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»روزگار فراغت زندگاني روستایي ، چه زود رخت سفر بست، چرا که در چشم بر هم زدني دنیا بسي دگرگون  شده بود، برگي دیگر از صحیفه ي تاریخ 
ورق خورده بود، از زیست بوم مأنوس و مألوفمان چیزي نمانده بود، آنگاه ما، ما به ناکجاآباد تاریخ هبوط  کرده بودیم. دیگر نه در سرزمین نیاکانمان بودیم و 
نه با صاحبان نورسیده ي آن سهیم بودیم. غایبان همواره در خسران اند! آري! ما نیز دچار زیان بسیار شده بودیم. چراکه، بزنگاه مالقات با تاریخ را از دست 

 داده بودیم«.
 داریوش شایگان

روشنفکر کیست؟ آیا سودازده اي است اندوهگین که آزرده خاطر از دنیا در پی بیان دردمندی خویش است؟ یا آن طور که ولف لوپني مي پندارد: 
»روشنفکر به گونه ای دیرینه و مزمن ناخرسند، و از وضعیت جهان در رنج و عذاب است. اصوالً، شکوه و ناله پیشه ي اوست«. از منظر تاریخي، روشنفکران با 
ایجاد تردید در باورهاي سنتي، در واقع میراث دار فیلسوفان شکاک به شمار می آیند. به روایت ژولین بندا: »روشنفکران گروهی کوچک از فیلسوف- شاهان 

با ذکاوت و از منظر اخالقی با استعداد هستند که شعور و وجدان جمعی انساني را بنا مي کنند«.
استفاده از واژه ي »روشنفکر« در زبان فرانسه، قدمتي نسبتاً متأخر دارد، ولي در دیگر زبان ها )مانند زبان انگلیسي(، اصطالح معادل آن برای توصیف 
این اسم، کاربردي نسبتاً طوالني تر دارد. کاربرد این اصطالح توسط اکثر تاریخ نگاران، به ماجراي محاکمه ي دریفوس بازمي گردد و برگرفته از عنوان مقاله اي 
است از کلمانسو مدیر وقت روزنامه »Aurore« )بامداد(، که در تاریخ 14 ژانویه 1898 با عنوان »بیانیه ي روشنفکران« منتشر شده بود. نام هایي چون 
آناتول فرانس، امیل زوال، مارسل پروست، لئون بلوم، گابریل مونود و فرنان ِگِرک این بیانیه را در اعتراض به روند دادرسي دریفوس امضا کرده بودند. 
همان طور که کریستوف شارل مي نویسد: روشنفکر فرانسوي از ماجراي دریفوس سر برآورد؛ در اصل از »مقوله اي سیاسي« که نقش و کارکرد نقادانه آن 
در تاریخ فرهنگي و سیاسي فرانسه، جایگاه بسزایی را از آن خود کرد. در این خصوص مي توان به خوانش نقادانه ي دومینیک دمم، »در احوال روشنفکران 
اروپایي«،  اشاره نمود: »کریستوف شارل تنها به جنبه ي توصیفی واژه ي »روشنفکر« عالقه نشان نمي دهد، بلکه، در مقیاسي گسترده تر، به ظهور و بروز 

کنکاشی در معنا و مفهوم روشنفکری
Iجمال کامياب

ترجمه اسماعیل کرم نژاد

I. دکتری علوم سیاسی از دانشگاه پاریس ُدفین. 201
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یک مدل عملي و نقشي اثرگذار در دانایي، دفاع از آزادي و استقالل چشم  دارد«. بر 
اساس این دیدگاه: »شرح و توضیح حوزه ي روشنفکري در قرن نوزدهم، سه  نقطه ي 
مرجع را آشکار مي سازد: رشد روزافزون کسب وکارهاي مرتبط با حوزه روشنفکري 
به دلیل پیشرفت پر شتاب مشاغل ادبي و نیز افزایش تعداد مدرسین این حوزه که با 
رسمیت یافتن و نهادینه شدن جمهور دانشگاهیان ارتباط داشت؛ پس  از آن بحران 
در عرصه ادبیات رخ مي دهد و پیامدهاي آن عبارت است از رقابت، تفاوت گذاري و 
تبعیض، حذف نویسندگان، بي ارزش شدن آثار، سرخوردگي و ناامیدي ...، در نهایت 
به  موازات این دو نقطه، پیدایش هویت هاي جدید انساني بود. ]...[ با این همه، چنین 
ساختار جدیدي، بدون تبلور در ماجراي دریفوس، یعني تعهد محافل دانشگاهي، به 

تحقق نمی پیوست«.
همواره افرادي وجود داشته اند که از تفکري ممتازتر، عقالنیتي برتر، فضیلتي 
شایسته تر و فرهیختگی واالتری نسبت به دیگران برخوردار بوده اند. در عهد رنسانس 
به آنها »روحاني« و در عصر روشنگري »فیلسوف« مي گفتند. بدین ترتیب اندیشه ي 
روشنفکري، همان طور که ژولین بندا معتقد است، پیش از قرن نوزدهم نیز وجود 
داشته است. بنابراین »روشنفکر« تنها توصیف جدیدي است از گونه ای اجتماعي 
بعدها  »سوفسطائیان«،  به  سقراط  زمان  در  و  داشته  وجود  نیز  این  از  پیش   که 
»روحانیان«، سپس»اخالق گرایان«، در سده ي شانزدهم »انسان گرایان« و در نهایت 

در قرن هجدهم به »فیلسوفان« شهره بودند.
اصطالح »روشنفکر« همچنین در معناي وسیع تر کلمه، به تمامي کساني اطالق 
گوناگون  معارف  و  فرهنگ ها  ارزش ها،  اشاعه ي  و  تثبیت  تولید،  در  که  مي گردد 
مشارکت دارند؛ به  ویژه دانش هایي که نتایج ارزش شناختی و فلسفي به دنبال دارند. 
به نظر مي رسد که مفهوم واژه ي روشنفکر، پیوسته بین دو رویکرد، یکي ذات گرایانه 
و دیگري صورتگرایانه، در نوسان و تردید بوده است. رویکرد نخست تالش دارد تا 
روشنفکران را همچون گروهي اجتماعي، همانند سایر گروه ها، در یک صف قرار دهد 
و رویکرد دوم روشنفکران را دستاویز ساده ي نبرد میان ایدئولوژي و سیاست در نظر 
مي گیرد. در واقع، توافق بر سر یک مفهوم یگانه براي این واژه، به سادگي امکان پذیر 
نیست. ادوارد سعید بر تعهد روشنفکران در امور اجتماعي اصرار دارد و براي ژان پل 
سارتر »روشنفکر کسي است که در همه ي اموري که به او مربوط نیست، مداخله 
مي کند و مدعي اعتراض به مجموعه  حقایق پذیرفته  شده و سلوک و رفتارهایي 
است که به نام یک مفهوم جهاني از انسان و جامعه، از این حقایق الهام می گیرند«. 
به عنوان نمونه، نویسنده اي به نام ژ.ژپانسکي بیش از شصت تعریف مختلف به 
 عنوان برابر نهاد اصطالح روشنفکر، فهرست کرده است. پس از جریان محاکمه ي 
دریفوس، در اروپا، روشنفکران جدید به کساني اطالق مي شد که به گرایش و جناح 
چپ متمایل بودند. در »افیون روشنفکران« ریمون آرون ابراز مي کند که یکي از 
خصوصیات برجسته ي روشنفکران، تأکید بر آرمان هاي برابري، آزادي و خردگرایي، 
در مقابل مذهب، قدرت حاکمه و خانواده است. روشنفکر، وضعیت موجود را با 
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وضعیتی منطبق بر اصول نظري خود مقایسه مي کند و حاصل 
این قیاس ناخشنودي است.

