
 

بررسي ادوار روشنفكري در ایران از میرزا ملكم تا منادیان 
 سروش توسعھ و اصالحات

 اشاره
ھا ھر کدام در کنار ظھور  این نسل. ھاي گوناگوني را در خود پروریده است اي است کھ طي دو قرن اخیر نسل منور الفکري پدیده

ھاي  نوشتار زیر بر آن است تا بھ اجمال، ادوار و نسل. اند ھاي آنان ظھور یافتھ ھا و شیوه مکاتب غرب و شرق و تأثیر گرفتھ از روش
 . منور الفکري در ایران را بررسي نماید

 متولیان ... دكتر سیدعبد ا

 نگاھي بھ ادوار روشنفکري در ایران: الف

ل ّ  نسل او
این نسل . ھاي ایران از روسیھ پا گرفت و تا زمان بھ قدرت رسیدن رضاخان تداوم یافت نسل اول روشنفکري در ایران پس از شکست

ً . بیشتر در صدد برپایي نھادھاي سیاسي و اجتماعي با مدل غربي در ایران برآمدند تالش آنان در انحراف مشروطھ مشروعھ کامال
چون و چرا از غرب و بھ تبع آن، اروپایي شدن مردم  برخي روشنفکران این دوره نظیر میرزا ملکم خان در تبعیت بي. مشھود است

 : معتقد بودند و بھ صراحت اعالم کرده بودند

ّي، ھر چیزي کھ متعلق بھ گذشتھ باشد، از اعتبار ساقط است و . باید از سر تا پا فرنگي شویم تا بتوانیم پیشرفت کنیم« بنا بھ اصل ترق
  1».آید و اگر اصالتي ھم در گذشتھ باشد، در گذشتھ غرب است؛ نھ در گذشتھ ما بھ کار نمي

م ّ  نسل دو
تجزیھ (روي کار آمدن رضاخان، با تالش دول غربي براي ھجوم گسترده و سازمان یافتھ بھ کشورھاي اسالمي، بھ ویژه خاورمیانھ 

. مصادف بود...)  ریزي ادیان و مذاھب جعلي جدید نظیر بھائیت و وھابیت، روي کار آوردن رضاخان و آتاترک دولت عثماني، پي
ھاي دولتي در راستاي سیاست ھمگن سازي فرھنگي و اجتماعي،  نسل دوم روشنفکري در این زمان سعي داشت ھماھنگ با تالش

 . مفاھیم جدید غربي را در ایران پیاده نماید

، قبول و ترویج ... ایران بزرگ، تاریخ ھزار سالھ شاھي ایران، کشف حجاب و: ھایي نظیر براساس الگوي استعماري انگلیس، ایده
بر ھمین اساس بود کھ روشنفکران این دوره . مورد تأکید جامعھ روشنفکري ایران بوده است...  تمدن اروپایي بھ عنوان تمدن برتر و

ل ھمھ وطن«معتقد بودند  پرستان ایران، قبول و ترویج تمدّن اروپا بال شرط و قید و تسلیم مطلق شدن در برابر آن و اخذ  وظیفھ اوّ
ً فرنگي مآب شود... کل اوضاع فرنگستان است...  آداب و عادات و ً و روحا ً و جسما ً و باطنا   2» .ایران باید ظاھرا

م ّ  نسل سو
ورود این نسل مصادف با پیدایش و . ھا و مدارس داخلي، نسل سوم روشنفکري پا بھ عرصھ وجود گذاشت با ایجاد و فزوني دانشگاه

 : المللي بھ سھ دستھ تقسیم شد در نتیجھ نسل سوم بھ دلیل تحوالت اجتماعي داخلي و بین. رشد اردوگاه شرق و افکار کمونیستي بود

ل، روشنفکران وابستھ بھ اردوگاه شرق بودند کھ نھ تنھا غرب را مقدس نمي دانستند، بلکھ آن را شیطاني و منحوس  گروه اوّ
ً مناسبي برخوردار بودند. خواندند مي گروه دوم، . این گروه بھ دلیل رشد افکار کمونیستي در بین مردم، از پایگاه مردمي نسبتا

رغم نداشتن پایگاه اجتماعي، کماکان بر ضرورت  روشنفکران وابستھ بھ ارودگاه غرب و اروپا بودند کھ بھ دلیل درباري بودن، علي
ھاي دیني در افکار  گروه سوم نیز روشنفکران بھ اصطالح مستقلي بودند کھ بھ دلیل داشتن خمیر مایھ. ایجاد اصالح غربي تأکید داشتند

