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        ::::يادآوریيادآوریيادآوریيادآوری
، من در زبان پارسی برای هر آوا يک نوشتار بيشتر ندارد از آن جا که

   ! به کار بردمز، ذی بندواژه ای همه جا به جا



        سرنوشتهسرنوشتهسرنوشتهسرنوشته
 سر از بالين بيماری که  سرانجامزيريم کهگ ناچه ايمروز و چه فردا،

، يرگ همه جایبيماري .درمانش در دست خود مان است، برداريم
 رسد، بی ر میگی که از يک زادمان به زادمان ديگوامانده و مرده ري

ونی گرگد ، يا کنشبرآيد آن که کسی در پی درمان و براندازی اش
  . دهدی از خود نشانازس
زاشتند، تا به اين بيماری گمان، روشن انديشان بسياری پای به ره گبي

 راه و شيوه يا بيماری را نشناختند و يا پايان بدهند، ولی شوربختانه
  .ای درمان آن را ندانستند

 که هر آنچه. درد مان، درد فرمان روايی سهش و باور بر سر خرد است
 و رسانه های ان کشوردارمارده، روشن انديشان وگسرپرستان خود

از سرشت، توده وش توده پف کند، توده می پزيرد، زيرا گروهی، به گ
ونه دود و دم و پرواز گ که هر می ماند هوای آزادیتوده به. پاک است

اه ها، دست از سر گهمين سرپرستان و دم و دستر گ ا.را می پزيرد
اری، همدلی گسرشتی، همزيستی، سازساده ای ی گد، زندتوده بردارن
هر کس .  بهتر استیگی و بندگ، سد بار از اين بردی شانو مهرآميز

زمان را  وشت دم توپ بسازد، زمين وگ را تودهبه سازی می خواهد، 
خود را نماينده که يکی . ی بهره ببردگ خودش از آلودآلوده بسازد، تا

 و توده را نشستهبه باال  زور،  وبا زر و زن ای خدا در زمين می خواند،
  ری با انديشه های گبه بهشت خود ساخته اش می فرستد، دي

  
۴  



پيشرفته، که در جهان پيشرفته پياده کردنی نيست، می خواهد همه 
  .  بسازد برابر آزاد، برادر ومردم را

تا در بهشت خودساخته اه می فرستد، گ کشتارآن يکی مردم را به
ری به اين گدي. ی کنندگساری و همخوابگ خوب رويان باده اش، با

مان است که از هر چکه ای خون يک جوان پيکار جو، الله ای می گ
  . لستان می شودگرويد و جهان 

همه دارای خرد و هوشيم، آن که ! درد مان، درد بی خردی نيست
سترده تر و خردمند تر است، گبيشتر دانش آموخته است، خردش 

. کمتر آموخته است، هوش و خردش مرزبندی شده تر استکسی که 
ما در هيچ برخه ای از زمان، از ! درد مان، درد به کار نبردن خرد است

 هميشه از سهش بهره برديم، خوش باور بوديم، .رفتيمگخرد مان کار ن
شوديم و پای گ، زبان از کام نترسترسترسترسمانه و دودلی را ناروا دانستيم و از گ

 آيد از فتند که هرچه پيشگبرای مان   چون.ر نکرديمليم دراز تگاز 
 نوشته شده اش روی پيشانی  هر کس،سوی خدا است و سرنوشت

وشت و پوست سهيديم که گبه چشم خود ديديم و با ولی ! است
ر کشته و زخمی گ بود، امد، از سوی رهبران و سرپرستانهرچه پيش آ

ر به زندان انداخته گر به دار آويخته شديم و اگسار شديم، اگيا سن
شديم و دست و پای مان را بريدند، چشم و ناخن های مان را 

با آموزش و پرورش .  سوی همين رهبران و سرپرستان بودکشيدند، از
فتند که سرنوشت گاشتند، ولی گند شان، سرنوشت مان را نگکهنه و 

  از اه و در هيچ برخه ای گهيچ .  از سرشت ساخته شده است،تان
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 و هر . نهان و پنهان بوده است هميشه، نيفراخته خرد سر بر،زمان
 را در برابر مان ترسترسترسترسيريم، گزمانی که خواستيم از خرد مان کار ب

از کودکی ترس را همچون چادری روکش مان ساختند، تا   زيرا.يافتيم
  .اه خرد خفته ای مان را بيدار نکنيمگو هيچيريم گبه آن خو ب

 و به بن بست رسيده ای افغانستان اين گهمين اکنون، دشواری بزر
است که کشورداران، رهبران و سرپرستان مردم از خرد شان کار نمی 

ر همين ايمروز، کشورداران، سرپرستان خودساخته و رهبران گا. يرندگ
ره ای دشواری گسازند، ب شان چيره مردم، خرد شان را بر باور

  .  پايان می يابدگشوده و جنگافغانستان 
روهی از مردمان اين گ بايد بدانند، که هيچ  مردمان افغانستانهمه

 !ندران فرمان براگد و به تنهايی بر سر ديکشور نمی تواند تک روی کن
اه گ دستر خواسته باشيم که به دشواری و چالش پايان بدهيم، بايدگا

مردمان بومی بايد . باشد بومیبومیبومیبومی  از مردمان استان ها،های فرمانروايی
 مارند وگستان دار و فرماندار و کارمند های شان بخود شان ا

 را دار کشوران،گان شان را به پايتخت بفرستند، تا نمايندگنمايند
ان همزبانان فرمان برانند، گبه اين چم که در استان ها نمايند! مارندگب

  !ولی در پای تخت، همدالن
سا به ر اين پيشنهاد خردمندانه پزيرفتنی نيست، ايسا به دينی، موگا

آدمی زاده نشده است که در !  بزييم همزور که نيست که بايد با! دينی
آدمی ! ويان به سر بردگزندان انديشه و باور های پوچ سرپرستان و زور

   .از سرشت آزاد بوده و آزاد است، که سرنوشتش را خودش بسازد
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ری و خردورزی گ، وپژه ای روشنگباری، شماره ای سيزدهم بيرن
ری در اروپا ريخته و جهان نو و پيشرفته گچون تهداب روشنو . است

ری گاهی به جنبش روشنگای کنونی را به بار آورده است، نخست ن
ری در گاروپا و به ويژه آلمان می اندازيم، سپس روی پديده ای روشن

  . می کنيمگافغانستان و ايران درن
از برگردان نی از زبان آلما  روشنگری چيست؟ روشنگری چيست؟ روشنگری چيست؟ روشنگری چيست؟جستار ردانگبر  در:يادآوری

  .م برده ابهرهيداهللا موقن يداهللا موقن يداهللا موقن يداهللا موقن پارسی آن به خامه ای 

  

        روشنگریروشنگریروشنگریروشنگریجنبش جنبش جنبش جنبش 
 سترگ هنگامی که تاريک انديشی مانند بيماريی واگير و همه جا

  روشن انديشان و دانشمندان،ه بوددش اروپا  مردم و فرهنگيرگدامن
 و شه های روشن اندي،آموزه های پيشرفته  برآن شدند، تا بااروپا
فرمانروايان خودکامه و ستم   مردم را از زير بار شکنجه ایرد خرد،کارب

و برنامه ای آماج  .)١( ان تاريک انديش کليسا رها سازندپيشواي
. ری بودگری از ميان بردن ترس و رهايی جهان از جادوگروشن
 خوشباوری، نابخردی در پرسش ها، الفيدن  بر آن بودند، تارانگروشن

شرميدن، تنبلی در پژوهش و با شناخت کم ، در دانش، خودستايی
با پرهيزيدن از ترس،  .)٢(  شان بزدايندگخوشنود بودن را از فرهن

  زدودن پديده های خردستيز و روی آوردن به دانش و شناخت درست 
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رفت، دانشمندان گری به خود گ ديگاز پديده های سرشتی، اروپا رن
 شتگاژوکشور های اروپايی به وايافت های فراوانی دست يافتند، در 

را به   و هنرمندان دانشمندان، ترين فرزانه هاگی رخ داد و بزرگفرهن
  .بار آورد
هرکس که سخن از روشنگری می زد، پيش ری گار روشنگروزدر آغاز 

ستمگران خودکامه و پيشوايان . ، سرکوب می شددتاب که ب آناز
ن، زير فشار های چشم ترسانی، از کار برکنار کرد با ،تاريک انديش

  آوردن، به زندان انداختن و سرانجام سر به نيست کردنگوناگون
 را بگيرند، تا فرمان  روشنگری می کوشيدند جلو،روشن انديشان
   . دور بماندزند روشنیروايی شان از گ

ولی آن گاه که جنبش روشنگری همه جاگير شد و از مرز ها فرا تر 
 دست مردم به آزادیخشيد؛ تاريکی جايش را به روشنی برفت، 
، به زبان مادری خود بيگانهبه جای زبان ديگر می توانستند  يافتند،
 از زير بار کليسا رهايی يافته بودند و ،هنددبند و آموزه بنويسچيز 

 توانايی ، ديگرپيشوايان کليسا که نمايندگان زمين داران بزرگ بودند
 را به زندان بياندازند،  ستم کنند، ايشانايشانآن را نداشتند که بر 

  .شکنجه کنند، به نام های گوناگون به دار بياويزند و بسوزانند
روشنگری در ساختن سامانه ای همبودين پيشرفته، کومک های 

يادگرايی را درهم شکست، به بند های بن: ارزنده ای انجام داد
روايی کليسا پايان داد و در همه ای بخش های دانش، هنر و فرمان
  پيمانه ای سنجش در  .ار دگرگونی های چشمگيری به بار آوردادبس
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 .ران همه چيز را با خرد می سنجيدندگ، روشندبوخرد  ،داد و ستد
 به روزگار تاريک پايان بدهند، زنجير های ونه توانستندگبه اين  ايشان

 جهانی  کنند و نوآوریگدر دانش و فرهنوابستگی را درهم بشکنند و 
  .ارزش همگان برابر باشددر آن  جهانی که ديگر بسازند،

روشنگری روزگار به سنجش گزاردن و ويران کردن ادبسار دينی، 
آموزش و پرورش کهن، انديشه های خشک و شکستن ديوار های 

 از آن زمان به پس، .)٣( جهان بينی دينی و جدا کردن خرد از باور بود
 سرنوشتش را ه هر کس به اين باور بودند کبيشينه ای از مردم

 از سرپرستی دينداران ،خودآگاه شده بودندخودش می سازد، و چون 
  . پرهيز می کردند

 پيش داوری پايان داد، جای پندار  خودکامگی وروزگار روشنگری به
، دادگری، راستی و ورزیهای پوچ، بيدادگری، برتری و ستم را خرد

ی و مردم  دارايی، آزادی در گردآور برابرارزش  ودرستی و بهره
  ).۴( ساالری گرفت

پيش از روزگار روشنگری مردم بر اين باور بودند که روشنی از سوی 
خدا به دل ها می تابد، ولی در زمان روشنگری برای مردم روشن شد، 

ز درونش به بيرون که هرکس بياموزد و از خردش کار بگيرد، روشنی ا
به ادی نيست،  دانش خردورز و هوشياری خدا د.)۵( پرتو می افشاند

 و گمانه و  آموزش و پرورش پيشرفته،کوشش در فراگيری دانش
  . نيازمند استدودلی
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        تازان جنبش روشنگریتازان جنبش روشنگریتازان جنبش روشنگریتازان جنبش روشنگریپيشپيشپيشپيش
  

جنبش روشنگری، جنبش کارگری نبود که خشونت آميز با 
روشنگری، يک . خودکامگان برخورد کند و فرمان روايان را براندازد

پيش آغاز شد و هنوز هم جنبش يا خيزش فرهنگی بود که چند سده 
جنبشی بود، که با انديشه ای روشن در برابر کليسا برپا . دنباله دارد

خاست و سرانجام دست پيشوايان دينی را از کشورداری کوتاه ساخت؛ 
 فرستاد، تا روشنی در واتيکانواتيکانواتيکانواتيکانايشان را به کليسا و ساالر شان را به 

موزش و پرورش اروپا گسترش يابد و دانش و فرهنگ، با پايه ای آ
  . پيشرفته و آزاد از هرگونه پوچگرايی، فرمانروا گردد

رايی هم نام دار است، زيرا روشن گار خردگری به روزگنار روشگروز
انديشان برآن بودند تا جهان تاريک را با به کار بردن خرد خود، روشن 

روشن انديشان بر اين باور بودند که روشنی بازتاب . و درخشان سازند
 نش ها فرمانرواآدمی است، پس بايستی خرد در پيشبرد همه کخرد 
ار بر اين باور بودند که گان آن روزگروهی از دانشمندان و فرزانگ. باشد

ر بود گ به اين ندکارتدکارتدکارتدکارتبرای نمونه . بن مايه همه پديده ها خرد است
  .)۶( که شناخت تنها با خرد شدنی است

بنمايه ای شناخت : فتندگ و رفتندگان از ايشان خرده گروهی از فرزانگ
و چون برای ايشان . انه می سازند و نه خردگرا سهش های پنج

   شناختند راراراراگگگگآزمودن آزمودن آزمودن آزمودن آزمودن، بنمايه ای شناخت بود، ايشان را به نام 
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 نام دار راراراراگگگگخردخردخردخردانی که بنمايه ای شناخت تنها خرد بود، به نام گو فرزان
  )٧(. شدند

 پيشتازان و ساالران افزونی باری، اين جنبش و خيزش فرهنگی،
داشت، که در اين نوشته به تنی چند از پيشتازان جنبش روشنگری 

  : بسنده می شودآلمانآلمانآلمانآلمان
 که به پدر جنبش روشنگری نامدار است، )١۶٩۴ -١۶٣٢( پوفين دورفپوفين دورفپوفين دورفپوفين دورف

از فرمانروايان خودکامه خواست تا به فرمانروايی فرمانده های خودسر 
ر را که گويا پادشاه نماينده ای خدا در اين باو. کليسايی پايان بدهند

از نگر او کشورداری و شهروندی .  پوچ خواندپوفين دورفپوفين دورفپوفين دورفپوفين دورفزمين است، 
ساخته ای دست مردمان است و به خدا سر و کاری ندارد؛ نياز های 

بدون سرشتی مردمان مانند آرامی، آزادی و بی بيمی را نمی توان 
زار دانش خردورزی  بنيادگپوفين دورفپوفين دورفپوفين دورفپوفين دورف. کشورداری پابرجا ساخت

از ديدگاه او خردورزی آنست که به چيز های راست و . است) فلسفه(
 پديده های ، آن چه که خرد می پزيرد و نهيمدرست باور داشته باش

نادرست و پوچ؛ کسی که خردورزی را با پيمانه ای يزدان پرستانه می 
ستی رد، سرو کارش با يزدان پر نداخردورزیسنجد، او سر و کاری با 

   .)٨( است
 می کوشيد تا کهنه را )١٧١۶ - ١۶۴۶( اليب نيساليب نيساليب نيساليب نيسگوت فريد ويلهيلم 

با نو آشتی دهد، دين را با دانش و فلسفه را با يزدان شناسی بياميزد 
ويژگی . است ترسترسترسترسبا آن هم از ديدگاه او بزرگترين دشمن راستی،  .)٩(

