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سهشنبه  9مرداد 1397

میراث روشنفکر تنها

شورش علیه فراموشی

توجوی حقیقت
در جس 

دک ت ــــ رم ص ط ف ــــ یرحیمـ ــی(مترجـ ــم،
ن و ی س ــــ ن د هور و ش ــــ ن ف ک ر )دریکـ ــیاز
گفتوگوهـ ــای خود بـ ــا نام «روشـ ــنفکر و
کنشهـ ــای ضدروشـ ــنفکری» در کتـ ــاب «آزادی و
فرهنـ ــگ» میگوید«:یکی از مهمترین نشـ ــانههای
عقبماندگـ ــی اجتماعی این اسـ ــت که هـ ــر یک از
افراد جامعه ،اندیش ـ ـههای خود را حقیقت مطلق
بپنـ ــدارد ،صفتی که متأسـ ــفانه ،اگر نگوییم در همه
ما ،الاقـ ــل در اکثریت قریب به اتفاق ما وجود دارد.
فرضاً اگر بنده کتابی بنویسـ ــم و شخصی محترمانه
آن را مـ ــورد نقـ ــد قـ ــرار بدهـ ــد ،چنـ ــان برافروخته و
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محمد صادقی
روزنامهنگار

یادکردیاززندهیادمصطفیرحیمی،روشنفکرونویسندهنامدارمعاصر

مصطفی رحیمی ( زاده  1305نائین – درگذشـــته  9مرداد  1381تهران) از شاخصترین روشنفکران معاصر ایران بود.
با گذشـــت  16ســـال از مرگ این نویســـنده و مترجم نامآور  ،هنوز میتوان از میراث معرفتی و نیز رویکرد بدیعاش در
عرصه روشنفکری بهرهها برد و میوهها چید .چه بسا بتوان رحیمی را نماد روشنفکران حقیقتطلب دانست؛ کسانی
که برای بازاندیشـــی در نظام فکری و سیاســـی خود هیچ ابـــا و امتناعی ندارند و از تجدیدنظـــر در اصول و دیدگاههای
خود ،به وقت ضرورت ،نمیپرهیزند .آنچه در این صفحه میخوانید حاصل کاوش بزرگانی است که در گنجینه آثار
رحیمی و منشور درخشان شخصیت او نظر کردهاند.

رفتار دارند ،ولی ذهن ندارند .از سوی دیگر ،تأکید ندارم که این عشـــق به مادرم را به دســـتمایهای
یـــک جانبه بر فردیـــت آدمی را به حـــد کرگدنی بـــرای باوری مانند «مادر مـــن از هر مادر دیگری
فرومیآورد که فقط به هدف خود چشم میدوزد ،زیباتر یا نیرومندتر یا سالمتر یا اخالقیتر یا پاکتر
او را به موجودی تبدیل میکند که جهان هستی را یـــا فداکارتر یا ...اســـت» تبدیل کنـــم .کامالً ،حق
فقـــط راهی میخواهد که او را به مقصد و مقصود دارم کـــه وطن خـــود را از وطـــن غیرهموطنانام
خود برساند ،و از او انسانی میسازد که شخصیت بسی بیشتر دوست بدارم ،اما ،به هیچوجه ،حق
اجتماعیاش را در پیشـــگاه خدایـــی که از منش ندارم کـــه این عاطفـــهی مثبت عمیـــق را دلیل
فردی خود ســـاخته اســـت قربانی میکند .چنین بـــاوری دال بر هرگونه برتری وطن خودام بدانم.
کسی به سرتاسر جهان هستی ،و از جمله به همه ایـــن از جهـــت حقیقتجویـــی .و امـــا از جهـــت
همنوعـــان خـــود ،بهچشـــم ابـــزاری مینگـــرد که مصلحتاندیشی ،پیداســـت که در جهانی که ما
ارزشاش فقط بهمیزان کمکی است که به او ،در در آن زندگی میکنیـــم اینگونه دعاوی بالدلیل
راه رســـیدن به اهدافاش ،میکند .خود را خدایی برتریجویانـــه بـــر ســـر روابـــط بینالملـــل چـــه
میبینـــد که همگان بایـــد برده و بنده او باشـــند و میآورند؟
هرکس دیگر را به میزان بیش یا کمیاین بردگی
هستند روشـــنفکرانی که ،در باطن و بواقع ،نه
و بندگـــی کـــردن به خـــود نزدیک یا از خـــود دور بـــه برتری ایرانیـــان بر دیگران بـــاور دارند و نه به
میخواهد.
