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 383-405،صص 1397(زمستان4شماره چهارم)پياپي ،اول شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 بررسی نقش روشنفکران نسل اول و دوم در تحوالت ایران عصر قاجار 
 1وحید ملکشاهی نژاد

 2رسول چیگل 

 چکیده

روشنفکران به عنوان یکی از اصلی ترین گروههای تاثیرگذار در تحوالت سیاسییی و اجاعییاعی جا  ییه 

اجاعییاعی نقییش  –ایران  طرح  ی باشد. در دوران قاجار نیز این گروه توانساند در تحییوالت سیاسییی  

 طییرح شییده  هعی را یفا کنند هر چند در این راه با  وان ی  واجه بودند. سوال اصلی  قاله این گونییه  

نقش روشنفکران نسل اول و دوم در تحوالت ایران عصر قاجار چگونه بییوده اسییتض هر یییه است که  

اصلی نیز این گونه  طرح شده است که در تحوالت ایران در عصر قاجییارر روشیینفکران بییا اسییافاده از 

وان یکییی از عنصر عقل و تالش برای آگاهی بخش به توده های  خالف  ردمر توانساند خود را به عنیی 

عناصر اصلی تاثیرگییذار در کرکاهییای روشیینفکری در اییین گروههای تاثیرگذار در جا  ه  طرح کنند.  

شا ل  فاهیم اساسی »تلقی از خود و دیگریر پرسش از انحطاط و عقب  اندگی«ر »اخذ تعدن از   دورهر

غرب«ر »جدایی دین از سیاست و عرصه ععو ی«ر »نخبه گرایییی«ر » ییرورت دولییت  قاییدر و آ ییر« و 

 رجییگ گفاعییان تآییدد آ رانییه و نیییز   به  ثابه گروه هایر  دورهدر این  »ناسیونالیسم« است. روشنفکران  

اثرگذارترین گروه اساراتژیک این دوره در شکل گیری نهادی و گفاعانی نخساین دولت  درن در ایران 

تحلیلی و بر  بنای  طال ات کاابخانه ای  ی   –نوع روش تحقیقر توصیفی    .نقش برجساه ای داشاه اند

 باشد.

 کلعات کلیدی:

 ر عقلروشنفکریر روشنفکران نسل اولر روشنفکران نسل دومر عصر قاجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان، مرکزی، ایران 1
 دکترای فیزیولوژی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران2

 5/1397/ 2: اهتی در خی تار

 20/10/1397:  رشی پذ خی تار



 

384 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال
 

اول 
، شماره چهارم)پیاپی

4
(زمستان

1397
 

 مقدمه

 انیسای بشر به عالم و آدم استر در کقیقت بینشییی وکه  حصولی غربی و نایآه رویکرد ا  روشنفکری

باشد که درصدد ارائه تفسیر جدیدی از انسییان و شییاون انسییانی اسییت. اییین بییینشر زائیییده عصییر  ی

که پیش هرض اصلی هیلسییوهانشر ق هیلسوهان بر کلیسای قرون وسطی است. عصری  فو روشنگری و ت

های انسانی بییدون اسییاعداد از وکییی بییود و بییه توانعندی عقلِ خود بنیاد بشر بر کل  سائل و خواساه

از عقل خود بنیییادر راه سیی ادت و پیشییرهت را بییر خییود و هییم   گیریتواند با بهرهت بیر دیگرر بشر  ی

های وکیییانی نییدارد. چییرا کییه عقییل ی و آ وزهنوعانش هعوار کند و در این راه نیازی به هدایت آسعان

ای در اخایار بشر قرار دهد و گیری از تآربه و علوم تآربیر زندگی س ادتعندانهتواند با بهرهانسانی  ی

 . راز و ر ز جهان و انسان را بشکاهد و راه هدایت را هعوار کند

به  نزلییه پدیییدهای  -کقوقی و ا ثال آنر  های هکری  خواه اجاعاعی باشد یا سیاسی و  ایدهگیری  شکل

نوظهورر  ساقیم یا غیر ساقیمر  اأثر از شرایط اجاعاعی و تحوالت جا  ه بوده و خواهد بود و این ا ر 

ایییدهای غربییی و ار عییان عصییر   های وارداتی هم صادق است. اگییر چییه روشیینفکریکای درباره ایده

ورود به جا  ه ایران نیییاز بییه بسییاری اجاعییاعی  ناسییب و روشنگری باخار ز ین بوده استر ا ا برای  

تواند یکی از عوا ل بسیار  هعی باشد که بسار  ناسب بییرای اهاادگی جا  ه  ی  شرایط ویژه دارد. عقب 

ای کند. ایران پییا از عصییر صییفویه و پیشییرهاههای  دعی به پیشرهت و توس ه را هراهم  یورود ایده

اهاادگی آشکار گردید. شکست از روسیه ا لی دچار اهت  حسوس و عقب  حسوسِ آن ز انر در اثر عو 

گو در دساگاه کاکعیتر ایران را به کشوری عقب پرور و در عین کال تعلقو ورود عناصر سست و تن

 اند. اهااده تبدیل کرده تا جایی که توان کفظ تعا یت ار ی خود را نداشاه

 انییده  ی و غایات آنر  حصول برخورد جا  ه سنای و عقییب اولین جریان روشنفکری در ایران که  باد

ایران با  دنیت  عرب ز ین بودر نه هیلسوف بود و نه نقاد. بلکه با الگویی که برای تب یتر یاهاه بودر به 

کرد تا ایران را از خواب تاریخی و رکود بیدار سازد. اییین نسییل در آور عصر  درن تالش  ی   ثابه پیام

ه با تعدن جدیدر بین اخذ و نفی آن به صورت کا ل یا گزینشیر اخییذ تعییام و کعییال برخورد و  واجه

 .  تعدن غرب را بدون دخل و تصرف ایرانی اناخاب کرد

شهرهای شعالی ایران و روشنفکرانی کییه دارای تعییایالت   1917با پیروزی انقالب کعونیسای در اکابر  

ب قرار گرهاند و نابسا انی او اع ایران و بییه ویییژه چپگرایانه بودند در   رض تأثیرپذیری از این انقال

قیا های  حلی در گیالن و آذربایآان و اکساسات  د انگلیسییی و  یید تییزاری بییه توسیی ه آن کعییک 

گیری روشنفکران نسل دوم شد. با توجییه بییه اییین ا ییرر  قالییه ی . این ا رر ز ینه ساز شکلهراوانی کرد

  ی باشد.  قاجار عصر رانیا تحوالت در دوم و اول نسل روشنفکران نقش کا ر درصدد تبیین

 

 نقش روشنفکران نسل اول در تحوالت ایران عصر قاجار 

 هش( 1۲۸۵-11۸۲روشنفکران نسل اول ) -1

الدین  یرزای قاجارر  یرزا کاجی بابار  یرزا ج فییرر  یییرزا کسییین خییان اهرادی  انند آخوندزادهر جالل

تییرین روشیینفکران نسییل اول را تشییکیل الدین اسییدآبادی  همجعالسپهساالرر  یرزا  لکم خان و سییید

 دهند.  ی
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روشیینفکری در ایییران  ق( نخسییاین پیشییگا ان  124۶  -1289الدین  یرزای قاجییار  آخوندزاده و جالل

گرای تعییام آتشییه و (. از نقطه نظر سیاسیر آخوندزاده »یک  لی14:  1349شدند  آد یتر   حسوب  ی

اش خواساار جایگزینی الفبای هارسی با التییین گردیییدر هییر یک قانون گرای  ا هد« بود. در اولین بیانیه

د تا بدان وسیله کروف عربییی را از چند پیش از آن خود اقدام به و گ نوعی الفبای  خصوص کرده بو 

صحنه پاک سازد. به گفاه آد یتر اندیشییه اصییالح زبییان در قییرون  یانییه در واقییگ پیا یید تعییاس بییین 

(.  یییرزا  لکییم ۶1:  1349های شرق و غرب و نایآه تفوق عرصه نوسازی اروپایی بود  آد یییتر  تعدن

بود که سرچشعه  شییکالت کشییور هعییان کرد و  دعی  خان نیز از هعین اندیشه آخوندزاده پیروی  ی

: 132۶شیوه الفبایی هارسی است که باعث شده به  لل  سیحی وابساگی پیدا کنیییم   حیییط بباببییاییر 

(. با این هعه اگر چه  و وع اصالکات زبانی ناوانست در الفبییای هارسییی تعییییری صییورت دهییدر 49

د تییا از تقیییدهای زبییانی بکاهنیید و از کداقل این پیا د را داشت که نویسییندگان بسیییاری بییر آن شییدن

تر باشد. در واقگ از اواسط قرن نییوزدهم هایشان برای  ردم قابل ههمهای عربی پرهیز کنند تا نوشاهواژه

های انواع نویسندگان از جعله برخی شاهزادگان قاجییار و کاییی شییخا ناصییرالدین شییاه در سییفرنا ه

 . کردنییدهای   اصرانشییان اسییافاده  یگوییسبت به درازتر نعربیتر و غیرخارجی خود از سبکی ساده

 طبوعات هم با بکارگیری زبانی سادهر روان و قابل ههم در بهبییود اییین شییرایط و هییراهم آوردن درک 

 تر  طالب برای خوانندگان  ؤثر بودند. راکت 

پیش از  صطلح کردن شودر ذکر این نکاه اهعیت دارد که تا  گرایی  ربوط  یتا آنآا که به پیدایش  لی

شیید. اش توسط آخوندزادهر   ادل عربی آن ی نی »ا ت« بکییار گرهاییه  یواژه » لت« به   نای ا روزی

پا از تأسیا هیات دولت و بدنبال آن  آلا شورار واژه » لییت« کییال جییایگزین اصییطالح اسییال ی 

ا به عنوان صفای بییرای »ا ت« گردید. ظرهیت  لی این واژه به  فهوم جدیدش باعث شد علعا هم آن ر

  آلا شورای تازه تأسیا شده   آلا شورای  لی( بپذیرند. 

گرایی ایرانی بییه صییورت نیییروی ه ییال در پیش از دوران انقالب  شروبیت و هعز ان با آنر هکر  لی

گرایی تییا پیییش هر چند  لی " لت در کشور در آ د. به گفاه کوتام -ز ینه ایآاد یک نظام جدید دولت 

هییای سیاسییی آ ده »از ابادای قرن جدید هعییه جنبشنیروی قابل توجهی به کساب نعی  1980ه  از ده

گرایی در اشکال  خالییف (. هکر  لی139:  1991اند«  آ وزگارر  گرایی بودههای  لیایران  اأثر از جاذبه

خود هعچون » لت«ر »برنا ه  لی«ر »دولت  لییی« و »هویییت  لییی« در بییول کاکعیییت قاجییار توسییط 

شد. یکی از پیشگا ان یا در واقگ نخساین روزنا ییه ایرانییی کییه از های  خالف ایرانی ترویج  یروزنا ه

کردر روزنا ه قانون بود. این نشریه از  فهییوم گرایی به صورت تعام و کعال خود اسافاده  ی فهوم  لی

نییی بییود بییر دو اصییل کقوق  لت ب نوان زیربنای شکل بخشیدن به نظام قدرتعند دولت به  لت که  با

کنیید. کیییات های زیر این  و وع را برای  ا آشکارتر  یهویت  لی و  لیت ایرانی اسافاده کرد. نعونه

( ولیکن باید تا ا روز درسییت درک کییرده باشییید کییه 2:  15 لل بدون قانون  حال است  قانون شعاره  

ت از روی یک برح  لییی در کقوق  لت هرگز هیچ   نی نخواهد داشت  گر در کالای که بزرگان  ل

صدد کفظ آن کقوق باشند. بدیهی است که برح  لی باید بر کقایق اسالم و بر ترتیب آد یییت باشیید 

 ( 18: 3 قانون شعاره  
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این  آلا دربار اعظم  قد ه شورای کبرای  لی است. شعا جزو وزرای دولت نیساید. شییعا  شیییرانر 

