شدن با گروهی روشنفكر آه گاه و بی گاه برای تبادل نظر يا حتی گپ زدن در آافه ای شرطهای ه

جمع ميشوند بسيار آلی تر است تا شرطهای جا گرفتن در بين گروهی آه با ايدئولوژی معين در يك نشريه سنگر گرفته 
ن با ديگر اعضای گروه هم در مورد اول چندان اند و دائم برای بقيه خط و نشان ميكشند؛ عاقبت اختالف نظر داشت

روشن . روشن نيست اما در مورد دوم معموًال اخراج از گروه و احيانًا قرار گرفتن در معرض حملٌه ياران قديم است
است آه راه باز آردن به درون گروههای روشنفكری فقط مستلزم زحمت نيست و امتيازاتی نيز به همراه مياورد آه 

ناشناس و يكه و تنها وارد ميدان شدن آار مشكلی است و اآثر تازه آاران مايل به احتراز از . ل توجه استبسيار قاب
نفس پا گذاشتن به يك گروه روشنفكری، اولين قدم روشنفكر شدن است و هر چند . مشكالت زاييده از اين موقعيت هستند

 برای جوانها بسيار مطبوع است زيرا هر چند به اين ترتيب نسبتًا آسان به دست ميايد برای خود موفقيتی است آه معموًال
امتيازات زاده از عضويت در گروههای روشنفكری را . آامًال روشنفكر نميشوند الاقل از ديگر همگنان ممتاز ميگردند

امكانات بهرٌه آموزشی و : آه به تناسب وسعت و امكانات هر گروه فرق ميكند ميتوان در جمع به دو بخش تقسيم آرد
 .ترقی

روشنفكری نيز مثل هر منزلت ديگر اجتماعی آداب و شرايطی دارد آه فراگرفتنش با نشست و برخاست با 
روشنفكران راحت تر و زودتر انجام ميگيرد تا با تعقيب گفتار و آردار آنها از راه دور و يا فقط با خواندن نوشته ها و 

 آب و رنگ خاص خود را دارد معموًال از طريق همين همنشينی ها فرهنگ روشنفكری هر خطه آه. گاه مجادالتشان
البته آداب و عادات هر گروه تفاوتهايی با بقيٌه گروهها دارد و گاه . شكل ميگيرد و از نسلی به نسل ديگر به ارث ميرسد

صت بهتر فر. بسيار هم از آداب معاشرت به دور است ولی در آل فرهنگ روشنفكری يك آشور جای خود را دارد
شناختن گروهها و افراد، افكار و روشهای آنان نيز جزو بهره های آموزشی است آه ميتوان از همنشينی با روشنفكران 
برگرفت و از آنجا آه محشور شدن بايد در گروه يا گروههای معين انجام بپذيرد؛ آسب اعتماد به نفس و آزمودگی 

 . وشنفكری به همين ترتيب به دست ميايداجتماعی و قابليت جهت يابی در بين گروههای ر
امكانات ترقی را بايد شامل ايجاد فرصت برای ابراز آارآيی و نيز تأييد و تبليغ قابليت اعضای گروه، اعم از 

آاالی روشنفكران فكر و . نوخاسته و آهنه آار، دانست؛ تأييد و تبليغی آه هميشه مترادف ارزش آارهای آنان نيست
اهميت در اختيار داشتن رسانه، به خصوص نشريه و .  آن مستلزم دسترسی داشتن به وسايل پخشسخن است و عرضٌه

 .بنگاههای انتشاراتی در اينجاست آه خود را مينماياند
 دسترسی پيدا آردن به وسايل مزبور و بهره مند گشتن از پشتيبانی گروهی معموًال با جا گرفتن در يكی از 

 .گيرد و به خصوص برای تازه آاران بسيار مغتنم استگروههای روشنفكری انجام مي
اينها عبارت است از داليل آلی گرايش نوخاستگان به جای گرفتن در يكی از گروههای روشنفكری، ولی جاذبٌه 

عواملی را آه بر . گروههای روشنفكری با هم برابر نيست و بر انتخاب گروه از طرف نامزدان روشنفكری مؤثر است
 :هها تأثير ميگذارد ميتوان به طور آلی و به قرار زير برشمردجاذبٌه گرو

هر فرد به خصوص آنجا آه پای ابراز عقيده و . اولين و بارزترين و بسياری اوقات مهمترين آنها همفكری است
 تمايل اين. نظر در ميان باشد بيشتر متمايل به نشست و برخاست با افرادی است آه با آنها احساس نزديكی فكری ميكند

به صورت سست و تأثير پذير موجود است اما تربيت شدن و  در بين نوخاستگانی هم آه ذهنشان آامًال شكل نگرفته
. استحكام يافتن آن آه يافتن همفكران واقعی را ممكن ميسازد، مستلزم آسب دانش و تجربه است آه احتياج به زمان دارد

د بها داد زيرا معموًال در اولين انتخاب افراد و گاه انتخابهای بعدی آنان تحت به همين دليل نبايد به اين عامل زياده از ح
يكی از جاذبه های مهم . عامل بعدی اعتبار اجتماعی هر گروه روشنفكری است. الشعاع ديگر عوامل قرار ميگيرد

 به آنهايی آه عمًال روشنفكری دستيابی به همين اعتبار اجتماعی است و روشن است آه آسبش از طريق نزديكی جستن
واجدش هستند و با تأسی بدانها، نه تنها منطقی است بلكه بسياری از اوقات آسانترين روش نيز جلوه ميكند، زيرا بار 

ولی بايد دقت داشت آه اعتبار اجتماعی هر گروه . نوآوری را از دوش آسی آه تازه پا در اين راه گذاشته برميدارد
اين اعتبار هم متأثر از مد روز است و هم از عوامل سياسی، هم . اجزايش را از هم تفكيك آردمقولٌه مرآبی است آه بايد 

عامل آخر هم . از حضور اشخاص صاحب نام و هم از قابليت علمی و صالحيت اخالقی اعضای گروه تأثير ميپذيرد
ه به جای خود اهميت بسيار دارد و امكان فراهم آوردن وسايل نشر و تبليغ برای اعضای گروه و پشتيبانی از آنهاست آ

 .ميتوان عامل مادی جاذبٌه هرگروه شمردش
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 موجهای روشنفكری
 

اآثريت قاطع روشنفكران ايرانی هم مانند روشنفكران ديگر نقاط دنيا اولين قدمهای خويش را در جمع گروههای 
، گرد نشريات روشنفكری سالهای 1320روشنفكری برداشته اند ـ در انجمنهای صدر مشروطيت، حول جريانهای سياسی 

و نيز در گردهمايی هايی آه شكل سازمان يافته نداشته و بيشتر در اطراف يكی دو شخصيت شناخته شده  1332تا  1320
... طبعًا نه ميزان همبستگی اين گروهها يكسان بوده، نه جاذبٌه آنها، نه نوع رابطه بين اعضايشان. شكل گرفته بوده است

 ه تاريخچٌه انها نه در چارچوب اين نوشته ميگنجد و نه با هدف آن مناسبتی دارد ولی نبايد از تأثير آنها درپرداختن ب
تربيت روشنفكران ايران و از چگونگی تعادل قدرت بين آنها و چندو چون روشهايشان آه در دو دهٌه قبل از انقالب به 

. اسی و افراطی چپگرا يا سنت مدار انجاميد، غافل ماندقرق آردن فضای روشنفكری ايران به نفع افكار ضد دمكر
ها و افكار مختلف نه در بين روشنفكران و نه در بين هيچ گروه ديگر اجتماعی يكسره و آزاد و بی قيد حرآت نميكند  ايده

 .و از ورای روابط فردی و گروهی در سطح جامعه دست به دست ميشود
 ميشود ميتوان چند خط اصلی تحول را در بين آنان پی گرفت و موجهای تا آنجا آه به روشنفكران ايران مربوط
روشنفكران ايران آه ابتدا از بين سرآمدان جامعه برخاسته بودند آم آم به : روشنفكری ايران را به اين ترتيب برشمرد

ح تحصيالتشان گروهی برآمده از طبقٌه متوسط تبديل شدند، شرايط عضوگيری آنها به مرور زمان مشكلتر شد، سط
باالتر رفت وتعداد متخصصان در بين آنها بيشتر شد، ليبراليسم و مارآسيسم و سنتگرايی نوين به ترتيب ايدئولوژيهای 
رايج در بين آنها بود، فاصله شان از طبقٌه حاآم زياد و زيادتر شد و به حد دشمنی آامل رسيد، دوری گزيدنشان از 

بت بدانها داشتند به همدلی وهمسخنی و همدستی ختم گشت و باالخره اينكه مخاطبان روحانيان و احيانًا تحقيری آه نس
بالقوه شان روز به روز پرشمارتر گشتند و سخنشان از حلقٌه تنگ تحصيلكردگان فرنگ و طبقات شهرنشين پايان عهد 

 .قاجار بيرون آمد و در دسترس طبقٌه متوسط جديد ايران قرار گرفت
ييرات را در يك تيپولوژی ساده خالصه آنيم بايد بگوييم آه جامعٌه روشنفكری ايران تا به حال اگر بخواهيم اين تغ

من قبًال صورت  [.سه موج اصلی داشته آه دنبالٌه هر آدام گاه در آنار ديگری دوام آم و بيش زيادی پيدا آرده است
 ]ون ذآر مأخذ مورد استفادٌه برخی قرار گرفتای به چاپ رسانده بودم آه بد تری از اين تيپولوژی را در مقاله ساده

موج اول روشنگری و آزاديخواهی آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود آه به دست نخبگان سنتی جامعه انجام 
شد، حاصلش انقالب مشروطيت، گام گذاشتن ايران به دروازٌه تجدد و پيروزی نهادهای جديد سياسی در اين آشور بود، 

 صخرٌه حكومت رضا شاهی برخورد آرد و وراث چندانی نداشت ولی آثارش تا وقتی حامالن آن زنده بودند موجی آه به
نوبت موج پر نيروی چپگرايی شد آه در ايران نيز مانند ديگر نقاط دنيا  1320بعد از شهريور . و مصدر آار، دوام آرد

نفكری را تحت تأثير خويش گرفت، حاصل اين موج رواج به راه افتاده بود و محملش طبقٌه متوسط بود، تمام محافل روش
افكار مارآسيستی، پست شمردن دمكراسی بورژوآيی و هر نوع اصالح طلبی اجتماعی بود آه با تحليلهای مكتبی و 
ابتدايی سياسی و اجتماعی همراه شد و بزرگترين ضربات را به نهضت ملی مردم ايران وارد ساخت و هر چند خود 

 نيافت اين شكست را با تسلط بر محافل روشنفكری ايران و به راه انداختن نوعی تروريسم فكری آه مكمل بخت پيروزی
با موج سومی همراه گشت آه محملش آماآان طبقات  1342اين موج پس از خرداد . سانسور ساواك بود جبران آرد