نديشيدن کار برد خرد، توانايی ا: اليب نيساليب نيساليب نيساليب نيسهای روشنگری از ديدگاه 
  آزاد، ارزش واال به آزادی، پاسخ خردمندانه برای همه پرسش ها،
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 اليبنساليبنساليبنساليبنسناهمگونی ميان خردگرايی و آزمودن گرايی؛ دانش خردورزی 

  .)١٠(است رايی نام دار گبه خرد

 از بنيادگزاران و و يکی فرزانه )١٧٢٨ - ١۶۵۵( توماسيوستوماسيوستوماسيوستوماسيوسکريستيان 
ين راستا کار های به سزايی و در اا.  جنبش روشنگری استازانپيشت

 ترسايی خواست تا ١۶٨٢ در سال توماسيوستوماسيوستوماسيوستوماسيوس. ه استانجاميد
 ترسايی برای نخستين ١۶٨٧کشورداری از دين جدا گردد، در سال 

بار به زبان آلمانی آموزه داد و برای دانشجويان از انديشيدن آزاد، 
اشتن کنار گز. سخن به ميان آورد و ايشان را به آزاد انديشی رهنمود

زبان فرمان روای التين و برای نخستين بار زنده ساختن زبان مادری، 
 توماسيوستوماسيوستوماسيوستوماسيوس. انگيزه ای خودآگاهی و گسترش در ادبسار آلمانی شد

 را بنياد گزاشت،که در آن گفتمان روز و انديشه های گفتمانگفتمانگفتمانگفتمانماهنامه 
 بيهوده گرايی و بی توماسيوستوماسيوستوماسيوستوماسيوسبرای . روشنگری به چاپ می رسيد

او زندگی اش را در آزاد انديشی، . خدايی مرگبار تر بودخردی، از بی 
  .)١١( آموزاندن و نوشتن گزراند

 يکی از چکامه سرايان و نمايشنامه نويسان )١٧٨١ - ١٧٢٩( گگگگِلسينِلسينِلسينِلسين
او يگانه نمايشنامه نويسی است . نامدار جنبش روشنگری آلمان است

ويسنده  از نلسينگلسينگلسينگلسينگ. که هنوز هم نمايشنامه هايش روی پرده می آيند
های است که در روشن ساختن مردم کار های ارزنده ای انجاميده 

انگشتر انگشتر انگشتر انگشتر يکی از پارچه های روشنگری اش، نمايشنامه ای . است
 داستانی است که در ميان انگشتر جادويی،انگشتر جادويی،انگشتر جادويی،انگشتر جادويی،داستان  . استجادويیجادويیجادويیجادويی

  . د ترسايی در ادبسار ايتاليا به چاپ رسي١٣۵٣ و  ١٣۴٩سال های 
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ه برادر می چرخد، که پس از مرگ پدر بر سر اين داستان بر سر س
فرهشت اين .  می جنگندانگشتر جادويیانگشتر جادويیانگشتر جادويیانگشتر جادويیراستين و بنيادين بودن 

. است اسالماسالماسالماسالم و ترسايیترسايیترسايیترسايی، يهودیيهودیيهودیيهودیداستان بر سر دشمنی های سه دين 
 در اين داستان خواهان زندگی آشتی آميز، آزاد منشی و بوکاچيوبوکاچيوبوکاچيوبوکاچيو. . . . گگگگ

  .)١٢(نرمش است 
از اين داستان، نمايشنامه ای به نام  ليسينگليسينگليسينگليسينگ ، ترسايی١٧٧٩ سالدر 

تن نامه و فرهشت بنيادين اين نمايشنامه مردم . ساخت )١٣( دانادانادانادانا ناتانناتانناتانناتان
  . دوستی و انديشه ای بردباری و نرمش در روزگار روشنگری است

 است که در زمان يهودیيهودیيهودیيهودی يکی از بازرگانان دارا، دانا و دل آور دانادانادانادانا ناتانناتانناتانناتان
مسلمانان، ترسايان و يهودان آتش بس سومين جنگ چليپايی ميان 

اين درست هنگامی . با کاروان بی سر و پايی به زادگاهش بر می گردد
است که گنج سلطان به ته کشيده و سلطان به انديشه ای درآوردن 
پول است، و چون از آمدن بازرگان آگاه می شود، با خواهرش برنامه 

از بهر اين، سلطان، . می ريزد که دارايی بازرگان را به گونه ای بربايد
کدام دين، دين بازرگان را به دربار می خواهد و از او می پرسد، که 

انگشتر انگشتر انگشتر انگشتر  به جای پاسخ به سلطان، داستان ناتان داناناتان داناناتان داناناتان دانا راستين است؟
انگشتری که هر کس در دست داشته .  را به زبان می آوردجادويیجادويیجادويیجادويی

دانا می داستان بر سر سه فرزند برابر نيکو و برابر . باشد، ساالر است
چرخد، که پدر نمی داند، انگشتر جادويی اش را به کی بدهد، از بهر 

و چون جنگ بر سر راستين . اين دو تای ديگر هم از رويش می سازد
 بی آن که فرمانی بدهد، به هر سه ،بودن در می گيرد، داور خردمند

  می گويد که برای چند سالی بروند و چنان رفتار کنند که گويا هر 
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ام شان انگشتر جادويی را در دست دارند، سپس او ايشان را به کد
دادگاه خواهد خواند و فرمان خواهد داد که کدام يک از اين سه 

 کوشش و کارايی فرزندان سازنده ،از نگر داور .انگشتر راستين است
راستی و درستی در کنش و رفتار آدمی نهفته است . است و نه انگشتر

  .  آهنو نه در تکه پاره ای
ايمانويل ايمانويل ايمانويل ايمانويل  ،ليسينگليسينگليسينگليسينگ و همزمان با توماسيوستوماسيوستوماسيوستوماسيوسدرست يک سده پسانتر از 

روشنگری روشنگری روشنگری روشنگری  رير نام ری فروزش نوينیگار روشنگ، فرزانه ای روزکانتکانتکانتکانت
برون برون برون برون روشنگری روشنگری روشنگری روشنگری : می کند برای روشنگری پيشکش )١۴( چيست؟چيست؟چيست؟چيست؟

نارسايی آن است، که نارسايی آن است، که نارسايی آن است، که نارسايی آن است، که     ....استاستاستاستنارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش  ازازازاز آدمی  آدمی  آدمی  آدمی آمدنآمدنآمدنآمدن
    ....، ناتوان باشد، ناتوان باشد، ناتوان باشد، ناتوان باشد بدون راهنمايی ديگری بدون راهنمايی ديگری بدون راهنمايی ديگری بدون راهنمايی ديگری،،،،خودخودخودخود     خرد خرد خرد خرد در به کاربردن در به کاربردن در به کاربردن در به کاربردنآدمیآدمیآدمیآدمی
نارسايی هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی نارسايی هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی نارسايی هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی نارسايی هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی اين اين اين اين 

  ) ١۵(.... و دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشد) ) ) ) عزمعزمعزمعزم((((خرد، که در کاستی گزيرش خرد، که در کاستی گزيرش خرد، که در کاستی گزيرش خرد، که در کاستی گزيرش 

، می خواهد برای در به کار بردن خرد خود دليری ورزدر به کار بردن خرد خود دليری ورزدر به کار بردن خرد خود دليری ورزدر به کار بردن خرد خود دليری ورز با هوار کانتکانتکانتکانت
 تا به نارسايی دنا کنمردم انگيزه بدهد در هستی ايشان شوری بر پ

و چيزی که مردم را به سادگی و . يان بدهندخودکرده ای شان پا
از نگر . آسانی زير بار پرستار های بهره جو می برد، تنبلی و ترس است

، چون کسی مردم را آزاد نگزاشته است که سرنوشت شان را کانتکانتکانتکانت
د و در گرفته اند که نارسا بزيين خوايشان به تنبلیخود شان بسازند، 

سده ری چيست؟ ری چيست؟ ری چيست؟ ری چيست؟ گگگگروشنروشنروشنروشن در جستار کانتکانتکانتکانت .بردگی و بندگی به سر برند
 با روشن فريدريش دومفريدريش دومفريدريش دومفريدريش دوم.  می خواندفريدريشفريدريشفريدريشفريدريشگری را سده ای نای روش

 دوست ولترولترولترولتر، با شتداانديشان جنبش روشنگری پيوند نيک و نزديکی 
  .)١۶( دربود و نامه نگاری می ک
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        ناتان داناناتان داناناتان داناناتان دانا
 بر می اورشليماورشليماورشليماورشليم به بابيليونبابيليونبابيليونبابيليونرگانی از  از يک ره سپری باز يهودی يهودی يهودی يهودیناتانناتانناتانناتان
 از آتش ش، فرهيختيار و پرورشگر فرزند و خانه به سامانداجاداجاداجاداجا. گردد

 به ميان آتش از ريکاريکاريکاريکا ، دخترشبيرون آوردن یگونگ چگرفتن خانه و
  . کومک يک پيشوای ترسايی گزارش می دهد

 که از زير تيغ ،پيشوای ترسايی يکی از بيست تن از ترسايان است
 همگونی  پيشوايی ترسايیچون؛  رهايی می يابدن صالح الدينن صالح الدينن صالح الدينن صالح الدينسلطاسلطاسلطاسلطا

، سلطان او را می ، برادر گم شده ای سلطان دارداسداسداسداسدهای بسياری با 
  .بخشد
 خانه به سامانش را نزد پيشوای ترسايی می فرستد، تا او را ناتانناتانناتانناتان

 را نمی پزيرد، زيرا او ناتانناتانناتانناتانمهمان کند، ولی پيشوای ترسايی مهمانی 
  . با يهودان سر و کار داشته باشدنمی خواهد

پس از دمی گفتگو، .  خودش به پيشواز پيشوای ترسايی می رودناتانناتانناتانناتان
برای هردو روشن می شود، که در ميان ايشان همگونی های فراوانی 

نام پيشوايی .  با هم پيمان دوستی می بندند،ديده می شود، از بهر اين
 در داجاداجاداجاداجا. ا به نگر می آيد آشنناتانناتانناتانناتان برای اشتاوفيناشتاوفيناشتاوفيناشتاوفين فانفانفانفان وردوردوردوردککککترسايی، 

 صالحصالحصالحصالح می خواهد که به دربار ناتانناتانناتانناتانميان گفتگوی شان در می آيد و از 
  .  برودالدينالدينالدينالدين

 از نيازمندی سلطان به پول ناآگاه است، به اين ناتانناتانناتانناتاناز آن جا که 
گمان می شود، که شايد سلطان پيرامون ره سپری اش به کشور های 

   ناتانناتانناتانناتانمی گفتگو، سلطان از پس از د. دشته باشبيگانه پرسش های دا
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 با شنيدن اين پرسش، کدام دين، دين راستين است؟کدام دين، دين راستين است؟کدام دين، دين راستين است؟کدام دين، دين راستين است؟می پرسد که 
 می درخشد، که سلطان پيش رويش دامی ناتانناتانناتانناتانپرتوی در ناخودآگاه 

 انگشترانگشترانگشترانگشتر پاسخ سلطان را با داستان نامدار ناتانناتانناتانناتاناز بهر اين، ! نهاده است
اشتن ساالر به در يکی از خاندان ها شيوه ای گم . می دهدجاودويیجاودويیجاودويیجاودويی

اين گونه است، که هرکس اين انگشتر را در دست دارد، تا دم مرگ 
 را انگشتر جادويیانگشتر جادويیانگشتر جادويیانگشتر جادويیساالر خاندان، پيش از مرگ . ساالر خاندان است

  . برای پسر نيکو کار و هوشمندش پيشکش می کند
يکی از پدران که نمی داند، انگشتر را به کدام يکی از سه پسر 

د، از روی انگشتر بنيادين، دوتای ديگر هم هوشمند و نيکو کارش بده
انگشتر ها به گونه ای همگون اند، که خود پدر هم نمی . می سازد

  . داند، که کدام يکی انگشتر بنيادين است
سرانجام، داور .  ميان پسران جنگ در می گيرد،پس از مرگ پدر

داور هيچ فرمانی پيرامون راستين .  گری می کندهخردورزی ميان
داور از هر سه پسر می خواهد که بروند و . انگشتر ها نمی دهدبودن 

هر کدام چنان رفتار کنند، که گويا انگشتر بنيادين را در دست دارند 
و پس از گزشت چند سالی دوباره بيايند، تا داور فرمان بدهد، که 

  .کدام يک راستين و کدام دروغين است
 سلطان می گويد، که  در پاسخناتانناتانناتانناتان داستان، پس از به زبان آوردن

راستين بودن راستين بودن راستين بودن راستين بودن . هرکدام از اين دين ها می تواند دين راستين باشد
        ....ستستستست ا ا ا اوابسته به نيک رفتاری و نيک کرداری پيروان اين دين هاوابسته به نيک رفتاری و نيک کرداری پيروان اين دين هاوابسته به نيک رفتاری و نيک کرداری پيروان اين دين هاوابسته به نيک رفتاری و نيک کرداری پيروان اين دين ها

   واکنش آسيب پزيری نشان می دهد، دام پس بر می  مسلمانسلطان
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 يهودی دراز ناتانناتانناتانناتانچيند و به جای گرفتن پول، دست دوستی به سوی 
  . ی کندم

 ناتانناتانناتانناتان نزد سلطان است، پيشوای ترسايی در خانه ای ناتانناتانناتانناتانهم زمان که 
 ريکاريکاريکاريکادر نخستين نگاه، .  در را باز می کندريکاريکاريکاريکا. را به سدا در می آورد

. دل از دست می دهد، ولی دل پيشوای ترسايی را هم شکار می کند
  . پيشوای ترسايی با پريشانی و با شتاب بر می گردد

 از داشتن دين ديگری، پيشوای ترسايی به بی هيچ نگرانی
و چون نام .  آن را نمی پزيردناتانناتانناتانناتان می رود، ولی ريکاريکاريکاريکاخواستگاری 

پيشوای ترسايی برايش آشنا است، به جستجوی پيدا کردن رگ و 
  . ريشه اش می شود

 پنهانی نزد پيشوای ترسايی می رود و می ناتانناتانناتانناتان، خانه به سامان داجاداجاداجاداجا
اين .  و ناتان او را به فرزندی برداشته است ترسايی استريکاريکاريکاريکاگويد که 

پيشوای ترسايی نزد . پيشامد پيشوای ترسايی را به دهشت می افکند
 نام ببرد، داستان زندگی ناتانناتانناتانناتان می رود و بی آنکه از اورشليماورشليماورشليماورشليمساالر 

 پرورش يهودیيهودیيهودیيهودی را بازگو می کند، که به دست يک ترسايیترسايیترسايیترسايیکودک 
ار شمردن دين می داند و ساالر تاريک انديش آن را خو. يافته است

ولی چون پيشوايی . فرمان می دهد که اين پدر يهودی را بسوزانند
ترسايی نام آن پدر يهودی را به زبان نمی آورد، ساالر بر آن می شود، 