قال هفااد نفر باشید.  آاهدین بزرگ و هضییالی  لییت باییید نظام ایران هساید. عدد شعا کم است. باید ا

 (2: 18ال حاله داخل این  آلا باشند  قانون شعاره  

خواهیم در ایران یک  آلا شورای کبرای  لی ترتیییب بییدهیم کییه در آن  آلییا اعییاظم علعییا و  ی

کییدود   شاهیر عقالی  لک کقوق دولت و  لت را  واهق اصول شری ت خدا  سییاقالم   ییین و کفییظ

 (.  1: 22 قرره را دایعا  راقبت نعایند  قانون شعاره  

اگر ساخاار و کارکرد جع یای ایران را در آساانه  شروبه در نظر بگیریم خییواهیم یاهییت کییه جع یییت 

درصیید در شییهرهای  85م تقریبام نه  یلیون نفر بییوده اسییت. از اییین رقییم کییدود   190۶کشور در سال  

درصد دیگییر کییه  15دند و تقریبام هعگی هاقد سواد اجاعاعی بودند. از کرکوچک و روسااها زندگی  ی

درصیید  2تا  1/ 5درصد دارای سواد ععو ی بودند و هقط  13کردندر غالبام در شهرهای بزرگ زندگی  ی

های های داخلییی و خییارجی بودنیید و بییا پیشییرهت روزنا ه  -بقیه قادر به خواندن رساالت روشنفکری  

قییانون اساسییی و  -و اصطالکات رایج در  حاهییل هرنگییی  یی ب  ثییل  شییروبه  غرب آشنایی داشاند  

 (. 17: 137۶شناخاند  عیسویر  پارلعان را  ی

بندی اجاعاعیر هعبسییاگی  لییی و  در این دوره جع یت شهری به دلیل هقدان ارتباط ساز انی  شاغلر هاقد گروه 

ای و  ییذهبی  شهریان به ت لقات قو یر قبیلییه    رورت درک  ناهگ  لی بود که این خود ناشی از وابساگی شدید 

کرد و از جهییت دیگییر  یییل بییه  های هرهنگی روبه رو  ی و  حلی بود. این پراکندگی از یکسو کشور را با چالش 

  - ییذهبی    -تنوع قییو ی    -داد. بنابراین پراکندگی جع یای   شارکت سیاسی و بسیج پذیری انقالبی را کاهش  ی 

داد کییه کشییور  ییا کاییی بییرای  عوا ل تحکیم بخش هعبساگی و  ناهگ  لیر نشان  ی   هرهنگی و هویای و هقدان 

رسیدن به دولت پیشا درن راه درازی در پیش دارد. زیرا ایران اواخر قرن نوزدهم به یک جا  ه ایسییاا و سیسییام  

 (.  37-38: 1385بساه شباهت بیشاری داشت  بیگدلیر  

 های روشنفکران نسل اول ویژگی -۲ 

  خاساگاه اشراهی و ککو ای الف:

شود که زنییدگی در غییرب را تآربییه هایی  ینسل اول روشنفکران ایرانی شا ل نخساین تحصیل کرده

شییدند کییه خاسییاگاه اشییراهی و کرده بودند. این اهراد هعچنین شا ل دولییت  ییردان اصییالح بلبییی  ی

زیساند و به قییول دین شاه قاجار  یککو ای داشاند. این گروه از روشنفکران در ز ان ککو ت ناصرال

توانساند به ایر  یبرخی صاکبنظرانر خاساگاهی بیشار اشراهی و درباری داشاند و به علت چنین  رتبه

غرب  ساهرت کرده و تحوالت آن جوا گ را  شاهده کنند. به خابر هعین پایگاه اجاعاعی بود که آنهییا 

ر ار کییی  گرایانه پیدا کرده و  داهگ الیگارشی بودند  آزاداغلب خصلت  حاهظه کارانهر  صلحانه و نخبه

(. این نسل با هاصله گرهان و بیگانه شدن از ایرانر کای از خاساگاه ببقییاتی خییویش جییدا 153:  1380

شده و از بریق  قایسه غرب  دیگری( و ایران  خودی(ر نسبت بییه  وق یییت و و یی یت اجاعییاعی و 

 ان شکل دادند. هرهنگی خودیر آگاهی خود را از جه

  خالفت با ککو ت  رکزی ب:

بازنعایی جایگاه شاه در برخی  اون روشنفکری این دوره کاکی از تالش روشیینفکران ارگانیییک بییرای 

هم پیوندی با سلطنت در جهت اساحاله آن در گفاعان روشنفکری است. سخنگوی این  اییون از یییک 
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کند و در عییین کییال بییه کعییک اسییاراتژی ده  یسو از هر هرصای برای  آیزگویی نسبت به شاه اسافا

آید. برای نعونییه غیریت سازی و جدا کردن کساب شاه از دیگر ععال سلطنت در پی جذب شاه بر  ی

توان به بخشی از نا های توجه کرد که  لکییم خییان در شییعاره چهییارم روزنا ییه قییانون خطییاب بییه  ی

 ناصرالدین شاه نوشاه است:

نت هیچ قسم توجه شاهنشاهی در اصالح ا ور ایران ثعری نبخشید. با این در این  دت چهل سال سلط

ترر لشگر  ا بییی ترر خلق  ا  فلوک هراغت بوالنی و با هعه اقدا ات  لوکانه ا روز والیات ایران خراب

تر شییده اسییت. وزرای اییین نظم ترر اساقالل دولت کعارر رنآش عا ه بیشار و خطرات انهدام نزدیییک

نان هطرت پاک هعایونی در این  دت چهل سال از یک سر ایران تا سر دیگر هر بییوری سلطنت بابعی

 (4:1که خواساند بر این خلق بیچاره تاخاند  روزنا ه قانونر شعاره  

هییای ایییران در کوشد شییاه را از  ییدخلیت در پییا رهت های آشکارر  ی ان هوقر عالوه بر  آیزگویی

هایی کییه بییی چهییل شود در اشاره به پسرهت جعله چنان که  شاهده  یچهل ساله اخیر  یرا سازد. از  

ای به عا ل سال سلطنت در ا ور ایران کادث شدهر ابادا از ساخاار  آهول اسافاده شده که در آن اشاره

اند. نگارنده ها   رهی شدهاین تباهیها نشده است. ا ا بالهاصله در ادا ه وزرای سلطنت عا ل این تباهی

کنیید کییه در  ییعن از های دیگری از  ان شاه را خیر خواه ایران و خلییق ایییران بازنعییایی  یشدر بخ

های وزرای سلطنت نیک آگاه بوده است. در  آعوعر سخنگوی  ییان در اییین جهییت شییاه را بدخواهی

نعایاند و عا ل به ثعر ترسیییدن های دشعنان  یخیاالت عالیه و آگاه از دسیسه"با    "پاک هطرت"هردی  

کند. اییین  آیزگوییهییا و است را وزرای سلطنت   رهی  ی  "زینت هرق  بارک "که    "ایخیاالت عالیه"

ارائه چنین تصویری از شاه هم با توجه به ز ینه اجاعاعی قابل توجیه است که  ییان در آن تولییید شییده 

در اییین دوره   ( و هم با توجه به جایگاهی که این  قام در بازار قدرت جا  ه52۶:  1380است  کرزنر  

شود که کل قدرت ککییو ای را در بییازار دارد قابل ههم است. شاه در این ساخاار قدر قدرتی تصور  ی

توان کییل اییین قییدرت را بییه خیید ت گرهییت قدرت در انحصار خود دارد و به واسطه اتحاد با وی  ی

یییران در دوره (. کییرزن شییرح گویییایی از جایگییاه شییاه در سییاخاار ککییو ای ا147:  1374 کاتوزیانر  

 نویسد:ناصرالدین شاه دارد؛ او  ی

ککو ت ایران کم و بیش اععال قدرت خودسرانه از ناکیه عناصری است که بنابر سلسله  راتب شا ل 

تر شود. پا یگانه اصل  انگ که در  قابل رهاار ببقات رسییعی پییایینشهریار تا کدخدای دهی کقیر  ی

از خود ایشان است. .  قا ات باالتر هم از شخا شاه بیعناکند که   قرار گرهاه است ترس از  قام باالتر

اکراز خشنودی خابر وی هیچ گاه دور از ا کان نبوده است. . براسای شاه ه لی در کال کا ر نعونییه 

کد و کصییری  عااز ز ا داری  طلق است. زیرا که. . عاری از  ساولیت و ه ال  ایشاء است و کق بی

هر یک از اتباع خویش دارد. هرزندانش اساقالل جداگانه ندارنیید و دور از ا کییان نسبت به جان و  ال  

نیست که در چشم بهم زدنی به خاک پسای و یا هقر و تنگدسای هرواهاند. وزیییران بنییابر  یییل  لوکانییه 

شوند. هر انروا یگانه وجود  الک الرقاب است و تعام اهییراد رسییعی اخایییاراتی از برقرار و یا خوار  ی

جانب او دارند و هیچ  رجگ رسعی نیست که قادر باشد کقوق و  زایای وی را  حدود سازد و یییا آن 

را تعییر دهد. بنابراین چه اهعیت عظیعی به شخصیت آن وجودی وابساه اسییت کییه اییین هعییه کییق و 

 ( 513 -512:  1380اخایار در ید اقادار اوست  کرزنر 



 

388 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال
 

اول 
، شماره چهارم)پیاپی

4
(زمستان

1397
 

آییید و اییین ا ییر تییالش بگ قدرت ککو ای به شعار  یبا این وصف باید گفت شخا شاه است که  ن

ها و ارائه تصییویری  ثبییت از نعاید. به این اعابار  آیزگوییروشنفکران را در جلب نظر وی  وجه  ی

 شود.  شخا شاه در  اون هوق قابل ههم  ی

ارگانیک خود   توان یاهت که این روشنفکرانهایی  یها نشانها ا از سویی دیگرر در کنار این  آیزگویی

را هعردیف شاهر و در  واردی کای باالتر از ویر قرار داده و به این ترتیب در  قابل وی قدرت نعایی 

اند. برای نعونهر در هعان  ان پیش گفاه در شعاه چهارم روزنا ه قانونر اگر چه سخنگوی  ان نیز کرده

چ تهدیدی بییرای وی نیسییت ا ییا هعییین اش هیدهد که روزنا هدر ظاهر کالم به شاه ابعینان خابر  ی

تواند هر ای آزاد است پا  یابعینان خابر گویای این نکاه  ضعر است که چون این روزنا ه روزنا ه

هییای برساند؛ بی تردید وجود هعین ا کان  "گوش هوش کل ایران"چیز دیگری را به هر بور دیگر به  

ان باعث شده است. هعچنین در هعین خصییوص هایی را در  چندگانه است که تأکید بر چنین تضعین

را   "کوصله شنوا و عفو خطایا"کند که در قبال این روزنا ه  است که سخنگوی این  ان از شاه تعنا  ی

های اییین روزنا ییه اند که نیش قلم و شییالق جسییارتپیشه کند. قاعدتا این درخواساها گویای این نکاه

 قرار است به دا ن شاه هم کشیده شود.  

آنچه به روشنفکران ارگانیک در این برهه چنین جسارتی داده که در قبال راس هرم سیاسیر ی نی شاهر 

 ای است که به  لت« دارد. قدرت نعایی کند تکیه

تو یح آن کهر کم و بیش از دوره صفویه تا آساانه  شروبه نییوعی تقسیییم قییدرت نسییباام پایییدار  یییان 

هاه بود کییه بییر  بنییای آن دسییاگاه قضییاییر ثبییت ا ییالک و رؤسای ککو ت و روکانیان صورت پذیر

قراردادها و رسیدگی به  راه ات کقوقی و صدور اککام  ربوط به آن و نیییز اخییذ  الیییات شییرعی در 

اخایار روکانیان بود و ککو ت سیاسی در دست شاه و دیگر ععال ککو ت. بر این اسییاس روکانیییان 

(. 1۶5: 1383آ دنیید  آجییودانیر به شییعار  ی "ی دولت روسا"و شاه و ععال ککو ت   "روسای  لت "

در واقگ هعین  وازنه بود که در آساانه  شروبه در کال شکساه شدن بود. این شرایط ز ینه ارائه ت ابیر 

را بییه دالییی شییناور بییدل کییرد کییه بییی   " لییت "را هراهم آورد و به عبارتی دیگییر    " لت " افاوتی از  

ای (. بنییابراین دسییاعایه301: 1999شود  تورهینگر  ت از   نا لبریز  یهای  افاوبندی در گفاعان فصل

برای بار کردن  حاواهای گوناگون از جانب نیروهای ه ال اجاعاعی هراهم شد تا  حاوایی  اناسییب بییا 

 پروژه هژ ونیک خود بر آن بار کنند.  