بايد اضافه آرد آه از . جمهوری اسالمیمتوسط بودند، دستاوردش سنتگرايی و خردستيزی بود و سرانجامش برقراری 
بين تمام موجهای روشنفكری ايران آنكه پيروزی نمايانتر يافت همين موج آخر بود آه هم طرحهايش برای تغيير جامعه 
الگوی آار شد و هم خودش در نفی ميراث سياسی تجدد و برقراری نظام اسالمی بسيار موفق گرديد ـ هر چند اين را 

ٌه موفقيت بايد پاداش پستی برنامه های آن دانست، زيرا رفتن به سوی تجدد و برقراری دمكراسی آاری بيشتر از جايز
است ظريف و پر زحمت آه هم دانش ميطبلد هم پشتكار و هم فضيلت اما برقراری نظامی از قماش واليت فقيه به چيزی 

 .بيش از آنچه آه ماليان و همپالكی هاشان دارند محتاج نيست
 

 مدافعان عملی تجددو ان مروج
 

 .بايد برای يافتن اين گروه ابتدا نظری هر چند گذرا به جامعٌه ايران انداخت
معموًال به محض اينكه صحبت از جامعه و تحليل اجتماعی به ميان ميايد ياد تحليلهای قالبی ملهم از مارآسيسم آه 

ود و در عين بی ثمری به داليل سياسی در همه جا چندين سال فضای تحقيقات جامعه شناسی ايران را اشباع آرده ب
اش با وسايل توليد  تحليلهايی آه در آنها معيار شناختن هر طبقه نوع رابطه. رواج يافته بود، در خاطرها زنده ميشود

بود، نبرد طبقاتی قرار بود راهگشای تاريخ باشد، موقعيت طبقاتی عامل اساسی موضعگيريهای اجتماعی به حساب 
اما تمام اين سخنان در مملكتی عرضه ميگشت آه . آنندٌه تمام اينها شده بود د و باالخره جبر تاريخ ضمانتميام

بزرگترين منبع درآمدش در دست دولت بود، مردمش بی اعتنا به عالئم راهنمايی تاريخ به دنبال ترقی فردی در جامعه 
در رواج اين نظريه .  پی مياورد و نه فقر انقالبيگری رابودند و خالصه در آن نه رفاه الزامًا محافظه آاری را در

های توأم با خيالپردازی متكی به اين شبهه بود آه عوامل اقتصادی در تاريخ نقش تعيين آننده و قاطع دارد، در  پژوهش
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ل يك ای پيشتاز تاريخ است، مشكل اصلی نوع بشر نابرابری است و برای از ميان برداشتن اين مشك هر دوره طبقه
 .انقالب تمام عيار الزم است

نگارندٌه اين سطور نه برای عوامل اقتصادی چنين آراماتی قائل است، نه هيچ گروه اجتماعی را پيشاپيش صاحب 
رسالت ميداند، نه نابرابری را مشكل اساسی نوع بشر ميشمرد و نه برنامٌه از بين بردن آن را، آن هم به وسيلٌه انقالب 

 Gaetano[آه واضعانش گائتا موسكا ] élites [يلی آه در پی خواهد آمد بر نظريه های سرآمدانپايٌه تحل. دارد
Mosca [و ويلفردو پاره تو] Vilfredo Pareto [از اين ديدگاه ميتوان جامعه را آًال به سه گروه . هستند قرار دارد

ثروت و اعتبار اجتماعی را به خويش سرآمدان آسانی هستند آه در جامعه بيشترين سهم از قدرت و : تقسيم آرد
اختصاص داده اند، عوام گروه وسيعی هستند آه از اين هر سه سهمی در حد زندگانی معمولی خويش دارند و گروه سوم 

 . آسانی هستند آه عمًال به حاشيٌه جامعه رانده شده اند و سهمشان از خواسته های مذآور حد اقل است
نظريات مربوط به سرآمدان، نابرابری اعضای جامعه در بهره وری از امتيازات به عقيدٌه واضعان و مدافعان 

اجتماعی جزو محدوديتهای موقعيت اجتماعی بشر است و سعی در از ميان بردنش آاری است نه تنها بی ثمر بلكه پر 
و عوام، رابطٌه خود خطر؛ آنچه آه مهم است آيفيت رابطٌه قشرهای اجتماعی است با يكديگر به خصوص رابطٌه نخبگان 

نخبگان با يكديگر نيز از اهميت بسيار برخوردار است و با توجه به اين روابط است آه ميتوان بين نظامهای اجتماعی و 
 .سياسی مختلف تمايز اساسی قائل گشت

وظف به اگر پايه را بر اين تقسيمبندی سه گانه قرار دهيم منطقی به نظر خواهد آمد آه نخبگان را در همه حال م
برقرار آردن تجدد به حساب بياوريم و حل مشكل رشدی را هم به آنان واگذاريم، زيرا هر چه باشد اين گروه است آه بنا 

ولی اين پاسخ فقط در حوزٌه نظر اعتبار . بر تعريف از قدرت و نفوذ الزم برای اجرای چنين برنامه ای برخوردار است
 .ی ايرانيان مطابقت نميكنددارد و جز در مواردی با موقعيت تاريخ

 
 تجددگرايی دمكراتيك و تعادل شهر و ده و ايل

 
مدرنيزاسيون ايران چنانكه در نهضت مشروطيت متبلور شد دستاورد نخبگان سنتی ايران بود ـ آه بيشترين 

ٌه متوسط ايران به امكانات اجتماعی را در اختيار داشتند ـ و با همراهی مردم شهرنشين ـ آه ميتوان به نوعی نطفٌه طبق
اآثريت قاطع جامعٌه سنتی ايران يعنی دهاقين در اين آار سهمی نداشت و عشاير اگر . حسابشان آورد ـ به آرسی نشست

قبل يا به خصوص بعد از آودتای محمد علی شاه نقشی ايفا آردند به عنوان تفنگچيهای نخبگان ايلياتی بود نه به ابتكار و 
لث شهر ـ ده ـ ايل را در تحوالت تاريخ ايران در نظر بگيريم اهميت شهری بودن نهضت اگر نقش مث. تصميم فردی

 .مشروطيت بهتر آشكار خواهد شد
ترآيب مجلس اول، آه حق حاآميت را از پادشاه دريافت آرد و به نمايندگی ملت ايران به تعيين ترتيبات استفاده از 

گروههايی آه اين . عكس آنندٌه ساختار اجتماعی ايران آن روزگار بودشيوٌه اعمالش آمر بست، تا حدی من اين حق و نيز
شاهزادگان، علما و طلبه ها، اعيان، بازرگانان، زمينداران و آشاورزان، پيشه : مجلس را تشكيل ميدادند عبارت بودند از

ی بشود آه آودتا مهلت از بين نخبگان سنتی ايران عشاير در آن جا نداشتند آه قرار بود برای عضويتشان فكر. وران
ولی نبايد به دليل حضور غالب . آشاورزان هم نماينده ای از خود پيدا نكردند و نمايندگيشان بر عهدٌه زمينداران ماند. نداد

نخبگان مجلس تصور آرد آه تمام نخبگان ايران متجدد به معنای اخص آلمه بودند، يعنی از تجدد تصوير روشنی در 
ق آن آمر بسته بودند ـ فقط بخشی از نخبگان و گروههای شهری جدًا پا در راه تجدد گذاشته بودند و ذهن داشتند و به تحق

اولين گام متجدد ساختن جامعٌه ايران را به همراهی ديگران در زمينٌه تجدد سياسی يا به عبارت ديگر دمكراسی آه 
د را به ايران آورده بود و آن را در بين اليه های اين گروه از نخبگان آه فكر تجد. اهميت اساسی دارد برداشته بودند

مختلف جامعٌه ايران پخش آرده بود، بيشتر از اعضای ممتاز دستگاه ديوانی قاجار تشكيل شده بود، يعنی برخی از 
شاهزادگان و اعيان ـ طبعًا اعيان به معنايی آه در فرمان تشكيل مجلس آمده، يعنی گروهی آه در اصطالح علوم 

خطاب ميشود و عبارت است از آسانی آه امتيازات ] noblesse de service[ی به آنها اشراف منصبی اجتماع
 .اجتماعی و لقب خويش را مديون مقام خويش در دستگاه ديوانی هستند نه ميراث خانوادگی

ماده ترين طرف خطاب اين تجدد خواهان در جامعه و به عبارتی متحد طبيعی آنان گروههای شهرنشين بودند آه آ
آمادگی شهرنشينان آه بيشر . افراد ايرانی برای قبول نقش شهروندی و شكل دادن به جامعٌه مدنی به حساب ميامدند

آاسب و تاجر و پيشه ور بودند، برای پذيرفتن افكار تجدد خواهانه آه بيشتر حول سياست و اقتصاد ميچرخيد و بر عهده 
ه به هيچوجه مترادف شهرنشينی نيست، زادٌه رشته عواملی بود آه ميتوان گرفتن نقش شهروند به معنای سياسی آن آ

اين افراد در درجٌه اول فرصت تماس بيشتری با افكار جديد داشتند زيرا از يك طرف تعداد : فهرست وار برشمرد
د هسته ای باسوادان در شهر قابل مقايسه با ده و ايل نبود و از طرف ديگر تمرآز جمعيت شهرنشين، ساختمان چن

شهرها، به خصوص شهر تهران، و نيز مراآز تجمع مختلف شهری از جمله قهوه خانه ها همه اسباب حشر و نشر بيشتر 
اما فقط تماس داشتن با فكر نو برای گرويدن به آن شرط آافی به . مردم و رواج آسانتر افكار مختلف را فراهم مياورد

اول از همه به اين دليل . سبت به اين افكار به داليل مختلف بسيار زياد بودحساب نميايد، پذيرايی گروههای شهری هم ن
نه تنها نويد  آه آنها به نسبت توده های آشاورز و ايلياتی از امتيازات قابل توجهی برخوردار بودند و متجدد شدن ايران
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 گروههای شهری به موقعيت نخبگان شبيه از اين بابت موقعيت. حفظ اين امتيازات بلكه اميد افزوده شدن بر آنها را ميداد
تر بود تا تودٌه مردمی آه نميتوانستند تأثيرات تجدد را بر زندگانی روزمرٌه خويش، به دليل دور بودن و به تناسب غير 

به عالوه نوع سازماندهی گروههای صنفی آه بسياری از .ملموس نمودن اين تأثيرات، به درستی ارزيابی آنند
نها جا داشتند و به هر حال در چارچوب آنها نماينده انتخاب آرده بودند متكی بر قابليت اعضاء بود و شهرنشينان در آ

ترقی افراد در اين گروهها، بيش از هر چيز متأثر از ابراز قابليت و آاميابی حرفه ای و نيز پيروی از اخالق صنفی 
ا برای گرايش بدان آماده ميساخت و هم برای زندگی در  اين ترتيب سازماندهی با تجدد مناسبت داشت، هم افراد ر.بود

در اين قبيل گروهها تجربٌه سلسله مراتب معقول و اهميت آارآيی توأم با حرمت . شان ميكرد دمكراسی تا حدی آزموده
 قرارداد و احتراز نسبی از به آار گرفتن خشونت به اعضاء آموخته ميشد و همٌه اينها در آماده ساختن فرد برای

