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  م٢٧/٠٢/٢٠٠٨              سيدهـاشم سديد
  
  

  »تتمۀ سخن در باره روشنفکری« 
  

مسلم است که شمارش روشنفکران در جامعه ما تا وقتی که تمام ويژگيها يا شاخصه های يک روشنفکرتبيين نشده 
 بحث اينک برای  تکميل  بخشی ازخصوصيت های يک روشنفکردربخش اول اين نوشته ذکرشد،. است، ممکن نيست

  .مشخصه های ديگر روشنفکر، به عنوان بازماندۀ از اين مبحث، تصريح ميگردد
ـ   ارزش های مانند آزادی، ديموکراسی، حقوق بشر، تفکيک قوا، انتخابات، اراده و آراء عامه، شـورا، برابری و 

د اين ارزش ها را نفی روشـنفکر نبايـ. ارزش های هستند در خور تحسين و ستايش...  عدالت، آزادی مطبوعات و 
  .يا به بهانه اينکه به آن ها عمل نميشود. کند؛ بويژه به بهانه اين که اين مفاهيم ساخته و پرداخته جهان سرمايداريست

اصالت يا درستی يک انديشۀ . اصالت يک پديده در قدم اول در وجود خود آن شيی است و درقدم دوم در ماهيت آن
عمل درست معرف درستی عامل عمل . ديشه نهفته است،  نه در عمل  يا در عامل عملدرست، يا نيک در خود آن ان

وعمل نادرست،اگرچه عامل عمل از انديشۀ واال و رفيعی سخن بزند، نادرستی عامل عمل را نشان ميدهد، نه .است
رتکب عمل شخصيکه در حرف تظاهر به داشتن انديشه درست و نيک ميکند،ولی همواره م. نادرستی انديشه را

نادرست و ناشايست ميشود، عملش به آن انديشه درست و نيکو و انسانی بر نميگيرد و آن انديشه را مخدوش نمی 
سازد،  بلکه به نادرستی  و ناباوری  خود اين شخص بر ميگردد که به آن انديشه باور درست ندارد و آنرا بمثابه 

اکثر کارگزاران و راه اندازان امور مردم و . ش قرار می دهدپوشش انديشه های پنهان، نادرست و سودجويانه خوي
سردمداران نظام فعلی را در افغانستان، به خصوص ربانی و سياف و قانونی و غير قانونی و چهار کاله هــای ديگر 
ـر را، در نظر بگيريد، يا در سطح جهان کشورهای غربی را که غالبآ از امکانات برابر صحبت ميشود، ازحقوق بش

بررسی کاستی ها در کشور ( ،  ولی چه در سطح کشورهای خود شان ...و حقوق برابر و دموکراسی و عدالت و 
های غربی به  نسبت مناسبت هـا در درون هر کشوراروپائی و مناسـبت ها در  درون جامعه امريکا صورت گرفتـه 

و چـه در سطح  جهان از اين حرف ها ... )  و است، نه،مثآل، وضيعت آلمان با وضيعت افغانستان يا بنگله ديش  
آنچه که بايد زيرسوال برود .در اينجا  اصالت و معقوليت و مقبوليت انديشه را نبايـد زيرسوال برد.  خبری  نيست

  .نادرستی وعدم اعتقاد عمل کننده به آن انديشه ها و ارزش ها ميباشد
ا رفورم هائيکه در چين بميان آمده است، و با تفکر چپ وداع همين اشتباه را چپی هائيکه بعد از سقوط  شوروی ي

اين ها صد ها عامل بيرونی و درونی و ضعف و خود محوری ها و خود خواهی و ده ها . نموده اند، می کنند
موضوع و مسئله وانگيزه را ناديده ميگيرند و همه شکست و ريخت ها را جفاکارانه بـه نام و به پای انديشه حساب 

  . نندميک
به عمل نادرست يک انسان يا گروهی از انسانها  که از انديشۀ واالی حرف ميزنند، ولی  به آن اعتقاد درست ندارند، 
. يا  نتوانستند آن را عملی کنند، حال به هر دليلی که  بود،  نبايد نفس و ماهيت، يا درستی ارزشها را منتفی دانست

حکومت . دموکراسی شيوه اداره يک کشور است.  و اعمال درجای خودارزشها بايد درجای خود ارزشگذاری شوند
  را داشته... مردم، آنجا که مردم حق تعيين حکومت و نوع نظام و

