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دیباچه نخست 

 ۱-خدمت و خیانت نوشته جالل آل احمد است ناشر آن رواق است و سال نگارش بهمن۱۳۴۳ 
تا شهریور ۱۳۴۸ است. 

۲-کتاب در هفت فصل نوشته شده است، روشنفکر کیست، روشنفکر خودی است یا بیگانه، 
زادگاه روشنفکری، روشنفکر سنتی، روشنفکر ایرانی کجا ست، نمونههای اخیر روشنفکری، و 

روشنفکر امروزی. 

۳-جالل «سه مقاله دیگر، غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکران» را در واقع ادامه هم می 
داند، یک نوع تریلوژی. 

۴-«طرح این کتاب در سال۱۳۴۲ ریخته شد. به انگیزه خونی که در۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از مردم 
تهران ریخته شد» پس انگیزه کتاب قیام سال۱۳۴۲ روحانیت است. 

۵-جالل این کتاب را سه بار بازنویسی می کند و هر بار بنا بر نقدهایی که به کتاب می شود 
کتاب را حک و اصالح میکند تا کتاب از صد و اندی صفحه به ۴۳۲ صفحه می رسد. 

۶-این کلیه اطالعاتی است که آلاحمد در مورد کتاب داده است.

دیباچه دوم 

۱-روال کار در این کتاب نیز دقیقاً روالی است که در مورد غربزدگی اعمال شد. ابتدا روایت 
جالل را می آورم و بعد راستی و ناراستی آن بخش را ادامه می دهم. و به مناسبت هر جا که 

الزم شود بحث را به شکل ضمیمه یا مستقل ادامه خواهم داد. تا آخر کتاب. 

۲-من جالل را دوست دارم. بیشتر قصههایش را و کمتر شیوه نگارشش را. اما با آراء و 
نظریات او همآوا نیستم. آراء و نظریاتی که باعث گمراهی بسیار شد. اما بر این نظر نیستم که 

او در ارائه نظریاتش صمیمیت نداشته است و یا نظر سوء داشته است و شاید بتوان گفت که 
رسیدن جالل به این نظریات خبط و خطاهای حزب توده و جبهۀ ملی بوده است.
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روشنفکر کیست

آلاحمد طی ۱۶ بند سعی می کند نشان دهد روشنفکر کیست و روشنفکری چیست، نگاه کنیم: 
۱-روشنفکر ترجمه انتلکتوال است مابه ازایی غلط و ترجمهای غیردقیق. 

۲-انـتکلتوال از انـتکلتوالـیس التـین آمـده اسـت کـه مـصدر آن انـتلی گـه ره اسـت بـه مـعنای فـهمیدن، 
درک کردن، هوشمندی است. 

۳-پس معنای صحیح انتکلتوال، فهمیده، هوشمند، برگزیده یا پیشاهنگ است. 
۴-انــــتلی گــــنسیای روســــی هــــم داریــــم بــــه مــــعنای جــــماعــــت هــــوشــــمندان و زیــــرکــــان روس کــــه تــــربــــیت 
اروپـایـی دیـده بـودنـد و قـادر بـودنـد بـه درک زودرس از وقـایـع اجـتماعـی و دعـوی رهـبری داشـتند. و 

خود پیشاهنگ بودند برای هر تحول اساسی؛ (درک زودرس، دعوی رهبری، پیشاهنگ بودن). 
۵-روشنفکر باید اهل اندیشیدن، ابالغ کردن و رهبری باشد. 

۶-روشـنفکر در اصـل تـرجـمهای از مـنورالـفکر در حـد مشـروطـه کـه تـرجـمه (Les ecl aire) بـود بـه 
معنای روشن شدگان که دوره خود را قرن روشنایی می نامیدند. 

۷-فـــرهنگســـتان مـــنور را تـــبدیـــل بـــه روشـــن و الـــف و الم عـــربـــی را هـــم بـــرداشـــت و واژه روشـــنفکر را 
ابداع کرد. 

۸-روشنفکر آزاداندیش است (آزادی از قید تعصب مذهب و سلطه قدرت های زور) 
۹-روشنفکر، روشن بین است (قدرت بینش داشنت) 

۱۰-روشنفکر در سرنوشت خود و دیگران اثر می گذارد.  
۱۱-روشنفکر فرصت، توان، و جسارت دخالت در اموراجتماعی را دارد. 

۱۲-روشنفکر در بند تن و شکم نیست. 
۱۳-روشنفکر فرمانبردار نیست. 

۱۴-روشنفکر کار فکری می کند و حاصل کارش بیشتر حل مشکالت اجتماعی است.

شریعتی و جالل آل احمد

جـــالل آل احـــمد در بـــهمن ۱۳۴۷ بـــا دکـــتر عـــلی شـــریـــعتی در مشهـــد مـــالقـــات مـــی کـــند و خـــوشـــحال 
است که در باب این مسائل او و شریعتی همسویند، باب برخورد روشنفکران با مذهب.

 خب نگاه کنیم ببینم آل احمد چه می گوید بعد نظرات شریعتی را پی می گیریم.
«روشـــنفکر در ایـــران کـــسی اســـت کـــه در نـــظر و عـــمل بـــه اســـم بـــرداشـــت عـــلمی اغـــلب بـــرداشـــت 
اسـتعماری دارد. یـعی از عـلم و دمـکراسـی و آزادانـدیـشی در مـحیطی حـرف مـیزنـد کـه عـلم جـدیـد 
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هنوز در آن پا نگرفته است.
و مــردم بــومــیاش را نــمیشــناســند تــا ایــشان را الیــق دمــکراســی بــدانــد و آزادانــدیــشی را هــم نــه 
در قـبال حـکومـت هـا بـلکه در قـبال بـنیادهـای سـنتی و مـذهـبی، زبـان، تـاریـخ، اخـالق و آداب اعـمال 
مـیکـند چـون بـهکـار انـداخـنت آزادانـدیـشی در قـبال حـکومـت و بـنیادهـای اسـتعمای و نـیمهاسـتعماری 

دشوار است به دلیل اینکه سانسور هست...

در طـــول ایـــن هشـــتاد و انـــدی ســـال ... یـــعنی پـــیش از آن کـــه مـــتوجـــه بـــاشـــند در یـــک حـــوزه نـــیمه 
اســتعماری عــمل مــیکــنند گــمان کــردهانــد در حــوزۀ مــتروپــل بــه ســر مــیبــرنــد و بــی تــوجــه بــه مــقاصــد 

اســـتعماری غـــرب و نـــیز بـــی تـــوجـــه بـــه اصـــالـــت هـــای ســـنتی و بـــومـــی کـــه اغـــلب هـــدف اصـــلی هـــجوم 

استعمار بودهاند.»

قبل از آن که نظریات آل احمد را تمام کنیم چند سؤال مطرح میشود: 
۱-چــه کــسی گــفته اســت روشــنفکردر ایــران کــسی اســت کــه در نــظر و عــمل بــرداشــت اســتعماری 

دارد این که دیگر روشنفکر نیست، تاریک فکر است. 
۲-برداشت استعماری یعنی چه؟ 

۳-آیـا اگـر کـسی در یـک کـشور عـقب افـتاده از عـلم و دمـکراسـی و آزادانـدیـشی حـرف بـزنـد ایـن 
کار استعماری است. پس با این حساب استعمار نباید چیز بدی باشد. 

۴-چـه کـسی گـفته اسـت روشـنفکر مـردمـش را الیـق دمـکراسـی نـمی دانـد. مسـتندات قـانـونـی کـجا 
است. 

۵-چه کسی گفته است کسروی و ارانی و آقاخان در یک سو بوده اند. 
۶-چه کسی گفته است هدف اصلی استعمار حمله به اصالت های سنتی و بومی است.

بــه قــول عــلمای عــلم حــقوق ایــن هــا ادعــای دادســتان اســت کــه بــه آنهــا جــرم مــیگــویــند. امــا بــایــد 
این جرم ها اثبات شود. و اثبات آن نیاز به دلیل و بینه و شاهد و مستندات بی خدشه دارد.

ادامه می دهیم:
«فــرق اصــلی روشــنفکر ایــرانــی و روشــنفکر غــربــی در ایــن اســت کــه روشــنفکر غــربــی در حــوزه 
مـتروپـل (پـایـتخت) بـا دسـتی بـاز در تجـربـه بـر تـمام مـؤسـسات آمـوزشـی، آزمـایـشگاهـی و مـوزه هـا، 

قـــــــدرت ایـــــــن را یـــــــافـــــــته اســـــــت (کـــــــه هـــــــمه از راه غـــــــارت مســـــــتعمرات غـــــــنی شـــــــدهانـــــــد) کـــــــه بـــــــه جـــــــای 
مــاوراءالــطبیعه بــاســتانــی، مــاوراءالــطبیعه جــدیــدی را بــجویــد کــه جــهان بــینی عــلمی دارد و بــر مــبنای 

آزادانـدیـشی نـهاده اسـت. امـا روشـنفکر ایـرانـی کـه در یـک حـوزه نـیمه مسـتعمراتـی بـه سـر مـی بـرد 

بــــی دســــترســــی بــــه آن مــــؤســــسات کــــه از او بــــه غــــارت رفــــته و بــــی هــــیچ ســــهمی در دنــــیایــــی بــــرخــــورد 
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آزادانـه عـقایـد و آراء (بـه عـلت بـی سـوادی اکـثریـت) در قـدم اول بـا هـجوم روزافـزون اسـتعمار طـرف 
اسـت کـه بـه هـمراه تـکنولـوژی و مـحصوالت سـاخـته خـود، آراء و مـعتقدات و آداب خـود نـیز مـی آورد. 

هـــم چـــنانـــکه ابـــزارهـــای ســـنتی و بـــومـــی را از مـــعرکـــه حـــیات خـــارج مـــی کـــند انـــدیـــشههـــا و اعـــتقادات 
ســنتی را نــیز بــی اعــتبار مــی کــند. هــجوم اســتعمار نــه تــنها بــه قــصد غــارت مــواد خــام، مــصرفــی و 
مـــواد پـــخته آدمـــی افـــراد مـــغزهـــا، از مســـتعمرات صـــورت مـــی گـــیرد بـــلکه ایـــن هـــجوم زبـــان و آداب و 
مـــوســـیقی و اخـــالق و مـــذهـــب مـــحیط هـــای مســـتعمرات را نـــیز ویـــران مـــی کـــند آیـــا صـــحیح اســـت کـــه 

روشنفکر ایرانی بهجای ایستادگی در مقابل هجوم همه جانبه شریک جرم استعمار باشد.

دو سؤال دیگر 

۱-ایـــن ابـــزارهـــای ســـنتی (مـــثل آســـیاب هـــای بـــادی و یـــا آبـــی دزفـــول) و یـــا انـــدیـــشههـــا و اعـــتقادات 
ســـنتی مـــردم دزفـــول کـــه آســـیاب بـــادی دارنـــد و جـــالل ایـــن هـــمه بـــرای از دســـت رفـــنت آنهـــا دل مـــی 
ســوزانــد چــه دردی از مــردم گــرســنه و رنجــدیــده دزفــولــی درمــان مــی کــند. و اصــالً در جــهان مــعاصــر 

آســیاب بــادی یــا آبــی و فــکر و انــدیــشه ســنتی کــه در پشــت آن خــوابــیده اســت. (حــداقــل هــزار ســال 

است که خوابیده) به چه کار می آید. 

۲-روشنفکر در مقابل استعمار چگونه باید بایستد با آسیاب یا با فکر پشت آن.

نظریات شریعتی

اما قبل از آنکه به جوابها برسیم ببینیم شریعتی چه می گوید:
«ایـــن جـــمله مـــعروف از مـــصلح کـــبیر شـــیخ محـــمد عـــبده مـــفتی مـــصر دوســـت و هـــمکار و شـــاگـــرد 
ســیدجــمال اســدآبــادی انــقالبــی مــشهور و بــیدارکــننده کــشورهــای اســالمــی در قــرن اخــیر اســت کــه 

اروپا مذهب را رها کرد و پیشرفت ما رها کردیم و عقب رفتیم.»
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سؤال 

۱-مـــصلح کـــبیر شـــیخ محـــمد عـــبده  دوســـت و هـــمکار و شـــاگـــرد ســـیدجـــمال فـــتح الـــفتوحاش چیســـت. 
اصـــالحگـــری در انـــدیـــشۀ مـــعاصـــر جـــهان در کـــجا قـــرار دارد. چـــه اصـــالحـــاتـــی کـــرده اســـت کـــه شـــده 

اســت مــصلح کــبیر. الــقاب ارث پــدری کــسی نیســت کــه بــه ثــمن و بــخسی بــفروشــیم. مــثل رضــاشــاه 

کـبیر کـبیر کـه نـبود هـیچ پسـت و حـقیر هـم بـود. پـادشـاهـی در بـه در بـا ۴۰ هـزار سـند مـنگولـهدار کـه 
به زور از مردم گرفته بود. 

۲-ســید جــمال چــه کــرده اســت کــه انــقالبــی اســت و شهــرت دارد و بــیدارکــننده کــشورهــای اســالمــی 
است ما به ازاء این ادعاها در کجای تاریخ است.

ســیدجــمال بــه دنــبال احــیاء امــپراطــوری عــثمانــی تــحت عــنوان امــپراتــوری اســالمــی بــود. بــه ایــران 
آمـد کـه نـامـوفـق بـود و نـاصـرالـدیـن شـاه او را بـیرون کـرد. و بـه سـلطان عـبدالحـمید امـپراتـور عـثمانـی 

پــناهــنده شــد تــا او را مــهیای امــری نــاشــدنــی کــند و بــاالخــره تــوســط او مــسموم شــد. کــدام مــلت را 
بــیدار کــرد. و کــدام انــقالب در کــشورهــای اســالمــی بــه نــام ســیدجــمال و بــا تــعلیم او صــورت گــرفــت. 

ادامه دهیم:
«مــخالــفت تــحصیل کــرده و بــه اصــطالح غــلط روشــنفکر بــا مــذهــب در کــشورهــای اســالمــی و از 
جـــمله ایـــران در نـــیم قـــرن اخـــیر نـــه هـــم چـــون مـــخالـــفت تـــحصیل کـــردههـــای اروپـــایـــی اســـت در قـــرون 
جـدیـد کـه بـراسـاس تجـربـیاتـی کـه خـود بـه دسـت آوردهانـد و شـناخـتی کـه از مـذهـب قـرون وسـطی و 
کـلیساشـان دارنـد بـا مـذهـب مـبارزه کـردهانـد بـلکه ایـن مـخالـفت بـا مـذهـب نـیز خـود از جـمله تـقلیدهـای 

کورکورانه ای است که از اروپاییان میکنند.
تــحصیل کــرده امــروز مــا در مــخالــفت بــا مــذهــب نــه اســالم را مــی شــناســد نــه تــاریــخ را. تــنها یــک 

زبــان اروپــایــی را مــی دانــد و قــضاوت اروپــایــی را دربــاره مــذهــبش تــرجــمه کــرده اســت و پــس تــقلید 
1می کند.» 

1. اسالم شناسی دکتر علی شریعتی
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سه سؤال دیگر 

۱-چـه کـسی مـی گـویـد اروپـا چـون پیشـرفـت کـرد بـه خـاطـر آنکـه مـذهـبش را رهـا کـرد. پـس چـرا آسـیا 
مذهبش را رها کرد و پیشرفت نکرد. و چه کسی می گوید آسیا مذهبش را رها کرده است. 

۲-چــه اشــکالــی دارد مــخالــفت روشــنفکر آســیایــی بــا مــذهــب عــین مــخالــفت و روشــنفکر اروپــایــی بــا 
مذهب باشد. 

۳-چه کسی می گوید مخالفت روشنفکر آسیایی با مذهب تقلیدی است از اروپایی.

مغلطه گران بزرگ

قــبل از آنکــه وارد بــحث اصــلی شــدیــم ذکــر یــک نــکته الزم اســت کــه شــریــعتی بــه درســتی فــرق مــی 
گـذارد بـین روشـنفکر و تـحصیلکـرده و خـطاب او و جـالل تـحصیلکـردگـان اسـت نـه روشـنفکران امـا 

آلاحمد از همان ابتدا بر این درک غلط پیش می رود. 
۱-از پـایـان شـروع مـی کـنیم و بـه آغـاز مـی رسـیم. شـریـعتی مـدعـی اسـت روشـنفکر آسـیایـی اسـالم 
را نـــمی شـــناســـد. آیـــا او خـــود اســـالم را مـــی شـــناخـــت. آیـــا آراء و عـــقایـــدی کـــه او بـــه نـــام اســـالم در 
دهـــان ابـــوذر و ســـلمان و دیـــگران مـــی گـــذاشـــت، اســـالمـــی بـــودنـــد، یـــا آراء و عـــقایـــد انـــسان مـــعاصـــر 
اروپــایــی. اگــر چــنین بــود مــخالــفت روحــانــیت در مــراکــز عــلمی قــم و مشهــد بــا او چــه بــود. چــرا مــتفقاً 

اعالم کردند که آراء و عقاید شریعتی التقاطی است و ربطی به اسالم ندارد.
مـغلطه شـریـعتی از آنـجا آغـاز شـد کـه آراء و عـقایـد مـکاتـب سـیاسـی فـلسفی، اقـتصادی غـرب را 
(ســوســیالــیسم، لــیبرالــیسم، اگــزیســتانــسیالــیسم) بــه نــام عــقایــد اســالمــی جــا زد و بــه اصــطالح مــی 
خــواســت اســالم را در دهــانهــا شــیریــن کــند. امــا اســالم بــهعــنوان یــک ایــدئــولــوژی هــزار و چــند صــد 

ســـالـــه بـــا بـــاورهـــای اســـتوار و مـــتفکران و انـــدیـــشمندانـــی کـــه در طـــول ســـدههـــا اصـــول تـــئوریـــک آنرا 
تدوین کردهاند، قابل جمع با اندیشههای معاصر و غربی نبود.

اگــــر ایــــنکــــار شــــریــــعتی فــــریــــب و مــــغالــــطه نــــبود چــــه بــــود. بــــایــــد از او و کــــار او چــــگونــــه یــــاد کــــرد. 
شریعتی هم به اسالم و هم به مکاتب معاصر اروپایی جفا کرد. 

۲-اروپـا پیشـرفـت چـون مـذهـباش را رهـا کـرد. ایـن خـود نـیز مـغلطه بـزرگـی اسـت. کـدام انـسانـی 
بـــا عـــقل ســـلیم ایـــن هـــمه کـــلیسا و پـــاپ و اســـقف و واتـــیکان را مـــی بـــیند. و اروپـــایـــی جـــماعـــت را بـــی 
مـذهـب بـدانـد گـیرم کـه اروپـا مـذهـباش را رهـا کـرده کـه نـکرد. پیشـرفـت اروپـا چـه ربـطی بـه رهـا کـردن 

مذهب دارد.
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اروپــا از قــرن ۱۲-۱۱ مــیالدی بــا رشــد تــجارت و پــروســه انــباشــت روبــه رو اســت و پــا بــه پــای ایــن 
پـروسـه اقـتصادی انـدیـشه اروپـایـی در فلسـلفه و دیـگر امـور در جسـتوجـوی تحـلیل عـلمی از جـهان 
اســت. پــس رفــته رفــته درهــای دانــش گــشوده مــی شــود. و در نــجوم گــالــیله و کــپرنــیک را دارد کــه بــا 

ســاخــنت تــلسکوپ و رصــد کــردن ســتارههــا افــقهــای جــدیــدی را در انــدیــشه، انــدیــشهورزان اروپــایــی 

مــی گــشایــند. و هــیئت بــطلیموس و  هــفت طــبقه آســمان را بــه انــبارهــای تــاریــخی مــیبــرد. و جــایــگاه 

واقعی زمین، آفتاب و منظومه شمسی روشن می شود.
از آن ســو دکــارت را دارنــد مــبتکر انــدیــشه انــتقادی، نــه انــدیــشه تــعبدی، ایــن نــگاه انــتقادی اســت 

که به کنکاش در پدیدهها علمی میرسد. از آن سوی تر نیوتن و دیگران را دارند.
و امــــا در کــــلوپ مــــاجــــراجــــویــــان، واســــگادوگــــامــــا و کــــریســــتف کــــلمب و دیــــگران را دارنــــد، کــــاشــــف 
راههــــای آبــــی و بــــیخــــطر و کــــوتــــاه بــــرای حــــمل کــــاال و کــــاشــــفان قــــارههــــای نــــاپــــیدا و ســــرزمــــینهــــای 

ناشناخته و پر از طال و مواد پایه مصرفی.

در حـوزه مـذهـب لـوتـر وکـالـویـن را دارنـد. اصـالحگـرانـی بـزرگ در عـرصـه انـدیـشههـای مـذهـبی و نـو 
کـردن مـذهـب بـا شـرایـط اقـتصادی و اجـتماعـی جـدیـد. نـه آنگـونـه کـه شـیخ فـضل الـه مـی انـدیشـد نـو 

کردن مذهب یعنی بی مذهبی.
انـقالبـی در عـلم و تـکنولـوژی، در فـکر و فـلسفه، در اقـتصاد و سـیاسـت و در مـذهـب، اروپـا را از 

دوران تــــاریــــکی و ظــــلمات قــــرون وســــطی پــــرتــــاب کــــرد بــــه دوران رنــــسانــــس و نــــوآوری و روشــــنایــــی و 
شکوفایی و پیشرفت.

ایـن هـمه کـار و تـالش و نـوآوری چـه ربـطی دارد بـه رهـا کـردن دیـن، ایـن تحـلیل کـه اروپـا دیـناش 

را رهـا کـرد و جـلو رفـت جـفایـی اسـت بـزرگ بـه تـاریـخ کـار و تـالش و پـیکار انـدیـشهورزان اروپـایـی و 
مغلطهای است بزرگ. 

۳-از شـیخ محـمد عـبده مـصلح کـبیر و سـیدجـمالالـدیـن انـقالبـی مـشهور و بـیدارکـننده کـشورهـای 
اســالمــی مــی گــذریــم کــه نــه اصــالحــات عــبده تــوانســت جــهان اســالم را بــهراه فــالح و صــالح رهــبری 

کـند و نـه تـالشهـای سـیدجـمال بـرای احـیاء امـپراتـوری اسـالمـی بـا ذعـامـت عـثمانـیهـا. ایـن الـقاب مـا 

به ازاء خارجی و تاریخی ندارند. 
۴-آلاحــمد مــیگــویــد روشــنفکر در ایــران کــسی اســت کــه در نــظر و عــمل بــهاســم بــرداشــت عــلمی 

اغلب برداشت استعماری دارد.
خـب ابـتدا بـایـد روشـن کـرد بـرداشـت عـلمی چیسـت، بـهعـنوان یـک مـتدولـوژی شـناخـت امـا بـرداشـت 

اســـتعماری بـــه چـــه مـــعنا اســـت. آیـــا بـــرداشـــت اســـتعماری یـــک مـــتدولـــوژی جـــدیـــد شـــناخـــت پـــدیـــدههـــا 
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است.؟

اصـالً اسـتعمار چـه ربـطی دارد بـه شـناخـت. اسـتعمار یـک پـدیـده اقـتصادی اسـت و بـه مـرحـلهای 

در صــــــدور ســــــرمــــــایــــــه و تــــــصرف و غــــــارت کــــــشورهــــــای دیــــــگر اطــــــالق مــــــی شــــــود و مــــــی شــــــود گــــــفت 
روشـنفکران ایـران نـوکـران اسـتعمارنـد یـا در عـمل آنگـونـه رفـتار مـی کـنند کـه بـه نـفع اسـتعمار بـاشـد. 

ایـن اتـهامـات جـدا از درسـت یـا غـلط بـودنشـان، مـنطقی اسـت مـمکن اسـت غـلط بـاشـد یـا درسـت در 

آن مـــورد مـــی تـــوان بـــحث کـــرد. و در رد یـــا قـــبول آن دلـــیل آورد. امـــا در ایـــنجـــا روشـــن نیســـت و بـــه 
راســــتی روشــــن نیســــت کــــه نــــقد جــــالل بــــر چیســــت. بــــر بــــرداشــــت عــــلمی یــــا بــــرداشــــت اســــتعماری و 

گذاشنت دو پدیده نامتجانس در یک کفه و یکی گرفنت آنها از چه رو است.

شــکی نیســت کــه بــرای شــناخــت جــهان اســتعمارگــر و اســتعمارزده، نــیاز دارنــد مــتدولــوژی عــلمی 
مسـلح شـونـد یـعنی بـرداشـتشـان از جـهان عـلمی بـاشـد. شـناخـت جـهان از راه دیـگری مـمکن نیسـت 

بــا رمــل و اسُــــــطرالب پــدیــدههــا را نــمیتــوان شــناخــت. اگــر غــرب، غــرب شــد بــه خــاطــر مســلح شــدن بــه 
مـتدولـوژی عـلمی بـود. ایـن دومـین مـغلطه آلاحـمد اسـت. امـا سـومـین مـغلطه را یـکی گـرفـنت تـحصیل 

کردگان از فرنگ برگشته با روشنفکران است. 
۵-نخســت آنکــه روشــنفکر یــک مــقولــه عــامــی اســت کــه مــتسامــحاً بــهکــار بــرده مــی شــود و مــراد و 
مـنظورجـالل پـیشاهـنگ فـکری انـقالب مشـروطـه اسـت. یـعنی تـحصیلکـردگـانـی کـه از فـرنـگ بـرگشـته 

بـودنـد. صـاحـب انـدیـشههـای نـوی کـه در آن روزگـار بـورژوازی بـود بـرای تـغییر جـامـعه خـود بـودنـد هـم 

ایـنان هـمراه بـا روشـنفکران داخـلی پـیشقـراوالن انـقالب مشـروطـه شـدنـد. امـا بـایـد بـه یـاد داشـت کـه 
بـا شـکلگـیری و تـعین طـبقاتـی مـا بـا روشـنفکران بـورژوازی، خـردهبـورژوازی و طـبقه کـارگـر روبـهرو 

هستیم. 

۶-جــــالل بــــا آن هــــمه تــــعریــــف از فــــرانــــسه و روســــیه و امــــریــــکا از روشــــنفکران تــــا بــــه آخــــر تــــکلیف 
خــودش را بــا روشــنفکر و مــقولــه روشــنفکری مــعلوم نــمیکــند. و در آخــر و مــخصوصــاً در ایــن بــحث 

روشنفکر را همان تحصیلکردگان می گیرد و باقی قضایا.
چـهارمـین مـغلطه جـالل انـتقاد بـه طـرح عـلم، دمـکراسـی و آزادانـدیـشی اسـت، در مـحیطی کـه عـلم 

جدید هنوز پا نگرفته است.
خُـــب اگــر قــرار بــاشــد عــلم جــدیــد را در کــشورهــای عــقبافــتاده بــیاوریــم چــگونــه بــایــد بــیاوریــم. جــز 

ایــــن اســــت کــــه عــــلم از راه آزادانــــدیــــشی و دمــــکراســــی در یــــک مــــحیط راه بــــاز مــــیکــــند و مــــانــــدگــــار 
میشود. راه دیگری هم وجود دارد؟

ایـن حـرف بـا عـتاب و خـطاب پهـلوی دوم کـه مـیگـفت: «مـلت مـن هـنوز آمـاده دمـکراسـی نـدارد» و 
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بــه روزنــامــه نــگاران غــربــی پــرخــاش مــیکــرد کــه چــرا مــدام از نــبود حــقوق بشــر و دمــکراســی مــیزنــید 
چه فرقی دارد.

