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ايران   بحران افغانستان در آئينه تحوالت  
               

  د و دیدگاه  تاریخی  معرکه  جنگ مرسوم  زرگری یا «                        

  » نسبت به جهان و هستی  ؟                                      

                                

مجدد احمدی  »انتخاب«را به مناسبت  ای  غانستان پيام تبريکيهحامد کرزی رئيس جمهور اسالمی اف
                                                                                . به تهران مخابره کرد  ژاد رئيس جمهوری اسالمی ايرانن

                                                          )١(                                             
   محمدامين فروتن                                                                             قسمت اول         

                      
رد و جديد و متعلق به نسل ماست اما ريشه های منف ای هرچند طالبا نيزم  به عنوان يک گفتمان پديده

در سرتاسر تاريخ جهان اسالم با خارجی گرائی ، اشعری گرايی و سلفی گرائی عنصری  آنرا ميتوان 

» ِخرد و عقالنيت « يعنی وابسته به سنتی است که به . از اسالم تبار شناسی کرد  ی و سائر قرئت ها

و » نتقادی نص گرائی مطلق و غير ا« . در حوزه ء دين شناسی هيچگونه اعتباری قائل نيست 

از جمله ميراثی است که » کل گرائی غير پويا و منجمد « همچنان » شکل گرائی «فورماليزم 

چنانچه تبارشناسی طالبانيزم شيعی را ميتوان تا حديث گرائی غير . طالبانيزم به ارث  برده ا ند 

ه سنت گرائی اجتهادی قرن سوم ، اخبار گری متأ خر سده های يازدهم و دوازدهم هجری و باالخر

بار ها متذکر چنانچه در ديگر نوشته ها و يادداشت ها خودم .افراطی خشونت طلب به عقب برد 

،انجماد ،استبداد  Procreatesگرديده ام نسبت دين وجامعه در گفتمان طالبانيزم ازمدل پروکروستی 

معه معاصر در چنين و جاتبعيت ميکند که معرفت شناختی طالبانيزم نسبت به انسان و  تحجرمذهبی  

که بنياد گرائی شريعت مدار با اتکای مطلق ، ميکانيکی و ُدگم به منابع . تلقی و برداشت نهفته است 

فقهی ، انسان ها را به طبقات تقسيم می کنند که اين نوع تقسم بندی دگماتيک فقهی  در بستر يک 

برده داری تبديل می کند و  گفتمان به با گذشت زمان   قرئت غير عادالنه و متحجرانه از متون دين

آنرا با متون مسخ شده فقهه و مذهب سنتی توجيه   »مذهبیتحجر« بازمانده گان و وارثان حقيقی فرايند

هم با معرفت بشر » طالبانيستی « روی همين دليل است که معرفت شناسی .و تئوريزه ميسازند 

مهمترين و مروج ترين عکس . پيدا ميکند  تناقض عميقکنونی و هم با نهاد ها و مناسبات موجود 

در زمينه حقوق سياسی و مدنی شهروندان آنگاهی به  غير توحيدیو  شرک آلودالعمل اين بينيش 

  جای گرفته» الگوی  انسان معاصر « سياسی در ومشاهده ميرسد که دموکراسی و آزادی های مدنی 
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، لهذا  در هم آميخته است» سی بشرعقالنيت سيا« و خواست مشارکت و حق تعيين سرنوشت با 

که رابطه حکومت با جامعه را به رابطه حق اقتدار گرايانه  وامامت  تمسک به الگو های نظيرخالفت

و مسؤليت مبدل ميسازد و دولت قيم ساالر را به عنوان حکومت دينی حاکم می کند و حکومت مردم 

  عت نفی می کند ، هيچگونه جايگاهی ندارد ساالر را همچون امری غير دينی ، وارداتی و خالف شري

سياست ، اقتصاد ، (، عبادات ، اخالق و معامالت گفتمان طالبانيزم درهمه چهار حوزه ء اعتقادات 

تصؤرات و گمانه زنی های ثابت ، جامد و دگم را به عنوان باور ها و انديشه های دينی ....) حقوق و 

برای انسان ، عقالنيت ، علوم و تجارب بشری ين راستا در هم خدشه ناپذير مذهبی باور دارند و

هواداران و حاميان اين گفتمان رابطه دين با انسان و جامعه را رابطه . هيچگونه اعتباری قائل نيست 

 دين ، در اين گفتمان و قرئت. يکجانبه ، مطلق ، ثابت و جامد در تمامی زمينه ها ی متذکره می دانند 

انسان و جامعه دينی ، انسان و  ، ، به باور هواخواهان اين تلقیای بشر است نسخه جامد و مطلق بر