اضافٌه بر اين بايد به ياد داشت آه شهرنشينان به نسبت آشاورزان و ايلياتيها از آزادی نسبی . شهروندی مؤثر بود
بيشتری برخوردار بوده اند، زيرا قيد و بندهای زندگی شهری از جمله وظايف و محدوديتهايی آه در گروههای صنفی 

عامل ديگری آه بايد به . اتی برای افراد ايجاد ميكند قابل مقايسه نيستوجود دارد با آنهايی آه نظام ارباب و رعيتی و ايلي
هنگام تحليل نقش گروههای شهری و اهميت همراهی آنان با نخبگان تجدد خواه، بدان دقت داشت تمرآز اين گروههاست 

فرصت ميداد تا با اين تمرآز به گروههای شهرنشين . در شهرها آه مراآز ديوانی ممالك محروسه در آنها قرار داشت
تجمع و اعتراض به دستگاه ديوانی سنتی آه به قياس حكومتهای مستبد مدرن دستگاه نظامی خيلی قدرتمندی نداشت و به 

 .هر حال در اواخر دورٌه قاجاريه از اين بابت بسيار ضعيفتر از معمول شده بود، فشار بياورند
. ان متجدد بر مجلس و پشتيبانی مردم شهرنشين از آنان بودترازنامٌه درخشان مجلس اول نشانٌه تسلط فكری نخبگ

آودتای محمد علی شاه به تعطيل مجلس انجاميد و جنگ . اما نه آن مجلس ديری پاييد و نه اين تسلط عمر زيادی داشت
در اين . داخلی پس از آودتا نهضت مشروطيت را از راه اصالحات عميق خارج ساخت و به مجرای انقالب انداخت

 مقصود شهرنشينان است، به مراتب از قبل سنگينتر شد و نخبگان ايلياتی، باالخص ٌريان وزنٌه توده های مردم، طبعا ج
 .بختياريها، آه تا آنجا در نهضت مشروطيت نقش خيلی مهمی نداشتند، در صف اول مشروطه خواهان قرار گرفتند

 عهده داشتند و به سه ترتيب بر اين نهضت اثر البته شهرنشينان از ابتدا در نهضت مشروطيت سهم عمده بر
يكی از طريق گروههای صنفی و انتخابات آه به آنها اشاره شد؛ ديگر از طريق انجمنهای مختلف آه بايد آنها : ميگذاشتند

، و غيره] le club des Jacobins [را معادلی ايرانی برای آلوبهای دوران انقالب فرانسه ـ از قبيل آلوب ژاآوبن ها
شمرد و نوعی از گروههای فشار سياسی به حساب آورد، البته گروههايی آه ممكن بود در دراز مدت به حزب تبديل 
شود، ولی به هر صورت آنچه آه مهم است شيوٌه آار داخلی و عمل سياسی آنهاست آه بايد در مقايسه با مدلهای حزبی 

نان در جريان سياست حرآتهای جماعتی بود آه از طريق تحليل شود نه مدلهای صنفی؛ آخرين ترتيب دخالت شهرنشي
تجمعات مختلف در مقابل مجلس يا نقاط ديگر شهر انجام می يافت و خصايص معمول حرآتهای جماعتی را داشت از 

ولی شرآت شهرنشينان در .... قبيل رفتن به دنبال شعارهای ساده، تجمع و تفرق ناگهانی، ابراز گاه و بيگاه خشونت
ای آه در تضعيف و پس زدن استبداد داشت، سه  اخلی آه بيشتر در آذربايجان انجام شد غير از تأثيرتعيين آنندهجنگ د

يكی مشروعيتی آه به حرآتهای جماعتی بخشيد و به خلط شدن مقوالت دمكراسی و توده . ثمرٌه نامطلوب نيز به بار آورد
ای به همراه آورد، اعتباری آه از آلنل پسيان تا  نٌه منطقهگرايی آمك آرد؛ ديگر اعتباری آه برای شورشهای مسلحا

فرقٌه دمكرات هر آس فرصتی يافت سعی آرد تا از آن استفاده آند؛ و آخر آمكی آه به برآمدن نوع جديدی از رهبران 
شروطه توده ای آرد، به آسانی آه ميتوان ماجراجوی سياسيشان خواند، بهترين نمونٌه آنها ستار خان است آه در م

ای مجاهد مسلح برای وصول سهمش به تهران آمد و برای حكومت آلی دردسر ايجاد آرد تا  صاحب سهم شد و با عده
 . نيروهای نظميٌه يپرم خان خلع سالح شد زحماتبه زحمت بسيار و به يمن

اسه سرايی از قضای روزگار اين توده گير شدن نسبی انقالب مشروطيت و شجاعتهای رهبران خودساختٌه آن حم
حماسه سرا احمد آسروی بود آه هدفش احقاق حق قهرمانان بی نام انقالب بود، . پيدا آرد تا يادش را زنده نگهدارد

اعتقادش نادرستی اآثر نخبگان تجدد خواه و حاصل آارش موفق ترين نمونٌه تاريخ نگاری حماسی و توده گرا در ايران 
 .جوشش و آشش داستانی به هم آميخته استجديد آه اطالعات ارزشمند تاريخی را با 

از طرف ديگر ايالت نيز آه شهرتشان بيشتر به بی نظمی و شرآت ادواری در نبرد بر سر پادشاهی بود، به يمن 
اين اعتبار پس از آن گاه و بی . شرآت در جنگ داخلی و آوشش در راه بازگرداندن آزادی، اعتبار اجتماعی نوينی يافتند

اما بنا به رسم معمول، سهم اصلی نصيب رؤسای ايالت باالخص رؤسای . شورشهای مختلف ايلياتی شدگاه پشتوانٌه 
بختياری شد آه بخش مهمی از نيروی نظامی را به ميدان آورده بودند و در عين برآوردن احتياج دولت نو پای مشروطه 

 .به قوای ارتشی، بر قدرت و نفوذ اجتماعی خويش افزودند
اتفاق هر دو برای پيگيری برنامٌه متجدد سازی ايران مشكل ايجاد ميكرد ولی مشكل اصلی در اين راه اين دو رشته 

از تغيير شيوٌه انتخابات در مجلس دوم زاده شده است ـ امری آه تا به حال تقريبًا هيچ مورد اعتنا قرار نگرفته است ـ و 
 .در رقم زدن سرنوشت سياسی ايران نقش عمده بازی آرده است

ای در ميان نبود، پانصد نفر از مشروطه خواهان  ديگر صحبتی از انتخابات طبقه پس از سقوط محمد علی شاه
. شناخته شده گرد هم آمدند و هيئت مديره ای برگزيدند آه وظيفه اش تدوين قانون انتخابات و ترتيب انتخابات مجلس بود

ترتيبی برای انتخابات معين آرد آه ميتوان به آن نام تحصيلی ـ اين هيئت مديره آه از رجال تجدد خواه تشكيل شده بود 
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 50تومان عالقٌه ملكی يا  250طبق اين آيين رأی دهنده ميبايست دارای تحصيالت ميبود، اگر نه ميبايست . مالياتی داد
ست سال سن ميداشت و  تومان ماليات ميپرداخت، عالوه بر اينها ميبايست حداقل بي10تومان درآمد ساليانه ميداشت و يا 

داشتن سی سال سن و طی : انتخاب شوندگان فقط مشمول دو شرط بودند.از شش ماه قبل ساآن حوزٌه رأی دهی ميبود
تعيين نمايندگان مجلس نيز به صورت دو .مدارج تحصيلی با ذآر اين استثنا آه شاهزادگان حق انتخاب شدن نداشته اند

جزييات امر را ميتوان هم در تارخ [.  انتخاب شدن و انتخاب آردن هر دو بوددرجه ای انجام ميشد و مرد بودن شرط
 ]بيداری ايرانيان نوشتٌه ناظم االسالم کرمانی يافت و هم در تحقيق اساسی خانم زهرا شجيعی، نخبگان سياسی ايران

 ميرسد ولی طرح خاص آن در وهلٌه اول اين ترتيب نسبتًا پيچيده و محدود انتخابات به نظر عجيب و محافظه آارانه
اين روش انتخابات در . در اصل پاسخگوی محدوديتهايی است آه ساختار جامعٌه ايران در راه مدرنيزاسيون ايجاد ميكرد

 )اش بی سوادی رأی دهنده ها بوده آه در ايران بنياد اصلی(حقيقت برای اين طرح شده بود تا امكان تقلب انتخاباتی را 
 را بيشتر در شهرها آه آمادگی ساآنينشان برای قبول نقش شهروندی با ديگر مردم ايران قابل محدود آند، انتخابات

مقايسه نبوده متمرآز سازد، بخت روانه شدن بيشترين افراد تجدد خواه را آه طبعًا ميبايست از بين تحصيلكرده ها و 
. ا با دو درجه ای آردن انتخابات آاهش دهدطبقٌه متوسط شهری برميخاستند به مجلس فراهم بياورد و امكان تندروی ر

. بينی و احتياط به خرج رفته باشد شايد آمتر قانونی را بتوان در تاريخ ايران سراغ آرد آه اين همه در طرحش واقع
ولی به هر حال نه واقع بينی و نه احتياط . بينی و احتياطی آه امثال ذآأالملك فروغی در طرح آن به خرج دادند واقع
كدام برای دوام هيچ قانونی شرط آافی نيست و تحصيلكردگان هم اگر بيش از ديگر مردم در معرض تب زدگی هيچ

 .ايدئولوژی نباشند حتمًا آمتر از آنها در معرض اين خطر نيستند
آنچه آه از خود اين قانون عجيب تر مينمايد تصميم مجلس دوم به لغو آن و برقراری انتخابات همگانی، طبعًا 

ای  آارانه عجيب از اين جهت آه مجالس حاصل از انتخابات دو درجه ای معموًال مشی محافظه. ود به مردان، استمحد
سابقه نباشد حتمًا آم  دارد و گذار به اين سرعت از انتخابات دو درجه ای محدود به يك درجه ای همگانی اگر در دنيا بی

 متأثر از انقالبی شدن و همه گير شدن نهضت مشروطيت و به تغيير سريع اين شيوه رأی دهی را بايد. سابقه است
خصوص وجود و تقويت گروه مشروطه خواهان تند رو دانست، گروهی آه به سرآردگی تقی زاده و سلسسله جنبانانی 
امثال سيد محمد مساوات، هم در مجلس خودنمايی آرده بود و هم در خارج از مجلس در نشريات فحاش و انجمنهای 

از وجدان سياسی و دورانديشی اجتماعی اعضای اين گروه همين بس آه از ميان دل مجلس .  اول مشروطه خواهیتندرو
مشروطه دست در دست سوسيال دمكراتهای انقالبی قفقاز و به آمك امثال حيدر بمبی طرح ترور صدر اعظم و پادشاه 

مشروطيت سودای تقليد از انقالبيان فرانسه را در آشور را ميريختند و در جريان اصالحات عميق و نسبتًا آرام صدر 
 .سر ميپختند و به جای فكر درست شعار آسان در همه جا ميپراآندند

