
  

 فکري در ایرانهاي روشنبازشناسي جریان
 *اهللا مریجيشمس
  8/8/85: تاریخ دریافت

 10/2/86: تاریخ تأیید

فکري در ایران، از زمان پیدایي تا امروز، براساس ادوار تاریخي و ماهیت و چگونگي نگرش به تمدن جریان روشن
گرا، گرا، مليهاي مختلفِ غربغرب یا فرهنگ دیني و بومي، با توجه به تحوالت سیاسي ـ اجتماعي جامعه به شکل

 .گرا و دیني، بروز و ظهور داشته استچپ
چرا که . ساز فعالیت محققان اجتماعي و فکري جامعه باشدتواند زمینهها مينگاهي گذرا به بازشناسي این جریان

هاي آینده به اندازه زیادي، به هاي فعال در صحنه اجتماعي و یا فهم زمینه مناسب براي فعالیتشناخت جریان
کند که نوشتار حاضر تالش مي. هایي وابسته است که در سده اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده استجریان

 .فکري در ایران معاصر داشته باشدنگاهي هر چند کوتاه به جریان روشن

 .گرایي، دین و ایرانگرایي، چپگرایي، مليفکران، غربفکري، روشنروشن: هاي کلیديواژه

 مقدمه

که محصولي غربي و نتیجه رویکرد امانیستي بشر به عالم و آدم است، در حقیقت بینشي ] Intellatul[فکريروشن
گري و توفق این بینش، زائیده عصر روشن. باشد که درصدد ارائه تفسیر جدیدي از انسان و شئون انساني استمي

مندي عقلِ خود بنیاد بشر بر عصري که پیش فرض اصلي فیلسوفانش، توان. فیلسوفان بر کلیساي قرون وسطي است
گیري از عقل خود تواند با بهرههاي انساني بدون استمداد از وحي بود و به تعبیر دیگر، بشر ميحل مسائل و خواسته

هاي بنیاد، راه سعادت و پیشرفت را بر خود و هم نوعانش هموار کند و در این راه نیازي به هدایت آسماني و آموزه
اي در اختیار مندانهگیري از تجربه و علوم تجربي، زندگي سعادتتواند با بهرهچرا که عقل انساني مي. وحیاني ندارد

 :به اعتقاد کانت و هم فکرانش. بشر قرار دهد و راز و رمز جهان و انسان را بشکافد و راه هدایت را هموار کند
تواند روشنگري اي عمومي آزاد باشد و تنها این شیوه است که ميهر کس باید همواره در به کار بستن خویش به گونه

چه از بنیاد ممنوع است، همانا، توافق بر سر یک اساسنامه دیني پایدار است و آن... را در میان انسانها به پیش برد
ن وجه بنیادي روشن َ ها از کودکي گري، یعني به در آمدن انسانکه هیچ کس نتواند آشکارا در آن تردیدي راه دهد، م

 ]1.[دانمشان را، بیش از همه در امور دیني ميخود کرده
 

. اي در خلق، پردازش و نشر دانشِ نظري، آرا و نمادها مشغول باشدفکر کسي است که به طور حرفهبنابراین روشن
در فرانسه به سال ] Dreyfus[»دریفوس«فکر، براي اولین بار به طور وسیع در جریان محاکمه اصطالح روشن
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این اصطالح به منظور اشاره به مردان اهل قلمي به کار رفت که جریان اعتراض را علیه . میالدي معمول شد 1894
 ]2.[کردندامر محاکمه هدایت مي

-فکري به لحاظ نظري چیزي نیست، مگر بیان منسجم و فرموله شده آراي امانیستي که در قالب جهانبنابراین روشن
. را تحت سیطره فکري خود در آورده بود... هاي علوم طبیعي، اخالقیات وگري، تمامي حوزهنگري عصر روشن

 :اند ازگري نیز عبارتبیني روشنهاي فکري و جهانها و شاخهویژگي
 اصالت عقل و فهم بشري در برابر وحي الهي؛. 1
 ؛]آن هم پیشرفت مادي[اصل پیشرفت . 2
 شناسي تجربي؛روش. 3
 ]3).[تفسیر ریاضي و کمي طبیعت(پیدایي مفهوم جدید طبیعت . 4
 

تعلق به : فکري در ایران از ابتدا عبارت بوده است ازفکري در ایران قصه دیگري دارد، چرا که، روشنالبته روشن
کنند، گویي بعضي آدات و فروع که از غرب آمده و جاي احکام شریعت را گرفته است، معموًال از دین تعلق ذکر نمي

هاي سیاسي یا صرفًا براي رد و اثبات فکري، صرف آشنایي با بعضي آرا و عقاید و قواعد و دستورالعملروشن
 ]4.[آنهاست

شان در دانشگاه ایشان در سخنراني. به تعبیر مقام معظم رهبري تولد این ایده غربي در ایران بیمارگونه بوده است
 :تهران فرمودند

گویي که در گویي و پریشانفکري در کشور ما بیمار متولد شده، علتش هم این است که عالوه بر آفت پراکندهروشن
هر زشت تقلید کورکورانه بودن هم کننده و دستگیريآوريفکري هست و احتیاج به یک جمعطبیعت روشن ُ کننده دارد، م

-یعني روشن. جا هم بگذردفکري ما خورد، فکر کردند هر چه در غرب گذشته باید در ایناز اول به پیشاني روشن
مند نبود، به خاطر این که نگاه کردن به مقلدین مختلف، این بالي بزرگ دار و نظامفکري ما به هیچ وجه سامان

 ]5.[فکري ما بوده که هنوز هم ادامه داردروشن
-رویم تا جریان روشنبا بیان این مقدمه، با استفاده از اسناد و شواهد تاریخي به سراغ تاریخ صد سال اخیر ایران مي

-هاي متعدد این جریان را بازشناسي ميفکري را که با واژه منورالفکري وارد ایران شد، مورد مطالعه قرار داده و نسل
 :کنیم

 گرافکران غربروشن: فکري در ایراناولین جریان روشن

اي به منزله پدیده -هاي فکري ـ خواه اجتماعي باشد یا سیاسي و حقوقي و امثال آن، گیري ایدهبدون شک، شکل
نوظهور، مستقیم یا غیرمستقیم، متأثر از شرایط اجتماعي و تحوالت جامعه بوده و خواهد بود و این امر حتي درباره 

گري باختر زمین اي غربي و ارمغان عصر روشنایده] ***[فکرياگر چه روشن. هاي وارداتي هم صادق استایده
افتادگي جامعه عقب. بوده است، اما براي ورود به جامعه ایران نیاز به بستري اجتماعي مناسب و شرایط ویژه دارد

هاي مدعي به پیشرفت و توسعه را فراهم تواند یکي از عوامل بسیار مهمي باشد که بستر مناسب براي ورود ایدهمي
-هاي محسوسِ آن زمان، در اثر عواملي دچار افت محسوس و عقبایران پس از عصر صفویه و پیشرفت. کندمي

گو در دستگاه پرور و در عین حال تملقشکست از روسیه و ورود عناصر سست و تن. افتادگي آشکار گردید
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در این . اندحاکمیت، ایران را به کشوري عقب افتاده تبدیل کرده تا جایي که توان حفظ تمامیت ارضي خود را نداشته
زادگان و وابستگاه دربار قجري به غرب و تماشاي جالل و جبروت ظاهري و تمدن پیشرفته آن زمان، مسافرت شاه

دیار، هوش ناداشته را از کف داده و مبهوت جاده و جدول غرب گشته، و در مقابل تمدن جدید احساس حقارت و 
حائري در این باره . اندچون و چراي از غرب دانستهناتواني نموده و راه نجات جامعه عقب مانده خود را در پیروي بي

 :گویدمي
آشنایي ایرانیان با تمدن غرب در دوران فتحعلي شاه قاجار و شور و شوِق اقتباس تکنولوژي و تمدن غربي با توجه به 

اي در تقلید از غرب در میان افرادي که در هاي دو جنگ با روسیه، گرایش عمدهماندگي جامعه ایران و شکستعقب
احساس ناتواني و حقارت از مقابله با تمدن جدید و نیاز به تکنولوژي و . خط اول ارتباط با غرب بودند، ایجاد کرد

 ]6.[کردآوردهاي علمي این گرایش را تشدید ميدست
مانده ایران با مدنیت فکري در ایران که مبادي و غایات آن، محصول برخورد جامعه سنتي و عقباولین جریان روشن