باشند و خوب و بد زندگی خود را خود  انتخاب و تعيين کنند،  فکر نميکنم حرفی برای  مخالفت در اين زمينه وجود 
با اين کار جلو خيلی از خود سری ها و . اشته باشند که در امور خود سهيم گردنداين حق را بايد مردم د.  داشته باشد

منتها کاری که بايد با مبرميت تام صورت گيرد اينست که .  گرفته ميشود...  حق تلفی ها و سوء استفاده ها و فساد و  
ت و آگاهی سياسی  ـ  اجتماعی مردم  بايد به بلوغي. خود شوند  حقوق و قدرتمردم، بهرشکلی که می شود، متوجه 

برسند که سرنوشت و اختيار امور شان را بدست هر خرده جالی ندهند که به نام دموکراسی ديکتاتوری ها را ايجاد  
آنچـه در کشورهای دموکراسی غربی قابل نقد است، درقدم اول ليبراليزم اقتصادی .  کنند و بر گرده مردم سوار شوند

ری که سبب تراکم سرمايه های عظيم بدست چند سرمايدار بزرگ شـده که در نتيجه تمام بخش لجام گسـيخته است؛ ام
اين نوع از آزادی  قابل . های زندگی جامعه را، حتی بخش هائيکه افکار جامعه را می سازند،  د ر اختيار گرفته اند

غت کافی و حيات فارغ از دغدغه و نقد است؛ زيرا دربرابر تآمين آزادی يک مشت سرمايدار، آزادی، حق کار، فرا
  و در قدم دوم سوء اسـتفاده از آراء. تشويش و اضطراب را ازميلون ها انسان سلب می کند

تطبيق دموکراسی به شکل درست آن در اين کشور ها، در اثر نابالغی مردم، آن شکلی که .  مردم و دموکراسی است
  : دو عامل استسبب اين کاستی. بايد صورت بگيرد، صورت نميگيرد
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يکی دولت که درخدمت سرمايدار قراردارد و غالبآ خود نيـز جز از حلقه سرمايدار هاست، و دو ديگر، پسيو بودن   
  !خود مردم) بيحالی، عدم تحرک يا غفلت( 

حال اگرقرار باشد که کاری ديگری کنيم يا نظام ديگری داشـته باشـيم، نفی دمکراسی يا سلب حق مسلم مردم در 
بايد به شيوه دموکراتيک به آرا مردم مراجعه . نتخاب حکومت يا شيوه اداره امور شان کار پسنديده و انسانی نيستا

نمود و اگر مردم در آن حد از بلوغ رسـيده باشند، به تغيير نظام سياسی ـ اقتصادی جامعه، در آنصورت، بايد اقدام 
رداشته باشد، بويژه درکشورما، ولی چه بايد کرد؟ معقوليت و شايد رسيدن تا آن حدی ازبلوغ خيلی وقت بکا. نمود

دموکراسی بايد موجود باشد، آزادی بايد . پختگی انسان در آن است که به هرکار درفرصت مناسـب آن پرداخته شود
ود آن چه را وجود داشته باشد، به آراء مردم بايد ارج گذاشـته شود و زمينه انتخاب بايد مهيا شود تا مردم با آگاهی، خ

تصميم يک مشت انسان، چه متشرع وچه غيرمتشرع، . که می خواهند، انتخاب کنند و آنچه راکه نميخواهند رد نمايند
کارروشنفکر توليد فکرو دادن آگاهی بمردم است، نه تحميل . چه چپ و چه راست، بنام قيم مردم، حرف بجای نيست

يد هم خود قدر اين ارزشهای اخالقی  را که عام اند، و نه مختص به روشـنفکر با. اعتقادات خود به هر وسيله ممکن
يک قوم و ملت و کشور، بداند و هم بايد مردم را با آنها آشنا بسازد، هم خود آنها را احترام و رعايت نمايد و هم 

. روشنفکرانه نيستسلب آزادی انسان ها به هر عنوان که باشد کار . ديگران را به رعايت و احترام آن ها تشويق کند
درماده دوم حقوق بشر، بطورمثال، آمده است که هر کس ميتواند از کليه آزادی ها که در اعالميه حاضر به آن 
تصريح شده است، بی هيچ گونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد  و رنگ و جنس و زبان و دين و يا هر عقيدۀ 

. ی،  و از نظر توانگری يا نسب يا هروضع ديگر بهره مند گرددديگر، و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماع
روشنفکر که خود از اين مسائل حرف ميزند و از آن ها پشتبانی می کند، چگونه با اين سند انسانی مخالفت ميکند؟ 
ا آزادی وجدان، آزادی دين، امنيت و آزادی شخص،  احترام شخصيت حقوقی افراد،  حقوق مساوی زن ومرد و ده ه