ت بییه کشییورهای اروپییایی و به این اعابارر روشنفکران که در این دوره به واسطه تسهیل سفر و  هاجر

( از  42۶ 1385های ارتباط  یان خارج نشینان با  حاهل روشنفکری داخلی  بباببییاییر هراهم شدن ز ینه

هییایی چییون تکنولوژی  (. و 731:  1380جعله از بریق بسط و گسارش عوا ل ارتبابی چییون تلگییراف  کییرزنر  

در تالش برای بار کردن  حاوایی  ییدرن بییر   صن ت چاپ با  فاهیم و ت ابیر  درن آشنایی یاهاه بودندر

برآ دند.  عن آن که این ت ابیر  درن بییه واسییطه گسییارش نهادهییای آ وزشییی  آد یییتر   " لت "دال  

های سری و نیعه سریر چون هرا وشخانه  لکم خییانر هایی چون روزنا ه و انآعن(ر رسانه477:  1385

 وع انقالب  شروبه به انآام رسید. در  سیر هژ ونیک شدن کرکت کرد که در نهایت با وق

از نخساین ت ابیر  درن از  لت در هعین دوره در رساله رهیق و وزیر  لکم خان پیش نهاده شد کییه در 

بییه کییار رهاییه بییود کییه ت بیییر سیاسییی جدیییدی در اییین دوره بییود  " آعوع رعایا"آن  لت در   نای 
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ی در  اون این دوره برای تدقیق  حاییوای  لییت های گفاعان(. از جعله اساراتژی173:  1383 آجودانیر  

که در  اون روشنفکری نعود یاهاه اساراتژی غیریت سییازی اسییت. تو یییح آن کییه در اییین  اییون دال 

قرار داده شده است. برای نعونییهر در شییعاره چهییارم   "خلق"های دیگری چون  در تقابل با دال  " لت "

شود که الباه صییاکب ی چون بیچاره و غاهل وصف  یروزنا ه قانونر در  ان پیش گفاهر خلق با صفات

در این  ان برای اشاره به جع ی بییه کییار   " لت "هوش و اسا دادی واهر است. این در کالی است که  

تواند به کرکت درآید. چنین ت بیری از  لییت تییا کییدی بییا برخییی رهاه که از غفلت رهایی یاهاه و  ی

 ک است. ت ابیر  درن از  لت در  عرب ز ین نزدی

روشنفکران این دوره برای جذب نیروی تازه یاب  لت عالوه بر این که در جهت بار کییردن  حاییوایی 

کوشیدند خود را  ناسییب بییه  لییت و در کردندر هعچنین  ی اناسب با پروژه هژ ونیک شان تالش  ی

اون ایشان شایان در    " ا"های  لت نیز قرار دهند. در این خصوص کاربرد  عیر  دایره اردوگاه خودی

توجه است. برای نعونه در  ان پیش گفاهر در شعاره چهارم روزنا ییه قییانونر سییخنگوی  ییانر کییه در 

کنییدر در   نایی  انگ خییود را عضییوی از کلقییه روشیینفکری   رهییی  ی  " ا" واردی با کاربرد  عیر  

 " لییت "هییای گاه خودیهعچنین با کاربرد این  عیر در   نایی جا گ این کلقه روشنفکری را در اردو

بییه   " لییت "بندی  درنی کییه از دال  دهد.  عن آن که  لکم در  اونی دیگر در تکعیل صورتقرار  ی

نییدای "پردازدر که از جعلییه آنهییا عبییارت اسییت از رسییاله  دهد به تشریح کقوق  لت نیز  یدست  ی

  لکییم خییانر   "ظیعییاتکاابچه غیبی یییا دهارچییه تن"( و رساله  208-20۶:  1327  لکم خانر    "عدالت 

داشاه و این بییا سییا ان   "ککو ت  لت بر  لت "(. روح کاکم بر این اصول داللت بر    2۶  -  28:  1327

نا ییید   "سییلطنت  طلقییه"تییوان آن را  سیاسی که تا پیش از این بر ایران کاکم بوده و در یک کییالم  ی

یییابی بییه نییام جاعییاعی تازه افاوت است. این اصول داللت بر تالش برای به عرصه کشییاندن نیییروی ا

 اند. ککو ت سلطنای بوده  "رعیت "دارد که تا پیش از این   " لت "

ا ا در این  یانر سلطنت نیز برای تقویت سهم خود از قدرت به دنبال جذب دیگر نیروهییای اجاعییاعی 

ن بود. کال که روشنفکران از دایره ککو ت هاصله گرهاه بودند و چنان کییه خییواهیم دییید دییین  ییدارا

رسید تآار به عنوان یکییی دیگییر از سنای نیز به  رزبندی از ککو ت  بادرت ورزیده بودندر به نظر  ی

آ د. در واقگر تآار به واسییطه نفییوذ گسییارده در  یییان  ییردم نیروهای ععده گزینه  ناسبی به شعار  ی

ن کییه تآییار در اییین توانساند کلقه ارتبابی  ناسبی  یان سلطنت و جا  ه  دنی باشند؛ غاهییل از اییی  ی

کردنیید هییم خییوانی دوره نقشی را بر عهده گرهاه بودند که با اهداهی که روشنفکران ارگانیک دنبال  ی

بیشاری داشتر  عن آن که با گفاعان دین  داران سنای نیز که از دیگییر رقبییای گفاعییان روشیینفکری 

 ارگانیک در  یدان قدرت ایران بود ت ار ی آشکار داشت. 

العللی تآییار  ر این برهه بود که از جعله به واسطه رکود اقاصاد بو ی به واسطه ادغام در اقاصاد بین در واقگر د 

هییایی را در  (. و  یت نابسا ان اقاصادی در اییین برهییه ناآرا ی 48: 1359به نیروی ه ال بدل شدند  اشرفر 

کییه بسییار الزم را بییرای جنییبش  ترین این ناآرا یها  های سیاسی و اجاعاعی در پی داشت. از جعله  هم عرصه 

تنباکو و سپا جنبش  شروبه هراهم آوردر و در نهایت بییه واسییطه آن تحییولی ععییده در سییاخاار سیاسییی  

. اییین  " آلییا وکییالی تآییار ایییران " ساقر در ایران پدیدار شدر عبارت بود از تالش بازاریان برای تشکیل  
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با صالکیت کقوقی که به لحاظ شخصیییت    ش تشکیل یاهت نه هقط دساگاهی اقاصادی 12۶3 آلا که در 

 (.  299: 135۶سیاسی که داشت نیز شایان توجه است  آد یت و نابقر 

تو یح آن کهر تآار ایرانی با  شاهده تنزل صادرات و کاهش درآ د و اهزایش واردات و نیییز انف ییال و 

هییا در قالییب عاراضبی تدبیری ککو ت وقت در قبال این او اع آشکارا به اعاراض پرداخاند. سیییل ا

شکایت نا ه و عریضه به سوی ععال ککو ت و شخا شاه سرازیر شد. از جعله تآییاری کییه نقشییی 

 هم در هدایت این جریان داشت کاج  حعد کسن ا ین الضربر از تآار ه ال و   اعد تهران بود کییه 

دین شییاه و ععییال هایی  بنی بر شکایت از او اع تآییار و تآییارت در ایییران بییه ناصییرالخود نیز نا ه

 ککو ت وی نوشت.  

های تآار برای کاهش هشارهای ناشی از این شرایط بود که توجه شاه را برانگیختر تییا آن جییا ه الیت 

الععالک ش. خطاب به صییدراعظم  یییرزا یوسییف  سییاوهی12۶3که او در دست خطی که در  رداد اه  

خواهنیید رئیسییی  ا به نظییم در آورنییدر  ی تآار به  شورت برآیندر کار تآارت ر "صادر کرد ککم کرد که  

آد یییت و    "دانندر به اتفاق تصعیم بگیرنیید و پیشنهادشییان را عر ییه بدارنیید داشاه باشند یا نه خودشان  ی 

 رکییب از ت ییدادی از روسییا و   " آلا وکییالی تآییار "(. هعین ا ر ز ینه ساز تشکیل 310:  135۶نابقر  

تنظیم ا ور تآارت و رسیدگی بییه  "سراسر  علکت شد که    هایی در ریش سفیدان تآار در پایاخت با ش به 

 (. 312-311: 135۶در  ساولیت آن بود  آد یت و نابقر   "دعاوی کقوقی تآار و تعیز کق و بابل 

ا ا آن چه در تداوم کار این  آلا خلل ایآاد کرد و در نهایت آن را به ت طیلی کشییاند جایگییاه آن در 

 ت بیر آد یت و نابق:نظام سیاسی وقت بود. به  

نعود   عای سیاسی بودر ی نی وجود چنان  آلییا وکییالی تآییارتی در درون نظییام آن چه الینحل  ی

ای که به آن دساگاه کاکم.  ساولیت بزرگی که  آلا وکالی تآار به عهده داشت و اخایارات پردا نه

با ککام والیاتر و بییا علعییا یاهت:  به  رورت با دو عا ل  هم قدرت تصادم  ی  -تفویض گردیده بود

تصاد ی که ت یین کننده هرجام  آلا تآارت بود  آد یت و نییابقر   -که صاکبان  حا ر شرع بودند  

(. ا ار به تدریج کارشکنی ککام والیات در قبال کار این  آلییا آغییاز شیید. گییزارش اییین 344ر  135۶

نیییز آنهییا را بییه ابییالع شییاه   رسید و  آلییا  رکییزیکارشکنیها از اغلب شهرها به  آلا  رکزی  ی

های ککامر که از جعله  قادرترین آنها ظل السلطانر پسر شاه و کاکم اصییفهان  یرساند و از کارشکنی

(. شاهر اوایل کار این  آلییار در پییی 344:  135۶کرد  آد یت و نابقر  بودر در این خصوص گالیه  ی

نوشت و در آن به کعایای اکید از تآییار ها دست خطی را به صدر اعظم  ساوهی الععالک  این گزارش

ابدأ  داخلییه "و  آلا تآار پرداخت و وی را  ا ور کرد بی تلگراهی به هعه ککام والیات ا ر نعاید 

رئیا تآار قرار ندهندر  در کار تآار نکنند و اسم تآار را نیاورندر و ابدأ شخصی را از جانب خودشان  

ای کییه  (. تلگراف جداگانه 34۶: 135۶ آد یت و نابق   "کنند و به  آلا تآار کعال تقویت و کر ت را ب 

شخا شاه در هعین خصوص به کاکم قزوینر   ین السلطنهر ارسال کرد نیز شایان توجه است. شییاه در  

این تلگراف وی را به شدت  ورد سرزنش قرار داد و بر پشایبانی از  آلا تآارت تأکییید ورزییید. نکاییه  

آییید شییاه آن را از بریییق  خیر این است که چنان که از عنوان تلگراف بییر  ی شایان توجه در این تلگراف ا 

به توسط وکالی تآییار قییزوین بییه   ییین  " آلا تآارت قزوین برای   ین السلطنه ارسال داشاه است:  
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. این ا ر خود کاکی از شأن و اعاباری است که این  آلا در نظر شاهر در برابر اعابار ککو ییت  "السلطنه 

   (. 347: 135۶سب کرده بود  آد یت و نابقر والیاتر ک 

هعه اینها ککایت از تالش سلطنت برای جذب تآار دارد؛ تالشی کییه در نهایییت بییا هعدسییای ککییام 

ای که کول  آلا تآار تبریز بر پا شد والیات و بخشی از روکانیان نقش بر آب شد. در نهایت غائله

دهنیید کییه کییاکم وقییت تبریییزر . شواهد نشان  یبه برچیده شدن بساط  آلا وکالی تآار  ناهی شد

کییرد  آد یییت و  ظفرالدین  یرزای ولی هدر بر خالف بسیاری از ککام دیگر با این  آلا هعراهی  ی

تر بییرای نعاینییدگی در اییین  آلییا (ر ا ا برخی بازرگانانی که خود را صییالح3۶3و  3۶2: 135۶نابقر  

کییرد های جدیدی که  آلا هوق اععییال  ینظم و نظارتدیدند و تآار ورشکساه و دالالنی که از  ی

نارا ی بودند دست در دست روکانیانی چون کاج  یرزا جوادر  آاهیید تبریییزر کییه برخییی بازرگانییان 

 ورشکساه در خانه او بست نشساه بودند به   ار ه با این  آلا پرداخاند.  

