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 مطالب فھرست

  صفحھ                      عنوان

  15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دیباچھ

  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -   تاریخ تعریف

  19  -  -  -  -  -  -  -  -  (بحث اول)فلسفھ تاریخ 

  20  -  -  -  -  -  -  -  روشنی ای در مورد فلسفھ تاریخ

  22  -  -  -  -  -  -  -  -  در مورد فلسفھ تاریخ

  25  -  -  -  -  -  -  -  ابن الرشد یا حقیقت مزدوج یا دوگانھ

  26  -  -  -  -  -  -  عبدالرحمان ابن خلدون و ادامھ تفکر ابن رشد

  27  -  -  -  -  -  -  -  یخابن خلدون و میانھ او با فلسفھ تار

  28  -  -  -  -  -  -  -  طریقھ  ھای پژوھش در مباحث تاریخ

  29  -  -  -  -  -  -  -  -  ورود بھ مبحث تاریخ علوم 

  بحث دوم

  35  -  -  -  -  -  -  دقت در وقایع تاریخی از دیگاه ساختاری علوم 

  40  -  -  -  -  -  -  - انحطاط مسلمانان از منظر رشد سیستمی

  41  -  -  -  -  -  در خالفت شرقی مھمترین خصوصیت  عصر طالیی

  44  -  -  -  --  -  ظھور مکتب ھای کالمی در عھد خالفت  عباسی (معتزلھ)

  44  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مکتب معتزلھ
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  45  -  -  -  -  -  -  -  -    مکتب اشعریھ

  52  -  -  -  -  دینی ھای ایده در آن ناگوار تأثیر تیمورو یورش و مغوالن حملھ

  52  -  -  -  -  -  -  -  اسالم عالم  دوم انحطاط ھژدھم سده آغاز

  بحث سوم

  55  -  -  -  -  -  -  مسلمانان آمیزفاجعھ انحطاط   سیاسي علل

  55  -  -  -  -  -  -  -  -  عثمانی ترکیھ  .1

  59  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ایران

  59  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ھند

  63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اندونیزی

  69  -  -  -  -  -  -  اسالم جھان آمیزفاجعھ انحطاط فكري علل

  82  -  -  -  -  -  -  -  عرفان طریقھ یا تصوف تعریف

  83  -  -  -  -  -  -  -  اسالم با تصوف مناسبات و منشاء

  85  -  -  -    آنان شمایل حسن و عملی و علمی ھای ویادگار  اصناف و صوفیان ذکر

  86  -  -  -  -  -  -  -  -  صوفیان اوصاف و آداب

  87  -  -  -  -  -  است سخت سایران برای و سھل صوفیان برای کھ دانشھایی

   نداده گواھی را آن ورسول  قرآن  کھ میدانند علمی را تصوف میشمارندو نادان گروه را صوفیان کھ پنداری رد

  88  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اند 

  89  -  -  -  -  -  -  -  -  -  گیالنی عبدالقار 

  

  83  -  -  -  -  -  -  -  -  گرایی تقدیر و جبری اندیشھ

چھاردھم یکصدو بخش  

  87  -  -  -  -  -  تاریخی پژوھشھای در نگاری تاریخ مبنای و روشھا

  بحث اول

  87  -  -  -  -  -  روشھای جمع آوری اطالعات در پژوھشھای تاریخی

  89  -  -  -  -  -  -  یابد؟ می تحقق مبنایی چھ بر نویسی تاریخ

  89  -  -  -  -  -  میگیرد بر در را عناصر تاریخ،این درعلم تحقیق روش
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  94  -  -  -  -  -  (علم جامعھ شناسی) تاریخی شناسی جامعھ در بشر رشد روش

  107  -  -  -  -  -  -  )شھر – قریھ - خانھ( انسانھا نشینی یکجا  اولین

  112  -  -  -  -  -  -  شناسان جامعھ  طرف از  جمعیت کنترول تیوری

 112  -  -  -  -  -  -  -  -  مالتوس سیاسی فلسفھ

  113  -  -  -  -  -  -  -    دیگران و ریكاردو مالتوس،

  113  -  -  -  -  -  -  -  سھ قانون با رابطھ در مالتوس دیدگاه

  113  -  -  -  -  -  -  -  -  مالتوس جمعیت نظریھ نقد

 چھاردھم یکصدو بخش

  دوم بحث

  شناسی جمعیت

  116  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شناسی جمعیت

  117  -  -  -  -  -  -  کجاست؟ جامعھ  واقع در یا چیست؟ جامعھ

  117  -  -  -  -  -  -  -  -  -  چیست؟ متعارف فھم

  118  -  -  -  -  -  -  -  کمونستی درجامعھ بیکاری تعریف

 118  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شناسی جامعھ ماھیت

  119  -  -  -  -  -  -   جامعھ در مازاد کار نیروی یا بیکاری ھای علت

  120  -  -  -  -  -  -  )جامعھ در تغییرات( جامعھ گونی دگر عوامل

 120  -  )خواستھا و ھا  ایده مشکل(میکنند؟  را اینکار مردم چرا و شوند می تغییرات این موجب ھای  چیز چھ

  121  -  -  -  -  -  -   آید؟ می بوجود اجتماعی  رفتار در اختالفات چگونھ

  121  -  -  -  -  -  -  -  -  -  وجامعھ قانون

  122  -  -  -  -  -  -  -  قضاوت جامعھ شناسی در باره قاضی ھا

  123  -  -  -  -  -  -  -        خاصتگاه  ھای جامعھ شناسی

  123  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مدرنیتھ

  124  -  -  -  -  -  -  بنیان جامعھ شناسی را چھ  کسانی گذاشتند

  125  -  -  -  -  -  -  -  جامع شناسی اثباتی (پوزیتویست)

  127  -  -  -  -  -  -  -  -  -    نظریھ دورکھایم
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  129  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کارل مارکس

  130  -  -  -  -  -  -  -  -  سرمایھ داری : نظام جھانی  

  131  -  -  -  -  -  -  -  -  -  روابط طبقاتی

  131  -  -  -  -  -  -  تعریف انواع جامعھ از نگاه کارل مارکس

  132  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ سنتی 

  133  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ مصرفی

  133  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ تفریحات–جامعھ وفور 

 134  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ شھری

 124  -  -  -  -  -  -  -  یا انبوهجوامع متراکم و مزدحم 

  124  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ فنی

  136  -  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ شناسی ماکس وبر

  138  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فھم اجتماعی

  139  -  -  -  -  -  -  -  -  -  عقالنی شدن

  129  -  -  -  -  -  -  -  -  شبھ کمونیزم و دیوان ساالری

  141  -  -  -  -  -  -  -  -  تونیس و طبقھ بندی اجتماعی

  142  -  -  -  -  -  -  -  -  تغییرات در جامعھ شناسی

  143  -  -  -  -  -  تغییرات در جامعھ آمریکا بر مبنای  جامعھ شناسی اروپایی

  144  -  -  -  -  -  -  -  -     انقالب تکتولوژیکی

 بخش یکصدو چھاردھم بحث سوم

  جامعھ شناسی امریکایی

 146  -  -  -  -  -  -  -  پیشگامان جامعھ شناسی امریکایی

  147  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شیکا گومکتب 

 147  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فرھنگ و معانی

  148  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مطالعات بشری

  148  -  -  -  -  -  -  -  -  -   خود اجتماعی

 149  -  -  -  -  -  -  -  -  توجُھ بھ شخصیت افراد
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  149  -  -  -  -  -  -  -  -  طبیعت در برابر تربیت

  150  -  -  -  -  -  -  -  جامعھ پذیری چگونھ  عملی  می شود

 150  -  -  -  -  -  -  -  -  پاولوف و باز تاب شرطی

  152  -  -  -  -  -  -  -  -  نظریھ فروید در باب تربیت

  155  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تالکوت پارسونز

  155  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توماس ھابز

 156  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فلسفھ  توماس ھابر

  158  -  -  -  -  -  -  -  -  تعادل در جامعھ شناسی

  160  -  -  -  -  -  -  -  -  برابری ھم کارکرد دارد؟ آیا نا

  160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  نظریھ تضاد

 بخش یکصد. پانزدھم

  جنبش کار گری در یکصد سال گذشتھ

 آغاز فصل روشنگری یا رنسانس-بحث اول

  163  -  -  -  (عصر روشن اندیشی یا رنسانس) اروپا در شروع دگر گونی  ھا ی بزرگ

  163  -  -  -  -  -  -  -  -  خانواده  ھای شاھی اروپا

  163  -  -  -  -  -  -  -  -  -  در انگستان

  163  -  -  -  -  -  -  -  انقالب پورتیانری یا انقالب پاک دینان

  164  -  -  -  -  -  -  -  -  نوسازی و انقالب شکوھمند

  164  -  -  -  -  -  فرانسھ در طوفان نوح یا طوفان نوح در فرانسھ  فرانسھ

  164  -  -  -  -  -  -  -   مستعمر ھا و حکومت  ھای استعماری

 بخش یکصدو پانزدھم

  تصویر نوین جھان ازقرون وسطی تاعصر روشن گری در اروپا

  بحث دوم

  168  -  )تذکری در مورد بحران انسان غربی در صبح رونسانس( دانش مندان مخترعین و ھنر مندان

  171  -  -  -  -  -  -  -  ایلومیناتی یا محفل  روشن ضمیران

  171  -  -  -  -  -  -  -  -  تاریخچھ ایجادایلومیناتی یا 
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  175  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دانتھ  آلیگیری

  178  -  -  -  -  -  -  -  -  -  یوھانس گوتنبرگ

  179  -  -  -  -  -  -  -  -  -  لیونارد دوداونچی

  182  -  -  -  -  -  -  -  -  کوپر نیک وانقالب فکری

  183  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جوردانو برونو

  185  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تیکو براھھ

  185  -  -  -  -  -  -  -  -  -  یوھانس کپلر

  187  -  -  -  -  -  -  -  -  )انقالب فکری گالیلھ(گالیلھ

 188  -  -  -  -  -  -  -  -  - متن توبھ نامھ  گالیھ

  189  -  -  -  -  -  -  -  -    اسحاق (ایزاک) نیوتن

 190  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کشف استعداد 

  191  -  -  -  -  -  -  -  -  -  داستان سیب نیوتن

  191  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کشفیات نیوتن

 193  -  -  -  -  -  -  -  دوران میان سالی و بیماری نیوتن

 193  -  -  -  -  -  -  -  -  نیوتن از نگاه خودش

 186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  وداع با دنیا

  195  -  -  -  -  -  -  نظریات الپالس و الگرانژ در مورد نیوتن

  195  -  -  -  -  -  -  -  -  انقالب فکری دکارت

  195  -  -  -  -  -  -  -  -  زندگی و تألیفات رنھ دکارت

  199  -  -  -  -  -  -  -  -  رنھ دکارت مؤسس فلسفھ جدید

  205  -  -  -  -  -  -  -  -  سپینوزا شرح زندگی

  206  -  -  -  -  -  -  -  -  اسپونوزا آرا و عقاید

  206  -  -  -  -  -  -  -  -  -   فلسفھ اسپینوزا

  212  -  -  -  -  -  -  -  -  گدفرید   ویلھلم الیب نیتس

  218  -  -  -  -  -  -  -  الیب نیتس و مونادولوژی اصالت روح 

  220  -  -  -  -  -  -  -    انواع گزاره ھا در تفکر الیب نیتس
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 222  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شارل دومونتسکیو

  214  -  -  -  -  -  -  -  -  رویداد ھای زندگی مونتسکیو

  227  -  -  -  -  -  -  -  -  اقسام  حکومت  ھا در جھان  

  228  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فساد این حکومت ھا

  229  -  -  -  -  -  -  -  -  ری آروئھما-ولتر   فرانسوا

  230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  زندان و تبعید

  234  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بازگشت بھ وطن

  235  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غائلۀ ژان كاالس

  235  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تاریخ نگاری

 بخش یکصدو پانزده

  دانشمندان از قرون وسطی تاعصر روشن اندیشی یا نوزایش

  بحث سوم

  240  -  -  -  -  -  -  -  روشن اندیشی یا نوزایشعصر 

  240  -  -  -  -  -  -  دانشمندان عصر روشن اندیشی یا (عصرنوزایش)

  241  -  -  -  -  -  -  -  -  کارل ماکسیمیلیان امیل وبر

  242  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مارک بلوخ

  244  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کارل پوالنی

  247  -  -  -  -  -  -  آموزه ھای کارل پوالنی و آنتونیو گرامش

 انزدھم دولت ھای سرکششیکصدو 

  امریکا در رأس ھرم گسترش جنگ 

  اولبحث 

  250  -  -  -  -  )امریکا یازدھم سپتامبرومسألھ بن الدن( حکومت زور در امور جھان

  251  -  -  -  -  -  -  ؟اسامھ بن الدن مشوق و محرک طالبان کی بود

  268  -  -  -  -  -  -  -  از مجلس سوگواری تا جنگ مقدس

  269  -  -  -  -  -  -  رئیس جمھوربوش بمناسبت یازده سپتامبرفرمان 

  270  -  -  -  -  -  -  بر گزاریی آیین بي سابقھ  در كلیساي جامع فدرال



9 
 

  275  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اختیارات فوق العاده

 انزدھمشبخش یکصد و 

  افغانستان پس از یازده سپتمبر

  شروع جنگ در افغانستان

  مدوبحث   

 291  -  -  -  -  -  -  شروع جنگ در افغانستانتوضیحات در باره  

  293  -  -  -  -  -  -  مصیبت ھای جھانی جنگ امریکا در افغانستان

  296  -  -  -  -  -  -  -  -  دو قدرت بزرگ در امریکا

 298  -  -  -  -  -  -     پیش منظرقبل از یازده سپتمبر در افغانستان

  299  -  -  -  -  -  افغانستان  پایھ مشروعیت قوانین بین المللی و روابط حقوقی

  300  -  -  -  -  -  -  -  متن اعالمیھ  جھانی  حقوق بشر

  301  -  -  -  -  -  -  -  آیا دولت امریکا دولت  مشروعی است؟

 301  -  -  -  -  -  -  ارتش اشغالکر یا نیروی حملھ  ور امریکا

 303 - - - - - -  1980 در دھھ کایامر یمداخالت نظام نھیشیپ

  304 - - - - - - - امریکا و متحدانش در افغانستان

  زدھمانشیکصدو بخش 

  ماھیت جنگھای امریکا در جھان

  بحث سوم

  310  -  -  -  -  -  -  -  )1975-1955( جنگ امریکا در ویتنام

  313  -  -  -  -  -  مداخلھ ایاالت متحده در ویتنام و امریکای مرکزی (التین)

  315  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اعظم ناحیت

  317  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کمونستھا یا کمونیزم

  انزدھمشبخش یکصدو 

  تحوالت پس از یازده سپتمبریا ھجوم قوای امریکائی در افغانسستان

  بحث چھارم

 321  -  -  -  -  -  -  در افغانستان ھیدولت  تحت الحما کی جادیا ا
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  324  -  -  -  -  -  -  افغانستان در  الحمایھ تحت  دولت یک یجاد

  326  -  -  -  -  -  -  -  افغانستان یحلقو شاھراه ای یجاده حلقو

  327  -  -  -  -  -  -  پیشینھ تاریخی جاده  ھای  حلقوی افغانستان

  327  -  -  -  -  -  -  -  شاھراه  ھای شمال و پیشینھ تاریخی

  329  -  -  -  -  -  -  -  -   راه آھن در افغانستان

  انزدھمبخش یکصد و ش

  مبحث پنجم

  تجاوز شوری در رابطھ بھ  تھاجم قشون سرخ در افغانستان و

  واکنش دولت امریکا  

  335  -  -  -  -  -  واکنش دولت ایاالت متحده در رابطھ بھ تھاجم شورویھا

  336  -  -  -  -  -  -  -  ھجوم عساکر شوروی بھ افغانستان

  بخش یکصدو شانزده

  بحث اول

  افغانستان درنظم نوین جھانی و امپراطوری سرمایھ 

  342  -  -  -  -  -  -  -  -  -  نقش پیش کسوتان

  345  -  -  -  -  امریکا  در کشور ھای جنوب یا جھان سومیدراز مدت اھداف 

  347  -  -  -  -  -  -  -  -  -  انبوه زدایی جامعھ

  351  -  -  -  -  -  -  -  انفجار درونی نظام تصمیم گیری

  358  -  -  -  -  -  -  -   دست برد بھ اراده و امنیت مملکت

  360  -  -  -  -  -  -  -  سیر وشتاب در چالش  ھای  بین  المللی

  363  -  -  -  -  -  -  انیھج ایھ وردبرخھ مسأل نیروا راتأثیت

  366  -  -  -  -  -  -  -  -  -  آرامگاه سیاسی

  بخش یکصدو شانزدھم

  بحث دوم

  سرنوشت  ملتھای مظلوم  در برابر دست اندازی نظامھای جھان

  374  -  -  -  -  -  -  جھان شمولی سرمایھ  در نظم نوین جھانی
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  376  -  -  -  از تاریخ گذشتھ جھان در یکصد سال خسارات ھولناک  بازی سیاست و سرمایھ

  385  -  -  -  -  -  -  -    درون کاوی کتاب دگر گونی بزرگ

  386  -  -  -  -  -  -  -  تفکر امریکائی در مورد انباشت ثروت

  390  -  -  -  -  -  -  منطق تاریخ در پیروزی نظام جھانی سرمایھ

ً بستر مناسب برای رشد جھانی شدن    391  -  -  -  -  ایجاد تبغیض نژادی  ظاھرا

  393  -  -  -  -  -  -  روند انکشاف سرمایھ داری از شروع سده  نزدھم

  394  -  -  -  -  -  -  -  -  یھسرما دیجد یامپراتور

  394  -  -  -  -  -  یمل یدولتھا یشدن و فروپاش یبحرانھا؛ جھان عصر

  395  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سرآغاز

  398  -  -  -  -  -  -  -  ،یو فرھنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد

  399  -  -  -  -  -  -  -  -  یالملل نیب طیبھ شرا ینگاھ

  402  -  -  -  -  -  -  -  -  و سطوح بحران لیدال

  406  -  -  -  -  -  -  -  یجامعھ شناس زیبر آنال یا مقدمھ

  408  -  -  -  -  -  -  -  -  چیست؟  یقوم وقوم گرائ

  410  -  -  -  -  -  -  -  ست؟یدر چ فھیو طا لھیفرق قوم با قب

  411  -  -  -  -  -  جھان نقاط بعضی در متحده ایاالت ھای  دست درازی

  دھمبخش یکصدو ھفدھ

 بحث سوم

  هتمرکز  تدریجی اقتصاد  نا متمرکز و پاشید - بھم ریختگیھای اجتماعی در جھان

  418  -  -  -  -  -  -  -  -  اقتصاد نا متمرکز و پیچیده

  418  -  -  -  -  -  -  -  را کشایی بانکھا در نظامھای اقتصادی

  419  -  -  -  -  -  دومی زمینھ  ھای استعمار جویی درکشور  ھای موج

  421  -  -  -  اقتران موج دوم با دیوان ساالری قدرتمند ترین تشکیالت اداری در جھان

  425  -  -  -  -  -  -     مشکالت موجود جھان را بکجا می برد؟

  428  -  -  -  -  -  -  -  سرشماری ملی نفوس در افغانستان

  429  -  -  -  -  -  -  -  سابقھ شمارش نفوس در افغانستان
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  433  -  -  -  -  -  -  -  است یافتھ تشکیل اقوام این زا افغانستان

  434  -  -  -  -  -  -  افغانستان در روستایی و شھری  جمعیت میزان

  : آن از گیری امار و جمعیت رشد مورد در افغانستان مرکزی  احصایھ دفتر اطالعات

  437  -  -  -  -  -  -  -  افغانستان در مسکن و نفوس شماری سر

  442  -  -  -  -  -  -  -  -  -  روشھای ھم زبانی

  445  -  -  -  -  -  -  ویژگیھای مطالعات جامعھ شناسی تاریخی

  446  -  -  -  -  -  -  -  مطالعات مارک بلوخ و مکتب انال

  446  -  -  -  -  -  -  -  کارل پوالنی و  دگر گونی بزرگ

  448  -  -  -  -  -  -  -  -  پیکر  بندیھا در تاریخ

  449  -  -  -  -  ) بندکس رینھارد( شناسی جامعھ در تاریخی وتفّرد نظری تعمیم

  450  -  -  -  -  -  مسیر  ھای مقتدر جامعھ شناسی تاریخی (پری اندر سون)

  451  -  -  -  -  -  -  درک و فھم فر آیند تاریخ (ای. پی. تامپسون)

  452  -  -  -  -  -  -  درک و فھم فر آیند تاریخ (ای. پی. تامپسون)

  452  -  -  -  -  -  اکتشاف واقعیت ھا یا جامعھ شناسی تاریخی برینگتون مور 

  دھمھف یکصدو بخش

  ششم بحث 

  اجتماعی شناسی آسیب

  456  -  -  -  -  -  -  -  -  افغانستانآسیب شناسی 

  457  -  -  -  -  -  جاذبھ  ھای آسیب شناختی    افغانستان در سدۀ گذشتھ

  457  -  -  -  -  -  -  حکومت ظاھر شاه و وضعیت مردم افغانستان

  462  -  -  -  -  -  -  -  آسیب شناسی مناطق شرقی و جنوبی

  463  -  -  -  -  -  -  آسیب شناسی افغانستان در مسیر سده بیستم

  محمدنادر شاه و شروع صدارت سردار محمد  ھاشم خان آسیب شناسی  دوره 

  465  -  -  -  -  -  -  -  در ابتدای سلطنت  محمد ظاھر شاه 

  465  -  -  -  -  -  -  -  آسیب ھای فرھنگی حکومت نادرشاه

  469  -  -  -  -  -  -  ترور  شخصیت  ھای سیاسی توسط نادر شاه
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  464  -  -  -  -  -  -  آسیب پذیری مردم پروان از حکومت نادرشاه 

  475  -  -  -  -  -  -  -  دولت نادر شاه و مردم  والیات شمال

  483  -  -  -  -  -  -  بھ قاعده آوردن آسیب  ھای اجتماعی در حکومت

  478  -  -  -  -  -  جلو گیری از آسیب سوء مدیریتی در دوران  بھرام گور 

  490  -  -  -  ی نشستن پادشاھان و سیرت  نیکو ورزیدن  پادشاھان داد گربھ داد خواھ

  دھمبخش یکصد و ھژ

  بحث اول

  ریشھھ ھای تمدن  در تاریخ

  500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تمدن چیست؟

  500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سیر تاریخی تمدن  

  501  -  -  -  -  -  بین  لغت تمدن و خود تمدن چھ  رابطھ ی وجود دارد؟ 

  503  -  -  -  -  -  -  -  -  معنوی فرھنگ با تمدنوجھ 

  507  -  -  -  -  -  -  -  در دو جامعھ تمدن بوجود نیامده 

  506  -  -  -  -  -  -  -  -  تمدن معلول چھار عامل است

  510  -  -  -  -  -  -  -  -    واما خیر و شر چیست ؟

  511  -  -  -  -  -  -  -  -  اشکال و قواعده تاریخ

  519  -  -  -  -  -  -  -  تاریخ کاری پنھان و گریزی حقیقت
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  دیباچه

  

 هيچ كس ادعا نميتوان كرد كه من كتابی نوشته ام 
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كه درآن از آثار  حتقيق و نتايج  فكری  ديگران مايه نگذاشته ام.وانگهی اگر كسی بگويد  كه متام  

ه فرانسوی  دفيلسوف  آزا چنانچهانتقادات و ايرادات از آن خودم است سخت در تعارض ميباشد،

 »ا از كتاهبا  به وجود می آيده كتاب«) گفته است : 1778ولرت (فت،

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  تعریف تاریخ  بجاي مقدمه   در این   جلد

و  تاریخ  اطالعی بر گذشته ها نیست ، تاریخ  جمموعه ی حوادثی که پیش از این روی داده ، نیست، تاریخ مطالعه ی فرهنگهای مستقل
 در یک عصر خاص نیست.تاریخ حتی  اطالع بر معین نژاد های مشخصو  ، متدن های مستقل و جامعه های مستقلجامعه های مستقل

تاریخ ادبیات یا شعریا هنری که نوسنده،شاعریا هنر ،ودوراهنای خمتلف نیست، تاریخ  تغییرات و حتوالت خمتلف این واقعیتها در طول زمان
و   جهتاهنای خویش بدان شکل ،وده،و آرممندی بنام مورخ با انتخاب عناصر موجوددرگذشته خلق میکند و خود طبق ذوق و عقی

معنی خاص می خبشد، نیست، تاریخ آیینه عربت  نیست.تاریخ گفتگواز آنچه بوده است و دیگر نیست، نیست، تاریخ  گذشته 
ه یک تاریخ عمر نوع انسان است.چنان ک ، که بسوی آینده در جریان است تاریخ حرکتی استکه زمان حال را پدید آورده است.  ی است

" و "شخصیت یافته" است  نوع انسان نیز  در مسیر عمر طی ساهلای زندگیش از تولد تاحال"شکل گرفته فرد انسان واقعیتی است  که
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است بشکل کنونی رسیده است.بنا بر این مبالغه آمیز خنواهد بوداگر به  در  مسیر عمرش  یعنی "تاریخ" ، که در طی آن زندگی کرده
  اریخ "،"ماهیت"  میگیرد." تبگوییم : انسان "وجودی " است که در] 1[اگزیستانسیالیزم ن زبا

که بر روی دوپایش راه  سرگذشت "انسان گشنت" این حیوانی و از این رو تاریخ بنا بر این تاریخ آفریننده ی"چگونگی" انسان است
عظیمی را به عهده دارد، به این دقت اجنام داده است و  و این سرگذشت که چنین رسالت دقیق صاحب گفتار و کالم استو میرود

وفاقد علیت  و وحدت عینی وحقیقت علمی باشد.مهچنان که عمر فرد بر اساس قوانین کلی  و تصادفی و بی جهت منیتواندبر عبث وبیهوده
پیاپی میرسند و از  ومشخص منطقی و علمیواصول عام و قابل جتزیه وحتلیل  پیش بینی در جریان است  و مراحل خمتلفش طبق موازین دقیق 

  شعب میشوند.  یکدیگر م

عمر یک جامعه یا نوع بشر واقعیت پیوسته ایست که در طی زمان حرکت دارد و حتول می یابدواز قوانین معین وقواعد ثابت مشخصی پیروی  
وچون انسان هم  اکنون ونیز   یخ، "علم شدن انسان" استمیکند وکشف این قوانین و قواعد علم تاریخ را پدید می آوردو بنا بر این علم تار

ال "شدن" است بنا بر این، تاریخ شناخت گذشته ی انسان نیست ، شناخت چگونگی شدن انسان وعلل  وعوامل یشه درحمه
برسی و مطالعه اقوام وقوانین تغییروحتول و رشد وتکامل و بیماری و سالمت و ضعف و قدرت انسان و جامعه ی انسانی است.بنا بر این 

وجوامع و حوادث گذشته، خود تاریخ نیست، بلکه منونه  های جزئی وعینی اند که مورخ از این طریق میکوشد  تا قوانین علمی تاریخ را 
وتقدیر تاریخی   انسان کشف کند ، قوانین علمی ایکه هم انسان را می شناساندو جامعه انسانی راو کیفیت و تکوین آنرا و هم حال و آینده ی نوع

که تاریخ به او آموخته  است  که قوانین حرکت و حتول و تکوین جامعه  ومتدن و نوع انسان کداماند و معلول  –و خبصوص به انسان آگاه  رااو 
  چه  علتی.

                                                             
مکتبی است فلسفی کھ پس از جنگ جھانی اول در آلمان رواج یافت و سپس بھ فرانسھ و ایتالیا و دیگر نقاط جھان رسید و در محافل ادبی و  1 

یسندگان نو .بطور کلی می توان آنرا اعتراضی علیھ کوششھایی کھ افراد بشر ناگزیر در چنگ آنھا گرفتارند دانست  .مطبوعات نیز تاثیر کرد 
گویند آدمی در میان امور پوچ و بیھوده بسر می برد و  .اگزیستانسیالیست ببرسی وجود می پردازند زیرا وجود بھ نظر ایشان پیشرو ماھیت است 

بدون بستگی بھ جایی با خود و محیطش می تواند خویشتن خویش  .آرامش و ھدفی ندارد و تالش پیوستھ اش برای ھیچ است  .بھیچ دل بستھ است 
  . (فرھنگ واژگان فارسی)سارتر نویسنده و فیلسوف معاصر از پیشروان و مبلغان این مکتب است  .را بسازد 
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و عوامل حتول و رشد واحنطاط  ی بشری  این توانایی و شناخت را میدهد که با چه تکنیکی  میتواند اراده ی خودرا بر جرب علمی حاکم بر جامعه
زد و ارتقاء ورکود  وانقالب آن آگاهانه  حتمیل کند و با پی بردن به "تقدیر تاریخی" جامعه ی خویش  "تقدیر آزادی " خود را جانشین آن سا

ی آنکه مثل میشود و جبا و طبیعت شناسی با کشف قوانین حیات و حرکت بر آهنا مسلط و چنانکه در گیاه شناسی وجانور شناشی
میکشد، با شناخت تاریخ ، جرب تاریخ را مهار میکندو با  خود مهیشه مقهور و جمبور طبیعت باشد، جرب طبیعت را در اختیار و استخدام

کشف چگونگی شدن خویش،"شدن خویش" را به دخلواه خویش در قبضه ی قدرت خویش می گیرد و بدین  گونه  انسان نه تنها 
گار خویش میگرددو دآفری عت  و تاریخ،و این موجود خملوق آفریده ی دست های طبی خبود سازی میرسد بلکه به "خود شناسی"

طبیعت و تاریخ خویش میگردد و اینجاست که سخن مذهب که انسان جانشین خداو خویشاوند ومهانند خدا است  و خداوندگار
ی میکند وآرزوی افسانه یونانیان که مهواره با خدایان شان سخن نیچه که انسان خدا شده  است.و سخن هگل که خدا در انسان جتل

از برقابت میکردند وباالخره پایان رنج جاویدان انسان، این نیمه خدایی که زندانی نیرو های قاهر طبیعت است ، حتقق می یابد  وانسان خبدا 
اجتماع و مذهب ن گذشته و علم جامعه از جرب میگردد و هبشت گمشده اش را باز مییابد. انگاه که علم  طبیعت  او را از زندا

   ]2[ی سازد. بر جهان بینی، بینایی، و عشق)از زندان خویشنت رهام نی(خود آگاهی شگفت مبت

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .78-76، تھران ، مرکزدفتر تدوین و تنظیم  مجموعھ آثار جلد:اول،صص1359دیماه  شریعتی داکتر علی، تاریخ تمدن ،سال و تاریخ انتشار،  2 
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  فلسفه تاریخ
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  بحث اول

  میخواندما مهواره در خود ندای مبهمی می شنویم که ما را بسوی این خنستین عشق به حکمت  

  ویل دورانت 

  حقیقت ما را  توانگر میکند  ولی ما را آزاد بار می آورد 

  بیکن

  

  روشنی اي در مورد  فلسفه تاریخ .113-1

  :در مورد فلسفه

رتاض کنند که فلسفه مهچون شطرنج بی فایده  و مانند جهالت تاریک ومثل خوشی بی  از خوانندگان سخت گیر  ممکن است اع بعضی
فیلسوفانی هستند که  دبدون تر دی» هیچ چیز پوچ  و بی معنی نیست که در کتاب فالسفه پیدا نشود.:«.سیسرون گفته است مثر است 

مهه ی اقسام حکمت را دارا میباشندجبز عقل سلیم،وبسا پرواز های فلسفی که نتیجه رقت و انبساط هوای جماور بوده است.در این سفر 
دریا «یریم که جز در بنادر روشن  وپر نور قدم نگذاریم؛ از آهبای تیره و گل آلود ماوراء الطبیعه و که در پیش داریم  بایدتصمیم بگ

نظر میرسد که علم دائمًا در پیشرفت است و .آیا فلسفه حقیقتًا  بی فایده است ؟ببر حذر باشیماهلیات ، مباحثات » های پر سروصدای 
ن عبارت  ک داردو آهت است که فلسفه  وظیفه ی سنگین و خطرنارا از دست میدهد .ولی این بدان ج حاالنکه فلسفه  قلمرو خود

یر و شر ، جرب و اختیار ، حیات و موت ؛ وم باز نشده است : مانند مسایل  خاست از حل مسائلی که هنوز ابواب آن بر روی روش های عل



21 
 

دصحیح در دسرتس میگذارد    علم بوجود می آید . هر علمی مانند فلسفه آغاز مهینکه یک  میدان حبث وبرسی معلومات دقیق با قواع
 یمیشود و مانند فن پایان می پذیرد؛ با فرضیه  ها بیرون می آید وبا عمل جریان پیدا میکند.فلسفه تعبیر فرضی جمهول است و یا تعبیر فرض

؛ فلسفه خنستین شگافی است که در حصار حقیقت رخ  است  اموری است که بدرستی  و چنان که باید هنوز بدرستی  معلوم نشده
میدهد .علم سرزمین  تسخیر شده ای است که در ماورای آن مناطق آرامی وجود دارد  و در آن علم  وهنر  جهان ناقص و شگفت 

پیروزی خود را به دخرتان خود  انگیز  ما را بنا میکنند .فلسفه ساکن و متحیر بنظر میرسد؛ ولی این امر از آن جهت است  که وی مثرات
ار کرده است؛وی راه خود رابسوی جمهوالت  وسرزمین  های کشف نشده ادامه میدهد  و دراین کار  اشتهای ملکوتی سیری نا دیعنی علوم  وا

  پذیر دارد.

ئ  الطبیعه . منطق مطالعه بطور صریح و مشخص ، از فلسفه  پنج قسم حبث مفهوم میشود:منطق،علم اجلمال ، اخالق ،سیاست، علم ماوا
در روش مطلوب غایی اندیشه و حبث  است . مهچنان علم اجلمال  مطالعه  ی شکل ائدآل زیبائی و فلسفه و هنر  است .اخالق نیز مطالعه در 

آل  اجتماع در تشکیالت ائد راط  علم اعلی است . سیاست حبث رفتار کمال مطلوب است و علم خیر وشر  و علم حکمت  عملی و بقول سق
سفه سیاسی عبارت اند از حکومت مطلقه، حکومت اشراف، حکومت عامه ، سوسیالیزم، و انارشیزم و طرفداران است و بازیگران  فل

(که به مشکالت  زیادی برخورد  میکند زیرا مانند سایر اقسام فلسفه کوشش در راه تنظیم   حقوق زنان (فمنیزم)وبالخره علم ماوراء  الطبیعه
روانشناسی عی ماده(علم الوجود)و (کلمه ی اشیاء است  یعنی طبیعت واق در پرتو ائدآل منی باشد )حبث در حقیقت باز پسین یاتواقع

  ).epistemology(حبث در باره  معرفت انسانی  و معرفت متافیزیک) ونسبت روح و ماده در ادراک

یا پیشوایان فلسفه میگذریم و صرف به سخن  لیوناردوداونچی و امرسون اکتفا میکنیم اگرچه اشعه تابناک آهنا  (ازحبث در مورد ائمه 
ما را هبره   معرفت لذت یعنی درک  و راه ما هم طوالنی).لئونارد دووینچی از عالی ترین چرا که حبثی است  طویل در حین تذکر برما می تابد،

می پردازیم و امر سون می پرسد:آیا از راز عامل حقیقی خرب دار هستید؟پرسیده است . در هر » او « کتاب به مند میسازد که پسانرت در منت
ما این اندرز را در « انسانی چیزی  هست که میتوان آنرا یاد گرفت  و ما در این قسمت شاگردی او را میکنیم.امرسون میگوید : 
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هنگامیکه نابغه ی با ما حرف میزند، .او میگوید: غرور خود را جریحه دار منیکنیممتفکران  بزرگ تاریخ بکار می بندیم  و حس 
نرا نداشتیم.در حقیقت مردان بزرگ جتسم بیان آ رئت و تواناییباره احساس میکنیم که در آن وقت جخاطرات مبهمی از ایام جوانی خود را دو 

گلی را که در روح  ی ای دریافت سخنان آنان آماده داریم و ریشه هنگامیکه با ما سخن  میگویند که ما گوش  و روان خود را بر
واهیم توانست معانی صریح و دقیق آهناشگفته است ، در دل خود بشگوفانیم . جتربیاتی که آهنا کرده اند ما نیز کرده بتوانیم  ولی  ما خن

ما  طنین انداز است نبوده ایم .زیرا نوابغ این آهنگ ها و  نرا دریابیم. زیرا ما مستعد دریافت آهنگهای  گیرای حقیقت که در دور و برآ
فلسفه مرحله ی عالی موسیقی است .زیرا فالسفه بزرگ ما نند سقراط و «.زیرا فیساغورس گفته است: موسیقی فلک را می شنوند

بلکه به خود فلسفه متوجه باش ، سعی کن تا آنرا به  ه آیا فالسفه بد یا خوب بوده اند،خرد مند باش  و نگاه مکن ک«گزینفون گفته اند:
می پندارم ، آنرا » من«تعمیق وصداقت برسی کنی ، اگر ان بد است سعی کن تا مردم را از آن بر گردانی ؛ ولی اگر چنان است که 

  ]3[»دنبال کن و بکار ببند و با شهامت ولیر باش.

  در مورد  فلسفه تاریخ  

است و از کدام  عناصر حیات  حبث میکند نویسندگان و تاریخ  نگاران  وقتًا علمی چه  ن و  اینکه تاریخری آدر مورد  تاریخ و روشنگ
فوقتًا به  آن  توجه داشته اند.اکثر حمققان  در دوره  های گذشته و نو ، ساهلای متمادی ای از زندگی علمی خود را صرف در پژوهش 

 اين به مستقل اىگونه به ا اثر تاریخی خویش  را بدون اینکه كهصد  ه پژوهشگران،تاریخی و نوشنت رویداد  های تاریخی کرده اند و این  
به کار  باشند ،پرداخته»است هايى وروش اصول برچهی هامبتنآن نويسى تاريخ«ويااينكه »نويسندمى تاريخ چگونه«كه ای اساسى سؤال

 ینويستاريخ ياشيوه حتقيق روش چک  خمتصرنیزدرشرحی شان حتی یک رساله کودر  زمینه  های تاریخ  نویس  شان ادامه داده اند،بدون اینکه
  ند.شابذاشته  گنی شان باق

                                                             
  .12تا 8،صص1345ویل دورانت ،تاریخ فلسفھ ،ترجمھ عباس زریاب خوئی ، انتشارات دانش ، خیابان سعدی ، تھران ،چاپ دوم   3 
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 يكی ازمورخین برجسته این دوره گذشته،میتوانیم ولی از میان صد  ها  تاریخ  نویس دوره های  اسالمی و مورخان مسلمان درسده های
پر حجمش (تاریخ العرب)که در این اثر از آن زیاد استفاده گردیده ،  .او پیش  از پرداخنت به تاریخ» ابن خلدون«استثناكرد.  قاعده راازاين

  که از شهرت  گسرتده ای در جهان برخوردار است . كرد مهت اى به نوشنت ،مقدمه

  و روش تالیف تاریخ مشرد. این کتاب را  میتوان اثری در فلسفه تاریخ و جامعه شناسی

تا زمان متمادی تاریخ خوارترین  نوع دانش بشمار  از شگفتی  های سرنوشت اینکه: « او در مقدمه کتاب فلسفه تاریخ خود  مینگارد
ر تری ر فلسفه بمیرفت و این در حالی بود که فلسفه (که جزو تاریخ است)بلند پایه ترین  رشته دانش حمسوب می شد ،واکنون تاریخ  نه تنها ب

  ]4[»خط بطالن  میکشد. دارد، بلکه بر فلسفه،

واقب و اثرات طغیان اندیشه نوین  غرب بر ضد فلسفه کالسیک در هیچ رشته میگوید:عR.G.Coilingwoodآر.جی کالینگورد 
از «آهنا را به افراطی ترین صورت آن میتوان به این ترتیب خالصه کرد:و نقادان متأخر  نه نبوده است . دعوی بین قدما ای به اندازه تاریخ ،پر دام

اه نقادان متأخر، )؛ حاالنکه از دیدگ6)ص،1945قدیم:دانش تاریخی حمال است (کتاب مفهوم تاریخ ،چاپ اکسفورد(نظر دانشمندان 
.از نظر و در راه تطور خود مسیر های پر پیچ و خم تاریخی را  طی منوده  است ا ند حتول و تطور علوم، مهه  تاریخیسیر ردمهه ی دانشها، 

برای ، ح  رویداد  های تاریخی که هم بعنوان سرمشق برای مردان عمل ، سود مند است  و هم بعنوان مطلبقدماء تاریخ  یعنی توصیف و تشری
نتایج توضیحی و ضروری است که مدعی اعتبار   »علم اثبات«یا  »فلسفه«جنائیکه غرض از سود مند و مؤثر اند.از آ علوم عملی ونظری

وار ترین علوم است زیرا نتیجه گرفنت از آن لزومًا با رویداد هایی خاصی ارتباط خ تهای مراتب،نگسرتده و جهانی هستند، تاریخ در م
فلسفه جامع و کاملی است  که از یک دیدگاه «پیشینیان،فلسفه به متام  معنی  مهانا فلسفه تاریخ ، یا  آرایدارد. از نظر نقادان متأخر تاریخ 

                                                             
، دیباچھ فلسفھ ابن 1358ران: بنگاه  ترجمھ و نشر کتاب ،فلسفھ تاریخ  ابن خلدون، تالیف محسن مھدی ، ترجمھ  مجید  مسعودی ، تھ  4

، دیباچھ 35، صSylvia Sprigge(1941ترجمھ سیلویا اسپریگ(» تاریخ بعنوان سرگذشت آزادی«نقل از کتاب Benedetto Crocaخلدون،
  .10،ص
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مدعی هستند  که نه تنها متام (مشائیان)نقادان  متأخر فلسفه ی قدیم  )7ص یشین ،اثر پکتاب مفهوم تاریخ ، ».(تاریخی متصور شده باشد
  واقعیات  تاریخی  هستند، بلکه مهه ی حقایق نیزتاریخی میباشند.

این حبث سبب بوجود آمدن مطالعات در مورد ماهیت دانش  علمی و ماهیت وجود گردید .قدما اعتقاد بر این دارندکه در پس واقعیات 
د. این جوهر  ها  نهنا منطبق باشایی هنفته است  که تصورات و داده های ذهن باید با آتهطبیعت  ها و علّی و جتربی، جوهر ها ، خیتاری

 بر آهنا  خروطبیعت  ها، و علت ها ذاتًا و منطقًا مقدم بر واقعیات بی ثبات تاریخ و جتربه قراردارند ولو  اینکه به ترتیبی که شناخته شده اند مؤ
جوهر ها،طبیعتهاوعلت  خران حبث خود را با انکار وجود آهنا را قابل فهم  می گردانند. متأو هتداب آهنا را می ریزندو  هستند که شالوه

حمدود  میگردد. علم و فلسفه تا آجنا که از حدود واقعیات  .بدین قرار افق حقیقت با واقعیات تاریخی و  جتربیدنغاز میکنهای  عینی آ
و جتربی حمدود میگردد. علم وفلسفه تا آجنا که از حدود واقعیات  تاریخی و جتربی گام فرا تر می هنند، صرفًا  منظومه  های تاریخی 

  ذهنی ای هستند که هیچگونه قرینه ی عینی ندارند.

که ته باشد، بلرفین فیصله یافکه بر ضد یکی از ط خران را بر ضد متقدمان صرفًا یک رویدادگذشته منیداننددر نظر کسانیکه  عصیان  متأ
آنرا یک واقعیت اضطراب انگیز موجود  می مشارند که عمیق ترین وپر خطر ترین مسائل مربوط به زندگی واندیشه آدمی را مبیان می آورد  

در باره امکان  علم   و باید از روی فروتنی و اگاهی در آن حتقیق کرد، از مجله  مسائلی که  مستلزم  توجه جدی است  ،این است که :قدما
خصیصه صحیح چنین  عملی اگر بر طبق تصور مّلی آهنا در باره  ماهیت علم  یافلسفه تکوین  می یافت از چه قرار تاریخ  چه می اندیشندو 

  میبود؟

دوین چنین عملی به این صورت  مطرح  کنیم که :آیا راست است که هرگز کسی در صددت ویا میتوانیم این سؤال را بر حسب تاریخ فلسفه
  ل مستندی  دردست نداریم که بر اساس آن بر سؤال پیشین پاسخ بگوییم؟نیامده و از این رو  هیچگونه دالیبر 

بی چون و چرای ارستو رشد که او خود  از معتقدان فلسفه  مشائی ه علم تاریخ و از شاگردان  ابن باوجودیکه ابن خلدون علم بردار فلسف«
بشمار می آورده  و به این باور استوار بود  که  هیچ فردی از » منونه کامل بشریت«و » مثل اعلی«د  استاد ابن خلدون  ارستو را بود، زیرا ابن الرش
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افراد انسان در احاطه بر علوم و معارف به جایگاه و مقام این فیلسوف یونانی نرسیده است.ابن رشد درک حقیقت و ماهیت را باالترین 
ع وحی پیغمربان بشمار منی نیز مرتبه ای از وحی اللهی دانسته ولی با این تفکیک  که برهان  ، ازنود است که برهان را دانسته و معتقمرحله کمال 

  آید. 

 سومنشافلسفه ازيک مسلمان فيلسوف شناسد.اينازحکماراپيغمربمني هريک داند،ويلنيزمي راحکيم ازپيغمربان اوهريک گفت توانمي
 اي فلسفه رسدوهيچومنيارست فکري جايگاه به درجهان فيلسويف هيچ ديگرمعتقداست داندوازسويمي واحدويگانه يراامر ودين

 وحي کالمو قرآن به تنهااميانش که است وآنچنانتارسۀ انديشبه اونسبت شيفتگي ميزان ترتيب اين نيست. به مقايسه اوقابل نيزبافلسفه
  شود. شناخته برابريابرترازآن تواندباآنمي

 ازانديشه که هراندازه به اشخاص اين دارندبلکهبرمني گام وپيشرفت تکامل کننددرراهمي باارسطوخمالفت که رشدکسانيابن ازديدگاه
 درراه ومقدمات اصول سرييك رشدبراساسيابد.ابنمني دست وتعايل کمال منبع برگرداند،به روي راه ازاين که وکسي خودرسيده هاي

 آهنانيزجزحقيقت ومهراهندومنشاءپيدايش بامهديگرمهاهنگ وشريعت حکمت ومعتقداست گذاشته قدم ودين فلسفهزا مجعمي
 اورابه سخنان ازانديشمندان برخي که است آنچنان وفلسفه علم به اسالمي فيلسوف اين وتوجه عالقه نيست...مراتب چيزديگري

 اين اندکه رسيده نتيجه اين تاويل،به رشددربابابن گرييديگرنيزازموضع اشخاص بسيارياند.کرده تفسريوتوجيه»علم عبادت«معناي 
 آنچه پيداکند. درهرحال آهنادست وباطين معقول معاني به شرعي کوشدازظواهرونصوصمي ومهواره دانسته مقدم رابردين فيلسوف،فلسفه

 خنبگان ميان اختالف به قول ومهني انکارنيست قابل وجه هيچ به ابرازداشته مردم وعامه خواص ميان واختالف تفاوت رشددربابابن
  شود. شناخته»دوگانه حقيقت«به  قول سرسخت اوازطرفداران که شده موجب وغريخنبگان

  دوگانه   یا  مزدوج  حقیقتو  رشد  ابن .113-1-2
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 رشدبهدرنظرابن حقيقت بودن کرده است.دوگانهاي است که به اين فيلسوف منسوب شده و در تاريخ انديشه شهرت فراوان پيدا  نظريه
شود.  قائل وجدايي تفاوت گويندنوعيمي سخن ازآن فالسفه که وحقيقيت آورده آنرا دين که حقيقيت خواهددرمياناومي که است اين معين

 رايديگرب ازمردم بيش فيلسوف اين التيين پريوان اندويلتفسريکرده واسلوب سبک مهني به باب اورادراين رشدسخنابن انديشه شارحان
 وجودآوردکه رابه تواندميدانيرشد،مي بنا ازانديشه برداشت نوع شدند.اين قائل شودامهيتمي خوانده»دوگانه حقيقت« آنچه

  وپيکاربپردازندکه ادامه آن در این حبث خارج از موضوع ما خواهد بود. جنگ کليسابه رشدبااصحابابن درآجناطرفداران

 ديگري نيزدرراه فکرعلمي کاروان ازدين فلسفه وجداشدن ازتفکيک پسه ومناند باقي ودين تنهادرحدفلسفه وجدايي ايندوگانگي
  درآمد. حرکت به

 ايمالحظه قابل نقش وجدايي تفکيک دراين بروزرسيدندکه و ظهور به زمني درمغرب ديگري بزرگ فيلسوفان که داشت توانمني ترديدي 
  انکارنيست. قابل هيچوجه به باب رشدنيزدراينابن کنندهتعيني نقش ايفاکردندويل

ن درمشرق زمی فلسفه جريان درادامه تاثريي هيچرشدابن انديشهاین نکته امهیت داردکه وي حيات ازدوره پس رشدوتاثريآنابن درموردفلسفه
 نيافت گز تکوينهر اسالمي رشددرفلسفهابن نيزمکتب اسالمي هايسرزمني درمغرب است. حيت نداشته اسالمي هايوسرزمني

  رشددانست. اه علمی  ابنر دهندهادامه نوعي اورامیتوان به که خلدون نکرد. جبزابن راتربيت شاگردي واوهيچ

  خلدون و ادامه تفکر ابن رشدبن عبدالرحمان.113-1-3

 رشدازظاهروباطنابن که زيرامهانگونه است رشدنزديکابن به ازديگران بيش انديشه تفکروسبک نوع ازجهت خلدونبن عبدالرمحان
 ومعتقداست شده قائلظاهروباطن،تاريخنيزبراي خلدون پردازدابنمي مسائل باطن جستجوي به عقلي برموازين گويدوباتکيهمي امورسخن

 علل عقلي،به دقيق باحتليلوکندعبوروتاریخ باید از آن ت اخبارنيس ازنقل بيش چيزي کهبگذرد حوادث ظاهري ازسطحتاریخ، بايد
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 عقلي وازموازين اعتمادکنيم وقايع نقل به فقط درتاريخ وقيت دهدکهمي نشان روشين . اوبهيابد آهنادست درست وکيفيت وقايع واسباب
  بود. روخواهيمروبه حقايق وحتريف باخطرگمراهي مهواره مندنشويمهبره اجتماعي ومعيارهاي

حتقیقات مولفین  خمصوصًا مولفین در دوره اسالمی زمانیکه به مسأله ای می پرداختند ذکر اصل و نسب و تاریخ از مهین جهت است که «
حبث مفهوم منیشودو  ن سهم  هر دانشمندی در فن موضوعبدون آ علم مشرده و  نیز الزمه تاریخ عضی از مولفات بیان علمی مطلب رازندگی و ب

ومهچنان کتاب  سوتر در باب ریاضیون و  وابن ابی اصبیعه در آثار تاریخی ابن ندیم  وابن القفطی را  میتوانمثاهلای زیادی از این مولفه  ها 
  ]5[».در تاریخ  علوم و غیره را بر مشرد و خمصوصًا کتاب بی مانندجرج سارتون در تاریخ  و ادبیات عرب منجمین اسالم و برو کلمان

  

  تاریخ فلسفهابن خلدون و میانه او با .113-1-4

 عتمادکاملا عقال اوبه نداردويل اهنگي وهم مواردمهراهي نيزدربسياري وبافالسفه نيست خوشبني چندان فلسفه به نسبت خلدونابن
 وموازين ازاصول وپريوي عقل اودراعتقادبه ادعاکردکه توانمي جهت مهني شناسد. بهامورمي سنجش براي ودرست دقيق  داردوآنراميزان

 وجود زماني فاصله دوقرن رشدحدودوابن خلدون ابن است. ميان شده رشدنزديکابن به تاحدودي اموروحوادث بررسي براي عقلي

  ]6[است. مشاهده قابل خلدون درآثارابن روشين به عليت برقانون وخردوتکيه عقل اعتقادبه رشدازجهتابن هاي انديشه پژواک داردويل

ع واقعی بشر و جامعه را  مطالعه  میکند.او دریافت که  اسی، با عمل رابطه دارد ، زیرا وضاز فلسفه سیدریافت که تاریخ بیش  ابن خلدون
قیصه رفع گردد.او در اعتبار چون و چرایی فلسفه تاریخ خنواست  که این  نو بفکر افتاد  قدماء علم  مستقلی را به تاریخ اختصاص نداده اند

ته ک. او در خالل پژوهشهایش به این ن قیق علمی تغییرات عمده ای داده شودو مسلم حت تا در اصول ثابتتغییر و حتولی بیاورد بلکه  خواست 

                                                             
  147، تقیزاده سید حسین ،تاریخ علوم  در اسالم ، نشر مرکز تحقیقات کمپیوتری علوم اسالمی،ص  5
 حکمت انجمن دیناني ابراھیمي غالمحسین،نوشتھ 1390خرداد  12تنسیخ از گاھنامھ علوم انسانی ، مقالھ  تحقیقی در مورد ابن رشد ،شماره   6

  با تغییرات جزئی در نحوه متن توسط مولف. ایران وفلسفھ



28 
 

به اعتبار قانونی  مهان اصول  و موازینی میتوان بنیان  هناد که متقدمین  وضع کرده بودند . از اینجا  متوجه شد که علم جدید را تنها با اذعان
دون در بنیاد گذاری علم نوین تاریخ ، از عین مهان اصول کار گرفت .زیرا او  آگاه بودکه علم خبوبی آشکار میگردد که ابن خل

ر د و دمورد  نظرش (علم تاریخ)منیتواند اشرف  علوم باشد، زیرا برای تشریح رویداد  های تاریخی ، این علم باید به آن رویداد  ها  نزدیک باش
  ]7[ت نظری اکتفا کند.یزی از کاملیت و جامعیناچ نتیجه به سهم

 تاریخ نویسی التزام مینماید:زیرا تاریخ مهه این علوم را که به دو  دسته  معقول و  منقول  تقسیم بندیا که علم تاریخ  بصورت قطع برای چیزی ر
و جتوید و  و رجالاست بر علم  تفسیر ، حدیث، سنت  دومثال علوم منقول  شاملننرا برای نگارش تاریخ ضروری میداشده اند وجود آ
 و غیره میباشد.معقول چنانکه ن  علوم  مانند  حنو صرف و معانی وبیاننین فنون مقدماتی ضروری توجه در آو مهچ وفقه درایه در حدیث

خمتلفه را شامل است که مهارت در هر کدام از این علوم در تدوین علم  و ریاضی و فنون طبیعیمعلوم است  علوم فلسفه یا حکمت و کالم و علوم 
  تاریخ هنایی و ضروری می باشد. 

