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          محمد امين فروتن                !بيکارند   و بادها است تعطيل آسمان

     »   فارسی زبان  ومعاصرقيصر امين پور شاعر نامدار از سروده های  «
  

  ! کایت همچنان باقی است ح
  

  قسمت اول 
  

نوآري آه براي خدمت به اربابش هر روز به رنگي درمي آمد و نقش جديدي بازي مي «   ميگویند
آرد، از اربابش پرسيد چقدر مرا دوست داري؟ اربابش گفت؛ اگر بگويم به اندازه خورشيد، اشتباه 

به اندازه آب اقيانوس، باز هم اشتباه است، اگر بگويم . است چون نورش روز به روز آمتر مي شود
چون به تدريج آم مي شود، به اندازه رويي آه داري دوستت دارم، چون هيچوقت آم نمي شود و 

بدون هرگونه شک و ترديد داستان جانشينان مخلص و متعهد شبه حاکمان مافيائی  ».تمامي ندارد
داستان مراوده ميان نوکر و اربابش از آن يادی جامعه افعانستان  شبيه با تعاملی است که فوقأ در 

  . بعمل آمده است 
و نوشتار های ديگری که برشته تحرير در آورده ام در بارهء اثرات و نفوذ  نظام  در اين نوشته  

سرمايه داريی معاصر بر قلمرو آرزوها و آرمان های تک تکی از شهروندان جامعه فقير و ناتوان ما 
به اين پرسش ها  ام ، و بصورت طبيعی فتمان اصالح طلبانه به بحث گرفته يک گ مطالبی را در پرتو

بويژه با تشکيل اداره مؤقت در افغانستان خشت چگونه از همان ابتدائی کار که  نيز پاسخ گفته شده 
بطوری که ديديم و اکنون نيز شاهد آن هستيم ؟  و تمدن باستانی ما گذشته شد تباهی و ويرانی فرهنگ

پس از مقدمات الزم و منصرف ساختن جناب عبدالستار سيرت درست زمانی که همان ابتدأ ی کار  از
 و مسؤليت برانگيز  از مديريت حساس» بن « يکی از بلند پايه گان و پايه گذاران کنفرانس  تاريخی 

هيأ تی زعضوديگری اافغانستان قرعه بنام جاللتمآب حامد کرزی کشور ويرانه وجنگزده  اداره مؤقت 
ارزشها ی تاريخی  مرگ  برآمد با آژير و اآلرم ويژه ای ، آغاز اندوهناک » هيأ ت روم « مسمی به 

کرد و می بينيم که به قول بلند رتبه ترين مقامات مياعالم ملت بزرگ افغان را و آرمان های ديرين 
مت کوچکی از قلمرو تنها بر قس» دولت  جمهوری اسالمی افغانستان «  )١(نظامی و امنيتی کشور

افغانستان يعنی  از جمله چند صد واحد اداری کل کشور  فقط به چند ولسوالی و عالقه داری تسلط 
با اين وضعيت که  » دولت جمهوری اسالمی افغانستان « بينيم که  می باز هم بدين قرار . دارد

مسلح دولت جمهوری قسمت بزرگی از خاک کشور ما افغانستان يا در دست شورشيان و مخالفان 
اسالمی افغانستان قرار دارد وياهم همچون جنگل زار بی صاحب هر گاهی با تحمل خسارات سنگين 

و مخالفان مسلح خوانده » دولت جمهوری اسالمی افغانستان « جانی و مالی ميان مافيای حاکم که بنام 
بديهی است .ت بدست می گردد همين رژيم مافيائی عمل ميکنند دسکه به مثابه ستون پنجم  ،شده آن 
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در کيسه های تاجران که  به هدر رفتن  مبالغ فراوانی که بنام بازسازيی کشور جنگ زده افغانستان 
رازير شده بود وسرازير شدن چنين سرمايه های سرشار و بی حساب ، قدرت نا سو ارزشها خون 

معهذا . نين وضع منتهی ميگشت محدود و کنترول نا پذير ی را به نمائيش می گذاشت ، طبعأ به چ
همين سيستم مافيائی افغانستان نيز بسياری از شخصيت های الئق و باشرفی  بايد گفت که در بدنه ء 

هم بوده اند که نه ميتوانند بر سيستم حاکم کوچکترين اثری را وارد آورند ، زيرا ازيکسو تناب های 
ِگره خورده است و از سوی » رتگرجهانی  سرمايه داری غا« مستحکم اصلی اين سيستم با عمود 