شایسته است یادآور شویم که شالوده ي ساختار روشنفکري، 
بر اساس آموزه هاي مدرن استوار گردیده است؛ یعنی آموزه هایی 
متفاوت از آنچه در آموزش های مذهبی وجود دارد. این تفاوت 
نه  تنها در محتوا، بلکه در اهداف، مقاصد، و نیز در نسبت میان 
معنای  و  برداشت  در  است.  قابل تشخیص  نیز،  دانایي  و  فرد 
معاصر از واژه روشنفکر، دانشگاه اساساً در نقطه مرکزی دستگاه 
برای  کانونی  و همچون  می گیرد  قرار  »روشنفکران«  سازنده ي 
دیگر،  عبارت  به  مي شود.  گرفته  نظر  در  روشنفکري  تمرین 
زایش روشنفکري در پیوند با تأسیس دانشگاه بوده است، یعنی 
مؤسسه اي غیردینی که درصدد عرفی سازي فرهنگ، شکل دهي 
حقیقی پیکره روشنفکران در بستر یک جامعه، و در نهایت، به 

منصه ي ظهور رساندن گونه اي جدید از انسان است.
در این معناي متأخر، لوئي بودن متذکر مي شود: »دانشگاه 
است. همچنین  روشنفکران حرفه اي  بیشترین  کانونی  نقطه ي 
دانشگاه محل همیشگی افرادي است که براي روشنفکر شدن گرد 
هم آمده اند. ]...[ با این همه، تطابق هویت مدارِ تامي بین دانشگاه 
و روشنفکران وجود ندارد«. اگر چه قرار دادن روشنفکران در یک 
چارچوب مشخص اجتماعي کمابیش دشوار مي نماید، اما بخش 
نخستین این گزاره نمي تواند چندان قابل اعتراض باشد. همان  طور 
که ریمون بودن تأکید می کند: »حداقلي از قابلیت شناختي در 
همه ي روشنفکران قابل تشخیص است. در میان قشر درس خوانده 

و دانشگاه رفته است که باید در جست وجوي روشنفکر بود«.
روشنفکر چهره اي نسبتاً جدید و متأخر است. روشنفکر مدرن 
حاصل یک جهش بی همتا است که از دوران رنسانس اروپا سر 
برمي آورد و تأثیر بسزایي بر عصر روشنگري مي گذارد. »ظهور 
مقوله ي  با  ارتباط  در  حقیقت  در  اروپا  قاره ي  در  روشنفکران 
فرهنگ و پیوند تنگاتنگ با مدرنیته است؛ یعني جدایي دین از 
دولت، تکثرگرایی دینی و شکل گیري آزادي هاي مختلف در پي 

انقالب کبیر فرانسه در لواي حقوق بشر«.
از نگاه بسیاري، بین واژه ي »intelligentsia«، اصطالحي 
in- »ي  که در اواسط سده ي نوزدهم در روسیه متداول بود و واژه 

tellectuel« که در برخي جوامع و نیز علوم اجتماعي کاربرد 
داشت، تفاوت معناداري وجود دارد. به عقیده ي هوفشتادر، تقابل و 
نسبت میان دو واژه هوشمندي و روشنفکري، درست مانند ادراک 

عملي و ادراک انتقادي، یا مانند کاربرد نظریات موجود و خلق ایده های نوین است. 
لیپسه و بازو )1976( تأکید دارند که »تقابل بین هوشمندي »intelligentsia« که 
 ،»intellectuel« در واقع به اشخاص کارآزموده و متخصص برمي گردد و روشنفکري
که به روشنفکران ارجاع داده مي شود، از آنجا نشأت مي گیرد که گروه اول درصدد 
تسلط انسان بر جهان هستند و گروه دوم در سوداي ایجاد هماهنگي بین انسان و 
دنیاي پیرامونش و از منظري برجسته تر، ایجاد هماهنگي بین جهان و تفکر انساني«.

جامعه ي روشنفکري در بطن دوران رنسانس، خرد گرایي و روشنگري در اروپا 
گسترش می یابد. جدایي فزاینده میان گرایشات مذهبي و تمایالت عرفی، یعني 
اجتماع  و  سیاست  عرصه ي  در  که  غیرمذهبي،  تفکرات  با  سکوالر  جنبش هاي 
روند صعودي داشتند، به شکلي گسترده فعالیت هاي روشنفکري را موجب شدند. 
روشنفکران، به  عنوان یک گروه پیشگام، نقش فراواني در دگردیسي های جامعه 
ایفا نمودند. انقالب کبیر فرانسه در سال 1789 مثال بارز این دگرگوني است که 
تئوري هاي آن، جهان را زیر و رو کرد، و موجب فروپاشي دنیاي قدیم و جایگزیني 
آن با یک دنیاي مدرن و امروزي گردید. نقش بي بدیل روشنفکران در رهبري و 
هدایت انقالب، یکي از ویژگي هاي بارز آن بود که الهام بخش دیگر جنبش هاي پیشرو  

تجددگرا گردید.
بودن )L. Bodin( در یک دورنماي تاریخي و اجتماعي، بر این باور است که 
روشنفکر تنها در یک جامعه و در نسبت با یک فرهنگ است که معنا و ارزش واقعی 
خود را می یابد؛ »او روشنفکر را یک ساختار ارزیابي مي کند، نه بیشتر، نه کمتر. در 
معناي جمعي، این ساختار در یک تاریخ اجتماعي و فرهنگي جاي مي گیرد و در 
معناي فردي، مفهوم آن تابعي از زاویه ي نگاهي است که هر فرد به خود دارد و 
همچنین نوع نگاهي که دیگران به او دارند. در چنین شرایطي قابل فهم است که 

مسئله روشنفکران هیچگاه پایان نخواهد یافت«.
هرچند »در واقع امر، حافظه ي جمعي روشنفکر، نوستالژي یک دوره ي تاریخي 
خیالی که در آن پادشاهی از آِن فیلسوف بوده است را با خود دارد«، اما عموماً روحیه 
و تفکر روشنفکر، جایگاه درخوری به قدرت سیاسي نمی دهد و حتي به  عنوان »مغز 
متفکر جامعه« غالباً در تقابل با قدرت سیاسي جبهه گیري مي کند. تقریباً همواره 
بین روشنفکر و قدرت حاکمه، تنش وجود دارد. حاکمیت در دراز مدت نمي تواند 
به تفکر آزاد تن دهد و به صورت متقابل، آن زمان که اندیشه و تفکر دنباله روي 
سیاست گردد، از معناي خود تهي مي شود: »همواره نوعي ناسازگاري بین رسالت 
روشنفکر و دل مشغولي او در باب حقیقت از یک  طرف و سیاست پیشگي از سوي 
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دیگر وجود داشته است«. در حقیقت، تاریخ روشنفکري همواره 
شاهد نوعي دوگانگي و پیچیدگي بوده، و همچنان که خود به 
نوعی از تاریخ سیاسي نشأت مي گیرد، در ضمن با آن نیز درگیر 

و درهم مي آمیزد.

روشنفکر ايراني کيست؟
تمامی جوامع بشري در حوزه ي اندیشه، فرهنگ و ادبیات، 
چهره هاي شاخص و برجسته اي دارند که وظیفه ي آفرینش و 
انتقال گفتمان هویتي و ارزش هاي کانوني جامعه ي مرجع را در 
ساحت زمان و مکان عهده دار هستند . جامعه ي ایراني نیز همچون 
دیگر جوامع، فقیهان و دانشوران خود را داشته است. با این وجود، 
حضور روشنفکران در ایران، آن  طور که امروزه ما آنان را به این 
نام مي شناسیم، به نخستین مالقات و رویارویي ایرانیان با تجدد 
اروپایي بازمي گردد. به واقع، »در بستر و روند تحوالت سیاسی، 
قاجاریه  عصر  در  که  جدیدی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
در ساختار جامعه ی ایران به وجود آمد، شکل گیری و پیدایش 
روشنفکران جدید از مهم ترین رویدادها در تاریخ، فرهنگ و جامعه 
ایران است«.  تولد روشنفکر ایراني با مدرنیته و ایجاد نهادهاي 
مدنیت مدرن مرتبط است. روشنفکر ایراني محصول دگرگوني 
یگانه اي است که بارقه هاي آن در دوران مشروطیت نمایان گردید. 
جدید  سیاق  نتیجه ي  ایراني،  مدرن  روشنفکري  ترتیب  بدین 
آموزشی و تربیتي در ایران است. در اواخر سده ي نوزده میالدي، 
روشنفکران ایراني این نام را )به  عنوان کسي که اندیشه اي روشن 
دارد( در مقابل تاریک اندیش، براي خود به کار می بردند. اصطالح 
»روشنفکر« از نظر لغوي، برگرفته از واژه ي ترکیبي عربي- فارسي 
منورالفکر است که همان معناي »روشنفکر« را متبادر مي کند. این 
کلمه تا حوالي سال 1920 با ارجاع به فیلسوفان عصر روشنگري 
و متفکران آزاداندیش اروپایي به کار مي رفت؛ متفکراني که تحت 
لوای ارزش های خردگرایانه و انسانی، مخالف هرگونه جزم اندیشي 

