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   نگاھی به چند مفھوم
به بيان ديگر پيچيدگی و بغرنجی . برخی مفاھيم طبيعتی بغرنج و در ھمانحال تفسيرپذير دارند -1

طبيعتشان به تنوع تفسير ميدان می دھد و راه را برای انواع تعاريف، بسته به مورد و بسته به 
ين مفھوم ا. يکی از اين مفاھيم بی ترديد مفھوم روشنفکر يا روشنفکری است. انديشگر باز می گذارد

يعنی ھربار که از . تا جايی که ديده ام  در ھمه ی زبانھا با چنين موقعيتی دست به گريبان است
روشنفکری سخن به ميان می آيد نخست با معنای آن دست و پنجه نرم می کنيم و در نتيجه بی آن که 

  . يھا می افزاييمبخواھيم ،مفھوم ومعنايی تازه ضرب می کنيم و اغلب ناخودآگاه بر ميزان بغرنج

با معنايی عام در برابر ما قد علم می کند به واقع ما را به سوی »  روشنفکری«وقتی که مفھوم 
مفھومی خاص از اين مقوله می راند زيرا نويسنده يا پژوھشگری مشخص استنباط خود را از اين 

ار که انديشگر و حتی ھرب. مفھوم به دست می دھد و بدين ترتيب جلوه ای خاص به آن می بخشد 
شارحی تعريف يا مفھومی تازه در ھاله ای از جلوه ی عام ازاين مفھوم به دست می دھد  در عمل با 

به واقع آنچه که به تصورمان به صورت مفھوم عام در . معنايی مشخص و معين مواجه می شويم
به ھنگام عرضه برابر مان سربر می کشد چيزی نيست جز مفھوم ِ خاص زيرا که ھر مفھوم عامی 

اين وضعيت ما را به . بر مفھومی خاص يعنی نظر و عقيده ی انديشگر يا صاحبنظری تکيه می زند
ھيچگاه چيزی به صورت درخت وجود خارجی . می اندازد» ميز« يا » درخت«ياد ھمان مفھوم 

قتی ھم در اينجا ممکن است کسی بپرسد آيا اصوال ً حقي. ندارد مگر يک در خت يا يک ميز مشخص
وجود دارد؟ در مورد مثال ً درخت ، حقيقت ھمان درخت ِخاص است و در مورد مفاھيم حوزه ی 
فرھنگ و جامعه نيز حقيقت ھمان مفھوم معينی است که انديشگری در اختيارمان قرار می دھد با اين 

يرد به تفاوت که در اينجا برخالف مفھوم درخت چنانچه اجماع گسترده ای بر سر مفھومی شکل بگ
تدريج با حقيقتی سروکارخواھيم داشت که براثر پذيرفته شدن توسط شمار زيادی از مردمان و محققان 

اين . و  انديشگران در حد و منزلت مفھومی خاص اما نزديک به يک مفھوم عام متجلی می شود
ی آورد که يا در ھيأتی انتزاعی سربر م» درخت«وضع در اساس و در عمل متفاوت است از مفھوم 

  .يا در شکل و شمايلی خاص و معين

اين وضعيت ميانی در حوزه ی علوم اجتماعی يا حتی در حوزه ی سياست دارای اھميتی است ويژه و 
يعنی از سويی با يک مفھوم انتزاعی رو به رو می شويم و از .  به نوبه ی خود چيزی است بس مھم

ر يا نويسنده ای معين است و باالخره با سويی ديگر با يک مفھوم خاص که حاصل تفکر انديشگ
مفھومی پذيرفته شده توسط شماری از مردمان که درکی خاص از اين مفھوم را در ميان خود 

اين استننباط مشترک به خصوص می تواند در حوزه ی سياست عملی از قدرت بسيج و . پذيراشده اند
ی نيز امکان دارد که درک مشترک از در حوزه ی نظريه پرداز. دگرگون کننده نيز بھره مند شود

بدين ترتيب . يک مفھوم در ميان محققان به نتايج نظری و فکری جھت دار يا جھت دھنده ای بينجامد
می توان گفت که اين حوزه ی ميانی يعنی رواج درک مشترک از يک مفھوم و به بيان ديگر اجماع 

  .ی عملی به بار بنشاندبر سر يک مفھوم توان آن را داردکه  آثاری نظری و حت
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به حدی با تنوع استنباط آغشته شده است که دشوار می توان اجماع گسترده بر » روشنفکر«مفھوم  -2
گاه يک گروه اجتماعی را ھمچون روشنفکر می پندارند و ھمين مرزبندی . سر معنای آن مشاھده کرد

گروه تواند بود ھر چند ھم که اين  پيرامون اين گروه  به واقع به معنای استنباط مشترک اعضای اين
از آنجا که حضورومشخص ساختن گروھی معين ھنوز به معنای حضوِرمعنا و . گروه محدود باشد

مفھومی مشخص و پذيرفته  نيست با اين حال  در واقع و در عمل ھر آنچه را که اين گروه به 
به بيان . مشترک می شود صورت جمعی و از راه اجماع توليد می کند ، خودبخود مصداق مفھوم

ديگر بر اثر فعاليت اين گروه و اعضای آن امکان دارد نوعی اعتماد ذھنی به گروھی به بار آيد که 
بدين ترتيب با ُبعدی ديگر از معنا در حوزه ی جامعه وعلوم اجتماعی . روشنفکر معرفی شده اند

اينجا با مفھوم و تعريف در علوم  در. سروکار پيدا می کنيم که فقط خاص ھمين رشته از دانشھاست 
فرض براين است که در آنجا وقتی تعريفی به اثبات برسد اعتباری عام و حتی . دقيقه کار نداريم
  .در اين جا جلوه ای ديگر از معنا سربرمی کشد. جھانی می يابد

ميان اعضا يا  معنای ميانی يعنی آن که در. اجازه دھيد اندکی اين معنای ميانی را بيشتر توضيح دھيم
در ميان افراد معينی از پذيرش برخوردار است نه از اعتبار عام در ميان ھمه ی مردم يا حتی ھمه ی 

خيلی روشن اين رسته ی معنايی اخير را . پژوھشگران و انديشگران يک رشته از دانشھای اجتماعی
سی يا فرھنگی مشاھده می توان در ارتباط با گروه ھای متشکل روشنفکری به صورت دسته ھای سيا

کرد که ھواخواھان و پيروانشان براثر اعتماد، رفتار و توليد فکری مرکزيت گروه را به صورت 
  .معناھا و مفاھيم مقبول و معتبر می پذيرند

پس اگر نخواھيم اين مقوله را ازھمين حد نيز پيچيده تر کنيم ، می توانيم بگوييم که عالوه بر معناھايی 
يشگر به يک مفھوم می دھد ، ھمان مفھوم بر اثر استنباط مشترک يعنی اجماع برسر که يک فرد اند

معنايی معين به آن مفھوم، وجھه ای اجتماعی کسب می کند و صرف نظر از اين وجھه در ضمن 
اجتماعی  می  –سياسی  –مورد اعتما د گروھی از پيروان قرار می گيرد و حتی يک مجمع فرھنگی 

ازه توليد شده را از مقبوليت برخوردار سازد و حتی  رواج اين مفاھيم و معناھا را تواند  معناھای ت
  .پيش از توليد نيزتضمن کند 

از اين که بگذريم يک مفھوم به ھنگام بررسی و پژوھش و در جريان اشاعه در جامعه با مفاھيم و 
اين صورتھای . گذارد معناھايی ديگر پيوند می خورد و جلوه ھايی ترکيبی از خود به نمايش می

ترکيبی ، پيچيدگھای آغازين را دو چندان می کنند و انواع امکانات فکری و نظری را وارد بساط 
  . نظريه پردازی می سازند

حال بی آن که بخواھيم اين جريان را پيچيده تر ازھمين حد  که ھست بکنيم می توانيم بگوييم  -3
لف جلوه ھايی متفاوت به خود می گيرد، بل در يک مفھوم روشنفکر نه تنھا در فرھنگھای مخت

در ايران برای نمونه . فرھنگ واحد نيز از تنوع بی بھره نيست و به شکلھای متفاوت سربرمی کشد
سازمانھای سياسی چپ خود را روشنفکر می دانستند و ھمين صفت را به ھر کس که به عضويت آنھا 

ک تشکل به تنھايی به معنای روشنفکری نيز می بود پس عضويت در ي. در می آمد اعطاء می کردند
اين وضع البته خاص ايران بود اما گونه ھايی ديگر از اين وضع را در جاھای ديگر نيز . يا می شد

با اين حال ھمواره اين پرسش مطرح است که روشنفکر کيست؟ ممکن . می ديديم و حتی می بينيم
اساس نادرست يا غير ضرور يا غير مفيد بدانند و به است برخی عنوان ساختن چنين پرسشی را از 

ھنگامی که در باره ی . اين چنين برچسبی از اساس فاقد اعتبار است. بزنند» ذات باوری«آن انگ 
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و مفھوم آن به بحث می نشينيم در اساس باپرسشی مشابه از نظر معنايی يا ماھوی روبه رو » جامعه«
ارتباط با فرھنگ يا در ارتباط با بسياری چيزھای ديگر نيز ھمين دست از پرسش را در . می شويم

نوع پاسخ . از اين رو بايد گفت نفس يک پرسش مارا به ذات باوری سوق نمی دھد. به کار می بنديم
  .  يا واکنش خاص به يک پرسش می تواند جلوه ھايی ذات باورانه به بار بنشاند

ن پرسش مطرح شده است و شمار در خور توجھی به آن در يکی از تارنماھای آلمانی زبان عين اي -4
يکی از پاسخ دھندگان به جلوه . واکنش نشان داده اند يا کوشيده اند از ديدگاه خود به آن پاسخ دھند

ھای ظاھری عالقه نشان داده است و نوشته است چه جلوه ھايی موجب می شود که مردم شخصی را 
فرھنگھا در مقاطع خاصی ، برخی از مردم  خود را از نظر  روشنفکر بنامند؟ در واقع در برخی از

ظاھر از ديگران يعنی از مردم عادی يا حتی ديوان ساالران و حکمرانان متمايز می کرده اند و به 
در ايران ھم ھمين گونه تفاوتھای ظاھری را تجربه . ھمين اعتبار نيز روشنفکر ناميده می شده اند 

لوه ی ظاھری در مجموع معّرف نوعی حرفه يا باور يا گرايش می شده کرده ايم و ديده ايم که ج
برای مثال به ھمين اعتبار فرقه ھايی از درويشان را تشخيص می داده ايم و شناسايی می کرده . است
از اين روست که اين تارنما نويس حتی می گويد خوب است اين جلوه ھای ظاھری را طبقه . ايم 

  1...، رفتار روزمره يا ژستھا و (!)لوه ھای فطریبندی کنيم مثل پوشاک،ج

در واقع می خواھد . بودن ارتباطی ندارد با ھوش و خرد» انتلکتوئل«تارنمانويس ديگری می نويسد 
سپس می افزايد ھمين . می ناميم سروکار دارد» بينش«بگويد با فراست يا چيزی که ما در فارسی 

سوری را د ر ادامه می نويسد پروف. ارتباطی ھم ندارد با ميزان تحصيالت» انتلکتوئل«مفھموم يعنی 
اين امر با نحوه ی رفتار با ديگران . نيست» انتلکتوئل«می شناسم که در واقع خردمند است اما 

در نتيجه در اين دست از . اين نکته ی آخر البته ارتباطی ندارد با مقدمات سخن او. ارتباط دارد
از اين . سامان يافته ایداوريھا تنھا می توانيم برخی نکته ھای در خور توجه بيابيم ، نه نظر منسجِم 

گذشته می بينيم مردم متعارف فرھنگی  که به ھر حال کتابخوان ھم ھستند چه دريافتی دارند از 
از آن دست از مفاھيمی است »  انتلکتوئل«برای مثال می نويسد . »انتلکتوئل بودن«و » انتلکتوئل«

ھمواره سعی دارند خود » انتلکتوئلھا«به نظر او . که فقط بسته به مورد می توان آنھا را به کاربست
را از مردم عادی متمايز کنند و در بيان و گفتار خود تأکيدھايی را به کار بندند که از فھم فرھنگی 

وقتی  شما با چنين پديده ای غير اصيل روبه رو می شويد آن گاه می . مردم متعارف متفاوت باشد
رخی ھم روشنفکررا به ھمان شيوه ی قديم برابر می ب. سروکار داريد» انتلکتوئل«توان گفت با يک 

البته نبايد خيلی گرفتار اين قبيل تعريفھا شد و نبايد وقت خود را . گيرند با تحصيلکرده يا دانش آموخته
از طرف ديگر بديھی است که به ھنگام نگارش تاريخ تعاريف و عقايد . غلوآميزسر اين کار گذاشت
نکته اين است که اين تاريخ نبايد . رد و توصيف جامعی از آنھا به دست دادبايد به اين نکته ھا توجه ک

  . ما را از عرضه ی انديشه ای روشن و متفاوت بازدارد

برای صاحب اين قلم دست کم امروز روشن است که استنباط رايج در باره ی انتلکتوئل يا  -5
اما . يم دنبال يک استنباط واحد بگرديماز اين رو  نياز ندار. روشنفکر بسته به فرھنگ فرق می کند 

بايد ببينيم چه دريافتھا يا ) 1(در اين جا يک بار. آنچه که مرتبط می شود با مفھوم، وضعی ديگر دارد
چه دريافت يا روشی خود ما در ارتباط با اين مفھوم و ) 2(باورھا يا عقايدی تا کنون مطرح شده اند و

                                                            
1 - In:wer-weiss-was.Warum wird jemand als `intellektuell` bezeichnet?. 28-30.10.2002  Copyright 2003-
2008 wer-weiss-was GmbH. 
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ايد ببينيم چه کسان يا چه گروه ھا و حتی چه جريانھايی در يک بار ھم ب)3(حتی موضوع داريم و 
  .يک فرھنگ خاص به عنوان روشنفکر و روشنفکری مطرح شده اند

اين سه موضوع که ھرکدام از آنھا را می توان به چند زير گروه يا زير طبقه دسته بندی کرد در واقع 
در ارتباط با مورد اول . شمار بروندموضوعاتی به شمار می روند که می توانند توجه برانگيز به 

ناچار بايد يک تاريخ تکوين تنظيم کرد و نشان داد اين مفھوم در کجاھا و به چه معنا يا معناھايی ) 1(
. در ھمين جا البته بايد ديد اين مفھوم در چه زبانی به چه صورت به کاررفته است. به کار رفته است

ھمان چيزی را بجوييم که در مفھوم » انتلکتوئل«توانيم  درمفھوم مثالً اشتباه نکنيم و تصور نکنيم می 
يا » ماندارن«يا از مفھوم » منورالفکر«جست و جو می کنيم يا حتی در مفھوم » روشنفکر«
. اين نکته  برای ما فارسی زبانان ھيچ ابھام و ترديدی برجا نمی گذارد. و جز آن» مفکّر»«آيدينلر«

را به کار می برديم و پسانتر مفھوم روشنفکر را و گاھی ھم مفاھيمی روزگاری مفھوم منورالفکر 
پس می بينيم در يک فرھنگ خاص ھمين مفھوم سير و تحول ويژه . چون روشنگر و روشن انديش را

بدين ترتيب اشتباه خواھد بود اگر ما معنای اين مفھوم را تنھا در يک . ای را پشت سر گذاشته است
فقط بايد توجه داشت که در مواردی از . نگ يا فرھنگھای اروپايی بجوييمفرھنگ و آن ھم يک فرھ

در اين صورت . راه ترجمه يا حتی به کارگيری اصل واژه با پديده ی انتقال فرھنگی مواجه می شويم
پس در اين جا يک تاريخ . بايد قادرباشيم اين انتقال و به اصطالح فرھنگپذيری را درست شرح دھيم

فرھنگی خواھد  –يک تاريخ تکوين عمومی يا ھمگانی و به ھمين جھت تاريخی ميان  تکوين در اصل
  .بود

از اين گذشته وقتی ما از روشنفکر سخن می گوييم بايد ببينيم کسانی که اين مفھوم را در يک جامعه 
يعنی در چارچوب فرھنگی خاص در يک دوره ی زمانی معين آن را به کاربسته اند چه معنايی از آن 

آنچه که در آستانه ی مشروطيت در ايران و در . در ھمان برھه و پاره ی زمانی در نظرداشته اند
مقطع انقالب مشروطيت منورالفکر می خوانده ايم با آنچه که در مقطع شھريور بيست به بعد 

 تاريخی در ارتباط با مفھوم –بدين ترتيب رويکردی فرھنگی . روشنفکر می ناميده ايم تفاوت دارد
چنين رويکردی در اساس خصلتی فرھنگی دارد و در واقع پاسخی است به . روشنفکر اتخاذ می کنيم

  .در باال) 2(پرسش 

يعنی نه تنھا بايد . در جست جوی پاسخ برآييم) 2(بايد با گسترش معناھا ی مورد ) 3(در مورد 
ضعيت گروه ھا و فرھنگی را مورد توجه قرار دھيم، بل بايد به و -وضعيت يک مقطع تاريخی 

انجمنھا و احزاب و به خصوص جريانھای فکری وادبی  بپردازيم تا تصويری روشن از روشنفکری 
بدين سان معلوم می شود ھردسته و سازمانی چه معنايی از روشنفکری را در نظر . به دست آوريم

ای موجود در يک شناخت جھان بينی اين تشکلھا ما را به  سوی درک گرايشھ. دارد يا ترويج می دھد
  .بستر فرھنگی ھدايت می کند

را نشانه ای از » روشنفکری چيست؟«يا » روشنفکر کيست؟«حال ممکن است کسی نفس پرسش  -6
. اين تصور بی شک نادرست است. بداند» ذات باوری«گرايش به مکتب اصالت ذات يا به قول خود 

ی پاسخ دادن به پرسش است که می تواند نفس اين پرسش به ديدگاه معينی منتھی نمی شود،بل نحوه 
  .گرايش فکری خاصی را برجسته  سازد
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در اين جا خوب است نگاھی به معنا و خاستگاه مکتب اصالت ذات يا ذات انديشی بيندازيم و پسانتر 
اصطالحات مکتب اصالت ذات يا ذات گرايی يا ذات انديشی را می  .ھمين مبحثمان را پی بگيريم

 : » ِاسنتسياليسموس« يا » اسانسياليسم«ده ھايی دانست برای توان برابر نھا essentialism   
/Essentialismus . واژه ی التين  essentia  . برابر است با ماھيت، چيستی ، چنين بودن  

بنا بر نطريه ی ماھيت شناسی ھر چيزی طبيعتی . را ماھيت شناسی نيز می نامند» اسانسياليسم«
از اين روست که . می دارد چيست وچرا به ناچار به ھمين نحو رفتار می کند راستين دارد که معين

می گويند ماھيت ھمان چيزی است که ھرچه ھم پيش آيد خصلتی ثابت دارد و به ھمان نحو که بود 
می ماند، به عبارت ديگر جوھر ھر چيز يعنی ھويت آن چيز و اين ھويت مھمترين خصلتی است که 

چيز ھا متمايز می کند، يعنی خصوصيات عمده ی وضعيت موجود ھر چيز را ھر چيز را از ديگر 
به ھمين اعتبار می گويند اين خصوصيات جنبه ی ). يعنی غيرقابل دگرگونی اند(که تغيير ناپذيرند

بدين ترتيب ھر . پيشينی دارند و مقدم بر وجود ھر چيز ھستند و خصوصياتی ناب به شمار می آيند
در زبان فارسی مثالی داريم که می توان آن را در . اس شرح و توجيه می کنندچيز را بر ھمين اس
  .از کوزه ھمان برون تراود که در اوست: می گويند. اينجا به کار بست

می آيد  esseو از فعل  essentiaدر التين از . به معنای ذات، گوھر، ماھيت است essence مفھوم 
  ) عرضی(=عرض در برابر دگرگونيھای   وجودواقعيت يک .  ousia که مشتق است از يونانی 
  .،ھمواره ثابت و پايدار است

نام » ذات انديشی«تازه ای به بار نشسته است که می توان آن را اجتناب از » ُمد«اکنون درايران 
به واقع مکتب اصالت ذات به خصوص در حوزه ی زيست شناسی در موارد متعددی کاربردی . نھاد

در اينجا فرض براين بوده است که طبيعت راستين ھرچيز معين، مشخص و . داشته است ملموس
توجيه می کند که اين چيزبنابر طبيعت خود چيست و چرا ناگزيربه ھمين گونه بايد رفتار کند که می 

. از اين رو می گويند ماھيت، آن چيزی است که ھمواره ثابت می ماند و ھويت به حساب می آيد.کند
به اين حساب امر عام، امر . ديدگاه فلسفی ھمين نکته را تخالف جوھر در برابر وجود دانسته انددر 

ماھيت يک نوع و يک جنس از . راستين است يعنی آن چيزی است که می تواند باشد و بايد باشد
طريق برشماری تعدادی از معيارھا و خصوصيات تعيين می شود و فرض براين است که اين کيفيتھا 

از اين روست که می گويند . و ويژگيھا کار خاصی را انجام می دھند که متعلق به آن چيز ھستند
مکتب اصالت تغيير که به آلمانی . قرار می گيرد» مکتب اصالت تغيير«مکتب اصالت ذات در برابر 

ھمه در اين نحله ی فکری . می نامند بر عنصر تغيير و دگرگونی توجه می کند Aktualismusآن را 
، »ھراکليت«پيشينه ی اين نحوه ی فکر را به . ی موجودات در معرض دگرگونی مدام قرار دارند

  .فيلسوف عھد باستان می رسانند

اين پيشينه سازی . در حوزه ی فلسفه پيشينه ی مکتب اصالت ذات را به افالطون و ارسطو می رسانند
می نمايد که فيلسوفان بزرگ به بسياری از  طبيعی. در چارچوب فکر اروپايی زمينه ای بس قديم دارد

در اين مورد . نکته ھا توجه داشته اند اما تصور نمی کنم اين نوع پيشينه سازی ھمواره سودمند باشد
ھر چيزی سرانجام . خاص البته سودمند است چون ارسطو نظريه ای دارد در ارتباط با غايت چيزھا

مکان دارد به واقعيت می پيونداند که ھمان غايت آن يعنی آن چه را که ا. به کمال خود می رسد
با . از طرف ديگر بايد توجه کرد که واژگان جديد ھمواره به ھمان معنای کھن به کار نمی روند.است

اين حال تصور اروپاييان بر اين است که مفھوم سازی ارسطويی را فيلسوف مشھور الھی به نام 
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» اليبنيتس«فيلسوف بزرگ ديگری چون . ه کاربسته استدر حوزه ی الھيات ب» توماس آکوينوس«
نيز معتقد است که چيزھا و اشياء مستقل از نحوه ی ادراک و توصيف ما ، خصوصيات و تعلقاتی 

ارجاع داده می شود که می گويد » کارل پوپر«به ھمين سبب ھم گاه به . ضرور و غير ضرور دارند
حت و سقم ھر تعريفی را می توان بسته به آن که پيرو اين نظر است که ص» فلسفه ی ماھيت« 
کارل پوپر بر اين عقيده است . يک مفھوم را درست يا نادرست منعکس کرده باشد،سنجيد» ماھيت«

از اين رو می توانند در جھت پرورش و تکامل يک .که تعاريف در اصل ارادی به شمار می روند
بتوان بدين سبب مکتب اصالت ذات را يک روش شايد . نظريه کمابيش ھدفمند يا مؤثر واقع شوند

بنابراين روش شناسی وظيفه ی علم، کشف دانش ناب است يعنی توصيف طبيعت . شناسی دانست
  .راستين چيزھا،واقعيتھای پنھان و واقعيتھای جوھر آنھا

چيستی می گويند وقتی در باره ی . حال ببينيم اين سخنان چه ارتباطی با موضوع کار ما توانند داشت
ھر چيز پرسش می کنيم به واقع يک پاسخ درست در ارتباط با نظم طبيعی چيزھا و ماھيت آنھا وجود 

اگر بخواھيم اين ديدگاه را در ارتباط با جامعه به کار بگيريم آن وقت بايد اشخاص و رويدادھا و . دارد
ی کنيم يعنی خصوصيات جريانھا رادر مقوالتی طبيعی و متکی به ماھيت و طبيعت  آنھا  طبقه بند

. وويژگيھا و رفتارھا ومنشھايی را برای آنھا در نظربگيريم و بر ھمين اساس انھا را دسته بندی کنيم
مثال ً در مورد زنان ممکن است با . مخالفان اين ديدگاه به خصوص از افراط گرايی آن بيمناک ھستند

ن قرار داد يا در ارتباط با موضوعھايی برشمردن خصوصياتی بتوان ھمواره آنان را در رده ای پايي
البته اگر مکتب اصالت ذات بخواھد گرفتار گرايشھايی ايدئولوژيک . ديگر به ھمين نحو عمل کرد

اما . بشود در اين صورت گونه ای ناسودمند و حتی گاه زيانبار  از انديشيدن را به ھمراه خواھد آورد
ند را مخصوصيات چيزھا روآورد، می تواند راھی سوداگر از نظر روش شناسی به تعيين و شناسايی 

مکتب اصالت ذات را . بپيمايد مشرو ط بر اين که دگرگونی و تغيير اين خصوصيات را ناديده نگيرد
بايد کاربردھای مشخص آن را در حوزه . نمی توان با چند اظھار نظر کلی سودمند يا ناسودمند دانست

جزآن بررسيد و ھر بار به آن مشخصا ً توجه و آن را ھايی چون روانشناسی، زيست شناسی و 
نوع افراطی آن مانند نوع افراطی ھر انديشه ی ديگری است که بی تردديد به ناديده . ارزيابی کرد

  .گرفتن پيجيدگيھای چيزھا منجر می شود

در حوزه ی آموزش و پرورش ھواخواھان اصالت مکتب ذات بر اين . در اينجا يک مثال می زنيم
بدين . اورند که دانش آموزان بايد  با جديت موضوعات سنتی پايه ای را دقيق و موشکافانه  بياموزند ب

اعتبار يک برنامه ی آموزشی ذات انديشانه بايد به کودکان به گونه ای تدريجی و پيشرونده يعنی از 
آن را از پيش  ُخب اين شيوه چيزی است در خور بحث، پس نمی توان. ساده به پيچيده  آموزش دھد

اما تکيه بر ماھيت ثابت چيزھا در حوزه ھای . طرد کرد يا آن را خطرناک و يکسره نادرست ناميد
به ھمين لحاظ می خواھم توجه دھم کسانی که برخی مکاتب را . ديگر می تواند مشکل آفرين شود

کنند تا گرفتار  يکسره طرد می کنند بايد به کاربرد و معنای آنھا در حوزه ھای مشخص نيز توجه
در ارتباط با آموزش و پرورش ھواخواھان مکتب اصالت ذات می گويند . داوريھای نادرست نشوند

در چارچوب  نظمی مبتنی بر اين طرز تفکر معلم بايد به دانش آموزان احترام به اقتدار ، پشتکار، 
به معنای پرورش  رويکرد سنتی در اينجا. آگاھی را بياموزاند  -وظيفه شناسی،تأمل و عمل 

. ذھن،اعتالی استدالل و تقويت فرھنگ مشترک است که به نوعی بايد ميھن پرستی را ترويج دھد
بدين سان می بينيم که مکتب اصالت ذات در حوزه ی آموزش و پرورش چيزی است در خور توجه و 

می بينيم که ھمين روش اما از اين ھم که بگذريم . حداقل بحث انگيز و البته در تقابل با روشھای جديد
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در کشورھا يعنی در فرھنگھای ديگر به کل چھره ای متفاوت به خود می گيرد زيرا مفاھيمی چون 
پس ما با يک مکتب . سنت، ميھن و اقتدار و چيزھای ديگر از فرھنگی به فرھنگ ديگر فرق می کند

و در فرھنگھای مختلف  کاربرد اين مکتب در حوزه ھای مختلف. واحد اصالت ذات روبه رو نيستيم
حاصل آن که می خواھم بنويسم ازداوری ساده انديشانه در . به اشکال گونه گون متجلی می شود

ارتباط با مکتب اصالت ذات بايد پرھيخت و تنوع و نسبی بودن جلوه ھای آن را ناديده نگرفت ھمان 
  .نه ی افراطی افتادگونه که نبايد به گونه ی افراطی آن بی توجه بود يا به دام اين گو

از اين رو وقتی ما می خواھيم از شيوه ی فکری ذات انديشی بپرھيزيم بايد بنويسيم از چه چيز می 
يکی از مؤلفان در کتابی خواسته ذات انديشی را در ارتباط با مفھوم يا معنای روشنفکری . پرھيزيم

ما به ھمان چيزھايی که پيشتر رد سرانجام ا. طرد و شيوه ای ديگر طراحی کند مبتنی بر روش گفتار
اين نحوه ی برخورد با موضوع روشنفکری راه . 2و نفی کرده بود توسل می جويد با پوششی متفاوت

 به جايی نمی برد و حداقل آن که در عرصه ی تفکر، خالق و سودمند واقع نمی شود

روش فرھنگی کوشش اين قلم در بررسی موضوع و مفھوم روشنفکری در مجموع مبتنی بر  -7
) . 1(تاريخی موضوع مورد بررسی را شناسايی کنيم - يک بارمی خواھيم مقطع فرھنگی . خواھد بود

بسته به فرھنگ مورد نظر اين . به بيان ديگرنمی خواھيم اين مفھوم را درھمه ی دورانھا معتبر بدانيم
ن يا گروه ھايی خود را می کوشيم ببينيم چه کسا)2(بعد از آن .  مقطع تاريخی متفاوت خواھد بود

سعی براين است به تجمعات و سازمانھا و احزابی اشاره کنيم که ) 3(روشنفکر می نمايانند؛ پسانتر
خود را به جامعه ھمچون روشنفکرعرضه کرده اند؛ ازاينھا که بگذريم بايد به يک جنبه ی ديگر نيز 

ه چه کسان و چه گروه ھا ياسازمانھايی باشيم يعنی ببينيم جامعه يا بخشھايی از جامع) 4(توجه داشته
  .را روشنفکر دانسته است يا به آنھا ھمچون روشنفکر نگريسته است

اين شيوه ی بررسی يکسره متفاوت است از ذات انديشی افراطی، از روش تحليل گفتار که پژوھشگر 
ند، از نگرش را ناچار به ارزشداوری سوق خواھد داد و بر رجحان گفتارھا نسب به ھم تکيه می ز

  ...ايدئولوژيک که چيزی است شناور ميان پيشداوری ، ارزشداوری و باالخره رجحان گفتار و 

. اين نکته و اين توالی سخت مھم است. البته در چنين چارچوبی است که به تحليل گفتار رو می آوريم
اسايی می کنيم و يعنی ما اول براساس معيارھای فوق روشنفکر يا روشنفکران يا روشنفکری را شن

ھر جا ھم که اين روش را آشکار برزبان نياورده ايم به واقع به ھمين . بعد به تحليل گفتار می پردازيم
اين مجموعه البته وقتی به کمال نزديک می شود که انديشه و چارچوبھای فکری . روال پايند بوده ايم

ری پرداخته اند در بررسی خود نويسندگان و پژوھشگرانی را که به موضوع روشنفکر و روشنفک
  .بگنجانيم و اينان را نيز از تحليل و موشکافی بی نصيب نگذاريم

ھمه ی نکته ھايی را که در باال آوردم بايد با توضيح تفصيلی ھمراه گردانم وحتی المقدور از  -8
تطبيقی نيز  اين کار. اوضاع فرھنگھای ديگر نيز خبر دھم و اسباب نوعی کار تطبيقی را فراھم آورم 

  .ويژگيھايی دارد که بسان بررسيھای تطبيقی متعارف نخواھد بود

                                                            
اين کتاب مجموعه ای از آگاھيھا و آرای پراکنده را گاه به ھم پيوسته و اغلب .1384تھران .نشر مرکز.کار روشنفکری.بابک احمدی. نک -  2

  .اشاره خواھم کرد در جايی ديگر به اختصار به آن. ناپيوسته عرضه می کند
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مجموعه ی اين کار به . در جلد حاضر تنھا بخشھا و گوشه ھايی از يک کاربزرگ را گنجانده ام
تدريج فراھم خواھد آمد و ترديد ندارم که در آن مقطع ھمه ی کار از آرايشی جامع بھره خواھد جست 

  .وردن جلوه ای فراگير خواھد داشتکه با صيقل خ

. تاريخ تأليف آنھا را حفظ کرده ام. بخشھايی از جلد حاضر زودتر از بخشھای ديگر فراھم آمده اند -9
ميزگردی ھم که در اين کتاب آمده است پيشينه ای . به ھرحال معرف نگاه اين قلم است در آن مقطع

  .دارد که خوب است از آن يادکنم

فرانس برلين از خارج برگشتم مدير نشريه ی ايران مھر اصرار داشت ميزگردی با وقتی پس از کن
ديدم . نخست از گفتگو در ارتباط با موضوع ھويت سخن می گفت. شرکت صاحب اين قلم برگزار کند

بحث راجع به اين موضوع آسان می تواند به بيراھه برود و حتی به ابتذال بينجامد چنان که اين 
سرانجام گفتم اگر يکی دو آدم شناخته شده را دعوت کنيد می توانيم به . ھده می شودروزھا ھم مشا

موضوع روشنفکری بپردازيم که ھم مطرح است و ھم آن که عقايد اين آدمھا به خوانندگان شناسانده 
پس از اندکی گفتگو گفتم اگر برای نشريه ی شما منعی در کار نباشد چه بھتر که از . خواھد شد

اقای عمويی را . آزادی و حزب توده دعوت کنيد تا طيفی گسترده از گرايشھا را دربربگيريدنھضت 
. من نام بردم زيرا که ھم از پايبندی او نسبت به حزب توده فراوان شنيده بودم و ھم از سالمت نفس او

ی شخصيت. به راستی ھم پس از پايان ميزگرد اين دو خصوصيت را در او به وضوح مشاھده کردم
وفاداری او ھم به اين حزب در نخستين نگاه مشھود بود و آشکار؛ و . مطبوع و حتی دلپذير می نمود

بعد از نشست باری ديگر از خود پرسيدم چرا ھنوز چنين . البته اين امر مرا سخت متأسف ساخت
مان پاسخی صريح و قانع کننده ندارم مگر ھ. مردمانی به چنين سازمانی پايبندی نشان می دھند

. پايبندی به ھويت خود است که به صورت وفای به گذشته سربرمی کشد: پاسخی که تا حال داده ام 
ھرگونه گسست از گذشته به معنای خودکشی است و اين خودکشی دردناکتر از خودکشی فيزيکی 

که اين مرد . است که تا حال ديده ام» توده ای خوش گوشتی« به ھرحال بايد بنويسم او نادر. است
  .به نظرم طبيعتی سياسی نداشت. عمری را در بند سپری کرده است از بدحادثه سياسی شده است

برعکس او در باره ی شرکت کننده ی ديگر ،دکتر ابراھيم يزدی، بگويم که طبيعتی سياسی داشت و 
ه با يکی از در آغاز انقالب ک. قدرت را می خواھد و با تمام نيرو نيز در اين راه گام برمی دارد. دارد

حسين .شاگردانم به نام حسين ترابی می خواستيم داستانی از شخصيتھای انقالب درست کنيم –دوستان 
ھمان اثر را ھم من ھمچون پايان نامه ی فوق .ترابی پيشتر فيلمی ساخته بود در ارتباط با انقالب

خيابان تخت طاووس به  با ابراھيم يزدی و مھندس بازرگان در دفترشان در. ليسانس پذيرفته بودم
بازرگان . مھندس بازرگان را اما نه. در ھمان ھنگام ھم دکتر يزدی را سياسی يافتم. گفتگو نشستيم

آن طرح را خيلی زود رھا . کسی بود چون عمويی البته به مراتب مسلط تر از او در زمينه ی کارش
م يزدی را ديدم ذره ای فرق نکرده اين بار که ابراھي.زندگی ما را ازادامه ی کار بازداشت. کرديم
مصداق ھمان سخن ارسطويی است که . با ھمان انرژی و با ھمان سخنان وارد معرکه می شود. بود

ارسطو اين تشبيه را در . اميدوارم اين تشبيه بدفھمی به بارننشاند. انسان را حيوانی سياسی می داند
  .معنايی مثبت به کاربرده است

که طبعی سياسی دارد و طبيعتی سياست انديش با اين حال نتوانسته است در ابراھيم يزدی با آن 
او و نھضت آزادی تبديل شده اند به ابزار . جمھوری اسالمی جايی پروپاقرص برای خود دست پاکند

ترديد دارم در اين منظومه ی جمھوری اسالمی راھی برای بازگشت بيابد و . کار جمھوری اسالمی
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دردوران رياست او بر نھضت آزادی نه يارای آن را داشت که در عرصه . تجايی برای کسب قدر
ترديد . ی قدرت مقامی برای نھضت آزادی سروسامان دھد و نه آن که سنتی سياسی به بار بنشاند

  .دارم نھضت آزادی در آينده ی سياسی ايران نقشی تعيين کننده ايفا کند

من گفته شد، احمد باطبی کار عکسبرداری را برای  قرار بود،چنان که به. اين ميزگرد برگزارشد
بعد شنيدم از وزارت اطالعات به او گفته شده بوده است اگر به اين . باطبی نيامد. مجله انجام دھد

در نتيحه کار عکسبرداری و حتی ضبط گفتگو سخت . جلسه برود مرخصی او را لغو می کنند
ن طول نکشيد که وزارت ارشاد بی ذکر علت امتياز پس از اين جلسه چندا. غيرحرفه ای برگزار شد

مدير مجله ھم نتواست کاری بکند و شايد ھم ديگر نخواست جلو بيفتد . مجله ی ايران مھر را لغو کرد
. اين متن را آراستم. از گفتگوی جلسه متن آشفته و نامفھومی به دست من داده شد. و دردسر بيافريند

شکلی نداشت اما بخشھای مربوط به آقای يزدی را پس از ويرايش بخشھای مربوط به آقای عمومی م
درنتيجه . مفصل به منظور پرھيز از بدفھمی برای او فرستادم نکته ھايی را ھم خود او اصالح کرد

ھمه چيز حاال به ھمان صورتی است . متن را پس از ويرايش نھايی به صورت کنونی سروسامان دادم
اقای دکتر يزدی برخی از نکاتی را که در اين متن نھايی بيان . ه شدکه در آن نشست برزبان راند

تصور نمی کنم . من اين کار رانکردم. البته حق دارد. کرده بود درجاھايی ديگر نيز استفاده کرده است
. به ھرحال اين نخستين بار است که اين متن منتشر می شود. آقای عمويی ھم اين کار را کرده باشد

ردم بلکه آقای حاتمی تارنمايی درست کند و به ھرحال متن را برای اولين بار مدتھا صبر ک
درتارنمای او منتشر کنم اما آقای حاتمی با آن که مدتھا به من وعده می داد چنين تارنمايی را راه 

وزارت اطالعات نمی خواست . حال کل اين متن در اختيار خوانند گان قرار می گيرد. اندازی نکرد
شايد ھم نه به علت گفته ھايی که در آنجا مطرح شده بود ، بل به خاطر . اين نشست منتشر شودبازده 

احتمال می دھم ھراس داشتند از اين که شايد مردم تصور کنند ترکيبھا و . ترکيب شرکت کنندگان
  .البته تصوری بود عبث. اتحادھايی در جريان باشد

ھل منتھی به پنجاه تا آستانه ی بيست و دھه ی چروشنفکران ايران دردو دوره ی شھريور  - 10
دوسه سال اول انقالب را ھم شايد بتوان ھمچون دوره ی سوم .. انقالب در اوج عزت به سر می بردند

به ھرحال چه به دودوره بسنده کنيم و چه عصر . وآغاز عصر افول روشنفکری جديد ايران برشمرد
آوريم، بايد بگوييم اين روشنفکری در اساس پايان  افول را ھم ھمچون دوره ای مستقل به حساب

گرفته است و نه به مدد سازمانھايی چون کانون نويسندگان می تواند به حيات خود رونق بخشد و نه 
به ياری سازمانھای مدنی ناتوان و نه به ياری جايزه ھای فرنگی يا خود سازمان داده، می تواند به 

  .ين است که دوران اين روشنفکری سرآمده استمھم ا. رونقی دوباره دست بيابد

را جمع و جور کرد  3»در خدمت و خيانت روشنفکران«ھنگامی که جالل آل احمد کتاب دو جلدی 
ھر چشم بينايی بايد می ديد که اين روشنفکری سخنی برای گفتن ندارد؛ يا به دامان مذھب می غلطد 

ھمين ھم شد؛ و دنبالچه ھايش ھم در خارج کشور . يا در منجالب لنينيسم روسی فرو می افتد
خود به دست دھند مدام از به جای آن که به خود بيايند و نقدی جدی از . سرنوشت بھتری پيدا نکردند

