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  گر و منتقد اجتماعی عصر مشروطهاُف، روشنطالب
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  عضو هیأت علمی 

  مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی سازمان
  

  

  

  

  

  

  

  چکیده

لیکن در مقام عمـل  . نگری و نقد اجتماعی مفاهیمی مرتبط با یکدیگر هستند روشنفکری، روشن

آنچه که در مقاله حاضر به . نگری منتقد اجتماعی و روشنگر نیست الزاماً هر روشنفکر و روشن

نگری اجتماعی ـ سیاسـی در نقـد     روشناُف به عنوان شود، بررسی آرای طالب آن پرداخته می

شرایط، آرا و باورهای جامعه زمان خویش است و نحوه پرداختن و رویـاررویی وی بـا ایـن    

اُف استفاه شده و از روش تحلیل محتوا سـود بـرده   در این بررسی از آثار طالب. شرایط و آرا

  . شده است

  .نگری، نقد اجتماعی روشن: واژگان کلیدی
  

  

  بحثمبانی نظری 

  : نگری و مدرنیته شناسی نقد و ارتباط آن با روشنواژه

رود، بـه واژه یونـانی    های اروپایی به معنای نقد به کار مـی تبار واژه کریتیک که در تمامی زبان

(Krites) جالب . رفت ار میها به کای که در دادرسی واژه. به معنای جداسازی و گاه داوری. رسد می

هنوز همه در فیزیـک گـاه ایـن دو    . یا بحران نیز از همین ریشه آمده است )سیسکری(اینکه واژه 
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  1.برند واژه را به جای هم به کار می

رسد، اما آن معناهـا کـه امـروز از ایـن واژه در      هر چند تبار واژه کریتیک به یونان باستان می

روشـنگری بـاز   یابیم، عمری به نسبت کوتاه دارند یعنی سرچشمه بسـیاری از آنهـا بـه سـدۀ      می

کار ویژه یک منتقـد بواقـع فهـم فاصـله     . این واژه در سده هفدهم معنایی خاص یافت. گردد می

و یـا شـاید   . پـردازد  فرهنگ روزگار خویش با فرهنگ روزگاری است که وی در ذهن به آن مـی 

ی معنای اصیل است از معنای امـروزی و متعـارف و منتقـد    بتوان گفت کار فاقد شناخت فاصله

های بنیادی ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه را بـه نقـد    های کلی و جنبه ی است که اندیشهکس

  . شوند شک و بیزاری نگریسته میای  نهگرچه همیشه و هنوز هم این دسته از افراد با گو. کشدمی

گرچه مدرنیسم خود مولد و زاینده نقادی به معنای . نقادی با مدرنیسم ارتباطی تنگاتنگ دارد

امـا  . اسـت  19و  18هـای   مروزی آن است و اگر چه نقادی حاصل خردورزی روشنفکران قـرن ا

واقعیت این است که خود خرد و عقالنیت و مدرنیسم و مصادیق آن نیز از تیغۀ تیز نقادی به دور 

   2.های روزگار استترین نقادیباوری یکی ازمهمو امروزه نقد به مدرنیسم و خرد مانده است،ن

به  3.ها شکل گرفته، استوار بر سخن نقادانه پیش رفته است یته همواره بر اساس نقد سنتمدرن

  . ناشدنی استواقع نقادی از مدرنیته جدا

نگری ارتباطی قوی و منسجم دارنـد و دارای یـک رابطـه     نقادی و مدرنیته همچنین با روشن

   :گوید باشند، کانت می تعاملی می

  4».است که همه چیز باید تابع آن باشد) انتقاد( دوران ما دوران واقعی سنجش«

  : نگری چیست به این نکته توجه کرد که وی در مقاله روشن

یعنی ادراک امروز را مساله فهم فلسـفه  . روشنگران کوشیدند تا نقادانه روزگارشان را باز شناسند«

   5».دانستند

ای  توجه به متن یا کنش یا ایده به واقع برای روشنگران، نقادی یعنی از بیرون داوری کردن و

  6.ز باشد همچنان که برای کانت بودتواند کنشی درون ذهنی نی قادی میالبته ن. همچون ابژه

انجامد به این معنی که پیش شرط روشـنگری  و  گری و نقد بیبه روشنتواند  نگری می روشن

باز بودن دید فرد نسـبت  نگر بودن و چرا که در درجه و مرتبه اول روشن. نگری است نقد روشن

وی را بـه   شـود و نهایتـاً    اش مـی های گوناگون است که سبب فهم فرد از وضعیت محـیط به افق
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  . دهد سمت نقد سوق می

  :طبق تعریف کانت    

و نابالغی، ناتوانی در بـه کـار   . نگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود روشن«

  7»هدایت دیگری گرفتن فهم خویشتن است بدون

به عقیده کانت به تقصیر خویشتن است این نابالغی، وقتی که علت آن نه کمبـود فهـم، بلکـه    

دلیر باش در به کار گرفتن «. کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری

  8».نگری این است شعار روشن! فهم خویش

شود تـا بخـش بزرگـی از آدمیـان بـا آن کـه        می به واقع تن آسایی و ترسویی است که سبب

طبیعیت آنان را دیرگاهی است به بلوغ رسانیده، از هدایت غیر رهایی بخشیده، با رغبت همه عمر 

 نابـالغی . نابالغ بمانند و دیگران بتوانند چنین ساده و آسان خود را به مقام قـیم ایشـان برکشـانند   

آور، در بسـیاری از مواقـع و   ری است بـس مـالل  ی کانگرچرا که تفکر و روشن. آسودگی است

. رفتن و قفـس نابـالغی اسـت   گـ شرایط حتی خطرناک، و البته سبب خروج از مورد تحمیق قرار 