 بايد در پايه گذاری تندروی و نداعضای اين گروه را آه پس از استبداد صغير در حزب دمكرات متشكل شد
ه حساب آورد آه آن هم به نوبٌه خود وقتی فرصت  توده ب سوسياليست و حزبمسئوليت سلف صدق حزب انقالبيگری بی

دست داد به هيچ رو از آوبيدن دولت مصدق آه تنها بخت آن روز ايران برای دستيابی به دمكراسی بود خودداری نكرد؛ 
هر چند بعد از آن بسياری از اعضايش ـ البد برای جبران مافات ـ جزو خدمتگزاران دستگاه آريامهری شدند؛ همانطور 

شخص سليمان . های آزاديخواهانه اش به خدمت رضا شاه آمر بسته بود  تقی زاده قبل از آنها و بعد از تندرویآه
توده سمت سرآردگی داشت بايد از ثابت قدمترين سوسياليست و  حزب دمكرات و سهميرزای اسكندری را هم آه در هر 
 . حزب شمردسهالعقد اين  تند روان سياسی ايران و واسطة

 دمكراتها از ابتدای تشكيل هيئت مديره بحث انتخابات همگانی را عنوان آرد و باالخره موفق شد تا آن را گروه
ترين لطمات را به اساس دمكراسی و  تحت عنوان انطباقش با دمكراسی به آرسی بنشاند و به اين ترتيب يكی از سخت

 انتخابات همگانی با دمكراسی آوچكترين ترديدی نيست و البته در انطباق نظری. تجددگرايی در جامعٌه ايران وارد سازد
 حقوق سياسی شهروندی به تمام افراد عاقل و بالغ جامعه از هر دو جنس از شاخصهای عمدٌه رسوخ و قوام يافتن تعميم

 دمكراسی در هر جامعه است ولی برقرار شدن اين اصل در جامعٌه آن روز ايران مرآز ثقل سياسی آشور را يكسره و
اگر آشاورزان و ايلياتيهای ايران از قيود سنتی . به طور قاطع از شهرها خارج آرد و به روستاها و ايالت فرستاد

اجتماعی آه آنها را قويًا به مالآين و نخبگان ايلياتی وابسته ميكرد آزاد شده بودند، امكان اينكه آمادگی برای شهروندی 
ی به گروههای شهرنشين و مهمتر از آن به اصول دمكراسی نزديك شود، بسيار پيدا آنند و شيوٌه استفاده شان از حق رأ

ولی از آنجا آه چنين نشده بود حاصل اصلی . زياد ميشد و شرآتشان در انتخابات به تحكيم دمكراسی مدد ميرساند
ن يعنی مالكين و شراآت آنها در حق رأی دهی امتيازی بود آه دو دستی به دو گروه بسيار محافظه آار نخبگان ايرا

 .ايلياتيها تقديم شد
» تيولداران سياسی«اين تحول بالفاصله موجب پيدايش گروهی در بين نخبگان سياسی ايران شد آه ميتوان 

خواندشان، گروهی آه هر بار مختصری آزادی انتخابات در ميان بود و به تبع امكان اصالحات دمكراتيك پيدا ميشد 
ه پای صندوق مياورد تا سهم خويش را از آرسيهای مجلس تصاحب آند و در راه به آرسی لشكر رأی دهندگان خود را ب

 سستی آار مجلس ايران، به خصوص در سالهای. نشاندن نظرات خويش يا جلوگيری از تصويب قوانين نامطلوب بكوشد
ی مجلس را عمًال بی نياز از به مقدار زيادی زاييدٌه همين تيولداری سياسی است آه گروه مهمی از وآال 1332تا  1320

روشن است آه بزرگترين قربانی اين تيولداری سياسی برنامٌه اصالحات . ارتباط دمكراتيك با رأی دهندگان ميكرد
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ارضی بود آه لشكر انتخاباتی اين تيولداران را از آنها ميگرفت و به همين خاطر گرفتار مخالفت ثابت و عمدٌه وآال مانده 
 .بود

 تيولداری را نوعی از تقلب انتخاباتی ندانيم بايد بپذيريم آه گسترش حق رأی دهی امكان انواع تقلبات اگر خود اين
اين امر در چنگ انداختن تدريجی سردار سپه به مجلس نيز بی تأثير نبود چون آار . انتخاباتی را به نهايت افزايش ميداد

ده بود و تحت اختيار ارتش و به عبارت دقيقتر فرمانده آن صحنه سازی در مناطقی را آه از تسلط خوانين محل خارج ش
قرار گرفته بود، آسانتر ميكرد؛ آن هم در زمانی آه سردار سپه هنوز تا قدرت مطلق راه درازی داشت و محتاج پشتيبانی 

خ معاصر ايران البته بايد محض انصاف اضافه آرد آه وی تنها استفاده آننده از اين موقعيت نبود و در تاري. مجلس بود
 .بسياری اين آار را آردند

تنها آسی آه آوشيد دوباره مرآز ثقل سياسی آشور را به شهرها منتقل آند يا الاقل تعادلی بين شهرها از يك طرف 
و دهات و ايالت از طرف ديگر برقرار سازد تا جامعٌه مدنی و گروه شهروندان ايران فرصت تحكيم و خودنمايی پيدا 

سی قوامی بيابد دآتر محمد مصدق بود آه در اينجا نيز آزاديخواهی و ثابت قدمی و احساس مسئوليت مدنی آند و دمكرا
متأسفانه اين جنبه از فعاليتهای وی آه مستقيمًا متوجه قوام بخشيدن به دمكراسی بود تحت . خويش را به خوبی نشان داد

هر چند اثرات اجتماعی اين اصالحات، طبعًا در .  استالشعاع ملی آردن نفت قرار گرفته و به آن توجه آافی نشده
 به هر حال نبايد فراموش .صورت انجام يافتن، ميتوانست از اثرات اجتماعی ملی شدن صنعت نفت به مراتب فراتر برود

 در کنار هم. ت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصالح قانون انتخاباته برنامٌه دولت مصدق دو ماده داشکرد ک
 .ل بودئآمدن اين دو نشانٌه اهميت برابری است که مصدق برای آنها قا

منتها اين نمايندگان . نمايندٌه مجلس آن روز ايران 135 نماينده به 65طرح مصدق عبارت بود از اضافه آردن 
ن طرح اصالحی دو اي.  نفر به تعداد نمايندگان پايتخت اضافه ميشد20ميبايست به شهرها اختصاص ميافتند و از ميانشان 

جزء ديگر هم داشت، يكی اينكه اهالی بيسواد شهرها در حوزه های انتخابی بلوآات نزديك هر شهر رأی بدهند، تا امكان 
تقلب در شهرها آمتر شود، و ديگر اينكه ترآيب هيئت نظارت بر انتخابات آه از مجلس اول فرق نكرده بود و آماآان 

مصدق . در آن جای ميگرفتند، تغيير آند....  نظام قديم اجتماعی يعنی اعيان و ميبايست اعضای گروههای اجتماعی
حسين کی  [.ميخواست جای اين افراد را به استادان دانشگاه، قضات، آارمندان عاليرتبٌه دولت، دبيران و معلمان بدهد

اه سال، درخشانترين نمونٌه که هنوز پس از بيش از پنج» سياست موازنٌه منفی در مجلس چهاردهم«استوان در کتاب 
 ]تحليل داغ سياسی در ايران است و عمًال تبديل به کالسيک شده، اين مسئله را به تفصيل آورده 

 خواست و يكبار از مجلس هفدهم آه هر دو بار اآثريت چهاردهموی يكبار تصويب اين پيشنهاد را از مجلس 
 صورت موقعيت تيولداران سياسی را متزلزل ميساخت، قاطعًا مجلس، از ترس اثرات دراز مدت اين تغييرات آه به هر

ای آه از مجلس هفدهم گرفت مسئلٌه اصالح قانون انتخابات را نيز  البته مصدق در اختيارات فوق العاده. ردشان آرد
بدهد آه گنجاند تا از آن راه طرحش را جامٌه عمل بپوشاند و قصد داشت انتخابات مجلس هجدهم را به اين روش ترتيب 

 .آار و تحت فشار دولتهای خارجی، با آودتا از قدرت ساقط شد زير حمالت توأمان چپگرايان افراطی و نخبگان محافظه
طنز داستان در اينجاست آه بساط تيولداری سياسی باالخره با انقالب سفيد برچيده شد و اگر منشأ برقرار ی اش 

كم مرگش به قصد هر چه متمرآزتر ساختن قدرت در دست پادشاه و تحكيم شوق واقعی يا عوامفريبانٌه آزاديخواهی بود ح
استبداد صادر گشت و مانعی آه به نام دمكراسی بر سر راه دمكراسی قرار گرفته بود و سالها قوام يافتن آن را دچار 

كراسی نكرد و فقط يكی از اختالل آرده بود باالخره با ارادٌه استبداد از ميان رفت اما از ميان رفتنش آنًا آمكی به دم
 .شرطهای رواج تجدد سياسی را آه آزادی اآثريت غالب مردم آشور از موانع سنتی شهروندی است فراهم آورد

با انقالب سفيد تمايز اساسی بين شهرها و روستاها تا آنجا آه به شيوٌه رأی دهی مربوط است تغيير آرد اما اصًال 
 رواجی نداشت تا به دهات تسری پيدا آند زيرا مردم شهرها نه تنها مدتها بود آه وجدان شهروندی در شهرها هم ريشه و

از حقوق شهروندی اساسًا محروم شده بودند بلكه آاهش استقالل جامعٌه ايران در برابر دولت آنها را از وجود بسياری 
با سستی . ازد محروم ساخته بودقالبهای اجتماعی آه ميتوانست افراد را برای بر عهده گرفتن نقش شهروند آماده س

گرفتن يا از بين رفتن نهادهای سنتی، پانگرفتن احزاب و گروههای مدرن صنفی و سنديكايی و سياسی و باال رفتن 
جمعيت شهرها آه به دليل مهاجرت دائم روستاييان و افزايش مشاغل فصلی، بخش روزافزونی از ساآنان آنها را 

تحولی آه پس از انقالب .  جامعٌه مدنی روز به روز آمتر شدتحکيميل ميدادند، مجال گروههای تازه به شهر آمده تشك
سفيد در ساختار اجتماعی شهرها روی داد بی سابقه بود زيرا تعادل شهر و ده آه در عين تغيير پذيری هميشه تابع نسبت 

 برای بيشی گرفتن جمعيت شهرها از تعداد مصرف آننده ها و توليد آننده های مواد آشاورزی بود بر هم خورد و راه
ظاهرًا تنها آسانی آه متوجه اين تغييرات نشدند مائوئيستها بودند آه خيال داشتند شهرها را توسط . ها هموار گشت روستا

 .دهات محاصره آنند، آن هم در هنگامی آه عمًال شهرها توسط روستاييان فتح شده بود
مواد غذايی به آمك درآمدهای نفتی نوعی بی نيازی نسبت به وجود مشاغل بهتر در شهر و امكان خريد 

محصوالت آشاورزی داخلی ايجاد آرد و آم شدن تعداد توليد آنندگان اين محصوالت را به نسبت آل جمعيت آشور 
به عالوه دولت هم در طول سالهايی آه ميتوان دوران طاليی برنامه ريزی خواندشان، به قصد رواج . ممكن ساخت