پيشوای ترسايی . تا خودش گنهکار را بيابد و به سزاي کردارش برساند
د آن از سوی  و رريکاريکاريکاريکانزد سلطان می رود، داستان خواستگاری به 

با شنيدن اين داستان، سلطان دستور می دهد .  گزارش می دهدناتانناتانناتانناتان
  . جدا کنند و به دربار بياورندناتانناتانناتانناتان را از ريکاريکاريکاريکاکه 
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 است، می داند اورشليماورشليماورشليماورشليميکی از پارسايان ترسايی، که از نزديکان ساالر 
 می رساند و می گويد، ناتانناتانناتانناتاناو خود را به .  استناتانناتانناتانناتانکه پدر يهودی، 

 نوزادی را که مادرش در هنگام ،او کسی است که هژده سال پيش که
ولف فان ولف فان ولف فان ولف فان پدر نوزاد، .  سپرده استناتانناتانناتانناتانزايمان می ميرد، به دست 

همين  در  کشته می شود؛اشکلوناشکلوناشکلوناشکلون در ، که از سوار کاران استفيلنيکفيلنيکفيلنيکفيلنيک
 به دست ترساييان به آتش کشيده می ناتانناتانناتانناتان زن و هفت فرزند جنگ،
  .شوند

از بهر پايداری . ريکاريکاريکاريکا نه ، استبالندا فان فلينکبالندا فان فلينکبالندا فان فلينکبالندا فان فلينکنام راستين نوزاد 
.  به او داده استريکاريکاريکاريکا پدر ولفولفولفولفسخنش، پارسا از نسکی نام می برد، که 

و چون زمان تنگ است، پارسا به زودی نسک را آماده می سازد، تا هر 
  .چه زود تر نزد سلطان بروند و گره ای دشواری را بگشايند

 )پيشوای ترسايی(    لی اولی اولی اولی اوی دارد، که نسک پرده از روی راز نهفته بر م
 است لی او فان فيلنيکلی او فان فيلنيکلی او فان فيلنيکلی او فان فيلنيکپيشوای ترسايی درست نام .  استبالندابالندابالندابالندابرادر 
. مادر ايشان جرمن و پدر شان از خاور است. کورد فان اشتاوفينکورد فان اشتاوفينکورد فان اشتاوفينکورد فان اشتاوفينو نه 

 را باز می کهنگامی سلطان نام خاور را می شنود، با شادمانی نس
ه که نگاهی به دست نويس برادرش را می شناسد و آنگا. کند

 همان ولفولفولفولف می اندازد، آگاه می شود که ولفولفولفولفزندگينامه ای خانواده ای 
برادر ) کورد (لی اولی اولی اولی اوو ) ريکا (بالندابالندابالندابالندا ، برادر گم شده اش می باشد واسداسداسداسد

  . زاده هايش اند
برای سلطان مسلمان شگفت انگيز است که پيشوای ترسايی و دختر برای سلطان مسلمان شگفت انگيز است که پيشوای ترسايی و دختر برای سلطان مسلمان شگفت انگيز است که پيشوای ترسايی و دختر برای سلطان مسلمان شگفت انگيز است که پيشوای ترسايی و دختر 

 از سه دين گوناگون،  از سه دين گوناگون،  از سه دين گوناگون،  از سه دين گوناگون،  نواسه هايش باشند، نواسه هايش باشند، نواسه هايش باشند، نواسه هايش باشند،،،،،ی بازرگان يهودیی بازرگان يهودیی بازرگان يهودیی بازرگان يهودیييييفرزندفرزندفرزندفرزند
         )١٧(    !!!!ولی همه از يک خانوادهولی همه از يک خانوادهولی همه از يک خانوادهولی همه از يک خانواده
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        : : : : ايمانويل کانتايمانويل کانتايمانويل کانتايمانويل کانت

روشنگری : در پاسخ به پرسش
        چيست؟

نارسايی آن است، . نارسايی خودکرده اش است روشنگری برون آمدن آدمی از
اين . که آدمی در به کاربردن خرد خود، بدون راهنمايی ديگری، ناتوان باشد

 است، که انگيزه اش نه در کوتاهی خرد، که در نارسايی هنگامی خودکرده
  .و دليری نهفته باشد) عزم(کاستی گزيرش 

  !در به کاربردن خرد خود دليری ورز:  هوار جنبش روشنگری اين است
تنبلی و ترس انگيزه های اند، که چرا بخش بزرگی از مردمان، پس از چيره 

را ديگران به سادگی می شدن بر سرشت، هنوز با نارسايی به سر می برند؛ و چ
  .توانند سرپرستی ايشان را به دست گيرند

اگر نسکی داشته باشم، که به جای من . نارسا بودن، چه آسايش بخش است
کار کند، اگر ) وجدان(بيانديشد، اگر پيشوای داشته باشم، که به جای فرجادم 

 نيازی ، پس... راهنمايم باشد و ،پزشکی داشته باشم، که در پرهيز خوراکی
هنگامی کارم با پرداخت پول روبراه شود، نيازی به . نيست خودم را رنجه کنم

  . انديشيدن ندارم؛ ديگران کار های رنج آور را برايم می انجامند
که راه رسيدن به رسايی را ) در آن ميان همگی زنان(بخش بزرگی از مردمان 

از بهر اين برای ديگران . دشوار و مرگبار می دانند، از اين گزينه بهره می برند
  .ساده است که خود را به سرپرستی ايشان بگمارند

  شان را گول زدند و ) نارسايان(پس از آن که اين سرپرستان، جانوران خانگی 
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  جلو ايشان را سد در سد گرفتند، که اين بندگان خاموش، دل و گرده نکنند
، سپس برای ايشان نشان می پای از غلتکی که در آن در بند اند، بيرون نهند

  . دهند که چگونه مرگبار است، اگر بکوشند که اين راه را به تنهايی بپيمايند
اين راه آن چنان هم مرگبار نيست، زيرا پس از چند بار افت و خيز، راه رفتن 

کند،  گيرند، ولی يک بار افتيدن، آدمی را چنان شرمسار و ترسو می را فرا می
  . دوباره باز می داردکه او را از کوشش 

از بهر اين، به تنهايی دشوار است، از نارسايی که کمابيش سرشت او شده 
 ،او به آسايش نارسايی دل بسته است و به راستی ناتوان است. است، به درآيد

که از خرد خود کار بگيرد، زيرا هرگيز کسی او را نگزاشته، تالشی در اين راه 
 اين ابزار ماشينی برای بهره برداری يا بهره جويی دستور ها، برنامه ها و. بکند

خردمندانه از داده های سرشتی، بند های اند که نارسايی را جاويدانه می 
اگر کسی آن ها را به دور هم بريزد، با آن هم، در پرش از روی باريک . کنند

 از. ترين گود، دو دله خواهد بود، زيرا او به چنين آزاد پرشی خو نگرفته است
بهر اين، تنها شمار کوچکی از مردم توانسته اند با پرورش هوش خود، 

  .خويشتن را از نارسايی برهانند و يک راه آرامنده در پيش بگيرند
 که مردم خود شان را روشن بسازند؛ بلی چنين است، اگر ،درخور بودن است

د زيرا هميشه برخی از آزا. کسی ايشان را آزاد بگزارد، کمابيش شدنی است
يافت می شوند، ) برخی از ميان سرپرستان اين توده ای بزرگ هم(انديشان 

که پس از دور انداختن يوغ نارسايی، روان دريافت خردمندانه از ارزش خود و 
، که آزاد بيانديشد و ديگر نارسا نباشد، گسترش ارزش پيشه ای هر کس را

  . دهند
، پيشتر زير يوغ آورده مردمی را که سرپرستان: يکی از ويژگی ها اين است

اند، اگر اين مردم از سوی برخی از سرپرستانی که در همه بخش های 
  روشنگری ناتوان اند، به اين کار برانگيخته شده باشند، خود شان را سپس 
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ناچار می سازند که زير يوغ بمانند؛ پس آسيب بخش است، که تخم پيش 
 شان را از پيشتازان که بنيادگزار داوری بپاشيم، چون ايشان سرانجام کينه ای

با . از اين رو، مردم به کندی به روشنگری می گرايند. آن بوده اند، می گيرند
 شايد بتوان به خودکامگی و آزمندی يا بيداد و )انقالب (يک واژگشت

ستمگری پايان داد، ولی هرگيز نمی توان دگرگونی های بهين در شيوه ای 
نه ای آن، پيش داوری های نو مانند پيش داوری انديشيدن پديد آورد؛ وارو

  .های کهنه، افزار دست بخش بزرگی از توده ای بی انديشه می شود
برای روشنگری، چيز ديگری بی از پديده ای آزادی، نياز نيست، بی آسيب 

به اين . ترين پديده، در ميان پديده ها، آنچه که تنها آزادی ناميده می شود
 آزاد باشد، که در نوشتارش برای مردم، از خرد خود کار چم که دانشمند بايد

  .بگيرد
: افسر می گويد! چون و چرا نکنيد: اکنون از همه سو اين فرياد را می شنوم

چون و چرا نکنيد، : کارمند دارايی می گويد! چون و چرا نکنيد، بورزيد
فرمانروا ـ ولی تنها ! (چون و چرا نکنيد، باور کنيد: پيشوا می گويد! بپردازيد

چون و چرا کنيد، هر اندازه که می خواهيد و .  ـ در جهان می گويدفريدريشفريدريشفريدريشفريدريش
  !)پيرامون هر آنچه که می خواهيد، ولی فرمان بردار باشيد

ولی .  مرز بندی شده است،در اين جا، در سر تا سر اين سرزمين آزادی
يکی پرسش اين جاست که کدام مرزبندی جلو روشنگری را می گيرد و کدام 

  نه تنها که جلو روشنگری را نمی گيرد، که روند آن را هم تند تر می کند؟ 
دانشمند بايد در کاربرد همگانی خرد خود، هميشه آزاد باشد؛ : پاسخ می دهم

و تنها اين آزادی می تواند روشنگری را در ميان مردم بگستراند؛ ولی کار برد 
 تنگاتنگ داشته باشد، بی خرد در بخش های ويژه می تواند مرزبندی بسيار

  . آن که از پيشرفت روشنگری بکاهد
  دريافتم از کاربرد همگانی خرد آنست که دانشمندی در نوشتارش، بخش 
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به کاربرد ويژه ای خرد . بزرگی از خوانندگان را از خرد خود بهره ور سازد
. ردآنست، که کارآگاه يا کارمندی در پيشبرد کارش بتواند از خرد کار بگي

اکنون در برخی از کار ها که به خواست مردم می چرخند، به روندی نيازمند 
اند، که برخی از کارمندان شان را بيکاره به بار آورد، تا با يک همسدايی 

 برسند، يا دست کم از )هدف عمومی(همگانی ساختگی از کشورداران، به آماج
  . نابود کردن اين آماج، باز شان دارد

ولی اگر اين برخ، که . ين جا بايد بی چون و چرا فرمان بردبيگمان، در ا
همزمان بخشی از دستگاه کارگردانی است، توان دانشمندانه داشته باشد، می 
تواند در نوشتارش از خرد کار بگيرد و چون و چرا کند، بی آنکه زيانی به 

 در اگر افسری. دستگاه کارگردانی، که خودش کارمند بيکاره اش است، برساند
سودمند بودن يا زيان بخش بودن فرمان باالدستی اش، از خرد کار بگيرد و 

ولی اگر او . چون و چرا کند، می تواند ويرانگر باشد، او بايد فرمان بردار باشد
در نوشتارش با نادرستی های کارياری ارتش، روشن انديشانه برخورد کند و از 

  . ی جلوش را بگيردخوانندگان بخواهد که داوری کنند، نبايد کس
. يک شهروند نمی تواند از پرداختنی های که بر دوشش نهاده اند، سرباز زند

برای جلوگيری از نافرمانی همگانی، کوچک ترين سرباز زدن از پيمان، می 
ولی همين شهروند می تواند، نگرش را . تواند مانند يک رسوايی به سزا برسد

گری چنين پيمان های بنويسد و به آگاهی روشنگرانه در برابر ناروايی و بيداد
به همين گونه، يک پيشوای دينی هم پايبند پيمان کليسای . همگان برساند

است، که در آن کار می کند، زيرا او از بهر آموزه دادن به شاگردان، گماشته 
ولی اگر او در نوشتارش از کمبودی های کليسا خرده بگيرد و . شده است

در اين جا هيچ چيزی . نگرانه برخورد کند، آزاد استبرای بهبودی آن روش
زيرا آن چه را که او برای . نيست که بتواند فرجادش را زير فشار بياورد

  پيشبرد کار های کليسا می انجامد، پديده های اند که خودش برنگزيده است 
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 آن ها پيشنويس های اند که به نام. و نمی تواند به دلخواه خودش بياموزاند
چيز های را که کليسای ما می : او خواهد گفت. کس ديگری خوانده می شوند

او به اين گونه از . آموزاند، گواه بر آن اند، که کليسا از آن ها بهره می برد
پاينامه ها، برای کليسا کنش های سودمند می انجامد، بی آنکه به آن ها سد 

 باپيمان بنماياند، زيرا در در سد باور داشته باشد، برای انجام آن ها خود را
درون آن ها می تواند پديده ای راستينی نهفته باشد؛ به هر روی، ولی دست 

چون اگر او به . کم چيز ناسازگاری با سرشت دين در آن ها ديده نمی شود
اين باور باشد که ناسازگاری با سرشت دين دريابد، ديگر نمی تواند فرجادانه 

پس کاربرد خرد يک . بايد از کارش دست بکشدکارش را به پيش ببرد؛ او 
آموزگار در پيشه اش، کاربرد ويژه است، چون که پيشه اش خانگی است، 
هرچند او با گروه بزرگی روبرو است؛ از نگر ايشان، يک پيشوا آزاد نيست و 

وارونه ای آن، اگر او به . نبايد هم باشد، چون که او فرمانبر بيگانه ای است
انشمند با نوشته هايش روشنگری کند، در کاربرد همگانی گونه ای يک د

خرد، از آزادی بی پايان برخوردار است و می تواند از خردش کار بگيرد و از 
  . ديدگاه خودش سخن براند

اگر که سرپرستان مردم از نگاه آگاهی دينی نارسا باشند، اين نابسامانی 
  . هميشگی می شود

چنان که خود را (ندان دينی، پارسايان ارجمند ولی آيا نبايد گروهی از دانشم
، شايسته آن باشند که به يک نماد دگرگون ناپزير، که به )در هالند می نامند

 بی  و، به اين گونه يک سرپرستی برتر                                                                                                                 آن سوگند خورده اند، پايبند باشند
 روی هرکدام و به کومک ايشان روی همگان انجام بدهند و يا آن را ،پايان

  هميشگی بسازند؟
بستن چنين پيمانی که برای . اين سد در سد نشدنی است: من می گويم

  هميشه راه های روشنگری را به روی مردمان ببندد، سد در سد بی ارزش و 
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ت است؛ اگر که اين پيمان را شهرياران بلند پايه، فرمانروايان و پيمان نادرس
زمان نمی تواند همدمی و هم  .نامه های همزيستی پشتيبانی کرده باشند

