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درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کالسیک و بنیادگرا

ــــــــــسرمقاله

مدیریت آب و نیاز افغانستان
به توسعه و خودکفایی

مهدی مدبر
افغانســتان دارای یکی از غنی ترین منابع آبی در منطقه است،
اما تاکنون از این منبع ارزشــمند برای توسعه و بهبود اقتصاد
کشور استفاده نشده است .عدم مدیریت منابع آبی باعث شده
اســت که تنها از  ۳۰فیصد آب کشور استفاده صورت گیرد و ۷۰
فیصد دیگر جریان آزاد داشته باشــد و از مرزها عبور کرده به
کشورهای همسایه سرازیر شود.
ســخنان رئیس جمهور غنی در چهارمین کنفرانس ملی« آب و
انکشاف پایدار» نشــان می دهد که دولت افغانستان مدیریت
منابع آبی را برای توســعه پایدار کشور یک ضرورت می داند و
طرحهای برای مدیریت منابع آبی روی دست دارد .رئیس جمهور
غنی در این کنفرانس گفته اســت که تنظیم و مدیریت درست
آب ،برای از بین بردن فقر ،رشد زراعت و صنعت و تامین انرژی
و توسعه پایدار افغانستان ،نقش اساسی دارد.
روابط سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه ،همواره بر مسئله
مدیریت منابع آبی ســایه افگنده است و به نظر می رسد هنوز
این نگرانی موجود اســت .رئیس جمهور غنی با اشــاره به این
مسئله گفته است که توقع ما از کشورهای همسایه این است که
از ایجاد بندها و شبکه های استفاده از منابع آبی نگران نباشند،
بلکه از آن ها پشتیبانی کنند .رئیس جمهور تاکید کرده است تا
زمانی که آب در بندها و شبکه ها نباشد ،تقسیم شده نمی تواند.
منابع آبی افغانستان باید طبق اصول بین المللی مدیریت شود تا
از سویی منافع دراز مدت مردم افغانستان در نظر گرفته شود و از
سوی دیگر نگرانی های کشورهای همسایه بر طرف گردد .ایجاد
مانع برای مدیریت ســالم منابع آبی افغانستان ،در واقع ،ایجاد
مانع برای توسعه و رشــد اقتصادی افغانستان است .کشورهای
همسایه با درک این مسئله ،باید در چارچوب قوانین بین المللی
برای مدیریت منابع آبی ،با حکومت افغانستان همکاری کنند.
سالها جنگ در کشور ،باعث شده است که منابع آبی مدیریت
درست نشود و برای توسعه و رشد اقتصادی کشور از آن استفاده
صــورت نگیرد .برنامه ریزی برای توســعه پایدار ،خودکفایی و
رشد اقتصاد کشــور ،یکی از نیازهای اساسی افغانستان است.
در این راستا ،اســتفاده از منابع طبیعی ،از مهم ترین فاکتورها
برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه پایدار ،به شمار می رود.
مدیریت منابع آبی و استفاده در ست از آن ،همچنان که به دلیل
خشکســالی ها در تمام جهان اهمیت یافته است ،برای آیندهی
اقتصادی و توسعه افغانستان نیز اهمیت فوق العاده دارد.
افغانستان یک کشــور زراعتی است ،اقتصاد بسیاری از خانواده
ها متکی به زراعت اســت .خشکسالی در چند سال اخیر و عدم
مدیریت منابع آبی ،باعث شــده است محصوالت زراعتی کاهش
یابد و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دهد .مدیریت درســت
منابع آبی کشور و ســاختن بندها و شبکه های آبی ،باعث می
شــود که آب مورد ضرورت برای زراعت در کشور فراهم گردد و
سکتور زراعت توسعه یابد ،اقتصاد شهروندان بهتر شود و زمینه
اشتغال در بخش زراعت و انرژی افزایش یابد.
همچنان افغانستان نیاز جدی به تامین برق و انرژی دارد .اکنون
بخش بزرگ برق افغانســتان وارداتی است و بیشتر والیت ها و
مناطق روســتایی برق ندارد و در نتیجه از توسعه بازمانده اند.
منابــع آبی یکی از بهترین و قوی تریــن منابع تولید انرژی در
جهان است .استفاده از آب برای تولید انرژی در افغانستان یک
ضرورت است .با ایجاد بندهای آبی ،زمینه برای تولید انرژی در
بخش های مختلف کشــور فراهم می گردد .اکنون بســیاری از
والیت های افغانستان برق و انرژی مورد نیاز را ندارند و مدیریت
سالم منابع آبی کشور ،می تواند برق مورد نیاز آنها را تامین کند.
یکی از مشکالت جدی در افغانســتان ،توسعه نامتوازن است.
بخش های دور افتاده و روســتایی کشور توســعه نیافته باقی
مانده اســت و از حد اقلی ترین امکانات زندگی مدرن برخوردار
نیستند .ایجاد بندهای آب و استفاده از آب برای تولید انرژی در
والیت ها و روســتاها ،زمینه را برای ایجاد کارخانه های صنعتی
در این مناطق فراهم می کند و باعث خواهد شد که روند توسعه
در کشــور بصورت متوازن به پیش برود و فقر اقتصادی کاهش
یابد.