های اند با پرورانیدن ذهنشان خود را از نابالغی به در آورند و سپس گام اندک کسانی توانستهاندک

نگـری دسـت یابنـد محتمـل و اگـر آزاد       به روشناما اینکه جماعتی بتوانند خود . مطمئن بردارند

  9.بگذارنشان بسا قطعی است

تـرین  نگری، آزادی ابزاری است ضروری، تازه آن هم به کـم زیـان  یابی به روشنبرای دست

پیشـرفت   نوع آن یعنی آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی بـه تمـام و کمـال، و جهـت    

د همواره آزاد گذاشـت و ایـن یگانـه ابـزاری     بای ا میی کاربرد همگانی عقل خویش رنگر روشن

  . نگری برساند تواند آدمیان را به روشن است که می

خروج آدمی  دهد نگری به دست می از دیگر تعابیری که کانت در شفافیت بخشیدن به روشن

ر فرمایـان مـا د  زیرا که حکم. از نابالغی به تقصیر خود خویشتن در قلمرو و مسایل مذهبی است

ها همچون علوم و هنرها، میلی ندارند که نقش قیم رعایایشان را بازی کنند و دیگـر   دیگر عرصه

   10.تر است تر و زیانبخش اینکه نابالغی در امور دینی از هر نوع دیگر اهانت بار
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  گذری بر تاریخچه نقد اجتماعی

حتی . ای داشته و دارد انتقاد اجتماعی به اشکال مختلف آن، در اکثر جوامع انسانی جای ویژه

ای عصر نـوین، احتمـاالً در مـواردی نحـوه      ترین جوامع قبلیهترین جوامع و نیز در سادهدر بدوی

هـای اجتمـاعی را    ای از افـراد یـا گـروه    ترتیب شکار، تشریفات مذهبی، یـا ازدواج، انتقـاد پـاره   

ود است، نیروی عرف و سـنت  برانگیخته است ولی در جوامع از این دست ادامه انتقاد الزاماً محد

رفتـار بـه    های تثبیت شده بس سترگ است، زندگی روی هم رفته ناپایدار و دشوار است، و شیوه

تنهـا در جوامـع بـا فرهنـگ،     . گیر، به آسانی قابل تغییر و تحول نیستندخاطر ترس از فاجعه همه

رفه اسـت کـه   روشنفکر مهری و احتماالً یک طبقه برخوردار از ذخایر اقتصادی، دارای زندگی ش

  . تحمل هر گونه انتقاد دائم و منظم و البته ثمربخش از کار جامعه امکان پذیر است

ای  ، آتن سـده پـنجم پـیش از مـیالد را مصـداق برجسـته جامعـه       غالباً یونان باستان، و بویژه

  ین دانند که در آن بـرای نخسـتین بـار در تـاریخ بشـر تحقیـق و انتقـاد آزاد بـه شـکل راسـت           می

  11.ای از زندگی اجتماعی شد خود رشد کرد و بخش پذیرفته شده

چرا کـه  . گذارد ی از حقیقت را داراست و قسمت اعظم آن را مسکوت میالبته این نظر بخش

شـد   هـایی را کـه مـی   در آتن انتقاد اجتماعی به گروه کوچکی از مردم محدود بود و نیز موضـوع 

ها و مرزهـا  دی برخوردار بود، و اگر فرد از آن محدودیتدرباره آنها بحث کرد از محدودیت زیا

محکومیت سقراط برای فاسد کـردن  . گشت گرفت و مجازات می کرد مورد تنبیه قرار می عبور می

مثال . ترین مثال در این مورد استاخالق جوانان و به پرسش کشیدن افکار بنیادی سنتی معروف

شود، در تاریخ بعدی تفکـر اروپـا اثـر بزرگـی داشـته       یآتن از شکل و روایتی آرمانی که از آن م

  . است

اما طلیعه واقعی انتقاد اجتماعی، به عنوان عاملی عمـده و مـوثر در امـور انسـانی را بایـد در      

از برخـی  (جو کرد و ایـن دوره کـه در تضـاد    جست و 18بی و آمریکای شمالی سده اروپای غر

ه ظلمت، حکومت و تفکر مطلقـه پیشـین، عصـر    با دور) جهات شاید، تضادی بیش از حد ساده

   12.روشنگری خوانده شده است

زمینه با جنبش اصالح مذهبی و گسـترش  . عوامل متعددی در رشد و روح انتقاد سهم داشتند

ده شد، که هر یک از آنها از دین مسیحی و تاثیر مذهب بر رفتار اجتمـاعی  اهای پروتستان آم فرقه
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گر رنسانس بـود کـه دانـش کالسـیک را  زنـده کـرد و اومانیسـم        عامل دی. تفسیر خاصی داشت

ظهور دانش در علوم طبیعی که ناشـی از آزادی بیشـتر در تحقیـق بـه     . را رشد داد) گراییانسان(

های تجربی و تاثیر رشد صنعتی بود، موجب شد که این آزادی گسـترش یابـد و   کارگیری روش

تحوالت اجتماعی و سیاسی نیـز  . کار گرفته شود های علمی در مطالعه زندگی اجتماعی به روش

یک طبقه جدید روشنفکر که مناسبتی بـا کلیسـا نداشـت، پـا بـه      . کردند در همین راستا عمل می

طبقه جدیدی از کارفرمایان اقتصادی و صـاحبان صـنایع پدیـد آمدنـد کـه میـل       . عرصه گذاشت

هـای  جنـبش . و اداری چنـگ بیندازنـد   داشتند از قیود فئودالی برکنار بمانند و به قدرت حکومتی