آور عصر مدرن بلکه با الگویي که براي تبعیت، یافته بود، به مثابه پیام. مغرب زمین بود، نه فیلسوف بود و نه نقاد
این نسل در برخورد و مواجهه با تمدن جدید، بین اخذ . کرد تا ایران را از خواب تاریخي و رکود بیدار سازدتالش مي

با ] 7.[و نفي آن به صورت کامل یا گزینشي، اخذ تمام و کمال تمدن غرب را بدون دخل و تصرف ایراني انتخاب کرد
ناپذیر است و این استدالل به همراه نگاه غیرنقادانه و حتي همراه با این استدالل که اجزاي تمدن غرب تفکیک

قید و بند گري بود را مشروعیت بخشیدند و تسلیم بيشیفتگي، افکار و عقاید جدید غرب که برآمده از عصر روشن
 .فرهنگ غربي شده و راه ویران کردن فرهنگ و سنت ایران را هموار کردند

 ـ میرزا ابوالحسن شیرازي

براي نمایش این حقیقت تلخ کافي است تا شخصیت میرزا ابوالحسن شیرازي را که از جمله پیشقراوالن این جریان است 
 :را از زبان اسناد به جا مانده بخوانیم

خان وجود ندارد و باید گفت که انصافًا کسي هم تر از میرزا ابوالحسنتر و نامحرمشأندر میان رجال درباري کسي بي
دهد به این مرد در تمام معامالت و کارهاي که با مردم انجام مي. توان پیدا کردشأني نميسزاوارتر از او براي این بي

شوند و از معامله و جا که بتوانند به وي نزدیک نميقدري پست و نادرست است که هیچ یک از هموطنانش تا آن
آمیز ایام جواني را حتي امروز هم که به نیمه راه رسیده اخالق رذل و عادات فسق. ورزندمعاشرت با وي اجتناب مي

شود تمام رجال درباري با تحقیر و اشمئزاز از او است، کماکان تا آن درجه حفظ کرده، چون نام آن شخص برده مي
خان زند بود، گذار سلطنت قاجاري در اثر خیانت به لطفعلياو که خواهرزاده حاج ابراهیم کالنتر، پایه. کنندیاد مي

پس از . جا به سر بردمدتي پس از کشته شدن حاج ابراهیم خان به دست فتحعلي شاه، به هند رفت و سه سال در آن
دوباره به سفارت . دار پست وزارت خارجه گردیدبازگشت به پشتیباني انگلستان در جرگه وزیران دربار در آمد و عهده

سال قبل از رسیدن به مقام وزارت به انجمن ماسوني پیوست و ماهیانه  14یعني  1814انگلستان رفت و در سال 
 ]8.[یک هزار روپیه برایش تا آخر عمر منظور نمودند

 :نویسدمددپور درباره جوانيِ این شخص مي
اهللا اصفهاني از اعقابِ خانداني منحط و پوسیده بود که گاهي در شیراز و میرزا ابوالحسن شیرازي فرزند محمد عین

اش او را در در جواني وضع معیشت و نحوه شغل او بسیار پست بوده، یعني خانوده. اندزماني در اصفهان مقیم بوده
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روي بوده است، کامًال بر حال خود رها کرده و مشتریان حسن وي در آن ایام بیشتر عنفوان جواني که بچه خوب
 ]9.[رقصیده استخان حتي در لباس و آرایش دخترها براي آنها مياند که ابوالحسنبزرگان شهر بوده

وي خود نیز . جز شیفتگي و دلدادگي، نباید انتظار داشت!! فکرانيبدیهي است که از چنین به اصطالح روشن
» گاه تفرجعشرت«و » ضیافت رقص«سپرد و به » نازیان حور جبین«معترف است که در مغرب زمین، دل در گرو 

وي در مدت یک سال و نیم اقامتش در انگلستان عالوه بر ورود در حلقه سر سپردگان . رفتاین جماعت مي
گذراني و جاسوسي نپرداخت و تحفه سفرش این بود که عقل معاش اهل بازي و خوشاستعمار انگلستان، جز به عشق

شود که در اندک این اقتباس به عقیده او موجب مي. به سر حد کمال بوده و شایسته اقتباس است) انگلستان(انگریز 
آید و از این راه است که حکماي صاحب فن و عقالي انجمن کما هو حقه به دست مي» عقل معاد«زماني سر رشته 

 ]10.[اندمقدم دانسته» عقل معاد«را بر » عقل معاش«] غرب[

 گرافکر غربترین روشنخان، شاخصـ ملکم

-طالبوف، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرماني و امثال او هستند، اما ملکم خان شاخص: در این جریان، افرادي هم چون
او دوران کودکي خود را در فرانسه گذراند و پس از ] 11.[فکري ایران استترین آنها، بلکه به اعتقاد برخي پدر روشن

گذرانیدن تحصیالت ابتدایي و متوسطه و آشنایي با مکتب آگوست کنت به ایران برگشت و به مترجمي در وزارت 
 .اولین فراموش خانه را بنیاد نهاد 1275خارجه منصوب شد و در سال 

قید و شرط به تمدن که بر محور تسلیم بي] 12[خانها و افکار ملکمگرایش سیاسي و اجتماعي به غرب با فعالیت
کند زاده در کتاب زندگي طوفاني ادعا ميهر چند تقي. جدید در تمامي ارکان و ابعاد زندگي همراه بود، شکل گرفت

پروا انداختم، ولي نویسنده کتاب فکر آزادي و مقدمه که من اولین کسي بودم که نارنجک تسلیم به تمدن فرنگي را بي
خان را باید اولین کسي دانست که آشکارا اخذ تمدن غرب را بدون دخل نهضت مشروطیت ایران، معتقد است که ملکم

 ]13.[کندو تصرف ایراني توصیه مي
به اعتقاد ملکم، ایرانیان که در جمیع صنایع، محتاِج سرمشق و تقلید هستند، باید از اروپاییان فرنگي تقلید نمایند؛ زیرا 

 :گویدایشان مي. در جوهر تمدن غرب برخي اصول اساسي وجود دارد که عامل ترقي هستند
بینیم، حال آن که اصل ترقي ایشان در کنیم که درجه ترقي آنها همان قدر است که در صنایع ایشان ميما خیال مي

اند، صد مراتب بیشتر در ملل یوروپ هر قدر که در کارخانجات و فلزات ترقي کرده. آیین و تمدن بروز کرده است
راه نجات منحصر به همان راهي است که علوم دنیا از براي ما ] بنابراین... [انداین کار نجات انساني پیش رفته

 ]14.[اندآشکار و صاف ساخته
خان که عمیقًا مجذوبِ تمدن جدید غرب شده و علوم آن را بهترین سند عقل انساني تا روزگار خود اعالم کرده، ملکم

هاي آوردهاي علمي و فرآوردهگونه که در تکنولوژي نباید از صفر شروع کرد، بلکه باید از دستتأکید دارد که همان
-صنعتي غرب استفاده جست، در فلسفه سیاسي و اجتماعي و اقتصادي و حقوقي و نظام مدیریت حکومت و قانون

 ]15.[یاب شویمشان بهرهگذاري در جامعه نیز رواست از باختر تقلید کنیم و از تجارب
پذیرد و خواهان تقلیدِ تمدن و مظاهر تکنولوژیک آن نیست، اش را نميملکم، اقتباس و تقلید از غرب در حد سطحي

بلکه معتقد است که ایران و ایرانیان باید فرهنگ و علوم و بنیان آن را بدون دخل و تصرف در آن بپذیرند، نه این که 
 :گویدوي در این باره مي. اکتفا کنند... به تقلید از شهرسازي و
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لوح باشیم که تحصیل این علوم بلي، علوم فرهنگستان، بهترین سندِ عقل انسان است، ولي نباید این قدر احمق و ساده
 ]16.[هاي لندن بدانیمرا در تماشاي کوچه

فکرانش، چون آخوندزاده و میرزا آقاخان، این بود که افکار تقلیدي خود را در لفافه ویژگي ملکم خان نسبت به سایر هم
شان حضور داشته و اند که در سراسر زندگيها از دیني برخودار بودهچون ایرانیان بر خالف غربي. کرددین بیان مي

است، بدیهي است که تقلید از غرب و فرهنگ آن باید بستر  شان را حل نمودهتا حدود بسیاري مسائل اجتماعي
حتي . هاي غربي را در لفافه دین ترویج کندکرد تا آموزهاز این رو، ملکم خان تالش مي. کردمناسبي را پیدا مي

