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 مدخل .

 

ھای  است.جھلی که در ھر نوع تفکر و روزمرگی خانه زادجھل ِروشنفکری ما محصول 
انرژی ھای پاشان جھلی که مانند جغد،،بطریق آشکار و پنھان خود را نشان می دھد.ما

و  بطرز روشن فکر می کنددر قلمرو تاریکی،مان را ميبلعد.روشنفکر یعنی کسی که 
روشنفکر یعنی کسی که برای فکرکردن خود را در حوزۀ نوشتار و عمل تثبيت می کند.

                        آزادی و عدالت می رزمد و حقيقت را رو در روی قدرت بزبان می آورد.

برای ھورا بکشد و نه سلطنت ھا  دیکتاتوری ھا و ر کسی است که نه برایروشنفک 
نعرۀ تکبير.روشنفکر به شخصی اطKق می گردد که مرز بين و امارت ھا، جمھوری ھا 

قدرت سرکاری و جامعۀ مدنی را مغشوش نسازد،روشنفکری یک شغل نيست که از 
و وجدانی دانایی  رسد،روشنفکری یک موقعيت ِ ببه ثروت و شھرت روشنفکر برکت آن 

،بوف کور  روشنفکراست،موقعيتی که با آگاھی و ایستادگی،پيوند اصيل و بنيادین دارد.
نيست که در بستر شب ،جشن ندیدن بپا کند.روشنفکر آدم بينا و با بصيرت است که با 

                                    تKلوی دیدن ،شب را می شگافد.                                 

بيرون و مکدر  مکررو از دایره ھای  روشن بيندیشد وربجای آنکه بطافغان فکر روشن
جمجمۀ خود و بر تاریکی، در درونھای حساب شده، آمادگی و تابندگی بدونبپرد،

سال  طی این سی و سهخاصتاً نروست که ما از ھمي.مشت ميکوبدتاریکی ھا شقيقۀ 
و تابان ،فرھنگی پرسنده و نوشتار،،گفتگو در درون متن پسين نه تنھا که عقل خود را 
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 فضای بگو مگو ھای فرساینده،پيکر معنوی خویش را،در اندک اندکنساخته ایم که 
                                                                            فرسوده تر از پيش کرده ایم.

(از مشروطه تا است،طی این صد و چند سال یتروشنفکر که تلفيقی از روشنی و فکر
درون خود و در در ،نتوانسته است جایگاه خود را به حيث یک جریان دگرگون کننده امروز)

در ميان قامت راست کرده است و خواسته که بالنسبه ھر زمانی که مردم تثبيت نماید.
شود،یا به دھن توپ رفته است یا در ميدان  آفرین تبدیلبه نيروی تحول صدای مردم  

                                                                                          ھای گلوله باران.

فرھنگی به ھای محيط جھل خانه زاد یعنی با با  تعارضروشنفکر بجای آنکه در  
از  ما در آغاز قرن بيستمدیگران به تفرد رسيده است.به خود و  تعرضفردیت برسد،در 

 Kل+(تلفيق سنت و تجدد =سرور محمد مKترقی  مشروطه+معارف نوین+استق
بعد از صد گردیم و  آغاز می) ناسيونایزم قومی+پان اسKميزممطبوعات+ تکنالوژیک +
(تلفيق سنت عمرمحمدبه مK مدر آغاز قرن بيست و یک،(زندان،تبعيد،اعدام)سال مبارزه

+اتحاد و مطبوعات اعدام تکنالوژیوابستگی+معارف+ انھدام+ مشروعه و ضد تجدد =
بدليل چندjیه  وشنفکری افغانستانر).2001-1901( ميییامی  پایان) ...مليتیچندین 

و  ميانهاز ھمان آغاز، ،(شرقی و غربی)گی استبداد و رخنۀ ویران کنندۀ استعمار
دیده بجای گداختن و ،این پو معيوب بوده استسطحی پایان،پدیدۀ سينه خيز،برونزا 

               به پس رفته است.و تعرض  و تاختن آختنبسوی ھميشه و تعارض شناختن 

                            

خویش افروختند و  خونھایمنورالفکران پيشکسوت مان چراغ تجدد و روشنفکری را با 
يل فقدان ست.ما به دلگشته ادچار انھدام تاریخی ما مانده ایم  و ميراثی که اینک 
اکنون به مشتی از روشنفکران ،(نه آگاھی درونی)و انفجارات درونی ،تحملتأمل

 يم کهنمی کنھنوز ھم اعتراف تبدیل گشته ایم.،پراگنده،گزافه گو و از دماغ فيل افتيده
                                        و معادjت سياسیمتن ،در قلمر توليد ما در ذھن مردم 

                                                                      چيزی شبيه به ھيچ ھستيم  
                                                                                 وگاھی از ھيچ ھم

                                                                           چيزی کم

به سبک مدرن تا نوشته ای که برای ما اندیشيدن را چندما در زیستن یک قرنۀ خویش،
و  سرقت.ما به لحاظ تاریخی عقيم و نازا مانده ایم.توليد نکرده ایمخودمان بياموزد،

ی دستکاری اندیشه ھای دیگران نيز نتوانست درون جمجمۀ ما را تکان بدھد و مغز ھا
                                            وادار نماید.ھای روشن  فکر کردن را به دست ناخورده

خود را در آیينۀ تاریخ معاصر افغانستان می بينيم،بزودی متوجه می  توقتی روشنفکری
(روشنفکر به تعابير و نمی ماندھيچ جای وجود مان به پيکر و ذھن روشنفکر شویم که 

 ،اگر این وجود)...و سعيد،سارتر نظریۀ گرامشیتوجه به منجمله ... گوناگون،تعاریف 
،در ایمانوئل کانت بنگریم * روشنگری چيست؟" در آیينۀ "مثKً بيمار و خودساخته را 
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بل سيمای یک گنگ خواب دیده  پرصدا،مستقل و  بالغنه چھرۀ یک روشنفکر درون آیينه،
                                                              را تماشا خواھيم کرد. نابالغ و،وابسته 

گشته  انرژی شقه شقه و بیجنجال برانگيز،،ھویتچرا روشنفکر افغانستان اینقدر بی 
فردیت فرھنگی نرسيده است و ھمگی دارای چرا روشنفکر این خطه ھنوز به  است؟

                                                    منش ھای خشن،بسته و احساساتی است؟
چرا  ...بنمایاند چاره گر و به حيث یک جریان مؤلدچرا روشنفکر ما نمی تواند خود را 

چرا به نقد بکشد؟دليرانه به حيث یک جمع و به حيث یک فرد،نمی تواند  خود را 
از نقد نگرش خود،از نقد روش خود  و از نقد منش روشنفکر از نقد ِ خویش ميترسد؟

 خود؟

ھر روز از  چرا روشنفکر چرا روشنفکر ھمه روزه به اجزا و آحاد خویش تجزیه می شود؟ 
چرمينه ای برای  ،به سنگریزه ای برای سنگسار جایگاه خویش کنده می شود و 

                                           ؟ می گرددتبدیل برای چاکری  دیو چک سفيقمچين 
 ...،چاکرمنشیگیگشت قمچينسنگگ شدگی،توته توته شدگی،،ازجاکندگیمن این 

.مورد برسی و پرسش قرار ميدھمرا در پنج مشکل بنيادین   

طرح این چرا ھا به معنای رویکرد به مرض است نه عKج مرض،طرح پرسش نيمۀ اول 
است،من درین نوشتار دربارۀ مرض بحث می کنم ولی راه و چاره جویی اندیشيدن 

،مربوط به خروشاندن عKج و چاره سنجی آن مربوط به براه افتيدن گفتمان جمعی است
                                                            .و ادغام انرژی ھای راکد و پریشان است

که در  اندز ھایی تقليد،استبداد رأی،نيندیشيدن،شرطی شدن و اصطکاک روانی چي
ولی من بخاطر روشن شدن  را بنمایش ميگذارند،چيز واحد و یکپارچه ای لحظۀ وقوع
 ه ميدانم که مقلد کسیام وگرنتبدیل کرده  به اجزای متشکلهرا  پيکر مفردبحث این 

است که نمی اندیشد و کسی که نمی اندیشد مستبدالرأی است و نيندیشيدن و 
تقليد زمينه ھای شرطی شدن را فراھم ميسازند و در بستر ھمين عوامل است که 

                          سبز ميگردد. و جنونزدگی روشنفکرانه ،حذف دیگراناصطکاک روانی

                                                                          

   

. تقليد 1  

 

در ميان تاریکی است.روشنفکری با درخشيدن مرگ تقليد،مرگ استقKل فکری است.
اندیشيدن آغاز می گردد،اندیشيدن ِ متکی به عقل خود.عقل خودی اگر به تفکر نياید 

وقتی به نيندیشيدن ،بطور ناخواسته به تقليد و بردگی ذھنی منتھی ميگردد.روشنفکر 
،مغزش به آرشيف و ذخيرۀ معلومات ھای می شودجدا  معتاد گردد،از درون جوشی 

به قلمرو تقليد که آھسته آھسته بی آنکه بداند و جم یا پراگنده،استحاله می کند،منس
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مقلد و پيرو ،نامی است که می نوعی از پيروی بدون چون و چراست،محبوس ميماند.
                                                             توان به روشنفکر افغانستان اطKق کرد.