دموکراتیک سر برآوردند و خواستار آن شدند که کل جمعیت بالغ در جامعه ، از حقوق سیاسـی  

های کهنه را از جا بر کنـد ولـی در عـین حـال     رشد صنعتی موانع و محدودیت. برخوردار گردد

در شهرهایی که به سرعت  انفجار جمعیت فقر و اوضاع نامطلوب بهداشتی. ای آفرید مسایل تازه

ها نیاز بـه   دگرگونی در بافت خانواده به علت اشتغال زنان  و کودکان در کارخانه. کردند رشد می

هـایی بـرای پـر    های صنعتی و تجاری و فراهم ساختن امکان فعالیـت  گسترش آموزش در حرفه

 13.کردن اوقات فراغت انبوه مردم شهری

هـای اعتـراض اجتمـاعی و انتقـاد     ، جنـبش 18اواخـر سـده   بنابراین نباید تعجب کرد که در 

ها در سراسر این جنبش. گنجید اجتماعی در چنان سطحی پیدا شدند که پیش از آن در تصور نمی

یادگار آن در . اروپای غربی وجود داشتند، ولی به موثرترین شکل، نخست در فرانسه ظاهر شدند

رو و داالمبـر  المعارف بـزرگ و دیـده  نتقادی دایرهعرصه عمل انقالب فرانسه، و در عرصه تفکر ا

  . بود

المعارف این بود که زمان و به کارگیری روشهای علوم در مطالعه مسایل اجتماعی قصد دایره

های علوم در مطالعـه مسـایل    گیری روشهای پوسیده زمان و به کار اندیشهو سیاسی با حمله به 

المعارف این بود دستاورد بزرگ اصحاب دایره. ندکاجتماعی و سیاسی به پیشرفت بشریت کمک 

دانـش، صـنعت و سـیاحت     واسـطه خـود، عـوالم    د را به طرزی استوار به محیط بیکه توجه افرا

در   14.آینـد در این معنی آنها پیشتازان پذیرش گسترده انتقاد اجتماعی به شمار می. معطوف کنند

. گیـری شـد  هیوم، آدام فرگوسن و جان میالر  پی های اجتماعی توسط کسانی چون بریتانیا انتقاد

در . تر بود و بر خالف بریتانیا و فرانسه بیشتر خصلت فلسفی داشت در آلمان انتقاد اجتماعی کند
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های  آلمان فیلسوفان تاریخ به ویژه هگل این حرکت را آغاز کردند و سپس کارل مارکس و هگلی

   15.ادامه دادند 1840، 1830های  ل در دههجوان فلسفه انتقادی او را به صورت رادیکا

های مختلف  نهایت امر اینکه از اواسط سده نوزدهم انتقاد اجتماعی، به طرزی استوار در گونه

های اجتماعی، به آتش انتقاد که در سده  هم نظریات اجتماعی و هم بررسی. در اروپا شکل گرفت

به این معنی نیست که انتقاد دسـت کـم بـه     گفتن این مطلب. نوزدهم شعله کشید، بسیار دامن زد

بلکه برخی از آنهـا  . بیانی صریح، تنها وظیفه یا وظیفه اصلی همه دانشمندان اجتماعی بوده است

ولـی بسـیاری دیگـر از آنهـا را در درجـه      . انـد  های سیاسی بودهطلب اجتماعی و رادیکالاصالح

های عینـی  که سرگرم فراهم کردن توصیفاند  طرف دانسته نخست  و به طور قطع دانشمندانی بی

کلـی از انتقـاد   اما دشوار است که علم اجتماعی را بـه . از رویدادهای اجتماعی و تبیین آن هستند

اند که دانش آنـان حـداقل میزانـی از اسـتفاده      پژوهان جامعه احتماالً پذیرفتهاکثر دانش. جدا کنیم

بـه  . ضع انسـان منجـر گـردد   آنان شاید به بهبود وعلمی را نیز داراست، و امیدوارند که کشفیات 

های زندگی اجتمـاعی   جنبه ترین توصیف هنگامی که به برخیترین و عینیغرض بیعالوه حتی 

توصیف امین و روشن، ولو خـامی از  . یک دید انتقادی یا پرورانده آن است ، در برگیرندهبپردازد

. ای برای آن است رنج، نیز نوعی انتقاد یا انگیزهها، فقر و های فاحش، ستم گیری از نابرابریجهت

انگشت گذاشتن بر علل نیز ممکن است برای این باشد که نشان دهنـد ایـن علـل چگونـه و بـه      

سان خواه این علل از بین بروند یا نه، علوم بدین. تواند از بین بروند انی میدست چه کسی یا کس

  . اند دست در دست یکدیگر حرکت کردهاجتماعی، انتقاد اجتماعی و اصالح اجتماعی 

  

  نگري و انتقاد اجتماعی در ایران ماجراي روشن

نگری و انتقاد در ایران بسیار متفـاوت اسـت از سـیر همـین امـر در کشـورهای        قصه روشن

گـری و انتقـاد در کشـورهای    نگـری، روشـن   نانچه مشاهده شد روشنچ. اروپایی که ذکر آن آمد

اما هیچگاه . تفکری صورت گرفت و در چنان بستری شکل گرفته استاروپایی در پی یک مسیر 

گـری در ایـران حاصـل چـه امـری      نگری و روشن پس روشن. ایمدر ایران شاهد این بستر نبوده

  . اندیشی سراغ داریمکه در تاریخ ایران نسبت به آزاد هاییاست، با آن همه مخالفت

تحـوالت صـورت گرفتـه در کشـورهای مترقـی      آنچه که در ایران اتفاق افتاد تبعی اسـت از  
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گـری در ایـران حاصـل آشـنایی ایرانیـان اسـت بـا        نگری و روشـن  اروپایی،  به واقع این روشن

