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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ جنوری ٠٧

  
  من کسانی را که تعصب دارند و مطلق گرا ھستند، 

  روشنفکر نمی دانم 
  

يه زير ذره بين گرفته و تعريف کرده است و يکی او را از يک زاو. پيرامون روشنفکر سخن زياد گفته شده است

  .  ديگری و با تعريف و نگرش متفاوت نسبت به او و ديگرانۀديگری از زاوي

در ھر ارزيابی و تعريفی بالترديد عناصری از صواب و ناصواب در ارتباط با روشنفکر و روشنفکری وجود دارد؛ 

ص تعصب می ورزد، يا مسأله و باور و ديدی را به مثابۀ اما از نظر من کسی را که نسبت به يک امر معين و مشخ

يگانه باور و ديد می خواند و به حقيقت کامل، مطلق و بی چون و چرا بودن آن ايمان قطعی دارد و سرسختانه اصرار 

 می فشارد، به ھيچ وجه نمی توان یمی ورزد، و بر حقانيت انديشه اش با خشک انديشی و افراط به سختی تمام پا

  .وشنفکر خواندر

که فرد مشخصی  ن اينوچند روز قبل يکی از ھموطنان ما در يکی از صفحات انترنتی با نيت خيرخواھانه و انسانی، بد

در ھارمونی به سر ببرند و کوشش ... را مخاطب قرار دھد، نوشته بود که اميدوارم روشنفکران ما به جای مشاجره و

ًسخنی واقعا نيکو و ). نقل به معنی(پردازند که به سود جامعه و مردم باشد ئلی ب اوضاع آشفته کنونی به مساکنند که در

ًخيرانديشانه که من شخصا برای نويسندۀ آن آرزوی سالمت و موفقيت و سعادت می کنم، منتھا به اجازۀ ايشان اين نکته 

ًکران به حساب می آورند، واقعا را اضافه می کنم که اول بايد ديد که آيا اشخاصی که وی آن ھا را در زمرۀ روشنف

  ؟!روشنفکر ھستند يا نه

روشن است که ھر انسان اکادميک يا تحصيکرده درھرحالتی، چون به دانشگاه رفته و تحصيل کرده و دارای مدرک و 

  . تخصصی است، نمی تواند دارای شأن روشنفکر باشد

انسان ھای اکادميک و تحصيکرده را به وضوح  در اگر تاريخ را با ديد انتقادی مرور کنيم، دست بسياری از ھمين 

  . پشت بسياری از جنايات خرد و بزرگ و مصايب و بدبختی ھای جامعۀ بشری در گذشته و حال مشاھده می کنيم

جنگ عمومی دوم را ھيتلر به راه انداخت، ولی اگر پرده ھائی را که بر روی حقيقت آغاز و علت آن جنگ کشيده شده 

 خواھيم ديد که دست ھائی که سناريوی اين درام خونين، غم انگيز و غيرانسانی را رقم زده است، دست است پس بزنيم،

  . ھائی کسانی بوده اند که دارای تحصيالت اکادميک و بسيار باالئی بوده اند
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تخمين می تواند ميزان دقيق انسانانی را که طی اين جنگ ويران کننده به قتل رسيدند، نمی شود بيان کرد؛ اما از روی 

قتل پنجاه تا ھشتاد ميليون انسان و ويرانی تمام اروپا، نصف آسيا، . آن را بالغ بر پنجاه تا ھشتاد ميليون انسان دانست

  آيا اين نشان از روشنفکری دارد؟ ... تعدای از کشورھای افريقائی و شرق ميانه و

 ھای متعارف و غير متعارف ديگر برای جنگ و نابودی ی و سالحئمی ـ بيولوژيک ـ کيمياوتوليد انواع سالح ھای ات

انسان ھا و تثبيت سلطه گری و استبداد و استعمار و جھانخواری و کاربرد زور برای رسيدن به خواسته ھای سيری 

را در نظر ...  رو کردن و هناپذير و اميال حيوانی، تروريست پروری،  دست اندازی ھا و جھان را به نابودی رو ب

آيا نشانه ای از روشنفکری در اين ھمه خودپرستی و خودپسندی و جنون که دست اکادميسن ھا در ظھور و . يدبگير