را از دیگران می آموختيم و در امکانات فرھنگی خویش  و نگرش ميبائيست روشما که  
خود بيرون ناپخته ی از حنجرۀ را دیگران  آموزه ھا و شيوه ھایبکار می بستيم،برعکس 

ھا.ما نه تئوری ھا را  شگردو ،تجربه ھا ایزم ھاآنھم بدون فھم درست آن  ،کشيدیم
،یعنی که نه روش ھا را ازآن خود ورا درونی کردیم نه نگرش ھا .متد ھا رافھميدیم و نه 

ناکام مطلق ی دیگران و تئوریزه کردن تجربه ھای خودی،ما در بومی کردن اندیشه ھا
تراشيدۀ  آنچه برای پيکرتعارض بين سنت خودی و مدرنيته بيرونی) در (. ماندیم

 چخانسور دستناخوردۀ بر کالبدبدون گزکردن و بریدن ،آنرا دوخته شده بود  فلورانس
دریچۀ رنسانس است نظر به سبقت ذھنی و زمانی،،که مثنویيکردیم گمان م.انداختيم

مولوی جKل الدین،پنجاه و ھشت  نوشتيم و تا ھنوز می نویسيم که.کمدی الھی نه
از خود ھرگز .سال پيش از تولد دانته آليگيری،در شعرستان ِ بلخ تولد یافته است

عرفانی ما به مولوی و  شعرود ھرگز نيندیشيده ایم که چرا حتا نپرسيده ایم و درخ
جامی به پایان  ميرسد؟ چرا بعد از قرن پانزدھم حتا عرفان اندیشی  یعنی خاتم الشعرا

وجود ،چون که بجایشفلسفی و علمی و ھنری  نگرۀنيز درین سرزمين مرده است(
ما در کليت خویش به حيث یک پيکر فرھنگی در سيه چال ).نداشته که مرده باشد

عرفان اندیشی ھای مان نيز بدون اندک تازگی (البته بيدل و اقبال در ایم. ماندهتقليد 
روشنفکری ما در بستر فرھنگ دگر به سامان رسيده اند)سر بر سنگ تقليد ماليده اند.

حوزه ھای گوناگون فکری ،  قرن بيستم با تKشھایی ھمراه بود که نتایج فکری آن در
سطحی و تقليدی بنظر ميرسد .جریان روشنفکری نتوانست در قلمرو سياست به 

و  ،علمیتحوjت شایستۀ سياسی و اجتماعی نایل شود و در حوزه ھای ادبی،ھنری
  خKقيت خویش را به حيث یک جریان تثبيت نماید.              فلسفی نيز قادر نشد که 

شاھان و سرزمين ما از  ربع دوم قرن نزدھم بدینسو اگر از یکطرف در آتش بKھت 
غربی شھزادگان می سوزد از طرف دیگر بطور استمراری در آتشفشان استعمار 

 ،ھيچگاھی برای ما فلسفه درین یکصد و ھفتاد سال پسين،استعمار سوخته است.
                                                   نياورده است.(تفکر و ارزشھای مدرن)ھنرو علم 

، تهئدیاس،دموکراسی و پروم،اریستوفان و فو کاشف اتوم ھراکليتمقدونی برای ما 
ورد.استعمار انگریز نيز دانشگاه گKسکو را بر را نياقای ارسطو يجمھوری افKطون و بوط

و،آدام اسميت،ھيوم و ،ریکاردجان jکانتقال نداد.شکسپر، ھابس،کابل تپۀ باjحصار 
ارسال  افغانستانبه  یشو مکناتن ھا چشمان کاشفين را با شاه شجاع ھا

و  ،شوروی و امریکا نيز سخاروف ھا و نوام چامسکی ھای شانرا به ما ھدیه نکردندنکرد
کمر قرار داشته و تا ھنوز ..خطۀ ما دیریست که در زیر یورش ھای متقاطع .تا امروز 

ش نيز بر نطع چنين وضعيت تاریک و خاکستری،روشنفکر راست نکرده است.در
..کارکرد شاھان و استعماریون نفس می کشد. استعماریخاکستر ایستاده و در دایرۀ 

کKسيک ،مدرن و اکنونی ھا بجایش ولی روشنفکر درین ميان به حيث کسی که 
 مدعی عقل و آگاھی است چه نقشی را ایفا کرده و ایفا می کند،قابل برسی و
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خون و خاکستر جھيل ھای چرا روشنفکران سایر ملل توانستند از زیر پرسيدن است.
               ھای تاریخ برخيزند و کاروانھای ترقی و تحول را به سرمنزل مقصود برسانند؟

                                                       

،ما و باز ميماند را از توليد باز ماندکه روشنفکر افغان و آفتی ھست تقليد،آفتی بود 
و کشورھا،مبارزین  ،اندیشيدن و اعتراض و پرسيدن را از فKسفه،دانشمندان  ◌ِ  روش

به حيث  نگرفتيم بل مستقيماً خود اندیشه ھا،اعتراض ھا و پرسش ھا را تجربۀ ملل
در  بلعيدیم و...دن،بومی سازیگرفتيم و بدون فھميدن ،حKجی کر لقمه ھای تيار،

،تجربه ھا و آثار دیگران را از کارگاه .متن ھا)تطبيق نمودیمسرزمين خویش پينه کردیم(
و با آنھا  یعنی با تعارض ذھن و تجربۀ فرھنگی خویش عبور ندادیم تا با درگيری و گفتگو

ه ھای تطبيقی خویش نایل می نوشتاندیشه ھا و به توليد با گفتگوی درونی باخود،
و ،اعKميه ھا،سفارتخانه ھا،تذکره ھا ھا سياحتاخبار، روی روشنفکری ما ازشدیم.

شروع شد و اینک )(ترجمه نيز مال خود ما نبودهبيرونیکتاب ھای ترجمۀ دسترسی به 
خود کردۀ خویش،سرگردان مانده به انجام  با استفراغ یا جنون زدگیدر قلمرو عمل،

                                                                                                        است.

به ظھور رسيده ایم نه به  و توجيه گر به حيث مقلد،عمدتاً،ا در صحنۀ روشنفکری م
روش و نگرش ما از حد یک مسؤليت اخKقی و شکن. سنتعقل  ِ حيث منتقد و 

(به استثنای دورۀ است فراتر نرفته)ھای قير (زیر سقف و روی جادهاحساساتیاعتراض 
مقاومت ضد شوروی که پای روشنفکر باjجبار از جاده ھا به دھکده ھا و دامنه ھا 

بدليل انگشت شمار کشيده شد و ھکذا اعتراف باید کرد که برخی از روشنفکران 
ای نام و نشان و وجھۀ تثبيت دارشھری و روستایی  آدمھایجاذبۀ شخصی در ميان 

به نوشتن کتاب این روشنفکری ،در ھيچ قلمروی و ھيچگاھی) شدۀ مبارزاتی بوده اند
ی که از قلم خودمان تراوش کرده باشد و نسل را به نسل ھای جدی و آثار چاره ساز

گره بزند،تبدیل نشده است(افغانستان در مسير تاریخ،نوشتۀ غبار یک استثنای تاریخی 
و شاید چند نوشتۀ کوتاه  آبروی روشنفکری افغانستان در قرن بيستم است،است
و روشنفکر را به حيث پدیدۀ  بازھم اگر استثنا ھا را مدنظر نداشته باشيم)دیگر

(روشنفکر ھنوز به فردیت فرھنگی نرسيده  ھيچ شخصشاید  فرھنگی مطالعه کنيم،
که باشد در  طيف و ردیفیاز ھر ،ھنوز موجودیتش مربوط به وجود جمعی است است

 ، ،سمتی ،زبانی زیست گروھی نفس می کشد،در زیر چتر قومیزیریک چتریعنی 
و کتاب متن چند و ھيچ گروھی ادعا کرده نمی تواند که یک  حزبی،مذھبی...)