عصر ظهور فاشیسم بنیادگرا
عصــر بنیاد گرایــی طالبانــی نیز همان
سرنوشــتی را دارد که در اروپای میان دو
جنگ جهانی حاکم بود .به عقیده برخی از
متفکران ،بحران های هویتی و سرخوردگی
های ناشــی از مواجهه و احساس حقارت
مســلمانان در برابر غرب و شکست های
پی در پی در برابر اســراییل نقش عمده
ای در افراط گرایی در جهان اسالم داشته
است .هم چنین کسانی چون فوکویاما و
ژیل کپل مهم تریــن ویژگی عصر برآمدن
بنیاد گرایی اسالمی را بحران های هویتی
در جهان اســام و نیز در میان نسل سوم
مهاجران مســلمان مقیم اروپا می دانند.
هجوم واشــغال ســرزمین های اسالمی،
رویارویی های بی شمارمیان مسلمانان وغیر
مسلمانان واســتعمار ،از مهم ترین ویژگی
های عصــر برآمدن بنیادگرایی اســامی
بوده اســت .اولین آموزه فاشیسم اسالمی
که از آموزه های اســامی وام گرفته شده
است ،جهاد است .نیازبه حکم جهاد زمانی
پدید آمده است که سرزمین های اسالمی
به وسیله بیگانگان مورد تهاجم قرار گرفته
است .همین مساله تنها مستمسک ودلیل
توجیه گرسازمان های افراطی بوده است.
حتی آرای بی ســابقه ابن تیمیه در مورد
جهاد زمانی پدید آمد که ســرزمین های
اســامی موردهجوم مغوالن قرار گرفت و
فتاوای کسانی چون مودودی ،سید قطب و
حســن البنا  ،موقعیت مشابه را تداعی می
کنند .از سوی دیگر سیستم های ناالیق ونا
کارآمد حکومت های مستقر در جهان اسالم
نیز شرایط را برای ظهور یک پدیده عجیب
الخلقه آماده کرده است .شاید این موضوع
زمانی بهتر درک شود که عبدالسالم فرج ،
فتوای ابن تیمیه را در مورد شــهری به نام
«ماردین» نقل می کند ودر آن می خواهد به
این مساله اشاره کند که برخی از سرزمین
ها گرچه ممکن است که در اسم به نام جزو
داراالسالم باشد ولی چون احکام اسالمی
در آنجا پیاده نمی شود ،به همین خاطر نه
به طور کلی دارالحرب گفته می شــود ونه
دار االســام ،لذا عمال در زمره دارالحرب
قرار می گیرد چون با آن عده کســانی که
درچنین شــهرهایی زندگی می کنند ولی
به اسالم عمل نمی کنند ،باید جهاد ومقاتله
کرد.
یکی از اندیشمندان جهان عرب می گوید:
مشکل اساسی اسالم سیاسی این است که
در اواخر دهه شــصت میالدی و در محیط
هایی تهی از فرهنگ وسیاست رشد کرده
است .اما عوامل این تهی شدن از فرهنگ
وسیاست ،جنبشــهای چپ دهه شصت و
نظام های اســتبدادی هستند که در یک
تسلســل تاریخی درجهان اسالم حضور
داشــته اند .اومی گوید وقتی سیدقطب،