ایرانیـان در اثـر مسـافرت بـه     . های اروپاییان آن دوران و وضـعیت زنـدگی عینـی ایشـان     اندیشه

  در صــدد اخــذ آن کشــورهای مترقــی و آشــنایی بــا رونــد تحــوالت و اندیشــه در آن کشــورها

آمدند به جهت پر کردن چالش عمیق که بین وطنشـان و کشـورهای مترقـی    ترقی و پیشرفت بر 

به واقع ایرانیان در مواجهه با رویه تمدن و تکنولوژی و فرهنـگ اجتمـاعی و    . کردند احساس می

یـک   سیاسی غرب و دول مترقی ایشان به انفعال کشیده شدند و منفعالنه در صـدد  اخـذ نتـایج   

بدون اینکه خود این روند را باز شناسند، و عجوالنه خواستند تـا ره صـد سـاله را    . روند برآمدند

لذا فقط ظواهر تجـدد را برگرفتنـد و ناشـیانه در صـدد اجـرای آن در کشـور       . یک شبه بپیمایند

روپایی تمدن ا گران ایرانی بااندیشه نگری در برخوردبنابراین از دو نوع سطحی. خویش بر آمدند

نگـری  ذ نتیجه بدون فهم روند آن و سطحینگری اول مربوط است به اخسطحی. توان نام برد می

دوم که در ارتباط با اولی است که به کارگیری آن نتیجه و شیوع دادن آن نتیجه در ایران بدون در 

سـت کـه   یـل ا به همین دل. نظر گرفتن ساخت و بافت و بستر موجود در کشور میزبان یعنی ایران

اند چـرا کـه از فهـم آن بـه      گران ایرانی تجدد را خوب متوجه نشدهروشنتوان مدعی شد که  می

  . اُف هم از این امر مستثنی نیستعنوان یک روند عاجزند و طالب

  

  نگر و منتقدي اجتماعیاُف در جایگاه روشنطالب

سبب آشنایی وی بـا  نگری است اجتماعی و این نیست مگر به  اُف در درجه اول روشنطالب

هر چند میزان ایـن آشـنایی   . اروپا 19اندیشمندان عصر روشنگری و تا حدودی اندیشمندان قرن 

اش گوناگون جامعهاُف به خوبی بتواند زوایای گردد تا طالب این امر سبب می. اندک و قلیل باشد

علمی، جمود فکری،  در مرتبه اول وی به خوبی از فقر دانش و بینش. را مورد مشاهده قرار دهد

، انحطاط اخالق مدنی، فسـاد اهـل سیاسـت، دنیـا پرسـتی برخـی از       به اوهامآلوده شدن مذهب 

بازی بازاریان و محتکران و تقلید مضحک از مآبان، حقهعامالن و اهالی دین، رفتار ناهنجار فرنگی

پرسـتی  ، خرافـه الصحه عمـومی یت، عیب الفبای فارسی، فقدان حفظفرنگستان، نقص تعلیم و ترب

جمبل و بسیار از امور دیگـر  و گیری و جادو دوران جماعت از جمله فالتوده نادان، سایر آداب 
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  .آگاه است

  : دارد اُف در کتاب سیاست طالبی در بخش مقاله ملکی وضع ایران را اینطور بیان میطالب

ا این درجه از کار افتـاده، و  دانید چقدر متاثر و متحیریم که چرخ اداره مرکزی ایران چگونه تنمی«

این ملت مستعده را، که سرنوشت اینها سپرده این اداره است، چرا اینقدر مظلوم نموده، بالدی که 

امنیت سلب ، اطمینان جان و مال . شد، حاال قبرستان است پنجاه سال قبل گلستان آسیا محسوب می

ر، اکثـر مالهـا   اخـو ام ظالم و رشوهکمعدوم، نصف اهالی نوکر باب و فراش یا اجامر و اوباش، ح

معاریف این ملت که معروف دنیا بودنـد مگـر   » کاالنعام بل هم اضل«سایر طبقات . دین و عمل بی

نمایند  تشبثی نمی. کنند نسلشان منقطع شده؟ اگر نه چرا بنی نوع خود و ابنای وطن خود رحم نمی

ه دور چاه عمیق کبت اخـروی جمـع شـده    صاحب ب و این همه عباداهللا مظلوم را که مثل اطفال بی

هستند تفقدی ندارنـد؟ مگـر ایـن هیـات جامعـه، اعضـای        مترصد افتادن و شکستن و فوت و فنا

یکدیگر نیستند؟ مگر وظیفه تمدن آنها معاونت همدیگر نیست و یا ماموریت روحـانیون، امـر بـه    

گوینـد،   خوابنـد، مـی   ند و مـی خور معروف و نهی از منکر نباشد؟ عجبا این همه مردم زنده، که می

فزا در انگیز و مصیبتبینند که چه بساط وحشت و چه دستگاه غم د دارند، نمیشنوند، قیام و قعو می

الیه و نزول بالی آسمانی یعنی اغتشـاش داخلـه و مداخلـه    این باالخره نفرت عمومی یعنی غضب

  16».ان استاجانب و فقدان استقالل و انقراض سلطنت چندین هزار ساله ایر

. خویشتن مورد نظر کانت است تقصیر اُف از بن بست نابالغی بهاین امر گویای خروج طالب

باشـد   پردازد و فهم خود را از وضعیت محیطش که وطن وی می وی با اراده و دلیری به تفکر می

  :دهد که اُف این وضع را چنین ادامه میدهد، طالب ارائه می

وجود صنایع و ثروت تبعه صد بـار از   ... .اطالع بودند سیاری امور بیگر چه سالطین گذشته از ب«

