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 ۲۹/۰۹/۲۰1۹               سیدهاشم سدید
 

 مقایسه طالب و حکمتیار با اشرف غنی در روشنی مقوله روشنفکری
 

در باب کیستی و چیستی روشنفکر و روشنفکری در سطح کشور و گستره جهان نظریات گوناگونی ابراز شده است. 
رد، می گ چون پرداختن به هر نظر، گذشته از این که وقت گیر است، در برخی از موارد سبب اغتشاش فکری نیز

تصمیم بر آن رفت که از میان تمام مباحث و نظریات، چند نکته مهم و اساسی را در این خصوص انتخاب و خدمت 
دوستانی که هنوزهم با مفهوم و تعریف این مقوله و تعیین جایگاه مناسب اشخاص در جدول شاخص تنوع و میزان 

 روشنفکری مشکل دارند، بیان کنیم:
 و تعریف مؤجز و مختصر دارای سه خصلت است: روشنفکر در یک بیان 

 

یک( دارای دید و معرفت معطوف به انسان است؛ که به خاطر انسان بودنش دارای ارزش و حقوقی است که باید از 
 سوی مردم و حکومت به رسمیت شناخته شود و احترام گردد؛ 

 

و ذهنی، دارای معرفت، یا دید امروزی  دو( خالف سنت و دیدگاه های کهنه و تاریخ زده و باور های بیشتر موهوم
 و متکی به علم و تجربه است؛ 

 

سه( عالوه بر داشتن دید و معرفت امروزی، دید و معرفت فرازمانی نیز دارد؛ یعنی در روشنی آن چه امروز اتفاق 
عوارض و حوادث افتاده و اتفاق میفتد و آن چه در گذشته های دور و نزدیک رخ داده است، هم علل بروز اتفاق ها، 

پدید آمده را تشخیص و بیان می کند و هم به عنوان کسی که توان فکری باال دارد ــ و به همین دلیل تولید اندیشه می 
کند )مشخصه اصلی و اساسی روشنفکر( ــ طرح یا تئوری های ثمربخش، علمی، عملی و مطابق با نیاز های بشری 

 اقتصادی به مردم و حکومت پیشنهاد می نماید.  برای عبور از مشکالت اجتماعی ـ سیاسی ـ
 

با این تعریف، روشنفکری نیز چیزی نیست، مگر انسان و بهروزی و سالمت وی را در مرکزیت اندیشه قرار دادن، 
اصل و اساس اندیشه و معرفت امروزی و معرفتی ورای زمان موجود را که بر اساس آن تئوری های جدید برای 

انی ها و نارسائی ها و معضالت جامعه ارائه می شود، ارج گذاردن. تئوری هائی که یک جامعه رفع و تقلیل نابسام
پیروی از راهکار های آن  داده وابسته به قواعد کند که با می تواند با عملی ساختن آن ها زندگی خود را طوری نظم

 و در آخرین حد ممکن را بنماید. تئوری ها بتواند در راستای بهتر زیستن انسان به طورعموم استفاده بهین
عالوه بر سه خصلت باال، روشنفکر کسی است که گذشته از داشتن تعلق خاطر به اجرای عدالت میان احاد و افراد 
یک جامعه، عالقمند برابری و مساوات بوده و بیشتر از همه حامی و پذیرای تحول در ذهن و افکار جامعه می باشد؛ 

یشه است که راه را برای استفاده از علم و فلسفه و هنر و ادبیات، و در نهایت راه را برای چه تحول در افکار و اند
زیستن بهتر برای انسان باز می کند. علم و فلسفه و ادبیات و هنری که در اثر فکر و کار و تالش و استعداد انسان 

حمیل" قرار می دهد، عرض وجود هائی که "عقل" و "خرد" خویش را پایه ای برای حرکتی بدون "خشونت" و "ت
 می کند. 