ا فا شد و به ا ین الضربر رئیییا  آلییا  در نهایت ناظم الاآارر رئیا هیات وکالی تبریزر  آبور به اس 

علعای اعالم سلعه اهلل ت الی را ی به ان قاد  آلا نیساند. قبل از این که هانه جدیییدی  " رکزیر نوشت  

:  135۶ آد یییت و نییابق    "شود. انشاء اهلل قبول خواهییید هر ییود بشود بنده اسا فا کردر کا ر  آلا نعی 

نیز اخباری  شابه  بنی بر هم دسای علعییای روکییانی بییا ککییام  (ر  ا اقب آن از برخی والیات دیگر 3۶1

والیات در  خالفت با  آلا وکالی تآارت به  آلا  رکزی رسید. در هعین اوان کا ران  یرزای نایب  

السلطنهر پسر شاه و وزیر جنگ و کاکم تهرانر و  خبرالدولهر وزیر تآارتر و در نهایت صدراعظم هم به  

ی تآارت پیوساند و این ا ر شاه را وادار به عقب نشییینی از ادا ییه کعایییت از  صف  خالفان  آلا وکال 

این  آلا کرد. در نهایت ا ین الضرب نیز از ریاست  آلا  رکزی اسییا فا داد و کییار  آلییا وکییالی  

 (. 3۶8:  135۶تآار با این خصوصیات به پایان رسید  آد یت و نابقر 

ککایت از جایگاه  هم سیاسی این نهادر تقابل آن از برهی بییا  ( از این نهاد 135۶توصیف آد یت و نابق   

قدرت سیاسی ککام و از برهی دیگر با نفوذ روکانیانر و تأثیر آن در بییروز و ظهییور شییکاف در سییاخاار  

 قدرت  ساقر در ایران در آن دوره دارد که ز ینه را برای تحرکات سیاسی آینده هعوار کرد: 

ن تشکل اقاصادی با خصلت سیاسی بود که پیش از عصر  شییروبیت  آلا وکالی تآار ایران نخسای

نظییام کییاکم بییه  از نعایندگان  ناخب ببقات اصلی و ه ال اجاعاعیر به اباکار و تالش خییودر در درون 

وجود آ د. الباه تاجر سوداگر در درجه اول پی کار و سود خویش بود. ا ا قضیه  هم تاریخی اییین اسییت کییه  

ساخاند؛ جهییت کلییی کرکاشییان در  اشکل تآار یکی از دو جناح اصلی  ا ر ان را  ی در این دوره هیأت   

شرائط تاریخی ز ان تعییر و ترقی بود  گروه دیگر  ا ر انر تربیت یاهاگان جدید بودنیید. بییه هعییین سییبب  

هسای  آلا وکالی تآار با نظام  وجود ت ارض  اهوی داشییت؛ تصییادم آن بییا دو دسییاگاه کهنییه و کهیین  

بود: یکی با قدرت سیاسی ککام که تآسم کا ل عیار آن ککو ت ظل السلطان بودر دیگییر بییا اقاییدار  ببی ی 

یا بساط ظل السلطانی بایسای واژگییون گییرددر یییا    -شرعی  الیانر سرنوشت  آلا تآار از آغاز   لوم بود  

دسییاگاه ظییل     آلا اهل تآارت براهاد. وجود آن دو پهلوی هم خالف  نطق تاریخی بییودر از آن کییه نییوع 

 (.  370-3۶9ر 135۶السلطانی بالذات اصالح ناپذیر بود  آد یت و نابقر 
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چنین بود که در   ادالت  وجود در  یدان قدرت ایران گفاعان تآارر  ییعن کفییظ هاصییله از گفاعییان 

سلطنت و دین  داران سنایر هم پیوند با گفاعان روشنفکران ارگانیک جلوه کرد؛ هییم پیونییدی کییه در 

 در جنبش تنباکو تثبیت شد. نهایت  

دهد که نخساین و بارزترین تفاوتی که این روشنفکران  یان ایران و در این رابطه  یرسپاسی تو یح  ی

غرب  یدیدندر ککو ت اسابدادی در ایران از یک سور و ککو ت د وکرات در کشییورهای غربیییر از 

خالفت جدی با ککو ت  رکزی پرداخاند سوی دیگر بود. به هعین دلیلر این گروه از روشنفکران به  

 (21: 1381گیری  آلا برآ دند   یرسپاسیر و برای کاسان از قدرت آن درصدد کعک به شکل

 اناقاد از و  یت و کارکرد  ذهب و سنت  ج:

نعی توان سنت را نفی کرد و نواندیش دینی شد بلکه از بریق چالش با سیینت باییید بییه خلییق  فییاهیم 

جدید نایل شویم. روشنفکران دینی   اقد به بازخوانی  ان هساند نه انکار آن. در نظر آنان هییر قییوم و 

ارد. نفییی  لای در بساری از ساتر آداب و رسوم پرورش یاهاه است که سابقه چنییدین و چنیید سییاله د

سنت به   نای نفی خویش است. آنچه نزد جریان روشنفکری جدییید دینییی کر ییت دارد »نقیید و بییاز 

اندیشی« است نه »نفی« که آن اساراتژیک است و این ایدئولوژیک. روشنفکری دینی دهه اخیر رویکرد 

 طابق این دیییدگاه  اساراتژیک را برگزیده است و با دیدگاه »ایدئولوژی نگر« چندان رابطه خوبی ندارد.

های بابلر ش ور کاذب یا جهل  رکب است کییه   طییوف بییه ععییل و »ایدئولوژی دساگاهی از اندیشه

 (. 1۶1: 1383سیاست و  ناهگ قو ی خاص است«.  باهریر  

نگردر گذشییاه خییود را کنشگر ایرانی دوره تآدد و به ویژه دوره اناقال قدرت خود را از  نظر غرب  ی

کند. بنییابراینر هعییان گونییه کییه در کند و آینده را نیز بر اساس کال او ترسیم  یک  یبا گذشاه آن در

غرب  قد ه انقالب صن ای اصالح دینی و جدایی دییین از سیاسییت بییوده اسییتر در ایییران نیییز بییرای 

رسیدن به چنین هدهی باید دین و ا ور قدسی را از سیاست جدا کردهر به ا ور شخصی  یییان انسییان و 

بندی قبییل از تآییددر ترین پایگاه نیروهای اجاعاعی و وابساه به صورتید کرد. هراتر از آنر  همخدا  ق

 ذهب و نیروهای شکل گرهاه کول آن است که تض یف  ذهب و خارج کییردن آن از کییوزه ععییو ی 

عالوه بر   یف کردن نیروهای رقیب روشنفکران و تآددگرایانر عرصه اجاعاعی را آ ییاده پییذیرش و 

 کند. ی کردن اخذ  طلق تعدن غرب  یععل

ای هساند که  ییانگ هرگونییه نییوآوری و ترقییی در نگاه آنهار روکانیان نعاینده و تداوم بخش بساط کهنه

گرایی باسییاان گرایانییه در ایییران اسییت کییه ایییده های بسط  لی آله ایرانشهر نیز یکی از کانون  است.  

هراتر از آن لزوم بازنگری و انقالب در  ذهب را  طرح های سیاسی و اجاعاعی و جدایی دین از عرصه

کرده است. این  آله به تعدن غرب و  فهوم پیشییرهت نگییاهی ایدئالیسییای دارد و خراهییاتر اوهییام و 

داند که روکانیییان ایییران بییه دسییت ت صبات  ذهبی را از دالیل عقب  اندگی و هارت اروح ایران«  ی

 ست و از قبل این ععل: ردمر پادشاهان و دیوانیان داده ا

آزادی هکر و عقل و روح و وجییدان را از  ییردم ایییران برکنییده و ریشییه ذکییاوت و عییزم و کعیییت را 

اند؛ چنان که هر ذی کا  افکر و  اآددی که به نشر کقایق سیاسییی و یییا دینییی و اخالقییی سوزانده

ه بییه بیییدار کییردن  لییت هعت کرده و خود را هدف تیر بال و  حنت ساخاه پای  ردی به  یدان گذاشا
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کوشیده استر هوری او را تکفیر کرده و بی دین خوانده  ردم را به کشییان وی و سییوخان خانعییان او 

 اند. برانگیخاه

آن چنان که پیداستر ایرانشهر نیز با هرنگساان هم عقیده اسییت کییه روکانیییت و نیروهییای  ییذهبی از 

یل چنین رهاار و روشی از سییوی نهییاد روکانیییت را  وانگ اصلی ترقی و رشد ایران هساند. ایرانشهر دل

داند: »وقای که این وقایگ  وشکاهی شدهر   لوم گشاه کییه هعییه اییین خونهییا را قدرت بلبی صرف  ی

هقط برای کفظ  قام آقایی و  سند ریاست و نفوذ خود ریخاه اند«. این  آله او اع ناگوار ز ان خییود 

 داند. لط روکانیت«  یرا برآ ده از »سیاست اسابدادی« و »تس

روشنفکران نسل اول با توجه به برخی روابط قییدرت سیینای  ییذهب و ککو ییت در ایییرانر بییه اناقییاد از  

و  یت و کارکرد  ذهب نیز پرداخاند. در عین کال گفاعان آنها در برابر غرب با توجه به آگاهی شییان از  

 ذهب و گفاعییان  ییذهبی  ی نی گفاعییان  یید کارکرد اسالم در جا  ه ایرانیر به شکل در گفاعان  افاوت 

 اش با ککو ت  خالف بودند. اناقادی بروز یاهت. در هر صورت آنها با  ذهب در و  یت ترکیبی 

 درخواست تأسیا  آلا د:

ترین نقد روشنفکران نسل اول از و یی یت رسد در خواست تأسیا  آلار بازتاب گساردهبه نظر  ی

بقاتی و ابالع اندک و ناقا آنها از شرایط اجاعاعی و ببقاتی ایییرانر  وجود بود و به دلیل خاساگاه ب

های خاص شد. از این رو ب دها کییه  آلییا تشییکیل گفاعان  شروبه بلبی نیز  حدود به هعین گروه

ای از ببقه پائین در  آلا نبود و گفاعان سنای سلطنای به عنوان گفاعان باقی  انییده شدر هیچ نعاینده

 ینر هعچنان کضور داشت.  های پیشاز نسل

 بی توجهی به اسا عار ه:

از سوی دیگرر بی توجهی روشنفکران این نسل به اسییا عارر آنهییا را از تحلیییل صییحیح و هعییه جانبییه 

اسابداد  طلقه بازداشت؛ به بوری که ناوانساند به نقش کعایای اسا عار از اسابداد  طلقه پی ببرند. در 

و تر توسط نهایتر  حصول تالش روشنفکرانه آنها ی نی  آلا با کعایت اسا عار و به خواست کک

 نیروهای خارجی  ورد ت رض واقگ و به توپ بساه شد. 