موضوع  و مسـئله شريفانه و انسانی ديگر؛ کجای اينها با فکرروشن روشنفکر در تناقض قرار دارد؟ با توجه به همه 
اين مباحث نظر اين است که يک روشنفکر نبايد با اين ارزش ها به نام اين که ارزش های ابداع شده جوامع 

ه اين ارزش ها ايجاد يک جامعه سالم و مرفه را بدنبال رعايت و احترام ب. سرمايداری ياغربی هستند، مخالفت نمايد
اين اعتقاد که درجامعۀ سوسياليستی نميتوان، يا به مشـکل ميتوان اين ارزش ها را بکار گرفت، درست . خواهد داشت

ی، ساختن جامعۀ سوسياليستی با قبول و احترام همين ارزش ها،  با احترام به همه ارزش های انسانی و اخالق. نيست
  .از امکان بعيد نيست

حرف من اين است که واژه ها تعريف و کاربرد خود .  ـ   مسئله ديگر موضوع روشنفکری و ارتباط آن با دين است
و برخی از واژه ها ترکيب ناپذيراند، زيرا مفاهيم يا معانی آن ها وقتی که ترکيب می شوند يک چيزی را . را دارند

البته روشنفکر در اين جا مقايسه  فکر ها (  را توجيه کنيم متباين بالذات باقی می مانندبوجود مييآورند که هرقدر آنها
نيست که يکی  تاريک  و ديگری روشن و ديگری  روشنتر است، و در آن صورت و با مقايسه ديندار سنتی و ديندار 

رمعنی روشنفکر دررديف  سوم  در غير سنتی ديندار غير سنتی را نسبت به ديندار سنتی روشنفکر بناميم، بلکه منظو
روشنفکری و دين، درمعنی روشنفکر که منظور من است، ). تعاريف  سه گانه آن در بخش اول اين  نوشته  است

  .درماهيـت خود دو موضوع متناقض هستند
 زيرسوال روشنفکری از نظر من معنا  يا محصول عمل  يا فعاليت ذهنی است که هر پديدۀ را که مطابق با عقل نباشد

دين با اعتقاد سر و . ميبرد، چه اين پديده سياسی باشد، چه اقتصادی، چه به اصطالح علمی يا حرفی در دين باشد
درتورات ميخوانيم که شبی روزی که قرار بود اسرائيلی ها از مصر فرار کنند خداوند . کاردارد و روشنفکری باعقل

 به زنان اسرائيلی بگويد که به خانه همسايه های شان رفته و از آن ها زيورات شان به  حضرت موسی هدايت داد  تا 
قبول چنين مسئله ای .   را به عاريه بگيرند؛ و شب وقتی به قصد فرار از مصر خارج می شوند آن ها را با خود ببرند

ز هرعمل مغلوط است، ازنظرعقل که خداوند گويا  مردم را به تقلب و فريب و دزدی تشويق ميکند، خدای که منزه ا
يا  وقتی که خداوند تصميم به کشتن تمام  اطفال .  شگفت به نظر ميرسد، ولی با اعتقاد نمی شود آن را زيرسوال برد

اول باری مصريها ميگيرد، و برای  اين که اشتباهآ در اين گير و دار اطفال اسرائيلی کشته نشوند، امر ميکند  که 
باری اسرائيلی يک گوسفند قربانی کنند و خون آنرا به دروازه همان خانه ای که آن طفل در آن برای هر طفلی اول 

معنی آن اينست که . زندگی می کند بمالند تا آن طفل از گزند نجات پيدا کند، ششصد هزارگوسفند قربانی ميشود
هر فاميل فقط  يک طفل موجود بوده حال اگردر. ششصد هزار طفل اول باری اسرائيلی درميان اسرائيليها موجود بود

و يک پدر و يک مادر، مجموع اسرائيلی هائيکه بايد شـب هنگام مصر راترک کنند به ) حداقل آنرا می گيريم(باشد 
ودر ميان اين يک ميلون وهشتصد هزارانسان، گذشته ازششصد هزارطفل، . يک ميلون وهشتصد هزارانسان ميرسد
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، بيمار و عليلی که به مشکل می توانستند راه  بروند، خرو گاو و گوسفند و مرغ و هزارها مرد و زن ناتوان، پير
  :عقل ميگويد که. هم موجود بود... ديگ و کاسه و بقچه و کراچی و 