  را گسترش دهد،ش شناخت و نتواندنی کند، که چنين چيزی به بار آيدپيما
بر سرشت  اين يک تبهکاری در براری است؛گاه که سخن از روشنگبه ويژه آن 
سرشتی که بنياد سرنوشتش درست در همين پيشرفت نهفته . آدمی است

است؛ از اين رو بازماندگان سد در سد شايسته آن اند، که آن گزريش ها را 
سنجش همه پديده های که بر سر . ناروا و بی شرمانه بشناسند و آن را وازنند

که : رسش نهفته است بسته شده می تواند، در اين پ)قانون(مردم به نام دات 
  آيا مردم خود شان می توانند زير بار چنين دات و دستوری بروند؟ 

بيگمان برای برپايی سامانه ای بهتری، چنين چيزی در يک زمان کوتاه و ويژه 
شدنی است، به اين گونه که همه شهروندان و به ويژه ترسايان آزاد گزاشته 

ر شان از نهاد ها خرده بگيرند، چنان شوند تا با مايه ای يک دانشمند، با نوشتا
اين تا زمانی، همسدا دنباله داده شود، تا . که سامانه ای گزشته برهم نخورد

ايشان نبايد به نهاد . شهريار را به خود بکشاند، که او از ايشان پشتيبانی کند
های که به گونه ای گزشته می خواهند به کار شان دنباله بدهند، دست 

لی آن چه ناروا و ناشايست است، اين است که نهاد های نو و. درازی کنند
 که هيچ کس را ،دينی خود را سازمان بدهند و پاينامه ای شان اين باشد

اگر که اين پديده هميشگی هم نباشد، نبايد . نگزارند که از ايشان خرده بگيرد
ای پيش آيد، چون اين کار جلو پيشرفت مردم را می گيرد و به زيان زادمان ه

پس بايد از ساختار چنين نهاد سازمان يافته با چنين . آينده پايان می يابد
اگر کسی برای زمان ويژه ای، آن چه را که بايد . پاينامه ای جلوگيری شود

بداند، از روشنگری آن جلوگيری می کند، روا است، ولی اگر کسی از 
ه ای ورجاوند روشنگری برای هميشه و يا برای آيندگان پرهيز کند، به بهر

  .مردمان آسيب می رساند و آن را زير پا می کند
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آن چه را که مردم بر خويش روا نمی دارند، شهريار نمی تواند بر ايشان روا 
زيرا سازمان ديدبان دات گزاری اش بر اين پايه استوار است، که . داشته باشد

  .استاو همه ای خواست های مردم را با خواست خودش برهم آميخته 
اگر شهريار بر اين پديده بنگرد که همه بهبودی های راستين و پنداری با 
سامانه ای شهروندی در پيوند است، پس او می تواند زيردستانش را آزاد 

اين به . بگزارد، تا آن چه را برای رستگاری خود شايسته می بينند، بيانجامند
ی کند، اين است که شهريار پيوندی ندارد، ولی چيزی که بايد او جلوگير

  .کسی بر ديگری زور نگويد، ولی جلو کار های شايسته ای ديگران را نگيرد
اگر شهريار در سرگرمی های نويسندگی زيردستانش دست اندازی کند، 

 کاهش می يابد؛ او از نوشتار زير دستانش می تواند، ميزان پسند يدنششکوه
او اين را به دلخواه خود همچنان، اگر . دستگاه فرمانروايی اش را بسنجد

بيانجامد، اين سرزنش را بر خويش روا داشته، که فرمانروا باالتر از دستور 
 که شهريار جايگاه بلندش را کاهش دهد و ،بد تر اين است! دانان نيست زبان

  . در برابر زيردستانش پشتيبانی کند،ترساييپيشوايان از ستم 
: روشن شده می زييم؟ پاسخ اين استآيا در روزگار : اگر اکنون پرسيده شود

کنونی ) اوضاع(از اين که مردم در سرگان . نه، ولی در روزگار روشنگری
توانايی آن را داشته باشند، يا کسی ايشان را به آن وادارد، که در جستار های 
دينی، خرد شان را بدون راهنمايی ديگری خوب و درست به کاربرند، هنوز 

اکنون نشانه های روشنی در بازسازی . ش روی استکمبودی های فراوانی پي
آزاد مردمان، جلوگيری کُند از پديده های ناسازگار با روشنگری و رهايی از 

از اين نگر، اين روزگار، . نارسايی خودکرده ای شان، به چشم می خورند
  . استفريدريشفريدريشفريدريشفريدريشروزگار روشنگری يا سده ای 

خود می ) وظيفه(او اين را بايای شاهزاده ای که شايسته اش بداند و بگويد، 
   نکند، بسا که ايشان را سد در سد رهنمايیداند، که در کار های دينی مردم 
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آزاد بگزارد، او خودش نام واالی بردباری را از خود دور می سازد؛ او روشن 
شده است و شايسته ای آن است که از اکنونيان و آيندگان به نام کسی 

 نخستين بار در پهنه ای فرمانروايی اش، مردم را آزاد ستوده شود، که برای
گزاشته است تا از نارسايی خود کرده ای شان به درآيند و در پيشبرد همه 

در فرمانروايی اش، پيشوايان ارجمند ترسايی . کار ها از خرد خود کار بگيرند
ز آزاد اند، بی آن که به پيشه ای شان آسيبی برسد، دانشمندانه و به دور ا

نماد ها و داوری های دگرسان، نگر خود را برای مردمان بنويسند و به بر رسی 
  .برای کسانی که پيشه ای آزاد دارند، آزاديی بيشتر داده می شود. بگزارند

اين روان آزادی، از مرز ها گزشته و در بيرون گسترش می يابد، همچنان در 
 جلوگيری می کنند، ره جا های که کشورداران با دريافت نادرست شان از آن

برای ايشان می توان فرمانروايی اين شهزاده را به گونه ای يک . گشوده است
. آزادی سامانه و هماهنگی کشور را برهم نمی زندآزادی سامانه و هماهنگی کشور را برهم نمی زندآزادی سامانه و هماهنگی کشور را برهم نمی زندآزادی سامانه و هماهنگی کشور را برهم نمی زندنمود درخشان نماياند، که 

زاشته شوند و کسی ايشان را از پيشرفت باز ندارد، ايشان خود گر مردم آزاد گا
  .ی ها می رهانندرا آهسته آهسته از ناهنجار

نارسايی خودکرده  هسته ای بنيادين روشنگری را که، برون آمدن آدمی از
 در جستار های دينی پيوند دادم، چون فرمانروايان از )قصداً (اش است، دستی

بخش های دانش و هنر سودی نمی برند، که سرپرستی ايشان را در دست 
ترين و ننگين ترين نارسايی افزون بر اين، نارسايی دينی زيان بار . بگيرند

ولی شيوه ای انديشيدن يک شهريار که گرايش روشنگری در جستار . است
او در دات و دستور های کشوری . های دينی دارد، گامی به جلو تر می گزارد

برای يشان از خرد شان کار بگيرند و اش، به زير دستانش روادار است، تا ا
 دليرانه خرده بگيرند و به  ناهنجاری ها، ازبهبودی روزگار، در نوشتار شان

درخشانی داريم، که   ای از چنين شهرياری، ما نمونه. دسترس مردمان بگزارند
 ما او را ارجمند ،هيچ کس پيش از او دست به چنين کنشی نزده است، آن که

  .ميداريم
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روشن شده است و از تاريکی ترسی ندارد،  ولی تنها فرمانروايی که خودش
  ارتشی سازمان يافته و بزرگ برای آرامش همگان، زير فرمان،هم زمانولی 

دارد؛ آن چه را که يک کشور آزاد، دل وگرده ای گفتنش را ندارد، می تواند 
چون و چرا کنيد، هرچه دل تان می خواهد، و پيرامون هر چه : به زبان بياورد

  !که می خواهيد، تنها فرمانبردار باشيد
يک انگاره ای شگفت انگيز و بی درنگ در کار های مردمی در اينجا می توان 

به . ديد؛ انگاره ای که در آن همه چيز به گونه ای دوگانگی به نگر می رسد
 رسد که آزادی شهری گری گسترده، برای آزادی انديشه سودمند نگر می 

آزادی . است، ولی آزادی شهری گری گسترده، آزادی انديشه را بازميدارد
  .ی تواند، بهتر در آزادی شهری گری مرز بندی شده، گسترش يابدانديشه م

ی کند و آن را زير پوسته  همان گونه که سرشت از مغز به نرمی نگهبانی م
پروراند، همينگونه هم دلبستگی به انديشيدن آزاد و خواست  ی سخت می  ا

بالد و به آهستگی بر نيروی دريافت آدمی می هنايد؛ و به  آزاد انديشی می 
  .اين گونه بر توانايی ايشان می افزايد، تا کنش شان را آزادانه بيانجامند

 های شهرياری را هم زير هنايش خود خواهد و سرانجام اين آزادی پاينامه
آورد و شهرياران درخواهند يافت، که اگر با مردمان، که اکنون بيش از ماشين 

  )١٨( .شده اند، خوش رفتاری کنند، به سود شان خواهد بود
   
  
  
  
  
  
  
  

٢٧  
  



        روشنگری در افغانستانروشنگری در افغانستانروشنگری در افغانستانروشنگری در افغانستان
يک شاخه در سياهی جنگل به يک شاخه در سياهی جنگل به يک شاخه در سياهی جنگل به يک شاخه در سياهی جنگل به اگر روشن انديش مان تا ديروز، چون 

فرياد می کشيد، ايمروز با شگرد و شيوه ای نوينی از ) ١٩( وی نوروی نوروی نوروی نورسسسس
. ری کندگ و روشن دليرانه سر بر می افرازد، تا بتابدسياهی جنگلسياهی جنگلسياهی جنگلسياهی جنگل

تابشی که در ميان انبوهی از تيرگی و تاريکی دست و پنجه نرم می 
کند و چشمبراه بيداريی پرتو های تا هنوز خفته است، تا با او همسدا 

د و در دل تيره و تار اين جنگل بدرخشند و روشنگری و همراه شون
اگر روشن انديش مان تا ديروز راه رهايی را در لوله ای تفنگ  .کنند

  . می جست، ايمروز راه رهايی را در خامه اش می جويد
 برای پايان اگر ديروز تنی چند از روشن انديشان گرد هم می آمدند و

گزاشتند، ايمروز به تنهايی يا  گروه چريکی بنياد می دادن به ستم،
باهم، با نوشتار و گفتار به ميدان می آيند، تا سر و گوش به خواب 

  .رفته ها را باز کنند
رهايی زن را از چنگال زن برآن بود تا گرا  اژگشتاگر ديروز نيروی و

 نويسنده ای روشنگر و  ايمروزبه دست بياورد، ،گرمستيزان، با نبرد 
 به اين باور وی زن ستيزی را می شناساند، ريشه هاروشن انديش 

او در . است که تنها با شناخت می توان پديده ها را دگرگون کرد
ديد ديد ديد ديد :  می نويسدنگاهی به روانکاوی زن ستيزینگاهی به روانکاوی زن ستيزینگاهی به روانکاوی زن ستيزینگاهی به روانکاوی زن ستيزیجستارش پيرامون 

شهر شهر شهر شهر ... ... ... ... مسلمانان به زن در هزار سال گزشته دگرگون نگشته است مسلمانان به زن در هزار سال گزشته دگرگون نگشته است مسلمانان به زن در هزار سال گزشته دگرگون نگشته است مسلمانان به زن در هزار سال گزشته دگرگون نگشته است 
 زن ستيزی  زن ستيزی  زن ستيزی  زن ستيزی ازازازازمی تواند می تواند می تواند می تواند ... ... ... ... و آموزش و پرورش پيشرفته و آموزش و پرورش پيشرفته و آموزش و پرورش پيشرفته و آموزش و پرورش پيشرفته نشينی نشينی نشينی نشينی 

  )٢٠(.بکاهدبکاهدبکاهدبکاهد
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اژگشت می يش مان رهايی توده را در خيزش و وروشن انداگر ديروز 

        :ديد و فرياد بر می آوردکه
        خيز ای خلق کبيرخيز ای خلق کبيرخيز ای خلق کبيرخيز ای خلق کبير

        خيز، ای موج خروشنده ای پيکار سترگخيز، ای موج خروشنده ای پيکار سترگخيز، ای موج خروشنده ای پيکار سترگخيز، ای موج خروشنده ای پيکار سترگ
        که اجيران ستمکه اجيران ستمکه اجيران ستمکه اجيران ستم

............        
  )٢١(............دشنه ای وحشت و کين آغشتند دشنه ای وحشت و کين آغشتند دشنه ای وحشت و کين آغشتند دشنه ای وحشت و کين آغشتند 

  : ير را کهايمروز چکامه سرای روشنگر، بيماری همه جاگ
        زهد می داندزهد می داندزهد می داندزهد می داند
        اذان می دهداذان می دهداذان می دهداذان می دهد
  )٢٢(    نماز می خواند،نماز می خواند،نماز می خواند،نماز می خواند،

و تير در دل پاکيزگی و زن و دانش و فرهنگ می زند، شناخته و آن 
 چکامه سرا می سازد، تا از آن دوری جويند؛ پديداررا برای مردم 

  :را شايسته و بايسته می داندبيماری   ايننابودی
        روی بام های شهرروی بام های شهرروی بام های شهرروی بام های شهر
        کوچه های شهرکوچه های شهرکوچه های شهرکوچه های شهر

        باغ هاباغ هاباغ هاباغ ها
        باغچه های شهرباغچه های شهرباغچه های شهرباغچه های شهر
        مرضی آمده استمرضی آمده استمرضی آمده استمرضی آمده است

............        
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        خاک ميخورد، سنگ ميخوردخاک ميخورد، سنگ ميخوردخاک ميخورد، سنگ ميخوردخاک ميخورد، سنگ ميخورد

        در و ديوار ميخورددر و ديوار ميخورددر و ديوار ميخورددر و ديوار ميخورد
        ميخوردميخوردميخوردميخورد“ “ “ “ مجسمهمجسمهمجسمهمجسمه””””حشره ميخورد، حشره ميخورد، حشره ميخورد، حشره ميخورد، 

        خاشاک ميخوردخاشاک ميخوردخاشاک ميخوردخاشاک ميخورد
        کتاب و مدرسه ميخوردکتاب و مدرسه ميخوردکتاب و مدرسه ميخوردکتاب و مدرسه ميخورد

........................        
        از صدای قدم زن، دست و پای شستهاز صدای قدم زن، دست و پای شستهاز صدای قدم زن، دست و پای شستهاز صدای قدم زن، دست و پای شسته

        بوی صابونبوی صابونبوی صابونبوی صابون
        از صدا می ترسداز صدا می ترسداز صدا می ترسداز صدا می ترسد

............        
        زهد می داندزهد می داندزهد می داندزهد می داند
        اذان می دهداذان می دهداذان می دهداذان می دهد
        نماز می خواندنماز می خواندنماز می خواندنماز می خواند

