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تأمالت

وطن امروز شماره 1874

حسین شهنی* :زمانه ،زمانه رجوع به اندیشههاست،
رجوع به تفک��رات ،بازخوانی آنها .دنیا ،دنیای تکرار
است ،همه چیز تکرار خواهد شد ،اگر نسلی عوض
شود و از تجربیات نسل قبلی خود بهرهای نبرد باز در
دام سعی و خطاهای تکراری خواهد افتاد و این سعی
و خطا گاها اثرات زیانباری خواهد داشت که جبران
آن به تالش نس��لهای زیادی نیاز دارد .اگر روزی
که قرار بود به گفته عدهای س��ر تا پا غربی ش��ویم،
عدهای به اصطالح روش��نفکر به جای وابس��تگی،
اندیش��یدن مدرن را از غرب ب��ه ارمغان میآوردند،
شاید دچار بس��یاری از مشکالت فعلی نمیبودیم،
الاقل تکلیفمان روشن بود .اگر آن روزی که صدر
اعظم ناصرالدین شاه بر جوانانی که به اروپا فرستاد تا
صنعت ایران را پیشرفت دهند ،نظارت میکرد شاید
دچار این مشکالت نمیبودیم ،ش��اید قراردادهای
ننگین دوران قاجاریه بس��ته نمیش��د و سلطنت
ننگین پهلوی به وجود نمیآمد و همه این شایدها
حسرتهایی است در بستر تاریخ و چه کجاندیش
مردمان و غافالنی باید باش��یم که از حس��رتهای
تاریخیمان عبرت نگیریم و با شناختشان از بروز
دوباره آنها جلوگیری نکنیم.
آن روزی که جماعتی برای آبادانی ایران به فرنگ
رفته بودند ،بازگش��تند ،ارمغانشان به جای ترجمه
صنعت فرنگ ،ترجمه غلط مستعمرات فرنگ بود و
الحق که غربیها در کاشتن این بذر نهایت استعداد
خود را به کار بستند ،آنقدر این ترجمان غلط است
که هنوز عامه مردم در شناخت و تطبیق بعضی از
آنها در اجتماع امروزی همچنان مشکل دارند .زمانی
که واژه روشنفکر را بازگردان انتلکتوئل معنا کردند
ای کاش فردی بود و میپرسید که معنا و حدود و
جایگاه این واژه چیست؟ هر چند بسیاری پرسیدند
ولی پاس��خی برای آن نبوده و اگر هم پاسخی بوده
ناقص ،بیمحتوا و غیرمنطبق به آنچه در واقعیت بر
آن میگذش��ت بوده است و پاسخهای صحیح هم
مهندس محمدحسین برخوردار* :متأسفانه زمانی
ک��ه درآمد نفتی باال رفت ،بیش��تر به طرف واردات
کاالهای س��رمایهای مصرف��ی از جمله خودروهای
لوک��س حرکت کردیم تا جایی که ش��اهد واردات
حدود  50هزار دس��تگاه خودروی لوکس در کشور
بودیم .معموالً طبق آمار گمرک وارداتی که از طریق
مبادی رس��می صورت میگیرد ،بیش��تر کاالهای
مورد نیاز کشور است اما باید پرسید پس کاالهای
لوکس از جمله خودروهای گرانقیمت چگونه وارد
کشور میشود .به نظر میرسد دلیل افزایش واردات
کاالهای لوکس مصوبه مع��اون اول رئیسجمهور
درباره آزادسازی واردات کاالهای لوکس در ماههای

