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نظری ه «انحطاط» در نگاه جواد طباطبایی و علی امیری

ــــــــــسرمقاله

همه راهها به

قانون ختم می شود
حفیظ اهلل زکی
افغانستان یک کشور جنگ زده است .نزدیک به چهاردهه است
که آتش جنگ در افغانســتان شعله می کشد و جان ،مال ،خانه
های مردم و زیربناهای کشور را نیست و نابود کرده و به خاکستر
مبــدل می کند .با آن که در ســال  ۲۰۰۱میالدی نظام جدید بر
مبنای ارزش های دموکراتیک در افغانستان شکل گرفت؛ اما این
کشور هنوز هم در ناامنی و جنگ به سر می برد.
هنوز شــکاف های قومی ،نژادی و مذهبی در این کشــور فعال
هســتند و با اندک جریقه ای اختالف ها رنــگ و بوی قومی و
نژادی به خود گرفته و وحدت و همبستگی مردم افغانستان را به
مخاطره می اندازند .به دلیل این که هنوز بافتارها و ساختارهای
مستحکم ملی در این کشور به وجود نیامده ،ارزش های ملی نیز
یا شکل نگرفته و یا نا شناخته باقی مانده است ،از مسایل قومی
و نژادی چه بســا از سوی سیاست بازان حرفه ای به عنوان ابزار
دسترسی به قدرت و امتیازات مادی در این کشور بهره برداری
می شود.
مردم افغانستان بر خالف نخبگان سیاسی در مناسبات اجتماعی
شان مشــکل ندارند .همه همدیگر را به عنوان شهروند برابر در
افغانســتان پذیرفته اند و با همدیگر احترام می گذارند و حقوق
انســانی همدیگر را رعایت می کنند .ولی وقتی که حساسیت
ها و تنش های قومی از ســوی حکومت و برخی سیاستمداران
دامن زده شود ،ناگهان تضادهای قومی و نژادی مانند باروت الیه
های مختلف جامعه را در معرض تهدید و ویرانی قرار می دهد و
رویکردهای عقالنی و مدنی را مغلوب می سازد.
به همین دلیل ما همواره نیاز داریم تا روی اولویت های ملی تکیه
نماییم و از تبعیض و بی عدالتی بخصوص زمانی که مبنای قومی
و گروهی داشته باشــد بپرهیزیم .ما نیاز داریم تا از سنت های
قبیله ای و قومی عبور کنیم و یک فرهنگ روز آمد و ســازگار
با باورهای بنیادین اجتماعی را در سطح ملی به وجود آوریم.
با توجه با نا امنی های که وجــود دارد و با توجه به تنش هایی
که میان افغانستان و برخی کشورهای همسایه به وجود آمده و
با عنایت به آسیب پذیری های داخلی در عرصه های سیاسی و
اقتصادی کشور ،می توان گفت که افغانستان در وضعیت بسیار
شکننده قرار دارد و این وضعیت ایجاب می کند که ما بیشتر از
هر زمان دیگر به وحدت و همبســتگی مردم افغانستان اهمیت
دهیم و از بروز اختالفات قومی و گروهی جلوگیری نماییم.
البته این بــه این معنا نخواهد بود که هرگونه قانون شــکنی و
احیانا زورگویی از سوی اشخاص و گروه های قومی نادیده گرفته
شود .ما به همان اندازه که به وحدت ملی ضرورت داریم به همان
اندازه به قانون گرایی و حاکمیــت قانون نیز اهمیت می دهیم؛
زیرا وحدت و همدلی مردم و عدالت و برابری میان اقوام جز در
سایه قانون و احترام به مفاد آن ممکن نخواهد شد.
دیروز حضور دهها تن از سربازان امنیتی در اطراف خانه جنرال
عبدالرشید دوســتم معاون اول ریاست جمهوری کشور ،موجی
از نگرانــی ها را در میان مردم به وجود آورد .در شــرایطی که
افغانستان از نا امنی و اختالف ها و تضادهای داخلی رنج می برد،
تشــدید اختالفات داخلی به نفع منافع ملی کشور نخواهد بود.
حکومت و نیروهای امنیتی بایــد تالش کند تا از طریق مذاکره
و احیانا فشارهای سیاسی ،مســیر رسیدگی حقوقی به قضایای
اشــخاص را فراهم ســازد .اگرچه تا هنوز دلیــل اصلی حضور
نیروهای امنیتی در اطراف خانه معاون اول ریاســت جمهوری
روشــن نشده اســت؛ اما چنانچه این نیروها به منظور محاصره
خانه جنرال دوســتم به این منطقه اعزام شــده باشد ،ممکن
اســت پیامدهای منفی آن به مراتب مخرب تر از دستاوردهای
آن باشــد .در کشــورهای درحال جنگ در عین حالی که روی
تطبیق قوانین تأکید صورت مــی گیرد ،اما به دلیل مالحظات و
دشواری های موجود ،هیچگاه قانون در همه حال و روی تمامی
افراد بالســویه تطبیق نمی گردد .در این کشورها حکومت ها به
تدریج و به صورت نظام مند به ســوی قانون گرایی حرکت می
کند .حکومت افغانستان هم باید تالش کند میان برخورد قانونی
و حفظ همبســتگی اجتماعی جمع کند و از کنش های یکجانبه
پرهیز نماید.

