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درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کالسیک و بنیادگرا

ــــــــــسرمقاله

چالش های امنیتی و ضرورت
بازنگری در بخش امنیت

محمد هدایت
دو روز پیــش حکومت تغییرات مهمــی در رهبری پلیس کابل
و تعــدادی از والیات انجام داد .در میان ایــن تغییرات ،تبدیل
فرمانده پلیس کابل از اهمیت خاص برخوردار اســت .زیرا طی
چند ماه اخیر ،کابل بدترین روزهای خود را سپری کرد و چندین
حمله انتحاری که صدها شــهید و مجروح در پی داشت ،در این
شهر صورت گرفت .حمالت تروریستی که طی یک سال اخیر در
کابل رخ داده است در نوع خود بی سابقه بوده است .این حمالت
عالوه بر تلفات گسترده انسانی که صدها نفر شهید و مجروح را
در بر می گیرد ،ابعاد دیگری نیز داشته است .ابعاد روانی و نفاق
اجتماعی ناشی از هدف قرار گرفتن بخش خاصی جامعه از سوی
تروریست ها و دشمنان از جدی ترین آسیب هایی بوده است که
بر پیکر جامعه وارد کرده است .آسیب ها خانوادگی و فردی این
حمالت غیر قابل محاسبه اســت .زیرا اکنون صدها خانواده بی
سرپرست و صدها کودک و زن یتیم و بی خانمان هستند.
عالوه بر بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش حمالت تروریستی،
ابعاد دیگر امنیت از قبیل سرقت های مسلحانه ،آدم ربایی های
کم ســابقه ،افزایش جرایم جنایی و زیر پا گذاشــتن قوانین و
مقررات شهری از ســوی شــهروندان و حتی ماموران دولتی،
بخشــی دیگر از مشکالتی بوده اســت که هر روز گسترده تر و
بیشتر شده است .هم اکنون در بســیاری از محالت حاشیه ای
شــهر کابل وضعیت امنیتی وخیم است و شب ها کسی به خیال
آسوده به خواب نمی رود .حتی در بسیاری از موارد ،افراد عادی
به صورت نوبتی شب ها در محالت به تامین امنیت می پردازند.
اما باز هم روزانه ده ها قتل و جنایت در هر گوشــه شهر صورت
مــی گیرد .اما نیروهای امنیتی به خصوص پلیس یا از کنار آن ها
گذشته اند و یا اصال قادر به مقابله نبوده اند.
نابرابری در تقرری ها ،فساد گسترده در بخش ارگان های امنیتی
و پلیس و برخوردهای غیر حرفه ای با وظیفه ،بر مشــکالت در
درون ارگان های امنیتی افزوده است .هنوز موارد بسیاری وجود
دارد که برخی از افراد علی رغم شایستگی های الزم برای احراز
پست های امنیتی ،به کار گماشته نمی شوند .بلکه کسانی وظایف
مهم و خطیر امنیتی را اشغال می کنند که هرگز تجربه و صداقت
کافی و یا تخصص الزم را ندارند .در کنار معضالت فوق ،غیر حرفه
ای بــودن عملکرد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس در برخورد
با مردم و مطالبات آن ها ،نیز از مشکالت جدی در طی سال های
گذشته بوده اســت .نمونه بارز این برخورد در روزهای اخیر در
قالب مکتوب ابالغیه قومندان گارنیزیون کابل با برگزارکنندگان
یک محفل عمومی در غرب کابل بود .متاسفانه ادبیات و نوع نگاه
نهفته در این مکتوب هرگز شایســته یک ارگان امنیتی مسول و
مسلکی نبود .به همین خاطر حتی واکنش منفی را در میان مردم
برانگیخت و احساسات بخشی از جامعه را شعله ور کرد.
مجموع عوامل فوق باعث گردیده اســت که کارایی بخش منیتی
کشور علی رغم جان فشــانی ها و رشادت های نیروهای دلسوز
و متعهد امنیتی ،زیر ســوال برود .این مشکالت و چالش ها هم
چنین سبب شده اســت که اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی و
در مجموع حکومت تنزل یابد .امروزه علی رغم این که بار اصلی
مبارزه با تروریســم و دشمنان قســم خورده بر دوش نیروهای
امنیتی اســت و تنها آن ها هستند که شبانه روز در برابر دشمن
مبارزه می کنند و هرگونه مشــکلی را در این راستا تحمل می
کنند .ولی تنها یک مشکل و یا یک اشتباه از سوی رهبری ارگان
های امنیتی باعث هدر رفتن تمام زحمــت ها و ایثارگری های
آنان می گردد .مردم در حالی که همیشه خود را مدیون نیروهای
امنیتی می دانند که با جان و دل حاضرند که فرزندان شــان در
صفوف نیروهای امنیتــی از جان و مال مردم حفاظت کنند .ولی
برخی از کم کاری ها باعث دلســردی و ســرخوردگی مردم می
شود.
با توجه به مشــکالت موجود در نهادهای امنیتی و و نتایج منفی
این مشکالت ،اینک وقت آن رسیده است که رهبری حکومت هم
در رهبری نهادهای امنیتی تجدید نظر کنند و هم در استراتژی
ها و پالیســی های امنیتی .جابجایی ها و تغییرات روزهای اخیر
نشانه خوبی از اراده جدی رهبری حکومت است و امیدواریم که
این جدیت و قاطعیت هم چنان ادامه داشته باشد.