  ث تاریخاحطریقه  هاي پژوهش در مب.113-1-6

را در  هاطریقه  های خمتلفی اختاذ شده است که داخل آن منیشویم و صرفًا بطور منونه اینطریقه  مسلمان سیم بندی در بین  دانشمندان برای تق
خوارزمی را میتوان در نظر داشت . برای ورود در تاریخ  علوم در اسالم یا » اتح العلوممف«ابن ندیم و » الفهرست«ن مانندکتاهبا و آثار متقدمی

در تاریخ   علوم در بین  مسلمانان داشنت اطالعات کافی در مورد  آن خمصوصًا در علوم فلسفی و ریاضی و جنوم و علم طبابت که هر کدام آن
 منشاء آنرا در یونان یسان از قرن ششم قبل از میالدن از مفاد خالی نیست  که دامنه  آنرا  تاریخ نوعلوم اسالمی سیر دلنشینی داشته که دانسنت آ

تی در این مراکز تاحد یاد کرده اند ، لیکن آثار مقدماتی بعضی از این علوم بقسم ناقص تر در مصر و چین و بابل و هند و ایران  پیدا شده و ح
یح  قابل توجه بوده است در بیست قرن قبل از میالد  مس قابل توجهی ترقی نیز یافته است. در روایات تاریخی آمده  است که مقدمه علم  جنوم

تا حدی با سال مشسی  و تطبیق آن   Lunisolaireمعروف به اصطالح قمری  ریخ رابه ترتیب سال قمری کبیسه اری دقیق تاکه گاه مش
                                                             

  11فلسفھ علم تاریخ ، پیشین ، ص، 7
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عده بیشماری  چهانها خسوف و کسوف و حرکات سیارات را حساب و ضبط میکردند.  چن حتی قبل از آهنم بر قرار بوده است. بابلی
است هزار از این الواح در موزیم بریتانیا از هفتاد سال قبل  بایگانی شده 46که الواح مکتوب سفالی از بابل و نواحی اطراف آن بدست آمده 

.  

 60بر  و تقسیم اجزای آن جزء یادرجه 360ن مجله  تقسیمات دایره به ه یونان انتقال یافته است که از آبعضی از مبانی  علوم و اصول آن از بابل ب

م زمان به ساعات و دقایق وثوانی شصت گانه که هنوز هم در جهان رایج است از کار کرد  یو هم تقس و ثوانی و ثوالث از درجات و دقایق
ن را در خود ثبت منوده است.پیش از سده  های بیستم قبل از مسیح در هزاره سوم قبل از گذشت  علوم میباشد که علم تاریخ آهای  سر 

نراثبت و قید منوده اند .ایام هفته  هم که تا هنوز بین ملل معمول است  صبحی (تشریق)زهره و غروب مغربی آ میالد، منجمین بابلی طلوع
(تقسمات به شصت) زاویه و غیره مهه از ابتکارات بابلیان است که ملل دیگر مستقیمًا یا با  و تقسیم ستینی وتقسیم شبانه روز بساعات

م که در اینجا طول و تفسیر آن موردی ندارد از هزاران سال قبل از واسطه از آهنا اخذ کرده است . خالصه اینکه  سیر و ارتقاع و حتول  علو
قبیل را در آثار تاریخی مصریان و بابلیان  یموده و ما نشانه  هایی از آن  میالد  در بین اقوام بابلی ، مصری ، ایرانی و هندی و چینایی سیر خود را  پ

  می یابیم.

  تاریخ علوم ورد به مبحث.113-1-5

مباحث تاریخی  نباید فراموش کنیم که سهل انگاری و آسان گذشنت کار سخت و پر از اختالل و اشتباه و به  مثابه چاه  های در ورود بر 
سر پوشیده ای میباشد که علم نداشنت به آن  تاریخ نویس را در تنگنای تاریکی گمراه  میسازدکه  نباید از آن سر سری و بدون دقت عبور 

  سه نکته ای که خیلی الزمی و ضروری است یاد آوری  شود:منود و ضرورت است دو 

به هویت شخص تاریخی و یا موقع یک نقطه جغرافیائی  از تشابه اسامی و اماکن نباید در گمراهی افتادو بدون دقت کافی و تتبع فراوان.1
یا ماهیت واقعه ای زمان و مکان  آن حکم قطعی داد. واگر این نکته را خبواهیم با مثال واضح سازیم مثاهلای بیشماری از اشتباهات 
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اء ذکر  آن برای مبتدیان منش . و برای اشتباهات راجع به رجال  حکایت معروفی را کهو معاصرین  در تاریخ وجود  دارد  گذشتگان
دم شنیدم کسی بو سالی حج کردم و ایام تشریق را در منی هبن زکریاالنهروانی گوید ک ن  چنان است که ابوالفرجاحتیاط وانتباه خواهد بود: و آ

 ستندکه کنیه ابوافرجالفرج پس خیال کردم  مرا میخواهد لیکن باز پیش خود گفتم : در میان مردم اشخاص زیادی هصدا میکند ای ابو
ی که منادی دید کسی او را جواب منیدهد صدا زد  ای ابولفرج املعافی، پس عموقم ،گر را صدا میکند،پس جواب نداددارندو شاید دی

 و کنیه ابولفرج داشته باشدو باز جواب ندادم.این عافید که کسی دیگر هم اسم  املخواستم جواب بدهم ، باز گفتم بسا اتفاق می افت
بن زکریا النهروانی، پس مرا شکی مناند که مرا آواز میدهد  چه اسم و کنیه من واسم پدرم وشهر و موطن مرا  دفعه صدا کردای ابوالفرج املعافی

جلو رفتم و گفتم  اینک منم  چه میخواهی ؟ گفت : بلکه تو از هنروان مشرق هستی گفتم بلی  گفت ما آن  کسی را  نام برد  پس
که در مغرب هم  ه از هنروان غرب است .پس از مطابقت اسم و کنیه و اسم پدر و مسقط الراس دو نفر تعجب کردم و فهمیدممیخواهیم ک

  است غیر از هنروان  عراق. است که امسش هنروان جائی

 ه وده و کنیه ابو یزید داشتبسطام بوطامی داریم که هر دو از ن مجله دو بایزید بسو جغرافیا کم نیست و از آ نظایر این تشبهات در تاریخ و قصص
بسطامی بودندلیکن اسم جد اولی یعنی بایزید اکرب سروشان یا  ود .یعنی ابویزید طیفور بن عیسیاسم شخصی هر دو طیفور بن عیسی ب

  سال بین وفات آن دو فاصله است . 269عیسی بن علی) بودو بود و اسم جد بایزید اصغر آدم (بن شروسان

به زعم خود مانند (یزدگردبن هبرام   را ریخی اشتباهات الیحی وجود دارد . محزه اصفهانی اسامی چندین پادشاه ساسانیدر وقایع  تا
بن شاپور پدر یزدگرد اثیم )و هبرام بن یزدگردبن هبرام گور ذکر میکندکه موهوم هستند، وناشی از اشتباه تاریخی در حساب است 

و تالی و دیجیی  انرتنیتی قیق زیاد است که با برنامه هااز قلت  حت . بدخبتانه  در کتب فارسی  و عربی امثال این اشتباه و خلط و خطای ناشی
  تقریبًا اینگونه اشتباهات رفع گردیده است .ایکرو سافت ،مسبت آن در گوگل و 

به موثوق به وقابل اعتماد بودن مأخذ خود بنماید و  دقت کافی خذ معترب است و باید شخص حمققات از مأمذ معلو.نکته دیگر لزوم اخ2
قوالت تاریخی مبأخذ قدیمه که در کندو خمصوصًا در روایات و منپرهیز ین کثیر اخلطاءوبا مساحمهبار و اقوال مولفو کم اعت از روایات ضعیف
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 هچنانچد.ایمنب را پیدا منوده و در معترب بودن آن حتقیق الزم دقیق منایدتا ماخذ اصلی واولیقیب به آن غور و تهنا روایات آمده مراجعه و به تعآ
  .نامیدند   Quellenkundeدر این  خصوص دانشمندان املانی اهتمام زیاد کرده و آنرا 

  چندین برابر صحیح است . الت  نا صحیحقبیل بسیار است که توان گفت منقوو ادبی از این روایات و منقوالت  تاریخی 

و  میشودلزوم احرتاز کامل از دخالت دادن احساسات و متایالت. این نکته  خیلی مهم است و در این عصر فوق العاده مورد  ابتالءشده و 3
راجع به موضوعات خودی و بیگانه (خصوصًا بیگانه دمشن)مانند طعن  ملی وسیاسی است در تفسیر تاریخ و لغت و حتقیقات تعصبات

هنا و چشم پوشی نامدار آآثاراعمال وغالب )که این روز  ها  در وطن من معمول استایرانی و پاکستانی، امریکایی و انگلیسی وامثاهلم (بر 
در ادوار سلف و زمانه ن ملل از طرف نویسنده بعلت دمشنی  موقتی قدیم ومنازعات آن ملل با ما ه بیطرفانه  داستاهنائی راجع به آاز حماکم

آن اقوام در باب ما نوشته اند، و مهچنین مانند انکار مهه  اعمال و آثار مهمه تاریخی ما از طرف  آنچهظن کوته نظرانه نسبت به  موجود و سوء
اچار اینگونه قضاوهتای ناشی ه مفرطانه در مزایای قوم افغان (پشتون)که نو پشتون،در نیم قرن اخیر و مبالغ بعضی از متعصبین تاجک ، ازبک

و  ارج از اعتدال میشودموجب تاریک منودن حقایق و باعث ضاللت و گمراهی جوانانملی که گاهی خیلی خ احساسات افراطی از 
  ]8[حتی پیران تواند شد.

یا ابادانی خوانده است تلفیق داده و کذا میخواهم  »علم عمران «من در این  مقاله  میخواهم  نظرامت را با نظرات ابن  خلدون که علم تاریخ را  
پی بردن  به سهمی که او در برسی جنبه  های خمتلف جامعه بشری  ادا کرده الزم است برخورد کلی و مهه  جانبه  نشان دهم که ابن خلدون برای

که ماهیت دقیق این اصول و طرز بکار بسنت   تنی بر اصول فلسفی است درک منوده و تشریح کنیمت به  مطالعه انسان و جامعه که مباو را نسب
قرار  است . این کار  از طریق تلخیص وتفسیر استنتاجات ابن خلدون میسر منیباشد و هم منیتوانیم استنتاجهای او آهنا در مورد تاریخ  از چه 

یا واقعًا علمی تعریف کنیم ، یا از » تاریخی«و» اثباتی«ن را به علم االجتماع ویا آ را بعنوان پاره ای از حمصول در شرایط  تاریخی وصف مناییم
و دینی ،که از بقایای  به دید امروزی آن مطالعه کنیم و عالقه او را به امور فلسفیپیشگام  علم االجتماع «ن خلدون را بعنوان این راه که آثار اب

                                                             
  .146تا147تاریخ علوم در اسالم ، مأخذ پیشین ،صص،  8
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او را از و نیم یدگاه  های متناقض خمالفت دارد بشناسانداشته او را منحیث یک متفکر اسالم که با دقرون وسطی میباشد پ جزمی
  دهم برهانیم.ین سده چهارعصبچنگال خشک اندیشان  و مت

یرو ابن رشد میباشد ، از روزی تبعیت کرده و از جانب دیگر چون شاگرد و پاو در کتاب خود از یکطرف  از یک روش  وشیوه اصول ام
در نکه ر این است که جبای آاز کار برد اصول مزبوجنبه  های اصول و اسلوب قدیمه  حتشیه فلسفی نیز کار  گرفته است که  غرض 

نیم، که بر طبق این اسلوب مترکز در ی بیشرایط روانی و اجتماعی او بر آییم، نیت و مقصود او را حمرزم صددتشریح سخنان  او بعنوان  نتیجه
  اصل منت  اثر ابن خلدون متمرکز گردد.

عمل تاریخ را  از این اصول خواهیم شناخت توجه کنیم دور اندیشی در نج فصل استوار است  ن خلدون در این کتاب که بر پبار ااگر ما به افک
 اما از آجنا که راه ما را در مطالعه روشنگری فلسفه تاریخ دراز میسازد مبا  این فرصت واقبال هرگز دست  خنواهد داد تا در مورد  این 

از افکار روشنفکرانه او را تاریخ نگار مربز خوض و توجه  عمیق داشته باشیم اما باوجود آن  جسته و گریخته بطور موجز مشه ای 
  انعکاس خواهیم داد.

در مورد شناسایی متدهنا  حبث  های متولی  ابن خلدون درفصل هفدهم  از کتاب مقدمه بر تاریخ خود در مورد  علم االنساب و علم معارف
در  تشکیل شهر نشینی  و حضارت در اینکه پیش از«می آورم: بطور موجزدارد که بر حسب مثال یکی از سرفصل  های آن را منباب مثال 

زیرا   ».ها وجود داشته است و این اصول به سبب  پیوستگی و پایداری دولتها رسوخ می یابد  (مبعنی شهر نشینی و خالف بداوت)شهر
ها از حلاظ کمی وت ملتتفا شهر نشینی از کیفیات و زاید بر احوال ضروری و اجتماع و عمران  است  وزاید بودن آن بر حسب اختالف رفاه و

می آید و بنا بر این به منزله  پدید  تفنن بیحد وحصر است و هنگامی روی میدهدکه انواع گوناگون و این اختالف و فزونی فرق میکند
سازندگان و هنر مندان  صنایع است که در هر گونه آن باید کسانی کار کنندو در آن مهارت یابندو هبمان اندازه که فزونی می یابد

ه در شهر ها پدید  می آیند و مهه آن از جانب افد. . . بیشرت صنایع بعلت توسعه عمران  وفزونی وسایل رگوناگون نیز در آن پدید می آین
اه و جالل بیش زندگی آنان از حلاظ ج و رجال خود و اصری اموال رعیت آهنا را در راه خودولت توسعه می یابد زیرا دولت با گرد آو
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وهتای بزرگ بدست می ه می یابد. . . و گروهی که خود را از اعضای دولت می مشارنداز راه پیوستگی به دولت ثراز ثروت توسع
رفته رفته فزونی می یابدو در میان  آنان کلیه فنون و انواع  هنر ها استحکام  ه توانگران در می آیندو عادات و شیوه های جتملیرآورندو در زم

هایی که  از این مراکز انباشت ثروت و انواع هنر و جتمالت دور اند  مهچنان احوال و آثار بادیه  نشینی در آهنا غلبه   که البته شهر چهمی پذیرد 
گروه  های دهشت سربا  ها و یا بز چراهنایی از ماورای سرحد دارد(ما مثاهلای برجسته ای در داخل کشور داریم :زمانیکه بادیه  نشین

ویا شهر  های بزرگ داخل شهر کابل  در ذهن شان تزریق میگردد،که در تاریکی های ذهنی به آن ها هایی  اعمال برنامه افگن خباطر
در قدم اول از اثر متالشی شدنش از اثر انفجار متصور می میباشد  انخودشامت را که فنای  زود تر برنامه  های فنایی شانمیشوند  دیگر 

هر  حمدود  در یک  حمیط منزوی بادیه نشینی زیل سطح آگهی و زندگی نکه از اثر فقر و ت دکم اندیشی شان تطبیق آن را باالی خود بر اثر
مشرده  نزد خود جتسم کرده ، ی که اوحرکت و  هر صحنه ای  از فعل وانفعاالت مردمان پایتخت از نظر او یک  ختطی و گناه در راه  اسالم

و به او قبال القاح شده است که بر آمدن و کار کردن زنان در  کال نا آگاه  میباشدان بینی  های دینی و جهمی شود چرا که او از مظاهر متدنی 
از هیچ نوع خرابکاری ای در راه شکستاندن این و آهنا بیرون از خانه جرم است و اطفال نباید  به علوم به اصطالح کافری وقوف داشته باشند 

ترقی  که در نقاط دور دست واقع اند هر چند از نگاه عمران و مجعیت.ابن خلدون شهر هایی را ) (مولف)د کردنخنواه مضایقهمدنیت  
  ]9.[کرده باشند را از اثر غلبه عادات واحوال بادیه  نشینی آهنا را از کلیه شیوه  ها و رسوم حضارت دور میداند 

شیوه استدالل،  د که ای استداللی  به  این نتیجه میرسنظری با شیوه  هت خود با درک کامل امهیفلسفه تاریخ ابن خلدون در فصل اول کتاب 
 تعیینونظری او  بانی فلسفه  علمیدر باره ماهیت وم دانش علمی و نظام اجتماعی اش، را نسبت به ماهیت و مبانی،نظر فلسفی ابن خلدون 

  ، نشاناست»کتاب العرب«بنام که در باره تاریخش  عمده اش لسفی او را از نوشنت اثرمقصود ف ینمیکند. و در فصل دوم کتابش که  خنست
تا نظر او را در باره  مکاتب گوناگونی که پاسخهایی خمتلفی بر فلسفه طرح کرده اندجتربه و حتلیل کند، و عقیده او را  دمیدهد و میکوش

                                                             
  746،ص  1337،ج:دوم ترجمھ محمد پروین گنابادی،بنگاه ترجمھ و نشر کتاب ، تھران:»مقدمھ ابن خلدون«عبدالرحمان ابن خلدون   9
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در جامعه راآن باقوانین شرعی و آمسانی برسی کند ، و نظر او را در مورد نقش اجتماعی فلسفه وفیلسوف  در باره ماهیت فلسفه  و ارتباط
  ]10[اسالمی تشریح مناید .

   

                                                             
  14تاریخ علوم ھمان اثرپیشین ، ص ،  10
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  علوم ساختاري ازدیدگاه تاریخی دروقایع دقت

  بحث دوم

  

  دقت در وقایع تاریخی از دیدگاه ساختاري علوم.113-2-1

ته بر مشردیم نی تاریخ  علوم را که در حبث گذشو معا امروز مورد توجه تاریخ  نگاران در ثبت  احوال و وقایع  تاریخی میباشد مراحل آنچه
 بازمنودن یازد،برایمی دست علم شناسانه (اپیستمولوژیک) تاریخمعرفت تبیین به که هنگامی علم مورخ که است .وایندفرو منیگذارن

کند.  است،درک وقایع گرآنتبیین راکه علمی معرفت عقلی کندتااسلوبمنیشت فروگذا دقتی ازهیچ علم تاریخی بنیادساختاروقایع
 مست به وشتاب سرعت به دانند،بلکهمنی راحرفه مستقل موافقند،تاریخ خنست گروه مورخین ،باوجودیکه بادیدگاه دوم اماگروه

  تبدیل میکند. چهره تاریخ فیلسوف به مورخ روندو کوچه باز میکنندودراینحالت است کهمی پیش تاریخ فلسفه شبیه چیزی

 (درسده بیستم) وپس دنام بر کنت اگوست فرانسوی هستند،میتوان ازفیلسوف علم نگاری از تاریخ شیوه این مناینده که کسانی ازمجله
  آمریکایی نام برد. ازفیلسوفان وبرخی باشالرفرانسوی ریاضیات،مانندگاستون معاصردرتاریخ ازفیلسوفان ازاوبسیاری

 ایه نظریه بررسی برای شیوه هبرتینرا  حتلیلی روش کهاست امروز درجهان علم تاریخ ی مطالعه اساسی های این حبث خمتصری پیرامون شیوه
 ومیزان علمی های پدیده درفهم تاریخی داستان یک مثابه به علم تاریخ که گفت توانمی پسآهنامیداند ،سیرتطورپیرامونی تاریخ در علمی

 کشاندکهمی مستی و اگر تاریخ علوم را بعنوان فلسفه تاریخ در نظر بگیریم،مارابهندارد.وجود  سودی درآهناچندانبوده و ملتها مشارکت
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 راهی هیچ علم تاریخ مطالعه مابرای پیشروی نگاریم. پسمیبفهمیم، خواهیممی که هایی پدیده جای رابه اساطیرمان وحتی افکارمان
  ماند.منی باقی جزحتلیل

 منطقی حتلیلی شیوه ازآنکه است. پیش اندک غایت به اسالمی علم مورخان درمیان که های است بنیادنظریه ترکیبی فهم در این حبث مراد مان
شور خبتانه  اسالمی درجوامع علم ونوسازی علوم تاریخ پیرامون پرسشی هیچ کارگیریم،طرح به را بر پایه علوم درتاریخ علمی های پدیده
ی یک نوع بدعت پنداشته و علمای اسالمی بیرون شدن و کندو کاو در تغییر شیوه  های پژوهشگرانه علمی را حتو میسر نبوده است  ممکن

 توانیممنیاز اینجاست که هرگز بپنداریم، تاریخ یافلسفه را،قصه علم . اگرماتاریختغییر تفاسیر موافقت ندارند   و هر گز به
 ختاری«این پدیده ما را توامنند میسازد تا در حبث بعدی بپرسیم که کنیم.  سوالدر مباحث علمی دینی »جهان نوشدن«در علوم ازکارکردتاریخ

  چیست؟»اسالمی علم

دیر زمان است که  علمای دینی  ث بر انگیز  است . ازحوزه ای که ما زندگی می کنیم  حب سرگذشت  علوم اسالمی خمصوصًا در(
، اسرائیلی   منابع سریانی ،د که  از نیک سلسله روایات  ناقصی میباشآشتباه آمیز تفسیر های  و گروگان  مرهون[افغانستان]این  کشور

عبدالکریم  و حنل   (ملل،متون اسالمی گردیده که تفصیل آن  بر میگردد به ملل و حنل  داخلیونانی (اسکندرانی) فهلوی ، هندی و قبطی 
(احادیث یاگفتارهای حضرت از قبیل معانی قرآنی وصحاح  صحیح  روایات منقول دینی )این تفاسیر خمالفرا نگاه کنیدشهرستانی 

 فو یوسد و اباز قبیل خباری و مسلم و ابی داو توسط راویان  حدیث که این احادیث  نبوی عصر پیامرب اسالم بر میگردد   پیغامرب اسالم) که به
. ولی با پا گذاری انگلیس در شبه قاره هند میباشدمنابع و مراجع معترب   آراید بعضًا،است که شده  ری و تدوین وآمجع  و دیگران،

و مبیان آمدن  صنعت چاپ کتب در مطابع سنگی هندوستان و ایجاد با جنگ و یا فریب،و استیالی اکثر نقاط خراسان  توسط آهنا 
کتاب  ها با اسالم ارتباطی نداشته و در اختیار طالب العلمان قرار گرفت که اکثر این  کتاهبا و متونی چاپ» دیوبند«اسالم در مرکزحتقیقات 

نفوس برابر بر متام  کثرتن شبه قاره  هند که از رهگذر وارد شدن  این متون ناقص و جمعول در دایره  علمی مسلمانان خمصوصًا مسلماناو 
و دوام امپراطوری  بابری هند خمصوصًا در زمان جالل الدین اکرب بزرگرتین پادشاه این سلسله که خراسان میباشد نفوس مسلمانان 
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ناقصی در متون  وتفانی میخواست دین اسالم و هندو را با هم تلفیق دهد و کذا جنبش  های فرقه  های دیگری  از قبیل پیر روشان تأثیر
اشکال جغرافیایی زمین  وقبول  نظریات متقدمین  یونانی در مورد منباب مثال ،مجله روایت تفسیر گونه اسالمی جای گذاشت از 

و در این  متون  ،گردش آفتاب و زمین و جای گزینی زمین  در  نظام موجوده  عامل که  مهه آهنا  حمیر العقول و پرسش بر  انگیز میباشد
انسان را در   نیز در مورد  پدیده  های  هستی، یدیگر. روایات هزیان آور»رو مرکز عامل استسطح و مهوازمین م :«نوشته شده  روایاتی 

در پشت ماهی  نیزگاو کهقرار داشنت زمین  در شاخ گاو «در مورد  روایتی چنانچهکه حقانیت دین است بی باور میسازد   آنچهمورد 
دیده شده ارشاد الطالبین آخوند درویزه ننگرهاری چاپ سنگی نول کشور)و کتاب –(ترمجه فارسی تفسیر طربی  که در استقرار دارد

ند. به این باور  ها ادامه داده اکه ساهلاست دانشمندان دینی بنا بر روایات قدما تعلیمات دینی خود را که هنایت گمراه کننده است 
  .(مولف))

مهانند  معاصر سرگذشت دانش اسالمی های بعدی و دوره در و  پذیردا که در فوق مثال آوردیم منی ر آنچه اسالمی دانش ولی باوجود آن
  سرگذشت علم را  از احنطاطی که در باال  تلویحًابه آن  اشاره داشتیم  بیرون کرده است . در جهان اسالم  علمی رنسانس

 كشانده احنطاط به و گرديد متدنی سازي ظرفيت شديد افت با مواجه متوالی دوره دو در اسالم جهان كه دهدمي نشان مطالعات تاریخی«
 از) است معروف تاريكي عصر آغاز به كه( احنطاط دومني و هستيم شاهد) ميالدي 12( هجری ششم قرن در را احنطاط خنستني. شد

  .است شده آغاز ميالدي 18 قرن ابتداي

 اقبايل و توجه تنها نه بود، عرب دست در سيادت و سياست و حكومت كه قرن يك از بيش مدتي در« :   گوید می صفا ا ذبح دکرت 
 سبب مهني به و داشت ننگ كار آن از و دانستمي بندگان شغل و موايل مهنه را علم به اشتغال عرب بلكه نگرفت صورت علم به اساسي

 برانداخنت وخراسانی  عنصر غلبه با آنكه از پس و نبود مشهود اسالمي عامل در علم روشين از اثري كردمني حكومت عرب نژاد جز كه روز آن تا
 خلدون ابن. گشت آغاز نيز علوم به توجه شد شروع خلفا دستگاه در غريعرب ملل نفوذ عباسي دولت تشكيل و اموي حكومت
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این ]11[ «عقلي علم در خواه و شرعي علوم در خواه بودند عجم از غالبًا اسالم در علم حامالن كه است اين يكي غريب امور از كه گويدمي
سرزمین های اسالمی  منابع تنهامدیون نه ویژگی این دکهروشنگرانه تلقی میگردمندانه وایره  حتقیقات  تاریخی علم  خرد روش  در د

 وگسرتش حتول مدیون بلکه  بوده،نده اخراسانی ایکه در عهد خالفت در کشور  های شرقی درخشش خاص داشت باخلصوص دانشمندان
در سراسر قلمرو خالفت  های شرقی و غربی میشناسند که جهد و کوشش دانشمندان اسالمی از متقدم تعاطی علمای جوامع اسالم  علم و

منابع دیگری نیز در این سیر حتول فکری و عقیدتی در علوم نباید از آن انکار کرد. که علوم میباشند هح گسرتش دهندیمبصاب تا متأخر
ر دایره تفکر لوم را ددان  عرب در تراجم شان راه این  عنقلی معتربو معتمد میباشند از قبیل منابع سریانی و یونانی و اسکندرانی که دانشمن

  . مسلمان باز منودند دانشمندان 

 متفاوت گوناگون دستاوردهای این سهم شود،البتهمی دیده وپهلوی وسریانی سانسکریت به هم هایی نوشته منابع این هرچنددرمیان
 درمیان اسالمیو جنوم  ریاضیات چون ایازرشته سخن وقتی وحتی است داشته بنیادی نقش اسالمی علم آهنادرپیدایش تنوع است،بااینحال

ابن حوقل سیاح و جغرافی دان معروف نویسنده کتاب االعرابی در علم جنوم،، ابن ابن هیثم ما را بیاد دانشمندانی نظیر  ابوریحان بیرونی باشد،
 ازمراجعه آن فهم برایکه  دانستو اسکندرانی (بطلمیوسی) یونانی ریاضیات»وارث«توان رامیاننیزآن درواقع که و دیگرانمسالک و ممالک 

 تنهادرپیدایش نه علم این وایرانی هندی های ریشه دیدکه دارد،خواهیم اختصاص جنوم به که خبشهایی نداریم،در چاره دیگری منابع به
 اچهتکه در باال تلویحًا به آن اشارت داشتیم فهمیده میشود که  بطلمیوسی جدیدجنوم هیأت درپیدایش وحماسباتی،بلکه رصدی جنوم وتوسعه

  است. داشته امهیت اسالمیدر گسرتش علوم در خالفت های  اندازه

در ساحت دانش علوم  که است یاتامکان نیست،بلکه علمی نتایج داردانتقال بیشرتامهیت که جدید،چیزی چارچوب امادراین
 مهه مشرتک یآراید صورت اند،این غنا مندی بهآمده  گردهم اسالمی متدن درپهنه پس ازاین متفاوت،که علمی آیدتاسنتهایپدیدمی

  د. شرقی میباش درسرزمین خالفت

                                                             
  .34 ص ،1374 ،تھران ،پنجم چاپ ،تھران دانشگاه انتشارات ،)اول جلد( اسالمي تمدن در عقلي علوم تاریخ صفا، 11 
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 ودریانوردان کارواهنای جتاری هبگاه یاگاه وگذرمنظم تصادفی برخوردهای مثره توانآنرامنی که است دراین پدیده این تازگی
جهان علم را در  با سخت کوشی شاندانست بلکه حمصول زمحات بال وقفه دانشمندانی میباشد که طی سالیان متمادی در این عرصه 

  .سرزمین منطق و کالم بارور ساخته وبانی جنبش  های متعدد فکری در این ساحت گردیدند

 رقیب،به گاهی وحتی خربه اشخاص دست به که است وفلسفی آثارعلمی درترمجه عظیم جنبش یک دستاوردآگاهانه پدیده این
 ای جمموعه جنبش است. ازاین افتاده راه شد،بهمی احساس درکارپژوهش که نیازی انگیزه وبه سیاسی قدرت محایت پشتوانه

 به گوناگون گردید،که هایهاوزبانباریشه آنزمان،باعث ایجاد،سنتهایی دنیای علمی ای پدیدآمدکه دربازتاب بضاعت ازآثارعلمی
 آنرایافتندتابرمهه وامکان بود،فرصت یشعرو ادبی و  علمی زبان بودندکه درتاریخ علوم درآمده متدنی عناصرسازنده صورت

  پدیدآید. است رفتهمنی هم گمانش که جدیدی باعث و بانی علوم گاهی حتی جدیدکه نتایج وواکنش کنش تأثیربگذارندوازاین

 جنبش تا چه حدی دراین اسالمی ومدینه نقش علم درجامعه روزی را نوید میدهد که در قلمرواسالمی انکشاف علوم اجتماعی بررسی
 هم توانستندبه بودندچگونه ازهم مستقل زمان تاآن که ایعلمی هایجریان که وشایددرآنروزدریابیم اه روشنی را پیمودهر تاریخی

  بیامیزند. برسندوباهم

و ششم  پنجم سده های بعدبارزترشد. دانشمندان های آشکاربود،دردوره اسالمی علم های دوره خنستین ازمهان ویژگی،که این
 سازگارکردن وبه نتایج این تعمیم بود،به آمده دست دیگربه درجاهای ازایشان پیش که نتایجی درباره حبث ودوازدهم)به (یازدهم

  بود. آمده،بیگانه دست باردرآهنابه اول نتایج این که هاییغالبًاباحوزه  دادندکه ادامه اینظری آهناباساختارهای

 نیبیرو ابوریحان که است پژوهشهایی آن ومنونه است یافته نیزراه ریاضی علوم به است وکیمیاحمسوس  وداروشناسی درپزشکی که پدیده این
 باقیمانده ازقضیه(در رشته طبابت) ثمیه ابن که است اندویابیانی کرده دوم درجه یابی درون هندی روشهای درباره ازاومسوال پس ومدتی
  است. آورده عمل به چینی
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 پژوهش خبوانند. این زبان یک جدیدرابه پیشرفته پژوهشهای  مهه قدماونیزمنت آثارعلمی توانستندترمجهمی مهه اسالمی موباظهورعل
 پیش گاهی شد. حتیمی اجنام عربی زبان گرفت،بهرادربرمی وپالرمو وقاهره بغدادودمشق که درسرزمینی هاازمسرقندتاغرناطه

 کردند،خودراموظفمی بودتألیف غالبًافارسی خودکه مادری زبان رابه اثری وقتی نصیرطوسی یاخواجه نسوی چون دانشمندانی آمدکهمی
  کنند. ترمجه عربی خودرابه شخصانوشته دیدندکهمی

 بعدی زبان ربی اسالمی شدواینبین سرزمینهای خالفت  های شرقی وغوروابط جتاری در  علم زبان سو،عربی این سوم(هنم)به ازقرن خالصه
 یک شددیگرزبانمی  حمسوب وملت قوم چندین علمی زبان بلکه،نبود ویک دین وملت قوم یک دیگرزبانزبان عربی،  ]12[یافت. جهانی

 میان وارتباط داشتنوجود ازآن پیش شدکه گشوده راههایی ترتیب این آمد. بهمشارمی دانشهابه مهه زبان نبودبلکه خاص فرهنگ
یافت. کار شیوه   سابقهبی ورونقی رواج دوکار شیوه زمان شد. دراین بودندآسان ندهگپرا ازماوراءالنهرتااندلس که ایمراکزعلمی

  ]13[حتقیقات  در حنوه  علوم و گسرتش زبان عربی در بین  ملت های سرزمین های هر دو خالفت.

  

  

  

  انحتاط مسلمانان از منظر رشد سیستمی.113-2-2

یفی چون سلطان حممد خوارم شاه نگیز خان مغول از اثر موجودیت  شخصیت  ضعاز زمانیکه پای چ )ميالدي (دوازدهم هجري 6 از قرن
 اين . مشخصهپديدار گشت نیزروز آن اسالمي در جهان علمي زوال ، نوعي خوارزمشاه  امپراتوری سرزمین  های پهناور  گسرته  در

                                                             
  ،ھمان مأخذاسالمي تمدن در عقلي علوم تاریخ صفا،  12 

   6-1،صص1392بھمن  22راشدی رشدی،تاریخ علوم اسالمی ،ترجمھ اھتمام مریم ضیایی نسب،تھران:  13
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 نوآوري حاوي گردیدکهجديدقدیم و  هايو رساله تعداد كتب كاهشباعث که کتاب سوزیها،، و انديشمندان تعداد دانشمندان كاهش افول
  . را نیز در قبال داشتهاانديشه شدنو يكسان داعاب و مصلوب شدن انواع 

 به آن ،كند و اگررشد مي به شروع بعد از پيدايش هر متدن کهنظريه اين بر مبنايکه  سيستمي - ارگانيسمي تركييب نظريه موجب به 
 سرنوشيت چنني اسالمي ، متدنکه شور خبتانهگذارد مي فولو ا زوال رو به و سپس ایستا گردیده درآيد » بسته سيستم« يك صورت

  :است داشته

 قاعدهتر از موثرتر و مناسب ها و روشهاي، نظريهجديد اطالعات منابع و احيانًا رشد خود نياز به حيات ادامه براي طبيعي حكمتاسلوب «
 هجري ششم از سده و حكمت د. علمنبوموجود  حميطي عوامل منفي تأثريات علت عصر به ها در آنخواسته و اين هداشت قبلي فكري

 راه درونش به زهرآگني هايجز مايه بريونش از حميط كهقاعده ایبود،  شده تبديل بسته روش وقاعده يك بعد به ) بهميالدي (دوازدهم
  .يافتمني

 

 هايروشاز  داد مهانند بسياري دسترا از  خمالف با عوامل و مقابله حيات ادامه رسيد و قدرت پايان به قوايش از آنكه پس بسته قاعده اين
روز  آن شرقي از جامعه »طبيعي حكمت« موجوديت ترتيب اين گرديد و به و ركود مبدل سكون به آن و حركت رفت پريي ديگر رو به

  ».ماندند جاي به و مالصدرا  هروردي، سطوسي ونچ متفكراني تك صورت به از آن هاييو تنها ساقه رفت و از ميان بر بست رخت

 

  (خالفت شرقی)در  عصر طالیی خصوصیت ترینمهم  .113-2-3

بزرگرتین  موفقیتهای علمی در تاریخ باستانی مدیون یونانیان، یعنی نژاد غیر عربی و بزرگرتین  موفقیتها در در سده  های میانه مرهون «
  جورج ساربون        .        »مسلمانان یعنی نژاد شرق بود 
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ن ثر هنر معاصرین آهنا در غرب مهچود اکو فلسفه بودند، ح شر وبسط  علومدست اندر کار  ن هنگامیکه هارون رشید و مأمون در بغداد«
  فیلیپ حّیتی                  .»شارملان وشوالیه  هایش، این بود که  میتوانستند صرف نام خود را بنویسند

 مركز وارد بريون از كه بود ايپديده بلكه نبود، جوش خود و طبيعي جريان يك آمد وجود به عباسي حكومت اوليه قرن در كه علمي رونق«
 و تکیه بر فلسفه تاریخديگر متدهناي از برگرفته دادمي تشكيل را اسالمي علوم بدنه كه آنچه. بود شده بغداد در اسالم امپراطوري

 هنضت يك بلكه نبود جوش خود طبيعي هنضت يك حقيقت در گرايعلم خلفاي ديگر و مأمون زمان در علمي هنضت... داشت
را   آنچهبودنیز   بزرگ دارالرتمجه يك ، باشد  دانشگاه يك  که در نزد مامون پدیدار گشت پیش از اینکه  داراحلكمه. بود فرامنطقوی علوم 

 به كه نبود ايپديده درخشيد عباسبين زمان در اسالم طاليي عصر نام به كه آنچه رت دانشگاهی در حال  حاضربدان  توفیق می یابد؛که  کم
 يجهنت در و آساني به بنابرمهین  منیتوانست  و باشد بوده گرفته شكل بغداد در فراز و فرودبا  قرن چندين طي در و مرحله به مرحله و تدريج

 جودو آهنا در علوم كه سرزمينهايي در مسلمني فتوحات پيشرفت با مهزمان كه بود اتصالی بلكه ،رود بني از ديگر يكي آمدن و خليفه يك رفنت
 رشد و دوانيده ريشه تدريج به و شده كاشته هنايي صورت به كه نبود درخيت بود شده بغداد در عباسبين امپراطوري مركز وارد دفعتًا داشت

 مناسيب شرايط در بود ممكن بود، شده كاشته آجنا در و شده آورده بغداد به و شده كنده ديگر جاي از ريشه با كه بود درخيت بلكه باشد كرده
های گسرتده و قوی به بار  ريشهبا  گشت و گشن درخت اين و قرار گرفت گونهاين مقطعي در هم عمل در كه بگريد قرار

 و نباشد رشداین درخت براي مناسب چندان جديد شرايط كه داشت وجود هم احتمال اين اما .آورد بار به هم زيادي ميوه و نشست
  ]14[.»آمد پيش طاليي عصر گذشنت از پس كه امري گردد، خشك وانست از اثر یک باد نا مناسب میتهنايتًا

گوفائی اش  چگونه  موفق شد صد ها  عامل و دانشمنداز طبیب ریاضی شدر اوج  منابع تاریخ  نشان  میدهد اینکه امپراطوری اسالمی
دان ، کیمیا گر  گرفته  تا جغرافیدان ، ستاره شناس ، مورخ فیلسوف پدید آورد ، اما  پیرامون مقطع بعدی یا سخنی نیست ویا حد  اکثر 

                                                             
  .225-223، صص1378، چاپ سوم ، زیبا کالم  صادق، ما چگونھ ما شدیم ،انتشارات روزنھ  14 
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طاط گذارد. غالبًا هم  توضیح  داده منیشود که چه شد و کلیشه یی گفته  میشود که بالندگی مسلمین به تدریج رو به احن و خیلی کّلی
  که مسلمین و ملل خراسانی از آن اوج به حضیض سقوط کردند؟

دور شدنددچار تفرقه و جنگهای داخلی شدندو به حلاظ  ن مسلمین از اسالم اصیلمتداول و بغایت سطحی این است که  چو یک پاسخ
] این احنراف ظاهرًا در زمانی بوقوع  پیوست که 15[یا بدست آورده بودنداز دست دادند.اجتماعی آن  پیشرفت و سروری  را که در دن

حتت عنوان  »احنراف«وجود آمد که این مد  عصر خود بودند ، و اتفاقًا در زمانی ببدون اغراق در هر زمینه علمی سر آدانشمندان اسالم 
م در مهین مقطع با یکی دو قرن تأخیر ، زمان افول یا حضیض  هم باز هکم بود. و از قضای روزگار بر مسلمین حا» خالفت بنی عباس«

  ]16[رخ داد.

بعباره دیگر ، در مقطعی مسلمانان پیشرو در علوم زمانه خود بودندو در مقطع دیگری در مهان اجتماع  فعالیتهای علمی راکد و منسوخ 
به  آن روشنی انداخته  میشود.تنها در حال حاضر نتیجه ای که از این مشاهده میتوان گرفت این است که صرفًااسالمی  که بعدًا شده بود

ای لزومًااسباب  ن  جامعه  پیشرفت  علمی ببار منی آورد. متقابال نیز صرف اسالمی بودن جامعهه ای لزومًا و بطور خودکار برای آبودن جامع
ن به بار منی آورد.شاید  بیان  این مطلب که با مسلمانی هم  میتوان به مرتفع ترین  قلۀ  علمی دست یافت (مهانطور را در آرکود فعالیتهای علمی 

ه مسلمانان در مقطع دیگری رسیدند) و صرف مسلمان اندگی و احنطاط رسید(مهانطور  ککه  مسلمانان دست یافتند) و  هم به عقب م
 بار می آورد و نه عقب ماندگی  بلکه  این  مسلمانان هستند که اسباب پیشرفت و ترقی و یا بالعکس  ضعف بودن در جامعه ای نه ترقی به

واضحات در اواخر قرن  نزدهم  واضحات باشد.اما توضیح  مهین ،ضح ورد، سخنی معلوم و بس واواحنطاط جامعه شان را فراهم می آ
و  بعضی از ایرانیان و ملل شرق امروزه  هم نظراتی دارند که کم وبیش اسالم را مانع ترقی آنقدر ها  هم واضح نبوده است و این در حالیست که

لم را در جهان اسالم خاموش ساخته نگرفته است که عاملی که  چراغ  ع سدراه علم  میدانندولی هر گز  این  تصور در ذهن شان پا
تبه جهان اسالم را زیر و رو ندین مراگورگان که هر دوشان  چامیر تیمور  ت چنگیز و است در قرون وسطی بر میگردد به محال

                                                             
؛ دکتر صادق زیبا کالم ، ما 1368قربانی زین العابدین ، علل پیشرفت و انحطاط مسلمین ،چاپ سوم دفتر نشر فرھنگ اسالمی  ، تھران:   15 

  . 203چگونھ ما شدیم، پیشین ،ص
  204زیبا کالم ، پیشین ، ص16 



45 
 

ن بر میگردد به قرون  نزدیک یعنی دست اندازی های نیرو  های ] و دومی آ17.[رفت را خاموش کردندکرده سوزاندند و این چراغ مع
نت های مار قدرت سلطر قرن  هجدهم  طوا که دامپریالیستی غربی از مجله بریتانیا ئی ها،پرتگالیها، هسپانیولی ها ،فرانسوی ها و هالندیه

      شرقی  هندی و خراسانی و جاوه ای واندونیزیایی را بر چیدند که به رویدادهای  آن مفصالمی پردازیم. 

مسلمانان هرگز حساب :«در زمان متوکل خلیفه عباسی دروازه نقل میکند که » تاریخ  علم« به گفته  مرتضی مطهری که از قول  رهنان در
رش منفعالنه یک نوع فضای پذی نتیجتًادواین باعث شد تا روش نقادی ضعیف گرد که در نتیجه » علم و مذهب رااز یکدیگر جدا نکردند

ولی این موضوع که مطهری از قول   ]18[».ستندرا حرام  میدانو حبث  های عقالنی  که اثبات عقلی  و این پدیده تا حدی پیش رفت دبوجود آی
  ی پنداریم.داشته باشدلذااین نظر را مرفوع مرهنان آورده است به هیچ وجه در شگوفائی و یا رکود جامعه تأثیر قابل مالحظه ای منیتواند 

  

  

  ظهور مکتب  هاي کالمی در عهد خالفت عباسی .114-2-4

  مکتب معتزله.1

 قلع براي ،قرآن خلق و جرب برابر در اختيار به اعتقاد علت به آن پريوان كه كرد ظهور معتزله نام به ايفرقه ، قمري هجري اول قرن دوم نيمه در«
جنائیکه خداوند انسان را بوضع نیکو یعنی از روح ه این فکر بودند و  میگفتند  از آمعتزله  ب  چنانچه.گرفتند نظر در بلندي جايگاه

خدا داد  باشد بلکه میتوانددر سایه این ودیعه »جرب«دست و پا و اراده اش در بند اند د منیتوفریده  است صد در صو فطرت  خودآخودش 
 و روی مهین انگیزه ترازو حسابرفع مناید را  اری  هایی را که به ذات او تعلق داردود، تفکر مناید و راه خود را مهوار و مصایب و نا هنجخ ،

                                                             
  .204زیبا کالم صادق ، پیشین ، ص  17 
  136،ص1358مطھری مرتضی،آشنائی با  علوم اسالمی ، دفتر انتشارات اسالمی ،   18 
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زیرامعتزله به اصالت عقل  روز باز دهی، حساب خود را تصفیه مینماید.و از مهاجناست که انسان در واب و عقاب آفریده شدندو حشر وث
نامیده اند .جهم بن نیز  یفه را مرجئه از طریق وحی مبا میرسد  حاکم باشد.این طا آنچهاعتقاد تام داشتندومعتقدبودند که عقل نظری باید به 

باز گو  بطور موجزو عقیده این گروه را نیز آرایمعتزله در پیش آمد الزم است تا صفوان نیز مهین عقیده را داشته است.حاال که پای 
بین املنزلین  لتمنز«ایگاه او میان کفر و ایمان و گناه کبیره نه کافرمطلق است و نه مومن کامل ، جمرتکب «آهنا میگویندکنیم:
در مدینه بدنیا آمد ودر بدایت ،از شاگردان  حسن )748(هـ131بنیان گذار این اندیشه واصل بن  عطا نام داشت که به سال »دارد

ن .ایخمالفت داشتندمورد اتفاق اهل سنت  آرایاعتزال کرد.این گروهی بودند که در برخی ازعقاید خود با   (استادش)بصری بود که بر او
خود فاعل افعال خود  باید عدالت اللهی  آنست که بشر  الزمۀ .آهنا معتقد اند که : می نامند» التوحید و عدل «گروه خود شان را اهل 

 عمق تا كه دداده ش اجازه به گروه معتزله   ]19[باشد ؛ تنها در این صورت است که میتوان او را خمتار و مسئول کرده  های خویش دانست.
 دكردن محايت معتزله جريان از عباسي خلفاي اولني. حسن بصری تضاد آشکار داشتند آراید، این در حالی بود که با نمناي نفوذ مذهيب اميان

) دين حتريف از جلوگريي جهت( بدعت حتريم و اشعري فرقه ظهور با و يافتند قدرت سنت و حديث وانپیر متوكل خالفت شروع با اما
  ]20[». شد مستويل تفكر بر تقليد ،آنان توسط

  

  مکتب اشعریه.2

مذهب اشعری عنوان یک مکتب  فلسفی دینی  است که در سده  های چهارم و پنجم /دهم و یازدهم  در اسالم پدید آمد .ایجاد این مکتب  
یا » راست کیش«کوششی بود برای هم آهنگ  کردن  وجدان دینی  با تفکر [اصیل] اسالمی ؛ در این مکتب بود  که شالوده   اهلیات  اسالمی 

افراطی، در این مذهب  برای »راست کیشان «در مقابل کالم  عقلی معتزله  ریخته شد؛ و از سوی دیگر در مقابل »  کیشراست «کالم  

                                                             
م المیر ولی الدین ،استاد فلسفھ دانشگاه عثمانیھ .حیدر آباد دکن ، بخش اول  نھضت  ھای کالمی فلسفی  معتزلھ ،جلد:اول تاریخ فلسفھ در اس   19 

ری و ترجمھ  فارسی  زیر نظر نصر هللا پور جوادی ،فصل دھم ، تھران: ،مرکز نشر دانشگاھی ،بھ کوشش میر محمد شریف ، گرد آو
  بھ بعد 281،ص1362

  صفا ذبیح هللا ، مأخذ پیشین ، بھ ادامھ 20 
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دمشنی در برابر معتزله وش جدلی (دیالکتیک)استفاده کردند.حجت است از ر  اینکه نشان دهند  که وحی اللهی در موضوعات  کالمی
ونانی  پرداختند ، آثاری که به  تشویق  خلفای ربی  ، آثار  طبیعیون و فالسفه یطالعه ترمجه  های عزمانی آشکار شد که معتزله عقل گرا مب
مدند    تا روشهای فلسفی  و افکار دانشهای کالسیک را بر اصول ترمجه شده بود ، در صدد بر آ خنستین  عباسی خبصوص منصور و مأمون

مطلقًا  وتشویق خلفا ، رنگی صرفًا عقلی   معتزله بر اثر نفوذ فلسفه یونانی و زیر چرت محایت واسالمی نیز  اعمال کنند. ولی نسل دوم و سوم  
تزله می کوشید تا ایمان را  به زبان تفکر حمض  تفسیر کنند .به این  ترتیب اشاعره بکمک  گونه تقید فکری  به خود گرفت .مع آزاد  از هر

دیگر سرزمین دانش واندیشه  اسالمی که معتزله پایه گذار آن بود لنگ منایند .از جانب  خلفای زمان خود خواستند  تا پای عقل را در
یک دین جهانی  و نیروی زنده بود ، ناگزیر بود که خود را  با افکار و اوضاع جدید وفق دهد  دین اسالم از آنائیکه  پیروان  اشعری معتقد اند : 

بدین وسیله خود را در برابر روش جدلی معتزله جمهز کرده باشند.از اجنائیکه این متفکران ردند تا کالم راست کیش اسالمی گ و به ایجاد
استفاده کردندکه به متکلیمون معروف شدند.(نام این علم از آغاز علم کالم نبود  این نام بعد » علم کالم«مذهبی  که برای دفاع از دین خود از 

عمانی (ترمجه فارسی توسط عالمه شبلی ن31عمانی ؛ علم الکالم،ص .نگاه کنید به شبلی ناطالق گردید ها و در عصر مأمون بر این علم 
  )45ص1،ج:1328، تاریخ علم کالم ، ترمجه  سید  حممد تقی فخر داعی  گیالنی ، چاپ هتران: 

عشاعره تاسیس شده بود در پرتو محایت  آرایداد که توسط خواجه نظام امللک  مبنظور دفاع از در نظامیه  بغ)1066(459این مکتب بسال 
 اشعری بپردازد .این مکتب را در شرق جوینی و غزالی و در غرب ابن تومرت  آرایزادانه به و بود که ابواملعالی عبدامللک جوینی  جمال یافت تا آا

  گسرتده رساندند.به اقبال 

که متمایل  به گسسنت  یکپارچه گی  شریعت اسالمی بود از گسرتش یک نتیجه  عمده  کالمی  نظام  اشعری  این بود که تفکر آزاد  را 
نظام اشعری  به نقادی  مستقلی  از فلسفه یونانی  راه برد  و زمینه را  برای  باز داشت . شیوه تفکر اشعری  مهچنان نتایج فکری خود را داشت .