چيزی جز اين گذشته . افتخاراتی چون کنفدراسيون و احزاب کوچک و محفلھای چندنفری ياد می کنند
اين روشنفکران تنھا در دوران . ندارند و نمی توانند ھويتی جز اين طريق دست و پا کنند

اينان را به گونه ای فزاينده محمدرضاشاه به کمال رسيدند و آن رژيم در برابرشان منفعل عمل کرد و 

                                                            
  .1357تھران .انتشارات خوارزمی.ج2.در خدمت و خيانت روشنفکران.آل احمد،جالل-  3
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آنان ھم که به . يا مرگ جسمانی ، يا مرگ روانی. جسور ساخت و سرانجام به دامان مرگ سوق داد
فارسی روآوردند درعمل جاده صاف کن نوع ادبی خاصی  - توليد صنعتی انديشه به صورت رمان

  .شدند که توصيف را به جای انديشه می نشاند

ھنگامی که خمينی گفت . شنفکری در عصر جنگ و پس از آن تجربه کردبيشترين خفت را اين رو
قلمھا را بشکنيد يا سلمان رشدی را تکفير کرد روشنفکری بومی عاجز و درمانده به آنچه در برابرش 

دوران خفت نه تنھا پايه گذاری . می گذشت حيرت زده چشم دوخت وبه جز چند آه و ناله دم فروبست
ادامه يافت و در عصر اصالحات درون ساختاری نيز با قتل نويسندگان و  شد ، بل با قوت تمام

اگر عصر پھلوی را دوران عزت اين روشنفکری بدانيم . نوازش چندش آور، از تداوم برخوردار شد
  . بی ترديد عصر جمھوری اسالمی را بايد عصر خفت و افول اين رو شنفکری بناميم

مه چيز را می نکوھيد و در برابر ھيچ چيز احساس مسئوليت در دوران پھلوی دوم اين روشنفکری ھ
از تاريخ خود شرمنده بود و از تاريخ غرب و تاريخ کشورھای سوسياليستی با غرور . نشان نمی داد
خواستار انحالل فرھنگ و تاريخ خود می . نه درک فرھنگی داشت و نه آگاھی تاريخی. ياد می کرد

چنين نيروی . شور شوراھا يا انحالل در غرب به دفاع برمی خاستشد و با افتخار از پيوستن به ک
خردستيزی را رژيم پھلوی در درون خود می پروراند ھمچون مار در آستين و به آنان باج می داد 

درست وقتی که اين حضرات به اشتباه در چارچوب حکومت دينی به زياده . ھمچون خراجگزار
اين واقع بينی . »واقع بينی« نشستند و شرو ع کردند به ترويج خواھی پرداختند با چماق برسرجايشان
  .چيزی نبود جز توجيه وضع موجود

اينان مردمی بوده اند و ھستند . بررسی و شناخت روشنفکری ايران کاری است بس دشوار - 11
ه آنچ. اصطالح شيزوفرنی برای توصيف اين مردم کافی نيست. حداقل دوگانه اگر نه چندگانه. دوگانه

می گويند با آنچه می کنند تفاوت دارد و آنچه اکنون می گويند با آنچه اندکی بعد بر زبان می رانند 
اگر کسی بخواھد با روش . يکسره فرق می کند و به ھمين سان است کردارھا و گفته ھای ديگرشان

ھا گذشته گرفتار از ھمه ی اين. گفتار يا تحليل رفتار به اين روشنفکری بپردازد شايد به جايی نرسد
توده خواھی و افکار عمومی ھستند و اغلب خود عقيده و باوری ندارند که از آن به دفاع برخيزند و 

ھمان قدر می توانند ايران را مسخره کنند که . به نمايندگی از طرز فکر خاصی پا به ميدان بگذارند
ی فرھنگ رايج در فرھنگ اين معجون عجيب البته از چاشن. برای ھمين مفھوم سينه چاک دھند

. عمومی بی بھره و بی نصيب نيست اما در ضمن از آن به گونه ای خاص فاصله دارد
بازتاب ِمالطی ويژه است؛گويی در وجود اينان تمام تاريخ ايران با ھمه ی بغرنجيھا و پيچيدگيھايش 

  .در يکجا به بدترين وجھی درھم فشرده و درھم تنيده شده است

اين معجون عجيب و غريب که رو به افول دارد و ازنظر تاريخی نيز ديگر محلی از اعراب نيست نه 
فقط گسست و شکاف را در عرصه ی زندگی خصوصی و عمومی به نحوی آشکار و ملموس پی می 
گيرد و از اتکاء به ارزشھای دوگانه ھراس به دل راه نمی دھد، به ھمين اندازه نيز قانع نيست و در 
عرصه ی عمومی و باورھای اعالم شده اش نيز در نخستين فرصتی که به دست آورد چشم می پوشد 
و با گروش ناگھانی ازسويی به سوی ديگر گروش تازه ی خود را انسانی و دموکراتيک جلوه گر می 

به محض آنکه اين موجود چندسر به دموکراسی و حقوق بشر دلبندی نشان می دھد ديگر نمی . سازد
حاال بايد استنباط پيش افتاده . ان جلوداراوشد و حتی نکته ای انتقادی يا انديشه برانگيز برزبان راندتو

ی اين ھيوال را در عرصه ی دموکراسی و حقوق بشر به کار بست ورنه ديگر از ھيچ اتھام و 
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ختاری ھمزاد اين موجود ھزارپا و چندسر ھمين اصالح طلبان درون سا. دشنامی مصون نخواھی بود
اگر بخواھيم اين خصوصيات را برشمريم ھيچگاه چنين نوشته ای به پايان نمی . جمھوری اسالمی اند

چگونه است که چنين موجوداتی در جامعه ی ما سربرمی کشند و گھگاه ھواخواھانی نيز برای . رسد
گمراه می . رساند خود دست وپا می کنند؟ پايگاه طبقاتی و شناسايی چنين مبناھايی ما را به جايی نمی

شايد توسل به ساختارھای فرھنگی اقتدارگرايانه يا . سازد و به جدلھای بی پايان ميدان می دھد
شناسايی چنين ساختارھايی ما را در درک خصوصيات چنين موجوداتی در کل جامعه و چنين 

  .روشنفکرانی در بستر جامعه ياری بدھد

رديد از خصوصيات اين روشنفکری و اين اصالح طلبی اقتدارگرايی و خودکامگی را می توان بی ت
در ھر . اين جريانھا در ضمن تمامت طلبند و ھمه چيزخواه. اما نبايد به ھمين اندازه اکتفا کرد. دانست

در پھنه ی . عرصه ای عرض اندام می کنند و ھمه ی امکانات جامعه را برای خود طلب می کنند
تا جايزه ای بگيرند و از شناسايی بيرونی نيز بھره مند شوند و آن جھانی نيز آن قدر استغاثه می کند 

اين موجود در اساس با فرصت طلبی در عرصه ی انديشه و عمل به . را در فضای درونی خرج کنند
است ھمان را مطلوب می داند و با تمام نيرو به آن » ُمد«ھر آنچه که االن . حيات خود ادامه می دھد

پرستی متجلی می شود و در چنين پوششی خود » ُمد«ين فرصت طلبی در نوعی به واقع ا. می گرود
بدين ترتيب فرض براين است که چنين ُمديستی در بھترين فرصتھا نوخواھی کند . را پنھان می دارد

روبر می ! غربزده » ُمدھای «اما اگر ببيند ھوا پس است بی درنگ به سنتھا ارج می نھد و از اين 
  . گرداند

گذشته خريداراين روشنفکری بود و عجب آنکه در برابر اين روشنفکری بارھا و بارھا پس  رژيم
اين داوری البته بيشتر در ارتباط با دروان محمدرضاشاه صدق می کند نه در ارتباط با . نشست

به واقع احساس خودکم بينی  درعصر رضاشاه  نسبت به جريانھای ديگر حتی . رضاشاه و دوران او
روشنفکران اين عصر از ھر نظر . کمونيستی که وجھه ای جھانی داشت به چشم نمی خوردجريان 

در عصر پھلوی دوم با آن که رژيم برمتخصصان . بر مخالفان خود سربودند و اعتماد به نفس داشتند
احساس گناه  1332طراز بااليی تکيه می زد با اين حال به خصوص پس از بيشت و ھشتم مرداد ماه 

از اين رو رژيم به اين روشنفکری واپس مانده از نظر فرھنگی و . کم بينی جريان داشتو خود 
درست . اين دوره را دوره ی عزت ھمين روشنفکری بايد به حساب آورد. سياسی باج می داد

برعکس عصر حکومت اسالمی که يکسره اين روشنفکری را کنار گذاشت و حتی با آن به شديدترين 
اين دوره را می توان بی ھيچ ترديد عصر خفت اين روشنفکری به شمار . رخاستوجھی به مقابله ب

رژيم توانست اين خفت را براين روشنفکری به خصوص از آن جھت تحميل کند که نظر مردم . آورد
به . نيز برگشته بود و روشنفکران را در شکلگيری انقالب و رويدادھای پس از آن مقصر می دانست

 .دوره را در ضمن می توان دوران پايانی اين روشنفکری قلمداد کردھمين اعتبار اين 

  1388انديشه، پايان مھر 
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  روشنفکری چيست وچه می گويد؟
  

  مقدمه

  

در . اين پريشانی چيز تازه ای نيست. مفھوم و تعريف روشنفکری در ايران دستخوش پريشانی است
در اين اواخر . گذشته ھم به چشم می خورد يا دست کم به نحوی مبھم در فضای فکری شناور بود

را ببيند، حتمآ ً به » آنتونی گيدنز«شنيدم يکی از روزنامه نگاران ايرانی در لندن تقاضا کرده بود 
» آنتونی گيدنز«ری در انگليس چگونه است؟ به ھنگام ديدارپرسيده بود وضع روشنفک. کمک مترجم

در چارچوب ھمين صحبتھا در فرصت اندکی که در اختيار گذاشته بود گفته بوده است ما در انگليس 
تصور می .  روزنامه نگار ميانسال ما مات و  حيرت زده به او نگريسته بوده است!! روشنفکر نداريم

با افتخار،حد اقل ، » گيدنز«تصور می کرده است کرده است روشنفکر بودن چيزی است بس مھم و 
واقعيت اين است که در انگليس روشنفکرو روشنفکری اھميتی . خود را روشنفکر به حساب می آورد

. ھر کس شغل و تخصص خود را دارد و به ھمين اعتبار برای خود اھميتی  بر می شمرد. ندارد
نه به خود ، مانند اينجا ،فوری يک . داند و بسخود را متخصص علوم اجتماعی می » گيدنز« مثال ً 

  . می بندد و نه آن که خود را روشنفکر می داند 4پسوند فيلسوف

در ايران اين اصطالح روشنفکر به ويژه از فرھنگ فرانسه به صورت کااليی وارداتی وام گرفته  و 
بسياری حتی زندگی و آثار . به ويژه دردھه ی چھل با تقليد نادقيق از ژان پل سارتر به کار بسته شد

روز و ھمه می خواستند سارتر » ُمد«اما او شده بود . سارتر را نمی شناختند يا درست نمی شناختند
نيز در ھمين » اگزيستانسياليسم«بحثھای سطحی . »آلبر کامو«باشند يا چيزی در ھمان حدود،مثال ً 

بود که جذاب » سارتر«سياسی و اجتماعی  رفتار. دوره در ايران رواج يافت بی آن که به عمق برود
  .»اگزيستانسياليسم « بود نه مباحث جدی فلسفه ی 

از شھريور بيست به اين سو روشنفکر کسی دانسته می شد که با حکومت مخالف است و به ھر حال 
اگر کسی در مخالفت سر سختانه  با رژيم اندکی ترديد . وجھه ای چپ برای خود دست و پا می کند

ھمين خط . کرد يا با چنين مباحثی نمی خواست درگير شود، به طور طبيعی روشنفکر نمی بودمی 
در نتيجه ھمه ی چپيھا  .  کش ساده تبديل شد به معيار و ميزانی برای ورود به جرگه ی روشنفکری

تی و ساده انگارانه خود را روشنفکر می دانستند و در پناه شماری اصطالحات پيش پا افتاده ی لنينيس
اين . تعدادی واژگان سياسی روزمره خود را روشنفکر جا می زدند و ديگران را مرتجع می خواندند

استنباط از آنجا ناشی می شد که چپ، خود را انقالبی تر از ديگران می دانست و ديگران را در حد 
  .سازشکار خوار می شمرد

                                                            
آژانس توريستی « در تارنمای .  در ايران ُمد شده است  که مترجمان فلسفه، استادان رشته ی   فلسفه و  شارحان فلسفه را فيلسوف بنامند-   42

حاال ھم سيد بی حقيقت و ميانمايه ای رامرشد خود  کرده اند و مرتب برای روز .يکديگر را فيلسوف خطاب می کنند» حکمت و معامالت فلسفی
                     .                                                                                                                            به زيارت او می روندمبادا 
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چپ . را جرأت مخالفت با چپ نبوددر فضای دھه ی چھل که ميراث خوار شھريور بيست بود، کسی 
به تدريج که جريان جھانی چپ . که ھيچ ، در آغاز کسی را حتی جرأت مخالفت با حزب توده نبود

دستخوش انشقاق شد، در ميان ايرانيانِ چپ انديش ھم ترديدھايی نسبت به تفسير روسی از مارکسيسم 
ت پديدار گشت اما اساس رفتاری چپ در نتيجه مائوئيسم و چيزھايی ديگر از اين دس. شکل گرفت

در نتيجه ھمان فرھنگ استبداد . شوروی شد سازشکار و چين شد انقالبی. دستخوش تغيير نگشت
انديشی و طرد دگرانديشی ادامه يافت و تا آنجا پيش رفت که حذف فيزيکی دگرانديشان حتی در 

استبداد فقط در مقياس حکومت  .سازمانھای موازی چپ مانند مجاھدين نيز از چپ  الگوبرداری شد
پسنديده نبود، در صفوف چپ ، چپ گرايان و گروه ھای چريکی، امری انقالبی و  حتی پسنديده می 

اگر حکومت کسی را به زندان می انداخت فغان و فرياد ھمه به آسمان می رسيد  اما اگر .  نمود
تور رھبران يا حتی بخشی از اعضای يک حزب يا يک سازمان سياسی به خاطر ذره ای خطا به دس

رھبران يا فعاالن  به قتل می رسيدند، ذره ای اعتراض که به گوش نمی رسيد ھيچ، نگاه ھای تحسين 
ھنوز که ھنوز است از  قتل حسام لنکرانی و ديگران سخن نمی . برانگيز نيز کم به چشم نمی خورد

ون آلمان که سنت حزبی ديرينه ای وجود در کشورھايی چ. رود يا با اکراه آنھا را به ياد می آورند
دارد ھمه ی روابط درون حزبی ھم بايد طبق مقررات عام و خاص شکل بگيرد و اگر عضوی بتواند 
ثابت کند که مقامھای حزبی تصميمی خالف مقررات کشوری يا مغاير با اساسنامه اتخاذ کرده اند می 

احزاب چپ در ايران اما روابط . ميم شودتواند از طريق مقامات قضايی خواستار ابطال آن  تص
درون حزبی را ملک خود می دانستند و کمترين سخنی در باره ی اين روابط را خيانت وانمود می 

اين نکته را فقط به عنوان نمونه ذکر کردم تا نشان دھم که ھنوز ھم چپ ايران حاضر نيست . کردند
ين روش سرپوش گذاشتن را روشنفکری طراز گذشته ی خود را به نحوی جدی وارسی کند و تازه ا

  .نوين به حساب می آورد

اين استنباط عام از روشنفکری کار را به جايی رساند که ھمه ی اعضا و وابستگان به جريانھای 
البته دامنه ی اين تعريف آنقدر . سياسی خاص به ويژه چپ انديش خود را روشنفکر می دانستند

از روشنفکری رواج يافت و شمار زيادی از سياسيون يا حتی حاشيه  گسترده بود که معنايی بی رمق
 57در انقالب » روشنفکران«ھنگامی که اين انبوه . نشينان سياسی را روشنفکر خطاب می کردند 

خواه از سر باور و خواه از سر فرصت طلبی به انقالبيگری رو آوردند و کسانی را در رسيدن به 
مه ی ادعاھای پيشين اين روشنفکری عمل می کردند و می کنند، مردم قدرت ياری دادند که خالف ھ

عادی از روشنفکران دل زده شدند  به حدی که امروز بسياری اين سکه ی روشنفکری را از سر 
  . غيظ و غضب می نکوھند ، نه از سر انديشه

از روشنفکری به  به تعريف روشنفکربپردازيم يا تعريفی تازه  ما در اين گفتار کوتاه نمی خواھيم
البته ھرجا که پيش بيايد استنباط خود را از روشنفکری . دست بدھيم يا بر تعريفھای موجود بيفزاييم

در اينجا بيشتر  می . در آن حوزه بيان می کنيم بی آن که اين رساله را وقف تعاريف روشنفکری کنيم
يران خود را دربست روشنفکر می خواھيم بگوييم چه کسانی ، چه گروه ھا يا چه سازمانھايی در ا

دانسته اند و می دانند و سرانجام آن که چه کسان و چه گروه ھايی تصور بر اين دارند که روشنفکری 
تصورم اين است که پرداختن به تعريفی محض از روشنفکريا روشنفکری . دينی را نمايندگی می کنند

مانند بسياری از مقوالت ديگر خصلتی روشنفکری ھم . ديگر در اين دوران چندان سودمند نيست
سخن گفتن از روشنفکری به عنوان يک مفھوم جامع راه به جايی نمی برد مگر . تخصصی يافته است

روشنفکری در دوران کنونی بيشتر مقوله ا ی تخصصی است و . آن که کاربرد آن روشن شده باشد
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در گذشته . به طرح پرسش می پردازد در حوزه ای معين کاربرد دارد زيرا نسبت به مسائل آن حوزه
آن ھم امروز . يک روشنفکری عام ھم داشتيم که در ارتباط با مسائل کلی اجتماعی سربرمی آورد

  .ديگر چندان اعتباری ندارد مگر در شرايطی خاص و به ندرت

  طبقه بندی
ايد سه دوره ی اگر روشنفکری يکصد ساله ی اخير ايران را با يک طبقه بندی تاريخی بررسی کنيم ش

. اگر پنج دوره را ھم در نظربگيريم باز از منطق مطلوب دور نمی افتيم. تاريخی بتواند سودمند افتد
در . طبقه بنديھای تاريخی معموال ً فوايدی دارند که مھمترينش مدد رساندن به فھم دوره ی معينی است

خن گفت، سپس از شھريور بيست تقسيم بندی سه دوره ای می توان از مشروطيت تا شھريور بيست س
در حالی که تقسيم بندی پنج دوره ای فاصله ی . تا زمان حاضر 57و باالخره از بھمن  57تا بھمن 

به اين تقسيم بندی می توان دوره . را ھم در نظر می گيرد 57مرداد تا  28رضاشاھی و فاصله ی 
جنگ تحميلی،  واز پايان جنگ تا پايان  57ھای حکومت اسالمی را ھم اضافه کرد، مثل مقطع 

  . تحميلی تا دوم خرداد و از شکست اصالح طلبان تا دوره ی حاضر

تقسيم بنديھايی که مبتنی ھستند بر دوره ھای تاريخی در واقع سعی دارند خصوصيات عام يک دوره 
ا در حالی که تقسيم بنديھای موضوعی قدرت آن ر. و گروه ھای غالب آن را بر بکشند وبشناسند 

دارند که تنوع گروه ھا را در يک دوره نيز به رخ بکشند و به فھم پيچيدگيھای يک دوره کمک 
برای تقسيم بندی موضوعی نيز می توان چند . 5ھر کدام فوايد و محدوديتھايی به ھمراه دارند. برسانند

 ً اگر مثال. رسته ی کلی در نظر گرفت يا در ھر رسته به جستجوی تقسيم بنديھايی خاص روآورد
را بپذيريم ، امکان داريم  به گروه ھای روشنفکری متفاوتی در ھمين » روشنفکری چپ«اصطالح 

در اينجا ناچار بايد تلفيقی از تقسيم بندی تاريخی و موضوعی به دست آورد که . رسته ی چپ برسيم
شروطيت برای نمونه روشنفکری چپ در عصر م. فرھنگی باشد -گويای مقصود و واقعيت اجتماعی 

پس ھيچ يک از تقسيم . 57چيزی است يکسره متفاوت از روشنفکری چپ در عصر انقالب بھمن 
بنديھا به تنھايی وافی به مقصود نيستند مگر آن که ترکيبی از معيارھا را به کار گيريم يا بسته به 

  .ھدف علمی خود به ھنگام نياز از معيارھای ترکيبی سود بجوييم

روشنفکری ملی ، . ود دارد که به سه دسته از روشنفکری توجه می کندتقسيم بندی ديگری وج
بديھی است که در ھر يک از اين رسته ھا طيف گسترده ای . روشنفکری مذھبی و روشنفکری چپ

اين تقسيم بندی فقط به سبب . از گروه ھا يافت می شوند که ھر يک به نوبه ی خود در خور توجه اند
در اين تقسيم بندی . گيرد اھميت دارد وگرنه فاقد جامعيت مطلوب است آن که ھدف خاصی را پی می

فرھنگی يکصد ساله ی ايران توجه شده است و فرض بر آن است  –اجتماعی  –به واقعيتھای سياسی 
که از اين راه می توان به تبيينی تازه از تاريخ معاصر و حتی تفاھمی تازه در عرصه ی سياسی 

و از اين گذشته  رخدادھای فکری و عملی دوره ی يکصدساله را سنجيد و به ايران امروز دست يافت 
فعال ً با توجه به اين تقسيم بندی نکته ھايی را در ھر مورد می آوريم و در ھمانحال مقاطع . نقد کشيد 

  .تاريخی را نيز جابجا مورد توجه قرار می دھيم

                                                            
. حوزه ی مفھوم روشنفکری سخن گفته ام سالھا پيش در يک سخنرانی در دانشگاه پاريس به تفصيل در باره ی تفسيم بنديھای ممکن در  -   43

به سبب آشفتگی زندگی و اقامت ناخواسته در آلمان بسياری از يادداشتھا و کتابھايم . ،استاد وقت ايرانشناسی بود»يان ريشار«رياست آن جلسه با 
  .را نمی يابم
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  روشنفکر ملی
تازگی ندارد اما به عنوان يک مفھوم ، تا جايی که می  سخن در باره ی روشنفکری ملی گرچه چندان

در حالی که راجع به روشنفکری چپ . دانم، مطرح  و چنان که بايد از توجه برخوردار نشده است
بسيار سخن رفته است يا در باره ی روشنفکری دينی به ويژه در اين سالھای اخير سر و صدای 

نخست . وشنفکری ملی چيزی چشمگير سر بر نياورده استفراوان به راه افتاده است، در باره ی ر
توجه دارد به ملی انديشی و . بايد درنظر داشت که روشنفکری ملی اصطالح چندان دقيقی نيست

آن گوشه ای از اين ملی انديشی را که چارچوبھای ستنی را مورد پرسش . انديشگران ملی در ايران
  .نه ھمه ی انديشگران ملی را  قرار می دھد می توان روشنفکری ملی ناميد

مليون دوره ی دھه ی بيست پيرامون محور ملی شدن صنعت نفت و سپس شخصيت دکتر مصدق  
مرداد تنھا به مدد نام و خاطره ی دکتر محمد مصدق در صحنه ی سياست  28مطرح شدند و پس از 

اين استنباط يادشده  البته ھم مفھوم ملی و روشنفکری ملی در عصر مشروطيت با. ماندگار گشتند
متفاوت بود و ھم در دوره ی جديد  ،به خصوص سی سال اخير،که صاحب اين قلم کوشيد جلوه ھايی 
تازه بر اين مفھوم ملی بيفزايد که در حد دلبستگی به شخصيت برجسته ای چون مصدق محدود  و 

  . حتی به اعتباری محبوس نماند

فکری دينی مفاھيم واحد و منسجمی به شمار نمی در واقع ھمان سان که روشنفکری چپ و روشن
روند، روشنفکری ملی را نيز نمی توان با ترسيم چارچوبی واحد يکبار برای ھميشه به تعريف 

مفاھيمی از اين دست ھم در مسير تحوالت اجتماعی در معرض تغيير قرار می گيرند و ھم . درآورد
اما ھنگامی که سعی می کنيم يک خط . ته می شوندبسته به دگرگونيھای فکری از نو آراسته و پيراس

تاريخی بکشيم و مسيری به ھم پيوسته به نمايش بگذاريم ، به واقع می کوشيم از راه انديشيدن به 
  .وحدت دست بيابيم و معناھای تاريخی پيوند دھنده و نويی برای گذشته و حال تنظيم کنيم

يکی مليون مشروطيت يعنی . ملی سرو کار داريم تا جنبش ملی شدن صنعت نفت با دو مفھوم اساسی
ھمه ی آنان که مشروطه خواھی پيشه می کردند و در برابر دخالت بيگانگان مقاومت و ايستادگی را 
می ستودند ، و ديگری در عصر پھلوی اول که مليون ايران انديشه ی نوخواھی و تجدد ايرانی را با 

ی، حفظ استقالل ايران و با ابراز دلبستگی به تاريح پيش تکيه بر ضرورت ايجاد يک نظام قضايی مل
از اسالم ،پيوند دادن تاريخ ايران پيش از اسالم با تاريخ دوران اسالمی ايران و  شماری از اين دست 

بعدھا کسانی که چپ انديشی را جار می زدند . از آرمانھا می خواستند و از آنھا به دفاع بر می خاستند
آنان که با توسل به فکر اسالمی فعاالنه پا به عرصه ی حيات سياسی گذاشتند ، ، و حتی پسانتر 

مشروطه خواھان و تجدد طلبان را می نکوھيدند و آنان را يا مدافعان انقالب ناقص يعنی انقالب 
خطاب می کردند يا  شبه )انقالب خرده بورژواھا يا در بھترين حالت انقالب بورژواھا(= مشروطه 

غرب گرا می ناميدند چنان که تجدد طلبان عصر پھلوی اول را به ھمين اعتبار سرزنش  مدرنيستھای
  .می کردند

در جريان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مليون ايران اعتماد به نفس بی سابقه ای کسب کردند و با 
 به واقع می توان گفت که جنبش ملی شدن صنعت نفت. شھامت به دفاع از آرمانھای ملی برخاستند

با اين جنبش ، مليون در . نخستين جنبش توده ای ايران پس از انقالب مشروطيت به شمار می آيد
ايران موفق شدند نه فقط آرمان قانونخواھی و عدالت طلبی را ھمچون جنبشی مردمی به راه اندازند و 
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ھای تجدد طلبی پشتوانه ای کم نظير برای آرمانھای پيشرفت و تجدد به دست آورند، بل توانستند آرمان
از اين گذشته . مانند استقرار قانون و ايجاد عدالتخانه را نيز به صورت يک حرکت مردمی  درآورند

مليون بودند که توانستند در جنبش ملی شدن صنعت نفت رويارويی با دخالت خارجی در اقتصاد و 
کسی را نتوان يافت که با  تا اين جا شايد. سياست کشور را تبديل به آرمانھايی عمومی و مردمی کنند

اگر نيروھای مذھبی در ايران می کوشند به مشروطيت و . اين استدالل روشن و منسجم مخالفت کند
جنبش ملی شدن نفت معنايی ديگر بدھند و نقش خود را برجسته کنند و ديگر نقشھا را بی اھميت يا 

می کاھد که ھيچ، بل خود آنان را ، وابسته به خود جلوه گر سازند، باز از اھميت نقش ملی خواھی ن
يعنی مذھبيون را ، ھم جزيی از جرگه ی مليون می کندزيرا اساس اين دو جنبش را پذيرا می شوند و 

ما اکنون به آن دسته از . تنھا در سنجش نقشھا به سنجشھايی ديگر رو می آوند نه در اصل قضيه
می کنند و اعدام شيح فضل هللا را نماد  مذھبيونی که جنبش مشروطيت را فاجعه ای بزرگ قلمداد

اتفاقا ً چنين گروه ھايی با ابراز نظری يکسره . انحراف محض اين انقالب می دانند نمی پردازيم
متفاوت ، ھم جايگاھی جديد برای خود دست و پا می کنند که در نتيجه به غنای مباحث ياری می 

بزرگ چون مشروطيت يا ملی شدن صنعت نفت رسانند ، و ھم آن که در رويارويی خود با حرکتی 
اما . ناچار از ارائه ی مجموعه ای از استداللھا می شوند که در نھايت جايگاھشان را روشن می سازد

بسياری از مذھبيون به ويژه در اين چند سال اخير زير عنوانھای اصالح طلبی و روشنفکری دينی يا 
انديشه و فکر نوعی اغتشاش را دامن می زنند که حتی اصولگرايی درعمل با آشفته سازی فضای 

   سرانجام معلوم نمی شود کی کجا قرار دارد و به راستی چه می گويد؟

پيش از آن که به  حرکتھای ديگر ملی بپردازيم در اينجا يادآور می شويم که ملی گرايی الزاما ً به 
ای ايران و سربلندی اين کشور را ملی گرايان نيروھايی ھستند که بق. ملی نيست  معنای روشنفکری

اين چنين گرايش يا گرايشھايی می توانند از روشنفکری ملی تأثير بگيرند اما ھمسان با . می طلبند
روشنفکری ملی روشن انديشی خاصی است که به تأمل در باره ی تمدن ايران . روشنفکری نيستند

پرسشھايی بنيادی در اين  ارتباط  و در عالقه دارد ، به جايگاه گذشته و کنونی آن می انديشد و 
ارتباط با ساير تمدنھا عنوان می کند و ناچار در باره ی سرشت و نوشت تمدنھای ديگر ھم می 

البته در کنار ھمه ی اينھا به سنجش انتقادی از انديشه ھای ملی و ديگر گروه ھای به . انديشد
ای است سياسی برای چنين انديشه ھايی و  ملی گرايی اما پشتوانه.اصطالح روشنفکری رو می آورد

مليون ايران در . در ھمانحال فراھم آوردن امکاناتی به منظور تأمل و تفکر در بستر تمدن ايرانی
دوره ای طوالنی مباجث ملی گرايی و ملی انديشی را منحصر ساختند به جنبش ملی شدن صنعت نفت 

که به اين طرز تفکر وارد می شد که چرا يک  در مقابل ايرادھايی. و رھبر آن دکتر محمد مصدق
جنبش مھم تاريخی ايران را در وجود يک جريان و يک شخص خالصه می کنيد می گفتند و ھنوز ھم 
بسياری می گويند اين جنبش نماد استقالل خواھی ايران است و شخصيت دکتر مصدق نماد يک منش 

فکری محدود به دو پديده نماند ولی در عمل به  اين سخن البته امکان می دھد که از نظر. سياسی است
کوشش اين قلم در . سبب ھمين دو نام مشخص نمی شد پا را وراتر گذاشت و گسترده تر انديشيد

دوران اخير اين بوده است که نه فقط مفھوم حوزه ی تمدن ايرانی را بپراکنم بل با مطالعات موردی 
ابعاد تازه ای بر ملی انديشی بيفزايم و اصوال ً آن را مانند افغانستان و مھاجرت و فرھنگ شناسی 

در اين زمينه سخن فراوان . تمدنی تا گرفتار بن بستھای ملی گرايی نمانم - سوق دھم به مفھوم ملی
نه تنھا گاه ناشيانه از » کپی برداران«ھمين قدر بنويسم که . است و در جای خود بايد به آن توجه داد

قليد کرده اند، اندکی ھم زيادی غلطيده اند و تصور کرده اند انديشه ی تمدنی اين سخن بی ذکر مأخذ ت
شنيده ام برخی از آنان می گويند . به معنای ھژمونی ايران کنونی يعنی ايران سياسی در منطقه است
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يا بر می دارند و يک کتاب تاريخ افغانستان را به نحوی ! ايران بايد حرف اول را در منطقه بزند
به چاپ می » اقتصادی ماھانه- اطالعات سياسی«رونويسی می کنند و به نام خود در نشريه یموھن 

حتی اغلب ناآگاھانه اسيرتفسيرھای . رسانند بی آن که بتوانند معنايی تمدنی به آن تاريخ بدھند
ه پشتونيستی رويدادھا را بازنويسی می کنند ؛ و ھنگامی که به سر دبير آن نشريه که يک وزارتخارج

ای سابق است گفته می شود که کپی برداری يک اثر افغانستانی و جلوه گر ساختن آن اثر به نام 
  . شخصی ديگر کاری نادرست است می گويد چه کنم خجالت می کشم اين را بگويم

مليون ايران در فاصله ی سه دھه ی سی تا پنجاه نتوانستند گفتار منسجم و به ھم پيوسته ای را سرو 
در آغاز پس از بيست و ھشت مرداد از استقرار حکومت قانون سخن راندند که گفتاری . ندسامان دھ

اما . بود خردمندانه و در اساس دنباله ی مباحث ھمين گروه ھا در دھه ی بيست پس از شھريور بيست
به تدريج مليون در برابر افراطی گری چپ جا خالی کردند و جوانان خود را از دست دادند و در 

در بدنه ی سنتی ملی گرايی اين وضع . ترين حالت گفتارھای چپ رابرگرفتند و از آن خود کردندبھ
لغزش به سوی چپ به . البته رخ نداد و ھمچنان سخن از حکوت قانون گفتار غالب به شمار می آمد

خصوص در ميان ملی گرايان خارج از کشور که فرصتھای آزادانه ی بيشتری داشتند با شدت تمام 
  . کار بدانجا رسيد که ديگر تفاوتی ميان چپ و ملی مشھود نبود. ريان يافتج

مليون باز منقسم شدند و سنت گرايان در ھيأت افرادی چون صديقی و بختيار  57در آستانه ی انقالب 
سربرکشيدند و شماری نيز با گزينش ديدگاه ھای مبھم و دوسويه در وجود افرادی چون سنجابی ملجاء 

. اين مقطع را می توان يا بايد برشی جدی و جانکاه در تاريخ مليون به حساب آورد. ستندو مأوی ج
در اندک مدتی ناچار جايگاه تاريخی خود را به رقيبانی چون نھضت آزادی و مذھبيون واگذاشتند و 

ی عامل اصلی اين جريان دردناک را بايد فاصله افتادن ميان روشنفکر. متحمل سختيھای بسيار گشتند
سياسی انديشان در اساس ، البته نه ھميشه، دوربين ودورانديش نيستند و . ملی و سياسيون ملی دانست

  . به رويدادھای بالفصل بيشتر دل می بندند تا به افقھای دوردست

اين دوشاخه ی ملی گرايی را در اصل می توان پديده ای خاص جبھه ی ملی دانست و در ضمن به 
يعنی صديقی با بختيار ھمسو نبود و . و وحدت نظر و رويه ھم وجود نداشتيادداشت که در ھر دوس

صديقی را شايد بتوان منسجم . سنجابی نيز با آن دو وحتی بسياری از ھم سازمانيھا و ھم مسلکانش
  .ترين شخصيت در اين مجموعه ارزيابی کرد

ی به طور خاص وارد است، با اين حا ل و با تمام ايرادھايی که به مليون در مجموع و جبھه ی مل
فرھنگی ايران از آن روشنفکری ملی  –امروزبه ضرس قاطع می توان گفت آينده ی فکری و سياسی 
اگر روزگاری ھمه در پرتو چپ خود . و انديشه ھای ملی و ايرانخواھی در معنای گسترده ی آن است

ز خودآرايی  در پرتو ملی گرايی را می آراستند ، اکنون آينده به ملی انديشی تعلق دارد و کسی را ج
انديشی پايه ھايی لرزان تر از آن دارند که بتوانند در  - جھان وطنی و جھان. چاره ای  نخواھد بود

» مدرنيته«اين جھان وطنان تازه به دوران رسيده با چوبدست . رقابت با ملی انديشی نوين قد علم کنند
ھمه را می ھراسانند و می توانند سخنان بی  وارد ميدان می شوند و تصورشان بر اين است که

اينان دو زيستانی حقيرند . خانمان خود را که مبتنی بر ايران گريزی پنھان است در ھر سو  بپراکنند 
ايران برای اينان گردشگاھی است موقت . که جز به اقامت درغرب به چيزی ديگر ارزش نمی نھند

ملی انديشی نوين در مقابل رو به تمدن . ن اجرا کرددر آ» شوی مدرنيته«که می توان  گاھی يک 
مشترک ايرانی دارد و در چارچوب  ملی گرايی ِ کشوری اسير نخواھد ماند و جلوه ھای جذاب پايان 
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اين . ناپذيری را برای ھمه ی دوستداران فرھنگ و تمدن اين منطقه به ار مغان خواھد آورد
ستی تمدنی را ترويج می دھد و مھمتر از ھمه آن که روشنفکری به صلح جھانی می انديشد و ھمزي

بقای اقوام و فرھنگھا و زبانھای حوزه ی تمدن ايرانی را در پرتو انسجام اين تمدن و ھمبستگی 
پرداخت تفصيلی روشنفکری ملی و . گسترده ی ميان اجزای آن طلب می کند و پی می گيرد

کنونی را با توجه خاص به روشنفکری دينی  گفتار. روشنفکری تمدنی نيازمند  فرصتی ديگراست 
  .ادامه می دھيم 

  

  روشنفکری دينی   
. آنچه روشنفکری مذھبی يا دينی را از روشنفکری ملی جدا می سازد محور فکری گروه دوم است

اين طرز تفکر فايده اش اين است که می تواند . دين انديشان ھمه چيز را از منظر مذھب می نگرند
دين در معنايی گسترده ھمچون ايدئولوژی عمل . دينداران به تقويت انسجام  گروھی  بينجامددر ميان 

اين مزيت را فقط ايدئولوژی يا . می کند و برای ھمه ی امور پاسخھايی روشن يا ممکن ارائه می دھد
ايدئولوژيھای غير دينی می توانند داشت، نه ھمه ی ديگر اشکال تفکر به خصوص که مبتنی بر 

روشنفکری دينی پس از انقالب در آغاز ملی گرايی يا حتی ملی . اصالت شک شکل گرفته باشند 
انديشی را خوار می شمرد و در پناه جھان وطنی تازه ای کوس رقابت با کمونيسم می زد و دين را 
 ھمچون ايدئولوژی معرفی می کرد و به اين نام نيز فخر می فروخت ؛ در آن مقطع روشنفکران دينی

و بسياری از سياستمداران دينی در برابر جريان چپ، دينشان را بسان ايدئولوژی ابدی و ماندگار 
  .6تبليغ می کردند و رواج می دادند

در ايران رونق گرفت و به گروھی که فکر  57سخن از روشنفکری دينی به خصوص پس از بھمن 
که بی ترديد به تداوم حضورشان در  می کردند با اين انقالب سخنان تازه ای دارند ھويتی بخشيد

آنچه موجب اشکال برای روشنفکر دينی شد اين بود که در آغاز . صحنه ی سياست و فکر منتھی شد
  .نمی دانستند چه کسی را و چه فکری را سر مشق خود قرار دھند

ی موج انقالبی گرايشھای دينی و حضور گسترده ی مجاھدين سرانجام در اندک مدتی صحنه ی فکر
شريعتی مزيتھايی داشت که به نوعی او را در مقايسه با بقيه در . را به سود علی شريعتی چرخاند

دو ديگر آن که . نخست آن که در ارتباط نزديک بود با نھضت آزادی. جايگاھی ممتاز قرار می داد
م ديالکتيک سخنانش متأثر بود از نوعی مارکسيسم الجزيره ای که ھم دين را به نمايش می گذاشت و ھ

سوم آن که به سبب استدالل ژان پل سارتر می شد از ماترياليسم تاريخی بھره گرفت بی . اجتماعی را
در نتيجه . آن که نيازی باشد به ماترياليسم ديالکتيک که به اعتباری ھم فلسفه بود و ھم دين گريز

تجليل خروشچف از . کردمبارزان دينی را نمی شد مرتجع خطاب کرد چنان که چپ تا آن ھنگام می 
جمال عبدالناصر و طرح  نظريه ی راه رشد غير سرمايه داری بستر مناسبی بود برای مطرح شدن 

جنبش استقالل طلبانه ی الجزيره نيز بستر دلچسب . مبارزان اسالمی ضدامپرياليست به تعبير روسيان
                                                            

ھنگام معاون وزارت ارشادبود در ميزگردی با شرکت  برای نخستين بار پس از انقالب در جلسه ای در دفتر حاج آقا ابطحی که در آن -44 
قرار بود حاصل اين گفتگو در . مھدی محقق و جواد طباطبايی و خانيکی و يک نفر ديکر گفتم ايدئولوژی يعنی شعور کاذب به تعبير مارکس