 . مهاجرت به سوی مناطق صنعتی را تشويق آردصنعت،
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د رضا شاه بود، وی به درستی ميدانست مجلوگيری دائم از شكل گرفتن نهادهای مستقل اجتماعی هدف صريح مح
آه تداوم قدرت فردی اش مستلزم پا نگرفتن نهادهايی است آه ميتواند اين قدرت را به نوعی محدود سازد، زيرا از افراد 

اين حساب منطقی را بسياری هم پيش از او آرده بودند؛ اما هنگامی آه . هر صورت آار زيادی ساخته نيستپراآنده به 
همين افراد پراآنده از اختيار دستگاههای دولتی و انتظامی خارج شدند و حول شعارهای ثابت و رهبر معين گرد آمدند، 

د شده بود و از جانب متحدان غربی خويش احساس پادشاه آه ضعف اراده و احترازش از خونريزی با بيماری تشدي
برساند و هنگامی آه از نفس افتاد و به قافله نرسيد » انقالب«تزلزل ميكرد، آوشيد تا خود را مثل عامی ترين مردم به 

 .پس از سپردن مملكت به دست آسی آه به چشم محلل به وی مينگريست آشور و چندی بعد دنيا را ترك گفت
حولی آه با انقالب سفيد آغاز شده بود، پس از پيروزی انقالب اسالمی آه آخرين نمونٌه اهميت خطوط اساسی ت

جمعيت شهرها، به خصوص تهران بسيار فزونی گرفت، . قاطع شهرها در تاريخ معاصر ايران است تغيير چندانی نكرد
 .اشيه ای در شهرها سنگينتر از قبل شدآل جمعيت شهرنشين ايران از تعداد روستانشينان بيشتر شد و وزنٌه گروههای ح

طبعًا هيچكدام اين عوامل به باال رفتن بخت دمكراسی در ايران مدد نرسانده است زيرا هيچ نهادی آه بتواند به مردم 
 نهادهای مستقل از دولت و قادر به تحديد يا پس زدن قدرت دستگاه حكومتی، بدهد تشکيلايران فرصت تشكل مستقل و 

های سنتی و پيدايش گاه و بيگاه  اگر از ابتدای قرن بيستم، ضعف يا نبود اين نهادها گاه با بازماندٌه تشكل.  استايجاد نشده
حرآتهای جماعتی جبران ميشد و به جامعه فرصت ميداد تا بتواند هر از چندی به دولت ضرب شستی نشان بدهد، 

متاسفانه اين نوع . ماعتی بيش از پيش هموار ساخته استفرسودگی يا نابودی تشكل های سنتی راه را برای حرآتهای ج
زمامداران . حرآتها در عين خطرناك بودن برای حكومت برای انداختن آشور به جادٌه دمكراسی بهترين وسيله نيست

های جماعتی بسيار آگاهند و اگر ديگران از شكست خود درس نگرفته اند،  جمهوری اسالمی به خطر زاييده از حرآت
ها از پيروزی خود به خوبی آموخته اند آه بايد همه زمان برای مهار حرآتهای جماعتی و شورشهای بی نظم شهری اين

آماده باشند تا قدرت را همانطور آه به دست آوردند از دست ندهند، توجه آنها به ايجاد واحدهای انتظامی ضد شورش 
 آه اگر مردم ناراضی هيچگاه قابل اعتماد نيستند به آوری کرديادفقط بايد اين را . نشانٌه همين آگاهی و همين هراس است

 .نيروهای انتظامی هم نميتوان اعتماد بی حد داشت
 

 تجددگرايی استبدادی و ترآيب نخبگان
 

تجددگرايی سياسی آه معنايی جز دمكراسی ندارد در جنبش مشروطيت فقط برای بخشی از نخبگان سنتی ايران 
فعاليت سياسی بود، اما گرفتن اختيارات پادشاه برای همٌه آنها جذاب بود زيرا موقعيت سياسی و معنا داشت و هدف جدی 

به همين خاطر همقدمی آنها در گرفتن قدرت از پادشاه بسيار بيشتر بود تا همگامی . اجتماعيشان را بسيار تحكيم مينمود
از اين . ی و محدود آردن جدی قدرتهای شخصیدر پی ريزی نوعی قرارداد اجتماعی نوين، قوام بخشيدن به دمكراس

نبود وجدان مدنی در بين بخش . جهت رفتار بسياری از آنها را بايد نوعی غارت قدرت به حساب آورد تا دمكرات منشی
بزرگی از نخبگان را، آه از جمله در ماليات نپرداختن به دولت بی بنيٌه ايران جلوه ميكرد، بايد اساسيترين عامل چند 

رقابتهای عقيدتی و شخصی را نيز آه نخبگان تجدد خواه هم از آن به دور نبودند بايد از . گی بين آنها به حساب آورددست
 .داليل مهم پراآندگی آنان شمرد

اش با ساختار و امكانات جامعه و همرايی بين  آنچه در اصل ضامن آار آردن هر قانون اساسی است هماهنگی
بگان برای محترم شمردن اين قانون است نه ظرافتهای حقوقی متن آن يا انطباقش با افراد جامعه و به خصوص نخ

ثمرٌه اين پراآندگی و . اما نخبگان ايران چندان همبستگی و همرايی، الاقل در اين جهت، نداشتند. اصول معتبر حقوقی
نظم و پی ريزی نيروهای حتی آشمكش شخصی ماندن روابط قدرت و تضعيف اقتدار دولتی بود آه به خصوص ايجاد 

طبعًا دخالت دائم روس و انگليس و اشغال ايران به وسيلٌه نيروهای . مسلح و انتظامی مدرن را دچار اشكال ساخته بود
به عنوان مثال در مشروطيت اول، بيشتر مدت ايران حتی مجلس . خارجی هم آمكی به تحكيم اقتدار دولت ايران نكرد

 .نداشت
انی اول، وقتی آه سياست جهانی تغيير عمده آرد و روسيٌه شوروی، به دليل مشكالت داخلی پس از پايان جنگ جه

زاييده از انقالب اآتبر، موقتًا از صحنٌه سياست ايران غايب گرديد فرصت برآمدن قدرتی ايجاد شد آه بتواند استقالل 
آسی آه توانست به يمن قابليتهای . راه بياندازدآشور را برقرار سازد، دولتی قوی ايجاد آند و مدرنيزاسيون ايران را به 

اسباب اصلی قدرتگيری وی بريگاد قزاق بود . ستان گام در اين راه بگذارد رضا خان بودلشخصی و پشتيبانی دولت انگ
. آه از قيمومت روسها در آمده بود و عليرغم قلت نفراتش در ايران آن روز نيروی نظامی بسيار مهمی به شمار ميامد

ا خان توانست پس از آودتا ژاندارمری نوپای آشور و تفنگداران جنوب را در قوای قزاق تحليل ببرد و هستٌه اوليٌه رض
 اين ارتش اسباب اصلی قدرتگيری وی شد و او توانست به آمك آن آشور را. ارتش نوين ايران را بدين طريق ايجاد آند

شاندٌه خود را به مجلس بفرستد و به تناسب حلقٌه اتحادی را آه با منطقه به منطقه امن آند، قدم به قدم وآالی دست ن
 .نخبگان سنتی آشور بسته بود تنگتر آند و باالخره به سلطنت دست بيابد

چارٌه مادر از نظر وی زور بود و به . رضا شاه در حقيقت وارث مشكالت و برنامه های مدرنيزاسيون ايران بود
 و ) داورعلی اکبرنظير (رات نخبگان سياسی دوران مشروطيت و برآمدگان دورٌه پهلوی همين وسيله و با استفاده از نظ
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در حقيقت مدرنيزاسيون ايران بيشتر در دوران خود او و محمد . به آمك قريحٌه شخصی آمر به مدرن آردن ايران بست
تبدادی ايران قلدری و خصلت اساسی مدرنيزاسيون اس. رضا شاه و طی حكومت استبدادی اين دو نفر انجام گرفت

آن، هر جا آه اين دو مطابق هم بود برنامه  خشونت نبود، اين بود آه منطق استبداد اصل بود و برنامٌه مدرنيزاسيون فرع
طبعًا تجدد سياسی و دمكراسی قربانی اصلی اين روش بود، عاطل ماندن آنها . پيش ميرفت و هر جا آه نبود معطل ميماند

 . مدرنيزاسيون ايران را فراهم نياورد بلكه باعث مسخ شدن آن گشتفقط اسباب ناقص شدن
تأثيری آه نه خاص . اين روش مدرنيزاسيون بر ساختار نخبگان ايران و نوع رابطٌه آنها با مردم تأثير بسيار داشت

ر دولت ايران است و نه خاص حكومت پهلوی، زيرا تا آنجا آه به نخبگان قائم به ذات مربوط است اولين هدف ه
استبدادی مهار آردن يا قلع و قمع نمودن آنهاست تا بتواند تمرآز قدرت را تداوم بخشد و طبعًا هدف دومش جايگزين 

 .آردن آنها با نخبگانی است آه همه چيزشان را مديون قدرت سياسی هستند و از خود قدرت و اعتباری ندارند
طق استبداد سنتی برآشيدٌه سلسلٌه قاجار بود، توانسته بودند به نخبگان سنتی ايران آه قسمت عمدٌه آنها، بنا به من

تناسب گذشت زمان و با استفاده از فرصتهايی آه در نظام قديم ايران موجود بود به انباشتن و شخصی آردن قدرت و 
شاغل و القاب به حاصل آار آنها مثًال در ارثی شدن م. ثروت و اعتبار اجتماعی بپردازند و به نوعی قائم به ذات بشوند

اين امتيازات آه پس از مشروطيت و با محدود شدن قدرت پادشاه در دست آنها باقی ماند و حتی . خوبی نمايان بود
سير بيرون . فزونی هم گرفت در دستگاه استبداد رضا شاهی، ومحمد رضا شاهی آه دنبالٌه منطقی آن بود، جايی نداشت

جتماعی از ابتدای به سلطنت رسيدن رضا شاه شروع شد و به اشكال مختلف در راندن آنها از صحنٌه قدرت سياسی و ا
 .دورٌه محمد رضا شاه هم ادامه پيدا آرد

 با الغای القاب موجوديت اجتماعی خويش را از دست دادند و اگر شغل دولتی داشتند منصبیشاهزادگان و اشراف 
عشاير به دنبال انقالب سازمانی ـ تكنولوژيك . جديد در آمدندبه صورت آارمندان، اآثر اوقات عاليرتبٌه دستگاه دولت 

ارتش ايران نقش چند قرنٌه خويش را در تعيين سرنوشت نظامی آشور از دست دادند و تحت فشار نيروهای دولتی 
از دنيا مجبور به يكجا نشينی گرديدند؛ رؤسای عشاير هم روانٌه تبعيد و زندان شدند تا دستشان به آلی از قدرت و گاه 

ات عمدٌه خويش را در زمينٌه قضايی و زاروحانيت با اجرای طرحهای رضا شاهی هم اختيارات و امتي. آوتاه شود
آموزشی از دست داد و هم بسياری از امكانات مالی خود را، اما موجوديتش مورد مخاطره قرار نگرفت و توانست با 