عری را بکمال  رسانید . توان گفت که  غزالی ما بعد الطبیعه  اشفخر الدین رازی  آماده ساخت و می طرح  فلسفۀ کسانی  چون  غزالی  و
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هان متشرع را از رعب  عقل گرائی  به کّلی ، اذ»هتافت الفالسفه«د که با ارائه ردیۀ منظمی  بر فلسفه یونانی ، در اثر مشهورش   غزالی بو
  ]21[ طبیعه را کنار هم  آغاز کردندزدود ، بیشرت به اثر نفوذ او بود  که مردم  مطالعۀ شریعت  و مابعد ال

غزالی .«اشعری نبود  اوخود از پیروان زالی  حنلۀ فکری  اشعری را  برای عامۀ مردم  مناسب میدانست .اما واقع امر  این است  که با آنکه  غ
با ابرام و استواری  فراوان ، شاگردان  معتقد بود که سِر ایمان  را منیتوان مکشوف ساخت .به این دلیل  خواستار ترویج  اهلیات اشعری شد و

] در بادی امر این مکتب کالمی توسط ابواحلسن بن  السهل  اشعری  22[»بالفصل خود را  از انتشار نتایج  تفکرات خصوصیش بر حذر  داشت.
، حیدر آباد  1321عن اصول الدیانه   کتاب االبانه:«او به  این کتاهبا  نگاه کنید  آرایاو و شناسایی افکار و  پایه  گذاشته شد در مورد  

    »کوربن ؛هانری دکن؛ شهرستانی عبدالکریم ،کتاب ملل و حنل ، تصحیح 

و  در بعضی موارد هم معتزله و هم  اشعریه  هم رأیند که  عقل مناط  و معیار  حسن  و قبح است . در این دو معنی ، اختالف رأیی میان آن د
. در این معنی که  حسن و ]23[ کند تفاوت خمتلف  افراد باب ممکن است حسن  و قبح در زماهنا ، مکاهنا و درنیست .اما در معنای دوم ، 

در نزد  کسی حسن است ، ممکن است در نزد دیگران قبح باشد  و به عکس و این بدان  آنچهقبحی که ثابت یا کّلی باشد وجود ندارد .
و نه قبح ، بلکه جتربه یا قابلیت استعمال  آهنا را نه حسن اند  معنی است  که  حسن و قبح  ذهنی است ، نه  عینی و واقعی .از آجنا که افعال

  وحی  آهنا را شناخت .حسن یا قبح  میکند . پس میتوان با عقل و بدون کمک  

هم بکار می روند و در امور دنیوی  معنی سود  و زیان را افاده  میکند .هر چه سودمند )utilitarianعنی سودانگارانه (  حسن و قبح  در م
  باشد ، حسن است و عکس آن قبح است ، پس  هر چیز که نه سود مند باشد  و نه زیامنند  نه حسن است و نه قبح .

  رود ؛ ثواب و عقاب  هم میتواند  در دنیا باشد و هم در آخرت . ود بکارشمیهم  میتواند در معنی سومی  که ثواب و عقاب   حسن وقبح

                                                             
 اپچ ، گیالنی  داعی فخر تقی محمد  سید  ترجمھ ، کالم علم تاریخ ، نعمانی شبلی عالمھ توسط فارسی الکالم، ترجمھ علم ؛ نعمانی شبلی 21 

  .92،71،72صص1:،ج1328: تھران
  .52،ص1ا.ح. آرین پور ، سیر فلسفھ در ایران ، ترجمھ متن  اصلی  علم الکالم شبلی نعممانی ، ج  22 
  .329تاریخ فلسفھ در اسالم  لایر پیشین ، ص  23 
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اشاعره میگفتند که  حسن و قبح را در معنی سومش  باید  به وساطت وحی  شناخت ، نه  آن طور  که معتزله معتقد شده اند ، از طریق  
ال چیزی نیست که آهنا را مستحق ثواب حسن است و کدام فعل قبح ، در افع وحی است  که تعیین میکند  کدام فعل انهعقل . بنظر اشاعره  ت

ال صفت یا کیفر میکند. چون در طبیعت افع ال را مستوجب  پاداشسازد.وحی یا شرع  است  که افع (حسن)  یا مستوجب عقاب (قبح)
   ]24[از راه  عقل هم منیتواند مطرح باشد.حسن یا قبح  نیست ، موضوع شناخت  افعال  

در ذیل بعضی از حمققین و پژوهندگان عقایدی را اشکار ساخته اند که گویا ایجاد مکتب  اشعریه  ویا معتزله  بنیاد  آزادی و تفکر 
تضاد  هستم . در اسالم   به صد ها  که اسالم سیر قهقرایی بیابد. اما من با این عقیده جدًا در ه استو نتیجه این شد هاسالمی را به باد داد

هریک از این مکاتب فکری و کالمی این را نشان  گردید که  ایجادو بعد از آن مکتب فکری ، کالمی ، فلسفی در زمان  خلفای عباسی 
ی به احنطاط فکر ضوع قطعًاو علمی وسیع  می باشد  که این مومیدهد که تا چه حد سینه اسالم در جا دادن و پذیرش پدیده  های منطقی 

حسن وقبح اعمال  و یا یک فرمان روا میباشد که از جانب یک  خلیفه  یا یک حاکم  مدیریت  وءامل سیاسی و سمسلمین  ارتباط نداشته بلکه عو
تأثیر  احنطاط اندیشه کدام یاونده  اسالم  از رهگذر عقل گرایی عمل شخصی پنداشته شده و به جهان بینی و آی رد  هایشان و کار ک

یاسی در جامعه قل با  فساد  پیشگی مدیران  دینی و ستنداشته  است .. تاریخ  مشعر است که ضعف حکومت  های اسالمی تفانی مس
  :ادامه  میدهیم بصورت  تنقیدی که ما  این حبث را اسالمی داشته است 

 و ارمشبي آمده وارد بود ترقي و تكوين حال در تازه كه مسلمني انديشه بر تقليد و تسليم به و اعتقاد و نظر و حبث از جلوگريي كه زياهنايي«
 در حتقيق و علمي امور در تدبر و تأمل با عناد و علما و علم با خمالفت ،مسلمني ميان در دسته اين ظهور با كه است آن ترسخت آهنا مهه از

 و عقل دايره حمدودكردن و آهنا احرتام و نصوص برابر در وقوف به متوجه حمدثني طبيعت زيرا شد آغاز ،سلف علماي آرای انتقاد و حقايق
 تقليد و عقل بر نقل تفضيل و تفكر ضعف عمده سبب امور اين. است الفاظ حدود در حبثها ساخنت منحصر و اعلي حد به روايت احرتام
 ملحدين مشار در متفكرين درآوردن و آن اجزاء و فلسفه به نسبت كراهت و بغض و آن مقاصد در تعمق بدون نصوص به متسك و اجتهاد بدون

                                                             
  .329تا317تاریخ فلسفھ در اسالم ، پیشین ، صص  24 
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 برتري است حمرتم عقل در آنچه بر بود كتب در آنچه و گرديد چريه مسلمني ،عقلهاي بر اختناق از بعد كه بود نتاجيي اينها.  گرديد زنادقه و
 يافت نرجحا بود التفكر كثري و احلفظ قليل كه عاملي بر داشت حفظ در بسيار مطلب لغويه و دينيه نصوص از كه عاملي سبب مهني به و يافت

 علوم رساي و فلسفه نتيجه در و يافت فزوني متفكر و فيلسوف داشت بزرگ بر فقيه و حمدث اكرام و شد مشرده برتر جمتهد عامل از مقلد عامل و
   ]25[.»يافتند كيميا و سيمرغ حكم ابوعلي و ابورحيان ابونصر، زكريا،حممدبن نظاير كه جايي تا افتاد رواج و رونق از روز به روز عقلي

:اول اینکه علمای عقلی آن  عده از دانشممندانی کرت ذبیح ا صفا شاید  در مورد  علمای عقلی و نقلی به دو  وجه  درست باشد البته  نظرات  د
بودند که دور  از ساحه عرفان دینی به پژوهشهای  علمی شان ادامه  میدادند از قبیل طبیعت شناسی ، طب ، علوم فلسفی و کمیا و عده ای 

هی ورجهان دادن مکتب بیخدائی به  مکتب  از دانشمندان  عقلی بودند که هدف شان برهم زدن امور دینی و کم رنگ  نشان دادن اعتبارات  فق
یگاه های تعقیدی میباشد که از هر  حیث و در هر زمانی قرب و بعد این اندیشه   ها با حسن و یا قبح آن  حتی تا هنوز در نزد مرد  مسلمان جا

بن  زکریای رازی وابن سینا و دیگران  معین و خاص خود را دارد . در مورد  علمای عقلی یا عقال از قبیل بیروونی و ابن خلدون ، حممد 
  جای بلند و مرتفعی در  تاریخ  علوم داشته اند که حبث  دکرت ذبیح ا صفا را در این خصوص منتفی میدامن.  آهنا حتی  تا حاال نیز

ريومند ) بسيار نميالدي (يازدهم هجري پنجم در قرن تفكر علمي در مقابل متعصبني خمالفت :علمایی نظیر ابوریحان البیرونی تکفیر می شوند
 ابزاري رايب بيزانسي مشسي از تقويم خاطر استفاده به بريوني ، ابورحيان»آرماهنا و واقعيتها «در كتاب عبدالسالم قول به كه طوري بود به شده

 شد. او در رد كسي متهم و فساد عقيده بدعت عصر خود به هم ديين لماياز ع بعضي بود از سوي كرده مناز اخرتاع اوقات منظور تعيني به كه
  :نويسدمي امرالظالليف افراد املقال در رساله ابا داشت وسيله اين كار بردن از به كه

 

 مسلمان مسجد را ندهد زيرا آنان به آن دخول هنپذيرد و اجاز است رومي بر ماههاي مبتين را كه چيزي كه داشت را بر آن او وي جهل پس«
  ]26[».مكن دو امر نيز از آهنا تبعيت در اين روند. پسمي خورند و در بازارها راهنيز غذا مي روم : مردمگفتم وي به نيستند. پس

                                                             
  .136-135 ص ،پیشین صفا،  25 
  ص ،1377 ،فرھنگي مطالعات و انساني علوم پژوھشگاه ،دیني علم تا سكوالر علم از ،مھدي ،گلشني از نقل بھ  26 
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حبث صورت  و حسن  پدیده ها از قول مولف  تاریخ فلسفه در اسالم ه در این جاست  که قبال نیز در مورد قبح یتوج ث باال  نقطه قابل در حب
گرفت که میزان ارزش و یا  بی ارزشی آن مربوط به ظرفی است که در آن این قبح و حسن قرار می گیرد .مثال در روستا  ها رفنت مبدرسه  

و ظاهر شدن شان  در بیرون منزل با آن  جامه  های شوخ  و پوشیدنو پوشیدن دریشی و بسنت کراوات ویا کار کردن زنان در بیرون از منزل 
مثال ،از مجله  اعمال قبیح مشرده می شود در حالیکه در شهر  ها   عکس آن  است اگر کسی در یک  جملس رمسی با پیراهن و تنبان هیئت ،

پوشیدن لباس طرز این  نیز در آجناباشد  ولیت  مسئ بامدیر ارشد و شود  که آن شخص فرد رمسی و در یکی از وزارت  خانه  ها  در حالی ظاهر 
شخصیت برازنده  آرایکه دانی و یا یک عامل دین رسد . مثالی دیگر می آوریم اگر یک شخص روحدر نزد بعضی  ها مضحک  بنظر می او 

در حمراب باالی منرب و لباس فرانسوی در یک مسجد  جامع  جهت وعظ و تذکیر  (فرنگی) با یک کاله ملبس نیزباشد ای و شناخته شده 
ندند. ولی اگر در ذات  موضوع  توجه شود این خب از روی تعجب باو شایدد قبل از اینکه به گفتارش  گوش گردد مهه قرار گیر

قی می ماند . در جامعه مسلمان و هر جامعه دیگری آقا فقط لباس خود را  تغییر داده است باقی دانش و تفکرش در سر جایش  حمفوظ با
ارزش و بی ارزشی می شود  آرایمردمان آن یک طور فکر منیکنند  هر شخص دید جدا گانه دارد  و از  مهین  تفاوهتا  است که  جامعه د

مشخصه  کهتعریف  ته  بود با این سنتی بسجامعه افغانستان  یک جامعه در اوایل پادشاهی حممد ظاهر شاه ،.مثال در چهل سال گذشته  
این است که در آرامشی عاری از حرکت بسر می برد . سکون وایستایی خصیصه اصلی این جوامع است . بازدهی  بارز چنین جامعه ای

رد . تولید و تولید سرانه در این جوامع در حد بسیار پایینی است و تولید در قالب یک اقتصاد معیشتی و خود مصرفی صورت می گی
مردمان مایحتاج خود را از لباس و پوشاک  خودرا در کشاورزی رایج ترین فعالیت و مهمرتین منبع تامین درآمد برای مردم و دولت است 

دیده نیز ه  روستایی و شهری  تقسیم می شوند که فرق بارزی میان آهنا ردمان بدو دستم و.می سازند خود کارگاه  های دستی خانگی  
د که  یک نفر در متام طول عمر شصت الی هفتاد  سال خود از دهکده وگاه  میش، ندرتًا بوقوع می پیوندد از بادیه به شهر،،رفت و آمد  منیشود

در هنایت  سادگی و در  ات مردم جامعه ،خصوصیبا این ولی  ه باشدداشتید و به سایر شهر ها جرئت سفر کردن را نیز منوخود بیرون منیش
 در جوامع انبوهمیباشد .متدنی موجود قرن بیست ویکمی موجوده  انبوهی زندگیعکس سر می بردند  که  این موضوع  آرامش مطلق ب

و به صد ها مکتب و دانشگاه ، کار خانه  های تولیدی و بازار  های مرفع ایجاد شده  ران  شغل در جامعه ایجاد شده  مهچنان که به  هزا
ل جنیب ده است . ولی در مقابل این  مشاغدانش مردم  نیز نظر به  جامعه سنتی به صد ها مرتبه رشد  کراست به مهان اندازه سطح ختصص و 

سلسله نا هنجاریهااین جامعه  باز هم  می بینیم  یک و زندگی مرفع مردم در کاخها و تفرجگاه ها و شریف و باز دهی  های اقتصادی بلند
تیزآب پاشی بر روی قطع راه  های مواصالتی و گذاشنت ماین  های انفجاریه در مسیر راه  ها ،ی ، را هتدید  میکند از قبیل قتل ، دزد مرفع 
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و در شهر چه ها موجودیت گروههای جنگ طلب که  از بیرون مرز  ها رهربی می شوند   خامنها و قتل و کشتار و خشونت بی رویه  بانوان ،
مهه  عواملی  هستند که رشد   ابه  هروئین .اینه د خمدر و اعتیاد گروه زیادی از مردم کشت و قاچاق مواقتل و کشتار را راه می اندازند،

شهری بیاندازیم ه  ها را به دوش زندگی مدنی و توطئجامعه را متوقف میسازد پس هر گز منیتوانیم  گناه  این نا بسامانی و حبران  ها 
این نا بسامانی خالفت  های شرقی که مستلزم  این نابسامانی  ها بوده و ًا در زمان امع  مسلمان در سده  های میانه  خمصوص. مهچنان است  جو

و بسا امکان دارد که اشخاصی دیگری  نظیر البیرونی و ابن سینا با صحنه  از رهگذر بعد جامعه شناسانه رد منیکند ها را  هیچ کس 
 .م ارتباطی ندارندهای بی  حرمتی مقابل شده باشند  که این رویداد ها با سرشت اسال

آنرا از یک بعد دیگر مورد دقت و با صد  ها پدیده مطلوب آنرا می پسندیم ،جامعه باز و گسرتده ای که ما در آن زندگی داریم  حال ،
در شاخصه  های چنین دولت  هایی که  در حالت حبران بسر می برند چنین است ::و تأثیرات نا گوار آن را مشخص میسازیم قرار میدهیم

اینجا اغلب هزینه های دولت نیز غیر مولد می باشد و سرمایه گذاری صورت منی گیرد . جتارت در سطح حمدود و ابتدایی اجنام می 
گیرد . بازرگانی بین املللی و آگاهی از علوم و تکنولوژی در حد بسیار پایین و حمدود است و به دلیل ضعف حکومت مرکزی اعمال 

لی و یا در چارچوب سیستم خاخنانی و فئودالی صورت می گیرد . روابط خانوادگی و عشیرتی در قدرت توسط حکومتهای حم
و تبعیض قومی ، لسانی ، منطقوی به حد سرسام کننده آن  در جامعه باعث ایجاد چند نقش غالب هستند  آرایر اجتماعی دساختا

خانواده  از روستاهای شان در جماورت شهر ها می شود و  دستگی میگردد، جنگ باعث حریق کشتزار ها و بی جایی هزاران  هزار
ویا مردمان شهر  های بزرگ  نیز  اغلبًا ترجیح میدهند که به مهاجرت در بیرون از  کشور بروندو در این راه  هزاران شان تلف نیز میگردند 

نیز  خباطر سرکوبی مردم برای بدست آوردن بدست قاچاقربان انسان کشته می شوند .بعضًا دیده  می شود که قدرهتای استعمار گر 
ین دینی که اکثرًا سر رشته ای از دین عده ، طالب ، داعش و گروهک  های مبلغاهداف  استعمار گرانه شان  گروههای را بنام القا

م  هیچ  ارتباطی منیداشته واقع به اسالازند  که در توسط آهنا با به راه انداخنت جنگ و اختناق از نشانی  اسالم براه می اندندارند  اهداف شان را
  ولی می بینیم بعضی  از  خیره سران و سست اندیشان  اینهمه  نا بسامانی  های برنامه ریزی شده از  غرب را به دوش اسالم  می اندازند.باشد  
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  و تأثیر ناگوار آن در ایده هاي دینیتیمور و یورش مغوالن حمله .113-2-4

 گسرتش ،نااميدي و ياس روحيه آمدن وجود به نيز و ادبا و دانشمندان عام قتل ،فكري منابع و هاكتاخبانه رفنت بني از باعث هجومها اين
 استدالل از دور به و تكلف پر و مرموز ،مبهم ،نگارش سبك مهچنني. گرديد پرسيتجتمل و پروريتن نيز و جادوگري و خرافات

  .گرديد حمسوب هنر ،نويسيمغلق و شد منطقي

  :است نوشته چنني گرديد نابود مغوالن دست به كه مرو هايكتاخبانه مورد در قمري هجري هفتم قرن نويسجغرايف و سياح محوي ياقوت

 در ارزش و نفاست و كتاب تعداد داشنت حلاظ از را آهنا مانند كه داشت وجود كتاخبانه ده ،مرو در. شدم جدا مرو شهر از اينكه از متأسفم«
 پيوسته آن كتاهباي. بود تشريفات بدون و آسان و احلصولسهل بسيار مرو دهگانه هايكتاخبانه اين از كتاب گرفنت امانت. امنديده جهان

 بيشرت و داشتم امانت در را هاكتاخبانه اين كتاهباي از جلد دويست حدود امخانه در وقت مهه من... و گرفتمي قرار عموم دسرتش در
 كتاخبانه اين كتاهباي از. گذاشتندمي اختيارم در گروي دادن يا و الضمانوجه سپردن بدون ،خواستممي مطالعه براي كه كتاهبايي

. است بوده كتب اين مطالعه پرتو از امآورده تأليفامت ديگر و البلدان معجم كتاب در كه اطالعاتي بيشرت بگويم بايد و بردم استفاده بسيار
  ]27[».شدممني بريون مرو از هرگز شدمني نزديك مرو به) تاتار( مغول اگر يقني

  

  آغاز سده هژدهم انحطاط دوم  عالم اسالم.113-2-5

 نوزدهم/  سيزدهم ۀسد ۀميان به و شودمي شروع هجدهم/  دوازدهم ۀسد آغاز از تقريبًا ،آن تاريكي عصر يعين ،اسالم عامل دوم احنطاط
 طوالني خواب از اروپا بيداري از پس اندكي اسالمي كشورهاي ۀكلي شد، آغاز زودتر احنطاط درآجنا كه اندونزي استثناي به. رسدمي

 سياسي منزلت در هولناك احنطاطي شاهد تنها نه) که به آن خواهیم پرداختبود آن فلسفي و علمي ،فكري جنبشهاي ينتيجه كه ايبيداري(
                                                             

  .246-245 ص ،1372 ،اول چاپ ،كومش انتشارات ،سبزواري حكیم تا حكیم جاماسب از ایراني فلسفھ و علوم تاریخ ،عبدالرفیع ،حقیقت  27 
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 ،قانوني سليمان سلطان از پس عثمانيها كه هنگامي به. بود شده احنطاط دستخوش نيز آهنا فرهنگي و فكري حيات بلكه بودند، خود
 نريو رفته رفته اروپايي مّلتهاي دادند، دست از را خود عظمت و شكوه ،زيب اورنگ از پس هند مغوالن و اول عباس شاه از پس صفويان و

 شكست خشكي و دريا در را آهنا كردند،می بريون مسلمان پادشاهان كف از را ايتازه بازرگاني مراكز و سرزمينها روز هر گرفتند،
 از ۀپار از كه اندشده قائل دليل چندين فاجعه اين وقوع براي. كردند درمانبي دردهاي گرفتار را مسلمان امپراتوريهاي سراجنام و دادندمی

  ذیدخل میباشد.که دالیل سیاسی و غیر سیاسی که در ذیل به تفیل روی آن حبث خواهد شد  در آن . رفت خواهد سخن جا اين در آهنا
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  مسلمانانآمیزسرزمینهاي فاجعه انحطاط  للع

  انگیزه سیاسی

  بحث سوم                      

  

  مسلمانان آمیزفاجعه انحطاط   سیاسی علل  .113-3-1

 :ترکیه عثمانی .1

 را تركيه سيصدسالهۀ دور يك در كه بود عثماني خنست ۀدهگان سالطني از سلطان ترينبزرگ و آخرين قانوني سليمان سلطان 
 مبينيمي رواين از. دارد پي در حضيضي غالبًا اوجي هر اما. دینرسا جهان امپراتوريهاي قدرمتندترين و ترينمهم از يكي به هيچ از
و هامر پور  ،ترك مورخ بيگ كوچي ۀگفت بر بنا. گرددمي ظاهر قانوني سليمان سلطنت دوم ۀنيم در احنطاط هاينشانه كه

 زير داليل به توانمي بود مشهود سليمان سلطان سلطت پايان در كه را احنطاطي هاينشانه كم دست يا احنطاط ،گشتال ، 
  :دانست

 گوش مباحثات به و نشستمي ۀپرد پس در تنها بلكه ،جستمني شركت منّظم طور به دوليت شوراي مشاورات در سليمان
 انديشي مصلحت از برداريهبره جاي به ،پادشاه كه شد اين نتيجه. رفتندمي طفره هم كار اين از حّتي وي جانشينان. كردمي

 گويان مداهنه آلود غرض آرای يا حرم زنان دست آلت موارد بسياري در يا كردمي عمل سرانه خود ،كارآزموده و پخته مشاوران
 كشيدمي بر مرتبه يك بودند نكرده طي را عايل مقامات به وصول مدارج كه را افرادي سليمان. گرفتمي قرار طلبانفرصت و
 معيار. داد اعظم وزارت منصب بود شاهي غالمان رئيس كه را پاشا ابراهيم مثال ؛گماشتمي پرمسئوليت و مهم مشاغل به و

 به سليمان. ذكاوت و هوش يا كارداني ،شايستگي نه بود، حرم ۀتوصي و گويي متّلق ،دوسيت دوليت عايل مشاغل به انتصاب
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 اعظم وزير سال پانزده ،سليمان داماد پاشا، رستم. بيندوزند بسيار ۀخواست و مال كه دادمي اجازه خود حمبوب و مقرب وزراي
 كه مطالبات اين. داشت استادي دوليت منصبان صاحب از پول هنگفيت مبالغ ۀمطالب طريق از دولت ۀخزان پركردن در وي. بود
 گردآوري ديوان كه چنان گرديد، دلبخواه و گزاف جانشينانش دست به بعدها بود معين و ثابت سليمان پادشاهي ايام در

 تا كردندمي را خود كوشش هنايت ،فرودستان و بلندپايگان از اعم ،دوليت كارگزاران. گذاشتندمي مزايده به را ماليات
 محايت و فساد طريق از اندوزي مال به گرايش اين. بپردازند ثروت و مال مجع به ،ظاملانه خواه و عادالنه خواه ،ممكن طريق هر به
 مربوط كارگزاران زمحت و گرفتاري موجب غالبًا اما ،داشت عاجل سودي چه اگر استثمار، و خويشاوندان از

 حمكوميت براي كايف دليل بنابراين و بود وي فساد و نادرسيت آشكار دليل دوليت كارگزار يك زياد ثروت گمانبي. گرديدمي
 دارايي و دادند دست از خواريرشوه و فساد اّتهام به را خود زندگي دولتمند كارگزاران از بسياري. دادمي دست به وي
 به ،ايام گذشت با اما ،نداشت عاجلي تأثري چندان نادرست انديشيهايچاره اين. گرديد مصادره حكومت دست به آهنا
 سقوط مؤّثر بسيار عوامل و يافت بسيار امهيت گرديد، سخيت روزهاي گرفتار عثماني امپراتوري كه هنگامي ويژه

  .گرديد امپراتوري

 عقب آجنا از و يافت نتيجهبي را وين به خود لشكركشي قانوني سليمان طانسل كه 936/1529 سال در كه كرد چريهايين از بايد ياد خمتصري
 مراد سلطان پادشاهي ايام در آهنا. شدندمي استخدام مسيحي جوانان ميان از بودند كه نظامي نريويي چريهايين. شوريدند وي بر نشست

بسيار  ۀاسلح عثماني امپراتوري دمشنان با جنگ در كه كردند تنها ثابت ا نهآهن. آمدند وجود به) 1389-790/1359-760( اول
 نريوهاي داشنت نگاه آرام در را عثماني سالطني ،سپردگيشان سر و وفاداري ۀواسط به ،آن بر عالوه بلكه هستند، نريومندي

 نوعي به ضعيف سالطني بودند، اما در پادشاهي نريومند سالطني دست در دمنديسو ابزار چريهايين. رساندندمي نيز ياري گردنكش
 در. نشاندندمي ختت بر خواستندخود مي كه را آن و كردندمي خلع را از سرير شاهي عثماني سالطني كه شدندمي مبدل خاصه نگهبان

 1242/1826 سال در دوم حممود سلطان اما كردند، هتديد را عثماني دولت موجوديت ،هجدهم و هفدهم / دوازدهم و يازدهم هايسده
  .نشاند خود جاي بر و كرد سركوب سرعت به را آهنا
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 دادن نيز و بازرگاني و جتاري مسائل در فرانسه به ويژه امتياز اعطاي داد روي قانوني سليمان ادشاهيپ ايام در كه ديگري مهم از وقايع
 امپراتوري در فرانسه اتباع به قضايي حقوق اعمال و كنسويل قضاوت حق از برخورداري و كنسويل دادگاههاي تأسيس در كشور آن به اجازه

. شد ادهد كشور اين به فرانسه با اّتحاد طريق از اروپا شرقيجنوب در روم مقدس امپراتوري قدرت ساخنت خنثي براي امتياز . اينبود عثماني
و  سياسي امتيازات مهان خواستار اروپايي قدرهتاي ديگر دادند، دست از را خود اعتبار عثماني سالطني كه سليمان مرگ از پس

 در جدي بسيار خطرهاي امتيازات اين اعطاي. آوردند دست به را آهنا هم واقع در و بود شده اعطا فرانسه به كه شدند بازرگاني
 يحيانمس عليه كه تبعيضي يهبانه به بيگانه مسيحي قدرهتاي كه گرديد موجب تنها نه بيگانگان به كنسويل حق دادن .داشتپي

 چشم حيات ۀادام و استمداد براي اينان كه شد سبب بلكه كنند، حتريك را كشور مسيحي اتباع و بزنند دامن را آشوهبايي گرديدمي اعمال
 وفاداري از خارجي درهتايق به آهنا وفاداري واقع در گرديد؛ تقسيم مسيحي اتباع وفاداري ترتيب بدين. بدوزند عثماني ضد قدرهتاي به

 را بدان زدندست قصد جوان تركان كه بود اصالحاتي هرگونه راه سد »كاپيتوالسيون«. گرفت پيشي عثماني سالطني به آهنا
 احساسات. نبود ممكن ولتد و مّلت به آهنا دادن جوش كه داشتند تعصيب چنان خود مستقل و جدا موجوديت درباب مسيحيان. داشتند
 بدرفتاري و تدبرييبي ديگر سوي از و كردندمي حتريك بيگانه مسيحي قدرهتاي عمال سو يك از را كشور مسيحي اتباع ۀطلبان جدايي

  .اخري ۀدور كفايتبي و خردبي سالطني
 

 از ورپهنا امپراتوري يك حفظ براي كه سياسي ذكاوت و فراست نه و داشتند مبتكر و اقخّل ذهين نه آمدند قانوني سليمان پي در كه سالطيين
 تلف عبث سرگرميهاي و بيهوده دسايس و هاتوطئه ،كوچك اختالفات سر بر را خود نريوهاي آهنا. بود الزم بيگانگان اندازيدست

 سال در آهنا شكست. بردمني پيش از كاري آهنا قدميي و كهنه سالحهاي ،علم و عصر تكنولوژي در يافتندكهمني در سالطني اين. كردندمي
 عثماني امپراتوري ،اروپايي قدرهتاي متقابل فشارهاي ۀواسط به اما. ساخت معلوم قطع طور به اروپا در را آهنا سرنوشت 1094/1683

 نريومند و يكپارچه كشوري عنوان به روسيه ظهور نيز و غرب امپرياليسم رشد ايام روزها آن. كند حفظ را خود يمرزها درازي زمان نتوانست
   .كردند سنگني تركان زيان به را ترازو ۀكف آهنا دوي هر كه بود
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 احنطاط و ضعف اين. كردند آشكار را خويش احنطاط و ضعف عالئم جهان سراسر مسلمان امپراتوريهاي هجدهم/  دوازدهم ۀدر سد
 از ،صلييب جنگهاي جريان در كه را صنعيت و تكنولوژي مهان( صنعت و تكنولوژي در اروپايي قدرهتاي سريع پيشرفتهاي با بود مهزمان
 پيشي ديگران بر جنگي اسرتاتژي نيز و دريايي نظامي برگ و ساز ۀهتي در قدرهتا اين (.بودند آورده دست به ،اسالم شدن جهاني توسعه

 اروپاييان و كردندمي سالحها جديدترين درخواست اروپاييان از بودند مشغول ستيز و جنگ به خود ميان در كه مسلمان قدرهتاي. گرفتند
. برگرداندند خود سود به را آهنا هايتوطئه و كردند پيدا زمني گر مشرقتوطئه سياسي حمافل در ورود براي بسياري فرصت هم

 مداخله عثماني امپراتوري سالطني امور در سراجنام و ايران صفوي پادشاهان مصر، مملوك شاهان هند، در مغوالن امپراتوري امور در اروپاييان
 دهدمي نشان امر انگليسيها، فرانسويها، آملانيها، هلنديها، اسپانياييها، پرتغاليها و روسها. اين از بودند عبارت جو مداخله قدرهتاي .كردند

 زير به را اسالم جهان تواندمي كه آجنا تا كه داشتمي وا آن امپرياليسيت و جتاري اهداف و برتر فني مهارت را اروپايي كشور هر عمل در كه
  .آمدندمني بر آهنا پس از مسلمان قدرهتاي كه بود حايل در ينا و. بكشد سلطه

 

. خواندندمي «تنظيمات« را اصالحات اين. كنند بازسازي و اصالح را دولت و سپاه تا كردند كوشش بار چندين تركان ،دوره اين در ّطي
 منجر اصالحي اقدامات داليلي به اما. خبشد جنات رفتمي ضعف به رو بريون و درون از كه را امپراتوري اصالحات اين كه رفتمي انتظار

   .گرديد شكست به
 

 

 را خود آخر نفسهاي كه بيماري ،گرفت نام « اروپا بيمار مرد « كه آجنا تا يافت ادامه مهچنان ترك امپراتوري احنطاط كرميه جنگ از پس
 .كشيدمي

 اعالم ناپذيردرمان را مزاجش و حال نيز دوستانش بلكه دمشنانش تنها نه كه بود شده خواري مهه آن متحمل تركيه چرا كه است اين لسؤا پس
 در ايران و مانيعث امپراتوريهاي ميان ينتيجهبي جنگهاي كه گويند. اندكرده ذكر گوناگوني عّلتهاي سؤال اين به پاسخ در كردند؟

 اروپا جتاري نفوذ معرض در را آهنا دوي هر و ساخت تضعيف را امپراتوري دو اين هجدهم/  دوازدهم تا شانزدهم/  دهم هايسده ّطي
 مدت و ،داشت توجه انسلط سعادت و خوشي به بلكه ،نداشت ميل كشور آسايش و رفاه به عثماني امپراتوري اداري اصول و ؛گذاشت

 عثماني امپراتوري مستعجل شكوه شدن سپري حمض به و شد؛مي فروش و خريد رشوه با آهنا عايل مناصب و بود كوتاه بسيار نپاشاها اشتغال
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 در شرقي ۀسلسل يك براي ر داشتند كهحضو اروپا در سال دويست مدت عثمانيها كه شودمي ادعا نيز و. هناد ضعف به رو سالطني قدرت
 در رفتمي كار به جمارستان شريان ضد بر كه ايجنگي تدابري گذشته اين از. است درازي بسيار زمان كاريش جتاوز ۀادام و حفظ

 حكومت ۀعالي قدرت. بود علل اين بر مزيد نيز بود. فساد سالطني شده منسوخ و كهنه ۀكنند نااميد طور به ديگر هفدهم/  يازدهم ۀسد ۀميان
 متحكو كه بود سلطان نه كه است اين بر عقيده ،بگوييم ترروشن. افتاد فساد و چينيها توطئه مراكز يعين ،سلطان حرم يا وزيران دست در
 بيداد مالياهتا عالوه به. بود زرخريد كنيزان و ارواح احضاركنندگان دست در واقع در قدرت. كردمي امور تدبري كه بود وزير نه و راندمي
   .شايستگي و لياقت اساس بر نه بود دهي رشوه ۀپاي بر نيز آن افراد ترفيعات و بود فساد در غرق سپاه و كردمي
 

 ناقص خارجي و داخلي عوامل برحسب عثماني امپراتوري زوال تبيني كه ماندمي هناگفت ديگري حقيقت اينها ۀمه قبول از پس حّتي
 كفاييتبي و اداره سوء و فساد«. بياوريم نظر در بردند ميان از را امپراتوري سراجنام كه را خارجي قدرهتاي دسايس آنكه مگر بود خواهد
 طومار عاقبت آنچه. است بوده جا بر مهچنان هم امپراتوري و داشته وجود مهواره چيزها اين. است نشده عثماني امپراتوري سقوط موجب

   ]28[.برد ميان از اروپا را عثماني امپراتوري... بود اروپاييان مطامع فشار پيچيد هم در را آن
  
  
 

 

  ایران .2

 شيبك( خانشيباني دست با. پاگرفتند ايران در صفويان و تركستان در ازبكان يعين تازه نريوي دو ،تيموريان قدرت فروپاشيدن از پس 
 هند متوجه شكست اين اثر بر بابر. گرديد شكست متحمل هند مغوالن ۀسلسل گذارپايه بابر كه بود ازبكان امري خنستني ،)خان

   .كرد گذاريپايه آورد دوام 1274/1857 سال تا كه را ايامپراتوري و گرديد
 

 ريامپراتو فروپاشي از پس و که رهرب شان شیخ صفی الدین  از اردبیل بود بودند آذرباجيان در مذهب شيعه صويف ۀطريق رهربان صفويان
                                                             
28 Elie Kedoure, England and the Middle East , Bowes and Bowes, 1956, p.14. 
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 بعد سال سه و خواند شيعيان ۀكلي رهرب را خود ،صفويان رهرب ،امساعيل 904/1499 سال در. گرديدند سياست متوجه تيموريان
   .(به تاریخ صفویان در مهین اثر نگاه کنید). گرفت شاه لقب

 

 

 لّذت ستمكاري از كه بودند كفايتبي افراد ايدسته عباس شاه جانشينان. رسيد خود اوج به اول عباس شاه سلطنت ايام در صفوي دولت
 داخلي امور در اروپاييان يمداخله به رانياناي بدخبيت ۀعمد عّلت. دادندمي نشان حمض اعتناييبي كشور جدي مسائل به نسبت و بردندمي

. است ايران در جديد تاريخ سرآغاز 1213/1798 سال در مصر به ناپلئون ۀمحل .شودمي مربوط خمتلف هايهبانه به مسلمان كشورهاي
 ۀروسي .رفتند پيش ايران در مشرق مست از آهنا روند. از اينگرفت جدي را ايران راه از هند به رسيدن براي ناپلئون ۀنقش ازانگليسيها

که حمصور  ايران. ماند باقي ثابت ايران مرزهاي تركان جانب از تنها. بودند كرده احاطه را ايران مشرق در انگليسيها و مشال در تزاري
 و راناي ميان بار چند روسيه بريتانيا خواست بر بنا. نداشتۀ  جبز موافقت  پالن  های بریتانیا  و روسیه  راچارکشور  های اروپایی شده بود 

 ميان انتخاب براي راهي. خبشيدند توسعه را خود نفوذ ۀحوز خود منافع حتكيم و حفظ براي قدرت دو اين اما گرفت در جنگ افغانستان
  .كردندمي رقابت يكديگر با ارضي ۀتوسع و استثمار سر بر قدرت دو هر ،نداشت وجود بريتانياييها و روسها

 

شور ک ا بسامانیان مسئول اوضاع ندر قدم اول ایران.را کال به گردن  توطئه ها  و دسایس  غرب گذاشتولی منیشود بار احنطاط ایران 
و ایرانیان  ملعبعۀ  بیش  ،ول آن  خود ایرانیان بودندکه مسئبود حاكم یمرج و هرجچرا که در ایران ودند. ب مسئول بيشرت مورد اين در شان بودند

گذاشت و دیگران را در بند  مسئول وضع نا  ديگران لذا منمیشود بی کفایتی ایرانیان را بدوش  نبوددر دست توطئه گران  غربی 
 مردم و ، حاكم آن بر طليبسلطه و استبداد و مذهيب تعصب و فكري اختناق و نداشت وجود آن در سياسي انسجام هبنجار ایران دانست .

 هيچ در معترب متفكر يك ايران دوره اين ّطي در. مفهوم خود را  از دست داده زوال   که برای شان ظهور و  ند،بودقيدو بي خونسرد و كاهل آن
   .نداشت وجود دوره اين در ذكري شايان شخصيت نگار،تاريخ و نثرنويس و شاعر چند جز به. نداشت بشري معرفت هايشاخه از يك
 

 اوج در زيب اورنگ و جهان شاه ، جهانگري ، اكرب پادشاهي ايام در هند، مغوالن امپراتوري يعين ،مسلمان بزرگ امپراتوري . سومنيدن .3
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 احنطاط اشيبسر در سرعت به امپراتوري اين ،فروبست جهان از ديده 1119/1707 سال در كه زيب اورنگ از پس. بود شكوفايي و رونق
 جانشينان از درازي يرشته بزرگ عباس شاه و قانوني ند سليمانمان نيز را زيب اورنگ. داشت بسيار علل مغول امپراتوري احنطاط. افتاد

 اصال يا كه شوندمي يافت پادشاهاني ناخواه خواه گردد موروثي پادشاهي اگر جو، سلطه ۀجامع در. آمدند پي در كفايتبي و نااليق
جتربه ثابت کرده است چون فساد در جامعه ای مستولی گردد مهه چیز رو به زوال و نابودی حتمی میرود( ما . منیداشته باشند ابتكار ۀقو

 منونه آن را در ساهلای اخیر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم  در افغانستان  دیدیم که  علی رغم کوشش  های جامعه جهانی،
مریکا و صندوق بین املللی  به حمل سقووط و پرتگاه رسانیدبقسمیکه  حتی پوهلای باد آورده  آ 2015فسادگسرتده  این کشور را در سال 

 پادشاهي پي در مسلمان امپراتوريهاي در. و پنتاگون نیز چاره ای از  پیش  نربدند و مهه شان دست بسر شدند(مولف))پول و نیرو  های ناتو 
 اقدامات به دست اليق رجال معدودي اگر رواين از و يافتمي دراز سر رشته اين گاه و آمدمي ديگري ۀارادبي پادشاه ناتوان و ضعيف

 آهنا. بودند نااليق افرادي استثنا، بدون ،زيب اورنگ جانشينان ۀكلي. گشتمني فراموش هرگز آنان اوردهايدست زدندمي اصالحي
 را آن درون از و بود خزيده امپراتوري سياسي كالبد در كه بيماريهايي درمان جاي به. دور مملكت مهمات از و بودند خوشگذراني در غرق

  .بودند ساخته حقري دسايس و عياشيها د، خود را سرگرمخورمي

 

 اشرافيت با مهراه. بود كرده فاسد نيز را آهنا راحت و آسوده ،پرتنعم زندگي. نداشتند پادشاهان از هبرت وضعي مغول حمتشمان و اعيان
  .غلتيد در فساد گرداب به نيز سپاه ،مغوالن

 

 در را مغوالن امپراتوري سرنوشت كه باشند رجايل نيز و مغوالن سپاه فساد و ناتواني شاهد زودتر چه هر صد بودند كهمرت خارجي قدرهتاي
 ۀكلي بلكه شدند، عام قتل دهلي اهايل تنها نه او فرمان به. كشيد لشكر هند به افشار نادرشاه ،1152/1739 سال در. داشتند دست

 هتاجم ۀضرب از هنوز مغوالن امپراتوري .ساخت «ناتوان و خونبي« را مغوالن امپراتوري هند به نادر هتاجم .رفت يغما به هند مغوالن ايثروهت
که از حمافظین خاص نادر شاه ابدايل امحدشاه به معروف ،ابدايل ۀطايف افغاني رئيس تازهاي و تاخت از موجي كه بود نكرده راست كمر نادر

   .آورد در پا از ،بود بار دیگر  هندرا
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 آورد وارد مغوالن بر پي در پي شكستهاي و كشيد لشكر هند به بار چندينابدالی ، امحدشاه ،1181/1767 تا سال 1161/1748 از سال
 نيز را كشور بلكه ،ا شكستر مغوالن سپاه پشت تنها نه امحدشاه هتامجات (.شدند گذشته از ترضعيف بسيار آهنا ،هتاجم هر از پس و

حممد ا شاهد شکست  های مفتضحانه منکته قابل اذعان این است که قبل از امحد شاه در زمان هجوم نادر به هند.كرد فلج مايل حلاظ از
ی  او هزار نفر350چطور توانست  اردوی شاه که خود را امپراتور هند میدانست  بودیم و دیدیم  که در دشت کرنال نادر با اردوی خسته اش 

م متام روبرو سازد و  عاقبت هوچه بکوچه مردمان دهلی را  در تاالب  های از خون  از اثر قتل  های عام را در  پیش  چشمش  نابود سازد و ک
که ساالران و وزیرانش اندوخته بودند ، اهم ازسالحها و  آنچهبا گنجینه  های بی نظیر هندوستان را که افتخار پادشاهان  بابری هند بود 

گورکانی یعنی گان ز شاهدخت  های بابری را که فرزند زادبه نادر شاه تقدیم و تنی چند ا خود دستان با را مههمهمات و توپخانه 
مردمان دهلی  با از دست دادن عزیزان شان  در خون دل غوطه  که این در حالی بودبه  تزویج نادر و پسرش در آورد و بود اورنگزیب

ی تازها و تاخت اين. تح ایرانی جشن  با شکوه عروسی بر پا کرد((مولف)میخوردند . این شهنشاه بی کفایت خباطر خوشنودی سردار فا
  ت بیشرت بیابدعسر  مغوالن لرزان امپراتوري ۀجتزي جمدد توسط امحد شاه ابدالی، باعث شد تا

  و زود تر بدست ایادی انگلیس یعنی کمپنی هند شرقی نابود گردد. 
 

پایتخت  از پادشاه طوالني غيبت و امپراتوري ۀا سر برآوردند و از سوء ادارر اينجا و آجند هندوان ،عاقبت  هم   زيب اورنگ پادشاهي در ايام
 را خود ۀگذشت احياي خواب آهنا. كردند برداريهبره ،خباطر فتح قندهار  داخل خاک خراسان برای جنگ می شتافت دور از هند   که 
 دليها، سيكها و جاهتايبون ستناميها، راجپوهتا، رو،اين از. ديدندمي را هارشا يا آشوكا امپراتوري نظري هند، امپراتوري يك اجياد طريق از

 هرفترفته شورشي عناصر ،زيب اورنگ مرگ از پس. داشتند مشغول خود به را وي حياتش پايان تا و شوريدند زيب اورنگ ضد بر متورايي
 امسي مستقّل از امپراتوري كه - بنگال هايو صوبه Oudh اوده ،دكن دولتهاي - جديد مسلمان دولت چند. گرفتند بيشرتي نريوي
 و اغتشاش اين بر و زدند شورش به دست نيز آهنا اما بودند، معرتف وي امسي قدرت از فرمانربداري به ظاهر حسب بر چند هر بودند، دهلي

  .افزودند پريشاني
 

 وريامپرات شد موّفق عاقبت كه مّليت. برآورند پايدار نشيينسلطان نمغوال امپراتوري هايويرانه بر كه ندنبود مقدر هندوان نه و مسلمانان نه
 و هامعافيت كسب طلب در و ،بازرگانان زي در بود ديده زمان آن تا هند كه بود امپراتوريهايي ۀكلي از تربزرگ بسيار كه افكند پي قدرمتندي
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 امور در مداخله به خمتلف هايهبانه به سرزمني اين در پايي جاي آوردن دست به با آهنا. ند گذاشته هايدروازه به قدم جتاري امتيازات
 خاك بر تفوق قصد كه را نريوهايي ،جنگي ابزارهاي آخرين و برتر جنگي تدابري ،زيركي يواسطه به ،سراجنام و پرداختند كشور داخلي

 ۀقاعد اساس بر كه بودند انگليسيها اينان. شدند قاره شبه بالمنازع خداوند نيم و قرن يك مدت و كردند بريون يدانم از داشتند را هند
 ريبرداهبره مسلمان و هند فرمانروايان متقابل اختالفات و فكري ركود ،نظامي ضعف از و كردندمي عمل »رودمي جتارت پي از پرچم« كّلي

 يك هيچ اما كردند،مي مبارزه هند بر تسّلط سر بر فرانسويها و پرتغاليها هلنديها، نظري ،اروپايي قدرهتاي ديگر كه است راست. كردند
   .آيند ايقف شرقي ۀانديش و ذهن به معرفت در بريتانياييها برتري شايد نيز و كشور آن دريايي نريوي و بريتانيا ديپلوماسي بر نتوانستند

 

 يكديگر جان به را هند در حاكم قدرهتاي ،عثماني و ايران كشورهاي در روسها و خودشان مانند و ،انگليسيها نظري هلنديها در اندونزي
 سال در استقالل جنگ. شدند هند سرزمني اختيار صاحب خود »انگليسيها« آهنا و رفتند حتليل قدرهتا اين اينكه تا انداختند،

 پادشاه آخرين و خوردند شكست سخيت به جنگ اين در هنديها. بود بيگانه يوغ افكندن براي هندي هايتوده تالش آخرين 1273/1857
 اين. فروبست جهان از ديده يتهتيدس و فقر هنايت در آجنا در و شد تبعيد رانگون به انگليسيها سوي از قيام رهربي اّتهام به هند مغويل
 تقريبًا اجتماعي و فكري و سياسي حلاظ از هند مسلمانان ،استقالل جنگ از پس. درآورد صدا به را مغول بزرگ امپراتوري مرگ ناقوس واقعه

   .بود هند مسلمانان براي حيات ۀدور ترينتاريك دوره اين. فرومردند
 

 است فرهنگ اين هايدوره ترينتاريك ّطي در چند هر شود،مي آشكار آن زوال هاينشانه دارد قرار اوج در عظيمي فرهنگ كه قيتو مهواره
 ۀدور . اينباشد شده مقدر آن براي سريع خاموشي و مريد فرو آن در حيات ۀرق با اينكه مگر شود،مي ظاهر آن روشنايي پرتو ضعف كه

 هندي ،عربي ،فارسي كلمات از است ۀآميز كه بود اردو زبان گسرتش دوره اين نيكوي حوادث از. نبود مطلق خاموشي ۀدور احنطاط
 شاه توّلد دوره اين وبخ رويداد ديگر. توسعه و بسط براي ناحمدود ظرفيت با است جديدي زبان اردو ،رفته هم روي اما. سنسكريت

  ]29[. ی از تاریخ  هندوستان به حتلیل گرفتديگر فصل یکدر بايد را هند مسلمانان ۀانديش و فرهنگ در او سهم و تعاليم كه بود الّلهوّلي

                                                             
29 D.G.E.Hall, A History of south - East Asia , London, 1955,p.197. 
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 اندونیزي .4
 و انگليسيها اسپانياييها، ،يانپرتغال يعين ،خارجي قدرهتاي جتاوز شد اندونزي در مسلمانان حكومت فرورخينت موجب كه عللي ترينمهم 

 ميانه هايسده پايان در كه بودند پرتغاليها گذاشتند اندونزي سرزمني به قدم كه بيگانگاني خنستني. بود كشور اين خاك به هلنديها
 كسب دريايي جنگ در گرانبهايي جتارب دريازني ماجراهاي و پويش از طوالني ايرشته راه از و بودند آورده پديد نريومندي دريايي نريوي

 به ،ايام گذشت با. داشتمي وا اسالم نابودي به را آهنا كه بودند نريومندي صلييب نربد روح از لربيز آهنا ،گذشته از اين .بودند كرده
 به خدمت خوشبختانه«. گرديد اضافه عرهبا دست از جتارت احنصار گرفنت جهت شديدي اقتصادي ۀانگيز ،ديين ۀانگيز
 كه ،عثماني امپراتوري به داشت نظر در عرهبا بازرگاني به زدنضربه طريق از پرتغال زيرا بود، ممكن واحد آن در دنيايي ۀجيف و خداوند
 ] 30[.»بزند ورد، ضربهآمي دست به ادويه احنصار از را خود درآمد ۀعمد قسمت

 

 و قدرت فرصت كمرتين در توانستند مسلمان بازرگانان ديگر و عرهبا خمالفت رغم به ،برترشان جنگي تدابري يواسطه پرتغاليها به
 نفوذ ۀحوّز ۀتوسع به ميلي ] لپرتغا هند[ ۀالسلطننايب اولني ، idaاFrancisco de Alme فرانسيشكو دآمليد .دهند توسعه را خود نفوذ

 آلبوكركه آفونسو دون ،وي جانشني اما. كند قناعت منطقه آن جتاري دستاوردهاي به بود مايل و نداشت ماالبار ساحل سوي آن در خود

Don Affonso Albuquerque از كردن جلوگريي نيز و پرتغال رشد به رو قدرت حفظ جهت درآمد منابع افزايش براي ،كه ريافت، د 
 از است الزم كنند، گردآوري ماالكا از را چني و سيام ،بنگال ،ادويه جزاير حمصوالت توانستندمي كه مسلمان ّجتار دريايي فعاليتهاي
 يبنا بر عقيده .برد محله ماالكا به اشطلبانهتوسعه ۀبرنام اجراي در 1511 ژوئۀ اول در وي رواين از. شود كشيده دست وي سلف سياست

 و پرتغال قدرت توسعه طريق از اسالم رشد به رو قدرت شكسنت هم در و  مسيحيت ترويج آلبوكركه اصليۀ انگيز Crowford كرافورد
  ]31.  [ بود مسلمانان اقتصادي منابع بسنت

 

 شايستگي و لياقت كه پرتغايل مسيحي ، مبّلغ Francisco Xavier خاوير فرانسيشكو كه بود آلبوكركه آفونسو دون يتصد در ايام

                                                             
30 Ibid 
31 History of the Indian Archipelago, Edinburgh, 1820. 
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 ]32[.شد دعوت سرزمني اين به ماالكا بوميان ميان در مسيحيت ترويج، با مقصود آشكار 952/1545 سال در ،داشت ايبرجسته
 اگر. بود كرده كسب فراواني شهرت بود پرتغال حكومت به مّتكي نظامي و مايل حيث از كه مذهيب تبليغۀواسط به خاوير فرانسيشكو

 و ياليسيتامپر ۀامبرن ساخنت استوار يا پايدار كه بودند دريافته مهچنني كردند،مي عمل جتارت دنبال به پرچم كّلي ۀقاعد ۀپاي بر ايام آن اروپاييان
 استثمار جزاير اين بر پرتغال نفوذ ۀعمد هدف. است مستعمرات مردم به خود آيني قبوالندن نريومند سياست اعمال مستلزم آهنا استعماري

 بدين وايف كنند محايت خارجي حكومت از بود ممكن ديين پيوندهاي ۀواسط به كه بوميان ميان در مانع اجياد از هبرت چيز هيچ اما. بود جتاري
 نفوذ ۀحوز. كرد جلب خود به را اندونزي مردم توجه پرتغاليها دين و فرهنگ ،زبان خاوير، فرانسيشكو تبليغي مساعي ۀنتيج در. نبود مقصود

 غيتبليۀ برنام رفته هم روي. گرويدند مسيحيت به و كشيدند دست خود ۀقبيل آيني از پرستانطبيعت از مشاري و يافت وسعت پرتغال
. كند بريون ميدان از را اسالم نتوانست مسيحيت جا هيچ در زيرا شد، مواجه سخيت شكست با ديگر جاهاي و ماالكا در مسيحيان

  .گردد دين اين از آن ۀسكن كشيدن دست موجب توانستمني ترغييب اجباري و فشار هيچ و بودند آورده اسالم ادويه جزاير

 

 اين در آلبوكركه .كردند صادر هندي و مسلمان سوداگران بازرگاني فعاّليتهاي ساخنت متوّقف براي قوانيين ،پريوزي از پرتغاليها پس
 نيناچتوئن نام به مسلمان غري منصيب و صاحب Jaja Utimutis جاجا اوتيموتيس نام به تبعيدي مسلماني پشتيباني از مأموريت

Ninachetuen گرديد آغاز ماالكا در وحشت و ترور برخوردار بود. حكومت. تهاي ۀكلياليپرتغايل فعت با ضدشد سركوب متام شد. 