. قاضيان اداره می کردند -را آقايان ابطحی جلسه. اما يورش گسترده عليه دگرانديشان مانع تحقق اين تصميم شد. مجله ی معاونت به چاپ برسد
در آنجا اين قسمت را حذف کردند تا روشنفکر دينی شان اين نکته را برای . بعدھا ھمين فکر را در گفتگويی با نشريه ی کيان عنوان کردم

نشست در دفتر حاج آقا ابطحی .ر کردم مشکل اصالح طلبان ھمواره ھمان گفتاربرداری بوده است که در برلين ذک. نخستين بار بر زبان بياورد
  .درست در زمانی برگزارشد که اندکی پس از آن برنامه ی امنيتی مبارزه با تھاجم فرھنگی سازماندھی شد
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د معنای چندان دقيقی نداشت اين ترکيب جدي. مارکس گرا –مذھبی  –ديگری بود برای مبارزان ملی 
و نمی شد آن را يکسره مشخص و متمايز کرد ولی می شد آن را در وجود افراد و جنبشھايی 

البته . بازشناخت و به حمايت از آن برخاست يا آن را بسته به موقعيت و نيازازھويت برخوردارکرد
  در ج

در برابر اين تعبير روسی پديدار   نبش چپ به ويژه در بخشھای کاستريستی و مائويستی مقاومتھايی
گشت اما واقعيتھای سياسی در جھان آن روز اين معجون عجيب را می پسنديد و از حمايت و حتی 

  .ترويج آن دريغ نمی کرد

او به سنت شيعی خطابه سخت عالقه داشت به حدی . علی شريعتی به راستی نماد چنين معجونی بود
در عمل بسياری از سخنانش  حاصل عواطف برانگيخته ی ھمان . که موعظه را جايگزين نوشتن کرد

لحظه ی خطابه بود و بی ترديد گيرايھايی نيز برای مخاطبان به بار می نشاند که در فضای رژيم 
از دين می آغازيد و درھر سويی سرک می کشيد و بی پروا .  پھلوی دوم سخت توده پسند می نمود

  مطالبی ژرف

از ضعفھای رژيم پھلوی دوم در . ی خلسه ی سياست و حاضران می پراکندنينديشيده را در فضا 
امثال شريعتی از اين فضا . ضمن اين واقعيت بود که نمی گذاشت انديشه ھايی متفاوت مطرح شود

حکومت به تصور آن که اين دست از افکار می . بھره می جستند و در پناه دين ، انديشه می پراکندند
ه ای در برابر انديشه ھای کمونيستی باشند به نحوی نه چندان روشن آنھا را تا حد توانند سد بازدارند

  .معينی تحمل می کردغافل از اين که ھمين انديشه ھا نيز از نوعی از مارکسيسم الھام گرفته اند

که ھيچ انديشه  57شريعتی شد نماد روشنفکری دينی در اين دوره و به خصوص در آغاز انقالب 
از اين . مرحوم مطھری را جز عده ای معدود کسی نمی شناخت. ی ديگری مطرح نبودپرداز دين

از آنجا که حتی از نظر نيروھای جوان مذھبی، آخوند نماد . گذشته آثار او خصلت بسيج کننده نداشت
که ھمه ی نيروھای انقالبی ِ مذھبی خواستار  57ترقی و تحول به شمار نمی آمد خاصه در مقطع 

  . ی نيرو دھنده بودند به شريعتی روآوردندانديشه ھا

مجاھدين . شريعتی در اين مقطع در نزد رھبر انقالب و رھبری مذھبی شخصيتی مطلوب نمی نمود 
مجاھدين که . در طرفة العينی او را مصادره کرده بودند و فکرھايش شده بود موی دماغ دين ساالران

در ضمن (به ايدئولوژی مارکسيسم 1354الپيش از انقالب بدنه ی اصلی خود را در مقطع س
که نقشی عملی در  57تسليم کرده بودندپس از انقالب ) 1386مرداد 11.شرق.عليرضا علوی تبار.نک

برپايی نداشتند از خالء فکری موجود در حوزه ی دينی بھره جستند و با آرايشی تازه  از شريعتی، که 
رھبری . ذشته بودند ، در حد کمال استفاده کردندپيشتر با اتکاء به مارکسيسم کامل از او در گ
ھرجه به سود ماست خوب است و ھروسيله ای برای . مجاھدين تجلی کامل فرصت طلبی انقالبی بود

ين گرچه جلوه ای از اسالم را جار می زدند اما به راستی  مجاھد. دستيابی به اين امر خوب ، موجه 
سازمان مجاھدين بی ترديد از مصاديق بارز ادعای دربست . در راه کسب قدرت پايبند به لنين بودند
سازمان، خود و اعضايش را روشنفکر می دانست و ھمه ی . يک سازمان به روشنفکر بودن است

اين استنباط سازمانی و . روحانيت و آخوندھای غير مجاھد را مرتجع وعقب مانده جلوه گر می ساخت
چپی ھا . چنانکه پيشتر نيز آمد، البته چيز تازه ای نبودگروھی از روشنفکر بودن ِ يک مجموعه، 

  .  قبال ً اين روش يا سنت را پايه گذاری کرده بودند
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نھضت آزادی ھم راجع به پاره ی تن خود جز سکوت چيزی بر  7مذھبی -از سوی ديگر جريان ملی 
. ه جايی نمی بردزبان نمی راند و با انديشه ی مھندس بازرگان ھم در آن مقطع احساساتی راه ب

مجاھدين به اعتباری از درون نھضت آزادی سربرآورده بودند چنان که شريعتی ھم به ھمين نحو خو 
نھضت آزادی خاستگاه گروه ھا و جريانھای دينی متضاد و ناھمگنی بوده است که نتوانسته . کرده بود

راستين را يافته اند سرود  اند در رويارويی با حوادث به وفاق برسند و ھمه با اين تصور که راه
بدنه ی ادامه دھنده و بازمانده از نھضت آزادی ديگر توان جمع کردن اين .  جدايی سر داده اند

سرنوشتھای پراکنده را ندارد زيرا که نه چنين ضرورتی را حس می کند و نه ديگر جمع اضداد به 
در پرتو مخالفت با شاه می  در دوران پھلوی دوم سازمانھای مختلفی فقط. سودش تمام می شود

در ضمن در آن ھنگام به سبب حضور دو . توانستند بر اختالفات درونی خود سرپوش بگذارند
اردوگاه متخاصم در مقياس جھانی ھمه چيز سياه وسفيد می نمود، اما اکنون در دوران پيچيده ای می 

  .زييم که روش ھمزيستی فرصت طلبانه ی سابق را بر نمی تابد

پيش از انقالب . ه شريعتی تا پيش از انقالب اسالمی آنقدر بحث انگيز نبود که پس از انقالبجايگا
. بخشی از روحانيت به نطام سياسی وقت فشار می آورد که جلوی انتشار آثار شريعتی را بگيرد

روزی پيش از انقالب در دفتر وزير وقت فرھنگ بودم به منظور مشاوره درمورد سرنوشت مرکز 
به ياد ندارم به چه سبب بحث به اجازه ی انتشار آثار انتقادی . وضع بحرانی بود. فرھنگی آسيا اسناد

گفتم چرا نمی گذاريد سخن مخالف و انتقادی ھم فرصت خود نمايی . مخالفان من جمله شريعتی کشيد
در  مھندس فروغی که آدمی غيرسياسی بود و از سر شايد تصادف به وزارت رسيده بود دست. بيابد

که نامش را اکنون به خاطر ندارم (جيبش کرد ونامه ای  درآورد از يکی از بزرگان روحانی در قم 
اندکی از  8.، به من نشان داد و گفت ما حرفی نداريم که اين کتابھا به چاپ برسند خودشان مخالفند)

  .شريعتی را بگيردنگارنده ی نامه از وزير وقت خواسته بود جلوی انتشار کتابھای . متن را خواند

اگر شريعتی محور شد به سبب آن بود که ھم چند حلقه را به ھم متصل می کرد و ھم آن که با انديشه 
روحانيت سنتی آن زمان نه اين . ھای مطرح روزگار خود چون مارکسيسم دست و پنجه نرم می کرد

مذھبی استدالل می کرد اما  البته شريعتی از بستر سنت و نمادھای. توان را داشت و نه اين دانش را
برعکس مھندس بازرگان . به سبب پراکندگی انديشه از اين بستر می گسست و حد يقفی نمی شناخت

که به روش علمی دلبسته بود به انسجام استدالل و فکر مذھبی پايبند بود و به ھمين علت ھم ناچار به 
و چيزی چون لنين و رھبری واليی و  مجاھدين از اين ھر دو می گذشتند. محدوديتھايی تن می داد

حزب پرولتاريايی را سامان می دادند که نه ريشه در سنت داشت، نه به انديشه ی ملی حاکم در 
اين ملغمه . نھضت آزادی عالقه نشان می داد و نه ارزشی قائل بود برای دموکراسی و آزادی انديشه

زرگان روشن تر از ديگر دين انديشان دست در حالی که مھندس با. سرانجام سخت فاجعه برانگيز شد
کم رسالت پيامبران را الزاما ً حکومت کردن نمی دانست ، در عمل شريعتی به سبب نحوه ی 

مھندس بازرگان با صراحت حکومت و ديانت را دو شغل اصالً  . انديشيدن موقعيتی مبھم داشت
به باور نويسنده ی کيھان ھمه ). 6ص .1373تير  4کيھان . مھدی نصيری. نک(متفاوت می دانست

ی کسانی که دين را از حکومت جدا می دانند يا آن را امری درونی و فردی در نظر می گيرند در 
                                                            

اين که پسانتر پاره ای از نھضت آزاديھا خود را با اين . مذھبی بود و ھست - تصورم بر اين است که نھضت آزادی در واقع جريانی ملی -  7
  .اختالفات درون سازمانی الزاما ً معرف انديشه ھای متفاوت نيست. ان متمايز کردند چيزی را تغيير نمی دھدعنو

در ھمين جلسه وقتی راجع به اھميت مرکز اسناد فرھنگی آسيا توضيح دادم با حرکتی سخت ناشيانه و مبتذل به من گفت ما با بلژيک بيشتر  -  8
البته پس از . از آن پدر چنين پسری را انتظار نداشتم. چنان حيرت زده شدم که از واکنش متناسب بازماندم. يیقرابت داريم تا با کشورھای آسيا

انقالب ھم نه معاون فرھنگی،پرويز ورجاوند، اولين وزير فرھنگ و آموزش عالی که سرپرستی وزارت فرھنگ سابق را به عھده گرفت در 
  .بعد از اين دو ھم چنان بد عمل شد که گفتن ندارد. ی برکشلی که پس از او به اين سمت گمارده شدمورد اين مرکز کاری انجام داد و نه مھد
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مورد ديگری که می « : ھمين نويسنده در باره ی صاحب اين قلم می نويسد. يک کاسه قرار دارند
پھلوان در گقتگو با راديوی بی بی سی توانيم از يکی از افراد ديگر نقل کنيم، اظھارات آقای چنگيز 

بايد جدايی دين را از دولت : اين گفتگو سال گذشته در ارتباط با مسائل افغانستان انجام شده است. است
دين علی رغم نقش مھمی که دارد به عنوان . قبول کرد و از ايدئولوژيک شدن دين جلوگيری نمود
ی آن که به دين آسيبی نخورد چه بھتر که يک عامل درونی و فردی مطرح خواھد بود و برا

  )ھمانجا.کيھان(».خصوصيت درونی آن حفظ شود و دين وارد سياستھای روزمره ی دولتی نشود

اين نويسنده ی کيھان روشنفکران الئيک را اساساً ضد دين می داند و روشنفکران سکوالر را کسانی 
نھضت آزادی را می «به باور او . »اھنددين را صرفا  برای عرصه ھای فردی می خو« می داند که

البته اين تفاوت معنايی ميان ). ھمانجا. کيھان .(»توان در مجموع در اين نوع از روشنفکری قرار داد
الئيک و سکوالرجنبه ای خودسرانه دارد وگرنه يکی واژه ای است فرانسوی و ديگری واژه است 

بھتر است آقايان زحمت . ھردو به معنايی واحدمشترک در چند زبان من جمله انگليسی ولی ھمه و 
البته صرف نظر از اين نکته در اينجا فرض بر . بکشند و حد اقل يک فرھنگ دو زبانه را ورق بزنند

اين است که می توان ميان کسانی که ضد دين اند و کسانی که دين را برای قلمرو فردی می خواھند 
می لبه ی تيز حمله متوجه کسانی شد که دين را امری به تدريج اما در جمھوری اسال. فرق گذاشت

يعنی ضديت با دين را نمی پسنديدند ، جدايی دين و دولت را . معتبر در عرصه ی فردی می دانستند
گويا اين گروه می توانست از . می خواستند و باور دينی را خاص عرصه ی خصوصی می پنداشتند

از اين رو اينان که دين را محترم اما . ا آن گروه ضد ديناقبال بيشتری در جامعه برخوردار شود ت
  .امر ی خصوصی تلقی می کردند عناصر نا مطلوب به حساب می آمدند

ھمه چيز می گويند . از اينھا که بگذريم ابھام در گفتار عنصری است مشترک ميان روشنفکران دينی
اما . از اين رو ھمه چيز می توان در آثارشان يافت. و بسته به مصلحت به ھمه چيز اشاره می کنند

در باشد انديشه ھنگامی ارزش و برش دارد که منسجم و دور از ابھام وارد ميدان فرھنگ شود و قا
تفسيرھای گوناگون از انديشه سخنی ديگر است که در اينجا به آن نمی . خود را درست بنماياند

علی شريعتی نمونه ای است برجسته و . پردازيم اما به ھرحال مجوزی نيست در جھت ابھام آفرينی
د ايران و تاريخ در مور. شايد کم مانند در پھنه ی فوران پراکندگی و جوالن در دريای مفاھيم ناروشن

به نژاد نمی خواھيم برگرديم، به حصارھای بومی « :ايران و ھويت ايرانی در ضمن می گويد
صد و بيست و . کالسيک نمی خواھيم برگرديم و انسان را به پرستش خاک و خون نمی خواھيم برانيم

ه مظھر زيبايی مطلق چھار ھزار پيغمبر آمده اند که اين بشر سرافراز و بد دماغ را به پرستش خدا ک
است بخوانند، گوش نمی دھد و حاال دو مرتبه به عنوان روشنفکر او را به پرستش خاک بخوانيم؟ اين 

ما يک خويش باستانی داريم، مال ... چطور دعوتی است، آيا اين دعوت بازگشت به خويش است ؟ نه 
آنھا،آيا به آنھا برگرديم؟ آن دوره ی ھخامنشی، دوره ی ساسانی، دوره ی اشکانی، دوره ی پيش از 

خويشتن ھخامنشی و باستانی و قديمی ما خويشتنی است که در تاريخ ، مورخين و جامعه شناسان، 
دانشمندان و باستان شناسان، آن خويشتن را می توانند کشف بکنند، بخوانند و بفھمند ولی ملت ما آن 

ان، شخصيتھا، نبوغھا و افتخارات و خويشتن را به عنوان خويشتن خودش حس نمی کند و قھرمان
اساطير آن دوره در ميان مردم ما حيات و حرکت و تپش ندارند، قيچی تمدن اسالمی آمده و بين 
خويشتن پيش از اسالم و پس از اسالم ما فاصله ای انداخته است که خويشتن پيش از اسالم ما فقط به 

نه ھا قابل رؤيت و مطالعه است، توده ی ما وسيله ی دانشمندان و متخصصين در موزه ھا و کتابخا
البته ھيچ پژوھشگر و فرھنگ شناسی اين گفته ھا ). ھمانجا. کيھان (».ھيچ چيز از آنھا يادش نيست
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. نه از نظر روش شناسی در خور اعتناست و نه از نظر معنايی و انسجام کالم. را جدی نمی انگارد
بسياری از نظريه پردازان و استادان و روزنامه نگاران و  با اين حال اين گفته ھا را بارھا از دھان

به کوشش . مقدمه.جلد دوم.زمينه ی ايران شناسی . نک.(سياست انديشان جمھوری اسالمی شنيده ايم
اين تصور که ايران باستان تصويری است دور از ذھن که ھيچ ارتباطی با امروز ما ندارد .) اين قلم

شريعتی اين تصور را در مطلبی ديگر . و نفی تفسير ايرانی از اسالم در عمل نوعی نفی تاريخ است
يکی را ارتجاعی و آن يکی را . به نام شيعه ی صفوی و شيعه ی علوی به نحوی ديگر دنبال می کند

انقالبی می داند و از ياد می برد که به ھر حال صفويه بود که شيعه را رواج داد و حتی تبديل به دين 
يد باز اينجا بتوان گفت وجه مشترک ديگری که ميان روشنفکران و صاحبنظران دينی شا. رسمی کرد

در ايران به چشم می خورد، استنباط نا دقيق و آشفته و به اعتباری خود انگاشته ی آنان از تاريخ و 
فلسفه ی تاريخ است که مع االسف با عدم اطالع و ناآگاھی نسبت به تاريخ ايران  حتی در دوران 

خوب می بود اين نظريه پردازان دينی حضور شگفت انگيز ايران پيش از . می عجين شده استاسال
اسالم را امروز در ميان جوانان و انديشگران ايرانی و حتی منطقه ی تمدن ايرانی می ديدند و گفته 

  .ھايشان را نه از سر فرصت طلبی که از بابت اصالح صميمانه ی نگاه خود می پيراستند

. ست که روشنفکری دينی جريانی ھمگن و يکدست نيست اما نفی آن ھم انکار واقعيتھاستدرست ا
شماری از عرفی انديشان يا دين گريزان در اصل بر اين باورند که چيزی به نام روشنفکری دينی 

. به نظر اينان فرد يا روشنفکر است يا دينی. نداريم و اين ترکيب را تناقضی فی نفسه می دانند
. کری به اين اعتبار نمی تواند دينی باشد و به محض آن که دينی شد ، ديگر روشنفکر نيستروشنف

پس چرا می توانيم صفت چپ يا عرفی را برای . اين استدالل به ھيچ وجه دقيق و روشن نيست
روشنفکری قائل شويم؟ اصوال ً اين بحث فاقد اھميت است و در واقعيت بيرون از ذھن ما کسانی 

ما ناچار نه فقط بايد ببينيم چه می گويند، بل بايد به . ند که خود را روشنفکر دينی می دانندوجود دار
البته اگر تعريفی روشن و دقيق از روشنفکر و . سنجش سخنان و گفته ھايشان نيز رو آوريم

 در. روشنفکری به دست دھيم در آن صورت می توانيم از به کار گرفتن صفتھا يا پسوندھا بپرھيزيم
. تنھا خواھيم گفت روشنفکر و بس. اين صورت ديگر نخواھيم گفت روشنفکر چپ يا عرفی يا دينی

اگر مثال ً بنا به تعريفی . اما اين روش نيز مانع از آن نمی شود که روشنفکر دينی ھم داشته باشيم
جدی روشنفکر را کسی بدانيم که در ماھيت چيزھا پرس و جو می کند،در اين صورت يک روشنفکر 

او ھم ناگزير در باره ی ماھيت برخی چيزھا به . نمی تواند در ماھيت ھمه ی چيزھا پرس و جو کند 
درچنين حالتی می توان گفت که ھر روشنفکری محوری برای انديشيدن . طرح پرسش  می پردازد

. يکی ممکن است محور انديشه اش چپ باشد، ديگری ملی و سومی دينی و الی آخر. خواھد داشت
مھم شيوه ی تفکر و روش طرح مسئله و گرايش به سوی دستيابی به حقيقت است که يکی را 

به ھر حال فرض بر اين است که روشنفکر از .روشنفکر و ديگری را مصلحت انديش می کند 
اما اين تصور که روشنفکر ھمه . مصلحت انديشی می گريزد و به شناخت محض عالقه نشان می دھد

درست است که در بحرانھای بزرگ اجتماعی و فرھنگی . ی است باطلچيز دان است تصور
روشنفکر می تواند نقشی دورانساز ايفا کند ولی اين بدان معنی نيست که او در ھمه ی امور صاحب 

ھنگامی که يک بحران بزرگ رو می دھد اين استنباط تقويت می شود که روشنفکر منجی . نظر است
ک رويدادھا عاجز بماند او را مسبب و بانی فاجعه ی بزرگ خطاب می و دانای کل است و اگر از در

از آنجا که مفھوم روشنفکری . ھمه ی اين داوريھا آميخته است به غلو و دور از تأمل علمی. کنند
بيشتر آميخته بوده است با تفکر پيشرو در امور اجتماعی از اين رو علی االصول روشنفکر بودن 

مثال ً کسی که در انقالب مشروطيت ايران از تحديد . تباط با سياست و جامعهمفھومی بوده است در ار
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می دانسته اند اما اگر ) منورالفکر(= استبداد و از استقرار قانون سخن می رانده است او را روشنفکر
مثال ً در ھمان دوران کسی در اروپا در حوزه ی فلسفه دست به نوآوری می زده است کسی از او به 

روشنفکر ياد نمی کرده است زيرا رشته ی او يعنی فلسفه علی االصول خواستار دستيابی به  عنوان
حقيقت است و در اين راه ھر کس که گام بنھد وظيفه ی نخستين و آخرينش پرسش کردن از کنه امور 

 با اين حال فيلسوفانی که ازسنت قرون وسطايی کليسا بريدند و پرسشھای تازه ای طرح کردند. است
يا به عنوان مثال ھنگامی که نوکانتيان به طرح پرسشھايی تازه در . تحولی دورانساز را بنيان گذاشتند

با اين ھمه . حوزه ی فلسفه پرداختند ، نه فقط بازگشت به کانت که طريقی تازه را پايه گذاری کردند
انديشانه را طراحی  مثال ً در آلمان کسی اينان را روشنفکر  خطاب نمی کند ھرچند که عملی روشن

اينھا به کنار ، سنت فرھنگی ھر جامعه ھم .  کرده و سبکی نو را در مسير انديشيدن  ترسيم کرده اند
ممکن است کسی برای فکری . در استعمال عنوان روشنفکرو روشنفکری سھمی در خور توجه دارد

ر جامعه ای ديگر نوعی در جامعه ای روشنفکر دانسته شود و کسی ديگر را برای طرح ھمان فکر د
  . ديگر ارزيابی کنند

اگر او در ماھيت دين به . بنا بر آنچه آمد روشنفکر دينی کسی است که در ماھيت دين پرسش کند
طور کلی پرسش کند وارد قلمرو فلسفه می شود و ديگر روشنفکر نخواھد بود چون به چيزی عام می 

نی دينی که به آن تعلق دارد پرسش کند در اين پردازد و لی اگر در ماھيت دين جامعه ی خود يع
حال در اينجا عامل تازه ای به اين مبحث افزوده می شود و . صورت جسارت و مخاطره کرده است

روشنفکر بايد . به راستی ھم روشنفکری به يک اعتبار يعنی مخاطره کردن. آن مخاطره کردن است
م آن که بتواند خالف عرف فکری و سنتھای ھم دانش الزم را برای طرح پرسش داشته باشد و ھ

سياسی از خود مايه بگذارد و پرسشھايش را به آگاھی عموم برساند يا با تاريک انديشی  –اجتماعی 
اين شخص می . رايج در جامعه يا در حوزه ای که به طرح پرسش پرداخته است دست به نبرد بزند

اگر او پا به عرصه ی عام بگذارد ممکن است  .تواند علقه ی دينی داشته باشد يا دلبستگی عرفی
مخاطره ھم بکند ولی اين امر بستگی دارد به آن که در جامعه و فرھنگی که می زيد اين مخاطره 

به بيان ديگر ھر مخاطره ای را نمی شود . جنبه ای ملموس دارد يا مخاطره ای است صرفا ً فکری 
عرصه ی عام يا حتی خاص پرسشی جسورانه اگر کسی در . سياسی دانست -مخاطره ی اجتماعی

طرح کند و تنھا بخواھد در غنا بخشيدن به ابعاد روش شناختی و چارچوب رايج در رشته يا حوزه ای 
سھم بگيرد ، در اساس تفاوت دارد باکسی که با پرسشھای خود چارچوبھايی را درھم می شکند يا به 

حدودی از انديشگران رشته اش مباحث تازه ای را اولی در نزد شمار م. اين قصد وارد عمل می شود
بيش . دامن می زند اما دومی ساختار شکنی می کند با گوشه ی چشمی به عرصه ی تحوالت اجتماعی

می خواستم بگويم که اصطالح روشنفکری دينی چيزی . از اين فعال ً قصد ندارم اين زوايا را بشکافم
ر اصطالحات خويشاوند در اين حوزه و باالخره آن که اصطالحی است مانند ديگ. نا متجانس نيست

آنچه مھم است اين است که ببينيم اين کاال در مقياس وطن ما در .می توان روشنفکر دينی ھم داشت
حقيقت روشنفکری است يا يک کاالی وطنی کم ارزشی که سعی دارد به مدد پشتيبانيھای گروھی و 

اصطالحاً می گويند در اين دوران عده ای سعی . و پا کندحکومتی و سازمانی  جايی برای خود دست 
دارند با پخته خوری به جايی برسند وبه سھولت وجھه ای بيابند ؛ در اين صورت  البته اگر اين 
اصطالح خدای ناکرده در موردشان صدق کند، کار يا حاصل کارشان چندان پسنديده نخواھد بود و به 

سھم گيری خالق در امر دين به مدد انديشه ھای نو به آسانی محو  .ھيچ روی ماندگاری نخواھد داشت
اگر مورد لوتر را به خاطر بياوريم، می بينيم که او در چند مورد نوآوری کرد و جامعه . نخواھد شد

ی مؤمنان مسيحی آلمان و حوزه ی فرھنگی پيرامونی خود را تکان داد و به تحرک واداشت و ھنوز 
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در حالی که در ايران روشنفکران . کار او بحث انگيز است و انديشه برانگيزکه ھنوز است شيوه ی 
دينی شناخته شده گاه با توسل به الھيات مسيحی استدالل می کنند بی آن که نظری به نوآوری در 
قلمرو دين خود بيندازند و تازه اگر کسی اين نکته را برزبان بياورد يکی مريدان تازه به دوران رسيده 

سخن گفتن از مدارا را دوست دارند، عمل کردن به آن . می انگيزانند تا حساب طرف را برسدرا بر
  .را اما با قوت تمام پس می زنند

به باور اين قلم نخستين گام جدی در عرصه ی روشنفکری دينی در ايران با نگارش کتاب تنبيه االمة 
الظلم علی افراد االمة، توسط حاجی ميرزا و تنزيه الملة فی لزوم مشروطية الدولة المنتخبه لتقليل 

او اين کتاب را در لزوم مشروطيت . حسين نايينی از فقھای اماميه و از مراجع تقليد برداشته شد
از درون فقه وتعاليم اماميه به مشروطيت نگاه انداخت و بر اين اساس استدالل خود را بنيان . نگاشت
فه ی سياسی غرب به اين موضوع می نگريست رساله اش اگر او از منظر دموکراسی يا فلس. گذاشت

کاری که او کرد اھميتی دورانساز داشت و دارد وسنگپايه ای فراموش ناشدنی و . فاقد اھميت می بود
نه دلخوش می کرد به تحسين تجدد طلبان آن روز، نه آرزوی بورس ھاروارد يا ستايش . ماندگار است

ر سر می پروراند و نه از دشنام ھمگنان و ھمپالکيھا ھراس به چند روزنامه و مؤسسه ی غربی را د
مردی بود يکه و ممتاز که ھنوز ھم اھميت اثر او بر بسياری از حوزويھا پوشيده . دل راه می داد

است يا به قصد بی اعتنا از کنار آن می گذرند يا در بھترين حالت از او ياد می کنند تا نشان دھند  
طيت شرکت داشته اند تا عرفی مسلکان چندان جسارتی نيابند ولی حاضر نيستند مذھبيون ھم در مشرو

  . روش استداللی او را پی بگيرند و مکتب استداللی تازه ای را در اين مسير سامان دھند

در فاصله ی شکست مشروطيت تا شھريور بيست عرصه ی دين نتوانست روشنفکر از درون خود 
در شھريور بيست که در . ه نگھداری و حراست از خود توجه می کرددين مقھور بيشتر ب. بپروراند

معموال ً در ھر مقطع . واقع نوعی انقالب به حساب می آيد ھمه ی قابليتھای جامعه بيرون ريخت
بحرانی مانند انقالب يا تحوالت ژرف اجتماعی ھر جامعه ای آنچه را که در درو ن خود نھفته و 

در دوره ی شھريور . و ھمه ی تواناييھای خود را به نمايش می گذاردپنھان دارد بيرون می ريزد 
بيست تا بيست و ھشت مرداد ھر آنچه در جامعه ی ايران از مشروطيت به اين سو در عرصه ی 
فرھنگی و سياسی و اجتماعی شکل گرفته بود و آشکار يا پنھان پرورده شده بود به گونه ای بی سابقه 

بسياری از پژوھشگران و سياسی . آشفتگی اجتماعی و سياسی دامن زد فوران کرد و سرانجام به
معلوم نيست اگر اين دموکراسی . ياد کرده اند" دموکراسی ناقص«انديشان از اين دوره به عنوان 

کمتر کسی . شايد ايران بار ديگر در آستانه ی سقوط محض قرار می گرفت. کامل می بود چه می شد
عمل سياسی . رش نظريه ی سياسی منسجمی در جھت حفظ و بقای ايران بوددر اين دوره به فکر پرو

تنھا انديشه ی . روزمره بر ھمه چيز چيرگی يافت و فرصتی نماند برای درست و دورانديشی
ايرانخواه جدی را در مجموع باز می توان ھمان انديشه ی احترام به قانون اساسی دانست که از سنت 

ناح چپ اين انديشه را مسخره می کرد و در فکر خفظ منافع روسيه ج. مشروطيت نشأت می گرفت
جناح مذھبی در اين مقطع بيمناک بود از نيروگرفتن و به . در ايران از انقالب پرولتری دم می زد

قدرت رسيدن چپ و به ھمين سبب از استقرار ضوابط اسالمی در پرتو جکومت سلطنتی سخن می 
ن خصلت جنبش مذھبی اين دوره را ناديده گرفتند ولی ھمه می دانند که بعدھا البته مذھبيون اي. راند

فدائيان اسالم در برنامه ی منتشرشده ی خود از دربار و حتی اصالح دربار می گفته اند و اصوال ً 
با اين حال بايد به اين نکته . ھمکاری با سلطنت را به سود اسالم در برابر کمونيسم می پنداشته اند

که در فاصله ی شھريور بيست تا مرداد بيست و ھشت نوعی خودآگاھی در ميان نيروھای توجه داد 
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سنگلجی از سويی وعظ و خطابه داشت و آيت هللا کاشانی از سوی . مذھبی ايران شکل گرفته بود
فدائيان اسالم ھم در مجموع به حذف فيزيکی حکومتگران به . ديگر در عمل سياسی شرکت می جست

فکر اسالمی غالب در اين دوره ھمان فکر اسالمی سنتی و فقھی . گرايش داشتند» سدفا«قول آنان 
آنچه در عرصه ی سياست از سوی اسالم گرايان عنوان می شد در حقيقت طلب مشارکت در . است

آيت هللا کاشانی ھم جز اين چيزی . امر سياسی بود و ميل به تأثيرگذاری در تصميم گيريھای سياسی
وحانيون تھران در اين مقطع نيرومند تر از روحانيون قم ھستند ولی اندکی بعد يعنی ر. نمی خواست

اگر روحانيت از . پس از بيست و ھشت مرداد، اين روحانيت قم است که دست باال را بازی می کند
مصدق گله مند بود به دليل اين بود که مصدق نمی گذاشت حکومت در معرض تصميمات لحظه به 

او نيک می دانست چگونه مدرس ھر که را که به خانه اش می رفت و . روحانی بيفتدلحظه ی سران 
چنان که با وثوق الدله کرد . چای می نوشيد در يک چشم به ھم زدن مشمول عنايات خود قرار می داد

عرصه ی تحرک دينی در دوران رضاشاه در وجود مدرس تبلور يافت . 1919حتی با وجود قرارداد 
مھمترين تحول دينی اين . رصه انديشه ی بزرگی برنيامد جزمخالفت موردی با رضاشاهاما ازاين ع

دوره را بايد بنيانگذاری و تقويت حوزه ی علميه ی قم دانست که به کمک شيخ عبدالکريم حائری و 
اين اقدام يعنی نفوذ بخشيدن به حوزه ی علميه ی قم از نظر . با موافقت و پشتيبانی رضاشاه دانست

اين ملی . اقدام مھم و بزرگی به شمار می آيد که در عمل به ملی سازی روحانيت شيعه انجاميد ملی
سازی اوال ً توانست محفلی در برابر نجف ايجاد کند و در نتيجه جلوی نفوذ بيگانگان را در امور 

لف روحانيت روحانيت شيعه بگيرد و ثانيا ً تحولی مھم بود زيرا که روابط تازه ای ميان جناحھای مخت
تأثير فوری آن ملموس نبود اما تأثير درازمدت . شعه در ايران و عراق و جاھای ديگر برقرار ساخت

با تقويت حوزه ی علميه ی قم روحانيت شيعه ھم . آن را ھم اکنون می بينيم و به جان می آزماييم
ل مالحظه ای از خود رسالتی تازه يافت و ھم آن که بعدھا در معادالت تمدنی ايران اثربخشی قاب

کمتر رويدادی را در تاريخ معاصر شيعه می توان برشمرد که به اين حد واندازه اھميت . برجاگذاشت
داشته باشد؛ و البته بديھی است که اين رويداد دورانساز بر تقويت تمدن ايرانی نيز سخت تأثيرگذاشته 

د اما اگر از زاويه ای نمدنی به اين مطمئنم که دين ستيزان با اين استدالل سرمخالفت دارن. است
  . رويداد و نيروگرفتن دين شيعه بنگرند آنگاه ناچار به پذيرش اين تفسير فرھنگی می شوند

خرد شيعه در وجود شخصيت کم مانندی . پس از بيست و ھشت مرداد ھمه چيز خصلت سياسی يافت
بود  به گونه ای ديگرو به خصوص چون آيت هللا بروجردی تبلور يافت و تا او بود کسی را جرأت ن

علی شريعتی که ديرتر سربرآورد  به راستی پديده ای روشنفکر مآبانه . مؤثر عرض اندام کند
محسوب می شد که اوال ً در ميان توده ی مؤمنان مؤثر نمی افتاد و ثانيا ً در درون حوزه و در ميان 

خطابه ھای . بين خود سخن می گفتند روحانيون با مخالفت روبه رو می شد و حتی از طرد او در
ياد » دکتر مطلق«بود که رونق کم مانندی يافت و از او به عنوان  57شريعتی در عمل پس از انقالب 

يکی انديشه ھای مھندس . طبيعی است که در اين دوره ما در تقابل چند انديشه ی دينی ھستيم. می شد
چون عنصر رستگاری، دو ديگر انديشه ھای بازرگان که چيزی است در عرصه ی مذھب و دين ھم

شريعتی که دشوار می توان آنھا را در يک مجموعه ی منسجم بسته بندی کرد اما نوعی ترويج دين 
است در عصر نيرومندی چپ در دوران دھه ی چھل و در دوران دھه ی پنجاه تا انقالب وباالخره 

زه ای از دين بنيادکرد که می توان خيلی ساده آن می توان از تأثير آيت هللا خمينی يادکرد که بنای تا
اين بنای سوم با توجه به امکانات اقتصادی گسترده ی ايران، با پيروزی . را دين جکومتی نام نھاد

انقالب و با پشت سرگذاشتن يک جنگ تجاوزگرانه ی طوالنی ھمچنان در حال حاضر نيرومندترين 
ديگرانی ھم که اين جا و آنجا از اين انديشه . شمار می رودوجه انديشه ی دينی حکومتی در ايران به 
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آيت هللا منتظری که از . انتقاد کرده اند و می کنند به واقع نمی توانند بنای تازه ای را پايه گذاری کنند
اين انديشه چنان که . مخالفان بعدی است ، خود از معماران انديشه ی واليت فقيه به شمار می رود

در سخنرانی خود در آکسفورد در کالج سنت آنتونيز گفتم دنباله ی انديشه ی  1993ر نخستين بار د
انديشه ی شھرياری براساس . شھرياری در ايران است به گونه ای ديگر و با جامعيت ايدئولوژيک

پذيرش تنوع شکل گرفته بود در حالی که انديشه ی واليت فقيه بر اساس ھمسان سازی پرورده شده 
نه ملی سازی و دو گونه رويکرد تمدنی در پرتو اين دو انديشه سامان می يابد که در جای دوگو. است

 .خود بايد به آنھا پرداخت و از قوتھا و ضعفھايشان سخن گفت

در اين دوره ی انقالب گرچه سه مکتب يا سه گرايش دينی فوق الذکر را داريم اما به تدريج با 
جموعه ای از انديشه ھا نيز مواجه می شويم که خود را اوجگيری بحران حکومت در ايران با م

  . روشنفکران دينی مدرن می نامند

است تبديل شده است به يک انديشه ی » يک جامعه ی انتقالی «امروز اين تصور که جامعه ی ايران 
می گويند . در نتيجه فرض براين شده است که ھيچ چيز در اين جامعه قابل پيش بينی نيست. سياسی 

در اين جامعه ی انتقالی، ھنجارھا، رفتارھا و وقايع نه فقط در حال تغيير است بلکه در حال « 
ما به عنوان روشنفکر تا . آراء در حال تغيير است. يعنی فرمھا در حال تغيير است. دگرديسی است

تير  30.یگفتگو با ابراھيم يزد. شرق(».سطوحی را می توانيم پيش بينی کنيم و آينده را حدس بزنيم
  )6ص .1386

حتی اگر ھمه ی « :دکتر ابراھيم يزدی در ھمين مصاحبه در ارتباط با انتخابات در پيش رو می گويد
آقايان تاييد صالحيت شوند اين سؤال در ذھن مردم ھست که شما اصالح طلبان د و قوه از سه قوه را 

مجددا ً وارد مجلس شويد ؟ و بايد ديد  در دست داشتيد و کاری نتوانستيد بکنيد، به چه دليل می خواھيد
اگر اصالح طلبان می . که اصالح طلبان باچه برنامه و روشھايی می خواھند وارد مجلس ھشتم شوند

مذھبی دوری کنند، وقتی وارد قدرت شوند به  - خواھند تنزه طلبی پيشه گيرند، از نھضت آزادی و ملی
ما حقيقتاً  .  در مورد انتخابات آينده اظھار نظر نمی کنيم ًما فعال. چه دليل می توانند قوی تر عمل کنند
بعد ھم گاليه می کند که حتی بھزاد نبوی حاضر ) ھمانجا(».نمی دانيم تا اسفند چه اتفاقی می افتد

از ياد می برد اين است که مشارکت در قدرت » نھضت آزادی«آنچه . نيست با او سر يک ميز بنشيند
اين حکومت و اعضای سابق  و کنونی و . و از راه نصيحت به دست آوردرا نمی توان تکدی کرد 

. حاال ديگر  شما را فقط در حد بله گويی می خواھيم نه بيشتر  الحقش چگونه به نھضت آزادی بگويند
اصالح طلبان حکومتی ھم اين تمايل را بارھا به نمايش درآورده اند و فقط وفاداری خود را به 

ھنگامی که چند سال پيش در مجله . تر از ھر چيز و ھر اصل ديگری دانسته اندبازگشت در قدرت بر
پيش بينی کردم که نھضت آزادی با روشی که پيش گرفته در صحنه ی سياست ايران » راه نو«ی 

اگر نه محو که کم اثر خواھد شد يا حداقل جدی گرفته نخواھد شد نھضت آزادی در پاسخی مفصل نه 
محافل « را بروز داد، گامی وراتر گذاشت وچنانکه آمد مرا متھم کرد به ارتباط با تنھا برآشفتگی خود

. يعنی افترا زدن به جای پاسخ دادن: اين ھمان کاری بود که معموال ً توده ايھا می کردند. »معين
 اکنون که چند سالی از آن مقاله می گذرد می بينيم که نھضت آزادی نه تنھا دنباله رو اصالح طلبان
. ودرنتيجه درجامعه کم اعتبار شده است، حتی اصالح طلبان ھم ديگر اين نھضت راجدی نمی گيرند

. ، نه ارتباط با محافل خاص نيازمند يک مقدار بينش سياسی است روآوردن به چنين پيش بينيھايی
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ايد جواب تازه مگر محافلی می دانستند که نھضت به چنين وضعی گرفتار می آيد؟ اين را خود آقايان ب
  .بدھند

و  مذھبی قديم را به دست دارد  -اسیالبته دکتر ابراھيم يزدی به علت آن که رھبری يک سازمان سي
با دوستانی ھمگام است که در ھمين مسير بوده اند، ديدگاه ھايش معرف ديدگاه ھا و گرايشھای گروه 

