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 11/10/0112هللا مایار                                                                                            احسان

 روشنفکر کیست و روشنفکری چیست؟

 

طور چشمگیر به کار برده شده و لغت دلپذیر روشنفکر « افغان جرمن آنالین» پورتال ملی در این اواخر در 
زادگی اثر خانم شکوه میر« روشن فکر در قرن بیست و یکم»دفاً مدتی قبل مقالی زیر عنوان بنظر می خورد. تصا

بیرون آنرا طور تلخیص  م ودکمپیوتر بیرون آور محفظه  از را از نظر گذشتانده بودم که امروز دوباره آنرا 
 .کرده بتوانمشریک  را در شناسایی و ماهیت روشنفکر و روشنفکریدوستان  تا  مودنویسی نم

های صاحب  خواهم با کمال احترام اذعان نمایم که بنده به شخصیت اشاره نمایم میآنکه باالی اصل مطلب  قبل از
های دانشمند و وارد در قضایای میهن ما محترم  صیتبنده در حلقه  شخ کمال و دانشمند افغان ما احترام دارم. 

 کاندید اکادیمیسین ا. سیستانی را می شناسم که در آن هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد.
تواند که این حق را در ید  ما باید از دل و جان بپذیریم که افغانستان وطن مشترک ما بوده و هیچ فردی نمی

 . کندامتناع را پذیرش وجود دیگران  و انحصار خود داشته باشد
در افغانستان تا اکنون آرامی و راحت  ها چپی نظامی بعد کودتای 1791از سال به تکرار و بیان نیست که حاجت 

از صلح و سلم احساس  ه ایسراغ داریم که در افغانستان شمه حق آشکار ملت افغان ربوده شده و کمتر روزی را
 شده بتواند.

رخ جناب سی دانشمند گرامی در « نقش خانواده  حضرات شوربازار...»ستانی در مقال اخیرش زیر عنوان و مو 
حزب در نظام روشنفکران دست چپی )» نام، استا اولسن می نگارد که: ه نویسنده بصفحه  اول از قول یک 

جانب حضرات  زا) بر ضد آن رژیم از طرف روحانیون پر نفوذ« جهاد»وکراتیک خلق( نیز فریاد اعتراض دیم
( صورت گرفت که به بازداشت و نابودی 1797جنوری 02ساله تگاو میاگلجان در روز جمعه  92مجددی و پیر 

 «.او در تگاو انجامید ۀلعه و اقامتگاه میاگل جان و دهکداکثریت اعضای خانواده مجددی و بمباران ق
 

ه  استا اولسن نویسنده تعلق نداشته بلکیا خانم  آقا ودر پاراگراف باال بایست گفته شود که مطالب داخل قوس به 
 این اضافات توسط جناب سیستانی در آن داخل شده است.

ا قبولی این باند اینکه جناب سیستانی کودتای کمونیستان وقت را در چوکات روشنفکران دست چپی پذیرفته  از
 که بعداً باالی سبب آن روشنی انداخته خواهد شد.  دید شان مشکل دارم

که بنده از منطقه و آنزمان معلومات دارم قبل از آغاز و اعالم جهاد توسط مخالفین نظام کابل در پشاور،  تاجایی
 سراسر کشور انتشار یافته است. آنجا  در ز نورستان آغاز گردیده و ازمردمی اخودجوش قیام 

د، نه بعد از ها کشته شده ان ستهمچنان خانواده  حضرات قلعه  جواد در آغاز بینانگزاری نظام بیخدایی کمونی
 .و آغاز مقاومتالن جهاد اع

 چنین گزارش یافته است: « قیام ملت افغان » در اثر پنج جلدی این کمینه زیر عنوان 
  
 :غرب آلمان Der Bund بوند 11-3-1797»

 :  ( مقدس گجن)  جهاد اعالن
 دجها و عمومي قیام به را افغانستان مردم شاورپ در انه،جداگ هاي تنظیم از یكي افغانستان، ملي محاذ: شاورپ