 

 وماتراس و جاوه ، آنام ، سيام سالطني سوي از سفرايي. كردند برداريهبره بومي فرمانروايان متقابل حسادهتاي و داخلي پرتغاليها از اختالفات
 به مسائل اينۀمه. آمدند ماالكا به برند، كار به رقبايشان ضد بر بتوانند كه ،جنگي ۀاسلح آوردن دست به و پرتغاليها رضايت جلب براي

 تشويق را آلبوكركه جزايرۀ برجست فرمانروايان از برخي با اّتحاد نظامي .آورند دست به اندونزي خاك در حمكمي پايگاه كرد كه كمك پرتغاليها
سراسر  در كه كوچك امرينشينهاي ساخنت مطيع پرتغاليها براي. كند گسيل يافته تشّكل كمرت و ترضعيف جزاير به را ناوگانش كه كرد

. شدمي پريوز سياسيشان مهارت بردمني پيش از كاري آهنا جنگي تدابري كه جايي در زيرا نبود، دشوار بودند پراكنده جزاير ادويه
 Sir Hugue هيوكليفورد سر. پرتغاليها هاي خدعه و رمحيهابي شرارهتا، باب در داستاهنايي از است پر ادويه جزاير هايسالنامه

                                                             
32 Coleridge, The Life and Letters of St. Francis Xavier, London, 1872, Vol. I. 
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Clifford صب و حرارت ]33[.بودند آورده هجوم آسيا به راهزني روح با كه است كرده مانند زنبوراني پرتغاليها را بهبر مذهيب جنگ تع 
  .افزودمي آهنا ۀسران خود رفتار و رمحيبي
 

 به هادوي جتارت احنصار از پرتغاليها كه كالني سودهاي ۀكشيدند؛ جاذب استثمار به را اندونزي مردم كه بودند خارجي قدرت اسپانياييها دومني
. كشيد طول سال سه مدت كه گرفت در طرف دو ميان جنگي نتيجه در. كرد جلب جزاير اين به را اسپانيايها بودند، آورده دست

 بر توانستندمي پرتغاليها هم و اسپانياييها هم آن طبق بر كه شد بسته ايهعهدنام متخاصم طرف دو ميان 936/1529 سال در سراجنام
 يسلطه در تفوق براي كه بودند خارجي نريوهاي تنها پرتغاليها و اسپانياييها 937/1530 سال تا. برانند حكومت ماالكا خمتلف خبشهاي
 كه اندونزي حاكم رؤساي متقابل حسادهتاي و داخلي اختالفات. كردندمي كديگر رقابتي با اندونزي مردم جتاري كشيهبره و سياسي

 هند، در كه مهچنان. كرد كمك مقاصدشان در را پرتغاليها و اسپانياييها بودند خواسته ياري رقبايشان بر غلبه براي بيگانگان از بارها
 حّكام اختالفات از اسپانياييان و پرتغاليان نيز مهچنان و كردند استفاده Karnatak َكرَنتك و دكن ايهراجه متقابل نزاعهاي از انگليسيها

 اّتحاد شكسنت هم در براي كردند،مي پريوي «كن حكومت و بينداز تفرقه« سياست از كه بيگانه قدرهتاي. كردند برداريهبره اندونزي
 و مهارهتا. منودند استفاده خود جتاري مقاصد پيشربد براي ابزاري عنوان به آهنا از بعدها و كردندمي توطئه ،ير ادويهجزا مسلمان سالطني

 گرفنت و آهنا ۀبصريان انديشيمصلحت از استفاده براي و واداشت آهنا برابر در تسليم به را بوميان بيگانگان برتر جنگي تكنولوژي
   .گفتندمي متّلق آهنا به افزارجنگ دترينجدي

 

. كنند خودداري يكديگر با جنگيدن از نتوانستند ماالكا، ۀجزير در خود نفوذ ۀحوز سر بر موافقتشان رغم پرتغاليها و اسپانياييها، به
 از پس سالپنج و چهل تا پرتغاليها. شدند رانده نبريو ادويه جزاير از 947/1540 سال در و شدند شكست متحمل اسپانياييها عاقبت

 ترتيب بدين. درآمد صدا به آنان مرگ ناقوس 1003/1595 سال در هلنديها ورود با. راندند فرمان ادويه جزاير بر اسپانياييها راندن بريون
 دسامرب هفتم و بيست تا 1595 سال ژوئن دوم از يعين براند، حكومت اندونزي بر سال چهارصد حدود بود مّقدر كه ايخارجي قدرت سومني

   .بود هلند - كرده اعمال استعماري قدرتي كه بيگانه سرزميين استعمار ۀدور ترينطوالني - 1949 سال

                                                             
33 Sir Hugue Clifford, Further India , London. p. 48. 
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 بيشرتين كه چيزي اما هبرتند، جنگي مهارت و برتر ظامين تكنولوژي داراي حمّلي پادشاهان با جنگ در كه كنند ادعا توانستندهلنديها مي
 فرمانروايان. بود آن از پيشرت حّتي و هجدهم و هفدهم/  دوازدهم و يازدهم هايسده در اندونزي بر حاكم پراكندگي كرد آنان به را كمك

 پيماهناي هلند از جنگي سالحهاي آوردن دست به ناگزير بودند براي اغلب و بودند شده تضعيف خامنانسوز جنگهاي اثر بر اندونزي
 توانمي آجنا از را پيماهنا اين آورزيان ماهيت. كنند موافقت و محايت جلب آهنا از خود مقاصد براي و ببندند آورزيان ۀگون جتاري و نظامي

 بدتر و درآمد ناخوانده ميهمانان تصرف به جاوه سراسر ،1191/1777 و 1088/1677 ايساهل ميان يعين ،سال يكصد حدود در كه يافت
 مردمي هاۀ جاو. نبودند سودآور ديگر جنگلها و ماهيگريي و دادند دست از را خود مشاغل بازرگانان و سازانكشيت« آن از

 » رشد باز ايستاد. از آهنا اجتماعي حيات اقتصادي جوهر و گرديدند كشتكار

 

 نحطم عناصر. خود مقاصد پيشربد براي حمّلي اشرافيت از استفاده از بود عبارت كه كردند باب اندونزي در را غريمستقيم ۀادار هلنديها نظام
 خمتلف خبشهاي از مقدار هر آهنا كه وقيت تا يعين كردند،مي كمك مردم جتاري كشيهبره در استعمارگران به كه وقيت تا ،اندونزي ۀجامع

 وحشتناك كار اين ينتيجه. شدندمي برخوردار هلنديها نظامي كمك از گذاشتندمي اختيارشان در كردندمي طلب هلنديها كه را جامعه
 كرد سقوط هلندي استعمارگران دست آورد، اما تا حد آلت دست به زيادي قدرت مردم به نسبت فاسد كّلي به اشرافيت چند هر. بود

   .داد دست از را خود استقالل و
 

 

 هلنديها. داشت حمدود بسيار ايدامنه آهنا بازرگاني فعاليتهاي اما بودند، جاوه در جتاري شركتهاي داراي چينيها هلنديها، ورود از پيش
 كنند؛ خدمت آهنا به چينيها از هبرت كه شوندمني يافت مردمي جهان در كه كردندمي احساس زيرا كردند،مي نگاه مطلوب نظري با چينيها به

 ها، چنانتن آهنا نه .شدند كشور اقتصاد جذب ۀفزآيند طور به چينيها ،نتيجه در. نبود ممكن Batavia اباتاوي به آهنا از زيادي ۀدع آوردن اما
 سبب به .بودند سهيم نيز هلند شرقي هند شركت صادرات در بلكه داشتند،مي خود دست در را واردات بود، شده ريزيطرح اصل در كه

 .دبودن مردم اين با نشانده دست اشراف روابط مثل بوميان با آهنا مناسبات داشتند، چينيها كه قدرهتايي و امتيازات

 منحل شركت اين 1213/1798 سال در اما. رسيد خود قدرت اوج به هلند شرقي هند شركت ،هجدهم/  دوازدهم ۀدر آغاز سد
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 را خود ممتاز موقع اندونزي ۀجامع ساالري اشراف اعضاي اما. گرفت قرار هلند دولت مستقيم ۀسلط حتت اندونزي سرزمني و گرديد
 حمصوالت از معيين درصد يافتند اجازه و گرديد موروثي بود دستشان در كه مناصيب آهنا موقع حتكيم و تقويت براي. كردند حفظ مهچنان

 هن بودند خود باالدست هلندي منصب صاحب پاسخگوي هلند ۀنشاند دست اشراف. بردارند كردندمي گردآوري بوميان از كه را
 جمبور بلكه بپردازند، معيين ارضي ماليات تنها نه كه بودند ملزم دهقانان. داشتند شديد اسارت حتت را آهنا خود كه دهقاناني پاسخگوي

 جبارانه نظام اين ۀنتيج. خواستندمي حمّلي و خارجي رؤساي كه كنند كار قدر آن و داشت نياز بداهنا حكومت كه بكارند حمصوالتي بودند
 وارد حيوانات و انساهنا حيات بر سنگيين بسيار خسارات و تلفات كه شدمي گسرتده قحطيهاي گرفتار غالبًا اندونزي كه بود اين
   .آوردمي
 

 

 اداقتص با متاسي نه و كنند كسب جتربه كار جتارت در توانستندمينه  اندونزي مردم بود، چينيها و هلنديها دست در بازرگاني امور كليۀ چون
 به كه گرديد بازار و توليدكننده ميان شكاف موجب« زرع و كشت نظام Van der Kolff كولف در وان ۀگفت به. باشند داشته بازار

 ،گذشته اين از. «حمّلي بازرگان ۀطبق رشد براي امكاني و نه ستد و داد براي بازاري نه ،داشت وجود بازار از شناخيت نه آن ۀواسط
. كشتمي  كشاورزي كار در آهنا ابتكار و خالقيت متام غارت اين كه كردندمي غارت را دهقانان چنان چيين - هلندي احنصارگران

 وي به گزاف ربح با را وام اين نيز چينيها و بگريد وام اعتبار منبع تنها ا يعينچينيه از بود ناگزير دهقان كه بود گزاف چنان مالياهتا
 قابل دهنده اعتبار براي كه بكارد حمصويل بود ناگزير نتيجه در كند؛ پرداخت جنس با تنها توانستمي را خود وام دهقان. پرداختندمي

   .بفروشد كردمي تعيني طلبكار كه نرخي به را خود حمصول و باشد قبول
 

 هبّقي بربند هبره آموزش از يافتندمي اجازه كه اندكي هايخانواده از غري و نداشتند مستعمرات بومي ۀسكن پرورش و آموزش به هلنديها توجهي
. نبود خربي دبريستان از. شد تأسيس 1266/1850 ر سالد مهگاني ابتدايي مدارس ،دوليت اسناد مطابق .بودند حمروم نعمت اين از
 20000 تقريبًا با ۀكتاخبان 1262/1846 سال در. نداشت وجود اندونزي در ذكري شايان ۀكتاخبان هيچ 1235/1819 سال از پيش تا

 به عمدتًا كتاخبانه اين كتاهباي. نداشت را آن در اگذاشنتپ ۀاجاز بومي هيچ 1313/1895 سال تا اما. آمد وجود به رمسًا كتاب جلد
   .بود ناچيز بسيار عربي كتب مشار و هلندي زبان
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 نكرده نزول حد اين تا اسالمي ّمتدن هرگز كه كرد سقوط چنان آن فكري و سياسي حلاظ از نوزدهم/  سيزدهم يسده يميانه در اندونزي
   .بود
 

  اسالم آمیز جهانفاجعه انحطاط فکري علل.113-3-2

 

ۀ كّلي در عّلتها اين چون. برمشرد توانمي را غريسياسي عّلت چندين ما حبث موضوعۀدور ّطي در اسالمي ۀجامع عمومي احنطاط براي
 مسلمانان سياسي سقوط. رود سخن يكجا آهنا ۀمه از كه ستا هبرت رواين از بودند، كار در خمتلف درجات به اسالم عامل سرزمينهاي

 به ،گشتمي مربوط اروپاييان يمداخله به موارد ۀكّلي در تقريبًا خارجي عوامل كه قدرمهان. بود داخلي و خارجي عوامل به مشروط
 مسلمانان بنابراين. يافتمي ربط مسلمانان خود روحي و اخالقي ،معنوي شكستگيور به موارد ۀمه در تقريبًا داخلي عوامل اندازه مهان

 چنان يا كردمي كمك امپرياليست ملل دسايس به هاتوده عظيم جهل و مسلمان امراي كفاييتبي. بودند شان احنطاط مسئول خود اول ۀدرج در
 و علم ،فرهنگ هايزمينه در متمدن جهان رهربي بودند، پيشتاز علم در مسلمانان كه زماني تا. زدمي امند دسايس اين به ديد خواهيم كه

 باالن و پويا نريويي ديگر دادند دست از را مستقّل و آزاد پژوهش و حتقيق به خود يعالقه آنان آنكه حمض به اما. بود آهنا دست در فلسفه
 تا مدتي و هند نيز كه ، تركيهدر ايران شد، بلكهو استثمار مي اداره عمارياست ينريوي دست بر دراز زماني كه اندونزي در تنها . نهنبودند

  .كرد توانمي را مشاهده راستني فلسفي يا حتقيق علمي گرييپي به عالقه فقدان وجود داشت اسالمي از قدرت ظاهري صورتي

 

منكر شود.  وجود داشت مسلمانان در ميان اسالمي خنستني در قرون را كه اياستقرايي و پژوهش مطالعه به مفرط يتواند عالقهمني كسي
 متفّكران داشنت تواند بهمي دارند. اسالم بسيار گرانبهايي سهم و فرهنگي علمي ۀانديش در عامل مسلمانان تواند انكار كند كهمني كسي

 و ، تاريخ، جنوم، جغرافيا، رياضيات، پزشكيفيزيك هايخود ببالد. در زمينه بشر به از حيات و در هر خبش حتقيق ۀدر هر زمين درخشان
 كه است بشري معرفت ۀشاخ از چندين تنها مشار اندكي بر مشرديم كه هاييوجود دارد. زمينه ايو برجسته بزرگ نامهاي شناسيزبان

كردند.  كسب بزرگي در آهنا پريوزيهاي پژوهش (کنجکاوی)استقرايي خود و روشهاي پررنج و حتقيقات مطالعات به با اّتكاي مسلمانان
آور در سراسر نام عامل يك / نوزدهم سيزدهم يسده ۀتا ميان / هجدهم دوازدهم ۀاز آغاز سد كه آور استانگيز و تأسفاما شگفت
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، زيرا تصور جديد است علمي معرفت كردن و حمكوم شود سرزنشمي يافت دوره در اين كه ، چيزيبرعكس . بلكهوجود نداشت اسالم عامل
 حال باليدند. اما در عنيخود مي ۀگذشت وردهايآ ستد به اند. هر چند مسلمانانستيزانه دين گرايشهاي رايدا علوم اين كه رفتمي

. بود هولناك ايفاجعه ناآگاهي اين خرب بودند. حاصلبود بي كرده كشف و تكنولوژي علم با پيشرفت زمني مغرب كه پژوهش نوين از وسايل
 كه حاصلبي و مناظرات خود را در مباحثات نريوهاي پيمودند، مسلمانانمي پيشرفت راه حتقيق ۀتاز ديگر لربيز از روح ملل كه در حايل

كار آهنا ، تنها استقرايي حتقيقات كار بسنت جديد و به علم نتايج و جذب قبول جاي دادند. بههدر مي داشت جتربي و ماوراي جوهر كالمي
 گرايانهماده و فحواي جديد بيان معرفت بود و چون نادرستشان مذهيب آرایجديد با  معرفت سازگاري و استفسار درباب حتقيق

 اين ميان كرد. اما تفريقيمني را درك گرايييا روح گراييماده معين حقيقت كس مشردند. هيچمي كردند و ناچيزشمي حتقريش داشت
  .نداشت وزني هيچ گراييماده آن بود و در پيش گراييروح و اعتبار از آن وزن ۀمه مباحث يو در كليه دو اجياد گشت

 
 

 ذشتهگ رو بهرا نداشتند، از اين نوين علمي عامل تقاضاهاي ۀاز عهد استعداد برآمدن پيشگفته چهارقرن در ّطي مسلمانان چون
 ها و رؤياها در زمانيافسانه جستند. اين بود پناه برمال شده آهنا مدهتا پيش اعتباريو بي كذب كه ها و رؤياهاييبازگشتند و در افسانه

 جمذوبانه و توسل رجعت د كهبود. آهنا كمرت دريافتن شده و منسوخ نو كامال كهنه بود، اما در جهان و موجه شد بسيار خوب تصور و پرورده كه
 گردد. مّلتها نيز مانند افراد زير فشار زندگيمنجر مي و هالكت مرگ به كند و سراجناممي داللت و فساد نفساني بر بيماري گذشته به
 زوال و رو به منحط ايند باشند، اجتماعاتناگوار و ناخوش زندگي واقعيتهاي كه ايستند. وقيتروند يا استوار و پا برجا ميقهقرا مي به

  .يابندمي و آرامش خود تسّلي ۀگذشت برند و با ياد دستاوردهايمي پناه گذشته به مانند افراد نژند و آشفته
 
 
ابراز ننمودند.  شود معرفيتمي اجتهاد خواندهاصطالحًا  كه اسالم اجتماعي در ساخت حترك بزرگ اصل از آن دوره اين مسلمانان طور كّلي به

 يهتعبري و تفسري دوبار اسالم نظر دارند كه اتفاق ، ظاهرًا مهگياختالفاتشان رغم اند، اما بهكرده اصل از اين تعابري خمتلفي فقها و مفتيان
و  حتقيق كه است شده از پيامرب نقل ديگر، احاديثي . از سوياست كردهن منع جامعه و عريف شرعي نيازهاي يواسطه را به قرآن احكام

 در خصوص فقها اختالفاتي ترديد در ميانبي  ]34[ستايد.مي را سخت جامعه رفاه براي قوانني و وضع فقه يمستقلّ و آزاد در حوزه باز جست

                                                             
   8،ص1959نیویارک :» انقالب و ملی گرایی در اندونیزی«جی.اف ھیورج میترنن کھین.    34
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 كه حقيقت بر اين است روشين دليل مسلمانان ۀجامع ۀاولي در مراحل آن و كاربندي اصل اجتهاد وجود دارد، اما وجود اين ۀجوهر و دامن
 اكنون قرين و آينده نيست گذشته هرگز املثناي . اكنوناست نداشته را قبول بشريۀجامع به ايستا نسبت هرگز نگرش اسالم

و  قوانني توانمي چگونه شود، پسآور ميو كسالت بيزار كننده تارخيي وقايع با گذشت قيقد و يكساني خنواهد بود. اگر يكنواخيت
هر چهار كشور  ؟ مسلمانانكار بست ديگر متامًا به عصري سياسي - اجتماعي مقتضيات عصر را براي يك سياسي - اجتماعي مّقررات
؛ تنيس ايساده تكليف آزادي بپذيرند. قبول را كوركورانه كار بكشند و تعابري و تفاسري گذشته از دادند دستمي ما ترجيح حبث موضوع

 بشر از آزادي در بردارد. ذهن بزرگي خطرهاي آزادي پذيرش است داده نشان تفصيل به Erich fromm فروم اريش كه چنان
در  و هتور بودند كه جرأت فاقد آن بدخبتانه مسلمانان .تفّكر باشد ينو در حوزه و هتورات تازه هايمسئوليت اگر متّضمن ويژه گريزد، بهمي

 ايجامعه پيدايي ذهين ۀو طفر تعّلل گزيرناپذير اين يگرخيتند. نتيجهمي گذشته به جسنت پناه براي كنند، و در نتيجه كار خود انديشه
  .بود حتركو بي (بسته) بسيار متصّلب فكري و چارچوب بيينبا جهان

 
 

آهنا را. با وجود  معاني پذيرفتند نهو فقها را مي امامان گرديد. آهنا بيشرت نص فتاوي مسلمان پيشاني داغ از گذشته تقليد كوركورانه
 مهه ، با اينآخر است يا كالم از لغزش آهنا مصون و كالمي فقهي آرایو  فتاوي نشدند كه هرگز مدعي ديين فقها و ديگر متّفكران آنكه

 اصول خنستني . متفّكراناست مقدسات به توهني آن يا ترك و اصالح شده گفته هر موضوعي ۀآخر دربار سخن انديشيدند كهمي مسلمانان
 - معترب است آهنا مهيشه حلهايپاسخها و راه بستند. اما تصور اينكهكار مي كردند و بهميتفسري  زمانه نيازها و مقتضيات را مطابق اسالم
  .است متغير جامعه با نيازهاي مطابق در نو انديشي عجز و ناتواني ۀنشان -انديشيدند مي مسلمانان كه چنان

 
 تاز آهنا فاقد سندي مشار زيادي پيامرب كه احاديث به كردند، بلكهمي قول نقل متقدم فقهايتنها از  نه و اجتماعي فقهي احكام در تأييد و محايت

 را اسناد و معيارهاي آن صحت بر آنكه را، مشروط حديث اجتماعي تواند كاربردپذيريمني كسي .منودندنيز استناد مي و اعتبار است
 ۀمه سازند، اما نهمي نيازها را برآورده اين گمانبي از احاديث باشد انكار كند. برخي كرده ضمانت درست تارخيي ترديدناپذير نّقادي

رو متيز دهند. از اين اصيل را از احاديث شده و حتريف برساخته احاديث را نداشتند كه ذهين توانايي آن دوره اين ديين علماي آهنا. بدخبتانه
بيشرت  چون .قرار گرفت شد و مورد قبول معترب شناخته حديثي گونه خواستند، مههمي روحانيان هر چه و اعتبار به وزن دادن ايبر
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اد استن طو متوس ارزش كم املسائلو توضيح و تفاسري نازل شروح رو بهنداشتند، از اين و معاصر خود آشنايي قديم با دانش روحانيون اين
   .دبو و متعصب افراد جاهل دست آهنا به منايش فقها نبود، بلكه يا فتاوي يا حديث شد قرآنمي معترب شناخته آنچه طريق كردند. بدينمي
 
 

و  است بيگانه ديين قبا حقاي عقل داشتند كه گرديد. عقيده متسخر واقع ۀماي و حّتي محله آماج ، عقلارجتاعي بر اثر گرايشهاي
گداخت و مشع از پی علم باید چ:«که دانشمندان خراسانی میگفتند و این در حالیت شود.آهنا مي دادن جلوه و وارونه حتريف موجب

و یا شدمي اندكي توجه دانش هايحوزه ۀكلي به این شد که نتيجه . بی قدر جلوه دادن  علم و دانایی »توان خدا را شناختبی علم نکه  –
اجنامد مي گراييماده به اينكه يهبانه را به كردند. علممني و ارزيابي درك درسيت را به آن هاي يافته  هرگز توجه ای منیشد ویا اینکه 

ند، كردمي را حمكوم و فلسفه بود. علم ممنوع اهلي تمعرف هاي دروازه به ورزيدند، زيرا ورود عقلمي خمالفت دانستند و با فلسفهاعتبار ميبي
 اين ودوام داستاهنای هزار ویک شب که دانسته نشد از کجا وارد ادبیات  عرب و ایران گردید،بود واجنه پريان بود داستان مانده باقي آنچه

 وشدمي تغذيه و افسانه از قصه و نيم قرن يك مدت مسلمانان آور بود. ذهنبسيار زيان مّلت كرد، اما برايمي را دخلوش داستاهنا هر چند جهال
طفالن و نو جوانان را هر شب در خانه ها این داستاهنا توسط قصه گویان خانگی که معموًال بانوان سن کرده بودند نتیجه یک روز تالش 

بسيار نادر  دوره در اين تنها تفّكر علمي كرد. نه جمسم خوبي به توانرا مي . نتيجهبدون داده  های مثبت ،راهی خوایگاه هایشان میکرد 
بن چون ا  آوريبسيار نام متفّكران الماس و رونق قدرت . در روزهاينگرفت صورت مدت نيز در اين اصيلي فلسفي فعاليت هيچ بود، بلكه

رشد، خواجه  نصیر الدین طوسی ، جالل الدین  عربی ، الکندی ، حممد زکریای رازی فارابی ، ابن مسکویه،ابن سینا،ابن باجه،ابن طفیل ،ابن
بودند، اما خود  بنياد كرده قديم ۀفالسف متعالي ۀخود را بر پاي هايفلسفه آموزه  های عرفانی ووجود داشتند، هر چندحممد بلخی و دیگران 

 به يفكر اشتغاالت براي اسالمي دولتهاي بود كه جو مناسيب عّلت به داشتند. و اين بشري معرفت دستاوردهاي در افزايش شاياني نيز سهم
 و هوايي و آب خاك به برخورد. فلسفه و بديعي تازه ۀانديش به توانيمن اسالم عامل تا غرب ما از شرق حبث موضوع ۀاما در دور .وجود آوردند

 و هواي آب وجود دارد و نه مناسب خاك نه كه است چنان جامعه و احوال اوضاع كه گسرتد و در جايي رشد كند و دامن دارد كه احتياج
   .شودمني كرد مشاهده توصيفش و فكري ّقادانهن فعاليت بتوان كه فعالييت در خور هيچ

 
 

و هر  است عرفاني هايرگه داراي بزرگي بود. هر دينکذایی  داد عرفان اجنام مسمانان براي و وارونه كار منفي كه ديگري نريوي
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 فسن به ، يعيناست و ناگفتين يگانه كه است فرا جتربي واقعيت اظهار و بيان دارد، زيرا عرفان از عرفان هايينيز نشانه بزرگي ۀفلسف
بلکه   دت یازا  منیخواست به انکار نفس دسزیرا این عرفان  نه تنه بداز طریق عرفان ناب پاالیش می یاکه مهوار ه این نفوس دارد  شباهت انساني

در حالتی در  فلسفه گراييعقل به . عرفانمیخواست  نفس را  از طریق  جتربیات روشنگرانه عرفانی پاالیش داده  وآنرا انسانی سازد
 رضاعدر ت سختبا چنین فلسفۀ  عرفاندر آن صورت بشری میبود ،تضاد قرار می گرفت که فلسفه گمراه کننده وفاقد ارزشهای تعالی 

 فرايندهاي كاربندي از طريق اند نهاحتاد با آن خود جوياي تأمل و آنات عرفًا در حلظات كه ايهنايي واقعيت كه معتقد است . عرفانتاس
با بدست را رو در رو د تا آنسازرا قادر مي آدمي كه ايشهودي ياستعداد و ملكه كار بسنت به از راه ، بلكهرياضي منطقي ييا شيوه استداليل

   .مناید حصول ،  آوردن ریاضت و سخت کوشی در سویدای قلبش 
 
 

 بسياري سري و سلوك و اوقات كرده در قلمرو روح وسيعي و پژوهش تّفحص اند كهوجود داشته بزرگي عرفاي مسلمانان در ميان البته
رو ولی عدۀ منافق وشیاد در عرفان ،غنا خبشيدند. عرفاني وفلسفه  ادبيات خود به گرانبهاي و مشاهدات با جتارب اند. آنانداشته

د را رونق دهند که این گروه  اشخاص شیادانی هستند که عرفان را خباطر نند موقعیت دیگ و کاسه و خانه خودست  میکنند تا با آن بتوا
عرفان را کور و تاریک  میسازد و جامعه را به کور دل . این گونه  عرفان  منشان منافع شخصی وبلند بردن حوایج زندگی پذیرفته اند

  مقابل میسازد . است نیز تنبلی و سکون که مایه گرسنگی و ضعف ارزشهای انسانی 
نوی که در دفرت دوم مثدفیان شیاد  میباشر میخوریم که هبرتین متثیل از صودرمثونی معنوی موالنا جالل الدین حممد بلخی به داستان خر برفت ب

  معنوی اینطور آورده است:
      رسید ره از خانقاه در صوفیی

  کشید آخر در و برد خود مرکب
  خویش دست از علف و داد آبکش

  پیش گفتیم ما که صوفی چنان نه
  خباط و سهو از کرد احتیاطش

  احتیاط سودست چه آید قضا چون
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  فقیر و بودند تقصیر صوفیان
  یبیر کفرًا یکن ان فقرًا کاد
  خمند هین سیری تو که توانگر ای
  دردمند فقیر آن کژی بر
  رمه صوفی آن تقصیر سر از

  مهه آن گرفتند در خرفروشی
  مباح مرداری هست ضرورت کز

  صالح شد ضرورت کز فسادی بس
  بفروختند خرک آن دم آن در هم

  افروختند مشع و آوردند لوت
  خانقه اندر افتاد ولوله

  وله و مساعست و لوت کامشبان
  چند روزه سه ازین و صرب ازین چند
  چند دریوزه این و زنبیل ازین چند

  ما داریم جان و خلقیم از هم ما
  ما داریم میهمان امشب دولت

  کاشتندمی آن از را باطل ختم
  پنداشتند جان نیست جان آن کانک

  دراز راه از نیز مسافر وان
  ناز و اقبال آن دید و بود خسته

  بنواختند بیک یک صوفیانش
  باختندمی خوش خدمتهای نرد
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  بوی میالنش دیدمی چون گفت
  کی کرد خنواهم امشب طرب گر

  کرد آغاز مساع و خوردند لوت
  گرد و دود پر شد سقف تا خانقه

  کوفنت پا آن گرد مطبخ دود
  آشوفنت جان وجد و اشتیاق ز

  کوفتندمی قدم افشاندست گاه
  روفتندمی را صفه سجده به گه

  روزگار از آز صوفی یابد دیر
  بسیارخوار بود صوفی سبب زان
  حق نور کز صوفیی آن مگر جز

  دق ننگ از فارغست او خورد سیر
  صوفیند زین اندکی هزاران از

  زیندمی او دولت در باقیان
  کران تا اول ز آمد مساع چون

  گران ضرب یک آغازید مطرب
  کرد آغاز برفت خر و برفت خر
  کرد انباز را مجله حرارت زین
  سحر تا کوبانپای حرارت زین

  پسر ای رفت خر و رفت خر زنانکف
  مهین صوفی آن تقلید ره از

  حنین اندر کرد آغاز برفت خر
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  مساع آن و جوش و نوش آن گذشت چون
  الوداع گفتند مجله و گشت روز

  مباند صوفی و شد خالی خانقه
  فشاندمی مسافر آن رخت از گرد
  او آورد برون حجره از رخت

  جومهراه آن بندد بر خبر تا
  شتافتمی او مهرهان در رسد تا

  نیافت را خود خر آخر در رفت
  است برده آبش به خادم آن گفت

  است خورده کمرت آب دوش خر زانک
  کجاست خر صوفی گفت آمد خادم

  خباست جنگی بین ریش خادم گفت
  امبسپرده تو به را خر من گفت

  امکرده موکل خر بر ترا من
  تو به دادم من آنچ خواهم تو از

  تو به فرستادم آنچ ده باز
  میار حجت کن توجیه با حبث

  سپار پس وا بسپردمت من آنچ
  برد چه هر دستت که پیغمرب گفت

  سپرد پس وا عاقبت در بایدش
  بدین راضی سرکشی از اینه ور
  دین قاضیخانۀ  تو و من نک
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  صوفیان بودم مغلوب من گفت
  جان بیم بودم و آوردند محله

  گربگان میان جگربندی تو
  نشان زان جویی و اندازی اندر

  ایگرده گرسنه صد میان در
  ایپژمرده گربۀ سگ صد پیش

  بستدند ظلما تو کز گیرم گفت
  شدند مسکین من خون قاصد

  مرا مر نگویی و نیایی تو
  نوابی ای برندمی را خرت که
  خرم وا من بود که هر از خر تا

  زرم ایشان کنند توزیعی ورنه
  بدند حاضر چون بود تدارک صد

  شدند اقلیمی به یک هر زمان این
  برم قاضی را که گیرم را که من
  سرم بر آمد تو از خود قضا این

  غریب ای نگویی و نیایی چون
  مهیب ظلمی چنین این آمد پیش

  بارها من آمدم وا گفت
  کارها زین کنم واقف ترا تا
  پسر ای رفت خر که گفتیمهی تو
  ترذوق با گویندگان مهه از
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  واقفست خود او که گشتممی باز
  عارفست مردی راضیست قضا زین

  خوش گفتندمی مجله را آن گفت
  گفتنش آمد ذوق هم مرا مر
  داد باد بر تقلیدشان مرا مر
  باد تقلید آن بر لعنت صد دو که

  حاصالنبی چنین تقلید خاصه
  آفالن بر با ابراهیم خشم

  زدیمی مجاعت آن ذوق عکس
  شدیمی ذوقی عکس زان دمل وین

  خوش یاران از باید چندان عکس
  کشآب عکسبی حبر از شوی که

  دان تقلید آن تو زد کاول عکس
  آن حتقیق شود شد پیاپی چون

  مرب یاران از حتقیق نشد تا
  در قطره آن نگشت مگسل صدف از

  را مسع و عقل و چشم خواهی صاف
  را طمع هایپرده تو دران بر

  طمع از صوفی تقلید آن زانک
  ملع و نور از بست بر او عقل
  مساع و ذوق آن طمع و لوت طمع
  اطالع ز را او عقل آمد مانع
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  خاستی بر آینه در طمع گر
  ماستی چون آینه آن نفاق در

  مال به بودی طمع را ترازو گر
  حال وصف ترازو گفتی کی راست

  صفا از قوم با گفت نبیی هر
  مشا از پیغام مزد خنواهم من
  مشرتی را مشا حق دلیلم من

  سری دو هر داللیم حق داد
  یار دیدار من کار مزد چیست

  هزار چل خبشد بوبکر خود گرچه
  من مزد نباشد او هزار چل
  عدن در شبه شبه بود کی
  هبوش بشنو گویمت حکایت یک

  گوش بند شد طمع که بدانی تا
  شود الکن طمع باشد را که هر

  شود روشن دل و چشم کی طمع با
  زر و جاه خیال او چشم پیش

  بصر اندر موی که باشد مهچنان
  بود پر حق از که مستی مگر جز

  بود حر او گنجها بدهی گرچه
  شد برخوردار دیدار از که هر
  شد مردار او چشم در جهان این
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  بود دور مستی ز صوفی آن لیک
  بود شبکور او حرص در الجرم

  حرص مدهوش بشنود حکایت صد
  35حرص گوش در اینکته نیاید در

گو کرده و نشان داده است که در طریقت خام صد هزاران  حرص و آز را بار ور ین حممد بلخی به هبرتین وجه باز از طبع موالنا جالل الد
گونه عرفاهنای به خطا که یکی از دالیل حمکم  ساخته است که این طریقت و عرفان نیست بلکه راه ضاللت و بدخبتی است که در ذیل مهین 

 احنطاط فکری مسلمین  است آورده شده.

موالنای بلخ که متام مثنوی اش در شش دفرت مشحون از نکات آموزنده و آزموهنای تاریخی برای نسل بشر است در جایی استعمال لفظ را در 
  طور آورده است:معنی خطا جهت عربت  خلق ، در دفرت چهارم  مثنوی معنوی این

 ورد کی املتطهرین من واجعلنی التوابین من اجعلنی اللهم آنک جای به اجلنه رائحة ارحنی اللهم گفتمی استنجا وقت به شخصی( 
  )نداشت طاقت را این و بشنید عزیزی گفتمی استنشاق وقت به را استنجا ورد و استنجاست

     بگفت استنجا وقت در یکی آن
  جفت دار جنت بوی با مرا که

     ایآورده ورد خوب شخصی گفت
  ایکرده گم دعا سوراخ لیک

     چون بود بینی ورد چون دعا این
  کون به آوردی تو را بینی ورد

     حر یافت بینی ز جنت ۀرایح
  دبر از آید کم جنت ۀرایح

     ابلهان پیش برده تواضع ای
  شهان پیش تو برده تکرب وی

                                                             
  مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی، دفتر دوم   35 
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     چست و خوبست خسان بر تکرب آن
  تست بند عکسش معکوس مرو هین

     گل رست بینی سوراخ پی از
  عتل ای آمد بینی ۀوظیف بو

     دلیر ای مشامست هبر گل بوی
  زیر سوراخ این نیست بو آن جای

     ترا آید خلد بوی جا ازین کی
  ترا باید اگر جو موضع ز بو

     درست باشد الوطن حب چنینهم
  خنست خواجه ای بشناس وطن تو

     کنم ره زیرک ماهی آن گفت
  کنم بر مشورتشان و رای ز دل

     کن راه هین مشورت وقت نیست
  کن چاه اندر آه تو علی چون
     بس یابستکم آه آن حمرم

  عسس چون کن رویپنهان و رو شب
     گیرآب زین کن عزم دریا سوی

  گیر گرداب این ترک و جو حبر
     حذور آن رفتمی ساخت پا را سینه

  نور حبر تا خطر با مقام از
     بود سگ او پی کز آهو چوهم
  بود رگ یک تنش در تا دودمی
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     خطاست پی اندر سگ و خرگوش خواب
  کجاست ترسنده چشم در خود خواب

     گرفت دریا ره ماهی آن رفت
  گرفت پهنا ۀپهن و دور راه

     عاقبت و دید بسیار رجنها
  عافیت و امن سوی آخر رفت

     ژرف دریای در افکند خویشنت
  طرف هیچ را آن حد نیابد که

     دام بیاوردند صیادان چو پس
  کام تلخ شد آن از را عاقلنیم

     را فرصه کردم فوت من اه گفت
  رهنما آن مهره نگشتم چون

     رفت چونک ولیکن او رفت ناگهان
  بتفت پی در شدن ببایستممی

       خطاست آوردن حسرت گذشته بر
  هباست آن یاد رفته ناید باز

 در اینجا ضرور است  تا مشۀ از عرفان اسالمی را قبل از اینکه داخل حبث احنطاط عرفان اسالمی در سده  هجده شویم تصریح کنیم:

  
  :تعریف تصوف یا طریقه عرفان

دادو این افکار را » تاصول طریق«ه میشود بآن  نام و عقایدی مشرتکی هست ک آرایدسته  یک  فرق خمتلفه صوفیه باوجود این مهه باز بین«
ل  عرفان مشرد.طرق صوفیه باالخره بیک نقطه هبم  میرسند ولی آن  نقطه  بر حسب زمان و مکان ، مذهب و نژادو افکار واخالق  مبانی  اصو

منتهی می نقطه  شخص صوفی و اوضاع و احوال اجتماعی باشکال گوناگون  در می آید و در نتیجه راه  های خمتلفی که باالخره بیک
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ه گر میگردند به این  معنی که تصوف با مشرتکاتی که دارند بطرف یک مرکز حرکت میکنند که هر قسم از  این  شود بصورت الیتناهی جلو
ند می یابصوف  پیدا شده و نشو و منو و احوالی است  که در حتت  تأثیر آهنا اشکالی از ت فات و ممیزاتی را که ناشی  از ظروراه  ها  مشخص

که برای آشنایی با هر دوره ای از  تصوف ضرورت است  تا اوضاع و احوال  مهان دوره را  در نظر گرفت.فهمیدن تصوف اسالمی  را هم 
 وره راو عوامل خارجی و داخلی آن را در نظر بگیریم.هر د و حوادث و سوانح و قرون خمتلفه خبوبی فهمید که نشو ومنای اسالم انووقتی  میت

]36[  
  

  اء و مناسبات تصوف با اسالممنش
و این  خملوطی از فلسفه و مذهب که بعقیده  پیروان آن راه وصول به حق منحصر بدان است ت از طریقهوف یا عرفان در نزد  مسلمین عبارتص

میزی انسان را به به حنو اسرار آ و حال میشودو در نتیجهکر مشاهداتی که مودی بوجد و ذوق وصول بکمال و حق متوقف است  به سیر و تف
  » مینامند.» اهل حق«را  وفند و خود  خدا  متصل میسازد.پیروان این طریقه بصوفی و عارف و اهل کشف معر

پرسش کردو در خواست تا باز گویم که چرا  و اعتقادات صوفیان»علم تصوف«از من در باره  ایهپرسنده «اج گفت: شیخ ابو نصر سر
نان را بر میکشندو در جایگاهی فراتر از حدث شان می هنندو گروهی آنان را که برخی آ دچار اختالفندتا بداجنا  نانآدر باب  مردمان

وسخت گیری در  اری و خویشتنداری و پشمینه پوشی رهیز گانند، و عده ئی نیز تصوف را  به پاز حیطۀ دانش  و دانشوران بیرون می ر
آنان را به ارتدادو  ند، وقومی دیگر هم زیاده در سرزنش وبد گویی ایشان می کوشندتا بداجنا کهو مانند آن منسوب میکن ایراد سخن

که بازگو میکنم: اصول مذهب تصوف را را که میدامن  آنچهرا از من در باب شرح مبادی علم تصوف  آنچهگمراهی متهم میدارند.و 
و تابعان وبندگان صاحل خدا باشندباز منایم و کالمم را نیز با مبانی کتاب خدا  صحابه قرآن تأیید منوده باشد و دنباله کالم پیامرب و اخالق

آید؛ ومهچنین  و درست  وراست از نا درست و نا راست به در مستحکم سازم تا حق قرار گیرد و باطل نابود  گردد وبرهاهنای قاطع
انشی از دانش  های دین  است ایم و در جای خویش هنم  چه  تصوف هم درا که  میگویم بصورتی دقیق طبقه بندی من آنچهاز من خواستند تا 

نکه از خدای  توفیق میخواستم که خداوند (ج) بنیاد  های دینش را  استوار منوده و شبه آهنا گفتم حال آرنج و تأمل.آنگاه به  ل رای وقاب
ویزند، آنگاه بر ایشان در قرآن فرستاده دست آ آنچهاب او چنگ زنندو بدداده تا با کتبا دستوراتی که بداهنا   ها را از قلوب مومنان زدوه است

-)  . و نیز گفته است عزو103(آل عمران/ایه  گنده مباشیدبریسمان خداوند دست زنیدمهگی و پرا-جاللهجل و -ی فرمایدم که

                                                             
  3شمسی،ص 1330اسفند ، جھان نشر چاپخانھ:،تھران دوم  چاپ ، اسالم در تصوف  تاریخ ، غنی  قاسم محمد36 



85 
 

لی بر ترین و هبرتین مقام مومنان را در نزد ).آنگاه خداوند تعا2نید(مائده/آیه یک و پرهیزگاری مهیاری و مهکاری کبر کار های ن-جل
ند گواه خداو -زو وجلع-ا خود گواه کرده است و گفته استخویش یاد کرده است در درستی حقیقت  توحید، گواهی آنان ر

وایت شده  ).و از پیامرب نیز ر18آل عمران/ آیه راستکار نیز گواه اند ( فرشتگان ودانشمندان به جز او نکه نیست خداییاست بر آ
عدل مدارندو وارثان پیامربانند، که  که دانشمندان حقیقی–خدا داناتر است  گرچه–ثان پیامربان اند. و من بر آمن راست که عاملان وا

نان که  پیوسته  کتاب خدا را در دست دارندو بر سنت  پیامرب (ص) پای میگذارندو صحابه و تابعان را پیروی میکنندو به راه آ
  واولیای رستگار او میروند. صاحل برگزیدگان

  اند. مربپیا وارثانایفه ای از دانشمندان راستکار و وفقه  ها وصوفیه، مهین هایند سه ط آن سه دسته اند : اصحاب حدیث
ین سه ن)، و علم حقایق ایمان.اگرچه دانشها بسیار آند اما دین  سه شاخۀ دانش بیش ندارد : علم [قرآن شناسی]، علم حدیث وبیان (آ

و نش و دانش  های متداول ، مهه در میان این سه طیف هستندو مجله  علوم دین از این سه قالب بیرون  نیستند : یا آیه ایست از  کتاب خدا دا
است » حدیث ایمان«یکی از اولیای خدا گذشته است . و ریشه این سخن مهم  یا خربی است  از پیامرب  ویا نکته ایست که بر قلب

ن بر میگردد، واحسان حقیقت ظاهر ه جربئیل از پیامرب (ص) خواست، او گفت :اسالم ظاهر دین است و ایمان بظاهر و باطآنگاه ک
: احسان آن است که خدا را چنان ستایش کنی که گویا او را می بینی واگر پیامرب است که اطن است . و مهین معنای کالم دیگرو ب

  او ترا می بیندو جربئیل نیز این سخن ستود و تأیید کرد . ی کهتو پنداری که او را منی بینی  بدان
ن است که بنده از علم و عمل  خویش  مهمیشه خدارا در نظر داشته باشد . این و اخالص آ دانش مهزاد عمل است و عمل مهزاد اخالص

نیز تفاوت مراتب و درجات  -عز و جل -اوندتب  خمتلف اند و خدامقاصد و مر آرایگروهای سه  گانه  در علم و عمل تفاوت دارندو د
.نیز:برای دانشیان مراتبی است بر اساس کرده  های  )11را یاد کرده است که:مردمان را بتفاوت دانش خبشیده ایم (جمادله /آنان 

). و پیامرب هم 21ا). و نیز ک ای (پیامرب ) بنگر که چگونه برخی از دانشمندان رابر برخی  دیگر برتری دادیم (اسر19شان(احقاف/
و هیچ کس به  دیگری جبز به دانش و تقوی برتری ندارند.پس هر مساوی اند مهانند و مردمان چون دندانه  های شانه باهم:«فرموده است 

 ن ناچار است که بیکی از این یش  آمدچه در ظاهر و چه در درون آکس که برایش شبهه ای در اصول و فروع و حقوق و حقایق و حدود پ
نان، دانش و کردار و جای و جایگاه  وسرشت هر گروه از آ -قه هاو صوفیهدیث، فاصحاب ح -روههای سه گانه رجوع کندگ

نکه داناست  وبی خرب است آنکه نادان است . و هیچ کس نیست که بکمال برسد جز اینکه افت و زبان  ویژه دارد . میداند آگفتار و دری
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نان در مهان جاست  که خدایش ارزانی کرده است و در بند مهان است که او  احوال درست باشد . هر یک از آدارنۀ متام دانش ها و کردار ه
تا بدانی که هر گروهاز  میمشه ای را به اندازه توامن برایت باز میگو  –خداوندش به بند کشیده است . ومن برای تو اگر خدا خبواهد 

بدان حد که عقلت را پس نراندو تاز  گشته اندو برکدام حال بر کشیده اندوکدام یک بر ترین اندبه کدام گونه دانش و کردار مم ن دانشیانآ
  ]37[»ادراکت را دریابد.