در جهان اسالم ،همواره بر خرد جاویدان
یا حکمت خالده تأکید شــده است .این
اصطالح از قرنهای سوم و چهارم هجری،
بین متفکران و حکمای مسلمان رایج بوده
است .در دوران معاصر یا حداقل در طول
یک سدهای گذشته نیز اغلب متفکران و
اندیشمندان جهان اسالم ،همواره بر این
حکمت خالده اصرار ورزیدهاند .شــاید
یکی از نمونههای قابل ذکر ،سید حسین
نصر باشد .این مطلب را میتوان در تمام
آثــار وی ،به وضوح دید .ایشــان بر این
باور اند که حکمت همیشــه بوده است
و خواهد بود ،حکمــت دیروز با پدران ما
سخن میگفت ،امروز با ما سخن میگوید
و فــردا نیز با فرزندان ما ســخن خواهد
گفت .این ســخنان حاکی از آن است که
ایشــان به عنوان یکی از برجستهترین
متفکران اسالمی ،هیچ مشکل و مسألهای
را به رسمیت نمیشناسند .به عنوان مثال،
ایشان از بنیادگرایی اسالمی و تجدد غربی
به عنوان دو انحراف ،یاد میکنند که عمر
درازی نخواهند داشت و دیر نباشد که از
میان بروند.
باری هدف از یادآوری این مطلب این بود
که به خواننده جوینده و مشــتاق تذکر
دهیم که اکثریت متفکران معاصر جهان
اسالم ،هرگز چیزی بنام بحران یا گسست
یا انحطاط را به رسمیت نمیشناسند .اما
در این میان می تــوان تعداد معدودی را
یافت که به نحوی در تالش طرح نظریهای
انحطاط هســتند .چون بررسی کامل این
مطلب در تمام حوزههــای فکری جهان
اســام در این جا ممکن نیست و از توان
من نیز خارج است ،لذا مشخصا به ذکر دو
نمونه در حوزه زبان فارسی اکتفا میکنم
و مطالعه دیگر حوزهها را به مجالی دیگر
حواله میدهم.
از میان انبوه متفکران و اندیشمندان حوزه
زبان فارسی ،تا آنجا که من میدانم ،کمتر
دیده میشود که کسی حرفی از انحطاط
و بحران ،هرچند به اشــاره و اجمال ،به
میان آورده باشد .در این جا میکوشم به
صورت مشخص و به اختصار به دو نمونهای
برجست ه این حوزه اشاراتی داشته باشم.
نمونه اول :سید جواد طباطبایی
جــواد طباطبایی از اوایــل دهه هفتاد
خورشــیدی ،با نوشــتن کتابهای «ابن
خلدون و علوم اجتماعی» و «زوال اندیشه
سیاســی در ایــران» ،از زوال و انحطاط
تاریخی در فرهنگ اسالمی سخن گفت.
طباطبایی در مقدمهای کتاب زوال اندیشه
سیاسی در ایران اشاره می کند که موضوع
این دفتر در واقع آغاز طرح مفهوم انحطاط
تاریخی و در نتیجه فراهم آوردن و تدوین
نظریهای دربارهی مفهوم انحطاط اســت.