شـــهروندان ایرانی محبت و شـــفقت چندانای
گویی ،بهگونهای ،خود تنها انـــگار ( )solipsistدارنـــد ولی ،فقـــط به قصد آنکـــه در قلب مردم
اســـت ،چراکه جهان هســـتی را متشـــکل از خود ،جایـــی بـــاز کننـــد و در نـــزد آنـــان از محبوبیت و
اهـــداف خـــود ،و ابزارهایـــی در دســـترس خود مقبولیت برخـــوردار شـــوند ،برخـــاف عقیده و
میانگارد ،و ،بهگونهای ،در خود نشسته ( )outistعاطفهی خود ،به اظهار چنان دعاوی بیدلیلای
اســـت ،زیرا خواســـتار ارتباط درســـت بـــا دیگران دســـت مییازنـــد .به هـــر تقدیر ،رحیمـــی از این
نیست و /یا توانایی ایجاد چنین ارتباطی را ندارد .شـــوائب خالف حقیقت و مصلحت بکلی پاک و
از گردهمآیـــی چنین افرادی جامعـــه ( )societyپیراسته بود.
پدید نتواند آمد ،چرا که سیمان و مالط جامعه،
رحیمی ،شـــاید تا حدی هم به ســـبب
یعنی آنچه مایهی همبستگی اجتماعی میشود،
اینکـــه تحصیالت حقوقی داشـــت و با
در چنیـــن گردهمآیـــیای مفقود اســـت .در این
گفتار حقوقی ســـ روکار یافته بود ،به بار
جـــا ،فقـــط چیـــزی میتوانیم داشـــت نظیـــر ،به معنایی تعابیر زبانیای که میگفت و مینوشت
تعبیر دیوید رایزمـــن ( ،)david Reismanمتفکر توجه تام داشـــت ،از به کار بـــردن تعابیری که بار
امریکایی ،ازدحام تنهایان (.)lonely Crowd
عاطفـــی مثبـــت یـــا منفی چشـــمگیر داشـــتند،
ماحصـــل اینکه مـــا آدمیـــان بایـــد هم حق حتیالمقـــدور ،میپرهیخـــت ،و از اینکـــه بـــار
عضویتمـــان را ،در زندگـــی اجتماعی ،اداءکنیم عاطفی تعابیر بار معنایی آنها را تحتالشـــعاع
و هـــم حق فردیتمان را .از ایـــن رو ،هم نیازمند قـــرار دهند مانع میشـــد .اگـــر ،از ایـــن منظر ،به
ارســـطوایم و هم نیازمند ســـقراط ،هـــم نیازمند تعابیر زبانی او ،اعم از واژهها ،عبارات ،و جمالت،
مارکس و هم نیازمند کرگگور ،هم نیازمند راسل و و ،بویژه ،تعابیر پر بسآمدتر او بنگریم،میبینیم
هم نیازمند نیچه ،هم آرنت و هم یاسپرس ،هم کـــه در قیاس بـــا زبانی که در دیگر روشـــنفکران
اشتاین بک و هم اونامونو :هم به آزادی ،عدالت ،مییابیم ،بندرت بار عاطفی بارز و شاخص دارند
نظم ،امنیت ،رفاه ،انســـانگرایی ،مردمساالری ،از اینرو ،زبان رحیمی به زبان عالمان و محققان
مـــدارا ،گفتوگو ،عقالنیـــت ،قانون و صلح و هم بســـیار نزدیکتر اســـت ،و معنای این سخن ،به
به آزادگی ،اعتدال ،عشق ،ایمان ،مرگ اندیشی ،بیان ســـاده ،این اســـت که وی بیشـــتر بـــا عقل و
خودشناسی،اصالت ،صداقت ،تنهایی ،احساس عقالنیـــت مخاطبـــان خـــود ســـ روکار دارد ،نه با
و عاطفـــه ،معنای زندگی ،و آرامش .رحیمی این احساســـات و عواطف آنـــان .ما ایرانیـــان ،که ،به
نکتهی باریک و ژرف را نیک دریافته بود.
اقتضای ســـنت و ســـوابق تاریخیمان ،در کاربرد
 در میان فیلســـوفان فرانســـوی سدهی زبان احساسی و عاطفی چاالکترایم ،به این زبان
بیســـتم دو تناندکهمن ،بدیـــن لحاظ ،سرد ،بیشـــور و هیجان ،تأملانگیز ،و چشمگشا
یعنی از حیـــث جمعمیان دغدغههای نیاز مبرم داریم.