و تفکر قهقرایي بودند.
-1896( کرماني  آقاخان  میرزا  قیصري،  علي  عقیده ي  به 

1854( که از فعاالن سیاسي تندروي دوره ي مشروطه بود، براي 
نخستین بار اصطالح »منورالفکر« را به کار گرفت. یا همان گونه 
که »آل احمد« در اثر خود در خصوص روشنفکران ایراني نوشته: 
و  صوراسرافیل  گردانندگان  و  کرماني  آقاخان  میرزا  با  »شاید 
منشآت ملکم خان بود که این تعبیر )منور الفکر( سر قلم آمد که 

حرف و سخن تازه اي در اجتماعیات داشتند و بیشتر توجهشان به پیشوایان قرن 
هجدهم فرانسه بود که خود را Les Eclairés )روشن شدگان( و دوره ي خود را 
Siècle des lumières (قرون روشنایي( مي نامیدند. و من در غرب زدگي به  سرعت 

نشان داده ام که همین سنگ اول بنا بود که کج گذاشته شد«.
با این  وجود به عقیده ي محمدتقي بهار، شاعر و ادیب شهیر ایراني، کاربرد اصطالح 
»منورالفکر« در ادبیات فارسي ، به سه دهه ي پایان قرن نوزدهم بازمي گردد. در زمان 
رضاشاه و با حمایت فرهنگستان زبان فارسي، شاهد نوعي پاالیش در زبان فارسي 
و جایگزیني واژگان فارسي به جاي لغات بیگانه هستیم، بدین ترتیب کلمه ي»منور 

الفکر« که یک کلمه ي عربي است، با واژه ي»روشنفکر« جایگزین مي شود.  
به نظر برخي نویسندگان ایراني مانند علي شریعتي )1977-1932( واژه ي 
 ،»intellectuel« روشنفکر ترجمه ي اشتباهي از کلمه ي انتلکتوئل است، زیرا واژه
در واقع به کسی اطالق می شود که در تقسیم کار اجتماعی به کار فکري و عقلي 
در مقابل کار یدي می پردازد، در حالي که کلمه »روشنفکر«، به مثابه شیوه اي خاص 
از تفکر برای چنین فردی تعریف می شود و بار معنایي مثبتی به همراه دارد. جالل 
نوعي   ،»intellectuel« واژه ي  از  ایرانی  نام گذاري  در   )1923-1969( آل احمد 
اقتباس از کلمه ي Intellligentsia را مي دید که در واقع مربوط به »گروهي از افراد 
متخصص تحصیل کرده در اروپا بود که قادر به پیش بیني جنبش هاي اجتماعي و 
عهده دار شدن نقش رهبری تمامی کنش های سیاسي- اجتماعي را داشتند«. از نظر 

وی »آزاداندیشي« مهم ترین خصوصیت روشنفکري را تشکیل مي دهد.
از دیدگاه برخي دیگر از نویسندگان ایراني، ریشه تاریخی مفهوم روشنفکري، 
همچون  جنبش هایي  در  که  جایي  تا  می گیرد،  جاي  روسي  سنت  در  بیشتر 
مشروطیت، تفکر غالب از اندیشه هاي روسي نشأت مي گرفت و »بعد از انقالب اکتبر 
هم اندیشه های مارکسیستی، مفهوم روسی روشنفکر را لعابی نو بخشید و همین 
مفهوم لعاب تازه به مدت نزدیک به پنجاه سال بر تعریف جامعه ما از روشنفکر سایه 
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انداخت«.
هرچند روشنفکر- انتلکتوئل، یک پدیده ي جدید بود، با این حال »پیش  از این 
نمونه ي جدید متفکران، جامعه ایراني اندیشه ورزان سنتي دیگري را تجربه کرده 
بود؛ مانند، حکیم، فیلسوف )اغلب در معناي نوافالطوني آن(، عارف- صوفي، فقیه 
و در مفهومي عام تر، عالمه یا دانشمند علوم سنتي به عنوان میراث دار علوم یوناني 
که طي سال ها توسط دانشمندان ایراني ترجمه و به کار گرفته مي شد«. عبدالکریم 
سروش بر این باور است که روشنفکران حقیقي، پیامبران و عارفان راستین را در 
زمره خویش مي دانند. این روشنفکران همچون پدراني از خود گذشته، مردمان را از 
مخاطرات مسیر زندگانیشان آگاه ساخته و آنها را در انتخاب بهترین گزینه در زندگي 
فردی و اجتماعیشان، یاري مي رسانند. به نظر سروش: »عبور از سنت به مدرنیته، 
کار هر روشنفکری است«. وي همچنین بر »تولید« و »خالقیت« نیز به  عنوان یکي 

از معیارهاي ضروري روشنفکر حقیقي بودن تأکید دارد.
از سوي دیگر اضافه مي کند که نقادي عنصر اصلي روشنفکري است و فقدان آن 
روشنفکر را درست همانند دیگر دانشمندان، تنها به کاشفان حقیقت تبدیل خواهد 
کرد. در واقع این استنباط نقادانه »از ایجاد شک و تردید در  تمامي فرضیات تصدیق 
شده و نیز استنتاج حاصله از این مقدمات ناشي مي شود، و نه از آن بینشي که در 

همان نقطه ي آغازین، متوقف مي ماند«.
دیگر نویسنده ي ایراني بر این باور است که »روشنفکر در جست وجوي حقیقت 
است و وظیفه ي او زیستن در بستر و براي حقیقت است«. رامین جهانبگلو به  ویژه 
بر دو مشخصه تأکید دارد: »درون حقیقت و براي حقیقت«. اما آنچه می ماند، مفهوم 
حقیقت است: »آنچه من از حقیقت برداشت مي کنم، این است که، حقیقت یک مفهوم 
کلی است، همچون یک افق که هر چه به آن نزدیک تر مي شوید، بیشتر از شما فاصله 
مي گیرد. بنابراین چنین حقیقتي به یکباره به چنگ نمی آید؛ این حقیقت، تجربه اي 
است که روشنفکر در تمام طول حیات خود در پی دریافت و کسب آن زندگی می کند«.

اشاره به مفهومي که علي اکبر دهخدا از واژه ي روشنفکر و نقش او در جامعه 

داشته نیز، خالي از لطف نیست. تعریف او به شکلي محسوس با 
تعاریف پیش از او تفاوت دارد: »روشنفکر کسي است که به دنبال 
رفع نگون بختي دیگران و حل مشکل همراهان خویش است و یک 

زندگي متعهدانه را براي هر روز خود در نظر دارد«.
روشنفکر ایراني میانجي بین سنت و مدرنیته است. سعي دارد 
از کهنه، نو بسازد. او حامل دانش غربي است. این مسئله براي او 
امتیازات و درعین حال عواقبي نیز به همراه دارد. »محافظه کار 
یا انقالبي، در هر صورت روشنفکر ایراني در کشور خود، دارای 
شناخت و دانش از غرب است و تنها اوست که به کاربردهای چنین 
دانشی وقوف دارد: او قبل از هر چیز از غرب سخن مي گوید«. به 
همین دلیل است که فردي همچون علي شریعتي حسرت نبوِد 
روشنفکر واقعي را مي خورد، به نظر او آنهایي که نام روشنفکر بر 
خود داشتند، بیشتر »شبه روشنفکر« بودند تا روشنفکر. »شبه 
روشنفکر« مدرن است، ولي متمدن نیست. شبه روشنفکر بیشتر 
دالل و جاده صاف کن استعمار است. به نظر شریعتي»»روشنفکر 
دریک جمله کسی است که نسبت به وضع انسانی خویش و زمان 
و مکان تاریخی و اجتماعی که در آن بسر می برد آگاهی دارد« 
و یگانه رسالت واقعي او »خودآگاهی دادن به متن جامعه« است. 
ظاهراً نزد شریعتي، نمونه واقعي روشنفکر به  نوعي خداگونگي 
نزدیک مي شود که نمي تواند خود را جز در سیمای شهید راه 