مقدمه
فاشیســم یکی از ایدئولــوژی های قرن
بیســتم و یکی از امواجی است که علیه
مدرنیسم غربی و بحران های آن تا حدی
ناگهانی و به صورت غیر قابل پیش بینی،
سر برآورد و بخش های بزرگی از اروپای
قرن بیســتم را در سایه هراس و دشمنی
فرو برد .فاشیسم به لحاظ تحلیل ماهیت
و عوامل ایجادی آن ،یکی از پیچیده ترین
ایدئولوژی های قرن بیستمی است .در این
مقاله اما به عوامل پیدایش و انگاره های
متعارض و متکثــر در باره به وجود آمدن
آن چندان درنگــی نخواهیم کرد ،زیرا به
هرحال فاشیسم به مثابه یک ایدئولوژی
در عرصه تاریخ جدید اروپایی ظهور کرد
و مدتی نه تنها محیط بین المللی را تحت
تاثیر قرار داد ،بلکه مرده ریگ آن هنوز،
گرچه به شکل های دیگر ،حیات جمعی
بشر را تهدید می کند.
آن چه مربوط به جهان اســام می شود،
ســر برآوردن نوعی فاشیسم مذهبی و
قومي است که نمونه کامل آن را در وجود
حکومت شش ساله طالبان در افغانستان
می توان مشاهده کرد .اين نوع فاشيسم،
آن هم در كشوري مثل افغانستان هنوز،
در ذهنيت پااليش نشــده بســياري از
هموطنان ما خلجــان مي كند و براي دل
هاي ســاده بســياري هم چنان وسوسه
انگيز اســت .شــاید از یک نگاه قرابت
چندانی میان هیتلر و موسولینی ،به مثابه
چهره های شاخص فاشیسم کالسیک و
مالعمر و بن الدن ،به مثابه ســردمداران
فاشیسم مذهبی ،وجود نداشته باشد ،ولی
به نظر می رسد چنین برداشتی تنها می
تواند ،حاصل یک نگاه سطحی و ظاهری
به مساله فاشیسم باشد؛ زیرا آنچه میان
فاشیسم کالسیک و فاشیسم بنیادگرای
طالبانی ،قرابت و حتی مشــابهت ایجاد
می کند ،نه قیافه های اتو کشیده و مدرن
هیتلر و موسولینی و چهره های مذهبی
مال عمر و بن الدن ،با دســتارهای بلند،
بلکه «تئوری» و «عمــل» این دو جریان
است.
مهم ترین شاخصه های تئوری و هم چنین
عمل فاشیستی در عصر فاشیسم آلمانی و
ایتالیایی و عصر طالبانی ،به طوری عجیبی
با هم دیگر قابل قیاس و تطابق است .بنا
بر ایــن خواهیم کوشــید در ابتدا مهم
ترین مضامین تئوریک و نظری فاشیسم
کالسیک و هم چنین مهم ترین مضامین و
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ایده های معرفت شناختی جنبش طالبان
را به طور مقایســه ای بیان کنیم و سپس
به نحوه عمل آن دو در عرصه اجتماعی و
سیاسی ،نگاهی مختصر خواهیم انداخت.
نتیجه غیر مستقیم چنین مقایسه ای این