رحیمـــی کار روشـــنفکرانهی خـــود را
فردی و دغدغههای اجتماعی ،بسی بیشتر از دیگر
فیلســـوفان فرانســـوی این قرن دوستشان دارم:
تقریبـــاًهمیشـــهدرقالـــبنوشـــتن
یکی سیمون وی ،و دیگری آلبر کامو؛ و رحیمی ،که
(مقال هنویســـی) انجـــام مـــ یداد و از
بیشتر مجذوب فرهنگ فرانسه بود ،به این دومی قالبهای گفتاری ،مانند ســـخنرانی ،مصاحبه،
توگو ،میزگرد ،و مناظره ،دوری میکرد؛ و من
عالقهای وافر داشت ،و باید اعتراف کنم که یکی از گف 
علل عالقهی خود من به رحیمی همین عالقهی ایـــن گزینـــش را به جهـــت التزام او بـــه صحت،
فراوان او به کامو بود .تاکنون ،هیچکس به اندازهی دقت ،و متانت سخناش و نیز به جهت گریزاش
او کامو ،این انســـان شـــریف دوستداشـــتنی را به از هیاهوگری و مریدجویی میدانم .دربارهی این
فارســـی زبانان نشناسانده است .وقتی که رحیمی جهت دوم ،که شـــاید از وضوحی کمتر برخوردار
به کامـــو اظهار عالقـــه میکنـــد و آنگاه ،وی را ،از باشد ،بگویم که در قالبهای گفتاری هم گوینده
نظرگاه خود ،وصف میکند ،از اوصافی که راجع به میتوانـــد از عواملی مانند زبان بدن برای مخفی
او بیان میکند میتوان فهمید که علت عالقهاش داشتن ضعف و سستی سخنان خود سود بجوید
به کامو چه اوصافی از کامو اســـت و ،از این طریق ،و هم شنوندگان ،تحت تأثیر فضا و جو جمعیای
میتوان دریافت که خود او چه اوصافی را در آدمی که پدید آمده اســـت ،بـــرای پذیرش ســـخنان او
میپسندد و از این راه ،میتوان خود او را شناخت .آمادگی بیشـــتری دارند .برعکس ،نویسنده از هر
(و این قاعده تعمیمپذیر اســـت) اینک ،برخی از عاملی جـــز میزان قوت و اســـتواری نوشـــتهاش
اوصافـــی را که برای کامو برمیشـــمرد ،بشـــنویم :بیبهـــره اســـت و خوانندهی اثـــر او ،نیـــز ،تقریباً
«مقـــام بلنـــد در نویســـندگی [دارد]»« ،جهان بر همیشـــه ،اثـــر را در خلوت و تنهایـــی میخواند و
صحت عقاید اجتماعی وی دالیل بیشتری یافته ناگفته پیداســـت کـــه خلـــوت و تنهایـــی امکان،
اســـت»« ،از نخســـتین روزهـــای ورود بـــه جهـــان قدرت ،و میل رجوع به عقل ،علم ،و فهم خود را
نویسندگی ،با دالیل منطقی ،کاستیها و کژیهای افزایشدهد نتیجه این که شـــنونده بیشتر تحت
هـــر دو اردوگاه [ســـرمایهداری و سوسیالیســـم] را تأثیر احساســـات و عواطف خود و خواننده بیشتر
برشـــمرده بود» ،و «هیچگاه از یاد آزادی و عدالت تحت تأثیر عقل خود است .بدین جهت ،در عین
(دو مفهومی که برای کامو بسیار عزیز است) فارغ قبول این که هـــر یک از دو قالب گفتار و نوشـــتار
نزیست».
محاســـن و معایب خـــود را دارد ،روی هم رفته،
رحیمی ،با این که به وطن خود عشـــق قالب نوشـــتار قابل توصیهتر اســـت و روشنفکر
میورزید ،هیچگاه به دو دام درنیفتاد :راستین باید ،اگر توانایی خود را در دو قالب برابر
یکـــی دام ادعاهای بیدلیـــل و یا خالف میبینـــد ،حتیالمقدور ،از نوشـــتار بیش از گفتار
واقع دربـــارهی برتـــری ایرانیان بر ســـایر نژادها ،استفاده کند.
***
اقـــوام ،ملـــل ،و جوامـــع ،و دیگری چاپلوســـی و
به گمان من ،آثار رحیمـــی هم هنوز ذیربط
مجیزگویـــی از مـــردم ایـــران .حقیقتجویی او از
درافتـــادن به این دو دام مانـــع میآمد .وانگهی ،بودن و مناسبتشـــان را با مســـائل و مشـــکالت
اظهـــار این دعـــاوی را نـــه به مصلحـــت خود ما جامعهی ما از دســـت ندادهانـــد و هم از صدق و
ایرانیـــان میدیـــد و نـــه بـــه خیر و صـــاح جهان صحتشـــان کاسته نشـــده اســـت .از اینرو ،ما از
درهمتافته ،پیچیده ،و ترد و شکنندهای که در آن رجوع به آنها بینیاز نیستیم و به دست فراموشی
بهســـر میبریـــم .عشـــق و محبـــت بـــه همـــهی س پ ر دنشـــان ،بـــه هیـــچ روی ،کاری درســـت
انســـانها ،و از جمله به هموطنان خود ،نشانهی نمیتواند بود .بجا اســـت کـــه مجموعهی آثار او،
سالمت روانی و فضیلت اخالقی آدمی است؛ اما اعم از تألیف و ترجمه ،به صورتی یک جا ،طبع و
تبدیل عشـــق و محبت به هموطنان به باورهای نشر یابد و در اختیار نسل جوان ایرانی قرار گیرد.