 ـ   برای خروج يک ميلون هشتصد هزار انسان، با گاو و اسپ و خر و مرغ و کراچی و انســان های بيمار و عليل ١
  .ارکودک از يک شهر يا يک کشور، ازيک مسير واحد، آيا يک شب کافی استو مسن، و صد ها هز

نداشتند؟ يا  از سرحدات اين کشور ...   ـ   مگر مصريها  برای حفاظت شهر گزمه و پولس و عسس و محافظ و ٢
مه داشته های  امکان ندارد که يک ميلون انسان با ه( محافظت نميشد؟  يا مردم شهر با سر و صدای که ايجاد شده بود 

، متوجه اين خروج يا  آن همه سر و صدا،  شور و غلغله و )شان ازشهرخارج شوند  و سر و صدای ايجاد نشود
  هلهله و هنگامه، آه و ناله، گريه و فغان و  فرار اسرائيلی ها نشدند؟

  شت ها در ـ   خداوند به موسی وعده می کند که وی را به سرزمين موعود ميرساند، ولی موسی در د٣
  و ده ها حرف. خدای عهد شکن را عقل قبول ندارد، ولی اعتقاد آن را ميپذيرد. حالت سرگردانی ميميرد

  .و سخن ديگر
روشنفکر سکوالر اين حرف ها را نقد ميکند، ولی روشـنفکر به اصطالح . اينجاست که عقل و اعتقاد درگير ميشوند

  .دينی از نقد آن تن ميزند
.  خرده گيری در رابطه با دين کار روشـنفکر دينی نيست." وشنفکروجدان خرده گير جامعه استر:" افالتون ميگفت

. روشنفکردينی از درون دين خارج نميشود و سوال يا سواالت خويش را خارج از حوزه يا محدوده دين مطرح نميکند
 است که روحانيت سنتی را مورد کاری که کردند يا می کنند اين... شريعتی و مجتهد شبستری و شيخ آصف محسنی و

اينـها فقط مرجعيت روحانيت سنتی را زير سوال بردند، چون می خواستند . نقد و سوال قرار ميدهند، نه اصل دين را
اينها از لحاظ دستورزبان . اين ها با مقايسه با روحانيت سنتی روشنترهستند. اين مرجعيت برمسند قدرت باقی نماند

دارای صفت تفضيلی نسبت به صفت مطلق بودند، اما با روشنفکری  که روروتی  فيلسوف  وتحليل صفت روشنفکر
  فقيد  امريکائی می گفت

  .، هيـچ نسبتی ندارند)روشنفکر چشمان بيگانه ای هستند که به دنبال حقيقت مرز بين دانش و عقيده را ترسيم ميکنند( 
 روشنفکر بودن روشنفکر نقش تعيين کننده ای بازی ـ   جنگ و صلح بحث ديگری است که  در  بررسی و تثبيت

  .ميکند
البته .بشر از ابتدائی ترين زمان حيات خويش، غالبآ،  جنگ را وسيلۀ برای حل مشکل خويش انتخاب نموده است

جنگ و اشغال  ده ها کشور توسط . جنگهای هم بوده است که بدون وجود کدام مشکل يااختالفات بميان آمده است
 و بعد ازصنعتی شدن اين کشورها با استفاده از نيروی دريائی قوی و افزار ١٧ی اروپائی از آغاز قرن کشور ها

جنگی پيشرفته که به مستعمره شدن ده ها کشور در آسيا و افريقا و امريکـا و آسترليا انجاميد، بدون وجود کدام 
اين جنگها فقط برای . فتند، بوقوع پيوستاختالف  ميان کشور های مهاجم و کشور هائی که مورد هجوم قرار گر

تدارک مواد خام، توليد و تجارت ويافتن بازار برای فروش توليدات انبوه ماشينی ازيک طرف و غارت داشته های 
به هر حال، جنگ  يکی ازبدترين و وحشی ترين پديده، و وسيلۀ است برای . کشـورهای مستعمره از جانب ديگر، بود

  روشنفکر هميشه ضد جنگ است و جنگ را تحت هر نام و عنوان و بهانه رد و محکوم می .رسيدن به يک مقصد
روشنفکر با هر عملی که به ويرانگری منتج شود، تلفات انسانی را در پی داشته باشد، تمدن ها را نابود بسازد، .  کند

ب ميراث های ارزشمنذ تاريخی انسان حاصـل کار و پيکار و تالش هزار ها سال انسان ها را از ميان ببرد و به تخري
بپردازد، نه تنها مخالف است، که با آن سخت در ستيزهم ميباشد؛ و جنگ را  چيزی غيراز نفرت بدبختی، 

