
.                                   «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

----------------------------------------                                              

                                                                   ؟ حزب چیست

 گرامی  گان و داشته های ذیل را باشما خواننده میخواهم درتحت این عنوان مطالب

طره دیگر عالوه نموده و نسته باشم  دربحر غنای دانش شما قدرمیان گذارم تا توا

                 .                                                                                  ازنظرات وانتقادات بهی خواهانه ای تان من نیز بهره گیرم 

                                            :  تعریف و شناخت ازحزب -1

           وظایف و مسولیت های حزب درجامعه ودرقلمرو سیاست -2

.                              رابطه حزب با ایدیولوژی وجهان بینی  - 3

        فت   احزاب سیاسی گایا احزاب موجود درافغانستان رامیتوان  -4

 ریشه وجذر واژه حزب واز آنجمله  ازحزب سیا سیی : تعریف وشناخت حزب -1

سازمان  از  حزب عبارت . شده است اخذ «  part   یا  pars» ازکلمه ویا واژه التنی 

ویا حزب یک  حکومت می باشد اثر بخشی اش  بروی  ل نبا ویا نهاد سیاسیی است که بد

جهان معاصر ومدرن  در بستر واژه های سیاسیی که ما نند بسیاری ازنهاد سیاسیی است 

وتوام با روند وقافله مدرنیته در اروپا پا بعرصه بشکل متداوم  جوامع بشری دگرگونیهای

گذاشت  یعنی حزب بار اول  درهمین  قاره  اروپا  جوانه زد وبه رشد طبعی خود وجود 

حزب ، واژه ای است  که میتوان گفت  که واژه کر فوق فلهذا  با درنظرداشت تذ دوام داد

د  جروبحث جهان سومی ونهاد های سیاسیی آن شده است ونباید فراموش کراز اروپا وارد

که این نهاد سیاسیی یعنی حزب دربستراجتماعی جوامع سنتی دچارکاستی های ساختاری 

درمیان سنت گرایان  ومدرنیته  پسندان   وی مکرراند یشه وسردرگمی ها وسرگردانیهای 

که این جدالها  و نزاع ها  تاکنون دوام دارد  ولی  نبا ید از  یاد برد  و آن . گردیده است 

زیاد    اینکه جدالی که به ارتباط حزب  در کشورهای مدرنیته صورت گرفته است  تا حد

عباره  به  یا    گرفته شده است کار هنگام  بحث وگفتگو  از خرد ، خرد اندیشی وتعقل  

سیی بر پایه تعقل وخرد اتکا  دیگر  در ارتباط توضیح وتفسیر حزب  اکثر دانشمندان سیا

.  روی دست گرفته اند نموده اند ودرپرتو دانش علمی  در شناخت حزب  اقدامات الزم را

اژه ای  مدرنیته کمی بجا خواهد بود تا  باالی  دو واژه ای مهم دیگر  مثل  واژه سنت وو

مکث نمایم وآنرا  بخاطر  روشن شدن  ماهیت ومفهوم حزب  وشناخت  حزب به تفصیل 

                                                                                                              : وتفسیر گیریم 



                                                                        ؟ سنت چیست:  الف

                                                               ؟ مدرنیته چیست: ب

جامعه رفتا ری است  که توسط یک گروه  یاور و سنت با ؟ سنت چیست:  الف

نماد یعنی سمبولی ایکه   منتقل میگردد،ین آن ازیک نسل به نسل دیگر  د توام با معنی نما

درگذشته ها ازاهمیت بویژه ای برخورداربودمثل روزهای رخصتی ویا روزهای یادوبود 

از حماسه ها و بویژه درکشور عزیز ما روز نوروز را میتوان از سنن   مردم افغانستان 

  نام برد ،بهر صورت فالسفه و اند یشمندان مبتکر  دو صد سال قبل از امروز  در دوران

دیگر اندیشی ها ورنسانس درتقابل با مفهوم ومضمون سنت  مفهوم مدرنیته  را در بخش 

توسعه وانکشاف مطرح نمودند ولی بهرصورت   وقابل تذ کر است که در تعریف سنت 

نیز وفاق کلی وجود ندارد ، برخی سنت را  با اند یشه های  کهنه برابر میدانند  وعده ای 