خود، بھ تقابل با دو گروه قبلي پرداختھ و بھ منظور مقابلھ با موج سوسیالیزم شرقي از یکسو و مقابلھ با روشنفکري درباري از سوي 
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توان از جالل آل احمد و علي شریعتي نام برد  ترین عناصر این گروه مي از مھم. ھاي اجتماعي گذاشتھ بودند دیگر پا بھ عرصھ فعالیت
 . اند کھ بھ نقد روشنفکري نسل سوم و دوم پرداختھ

 نسل چھارم
. در سطح جھان شد...  پیدایش انقالب اسالمي و ظھور اندیشھ سیاسي والیت فقیھ، منشأ تحوالت گسترده سیاسي، اجتماعي، فرھنگي و

این نسل، سھ نسل گذشتھ روشنفکري را . نسل چھارم در پي متالشي شدن اردوگاه شرق و تجزیھ شوروي، پا بھ عرصھ وجود گذاشت
ھ دارد  : ترین محورھاي فعالیت این نسل عبارت است از عمده. رد کرده و خود بھ مدرنیتھ توجّ

 . تالش براي استحالھ فرھنگي.1

 . یا پرتستانیسم بھ اصطالح اسالمي) تجدّد دیني(ایجاد رفرم دیني .2

 . و نفي تقلید از فقھا و مجتھدان) ھجمھ بھ اسالم فقاھتي(ایجاد تشکیک در معرفت دیني .3

 . ایجاد رنساس در اندیشھ اسالمي.4

 . تالش براي ایجاد اصالح و ایجاد پیوند آشتي بین اردوگاه غرب با اسالم.5

 . در ایران...  تالش براي نھادینھ سازي لیبرالیزم فرھنگي، سیاسي، اقتصادي و.6

 . ھاي پلورالیستي در ایران تالش براي بسط و گسترش اندیشھ.7

اشاره ...  شمس الواعظین، مجتھد شبستري، محسن کدیور و... ھاي بارز این نسل بھ عبد الکریم سروش، ماشاء ا توان از چھره مي
رغم ادعاي استقالل از شرق و غرب، مانند سھ نسل قبلي، بر ضرورت ذوب شدن در مباني  نسل چھارم روشنفکري نیز علي. کرد

 . ھاي نوین تأکید دارد اندیشھ روشنفکري غربي اصرار داشتھ بر مقابلھ با مذھب و اسالم فقاھتي بھ شیوه

محفل علمي و جاسوسي نظیر بنیاد مطالعات ھا سازمان و  گسترش ارتباطات و پیدایش اینترنت موجب پیوندھاي گسترده و پنھان ده
....  ایران، مرکز پژوھش و تحلیل مسائل ایران، انجمن پژوھشگران ایران، بنیاد پژوھش زنان ایران، انجمن بین المللي قلم، بنیاد پر و

 . با این نسل روشنفکري شده است

 نسل گذشتھ 4ھاي روشنفکران ایراني در  عملکرد، آثار و ویژگي: ب
گاه از خود استقاللي نداشتھ است و بھ شکل موجودي عقب افتاده، تنھا ژست روشنفکري بھ خود گرفتھ  روشنفکري در ایران ھیچ

 . ھمواره تحت تعالیم بیگانگان، رو در روي باورھا و آداب و سنن خودي قرار گرفتھ است

 : فرمایند رھبر فرزانھ انقالب و بنیانگذار جمھوري اسالمي در این باره مي

یک نفر . ام این است کھ ما را جوري بار آورده بودند کھ یا باید فرنگي مآب باشیم یا ھیچي یکي از امور دیگري ھم کھ باز من گفتھ«
آدم را بھ کاله و کفش و لباس و بزک ... خیلي عالي مقام است. شود جوان، یک نفر خانم اگر سرتاپایش فرنگي مآبي است، این معلم مي

  3» .دانستند و امثال ذالک مي

نسل گذشتھ بیگانھ بوده و در جھت ترویج  4ھا و مفاھیم فرھنگي و دیني ایران در طول  روشنفکر ایراني نسبت بھ فرھنگ و ارزش
امام راحل از عملکرد منفي این گروه اظھار تأسف . تالش کرده است...  اعتنایي بھ معنویت و ھاي جنسي، اختالط زن و مرد، بي آزادي

 : فرماید کند و دردمندانھ مي مي

ر، مثل آزادي جنسي و « متأسفانھ بھ جاي آنکھ خلقیات مثبت آنان را یاد بگیرند و ترویج کنند، چیزھاي ظاھري و کم ارزش و یا مضّ
کنند و بھ مسایلي چون لباس، میز و  اعتنایي بھ معنویت و حذف دین و بدگویي بھ روحانیت را ترویح مي اختالط زن و مرد و بي