............        
        فتفتفتفتخواهد رخواهد رخواهد رخواهد ر
        )٢٣ (خواهد مردخواهد مردخواهد مردخواهد مرد

ست حاصل ست حاصل ست حاصل ست حاصل ييييترورترورترورترور: هنگامی آوازخوان روشنگر فرياد بر می آورد که
مغز در خواب فرو رفته ای توده را می تکاند،  )٢۴( !جهل مذهب استجهل مذهب استجهل مذهب استجهل مذهب است

  .تا چراغ خردش را بيافروزد و دمی خردمندانه بيانديشد
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  : روشنگر می سرايد روشن انديش، چکامه سراینوزر الياسنوزر الياسنوزر الياسنوزر الياسو آنگاه که 
         نکنی نکنی نکنی نکنی            ونونونونيييي اف اف اف اف         ز بنِد ز بنِد ز بنِد ز بنِد    رهارهارهارها    نه نه نه نه ييييسسسس        تاتاتاتا

         نکنی نکنی نکنی نکنی            رونرونرونرونيييي ب ب ب ب        خرافه،خرافه،خرافه،خرافه،        جان از لجِن جان از لجِن جان از لجِن جان از لجِن 
         را را را را             آزادی آزادی آزادی آزادی         سبِز سبِز سبِز سبِز         باِغ باِغ باِغ باِغ         که که که که            هشدارهشدارهشدارهشدار

            !!!! خون نکنی خون نکنی خون نکنی خون نکنی))))دردردردر((((ه ه ه ه ِخ تشنِخ تشنِخ تشنِخ تشنيييي ش ش ش شه ایه ایه ایه ایبتخانبتخانبتخانبتخان
 توده را پاسخگوی اين همه پوچگرايی و بيهوده گويی می افيونافيونافيونافيون    او

ست، ز شدنی اداند، برای توده هوشدار می دهد که آزادی هنگامی سب
  . سازنده ا کوتانش از سر  راکه دست پيشوايان تشنه در خون

 های هزارداستان که هر روز در سوگ هزارهسوگ هزارهسوگ هزارهسوگ هزاره در نوشته اش در نوزرنوزرنوزرنوزر
:  می سوزند، چون آزرخش در نهانگاه توده می تابدفاشيزمفاشيزمفاشيزمفاشيزمآتش خشم 

ات انسان، چقدر بی ارزش است، در نظام ارزشی که نامش را ات انسان، چقدر بی ارزش است، در نظام ارزشی که نامش را ات انسان، چقدر بی ارزش است، در نظام ارزشی که نامش را ات انسان، چقدر بی ارزش است، در نظام ارزشی که نامش را ييييحححح
            !!!!ددددگذاشته انگذاشته انگذاشته انگذاشته ان) ) ) ) مذهبمذهبمذهبمذهب((((

اين روشنگر، انگيزه ای دشمنی های ميان مردمی را در خواب خرد و 
  :نبود دانش می بيند

         نشود نشود نشود نشود         جهل و تيرگی طی جهل و تيرگی طی جهل و تيرگی طی جهل و تيرگی طیۀتا جادتا جادتا جادتا جاد
         نشود نشود نشود نشود        میمیمیمی     دشمنی،  دشمنی،  دشمنی،  دشمنی،         اِهاِهاِهاِهيييي س س س س    انگوِرانگوِرانگوِرانگوِر

         تان تان تان تان    ۀای سنگ به کله های فرسودای سنگ به کله های فرسودای سنگ به کله های فرسودای سنگ به کله های فرسود
        !!!!ای وطن به چوِب هی هی، نشودای وطن به چوِب هی هی، نشودای وطن به چوِب هی هی، نشودای وطن به چوِب هی هی، نشوديييياحاحاحاح

 بهتر گشوده چشم های خواب آلود توده را می مالد، تا الياس  الياس  الياس  الياس نوزرنوزرنوزرنوزر
  :شوند و دشمنان شان را بشناسند

         است است است است     دجاالن دجاالن دجاالن دجاالن    نده ینده ینده ینده یيييي نما نما نما نما    مال کهمال کهمال کهمال که
         است است است است        چاالنچاالنچاالنچاالن    هم هم هم هم يييي پ پ پ پ     دروغ دروغ دروغ دروغ    ننننييييماشماشماشماش

٣١  



        ن عبای آلوده به خونن عبای آلوده به خونن عبای آلوده به خونن عبای آلوده به خونييييست که است که است که است که اييييعمرعمرعمرعمر
  )٢۵(     است است است است     پاالن پاالن پاالن پاالن     نوحه را نوحه را نوحه را نوحه را    اهاهاهاهييييهای سهای سهای سهای س    خرخرخرخر

 چشم و گوش توده  کند؛ او با نوشتار دليرانه روشنگری میکاوه اروندکاوه اروندکاوه اروندکاوه اروند
 گفتاوردی فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیروی ديوار چهره نما اش از     روندروندروندرونداااا. را باز می کند

بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و : می آورد که
   .رهايي استرهايي استرهايي استرهايي است

در جای ديگر کسانی را که دم از روشن انديشی می زنند، ولی  ارونداروندارونداروند
بسيارى از روشنفكران بسيارى از روشنفكران بسيارى از روشنفكران بسيارى از روشنفكران : خرد شان را به کار نمی اندازند، می نويسد که

هانه ى شان چند روپيه ى آن را نذر مشكل گشا هانه ى شان چند روپيه ى آن را نذر مشكل گشا هانه ى شان چند روپيه ى آن را نذر مشكل گشا هانه ى شان چند روپيه ى آن را نذر مشكل گشا ما از تنخواه ماما از تنخواه ماما از تنخواه ماما از تنخواه ما
 اسپند دود  اسپند دود  اسپند دود  اسپند دود ،،،،ميخرند، براى آنكه فرزندان شان را از نظر بد نگهدارندميخرند، براى آنكه فرزندان شان را از نظر بد نگهدارندميخرند، براى آنكه فرزندان شان را از نظر بد نگهدارندميخرند، براى آنكه فرزندان شان را از نظر بد نگهدارند

ميكنند و براى سالمتى و كاميابى خود و خانواده ى شان گوسفند ميكنند و براى سالمتى و كاميابى خود و خانواده ى شان گوسفند ميكنند و براى سالمتى و كاميابى خود و خانواده ى شان گوسفند ميكنند و براى سالمتى و كاميابى خود و خانواده ى شان گوسفند 
            !!!!ميكشندميكشندميكشندميكشند

 نگاهی به جهان پيشرفته می اندازد و اندهگينامه انگيزه ای ارونداروندارونداروندکاوه کاوه کاوه کاوه 
ها را ها را ها را ها را     انسان كهكشانانسان كهكشانانسان كهكشانانسان كهكشان... ... ... ... آخ آخ آخآخ آخ آخآخ آخ آخآخ آخ آخ: وشن می سازدپسماندگی مردم را ر

 ولى بر مغز هاى ما هنوز هم يك  ولى بر مغز هاى ما هنوز هم يك  ولى بر مغز هاى ما هنوز هم يك  ولى بر مغز هاى ما هنوز هم يك ،،،،تسخير كرد، بر ماه و مريخ پا نهادتسخير كرد، بر ماه و مريخ پا نهادتسخير كرد، بر ماه و مريخ پا نهادتسخير كرد، بر ماه و مريخ پا نهاد
طايفه اى كه طايفه اى كه طايفه اى كه طايفه اى كه . . . . مشت مال و آخوند نادان و تازى پرست فرمان ميراندمشت مال و آخوند نادان و تازى پرست فرمان ميراندمشت مال و آخوند نادان و تازى پرست فرمان ميراندمشت مال و آخوند نادان و تازى پرست فرمان ميراند

 فقط خوردن است و مانع هر گونه پيشرفت  فقط خوردن است و مانع هر گونه پيشرفت  فقط خوردن است و مانع هر گونه پيشرفت  فقط خوردن است و مانع هر گونه پيشرفت ووووكارش بقول كسروى بزرگكارش بقول كسروى بزرگكارش بقول كسروى بزرگكارش بقول كسروى بزرگ
  )٢۶(    !!!!شدنشدنشدنشدن

، بگزار نفس بکشمبگزار نفس بکشمبگزار نفس بکشمبگزار نفس بکشم با نوشتن عزيز رويشعزيز رويشعزيز رويشعزيز رويشلير، نويسنده ای روشنگر و د
در و ديوار پرهيزه را برهم می ريزد و چهره ای راستين نمايندگان 

  .)٢٧( دين را برای مردم می شناساند
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، پرتو ديگری در گوشه و گمنامیگمنامیگمنامیگمنامی با پرهيزه شکنی در تقی بخياریتقی بخياریتقی بخياریتقی بخياری
به کنار جنگل تاريک می افشاند و از بی بهرگي و ستم و کشتن زنان 

  .)٢٨( دست نمايندگان دين، آگاهانه، آزادانه و دليرانه ياد می کند

 هم در و ديوار پرهيزه ها را درهم می شکند و سنگ صبورسنگ صبورسنگ صبورسنگ صبوراگر چه 
کند، ولی شوربختانه از ادبسار ديگری است، که به زبان می روشنگری 

 به زبان فرانسوی نوشته سنگ صبورسنگ صبورسنگ صبورسنگ صبورچون . پارسی برگردان شده است
 حميد ظاهرحميد ظاهرحميد ظاهرحميد ظاهر نسک  کههمچنان. آن ادبسار مان نيستشده است، از 

 که به زبان انگريزی نوشته شده است، با همگون تن گرايیهمگون تن گرايیهمگون تن گرايیهمگون تن گرايیپيرامون 
  .همه ای پرهيزه شکنی هايش، از ادبسار انگريزی است

ناگفته نماند که روشنگری در افغانستان به همين چند تن پايان نمی 
برآن اند، تا توده را از يابد؛ بيگمان، شمار افزونی از روشن انديشان 

  . خواب خرس بيدار و روشن کنند
آفتابی می  به نام روشن انديش يا روشنگر نوشتار شوربختانه، برخی

 می ، ولی از سنگر يک بنيادگرا به سوی بنيادگرای ديگر تيرکنند
ا جامه ای يک کيش بر کيش ديگر بتازد، نه نويسنده ای که ب. اندازند

. می افزايدبيشتر  که بر تاريکی و نادانی توده  روشنگر نيست،تنها که
 به پشت باديهباديهباديهباديهکسانی که فرياد روشن انديشی سر می دهند، ولی در 

کالوه سر در گم اند، به همان اندازه   وسر و سرگردانپروردگار شان 
  . نارسا اند، که توده ای ناخوان و نادان از آن برخوردار است

در باديه سرگشته شما در چه در باديه سرگشته شما در چه در باديه سرگشته شما در چه در باديه سرگشته شما در چه  :است گفته موالناموالناموالناموالناهفت سد سال پيش 
دشت دشت دشت دشت باديه ای روشن انديش ايمروزی مان از اروپا به سوی  هواييد؟هواييد؟هواييد؟هواييد؟

        به ژرفای به ژرفای به ژرفای به ژرفای : ره می گشايد، تا به گفته ای خودش سواران نيزه گزارسواران نيزه گزارسواران نيزه گزارسواران نيزه گزار
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  ! توفان خنده ها!چکامه ای موالنا آشنا شودچکامه ای موالنا آشنا شودچکامه ای موالنا آشنا شودچکامه ای موالنا آشنا شود
کسانی که آوازه ای روشن انديشی شان به دروازه ها پخش است، ولی 

مادری شان را نمی توانند از زير بار فرهنگ بيگانه ای دست دراز زبان 
با  پيوند زبان تازی وياگو بهانه ای شان که  . هنوز نارسا انددرآورند،

  !، از نارسايی است، پيوند دينی استپارسیزبان 
  

        گری در ايرانگری در ايرانگری در ايرانگری در ايرانروشنروشنروشنروشن
اهی بياندازيم، می بينيم که گری در ايران نگر به بنياد و آغاز روشنگا
به سده ) ايران و افغانستان ايمروزی(ری ايران کهن گيشه ای روشنر

برای نمونه، به خود و خرد خود . های دوم و سوم خورشيدی می رسد
  :  يا باور نداشتن اش به دينمنصور حالجمنصور حالجمنصور حالجمنصور حالجباورداشتن 

        کافرم به دين خداکافرم به دين خداکافرم به دين خداکافرم به دين خدا
        کفران نزد من هنر بودکفران نزد من هنر بودکفران نزد من هنر بودکفران نزد من هنر بود
        و بر مسلمانان زشت،و بر مسلمانان زشت،و بر مسلمانان زشت،و بر مسلمانان زشت،

)٢٩(  

آدم، خدای خود را آدم، خدای خود را آدم، خدای خود را آدم، خدای خود را ... ... ... ... :  از خدابسطامیبسطامیبسطامیبسطامیبايزيد بايزيد بايزيد بايزيد رفتن گو همچنان خرده 
، )٣٠(بهشت تو، تنها بازيچه ای کودکان استبهشت تو، تنها بازيچه ای کودکان استبهشت تو، تنها بازيچه ای کودکان استبهشت تو، تنها بازيچه ای کودکان است... ... ... ... به لقمه ای بفروخت به لقمه ای بفروخت به لقمه ای بفروخت به لقمه ای بفروخت 

  . ام پيشتر اندگری جهان، يک گپديده های اند که از جنبش روشن
ر او تاريخ جهان نخست با گاز ن.  ايران را خانه ای خود می داندللللگگگگهههه

رسيان نخستين دودمان  پا،دمی آيفرمانروايی پارسيان به ميان 
 می  زردشت زردشت زردشت زردشتتاريخی اند و انديشه ای اروپايی، بنياد خود را از روشنايی

  .)٣١( يردگ
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ری در گ، که بنياد روشنگگگگاستوانه کوروش بزراستوانه کوروش بزراستوانه کوروش بزراستوانه کوروش بزر و روشنايی زردشتروشنايی زردشتروشنايی زردشتروشنايی زردشتاز 
زريم و از گ مردمان پيشرفته ای جهان را می سازند، که بگفرهن
، به آغاز همين ری انديشمندان سده ای سوم هم تير شويمگروشن

 و پديده احمد کسرویاحمد کسرویاحمد کسرویاحمد کسروی کنيم، زيرا گسده ای روان خورشيدی بايد درن
 روشن انديشی است احمد کسرویاحمد کسرویاحمد کسرویاحمد کسروی.  از هم جدا ناپزير اندریگای روشن

د و روشن انديشان خفته در نزمی ری گاهانه دست به روشنگکه آ
می  بخشد و ايران و ايرانی را از خواب خرس بيدار  می روان،خاک را

د و پس از ريختن نکمی ری گ به تنهايی روشنکسرویکسرویکسرویکسرویر گا. دنک
 آن زمان خاموش انان تازی، روشن انديشگخونش به دست سرسپرد

د، در دهه های پسانتر روشن انديشان بسياری درفش نمانمی 
ند و در همه  می آور ايران به جنبش درگری را بر فراز فرهنگروشن

  . می سازندی نمودار رگبخش های هنر و ادبسار پديده های روشن
، پس از آشنايی به دانش  است که خود در آغاز آخوندکسرویکسرویکسرویکسروی