محمد هدایت

یوسف قرضاوی و علی بلحاج را می خوانم
که همگی از قطعیت راه حل اسالمی سخن
می گویند ،به یاد ایده هــای جبرگرایانه
مارکسیستی می افتم .بنا براین جبراسالمی
در دنیای ما همان جبر مارکسیستی است
که تنها پوشــش اسالمی دارد .از مجموع
نظریات فوق یک نابســامانی سیاســی و
اجتمای در جهان اســام اســتنباط می
گردد که در عصر ظهور بنیاد گرایی داشته
است .این نابسامانی ها ،اما در کشوری مثل
افغانستان و پاکستان که به مثابه بستر رشد
جریان طالبانی قرار گرفتند و افغانستان که
نخستین حکومت فاشیستی مذهبی در آن
برپا شد ،چهره بســیار عریان تر و آشکار
تری داشت.
قرابت های نظری فاشیســم کالسیک و
فاشیسم دینی
 -1خردستیزی
خردی ســتیزی یکی از ویژگی های اصلی
فاشیسم کالسیک و نیز فاشیسم بنیادگرا
است .خرد ســتیزی در فاشیسم کالسیک
محصول تفکراتی است که به نظر می رسد
برای اولین بار از نیچه شروع شد و به طور
انتقادی در برابر گفتمــان حاکم مدرنیته
غربی و عقل گرایی آن در قامت ایدئولوژی
فاشیســتی بروز کرد .جریان های اصلی
مدرن بر این باور بودند که دگرگونی و فهم
جهان از طریق کاربســت تحلیل عقالنی
امکان پذیر اســت .اما کسانی چون نیچه
توجه خود را به دیگر ســایقه های انسانی،
چون عواطف ،احساسات و غرایز ،معطوف
ساختند و براین باور شدند که افراد بشر در
اثر عواطف قدرتمند به حرکت در می آیند و
بدین ترتیب او حرکت های انسانی را «اراده
معطوف به قدرت نامید» .لذا می بینیم که
در فاشیسم کالسیک ،نوعی پراگماتیسم

قسمت دوم

شتاب آلود به چشــم می خورد و کمتر به
محاسبات عقالنی و سنجش های فلسفی بها
می دهند.
عین همین مساله در جنبش طالبان به چشم
می خورد .از نگاه معرفت شناختی ،جنبش
و حکومت طالبان ،چیزی نیست جز آرزوها
و آرمان های ابن تیمیه و برداشت های تک
روانه او از شریعت اسالمی .ابن تیمیه آشکارا
با هر آنچه که از مظاهر عقل به شمار می رود،
دشــمنی می ورزد .به همین خاطر نه تنها با
عقل ،بلکه با فلســفه و منطق ،به مثابه دو
فراورده عقلی بشر ،دشمنی عمیقی را دامن
می زند.
او کتابــی در یازده جلد با هدف رفع تعارض
های عقل و نقل می نویسد و عنوانش را می
گذارد «درء العقل والنقل» که در ظاهر چنین
به نظر می رســد که او با عقل رابطه ای دارد
ولی وقتی درســت این کتاب را می خوانیم،
سراسر ضدیت و دشــمنی با عقل است .او
هر آنچه را که در کتاب و سنت آمده است،
مطابق با عقل می پنداشت و دایره سنت را به
عمل و قول تابعین هم سرایت می داد .از نظر
او هر آنچه که در کتاب و سنت آمده است ،به
مقتضای عقل است و خارج از کتاب و سنت
هرچه هست ،چیز توهم و خیال نیست .او این
مطلب را به عنوان یک قضیه و قاعده کلی و
عام بیان می کرد و می گفت« :نصوص ثابت
از رسول(ص) هرگز معارض با صریح معقول
نیســت تا اینکه بگوییم عقل مقدم بر آن
است یانه؟ و هر آنچه معارض نصوص است،
نه عقل ،بلکه شبهات و خیاالت است که بر
مبنای معانی متشــابه و الفاظ مجمل استوار
هستند ،و هرگاه تفسیر و تبیین شوند معلوم
می شوند که شبهه سوفسطایی هستند و نه
برهان عقلی ».او نه تنها با عقل مخالفت می
کرد ،بلکه حتی روایاتی را که در باره عقل از