بـه راسـتی فـالح و صـالح کـشورهـای عـقبمـانـده چیسـت؟ تجـربـه دیـگر کـشورهـا چیسـت، آیـا راهـی 

جز دمکراسی، آزاداندیشی و علم وجود دارد.
از ایـن مـقولـه هـم بـگذریـم و بـرسـیم بـه مـیرزا آقـاخـان کـرمـانـی، دکـتر ارانـی و کسـروی کـه جـالل از 

آنان بهعنوان سه روشنفکر که به راه خطا رفته اند و برداشت استعماری داشتهاند.

میرزا آقاخان کرمانی

از آقـاخـان شـروع مـی کـنیم کـه افـضلالـفضال اسـت و بـه قـول مـعروف ارشـدیـت زمـانـی دارد بـر دکـتر 
ارانی، کسروی که همعصر و همزمان بودند.

آقـاخـان خـود ازلـی مـذهـب بـود شـعبهای انـشعابـی از دیـن بـاب. کـه بـعد از مـرگ بـاب صـبحی ازل 

جــانــشین او شــد. کــه مــورد قــبول بــهاءالــه قــرار نــگرفــت و دیــن بــاب بــه دو شــعبه تــقسیم شــد ازلــیه و 

بهائیت.
امـا آقـاخـان در بـند مـذهـب نیسـت. در پـی بهـروزی مـردم ایـران اسـت پـس عـرصـه را بـرای فـعالـیت 
تـــــنگ مـــــیبـــــیند و بـــــه اســـــتانـــــبول پـــــناه مـــــیبـــــرد و بـــــه هـــــمراه ســـــیدجـــــمال، روحـــــی و خـــــبیراملـــــلک مـــــحفل 

اسـتانـبول را درسـت مـیکـند. کـه یـکی از کـارهـایـش تـرور نـاصـرالـدیـن شـاه دیـکتاتـور قـاجـار اسـت کـه 

توسط میرزا رضا کرمانی صورت میگیرد.
اندیشه های آقا خان بر سه پایه استوار است:

۱- بیداری ایرانیان، 
۲-مخالفت با استبداد 

۳- مخالفت با خرافه و اندیشههای ارتجاعی
و به خاطر این کار جان خود را میگذارد.

بـعد از تـرور نـاصـرالـدیـن شـاه تـوسـط مـیرزا رضـا کـرمـانـی کـه دقـیقاً تـحت تـأثـیر مـحفل اسـتانـبول 
دسـت بـه ایـن کـار مـیزنـد و بـه قـول خـودش «شجـرۀ خـبیثه را از ریـشه» قـطع مـیکـند. سـفیر ایـران 

در عـــثمانـــی از ســـلطان ابـــوالحـــمید امـــپراتـــور عـــثمانـــی تـــقاضـــای دســـتگیری ســـیدجـــمال، آقـــا خـــان، 
صـبحی و خـبیراملـلک را بـه عـنوان آمـران تـرور کـرد. سـلطان ابـوالحـمید از تـحویـل سـیدجـمال سـربـاز 
زد امــا ســه تــن دیــگر را تــحویــل داد. در تــبریــز هــر ســه را در زیــر درخــت نســترن گــردن زدنــد. و ســر 

سه شهید را زیر خاکستر داغ کردند تا بتواند آنها را پر از کاه کنند و به تهران بفرستند.
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کسروی

کســروی وکــیل عــدلــیه بــود. و جــز ایــن تــاریــخ نــویــسی بــزرگ و لــغت شــناســی بــزرگــتر. او نــیز در پــی 

صالح و فالح ایران بود. و علت العلل عقب ماندگی کشور را اندیشههای خرافی میدانست.
بـه هـمین خـاطـر بـا عـرفـان و ادبـیات و مـذهـب مـخالـفت هـایـی داشـت. و رفـته رفـته پـاکدیـنی او کـه 
نـوعـی رفـرم مـذهـبی بـود بـه شـکل گـیری دیـنی جـدیـد انـجامـید. پـس در دادگسـتری تـرور شـد. عـامـلین 

ترور فدائیان اسالم بودند.

دکتر ارانی

دکــتر تــقی ارانــی، دکــترای شــیمی از آملــان، او نــیز چــون کســروی و آقــاخــان در پــی مــدرنــیته ایــران 
بـود. امـا از راهـی دیـگر، پـس بـه کـمونـیسم روی آورد. در ابـتدا تـبلیغ انـدیـشه هـای مـارکسیسـتی و 
بـــــعد احـــــیاء حـــــزب کـــــمونیســـــت. ســـــه ســـــال فـــــرصـــــت داشـــــت کـــــه حـــــزب را احـــــیاء کـــــند در ســـــال ۱۳۱۶ 

دستگیر و در زندان به شهادت رسید.

از آقــاخــان گــرفــته تــا کســروی و ارانــی هــر ســه در پــی بــازســازی جــامــعه و مــدرنــیته بــودنــد. و هــر 
ســه در تــقابــل خــود بــا دو نــهاد قــدرتــمند مــواجــه شــدنــد. آقــاخــان و ارانــی شــهید نــهاد اســتبدادانــد. و 

کسروی شهید نهاد روحانیت.

موانع توسعه در ایران

از دیــربــاز دو نــهاد قــدرتــمند اســتبداد و ســنت دوشــادوش هــم راه را بــر هــر انــدیــشۀ راهگــشایــی ســد 
کردهاند.

مـانـی و مـزدک سـعی کـردنـد بـا قـرار گـرفـنت در کـنار یـکی دیـگری را از سـر راه بـردانـد. پـس سـمت 

و سـوی حـرکـتشـان بـر عـلیه نـهاد قـدرتـمند روحـانـیت زرتشـتی بـود. نـزدیـکیهـایـی بـا نـهاد اسـتبداد 
پــیدا کــردنــد چــارهای دیــگر هــم نــبود. مــردم در فــقر و فــاقــه و بــیخــبری بــودنــد و آنهــا آنقــدر پــایــه و 
مـــــایـــــه نـــــداشـــــتند تـــــا در یـــــک آن بـــــا هـــــر دو نـــــهاد درگـــــیر شـــــونـــــد. پـــــس ســـــعی کـــــردنـــــد بـــــا اســـــتفاده از 
تـضادهـای مـوقـتی اسـتبداد بـا روحـانـیت، روحـانـیت زرتشـتی را بـهعـنوان یـک پـایـه حـکومـت اسـتبدادی 

از صحنه خارج کنند و بعد بهاستبداد بپردازند.
اما در نیمه راه تضاد آنها به وحدت تبدیل شد. و مزدک و مانی جان بر این کار گذاشتند.
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یک توضیح

مـا در ایـنجـا از نـهاد روحـانـیت بـحث مـیکـنیم. نـه دیـن و ایـدئـولـوژی روحـانـیت. مـذهـب بـهعـنوان یـک 
باور شخصی و گروهی با نهاد روحانیت که یک سازمان و یک سیستم است یکی نیست.

نــــهاد روحــــانــــیت (زرتشــــتی، مــــسیحی، اســــالمــــی) بــــه عــــنوان یــــک ســــازمــــان یــــا یــــک حــــزب کــــارکــــرد 
اجــتماعــی دارد پــس قــابــل نــقد و بــررســی اســت. و ایــن نــقد و بــررســی بــه خــود اجــازه نــمی دهــد وارد 

بـــحث خـــود مـــذهـــب بـــهعـــنوان یـــک بـــاور و ایـــدئـــولـــوژی شـــود. ذکـــر ایـــن نـــکته از ایـــن جهـــت الزم بـــود کـــه 

وقــــتی صــــحبت از نــــهاد روحــــانــــیت بــــهعــــنوان یــــکی از مــــوانــــع تــــوســــعه دمــــکراســــی فــــیاملــــثل در ایــــران 
میشود. منظور دین و یا مذهب اسالم نیست.

در سـده هـای بـعد مـا هـم چـنان بـا ایـن دو نـهاد قـدرتـمند روبـهرویـیم. تـا آنکـه اسـتعمار آمـد و شـد 
مزید بر علت و ما در آستانه انقالب مشروطه با سه نهاد روبه روییم:

۱- استبداد، 
۲-سنت 

 ۳- استعمار
پس روشنفکران صدر مشروطه در مقابل خود با این سه نهاد روبهرو بودند.

سـمت وسـوی مـبارزه در مـرحـله اول انـقالب بـرعـیله نـهاد اسـتبداد بـود. تـقاضـای عـدالـتخـواهـی و 

دارالشورا در همین راستا بود.

امـــــا دیـــــری نـــــگذشـــــت کـــــه ســـــنت نـــــیز در کـــــنار اســـــتبداد قـــــرار گـــــرفـــــت. و ضـــــمن بـــــابـــــی خـــــوانـــــدن 
مشروطهطلبان تقاضای اجرای مشروعیت را کرد.

بـــــه نـــــاچـــــار ســـــمت و ســـــوی مـــــبارزه بـــــرعـــــلیه ســـــنت نـــــیز شـــــد. اگـــــر روشـــــنفکران و رهـــــبران انـــــقالب 
مشــروطــه مــوفــق مــیشــدنــد ایــن دو نــهاد قــدرتــمند را تــعدیــل کــنند و آنهــا را بــه جــایــگاه هــای واقــعی 

خود برانند برخورد با استعمار کار سهل و سادهای بود.

برخورد با غرب

یک حکومت ملی، دمکراتیک و مدرن با غرب دو گونه برخورد خواهد داشت: 

۱-با غرب علمی: گرفنت علوم و متدولوژی علمی از آن 
۲-با غرب استعمارگر: بسنت مرزها و حفظ مرزهای اقتصادی و سیاسی
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تضاد عمده یا فرعی

امــا بــه بــاور آل احــمد در کــشورهــایــی نــظیر ایــران نخســتین مــانــع تــوســعه اســتعمار اســت. پــس حــل 
تضادهای فرعی دیگر از کانال حل این تضاد میسر است.

امــا چــنین نیســت. ایــران هــیچ زمــانــی نــه الجــزایــر بــوده اســت و نــه هــندوســتان کــه مــا بــا ســربــازان 
فـرانـسوی یـا هـندی رودررو بـاشـیم. حـکومـتهـای مـا حـداقـل بـه ظـاهـر هـمیشه مسـتقل بـوده انـد و اگـر 

اسـتعمار حـرفـی هـم زده اسـت در پسـله بـوده اسـت. ضـمن آنکـه مـسئله اسـتعمار مـسئله ای اسـت 

نـو، از مشـروطـه بـه بـعد مـا بـا آن درگـیریـم. امـا دو نـهاد سـنت و اسـتبداد ریـشه در تـاریـخ مـا دارد. و 
از مشـروطـه بـه بـعد، ایـن دو نـهاد بـه عـنوان پـایـگاههـای اسـتعمار و یـا هـمدالن و هـمراهـان اسـتعمار 

عمل کرده اند.
پــس شــعار جــنگ بــا اســتعمار هــنگامــی کــه نــه ســربــاز چــشم آبــی انــگلیسی در کــشور پــرســه مــی 

زنــد و نــه نــاوهــای جــنگی در بــندرهــای مــا پهــلو گــرفــتهانــد نــمیتــوانــد بــه نــیرویــی مــادی و واقــعی بــدل 
شود.

مـشکل بـا اسـتبداد و سـنت اسـت اسـتعمار هـم کـه بـه نـاچـار مـجبور اسـت از هـمین دو نـهاد وارد 

شود.
مـــشکل بـــعدی جـــالل آن اســـت کـــه غـــرب را شـــّری مـــطلق مـــیدانـــد. و تـــفاوت نـــمیگـــذارد بـــین غـــرب 

علمی و دستاوردهای جهانی اش و غرب استعماری و مزاحمتهای جهانیاش.
بــه هــمه چــیز غــرب آلاحــمد بــه دیــده شــک مــینــگرد حــتی قــانــون اســاســی بــلژیــک را کــه درنــوشــنت 

قانون اساسی مشروطه از آن سود جستهاند، حتی به دمکراسی و آزاداندیشی غرب.
بــــــه راســــــتی چــــــرا بــــــایــــــد اکــــــراه داشــــــت از اســــــتفاده مــــــعقول از دســــــتاوردهــــــای فــــــکری غــــــرب کــــــه 

دستاوردهای کلی بشریت معاصر است. و چرا باید غرب را شر مطلق دید.

سـؤال کـلیدی ایـن اسـت کـه آیـا بـایـد شـرق آنقـدر صـبر کـند تـا خـود مـاشـین را بـسازد و آیـا ایـن 
خـواسـته یـک فـکر ارتـجاعـی نیسـت و بـا جـهانـی بـودن سـرمـایـه و بـازار آیـا شـدنـی اسـت. نـه، و صـد 

البته که نه.
فـرض کـنیم شـرق بـخواهـد از آنـچه خـود دارد شـروع کـند. تـمام پُـز مـا بـه ابـن سـینا و رازی اسـت. 

مـدام در گـوش مـا کـردهانـد کـه غـرب بـا خـوانـدن کـتابهـای ابـن سـینا غـرب شـد. کـه هـرچـند بـه تـمامـی 

ایـن نیسـت. امـا قـدر مسـلم آن اسـت کـه غـرب از دسـتاوردهـای عـلمی شـرق از جـمله ابـنسـینای مـا 
که آنها از او بهعنوان «اویسن» یاد میکنند استفادهها کردهاند.

امــا ایــن داســتان بــرمــیگــردد بــه قــول عــرفــا بــه قــرون مــاضــیه، یــعنی قــرن چــهاردهــم بــه بــعد، امــروز 
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غـرب و بـهطـور کـلی جـهان عـلم صـدهـا هـزار سـال از ابـنسـینا گـذشـته اسـت. ابـنسـینا بـرای آنهـا بـه 

گذشته تاریخ علم مربوط میشود آنهم در حد چند خط.

فـــرض کـــنیم (فـــرض مـــحال کـــه مـــحال نیســـت) مـــا بـــخواهـــیم از ابـــنســـینا شـــروع کـــنیم. ابـــنســـینا 

مــیگــویــد اگــر دســتتان خــونــریــزی کــرد روی آن پــشم خــرگــوش بــگذاریــد. بــاز هــم فــرض کــنید کــه مــا 

آنقـدر تـجهیزات آزمـایـشگاهـی و مـتخصص فـن داریـم کـه رفـتند و دیـدنـد در پـشم خـرگـوش مـادهای 
شبیه ویتامین K هست که خون را بند میآورد.

 K خـب از فـردا مـیخـواهـید مـلت بـیفتند دنـبال خـرگـوشهـا بـرای گـرفـنت پـشم و اسـتخراج ویـتامـین

اگر جواب مثبت است که یک روزه نسل خرگوش منقرض میشود.
راه دیـــگری هـــم هســـت، پـــرورش خـــرگـــوش. و صـــرف مـــیلیونهـــا دالر بـــرای تـــهیه مـــزارع مـــناســـب و 

محل نگهداری و پشمچینی و استخراج و باقی قضایا.
بـا ایـن حـساب هـر آمـپول ویـتامـین K فـی املـثل اگـر مـبلغ هـزار تـومـان هـزیـنه مـیبـرد در حـالـیکـه 

ساخته شده با کیفیت عالی دانهای یک تومان در بازار است.
صــالح جــهان ســوم و یــا عــقبمــانــده و عــقب نــگه داشــته شــده در آن اســت کــه از ویــتامــین  Kیــک 

تــومــانــی اســتفاده کــند و دالرهــایــش را صــرف ســرمــایــهگــذاریهــای زیــربــنایــی کــند. ایــن را مــیگــویــند 

اســــتفاده عــــام از دســــتاوردهــــای بشــــری و بشــــر شــــرقــــی و غــــربــــی نــــدارد. شــــرق و غــــرب یــــک تــــفکیک 

سیاسی و جغرافیایی است.

مــشکل شــرق در اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از فــنآوری غــرب نیســت بســنت درهــا و فــرار بــه درون 

عـــاقـــبت غـــارنـــشینی اســـت. و راه بـــه جـــایـــی نـــمی بـــرد. مـــشکل شـــرق، مـــشکل حـــکومـــتهـــای وابســـته و 
توتالیتر بوده و هست.

محصول غربی و عامل استعمار

«اگــر روشــنفکر خــود را تــنها یــک مــحصول غــربــی بــدانــد، نــاچــار هــر کــجای دنــیا کــه بــاشــد تــوجــهش 
فــقط بــه مــتروپــل اســت. امــا مــتروپــل از ایــن مــحیطهــای بــومــی جــز مــواد خــام مــعدنــی و مــواد پــخته و 
رسـیده آدمـی چـه مـیخـواهـد. و رفـتار او نسـبت بـه ایـن مـحیطهـای بـومـی چیسـت، جـز حـکومـتهـای 
مســتبد نــظامــی بــرایشــان گــماشــنت و هــمان اســتعمار؟ پــس چــنین روشــنفکری یــک عــامــل اســتعمار 

است.

 ... و بــه ایــن دلــیل بــا مــحیط بــومــی خــود بــریــده اســت. مــتوجــه مــسائــل بــومــی و ســنتی نیســت. یــا 
اگــــر هســــت نــــه بــــه قــــصد حــــل مــــشکالت آن کــــه بــــه قــــصد انــــتفای آن قــــدم مــــیزنــــد.... پــــس روشــــنفکر 
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وارداتـی روز بـه روز وازده تـر مـیشـود. و تـنها مـانـده تـر و شکسـت خـورده تـر. و بـه ایـن دلـیل اغـلب 

اوقــات بــرای شکســنت عــوامــل مــقاوم بــومــی بــه عــوامــل غــربــی و اســتعماری تــکیه مــیکــند تــا شــایــد بــه 
قـدرت آنهـا مـحیط زنـدگـی خـود را آمـادهتـر کـند. تـمام روشـنفکران کـه از شکسـت مـبارزه نـفت بـه بـعد 

در ایران مصدر کارهای حکومتی بودند از این مقوله اند به استثنای انگشتشمار.»

غلط ها و مغالطات

خُــــب ابـــتدا غـــلط هـــا و مـــغالـــطات جـــالل را در هـــمین چـــند ســـطر بـــگیریـــم و بـــعد بـــهبـــدآمـــوزیهـــای آن 
برسیم.: 

۱-چرا جمله با اگر شروع میشود. باالخره روشنفکر یک محصول غربی یا هست یا نیست. 
۲-چرا روشنفکر هرجا باشد توجهش به کشور متروپل است. مگر دستگاه فرستنده است. 

۳-اگر غرب نگاهش به شرق استعماری است چرا روشنفکر باید عامل استعمار باشد. 
۴-چگونه میتوان از استعمارگر بودن غرب به عامل استعمار بودن روشنفکر رسید. 

۵-اگر کسی دنبال سود خود باشد روشنفکر است. 
۶-اگــر کــسی بــه اســتعمار پــناه بــبرد بــرای ایــنکه مــحیط را بــرای زنــدگــی خــود آمــاده کــند روشــنفکر 

است. 

۷-ایـن روشـنفکرانـی کـه بـعد از کـودتـا بـه مـصدر امـور رسـیدنـد کـیانـند و اسـتثناءهـای آن کـدام اسـت. 
فـرمـول جـالل یـک فـرمـول سـاده اسـت، غـرب اسـتعمارگـر اسـت. روشـنفکر یـک پـدیـده غـربـی اسـت پـس 

روشنفکر عامل استعمار است. صغرا و کبری و نتیجه یک قضیه صاده منطقی.
یـک قـضیه دیـگر: تـمامـی آنهـایـی کـه بـعد از کـودتـا مـصدر امـور شـده انـد، روشـنفکرنـد. کـودتـا یـک 

عمل خائنانه بوده است پس روشنفکران خائناند.

سؤال غلط پاسخ غلط

قبل از همه چیز باید دو مسئله را روشن کرد: 
۱-آیا روشنفکر خود یک طبقه است، یا جزئی از یک طبقه است یا اولترا طبقه است. 

۲-روشنفکر چیست و دایره روشنفکری کجا است.
بـرای آل احـمد روشـن نیسـت کـه روشـنفکر در سـازمـان تـولـید کـجا قـرار داردنـد و چـون روشـنفکر 
را کـسی مـیدانـد کـه کـار یـدی نـمیکـند، پـس او را در طـبقات سـه گـانـه (بـورژوازی، خـردهبـورژوازی، 
طــبقه کــارگــر) نــمیبــیند و بــه او هــیئتی اولــترا طــبقه (فــوق طــبقه) مــیدهــد. بــه هــمین خــاطــر اســت کــه 
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در پـایـان هـمین مـبحث روشـنفکر چیسـت و کیسـت، خـواسـتار «همبسـتگی بـین املـللی روشـنفکران» 
میشود در مقابل شعار مارکس که خواستارهمبستگی بین املللی کارگران بود.

در تـــقسیم بـــندی جـــامـــعه در رابـــطه بـــا وضـــعیت آدم هـــا نســـبت بـــه ســـازمـــان تـــولـــید مـــا ســـه طـــبقه 
مشخص داریم: 

۱-صاحبان وسایل تولید ؛ بورژوازی 
۲-فاقدان وسایل تولید ؛ پرولتاریا 

۳-کسانی که صاحب وسایل تولیدند و هم از نیروی کار خود بهره میگیرند، خردهبورژوازی
خـب تـا ایـنجا تـکلیف صـاحـبان وسـایـل تـولـید و کـارکـنان یـدی جـامـعه روشـن مـیشـود. امـا آنـان کـه 

در جامعه کار فکری میکنند در کجای این طبقهبندی قرار میگیرند.
آیـا ایـنان خـود یـک طـبقهانـد یـا نـه درون هـمین طـبقات جـا مـیگـیرنـد. بـایـد دیـد وضـعیت معیشـتی 
آنـان ایـن کـارکـنان فـکری را از نـظر سـمت و سـوی خـواسـتههـای اقـتصادی و آرمـانهـای اجـتماعـی 

به کدام یک از طبقات سه گانه نزدیک میکند.

روشنفکر کیست

امـا قـبل از آنکـه روشـن کـنیم روشـنفکران طـبقات سـه گـانـه کـیانـند یـایـد روشـن کـنیم مـا روشـنفکر را 
چه کسی میدانیم: 

۱-آیا کارکنان فکری جامعه یعنی کسانی که با کار فکری زندگی میکنند، روشنفکرند. 
۲-آیا تحصیلکردهها روشنفکرند. 

۳-آیا از فرنگ برگشتگان روشنفکرند.
کدام؟

پـس هـمان طـور کـه جـالل نـیز خـود از تـعریـف شـروع مـیکـند. بـه تـعریـف روشـنفکر مـیرسـیم. در 

تعریف روشنفکر باید بر دو محور تکیه کرد:

۱- تفکر 
۲-تعهد

مـحورهـای دیـگری را نـیز بـه آن مـیتـوان اضـافـه کـرد. هـمان کـاری کـه جـالل کـرده اسـت امـا ایـن 
دو محور کلید اصلی درک مقوله روشنفکری است.
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تفکر

تــفکر بــه مــعنای ســاده و فــیزیــولــوژیــک آن کــه هــر مــوجــودی بــرای ادامــه حــیات خــود نــیازمــند آن اســت 
نیســـت. بـــلکه تـــفکر بـــه مـــعنای انـــدیـــشیدن نســـبت بـــه آنـــچه در اطـــراف او روی مـــیدهـــد و ســـرنـــوشـــت 

آدمهـــا را تـــعیین مـــیکـــند. خـــب روشـــن اســـت کـــه طـــبیعت ایـــن نـــوع انـــدیـــشیدن کـــه یـــک انـــدیـــشیدنـــی 
اجتماعی است و در خأل صورت نمی گیرد پس منظور از تفکر، تفکری است اجتماعی.

تعهد

انــدیــشیدن اجــتماعــی خــواه نــاخــواه بــا خــودش تعهــدی اجــتماعــی مــیآورد. آن انــدیــشه و ایــن تعهــد 

روشــن مــیکــند کــه روشــنفکر در ســمت و ســوی کــدام طــبقه اصــلی اجــتماعــی گــام بــرمــی دارد و از 
حــیث آرمــان خــواهــی بــه کــدام طــبقه تــعلق دارد. پــس یــک روشــنفکر مــیتــوانــد روشــنفکر بــورژوازی یــا 

خردهبورژوازی و یا پرولتری باشد.
روش انقالبی و ضدانقالبی

آن تــفکر و ایــن تعهــد بــه خــودی خــود نــه خــوب اســت نــه بــد. بــایــد دیــد آن تــفکر و ایــن تعهــد در کــدام 
ســــمت و ســــو اســــت. اگــــر در جــــامــــعه بــــحث مــــدرنــــیته و ســــنت اســــت. بــــایــــد دیــــد روشــــنفکر در جــــبهۀ 
مــدرنــیته اســت یــا ســنت. اگــر بــحث انــقالب و ضــدانــقالب اســت بــایــد دیــد در جــبهۀ انــقالب اســت یــا 
ضــــدانــــقالب و اگــــر بــــحث خــــلق و ضــــدخــــلق اســــت بــــایــــد دیــــد کــــه در جــــبهۀ خــــلق اســــت یــــا در جــــبهۀ 

ضدخلق.
ایــنجــا اســت کــه مــیتــوان نســبت بــه روشــنفکر مــشخص بــا جــبهۀ مــشخص اش و ســمت و ســوی 

مـــعیناش مـــوضـــعگیری کـــرد. طـــرح کـــلی روشـــنفکر و مـــحکوم کـــردن آن مشـــت در تـــاریـــکی انـــداخـــنت 

است.

روشنفکر یک محصول غربی

روشـنفکر غـربـی و شـرقـی نـداریـم. روشـنفکر، روشـنفکر اسـت بـا هـمان ویـژگـی هـایـی کـه بـرشـمردیـم 
در هر کجای جهان که میخواهد باشد.

امــــا اگــــر بــــخواهــــیم خــــاســــتگاه مــــعاصــــر پــــدیــــده روشــــنفکری را بــــدانــــیم بــــایــــد بــــالفــــاصــــله بــــگویــــید 
خاستگاهش غرب است. از رنسانس بگیر تا انقالب کبیر فرانسه.

بـــدون شـــک رهـــبران فـــکری انـــقالب مشـــروطـــه تـــحت تـــأثـــیر روشـــنفکران اروپـــایـــی مـــثل ولـــتر، الک، 
روسو و منتسکیو بوده اند.

ایـن تـأثـیر در سـطوح مـختلفی بـوده اسـت از سـفر بـه فـرنـگ گـرفـته تـا خـوانـدن آثـار آنـان و بـعدهـا 
بـا رفـنت دانـشجویـان ایـرانـی بـرای تـحصیل بـه اروپـا ایـن تـأثـیر عـمیقتـر و شـدیـدتـر شـده اسـت. امـا 
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ایــن کــه روشــنفکر را یــک «مــحصول غــربــی» بــدانــیم آنطــور کــه جــالل مــیدانــد مــبتذل کــردن تــبادل 
فرهنگی ملتها است.