 افکند و  میپيشرفته و انديشه های نوين، جامه ای آخوندی را به دور
  . زدپردامی به خواندن و نوشتن و روشنگری 

 خرد شناسنده ای نيک و بد و راست و کج و سود و کسرویکسرویکسرویکسرویر گاز ن
آدمی و جانوران دارای . ری استری استری استری استگگگگهر آدمی هر آدمی هر آدمی هر آدمی ووووگگگگحرد روان و حرد روان و حرد روان و حرد روان و . زيان است

سهش بايد . وهر روان ويژه ای آدمی استگوهر تن و جان اند، ولی گ
  .)٣٢(از خرد فرمانبرداری کند 

آنچه در کيش ها راه نيافته، خرد آنچه در کيش ها راه نيافته، خرد آنچه در کيش ها راه نيافته، خرد آنچه در کيش ها راه نيافته، خرد : ويدگاهانه وآزادانه می گکسروی آ
  .)٣٣( استاستاستاست
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 های دهه  چکامهری در ايران است،گ از پيشروان روشن کهاحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملو
 ولی سرودينه های ايمروز و به ويژه سروده ،نمی ستايدهای گزشته را 

  : های خودش
        ) ٣۴(حربه ی خلق است حربه ی خلق است حربه ی خلق است حربه ی خلق است 

  : اری کهگدر روز
        شبشبشبشب

        لوی خونينلوی خونينلوی خونينلوی خونينگگگگبا با با با 
        خوانده استخوانده استخوانده استخوانده است

        ....اهاهاهاهگگگگديرديرديردير
        ....دريا نشسته سرددريا نشسته سرددريا نشسته سرددريا نشسته سرد

  : پرتوی است کهاحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملو
        للللگگگگدر سياهی جندر سياهی جندر سياهی جندر سياهی جن
        به سوی نوربه سوی نوربه سوی نوربه سوی نور
  .)٣۵(    فرياد می کشدفرياد می کشدفرياد می کشدفرياد می کشد

ی گوشن انديش را خاموش و لب بسته و ميدان فرهن که راحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملواحمد شاملو
داران می  ری می يابد، از درون تاريکی بر دينگرا تهی از روشن

  :خروشد و فرياد می زند
        !!!!ای خداوندان ظلمت شادای خداوندان ظلمت شادای خداوندان ظلمت شادای خداوندان ظلمت شاد

        ند تان، ما راند تان، ما راند تان، ما راند تان، ما راگگگگاز بهشت از بهشت از بهشت از بهشت 
  )٣۶(    !!!!جاويدانه بی نصيبی بادجاويدانه بی نصيبی بادجاويدانه بی نصيبی بادجاويدانه بی نصيبی باد

 از روی راستی و درستی فرياد می زند، ولی شاملوشاملوشاملوشاملواز آن جا که 
  : ويدگچکس باورش نمی شود، می هي

٣۶  



        
        اي كاش مي توانستم خون رگان خود رااي كاش مي توانستم خون رگان خود رااي كاش مي توانستم خون رگان خود رااي كاش مي توانستم خون رگان خود را

        منمنمنمن
        قطرهقطرهقطرهقطره
        قطرهقطرهقطرهقطره
        قطرهقطرهقطرهقطره
        بگريمبگريمبگريمبگريم

        ....تا باورم كنندتا باورم كنندتا باورم كنندتا باورم كنند
        اي كاش مي توانستماي كاش مي توانستماي كاش مي توانستماي كاش مي توانستم

        ____يك لحظه مي توانستم اي كاش يك لحظه مي توانستم اي كاش يك لحظه مي توانستم اي كاش يك لحظه مي توانستم اي كاش _ _ _ _ 
        بر شانه هاي خود بنشانمبر شانه هاي خود بنشانمبر شانه هاي خود بنشانمبر شانه هاي خود بنشانم

        اين خلق بي شمار رااين خلق بي شمار رااين خلق بي شمار رااين خلق بي شمار را
        گرد حباب خاك بگردانمگرد حباب خاك بگردانمگرد حباب خاك بگردانمگرد حباب خاك بگردانم

        كجاستكجاستكجاستكجاستشان شان شان شان     تا با دو چشم خويش ببينند كه خورشيدتا با دو چشم خويش ببينند كه خورشيدتا با دو چشم خويش ببينند كه خورشيدتا با دو چشم خويش ببينند كه خورشيد
        ....و باورم كنندو باورم كنندو باورم كنندو باورم كنند

        اي كاشاي كاشاي كاشاي كاش
  )٣٧( !مي توانستممي توانستممي توانستممي توانستم

زنده می را   نواز نواز نواز نوازگگگگچنچنچنچن ياد مرد آواز کرکآواز کرکآواز کرکآواز کرک در سرودينه ای اخوان ثالثاخوان ثالثاخوان ثالثاخوان ثالث
در کوی و   سيستان سيستان سيستان سيستان مردم به خاک و خون کشيدناز سازد، که پس

برزن شهر در خون تپيده و به آتش کشيده، می گشت و از کشتار و 
داستانی که از . می آورد داستان به زبان قتيبهقتيبهقتيبهقتيبهسپاهيان تبهکاری 

  مرد چنگ نواز، که . ديدگان زندگان اشک خونين روان می ساخت
٣٧  



  :خود خون می گريست، بر چنگ می نواخت و می سرود
        با اين همه اندوهبا اين همه اندوهبا اين همه اندوهبا اين همه اندوه
        در خانه ی دلدر خانه ی دلدر خانه ی دلدر خانه ی دل

        اندکی شادی بايداندکی شادی بايداندکی شادی بايداندکی شادی بايد
   )٣٨( که گاه نوروز استکه گاه نوروز استکه گاه نوروز استکه گاه نوروز است

   :ی می ايستد تازآزادانه در برابر فرهنگ سوگوارهم  اخوان ثالثاخوان ثالثاخوان ثالثاخوان ثالث
        بخوان آواز تلخت را،بخوان آواز تلخت را،بخوان آواز تلخت را،بخوان آواز تلخت را،
  )٣٩(ولکن دل به غم مسپار ولکن دل به غم مسپار ولکن دل به غم مسپار ولکن دل به غم مسپار 

 روی می  ايسا ايسا ايسا ايسا است، بهبس دلش تنگبس دلش تنگبس دلش تنگبس دلش تنگ ها تازیکه از آخوند و ثالث ثالث ثالث ثالث 
 است، پاسخی از او می ناپاک و چرکينناپاک و چرکينناپاک و چرکينناپاک و چرکين هم يسا با آن که دامان ا.آرود

        : استجوانمردجوانمردجوانمردجوانمرد اوخواهد، چون 
        !!!!ای ترسای پير پيرهن چرکينای ترسای پير پيرهن چرکينای ترسای پير پيرهن چرکينای ترسای پير پيرهن چرکين! ! ! ! مسيحای جوانمرد منمسيحای جوانمرد منمسيحای جوانمرد منمسيحای جوانمرد من

        ............آی آی آی آی ... ... ... ... ه سردست ه سردست ه سردست ه سردست هوا بس ناجوانمردانهوا بس ناجوانمردانهوا بس ناجوانمردانهوا بس ناجوانمردان
        !!!!رم و سرت خوش بادرم و سرت خوش بادرم و سرت خوش بادرم و سرت خوش بادگگگگدمت دمت دمت دمت 

  ) ۴٠(! ! ! ! شایشایشایشایگگگگوی، در بوی، در بوی، در بوی، در بگگگگسالمم را تو پاسخ سالمم را تو پاسخ سالمم را تو پاسخ سالمم را تو پاسخ 
 همچون پرتوی روی سهراب سپهریسهراب سپهریسهراب سپهریسهراب سپهریروان روشنگر سرودينه های 

 پس سپهریسپهریسپهریسپهری. دردش است و فرمان می رانگآسمان ادبسار پارسی در 
  :  فرياد بر می آورد که روشن انديش،از چند دهه خاموشی

        ن من همه ران من همه ران من همه ران من همه راديرگاهيست که چوديرگاهيست که چوديرگاهيست که چوديرگاهيست که چو
        ....رنگ خاموشی در طرح لب استرنگ خاموشی در طرح لب استرنگ خاموشی در طرح لب استرنگ خاموشی در طرح لب است
        ::::جنبشی نيست در اين خاموشیجنبشی نيست در اين خاموشیجنبشی نيست در اين خاموشیجنبشی نيست در اين خاموشی

  )۴١(    دست ها، پا ها در قير شب استدست ها، پا ها در قير شب استدست ها، پا ها در قير شب استدست ها، پا ها در قير شب است

٣٨  



،  که روشن انديش را خاموش و توده را در خواب می بيندسپهریسپهریسپهریسپهری
  :دفرياد می زن

        !!!!ای خدای دشت نيلوفرای خدای دشت نيلوفرای خدای دشت نيلوفرای خدای دشت نيلوفر
   )۴٢(    کو کليد نقره ای در های بيداری؟کو کليد نقره ای در های بيداری؟کو کليد نقره ای در های بيداری؟کو کليد نقره ای در های بيداری؟

انديشان دست به ريسمان دين  می بيند که روشن سپهریسپهریسپهریسپهریهنگامی 
  : می برند، اندوهگين می شود و می سرايد

        من به اندازه ای يک ابر دلم می گيردمن به اندازه ای يک ابر دلم می گيردمن به اندازه ای يک ابر دلم می گيردمن به اندازه ای يک ابر دلم می گيرد
        وقتی از پنجره می بينم، حوریوقتی از پنجره می بينم، حوریوقتی از پنجره می بينم، حوریوقتی از پنجره می بينم، حوری

        –––– دختر بالغ همسايه  دختر بالغ همسايه  دختر بالغ همسايه  دختر بالغ همسايه - - - - 
 پای کمياب ترين نارون روی زمينپای کمياب ترين نارون روی زمينپای کمياب ترين نارون روی زمينپای کمياب ترين نارون روی زمين

  )۴٣(    ....فقه می خواندفقه می خواندفقه می خواندفقه می خواند

چرا  باز هم از روشن انديش گله مند است، که سپهریسپهریسپهریسپهریسهراب سهراب سهراب سهراب 
  و به تاريکی هزار ساله پايان نمی دهد؟است خاموش 

        ::::ودر کرانه ای هامون هنوز می شنویودر کرانه ای هامون هنوز می شنویودر کرانه ای هامون هنوز می شنویودر کرانه ای هامون هنوز می شنوی
        ....بدی تمام زمين را فرا گرفتبدی تمام زمين را فرا گرفتبدی تمام زمين را فرا گرفتبدی تمام زمين را فرا گرفت

        ....هزار سال گزشتهزار سال گزشتهزار سال گزشتهزار سال گزشت
  )۴۴(سدای آب تنی کردنی به گوش نيامد سدای آب تنی کردنی به گوش نيامد سدای آب تنی کردنی به گوش نيامد سدای آب تنی کردنی به گوش نيامد 

 رسيدن به جايگاه روشن انديشی و شيوه ای سپهریسپهریسپهریسپهریسهراب سهراب سهراب سهراب 
و روشنگری را در آموختن دانش، آزمودن، به دست آوردن شناخت 

  : دودلی و ناباوری در پديده های آسمانی می داند
        من به مهمانی دنيا رفتممن به مهمانی دنيا رفتممن به مهمانی دنيا رفتممن به مهمانی دنيا رفتم

        من به دشت اندوهمن به دشت اندوهمن به دشت اندوهمن به دشت اندوه
٣٩  



        من به باغ عرفانمن به باغ عرفانمن به باغ عرفانمن به باغ عرفان
        من به ايوان چراغانی دانش رفتممن به ايوان چراغانی دانش رفتممن به ايوان چراغانی دانش رفتممن به ايوان چراغانی دانش رفتم

        رفتم از پله ای مذهب باالرفتم از پله ای مذهب باالرفتم از پله ای مذهب باالرفتم از پله ای مذهب باال
  )۴۵(    !!!!تا ته کوچه ای شکتا ته کوچه ای شکتا ته کوچه ای شکتا ته کوچه ای شک

چنان که در باال ياد شد، در ايران ايمروزی می توان از جنبش باری، 
 آن چه که يک جنبش نياز دارد، روشنگری  بهچون. ام بردروشنگری ن

اگر به ادبسار پارسی بنگريم، می بينيم . ايران به آن دست يافته است
که روشنگری در آن مانند خيزاب می خروشد، هنرمندان خنياگر 

ری اند، گی ناپزير روشنگدر تپ و تالش خست... و  شاهين نجفیشاهين نجفیشاهين نجفیشاهين نجفیمانند 
مير مير مير مير زيده ای چون گانه و دانشمندان براز همه مهند تر داشتن فرز

 و بهرام مشيریبهرام مشيریبهرام مشيریبهرام مشيری، استاد کزازیاستاد کزازیاستاد کزازیاستاد کزازی ،هودشتيانهودشتيانهودشتيانهودشتيان ،آرامش دوستدارآرامش دوستدارآرامش دوستدارآرامش دوستدار، فطروسفطروسفطروسفطروس
ری گر است، که بی ترس و لرز در ميدان روشنگ ها انديشمند ديسد

  . در نبرد اند
به روشن انديشانی که دچار لغزش می شوند و به جای روشنگری، 

چکامه سرای ! د افسوس خوردآسمان ادبسار را ابری می سازند، باي
 روشنگرانه به پيش ،، در چکامه اش ای ای ای ایمصطفي باد کوبهمصطفي باد کوبهمصطفي باد کوبهمصطفي باد کوبهخوب و دلير 

او . می رود، ولی يکباره پايش می لغزد و در درون تاريکی فرو می رود
 به جای نام بردن دادگری باستانيان، به ياد لی و،بر تازيان می تازد

  :  دادگری تازيان می افتد
        سزدسزدسزدسزد             تازی می تازی می تازی می تازی می    ررررييييا شمشا شمشا شمشا شمش تو ر تو ر تو ر تو ر    رانرانرانرانيييي ا ا ا ا    خخخخييييتارتارتارتار

        کنمکنمکنمکنم     می می می میدردردردرييييححححدی ز دی ز دی ز دی ز اااايييي    ممممييييجوئجوئجوئجوئ    من با عدالتمن با عدالتمن با عدالتمن با عدالت
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 با همه دانش و انديشه اش، به پيشداوری و خوشبينی ذبيح اهللا صفاذبيح اهللا صفاذبيح اهللا صفاذبيح اهللا صفا
های وامانده از پدران خويش می پردازد و به جای روشنگری می 

... ... ... ... با قتل عثمان با قتل عثمان با قتل عثمان با قتل عثمان ... ... ... ... کشته شد کشته شد کشته شد کشته شد ... ... ... ... به دست غالمی به دست غالمی به دست غالمی به دست غالمی ... ... ... ... عمر عمر عمر عمر : نويسد
        ... ... ... ... ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم خالفت علی بن خالفت علی بن خالفت علی بن خالفت علی بن 