 اسافاده از  طبوعات برای نشر گفاعان خود   و:

 سالزم برخورداری از  حیطی بود که آراء و اهکار آنها   19پیدایش روشنفکران ایرانی در نیعه دوم قرن  

های سیینای هعچییون  نبییرر باواند از آن بریق بین آکاد  ردم اشاعه پیدا کند. با وجییود ه الیییت رسییانه

ت اینکییه اینگونییه  سآدر تکیه و وعظر روشنفکران کداقل به دو دلیل به آنها دسارسی نداشییاند. نخسیی 

ابزارهای سنای در انحصار روکانیان قرار داشت و بنابراین هقط برای  قاصیید  ییذهبی کییاربرد داشییت. 

های سنای برای  وارد اجاعاعی و سیاسی خیلی نییادر بییود. جییدایی اصوال در آن ز ان اسافاده از رسانه

شیید. دوران شییده تلقییی  ی  ععلی دین از سیاست نزد بسیییاری از روکانیییان آن ز ییان ا ییری پذیرهاییه

های سیینای بییرای  باکثییات  شروبیت از این بابت اساثنایی بود؛ چییرا کییه روکانیییان از هعییان رسییانه

اجاعاعی و سیاسی اسافاده کردند. در واقگ پیدایش روشنفکران جدید و   رهی  طبوعات باعث شد که 

ند. عالوه بر اییینر اسییافاده  ناسییب از روکانیان از ابزارهای سنای ارتبابی برای  قاصد سیاسی بهره ببر

های خود به  و ییوعات  طبوعات توسط روشنفکران غیردینیر روکانیان را بر آن داشت تا در صحبت 

رسعی دینی اکافا نکنندر بلکه به  سایل سیاسییی و اجاعییاعی نیییز بپردازنیید. هعییین  سییاله باعییث شیید 
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پی ببرند. بدین ترتیییب آنهییا بییه اییین عرصییه روکانیان به اهعیت این شیوه جدید ارتبابی   طبوعات(  

ها پرداخانیید و کاییی خییود بییه نشییر روزنا ییه جدید  اعسک شدند و به چاپ  قاله در برخی روزنا ه

 پرداخاند. 

دلیل دیگر برای غیر کاهی بودن ابزارهای سنای ارتبابیر یک سویه بودن آنها  از واعظ به شیینونده بییود. 

 اند. در  قابلر  طبوعات این ظرهیت خابب برای برح سؤال باقی نعیبا این شیوه دیگر  آالی برای  

های  خالف  یدان دهد و  آالی برای برح آراء و اهکار  خالف باشد.  طبوعات را دارد که به گفاعان

توانند تنوع آراء را بازتاب دهند. پر وا ح است کییه روشیینفکری بییه های سنای بهار  یبه نسبت رسانه

های سیینای از پاسییخ بییه اییین ها و  باکثه درباره آنها نیاز دارد. رسییانهبرای ارایه دیدگاه حیطی  ناسب  

 نیازها ناتوان بودند. در این  یان  طبوعات توانساند بهار از هعه این هدف را تأ ین کنند. 

پیدایش  طبوعات جدید تقریبام هعز ان با ظهور روشنفکران بود. تأسیییا نخسییاین روزنا ییه بییه سییال 

ای با ظهور نخساین گروه از روشنفکران ایرانییی شعسی توسط  یرزا صالح شیرازی چندان هاصله  1215

در نیعه قرن نوزدهم نداشت. کای شاید باوان شخا  یرزا صالح را جزء هعییان اهییراد بحسییاب آورد. 

ن پا وجود هعین ببقه روشنفکر بود که توانست به عنوان نیروی پیش برنده در جهت تأسیا نخسای

ها چه در داخل و چه در خارج از کشور ععل کند. درست روزنا ه در ایران از یک سو و دیگر روزنا ه

های داخلیر بخصوص تا پیش از انقالب  شروبیتر یییا دولاییی بودنیید و یییا از است که بیشار روزنا ه

در اینآییا بییه  پشایبانی دولت برخوردارر ا ا روشفکران نیز تا کد زیادی به تأسیا آنهییا کعییک کردنیید.

های آزاد  ناشر شده در تب ید بیشارر به عنوان ز ینییه نقش این روشنفکران در ارتباط با تأسیا روزنا ه

 ساز توس ه سیاسی در کشورر بطور اخاصار خواهیم پرداخت.  

ر  طبوعات ایران در تب یدر بدون اساثناءر توسییط روشیینفکران  خییالف ککو ییت قاجییار پییا 19در قرن  

ادی  وجود در خارج از کشور این ا کان را برای آنهییا هییراهم آورد تییا دربییاره هییر  و ییوع گرهاند. آز

ها تییأثیر شییگرهی بییر داخییل کشییور گذاردنیید. بنویسند و هر نوع  را ی را ترویج دهند. اییین روزنا ییه

نگاشییاند بییر نقییش اییین اندیشعندانی که در خصوص روند نوسازی سیاسی در ایران قرن نییوزدهم  ی

 (. 48؛ 1372ها و روشنفکران  ؤسا صحه گذاردند   آرین پورر روزنا ه

رهاند. اگییر هار اخبار و آراء به شعار  یترین ابزار برای نشر دیدگاهکا ال روشن است که  طبوعات  هم

 نیید ها و  و ییوعات  خالییف بهره طبوعات داخل کشور از آزادی کاهی برای  طرح سییاخان دیییدگاه

روشیینفکران  توانساند این خییالء را پییر کننیید.  ید به دلیل برخورداری از آزادی بیان  ی نبودندر نشریات در تب 

ها و نشییر اخبییار و ابالعییات ایرانی  طبوعات را از این بابت که بهاییرین روش بییرای   رهییی  سییلک

کنیم که در دهه واپسین ریزی کردند. برای هعین  الکظه  یرهاند پی خالف در بین  ردم به شعار  ی

های سیاسی و اجاعاعی بین  ردمر هم بر ت داد و هییم تنییوع قرن نوزدهمر به دنبال توس ه دا نه گفاعان

های سیاسی اهزوده گشت. روشنفکران ایرانیییر بییویژه در نیعییه دوم قییرن های پیرو تکثر دیدگاهروزنا ه

 کردند.  نوزدهم از قدرت  طبوعات به عنوان ابزار پیشبرد نوسازی سیاسی در کشور اسافاده

»روشنفکران نسل اولر با اسافاده از روزنا ه به اناشار گفاعان خود در کوزه ععو ی پرداخاند. آنهییا بییا  

های خود در  طبوعات داخل و خارج کشور به تحول در زیست جهان سنای ایران کعییک چاپ اندیشه

ر زیسییت جهییان سییای کردند و باید گفت  هعارین و بارزترین تحولی که این گییروه از روشیینفکران د
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ها های روشنفکری که در روزنا ییهایرانی ایآاد کردندر نهضت  شروبیت و اساقرار  آلا بود. گفاعان

توان به روزنا ه »اخارة   یرزا گیری نهضت  شروبه  وثر بودند. از جعله  ییاهت در شکلان کاس  ی

 طبوعات چاپ خارج اشاره کرد کییه در   آقاخان کر انی از نویسندگان آن بود( به عنوان اولین نعونه از

شد و در تنییویر اهکییار ایرانیییان سییاکن در آن  نطقییه  ییؤثر بییود. در اییین دوره بیشییار اساانبول تهیه  ی

برابییر  2های چاپ خییارج شدند. دولای بودند و ت داد روزنا ههایی که در داخل ایران چاپ  یروزنا ه

 (. 4۶: 1380ر ار کی ادهای چاپ داخل بودند  آزبیشار از روزنا ه

نقش برخی از نشریات در گسارش هکر آزادی در ایران دوره ناصریر قابل توجه بییود. از اییین نعونییهر 

شدر کاوی  طالب قابل توجهی توان به روزنا ه اخار اشاره کرد. این نشریه که در اساانبول چاپ  ی ی

به آزادی به  انند بسیاری دیگر از نشریات درباره آزادی است. هرچند که انسآام الزم در  طالب راجگ  

های وجود ندارد ولی پرداخان به  فهوم آزادی هی نفسه اهعیییت دارد. اییین نشییریه در یکییی از شییعاره

خودر دلیل اصلی آبادی هر کشورر اساس ثروت هر  لت و »ت یش به ا نیت« و اعادال جهان را در علم 

ترین کارهییایی را کییه دانییش و ککعییت انآییام یکی از  همدهد که  دانند و سپا ادا ه  یو آگاهی  ی

دهدر رساندن انسان به آزادی است. به عبارتی از دید نویسنده اخارر علم و دانش  الزم و هعنشییین  ی

ی اخارر آزادی را کاصل دانش و آگاهی و عا ل پیشرهت آید. هر چند که نویسندهآزادی به کساب  ی

ن آزادی هکرر آزادی از جهلر آزادی از هواهای نفسییانی هییردی و جع ییی داند و آن را با قیودی چو  ی

داندر ا ا با اییین کییال آزادی را دارای کیید و کییدودی دانسییاه و آن خییارج نشییدن از جییاده هعراه  ی

رسییدر »اساقا ت و اعادال« است. نویسنده دا نه آزادی را به شدت  حدود کرده چنان کییه بییه نظییر  ی

هردی باقی نگذاشاه است و بر این باور است در آنآا که پای  ناهگ ععییو ی و   دیگر جایی برای آزادی

شودر باید دست از  الکظات هردی آید و »هواید راج ه به دولت و  لت«  طرح  ی شارک به  یان  ی

کشید و اسیر »خیاالت  نحصره به خویش« نشد و  رر خود را که  وجب  نف ت ععوم است با  یل و 

خواساه بیان کندر بییه عبییارتی گذارد. در اینآا یا نویسنده ناوانساه نظر خود را آنگونه که  یاخایار کنار  

 حدود کردن آزادی برای خود آزادی و برای جلوگیری از هرج و  رجر آنچنان که اهرادی چون الک و 

ربی  طرح بییودهر کردند و یا اینکه اساسام به آزادی هردی آنچنان که در نزد اندیشه گران غ یل عنوان  ی

آیدر بیشار بار اخالقییی های نشریه بر  یاعاقاد نداشاه است و با توجه به آنچه که در  وا  ی از نوشاه

توانر آزادی درونی و ا ری روانشناخای به کسییاب آورد. از سییوی به آزادی داده است. آنچه را که  ی

آییید و و از برابریر »کریییت« پدییید  یشود  دیگرر نویسنده اخار   اقد است که عدل باعث برابری  ی

دارند. بی  ساوات و آزادیر عدالت  اصور نشودر قییائم این کریت و  ساوات قانونر عدالت را نگاه  ی

نگرددر ثابت و دائم نباشد«. به عبارتی از نگاه اخارر عدالتر  سییاوات و آزادی  فییاهیعی در هییم گییره 

 یسر نیست. هعین برداشت از آزادیر عییدل و برابییری خورده هساند و بدون یکدیگر ا کان تحققشان  

ای از رابطه عدالتر آزادی شود به عبارتی شاید چنین تلقیی  شروبه نیز دیده  یهای دورهدر روزنا ه

های  شروبه چون انآعن تبریز و  آلار ریشه در  باکثی داشاه که توسط اخاییر و برابری در روزنا ه

 ناقل شده است.  ها قبل به داخل ایران  سال

رسد بخشی از نظرات اخار در  ورد آزادی تحت تأثیر  ساقیم یا غیییر  سییاقیم جییان الک و به نظر  ی

کند کییه اساوارت  یل باشد. این نشریهر در جایی از  باکث  ربوط به آزادیر دقیقة  طالبی را عنوان  ی
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تحت تأثیر اینان بوده استر اخاییر   پروا ح است از اهکار و آرای جان الک و  یل گرهاه شده یا کداقل

نویسد: » قصییود از های خود که قصد پرداخان به  قوله آزادی  طبوعات را داردر  یدر یکی از شعاره

هار کریت شخصیه است که هر هردی از اهراد در کفظ کقوق  شروعه خییود آزاد بییودهر از آزادی  لت 

علت آنکه هرگییاه اییین دو شییرط نباشیید هییم   کقوق خود تآاوز به کقوق ابنای جنا خود ننعاید؛ به

کقوق اشخاص  ایگ و بابل تواند شد و هم هرگاه شخصی را به کقوق دیگری تآاوز جایز باشد بییه 

هعان بور آن یکی را نیز تآاوز جایز تواند بود و در این صییورت جییز هییرج و  ییرج و هانییه و هسییاد 

 کاصلی از آن  اصور ناواند بود«. 