پیامبر نقل شده بودند ،نیز رد می کرد و می
گفت :احادیثی کــه از پیامبر در باره عقل
روایت شده اند ،اصالت ندارند و راویان آن
ها نیز قابل اعتماد و مورد اطمینان نیستند.
ابن تیمیه با فلســفه به عنوان یکی از مهم
ترین فراورده های فکری بشر مخالفت می
کرد و فیلسوفان را از گمراهان و بی دینان
می دانست .زیرا از نظر او فیلسوفان از راه
دین و پیامبر بیرون شده و به عقل خود اتکا
می کنند ،چیزی که اصال قابل اتکا نیست.
چه اینکه به گفته او کتاب و سنت هم ادله
عقلی را بیان می کنند و هم از غیب خبر می
دهند .بنا بر این نیازی به عقل و استدالل
عقلی نیست .او حتی علم کالم و متکلمان را
نیز مانند فلسفه و فیلسوفان مورد شماتت
قرار می داد ،چرا که آن ها نیز از عقل بهره
می بردند .او حتی بر رد منطق کتابی نوشت
با عنوان «نصیحه اهل االیمان فی الرد علی
المنطق الیونان» او به عنوان مثال در مورد
قیاس منطقی که متشکل از صغرا و کبرای
منطقی است ،می گوید :غیر از پیروان منطق
ارسطویی ،هیچ عاقلی را نمی توان یافت که
بر شکل گیری استدالل عقلی از دو مقدمه
صغرا و کبرا ،اصرار ورزد .بلکه حقیقت آن
است که تعداد مقدمات هر دلیل به حسب
نیازها متغیر خواهد بود .برای مثال درآیه
یا روایتی برخورد می کنیم که می فرماید:
«هر شرابی حرام است» با همین یک مقدمه
شــراب حرام اســت و به هیچ مقدمه ای
دیگری نیازی نیست.
 -2تنازع و خشونت
یکی از مفروضات اساســی فاشیسم اصل
تنازع برای بقا اســت .فاشیســم در این
مفروضــه وامدار چارلز داروین ،زیســت
شناس ایتالیایی است که کتاب «در باره اصل
انواع» را نوشت و بدین ترتیب تاثیر عمیقی

مالحظاتی در باب فلسفه معاصر اسالمی

مســائلی که در طی دو قرن گذشــته در
جهان اسالم مطرح شدهاند ،اغلب مسائلی
موقتی و فرعی بودهاند و متفکران ما هرگز
به «مسأله»ی اصلی دست نیافتهاند .سید
جمال الدین افغانی معتقد بود که مشکل
اساســی جهان اسالم «تفرقه» است و راه
حل جز در وحدت نیست .به همین منظور
بود که از «پاناسالمیســم» سخن گفت،