 .كرد دعوت كي تره نورمحمد شوروي طرفدار یمژر علیه
 دولتاردوی  كراعس از مخصوصاً  و افغان ملت از هردیدگ نشر شاورپ در مناسبت بدین که ه ایاعالمیه در

 اصلي هدف. شوند شریك عمالً  مقدس جهاد در و یوندندپب خود مسلمان هموطنان صف در تا آمده بعمل دعوت

 .ستآنهامنفور یمژر بردن بین از و ها كمونیست گنچ از كشور آزادي
 مشاهده وضاحته ب كمونیزم و الحاد برابر در مسلمان ملت قیام افغانستان سراسر در كه شده افزود دراعالمیه

 .«شود مي
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اساساً بایست بپذیریم که روحانیون افغانی و بیگانه چنانکه در سقوط نظام مترقی اعلیحضرت امان هللا خان غازی 
را پیموده است که تنها بالوسیله منوپولیشن دستگاه  های بعدی قوس نزولی خود سهم بارزی داشتند در طول سال

 ده است. دیگر احیاء گردی استخباراتی پاکستان در امور افغانستان، بار
حلقات و اشخاصی را روشنفکر می نامند که در واقعیت و حقیقت از روشنفکر  ،شود بعضی ها تا جائیکه دیده می

ضابطه های روشنفکر بودن و روشنفکری را تا سرحدی برای اینکه  بودن و روشنفکری بی نهایت فاصله دارند. 
 اییم به نوشته  مزبور: رجوع می نماز دید یک نویسنده  وارد ارزیابی کرده بتوانیم 

 خانم موصوف می نگارد:
و  شعراء(، همراه با سیصد تن از 1179بزرگ فرانسوی، در اواخر قرن نوزدهم )  ۀ، نویسندامیل زوال» ... 

ه نوشت. این جمهور فرانس رئیسخطاب به « من متهم می کنم» نامه ای را تحت عنوان  نویسندگان و فالسفه،
متهم به جنایت و مخالفت با حکم ناعادالنه در  نظامیصاحب منصب ، یک «دریفوس»نامه که در حمایت از

یا  Intellectualپدیده ای به نام  مورد او، نوشته شده بود، عالوه براین که جان این مرد را از مرگ نجات داد،

 جهان به عنوان عنوانی قابل احترام مطرح ساخت. ۀروشنفکر در فرهنگ اروپا و سپس در هم
زمان تا کنون، در فرهنگ های مختلف جهان تعریف های متعددی برای روشنفکر و مفهوم روشنفکری آن  از

م غربی. این تعریف ها با زو لیبرالی سیوکرامیم و چه با نگاه دزچه با نگاه چپ و مارکسی وجود داشته است؛
احد توافق داشته اند و آن و اقل بر یک اصل یی که در آن ها بوده، حدها و گاه حتی تضادها تفاوت ۀوجود هم

دارنده و معترض و حساس  روشنفکر انسانی است متجدد، نوگرا، امروزی، ضد ارزش های کهنه و باز» اینکه:
 «.در مقابل تبعیض ها و بی عدالتی ها

قبل، روشنفکر تنها به گروه کوچک و محدودی از نویسندگان، یا فالسفه و  ههد ا همین چندتو در گذشته، 
دلسوز انسان گفته می شد که به کار فکری مشغول بودند و جامعه از افکار و ایده های آنها، چه مستقیم  داناندیشمن

ساده به تا ریخ معاصر جهان به ما می گوید که در بیشتر حرکت های آزادی  ه  امستقیم، متا ثر می شد. نگ و چه غیر
ثر را برای تغییرمردمان انجامیده، این روشنفکران بوده  وضعیت که به بهتر شدن ایخواهانه   اند که حرکت مو 