طـــبیعی بـــود کـــه دلســـوزان و فـــرهـــیختگان جـــامـــعۀ ایـــران بـــعد از شکســـت چـــالـــدران کـــه شکســـت 
ســـــــالح و ارتـــــــش ســـــــنتی مـــــــا بـــــــود در مـــــــقابـــــــل ســـــــالح و ارتـــــــش جـــــــدیـــــــد عـــــــثمانـــــــی. بـــــــا آن دالوری کـــــــه 
شـمشیرزنـان قـزلـباش کـردنـد و در آن روز تـاریـخی بـا ۳۰ هـزار  سـوار بـه جـنگ ۱۰۰ هـزارنـفر رفـتند 

و از مــیدان تــنها ۳۰۰نــفر زنــده بــیرون آمــدنــد، بــه دنــبال چــاره بــاشــند و بــبیند کــه اروپــا چــه کــرد و از 
چـــه راهـــی رفـــت تـــا تـــوانســـت از مـــا ســـبقت بـــگیرد. اگـــر مـــا در ایـــن راه بـــعضاً بـــه بـــیراهـــه رفـــتیم یـــا بـــه 

مقلدین صرف تبدیل شدیم بحث دیگری دارد.
امــا راه نخســت و درســت هــمان بــود کــه پــدران نــامــبردار مــا رفــتند. و در جــامــعهای فــقیر از حــیث 

روح و روان سعی کردند جامعۀ خفته قاجاری را با مبانی اولیه مدرنیته آشنا کنند.
ایـن ضـعف فـکری رهـبران مشـروطـه نـبود، حـتی تـوجـه قـانـون اسـاسـی بـلژیـک یـا فـرانـسه کـه جـالل 

بـه کـرات از آن بـهعـنوان مظهـر غـربزدگـی یـاد مـیکـند، ایـن را از زاویـه دیـگر هـم مـیتـوان دیـد، و از 
آن بــهعــنوان اســتفاده از دســتاوردهــای فــکری بشــر یــاد کــرد. مــگر کــل آثــار فــکری مــا در ۵۰۰ ســال 
گـذشـته و حـتی بیشـتر چـه بـود. نـگاه کـنیم بـه قـلههـای فـکریمـان، ابـنسـینا و رازی، مـولـوی و سـعدی 

و حـــافـــظ و عـــطار و خـــواجـــه نـــصیر و چـــند تـــایـــی دیـــگر تـــا قـــرن هشـــتم و نـــهم. از آن بـــه بـــعد بـــه قـــول 
رســـتم فـــرخـــزاد «نـــشیبی دراز» آغـــاز مـــیشـــود حـــضیض اســـت و فـــقر و فـــاقـــه و بـــی خـــبری. مـــشکل 
جـــالل آن اســـت کـــه بـــخشی از تـــحصیل کـــردههـــای فـــرنـــگ را کـــه بـــه کـــشور خـــود بـــاز مـــیگشـــتند و بـــه 

خـــاطـــربـــریـــده شـــدن از ســـنت هـــا و مـــسایـــل بـــومـــی و بـــرای رســـیدن بـــه آب و نـــان بـــه اســـتعمار تـــکیه 
مـــیکـــردنـــد و مـــیشـــدنـــد عـــامـــل اســـتعمار در مـــحیط بـــومـــی، بـــا کـــل تـــحصیل کـــردگـــان و بـــه تـــبع آن بـــا 

روشنفکران یکی میگیرد.
مــیگــویــم بــخشی، بــه خــاطــر آنکــه کــافــی اســت نــگاه کــنیم بــه گــروه ۵۳ نــفر. از لــیدر فــکری آنهــا 

دکـتر ارانـی گـرفـته تـا اسـکندری و دکـتر بهـرامـی و دکـتر یـزدی تـا خـلیل مـلکی کـه آلاحـمد او را تـنها 

روشـنفکر حـی و حـاضـر دهـههـای اخـیر مـیدانـد. هـمه تـحصیلکـردگـان فـرنـگ بـودنـد. عـامـل اسـتعمار 

هـم نـبودنـد. و در راه بهـروزی مـردم خـود مـبارزه بـا اسـتعمار و عـوامـل داخـلیشـان دچـار رنـج و تـعب 

بــسیار شــدنــد. بــه آب و نــانــی هــم کــه نــرســیدنــد. آب و نــان خــود را نــیز از دســت دادنــد. بــا هــم ورق 

بـــزنـــیم خـــاطـــرات زربـــخت از افســـران حـــزب تـــوده را کـــه در قـــیام خـــراســـان شـــرکـــت داشـــت و ســـالهـــا 
زنـــدان و حـــبس و تـــبعید را تحـــمل کـــرد. زربـــخت در آخـــریـــن مـــالقـــاتـــش بـــا اســـکندری، کـــه قـــرار بـــود 
اســــکندری بــــه آملــــان شــــرقــــی بــــرود و بــــرای هــــمیشه نــــقل مــــکان کــــند بــــه فــــرانــــسه، احــــساس کــــرد کــــه 
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اســـــکندری بـــــرای رفـــــنت تـــــردیـــــد دارد. وقـــــتی عـــــلت را جـــــویـــــا مـــــیشود مـــــیبـــــیند شـــــاهـــــزادهای قجـــــری، 

فــارغالــتحصیل دکــترای حــقوق از فــرانــسه، وکــیل دوره چــهاردهــم مجــلس، وزیــر تــجارت دوران قــوام، 

عضو رهبری حزب توده ایران، پول خرید بلیط قطار را ندارد.

بــــه راســــتی چــــگونــــه مــــیتــــوان کــــسی را کــــه در جهــــت حــــل مــــشکالت مــــردم خــــود نیســــت و از عــــقب 
مـانـدگـی جـامـعه خـود مـیخـواهـد بـرای رسـیدن بـه آب و نـان اسـتفاده کـند و در ایـن راه بـه اسـتعمار 

تــکیه مــیکــند. روشــنفکر نــامــید. ایــنهــا تــکنوکــراتهــا و بــوروکــراتهــایــی خــود فــروخــتهانــد. بــه راســتی 
جــالل چــرا ایــنقــدر اصــرار دارد کــه تــحصیلکــردگــان را بــا روشــنفکران یــکی کــند، و بــعد بــا کــوبــیدن 

تحصیلکردگان غیرملی و غیر مردمی، روشنفکران را غیرملی و غیرمردمی بداند.

و اگــــر کــــسانــــی بــــعد از کــــودتــــا بــــا ۲۸مــــرداد بــــه کــــمپ ضــــدانــــقالب مــــلحق شــــدنــــد، اگــــر گــــذشــــته 
روشـنفکری داشـتند مـثل بـعضی از کـادرهـا و رهـبران حـزب تـوده و جـبهۀ مـلی، بـه آنـان روشـنفکران 
خــــائــــن مــــیگــــویــــند و آنــــان در جــــبهۀ جــــدیــــد از دایــــرۀ روشــــنفکری بــــیرون انــــد ایــــنان تــــکنوکــــراتهــــا و 

بورکراتهایی هستند که در خدمت ضدخلق قرار گرفتهاند.
امـــا آلاحـــمد اصـــرار دارد مـــقوالت را ســـاده، روابـــط را در هـــم ریـــخته و نـــتایـــج را بـــه دلـــخواه خـــود 

تغییر دهد. چرا؟

خاستگاه و رسالت روشنفکری

«روشـــنفکر یـــک مـــحصول اخـــتصاصـــی دنـــیای غـــرب اســـت کـــه در حـــدود ۲۰۰ ســـال پـــیش بـــراســـاس 
انـقالب شهـرنـشینی و عـلوم پیشـرفـته و صـنعت بـازاریـاب بـه مـرحـله اسـتعماری رسـیده بـود و بـه قـیمت 

غـارت مسـتعمرات قـدرت ایـن را یـافـته بـود کـه خـوارک کـارخـانـههـا و مـوزههـا و آزمـایـشگاههـای خـود را 

فراهم کند و به این ترتیب روشنفکران را درون جامعه بپرورد....
روشـنفکر ایـرانـی وقـتی در راه صـحیح روشـنفکری گـام مـیزنـد کـه در والیـت تـابـع خـویـش هـمکالم 
امـثال بـرتـرنـدراسـل و سـارتـر بـاشـد یـعنی کـه غـرب و تـمدن غـربـی را نـه در حـوزه اسـتعماری بـلکه در 

حوزه ضداستعماری بپذیرد و تبلیغ کند.»

آبشخور روشنفکر غربی

ابـتدا بـبینیم آبـشخور روشـنفکر غـربـی کـجاسـت جـالل بـر ایـن بـاور اسـت کـه روشـنفکر غـربـی سـر در 

آخور استعمار داشته است و فرزند نامشروع غارت کشورهای تحت ستم است.
آل احـمد فـرامـوش مـیکـند کـه اسـتعمار ادامـۀ بـعدی سـرمـایـه داری اسـت، مـؤخـره بـود نـه مـقدمـه. 
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ابــتدا بــایــد از درون نــظام فــئودالــیته اروپــایــی هســتههــای آغــازیــن ســرمــایــهداری مــتولــد مــیشــد . ایــن 
تـولـد درذهـن و عـین جـامـعه روی مـیدهـد. در سـاخـت سـوداگـران کـوچـک در حـال رشـد و نـمو و جـمع 

آوری ســرمــایــه بــودنــد. در عــلم دانــشمندان درهــای مــجهوالت را یــکی بــعد از دیــگری گــشودنــد. و در 
روح و روان جـــامـــعه، قـــراردادهـــای اجـــتماعـــی و حـــقوق شهـــرونـــدی و حـــکومـــت دمـــکراتـــیک شـــکل مـــی 
گـــــرفـــــت. از بســـــتر چـــــنین تـــــحولـــــی روشـــــنفکران عـــــصر روشـــــنگری بـــــرخـــــاســـــتند و بـــــا ســـــازمـــــاندهـــــی 
انــــقالبهــــای ســــیاســــی ـ اجــــتماعــــی ـ فــــرهــــنگی نــــمایــــندگــــان نــــظامهــــای کــــهن را بــــه عــــقب رانــــدنــــد و 

بورژوازی را به قدرت رساندند.
رسـالـت روشـنفکران آمـاده کـردن سـاخـت اقـتصادی، سـیاسـی، فـرهـنگی جـامـعه بـرای ایـن تـحول 

بود شکلگیری روشنفکران عصر روشنگری چه ارتباط دارد با غارت استعمار.
درایـنکـه غـرب از غـارت کـشورهـای عـقب مـانـده سـودهـای بـسیاری بـرد و تـوانسـت جـامـعه خـود را 
مـرفـه و آزمـایـشگاه هـای خـود را تـجهیز و دانـشمندان خـود را بـی نـیاز کـند در آن شـکی نیسـت. امـا 

ضـــرورت وجـــودی جـــنبش روشـــنفکری را در غـــرب بـــایـــد در ســـاخـــت و ســـاز و اقـــتصادی ـ اجـــتماعـــی 
خود آن جامعه جستوجو کرد.

اســتعمار در ذات تــوســعه طــلب ســرمــایــه داری بــرای بــازارهــای جــدیــد نــهفته بــود. طــبیعی بــود کــه 

سـرمـایـه داری چـه در داخـل و چـه در خـارج بـخشی از روشـنفکران را بـه خـدمـت بـگیرد. نـه بـه پـاس 
روشـــنفکر بـــودن آن هـــا، اشـــتباه جـــالل در ایـــنجا اســـت بـــلکه بـــه خـــاطـــر کـــارکـــردهـــای بـــوروکـــراتـــیک و 

تکنوکراتیکی که داشتند.
روشــنفکری یــک حــرفــه نیســت. بــرخــالف تــصور جــالل. امــا یــک روشــنفکر مــیتــوانــد در رشــته ای 
مـــهارت داشـــته بـــاشـــد و ایـــن مـــهارت خـــود را در بـــازار بـــفروشـــد و طـــبیعی اســـت کـــه در یـــک جـــامـــعه 
سـرمـایـه داری تـنها خـریـدار رژیـم حـاکـم اسـت. کـه در داخـل طـبقه کـارگـر خـود را اسـتثمار مـیکـند و 

در خارج ملل تحت ستم را. 
بـه راسـتی ایـن چـه تـفکر روشـنفکرسـتیزانـهای اسـت کـه روشـنفکر مـتروپـل را آشـغالخـور اسـتعمار 

و روشنفکر ملل تحت ستم را عامل استعمار میداند.
کــار روشــنفکر چیســت؟ کــار حــزب ســیاســی چیســت؟ مــشکل آل احــمد در ایــن اســت کــه رســالــت 
حـزب را بـر دوش روشـنفکر مـیگـذارد و از روشـنفکر مـیخـواهـد کـه در حـوزه مـتروپـل مـنتقد حـکومـت 

و در حوزه ممالک تحت ستم مبلغ ضداستعمار باشد.
امـــا در ایـــن دو حـــوزه ایـــن رســـالـــت هـــا از آن حـــزب ســـیاســـی جـــامـــعه اســـت. ایـــن ســـردرگـــمی در 
تــعیین وظــایــف یــک عــلل تــاریــخی روشــنی دارد. دیــکتاتــوری و جــامــعۀ بــه غــایــت افــتاده و تــک ســلولــی 
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شده.
در کـــــشورهـــــای تـــــوتـــــالـــــیتر کـــــه مـــــردم در کـــــلیت اش از حـــــزب ســـــیاســـــی اش گـــــرفـــــته تـــــا نـــــهادهـــــا و 
انجـــمنهـــای صـــنفی از روشـــنفکرش گـــرفـــته تـــا مـــردم کـــوچـــه و بـــازار بـــه انـــحاء مـــختلف تـــحت آزار و 
اذیـــت و تـــفتیش حـــکومـــت هســـتند. مـــردم طـــی یـــک مـــکانـــیسم دفـــاعـــی ـ تـــاریـــخی بـــه دور خـــود دیـــوار 

میکشند و به درون حصارهای خود پناه میبرند.

مــردمــی کــه بــا شــعار «زبــان ســرخ ســر ســبز مــیدهــد بــربــاد» زنــدگــی مــیکــنند. طــی یــک دوران 

طـوالنـی سـرکـوب فـهمیده انـد کـه هـرآیـنه مـمکن اسـت دودمـانـشان بـه بـاد بـرود. ایـن عـدم امـنیت فـردی 

از صـدراعـظم شـروع مـیشـد تـا آسـیابـان فـالن آبـادی. مـگر جـز ایـن اسـت کـه مـا مـملکت صـدراعـظم 
کش ها هستیم. از خاندان برمکیان بگیر تا آخرینش که امیرعباس هویدا باشد.

در چــنین کــشورهــایــی حــزب یــا وجــود خــارجــی نــدارد و یــا بــعضاً ظــاهــر و دورانــی طــوالنــی غــایــب 
مـــیشـــود پـــس رســـالـــت حـــزب بـــر زمـــین مـــیمـــانـــد و ایـــن پـــرچـــم فـــرو افـــتاده را کـــسی بـــرنـــمی دارد جـــز 

جریان روشنفکری ضعیف جامعه.
از ایــنجــا بــه بــعد روشــنفکر چــون تــبدیــل بــه حــزب ســیاســی مــیشــود دیــگر روشــنفکر نیســت چــون 
رســالــت روشــنفکری بــا تعهــد و تــعبد ســیاســی تــشکیالتــی مــنافــات دارد. از آن ســو حــزب هــم نیســت 

چــرا کــه حــزب بــه عــنوان بــخش آگــاه و پیشــرو طــبقه اســت کــه بــا داشــنت ایــدئــولــوژی مــعینی در صــدد 
کسب قدرت سیاسی است و رسالت روشنفکری با کسب قدرت سیاسی مغایرت دارد.

ایــن درهــم آمــیزی وظــایــف و حــوزه هــا اســت کــه آل احــمد را بــه ایــن نــتیجه مــیرســانــد روشــنفکر 
یــعنی ســارتــر و راســل در حــوزه مــتروپــل و امــه ســزار و شــریــعتی و مــلکی در حــوزۀ مــلل تــحت ســتم 
امـا حـوزه روشـنفکری حـوزه ای مـتفاوت بـا مـبارزات ضـداسـتعماری اسـت. ضـمن ایـن کـه مـنافـاتـی 
نـــــدارد کـــــه یـــــک روشـــــنفکر عـــــضوی از جـــــبهۀ ضـــــداســـــتعماری بـــــاشـــــد. آن هـــــم در کـــــجا در هـــــند و در 
الجـــزایـــر در جـــایـــی کـــه اســـتعمار حـــضور مســـتقیم و مـــلموس دارد. امـــا در کـــشورهـــایـــی کـــه عـــلناً و 
رسـماً مسـتعمره نیسـتند و اصـطالحـاً نـیمه مسـتعمره قـلمداد مـیشـونـد مـثل ایـران، مـبارزات پـیش از 

آن که ضداستعماری باشد، ضداستبدادی، ضدارتجاعی است.
در واقـع جـامـعه بـرای تـرقـی و تـعالـی راهـی نـدارد جـز آن کـه دو نـهاد قـدرتـمند اسـتبداد و سـنت را 
بـه کـنار بـزنـد تـا راه پیشـرفـت گـشوده شـود. و ایـن دو نـهاد بـه عـلت پـیونـدهـایـی کـه بـعضاً بـا اسـتعمار 

دارنــد بــه نــوعــی پــایــگاه هــای داخــلی اســتعمار تــلقی مــیشــونــد، زمــانــی انــگلیس یــا روســیه، زمــانــی 
امـــریـــکا یـــا آملـــان و فـــرانـــسه و ژاپـــن. و بـــه درســـتی و بـــه راســـتی چـــه فـــرق مـــیکـــند کـــه ثـــروت مـــلی مـــا 

توسط کدام سرمایه دار با کدام زبان یا ملیت غارت میشود.
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امــــا ایــــن کــــار نــــیز رســــالــــت اصــــلی روشــــنفکر نیســــت. وظــــیفۀ حــــزب انــــقالبــــی اســــت کــــه مــــبارزات 
ضداستبدای ـ ضدارتجاعی مردم را سازماندهی کند و سمت و سو ببخشد.

کـــار روشـــنفکر نشـــر آگـــاهـــی و مـــعرفـــت اســـت. مـــسیح بـــه درســـتی مـــیگـــویـــد: «مـــال قـــیصر را بـــه 
قـیصر بـدهـید» کـار روشـنفکر گـرفـنت قـدرت از دسـت قـیصر نیسـت. کـار روشـنفکر، روشـنگری اسـت. 

آگـاهـی و ابـالغ آگـاهـی و نشـر آگـاهـی اسـت. بـه قـول مـعروف کـسی دیـگر مـیآیـد و دانـههـای ریـخته 

شـده بـر زمـین را بـرمـی دارد. حـزب سـیاسـی اسـت کـه بـه دنـبال روشـنفکر مـیآیـد و از کشـت هـای او 

بــــرداشــــت مــــیکــــند. قــــرار نیســــت روشــــنفکر تــــفنگ بــــردارد و انــــگلیسی و یــــا امــــریــــکایــــی و فــــرانــــسوی 

بکشـد. اگـر ارنسـتو چـه گـورا، انـقالبـی مـشهور کـرد ایـن کـار او در قـلمرو ورشـنفکری نـبود. در قـلمرو 

کار انقالبی بود.
روشـنفکر بـه یـک مـعنا انـقالبـی اسـت بـه یـک مـعنا هـم انـقالبـی نیسـت. انـقالبـی اسـت چـون هسـته 
هــای رشــدیــابــنده جــامــعه را مــیجــویــد، پــرورش مــیدهــد و جــامــعه را بــرای تــحول بــنیادی و گــذار بــه 
جــامــعۀ نــوآمــاده مــیکــند. امــا انــقالبــی نیســت. بــه ایــن خــاطــر کــه قــرار نیســت تــفنگ بــردارد بکشــد و 
کشــــته شــــود. ارانــــی ایــــن را نــــفهمید و در زنــــدان بــــه مــــرض طــــاعــــون او را کشــــتند. امــــا نــــیما ایــــن را 

فـهمید و زنـده مـانـد نـامـه هـای نـیما بـه یـک شـاعـر جـوان و مـشخص دکـتر ارانـی درک درسـت نـیما را 

نشان میدهد.

در نــامــه نخســت نــیما بــه شــاعــری جــوان مــیگــویــد: یــا حــرف بــزن و بــمیر. یــا ســکوت کــن و مــنتظر 
بــاش. در نــامــه اش بــه دکــتر ارانــی مــیگــویــد شــما مــیتــوانــید ایــدئــولــوژی آیــنده ایــران را بــسازیــد. از 

بزرگی شما همین بس که در ایران کسی نیست که حرف شما را بفهمد.

روشنفکر کیست

آلاحمد ابتدا از تعاریف شروع میکند و بعد به تعین مشاغل روشنفکری میرسد نگاه کنیم:
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تعاریف 

۱-روشـــنفکر مـــا بـــه ازای غـــلط و غـــیردقـــیق انـــتکتوال اســـت. و انـــتکتوال از انـــتلکتوالـــیس التـــین آمـــده 
است به معنای فهمیده، هوشمند، برگزیده، پیشاهنگ  

۲-روسهـا انـتلی گـنیسا دارنـد بـه مـعنای افـراد هـوشـمند و زیـرک کـه تـربـیت اروپـایـی دیـدهانـد و قـادر 
به درک زودرس وقایع اجتماعیاند. 

۳-روشـنفکر تـرجـمه مـنورالـفکر اسـت کـه مـنورالـفکر خـود تـرجـمه (Los Eclaivre) اسـت بـه مـعنای 
روشن شدگان .

۴-روشنفکر کسی است که کار فکری میکند.

ویژگیها و مشکالت یک روشنفکر

آلاحمد تحت عنوان دو مقومه برای روشنفکر ویژگیها و مشخصاتی تعیین میکند نگاه کنیم:
ویژگیهای یک روشنفکر

۱- فرصت، توان، و جرئت دخالت در امور را دارد.
 ۲- میاندیشد

۳- اندیشه خود را ابالغ میکند.
۴- آزاداندیش است.

۵- ادعای رهبری دارد.
گرامشی

و از قول گرامشی سه ویژگی دیگر میشمارد.
۱- سازنده است.

۲- سازمانده است.
۳- قانعکننده دائمی است.

مشخصات یک روشنفکر

۱-فرنگیمآب است، از نظر لباس و ظاهر،
۲- تظاهر به بی دینی میکند.

۳- درس خوانده است.
۴- نسبت به محیط خود بیگانه است.
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۵- جهان بینی علمی دارد.
۶-برداشت استعماری دارد.

مشاغل روشنفکری

مـــشکل آل احـــمد آن اســـت کـــه عـــلیرغـــم کـــنکاش در تـــمامـــی دائـــرةاملـــعارف هـــای روســـی، انـــگلیسی و 

فرانسوی تا به آخر به درک مقوله روشنفکری موفق نمی شود.

جــایــی روشــنفکر را رهــبر فــکری جــامــعه مــیگــیرد، جــایــی دیــگر روشــنفکر را تــحصیلکــرده فــرنــگ 

مــــیگــــیرد، جــــایــــی دیــــگر او را مــــتخصص فــــرض مــــیکــــند و در جــــایــــی دیــــگر کــــسی کــــه کــــار فــــکری 

میکند، یعنی از طریق نوشنت، مثل ثبات یک مرده شورخانه.
بـرای آنکـه بـه ایـن تشـتت فـکری آل احـمد بهـتر پـی بـبریـم نـگاه کـنیم بـه چـهار جـدول ارائـه دادۀ او 

از مشاغل روشنفکری در ایران و دیگر کشورها.

مشاغل روشنفکری در ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۲-۴۳

۱- فارغالتحصیالن رشتههای مختلف دانشگاهی،
۲-معلمان، دبیران، استادان دانشگاه، 

۳- مهندسان و نقشه برداران، 
۴- قضات و وکال،
۵-کادر بهداری، 

۶- روحانیون،
۷-کارکنان خطوط هوایی و دریایی، 

۸-ریاضیدانان و آمارگران و حسابداران،
۹-مؤلفان و روزنامهنگاران و عکاسان و طراحان،

۱۰- آهنگسازان و نوازندگان و خوانندگان و مربیان رقص، 
۱۱-. بازیگران،

۱۲-مدیران دستگاههای دولتی و
۱۳-نظامیان

از مـعلم سـاوجـبالغ تـار رقـاص فـالن کـابـاره، از دنـبکزن سـه راه سـیروس تـا مـالی چـاپـلق هـمه و 
همه روشنفکرند.

بـه راسـتی چـهار ویـژگـی بـرشـمرده شـده تـوسـط آل احـمد ؛ انـدیـشه، ابـالغ، آزادانـدیـشی، رهـبری 
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و فــــرصــــت و تــــوان و جــــرئــــت، در مــــیرزابــــنویــــس اداره آمــــار و یــــا گــــروهــــبان پــــادگــــان دوشــــان تــــپه و یــــا 
هنرپیشه دست دهم سینما، چه محلی از اعراب دارد.

آدم هــایــی کــه مــعطل نــان و آب شــب خــودنــد و اگــر هــوا تــاریــک شــود راه خــانــه خــود را نــمی یــابــند 
چه برسد به این که در مسائل جامعه خود چند و چون کنند و در پی رهبری جامعه باشند.

تحصیل کرده، متخصص از فرنگ برگشته و روشنفکر

آل احـمد بـین چـهار مـقولـه سـرگـردان اسـت. جـایـی روشـنفکر را تـحصیلکرده مـیگـیرد. و مـدارس را 
یــکی از مــراکــز تــولــید روشــنفکر بــه حــساب مــیآورد جــایــی دیــگر روشــنفکر را مــتخصص مــیدانــد. و 

کـلیه مـشاغـل تـخصصی را مـشاغـل روشـنفکری مـیدانـد. و جـایـی دیـگر فـرنـگی مـآبـی را مـشخصات 

روشـنفکری مـیدانـد در حـالـی کـه خـود آل احـمد ویـژگـی هـای پـنج گـانـه ای را بـرمـی شـمارد کـه بـرای 

روشنفکر و فعالیت روشنفکری ذاتی است و او را از سه مقوله دیگر جدا میکند.
رابـطه روشـنفکر بـا سـه مـقولـه دیـگر بـه قـول عـلمای مـنطق عـموم و خـصوص مـن وجـه اسـت یـعنی 
یـک روشـنفکر مـیتـوانـد تـحصیل کـرده، مـتخصص و از فـرنـگ بـرگشـته بـاشـد امـا هـر تـحصیل کـرده و 

متخصص از فرنگ برگشتهای ضرورتاً یک روشنفکر نیست.

اشـــتباه جـــالل از هـــمین جـــا آغـــاز مـــیشـــود. ابـــتدا بـــرای روشـــنفکر ویـــژگـــی هـــایـــی بـــرمـــی شـــمارد؛ 

انـــدیـــشه، ابـــالغ، رهـــبری، آزادانـــدیـــشی و فـــرصـــت و جـــسارت، امـــا در نـــقدهـــایـــش بـــه یـــک بـــاره ایـــن 

ویـژگـی هـا را فـرامـوش مـیکـند و روشـنفکر را بـا تـحصیلکرده و از فـرنـگ بـرگشـته یـکی مـیگـیرد. کـه 

لباس فرنگی میپوشد و تظاهر به بی دینی میکند و عامل استعمار است.