ر است، دامن مي ً اھمیت ندارد و یا حتي مضّ   4» .زنند صندلي و این قبیل چیزھا کھ یا خیلي کم اھمیّت است و یا اصال
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اي الئیک و کامالً ضد مذھب و  ضدیت بادین بھ دو صورت ظاھر شد؛ دستھ. ستیزي از خصوصیات دیگر روشنفکران است دین
اي کھ دستھ  ضربھ. گرایانھ خود التقاط نمودند ھاي غرب آزادي، این را با باورھا و برداشت] بھ اصطالح[اي دیگر مانند نھضت  دستھ

ل بیشتر بوده است دوم بھ دلیل تظاھر بھ دین بھ این کشور زده  : فرمایند در این باره مي? امام. اند از ضربات دستھ اوّ

ّي منافقین، این  از ضرر گروھک... بھ اعتبار اینکھ متظاھر بھ اسالم ھستند) نھضت بھ اصطالح آزادي(ضرر آنھا « ھاي دیگر، حت
  5».فرزندان عزیز مھندس بازرگان، بیشتر و باالتر است

ھ ّ ّت متمدّن و با فرھنگ ایران را در تبعیت و ھمراھي گل وار از الگوھاي منحط غرب دیده،  روشنفکر نماھا سعادت و سربلندي مل
ھاي ما را بھ مراکز  جوان«: در فرازي از صحیفھ نور آمده است. اند آگاھانھ یا ناآگاھانھ برخالف باورھا و اعتقادات مردم حرکت کرده

کردند و ھمین طور،  ھا، تمام مجالت کار مي تبلیغات راجع بھ فسادھاي اخالقي علمي بھ قدري زیاد بود کھ تمام روزنامھ. فساد کشیدند
  6» .ھاي ما را از بین ببرند و نیروي جواني آنان را سلب کنند رادیو تلویزیون ھمھ اینھا مجھز بود براي اینکھ جوان

ھاي اخیر بھ عنوان روشنفکر دیني وارد  گاه درد دین نداشتھ است، حتي معدود روشنفکراني کھ در دھھ روشنفکر ایراني ھیچ
د  اند نیز با ھویت وابستھ و غیر مستقل، بھ الگو ھاي جامعھ شده عرصھ برداري از غرب پرداختھ و بیشتر بھ دنبال ایجاد رفرم و تجدّ

ھاي وارداتي نظیر پلورالیسم، سکوالریزم، تسامح و  دیني یا پروتستانیسم بھ اصطالح اسالمي بوده و در صدد تبیین و اشاعھ نظریھ
 . اند برآمده...  تساھل، لیبرالیزم دیني و

ھا و اساتید منحرفي کھ با تربیت غربي بھ مراکز علم و  سالھ اخیر از دانشگاه 50ھاي مھلکي کھ بر کشور مظلوم ما در این  ضربھ«
البتھ اساتید و معلمان متعھدي بودند کھ زمام امور در . تربیت حکم فرما بودند، وارد آمد، از سر نیزه رضاخان و پسرش وارد نشد

اینان . ھا نجات نخواھیم یافت ما از شر رضاخان خالص شدیم، لیکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق بھ این زودي. دست آنان نبود
  7» .شوند ھا ھستند و سرسپردگاني ھستند کھ با ھیچ منطقي خلع سالح نمي برپا دارندگان سلطھ ابرقدرت

ستیزي، التقاط دین با مکاتب غرب و شرق، خودباختگي و استحالھ شدن در  ھاي روشنفکري ایراني را در دین در نگاه کلي ویژگي
برابر غرب، مخالفت با نھادھاي دیني از جملھ مرجعیت و روحانیت، تالش در جھت حذف دین از صحنھ زندگي مردم، گسترش 

سازي بھ منظور ایجاد انحراف در مبارزات مردم مسلمان ایران، فراھم کردن امکان سلطھ  فرھنگ تقلید کورکورانھ از غرب، جریان
ھاي  سازي از پیشرفت ھاي خارجي و مستشاران غربي در کشور، بت سیاسي، اقتصادي و فرھنگي غرب و باز کردن پاي کمپاني

گري،  علمي غرب و نادیده گرفتن مشاھیر و دانشمندان و تمدن بزرگ اسالمي، تالش در جھت توسعھ و گسترش بابیت و بھایي
بند باري، و ضربھ بھ معنویت و روحیھ  گري و بي اقدامات اجرایي در راستاي ھنجارشکني نظیر کشف حجاب و رشد اباحي