روشنفکر همواره کوشش می کند تا، و تنها ، البته با قبول اصل عقالنیت و دانش و تجربه و نیاز های انسانی و 
تقاضای عصر، در راستای سازندگی و سعادت انسان سعی و کار کند. تحول در ذهن و آگاه ساختن )بعد از تولید و 

ـ عوام( توده ها از مسائل فرهنگی انتقال به توزیع کن ندگان اندیشه غرض رساندن اندیشه های جدید به مصرف کنندگان 
و حق انتخاب و سائر ارزش های مادی ـ معنوی ـ روانی از  ت و حقوق و قانون، مدنیت و آزادیو اجتماعی، سیاس

 ی شود. نظر روشنفکر و روشنفکری مهم تر از هر تحول دیگری در یک جامعه پنداشته م
روشنفکر، این نوعی از تحول را )آگاهی و شناخت دقیق اعتقادات گذشته دینی و غیردینی، آشنائی با علم و فلسفه، 
دست یافتن به تجارب گره کشا و آبادگر انسانی که مبتنی بر حقایق و مشهودات طبیعی باشد( اساس و بن مایه همه 

 تحول ها می داند.
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خصوصیت دیگر روشنفکر، خالف یک انسان مقلد و سنت گرا، این است که روشنفکر حتا موقعی که در کرانه های 
یک امر یقینی هم قرار داشته باشد، از موضع یقین حرف نمی زند، زیرا یقین پایان تداوم و استمرار هر گونه تفکر 

ییر و تحول و توسعه افزون تر در عرصه علم و و کار و تالش برای دست یافتن به شناخت غائی و در نهایت، تغ
فلسفه و فرهنگ خالق و سازندگی است. با پایان اندیشیدن، با توجه به روابط علت و معلول، تحول و تکامل و تغییر 
و توسعه نیز در درون و بیرون ذهن و در کنه امیال انسان ها می خشکد و به پایان می رسد ـ آغاز سکون، کهنه 

 همین جا شروع شده و شروع می شود!یک جا ماندن، همه وقت از  پرستی و در
تنها موضعی که روشنفکر در آن از یقین سخن می زند، همانا یقین به تغییر و تحول و تکامل و کارآئی عقل و 

ا که رکارساز بودن نیروی انسانی و اتکا و احترام انسان به خود، یعنی به انسان است. سائر یقین ها را، هر یقینی 
در نظر بگیریم، روشنفکر در معرض از هم پاشیدگی و از بین رفتن می داند ـ امری که با تجربه تاریخی ـ عملی 

 در حال حاضر برای بشر به یقین تبدیل شده است!
حال، با ذکری در واقع پنج یا شش تعریف از روشن فکر، روشن فکری را می توان، برخالف تفکرات مرسومی که 

ـ غیرعلمی سنت گرایان قرار دارد، فلسفه ای دانست که مبتنی بر علوم و تجربیات امروزی، بر مبنای ب اور های ذهنی 
دید و معرفت زمان های نیامده ـ ولی آمدنی، و استوار بر پایه تحول و تغییر در جهت خوشی و سعادت و رفاه و 

ن و مذهب می باشد؛ که از راه انتقال غیر دفعی برابری همه انسان ها، فارغ از اندیشه، رنگ، زبان، نژاد، قوم، دی
 به توده های مردم به دست می آید.

 انتقال غیر دفعی، یا مرحله به مرحله و تدریجی، به چه معناست؟
روشنفکران را می توان به دو دسته تقسیم نمود: یکی آنانی که مبتکرند و تولید فکر و اندیشه می کنند و دیکر آنانی 

مرحله اول: تولید فکر بکر و تازه است. مرحله دوم توزیع این فکر بکر و ع اندیشه اشتغال دارند. که به کار توزی
تازه است به گروه دیگر روشنفکر، یعنی به استادان و معلمان و مربیان و مسئوالن تعلیم و تربیت و مسئوالن رسانه 

یرش اندیشه های نو کوشا در انتقال و توزیع اندیشه های ها و... گروه دوم قاعدتاً خود تولید اندیشه نمی کنند، اما با پذ
کسب کرده به توده ها هستند. توده هائی که بنوبه خود و به میزان رشد آگاهی خویش بازهم به توزیع یا انتقال آنچه 

 آموخته یا شنیده اند به دیگران می پردازند.
یسه با یک فرد یا افراد سنتی، همواره و بیشتر به روشنفکر، صرف نظر از اینکه به کدام دسته تعلق دارد، در مقا

عقل و خرد و تجربه های انسانی ارج می گذارند و با همین اعتقاد می کوشد در جامعه در هر موقفی که قرار دارد 
 به نحوی از انحاء مصدر خدمت گردد.