در دورٌه محمد رضا شاهی به ترتيب با استفاده از آزادی نسبی بعد استفاده از امكانات سنتی اش و با مساعد شدن موقع 
 مرداد و باالخره اعتقادات مذهبی وی و استفاده ای آه از 28، محافظه آاری شاه در سالهای بعد از  1320از شهريور 

ين بخش نخبگان آخرين و شايد مهمتر. مذهب برای تحكيم سلطنت استبدادی و مبارزه با آمونيسم ميكرد، سر بلند آند
در آن زمان برخی . سنتی ايران آه مالآين بودند در دوران محمد رضا شاه و به آمك انقالب سفيد از ميدان خارج شدند

 ميپرسيدند انقالب شاه و ملت چگونه چيزی است و هنگامی آه قرار است شاه و ملت هر دو با يكديگر انقالب شوخیبه 
 .نخبگان:  پاسخ روشن بودآنند پس هدفشان آنار گذاشتن آيست؟

گروهی آه در ايران به مرور جايگزين نخبگان سنتی شد ميتوان نخبگان اداری ـ سياسی مدرن خواند، البته بيشتر 
اداری تا سياسی، زيرا تمايل هر دو پادشاه پهلوی اين بود آه تصميمگيريهای سياسی را تا حد امكان در دست خويش 

پادشاهان پهلوی آوشش داشتند تا آسانی . عمل پوشاندن بدين خواست بسيار آامياب بودندمتمرآز سازند و در راه جامٌه 
 .دچار مشکل نشدندرا به آار بگمارند آه در عين داشتن قابليتهای فنی گرد سياست نگردند و در يافتن چنين اشخاصی 

به ذات جديد آه قاعدتًا بايد در سير  پادشاهان پهلوی همزمان با قلع و قمع نخبگان سنتی از پا گرفتن نخبگان قائم 
مدرنيزاسيون جايگزين گروه قبلی بشوند جلوگيری ميكردند، زيرا ميدان دادن به چنين گروهی اساس استبدادشان را بر 

اگر رضا شاه به حزب ساختن نظر خوشی نداشت پسرش حتی از خطر قدرت گرفتن بيش از حد نخبگان . هم ميريخت
اين هرس آردن نخبگان قائم به ذات مهمترين . گذاشته بود، بيمناك بود» فئوداليسم صنعتی «اقتصادی هم آه نامش را

 .است ای آه ثمرات نامطلوب آن هنوز جبران نگشته ای بود آه به جامعٌه ايران خورد، لطمه لطمه
ٌه متوسط جديد اما تنها دگرگونی اساسی جامعه در عصر پهلوی تغيير ترآيب و ساختار نخبگان نبود، برآمدن طبق

 .هم آه ثمر مستقيم مدرنيزاسيون ايران بود در اهميت دست آمی از مورد نخبگان نداشت
اين طبقه آه ميتوان هسته اش را در بين شهرنشينان جامعٌه سنتی ايران جست به مرور رشد آرد و به طور منظم 

آشور جزو برنامه های ثابت آن بود و مدرنيزاسيون ايران آه صنعتی شدن . گروههای جديدی را در خويش جای داد
رشد دستگاه دولت از اثرات ثابت آن، به دنبال تقسيم آار اجتماعی و احتياج هر چه بيشتر به افراد متخصص و نيز رشد 
بخش خدمات آه از شاخصهای ثابت تجدد است، مايٌه فزونی افرادی شد آه تشكيل دهندٌه طبقٌه متوسط هستند؛ يعنی 

ناسب اهالی آل آشور از سطح تحصيل و زندگی باالتری برخوردارند، از بابت مصرف و گاه رفتار اشخاصی آه به ت
اجتماعی شيوٌه زندگی مدرن تری دارند، موقعيت اجتماعيشان محصول تجدد است و به همين دليل بيش از ديگر مردم به 

 موقعيت اجتماعی آنها را فراهم مياورد چندان تجدد تمايل دارند و معموًال به دمكراسی آه اسباب تثبيت و بهبود حقوق و
 .ميل نيستند؛ طبعًا بدون اينكه همه تجددخواه يا دمكرات مآب باشند بی

تحرك اجتماعی بسيار زياد جامعٌه ايران در چند دهٌه اخير در درجٌه اول زادٌه رشد طبقٌه متوسط بود و در درجٌه 
 زيرا از يك طرف تجدد اجتماعی راه را برای ابراز قابليت و ترقی دوم ترقی افراد طبقٌه متوسط به سوی طبقات باال

الاقل در زمينه های شغلی باز آرده بود و از طرف ديگر دو پادشاه پهلوی بسيار مايل به نوآردن ترآيب نخبگان آشور 
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نشان ميداد، خاصه به رضا شاه به اين مسئله حساسيت بيشتری . بودند و آاهش بخشيدن شمار بازماندگان طبقٌه حاآم قديم
اين دليل آه سلطنتش نو پا بود، اما امكانات آمتری هم برای نو آردن ترآيب پرسنل اداری و لشكری آشور داشت زيرا 
دستگاه اداری اواخر قاجاريه به وی ارث رسيده بود و از آن مهمتر در دورٌه وی اشخاص صاحب تخصص مملكت 

وری از امتيازات اجتماعی در دوران قاجار قادر به آسب اين قابليتها و ترقی  بيشتر همانهايی بودند آه به دليل بهره
باز شدن راه ترقی . اجتماعی شده بودند و صرفنظر آردن آامل از آنها و تصفيٌه يكپارچٌه دستگاه اداری ممكن نبود

 رضا شاهی و با عملی شدن اجتماعی برای اشخاصی آه صاحب قابليت بودند اما پشتوانٌه خانوادگی نداشتند، در دورٌه
فرستادن محصالن به خارج آه قبل از دوران پهلوی . برنامٌه تجدد ايران ابعاد نوينی يافت و از آن پس يكسر ادامه يافت

شروع شده بود ولی طی اين دوره صورت منظم پيدا آرد بارزترين نماد اين استعداد جويی و وابسته ساختن ترقی به 
 .قابليت است

 
داختن به اين موج عظيم تحرك اجتماعی و تحليل چند و چون آن نبايد از اين نكته آه توسعٌه دستگاه اداری هنگام پر

و نو آردن نخبگان آشور با منطق استبدادی مدرنيزاسيون ايران مطابقت داشت غافل شدو بايد توجه داشت آه سرعت 
ت حكومت استبدادی در خرد آردن ساختارهای سنتی تحرك اجتماعی در ايران عصر جديد به مقدار زياد زاييدٌه قاطعي

اگر مدرنيزاسيون به شكلی آرامتر و بدون قلع و قمع و تصفيٌه . جامعه و بخصوص از ميدان راندن نخبگان سنتی است
نخبگان سنتی صورت پذيرفته بود ميزان تحرك اجتماعی در جامعٌه ايران به احتمال قوی بسيار آمتر از اين ميبود آه 

 .بود
 جزو شاخصهای دمكراتيك بودن جوامع منظور ميشود زيرا مترادف ًمعموالدر حقيقت باال بودن تحرك اجتماعی 

ولی در دوران پهلوی . آزادی افراد است در تغيير طبقه و آم شدن وزنٌه امتيازات ارثی به نسبت قابلتهای اآتسابی فردی
جالب اينكه در . ايران بود توسط سياستی استبدادی تقويت ميگشتتحرك اجتماعی آه اساسًا زادٌه ديناميسم مدرنيزاسيون 

هزار فاميلی آه اگر . تمام اين سالها يكی از مضامين ثابت انتقاد اجتماعی در ايران، خرده گرفتن به هزار فاميل بود
 .هنوز هم وجود داشت ديگر به هيچوجه امتيازات اجتماعی را در انحصار خود نداشت

آه نخبگان اداری ـ سياسی مدرن و طبقٌه متوسط جديد هم حاصل و هم مروج مدرنيزاسيون در جمع بايد گفت 
جامعٌه ايران بودند، اما ترويج مدرنيزاسيون از طرف آنها بيش از تبليغ ارزشی صورت تصميمات اداری و سرمشق 

ت زيرا اصوًال اين طبقه در تبليغ ارزشهای مربوط به تجدد اصوًال از طرف طبقٌه متوسط انجام نميگش. رفتاری داشت
هيچ آجا چنين وظيفه يا نقشی ندارد و انتقال ارزشهای اجتماعی در بين اعضای آن معموًال از طريق تربيت خانوادگی 

روشنفكران هم آه بيشتر از بين اين طبقه برخاسته بودند هر آدام و هر گروه به سياق مشرب فكری . انجام ميگيرد
ميماند . هايی معين ميپرداختند آه الزامًا مطابق تجددخواهی نبود و باالتر به آنها اشاره شدخويش به تبليغ رشته ارزش

دستگاه دولت آه هم بخش اصلی امكانات تبليغ را در اختيار داشت و هم به دليل آسب مشروعيت ميبايست ارزشهايی را 
كومت آه از طرف دستگاههای مختلف وابسته به آن ولی گفتار تبليغاتی ح. آه قاعدتًا راهنمای آارهايش بود، تبليغ ميكرد

ترويج ميشد محدود به تجددخواهی نبود، زيرا مضامين مربوط به نظام پادشاهی سنتی ايران و مضمونهای مذهبی بخش 
تا آنجا آه به تجدد مربوط ميشد گفتار حكومتی متوجه تأآيد بر اهميت . عمده ای از آن را به خود اختصاص داده بود

.  از قيد و بند سنتی بود ـ به خصوص نظام ارباب و رعيتی ـ و عرضٌه آمارهای متعددی در بارٌه پيشرفتهای آشوررهايی
را بايد آخرين و رنگ و رو رفته ترين فصل اين گفتار حكومتی به حساب » پاسخ به تاريخ«آخرين آتاب محمد رضا شاه 

مدرضا شاه فرمان راندن بر جامعه ای بود شبيه به دستگاه گويی رؤيای اجتماعی مح. آورد آه پس از شكست نوشته شد
دولت ايران، گوش به فرمان، زدوده از سياست و مرآب از اعضايی آه هر آدام به تناسب تخصص خويش آار خود را 

 تا خوار آرده بود  به همان نسبت آه جامعه را چكشانگاروی در راه تحقق اين رؤيا بسيار پيش رفت اما . انجام ميدهند
بدان شكل دلخواه بدهد آن را آماده نيز آرده بود تا با سستی گرفتن اقتدار دولت آريامهری از هم وابرود و مهيای شكل 

 .پذيری از قدرت جديدی بشود
آنچه آه از طرف مخالفان و مهمتر از آن از جانب خود شاه به سستی گرفتن اقتدار دولت تعبير شد، شبهٌه تزلزلی 

سردرگمی و سستی دولت اسباب اوج گرفتن . انی اياالت متحده از حكومت محمد رضا شاه پيدا شده بودبود آه در پشتيب
مخالفت را فراهم آورد تا بدانجا آه خمينی توانست با جلب روشنفكران ،آه در نبود نخبگان قائم به ذات سياسی، نقش 