جنگ از نظر يک روشنفکر چيزی . ويرانگری، تجاوز، اشک، آه، فقر، گرسنگی، آوارگی، غربت، و مرگ، نميداند
در برابر اين پديده منفی ومنفور و مذموم کالم . انسان يا انسانهای ديوانهنيست جز حاصل تراوش افکار بيمار يک 

واالی صلح قراردارد؛ زمزمۀ آهنگ مهر، عشق، آرامش، خوشبختی  گرمی، نوازش، در آغوش فشردن ها، گرفتن 
ح و صلح در نظرروشنفکر يکی ازمقدس ترين کلمات است ، زيرا دردوران صل.... دست ها و ياری رسانيدن ها و

دورازسايه جنگ است که معبــود انسان، يعنی انسان، درآرامش خاطر بکار و زندگی اش ميرسد و از زيبائيهای 
روشنفکر ازهرعمل و اقدامی که برای تحکيم صلح، برای احيا صلح وبرای پشتبانی . جهان و طبيعت لذت ميبرد

ولی برای رسيدن به اين مآمول . حمايت مينمايدازصلح صورت بگيرد، و از هرجنبشی که به اين نام مبارزه ميکند،
صلح واقعی به نظرمن زمانی درجهان بوجود خواهد آمد که آغوشها بروی هم . متعالی و خجسـته راه درازاست

صلح که عرب آغوشش را فقط  بروی عرب باز کنــد، هندی بروی هندی، افغان بروی . انسانها به نام انسان باز شوند
فقط آغوشش را بروی مسلمان بازکند و يهود بروی يهود ومسيحی بروی مسيحی و هندو بروی هندو افغان و مسلمان 

ـ   بحث ديگر،  بحث تحصيل و . چنين صلح، صلح نيست، بلکه جنگ است؛ جنگ بالقوه. ، صلح زيبندۀ  نيست...و
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در " نوام چامسکی "  قلی از گفته در اين رابطه به ن. مقام اجتماعی و دارا بودن يا دارا نبودن و شغل روشنفکر است
. اين مورد اکتفا می کنيم، زيرا اين گفته کوتاه، ولی پرمايه، رساتر و گويا تر از هزار سخن و تفسير ديگری است

روشنفکری حرفه ای است که  در آن شخص با بکار بردن  نيروی  خرد خويش  : "  نامبرده در اين خصوص ميگويد
برخی اين قدرت و توانائی الزم را دارند  که  . ـد که بشريت به آن ها نيازمند استموضوعاتی  را  پيش می کش

بتوانند  در  اذهان عمومی جايگاه خويش را بيابند، به صرف اين دليل نمی توان آنان را روشنفکر تر از مثآل راننده 
 مثال را انتخاب نموده ام تا خود را اميدوارم چنين تصور نشـود که من که حاال  تاکسی ميرانم اين(  تاکسی دانسـت 

که چه بسا در ذهن خويش، شخصآ به همان موضوعات با عمق فکری و دقت )  در زمره روشنفکران  قرار بدهم 
آنچه يک روشنفکر را روشنفکر می کند نه به تنهائی  روشنفکری اش، بلکه مناسبات قدرت . نظر بيشتری می انديشد

  ."  است
به نرخ روز نان .  ـنفکری عامگرائی و به نرخ روز نان خوردن و خالی کردن عقده ها نيستـ   و باالخره روشـ

و خالی کردن عقده هـا  يعنی زمانی که از قطار .  خوردن يعنی برای مصلحت های شخصی هر روز نغمۀ نو سرودن
نابکارانه و غير مردمی، قدرت بمانيم و از غصه در حال ترکيدن باشيم،  آن وقت شروع کنيم  به افشـای اعمال 

و عامگرائی يعنی ساده گرفتن مسائل و قبول راه حل های ساده انگرانه و پندار .  جنايات و جرائم همقطاران قديم
  . گونه،  يا رواج دادن عقايد عامه 

ا در با توجه به اين شاخصه ها م: دراخيرهمان سوالی را که قبآل طرح نموده بودم دوباره مطرح ميکنم و ميپرسم
  .جامعه خود چند تا روشنفکر خواهيم داشت؟ همينطور است؛ شايد به اندازه انگشتان دو دست و دو پای يک انسان

در نوشته اول بحث برسر شکستن تابو ها، مرزها و برخواستن در برابر  تقدس : يک تذکر ضروری برای رفع ابهام
  .گرائی بود، ولی اين نوشته در نقد تعصب های کور است
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