
  

  

   يرانیاانتظار روشنفکران  در

   

عظيم ترين بخش از سياست نظری، فلسفه و ادبيات، مرثيه های حزن انگيز انسانهايی است که در رثاء آزادی، عدالت و 
جنگ، شکنجه، غارت، فقر و  منزلت انسان نگارش يافته است. گفتگوی هميشگی انسانها در سراسر تاريخ بشری از خشونت،

دگان است و اين سخنان نه با ظهور مارکسيسم و کمونيسم آغاز يافته و نه با افول اين ايدئولوژيها پايان خواهد بيچارگی درمان
  پذيرفت.

پيرامون رنجها و مسائل انسان نوشتن کاريست بسيار انسانی و واال، اما دفاع از آزادی و حقوق همه انسانها، بدون نوجه به 
؛ عمليست فوق توانانی همه انسانها. اين همان چيزيست که از يک روشنفکر انتظار نانژاد، مليت، دين و مسلک سياسی آن

  ميرود.

روشنفکر در هر کجا و در هر کشوری که باشد، نگهبان و پاسدار آزادی، عدالت، منزلت و حقوق انسانهای جامعه خود و 
و به ويژه اسالمی ميل و اشتياق دارند به هر ی ايجامعه جهانی است. شايد به همين سبب است که ايرانيان بيش از هر ملت آسي

قيمت که ممکن باشد، اين عنوان را به دست آورند و در زمره روشنفکران به شمار روند. هرچند که از جانب مخالفان و 
  رقيبان خود با طعنه و تمسخر ياد شوند و يا کينه ورزيهای ابلهانه در رديف ميهن فروشان قرار گيرند...

ر رنسانس (نوزايی) و سپس روشنايی (روشنگری) را با همه خشونتهايی که در پی داشت، قرنهاست پشت سر عص ان،اروپايي
نهاده اند و سرانجام آموزش علم، صنعت، اقتصاد، سياست، مذهب و اخالق را از انحصار روحانيون و اشراف بيرون کشيدند و 

  و دهقانان ممکن ساختند. ان رگردسترسی به اين دانشها را برای طبقه متوسط و حتا کا

برای نخستين بار در همين دوران، حقوقدانان به پژوهش پيرامون قوانين کشورداری جهان باستان و مقايسه آن با قوانين 
کليسايی پرداختند و به نتايج وحشتناکی دست يافتند که همين پژوهشها به تنهايی مواد تحقيق هزاران مقاله و صدها کتاب 

  ه است.بود بزرگکوچک و 

همه اين رويدادها و پژوهشها سبب شد تا تفکرات مه آلود و رويايی از آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی و سرانجام تخيالت 
شاعرانه پيرامون «مدينه فاضله» پايان پذيرد و دوران طرح و بيان انديشه های عملی از کشورداری و اداره امور انسانها 

، توليد بيشتر، امنيت عمومی و حکومت قانون سبب شد تا نفوذ و نقش دانشمندان و دانش و نقلحمل  آغاز گردد. مسائلی چون
  پژوهان و کارکنان حرفه ای در اداره امور کشور که تا آن زمان به عهده آبای کليسا بود، بيش از پيش گردد. 

ا به عرصه اداره کشور نهاد که دی پجدي با طلوع عصر روشنگری، دوران حکومت روحانيون و اشراف خاتمه پذيرفت و قشر
نه از اشراف و روحانيون بود و نه با خرافات و مردم فريبيهای مذهبی دل خوش می داشت. اينان هم نفسان و هم پيمانان طبقه 

  ) اشتهار يافتند.Intellectuelمتوسط بودند و به روشنفکر انتلکتوئل 

هنگ و قدرت برنامه ريزی به اتکای عقل را برای جامعه داشتند و با ش، فره دانبايد گفت روشنفکران، زنان و مردانی بودند ک
  همکاری طبقه متوسط، انديشه های منطقی و غيرسنتی را که تا حدودی انقالبی می نمود به کرسی حکومت نشاندند.