  بروز آن به خوبی مشاھده می شود، ديده می شود؟  

به طور نمونه به کشور خود .  اکادميسن ـ به معنی عام کلمه ـ تشکيل می دھنداءتمام سياست مداران جھان را بالاستثن

است، و قرار گفتۀ خيلی ھا دومين مغز متفکر دنيا می باشد ـ با کدام معيار و به " داکتر"م که رئيس جمھور آن می نگري

از نظر غرب و از نظر کسانی که پديدۀ روشنفکری را از ديدۀ غرب می بينند، اين . چه دليل ھنوز من بدان پی نبرده ام

ً ھم تقريبا ھمه داکتر ھستند؛ يعنی از روی تخصص و "اشرف غنی"رئيس اجرائيه و وزرای . شخص روشنفکر است

  ...يا بسياری از وکالی دو مجلس، نظاميان، والی ھا قضات و. تحصيلی که دارند، بايد ھمه روشنفکر باشند

 را نمی توان از نظر کسانی که روشنفکری را منوط به انسان دوستی و اخالق حميده می دانند  ھيچ کدام اين ھا

بند اخالق نيستند، به انسان و انسانيت احترام ندارند، ھمه تالش ھای شان بر محور ي، زيرا ھيچ کدام پايدروشنفکر نام

د، سياست را فعاليتی برای فرو نشاندن عطش خود خآسايش و رفاه خود و خويشان و دوستان و ھمرزمان شان می چر

که يکی ای بند قوم و منطقه و زبان و مذھب، به گونه  در اءاستثندون به مال و قدرت و شھرت می پندارند و ھر کدام، ب

  . انحطاط و تباھی کشانده اندۀکه کشور را به آستان را بر ديگری رجحان بدھند، می باشند؛ تا جائی

   چنين چيزی وجود ندارد؟ ً و روشنفکر اند؛ اما در عمل ابداار، صادق، ميھن پرستزبه گپ ھمه خدمت گ

چيزی که عيان است، حاجت به بيان "، از آنجا که "عبدهللا" و "احمدزی"خورد ھای دوگانۀ من نمی خواھم در رابطۀ بر

 و تا فرق در د افرادی که در سطوح پائين حاکميت قرار دارنۀھمين گونه در بار. ، کالمی بر زبان بياورم"نيست

  ! ضاللت و تعفن مدفون ھستند

و فاسد پروری فراگير در کشور ما، بدون شک و ھيچ وقت از چنين بی بند و باری و آشفتگی و خويش خوری و فساد 

  . يک انسان روشنفکر سر نمی زند

اين ھا نه اين که روشنفکر نيستند، لکه ھای بدنما و شرم آوری ھستند بر دامان حلۀ پاک و مقدس روشنفکری؛ چه در 

  . گسترۀ افغانستان، و چه در وسعت جھان

ر بند خويش است، يا در بند نان است، يا در بند شأن و نشان است، يا در بند کسی را که در بند ھمکيش است، يا د

پيشگی فرو نمی برد و به نقد انديشه و عمل خود  کرسی و مقام و سمت و زبان است، يا کسی که سر در گريبان پروا

  .  استء ناميدن جفا حق می داند، روشنفکره خود را باءنمی پردازد، و ھميشه و در ھر زمان و مکان، بدون استثن

روشنفکر کسی است که تنھا در يک رشته بند است؛ و آن رشته تنھا مردم در .  اين بند ھا آزاد استۀروشنفکر از ھم

  . چنين روشنفکری با کلمات تجريد و جزئيت و من تو يا ما و شما آشنائی ندارد. کليت آن می باشد

 بدی ھا را در ۀکه ھمرا کسی ... وم و زبان و مذھب و دين و سمت وگرھگاه روشنفکران کلمۀ انسان است، نه قبيله و ق

ّقوم و در دين و ايدئولوژی و مکتب ديگران می بيند و خود را بری از ھمه عيوب و کمبودات می داند، نبايد روشنفکر 

  . خواند
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 فلسفه و يک مکتب تاريک انديش ترين انسان کسی است که زبان او ھمواره عليه يک قوم، يک مذھب، يک دين، يک

يا عليۀ يک تفکر يا باور مذھبی ـ سياسی .  يک قوم شنيده شودهفکری ـ سياسی جاری باشد، و صفير قلمش ھمواره علي