حرکت رشدیابندۀ فرھنگی تحول و که منجر به را دگرگون کننده و  سنت شکن،جدی
                                                                        از خود برجای مانده باشد.شود،

توليد ما را دگرگون کند،عمومی و نگرش  ذھن جمعیمتنی که بتواند فرھنگ بسازد،
بطور مثال،صادق ھدایت رمان "بوف کور" را در برای روشن شدن این بحث ،نکرده ایم.

چه اتفاقی در فرھنگ و ادبيات ،کوتاهبا نوشتن  این رمان  نوشت، ھجری 1315
را در  تحول عميقیبا این نوشتار، به حيث یک روشنفکر ھدایت روشنفکرانه افتاد؟

، رمان نویس،که نگرش و روش را از ایجاد کرد کشور خویشسطح داستان نویسی 
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دست و منش دگر  روش دگر  ،ادبيات غرب گرفته بود ،خود به بازتوليد نگرش دگر 
بشيوۀ تازه و ھدایت به چاه تقليد می افتيد ھرگز نمی توانست "بوف کور" را  یازید.اگر
بوف کور،روش اندیشيدن را آموخت،بوف کور،معبری آراست برای گذار بيافریند.خKقانه 

 تر از ھمه  مھمبرای روشنفکر ،از تقليدبسوی توليد.این نوشتۀ کوتاه نشان داد که 
به این شيوه نيز می توان ن داد که نشاتقليد نکردن است،اندیشيدن است،

                                                                         **،می توان مقلد نبوداندیشيد

توليد اندیشه ،این است ميراثی که ما به آیندگان و نسل ھضم و تقليد اندیشه بجای 
،چيزی ست که ما توليد روشبکاربرد و روش بجای از .تقليد جای ميگذاریمرھای دیگر ب

در بُعد درونی ،فرھنگ ما فرھنگ تقليد است و بطور در اعماق آن می سوزیم. تا ھنوز
ناخواسته خود را در برابر سنت ھا،تجربه ھاو اعتياد ھا،بگونۀ تسليم طلبانه استمرار 

تداوم ميابد، مؤلف و تقليد از تأليف بطرز مزمن تقليد از می بخشد، و در ُبعد بيرونی،
به پيروی غير نقادانه و غير پرسشی خوی ،،نقد و نوشتن کتاببجای مطالعه روشنفکر 

که ھر یک مارا به  بKیی استکرده و این عادت را ھمچنان بدوش می کشد.تقليد 
تبدیل کرده  منقبت خوان حماسه ھاو اندیشه ،به مداح نقل قولآرشيف حافظ متن و 

،مقلدانه به پای مؤلف بجای درک تأليفچگونه که تجربه ھای پسين نشان داد . است
                                                                           .مانند مرید بپای پير،یم غلتيد

تقليد تقليد تقليد،به حيث اولين مشکل،در تمامی حوزه ھای روشنفکری مان بطرز 
بی آنکه به دارد.ھمۀ ما بی آنکه بدانيم غرق تقليدیم. یافته و جریان جریانوحشتناکی 

را بشکنيم و تقليد تنگ ِ ناتوانی و دنباله روی خویش اعتراف کنيم و زمينه ھای 
 مست می شویم و،مانذھنی ی بنجل ھا بشناسيم ،به شناساندن و ارائه کردن

بکشد،حاضر نيستيم که حتا پراگراف ھای اگر کسی فرآوردۀ ما را به نقد افتخار ميکنيم.
حقيقی آنرا بپذیریم.ھر چيز و ناچيز خود را محصول نبوغ شخصی و گفتار خطا ناپذیر 

                                                                                                     ميدانيم .

يلمساز،از قصه نویس تا مظاھره چی،از شاعر تا از سياستمدار تا فاز ساjر تا صفوف،
از ایدئولوگ تا خبرنگار،از از منتقد تا حاشيه نشين،آوازخوان، از پژوھشگر تا موسيقيدان،

قاچاق وبسایت ساز تا وبKگ دار،از  از ،ترجمان،از تحصيليافته تا مسجدرومقاله نویس تا 
مجلل و خوش  ...اینھا ھمه نامھایاز سارق ادبی تا دزد اندیشه،مافيای تأليفمؤلف تا 

روشنفکر حرفه وی ،روشنفکر (روشنفکر ارگانيک،است که روشنفکر افغان آھنگی
مانند سرخابۀ سرکاری و روشنفکر جامعۀ مدنی) انتلکتوئل،انتلکتوئل سنتیآماتور،

و ھرکدام بی آنکه بر توليدات غير تقليدی  ھندو بر پيشانی خویش نصب کرده است
یک اینچ عقب نشينی مبارز بودن،وجه داشته باشند،از روشنفکر بودن،خویش اندکی ت

روشنفکری را به حيث تيول و منصب اعزازی برای خود بطور مادام العمر نمی کنند.
پاسداری ميکند.                                                                                          

              

،بدون دستکاری ت)معلوما(انبار و آگاھی ھای مسروقهدیرمانده ی ھا ندوختها گاھی
دستبرد  ن،ایآزاد افغانستان سرازیر می شوندبه حيث توليد شخصی به بازار ھای jزم 
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 به مقاله ،کتاب،با پنھان کردن مأخذ و منابع،بدون ریختن عرق و خوردن دود چراغ  ھا
                            از برکتاز اینروست که گردند. تابلو،شعر،آھنگ ... تبدیل میفيلم،

  Download 

Cut, copy, paste 

می گردد.دانشمند و ھنرمند ر مقلدی ھدر شھر خربوزه،  

 

 باید کتاب را بست

 باید بلند شد

 در امتداد وقت قدم زد،

 گل را نگاه کرد،

 ابھام را شنيد.

،چينی نازک تنھایی150سپھری ،ص   

 

 

استبداد رأی.  2  

 

به ظھور رسيده و پيشا مدرن  ،مردساjردر درون فرھنگ استبدادیافغان روشنفکر 
ھمين جا سکونت دارند ولی در  حتا روشنفکرانی که در غرب تحصيل کرده و دراست.

و ،تکنيک شيوه مستبدالرأی باقی مانده اند.،سنتی و دار خویشو کر،کرکتر نظر
وجه نگرفته اند.از ھمينروست که  غربدانایی چگونگی اندیشيدن و پرسيدن را از 

اینک در درون ما معنای اوليۀ خود را نيز از دست داده است و مقوله ،تسميۀ روشنفکر
از آنجا که ھر نگرشی خود را در ای شده که فقط مستبِد مردساjر را به بيان می آورد.

وشنفکر افغان،ھميشه  در درون خویش یک نوع منش فرد منعکس ميسازد،منش ر
                                               را سرازیر  می کند.                    منش استبدادی

استبداد رأی یکی از مشکKت بنيادین روشنفکر و روشنفکری افغانستان را تشکيل 
اش،وقتی مينویسد یا وقتی ميدھد.ھر روشنفکر صرف نظر از موقعيت و درجۀ ذھنی 

روشنفکر وقتی دھن باز تام اjختيار است.و دیکتاتور یک مستبد در مقام گفتگو ميکند،
در موقف یک به لحاظ ارداه و نفی دیگران،ميکند یا وقتی قلم ميگيرد،ساده ترینش نيز 

چنين آدمی در لحظۀ نگارش فرعون،یک ناپلئون و یک سلطان محمود به ظھور ميرسد.
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،این موجود سخنگو در تحليل خود را بر دیگران بقبوjندسعی ميورزد تا نظر و اندیشه و 
ھر برده دار ،مانند مُ و برداشت خود را بر مخاطب  دیدگاهتKش می کند تا  مکالمهجریان 

با چی سطح و  ر چنين آدمیحاj بگذریم از اینکه نوشته و گفتابر شانۀ برده حک نماید.
چنين شود.قبوjندن خود بر دیگران بدترین نوع استبداد است. سویه ای ارائه می

و ناتوانی ذھنی آب ميخورد.کسی که در  ،فقدان دليریاز فقدان استدjل یاستبداد
حرف از ھمسویی و دگرپذیری دم ميزند در لحظۀ عمل ثابت می سازد که غير از خود 