اسی پرداختند و افق سيگسترش انقالب فرانسه بازتاب اتحاد روشنفکران، بازرگانان و صنعتگران متوسط بود. روشنفکران به 
بازرگانان دورنمای جديدی از دنيای نو ترسيم کردند و سرانجام صنعتگران راههای رسيدن به جهان نو را هموار نمودند. 
روشنفکران، مخالف سمتگيريهای محدود اشراف و خادمان کليسا بودند و انقالب فرانسه از بنيان با تفکرات و قوانين مذهبی 

نرويم و گمان نکنيم که هر فرد انقالبی و يا هر دانش پژوه، بازرگان و يا صنعتگر، روشنفکر به شمار يراهه اما ب مخالف بود.
  می رفت و يا هم اکنون در دوران ما، روشنفکر به شمار می رود.

قشر ، يعنی پس روشنفکر کيست و روشنفکری چيست؟ آيا فيلسوفان طالب حقيقت و يا دانشمندان، پژوهشگران و مخترعان
  ش آموخته در شمار روشنفکران هستند؟دان



روشنفکران ممکن است تمامی ويژگيهايی را که برشمرديم دارا باشند. دانشگاه ديده ها، سياستمداران، نويسندگان، هنرمندان، 
يا خود ه اند و نش آموختشاعران می توانند در زمره روشنفکران قرار گيرند. اما هيچکدام از اين افراد تنها به اين دليل که دا

  را برازنده اين عنوان زيبا می دانند، هيچگاه و در هيچ مکانی و اجتماعی الزاما روشنفکر شناخته نمی شوند.

روشنفکر نه تنها با حکمت و تواناييهای علمی و گاه اندوخته های دانشگاهی و قدرت بيان، آگاهيهای سياسی و اجتماعی خود 
حوالت و دگرگونيهای اجتماعی و سياسی بپردازد، بلکه در پی اين است تا بر و بررسی تبه پژوهش را به کار می گيرد تا 

رويدادهای جامعه تاثير بگذارد و اگر ممکن باشد به انتقال آن آگاهيها به جامعه پيرامون خود برآيد. تالش روشنفکر بر اين 
  د. است که بين واقعيتها و آرمانها پيوند و نزديکی ايجاد نماي

انگر آن چيزيست که در بطن جامعه در حال تکوين است، اما هنوز شکل و يا تعريف خود را پيدا نکرده است. کر بيروشنف
فراموش نکنيم که هيچ کس به دليل تواناييهای علمی، اندوخته ها و عناوين دانشگاهی، قدرت بيان و يا خالقيت فکری، 

از همه مهمتر دفاع بی مرز و بدون قيد و شرط از آزادی و  ليتهای اجتماعی وروشنفکر به شمار نمی رود، بلکه به دليل فعا
  منزلت و حقوق همه انسانهاست که عنوان روشنفکر را دريافت می کند.

اصوال زمانی می توان کسی را روشنفکر ناميد که در شناخت گره ها و مشکالت اجتماعی و سياسی، پيش از آن که آن گره ها 
ت و عقده ها التيام ناپذير گردند، به بيان چاره و در پی پاسخ منطقی و علمی به آن مشکالت باشد. يعنی البازنشدنی و مشک

  تحوالت و چالشهای جامعه خود را با دقت و بيطرفی دنبال کند و اين تغييرات را بررسی و به بيان و طرح آن بپردازد.

و يا کسانی که در راه رسيدن به قدرت در تکاپو هستند، بسيار ن با اين همه، رابطه روشنفکر با قدرتمندان و دولتمدارا
هوشمندانه و منتقدانه و بسيار منطقی است. روشنفکران قشر ويژه ای هستند اما به قشر ويژه ای تعلق ندارند و از قشر ويژه 

انتقاد امور اجتماعی بپردازد و و نقد   ای دفاع نمی کنند. از اين رو، عنوان روشنفکر بطور کلی به فردی اطالق می شود که به
  همواره از حقوق انسانها دفاع کند. 