ديگر با داشتن انبوهی از مشکالت و موانع فروانی که بر سر راه رجال و شخصيت های هرچند 
  . ند ه ا  تن به نوعی از بوروکراسی حاکم بر سرنوشت کشور دادالئقی قرار دارند ، ناگزير 

  !ان معاصر آن بر قضاوت های روشنفکرات فلسفی و اثر درد آور تناقضات
و هنوز هم در   در آن ميسوخت ، که  یبا سه دهه جنگ خانمانسوزافغانستان بدون شک سرزمين ما 

سخت پريشان وويران شده  نبرد نرم افزا ريی که عليه مدنيت  و فرهنگ مردم فقير ما دوام دارد ،
رفت  و بيرون است و درعين حال نخبه گان و روشنفکران با نام و نشان اين سرزمين برای نجات

فاجعه خونينی که دامن تاريخ و حتی جغرافيای اين سرزمين را گرفته است ، راه حل های  اين از
حل و راه  بکروتازه ای را جستجو ميکنند و درراستای چنين پژوهشها است که برخی ها نسخه ها

ر گرفته اند در در امتداد سه دهه جنگ خونين  و خانمانسوز بار ها مورد آزمائيش قرارا که های 
بنام نجات ميهن ما عرضه ميدارند ، جالب آنجاست  »سياسی  رمنولوژی مدرن ِت«قالب های تازه و با 

تحول طلب جامعه ما اعم از احزاب و حرکت های  اينکه رهبری و کادر های بلند رتبه  اکثريتی از
 چپ ما بنام گروه های  که در فرهنگ عاميانه  مردم نهضت های مشهور  مذهبی و حتی غير مذهبی 

اجرای کامل مفرادات و احکام سياسی با الهام از دين مقدس علی الرغم تظاهر بر  مسمی شده بودند 
 ی انديشه های اسالمی با روح و جوهر اصل) مارکسيستی ، لنينيستی (م و همچنان جهان بينی اسال

ترين عواملی که سبب اين گونه يکی از بزرگترين و برجسته . فرسنگ ها فاصله داشتند  و دارند 
در افغانستان شده است دينی  رسوائی های تاريخی در حوزه سياست نهضت های سياسی و اجتماعی 

کم رنگ در حوزه شريعت اسالمی با ، همانا شالوده های گفتمان تاريخی متحجرانه ای بوده است که 
چهارچوب  وحذف  وناديده گرفتن »نهعقالنيت متعهدا«تعطيل کامل باالخيرهو» ِخرد انسانی«درآوردن

روح و » بنياد گرأ«ه ، وطبيعی است که چنين گفتمانگرديد »اجتهاد« نام های مکانيزم اجتماعی زير
جوهراصلی قرا ئت خشونت گرا ی مذ هب اسالمی را تشکيل ميدهند که با چهره نورانی و حقيقی 

که مجريان و تيوری پردازان اين  جالب است.ندارد يدی هيچگونه سنخيت و ارتباطی اسالم توح
گفتمان در صحبت ها و بيانات خويش کليمات وواژه های کامأل جديدی را به کار ميگيرند تا چنين 

برای حل  »!گفتمان شريعت گرأ ی متحجر« وانمود گردد که دارنده گان وارائيه کننده گان اين 
همين گفتمان  اما واقيعت اين است که . !!مشکالت روزمره انسان معاصر دارای پاسخ های جديدی اند 

فالسفه تاريخی و قرئت تاريخی  دينی اساسأ بر پايه های حکمت  و فلسفه يونان بويژه انديشه های 
نامداری چون ارسطو و افالطون استوار است که  اصوأل بنابر تحليل و تبيينی که از ماهيت انسان و 

بری انسانی را نفی و انکار می کند و معتقد ايا بر "تساوی " رفتار و خصوصيات او عرضه می کند 
و اين در موجوديت و طبيعت آفرينش و حيات " انسان مساوی خلق نشده و برابر نيست " که است 

اساس برده گی فالسفه يونان  تاريخی و معيوب   منطقهمين به اساس . اجتماعی او نيز محرز است 
که  یبيمار ارسطو ته شده و به گفته مروجان اين منطقو بندگی بخشی از فطرت حيات انسانی دانس

ی بر فلسفه اسالمی داشته است  غالمان آزاد خلق نشده و در طبيعت غالم بوجود آمده بيشترين تأثير
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و  دموکراسی و مردم ساالری را رژيم فاسد» تاريخی ارسطوئی « ين  استد الل ناقص و اند ، روی ا
فالسفه وجه اشتراک و همسنخی مبانی فلسفه سياسی .   می آيند عامل انحطاط و آشفتگی به شمار 