ه دموکرات ترین و بقول فاروق فارانی کحق زیستن نمی دھدبه ھيچ جنبنده ای 
این دوتا طالب در ضمير فرھنگی مان حرکت .ددو تا طالب در کله دارروشنفکر افغان 

                                           ند.او گفتار ایستاده  دارند و مانند سایه،در کنار نوشتار

و فضای خفقان به سامان رسيده باشد،مادامی که  دروشنفکریتی که در درون استبدا
استبداد تصفيۀ فرھنگی نکرده باشد،خود نيز چھرۀ استبدادی ميداشته جرثومۀ با 

قيافۀ چند مجھوله،با یک یا چند مقاله با یک یا چند چنين موجودی با  باشد.
خودش ای سخن برای که ھنوز مضمون نگارش و محتو اعKميهنعره و ،با چند سخنرانی

سيطرۀ معنوی ایجاد بوسيلۀ شمشير عقل،ميخواھد بر دیگران  ،روشن نگشته است
نمایند.نویسنده و  شکند و آنچه نوشته و گفته است دیگران بدون چون و چرا قبول

سخنگو با روش استبدادی و با نگرش حذف دیگران با حسن نيت و یا سؤی نيت به 
اتفاق به ھر طریقی که و نفی تفاوت،نفی دیگریت روشنفکر مستبد تبدیل می گردد.
 دھليزبه ،خویش نھایی سيستماتيک و  در تکاملبيفتد(چه در نوشتار چه در گفتار)

 به گور ھای گمنام دسته جمعی و به،پوليگونسرخ دامنه ھای  به،شکنجهھای خونين 
روشنفکری ما از این بابت ھول انگيز و منتھی می گردد.سرزمين سر و فروختن 

است،تمایل فی نفسه به حذف دیگران،پایان یافتن به استبداد و خشونت ھراسناک 
است.تناقض ميان نوشتار(ھکذا گفتار)و منش روشنفکر،بKی آشکاری است که 
روشنفکر را در عمل، افشا ميسازد.بطور مثال مرِد روشنفکر از آزادی زن حرف ميزند و 

شان ميدھد،اما در عمل در در گفتار و نوشتار خود را عاشق سينه چاک آزادی زن ن
زندگی خانوادگی خویش چيز دیگری را به اثبات ميرساند،چنين مردی در زندگی روزمره 
نه تنھا که ھيچ حقی و ھيچ نوع آزادی یی به زن قایل نمی شود که با زنان 
خانواده(ھمسر،خواھر،مادر) با خشونت نيز برخورد می کند.این تناقض(در حرف طرفدار 

 ری زن بودن و در عمل ضد آن عمل کردن)در کليت سيستم فکری روشنفکرآزادی و براب
                                                                                       جابجاست.وطن ما 

 روشنفکری است،عقل و بحران که ادامۀ بحران  ماینۀ امروز سيطره خواه ِ روشنفکر 
پرسنده روشنفکر موقعيت از بحرانی که از فرط ِ وفور منشاء گرفته است.انتلکتوئلی که 

این روشنفکر، است.استحاله کرده الم شنگه تنبل و کر منورالفموقعيت  به مؤلدو 
خون خود را نه از تفکر و روشن ساختن تاریکی ھا بلکه از  دریافتروشنفکری است که 

گرفته است،روشنفکری که بجای شناختن و  ظلمت غوطه خوردن درپرومته و 
نبرد روشنفکر درین رویکرد .سقوط کرده استو جنجال زرگری  نگجشناساندن به دایرۀ 

نيست،بل نبرد  اش نبرد با نابالغی ھای خود کردهبا خود است نه پيکار با تاریکی. نبرد
                                                 ی است.شکوفایرو به با سلول ھای رو به بلوغ و 
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،درونی که ھنوز صيقل متKشی استاز ھمينروست که این موجود ناشناخته از درون 
به انفجار روانی و انفجار اخKقی درونی که در دایرۀ استبداد روشنفکرانه نيافته است،

                                    درونی که پيش از پيری جوانمرگ شده است.رسيده است.

                                                                            چرا روشنفکر مستبدالرأی؟ 

ميزم و تأمل ذھنی زبانه می وظيفۀ روشنفکر کنش است،کنش از دینابرای اینکه 
نش یعنی گفتگو با کنش ذھنی یعنی پرداختن به حل پرسش ھا و معضKت.ککشد.

.درین ،کنش یعنی مکالمۀ انتقادی با فرھنگ گذشته و موجودخود و گفتگو با دیگران
روی م تبدیل می گردد، و نقاب تزویر از موقف است که ھر جوینده ای به روشنفکر سال

                                                              پائين ميغلتد.مکياژی رخسار جمجمه و 

                                                              

یعنی روشنفکر واکنشی سيطره خواه  چون روشنفکر از کنش دور می شود،به موجود
لقمۀ جویده را نمی پردازد.ذھنی در درون خود به جستجو ،توليد و کنش تبدیل ميگردد.

موضوع اصيل و شکل زیستن،تبدیل  سيلی زدن بروی دیگران بهچشم کشيدن وجویدن،
روزمرگی را با واکنش نشان دادن در برابر ،بجای نبرد با تأليف،ميگردد.این گونه روشنفکر

واکنشی که جای نقد جدی و پژوھش علمی را اشغال سپری می کند.شخصيت مؤلف 
،نه طرح پرسش است نه حل کدام معضله ای، واکنش ،دغدغه و واکنش می کند.

             jی دیگران خالی می سازد.که دل تنگ و تاریک روشنفکر را با رویدادی است

                         

کار جدی،سالم و نمی تواند به کسی که به استبداد رأی خوی کرده است ھرگز 
و ساختار ذھنی وی برای تسلط بر جسم و روح  عادتچون دست بزند،روشنفکرانه 

،بدون آنکه کار ارزنده و تابانی را انجام آدمی اینچنين واکنشی دیگران بنا یافته است.
                                                                       بدھد در jک خویش می پوسد.

ھنوز اکثریت نوشته ھای روشنفکران قرن بيست و یکم افغانستان را که ميخوانی،به 
قرون وسطی سنگين ِه شان،گمان ميکنی که سر از خواب پرداخت و نوع نگا حوۀلحاظ ن

برداشته ای!حس ميکنی که آدم موميایی شده ای ھستی برای بازگویی افسانه ھای 
                                                                             عصر حجر به نسل انترنت. 

 

. نيندیشيدن 3  

 

روشنفکر ما روشنفکر نيندیشيده و غير متفکر نيندیشيدن است.درد تاریخی ما درد 
انتحاری نيز  انفجاربمباردمان امریکا و ب غفلت فرورفته ایم که حتی ما چنان درخوااست.
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آھن ھای برپاست که آتشينی  یھاه کور ما،ھر یک در درون نمی تواند ما را بپراند.
                                 کند. تبدیل می،به زنجير و ذوjنه ی فقطذوبھر عالم را پس از 

با ھر سخن نيندیشيده با ھر جملۀ بی تفکر ،خرمن ھای زنجير را به صدا در می آوریم 
و پيش از آنکه این زنجير ھا بر شتالنگ دیگران پيچ بخورند بر پا ھای ضعيف و ناتوان خود 

                                                                                                 مان ميریزند.

،ھنگامی که می خواھد بيندیشد،ھر اندیشه و ھر تحليلی که از روشنفکر نيندیشيده
ذخيره ھای ر کانال اندیشيدن اش ميگذرد،پيش از آن و اولتر از آن، بطور ناخودآگاه از فلت

از ھمينروست که ھر اندیشه و ھر اندیشيدنی،به ميگذرد. سنتی و صيقل نيافته اش
دستبرد شده و یاغی مسروقه،حيث یک رویداد مزمن پدیدار ميگردد و شبيه به چيزی 

                                                                                         به جوjن می آید. 

روشنفکر المه گر و  "سقراطی" نيست بل روشنفکر مک،است غير مؤلدما روشنفکر 
جام با چشم ُپت ،برسد،  و پرسيدن است،بجای آنکه به توليد شھد "شوکرانی"

چنين روشنفکری نمی اندیشد بل در خامی ھای باj کرده است.بار بار شوکران را 
جوشيدن کاذب، جوشيدن جای اندیشيدن را ُپر می کند.در خویش می جوشد، 
ھا و اندیشه ھا رابا  روشنفکر با آنکه ادعای ایدئولوژی ھا، ایزمجوشيدن احساساتی.