حقیقت و ایمان نمایان سازد.
از نظر متفکر دیگري چون داریوش شایگان: »وجه ممیزه 
نقد  جز  کاری  روشنفکر  است.  نقادی  ماالً  و  الزاماً  روشنفکری 
ندارد. از این رو معرفت نقدی یک ضرورت حیاتی است. در واقع 
روشنفکر فضول محله است. نقشش برجسته کردن تضادها است، 
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در دستگاه دولتی، در قدرت سیاسی، در قدرت اجتماعی، در تفکر 
او معتقد است: »روشنفکر به  این،  با وجود  و نظامات فکری«. 
 عنوان »وجدان تیره بخت« جامعه، گروه متمایزی را شکل مي دهد 
که پایگاه معرفت شناختي نقد را در اختیار دارد، و کماکان در 

کشور ما فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده است«.
از نگاه ماشاءاهلل آجوداني کلمه ي »روشنفکر« در ایران تنها 
مفهومي تقلیل یافته از واژه ي »انتلکتوئل« غربي را در خود دارد. 
به نظر او یک چنین فردي قادر به خارج ساختن ایران از موقعیتي 
که روشنفکر آن را قابل نقد و انتقاد مي داند نیست. به نظر مي رسد 
که که به باور آجودانی واژه ي »روشنفکر« در ایران واجد معناي 

واقعی خود نبوده و بیشتر به یک پدیده ي تاریخي می ماند.
روشنفکری ایران ماهیتی سیال دارد و به آسانی نمی توان 
اما می توان  را روشن کرد.  اشکال موجود آن  حدود و مرزهای 
تصور کرد که نقطه مشترک غالب جریان روشنفکری، پیوند با 
مدرنیته و ساحت های آن است. روشنفکران ایراني کماکان خود 
نیم  قرن  و  یک  طي  کشور،  در  تغییرات  پیشگام  عنوان  به   را 
گذشته نشان داده اند. در کشورهاي در حال گذار همچون ایران، 
نقش تعیین کننده ي روشنفکران در نقد جامعه سنتي و تالش 
در فراهم آوردن شرایط گذار به جامعه ي مدرن خود را نشان 
مي دهد. مسائل مورد توجه روشنفکران بیشتر حول محورهایی 
مانند آزادي خواهي، ملي گرایي، سوسیالیسم، جدایي دین از دولت 
و پوپولیسم دور مي زند و در نهایت به یک سرهم بندي و آمیزه ای 
از مجموعه ي این ایدئولوژي ها منجر می شود. در واقع روشنفکران 
ایراني همواره در تردید و کشاکش بین ارزش هاي هویتي خویش 
و ارزش هاي جهان شمول فرض شده از تجدد غربي به سر می برند. 
بر مبنای این دو نظام ارزشی، مي توان دو گونه ي روشنفکر را 
از یکدیگر تشخیص داد؛ روشنفکر اروپایي غربي و روشنفکر شرقي. 
در اصل روشنفکران »شرقي« از جمله ایراني ها، اگرچه در ادامه 
و میراث دار ُحکما )دانشمندان(، فیلسوفان و عالمان پیش از خود 
هستند، اما حاصل یک گسست ناگهاني نیز به شمار می روند. این 
نقطه گسست، توسط ژرار لُکلرک اینچنین مورد اشاره و تأکید 
قرارگرفته است: »روشنفکران اروپایي )غربي( از یک مشخصه انکار 
ناشدني نسبت به روشنفکران شرقي برخوردارند. تولد روشنفکر 
یک  و  تدریجی  آرام،  دگرگوني  و  تحول  یک  حاصل  اروپایي 
فرآیند سکوالریزاسیون درونی است. حال آنکه ظهور روشنفکر 
غیرغربي در پي یک گسست ناگهاني از فرهنگ بومي )سنتي( و 

سکوالریزاسیون غیر بومی و غالباً آسیب زننده به وقوع پیوسته است«.
واقع امر این گونه است که روشنفکران ایراني لزوماً علیه سنت برنمي آیند و 
چه بسا در جست وجوي بنا کردن و نوسازي سنت ها، به منظور تطبیق آنها با شرایط 
جدید هستند. ایدئولوژي روشنفکران ایراني به نظر آمیزه اي از عناصر گوناگون و چه 
 بسا دوگانه است؛ اما دوگانگی که مانع از ایفاي نقش روشنفکر ایراني به  عنوان میانجي 

بین سنت و مدرنیته نمي گردد.
وانگهي این روشنفکران باید با مسائل محلي ویژه اي نیز رویارو شوند؛ مسائلي 
که روشنفکران اروپایي به گونه ای اینچنین ناگهانی و چالش برانگیز با آنها روبرو 
نمی شوند. در اروپا مسائل به  گونه اي تدریجی و طي چندین مرحله مطرح و به 
همان صورت نیز توسط چندین نسل از روشنفکران طی دورانی طوالنی بررسی و 
پاسخ داده مي شد. برعکس در ایران فوریت مسائل و مشکالت ایجاد شده و ضرورت 
خطیر یافتن راه حلی برای آنها، همواره بر روي شانه هاي دو یا سه نسل از روشنفکران 
سنگینی می کرده است که در عرصه سیاسی کشور قرار داشته اند. فعالیت روشنفکران 
در جامعه ي ایراني، کمتر در قالب مشارکت مستقیم در قدرت سیاسي شکل گرفته و 

بلکه بیشتر در راه ایجاد حساسیت سیاسي در افکار عمومي ظاهر شده است.
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غالباً بسیج کردن توده هاي مردمي، خارج از عرف سنتي جامعه ي ایراني، کاري 
بس دشوار است. در نتیجه روشنفکران تالش کرده اند تا محتواي ایدئولوژي مدرن را 
در قالب مفاهیم سنتي ارائه نمایند؛ همان گونه که در زمان انقالب مشروطه )1906-

1905( و انقالب اسالمي )1979( رخ داد که این موضوع خود نشان دهنده ي ظرفیت 
بسیج کردن توده هاست.

پر واضح است که شرایط اجتماعي- فرهنگي روشنفکران ایراني از همتایان 
غربي خود بسیار متفاوت بود. این تفاوت مسئله جامعه مخاطب روشنفکران را نیز 
شامل می شود. بدیهي است که یک روشنفکِر بدون مخاطب، حضور چشمگیري 
در جامعه ندارد. باید توجه داشته باشیم که مخاطبان در جامعه ي مدرن، به سبب 
گسترش سطح آموزش عمومي و ظهور طبقات متوسط شکل مي گیرند و مخاطب 
و روشنفکر به  صورت هم زمان سربرنمي آورند. این وقفه و تأخر زماني مشکل جوامع 
جهان سومي، و به طبع جامعه ایراني را نشان مي دهد؛ و این ناتوانی و کاستی ها 
موجب چالش و آسیب در امر آموزش و فرهنگ مخاطبان احتمالی روشنفکر ایراني 
می شود. »روشنفکران در جهان سوم از تأثیرگذاری عمیقی که همتایان آنها در 
جوامع غربی در تحوالت اجتماعی و تلطیف ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
بهره مند هستند نشانی ندارند. در جهان سوم بین بدنه جامعه و گروه روشنفکر 
»گسل معرفتی«، »گسل ارتباطی« و »گسل جهان بینی« شدید و عمیق نمایان 
است«. به یاد داشته باشیم که اکثر این روشنفکران در بستر و بطن جامعه ي خود 
تربیت نیافته و اغلب در شهرها و کشورهاي غربي آموزش دیده اند. در واقع، مسئله ي 
جامعه ي مخاطب براي روشنفکران، ماهیتاً بیشتر ساختاري است. قطعاً با رشد و 
افزایش شمار مخاطبان، نقش روشنفکران نیز در دگرگوني هاي جامعه رو به فزوني 