  ! و يک مکتب

مذاھب و اديان ديگران و نديدن خطا در دين و مذھب خود، يا ديدن خطا در اعتقادات فلسفی ـ سياسی ديدن خطا در

  . ديگران و نديدن خطا در اعتقادات فلسفی ـ سياسی خود، دور از شأن روشنفکری است

 و از افکار و کسی که پيش از پرداختن به نقد ديگران از خود. روشنفکر اولتر از ھمه به نقد تفکر خود می پردازد

خود را يکسره بی عيب . وجه روشنفکر نيست انديشه ھای خويش، ھمچنين از مکتب فکری خودش نقد نمی کند، به ھيچ

ھمينطور انسانی که منقاد دولت يا سازمان دولتی . و نقص، و بی کم و کسر دانستن از خصلت روشنفکری به دور است

  ! قالل نيستيا غير دولتی است، به معنی ديگر دارای است

من، ازھمه مقدس ... دين من، مذھب من، باورھای فلسفی و سياسی من، قوم من، قبيلۀ من، خانوادۀ من، خودم، زبانم و

است، نشان از بی مايگی فکری دارد؛ امری که يافتن آن در وجود يک ... حق تر، سزاوارتر وه تر، واالتر، بھتر، ب

  . روشنفکر امکان ناپذير است

 نسبت به قوم ديگری برتر نيست، مگر در انديشه وعمل نيکو و به اخالق پالوده و حسن نيت برابر نسبت به ھيچ قومی،

  . ھمه

ھمينطور ھيچ دين و ھيچ دينداری نسبت به دين و ديندار ديگری برتر نيست، مگر دين و دينداری که به انسان به نام 

  .ود زندگی وی در اين دنيا استانسان احترام می گذارد و درعمل درصدد شادکامی و بھب

انسان ھائی که با اين چنين شالودۀ فکری مثبت و انسانی و روشنفکرانه پرورده شده اند، ھميشه و در ھر مکانی با 

  . ھارمونی يا ھماھنگی و انسجام با ھم زندگی می کنند

آن گونه که آن ھموطن خيرانديش و برای ايجاد سازگاری و تفاھم و ھمکاری در ميان اين گونه انسان ھا ھيچ کوششی، 

وجود آوردن ھماھنگی در ميان کسانی که در جبھۀ مقابل اين انسان ھا ه محترم ما آرزو کرده اند، الزم نيست؛ اما ب

قرار دارند، کسانی که ھمه چيز را در تملک خويش می دانند و ديگران را نادان مطلق و فاقد ھرحق و حقوق فکرمی 

 ھمه چيز را خدا برای آن ھا آفريده است و ھمه چيز بايد در تمليک آن ھا باشد و ديگران را خدا کنند، و فکرمی کنند

برای بردگی و بندگی و فراھم کردن خوان شادخواری و خوشگذرانی آن ھا و خوانچه ھای دستياران شان خلق کرده 

 با اين چنين انسان ھا سازش پيشه می زيرا روشنفکری که. است و آن ھا را برای آقائی، کاری است، محال و ناشدنی

  . کند، به ھر نيت و مقصدی که باشد، از صف روشنفکری، حتی از صف انسان ھا، خارج می شود

 فرو نمی نشيند، يا ویسر شور دادن با يک قوم پرست، يا با يک ديندار متعصب که جز با نوشيدن خون انسان عطش 

  . ًواه راست، با اخالق روشنفکری قطعا سازگار نيستبا يک انسان مطلق گرا، خواه چپ باشد و خ

کسی که می خواھد انسان ھا در انتخاب دين و مذھب و خط فکری خود آزاد باشند، حق داشته باشند خود شان زن و 

شوھر و نوع زندگی شان را انتخاب کنند، حق داشته باشند ليبراليست يا سوسياليست يا طرفداريک نظام متعادل دينی 

ی که درصدد ايجاد ديکتاتوری ھای نظامی ـ دينی ـ سياسی است، يا در پی نابود ساختن اند، چکونه می تواند با کسباشن

مال کردن حقوق حقۀ ديگران است وغير ازحرف زور چيز ديگری ياد يتمام آزادی ھای انسان ھا است، يا در صدد پا

  . ندارند در يک خط فکری و در يک جبھه قرار داشته باشد

 و پيروان او؛  يک طرف سنگسار می کند، "مالعمر"، و کسانی مثل "سديد"مونۀ اين دو خط فکری کسانی ھستند مثل ن