مثبـــتبالدلیـــلدربـــارهیآنـــانمصـــداق فراموش کردن و فراموشـــاندن این روشـــنفکر و
آرزواندیشـــی ( )wishful thinkingاســـت کـــه از اصالحگر راســـتین به مصلحت جامعهی امروز
بزرگتریـــن و خطرآفرینترین مغالطات منطقی ما نیست.
یاد او ،در سینهی صاحبدالن ،زنده و پایدار
است .وطن هر انسان در حکم مادر او است؛ اما،
به همان نحو کـــه من حق دارم که مادر خود را از باد!
97.5.2
مادر هر کس دیگری بیشتر دوست بدارم ،اما حق
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به تجربه دریافتهام که بیشتر مردم از «روشنفکر» تصویر
شـــخصی را در نظر مجســـم میکنند کـــه درسخوانده و
دانشگاه رفته و باسواد و بافرهنگ است ،احتماالً یک زبان
خارجی میداند و میتواند خارج از محدوده زبان فارسی
فریدون مجلسی هم بهمنابع ســـوادافزا دسترسی داشته باشد .خوشبیان
نویسنده و مترجم اســـت و خـــوش قلـــم و اطالعـــات خوبـــی در زمینههای
اجتماعـــی دارد .از تاریخ و جغرافیا و حقوق و سیاســـت و
اقتصاد و صد البته فلسفه و حتی بهداشت و آنچه در اطرافش و در جهان میگذرد
اطالعات مناســـب و خوبی دارد ،این روزها به محیط زیســـت و توسعه پایدار نیز
توجه دارد ،حقوقبشـــر و تســـاوی حقوق مرد و زن و ملـــل و عدالت اجتماعی و
آزادی را ارج مینهد ،با هنر ،از نقاشی و مجسمهسازی تا موسیقی و تئاتر و سینما و
معماری و شهرسازی آشناست و به احتمال زیاد عینکی هم هست!
در واقع کســـی را که بخواهیم روشـــنفکر بدانیم باید کـــم و بیش واجد چنین
شـــرایطی هم باشد .شرایطی که آنها را باید شرایط الزم بدانیم ،اما شرایط کافی
نیستند .به عبارت دیگر ممکن است کسی حتی بدون آن شرایط از خیابان بیاید
و وزیر و و کیل شـــود ،اما هرکسی نمیتواند با همان شرایط کیفی از خیابان بیاید
و روشنفکر شناخته شود .ما در دانشگاهها رشـــتهای بهنام «روشنفکری» نداریم
ی تربیـــت و «فارغالتحصیل»
که بتواند «روشـــنفکران» واجد شـــرایط الزم و کاف 
کند .روشنفکری اصالً فراغتپذیر نیست .رسالتی بر عهده و بار امانتی بر دوش
ذهن «مبتالیان» یا «معتادان» واجد شـــرایط میگذارد که قابل فروگذاشتن و
و ِ
رهاکردن نیست .از روشنفکر تعریفهای گوناگون شده است ،به اعتقاد نگارنده
خصوصیتی که روشنفکر واجد شرایط الزم را شـــاخص میسازد ،آزادی اندیشه
یعنی رهایی اندیشـــه از هرگونه اسارت اســـت .روشنفکر تحتتأثیر اندیشههایی
کـــه آنها را میپســـندد قرار میگیرد ،برای دارندگان اندیشـــههای مـــورد عالقه و
تأیید خود احترام قائل اســـت و آنها و اندیشههایشـــان را میستاید ،اما اسیر آنها
هم نیســـت .عقایدشـــان را تا جایی که موافق اســـت و آنها را منطقی و سودمند
میداند تأیید میکند و هر نظری را که برایش قابل تأیید نباشد ،حتی اگر از سوی
نامدارترین نظریهپردازان و فیلسوفان باشـــد ،صرفاً به اعتبار نامداری آنان ،یا از
ترس هیبت استادی و شهرتشـــان ،تأیید و از آن پیروی نمیکند .به عبارت دیگر
احترامش به عقاید و نظرات و رفتارهای دیگران رنگ مریدانه ندارد .مرید هیچ
کس نیست و به همین دلیل نمیپذیرد مراد دیگران باشد و استقالل فکری آنان
را برخالف آرمان خودش ســـلب کند ،هرچند طرفداران عقایدش بسیار باشند.