های ما خوابیـده و مـا بیـدار    همسایه ... . پرستی تبعه زیادتر بود وامروز و اقتدار دوست و سلطان

و عوض کارخانه و اسلحه  ... . اما امروز برای کاغذ قرآن و کفن محتاج فرنگستان هستیم ... . بودیم

  17».کنیم و کیست که این احتیاجات ما را فهمیده باشد یچه وارد میاسباب باز

متن تلخیص شده فوق به نوعی تصویرگر وضعیت مالی، تجاری، کفایت سالطین و درباریان 

آن کاالهای  برند و به جای خبری ثروت و تولیدات وطن را از بین میاینکه چگونه در بی است و

کنند که باعث لطمه دیـدن تولیـدات و صـنایع     اخلی وارد میغیر ضروری و یا متشابه تولیدات د

  .شود دستی داخل می

اُف را به سمت نقـد و انتقـاد از   نگری و آگاهی از وضعیت وطن است که طالب همین روشن

که البته این نقد حوزه وسیعی از وجوه گونـاگون ابعـاد فرهنگـی،    . دهد وضعیت موجود سوق می
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اُف تیغه تیز انتقادش را به سوی بدین معنی که طالب. دهد شش میسیاسی، اقتصادی و ملی را پو

بلکـه در قالـب فکـری    . وی تنهـا شخصـی معتـرض نیسـت    . دارد ابعاد گوناگون جامعه روانه می

  . گیرد منتقدان جای می

در آن نامه . کند بار ایران را تشریح میالسلطان وضع اسفای به امین اُف در نامههمچنین طالب

سنجی خاص خود وضعیت علمی و تبلیغی علمای مذهبی زمانش را به نی و نکتهف با تیزبیاُطالب

توسـعه و ترقـی    گونـه  کشد و اینکه اینان با نحوه نگرششان به مذهب، مانع هر تصویر و نقد می

چ اصـول شـرعی و   که با پایبند نبودنشان به هـی  اینباشند و نهایت امر،  می) ت و تنظیماتترتیبا(

  .اند بارتر ساختهضع را اسفقانونی و

  :گوید بنابراین می

تا توانا بـه تقریـر حالـت امـروزی مـا      . دانایان عالم باید جمع شوند، و لغات جدید، وضع نمایند«

توان تحریر نمود که اخالف ما در آینده،  بشوند، ابتذال و فقر و ظلم و فساد این خاک را چگونه می

  18».ی را دریابند و حالی شونداز خواندن اوقات امروز، حالت امروز

  :دهد و سپس ادامه می

گیرند و از خواب غفلت بیدار  که ملت ایران بر اثر جهل حتی از حوادث ایام نیز درس عبرت نمی«

  19».در حالیکه اسرافیل ایام در این شصت سال، چندین بار بلندآواز در صور دمیده. شوند نمی

گشـاید، کـه دیگـر     انفعال و سستی بر عموم ایرانی مـی اُف زبان به شکایت از بنابراین طالب

بنـابراین حیـرت   . مجالی و مهلتی برای حرکت و خروج از وضع موجودشان باقی نگذارده است

و . دارد خودش را نه از تراکم معایب بلکه تاسف و غرش را از عدم رفـع ایـن معایـب بیـان مـی     

عمق و به کارگرفتن معلومات، حوادث را توان با تفکر و ت معتقد است که در جایی که خودش می

در زندگی ابنای بشر پیشگیری و حل نمود، پس چرا در ایـران رشـته ظلمـت اینقـدر الینحـل و      

  20.کوشد پایدار مانده و کسی به رفعش نمی

اُف به عنوان یک منتقد اجتماعی این است که دیدگاهی کم و بیش منطقی از امور قصد طالب

البته ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه    . و شیوه درمان آن به دست دهدصحیح و غلط در جامعه 

   هـای سیاسـی و ایـدئولوژیکی و دارای   بنـدی اُف منتقدی اسـت مسـتقل و فـارغ از جنـاح    طالب

اُف به عنوان یک منتقد بر پلیدی مورد نظر خویش طالب. های گوناگون های مستقل در زمینهطرح

ظ فلسفی عقل و به لحـاظ مـوردی و اندیشـه سیاسـی جوامـع      گاهش را به لحاوی تکیه. تازد می
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وی در عین حال که عصر خویش را عصر ترقی . دهد مترقی اروپایی و اندیشمندان ایشان قرار می

خسـرو اسـت و   کند اما معتقد است که ملک وی همان والیت کـی  و پیشرفت فرهنگ قلمداد می

  ای امـروزی مـا، نسـبت بینـا و کـور و     تضـ قباد و عواید و قواعـد هـزاران سـال قبـل بـه اق     ملک

و در این راستا محور بحثش بهبود و پیشرفت و نجات از واماندگی اسـت   21.ظلمت و نور است

اُف معتقـد اسـت کـه معلومـات     طالـب . هایی از انتقادات وی را به دست خواهیم دادکه ما زمینه

زننـد   ز یـک جامعـه بسـامان مـی    جامعه زمان وی کذب و افسانه است و حتی افرادی نیز که دم ا

حرفشان روح و خودشان نه علم دارند و نه تجربـه، فقـط ششـلول دارنـد و مشـت و چمـاق و       

  :هیچکس بر حرف و عقیده خویش پایبند نیست باری

  باران که در لطافت طبعش خـالف نیسـت  

  

  22در باغ الله روید و در شـوره زار خـس     

    

داند که منابع  ه نتیجه یک تعهد اخالقی بسیار مشخص میاُف نقد خود را ظاهراً از جامعطالب

ظام اجتماعی وی از نقد اجتماعی مانند بسیاری از منتقدان متخصص، در مواجهه با ن. آن ذکر شد