 به خواب هم نميديد آسب آند و به ياری 1342در سال سخنگويان و راهنمايان جامعه را پيدا آرده بودند، اعتباری را آه 
گروههای وسيعی از طبقٌه متوسط ايران آه عمًال دستگاه دولت را ميچرخاند بر اين دستگاه تسلط پيدا آند و قدرت 

تظاهرات خيابانی در . حكومتی را به آلی متزلزل سازد، نفس قدرت سياسی به اين ترتيب بود آه دست به دست شد
مانور عظيمی بود آه به آار تأثيرگذاری روانی بر حكومتيان، روشنفكران و طبقٌه متوسط ميامد، اعتماد به نفس حقيقت 

گروه اول را از آنها سلب آرد و دو گروه بعدی را شيفتٌه تصوير بزرگ شدٌه خود در آينٌه تظاهرات چند صد هزار نفره 
 .ی بر ايران گسترده گشتآرد؛ به تناسب اين تغييرات ذهنی بود آه سايٌه خمين

ضديت اساسی خمينی با تجدد پس از قدرت گيری به اجرا گذاشته شد و تا آنجا آه به ساختار اجتماعی ايران مربوط 
 . از بين بردن پايگاههای اجتماعی تجدد و ايجاد پايگاه اجتماعی برای سنت گرايی اسالمی: ميشود دو هدف آلی داشت
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سابقه اش  ف موجی از تحرك اجتماعی را ايجاد آرد آه ميتوان در تاريخ ايران بیآوشش در راه تحقق اين دو هد
دانست زيرا اگر ارزيابی وسعت آن نسبت به موجهايی آه مدرنيزاسيون استبدادی ايجاد آرده بود محتاج زمان و 

ائزان تمام مشاغل گردآوری ارقام است، سرعت آن بدون شك از موجهای قبلی بيشتر است زيرا عمًال ظرف چند ماه ح
باالی آشور را تغيير داد و ظرف چند سال گروه عظيمی از وابستگان حكومت را به بخشهای مختلف دستگاه دولت و 

طبيعی است آه اگر تحرك اجتماعی عصر پهلوی را ميشد به نوعی متناسب . دستگاههای اقتصادی آشور گسيل داشت
ت گيری خمينی پيدا شد نميتوان چنين تعبير نمود، مگر اينكه انقالبيگری با عرضٌه قابليت فرض آرد، آنچه را پس از قدر

را آه يكی از پادوهای از فرنگ برگشتٌه خمينی مدعی تحصيل در آن شده بود، نوعی از قابليت » مبارزه با رژيم«و 
 .فرض آنيم

مانع عمده ای نبود زيرا تحقق هدف اول تا آنجا آه به نخبگان اداری ـ سياسی دوران پهلوی مربوط ميشد دچار 
گروه اخير اعتبار و امتيازش را بيش از هر چيز مديون نقش خود در دستگاه دولت بود و هنگامی آه اين امتياز از وی 

خمينی و اعوان و انصارش برای ريشه آن آردن گروه اخير، به بهانه هايی نظير . سلب گشت به نهايت آسيب پذير شد
آه اساس و معنای هيچكدام درست روشن نبود و همه شان را بايد از جمله ....  خائنان وتوطئٌه ضد انقالب، دستگيری

 با اعدام، مصادره، فراری دادن، ؛شدندبهانه های معمول انقالبيان برای قلع و قمع مخالفان به حساب آورد، متوسل 
ان بالفعل و بالقوه را از سر راه خويش تصفيه يا حداقل بازنشستگی آه نرم ترين و شايد تحقيرآميزترين روش بود، مخالف

 .برداشتند
اما طبقٌه متوسط ايران به دليل ابعادش آه با گروه چند صد نفره يا حد اآثر چند هزار نفرٌه نخبگان قابل مقايسه 

به خصوص آه صرفنظر آردن يكشبه از قابليتهای اعضای آن ممكن نبود، . نبود، به اين راحتی ها از ميان بردنی نبود
مبارزه با اين گروه به دو صورت انجام گرفت . زيرا دستگاه دولت را عمًال تعطيل ميكرد و قدرت سياسی را فلج مينمود

ـ يكی با تحميل ارزشهای اسالمی به اعضای آن آه هر چند دل روحانيان و سنت پرستان تندرو و اراذلی آه گردشان 
ساند آه هميشه تحت عناوين مختلف از تقيه گرفته تا حفظ مصلحت جمع شده اند خنك آرد، فقط به ترويج رياآاری مدد ر

. در جامعٌه ايران رواج داشته و شكل امروزيش را نه ميتوان حاصل نوآوری شمرد و نه اسباب ترقی و نه مايٌه سربلندی
ماعی، تا راه دوم آه اساسی تر است، آوشش در غرق آردن طبقٌه متوسط جديد ايران است در زير موجهای تحرك اجت

به اين ترتيب قشرهای پايين جامعه آه دولت اسالمی دائمًا شعار بهبود وضع آنها را ميدهد پس از ترقی، پايگاه اجتماعی 
اسباب اصلی اين ترقی حق تقدم در تحصيل است و در اشغال مناصب، اولی با . نظام حكومت مذهبی را تحكيم بخشند

ح دانشگاههای آشور شده و دومی با مسئوليت بخشی بی رويه آارآيی های دانشگاهی باعث پايين آمدن سط سهميه
اما نميتوان در بارٌه .  هر دو تسلط نسبی روحانيان را بر جامعه بيشتر آرده استولیدستگاه دولت را آاهش داده است 

لگوهای مصرف رفتار آيندٌه اين گروه و وفاداری اش به حكومت اسالمی نظر قطعی داد، به خصوص به اين دليل آه ا
ت چندانی با اعضای قديمتر طبقٌه متوسط ندارد، فقط بايد صبر آرد و ديد آه اين روش وتفااين تازه از راه رسيدگان 

زندگی آه به هر صورت جز در جامعه ای صنعتی يا شبه صنعتی ممكن نيست، تا چه اندازه ميتواند در افراد تمايل به 
 .تجدد خواهی را ايجاد آند

 سنت گرايی اسالمی در جامعٌه ايران نخبگان نوينی هستند آه پس از انقالب به روی آار آمده اند و با مروج اصلی
خمينی در . بهره وری از بيشترين امكانات در راه رسيدن به اين هدف، و البته بسياری اهداف ديگر ميكوشند

ن تمامی اختيارات آشور را در دست بگيرند و خيالپردازيهای ايدئولوژيك خويش اصل را بر اين گذاشته بود آه روحانيا
اين امر به داليل گوناگون اساسی و موضعی تحقق نپذيرفت، ولی آنچه آه انجام . آن را طبق موازين اسالمی اداره آنند

گروه اخير پس از مرگ خمينی . گرفت روی آار آمدن گروه آامًال جديدی از نخبگان سياسی در آشور ايران بود
 موقعيت خويش را در جامعه تحكيم آند و گردن به زير تيغ هيچ رهبر قدرتمندی آه بتواند اعضای آن را به توانسته است

شرطهای يكدست شدن آن . دلخواه جا به جا آند، ننهد ـ اما نتوانسته است به آن اندازه آه آرزوی خمينی بود يكدست بشود
ابه در بين اعضايش، همبستگی و آگاهی گروهی آنها، مثل هر گروه حاآم ديگر عبارت است از رواج طرز فكری مش

در تحقق . آوشش در راه تحقق هدفی واحد، معين بودن روش ترقی در داخل گروه و شيوٌه تربيت يكسان اعضای گروه
شرطهای اول و دوم سخنی نيست، شرط سوم را هم ميتوان با قيد اين نكته تحقق يافته فرض آرد آه اشتراك نظر بر سر 

لی معين اسالمی آردن جامعٌه ايران موجود است اما تشتت زاده از دنبال آردن هدفهای فردی و گروهی و از هدف آ
ميماند معين بودن . اختالف نظر بر سر معنا و شيوه های اسالمی آردن جامعه هم به نوبٌه خويش بسيار قابل توجه است

 در نظام حكومت اسالمی قبل از هر چيز به تعادل و همانطور آه باالتر گفته شد ترقی. روش ترقی و آموزش يكسان
نبرد قدرت بستگی دارد و به عبارتی معين است ولی اين روش ترقی، خاصه در جايی آه تعادل قدرت به اين اندازه بی 

. وردثبات است، زايندٌه تشنج و بی ثباتی است و نميتواند اسباب ايجاد يكدستی را در بين نخبگان نظام مزبور فراهم بيا
موجود نيست به اين دليل آه روحانيان از . شرط آخر هم نه موجود است و نه ممكن است در نظام واليت فقيه پديد بيايد

ابتدای روی آار آمدن جمهوری اسالمی، مجبور شده اند افراد غير روحانی اما آمابيش معتقد به اسالمگرايی را در بين 
رت خويش را از باالترين ردٌه دستگاههای حكومتی تا پايين ترين مراحل آن سازمان خود بپذيرند تا بتوانند به آمك آنها قد

ممكن نيست چون روحانيان تربيت يافتٌه حوزه های علميه هستند و آنچه در اين مراآز تعليم داده ميشود علوم دينی . بدهند
هوری اسالمی، برای ادارٌه آشور است و فراگيری علوم دينی در هيچ آجای دنيای متمدن و غير متمدن، حتی در جم
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آشورداری آشنايی به دانشهای نوين را ميطلبد آه در دانشگاهها به مردم آموخته ميشود نه قرائت قرآن و . آافی نيست
در اين حالت اگر حوزه های علميه شروع به آموزش علوم جديد . آداب غسل را آه ميتوان در حوزه های علميه فراگرفت

 نام حوزٌه علميه به آنها مورد نخواهد داشت و قالب تربيت روحانيان به اين ترتيب خواهد شكست، اگر بكنند ديگر اطالق
اما بسيار بعيد است آه تربيت يافتگان اين حوزه ها . هم نكنند آه توليداتشان در حد همين فقهای موجود خواهد ماند

ن نخبگان جمهوری اسالمی آه بخش ممتاز و هستٌه اصلی اگر هم نه آه اين دوگانگی بي. تغييری چنين اساسی را بپذيرند
البته نخبگان در هيچ . آنها روحانيانند و اعضای درجه دوم آن تربيت يافتٌه مراآز جديد تعليم و تربيت باقی خواهد ماند

 اقل نوعی شان به پراآندگی آامل و شكست نرسد بايد حد نظام سياسی آامًال يكدست نيستند ولی برای اينكه چند دستگی
ولی هيچكدام اين دو شرط . وحدت آلی سازمانی داشته باشند و در روابط بين هم به قواعد و قوانين معينی گردن بگذارند

 .موجود نيست و آيندٌه اين نخبگان نو دولت ايران را هم به همين دليل نميتوان چندان درخشان پيش بينی آرد
  
  
 

 نتيجه گيری
 

 پايگاهی جز طبقٌه متوسط و روشنفكران ،آه تازه همٌه آنها هم تجددخواه نيستند، ندارد ـ ًا در جامعٌه ايران تجدد نقد
طبقٌه متوسطی آه آًال از سياستهای دشمنانٌه حكومت و تورم اقتصادی آسيب بسيار ديده است و بخشی از آن هم به 