هاي دهد که چرا آشکارا به جنگ با دین و آموزهفکر و به تعبیري پیرو اوست، را مورد انتقاد قرار ميآخوندزاده که هم
ترین اشخاص براي نظم مملکت و تربیت ملت و آزادي آنها به طریقه هر چند خود اعتقاد دارد که دشمن. روددیني مي

جا فرنگ نیست که هر کس هر چه این. جا ایران استاما به گفته او این] 17.[اندغرب، طایفه علما و اکابر فناتیک
نندبخواهد مجري بدارد، علماي مجتهدین پوست از سرما مي هاي هاي خود را موافق خواستهکند گفتهلذا سعي مي. کَ

 :مجتهدین و دین بداند و بگوید
باز االن در ایران هر . جهت متهم نکنیدبیچاره مجتهدین را بي. ها مدتي است کهنه شده استسرکارِ وزیر، این حرف

گاه کسي هست که معني نظم یوروپ را بفهمد، میان مجتهدین است وانگهي از کجا فهمیدند که اصول نظم فرنگ، 
من هر گاه قرار بگذارم که مستوفیان دیوان پول دولت را کم بخورند، مجتهدین چه حرفي . خالف شریعت اسالم است

 ]18.[خواهند داشت
هاي خود از آغاز خلقت الي زماننا هذا غیر از وضع قانون آیا منظور پیغمبران از زحمت: گویدو در جاي دیگر مي

هاي اسالمي فکري در غرب را با برخي از آموزههاي روشنکند که آموزهوي تالش مي] 19.[سیویلیزاسیون بوده است
: گویدداند و ميو براي نمونه، لزوم آزادي را قابل انطباق با امر به معروف و نهي از منکر اسالمي مي. تطبیق دهد

. توان بیان کرداند که در ایران به هیچ زباني نميحکماي خارجه به اجتهاد سلسله چند هزار سال، یک تدبیري پیدا کرده
اختیار . آدم در این حق ازلي است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزاد بیان کندسرچشمه ترقیات بني

هیچ احمقي نگفته است که باید به مردم . اندبعضي عقالي ما معناي آزادي را به کلي مشتبه کرده... و کالم و قلم و
بلي، عموم طوایف خارجه به جهت ترقي و آبادي ملک به جز . آید بگویندشان ميآزادي بدهیم که هرچه به دهان

وقتي در این باب با علماي فرنگستان ... خواهآزادي، حرف دیگر ندارند اما چه آزادي؟ آزادي قانوني نه آزادي دل
گویند بدبختي ملل زنیم، معلمین معروف که از اصول اسالم به مراتب بیش از ما معلومات روشن دارند، ميحرف مي

همین آزادي کالم و قلم که کل ملل متمدنه، اساس نظام . انداسالم در این است که اصول بزرگ اسالم را گم کرده
. امر به معروف و نهي از منکر: انددانند اولیاي اسالم به دو کلمه جامع بر کل دنیا ثابت و واجب ساختهعالم مي

 تر از این بیان کرده باشد؟کدام قانون دولتي است که حق کالم و قلم را صریح
جالب این که در این تطبیق دادن، تعریض به عدم فهم ما و معلمان که همان علما هستند داشته و معلمان غربي و 

اي از آن را در غرب پیاده تر دانسته و گویا مجتهدین غربي بهتر از داخلي اسالم را فهمیده و نسخهخارجي را فهیم
 .اندکرده

بایست یا کنار گرا، تمام مظاهر سنتي و دیني، مانع تکامل و ترقي بوده و ميفکران غرببه هر تقدیر از نگاه روشن
گونه که این ماجرا در غرب اتفاق افتاد، یعني از همان. آمدندشدند یا به صورت خصوصي و شخصي در ميزده مي

کنار زدن دین تا الحاد و ضدیت دین را سرلوحه کار خود قرار داده و نتیجه تالش آنها این شد که دین را امري 
گرا فکران غربروشن. شخصي و دروني نموده و پاي را از گلیم اجتماع کنار کشیده و در قفس کلیساها حبس نمودند
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طلبي، الفاظ و عبارات هر چند به ظاهر و از سر مصلحت. کردند تا این نسخه را در ایران هم پیاده کنندتالش مي
کردند، که هاي غربي را در لفافه دین براي مردم ایران نسخه مياسالمي را بر زبان جاري کرده و به تعبیر ملکم، آموزه

گرا، تقلید سطحي و ظاهري آنها از تمدن فکران غربهاي روشنالبته به اعتقاد درستِ برخي، به دلیل افراط و تفریط
غرب و فقدان خود آگاهي و درک صحیح از فرهنگ دیني جامعه بر پیکره این نسل، بحران هویت و بیماري تقلید 

اي تجویز کردند که ماندگي و رهایي از وضع موجود، نسخهاي که براي جبران عقببه گونه. محض، نقش بست
وابستگي روزافزون آنها به فرهنگ غرب و . موجب دوري بیشتر از هویت و حقیقت اسالمي و ملي مردم شد

ماندگي و رکورد جامعه را جبران کرد و نه جنبش اجتماعي ـ انقالبي که در میان شان در این راستا، نه عقبتالشهاي
 ]20.[مردم مقبولیتي داشته باشد به وجود آورد

 گرافکران چپروشن: فکري در ایرانجریان دوم روشن

گرایي در ایران به حضور کارگران و کسبه ایراني در شهرهاي مختلف قفقاز و تأثیرپذیري آنها سابقه سوسیالیسم و چپ
گرایان، هم زمان با هاي حزبي و تشکیالتي چپاما فعالیت. گرددهاي سوسیال دموکراسي روسیه بر مياز سازمان

هاي دوره رضاخان و گروه هاي این دوره آغاز با فعالیت کمونیستنهضت مشروطیت و فعالیت سوسیال دموکرات
رفت و آمد ایرانیان به شهرهاي قفقاز از اواخر سده نوزدهم شروع شده و هر سال بر . نفر ادامه یافت 53مشهور به 

هزار ایراني از مرز جلفا و خداآفرین به  30سالیانه  1269تا  1259اي که از سال شد، به گونهتعداد آنها افزوده مي
هزار نفر  100تا  60رفتند این تعداد به با احتساب افرادي که بدون گذرنامه به قفقاز مي. کردندسوي قفقاز حرکت مي

هزار  10در اوایل قرن بیستم تنها در محله صابونچي و باالخاني باکو حدود : گویدکسروي مي] 21.[رسیدهم مي
 ]22.[کردندایراني کار مي

این افراد که در شهرهاي قفقاز به ویژه باکو و تاشکند مشغول به کار بودند، همانند شهرهاي خود ـ که همواره در آنها 
وقوع انقالب . بردندشاهد فجایع و مظالم استبدادي حاکمان بودند ـ در شرایط دشوار و سخت و غیرانساني به سر مي

هاي ها، کارگران را در کنار گروهستیزانه سوسیالیستطلبانه و ظلمدر روسیه تزاري به همراه شعارهاي عدالت 1905
گرایي و سوسیالیسم بدون شک بر اساس البته روي آوردن آنها به افکار چپ. گرا به مبارزات اجتماعي کشاندچپ

هاي در بین سال. دیدندعدالتي و ظلمي بود که از حاکمان محلي و دولتي ميبلکه بیشتر علیه بي. نظریه مارکس نبود
حزب  1905هاي سوسیال ـ دموکراسي در قفقاز، توسط مسلمانان به وجود آمد، در اوایل سال حرکت 1917تا  1905

. اي از آن حزب در آذربایجان تأسیس کردبه عنوان شعبه» همت«سوسیال دموکرات روسیه سازمان مخصوصي با نام 
تشکیل این سازمان اولین قدم در راه تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران در قفقاز بود، به طوري که یک سال بعد از 
تشکیل سازمان همت در باکو حزب سوسیال دموکرات ایران در قفقاز تحت رهبري نریمان اف تشکیل شد و در بیشتر 

 ]23.[شهرهاي این منطقه از جمله تفلیس ایروان و نخجوان شعبه محلي ایجاد کرد
دهي تحت رهبري علي مسیو زیر نظر مستقیم کمیته باکو سازمان 1905به گفته کسروي، مجاهدین تبریز نیز در سال 

 ]24.[شدند تا در امر انقالب مجاهدین و مبارزین آذربایجان کمک کنند
گرایانه بودند فکراني که داراي تمایالت چپشهرهاي شمالي ایران و روشن 1917با پیروزي انقالب کمونیستي در اکتبر 