بلکه بیشتر در این مواجهه در برابر خود یک مسـئله  . ص برخوردار نیستدر امور جزئی از تخص

در . مانند مبحث استقرار قانون. یک راه حل بزرگ استاجتماعی بزرگ را مشاهده کرد که دارای 

که البته این نظام . کند اش نوک پیکان حمله خویش را متوجه نظام کهن و پوسیده میتفکر انتقادی

  .شود الیق اصالح و حتی براندازی طیف وسیعی از موضوعات را شامل می

ماندگی ایران است که وی عقب پردازد، درماندگی و به آن میاُف یکی از موضوعاتی که طالب

داند که آن هم در اثر تربیت ناصحیح و فقدان آموزش و پرورش  علت آن را فقر دانش و علم می

  :دهد کهکند و در این بیان شکایت را این چنین سر می قوی قلمداد می

اهید ر خوااطالعات بسی. جای افسوس است که از هر عامی راجع به عالم ناسوت و الهوت بپرسید«

ولی در میان ملت مـا هرگـز مسـاله    . شناسند و فلک اطلس را چون کف دست خودشان می. شنید

  23».اند ای در علم زراعت، کارانداختن معادن و عراده اسبی ننوشته تازه

کند در حالیکه کشـورهای دیگـر مترقـی در حـال یـادگیری و تعلـیم معلومـات         وی بیان می

افزایند، ولی ماده مکتب مقـدمات و ده کتـاب    های خویش می ختهاند و روز به روز بر اندو زمینی

و این بر عهده دانایان . تر است دانیم که ایجاد مدرسه از نان شب واجب مفید اطفال نداریم، و نمی

کنندگان اُف سبب گمراهی هر قوم را همان هدایتطالب. قوم است که مردم را از گمراهی برهانند
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  24.غیرداند و ال می

اُف معتقد است که قبل از هر اقدامی در رابطه بیان علل و درمان بیماری؛ از آنجا که طالبدر 

با یک بیماری خاص بایست تا علل و مسببات آن بیماری را شناخت و سپس اقدام به تجویز راه 

 کارهایی برای رفع آن بیماری نمود لذا ما نیز قبل از ورود به بحث درمان معضالت ایران ابتدا بـه 

  .پردازیم اُف میعلل این معضالت از دیدگاه طالب

نمایند قبل از اینکـه بـه تشـخیص     اطبای ایران، هر وقت به معالجه شخص ملک و ملت اقدام می«

نظمی ایران به میان  تا در مجلسی حرف بی. شوند مرض بپردازند، به تهیه شربت و دوا مشغول می

گوید،  گیرد؛ می و قبیح بدیهی را می) گیرچشم(ازی انداز حضار هر کس دنباله یک عیب چشمآمد، 

تکـرار فـواحش پـر     ریزد و مجلـس را بـا   آورد، دنیا را به هم می کند، دهنش کف می دلسوزی می

کنند و نهایت  دیف میها که پشت هم ر ای بابا ایران فالن است و بهمان و چه بدبختی : کنند که می

ایران تمام شده، مگر اینکه دستی از غیب بیرون آید و کـاری  آقاجان کار از کار گذشته، «امر اینکه 

  25».بکند

آید دیدگاهی معترضانه است به نحوه برخورد رجال با معضـالت  می آنچه که از بیان فوق بر

گیـرد   ایران که بدون هیچ گونه بررسی در اطراف آن اقداماتی بدون مطالعه و شناخت صورت می

گرداند و دوم اینکه رجال ایران و قشر به اصطالح فهیم آن نیز  نیز میتر که احیاناً اوضاع را وخیم

زدن و برشمردن معایب است بدون ارائه طریـق در کمـال ناامیـدی کـه ناشـی از      تنها کارشان نق

اُف نیز قبـل از اینکـه ریشـه و درمـان     البته طالب. ناتوانی و به دور بودن از شعور و آگاهی است

پردازد کـه از دیـد بسـیاری علـت      کند، خود ابتدا به بیان این معضالت میمعضالت ایران را بیان 

اُف با رد این نظر آنها را نیز ناشـی از فقـدان امـری دیگـر در     گردد و طالب ها تلقی مینابسامانی

  .داند جامعه ایران می

وی، اُف کسانی که سعی دارند تا علل و اسباب نابسـامانی را در ایـران زمـانِ    به عقیده طالب

چـرا  . نمایند پولیتیک درباری و سلطنت مطلقه و یا نفوذ خارجی ذکر کنند راه را به اشتباه طی می

  :که

رقابت رجال و عمل خالف درباریان و سالطین، پولیتیک درباری و سیاست مستقله و نفوذ خارجه «

در صـدد  در مورد نفوذ خارجه؛ اگر مـا  . نظمی و ناشی از ضعف و جهل ماست نیز مزید علت بی

الجرم این امر نیز . توانند صدمه بزنند و رخنه بیندازند ترقی برآییم و استقامت کنیم چگونه آنها می

   26».نظمی است نه علت اصلی آن موید بی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  . شماره هفتم. سال دوم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ  

 

46

  :گوید که اُف در بیان دین و مذهب و کار ویژه آن میطالب

  27».شده استهمه شرایع آسمانی و قوانین زمینی فقط برای سهولت زندگانی بشر وضع «

دارد که وقت آن است تا ما قدری خدا و رسول را بازشناسیم، معنی احکام را  و سپس بیان می

بدعت و تحریف را از اصالح و تکمیل فرق بدهیم، و معتقـد باشـیم کـه همـه شـرایع و      . بدانیم

 قوانین برای هدایت یعنی ارائه صراط مستقیم زندگی نـوع انسـانی اسـت، نـه بـرای تراشـیدن و      