خود حمل می کند اما ھرگز نتوانسته برای خود ،شمعی باشد و برای مردم چلچراغ. 
برای خود فکری باشد صيقل خورده و برای مردم عمل روشن.در طی این ده سال 

روشنفکر ،تبدیل گشته است مجلسیدریشی پوش موجود به روشنفکر ،پسين
و  مشغول برگذاری مجالس است،غربشھربند کابل ھم در حصار ھم در  مجلسی

روشنفکر د که قبKً اندیشيده شده اند.نمجالس نيز صدا ھا و اوراقی را می اندیش
مجلسی بدنبال عمل و تعين سرنوشت مردم نميرود،خوشحال است که آرام ننشسته 

بعد از ختم ھر فکر مجلسی از صبح تا شام بر کرسی وعظ نشسته است.روشن
پائين و لبخندش  از پيشانیاست که آھنگ سمنک ،مجلسی بجای چاره اندیشی

                                                                                                       :ميریزد

 این خوشی سال یکبار است

 سال دیگر یا نصيب

 

تبسم را به تير ميزند و گفتگو را با تحمل ابرو را باjی چشم ندارد. این گونه روشنفکر
بدون ھيزم بدون ابر ميبارد و ھميشه اندیشه را سيلی ميکوبد و مکالمه را خنجر.گلوله.

عKقه دارد بروی ابری است که  ،تنبوری است که بدون انگشت پرصداست.می جوشد
ذjلين صف به ساختار چنين روشھایی ،.نميداند و حس نمی کند که با ببارددیگران 

را با خود ر د.این روشنفکر که لقب روشنفکمانميصف پراگنده و پریشان  ،رسد مين
روشنفکری را نوعی از شغل ميداند که باید از مدرک آن نان بخورد و  اولدنگ کرده است،

ی برسد.این موجود نابالغ ھنوز نميداند که روشنفکر یعنو ثروت  شھرتبه جاه و 
         بيداری.اعتراض و توليد ی،آگاھ توليد اندیشيدن و اندیشيدن یعنی توليد روشنی،
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روشنفکر نمی خواھد بداند که افغانستان ِ کوچک دارای مشکKت بزرگ است،نمی 
دونکيشوتی خواھد اعتراف کند که پرابلم ھای ما کKن است و آدم ھای ما کوچک.ھر 

                                                      خود را ناجی خلق و رھبر مملکت می پندارد.

روشنفکر تا از چاه و زندان خودساخته بيرون نپرد،تا لقمه ھای جویده و مفلوج کننده را 
 فکرسعيد)روشنادوارد (آماتور روشنفکر متعھد(سارتر) روشنفکر  قی نکند به جایگاهِ 
...و به ھمين گونه به ھر تعبيری که به روشنفکر مؤلد متن(دریدا) ارگانيک(گرامشی)

، در بعنوان فرد روشنفکر بنگریم  به این اندیشه اندر ميگردیم که تا روشنفکر خود را 
 آگاه و درونزا ارتقا نکند،به سيمای روشنفکر متعھد، به فردیتآگاھی خویش صيقل نزند،

                                                     مؤلد متن تبدیل نخواھد شد. و ،آماتور،ارگانيک

 مگر در گذرھای اندیشه گير

 که از بازگفتن بود ناگزیر

 

،بھمان در بگرد خویش jف و گزافه ببافيمروشنفکری نيست.ما ھرق،پھلوان پنبه گی
ایم و شنيده ایم که با  .بسيار روشنفکران را دیدهمقياس از روشنفکری دور می شویم

شمشير ھای چوبين،سر دیکتاتوران عالم را در خورجين ھای تخيل می اندازند.دیده و 
شنيده ایم که روشنفکر این خطه به دليل شاعرانه بودن فرھنگش،با واقعيات روزمره و 

 تسویۀ حساب می کند.یعنی با نشانه ھای صرفاً ذھنی ،تاریخی با تشبيه و استعاره،
یک دونکيشوت تمام عيار است دون و دوره ھا ر افغان در بسياری حاjت روشنفک

کيشوتی که با یک دست سر مK و مKک و اجنبی و دستنشانده را از تن جدا ميکند و 
                                د.دھمي آذانتطبيق شریعت را برای امت مسلمه با دست دیگر 

از درون روشنفکر بی اندیشه سرچشمه ميگيرد.وقتی که اندیشه ،تناقض و دوjیه گی
 و نشانه ھای پراگنده، تصاویر ،نرسد،به حيث معلوماتو پختگی و واقعيت به اندیشيدن 

 ،وحدت،انشعاب، (پيروزی،شکستزندگی ه ھای متفاوتردر ذھن باقی ميماند و در دو
بيوگرافی روشنفکری این د.بازتاب ميابمتناقض یأس،دلسردی،قدرت،ثروت...)به اشکال 

                                                                    خطه پر از اسرار تناقض آميز است.

را  ،روز دگر با تمام بی نمکی آن اندیشهبلعدروزی یک اندیشه را با شوری شور می 
ان ُبت را با تيشۀ روز دگر ھممی پرستد ،یک روز کسی را مانند ُبت استفراغ می کند

دشمنی می شکند.تناقض در نظر و عمل یکی از مشکKتی ست که روشنفکر  نفرت و
                                            مغرور از فرط نيندیشيدن در چنبرۀ آن گير مانده است.

روشنفکر از اندیشه و اندیشيدن ُپر نگرددتا   

 از خودخواھی و حذف
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 خالی نمی گردد.

 

 

. شرطی شدن 4  

 

این دید ندارد.تابندۀ افق نفس می کشد و در اتمسفير دود ،زخمی و جنگ زدهروشنفکر 
رفته رفته با سلسله ای از شرط ھا و نشانه ھا خوی ميگيرد،شرط ھا به ،روشنفکر

شرطی روشنفکر شرطی است.اکسيجن زندگی اش تبدیل می شوند.چنين آدمی یک 
روزمرگی ھای خصوصی و .ش تبدیل ميگرددبنيادین دگریکی از شاخصه ھای بودگی به 

و آنچه در ذھن و عقل .در ھاله ای از بازتابھای مشخص، مشروط ميمانند سياسی اش
کری اش را می سازد،آنچه در روشنف بنمایۀباjجبار ذخيره شده است،احساسش 

روشنفکرانه اش را ساختار می و منش ته نشين گشته،شالودۀ شخصيت کرکترش 
                                                                                                       د.بخش

روشنفکر شرطی در ھر معادله ای بطرز یک سان به ميدان می آید.در ميدان مکالمه ، 
زره می پوشد،در ميدان نوشتار با لباس آھنين ظاھر می گردد،در شام شعر و سخن،با 

مطابق اشاره ھا و انگيزه ھای حک شده، به عکس العمل گلوله ھای رسام ميدرخشد.
دست ميزند، عکس العمل روانی،عکس العمل جسمانی.روشنفکر شرطی در برابر ھر 
مکالمه و ھر نوشتاری،دربرابر ھر چھره و ھر خاطره ای، مبتنی بر معيارات و مقياس 

ن بازتاب نشان ميدھد،نه مطابق ساختار ،درگير ميگردد و دفعتدرونیتثبيت شدۀ ھای 
 بحث و کيفيت نوشتار.                                                                                   

ھميشه  .تيز و غرشناک است،مانند رعد،بی حوصله و ھی،در پاسخدچنين روشنفکری
است در حال حمله و یورش .این  خود را برای دفاع ازخود بنمایش ميگذارد.روشنفکر ی

گونه روشنفکر فقط با نشانه ھای عينی و نشانه ھای ذھنی سروکار دارد. وقتی یک 
و جوشان بزودی و بطور ناخودآگاه عکس العمل  یا می شنود نشانه را می بيند

نشان می دھد.ھرگز نمی اندیشد چون شرطی شدگی توان اندیشيدن را خروشناک 
ند نمی تواھا .با شبکه ای از نشانه ھا درگير است ،این نشانه از او سلب کرده است

یک یک مکالمه باشد،یک مصرع باشد،یک کتاب باشد،یک جمله باشد،،یک واژه باشد
 گروهتابلو باشد،یک آھنگ باشد،یک کليپ باشد،یک صدا باشد،یک تبسم باشد،یک 

،یک فکاھی باشد...ھرچه باشد یک ژست باشدیک زبان باشد،باشد، قومباشد،یک 
ش می ایستد و بر،دربرادرک و تجربه ای که از نشانه داردبا   روشنفکر شرطی

                                     رد.برگبار می نفی و تحمل ،آدم و عالم را بزیر بدون تأمل و 

 و دنروشنفکر شرطی روشنفکر معتاد است.معتاد به جنگ زرگری،معتاد به توھين کر
،معتاد به و پرستيدن ،معتاد به ناپرسيدنو شفاھيات دعوا جلبی، معتاد به نانویسی
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پراگنده زیستن،معتاد به کارھا و نگارش ھای جلف و سطحی،معتاد به حزب تشدد و 
و ...،معتاد به jف و شکسته نفسیبه کور خود بينای مردم سازی و باjنشينی،معتاد

اعتياد روشنفکرانه از کجا منشاء ميگيرد؟از درون اوضاع و دیگر.نازنين ده ھا اعتياد 
در آدم این و اختjKت است. ،نشانه ھاازدرون ناپختۀ خودش.این درون،معدن شرط ھا

اتمسفير شرط ھا،معيار ھا،ميراث ھا و مجموعه ای از ذخيره ھای ذھنی و محرکات 
که شعور و  حسی خویش نفس می کشد.ھمه چيز در مغزش آنقدر تکرار می شوند

                                                          احساسش به آن انگيزه ھا معتاد ميگردند.