هاي محلي در گیالن و در معرض تأثیرپذیري از این انقالب قرار گرفتند و نابساماني اوضاع ایران و به ویژه قیام
 ]25.[آذربایجان و احساسات ضد انگلیسي و ضد تزاري به توسعه آن کمک فراواني کرد
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 گرافکري چپحزب توده؛ نماد روشن

هاي عمده کشور توسط متفقین، فضا و شرایط جدیدي براي و اشغال بخش 1320با سقوط رضاخان در شهریور 
از یک طرف، جامعه، تشنه نهضتي اجتماعي شده بود که بتوانند به . هاي سیاسي ـ اجتماعي آغاز شدفعالیت

هاي متعددي بر سر تصاحب ها سامان بخشد و از طرف دیگر با فروپاشي استبداد حاکم، احزاب و گروهنابساماني
-در چنین شرایطي روشن] 26.[هاي سیاسي ـ اجتماعي پرداختندقدرت به موازات هم به تشکیل حزب و گروه و فعالیت

هاي علني و مخفي به صورت گرا بر مبناي عقاید مارکسیسم ـ لنیسم، حزب توده را با ترکیبي از فعالیتفکران چپ
درباره هسته اولیه حزب توده، نویسنده کتاب تأمالتي درباره روشنفکري در ] 27.[آمیز و قانوني تشکیل دادندمسالمت
 :نویسدایران مي
حزب توده ایران توسط جمعي از منورالفکران ایراني مارکسیست و متمایل به مارکسیستم و تحت رهبري  1320در سال 

ها از نفرت حیدر علي اف، عناصر سازمان جاسوسي شوروي و با سرمایه دولت شوروي تأسیس گردید و چون روس
مردم ایران نسبت به ایدئولوژي مارکسیسم مطلع بودند، دست به حفظ ظاهر زده و حزب توده را نه یک تشکل 

زدگي در ایران و سلیمان میرزا که از نخستین مروجین غرب. مارکسیستي، بلکه یک جبهه ملي و دموکراتیک نامیدند
 ]28.[وزیر معارف دولت رضاخان بود، به ریاست حزب انتخاب گردید

-گراي حزب توده نه تنها خود را دست نشانده و وابسته قدرت خارجي ندانسته، بلکه همفکران و رهبران چپالبته روشن
گرایانه و کردند و شعارهاي مليهاي خارجي را تقبیح ميگام با افکار عمومي، دست نشاندگي و وابستگي به قدرت

دادند و در بیانیه کمیته مرکزي حزب که به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس حزب منشر شد، حکومت دموکرات سر مي
ترین اعیاد هاي ملي اخیر ایران است و با زنده کردن یکي از بزرگاین حزب برپا کننده جشن: گونه بیان کردند کهاین

 ]29.[مبدل ساخت... هاي مظلومباستاني ما، مهرگان، ضمنًا روز بزرگ ایران و خسروان دیرین را به عید توده
خواست از میان ملت مسلمان و متدین عضوگیري این حزب در شعارهاي خود به این مقدار اکتفا نکرده و چون مي

گرا دوري حتي از عنوان کمونیست و مادي. گرایانه خود را ظاهر نکندکرد در برخورد با دین، چهره چپکند، تالش مي
در راستاي سیاست تظاهر به عدم ] 30.[دادندجستند و هیچ تبلیغات و اقدام آشکاري علیه مذهب انجام نميمي

اي در مجلس چهاردهم طرح قانوني هاي مسلمان، اقلیت نمایندگان تودهمخالفت با مذهب و براي جلب حمایت توده
در کلوپ حزب ) ع(در ایام محرم درباره قیام حضرت امام حسین. مبارزه با شرب الکل و مصرف تریاک را ارائه کرد

و روزنامه رهبر، ارگان حزب توده در مقابل این سؤال که حزب چه مذهبي دارد، این ] 31[شدتوده سخنراني برگزار مي
 :دهدگونه جواب مي

زاده هستند و نسبت به شریعت محمدي عالقه و حرمت خاصي دارند و هرگز اکثریت افراد حزب، مسلمان و مسلمان
فهمند که مردم مي. پذیرندپیمایند و مرامي را که با آن تضادي داشته باشد نميراهي را که منافي با این دین باشد، نمي

این نیرنگ سیدضیاءالدین، اعوان و انصارش، این ایراد و اتهامات غیر وارد به حزب توده ایران یک جدال سیاسي 
گرفت و به تخلفات مذهبي ناجوانمردانه است و از قدیم مرسوم بوده که هر منادي حق، آماج نیروهاي تهمت قرار مي

 ]32.[شدمتهم مي
ستیز جلوه دهد و دوستي با پرست و بیگانهکرد تا با بیان و بنان، خود را وطناین حزب در بعد سیاسي هم، تالش مي

کردند و در همان روزنامه آمده را مشروط به حفظ منافع ملي ایران اعالم مي) انگلیس و روس(دول غرب و شرق 
خواهد در ایران منافع استعماري براي خود فرض است ما هر روز که احساس کنیم همسایه شمال ما بر خالف ما مي
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نماید یا قصد آن را داشته باشد که رژیم خود را به زور بر ملت ما تحمیل کند یا بخواهد ایران را منضم به خاک خود 
 ]33.[سازد ما با این روش سخت مبارزه خواهیم کرد

پرستي و گاه گرایي و وطنگاه از طریق مذهبي، گاه ملي. شدحزب توده براي جذب توده و مردم از هر طریقي وارد مي
داري از عدالت، و به کار گرفتن الفاظ و عبارات علمي در انحصار داشتنِ تفکر علمي براي جلب انقالبي و طرف

هاي تبلیغاتي و شعارهاي جذاب در براي هر گروه و صنفِ خاص هم برنامه. فکر و تحصیل کردهاقشار جوان روشن
براي کارگران، قانون مترقي، پرداخت مزد مناسب، بیمه، خانه سازماني و ممنوعیت کار کودکان، براي . نظر گرفته بود

هاي دولتي و سلطنتي و فروش مناسب آنها به دهقانان، حذف تعهدات اربابي، براي اصناف، کشاورزان توزیع زمین
 ]34.[کردهاي رفاهي، امنیت شغلي و مالیات کمتر مطرح ميحقوق سیاسي و کمک

حزب توده با طرح شعارهاي رنگارنگ و فریبنده و تبلیغات همه جانبه خود را به عنوان تنها ملجاء قابل اتکا براي توده 
عبداهللا . فکران معرفي کرد و تأثیر فضاي پس از کودتا نیز در پیشرفت مقصود این حزب کم تأثیر نبودمردم و روشن

 :نویسدبرهان در این باره مي
فکري کشور پیش روي فضاي ایران پس از رفتن شاه تقریبًا به تنفس طبیعي افتاد و حزب توده به مثابه تنها مقر روشن

فرهنگ بسیاري از واژگان سیاست و اجتماع و فلسفه و اقتصاد و مکاتب . کردگان قرار گرفتافراد سیاسي و تحصیل
مختلف براي اولین بار به وسیله حزب توده به میان مردم راه یافت، حالجي شده وارد حافظه جمعي ایرانیان گشت، 

 ]35.[هایي از جوانان و کارگران جذب آن شدندگروه
 :نویسدحمید شوکت نیز در این باره مي

خواهانه، حامي خواهي آنان شد، چون این حزب با تمایالت عدالتقشر کارگزار و توده مردم نیز جذب شعارهاي عدالت
 ]36.[فکران به حزب، محصول این گرایش بودکشان شناخته شده بود، پیوستن وسیع روشنمنافع زحمت

اش را در نزد متفکران و توده مردم اما این هیاهوي تبلیغاتي و سیاسي حزب توده نتوانست براي همیشه چهره واقعي
اش در هاي سیاسيماند، حزب توده هم در اثر وزشگاه ابر زیر ماه پنهان نميجایي که هیچمخفي نگه دارد، و از آن

طلب آذربایجان، حمایت و تبلیغات و تالش سیاسي در مجلس و غیرمجلس براي هاي استقاللکمک به دموکرات
ها در تهران و وابستگي این اياعطاي امتیاز نفت شمال به شوروي و حمایت نیروهاي ارتش سرخ از تظاهرات توده

اي خود را از دست داد، و به تعدادي از سران و حزب به همسایه کمونیست را آشکار ساخت و این حزب، پایگاه توده
 .حقوق بگیران از دولت روس تقلیل یافت