ما در « : فرمایند مقام معظم رھبري در این باره مي. خودباوري و اعتماد ایرانیان و ترویج احساس ترس در برابر غرب، برشمرد
ھاي ما را مخفي  آمدند وارد شدند و بساط ما را بھ ھم ریختند؛ اصالت...  دوران پھلوي و دوران قاجار، غارت زده و شبیخون زده شدیم

  8».کردند و خیلي از چیزھا را گِل اندود کردند

 : دھد نسل گذشتھ نشان مي 4عملکرد جریان و پدیده روشنفکري در ایران طي 

اند کھ پیشرفت و ترقي و رشد، تنھادر سایھ اتکا بھ یکي  گیري شخصیت خود باور نموده روشنفکران بنا بھ تطور فکري و سیر شکل.1
لذا در طول حیات فکري . ھا را ندارند پذیر است و کشورھایي مثل ایران، امکان حرکت مستقالنھ از قدرت ھاي بزرگ امکان از قدرت

گرایش بھ شوروي سابق کھ بیشتر : ایم ھاي برتر جھان بوده و سیاسي روشنفکران، شاھد گرایش و وابستگي آنان بھ یکي از قدرت
و باالخره گرایش بھ آمریکا بھ عنوان  1331ھاي سلطنت قاجار و پھلوي تا سال  جنبھ ایدئولوژیکي داشت؛ گرایش بھ انگلیس در سال

 . بھ بعد 1331قدرت برتر از سال 

َب و غیر ثابتي داشتھ روشنفکران وابستھ در حرکت.2 بذ َ    ـ ریشھ این چندگانگي، تحرکات فکري. اند ھاي اجتماعي و سایسي حالت مذ
پیوستگي و وابستگي بھ غرب سبب شده بود تا عملکرد . دادند سیاسي و تبلیغي غرب است کھ در راستاي منافع جھاني خود انجام مي

 . ھا باشد ھاي غربي ھا، نظرات و برنامھ گیري تابعي از تصمیم....  ھاي مختلف سیاسي، اجتماعي، فرھنگي و روشنفکران در صحنھ

ھا و تمایالت مذھبي ابتدایي، در مسیر تحصیالت یا مناصب اجتماعي و سیاسي و ارتباط با  رغم برخي تربیت روشنفکران علي.3
جھان «ھاي اخالقي و اعتقادي را زیر پا نھاده و تحت تأثیر تعلیمات ماسوني و القاء  گریز، مرزبندي جھان خارج و اندیشمندان دین

کھ » آزادي«اند کھ ھر نوع قیدي باید برداشتھ شود و آن  استعمارگران، وحدت جھان و امکان پیشرفت و ترقي را در این یافتھ» وطني
 . غرب منادي آن است، برقرار گردد

تسامح و تساھل کھ مد نظر آنھاست براي . جامعھ مدني مورد نظر آنان بھ دور از ھرگونھ مرزبندي بھ اصول اعتقادي و اخالقي است
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بندي بھ اصول اعتقادي و اخالقي و سنن کھ در تعارض با تمایالت جامعة استکباري  ھرگونھ پاي. از میان برداشتن ھمین مرزھاست
کھ نظر قالب را در جھان دارا باشد، تعصب، فناتیک و ارتجاع نامیده شده بھ شدت مورد نکوھش و تھاجم تبلیغي و سیاسي آنھا قرار 

 . گیرد مي

در نتیجھ، جامعة روشنفکري ایراني از دیرباز تمام ھم و غم و سعي و تالش خود رادر جھت مقابلھ با باورھا، اعتقادات و آداب و سنن 
ھاي قاجاري و پھلوي نیز در کنار  ملي و دیني و جایگزیني فرھنگ نامأنوس و منحط وارداتي غربي صرف نموده و دولت

بنابراین . اند استعمارگران بھ دلیل نیاز بھ توجیھات این جامعھ بر روي مردم ھمواره بھ عنوان پشتوانھ روشنفکري در صحنھ بوده
 . ھاي داخلي و استعمارگران ایفاي نقش نموده است روشنفکري ایراني بھ عنوان واسطھ و پل ارتباطي بین مردم و دولت

 : گیریم کھ فرمودند از این رو است از سخن حکیمانھ رھبر فرزانھ انقالب اسالمي مدد مي

متأسفانھ . ھنوز ھم گریبان روشنفکران در قبضھ ھمان بیماري است. ام کھ روشنفکري در ایران از اول بیمار متولد شد مکرر گفتھ«
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