اکثی که اخار کول  فهوم آزادی پیش کشیدهر بحییث آزادی صیینایگ و  بییادالت و ترین  بشاید از  هم

ای شدهر به نحوی که بییا ترجعییه ی اخار به  باکث جدید اقاصادی توجه ویژهکسب است. در روزنا ه

های نوین اقاصادی به ایران برداشییاه کااب ثروت  لل اثر آدام اسعیتر گام بلندی در وارد کردن اندیشه

هاست و در  طلوبیییت آن جییای اکه از دید اسعیتر رشد اقاصادیر هدف اصلی در بین انساناست. چر

داندر ا ایازهایی که های دولای را نشانه ا ایازهای ناروا  یها و  قررات و کنارلتردید نیست. وی  الک 

کاییاب   شود. روزنا ییه اخاییر بییا آوردن ترجعییهباعث جلوگیری از گسارش بازار و ه الیت اقاصادی  ی

ی اخاییرر اسعیتر در صدد اناقال آرای نوین اقاصادی به داخل ایران بود. به هعییین جهییت در روزنا ییه

نویسد: »باید ارباب صنایگ را در کعال آزادی بییه کییال خییود گذاشییت تییا در ی آزادی صنایگ  یدرباره

ی را در ایآاد بازار ی این آزادتوسیگ دایره صن ت و تزئید  نف ت خود کوشند« و سپا نویسندهر ثعره

 شود. داند که  نآر به نفگ ععو ی و رهگ نقایا  یرقابای  ی

 یرزا  لکم خانر از جعله اهرادی است که به هکر تالش برای بیییان  فییاهیعی از قبیییل قییانونر آزادی و 

کنیید و کقییوق ی صراط  ساقیمر کقییوق اساسییی هییرد را بیییان  یعدالت در جا  ه بود. وی در رساله

سازد؛ رکیین اولر ابعینییان: شییا ل ابعینییان  ییالی و ابعینییان جییانی نی را بر چهار رکن اساوار  یانسا

اخایار بدنیر ی نی   -1شود؛ رکن دومر اخایارر که شش نوع اخایار در نظر گرهاه که عبارت است از:   ی

ر ی نییی شییخا اخایییار زبییان  -2هر نفسیر اخایار بدن خود را داشاه باشد که در هر  کانی تواند بود؛  

خالف قانون در کق خود یا برادران نوعی خود اگر ببیندر باوانیید بگوییید و در خیید ت روسییای خییود 

اخایار خیالر ی نی هر شخصی اخایار خیییال خییود را   -4اخایار قلم؛    -3باواند ککایت یا شکایت کند؛  

ایییار جعاعییت. اخ -۶اخایییار کسییب؛  5داشاه باشد و در هر  ذهبی که هست کسی  ا رض او نشییود؛ 

رکن سوم از دید  لکمر  ساوات است کییه شییا ل  سییاوات در نفییوس و  سییاوات در کییدود کقییوق 

شود. رکن چهارم نیز ا ایاز هضلی استر ی نی برتری بییر کسییب هنییر و هضیییلت. اهکییار  لکییم در  ی

شییریه های برخی از اهراد تأثیر داشاه و در  طبوعات  شییروبه ان کییاس یاهاییه اسییت. چنانکییه ندیدگاه

های خودر دقیقا به ارکان  زبور اشاره کییرده و الدین واعظر در یکی از شعارهالآعالر از قول سید جعال

 (.  47: 139۶پردازد  کسینیر به شرح آن  ی

ای به آزادی داشییاه و در جییزوه اول نییدای عییدالتر آزادی قییانونی را از پیییش اصوالم  لکم توجه ویژه

زادی را در عییدم وارد آ ییدن خلییل بییه کقییوق دیگییران بییه کسییاب شربهای عدالت  یشعارد و کد آ

آورد. او برای غلبه بر اسابداد سیاسیر قانون را توصیه کرد که پشایبان جییان و  ییال و آزادی اسییت؛  ی

زیرا بدون این سهر ا نیای وجود نخواهد داشت و بدون ا نیتر پیشییرهت  یسییر نخواهیید شیید. وی در 
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ی اییین ونر نوشت: »ایران  علو است از ن عات خییدادادی چیییزی کییه هعییهاولین شعاره از روزنا ه قان

ن عات را بابل گذاشاهر نبود قانون است. هیچکا در ایران  الک هیچ چیییز نیسییت؛ زیییرا کییه قییانون 

هروشیییم  ی  کنیم بدون قییانون کقییوق دولییت را کنیم بدون قانون. سرتیپ   زول  ی نیست. کاکم ت یین  ی 

عدالای در جا  ه شده اسییت و بییه ها عا ل اصلی بیقانونیبر این باور بود که این بی  بدون قانون...«. او

  نییا و بییدون  رورت اجرای قانون برای رسیدن به عدالت اشاره کرد.  لکم عدالت را بدون قانون بی

لیییه« های عدداند. وی بر این باور است که  آرای صدور قانون هم باید »دیوانخانههرگونه اعاباری  ی

باشد. هعچنین  لکم به بحث آزادی قلم نیز پرداخاه و »جعیگ تنظیعات و ترقیات دنیا« را در نایآه قلم 

 داند.  ی

  درنیاه  ز:

تا پیش از سده نوزدهم  یالدی و آشنایی بی واسطه جا  ه ایران با  ییردمر هرهنییگ و تعییدن اروپییاییر 

لزم به ایآاد تحول و دگرگونی در سییاخاارهای نخبگان و سیاست گذاران کشور شاید چندان خود را  

 خالف جا  ه ایرانی نعیدیدندر گرچه از  دتها قبل با  ظاهر تعدن غربی آشنا بودند   حبوبی اردکانیر 

137۶ :48  .) 

پا از قال »ا یر کبیر«ر » یرزا آقاخان نوری« به صدارت رسید. در بیان کوتییاه جایگییاه اجاعییاعی »ا یییر 

خییوریم. نخسییت اینکییه در اصالکات انآام شده از سوی اور به چند جنبه اصلی بر  یکبیر« در هرایند  

برخورد با اسا عار سیاسی و اقاصادی اروپائیر او نعاینده ناسیونالیسم ایرانی بود؛ دیگر اینکییهر نعاینییده 

 آ د؛ و سوم اینکییه  ییروج دانییش واصالح ساز ان سیاسی جا  ه و اصالکگر اخالق  دنی به شعار  ی

هرهنگ و صن ت جدید غربی بود. کارنا ه خد ت »ا یر کبیر« بر این سه پایه اصلی نهاده شد و نگییرش 

(. ولی با قال ا یییر کبیییر« 215-21۶:  1351 لی او بر تعا ی اععال و اهکارش سایه اهکنده بود  آد یتر  

 هایش نیز  اوقف شد. قطار نوسازی

»آقاخان نوری« بطور کلی با نوگرایی و نوسازیهای »ا یر کبیر«  خالف بود؛ برای  ثال بییا ترجعییه کاییب و    

های خارجی که در ز ان ا یر کبیر« بنیان گذاشاه شده بود  خالفییت و دلیییل آن را نیییز اییین گونییه  روزنا ه 

یییران درسییت   لییوم شییود«.  داند برای  ردم هرق او اع اروپا با و ییاع ا کرد که » صلحت نعی عنوان  ی 

(. هعچنین با وسایل جدیدی که باعث ایآییاد ارتبابییات بیشییار شییود  خییالف و از  21۶:ر  1351 آد یتر  

نویسد: »چنییدین سییال بییا  رکییوم  جعله  انگ راه اندازی تلگراف بود. در این ز ینهر » یرزا  لکم خان«  ی 

(. در بول هفت سال صدارت » یییرزا  21۶:  1351 یرزا آقاخان جنگیدم که باید تلعراف ساخت«  آد یتر  

های  خالف رو به خرابییی گذاشییت  آقاخان نوری« اهعانساان از ایران جدا شد؛ او اع کلی کشور در جنبه 

 و نفوذ روسیه و انگلیا در ایران بیشار شدر تا نهایاا به برکناری وی انآا ید.  

رایط  ناسبی را هراهم کردند تا  وج جدییید  تر شدن او اع ععو ی کشور و از دست رهان اهعانساان ش خراب 

گییرایش بییه نوسییازی ایآییاد شییود. اییین بییار »ناصییرالدین شییاه« خییود در رأس کسییانی قییرار گرهییت کییه  

نوسازی بودند. در این ز ان وی به این  سییاله پرداخییت کییه بییه جییای اناصییاب یییک نفییر بییه  قییام  خواهان 

ی دولای تشکیل دهد و شییش وزارتخانییه داخلییهر  صدراعظعی و سپردن تعام کارهای کشور به اور یک شورا 

خارجهر جنگر  الیهر عدلیهر وظایف و اوقاف که در رأس هر کدام یک وزیر قرار گرهاییه باشیید ا ییور را اداره  
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نعایند. این وزرا تنها در  قابل شاه  سؤولیت داشاند و الباه تنها در پی جلب ر ایت وی نیز بودنیید. در سییال  

 (. 179: 1382شاه« هر ان تشکیل » صلحت خانه عا ه« را داد  زیباکالمر    قعری »ناصرالدین  127۶

 صییلحت خانییه  شاه ت داد اعضای  صلحت خانه را بیست و پنج نفر ت یین کردر ا ا نه شورای دولاییی و نییه 

هیچیک ناوانساند به نوسازی کشور کعک کنندر زیرا  انگ اصلی نوسییازی در خییود کاکعیییت سیاسییی 

خواست و کای کا ر بود نهفاه بود. به سخن دیگرر »ناصرالدین شاه« نوسازی  ی  قاجار و شخا شاه

پذیرهت که قدرت  طلقه او را تهدید نکند. وی کییه تعییرات را بپذیردر ا ا هعه اینها را به این شرط  ی

 از   طل  اندن کارها و اهزایش  شکالت خساه شده بود و از برهی با رشد آگاهی  ردم  واجه بود در

قعری »سپهساالر« را به عنوان صدراعظم خود برگزییید. آنچییه اییین رونیید را تسییریگ کییرد ادا ییه   1287

 (. 153:  1389های ناشی از خشکسالی بود  گازرانی و ا ینیر نابسا انی

در ز ینه دیوان ساالری دولایر سپهساالر اقدام به تأسیا » آلا شورای دربار« کرد تا برای اولین بییار 

ت در ایران بییه شیییوه کشییورهای غربیییر بییر  بنییای هیییأت دولییت و از بریییق  شییورتر اداره ککو 

 خصوصییی  گیری و  ساولیت دساه جع ی صورت گیرد. برای رسیدگی به ا ییور دیییوانی نیییز  حییل تصعیم 

  ین کرد. او  دارس جدید ایآاد کرد؛ به تقویییت »دارالفنییون« پرداخییت و بییرای اولییین بییار در آنآییا 

هایی چون هیزیکر شیعیر پزشکیر جعراهیا و. . برای اسافاده ععوم دایر کییرد؛ و ز ینه  کالسهای آزاد در

برای بهره برداری از   ادن ببی یر  هندس   دن شییناس از اتییریش اسییاخدام کییرد و کارخانییه چییدن 

 ات (. از دیگر اقدا209: 1382ریزیر چراغ الکاریسیاه و روشنایی چراغ گاز را از اروپا آورد  زیباکالمر 

اصالکی »سپهساالر« تالش در جهت گسارش آزادی بویژه برای  طبوعات بودر که این روند  خییالفین 

 قدرتعندی نیز داشت. 