به  معنی  حفظ  وضع  موجود میدانند وبرخی دیگرسنت را با  هم  سنت  وسنتگرایی  را

ارزشهای فرهنگی برابر میدانند، درعلوم اجتماعی وبه خصوص درجامعه شناسی  سنت  

عبارت ازمجموعه ازعقاید ، باورها ،آداب ورسوم وعادات تاریخی ،فرهنگی  واجتماعی 

    شود که در جهت حفظ ونگهداشت به جامعه ای گفته می بنا بر این جامعه سنتی . میباشد 

این سنت ها تالش بخرچ میدهد وفاقد  اثار وتجلیات  نوگرایی ونوسازی یعنی شهر نشینی 

ماکس ویبر  دانشمند .یا شهرگرایی ،صنعتی شدن،تجمل گرایی وگوناگونی اجتماعی است 

زمره وجامعه شناس المانی  سنت را  ماخذ عملی میداند  که چیزی مشخص ، محدود  رو

وعادی  است وجنبه ای تقد س دارد ، ولی سنت وسنتگرایی  در فرهنگ  علوم سیاسیی  

.                                 مجموعه اندیشه ها ، عادات  ورسومی است  که دریک جامعه پذیرفته شده است 

، واژه مدرنیته  در لغت  به معنی  تجدد  « تجدد»مدرنیته  ؟ مدرنیته چیست: ب 

جدید شدن است  اما بگونه اصطالحی دردو قلمرو کار برد بیشتر دارد ، یکی در بستر  و

هنر  که در اینجا  به نسبت مطول شدن این مقاله  به توضیح وتفصیل آن پرداخته نمیشود  

ودیگری در قلمرو جامعه شناختی که بخاطرصبغه غالب فرهنگی ای که دارد  بی ارتباط 

نتوانسته است    ولی با آنهم  کسی. ت تا بروی آن کمی مکث شودبا فلسفه نیست والزم اس

در نظر داشت و قطعی تعریف نماید پس بانهای  –کامل  -که واژه مدرنیتی را همه جانبه

از نظر پس منظر  ولی  .همین دلیل  میتوان گفت  که مدرنیته تعریف ومعنی واحد ندارد 

منازاعات روشنفکری دراروپای غربی تاریخی واژه مدرن در قرن هفدهم  وارد عرصه 

« متداول »  -«مرسوم »   -« جاری« »رایج» گردید  که معنی اشکار آن چیزی معادل

این واژه باراول دراثارژان ژاک رسووبعداً در اثاردیگر نواندیشان  .درااخر ومعاصر بود

بعاً با که ط(  mode)بمالحظه رسید  واین واژه از نظر جذری وریشه شناسی از  کلمه 

                                       .منشا گرفته استدر ارتباط میباشد ( fashion)واژه 



یک پارادیم است ،  یک  جهان بینی کامل،  مجموعه  « یا بعبارتی تجدد» پس مدرنیتی 

ای از  اندیشه ها، که حول چند اصل بنیادی گردهم آمده وبه ترسیم  یک افق می پردازد  

ه از پنجره ینطور فکرکنید  که مدرنیتی یک نقاشی از جهان بما میدهد یک افقی  کشما ا

هم مشکل به نظر می آید که مدرنیتی را  بظور کل وهمه »ال حای آن  می نگریم ولی 

           .                                                                 جانبه وعاری از هرگونه شک وشبهه تعریف کرد 