کار فکری و یدی

امــــا اگــــر بــــا مــــالک دیــــگر آل احــــمد حــــرکــــت کــــنیم کــــار فــــکری بــــه عــــنوان ویــــژگــــی روشــــنفکر، بــــه قــــول 
گـرامـشی هـمۀ مـردم روشـنفکرنـد. چـرا کـه امـروز کـارگـر کـاریـدی صـرف وجـود خـارجـی نـدارد. و هـر 

کــاری بــا نــوعــی انــدیــشه و تــخصص ســروکــار دارد. بــا ایــن مــالک یــک پــزشــک هــم روشــنفکر اســت. 
پـزشـک مـطب دارد کـمی روشـنفکر اسـت و پـزشـک بـیمارسـتان دولـتی بیشـتر. مـالک آل احـمد بـاور بـه 

بــیمه هــای اجــتماعــی اســت. کــه پــزشــک مــطب دار بــه بــیمه هــای اجــتماعــی بــاور نــدارد. امــا پــزشــک 
بـــیمارســـتان دولـــتی دارد. بـــه خـــاطـــر آنـــکه اولـــی در خـــصوصـــی بـــودن و درمـــان ذیـــنفع اســـت و دومـــی 

ذینفع نیست. پس مالک روشنفکر تنزل پیدا کرد بهدرآمد.
آل احـمد بـا هـمین مـالک هـای سـطحی بـه غـلظت و رقـت روشـنفکری مـیپـردازد. در بـین نـظامـیان 

و وکالی دادگستری و دیگر مشاغل.
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امـــا اگـــر روشـــنفکر را ســـازنـــده، ســـازمـــانـــده، قـــانـــع کـــننده دائـــمی بـــگیریـــم آن گـــونـــه کـــه گـــرامـــشی 
مـیگـیرد و تـحصیلکرده و مـتخصص روشـنفکر نیسـت. مـهم نیسـت پـزشـک بـیمارسـتان دولـتی اسـت 

یـا پـزشـک بـخش خـصوصـی، گـروهـبان ارتـش اسـت یـا افسـر فـرمـانـده. و ایـن نـیز مـنافـاتـی نـدارد کـه 
یـک تـحصیلکرده و یـا مـتخصص خـود را تـا سـطح یـک روشـنفکر نـظری بـاال بکشـد و نـمایـندگـی کـند 

آرمان ها و تمایالت یک طبقه را.
و اگــر مــالک روشــنفکری کــار فــکری بــاشــد. ثــبات یــک مــردهشــورخــانــه و یــک مــعین پــزشــک و یــک 
پــرســتار روشــنفکرنــد. در حــالــی کــه هــیچ وجــهی از مــقولــه روشــنفکری در کــار ایــن افــراد نیســت یــک 
روشـنفکر وقـتی در خـدمـت سـازمـان اقـتصادی جـامـعه اسـت یـک وکـیل اسـت یـا یـک پـزشـک و یـا یـک 
نـقشهبـردار و بـا یـک کـتابـدار و ثـبات مـردهشـورخـانـه. و در تحـلیل نـهایـی مـمکن اسـت تـوجـیهگـر مـنافـع 

تــاریــخی یــک طــبقه از طــبقات اصــلی بــاشــد یــا حــتی تــوجــیهگــر هــم نــباشــد. مــنافــع تــاریــخی اش بــا 
آنها آگاه یا ناآگاهانه گره خورده باشد.

امــا وقــتی یــک ثــبات مــردهشــورخــانــه در ســاعــت فــراغــتاش بــه جــامــعهاش مــیانــدیــشید و احــساس 
مـــیکـــند بـــرای تـــغییر و تـــحول جـــامـــعه بـــایـــد کـــاری کـــرد و ایـــنکـــار لـــزومـــاً یـــک کـــار ســـیاســـی و حـــزبـــی 

صـــرف نیســـت. ایـــن آدم خـــودش را تـــا ســـطح یـــک روشـــنفکر نـــظری یـــک گـــروه اجـــتماعـــی خـــاص بـــاال 

کشیده است و وارد حوزه روشنفکری شده است.

یــکی گــرفــنت روشــنفکر و تــحصیلکــرده، یــکی گــرفــنت شــغلهــای خــدمــاتــی بــا فــعالــیت روشــنفکرانــه 
خــلط کــردن مــرزهــا و بــه هــم ریــخنت تــعاریــف اســت. و چــون در ایــنجــا دچــار خــبط و خــطا مــیشــویــم 
در نـقد جـریـان روشـنفکری و کـنشهـای او نـیز دچـار خـبط و خـطا مـیشـویـم. و زیـر سـؤال مـیبـریـم 
کـــاله و عـــصا و عـــینک و فـــرنـــگیمـــآبـــی فـــالن آدم را. در حـــالـــی کـــه یـــک روشـــنفکر مـــیتـــوانـــد ظـــاهـــری 

غربی داشته باشد میتواند هم نداشته باشد.
فـرنـگیمـآبـی را بـایـد در نـقد از فـرنـگ بـرگشـتگان جسـتوجـو کـرد. ضـمن ایـنکـه ایـن نـقد یـک نـقد 

ارتـجاعـی اسـت. کـه مـا از فـکر و انـدیـشه گـذر کـنیم و بـپردازیـم بـه ظـاهـر شسـته و رفـته یـک از فـرنـگ 

برگشته.

خردستیزی: افاضات فردید

«اشــاعــره اهــل ایــمان بــودنــد و قــائــل بــه پــیروی کــورکــورانــه و تــعبدی، امــا مــعتزلــه قــائــل بــه پــیروی از 
عقل و تجریه و منطق بودند...

بــه هــر صــورت زمــانــۀ تــوجــیه عــقالنــی، اصــول و فــروع مــذاهــب، هــمیشه زمــانــۀ نــکس ایــمان اســت 
چــرا کــه وقــتی در اصــالــت خــود و مــعتقدات خــود شــک کــردی تــازه مــینــشینی بــهاســتدالل و تــوجــیه و 
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شــــک در آن اصــــالــــت، یــــعنی شکســــت. دنــــیای اســــالم از آن زمــــان بــــه بــــعد اســــت کــــه رو بــــه کــــسادی 

نــهاد. تــا دوره دورۀ ایــمان اســت و بــی لــیت و لــعل عــمل مــیکــنند مــیبــرنــد و مــیدوزنــد... اشــاره ای 
گــذرا بــکنم بــه ایــنکه دنــیا تــا دنــیای شــور و شــوق و ایــمان اســت دنــیای ســازنــده و گســترش یــابــنده 
اسـت. ولـی بـه مـحض ایـنکه بـنای اسـتدالل تـوجـیه و عـقل و مـنطق شـد، دنـیای پـاهـای چـوبـی خـواهـد 

بود. و همان مدعیات که در حوزه عرفان مطرح است.
ایــــن افــــاضــــات احــــمد فــــردیــــد اســــت کــــه آلاحــــمد نــــقل مــــیکــــند. الزم اســــت بــــدانــــیم فــــردیــــد اســــتاد 
دانـشگاه و مـعلم فـلسفه بـوده اسـت و جـالل مـفهوم غـربـزدگـی را از ایـن حـضرت گـرفـته اسـت و او و 

عدهای دیگر چون او شاگرد این آدم بودهاند.
امــا بــرگــردیــم بــه اشــاعــره و مــعتزلــه و ایــمان و شــک و درک ایــن آدم از تــاریــخ و تــحیری کــه آدمــی 
پـــیدا مـــیکـــند وقـــتی مـــیبـــیند یـــک اســـتاد فـــلسفه کـــه کـــار او آمـــوزش خـــردورزی اســـت بـــا خـــردورزی 
دشــمنی مــیکــند و بهــتریــن دوران اســالم را دوران ایــمان اولــیه و بــدتــریــن دوران اســالمــی را دوران 

خردورزی و استدالل میداند و علت سقوط حکومت اسالمی را پایان دوره ایمان اعالم میکند.
اما جریان تاریخ این گونه نیست. نگاه واژگونه به تاریخ این گونه است.

اسـالم بـه قـدرت کـالم و سـازمـانـدهـی پـیامـبر گـرامـی تـوانسـت از عـرب بـدوی قـومـی قـوی و ثـروتـمند 

و دســت بــه شــمشیر بــسازد تــا بــعد از مــرگ آن حــضرت امــپراتــوری بــزرگِ رو بــهزوال ســاســانــی را 
درهـم بـکوبـد و از آنـجا بـه سـوی امـپرتـوری روم شـرقـی بـرود و افـریـقا و بـخشی از اروپـا را تـسخیر 
کـند تـعالـیم سـاده اسـالم بـرای عـرب بـدوی بـا حـضور پُـرجـذبـه رسـول قـابـل قـبول بـود امـا وقـتی اسـالم 

بــه دیــگر کــشورهــا بــا تــمدن هــای پــرســابــقه و درخــشان و دیــنهــای قــوی و نــیرومــند و ایــدئــولــوژیهــای 
متفاوت رسید نیازمند اگرها و مگرهای بسیار بود.

بـــرای عـــرب بـــدوی اگـــر گـــفته مـــیشـــد کـــه ســـتارگـــان چـــراغهـــای آســـمانانـــد تـــا عـــرب راهـــش را گـــم 
نــکند، قــابــل قــبول بــود. امــا بــرای مــللی کــه رصــدخــانــه داشــتند و صــدهــا ســال عــلم ســتاره شــناســی 
داشــتند ایــن حــرف قــابــل قــبول نــبود پــس مــتفکریــن نخســتین اســالمــی درصــدد تــوضــیح مــنطقی دیــن 

بــرآمــدنــد. از آن ســو اســالم بــا فــلسفه قــدرتــمند یــونــانــی روبــه رو بــود. و تــمدن یــونــانــی و آراء و عــقایــد 

فـالسـفۀ بـزرگـشاش بـه هـمراه سـه دیـن بـزرگ یـهودیـت و مـسیحیت و زردشـتی کـه سـابـقهای طـوالنـی 

داشـتند، اسـالم را بـه چـالـش کـالمـی و فـلسفی فـرا مـیخـوانـدنـد. پـس اسـالم مـجبور بـود بـرای مـبارزه 

ایـدئـولـوژیـک بـا دیـگر مـذاهـب و مـکاتـب بـه سـالح فـلسفه کـه هـمان خـردورزی و اسـتدالل بـود مـتوسـل 

شود.
ایـن رونـد در دوران مـأمـون خـلیفه مـقتدر عـباسـی چـه بـا تـرجـمه آثـار فـلسفی یـونـان و چـه بـا دامـن 
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زدن بــه بــحثهــای فــلسفی گســترش یــافــت و کــمک بــسیاری کــرد بــه رشــد و گســترش تــفکر عــقالنــی ـ 
فـلسفی در حـوزه تـمدن و اسـالمـی. در ایـن بـحث هـا امـام هشـتم شـیعیان کـه در آن زمـان ولیعهـد و 

دامـاد مـأمـون بـود نـیز شـرکـت مـیکـرد. و ایـن نـشان مـیدهـد کـه بـحث هـای کـالمـی ـ فـلسفی نـه مـنع 
دینی داشت (حضور امام هشتم شیعیان) نه نشانه ضعف و سستی حکومت بود.

امـا بـا آمـدن تـرکـان آسـیای مـرکـزی بـه عـنوان جـنگجویـان دسـتگاه خـالفـت بـه بـغداد و ایـران، و بـه 

قــدرت رســیدن ایــن قــبایــل عــقب افــتاده نــو مســلمان، تــعصب و خــشک انــدیــشی حــاکــم شــد. و ریــشه 
خردورزی و نواندیشی را سوزاند.

تــفکر مــتعبدانــه اشــعری مــذهــبان ســالح ایــدئــولــوژیــک حــاکــمیتی مســتبد و متحجــر بــود. امــا عــلل 
زوال حـــکومـــت اســـالمـــی را بـــایـــد در ظـــلم، فـــساد و تـــضاد خـــاص طـــبقاتـــی و اشـــرافـــیت عـــرب و بـــرده 

کردن ملل فتح شده جستوجو کرد.
نــگاه کــنیم بــه عــلل مــرگ ســه خــلیفه، از چــهار خــلیفه و ده هــا قــیام و شــورش کــه بــخش زیــادی از 
ایــن شــورشهــا بــه رهــبری عــلویــان بــود. و منجــر بــه کشــته شــدن دههــا هــزار عــرب و غــیر عــرب شــد. 
نـــگاه کـــنیم بـــه تـــاریـــخ و بـــبینیم کـــه اشـــرافـــیت عـــرب در طـــی چـــند صـــدســـال حـــکومـــت اش بـــر ایـــران بـــا 
ایــران و ایــرانــی چــه کــرد. ایــرانــیان را یــا عجــم نــامــید (بــه مــعنای گــنگ و کــور) و یــا مــوالــی نــامــید. کــه 

نوعی شهروند درجه دو بود.
بـرگـردیـم بـه ایـن حـکم غـلط، «تـا دنـیا دنـیای شـور و شـوق و ایـمان اسـت، دیـن سـازنـده و گسـترش 

یــابــنده اســت.» ایــن حــکم از کــجای تــاریــخ بــیرون آمــده اســت. دســتاوردهــای عــلمی و فــلسفی ایــن 
مؤمنین کجا است. از یهودیت بگیر تا مسیحیت و اسالم.

دوران ایـــمان، دوران گســـترش و فـــتح اســـت و ســـرکـــوب مـــخالـــفین. دوران ســـازنـــدگـــی و نـــوســـازی 
جامعه نیست.

تــمدن اســالمــی، الاقــل آن چــیزی کــه بــه ایــن نــام مــعروف اســت، حــاصــل دوران بــعدی اســت. امــا 
آنچه یک ایدئولوژی را ماندنی میکند. میزان نزدیکی و سنجش او با خرد است.

ایـن حـرف لـق کـه «پـای اسـتداللـیان چـوبـین بـود» بـه درد جـنگ هـای کـالمـی در سـدههـای آغـازیـن 

عـرفـان و فـلسفه مـیخـورد. و دیـدیـم کـه عـرفـان بـا هـمۀ ادعـاهـا و مـدعـی هـایـش بـه خـانـقاههـای بـنگ و 

افـــیون و تـــعمیق کـــشیده شـــد و هـــرچـــه داد، آدم بـــیرون نـــداد. و نـــتوانســـت چـــیزی بـــه مـــعرفـــت بشـــری 
افـزون کـند. بـگذریـم از تـحول هـای آغـازیـن عـرفـان کـه حـساب آنـها از عـرفـان قـالبـی و افـیونـی امـثال 

فردیدها جدا است.
غـــرب اگـــر غـــرب شـــد از تـــقارن عـــقل مـــحض کـــانـــت و دکـــارت غـــرب شـــد. بـــه جـــایـــی رســـید کـــه بـــایـــد 
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تــمامــی بــدیــهی یــات عــلم مــعرفــت را بــه دور ریــخت و در هــمه چــیز بــه دیــده شــک نــگریســت، یــک خــانــه 

تـکانـی تـاریـخی. پـس بـه ایـن بـدیـهی اول رسـید. کـه در هـرچـه بـتوان شـک کـرد در «مـن انـدیـشنده» 

نمیتوان شک کرد. پس «من میاندیشم پس هستم.»
و ایــــن تــــقارن تــــرکــــیدن بــــمب بــــزرگ مــــعرفــــت بــــود در طــــویــــله قــــرون وســــطی. تــــا تــــمام الی و لــــجن 
تـاریـخی را بـه بـیرون پـرتـاب کـند. آبـاء کـلیسا را از ارک هـای حـکومـتی و دادگـاه هـای تـفتیش عـقایـد 

بــه کــلیساهــایــشان عــقب بــرانــد. خــرافــه هــا را از مــذهــب دور کــند. ســتارگــان ســتاره بــاشــند و کــوههــا 
کــوه هــا و از دل تــمامــی ایــن شــکهــا وشــبهههــا عــلم ســتاره شــناســی کــپلر و گــالــیله و کــپرنــیک بــیرون 
بــیایــد. و زمــین شــناســی و دورانهــای مــختلف عــمر زمــین و در آخــر حــضرت دارویــن و هــمه ایــن هــا 
بـه بـرکـت تـقارن عـقل مـحض بـود کـه حـضرت فـردیـد در مـذمـت آن، داد سـخن مـیدهـند. و شـاگـرد او 

آل احمد افاضات شفاهی او را نصب العین کتاب خودش میکند.
تـــا مـــا بـــبینیم دو روشـــنفکر پـــای در ســـنت نـــهاده بـــا نـــام فـــلسفه و خـــردورزی چـــگونـــه بـــا فـــلسفه و 
خــردورزی دشــمنی مــیکــنند. و دلــشان بــرای دوران ایــمان و شــور تــنگ شــده اســت و نــوســتالــژی آن 

ها اعماق تاریخ باشد.

حفظ سنت

«امـا آیـا روشـنفکر امـروزی جـرئـت و لـیاقـت ایـن را دارد کـه بـنشیند و در مـقابـل هـجوم غـرب کـه قـدم 
اولـش غـارت و بـی ارزش سـاخـنت هـمه مـالک هـای ارزش سـنتی اسـت چـیزی را حـفظ کـند یـا چـیزی 

به جای آن ها بگذارد.»
طرح سه مقوله

در اینجا جالل سه مقوله را مطرح میکند:
۱-جرئت و جسارت روشنفکری،

۲- هجوم غرب 
۳-حفظ ارزشهای سنتی

چه باید کرد

بـــعد از ســـرکـــوب حـــرکـــت روحـــانـــیت در۱۵ خـــرداد ۱۳۴۲ ســـؤالـــی بـــزرگ در مـــقابـــل جـــنبش انـــقالبـــی 
مطرح بود، چه باید کرد؟

در آن زمان ببینیم وضعیت جنبش انقالبی چه بود: 
۱-حــــزب تــــوده، شکســــت خــــورده و تــــارومــــار شــــده بــــا دســــتههــــای پــــراکــــنده در داخــــل و عــــدهای از 
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رهـــبران گـــریـــخته در خـــارج بـــا هـــمان خـــط و خـــبط و خـــطاهـــای تـــاریـــخی و آن بـــیماریهـــای العـــالج 
چسبندگی به شوروی و درک از اردوگاه سوسیالیسم و باقی قضایا. 

۲-جــــبهۀ مــــلی، شکســــت خــــورده و تــــارومــــار شــــده و ســــردرگــــم. بــــا رهــــبری در تــــبعید احــــمدآبــــاد و 
مشـــتی بـــازنشســـتگان ســـیاســـی در کـــالپهـــای خـــانـــوادگـــی بـــی تحـــلیل از وضـــعیت جـــامـــعه و تـــغییر 

ساختار و طبقات و تغییر خواستها و شعارها. 
۳-حــزب روحــیانــت ســرکــوب شــده، چــه در وجــه آنــارشیســتیاش (فــدایــیان اســالم) و چــه در وجــه 

سیاسی اش، عقب نشسته در حوزههای قم و مشهد.

مبنای اختالف

جـــالل بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه در چـــنین شـــرایـــطی روشـــنفکران بـــایـــد بـــه مـــیدان بـــیایـــند و ارزشهـــای 

ســنتی را در مــقابــل هــجوم غــرب حــفظ کــنند. امــا روشــن نــمیکــند کــه روشــنفکران چــگونــه بــه مــیدان 
بـــیایـــند. و ایـــن ارزشهـــای ســـنتی چیســـت کـــه بـــایـــد از آن در مـــقابـــل هـــجوم غـــرب دفـــاع کـــنند. و ایـــن 

دفاع چگونه دفاعی باید باشد.
از ایـــنجا اســـت کـــه راه جـــالل از راه دیـــگران و حـــتی مـــراد و رهـــبرش خـــلیل مـــلکی جـــدا مـــیشـــود. 

جالل خود میگوید: ملکی میگفت تو آنارشیست شده ای. آخوند شده ای.
جـالل آخـونـد نشـده بـود امـا بـاز گشـته بـود بـه خـانـۀ پـدری اش، و ایـن دفـاع از سـنت و خـانـۀ پـدری 

اش را آخرین پایگاه دفاع در برابر هجوم استعمار میدید.

یک نکته

چـه در سـال هـای دهـه ۴۰ و چـه در دهـههـای بـعدی هـمچنانکـه جـرئـت و جـسارت جـزء ذات فـعالـیت 
روشـنفکری اسـت. کـه اگـر جـرئـت و جـسارت نـباشـد روشـنفکری چـه محـلی از اعـراب دارد امـا بـیش 
و پــیش از جــرئــت و جــسارت بــینش و شــعور روشــنفکری مــطرح اســت کــه اگــر ایــن نــباشــد روشــنفکر 
در شــناخــت راه از بــیراهــه، حــقیقت از مــجاز بــه خــطا مــی رود و جــرئــت و جــسارت او ســنگ قــبرش 

میشود. 

زادگاه روشنفکری

آالحمد از پنج زادگاه روشنفکری سخن میگوید:
۱-اشرافیت،
۲- روحانیت،

 ۳-ایالت و عشایر،
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۴-تودههای شهری
 ۵-نظامیان

که یکایک آنرا بررسی میکنیم.
۱- اشرافیت

آلاحــمد بــر ایــن بــاور اســت کــه اشــرافــیت و مــرده ریــگش چــندان مــددی بــه هســتۀ روشــنفکری نــدارد 
هــــرچــــند از مشــــروطــــه بــــه بــــعد پســــت نخســــت وزیــــری و صــــندلــــیهــــای مجــــلس تــــیول او بــــود، امــــا در 
مجـــموع خـــادم دو جـــانـــبهای بـــیش نـــبود. و از یـــک ســـو نـــوکـــری بـــورژوازی تـــازه بـــه دوران رســـیده را 

میکرد و از سویی دیگر پادوی قدرت های وقت بود.
حق با جالل

در ایــنکــه اشــرافــیت در تــولــید روشــنفکری مــا نــقش چــشمگــیری نــداشــت، چــون بــرادرزادههــایــش در 
اروپـــا و پـــایـــگاه و پشـــتیبان جـــنبش روشـــنفکری هـــم نـــبود (چـــون عـــموزاده هـــایـــش در اروپـــا) حـــق بـــا 

جالل است. اما جالل چرایش را بررسی نمی کند.
مـــا اشـــرافـــیت بـــه مـــعنا و مـــفهوم اروپـــایـــی اش نـــداشـــته ایـــم و چـــون نـــداشـــتیم مـــرده ریـــگش چـــند 

ترجمه و تذکره و شرح حال بیش نبود. چرایش مهم است.
اشـرافـیت بـه خـاطـر اسـتفادههـایـی کـه از ثـروت و امـکانـات ایـن کـشور کـرد چـیز زیـادی نـتوانسـت 

به فرهنگ و ادب و تاریخ و سیاست این مرزوبوم بدهد. اما باید دید چرا؟
نخسـتین ضـربـه جـدی را بـه اشـرافـیت حـمله عـرب زد. قـبل از آن مـا حـمله اسـکندر را داریـم. امـا 

بــا آنکــه آمــدنــد و مــدتــی مــانــدنــد بــه اشــرافــیت مــا ضــربــه ای جــدی وارد نشــد. امــا اعــراب کــه آمــدنــد 
مـــانـــدگـــار شـــدنـــد و در اســـتقرار چـــند صـــدســـالـــهشـــان اشـــرافـــیت مـــا را یـــا بـــهخـــارج از مـــرزهـــا رانـــدنـــد 

بیشتر به هندوستان یا با مصادره امالک و اموال آنها را از هستی ساقط کردند.

از حــمله اعــراب بــه بــعد مــا جــنگ هــای اســتقالل را داریــم. و بــعد از جــنگ هــای اســتقالل، هــجوم 
قــبایــل تــرک را داریــم. و هــمینطــور آمــدن و رفــنت ســلسلههــای طــاهــریــان، صــفاریــان و ســامــانــیان و 

آلبویه و غزنویان و سلجوقیان تا آمدن مغولها.
در این آمدن و رفنتها دومین ضربه به اشرافیت ما خورد.

مـــغول هـــا ســـومـــین ضـــربـــه تـــاریـــخی را بـــه اشـــرافـــیت زمـــیندار مـــا زدنـــد. و در ایـــن حـــمله ویـــرانـــگر 
اشـرافـیت یـا از دم تـیغ گـذشـت و یـا فـرار کـرد و یـا در فـقر و فـاقـه از بـین رفـت. تـا دوران صـفویـه کـه 

اشـرافـیت کـمی بـه خـود آمـد. امـا هـنوز آبـی بـه زیـر پـوسـتش نـرفـته بـود کـه هـجوم افـغانهـا را داریـم و 

جـنگ هـای داخـلی را تـا آمـدن نـادر کـه او نـیز دولـتی مسـتعجل داشـت و کـریـم خـان و بـعد آقـامحـمد 
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خـان و در تـمامـی ایـن دوران هـای تـاریـخی اشـرافـیت یـا از دم تـیغ مـهاجـمان بـیابـانـی گـذشـته اسـت 
و یا مال و ناموس آن مورد طمع و کینتوزی سالطین وقت بوده است.

ایــن عــدم امــنیت چــه بــه خــاطــر دســپوتــیسم شــرقــی و چــه بــه خــاطــر هــجوم اقــوام بــیابــانــگرد فــرصــت 

نــــداد کــــه اشــــرافــــیت زمــــیندار مــــا چــــون اشــــرافــــیت اروپــــا مــــنطقه نــــفوذی داشــــته بــــاشــــد بــــا قــــلعههــــا و 
بـاروهـای غـیرقـابـل نـفوذ تـا ایـن قـلعههـا، خـودمـختاری داخـلی او را حـفظ بـکند بـه شـکل تـاریـخی و یـک 

اشرافیت استخواندار و پدرومادر داری به وجود آید.

پـس حـکومـتهـا در طـول ایـن تـاریـخ فـعال مـایـشاء بـودنـد بـه یُـمن آنکـه در ایـن مـنطقه آب اصـل بـود 

بــرخــالف اروپــا کــه زمــین اصــل بــود. و از صــدراعــظم گــرفــته تــا بــقیه در مــقابــل خــشم و غــصب و مــال 

انـدوزی سـلطان بـی پشـت و پـناه بـودنـد و مـدام در حـال مـصادره امـوال و مـرگ و زنـدان، نـگاه کـنیم 

بــبینیم کــه از آل بــرمــک تــا حــسنک وزیــر ،قــائــم مــقام و امــیرکــبیر و کــالنــتر تــا مــصدق و مــا چــه تــعداد 
نخست وزیر مغضوب و معزول داشته ایم و این یعنی خواندن فاتحه اشرافیت.

از سـویـی دیـگر بـا فـوت هـمین اشـراف تـمامـی امـوال و زنـدگـی آنهـا دسـتخوش مـیل شـاه بـود. و 
بــــرخــــالف اروپــــا ارث خــــور اشــــراف شــــاه بــــودنــــد نــــه فــــرزنــــدان آنهــــا. و ایــــن یــــعنی جــــوانمــــرگ شــــدن 

اشرافیت.