عبدالکریم شعبانی

اما در ادامه بالفاصله تصریح میکند که این
ِ
بحث انحطاط؛
دفتر تنها درآمدی اســت بر
زیرا وی معتقد است که ما در شرایط کنونی،
مقدمــات و مبانی نظری انجام این پژوهش
را در اختیار نداریم و لذا این کار ،آســان
نیســت و در توان یک تن نخواهد بود .از
ســخنان طباطبایی چنین به دست میآید
که ما تا کنون ،به انحطاط نیندیشــیدهایم
و الجرم مفهومــی بنام انحطــاط نیز در
فرهنگ ما وجود نداشته است .اما چنانچه
طباطبایی به درستی اشــاره کرده است،
فقدان مفهوم انحطــاط در یک فرهنگ به
معنای نبود انحطاط نیســت ،بلکه عین آن
اســت .آنچه در بحثهای طباطبایی قابل
توجه است این است که وی در عین حالی
که در تاریخ اندیشــه در جهان اسالم سیر
میکند ،نگاهی نیز به تجربهای غربی دارد
و به سنت فلسفی یونان باستان میپردازد.
چرا که فالســفهای مســلمان استفادهای
فراوانی از آن سنت غنی و فرهنگ با شکوه
کردند .همچنان بــه تجربهای تجدد غربی
نیز عنایــت و توجه خاص دارد .چنانچه در
کنار پژوهشهای تاریخ اســام و ایران ،به
تحقیق در تاریخ اندیشهای سیاسی جدید
در اروپا نیز پرداخته است .تا کنون دو دفتر
از آن پژوهشها ،تحت عنوان جدال قدیم
و جدید در الهیات و سیاسیات و نظامهای
نوآیین در اندیشــه سیاسی به نشر رسیده
اســت که تاریخ اندیشه سیاسی جدید در
اروپا از نوزایش تا انقالب فرانســه را شامل
میشود .باید اذعان داشت که پژوهشهای
طباطبایی ژرف و گســترده است .در حوزه
زبان فارســی اگر کتابهای چندی درخور

خواندن وجود داشته باشــد یکی از آن
جمله ،آثار جواد طباطبایی اســت .اما در
شــرایط کنونی ،چنانچه خود وی به تکرار
آورده اســت ،نمیتــوان در زمینه ،کار
ســترگ و قابل مالحظهای انجام داد .چرا
که به گفتهی ایشــان چهار سده است که
از تعطیل اندیشه در این فرهنگ میگذرد.
یعنی از زمان یورش مغوالن ،که بنیادهای
اندیشــهای عقالنی در این سرزمین بر باد
فنا رفت ،تا کنون هرگز از این بحران ژرف
و دیرپا پرسش نشده است .لذا رخنه کردن
در این سد سکندر نیندیشایی کار آسانی
نیســت .طباطبایی معتقد اســت که در
مغربزمین چنین نبوده است .یعنی آنها
همواره و در تمام دورههای تاریخی ،از آغاز
فرهنگ یونانی تا کنــون ،به صورتهای
مختلف به انحطاط اندیشیدهاند گویا فقط
ما هستیم که از خار انحطاطی که بر پیکر
فرهنگ ما خلیده است ،آهی از دل بیرون
نکردهایم.
نمون ه دوم :علی امیری
مورد دوم ،از جهاتی کــه ذکرش خواهد
آمد مهمتر از مورد اول است .علی امیری،
یکی از متفکران پیشــرو در افغانستان
اســت .امیری در دهه نود خورشیدی و با
کتاب «خواب خرد ،تأمالتی در باب
انتشار
ِ
زمان حال» ،باب پرسش از وضعیت کنونی
افغانستان را گشود .وی در خواب خرد ،با
اســتفاده از تعبیری از هانا آرنت ،وضعیت
کنونی را ،موقعیتی میان گذشته و آینده
مینامد .میان گذشته و آینده به این معنا،
که آگاهی سنتی تا روزگار ما تدوام نداشته
اســت و ما حامل سنت نبودهایم .ما ریشه