خواهد بود که فاشیسم در یک نگاه گرچه
به تاریخ پیوسته اســت ،ولی در نگاهی
دیگر هم چنان بر زندگی و ذهن بخشی از
جامعه اسالمی سایه افکنده است و در هر
آن می تواند دست به ویرانگری و کشتار
خالقانه و در عین حال وحشــتناک بزند.
در يك تحليل روانشناسانه ،فاشيسم يك
خطر هماره موجود اســت .اريك فروم با
طرح مفهوم هــراس از آزادي (در تكميل
گريــز از آزادي) تاكيد ميكند كه در ايام
بحــران ،افــرادي از آزادي ميگريرند و
امنيت خويش را در تسليم شدن به يك
رهبر بسيار قدرتمند يا يك دولت توتاليتر
جستجو ميكنند.
ما گرچــه در اینجا از عوامل و اســباب
پیدایش فاشیســم صرف نظر می کنیم،
چرا که کمتر با بحث ما مرتبط است .ولی
پیش از مقایســه نظریه و عمل فاشیسم
کالسیک و فاشیســم بنیادگرا بد نیست،
به مفهوم «نظریه» و «عمل» توجه کنیم:
مفهوم نظریه
برای نظریه تعریف های گوناگونی صورت
گرفته اســت که در کتاب «روش شناسی
نظریه های جدید در سیاست» به چندین
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تعریف اشاره شده است .البته این تعریف
ها مبتنی بر مفهوم «نظریه های سیاسی»
ســامان یافته اند ،ولــی در هر صورت در
برگیرنده مفهوم نظریه هم هســتند .ولی
آنچه به نظر من می تواند ،مفهوم «نظریه»
را ،به خوبی افاده کند ،تعریف اســپریگنز
است ،او می گوید:
«واژه یونانی تئوریــن( ،)Theorienکه
کلمه تئوری( )theoryاز آن مشــتق می
شــود ،به معنای نظر کردن ،توجه کردن و
تعمق کردن اســت .این دقیقا همان کاری
است که متفکران بزرگ و دیگرانی که چون
آنان قرن ها به بحث در نظریه های سیاسی
پرداخته اند ،بشر را به آن دعوت می کنند.
این متفکران نحوه نگرشی را به انسان می
آموزند که به طور کلی معنی اش ،تصوری
نمادین از کلیتی نظم یافته است».
گرچه تعریف اســپریگنز ناظــر به نظریه
سیاسی است که بیشــتر در دامن فلسفه
سیاسی می غلطد و از مفهوم نظریه به مثابه
مفهومی در علوم اجتماعی ،دور می شود،
ولی آنچــه که در ذهن من از نظریه بازتاب
یافته و در برابر عمل قرار می گیرد ،همین
معنا است .من بر این امر نیز آگاهی دارم که
این تعریف در داخل متدولوژی تجربه گرای
پوزیتویستی می گنجد ولی با آنهمه بازهم
به نظر من تنها تعریفی است که می تواند،
تصورات کل گرایانه فیلســوفان متقدم را
با نمایاند .وقتی هابز دســتگاه فکری و به