اسالمی در نفی حکومت به ظاهر يونان همچون ارسطو و افالطون و گفتمان تاريخی و متحجرانه 
پس از نفوذ  برنامه ريزی شده از است که اشراف  مردم ساالری و پذيرش حکومت ارستوکراسی

 اصلی  معانی مفهوم و  ون مذهبی اسالمی وبا مسخ کاملسوی زمامداران سود جو و غارتگر در مت
و هر که را  . َك َعَلىٰ ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌرۖ ِإنَّ ۖ ِبَيِدَك اْلَخْيُر َوُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء .... شريفهآيه 

نها تو بر خواهی عزت دهی و هر که را خواهی خوار گردانی، هر خير و نيکويی به دست توست و ت
ريشه تناقض  اصلی معرفت شنا ختی گفتمان تحجر گرايانه با انسان   )آل عمران  ٢٦(. هر چيز توانايی

با توجه به اينکه  ما در شرائط سختی از بحران قرار . و جامعه معاصر از همين جا نشئت ميکند 
تغييرات  ب شده است تا داريم ، و طبيعی است که صعود  هندسی  تسلط انسان بر هستی و کائنات  سب

نوگرائی و «کر  و اکتشافات  جديدی پيرامون زندگی انسان و جامعه به ؤقوع پيوندند ،  اين روند ِب
است و آن  چالش طلبيده به چالش بزرگی  راودانشمندان مسلمان جهان  تمامی روشنفکران»مدرنيته 

است که چگونه ميتوان در مهم  سش اين پر و علمی  ارائيه  پاسخ منطقی دريافت وبزرگ و تاريخی 
طوفان فزائنده ای ازپديده های تازه و بکری  که لحظه به لحظه در پيرامون زندگی بشريت معاصر 

دين مقدس اسالم را  رهنمائی  فطری  و انسان امروزی محکوم به پذيرش آن است  بؤقوع می پيوندند
و ثابت ساخت که انسان اثبات رساند ؟  و قابل عمل در  تمامی عصر ها و همه نسل های بشر ی به

باقی  و مؤمن امروزی وتمامی  عصرهای آئنده  ديگر ميتواند دراوج تسلط برهستی وکائنات ، ديندار 
 يک  وظيفه شرعی و مذهبی امر به معروف و نهی از منکراز سوی ديگر با توجه به اينکه .بماند 

از خشونت زائی يا انارشيسم آن پيشگيری  است ، چگونه ميتوان در عصر حاضر و شرائط کنونی
يک مسلمان کوچکی از اين نسل بر اين با ور ام تا زمانی  که نتوانيم  اين پرسش کرد ؟ من به عنوان 

با شرائط  "ماقبل دولت"و "ماقبل مدرن " مهم فلسفی و علمی را دريابيم و به نحوی ميان دو قرا ئت 
فاجعه ای که کنونی ُپل ارتباط بزنيم و بروی مطالعات  و علوم معاصر پاسخ ارائيه کنيم 

امربه مسأله .  ادامه پيدا خواهدکردماشده است درجامعه  معنویتو فرهنگ،  تمدنگريبانگيرامروز
ر به همان مسائلی از اين دست  است که اگو حياتی ترين يکی از عمده ترين  معروف و نهی از منکر

، هم به زبان و هم به دست و هم با  گريسته شود که هر فردی وظيفه داشته باشد ن» سنتی « صورت 
اقتدار ، کند ، بدون شک اين شيوه و نگرش  و نهی از منکرامربه معروف توسل به قوه قهريه ، 

زون بر اينکه دولت هرچند مشروع را تحديد ميکند و نظم اجتماعی را به خطر مواجه ميسازد ، اف
 یکه قرن ارتباطات ناميده ميشود هيچگونه کار آمد ل بر اين شيوه بويژه در قرن بيست ويکم عم

که در نخستين دوره اسالم مطرح بوده عمدتأ  امر به معروف و نهی از منکریزيرا . نخواهد داشت 
ضر دعوت به دين شخصی پنداشته ميشد درحاليکه در قرن حا از وظائف  يک وسيله ذاتی ودرقلمرو 

تبديل نگردد » عقل جمعی «و برخاسته از ، يا هر انديشه و تفکری ما دام که به امر نهادين و جمعی 
در اين صورت که امر به معروف و نهی از منکر تبديل به يک .ميتواند به نتائج مطلوبی برسند نه 

ا قبول حيطه های ويژه به نهاد جامعه مدنی گردد اين نهاد ناگزير است در چهار چوب قانون و ب
مشکل اساسی ای که هواداران قرا ئت  بنياد گرا ُدچار ان هستند  . عنوان نهاد جامعه مدنی عمل کند 