اشـرافـیت اروپـا بـه یُـمن آن قـالغ و ثـروت هـای اجـدادی هـم فـرصـت داشـتند بـه مـعرفـتهـای زمـان 

خـود دسـت یـابـند و تـولـید روشـنفکر کـنند و هـم پـناهـگاهـی بـاشـند بـرای روشـنفکرانـی کـه جـانـشان از 

سوی شاه و کلیسا در خطر بود.
پس بیهوده نیست که اشرافیت ما نمی تواند دین تاریخی خود را به تولید روشنفکر ادا کند.

۲- روحانیت

آلاحمد برای روشنفکران برخاسته از روحانیت چند ویژگی برمیشمارد:
ـ با روشنفکران برخاسته از اشرافیت مخالف بودند.

ـ مثل روشنفکران وارداتی برخورد میکردند.
ـ در اغلب موضعگیری های خود کمک کننده به غربزدگی بودند.

اگــر اشــرافــیت کــمک چــندانــی بــه تــولــید روشــنفکر نــکرد، روحــانــیت هــم کــه بــه قــول جــالل آمــادگــی 
بـومـی بـرای تـربـیت روشـنفکر داشـت، دسـت کـمی از اشـراف نـداشـت. و نـتوانسـت رسـالـت تـاریـخی 
خـــود را بـــه انـــجام بـــرســـانـــد. آنگـــونـــه کـــه کـــمک کـــرد تـــا اروپـــا فـــئودالـــیسم را پشـــت ســـر بـــگذارنـــد وارد 

دوران جدید شود.
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روحــــانــــیت اروپــــایــــی بــــا اصــــالحــــاتــــی کــــه در درون خــــود کــــرد، خــــود را هــــماهــــنگ بــــا تــــمایــــاالت و 
خــواســتههــای طــبقه در حــال رشــد و تــرقــی ســوداگــران کــرد. رفــرم کــالــویــن مــذهــب را بــورژوازی کــرد 

کـــاری کـــه بـــایـــد در ایـــران در زمـــان صـــفویـــه صـــورت مـــیگـــرفـــت در فـــلسفه، در عـــلم و کـــالم مـــالصـــدرا 
آخـریـن فـیلسوف اسـالمـی نـیمه تـالشـی کـرد. امـا بـه تـبعید کـهک رفـت و از تـکفیر روحـانـیت در امـان 
نـمانـد. هـمین نـیمه تـالش بـود کـه بـارقـههـایـی از آن در نـگاه فـلسفی جـنبش بـابـیه رسـوخ کـرد. امـا آن 

جـنبش هـم کـه بـایـد تـمامـی هـم خـود را صـرف رفـرم و اصـالح حـواشـی مـذهـب مـیکـرد. خـود دسـت بـه 

مـذهـبسـازی جـدیـدی کـرد و بـا مـخالـفت تـام و تـمام روحـانـیت مـواجـه شـد. بـاب از ایـن اصـل کـلیدی 

غـــافـــل مـــانـــد کـــه درد ایـــن مـــردم مـــذهـــب جـــدیـــد نیســـت. بـــایـــد پـــایـــههـــای اصـــلی مـــذهـــب را حـــفظ کـــرد و 
خـرافـههـا ومـناسـک دسـت و پـاگـیر را پـیرایـش کـرد و مـذهـب را آمـاده کـرد تـا در ورود جـامـعه بـه عـصر 

جدید بیانگر تمایالت تجار و سوداگران باشد.
روحــانــیت نــیز کــه از زمــان صــفویــه درهــای حــوزه هــا را بــه روی عــالــم واقــع بســته بــود و دلــخوش 
داشــــت بــــه حــــاشــــیه نــــویــــسی و شــــرح روی شــــرح. و غــــافــــل بــــود کــــه دنــــیا دارد چــــهار اســــبه بــــه ســــوی 

درهای باز علم و معرفت میتازد.
در اروپــا دوبــین عــکاســی اخــتراع شــده بــود. امــا مــالی ســبزوار کــه شــارح مــالصــدرا بــود و خــود 
دســـتی در فـــلسفه داشـــت اجـــازه نـــداد نـــاصـــرالـــدیـــن شـــاه از او عـــکس بـــگیرد و آنـــرا تـــقلید از صـــانـــع 

دانســـت و در آن عـــالئـــم کـــفر مـــیدیـــد. ایـــن بـــزرگتـــریـــن نـــشانـــهای اســـت کـــه نـــمایـــش مـــیدهـــد بـــخش 

خردورز و متفلسف حوزه ها را. باقی که هزار سال از مالی سبزواری عقب تر بودند.
پـــس دوشـــادوش نـــهاد اســـتبداد یـــا در حـــکومـــت و یـــا در بـــیرون حـــکومـــت هـــر فـــکر نـــوی را چـــه در 

درون خود (مثل مالصدرا) و چه در بیرون که میتوانست راه به جایی برد در نطفه خفه کردند.
و هـنگامـی کـه بـه انـقالب مشـروطـه رسـیدنـد آنقـدر از عـصر جـدیـد غـافـل بـودنـد کـه یـک جـناح اش 
طـــرف اســـتبداد گـــرفـــت و جـــناح دیـــگرش کـــه بـــه ســـمت مشـــروطـــه آمـــده بـــود چـــیز زیـــادی از مشـــروطـــه 

نـمیدانسـت بـا ایـن حـال بـخشی از جـنبش روشـنفکری بـرخـاسـته از مشـروطـیت اسـت. امـا جـدا از 

مـخالـفت ایـن بـخش بـا روشـنفکران بـرخـاسـته از اشـرافـیت و یـا جـوکـیگـری و المـذهـبی کـه جـالل بـه 

عـنوان عـیب بـر آن انگشـت مـیگـذارد ایـن بـخش از جـنبش روشـنفکری کـامـالً از سـنت کـنده نشـد. پـا 

در سـنت و پـا در مـدرنـیسم بـه جـنبش روشـنفکری پـیوسـت و بیشـتر از زاویـه سـنت بـه تـحوالت جـامـعه 
نگریست.
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۳- ایالت و مالکین ارضی

ایــالت و مــالــکین ارضــی بــه طــور ســنتی زادگــاه جــنبش روشــنفکری بــوده اســت و ایــن پــروســه چــه بــه 

حسـب داعـیه حـکومـت و رهـبری چـه بـه حسـب امـکانـاتـی بـوده اسـت کـه فـرزنـدان فـئودال هـا و سـران 

عشایر برای تحصیل در داخل و خارج داشتهاند.

بـه یـاد داشـته بـاشـیم کـه فـاتـحین تهـران هـمین سـران ایـالت و عـشایـر و فـئودال هـای بـزرگ بـودنـد 
ســردار اســعد از ایــل قــشقایــی، ســپهدار تــنکابــنی از فــئودال هــای بــزرگ تــنکابــن و صــمصمام خــان 

بختیاری از ایل بختیاری
امـــا هـــمان طـــور کـــه جـــالل مـــینـــویســـد ایـــنان در مجـــموع نـــتوانســـتند بـــه جـــنبش روشـــنفکری کـــمک 
شـــایـــانـــی بـــکنند هـــرچـــند در ســـرنـــوشـــت انـــقالب مشـــروطـــه و دورههـــای بـــعد نـــقشهـــایـــی داشـــتند، امـــا 

بیشـتر ارتـجاعـی بـود تـا انـقالبـی از شـرکـت در فـتح تهـران کـه بـگذریـم در دوران بیسـت سـالـه پهـلوی 

اول یــا دوم بــدنــه و رهــبری حــکومــتانــد یــا مــغضوب و در دوران پهــلوی دوم جــز حــمایــت نــاصــرخــان 
قــشقایــی در دولــت دکــتر مــصدیــق و قــیام بــهمن قــشقایــی در ســالــهای بــعد، حــرکــتی مــثبتی از ایــن 

افراد دیده نمیشود.

۴- توده های شهری

تــــوده هــــای شهــــری کــــه از کــــارگــــر ســــاده تــــا پــــیشه وران و کــــارمــــندان و نــــظامــــیان و کــــارگــــران را در 
بـرمـیگـیرد هـرچـند اصـلی تـریـن و الیـقتـریـن بـخش روشـنفکری را شـامـل مـیشـود امـا بـرخـالف جـالل 

که همه را یک کاسه میکند، یک کاسه نیستند.
از مشروطه به بعد ما با سه الیه روشنفکری در تودههای شهری روبهروییم:

۱- روشنفکران طبقه کارگر و فقرای شهری
کــه از رهــبران ســوســیال دمــکرات فــرقــه اجــتماعــیون ـ عــامــیون شــروع مــیشــود و بــه فــرقــه عــدالــت و 
حـزب کـمونیسـت و گـروه ۵۳نـفر و حـزب تـوده و سـازمـان چـریـکهـای فـدایـی خـلق و دیـگر گـروه هـای 

چپ ادامه مییابد.
۲- روشنفکران خردهبورژوازی

ایـن روشـنفکران کـه خـاسـتگاه طـبقاتـی آنـها کـارمـندان دولـت و کسـبه جـزء و پـیشهوران بـوده اسـت 

پـایـگاهـی قـدرتـمند و گسـترده بـرای تـربـیت روشـنفکر بـوده انـد هـرچـند در انـقالب مشـروطـه نـتوانسـتند 

ُمهر خود را بر انقالب بزنند. اما در دورههای بعد نقشهای حساسی به عهده گرفتند.
۳- روشنفکران بورژوا
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صــنعتگران و ســوداگــران جــدیــد و تــجار بــازار خــاســتگاه طــبقاتــی ایــن الیــه از روشــنفکران بــودنــد 
هـم ایـنان بـودنـد کـه پـیشقـراوالن فـکری ـ عـملی انـقالب مشـروطـه بـودنـد هـرچـند در انـقالب مشـروطـه 
بــه عــلت ضــعف تــاریــخی شــان بــه آمــاجهــای خــود نــرســیدنــد. امــا در دورههــای بــعد دو شــقه شــدنــد 
بــخشی بــه حــکومــت پــیوســتند و تــمایــالت بــورژوازی بــاال و کــمپرادور را نــمایــندگــی کــردنــد و بــخشی 

دیــگر بــه عــنوان نــمایــندگــان بــورژوازی مــلی در اپــوزیــسیون مــانــدنــد و در نــهضت مــلی صــنعت نــفت 
ُمهر خود را به جنبش زدند. و از کودتا به بعد دچار ضعف و فترت شدند.

۵- نظامیان
نـظامـیان خـود هـمیشه یـکی از خـاسـتگاههـای قـدرتـمند و رادیـکال جـنبش روشـنفکری بـوده اسـت. 

از قـیام کـلنل پـسیان گـرفـته تـا الهـوتـی، از کـودتـا بـر عـلیه پهـلوی اول گـرفـته تـا شـرکـت در تـحوالت و 
قیام های دهه بیست به بعد، چه در حزب توده و فرقه دمکرات و چه نضهت ملی.

نظامیان و روشنفکری

۱-بــا آن تــعبیر کــلی و حــداقــل کــه روشــنفکران را نــوعــی کــارگــران فــکری نــامــیدیــم، ســراغ روشــنفکری 
را باید در صف فرماندهان جستوجو کرد.

۲- یــک افســر صــنف مــهندس یــک روشــنفکر اســت بــا یــک ســرهــنگ طــیب، بهــداری ارتــش یــا یــک 
ســرگــرد قــاضــی دادگــاه نــظامــی تــا آنجــا کــه حــافــظ امــنیت کــشوری و عــامــل تــربــیت افــراد در قــلمرو 
کـار روزمـره خـویـشانـد روشـنفکرنـد و تـا آن حـد کـه عـامـل ایـجاد رُعـب یـا طـفیل بـر اقـتصاد مـملکتانـد 

از روشنفکری به دورند.
۳- هــمه نــظامــیان کــه در حــوزه اطــاعــت کــورکــورانــه عــمل مــیکــنند نــاچــار از حــوزه روشــنفکری بــه 

دورند.
۴- صـاحـب مـنصبی کـه از ایـن مـؤسـسات دانـشگاهـی (دانـشگاه جـنگ) فـارغ الـتحصیل شـدهانـد 

البته از صنف روشنفکرند.
۵- روشــن اســت کــه در قــلمرو قــوای مــعقول و تــناســب تــأمــینی یــعنی پــلیس و ژانــدارمــری نــوعــی 
ارزش روشـنفکری بـه جـای خـود مـحفوظ اسـت یـعنی یـک افسـر راهـنمایـی و رانـندگـی یـک روشـنفکر 

اســـت یـــا یـــک افســـر ژانـــدارم بـــه شـــرط ایـــنکه نـــوعـــی کـــه خـــدامـــنشی داشـــته بـــاشـــد در حـــل و فـــصل 

دعــــواهــــای محــــلی .... بــــه تــــعبیر دیــــگر بــــه هــــمان نســــبت کــــه خــــود را خــــادم و حــــافــــظ نــــظم مــــتکی بــــه 
دمـکراسـی و خـالـی از رُعـب بـدانـد بـه هـمان نسـبت روشـنفکر اسـت. بـه هـمان نسـبت کـه عـامـل سـلطه 

و ارعاب و حافظ نظم خالی از دمکراسی باشد از روشنفکری به دور است.»
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بالتکلیفی العالج

تــکلیف آل احــمد بــا مــقولــه روشــنفکری بــه درســتی تــا صــفحه ۲۴۱ کــتاب هــنوز روشــن نیســت از یــک 

ســو مــیگــویــد: روشــنفکران کــارگــران فــکری انــد پــس فــرمــانــدهــان ارتــش روشــنفکرنــد. امــا ســربــازان 
نیســتند چــون کــارگــران یــدی انــد. امــا بــالفــاصــله مــیگــویــد چــون در حــوزه اطــاعــت کــورکــورانــه عــمل 

مــیکــنند از حــوزه روشــنفکری خــارج انــد. و بــالفــاصــله مــیگــویــد: پــلیس راهــنمایــی و افســر ژانــدارم 

چــون در حــل مــعضل مــشکالت مــردم حــرکــت مــیکــنند روشــنفکرنــد، امــا اگــر عــامــل ســلطه و ارعــاب و 
حافظ نظم خالی از دمکراسی باشند از دایره روشنفکری بیرونند.

و تا آخر روشن نیست که نظامیان داخل حوزه روشنفکری هستند یا نیستند.
حـوزه عـملکرد نـظامـیان، حـوزه تـعبد اسـت. و اطـاعـت کـورکـورانـه رکـنی مـهم از پـایـههـای وجـودی 
نــیروهــای مســلح اســت. بــدون ایــن اطــاعــت ارتــش امــکان عــمل نــدارد. ارتــش شــورای شهــر نیســت کــه 
بـــر ســـر ســـاخـــت یـــک مـــیدان بـــحث شـــود و رأی بـــگیرد. ارتـــش در تـــمام دنـــیا در وحـــله نخســـت حـــافـــظ 
مـرزهـای کـشور اسـت. و بـرای حـافـظت از مـرزهـا سـلسله مـراتـب فـرمـانـدهـی و انـضباط آهـنین نـقش 

اســاســی را دارد. در بُــعد داخــلی نــیز کــار ارتــش حــفاظــت از نــظم مــوجــود اســت. و نــظم مــوجــود بــین 

حاکمیتی که از نظر سیاسی و طبقاتی سمت و سوی خاص خودش را دارد.
جـدا از آن کـه ایـن حـاکـمیت دمـکرات بـاشـد یـا نـباشـد بـخشی از کـار نـیروهـای نـظامـی (پـلیس و 
ژانـدارم) کـاری اسـت خـدمـاتـی. خـدمـاتـی کـه طـبق قـانـون بـه عهـده پـلیس گـذاشـته شـده اسـت و ایـن 
کــار مــثل هــر کــار دیــگری مــیتــوانــد جــنبه هــای فــکری یــا یــدی یــا ادغــامــی از هــر دو داشــته بــاشــد از 
یـاد نـبریـم هـمین پـلیس و ژانـدارمـی کـه امـروز دارد کـار خـدمـاتـی انـجام مـیدهـد فـردا در شـورش هـا 

و اعتصابات و اغتشاشات داخلی تفنگ به دست میگیرد و مأمور سرکوب مردم میشود.
حـکومـت بـه آن مـیگـویـد حـفظ نـظم و مـبارزه بـا اجـامـر و اوبـاش. کـار دیـروز او از امـروز او جـدا 

نیســــت. یــــک کــــادر نــــظامــــی اســــت و طــــبق نــــظر فــــرمــــانــــدهــــی بــــایــــد در جــــایــــی انــــجام وظــــیفه کــــند کــــه 

فـرمـانـدهـی صـالح مـیدانـد. پـس نـمی شـود یـک افسـر پـلیس و ژانـدارم امـروز روشـنفکر بـاشـد چـون 

دارد مــاشــین شــما را عــقب و جــلو مــی کــند و فــردا روشــنفکر نــباشــد چــون مــجبور اســت در ســرکــوب 
تظاهرات فالن کارخانه دخالت کند.

هـــمین طـــور یـــک قـــاضـــی یـــا یـــک دادســـتان ارتـــش کـــه کـــار او تـــطبیق جـــرم افـــراد بـــا قـــوانـــین اســـت 
قـــوانـــینی کـــه درســـت یـــا نـــادرســـت، در جهـــت مـــنافـــع مـــردم یـــا در جهـــت ســـرکـــوب مـــردم تـــصویـــب شـــده 
اسـت و بـه شـکل کـتابـچه قـانـون در دسـت او اسـت. و او بـایـد بـه صـرف شـغلش آدم هـارا بـه اعـدام و 

�39



حبس های سنگین محکوم کند.

یــا یــک طــبیب ارتــش کــه وظــیفه دارد مــاشــین ســرکــوب رژیــم هــای ســتمگر یــا مــاشــین نــظامــی یــک 
رژیــم دمــکرات را تــعمیر یــا درمــان کــند. بــه راســتی چــه وجــهی از روشــنگری در کــار تــمامــی ایــن آدم 
هـــــا پـــــیدا مـــــیشـــــود جـــــز آنکـــــه بـــــگویـــــیم ایـــــنان افـــــرادیانـــــد مـــــتخصص کـــــه دارنـــــد تـــــخصص خـــــود را 

میفروشند تا زندگی کنند. این همه سرگردانی برای چیست.

تنفر سیاسی جالل آلاحمد

« روحـانـیت تـشییع بـه اعـتبار دفـاع از سـنت نـوعـی قـدرت مـقاوم اسـت در مـقابـل هـجوم اسـتعمار کـه 
قـــدم اول غـــارتـــش، غـــارت ســـنت و فـــرهـــنگ هـــر محـــل اســـت. بـــه ایـــن تـــرتـــیب روحـــانـــیت ســـدی اســـت در 
مـــقابـــل غـــربزدگـــی روشـــنفکران و نـــیز در مـــقابـــل تـــبعیت بـــیچـــون و چـــرای حـــکومـــتهـــا از غـــرب و از 
اســتعمار، و بــه اعــتبار هــمین نــکته اســت کــه جــناح مــترقــی روحــانــیت حــتی بــه وضــع مــوجــود رضــایــت 

نـــمی دهـــد. و ایـــن نـــقطه قـــوت و مـــورد تـــوجـــه روشـــنفکرانـــی کـــه نـــه از در غـــربزدگـــی بـــلکه از دریـــچۀ 
ضـــــداســـــتعمار بـــــه دنـــــیای مـــــوجـــــود مـــــینـــــگرنـــــد بـــــه خـــــصوص بـــــا تـــــوجـــــه بـــــه آن چـــــه روحـــــانـــــیت در بـــــاب 

اولواالمری میگوید.»
جالل آالحمد و دکتر علی شریعتی مبشران دکترینی بودند که بر دو پایه استوار بود:

۱- مبارزه بر علیه استعمار 
۲- استفاده از نهاد سنت در مبارزه

جـــالل و شـــریـــعتی در تحـــلیل هـــایشـــان بـــه ایـــن نـــتیجه رســـیده بـــودنـــد کـــه اشـــرافـــیت، بـــورژوازی، 
ســران ایــالت و عــشایــر و نــظامــیان فــاقــد پــتانــسیل الزم مــقاومــت در بــرابــر هــجوم اســتعمارانــد. امــا 
ســنت بــه رهــبری روحــانــیت آن پــتانــسیل و بــرج و بــارو را دارد کــه در بــرابــر اســتعمار مــقاومــت کــند. 
پــــس بــــر آنــــند کــــه روشــــنفکران بــــرآمــــده از روحــــانــــیت و خــــردهبــــورژوازی شهــــری مــــیبــــایســــت از ایــــن 

پـتانـسیل اسـتفاده کـنند و اسـتعمار را بـه عـقب بـرانـند. ایـن تـمامـی دکـتریـن جـالل و شـریـعتی اسـت و 

تــمامــی مجــموعــۀ آثــار ایــن دو در ایــن دکــتریــن خــالصــه مــیشــود امــا ایــن دکــتریــن بــه دالیــل زیــر از 

استحکام و صالبت الزم برخوردار نبود: 

۱-ایــــــــران کــــــــشوری مســــــــتعمره نــــــــبود و اســــــــتعمار حــــــــضور مســــــــتقیم نــــــــداشــــــــت. بــــــــلکه از طــــــــریــــــــق 
پــایــگاههــایــش عــمل مــیکــرد پــس شــعار مــبارزه بــر عــلیه اســتعمار محــلی از اعــراب نــداشــت. و تــضاد 

عمده به تضاد خلق و استعمار نبود، تضاد خلق و ضدخلق بود. 
۲-جـالل و شـریـعتی روشـن نـمی کـردنـد کـه عـاقـبت ایـن مـبارزه چیسـت و در فـرجـام نـهایـی پـیروز 
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این نبرد تاریخی کیست؛ انقالب یا ضدانقالب، سنت یا مدرنیسم، روشنفکر یا روحانی. 
۳-مبنای وحدت روشنفکر و روحانیت چیست؛

وحـــدت اســـت یـــا ادغـــام، جـــبهه اســـت یـــا حـــزب. و روشـــنفکر کـــم تـــوان بـــا آن بـــضاعـــت وکـــم خـــونـــی 
تـاریـخی بـا چـه مـبنایـی در ایـن جـبهه شـرکـت مـیکـند کـه سـنت بـا ۱۴۰۰ سـال سـابـقه و صـدهـا حـوزه 

و مـــدرســـه عـــلمیه و جـــامـــعه ای بـــه شـــدت مـــذهـــبی و روحـــانـــیتی بـــا ده هـــا هـــزار کـــادر یـــک ســـوی ایـــن 
جــبهه اســت و در تحــلیل نــهایــی رهــبری ایــن جــبهه و بــرنــامــه ایــن جــبهه بــا کیســت بــا روشــنفکران یــا 

روحانیت. 
۳-حـاصـل ایـن نـبرد تـاریـخی چیسـت و در کـارزاری کـه اسـتعمار و پـایـگاهـش از زوایـه سـنت نـقد 

میشود چه خواهد بود.

جالل و شریعتی به این سؤاالت پاسخی نمی دهند.
علت مخالفت روشنفکران با روحانیت

«۱- تـــشویـــق حـــکومـــت هـــا، تـــقلید از عـــرف، تـــفکیک ســـیاســـت از مـــذهـــب کـــه یـــکی از اصـــول مـــرام 
پیشوایان عصر روشنایی بود.

۲- روشنفکران در این معارضه به دو واقعه تاریخی نظر داشتند:
ـ انقالب کبیر فرانسه
ـ انقالب اکتبر روسیه

نخستین پشتوانه رفتار ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی انقالب صنعتی بود.

دومین پشتوانه رفتار ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی قیام لوتر در آملان بود.
۳- ســومــین پشــتوانــه رفــتار ضــدمــذهــبی روشــنفکران عــصر روشــنایــی دســت نــشانــده کــلیسا بــودن 

دولت های اروپایی بود.
۴- چــهارمــین پشــتوانــه رفــتار ضــدمــذهــبی روشــنفکران عــصر روشــنایــی مــسیحیت قــانــونــی بــرای 

اداره امرار معاش مردم نداشت
۵- پنجـمین پشـتوانـه رفـتار ضـدمـذهـبی روشـنفکران عـصر روشـنایـی ایـن بـود کـه روشـنفکر قـدرت 

انتخاب داشت بین حکومت، کلیسا، کمپانی و مردم
۶- ششمین پشتوانه ضدمذهبی روشنفکران عصر روشنایی ادبیات وسیع روشنفکری بود.»

علت چه بود

جالل برای پاسخ به چرایی مخالفت روشنفکران با روحانیت سه سؤال مطرح میکند:
۱- تحریک حکومت ها، 
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۲- تقلید از عرف 
۳-تقلید از روشنفکران عصر روشنایی برای ایجاد حکومتی الئیک

و بــــدون آن کــــه روشــــن کــــند کــــدام یــــک بــــاعــــث مــــخالــــفت روشــــنفکران بــــا روحــــانــــیت بــــود مــــیگــــویــــد 
روشنفکران برای معارضه با روحانیت به دو انقالب نظر داشتند:

۱-انقالب کبیر فرانسه
 ۲- انقالب اکتبر

کـه اولـی یـک انـقالب بـورژوازی تـمام عـیار بـود و دومـی یـک انـقالب سـوسـیالیسـتی و بـاز بـدون آن 
کـه روشـن کـند کـدام وجـه از ایـن دو انـقالب بـر عـلیه روحـانـیت بـوده اسـت شـش دلـیل مـیآورد کـه چـرا 

روشـــنفکران اروپـــایـــی مـــخالـــف بـــودنـــد. و بـــالفـــاصـــله اضـــافـــه مـــیکـــند. چـــون روشـــنفکر ایـــرانـــی شـــش 
پشـتوانـه اروپـایـی را نـداشـت پـس نـگاهـش بـه انـقالب کـبیر فـرانـسه یـک نـگاه غـلطی بـوده اسـت و در 

مــورد انــقالب اکــتبر و ســوســیال دمــکرات هــای آملــان و انــگلیس هــم بــحثی نــمی کــند و مــیگــذرد گــویــا 
فراموش میکند.

اما قبل از آن که وارد این بحث شویم ذکر چند نکته ضروری است: 
۱-روشـنفکران ایـرانـی هـیچ زمـانـی مـثل بـرادران نـاتـنی شـان در اروپـا از در مـخالـفت تـام و تـمام 

با روحانیت برنیامدند. 
۲-بــرخــالف ادعــای جــالل ایــن روشــنفکران نــبودنــد کــه در صــدد بــرخــورد و مــعارضــه بــا روحــانــیت 
بـرآمـدنـد. ایـن روحـانـیت بـود کـه روشـنفکران را تحـمل نـکرد نـگاه کـنیم بـه مـخالـفت روحـانـیت بـا حـسن 

رشدیه مؤسس مدارس جدید در ایران. 
۳-روحـانـیت یـک واحـد یـکپـارچـهای نـبود کـه روشـنفکران را بـه تـمامـی در بـرابـر خـود داشـته بـاشـد 
چـــه در انـــقالب مشـــروطـــه و چـــه در دورانهـــای بـــعد، بـــخشهـــایـــی از روحـــانـــیت بـــه عـــنوان نـــمایـــندگـــان 

اقشار میانی و بورژوازی نقش های مهمی ایفا کردند.