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

عبدالکریم شعبانی

که ظاهرا به جایی نرســید و دردی را دوا
نکرد .محمد اقبال الهوری ،متفکر معاصر
پاکســتانی« ،بازگشت به قرآن» را راهحل
می دانست .باری ،مســائل رایج کنونی،
نیز فراتر از این ســخنان ســید جمال و
اقبال نیســت .مســائلی نظیر «اسالم و
دموکراسی»« ،نسبت شــرق و غرب»« ،
نســبت علم و دین» و بسا مسائلی از این
قبیل ،که بیشــتر مدافعهجویانه هستند و
در بهترین حالت ،می توانند جزء مســائل
«کالمی» محسوب شوند .البته باید توجه
داشت که به لحاظ فلســفی ،این مسائل
بیشتر شــبه مسأله هســتند و ناشی از
توهمی ســنگین و پنهانی اســت که در
عمق وجدان ما نفس میکشــد .از اینها
که درگذریم به چند چهــرهای جدیدتر
میرسیم:
 -1عبدالرحمن بــدوی2002-1917 ):م).
متفکر معاصر مصری .وی معتقد است که
اساسی ترین مســأله ما «فهم» و «نقد»
سنت است .البته تأکید و تصریح می کند
که اگر ما توان فهم سنت را نداشته باشیم
هرگز قادر بــه نقد آن نخواهیم بود و فهم
سنت فقط از رهگذر «احیای متون» امکان
پذیر است .در این راستا ،بدوی بسیاری از
متون فلسفی اســامی را تحصیح و چاپ
کرده است ،که می توان به عنوان نمونه از
تصحیح بعضی از کتابهای فارابی یاد کرد.
 -2محمد ارکــون2010-1928( :م) .نگاه
ارکون به مشــکالت جهان اسالم فلسفی
اســت .وی بر خالف افرادی چون ســید
حسین نصر که نوســتالژی گذشته دارند
و از بازگشت به اســام سنتی در جهان
امروز ســخن می گویند ،ناقد سنت است.
برای ارکون ،سه عنصر «تفکر»« ،تاریخ» و
«زبان» ،در فهم تاریخ تفکر در اسالم مهم
هســتند ،و ارکون با این روش به بررسی
تاریخ فکر در اســام می پردازد .ارکون
مسأله محور است و در بحثهای وی ،هر
از گاهی به گسستها و شکافهای تفکر
اشاره می شود اما توضیح مناسبی بدانها
داده نمیشــود .نوشتههای ارکون ،یکی از
ارزندهترین تالشهای فکری در راســتای
فهم و نقد سنت و تفکر اسالمی است.
 -3فضل الرحمن1988-1919( :م) .متفکر
پاکستانی .فضل الرحمن یکی از جدیترین
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قسمت دوم و پایانی

متفکــران معاصر جهان اســام اســت.
نوشــتههای وی عمدتا «اسالم»« ،اسالم و
مدرنیته»« ،نبوت در اســام»« ،وحی در
اسالم»« ،ســنت» و مباحثی در باب قرآن
است .نگاه و درک وی از سنت از جدیترین
و عمیقتریــن مواجهــات معاصرین ما با
«سنت» است .نوشــتههای وی در باب ابن
سینا ،میرداماد ،مالصدرا و دیگر فالسفهای
اســامی ،قوت و تســلط بی مانند وی بر
میراث عقلی اسالمی را نشان میدهد .چنین
به نظر می رسد که فضل الرحمن با نوشتن
آثار مفصلی در باب اســام ،در صدد طرح
مسأله بوده است .در آثار وی اگر بر بحران و
انحطاط در فرهنگ اسالمی به وضوح تأکید
نشده اســت ،حداقل ،نوشتههای وی ،می
تواند ما را در رفتن به طرف طرح مســأله،
یاری فراوانی رساند.
 -4عالمه طباطبایی(1360 -1281ه.ش) :از
علما و متفکران برجستهای صد سال اخیر
ایران .از میان آثار فراوان و ارزشمندی که
ایشان نگاشتهاند ،یکی از مهمترین آنها،
کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» است