مي گذارد. 
عالوه بر یادآوری نقش و کارکردهای مختلف اعمال شده توسط روشنفکران در 
جامعه ایران، در اینجا الزم است به اهمیت کارکرد ترجمه نیز به طور مختصر اشاره 
شود. به اعتقاد داریوش شایگان در کشورهای غیر مستعمره، به دلیل عدم آشنایی 
با یک زبان غربی، لذا ترجمه از نقشي اساسی برخوردار می شود: »با توجه به اینکه 
مترجمان به منابع جدیدي از دانش دسترسي پیدا مي کنند، و نیز به دلیل ترجمه ي 
آثار متفکران، تقریباً از همان وجهه و اعتبار اندیشمندانی که آثار آنها را ترجمه 
نموده اند برخوردار مي شوند«. با این  وجود، شوربختانه این ترجمه ها در اکثر موارد، 
بسیار ضعیف و عامل مؤثری در کژتابی مفهومی و تحریف گسترده در آنها بوده  است. 
بنابراین، »به این آثار تحریف  شده، که تعدادشان هم کم نبودند، عالوه بر قلب معانی، 
میزان قابل توجهي کج فهمی های متوهمانه ذهنی نیز اضافه گردید ]...[ تا جایي که 
آنچه در پایان مي ماند، نوعي زیستن در جهان آینه هاي کج ومعوج است که در آن 

تمامی ایده  های اصلی تحریف و درهم ریخته شده است«.
به نظر می رسد، مسئله و مشکل اصلی به نخستین رویارویي جریان روشنفکري 
ایران و غرب بازمی گردد. این برخورد از همان ابتدا چندپاره، گسسته، نابرابر و محدود 
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بوده و نظریات روشنفکران از همان آغاز فاقد هرگونه پیوستگي 
روشنفکران  و  اجتماعي  متفکران  برخي  که  آنچه  است.  بوده 
ایراني« مي نامند، در بهترین حالت، چیزي بیشتر  »مدرنیته ي 
از مدرنیته اي نیم بند و شبه مدرنتیه نیست. علي رغم تالش هاي 
بسیار و پیشرفت هاي قابل توجهي که توسط روشنفکران صورت 
گرفته، به نظر می رسد که در اندیشه ي روشنفکران، گونه اي از 
درهم ریختگی معنایی و ابهام در سه حوزه: مفاهیم، روش ها و 
اهداف، کماکان وجود دارد. این عناصر همچون مهلکه اي خطرناک، 
تاکنون دستیابی به نظریه اي منسجم و نظام مند از کنش متقابل 
و  و همچنین شرایط  دنیاي مدرن  و ضرورت هاي  نیازها  میان 
مناسبات از پیش »جهاني سازي شده« را، با مشکل مواجه نموده 
است. حاصل آنکه، ما نزد روشنفکر ایراني کماکان شاهد فرآیند 
واقعی گذار از ضمیر ناخودآگاه و وجدان سنتي نیستیم )در مفهوم 

هگلي آن(.
مواجهه با دنیاي غرب و مدرنیته تا به امروز، همچنان یکي 
از مسائل اساسي- دست کم براي روشنفکر ایراني- بوده است تا 
کشور خود را از وضعیت نیمه سنتي، نیمه مدرن خارج کند. از 
آن زمان تا کنون مجادالت سیاسي و نظري بسیاري سعي در 
تأثیرگذاري، دگرگون سازي، تعدیل و حتي حذف طرح مدرنیته 
ایران داشته اند. این مجادالت در آثار، وقایع و جنبش هایي  در 
-1897( اسدآبادي  جمال الدین  سید  اسالمي«  »اتحاد  چون: 

از مارکسیسم روسي  تا »غرب زدگي« جالل آل احمد،   ،)1829
تا اسالم انقالبي، از اندیشه پیشرفت تا رمانتیسیسم شیعي علی 
شریعتی، و از نهضت مشروطه، تا انقالب اسالمي ظهور و بروز 

یافته است.
اگر انقالب مشروطه محصول نخستین رویارویي و آشنایي 
روشنفکر ایراني با ساختارهاي شگفت انگیز فناوري در جهان غرب 
بوده باشد، جنبش انقالب اسالمي را باید به مثابه واکنشي در برابر 
مدرنیته ي ناتمام ایراني و تالشی دیالکتیکی به منظور چالش با 
گفتمان مدرنیته غربی تلقی کرد. هر چند که این جنبش نیز 
خودش بسیار تحت تأثیر گفتمان و پدیده هایی قرار داشت که 
خود به چالش با آنها برخاسته بود، همچنان که فرزین وحدت 
این گونه می نویسد: »گفتمان انقالب اسالمی نیز واکنش مستقیم 
و غیر مستقیم به گفتمان مدرنیته و روند و نتایج سیاست های 
مدرنیته اثبات گرایی بود که دودمان پهلوی به اجرا درآورده بود«.
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rôle des intellectuels dans les changements sociaux.  
Ensuite, parmi les différentes fonctions exercées par les 

intellectuels iraniens, il convient de souligner l’importance 
de la fonction de traduction. En réalité, la traduction joue un 
rôle essentiel dans les pays non colonisés, ceux-ci n’ayant pas 
connu de langue occidentale : « les traducteurs, en raison du fait 
qu’ils ont accès aux sources modernes du savoir, jouissent presque du 
même prestige que les penseurs dont ils sont les interprètes». Cepen-
dant, ces traductions, malheureusement, sont pour la plupart 
fort mauvaises et constituent les agents actifs d’un immense 
champ de distorsions conceptuelles. Ainsi, « aux distorsions déjà 
nombreuses de la terminologie viennent se joindre les déformations halluci-
nantes de l’imaginaire […] de sorte qu’on finit par vivre dans un monde 
de miroirs déformants, où toutes les idées essentielles sont en quelque sorte 
viciées à la base » . 

Il semble que le problème principal remonte à la première 

rencontre du courant intellectualiste iranien avec 
l’Occident. Cette rencontre, dès le début, était 
partielle, déséquilibrée et limitée et les idées des 
intellectuels manquaient dès lors de cohérence. 
Ce que certains penseurs sociaux et intellectuels 
nomment «modernité iranienne « n’est au mieux 
qu’un quasi-modernisme. Malgré des efforts et 
des avancements considérables déjà effectués 
par les intellectuels, il apparaît que se présentent 
dans la pensée des intellectuels une confusion 
sémantique et une ambiguïté concernant trois 
éléments : les concepts, les méthodes et les buts. 
Ces écueils ont interdit jusqu’à présent la pro-
duction d’une théorie cohérente de l’interaction 
entre les exigences du monde moderne et les 
conditions et rapports déjà «mondialisés». Nous 
n’assistons pas encore au processus de dépasse-
ment de la conscience traditionnelle et de pas-
sage au réel (ou Aufhebung au sens hégélien du 
mot) chez les intellectuels iraniens.

La confrontation avec l’Occident et la mo-
dernité constituent, jusqu’à présent, un pro-
blème essentiel, au moins pour les intellectuels 
iraniens qui cherchent à sortir leur pays de son 
état «mi–traditionnel, mi–moderne». Depuis 
lors, beaucoup de conflits politiques et théo-
riques de l’époque, de «l’Unité islamique» de 
Seyed Jâmaleddin Assad Abadie (1839-1897) à 
la «maladie de l’Occidentalisme» d’Âl Ahmad, 
de la «Révolution constitutionnelle» à la «Révo-
lution islamique», du «marxisme russe» à «l’islam 
révolutionnaire», de la «pensée progressiste» au 
«romantisme chiite», participent de tentatives 
visant à affecter, altérer, modérer ou même éli-
miner le projet de la modernité en Iran. Si la ré-
volution constitutionnelle est le produit des pre-
mières rencontres émerveillées des intellectuels 
avec les réalisations techniques de l’Occident, la 
Révolution islamique est une réaction contre la 
modernité iranienne inachevée.
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d’une lente évolution et d’une sécularisation endogène de 
l’Europe. Celle des intellectuels non occidentaux a eu lieu 
à la suite d’une rupture brutale de la culture indigène 
(traditionnelle) et d’une sécularisation exogène souvent 
traumatique».                        