و عقل ماضی است به » رجال گذشته « که خود محصول »اسالم تاريخی « جامعه ای است که 

ست  اانگيز اما بسيار جالب و شگفت . عنوان تنها و يگانه قرائت حقانی و اثبات شده پذيرفته می شود 

متحجرانه و منجمد از مفاهيم دينی در جهان معاصر نه  و برداشت های » ر تاريخی جوه«  چنين  که

شرک هستی را  تاريخ ، انسان و  از تربيون های رسمی اين قرائت که هرنوع نگاه های عقالنی به

در اسالم که از جنس »و تفُحص اجتهاد « به مسأ له مطلق می شمارند و روی همين اصل نيز

بشمار می آيد دست کم در زمان کنونی ميانه خوبی ندارند بلند می شود،بلکه  عقالنيت و معنويت

دان به دين اسالم يعنی مذهب تشيع ی و مذهبی حد اقل بخشی عمده ای  از معتقنامدار ترين مراجع فقه

و را از اصول و مبانی عمده مذهب خويش  می شمارند » اجتهاد و عقالنيت « که توجه به مسأ له ای 

. آورند  به حساب میتوحيد و انسان شناسی در دين را شرط اساسی والزمه » اجتهاد « ين اصل زر

در »!!رويکرد مطلوب  «يک  و تحجر را به عنوان گفتمان طالبانيزم  در زندگی عملی خويش همان 

لهذا بصورت واضيح تضاد و پاراُدکس ميان شعار و عمل در  .زمان کنونی به  نمائيش گذاشته است 

چنانچه ميبينيم مبانی . کرد های زمامداران و تيوری پردازان اين تيوری  به مشاهده ميرسد روي

اکثر فقهأ و دانشمندان مذهب تشيع نيز مانند تيوری سازان گفتمان » اجتهاد « معرفت شناسی تيوری 

ی  از ريشه ها »تسنن و مسلک  مذهب«معاصر در حوزه » طالبانيزم شريعت گرأ و بنياد گرای  « 

» تيوری اجتهاد « پراگندهمنفرد وهای  تمامی عناصر و مؤلفهزيرا . است متأثر گرديده اسالم تاريخی 

بدون آنکه نياز های اصلی انسان کنونی را با تيوری و دوکتورين جامعه شنا سا نه مذهب که برخاسته 

ازد ، برداشت های بوده باشد بصورت عالمانه مرفوع س »اجتهاد پويا ی متکی بر ِخرد جمعی « از 
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تمامی نيازمندی ها و سنتی و تاريخی عهد قديم را راه حل و رهنما ئی  دگماتيک و منجمد فقه

با شيوه انسان های  معاصر  را مکلف می گردانند که مشکالت نه تنها بشريت کنونی ميدانند ، بلکه 

ی عهد قديم را جهت بصورت مکا نيکی  و دگم راه حلها »بنياد گرايی شريعتمدار مطلق « های 

بصورت شگفت انگيز و آنگاه جالب ترين بخش اين داستان . ئی  نسل های آئنده بشر برسانند رهنما

 یآزادي برستيژ ، تاريخ  پروژه تعامل با زندگی  انسان درهمين  کهعجيبی به نمائيش گذاشته ميشود  

نيز  به اين  ،چنانچه قبألجرأ گردد ا» ِخرد جمعی  «نقش فعال به اهميت قائل شدن  بنام و »اجتهاد« 

بندی به پايکه  د يمذاهبی به شمار می آسته  مذهب تشيع يکی ازآنده است اشاره گرديد  مطلب مهم 

ارزيابی  نيازمندی های معاصر انسانی و جستجوی پيوند های معتبر ارزشهای  يا»اجتهاد«اصل زرين

از مشخصات عمده  وامع انسانی درج »ائی جمعیگفتمان خردگر«دينی در جامعه که به مثابه تثبيت  

در بسياری از   »اصل  اجتهاد « عناصر و مؤلفه های  اکثر متأ سفانه  . د ناين مذهب محسوب ميشو

ازهمان  الهامات و القأت بصورت پراگنده و منفرد  برداشت های فقهأ و دانشمندان  جوامع تشيع ،

البته ريشه تناقض ،  ين مبين اسالم تأ ثير پذيرفته اندظهور د حين ويا هم قبل از حاکم بر  قرون اوليه

با نيازمندی های کنونی انسان معاصر و ارتباط آن با متحجرانه از اسالم  معرفت شنا ختی اين قرئت 

سنت « ين درست در امر انتقال  بيشتر »اجتهاد پويا « يعنی » راه حل  علمی و ديناميک « گفتمان 