بعد از پس منظر تاریخی و آشنایی کم وبیش با حزب   : تعریف حزب :  یک

یک حزب سیاسیی  گروپی از همنظران وهمفکران  :  پردازیم به تعریف حزباینک می 

وهم باورانی اندکه میخواهند بااستفاده ازراهها ووسایل قابل دسترس وکارایی  واستخراج 

شعار ها وتعین خط مشی سیاسی مطابق به شرایط عینی وذهنی دولت ونهادهای مربوطه 

بویژه  برای عملی    دولت را تحت مداقه وکنترول وتاثیربخشی  ویا  انقراض قرار دهند

نمودن این خواسته ای شان از راهها مختلف واز آن جمله   از طریق  پارلمان  ومبارزه 

درت دولتی را  به تصرف اشکال مبارزه قا کسب رای مردم  با در نظر داشت پارلمانی ب

سازمانهای سیاسیی اند  که برای همسو  –ویا بعباره دیگر  احزاب . ورند خود در  می ا 

احزاب .  کردن منافع  گروه های اجتماعی وسمت وسودادن به آنها مبارزه وتالش م کنند 

.  سیاسیی  در پی دسترسی به اهرم های قدرت سیاسی تالش خستگی نا پذیر می نمایند 

احزاب سیاسیی مولود جوامعی اند  که در ان جوامع روابط میان  اقشار جامعه  نشان از 

.  ی سیاسیی  در قلمرو های  گوناگون جامعه مورد نظر دارند پیچیده گی ها وجدایی ها

ساختارها  درچنین   حزب سیا سیی نیست  چراکه  به بیان دیگردرجوامع بسیط  نیازی به

برعرف وعادات    مبتنی    سنتی  وروابط   مشروعیت های از طریق « منافع مشترک»

روهی وبه زیان گروهی دیگر  پیاده ویا اینکه به سود گ میشودومتوازن ساخته  بر اورده 

                                                                                            .میگردد

تفاوت میان  احزاب سیاسیی وگروها  ویا نهاد های که دارای منافع  مشترک اند  مثل     

اتحادیه های صنفی  با درنظرداشت  روابط  و برخورد آنها به   چگونگی  قدرت دولتی  

ووظایف  سیاسیی  آنها  مطرح میگردند  وآن  به این معنی  که  گروهای صنفی   مانند 

اتحادیه های کار فرمایان  بعنوان نهاد ویا سازمان  نمی خواهند  اتحادیه های کارگری ویا 

مستقیماً قدرت سیاسیی را بعهده بگیرند در حالیکه هرحزب سیاسیی  برای گرفتن  قدرت 

                                                                                    .سیاسیی  مبارزه میکند 

                                                                                                                             :وظایف ومسولیت های حزبدرجامعه ودرقلمرو سیاست -دو

یک حزب سیاسیی  برای تنظیم  امور داخلی وامور بیرونی اش  نیاز به اساس نامه        

وبرنامه عمل  ودرپهلوی آن نیاز به  ایدیولوژی ، جهان بینی وتیوری  داشته  که بمنظور 

خواهد بود  که در اینجا بی مورد ن.  نیل به هدف اش  آن را مطمح  نظر ش قرار میدهد



به نکات نظر  پیشوایان احزاب .....  قبل از تعریفات جهان بینی و تیوری وایدیولوژی و 

:                                                            طراز نوین ومبتکران انقالبی نه پردازیم 

فکر استوار است  ماهیت علمی درک ماتریالیستی  مارکس وانگلس  از تاریخ  براین ت*  

که  میان  روند های  مادی  درطبیعت  وروند رشد تاریخی  جامعه  انسانی  یک رابطه 

الزم  برای  «  تحوالت  ذهنی» وظیفه  ایجاد   از نظر لینن   **. دیالیکتیک وجود دارد 

به یک انقالب واقعی بر عهده ای  مارکسیست ها  «  وضیعت انقالبی عینی»تبدیل  یک 

برای اینکه حزب بتواند  نقش انقالبی  خودرا  :  سیاسیی آنها  است به گفته ای او وحزب 

با موفقیت  ایفا کند  باید  به پیشرفته ترین تیوری علمی  در  مورد رشد  تاریخی  جامعه 

بیدون تیوری انقالبی » چنانچه اوبارها  تکرار نموده است  که . انسانی  نیز مسلح باشد  

.                                                                                           لینن.ا.نیز نمیتواند وجود داشته باشد   وجنبش انقالبی 

با درنطرداشت  قول از لینن  میتوان گفت  که یک حزب سیاسیی  باید  از نظر  فلهذا     

آنها در  ذیالً به توضیح وارتباط  بین  ساختاری دارای ایدیولوژی  وجهان بینی باشد  که