ای اشرف غنی ل می بینیم که آقتا اینجا بطور بسیار فشرده به چیستی و کیستی روشنفکری و روشنفکر پرداختیم؛ حا
را در مقایسه با طالب و حکمتیار و دوستم و عبدهللا و ربانی و سیاف و حقانی و مال ها و موالنا های مانند ایاز و 

 فضل الرحمن و امثالهم می توان در زمره روشنفکران به حساب آورد یا نه؟ 
م که اشرف غنی مردی است روشنفکر و چرا به طور مشخص اشرف غنی را؟ چون باری و در مبحثی نوشت

 دموکرات و تحصیل کرده و... و برای اینکه این نظر مورد انتقاد قرار گرفت.
آیا این نظر در باره اشرف غنی، با تعاریف متعددی که از روشنفکر شده و می شود، صحیح بود یا نه؛ و اگر صحیح 

 بود، چرا و به چه دلیلی؟
 

د تحصیل کرده است. تحصیل، با قید استثنا ها، خود یکی از شاخص های روشنفکری مر دلیل اول: آقای اشرف غنی
 است. 

 

دلیل دوم: سال ها به حیث استاد در مراکز تحصیلی ـ علمی عمالً به کار "توزیع فکر و اندیشه و دانش" اشتغال داشته 
ـ گفتیم که توزیع اندیشه و معرفت جدید، به وسیله هر انسانی که صورت بگی نفکری رد، یکی از شاخص های روشاست 

 می باشد. 
 

دلیل سوم: معتقد به این امر می باشند که دانش و فرهنگ مدرن عالوه بر اینکه ارزش هائی عالی هستند، نقش بسیار 
 سازنده ای در پیشرفت و توسعه جامعه و رفاه و سعادت مردم دارند. 

 

و لذایذ زندگی، آزادی های فردی ـ سیاسی ـ اجتماعی،  چهارم: معتقد به حق تمتع همه انسان ها از تمام سهولت ها
رواداری، دموکراسی، انتخابات و سائر ارزش های انسانی است. از صلح حمایت می کند. مخالف جنگ است. و به 

 آبادی و رفاه مردم و توسعه کشور متعهد می باشد. 
 

 ر دارد. کسی که به ایدئولوژی های توتالیتیر،پنجم: مردی است "فردگرا". کسی که به هویت رسمی و قانونی افراد باو
 خواه مذهبی و خواه غیرمذهبی، باور ندارد ـ هر چند خود مسلمان است! 
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ششم: به این امر باور راسخ دارد که سازماندهی قدرت باید از روی تعقل و خرد و با اشتراک آزادانه همه باشد، و 
دخواهانه چند تئوریسن یا متفکر و یا رهبر جزم گرا و نه از روی عجز و پذیرش الزامی تفکرات جزمی و خو

 خودخواه و تحمیل گر! 
داشتن چنین تفکراتی، ولو صاحب آن تولید کننده فکر و اندیشه نو نباشد، در ذات خو نوعی از روشنفکری است؛ 

یست، م ساالری نخالف تفکر سنتی که در غالب موارد نه تنها خواهان تغییر و پیشرفت و توسعه و فردگرائی و مرد
که در فکری حفظ معتقدات عتیق و قدیم، تحدید آزادی ها، زورگفتن، جنگ، تخریب و تکفیر و گردن زدن و سنگسار 

 و توحش نیز است.
سنت در اکثر موارد مانع پیشرفت و آسایش انسان است. حکمتیار، یکی از نمایندگان و مبلغین متعصب سنت، در 

احتمالی حکمتیار برای  ر او روزی در دوران ریاست جمهوریه می خواهد بداند اگمقابل سؤالی، به خانم نغمه ک
اجرای کنسرتی به استدیو ورزشی کابل برود، اجازه خواهد داشت یا خیر، به وضوح می گوید: کار شما در خانه 

. موسقی چیزی نشستن است و آشپزی و طفل آوردن و شوهر را راضی نگه داشتن. هنر در اعتقادات من جائی ندارد
 نیست که ارزش شنیدن را داشته باشد ـ من اصالً به موسیقی نه عالقه دارم و نه به موسیقی گوش می دهم.  

همینطور یکی از نمایندگان طالب عین همین مطلب را به زبان دیگری در پروگرام تلویزیونی "کاکتوس" و به بهانه 
: منع تلویزیون و نشرات تلویزیونی در واقع کاری به جائی بود و ای پخش سلایر های ترکی ابراز نموده می فرمایند

می باشد... یا آنجا که حکمتیار می گوید: "زن نمی تواند رئیس جمهور شود و اسالم امور جداگانه را به مرد و زن 
ق زیاد (. حال این امور مشخص چه ها هستند، الزم به تعم13۹8سنبله  3۰واگذار نموده است" )صفحه بی بی سی، 