ای بـه مقتضـیات زمانـه تغییـر      صعوبت و تردید و اشکال نـادانی بـه همـین لحـاظ در هـر دوره     

رفت، در این عصر ترقی از حیز انتفاع  بنابراین آنچه به دوران خلفای عباسی به کار می. پذیرند می

وزه لذا باید تا هزار مساله بیفزاییم و احکام تازه وضـع کنـیم تـا قـادر بـه اداره امـر      . ساقط است

  اُف از نکاتی را کـه مـد نظـر دارد گسـترش سـریع نـابرابری اقتصـادی اسـت و         طالب  28.شویم

های اجتماعی را به شکلی واقع بینانه مورد توجه  به واقع وی پدیده. های فاحش اجتماعیتفاوت

هاست و خواهان دخالت دولت در تعدیل ثروت بـه راه  و خواهان رفع این نابرابری. دهد قرار می

  .کند وی نظام ارباب و رعیتی را به عنوان یکی از موانع ترقی قلمداد می. ساوات اجتماعی استم

رادع در مسـیر ترقـی و پیشـرفت    ای که بـه عنـوان مـانع و    نوع کهنه اُف به شدت با هرطالب

توجه دارد، و این  شود ضدیت دارد، و در مسیر تکامل به بسیاری از امور نو و بالنده محسوب می

اُف بـه عنـوان   طالـب . های فرهنگی و دینی را فرامـوش کننـد   گردد تا آموزه البته سبب نمی توجه

شود که به خوبی و با جسارت نقاط کور و معایب را به صورتی موشکافانه  گر میافشاگری جلوه

البته این افشاگری بـر یـک تحقیـق دقیـق و وسـیع اسـتوار نیسـت، بلکـه حاصـل          . شفاف سازد

  ای بـر ارزش انتقـادات و    و حـوادث ایـام اسـت کـه البتـه ایـن امـر خدشـه        مشاهدات روزمـره  

  .سازد اُف وارد نمیهای طالبافشاگری

بینانه، مبتنی بر شناخت تـاریخی بـه دسـت    ی کرده است از جامعه قضاوتی واقعاُف سعطالب

گرچـه کـارش بـه ارائـه یـک طـرح سـاده و نـاقص         . دهد که نه ذهنی باشد و نه احساسـاتی  می

  .صدد آن است، تنها ارائه شناخت محض نیستاُف درآنچه طالب. انجامد می

گرایـی،  دمدافع فر. اُف مدافع پرشور دانش و صنعت بود و به ترقی سخت اعتقاد داشتطالب

بقای نسب و در عین حال ستایشگر حکومت نمایندگی بود که به نظـرش از لـوازم جامعـه نـوع     

  :نویسد و مسئولیت طبقه حاکم میدر بیان نظام سیاسی . آمد مترقی می
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در یکصد سال گذشته از میان سی کرور اطفال ایرانی که بیشتر شصت، هفتاد سال دارند، ده نفر « 

مرد بالغ بیرون نیامد، مگر یکی دو نفر که آنان هم مغلوب اکثریت غالبین و منکوب رجال ظالمین 

  ».متملقین و خائنین گردید فضلبی به این جهت محور مرکز همیشه محصور دوایر. شدند

تازد و معتقد است که  اش میساد حاکم بر اجزای گوناگون جامعهاُف در جای دیگر بر فطالب

نبات این مملکت و اخالق فاسده عمومی است که غیر از سکنه این خاک، هوای محیط و جماد 

آنجا که عامالن خود  ا، تهرا فاسد و مسموم ساخته است، و اینکه فساد اخالق همه جا را فراگرفت

  .دانند را در بند رازداری، و حفظ امور ملکی نمی

ه از این بابـت کـه   کند، خاص اُف از رفتار و رویه گروهی از علما انتقاد میدر جایی نیز طالب

  .رسند کشند و به حساب محصول امالک خویش می اند، دربار دارند، یدک میطالب شأن دنیوی

گویـد کـه سـبب ناپـاکی جسـمی و       البش از فقر فرهنگی سخن میاُف در بحثی از مططالب

مسـافرخانه  . حمام که برای نظافت ساخته شده کانون کثافت است: گردد متذکر می. معنوی است

  29.همسایه طویله دواب است پر از عقرب و رطیل و ساس و شپش، پوشاک نیز به همین ترتیب

پردازد، چرا که آن را یکی از  با و خط فارسی میاُف در قسمتی نیز به اصالح و تغییر الفطالب

). گرچه این گفته خیلـی مـتقن نیسـت   (داند و سبب عقب ماندگی  مسائل و موانع ترقی ایران می

  .کرد وی خط را روح ترقی مّلت قلمداد می

ای از گذشـته   ولی تصـور وی اسـطوره  . آل خویش دارداُف تصور مبهمی از جامعه ایدهطالب

 ای و تخصصـی نیسـت و عمومـاً    اُف منتقدی حرفـه البته طالب. یلی است از آیندهنیست بلکه تخ

کنـد بـدون اینکـه تعریـف دقیـق و       انگارانه با بسیاری از مسائل اجتماعی برخورد میبسیار ساده

وی به عنوان یک منتقد، کل نظام اجتماعی را ـ هر نظام اجتماعی کـه   . مشخصی از آنها ارائه دهد

ـ به حالتی خشمگین و امیدوارانه و البته در بعضی جاها نومیدانـه مـورد هجـوم    خواهد باشد   می

. بندد یافته سیاسی و مهندسان دل می یتبوی در این مسیر به رجال تر. کند قرار داده و محکوم می

ای را تصـور   بار را دارا هستند و جامعـه جامعه از وضع نکبت به این معنی که اینها توانایی نجات