امـا در مـورد اخـتالفـاتـی کـه جـالل مـیشـمارد (اخـتالفـات شـش گـانـه روشـنفکر اروپـایـی بـا کـلیسا) 

و جدا کردن روشنفکر ایرانی از روشنفکر اروپایی حق با جالل بود.
روشـــنفکر ایـــرانـــی نـــه انـــقالب صـــنعتی را در پشـــت ســـر داشـــت، نـــه ادبـــیات وســـیع و هـــمه جـــانـــبه 
روشـــنگری را در کـــیسه داشـــت نـــه مـــردم را داشـــت و نـــه بـــورژوازی صـــنعتی و تـــجاری را در هـــیئت 
رقـیب حـکومـت، نـه لـوتـر و کـالـویـن را داشـت و نـه حـکومـتهـای دسـت نـشانـده کـلیسا را بـهعـنوان رقـیب 
خــود. ایــن هــا هــمه درســت، امــا بــبینیم چــه را داشــت و اگــر شــش پشــتوانــهای کــه روشــنفکر اروپــایــی 

در مخالفت با کلیسا را نداشت پس علت مخالفت چه بود.
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روشـــنفکر ایـــرانـــی در سحـــرگـــاه انـــقالب مشـــروطـــه بـــا دو نـــهاد قـــدرتـــمند روبـــه رو بـــود، اســـتبداد و 
ســـنت. اســـتبداد کـــه تـــاریـــخی هـــزار ســـالـــه داشـــت بـــا پشـــتوانـــهای در ســـاخـــت اقـــتصادی و فـــرهـــنگی 

جامعه و سنت نیز به عنوان روبنای آن ساخت هزار و چند صد ساله بود.
در رأس ســــنت روحــــانــــیت شــــیعه بــــود، روحــــانــــیتی کــــه بــــرخــــالف روحــــانــــیت اهــــل تــــسنن هــــم مــــنابــــع 

مستقل مالی داشت و هم داعیه حکومت.

و از قـــبل مـــبارزات ایـــرانـــیان بـــا اشـــراف عـــرب و بـــعدهـــا مـــبارزه ســـالطـــین صـــفوی بـــا امـــپراتـــوری 
عـثمانـی دسـت بـاالیـی در حـکومـت و سـیاسـت داشـت. و بـه ویـژه از دوران صـفویـه بـه بـعد یـا شـریـک 

حـکومـت بـود و مـشاور و مـشیر و یـا در کـنار حـکومـت بـود و مـدعـی ایـنجا هـم حـق بـا جـالل اسـت کـه 

روحــانــیت شــیعه بــرخــالف کــلیسا، عــقود و ایــقات خــاص خــودش را داشــت. قــوانــین جــزایــی و مــدنــی 
هم داشت و کالً چون باب اجتهاد در شیعه بازاست میتواند مدام وضع قوانین کند.

جـــالل مـــدعـــی اســـت کـــه چـــون ایـــن پشـــتوانـــههـــا و بـــهانـــه هـــا نـــبوده اســـت مـــخالـــفت روشـــنفکران بـــا 

روحانیت یا به علت تقلید و غربزدگی بوده است یا به علت تحریک حکومت ها.

نگاه از زاویه ای دیگر

ما باید قضیه را از زاویه ای دیگر دید؛
نخسـت آن کـه بـدون شـک انـقالب مشـروطـه تـحت تـأثـیر انـقالب کـبیر فـرانـسه و پـیشقراوالن فـکری 

اش بود و این برخالف تصور جالل نقطع ضعف روشنفکر ایرانی نبود.

روشــنفکر آگــاه و حــساس ایــرانــی در بــرخــورد بــا تــمدن غــرب، ابــتدا بــه عــقب مــانــدگــی کــشور خــود 
پـی بـرد. پـس درصـدد چـاره بـرآمـد. و در بـررسـی هـایـش بـه ایـن نـتیجه رسـید کـه عـلتالـعلل رشـد اروپـا 

دمــکراســی و حــکومــت هــای دمــکراتــیک اســت. پــس ســعی کــرد جــامــعه را بــا مــبانــی دمــکراســی آشــنا 

کند.
در اولـــین قـــدرم رو آورد بـــه تـــأســـیس روزنـــامـــه و مـــدارس جـــدیـــد. روزنـــامـــه بـــه عـــنوان نشـــر و پـــخش 

آگاهی و مدارس به عنوان زیرساخت جامعه ای مدرن.
امــا کــار بــه ایــن آســانــی نــبود دو نــهاد قــدرتــمند و تــاریــخی اســتبداد و ســنت نــه بــا نشــر آگــاهــی 

(مطبوعات) موافق بودند نه با ساخت آگاهی (مدارس).
نــگاه کــنیم بــه لــوایــحی (هــمان اعــالمــیه اســت) کــه هــواداران شــریــعت در انــقالب مشــروطــه منتشــر 
مـیکـردنـد. در ایـن لـوایـح مـدارس دخـترانـه در ردیـف فـاحـشه خـانـه هـا قـرار مـیگـیرد. و کـانـونـی بـرای 

بــابــی کــردن و طــبیعی کــردن بــچه هــا بــه حــساب مــیآیــد. و مــطبوعــات هــم بــاعــث اشــاعــه عــلوم ظــالــه و 
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اسائه ادب به انبیا و اولیا.

از همین جا است که سنت به خصوص جناح راست آن در مقابل مدرنیته قرار میگیرد.
انــقالب مشــروطــه بــا پــایــمردی دو مــرجــع بــزرگ روحــانــیت آغــاز شــد (طــباطــبایــی و بهــبهانــی) و تــا 
زمـانـی کـه ایـن دو روحـانـی بـزرگ در راسـتای انـقالب حـرکـت مـیکـردنـد روشـنفکران صـدر مشـروطـه 

در کنار آنها بودند.
امـا جـناح راسـت سـنت کـه نـه لـوتـر را داشـت نـه کـالـویـن را، و از سـده هـای قـبل گـوشهـای خـود را 

در مــقابــل هــر نــوآوری بســته بــود از مــبانــی دمــکراســی (آزادی بــیان و قــلم) و زیــربــنای ســاخــت یــک 
جــامــعه دمــکرات (مــدرســه، دانــشگاه و کــارخــانــه) اشــاعــۀ مــنکرات و مــسکرات و فــحشا را مــیفــهمید. 

درواقــع اگــر روشــنفکر ایــرانــی پشــتوانــه هــای الزم را بــرای مــعارضــه بــا روحــانــیت نــداشــت، روحــانــیت 

هـــم رفـــرم هـــای الزم را بـــرای بـــه روز بـــودن خـــود نـــکرده بـــود. و حـــاضـــر هـــم نـــبود بـــکند پـــس ایـــن عـــدم 
تــفاهــم و عــقب مــانــدگــی از دو ســو کــار را بــه مــعارضــه کــشانــد. جــالل کــار را یــک ســویــه مــیبــیند و 

مدام از اتحاد روشنفکر و روحانیت برای مقابله با استعمار دم میزند اما نمی گوید چگونه؟
جـالل هـمه چـیز را تـفنگی مـیبـیند، بـه قـول خـودش از دریـچه شـهادت، امـا نـمی بـیند زمـانـه را کـه 

اســتعمار بــا تــوپ و کشــتی جــنگی و ســربــاز هــندی نــمی آیــد. اســتعمار بــا شــکالت و لــباس و مُـــد و 

آمــوزش مــیآیــد و وارد کــنندهاش حــاج حــسین دبــاغ اســت و پســران، تــجار مــحترم بــازار کــه ارادت 

هـم بـه روحـانـیت دارنـد و سـهم امـام و پـنج یـک و ده یـک خـود را هـم مـیدهـند. و یـا شـاه مسـتبد اسـت 

و فـئودال هـایـی کـه جـز پـر کـردن کـیسه خـود چـیز دیـگری از مـبانـی جـامـعه جـدیـد و حـیات جـدیـد نـمی 
دانند.

بـرای مـقابـله بـا اسـتعمار، روشـنفکر ایـرانـی جـز مـدرن کـردن جـسم و روح جـامـعه چـه راه دیـگری 
داشــت. و در مــقابــل ایــن مــدرن ســازی چــه نــیروهــایــی مــانــع و رادع بــودنــد و راه از مــیان بــرداشــنت 

این موانع چه بود.
علل کم خونی روشنفکری

ـ بیسوادی
ـ کاسنت از ظرفیت روشنفکران با حذف زبان های ترکی، کردی، عربی

ـ دیکتاتوری ۲۰ ساله
ـ زرتشتی بازی
ـ کسروی بازی
ـ فردوسی بازی
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جـالل بـرای کـم خـونـی تـاریـخی جـنبش روشـنفکری سـه عـلت اصـلی مـیشـمارد: بـیسوادی بـیش از 

۸۰درصــــد مــــردم، کــــاســــته شــــدن مــــدام از جــــسم جــــامــــعه و روشــــنفکری بــــا حــــذف زبــــان اقــــلیت هــــا و 

دیکتاتوری ۲۰ساله پهلوی اول.
اگـر بـپذیـریـم کـه جـنبش روشـنفکری زاده انـقالب صـنعتی و انـقالب صـنعتی بسـتر و زمـینه رشـد 
بـورژوازی مـلی اسـت. جـنبش روشـنفکری مـا از هـمان آغـاز بـا یـک کـم خـونـی تـاریـخی شـروع کـرد نـه 

انقالب صنعتی را در پی پشت خود داشت و نه سرمایه داری ملی را در پیش رو.
بـا ایـن هـمه تـوانسـت انـقالب مشـروطـه را الاقـل در بُـعد سـیاسـی اش بـه انـجام بـرسـانـد. و در ایـن 
مـیان نـقش روشـنفکران چـپ (سـوسـیال دمـکراتـهای ایـرانـی مـقیم قـفقاز) و فـرقـه اجـتماعـیون عـامـیون 

ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بــا ایــن هــمه بــاز شــدن فــضای ســیاســی جــامــعه فــرصــت خــوبــی بــود تــا از زادگــاه هــای ســنتی و 
مــدرن روشــنفکر نــیز جــامــعه، روشــنفکرانــی هــمه جــانــبه ســر بــیرون بــیاورنــد. امــا بــه یــکباره کــودتــای 

اسفند ۱۲۹۹ فرا رسید و دمکراسی نیم جان مشروطه اسیر «من امر میکنم» قزاقخانه شد.

اشـرافـیت بـخشی سـرکـوب شـد و بـخشی بـهخـدمـت دیـکتاتـوری درآمـد. بـخشی نـوکـرمـآب اشـرافـیت 

فــــاقــــد پــــتانــــسیل روشــــنفکری بــــود. ایــــالت و عــــشایــــر ســــرکــــوب و مــــنکوب و تــــبعید شــــدنــــد. و از رجــــل 
ســیاســی و مــردان کــارآمــد کــه بــتوانــند دوبــاره تهــران را فــتح کــنند تــهی شــد، روحــانــیت ســرکــوب و بــه 

حـوزه هـا رانـده شـد. مجـلس تـبدیـل بـه اصـطبل رضـاخـانـی شـد. و احـزاب بـه تـمامـی سـرکـوب شـدنـد. 

از حـزب کـمونیسـت گـرفـته تـا اتـحادیـه کـارگـری و روزنـامـه هـا یـکی بـعد از دیـگری تـعطیل و مـسئوالن 
آن یا ترور شدند و یا تبعید و زندانی.

و در فـرجـام نـهایـی تـربـیت روشـنفکر و بـرآمـدن مـردان و رجـل کـارآمـد سـیاسـی تـعطیل شـد. دوران 
۲۰ساله دیکتاتوری مزید بر علت شد. و آن ضعف تاریخی را دامن زد.

راست نوستالژیک

دوران بیسـت سـالـه حـکومـت پهـلوی اول، دوران بـه قـدرت رسـیدن راسـت نـوسـتالـژیـک اسـت نـیروهـایـی 
بـرآمـده از الیـه هـایـی از بـورژوازی و فـئودالـیسم، بـی بـاور بـه دمـکراسـی امـا درپـی نـوسـازی جـامـعه. 

نوسازی جامعه تا حدی که منافع این الیهها را تأمین کند نه بیشتر.
ایـن نـیروهـا از آنجـایـی کـه مـبانـی رسـیدن بـه جـامـعۀ مـدرن را نـمیدانسـتند و ایـنکـه اگـر اروپـا بـه 

جــامــعۀ مــوزن رســید ابــتدا فــکرش مــدرن شــد و بــرای مــدرن شــدن فــکر یــک حــداقــل دمــکراســی الزم 
اسـت پـس بـا نـگاهـی بـه گـذشـته رو بـه آیـنده داشـتند. گـذشـته ای کـه عـلیرغـم شـکوه و جـاللـش تـکرار 
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ناشدنی بود.

راســـــت نـــــوســـــتالـــــژیـــــک نـــــمی فـــــهمید (حـــــاال هـــــم نـــــمی فـــــهمد) کـــــه گـــــذشـــــته تـــــاریـــــخ چـــــه در ســـــاخـــــت 

(فـــرمـــاســـیون اقـــتصادی ـ اجـــتماعـــی اش) و چـــه در روبـــنا (بـــاورهـــای مـــذهـــبی و ایـــدئـــولـــوژیـــک اش) 
تکرار ناشدنی است.

مـیشـود بـا نـشان دادن دوران عـظمت و شـکوه نـیاکـان بـاعـث بـیداری روحـیه مـلی شـد. و از ایـن 

بــیداری پــتانــسیلی بــرای حــرکــت بــه ســوی آیــنده یــافــت امــا نــه بــا تــکرار، تــکرار نــاشــدنــی هــا. نــه بــا 
چســـــبیدن بـــــه اصـــــول و مـــــرام هـــــایـــــی کـــــه روبـــــنای یـــــک جـــــامـــــعۀ کـــــوچـــــکنده در حـــــال اســـــتقرار یـــــا یـــــک 

امپراتوری برده دار بود. (دین زرتشت).
زرتشــتی بــازی و شــاهــنامــه بــازی کــه جــالل بــه درســتی بــه آن اشــاره مــیکــند در ایــن راســتا قــابــل 

توضیح است.

پهـلوی اول در پـی شـکل دادن بـه یـک ایـدئـولـوژی بـرای مـدرنـیته اش بـود. شـکل دادن بـهایـدئـولـوژی 
نـاسـیونـالیسـتی چـیز بـدی کـه نیسـت خـوب هـم هسـت، اگـر لـوازمـش فـراهـم بـاشـد، اگـر سـازنـدگـان ایـن 

ایــدئــولــوژی بــفهمند کــه ســازوکــار رســیدن بــه یــک جــامــعه مــدرن چیســت نــاســیونــالــیسم اگــر بــه مــعنای 
مـــــلت پـــــرســـــتی یـــــا مـــــیهنپـــــرســـــتی بـــــاشـــــد در دو وجـــــه آن مـــــردم نـــــقش مـــــحوری دارنـــــد و امـــــروزه روز 

ناسیونالیسم منهای دمکراسی یعنی کشک، یعنی ناسیونالیسمی قالبی.

نـــــاســـــیونـــــالـــــیسم دوران بیســـــت ســـــالـــــه پهـــــلوی اول کـــــه آن هـــــمه در پـــــی ایـــــجاد آن تـــــالش کـــــرد، از 

آنجـایـی کـه ایـن نـاسـیونـالـیسم فـاقـد نـاسـیون (مـلت و مـردم) بـود راه بـه جـایـی نـبرد. امـروز و فـردا هـم 

راه به جایی نخواهد برد.
راست نوستالژیک نمی فهمید که مشکل جامعه نه دین است و نه آیین نیاکان.

دمکراسی

بـرای نـوسـازی یـک جـامـعه بـایـد جـسم و روح یـک جـامـعه نـو شـود، ذهـن و عـیناش. پـدران نـامـبُردار 
ما در دوران انقالب مشروطه به همین امر نظر داشتند.

درسـت اسـت کـه آنـان در آن روزگـار و حـتی ایـن روزگـار الـگوهـای فـکری شـان اروپـا بـود. و ایـن 

نـگاه بـر خـالف تـصور جـالل کـه بـه کـرات از آن بـه تـلخی یـاد مـیکـند بـد نیسـت بـلکه خـوب هـم هسـت 

هــمان طــور کــه مــا در از بــین بــردن مــیکرب بــه دســت پــاســتور نــگاه مــیکــنیم و جــان هــزاران نــفر را 
نـجات مـیدهـیم. در عـلوم اجـتماعـی و انـسانـی نـیز بـایـد نـگاه کـنیم بـه تجـربـههـای مـوفـق دنـیا. بـبینیم 

راه بهروزی آنان چه بوده است.
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مــشکل مــا در الــگوبــرداری نــبود. مــشکل مــا در آن بــود کــه از مــبانــی رســیدن بــه آن الــگوهــا غــافــل 

بــودیــم. و نــمی فــهمیدیــم کــه اگــر اروپــا در شــکل و شــمایــل نــو شــد، چــیزی کــه جــالل از آن بــه عــنوان 
فــرنــگی مــآبــی یــاد مــیکــند (پــوشــیدن کــت و کــاله و عــصا و عــینک) و چــیز بــدی هــم نیســت، بــرخــالف 
تـصور جـالل. ابـتدا در ذهـن نـو شـد بـعد در ظـاهـر. از ایـنجا بـود کـه مـا بـه تـقلید از ظـاهـر پـرداخـتیم 

و تالش کردیم که در شکل و شمایل اروپایی شویم نه در روح و ذهن و اندیشه و نگاه.
بــههــررو رهــبران فــکری و عــملی مشــروطــه در بــررســی هــایــشان بــه ایــن نــتیجه رســیدنــد کــه مــشکل 

اصلی جامعه ما دمکراسی است و این درست ترین درکی بود که انقالب بهآن رسید.

موانع دمکراسی

ایـــــن حـــــکم رهـــــبران مشـــــروطـــــه چـــــه در آن دوره و چـــــه در دوره هـــــای بـــــعد کـــــلید طـــــالیـــــی حـــــل تـــــمامـــــی 
مــشکالت مــا بــود نــکته ای کــه پهــلوی اول و دوم و تــمامــی روشــنفکران و ایــدئــولــوگ هــای وابســته بــه 

آنان از درک آن غافل ماندند به همین خاطر راه به جایی نبردند.
آل احــمد نــیز در تــمامــی بــررســی هــای مــوشــکافــانــه اش نــه در «غــربزدگــی» و نــه در خــدمــت و 
خـیانـت روشـنفکران، بـه درک ایـن نـکته کـلیدی نـائـل نـیامـد کـه کـانـال حـل تـضاد اسـاسـی ایـن جـامـعه 

چیست.

جــالل در «غــربزدگــیاش» وقــتی بــه دمــکراســی مــیرســد بــر ایــن بــاور اســت کــه طــرح دمــکراســی 

در ایــران زودرس اســت و نــیازمــند بــه مــقدمــاتــی دارد، آمــوزش دمــکراســی از مــدارس. و ایــن دیــگر 
اوج بی خبری جالل است.

در پروسه رسیدن به درک دمکراسی بود که متفکران مشروطه به موانع دمکراسی رسیدند:
۱- نهاد استبداد۲- نهاد سنت ۳- استعمار

این دو نهاد قدرتمند دو نماینده قدرتمند داشتند شاه و شیخ.
و بـرخـالف تـصورجـناح راسـت سـنت، مشـروطـه نـه در صـدد بـابـی کـردن مـردم بـود و نـه حـذف نـهاد 

سلطنت. در آن روز این تفکر نه پشتوانه عملی داشت و نه فکری.
بـــــه هـــــمین خـــــاطـــــر نخســـــتین درخـــــواســـــت هـــــا بـــــه درســـــتی حـــــول دارالـــــشورا، عـــــدالـــــتخـــــانـــــه، آزادی 

مطبوعات و گسترش مدارس بود.
ایـن درخـواسـت هـا در واقـع تـالشـی بـود بـرای تـبدیـل ایـن دو نـهاد قـدرتـمند از مـوانـع دمـکراسـی بـه 

همگام با دمکراسی.
مــبارزه بــا اســتعمار در آن روزگــار در رأس درخــواســت هــای مشــروطــه طــلبان نــبود و ایــن نــبودن 
تـاکـتیکی درسـت بـود بـرای مـرحـله بـندی انـقالب. بـرخـالف جـالل کـه بـزرگـتریـن نـقدش بـه روشـنفکران 
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مشروطه در دستور روز قرار ندادن مبارزه با استعمار بود.

ناسیونالیسم قالبی

امــا مشــروطــه بــه آمــاج هــای خــود نــرســید. بــه دالیــل مــختلف کــه از حــوصــله ایــن بــحث بــیرون اســت و 
بـخشی از رهـبران مشـروطـه مـثل تـقی زاده و مـلک الـشعرای بـهار و دیـگران بـه غـلط مـقولـه امـنیت را 

با آزادی یکی گرفتند و در دستور کار امنیت را قرار دادند.
فـــرا رویـــیدن رضـــاخـــان از رئـــیس دیـــویـــزیـــون قـــزویـــن تـــا ســـردار ســـپه  کـــودتـــا و از آنـــجا پـــادشـــاه 

سلسله پهلوی بر این درک غلط رهبران و روشنفکران مشروطه سوار بود.

امـنیت کـه آمـد آزادی رفـت. امـنیتی کـه بـه بـرکـت تـفنگ و سـرنـیزه قـزاقـان آمـده بـود. و دمـکراسـی 
نــیم جــان مشــروطــه کــه مــیتــوانســت در پــروســه خــود جــامــعه ای دمــکراتــیک و درفــرجــام دمــکراســی، 
تـــرقـــی و عـــدالـــت و مـــدرنـــیته را بـــیاورد بـــه زیـــر پـــای قـــزاقـــان افـــتاد. درک آن روز ســـردار ســـپه و دیـــگر 

رهبران فکری باشگاه استبداد بر دو محول دور میزد:
۱- امنیت

۲- مدرنیته
و بـــرای تـــوجـــیه ایـــن مـــدرنـــیته تـــوتـــالـــیتر نـــیازمـــند یـــک ایـــدئـــولـــوژی بـــه عـــنوان روبـــنا بـــودنـــد. پـــس بـــایـــد 
نـــاســـیونـــالـــیسمی مـــتناســـب یـــک نـــظام تـــوتـــالـــیتر خـــلق مـــیشـــد، بـــازگشـــت بـــه زردشـــتی گـــری و احـــیای 

امــپراتــوری هــخامــنشی مــیتــوانســت زیــربــنای ایــن ایــدئــولــوژی بــاشــد. امــا ایــن نــاســیونــالــیسم بــدون 
دمکراسی یک ناسیونالیسم توخالی بود. که بود.

مشکل ما چه بود

اشــتباه هــواداران بــازگشــت بــه دوران پــرشــکوه گــذشــته آن بــود کــه مــیپــنداشــتند بــر بســتر زرتشــتی 

گــری، امــپراتــوری هــخامــنشی، اشــکانــی و ســاســانــی شــکل مــیگــیرنــد. پــس بــه کســروی و انــدیــشه 
های او میدان داده شد.

کسـروی از یـک زاویـه دیـگر مـشکل را مـیدیـد امـا هـمه جـانـبه نـبود. کسـروی عـلت عـقب مـانـدگـی را 

مـشکل فـرهـنگی مـیدیـد. از هـمین زاویـه بـا عـرفـان و شـعر و بـا مـذهـب و خـرافـات مـخالـفت مـیکـرد. 

انـتقاد جـالل بـه کسـروی درسـت اسـت. کسـروی تـنها بـا نـهاد سـنت مـخالـفت مـیکـرد و نـهاد اسـتبداد 

را رهـا کـرده بـود. ضـمن آن کـه زاویـه نـقد او نـیز اشـکال داشـت. مـشکل جـامـعه ایـن نـبود کـه اسـالم 
را رهـا کـنند، پـاک دیـن و یـا زرتشـتی شـونـد امـری کـه شـدنـی نـبود. مـشکل جـامـعه مـا گـزیـنش مـیان 
ایــن دیــن یــا آن دیــن نــبود. مــشکل گســترش فــرهــنگ و مــعرفــت و زدودن ســنت از خــرافــات و تــفکرات 
غـیرعـلمی بـود. و ایـن شـدنـی نـبود مـگر آنکـه در یـک جـامـعۀ دمـکرات و یـک حـکومـت مـلی جـامـعه در 
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زیـربـنا و روبـنا، در عـین و ذهـن، در جـسم و روح پـابـهپـای هـم رشـد و تـوسـعه یـابـند. جـامـعه صـنعتی 

شـود و جـامـعۀ صـنعتی شـده خـواه نـاخـواه جـامـعه ای اسـت عـلمی تـر و مـعقول تـر، کسـروی از درک 

ایــن نــکته غــافــل بــود کــه رفــرم مــذهــبی بــایــد پــابــه پــای رفــرم اجــتماعــی پــیش بــرود. امــا دیــکتاتــوری بــا 
بســنت تــمامــی فــضاهــا جــامــعه را از تحــرک واقــعی تــهی کــرده بــود. و پــایــه هــای مــادی رفــرم کســروی 

در ساخت اقتصادی ضعیف تر از آن بود که بتواند او را در برابر خطرات اجتماعی حفظ کند.
جـدا از آنکـه کـار کسـروی از انـتقاد بـه خـرافـه هـا و بـیراهـه هـای دیـنی رفـته رفـته بـه دیـن سـازی 
کـشیده شـد. بـت شـکنی کـه خـود بـت شـد. و فـرامـوش کـرد کـه او در پـی آن بـود کـه دیـن را از خـرافـه 

جــدا کــند و آن را بــه عــنوان یــک بــاور خــصوصــی و فــردی بــا مــدرن ســازی جــامــعه هــماهــنگ کــند بــه 
هـرروی کـلید حـل مـدرنـیته کـشور نـه در دسـت راسـت نـوسـتالـژیـک بـود و نـه در کـف پـیامـبری مـورخ بـه 

نام کسروی.
حـــــالل مـــــشکالت جـــــامـــــعه، دمـــــکراســـــی بـــــود. و از ایـــــن ســـــهم رضـــــاشـــــاه و تـــــئوریـــــسن هـــــای رژیـــــم، 

کسروی و پورداود غافل بودند.

نمونه های اخیر روشنفکری

جـالل خـلیل مـلکی را بـه عـنوان مـنحصر بـه فـردتـریـن نـمونـه روشـنفکری چـهار دهـۀ گـذشـته مـعرفـی 

مـیکـند. ابـتدا ویـژگـی هـای مـلکی را بـرمـی شـمارد و بـعد یـک سـؤال مـیکـند. ابـتدا نـگاه مـیکـنیم بـه 

نظر جالل و سؤال او و سپس میپردازیم به خلیل ملکی. نگاه کنیم:
 ۱-«خــلیل مــلکی نــه تــنها در مــسائــل اجــتماعــی اســتاد مــشخص مــن بــلکه مــنحصر بــه فــردتــریــن 

نمونه روشنفکری است که در ۴۰سال اخیر مدام حی و حاضر بوده است. 
۲-گرچه به ظاهر امر ناکامی مداومی هم داشته اما بُرد اصلی با او بوده است. 