En réalité, les intellectuels iraniens ne 
pensent pas nécessairement contre la tradition 
et ils cherchent parfois à reconstruire et à re-
nouveler les traditions pour les adapter aux nou-
velles conditions. Les idéologies intellectuelles 
iraniennes apparaissent comme un mélange 
d’éléments divers et parfois contradictoires. Il 
en résulte chez eux une ambivalence, laquelle ne 
les empêche pas de jouer un rôle de médiateurs 
entres éléments traditionnels et modernes. 

De surcroît, ces intellectuels doivent affron-
ter des problèmes locaux spécifiques, que les in-
tellectuels européens n’ont pas eu à aborder de 
façon aussi brutale, ni aussi bouleversante. En 
Europe, les questions n’apparurent que progres-
sivement et furent résolues par une longue suite 
de générations intellectuelles. Au contraire, l’ur-
gence des problèmes et de la découverte de so-
lutions rapides s’impose toujours en Iran, repo-
sant sur les épaules de deux ou trois générations 
d’intellectuels se trouvant souvent sur le devant 
de la scène politique du pays. L’activité des in-
tellectuels dans la société iranienne se manifeste 
moins sous forme de participation directe dans 
le pouvoir politique que par voie de sensibilisa-
tion de l’opinion publique. 

Il est souvent difficile de mobiliser les masses 
populaires à partir de concepts se trouvant hors 
des traditions de la société. Les intellectuels es-
sayent par conséquent de proposer le contenu 
de l’idéologie moderne sous forme de concepts 
traditionnels, comme ce fut le cas lors de la Ré-
volution constitutionnelle (1905-1906) et de la 
Révolution islamique (1979), ce afin d’élever la 
capacité de la mobilisation. 

Il semble clair que les conditions sociocultu-

relles d’apparition des intellectuels iraniens étaient très diffé-
rentes de celles de leurs homologues occidentaux. Ainsi, sur 
la question des interlocuteurs, il va de soi qu’un intellectuel 
sans public n’a aucune présence active dans la société. Compte 
tenu que, dans la société moderne, les interlocuteurs naissent 
grâce à l’élévation du niveau de l’éducation publique et grâce 
à l’apparition des classes moyennes, les interlocuteurs et les 
intellectuels ne naissent pas toujours simultanément. Ce hia-
tus temporel constitue le problème des intellectuels du Tiers-
Monde et des Iraniens, lesquels pâtissent des carences en édu-
cation et en culture de leurs interlocuteurs éventuels. Il ne faut 
pas oublier que ces intellectuels ne sont pas une production 
endogène de leurs pays, car formés le plus souvent dans des 
pays européens. La question de l’interlocuteur pour les intel-
lectuels est de nature plutôt structurelle. Bien évidement, avec 
la multiplication du nombre d’interlocuteurs s’accroît aussi le 
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défaut duquel l’intellectuel devient comme les autres scienti-
fiques, qui sont les seuls découvreurs de la vérité. En effet, 
cette conception critique est « celle qui doute de tous les prémisses de 
son affirmation ainsi que de toutes les conclusions qui en découleraient, et 
non pas celle qui s’arrête là où elle se trouve ».   

De son côté, un autre écrivain iranien se montre convaincu 
que « l’intellectuel cherche la vérité et son métier est de vivre dans et pour 
la vérité ». Jahânbaglou insiste particulièrement sur les deux re-
gistres : « dans la vérité et pour la vérité ». Lui reste à poser sa 
définition de la vérité. « J’entends par vérité un concept général, elle 
est comme un horizon, plus vous l’approchez, plus il vous fuit. Alors, ce 
n’est pas une vérité qu’on puisse saisir. Cette vérité est une expérience que 
l’intellectuel acquiert durant sa vie ».   

Il n’est pas sans intérêt de signaler la définition de A.A. 
Dehkhodâ de l’intellectuel et de son rôle dans la société, qui 
diffère sensiblement de la précédente : « l’intellectuel est celui qui 
s’occupe des malheurs des autres, celui qui essaie de régler les problèmes  de 
ses amis, celui qui s’engage dans la vie de tous les jours ».

L’intellectuel iranien est le médiateur entre la tradition et la 
modernité et tente de « faire du neuf  avec de l’ancien ». Il est 
également le porteur du savoir occidental, celui-ci comportant 
avantages et inconvénients. « Conservateur ou révolutionnaire, l’in-
tellectuel iranien est dans son pays le connaisseur de l’Occident, le seul à 
en comprendre les implications : il parle d’abord de l’Occident». Il s’agit 
de la raison pour laquelle certains, tel A. Shari’ati, déplorent 
l’absence de penseurs, d’intellectuels et regrettent que ceux qui 
s’affirment Rowchanfekr soient plutôt des «assimilés». L’»assi-
milé» est moderne, mais pas civilisé. Les assimilés constitue-
raient des commissionnaires et ne traceraient qu’un chemin 
au service de la colonisation. Selon Ali Shari’ati, « l’intellectuel, 
en un mot, est celui qui est conscient de sa condition humaine ainsi que du 
temps et de l’espace historique et social où il se trouve » et sa principale 
vocation est de « donner cette conscience à la société ». Il semble ainsi 
que la véritable figure de l’intellectuel, déifiée chez Shari’ati, ne 
puisse se concevoir autrement que sous la forme du martyr de 
la vérité et de la foi. 

Pour certains autres, tel D. Shâyegân, « La critique est nécessai-
rement et finalement la caractéristique de l’intellectualisme. Un intellectuel 
n’a rien à faire d’autre que de la critique. Ainsi, la connaissance critique 
est une nécessité vitale. En effet, l’intellectuel est comme le curieux du 
quartier. Son rôle est de mettre en relief  les contradictions dans l’appareil 

étatique, dans le pouvoir politique, dans le pouvoir so-
cial, dans l’idée et le système intellectuels ». Cependant, 
il estime que : « l’intellectuel en tant que ”conscience 
malheureuse“ de la société, constituant un groupe à part 
ayant pour statut épistémologique la critique, n’a pas en-
core vu le jour dans nos pays ». 

Du point de vue de M. Adjoudâni, le 
«Rowchanfekr» en Iran ne correspond qu’à un 
concept diminué de ce que recouvre le mot « in-
tellectuel » en Occident. Selon cet auteur, un tel 
personnage ne peut aider l’Iran à sortir de sa si-
tuation, qu’il juge critique. Il apparaît convaincu 
que l’intellectuel n’a pas de définition substan-
tielle et qu’il s’agit davantage d’un phénomène 
historique.

Les intellectuels persans continuent à être 
l’avant-garde du changement dans leur pays, et 
ce depuis un siècle et demi. Dans les pays en 
transition, comme l’Iran, le rôle principal des 
intellectuels est de critiquer la société tradition-
nelle et de fournir les conditions du passage à la 
société moderne. Leur questionnement tourne 
autour du libéralisme, du nationalisme, du so-
cialisme, du sécularisme, du populisme et des 
assemblages complexes de ces idéologies. Les 
intellectuels iraniens oscillent en permanence 
entre des valeurs identitaires et les valeurs cen-
sées être universelles de la modernité occiden-
tale.