:                                                              تعلقیت به حزب سیاسیی می پردازیم 

توضیح  پایه ایدیولوژی یک حزب سیاسیی به دوعنصر  بی مورد نخواهد بود که قبل از   

                                                     :مربوط به حزب نیز نپردازیم که عبارت اند از 

که میتوان   را  این واژه   :(articulation) شمرده سخن گفتن یا مفصل بندی: یک         

احزاب را  میتوان  این چنین   است  که   جالبی بدین معنینی کرد بیان بند جنبنده نیز مع

حزب از آنها  ، ازمردم اند   یا جمعاعضا  وپیروان یک حزب  که گروه و: تعریف کرد 

ه داشته باشند  ک  اگاهی  کم در جامعه شان سیی حا میخواهد تا آنها ازسیستم دولتی وسیا

از جهان بینی علمی میتواند  میسر گردد  که اراسته به این البته این اگاهی با درک  وفهم 

                                        .  شمرد صحبت نمایند ومرتبط  مجهان بینی بتوانند در توضیح مطالب باه

با در  توسط یک حزب است  که   یعنی  فرایندی  تجمع  :«aggregation»تجمع   -دو

به اندازه کافی به   حزب بر اساس ایده  به ارمغان می آید، نظرداشت دیدگاههای مختلف 

انکه مردم  بقدر کافی   تا توسعه واشاعه این ایده  مورد نظر  در میان مردم  می پردازد 

                                                            . از جامعه وسیستم  مسلط دولتی  اگاهی حاصل  نمایند 

:                                                               حزب با ایدیولوژی و جهان بینیرابطه  - سه

بحث ایدیولوژی .استها جهان بینی  ایدیولوژی تکیه گاه: ایدیولوژی چیست -1

از جهات چندی  به علم جامعه شناسی یا به علم شناختی  مربوط میشود ، ایدیولوژی  در 

این اصطالح  «عقیده شناسی»یا « علم به عقیده »فظی اش عبارت است ازمعنی ساده ول

 اینطور  که اگر شما از وآن .همراه بوده است ( نکوهش)ذم  عن واز بدوپیدایش با نوع ط

به این ایدیولوژی یک ایدیولوژی اراسته ومعتقد است بپرسید که چرا که به یک شخصی 

رح میکند  که آن جهان او فوراً مساله دیگری را مطپبیوستی وبه آن دیگری نه پیوستی ،



جهان بینی مجموع نظریات،  ؟ جهان بینی چیست -2اینصورت پس در.بینی است 

از   اعم  پیرامون  جهان  باره  افراد است  در  مفاهیم وتصورات یک فرد یا گروهی از

 لینینیزم –مارکسیزم  .تی ، جهان بینی نیز طبقاتی است درجامعه طبقا.یا جامعهطبیعت 

،  همه جهان بینی ها است  هسته مرکزی نظرات فلسفی  اما ، تجهان بینی پرولتاریا اس

. آنها پاسخ میدهد وبهبه طبیعت وجامعه را مطرح می کند مسایل مربوط عمده ترین زیرا

عباره  ویا به.یوریک جهان بینی مارکسیستی است به بیان دیگر فلسفه مارکسیستی  پایه ت

ی  که یک  انسان  درباره لیشت وتعبیر ویا نوع تحلجهان بینی یعنی بردا -یک:   دیگر

  بینی بما خبر میدهدجهان  – دوم.هستی وجهان ودر باره انسان وجامعه وتاریخ دارد

-سوم. چه قانون برجهان وبرانسان حاکم ومسلط است چه هست ؟ چه نیست؟  ازاینکه
به گونه ای  جهان را  گروهی   چنانچه است ،  مختلفگروه ها  و جهان بینی های افراد 

بناً در صورتیکه  . تفسیر میکنند  که گروه دیگر گاهی  کامالً درتقابل آنها قرار میگیرند 