ن دينی يا اصالح طلبان مذھبی يا روشنفکرا - معينی در جامعه ی ماست که گھگاه به صورت ملی
دينی و از اين دست نامھا سربرمی آورند و اين جا و آنجا ھم وجھه ای می تراشند برای بخشھای 

ايشان خود را روشنفکر دينی می داند و البته وقتی اين نکته را بر زبان می . بحران زده ی روحانيت
می چون روشنفکری، مصلح مفاھي. راند در اصل تمام نھضت آزادی را روشنفکر تصور می کند

با اين حال . اجتماعی، نو انديشی و اصالح گر دينی را ھم راحت و گاه به جای ھم به کار می گيرد
بايد منصف بود و گفت که ابراھيم يزدی به سبب تحصيالت دانشگاھی توان آن را دارد که مقصودش 

آنچه او اکنون می خواھد در . ناساندرا ھرچند اغلب آميخته با عقايد عرفی و غير دينی به خواننده بش
نھايت استقرار يک حکومت دينی است که اھل مدارا باشد و برای زينت ھم که شده است چند عرفی 
انديش يا حتی غير مسلمان را ھم در حاشيه بپذيرد بی آن که اجازه دھد پايه ھای دينی اين حکومت را 

کراسی به قدرت برسد اما روشن نمی گويد اگر آرزويش بر اين است که دين به مدد دمو. بلرزانند
دموکراسی حکومت دينی را نپذيرفت چه خواھد کرد؟ در تجليل از مھندس بازرگان می 

گر دينی نبود، بلكه وی يك روشنفكر دينی  شادروان مھندس بازرگان، تنھا يك نوانديش و اصالح«:گويد
باورھای دينی رايج مردم و نخبگان به نوانديش دينی، در محدوده ی . و مصلح اجتماعی نيز بود

االصول،  زند، اما روشنفكر، عالوه بر اين، علي پردازد و به بازسازی فھم دينی دست می كنكاش می 
منتقد وضع موجود بوده و درصدد تغيير و تحول در منش افراد و در مناسبات سياسی، اقتصادی و 

متن بازبينی شده ی يک . ديني و سكوالريسم روشنفكری. ابراھيم يزدی(».باشد فرھنگی جامعه می 
اين متن را آقای دکترابراھيم يزدی از راه لطف و از طريق پست الکترونيک در اختيارم . سخنرانی
  ).گذاشت

در اين سنجشی که از مرحوم مھندس بازرگان شده است اوالً به قرآن پژوھی مھندس بازرگان يعنی 
در ضمن به سخنرانی عبدالجواد فالطوری . نک(نجام داد مھمترين کاری که او در عرصه ی دين ا

اشاره نمی شود و در ثانی می بينيم که روشنفکر دينی نه فقط )20ص .1386تير  12.شرق.در کلن
نوانديش دينی است ، بل منتقد وضع موجود ھم ھست و می خواھد مناسبات سياسی و اقتصادی و 

مھندس بازرگان در آخر عمر رسالت انبياء را . ير دھدفرھنگی جامعه را نيز متحول سازد و حتی تغي
اما از اين که بگذريم پرسشی که مطرح می شود اين است که آيااين . رسالتی سياسی نمی دانست

وضع موجود منحصر می شود به دوره ی شاه يا به دوره ی کنونی ھم بر می گردد؟آيا روشنفکر 
چنين موضعی اتخاذ کند؟ بديھی است که ايشان دينی پس از استقرار حکومت دينی ھم حق دارد 

اما نمی گويند که نھضت آزادی به . خواھند گفت بلی، ھم اکنون ھم نھضت آزادی ھمين را می خواھد
راستی چه می خواھد؟آيا چون از حکومت کنار گذاشته شده است اين را می خواھد يا در اساس 

سی را بپذيرد؟ آيا حاضر است يک حکومت طرفدار شک و ترديد است؟ آيا حاضر است يک ھمه پر
غير دينی را ھم بپذيرد اگر با رأی اکثريت به قدرت رسيده باشد؟ آيا حاضر است به يک حکومت ضد 
دينی ھم تن دردھد چنانچه اکثريت آن را به قدرت رسانده باشد؟ ايشان می نويسد با نظريه ی واليت 

ديگر قانون اساسی که اسالمی بودن قوانين را امری فقيه موافق نيست ولی نمی گويد راجع به اصول 
ھميشگی و ابدی می داند چه نظری دارد؟آيا قانون اساسی سندی است تغيير پذير يا تغيير ناپذير؟ اگر 
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قانونی به تصويب برسد که وجھه ی اسالمی نداشته باشد، ايشان به عنوان يک شھروند از آن تبعيت 
يا انقالب می زند؟اين مسائل از ھر ديدگاھی که مطرح شوند در »نینافرمانی مد«می کند يا دست به 

به ھمين علت است که عرفی انديشان می گويند دين را آميخته . عمل مسائل عرفی به شمار می روند
اگر چنانکه مھندس بازرگان می .يا آلوده به اين چيزھا که امور اعتباری به شمار می روند، نکنيد

اينجھانی و آنجھانی انسان توجه کند گرفتار مسائل روزمره ی سودجويان و  خواست دين به رستگاری
سياستمداران نخواھد شد و بی اعتبار نخواھد گشت ؛ خود مھندس بازرگان به سبب شرکت در 
حکومت در معرض شديدترين داوريھا قرار گرفت و بی ترديد  بارمسئوليت بسياری از نادرستيھا را 

  .بر دوش می کشد

م يزدی در بخشی ديگر از اين گفتار چنان که پيشتر ھم آمد سخن از انتقالی و گذرا بودن جامعه ابراھي
  :او می گويد. ی ايران می کند و ناخواسته ھمه چيز را بی اعتبار می نماياند

سابقه از يك جامعه ی سنتی به يك جامعه ی جديد است و جامعه ايرانی درحال گذر تاريخی و بی«
از نظر تاريخی شايد بتوان وضعيت جامعه . باشد ای يك جامعه ی انتقالی را دارا میتمامي ويژگيھ

يكی از ويژگيھای برجسته .كنونی ايران را با دوران پس از ورود اسالم به ايران قابل مقايسه دانست
  .)ھمانجا(». ی اين جامعه انتقالی، دگرديسی اساسی در رفتارھای فردی و اجتماعی است

در اينجا ذکر می کند به خصوص مقايسه ی جامعه ی کنونی ايران با دوران پس از ورود آنچه ايشان 
. اسالم به ايران سخنی دقيق و علمی نيست، اما به ھرحال جامعه ی فعلی را در معرض گذار می بيند
 اين که جامعه ی ايران جامعه ای است در حال گذار اوال ً سخنی تازه  نيست و ثانيا ً اين سخن فقط

ھنگامی اعتبار پيدا می کند که خصوصيات اين جامعه ی در حال انتقال درست طرح شود و ثالثا ً 
  .مسير و آينده ی اين گذار روشن شود، وگرنه اين سخن در حد يک استنباط و رونويسی خواھد بود

ز با اين حال بسيارخوب، می پذيريم که اين جامعه در حال گذار است ،آيا اين گذار درست پس ا
استقرار حکومت دينی در ايران به وقوع می پيوندد؟ اگر درست باشد که جامعه ی ايران دوره ی 
گذار را طی می کند در اين صورت ھمه چيز حکايت از غلبه ی گرايشھای عرفی دارد نه چيزی 

در اين صورت سنت گرايانی که می خواھند جلوی اين گذار را بگيرند علی االصول بيشتر . ديگر
مسئله ی . خواھی می کنند تا آقای يزدی و ديگر روشنفکران دينی يا مجموعه ی اصالح طلباندين 

اساسی عرفی انديشان اين است که دين در حوزه ی خصوصی و حريم فردی به بحث گذاشته شود تا 
آسيب پذير نباشد وگرنه منصفانه بايد گفت که ديدگاه اصولگرايان نيرومند تر از ديدگاه ھای آقای 

دست کم آن که اصولگرايان ، چه خوب و چه بد . زدی و دوستانشان يا اصالح طلبان حکومتی استي
آقای يزدی به نظريه ھای فرھنگی تحول .دين خواھی جدی تری را در عرصه ی قدرت می طلبند

عالقه نشان می دھد ولی ناچار بايد برآيند به کار گيری اين نظريات را ھم بپذيرد وگرنه انسجام 
ايشان  در ادامه ی نظر خود در ارتباط با انتقالی بودن جامعه ی . اری خود را از دست خواھد دادگفت

  :ايران می گويد

جايگزين سنتھا  اما ھنوز برآيند غالبی به وجود نيامده و ھنجارھای جديدی كه فراگير شده باشند، «
تشتت و پراكندگي در افكار و  و ھمبنابراين ھم تنوع و تضاد در رفتارھای فردی و اجتماعي . اند نشده

نتيجه ی منطقی اين سخن اوالً اين است ) ھمانجا(».گير است عقايد، حتی در ميان نخبگان جامعه، چشم
حد  1357در آستانه ی انقالب .که ھيچ نظری حتی دينمداری در حال حاضر در ايران فراگير نيست
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ال ايشان که خود از انقالبيون بوده اند می اقل دينمداری رواج داشت اما اکنون پس از قريب سی س
گويند ھيچ چيز در جامعه ی ايران فراگير نيست يعنی ھيچ رفتار و منشی با اين حال باز ھم می 

  آخر چرا؟.خواھد مردم به ايشان و دوستانشان اعتماد کنند

در آغاز بسياری اين سخن را . در ادامه می گويد ايران دستخوش پارادوکس سنت و مدرنيته است
اول از ھمه ھنری کيسينجر وزير خارجه ی سابق آمريکا بود که علت انقالب . انقالب ھم می گفتند

خود آقای يزدی در ھمين گفتار می گويد انقالب اسالمی وضع . ايران را مدرنيزاسيون سريع دانست
انسجام برخوردار ايشان در اظھار نظر زير که از دقت و .تغيير داد ايران را به سود عنصر مدرنيته

  :نيست می گويد

ھمكنشي، اعم از تقابل و تضاد يا تعامل و ھمگرايي   مھمترين مسئله در جامعه ی درحال گذار،« 
شروع شده و فرازھايي ھمچون انقالب مشروطه،  اميركبيرباشد كه از زمان  ميان سنت و مدرنيته مي

انقالب . نفت را پشت سر گذارده استدوره بيست ساله حکومت پھلوی اول و جنبش ملي شدن صنعت 
  )ھمانجا(».اين فرايند را به نفع مدرنيته تغيير داده و تسريع نموده است 1357اسالمي بھمن سال 

آيا به راستی انقالب اسالمی چنين ھدفی داشت يا می خواست در برابر به اصطالح مدرن باوری يا 
اين ھمه قدمت داشته است چگونه می توان  غربگرايی سلسله ی پھلوی بايستد؟اگر جريان مدرنيته

گفت که انقالب اسالمی به سود آن وضع گرفته است؟ ايشان ھمه ی گفتارھای رھبران انقالب اسالمی 
و ھمه ی مباحث مطرح شده در اين زمينه را ناديده می گيرند و به گونه ای استنباطی انقالب اسالمی 

فرآيند ورود ايران به مدرنيته می دانند و در ھمانحال ھم را فرايندی به نفع مدرنيته و عامل تسريع 
ايا اين سخن بدين معنی است . مھمترين پارادوکس جامعه را تقابل ميان سنت و مدرنيته ذکر می کنند

که تا انقالب اسالمی مقاومتی در برابر مدرنيته و جود داشته است؟يعنی انقالب اين مقاومت را درھم 
که در اين نوشته پيشتر ھم يادآورشده ام مشکل اصلی روشنفکران دينی اين شکسته است؟ ھمانگونه 

است که ھمه چيز می خواھند بگويند و ھمه چيز می گويند اما ھيچ جای ثابتی ندارند و ھيچ جا قرار 
به ھر طرف که بنگری تحوالت جامعه به زيان تجربه ی اينان گواھی می دھد ولی اينان .  نمی گيرند
اختن به اين يا آن استدالل باز بر می خيزند و اناالحق کنان بی اعتنا به واقعيات به راه خود با دست اند

  . ادامه می دھند

 :اما درست وقتی  بخواھی برايشان خرده بگيری می گويند

در ايران، نظير ھر جامعه ديگري واکنش به ورود يا تھاجم فرھنگ و تمدن غربي ناھمگن با  «
پارادوکس سنت و «بر اثر اين شوک ما دچار . وجب ضربه يا شوک شده استھويت و فرھنگ ملي م

باالخره آيا )ھمانجا(». ايمايم، اما به مدرنيته ھم نرسيدهاز سنت به بيرون پرتاپ شده. ايمشده» مدرنيته
انقالب اسالمی ورود به مدرنيته ای را که از يکصد سال پيش شروع شده است تسريع کرده است يا ما 

؟ اگر وارد عصر مدرن شده ايم پس در عصر مدرن قرار داريم و بديھی »ه مدرنيته ھم نرسيده ايمب« 
تصورم اين است که . است که عصر مدرن پايان نيافته است که بتوانيم بگوييم به آن رسيده ايم يانه 

يق نيست چون ايشان می خواھند بگويند ما ھنوز به اندازه ی کافی مدرن نشده ايم که اين ھم سخنی دق
اين حرف را فقط وقتی می توان زد که معلوم باشد نھايت مدرن بودن يعنی چه و چه الگويی را 

آنچه ايشان نمی توانند يا نمی خواھند صريح بگويند اين است که . ميتوان الگوی کامل به حساب آورد
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انده است نه خود سرخوردگی از تجربه ھای اين سی سال مردم را ھر چه بيشتر به سوی نوخواھی ر
  .يعنی انقالب سنت گرا با شکست روبه رو شده است. انقالب

اين . يکی از سخنان غير جدی روشنفکران دينی سخن گفتن از اصل دو بعدی ھويت ايرانی است
سخن حکايت دارد از نا آشنايی با نظريه ھای ھويت و فرھنگ و در ھمانحال عدم انسجام در مورد 

ياارمنيان ايرانی اند يا نه؟ يا چی؟ آيا  می شود گفت شمار در خور توجھی از آ. ارتباط دين و مليت
  :ايرانيان نيم ھويتی اند؟ ايشان می فرمايند

را بپذيريم، ) اسالميت(و ديانت ) ايرانيت(اگر اصل دو بعدي بودن ھويت ملي ايرانيان، يعني مليت « 
  )ھمانجا(».آنھا بومي كردن مقوالت مدرنيته يعني ايراني و اسالمي كردن

ايشان مدرنيته را که به زعم خودشان از غرب آمده است اصل می گيرند و می خواھند آن را بومی 
اما توجه نمی کنند که اين گفته به . اين سخن را ھمه ی روشنفکران دينی بر زبان می رانند. کنند

ار است از غرب وام بگيرد و معنای آن است که اسالم مدرنيته ندارد، يعنی کامل نيست،ديگر آنکه ناچ
سوم آن که می خواھد آن را بومی کند يعنی خود را به ھرحال به غرب نزديک کند و به ھرحال به 

پس تمام رسالت اين انقالب خالصه می شود در بومی . بپيوندد» قرائتی از مدرنيته«قول خودشان به 
ايد آن را بومی کرد؟ اينان در نظر کردن يک پديده ی غربی؟ آيا مدرنيته يک چيز مشخصی است که ب

نمی گيرند که نوسازی جامعه تجربه ی ھر جامعه ی معينی است نه تقليد از يک مفھوم کلی که معلوم 
اين مشکل روشنفکری دينی از آنجا ناشی می شود که به يک روش مشخص پايبند نمی .نيست چيست

و از اين که دين گريزش ھم بنامند از اين که سنتی و غير مدرن خطاب شود ناراحت است . ماند
  .در نتيجه بين زمين و آسمان در نوسان است. ناخرسند

. نظر ايشان در مورد سکوالريسم ھم ما را اميدوار نمی سازد و افقی روشن در برابرمان نمی گشايد
  :می گويند

توان با  اما براساس تجارب تاريخي در كشورھاي مختلف جھان سكوالريسم يا الئيسيته را مي« 
  : سه ويژگي زير در نظر گرفت

) روحانيت(و حكومت يا دولت را با نھاد دين يا كليسا ) است(آن كه سكوالريسم صرفا سياسی اول
به عبارت ديگر سكوالريسم يك مكتب فكری يا يك ايدئولوژی نيست؛ امری است فاقد . كند معين می
ميان دو نھاد قدرت معنا پيدا   ت كالن و رابطهمايه ی فكری ويژه و تنھا در قلمرو قدرت و سياس درون
  .كند می 

به . باشد آن كه اصل پيدايش سكوالريسم براساس نفي دخالت دين در دولت و بالعكس می  دوم
  .عبارت ديگر تعريف سلبي دارد نه ايجابی

ی ا حكومت با نھاد دين رابطه/ و مھمتر از ھمه، اين كه رابطه ميان دو نھاد قدرت سياسي سوم
پذير، كه برحسب شرايط و وضعيت و مناسبات سياسی و اجتماعی و اعتبار و اقتدار  است پويا و تحول

بنابراين طيف وسيع . كند نھادھای قدرت و دين در ھر زمان و مكانی، اشكال متنوع و متفاوت پيدا می 
رايط ويژه ھمان در يک جامعه براساس ش. نپذير است و متنوعی از روابط قابل تصور، محتمل و امكا

- ای با ويژگيھای متفاوت نمی جامعه شکل گرفته است لزوما قابل تقليد و به کارگيری در جامعه
  )ھمانجا.(باشد
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امری است فاقد « يعنی چه که سکوالريسم( صرف نظر از اين که سخنشان در مورد اول نادقيق است 
  در قلمرو قدرت و سياست كالن و رابطهتنھا « ؟ يا چه ايرادی دارد که فکری »مايه فكری ويژه درون

، در مورد سوم استنباطی عام راکه مقبول ايشان ھم شده است )؟»كند ميان دو نھاد قدرت معنا پيدا 
فکر اما . مطرح می کنند که آميخته است با ابھام که راه را برای ھرگونه نتيجه گيری باز می گذارد

برخوردار باشد وگرنه ممکن است ھر کس به  ھنگامی ارزشمند است که از صراحت و انسجام
فقط در اين ارتباط می توان گفت که با توجه به شرايط . سھولت از روشنفکری به سياستمداری بغلطد

ايران آيا شما موافق جدايی دين از دولت ھستيد يانه؟ و البته يک پاسخ صريح و روشن در اين زمينه 
  .پيامدھای بسيار دارد

  :اسی و استقرار حکومت دينی آقای يزدی می گويددر زمينه ی دموکر

از آنجا كه . پردازيممی جدايی كامل دين از سياستاکنون به بخش ديگري از رويكرد اول مبنی بر « 
دانند،  ساالری، معتقد و متعھد مي معتقدين و مبلغين حذف دين از جامعه، خود را به دموكراسی، مردم

دھد با يك ای كه اكثريت آن را دينداران و دينمداران تشکيل مي عهكنند، در جام يا به آن تظاھر مي
اگر ھدف استقرار حكومت مردم بر مردم است، در آن صورت اگر اكثريت . پارادوكس روبرو ھستند

بسيار خوب ايشان به ما ) ھمانجا(»تكليف چيست؟  مردم آزادانه به نوع خاصي از حكومت رای دادند،
أی ندادند تکليف چيست؟ فقط اصولگرايان در اين زمينه تاکنون پاسخ منسجم بگويند و اگر اکثريت ر

. اينان گفته اند در اين مورد و در موارد ديگر نظر فقھا شرط است نه نطر اکثريت مردم. داده اند 
. آقايان روشنفکران دينی ھم بايد صراحت داشته باشند نه آن که به ھر فکر و انديشه ای سرک بکشند

ی يزدی به سنت مھندس بارگان پايبند نمی ماند که دين را امری شخصی می دانست و آن را چرا آقا
در جھت رستگاری مؤمنان ضرور جلوه گر می ساخت؟دين از نظر بازرگان يعنی دين شيعه نه دينی 

  .اين سخن البته معناھايی دارد که اينجا فرصت پرداختن به آن را نداريم. ديگر

دام از دوران بيست ساله ی پھلوی اول انتقاد می کند، دست کم يک چيز آن را آقای دکتر يزدی که م
با الگو گرفتن از احكام فقھي  داورھفتاد سال پيش در زمان قانون مدنی ايران « می پسندد و می گويد

دانان اروپايي، از جمله قوانين مترقي مدني دنيا محسوب  تدوين و نھايي شد و به تصديق حقوق
اما به ھر حال وقتي يك حكم ديني به يك قانون مدني تبديل گرديد، ديگر حكم ديني محسوب . گردد مي
آيابدين ترتيب می توان اجکام دينی را ھم غير قانونی دانست اگر در تناقض با ).ھمانجا(».شود نمي

ر نتيجه قانون مدنی قرار بگيرند يانه؟ آيا می توان گفت فتوای کشتن فردی غير قانونی است يانه؟ و د
اگر پاسخ مثبت باشد فتوادھنده را به جرم تحريک به قتل دستگير کرد؟ يک فکر ھنگامی ارزش دارد 
که انديشگر نتايج برآمده از استدالل را بپذيرد و در ضمن حاضر باشد استدالل خود را تا نھايت ادامه 

  .دھد

نفکری دينی در دھه ی ھفتاد در ميان  روشنفکران دينی يک تصور کلی وجود دارد که می گويند روش
گرچه برخی روشنفکری را با اصالحات ھمسان . زمينه ھای تئوريک جنبش اصالحات را فراھم آورد

. شرق.محمد قائدی.نک.(و ھمجنس نمی دانند اما ارتباط تنگاتنگ آن را با اصالحات منکر نمی شوند
اين جريان در اصل توسط  .اين نظر به تاريخچه ی اصالحات توجه ندارد) 6.ص .1383تير  10

اينان به نحوی حتی خود را . ناراضيان دستگاه ھای امنيتی که کنار گذاشته می شدند پايه گذاری شد
به الگوھای  امنيتی  شوروی می نگريستند و از سرمشق چين الھام می . سوسياليست می پنداشتند

را ھم گيرآورده بودند که ھم  »سالن کمونيست«يک  .[ گرفتند و از اصالحات حکومتی دم می زدند
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.] دکتری می داد و ھم می گفت رقابت درون حکومتی تنھا راه برون رفت از بن بستھای نظام است
تصورشان ھمسان بود با تصور حاکم در ميان مردم  که حکومت را به سبب فساد گسترده در دوران 

نان را از قدرت دور می ساخت و ھاشمی رفسنجانی را نمی پسنديدند چون اي. سازندگی می نکوھيدند
می گويند درست است که اصالح طلبان درون حکومتی شکست . می خواست يکه تاز ميدان باشد

اين را . خوردند اما روشنفکری دينی شکست نخورده است چنانکه مارکسيسم شکست نخورده است
ه روشنفکری دينی در مارکسيسم يک فلسفه است در حالی ک. خود آقايان می گويند قياس مع الفارق

بھترين حالت کوششھای پراکنده ی دينمداران است به منظور احيای دين در عرصه ی حيات 
روشنفکری دينی به اين اعتبار فرزندی تازه به دوران رسيده است وگرنه به طور سنتی ما . اجتماعی

. مانه تطبيق دھنداحياگران يا اصالح گران  دينی داريم که مجدد ھستند و می کوشند دين را باز
روشنفکران دينی امروز در ايران کسانی به شمار می روند که خود را ناظر انحطاط دين در جامعه 
می پندارند و می خواھند اين غريق را نجات دھند و گناه وضع کنونی را به گردن سنت گرايان و 

اند اما از چندی پيش  که خود از آغاز در ھمه ی امور فعاالنه شرکت جسته . اصول گرايان بيندازند
ھم . اوضاع را بحرانی ارزيابی کرده اند به صورت منجی و خردمند محله وارد ميدان گشته اند 

از ھمين وضع . اکنون ھم در حد معينی خواھان تغييرند که در نتيجه چيزی نيست جز تغيير در سطح
ند بسياری از سياستمداران پيشين فعلی بھره مند می شوند و در ضمن باتوجه به موقعيتھای گذشته مان

روزگارشان از راه رانت خواری حاشيه نشينی می گذرد و . آرزو دارند وجيه المله باشند
اينان ھر بار که مثال ً مکان شغلی شان عوض می . ارتباطاطشان  را با قدرت آگاھانه پاس می دارند

کشانند و در آنجا ھم بورس و شود جنجال به راه می اندازند و توجه غرب را به سوی خود می 
. درست مانند اصالح طلبان حکومتی که مدام به غرب می نگرند. امکاناتی دست و پا می کنند

تصور می کنم روشنفکری دينی در اين « . خودشان نسب به انسجام انديشه ی خود  ترديد دارند
جام برسد يا اگر انسجامی دارای مشکالتی است و نتوانسته به انس) »انسجام انديشه« يعنی ( خصوص

  ).ھمانجا. محمد قائدی . شرق( ». ھم وجود داشته نتوانسته آن را بيان کند

روشنفکری دينی راه ميانه ی ليبرال دموکراسی و اقتدار گرايی «ولی جالب تر از ھمه آنکه می گويند 
چار مشکل می شود دينی است و ادبياتش با بخشی از ادبيات اين دو گره می خورد و در اين مواقع د

بدين ترتيب روشنفکری دينی )  ھمانجا. شرق(»اما نھايتاً راه خود را از ميانه ی اين دو خواھد جست
می خواھد تلفيقی دنياپسند يعنی غرب پسند تدارک ببيند و به ھمين سبب ھم .اصالت انديشه ندارد 

سازد زيرا از آن سود می  نمی خواھد بنيادھای موجود را پرسش برانگيز. دچار مشکالت شده است
در ضمن گوشه ی چشمی ھم . برد و عاقل تر از آن است که در رانت خواری را به روی خود ببندد 

به اقتدار گرايان يا به قول خودشان اصولگرايان دارد چون می داند  بی تأييد آنان راه به جايی نمی 
  . برد

حتی بر اين . ورھای خود را تغيير داده اند روشنفکران دينی ھمه براثرتجربه ی انقالب اسالمی با
شايد اگر شريعتی ھم تا اين زمان حيات داشت، کتابی شبيه بازرگان می نوشت و « عقيده اند که 

نظری متفاوت از آنچه که در کتاب امت و امامت خود عرضه کرده بود، ارائه می داد و جريان اسالم 
بدين ). 6ص .1386تير  10. شرق.محسن کديور(  ».نوگرای را به گونه ای ديگر ارائه می داد

بسته به موقعيتھا واکنش می . ماندگاری ندارد. ترتيب روشنفکری دينی يک روشنفکری تجربی است
اگر دين بسته به وقعيت و بسته به تجربه می انديشد، پس خصلت ابدی آن کجا می رود؟ با اين . کند

قرار می گيرد که با خصلت ابديت و رسالت استدالل روشنفکر دينی در مکتب فکری ديگری 
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تاونی  در لحظه ای از سر خوردگی در باره . اچ.پروفسورار«يک بار . رستاخيزی دين تفاوت دارد
ی لوتر گفته ھای او را در باره ی مسائل اجتماعی با انفجارھای گاه و بيگاه آتشفشانی ھوسباز که در 

ناگھانی از آن بيرون می جھد مقايسه کرده بود و با  ميان سيلی از دود و آتش فقط به ندرت نوری
افسردگی افزوده بود بيھوده است اگر بخواھيم آنھا را ھمچون نظريه ای به ھم پيوسته و منسجم 

البته مقام و جايگاه لوتر با ). 1366.ترجمه چنگيز پھلوان.انديشه ھای سياسی. نک(»بررسی کنيم
تنھا می خواستم نشان دھم که گفته ی پروفسور تاونی اگر در . روشنفکران دينی ما قابل قياس نيست

. ارتباط با لوتر ھم صدق نکند، گفته ای است سنجيده و پرداخته راجع به روشنفکران دينی ما
سخنانشان به قدری پراکنده و انباشته از ذوق زدگی  و زمانخواھی است که مرتبط ساختن آنھا با ھم 

  .ن می کوشيم گوشه ھايی از آنھا را بنمايانيمبا وجود اي. عملی ناممکن است

با اين . روشنفکر دينی ما حاال ھم که به مدرنيته دلبستگی نشان می دھد می خواھد از قافله عقب نماند 
حال توان آن را ندارد که به اعماق دين برود و ازآنجا راه حل برون برکشد يا جرأ ت کند و بنيادھای 

بازرگان در آخر کار احساس کرد  عمری را در جھتی نامطلوب  مھندس. دين را دگرگون سازد
گذرانده است ؛ به اشتباه خود پی برد و با شھامت کم مانندی که افرادی چون او می توانند داشت اين 

به تنھايی کافی » خدا و آخرت ھدف نھضت انبيا«ھمان  اثر بازرگان  به نام . نکته را بر زبان آورد
  . ار روشنفکران دينی بزرگی چون صالحی نجف آبادی قرار دھداست که او را در کن

و نھايتش اين « از اين رو. روشنفکران دينی صميمی بر اين باورند که  ھنوز مصرف کننده ھستند
. شرق(».است که بتوانيم نکاتی را که پيشتازان انديشه و فلسفه مطرح کرده اند تا حدودی بومی کنيم

کسانی که بومی می کنند روشنفکران دينی محسوب می « خود می افزايند  اما بعد در ستايش) ھمانجا
شوند و کسانی که بومی نمی کنند و عينا ٌ ترجمه می کنند روشنفکران عرفی به حساب می 

آيا رسالت روشنفکر دينی فقط بومی کردن الگوی ديگران است؟ تازه از ياد می ) ھمانجا.شرق(».آيند
به بيان ديگر . بر اثر ترجمه ھای به اصطالح عرفی مسلکان کسب کرده اند برند که ھمين آشناييھا را

آن شماری ھم که يک زبان . يعنی انديشه ھايی را دست دوم گرفته اند و می خواھند بومی کنند
در . اروپايی می دانند آن قدر تعدادشان اندک بود که نتوانستند نھضت ترجمه ی دينی به راه اندازند 

اس وسيع وابسته ماندند به ھمين نھضت گسترده ی ترجمه که به نوبه ی خود اھميت نتيجه در مقي
پيشتر در اين .  فرھنگی انديشه برانگيزی دارد که روشنفکران دينی اھميت آن را درست نمی سنجند

بپردازند؟ » بوميگری«اما خوب است بدانيم که اين روشنفکران در کجا می خواھند به . باره گفته ايم
غاز انقالب ھمين روشنفکران دينی در قبال چييھا  توسعه گرا و توسعه مدار بودند اما وقتی از در آ

ايشان می پرسيدی اين توسعه را در کجا می خواھند پاسخ روشنی نداشتند و جھان وطنی خود را می 
بومی  حاال که می خواھند فکرديگری ی يا درست تر بگوييم الگويی غير دينی و غربی را. پوشاندند

اين مکان کجاست که می خواھند اين . کنند  نه صراحت دارند و نه توان آن که تا به انتھا بروند
مدرنيته را بومی کنند ؟ آيا ايران است؟ فکر ايرانی کجايش ترجمه است ؟ وقتی که از حوزه ی تمدن 

تی جنبش اسالمی ايرانی سخن به ميان آمد کجای آن ترجمه بود؟ وقتی که از جنبش افغانستان  و ح
افغانستان در توفان تھمتھا  سخن گفته شد آيا ترجمه بود؟آيا شما ھا حتی يک نفرتان به خود زحمت داد 
به آن ديار سفر کند وببيند شيعيان در چه وضعی و مسلمانان با چه مشکالتی بسر می برند ودست به 

ر فلسفی و چند مترجم رفت وآمد گريبان اند؟ تنھا با چند روشنفکر چپ سرخورده و چند مقاطعه کا
طرح مسئله ی . داريد و تازه عقده مند به آنان می نگريد و مدام دم از سازش اسالم و مدرنيته می زنيد

حاشيه نشينی فکری اجازه نمی دھد که جرأت و جسارت کنيد و گامھای . شما از اساس نادرست است
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ده می گيريد و دنبال آن ھستيد که متفکر جھانی آن وقت فکر اصيل ايرانی را نادي. نھايی را برداريد
ھر کس اگر ھم کسی است بايد در تمدن خود گام . بشويد؟ دوران اين چنين متفکرانی به سرآمده است

بردارد، بايد جرأت کند و با صراحت از جنبش شيعيان در لبنان به دفاع برخيزد و با تمام قوت از 
ق بگويد و بداند که ھمه ی اينھا در چارچوب تمدن ايرانی حرکت دورانساز شيعيان و کردان در عرا

کجای اين فکر ترجمه است؟ حداقل مأخذ آن را به مابگوييد؟ کسانی ترجمه می کنند که . رخ می دھند
برگزيده اند تا ھم محبوب آن سو باشند و ھم » اسالم و مدرنيته« يک الگوی بی خطر به نام سازش 

ان بگويند باالی چشمتان ابروست داد ھمه ی رسانه ھای جھان در می آيد مطبوع اين سو؛ و اگر به اين
اما اگر اين بدبختھای عرفی را ساليان سال دربند نگھدارند شايد يک مادامی در نيويورک پيداشود و 

آيا شما ھيچگاه به فکر تاجيکان بوده ايد؟آيا از سمرقند و . حقوق بشرش گل کند و نامی از اوببرد
می که بر آن مردم و فرھنگشان می رود سخن رانده ايد؟آيا می دانيد بلوچان در چه وضعی بخارا و ظل

می زيند؟آيا از شيعيان اسماعيلی و زيدی و علوی و جزآن حرف می زنيد ؟ و از ده ھا مسئله ی ديگر 
  که خاص تمدن ايرانی و مورد عالقه ی کسانی است که به بازسازی آن دلبستگی دارند؟ 

ھرکس وظيفه داشت چارچوب رساله ی خود را معرفی . مينار دکتری در دانشگاھم بودمروزی در س
به روشنفکری و تعريف آن . ھمکالسی ام  درآن ھنگام رساله ای می نوشت سخت نوآورانه . کند

استاد راھنمايمان يک کاتوليک نوانديش . از روشنفکری و چپ انديشی می گفت. اختصاص يافته بود
که ُھردود کشان می آيد و ھمه ) به جای خدا(مارکسيستھا يک چيزی دارند به نام تاريخ گفت اين .بود 

حاال روشنفکر دينی ما ھم  يک چيزی  دارد به نام دين و می خواھد  به مدد . چيز را توجيه می کند
مصطفی . نک.(عقب نماند» روح زمانه«با تمام نيرو مدرنيته را درآغوش بکشد تا از » خدا«اين 
اين روشنفکر طرازنوين از سويی دينی ).  73 -70.صص.1380آذر .شماره ی دھم. آفتاب. کيانمل

است يعنی با عرفی تفاوت دارد و از سوی ديگرمدرن است يعنی با سنت مداران فاصله برقرار می 
 اينان مانند تاريخ  از نظر مارکسيستھا يک خدايی دارند که تحت لوای او ھرکاری را مجاز می. سازد

بی ترديد مصطفی ملکيان از روشنفکران دينی صميمی است اما توجه نمی کند . دانند وتوجيه می کنند
آيا روشنفکری .آسان می تواند به فرصت طلبی تعبير و ترجمه شود» روح زمانه«که اين استنباط از 

وح زمانه به ر«دينی  ما اصالتی دارد يا تمام ھم و غمش اين است که از قافله عقب نماند؟ می گويد
گمان من امروزه روح مدرنيته است و روح مدرنيته بسيار موافق تر است با آنچه روشنفکران دينی 

اين روح زمانه از کجا آمده و در کجا تجلی يافته است ؟ )  . ھمانجا.ملکيان(» .می گويند تا روحانيت
آدمھای جدی تر سخن از در غرب که خود را زادگاه مدرنيته می داند سخن از پست مدرنيته است؛ 

تمدنھا بر زبان جاری می کنند؛ سخن از ميھن پرستی مبتنی بر قانون اساسی می رود؛ سخن از 
چرا تصور . جھانی شدن و امپراتوری خاصی می رود که می خواھد جھان را به تسخير خود درآورد

رتب از مدرنيته می می کنيد که روح زمانه يعنی مدرنيته؟ يک تعداد مترجم سرخورده ی ايرانی م
بعد ھم می گويند موافق روح . گويند و روشنفکران دينی ما ھم تصور می کنند اين يعنی روح زمانه

اين قبيل ! زمانه بودن به معنای بر حق بودن نيست ولی اتفاقا ً روشنفکر دينی برحق ھم ھست
حق بپنداريد سرانجام مرتب خود را بر : استدالالت از جنس استدالالت ماترياليسم تاريخی است 
  .کسانی ھم پيدا خواھند شد که شما را بر حق خواھند دانست

فکر می . می خواھد جھانی باشد. روشنفکر دينی در اين مرزوبوم از ياد می برد کجا زندگی می کند
چون فکر . کند ابن سينا و ابن عربی  دورانشان سپری شده است و فقط موالنا اندکی سوسو می زند

مه را در غرب ھم ديگر انديشگر واحدی که ھ. تمدنی ندارد تحوالت تمدنی را ھم در نظر نمی گيرد
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اين به علت نوع پيشرفت علم و شاخه شاخه شدن آن است که . زير پرچم خود بگيرد يافت نمی شود
. آن دوران به علل مختلف سپری شده است.ديگر نمی توان انديشگر و دانشمند جامع االطراف داشت

فکری حتی در عرصه ی يک دين واحد مانند دين شيعی ھم ديکر اين امر ممکن نيست چه رسد به مت
پيش از انقالب می گفتند اين شاه جنون خودبزرگ بينی دارد و می خواھد به پای . در مقياس جھانی

سوئد برسد اما غافل از اين بودند که اين خوی بسياری از ايرانيان است که به جای آن که مشق شب 
نقالب به سبب يک ايرانی را پيش از ا. خود را درست انجام دھند می خواھند بشريت را نجات دھند

آن که ممنوع القلم شده بود از طريق ھمان حکومت فرستادند آکسفورد که از مزايای ممنوع القلم 
شروع . در چارچوب اين دعوت از او خواستند در جلسه ای  از ايران بگويد.شدنش بھره مند شود 

ھرت دارد به يونان کرد به فرمايشات  در باره ی تمدن يونان و اساطيريونانی آن ھم در شھری که ش
  9.به او گفتند بھتر است در باره ی آل احمد حرف بزنی نه در اين باره. شناسی

به جای آن که به اين . روشنفکر دينی ما از ياد می برد که دين شيعی دارد و ھمين يعنی محدوديت
ايد  بداند آرزوی اثر گذاری جھانی را در سر می پروراند؛ ب محدوديت واقف باشد خود بزرگ بينانه

او که در بخش مھمی از جھان اسالم رافضی . اگر اين تمدن ايرانی برجا بماند او ھم برجا می ماند
قلمداد می شود، حاضر نيست آشکارا به مسائل خاص خود توجه کند و اين سلفی گری و وھابيت را 

اومانيسم . نشان دھدمی شود اومانيست است بی آن که به عمق معنای فلسفی آن پايبندی . برمال سازد
اين که اھل تسنن ما راجدی نمی گيرند و کوششھايی را . را انسان دوستی و انسان گرايی می پندارد

که در بستر تقريب اديان به کار می رود سطحی تلقی می کنند بدان سبب است که در ميان دينداران 
که حضرات به ياری  اين سخنان. شيعی ايران خطوط روشنی از دين گريزی  به چشم ميخورد

چپ ايران ھم . گفتاربرداری سروسامان می دھند سرانجامی جز دين پرھيزی به بار نخواھد نشاند
به جای آن که به مسائل خاص خود توجه کند می خواست در پناه زور . ھمين بدبختی را داشت

ر ايران راھم واگذار روسيان جھان را به سوسياليسم سوق دھد و البته برايش مھم نبود که در اين مسي
در حالی که چينيان از ھمان انديشه ی . کند چون باالخره قرار بود تمام جھان را سوسياليستی کند

مارکس که آن را ھم نتوانسته بودند ترجمه کنند آنچنان سود بردند که کشورشان را اکنون در باالترين 
انبازيھايی که در اين جنگ تحميلی برای ما از اين ھمه ج. سطوح گذاشته اند و به آن فخر می فروشند

ايران شد چه بھره ای گرفته ايم؟ تازه می خواھيم مدرنيته را بومی کنيم؟ خوب بفرماييد در چه 
سطحی، در چه حوزه ای؟ مدرنيته در فرھنگ يعنی چه، در آموزش و پرورش يعنی چه؟ در سياست 

بگوييد و . خود سلب مسئوليت کرد و اقتصاد به چه معناست؟ با يک حرف کلی که نمی شود از
صريح ھم بگوييد آيا شما به اين انقالب اسالمی ھنوز ھم پايبنديد؟ آيا ھنوز ھم وقوع آن را ضرور می 
دانيد؟ بياييد در باره ی تمام پديده ھای اين انقالب روشن و دور از ابھام نظر بدھيد تا شما را جدی 