در سکوت معنادار رسانههای مدعی دیده نمیشود.
شما نمیتوانید واژهای را مطرح کنید و پیشینه
تاریخی آن را نسنجید و محل استعمال آن را ندانید،
چرا که یک واژه در درون خود حامل تاریخ ،فلسفه و
مستعمله خود است ،برای مثال شما نمیتوانید دم از
آزادی بزنید و ندانید آزادی در تعریف خود حدودی
دارد ی��ا ن��ه ،معنای مطلق میده��د؟ و اگر آگاهی
نداش��ته باشید بر اثر اس��تفادههای نا بجا و اشتباه
دیگ��ران که خ��ود را در لباس دانای��ان در آوردهاند
معنای مس��خ ش��ده و غلطی در ذهن ش��ما نقش
میبندد .در این میان بعضی لغات وجود دارند که ما
را در عرصههای مختلف دچار خود کردهاند بیآنکه
شناخت صحیحی از آنها داشته باشیم .روشنفکر و
بس��یاری از اصطالحاتی که از تفکر و فرهنگ غرب
برای ما تعریف شدهاند اینگونهاند و ما ماندهایم و زبان
فارسی که نمیداند با اینگونه لغات چه کند؛ با این
اسم مسمایی که از صدر مشروطه تاکنون بیخ ریش
زبان فارسی و ناچار به سرنوشت فارسیزبانان بسته
ش��ده است و نه حد و حصری دارد و نه مشخصاتی
و نه تکلیفش روشن است .آخر این روشنفکر یعنی
چه؟ و یعنی که؟ کجای کدام خطکش و معیار جا
میگیرد؟ و این خطکش فرهنگی است یا سیاسی
و اجتماعی؟ یا علمی است؟ یا یک مقام اجتماعی؟
و یا اول چه چیز یا چه کس بوده تا بعد روش��نفکر
شده است؟ و در پس هر سوالی نزاعی تاریخی وجود
دارد به عظمت جغرافی��ای تاریخ معاصر که بدون
دانس��تن و شناختن آنها راه به جایی نخواهیم برد.
به هر صورت میبینید که تعبیر روش��نفکر با ابهام
فعلیاش در معنی و مفهوم ،راهنما به هیچجا نیست.
برای مثال باس��وادتر و بیسوادتر میگوییم یا داناتر
و نادانتر اما روش��نفکرتر و تاریکفکرتر چطور؟ آیا
میشود نتیجه گرفت روشنفکر هم مثل دانا و نادان
یک صفت است ،چون مفهوم متضادش را هم داریم
یعنی صف��ت مقابلش را؟ یا چ��ون اصال نمیتوان

درباره دیروز و امروز روشنفکران غربگرا

زاغ و کبک

درجاتی برای روشنفکر و روشنفکری قائل شد ،پس
نمیتوان آن را یک صفت دانس��ت؟ پس روشنفکر
چیس��ت؟ آیا بیان یک حالت و کیفیت نیست؟ که
هست ،پس حالت و کیفیت چه چیز یک آدم؟ قد و
قامتش؟ لباس پوشیدنش؟ آداب معاشرتش؟ قدرت
فکریاش؟ دانش و فرهنگش؟ یا برداشتی که از امور
جهان دارد؟ گویا روشن است که روشنفکری دخلی