گفته خودش آن دانش راســتین و شبهه
ناپذیرش را متکی بر اصول یقینی(هندسه
اقلیدســی و مکانیک گالیله ای و زبان)
می ســازد ،در واقع کلیتــی نمادینی از
دولت و جامعه سیاســی هابزی است .نه
تنها فیلسوفان عصر مدرن ،بلکه به گفته
اسپریگنز شــاهکارهای فلسفه سیاسی
در طول تاریخ ،ماننــد جمهور افالطون،
لویاتان هابز ،قرارداد اجتماعی روسو و ...
هرکدام ،در جست و جوی ارایه تصویری
جامع و نسبتا منسجم از زندگی سیاسی
هستند.
بنا بر این نظریه در این معنا ،همواره دارای
دو ویژگی اساسی زیر است:
 -1تاکید بر اصول پیشینی و ماتقدم
 -2تاکید بر امور مطلق و یونیورسال
چیستی عمل
عمــل در اینجا صرف کنشــی بی معنا
نیست ،بلکه کنش انسانی است که همراه
با قصد و نیت صورت گرفته است .برایان
فی به خوبی مفهوم عمل را در ضمن مثال
های متعددی توضیح می دهد .او در این
باره به مثالــی در زمینه «پرش کردن» و
«افتادن» تمســک می کند .پرش کردن
عملی است که کسی از روی قصدی انجام
می دهد و افتادن رویدادی است که برای
کسی اتفاق می افتد .برایان برای توضیح
بیشتر به مثالی دیگر استناد می کند و می
نویسد« :یکی از راه های فهم مفهوم یک
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عمل توجه به تفاوت بین حرکت یک برگ
در هنگام وزش نســیم و حرکت اختیاری
دســت آدمی است ».برایان همین معنا را
در کتاب «فلسفه امروزین علوم اجتماعی»
به شــکل دیگری بیان می کند .او در این
کتاب میان «عمل» و «حرکت» تمایز قایل
می شود و براساس همین تمایز میان عمل و
حرکت «توصیف غلیظ» و «توصیف رقیق»
را ســامان می دهد .برایان فی این تقسیم
بندی را بر اســاس گفته هــای «گیلبرت
رایل» مطرح می کند .بر اساس گفته های
رایل دو پســر بچه ای که پلک های شان
مرتبا به هم می خورد ،به نحوی که از نظر
حرکت جسمانی عین هم هستند .اما علت
پلک بهم زدن یکی از بچه ها عادت اســت
و غیر ارادی ،حال آنکه آن دیگری چشمک
می زند .بنا براین پلک زدن پسر بچه اولی
توصیفی رقیق را سبب می شود و پلک زدن
پســر بچه دومی ،توصیف غلیظ را در پی
خواهد داشت .از آنجا که اولی دارای قصد
و نیتی صورت نمی گیرد ،عمل به حســاب
نمی آید ولــی دومی به مثابه عمل و کنش
انسانی به حساب می آید .به نظر برایان فی
نیت به همان اندازه در پس پشت یک عمل
است که معنای لغتی در پس پشت حروف
شــکل دهنده آن .برایــان مفاهیم چون
رشوه دادن ،خریدن ،قول دادن ،رای دادن،
با کسی دست دادن و ســخن گفتن را از
مصادیق مفاهیم عمل می داند.
عصر ظهور فاشیسم کالسیک
واقعیت این است که هم فاشیسم اروپایی و
هم جنبش بنیادگرای طالبان ،زاده شرایط
بحران ،آشــفتگی و بی نظمی هســتند.
فاشیسم کالســیک در عصری ظهور کرد
که بحران و آشفتگی در همه جا حاکم بود.
اروپای بعــد از جنگ جهانی اول و پیش از
جنگ جهانــی اول ،در آتش بی نظمی می
سوخت .به همین خاطر گفته اند :فاشیسم
به مقــداری زیادی نشــانگر طغیان علیه
مدرنیته ،علیه افــکار و ارزش های عصر
روشنگری و آیین سیاسی آن عصر ،چون
لیبرالیسم و سوسیالیســم ،بود .در پی
ظهور فاشیسم ،دموکراسی های برآمده از
عصر روشنگری ،در اکثر نقاط اروپا ،سقوط
کردند و جای خــود را به نظام های اقتدار
گرا و توتالیتر دادند .کشــورهایی چون،
آلمان ،ایتالیا ،لیتوانی ،استونی ،مجارستان،
رومانی ،پرتغال ،اســپانیا ،آرژانتین و حتی
کشورهایی دیگری مثل ژاپن و ...همگی به
یکباره به سوی فاشیسم رفتند.