  . با کلمات که البته مقبول نخواھد بودبگيرند وگرنه می شود زرنگی فکری و بازی 

مبرم ترين مسئله ی پيش روی ايرانيان  باز سازی وحراست از  تمدن ايرانی در پرتو احترام به تنوع 
درون آن است و اين ممکن نمی شود مگر در پناه انديشه ھای عرفی که ھمه ی مردم و شھروندان را 

  . يکسان می دانند

                                                            
افرادی در اين ليست قرار .اين ليست سخت مشکوک بود. در زمان رژيم قبل گفته می شد ساواک ليستی پخش کرده است از افراد ممنوع القلم -   9

عده ای از اين ليست نشينان ھمين ليست را سرمايه ی خود ساختند و از . برنامه سمت مديريت داشتند داشتند که در ھمان زمان  مثالً در سازمان
از چنين ليستی از قول فرزندش سخن به » بخارا«کسی ھم چون ايرج افشار پس از گذشت سالھا ناگھان نسنجيده در نشريه ی .آن بھره ھا بردند

تصور می کنم اين کار را به اصرا مدير اين نشريه انجام داده باشد که از او خواسته است در . دميان می آورد و از آن ھمچون سند ياد می کن
  .بھتر است ايرج افشار جای خود بنشيند و ارد گودی نشود که به آن اشراف ندارد. مجموعه ی نوشته ھايش به آن رژيم نيز خرده بگيرد
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ايی دين از دولت و سياست تبديل شده است به يک آرمان عمومی و ملی روشنفکر دينی اکنون که جد
از يک طرف می خواھد به مدد واژه ی مدرنيته برون رفتی بجويد و از طرف ديگر می خواھد دين 

می گويد مردم ناگزيربايد به تبعيت از . را وارد عرصه ی عمومی کند تا پشتوانه ای برای آن بتراشد
يعنی قانون اجباری است و حکم شرعی . موافقتشان با حکم شرعی صواب داردقانون تن  دھند اما 

معنای اين سخن اين است که قانون امر عمومی است و حکم ) ھمانجا. شرق.کديور. نک. (اختياری
قانون درعمل به صورت دموکراتيک توليد می شود و به ھمين سبب ھم تغيير . شرعی امر خصوصی

روشنفکر دينی به جای آن که اين وضع منطقی را بپذيرد می . ذير نيستپذير است ولی دين تغيير پ
به شکل دموکراتيک در عرصه ھای « خواھد دين را وارد عرصه ی عمومی کند تا ارزشھای آن

اين ھمه تناقض برای چه؟ يا شما دموکراسی را می ). ھمانجا.کديور(»عمومی ظھور داشته باشد
پيدا کنيد و ميانبر بزنيد فقط » راه وسط«ول خودتان مرتب می خواھيد وقتی به ق. پذيريد يا نمی پذيريد

البته حاصلی ندارد  بخواھيم منطقی در چنين گفته ھايی . و فقط اغتشاش فکری به بار خواھيد آورد 
مشکل روشنفکر دينی اين است که نمی خواھد از اين انقالب اسالمی که اين ھمه فاجعه به . بجوييم

اصطالحات و معناھايی را ازفرھنگی ديگر . ت فاصله بگيرد و گناھان خود را بپذيردھمراه داشته اس
می گيرد و به ھنگام بومی کردن صدھا تنافض تازه می آفريند و تازه اين راھم به حساب خدمات خود 

در واقع راھی که روشنفکر دينی برگزيده است به عرفی گری می انجامد زيرا ھيچ کس . می گذارد
يکی از ھمين آقايا ن در برلين ھنگامی که به او . ان بردوش کشيدن اين ھمه آشفتگی را نداردديگر تو

گفته شد احتماال ً با دادگاه روحانيت مشکل پيدا می کند صميمانه  گفت اين عبا و عمامه ام را بردارند 
ذاشتند و راحت در مشروطيت ھم بودند بسياری که بعدھا عبا و عمامه شان را کنار گ. تا راحت شوم 

  .اين ھم يکی از راه ھای عرفی شدن در ايران است! شدند

  
  روشنفکری چپ

اين گفتار را نمی توان به پايان برد بی آن که نگاھی ھر چند گذرا به روشنفکری چپ در ايران 
پيشتر مطالبی ازھمين قلم در باره ی جريان و .انداخت و دست کم برخی خصوصيات آن رابرشمرد

در نشريه   1360تا حدی که االن به خاطر دارم در مھر. چپ در ايران انتشار يافته استروشنفکری 
گذشته ی « به نام » کتابنمای ايران«،  و بعد در » لنينيسم در ايران«که توقيف شد به نام » آرش«ی 

» نج گفتگوپ«که در کتاب » کيان«که اجازه ی تداوم پيدا نکرد، و البته در گفتگوی با   »غلبه نايافتنی
آنچه را که پيشتر نوشته ام نمی خواھم تکرار کنم ھرچند که تصورم اين است که خط . به چاپ رسيد

  .فکری آنھا ھنوز ھم اعتبار دارد

به يک اعتبار اصطالح روشنفکری در يک دوره . روشنفکری چپ در ايران پديده ی است پيچيده
اريخ منسجم چپ ھستند نمی توانند اجزای اين کسانی که دنبال يک ت. عجين شد با جريان سياسی چپ

علتش روشن است زيرا بخشھای مختلف اين . تاريخ را به گونه ای منطقی و منسجم به ھم بپيوندانند
تاريخ در دوره ھای مختلف روی داده اند و از اين گذشته معنا و مفھوم چپ ھم در ھر دوره با دوره 

مشروطيت نبايد با چپ ايران در آستانه ی انقالب اکتبر  چپ ايران را در. ی بعد تفاوت داشته است
در روسيه يکی گرفت و اين دو را نبايد با چپ ايران در دوران رضا شاه و چپ ايران در 

و حتی  57در دوره ی پس از بيست و ھشت مرداد تا آستانه ی انقالب . شھريوربيست ھمسان دانست
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آن چپھای بسيار سربرآوردند که ھر کدام  در دوران انقالب ، چپ منقسم گشت و از درون
  . خصوصياتی داشتند و اغلب در تضاد باھم سرمی کردند

با اين حال می توان گفت که مھمترين حزب چپ ھمانا حزب توده بوده است که ھنوز ھم به شکلی 
يشه از اين رو يکبار می توان تاريخ چپ ايران را نوشت و يکبار ھم می توان اند. نحيف حيات دارد

و البته می توان در چارچوب ھمين انديشه ھای غالب در . ھای غالب را در جنبش چپ بررسی کرد
جستجو و شناخت ويژگيھای روشنفکر ی چپ برآمد و ديد اين روشنفکری چيست و چه می گفته است 

  .و چه می گويد

ه است و در چه شايد اکنون ھنگام آن فرارسيده است که ببينيم چپ ايران چه سرنوشتی پيدا کرد
گروه ھای مختلف چپ پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی ھر يک به . مسيری قرار گرفته است

در آغاز انقالب آنقدر تند روی کرده بودند که بتوانند در . گوشه ای رفتند و در جايی پناه جستند
اتھام زده بودند که بتوانند  کشورھای گوناگون پناه بجويند و آنقدر بر دگرانديشان ستم رواداشته بودند و

چپ ايران مدتی پس از انقالب  با . در جايی جز ميھن خود بھانه ای برای پنھان شدن دست و پا کنند
يورش نيروھای حزب هللا و حکومت اسالمی روبه رو شد و اين بار خود در معرض ستم و ظلمی 

اندگان خود را برداشت و به خارج بيشتِر ھواخواھان و بازم. قرار گرفت که نتوانست دوام بياورد
بخشی ھم که در ايران ماند شروع کرد به ھمکاريھای گوناگون با نظام، از . کشور عقب نشست

فشار وارد آمده برچپ نبايد ما را از داوری در باره .  سياسی و امنيتی گرفته تا فرھنگی و رسانه ای
ط چپ ، به تحريک چپ يا با توجيه چپ ، ی خطاھا يا حتی درمواردی جنايات سازمان داده شده توس

ھمه ی ما در برابر آنچه که بر سر اين کشور و بر سر اين مردم آمده است مسئوليم و ھمه . باز دارد
چپ ايران بخشی در خور . بايد نسبت به آنچه که کرده ايم و کرده اند روشن و صريح  وضع بگيريم

چپ با دوگانه سازی استبداد سھم در خورتوجھی در احزاب . توجه از تاريخ استبداد در ايران است
از اين گذشته چپ، ھرجا که توانسته استبداد را ھم به . اشاعه ی استبداد انديشی در ايران داشته اند

دوگانه سازی استبداد به اين معناست که چپ استبداد را ناشی از نظام پادشاھی می . کار بسته است
رد و در نتيجه تاريخ ايران را استبداد زده معرفی می کرد، اما از دانست و آسان آن را سرزنش می ک

سوی ديگر نوعی استبداد را که در خدمت طبقه کارگر قرار می گرفت ستايش می کرد و در خور 
از آنجا که قدرت حکومتی را در اختيار نداشت و نمی توانست اين استبداد دوم را . تحسين می دانست

تبداد مورد عالقه اش را در سازمانھای تحت نفوذ خود به کار می گرفت آن ھم به کار اندازد ناچار اس
ناراضيان درون سازمانی محکوم می شدند و نظام حقوقی خاصی اين محکوميتھا را . به بدترين وجھی

لذت از شرکت در اجرای حکم و خدمت به خدايگان مبارزان چپ يعنی تاريخ . به اجرا می گذاشت
چپ و شبه چپ مثل مجاھدين . ل ھمرزمان عملی انقالبی و موجه جلوه گر شودموجب می شد که قت

  .ھنوز ھم که ھنوز است از بررسی آشکار و علنی چنين پديده ھايی سرباز می زنند

گروه ھای مختلف چپ در اين دوره ی انقالب اسالمی يک وضع دارند و حزب توده به تنھايی 
اين گروه . می از ميان رفت گروه ھای مختلف چپ بودآنچه براثر فشار حکومت اسال. وضعی ديگر

ھا در دوره ھايی به ويژه در آغاز انقالب از نفوذ زياد و گاه حيرت انگيز و اغلب دردناک و 
اما به محض آن که سرکوب می شدند يا از فعاليت باز می ماندند، . تأثربرانگيزی برخوردار بودند

وجه مشترک ھمه . گويی ھرگز و جود  خارجی نداشته اند چنان رخت برمی بستند ومحو می شدند که
  .ی آنھا ، اقتدارگرايی و خودکامگی بود
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با شعار تضاد عمده توانست با راحتی وجدان و از سر  57چپ ايران در مجموع در آستانه ی انقالب 
در ايران اعتقاد از انقالب و از فجايع برآمده از آن دفاع کند و سھم مؤثری در استقرار استبداد 

به نظر تما م گروه ھای چپ صرف نظر از آن که به روسيه دلبسته باشند يا به چين يا . برعھده بگيرد
به کوبا يا حتی خود را مستقل بپندارند، از نظريه ی تضاد عمده به دفاع برمی خاستند و معتقد بودند 

اين . سائل داخلی توجه کردنخست بايد در برابر امپرياليسم ايستادگی و سپس در فرصتی ديگر به م
ملی و بسياری از فعاال  -عرفی-عرفی و حتی سياسی - طرز تفکر چپ در سازمانھای ديگر سياسی

ھر فرصتی که پديدار می گشت و ھر واقعه ای که فرصتی به بار . سياسی مستقل اثر بخشی داشت
ھا و به اين بھانه که می آورد برای سنجش ميزان عالقه ی مردم به دموکراسی و آزادی، توسط چپي

اين قبيل عالئق منشأ يی بورژوايی دارند و می توانند به انحراف انقالب بينجامند با شدت ھرچه 
حرف چپ اين بود که نبايد اجازه داد تجربه ی انقالب ناقص مشروطيت . تمامتر سر کوب می شد

به معضالت داخلی  ھمين حاال بايد تکليف امپرياليسم را روشن ساخت و سرفرصت. تکرار شود
. اين نظريه لباسی بود اندازه ی تن روحانيون انقالبی و برازنده ی تن رھبر و رھبران آن . پرداخت

به اندازه ی کافی فرصت فراھم می آورد تا بتوان سازمانھای سياسی و جريانھای دگرانديش و 
ی ديگر آنھا را يکسره حرکتھای صنفی را متوقف ساخت و از صحنه به شدت بيرون راند تا در فرصت

پس آز آن که نوبت حزب توده  فرا رسيد وقربانی اين سياست شد، تازه . سرکوب و روانه ی عدم کرد
  .ترديدھايی نسبت به اين سياست و اين انديشه ی پيش پا افتاده سربرآورد

د نخست و رويدا. چپ ايران به ظاھر در پرتو دو رويداد مھم تاريخی ديدگاه ھای خود را تغيير داد
ديگر نه کعبه ای وجود داشت نه افقی زرين که به . مھم ھمانا فروپاشی اتحاد  جماھير شوروی بود

پس از آن بود که چپ تازه به خود آمد و به قول روشنفکران . خاطر آن بتوان ھمه چيز را توجيه کرد
رار دارد و نمی تواند دينی به فکر بومی کردن اين انديشه افتاد که در معرض سرکوب و فشار مدام ق

چپ عادت کرده بود که قربانی شود و از . عقايد خود را حتی به سود نظام سياسی حاکم بر زبان براند
اين قربانی شدن ھم افتخار برای خود دست و پا کند و ھم از آن لذت ببرد و در محافل به خود ببالد که 

به لبه ی  57که اعتبار اخالقی انقالب  به تدريج. برای تحکيم انقالب دست به فداکاری زده است
چپ « پرتگاه رانده شد و جوانان از آن سرخورده شدند و بسياری فرار را بر قرار ترجيح دادند تازه

به فکر عقده گشايی افتادند و شروع کردند به انتقادکردن از نظام واليت » حزب منحله«و » منحله
خی نيز که حقيقت را می جستند شروع کردند به انتقاد به تدريج سخن گفتند از دموکراسی و بر. فقيه

فرض بر اين بود که اين گفتار مرگبار و اسف انگيز ھر چند سطحی . کردن از نظريه ی تضاد عمده
چپ را در جھت دموکراسی براند، اما در حقيقت در بنيادھای استبداد انديشی چپ تحولی بنيادی فراھم 

عده ای از توده ايھای پيشين که بسان . انشين جھان وطنی نکردنياورد و دلبستگی به ايران را ج
سربازان کيانوری در راه آرمانھای حزب به روی ھر کس و ھمه کس خنجر می کشيدند ، حاال از 
اھميت آمريکا  و دموکراسی غرب حرف می زدند و به گونه ای پيش پا افتاده در ستايش غرب افراط 

اط چيزی است عميق در چپ اين دوره که به سادگی از ميان نمی فرھنگ استبداد و افر. می کردند
سرخوردگی . مدتھا طول کشيد تا برخی از چپيھا به ايران و انديشه ی ايرانی عالقه نشان دھند. رود

اوليه فقط دموکراسی لفظی را رواج داد اما شروع کردند به قوم گرايی تا از اين راه تمايل خود را به 
انواع اتھامات را به کسانی که از تمامت ايران و از فرھنگ و تمدن ايران . کشنددموکراسی به رخ ب

و اصوال ً از حوزه ی تمدن ايرانی دفاع می کردند وارد ساختند و سعی می کردند اينان را به بدترين 
ن وجھی با تھمت و افترا از عرصه ی اجتماع و تأثير گذاری بيرون  براندند ؛ نمی گذاشتند دگرانديشا

برای .  حضوری ملموس داشته باشند حتی ھنگامی که خودشان به ظاھر به دمکراسی روآورده بودند
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مثال يکی از ھمين چپيھا که دموکرات تازه به دوران رسيده شده بود و از لنينيسم فقط سودجويی را 
ز نقد رفقای فراگرفته بود و پول و پله ای ھم به ھم زده بود برای آن که وجدان آسوده ای بخرد و ا

حسود ھم بگريزد مجمعی راه انداخت برای بحث در باره قوميتھا و قوم گرايی در ايران و به توصيه 
ی مؤلف کتابی در ارتباط با مشروطيت  اصرار داشت که من ھم در مجمعش شرکت کنم تا از ھر 

به من بپرد و يک پان ترکيست وطنی را ھم سفارش کرده بود تا . نظر رونق و شھرتی به دست آورد
ھنگامی . خودش و رفقا يش بتوانند بساط دموکراسی خواھی پھن کنند و به ريش ايرانخواھی بخندند

که او  و رفقايش را جدی نگرفتم و دام کودکانه شان را ريشخند کردم ، افتادند به نکوھش من که گويا 
ھمين چپيھا که بر اثر امکانات يکی ديگر از . دموکراسی را نمی خواھم و با ھمه به گفتگو نمی نشينم

بروروی خود به استادی رسيده بود و از راه جھان ترکی و آذريخواھی و از اين دست حرفھا 
را به نمايش در می  10ترکيسم خجول –کنفرانسھايی برای خود ترتيب می دھد و در عمل نوعی پان 

مرا در ميان شرق شناسان  آورد؛در ھر جا که می توانست عليه فکر تمدن ايرانی وضع می گرفت و
معرفی می کرد تا بتواند به عنوان آدمی معقول که نگران مردم ترک » شووينيست«و ايران شناسان 
اما از سوی ديگر با ھمين حضرات حکومتی نيز روابط نھان و آشکار می جست . است شناخته شود

خرداديھای بيچاره ھم به  اين دوم. تا تصوير مبارکش در روزنامه ھای دوم خردادی به چاپ برسد
. خاطر يک دعوت به آن سوی مرز ھمه کار می کردند و می کنند و ارتباطی دوسويه را می پرورانند

از سويی در داخل وفاداری خود را به نظام ابراز می کنند و از ھمه ی دگرانديشان در عرصه ی 
مکاناتی در دانشگاه ھا و ادارات عمل می پرھيزند و از سوی ديگر دربرابر ايرانيان مقيم خارج که ا

  . دارند کوچکی به خرج می دھند و خود را يک مخالف جدی وضع موجود می نمايانند

در ايران چپ انديشی به جای مارکس ، لنين را برگزيد و در اندک مدتی استالين را به جای اونشاند و 
ن واقعيت چيزی جز روسيه يا چين پس از رھبر کبير ، وفاداری به اردوگاه سوسياليسم را که در ميدا

نبود به جای آن نشاند و در عرصه ی ملی برای جبران سياستھای خطايش نسبت به مصدق، وفاداری 
در حالی که برای مصدق . به رھبر انقالب اسالمی را و بعد از آن کل نظام را وظيفه ی خود دانست

يشه ی ملی را طرد کرد و حتی از گھگاه اشک تمساح می ريخت ، در داخل ھر جا که توانست اند
مھندس بازرگان که به ھرحال حکم به نابودی آنان نمی داد ذره ای دفاع نکرد و ھواخواھی از او را 

مردود شمرد زيرا که در بحران سياست در طول انقالب به او  ھمچون سرمايه دار ايران و بورژوا  
سيان برافراشته بودند تا سياستھای نامنسجم نظريه ی راه رشد غير سرمايه داری که رو. می نگريست

و غير مارکسيستی خود را توجيه کنند، ابزاری شد در دست چپيھا برای سرکوب ھر نوع فکری که 
قھرمان اين سياستھای دردناک . در آن مقطع به آزادی ليبرال و دموکراسی اندکی عالقه بروز می داد

. جعه ی چپ و اصوال ً نماد يک فاجعه ی سياسی استاو تبلور فا. کسی نبود جز نورالدين کيانوری
توده ايھايی که امروز ھم از او حمايت می کنند به واقع از فاجعه ای که برسرشان آمده است به دفاع 

اگر کيانوری را نفی کنی يعنی حزب را نفی کرده ای و اگر حزب را نفی کنی يعنی . برمی خيزند
  .نماد فاجعه را دوست داشته باشی   خودت را نفی کرده ای پس بھتر آن که

                                                            
است که در ميان آذريھا و ترکان منطقه خود را ترکخواه جلوه می دھند و در ميان تر کيسم خجول رفتار فرصت طلبانه ی کسانی  - پان -  10

اين رياکاری را در . ايرانيان غيرآذری و نگران تماميت ارضی ايران مدام ھشدار می دھند اگر چنين و چنان نکنيد مملکت تجزيه می شود
اين يا آن سياست حکومت فعلی در قبال دنيا نادرست است فوری می عرصه ھای ديگر نيز کسانی پيش می گيرند که ھر وقت بخواھی بگويی 

يکبارھم که شده حاضر نيستند بپذيرند که ھمين سياستھا ست که کشور را . گويند آخر خطر حمله ی آمريکا و جود دارد و نبايد کشور تجزيه شود
  .به سوی تجزيه سوق می دھد
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نه الگويی از سوسياليسم به جا . چپ ايران امروز ديگر توان پرورش ھيچ نظريه ی منسجمی را ندارد
از . که بتوان ھمه چيز را در راھش قربانی ساخت» کشور مادر« مانده که بتوان تبليغش کرد و نه

شکل نگرفت در عمل نيز توان آن را ندارد که به آنجا که چپ ايران به اتکاء به انديشه ھای مارکس 
اگر درست به گذشته . مدد انديشه ھای مارکسی به تجزيه و تحليل رويدادھای ايران و جھان بپردازد

ی دور و اخير ايران نگاه بيفکنيم می بينيم مجموعه ی چيزی که به نام انديشه ی چپ در ايران 
مغز بود که درست به ھمين سبب توانست جذابيتی بی  عرضه شد ، بسته بندی کااليی ساده و تھی

اين بسته . سابقه برای خود دست و پاکند و عيوب خود را بپوشاند وحتی وجھه ای علمی دست و پاکند
بندی ارزان و بی ارزش به آن علت که جامعه ی ما در دورانی طوالنی در معرض بحران خودآگاھی 

و حتی دولتمردان دورژيم گذشته و کنونی ريشه دواند و قرار داشت  ھمه جا در ذھن روشنفکران 
البته با بھره گيری از حضور يک قدرت بزرگ در ھمسايگی اين امکان را يافت که خود را ھمچون 

  . انديشه ای معتبر وانمود کند

چپ ايران در دوره ی پھلوی و به ويژه از شھريور بيست تا فروپاشی شوروی، در اساس چپ 
اين چپ ھدفی نداشت جز . نوشته بودم» کلک«ين نکته را پيشترھا در نشريه ا. قاجاری است

اين ھمان چيزی بود که روسيان می خواستند . سرنگونی رژيم پھلوی و وابسته کردن ايران به روسيه
ترکيب رھبری حزب توده نيز حکايت از نفوذ عناصر . و ھمان تضمينی بود که به قاجاريه داده بودند

گرچه در آغاز روسيان به شھادت دائرةالمعارف روسيه رژيم رضاشاه . ن حزب داشتقاجاری در اي
را مترقی می دانستند چون از مخالفت انگليسيان با آن رژيم اطالع داشتند، اما ھنگامی که ديدند نمی 
توانند از رضاشاه به سود خود سود بجويند و وقتی که درک کردند يک رژيم ناسيوناليستی می تواند 

اعتبار الگوی سوسياليستی بکاھد و در کشورھای ھمسايه در معرض تقليد قرار بگيرد، به سياست  از
به ھمين دليل . قديم روسيه ی تزاری بازگشتند و حمايت نا گفته از سلسله ی قاجاريه را پی گرفتند

عدی از آب حزب توده که برآمد اين سياست بغرنج و چندجانبه بود، خود نيز مخلوقی پيچيده و چند بُ 
وقتی می گوييم . در آغاز محصول توافق متفقين بود و سپس عنصر روسی آن تقويت گشت. درآمد

از اين رو . متفقين در اصل يعنی روسيه و انگليس زيرا آمريکا در اين منطقه تجربه ای غنی نداشت
ھنگامی که . ندھم بسياری می دانند که اشخاص متمايل به انگلستان در حزب توده حضور و نفوذ داشت

مرحوم مصدق در دادگاه اين حزب و رھبری آن را توده نفتی ناميد اين سخن از اطالع عميق او 
در آن . اما بعدھا ھيچگاه نخواست اين گفته را درست بشکافد. نسبت به اين حزب حکايت می کرد

ی شدن صنعت نفت ھنگام حزب توده افتاده بود وسط و مرتب از اشتباھات خود در ارتباط با جنبش مل
شايد دکتر مصدق نمی خواست با اظھار نظرھای دقيق تر اين جنبه از قضيه را . سخن می گفت
  . تضعيف کند

. به خصوص پس از بيست و ھشت مرداد تعلق خاطر حزب توده به روسيه ی بلشويک صراحت يافت
. سی و روسی ادامه دادديگر نمی شد به مدد متفقين چھره پوشانی کرد و به ھمزيستی دو عنصر انگلي

از ھمان دوره ی رضاشاه و دستگيری پنجاه و سه نفر يک ھسته ی بلشويک روسی در حزب و جود 
داشت که سر کارھا را در مجموع به نفع روسيان می چرخاند بی آن که بدنه ی انگليسی خود را 

ومند در ايران شد و به تدريج که سياست روسيه ی بلشويک خواستار حضور نير. برنجاند يا نفی کند
سياست کاھش نفوذ انگليس و در مجموع غرب را پی گرفت ، مسير کشتی حزب به سوی روسيه با 

اين بار عنصر کمونيستی مورد تأکيد قرار گرفت و عناصر قاجاری و . قوت بيشتری ھدايت شد
اگر ھم  .شاھزادگان سرخ به عنوان بلشويک و ضد سلطنت در عرصه ی نبرد سياسی سربرافراشتند
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اختالفی ميانشان پديدار می گشت به ياری عنصر خويشاوندی برآن غلبه می کردند، چنان که در پلنوم 
چھارم ايرج اسکندری اين وجه از عالئق را در ارتباط با مريم فيروز به نمايش گذاشت و از انشعاب 

  .در حزب جلوگيری کرد

از می خواست اعالم موجوديت کند وقتی که در آغ. روسی بود -حزب توده يک حزب قاجاری 
نيازمند موافقت متفقين بود و به ھمين لحاظ انگليسيان توانستند عناصر خود را در درون آن حفظ کنند 

يعنی انگلستان و روسيه ، آمريکا در اين زمينه نقشی (از اين رو براساس توافق متفقين . و بگنجانند
ادبيات اين حزب ھمواره از احمد شاه چھره ای ملی . ھمچون سازمانی ضد فاشيست قدعلم کرد)نداشت

درست در اين . می ساخت که انگليسيان او را از سلطنت خلع کرده و به جايش رضاشاه را نشانده اند
البته حزب ھيچگاه به ارزيابی نخستين بلشويکان . مقطع انگلستان نظری موافق نسبت به قاجارداشت

يک نکته ھميشه مبھم . سم مترقی او چيزی ملموس بر زبان نرانداز رضاشاه و مثبت دانستن ناسيونالي
آيا روسيه ی بلشويک به سبب نداشتن اطالعات کافی رضاشاه را مثبت ارزيابی کرده بود و : ماند

ھنگامی که ديد منافعش با حضور او تأمين نمی شود لبه ی تيز تيغ را به سوی او برگرداند، يا 
نبشھای ناسيوناليستی انديشه ای خطا بود که می بايد اصالح می شد؟ ارزيابی اين حزب بلشويک از ج

حزب توده با ترويج يک ساده انديشی تاريخی که به قدرت رسيدن رضاشاه را يک برنامه ی از پيش 
طراحی شده ی انگليسيان می دانست بی درد سر از جنجالھای تئوريک گريخت و روسيه گرايیِ  

اگر حزب در دو مقطع ديگر در مخالفت آشکار با دو . و پيراسته کردقاجار محوری خود را آراسته 
رجل برجسته ی قاجاری پرچم برافراشت بدان سبب بود که قوام روشی متعادل را آرزو می کرد که 
سرانجام به تقويت حضور آمريکا  و در نتيجه تضعيف روسيه و انگليس  می انجاميد، و دکتر محمد 

ع يد انگليس به راه انداخته بود و شکل می بخشيد که مطلوب روسيه و مصدق نھضتی را در جھت خل
. روسی دانست - با اين حال نبايد ساده انديشی کرد و حزب توده را حزبی يکسره قاجاری. انگليس نبود

اوال ً افکار چپ در آن مقطع اعتبار و حيثيتی جھانی داشتند و از ھمين رو بسياری از جوانا ن ايران 
ب و جنبش چپ پيوستند به اميد اصالح کشور خود، ثانيا ً در عمل حزب ناچار می شد به اين حز

« وجھی از ھويت خود را به زيان وجه ديگر چرب تر کند تا بتواند در صحنه ی سياست برجا بماند و
اين مجموعه ی بغرنج که حزب توده نام . وابسته بودن به اينجا و آنجا  را بی اعتبار سازد» تھمت
ه است در واقع بيانگر ھويت بغرنج و آشفته ی چپ ايران است که در ضمن ضعف تعلق خاطر گرفت

کمتر حزب چپی می شناسم که تا اين اندازه . جامعه ی ايران به ھويت راستين خود را نيز می نماياند
ند رفاه طلبی رھبری حزب و پيشينه ی شازدگی نيز به اين وابستگی ياری می رسا. وابسته بوده باشد

نورالدين کيانوری اگر يک سخن درست بر زبان رانده باشد ھمان . و فاجعه ی حزب را دامن می زد
است که به ھنگام دستگيری يا به ھنگام اعترافات ، بدبختی و فاجعه ی حزب را در وابستگی آن 

د يک در ح. عاقبت کيانوری به جايی رسيده بود که به چند ھزار دالر بسنده می کرد. دانسته بود
  . مسافرت تفريحی و اطالع رسانی به رفقا

پس از سقوط حزب و فروپاشی شوروی ھواخواھان و اعضای اين حزب حتی نتوانستند تحليلی جامع 
که با نطر مثبت و » آدينه«کافی است نگاھی بيندازيد به مجله ی. از اين دو رويداد به دست دھند

چپ در مجموع می نگريست و ھمه ی دگر انديشان اغلب با ھمبستگی افراطی به رويدادھای حزب و 
را طرد می کرد يا عليه آنان پرونده سازی می کرد و تھمت به راه می انداخت به خصوص در دوره 

آن به دست يک آدم آشفته و اندک مايه ای قرار گرفته بود » کمک سردبيری «ای که گردانندگی يا 
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امنيتی اش  در يک مرحله در حدی  - ی اپوزيسيونیکه ھمواره آب را آلوده می ساخت و بازيگريھا
  .زننده تحول پيداکرد

البته اين گروه ھا به منافع . چپ ايران امروز فقط در وجود گروه ھای دوستی و خونی ادامه می يابد
اما اگر بخواھيم از انديشه ی چپ سخن . خود آگاھند و مخالفان و دگرانديشان را نيز برنمی تابند

اين پديده را فقط می توان به اين اعتبار توضيح . ھيچ نمونه ی روشن و آشکاری نداريمبگوييم ديگر 
حتی کسانی که در اروپا بودند يا پس . داد که در ايران متفکر چپ و ادبيات مستقل چپ سربرنياورد

حداکثر . از بحران چپ در جمھوری اسالمی به اروپا رفتند نتوانستند يک فکر منسجم چپ بپرورانند
در سازمانھای جمھوريخواه گردھم آمدند ويکی ديگری را به سازشکاری متھم کرد يا افتادند به دفاع 
از جريانھای سلطنت طلب چون در ميان رفقايشان چندان ارج و اعتباری نيافته بودند، نه از سر 

چپ می  گروه ھايی ھم وجود دارند که خود را. اعتقاد يا براساس يک تحليل مارکسی يا مارکسيستی
دانند و حداکثر از حقوق بشر دم می زنند يا به تصور آنکه دفاع از اقليتھای قومی وجه مشخصه ی 
آنھا از ديگر گروه ھاست در اين زمينه انديشه ھای پيش پا افتاده و افراطی و از ھمه مھمتر عقب 

ھای سياسی در خارج کشور بيشتر گروه ھای چپ در ارتباط با سازمان. افتاده عنوان می کنند
کشورھای خود قرار دارند و از اين راه نه فقط برای زندگی روزمره ی خود کمکھای مالی در يافت 

شمار در خور . می کنند ، بل در اختيار آنھا قرار می گيرند و بسته به مورداطالع رسانی می کنند
ما از اينھا گذشته چپيھا ا. توجھی ھم که قابليتھای عملی لنينی دارند در خدمت دستگاه ھای امنيت اند

که با اتکاء به انديشه ی فرصت طلبانه ی لنينی فعاليت خود را سازمان می دادند، از ھمين انديشه 
اين نکته که انديشه ی لنينی بستری شد . بھره مند می شدند برای سروسامان دادن به فعاليتھای تجاری
. اھميتی جامعه شناختی برخوردار استبرای فعاليتھای سرمايه داری در اين بخش از جھان، از 

لنينيستھا که می گفتند  وسيله در خدمت ھدف است و به اين اعتبار ھر وسيله ای را برای دست يافتن 
به ھدف موجه می دانستند،آسان می توانستند در عمل و کار تجاری خود بر رقيبان چيره شوند و به 

اينان چون . ه ی تجاری در ميان چپ سابق شده استاخالق لنينی مايه ی پيشرفت و توسع. سود برسند
نمی خواھند در معرض نکوھش برخی از رفقای خود قرار گيرند، در لفظ خود را ھنوز چپ می 
شناسانند ولی در عمل در چارچوب فعاليتھای سود جويانه ی خود بی آنکه دچار تشتت اخالقی شوند با 

در بسياری از کشورھای خارج ھم .  ی دل می بندندبھره گيری از اصول لنينی به حداکثر سود طلب
چپيھا فوری گروه ھمدل خود را شناسايی می کنند و با ھم از امکانات محلی و کشوری بھره می 

را ھر چند محتاج از دايره ی مکانيسم امتياز گيری و » غيرخوديھا«گيرند و دير رسيدگان يا 
بسياری . نيز اين پديده به وضوح به چشم می خورد در ايران. امتيازات به دست آمده دور می سازند

توده ايھا قرار دارد که تنھا دوستداران و ھواخواھان  -از دستگاه ھا به تدريج زير نفوذ چپيھا يا چپ
اما اگر فکر شود که اين . خود را می پذيرند به خصوص در حوزه ی رسانه ھا و طرحھای توسعه

ه ھا و طرحھای توسعه محدود می شود ، اشتباھی ملموس سياسی تنھا به رسان -ھمبستگی تجاری
تجاری ابعاد گسترده تر ی دارد که مھمتر ازھمه رفتار سودطلبانه و  -ھمبستگی لنينی. خواھد بود

  .اخالق گريزانه ی خود سرمايه داران جديد چپ است
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  روشنفکران پيرامونی
ور و بر چپ بوده اند يا در اطراف گروه البته ھستند بسياری ديگرازروشنفکران پيرامونی که يا د

اينان از آغاز تمايل داشتند به ھمکاری با جمھوری اسالمی در . ھای متمايل به چپ می زيسته اند
آيت هللا خمينی را با   57در آغاز انقالب بھمن . ابعاد مختلف ولی جمھوری اسالمی آنان را نپذيرفت

و بعد که طرد شدند و باز به خارج از کشور عقب  می ستودند» پيرمرد عبا به دوش«الفاظی چون
» اين مرد باری به سنگينی گورباچف به دوش می کشد« نشستند از سيد محمد خاتمی با الفاظی چون

اصالح «ھنوز ھم که ھنوز است منتظرند باز امکانی بيابند و در چند نشريه ی . تجليل می کردند
خی از اينان ھم که شگرد کم نظيری در پوزش خواھی بر. با عکس و تفصيالت خودنمايی کنند» طلب

دارند به محض آن که بوی کباب به مشامشان برسد به تصحيح گفته ھايشان می پردازند و می گويند 
نظربدھم يا ترديد کنم يا » من کيستم که در باره ی واليت فقيه« يا » من ھيچوقت کمونيست نبوده ام«

مبری می سازند ھرچند که در مجالس آنان نقش » سلطنت طلبان اتھام ھمکاری با«فوری خود را از 
با اين حال جمھوری اسالمی اين قبيل روشنفکران را ميدان نمی دھد و . نظريه پرداز را ايفا می کنند

از آنان تنھا به منظور صحنه آرايی و تزيين سفره ی نمايشی خود بھره می گيرد وآن گروھی را ھم 
گلين را دور سرشان می چرخانند و در عالم خلسه مخالفان و کسانی را که که گرز چوبين و حقه ی 

ذره ای خرده بر رمانھايشان بگيرند سرکوب می کنند و بالفاصله ازھياھوی خود ترسيده دست به 
دامان جمھوری اسالمی می شوند ، در حد دفاع از ھاشمی رفسنجانی پايين می آورد و حتی اجازه 

اين قبيل روشنفکران گرز به دست . فيع دفاع از سيد محمد خاتمی برقرار بمانندنمی دھد که در مقام ر
معموال ً در بحران وارد صحنه می شوند و به قول خودشان بين بد و بدتر دست به گزينش خردمندانه 

جمھوری اسالمی در ضمن با کسانی ھم که خدمات حرفه ای داللی را دنبال می کنند خواه . می زنند
  .و باشند و خواه در اياالت متحده ی آمريکا بسان وسايل يکبار مصرف رفتار می کنددر يونسک

  کالم پايانی
اين ھمه خفت روشنفکری چپ و شبه چپ و اصوال ً کل روشنفکری ضد پھلوی يا ضد پھلوی شده،  

در چيست؟ اين حضرات که در رژيم پھلوی در اوج می زيستند و عزت داشتند حاال در حد مجلس 
اگر ھم نشرياتی تصوير تمام قدشان را در صفحه ی نخست به تقليد از . آرايی ھم  احترام ندارند

مه ھای عامه پسند اروپايی مانند بريژيت باردو به چاپ می رسانند  معنايی جز دست انداختن روزنا
  .آنان ندارد

اين اسباب بازی در . نام دارد» مدرنيته«اسباب بازی کنونی بخشی از روشنفکران در حال حاضر 
کی می گويد بايد ي. دست روشنفکران دينی ھم قرار گرفته است و حاالھمه با ھم به رقابت می پردازند

اما ھيچ يک به . به اصل يونان بازگشت و ديگری می گويد به مدد اسالم خودم آن را بومی می کنم
اين دست از . فکر پرسش انتقادی از وضع موجود نمی افتد و نمی خواھد با واقعيات روز درگير شود

واقعيتھا، . م شناور می شوندانديشه ھای کلی نگر از واقعيت زندگی می گريزند و در ھاله ای از ابھا
روشنفکر را در برابر پرسشھای جدی و پاسخھای روشن قرار می دھند، در حالی که انديشه ی کلی 

در اين ميان يک جريان . نگر به او فرصت می دھد با تبختر از برابر ھمه ی دشواريھا بگريزد
چپ سابق ِ اسالمی : ھمتاست  ترکيبی به اصطالح روشنفکری ھم به وجود آمده است که ملقمه ای بی
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شده با مشاوران مقاطعه کار دو رژيم و ھمکاری با فيلسوف مسلکان توريست اسالمی به رھبری سيد 
  .بی حقيقت عارف نما

آنچه امروز ما در ايران نداريم يک جريان روشنفکری متکی به فرھنگ و تمدن ايرانی است چه رسد 
سرخورده از اين » کيان«ش در نشريه یسالھا پي. به يک جنبش فکری روشن انديش

روشن «روشنفکری ِدرمانده، راه برون رفت از اين بن بست عقيم را توسل به حرکت تازه ای به نام 
عليه من دست به بسيج گسترده » آدينه«بازماندگان روشنفکری چپ در نشريه ی . دانستم» انديشی

فخيمه داشتند به منظور تحريف واقعيت و زدند و ھر آنچه از تھمت و افترا در زرادخانه ی حزب 
ھمان افراد اندکی بعد پراکنده گشتند و برحی نيز خود چون طعمه ای . ترور شخصيت به کار گرفتند
آن موقع به تدريج روشن تر می ديدم که مشکل ما ژرفتر از آن است . در دست امنيتی ھا به کار رفتند

گوشھا و چشمھا بسته اند و فقط . ی سخنی را نمی شنودپس از آن دريافتم  که کس. که تصور می کردم
اندکی بعد ديدم که ھيج  زبانی و ھيچ معياری برای تماس با . در راستای منافع گروھی عمل می کنند

دوم خرداديھا چنان بی پروا زبان را به خدمت درآوردند که خاستگاه . ديگری و ديگران نمانده است
را به » گفتاربرداری«از اين رو در کنفرانس برلين اصطالح . دزبانی گروه ھا را در ھم ريختن

امروز براين باورم که روشن انديشی در ايران پانمی گيرد اگر انديشه ای صريح و زبانی . کاربردم
منظورم در اينجا زبانی است روشن و خاص معناھای مورد نظر و . ويراسته و پاک به کار نرود

نبايد زبان را مبھم و چندپھلو به کاربست چنان . ترويج داده می شود  پرھيز از آنچه در جھت اغتشاش
بايد ھدفھايی روشن انتخاب کرد . محور می کنند –که روشنفکران دينی يا روشنفکران عرفی ِ ترجمه 