و مخصوصــا مقالــهای «اعتباریات» آن،
یکی از بدیعترین و ژرفترین نظریات در
فلسفه معاصر اسالمی است .اگر بخواهیم
از یک اثر ارجمند فلســفی در حوزه زبان
فارسی در طی صد سال گذشته یاد کنیم
بدون شــک باید از این کتاب نام ببریم.
«اعتباریاتی» که مرحوم عالمه طباطبایی
مطرح کردند ،ریشه در علم «اصول فقه»
و همچنان ریشــه در «ادبیــات» دارد و
به لحاظ بنیاد بسیار مســتحکم و پخته
است ،اما افســوس که در طی بیش از نیم
قرن ،هیچ یک از معاصران ما ،آن را جدی
نگرفته است و آن نظریه ،همچنان مغفول
مانده است .بحث اعتباریات اگر خود نمی
تواند راهگشای مشکلی باشد ،در عوض،
می توان بســیاری از نظریات و طرحهای
مفید و راهگشا را بر مبنای آن استوار کرد.
الزم به یادآوری است که به جز این افراد،
متفکران دیگری از معاصران ما بود ه اند و
هســتند که به رغم اهمیتشان ،در اینجا
مجال ســخن در باب آنان ،فراهم نیست
و باید در فرصتــی دیگر ،به آنان پرداخته