  
  

    و حسن شمایل آنان اف  ویادگار هاي علمی و عملیو اصن ذکر صوفیان
اج (رح) گفت: صوفیان با فقها واهل حدیث در اعتقاد و دانش پذیری مهراهند و خمالفتی با دانشها وروش  های آنان خ ابو نصر سرشی

 ندارند چون این ویژگی صوفیان را از بدعت  و هوا پرستی  دور میسازد و پیرو و پیشوای دین مینماید وصوفیان را در مهه دانش  ها  مهراه
نکه درجات اصحاب فقه  و حدیث را نیافته باشدو مقدار دراین و درک آنرا نداشته باشددر هنگام ظهور انان میکند و هرکس از صوفیا

کالمی را  گفتند مهه را بر میگزینند و هرگاه در مشکلی  مبهمات و مشکالت شرعی به آنان روی میکند. و هر گاه  مهۀ اصحاب 
مایدتا کار و حال دین روایت گرددو بزرگ شود. در مذهب تصوف اجنام چندگانه شدند، صوفی هبرتین و متام ترین را اختیار مین

مکروهات و جست و جوی تاویالت ومتام به ثروت اندوزی واقدام به شبهات پسندیده نیست چه این کردار دین را سست  میسازد و نیز از 
ن است ، این چیزی است که ما از مذهب صوفیه دور اندیشی واحتیاط به دور است .مذهب صوفیان تنها آویزشبه حمکمات و ضروریات دی

و اصحاب حدیث است ، دریافته ایم .صوفیان ازین  در به کار داشت دانش های ظاهری که جاری بین عموم فقیهان و صورت و سیرت آنان
های نیک در می یابند.و طاعات و کردار  فراتر می روندوفضا ها واحوال برتر و جایگاههای رفیع تری را به اجنام عبادات ودرک حقایق

و امتیازات ویژای هست که علما و فقیهان و اصحاب حدیث را نیست .گزارش این دراز خواهد گشت  صوفیان را در دین و مراتب
  ..فقط از بسیار ها اندکی را می گویم تا از گفته  هایم به نا گفته ها راه  بری و دریابی

پس از اجنام واجبات و ترک حمرمات ، دوری از کردار  های بیفایده  وبریدگی –که یاد کردیم  از دیگر عاملان –اولین ویژگی صوفیان 
از مهه دلبستگی  هایی است  که میان آنان و مطلوب دوری  و تاریکی ایجاد میکند زیرا صوفیان مطلوبی جزحق ندارند. صوفیان را احوال 

ن نیست، و بسندگی به کمرتین هبره های دنیاوی از پوشیدنی ت بنان پاره ای  از آدنیا ، وریاضوشنودی به اندکی از له: خخاصی است از مج
                                                             

  7-6سراج ابونصر، المع فی تصوف، بھ کوشش حسین رابطی، ایران تھران ، صص  37 
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و  گسرتدنی و خوردنی و مهانند اینها،و گزینش درویشی بر توانگری  وسبک باری  و دوری از گراجنانی  و برگزیدن 
انی با فرآینده ها و فرو تنی بر خورد و کالن ، و کامرانی وسروری ، ونیز مهرب گرسنگی برسیری  واندکی  بر بسیاری ، وترک برتری جویی

و از خود گذشتگی در هنگام نیاز مردمان و سیر چشمی از دنیا داران و نیک اندیشی در باب خداوند ورستگاری در پیروی از 
و تسلیم و رضا در برابر فرماهنایش  شفرماهنای  حق ، وشتاب در اجنام متام نیکی هاو روی هنادن به ایزد  وبریدن از مهه برای او و پذیرش بالهای

وصرب بر کوشش های در راهش و راندن خواستها و دوری از آز  ها و نافرمانی هوسها. چه خدای تعالی نفس را بس مشوق بر بدی خوانده 
   ]38[ نامیده است. » که در دو پهلوی تو اند دمشن ترین دمشنان«است و پیامرب(ص) آنرا

  
  آداب و اوصاف صوفیان

گالی های دل با راندن بد س مهچنین از اوصاف و آداب صوفیان نگهداشنت راز ها و پر هیز از فرمانروایان ستمگر واستمرار نیکی
فیان  چنین میکنندتا کسی چیزی درست از آهنا منیداند.صوز خدای یی است  که دل واندیشه را بیراه  میسازد و جزشت  و پندار ها

ز پرستش کسانی افی از بدی زدوده  بپرستندچه خداوند براستی نیو انگیزه  های کامل و نیت  های پاکیزه و اهدخداوند را با دهلای آماده 
برای خداست (زمر  ها دین خالصنفرمود: بدانید که ت-نان خاص او باشد و خداوند  عزوجلاو باشندو نیایش آرا می پذیرد که متامی برای 

/3.(  
گام سپردن به روش بر گزیدگان و جایگیری در جایگاه های نیکان و مهراهی حقیقت با و نیز از آداب و اوصاف صوفیان 

را که  آنچهخبشیدن جان ودل است؛و  نیز اختیار مرک بر زندگی ، بندگی بر سروری و سختی بر نرمی تا مبقصود برسندو خنواهند جز 
که آنگاه که حارثه پیامرب (ص) را پرسید   چه گفت  او میخواهد و این خنستین میدان از میادین حقایق است .ایا منی نگری

و روز هایم  پیامرب(ص) گفت :هر حقی را حقیقتی  است.حقیقت ایمان تو چیست؟گفت: دمل را و شبها  تا صبحگاها بیدارم؟
دوزخیان را را تشنه و روزه دار هستم، گویی بعرش خدای بی پرده  مینگرم و هبشتیان  را می بینم که گرد خداوند میگردندو

  سر میدهند و ناله  میکنند.آنگاه  پیامرب (ص) او را گفت: شناختی پس  پایداری کن. مینگرم که چگونه فغان
گیهاعبارتند از : بکار داشت میسازد. این ویژاست که آهنا را  از دیگر طبقات اهل  علم جدا  ی خاصدر صوفیان ویژگیهایی ها

و آگاهی از کلمات  رسول او. مهه اینها  صوفی را به سیرت  های نیکو و حالت  های واال فرا میخوانندو  آیاتی از کتاب خداوند، و تالوت آهنا
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که تنها خمصوص گروهی از مومنان و اندکی از صحابه و متابعان ایشان است خرب میدهندو این  از مقامات برتر دین و منازل فراتر سالکین
د میگوید : خداوند مرا پرورد و چه  نیکو پرورد. و خداوند نیز در فضایل اخالق اوست  چه خومشۀ  از اداب از مجله کرده  های نبی و 

ما ا و این نکته در کتاهبای فقه  ها و دانشمندان ثبت  است  )4رموده است :براستی که ترا  خلق های نیک  وبس بزرگ است (قلم/باب او ف
در این میدان هبره ای نیست –از اهل دانش راستین  -ی دیگر را در می یابندو غیر صوفیان رانچنان که دانش  هاچنان که باید آنرا منی یابند آ

ا جبز اعرتاف و ایمان بدان که  حق است . این نکته نیز مانند  حقایق دیگر اخالقی مثال توبه و ویژگیهای آن و درجات تائبین و حقایق آهن
ان و ترسندگان از حق ل رضاو درجات صابران و نیز فرو تنن ،متوکالن و اهست.مهچنین معنی راستین پرهیزگاری و پر هیزگارا

و حمبت و  خوف و رجا و شوق و دیدار و آرامش و یقین و خوشنودی از احوال صوفیان. این  احوال بیشرت از آن  است که مشاره شوندو هر 
بی دارند و برای هر یکی مرز بر سختی و چیرگی بر واردات قلیک را اهلی است  که با یکدیگر تفاوهتا در پندار و کردار واردات و صرب 
  و مقام دانش و بیانی ویژه است مهان مایه که خداوند بدانان خبشیده است.

  
  :دانشهایی که براي صوفیان سهل و براي سایران سخت است

هستند. این نکته ها باریک بینی  هایی صوفیه مهچنان دانش  هایی را در می یابند که برافهام فقیهان و عاملان دیگر سخت و صعب 
هستندکه در دل اشارات صوفیان هناده شده اند و در عبارات ، از زیادی لطافت و دقت چندان بچشم منی آیند . بیشرت این نکات در معنی 

ها و حقیقت ذکر و چگونگی معرفت  واردات قلبی  موانع آن ، وابستگی  ها و حجاهبای دل ، راز  های پوشیده و درجات اخالص و
ها و مراتب قرب به خداوندو  ذات توحید و منازل تفرید و   حقایق بندگی و حمو وجود  در ذات ازلی و نابودی پدیده  های حمدث در برابر 

اه  های ونابودی قاصد به بقای مقصودو رفنت به ر  اه ذات ابدی و فنا خواهنده و بقا خبشنده و گذر متام احوال و گرد هم آمدن پریشیده
این گره  ها و آگاهی از این مشکل ها را دارندنه  از صحرا های مهلک است . تنها صوفیه توان گشودن بسته و تاریک و گذشنت

 در راه آن است تادیگران را از طعم و ذوق سلوک و جانفشانی و آشنائی آنان با منازل دیگر اهل  علم .. واین به سبب ممارست صوفیان
ن را دریابد و به بیان آرد چه رسد به متامی . مهۀ این دانشها ش از آن است که یک فرد اندکی از آاگاهانند. و این مراتب بیوکم وزیاد آن بی

ن را منکر نیستند.علم وشن است و عاملان در هنگام حبث  آو در پیشگاه آشنایان نیز ر در کتاب خدا و اخبار رسول (ص) هست
نان به درستی کتاب خدا و کالم  پیغامرب را انش  های ظاهر چنگ یازیده اندچه آبه ظواهر دانش و دتصوف رافقط کسانی رد  میکنندکه 



89 
 

حریص تر اند چونکه با آهنا  شگفتا به دینان –ومردم زمانه درنیافته اندجز مهان احکام ظاهری و مسائلی که در مبارزه با خمالفان الزم است 
نان که دل در این دانش سپارند. چونکه این دانش (تصوف) آمیخته  در دنیا دست یابند؛و اندک اند  آ تیمیتوانندبه ثروتی و یا ریاستی و یا شهر

و شنیدنش زانوان را سست  میکندو دل را اندوهگین و اشک را جاری میسازد؛ بزرگ را خورد ؛ خورد را  با رنج  ها و سختی هاست
تصوف ، مرگ بزرگ مینماید تا چه رسد به عمل و مهراهی و چشیدن و دریافت و رفنت منازل آن . نفس را در سلوک آن لذتی نیست چه شرط 

به مهین جهت علما آن را رها منوده سر بدانش  هایی سپرده اند که رنج شان کم و نفع  و دوری از خواهشها .  باهی جسمانیتنفس است  و ت
داشته باشندو با خواسته  های بشری که بر پیروی لذات و ترک درون و حقایق استوار است  و کشایش شان بسیار باشدو جمال تاویل و ترخیص

  نزدیکرت باشندو کشیدن بارش نیز سبک تر . ،
  

صوفیان را گروه نادان میشمارندو تصوف را علمی میدانند که   رد پنداري که
     قرآن  ورسول آن را گواهی نداده  اند

هیچ تنازعی میان بزرگان در این باره  نیست  که خداوند در کتاب خویش از زنان و مردان صادق و عابد و شیخ ابو نصر  سراج  گفت:
خاشع و خملص و نیکو کردار و خائف و امیدوار و عابد و بردوبار و خشنود و متوکل و دوست و متقی وبر گزیده و بر کشیده و ابرار و 

وند که گوش فرا میدهدشاهد است .و خدان یاد کرده است و گفته است کسی مقربین یاد کرده است و نیز خداوند از گواها
.  وسابقان و میانه روان و شتابندگان به نیکویی )28دهلای آرام را یاد کرده و فرموده است :مهانا به یاد خدا دهلا آرام می گیرند(رعد

ست.و نیز چه بسیار خاک آلودگان م و حدیثند و "عمر" از آهنااهل کال ها را نام برده و پیامرب (ص) نیز فرموده است :از امت من کسانی
بگیر و دیگر کس را چنین نگفت . » دلت فتوی «گفت از  "واصه"ست . و به اهناز آ "براء"هتیدست هستندکه نیکوکار اندو 

گویند.  "اویس قرنی"د را و نیز پیامرب (ص) گفت :با شفاعت مردی از امت من گروهی چون ربیعه و مَضر به هبشت درآیند، آن مر
از آنان است  "حبیبطلق پسر "و در حدیث دیگر :از امت من  کسانی هستند که گاه قرائت قرآن از خداوند هراسانندبه راستی که 

ن کیانندیا رسول ا (ص)؟گفت: به هبشت در آیند.گفته شد آنا .و پیامرب (ص) گفته است که از امت من هفتاد کس بی حساب
  دزدی منیکنندو خبداوند خویش توکل مینمایند.کسانیکه 

ود شان و اگر از امت نباشندو وجاخبار . آثار در امثال این روایات بسیار است  حرفی نیست در این که مهۀ این ها از امت پیامرب اند 
نان را وصف منی منود وقتی ما ایمان را در مهه افراد بر گزیده  می بینیم اما در کتاب خود یاد منیکردو پیامرب آهنا را نابودنی می بود  خداوند  آ
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ان است . و هیچ کس را تردیدی نیست که پیامربان از صوفیه به خدا منی مشاریم گواه بر گزیدگی آن این طایفه را شایستۀ نامی خاص
عالوه بر این  ابندو دچار حوادث میگردنداما ویژگی خاصیآدمیان هستند چون آدمیان دیگر که میخورند و میخو نزدیکرت اند  وانان

ان و نیز صوفیان ، یقین وایمان ربنان را از دیگران ممتاز و ممتاز تر میسازد و بر میکشد چونکه رازی میان اینها و خدا است .پیامموارد آ
اند جز این که پیامربان یگانه اند در هستی د میخووبیشرتی نسبت حبق دارندو خداوند به مهین جهت به آنان سخن میگوید و بسوی خ

  ]39»»[ن نداده اند.ان را بایستگی آز آن خود میسازندو دیگرکه وحی و کتاب و رسالت را ا
ع فی تصوف که از کهن ترین آثار علمی تصوف میباشد که مجهور علما در مورد راست لبر گرفته  از  کتاب امل گفته آمدیم  را در باال آنچه

هجری  465شخصیت ممتار  ابو نصر  مورد تأیید شان میباشد و این کتاب از متون اصلی و دست خنورده  تصوف  است که  درسال کیشی و 
تصوف و عرفان   گنجینهراج آورده شده که از اصیل ترین  از قول ابوحممد بن حممد خبوشانی  از قول ابونصر  عبدا بن علی طوسی س

قسمتی  از  گفتار  ابو نصر را  که  خیلی موجز بود  آوردیم  مهه سواهلایی که در مورد عرفان بعد از این  مطرح  میباشد . و حاال که ما  یک
  »مع فی تصوف نگاه کنیدلال« . برای مزید  معلومات به  کتاب نتفی میدانیمخواهد شد به رجوع به  این منت حل  و م

  
  

و تا زمانی که بایزید و عبدالقادر گیالنی نفس می کشید و تا زمانیکه اولیای حق  مهچون مولوی ، عطار و سنایی و امثال آن وجود داشتند  
ه از نسلکان طریق را روشن میکرد . حتی حاال هم آن گود که با نور پاشی اش مسیر  راه چراغ روشنی بو مانند  سهروردیتا زمانیکه 
در جهان اسالم و خمصوصًا  در خراسان موجود بارزی که در قله عرفان ناب موقعیت داشتند پیروی منایند از مهان شخصیت  های خلفایی که 
ن زمانه ای که  در ای . بر عکسریا و فساد فکری میباشند و بر مهان راهی می روند که بویزید و سراج و هجویری رفته اندعاری از هستند که 

خباطر فرو برده  میشود  عده ای گنده شیخ  نا فهم  مال پرست که  مهیشه چشم جبیب دیگران داشته و ترفند  های را   ناماز عرفان  آن  
است .خباطری که  حمک تنقید  غش را  از سره جدا سازد یکی از  غیر نعمت زوال آرزوی و زیاد نعمت آوردن نشاندن  حرص و آز وبدست

  چگونه  شخصیت  هایی بوده اند:  راه حق  مردان می گیریم تا دیده شود  که این سایی بلند پایگان  عرفان را به شنا
 
  

                                                             
  .11تا  9سراج ابو نصر ، اللمع فی تصوف ، پیشین ، ص  39 
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  عبدالقار گیالنی
ه که دهند در دوره زندگی این عارف دو رویداد تکان )می زیست م1166-1077هـ/561-470بین ساهلای ( عبدالقادر گیالنی 

 اند گرفته نام  »حشاشین« یکی ظهور و  گسرتش گروهی که  ؛رخ دادتأثیر نا گوار گذاشت در سر نوشت بعدی مسلمانان 
متعصبان جاهنای شان را از دست  میدادند (درست     این خنجر زیر در کوچک و بزرگ ، مردم از تنان هزار که »صباح حسن«  رهربی تحت

.و رویداد دوم آغاز جنگهای صلیبی که  ویکم)مانند القاعده ، طالبان  وداعش در ساهلای اخیر سده بیستم و اوایل سده موجوده بیست 
هـ)موفق به اشغال بیت املقدس شدند که در نتیجه تعداد 492)ادامه یافت که مسیحیان در سال (1099هـ493م)تا (1059هـ/488از (

و مهینقدر تذکر  فا میکنیمزیادی از مسلمانان و یهودیان بیگناه را قتل عام کردند که چون از موضوع حبث ما خارج است به مهین اشاره اکت
عبدالقادر که در گیالن می زیست به ؛ شت اسالم تأثیرات ناگواری جبای گذاشتمیدهیم که این دو رویداد غم انگیز  در سرنو

را  »غیبفتوح ال«جمموعه  در صف مقدم صوفیان قرار دارد . کرد .جای او در متام  قرون   تلمیذ دداد با شیخ محاددر نظامیه بغ بغداد آمد و
را به مناسبت  های  گوناگون ایرادکرده بود ، بیاد گار گذاشت او تقریبًا در متام  هشتاد خطابه است که عبدالقادر آن که مشتمل بر 

 رده را بار آوردم در باره حیات مخطابه  هایش تأکید  میکند که  خرابی اجتماع  و نبودن ثبات در جامعه  ، نتیجه  جهان بینی  ماده گرایانۀ 
بعضی از حلقات  روشنفکری که  علل و اسباب  که صوفیان  را  اب میکند که مزمت ماده گرایی است ؛ او در حالی مردم را به  این شیوه خط

نوعیت وص پژوهش میکنند  باید آهنا این خصدانشمندانیکه در  قابل یاد آوری است . به نقد می گیرداحنطاط اسالمی قلمداد  میکنند
درس عدم ماده  . میساختند البته این بعد منطقی خنواهد داشت    که باالی مهه صوفیان و آرا و عقاید شان تازید  گرایی را مشخصماده 

عدل واقتدار  وفیان خبصوص  عبدالقادر گیالنی و دیگران مطرح  میشدعدول .پا کشی بعضی  از نفوس  ازگرایی ایکه  توسط ص
بدست اشخاصی در جامعه در هر زمانی زیاد یافت می شوند که دزدی قتل و غارتگری را خباطر   همهواراجتماعی است به این معنی که  

یره بدست می آوردند که صوفیان بر ضد  این طرز ف اجتماعی از اثر فساد ، رشوت و غوردن نعمات مادی از طریقه  های خالف دین و عرآ
دانسته و بشدت مردم را از آن منع وآهنا دینی  خود  را  از وجایب چنین اشخاصی کش حرکت  های نا هنجار اجتماعی مبارزه  علیه نفس سر

های   ی توجه ای به ماده گرایی و بدست آوردن نعم مادی  از راهمیکردند فقط ب توصیهداری و یا صرب توصیه به خویشنتنین حاالت در چرا 
ان داشت  جلو  گیری میکردند. حاال که تفکر ماده گرایانه  صوفیان منتفی بلکه از آن هبر ترتیبی که امک دغیر قانونی را منی پسندیدن

طریق درست آن توجه  ی انساهنا  ازکه باید به نیاز های مادی و معنوشد  این حبث را ادامه  میدهیم .عبدالقادر گیالنی اذعان داشت 
رد ارزش  های دینی  به حدی تکیه  میکند  که ،  در مو بر ضد این ماده گرایی  شایع  در واکنش شدید خود صورت گیرد .عبدالقادر،
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هان وضعی بکلی بی تفاوت در پیش ه و چهارمین گفتار خود عمومًا مبردم پند می دهد  که نسبت به  جر پنجابنظر اغراق آمیز میرسد .او د 
و جامعه باشد ، بکشندتا از لوث که شایسته د را  از هر نوع که باشد اگر خالف دستور  های دینی یرند ، و آرزو  ها و هوس  های خوگ

انسان با تقوی نیست  بر هذر باشند.او تأکید میکند که آدمی خباطر رسیدن به سکون واطمینان ذاتی اش حتی لذتی برای مکیدن هسته یک 
جرب را می پذیرد از جنبه  های  افراط و  باقی مناند.او در مورد آزادی اندیشه ، اراده یا اختیار باوجودیکه مکتبخبود  را از راه غیر دین خرما

مقام «میگوید :  وورزد میبه عنوان کسب از آن یاد میشود ، اجتناب  که در حلقه  های  فلسفی اسالمی   آنچهتفریط  این مذهب ، با توصل بد
از جانب انسان به اجنام منی رسد  مگر کوشش  های آدمی زاده را از یاد مرب ، تا اسیر اعتقاد جربیان  نشوی و معتقد گردی که  هیچ فعلی 

  ]40[ »علق می گیرد.لق به خداست و از نظر کسب  به آدمی تدر خدا.. . زیرا اعمال از نظر خلق  متع
  و دوره  های احنطاط مسلمین است این راه را ادامه  میدهیم :تاريكي  چون موضوع حبث 

 يگفته بود. به يافته تنزل زندگي تلخ فرار از واقعيتهاي حالت به نبود، بلكه زنده ، ديگر نريوييعرفان در این دوره  گفته  میشود 
 جاي به جوامع اين ]41[.و واپسگرا است منحط جوامع ويژگي متعايل در مسائل ، استغراق Karl Mannheim ماهنايم كارل

 مبهم در مسائل حبث نشينند و روزگار خود را بهمي عقب و اثريي ناشناختين عامل به آهناست روي در پيش كه با مسائلي درگري شدن
حّل  و فوريت عرفا، ضرورت هبرتين از آهنا، و در واقع برخي گريز نبودند. عرفا واقع ۀمه ر نیست واین طو سازند. امامي تباه و نامعلوم
(عارفان  هندی که زیر از عرفا  وسيعي در نظر اكثريت پساهنا،كردند. اما متأسفانهمي بود درك مواجه آهنا با آن زمان ۀجامع كه را مسائلي

   ،  چیزی که مغایر جهان بینی  اسالم و سنن اصیلقرار داشت پستی يدر درجه امور دنيوي به عالقهتأثیر اعتقادات رامایی قرارداشتند)
رتین خملوق خود هبرا  و در جایی دیگراو  ان را در یک  هیئت عالی خلق منودهانس بر این است که خداوند  اسالمی است زیرا قرآن مشعر

ه او تفویض شده است ه  از سوی ذات برتر بزرگی  ای را کدانسته است .حال تصورکنید چطور یک  عارف مسلمان میتواند  این معنویت و ب
 معيارهاي بود. آهنا به عارفانه ظواهر اعمال به كرد اصوًال پرداخنتمي خود جلب آهنا را به كه چيزي گردد ادعایی وجود دارد :منکر آن 

ادوار  عرفاياین در حالیست که . هندی شباهت میرساندند جاهل هايمرتاض  هب درست حيث اعتنا نداشتند، و از اين دانش عادي
 شدند حّتيمي خوانده اصطالحًا عارف كه اخري كساني ايام كردند، اما در اينمي توصيف حقيقت مستقيم ۀرا جترب عرفاني حالت متقدم

از  ادهاستف به اميان هاتوده بود كه اين آموزه اين ؛ تأثري روزافزوناست ، خود امتيازي، جهالتو پاكي تقدس به در دستيابي كردند كهمي موعظه
                                                             

  462تاریخ فلسفھ در اسالم ، پیشین ،ص  40 
41  "European Influence on Native Agriculture", in Schrieke, The Effect of West Civilisation in the Malay Archipelago 
, Batavia, 1929, p. 116 



93 
 

اما ] 42[.از برنامه  های قویًا رمزی شیطان پرستان است خالی کردند کهكفر و احلاد  و شيطاني نريويي بهرا آن جایدادند و را از دست عقل
، زيرا تداش تريبسيار پردامنه تأثريات عرفان نبود. اين عقلي و باز جست تّفحص ساخنت مّتهم تنها حمدود به منحّط عرفان نوع تأثري خمرب

 چيزهايي ۀكلي به نسبت ايقيدانهبي قرار دارد نگرش ظاهر و باطن متايز ميان يبر پايه عرفان تأكيد بر اينكه«گويد مي اقبال كه چنان
بسيار ۀجنب به انساهنا را نسبت بينش«از دنيا  كامل اعراض روح يد كهافزامي سپس اقبال ]43 [.»باطن شود و نهظاهر مي شامل اجياد كرد كه

ته است  نظریه اما تاجاییکه عرفان در خراسان زمینه های زنده  تاریخی داش ». زدسامي ، تريهاجتماعي نظام يك عنوان ، بهاز اسالم مهمي
در خراسان خمصوصًا در  و زمانه ها خباطر استفاده انسان  در طبیعت مهیا شده  است.که مهه  چیز در مهه ادوار   اقبال را می ستایند چرا

الحظه گردد این سده  هجدهم بر میگردد منزدیکی تابعین میرسد . طرف دیگر آن به ایران  اگر تاریخ صوفویه که یک طرف آن به 
بعضی از این  عارفان  از در برابر محالت مهامجین بسیج  میکردند  حتی  ند ومردم راکومتی را تنظیم میکردهای ح که سیستمعارفان بوده اند 

در ،ترکیه  عثمانی نیز مهین  نظم وجود داشت  در .ندقبیل شیخ فرید الدین  عطار و جنم الدین کربا  در محالت مغول در میدان نربد شهید شد
امحد شاه  ندم را بر تارکتاجی از خوشه گپیر صابر شاه  ملنگ   اددی محد شاه ابدالی اعالن پادشاهانستان زمانیکه  اغخراسان قبل از اف

 . گندم منایش میدهداز نشان افغانستان را مهین خوشه و او را پاد شاه وامپراطور خراسان خواند که تا امروز جزء مهمی گذاشت 
 جتربه بر آهنا از طريق آمدن و فايق علمي فهم با آهنا از راه يا در آوخينت در مسائل عميق ديگر تأمل آهنا  دانو مري تاريك ۀدور اين امسي عرفاي

راد او ايارهذكر پ از طريق طبيعي فوق بر نريوهاي تسّلط ۀحنو به دوره اين بود؛ عرفان مقاومت كمرتين ۀطريق مراتب آهنا در منتهاي ينبود، طريقه
  .بود يافته خاص تنزل هاييدو گری او ج طلسم تعويذها و ساخنت يا بسنت

 
 

 تصور اينكه بودند، به و ناداري دچار حمروميت كه لوحي ساده هايآمد، توده بسيار پايني اسالم در عامل طور وحشتناكي سواد به ميزان چون
 راههاي خوردند. اينمياین اوراد خواهنای جاهل را  فريب آساني خبشد، به بيماريها جنات يآهنا را از كليه درنگتواند بيمي كلمات ذكر برخي

 اسالمي كشورهاي ۀكردند. تقريباً در كليخود داشتند پيشنهاد مي پريان استوار به اميان كه مريدان به گمراه را صوفيان الوصول بروسهل ميان
؛ ندمیدانست ابدي حقايق به واسطهو بي مستقيم اّتصال مدعيخود را  كه بردند مي ارث هباز پدران خود را  مقام  از پريان اد قابل مالحظۀتعد

 بدين .باشند آهنا داشته ناپذير بهتزلزل اميان مريدان آنكه شرط كنند، به را فراهم مريدانشان روحي تعايل توانند موجباتگفتند ميو مي

                                                             
  .172 ص ،1346 ،ايمنطقھ عمران سازمان ،آرام احمد يترجمھ ، اسالم در دیني فكر احیاي ،اقبال محّمد -25 42 
  173محمد اقبال الھوری ، پیشین ،ص  43 



94 
 

 روحاني رهربي به مطلق اميان ، لزوماست شده تصريح بدان و سنت در قرآن طور كه، آنشريعت و چراي چونبي با اطالعات ، مهراهترتيب
نظر به ایمان حمکمی که به  ند ناگزیر میشد انو در این گونه رهربی مرید.وجود آمد خود برگزيند نيز به براي بايستمي مسلمان پري كه

تر تر و ظاملانهخموف ماهييت كردند كهمي را حتمل ايسلطه و خام دل ساده هايتوده بنابراين د نه دار و ندار خود را به  پیر تسلیم منایند مهدار پیر 
شته بلکه دکاندارانی ه  از مشایخ هر گز به  عرفان اصیل ارتباط نداواین گر .داشت پاشيده منحّط و از هم ۀجامع سنتهاي ۀاز سلط

  .امتیازات مادی  از طریق عرفان دکان باز کرده بودند ند که خباطر بدست آوردنبود
 
 

ها انديشه اين و قبول آهنا دريافت از آنكه تنها پس مريدان به عرفاني هايانديشه انتقالهم در نزد شیخان اصیل و هم در نزد  پیران گمراه ،
آهنا  در نفوس استواري ۀشد ريشمي پذيرفته زير فشار هيجانات آنچه ترتيب . بدينگرفتمي كردند صورتخود القا مي ذهن را كامال به

این یک  جتربه  عرفانی ای بود که پای مردید را در راه سلوک  استوار میساخت نبود.  ممكن جمددي يا آموزش منطق با هيچ آن دواند و بركندنمي
برای خود بوجود می آورد تا از این طریق بتواند  پرسيتشخصیت  كيشبرای جا باز کردن خود ها توده در ميان اما در نتیجه آن  پیران گمراه 

یر یا مردی بود که به او  عقیده  استوار داشت در این را توشه ا که  نظر اصلی مرید  توجه به  پجن، اما از آراه برگشت مرید خود را کور مناید 
مسترت باقی می ماند. (تاریخ تصوف در اسالم خود را دریافت میکرد و این در حالی می بود که  پیر در مهان گمراهی مهیشگی خود 

میدانستند  خدا در زمني جتسمراآهنا  گويي گذاشتند كهمي احرتام چنان آن پريان به لوح زودباور و ساده مردم  ) پیشین عبداقاسم غنی،
 صدق در هنايت ا استفاده  از  این حالت قدیسی مریدان ب.که درنزد خود عرفا و دانشمندان دین امر حمال وآلوده با شرک صریح پنداشته  میشد 

 وبرآورندکه رسیدن حبقیقت حمض است را  هايشان خواسته خواستند كهاز آهنا مي دادند؛ مريدانشانآهنا مي به و هدايايي و صفا نذورات
ری که نه پیامربان و نه اولیا هر گز به  آن نپرداخته بودند و کاآورند. اّتحاد آهنا با خدا را فراهم كنند و اسباب شفاعترا  رستگاريشان

 .گرديد مبدل بزرگ مقابر مشايخ پرستش خوي به پرسيتقديس عادت كه نگذشت چندان آنرا ممتنع میدانستند.با تعمیم این حالت 

شد.  تبديل حمّلي بازارهاي هفته آهنا و بر پايي درگذشت سالگردهاي برگزاري براي فرصتهايي مقابر اوليا به ساالنه زيارهتاي
 روحاني درخشش و جالل آهنا پر از شكوه كرامات تكراري بود، و داستاهناي گرفته و افسانه از حقيقت ايرا هاله اوليا و پريان اطراف

در چنین حال و هوایی طریقت با پیران  .نيست شگفيت اي، جگشت و خرد مردود افتاد و عقل مقبول اگر خرافه آهنا بود. پس
  مشکوک مسیرنا مهواری را می پیمود. 
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  اندیشه جبري و تقدیر گرایی

 
واگريدار، سيلها،  رو بيماريهاياز اين .گرديد ی مسلمان هاتودهۀ عقيد امور جزء اصلي مقدر بودن و اعتقاد به جربي هاي انديشه

زیرا مهه در برابر این حوادث تن به نبود گشوده راهي گريز از آهنا هيچ دادند و برايمي مقرر و مقدر رخ ا در ساعاتقحطيها و مرگه
 و فريب عوام پريان و اوراد كه ادعيه يوسيله به بيماري درمان حاصلبي ، و روشهاياز علم مسلمانان عظيم خربي. بيتقدیر سپاریده بودند

در  تقديرگرايي .زدمي دامن مسلمانان را در ميان گرايش گذاشتند، ايندر اختيار آهنا مي منا های زشت کردارصويف اصطالح به
فقر و  واگريدار، وقوع بيماريهاي . شيوعوجود داشت جهل قدر كايف به اسالم كند و در عصر تاريكنشو و منا مي و تاريكي جهل

 آهنا  خطري هيچگرا ها  طلبد. در نظر تقديرمي همبارز را به فني دانشمند و مهارت و كارداني استادي يا خشكسايل ، سيليتتنگدس
 هبم ان و اگر سقف خانه بر رویش.بودند كرده و رضا بر تن تسليم ۀجام و با اطمينان هراسبي این جربیان تقدیر گراد، زيرا ركرا هتديد مني

   .افتی نیز برایشان نبود افتد می 
 
 

 را نيز دامن جامعه اخالق به نسبت اعتناييبي نگرديد، بلكه جربي گرايشهاي ترويج تنها موجبتوسط کذب رهربان دروغین  عرفان
 كردند. زيرا برايمي او تأسي نيز به ، مريدانشمیدادزیبا جلوه  را با منایش  های هتذیبی  خود نفس اصالح به شديدي يپري عالقه زد. چون

را  و اعتزال نفس مشردند و تركمي را فريضه و پارسايي گزيين و عزلت جويي ، زهد و رياضتجهاني آن نگرش و پرورش نفس هتذيب
الدین نقشبند به  عه شرقی خراسانی جایی که شیخ بزرگ هبائدر حالیکه  اکثر رهربان عرفان  خمصوصًادر جامدانستند.مي فضايل باالترين

ی پیران سبه مریدانش تلقین میکرد درست عک »خلوت در اجنمن را «و او» و دست بکاردل به یار «ن توصیه را می کرد که : مریدانش ای
 باقي عملي اخالق رشد و گسرتش براي يلجما شانعرفاني كيش به هنادن و گردن پرسيتّقديس شيوع گمراه در هندو اندونیزی که

می بر وي را عليه شديد عامه و نفرت خشم داشت امكان آساني ، بهگفتبر ضد پري مي سخين . اگر كسيگذاشتیمن
 دوره نبود. در اين ممكن مردم در آوردن حركت به يافتمي رواج شد يا قصور و كوتاهيمي امهال هبداشت ، اما اگر در ترويجانگيخت
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 نيروحا وظايف كار بسنت به ياندازه به مدني تكاليف دادن خود اجنام تكامل امكانات به خبشيدن حتّقق براي شد كهامر مني بدين التفاتي
 نوسازي يرا از وظيفه كشيد و مسلمانان بشردوستانه يهابرنامه يبر كليه بطالن خط و عملي اجتماعي از اخالق . غفلتاست ضروري

ا هتوده به دوباره حيات خبشيدن براي اجتماعي رفاه يفكر برنامه به طور جدي به كشور مسلماني بسيار دور كرد. هيچ و سياسي اجتماعي
 .دهش ريزيدقيقًا طرح هايبرنامه از روي بود نه تصادف به گرفتند فقط رهدوبا آمد و آهنا جاني ها پيشتوده در وضع نيفتاد. اگر هببودي

 . احتماليافتمي گشود و جناتمي ، يا خود رهرفتدريا فرو مي بود، يا در كام رها شده امواج يناخدا در ميانهبي جهازي چون جامعه
 مهه شد. احنطاطمي خود غرق پريامون و جهان شديد زندگي زير فشارهاي د، و در واقعبو يافتنش جنات از احتمال بيش شدنش غرق

  بود.  جانبه
 و هنرهاي ظريفه هنرهاي ناپديد گرديد. حّتي و فلسفه شد؛ علم پاره تّكه اسالمي ۀدادند؛ جامع را از دست امپراتوريهايشان ننامسلما
 عاليت؛ بيشرت فرفت از ميان پيشني نّقاشي عايل رفتند و پژمردند. سنن احيا بود حتليل دوم يدوره يبرجسته خصايص آهنا از رونق كه كوچك

و فساد  نيز زوال . در ادبياتتر نيز ظاهر گشتكوچك در هنرهاي تبهگين حمدود شد. مهان قديم از استادان تقليد ناشيانه به هنري
 نترينيافريد. بزرگ نوي و اشكال كرد، اما قوالب خود را حفظ و فريبندگي شد زيباييمي محايت شاهان از سوي كه آمد؛ شعر سنيت پديد

 رفته هم گري و روي، نفسطوالني از عبارات ايرشته دوره بود. نثر اين گريان شاعري دهلوي از غالب هند پيش يقاره شاعر شبه
   .بود و پيچيده غامض

 
 

زدند؛ مي غوطه رانيو شهوت در هرزگي و حمتشمان بودند. امريان و احنطاط در قعر زوال 1266/1850 در حدود سال مسلمانان
 در جهت تالشي ، هيچآن و استبداد بود؛ و بدتر از در ديوانساالري غرق حكوميت بودند؛ دستگاه شور و شوقو بي جاهل مردم يعامه
 يجامعه بودن و هتي شاهان كفاييتاز بي . غربگرفتمني داد صورتمي رخ در پريامونشان كه و فني علمي از پيشرفتهاي و استفاده درك

 كارآمدتر بودند. از اين و ديپلوماسي بري جنگيمؤّثرتر، تدا هبرت، فنون خمربرت، جهازات سالحهاي داراي كرد. غربيان برداريهبره اسالمي
  .بودند فاقد آن مسلمانان داشتند كه خود شايستگيها و قابليتهايي ، آهنا در سرشتگذشته

 
سراسر  انمسلم ملل كه گفت توان، ميدانست آن و قبول از مهاوردجويي مّلت آن آگاهي را بر حسب مّلت يك اگر قرار باشد قدرت

و  مهبستگي زمني مغرب .جستندمي بر يكديگر سبقت غرب مهاوردجويي درك در عدم دوم احنطاط يدوره در ّطي جهان
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 رو سعيكرد. از اينمي خود تلّقي و استعماري امپرياليسيت هاينقشه براي جدي را هتديدي قلمرو مسلمانان و گسرتش يكپارچگي
 در برابر اين مسلمانان واكنش كند. بنابراين بريون از صحنه داشتند يكسره مهاوردجويي از اين دركي كمرتين را كه مسلماناني رد كهكمي

  ]44[.از آن آنان درك بود كه قدر ضعيف مهان مهاوردجويي
   

                                                             
44 - Karl Mannheim, I deology and Utopia , New York, 1936, pp. 59-88. (   ایده ھا و آرمانھا ،  نیویارک1936 ،ص 59تا 88؛)

،1936  
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  هاردهمبخش یکصدو چ

  در پژوهشهاي تاریخی تاریخ نگاريروشها و مبناي 

  بحث اول

  

  روشهاي جمع آوري اطالعات در پژوهشهاي تاریخی .114-1-1

وصل میکند و مهچنان اصر به علوم  معرا پژوهشهای تاریخی عامل عمده و اساسی کسب و انتقال دانش  است .این دانش گذشته  علوم 
ازد زیرا نفس تاریخ  نیز صرفًا این  نیست  تا تاریخ بیک سلسله وقایعی بپرد.نشان میدهدوز گذشته و سر گذشت جهان را به امر حنوه

اند  حتی فرزندان  و برادران و نزدیگان خود هداری قدرت  جنگیده پادشاهانی را مبا باز گو  کند  که بر سر  نگنه  که نظام زور مندا
هزاران هزار انسان  ناتوان که مهه  چیز شان را زیر ضربات  خورد کننده مامورین ند و بر بسرت بیماری نیز کور و یا از زندگی حمروم ساخته ارا 

زم  جنگ  های قدرت طلبانه  بوده  اند  ،بساط عیش پهن کنند بلکه  تاریخ  علوم  رویداد  های  غم یمجع آوری مالیه از دست داده اند ویا ه
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را برای اصالح  نسل بعدی باز گو مینماید و حتی اگر ضرورت افتد توده  های  انگیز انساهنا را در دایره متدنی ریشه یابی منوده معایب
  مردم را برای یک دگر گونی  عظیم برای  کشیدن خط بطالن سیاستمداران زور مند و خارج ساخنت آهنا از قدرت ،بسیج میسازد.

لعه معلومات ا در مورد شناخت پدیده مورد مطاتشریحی داشته باشد ت هایپژوهشهای تاریخی زمینه نفس از این سبب ضرور است  تا 
تاریخ نگاران را قادر میسازد تا در شناخت منابع دست اول و دوم در پژوهشهایی  سازد.این کار شیوه ،آماده  ضروری را برای شناخت

  تاریخی شان مهارت و آشنائی الزم را داشته باشند.

ه بر روی رویداد  ها امل  اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کبداند  تاریخ  چیست و عو انتخاب پژوهش  های تاریخی مستلزم این  است تا حمقق
قیقات  علوم پایه بوده و به مجع آوری اشت که پژوهش تاریخی مهچون سایر حت. باید در نظر د؟، ایده ها و مردم تأثیر میگذارند، کدام اند

منابع  حاصل کنند. داده  ها را میتوان ازبایست  از صحت و اصالت آن ها اطمینان تاریخ نویسان که  داده  ها و منابع نیاز  مربم و اشکار  دارد
ارشیف و یاداشت  های  دست اول، از نتیجه  گزارش و جتربه فرد، موسسه یا یک واقعه ، نامه  های شخصی، یاداشت های شخصی

و کتاهبای مربوط به زمان   ی تلویزیونیص،برنامه  های اختصات، جمالتو یا منابع دست دوم نظیر گزارش روزنامه ها، مقاال روزانهشده 
وری شده ، سازماندهی منابع  به صحت  حتقیقات  هنایی که حاصل از داده  بدست آورد.چگونگی داده ها ی مجع آحتت مطالعه 

 ]45[هاست کمک  میکندتا پژوهشهای تاریخی معیاری گردند.

 

 

  

  

                                                             
، پائیز 3داکتر عابد سعیدی ژیال وشوریده فروزان آتش زاده ،مجلھ دانشکده پرستاری ارتش جمھوری اسالمی ایران ، سال دھم ، شماره   45

  ،25، شماره مسلسل1389
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  یابد؟ می مبنایی تحققتاریخ نویسی بر چه .114-1-2

که این روش حتقیق تاریخی در  کیفیت علوم اجتماعی  روش حتقیقی در علم تاریخ مستلزم دانسنت روش جامعه شناسی تاریخی میباشد
  لفیق میباشند.در حوزه  حتقیقات علمی با هم در تمیباشد.این سه عامل از مهدگر جمزا و بی ربط  نبوده و 

  انسانی  واجدروش  های حتقیق خاص خود  است  که عبارت اند از : علوم بعنوان یکی از رشته هایروش حتقیق در علم تاریخ 

  اعتبار سنجی منابع  تاریخی 

 باز سازی وقایع تاریخی 

 (علت یابی در تاریخ)تبین علمی در تاریخ 

 عاملیت وساختار در تاریخ 

  تاریخ وارد شده  اند.مسائل نظیر عاملیت ساختار از علوم اجتماعی به علوم  بعضی

  :داین عناصر را در بر میگیر،درعلم تاریخ روش تحقیق

پی و الکرتونیکی))؛ : از قبیل منابع  مکتوب (خطی و چاراانواع منابع تاریخی روش حتقیق در تاریخ که های در کانون  مطالعه اسنادی
وسریع کننده فعالیت های اینچنینی ای که ممد منابع مادی و افزاری  یا عینی میباشد ؛منابع دیداری  منابع شفاهی که هم شنودنی  و هم

دستگاه های تلویزیونی ، ایجاد  دستگاه  های چاپ رو میزی،یگردند(از قبیل چاپخانه ها ، دستگاه  های کمپوتر ،واقع م
، منابع ساختمانی میباشند). ]البراتوار ها[اجتربه گاهه بانکهای اطالعات،و سایت  های  جهانی انرتنیت مبنظور گسرتس علوم

منقول مانند بت  های  موزیم  عای  غیر ایکه منایندگی از طرز زیست متدنی را در مقطع معین زمانی نشان  میدهد مثل (آثار وابنیه)
قیمانده آثار با، آثار مکشوفه در حده،دوره  های بودائی ، و استوپه های باز مانده ازار باز مانده  از مندیگک و ای خامن بامیان ، آث
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کنار بست در وتاکسیال در کنار رودخانه اباسین ،مهادژ بغالن (سرخ کوتل) معبد نوهبار بلخ، خرابه های شهر غلغله و آثار بدست آمده از
    رود خانه هلمند.

 و مسجد خواجه حممد پارسا در بلخ از بناهای عصر تیموری عمارت تاریخی  مقربه  حضرت علی کرم ا وجه در شهر مزار شریف 
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قیره  م

 مق

ه  گر دیک  آ ت دھلی نز قعی  مو

  مقربه  هندی که از شهکار  های معماری عصر مغولی هند که درآگره نزدیکی دهلی موقعیت دارد

  

اسناد دیوانی  -یاداشت  های متحد املال - -شجره نامه  ها  –عهدنامه ها  –حکم  –منشور  -:فرمان   ازقبیل انواع  اسناد تاریخی
  .میباشد

  منونه ای از منشور کشوری
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  منونه ای از نوشته های دیوانی

  
  منونه  ای از سکه تاریخی

سیاق شناسی (جماری  –کتبه خوانی  –خط شناسی  -زبان شناسی -ه شناسیمک کار در پژوهش  های تاریخی :نسخدانش  های ک
کاتب  هنری و وشناخنت موقعیت  های تاریخی سبک  ها و م رمز شناسی –شناسی  بسنَ–هر شناسی م - -سکه شناسی  –کالم) 

ناسی هبزاد ،زیبا نویسی مکتب خوش نویسان  هرات (میر علی هروی) وشناخت آثار هنری نقاشی میکالنژ ی از قبیل سبک شنقاش
  در اروپا. کاسوو دیگران،پی
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  منونه ای از کار کمال الدین هبزاد هروی . مرجع  تصویر: کابل ناهته

  
  و اشاعهبرگرفته شده از بانک تصاویر گوگل با در نظر داشت حق تکثیرمنونه ای  از کار پیکر تراشی میکالنژ 
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مشهور میکالنژ که شاهکار بی نظیر او  یکی از تصاویر  
  میباشد

  

  :در جامعه شناسی تاریخی رشد بشر روش.114-1-3

  :علم جمعیت شناسی

آماری مجعیت ها است. در این دانش تراکم، توزیع و دیگر آمارهای مهم (مانند تولد،  ی شناسی مطالعه یرهیا چ شناسی مجعیت
بین  ۀانفجار مجعیت، رابطاندعبارتنداز بسیاری یافته امهیت امروزه که ازایندانش هاییشوند. خبشمرگ و ...) بررسی می،ازدواج 

  ]46[های غیرقانونی و غیره شهرها، مهاجرت (یا حبران) مجعیت در اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم ۀ مجعیت و توسع

                                                             
  ٢٠٠٨آوریل٣٠نسخھٔ ویکی پیدیا دانشنامھ آزاد از بانک اطالعاتی گوگل،46
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 خوردگیتولد،مرگ،مهاجرت،وسال به هادرپاسخآن هاوتغییرات مجعیت  اندازه،ساختاروتوزیعۀ مطالع به هااینبراین افزون
  پردازد.می

  تراکم نفوس مجعیت  های انسانی  ما را به این وا  میدارد  تا در مورد پویایی مجعیت انسان معلومات داشته باشیم

.این توانایی هابه فته دارندرت تکامل یامقایسه با  سایر زنده جاهنا ، توانایی بسیار بیشرتی  برای تغییر حمیط یا مهاج   انساهنا  به
د که نه تنها قادر به  کاهش  نتا به موقعیتی خیز بردار کمک میکند  یا علم گونه انسان )Homo sapiensهوموساپینس(  

  مجعیت  یا حذف دیگر گونه  ها شود،  بلکه  مهچنان بتواند آینده خودش رانیز در  خطر رو برو سازد.

شان در مشکالت جهان  است.تاثیرش بر شکل دادن  به گذشته ما، سهم کلیدی ت  انساناین علم عمدتًا  توجه برپویایی های مجعی
ینده متدنی  میباشد (در اینجاست که تاریخ به  علم آینده  تبدیل میگردد طور  امهیت شان در شکل دادن  به آامروز ، و مهین

  ]47[.(مولف)).

ان تشکیل شده بود ؛ های پراگنده ای از شکارچی گرد آورندگ، مجعیت انسان از گروه  در دوران  پیش  از تاریخ  مکتوب
هزار سال پیش، انقالب  10یافتند ودر سراسر جهان  پخش میشدند؛ تا اینکه حدود  این گروه  ها با آهستگی  گسرتش می

 5کره زمین  تنها   بر روی سازی حیوانات و گیاهان آغاز شد. تا پیش از آن  مجعیت انسانی گشاورزی و دامپروری رخ داد و اهل
  ملیون  نفر بود .  10تا 

  

  

                                                             
ترجمھ  »  انسان ، جانور غالب؛ تکامل انسان و محیط زیست«پول  ارلیش.آن ارلیش،فراز و نشیب جمعیت  ھای انسان، از مجموعھ کتاب   47

  .2008ارش  حسینیان ، انتشارات  اسلند پرس،
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    )شهر –قریه  -(خانه  اولین  یکجا نشینی انسانها

در دوره یکجا نشینی ،انساهنا ، اولین خشت  هتداب  متدن وزیست  مشرتک را  گذاشتند و به  نیروی کاری و دفاعی یکدیگر 
ودیگر مواد  غذایی   فرا آوری شده  الت دوره  انسان ها به غ اینبقسم  مشرک  توفیق یافتند، رشد مجعیت سرعت گرفت . در 

مناسب دست یافتند و بواسطه یکجا نشینی زنان به سیاق گذشته ، نیازی به محل کودکان خورد سال شان خباطر تغذیه  از شیر مادر 
مجله شیر حیوانات فرزندانشان را تغذیه کنند، با  ی متنوع ازانداشتند بلکه آهنا میتوانستند از غذا هبیرون از خانه کار شان  در  در حمل 

دنیا بیاورندو به این ترتیب  تعداد کل بچه  ها افزایش می یافت . و افزایش  تناسب  زنان  می توانستند تعداد بیشرتی فرزندبه ،یکجا شدن
  ه بود.دش رشد سریع  مجعیت انسانولد منجر به بود و به این واسطه ازدیاد زاد  زاد و لد بر مرگ و میر  کودکان زیاد تر

ملیون  نفر میرسیدکه به تدریج پس از این  350تا 250مجعیت انسان در زمان میالد  مسیح احتماًال  به  رشد شتاب گرفنت  در نتیجه
  اب گرفت .تهم آهنگ رشد مجعیت  از این هم بیشرت ش

رد نفر رسید؛و طی این دوره  از اثر برقرار بودن  نسبی صلح و افزایش میالدی  تعداد انسان ها  در کره زمین  به نیم میلیا  150حدود 
فعالیت  های کشاورزی و دامپروری  که بعد تر منجر به اقتصاد گسرتده اروپای متأخر باعث انقالب بازرگانی گردید نرخ مرگ 

  و میر نیز کاهش یافت.