از ديدگاه روشنفکر اين مهم نيست که انسان زير ستم از کدام نژاد و متعلق به چه مذهب و يا مسلک سياسی است. مهم اين 
  است که انسان است و روشنفکر مدافع حقوق و منزلت همه انسانهاست. 

جتماعيست و از اينجاست که نمی تواند عمال عضو يک حزب و يا دسته خاصی باشد و يا از انديشه روشنفکر يک انديشمند ا
سياسی و يا ايدئولوژی معينی دفاع نمايد. گاهی به صورت فردی و گاه با افراد ديگر از ارزشها و آرمانهای انسانی دفاع و 

  پشتيبانی می کند. 

قادی به امور جهانی نگريستن و به ارزشيابی تحوالت و دگرگونيهای اجتماعی تجهان بينی علمی داشتن و با نظری علمی و ان
مان هپرداختن و مسير حرکت فکر و انديشه، حتا هدفها و آرزوهای يک جامعه را پيش بينی کردن و به بيان آن پرداختن، 

  کاريست که از روشنفکر توقع می رود.

ع تقليد نداردو امام زمان نمی شناسد. تقليد و دنباله روی با اصول علم روشنفکر در بند تعصبات مذهبی و سياسی نيست. مرج
و دانش مغايرت دارد و اگر شخصی اصل تقليد در تشيع را قبول کند، آنگاه قابليت بررسی و تحليل منطقی و علمی از مسائل 

انش علمی و بينش عقلی و منطقی و اجتماعی و انسانی را ندارد. کسی که در امور اجتماعی و سياسی از آخوندی که هيچگاه د
  تجربی را نياموخته است تقليد نمايد، او را روشنفکر نمی نامند. 

سلمان پارسی و ابوذر غفاری شايد نيک نفس بودند، اما به هيچوجه روشنفکر به شمار نمی روند. گذشته از اين که گفتمان 
هر دو اين افراد خالی از فرزانگی فرهنگی و سياسی و  روشنفکر در سذه اخير وارد مباحث اجتماعی و سياسی شده است،

اجتماعی بودند. اصوال مذاهب گاهواره مناسبی برای پرورش روشنفکران نيستند، چرا که روشنفکر عقل گراست و عقايد و 
  باورهای مذهبی را با عقل کاری نيست...

ميستها، سلطنت طلبان و غيره روشنفکران خود را اين نظريه که همه احزاب، سوسياليستها، کمونيستها، مارکسيستها، اسال
داشته و دارند و پس از اين هم خواهند داشت، از بنيان با ويژگيهای روشنفکری در تضاد است. بايد گفت آن آقا و اين خانم 

  يکی از انديشمندان فالن حزب دست راستی و يا چپی، سلطنت طلب و يا مشروطه خواه است. 

نظر سياسی به حزبی نزديک بوده و يا پيوستگی داشته باشد اما در بيان مشکالت اجتماعی و سياسی  روشنفکر می تواند از
فراتر از اعتقادات شخصی خود قرار گرفته و در بيان حقيقت و عدالت از هيچکس پروايی به خود راه نمی دهد. نويسنده و 



معقول و منقول و يا هر دانشگاه ديگری تحصيل کرده  روزنامه نگار مذهبی را نمی توان روشنفکر دانست، گرچه در مدارس
  باشد. 

چرا که روشنفکر کسيست که در حوزه مسائل عقالنی و منطقی، در قلمرو بينش اجتماعی تالش کند. روشنفکر فرزانه است و 
گروههای اجتماعی  میبا فرزانگان در پی شناخت علتها و سببها کند و کاو می کند. هيچکس را مرتد و کافر نمی شناسد. با تما

رابطه ای انسانی دارد. دشمن کسی نيست. مرامها و مسلکها را برای پيشرفت و پويندگی جامعه خود الزم می داند و آزادی آنها 
را ضروری می شمارد. از وحدت کلمه که يک پديده قرون وسطاييست بيزار است و از گوناگونی عقايد و انديشه ها پشتيبانی 

  ............ل گرايی هسته اصلی روشنفکريست و از همين رو روشنفکر وجدان بيدار جامعه خود استعقمی کند. خرد و 
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