حکـم   ای که امروز برای ما دیگر تقریباً جامعه. کنند ها آن را اداره میکه به واقع تکنولوگکند  می

اما واقعیت آن بود که آنها برای انجام این رسالت در ایران بسـیار نـاتوان   . شهر را نداردیک آرمان

زنـدگی در  اُف مجذوب مفهـومی از  طالب. بودند و بستر مناسبی نیز برای فعالیت آنها فراهم نبود
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عصری بود با فلسفه و دانش مترقی وی به پذیرش نقش خـود بـه عنـوان کارشـناس و مهنـدس      

ای کرده بود که به آن باور داشت، بنابراین بـر   خود را وقف دیدگاه و عقیده. اجتماعی راضی بود

هـای گونـاگون زنـدگی اجتمـاعی      همان مبنا نیز به نقادی و ارائـه پیشـنهاد اصـالحاتی در زمینـه    

تردیـد   اُف بـی طالب. وی سعی کرد تا توجه  مردم را به بیماری اجتماعی معطوف سازد. پرداخته

گرچـه  . نگری و انتقاد به عنوان منتقد جامعه نوین نقشی سودمند را ایفـا کـرد   طبق الگوی روشن

خواهی را با فرهنگ و عرف جامعه تطبیق دهد اما عمالَ نظریـات وی  سعی دارد تا مصادیق ترقی

  .رود پردازد و از حد توصیه فراتر نمی مالً سطحی به این امر میکا

شود که حکـم بـه پیراسـتن     گری ظاهر میدر زمینه دین و مذهب نیز عمدتاً در نقش پیرایش

از نکاتی . ه دهدای را در این مسیر ارائ که برنامهدهد بدون این دین و فرهنگ از اوهام و خرافه می

هـای  از افراط و تفـریط   اُف عمدتاًوجه قرار گیرد این است که طالبکه در مورد وی باید مورد ت

روشنگری به دور است، و در کنار سلب، ایجاب را نیز مدنظر دارد هرچند که ایـن ایجـاب و آن   

اُف بنابراین مشخص شد آنچه را که طالب. سلب از پشتوانه تفکری آنچنان قوی برخوردار نیست

نگر و نقّاد است متکی بر خاسته از یک ذهن روشنبر هد، به واقعد رار میمورد پرسش و سوال ق

و سپس در صدد پاسخ گفـتن  . اشهای جامعهوی ابتدا تاملی دارد درباره شرایط و ویژگی. تعقل

و در واقـع سـعی دارد تـا بـا پاسـخ دادن بـه آن       . آیدمی های پیش آمده برای خودش بربه سوال

و اینکـه  . ش یا به بیان بهتر رسیدن به مرزهـای دانـایی را بیابـد   سوالها شرایط یا امکان تحقق دان

شرایط و حدود دانش ما کدامند و اینکه کدام شرایط امکان تحقق دانش ما را از محیط و ذهنمان 

  آورد؟ فراهم می

اُف وطـن مـالوف خـود را ایـران     اما آنچه که شایان توجه است این امر است که آرای طالب

های تربیتی و فکری که الزمه استقرار آن تفکرات بـود، در ایـران طـی     زمینه نیافت، چرا که پیش

اُف و دیگر همقطاران وی نتوانستند از نفوذ و اثرگذاری قابـل  لذا متفکرانی چون طالب. نشده بود

توجهی برخوردار شوند، چرا که فاصله آن تفکرات از ساخت و بافت جامعه ایـران یـک فاصـله    

  .گنجید رات مطرح شده توسط ایشان در قوالب ساختی ایران نمیچند قرنی است و تفک

عصـرانش  هماین است که وی مانند دیگر  اُف باید متذکر شدای دیگر که در مورد طالب نکته

مکتبی انتقادی و این نبود مگر به دلیل موضع بودنشان چرا  گذاربود و نه پایهساز نه متفکری نظام
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اُف بیشتر به ارزش طالب. دیگران بودند و خود تولید اندیشه نکردندکننده نظرات که ایشان تکرار

علت حالت ذهنی او، استقالل و سیرت اوست نه سهیم شدن در یک نظریه اجتماعی تازه، انتقـاد  

به . گیرد خواهی در ایران جاي میهاي جنبش ترقی نی در قالب اندیشهوي در جامعه ایران به آسا

. ه همواره دشواري بر سر راه نظریه و انتقـاد اجتمـاعی نهفتـه اسـت    هر صورت و ختم کالم اینک

یکی اینکه چگونه از توسعه جوامع شرحی فراهم آوریم که این جنبه توضیحی مسئله است، دیگر 

مورد اول همیشه بـه سـهولت بیشـتري صـورت     . اینکه چگونه این شرح را به اهداف پیوند دهیم

اُف در صـدد  تـا جـایی کـه طالـب    . کنـیم  ف نیز مشاهده میاُهمچنان که در مورد طالب. گیرد می

  امـا در مـورد دوم یعنـی    . کنـد  توضیح و توصیف وضعیت موجود است، بسـیار نیـک عمـل مـی    

پردازي در بسیاري از مواقع منتقدان و روشنفکران با مشکل و حتی ناکـامی در پدیـدآوردن   نظریه

تري از اندیشـمندان و  پیوسته به صورت مطلوبهاي افراد را یک نظریه اجتماعی که بتواند تالش

روشنفکرانشان اغلب به بازستانی الگوهـاي نامتناسـب بـا سـاخت و بسـتر فکـري و فرهنگـی،        

ها و نماید که سبب ناکام ماندن و شکست طرح اجتماعی و حتی اقتصادي کشور میزبان اقدام می

  .شوند هاي ایشان می نظریه
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