(زبان ،قوم، عمومی جذب ميکندمقداری از شرط ھا را از فرھنگ روشنفکر شرطی،
و صندوق ھای فکری  حزبیانگيزه ھا و شرط ھا را از jک ھای  و مقداری ازمذھب...)

د،روشنفکر شرطی ،مواد و مصالح شرطی شدن را از تجربه ھای گسسته و می گير
ناپخته، آگاھی ھای خام و دم بریده،از برداشت ھا و تحليل ھای غير مدون و شفاھی، 

تجربه و یک آدم سياسی که به گروه الف تعلق خاطر دارد باوجودی که جذب می کند.
ا آدمی از گروه ب، از ھمان قالب راھش مھر ابطال خورده باشد،در مکالمه و گفتگو ب

،بدفاع بر ميخيزد.این دفاع دفاع شرطی موميایی شده  ھای دیروزی و سنگر ھای
وظيفۀ روشنفکر نقد تجربه  ،است،که روشنفکر را از روشنفکری جدا می سازد،چه

فردی که این تعارض بين امروز و گذشته است،ھای پراگنده است،نقد آگاھی ھا است،
دار دار و نوع کار را نمی کند یا نمی تواند بکند،روشنفکر نخواھد بود ولو با ھزار و یک 

                                                                      الم شنگه خود را روشنفکر بنامد.

.مجموعه روشنفکر شرطی از درون خالی است.دیواری است که در خود غلتيده است
نامھای چند تا  فھميدن ،یا نامحدود چند تا نقل قول، چند ورق محدودای از عناصر است.

،چند تا تجربۀ  ،شناختن عکس چند تا فيلسوف و نویسنده کتاب،چند تا خاطرۀ حماسی
کوچک و  نا مدون سياسی،چند تا دید و وادید عبث،شرکت در چند مجلس

افسوس ... اجزا و عناصر  چند تا و،چند تا یأس چند تا آه صندوقی از  ،سرانجام بزرگ
                                                                  روشنفکری اش را تشکيل می دھد.

                                                                                         

نوع دیگر روشنفکر شرطی کسانی اند که در jک ھای تشکيKتی و صندوق ھای 
مشخص فکری نفس نکشيده اند ولی اینان نيز از بِد حادثه ،برای خود jک ھای کوچک 

و انگيزه  ،مذھبیساخته اند ،با فرو رفتن در شرط ھای قومی بزرگو صندوق ھای 
زمينۀ شرطی شدن ھای شان را گی،خود محور بينی و ازدماغ فيل افتيدھای زبانی ،

جرقه به این طایفه نيز با کشش و جاذبۀ نشانه ھا  به شکل دیگری فراھم ساخته اند.
                                                                                زیستن ميرسند.و ،غرش 

                                                   
.چه،روشنفکر شرطی قدرت مکالمه و درگيری با روشنفکر شرطی زور فيل ميخواھد

   نشانه ھا،از دست داده است.از این رو اگر برکه ھای نيلیپلميک را ،با غوطه زدن در 

 به سراغ او می آیيد
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برداردنرم و آھسته بيایيد،مبادا که ترک   

 چينی نازک تنھایی او

 

 

. اصطکاک روانی 5  

 

و از  با متن ھا و نوشته ھای خوداز یکسو روشنفکر افغانستان تا ھنوز نتوانسته است  
آنچه که تا ھنوز روشنفکر  . دیگران به گفتگو و پرخاش بنشيندسوی دگر با متنھای 

 ھاانجام داده است،دست چين کردن نقل قول ھا و تأویل آن و روشنفکر سنتی سياسی
بوسيلۀ قالب ،افغانخود بوده است. ساختار روانی روشنفکر کوچک بنفع خود و گروه 

ریخته شده است.روان ھر و ھکذا سنتی زبانی  ،،قومی ،مذھبی  حزبیھای 
                                 مصنوعی است،مانند خواب مصنوعی.زخمی و روشنفکر روان 

و  انتشکيKتی تربيت و پرورش یافته است،دارای رو- کسی که در فضای معين فکری
ی آگنده از روشنفکرروان ھر اخKقاقياتی است که در ھمان فضا کاشته شده است.

معيار  بوسيلۀ و ... سياسیتربيت محصول و (جامعه و خانواده)تأثيرات فرھنگ عمومی
                                                                           است.و تابوتی چوکاتی ھای 

،روشنفکر قومی ،روشنفکر ليبرال راستدر جامعۀ جنگ آلود ما،روشنفکر چپ،روشنفکر 
...ھمگی به ،روشنفکر سنتی،روشنفکر سرکاریاکادميکدموکرات،روشنفکر روشنفکر 

چيزی که تا ھنوز ما آنرا و اختjKت روانی اند. تناسب و اشکال متفاوت دچار بحرانات
                                                                                          جدی نگرفته ایم.

 جنگ تن به تن

 جنگ زرگری

ھرکس عKقه دارد که دیگری را از صحنه بردارد.مھم نيست که ولو این تسویۀ حساب 
ھا به دویل و حذف فزیکی خاتمه پيدا کند.دویل با شمشير ھای چوبين،دویل با واژه 
ھای خونين،جنگ تن به تن،جنگ زرگری،ميراث شکوھمندی است که طی این چند 

جان ھر کس افتيده است،فضا سال پسين از روشنفکر بجای مانده است.ھرکس ب
آنقدر خونریز و ميخ آلود است که به جز حرکت کارد و چرخش خنجر،به ھيچ حرکت و 
 چرخش دیگر نمی توان  دل خوش کرد.                                                             

عقب مانده  نگاھی ُچرت و پندار ماما که در دھۀ دوم قرن بيست و یکم زندگی ميکنيم،
ما در عصر پھلوانان رویين تن قرار نداریم آنگونه .کيکاووس و گشتاسب ميگرددتر از قرن 

که پسر گشتاسب با شوھر تھمينه،بنمایندگی دو سلطنت به نبرد تن به تن به مصاف 
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بلخی برای تن آمدند و با رھا شدن تير سيمرغی یعنی تير دو پيکانه،چشمان رویين 
..ما نمی د.مانپيروزی سلطنتی بر سلطنت دیگر ثبت تاریخ  تاد ھميشه خاموش گردی

توانيم مانند رویين تنان بلخی و زابلی،روشنفکر امروزینه را که با زور اندک،دعوای جھان 
دو مذھب،دو قوم،دو سمت،دو دولت به دو اندیشه،پھلوانی دارد،بنمایندگی از دو حزب،

تن،قھرمان و قھرمانی خلق کرده  بياوریم تا با آرایش جنگ تن بهنبرد ميدان 
باشيم.روشنفکر نه بنمایندگی یک جمع،که بنمایندگی از حریم خود،به سوی جتگ 
ميرود.قرار گرفتن در زیر چتر جمعی ،نوعی از درماندگی و بی پناھی است که روح 

 بنمایش می آیدجنگ زرگری  در ُفرمبه تن که جدال تن روشنفکر را اشغال کرده است. 
جرا ميگردد،شرنگی است که در جام ھر یک اغياب مردم وزه درغياب واقعيت و ھمه رو 

                                                                                د.شو مان ُپر و خالی می

                                                                                   

فردی که جرثومه ھای قومی جذب می کند.،روشنفکریت خود را از روشنفکر قومی
در نوشته و قومی و زبانی ریخته شده، کورۀاستخوان بندی فکری و روانی اش در 

فقط در چارچوب ھمان در بيداری و خواب،در جلسه و مھمانی...و جاده، خانهدر ،گفتگو
نه بر مبنای آگاھی ھای متفاوت و ویل را استدjل و تأقالب ھا بظھور ميرسد.قلب ھا و 

روشنفکر از اینروست که اتنيکی بنا ميکند. جاذبه ھایحسھا و  بر اساسبل  علمی
با اصطکاک روانی ظاھر ميگردد و درین تقابل به نفی  قومی در مواجھه با دیگریت قومی
                                                                     بدون چون و چرای دیگران ميرسد.