و ابداع ماشین خبار  وضعیت هبداشت  عادن در دوره انقالب صنعتیعلی رغم شرایط نا مساعد کار خانه  ها و م19 و 18در سده  های 
باعث شد  در حمالت زیستهنوز هم  هببود یافت و دلیل آن هم پا گرفنت سیستم  های فاضالت آب و ارتقاء سیستم  های هبداشتی 

طور قابل مالحظه ای کاهش یابد، متعاقب این تغییرات ، مجعیت این کشور  ها در اواخر قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم و میر بتا نرخ مرگ 
پس از آنکه مرگ و میر  18مجعیت انسان دو برابر شده  و بیک ملیارد نفررسیده بود.در سده  1850به سرعت افزایش یافت .تا سال 

هش هناد که از آن  اغلبًا به عنوان  شت، میزان زادولد  نیز به  میزان بلندی نیز رو به کادر کشور های  صنعتی رو به کاهش گذا
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این اصطالح اشاره دارد به گذار از وضعیتی با نرخ زایش و نرخ مرگ باال، به وضعیتی زایش و مرگ  یاد  میشود.»ذار مجعیتیگ«
  و کودکان ، و متعاقبش نرخ زاد ولد. غالبًا باقدری تأخیر بین هببود نرخ مرگ و میر نوزادان-پایان

اقتصاد خانواده در این   در این برحه  از تاریخ  از جوامع صنعتی  هنوز بطور کامل شناخته نشده ، اما بنظر میرسد  ییر در نرخ زایشعلل تغ
سرازیر شدندو ماشین  های دقیق تر ، به موازات اینکه انساهنا بیشرت و بیشرت به مست شهر ها اشته است. به عبارت  میان نقش د

کشاورزی جای کار گران  زراعی را گرفتند کودکان به مرور امهیت اقتصادی شان را از دست داند وتبدیل به موجودات پر هزینه 
رگ و میر نوزادان و کودکان، وافزایش هزینه های پرورش کودکان ، انگیزه  ها و . کاسته شدن از نرخ ماز نظر آموزش و پروش شدند

  وق  های  موجود برای ایجاد خانواده  های بزرگ تر شهری را سرمشق خود قرار دادند.مش

به موازات اینکه تعداد بیشرتی از افراد، بویژه زنان، در دبیرستاهناو مقاطع آموزشی باالتر آموزش میدیدند میانگین سن ازدواج  نیز 
نیروی «بطور روز افزونی به عنوان  را که زناننیز کاهش یافت چ ن  هر زن افزایش یافت؛ به  مهین شکل، میانگین تعداد فرزندا

  فرزندان کمرتی می  گرفتند. به داشنت عالیت میکردندو از این رو  تصمیمف»کار

این فرایند مدرن سازی ، که منجر به کاهش نرخ رشد مجعیت شد(وحتی در بسیاری کشور  ها بکلی به رشد مجعیت پایان داد، تازه 
 حبد کمال خود رسید . اما در این دوره فرآیند مدرن را کنار بگذاریم ) در میانه قرن بیستم در اروپا وامریکای مشالی اگر مهاجرت

در دیگر نقاط جهان آغاز نشده بود، ودر سطح  جهانی ، رشدمجعیت مهچنان به حرکت شتابناک خود  ادامه داد، چنین  هنوز سازی
ملیارد نفر عبور   3ازمرز1960ملیارد، ودر سال 2،5به 1950ملیارد نفر رسید ، در سال به دو ،مجعیت جهان1930شد که در سال

  ]48[کرد.

میلیار نفر بالغ میگردد.اخیرًا برنامه هایی از آغاز  سده بیست ویکم  مبنی  4،5(واکنون نظر به آمار  های تأیید شده مجعیت جهان به 
مستی ، منطقوی ،جنگهای ه  های منطقوی ،توطئبر کنرتول نرخ مجعیت  جهان از طریق مدیریت حبران  های اقتصادی وراه اندازی 

                                                             
  17تا 16ھمان اثر ،صص 48
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خمصوصًا در پر نفوس ترین   جنگ طلب اسرائیل)صهیونست  های  -بوکوحرام -داعش –طالبان  –(القاعده قومی ، زبانی و عقیدتی 
ا کار ا که در جمموع باعث از هم مت  های ضعیف ونافریقا)و ایجاد  حکو–پاکستان  -مصر ، افغانستان –(شرق میانه نقاط جهان 

از اثر  مجعیت موجوده جهانک  کشور گردیده  با سامانه  های جنگ داخلی مقادیری هنگفتی از پاشیدگی نظم  منطقوی در ی
هنایت  کیمیایی و در جنگها ، استعمال  سالح  های کشار مجعی از قبیل مبب  های خوشه  ای ، وسالح بیولوژیکی و  موجودیت این

شاید تعداد قابل مالحظه ای از  نسل موجوده را راهی دیار فنا سازد باشد ، میتواند  تواندنیز منتفی منیاستعمال  سالحهای امتی 
  .(مولف))

  
  ویکی انبارتصویر از طریق  -اساس مجعیت شان ه کشور های جهان بهنقش

  

  یوري کنترول جمعیت  از طرف  جامعه شناسان ت

استاد دانشگاه  Thomas Robert Malthus) ۱۸۳۴دسامرب وفات۲–۱۷۶۶فوریه۱۴(تولد مالتوس ت رابر توماس
گذاری نظریه مالتوس به خاطر پایه.استشناسی و اقتصاد سیاسی گذاشتهانگلیسی بود که تاثیر بسیار زیادی روی مجعیت
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است که افزایش رانت مشهور است.البته کتاب مشهوری نیز به نام اصل مجعیت نگاشته است و اولین بار به این موضوع اشاره کرده
  .پیشرفت نیستحلی برای مجعیت راه

استاد تاریخ و اقتصاد در کاجل هال بیوری گردید.  ۱۸۰۵وی در کمربیج به حتصیل اهلیات پرداخت و پس از تکمیل حتصیالت در سال 
انتشار داد. مالتوس  ۱۸۱۷-۱۸۰۳را در سال و چاپ دوم و کامل آن ۱۷۹۸مالتوس کتاب خود را حتت عنوان اصل مجعیت در سال 

کنند و اگر قحطی و جنگ و غیره وجود نداشته باشد مجعیت به آوری تکثیر پیدا میدات زنده با سرعت سرساممعتقد بود که موجو
سال دو برابر گردد در حالی که وسایل ارتزاق در هبرتین شرایط با یک  ۲۵شود و ممکن است در هر شکل تصاعد هندسی زیاد می

شود و حال آنکه ازدیاد خواروبار و مواد غذایی بسیار ناچیز است و برابر میسال مجعیت د ۲۵رود و لذا هر تصاعد ریاضی باال می
  ]49[توانند موانع طبیعی در امر ازدیاد مجعیت باشند.می ولی برخی عوامل چون جنگ و قحطی

می یافت باید در هر اگر نظریه او حتقق  بود18او از مجله دانشمندان  شکاک و بد بین   به روال  رشد طبیعی مجعیت  در سده مالتوس 
عود هندسی باال می رفت و در ظرف دو صد سال این رقم به  هشت مرتبه  میرسید و سال چهار مراتبه رشد مجعیت بقسم صیکصد  

نستند از طریقه  های مناسبی از یک فاجعه ای که مالتوس پیش بینی کرده بود جلو این خود میرساند که انساهنا  خمصوصًا دانشمندان توا
جهان را از طریق فن آوری  های مدرن  درامر کنرتول مجعیت در یک  حالت رشد مجعیت  ی کنند .این دانشمندان توانستندگیر

و تولید انبوه آن  در این آزمون ایی امور کشاورزی و صنایع  غذدر  نو از طرف دیگر به  میزان فن آوری  های نوی اعتدال نگهدارند 
 .موفق بدر آیند

  در مورد ایده کنرتول مجعیت: نظریات مالتوس

  :دهدمی ارائه حلراه نوع سه مجعیت، رشد از جلوگیری برای مالتوس

                                                             
  دانشمامھ آزاد ، از طریق بانک اطالعاتی گوگل.  49
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  ) ؛ازدواجها انداخنت عقب(اخالقی  فشار یا منع .1

  خانواده؛ تنظیم برنامه طریق از مجعیت کنرتل .2        

  وگرسنگی؛ فقر .3        

. داندمی مجعیت افزایش کنندهمتوقف عامل مهمرتین و" مثبت حل راه" را سومی حل راه و" جلوگیری حل راه" را اولی حل راه دو وی
 فقر از توانمنی کنند، تولید بیشرتی غذای و بپردازند زمین روی کاربه بیشرتی مردم اگر واقعا آیا" که سوال، این جواب در او

  ]50[.است قضیه این بازدارنده عامل نزولی بازده قانون که است معتقد او زیرا دهد؛می منفی پاسخ کرد، جلوگیری وگرسنگی

د وجوتئوری حبران مالتوس، حتت تأثیر تزلزهلای اقتصادی كه در اوایل قرن نوزدهم انگلستان به آن دچار شد، به :نظريه بحران. 2
نوبه خود موجب افزایش تولید كاال دنبال داشت و بهانداز بیش از اندازه را بهآمد. توزیع نابرابر درآمد به انباشت سرمایه اجنامید؛ كه پس

نابرابر درآمد، مانع وجود تقاضای مؤثر برای كاالهای موجود گردید. كارفرمایانی كه با درآمد باال امكان یع زدیگر توشد. از طرف 
مصرف نداشتند و كارگران كه نیاز و میل به مصرف داشتند، فاقد درآمدی خاطر اشباع نیازهای خود، میل بهمصرف داشتند، به

كند؛ که ال تطبیق دهند. به این حلاظ، مالتوس تقویت مصرف را از این طریق پیشنهاد میبودند كه بتوانند مصرف خود را با تولید بیشرت كا
   ].51[کنند، بیشرت مصرف کنندکاالهای مادی تولید می آنچهنین امکان داشته باشند، تا معادل چها، متایل و مهای از انسانطبقه

ها و کارگران، تقریبا مهه درآمد خود نظر وی صاحبان زمین: مالتوس برعکس ریکاردو، از باال رفنت سود نگران بود. بهسود.3
دهند. اما سود، ها در قالب تقاضای مؤثر، خود را نشان میکنند. بنابراین دستمزدها و رانترا برای خرید کاالهای مصرفی، هزینه می

                                                             
  .120-118ص اول، چاپ ،1372 نی، تھران، اقتصادی، عقاید تاریخ فریدون؛ تفضلی،  50 
  .61، چاپ پنجم، ص1387نمازی، حسین؛ نظامھای اقتصادی، تھران، شرکت سھامی انتشار،   51 
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رو اگر قوانین مربوط به ممنوعیت واردات غّلات باعث شوند سود کاهش پیدا کند و دستمزد و از اینگردد. انداز میپس کامال
  ]52[رانت باال برود، از نظر او مورد استقبال خواهد بود.

 فلسفه سیاسی مالتوس

نظر رد) قرار گرفته است. بهشود، که او تا اندازه زیادی حتت تأثیر فلسفه بنتهام(لذت و دطور استنباط میاز بررسی عقاید وی این
او هدف اساسی نظام اجتماعی، فراهم کردن حداکثر رفاه برای حداکثر افراد جامعه است. برای نیل به این هدف، قانون خاصی جز 

 های مذهبی است، لیکن فلسفه او را در موردطور مستقیم، فاقد زمینهمشاهده براساس جتربه وجود ندارد. اگرچه آثار مالتوس به
نظر مالتوس، هدف پروردگار متعال، رهربی بندگان خود، توان نشأت گرفته از فلسفه قدرت اهلی دانست. بهلذت و درد، می

های خمتلف، از طریق اصالت مطلوبیت وسیله ارزیابی نتایج انگیزهدر اجنام کارهای خوب و احراز از کارهای بد است. لذا تنها به
هدف دهد و بدین طریق، سعادت جامعه انسانی را تأمین کرده و بهها عادت میا به ارضای انگیزهتدریج، خود راست که انسان به

ها های خود را با اهلام از معیارهای اهلی برای توسعه و ترفیع سعادت اکثریت انسانکند. او معتقد است که ما باید حمرکاهلی کمک می
  ]53[تنظیم کنیم.

 مالتوس، ریکاردو و دیگران

آفرین است. وی در واقع توس عقیده دارد كه ریكاردو و نظرات وی بسیار انتزاعی و روند عّلی و معلولی برای بررسی علمی، مشكلمال
  پردازی موفق بود.با نوعی تركیب قیاس و استقراء در نظریه

ه مالتوس، كاركرد عرضه و تقاضا را در كداند؛ درحالیخطا میازریكاردو قیمت را معلول هزینه تولید و مكانیسم عرضه و تقاضا را پر
  داند.تعیین قیمت مؤثر می

                                                             
  .252 ، چاپ اول، ص1383انتشارات دانشگاه مفید، دادگر، یدهللا؛ ناریخ تحوالت اندیشھ اقتصادی، قم،   52 
  .116تا114پیشین ، صصتفضلی، فریدون؛  53 
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  اند.را در نوعی مقیاس انتزاعی، ولی مالتوس در قالب نسبتا عملیاتی مورد تاكید قرار دادهدر مقوله ارزش نیز، ریكاردو آن

برخوردار بود؛ ولی ریکاردو از اندیشه و مطالعات مالتوس در کنار اقتصاد، از اطالعات وسیع فلسفی، اخالقی و سایر معارف اجتماعی 
  ]54[مند نبود. ویژه فلسفه، هبره فرااقتصادی و به

  

  دیدگاه مالتوس در رابطه با قانون سه

" منتسب است، هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ژان باتیست سهبراساس این قانون که به "
ها نیز ثابت است؛ ولی با ها بستگی به حجم پول خواهد داشت. اگر عرضه پول ثابت مباند، قیمتتثابت باشد، سطح قیم

  ها افزایش و یا کاهش خواهند یافت.افزایش و کاهش عرضه پول، قیمت

 ]55[داند.پذیرد و مشکل اساسی رکود و کسادی را در کمبود تقاضا میاو این قانون را منی

  

 نقد نظریه جمعیت مالتوس

دهد. در نظریه مجعیت، اساس و پایه نظریه مالتوس را از یک طرف یک مسأله فیزیولوژیکی، و از طرف دیگر یک مسأله فنی تشکیل می
که شیوه فنی تولید ثابت مباند، به جامعه حتمیل خواهد شرط اساسی، مهانا "قانون بازدهی نزولی" است؛ که نتایج شوم خود را در صورتی

كنند. با وجودی که به جهت باال رفنت ریع مجعیت را فقط به کشورهای آسیایی و آفریقایی در حال توسعه مربوط ميکرد. امروز رشد س
حلهای دیگر عّلت عوامل اجتماعی و مذهبی، راهسطح هبداشت مردم، از میزان مرگ و میر کاسته شده، لیکن در عین حال به

                                                             
  .256صپیشین ،دادگر، یدهللا؛   54 
  .256دادگر، یدهللا؛ ص  55 
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ر نظر تعداد کثیری از اقتصاددانان به رهربی مالتوس، افزایش مجعیت مانع بزرگ مالتوس(تنظیم خانواده) عملی نشده است. اگرچه د
دانند. شناسان، عامل مجعیت را مهمرتین عامل توسعه و رشد اقتصادی هرجامعه میشود؛ اما مجعیتتوسعه اقتصادی حمسوب می

سرانه به نرخ رشد مجعیت فعال بستگی دارد. شناسان معتقدند که عامل مجعیت فعال، منبع ثروت ملی است و رشد تولید مجعیت
رود. لیکن این فرض در حالتی است که آهنگ رشد و تر افزایش یابد، تولید سرانه، با سرعت بیشرتی باال میهرقدر مجعیت فعال سریع

   ]56[تر باشد.پیشرفت تکنیک تولیدی جامعه از رشد مجعیت سریع

ذايي و كاالهاي ضروري غمجعيت زياد را باعث ارزاني مواد خلدون در مقدمه خود، بنشود از ابن خلدون آورد. انقد ديگر را مي
را در اين دانست كه مجعيت زياد، توليد انبوه كند. شايد دليل آنو كمي مجعيت را عامل گراني و كمبود كاالها و مواد فوق عنوان مي

هت مهني جكند. بهشده كاالها، خدمات و نيز عوامل توليد را ارزان ميمت متامصرفه و توليد انبوه، نيز قيدليل مصرف انبوه طبيعي، بهرا به
  ]57[رود.شدت پايني ميها بهآيد و هم قيمت آنهم وفور كاالها و مواد ضروري پيش مي

   

                                                             
  .122تفّضلی، فریدون؛ ص  56 
  مقدمھ این خلدون ، پیشین  57 
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  بخش یکصدو چهاردهم

  بحث دوم

  جمعیت شناسی
 

  

  جمعیت شناسی. 114-2-1

  معیت شناسیتعریف ج

است.بر طبق  لغت نامه چند » توصیف مردم«در ترمجه حتت الفظی آن از یونانی به معنای»مجعیت شناسی یا دیموگرافی«واژه 
که در مرحله  خنست به برسی  زبانی مجعیت شناسی سازمان ملل متحد ، مجعیت شناسی، مطالعه علم مجعیت  های انسانی است

باروری ،  کمی عوامل از قبیل  مطالعه شناسی در حالت عمدهموضوع اساسی مجعیت ، آهنا می پردازد رشد و حتول، بعد، ساخت 
مرگ و میرو مهاجرت است که پیوسته بر مجعیت اثر می گذارند  واندازه ورشد آن را  تعیین می کنند.این عوامل در  اصطالح بنام 

 تعیینمجعیت را ترکیب یا  اختسو طالق، میشوند.  این عوامل به مهراه  عوامل دیگر ی از قبیل ازدواج  ه، خواند»اجزای رشد«
  میکنند.

و حتول و حرکات مجعیت  ها در زمان و مکان می  مجعیت شناسی  علمی است که مبطالعه ساختمانبطورکلی میتوان  گفت که 
  ]58[پردازد.

                                                             
  .6،ص85-1384باقرزاده داکتر ،درس جمعیت و تنظیم خانوواده ، کتاب الکترونی ، 58 
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  جامعه چیست؟

. اما پرسش  آهنا سخن میگوییملف جامعه اندکه ما اغلب از آزاد و اقتصاد خمتلط شکل  های خمتکمونیزم ، سرمایه داری ، بازار 
  اصلی این  است که:

  جامعه چیست؟ یا در واقع  جامعه کجاست؟

معه باور نداشت.در ظاهر حق با جاست وزیر اسبق بریتانیا، اصوًال به وجود داشنت  سخن معروف است که مارگریت تاچر خن
که بکار خود  مشغول  هستند.اما اگر عمیق تر نگاه  در وهلۀ اول مردمانی را می بینیم اوست .به دور وبر مان که نگاه کنیم

شیوه سازمان یافتگی جامعه را   تاچر یافته  کار میکنند.خامن کنیم گروهای از مردم را می بینیم که به شکل  های کامال سازمان
دارند، اماساخته دست اجتماع  توهم می داند .او  معتقد است که افراد وجود یکدداند واو فرد گرایی را چیزی  در حبسیار مهم  می

می کوشد این شگاف را پر کند، اما هیچگاه  خیلی موفق نبوده  »عارففهم مت.«جامعه شناسی  است  اند. و این پایه ترین معمای
  است.

   :.اما.خانواده  چیزی طبیعی است و فهم متعارف آنرا می  پذیرد جامعه قلمداد شده است » سنگ بنای «خانواده مهیشه مبنزله 

  تعارف چیست؟مفهم 

بپردازیم خود را به خممصه  نظری انداخته ایم.اگر  و طرز رفتار شان آدمیان در مورد شیوه کنش متقابلاز هنگامیکه با طرح پرسش 
نظر خواهد بسیار  پیچیده ب نیم فرهنگ بشری وجه کمردم واقعًا  اجنام  میدهند  ت آنچهوبه  بایستیم »فهم متعارف«ما بیرون از حمدوده 

  رسید .واین دقیقًا آن  چیزیست که جامعه شناسی از ما  میخواهد اجنامش دهیم.

فقدان نظریه ای که توضیح دهدمردم چگونه باهم کار و زندگی میکنند.مثال توضیح این که چرا نقص فهم  متارف  چیست؟ پس
مردم مهدگر خود را منی کشند؟چرا بعضی از مردم کامالبا فرهنگ مسلط سازگار می شوندوبعضی  دیگر مطلقًا آنرا منی 
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ارد.بنا بر این ما نیاز مند نظریه ای هستیم که بتواند هم وجود د با فرهنگ  های خمتلف خمتلف پذیرند؟ روشن است که جوامع کامال
  یعنی مهین. و جوامع خمتلف. خالصه کالم  جامعه شناسی اختالفات این جوامع را توضیح دهدو هم واکنش مردم را به این اختالفات

  :تعریف بیکاري درجامعه کمونستی

: کمونیزم  خوب بود یا بد؟پرسش کمونیزم وفروپاشی شوری  چیزی میگوییمضرورتًا در مورد  که به این موضوع پرداخته شودقبل از این 
نه آشنا بود. مهمی است  که برای پاسخ گفنت  به آن باید کمی ختیل ورزید، کمی تاریخ دانست و کمی هم با نظریه  های جامعه شناسا

 یعنی موضوعی که جامعه -جامعه شناسانه مهمی است  که کمونیز م تالشی بود برای جتدید بنای کامل جامعه این پرسش از رو پرس
  جه خاص دارد .شناسی به آن تو

پیش از آنکه جامعه شناسی ، که وسیله ایست برای تفکر در بارۀ جامعه ابداع شود، مهگان  :ماهیت جامعه شناسی
بود می پذیرفتند.حبث در این مورد که چقدر میتوان جامعه را تعییر داد از مباحث پایه در برنامه  جامعه را ، کم یا بیش، مهانطور که

  جامعه شناختی است.

در جامعه کمونستی کمرت پذیرفته است که بیکاری امری فردی دانسته شوداما در جامعه سرمایه داری فهم متعارف فرد را کامال مسئول 
انی که بیکار می شونداغلب این سوال نزد اشخاص بیکار ایجاد می شود که چرا بیکار هستند؟ کسمی شناسد. ولی  و سبب بیکاری

است ، فهم متعارف مده از را فردی میدانند. این  نظری  بر آیکنندکه مقصرندو از عهده کار شان بر نیامده اند.اینان مشکل گمان م
در سطوح  دخیل اند.واین علت  ها بیشرت مربوط به تغییرات اجتماعی  ددو پیچیده ای در بیکارشدن افرادهای متع حاالنکه علت 

ه سبب بیکاری فردی و اجتماعی ک گسرتده هستندتا اینکه  مشکالت فردی باشند.علم جامعه شناسی می کوشد  تا علل و اسباب
  می شوندرا توضیح دهد.
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  علت هاي بیکاري یا نیروي کار مازاد در جامعه 

  علت  های بیکاری میتواند 

  .تغییرات تکنولوژیک(دستگاه های جدید)1

  .تغییر روش  های کار کردن (کار آمدی)2

  کار(جهانی شدن) ریا توسط افرادی از خارج کشو.اجنام شدن کار در  کشور  های دیگر3

  که گروه های بسر اقتداردر دولت  افراد نزدیک خبود را در کار ها نصب میکنند تغییرات سیاسی (سیاست  های دولتی).4

  تغییرات فرهنگی  (تقاضا برای حمصوالت دیگر ).5

  کار) ضمن فقدان مهارهتای الزم(ممکن نبودن  حتصیل و آموزش.6

ی شناسد در توضیح علت  های از علت  های با الربطی خبود کار گر ندارد . پس دیدگاهی که فرد را مقصر م اما هیچکدام
ن ها سیاست های اجتماعی د  وبرای کم کردن آثار زیان بار آگاهنبسیاری از جوامع از این تغییرات آبیکاری قانع کننده نیست. اصلی

  ]59[در پیش می گیرند. مناسب

  

  

                                                             
  .13تا 1،صص1378آزبورن ریچارد ،جامعھ شناسی قدم اول ، مترجم رامین کریمیان، نشرکتابخانھ ملی ایران ،تھران:59 
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  عوامل دگر گونی جامعه.114-2-2

جهانی که ما مهه  میدانیم  جوامعی که ما در آهنا زندگی میکنیم به سرعت دگر گون میشوند و : تغییرات صنعتی
سبب این دگر گونی  ها میشود و  آنچهن زیسته انداحتماًال هر گز باز خنواهد گشت.مادر  های مان در آ-پدر 

آگاه به این  ه شناسی از دلِ چگونگی واکنش ما به این دگر گونی  ها موضوع اصلی جامعه شناسی است .رشته جامع
ده های هجده و نزده  امریکا و نکته که جوامع تغییر میکنند سر بر آوردو در درون مدرن  و با انقالهبای فرانسه و امریکا آغاز شد.در س

پس لرزه  مین  هویدا گردیدو به جامعه صنعتی گذار منود.در این گذار تغییر اساسی در متام کره ز وپا از جامعه کشاورزیار
ن  تا هند و اندونیزی و  کشور  های افریقایی رامتأثر ساخت.تغییر اساسی ای که بشر هنوز هم با پیامد  های آن زندگی های آ

  میکند.

  می شوند و چرا مردم اینکار را  میکنند؟چه چیز  هاي موجب این تغییرات 

  مشکل ایده  ها و خواستها

فقط نکات بدیهی  ن که خیلی  ها ، خمصوصًا سیاست مداران ، میگویند که جامعه شناسیجامعهه شناسی شهرت بدی یافته و آن ای
بط دادن  مشکالت فردی به ساختار  رو ناتوانی در  متناوب بیان میکند.مشکل فهم متعارفرا به شکلی پیچیده با بکار بردن  نظریه  های 

  میخوانیم.»ولوژیایدی«ن را  مشکل ده تر اجتماعی  آن چیزیست که ما آهای گسرت

ولوژی معانی زیادی دارد اما مهۀ آن معانی در توضیح این نکته بکار می روند که مردم باور  های خاصی در بارۀ جهان دارندکه ه ئه ایدواژ
 ینکه توضیحایده ئولوژیک اند به این معنی که عمدتًامبتنی بر یک باور ندتا ا الزامًا درست نیستند. مفاهیم متعارف در باره جهان اغلب

هنا را  دارندو یقین داشتند که این راه ورسم که طبقات باالتر حق هبره کشی از آدر سابق کار گران بر این باور بودند  عملی باشند.
  تماعی است.هوشیاری انتقادی نسبت به زندگی اججهان است . جامعه شناسی 
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 چگونه اختالفات در رفتار  اجتماعی بوجود می آید؟ 

مطرح شده   و مورد توجه مشاری از دانشمندان جامعه شناس بوده سده بیستم ، جامعه شناسی تاریخی طی ده  های گذشته 
  .از قبیل روستو در دهه شصتاست.

روش تاریخی  مرادف با روش در  ممکن است  ود از روش  هایی هبره گرفته اند کهجامعه شناسان تاریخی  در مطالعات و کار  های خ
  .ت در جامعه شناسی تاریخی کار برد داشته باشدبسکار 

  :گونی فکری  را بوجود آورد ر زمینه  های خمتلف این دگر ناسی تاریخی دبینش و روش در جامعه ش

  چگونه به مطالعه جامعه شناسی بپردازیم ؟

جامعه ورفتار انسان است ، اما منظور این گفته دقیقًا روشن  نیست .  ته می شود  که جامعه شناسی مطالعۀ  علمی اغلب گف
  خنستین پرسش این است ، چگونه جامعه را مطالعه (برسی) میکنیم

  قانون وجامعه

ا  هو مبدت طوالنی  جتربیات خمتلفی داشته اند. وقتی قاضی   هنا در زمینه  های خمتلفایید  قاضی  ها را در نظر آوریم.آبرای مثال بی
ن مباند؛ این در حالیست که از امثال تو مسئو  کسی را زندانی میکننداغلب به او میگویندتو برای جامعه  خطر ناکی ... جامعه باید

د ندارد ، روشن است که  هیچ کس را نبایدبه این هبانه  که خطری برای جامعه است  به زندان  تاچر که گفته بود جامعه ای وجوخامن
یده  میشود که در این مقوله هم قاضی و هم خامن تاچر در اشتباه  اند.زیرا این قانون است که حرکت  های عادالنه را انداخت. ولی د

 ها چگونه باید اجنام شود.بنا بر میخواهد در جامعه روال  سبیعی بدهد ، زیرا قانون جزء مهمی از جامعه است که تعیین میکند کار 
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ه صورت می پذیرد، چرا قاضی  هاچنان  تصمیم  هایی میگیرند؟ زنداهنا به چ ها چگونه کار«این جامعه شناسی میگوید ،
یند و چرا مردم دست به کار  های خالف می زنند؟آیا برای آن است که بد یا گرسنه اند یا برای آنکه کار  های خالف را در کار می آ
  ]60[»؟و  میخوانندمی بینندروزنامه ها و کتاهبا تلویزیون 

  

  قضاوت جامعه شناسی در باره قاضی ها.114-2-3

س از گروهی از شکل  های دستگاه قضایی شکل هنادی شدۀ رفتاری است که ریشه  های عمیق تاریخی دارد.جوامع در اسا
  ۀ رفتاری ساخته شده اند که در طی زمان باز تولید شده اندو تغییر پیدا کرده اند.هنادی شد

ر خنواهد کرد . در حالیکه انینی  که جاری میکنند تنها قانون پذیرفته است و هیچگاه تغییقوقضات طوری عمل میکنندکه گویی 
  اجتماعی تا به این حد  پیچیده است . کنند. به مهین سبب است  که مطالعۀعه و هم قوانین آن تغییر میهم جام

اینکه در ایجاداین تغییرات مشارکت دارندو می ی نشینندوتوضیح شان می دهندویا تنها به مشاهده تغییرات م آیا جامعه شناسان
 کوشندبر آن تأثیربگذارند؟

 

  

  

                                                             
  .17تا15ازبورن ریچارد ، جامعھ شناسی ، پیشین ،صص 60 
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        خاصتگاه  هاي جامعه شناسی .114-2-4

وحتی رهربان مذهبی بوده است . افالطون  ضوع حبث فیلسوفان، شاعران، داستان نویسانجامعه شناسان میگویندمهواره مو آنچه
میکند برای اینکه جامعه چگونه سازمان داده شود.ولی ما او را جامعه شناس منی دانیم سال پیش از این توصیه  هایی 2500در 

در سده  هجدهم میالدی » روشنگری  کبیر«را بایددر علم و فلسفه  عصر عه شناسی .زیرا خنستین نشانه  های  جام
  ا باور ها و توجیهات مذهبی ریشه دارند.دانست.تغییراتی که در این دوره  در جامعه  مستولی شد که  در تقابل علوم  عقلی ب

  

  مدرنیته

عه ا میباشد.به زبان ساده  میتوان گفت که جامو جمالت و جراید در سر زباهن ارسانه ه اصطالحی که در این روز  ها بار ها  از طریق
ر کرد اگذ»صنعتی«یا » مدرن«جبامعه ای مشخصًا،یعنی تنها  هنگامی که جامعه ». مدرن«تصویری است از جوامع  شناسی

  جامعه شناسی توانست نشان دهد که این گذار  چگونه رخ داده است .،

بر جای نظم مستقرو کهن کشاورزی و مذهب نشستندو به مهۀ تغییرات فنی   در جامعه اروپای قرن هجدهم مدرنیته و صنعتی شدن
ماشین  های حمرکه خبار  میتوان گفت که مدرن سازی وفرهنگی که در طول قرن  ها پدید آمده بود سرعت خبشیدند.با مبیان آمدن 

  فرآیندتغییر که دائم ستایش بیشرت می شود. یزی نیست جزمغلق ناقال)چ» امدرنیتهپس«(واین 

نشینان اخرتاع  نکردند زیرا ابزار فکری الزم برای این کار در دست شان  نبود.بلکه در دوره بیان دیگر ، جامعه شناسی را غار به 
معه در جا انتقادی البته مده که متضمن  تغییر و پیشرفت و اندیشهپدید آیاد  میشود» نگریروش«ت فکری  عصر ی که از آن بنام اانقالب

بوده و مهواره  تغییر یافتنی است » ساخته بشر«جه شوندکه جامعه هم مثل هر چیز دیگر ، اروپا دست بدست هم دادندتا مردم  متو
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 یآن توضیحاتی مبسوط آرایی جدید به جامعه پدیدآوردو انقالب فرانسه (که بعد از این در باره آن دوره و . انتقاد از نظم کهن نگرش
  أییدی شدبر آن رویکرد  های انتقادی تازه . هر تم خواهیم داشت)

  

  بنیان جامعه شناسی را چه  کسانی گذاشتند.114-2-5

اسی شد؟ انقالب دایش جامعه شنآن اند؟ چه  چیزی باعث پین گذار روشهای جامعه شناسی کدام است ؟چه کسانی بنیا
  وامریکا سواالتی را  پیش کشیدندکه با پیدایش جامعه شناسی اجنامید.انگلستان،فرانسه 

در  با روش  های جدیدعلمی و عرضۀ نظریه  های مبتنی بر داده  های  جتربی ترکیب شدو شرایطی را پدید آورد که جامعه شناسی ااینه
مسیحیت (در سده  های میانه مسیحی)در باره اینکه چه  کسانی  هباو کرد.سر نگونی حکومت  های مطلقه و تر دید در مذن منآ

  حق حکومت  کردن دارندو جامعه چگونه بایدسازمان داده شود سؤاالتی را مطرح ساخت.

دهنده ترین و یکی از تکان 1789بنیان گذاران جامعه شناسی باشند، چون انقالب اجتماعی سال  تعجبی ندارد که فرانسویان
اثر بارون  1748در کتاب روح القوانین( آثار دیگر ، جامعه شناسی را، گذشته از  ۀ بنیادی ترین  حتوالت اجتماعی بود.خنستین رد(

را تشکیل میدهد، وبنا بر این ، به انواع  که شالودۀ انواعِ  خمتلف قانون» ولیماهیت واصی توان یافت .او در این کتاب به مونتیسکیو م
  یدر مورد  جامعه شناس)1766-1711(فیلسوف جتربه گرا) David Hume( "دیوید هیوم" خمتلف جامعه، توجه  کرده  است.

قط تفسیرو فاصل مسأله این است که آیا جامعه شناسی علم است و منظور از علم بودن آن چیست؟یا اینکه  گفته  های دارد :ـ
عه مبثابه یک کل اندیشه شود.در جامعه " دور نیست که به جامهیوم"نظریه   .براساس  ینده با خرب میسازداست که ما را از آحتلیلی 

ماعی به زمینه  های خاص، اقتصادی یا مذهبی، حمدود و منحصر بود .آغاز تفکر در باره شکل  های اجت شناسی بیشرت  تفکرات
برای خودش انقالبی بود. او جامعه شناسی را شبه علمی میداندکه با بکار گرفنت بسیاری کلمات مطمئن و کمی آمار » ایدانشنامه «
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اسطه  حتلیل، مقایسه نظریه کالنی است که میخواهد بوی ، تغییرات بارز اجتماعی  ، را توضیح میدهد. مهو  میگوید : جامعه شناس
و ارزیابی نظری هناد  های اجتماعی مهه چیز را در بارۀ توسعۀ انسانی  تبین کند.و از نگاه بانوان : جامعه شناسی ختصصی است 

توسعه اجتماعی را تبیین کند.  زیر سلطۀ مردان و در صدد است باتکاء به مقوالت مردانه  نظیر  : کار ، ثروت ، جنگ و صنعت، رشد و
  هنا چشم  هایش را کامال بسته است.و نقش اجتماعی آ و کار  های شان جامعه شناسی بر زنان

   ا شروع  کنیم؟زنان میپرسند:حاالما از کج 

  

  ی (پوزیتویست)جامع شناسی اثبات .114-2-6

جامعه «کننده اصطالح)، فیلسوف فرانسوی ، وضع Auguste Comte ( )1857-1798(ُاگوست کنت 
است.او در ساهلای منتهی به انقالب فرانسه بالیدوقطعًا حتت تأثیر  تندروی  ها و آشوب  های زمانه بودو در برابر شان واکنش »شناسی

  نشان داد.

  درباره او:

 

شود. تابلوِی می شناسیِ نوین شناختهو به عنوانِ بنیانگذارِ جامعه (Sociology) شناسیاگوست کنت واضعِ ناِم جامعه«
  .اوست ۀهاِی برجستهاِی پویا و ایستاِی جامعه از اندیشهعلوم، سیِر تکامِل ذهنِی بشر و توجه به جنبه

معتقد بود باید براِی علوِم انسانی نیز حیثیتی مشابهpositivism)   - پوزیتیویسم( گراییاثبات ۀکنت با اعتقاد راسخ به فلسف
نسانی از اعلوِم جتربی قایل شد، به این معنی که علوِم انسانی نیز باید از ابزاِر پژوهِش جتربی استفاده کنند. کنت بر این باور بود که جوامِع 
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اساطیری، کاهنان رهرباِن جامعه  جوامِع در). افزایندمی زنی را اساطیری ۀاند (بعضًا مرحلعلمی عبور کرده و فلسفی، اهلی، ۀسه مرحل
روند، در جوامع اهلی که تبلوِر تاریخِی آن قروِن وسطی است، پیامربان، و در عصِر رنسانس و پس از آن فیلسوفان. اما در به مشار می

هاِی ای بازماندهه ممکن است در هر جامعهرهرباِن جامعه خواهند بود. البت شناسانجامعه و دانشمندان) علمی عصِر( کنونی ۀدور
 ]61» [ .فکرِی اعصاِر گذشته رسوب کرده باشد

ی به خط مشی  هابودم  در واقع  واکنشی عمیقًا حمافظه کارانه گذارش  در جامعه شناسی که من بنیان»  مکتب اثباتی«یدارد: او اذعان م
مشکالت اجتماعی است .او  ه  برنامه ریزی عقالنی  حّلال مهۀاین طرز تفکر بود کغاز گر یانه بود. نظریه  های من مهچنین آانقالبی گرا

تشریح  بارۀ  ای علمی ضروری برای سازمان دهی درهکار بنام برنامۀ   اعی را در کتابیه  های رسیدن به برنامه ریزی اجتمنظریاتش را در باره را
  کرد. )منتشر1822جامعه(

منجر به پیشرفت منظم خواهد شد.او مهچنین اصرار  معتقد بود که طرز نگرش علمی به  جامعه (ارگانیکی)وار اندام،ُکنت 
سته در نظر گرفت . این گفته ریشه در این  نظرش داشت  که مهۀ هبم پیو داشت که باید جامعه را ماننددستگاهی با اجزای

ترین  ده است .کنت  جامعه شناسی را کلّیاثباتی یا علمی رسی ۀمرحلبه  لۀ اللهی و مابعد الطبیعیبه دارندو از مرح جوامع رشدتکاملی
  ، والبته دشوار ترین  مهۀ علوم انسانی میداند.

مجعه د، گرچه حاال بسیاری تقریبًایقین دارند که بشدت ادامه دار این حبث حبث در باره اینکه جامعه شناسی علم است یانه هنوز هم
ن مفهوم هر گز به هیچ چیزی نرسیدندکه یعنی جامعه شناسی به قانون طبیعی شبه باشد.و ای م نیست.و اثبات گرایاِنشناسی عل

قوانین کّلی مشاهده، اثبات و استنتاج شود؟و  آدمیان این را در استنتاجات شان گنجانیدند که چطور ممکن است در باره رفتار متقابل
ناسی علم نوپا است و ما برای اثبات علمیت آن به وقت بیشرتی نیاز جامعه شناسان هنوز هم با سرسختی  پافشاری دارند که جامعه ش

                                                             
  1394اسد  29ارائھ شده توسط باشگاه اندیشھ،  http://daneshnameh.roshd.ir؛ دانشنامھ رشد ،  61 
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» د.آن وقت دیگر  جامعه ای در کار خنواهد بو»میکنند مدعی هستند که :  درزیم .ولی کسانی که  این  نظر را داریم  که به آن بپردا
م مهه چیز را تسخیر خواهد کرد .جامعه ندارند و نظرشان را درمعرض سوال قرار میدهند:علجامعه شناسان  خیلی ساده می پ

 -یعنی وفاق -که به نظم و ثبات می پردازد» شناسی اجتماعی (ثبات) یستاییا«شناسی بعنوان علم دو قسمت خواهد داشت 
  ]62یعنی تضاد.[ -که به  تغییر و رشدو حتوالت هنادی می پردازد    »شناسی اجتماعی پویایی«و

  

  

  )David Émile Durkheim (-)1917-1859(  کهایمرنظریه دو.114-2-7

. رودمی مشار به شناسیجامعه گذاربنیان یمهادورک بسیاری، ۀعقید به. است بیستم قرن ابتدای و نوزدهم قرن بزرگ شناسجامعه
 کرسی توانست که کسی اولین ولی شود،می شناخته) Sociology( شناسیجامعه ۀواژ واضع عنوان به کنت آگوست هرچند
  ] 63[.بود یمهادورک کند، تأسیس را شناسیجامعه استادی

 یهودی دارریشه فقهای تبار از وی. شد متولد فرانسه شرق در واقع) Lorraine( لورن ایالت) Espinal( اپینال شهر در یمهادورک
. فراگرفت نیز را تلمود و عتیق عهد عربی، زبان مذهبی، غیر مدارس در عادی حتصیالت گذران بر عالوه جوانی دوران در. بود
 ردهک پیدا عالقه کاتولیسیسم به کاتولیک زن معلم یک تأثیر حتت سالگی، سیزده سن در کلیمی سنتی ۀتأییدی کسب از پس چندی وی

  ]64[.شد الادری یک و کشید دست مذهبی تعلق گونه هر از او که نپایید دیری اما بود،

                                                             
  .30تا 18ھمان ماخذ ، از ص   62 
  ٢٠۴ ص علمی، انتشارات ،١٣٨٣ ثالثی، محسن ترجمھٔ  شناسی،جامعھ بزرگان اندیشھٔ  و زندگی کوزر، لیوئیس  63 
  .5لیوئیس کوز، پیشی ، ص   64 
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و موضوع علم جامعه شناسی را که کوشید قوانین علمی را  با شیوه  های دقیق پایه گذارد امیل دورکهایم  جامعه شناس مهمی بود 
و » مهراهی«بودو دل مشغولی اصلی اش–یا هر دانشگاه دیگر -در دانشگاه پاریس ختصصی کنداو در رشته جامعه شناسی

عی را نیروی اخالقی های اخالقی اند. او اگاهی مج بود که نظامهای اجتماعی  موجودیت امعه مبثابه یک نظام بود.او معتقدج دیدنّ 
  ردا را به جامعه امروز پیوند  میدهد .میدانست که ف

و باالخره جامعه را به مثابه  موجودیت اخالقی میداند. دور کهایم در اثر –یک ساختار -یک  نظام   –او جامعه را مبثابه یک اندام واره 
یم مبقایسه آماردر کشور  ااند توجه  میکند.دورکهپنهان ای که در پس  پشت عمل فردی  اجتماعی)به عوامل 1898معروفش خود کشی(

 آنچهیم سخت مشتاق بودطرز کار اد.دورکههای خمتلف، نشان میدهد که الگوهایی خود  کشی تابع  نظم و ترتیبی در خور توجه ان
: شیوه  های کردار ، تفکر و احساس، که  نسبت می خواندنشان دهدو این گونه تعریف شان میکرد  او آهنا را واقعیت های اجتماعی

یعنی اینکه ساختار  های  » ن فرد رابه راه  های دخلواه شان  میکشانند.شاری برخوردارندکه با آن و بعلت آو از نیروی ف به فرد بیرون اند
ر علوم د آنچه، درست مثل ثیر میگذارندو میتوان آن را بطور عینی  مطالعه و برسی کرد خاص جامعه آنقدر نیرومنداندکه برفتار فرد تأ

آن طور که منظور نظر دورکهایم بود وجود خارجی داردیانه هنوز  حمل  بالخره  چیزی بنام واقعیت اجتماعی طبیعی رخ  میدهد .اینکه آیا
ر سر تا سر جامعه شناسی مطرح است ،  دورکهایم از طرف  ش اجتماعی که ددر مقابل کن»ختارسا«تردید است ... در حبث

ساختاری جانبداری میکند. طرف دیگر معتقد است که تنها انگیزه  واکنش فردی است  که جامعه را میسازد. این حبث را  
ل از ساختار  هایی که به شیوه کّلیتی یکپارچه و متشک ۀنامید.مهرأئی که جامعه را به مثاب»م ستیزیا در مقابل نه» مهرأئی«میتوان حبق 

  یتی که در اساس بر روی  ستیزه ها بنا شده باشد.قابل فهم با هم جفت و جوراندمی بیند، یا به مشابه کّل
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  )Karl Heinrich Marx( :کارل مارکس

 انقالبی، متفکر انگلستان لندن، در ۱۸۸۳ مارس ۱۴ ۀدرگذشت - پروس تریر، در ۱۸۱۸ مه ۵ ۀ زاد: (مارکس هاینریش کارل
  ]65[.است اعصار متام اندیشمندان تأثیرگذارترین از و آملانی اقتصاددان دان،تاریخ شناس،جامعه فیلسوف،

 رویکرد ستیزی را در جامعه شناسی خنستین بار  کارل مارکسدر سده نزدهم مطرح ساخت.او مطلب بسیاری در باره اقتصاد، سرمایه
مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی  نوشت .او مهچنین  خبشی از جامعه شناسی را که به نظریه  های کالن ، تکامل داری ، فرهنگ، تکنولوژی ، 

نگرش   بشریت ، وامکان باز سازی جامعه به شیوه  های کامالمتفاوت می پردازد گسرتش بسیار داد.او خود معتقد است که
دورکهایم بعنوان نظریه پرداز ی کالن مطرح  ر کنارُکنت و ست که مرا دروشی حقیقتًا علمی ا–ماده گرایی تاریخی –های علمی او 

  صد در صد حرف راست را زده بود. ساخت.مارکس در مورد چگونگی تأثیر تکنولوژی بر تغییر جهان

بر در قدرت بطور نا بران بودکه ثروت و ند شدو بر آبه چگونگی پیدایش اجتماع و تغییرات اجتماعی عالقه متدادر اب مارکس 
عالقه نداشت، امامیخواست  زیع شده است . بنا بر این  میشود گفت که او به چگونگی کار کرد مهرائی اجتماعیجامعه  تو

استیالیش را بر دیگر گروه ها حفظ میکند.او از بعضی جهات گرایش  بداندکه چگونه یک  گروه در جامعه
برخی از هناد  های جامعه حفظ کردن یکپارچگی جامعه است و  شت، مثال از این جهت که می گفت نقکارکردگرایانه داش

 و دیدگاه گروه  های مسلط مارکس خیلی سفت و سخت استدالل میکرد که فهم متعارف  مردم از جهان، رنگ ایده ئولوژی
  اجتماعی رابه خود می گیرد که جز پدید آوردن آگاهی کاذب  حاصلی ندارد.

  اختصار به شرح زیر میتوان مشرد: نگرش جامعه شناسانه مارکس را به

  .مهه جوامع بر ستیز مبتنی اند.1

                                                             
  . 248ص ،1393 فردوس، انتشارات :تھران علیزاده، عزیزهللا ترجمھ ،)زیمل وبر، دورکیم، مارکس،( شناختی جامعھ نظریھ: جورج ریتزر،  65 
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  .اقتصاد نیروی حمرکۀ اصلی  مهۀ تغییرات اجتماعی  است .2

  ن عامل تعیین کننده است.کّلیتی نگریسته شودکه اقتصاد در آ.جامعه باید به مثابه 3

  را در ارتباط بشر با سازماهنای اقتصادی جست و جو کرد ..تغییرات و حتوالت تاریخی تصادفی نیستند، بلکه میتوان قواعد آن4

.فرد در جامعه شکل می گیرد ، اما مهچنین قادر است با ُکنِش عقالنی که مبتنی بر فرضهای مادی گرایانۀ تاریخی و علمی 5
  باشددر جامعه تغییر ایجاد کند.

  .در جامعه سرمایداری کار موجد از خود بیگانگی است .6

که از رهگذر نقد میسرمیشود، موقعیت تاریخی خود را درک و اصالح ، در مناسبات جامعه است با داخل نشدن.بشر قادر 7
   کند.

  .بنا بر این از رهگذر نقد علمی و عمل انقالبی، میتوان جامعه را از نو بنا کرد.8

  

  سرمایه داري : نظام جهانی  

که بر پایه هبره کشی  سرمایه داری شکل تازه ای از سازمان اجتماعی است اصلی ترین گزاره ای را که مارکس مطرح کرداین بود که
کار گران ، یا طبقه پرولتاریا،  ارزش اضافی حاصل از کاِر ،وابنا شده است.طبقه سرمایه دار بورژصاحبان سرمایه از کار گران 

میسازد، و بدین طریق نظام جهانی به وجود می  زانه می گسرتاندو متحولید را متجاورا به زور تصاحب میکندو تکنولوژی  های تول
  شکل منظور مارکس این بود  کهنت ترسیم کرده بودند. دورکهایم  و ُک آنچهنسبت به  ،بود آورد. و این  تصویر بسیار متفاوت از جامعه
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 تعیینقانون، سیاست ، فرهنگ، مذهب ، ایدهئولوژی جامعه را  –برای مثال، شیوه تولید سرمایه داری -های سازماندهی اقتصادی
  ن موافق نیستند.بسیاری دیگر از جامعه شناسان به آمیکند. و این بیانی جامعه شناسانه است از قانون عام و فرا گیر، که البته 

  :روابط طبقاتی

وارد جامعه شناسی کرد .مارکس نشان دادکه  ا کاستطبقه را ، جبای مفاهیمی نظیر گروه ، قشر، خنبگان ی مارکس مفهوم بنیادین
موجب  عضویت در یک طبقه اجتماعی است.سرمایداری پدید آورندۀ روابط طبقاتی خاص، و در نظر مارکس  تقسیم کار در جامعه

  ، بویژه هبره کشانه بوده است .به اعتقاد او طبقه  عبارت است از:

 مالکی عینی و بیرونی است .1

 ین می شودیبا وسایل تولید تع باتساز طریق منا .2

 مهچنین مالکی ذهنی است .3

در چار چوب تفکر مارکسیستی در سده بیستم  پای بند  "هابرماس"و "آلتوسر"،"آدورنو"، "گرامش"اشخاص مهمی نظیر 
  ]66[بودند.

  

  :مارکسکارل تعریف انواع جامعه از نگاه .114-2-8

                                                             
پیشین ،ص  ،)زیمل وبر، دورکیم، مارکس،( شناختی جامعھ نظریھ: جورج ریتزر، .؛102تا98ریچارد ازبون ، جامعھ شناسی ،پیشین ،صص 66 

249.  
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منظور ما از جامعه صنعتی این است که تولید صنعتی بیش از تولید کشاورزی است و مارکس دومین  : جامعه صنعتی.1
که  آنچهرقابتی استخراج وواضح ساخته است . دارِی را در ضابطه  سرمایه ] که جنبه اساسی67نفری  بعد از سن سیمون  است [

اگر عوامل تولید را در دو  یا جوامع ، بطور کّلی میباشد. نصیب مارکس شد، نتیجه گیری وحتلیلی عمیق از جامعه ای معاصر ،
و بدین نام گذاری (جامعه  جامعه صنعتی و کشاورزی در نظر نگیریم ، اختالفات عمیق تاریخی میان  این دو جامعه وجود دارد

ی تاریخی نیز میباشند. ما در لبوجود آمده که مهۀ این  تغییرات مولود  عوام وشاندن اختالفاتی است که در جامعه صنعتی صنعتی)پ
دنیای مدرن ، اعم از سرمایه داری و سوسیالستی و موجودیت واکنش  های  متقابل  و مداخالت  متعدد هر کدام به جایی میرسیم که 

ناظر  منو  های  منوی اقتصادی و توسعه اقتصادی در هر کدام به شیوه  های خود  منایان میگرددکه ما در دنیای مدرن امروزی مواجه و
به وجه عالی  حتی شگفت آور ولی بدون توسعه اجتماعی   هستیم.اکثرًا در جوامع سرمایه داری  نیرو  های اقتصادی هر کدام 

و مدرنیته هم حبد اعالی خود در بین اقشار خاص که در هرم قدرت وسرمایه د نشگرف  اقتصادی در یک سطح معینی توسعه می یاب
ولی سیالستی فرا گیر و مهه جا گیر  میباشدته در جامعه سونیرکه مدست حالی د این درنرین سطح  خود میرسقراردارندبعالی ت

ارکس معتقد بیک  پیمانه متوازن و معین ، نه حبد افراط که در جامعه صنعتی سرمایه داری بشکل غیر عادالنه وجود  میداشته باشد.  م
منی تواند حاصل  توسعه اقتصادی و فرهنگی به   اقتصادی مهه جا گیر بسازیم  نیازتوسعه  است برای اینکه  این فرآیند را  در نظام 

و ریشه گیری مردم ساالری  در هناد  های منعطف، بوسیله تعمق یک فشار انقالبی حمکوک ومثبوتزور و یا  شود مگر بوسیله 
نگر نیاز  های اجتماعی باشد.که این باعث پژمردگی که بیا پایه  ایسراسری (دیموکراسی)، بوسیله یک شبکه فعاِل سازمانی 

  میرائی(اضمحالل)حکومت  های سابق میگردد.