۳-ایـــــن کـــــه مـــــلکی نـــــه شـــــهید شـــــده اســـــت و نـــــه بـــــه قـــــدرت رســـــیده اســـــت عـــــین قـــــدرت او اســـــت و 
حـسناش، کـه در مـیان امـکان و فـعل تـا کـنون نـه سـر خـود را بـاخـته نـه دل خـود را. نـه شـرایـط زمـان 

و مــکان را بــرای خــود دشــوار کــرده کــه در تــبعید از ایــن حــوزه جــغرافــیایــی بســته بــه ســر بــرد یــا در 
تــبعید از عــالــم حــیات و بــلکه مــدام روشــنفکرانــه وجــود داشــته و مــدام شــهادت داده، گــفته و نــوشــته 
گــاهــی کــج و اغــلب راســت. و هــرگــز خــود را در چــالــه بــیکارگــی و تســلیم دفــن نــکرده و مــیگــویــد اگــر 

انتظار معجزه ای هست از تک تک ما است. 
۴-آن وقــت درســت بــه اعــتبار نــه گــفنت مــدام در مــقابــل چــنین مــنظومــه فــکر و عــمل اســت کــه مــلکی 
بـــرده، چـــرا کـــه حـــتی پـــیش از تـــیتو بـــا اســـتالـــینیسم بـــریـــده و ســـال هـــا پـــیش از کـــنگره بیســـتم حـــزب 
کــــمونیســــت حــــرف خــــروشــــجف را زده و مــــدت هــــا پــــیش از مــــشاجــــره چــــین و شــــوروی از ایــــن واقــــعه 
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جـبری خـبر داده بـه ایـن طـریـق نـگاه اصـلی مـلکی در چـشم حـکومـت و نـیز در چـشم روشـنفکر سـلب 

حیثیت شده معاصر بت شکنی است و بریدن امید از عالم باال است. 
۵-مـــــلکی مـــــیگـــــویـــــد زمـــــانـــــه بـــــت و آیـــــه و انـــــتظار و پـــــیغمبر کـــــذاب گـــــذشـــــته اســـــت. زمـــــانـــــه زمـــــانـــــه 
روشـنفکری اسـت. زمـانـه قـبول مـسئولـیت اسـت. زمـانـه آزادی و اخـتیار اسـت. و ایـن جـوری اسـت کـه 

مــلکی بــه عــنوان صــاحــبنــظری در امــور ا جــتماع و ســیاســت نــه تــنها مــوفــق اســت بــلکه صــاحــب یــک 
مــکتب اســت. و آنــچه امــروز بــه عــنوان الــفبای ســیاســی و اجــتماعــی ابــزار کــار مــحافــل روشــنفکری 
اســت در شــناخــت ســوســیالــیسم و کــمونــیسم و اســتعمار و اســتعمار نــو و دنــیای ســوم هــمه را بــار 

اول ملکی در آثارش مطرح کرده است. 
۶-یکی از این حرف ها بی اعتبار کردن آن حزب و بیان علت شکست هایش بود. 

۷-اگر ملکی نبود رهبری جبهه ملی به راستی بازیچه تشکیالت حزب توده میشد. 
۸-انشعاب ملکی از حزب توده تنها راه بود برای حفظ عده ای از روشنفکران مملکت 

۹-مـــلکی نـــقطه انـــعطافـــی بـــود بـــین چـــپ غـــیرقـــابـــل تحـــمل حـــزب تـــوده بـــا مـــیانـــه روی جـــبهه مـــلی کـــه 
وعده مبارزه با استعمار حزب توده را به عمل مبارزه ضداستعماری جبهۀ ملی متصل میکرد. 

۱۰-ملکی مرد عمل بود در چنین حوزهای که در مجموع محکوم به شکست بود. 
۱۱-مــلکی را نــمونــه روشــنفکری مــیبــینم بــازمــانــده از نســل پــیشین کــه نــه تــن بــهرذالــت شــرکــت در 

حکومت ها را داد و نه به تسلیم از مقابل صف غارتگران به سکوت گریخته.

یک سؤال

در روزهایی که محاکمه ملکی در جریان است سالهای ۱۳۴۴، جالل میپرسد:
«چــرا از آن هــمه شــاگــرد ســوســیالــیسم شــناس کــه مــلکی در ایــن هــمه ســال تــربــیت کــرده کــسی 

پای این درس آخر او نیست.»
ملکی روشنفکری تام و تمام

خــــلیل مــــلکی تــــبریــــزی بــــود. در ســــال ۱۲۸۰ هجــــری شــــمسی بــــه دنــــیال آمــــد. و در ســــال۱۳۰۷ بــــرای 
تــحصیل شــیمی بــه آملــان رفــت. امــا در آملــان حــادثــه ای او را از تــحصیل بــاز داشــت. مــلکی بــر ســر 

مـرگ یـک دانـشجو کـه تـحت فـشار مـأمـوریـن سـفارت خـودکـشی کـرده بـود، درگـیر شـد. و هـمین امـر 

بـــاعـــث شـــد کـــه گـــماشـــتگان ســـفارت هـــزیـــنه تـــحصیلی او را بـــه اتـــهام کـــمونیســـت بـــودن قـــطع کـــنند و 

ملکی مجبور شد قبل از اتمام رساله دکترایش به ایران باز گردد.
ملکی در آن سال ها کمونیست نبود.
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ملکی پس از بازگشت به ایران به دانشسرای عالی رفت و معلم شد.
و کـمی بـعد بـه گـروه ارانـی کـه در آملـان آشـنایـی مـختصری بـا آن هـا یـافـته بـود مـلحق شـد. و در 
دســتگیریــهای ۱۳۱۶او نــیز دســتگیر و تــا ســقوط دیــکتاتــوری رضــاشــاه در زنــدان بــود. مــلکی بــعد از 

آزادی بـا کـمی تـأخـیر بـه حـزب تـوده پـیوسـت. و در رأس جـوانـان حـزب کـه بـه اصـالح طـلبان مـعروف 
بودند قرار گرفت.

مــلکی در ایــن ســال هــا از فــعالــین حــزبــی بــود. گــرچــه بــه کــمیته مــرکــزی انــتخاب نشــد، بــه خــاطــر 
دســـــته بـــــندیهـــــای دورن حـــــزب، ولـــــی عـــــضو کـــــمیسیون تـــــفتیش حـــــزب بـــــود. و ســـــعی کـــــرد در حـــــزب 

اصـــالحـــاتـــی بـــکند. و ایـــنکـــار او در تـــبریـــز کـــه در اشـــغال روس هـــا بـــود مـــقبول واقـــع نشـــد و مـــلکی 

2مـؤدبـانـه از تـبریـز تـبعید شـد. مـلکی در جـریـان فـرقـه دمـکرات و آن شکسـت غـمبار رودروی رهـبران 

حـــزب قـــرار گـــرفـــت. امـــا نـــه رهـــبری حـــزب تـــوده و نـــه رهـــبران حـــزب کـــمونیســـت شـــوروی حـــرف درســـت 
ملکی را نفهمیدند.

پـــس کـــار بـــه انـــشعاب کـــشید. و در ســـال۱۳۲۶ مـــلکی بـــا نـــام حـــزب ســـوســـیالیســـت تـــوده ایـــران از 

حزب توده جدا شد.
مــلکی انــتظار داشــت کــه شــوروی مــسئله در ایــن انــشعاب بــی طــرفــی خــود را حــفظ کــند. امــا ایــن 
تـصور خـطایـی بـود. و رادیـو مـسکو انـشعاب را خـائـنانـه خـوانـد و مـلکی بـه اتـفاق آرا جـز احـمد آرام 

ضـمن اعـالم انـصراف، حـزب را منحـل کـردنـد. هـر چـند بـه قـول جـالل انـشعاب درسـت بـود انـصراف 
کار به غایت غلطی بود.

انـشعاب کـار جـمعی بـود. بـیش از۱۰۳نـفر از فـعالـین حـزبـی، امـا بـه نـام مـلکی تـمام شـد. چـرا کـه 

شاخص ترین آنها ملکی بود. پس تمامی لعن و تفکیرها نصیب ملکی شد.

مــــلکی تــــا اواســــط ســــال۱۳۲۹ در انــــزوا بــــه ســــر بــــرد. و در هــــمین ســــال آل احــــمد واســــطه شــــد و 
مــلکی را بــه روزنــامــه شــاهــد بــرد کــه روزنــامــه دکــتر مــظفر بــقایــی بــود. مــرد شــماره ۳ نــهضت مــلی. 
مـلکی بـقایـی را مـتقاعـد کـرد و مـقالـه دفـاع از مـلی شـدن نـفت مـلی در روزنـامـه شـاهـد بـیرون آمـد. و 
مـــلکی شـــد مـــرد اول روزنـــامـــه شـــاهـــد. و ســـال بـــعد حـــزب زحـــمتکشان درســـت شـــد بـــه هـــمت مـــلکی و 
بـقایـی. و ایـن حـزب تـام و تـمام در خـدمـت نـهضت مـلی بـود، و در کـنار آن مـبارزات قـلمی داشـت بـا 

حزب توده.
بـا قـیام تـیر ۱۳۳۱کـه بـهانـه آن اسـتعفای مـصدق و روی کـار آمـدن قـوام بـود در حـزب زحـمتکشان 

انـشعابـی صـورت گـرفـت. از هـمین تـاریـخ اسـت کـه بـقایـی سـهم خـود را از نـهضت مـلی جـدا کـرد و 

2. زندگی ملکی را به شرح تمام در کتاب (بایدها و نبایدهای ملکی نوشته ام).
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به صف دشمنان دکتر مصدق میپیوندد.
مــلکی در ایــن ســال هــا تــا کــودتــا نــیروی ســوم و حــزب ســوســیالیســت را پــی ریــزی مــیکــند. و در 
نـزدیـکی هـای کـودتـا مـالقـاتـی بـا شـاه مـیکـند تـا شـایـد شـاه و مـصدق را بـه هـم نـزدیـک کـند کـه ایـن 
کـار شـدنـی نـبود. بـه خـاطـر آن کـه مـنافـع دولـت هـای بـزرگ امـریـکا و انـگلیس در مـیانـه بـود. و هـمین 

مالقات بعدها زمینه انشعاب در حزب ملکی میشود.
بــا کــودتــا مــلکی بــه زنــدان مــی رود. و مــدتــی بــعد در ســالهــای۳۴-۱۳۳۳ آزاد مــیشــود و نشــریــه 

ای دایر می کند و محفلی را در اطراف آن شکل می دهد.
ایـن کـار بـا رضـایـت ضـمنی فـرمـانـداری نـظامـی صـورت مـی گـیرد. بـرای حـکومـت فـعالـیت مـلکی و 

هـــواداران او دو فـــایـــده داشـــت، نخســـت آن کـــه حـــکومـــت مـــی تـــوانســـت مـــانـــور بـــدهـــد کـــه مـــخالـــفین او 
فـعالـیت سـیاسـی مـی کـنند و آنهـایـی کـه سـرکـوب مـیشـونـد بـرانـدازنـد نـه مـخالـفین سـیاسـی. دوم آن 

کـه مـلکی مـی تـوانسـت کـارزاری ایـدئـولـوژیـک را بـرعـلیه حـزب تـوده دامـن بـزنـد. بـه هـمین خـاطـر اسـت 
کـــه در ســـال ۱۳۴۴کـــه مـــلکی دســـتگیر شـــد دادســـتان ارتـــش خـــطاب بـــه مـــلکی گـــفت: «آقـــای مـــلکی 

دیگر به وجود شما احتیاجی نیست».
رژیـــم کـــودتـــا دیـــگر در ســـالـــهای ۱۳۴۴ بـــه بـــعد نـــیازی بـــه اپـــوزیـــسیون قـــانـــونـــی نـــداشـــت. و در پـــی 

بسنت تمامی درزها و سوراخ های حکومت بود.

از ســـال۱۳۳۴ تـــا۱۳۳۹ فـــضای جـــامـــعه فـــضای ارعـــاب و ســـرکـــوب گـــروههـــا و احـــزاب ســـیاســـی 
اســـت بـــا بـــاز شـــدن فـــضای نســـبی در ســـالـــهای ۴۲-۱۳۳۹، مـــلکی بـــین شـــاه و جـــبهۀ مـــلی واســـطه 

مــیشــود تــا ایــن دو را بــه هــم نــزدیــک کــند. امــا جــبهۀ مــلی نــمیپــذیــرد و کــار بــه انــقالب ســفید مــنتهی 

مــیشــود و شــاه امــینی نخســت وزیــری و جــبهه مــلی را از صــحنه ســیاســت دور مــیکــند. و کــار بــه 

درگیری با روحانیت میکشد.
مــلکی در ایــن ســال هــا ســعی مــیکــند مــبانــی حــزب ســوســیالیســت را جــا بــیندازد. اپــوزیــسیونــی 
قــانــونــی کــه تــالش مــیکــند رژیــم را بــه ســوی رفــرم هــای اجــتماعــی ســوق دهــد. ایــن تــالش از ســوی 

حـزب تـوده بـه عـنوان هـمکاری مـلکی بـا رژیـم تـبلیغ مـیشـود و از سـوی جـبهۀ مـلی نـیز مـورد پـذیـرش 
قـــرار نـــمی گـــیرد. مـــلکی در آســـتانـــه تـــشکیل جـــبهۀ مـــلی دوم از حـــداقـــل مـــحبوبـــیت بـــرخـــوردار اســـت 
بــهگــونــهای کــه او را بــه رهــبری جــبهۀ مــلی دوم راه نــمی دهــند. و او در نــامــه اش بــه دکــتر مــصدق از 

اینکار به شدت انتقاد میکند.
بــعد از درگــیری روحــانــیت بــا رژیــم و ســرکــوب قــیام۱۵ خــرداد بــه عــلت حــمایــت مــلکی از ایــن قــیام 

حـزب سـوسـیالیسـت زیـر ضـرب مـیرود. و در دسـتور کـار رژیـم حـذف حـزب قـرار داده مـیشـود بـعد 
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از یــــکپــــارچــــه شــــدن حــــاکــــمیت در درون و بســــنت فــــضاهــــای تــــنفسی جــــامــــعه، رژیــــم خــــود را آمــــاده 
مـیکـرد تـا دیـکتاتـوری مـطلق را در هـمۀ عـرصـه هـا حـاکـم کـند. پـس بـه زودی بـه سـراغ مـلکی رفـتند و 

او با دو نفر از فعالین حزب را دستگیر و محاکمه کردند.
در مـحاکـمه از آن هـمه شـاگـرد و هـوادار و مـریـد خـبری نیسـت و جـالل از خـود مـیپـرسـد چـرا. و 
مـلت را در تـرس، و جـا زدن روشـنفکران مـیدانـد. بـخش هـایـی از واقـعیت را جـالل مـیگـویـد، بـخش 
هـای دیـگر را نـمی گـویـد و یـا شـایـد هـم نـمیبـیند. نـگاه کـنیم بـه مـدافـعات مـلکی در دادگـاه، کـه جـالل 

مـیگـویـد رژیـم بـخش سـانـسور شـده آنـرا چـاپ کـرد. امـا هـمین دفـاع بـاعـث واکـنشهـای بـدی نسـبت 

بــه مــلکی شــد. مــلکی در دادگــاه هــمچنان مــوضــع ســابــق اش را ادامــه داد. و وجــود اعــلیحضرت را 
بــــــرای کــــــشور ضــــــروری مــــــیدانســــــت و آنگــــــونــــــه نــــــشان داد کــــــه عــــــدهای مــــــیخــــــواهــــــند او را در نــــــزد 

اعلیحضرت بد جلوه دهند.

مـلکی حـتی بـعد از آزادی از زنـدان در بـرابـر جـناح چـپ حـزب کـه مـعتقد بـه مـشی رادیـکال تـر در 

بـرابـر رژیـم بـود بـر هـمان مـوضـع اپـوزیـسیون پـای فشـرد. و بـر ایـن بـاور بـود کـه بـایـد از جـناح مـترقـی 

حکومت دفاع کرد.
ملکی در سال ۱۳۴۸ در تنهایی و در غرب مرد.

ویژگی های ملکی

بــا مــروری کــوتــاه از زنــدگــی مــلکی خــواســتم شــمایــی کــلی از زنــدگــی مــلکی نــشان دهــم. و بــگویــم کــه 
تام و تمام بودن ملکی بهعنوان یک روشنفکر به معنای بیخطا بودن ملکی نیست.

مـن نـیز چـون جـالل بـر ایـن بـاورم کـه عـلیرغـم ظـاهـر نـاکـام زنـدگـی مـلکی، بـرد اصـلی بـا مـلکی بـوده 

است. چه در قضیه حزب توده و شوروی، چه در قضیه شاه و دکتر بقایی.

پراگماتیسم ملکی

مــن بــرخــالف جــالل و دکــتر کــاتــوزیــان (دو شــاگــر و مــریــد مــلکی) بــر ایــن بــاور نیســتم کــه مــلکی یــک 
ایــدئــالــیسم بــه تــمام مــعنا بــود. بــلکه مــلکی یــک پــراگــماتــیسم بــه تــمام مــعنا بــود. و بــه نــظر مــن بــزرگــی 

ملکی در همین پراگماتیسم او است.
مـــلکی مـــیتـــوانســـت ارتـــدکـــس بـــاشـــد. و حـــاال بـــه عـــنوان یـــک شـــهید یـــا یـــک تـــبعیدی بـــرای خـــود در 
حــافــظه جــنبش ســیاســی ایــران جــایــی و نــامــی داشــته بــاشــد. بــرای مــلکی کــافــی بــود چــه در قــضیه 

انـــشعاب ۱۳۲۶ و چـــه در قـــضیه مـــلی شـــدن نـــفت، بـــه گـــوشـــه ای بـــرود و بـــگذارد تـــا تـــاریـــخ در مـــورد 

صــحت نــظرات او قــضاوت کــند. امــا مــلکی هــمان طــور کــه جــالل مــیگــویــد و بــه درســتی مــیگــویــد بــه 
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عــنوان یــک روشــنفکر حــی و حــاضــر در صــحنه بــود و تــالش کــرد بــین شــاه، حــزب تــوده و جــبهه مــلی 
نـقطه مـیانـی بـجویـد و بـا کـمتریـن هـزیـنه جـامـعه را بـه سـمت فـالح و صـالح رهـبری کـند. ایـن را هـنر 

سیاست میگویند. یک نوع بازی به غایت پیچیده و پرخطر. و ملکی مرد کارهای پرخطر بود.

علت شکست چه بود 

۱-«بـه شـعارهـای وارداتـی فـرنـگ دلـخوش کـردن و الـگوی اصـالح اجـتماعـی را درایـران طـبق فـرمـودۀ 
حکمای فرنگی تهیه کردن چه عاقبتی جز این میتوانسته است داشت. 

۲-همۀ شعارهای وارداتی چنین سرنوشت هایی را داشته است. 

۳-آن که قانون اساسی مملکت را از فرانسه ترجمه میکرد تا آنکه منافع ملی را به خاطر

 بین امللل کمونیسم فدا میکرد همه سروته یک کرباسند. 

۴-تــمام آثــار مــیرزا آقــاخــان کــرمــانــی پــس از نــزدیــک بــه صــد ســال هــنوز منتشــر نشــده اســت طــالــب 
اوف و آخــونــدزاده آنــقدر غــیرمــعهود بــودنــد کــه مــرد عــادی هــنوز نــمیشــناســدشــان، کســروی در مــورد 

مــذهــب چــنان تــندروی کــرد کــه در دادگــاه کشــتندش، حــزب تــوده و پــیشه وری چــنان تــاواریــش بــازی 

درآوردنــد کــه خــود روس هــا تحــمل حــمایــت شــان را از دســت دادنــد. جــبهۀ مــلی چــنان دور از عــالــم 
واقع ماند و به قول ملکی فریفته عوام و مردم کوچه بازار شد که خود بدل بهآرزویی شد.

خـــمینی بـــه عـــنوان آیـــت الـــه چـــنان تـــند رفـــت کـــه شـــرایـــط حـــضور در مـــملکت را بـــرای خـــود دشـــوار 
کرد.»

تحلیل فلهای

مــعروف اســت کــه مــیگــویــند دیــالــکتیک هــر پــدیــده را بــایــد درون خــود آن پــدیــده ُجســتوجــو کــرد، بــه 

ســـخنی دیـــگر یـــعنی آنکـــه هـــر پـــدیـــده را بـــایـــد بـــه شـــکل کـــنکرت تحـــلیل کـــرد و دیـــد، فـــراز و فـــرود آن 

پدیده را و علت آن فراز و فرود را.
ایـنکـه بـگویـیم هـمۀ شـعارهـا و الـگوهـای وارداتـی مـحکوم بـه شکسـت اسـت مشـت در تـاریـکی زدن 

اســت و راه بــه جــایــی نــمیبــرد،  بــایــد مــشخص گــفت کــدام شــعار و الــگو وارداتــی بــوده اســت و بــعد 

ثــابــت کــرد کــه مــحکوم بــه شکســت اســت. کــدام تجــربــه تــاریــخی اســت کــه ثــابــت مــیکــند هــر شــعار و 

الگوی وارداتی به شکل مطلق محکوم به شکست است این یک نکته.
نـکته دوم هـم عـرض گـذاشـنت جـریـان هـا و شـخصیت هـایـی کـه در یـک سـو و یـک راسـتا نیسـتند و 

هر کدام را باید به شکل مشخص بررسی کرد و علت شکست یا پیروزی شان را دید.
کشـنت کسـروی در دادگـاه چـه ربـطی دارد بـه تـاواریـش بـازی حـزب تـوده و فـرقـه دمـکرات و یـا چـپ 
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روی آیت اله خمینی.
امــا بــرگــردیــم بــه ایــن حــکم کــه الــگوهــا و شــعارهــای وارداتــی مــحکوم بــه شکســت انــد. احــکام کــلی 
مـیتـوانـد هـمیشه بـه یـک پـارادوکـس تـبدیـل شـود یـعنی هـم قـابـل اثـبات اسـت و هـم قـابـل رد. اشـکال 

قـــــضیه در هـــــمان کـــــل بـــــودن اســـــت امـــــا اگـــــر بـــــه شـــــکل کـــــنکرت صـــــحبت کـــــنیم و بـــــبینیم کـــــدام شـــــعار 

وارداتی بوده است و علت شکست آن چه بوده است آن وقت میتوان به قضاوتی دقیق رسید.
نخســــتین الــــگوی وارداتــــی رهــــبران مشــــروطــــه نــــوشــــنت قــــانــــون اســــاســــی از روی قــــانــــون اســــاســــی 

فـرانـسه اسـت خـب بـایـد بـه شـکل مـشخص در مـورد قـانـون اسـاسـی صـحبت کـنیم و بـبینیم کـدام بـند 

از مــواد قــانــون اســاســی غــلط بــوده اســت. و اشــکال آن در عــدم انــطباق شــرایــط فــرانــسه بــر شــرایــط 
ایــران بــوده اســت و یــا آزادی، بــرابــری، قــانــون، عــدالــتخوانــه و دارالــشورا کــه بــه تــمامــی شــعارهــای 

وارداتی بوده اند.
خـب بـایـد دیـد پـدران نـامـبردار مـا چـرا بـرای نـوشـنت قـانـون اسـاسـی زحـمت تـرجـمه قـانـون اسـاسـی 

فــرانــسه را بــه خــود دادنــد. چــرا دســت در گــنجینه غــنی ادبــیات ســیاســی ایــران نــبردنــد و اصــول یــک 

جامعه مدرن دمکراتیک را بیرون نکشیدند.
از قــاجــار و زنــدیــه و افــشاریــه مــیگــذریــم و بــه صــفویــه مــیرســیم کــه پــراقــتدارتــریــن حــکومــت ایــران 
بــوده اســت در پــنج قــرن گــذشــته. حــاصــل آن هــمه اُلــدرم بــلدرم هــا چــه بــوده اســت. مــا در ایــن دوران 
طـــوالنـــی و پـــرشـــکوه صـــفوی تـــولـــیدات فـــرهـــنگی و فـــلسفی و ســـیاســـی مـــان چـــه بـــوده اســـت هـــیچ. بـــه 

راسـتی هـیچ، یـک اثـر چـند صـفحه ای در کـالـیبر جـهانـی نـداشـته ایـم. و بـعد هـم کـه حـمله افـاغـنه را 

داریم و جنگهای داخلی نادر و زند و آدمکشی های آن اخته دیوانه را.
و نـــاگـــهان انـــقالب مشـــروطـــه را داریـــم. بـــا انـــبانـــی تـــهی از مـــعرفـــت. و مـــعترضـــیم کـــه چـــرا قـــانـــون 
اســـاســـی فـــرانـــسه را تـــرجـــمه کـــردنـــد. خـــب روشـــن بـــود چـــون نـــه الک را داشـــتیم و نـــه ولـــتر و روســـو و 

مـــنتسکیو را بـــگذریـــم از ایـــن کـــه اشـــکال بـــه طـــور کـــل در تـــرجـــمه قـــانـــون اســـاســـی نـــبود، اشـــکال در 

بـــرآیـــند نـــیروهـــایـــی بـــود کـــه در آن روزگـــار در مجـــلس اول جـــمع شـــدنـــد و اجـــازه نـــدادنـــد قـــانـــونـــی بـــه 
تـمامـی دمـکراتـیک وضـع شـود. مجـلسی بـرآمـده از اشـراف و فـئودال هـا و کـمپرادورهـا و تـجار بـازار 

و کسـبه مـیانـه حـال بـه زعـامـت روحـانـیون در حـالـیکه نـمایـندگـان واقـعی فـقرای شهـری، کسـبه جـزء، 
دهـقانـان و نـیروهـای بـه واقـع انـقالبـی و دمـکراتـیک نـتوانسـتند بـه آن راه یـابـند، جـز ایـن نـمی تـوانسـت 

نوشته شود پس اشکال در ترجمه قانون نبود. اشکال در جای دیگری بود.
جــز ایــن قــانــون اســاســی در آن روزگــار بــا تــمامــی ضــعف هــا و نــقص هــایــش دســتاورد بــزرگــی 
بـرای مـردم مـا بـود. اگـر دیـکتاتـوری ۲۰ سـالـه پهـلوی اول و۳۷سـالـه پهـلوی دوم از راه نـمی رسـید مـا 

�55



با همان قانون اساسی ترجمه از فرنگ به یک حکومت معقول میرسیدیم.
اگـــر پـــدران مـــا در بـــررســـی هـــایـــشان بـــه ایـــن نـــتیجه رســـیدنـــد کـــه عـــلت پیشـــرفـــت غـــرب در حـــکومـــت 
دمـــکراتـــیک و آزادی هـــای فـــردی و اجـــتماعـــی اســـت. پـــس ســـعی کـــردنـــد ایـــن الـــگو را وارد کـــنند ایـــن 

ضعف آن ها نبود. این را میگویند تعامل اندیشه های بشری.

اشـکال در وارداتـی بـودن آن الـگوهـا نـبود. اشـکال در ضـعف مـا در انـطباق و اجـرای آن الـگوهـا 

بـود و ایـن ضـعف هـم بـخشی از عـلل شکسـت مـا بـود. مـا هـمیشه در مـقابـل خـود نـیروهـای قـدرتـمند و 

واپـس گـرا داشـته ایـم کـه مـمانـعت کـرده انـد از هـر نـوع تـحولـی و در کـنار آن هـا اسـتعمار را داشـته 

ایم که یار و یاور آنها و دشمن خونی ما بوده اند.
و جــز نــیروهــای ســدکــننده تــحول مــا مــدام در زمــینی بــی آب و عــلف دانــه کــاشــته ایــم. فــقر و فــاقــه 
فـــرهـــنگی و مـــردمـــی در اوج بـــی خـــبری نـــگاه داشـــته شـــده، بـــه هـــمین خـــاطـــر حـــرف هـــای درســـت مـــا 

ناشنیده ماند و آن نیروها موفق شوند صدای ما را خفه کنند و به آن انگ وارداتی بودن بزنند.