مالحظاتی در باب فلسفه معاصر اسالمی
فلســفه ،صرف نظر از اینکه چه تلقی و
برداشتی از آن داشــته باشیم ،مظهر و
جلوهی تفکر اســت .مهم نیست که کدام
فلسفه است؛ فلســفهای شرقی است یا
غربی .قرینههای بســیاری را می توان در
تاریخ جســتجو کرد که نشان می دهند،
هر جا و هر زمانی که فلسفه ،دارای قدرت
و صالبت و اعتبار بوده است ،بدون شک،
وضعیت علم و سیاست و رفتار اجتماعی
و نحوهای زندگــی مردمان نیز ،از نظم و
استواری خاصی برخوردار بوده است .اما
بر عکس ،هر جا که فلسفه به حاشیه رانده
شده است ،نظم و صالح جامعه نیز از هم

 کارتون روز

عبدالکریم شعبانی

آوردن ایــن مطالب از آن
جهت بود که زمینــه برای این
پرســش اساســی و مهم ،و
در عیــن حال ،ناپرســیده و
مغفول ،فراهم شــود :اینکه
فلســفهی معاصر اســامی
چیســت؟ آیا اساســا میتوان
از «فلســفهی اسالمی» در
دوران «معاصر» سخن
گفت؟ اگر فلسفهای به
نام «فلســفهی معاصر
اسالمی» داریم کجاست
و ماهیت آن چیست؟ این
پرسشها و دهها پرسش
دیگــر از ایــن قبیل ،از
ابتداییترین و اساسیترین
پرســشهایی هستند که به
رغم اهمیت و ضرورتشان،
تا هنوز پرسیده نشدهاند.
پاشــیده و یا رو به ضعف و سستی نهاده
است .فلســفه درس آینده است و درس
آینده را کســی میآموزد که با شرایط و
لوازم و امکانات تفکر در زمانهای خویش
آشــنا باشــد و بداند در کجا ایستاده
است ،یعنی دستاش از فهم و نقد سنت
نیز کوتاه نباشد .کســی که نمیداند در
کدام نظام معرفتی قــرار دارد و لوازم و
ویژهگیهای آن نظام چیست ،و او در آغاز
یا انجام کدام تاریخ است ،نمیتواند نیم
نگاهی به آینده داشته باشد ،چه رسد که
درس آینــده بدهد .زمانهی ما که زمانهی
بحران و آشوب است کمتر به فلسفه توجه
میشود ،و تفکر فلسفی ما ،به نحوی دچار
آشفتگی است .به اجمال می توان گفت،
سیطرهای «سیاســت» و «ایدئولوژی»،
به این آشــفتگی دامن زده اســت .در
روزگار ما ،تمام امو و مخصوصا فلســفه،
تابع سیاست شــده است .در گذشته اگر
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فلسفه سرنوشت سیاست را تعیین میکرد
و برای آن حد و مرز تعریف میکرد ،امروز
این سیاست اســت که به فلسفه ،فرمان و
جهت میدهد .در چنین وضعیتی ،طبیعی
است که نه فلسفه ،آن استحکام و ظرفیت
پیشین را دارد و نه سیاست ،از آن قوت و
شکوه گذشته برخوردار است .تفکر را نباید
اســیر غرضها و میلهای شخصی و تنک
مایه کرد .اما مگر نه این است که تفکر اگر
واقعا تفکر اســت هرگزاسیر اغراض و اهوا
نمی شود .فلســفه به مثابهی تفکر ،چیزی
تقلیدی یا آموختنی نیســت .فلســفهای
که در حد آمــوزش و تدریس باقی بماند،
چارهای درد خویش را نیز نخواهد توانست.
صرف این که مــا بدانیــم در کتابهای
«شفاء»« ،اشارات» و «اســفار» روی چه
مطالب و مسائلی بحث شده است و این که
حتی ما قادر باشیم این کتابها را تدریس
کنیم ،برای رسیدن به تفکر فلسفی کافی