یعنی به خاطر حفظ اســـتقالل و رهایی اندیشـــه تن به عوامفریبی و پوپولیســـم
نمیدهد .به همین دلیل در عالم سیاســـت موفقیت تضمین شدهای نصیبش
نمیشود .سیاست عرصه جلب رضایت عامه و خرید طرفداران است .در حالی
کـــه روشـــنفکر در بیان افکارش آنچه را شـــرط بالغ میداند میگویـــد ،تو خواه از
سخنش پند گیر و خواه مالل .این به معنی صحیحبودن نظرات و افکار روشنفکر
هم نیســـت .روشـــنفکری ،ایدئولوژی یـــا مذهب فکری خاصی نیســـت که همه
روشـــنفکران را پیرامون آرمان واحدی گردآورد ،چنین تصوری درست برخالف
اســـتقالل و رهایی فکری روشنفکر اســـت .به همین دلیل روشنفکر حتی اسیر و
عاشـــق افکار خودش هم نیست .یعنی در برابر استدالل و منطق و سند براحتی
تسلیم میشود و خودش را اصالح میکند و هرگز «تا پای جان و با مشتهای گره
کـــرده» از آرمانی که آن را برتر بداند دفاع نمیکند ،بلکه هیچ آرمانی را هم برتر
نمیداند .آنچه را میپسندد و از آن دفاع میکند فقط تا زمانی است که درستتر
و بهتر از آن را نیافته باشد .تابع هستی است و هستی ثباتبردار نیست.
من ایننشانههارا درمقاالتویادداشتهای دکترمصطفیرحیمیمیبینم.
ســـالها پیش در مقالهای از رحیمی در کتابی با نـــام «نگاه» خوانده بودم که ژان
پل ســـارتر در محفلی دانشجویی سخنرانی میکرد .نکتهای گفت که دانشجویی
از او ایراد میگیرد که چگونه اســـت که شما در فالن مقاله در  30سال پیش فالن
مطلب را برخالف نظر امروزتان گفتید و سارتر ،که از قضا از اشخاص مورد عالقه
دکتر مصطفی رحیمی است ،پاسخ میدهد که آن جوان سی سال پیش عقایدی
داشت و این پیرمرد کنونی با او فرق میکند! که خوشبختانه هم واقعیت دارد و
هم حقیقت .گرچه درباره آثار رحیمی بررســـیهایی شده ولی هنوز کار بیشتری
درباره محتوا و ارزش فرهنگی آثارش باقی مانده ،که باید انجام شـــود و کارهای
روشنفکرانه او بیشتر شناسانده شود.
رحیمی به گفته خودش در جوانی مدتی تحت تأثیر افکار مارکسیســـتی قرار
گرفته بـــود که البته در آن زمان بـــرای جوانان ایرانی تحصیلکـــرده و رنجدیده و
عدالتخواه امری طبیعی و تقریباًعمومی بود .زیرا باز به گفته خودش در سالهای
دهه  20او و همنســـانش تحت ســـیطره کتابهای حزب توده بودند و باز همان
طور که رحیمی اشـــاره دارد ،در واقع در ایران این استالینیســـم خشن و ستیزهجو
بود که خود را در قالب مارکسیســـم معرفی کرده بـــود .رحیمی با اینکه هرگز به
حزب توده نپیوسته بود ،از خودش انتقاد میکند که چرا باید مدتی از جوانی خود
را با پرداختن به آن گونه ادبیات و اندیشـــهها هدر داده باشد ،یعنی آن نوع شیوه
اســـیرکننده اندیشـــه دیگران را در لوای آموزههای استالینی ،با آن چارچوبهای
خودسانســـوری و دگرسانســـوری ژدانوفی ،بر نمیتابد .همیـــن برنتابیدن افکار
تحمیلی اســـت که او را ضمن حفظ ارزشهای عدالتخواهانه و سوسیالیســـمی
انسانیودموکراتیکاینچنینازاستالینیسمواستبدادمدعیسوسیالیسمبرکنار
یدارد.
م 
در جای دیگری نقل قولی از مرحوم رضا سیدحسینی کرده بودم که کتابهایی
را هم با عبداهلل توکل بهطور مشترکترجمه کرده است ،او میگوید«:روزی یکی
از دبیران حزب توده آمد پیش من و توکل ایراد گرفت که شـــنیدم شـــما با کانون
معرفت قرارداد بستید که صد کتاب خوب از صد نویسنده خوب را ترجمه کنید.