ه گاه چونکه تکی. مختلف ومتفاوت است ولوژی نیز جهان بینی ازهمدیگر متفاوت اند ایدی

جهان بینی است   ازآن عبارت کری بر آن استوار است جنبه فپایه ای  که ایدیولوژی ازو

ن ی که انسابیعنی مکتبی  که باید ها ونبایدها  را مشخص می کند  مکتزیرا ایدیولوژی 

ارایه  ونشان غرض رسیدن به آن هدف راهی  را را  به یک هدفی دعوت می کند  وب

میگویم   منوقتی  – پاسخ داده می گوید« جهان بینی»پس تمام این چرا ها را  .میدهد

                            :می گویددیولوژی یا..   این چنین است  «هستی» باش ، چون اینچنین

(.                                         ازماده سازندگی)؟چگونه باید ساخت*چگونه باید بود ؟ چگونه باید زیست ؟ *             

                               طبق چه الگوی باید بسازیم ؟     *را چگونه باید بسازیم ؟یعنی خود*             

                                   :                                                       ایدیولوژی  به این امور وسواالت  پاسخ داده میگوید 

این  *چنین خودرا بساز  این  *شو   اینچنین  *این چنین زند گی کن    *اینچنین باش   *

.                                                                             چنین جامعه خودرا ساز 

 این چنین باش  ولی فرد میگوید *: وژی میگوید مکتب ایدیولدارد  «چرا» که  همههااین 

شخص می * میگوید اینچنین زندگی کن  *    چرا باید اینچنین باشم  وآنچنان نباشم ؟

. ؟  میگوید  این چنین شو  چرا آنچنان زندگی نکنم  ؟پرسد  چرا اینچنین زندگی کنم 

.                                                        نتخاب کن اینچنین هدف را ا*این چنین خودرا بساز  *

وقتی من میگویم *    : این چراها جهان بینی پاسخ داد میگوید مبه تما

انسان * ساختمان جهان این چنین است .* این چنین است «هستی »چون ! این چنین باش 

* نی داردوسن قوانین  چنین *حقیقت وماهیت دارد   جامعه چنین* است  موجودی  چنین 

.   جهان این چنین وآن چنان است .  * روان انسان چنین هویت چنین قوانین وسننی دارد 



ایدیولوژی زاده جهان بینی است      : پس به همین دلیل واساس  است که میگویند

دریک   که  یعنی  روبنا، بمنزله   ایدیولوژی و جهان بینی  بمنزله زیربنای فکری است 

یولوژی حکم طبقه یا الیه اید دستگاه فکری واندیشه ، جهان بینی  حکم الیه ای زیرین  و

خواهیم اگر ب.بر اقتضایات آن ساخته شده است وبنا  اساس آن که برش را داردروی  ای باال

لوژی حکمت عملی که ایدیو: اینطور بگویم  مان بیان کنیم  بایددبه تعبیر علمای قدیم  خو

حکمت نظریاست نه حکمت نظری است  وجهان بینی حکمت نظری ،حکمت عملی زاده 

                                                                                 . زاده حکمت عملی 

تیوری سیستم  معرفت  تصمیمی بشر است  که این یا آن  جهت   : تیوری چیست

بخشی از جهان بینی است ،    ریواقیعت را  توضیح میدهد نه همه واقیعت را  ، لذا  تیو

                       . یک جهان بینی میتواند از تیوریهای مختلف مربوط به مسایل مختلف  مرکب باشد 

                                   ؟شمرداحزاب سیاسیی میتوان احزاب موجود درافغانستان راایا-رچها

با در نظرداشت  آنچه که در باال ازحزب واز انجمله از یک حزب سیاسی تعریف بعمل 

گروهی  بلکه   ستند اوردیم  احزاب موجود درافغانستان به هیچ وجهه  احزاب سیاسی نی

مشترک  منافع تامین  زبانی  وبخاطر،نی اند که از نظر قومی ، ایتنیکی ، سمتی  از  کسا

 ،  این احزاب از نظر علمی برپایه کدام ایدیولوژی شان  باهم دریک نهاد تجمع نموده اند

با  معاصر پذیرفته شده نه تنها که مجهز نیستند بلکه اکثریت  همچو احزابجهان بینی و

                                                                    .قرون وسطایی در زد وبند وتامین منافع شان می باشند  های یشه اند

                                       *******************                                                                                                                       

                                      با تقدیم سالم ها                                                                        