در سنت داریم اما سنت در ما تداوم پیدا
نکرده است .منظور ازحضور یا تداوم سنت
در وجدان ما ،آگاهی از ســنت در دوران
کنونی است .که در مورد ما سخت با تردید
مواجه است .بدین سان معلوم می شود که
ما سنتی نیستم .اما از آن طرف در مواجهه
با پدیدهای تجدد نیز دچار مشکل هستیم.
به گفتهای امیری ،آنچه را که ما تجدد غربی
میخوانیــم حاصل جدال متأخران با قدما
بود که در بسط تاریخی خویش به گسست
کامل از اندیشهی قدمایی انجامید .خالصه
اینکه ،تجدد در غرب ،تجدد ســنت غرب
اســت .بر خالف تصور اغلب روشنفکران
ما ،مدرنیته ریشــهی الهیاتی دارد و تنها
با درک تحوالت الهیات مسیحی در غرب
است که می توان در باب ظهور مدرنیسم
در غرب سخن گفت و آن را بررسی کرد.
بدین ترتیب نتیجه جز این نخواهد بود که
ما میان سنت و تجدد ،سرگردانیم .نه توان
و دغدغهای فهم سنت را داریم و نه توان
تحقق بخشیدن به آینده (غرب امروز) را.
اما مهمتر از همه ،آن بخش قضیه است که
امیری می گوید ،اینکه ما نه گذشــتهای
داریم و نه آیندهای ،به این معناست که ما
اکنون نیز نداریم؛ زیرا اکنونیت ،مستلزم
بودن در ادامه و امتداد گذشته و رفتن در
مسیر آینده است .پس ما که نه گذشتهای
داریم و نه آینــدهای و در زمان حال نیز
زندگی نمی کنیم ،کیستیم؟ و چیستیم؟
اینجاســت که آن پرسش اصلی و اساسی
بــه میان می آید :پرســش از زمان حال.
در اینجا قصد من فقط آن بوده اســت که
یادآوری اجمالی ایــن مطالب ،خوانندهی