گفتیم؛ بله با هم میخواهیم انجام دهیم .گفت؛ مگر صد نویسنده خوب در دنیا
هست که شـــما میخواهید چنین کاری کنید؟ گفتم صدتا چیست هزارها کتاب
خوب داریم در جهان .گفت .خیر .نویســـنده و کتاب خوب فقط همان هست که
ما به شما میگوییم!» همین پاسخ است که موجب میشود سیدحسینی و توکل
باسواد ،از اسارت اندیشه قالبگیری شده و التزامی رها شوند و آزادی روشنفکرانه
راترجیـــح میدهند .همین آزادی اســـت که روشـــنفکری نـــاب مانند مصطفی
رحیمی و دوســـتش دکتر محمدعلی اســـامی ندوشـــن ،یا در نسلهای بعدی
ماننـــد مصطفی ملکیان ،دکتر جـــواد مجابی ،محمود دولتآبـــادی ،دکتر علی
فردوســـی و بسیاری روشـــنفکران دیگر را بر آن میدارد که سخن خود را مستقل
از فرصتطلبیها و مصلحتجوییها بگویند و در اندیشـــه جاه و مقام و امید و
نوید حاکمان نباشـــند .اگر عمر و روشنفکری دکتر مصطفی رحیمی در یک نامه
هشداردهنده و تحمل آزار هشدارش خالصه شده بود ،کفایت میکرد که نگرانی
و پیام روشـــنفکرانه خود را به نسل بعدی منتقل کند .با این نکته هم که گاهی از
«چرایی فراموششدن مصطفی رحیمی» سخن گفته میشود موافق نیستم .اگر
امروز با همان ذوقی دربارهاش مینویســـم ،که در آن زمانها یادداشتهای او را
میخواندم ،نشان از فراموشنشدن او دارد.
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رحیمی؛ کسی که به هماننداناش سخت نیازمندایم

مصطفی ملکیان

نویسنده و مترجم

دکتر مصطفی رحیمی ،در عین آنکه حقوقدان،
استاد دانشگاه ،و مترجم بود ،یکی از وارستهترین،
شـــفیقترین ،آزادهترین ،و دلســـوزترین روشـــن
فکـــران این مرز و بوم ،نیز ،بود :روشـــن فکری که
هـــم از حیث علم ،فهم ،و حکمـــت ممتاز بود و
هـــم به لحـــاظ نیکخواهی ،فروتنـــی ،و پاکی .در
این نوشته بسیار کوتاه ،سر آن ندارم که به بررسی
کارنامهی فعالیتهای علمی یا روشن فکرانهی
او بپـــردازم؛ فقـــط میخواهم بگویم کـــه چرا او در
ن همه عزیز بـــود؛ و برای نیـــل به این
نظـــرام ایـــ 
مقصود ،بـــه جنبههایی از شـــخصیت و منش او
اشاره میکنم.
مصطفـــی رحیمـــی ،بهرغـــم اینکـــه
آشکارا گرایشهای سوسیالیستی داشت،
هرگـــز ،تعصـــب و جـــزم وجمـــود در
سوسیالیســـم و پیشداوری منفـــی نابجا (و کدام
پیشداوری اســـت که نابجا نباشـــد؟) نســـبت به
لیبرالیســـم نداشـــت .در نتیجـــه :اوالً ،در مقـــام
مواجهـــه با ایـــن دو مکتب اجتماعی و سیاســـی
جانب انصاف را فرو نمیگذاشـــت و نه نسبت به
نقـــاط ضعـــف برخـــی از آراء و انظـــار بعضی از
اندیشه ورزان سوسیالیست نابینا بود و نه نسبت
به نقـــاط قـــوت برخـــی از آراء و انظـــار بعضی از
متفکران لیبرال؛ ثانیاً ،وابســـتگی مطلق به هیچ
جناح و حـــزب سوسیالیســـتی نداشـــت؛ ثالثاً ،با
اینکه ،بـــه تعبیر خـــودش« ،بحـــران فزایندهی
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عصبانی میشـ ــوم که گویـ ــی حقیقت محض مورد
تعدی قرار گرفته اسـ ــت .اما این نـ ــوع تفکر باید در
اجتمـ ــاع ما از بین برود و بـ ــاور کنیم که یک جامعه
س ـ ــالم ،نیازمنـ ــد گفتوگـ ــو و تبادلنظـ ــر اسـ ــت».