À partir de ces deux ordres de valeurs, on 
peut distinguer deux sortes d’intellectuels, à 
savoir les intellectuels européens occidentaux 
et les intellectuels orientaux. En fait, les intel-
lectuels «orientaux», tels les persans, s’ils sont 
également les héritiers de leurs hokamâ (savants), 
de leurs filsoufân (philosophes) et de leurs olamâ 
(ulémas), représentent le produit d’une rup-
ture brutale. Cette distinction est soulignée par 
G. Leclerc : « il existe une spécificité incontestable des 
intellectuels européens (occidentaux) par rapport aux 
intellectuels «orientaux». Leur naissance est le résultat 
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rationnelles et humanistes.
Selon A. Gheisari, Mirzâ Âqâ khân Kermâni 

(1854-1896), un activiste politique radical dans 
la période constitutionnelle, fut le premier à em-
ployer le terme de monavvar ol-fekr. Ainsi que le 
précise Âl Ahmad dans son ouvrage sur les in-
tellectuels iraniens : « C’est peut-être grâce à Mirzâ 
Âqâ khân Kermâni, aux responsables du journal 
« Sour Esrâfil » ainsi qu’aux écrits de Melkam Khân 
que le concept d’« intellectuel » apparaît sous la plume. 
Leur intérêt est plutôt porté aux précurseurs du XVIIIe 
siècle qui se désignent comme « illuminés » et appellent 
leur siècle « le siècle des Lumières ». Et je démontre ra-
pidement dans mon livre « Occidentalite » que c’est la 
première pierre qui a été posée de travers ». Cependant, 
pour Mohammad Taqi Bahâr, célèbre poète et 
chercheur littéraire iranien, l’utilisation du mot 
monavvar ol-fekr en littérature persane remonte au 
dernier quart du XIXe siècle. Le terme monavvar 
(éclairé) étant un terme arabique et la période de 
Rézâ Chah ayant vu se produire une épuration 
de la langue persane au détriment des termes 
étrangers, l’expression Monavvar ol-fekr se mua 
en Rowchanfekr, sous l’égide de l’Académie de la 
langue persane.

Selon certains écrivains iraniens, tel A. Shari’ti 
(1933-1977), le mot Rowchanfekr est une traduc-
tion inexacte du terme d’»intellectuel» puisque 
ce substantif  désigne celui qui, dans la division 
du travail social, effectue un travail intellectuel, 
par opposition à un travail manuel, tandis que le 
mot «Rowchanfekr» attribue un mode de pensée 
particulier et bien défini à une telle personne, le 
mot «Rowchanfekr» étant doté d’une connotation 
positive. J. Âl Ahmad (1923-1969) voyait dans le 
mot d’intellectuel dans sa dénomination persane 
une adaptation de l’intelligentsia, qui concerne 
« un groupe d’experts de formation européenne capable 
de prévoir des mouvements sociaux et qui se donne le rôle 
de dirigeant de toute action socio-politique ». Pour cet 
auteur, la «libre pensée» forme le plus important 

caractère de l’intellectualité. 
Certains écrivains iraniens se retrouvent plutôt dans la tra-

dition russe, à un tel point que leur pensée, à propos d’évé-
nements comme le Mouvement constitutionnel, se faisait au 
prisme de cette pensée russe, et « après la Révolution d’octobre c’est 
l’idée marxiste qui donne une nouvelle couleur à la représentation intellec-
tuelle russe, celle qui va affecter pendant cinquante ans la définition dans 
notre société de l’intellectuel ».       

Cependant, le rowchanfekr, l’intellectuel, était un phéno-
mène nouveau et « avant l’avènement de ce nouveau type de penseur, 
la société iranienne reconnaissait le hakim (sage et savant…), le filsouf 
(philosophe, souvent au sens néo-platonicien du terme), le âréf  (gnostique, 
mystique,…), le soufi (le mystique islamique stricto sensu), le faghih (celui 
qui maîtrise le fegh, le droit canon islamique) et, de manière générale, 
le allâméh, le « savant » en matière de science traditionnelle, celle léguée 
par les Grecs et réinterprétée par les penseurs islamiques tout au long de 
l’histoire de l’islam». 

A. Soroush estime que les vrais intellectuels comptent par-
mi eux les prophètes et les véritables mystiques. Tels des pères 
dévoués, ces intellectuels font abnégation d’eux-mêmes pour 
guider le peuple en l’informant des dangers imminents qui le 
menacent et en l’aidant à choisir les meilleures options dans sa 
vie privée et publique. Selon lui : « le passage de la tradition à 
la modernité est l’affaire de tout intellectuel ». Il insiste égale-
ment sur la «production» et l’»innovation» comme des critères 
requis pour être un véritable intellectuel. D’autre part, il ajoute 
que la critique forme l’élément essentiel de l’intellectualité, à 
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tivité des intellectuels. En tant que groupe 
précurseur, les intellectuels jouent un rôle 
considérable dans les transformations de 
la société. La Révolution française de 1789 
fournit un exemple dont l’idée bouleverse le 
monde et entraîne la destruction de l’ancien 
monde, qui cède place au moderne. Le rôle 
important des intellectuels dans la conduite 
de la Révolution constitue l’une des caracté-
ristiques de celle-ci, dont s’inspireront plus 
tard les autres mouvements modernistes. 

L. Bodin se place dans une perspective 
historique et sociologique le menant à soute-
nir que l’intellectuel ne peut être défini vala-
blement que dans une société et en fonction 
d’une culture. Il estime que l’« intellectuel est 
une construction, rien de plus, rien de moins. En 
termes collectifs, cette construction s’inscrit dans une 
histoire sociale et culturelle ; en termes individuels, elle est aussi tributaire 
du regard que chacun porte sur soi, par lui-même ou à travers le regard 
des autres….On comprendra que, dans ces conditions, la question des 
intellectuels n’en finisse pas de se poser ».    

Bien qu’« en réalité la mémoire de l’intellectuel cultive une nostalgie 
pour une hypothétique période où le philosophe fut roi », en général, 
l’esprit et la pensée occupent rarement la place du pouvoir 
politique et les intellectuels, en tant que «cerveau» de la société, 
se confrontent souvent au pouvoir politique. Il existe presque 
toujours chez les intellectuels une «tension» avec les pouvoirs 
institutionnels. Le pouvoir ne peut, à long terme, servir la libre 
pensée et, réciproquement, lorsque l’esprit et la pensée suivent 
le pouvoir politique, ils perdent leur sens, ainsi que le soulignait 
L. Bodin : « il y aurait une sorte d’incompatibilité entre la vocation de 
l’intellectuel, son souci de la vérité et le métier politique ». L’histoire 
intellectuelle apparaît hybride et complexe. Elle relève aussi de 
l’histoire politique, et s’entremêle avec elle. 

Qu’est qu’un intellectuel en Iran ?
Toute société a ses professionnels de la pensée, de la 

culture, de l’écriture, qui ont pour fonction de produire et de 
transmettre dans l’espace et le temps les discours garants de 
l’identité de la communauté, les valeurs centrales de la socié-

té. Comme d’autres, la société iranienne a eu ses 
scribes et ses savants. Toutefois, les intellectuels 
tels que nous les connaissons aujourd’hui en Iran 
sont nés à l’occasion de la première confronta-
tion avec la modernité européenne. La naissance 
des intellectuels iraniens est liée à la Moderni-
té et aux institutions de la civilisation moderne. 
L’intellectuel persan forme le résultat d’un bou-
leversement unique qui produisit ses premiers 
effets à l’époque du constitutionnalisme. L’intel-
lectualité moderne iranienne fut également une 
conséquence de la nouvelle éducation en Iran.     

A la fin du XIXe siècle, les intellectuels per-
sans se sont donnés le nom de «Rowchanfekr» 
(celui qui a la pensée éclairée) par opposition au 
persan «Târik andich» (celui qui a la pensée obs-
curantiste). Le terme «Rowchanfekr» s’avère litté-
ralement une adaptation d’un terme arabo-per-
san de même sens, «monavvar ol-fekr», utilisé 
jusque vers 1920, par référence aux philosophes 
des Lumières et aux libres penseurs issus du 
contexte européen, qui manifestent également 
un refus de l’obscurantisme au nom de valeurs 
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Le terme intellectuel est également employé 
en un sens plus large pour indiquer tous ceux qui 
participent à la production, à la confirmation ou à 
la diffusion de valeurs, de cultures et de connais-
sances, notamment lorsque ces connaissances 
comportent des conséquences axiologiques ou 
philosophiques. Il apparaît que les définitions du 
mot intellectuel oscillent en permanence entre 
une approche substantialiste et une approche 
nominaliste. La première tend à assimiler les in-
tellectuels à un groupe social comme les autres, 
la seconde les envisage comme les représentants 
d’un simple courant de luttes idéologiques et 
politiques. Une définition unique semble diffi-
cile à donner. Ainsi, E. Saïd insiste sur l’engage-
ment des intellectuels dans la société et, pour J.P 
Sartre, « l’intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui 
ne le regarde pas et qui prétend contester l’ensemble des 
vérités reçues et des conduites qui s’en inspirent au nom 
d’une conception globale de l’homme et de la société ». Par 
exemple, un écrivain comme M. Szezepanski re-
censa et examina une soixantaine de définitions 
différentes à l’intellectuel.