«  و در لوای معاصر نولوژیعهد قديم نهفته است  که در پوشش  ترِم »خرافاتی های جاهلی و 

بد ون . به جامعه عرضه می گردد  شيعه از سوی نامدارترين مراجع فقهی و مذهبی  »!!اجتهاد پويا 

واجه اند که به مثابه وارثان ترديد که دانشمندان مسلمان در حوزه مذهب  تشيع با پرسش های زيادی م

که امروز و در عصر حاضر می خواهند  و به عنوان مسلمانانی » اجتهاد « مالن گفتمان زرين  و حا

و رابطه ميان دين و انسان ، از سيره ء پيامبر و ميراث نبوی بهره مند شوند دارای چه موضعی اند 

ند آن چگونه رابطه ای است ؟ و چگونه ميتوانبشر و انسان و در نهايت حکومت دينی و حقوق  دولت 

با مراجعه به تعاليم اصلی دين اسالم و پاراُدکس معمول و مرسوم در جوامع مختلف را حل کنند ؟ 

قرآن که رهنمائی همه انسانها ست ، بصورت واضيح به اين حقيقت پی خواهيم برد که  تعاليم انبيأ و 

ياسی ميان حکومت و در عرصه حقوق س »حل تعارض سنتی و تاريخی ميان خدا و انسان« اسالم در جهت

چنانچه ميبينيم در اکثر اديان الهی اين ويژه گی اساسی و ذاتی و پايدار ، نه . بشر است دينی و حقوق 

برمبنای يک امر قرار دادی و اعتباری ، بلکه بر اساس يک امر هستی شنا سی و اصيلی که ريشه 

هرچند به گمان بسياری از  –م که در داستان خلقت آد. در ذات خلقت بشری دارد ، توجيه شده است 

مفسران و تحليل گران حکايت معنائی و رمز گونه ای از هستی نوع بشر است  و هيچگاه خلقت يک 
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تاريخی مورد بحث قرار نه ميدهد زيرا می بينيم که در  خاص شخص را در قلمرو يک  جغرافيای

ا فرشته بلقت انسان تعلق می گيرد همان نخستين جرقه های از آفرينش ، آنگاهی که اراده خداوند بر خ

اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فی االرض « خليفه در زمين سخن می گويد"  گماشتن " گان ازباز گرداندن و

مبنی بر گماشتن جانشين خود بر مقابل چنين اراده و تصميم الهی البته نبايد فراموش کرد که در »خليفه 

اض شانرا با بيان و اشاره به  اين اعترندای  ن پرسش تاريخن با ارائيه بزرگتريزمين، فرشته گا

آيا در زمين نوعی را (  »ا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفک الدمأ «  واقيعت در هستی و کائينات که 

پاسخ خداوند نيز کامأل با عبارت  روشن و ) قرار می دهی که دست به فساد و خونريزی می زند ؟ 

.  »ميدانيد «  شما  نه  »می دانم «  آنچه را که من »اعلُم ما ال تعلمون  انئ« واضيح اين است که 

جا نشينی الهی  مفسران و دانشمندان معاصر پاسخ پروردگار را بيانگر اين حقيقت ميدانند که مقام ذاتی

 با افعالی از قبيل فساد و خونريزی نفی نه می گردد ، اينها امور عارضی هستند که هيچ آسيبی به آن

 و در ارتباط با همين . امر جوهری که عبارت از مقام واالی جانشينی الهی انسان است وارد نه ميکند 

وقتی  »لقد کرمنا بنی آدم « واقيعت و ذات اصيل  انسانی است که خداوند با صراحت می فرمائيد 

د و پيوست خداوند بزرگ بصورت اعجاز انگيز محور اصلی مأ موريت انسان را نيز  تعيين می دار

ومسؤليت انسان درهستی وتاريخ را با تکميل بحث رسالت د رقرآن  »کرامت انسانی « با تثبيت اصل 

. » لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر« .متن ثانوی اين آيه کريمه چنين به ميا ن ميکشاند 

ين کرامت بخشی انسان است يعنی ما به بنی آدم بصورت عموم کرامت بخشيديم و ازشؤ ن و ظهور ا

، و به اين ترتيب در اسالم ، که او را بر تمامی خشکيها و آب ها و تمامی هستی مسلط ساختيم 

کرامت بشری امری است که ريشه در خلقت انسان دارد و روی همين معادله نيز اگر قرار است که 

يه و موضوع  متافيزيکی انسان کرامت و عزت تاريخی خود را نگهدارد و اين امر تنها يک نظر