رحیمی بـ ــه مسـ ــائلی در میان روشـ ــنفکران ایرانی
اشـ ــاره دارد که همواره وجود داشـ ــته و دارد ،یعنی
اندیشههای خود را مسـ ــاوی با حقیقت پنداشتن و
در پـ ــی آن ،بدرفتاری و فحاشـ ــی به جـ ــای نقادی و
گفتوگـ ــو .امـ ــا رحیمـ ــی در آن گفتوگـ ــو بـ ــه نکته
دیگـ ــری هـ ــم میپردازد کـ ــه به نظرم بیشـ ــتر جای
اندیشـ ــیدن دارد«:در چنین جامع ـ ـهای ،هر کس با

جهان سرمایه داری» را نیک میدید ،چشماناش صرف نظر ناشـــدنیاو .این هـــم جنبهای دیگر از
نســـبت به «نارواییهایی که در کشـــورهای مدعی اعتـــدال و تعـــادل فکـــری رحیمی .او از ســـویی،
داشـــتن مرام سوسیالیســـتی ،هر روز بیشـــتر ،به میدانســـت که انســـان ،به گفتهی درست ارسطو،
حیوانی اجتماعی اســـت و بنابرایـــن ،در خارج از
چشم میخورد» نیز سخت بینا بود.
بهگمـــان من ،رمز تنهاماندگی او و خاموشـــی ظرف زندگـــی اجتماعـــی نمیتواند زیســـت ،و از
شـــگفتانگیزای کـــه سوسیالیســـتها و لیبرالهای ســـویی دیگـــر ،آگاه بـــود از این که هرفـــرد آدمی
مـــا در خصـــوص او روا داشـــتند و میدارنـــد ،نیـــز موجودی یکتا ،بیهمتا ،و منحصر به فرد است که
جز این نیســـت .در اوضاع و احـــوالای که تعلق اگـــر ،در هیاهـــوی زندگی اجتماعـــی ،این یکتایی
خاطر و شـــیفتگی به مکتب ،مســـلک ،مشـــرب )uniqueness( ،را بهدست فراموشی بسپارد و /یا،
مـــرام ،دیـــن ،مذهـــب ،کیـــش ،و آیین هنـــوز به بـــرای کســـب عضویـــت در جامعـــه وگروههای
تعلق خاطر و شـــیفتگی به حقیقت جا نســـپرده اجتماعـــی ،آنرا از کـــف بنهـــد از زندگـــی خوب،
اســـت و کمترکســـی ،بهجـــای آنکـــه ،بـــه تعبیر خوش ،و ارزشمند محروم میشود .چشم پوشی
گانـــدی ،حقیقـــت را در مذهـــب خـــود منحصر از عضویـــت در جامعـــه و گروههـــای اجتماعـــی
ببینـــد ،حقیقت جویـــی را مذهب خـــود میداند ،ممکن نیست و چشمپوشـــی از فردیت مطلوب
پیشبینیپذیر است که کسی مانند رحیمی تنها نیست .نه از عضویت میتوان و باید دست شست
و نـــه از فردیت .از این رو ،روشـــن فکر و اصالحگر
بماند و در هیچ اردوگاهی یار و یاور نیابد.
رحیمی ،با اینکه هم بهعنوان انسانی راســـتین ،همچون رحیمـــی ،نمیتوانـــد و نباید از
نوعدوست و اخالقی ،هم بهعنوان یک هیچ یک از این دو وجه حیات آدمی تغافل ورزد.
روشـــن فکر ،و هم بهعنوان کسی دارای از سویی ،تأکید یک جانبه برعضویت آدمیان را به
گرایشـــهای سوسیالیســـتی ،نســـبت به مسائل و حد مورچگان ،موریانهها ،و زنبوران عســـل تنزل
مشـــکالتاجتماعـــیدغدغهمنـــدیشـــدیدو میدهد ،آنان را متحدالشـــکل ،یکسان ،و همانند
شل س ـ ـ ـ ف ی میخواهد ،و منش فردی ( )characterشـــان را به
ت ـ،ـ ـجهن ب ـ ـ ـ ف
انکارناپذیرداشـــ ب
اگزیستانسیالیسم ،نیز ،گرایش داشت که چنان که ســـود شـــخصیت اجتماعی ()personalityشان
همـــه میدانند و مورخان فلســـفه اجمـــا ع دارند ،نابـــود میکنـــد .چنین آدمیانـــی چنـــدان فراتر از
جنبشـــی فلســـفی اســـت کـــه ،چـــه در شـــاخهی ماشینهای کوکی و آدمکهای مصنوعی نیستند که
خداگروانه ،چه در شـــاخهی خداگریزانه ،و چه در حضـــور بیرونیدارند ،ولی وجـــود درونی ندارند؛
شاخهی خداستیزانهاش ،یک سره دغدغهی فرد حرکت ظاهری دارند ،ولـــی فعل و عمل باطنی