ّ این که حزب توده نتوانست چهره واقعي خود را در پشت نقاب وطن خواهي حفظ کند، را شاید -پرستي و عدالتسر
جستجو کرد که براساس آن مصوبات، اصول تشکیالت  1921الملل سوم در سال بتوان در مصوبات کنگره بین

الملل باشند و مصوبات و رهنمودهاي بایست تحت هدایت کمونیسم بیناحزاب کمونیست در جهان و کل احزاب مي
الملل باید توسط احزاب کمونیست اجرا شود و هر فرد عضو باید در مرحله باالتر در مقابل دشمنان کمونیسم بین
 ]37.[المللي احساس وظیفه کنندکمونیسم بین

 فکري در ایرانجریان سوم روشن

 گرافکران مليروشن

-طلبي، مليشکل گرفته، به معناي استقالل Ism, Nationکه از به هم پیوستن دو واژه ] Nationalism[ناسیونالیسم
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اي که در جهان سیاست رخ نمایانده و در صدد رد کردن اقتدار سیاسي ناشي از وراثت، به عنوان ایده. گرایي است
حقوق الهي و قوانین طبیعي و به کرسي نشاندن دیدگاه ملت و مردم است؛ البته مردمي که در جهت منافع ملي فکر 

از نظر تاریخي پیدایي این ایده را به رنسانس بر . کنند و در برابر آن چه که با منافع ملي منافات دارد ایستادگي کنند
ها و مذهب را از جامعه کنار زده و با انقالب فرانسه، روند تغییر حاکمیت از سالطیني که فئودال] 38[گردانندمي

خواهي و حاکمیت ملت، در مفهوم مدرن ناسیونالیسم انقالبیون فرانسه با رواج شعارهاي آزادي. بودند، به مردم آغاز شد
 ]39.[و دموکراسي را به اروپاییان و سپس به سایر ملل یاد دادند

 
توان اولین گرا را ميفکران غربروشن. گرددگرایي در ایران به آشنایي ایرانیان با افکار جدید غربي و اروپا بر ميملي

فشردند که باید سراپا غربي بود و بسان گروه ترویج کننده تفکر ناسیونالیستي دانست، چرا که آنان بر این باور پا مي
از این رو . یکي از تفکرات جدید غرب نیز تفکر ناسیونالیستي است. آنان فکر کرد تا مملکت را از رخوت نجات داد

در میان این گروه شاید میرزا آقاخان کرماني بیش از . قراوالن این تفکر دانستملکم خان و همراهان او را باید از پیش
وي که احیاي ملت را در سایه دست برداشتن از اسالم و روي . داري این ایده را به عهده داشته استدیگران نقش پرچم

کرد و سعي دانست، از آداب و رسوم ایران قبل از اسالم ستایش ميآوردن به فرهنگ باستان به ویژه آیین زرتشت مي
مداري مطرح کند، مرزهاي گرایي و ایرانهاي دور، تصویري رمانتیک از مليداشت در ایجاد پیوندي تاریخي با گذشته

.[دانستبدل ميتر و مرغزارها را دلنشین و هواي ایران را بيایران را عنبر نسیم بودن و خاکش را از زر و سیم گرامي
40[ 

هر چند میرزا آقاخان کرماني، آغازگر ناسیونالیسم در ایران نبود، ولي ناسیونالیسم را به سر حد افراط رساند و به 
توان اندیشه او را گرایش یافته است، از این نظر مي» شوونیسم«تعبیر طبري، ناسیونالیسم میرزا آقاخان کرماني به 

 ]41.[هاي دستگاه استبداد او دانستزمینه پیدایي ناسیونالیسم شاهنشاهي رضاشاه و تئوریسین
کند، این است که در غرب، ناسیونالیسم اي که ناسیونالیسم ایران و آقاخاني را از ناسیونالیسم غربي متمایز ميویژگي

به جنگ کور با دیانت نپرداخت، هرچند تباین ذاتي با دیانت اصیل دارد، بلکه افرادي چون لوتر و کالون با تفسیر 
گرا در ایران اصل را بر نفي و طرد فکران مليامانیستي، مسیحیت سنتي را اجزاء هویت قومي تلقي کردند، اما روشن

گر آیین زردشت کل آداب و عادات اسالمي و توسل به آداب و عادات قومي قبل از اسالم قرار داده بودند و ستایش
 ]42.[شدند

گمان ندارم هیچ کیشي تا کنون به طبع ایرانیان موافق : گویدآقاخان که بیش از دیگران بر این امر همت گماشت مي
برخالف دین زردشت، دین اسالم مناسب قبایل وحشي و دزد مزاج بود که راهي ] 43.[دین زردشت شده باشد] تراز[

شان پیمودند و انواع فحشا و ظلم در میانباکي نميبراي معاش و زندگاني، جز غارت نداشتند و جز طریق فحشا و بي
 ]44.[شایع بوده است

الدین خان، کرماني، آخوندزاده و طالبوف و شاهزاده جاللملکم: فکراني چونگراي روشنویژگي ناسیونالیسم باستان
هاي باستاني ایران قبل از اسالم در احیاي جنبه. میرزاي قاجار، عدم توجه به دین و حتي دشمني با آن بوده است

نویسان هم با داستان. اي کرده بودهمین راستا صورت گرفت و دستگاه تبلیغي رضاخان نیز در این راه تالش گسترده
امثال . هاي گذشته ایران روي آوردندهاي فرهنگ باستاني و احیاي اسطورههاي شوینستي به برجسته کردن جلوهرمان

سوري و نوروز را به منزله وظایف هاي مهرگان اسوه، چهارشنبهها زنده کردن جنبشصادق هدایت در ادامه این جریان
ها معرفي کرد هدایت، خرافات و آداب و رسوم ناپسندِ در فرهنگ ایراني را وارد شده از سایر فرهنگ. ملي بر شمردند
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 ]45.[که با حمله اعراب، پایه آنها در ایران محکم شده بود
هاي زیبنده ایرانیان به عباهاي دامن گفت با اسالم، لباسبینید این نگاه، ادامه تفکر آقاخاني است که ميچه ميچنان

 ]46.[ها مهجور شدندقواره تغییر و زنان در پرده حجاب، مستور و در خانهفراخ و قباهاي بي
گرایي به ملي 1320هاي اجتماعي اشغال ایران در شهریور گرا به دالیل تاریخي، و ویژگيگرایي باستاناین ملي

در این زمان که رضاخان کنار گذاشته شد، و شاه جوان قدرت کافي براي ایجاد ] 47.[ستیز تغییر یافتبیگانه
ستیز با توجه به اشغال ایران هاي ناسیونالیستي و بیگانهتنگناهاي سیاسي را نداشت، زمینه پیدایش احزاب و گروه

هر چند خود بر آمده از افکار (گرایي سر برآورد حزب توده با شعار ملي 1322در سال . توسط متفقین فراهم شد
ها هم براي آن که از قافله رقابت با رقیب دیرینه خود، یعني روس انگلیسي) روسي و براي حفظ منافع آن به میان آمد

چنان در تحوالت ایران نقش آفرین باشند، سید ضیاء را مهره خوبي یافتند، لذا او را از تبعید در عقب نمانند و هم
سیدضیاء که به حمایت انگلیس از حوزه یزد براي نمایندگي ] 48.[فلسطین آزاد کرده و مأمور تشکیل حزب کردند

 .را تأسیس کرد» رعد«و روزنامه » حزب اراده ملي« 1323انتخاب شد، در تابستان 
در قالب حزب ملت  1330وارد عرصه فعالیت شدند و تا سال  1326پان ایرانیست نیز گروه دیگر بود که در سال 

غیر از این، احزاب دیگر مثل حزب عدالت، توسط علي دشتي . کردندایران با ایدئولوژي ناسیونالیستي فعالیت مي
تشکیل شد که غالبًا توسط افرادي که  1325و حزب دموکرات توسط قوام در خرداد  1321نماینده تهران، در تابستان 

ها و منافع دستي بر آتش داشته باشند و در قالب حزب به فعالیت 1320خواستند در اوضاع به وجود آمده مي
 .شخصي خود برسند

 پیدایي جبهه ملي در ایران

تر از همه گسترش جنگ سرد و در کنار آن اختالف نظر و مهم 1326تا  1323هاي رویدادهاي سیاسي سال
مداران غیر وابسته و ملي ایران از این وضعیت هاي منطقه باعث شد تا سیاستآمریکا و انگلیس در برخي سیاست