پس از شهادت علی بن پس از شهادت علی بن پس از شهادت علی بن پس از شهادت علی بن . ... . ... . ... . ... پيشرفت ايشان در ايران متوقف شدپيشرفت ايشان در ايران متوقف شدپيشرفت ايشان در ايران متوقف شدپيشرفت ايشان در ايران متوقف شد
  )۴۶( ............ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم ابيطالب عليه السالم 

شايد هم ايشان نمی دانند که سرشت روشن انديشی در خرده گيری 
  : از نمايندگان خدا و کار های خدايی است

و آدمی و آدمی و آدمی و آدمی روشن انديش نمی تواند بدون دست زدن در کار خدا، جهان روشن انديش نمی تواند بدون دست زدن در کار خدا، جهان روشن انديش نمی تواند بدون دست زدن در کار خدا، جهان روشن انديش نمی تواند بدون دست زدن در کار خدا، جهان 
  )۴٧(.در کنج دلش به روشن انديشی سرگرم شوددر کنج دلش به روشن انديشی سرگرم شوددر کنج دلش به روشن انديشی سرگرم شوددر کنج دلش به روشن انديشی سرگرم شود

فراز فرهنگ   درفش تازيان بر است، که هنوز هااهگ و ديد کنشهمين
  . افراخته استپارسی بر

به بيراهه روی نيرو های چپ ايران، که چرا پس از سرنگونی شاه، 
مردم ساالری نياوردند و به جای آن ميخ نمايندگان تازی را در ايران 

 و تودهتودهتودهتودهباهماد از همه بد تر، .  پاسخ بدهنديدند، بايد خود شانکوب
 که بر مردم ايران و افغانستان و )۴٨( نیداز ستم نابخشوبايد  اکثريتاکثريتاکثريتاکثريت

 نندياد کفتار شان گدر نوشتار و جنبش چپ آن مرز و بوم روا داشتند، 
  .و پوزش بخواهند

  
  
   
  

۴١  



         در افغانستان در افغانستان در افغانستان در افغانستانسه دهه جنگسه دهه جنگسه دهه جنگسه دهه جنگ
ته نگاهی بياندازيم، می بينيم که ده ها هزار اگر به سه دهه ای گزش

هزار ها . تن از مردم مان به نام های گوناگون به خاک و خون خفتند
دهکده .  دست و پای شان را از دست دادند و بازمانده شدند،هزار تن

همان . ها و شهر ها ويران شدند، سرشت سوخت و فرهنگ نابود شد
 پرورش داشت، از آن درسد کمی هم که دسترسی به آموزش و

ايمروز خانواده ای را نمی شناسيم که کشته نداده و داغ . بازداشته شد
  .  باشدهدار نشد

اگر به گروه های درگير اين سه دهه نگاهی بياندازيم، می بينيم که 
همه به لشکرکشان و دزدان برون مرزی وابسته بودند و در کشمکش 

دست آورد همه، جز ويرانی . ندهای شان توده ای بيچاره را زير پا کرد
 های خونخوار دست خلقی پرچمیخلقی پرچمیخلقی پرچمیخلقی پرچمینه . و بيچارگی چيز ديگری نبود

آوردی داشتند، نه بندگان جنگجوی و سرسپرده و نه هم فرمان 
ستيزان، چون هيچ کدام شان درنگی نينديشيدند و از خرد شان کار 

  . نگرفتند
شان بودند، بندگان جنگجوی که سرسپرده ای پيشوايان و سرپرستان 

اگر بکشيد و يا اگر بکشيد و يا اگر بکشيد و يا اگر بکشيد و يا : بی درنگ به گفتار سرپرستان شان که می گفتند
 و دسته دسته ند، گوش فرا دادکشته شويد، راسته به بهشت می رويدکشته شويد، راسته به بهشت می رويدکشته شويد، راسته به بهشت می رويدکشته شويد، راسته به بهشت می رويد

به ميدان ها ريختند، کشتند و کشته دادند، که گويا به بهشت می 
  روند، ولی هيچ کدام شان از خود نپرسيدند، که اگر اين گفتاورد 
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 است، پس چرا سرپرستان به ميدان روی نمی آورند، که کشته درست
شوند و به بهشت بروند؟ چه خوب بود، اگر تنی چند از ايشان به 

  : می آموختند، کهخيامخيامخيامخيام روی می آوردند و از خيامخيامخيامخيامچارانه های 
        خيام که گفت که دوزخی خواهد بودخيام که گفت که دوزخی خواهد بودخيام که گفت که دوزخی خواهد بودخيام که گفت که دوزخی خواهد بود
        که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟

 ها روسروسروسروس، مزدوران بی مزد لق و پرچملق و پرچملق و پرچملق و پرچمخخخخبد تر از ايشان، دسته ای 
کسانی هم که از ايشان زنده به در . بودند، که تا توان داشتند کشتند

رفتند، به جای آن که پوز به خاک بمالند و از مردم پوزش بخواهند، 
مزدور بی مزد پاکستان شدند و به جای بروت کشال، با ريش کشال و 

  . م تاختندجامه ای طالبی به ميدان آمدند و بر مرد
کسانی که هم از سوی بندگان جنگجوی زير فشار بودند و هم 

 و از ی مزدوران بی مزد آدمکش روس شدنددستخوش هوا و هوس ها
زير تيغ ايشان زنده به در رفتند، يا آواره گشتند و يا در برابر هردو 
سنگر گرفتند و چون پشتيبانه ای نداشتند، به زودی از هر دو سوی 

  . سرکوب شدند
گان، شايد سی خفتاز ميان اين همه جانباخته و به خاک و خون 

 های خونخوار بوده خلقی پرچمیخلقی پرچمیخلقی پرچمیخلقی پرچمیدرسد شان از بندگان جنگجوي و 
باشند، به جا مانده توده های ستمکش و روشن انديشان مان بودند، 

اگر با چشمان شسته به اين همه . که به دست ستمگران کشته شدند
گريم، می بينيم که هيچ کدام شان دست کشته و زخمی و ويرانی بن

آوردی نداشتند که ايمروز درد مردم را درمان کند و کار بردی داشته 
  !باشد
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اگر به گزشته های دور هم بنگريم، می بينيم که در همه جنگ و 
خيزش ها، آسيب های فراوانی بر مردمان مان رسيد است، هزار ها 

رمايه، دارايي و زن و مرد هزار تن به خاک و خون کشيده شدند، س
 ها به سود گ در هيچ برخه ای از زمان، جن.ندمردم به تاراج برده شد

ران، لشکرکشان و دزدان برون گ به سود تاراج  هميشهمردم نبوده و
ش يا خيزش ها پيوندی به بر يکی از اين جنگشايد ا. مرزی بوده است

 تازی از ری می داشت، ايمروز بار فرهنگ سده ای شيپوریگروشن
سار گسنرا روی شانه های فرهنگ مان برداشته می شد، زنان مان 

زند گ  مانیي، جوانان مان را سر نمی بريدند، زبان مادر کردندنمی
، برای همگان ارزش و بهره ای برابر داده می شد و سرانجام نمی ديد

  . ی رهايی می يافتگی و بردگ مان از بند بندگفرهن
زش در جهان، تنها و تنها جنبشی که دست از اين همه جنبش و خي

جنبش جنبش جنبش جنبش ستر شد، گی داشت و سود و بهره اش جهان گآورد بزر
ر جان شان را گکسانی که در جنبش های دي.  در اروپا بودریریریریگگگگروشنروشنروشنروشن

  دست آوردی هميری نداشتند و اگرگاز دست دادند، دست آورد چشم
ری در گشن جنبش روروندزر بود، ولی مردمانی که در گداشتند، زود 

ار و گاروپا جان شان را از دست داده اند، دست آورد شان ماند
  . جاويدان است

ترين فرزانه های جهان، انديشه های نوين، شيوه های کشورداری گبزر
ان، کوتاه ساختن دست گپيشرفته، پايان دادن به فرمانروايی خودکام

  ن مردم دين داران از سر مردم، جدايی دين از کشورداری، پياده کرد
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ر، دست آورد همين جنبش گساالری و ده ها پديده ای نيک دي
ری است، پس خون کسانی که در اين راه ريخته شده است، گروشن

درختی را به بار آورده است، که ايمروز مردمان بسياری ميوه اش را 
  .می چينند

ست رداری با زور جدا شده است، با شکدر کشور های که دين ازکشو
اکنون بر وانی کشورداری، سر و ته دين دوباره به هم چسبيده و يا نات

  .سر کشورداری می چربد
رايانی که مردم را از گنوانديشان، نيمچه روشن انديشان و خرده خرد

. پيشرفت اروپا باز می دارند و نکوهش می کنند، به بيراهه روان اند
 از ايشان دست آورد های جنبش روشنگری اروپا راکه بخش بزرگی

، از آن  استهجهان را از بدبختی، بهره کشی و کهنه گرايي رهانيد
 دهه های سی و چهل  فاشيزم فاشيزم فاشيزم فاشيزمبيگانگان می دانند، ولی با بي شرمی از

 استوار شده ترسترسترسترسکه پايه ای پيروزی اش بر (سده ای گزشته ای اروپا 
به زبان مادريی را  )تلره( جنگ منجنگ منجنگ منجنگ منبه پدافند بر می خيزند و ) بود

 و از آن برای سرکوب مردمان سرزمين شان دان می کنندرگبرشان 
  . بهره می جويند

ر من، گاز ن. زاشتگ بايد به کنار گپ های مفت و نويد های دروغين را
 نخواهد  بددزدان برون مرزی،و  فرهنگی برای رهايي و آزادی از بند

بردن خرد بردن خرد بردن خرد بردن خرد در به کاردر به کاردر به کاردر به کار: م اروپا بياموزيروشنگری از هوار جنبش بود که
            !!!!دليری ورزدليری ورزدليری ورزدليری ورزخود خود خود خود 
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  چه بايد کرد؟
از آن جا که روشنگری در افغانستان به سوی بودن و شدن پا می 

 دلير رانگروشنگزارد و در آغاز کار است، بايد از آن پشتيبانی کنيم و 
روشنگری پديده ای آشتی آميز و سازگاری . و آزاده را تنها نگزاريم

با به می تواند  هر زمانندارد، هر کس در هر جا و است، نياز به زور 
اگر در کار و . کار بردن خرد خود در گفتار و نوشتار روشنگری کند

کنش های روزمره ای مان از خرد کار بگيريم، تک روی های 
. روشنگری ايمروز به جنبش نيرومند روشنگری دگرگون خواهد شد

يگانه پديده ای که . مهند ترين نياز مردم افغانستان، روشنگری است
در ساختن . ری است تواند گره دشواری مردم را بگشايد، روشنگمی

نه .  هيچ پديده ای سازنده تر از روشنگری نيستافغانستان آزاد و آباد،
بيش از ده ! توانايی ساختن افغانستان را دارد و نه هم سرمايه    زور،

سال است، که نه سرمايه ای هنگفت و نه هم شيوه ای مردم ساالری 
 يزه ای کهانگ. انسته است، کار سودمندی از پيش ببردسرمايداری تو

ای سازنده، به بن بست رسيده اند، پسماندگی سه سد ساله هپديده 
از فرمان روا گرفته تا .  افغانستان از روزگار روشنگری است مردمای

هيچ کدام شان . دزد، همه در رفتار و کردار شان همگون و همانند اند
  . ی گيرنداز خرد کار نگرفته و نم

 ، ولیفرمان روا با پيشرفته ترين نيروی جهانی به کشورداری می رسد
   به جای ايستادگی در برابر دشمنان سوگند خورده ای دانش بدبختانه،
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و خرد، به ياد پيوند های خانوادگی می افتد و راه را برای آدميخواران 
 سرگردنهدزدان بيشتر کارمندانش، که به . و خردستيزان می گشايد

، به جای آن که از سرمايه های هنگفتی که به افغانستان همانند اند
يزند، همه را به يکباره سرازير می شود، يک بخش را برای بازسازی وار

   !می دزدند
فرمان روا می ترسد که اگر پشتيبانه ای خانوادگی نداشته باشد، 

چال روزگارش به منتو فروشی خواهد رسيد و بايد دوباره به پا
مهمانخانه چهارزانو بزند، دزد هم که به پيشه اش خو گرفته است، 
پيش پايش را می بيند و هيچ گاه نمی انديشد، که اگر خودش فردا 

 پس يی مردم راد و دارانش بايد پاسخگوی کردارش باشاننباشد، فرزند
  . دنبرگردان

ه می اگر ايشان از خرد کار بگيرند، هم دست بنيادگرايان بيگانه کوتا
شود، هم روزگار مردم خوب می شود، هم فرزندان شان به آرامی می 

  .زييند و هم آبروی ريخته ای خود شان به جا می آيد
.  سده پسماندگی است که ما را به اين روز رسانده استهمين چند

 ياد می موالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیدهان ما به آب می گردد، هنگامی از 
 را از آن افغانستان موالناموالناموالناموالنارا می بريم، که کسی آن کنيم؛ دست و پای 

 از آن موالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخینداند، همه به خود می باليم، که 
ماست، ولی روی سرودينه ها و نوشتارش درنگی نمی کنيم، تا چيزی 

 مرز های خاکی را موالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخی! بياموزيم و به خود آييم
   فرغانه،فرغانه،فرغانه،فرغانه، می داند و نيمش را از تورکستانتورکستانتورکستانتورکستانبرهم می ريزد، نيمش را از 
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 را بکَنيم وولی ما برآنيم که ريشه ای مردمان بومی سرزمين مان 
  . انيم گردخودخاک شان از آن 

  :  می فرمايدموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخیموالنا جالل الدين بلخی
        گر استگر استگر استگر استييييپس زبان همدلی خود دپس زبان همدلی خود دپس زبان همدلی خود دپس زبان همدلی خود د

  )۴٩(    همدلی از همزبانی خوشتر استهمدلی از همزبانی خوشتر استهمدلی از همزبانی خوشتر استهمدلی از همزبانی خوشتر است

گيج مان، سرگردان به ولی برخی از روشن انديشان خود گم کرده و 
 می گردند، تا با گفتار يا نوشتار بر انش  همزبانيانپشت سر بنيادگرا

همسايه ای ديوار به . بنيادگرای ناهمزبان شان بتازند و ناسزا بگويند
ديوار و دوستان و ياران همدل شان را که سال های به درازی با ايشان 

 دنبال همزبان شان در با آرامش و آسايش زيسته اند، می گزارند و به
  ! باديه سرگردان اند

برخی از روشن انديشان هم، زمان زر برابر شان را با خواندن و نوشتن 
علی علی علی علی برای نمونه، . پديده های بيهوده و پيش پا افتاده می گزرانند

 زنده می بود، چه می کرد؟ شايد علیعلیعلیعلیخوب، اگر !  می خوانندشريعتیشريعتیشريعتیشريعتی
  ! ... می گرفترفسنجانیرفسنجانیرفسنجانیرفسنجانی و میمیمیمیخاتخاتخاتخات ايران را از جنبش سبزجنبش سبزجنبش سبزجنبش سبزرهبری 

بايد برابر به ارزش ! زمان زر است و از ارزش فراوانی برخوردار است
زمان را نبايد به خواندن . زمان، چيز های ارزشمند خواند و پديد آورد