 آغاز کرده اند. ...
ه است، ب هحقوق بشر رسید ۀدریافت و درک مفاد اعالمی اما اکنون که انسان منتشر در سراسر جهان به موهبت،

ه کنیم. زیرا تا این لحظه و نگا ارزش های این اعالمیه کاتچوید تمامی مفاهیم را از چشم و در باور من، با
ارائه شده در  یاکنون، هیچ قانون و دستورالعمل فراگیر و جهان شمولی نداشته ایم که، همچون راه حل های

اشد. ه بحقوق بشر، راه حل هایی برای نجات بشریت از جنگ، بی عدالتی، تبعیض، و ترس، و ... داشت ۀاعالمی
حیثیت و کرامت تمامی اعضای » ، با تکیه بر اهمیت«مردمان جهانترک تمام آرمان مش»این اعالمیه، به عنوان 

برای حفظ  این کرامت و حیثیت، سبب می « انسان های جهان ۀوجدان هم»ظف کردن و مو« بشری ۀخانواد
ن آ از هر جامعه ای را ازخاص بیرون آمده و بخش های وسیعی افراد  ۀشود که روشنفکری به مرور از محدود

از دانش های بشری به این روند  فراگیر ۀکه در دهه های اخیر حضور اینترنت و امکان استفاد خاصتاً خود کند؛ 
 کمک زیادی کرده است.

اقشار  ۀتواند از میان هم اکنون روشنفکر تنها در قشر نویسندگان و فالسفه و اندیشمندان حضور ندارد، بلکه می
که بوده در این مورد خاص آن جهانی حقوق بشر  ۀیگر، یکی از اثرات اعالمییک جامعه سر بردارد. از سوی د

فکر توانیم کسی را روشن جهانی بودن کشانده است. ما دیگر نمی ۀبومی بودن به گستر وکاتچروشنفکری  را از 
، یا ذهب استکردن، و یا به دار آویختن، چون سنتی مجاز در یک م پا زدن، یا سنگسار بدانیم که بگوید دست و

 حجابله اشکالی ندارد، و یا آزادی سا 7 ربا دخت جزو قوانین کشوری است، نباید کنار گذارده شود: یا ازدواج
ن اکثریت یک آ مذهب از خاص زنان غربی است و ربطی به زنان شرقی ندارد، و یا چون فالن دین و یا ،زنان

بیل این ق و تنبیه دارد، و از ءاز فرامین آن اطاعت کنند، و یا بی دین بودن کفر است و جزاجامعه است همه باید 
 ه به حقوق بشرکدر ارتباط با مسایلی « نسبیت فرهنگی»ع روشنفکر امروز، نمی تواند از ر واقنظرها... د

 مربوط اند دفاع کند.
و داشتن هر نوع تخصصی، یا  پوهنتونیا به خاطر تحصیالت باالی و یا اکنون دیگر نمی شود کسی را تنه

دن، یا خوان بو شخصی را صرفاً به دلیل آوازنویسنده و شاعر و فیلسوف بودن، روشنفکر خواند و یا نمی توان 
 ۀشترموزیک ساختن، یا بازی کردن در تئاتر و سینما روشنفکر نامید؛ چرا که بیشتر این افراد، حتی اگر در 

مار را بلدند؛ درست مثل نجار، مع خود از بهترین ها باشند، تنها صنعتگران یا متخصصینی می باشند که کار خود
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جهانی حقوق بشر  ۀاصلی روشنفکری هواخواه مفاد اعالمی ۀرا می داند. امروز سنج ودخار و یا آهنگری که ک
بودن مطرح « روشنفکر » های  آن مهارت ها و استعداد ها دیگر نامزد و به آن عمل کردن است و پس از بودن،

 می شوند.
ه ب مذهبی هم، که متعلق، و بر اساس تعریف امروزین یک روشنفکر، به نظر من، یک شخصیت در سوی دیگر