                                                             
  .بود سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی عالم و فیلسوف) م ١٨٢۵-١٧۶٠( سیمون سن کلودھانری  67 

  
 مصدوم جنگ این در و داشت شرکت آمریکا استقالل ھایجنگ در ١٧٧٩ در. رسدمی شارلمانی بھ وی نسل و بود فرانسوی زادگاننجیب از او
 یحیتمس تأثیر و کارگران آزادی بھ وی رود،می بشمار سوسیالیستی نھضت گذاران پایھ از و سیاسی و اجتماعی علمای و فیلسوفان از وی] ١.[شد

 حثب مورد مدتھا او افکار. دانستمی برتر طبقھ را مولد طبقھ و بود دانشمندان و مدیران حکومت بھ معتقد او بود، بند پای عمومی افکار در جدید
 تاگوس در وی سوسیالیستی نظریات. دانستمی ثروت عادالنھ توزیع در را جامعھ اصالح راه سیمون سن. گردید فرانسھ ھایدانشگاه دانشجویان

  .گذاشت پایھ را مارکسیسم مکتب نظریات این توسعھ و تکمیل با مارکس کارل بطوریکھ بخشید بسزایی تأثیر مارکس کارل و کنت
  

  )177(دانشنامھ بریتانیکا ،قسمت تاریخ ،ص.درگذشت پاریس در ١٨٢۵ سال بھ سیمون سن
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در جنب کشور  های توسعه نیافته ، فقط جزایرصنعتی  در آمیخنت منو، که در آهنا  هنوز و برای مدهتای طوالنی ، تولید کشاورزی که 
   ر حسب کشور  ها وجود دارد.ی برای صنعتی شدن ناموزون ونا مساوی بهدف هتیه منابع

  :جامعه مصرفی.2

کسانیکه قدرت تولید را در اختیار دارند، مصرف کنندگان خود را به وسایل خمتلف، که در میان  آهنا تبلیغات که عامل پر قدرت در راه 
به صورت کل فراموش میکند که به نیاز  شناسایی متاع در بازار میباشد حبیث پر توان  ترین وسیله آفریده میشود.این نوع " جامعه مصرفی" 

های  اجتماعی توجه ای داشته باشند، بلکه  مهه  حمرکه  هابر حسب معیار سود، به تأمین نیاز  های اجتماعی می پردازد .اگر راست 
داد . این  نیاز  ها فقط به باشد که نیاز  های اجتماعی ارضاع شوند، میتوان  وجود و تظاهر نیاز  های سطح باال تر را مورد اعرتاض قرار 

( از قبیل یئنیاز های ابتدا صورت  های مصنوعی وساختگی بسیار شگفت انگیزی  تظاهر میکنند. چنین بنظر می آید  که ارضای
  مسکن، تعلیم و تربیت و خدمات عامه )تأمین بشود.فقر پیشین جای خود را به فقر جدید وا میگذارد.

  

  

  جامعه وفور .2

آن را نشان دادند، در امریکا  فقر وسیعًا وجود دارد ؛ در میان اقلیت  های وسیع (سیاهان  را ترویج  کردند، خود حمدودیتیه آنان که این تسم
. حیف و میل و مصرف بی  حساب اجباری و )، رنگین  پوستان،مهاجر  های اخیر ، کشاورزان وغیره سطح زندگی نازل است 

 .خیلی عمیق تر گروه های بسیار وسیع  تری را بپوشانند» فقرجدید«منیتوانند برخی از گروههای پرمزایا،  حتمیلی
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 جامعه تفریحات .3

مثال رفت »(از دست شده  مصروف اجباری«الب مردم  افزایش نیافته است.حتی اگر هم ساعات کار کاهش یابد ، زمان زمان آزاد غ
مایه گذاری و توسعه می بایستی کار کرد؛ سرمایه گذاریهای مورد  را ناخنک  میزند . برای سر» زمان به اصطالح آزاد«و آمد)، 

در تولید شاخه  های جدید صنایع ،گشایش فضا،کمک ها به  کشور  های عقب مانده ، عظیم  هستند. چه برای کشور  »خودکاری«نیاز
  ».سرمایه داری«و چه برای کشور های » اشرتاکی«های 

را حمسوب  افریقا، آسیا، امریکای التین .  ولی نه، اگر کشاورزان»منو قطب  های«آری! در اطراف  جامعه شهري .4
(دهقانان بی جای شده  و از ریشه در آمده را نیز میتوانیم در جامعه شهری دیدکه آثاری از مدرنیته و  داریم ، یا حاشیه نشینان 

  در بین  آقشار فوق الذکر دیده منیشود.    مادی نشانی  از منوی مزایا و نعم مادی که خمصوص شهر نشینان مرفع میباشد، هر گز 

 جوامع متراکم و مزدحم یا انبوه .5

وفقر بر سر هم می لولند که فکر میشود از هزاران سال به  اینطرف، بر روی این پایه ،یعنی توده  های انسانی توجه این جوامع آنقدر در بدخبتی 
که در زاغه  ها و یا هم بر روی جاده  ها و زیر  پل  ، سایگون  و آسام ای صورت  نگرفته باشد  نظیر آن  توده  های وسیعی در هندوستان 

مانند و هبمین ترتیب  تولد از آالم و در های خود بی خرب می  ه استوایی زندگی پر مشقتی دارند. این ها  اکثرًاهای انبووو یا در جنگلها 
  ند ، جوان می گردند و می میرند.می شو

 جامعه فنی .6

دم . بسیاری از مرخصلتی بنیادی دارد . این مسأله قابل ژرف اندیشی  است » حیاتی مدنیته«در جتدد و تسلط فنی به نظر می آید که تفوق
ه چنین بنظر رهنگی اشتباه میکنند. حاالنکبا یک توسعه اجتماعی  و ف»تاریخی سرعت زمان«سرعت  ترقی فنی را با یک به  اصطالح

است.تسلط تکنیک فنون به » جتدیدحیاتی«نبه  های  پراکسی، خود نیز یکی  از خصایل  اساسی این میرسد که پارگی و انفکاک  این ج
و نقس تأمین ترقی تکنیک را ایفا متی)را گرفته به جنات سرمایه داری  که صورت سازماهنای  عظیم (احنصاری حکو ه احتمالا بادامه ی
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مینماید، یاری میکند.بعقیده مارکس بورژوازی قادر نیست خود را حفظ کند  مگر با ایجاد انقالب در سیستم تولید، بوسیلۀ خودش و 
ارکس رابطه ای یا اختالفی، بین  تسلط تکنیک بر جهان عهده خواهد گرفت ! باز به عقیده مجرای آن را به در غیر اینصورت ، انقالب ا

خارجی و تصاحب خصلت خود انسان، تصاحب وجود اجتماعی انسان، تصاحب زندگی روز مرره انسان،تصاحب نیاز  ها وامیاِل 
اردوگاه «از شرایط جهانی تسلط دارد : برخورد  فقط در موقعیت خاصیبوسیله خود انسان،وجود دارد . وانگهی فن  تکنیک  انسان

  ، مسابقه تسلیحاتی و فتوحات  فضایی.» سیستم  ها«اکی و سرمایه داری ، هتدید  های متقابلاشرت»ها 

-شخصو این موقعیت و شرایط جهانی میتواندبدون اشکال  بصورت یک ساختار (ترکیب منظم)تثبیت گردد.محایت گروه  های م
یقه سفید  ها)که تا کنون بدون موفقیت به تشکیل طبقه گرایش دارند، آری   ،ذوات الفنون(تکنیسین  ها)، بروکرات ها (دیوان بیگی  ها

الت مطرح  است .نه تعریف و حتدید اینجا مسأله توضیح  خطر  ها و مشکتکنیک بدون  خطر  پیش خنواهد رفت . در  این اتکاء  اجتماعی
یافته و مسلم  عرضه کند.   پس  حتدید و   دارد خطر را بپوشاندو چیزی را که جبز یک امکان پر دردسر نیست ، بعنوان پایانکه گرایش 

  از سایر تسمیه  ها  زیر ضربه انتقادبنیادی ،یعنی اندیشه دیالکتیکی قرار می  گیرد . تعریف

ویم؟کی میداند؟ کی میتواند آنرا بداند؟ دریافت کند. به کجا میر دقیقی ممکن    این دوره (جهش، انتقال) نتواند  هیچ گونه نام گذاری
 نیست»  فراری به سوی جلو«، باوجود عقالنیت  که مالزم این تکوین است . آیا  این نیم  کجا میرویم ، بدون غایت معلوم ادم بدون آنکه بمی روی

کن و غیر ممکن؟، از خالل وحشت  و اعام خطر هسته ای؟، خطرات احماء، ، که جامعه مدرن را بسوی آیندۀ بد فرجام می کشاند، به سوی مم
  جنون عقالنی ی سیربنتیک؟

نظر مارکس ، با پیروی از خط  های هادی : مفهوم  کشف کنیم . چگونه؟ بر اساسسخن آخر اینکه  چگونه  میتوانیم ممکن و نا ممکن را 
یع نایابی یا قحطی، حکومت و سیاست). آنوقت است که پرسش  های گذار (گذار فلسفه ، گذار اقتصادسیاسی، بعنوان توز

یا امکان داردکه کشور  های سوسیالیستی که خود را ملهم از مارکس و مارکسیسم دود تر نباشد) سر بلند میکنند. آگر هم حمادقیقرت (
و آزادی  نزدیک کنند.آیا میتوانند به شگاف و  نقالبیمعرفی میکنند،پراکس خود را به فرایافتهای تدوینی مارکس ، بینش فرا یافتهای ا
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فاصله ی میان ایدهئولوژی و جتربه عملی پایان دهند؟آیا حکومت  میتواند در سوسیالیزم فعلی در حال نزع در آید ؟آیا مدیریت و ادارۀ 
آزاد گردد؟ و در باره  کشور  های  ایگزین گرداند.؟آیا رهن گذشته میتواندمیتواند برنامه  ریزی دستوری را جاجتماعی جامعه  
میتواند ادامه یابد و حتت پوشش سرمایه داری بدان حد رسیدگی برسد که آن جامعه بر قرار »اشرتاکی کردن جامعه«سرمایه داری ، آیا 

کشور  ها (اگر نه  گردد؟یا بطور کلی تر ، توسعه اجتماعی خواهد توانست ، با یک جهش کیفی، به منوی کمی ، که از آن در بسیاری از 
  صورت شکفت آوری دنبال افتاده است ، وصل گردد. در مهه  کشور  ها)به

کس و هم مهراهانش آنطوری که واقع شده است وضع فرامین جامعه را در مسیر تاریخ  عملی و حکمت فلسفی باید اذعان داشت که هم مار
زیرا تسمیه های پیشنهاد شده ، مهه در سراسر مولود  ،اشتباه گام برداشته اند  آن منی دانسته اند یا با ایجاد این تسمیه ها ال اقل در راه
هنا را حمو میکند.برخورد  های جدیدی به ساوی  هستند. انتقاد مارکسیستی  آایدهئولوژیها ، اساطیر و خیالبافیها ، با حصه  های نا م

بر فضای خارجی تسلطش تثبیت و مسّلم گردد، در حالیکه   ه انسان می کوشدق افزوده می شود.این در حالی است کتناقضات ساب
  ]68[ه خودش ، راکد مانده و حتی رو به باز گشت به عقب است .، بوسیلمتلک  خصلت انسان 

  

 .  )1864-1920( :وبر ماکس جامعه شناسی.114-2-8

: Karl Emil Maximilian "Max" Weber) تاریخدان، سیاستمدار، حقوقدان، یک وبر امیل ماکسیمیلیان کارل 
  .داد قرار خود تأثیر و نفوذ حتت را شناسیجامعه و اجتماعی نظریه ژرف ایگونه به که بود سیاسی اقتصاد استاد و شناسجامعه

 ظهور به را آن او که است علمی هایاندیشه و اجتماعی علوم از زداییافسون اصطالح به و شدن عقالنی و خردگرایی ۀدربار وبر عمده کار
 معاصر گرایی،ضداثبات شناسیروش هنادن بنیاد در برجسته چهره زیمل، جرج معاصر وبر. ساخت مربوط مدرنیته و داریسرمایه

                                                             
  .119تا 116لوفور ھانری ، جامعھ شناسی مارکس،برگردان دکتر روح هللا عباسی، نشر انجمن فرھنگی ایران و فرانسھ ، صص  68 
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 ذهنی معانی طریق از را اجتماعی کنش باید که کردمی معرفی دانشی بلکه جتربی غیر ایرشته عنوان به نه را شناسیجامعه که کسی. بود
  .کند مطالعه ثبات آراید

.او، برخالف مارکس بود خمالف طبقاتی نربد و جامعه باره در مارکس دیدگاه با او میداداما نشان توجه جامعه بندی قشر به نیز وبر ماکس
جامعه و چگونگی کشف کارکرد جامعه را  هم نداشت. خنستین اثرش  اخالق  وادعای حل  مهۀ مسائل الج نا پذیر نبودفعال سیاسی ع

)، به روشنی اختالف نظر وبر را با مارکس در مورد منشاء و پیدایش و گسرتش سرمایه داری 1906پروتستانی و روح سرمایه داری (
  می دهد. نشان

وبر میگفت:بدنبال پیدایش نگرش مذهبی  خاصی، یعنی پروتستانی گری ، برخی جامعه ها از جامعه  های دیگر ممتاز 
  در این جامعه  ها اجنامید . ه داریخاص بودکه به پیدایش سرمای شدندو مهان نگرش مذهبی

در عوض مارکس میگفت :عقاید مذهبی خود حمصول وضعیت وبر می گفت: اخالق پروتستانی با سرمایداری بستگی دارد.
ری چنین دین میتواندپیشرو باشدو موجب تغییر اجتماعی شود.پروتستانی گ خاص اقتصادی است.وبر عقیده داشت :بر عکس

  مذهبی بود.

  :فهم اجتماعی

در مورد طبقه و قشر بندی اجتماعی ،  دی از رویکرد  های نظری به جامعه شناسی بدست دادو حتقیقات مشخصیوبر تعریف جمد
فرهنگی اجنام داد. -ات میانقانون، دین ،سرمایه داری ،قدرت،آن گونه که در جامعه اعمال میشود، شهر ، موسیقی ، و مطالع

و  ساخت مند فلسفه علوم اجتماعی را  مطرح را بکار نربد ، بطور روش خالف مارکس ، که احتماًال هرگز واژه جامعه شناسی وبر 
بر جامعه  بدست دهد.او عالقه مند بودشیوه  های رفتاری مردم و اینکه چگونه رفتار شان کامل از جامعه شناسی کوشید  تعریفی

ویکرد جامعه ثیر میگذارد را بفهمد.او به این  معتقد بود که عمل اجتماعی در قلب رأرا که ت  سرتده تر ، ونیز، ساختار اجتماعیگ
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ن صورت  میتوانید مهه ، در آوتنها پس از فهم مقاصد، عقاید، ارزشهاوباور ها یی که انگیزه  مردمی دارند شناسانه قرار گرفته 
  چیز را بدانید.

چرا این کار را «از او می پرسد: ،وبر  مثال بچه ای فقیر و بد تربیت  را می آورد که شیشه پنجره منزلش را با سنگ  می شکند،وبر 
میگوید : این دلیل قانع کننده برای کاری که کرده ای نیست. بچه  می گه  ،بچه  میگوید  حوصله ام سر رفته بود. وبر» کردی؟

می گوید : ها فهمیدم! توشیشه شکستی و من با روش  ،و شیشه ها را بشکنم.وبر یده که ول بگردمر حمل پول مبن م: خب شیشه ب
)ممکن است ساده وقابل versttehenبا فهمیدن(مفهوم  ،علت کار ها را فهمیدم.این هم کار منه . دل مشغولی وبر جامعه شناسانه

» رویکرد عمل اجتماعی «که ما امروزبه آن  ای شد  جامعه شناختی ردآن رویک منجر به  پیدایش اما این مفهوم بنظر برسد ، فهم
  در باره چگونگی تعامل افرادو فرهنگ ها.  مفهومی پیچیده -میگوییم

  

  :دیوانساالري ی یابرو کراس

 مطالعۀ.میباشدبرو کراسی یا دیوان ساالری  که وبر، سرآمدش بودایدر جامعه شناسی و معمول  بسیار مهم  هایقلمرو ازدیگریکی 
برادر «مهان  نشانه گاِن  -یا کنرتول می شوند اداره است که جامعه  های مدرن از طریق آن دیوان ساالرانه  این شیوه  راه و روشی

 ما را به دالیل عقالنی شدن  این شیوه با جوامع  پیشرفته  می  که وبر، سخت بدان مشغول بود،اهیاین مفهوم با دیگر مف». بزرگ
  .یا عقالنی کردن اداره جامعه  نیز پیوندو ربط نزدیک میدهدشدن،یعنی،عقالنی 

تید، تقاضا نامه را پر کنیدو یک بلیت بگیرید و در صف باس:«یاعقالنی شدن این رابطه را به برسی می گیریم   در این مثال امهیت
تقاضانامه تان  را برسی میکنیم که ببینیم که آیا می شود به پرسش  ردم  معترب را منحیث ضمان خود تان معرفی کنید. وقتی کادر آن سه آ

تان  پاسخ گفت یا نه؟ در صورتیکه جواب نه باشد تقاضا نامه انصراف را پر کنیدو در صف باستیدو تقاضا نامه خمصوص کسانی 
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رو کراسی در جامعه  مدرن است  که هر و مهین پروسس  مثال بر جسته ای از بی»انصراف تقاضا بدهند پر کنید. را میخواهند برای 
نساهنا را می گیرد و بعدًا که این برگه  ها از فلرت شود و ملیوهنا ساعت کار از عمر ابر گه و فورمه خانه پری می  اروز ملیوهن

.ولی ده هم منیگردندتا وقتی که بدان  نیاز احساس نشود  هر گز کشوو گذشت  در ارشیف بایگانی می شود  مراحل قانونی
دیوان  "حاکمیت و ارکان کاری آن را در یک   خط مسئولیت کاری مراقب و منسجم  میسازد که بنام این خود بذات خود  جامعه و اجزا 

  نیز گفته  می شود.  "و اوراق

  :عقالنی شدن

جزء کوچک اجتماعی هم قالنی شدن فرایندی است که هر تبدیل می شوندع» قفس فوالدی«ی به جوامع سرمایه داری بطور فزاینده ا
  موضوع حتلیل،سازماندهی ، ختصصی شدن،و دیوان ساالری میشود.

،ِوبِر، هم درست مهانطور که مارکس نشان داده بود که سازماندهی جمددوعقالنی شدۀ تولید منجر به از خود بیگانگی می شود
  وندان  اعمال میکرد.بیشرت دخالتش را در زندگی شهر چهتوجه اش را معطوف کرده بود به راه  های که دولت بطور مرتب و دائم و هر

  

  :ن ساالرينیزم و دیواشبه کمو

به رغم محالتی که به مارکس میکرد، خود از بعضی جهات شبه به او بود، خاصه وقتی که از عقالنی کردن موجبیت  نظریه ِوبِر  "ِوِبر"
تعیین کننده تر از اقتصاد  نظر است که فرهنگ در شکل گرفنت جامعه  ر اغلت به اینوِببود. و این به ادعا های او جور منی آمد.ِ 

است.اما گاهی هم بنظر می رسد که [درنظر ِوبِر ] اقتصاد نیز بعنوان یک عامل مهم در شکل دادن به  جامعه جزئی از فرهنگ  است  
  ن زندگی میکرده است.ه ای است که در آحمصول زمان ز مطمئنًا مهچون حبث  های مارکس ،.حبث  ها و استدالل  های ِوبِر نی
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 که باور به اصالت فرد "بیروکراتیک". و مهچنین البته  پیدایش دولت نگرش ویرب قطعًا رنگ و بوی و ترس از انقالب کمونستی داشت
  زیر سیطرۀ چنین دولتی پا مال خواهد شد.،

» شکومهندی«بود،و نیز پیچیدگیهای  منزلت  های اجتماعی  و نیز  ِوبِر مهچنین خیلی متوجه  و نگران  گروهای سیاسی
ور میانه  خرب داشت .(مهین اکنون نیز در خاینده  مثال هیتلر و چرچیل  از ظهور رهربان آ پیشگویی مرموزانه ای که گویی-رهربان

را غربیان سر زباهنا آوردند  طالح  امارت  اسالمیرهرب داعش یا به  اص»ابوبکر بغدادی«مهین بازی جریان دارد  یک نفر گمنام را بنام  
  وبعدش او را به شهرت رساندند که مولفه آن قدرت  ختریبگر جنگی اودرسرزمین های اسالمی  میگردد )

  ِوبِر در مورد جامعه شناسی نگرش خود را اینطور خالصه  کرد: 

 »پوزیتویسم«جامعه شناسی منیتواند قوانین علمی وضع  کند.ضد  .1
 آنی اجتماعی پیش گویی یا آهنا را ارزیابی کند. تواند درمورد اتفاقات منی .2

 گفته سخن آن از فردی عمل ۀبه معنی و در حمدود که را بکار برد، آهنم تا جایی»طبقه«تنها میتواند مفاهیم مجعی مثل  .3
 .شود

 ».منیتواند  حتوالت آینده جامعه بشری  رااثبات کند(ضد اندام وارگی .4

 بسازد.»منونه فرضی«مقایسه  کردن مدل یا میتواند برای .5

  منیکند)» ارزشگذاری(«از طریق پژوهش  جتربی روش مند است . هدف و مقصودش  عینیت گرایی .6
 بنیاد.-بنیاد است نه "ساختار"-ون جامعه "آگاهی"چمنیتواند روش  های علوم طبیعی را بکار بندد  .7

ت  تاریخی و اجتماعی حاکم است و بنا بر این، بر حتوال»هنینقوانین آ«مارکس معتقد بودکهرند . مارکس و ِوبِر اختالفات اساسی باهم دا
عمل اجتماعی تاریخی میخواندباور داشت .این در حالیست که ویرب توجه اش را به فهم  تفسیری   نرا مادی گراییبه"علم جامعه"که آ
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د  های عمل اجتماعی  می پردازد.پس میشود  گفت که  جامعه شناسی ف کرده، و از رهگذر این فهم به توضیح  علت  ها و پیاممعطو
  آهنابا هم ارتباط متقابل بر قرار میکنند. ، بواسطۀ امع  اع خمتلف جووسایلی که مردم در انو ست به عمل اجتماعی ، و شیوه  ها فقط  راجع ا

شوند ناگزیر به تالش برای طبقه بندی  انواع خمتلف جامعه فهمیدن  چگونگی  شیوه  های خمتلفی که مردم در اجتماع با هم مرتبط می 
  منجر می شود    ضروری است .

  

  

  )1855-1936( :تونیس و طبقه بندي اجتماعی.114-2-8

 او. است آملانی فیلسوف و شناس جامعه ،1936 سال به درگذشته و 1855 متولد) Ferdinand Tönnies( تونیس فردیناند
 چندانی موفقیت با 1887 سال در انتشارش خنستین هنگام که است) گزلشافت و گماینشافت( جامعه و اثرمجاعت نویسنده

 جامعه جامعه رییس 1933 تا 1909 های سال بین مهچنین تونیس. آورد دست به موفقیتی تا بود الزم زمان 1912 سال تا بلکه نشد، روبرو
  69.بودند آن عضو نیز وبر ماکس و زیمل گئورگ که هنادی بود، نیز آملان شناسی

وی را به  ، ماعی و سازماهنال ها والگو های مهبستگی  های اجتتونیس یکی از جامعه شناسان بنام  املان است که توجه اش به  شک
مجاعتی جامعه ای   ).جامعۀ assosiationیا اجنمن ( ،اند)concourseاعات (  از جوامع رساند.جوامع یا مج طبقه بندی خاصی

ارزش هاایش را تعیین میکنند.خانواده اساس شبکۀ اجتماعی  ن جامعهتماعی نزدیک و شخصی است و اعضای آاست  که در آن روابط اج
صنعتی هستند.و گاهی به فرقه   –قاعده و هنجار است.این گونه مجاعات ها خمتص جوامع (پیشا) مقدم  است و پیروزی  اجتماعی 

                                                             
 69   
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)اند،که وابسته به فرقه Ammmanکوچک مانند "آمیش " های امریکا[مجاعت مذهبی بسته ای که پیرو اسقف سویسی بنام (های مذهبی 
)Mennoniteالیت اجتماعی است ]؛شخصه شان ساده زیستی و دوری از فع)اند و م  

و غیر  و اساس ارتباط  اجتماعی  غیر شخصیهنا نقشی ندارد پیوند  های نزدیک  خانوادگی در آ بر عکس جوامع اجنمنی  جوامعی اند که 
یدو حمل کار بسیار با امهیت تر از خانواده آ خویشاوندی است.مهبستگی  های اجتماعی بر اثر تقسیم  مشخص و روش کار پدید می

  گسرتده است .

 گری است .این مفاهیم در مطالعه شهر بسیار با امهیت اند. و پدید آمدن غیر شخصیمضمون اصلی نظریه تونیس از بین رفنت مجاعات 

  :تغییرات در جامعه شناسی

ت های اجتماعی در این جوامع  نو منیدانیم که ارتباط ها و مناسب باید جامعه"پسا صنعتی"را هم به طبقه بندی تونیس بیفزاییم ، اما ما کامال
از راه  های طبقه بندی نظامهای اجتماعی  که مناسبت  های اجتماعی در جوامع  خاصی ظهور چگونه اند . حتلیل وبرسی انواع ارتباط ها و

شیده اند جوامع خمتلف را به نظامهای امعه شناسی ، نظریه پردازان کوو تعیین نوع نظام اجتماعی آن جامعۀ  خاص است . در سراسر تاریخ ج
را با تعریف عقالنی کامل  شروع  کرد .مارکس آنا اندیشه رفنت به مست  جامعه ای بقه بندی کنند. این کار را ُکنت بکامال جمزا و مشخص ط

 جامعه از طریق"شیوه تولید"یا شکل سازمان اقتصادی اش پی گرفت .دورکهایم با متایز میان "مهبستگی های اندام
ی" فره نتسر را به این شرح بر مشرد: گسقتداتلف  اانواع خم (اورگانیک)و "میکانیکی"مهین کار را کرد.و ویرب گفت: میتوانوار"

  مند"(کاریزماتیک) و "دیوان ساالرانه" بروکراتیک.

  

 

   تغییرات در جامعه آمریکا بر مبناي  جامعه شناسی اروپایی.14-2-9
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هناد . جامعه شناسان ش ستم جامعه شناسی از اروپا به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرد مسائل و روش  های تازه ای را پییوقتی در قرن ب
رن  نزدمهی گرفتار جوامع ای بودند که گروه  های اجتماعی قدرمتند و برز گ با طبقاتی با عالیق و منافع و فرهنگ  های ریشه اروپایی ق

 نظریات اجتماعی دار بر آهنا مسلط بودند.جامعه امریکایی در اساس جامعه بی ثبات و از حلاظ اجتماعی باز بود. از این روست که  حتوالت و 
نظر داشتند. پیدایش و گسرتش جامعه اروپایی  در مد قرن بیستمی مهواره ، درست یا نادرست ، الگوی امریکایی را بعنوان منبع اهلام

باد  هزاران سال طول کشیده بود.اما جامعه امریکایی یکشبه  پدید آمده بودو البته عمدتًا بدون آنکه آگاه باشدراه به کجا می برد گرد
قرن نزدمهی  هم منی  در خیال نظریه پردازان " را جانشین جامعه سنتی میکرد حتیمرز های نوحتوالتی که در امریکا آغاز شده بود واستورۀ "

جوامع قرن نزدمهی رادیده است و از دیگر  مرا میتوان جامعه شناسی قلمداد کرد  که از یک سو پیدایش:«گنجید.تونیس معتقد است 
  و متناقض قرن بیستم را. ش جوامع دم بدم و پیچیده  شوندهسو پیدای

 ، اصلی او در باره ی فرد و جامعه احثنیز منسوخ کرد ، اما طنین مبِوبِر را تغییرات دوران پس از جنگ بسیاری از موضوع  های  مورد توجه 
این نکته را مهه  اجامعه شناسی باز تاب دارد .امز در و عمل مذهب و ایدهئولوژی ، هنو تعیینو از خود بیگانگی ،  عقالنی شدن

باید  در زمینه  های اجتماعی صورت می پذیرد .به سخن دیگر ، جامعه شناسی پذیرفته اند که حرکت  ها و تغییرات جامعه شناسی
  مهوار ه باز یابی و باز سازی شود.

  

سرمایه داری  بدرستی آنرا موتوِر حمرکِ  پیدایش و گسرتش سمهار نا پذیری تکنولوژی، که مارک   انقالب تکتولوژیکی
متفاوت ایجاد کرد. خط تولیدی هانریفورد و مطالعات عقالنی  دانسته است ، در ایاالت متحد بثمر رسید ، ودر این راه  جامعه نو و به اساس

هیچگاه بدان دست  دندکه جامعه شناسانبواجتماعی  آنچنان تغییر عمیق هن، منادیاِنجدیدِ  زمان و حرکت در صنعت راه آشدۀ 
  نیافتند.
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 و هر سۀ آهنا به روشنی در امریکایجامعه شناسی  ها  هستند عی و برسی  های اجتماعی  اساس مهۀتغییر اجتماعی ، اصالح اجتما
را در میراث  تانیخر سده نزدهم و اوایل سدۀ بیستم اشکار است .مهچنین میتوان تأثیر اخالق پروتساصنعتی و شهری شوندۀ او

فرهنگی خنستین پدران پیورینت[پاک دینان]"ساحل شرقی" عمال دید. مهانطور که  ویرب میگوید :این اخالق سخت کوشی ، صرفه 
بطور  ن بیستم  ملیوهنا ماهر  جذب کرد ،جویی، جدیت و پرهیز از گناهان نفسانی با روح سرمایه داری آمیخته است .امریکای قر

عه یافت و تاریخی مملو از بردگی و هبره کشی را  جتربه  کرد . این خملوط منفجره هبر حال برای کار کردن ساخته شده چشم گیر توس
  کار کردن  حتت هر شرایطی که باشد.-بود
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 بخش یکصدو چهاردهم 

  بحث سوم

  جامعه شناسی امریکایی
  

   پیشگامان جامعه شناسی امریکایی.114-3-1

امریکا یی به عهده داشت  یهمی در ابتدای تاریخ جامعه شناس)نقش م1814-1913غریبی بنام لستراف. وارد (شخصیت  عجیب و 
  ایاالت متحده گذرانیده بود.»  سازمان  نقشه برداری زمین شناختی«  .او مهه ساهلای عمر کاری  اش رادر

گونه است .نقش  این حتقیقات زندگی مردم چ شرایطاو دست به برسی  های دقیق جتربی ای زد که به روشنی نشان میداد 
  ند که حقیقتًا در جامعه چه  میگذرد  واین واقعیات را نباید دست کم  گرفت .که نشان میداد –پژوهشگرانه را 

عیض )به دقت زندگی واقعی و شرایط کاری سیاهان و واقعیت نژاد پرستی و تب1899فیالدلفیا( با عنوان سیاهان "دو بوآ"طالعۀ م
ن اجنمن ملی برای پیشرفت  االو نیز از فع را شرح میداد. او میگوید : من اولین سیاه  پوستی بودم که به دانشگاه راه پیدا کردم

  بودم)NAACPپوستان (رنگین 

سیاه پوستان در هنایت بدخبتی در زاغه  های کناره  های شرقی شیکاگو زندگی میکردند که  زندگی فالکت بار شان توسط 
بصورت یک کتاب مستند  بنشر رسید.این کتاب بیشرت به کتاب کالسیک" وضعیت کار گر در بریتانیا" که 1895در (،مزاِجین َاد(

  ) توسط فریدریک انگلس نوشته شده بود شبه بود.1844در سال (
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حتقیقات نشان  میداد که  هر قدر جامعه پیچیده تر میشد هبمان اندازه افراد کمرت از پیش میدانستندکه مردم دیگرواقعًا  چگونه 
اجتماعی اوضاع واقعی   میدهند ، اما اینکه آهنا آگاهی زندگی  می کنند.بنظر می آمد که رسانه  های مجعی از مهه  چیز  خرب 

بسیاری  جهات  مثمر مثر بود  ام پژوهش  های  جتربی ازدر اجن ش جای حبث و کنکاش دارد .جدیت امریکاییاهرا افزایش میدهند یا ک
  ریشه دار ایدئولوژیک  حرکت  میکردند. ، وبی وقفه در خالف جهت اندیشه های بر آمده از فهم  متعارف و موضوع  هایی

  

 مکتب شیکا گو .3-2  -114

یز ت این گروه از دو  چدر دانشگاه شیکاگو تاسیس شد.شهر)1892امریکا در سال(در  خنستین گروه جامعه شناسی
و طرفداری اش از نظر کنش متقابل  -که با توجه به  استقرارش در شهر بزرگ چندان تعجب بر اینگیز نبود -بود: مطالعات شهری

ی که در شهر شلوغ و پر هیاهو زندگی وقت«است  منادین  که راه  های کنش متقابل مردم در وضعیت رو در رو  را شرح میداد.چنان
  » ی کنیدفقط کنش متقابل ات بیش از آن است که در وسط  هیچکجا زندگی کنی.م

و منحرف یا نا مهوار  حمسوب هاو باند  ها بودو آهنا را کجرو مطالعاتی را آغاز کردکه متوجه  گرو رشتۀ ...مکتب شیکاگو
و جامعه چند قومی و از نژاد  های  رعت در حالت رشد و گسرتش یابندهسبودو به ه دمیکرد  خباطریکه شیکاگو شهری بالن

  خمتلف بود.

  

معانی ایکه مردم به َاعمال فرهنگی و اجتماعی شان می خبشند مهانقدر واقعی است  که نیرو  های    فرهنگ و معانی
رسد، اما مردم در باره اینکه کار چیست هم به مهان اندازه بنظر می  ار واقعییسعی واقعی هستند. نرخ دستمزد ها باقتصادی یا طبی

ان باخته اند. مکتب اری بر سر آن جیسب و واقعیت دارد . مذهب هبرتین مثال در باره  قدرت ایده  است که در طول تاریخ مهیتا
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شکل  واکنشهای گروهی شانبسیار به این که طرز تلقی افراد از موقعیت های شان چگونه به فرهنگ و  شیکاگو در حتلیلهایش
فرهنگی خود اگاه  فرض می شوند.پس اگر  می خبشد توجه دارند. از این روست که  در مکتب شیکاگو مردم عامالن

و سر پیچی کردن از قواعد اجتماعی است ، میتوان آنرا  مردم باور داشتندکه تنها راه بقادر جامعه جدید گروه و دسته ساخنت
  در شکل این  نوع فرهنگ  شریک شدند.نیز (مافیا)داشت .در این شکل گروهی  گروههای تبه کارواکنشی عقالنی  حمسوب 

  

  : مطالعات بشري

شهر چگونه میگذرد  امهیت روز افزون یافت. مکتب  بدالیل روشن، فهم اینکه امور یک در جامعه شناسی قرن بیستمی،
)، مطالعات شهری را  در نفوذ خود داشتند. پارک به  نظریه ای پرداخت که  آنرا 1864-1944شیکاگو، و به  ویژه رابرت پارک (

"نامید، و منظورش این بودکه شهر ، مهانندفرآیند  های زیست بومی در حمیط زیست ، بگونه ای خود را با گرش زیست بومین"
جا جبا کننده و جدا سازنده ی عظیمی دارد که  کاِرسبک و روشی به سامان  تطبیق میدهد.مردم اینطور فکر میکردند که شهر ساز و 

خاص اند بر می  که مناسب زندگی در منطقه یا فضاییافرادی را  آنۀ ه  نشده است،وبی استنثای مه، به طرقی که هنوز کامال فهمید
  گزیند.

  

 : خود اجتماعی

نشان کردکه بشر یگانه موجودی است که  )کسی بود  که این رویکرد را مطرح ساخت، او خاطر 1863-1931جورج هربرت (
  گران ارتباط برقرارسازد.کر کند و در باره  جتربیات با دیمیتواند زبان را بکار  گیرد و بر اثر آن برنامه ریزی کند، ف
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به شخصیت افراد توجه:  

ه جامعه پذیری  شود.خنست اینک پذیری و چگونگی  شکل گیری شخصیت افراد در جامعه  توجه به دو دلیل  باید جامعه
به درکی از اجتماع برسیم . دانشنامه نویس قرن اول  تا بتوانیم عارف  است ؛ دو دیگر آنکه ما باید ابتدا فرد را بفهمیمتنقطۀ آغاز فهم م

ه ی طبیعت ، نه قادر پیش از اینها عین مهین  حرف را گفته بود: بشر در برابر قدرت قاهر قبل از میالد، گانی ،مهرت ، نیز خیلی
  سخن بگوید ، نه راه رود ، نه چیزی خبورد و خالصه  هیچ کاری  منی تواند بکند، مگر گریه  کردن.است 

، بر خالف اغلب حیوانات ، از زماهنای بسیار بسیار دور موجودات کامال نا مستقل بوده اند.به دلیل مهین واقعیت است که افراد بشر 
هویتی فرهنگی می یابدو خود آگاه و  تا به این حد  مهم شده  است . فر آیندی که در خالل آن کودکی بی پناه فرآیند جامعه پذیری

  مستقل می شود.

  

  

  :طبیعت در برابر تربیت.114-3-3

فراگرفنت زبان مادری "بطور طبیعی"اجنام  میدهیم؟شواهد اندکی در اثبات این گفته در دست  است  آیا ما مهه کار را ، مثل
هنا شده است . این داستاهنا حکایت از پرورش یافته و رفتارش مثل رفتار آ.فقط چند مورد وجود دارد که کودکی در میان  حیوانات 

   آموختنی است. آن داردکه تبدیل شدن بشرمتمدن
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وخنت فرایند طوالنی ایست که از تقریبًا ناممکن خواهد بود.زیرا آمگرفته شود، جربان کامل این نقیصه   ابتدا جلوی آموخنت اگر  از
  پدر و مادر ، مدرسه ، رسانه  های مجعی ، دوستان ، دانشکده و گروه مهساالن در آن  نقش دارند.

شخصیت فرد «أثیر را در تربیت فرد  میگذارد؟ این پرسش کهدر جامعه شناسی این حبث مهم  است که چه  کسی بیشرتین  ت
.از سوی دیگر مینامیم» تربیت«در برابر » طبیعت«ما آنرا پرسش اساسی در حبثی است که »شکل می  گیرد ؟ چگونه
بر »تربیت«پسر را می سازند. طرفداران  ومها و هورموهنا هستند که دخرت ویامیگویند که این ژن ها و کروموز» طبیعت«طرفداران

  این  نظر اندکه این هویت حاصل مهندسی اجتماعی است.

  

  ؟لی  می شودجامعه پذیري چگونه  عم

هدو بر شکل  های جامعه پذیری از مفاهیم اصلی در جامعه شناسی تاریخی  است ..این مفهوم نسلی رابه نسل دیگر  پیوند  مید
دائمی در باره فرهنگ عامه پسند وتأثیرات دیگر  شگرف دارد.این حوزه  ، حوز ه ایست که هراس اخالقیثیر  حتول جامعه بس تأ

  خطاکار (عاصی) و منحرف میسازد. را در آن وجود دارد و ظاهرًا نسلی

 سنت گرایان معتقد اندکه انضباط برای کودکان ضروری است . دیگران  میگویندمهر و حمبت و رواداری راه  تربیت 
گونه  عملی می شودو وشد ارزیابی  کندکه جامعه پذیری چباید بک» جامعه شناسی«شخصیت  های متعادل  اجتماعی است . 

  تأثیر دراز مدت آن در چیست؟

 پدرش. آمد دنیا به روسیه کشور در ریازان شهر در پاولف ایوان)1936-1849( : پاولوف و باز تاب شرطی
 ۵ در را نوشنت ایوان. داشت مطالعه و کتاب به زیادی عالقه و گذراندمی روزگار باغبانی با که بود فقیری و جوان کشیش
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 حتصیل به پرتزبورگ سن دانشگاه در و کرد رها را آجنا اما رفت، ریازان کلیسای مدرسه به سالگی ۱۱ در. آموخت سالگی
 .کرد دریافت دکرتی درجه ۱۸۹۸ سال در و پرداخت طبیعی علوم

. آی اثر »مغز هایانعکاس« کتاب و بود پیسارف ویژه به روس انقالبی روشنفکران هایاندیشه از ناشی طبیعی علوم به او گرایش 
 کمک زمان آن علمی هایپیشرفت با او آشنایی به بود خوانده مذهبی آموزشگاه در که روسیه فیزیولوژی گذاربنیان سچنوف. ام

  .کرد زیادی

 

 در تیسون. اف. آی ویژه به و آلی شیمی در باتلروف معدنی، شیمی در مندلیف: داشت ایبرجسته اساتید دانشگاه در پاولف
 پرتزبورگ سن دانشگاه در او. کرد خود زمان آزمایشگر دانشمند بزرگرتین به پاولف تبدیل در زیادی کمک که فیزیولوژی
 صاباع فیزیولوژی درباره را خود حتقیق خنستین و کرد انتخاب خود فرعی رشته را شیمی و اصلی رشته عنوان به را حیوانی فیزیولوژی
  ]70[      .رساند اجنام به لوزاملعده

. ام. آی اثر »مغز هایانعکاس« کتاب و بود پیسارف ویژه به روس انقالبی روشنفکران هایاندیشه از ناشی طبیعی علوم به او گرایش
 زیادی کمک زمان آن علمی هایپیشرفت با او آشنایی به بود خوانده مذهبی آموزشگاه در که روسیه فیزیولوژی گذاربنیان سچنوف

  .کرد

 در تیسون. اف. آی ویژه به و آلی شیمی در باتلروف معدنی، شیمی در مندلیف: داشت ایبرجسته اساتید دانشگاه در پاولف
 پرتزبورگ سن دانشگاه در او. کرد خود زمان آزمایشگر دانشمند بزرگرتین به پاولف تبدیل در زیادی کمک که فیزیولوژی

                                                             
  .١٣۶٣ کسرائیان نصرهللا ترجمھٔ  جلد ؛ دودر  علمی روانپزشکی و روانشناسی سوی بھکی ولز ھاری،   70 
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 صاباع فیزیولوژی درباره را خود حتقیق خنستین و کرد انتخاب خود فرعی رشته را شیمی و اصلی رشته عنوان به را حیوانی فیزیولوژی
  .رساند اجنام به لوزاملعده

  

 )١٩٣٩-١٨۵۶( : نظریه فروید در باب تربیت

 شناخته روانکاوی علم پدر که است اتریشی شناسعصب )Sigmund Schlomo Freudزیگموند شلوم فروید(
 و گفتاردرمانی و مغزی اختالالت هایزمینه در سپس و گرفت پذیرش وین دانشگاه از ۱۸۸۱ سال در فروید. شودمی

 رشته در دانشگاه استاد عنوان به او. پرداخت حتقیق به وین عمومی بیمارستان در میکروسکوپی اعصاب کالبدشناسی
 برای بالینی هایروش و روانکاوی ایجاد در. شد شناخته پروفسور عنوان به ۱۹۰۲ سال در و منصوب ۱۸۸۵ سال در نوروپاتولوژی

 به( آزاد تداعی از استفاده مثل را هاییتکنیک فروید روانکاو و بیمار بین گفتگو طریق از روانی شناسی آسیب علم با شدن روبرو
 آن در که فرایندی( انتقال کشف مهچنین و) منایدمی بیان کند،می خطور ذهنش به را چه هرآن بیمار آن در که شودمی گفته روشی

 بازتعریف. کرد ارائه را روانشناسی حتلیلی فرایند مهچنین و) گذارندمی درمیان هم با را خود کودکی خاطرات روانشناس و بیمار
 والدین به نسبت بچه جنسی احساسات( ادیپ عقده که داد اجازه او به شدمی هم نوزادی اشکال شامل که جنسی متایالت از فروید
 آرزوی یک عنوان به بیمارانش رویاهای و خود از او حتلیل و جتزیه. درآورد روانکاوی نظرّیه مرکزی اصل عنوان به را) خود خمالف جنس
 اینکه بر مبنی خود نظریه بسط برای مهچنین و رسانید سرکوب سازکار و بالینی عالئم حتلیل و جتزیه برای مدل یک به را او یافته حتقق

 قطعی را) لیبیدو( مایهزیست وجود فروید. کرد استفاده آن از است خودآگاه در اختالل ایجاد برای مرکز یک ناخودآگاه
 میجنگد مرگ با لیبیدو. است زندگی غرایز جمموع یعنی اروس آن منبع. است جنسی- روانی انرژی لیبیدو او نظر به( دانستمی
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 جنسی معنای چیز هر از بیش مایهزیست. نامندمی نیز شهوت را نیرو این. برساند پیروزی به زمینه هر در را انسان کوشدمی و
  ]71[)دارد

 است شده دانسته یکی شهوت با که" لیبیدو" مفهوم مجله از دارد، وجود فرویدی مفاهیم اغلب مورد در بسیاری سوءتفاهم متأسفانه
 جای به" فروید حالیکه در]72[   "است دانستهمی سکس اساس بر را چیز مهه او گویی که دهندمی نسبت طور این فروید به" یعنی
 که کرده اعالم بارها او حقیقت در" ]73["کرد انتخاب را سکسوالیته تر ایحرفه و تر تکنیکی کلمه عشق، شاعرانه و عرفانی کلمه
 اشتیاق عشق، معنای فرویدی Liebe .بردمی کار به یکدیگر معادل را Eros و erotisme سکسوالیته، عشق، هایواژه

 فروید. "است شده واقع سوءتفاهم مورد که است مفاهیمی از دیگر یکی انتقال]74."[داراست کلمه یک در را سانس ژویی و
 سدی حال عین در و روانکاوی موتور انتقال که کرد کشف مهچنین او. شودمی روانکاوی قابل انتقال کمک به مسپتوم که کرد کشف

 این انتقال کار... نیست دانش به یافنت دست صدد در واقعی عشق هیچ و واقعی عشق یک است، عشق یک انتقال. است آن برای
  ]75...."[معناست؟ چه به واقعًا تعبیر اما. بگذارد باقی روانکاو تعبیر برای چیزی که است

سرشت روانشناختی کودک تأثیر پا بر جا دارد  که بنوبۀ خود و بواسطۀ  نیروی ناخود  با مادرش، دربه نظر فروید رابطۀ پیش روندۀ نوزاد 
آگاه بر حتوالت بعدی اثر میگذارد. نکتۀ جامعه شناسانه مهمی که در این گفته وجود دارد  این  است  که  پیدایش  شخصیت 

در رابطۀ دو طرفه با  ین  است که شخصیت فرد انسان، حتی در پنهانی ترین  خبش  هایش، در اساس اجتماعی است . نظر فروید  ا
ی از خود، ایده  های اجتماعی در باره جنسیت و رفتار رااز آنِ  خود  یپدر و مادرش  شکل می گیرد . نوزاد برای دست یافنت به معنا

                                                             
71  Mannoni, Octave, Freud: The Theory of the Unconscious, London: NLB 1971, pp. 146-47 .، 

  .۵–۴٧-٣١٢–١٣٧٩،٩۶۴ نی نشر. طیب علیرضا ترجمھٔ . سیاست و یونگ ولودیمیر اودانیک، والتر 
  1381 اطالعات، انتشارات ندارد، وجود جنسی رابطھ یکم، و بیست قرن در روانکاوی لکان، مکتب ،کدیورمیترا  72 
  .1381کدیور میترا ، پیشین، اطالعات ،   73 
 اراتانتش اشتیاق، دیالکتیک تا سانس ژویی ارتقاء برای ضرورتی: عشق یکم، و بیست قرن در روانکاوی لکان، مکتب میترا، کدیور،   74 

  1381 اطالعات،
  کدیور میترا، پیشین.  75 
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الت  بعدی بشری است .فروید  مهۀ حتو پایۀ نوزاد جنسی میسازد.انسان بودن یعنی رسیدن به "خود"از طریق رابطه با دیگران.میل
  ]76[وافق نیستند.ده در حالیکه دیگران با نظر او ممدعی بودکه میل جنسی نوزادو عقدۀ  "اودیپ" که مهراه آن است  را  کشف کر

ر را بآن   روانی  و تأثیراتی ندارند، و گفته او را در باره ناخود اگاه جامعه شناسان اغلب از فروید و روانکاوی وی دل خوش
)این اصطالح را بازگو کرد که داری سه  1988-1900جامعه منی پذیرند.بعد از فروید یکی از  پیروان اندیشه اش "هر برت بلومر"(

  اصل می باشد :

 د.معنا می یاب آرایکه  کسی با اطرافیانش د اشیا از کنش متقابل اجتماعی .1

 رفتار میکنند. دنردامعنایی که آن اشیاءبرایش  جهه با اشیا ء بر اساسامو بشر در .2

 وان  هستندرا خبود  می گیرند.خکنش  های گروهی شکل یک رشته کنش  های فردی که مه .3

نرتول شده  هستند.و هر دو رویکرد رمسی،آمار وطرح  های ک این رویکرد و جامعه شناسی با هم جور اند، چون که هر دو ، خمالف حتقیق
  می دهند. فرد گرایانه را ترجیح

ی سیستمنظام و جامه را حبساب یک ه انگاشت ر دارند بکلی فرد را نادیده گرایی که با نظریه کنش متقابل در عکس مهدگر قراکار کرد 
.و این  نظریه  از خنستین روز  هایی حیات جامعه شناسی امهیت داشت،وشاید این امهیت  از  نگاه دید  فهم  متعارف از می شناسد

خدمت مثل خانواده  که جامعه شناسی در  -ایت مند اندهناد  های اجتماعی در جامعه مهه غیان گراد.به باور کارکردباش جهان
  ]77[دن  مهین  نقش  است .شناسان

  

                                                             
  .40)،ص1952(1331شالھ فیمس،فروید و فرویدیسم،"میل جنسی در طفولیت"،برگردان بفارسی اسحف وکیلی ، چاپ رنگی ، ایران:  76 
  .90تا  86،صص  پیشین ، شناسی جامعھ ، ریچارد ازبورن  77 
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  )Talcott Parsons(-) 1902-1979(  – تالکوت پارسونز

در دانشگاه ) ۱۹۷۳تا  ۱۹۲۷ساهلای (جامعه شناس  امریکایی که  تا تالکوت پارسون –در امریکا کارکرد گرایانی مهچون بر عکس 
ات اجتماعی ، هناد  عمدتًا  متوجه ساختار  های  کالن جامعه ، نظیر طبق رابرت مرتون  او و مهکارش .وظیفه مشغول بودهاروارد به اجنام
 نظریات اسپنسر و دورکهایماز به فرد توجه  چندانی نداشته اند.اینها حکومت  ها ، ارتش  ها ،و از این قبیل بوده اند ، که  های اقتصادی ،

  .ه انداجتماعی ساختاری خواندنظریه  آهنا راکه نظریه پیروی کرده اند ، 

است. او واره (پارادیم) کنشِ  اختیارگرا ارزیابی کردهمهای آنان را از طریق اندانوشته را جتزیه و حتلیل، وامیل دورکهایم پارسونز کار 
-گری ساختارعنوان پژوهشبه خماطبان آمریکایی بود. او اگرچه عمومًا به بِرِور ماکس چنین، پیشتاز معرفی و تفسیر آثاهم

کارکردگرا، -است که مفاهیم کارکردگرا، یا ساختارای در اواخر عمر خود، نوشتهشود، در مقالهمیکارکردگرا در نظر گرفته
ارکردگرایی یک مرحله در گسرتش ک-های نامناسبی برای معرفی ساختار نظریه ی او هستند. برای پارسونز، ساختارراه

 .  میباشد خصوصگذاری یک مکتِب بهای برای ناممشول، نه واژهشناختی علوم اجتماعی بود، و کارکردگرایی هم یک روش جهانروش
]78[  

   )1902-1679( س هابزومات

يكی از فيلسوفان سياسی برجستٔه انگلستان بود كه بيشرت به سبب كارهايش در فلسفٔه سياسی و كتاب  ابزتوماس ه

تان ِ واي ِ  قرارداد هاینوشته شده و بنيان بسياری از نظريه ١۶۵١شهرت دارد. اين كتاب در سال  ) Leviathan( ل

مهدگر را خواهند درید،  اًالمیکرد مردم بطبع احتمفکر «اوگفته بود:  .سياسی به وجود آورده است فلسفهٔ  در را اجتامعی

                                                             
  .107قاسمی احمد ،جامعھ شناسی ، پیشین ، ص  78 
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را که  پیش شرط  های   آنچه)1951پارسونز در کتاب اصلی  اش ، نظام اجتماعی (؛ ]79[از حلاظ اجتماعی منع و مهار شوند مگر آنکه 
  این شروط عبارت بودند از :کار کردی حیات جامعه می نامدبه  تفصیل توضیح داده است .