نیست .تکرار سخن گذشتگان به این نحو،
خنثی و راکد ،نه تنها بهبودی در وضعیت
فرهنگ و تفکر ما به وجود نخواهد آورد،
بلکه دســتگاه فکری و فرهنگی ما را به
شدت به طرف جمود خواهد برد.
آوردن این مطالــب از آن جهت بود که
زمینه برای این پرســش اساسی و مهم،
و در عین حال ،ناپرسیده و مغفول ،فراهم
شــود :اینکه فلســفهی معاصر اسالمی
چیست؟ آیا اساســا میتوان از «فلسفهی
اسالمی» در دوران «معاصر» سخن گفت؟
اگر فلســفهای به نام «فلســفهی معاصر
اســامی» داریم کجاســت و ماهیت آن
چیست؟ این پرســشها و دهها پرسش
دیگر از ایــن قبیــل ،از ابتداییترین و
اساســیترین پرســشهایی هستند که
به رغم اهمیت و ضرورتشــان ،تا هنوز
پرســیده نشــدهاند .به همین دلیل نیز،
بحث در باب «فلسفهی معاصر اسالمی»،

بسی دشوارتر و پیچیدهتر از آن است ،که
بتواند به این زودیها ،به عنوان «مسأله»ای
برای متفکران و اصحاب فلســفهی کنونی
ما مطرح شــود .بخش اعظم این دشواری
و ابهام ،ناشــی از آن است که این مسأله،
آن چنان دور از ذهن و ســاحت تفکر ما
بوده اســت که هرگز اندک توجهی به آن
نکردهایم ،یعنی در واقع ،نمی توانستهایم
به آن توجه کنیــم .بنابر این ،قصد من نیز
در اینجا ،صرف اشارهای گذرا به این مسأله
است ،ورنه بسط و تفصیل آن ،مثنوی هفتاد
من کاغذ است که ظاهرا در شرایط کنونی،
انگیــزه و نیرویی برای آن نداریم .هرچند،
شاید باشند کسانی که با ایمان به «حکمت
خالده» و «خرد جاویــدان» ،وجدان خود
را آســوده میکنند و رنج اندیشــیدن و
پرســیدن را نمیکشند .اما به هر حال ،اگر
قصد فریب دادن خویش را نداشته باشیم
و وجدان و اندیشــهای ناآرام را بر وجدان
آســوده و راحت ،ترجیح دهیم« ،فلسفه
معاصر اســامی» باید به یک مسأله جدی
و حیاتــی برای ما بدل شــود .لذا در این
جا ،به این مطلب ،به عنوان یک «مســأله»
انگشــت میگذاریم و بر جدیت و فوریت
آن تأکید میکنیم .برای ایضاح مطلب ،در
ادامه به چند چهرهی مهم ،و در عین حال،
متفاوت ،در حوزههای مختلف «فرهنگی»
و احیانا «زبانی» جهان اســام ،به عنوان
نماینــدهگان و حامالن تفکــر در دوران
معاصر اشاره میکنیم.
در دوران معاصر می تــوان از چهار حوزه
فلسفه سخن گفت :حوزه «عرب»« ،ایران»،
«ترک» و «شــبهه قاره هند» .با دو تلقی
از فلســفه نیز می توان به این حوزههای
فلســفی پرداخت :یکی اینکه فلســفه
معاصر را تداوم فلسفهی سنتی در دوران
معاصر بدانیم و دیگر اینکه بگوییم منظور
ما از فلســفه معاصر ،تأمل و اندیشیدن به
مسائل امروزی به روش و رویکرد فلسفی
اســت .این تأمل خواه به مدد فلسفه غرب
باشد یا فلسفهی سنتی .تلقی اول به طور
مطلق مردود است چرا که «تداوم فلسفهی
ســنتی» در دوران معاصر ،همان توهمی
اســت که در طی یکی دو قرن گذشــته،
وجدان ما را در تیرهگی و ظلمت نگه داشته
و توان پرسیدن و اندیشیدن را از ما ستانده
است .بدین ترتیب ،آنچه باقی میماند که
آن نیز ،از قضا سخت با تردید مواجه است،
تلقی دوم است .در ذیل ،اشارات اجمالی به
این موضوع می کنیــم .و تفصیل آن را به
ذهنهای بیدار و فعال حواله میدهیم.
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