En Europe après l’affaire Dreyfus, les intel-
lectuels modernes se sont considérés comme 
faisant partie de la «gauche». Dans l’»Opium des 
intellectuels», R. Aron estime que l’une des carac-
téristique principale de l’intellectualité est d’af-
firmer les idéaux d’égalité, de liberté et de raison 
face à la religion, à l’autorité et à la famille. L’»in-
tellectuel» compare l’état effectif  à un état qu’il 
a imaginé selon ses principes spéculatifs. C’est 
de la comparaison entre ces deux états que naît 
la critique.  

Il convient de rappeler qu’à la base de l’avè-
nement des intellectuels se trouve l’enseigne-
ment moderne, c’est-à-dire un enseignement 
différent de l’enseignement religieux, non seu-
lement dans son contenu, mais également dans 
ses objectifs et dans le rapport qu’il instaure 
entre l’individu et le savoir. Fondamentalement, 

l’Université se situe au cœur du dispositif  constitutif  des in-
tellectuels, dans la désignation contemporaine du terme, et se 
place comme le lieu d’exercice de l’intellect. Autrement dit, la 
naissance des intellectuels est liée à celle de l’Université, insti-
tution «laïque» aboutissant à la normalisation de la culture, à 
la formation de véritables corps d’intellectuels au sein d’une 
société et à l’apparition de nouveaux types d’hommes. 

En ce sens, L. Bodin relève que « l’université est le point de 
rassemblement du plus grand nombre d’intellectuels professionnels ; elle est 
aussi le lieu habituel pour la formation des individus destinés à devenir des 
intellectuels… Néanmoins, il n’y a pas adéquation identitaire totale entre 
l’université et les intellectuels ». Bien qu’il s’avère plus ou moins dif-
ficile de localiser les intellectuels dans la structure sociale, un 
premier critère apparaît peu contestable : comme le souligne 
R. Boudon, « un minimum de compétence cognitive est requis de tout 
intellectuel. C’est dans la masse des scolarisés et des diplômés que l’on peut 
d’abord chercher les intellectuels ».

L’intellectuel moderne constitue une figure récente, celle-ci 
résultant d’une mutation exceptionnelle apparue en Europe 
à partir de la Renaissance et ayant produit tous ses effets à 
l’époque des Lumières. « La naissance des intellectuels est corrélée 
avec la culture sur le continent européen. Les intellectuels sont liés à la 
Modernité, c’est-à-dire au sécularisme, au pluralisme religieux, à la nais-
sance des libertés au XVIIIe siècle, par la Révolution française, sous 
l’expression « droits de l’homme » ».  

Pour certains, il existe une différence de sens entre l’»intelli-
gentsia», terme employé au milieu du XIXe siècle en Russie, et 
celui d’»intellectuel» usité dans certaines sociétés et en sciences 
sociales. Pour Hofstadter, l’intelligence et l’intellect s’opposent 
comme l’esprit pratique et l’esprit critique, comme l’applica-
tion des idées existantes et la création d’idées nouvelles. Lipset 
et Basu (1976) affirment « l’opposition entre l’intelligence, plutôt aux 
experts et aux spécialistes, qui cherche à rendre possible la maîtrise des 
hommes sur le monde, et l’intellect, plutôt propre aux intellectuels, qui vise 
à mettre les hommes en harmonie avec le monde, et le monde en harmonie 
avec l’esprit ».

À l’époque de la Renaissance, du rationalisme et des Lu-
mières, la société intellectuelle se développe en Europe. La 
séparation croissante des tendances religieuses de celles du 
temporel, le mouvement séculariste prenant l’ascendant dans 
les domaines politiques et sociaux, résulte largement de l’ac-
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L’emploi du mot “intellectuel” est relativement récent en 
France mais, dans d’autres langues – l’anglais notamment – le 
terme équivalent est utilisé comme substantif  depuis long-
temps. Pour la plupart des historiens, il est employé d’une ma-
nière usuelle à partir de l’affaire Dreyfus, et a été tiré d’un titre 
trouvé par Clemenceau, alors directeur de L’Aurore, qui publia 
le 14 janvier 1898 un “Manifeste des intellectuels”. Anatole 
France, Émile Zola, Marcel Proust, Léon Blum, Gabriel Mo-
nod, Fernand Gregh, figuraient parmi les signataires de cette 
pétition relative au procès de Dreyfus. Comme l’écrit C. Charle, 
l’intellectuel français se constitua, avec l’affaire Dreyfus, en 
“catégorie politique” dont la fonction critique se trouva va-
lorisée dans l’histoire culturelle et politique de la France. On 
peut citer à cet égard le lecture critique de D. Damamme,  Sur 
les intellectuels en Europe : « Ch. Charle ne s’intéresse pas seulement à 
l’apparition de la catégorie substantivée « intellectuel » mais plus large-
ment à l’émergence d’un modèle d’action ou d’un rôle associant savoir, 
défense de la liberté et de l’autonomie ». Selon D. Damamme « trois 
points ressortent de la description du champ intellectuel du dernier XIXe 
siècle : la croissance des professions intellectuelles, due à l’essor rapide des 

carrières littéraires et à la progression du nombre des 
enseignants, en liaison avec l’institutionnalisation de la 
République des universitaires, ensuite la crise du champ 
littéraire, et les effets qui l’accompagnent : concurrence, 
différenciation, exclusion, reconversion, dépréciation, 
désillusion… et, parallèlement, l’apparition d’identités 
nouvelles […] Pourtant, cette construction ne se serait 
pas solidifiée sans la cristallisation de l’affaire Dreyfus. 
Autrement dit, sans l’engagement des universitaires ».

Il y a toujours eu des gens plus brillants, 
plus sages, plus savants ou plus instruits que les 
autres. Au Moyen-Âge, on les appelait «clercs» 
et, à l’époque des Lumières, «philosophes». Ain-
si, la réflexion commence bien avant le XIXe 

siècle, comme le soutient par exemple J. Benda. 
L’intellectuel ne représente que la nouvelle dé-
signation d’une catégorie sociale préexistante, 
appelée sophistes à l’époque de Socrate, puis 
clercs, moralistes, humanistes au XVIe siècle et 
philosophes au XVIIIe  siècle.
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« Les vacances bucoliques prenaient soudainement 
fin car, entre-temps, le monde avait changé, l’histoire 
avait progressé, notre écologie familière s’était écroulée et 
nous, nous étions jetés dans un no man’s land : ni la terre 
des ancêtres, ni celle des nouveaux maîtres. Les absents 
ont toujours tort ! Eh bien, oui ! Nous avions tort car 
nous avions manqué le rendez-vous de l’histoire ».                   

Dâryoush Shâyegân

Qu’est-ce qu’un intellectuel ? L’intellectuel 
est-il un mélancolique ? Est-il quelqu’un souf-
frant du monde et tentant d’exprimer cette 
souffrance, comme le pense W. Lepennies, qui 
considère qu’un « intellectuel est chroniquement insa-
tisfait, et il souffre de l’état du monde. La plainte est son 
métier » ?

Historiquement, les intellectuels se situent 
dans la continuité des philosophies sceptiques mettant en doute les croyances traditionnelles. Selon J. Benda, « les 
intellectuels sont une petite bande de philosophes-rois surdoués et moralement talentueux qui constitue la conscience de l’humanité ».      

Une introduction à la notion d’intellectuel
Jamal KAMYABI

I. Doctorat en Science politique, Université Paris-Dauphine
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