  .تا بتوان زبانی روشن وناآلوده و متناسب با نيازھا پروراند

و ديگر آسان نمی توان با چند نوشته و چند بی اعتبار گشت  57روشنفکری در ايران با انقالب 
روشنفکران دينی ھم که مانند اصالح طلبان کاری . دوپھلوگويی اعتباری به آن بازگرداند

روزگار می گذرانند » بازنويسی«ندارند  از روی دست عرفی مسلکان بحران زده با » رونويسی«جز
با اين حال بايد . راه رستگاری گام برداشتو از ياد می برند که به مدد سرمشق آشفته نمی توان در 

واقع بينانه به تحولی که در جامعه ی ايران رخ می دھد درست نگريست و اين تحول را درست 
نسلی جوان وارد صحنه ی اجتماع شده است که سخت به منافع خود دلبسته است و چيزی جز . سنجيد

را به روی خود بسته می بيند به ايران گرايی اين نسل که راه جھان خارج . کسب منافع در نظر ندارد
اگر . فزاينده ميل می کند و آگاھانه کسب منافع  را در پرتو کشوری به نام ايران ممکن می داند

بورژوايی در اروپا در پی سودجويی به ناسيوناليسم روآورد، در ايران يک نسل منفعت خود را برابر 
بی تردی به نوعی دلبندی منجر می شود که می توان آن را  اين وضع پيچيده. می گيرد با حفظ ايران

مليون در ايران تاحال از راه انديشه به ابراز عالقه می . تحولی تازه در زمينه ی ملی گرايی ناميد
پرداختند اما حاال اسباب مادی برای ايران دوستی يک نسل فراھم آمده است و از اين راه نيز نوعی 

ت شده است که ھنوز نتوانسته است زمينه ھای الزم فکری يا به اعتباری خاص از ملی گرايی تقوي
  .يک فکر مدون و منسجم را به دست آورد

اين نسل بخشی از انديشه ی رفتاری خود را از راه تجربه کسب می کند و در جست و جوی انديشه 
ی ايران در اين وظيفه ی روشنفکر. ھای ھدايت کننده ی ملی به ھرجا که بتواند دست می اندازد

. مرحله ياری رساندن فکری به نسلی است که به ھر حال آينده ی اين کشور را در دست خواھد گرفت
البته ھرکس که خود را روشنفکر بداند،  می تواند به دلخواه خود رفتار کند و به ھر شکلی که می 
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اجتماعی را ھدف خود می  سخن کنونی متوجه کسان يا روشنفکرانی است که انديشه ی. پسندد بينديشد
  .دانند و به فرھنگ و تمدن ايران و بقای آن پايبندند

با توجه . ايران به اين اعتبار اکنون در آستانه ی موجی تازه از ملی گرايی يا ملی انديشی قرار دارد
 به آن که سنت ملييون ايرانی عرفی انديشی بوده است، موج جديد نيز بر ھمين سنت تکيه خواھد زد و

يکی کسانی که با دين ضديت دارند و به ويژه دين : صفوف خود را از دو گروه متمايز خواھد کرد
اسالم شيعی را موجب عقب ماندگی می دانند و دو ديگر از کسانی که در دين پروری افراط می کنند 

بال و دين را در حکومت می خواھند يا به بيانی تازه تر حضور نرم آن را در عرصه ی عمومی دن
ملی انديشان با صراحت خواستار جدايی دين از دولت به معنای وسيع کلمه اند و به ھيچ رو . می کنند

ازنظرآنان ھر دينداری حق دارد آزادنه راه سياسی خود .نمی گذارند دين آلوده به سياستھای روزشود
ھمين سان ھيچ کس نيز به . را شخصا ً برگزيند بی آن که حق داشته باشد آن را به ديگران تحميل کند

اين تفسير جامع از . در حوزه ی قدرت حق نخواھد داشت کسی را از دينخواھی بازدارد يا منع کند
عرفی انديشی مبنای حقوقی و سياسی بسياری از کردارھای حکومت آينده ی ملی در ايران خواھد 

  .اما روشنفکری ملی تازه کارش به ھمين حد ختم نمی شود. بود

ملی اکنون رسالتی دارد که درونه ی آن از اھميت دورانسازی برخوردار است و آن اين روشنفکری 
اول آنکه تفسيری . اين رويکرد دوسو دارد. که می کوشد رويکردی تازه  به تاريخ ايران بپروراند

اين تفسير . سياسی از تاريخ معاصر ايران به معنای تاريخ يکصدساله ی اخير تدوين کند –فرھنگی 
به . ه مبتنی بر نگرشی جديد است و می کوشد رويدادھای اين دوران  را به ھم پيوسته توضيح دھدتاز

تدوين اين تاريخ . بيان ديگر گامی نوبرداشته می شود در مسير تدوين تاريخ ملی کشور کنونی ايران
، و اھميت خاص دارد زيرا مبنای عمل نسل جديد و نگرش ايرانيان کنونی به کشور و تمدن خود

  .ھمچنين به جھان می شود

دوم آنکه اين تفسير تازه از تاريخ معاصر ايران ھمراه می شود با تفسير گسترده و جامع از کل تاريخ 
اين تاريخ تمدن ايرانی محور اصلی روابط ما با پاره ھای گسسته و . ايران که صبغه ای تمدنی دارد
نگرش جديدی به بار می نشاند که نگاه تمدنی نام  اين منظر تمدنی ،. جدا از ايران کنونی خواھد بود

در پرتو اين نگاه تمدنی است که می توان روابط تازه ای را در مقياس منطقه ای پی ريخت و . دارد
اين نگاه تمدنی با دو نگرشی که می خواھند . ارتباطات نوينی را درمقيا س جھانی طراحی کرد

است گسترش ايدئولوژی شيعی را البالی آن بپوشانند فاصله سودجويی ناسيوناليستی دنبال کنند يا سي
  . می گيرد و مرزھای خود را با آن دو مشخص می کند

عده ای در اين چند سال اخير که فکر حوزه ی تمدن ايرانی مطرح شده است با کپی برداری ناشيانه 
اين مردمان . نطقه بزند،جوھر اين انديشه را می گردانند و می گويند ايران بايد حرف اول را در م

از سلطنت طلبان گرفته تا پان ايرانيستھای گونه گون و حتی اسالم : طيف وسيعی را تشکيل می دھند
  .گرايان جاه طلب و بلند پرواز که ترويج شيعيگری را در ذھن می پرورانند و آرزو می کنند

ين اجزا می توانند کشورھای ا. نگاه تمدنی در اصل  ھمه ی اجزای تمدن ايرانی را برابر می داند
ھمه دارای حقوق . تشکييل دھنده ی تمدن ايرانی باشند و می توانند فرقه ھا و اقوام مختلف باشند

نگاه تمدنی درپی آن است که تمدن ايرانی در يک . برابرند و ھيچ بخشی رجحان ندارد بر ديگری
بنابراين امکان دارد که در . ديگریمجموعه ی به ھم پيوسته و برابر احياء شود نه چيرگی يکی بر 

يک بار ممکن است . را بزند» حرف اول « ھر مقطع ھر يک از اين پاره ھا بتواند به اصطالح
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از سوی ديگر ممکن است . افغانستان نقشی مھم به دست بگيرد و يکبار تاجيکستان و به ھمين ترتيب
سنيان يا يکبار اسماعيليان يا فرق  يکبار شيعيان مقام فکری و فرھنگی مھمی کسب کنند و يکبار

ايران کنونی را پاره ی . نگاه تمدنی در ضمن در اساس با افراطيگری ملی يا دينی توافق ندارد. ديگر
و از اين گذشته جريان احيای تمدنی را جريانی طوالنی و اقناعی . تن تمدن ايرانی می داند نه بيشتر

در اساس در نگاه تمدنی و . اره ھای يک تمدن شکل می گيردمی داند که بنا به توافق ميان بخشھا و پ
جود اجزای مختلف ملی به سود بازسازی تمدنی است و ھرگونه ادغام اين واحدھا در يک بدنه را 

اين پاره ھای ملی تضمين کننده ی بقای تمدن ايرانی  و نگاھدارنده ی دموکراسی . زيانبار می داند
ستبداد شکل بگيرد می توان به گوشه ای ديگر که امکاناتی دارد پناه اگر در گوشه ای ا. خواھند بود

تنھا . اگر بتوان اصطالحی مناسب در اين مورد به کار برد، ھمانا اصل وحدت در تنوع است. برد
کسانی که . بدين طريق می توان تمدنی شکوفا را بازسازی کرد و سھمی در پيشرفت بشری داشت

ی کنونی ايران در منطقه تبديل می کنند بی ترديد زيانھای بسيار به اين انديشه ی تمدنی را به برتر
فکر وارد می سازند و کسانی که در پرتو فکر تمدنی نا گفته غلبه ی شيعيان را در منطقه يا حتی 

  .نيرومندی شيعيان را نسبت به اديان ديگر پی می گيرند، سرانجام فکر تمدنی را نابود می سازند

بر طبيعت خود انديشه ای است عرفی چون که دين را امری فرھنگی در نظر می گيرد  فکر تمدنی بنا
يعنی دينخواھی را امری خصوصی تلقی . و ھمه ی اديان موجود در تمدن ايرانی را برابر می داند

اگر روشنفکر دينی ادعا کند که دين متعلق به عرصه ی خصوصی است در اين صورت . می کند
در ضمن سخن تازه . د را ترک گفته و ديگر روشنفکر دينی محسوب نمی شودخاستگاه نخستين خو

مدتھا و سالھا پيش از اين روشنفکری دينی چنين سخنی گفته و پرورانده شده . ای برزبان نرانده است 
تازه روشنفکران عرفی در ايران اين سخن را مدتھا پيش بر زبان رانده . است آن ھم در تمدنی ديگر

ه روشنفکر دينی خود را ديندار جلوه گر می سازد تغييری در اين داوری به وجود نمی اين ک. اند
آورد زيرا وقتی دين امری خصوصی محسوب شد در اين صورت ممکن است کسی ديندار باشد و 

اگر روشنفکری دينی بتواند در زمينه ی وضع خود که ديندار است و در . شخصی ديگر ديندار نباشد
متعلق به عرصه ی خصوصی می داند سخنی تازه بر زبان بياورد که از آن  عين حال دين را

دينداری خصوصی  –موقعيتی يا جايگاه جديدی استنباط شود در اين حالت در گسترش فکر عرفی 
بايد . در غير اين حالت فقط رونويسی کرده است با اندکی  عقب ماندگی . سھم گرفته است

وشنفکری تبيين کند نه آنکه حرف روشنفکری عرفی را بگيرد و به بتواندجايگاه دين را در پرتو ر
  .عنوان حرفی تازه بگويد چون خود را ديندار می داند

اما اگر روشنفکری دينی بگويد  دين نمی تواند يا نبايد غير سياسی باشد و به ھمين خاطر بايد در 
ذارد در اين صورت دور عرصه ی عمومی حضور ملموس خود را به شکل دمکراتيک  به نمايش بگ

بزرگی زده و در نھايت به ھمان جايگاھی برمی گردد که دين را متعلق به عرصه ی خصوصی می 
کسانی که حضور دين را در عرصه عمومی طلب می کنند بايد روشن کنند که آيا خقوق برابر . داند

در نظر می گيرند در  برای ھمه ی شھروندان قائل ھستند؟  اگر حقوق برابر برای ھمه ی شھروندان
يعنی ممکن است بر . اين صورت حضور دين در عرصه ی عمومی وضعيت ناپايدار خواھد داشت

اثر کسب اکثريت، دينداران دين را وارد عرصه ی عمومی بکنند و به ھنگامی که اکثريت را از دست 
نظورشان از عرصه ی البته اصوال ً بايد بگويند م. بدھند  در عمل حضور دين نيز منتفی خواھد شد

عمومی چيست؟ اگر حضور دين را در جامعه می خواھند در اين صورت سخن تازه ای نگفته اند و 
حضور دين در جامعه در صورت قبول اصل برابری شھروندان به دينداران . معضلی را نگشوده اند
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اگر می خواھند  .و غيردينداران حق برابر اعطاء می کند و در نھايت يعنی دين امری است خصوصی
بگويند که اينان تضمين می خواھند که بتوانند به گونه ای علنی دين خود را به نمايش بگذارند و تبليغ 

باز برمی گردند به حوزه ی . کنند، در اين صورت بايد اين اصل را حق ھمه ی شھروندان بدانند
به بحث بگذارند آن وقت  اگر اين امر را به شکل دموکراتيک. خصوصی يعنی جدايی دين از دولت

وارد عرصه ای می شوند که حضور دين را وابسته می کند به اکثريتی که در ھر مقطع ايجاد شده 
اما اگر اصل عرفی آزادی مذھب را . است و اين استدالل به آسانی می تواند به زيانشان تمام شود

توانند آزادانه به تبليغ مذھبشان  بپذيرند و قانون اساسی اين اصل را تضمين کند در اين صورت ھم می
برای بقای ھر حکومتی . بپردازند و ھم آن که اجازه دھند ديگران آزادانه مذھب خود را پی بگيرند

يعنی ھر نظام سياسی پايداری بايد اصولی را در جامعه پی گرفت که در معرض تحوالت روزمره 
ندارد که بتواند جای روشنفکر عرفی را  به ھرحال می بينيم روشنفکری دينی حرفی و سخنی. نباشند

بگيرد و تازه اگر ادعا کند که می خواھد مدرنيته را بومی کند در اين صورت ھم دنبال تطبيق دادن 
خود است با وضع جديد و با سخنی که روشنفکران عرفی سالھاست بر سر آن با ھم  گفتگو و جدل 

  .می کنند

به قول معروف فعال ً دور، دور ھمين روشنفکران دينی و البته ما در شرايطی به سر می بريم که 
در خارج کشور ايرانيانی نشسته اند که دنبال رونق بخشيدن حضور . اصالح طلبان حکومتی است

اينان بيشتر از ھر گروه ديگری گمراھی اروپاييان و . خود در موسسات تحقيقاتی و دانشگاھی اند
اين ايرانيان برای حفظ موقعيت و . ت نادرست توليد کرده اندآمريکاييان را دامن زده اند و اطالعا

جايگاه خود در کشورھای محل اقامتشان خود را دانای کل جلوه گر می سازند و به مقامات محل 
اينان روزنامه ھای ايران  . اقامت خود وانمود می کنند که اوضای ايران را بھتر از ديگران می دانند

و شايعاتی را ازاين و آن می شنوند  و سپس دست به تحليل و نتيجه گيری  را در اينترنت می خوانند
ياد می گيرند و مثال ً می گويند فالنی با فالنی قرابت دارد و » علم الرجال«اينان اندکی ھم . می زنند

يا مثال ً می گويند سپاه بدنه ای دارد که خواستار سالمت . براين اساس می شوند عالم مسائل ايران
ھمين تحليل را در ارتباط با اصالح طلبان به کار . ضاع است و بدنه ای ھم دارد که فساد می کنداو

بعد راه افتادند دنبال روشنفکران . بستند و در نھايت آمريکاييان و اروپاييان را به گمراھی کشاندند
» رھبر پنھانی« دينی و از آنان بت سازی کردند و به اين جا و آنجا بردند و حتی بر اثر عنايت

اسالم » رفرم بزرگ«بورسھای ھاروارد مدتی در آنجا فرمايشات کردند به اين تصور که اينان دارند 
به اين » مانيفست جمھوريخواھی«حاال ھم يکی از اين حضرات افتاده دنبال .را به ثمر می نشانند

دوست افتادند دنبال خاتمی و اين ايرانيان حرفه . خيال که  می تواند حرکتی در ايران به راه بيندازد
غافل از اين که . چنان غلوی راجع به او کردند که کااليی غير واقعی از او به غربيان فروختند

اصالح طلبان و روشنفکران دينی از ھر فرصتی بھره می گيرند و نيک آگاھند که سودشان در بقای 
باز می توانند از راه رانت خواری  ھمين حکومت نھفته است و اگر ھم اندکی به باز ی گرفته نشوند

که سابقه ی سياسی ھم داشته » تجاری انديش«برخی از اين ايرانيان . به امتيازات بسيار دست بيابند
اند مانند بسياری از سازمانھای سياسی خارج از کشور دنبال اصالح طلبان راه افتادند چون می 

که خود نتوانسته اند به انجام برسانند از ديگران  خواستند بر ناتوانی خود سرپوش بگذارند و کاری را
به اين اميد که اصالح طلبان می توانند حکومت کنونی را بلرزانند تا حد انحالل خود پيش . بطلبند

معلوم نبود پس . رفتند و برخی نيز آشکارا می گفتند اگر خاتمی سرباز بخواھد حاضر به خدمت ھستند
و به وطن باز نمی گردند؟ پس از خاتمی به اعتصاب غذای گنجی  چرا از خارج کشور دل نمی کنند

در آلمان ھمين قبيل از ايرانيان حزب بخت . او از انديشيدن بازماندند» مانيفست«دل بستند  و به اميد 
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برگشته ی سبزھا را به بيراھه کشاندند و در آمريکا ھمين کار را عده ای در واشنگتن و نيويورک و 
  .ورد دنبال کرده اند و می کنندراتگرزو استانف

اين ايرانيان تاجر مسلک ضمن آن که کاالی روشنفکری دينی و اصالح طلبی اسالمی را به غربيان 
به خصوص آمريکاييان و آلمانيان می فروشند ، خود را نيز به صورت کاال به جمھوری اسالمی 

د که اگر مغزھای فراری به ايران مدام از فرار مغزھا دم می زنند و مدعی می شون. عرضه می کنند
البته نمی گويند که می خواھند در کنار شغل و تابعيت . برگردند ، کشور چنين و چنان خواھد شد

کنونی شان امتيازاتی اضافه بگيرند؛ و البته باز ھم نمی گويند که بزرگترين فرار مغزھا در داخل 
ی می کنند در تحليھای اين حضرات سخت مھم شمار اندکی که در خارج زندگ. ايران تحقق ياقته است

اند اما اين واقعيت را که نسلی از کارشناسان و متفکران و پژوھشگران در عرصه ی داخل کشور 
پديده . کنار گذاشته شده اند و برزگترين فرار مغزھا در داخل ايران شکل گرفته است،ناديده می گيرند

  .تا در تاريخ ايرانی فرار مغزھا در داخل پديده ای است بی ھم

اگر بخواھيم مفھوم و معنای روشنفکری را در يک چارچوب عام و متعارف به کار بگيريم می توانيم 
بگوييم که روشنفکری ملی نوين ايران به جامعيت انديشه توجه می کند نه به منافع اين يا آن گروه ؛ 

اساس . می کند نه در خارج راھجويی برای حل معضالت کنونی ايران را در داخل ايران جستجو
تفکر دوزيستی را به سود ايران نمی داند و نمی خواھد بر اثر يک تحول به ھرحال اجتناب 

  .ناپذيرسرنوشت ايران به دست دوزيستان بيفتد

تمدنی است که اکنون در برابر تحولی دورانساز قرار  –اين روشنفکری نوين ھمانا روشنفکری ملی 
کلھای رو شنفکری،خواه چپ يا دينی يا روشنفکرِی ملی سنتی بايد بتواند از دارد و بر خالف ديگر ش

تنھا ھمين روشنفکری ملی است که می تواند اين خصلت . خود درگذرد و حتی به نفی خود ميل کند
. ديالکتيکی را از خود بروز دھد و اسباب گذار از خود به سوی روشنفکری تمدنی را فراھم بياورد

ر توانايی عظيم و ارزشمندی است که فقط روشنفکری ملی می تواند از خود به نمايش اين گذار بيانگ
به بيان ديگر حاال بايد بسياری از مفاھيم رايج را کنار بزند و مفاھيمی تازه وارد عرصه ی . بگذارد

وه از اين گذشته بايد بسياری از مفاھيم را از نو پرداخت کند و با جل. تفکر و فرھنگ و سياست کند
  .ای نو به پھنه ی انديشه و کارزار بکشاند

در فرصتھای مختلف به آن توجه داده ام و . اينھا تنھا گوشه ھايی از انديشه ی روشنفکری ملی است
البته در آينده نيز توجه خواھم داد و اين خصوصيات را ھر گاه که فرصتی به دست آورم به تفصيل 

  .خواھم شکافت

  

   1386مرداد 31پايان 
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  :ميزگرد
با شرکت چنگيز پھلوان، عمويی،ابراھيم يزدی   -روشنفکری در ايران 

  مجله ايران مھر/1386مرداد16
  
  

   حاتمی
 روشنفکران ما در اين مدت بدست آوردن سال از انقالب مشروطه می گذرد، بزرگترين ھدف 101

 .بيشتر از ھدفھايمان فاصله گرفته ايم آزادی ،دموکراسی وعدالت اجتماعی بوده است ولی در عمل
ون دادند و نخستين قان سال پيش نخستين انقالب آزاديخواھانه خاورزمين را انجام 101 ايرانيان در

دوران انقالب مشروطه با اينکه روشنفکران از نظر شمار خيلی کم بودند  در .اساسی را بدست آوردند
برای کشور  عمل لياقت و توانايی زيادی از خود نشان دادند وموفقيتھای چشمگيری ولی در ميدان

نمودن  وادارآوردند از جمله در درون کشور با بسيج و رھبری توده ھای مردم از يک طرف و  بدست
اساسی را که  خردمندانه حکومت به عقب نشينی انقالب مشروطه را به پيروزی رساندند ،سپس قانون

وبعد رو در روی   رساندند نشان از سازشی ھوشمندانه بين حکومت و روشنفکران داشت به تصويب
 . گرفتند نيروھای روسيه قرار

برخاستند، بعد با انگلستان ونيروھای محمد علی شاه لياخوف عليه انقالب مشروطه به مقابله  باکودتای
 بعد از جنگ جھانی اول می بينيم که پس از فروپاشی. درتمام اين برخوردھا  پيروز شدند .در گير شدند

روسيه که به عنوان بزرگترين حامی دولت قاجاری ايران سربرآورده بود، انگلستان می خواست 
در مقابل اين جريان ھم ايستادند که در  نيروھای روشنفکری. ندرا بر ايران تحميل ک 1919 قرارداد

خواستند قرارداد  1299 کودتای انگليسی ھا به نوعی ديگر، با. نتيجه اين قرارداد با شکست مواجه شد
سيد ضياء با شکست روبرو .  نيروھای روشنفکری در مقابل انگلستان ايستادند را اجرا کنند که باز ھم

روشنفکری  رضا شاه در اوايل تصميم گرفت با نيروھای. يران کابينه ی سياه نام گرفتا شد و درتاريخ
انقالب مشروطه ، از جمله توسعه  کنار بيايد وبعد از اينکه برقدرت  سوارشد  ديديم که بعضی ازاصول

اين دوران  در. اقتصادی،را در عمل به اجرا درآورد و انجام داد ولی توسعه سياسی را مانع شد
ھدفشان آزادی  يروھای روشنفکری ايران يک خواست داشتند وخواستشان ھم ملی بود؛ ھمه ی ن

 وارد دوره ی  وبرابری وباالبردن قدرت ايران بود که موفق ھم شدند ؛در مرحله دوم روشنفکری ما
داشت و  در اين مرحله حمله به ايران بدبختی  به ھمراه آورد ولی يک حسن. می شود  1320  ـ1332

تنھا  اينجا ديگر. آن اين بود که به دليل رقابت  قدرتھای جھانی يک نوع  فضای آزاد سياسی بوجود آمد 
نيروھای سياسی ملی در صحنه نبودند، نيروھای جنبش چپ ھم وارد صحنه ی سياسی ايران شدند 

توده ھم در مورد حزب . بزرگترين سازمان روشنفکری ايران شده بود 20 توده در سالھای دھه وحزب
رقابتھای  ولی در عرصه ی اساسنامه اش مراجعه کنيم يک حزب علی الظاھر ملی می نمود اگربه

خارجی که شوروی از ايران واگذاری نفت شمال را می خواست، اين حزب از اين سياست حمايت می 
که ارتش  با آن. البته ملت ايران در مقابل واگذاری چنين امتيازی به روسيه ی شوروی ايستاد. کرد
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سرخ در ايران حضور داشت، نيروی گسترده ی روشنفکری در صحنه سياسی مقاومت به خرج داد و 
  .شمال را به روسھا نداديم ما نفت

روشنفکری ملی آذربايجان را از دست استالين در آوردند؛ و در مرحله ی سوم مصدق  ھمين نيروھای
ـ استقالل سياسی ، 1: :بزرگ را دنبال می کرد ھدفدو  بزرگ خود يعنی ملی کردن صنعت نفت با کار

 .ايران ـ نھادينه کردن آزادی در2 
مرداد و در آن مقطع نيروھای  28 با کودتای. مرحله قدرتھای بيگانه با مصدق مخلفت کردند دراين

ازدرون نيروھای ملی، جنبش روشنفکری مذھبی  50 در دھه .شدند مصدق از صحنه ی ايران خارج
عنی گروھی از اين نيروھا به عنوان پيش قراول و به عنوان نيروھای جنبش مذھبی در شد ي متولد
نمونه ی مھندس بازرگان را داريم که بيشتر ازدرون نيروھای ملی شکل گرفت ودکتر علی  .آمدند

که نقش اصلی در دست نيروھای  57 در انقالب. حالت ايدئولوژيک به مذھب داد شريعتی که يک
با اينکه دوران کوتاھی رھبری در دستشان بود، ی   50 روشنفکری مذھبی دھه وھایمذھبی بود نير

امروز نيروھای روشنفکری ما در صحنه ھستند و خواستھايشان . صحنه خارج شدند ولی خيلی زود از
 .ھستند توجه به فروپاشی وشکست شوروی نيروھای بيشتری امروز دنبال منافع ملی ملی است ؛ با
 چرا نيروھای روشنفکری ما در انقالب مشرطه با اينکه: ش در برابرمان قرار می گيردنخست اين پرس

 .تعدادشان اندک بود توانمند ظاھر شدند ؟ آقای دکتر پھلوان
  
 

  :پھلوان
مثل . نخست بگويم مفاھيمی که ما امروز به کار می بريم در طول زمان دستخوش تغييرات بوده اند

درست است که ما مفھومی را در دوره ھای مختلف در ارتباط با . ملی مفھوم روشنفکری، مثل مفھوم 
پديده ھای گوناگون به کار می بريم و آنھا را زير چتر ھمين مفھوم وحدت می بخشيم اما اين امر 

يا اين . الزاما ً ھمواره به اين معنا نيست که اين پديده ھای مختلف ھمه دارای طبيعتی واحد بوده اند
فقط بايد مراقب باشيم که براثر اين شيوه ی استعمال . ولت دست به چنين کاری می زنيمحال برای سھ

که معمول ھم شده است زياد به خطانرويم و بتوانيم در ضمن خصوصيات مستقل ھر پديده را در ھر 
  .دوره نيز باز بشناسيم

ريم که در آن ھنگام نکته ی ديگر اين که وقتی می گوييم انقالب مشروطيت ، خوب است به ياد بياو
آسيا ھنوز نخستين گامھای . در کشورھای آسيايی پديده ای به اين عظمت و وسعت به چشم نمی خورد

در ھمين . بيداری را بر می بردارد که ايران جھشی چشمگير را می آزمايد و به انجام می رساند
بزرگ در روسيه  نخست شکست يک جنبش اجتماعی. دوران دو رويداد مھم را می توان برشمرد

معروف شده است و ديگر شکست ھمين روسيه به دست يک قدرت آسيايی  1905است که به انقالب 
در ضمن فراموش نکنيم که ھمين روسيه . يعنی ژاپن است که اين ھم پديده ای يکه به شمار می رود

ھنگامی به  انقالب مشروطيت با توجه به ھمين نکته . حامی سرسخت نظام پادشاھی قاجاری است 
پيروزی می رسد که استبداد در مقياس گسترده بر پايه ھايی لرزان قرار دارد و حتی حامی نظام 

  .استبدادی ايران در ھمسايگی نيز از تداوم خود اطمينان ندارد

در مقطع انقالب مشروطيت يعنی پيش از آن، در ھمان ھنگام . و اما روشنفکران و انقالب مشوطيت
درست است که ھمه ی آنھا را نمی توان . ايران بستر مجموعه ای از انديشه ھاستو درست پس ازآن 

يک کاسه کرد که ضرورتی ھم ندارد اما مھم است بدانيم که کل توان فکری جامعه فوران کرده بود و 
در زمينه ی ترجمه، در عرصه . در زمينه ھای متنوع اجتماعی کوششھا و فعاليتھايی بروز می کرد

انقالب فقط مظھر تحقق . در عرصه حکومتداری تمام جامعه در معرض تحول قرار داشت ی تأليف و
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به راستی معلوم بود که ديگر نمی توان جامعه را به سبک سابق اداره . ھمه ی اين تحوالت بود
. مھمترين دستاور اين انقالب ھمان قانون اساسی آن بود.انقالب در چنين مقطعی به وقوع پيوست.کرد

درقانون اساسی .انون اساسی و البته متمم آن که دربرگيرنده ی جوھر دموکراتيک اين قانون بوديعنی ق
مردم می خواستند سران قاجار را که پولھای مملکت را صرف سفرھا و عياشيھا می کردند مھار کنند 

آن آمد فکر  و نظامنامه ای برای اداره ی مجلس نمايندگان خود داشته باشند اما جنبشھايی که به دنبال
مرجعيت  57دموکراتيک را به کرسی نشاند و ايران را صاحب يک قانون اساس کرد که تا انقالب 

اينھا ھمه دستآوردھای نيروھايی بود . داشت و انديشه ھای اساسی آن نيز در قانون بعدی انعکاس يافت
ساالری مصدر امور بودند ناميده می شدند و البته کسانی که در ديوان» منورالفکر«که در آن روزگار 

از خصوصيات انقالب مشروطيت تقويت شگفت آور انديشه ی . زيرا مشکالت را لمس می کردند
يعنی کسی که فکر روشن دارد  يعنی به بيان ديگر روشن » منورالفکر«. ايران و ايرانخواھی بود

ب مشروطيت پديده ھايی انقال. انديشی، يعنی ھمان چيزی که جامعه ی ايران امروز بدان نيازمنداست
را به ھمراه خود آورد و دستاورد موقعيتھايی بود که در مجموع به اين انقالب مرجعيت بخشيد و 

در اين انقالب با استقرار قانون انديشه ی . ھنوز که ھنوز است انقالب مرجع ايران به شمار می رود
نديشه ی عرفی قرار گرفت که عرفی تقويت گشت و انديشه ی شرعی برای نخستين بار در برابر ا

ھمان مرجعيت قانون است يعنی قانون موضوعه که حاصل توافق جمع است يعنی خرد جمعی که در 
  .بستر زمان تغيير می يابد در برابر انديشه ی شرعی که خصلتی ابدی برای خود در نظر می گيرد

ع ايران را به راھی تازه نام گرفتند در مجمو» منورالفکران«آن کسانی که در انقالب مشروطيت 
اما کسانی که در . اينان در آن ھنگام در جامعه اعتبار داشتند. انداختند و در مسيری نو به پيش راندند

ما . روشنفکر خطاب می شدند کسانی گشتند که اعتبار شان را نزد مردم از دست دادند  57انقالب 
را نقد می کنيم و از  57وشنفکران انقالب ھنوز به فکر مشروطه خواھان ارجاع می دھيم اما فکر ر

  . آن در می گذريم

از طرف ديگر شما يک تقسيم بندی تاريخی،نه موضوعی، را برای پرداختن به موضوع روشنفکری 
  .به ميان کشديد، به ھمين لحاظ در ھمين جا به ھمين چند نکته ی مقدماتی اکتفا می کنم

 

 آقای دکتر يزدی نظر شما چيست؟ :حاتمی
  :زدی ي

 بيستم مشروطه نه تنھا اولين انقالب در شرق بود بلکه نخستين انقالب در قرن بيستم بود ، قرن انقالب
اين قرن صورت گرفته است؛ ھم انقالب مشروطه  را قرن مردم ناميده اند وتمام انقالب ھاي بزرگ در

بعد . بوده است بيستم انقالب قرنآخرين  57 بوده وھم انقالب ايران دربھمن بيستم اولين انقالب در قرن
پايان رسيد واز اين نظر روشنفکران ايران در انقالب مشروطه پيش  از اين ديگردوران انقالب ھا به

وروشنفکران به نفع روشنفکران نبود ومانند  ولی تعادل بين نيروھای استبدادی .گام وخط دھنده بودند 
مشروطه نبودند به ھمين علت در بعضی جاھا مجبور  غالب وتعيين كننده در انقالب ھای ديگر نيروی
رضا  بگيرند ولی در اين مورد که چرا انقالب مشروطه از درون به استبداد شدند برای اينکه حداقل را

اقتصادی بود  دوره رضاخان دوره تغييرات. خانی منجر شد؟ داليل زياد ومحکم جامعه شناختی دارد
حضور ملت انجام  ملت را بدون - اخان می خواست ساختن دولت رض. ولی دوره توسعه اقتصادی نبود

روشنفکران با اينکه موفق بودند وعمل کردند وبتوانند  دھد واين يك مشكل بود در انقالب مشروطه
ويک سری امتيازات به مستبدين بدھند  محدوديتی برای پادشاه ايجاد کنند ، قانون را دو پھلو بنويسند
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و يک سری قانون ھا را دو پھلو نوشتند که شاه می توانست سوء استفاده کند وگرنه پيروز نمی شدند 
يك نقص اساسی در . دچار يک سری مشكالت اساسی بشود  ھمين امر موجب شد که بعدھا مشروطه

که اوج آن در دوره مصدق بود که يک کميسيون مستقل  ساختار قانون اساسی مشروطه وجود داشت
در انقالب اسالمی  که ما. را تبيين کنند  48 و سنا معين شدند  که اصلمركب از مجلس شورای ملی 

وغير مذھبی و  ملی ،ولی تعادل به  ايران نيز با ھمين مشکل روبرو شديم ، ھمه نيروھا بودند، مذھبی
اين سؤال شما که چرا مشروطه به اھداف  در مورد. آن معنا نبود که يک نيرو بتواند تا آخر خط برود

در آن مقطع ده ميليون .اجتماعی ايران وجمعيت شناسی  يد؟ به يک دليل برمی گردد به ساختارخود نرس
بايد با . وتعداد با سوادھا خيلی کم بود  عشاير شھرنشين ھا بودند %20 روستائي ، %80 جمعيت داشتيم

با توجه به  ھمان حد بود توقعات ما از انقالب مشروطه نيز در 20 توجه به اينکه اولين انقالب قرن
بيش   ...،دموکراتيک، جمعيتی و در دوران مشروطه زمينه ھای سياسی. شرايط موجود آن زمان باشد

قانون اساسی مشروطه اگر چه از لحاظ ساختارحقوقي  نکته حائز اھميت اين است که. از اين مھيا نبود 
پادشاه بود و روابط سياسي  مشکل اساسی ساختار حقيقی يعني رفتار حاكم اصلي يا ايراداتی داشت ولی

تنھا در . قانون اساسی تبعيت کند و نيروھاي مردمي طوری نبودند که پادشاه را مجبور کنند که از ھمان
توانست به پادشاه ديکته کند ، بطوری که پادشاه  دوره مصدق بود که نيروی ملی آنقدر قوی بود که می

ی به رغم تمام اختالفات ومشکالت ضربه بزند آخر مل از نظر موازنه داخلی سياسی نتوانست به جنبش
 .خارجی وکودتاي نظامي ضربه بزند سرھم مجبور شد از طريق دخالت

 : حاتمی
مشروطه با توجه به کمبود ھا توانائيھايی ھم داشته؛ آقای عمويی نظر شما در مورد نقش  انقالب

آنھا چه توانائيھا يی داشتند . چيست شد 20 دوره مشروطه که منجربه اولين انقالب قرن روشنفکران در
  آوردند؟ که اين پيروزی را بدست

 :عمويی
. کردند ای که بيان شد تکيه زيادی روی روشنفکران شد يعنی اين روشنفکران بودند که انقالب درمقدمه

توانستند اين انديشه ھای  درست است که روشنفکران راه گشا ھستند وھدايت کننده بودند ولی اگر نمی
روشن کنند اين قضيه را که شرايط موجود چه  کر را در توده ھای مردم بيان کنند ونتوانند برای مردمب

آيا . ھستيم وجايگزين چه ھست، نمی توانستند حرکتی کنند ايراداتی دارد و درصدد تغيير چه چيزی
توده ھای  ؟ آيا ميرزا کوچک خان روشنفکر بود ؟اينھا رھبران ستارخان وباقرخان روشنفکربودند

روشنفکران در انتقال آگاھی ودادن آگاھی . با ستم حاکم بر ايران به پا خاستند مردم بودند که در مقابله
نمی  ارزنده ای داشتند وقابل ستايش ھستند ولی به ياد داشته باشيم که روشنفکران انقالب به مردم نقش

حرکتی را که دارد  ز می کنند و ماھيتکنند آنھا ارائه طريق می دھند ،روشنفکران ماھيت راه را با
مشروطيت شد وپس از آن ؛  تصور من اين است که تعريفی که ازروشنفکران درصدر. آغاز می شود

اينکه انگاردر انتقال نظرات خود  در سلسله مرتب گوناگون حضور موثری از خود نشان دادند به نسبت
   برای مفھوم کردن

در حد  انبوه نيرويی را ھمراه خود بردند برای دگرگونی. فق بودندھايشان به توده ھای مردم مو ايده
قدرت را بوجود  ممکن ،آنجا که نتوانستند نظرات خود را انتقال دھند به مردم به بخشی از نيروھا که

اعالميه حقوق بشر اشاره می  می آورد نا موفق بودند به نظر من بی جھت نيست که در يکی از اصول
تنھا در دوره دکتر مصدق . روشنفکران متھا مبتنی بر اراده آزاد مردم است نهکند که قدرت حکو

ھميشه روشنفکران وجود داشته . برنيروی مردم چرا که دکتر مصدق تکيه کرد. نيروی ملی واقعی بود
ترقی خواھانه خود را منطبق برخواست مردم کند يک  آنجا که روشنفکر توانست انديشه ھای. اند

تصور من اين است که سئوال مطرح شده  . استبداد قرار گيرد بوجود آمد که در مقابلنيروی منسجم 
اگر شرايط ايران را در انقالب مشروطه ودر انقالب بھمن ماه ھم مطالعه  ما.روح جامعه شناختی ندارد 

اول را ماھنوز قدم . سال سابقه ی تاريخی دارد 200ـ300در قياس با اروپا می بينيم که اروپا  می کنيم
داريم اگر  چه انتظاری از آن. آنقدر فراز ونشيب شده که اين جامعه مدنی بوجود آمده. برنداشتيم ھم
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رسد ، ما نياز به يک  انديشه ھای مترقی وخوب ھم به نتيجه نمی. بستر اجتماعی مناسب بوجود نيايد
 .شتيمزمينه دا روند آرام وآگاه وآزاد داريم با کمال تأسف کمتر فرصتی در اين

  
  :حاتمی
مرحله ی دوم از تاريخ ايران می شويم يعنی دوران جنبش مردم پس از واژگونی ديکتاتوری  وارد

آقای پھلوان نقش . مرداد شد 28 که منجر به ملی شدن صنعت نفت وکودتای   1320در  رضاخان
 منفی؟ بود ياچه بود ؟ آيا حرکت روشنفکران در ايران مثبت  1320ـ1332 حرکتھای روشنفکران در

  
 :پھلوان

روشنفکری مشروطيت به نحوی دارای جامعيت بود چنان که انقالب مشروطيت دارای 
به زبان ساده روشنفکران استبداد نمی خواستند، يک مجلس منتخب .چنين جامعيتی بود

يعنی خيلی زود بر نحوه ی نمايندگی صنفی غلبه . می خواستند با شرکت نمايندگان مردم
يعنی کسی نمی گفت . د که ھمان نمايندگی صنفی آغازين ھم دموکراتيک بودکردند ھرچن

در واقع . اگر توچنين و چنان نباشی نمی توانی نماينده شوی چنان که امروز می کنند
درحالی که درست . انقالب مشروطيت برای ھمه ی ايرانيان حق شھروندی قائل شد

وشنفکری و انقالب مشروطيت دارای به اين اعتبار ر. امروز ما از ھمن حق محروميم
مرجعيت ھم ھستند، يعنی ما به ھمان فکر و ھمان سند ارجاع می دھيم فقط آنھا را به 

ھنوز انقالب مرجع ما و تخته ی پرش اصلی . نحوی ديگر می شکافيم و بسط می دھيم
ارجاع نمی دھد  57امروز کسی به انقالب بھمن . فکری ما ھمان انقالب مشروطيت است

با . ، ھمه حتی خود انقالبيان می خواھند از آن درگذرند، حتی بخش بزرگی از روحانيت
در شھريور . ھمه ی ا يرادھايی که به انقالب مشروطيت می گيرند ھنوز مرجعيت دارد