به قد و قامت آدمی یا به س��ر و وضعش یا به زن و
مرد یا پیر و جوان بودنش ندارد .روشنفکری اطالقی
است در حوزه مسائل اندیشه و تعقل در قلمرو بینش
آدمی و در برداشتی که از امور روزگار دارد .عالوه بر
این نکته دیگری که در حال مشخص شدن است،
آنکه روش��نفکر و روشنفکری یک امر نسبی است.
یعنی اگر در فالن دهس��تان ی��ک میرزابنویس به
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علت بیسوادی عام اهالی ،روشنفکر و فهمیده تلقی
بشود ،همان فرد در شهر یکی از عوامالناس است .و
آیا جهاندیدگی را میتوان از ملزومات روشنفکری
دانس��ت یا مقدم��هاش؟ مثال آن ب��زرگ خاندانی
که س��رد و گرم روزگار را چشیده است و تجربهها
آموخته با فرزن��دان و نوادگان و عروس و دامادهای
جوانش یک روشنفکر است؟
به هر جهت وقتی میتوان معنای روشنفکر را
فهمید که به این پرسشها و بسیاری دیگر پرسشها
پاس��خ داد .مثال به اینکه چرا پدران روشنفکری در
طول تاریخ ایدهآلها را به خاطر نان و آب خودشان
رها کردند و واس��طه بسیاری از قراردادهای ننگین
دوران قاجاری��ه و پهلوی بودن��د؟ و مگر غیر از این
اس��ت که ش��رکت در قدرت حکومتهای نفتی از
روش��نفکران س��لب حیثیت میکند؟ پس شرایط
شرکت در قدرت و حکومتها چگونه باید باشد؟ یا
در مقابل استعمار؟
به هر حال آنچه در اینجا مطرح ش��د سواالتی
است که شاید پاسخ به آنها نیاز به مطالعه فراوان و
بحثهای بسیار دارد که عالقهمند مخصوص خود
را میطلبد اما اجماال با توجه به پرسشهای مطرح
ش��ده ش��اید بتوان به طور کلی روشنفکر را کسی
نامید که با اندیش��های که میکوشد آزاد باشد ،در
محیط اجتماعی زندگی میکند ،روشنبین است،
آگاه اس��ت ،به مسائلی آشناس��ت که توده مردم و
عام��ه مردم به طور طبیعی از آن آگاه نیس��تند ،او
در جایی ایس��تاده اس��ت که جریانها را میبیند و
میتواند آنها را بشناس��د و بهترین آنها کسی است
که س��خنش با عملش مطابقت کند .اما از آنجایی
که کس��انی که ای��ن واژه را در ادبیات و فرهنگ ما
وارد کردند نظرشان بر این بود که تقابل انتلکتوئلها
و کلیسا را در اروپا ،بین روشنفکر و جریان اسالم و
روحانیت آن در ایران ایجاد کنند ،برای همین سعی
در تعریفی غلط و تقابلی از روشنفکر کردند و چند

چرا دولت واردات بیرویه خودروهای لوکس را متوقف نمیکند؟!
نخست فعالیت دولت یازدهم است .متاسفانه دراین
مدت شاهد روند فزاینده تبلیغات کاالهای لوکس
خارجی در کشور هستیم که این کار موجب تمایل
مصرفکنندگان ایران��ی به خرید کاالهای خارجی
میشود و عدهای با فرهنگسازی غلط ،خرید کاالی
خارجی را به مردم تحمیل کردهاند که این مس��اله
برای آینده تولید کشور بسیار خطرناک است .یادمان
نرود که سازمان توسعه تجارت وظیفه دارد وضعیت
تجارت خارجی کش��ور را به خوبی رصد کند و در

اختیار دستگاههای مس��ؤول قرار دهد اما در حال
حاضر این س��ازمان تنها به دنبال این اس��ت که به
هر قیمتی میزان تجارت خارجی کش��ور را افزایش
ده��د که تبعات آن افزایش واردات کاالهای لوکس
است حتی در حال حاضر شاهدیم عالوه بر کاالهای
لوکس و عتیقه ،خودروهای لوکس��ی وارد کش��ور
میشود که واردات آن آسیب جدی به اقتصاد کشور
وارد میکند .اگر ام��روز میگوییم بخش عمدهای
از کاالهای لوکس و مصرف��ی از طریق قاچاق وارد

کشور میشود یادمان نرود که واردات از این طریق
از زوایای مختلف به جامعه صدمه وارد میکند که
یک بخش آن تضییع درآمد و حقوق دولت است و
از طرف دیگر موجب پایین آمدن بهرهوری جامعه
میشود ،چرا که وقتی برخی مشاهده میکنند که
باید  8ساعت در روز کار کرد و ماهانه کمتر از یک
میلیون تومان حقوق گرف��ت ،در حالی که عدهای
در عرض یک ساعت میتوانند درآمد چند میلیون
تومانی داش��ته باشند ،قاعدتاً به این سمت متمایل