برای فهم آن نیست؛ زیرا در این موارد زیاد گفته شده است و زیاد شنیده ایم! یا آنجا که در مورد نتایج انتخابات می 
اگر جلو تقلب در انتخابات گرفته نشود، من دوباره به سنگر جنگ برخواهم گشت" )فیسبوک آریانا نیوز،  گوید: "
اگر انتخابات به میل او نباشد، یا او بازنده شود )که می  (. یعنی۲5.۹.۲۰1۹دقیقه به وقت آلمان،  15.1۰ساعت 

شود، چون مردم به دلیل خشک مغزی و بی رحمی و قتل های بی شمار سیاسیی که او مرتکب شده است، و به دلیل 
و  شود جنگ های خونین کابل به آخرین حد از او متنفر هستند( دو باره دست به سالح می برد و به کوه ها باال می

جنگ را به راه می اندازد و باز هم شهر کابل را به راکت می بندد و با خاک یکسان می سازد و ده ها و صد ها 
هزار انسان بی گناه را بازهم می کشد و بی خانمان و آواره می سازد و نمی گذارد )همچون طالب( که کشور و مردم 

ر را حتا سفیر آلمان، کشوری که بیشتر در فکر کمک های نفسی در آرامی و صلح بکشند و... )این سخن حکمتیا
انسانی به افغانان و افغانستان است، تا مداخله در امور سیاسی و کار های انتخاباتی در این کشور، محکوم نموده 

 است!!( 
و  انینحال در روشنی حقایق باال و با در نظر گرفتن آنچه عقل و عقالنیت و پیروی از قانون اساسی و سائر قو

اصول دموکراتیک و نیاز های انسانی ـ زمانی حکم می کند، خواه در روشنی تعریف روشنفکر و روشنفکری و 
روشنگری و خواه با توجه به اعتقادات عامیانه و معمولی مردم شریف و صلحدوست این کشور، منباب یک مثال، 

ار های نیک و بد طالب و حکمتیار و همفکران شان اگر بخواهیم گرافی رسم کنیم که در آن میزان افکار و نیات و ک
را از یک طرف و میزان افکار و نیات و کار های نیک و بد آقای اشرف غنی را از طرف دیگر تثبیت کنیم، دوستان 
ما جایگاه این افراد را چگونه، در کجای این جدول و از روی کدام معیار ها تعین خواهند کرد و کدام یک از این ها 

ک ترین و مناسب ترین جایگاه را به مقوله روشنفکری و روشنفکر در این گراف به خود اختصاص خواهند نزدی
 داد؟ 

اشرف غنی ای که تالش می کند انسان هائی را که از قرن ها به خواب مرگ آسا فرو رفته است، از خواب بیدار 
و مکتب و پوهنتون و تعلیم و تحصیل امروزی  کند. جامعه را متحول و معمور بسازد. در فکر راه و جاده و خط ریل

و برق و آبادی و تنویر و ترویج علم و دانش و در فکر ساختن شفاخانه و تولید دارو و ارائه خدمات درمانی و رشد 
صنعت و انکشاف زراعت و تولید، رشد تجارت و اقتصاد، توسعه و پیشرفت، ایجاد فکر و اندیشه مؤثر و نو و امنیت 

ی بی عیب و اجرای عدالت و ترویج رقابت سالم در میان افغانان برای سرمایه گذاری و کار سالم و مفید، و اداره ا
متحجر و مرتجع ِو خشونت پرور، تداول آزادی و خودباوری  ت بیگانه ها، به خصوص بیگانه هایقطع مداخال

د، و احترام به هنر و هنرمند است، فکری و اتکا به نیروی بازوی خود و اشاعه معرفت و علوم و دانش های جدی
برخالف طالب و حکمتیار و همفکران شان که پابند تحجر و سنت و معتقد به ماندن در یک جا و یک برداشت 
جاویدانی از زندگی و انسان و جهان هستند و مخالف علم و هنر و ادبیات خالق و پیشرو و فلسفه و آزدی و ترقی و 

 توسعه می باشند؟
ای تعین موقعیت این ها در گراف پیشنهادی شاخص روشنفکری مورد توجه دوستان ما، که اشرف غنی چه امری بر

 را روشنفکر نمی دانند و بر نظر من خرده می گیرند، رل بازی می کند؛ و چرا؟
زی یامید دوستان ما سکوت نکنند و در این زمینه روشنی انداخته ما را که نه روشنفکر هستیم و نه از روشنفکری چ

 می دانیم، مورد عنایت قرار دهند!
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