تالش دیگر »سپهساالر« تدوین یک  آعوعه کقوقی به صورت قانون اساسییی بییود کییه در آن کقییوق 

او زیییر عنییوان »قییانون روشن کرد. اییین تحییولر بییا تییالش   -باالخا در رابطه با ککو ت    - ردم را  

ای از  سییؤولیت تنظیعات« به اجرا در آ د. جوهره تنظیعاتر تحدید قدرت  طلقه ککام و ایآاد درجه

پذیری و رعایت کقوق رعیت در آنان بود. نوسازی  ییالیر  بییارزه بییا رشییوه خییواری و جلییوگیری از 

 کاکعه قاجار گشود.   دریاهت پیشکش و هدایا جبهه دیگری بود که »سپهساالر« در برابر هیأت

های سلسله قاجار اععییال ای که در  ورد »سپهساالر« باید گفاه شود آن است که در بین صدراعظمنکاه

و رهاار کعار کسی  انند وی شک برانگیز است؛ بدین   نییی کییه در رهاییار پسییندیده و وبیین پرسییای 

ود نداردر ا ییا ععلکییرد »سپهسییاالر« کبیر« و یا خیانت » یرزا آقاخان نوری« جای تردید زیادی وج»ا یر

 گذارد.  انسان را در  یان وبن پرسای و یا خیانت او  ردد  ی

از نیعه دوم سده نوزده به این سور تأثیرگذاری غرب در جا  ه ایران به شدت گسارش یاهت. این نفوذ 

را تض یف کرد:   و تأثیرگذاری به دو شیوه  افاوتر روابط سست و شکننده دولت قاجار با جا  ه ایران

نخستر نفوذ اقاصادی غرب بیشار بازارهای شهری را تهدید کرد و به تدریج تآار و بازرگانان پراکنده 

ای که اعضای آن برای نخسییاین بییار از  حلی را در قالب ببقه  اوسط هرا حلی یکپارچه ساخت؛ ببقه

یل پیوندهایش با اقاصاد سنای و دردها و  شکالت  شارک خود آگاه شده بودند. این ببقه  اعول به دل

ایدئولوژی تشیگ در سالهای ب د به »ببقه  اوسط سنای«   روف شیید. دومر برخییورد بییا غییربر بییویژه 

های جدیییدر تعاس هکری و ایدئولوژیک از بریق نهادهای نوین آ وزشیر ز ینه رواج  فاهیم و اندیشه
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کرههای جدیدی با نام »ببقییه روشیینفکر«   های نو و  شاغل جدید را هراهم کرد و ببقه  اوسطگرایش

بوجود آورد. به گفاه »آبراها یان: آرای غربیر بویژه روشنگری هرانسویر به آنان آ وخت که تییاریخ نییه 

آن بور که روکانیون   اقد بودند نعایش اراده خداوندر و نه آن بور که وقایگ نگییاران دربییار الینقطییگ 

: 1377ار بلکه بیشار سیر  داوم پیشرهت بشر است  آبراها یییانر هکردند ظهور و سقوط سلسلهاظهار  ی

5۶ .) 

دهیید کییه اییین در هر صورت و  یت و شرایط نفوذ غرب و  واجهه با آن در دوره  شروبه نشییان  ی

پدیده ععدتا ا ری شهری بود؛ ی نی پیا دهای تعدن و نوسازیر بیش از هعه در زنییدگی شییهری دیییده 

 رد ی به  سائل غرب نیز بیشار در  راکز شهری آن ز ان نعود پیدا کرد. در شد و در نایآه اعارا ات  

 آعوعر اگر چه آر انهای انقالب  شروبه نخسییت از سییوی روشیینفکران  طییرح شییدر ولییی جنییبش 

ای نا عکن بنظر سیاسی ععیق و وسی ی در این سطح بی تردید بدون کعایت گسارده توده  -اجاعاعی  

ای به واسطه علعایی تحقییق یاهییت های روشنفکرانه نخبگان به جنبشی تودهایرسید. گذار از نار ای ی

هییای های  شروبه را به  یییان تودهکه  واهق قانون اساسی و دگرگونی شرایط بودندر و در نایآه آر ان

  ردم بردند. 

 های روشنفکران نسل اولگفتمان-3

 کوزه ععو ی کردندر عبارتند از:چهار نوع گفاعانی که این نسل از روشنفکران وارد 

 گفاعان  د ذهبی -3گفاعان نوسازی    -1

 گفاعان نقد  ذهبی -4گفاعان  شروبه بلبی   -2

این چهار گفاعان در کنار گفاعان سنای سلطنایر که گفاعان کاکم این دوره بوده استر هضای گفاعانی 

 دادند. روشنفکران نسل اول را تشکیل  ی

 و دوم در تحوالت ایران عصر قاجار نقش روشنفکران نسل  

 های روشنفکران نسل دوم ویژگی-1

توان گفت که اولین ویژگی این نسل آن بود که از سه گروه روشنفکری به شرح زیییر تشییکیل شییده  ی

 بود:

زادهر  یییرزاده  کسیین تقییی توان اهرادی نظیییر سید لیبرالیسای داشت و  ی   -گروه اولر گرایش ناسیونالیسای 

العلکر  صییدق  الش رای بهارر الهوتیر هرخی یزدیر اکعد کسرویر ذبیح بهروزر  یرزا  ؤتعن عشقیر  لک 

 اسا عار و اسابداد بود.    ترین دغدغه این اهرادر آزادی از و پورداود را در این گروه قرار داد. ععده 

 یییاء الییواعظینر شیییخ های  ذهبی بودند.  یرزا هاشم آشییایانیر سییید ابییراهیم  گروه دوم ناسیونالیست 

 حعد على تهرانیر هیروزآبادیر کائری زاده و کازرونی در این دساه قرار دارند. این گییروه بییا بییه زیییر 

 سؤال بردن اصول  ذهبی  خالف بودند و خاساگاه اجاعاعی آنهار ببقه  اوسط سنای بود.  

را روشیینفکران چییپ گییرا گروه سوم نیز اهرادی بودند که ایده کعونیسییای داشییاند. اغلییب اعضییای آن 

دادند که از اهکار انقالبی قفقاز تأثیر پذیرهاه بودند. کیدر ععو اوغلیر کییزب اجاعییاعیون و تشکیل  ی

 کزب عا یون در این گروه جای داشاند. 
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 مشی فکری روشنفکران نسل دوم  -۲

در اینآییار وجییود شود. نکاه قابل توجه در این دوره این نسل شا ل روشنفکران ه ال دوره  شروبه  ی

نهاد  آلا به عنوان یکی از  ظاهر  درنیاه در ایران است که با تالش روشنفکران و آگاه سازی  ییردم 

ایآاد شد.  آلا چونان نهادی که روشنفکران نسل اول و دوم ایرانیر در نایآه تعاس با غربر بییا آن 

ر الزم بود تا پییا از ورود بییه آشنا شده بودندر در اصلر  حصول زیست جهان غربی بود. در عین کال

ایرانر تعییراتی یابد تا با زیست جهان سنای ایرانی  نطبق شود. در واقگ زیست جهان سنای ایرانییی نییه 

هقط در ساخاار  آلا تعییراتی ایآاد کرد؛ بلکه خود نیز دچار تعییراتی شد. در عییین کییال بییه دلیییل 

توان نایآه گرهت که ایران شکل گرهاه بودر  یآنکه اندیشه ایآاد  آلار در زیست جهان روشنفکری  

 واجهه بین زیست جهان ایرانی و ایده پارلعانااریسمر در واقگ  واجهه بین زیست جهان روشیینفکری و 

زیست جهان سنای بوده است. در اییین  واجهییه زیسییت جهییان سیینای نشییان داد کییه ا کییان پییذیرش 

های آنها هاصله زیادی از هییم بر آنکه جهان بینیهای زیست جهان روشنفکری را دارد؛  شروط  اندیشه

نداشاه و با هم سازگار باشند. به هر کال در این دورهر گفاعان روشنفکری وارد کوزه ععییو ی ایرانییی 

رسدر ارزیابی اناقادی نیز تحقق یاهاییه و قابییل  شییاهده بییود. اییین هر یییه بییا  طال ییه شد و به نظر  ی

جعادی االولر سال   20ر  32حلیل گفاعان روزنا ه صوراسراهیلر شعاره  های این دوره از جعله تروزنا ه

 ه. ش  ورد تایید تآربی نیز قرار گرهت.   128۶

از جعله تعییرات ساخااری  آلا در زیست جهان ایرانیر توجه به دو عا ییل  ییذهب و ککو ییت بییه 

هییای کییه انآعن  عنوان عوا ل تعییر دهنده توا ان زیست جهان سنای و روشنفکری اسییت؛ بییه بییوری

ایالای برای  عان ت از قدرت  طلقه ککو ت تشکیل شدند و توجه به اصول  ذهب در تدوین قییانون 

دهیید کییه زیسییت اساسیر نشان دهنده نقش پررنگ آن در زیست جهان ایرانی است. این ا ر نشییان  ی

ععو ی قرار بگیردر   جهان روشنفکری برای اینکه باواند در ت ا ل با زیست جهان سنای ایرانی در کوزه

 داد. باید در برابر آن ان طاف نشان  ی

 توجه به کوزه نقد اسا عار الف:

به توپ بساه شدن  آلا در این دورهر روشنفکران نسل دوم را  اوجه کوزه نقد اسییا عار سییاخت و 

دهیید کییه های ناسیونالیسای بود. تدوین قانون اساسی در  آلار نشان  یگیری گرایشنایآه آن شکل

 پذیری گسارش یاهاه بود و هم روشنفکران در برخییوردهم در درون زیست جهان روشنفکری ان طاف

دادند. پذیرش هعگانی قانون  سییالزم ان طییاف با زیست جهان سنایر ان طاف بیشاری از خود نشان  ی

ها نسبت به یکدیگر بود و زیست جهان روشنفکری که اندیشه تأسیا  آلییا و تییدوین زیست جهان

این قانون را  طرح کرده بودر خود نیز اناقادهای کوزه  ذهب را پذیرهت و به این ترتیب شییاهد نخسیی 

 تحول در زیست جهان سنای ایرانی در کوزه ععو ی آن هسایم. 

رسد که در زیست جهان روشنفکری نیز تعییراتییی ایآییاد شیید و اییین تعییییرات  از سوی دیگرر به نظر  ی 

تر روشنفکران از نقش اسالم در زیست جهان سنای ایرانی بییودر  ییعن اینکییه  ناشی از شناخت واقگ بینانه 

کردند. نکاه قابل توجه در اینآا کعایییت  ریر با تساهل نسبت به یکدیگر برخورد  ی های روشنفک انش اب 

و وهاداری ببقه  اوسط نسبت به انقالب بود. این ا ر نشان دهنده اهعیت نقش روشیینفکران در تحییوالت  

دهد که ببقه پایین ی نی اکثریت اهراد کییوزه  ایآادشده در زیست جهان سنای است؛  عن اینکه نشان  ی 
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ععو یر درگیر تالش برای رهگ نیازهای ابادایی خییویش بودنیید و هرصییت و ا کییان اندیشیییدن در  ییورد  

 را نداشاند.   -های هراتر از آن. کای اگر هم اهعیای برایشان داشت نیاز 

اندیشند و در اییین شییرایطر  بدیهی است برخی اهراد در  ورد ا وری که اهعیت دنیایی برایشان نداردر کعار  ی 

آورند و شاید بییه اییین دلیییل  شخصی کعرنگ شده و بنابراین اهراد بیشار به تفکرات  ااهیزیکی روی  ی   ت قل 

است که تفکرات  اییاهیزیکی  ییذهب بیییش از سییایر  حورهییای اندیشییه  ییذهبی در زیسییت جهییان ایرانییی  

کوزه ععییو ی  تواند نشان دهنده هقدان نقد در کند. از سوی دیگرر هقدان ت قل شخصی نیز  ی خودنعایی  ی 

گیرد که در این جریانییاتر ببقییه بییاال و پییایین از  قلعداد شود. در این رابطهر  لک الش را بهار چنین نایآه  ی 

آییید کییه  اسابداد پشایبانی کرد. تنها ببقه  اوسط به انقالب وهادار  اند. با اییین وجییودر از سییخن بهییار بییر  ی 

 (. 2: 1332 بهارر  ارزیابی اناقادی در ببقه  اوسط وجود داشاه است 

 تعییر  سیر ععل روشنفکرانه: اعاراض به اناقاد به اعاراضب: 

شدر صوراسراهیل بییه  ییدیریت  یییرزا جهییانگیر خییان هایی که در این دوران  ناشر  یاز جعله روزنا ه

 شیرازی بودر این روزنا هر نعاینده نیروهای رادیکال خارج از  آلا بود که در دوره دوم به  آلا راه

یاهاند و در کنار لیبرالهار کزب د وکرات را تشکیل دادند. کضور آنها که خواساار تعییییرات زودهنگییام 

بودندر در کنار لیبرالها که خواهان اصالکات تدریآی در کشور بودندر نشییان دهنییده تعییییر در زیسییت 

در نسییل دوم جهان روشنفکری است. از نکات بارز در اینآار  سیر زیست جهان روشنفکری است کییه 

 از اعاراض به اناقاد کشیده شده بود؛ ا ا دوباره به اعاراض گرایید.  