يک طرف زن !" دست برداريد از چنين خشونتی که شائستۀ انسان و انسانيت نيست. بس است: "و طرف ديگر می گويد
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 است؛ نادانی است؛ بگذار زن ھم حق انتخاب داشته اين کار وحشت: "را زنده به گور می کند، و طرف ديگر می گويد

يک طرف دختر زير نه سال را به زنی می گيرد، دختری را که کودکی بيش نيست !" باشد و از زندگی خود تمتع ببرد

اين کار منتھای بربريت و : "و ھنوز نمی داند که زن و شوھر بودن و ھمبستر شدن يعنی چه؛ و طرف ديگر می گويد

 که نسبت به يک طفل معصوم و بيچاره و ناتوان روا می داريد ـ خالف ھمه اصول و پرنسيپ ھای اخالقی توحش است

ملتی که مکتب و تحصيل و فرھنگ : "يک طرف دروازه ھای مکاتب را می بندد و طرف ديگر می گويد!" و انسانی

با بمب ھای انتحاری برای کشتن را سال يک طرف اطفال خرد ... و!" پربار و عالی و انسانی ندارد، ھيچ چيزی ندارد

 و نه ھيتلر و  ھالکو و چنگيز بدان دست زده اندنه اين جنايتی است که : "بی گناھان می فرستد، و طرف ديگر می گويد

 ۀيک طرف مردم را به عقب سوق می دھد و به گذشته ھا می کشاند و می خواھد قوانين صد ھا سال قبل را در جامع... 

جھان به سرعت برق به پيش می رود، بگذار ما ھم، : "ر عصر حاضر بازگرداند، و طرف ديگر می گويدامروز و د

ًکه فرسخ ھا از قافله عقب مانده ايم، اگر با جھان ھمقدم شده نمی توانيم، اقال با پای شکستۀ خود لنگ لنگان به جلو 

  !"برويم

چ وقت به نابودی و حذف فزيکی مخالفين فکری اش نمی بر کنار از ھمه آنچه گفته شد، کسی که روشنفکر است، ھي

روی خويش را ديگر طرف چنين شخصی اخالق عيسی را ھم ندارد که اگر کسی به يک طرف رويش بزند، . انديشد

پيش کند، اما آرزويش اول تر از ھمه و ھمواره اين است که مشکل جامعه اش با گفت و شنود مستدل، مستقيم، ھدفمند و 

  .ل گرددسازنده ح

اميدوارم ھموطنی که پيشنھاد ايجاد ھماھنگی ميان روشنفکران ـ و به اصطالح روشنفکران ـ را داده بودند، اين عرض 

اين اصل را قبول کنند که امکان " کند ھمجنس با ھم جنس پرواز"حال را بخوانند و به مصداق اين ضرب المثل که 

 تکبر و استيال و افزون طلبی و ،زورالشخوری، ، نمادی از کرگسا پرواز کبوتر، سمبول صلح و ھمزيستی و پاکی، ب

  ! ، وجود ندارد...درنده خوئی و

چنين پروازی تنھا وقتی ممکن می شود که يکی از اين دو سرشت و طبيعت خويش را تغيير بدھند ـ کاری که از فرط و 

  . فزونی مشکل، منتفی است

 ھا جھان حمله و يورش و کرگس ما را نخواھد کرد، زيرا جھان  شدنکرگسروشن است که اين ھموطن ما آرزوی 

زور و دريدن و خوردن گوشت و خون و دنيای يکه تازی و بلند پروازی جاه طلبانه و جدا و تنھا زيستن است، جھانی 

  !! کريه و نفرت انگيز و زشت

ای کاش . نھاد خيرخواھانه تقديرمی کنمحيث يک پيش نھاد، اين قلم پيشھاد شان را منشاما با ھمه عملی نبودن اين پي

انسان ھا در آن حدی از فروتنی و حق بينی و گذشت و مسامحه و نرمخوئی و آسان گرفتن و انسانيت و خلق و خوی 

  !شايد خواست خدا ھمين است! نيکو رسيده باشند که چنين تالش ھائی را با ھمه توان لبيک بگويند

٠۶/٠١/٢٠١۶  

  

    

 

 
 