میش��وند .بنابراین باید مراقب خطر نهادینه شدن
فرهنگ قاچاق در جامعه بود ،چرا که وقتی افراد به
کارهای کمزحمت و پردرآمد عادت کنند ،نمیتوان
آنها را مجبور به کارهای سختتر کرد.
حال با این سوال مواجهیم که آیا افزایش تعرفه
میتواند منجر به کاه��ش واردات کاالهای لوکس
ش��ود؟ در پاس��خ باید گفت لزوما افزایش تعرفهها
کارساز نیس��ت و حتی مشاهده میشود با افزایش
تعرف��ه بازهم ی��ک کاال از طرق مختل��ف از جمله

خصوصیت نا بجا را در آن گنجاندند؛ اول آنکه باید
مخال��ف مذهب و دین باش��د و دوم عالقهمندی و
وابس��تگی به غرب داشته و سوم هم برخورداری از
مدرک علمی اروپایی است یعنی اگر کسی متدین
ش��د چنانچه عالمه دهر هم باشد ،هنرمند بزرگی
باش��د ولی روشنفکر نیس��ت .اما از آنجایی که اگر
بخواهی��م طبق تعریف و حدود ناقصی که در ذهن
ما از روشنفکر نقش بسته است افراد را بسنجیم چه
بسا بس��یاری از متدینان و عالمان دینی روشنفکر
محسوب خواهند شد و بس��یاری از افرادی که نام
روشنفکر را یدک میکشند نه! نتیجه چه میشود
اینکه ف��ردی مانند عالمه طباطبای��ی بزرگترین
فیلسوف زمان ما که از فرانسه افرادی مانند هانری
کربن میآیند تا از علم ایش��ان استفاده کنند ،با آن
تعریف غلط ،روشنفکر محسوب نمیشود .در صورتی
که اگر با نگاه منصفانه و تعریف صحیح و درست نگاه
کنیم ،روشنفکر واقعی اینها هستند .حال عدهای با
پایه و بنا قرار دادن تعریف مس��خ شده روشنفکری
سعی در ایجاد این تقابل غلط و نابجا دارند و تالش
میکنند از اسالم چهرهای غیرعقالنی و غیرمنطقی
در اذهان ایجاد کنند ،اسالمی که شاید بیش از هر
دینی دعوت به تعقل و تفکر کرده و در حال حاضر
تنها دینی است که به بسیاری از پرسشهای دوران
مدرن آن هم توسط روحانیون و علمای دینی پاسخ
داده اس��ت اما عدهای را که غالبا تفکری وابس��ته و
نگاهی غیراسالمی و سابقه تاریخی غیرقابل قبولی
دارند در لباس دلس��وز و دایه مهربانتر از مادر برای
اس�لامی قرار میدهند که وصفش گذشت ،افرادی
که نه برداش��ت درستی از تفکر ،فرهنگ و صنعت
غرب دارند و نه دیدگاه صحیحی نسبت به اسالم و
سنتهای این مرز و بوم .قصه ،حکایت زاغ و کبک
است و این است از تجاهل زمانه ما!
*دبیر سیاسی اسبق انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاهسمنان

قاچاق وارد کش��ور میش��ود ،بنابراین باید تصمیم
اساس��ی در این زمینه اتخاذ شود .مصرفکنندگان
با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و اتصال به سازمان
تجارت جهانی متوجه میش��وند که چه اجناس��ی
در بازار وجود دارد و نس��بت به مصرف آن ترغیب
میشوند ،بنابراین نمیتوان انتظارات مردم را از بین
برد ولی باید انتظارات آنها را به س��مت اس��تفاده از
کاالی ایرانی سوق داد .ما باید روی تجارت و تولید
داخل سرمایهگذاری کنیم و تا زمانی که تولید داخل
تقویت نش��ود ،مشکل واردات و اس��تفاده از کاالی
خارجی برطرف نخواهد شد.
* رئیس مجمع واردات کشور