صبور و جوینده را سرنخی به دست آید تا
باشد که به این اجماالت اکتفا نکرده و خود
به این وادی خطر کند .لذا آنان که شوق ره
سپردن در این مسیر را دارند میتوانند به
کتاب خواب خرد مراجعه کنند .باری ،امیری
در پرسش از اکنون ،می خواهد آن را به یک
مشــکل یا به تعبیر دیگر ،به مسأله تبدیل
کند .و با مســأله دار کردن وضعیت کنونی،
ما الجرم با این پرسش مواجه میشویم که
این «خواب رفتگی» در کجا ریشــه دارد؟
بدین ترتیب اســت که وارد مرحلهای دوم،
یعنــی «خردآوره» آواره میشــویم .خرد
آواره دومین کتاب علی امیری اســت که
در فاصلهای کوتاهی بعد از انتشــار خواب
خرد ،به خوانندگان عرضه شد .خرد آواره
دنبالهای همان مطالب و مباحثی اســت که
در خواب خرد پی گرفته شده بود .نویسنده
در خرد آواره می کوشــد تا نشان دهد که
این دشواریها و بحرانها ریشه در گذشته
دارند اما هشدار می دهد که ریشه داشتن
حال در گذشــته پیچیدهتر از آن است که
بتواند پرتوی بر این پرسش بیفکند .انحطاط
کنونی ،نتیجهای غیبت تفکر است ،حاصل
سالها نیندیشیدن .اما همان طور که به نقل
از جواد طباطبایی نیز آوردیم ،اندیشیدن و
پرسیدن از این انحطاط در شرایط کنونی،
کار آسانی نیست .چرا که ما در عصر تعطیل
اندیشه به سر می بریم و سالها نیدیشیدن و
نپرسیدن ،ما را غرق در عافیت طلبی کرده
و جسارت فکری را از ما ستانده است .علی
رغم تمام اینها ،اما نوشــتن خردآواره کار
بس بزرگ و ارجمندی است ،و باید آن را در
شمار استثنائات دانست که به نظر می رسد
در فضای کنونی روشنفکری ما ،حقاش به
درستی ادا نشده است.
باری ،قبل از آن که دامن سخن را درپیچم،
مایلم به نکتهای بســیار مهــم به صورت
اجمال اشــاره کنم و آن ،تفاوت کار علی
امیری با جواد طباطبایی اســت .درســت
اســت که اینها هر دو ،بر انحطاط و بحران
در فرهنگ اسالمی انگشــت گذاشتهاند
و هر دو نیز آن را تاریخی-فلســفی درک
و تحلیــل میکنند .اما با ایــن همه یک
تفاوت فاحش وجود دارد ،و آن این اســت
که جواد طباطبایی حــوزه تحقیق خود را
تاریخ اندیشــه سیاسی قرار داده است که
به گفتهای خودش ناحیهای است ناشناخته.
اما چنانچه خود در پیشــگفتار کتاب زوال
اندیشه سیاسی در ایران ،و نیز ،علی امیری
در کتاب خرد آوراه آوردهاند ،زوال اندیشه
سیاســی ذیل زوال اندیشه فلسفی است و
تا سرگذشت خرد به درستی تبیین نشود و
پژوهشی جدی در تاریخ اندیشه فلسفی در
دست نباشد پرسش هایی که در دفتر زوال
اندیشه سیاسی در ایران آمده است امکان
پذیر نخواهد بود .بدین جهت ،همان طور که
در ابتدا نیز ذکر کردم پژوهشهای امیری،
به مراتب مســتحکمتر و ژرفتر از کارهای
طباطبایی است.
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به عنوان شخصیکه در جمهوری قزاقستان
تحصیــل کرده و تحوالت در این کشــور
قدرتمند آســیایی را همیشــه پیگیری
مینمایم .قزاقســتان امسال شاهد رویداد
هــای مختلف بــود ،منجملــه برگزاری
مســابقات بین المللی زمستانی ورزشهای
دانشــگاهی در شــهر آلماتی ،آمادگی
ها بــرای برگزاری بزرگترین نمایشــگاه

 کارتون روز

اقتصادی جهان ( اکسپو) ،میزبانی نشست
های مهم بین المللــی مثل کنفرانس بین
المللی در پیوند به بحران ســوریه ،اما در
این میان چیزیکه توجه من را بیشــتر به
خــود جلب نمود بیانیه اخیر نورســلطان
نظرباییف رئیس جمهوری قزاقســتان در
مورد تقسیم صالحیت های رئیس جمهور
به پارلمان و حکومت و پیام ساالنه ایشان
بود .من به دقت کامل بیانیه رئیس جمهور
قزاقستان را مطالعه کردم و دریافتم که با
توجه به وضعیت حاکم در جهان و ضرورت
موجــود در این جمهوری زمــان ایجاب
چنین یــک تحول را میکنــد و این یک
تصمیم عاقالنه و به موقع است که از طرف
نورســلطان نظرباییف گرفته شده است.
برای عملی ســازی این برنامه نیاز است تا
در قانون اساسی قزاقستان اصالحات وارد
گردد .اینکه چگونه قانون اساسی جمهوری
قزاقســتان اصالح شــود و زمینه تقسیم
صالحیت های رئیس جمهور را فراهم نماید
در این بیانیــه تاریخی طی مراحل آن نیز
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پیش بینی شده اســت .مطمئن استم که
این فرایند به گونه درســت در جمهوری
قزاقستان عملی و یک گام دیگر به سوی
توســعه دموکراسی خواهد بود .در بخش
این پیام نورسلطان نظرباییف میگوید «در
جهان مدل جامع دولت داری وجود ندارد،
همه در جستجو آن استند» ،من با رئیس
جمهور قزاقستان کام ً
ال موافق استم .هر
کشور باید در جستجوی مدل جامع دولت
داری مخصوص به خود باشــد .تا راه حل
منطقی و بهتــر را برای عرضه خدمات به
شهروندان و مدیریت سیاسی و اقتصادی
کشور دریابیم.
در بیانیه تاریخی رئیس جمهور قزاقستان
بیان شدکه نزدیک به  40صالحیت رئیس
جمهــور به دو رکن دیگــر دولت واگذار
میگــردد .آقای نظرباییــف هدف از این
اقدام اش را تحکیم دموکراســی و بلند
بردن موثریت سیســتم اداره دانســته
میگوید :جهان در پیش چشــمان ما در
حال تغییر اســت ،ســرعت و پیچیدگی