کتر پرورش یافته است،روحيه،کرمذھبی  و فضای تشکيKتآنکه در ،روشنفکر مذھبی
،و در ھنگام ميگيردقرض ی مقدس،،از ھمان ریشه ھاو برخوردش را نسبت به دیگران

روشنفکر دینی،بجای خود موضوعی اصطKح .برخورد با دیگران به تئوری حذف ميرسد
.نه بيند روشنفکر مذھبی،بيرون از خود را در پردۀ شک میبرای بحث جداگانه است.

تنھا که اندیشه و اعتقاد آدميزاد برایش از اھميت بنيادین برخوردار است که بين شکل 
                                                        لباس و قيافۀ آدمھا نيز خط فاصل می کشد.

ھنوز در درون خویش دموکراتيزه نيز ،درکشور ماروشنفکر دموکرات روشنفکر دموکرات
قومی و  آدمھایچيز کمی از .روشنفکر دموکرات،در منش و نگرش خود نشده است
 ،فرایند اصيل و سامانمند را طی نکرده است،د ، چون دموکرات بودن مامذھبی ندار

و در عمل یعنی در لحظه ھای مکالمه و  را با خود حمل ميکنداین نام فقط در گفتار 
و سپر به ميدان مکالمه و با گرز و  ،با تلوار مينویسد)و جامعه (ھکذا در خانوادهنگاشتن

روشنفکر .ميرسد.با اندک تنش و مخالفتی به نفی دیگران ظاھر ميگرددرقيب زدایی 
است(چنانچه در بحث استبداد رأی دیکتاتور و استبدادی مانده دموکرات در درون خود 

شاید از روشنفکر قومی و مذھبی زیاد جای .به این معضلۀ روشنفکری پرداخته شد)
گله نباشد که چرا به حذف دیگران یعنی جانشينی ميرسند،ولی از روشنفکر دموکرات 

               این پرسش را باید کرد که چرا به تحمل و ھمنشنی تمکين نمی کند؟        

ھمان است که ،نفس کشيده استچپ چپ و آدمی که در ھوای چپ ،روشنفکر چپ
مانست که چھل یک روشنفکر چپ ھم اکنون ھھمان خواھد بود.ھمان ھست و و  هبود
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ایزم ھا و دیالک تيک خندیدن را از طرز  و سال پيش بوده است.روشنفکر چپ حتا ژست
در قدم اول چپ روشنفکر برای .و نوعيت انقKب چه رسد به پلميک و اندیشه ميگيرد

در قدم دوم ،چپ غير خودی نيز و پدیدۀ مطروده است، از چپ،دیگران برای ذھنشغير 
نيز چپ در درون خود از ھمينروست که برایش قابل حذف،امتناع و انکار است.

خویش تجزیه می تا جایی پيش ميرود که به آحاد سازگاری را ازدست ميدھد و ،باخود
منسوخ ه، مجموعچپ به حيث کتله و برای ھر چپ منفرد،درین صورت نيز و گردد 

طيف ھای سایر یعنی به غير از چپ اندیشی ،روشنفکر چپ به غير از خود ميگردد.
به ھمين خاطر روشنفکر چپ ھم با خود در اصطکاک گيرد . را سيال نمی یروشنفکر
و ھم بر دیگران بار اصطکاک روانی را تحميل  )ذھنت و (به علت تضاد بين واقعيقرار دارد
                                                                                                       ميکند. 

                                       

که"ھر اثر ادبی ،نتيجۀ شاید این سخن فروید به انواع روشنفکر کشور ما صدق ميکند 
                                                                         بيماری روانی نویسنده است".

است که روشنفکر را در چنبره و داربست خویش  طکاک روانی یک شاخصۀ بنيادیناص 
اج دیگران آویزان کرده است.طيف ھای نامبردۀ روشنفکری ھر کدام شان خود را سرت

،در یک مجلس،دریک ميز جدی یک بحثدر ،د.بمجردی که در یک مکالمۀ عادینميدان
...در برابر ھم قرار ميگيرند،اولتر از ھمه از لحاظ روانی در یک مصاحبه،در یک مقاله،مدور

،این رویارویی برای شان حکم یک مصاف بين در دایرۀ اصطکاک و تقابل می غلتند 
بدون درنگ بروی ھم سيلی و شمشير ميریزند،دو و ميکند دوست و دشمن را پيدا 

دچار حذف روشنفکر نه پس از ساعت ھا بحث و گفتگو که در ھمان چند لحظۀ محدود، 
                                                                                         ند.گردیکدیگر می 

چھره یا یک طرز فکر،بKیی ست که از ناپختگی و عکس العمل روانی در مقابل یک 
شخص الف در برابر شخص ب بخاطری تحمل را نابالغی روشنفکر سرچشمه ميگيرد.

و قدرت روانی قدرت در برابر ب ،ازدست می دھد که ذخيره ھای ذھنی و تربيتی الف 
آنچه  .الخندارد و به ھمين طور ب در مقابل الف... و  ایستادن و گفتگو رابرای منطقی 

                        در بارۀ افراد صدق ميکند دربارۀ برخورد ھای گروھی نيز صادق است.

 ستيزایيم باھم چون زبان ھم نميدانيم

 چه نادان ھمسرایانيم !

-شيشه ھایی از شرنگ رنج آگنده - روانھا  

-سبزه ھایی خاکسود از سردی پایيز  -سخنھا  

 و دلھا 

کودک اميدچون تھی گھواره ھای   
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 چو چاووشان جادو، روی بر شب، پشت بر خورشيد.

2دروازه ھای بستۀ تقویم،ص                               

 

 

شکنیخود   

 

مقلد ھا را جدی بگيریم.چرا  مرضما باید این روشنفکر دوران ما روشنفکر مرضی است.
چرا با حذف دیگران شاد می چرا نمی اندیشيم؟ھستيم؟چرا مستبدالرأی ھستيم؟

 شویم؟                                                                                                      

روشنفکر اگر ميخواھد روشنفکر شود،چاره ای ندارد مگر اینکه خود را در تمام ابعاد 
با حرکت و د تا چھره و اندامش موميایی ھای دیرمانده را بتراش.و تازه کند بشکند

از برکه ھای منفرد برخيزد و به دریاھای مردم شناور .ھمسویی با دیگران،شکوفا شود
شکستن را بشيوۀ دیگر از سر شکسته است،پا دست و از از آنکه خود را شود.
ی ث ھااچگونه به ميرما ميترسيم که چگونه بت ھای تراشيده را بشکنيم.بگيرد.

 پشت کنيم. )در جامۀ تقدس ظاھر ميگرددگذشته اش وشنفکر،رمقدس(برای ھر 
شکستن به معنای تخریب و انھدام مطلق نيست بل بمعنای سازندگی و تازه شدن و 
نوشدن است.آنچه ما را از شکوفایی و بالندگی باز ميدارد،آن ھا را بشکنيم، ھمان 

شکند،ميریزاند و گونه که یک منتقد یک خوانندۀ ھوشيار،ساختار یک نوشتار را می 
                          شکستن و ریزاندنش بمعنای آباد کردن و توليد یک متن دیگر است.