خواندن و نوشتن چيزی که سودی . زراندگو نوشتن چيز های بيهوده 
  . ت و از دست دادن زمان اسه بيهود،يريريريرگگگگدلدلدلدل ندارد،

فت های به درد بخور و گپ و گايمروز بايد درونمايه ای نوشتار پر از 
  پر جوش و خروش باشد؛ سرودينه ها بايد بلند و روشن باشند، تا 
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ايمروز کارد به . گوش ها بهتر بشنوند و چشم ها به خوبی ببينند
 ترسترسترسترس  پديده ای رسيده است، بايد روشن انديشان برگاستخوان فرهن

ری بتازند و چشم و گو پيروز گردند و دليرانه به ميدان روشنچيره 
  . گوش های بسته را باز نمايند

به کار . ری، نياز به آگاهی، آزادی و به کار انداختن خرد داردگروشن
روشن انديش مان آگاه است، اگر از . انداختن خرد، نياز به دليری دارد
  . خردش کار بگيرد، آزاد هم است

، از  می ترسدچون. ديش مان، دليری استروشن انکمبودی بزرگ 
اگر ! می ترسديرد، گچون از خردش کار نمی ! يردگخردش کار نمی 

روشن انديشی که آزاد ! روشن انديش از خردش کار بگيرد، آزاد است
آزادانه می انديشد . باشد، جلو آزادی انديشه و خامه اش را نمی گيرد

هربار و شکر افشان باشد، گسنده بايد خامه ای نوي. و آزادانه می نويسد
  . ری از آن بتراودگچيز های سودمند، بيدار کننده و روشن

ر و بيدار کننده تهی گ و سرودينه های که از پديده های روشنارنوشت
سخن بايد از روی سخن بايد از روی سخن بايد از روی سخن بايد از روی . . . . شعر را می نکوهيمشعر را می نکوهيمشعر را می نکوهيمشعر را می نکوهيمما : باشند، شايان نکوهش اند

ايمروز . )۵٠( يی استيی استيی استيی استووووگگگگنياز باشد، سخنی که از روی نياز نباشد، ياوه نياز باشد، سخنی که از روی نياز نباشد، ياوه نياز باشد، سخنی که از روی نياز نباشد، ياوه نياز باشد، سخنی که از روی نياز نباشد، ياوه 
ر و بيدار کننده نياز گ مان به نوشتار و سرودينه های روشنگفرهن
 يزگيزه برانگ باشد و انچکامه ای که بود و نبودش بی هنايش. دارد

  :باشد، درمان بخش نيستن
        موضوع شعر شاعر پيشينموضوع شعر شاعر پيشينموضوع شعر شاعر پيشينموضوع شعر شاعر پيشين

        ....ی نبودی نبودی نبودی نبودگگگگاز زنداز زنداز زنداز زند
............        
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        يعنی اثر نداشت وجودشيعنی اثر نداشت وجودشيعنی اثر نداشت وجودشيعنی اثر نداشت وجودش
  )۵١(    فرقی نداشت بود و نبودشفرقی نداشت بود و نبودشفرقی نداشت بود و نبودشفرقی نداشت بود و نبودش

درونمايه ای چکامه بايد کار آمد و کار برد داشته باشد، سودمند باشد، 
خواندن و نوشتن چکامه ای . چراغی باشد و راه های تاريک را بيفروزد

ی از گکه نه بودش سودی و نه نبودش زيانی داشته باشد، به بيهود
 ی آيد وی آيد وی آيد وی آيد ودر آن باد نمدر آن باد نمدر آن باد نمدر آن باد نم که نوشته و سرودينه ای. دن زمان استدست دا

  .  شايان خواندن نيست،)۵٢( آن پوست شبنم تر نيستآن پوست شبنم تر نيستآن پوست شبنم تر نيستآن پوست شبنم تر نيستدر در در در ... ... ... ... 
سار شدن، ستوده شود گدر نوشتار و سرودينه ها بايد اشغ پيش از سن

 در .سار شده، سودی نداردگوارنامه به اشغ سنگسو. سترش يابدگو 
ان به اشغ ورزيدن، دل دادن، دوستی، مهر، گ بايد زندسرودينه ها

  . وايی و هم پيکی فراخوانده شوندهمدمی، هم آرايی، هم سازی، هم ن
در نوشتار و سرودينه ها بايد روشنگری شود، که بنياد هوشياری در 

 .فراگيری دانش، آموزش و پرورش پيشرفته و گمانه و دودلی است
 بايد در ادبسار دينی، آموزش و پرورش کهن، انديشه های خشک

مردم  به آگاهی زارده شوند و به سنجش گنوشتار و سرودينه ها
   ! می سازدبرسانند که سرنوشت هر کس را خودش

 روشن بسازند، تا دانش  رانويسندگان و چکامه سرايان بايد مردم
بياموزند، دست از پيش داوری بردارند، بر ديگران ستم نکنند، خود را 

 خوشباور بهتر از ديگران ندانند، به پندار های پوچ پايان بدهند،
و دودلی کنند، در پزيرفتن و نپزيرفتن و  در هر چيز گمانه نباشند و

   از خرد شان کار بگيرند، هر چيز را به ،در باورداشتن و باور نداشتن
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سادگی باور نکنند، بهره و ارزش برابر به ديگران بدهند، به جای 
. دهندسترش  و گ بسازندسرکوب کردن زبان های بومی، آن ها را زنده

 شان بکشند و برای مردم ساالری دروغ های کشورداران را به روی
  .راستين بکوشند

ار گر ماندگار بشود؛ اگر نباشد، نمی تواند ماندگسرودينه ای که روشن
هم بشود، از روی سهش است و سر و کاری به خرد و خردمندی 

  . ندارد
ريم، می بينيم که از هزار ها چکامه سرا، گزشته بنگر به سده های گا

فته باشم، بيشينه ای از گزافه نگر گا. ه اندار شدگتنها تنی چند ماند
ی، ستايش نامه های مردگان، سوگوارنامه گسرودينه های رزمی و جن

، يا پيش از سراينده سر به خاک نهاده رانگها و ستايش شاهان و ستم
  . اند، يا با سراينده مرده و يا می ميرند

  

        پسگفتارپسگفتارپسگفتارپسگفتار
ز آن بهره ببرد، نه آن روشن انديش بايد به آزادی باور داشته باشد و ا

هم ی که خودش را در زندان خود ساخته اش، بندی کند و دست رو
اگر توده به اين باور است، که سرنوشتش در پيشانی اش . بنشيند

نوشته شده است و هر آن چه پيش می آيد، از همان دفترچه بر می 
 خردش را به کار خيزد، نياز به روشنگری دارد، ولی روشن انديش بايد

  از اينکه روشن .  بداند که سرنوشتش را خودش می سازداندازد وبي
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انديش از ترس به گوشه ای می خپد و آوازش را در گلون زندانی می 
اگر توده از خردش کار نمی گيرد و به . ستسازد، خودکرده ا

خرد   نيازی ندارد، سرپرست بهسرپرست نياز دارد، روشن انديش
ازی ندارد، که ييش به پيشوا و سرپرست نروشن اند.  استسرپرستش

 ، رهنمایخرد و شناخت. بوزنه بازی هايش را باز انجامد و بازگويد
روشن انديش بايد .  او را رهنمون می سازند اند وروشن انديش

دالورانه خانه تکانی کند، پديده های کهنه و پوسيده را از روانش 
اگر . زيستش را بتاباندبزدايد، خردش را آينه افروز کند و پهنه اي 

روشن انديش پديده ای ترس را از هستی اش نزدايد، تا پر شدن 
، برده و بنده ای فرهنگی خواهد ماند و به گفته ندگانی اشپيمانه ای ز

 بيش نخواهد هيزمیهيزمیهيزمیهيزمی، بار آموخته و اندوخته هايش سعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازیسعدی شيرازیای 
  !بود

روشنگری روشنگری روشنگری روشنگری :  می نويسدروشنگری چيست؟روشنگری چيست؟روشنگری چيست؟روشنگری چيست؟ در جستار ايمانوييل کانتايمانوييل کانتايمانوييل کانتايمانوييل کانت
نارسايی نارسايی نارسايی نارسايی  اين  اين  اين  اين ............است است است است نارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش نارسايی خودکرده اش  ازازازاز آدمی  آدمی  آدمی  آدمی آمدنآمدنآمدنآمدنبرون برون برون برون 

هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی خرد، که در هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی خرد، که در هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی خرد، که در هنگامی خودکرده است، که انگيزه اش نه در کوتاهی خرد، که در 
            ....و دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشدو دليری نهفته باشد) ) ) ) عزمعزمعزمعزم((((کاستی گزيرش کاستی گزيرش کاستی گزيرش کاستی گزيرش 

گزيرش و پس خرد روشن انديش کوتاهی نمی کند، کوتاهی در 
سد و سی سال دو ری چيست؟ری چيست؟ری چيست؟ری چيست؟گگگگروشنروشنروشنروشن جستار از نوشتن. دالوری است

 روشن انديش زشت اين همه زمان و پيشرفت،گ پس از می گزرد،
  : مان می نويسدیايمروز

            –––– بدون ترس از شبکه اطالعاتی آيساف  بدون ترس از شبکه اطالعاتی آيساف  بدون ترس از شبکه اطالعاتی آيساف  بدون ترس از شبکه اطالعاتی آيساف ––––آيا کسی خواهد توانست آيا کسی خواهد توانست آيا کسی خواهد توانست آيا کسی خواهد توانست ... ... ... ... 
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آيا ابلهانه آيا ابلهانه آيا ابلهانه آيا ابلهانه ... ... ... ... از آن چه در زندان بگرام می گزرد، آزادانه بنويسد؟ از آن چه در زندان بگرام می گزرد، آزادانه بنويسد؟ از آن چه در زندان بگرام می گزرد، آزادانه بنويسد؟ از آن چه در زندان بگرام می گزرد، آزادانه بنويسد؟ 
اند مايه ای آسيب پذيری اند مايه ای آسيب پذيری اند مايه ای آسيب پذيری اند مايه ای آسيب پذيری نيست زندگی را در برابر گزارشی که می تونيست زندگی را در برابر گزارشی که می تونيست زندگی را در برابر گزارشی که می تونيست زندگی را در برابر گزارشی که می تو

  )۵٣(  گردد، به بازی بگيريم؟ گردد، به بازی بگيريم؟ گردد، به بازی بگيريم؟ گردد، به بازی بگيريم؟–––– تا بيهوده ريختن خون مان  تا بيهوده ريختن خون مان  تا بيهوده ريختن خون مان  تا بيهوده ريختن خون مان ––––

 از اگر! به اين چم که شوله خور بخوريم و پرده خور بکنيم، به ما چه
 روشنگری کنيم و سر و گوش مردم را باز کنيم کسی خرده بگيريم يا

پيشه ای که تاريک انديشان را از سرپرستی شان برکنار کنند، کار و 
مان را از دست خواهيم داد، ما را به زندان خواهند انداخت، به دار 

  . خواهند آويخت، سنگسار خواهند کرد و يا به آتش خواهند کشيد
ولی آيا هر روز از کار برکنار نمی شويم، به زندان انداخته نمی شويم، 
کشته، سنگسار و سربريده نمی شويم، به آتش کشيده نمی شويم و 

  جام به نام های گوناگونی نابود نمی شويم؟سران
اگر دليری ورزيدن و از خرد کار گرفتن، نادانی است، پس دانايی 

  چيست؟
هر چيز اندازه و گنجايشی دارد، مگر از بردگی و بندگی تاريک 
  انديشان سير نشديد، هنوز گنجايش ستم کشيدن و بهره کشی داريد؟ 

  از، مانند برخیژدهم اروپااگر روشن انديشان سده های هفدهم و ه
شايد  از ترس به گوشه ای می خپيدند، روشن انديشان ايمروزيی مان

مروز مانند بنيادگرايان مان می انديشيدند و يترسايي اپيشوايان 
 باديهباديهباديهباديه مان که در ان اروپايی هم مانند روشن انديشانروشن انديش

  !ند سرگردان می گشتواتيکانواتيکانواتيکانواتيکان در ،ندسرگردان ا
   زندگانی را چند روزی دراز تر کند، ولی مرده ريگی که به ،،،،ترسترسترسترس شايد
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يا بايد آيندگان .  استترسترسترسترسفرزندان و نواسه و کواسه می رسد، همان 
 به آن خوی بگيرند و با سر خم همه چيز را بپزيرند، يا ،مانند رفتگان

برای ساختن جهانی نو و پيشرفته بر پا خيزند و دالورانه آتشی در دل 
اگر ايمروز من سنگسار می شوم، .  بيافروزند و روشنگری کنندتاريکی

  !فردا او سربريده می شود، پس فردا به سراغ تو خواهند آمد
 که نمايشی از دهه های سی و چهل سده مارتين نيمولرمارتين نيمولرمارتين نيمولرمارتين نيمولربه چکامه ای 

 است، بنگريد و آن را با اکنون ايران و  آلمان آلمان آلمان آلمان درای بيستم ترسايی
  :يدافغانستان به سنجش بگزار

         ها را بردند ها را بردند ها را بردند ها را بردند»»»»کمونيستکمونيستکمونيستکمونيست««««هنکامی نازی ها هنکامی نازی ها هنکامی نازی ها هنکامی نازی ها 
        نشستمنشستمنشستمنشستم    خاموشخاموشخاموشخاموش

  نبودم نبودم نبودم نبودم»»»»کمونيستکمونيستکمونيستکمونيست««««من من من من 

  ها را بردند ها را بردند ها را بردند ها را بردند»»»»سوسيال ديموکراتسوسيال ديموکراتسوسيال ديموکراتسوسيال ديموکرات««««امی ايشان امی ايشان امی ايشان امی ايشان گگگگهنهنهنهن

 خاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستم

         نبودم نبودم نبودم نبودم»»»»سوسيال ديموکراتسوسيال ديموکراتسوسيال ديموکراتسوسيال ديموکرات««««من من من من 
        هنگامی ايشان نمايندگان بنياد های کارگری را بردندهنگامی ايشان نمايندگان بنياد های کارگری را بردندهنگامی ايشان نمايندگان بنياد های کارگری را بردندهنگامی ايشان نمايندگان بنياد های کارگری را بردند

        خاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستم
        من از آن بنياد ها نبودممن از آن بنياد ها نبودممن از آن بنياد ها نبودممن از آن بنياد ها نبودم

        ان را بردندان را بردندان را بردندان را بردندنگامی ايشان يهودنگامی ايشان يهودنگامی ايشان يهودنگامی ايشان يهودهههه
        خاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستمخاموش نشستم

        من يک يهود نبودممن يک يهود نبودممن يک يهود نبودممن يک يهود نبودم
        گامی ايشان به سراغ من آمدندگامی ايشان به سراغ من آمدندگامی ايشان به سراغ من آمدندگامی ايشان به سراغ من آمدندهنهنهنهن

  \)۵۴(    ی کندی کندی کندی کندپيچپيچپيچپيچکسی نمانده بود که سرکسی نمانده بود که سرکسی نمانده بود که سرکسی نمانده بود که سر
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