اين است که متأ سفانه می خواهند به طور ميکانيکی وبصورت جبری  ميان تمام اصول و عناصر 
امروز تلفيق دهند و چون اين گونه  را ، با شرائط »ما قبل دولت و ما قبل مدرن« ساختار ی دنيای 

است عمأل به تيوری زائنده بحران در جوامع جنگ زده مانند افغانستان تلفيق حاوی تناقضات زيادی 
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چنانچه قبأل به آن اشاره گرديد هرگاه اين نگرش و چنين نگاه شرک آلود به حيثيت و . تبديل ميشود 
عی اصالح نگردد  نه تنها بحران خانمان سوزی که کرامت انسان در امر تأ مين قسط و عدالت اجتما

ما را گرفته است با شدت ادامه خواهند يافت بلکه  ما  و تمامی نسل های مردم  دامن تمدن و فرهنگ 
 خويش  بحران سازی را در جامعه دينیو تيوريکی  آئنده کشور يکی از پايه ها و ستون اصلی نظری 

  . خواهيم داشت 

  !! مذهبی  شبه  کالسيکالر های سکودین و         
کامأل بی معنی است که عده ای از برجسته ترين دانشمندان انديشه های اسالمی و چهره های 

و سرشناس و نامدار مسلمان که مهندسان و معماران جوامع اسالمی به حساب می آيند با ترمنولوژی 
را که  »!!ماقبل مدرن « تبداد زده جوامع سنتی و اس و مناسبات کهنه  مفاهيمسياسی جديد ادبيات 
جاهلی انگيزه اصلی  ظهور تمامی اديان بويژه دين مقدس اسالم بوده آن مناسبات  وبرچيدن  زدودن

قبل ازآنکه بدانند سرنوشت ، هويت ، مشخصات و جوهر . منتقل سازند  معاصر  است به زمان
و فلسفی ازآفريده گار و خالق هستی  میتعريف علچيست ونيازمندی های  انسان در اين نظام آفرينيش 

کدام است ؟ » خليفه خدا در زمين « جانشين و به مثابه »انسان « و» ذات پروردگار« يعنی همان 
برای زندگی  ، هستی و انسانو جوهر مغائر با فطرت  راه وروش و ايديولوژی و اخالقی و احکامی

که يکی ازعيوب اصلی  .نمايند  میامی صادراحک" ثابت " و بطورو تکامل تاريخ تعيين نموده  او
انديشه ها ،  مکاتب وايديولوژی های انسانی  هرچند علمی در قلمرو چنين نگاه مغالطه آميز به تاريخ 

انسان ، تعريف فلسفی و همچنين عينيت  یتصوير وجودي درحاليکه  انسان و هستی منشأ می گيرند ، 
ايديولوژی وراه هدايت  تعيين ری اند که قبل از صدور حکم وو جايگاه او در تاريخ و جامعه همه امو

جامعه شناسی  توحيدی تکامل  ازنظر  اسالم شناسی و . می شوند  وتشخيص  و رستگاری تبيين
" رأی " و لزومأ  تکامل  می کند بصورت مخروطی  تاريخ  حرکت   رِمِه همچنان  تاريخ و انسان ،

و مکانيزم پويا عيار های عادالنه توحيدی اند که به عنوان گفتمان بر م" انديشيدن " و " تصميم " و 
و مکانيزم  چنين  .تحقق پذير و عملی است » شورا های آزاد مردمی و حقيقی « مطلوب دروجود 

انسان در  و. در مسير زندگی بشر از اهميت خاصی بهره مند است   »اجتهاد « گفتمان اجتماعی بنام 
در هستی و کائينات عمل »  فطرت الهی « گی اجتماعی و انسانی به اقتضای اين مرحله  ای از زند

جايگاه اصلی اش را بدست می به عنوان آئينه تمام نمايی از تاريخ بشر » فطرت الهی « ميکند و 
به مثابه يک نهاد اجتماعی و دین وبا چنين نگاه به تاريخ و  در اين صورت است که ضرورت . آورد 

و نه ميتوان گفت .شديدأ احساس ميگردد  با فطرت نسان هم آهنگ کننده نياز های بشرتاريخی حيات ا
و "معنی داریی  هدف مند"و ثابت ساخت که هستی وکائينات من جمله انسان که ازبطن کائينات بدون 

بدون ترديد تبلور و مظاِهرحرکت اجتماعی . پا بر زمين گذشته است  »و شناخت قابل تفحص «
از موانعی که لزومأ در راه حرکت و » عقالنی و ِخردمندانه « رگاه  تاريخ و با عبور انسان درگذ