را در عرصه مناسبات اجتماعی ،   »کرامت و عزت « نباشد ، الزم است که از همه اول تبلؤر اين 

در غير اين صورت بيان کرامت انسانی و بشری صرفأ يک . سياسی و اقتصادی ببيند و لمس کند 

. ی را بدست نخواهد دادصو نتيجه مشخساطيری خواهد بود که هيچگونه اثرامر ذهنی ، صوفيانه و ا

دو اصل ديگری يعنی  به همين دليل است که قرآن وتعاليم اسالم  در کنارتوجه به  اصل کرامت بشری

را نيز در راستای ادای مسؤليت ها و وظائف تأ خير ناپذير انسانی مؤمنان  »آزادی و عدالت « 

به مثابه مهمترين   » اجتماعی قق عدالت تح« و  »آزادی انسان « توجه به اصل . معرفی ميدارد 

  . در متن قران اينگونه  مطرح می کند  وانگيزه ظهور پيامبران و تمامی انبيأ در تاريخ 
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يا بار سنگينی از » اصر « پيامبر آمده است تا  »کانت عليهم ليضع عنهم اصرهم واال غالل التی « 

زنجير هايی که پيرامون انسان و تاريخ ستم ها را از شانه های بشر بر دارد ، همچنان آمده است که 

را احاطه کرده اند بشکند ، همچنان در آيه ديگری خداوند تصريح فرموده است که هدف پيامبران و 

است ، لهذا با ارائيه اين فرمان در جامعه بشری » قسط و عدالت « در تاريخ استحکام  )ع( همه انبيأ

 »ات و أ نزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا با لبين« روشن الهی  که 

که عدالت و قسط را همچون تحفه ای حاضر و آماده از آسمان به انسان عرضه پيامبران نيامده اند 

محدود می ماند  بکنند ، بلکه نقش پيامبران تنها در حد انگيزه دهند ه گان و بستر ساز و بشارت دهنده 

لهذا بصورت . شر جزی از رسالت های تک تکی از انسانها محسوب می شود و کار اصلی حيات ب

روشن به اين نتيجه می رسيم که هدف پيامبران برای اصالح امور اقتصادی و اجتماعی  نه ميتوان 

انتظار معجزه داشت ، که غايه اصلی انبيأ فعال ساختن انسان در فرائند تکاپوهای اجتماعی است ، تا 

که لوازم مناسب با شئون کرامت و ارزش تگی برسند ان ها به آن صالحيت و شا يسود انساينکه خ

  . فطری خويش را که همانا خالفت  خدا در زمين است ، تحقق ببخشند 

در سراسر تاريخ تجربه مثبتی » مذهبی   شبه  حکومت های«چنانچه تجربه تاريخی نشان داده است 

ود تاريخی در سراسر تاريخ بويژه کشور های اسالمی نبوده است و مأ سوا از برخی مقاطع محد

تأ سيس گرديده اند جامعه و مردم را به گونه ای » لوای مذهب« ظاهرأ با معموأل حکومت های که 

دهشت بار مورد تعرض قرار داده اند ، علت اين تعرض روشن بر حقوق مسلم شهروندی که روح و 

اين است که  عالوه بر الزامات و مقتضياتی که يک  اساس تمامی اديان توحيدی را تشکيل می دهد

د که عليه جامعه وارد عمل شود و حقو ق و ا توصل به آنها خود را محق ميدانحکومت استبدادی ب

يک مطلق فرا اجتماعی و آسمانی و قدسی کرامت انسانی را سرکوب کند ، مذهب نيز به  ارزشهای 

جالب ترآنجا ست که در تمسک به . !!ار را آسان ميکند کمی آيند و »حاکمان شبه مذهبی « به کمک 

برخی از مراجع مذهبی و روحانی وابسته به اين مذهب مغائر با جوهر اصلی و عقالنی مذهب تشيع 

از دين که در اسوه های بسياری از پيشوايان دينی به مشاهده می رسند  ؛ محض  برای اشباع غرائز 

اريون انگشت شمارشان فتوی های دينی و مذهبی صادر خود و حوقدرت خواهی و شهرت طلبی 

مراجع  واجب العمل  اينگونه فتوی ها ی های سياسی جوامع اهل تشيع ميکنند ؛ و گاهی هم در نظام 

می نامند و آنجاست که بنام تعميل اين گونه فتوی  در جامعه  »رهبر ی حکم حکومتی « مذهبی را 

، زمينه اسارت وسرکوب بسياری از روشنفکران متعهد و " !!من درآورديی مراجع مذهبی " های

   .......ادامه دارد  .ادی خواهان مؤمن فراهم ميگردد آز