سیاست حمایت و تقویت ناسیونالیسم در کشورهاي . برداري را به عمل آورنددر جهت تحقق اهداف ملي حداکثر بهره
گرایي و به تبع آن تشکیل جبهه هاي پیدایش مليجوار شوروي که مورد توجه ایالت متحده واقع شده است، زمینههم

مداران آمریکایي از شروع حرکت جمعي در ایران، گذاران و سیاستهمراهي نسبي سیاست. ملي را در ایران مهیا کرد
 ]49.[المللي و شروع حرکت ملي تشویق کردگرایان ایراني را به وجود موقعیت مناسب بینملي

دهد و این حقیقتي البته ناگفته پیداست که ایاالت متحده هیچ حمایتي را بدون در نظر گرفتن منافع خود انجام نمي
گام و از جنگ جهاني دوم تا کنون ما هم: گویددیک چني در این باره مي. کننداست که خود، آن را کتمان نمي

 ]50.[ایممان تالش کردهصمیمانه به دوستان و متحدان خود براي دفاع از امنیت و منافع مشترک
هاي جنگ جهاني، مدنظر و توجه به نفت در فاصله: کندها را این گونه بیان ميروبین، منظور از منافع آمریکایي

-انگیز بود، اما به خاطر پرهیز از رقابت با انگلیسيهاي نفتي این کشور وسوسهها براي شرکتمورد عالقه آمریکایي
 ]51.[ها، آنها به صورت جدي به ایران وارد نشدند

زماني که جبهه ملي با تکیه بر حمایت قدرت خارجي به ویژه آمریکا اعالم موجودیت کرد، گروهي از نخبگان سیاسي 
هاي با عالیق گوناگون و با بسیج امکانات خود در احزاب و گروههاي متفاوت به عضویت آن در آمدند و با فعالیت

-حزب ایران به رهبري الهیار صالح که شامل گروهي از روشن. مطبوعاتي، سیاسي و اجتماعي به تقویت آن پرداختند
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نگاران و دانشجویان غیرکمونیستِ متمایل به چپ فکران، فن ساالران، تحصیل کردگان غرب، اساتید دانشگاه، روزنامه
ها، جمعیت آزادي مردم ایران و مجمع مسلمانان مجاهد به کشان ایران، پان ایرانیستچون زحمتبود، احزاب دیگري هم

 ]52.[همراهي با جبهه ملي پرداختند
گاه به مقابله با مظاهر داخلي جبهه ملي اگر چه در ظاهر تمایالت غیراستعماري و ناسیونالیستي داشت، اما هیچ

کشان ایران و به گفته خلیل مالکي ـ که خود از حزب زحمت. وابستگي و عناصر وابسته به بیگانگان نپرداخت
هاي داران با نفوذ که اغلب، هم دست همان قدرتهمراهان جبهه ملي است ـ جبهه ملي در مقابل فئودالیته و سرمایه

 ]53.[خارجي بودند ـ معتدل، سست و عاري از قاطعیت بود
 

ستیزي با آنها به هر حال، از یک طرف، عدم توجه و صداقت در برخورد با علماي دیني که از سر صداقت و بیگانه
فکري هاي مختلف در جبهه و فقدان استراتژي از سوي دیگر موجب گردید که روشنهمکاري کردند، و تنوع طیف

گرا در این قالب جبهه ملي نتوانند رسالتي که همانا قطع نفوذ استعمار بود را به انجام رساند و در نهایت گرفتار ملي
هاي استعماري نشاندگان قدرتداران و دستنظام کهنه شاهي گشته و کما في السابق در چنبره نفوذ و قدرت سرمایه

شان نیز نه تنها آنها را از آن دایره خارج نکرده، بلکه دوستان دلسوز را نیز از قرار گرفته و اشتباهات فاحش سیاسي
 .رنگ گردیددست داده، سرانجام خود و افکارشان در جامعه ایران کم

 فکري دینيروشن: فکري در ایرانجریان چهارم؛ روشن

، بار دیگر )فروپاشي استبداد رضاخاني (1320پس از دو دهه دین ستیزي رضاخان در جامعه و بعد از شهریور 
، بلکه )فکرانبه اعتقاد روشن(توجه به سوي دین معطوف گشته و این بار نه به منزله عامل بازدارنده و مانع پیشرفت 

ها مورد توجه قرار گرفت و از انزوایي که به مثابه عاملي محرک و تأثیرگذار در جهت پویایي جامعه، توسط گروه
این برگشت به . فکران متجدد وابسته به رژیم پیدا کرده بود در آمده و به متن سیاست و اجتماع بازگشتتوسط روشن

. چون امام خمیني و عالمه طباطبایي استدین از یک طرف به سبب قدرت عظیم اجتماعي مذهب و مذهبیوني هم
البته این جریان از . گرددفکري یاد شده بر ميهاي روشناز سویي دیگر به بن بست رسیدن ایدئولوژیکي جریان

. مدارانه برهانندگرایانه و عقلاند خود را از چهارچوب فکري حسفکران که صفت دیني را به همراه دارند دانستهروشن
از این رو، تالش کردند تا دین را در چهارچوب تفکر عقلي محض و یا عملي تجربي بازسازي کنند؛ هر چند در این 

چرا که مشابه چنین تفکر و جریاني در ] 54.[اندها تأخیر داشتهراه نیز ره تقلید پیش گرفته و در این تقلید نیز سال
محمد عبده، کواکبي، رشیدرضا، : چون مصر، سوریه و هند وجود داشته است و اشخاصي نظیرکشورهاي اسالمي، هم

شود به هر حال این جریان بیشتر از ناحیه کساني تعقیب مي. اندداران آن بودهسید احمدخان و اقبال الهوري از پرچم
که از یک عمق فلسفي الزم برخوردار نبوده، و این امر به خوبي خود را در بررسي مسائل از جانب آنان نشان داده 

 .است
توانیم تجددگرا هاي این جریان را که به نوعي ميدر این بخش از مقاله، به صورت اختصار برخي از محورهاي فعالیت

 .کنیمو یا نوگرایي دیني بدانیم را بررسي مي

 فکران نسل گذشتهنقد روشن. 1
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جا که توان فکري فرصتِ بروز و نمود را داشته و تا آنهاي روشنهمه نحله 1322مرداد  28تا پیش از کودتاي 
هاي وارداتي به فعالیت پرداختند که بندي به آموزهداشتند در جهت پیشرفت و ترقي جامعه با کنار گذاشتن دین و پاي

فکري دیني به نقد تاریخ جریان روشن. هاي دیني نداشتحاصلي جز تبلیغ و ترویج تفکر غربي و مقابله با آموزه
آوردهاي فکري آن پرداخت و آن الگو را مناسب فرهنگ و فکري در ایران، الگوهاي ارائه شده و دستگذشته روشن

 :گویدشریعتي در این زمینه مي. وضعیت تاریخي جامعه ایران ندانست
فکر باید در نظر در مسائل جامعه، غیر از عامل حق بودن یک حرف از نظر علمي، عامل دیگري را هم روشن

بگیرد و به دقت بررسي کند و آن جغرافیاي این حرف یا آن تز است، به این ترتیب که ببیند که آیا اکنون در این 
 ]55[زمان و مکان طرح آن تز درست است یا نه؟

فرض عدم تعارض اساسي بین سنت و مدرنیته به فکران غیردیني و با قبول پیشفکران دیني با رد نگرش روشنروشن
 ]56.[ها روي آوردند و شعارهاي بازگشت به خویشتن، رنسانس و پروتستانیزم اسالمي سر دادندتحول و پاالیش سنت

ها باشند، چرا که آنها گر و راهنماي شایسته تودهاند هدایتفکران دیني، گذشتگان روشنفکر نتوانستهبه اعتقاد روشن
، واقعیت ، از توده مردم فاصله گرفته و سرگرم مطرح اوًال هاي ملموس جامعه و بنیادهاي دیني را نادیده گرفته و ثانیًا

به جاي توجه به بنیادهاي دیني و امکانات بالقوه اسالم، در . کردن خود بودند، یعني زبان و گفتمان مردمي نداشتند
ها مورد نقد علمي و عملي ها و نگرشو این گونه فعالیت] 57[گرفتندها از اساطیر قبل از اسالم بهره ميتحریک توده