بويژه پس از  حقيقت دیناين حقيقت را به اثبات ميرساند که تکامل حيات  انسان قرار داشته است 
جوامع بشر در مسير توسط علمای راستين و دانشمندان متعهد  )ص( رحلت پيامبر بزرگوار اسالم 

در اسالم يعنی تحقيقات آزادانه در مسائل   اجتهادمسأ له باب  . تحقق می پذيرد  »حق « ن به رسيد
يکی از دالئلی است که نشان ميد دينی و انتطباق چنين  استنباطات نوين  با زمان و تحوالت تاريخ 

گر به و رسيدن به اين هدف متعالی ممکن نيست م. هند که انسان محکوم به آزاد انديشيدن است 
حقوق ديگر انديشان و مخالفان و برسميت شناختن  » اجتهاد پويا « از اصل زرين  استمداد طلبيدن

که با  »معاندان گله وار تفنگ بدست « البته قابل تذکر ميدانم که محاسبه  و تعامل با  !  .انديشه ها 
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کامل و نا آگاهی مطلق   و در يک بی خبری اردوگاه جنگ آورده می شوند انگيزه های گوناگونی  به 
تفاؤت اساسی دارد و نبايد و آزادی بيان  مانند ِهزم آتش جنگ از آنها استفاده ميگردند با آزادی انديشه 

اجرای اعمال ضد بشری و ضد فرهنگی در زمره مسا ئل مهمی چون آزادی بيان و انديشه مورد 
  . د نمحاسبه قرار گير

نه در طول تاريخ جوامع بشری بويژه اسالمی به آن کمتر متأ سفايکی از مصيبت های بزرگی که 
است که  دین کاملبه مثابه  اسالمبرداشت نا درست  ومغالطه آميز از  حقيقت  توجه شده است مسأله 

زندگی عملی گروهی از بلند پايه ترين دانشمندان و علمای جهان اسالم را مطابق با برنامه های 
واين امر سبب . م های فاسد سرمايه داريی جهانی در آورده است اقتصادی ، سياسی و فرهنگی نظا

شده تا اکثريتی از علمای نامدار جهان اسالم را عمأل وارد اردوگاه سرمايه داريی جهانی قرار دهند 
که در يافت های مختلف معنائی و مفهومی البته برای ؤرود به اين بحث بايد توجه داشته باشيم .

يکی از مفاهيمی که بصورت   شگفتی بسازد لهذا را دچار ديگرگونی های  ميتواند اساس کار ما
معيوب و بيمار از تونل تاريخ انديشه های دينی به ما رسيده است و برخی از ما را مشغول و معتاد به 
افراط و تفريط  شعاری ساخته است همان اصل زرين قرآن است که بصورت واضيح مسأله کفايت 

 البقره  ﴾٢٠٨﴿....َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّة مقدس اسالم را با بيان   زمانی و مکانی دين
از  ساختار انشائی و تکنيکی اين آيه شريفه بويژه آنگاهی که مسأ  ئل مهمی چون . مطرح نموده است 

اسالم را به عنوان دين کامل پذ يرفته  با مخاطب قراردادن انسان های با ايمان و مؤمن  يعنی آنانی که 
و سرانجام  به عنوان مالک زندگی  را نيز به مثابه  معيار صلح و سالمتی » کفايت « اند  اصل 

چنين بر می آيد به  از متن اين آيه کريمه . معرفی ميدارند مادی و معنوی انسان های مؤمن  
تکامل پيدا ميکند حتی االمکان مکانيزمهای  هرميزانی و هر شرائط جغرافياوی و تاريخی که جامعه

. و شريعت  جستجو گردد   دینتابع سازی جامعه بايد به مقتضای شرائط  عينی و ذهنی  آن درقلمرو 
روی همين دليل است که روشنفکران دينی و دانشمندان مسلمان معاصر  تالش ميکنند برای رسيدن 

اجتماعی و برقراری قانون از روشهای خشونت آميزو به مقاصد مورد نظرشان و پيشنهاد ايجاد نظم 
قهرآميز و مجازات های که جسم  و تن انسان ها  را مستقيمأ مورد آزار قرار می دهد پرهيز کنند و 
حتی در يک گام باالتر تلش می شود از اجبار ها و مجازات های آزار دهند روحی نيز بپرهيزند که 

ين مبنای جرم شناسانه است که مجرم در جامعه ، بيمار است و الته اين نوع برخورد ، مسبوق به ا
   ادامه دارد... بزرگترين بيماری فقر فرهنگی و اقتصادی است که بايد گام به گام درمان گردد 
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