ن و همخواتفکری است که از قلب گذشته و سنت های بسته برآمده، می تواند با نواندیشی در مذهبی که دارد، 
ر قرا« روشنفکر مذهبی»یک  حقوق بشر، تالش برای اثبات و اجرای آن، در جایگاه   ۀکردن آن با مفاد اعالمی

امه ها و اگر که  گفتار، برنتواند یک روشنفکر سیاسی باشد  گیرد. به همین گونه یک شخصیت سیاسی نیز می
حقوق بشر و در جهت تغییر و تحوالتی که به نفع انسان این روزگار است تنظیم و  وکاترا در چ اعمال خود
 اجرا کند. 

م دارند، هالبته، الزم است به این نکته هم توجه شود که روشنفکران متعلق به رشته های مختلف تفاوت هایی با 
روشن است که یک نویسنده یا روزنامه نگار روشنفکر، یا یک  و اثراتی که بر جامعه می گذارند یکسان نیست. 

ن رسانه داشت نام آور، که در کار تولید اندیشه است به دلیل در اختیار سیاسی، یا فرهنگی و یا مذهبی روشنفکر
 معلم و یا کارگر روشنفکری است که در محدوده کاری یا یا متعلمبیش از یک هنرمند یا جامعه ها، اثرش بر 

زندگی خویش برای رسیدن به ارزش هایی که می شناسد تالش می کند. حال آنکه، بصورت طبیعی، در آن هنگام 
که جرقه ای برای تغییر در جامعه ای روشن می شود این دومی ها به مراتب کارسازتر از روشنفکران فکری 

 .ظهور می کنند
ن ترتیب، در زمانه های ما، تعریف روشنفکر با تعریف آن در دوران های مختلف تا ریخ، حتی قرن گذشته به ای

ریخ جهان فیلسوفان، اندیشمندان، مصلحان، و حتی رهبران سیاسی و أطول تنیز تفاوت زیادی کرده است. در 
وده اند، و بسیاری از قوانین به همت آن خود و یا قوم و امتی ب ۀمذهبی مختلفی داشته ایم که دلسوز مردمان جامع

دمان تغییر کرده، اما آنها هرگز در مقابل خود راهنمایی مشخص و برگرفته از تجربیات بشری رها به سود م
مردمان جهان  ۀمسایل مربوط به زندگی اجتماعی و، مهمتر از همه، متعلق به هم ۀنداشتند که در ارتباط با هم

 ...باشد.
ظف است تا ؤن گذشته را با خود حمل می کند، مخواست های روشنفکرا ۀامروز، عالوه بر اینکه همروشنفکر 

ش( الاشک ۀدر همز بدون ایستادن در مقابل تبعیض )امرو شنفکرکند. رو اضافهآن به مسایل مهم دیگری را نیز 
، و اگر ددیکتاتوری و بی عدالتی بایستمعنایی ندارد؛ روشنفکر امروز باید در برابر هر نوع  خشونت و جنگ و 

اقل باید که خط  جانش در خطر است، حد همچو مبارزه ایدگی می کند که برای در فضایی چون سرزمین ما زن
 ۀنندگوی و تا یید کمختلف مجیرکشی مشخصی با قدرتمندان آزادی کش و مردم ستیز داشته باشد، و به بهانه های 

 قدرت موجود نباشد.
هر بهانه ای که خوانیم، با  ، روشنفکر میمحوطهما، بیرون ازاین  ری را کهه، به باور من، کسان دیگو باالخر

 «. هستند سلیقه های شخصی ما و یا قهرمانان فکری ما ۀداشته باشیم، تنها زایید
  نمایم. آن حذر می کنم ارائه توضیحات و تبصره در مورد اضافه گوئی توجیه شده که بنده از فکر می

  به امید شناخت بهتر روشنفکر و روشنفکری و تفکیک شان از پسویدو های آن. 
 
 انپای
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