فرایندهای اجتماعی در قزاقســتان در
حال رشد است .ما همین امروز باید فکر
کنیم که چطور به این دگرگونی پاســخ
منطقی داشته باشیم.
برای اجرایی شــدن این اقــدام رئیس
جمهور قزاقستان طی یک فرمان کمیته
تخصصی بررسی قوانین و ارائه پشنهادات
را در این زمینه تشــکیل نموده که بخش
بزرگ کارهای این کمیته تکمیل شــده
قراراســت به زودی نظرات پشنهادی آن
به همه پرســی /ریفراندوم گذاشته شود.
در صورت رای مثبت شهروندان جمهوری
قزاقستان تعدیالت الزم در قانون اساسی
و قوانین دیگر نافذه رونما خواهند شــد.
براســاس طرح پیش بینی شــده رئیس
جمهور موضوعات مهم و ملی را مدیریت
خواهند نمود .سیاســت خارجی ،دفاع
و شــورا امنیت ملی همچنان تحت نظر
رئیس جمهــور باقی خواهنــد ماند .اما
صالحیت تشــکیل حکومت به حزب که
پیشترین نماینده را در مجلس نمایندگان

داشته باشد واگذار خواهند شد .براساس
طرح جدیــد واگــذاری صالحیت های
ریاست جمهوری ،نقش پارلمان در تشکیل
حکومت بطور قابل مالحظه تغییر خواهند
یافت .حکومت /هئیت وزرا بشمول نخست
وزیر باید از مجلس رای اعتماد بدســت
آورند و مجلس صالحیت دارد تا حکومت را
سلب صالحیت نماید .این در حالیست که
وزرا بــدون دخالت مجلس از جانب رئیس
جمهور تعیین و تبدیل می شد .در بخش
اجرایی تصمیم در بخــش های اقتصادی
و اجتماعی مربوط حکومت خواهند شــد
و حکومــت باید در تعییــن اولویت های
اجرایی نقش داشــته و پاســخگو باشد.
این پاســخگوی هم نزد ریاست جمهوری
می باشــد و هم نزد پارلمان ،این تغییرات
اختیارات الزم را به حکومت داده تا برنامه
های خود بطور دقیق و با مسئولیت بدون
دخالت رئیس جمهور در دایره منافع ملی و
استراتیژی بلند مدت جمهوری قزاقستان
تنظیم نماید.
رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود
تاکید داشت که اصالحات مدنظر ،اولتر از
همه براساس نیازمندی موجود قزاقستان و
تجارت چندین ساله حکومتداری ما در این
کشور می باشد و مسیر ما در این اقدامات
کام ً
ال واضح است همانا توسعه دموکراسی
در سرزمین پهناور قزاقستان می باشد.
تصمیم تقســیمات صالحیت های رئیس
جمهور و پیام ســاالنه نورسطان نظرباییف
همزمان برای مردم ارائه گردید و این یک
تصادف نیســت .پیام ســاالنه حاوی پنج
اولویت اســت که زمینه رشــد اقتصادی
را برای جامعه قزاقســتان فراهم میسازد
می باشــد .من مطمئن اســتم که رهبر
قزاقستان در این پیام از تجربه چند دهه
خود اســتفاده کرده است و هدف آن رفاه
مردم قزاقستان میباشد .زمانیکه این پیام
را مطالعه کردم به این نتیجه رســیدیم که
رئیس جمهوری قزاقســتان با مسئولیت
کامل عمل نموده است و یک قدم مطمئن
را برای آینده قزاقســتان برداشته است.
و این اقدام هم از لحاظ سیاســی و هم از
لحــاظ حقوقی متضمین یک قزاقســتان
باثبات و روبه انکشاف خواهند بود.
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