ھمه ،چند ُبعدی یک ُبعدی تا ميراث ھای ته نشين شدۀ  نگرش و روشھایو  منشاز 
اندیشيدن و پرسيدن،دگرگون کند.از ناف زمين بودن و سرتاج صداقت،را در پرتو  چيز

مانند jک را ویران کند و بودن،بگذرد،تا اینکه به فرد متفاوت از پيش تبدیل گردد.دیگران 
پرواز انفرادی و پرواز دسته .نمایدرا تجربه از درون به بيرون پرواز شھپره ھای رنگين بال 

                                    جمعی.                                                                  

jف در مسافری بس است،تاریخ /مرغانچه لطفی ندارد،لقمه در تاریکیفضای پرواز در 
سودی با دشنامھای بلند تغير نمی خورد،نامھا و ظرایف پدیده ھا را جعل کردن 

غرش در بلندی ھای جابلسا به شرشر  نوشته ھای سطحی ثبوت افKس است،،ندارد
باران نمی رسد،چيغ زدن در غندی خير به جادۀ کرباس و ابریشم منتھی نخواھد 

 بھار افغانستان با تزئين گلھای کاغذی و پرستو ھای آتشين،آغاز و آباد نمی گردد.شد.
روشنفکر از نقد عقل و نقد خویش آغاز شده و بدون نقد ،حتا در صداقت خویش نيز 

                                                        يشارد.                                             م

چند ُبعدی است ،روشنفکری است که بجای جانشينی و  روشنفکر،متفاوتروشنفکر
که از  است یقطعيت،به ھمنشينی و عدم قطعيت متمایل است.این روشنفکر کس
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،با جذب اندیشه ھا،تجربه ھا،منش ھا ،بسوی گفتگو خيزدميبر دیروزفراز خاکستر ھای 
روشنفکر قرن بيست و یکمی.روشنفکر روشنفکر متفاوت یعنی .و تعارض پيش ميرود

روشنفکری روشنفکری که از روی تيغ امتناع و انکار ،صميمانه عبور می کند.دگر پذیر.
روشنفکر خود شکن.       روشنفکر jک شکن..لند می شودکه از ميدان عدم قطعيت ب  

 و توليد متن ھای  اردرجۀ ماموریت خود را با نوشتخواھد توانست این نوع روشنفکر 
به افغانستان دوامدار،ترسيم و تثبيت نماید. سازنده و گفتگو ھایجدی،چاره ساز و 

 جو کند.آنرا در ادغام انرژی ھای جمعی،جست مردم و راه نجات و سعادت بيندیشد
روشنفکر امروزینه تا خود را از ناف دیروزینگی نبرد،به روشنفکر متفاوت تبدیل نگردد، 

ربع دوم قرن بيست و یکمش نيز در جنگ زرگری با خود و منزوی ماندن از مردم، شاید 
                                                                                                سپری گردد.

جمعی از خود پرسيده ایم که چرا ما روشنفکران، سویۀ آیا ما تا ھنوز به سویۀ فردی و 
حتا زور چرا آیا پرسيده ایم که بی دستآورد و پرورش نيافته ایم؟پراگنده،اینقدر گيچ،

آیا پرسيده و نانوشتار مانده است؟،بی تأثير عقيم حزبی)زورگروھی،(زور *ما** جمعی
و ھنوز در ایم که چرا نمی توانيم مانند روشنفکران جوامع زاینده و پویا،راه ھای رفته 

روشنفکر مرضی ھرگز نمی تواند به پرسش ھای بنيادین را به نقد بکشيم؟ حال رفتن
                                                                                                پاسخ بدھد.

                                                                                                

 متأسفانه که ما تا ھنوز در مرحلۀ نقد و طرح پرسش ھای دگرگون کننده نرسيده ایم .
نرژی درونی،بالھای شکنندۀ شناختن را ھنوز نمی توانيم متکی به خود متکی به ا

این مرحله را به ھر شکلی که می شود باید نسل بسوی افق ھای نوین به پرواز آوریم.
د،اگر نسل ھای خسته و پير،که بار یک دورۀ تاریخ ین روشنفکری سر و سامان بدھنو

بخاطر روشن شدن روشنفکری را بر شانه ھای زخمی خویش حمل کرده اند،نتوانند 
معاصر خویش نقد بنویسند(تا ھنوز چنين نشانه ھایی گذشته و به تاریخ امروز و آینده،

کارکرد ھای فاجعه به چشم نمی خورد که شخصی یا گروھی  قلم گرفته باشد و 
،نسل تازه ای را بدون ُحب و بغض نقادی کرده باشد)خود آفرین یا مقاومت غرور آفرین 

راه ھای ،و تحول آفرین**** مبارز به پيشکسوتانباید به ميدان آید و با حفظ حرمت 
                                                                                   طی ناشده را بپيماید. 

 سيمرغ ھوشمند پرید

 کوه ترکيد

.ماه سی مرغ بھم افتاده و خونين ماند تيرگیدر   
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پانوشت ھا      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بيرون آمدن آدمی ست از نابالغی ھای خودکرده اش.نابالغی یعنی ناتوانی در به  روشنگری*  "
کاربردن فھم خود بدون رھنمود دیگری.نابالغی ھنگامی خودکرده است که علت آن نه کاستی فھم 

                            بلکه کاستی عزم و دليری در به کاربردن فھم خویش بدون رھنمود دیگری باشد" 

وشنگری چيست؟ر  

کانت درین آموزه به ما نشان ميدھد که تقليد و فقدان عزم و دليری ،چه آفتی است.آفتی که روشنگر 
تاریکی ھا پرتاب ميکند. ابھامات و را از وادی روشنگری بسوی  

 

مثKً می توان از تحولی که نيما که یک روش و یک نگرش و یک منش است در کنار آن " بوف کور** "
ھجری در فرھنگ شعر بوجود آورد ،سخن  1316با شکستن عروض با سرودن شعر "ققنوس" یوشيج 

و به ھمين طور (تحولی که می توانست بوسيلۀ محمود طرزی و استاد خليلی بوجود آید که نيامد) زد
منجمله از کتاب دو جلدی "افغانستان در مسير تاریخ" مير غKم محمد غبار که  ...از سایر نوشته ھا

ش و روش تاریخ نویسی در فرھنگ  مان دگرگون کرد و تا ھنوز ھر مؤرخی که قلم ميگيرد ميکوشد نگر
                  به شيوۀ غبار بنویسد که نمی تواند چون غبار عKوه بر نگرش و روش یک منش خاص بود.

                                                                                                                               

:در پنجاه سال پسين که دورۀ سازمانھا و احزاب سياسی است،ھيچ حزب و ھيچ زور جمعی***
یک ، سازمانی به اتکای انرژی و عقل جمعی،نتوانسته اند یک اثر فلسفی،یک اثر غلمی،یک اثر ھنری

ھنرمندان،فKسفه و دانشمندان غرب ایجاد کرده اند،خلق نمایند.اگر ھمانگونه که ترجمۀ ممتاز ...
 یفرد و قریحۀ نبوغنتيجۀ تKش،که دیگر... کوتاه و شاید یکی دو نوشتۀ  "افغانستان در مسير تاریخ"

                مان در مدار صفر چرخيده است. گروھیزور جمعی و انرژی  ،سال 50 طیبگذریم در است،

                         

آن اینکه این استفاده و مصرف  گروه ھا مانند انگل فقط از خورجين آثار دیگران مصرف کرده اند.و بدتر از
در سنت نگارشی ما،جای نوشتن ھای جدی و صورت گرفته است. بشکل سنتی(در تاریکی بلعيدن)

ورن ھمين سنت نانویسا و توليد اندیشه ھمواره خالی بوده است و روشنفکران ارگانيگ نيز که در د
                        ،خود را به حيث مصرف کنندۀ محض بنمایش گذاشته است.ندنااندیشا نفس کشده ا

را درجۀ صفر نگاشتن می سازد. زور جمعی مان عمدتاً به چند ورق  یکی از کارھای کليدی گروه ھا
،یک و برنامه نامهچندین صورت به یک روزمره و مصرفی خKصه ميگردد.این توليدات معنوی در بھتر

دستور و صورت جلسه،یک چند چند پKتفرم،یک چنداعKميه،یک چندشبنامه،یک چندمقاله،یک چند
چند یک چند حماسه نگاری،... و در بدترین نحو آن به یک چند ھجونامه،و فرمان،یک چند شھيد نگاری 

                                                                        .... خKصه می شود،تحقيرنگاری سکوت و چند
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مبارز و روشنفکر این خطه که دارای ویژگی ھای برجسته و منحصر به فرد  پيشکسوتان**** 
مبارزاتی بوده اند،از مشروطه تا امروز ،بيشمارند.مولوی محمد سرور واصف،محمود طرزی،عبدالرحمن 
لودین  ، محی الدین انيس،مير غKم محمد غبار،سيد اسماعيل بلخی،داکتر عبدالرحمن 

                                        حمد ھاشم زمانی،مينا کشور کمال و ....محمودی،عبدالمجيد کلکانی،م
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 ھاگ / ھالند

 م .فرھود