 .فکران دیني قرار گرفتروشن

 شناسي و روحانیتنقد دین. 2

هاي دانستند، الزمه این کار را در نقد نگاهشان را احیاي دین و مذهب جامعه ميفکران دیني که رسالت اصليروشن
از این رو به انتقاد از وضع موجود دین به منزله یک نهاد و فرهنگ . دیدندسنتي متولیان دین و مذهب در جامعه مي

هاي جدید و مدرن توانست با دیدگاهدین نمي فکران دیني، مفهوم سنتي و رایجبه اعتقاد روشن. و رهبران سنتي پرداختند
باید مفاهیم گذشته دین را از منابع اولیه . هاي سنتي خارج کردآهنگ باشد و باید آن را از قالبآوردهاي آن همو دست

بازرگان و شریعتي اولین کساني بودند که به این امر اهتمام ورزیده و تالش کردند که . آن بازشناسي و بازسازي کرد
 :گویدشریعتي در این باره مي. هاي علمي شست و شو دهندچهره سنتي دین را با آموزه

گوییم که گوییم که در گذشته تحقق داشته و در جامعه حاکم بوده است، بلکه از دیني سخن مياز دیني سخن نمي
 ]58.[پیغمبرانش براي نابودي اشکال گوناگون دین شرک، قیام کرد

 :بازرگان نیز معتقد است که
داران ما قابل تشبیه به یک تل مصالحي است که روي هم ریخته شده، جزء به جزء آنها خوب و مرغوب وضع دین

باشد، ولي ارتباط و التیام ما بین آنها وجود نداشته، طبق نقشه و نظم صحیحي پهلوي هم قرار داده نشده و یک مي
 ]59.[خانه یا ساختمان مرکب و مرتبي تشکیل نداده باشد

آنها . فکران دیني نسبت به دین، روحانیت سنتي و علماي حوزوي و اساسًا مرجعیت دیني بودمحور دیگر نقادي روشن
هاي مارتین لوتر، دین را قابل دسترسي براي روحانیت را در تفسیر دین، مرجع ندانسته و سعي داشتند با الهام از آموزه

همگي بدانند و پیدایش یک طبقه به عنوان روحاني را باعث تمرکز افکار و اعمال مذهبي و مقدمه تحجر مذهبي 
 ]60.[پنداشتندمي
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فکر دیني به همکاري و حضور برخي از علما در دربار سالطین، عاملي بود که نوک پیکان انتقاد منتقدین روشن
گونه البته ناگفته پیداست که این. داري بدانندطلب و خاطي نسبت به دین و دینسویشان نشانه رود و آنان را فرصت

آیا مبارزات بزرگي که باعث تحول و دگرگوني . ها و انتقادات با واقعیت روحانیت سنتي چقدر مطابقت داردنگرش
، که )ره(جامعه شد، جز از طریق روحانیت بود؟ حداقل در عصر حاضر، از میرزاي شیرازي گرفته تا امام خمیني

فکران دیني در پس این انتقادات در صدد حذف طبقه روحاني به سرسلسله همه آنهاست، شاهد گویایي است که روشن
توانستند واقعیت و اصل دین را با منزله واسطه خدا و مردم بودند؛ چرا که آنان را رقیب خود دیده و با وجود آنان نمي

 .تفسیرهاي ترمودینامیکي و تاریخي خود تغییر دهند

 هاي مدرناستفاده از علم و آموزه. 3

اند، این دو فکران دیني بر خالف کساني که سر تسلیم به روي مدرنیته فرود آورده و از سنت خود دست کشیدهروشن
هاي دیني سازش ایجاد آوردهاي علمي جدید و آموزهکردند بین مفاهیم و دسترا از هم متباین ندانسته و تالش مي
توان بدون آوردهاي علمي مدرن، گریزي است و نه مياي که نه از دستبه گونه. نمایند و آنها را از هم مستغني ندانند

در این راستا، شاید مهندس مهدي بازرگان ـ که فارغ التحصیل مهندسي ترمودینامیک از . آل رسیدسنت به جامعه ایده
وي که تمدن و پیشرفت بشر را . فرانسه است ـ را بتوان از جمله پیشتازاني دانست که در این راستا گام برداشته است

دانسته و در کتاب راه طي شده، پیشرفت و سیر تکاملي علوم تجربي تمدن جدید را در تقابل با در امتداد راه انبیا مي
آهنگي ایجاد ها همتوان بین آنهاست، ندانسته و معتقد است که مياهداف عالي اسالم و قرآن که تأمین سعادت انسان

توان از نظریات علمي براي معجزه بودن قرآن دلیل آورد یا از طریق قرآن نظریات سحابي هم معتقد بود که مي. کرد
 ]61.[کامل زیستي را تأیید کرد

هاي گذشته بود گراي نسلفکران غربآهنگي، پرهیز از اشتباه روشنفکران از اثبات یا تأیید این همدغدغه این روشن
 .که به پیروي از روند بیدادگري غرب، علم را در مقابل دین قرار داده بودند

داران و شیفتگان غرب یا مخالفین آن ایجاد آهنگي آنها نه تنها گرایش جدیدي در مقابل طرفپیوند علم و دین و هم
توانست با سرعت بیشتري به جبران گذشته بپردازد؛ زیرا از یک طرف سیمایي متعهد از انسان ارائه کرد، بلکه ميمي
دهد که در مسیر حرکت اجتماعي و دخالت در سرنوشت خود فعال بود و از سوي دیگر بر اساس نگاه سنتي، مي

عالوه بر این، انسان با تشکیل نهادهاي اجتماعي و استفاده از شعارهاي . انداختها را به گردن خدا نميهمه مسئولیت
مفهوم ناسیونالیسم و ملیت، . کردچون دموکراسي و آزادي، مصالح جامعه را فداي نفع خودي و شخصي نميمدرن هم

گرا، منفک از مذهب مد نظر نبود، بلکه در تبیین آن بر ترکیب آن با ملیت هم فکران غرببرخالف نگرش روشن
مذهب با عواطف، احساسات و اعمال . شد تا نشان دهد تضادي بین آن دو نیست، منافاتي باهم ندارندتأکید مي

تواند تقویت کننده، محرک و پشتیبان ناسیونالیسم باشد، و خصایص کند ميخاص که عقیده دیني آنها را ایجاب مي
 ]62.[ممتازي به آن بدهد

هاي علمي سعي داشتند تا در جهت با استفاده از آموزه... هایي هم چون مجاهدین خلق وبازرگان و شریعتي، سازمان
هاي دیني را به هاي علمي در تفسیر آموزهگیري از آموزهجا بهرهروشن است که ما در این. احیاي سنت گام بر دارند
چه چنان. هاي به وجود آمده هم وجود داشته استایم وگرنه این روش قبل از بازرگان و جریانصورت جریان پي گرفته

 :گویدوي مي. کندخود بازرگان به یک مورد اشاره مي
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. خان فروغي بوددر کالس چهارم متوسطه براي اولین بار با تفسیر قرآن آشنا شدم که ابتکار مرحوم میرزا ابوالحسن
کرد این بود که مرحوم فروغي عالوه بر ترجمه تفسیر ساده قرآن به تفهیم آیات چیزي که تازگي داشت و جلب نظر مي

 ]63.[پرداختو اثبات با ارائه حقیقت و حقانیت آنها بر مبناي نظریات علمي و تاریخي و اجتماعي مي

 احیاي دین و نقش آن در جامعه. 4

فکر دیني با توجه به این که احیاي دین، موجب آگاهي و بیداري جامعه نسبت به وضع خود و تالش به عقیده روشن
شود، کمترین تالش در این باره با توجه به دیني بودن جامعه و فرهنگ مردم براي رفع استبداد و استیالي خارجي مي

هاي مردم دارد به نیرومندترین قدرت تواند با نفوذي که در ایمان و دلاسالم مي. تواند تأثیرات فراواني داشته باشدمي
 .اجتماع آگهي بخش و حرکت آفرین تبدیل شود

هاي ظالمان را زیر و رو کند، تمامي این تواند کاخگفت مکتب شیعه ذاتًا مکتبي ضد استبدادي است و ميشریعتي مي
 ]64.[هاي سنتي از دین استکارکردهاي اجتماعي، مشروط به احیاي آن و عوض کردن طرز تلقي

ها غلتیده است و در راهش گل و بازرگان نیز معتقد بود که اسالم مثل گوهري بوده است که از نوک کوه به پایین دره
الي و سنگ را به خود گرفته و وقتي پایین دره آمده، واقعًا محصور یک رشته چیزهاست، گل و الي و سنگ و اینها، 