يعنی روشن انديشی جای خود . بيست گسست فکری در ميان روشنفکران رواج می يابد
اين روشنفکری . ای است تا اندازه ای متفاوترا می دھد به روشفنکری که پديده 

. شھريور بيستی خصلتی چپ دارد و مرجعيت خود را در جايی ديگر جستجو می کند
در حالی که در مشروطيت . انقالب پرولتری می شود مرجعيت اين روشنفکری 

ايرانخواھی مبنای اصلی ھمه ی تأمالت است ، در مقطع شھريور بيست انقالب جھانی 
پرش روشنفکری است وکشور مادر انقالب جھانی يعنی روسيه ی بلشويک مرجع تخته 

مارکسيسم ما ھم که نوعی مارکسيسم روسی است از ھمين جا . تأمالت روشنفکری است
بنابراين روشنفکری ما ديگر . وارد می شود نه از اروپای غربی که پيشرفته تر ھم بود

انقالب . اھد جامعه را درھم بريزدنمی خواھد جامعه را اصالح کند بلکه می خو
مشروطيت به معنای اصالح جامعه بود، در حالی که در شھريور بيست درھم ريختن 
. جامعه به بھای ايجاد جامعه ای نو در آغوش انقالب جھانی ھدف روشنفکری است

درست درھمين مقطع رويداد تاريخی بزرگی به دست رھبری بزرگ به نام مصدق به 
ی آيد و فکر ملی را که تضعيف شده بود بازمی گرداند و در برابر انديشه ياری جامعه م

  . ی انحالل طلبی می ايستد



60 
 

 

انقالب خرده بورژواھا . روشنفکری چپ اين دوره می گفت انقالب مشروطيت ناقص بود
يعنی به انقالب مشروطيت و انديشه ھای آن ارج نمی نھاد و . بايد انقالب کامل کرد. بود

نگاه کنيد به . ھمه چيز ما در گذشته بد بود. جامعه را تضعيف می کرددر نتيجه 
تاريخ ما را مسخره می کرد و تاريخ ايران باستان را در حد . روشنفکری چپ اين دوره

يک ھيواليی وجود داشت به نام انقالب پرولتری که می بايد در . تحقير به ياد می آورد
ی پھلوی نفرت داشت دنبال اصالح نبودو حاال  چپ قاجاری که از سلسله. آن ادغام شويم

. شعار نفت شمال و مباحث ديگر در اين دوره گواه اين مدعاست. انحالل می خواست 
کوروش کبير را مسخره می کنند، دين ما را مسخره می کنند و خالصه از جامعه و 
 تاريخ ما به نحوی ياد می شود که برای يک کودک دبستانی و يک نوجوان چيزی

برعکس قھرمانانش می شوند قھرمانان کلخوزھای روسيه يا . افتخارآميز وجود ندارد
با ھمه ی اين معضالت در . رھبران روسيه، در بھترين حالت، قھرمانان رمانھای روسی

اين ايرانخواھی تازه زمينه ھای . اين دوره پايه ھای ايرانخواھی ھم تقويت می شود
  .ند در برابر فکر چپفکری تازه ای ھم به بار می نشا

در حالی که در نظر چپ ھمه چيز ما بی ارزش است در اين دوره روشنفکری ملی به 
روشنفکری چپ حتی آن فضا ی دموکراتيک . مشروطيت و تاريخ ايران ارجاع می دھد 

در بسياری نوشته ھا در اين . ھمه چيز ما ناقص است. می نامد» دموکراسی ناقص«را 
مرداد به  28ضای دموکراتيک جامعه در فاصله ی شھريور بيست تا دوره و پس از آن ف

دکتر جاويد مرحوم که در فرقه ی دموکرات بود و . دموکراسی ناقص تعبير می شود
البته چنين طرز تفکری در .شايد بعد از آن فرقه بريد کتاب کوچکی داشت به ھمين نام
ليون به خصوص مليون چپ ميان ديگر نيروھای چپ ھم وجود داشت و حتی در ميان م

در نتيجه به خصوص روشنفکران و فعاالن چپ به فکر حراست از جامعه و . گرا
می خواستند از راه انقالبی ديگر آن انقالب ناقص و آن . دستاوردھای آن  نبودند

. درروسيه. نمونه ی اين انقالب ھم در کنار گوششان بود. دموکراسی ناقص را کامل کنند
آنقدر از استالين ستايش می شد . ه جانبه که کسی نمی خواست آن را ببينديک استبداد ھم

من . او الگوی ما بود نه رجال ايران. ھمه چيز بود.رھبر کبير بود . که حيرت انگيز بود
درست است که عده ای . البته بگويم که به تقسيم بندی خائن و خادم چندان اعتقادی ندارم

در ھمين حزب توده . عنی نيست که اين امر راتعميم بدھيموابسته بودند اما اين بدان م
بودند عده ای و جوانانی که به ھمين آرمانھای اعالم شده و به ھمين استالين اعتقاد 

ياد دارم روزی که استالين مرد،جوانان حزبی با پيراھن سفيد سر چھارراه قوام . داشتند
ن مستقال ً اين کار را انجام دادند و خودشا. السلطنه راه را بستند و سکوت اعالم کردند

برخی از جوانان حزبی ھم در ايران يا حتی در روسيه به خاطر . البته در مقابل حکومت
پس بايد ديد چه انديشه ھايی در آن روزگار . ھمين چيزھا جان خود را از دست دادند

ی ساخته چه چيز جھان فکری بخش در خور توجھی از جوانان ما را م. حاکم بوده است
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االن در اينجا جای اين چيزھا . است و حتی خود ما را تحت تأثير قرار می داده است
نيست ولی يک بحث جدی راجع به روشنفکری بايد بتواند به جھان انديشه در ھر دوره 

چگونه است که بی اعتنايی به تاريخ و فرھنگ ايران می تواند پايه ای حتی . راه بيابد
ديگران شود؟ مگر در آستانه ی انقالب چنين وضعی به وجود  برای فخر فروختن به

مرحوم مھندس . نيامد؟ اين بار ھم چپ بود و ھم نيروھای مذھبی و روشنفکری مذھبی
من بايد در اين جا بگويم که برای . بارزگان ھمه ی تاريخ ما را ستم شاھی می دانست

ت مانند او چگونه ھمه ی تاريخ مھندس بازرگان احترام قائلم ولی ببينيد مردی ايراندوس
از نيکيھای مھندس بازرگان يکی اين بود که در آن . خود را بدين گونه کم ارزش می کند
و اندکی پس از آن می آمد در تلويزيون و با نقل  57دوره ی ھياھو و ھيجان انقالبی در 

خشونت  حکايتھايی از شدت و وخامت اوضاع می کاست بلکه آن جو ناسالم و آميخته به
يک نفر بود که نايب کانون وکال . آن وقت ھمه او را مسخره می کردند. اندکی تقليل بيابد

مصاحبه می کرد و می گفت ما به دادگاه ھای انقالب انتقاد نداريم ، . بود در آن وقايع 
ببينيدچگونه انديشه ی قانونخواھیِ  . انتقاد ما به اين است که چرا سرعت عمل ندارند

ده در مشروطيت دستخوش تزلزل می شود که حتی وکالی دادگستری چنين سربرآور
البته آن فاجعه . سخن می گويند و تازه کسی ھم از ھمکارانشان آنان را نقد نمی کند

در آن وضعی که چنين بود باالخره يک نفر بود به نام . خودشان را ھم در برگرفت
بعد می گفتند بازرگان سرمايه . د مھندس بارزگان که جامعه را دعوت به آرامش می کر

اين شعارھای ضد بازرگان را چپيھا و . دار ايران و از اين راه به او آسيب می رساندند
بازرگان با آن که از . ھمرزمانشان و البته عده ی خاصی از روحانيون سر می دادند

ه يک روز به او گفتم آقا شما بورسي. ستمشاھی سخن می گفت اما مردی بود منصف
گفتم پس . گفتم بورسيه ی چه کسی و کدام رژيم بوديد؟ گفت رضاشاه. بوديد؟ گفت بله 

ھمه چيز او بد نبود؟خوب اگر چند نفر را به زندان انداحت شمار بيشتری را برای 
  . تحصيل اعزام کرد و تعداد به مراتب بيشتری توانستند در کشور خودشان درس بخوانند

نفی تاريخ ايران می گويند و می نويسند انقالب مشروطه  با اين حال مرتب عده ای با
. ھمه اش شبه مدرنيسم بود. ناقص بود، در دوره ی رضاشاه ما پيشرفت اقتصادی نداشتيم

اين . راه آھن ايران کار انگليسيان بود و بعد ھم دوره ی مصدق دموکراسی ناقص داشتيم
ر ذھنشان يک الگوی کامل وجود د. عده انديشه ی تاريخی نادرستی را دنبال می کنند

دارد که معلوم نيست چيست و بعد مرتب دنبال يک چيز کامل می گردند و جامعه ی خود 
فکر می کنند ھمه چيز . اينان به تحول تدريجی جامعه ارج نمی نھند. را ناديده می گيرند

از  .از طرف ديگر توان و ظرفيت جامعه را در نظرنمی گيرند. آسان به دست می آيد 
حکومت انتظار ھمه چيز را دارند اما خودشان به خود حق می دھند ھرگونه که بخواھند 

درست در زمانی که شاه و مصدق را دست نشانده می دانستند، مراتب . رفتار کنند
وفاداری خود را به ستاد پرولتاريای جھان اعالم می کردند و توقع داشتند که حکومت در 
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. واھم بگويم که انقالب مشروطيت انقالب ناقصی نبودمی خ. برابرشان سکوت کند
مرداد ناقص نبود و در ضمن فقط محدود  28دموکراسی در فاصله ی شھريور بيست تا 

اتفاقا ً در دوره ی دکتر مصدق امکانات بيشتری در اختيار . به دوره ی دکتر مصدق نبود
ستفاده ی احزاب سياسی گذاشته شده بود که ناچار شد برخی از آنھا را به سبب سوء ا

  . تحت اختيار خود درآورد

البته نظام . يک تصور عام ما اين است که نظام حکومتی ھمه چيز را تعيين می کند
سياسی مھم است اما بايد توان و ميزان اثر بخشی آن را درست ارزيابی کرد و از اين 
گذشته ارزش ھر نظام را در ھمان جامعه سنجيد و شکل حکومت را امری مطلق 

در ژاپن شوگانھا داشتند اين کشور را . ال بزنماجازه بدھيد نمونه ی ژاپن را مث. ندانست
فوکوتساوا که . ھرکس پرچم خود مختاری بلند کرده بود. به ورطه ی سقوط می کشاندند

از متفکران برجسته ی ژاپن است و پيش از انقالب مشروطيت ايران آثار مھمش را به 
و می خواست او غرب را می شناخت . چاپ رسانده است به اين موضوع توجه می دھد 

تفکر ی ديالکتيکی . ژاپن تمدن غربی را کسب کند ودر ھمانحال به سنتھايش ھم ارج بنھد
شوگانھا که . می ديد که ژاپن دموکراسی ھم می خواھد برای آن که پيشرفت کند. داشت

فرامانراويان واقعی در مناطق مختلف ژاپن بودند به ظاھر ھمين تنوع را دموکراتيک 
صنعت جديد نيازمند يک اراده ی . ند اما نمی گذاشتند ژاپن پيشرفت کندوانمود می ساخت

اوبا شوگانھا به مخالفت برخاست و سلطنت را عامل وحدت و پيشرفت ژاپن . ملی بود
سلطنت البته با خودش نوعی انسجام به بارآورد که ھمه ی آزاديھا را تحمل نمی . دانست

و به تدريج نيز رو به دموکراسی نھاد  کرد ولی از درون آن پيشرفت ملی سربرکشيد
. ٌخب اين يک برداشت از تاريخ است که متکی به عناصر درونی ھمان تاريخ است.

در حالی که روشنفکری شھريور بيستی که ادامه ھم می يابد . ازبيرون نيامده است
يدان ھرچه دارد از بيرون می گيرد و با تحقير تاريخ خود به م. باتاريخ خود بيگانه است

در درون مذھبی ھا ھم ھمين وضع رخ . اين پديده را نبايد منحصر به چپ بدانيم. می آيد
ايشان البته انديشه . نگاه کنيد به مرحوم شريعتی که با او البته سرتوافق ندارم. می دھد

چيزی . ھايی در خور توجه دارد حداقل از منظر تاريخ انديشه و از منظر تحول فرھنگ
به جنبش الجزيره عالقه داشت، از . يونداند که تا آن موقع سابقه نداشترا به ھم می پ

استادی مارکسيست چون گورويچ بھره برده بود و به دين اسالم شيعی نيز دلبستگی 
شيعه را دوست داشت اما شيعه .از اين مجوعه چيزی برآمد که تبلورآشفتگی بود. داشت

ت کرده بود به نام شيعه ی علوی که يک ساخته ی ذھنی درس. ی صفوی را نفی می کرد
اما حاضر نبود بپذيرد که ھمان صفويه يعنی يک . در پرتو آن می شد ھمه چيز گفت 

سلطنت ايران گرا توانست دين شيعه را ترويج دھد و چون به تاريخ تمدن ايران توجه 
نداشت متوجه نمی شد که ھمين شيعه گرچه ما را در برابر عثمانی تقويت کرد اما 
بسياری از پيوندھای ما را در درون تمدن خودمان سست کرد و ارتباطاتمان را با 
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منظورم اين است که اگر شما . دوردست ترين بخشھای تمدنی مان سخت تضعيف کرد
نتوانيد درست به تاريخ نگاه کنيد عنصر ايدئولوژی را جای واقعيتھای تاريخی می 

اين تأثير پذيری از . مذھبی –لی يا مثالً  ملی نشانيد، خواه چپ باشيد خواه راست، خواه م
اين مارکسيسم در واقع چيزی نبود . مارکسيسم در ايران  در آن ھنگام سخت رواج داشت

انديشه ھای مارکس با لنينينيسم تفاوت دارد اما مع االسف سھم ما شد . جز لنينيسم
حزب را در  لنين، مارکس را در حزب پرولتاريا خالصه کرد و. مارکسيسم روسی

کسی . آنوقت می گويند تحقيقات خوب است. رھبری و رھبری را در وجود يک شخص
با اين حرفھا که مخالفت ندارد ولی اگر شما تحقيق را فی نفسه در نظر بگيريد آن وقت 

مھم آن است که تحقيق ما . خيلی دستگاه ھای اطالعاتی امکانات تحقيقاتی وسيعتری دارند
نگ خودمان بشود نه آنکه با کلی گويی از کنار ھمين تاريخ و متوجه تاريخ و فرھ

  . فرھنگ بگذريم و به آن بی اعتنا باشيم

درست است که . اين که گفته شود روشنفکران نقش اصلی نداشته اند سخن درستی نيست
اگر روشنفکران اغتشاش . مردم تاريخ را می سازند اما نياز به ھدايت و رھبری ھم دارند

البته توده ھا نياز به . بار بياورند در اين صورت مردم را ھم آشفته می کنندذھنی به 
ھنگامی که . رھبری دارند اما اين رھبری ھم مسئول است و نمی تواند مرتب اشتباه کند

قرارداشتيم استادان دانشگاه ھای ما رفتند داشنگاه تھران بست  57در آستانه ی انقالب
آيت هللا خمينی و ديدار ايشان از محل تحصن، دانشگاه را  نشستند و در انتظار لطف آقای

اما آيت هللا خمينی به جای داشگاه تھران که آن را مظھر غربزدگی می . ترک نکردند
اين روشنفکری . دانست رفت به بھشت زھرا که در آن سنت عزاداری سربرآورده بود

بعد که . رشا ن چپی بودندبيشت. در آن وقت نتوانست معنای اين حرکت نمادين را بفھمد
توده ی مردم و حزب توده . بله اين روشنفکری نيست. بتدريج نفی شدند فغانشان برآمد

روشنفکری چپ درآستانه ی انقالب در دو سه جا . در آن ھنگام پشت آيت هللا خمينی بود
سرمايه گذاری می کرد اما منصفانه بايد گفت که زير پرچم تضاد عمده يکسره ھمين 

يعنی چه ؟ يعنی . مت کنونی را می خواست که حاال به ظاھر از آن ناراضی استحکو
حزب توده از چيزی به دفاع برخاست . روشنفکر به جايی پيوست که به آن تعلق نداشت

نزديکترين نيرويی که از مکالھا در کنار آقای خمينی قرار داشت . که از آن او نبود
و حاال در مرز خوديھا و . اشتند به داليل مختلفھمانا نھضت آزادی بود که کنارشان گذ

در واقع می خواھم . نه اين طرف قبولشان دارد نه آن طرف. غير خوديھا قرار گرفته اند
. در آستانه ی انقالب جبھه ی ملی ھم اشتباه کرد. بگويم ھرکس بايد جای خود بايستد

قايان در ھمان موقع گفتم يک روز به يکی از آ. وارد صحنه ای شد که متعلق به او نبود
صحنه ی ما . صحنه ی خيابان در دست چپ است و در دست آخوند. آقا محتاط باشيد 

شما می توانيد در يک تاالر سخنرانی کراوات زده برويد و . تاالرھای سخنرانی است
کافی . صحبت کنيد اما در خيابان نه می توانيد از پس چپ بربياييد ، نه از پس آخوند



64 
 

 

ھيجان حاکم بر . ند دستار خود را بردارد و دور سر بچرخاند و چيزی بگويداست آخو
اين نکته را نھضت آزادی ھم . خيابان شما را در خود فرو خواھد برد و محو خواھيد شد

در حرکت دوم اين نھضت نفی شد چون . متوجه نشد با آن که با آخوند در تماس بود
  .د چيستدموکراسی اسالمی می خواست که معلوم نبو

از مليون به معنای عام صحبت می کنم . نيروھای ملی يک سنت عرفی و سکوالر دارند
اين . نبايد در بحران به جايی رفت که با سنت ھرگروه نمی خواند. نه از گروھی خاص

را می گويم برای آن که نمی خواھم آن طرز تفکری باز رايج شود که ھمه چيز را ناشی 
بايد پذيرفت که . ه ی تقصيرات را به گردن حکومت می اندازداز حکومت می داند و ھم

جامعه به تدريج تحول پيدا می کند و بايد توانست اين داوری را در مقاطع مختلف تاريخ 
معاصر به کاربست و البته بايد توان آن را داشت که استبداد را در ھمه ی ابعادش باز 

لمان در آمريکا تحقيقی را انتشار دادند و ھمکارانش پس از فرار از آ» آدورنو«. شناخت
به نام شخصيت مستبد و در آن نشان دادند که فاشيسم در درون خانواده در آلمان 

خانواده ھا در آلمان . سربرآورده است يعنی به جستجوی ريشه ھای فاشيسم پرداختند
نه ی چگونه شد که جامعه ی ما در آستا. خودکامه بودندکه جامعه فاشيسم را پذيرفت

اين افکار از کجا . چيزی را پذيرفت که حاال با نگاه انتقادی به آن می نگرد 57انقالب 
يک . ھمه کلی گويی می کردند.طبقاتی و صنفی خود نبود   آمدند؟ ھيچ کس دنبال منافع

مقاطعه کار زمان شاه که حسابی نفع برده بود در پاسخ به اين پرسش که شما ديگر چرا 
ما ھمه چيز داشتيم گفتيم خب دموکراسی ھم داشته : ايت کرديد گفتازاين انقالب حم

فراموش می کرد که اگر دموکراسی به گونه ای عميق وجود می داشت ، او ھمه . باشيم
. در دانشگاه تھران قبل از انقالب يک کنفرانس کار برگزار شده بود. چيز نمی داشت

ه کسی نماينده ی کارگران بود و چه يکی که از اين کنفرانس آمده بود گفت نمی دانم چ
شب که روزنامه ھا را ديدم متوجه شدم که نمايندگان . کسی نماينده ی کارفرمايان

کارفرمايان آنقدر تند سخن گفته بودند که بيچاره نمايندگان کارگران ديگر نمی توانستند به 
  . آن حد به طرح تفاضا بپردازند

می شد اعضای . حزب استبداد محض حاکم بود در درون اين. نگاه کنيد به حزب توده
آن وقت انتقاد می کردند به اين که دموکراسی موجود . حزب را کشت به دستور رھبری

توانست  28درست حزب توده در ھمان فاصله ی شھريور بيست تا مرداد . ناقص است
کاملش . وزير به ھيأت دولت بفرستدولی باز می گفت دموکراسی ناقص نمی خواھيم

البته که موافقم از جامعه ی مدنی نبايد انتظار معجزه داشت اما اين را بايد . خوب است
نه فقط وقتی .  خود شما مورد توجه قرار دھيد و در ھمه ی دوره ھا به آن اشاره کنيد

مصدق چون دمکرات بود نمی توانست رفقای خود را به . ھمه چيز به بن بست رسيد
می توانست حتی رفقای خود را ھنگامی که در حکومت  زندان بيندازد ولی حزب توده
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من .يعنی قانون خاص خود را داشت و باز می گويند دموکراسی ناقص. نبود نابود کند
يعنی شايد نخستين . معتقدم که انقالب مشروطيت يک انقالب کامل بود در آن مقطع تاريخ
ی گيرد بی آن که انقالبی است که اصالحات ژرف را در درون ساختار موجود پی م

به ھمين لحاظ ھم ھستند محققانی که آن را جنبش اصالحی . بنيانھای جامعه را بر ھم بزند
اگر ما اين انقالب و دستاورھای آن را می پذيرفتيم . دانسته اند که البته سخنی است نادقيق

در و در پی انقالب کامل ديگری نمی بوديم وضعمان االن بھتر می بود و می توانستيم 
. دست به اصالح بزنيم و دموکراسی را عمق ببخشيم 57ساختارھای موجود در آستانه ی 

می گويد انديشه ھنگامی که فراگير شود و توده ھا را . مائو تسه دون حرف زيبايی دارد 
وقتی از شھريور بيست روشنفکری و احزاب . دربگيرد تبديل می شود به نيرويی مادی

ند مرتب انقالب مشروطيت و ساختارھای اجتماعی ايران چپ که مدعی روشنفکری بود
را نفی کردند باالخره جايی اين حرف زمينه پيدا کرد و منتھی شد به انقالبی که خود چپ 

اساس سياست و درست انديشی در سياست اين است که ھرکس . را ھم شست و کنار زد
تفاوتھاست که می توان  بر پايه ی. و ھر گروھی از جايگاه خود سخن بگويد و عمل کند
» راه نو«آن وقتی که در نشريه ی . به تفاھم رسيد ، نه بر پايه ی ابھام و امتياز دادن

افتاده دنبال اصالح طلبان و در نتيجه ھويت خود را از دست » نھضت آزادی« نوشتم 
ولی . خواھد داد آقای يزدی و دوستانش ناراحت شدند و مطلبی مفصل عليه من نوشتند

تازه در .  می بينيم که اين اغتشاش ھويت به زيان نھضت آزادی تمام شده استحاال
اين . چيز ديگری بيرون خواھد زد. بھترين حالت ديگر نھضت آزادی نخواھيم داشت 

اصالح طلبان يک چيزند و نھضت آزادی يک چيز ديگر يا البته مطلوب اين بود که  
بال روحانيت اين ديگر حزب چپ نيست، وقتی که حزب توده می رود دن. چنين می بود

يکجا بايد در صحنه ی سياست ايران وضعی پيش بيايد که احزاب . يک چيز ديگر است
بدانند سازمانھايی عمومی اند و مسئول ، نه آن که تصور کنند به اعتبار غير دولتی بودن 

از . می شوددموکراسی و آزادی با ھمين چيزھا تقويت . می توانند به دلخواه عمل کنند
  .آسمان نمی افتد پايين

  
 :حاتمی

که وارد  1320 آقای يزدی می خواستم نظرتان را در خصوص نقش نيروھای روشنفکری از سال
  مرداد بفرمائيد ؟ ضمناً به ضعفھا و قوتھا اشاره کنيد؟ 28 صحنه شدند تا کودتای

 :يزدی 
آيا .ن نقشي در رھبری توده ھا ندارند روشنفکرا ببينيد دربحث ھايی که شد آقای عمويی می فرمايند

مسئله  در انقالب مشروطه و بعدازآن اين . علت در ساختار و يا بافت اجتماعي ايران بوده و يا ھست 
شما اگر بخواھيد در جامعه نفوذ کنيد . توانند در متن جامعه نفوذ پيدا کنند می چگونه بود كه روشنفکران

با تمام تعارضات وتناقضاتی  20 شھريور جريان روشنفکري پس از. بايد با زبان توده ھا سخن بگويند
من بحثی را که با برخي از دوستان چپ درھمان موقع داشتم . دروني به زبان توده ھا سخن نمی گفتند

شما چرا به شاه می گوئيد فاشيست ،ھيتلر فاشيست بود ، شما برای يک روستائي در اروپا  ،ما گفتيم
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ست بود مي فھمد چون وجود او را در جنگ حس و لمس كرده بود اما به يك بگوييد ھيتلر فاشي
اما اگربه ھمان روستايي بگوييد شاه يزيد است . فاشيست است نمی فھمد  روستايي ايراني بگوييد شاه

ً می فھمد در . نتوانستند رابطه ای ميان آرمان ھا وتوده ھاي مردم برقرار کنند روشنفکری. سريعا
با فرھنگ توده ھا را نداشتند برای اينکه از داخل خود جامعه نشأت گرفت  ناسازگاریاروپا مشکل 

جريان روشنفكري ايران اگر بخواھد موفق شود نياز دارد تا مفاھيم بومي  شوند ، تا بومی نشوند به 
ھا سيرو سلوک دارند وجھانی شده اند؛ تھاجم فرھنگی  عنوان عنصرنا مطلوب باقی می مانند فرھنگ

فرھنگ ھای ديگر استفاده می کند فرھنگ ايرانی  ر طول تاريخ ھميشه بوده است ،فرھنگ قوی ازد
دکتر پھلوان يک حوزه فرھنگ ايرانی فراتر از حوزه جغرافيايی  دارای چنين استعدادی است ،به تعبير

م کامالً درک روشنفکران نتوانند آرمان ھای خود را به زبان توده بيان كنند  مرد وجود دارد زمانی که
  .کردند روشنفكر در ميان توده ھا نفوذ پيدا مي كند 

 دوم آن است که از خيزش تنباکو به بعد روشنفکران در ھر مبارزه ملی احتياج به کانالی برای نکته 
به دليل اين که . بروند بنابراين مجبور شدند به سراغ روحانيت. برقراری ارتباط با مردم داشتند

درواقع ھروقت روحانيت به حمايت از . ه نيمه منسجم خارج ازقدرت حاکميت بود روحانيت يک شبک
نکته سوم اينکه استبداد تنھا در . است ھمانند تنباکو  جنبش ضد استبداد درآمده است جنبش موفق بوده

فرھنگ استبدادي ما را به  اين. ساختار سياسی محدود نمي باشد بلكه تبديل به يک فرھنگ شده است
دموکراسی ياد گرفتنی است ،  : مرحوم مھندس بازرگان می گفتند. کند می گر وسلطه پذير تبديل سلطه

رأی دادن را ، نخير ، اول پذيرفتن تنوع و گوناگوني افكاروعقايد  اما چه چيز را بايد ياد بگيريم ،
و بايد بپذيريم که  .درجامعه بشري ، دوم اينكه با دارندگان عقايد مخالف ھمكنشي و گفتگو داشته باشيم 

آنھا که با مخالفان خود صحبت نمي کنند من می گويم بايد صحبت  من مخالفم با.ھمه با ھم صحبت کنيم 
تسامح و يا . دموكراسي بدون تساھل و تسامح معنا ندارد . دوم اينكه عقايد مخالف را تحمل كنيم . کنيم 

. اين براي دموكراسي كافي نيست . مل نمي كنيد من شما را و شما من را تح. تساھل يك بار منفي دارد 
دموکراسی يعنی . نكته سوم ضرورت سازگاري يا ھمكاري ميان تمام نحله ھاي سياسي و فكري است 

 من دوره. اينکه بتوانيم با ھم کار کنيم، يعنی بتوانيم روی نقاط مشترک با ھم کارکنيم سازگاری ، يعنی
دانم زيرا سازگاری را نمی توان حکيم فرموده  می تجربه را مھم از جھت كسب  32 ات  20ساله از 12

توانست ديکته کند و نه کس  به دست آورد؛ نمی شود ،ھيچکس نمی تواند ، نه دکتر مصدق می
بيگانان داشت اما جنبه ديگری ھم داشت در عمل به  مرداد جنبه منفی نظيردخالت 28 کودتای.ديگري

 32تا 20 حد فاصل. د چون که ما با ھم کار نمی کرديم و ناسازگار بوديمما نشان داد كه كودتا پيروز ش
خدا . با نيروھای توده ای کلنجارمی رفتيم  آزادی نسبی بود ودر فضای آزاد امکان تبادل نظر بود ما

مرداد که ھمه را گرفتند و  28 بعد از. سازنده بود بيامرزد، ما با مھرداد بھار کلنجار می رفتيم که ھمه
  :تآن شعر معروف را گف جمعي رابه فلک افالک بردند ، ھم زندی را بردند ھم خليل ملکی را کرمانی

   
  زندی بنگر بازی چرخ فلكي را   

    
   .آورده کنار تو خليل ملکی را  
  

داشته باشيم  نمی توانيم در تغييرات وتحوالت اجتماعی جھش. توانيم اين تجارب را ناديده بگيريم مانمی
تدريجي باشد ، گام به گام  تغييرات بايد. دنيا اين مسير را طی کرده اند، ماھم الجرم بايد بپذيريمھمه 

ساله ھم ديگر مقاطع ، ما  12 آن دوره ھم. باشد برای ھمه تجارب رسيدن به آن اھداف کالن الزم است
اين ھا  . کرده ايم حاال ما يک زبان مشترک، درد مشترک پيدا. چيزھا ياد گرفتيم در آن موقع بسيار

ديگران ھم در دنيا اين تجارب را داشته اند دو جنگ جھانی بزرگ .است که بايد بدست آوريم  تجاربی
بيشتر به نفع ھمه است تا جنگ  ميليون نفر كشته شدند  تا فرانسه وآلمان بفھمند ھمکاری 60و اتفاق افتاد

حتی تجربه انقالب اسالمی . بر ھم نمی توانيم بزنيم ميان. بدھيم ھمه بايد بفھميم ھزينه اش را ھم بايد . 
ساله را مھم می دانم به  12 من آن دورهبنابراين . ھزينه داديم، می دھيم .ھم برای ما گران بھا است

من با حرف آقای دکتر پھلوان موافق ھستم . که ھمه گروه ھا داشتند  علت فضای باز نسبی وتجربياتی
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عنی عصری که با جنبش تنباکو و خيزش مشروطه شروع شد اين عصر ي که در رابطه با مشروطيت
 يعنی آرمانھايی که بوده ھنوز تحقق پيدا نکرده وپس از مشروطه دوره ھنوز به جمع بندی نرسيده

بوده که آزادی ھای نسبی کمی وجود داشته  ساله در ناخود آگاه جامعه ما سنگينی می کند؛ دوره ای12
يک رفتار و عمل  به مانشان دادند ، اينھا الگوھايی بود که  ن آرمان ھا را دريعنی آدمھايی آمدند وآ

دموکراسی ياد گرفتني است وبايد بدانيم که دموکراسی را سر  بايد فھميد که. برای ملت ما الزم بوده 
ھم يک شخصيت تاريخی است که اين را نشان داده است وبه ھمين  مصدق. کالس درس ياد نمی دھند

دكتر شايگان اين . مصدق را ياد بگيريم نبايد فقط تجليل از شخص او باشد ا بايد منش دکتردليل م
در جلسه اي فاطمی بود ،حسيبی وبقيه ھم بودند : من تعريف کرده است و گفت  داستان  را شخصاً برای

بايد ملی فاطمی مطرح کرد گفت نفت را . با ھم صحبت کنيم  قرار بود در مورد اليحه کميسيون نفت
گفت آيا اين مطلب را به کسی غير از اين جمع ،   ما ھمه پذيرفتيم وقتی مصدق آمد اين را گفتم. کنيم

او گفت . ھيچ کس در ھيچ جايی اين حرف را مطرح نکنيد  گفته ايد، گفتم نه ،گفت تأکيد می کنم به
می خورد اما آن خواست حرف آخرش را اول بزند شکست  اگر مصدق می. حرف اخرت را اول نزن

مجلس كه دست انگليسي ھا ودربار بود نتوانست  با او مخالفت  حرف آخرش را زمانی گفت که ھمان
اين درس ھايی است که ما از آن دوره گرفته ايم . توانست مجلس را مجبورکند کند وبا کمک توده مردم

ً برای جوان ھا بگيريم واين درس ھا بايد برای ما مالک باشد ومبنا قرار بگيرد وبايد  من. خصوصا
نتوانند از اشتباھات  معتقدم که روشنفکرھا نقص ھای جدی داشتند، اشتباھاتی ھم داشتند اگر گروه ھايی

يک حزب فراگير بود ،  23 سال من معتقدم حزب توده در. گذشته خود درس بگيرند فايده ای ندارد
سيال دموکراسی را ارائه می داد وفھميده مارکسيستی تأکيد نمی کرد وفرھنگ سو خيلی روی جنبه ھای

در ورودي دفتر مركزي حزب واقع در خيابان فردوسی در ھمان . فرھنگ ملی چه نقشی دارد بود که
بندی کرده بودند و روزنامه مردم می نوشت ما از حسين بن علی الھام می  خانه عاشورا وتاسوعا کتيبه

خاطره ای را . من کاری ندارم که اعتقاد بود يا نه د حاالدر شھرري ھم ھمين كار را كرده بودن. گيريم 
 من مي آمد با ھم خيلي صحبت مي كرديم به او گفتم ما با شما مرحوم پيروز دوانی پيش. نقل کنم

. با فروپاشی شوروی مسأله ملی منتفی است ديگر. ايدئولوژيک دومسأله داشتيم يک مسئله ملی و دومی
اما حاال . که مسائل انترناسيو ناليستی بر منافع ملی الويت داشته باشد ندارد کشورسوسياليستی وجود

رسميت  آن است که شما تکليف خود را با فرھنگ ملی روشن کنيد باالخره بايد اين فرھنگ را به وقت
او موانع و مشكالت را براي من شرح داد و به عنوان مثال گفت دوستان ما می خواھند برنامه . بشناسيد
. باشند ولی ما معتقد به دين نيستيم که مراسم را درمسجد برگزارکنيم ی مھندس بازرگان داشتهای برا

؟ گفتم مسجد فقط يک جای دينی نيست يک نماد فرھنگی ھم است شما از بعد فرھنگی  پس کجا بگذاريم
کاری  کنيد برگزاری اين مراسم يک مفھومی دارد يعنی اينکه برای حفظ ھويت خودمان به قضيه نگاه

  .انجام دھيم را
  

مثال ًاين که گفت و گفتند دکتر مصدق يک مشت استخوان پوسيده است ولش کنيد، سخن : پھلوان
اکنون شخصيت دکتر مصدق بيش از ھميشه مطرح است و اوست که مطرح است نه آن . درستی نبود

 .که او را مشتی استخوان پوسيده می دانست

  
گروھی خود را يار . رفتار نمی کنند علی می گويند اما علی وارازآن طرف ھم گروھی علی  :يزدی

  مصدق می دانند اما مطابق رفتار وی عمل نمی کنند
 

   : حاتمی
  بگوئيد ؟ 32 تا 20 دوره شھريور جناب آقای عمويی منش وجريانات چپ را در

 :عمويی
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ومواضع  به صحبتھای آقايانصحبتھای ديگر دوستان استفاده می کنم منتھا فکر می کنم با توجه  من از
. سئوالت علی الخصوص مطرح کنندگان. سياسی آنان نسبت به مواضع حزب توده کم لطفی می شود

مطرح می شود  زمان ديگر. يک وقت يک دوستی می گويد که حزب توده زير پرچم آقای خمينی رفت
در دوره . د مذھبیض به کسی گفتم که حزب توده يک حزب غير مذھبی است نه. که حزب توده است

موسسان حزب توده درک کردند که  .حزب سوسيال دموکراسی بود. معينی سخن از مارکسيسم نبود
مارکسيست  بايد فعاليت علنی وقانونی کند لذا اصالً عنوان حزب 1310 حزب طبق قانون سال

ر چگونه می تواند که روشنفک بدرستی دکتر اشاره کرد. وکمونيست را کنار گذاشت تا بتواند فعاليت کند
ارتباط با مردم ودريک ساختار تشکيالتی . داشت با توده ھا ارتباط برقرار کند و گفت که سازمان بايد

کسانی که در .درون مردم فرستاد  با مردم مستمر وطوالنی است و می توان آموزش وپرورش را به
د  ومی توانند انتقاد از ھم بکنند ھا را دارن چنين کالسھايی درس می آموزند روحيات بکارگيری انديشه

مزاحم شان  می توانست  1310 ماده قانونی سال بايد چنين سازمانی باشد اما. حتی خود انتقادی کنند
فراموش نکنيم که يک ھسته کمونيستی قوی در درون .  شود لذا در چنين قالبی حزب فعاليت نمی کرد

آنھا فعاليت حزب کمونيست ايران را داشتند رفته  بعضی از .حزب بود که شاگردان دکتر ارانی بودند
من ھم بدرستی در خصوص نقش روشنفکران چپ را در . می شود رفته اين چھره روشنترو روشنتر

ما نداريم چنين مقطع تاريخی گرانقدری را که . يک دوره دوران ساز است .دوازده سال مترقی می دانم
من بررسی کردم از . حزب توده ادبيات جديدی را وارد کرد.روشنفکر اين قدر نقش و تأثير داشته باشد

بعضی آن را ترک کردند . اعظمی از اين کانال حرکت کردند چھرھای ادب ، فرھنگ تئاتر بخش
مھمترين ايرادش به . حزب کاستی ھای بدی داشت. حرکت کردند ،بعضی مخالف شدند اما از اين کانال

ود ودقيقاً به ھمين علت بود که ميان نيروھای چپ ،نيروی ملی ايران ب جا نياوردن نيروی ملی جامعه
تير 31 اما در.  مخالفين جنبش ملی شدن نفت وسوء استفاده کردن ازآن  حزب ميدان داد به.شکل گرفت

دکتر مصدق اتخاذ کرد از  حزب دست به بازبينی زد و روشی را که حزب در قبال دولت 31 سال
. می داديم وخنثی می شد بارھا وبارھا توطئه را به دکتر مصدق اطالع ما. آقايان ملی طرفدارتر بود

بارھا اعالم کرده ايم در خصوص رابطه حزب  اخيراً در کتاب خاطرات دکتر شايگان منتشر شده که ما
جوان در  2 مرداد عازم منزل دکتر مصدق بودم 27 ايشان اشاره می کند من صبح. با دکتر مصدق

اند که ما اطالعات دقيقی در خصوص کودتا داريم درست است که  ودند وگفتهجلوی منزل ايستاده ب
بود ما آمده ايم به اطالع دکتر مصدق برسانيم  شکست خورد اما اتفاقات اصلی کودتا در راه 25 کودتای

وحزب آماده است چه برای نيروھای ھوادار خودتان ،چه برای  که بگوئيم ما آماده ايم ھر کاری بکنيم
به منزل دکتر مصدق را ندادند لطف کنيد اين پيام را برای دکتر مصدق  ما به ما اجازه رفتنما ،ا

شايگان می گويد من رفتم واين مطلب را به دکتر گفتم وايشان گفتند دولت به اوضاع  دکتر. برسانيد
در  داست، مھمترين ھمراھی که حزب می تواند به ما کند آن است که به نيروھايش دستور بدھ مسلط

نکته بسيار  تاريخ داوری می کند ھمه نوع اتھامی به حزب می توان زد آن چيزی که. خانه بمانند
شايگان بيان  روشن است آن است که اين نه حدس عمويی عنصر حزب توده است بلکه از زبان دکتر

   .شده است
  
  

 : پھلوان
او را درحزب  آيا حزب شما به دکتر مصدق اطالع داده بود که ھفتصد نظامی ارتش

  متشکل ساخته است ؟
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  : عمويی
خصوص نيروی انتظامی  وقتی در. اين ھفتصد که شما مي گوييد در واقع پانصد وخرده ای است

. مي بينيم که چقدر رقم کم می شود آن موقع.صحبت می کنيم بايد به دسته ھا وکيفيت آنھا نيز نگاه کنيم 
دانشجو داشتيم، چه تعداد سواره، چه تعداد پياده يا  ه تعداددکتر کيانوری در خاطرات خود می گويد چ

   .می کنند، از لحاظ کيفيت ونوع اما به ھر حال آماده بودند اين نيروھا با ھم فرق. پزشک داشتيم
  
  