فرصت داده نشد

و ایـن کـه آثـار کـرمـانـی منتشـر نشـده اسـت و طـالـب اوف و آخـونـدزاده غـیرمـعهودنـد. بـایـد دیـد کـه 
به انقالب فرصت داده شد. کرمانی را که در تبریز گردن زدند و طالب اوف هم که تکفیر شد.

اشـــرافـــیت و بـــورژوازی و فـــئودال هـــای بـــی کـــفایـــت و خـــرفـــتی کـــه قـــدرت را قـــبضه کـــرده بـــودنـــد از 

ضــرورت تــحول غــافــل بــودنــد. و نــیروی ســازمــان یــافــته انــقالب آنــقدر تــوان نــداشــت کــه دســت بــه یــک 
جـراحـی وسـیع بـزنـد. اشـرافـیت و فـئودال هـا را بـه کـنار بـزنـد و خـود زمـام انـقالب را بـه دسـت گـیرد و 

انقالب را به فرجام نهانی اش نزدیک کنند.
بــه هــمین خــاطــر بــود کــه غــاصــبان انــقالب تــن دادنــد بــه امــنیت قــزاقــی و دمــکراســی مشــروطــه را 
فـدای امـنیت سـردار سـپه کـردنـد. در ایـن بـدفـهمی هـا و کـج فـهمی هـا، نـبود شـعور تـاریـخی هـم بـود. 

و هـــم ضـــعف و بـــی کـــفایـــتی بـــه قـــدرت رســـیدگـــان. بـــه هـــمین خـــاطـــر بـــود کـــه قـــزاقـــان بـــردنـــد و انـــقالب 
بــاخــت. بــعد از شهــریــور ۲۰ هــم مــا بــا هــمان نــیروهــا روبــه رویــیم. ارتــجاع و اســتعمار در یــک ســو و 

نیروی بی سازمان و بیپشتوانه فرهنگی از انقالب، تحول و مدرنیته در یک سو.
امـا کسـروی چـه؟ آیـا کسـروی داشـت «لـوتـربـازی» بـه قـول آل احـمد در مـیآورد. آیـا کسـروی نـیز 

بـــــه دنـــــبال  تـــــقلید از فـــــرنـــــگی هـــــا بـــــود. یـــــا آنـــــکه رفـــــرم مـــــذهـــــبی را کـــــلید گـــــشایـــــش دردهـــــای جـــــامـــــعه 
مـیدانسـت. و اگـر کشـته شـد اشـکالـش در لـوتـربـازی او نـبود. اشـکال را بـایـد در سـاخـت اقـتصادی 

جستوجو کرد.
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 اما حزب توده و فرقه دمکرات چه؟ شعار حزب توده چه بود؛ نان، مسکن، فرهنگ.
کــجای ایــن شــعار وارداتــی اســت. بــه ایــدئــولــوژی حــزب تــوده کــه جــالل آنــرا ایــدئــولــوژی دســت دوم 

میداند بعداً میرسیم.
فـــرقـــه دمـــکرات یـــا بـــه قـــول جـــالل «دمـــکرات فـــرقـــه ســـی» چـــه مـــیخـــواســـت؛ انجـــمن هـــای ایـــالـــتی و 

والیتی و حرف زدن و درس خواندن به زبان مادری.
کـجای ایـن شـعارهـا وارداتـی اسـت. و اگـر وارداتـی هـم بـاشـد عـیب اش کـجا اسـت. دخـالـت مـردم 

در پـروسـه هـای اجـتماعـی در قـالـب انجـمن هـای ایـالـتی و والیـتی مـصوبـه قـانـون اسـاسـی مشـروطـه 
ســخن گــفنت و درس خــوانــدن بــه زبــان تــرکــی چــه ســدی در مــقابــل پیشــرفــت و مــدرن ســازی کــشور 

داشت.

و اگــــر حــــزب تــــوده و فــــرقــــه دمــــکرات شکســــت خــــوردنــــد، تــــاواریــــش بــــازی آنهــــا عــــلت نــــبود. فــــرقــــه 
دمــکرات قــربــان ســوداگــری حــقیرانــه روس هــا و فــشار ارتــجاع جــهانــی بــه ســرکــردگــی امــریــکا شــد. 
هـرچـند نـقش رهـبرانـی بـی کـفایـت در ایـن شکسـت بـیتـأثـیر نـبود. و حـزب تـوده بـعد از چسـبندگـی هـا 

و وابسـتگی هـایـش بـه شـوروی؛ اشـکالـش آن بـود کـه وجـه ضـداسـتعماری مـلی شـدن نـفت را نـفهمید 
و در مقطع کودتا از تحلیل آنچه در حال رخ دادن بود و رسالت تاریخی حزب غافل ماند.

و امـا آیـتالـه خـمینی چـه مـی خـواسـت و چـه کـرد کـه بـه تـبعید رفـت و اگـر مـی مـانـد بُـرد بـا او بـود 
یا شاه. آینده نشان داد که آن تبعید و آن رفنت بُرد او بود نه باخت او. و باقی قضایا.

جهان بینی وارداتی

«آن حزب ابزار کار بود و نوعی جهان بینی وارداتی دست دوم را تبلیغ می کرد.»
این نظر آل احمد است نسبت به حزب توده و ایدئولوژی آن که مارکسیسم بود.

فـعالً از «ابـزار کـار» بـودن حـزب تـوده مـی گـذریـم کـه ضـرورت شـکل گـیری حـزب تـوده ربـطی بـه 
خبط و خطاهایش ندارد.

حـزب تـوده ضـروت جـامـعه فـقرزده ایـران پـس از شهـریـور ۱۳۲۰ بـود. هـر جـامـعه ای نـیاز بـه چـپ 
خـود را دارد. چـپ یـعنی طـرح عـدالـت و نـیازهـای مـردم محـروم و سـکویـی کـه ایـن نـیاز از آن قـرائـت 
شــود و اگــر حــزب تــوده «ابــزار کــار» شــوروی شــد بــه خــاطــر درک غــلط رهــبران حــزب از شــوروی و 

انترناسیونالیسم پرولتری بود.

امـــا اگـــر بـــپذیـــریـــم کـــه حـــزب یـــک پـــدیـــدۀ مـــعاصـــر اســـت. کـــه ایـــن گـــونـــه هســـت و اگـــر بـــپذیـــریـــم کـــه 
مـارکـسیسم ایـدئـولـوژی احـزاب طـبقه کـارگـر هسـت کـه ایـن گـونـه هسـت، پـس طـبیعی اسـت کـه زادگـاه 
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و خاستگاه مارکسیسم جایی باشد که اولین پرولترهای صنعتی در آنجا زادوولد کردهاند.
غـرب زادگـاه و خـاسـتگاه و محـل رشـد و بـالـندگـی مـارکـسیسم اسـت. بـا کـهکشانـی از مـتفکر در 
زمــینه ســیاســت و فــلسفه و اقــتصاد و ســوســیالــیسم. از انــگلیس گــرفــته تــا فــرانــسه و آملــان بــر بســتر 

یک جنبش کارگری قدرتمند و همه جاگیر.

و بعد گسترش این اندیشه به عنوان راهی از چند راه رسیدن به بهروزی آدمی.
خُــب مـگر قـرار اسـت کـه هـر کـشوری هـزار کـارخـانـه داشـته بـاشـد و یـک جـنبش کـارگـری قـدرتـمند 

و ده ها فیلسوف و اقتصاددان و نابغه ای که به نام مارکس تا به مارکسیسم برسد.
ایـن پـروسـه قـابـل تـکرار نیسـت. و نـیاز هـم نـداریـم کـه بـاشـد اگـر بـر بسـتر یـک تجـربـه غـنی از عـلم 

و شـیمی و فـیزیـک پـاسـتور مـوفـق بـه کـشف مـیکروب مـی شـود و جـان ده هـا هـزار نـفر را نـجات مـی 
دهــد قــرار نیســت هــمۀ کــشورهــا آن راه هــای رفــته را بــرونــد تــا بــعد از زمــین خــوردنهــای بــیپــایــان و 
تحـــمل خـــسارات بـــیشمار بـــه کـــشف مـــیکروب بـــرســـند. خـــب اگـــر زادگـــاه و خـــاســـتگاه کـــشف مـــیکروب 

اروپا است زادگاه و خاستگاه ضدمیکروب که پنی سیلین باشد اروپا است.
و هـمه دنـیا مـی رونـد پـن یسـیلین را از اروپـا مـی خـرنـد و جـان هـزاران بـیمار را نـجات مـی دهـند 

و هیچ کس نمی پرسد که داروی وارداتی و درمان وارداتی راه به جایی نمی برد.
اگـر ایـن حـکم صـادق و جـاری بـاشـد در جـمیع مـوارد پـس مـا بـا شـریـعت اسـالم چـه بـکنیم. کـه در 

آن شــکی نیســت خــاســتگاه و زادگــاهــش شــبه جــزیــره عــربســتان اســت و مبشــر و پــیامآورش محــمد 
(ص)، درســـت مـــثل مـــارکـــس و مـــارکـــسیسم و اروپـــا. چـــرا در مـــورد دیـــن اســـالم یـــا مـــسیحیت یـــا هـــر 

ایدئولوژی دیگر این حکم صادق نباشد.
اشــــکال حــــزب تــــوده ربــــطی بــــه وادراتــــی بــــودن جــــهان بــــینی اش نــــداشــــت. حــــزب تــــوده، اشــــکاالت 

معرفتی، طبقاتی و تاریخی داشت.
وارداتی نه داخلی

فـــرض بـــگیریـــم کـــه هـــر نـــوع الـــگو و شـــعار وارداتـــی غـــلط اســـت و در ایـــران بـــا شکســـت مـــواجـــه شـــده 

اســت (فــرض مــحال کــه مــحال نیســت)، خــب الــگو شــعار و ایــدئــولــوژی بــومــی چیســت؟ الــگوی جــالل 

چیســت. بــه راســتی رویــکرد جــالل بــه مــدرنــیته و حــقوق بشــر و جــامــعه مــدنــی و حــکومــت پــارملــانــی و 

حقوق شهروندی و ده ها مقوله دیگر که مسئله انسان معاصر و مدرن است چیست.
جـالل بـرای تـمامـی ایـن هـا چـه جـوابـی دارد از جـالل بـگذریـم در وجـه داخـل تـولـیدات فـرهـنگی مـا 

در این زمینه چیست.
راسـت نـوسـتالـژیـک مـیگـویـد فـرهـنگ پـدری و نـیاکـانـی و اشـاره اش بـه حـکومـت هـخامـنشی اسـت 
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و آن لــــوحــــه مــــعروف کــــورش کــــبیر کــــه بــــعد از گــــرفــــنت بــــابــــل و آزادی یــــهودیــــان صــــادر شــــده اســــت. و 
مـــیپـــنداشـــت کـــه مـــنشور جـــهانـــی حـــقوق بشـــر از آن کـــوروش اســـت و لحـــظه ای فـــکر نـــمی کـــنند کـــه 

حـــقوق بشـــر در رابـــطه بـــا حـــقوق شهـــرونـــدی مـــطرح اســـت و ایـــن حـــقوق زایـــیده فـــرمـــاســـیون خـــاصـــی 
است.

در یــک امــپراتــوری بــرده دار حــقوق شهــرونــدی مــعنا و مــفهومــی نــدارد و از ایــن دســت ادعــاهــای 
بی دلیل و عوامانه.

راســـت ســـنتی مـــیگـــویـــد: ســـنت و از ســـنت مـــردادش مـــذهـــب و ضـــمایـــم و حـــواشـــی آن اســـت. بـــا 

بندها و تبصره هایی که به مرور زمان صادر شده است.
فـعالً کـاری بـه صـحت و سـقم مـطالـب نـداریـم و بـه شـتاب از آن مـیگـذریـم امـا جـالل بـه صـراحـت 
نــمی گــویــد نــقد عــملی حــزب تــوده و فــرقــه دمــکرات و جــبهۀ مــلی و بــقیه چــه جــریــانــی اســت. و او بــه 
کـدام ایـدئـولـوژی بـومـی و تـولـید داخـلی بـاور دارد. آن هـم در مـملکتی کـه آخـریـن فـیلسوفاش (اگـر 
بـــشود بـــه آن فـــیلسوف گـــفت) مـــالصـــدرا اســـت، کـــه بیشـــتر یـــک مـــتکلم مـــتفلسف اســـت. و بـــعد از او 

هرچه داریم شارح است و معلم و او هم در قیاس با دکارت سیصد سال اختالف بینش دارد.
دیـگر چـه داریـم در نـجوم ریـاضـی، طـبیعیات و عـلوم دقـیقه. و در سـده گـذشـته فـتح الـفتوح مـا در 

اخــتراع و اکــتشاف چــه بــوده اســت جــز یــک الــکل رازی آن هــم مــربــوط بــه ســنه مــاضــیه و چــند نــابــغه 
در ادبیات و عرفان چون مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی و خیام.

ورق بــزنــیم دفــتر مــعارف بشــری را بــبینیم کــه در صــد ســال اخــیر مــا کــجای آن قــرار داریــم. یــک 
صفحه و حتی یک خط از آن متعلق به ما نیست.

تـمامـی نـوشـته هـای مـکتوب صـد سـال اخـیر مـا ارزش یـک مـقالـه از کـانـت یـا هـگل را نـدارد. و بـه 

همین قیاس ما یک رجل برجسته در همین زمینه در کالیبر جهانی نداریم.
امـا مـدام دم از مـنشور کـوروش کـبیر مـیزنـیم و حـافـظ و سـعدی و مـولـوی و فـردوسـی و خـیام را 
چـــماق کـــرده ایـــم بـــر ســـر جـــماعـــت اروپـــایـــی کـــه کـــرور کـــرور شـــاعـــر و ادیـــب و مـــخترع و مـــکتشف و 
فــیلسوف دارنــد و کــارخــانــه دانــشمندســازی آن هــا مــدام دارد آدم هــایــی در کــالــیبر جــهانــی بــیرون 

میدهد.
باالخره روشنفکر کیست

آل احــمد در بــخش هــای پــایــانــی کــتاب نُــه مــشخصه بــرای روشــنفکر تــیتر مــیکــند. و هــفت پــاتــوق و 
شـش نـانـدانـی بـرای روشـنفکران مـعلوم مـیکـند. کـه مـن ابـتدا ایـن سـه بـخش را مـیآورم و در آخـر بـا 

یک جمع بندی به این بررسی پایان میدهم. 
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مشخصات روشنفکران 

۱-وارثین بدآموزی های صدر مشروطه اند. 

۲-به مسائل میاندیشند که محلی نیست، وارداتی است. 

۳-میخواهد ابزار دمکراسی باشد در جایی که دمکراسی نیست. 

۴-بی ریشه و طفیلی است. 

۵-عقیم است. 

۶-چون در محیط بومی خود تحقیر شده است ناراضی است. 

۷-بی عرضگی و ترس خود را به حکومت ها تزریق میکند. 

۸-چون علوم انسانی خوانده است ضددیکتاتوری است. 

۹-آراء و عقولشان یکی نمی شود. چون آخور فرنگی و فرهنگیشان جدا است.

پاتوق های روشنفکری

۱-بهایی گیری،
۲-کسروی بازی،

 ۳- فراماسونربازی، 
۴- احزاب، 

۵-مجامع ادبی و هنری، 
۶- کلوپهای تفریحی 

۷-مطبوعات.

ناندانی های روشنفکری

۱-سازمان برنامه و مؤسسات تابعهاش،
 ۲- شرکت نفت،

۳- شرکت های مقاطعه کاری،
۴-رادیو و تلویزیون و مطبوعات و ناشرین بزرگ،

۵- مؤسسات فرهنگی و 
۶- مؤسسات خصوصی بهداشتی.
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ختم مقال

ایــــن بــــررســــی را بــــا ذکــــر حــــمدون قــــصار نــــوشــــته فــــریــــدالــــدیــــن محــــمد عــــطار نــــیشابــــوری، عــــطار هــــمۀ 
زمانها آذین میکنم.

«نـقل اسـت کـه چـون کـار او عـالـی شـد و کـلمات او منتشـر گشـت ائـمه و اکـابـر نـیشابـور بـیامـدنـد 
و وی را گـفتند کـه «تـو را سـخن بـایـد گـفت کـه سـخن تـو فـایـدۀ دلـهای مُــرده بـود.» گـفت مـرا «سـخن 
گــفنت روا نیســت، گــفتند «چــرا؟» گــفت: «از آنکــه دل مــن هــنوز بســتۀ دنــیا و جــاه اســت ســخن مــن 

فــایــده ای نــدهــد و در دل هــا اثــر نــکند. و ســخنی کــه در دلــها مــؤثــر نــبود، گــفنت آن بــر عــلم اســتهزا 
کــردن بــود و بــر شــریــعت اســتخفاف کــردن و ســخن آن کــسی را مســّلم بــود کــه بــه خــامــوشــی او دیــن 

در باقی شود (متروک شود، و چون بگوید خلل برخیزد....
و گــفت: «نــشایــد هــیچ کــس را در عــلم ســخن گــویــد، چــون هــمان ســخن کــسی دیــگر مــیگــویــد و 
نـیابـت مـیدارد و روا نـبود کـه سـخن گـویـد تـا نـبیند کـه فـرضـی واجـب اسـت بـر دل سـخن گـفنت.... و 

پـرسـیدنـد کـه چـرا سـخن سـلف نـافـعتـر بـود دلـها را؟ گـفت: «بـه جهـت آنـکه ایـشان سـخن از بـرای عـزّ 

اســـالم گـــفتند و جهـــت نـــجات نـــفس و از بهـــر رضـــای حـــق مـــا از بهـــر عـــزّ نـــفس و طـــلب دنـــیا و قـــبول 

خلق میگوییم.»

ذکر چند نکته اساسی 

۱-جــــالل آل احــــمد در انــــگیزه نــــوشــــنت ایــــن کــــتاب چــــنین مــــینــــویســــد: «طــــرح ایــــن دفــــتر در دی مــــاه 
۱۳۴۲ریـــخته شـــد بـــه انـــگیزه خـــونـــی کـــه در۱۵ خـــرداد ۱۳۴۲ ریـــخته شـــد و روشـــنفکران در مـــقابـــلش 

دست های خود را به بیاعتنایی شستند.»

مـــشکل جـــالل از هـــمین جـــا آغـــاز مـــیشـــود. قـــضیه ۱۵ خـــرداد ۱۳۴۲ و بـــی اعـــتنایـــی روشـــنفکران 

آنگـونـه کـه جـالل مـدعـی اسـت در حـوصـله ایـن بـررسـی نیسـت. خـود نـیاز بـه فـصلی جـداگـانـه دارد. 
امـــا نـــمی شـــود کـــتابـــی را بـــرای تـــسویـــه حـــساب بـــا جـــریـــانـــی آغـــاز کـــرد. ایـــن بـــررســـی یـــک بـــررســـی 
پـرغـرض و مـرضـی خـواهـد بـود. یـک مـنتقد سـیاسـی و یـک عـالـم عـلوم اجـتماعـی جـریـانـات اجـتماعـی 

را به قصد تحلیل و شناخت و شناساندن بررسی میکند. نه به قصد تسویه حساب سیاسی.
جــالل بهــتر بــود قــیام ۱۵ خــرداد را روی مــیز تشــریــح مــیگــذاشــت. و عــلل و بــهانــه هــا و خــواســت 

هــای قــیام کــنندگــان را بــررســی مــیکــرد و نــشان مــیداد کــه در ایــن قــیام آیــا روشــنفکران بــی اعــتنا 
بوده اند و اگر بودهاند چرا؟ 
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۲-جـالل از ابـتدای کـتاب تـا بـه آخـر تـکلیف اش بـا مـقولـه روشـنفکری روشـن نیسـت. زمـانـی آن را 
پیشـرو و پـیشاهـنگ مـیگـیرد. و زمـانـی دیـگر او را بـا یـک از فـرنـگ بـرگشـته بـرابـر مـیگـیرد. و جـایـی 

دیـگر او را یـک مـتخصص و تـکنوکـرات مـیدانـد و زمـانـی دیـگر او را یـک کـارمـند دولـت. و بـه خـاطـر 
همین آشفتگی در تعاریف تمامی بیماری های اجتماعی او را به او منتسب میکند. 

۳-روشــــنفکر یــــک مــــقولــــه کــــلی اســــت. تــــسامــــحاً مــــیتــــوان بــــه یــــک تــــحصیل کــــرده یــــا یــــک از فــــرنــــگ 
بــرگشــته و یــا یــک نــویــسنده و هــنرمــند اطــالق کــرد. امــا در یــک بــررســی جــامــعه شــناســی بــایــد روشــن 

کرد که منظور از روشنفکر چیست. 
۴-روشــنفکر خــود یــک طــبقه نیســت. آن گــونــه کــه در یــک مــقالــه از ایــن کــتاب نــویــسندهای مــدعــی 
شــده اســت خــود نــیز اولــترا طــبقه هــم نیســت. آنگــونــه کــه جــالل شــعار «روشــنفکران ســراســر جــهان 

متحد شوید را میدهد. روشنفکر یک مقوله طبقاتی ـ تاریخی است.» 
۵-روشـــنفکر یـــک الیـــه از یـــک طـــبقه اســـت. کـــارش، کـــاری اســـت فـــکری، و رابـــطه اش بـــا ســـازمـــان 

تولید مستقیم نیست، غیرمستقیم است. اما به عنوان یک الیه از یک طبقه به حساب میآید. 
۶-اطــــالق روشــــنفکر بــــه کــــارکــــنان فــــکری جــــامــــعه و بــــرشــــمردن مــــشاغــــل روشــــنفکری در ایــــران و 
جــهان، کــاری کــه جــالل مــیکــند مــا را بــه شــناخــت ذات فــعالــیت روشــنفکری نــزدیــک نــمی کــند. ایــن 

تقسیم بندی، تقسیم جامعه به کارکنان یدی و فکری، تقسیم بندی دقیقی نیست. 

۷-هـمان گـونـه کـه جـامـعه بـه سـه طـبقه اصـلی تـقسیم مـی شـود، از آن جـایـی کـه روشـنفکر الیـه ای 
از یــــک طــــبقه اســــت، مــــا بــــه ازاء ایــــن ســــه طــــبقه اصــــلی روشــــنفکر داریــــم. آنــــچه کــــه مــــعلوم کــــند ایــــن 

روشنفکر به کدام طبقه تعلق دارد آرمانخواهی آن روشنفکر است. 
۸-جوهره فعالیت روشنفکری، آگاهی و نشر و گسترش آگاهی است. 

۹-فـرنـگی مـآبـی، تـظاهـر بـه بـی دیـنی، عـدم شـناخـت مـسائـل بـومـی را مـیتـوان جـزء بـیماری هـای 
روشـــنفکری بـــه حـــساب آورد. ضـــمن آنـــکه خـــاص جـــماعـــت روشـــنفکر نیســـت. آل احـــمد بـــه غـــلط ایـــن 
بـــیماری هـــا را منتســـب بـــه جـــماعـــت روشـــنفکران مـــیکـــند. هـــر تـــحصیل کـــرده ای و یـــا از هـــر فـــرنـــگ 

برگشته ای ممکن است دچار این عوارض شود. 

۱۰-روشنفکر معادل درست انتلکتوال نیست. تحصیل کرده معادل درست تر انتلکتوال است. 
۱۱-روشـنفکر یـک مـقولـه مـعاصـر اسـت. زادگـاه و خـاسـتگاه آن غـرب و عـمدتـاً عـصر روشـنگری و 
انـقالب کـبیر فـرانـسه اسـت. و در آن زمـان بـه کـسانـی چـون روسـو، مـنتسکیو، ولـتر و دیـگران اطـالق 

میشد که مبشران عصر نو، تفکر نو بودند. 

۱۲-کـارکـنان فـکری جـامـعه، روشـنفکران جـامـعه نیسـتند. بـه بـخش انـدیـشمند و سـیاسـی کـارکـنان 

�62



فـکری روشـنفکر اطـالق مـیشـود. از ایـن بـخش، بـخش کـوچـکتری جـدا مـیشـونـد و در رهـبری و بـدنـه 

سازمان های سیاسی قرار میگیرند به این دسته روشنفکران انقالبی میگویند. 
۱۳-روشــــنفکری شــــغل و حــــرفــــه نیســــت. امــــا بــــرخــــالف تــــصور آل احــــمد یــــک روشــــنفکر مــــیتــــوانــــد 

تکنوکرات یا یک بورکرات و یا یک کارگر کارخانه باشد. 
۱۴-آل احـــمد تـــضاد عـــمده جـــامـــعه را تـــضاد خـــلق و اســـتعمار مـــیبـــیند. اگـــر بـــپذیـــریـــم کـــه در آن 
ســــال هــــا ایــــن تــــضاد تــــضاد اصــــلی جــــامــــعه مــــا اســــت. پــــس مــــسئله جــــنبۀ ضــــداســــتعماری مــــطرح 
مــیشــود و در ایــن جــنبه روشــنفکران در اتــحاد بــا روحــانــیت مــبارزه مــیکــنند. ایــن تــمامــی تــز جــالل 

آلاحمد است. 
۱۵-انـــقالب مشـــروطـــه یـــک انـــقالب ضـــداســـتبدادی بـــود نـــه ضـــداســـتعماری. پـــس اگـــر بـــپذیـــریـــم کـــه 
تـضاد اسـاسـی جـامـعه، تـضاد خـلق و اسـتبداد اسـت. پـس حـل دیـگر تـضادهـا از جـمله اسـتعمار از 

این کانال عمل خواهد کرد. 
۱۶-جـالل بـا یـکی گـرفـنت تـضاد، فـرعـی و تـضاد اسـاسـی، بـه پـیش فـرضهـای غـلطی مـیرسـد. و 
مـشکل اسـاسـی جـامـعه را نـه مـدرنـیته کـه حـفظ سـنت مـیدانـد. و از کـانـال حـفظ سـنت هـر حـرکـت بـه 

سوی مدرنیسم را نوعی عمل استعماری تلقی میکند. 
۱۷-در وجـه ضـداسـتعماری آل احـمد بـا دیـگر نـیروهـای ضـداسـتعمار اخـتالف دارد. آل احـمد از 
زاویــه ســنت بــا اســتعمار مــخالــف اســت و آنــرا نــقد مــیکــند در حــالــیکه نــیروهــای طــرفــدار مــدرنــیسم 

استعمار را از زاویه دیگری نقد میکنند. 

۱۸-آلاحــمد در ایــن کــتاب و کــتاب دیــگرش غــربزدگــی از زاویــه ســنت بــه جــامــعه و مــشکالت آن 
مـــینـــگرد و ایـــن نـــگاه یـــک نـــگاه روشـــنفکر خـــردهبـــورژوازیـــی اســـت کـــه یـــک پـــا در ســـنت و یـــک پـــا در 

مدرنیسم دارد.
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