 ]65.[و این همان احیا کردن است. ما هدفمان این است که گل و الي و این خرافات را بزداییم و به آن گوهر برسیم
فکران دیني از چه روش و متدي بدیهي است که احیاي دین خود نیاز به روشي دارد که باید مالحظه کرد که روشن

 :گویدشریعتي درباره روش و متدش در احیاي دین مي. در جهت احیاي دین بهره گرفتند
رود استفاده نموده و براي شناخت اسالم من از متوني که در اروپا جهت تحقیق بعضي از علوم انساني به کار مي

توان به کاربرد و آن شناختِ پنج وجه یا چهره مشخص هر مذهب و متدي استنباط کردم که در مورد هر مذهبي مي
شکل . 3گذار؛ پیغمبر، یعني بنیان. 2خدا یا خدایان؛ . 1: هاي مشابه در مذاهب دیگر استمقایسه آنها با چهره

 ]66.[دست پروردگان زبده مذهب. 5کتاب؛ . 4ظهور و مخاطب پیغمبر؛ 
هاي علمي و فکران دیني دارند با روشي که در حوزهناگفته پیداست که شناخت دین با نگاهي برون دیني که روشن

متفکران و روحانیت شیعه دارد که درون دیني است تا چه اندازه تفاوت دارد و آن یک سر از کجا در آورده و این 
پاشد و آن دیگر، پروراند و مغز متفکري چون مطهري را از هم ميیکي گروه فرقان مي. آمدي داردیک چه پي

گیرد و پروراند که هشت سال دفاع جانانه از جان، مال و ناموس مردم را به دوش ميفرزنداني چون فهمیده مي
 .آیدسرافراز از میدان علم و عمل بیرون مي

فکري دیني به منزله احیاگران دین پس از فروپاشي استبداد رضاخاني به صورت جریاني ظهور به هر تقدیر، روشن
آوردهاي آن منفعل کرده، سعي کردند که با برداشتي نو از دین به آن سر و سامان داده و در مقابل مدرنیته و دست

 .نباشد، هر چند که در عمل چنین امري اتفاق افتاد

 نکته

فکري دیني کجاست؟ ها در این جریان روشنفکري، هم چون شهید مطهريشاید پرسیده شود که جایگاه علماي روشن
 شان به میان نیاوردید؟هايچرا نامي از آنها و فعالیت

گري است، و بنیان آورد عصر روشنفکري، یا همان انتلکتئوال، جریاني غربي و دستدر پاسخ باید گفت که روشن
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آشکار است که . این جریان، اتکاي به عقل خود بنیاد به منزله تنها عامل برطرف کننده مشکالت بشري است
البته، این به معناي نادیده گرفتن . هاي وحیاني توجه دارنددانشمنداني مانند مطهري بیش از هر چیزي به وحي و آموزه

عقل از نظر آنها نیست، چرا که در نگاه این اندیشوران، عقل، خود شرعي از داخل است، و به تعبیر دیگر، علماي 
در حقیقت . کنند، و در این فهم، دو عاملِ عقل و نقل نقش اساسي دارندآگاه و روشن ضمیر، در فهم دین تالش مي

فکران دیني، عقل و دین را دو امر مستقل در حالي که روشن. شودبه مثابه ابزار کشف دین از آنها بهره گرفته مي
توان علماي روشن ضمیري چون با این وجود چگونه مي. گرفته و در تالش، جهت ایجاد تناسب بین آن دو هستند

رو، تالش در بازشناسيِ جریانِ فکران دیني و در قالب آن مورد توجه قرار داد؟ مقاله پیشمطهري را به منزله روشن
گري گاه همه کساني که در صدد آگاهي و روشناش، تا آنفکري به معناي لغويفکري در ایران داشت نه روشنروشن

 .دارند، مورد عنایت قرار گیرندجامعه گام بر مي

 کالم آخر

 :در پایان توجه به چند نکته بایسته است
نه نگارنده و نه هیچ محقق منصفي انتظار ندارد که اندیشوران و محققان چشم از دنیاي اطراف خود : کهنخست این

نوعان خود چه در بردارند و در حوزه درون و جامعه خودي حبس گردند، و هیچ گونه تعامل فکري با همسایگان و هم
هایي که سنخیتي هاي جدید به ویژه ایدهسخن این است که هر متفکري باید با ایده. داخل و چه در خارج نداشته باشند

هاي خود را بسنجد و رو گردد و آموزه با ایده و افکار خودي ندارد و گاه متباین و متضاد با آن است با احتیاط روبه
فکران ایراني که به منورالفکران مشهورند از این حقیقت دور بودند متأسفانه روشن. در صورت تضاد از آن دوري کند

 .شد را به جان، دیده خریدندو چشم بسته آن چه را که در مغرب زمین اندیشه مي
هاي خودي و به تعبیري، ملي و هاي دیگران، باید سعي کند ایدههر اندیشورزي قبل از مواجهه با ایده: کهدوم این

ها رفته و در جهت گاه به سراغ دیگر ایدهمذهبي خود را به خوبي بشناسد و نقطه ضعف و قوت آنها را دریابد، آن
فکران، بلکه غالب آنها در شناخت فرهنگ و متأسفانه اگر نگوییم همه روشن. مثبت و منفي بودن آن سخن گوید

اندیشه خودي موفق نبودند و عدم آشنایي دقیق آنها از فرهنگ غني خودي، آنان را به شیفتگي تفکرات مغرب زمین 
 .مبتال کرده است و این واقعیت را در اثناي مباحث به خوبي مشاهده کردید

وجو کرد، اگر گروه و نسل چهارم را مستثنا بدانیم، فکران ایراني جستسومین نکته را باید در انگیزه و هدف روشن
اند، چه این که غالبًا دست پرورده غرب و مستخدمین افکار اي جز خدمت به اجنبي نداشتههاي دیگر، انگیزهنسل

اند، نام و نشان آنان در اسناد و مدارک گرفتهاختر زمین بوده و بسیاري از آنان حقوق ماهیانه از دول غرب مي
 .شود حتي مقدار حقوق آنها نیز مشخص استموجود، به خوبي دیده مي

هاي نفساني دري داشته و بنده نفس خود، و اسیر خواستاي افرادي هستند که میل به پردهدر هر جامعه: کهچهارم این
. هاي آنهاستخواهيبدیهي است که وجود دین، آن هم اسالم و تشیع، مانع بزرگي در مقابل زیاده. اندو امیال حیواني

آبادي و امثال آنها که شیفته هالل خان شیرازي و میرزا یحیي دولتافرادي چون میرزا آقاخان کرماني، میرزا ابوالحسن
هاي هاي پاریس و لندن شدند، در صدد بازسازي این صحنه در ایران بر آمدند و تالش داشتند که کوچهابروان و کوچه

گشت، لذا جا در آورند و براي این امر، باید فرهنگ الزم آن هم فراهم ميرا به صورت آن... تهران، شیراز، کرمان و
فکر، فریادِ اصالح جامعه را بر زبان جاري فکري، به دنبال اهداف خود حرکت کرده و به عنوان روشندر قالب روشن
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 .کردند
هیچ مرام و مسلکي به اندازه اسالم و به ویژه فرهنگ ناب تشیع، براي عقل ارزش قائل نشده، تا : کهنکته پایاني این

. دهدکند و عقل را مالک اعمال قرار ميقرآنِ صامت را با عقل، ناطق مي. جایي که آن را رسول باطني دانسته است
هاي فهمد که نیاز به آموزههاي فراواني ميداند، چرا که عقل در بزنگاهاما این عقل را به تنهایي عامل پیشرفت نمي

گیري از عقل نباید دست از نقل بنابراین به بهانه بهره. توانند او را شکوفا کنندها هستند که ميوحیاني دارد و آن آموزه
هاي فکري به سراغ آموزهآوردهاي عقل تجربي دوخت و با دایه روشنهاي وحیاني برداشت و چشم به دستو آموزه

هاي وحیاني، راه و رسم خود که گیري از آموزههاي حق و وحیاني دور بود و صد البته بهرهزمیني رفت و از آموزه
هاي آن اي بتواند بدون مراجعه به نخبگانِ وحیاني از آموزهکه هر کتاب خواندههمانا اجتهاد پویاست را داراست، نه این

 .بهره گیرند

 :پي نوشت ها
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