هار هعیاری ببقه  اوسط سنای و ببقییه بییاال و پییایین جا  ییه و ارتبییاط نکاه در خور توجه در این سال

کییه   -بیشار شفاهی ببقه  اوسط با دو ببقه دیگر است. این در کالی بود که ببقه  اوسییط روشیینفکر  

هار گفاعان خییود را وارد شد. با اسافاده از روزنا هل روشنفکران ناسیونالیست لیبرال و چپ گرا  یشا 

 کرد.  عنا تعییرات گفاعانی این دورهر  ؤید تعییر از سنت اناقاد به اعاراض است.  کوزه ععو ی  ی

 برخوردار نبودن از کعایت  رد ی ج:

دهد کییه زیسییت جهییان روشیینفکری ایرانییی در  طال ه او اع اجاعاعی و سیاسی این دورانر نشان  ی

تقابل با زیست جهان سای که ببقه  اوسط سنای از اعضای برجسییاه آن بودنییدر قییرار گرهییت؛ أ ییا بییه 

هییای ببقییه اینر گفاعانخابر نسبت نزدیکش با سکوالریسمر از کعایت  ییردم برخییوردار نشیید. بنییابر

های زیست جهان سنای و عدم  اوسط  اآدد  روشنفکران( ناوانساند به دلیل عدم توجه آنها به ویژگی

هایشانر به کوزه ععییو ی وارد شییوند. در واقییگر تییأثیر توا ییان وجییود اسافاده از عنصر نقد در گفاعان

ن سیینای را دشعن خارجیر هعکاری دساگاه ککو ای با آنر و نادیده گرهان اهعیت اسالمر زیست جها

چنان غیرقابل نفوذ ساخت که راه چندانی برای ورود گفاعییان روشیینفکری بییاقی نبییود و روشیینفکرانر 

اجاعاعی کنار  اندند. الباه اخاناق در کوزه  طبوعات نیییز از ناییایج دیگییر   - نزوی و از کیات سیاسی  

 چنین رویدادهایی بود.  

 ائاالف با آلعان علیه دشعن  شارک د: 

خابر شرایط آن ز ان ایران و  طبوعات در بول جنگ جهانی اولر بییه نظییر برسیید کییه   عکن است به

کییدی  زیست جهان غربی به شدت در زیست جهان روشنفکری و سنای نفوذ کرده بود و این نفوذ بییه 

اسا عار قرار گرهاییه  به واسطه زیست جهان غربیر تحت سیطره   -به بور کل    -بود که زیست جهان ایرانی  
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عین کال نکاه جالب در اینآاست که کعایت از بخشی از غییرب  آلعییان(ر بییرای  واجهییه بییا بود. در  

توان با توجه به نقش ایران در جنگ جهانی اول شد.  یبخش دیگری از آن دروس و انگلیا انآام  ی

کردر کعایییت روشیینفکران از آلعییان را بییه  نزلییه که آن را به  حل ترکاازی روس و انگلیا تبدیل  ی

شییود کییه در اییین االف با آن برای از پا در آوردن دشعن  شارک دانست. به این ترتیبر  شییاهده  یائ

دورهر ببقه  اوسط  سنای و  اآدد( خود را در برابر  سأله یکسانی  یدید و اعضای آن به رغییم خییط 

 های  خالفر برای اولین بار در اتحاد با یکدیگرر خواهان  قابله با اسا عار شدند.  شی

 توجه به آزادی و کقوق هردی ه:

روشنفکران این دوره   اقد بودند که  قد ه دسایابی به آزادیر جدایی دییین از سیاسییت و ایآییاد یییک 

کردنیید کییه  و ییوع اصییلی در (. آنهییا چنییین اسییادالل  ی14:  13۶4ککو ت غیردینی است  کایریر  

 از دین جدا شود.  شود  گر اینکه زندگیلیبرالیسمر »آزادی« است و این  یسر نعی

با وجود  رکزیت  ساله آزادی و کقوق هردی در انقالب  شروبیتر  رورت جدایی دین از زنییدگی 

در واقییگ بییر گرهاییه از قییوانین  128۶و  اعم آن به سییال  1285 ردم پذیرهانی نبود. قانون اساسی سال  

  ی کنار گذاشت.  بلژیک و هرانسه بودند ولی هرگز گفاه نشد که دین را باید از عرصه ععو 

بال کا بر این نکاه تأکید داشت که اسالم به عنوان دین کاکم بر کشور هعواره بییوده و خواهیید بییود. 

ای اسییت کییا الم دنیییویر این قوانین بر دو نظریه کا الم  آزار اگر چه نه  اضادر  بانی استر یکی نظریه

(. این  و وع بیانگر اهکاری اسییت 118 :1991غربی و  ردم ساالر؛ و دیگری الهی و شی ی«  آ وزگارر 

که توسط روشنفکران ایرانی در بی قرن نوزدهم ساخاه و پرداخاه شده بود. روشنفکران ه االنییه  ییردم 

هییای چنییین کردنیید. بییدون گفاعانرا به شرکت در انقالب و ساخان یک نظام جدید قانونی ترغیب  ی

های غربی پا گرهاه بودر  شکل باوان تصور کرد که روشنفکرانیر که  طعانا تحت تأثیر تعاس با  سلک

 توانست در ایران شکل بگیرد. این انقالب چگونه  ی

 های روشنفکران نسل دومانواع گفتمان -3

های نسل اول روشنفکرانر گفاه شد که نسبت به ککو ت و  ذهب تا کییدی بییه نقیید در  ورد ویژگی

دهد که در بول این دورهر از گفاعییان نفکران نشان  یروی آوردند. در عین کال  طال ه نسل دوم روش

های چریکییی بییه اععییال اناقادی دوری کردهر و به گفاعان انقالبی روی آوردند و کای به صورت گروه

هییای انقالبی دست زدند. به این ترتیبر تش ش ات اندک عقالنیت ارتبابی به خا وشی گرایید. گفاعان

 بندی است:ر قابل تقسیماین نسل در پنج دساه به شرح زی

  ذهبی -ناسیونال   -2لیبرال    –ناسیونال   -1

  ذهبی سنای   -4کعونیسای  چپ(   -3

  ذهبی  شروبه بلب  -5

 تحوالت ایرانتأثیر روشنفکران نسل دوم بر  -4

دادر الزم به ذکر است که تحلیل این دوره بر اساس اتفاقاتی که در  حوبه  آلا و در جا  ه روی  ی

شود. از جعله به این  سأله توجه کردیم که در درون  آلار آرای نعایندگان روشیینفکران بییا انآام  ی

از اتحییاد بییین    نعایندگان ببقه باال و  اوسط سنای در ت ارض بود. در عین کال روند تحوالت  آلییا

اکزاب شروع و سپا به جدایی و تفرقه آنها  ناهی شد؛ به بوری که هعه آنها نخست در  قابله بییا اسییا عار  
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های گسییارده بلبیاصییالح  و در تقابل بییا دشییعن  شییارکر گییرایش ناسیونالیسییای داشییاند؛ ا ییا در نایآییه 

روشنفکران به جای دیالوگ و  باکثییه  روشنفکرانر گروه  قابل آنها  خالفت نشان داد. در ادا هر واکنش

تر با عناصر سنای و  ییذهبی ان کییاس پیییدا تر و رادیکالاساداللیر به صورت  خالفت جدی  -اناقادی  

 کرد.  

توان گفت ت ا لی   نی دار به هر ترتیب در تحلیل  خاصات روشنفکران این دوره در سطح جا  هر  ی

ای که اکثریت ها در جا  هععدتا گفاعان خود را توسط روزنا ه یان آنها و  ردم برقرار نشد. این گروه  

های شفاهی در  نبرها و آن بی سواد بودندر  ناشر کردند. این در کالی است که گروه  قابلر از گفاعان

 برد.  ساجد بهره  ی

از های  خالف ککو ت نیز به سوی نابودی رهت؛ ا ا پییا  هعگام با انحالل  آلا اولر گفاعان گروه

 انقالبی تبدیل شد.  -هآری شعسیر جان دوباره گرهت و به گفاعان رادیکال  128۶هروردین  

 نتیجه گیری

جریان روشنفکری ایرانر در روند خود سه ککو ت  خالف را تآربه کرده کییه شییباهت اصییلی آنهییار 

کفظ قدرت از راه ت یین  حدوده گفاعانها بآز گفاعان ککو ت در کوزه ععو ی است. در عین کییال 

انیید. روشیینفکران ها راه خود را برای ورود به کوزه ععییو ی هعییواره جسییت و جییو کردهسایر گفاعان

های ساخااریر  سیییر خییود را ادا ییه داده و بییه اناقییاد از و ییگ رانی نیز در بر هم کنش با  حدودیت ای

 اند.  وجود و ترسیم و گ  طلوب پرداخاه

گفاعان غالب در ککو ت قاجارر کا الم سنای و در جهییت کفییظ  وق یییت ببقییه اول ی نییی اشییراف و 

 برخی از روکانیان بود.  

و روش غیر اساداللی روشنفکران در برخورد با سه کوزه نقد   ییذهبر   چیرگی گفاعان غالب  ککو ت( 

هییا یییا روشیینفکران  ککو ت و اسا عار(  ردم را کداقل در دو دوره قاجار به ابییزاری در دسییت ککو ای 

دهد  گیری ببقه روشنفکران تا کنون نشان  ی تبدیل کرده بود.  طال ه تحوالت اجاعاعی ایران از بدو شکل 

کند تا  ردم را با خود هعراه سازدر و به این  نظور بییه  برای دسایابی به اهداف خودر س ی  ی که هر گروه  

 کند.   هعارین عنصر زیست جهان ایرانیر ی نی اسالمر توجه  ی 

کنیم که نسبت ایییدئولوژی زدگییی کییه بییه روشیینفکران در روند جریان روشنفکری ایرانیر  شاهده  ی

روشیینفکران ایرانییی   دوران قاجییاردهیید. در  را به تییدریج از دسییت  ی  شدر اهعیت خودایرانی داده  ی

کردنیید و از هعییین رور  ییدرن شییدن را ها جساآو  یترین تآلی عقل  درن را در ایدئولوژی شخا

دیدند. این در کییالی اسییت کییه روشیینفکران در های  درن  ی ارادف با شناخت و پذیرش ایدئولوژی

ریاهاه و کییم و بیییش از های درجه دوم را نیز ددوران اخیرر دیگر تآلیات عقل  درن  هلسفه و   رهت 

اند. در گذشییاه بخشییی از روشیینفکرانر بییا دانش تخصصی تری در ز ینه علوم تآربی برخوردار شییده

نگاهی  طلق گرا و انحصاری به عقالنیت  ییدرنر از پییروژه عقالنیییتر نییوعی ایییدئولوژی   درنیسییم( 

 ساخاه بودند. 
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