را دارد ،نـــه دغدغـــهی اجتمـــاع و عضویـــت در ندارند؛ بهدستشـــان کارهایـــی انجام میگیرند و
جامعـــه را .این واقعیـــت حاکی از این اســـت که پیش رفتهایی صورت میپذیرند ،ولی خودشان
رحیمی ،بهواســـطهی قدرت تفکر و عمق فهم و کاری انجـــام نمیدهنـــد و پیشرفتای نمیکنند؛
نیـــزنیکخواهـــیاش،هـــمبـــهعضویـــت گفتـــار و کـــردار همگانـــی دارنـــد ،ولـــی باورهـــا و
( )membershipگریزناپذیـــر آدمـــی در جامعـــه اندیشـــهها ،احساســـات و عواطف ،وخواســـتهها،
میاندیشـــید و هم به فردیـــت ( )individualityارزشـــها ،و آرمانهای یگانی ندارند؛ و کوتاهسخن،
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انـ ــدک مطالعه و آگاهی مختصـ ــری ،خود را دانای
کل میپندارد ،در حالی که اگر خود را با روشنفکران
غربی مقایسه کند ،متوجه فقر علمی و کماطالعی
خود خواهد شـ ــد و درخواهد یافت که تا چه حد به
مطالعـ ــه و جس ـ ـتوجو و تسـ ــاهل و مـ ــدارا نیازمند
اسـ ــت ».سـ ــخن رحیمـ ــی در فهـ ــم چرایـ ــی چنین
رفتارهایی بسـ ــیار راهگشا اسـ ــت ،زیرا بویژه در دهه
 1340و  1350و همچنین از آن هنگام تا امروز ،ما با
ایـ ــن پدیـ ــده مواجـ ــه هسـ ــتیم که بیشـ ــتر افـ ــراد در
چارچوب یک فلسفه ،یک مکتب و یک ایدئولوژی
(کـ ــه آن را راهحـ ــل نهایـ ــی همه مشـ ــکالت در نظر

میگیرند) حرکت کرده و وخیمتر اینکه ،بر اسـ ــاس
ترجمههــــایسرســــریازآثــــاراندیشــــمندانو
روشـ ــنفکران غربی ،به گفتن و نوشتن و به تعبیری،
تولیـ ــد فکر میپردازنـ ــد! و در توجیه چنین کارهایی
هــــمپاســــ خهایمحکمــــیدرآســــتیندارنــــدو
میگویند ،وقتی فرصت کم است و باید کاری کرد،
نمیتوان دسـ ــت روی دسـ ــت گذاشـ ــت و نشست.
محصـ ــول چنیـ ــن نگرشهـ ــا و کارهایـ ــی هـ ــم در
کوتاهمـ ــدت ایجـ ــاد شـ ــور و هیجـ ــان عمومـ ــی و در
درازمدت یأس و افسـ ــردگی عمومی بوده و هست.
در حالی که کار روشـ ــنفکری ،کاری منظم ،آهسته و
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پیوسته و درازمدت است که باید بر اساس عقالنیت
پیش برود .نقد و گفتوگو که رحیمی بدرستی روی
آنها تأکید دارد ،نیازمند شـ ــناخت و آگاهی اسـ ــت.
هنگامی که شناخت و آگاهی در سطح پایینی است
و دغدغه اصلی روشنفکر هم حقیقتجویی نیست
و مخاطبان خود را با سـ ــخنانی سـ ــطحی و شاعرانه
سـ ــرگرم میکند (و به نگرشها و کارهای سـ ــطحی
سـ ــوق میدهد) طبیعی است که رفتارهای دیگری
جای نقد و گفتوگو را خواهد گرفت...
یکی از ویژگیهای کار روشنفکری رحیمی
این بود که در زمانی که به نظر میرسـ ــید
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همـ ــه راههـ ــا و راهحلها مشـ ــخص و از قبل تعیین
شده هسـ ــتند ،راه خودش را میرفت .برای نمونه،
بـ ــه جـ ــای اشـ ــارههای کوتـ ــاه ،سـ ــطحی و گـ ــذرا به
مکتبهـ ــای فکری و آثار و گفتههای روشـ ــنفکران و
اندیشـ ــمندان و بـ ــر اسـ ــاس آن ،پرگویی و نوشـ ــتن
انشـ ــاهای طوالنی ،بـ ــا ترجمه آثار اندیشـ ــمندان و
روشـ ــنفکران ما را با آنها و اندیش ـ ـههای آنها آشـ ــنا
میکرد تا به شناخت بهتر و عمیقتری دستیابیم.
ایـ ــن یکـ ــی از خدمـ ــات بـ ــزرگ او بـ ــود زیـ ــرا نیـ ــک
میدانست که اندیشهورزی ،نقد و گفتوگو منهای
شناخت و آگاهی ممکن نیست.