بر علوم طبیعی گذاشــت .اندیشه داروین
توسط اسپنسر با اندیشه «بقای اصلح» در
عالم علوم اجتماعی نیز گسترش یافت .مفاد
تئوری بقای اصلح این بــود که تنازع میان
افراد به حذف انسان های ضعیف و پیروزی
انســان های قوی می انجامد و بدین ترتیب
پیروزی از آن کسانی است که شایستگی آن
را دارد .این مساله تاثیر بسیاری بر اندیشه
های فاشیســتی گذاشــت و آن را تسریع
کرد .از نظر رهبران فاشیســم قرن بیست،
تنها جنگ نبرد می توانســت تعیین کننده
سرنوشت انســان ها باشد و آن را به عنوان
وضع طبیعی گریز ناپذیر تلقی می کردند .در
نگاه فاشیسم انسان ها و جوامع به دو قسمت
کامال متمایز از هم تقســیم می شدند ،یا در
زمره نژاد و انســان های برتر جا می گرفتند
یا در زمره انسان های پست تر و فرودست.
هیتلر می گفت :جنگ قانون تغییر ناپذیر کل
حیات اســت .چنین تفکری در تاریخ قرن
بیستم به کشتارهای وسیع و نسل کشی های
بزرگی انجامید.
چنین تفکری در نگاه فاشیسم طالبانی نیز
به گونه ای دیگر وجود داشــت و موجبات
یکسری نسل کشــی ها را فراهم کرد که به
منظور تصفیه مذهبی و نژادی صورت گرفت.
طالبان وقتی شــهر مزار شریف را در شمال
افغانســتان تصرف کرد ،رسما اعالم کرد که
شیعیان و هزاره های افغانستان یا مذهب اهل
سنت را بپذیرند یا از افغانستان خارج شوند
و اگر یکی از دو عمل را اختیار نکنند ،کشته
خواهند شد .آن ها در شب اول تصرف این
شهر ،دست به یک قتل عام خونین زدند که
بر اساس برخی آمارها کشته شدگان این قتل
عام که عمدتا شیعیان بودند ،به دوازده هزار
نفر می رسیدند .قتل عام های دسته جمعی و
آتش زدن شهرهای شیعه نشین در بامیان در
سالهای پس از حکومت طالبان ،تنها برخی از
نمونه هایی است که قتل عام های نازی ها در
آلمان را در ذهن زنده می کند.
قتل عام های خونین و جنگ های تاریخ در
عصر فاشیسم کالسیک اگر به لحاظ تیوریک
و نظری به اصل بقای اصلح و تنازع می رسید،
در عصر طالبان همین اندیشــه به گونه ای
دیگر مطرح می شود .در نگاه طالبان و اجداد
فکری آن جهاد در جامعه جاهلی ،یک اصل
تغییر ناپذیر و در عین حال مقدس است.
شاید سرچشمه تفکر جهاد در جامعه جاهلی
و مطرح کردن جاهلیت به عنوان یک پارادایم
در تمام زمانها ،به ابن تیمیه بر گردد ،زیرا این
ابن تیمیه بود که می گفت« :در قرآن ،سنت
واجماع آمده است که انسان باید باهرکسی
که از قانون اسالم(شــرع) سرباززند ،حتی
اگر شهادتین را نیز بگوید ،بجنگد .ولی در
اید ئولوژیک ساختن مفاهیم جهاد وجامعه
جاهلی بدون شک سید قطب نقش کلیدی
داشته است .سید قطب اولین کسی بود که
جوامع معاصر مسلمان را نیز وارد این مفهوم
کرد ،به همین خاطر اســت که امروزه گروه
طالبان و همکاران دیگــر آن مثل القاعده،
ترور را شامل مسلمانان نیز کرده اند ،و دست
به کشتار مسلمانان نیز می زنند.
شود .از آن جملهاند:
 -1نابغهای ناکام و گمنام ما ،شــهید محمد
اســماعیل مبلغ .از منظری که ما دنبال می
کنیم ،رسالههای مبلغ در باب فلسفهی «ابن
ســینا» ،از اهمیت فوق العادهای برخوردار
است.
 -2رضا داوری اردکانــی :داوری نیز مانند
ارکون مسألهمحور است .در خالل بحثها
و نوشــتههای وی ،از مشــکل و بحران در
فرهنگ اسالمی ،به تلویح ،اشاره میرود .اما
طبیعی اســت که بر مسألهای اصلی جهان
اسالم انگشت نگذاشت ه باشد.
 -3و افــراد دیگری امثــال «محمد عابد
الجابری»« ،محســن مهــدی»« ،مرتضی
مطهری»« ،ســید جالل الدین آشتیانی» و
دیگران.
آن چه به عنوان نتیجــهی این بحث می
توان از آن ســخن گفت این است که تمام
کوششهایی که در طول صد سال گذشته
در جهان اســام صورت گرفته اســت که
نمونههــای برجســتهای آن را به اختصار
آوردیم ،به نحوی ،به ســوی طرح مســأله
پیش رفته است .اما به رغم این سخن ،باید
تأکید کرد که جهان اسالم هنوز ،به درستی
و وضوح ،مسألهای خویش را نیافته است و
تالشهای متفکــران معاصر ما ،در یافتن و
طرح آن ،اغلب به شکست انجامیده است.
مســألهی اصلی و اساســی جهان اسالم،
همانا «بحران» و «انحطــاط» عقل و تفکر
در جهان اسالم است و چالشهایی همچون
بنیادگرایی ،خشونت ،فقر ،جهالت و غیره،
وجوهی از یک کل بزرگ است که از آن به
«زوال عقالنیت» تعبیر کردهاند .این مسأله
اســت در تالشهای معاصریــن ما مغفول
مانده است و در بحثها و نوشتههای تمام
کسانی که ذکرشان رفت به درستی تبیین
و تحلیل نشده است .در دو دههی گذشته،
به طور مشــخص ،در حوزه زبان فارســی،
کوششهایی برای طرح مسأله صورت گرفته
است« :جواد طباطبایی» و «علی امیری» ،دو
چهرهای هستند که به صراحت و جدیت از
«بحران» و «انحطاط» در جهان اسالم سخن
گفتهاند و مشــکل و مسألهای اصلی جهان
اسالم را «زوال خرد» دانســتهاند ،که در
این جا مجال توضیح و تفصیل آن نیســت.
اما این تالشها هنوز در آغاز راه هستند و
قضاوت در باب آن ،برای اکنون بسی زود به
نظر میرسد .باید به انتظار نشست ،تا طرح
و برنامهای این دو متفکر به نتیجهی نهایی
خویش برســد .آن گاه می توان داوری در
باب آن را آغاز کرد.
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