 و طرفداری از خمينی دچار بی آبرويی شده اسالمگرايان پيوسته است و روشنفكرانی آه به دنبالٌه انقالبيگری بی حساب
اند از خاطرٌه انقالب دل بكنند و مايلند به هر قيمت آه شده بخشی از اين واقعه  اند و بدتر از آن هنوز بسياريشان نتوانسته

الوه بر ع. را موجه و مشروع جلوه بدهند تا حاصل زحماتشان يكسره بر باد نرود و اثری هم از افتخاراتشان بر جا بماند
مدارانٌه  اين ساقط شدن اتحاد جماهير شوروی و بی اعتباری مارآسيسم و نيز تحقق آرمانهای جهان سومی و فرهنگ

موجهای دوم و سوم روشنفكری ايران را به پايان رسانده است و روشنفكران ايران را از بابت  1350و  1340سالهای 
ست آه اثراتش را ميتوان در گفته ها و نوشته های اآثر آنان نظری دچار نوعی سرگردانی و اغتشاش فكری آرده ا

 .جست
از . شايد اين تصوير چندان خوشبينانه ننمايد اما توجه به آن ميتواند تا حدی از خيالپردازی اجتماعی جلوگيری آند

 رفته است، ابتدای روی آار آمدن حكومت اسالمی، مدعيان مخالفت با حكومت، آه امروزه تعداشان از شمار بيرون
 در عمل در پی برانداختن حكومت مذهبی هستند، ولی بيشتر آنان نظير همان به ندرتاآثرًا در خيال و گاهی در فكر و 

 خواهد آرد، دچار اين شبهه کفايتاشخاصی آه تصور ميكردند ساقط آردن شاه برای برقراری بهترين نظام اجتماعی 
اما در شور و هيجان زاده از ساده انديشی آه با . راسی آافی خواهد بوداند آه رد آردن ماليان برای برقراری دمك

احساس تند نفرت از رژيم آخوندی درآميخته، اين نكتٌه ابتدايی و اساسی از ياد همه ميرود آه تجدد و دمكراسی فنر در هم 
رحی است بسيار پيچيده آه فشرده نيست تا به محض رفع موانع باز بشود و همه را از مواهب خويش بهره مند سازد، ط

برقراری اش را در تمام جوامع ايجاب  به اجرا نهادنش محتاج دقت و همت و زحمت بسيار است و هيچ قانونی هم
 .خواستنش بسيار بجاست اما برقرار ساختنش آار يكشبه نيست. نميكند

رد آه به هم مرتبط است زيرا بايد ساقط آردن حكومت مذهبی و برقراری دمكراسی را دو مسئلٌه جدا به حساب آو
ساقط آردن نظام واليت فقيه ممكن است به دست هر آس انجام . اولی شرط الزم دومی است اما اساسًا از هم مجزاست

بگيرد، از همكاران خود مالها گرفته تا ديگر گروههای اجتماعی ايران؛ اما آنهايی آه ميتوانند فكر تجدد را در ايران 
 بپراآنند و به اين ترتيب راه را برای دمكراسی باز آنند در درجٌه اول روشنفكرانند و طبقٌه متوسط بپرورند و در جامعه

» مردم«در تحليل اجتماعی صحبت از . زيرا آشنايی با تجدد و پذيرايی نسبت بدان نزد اين دو گروه بيش از ديگران است
آه هر آدام ممكن است به نوبت يا ..... ران، آشاورزانعشاير، آارگ. آردن جا ندارد، بايد مقصود را دقيق توضيح داد

همزمان موضوع خيالبافيهای اجتماعی در باب برقراری تجدد بشوند، نه قادر به عرضٌه فكر تجدد هستند و نه قادر به 
 در خيل خواستهای مشروع آنها ميتواند به سوی گفتار تجددخواه جلبشان آند و به مرور. اينكه مروج درجٌه اول آن باشند

دق دلی خالی آردن بر سر . تجددخواهان قرارشان بدهد، اما گامهای نخست را در راه عرضٌه فكر بايد ديگران بردارند
 .روشنفكران و پشت چشم نازك آردن برای طبقٌه متوسط و بدتر از همه عوامگرايی فقط آار را عقب خواهد انداخت

ی تجدد در ايران نبايد از نقاط قدرت تجددخواهی آه به نوبٌه خود ولی در عين توجه به محدود بودن پايگاه اجتماع
اولين آنها ريشه دواندن تجدد است در جامعٌه ايران، نه بدان معنی آه همٌه مردم . بسيار قابل توجه است غافل ماند

 آه بسياری از آنها اند بل از اين جهت آه از اول قرن رشته تغييرات اجتماعی عظيمی در ايران پيدا شده تجددخواه شده
جامعٌه ايران را شبيه به ديگر جوامع مدرن آرده و برخی از اين تغييرات حذف شدنی نيست مگر با صرف امكاناتی آه 

بارزترين مثال از اين دست وارد شدن زنان ايران است به صحنٌه جامعه و به . اسالمگرايان مطلقًا در اختيار ندارند
به جرأت ميتوان گفت آه مخالفت با فعاليت اجتماعی زنان در بين هيچيك از . ارخصوص جا گرفتنشان در نيروی آ

و اين را هم ميتوان اضافه آرد آه شكست در آوشش . گروههای اجتماعی ايران به اندازٌه روحانيان سابقه و پايه ندارد
 .وده استبرای فرستادن زنان به خانه احتماًال برای اسالمگرايان ايرانی دردناك ترين شكست ب
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 بود و وی پس از آن هم 1342 داده شدن حق رأی به زنان يكی از بهانه های مخالفت و آشوبگری خمينی در سال
در طرحهای اجتماعی و سياسی اش جايی برای زنان در نظر نگرفت، فقط موقعی نسبت به آنها قدری روی خوش نشان 

بودند تا به شوق پيروزی انقالب در مزايای لچك داد سخن بدهند اش روانٌه تظاهرات خيابانی شده  داد آه در زمرٌه مرده
ولی زن ستيزی خمينی و ديگر آخوندها پس از قدرت گيری به سرعت هويدا . سر به دستبوس امامشان بروند يا آسيمه

.  به خانهشد، اول با تحميل حجاب و بعد با سودای تصفيٌه ادارات و با رواج شعارهای مختلف در باب بازگرداندن زنان
اما خمينی و جانشينانش هيچكدام نه پا را در راه باز پس گرفتن حق رأی از زنان گذاشتند و نه توانستند زنان را از 

از اين بابت وضع اسالمگرايان به فاشيستهای آلمان . نيروی آار صنعتی و اداری ايران خارج سازند و به خانه بفرستند
به ميدان آمد اما از آنجايی آه صرفنظر آردن » جای زن در خانه است«نيز باشعار شباهت بسيار داشت، زيرا اين گروه 

پس » تمام آلمان خانٌه زنان است«از نيروی آار چند ميليون نفرٌه زنان امكان نداشت بحث را به اين ترتيب ختم آرد آه 
از فاشيستهای آلمانی موفقتر بودند زيرا هم اسالمگرايان در اين زمينه . در همه جا ميتوان از قابليتهای آنها استفاده آرد

توانستند تمام زنان را لچك به سر آنند و هم دست آنان را قاطعًا از برخی مشاغل آوتاه سازند اما در عين آاهش دادن 
 حقوق زنان نتوانستند حقوق صوری آنها را از اساس رد آنند و قادر به اين نشدند آه ورودشان را به نهادهای آموزشی و

البته در اين ميان بايد به فشار افكار بين المللی نيز توجه داشت آه باعث شد مالها زنهای . سپس بازار آار مسدود سازند
های بين المللی جای دهند تا با اين آار شأن زن را در اسالم اثبات آرده  اللهی را به مجلس بفرستند يا در هيئت حزب
ن از صحنٌه جامعه و بازار آار ايران مطلقًا غير ممكن نبود، همانطور آه ولی بايد دقت داشت آه حذف زنا. باشند

بازگرداندن مردم بخت برگشتٌه آامبوج به دهات مطلقًا غيرممكن نبود و به دست خمرهای سرخ انجام هم شد، اما 
 .اسالمگرايان اگر هم ارادٌه انجام چنين آاری را داشتند از وسايل انجامش محروم بودند

وم آه دستكمی از اولی ندارد طلب امنيت و رفاه و آزادی است از طرف مردم ايران آه به صورتهای مختلف نكتٌه د
ايدئولوژيهايی آه پيروانشان دائم تفاوت بين آزاديهای . بيان شده و گاه صورت شورشهای خشن شهری را گرفته است

لط گشتن آارگران بر وسايل توليد ميدانستند و الزمٌه صوری و واقعی را به گوش همه ميخواندند، رفاه را نتيجٌه الزم مس
امنيت را حمايت خلق و آشتار دشمنان خلق ميشمردند، امروز از اعتبار افتاده است و ديگر سخنی در باب اين 

حكومت اسالمی هم . خواستهای اساسی ندارد تا به ديگران عرضه نمايد، اگر هم داشته باشد گوش شنوايی نخواهد يافت
بزند يا ...ارنامه اش در پيش چشم همگان و در معرض تجربٌه روزمرٌه همه است و اگر حرفی در زمينٌه رفاه وآه آ

در اين وضعيت تجدد خواهان و طرفداران دمكراسی . اسباب تشديد آينه خواهد شد يا تمسخر و به احتمال هر دوی اينها
گويی به خواستهای اساسی مردم صورت معقول و منطقی ليبرال صاحب تنها گفتاری هستند آه نه تنها از بابت پاسخ

دارد، بلكه ثمرات موجود آن نيز مطلوب و قابل دفاع است و هيچ شباهتی به آن دسته از طرحهای اجتماعی آه در عالم 
 .گفتار زيباست و در عالم واقع مايٌه انزجار، ندارد

 تجدد خواهی و طلب دمكراسی است آه دنيا را فرا و اما نكتٌه سوم آه خاص ايرانيان هم نيست، باال گرفتن موج
گرفته، همانطور آه زمانی گرايش به سوسياليسم و عقايد جهان سومی در همه جا و به خصوص آشورهای جهان سوم 

يا از اين قبيل عوامل ] Zeitgeist [طبعًا مقصود از اين رواج اشاره به هيچ نوع جبر تاريخ يا روح زمانه. رواج داشت
 فقط تأآيد بر اين نكته است آه ايرانيان در عصر جديد، همانطور آه سه موج قبلی روشنفكری و تحوالت نيست،

تاريخشان نشان ميدهد، هيچگاه از تأثير رواج و دنياگير شدن افكار مختلف برآنار نبوده اند و از اين بابت تافتٌه جدا بافته 
شايد اين نكته بر غرور ملی بسياری گران بيايد . بمانند بسيار آم استنيستند و احتمال اينكه از موج تجدد خواهی برآنار 

اما بايد به آنها يادآوری آرد آه تأثير ناپذيری مايٌه افتخار نيست، آنچه را آه ميتوان امتيازی به حساب آورد انصاف در 
 .سنجش بد و نيك ديگران است و بهگزينی
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