 : پھلوان
ترسيد و به ھمين علت ھم اصطالح توده نفتی  دکتر مصدق به حزب توده اطمينان نداشت واز آنھا می

  .بردرا به کار 
  

  : يزدی
  . روشنفکری برگرديم بحث را به عملکرد توده نبريم وبه بحث

 
  :عمويی 

گروھی . بايد بگويم که ما از ھر سو می خوريم . انقالب يک قياسی را آقای دکتر کردند در خصوص
. ما می گوييم مملکت ،مملکت مذھبی است. ديگرمی کنند حزب را خوب می دانند وتعدادی بحث ھای

مارکسيستی بلند می کنيم تا در قالب يک انقالب پرولتری شما را  توده نمی آيد بگويد ما پرچمحزب 
خطی را پيش می بريم که با آن مغايرت  وکنيم  می گويد ما انقالب را تايبد حزب مي.سرنگون کنم 
ريم تا به ديديم خط امام آنقدر مغشوش است که بايد يک شعبه بازرسی و رسيدگی بگذا ما. نداشته باشد
 توضيح دھد که خط ما خط مردمی وضد امپرياليستی است نه خط امام زيرا خط امام واليت بدنه حزب
  ... فقيه دارد و
 : يزدی

استبداد  مرداد فشار زيادی بود که نيروھای ضد 28 بعد از کودتای.اجازه بدھيد مطلبی را اضافه کنم 
  .سيد رضا زنجانی من را معرفی کردمرحوم آيت هللا حاج . وضد استعمار ھمکاری کنند

من رابط كميته مركزي نھضت . ما با ايشان جلسات مشترک داشتيم. جزنی از آن سو معرفی شد آقای
حزب . آبان روز شروع محاكمه  دكتر مصدق بود  بيست و يكم بودم مقاومت ملي با  کميته دانشجويی

شورای مرکزی نھضت . ت ملي بدھيمتوده فشار مي آورد كه يک بيانيه مشترک با نھضت مقاوم
اما در مذاكره با آقاي جزني قرار شد . نمی شود  مقاومت ملي مخالف بود و اعالم کرده بود که چرا

روي شعارھاي مشترك با ھم بحث مي . مشترک دھيم  عمليات مشترک ميدانی با ھم انجام دھيم وشعار
  : كرديم  شعارھا اين بود

دوستان ملي می خواستند شعار مرگ بر  کا وانگليس که البته بعضی ازمرگ بر امپرياليسم آمري- 1
 ، كه در آن زمان چندان مطرح نبود شوروی نيز اضافه شود

   
 زاھدي  –ـ سرنگون باد حکومت شاه 2
  

} جزنی= {مصدق ايشان  ـ پيروز باد مبارزه مشترک ملت ايران برای بازگشت حكومت ملي دکتر3
مصدق .  حمايت کنيم  نمی توانيم به عنوان حزب طبقه کارگر از بورژوازی ملینپذيرفت و گفت که ما 

 . از نظر ما نماينده بورژوايی ملی است 
 : عمويی

  . تکذيب می کنم
 :يزدی



70 
 

 

؟ به آقای جزنی توضيح دادم كه ما سرنگونی صرف  شما حرف او را تکذيب می کنيد يا حرف من را
خواستاربازگشت حكومت ملی دكتر مصدق  کسی می آيد؟ ما بايد مشخص شود که چه.را نمی پذيريم 

بايد بگويم که اين . توست من گزارش مذاكرات را به آقای زنجانی دادم که ايشان گفت حق با.ھستيم
   .اوبه عنوان نماينده حزب توده معرفی شده بود.مطلب را آقای جزنی از خودش نگفت 

  
  : عمويی

   .اسناد حزب موجود است واينطور نيست
 :يزدی

  .به ھر حال حزب بايد اين تعارض را حل کند
 

   : حاتمی
حدوداً ادامه  60 شد که اين فضا تا سال تحت فشار کارتر فضای نسبتاً بازی ايجاد 56 در سال
توانمندی ھای جريان روشنفکری ملی را چطور  آقای پھلوان در مدت اين چند سال کاستی ھا و.داشت

  ؟ می بينيد
  

 : پھلوان
مرداد گفت در آن ھنگام سوته دالن گردھم  28آقای يزدی در ارتباط با دوره ی پس از 

البته ما که دور اين ميز . اين سخن شايد به امروز ھم اشاره ای داشته باشد. آمده بوديم
نشسته ايم ھر يک وضع خاصی نسبت به اين انقالب داشته ايم و ھرکس بايد مسئوليت 

ه بگذريم به راستی آنان که به اين انقالب دلبسته بودند و کنار از اين ک. خود را بپذيرد
از طرف ديگر مردم و سياسيون ما ھر وقت تحت . گذاشته شده اند بی ترديد سوته دالنند

ھم اکنون ما ھر يک به در جه ای غير خودی . فشار قرار می گيرند سوته دالن می شوند
من از ھمان اول غير . چنين وضعی نبودالبته برای ھمه ی ما در اول انقالب . ھستيم

  . خودی بودم

اجازه بدھيد  بگويم که . به ھر حال نبايد جامعه ای بگذارد براثر فاجعه سرعقل بيايد
روشنفکری ملی کاستيھای زياد داشته است و دارد ولی يک مشی را ھميشه داشته  که آن 

نھضت آزادی ھم تا . يعنی حکومت دينی نمی خواسته است. ھم عرفيگری بوده است
دوره ای در ھمين صف قرار داشت بعد رفت سوی حکومت دينی، البته خواسته يا 

احترام به دين . نيروھای ملی مخالف دين نيستند. اين مطلب جداگانه ای است. ناخواسته
يک اصل بوده است برای نيروھای ملی و اگر اکنون می گويم دين شيعه فرھنگ ماست 

دين شيعه . ارج می نھيم اين را يک امر تاکتيکی به حساب نياوريدو ما به فرھنگ خود 
جزئی از تمدن ماست و اين دين قدرتھای زيادی دارد که نبايد گذاشت در دست عده ای 

سالھا پيش در مجله ی . خرد و خمير شود و زير چرخھای مصلحت سياسی از بين برود
نبايد تبعيض . و سنی پيدا کرده ايماقای مھندس سحابی در ضمن گفتم ما االن مشکل شيعه 

گرچه ما شيعه ايم اما ھمه بايد ازنظر دينی با ھم برابر . دينی در ايران رواج پيدا کند
در ھمان . و اين تبعيض دينی بازتاب حقوقی پيدا کرده است در نظام حقوقی ايران. باشند
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رای مملکت به بار مجله به من حمله شد ولی حاال می بينيم اين تبعيض چه دردسرھايی ب
چرا اھل تسنن و اصوال ً پيروان ساير اديان حقوقی برابر شيعيان نداشته . آورده است

مذھبی ھا بر زبان نمی آوردند يا درست  -باشند؟ اين سخنان را روشنفکران دينی و ملی
اگر بپذيريم که ھمه شھروندان ايران برابرند در اين . تا آخر خط نمی روند و نمی شکافند

البته از آنجا که . ورت ھيچ کس نمی تواند ميان شھروندان يک کشور تفاوت قائل شودص
اکثريت بزرگ مردم ايران شيعه مذھب اند ديگر شھروندان نبايد ناراحت شوند اگر ما به 

دين تشيع به ھمه ی . سرنوشت شيعيان عراق و لبنان اظھار عالقه ی جدی و عملی بکنيم
ه بارآورده است از سوی ديگر دارد افق تمدنی ما را به سھم محدوديتھايی که از سويی ب

اين نگرش را فقط . خود می گستراند و امکانات فراوانی برای مابه بار می نشاند
ما يک حکومت عرفی . نيروھای ملی می توانند تا انتھا ادامه دھند زيرا عرفی مسلک اند

ه نه آن که يک آقايی در قوه می خواھيم بر اساس اصل شھروندی به معنای راستين کلم
ی قضاييه  با کپی برداری اصطالح حقوق شھروندی را بر می دارد و تکرار می کند بی 

  . محتوی

ما افتخار . ما حتی آنان را ھم که ضد دين اند جزء شھروندان ايران به حساب می آوريم
خود انتخاب  می کنيم که مردم ما شيعه اند ضمن آن که حق ھر کس می دانيم دين خود را

نيروھای ملی در عصر مشروطه می . کند و حتی ھر زمان که بخواھد تغيير دھد
خواستند ايران را حفظ کنند، پس آن توسعه ی اقتصاد ملی را پی گرفتند، بعد نھضت ملی 
شدن نفت را به راه انداختند، سپس يک دوره ی رونق اقتصادی را دنبال کردند و در 

تحول تدريجی در . ھی کردند اما به ايران انديشی ادامه دادندھم اگر اشتبا 57انقالب 
حاال به ما می گفتند شووينيست و از اين سخنان . سرنوشت ھر کشور اھميت بسيار دارد

سخيف ولی می بينند که سخنان ما درست بود وقتی به افعانستان و تاجيکستان می انديشيم 
عيان ايران که به شيعيان در سراسر منطقه و ما نه تنھا به شي. يا به حوزه ی تمدن ايرانی

در جھان ارج می نھيم و معتقديم  ھنگامی که رضاشاه و حاج شيخ عبدالکريم حائری 
تأسيس حوزه ی علميه قم را پی ريزی کردند کار بزرگی در جھت استقالل ايران انجام 

ما تمام شده است دادند و يک مرکز فرھنگی ملی دينی به وجود آوردند که به نفع استقالل 
نجف می توانست ھر لحظه تحت . چون توانستيم از زير نفوذ مطلق نجف بيرون بياييم

من البته با دخالت آقايان در سياست مخالفم ولی اين تحول دينی . نفوذ خارجی قرار بگيرد
. را يعنی تأسيس حوزه ی علميه قم را بايد به نوبه ی خود ارج گذاشت و درست سنجيد

با اين احوال من ھمان قدر خود را به شيعه ی عراقی و لبنانی و بحرينی و در واقع 
مصری و جاھای ديگر نزديک می دانم که به سنی تاجيکستان و افغانستان و به ارمنی 

اگر تمدن خود را در شيعه خالصه کنيم سخت زيان کرده ايم اين طرز تفکر . ارمنستان
  . تواند دنبال کند و پرچم آن را برافرازند تمدنی می –را اکنون فقط روشنفکران ملی 
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در .  به ھرحال اگر می گوييم تحول تدريجی خوب است پس انقالب به صالح مانبود
فکر می .   بايد بگويم که اشتباھاتی کردند 60تا  56مورد روشنفکری ملی در فاصله ی 

و آن نظام کنم صالح ما اين بود که صديقی و سپس حتی بختيار را حمايت می کرديم 
نه اين که گرفتار . سياسی را به تدريج در اختيار می آورديم و راه را آھسته می پيموديم

، ھر 57البته پس از انقالب . ھيجانھای شايع در ميان سياستمداران و توده ی مردم بشويم
با اين . . چند از موافقان اين انقالب نيستم ،صالح بود مھندس بازرگان را حفظ می کرديم

را به عنوان يک واقعيت تاريخی قبول دارم و به نتايح برآمده از آن  57ال من انقالب ح
  . به گونه ای جدی می انديشم

  

  
  : يزدی

آمريکايی ھا تا آخرين لحظه از . استعفا از سلطنت و كناره گيری ، حتي به نفع پسرش را نپذيرفت شاه
ژنرال آمريکايی ھايزر . از کار گذشته بود ه کارتنھا وقتی آن را قبول كردند  ک. شاه حمايت می کردند

آن کاری که آمريکايی .فيليپين کردند درايران بکنند را فرستادند به ايران که ھمان کاری را که بعدھا در
 57اگر در ارديبھشت ـ فروردين. ھايزر به ايران می خواستند انجام بدھند ھا در فيليپين کردند با اعزام

 آمريکايی ھا. ، شاه را برای معالجه به مرخصی و خارج مي فرستاد ممكن بود ارتش دخالت مي كرد 
و خانم .در فيليپين چه کار کردند؟ ارتش در سياست دخالت كرد و گفت آقای مارکوس تقلب كرده است 

خانم اگينو رييس جمھور شد اما ارتش ھم يک پای . است مارکوس را بيرون كردند  اگينو انتخاب شده
ھمين کار را در ايران می خواستند . اگينو را خالي كردند خوب که جا افتاد زير پاي خانم. دانقالب ش

 .اما خيلي دير بود . بکنند
حاال يک انقالبی در حال شکوفايی و رشد است ما بايد بگوييم که . توانيم بنويسيم ما تاريخ را با اگر نمی

داشتيم  وشنفکری دينی بطور خاص بازرگان و ماشرکت نمي کنيم؟ نه نمی توانستيم ولی نقشی که ر ما
از . دموکراتيک بود اين بود که قانون اساسی که بعد از انقالب نوشته شده بود ھر چه بود يک قانون

رھبران مشروطه خيلی واقع  به نظر من در حل مسئله دين و دولت. تجربه مشروطيت ما الھام گرفتيم 
اين متمم را که گذاشتند که بايستی چيزی  لبان را نپذيرفتند ولیپيشنھاد مشروعه ط. بينانه عمل کردند

تواند چيزی را خالف دين اسالم و نه ھيچ دين  مجلس قانونگذاری نمی. خالف اين تصويب نکنيم
 ديگري كه بخشي از مردم كشور به آن باور دارند تصويب بکند مجلس نمی تواند چيزی برخالف

واليت فقيه بود نه  بنابراين درقانون اساسی اول نه. يران تصويب بکند معتقدات يھوديان و يا مسيحيان ا
. يک تفاوت ھم با انقالب مشروطه داشت. شورای نگھبان بود ولی منتخب مجلس بود. ھيچ کدام اين ھا

اين می گفت چيزی برخالف قانون  فقط اين بود که آن می گفت چيزی برخالف دين نباشد کارش ھم
  .اساسی ھم نباشد 

  
  

 : پھلوان
 شما با مجلس خبرگان موافقت کرديد؟ چرا

  :يزدی
آن  بعد از انقالب ما فھميديم که اصوالً ھمه  ما با آن چيزی که نمی خواستيم متحد و متفق شديم و نه

وقتی اقای خمينی در پاريس گفت شاه برود و ابن زياد بيايد بھتراست ھمه براي . چيزی که می خواستيم
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برای آن نسل  يک تجربه. ن شما ديگر نگوييد اينھا بروند ھر کس بيايد خوب استاال. شان دست زدند
  . بس است

يکی از آقايان بزرگواران در يک . دموکراسی ندارند بعد ازانقالب ديديم که اين ھا اصالً اعتقادی به
آقای خمينی . حکومت اسالمی است. خواستيم  جلسه ای گفت که ما انتخابات و قانون اساسي  را نمی

اميرالمومنين است وزير تعيين می کند و    وکيل تعيين می کند  و می گويد خوب کار کرد بماند بد کار 
والجرم جمھوريت و قانون . اما شرايط و جو اوايل انقالب به آنھا اجازه طرح آن را نداد . کرد برود

ما . اساسی را به رفراندوم بگذاريم س قانوناساسي و انتخابات را پذيرفتند اما بعد آمدند گفتند ما پيش نوي
بھشتی صريحاً گفت آقا چرا اينقدر جوش  ضمن بحث ھا مطرح شد كه ، مرحوم.رفتيم در قم جمع شديم 

. سال مملکت را اداره بکنيم 20 اجرا کند؟ ما بايد می زنيد؟ حاال چه کسی می خواھد اين قانون را
سيست ھا می گويند بعد از انقالب ديکتاتوری ما با اين گفت مارک. مرحوم بھشتی با صراحت مي گفت

 ما مي پذيرفتيم حاال تصورش را بکنيد که. می گوييم ديکتاتوری صلحا. مسلمانيم موافق نيستيم چون
اين قانوني را كه خودشان .  خواستند که اجرا کنند ولی نمی. اصل را به رفراندوم می گذاشتند 155

اساسی که ما نوشتيم مي گفتند آقا اين قانون اساسی را يک مشت  ند قانوننوشته اند زير بارش نمی رو
. ما مجبور بوديم قانون اساسي را چھار ميخ بكنيم. اصالً زير بار نمی رفتند ليبرال نشستند و نوشتند،

تعارضات وجود دارد نمی خواھم بگويم که نيست اما ھمانطور عرض کردم مشکل فقط در ساختار 
در زمان شاه مگر شاه اختيارنصب  نخست وزير را .شکل در ساختار حقيقی نيز است نيست م حقوقی

که نيروی ملی وجود داشت مثل زمان مصدق شاه مجبور بود عقب مي نشست ، آنجا که  داشت؟ آنجا
االن ھم مشکل ما با تغيير در ساختار حقوقی . ھر کاری که دلش می خواست می کرد حضور نداشت

که  ما بايد به گونه ای رفتار کنيم. ساختار حقيقی را از طريق نيروی ملی حل کنيم شود بايد حل نمی
ملکه انگستان .من اين را بارھا مثال زده ام . حاكمان اگر ھم بخواھند كاري خالف انجام دھند نتوانند

  .دارد ولي نمی تواند ، يعنی اگر بخواھد حرف بزند سلطنت از بين می رود  حق انحالل مجلس را
 اين ھم که در. که ما داشتيم اجتناب ناپذير بود وتحت تأثير عوامل متعدد قرار داشت بنابراين موضعی

گرفت،اما   آخرين مرحله اوضاع آرام آرام به گونه ای شد که رھبری اين انقالب را اقای خمينی بدست
مربوط است به  نبخشی از آ. اينکه بعد از انقالب روحانيت قدرت را در دست گرفت دو بخش دارد
ايران با توده ھای مردم داشته  ساختار اجتماعی و روابطی که روحانيت ايران حتی قبل از اسالم در

که مرحوم شريعتی مي گفت مشکل ايران نه استبداد و نه استعمار و نه  يکی ھم آن چيزی را. است
وضوع استحمار است اھل آن طبقه ای که م. استحمار اول استحمار دوم: بلكه  دو چيزاست.استثمار

ما روشنفکران اقليت عددی . مردم حضور پيدا كردند  کتاب خواندن نيست بعد در انقالب چون ھمه
  ... بکنيم خوب يک بخش ھم بايد بگويم کاری نمی توانستيم. بوديم

  :حاتمی
  
  . انقالب دست باالتری داشتند روشنفکرھای دينی از روشنفکرھای ملی و چپ در  
 

 : يزدی 
روشنفکرھاي ايران  در مجموع نسبت به ارزيابی موقعيت تاريخی خودشان در آن مقطع مرتكب  اما

. در سال اول روحانيون روزنامه نداشتند ھمه اش دست روشنفکران بود. استراتژيک شدند يک اشتباه
د ببينيد اما عملكرد آنھا واقع بينانه نبو. جو مطبوعات در دست روشنفكران بود . راست و عرفی  چپ،

، در دوره اي كه من در وزارت امور خارجه بودم از تمام احزاب براي بحث در مورد ايران واصول 
طرف حزب  مرحوم به آذين از. شايد در تاريخ بی سابقه باشد . سياست خارجي ايران دعوت كردم 
زب توده ھم حتي نماينده ح. از ھمه احزاب سياسی دعوت كرديم . توده آمد به وزارت امور خارجه

   .آمدند
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  : عمويی
  .داد به احزاب تنھا موردی بود که رژيم جمھوری اسالمی بھايی

   
  : يزدی

گفتند چرا شما با اين نيروھا نشسته ايد؟ می . بود تنھا حزبی که بايکوت کرد حزب جمھوری اسالمی
و گفتگو . گو استکنيد؟ اما من پاسخ دادم كه اين يک گفت خواھيد سياست خارجی ايران را تنظيم

 . آمدند چريک ھا، مجاھدين، حزب ايران و جبھه ملی ھمه. تمام نيروھا آمدند.ضروري ومفيد است 
برنامه سياست خارجه دولت موقت نظير دولت  . صفحه مشروح مذاکرات آن جلسه را من دارم 800

  :دكتر مصدق بر اساس دومحور نوشته شد 
  ـ موازنه منفی1 
   ـ بی طرفی مثبت2 
  
طرفی مثبت در روابط جھاني ، يعني شركت نكردن در تعارضات جھاني ھمان که بعد شد جنبش  بی

سياست موازنه منفي را .  ھمه كشورھا دوست باشيم  كه با. سياست خارجی ما اين است. غير متعھدھا
تنھا اين . فرمايند حزب توده چنين و چنان بود بايد بگويم نخير اينکه آقای عمويی می. ھم توضيح دادم

به گام و  اين ھمان سياست  گفت بازرگان كه می گويد گام. نبود که بگويد من خط امامی ھستم
کردند روشنفکران؟  کجا غفلت. حزب توده می گفت خط امام يعنی ضد آمريکايی بودن. کسينجراست

ه با امپرياليسم بسيارمترقی ، يعنی  مبارز ھنگامی که زير يک شعار. می خواھيم درس بگيريم از تاريخ
آمريکا گروگان گيري می کنند در واقع جاده صاف كن تثبيت اقتدار روحانيون شدند و چون قدرت را 

موقع جو غالب تبليغاتي را  به روشنفكران زدند، روشنفکران ايران در آن ثبت كردند  بعد با تمام قوا
سه سال اول  زب جمھوری در دودردست داشتند يعنی افکار عمومی را مي ساختند و به ھمين دليل ح

توزيع ثروت در برنامه  دولتی کردن کليه وسايل توليد و. ماه می را جلوتر از ھمه برنامه می گذاشت
جمھوری اسالمي با صراحت آمده بود مواضعي كه در ميان مکاتب سوسياليستی برنامه سوسياليسم 

بنابراين به نظر من روشنفکران، . وضعيتی غفلت کردند روشنفکران از چنين. نوع مارکسيستی بود
من نمی خواھم کارنامه  .عملكرد خود درآن دوره بپردازند به ارزيابی  حاال ھريك به سھم خود

اما می گويم روشنفكران ايران و حتی بخشی از روشنفكران دينی در . بطورعام نفی كنم روشنفکران را
اين وسط ھر چه داد زدند  از دوستانشان ھم درمی گويم بازرگان و چند نفر . اين فرايند نقش داشتند

 .اين طور نبود  اول نوشتيم ولی آن قانون اساسی که ما. صدايشان به جايی نرسيد 
 
 

   : حاتمی
  آقای عمويی؟ را چگونه ارزيابی می کنيد 60 تا 56 کارنامه نيروھای چپ در سال

 
 : عمويی
آن کارنامه يک . که چه بگويم که ناگفتنم بھتر است  کارنامه،آدم را به ياد اين عبارت می اندازد حکايت

 . فاجعه است
ً خيلی تأسف آوراست که به دنبال پيروزی انقالب بھمن يک  حزب توده ايران خواھان اين بود. واقعا

رغم اينکه ايراداتی جدی نسبت به قانون  حضور علنی داشته باشد و برای حضور علنی داشتن به
فقط يک ارتباط بسيار محدودی با نيروھای  و معتقد بود که مخفی کاری  اساسی داشت رأی آری داد

ھايش به اندازه ی کافی فضايی داشته  معينی بوجود می آورد واين کار را کرد برای اين که برد گفته
مرداد  28 دروغينی که دشمنانش طی سالھای بعد از باشد و اين غيبت و سالھا قبلش را و به ويژه تاريخ

من کمتر . بدھد نوشته بودند جبران کند و حداقل زبان گويايی داشته باشد و يک توضيحی 57 ایتا سالھ
رادعوت کرده بود بيانيه ی  کسی را به انصاف آقای طالقانی ديدم آنجايی که در مقابل ھمه وقتی عده ای
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بعد ما . ی بنديمبه گردنتان م حزب توده را آوردند که در خانه علما انداخته بودند که عمامه شما را
دوستان ديگر اينھا را می دانستند که نه فقط بيانش  خيلی. فھميديم که اين از جای ديگر سرچشمه گرفته 

من معتقدم که روشنفکران چپ محدوديت بسيار بسيار . انداختند نکردند بلکه در واقع ھيزم ھم به آن
آذرگذشته بود که اقای غفاری با گروھی  16 از افتتاح دفتر حزب در خيابان يکی دو ماه. زيادی داشتند

 من شب رفتم پيش آقای طالقانی گفتم آقا اين چه. کردند آن کاری را که بايد بکنند بنام حزب هللا ريختندو 
فکر  امنيتی است؟ انقالب که ھمه اش اغتشاش و بھم ريختن و مزاحمت برای ھم فراھم کردن نيست؟ ما

تشکيالتی حاال  معه ايران اين است که امکان ندادند که ساختارھایمي کنيم يکی از مشکالت مدنيت جا
توسط متفکرين ارائه می  وقتی انديشه ای و  راھکاری. با ھر عقيده ای و با ھر ايدئولوژی شکل بگيرد

چارچوب و در سازماندھی  شود بايد بتوانند از طريق اين ساختارھا آنھا را به توده مردم ببرند و در اين
وحشتناکی است در  اين تکروی يک بيماری. ا پرورش پيدا کنند و عادت کنند به کار جمعیھم آدمھ

اصالً اين امکان داده نشده به  می گويند چرا جامعه ما اينقدر جمع گريز است ؟چرا نباشد؟. جامعه ما 
م که از لحاظ کرديم خالف قانون کاری نکني با ھمه اين گرفتاريھايی که مواجه بوديم با اين ھمه سعی. ما

 . حقوقی نتوانند حزب را محکوم کنند
 : پھلوان

 نکرديد؟ پس چرا شما از آقای بازرگان حمايت
 : عمويي

کردند  جلسه ای که آقای دکتر يزدی به عنوان وزير خارجه دولت موقت از نمايندگان احزاب دعوت در
آقای مھندس بازرگان داشته ام من سابقه دوستانه ای با  . من از طرف حزب در آن جمع حضور داشتم

زندان قصر  4 وقتی ما را آوردند به تھران در زندان شماره. ما ھمراه ھم بوديم. تبعيدگاه برازجان در
مناسبت خوبی داشتيم حتی تا آنجايی که در کتاب خاطراتم از او به گرمی ياد  بسيار. باز ھم با ھم بوديم

 حتی شبی که رفتم پيش آقای طالقانی به. ن عمل می کردندچقدر منصفانه در فضای درون زندا کردم که
شماست  شکايت از رفتاری که برای تعطيلی دفتر حزب توده کردند ايشان گفتند آقای مھندس که دوست

وزيری کشور  آقای مھندس بازرگان جزء اولين سخنانی که در مقام نخست. با او قضيه را حل کن
ايشان فرستادم که  من يک نامه با مارک حزب توده برای.است کردند گفتند حزب توده غير قانونی 

قانونی شده خوب اين انقالب ھم  آقای مھندس اگر به موجب تصميمات رژيم شاھنشاھی حزب توده غير
پس بايد انقالب و تمام آن مقررات را از  .شما ھم غير قانونی است ینخست وزير. غير قانونی است

 . بين برد
  

  :حاتمی
  

سياسی جامعه با توجه به تجربه ھای گذشته  نيروھایآيا : عنوان اخرين پرسش از آقای دکتر پھلوانبه 
  در ايران چگونه می بينيد ؟ نبايد به ھم نزديکتر شوند؟ و آينده نيروھای ملی را

  
  :پھلوان

است نه  ھمزيستیاين اساس . معتقدم که ما بايد سرجايمان بايستيم و عقايد مختلفمان را بيان کنيم بنده
اين  اينکه به ھم ناراست بگوييم و ھمواره به صورت تاکتيکی با ھم کنار بياييم ودر ضمن بدانيم که

نبايد تصور شود که کسی . تنوع حضور نيروھای مختلف بقای من  يعنی بقای ما را ھم تأمين می کند
بنابراين آينده نيروھا به اين .ند می توانديا بخواھد که ھمه ی نيروھا از بين بروند و خودش باقی بما

اما ھمان طور که عرض کردم اين يک پيش بينی است يک روزی من گفتم نھضت . تنوع بستگی دارد
 نبايد اينقدر اين وضع را تحمل کند چون خودش از بين می رود و نھضت آزادی باالخره يک آزادی

می  آقايان. ريان اصالح طلبی رااالن شما ببينيد اين ج. نيروی سياسی است و يک تشخصی دارد
يک  آينده مملکت در گرو. خواھند اصالح طلبی کنند بی اين که ھيچ کس ديگر در موردش حرف بزند

را بايد  اين. صراحت کامل است و آن اينکه نيروی عرفی ايران خواستار جدايی دين از حکومت است
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وند ولی االن که مارا نفی کرده اند سکوت آقايان يعنی اصالح طلبان نمی خواھند نفی ش.صريح بگوييم 
االن حضور آقای عمويی . شغلم را چند باراز دست داده ام.ندارم از دست بدھم من چيزی. می کنند

برای مثال وقتی درس مرا . کنيد نخواستيد نکنيد حاال شما خواستيد چاپ. عرض می کردم ھمين نکته را
گفتم به حاج آقا بگوييد وقتی ايشان را آوردند در تلويزيون . قطع کردند از دفتر آقای کنی تلفن کردند

است چون محمدرضا پھلوی  گفتم حق با ايشان.گفت من محمدرضا کنی ھستم محمدرضا پھلوی نيستم 
خانواده شان می داد ولی حاج آقا کنی،  افسران حزب توده را به زندان می انداخت بعد حقوقشان را به

تير گفتم نبايد  18 چون وقتی در. بازنشستگی اش را حقوقش را داد نهپھلوان را اخراج کرد، نه 
خوشبختانه االن در بين نيروھای چپ دارد . کردند دانشجويان را می زديد بازنشستگی من را ھم قطع

اگر چپ . خيلی از نيروھای چپ در اينجا ھستند .اين مھم است. يک عالقه ای به ايران بوجود مي آيد
بنده آقای عمويی را دوست دارم . وطنمان ھستند ھم.ستند، چپ چينی يا روسی که نيستند ھستند ايرانی ھ

 .چون ايرانی است
مملکت و تمدن وفادار است و عالقمند است  نيرويی است که به اين. نيروی ملی نيروی آينده ايران است

يک فرھنگی . ردمرزی دا يک. مملکتی است. اين ھم که چيز عجيب و غريبی نيست. به اين مملکت
ما .خارج از محدوده سياسی است  بخشی از اين تمدن در داخل محدوده سياسی است بخشی ديگر. دارد

باالخره من به سرنوشت شيعه عراق  در ذات اين کشور می توانيم فرھنگ گشايی کنيم و به ھمين سبب
. ک روس و چينی يا امريکايیبيشتر عالقه مندم تا ي ، فارسی زبان تاجيکستان ، فارسی زبان افغانستان

کرده اند به بخش معينی از خاورميانه آن ھم با نگرش  اين طبيعی است ولی تمام مسئله ما را تبديل
  .نادرست

  
  

  :حاتمی
تجربه ھای پيشين نبايد بھم نزديکتر شوند ؟آينده  آقای دکتر يزدی آيا نيروھای مختلف با توجه به

  ؟ روشنفکری دينی را چگونه می بينيد
  :يزدی
با ھم مي  دو بخش دارد بايد ببينيم آيا نيروھای سياسی باھم در تعامل ھستند يا به سمت تعامل  بحث اين

نيروھا به اين سمت مي روند که باھم در تعامل باشند اما اين  روند؟ من معتقدم و عالئمی مي بينم تمام
می آيند اما بر اين باورم که تمام برد و رسوبات تاريخی ھميشه باال  کار زمان گير است و وقت می

ايران  اگر دموکراسی ياد گرفتنی است ، دموکراسی زماني در.نيروھا معتقدند که اين تنھا راه است
احزاب اصول سه گانه را بپذيرند که اگر من ياد بگيرم ،اگر محافظه کار ياد  نھادينه مي شود که تمام

ند دموکراسی را بايد ياد بگيرد و در ايران محافظه خواھد بما اگر می. نگيرد،کارھا پيش نمی رود
اما  . ما می گوييم بازی دموکراسی را ھمه بايد ياد بگيرند. نيرو دارند سابقه دارند  کاران پايگاه دارند،

رسالتی دارد؟ اول اينكه مفاھيم و مقوالت  آينده ی روشنفکری دينی را چه تعريف می کنيم و چه
و بماند و نھادينه شود که جزء اجزا بدن فرھنگي جامعه  د وارد جامعه شودمدرنيته ھنگامی می توان

در کشورھای اسالمی ، يک  پس مفھومات بايد بومی شوند و روشنفکری دينی در ايران و چه.شود
مقوالت مدرنيته و مقوالت اساسی آن  واقعيت اجتناب ناپذير است و رسالت عمده اش اين است که اين

اين مقوالت مدرنيته نبايد . ريشه بدواند و جا بيفتد رنيته را ،بتواند بومی کند تا در جامعرا نه نمادھای مد
ما تجربه ترکيه را روبروی خودمان داريم و . دينی ما تعارض پيش بياورد با مفاھيم دينی و ارزشھای

دينی که در به نظر من روشنفکری دينی به رغم اين کارنامه دينی و حکومت . بگيريم بايد از آن ياد
سال به ضررش تمام شده است در حال حاضر با چالش ھاي جديد روبرو است و پاسخ ھای  طول سی
 در ايران روشنفکری دينی يک واقعيت اجتناب ناپذير است و از  لحاظی در حال. بدھد جديدی بايد

ی وبعد دينی ما ايرانی ھستيم ھويت ملي ما دو بعدی دارد بعد مل. حاضر در حال توسعه و رشد است
که بخواھد مليت و ديانت مرا مخدوش کند در مقابلش  است و مرحوم دکتر مصدق ھم گفت و ھر آنچه

  می ايستم
 . 
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  :پھلوان
   آقای دکتريزدی شما موافق جدايی دين از حکومت ھستيد ؟

  
 

  :يزدی
. ين مي كند اما رابطه دين و حكومت را قانون اساسي مع.حکومت نمی تواند ونبايد دينی باشد اصالً 

قانون اساسي يك پيمان يا ميثاق ملي است كه مردم آن را . دموكراسي بدون قانون اساسي وجود ندارد 
درصد آن مسلمان ھستند ، الجرم باورھاي ديني  97و در كابينه اي كه . تدوين و تصويب مي كنند 

لف مباني دينی مردم در قانون اساسي مشروطه چيزی مخا. مردم در اين سند ملي منعكس مي گردد 
ھم آن  در قانون اساسی اول جمھوري اسالمي که در دولت موقت نوشتيم و آقای خمينی. تصويب نشد

 .را امضا کرد ھمين بود
  

  :حاتمی
  سکوالريزم را شما قبول داريد يا نه ؟ 
  

  :يزدی
  بايد ديد سکوالريزم به چه معنا است؟

اين را ما علناً رد کرديم . اداره کند به دينش چه کار داريمبيمارستان را  مثالً ما می خواھيم يک پزشک 
نه ؟آقای  قانون اساسی که ما نوشتيم گفته نشده که بايد زن باشد يا مرد يا مذھب شيعه باشد يا نه االن ،در

آقای خمينی گفت برويد  .خمينی اين را امضا کرد ولی آقای گلپايگانی اين را رد کرد و مخالفت کرد
گفت من شيخ فضل هللا . کتيرايی رفتيم  با آقای مھندس بازرگان و مھندس.يگانی را راضی کنيدآقای گلپا

  .باشد ھم شيعه بايد بيائيد و بگوييد ھم مرد.نوری انقالب می شوم 
  :حاتمی 

؟آينده  عمويی آيا نيروھای سياسی جامعه با توجه به تجربه پيشين نبايد به ھم نزديکتر شوند آقای
 بينيد؟ را در ايران چگونه مینيروھای چپ 

  
  :عمويی

 کامالً تأييد می کنم گفته ھای دکتر پھلوان و دکتر يزدی را در زمينه ضرورت ھمکاری نيروھای من
ارتقاء زندگی  يعنی ھمه کسانی که برای تعالی اين کشور برای استقالل کشود و برای. سياسی ايران

معتقدم که اين نيروھا  ن خطراتی را دارند منمردم کشور صميمانه فعاليت می کنند دغدغه چني
ھم ھمکاری کنند و من نشانه چنين  نيروھای طرفدار موجوديت مردم و کشور ھستند و ضرورتاً بايد با

در جامعه . فعاليتھای سياسی ،دموکرات بار نيامده ايم متأسفانه ما در روند. روندی را به عين می بينم
ً دغدغه . دموکرات بار نمی آيد آدم غير دموکرات در جامعه استبدادی يک حوزه ملی تشکيل شده دائما

آنجا ھمش به فکر اين بود که جونش را نجات دھند يا چريکھا ھمه اش  اين که االن ساواک می ريزد
ما يک اصل داشتيم که اصل رھبری جمعی بود ،يعنی وقتی . می بندندشان منتظر بودند که رگبار

شرايط که غير . ھيچ کس حق نداشت منفرداً تصميمی را اتخاذ کند ی کندرھبری تصميمی را اتخاذ م
الجرم اين اصل چنان مخدوش می شود . پادگانی باشد بيم ھر اتفاقی می رود دموکراتيک باشد يا شرايط

ما ھمين قدر که می توانيم با نظرگاھھای  . فراگرفتن روحيه ی دموکراسی کار ساده ای نيست که واقعاً 
بنشينيم و با ھم صحبت کنيم و شما ايراداتتان را نسبت به من به عنوان يک توده  گرد يک ميزخودمان 

را يک  بيان کنيد و من به عنوان يک توده ای دفاع کنم و ھيچکدام تند نشويم به ھمديگر من اين ای
ه گيری با عنوان نتيج من االن به. حادثه ميمون می دانم و آرزو می کنم در اين مسير ھم حرکت کنيم

در يک وضع دموکراتيک و  توجه به اين سه گرايش فکری که اينجا حضور داشت و آينده ايران را
عدالت اجتماعی  . ايران است باورھای فکری در يک جامعه سياسی نقش داشته و اين به نفع مردم
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ی در می تواند به عنوان عوامل نزديک کننده ھمه گرايشھای فکر ،ايران دوستی و دموکراتيک
نقش داشته باشد و حول محور دموکراتيک و ايران دوستی و عدالت  گروھھای سياسی و روشنفکری

  .اجتماعی نقش داشته باشد
 پايان
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  ده فرمان روشنفکری

 -------------------- 

  تنھا بينديش، با جمع مينديش ، )1
  از توده بپرھيز، با توده ھمآواز مشو،  )2
  ھيچ دسته و گروه وسازمان و حزب نپيوند، به تنھايي عمل کن، به )3
از اتھام و افترا و ترور ِ شخصيت مھراس، راھت را ادامه ده و سر سخت  )4

  بايست،
  سخنھا را بنا بر مصلحت بر زبان مران، به حقيقت سخن بگو، )5
  انديشه ی بلند و دور را فدای انديشه ی پست و نزديک مکن ، )6
  حبوب القلوب مشو، جسارت پيشه کن ،وجيه المله مباش، م )7
  مريد پروری را خوارشمار و انديشه ات را فدای چاپلوسی مساز، )8
  درجا مزن ،از تحول انديشه مگريز و ازنقد گذشته مپرھيز، )9

  .شفاف عمل کن و از تقيه دوری بجو) 10  
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‐Cultural Planning in Iran.                                         1978                      

‐Religion and Identity ,Japan                                     1998 

‐Iran and Turkey  , US Institute for Peace                1997 

‐Afghan Refugees in Iran,USA                                    1997 

‐Iran and Central Asia , London                                  1997  
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                                                                            :2006برخی آثار از زمان بازگشت به ايران از 

  .1386.نشرآبی. چنگيز پھلوان.برگردان از زبان فرانسه . زبان مادری اثر آگاتا کريستف -1
دوچاپ . نشر آبی. چنگيز پھلوان.ھمراه با ترجمه و تفسير گزيده ی شعر ھا. در معرفی اينگه برگ باخمن. پرواز باترانه -2

1388.  
  .1388نشر نی . چنگيز پھلوان. تأليف و تحقيق. فرھنگ و تمدن  -3
. دفتر دوم از دفترھای پراکنده. رساله ای در باب تحوالت کنونی در ايران. بيست و دوم خرداد و بحران فروپاشی-4

  .1388انديسه،. توزيع محدود.نشرفراز
  .1388انديشه، . توزيع محدود.چنگيز پھلوان نشر فراز.دفترھای پراکنده دفتر سوم از. در عزت و خفت روشنفکران-5
  .منتشر شده در روزنامه ھای تھران  و تارنماھای اينترنتی.تعدادی مقاله و تحقيق-5
  
پس از  1390وزارت ارشاد در اريبھشت ماه . نشر قطره. 1389تجدد و روشنفکری  -6

  .است» غيرمجاز«مدتھا اعالم کرد اين کتاب 

ماه ھا در وزارت ارشاد در انتظار پاسخ به سر .نشر قطره.1389.ريشه ھای تجدد -7
کتاب کنونی تصحيح چاپ قبلی . بخش بزرگ اين کتاب قبالً به چاپ رسيده است. می برد

 .است ھمراه با يک رساله ی مفصل در باب حکومت و تشکالت اداری در ايران
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