  با حمیط زیست اش انطباق می یابد. اجتماعی چگونه یک نظام -.انطباق1

  .هنا هدایت شده اندآدست یابی به  تعیین هدفهایی که اعضای جامعه برای -به هدف .دست یابی2

  ضرورت دست یافنت به  پیوستگی اجتماعی.–.یگانگی 3

  آن  جامعه حمفوظ مباند.جامعه پذیری یا باز تولید جامعه بگونه ای که ارزش  های -.نگاه داشت الگو4

 

  س هابرمافلسفه  تو

، به تفصیل آمده است، فقط اجسام وجود دارند »طبیعت انسانی«و » جسم«که در دو اثر دیگر هابز و شناخت وجود  مقدمات فلسفی 
خبشی از ماده است و از که ممکن است اجسام مادی به معنای دقیق کلمه (یا طبیعی) و اجسام سیاسی (مصنوعی) باشند. از سویی، انسان 

 سیاسی یتواند اجسام مصنوعی به وجود آورد سازنده و فاعل نظریهآن تشکیل شده است و از سوی دیگر، به عنوان موجودی که می
ها، یعنی حرکاتی است که در اجسام حمسوس ایجاد شده و به که به نوبه خود دگرگونی هاستاحساس جمموعۀ هاشناخت. است

شود های مربوطی است که در جوهر دماغی وارد میوسیله اعصاب به مغز انتقال یافته است. ادراکات ما از جهان احساس دگرگونی
سان جایی برای آزادی اند. در اعمال اناعمال انسان ۀمه دقیق ۀکنندیینناپذیری تعهای غلبهاند. غریزهو بنابراین، این ادراکات اموری ذهنی

  .اند: خیر با مطلوب و شر با نامطلوب یگانه استاموری نسبیوخیر وشر  وجود ندارد 

                                                             
  .3901جواد طبا طبایی "اندیشھ سیاسی جان الک، قوس   79 
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 غیرقابل متافیزیک و اخالق ۀموضوع سیاست، آزادی به انداز در هابز، نظر در. است »مطلقه دولت« ۀنظری مذهبیمادی این منطقی ۀنتیج
 ۀ، و دولت وسیل»جنگ مهه با مهه است«ها انسانحالت طبیعی  .دولت، مهچنان که در طبیعت، قدرت موجد حق است در: است قبول

ها انتظار دارد، مورد حالت است. دولت زندگی و اموال افراد را به هبای اطاعت منفعالنه و مطلقی که از آن این به خبشیدنپایان ضروری
  .است قانون ترینعالی دولت ۀدهد. امر دولت خیر است و هنی دولت شر؛ ارادر میمحایت قرا

 نبوغ و است ماشینی صرفًا زندگی آراید که حقیقی آدمکی یعنی - آوردمی وجود به را مجهوری یا دولت که مصنوعی موجود این به هابز
 و مقدس کتابای را که از   رمزی و ایافسانه موجود  که دهد،می نام )Leviathan( -»لویاتان« - است ساخته و کرده طرح را آن انسانی

 که دارتاج غولی:  است داده نشان شاثر اول چاپ معروف تصویر در را لویاتان این هابز. نشان میدهد  است شده گرفته ایوب کتاب ویژه به
 که دارد اختیار در را روحانی و نظامی نیروی لویاتان دیگر، عبارت به. دارد دیگر دست در پاپی عصای و دست یک در مششیری

 قوای او اعضای مناصب؛ صاحبان از او مفاصل حاکمیت؛ از لویاتان مصنوعی روح. کندمی اعطا او به را هاوجدان و اجسام بر سلطه
 از او ۀحافظ مردم؛ رستگاری از او فعالیت خاص؛ طور به اعضاء ۀمه ثروت و رفاه او نیروی جمازات؛ و پاداش او اعصاب جمریه؛ و قضاییه

 کلمه و است؛ شده تشکیل داخلی جنگ از او مرگ شورش، از او بیماری امجاع، از او سالمت ها،مصوبه و قوانین او ۀاراد و عقل رایزنان؛
»را سیاسی جسم خمتلف اجزای بارخنستین که است آمده فراهم قراردادهایی و هامیثاق از پیدایش، سفر در انسان آفرینش و االهی »ُکن 

  ]80[.خبشید وحدت و مجع

 

  

                                                             
  ،وکی پیدیا، دانشنامھ  آزاد. 1390طبا طبایی جواد ،دانشنامھ  ویکی انبار ،فروردین    80 
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  :تعادل در جامعه شناسی

پارسون در تالش برای پاسخ گفنت به مسائل مربوط به تغییرات اجتماعی ،به  توضیحات بکری دست یافت که نشان دهد  چگونه  
پارسون می شناسند.بنا بر این  نظریه ، تغییرات در خبشی از می شود امور تغییر کنند ویا حبالتی که بودند مبانند.و این  را بنام  نظریه  تعادل  

حتی این تعادل اگر تعادل تغییر  -نظام کنش  های متقابلی رادر خبش  های دیگر نظام پدید می آورد که نظام را به  تعادل باز میگرداند
فاشیستی از هم بپاشد.شاید آنگاه  نظامیانیکه به پا داخلی گروههای از اثر  یافته  هم باشد. بطور مثال  اگر یک  نظام دیموکراتیک

گذارند و اوضاع را به  شکل اولیه  آن در آورند که  نظیر آن  در صفحلت  تاریخ بار  ها تکرار شده  است ظام قبلی وفا دار باشند  پا پیش ن
فایق  آمده و نظام قبلی خویش را بر قلمرو مستقر سازد.  که مثال یا فرمانده  توانسته است  از اثرباز سازی قوای نظامی خود دوبار ه بر دمشنان

او نیز تکامل بسوی کمال در جوامع  پیچیده  تر را باور داشت .او مهیشه  در تالشهایش سعی میکرد که  چگونگی باز تولید جامعه را  
یل کنند، و آموخته شوندکه چگونه به حتصمیشوند، در جامعه پذیرفته شوندف، توضیح دهد.او سعی داشت  نسل  هایی که مدام متولد 

  نقشی برای خود در جامعه بیابند. جزئی از جامعه تبدیل شوندو چگونه

خانواده » کارکرد«به نظر برسد اما، پارسونز  برای قوت خبشیدن به این استدالل که   گرچه ممکن است این نظریه  قدری غیر منصفانه
د اعث مقبولیت بیشرت روانکاوی نز.استفاده پارسونز از فرویدبار کردی است نظر فروید را پذیرفتبرای جامعه ای کامال ک باز تولید جوانان

ظام موجود برای کودک  است دۀ هسته ای  تنها نجریاهنای اصلی جامعه شناسی شد، اما روایت او نظر فروید را حمدود به این میکندکه خانوا
و یاد گیری    مساملت آمیز"خواند که  در توضیحش دچار اشتباه شده است . پار سون که زندگی اجتماعی را "نفع دو طرفه 

.زیرارویکرد کارکرد گرایانه در توافق  اکثریت را پشت سر داشته و عامل واحد بشمار می آیدکه تالکوت پارسونز نیز حاکم بال منازعه آن 
و این امعه امریکا به اصل خانواده  امهیت بسیار داده  میشد) مهۀ امریکائیان کارکرد گرا بودند، زیرا در ج1950-1940بود.در دهۀ (

  در حالی است که وظایف هریک در خانواده معین مثال اینکه جای مادر در آشپز خانه است باور داشتند.
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واکنش  ها و میل  پارسونز معتقد بود که جامعه نظام خود سامان گر و خود پرداز است و، بنا بر این بروز  تغییر، در یک جزء از نظام ،
اگر خانواده ، سر ناسازگاری بگیرد،و یا منحرف را بر می انگیخت.بنا بر این  به جربان و ساز گاری در اجزای دیگر نظام

  شود، آنگاه جامعه از طریق تقویت دیگر اجزای ساختاری اجتماعی تعادل را بر قرار میسازد.

و هوا و خاک نیاز مندی دارنداین پیش  شرط   شروطی را احراز کند؛ درست مثل دانه گیاهان که به آب کرد ها باید برای ادامه حیات کار 
در قوانین جامعه شناسی نیز جامعه شناسان مهواره   انینیکه در علم فزیک وجود داردقوها که هنایتًا ضروری میباشدعام نیز هستند، مانند 

  نه ها میباشد.اشتیاق به کشف چیز  های تازه در این زمی

به این استدالل  خود که "کارکرد" خانواده   این نظریه کمی  غیر منصفانه بنظر برسد، اما پارسون تنها برای قوت خبشیدنست گرچه  ممکن ا
وی رت روانکانظر فروید را پذیرفت . استفاده پارسون از فروید قطعًا باعث مقبولیت بیش باز تولید جوانان برای جامعه کامال کار کردی است

ت نزد جریان  های اصلی جامعه شناسی شد ، اما روایت اونظر فروید را حمدود به این میکندکه خانوادۀ هسته ای تنهانظام موجود برای تربی
  زندگی اجتماعی  "نفع دو طرفه ویادگیری مساملت  آمیز " است . کودک است .او گفته است که مشخصۀ

) گفت:تاریخ مهه جوامعی که تا 1848پردازان تضاد میباشد.او به روشنی در بیانیه جزب کمونست (مارکس یکی از اصلی ترین  نظریه 
است.هر چند سایر جامعه شناسان این گفته را قدری زیاده روی میدانند، اما موافق اند که تضاد  کنون وجو داشته اند، تاریخ نزاع طبقاتی

  پایۀ اجتماع بوده است.  بیش از توافق

اندام  عه نه نظام است و نهشناخته میشود  معتقد است که :جام )که شخصیت بزرگ  در جامعه شناسی1858-19988مل((گئورک زی
  متندان برندۀ آن اند.که جامعه جنگ  است که معموًال ثروواره ، بل
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  ؟آیا نا برابري هم کارکرد دارد

دن نا برابری در مهه جوامع وجود داشته است و این تقریبًا از  عناصر اجتناب ناپذیر هر جامعه ای  است . این نابرابری  ها باعث بوجود آم
اقشار خمتلف در جامعه از قبیل خنبگان که اکثرًا مشاغل مهمی را در سطح باال بدست دارند. چیزی که در طول تاریخ در بین  هر  گونه 

  ییر میکند.جامعه مهیشه بدون نظم و ترتیب  تغای وجود داشته است و هر گز به آن پاسخی وجود ندارد این است که جامعه 

  :نظریۀ  تضاد

.    ددار در توضیح  تضاد، نا هم آهنگی ، روابط قدرت و جنگ طبقات  حاکی از آن  است که این رویکردِ  نظری  حمدودیت  های خاصی
جامعه شناسان  عقیده دارند : جامعه پیش از اینکه  خانواده بزرگ و سعادمتندی  باشد، مرکب است از گروهای متعارض که اغلب 
 اوقات تا هنایت ، سخت با هم در جنگ اند. نظریه پردازان کانون اصلی مهۀ فعالیتهای اجتماعی را ستیزه بر سر زمین ، منابع، ثروت،وسایل

ای سکن، امکان تحصیلتولید ، آب ، م   ن قبیل چیز  ھا میدانند.و از 
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 بخش یکصد. پانزدهم

  جنبش کار گري در یکصد سال گذشته

  بحث اول

  آغاز فصل روشنگري یا رنسانس
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  بزرگ اروپا در شروع دگر گونی  ها ي .115-1

  :عصر روشن اندیشی.115-1-1

  خانواده  هاي شاهی اروپا

عصر روشن اندیشی از چه  چشمه ا قبل ازورق میزنیم تا ببینیم   اروپ تاریخ اروپا در سده  هجدهم کمی به عقب بر میگردیم واین بار 
  ای آب میخورد:

-1604در انگلستان یعقوب اول با پارملان در افتاده و میخواهد  آنرا منحل کرده به تنهایی حکومت کند.( در انگستان

لس کشف می شود.پارملان از قرار دادن پول در اختیار پادشاه امتناع می کند؛در نتیجه  پادشاه مرفته  توطئه اهندام جم.ولی رویه )1625
  جملس را منحل وبسیاری اعضای سرشناس جملس را به زندان می افگند.

 )1625-1660( یا انقالب پاك دینان انقالب پورتیانري.115-1-2

و پارملان وخیم تر می شود؛جنگ  با اسکاتلند  ، شاه چارلز را وادار میسازد تا جملس را بعد از یازده  ول روابط درباردر زمان چارلس ا
سال فرا خواند؛ سه هفته بعدجملس را منحل میکند.پارملان بعدی  که به صحنه  سیاست انگلستان داخل میشودبا شاه  قطع رابطه 

لس "کرام ول" شکست  میخورند. چارپاهیان شاه از در جنگ خانگی ساز لندن می گریزد. میکند که در نتیجه شاه  چارلز
انگلستان می شود.پس از مرگ کرام ول چارلز دوم از تبعید بر گشته و پادشاه  اسیر و گردن زده می شود.لرد  کرام ول  حاکم

  انگلستان می شود.
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 )1660-1742( نوسازي و انقالب شکوهمند. 115-1-3

. پس از تولد پرس  شاه   تصور حكومت به دفعات منازعات ضد كاتوليكی رخ  ميدهد در زمان سلطنت چارلز دوم

به "ویلهلم فن اورانیون" و مهسرش "ماریا" سپرده  می شود.پس كاتوليک قوت  ميگريد.به مهني خاطر تاج و ختت  يک خاندان
  گلستان می شود.، جورج فن  هانوفر پادشاه ان از مرگ ملکه "انا"

  

 )1715-1780( فرانسه .1-4 -115

  طوفان نوح در فرانسه

وضع فرانسه وخیم تر میشود.متام تالش  » می سی سی پی«پس از مرگ لویی چهاردهم فرانسه تقریبًا ور شکسته شد.به واسطه فریب 
  می شوند.برای دریافت مالیات های جدیدبا خمالفت اشراف مواجه شده  به شکست  منتهی  های لویی پانزدهم و لویی شانزدهم

  میخواند. انج سال لویی شانزدهم شورای عالی را فرپس از صدو هفتاد و پ

  

 )1664-1763( مستعمر ها و حکومت  هاي استعماري.115-1-5

نگ  های  هفت پرتگال و هلند گسرتش میدهند. طی جانگلستان و فرانسه  متصرفات ماورای احبار خود رابه خرج اسپانیا، 
  متصرفات  فرانسوی ها را  در کوبک  از آِن خود  میکنند.ساله، انگلیسی ها  
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  ]81.[انگلیسی  ها فرانسوی  ها را از ساحل شرقی هند بیرون میرانند 

توان که از نظر امهیت و شدت تأثیرگذاری می ه است وقوع پیوستهای فکری گوناگونی دراین عصر  بهحتوالت و دگرگونی
  ست.عصر رنسانس داای اساسی شکل گیری هآهنا را  پایه

   

                                                             
  .9تا 1،صص1385جان باومن ، عصر روشن اندیشی ، ترجمھ  احمد ارندان، تھران :فردوس   81 
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  بخش یکصدو پانزدهم

تصویر نوین جهان ازقرون وسطی تاعصر 
  روشن گري در اروپا

  بحث دوم
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  مخترعین و هنر مندان دانش مندان. 115-2-1

  :در صبح رونسانس بحران انسان غربیتذکري در مورد 

پای دانش روشنگرانه عصر رنسانس اصطالح به که مقام بلند انسان را در حمراب عبادتش به  بود غربی انسان وجدان حبران خنستین این
با انکشاف دانش در علوم  زمینه  های تازه  ای از علوم تطبیقی در این  عصر رو منا گردید و از جانب دیگر و آن در هم شکست 

حیات فکری اواخرسده  هجدهم و متام سده  نزدهم پیچیده تر از مهه  سده های پیشین بود که این امر چندین علت :« خباطری بود  که
داشت:خنست جوالن میدان  فکر از هر زمانی وسیع تر بود؛ با پا درمیانی امریکا و روسیه سهام مهمی بر سرمایه فکری مزید  کردند، و 

می و شبه قاره هند اگاهی یافت .دوم علم که از قرن هفدهم به الاس دانی قدیم و جدید دانشمناروپا بیش  از سابق از فلسفه  ها
 لی عضوی ، نائیمیازیست شناسی و ک و اسیکشفیاتی بزرگی خمصوصًا در زمین شنبعد یکی از منابع عمدۀ نو آوری شده بود به  

رد  و به افراد بشر تصور تازۀ از نیرو هایی آهنا در ارتباط حمیط . سوم ، تولید ماشینی ساختمان اجتماعی را عمیقًا دگر گون کآمد
مادی خود خبشید .چهارم طغیان عمیقی که  هم فلسفی بود و هم سیاسی بر ضد دستگاه  های  فکری ، سیاسی و اقتصادی  کهن 

شان غیر ممکن بود (این در حالی بود  که پدید آمد و محالتی را بر ضد  عقایدو سازماهنایی بر انگیخت  که تا آن زمان  محله به ساحت 
به  شعله  های آتش  مال  روحانیون کلیسا هادر اروپا،اروپا تازه  از زیر یوغ  تفتیش  عقاید که جوخه  جوخه مردمان بی گناه را توسط ع

ایند بی باکانه عملیاتی را زیر نام  خالص شده بود و نو فکران و جوانان قبل از اینکه در یک چرخه  علمی ای از دانش بند بی ،می سپاریدند
کوچه پس کوچه براه انداختند و صد ها نفر از اشخاص مهم را که موجودیت شان در جامعه آن وقت ضروری بود درعصر روشنفکری 

ام ر خامی متزیر تیغ  گیوتین از بین بردند وتعصب و بد بینی شان را که ناشی از قدرت بی حد و حسر انقالبیون بود د های پاریس و در
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یکی رومانیک و دیگری  « زهر آن را باالی عقاید و اعتقادات مردم ریختند)این طغیان ها را  برتراند راسل اینطور توجیه  میکند:
 فرانسوی سفهالو شوپنهاور و نیچه به موسیلینی و هیتلرمی رسد ؛ طغیان عقالنی با ف نی ؛ طغیان رومانیک برخواسته از بایرونالعق

د، و بشکل نرمرت با رادیکاهلای انگلستان می رسد .و سپس نزد مارکس(که ما در حبث جامعه شناسی در کبیر آغاز می شوانقالب 
(در روسیه وتوسط انقالب د و به وسیله  شوروی داشتیم)شکل عمیق تری  خبود  می  گیر مباحث گسرتده ایاو   آرایباره 

د...؛ بسیاری  از مطالبی که در تفکرات آملانی غریب مینماید  انعکاس حالت می شو منتقلبلشویکی و قلمرو  های جماور واقمار آن،)
خود حمروم مانده اند .باوجودیکه املان موقع جهانی روحی ملت نیرو مندی است که بواسطه تصادفات تاریخی از سهم طبیعی قدرت  

وری از دست داد...هنضت خود را بر تبعۀ امسی امپراط تسلط بود،ولی این امپراطوری  به تدریج» مقدس روم«مدیون امپراطوری را
را از وحدت آملان باقی مانده بود از میان برد. در سده  هجدهم تنها یک دولت آملانی، یعنی پروس  آنچهاصالح دین  و جنگ سی ساله  

آملان در پروس شرقی اشراف ده .. در کبیر نام گرفت. ،توانست در برابر فرانسه مقاومت کند ؛ و هبمین جهت بود  که فریدریک 
کار گران حتی از الفبای تربیت عاری بودند.کوششهای فریدریک ، مانند کوشش  های سایر  بیشرت در جهل روستایی غرقه و  نشین

حات اقتصادی وسیاسی را شامل نبود؛ تنها کاری که صورت گرفت گرد آمدن گروهی از الحکام روشن اندیش زمان، اص
] در این عصر فالسفه و دانشمندانی نیز بوجود آمد که مانند ایپ نیتس از حقایق موجود شجاعانه دفاع 82[.بودزدورمداحان روشنفکرم

که انقالبی هان بینی خدا باوری نظریه  های روشن را اذعان داشت در مورد ج ت کهنیتس این اس الیب یکی از مشخص ترین فلسفه کرد:
تعدد جهاهنا ممکن  اظهار نظر کرد که او که بعدًا آنرا  تصریح خواهیم کرد؛ »مناتیایلو»بود مقابل را در خدا باوری بار آورد و حربه ای 

و پذیرفتنی است ، تعداد نا حمدودی  جهاهنای ممکن  هست که خدا پیش  » ممکن«هانی که با قوانین  منطق متناقض نباشد، است ، هر ج
ون خوب است ، اراده کرد تا هبرتین جهان های ممکن را  خلق کند، و آن جهانی خدا چ بارۀ آهنا اندیشیده  است . در فعلی از خلق جهان

را هبرتین جهاهنا دانست که در آن تفوق خوبی  بر بدی بیش از جهاهنای دیگر بود. خدا میتوانست جهانی را خلق کند که حاوی بدی 
. که  بعضی خوبیهای بزرگ  با بدیهای خاصی الزم و ملزوم اند نباشد، اما آن  جهان خبوبی جهان فعلی منی بود. این بدان سبب است 

                                                             
  .402تا399تاریخ فلسفھ غرب ، پیشین ، صص«برتراند راسل ،   82 
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در یک روز گرم ، هنگامی که  تشنگی زورآورده باشد، ممکن است چنان لذتی به انسان  نکبعنوان مثال نوشیدن یک جام آب خ
ن لذت چنین فراوان منی بدهد که انسان بیندیشدآن تشنگی با مهۀ دردناکی به حتملش می ارزد ، زیرا اگر آن رنج منی بود ای

که معلوم منودن رابطۀ  گناه با اختیار است.اختیار خوبی و نالحابرای اهلیات مهم است  این گونه مثاهلا نیست ، آنچهشد.
اختیار کند و هم فرمان دهد که گناه نباشد.بنا بر آن خدا بر آن  بزرگی  است ، اما مطلقًا برای خدا غیرممکن میبود  که هم تفویض

که انسان را خمتار سازد ، گو اینکه پیش بینی میکرد که آدم از شجره ممنوعه  خواهد خورد ، و گناه الجرم مکافات بدنبال شد 
اوی بدی است ، تفاضل خوبی آن بر بدی بیش از  هر جهانی ممکن ی که از این تصمیم  حاصل شدگرچه حخواهد داشت . جهان

ودات عامل به ویژه چون انسان موجودی در میان موج.]83[ دلیلی بر ضد خوبی خدا منیشود.است، و بدی ایکه در این جهان وجود دارد 
ح در راه  حل کلی ممکن، وضوام میکانیکی قرار میگیردیانه،به در درون یک نظ ع  مطرح  میشود که آیا او کالاست ، بالطبع این موضو

واجد یک نفس روحانی برخورداراز از این عقیده دفاع کند که انسان وجود دارد.  از یک طرف فیلسوف میتواند  برای پاسخ به این مسأله
موهبت اختیار است،و به جهت داشنت این نفس روحانی  وخمتار تا حدی از عامل مادی و نظام عّلیت  میکانیکی (ماشینی) تعالی دارد 

ادی راطوری بسط دهد  که بطور کّلی شامل انسان نیز شود.در آن صورت رویداد  های . از طرف دیگر میتواند  نظریۀ علمی عامل م
یر  تفس دنرویداد  های طبیعی یا، به تسامیح بیشرت ، به عنوان اینکه  خود وجود مادی دار یدار  های  عارضیدنفسانی  حمتمال به عنوان  پ

حسب ماده توصیف کرد و معتقد است  که عامل مادی را  میتوان بر  »دکارت«.دمی شوندو اختیار انسانی مورد نفی قرار می  گیر
نرا با امتداد هندسی و حرکت یکی دانست  و مهۀ اجسام  منجمله اجسام زنده ، بوجهی ماشین اند .اما انسان را منیتوان، هویت  آ

 ست  روحانی  که نسبت به عامل ماده و قوانین ایجابیصرفًابعنوان  عضوی از این  نظام  میکانیکی تبدیل و حتویل کرد، زیرا او واجد نفسی ا
را می (دکارت)  »پدر فلسفه جدید«که حاکم بر این عامل است تعالی دارد . بنا بر این در آستانه عصر جدید به اصطالح   علیت فاعلی

بازمانده ی خمروبه یک  ن اذعان فقطاذعان میکند. و ای اعم ونفس روحانی انسان  به حنو اخص م که بوجود واقعیت روحانی به حنوبینی
که علمی جدیدبه اصطالح و منو دار جزئی از پاسخ او به حتدی دیدگاه زئی الینفک از نظام دکارت است . ، بلکه جستسنت قدیم نی

                                                             
ترجمھ نجف دریا بندری،انتشارات شرکت سھامی کتابھای جیبی ، بھ ھمکاری موسسھ انتشارات فرانکلین، غرب،  فلسفھ تاریخبرترندراسل ،  83 
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بود ، بعوض  کال شناخته نشدهدر آن زمان ،غیر مسئوالنه با مفاهیم فوق در تعارض قرار می گیرد که  کشف حرکت  های زمین که آهنم 
   ]84[»)ایلومناتی(.اینکه راه بشر را در شناخت کائنات باز کند  گره  های کوری در نزد دست و پای تعقل انسانی انداخت

  

  ایلومیناتی یا محفل  روشن ضمیران

در جامعه  ی ایکه در عصر روشنگری در اروپا و خمصوصًااحساس ضرورت میشود تا پیش از اینکه در مورد تغییرات  مادی و معنو
  بشناسانیم: را ]ایلومیناتی[ه  فرانسه و پروس رو منا گردید این واژ

 ایلومیناتی

 آزاد ۀپدیا، دانشناماز ویکی

 

  نیز دیده  میشود دالر امریکا نامند در پشتضمیران میکه عالمت روشن آنچه

ضمیر است و در اصطالح به به معنی روشن illuminatus)، مجع کلمه التین Illuminati: التین (به ایلومیناتییا  ضمیرانروشنحمفل 
شد، گفته می» باوریا«های شود. از بعد تاریخی، به ایلومیناتیگروههایی تاریخی و امروزی و مهچنین واقعی و خیالی گفته می

                                                             
،ج:چھارم،(از دکارت تا الیب نیتس)ترجمھ:غالم رضا اعوانی ،تھران:شرکت انتشارات علمی »تاریخ فلسفھ جدید« فریدریک چارلز کاپلستون  84 

  .21تا -2،صص1380گی (سروش)، ویرستار اسماعیل سعادت، چاپ چھارم و فرھن
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شود که در حکم دولت گر خمفی گفته میتاسیس شد. در ایام کنونی به سازماهنای توطئه ۱۷۷۶ضمیرانی که در گروه سری روشن
کنند. معموًال به و شرکتهای بزرگ امروزی کنرتل می رخدادهای دنیا را از طریق دولتهارسد کنند که به نظر میعمل میو تاریکی  در سایه 

به  نظم  نوین جهانیمعموًال در ارتباط با  ایلومیناتیادبیات  ادبیات امروزی ،. درمیباشند1776باوریای  و تداوم ایلومیناتیهای عنوان نسل نوین
ود مورد نظر خ نظم نوین جهانی، هزاردستانی در پس وقایع هستند که جهان را به مست ایلومیناتی، معتقدند نظریه توطئهرود. معتقدین کار می

  کنند.راهربی می

  تاریخچه ایجاد

  (هردو در آملان) گوتامیالدی در ۱۸۳۰نوامرب  ۱۸، وفات  اینگولشتاتمیالدی در ۱۷۴۸فوریه  ۶زاده  آدام وایسهائوپت

  
د مینرواغجمسبل حمفل روشن ضمیران / مینروا، اهله حکمت، هنر و ابداع در اساطیر روم است و ج ،غد مینروا مناد غد پرنده اوست. ج

  حکمت است.
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  ، مناد روشن ضمیران غد مینرواجتصویر

  
  آدام وایسهائوپت

  
  کرددر آن تدریس می آدام وایسهائوپتکه  اینگولشتات(یسیوعیون) شهر اجنمن عیسیدانشگاه 
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) در تاریخ یکم مونیخ(خاستگاه دانشگاه امروزی  اینگولشتاتدر دانشگاه شهر فلسفه کاربردی وقوانین دینی رشته  آملانیپروفسور
اد (یعنی کسانیکه قابلیت تکمیل کردن دارند). دلیل آغاز ها را بنیان هنPerfektibilistبا دستیاری دو دانشجو، گروه  ۱۷۷۶ماه مه 

سال بیش سن نداشت، فضای عقالنی حاکم بر دانشگاه بود. در آن زمان اکثریت مطلق  ۲۸این فعالیت وایسهائوپت که در آن زمان 
داشتند. فرقه یسوعیون در در دست  اجنمن عیسییا یسوعیونفرقه را برادران روحانی برکنار شده از دانشگاههای تدریس کرسی

بود که از این استاد دانشگاه تنها  آدام ویسهائوپتمنحل/ ممنوع اعالم شد و فعالیت ایشان بصورت زیر زمینی و خمفی درآمد. ۱۷۷۳سال
یاورد بود تصمیم گرفت گروهی را بوجود ب گذراند. اینفرقه نبود و دوران سختی را در کنار برخی دانشجویان در مجع یسیوعیون می

بردند حتت محایت درآورد. از اینرو و خباطر اینکه های یسیوعیون رنج میها و دسیسهگریتا دانشجویان زیر فشار را که از موذی
خواست دانشجویان بتوانند به کتب انتقادی مذهبی دست یابند، او "گروه خمفی وایسهائوپت" را تشکیل داد. در ضمن وایسهائوپت می

که در آن زمان روز بروز قوی تر و در عین حال  فراماسیوهنا" بوجود بیاورد که شاخه ایست خمفی از چلیپای گلگون"قطبی علیه حمفل 
  شد. (منبع: خبش آملانی و انگلیسی مهین مقاله)خمرب تر می

ازمان بوجود آورد. در ابتدا اولین دوران شکوفایی این حمفل زمانی بود که "فرانتس اکساور فون تسوک" شاگرد وایسهائوپت تغییراتی در س
ل حتت فرمان "ملکه"، عس زنبور عسلبایستی چون وایسهائوپت نام "فرقه زنبور عسل" را پیشنهاد کرد زیرا بر این باور بود که اعضای فرقه می

نیان/ منوران / روشن آوری کنند)، ولی عاقبت تصمیم گرفته شد که نام "فرقه ایلومیناتور ها" (نورادانایی و حکمت را دریابند (مجع
  ضمیران) را انتخاب کنند. نتیجه این شد که سازمان یا حمفلی خمفی با شباهت بسیار با فرقه یسوعیون تشکیل یافت.

ممنوع اعالم شده و رمسًا تعطیل شد ولی شایعات در مورد آن هرگز قطع نشد. در این رابطه  ۱۷۸۵و  ۱۷۸۴این حمفل فرقه مانند بین ساهلای 
 ها و خبصوصو یا تئوری "تسلط بر جهان" که اروپاییکلیسای کاتولیک ، انقالب فرانسه به این موارد اشاره کرد: اغلب مبارزات علیه  توانمی
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های جهانگیری ایرانیان باستان طرح کردند. (منبع: خبش آملانی و انگلیسی رومیان در ابتدا با در نظر گرفنت الگویی علیه سیستم
  ]86-85[مهین مقاله)

  این مقاله از ویکی پیدیا دانشنامه آزاد استنساخ گردید

  

  )1265-1321( آلیگیري     دانته.1

 حمسوب ایتالیایی متعدد های ازمجهوری درآنزمان،یکی که»فلورانس«درشهر ۱۲۶۵سال جوالی۶ در»آلیگیری دانته«
 درحمیطی دانته کودکی دوراندرگذشت.  سالگی۵۶میالدی،درسن۱۳۲۱دنیاآمدودرسال به متوسط ای میشد،درخانواده

 محایت پاپ ازحزب دانته شد. خانواده سلطنتی) طی وحزب پاپ حزب ونیرنگ (بین وستیزودسیسه ازآشفتگی،جنگ
 خاطروابستگی به دانته منود. ساهلابعد پیشرفت اوازنظرسیاسی ازتولددانته،خانواده پس آهنا،چندماه نظامی میکردوباپیروزی

  بسیارکشید. خودرنج سیاسی

 ودانش علم کسب به »پالودا«و »فلورانس«دردانشگاههای  هابود. دانته هاوحمرومیت تلخکامی سرشاراز دانته زندگانی
  داشت. واخالق فلسفه های رشته به زیادي وعالقه بود برجسته ازشاگردان یکی پرداخت. وی

 آمسانی این عشق رادروصف اشعارخود سالگی،خنستین۱۹شد که در»بئاتریس«نام  به دخرتی دلباخته سالگی درنه دانته 
  رابربادداد.  دانته وآرزوهای كرد وبااينكار،آمال ازدواج ديگري باشخص ولی حمبوبش خودسرود

                                                             
85 Babylon: Secret Rituals of Illuminati" Leilah Publications, LLC (March 23, 2007) ISBN 1-4196-5456-X" 
 H. Bermühler لئوپولد انگل، تاریخ ایلومیناتھا، ١٩٠۶ نشر 86
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 مرگ باغم میسرود،ناگهان زمینه شورانگیزدراین واشعاری میسوخت حمبوب عهدی وسست مهری بی هنوزدرآتش که دانته
  شد. مواجه بئاتریس

 کرد. او کشورخودشرکت بامهسایگان فلورانس قوای ودرزدوخوردهاي پرداخت سیاسی های فعالیت به سالگی درسی دانته
 سفیرفلورانس سـمت ،به۱۳۰۰درسال بعد،یعنی درآمدوچهارسال فلورانس»صدنفری شورای«عضویت  به۱۲۹۷و۱۲۹۶درساهلای

 درپست دارشد. وي راعهده فلورانس»کشور دیوانعالی ریاست«نظیر  نیزسـمتی منودوچندماهی عزیمت»سنجمیتانو«به 
 ایرادمنود. هنوزچندماهی -میکرد  دخالت دانته وموطن ملت درسرنوشت که –وپرشوربرضدپاپ  آتشین نطق جدیدخودچندین

شد.  عنوان فلورانس اودردادگاه درباره عدلیه حکم اولین۱۳۰۲سال ژانویه۲۷در بودکه نگذشته  درفلورانس پاپ ازحکومت
بود  برضدپاپ هایش درسخنرانی دانته محالت به درحقيقت،پاسخی بود،ولی»دولتی ازاموال سوءاستفاده«هبظاهر  دانته حمکومیت

  که او ا به این قضیه متهم گردانیدند.

 حمکوم مدنی ازحقوق ابدي حمرومیت ومهچنین نقدی جریمه تبعید،پرداخت دوسال ویرابه و داد جلسه تشکیل طورغیابی به دادگاه
 ازخانواده شد. دوری شروع دانته وآوارگی دری بعد،دربه به تاریخ شد. ازاین تعیین ای جایزه وی دستگیری نیزبرای کرد،مدتی

 تاپایان ترتیب،دانته شوند. بدین خارج ازفلورانس هیچوجه نداشتندبه اوحق خانواده ترورجنورترمیکرد،چون هرروزاوراشکسته
 سیروسیاحت به عمردانته خودميسوخت. بقیه عزیزان دوری درآتش نشدومهچنان خود دیدارمهسروفرزندان به عمرموفق

  کرد خودوداع دردناک بادنیای میالدی،تنهاوبیکس۱۳۲۱سپتامربسال۱۴درشب سراجنام که شد،تااین سپری خمتلف درکشورهای

، »ضیافت«، »نو زندگانی«آهنا  معروفرتین را نیز تالبف کرد که متعددی بزرگرتین شاهکار دانته کمیدی اهلی است .کتاهبای
 وهبشت است : دوزخ،برزخ شده نگاشته خبش هنگها نیز میباشد.کتاب کمیدی اهلی اودرسهآ، و تصنیف بعضی »سلطنت«

 برزخ سرودبرای۳۳و دوزخ سرودبرای۳۴گرفت. او کم آنرانبایددست کالسیک وآموزش است ساختارجهان به ای اشاره که
است.  دوزخ خاص ماندکه می دیگرباقی سرود۳۳کنیم، فرض کتاب متام مقدمه عنوان رابه دوزخ سرود اولین چنانچهدارد.  وهبشت
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 مشابه ای اهلی،نشانگرجتربه کمدی به سطحی دارد. نگاهی اشاره شدنش مصلوب درزمان مسیح عیسی سن به 33ظاهرًاعدد 
  است. اجنامیده طول به۱۳۲۱تاسال۱۳۱۴ازسال کتاب این نیزهست.تألیف خوددانته درزندگی

  .شد دنیاترمجه زنده زباهنای متام به کتاب دانته،این ازمرگ انگیزبود. پس آنزمان،اعجاب وسطایی قرون درشرایط کتاب این راانتش

 هاوجمالت،دانته درروزنامه مقاالتی ،طی»شاتوبریان«و »ولرت«، »ویکتورهوگو» «المارتین«وشعرامانند  نویسندگان هبرتین
  ]87قراردارد .[ ادب آثاردنیای درمشارباارزشرتین»اهلی کمدی«کردند. کتاب  معرفی وادبی فلسفی تشخصی رابزرگرتین

  

  

  

  

                                                             
  ، توسط جستجوی ماشین گوگل. فودازي مریمانتشار رھچو، ویرایش   87
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  یوهانس گوتنبرگ.2

)خنستین کتابش را  توسط ماشین اخرتاع شده اش  در اروپا   1450اولین خمرتع ماشین چاپ و صنعت کلی چاپ در اروپا که در سال ( 
  منتشر میکند.

 ازحروف استفاده روش اولین دادابداع اواجنام راکه اماآنچه شودیادمی چاپ صنعت خمرتع عنوان به اغلب گوتنربگس  ازیوهان
 به ودقتوقت  راباسرع گوناگونۀ شدنوشته مطالب آوردتابتوانمی رافراهم امکان این بودکه چاپ وماشین جاجبایی قابل چاپی
 درزمان آن صنعتی وکیفیت خطی زیبایی ازحلاظ است،که سطری۴۲یااجنیل گوتنربگ اجنیل اثرگوتنربگ ترینرساند. مهم چاپ

  .نظیربودبی اجنیلی خودش

  

 به درشهرماینزآملان۱۴۰۰اودرحدودسال که دانیمنیست. تنهامی دردسرتس گوتنربگ حال شرح پیرامون زیادی اطالعات
 باشدکهمی گوتنربگ مقدس کاراوکتاب ترین کرد. معروف هنرچاپ خودراوقف فعالیت متام قرن دنیاآمدودراواسط

  است.  شده درماینزچاپ۱۴۵۴حدودسال

 است،هبچشم شده اوچاپ مسلمًاباجتهیزات که گوتنربگ مقدس درکتاب او،حتی چاپی ازکارهای یک درهیچ گوتنربگ نام البته
  ]88خورد.[منی

  

  

                                                             
  بر گرفتھ و تخلیص از مجلھ  انترنیتی اعجاب ایران 88
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   لیونارد دوداونچی.3

  )۱۵۱۹مه۲ - ۱۴۵۲آوریل۱۵معروفرتین نقاش دوره رنسانس  دوره زندگی(

 شناس کش،گیاهشناس،نقشهدان،مهندس،خمرتع،آناتومیست،زمیندان،ریاضیساز،معمار،موسیقیدانشمند،نقاش،جمسمه
 کبارزیۀ منون عنوان است. لئوناردومعموالبه بوده موردتوجه ازهرچیزدیگری اوشایدبیش بود. نبوغ رنسانس دوره ایتالیایی ونویسنده

 استعدادترین اورابا نیز ای کنند. عدهیادمی تاریخ نقاش بزرگرتین طورگسرتده به ازاو] 89شود.[می معرفی مردرنسانس
گر و زیست  کرده و در عرصه  های هنر نقاشی  جمسمه ساری ، مهندسی و اخرتاع زندگی جهان دراین تاکنون دانندکهشخصیمی

  شناس ساکن فلو رانس  ایتالیای کنونی بود .

  
  لئوناردوداونچیتصویر 

                                                             
  .۴۵۶ تا ۴۵٠ گاردنر،ھلن،کتابھنردرطولزمان،صفحھ89
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  این آثار گراهبا و بی بدیل را  نقاسی کرد :

  
  )Leonardo_da_Vinci(  ) کار لیونارد دوداونچیM0na_liza.تابلوی مونالیزا(  1

 به داوینچی اجنامید. شهرت طول به۱۵۰۷تا آن کارکردوامتام آغازبه۱۵۰۳ازسال مونالیزا تابلوی کشیدن برای اوینچیودد
  است.درتاریخ،مونالیزا،بوده خاطراثرماندگاروی
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  کار لیوناردو داونچی مریم باکره  مهراه (عیسی) طفل .1
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  :کوپر نیک وانقالب فکري.4

در عصر رنسانس  نظر قرارداد. بااینعامل  مرکزرا یاخورشید زمین،خورشیدحموری وجبای رامردودمشرد مرکزی زمین نظریه کوپرنیک
 بی مهتا درکیهان موجودی زیرادیگر انساننبود. (سرآمد خملوقات ) خملوقات دیگراشرف نیز وانسان دیگرمرکزجهان زمین

  .بیکران مشرده منیشد

 راقابل اشهنوزنظریه آورگردانیداماکوپرنیکنام اروپایی دانشمندان روبروشدواورادرمجع زیادی بااستقبال کوپرنیک کوتاه نوشته
 اعتباربیشرتی آن کردتابه شواهدومدارک آوریومجع دقیق حتقیقات بعدراصرف هایوسال دانستمنی علمی درحمافل عرضه

 نشنیده اوچیزی انقالبی نظریه درباره نبودکه رسیددیگردراروپادانشمندی امتام به کوپرنیک حتقیقات که۱۵۳۶خبشد.در
  بودند.  خواستارانتشارآن وکنارقاره درگوشه باشدوبسیاری

 ایمردفاضل«... نوشت:  کوپرنیک به خطاب ایدرنامه فونشونربگ نیکالس داشت؛کاردینال پرنفوذی درکلیسانیزحامیان اوحتی
 دیگرخنبگان قضاوت رادرمعرض کائنات درباب خود کشف که کنممؤکدًاازتواستدعامی ولی رابیجاندانی تقاضایم که امیدوارم

 ارسال برایم است مربوط ن آ به که وهرچه باجداول خودرامهراه ازنظریه شرحی ممکن فرصت وضمنًادراولین قراردهی جهان
 اشانقالبی انتشارنظریه نبودتااورابه کافی بسیارارزمشندبودولی کوپرنیک برای آمیزاگرچهتشویق نامه این» داری...

 شاگردی آشناگردیدواورابه رتیکوس گئورگیواخیم نام به دانی باریاضی که۱۵۳۹متقاعدکند.کوپر نکس ،درسال
  کردند. جدیدرامطالعه نظریه ایندوباهمپذیرفت. 
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 کوپرنیک نام به۱۵۴۲ودر نوشت زمین حرکت رادرباره»ناراتیوپریما«کتاب کوپرنیک تئوری ازاصول بااستفاده رتیکوس ازدوسال پس 
  رامنتشرکرد.  اودرمثلثات ازپژوهش خبشی

 اوبه  ظارتبفرستدتابان نورنربگ کندوآنرابه خودفراهم نظریه درباره کاملی شرح که پذیرفت کوپرنیک باالخره رتیکوس دربرابراصرارشدید
  منتشرشد.۱۵۴۳در کتاب رسد. سراجنام چاپ

  
  هلستانی شناس ستاره کوپرنیک نیکالس

  

  ) 1600-1548( جوردانو برونو .5

دادگاه تفتیش بود به حکم  کلیسای کاتولیک بو د. او خباطر عقایدش که خمالف تعلیماتفیلسوف و کیهان شناس ایتالیای و کشیش 
 .دانندسوزانده شد. به مهین دلیل برخی او را خنستین شهید علم می رومدر شهر تمپاپ کلمنت هش و با موافقتعقاید
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نوشته است که به فارسی نیز  »پاپ و مرد مرتد«بر اساس داستان زندگی جوردانو برونو کتابی به ناممایکل وایت شایان ذکر است که 
 .استشدهبرگردانده 

سالگی  ۱۴خواند، پسر یک مرد نظامی بود. در می» فرزند خورشید و زمین«و » مهشهری و خادم جهانیان«جوردانو برونو که خود را 
را فرا گرفت و به زودی به پوچی آن پی برد و از آن روی تابید و شروع به  اسکوالستیسم  وارد خانقاه شد و به سرعت علوم مربوط به

خمصوص به خود منود و مهین امر موجب گردید خشم کلیسا را برافروزد و او را حتت تعقیب قرار دهند. جوردانو برونو  تبلیغ افکار
شخصی  ۱۵۹۱گسیل داشت. در سال  فرانسه به انگلستاناو را به عنوان سفیر کبیر هانری سوم   فرار کرد و در آجناپاریس   به

ت و از او دعوت کرد به ایتالیا سفر کند و معلم او شود. جوردانو برونو در اثر اشتیاقی که به وی نامه نوش» جووانی موچینگو«به نام 
رفت و در آجنا گرفتار سازمان تفتیش عقائد مذهبی شد و به جرم احلاد اعدام ونیز  برای دیدار وطن داشت بار سفر بست و به

 .گردید

گفت دانست بلکه میدانست. او خدا را خارج از جهان منیهی میه وحدت وجودی داشت و زمان را الیتنایجوردانو برونو نظر
خدا جوهر  .آهنگی جاودانی منبعث از اوستشود. همخدا جزو جهان است. او واحد است و متام تضادها در او حمو و نابود می

است. وی روح را عنصر فنا طبیعت است. هبرتین طریق پرستش او شناخت قوانین طبیعت و استفاده از این قوانین به حنو احسن 
گیرد و از او تاثیر می باروخ اسپینوزاها فیلسوف مشهور هلندی دانست. بعدهدانست، منتهی روح و ماده را یکی میناپذیری می

تاثیر  هگل و مارکساز مجله فیلسوفانی چون  بر ایدهئولیزم آملانینیز بر باروخ اسپینوزا  .دهدرا بنیان می مهه خدایی  ۀفلسف
بارها خودش را اسپینوزایی خوانده بود و به خدای اسپینوزا که خود را در  اینشتاینگذارد و نیز بر دانشندان قرن بیستم چون می

  ]90.[دهدمی نشان را برونو و جوردان تاثیرات روند مطالب اینۀ کند، ایمان دارد. مهآشکار می طبیعتقوانین و ساختار 

  

                                                             
  بدون چارج یا (فی) استنساخ گردید. 2015اگست  21این نوشتھ  کھ در دانشنامھ آزاد گذاستھ شده است  تحت مجوزبنیاد میکی مدیا بتاریخ   90 
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 )1601-1549( تیکو براهه.6

. منود قطعی شناسی ستاره برای را او تصمیم که شد کسوف از ای منظره شاهد سالگی چهارده در او. بود دامنارکی منجم براهه تیکو
 برای هون جزیره در ایرصدخانه دامنارک امپراتور. شد او شهرت و والدینش توسط طرد موجب و شد منتشر ۱۵۷۳ سال در کتابش اولین

  )(ویکی پیدیا.کرد تأسیس وی

  

 )1630-1571( یوهانس کپلر .7

 برای کپلر. بود توأم بدخبتی و تنگدستی و فقر با کپلر کودکی دوران. شد متولد آملان دراشتات وایل در 1571 مه ماه 16 در کپلر یوهان
. شد توبینگن دانشگاه روانه استادانش بوسیله داد نشان خود از که استعدادی و هنر اثر در و رفت پروتستان طالب مدرسه به حتصیل

 خود ناچیز درآمد به افزودن برای وی. شد انتخاب گراتز در پروتستان روزی شبانه مدرسه ریاضیات معلم مست به 1594 سال در کپلر
 و چاپ کرد، می بینی پیش نیز را ترکها قیام و جنگ وقوع خطرات ها، شاهزاده سرنوشت هوا، وضع چیزها سایر میان در که جنومی تقویمهای

 بندی فرمول آن سیارات حرکت برای قوانینی و گشود را مشسی منظومه معماری رمز فراست با که است انسانی خنستین منوداو می منتشر
 بنابراین کنند می طی دوایری خورشید ردو به سیارات کوپرنیک هیئت موجب به چون گفت خود با جنوم علم در مطالعات اثر در کپلر. کرد

 سیارات حرکت که داد نشان تیکوبراهه( گیرد قرار فضایی دایره یک روی باید است شده رصد تیکو بوسیله که مریخ اوضاع متام جمموعه
بود سرگرم گیری اندازه و مستقیم رصدهای به بیشرت تیکوبراهه که آجنا از. دهد منی وفق مرکز هم های دایره تصویر و منایش با کامال 
 واگذار بود وی دستیار تیکوبراهه زندگی آخر سال در که کپلر یوهان به کار این و نداد اجنام خود نتایج حتلیل و جتزیه برای کوششی هیچ
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 سیارات حرکت مسأله کننده حل ریاضی قوانین کشف به کمر کپرنیک نظریه درستی به ایمان با و معلومات گنجینه این به مسلح کپلر). شد
 عمر از سال ده مدت شد ناچار کپلر و کرد منی صدق کامل بطور کوپرنیک مرکزی خورشید بزرگ نظریه در شده یاد رصدی اطالعات. بست

 بدون و تنهایی به را کارها این مهه او. کند آهنا بر حاکم ریاضی قوانین و سیارات حرکت در عملی بررسی سخت کار وقف صبورانه را خود
 حقیقت متوجه اهلام نیروی به ناگهان 1609 سال در کپلر. نشد درک تن، چند سوی از جز به او کار ارزش و کرد کسی از گرفنت یاری
 از پیش که شد ظاهر خورشید دور به زمین مسیر حقیقی شکل بودن بیضی کشف با کپلر نبوغ. »است بیرونی مسیر روی مریخ ستاره« شد

 فتگ و منود آن حرکت بینی پیش به شروع کرد کشف را سیاره شکل بیضی مسیر کپلر وقتی. بود شده پذیرفته و دانسته کامل دایره یک آن
 حماسبه راه از را نتیجه آن او. کرد مشاهده موعد حمل در موعد رأس در را ستاره جا مهه و گیرد قرار موضع فالن در باید وقت فالن که

. کردند می صدق بیضی مسیر یک در تنها رصدی های داده زیرا گرفت یکدیگر با خورشید و مریخ و زمین مکانی های موقعیت رابطه
 گرفنت نظر در با زمینه آن در او دستاورد. شد دیگر شده شناخته سیارات مدار و حرکت به مربوط حماسباتکار اجنام  به دست  کپلر

 بودن بیضی با رصدی معلومات ارقام دقیق انطباق کشف بر عالوه وی. بود چشمگیر و بزرگ بسیار زمان آن در ریاضیات کم پیشرفت
 کتاب در 1609 سال در. دارد عکس نسبت خورشید از آن فاصله با خورشید دور به سیاره هر حرکت سرعت که کرد کشف مدارها

 به اند بوده عزیز بطلمیوس نظر در اینقدر که ای دایره حرکت دیگر بار این. منود ذکر ساخته ابدی را او نام اولی که قانونی دو) جدید جنوم(
  .برد مهراه را قدیم جنوم و رفت بین از کلی

 سه قوانین ها یافته آن پایه بر کپلر. شد خود سوم قانون کشف به موفق 1618 سال در سیارات حرکت در مطالعه سال چندین از پس کپلر
  :کرد بیان سیارات حرکت درباره را زیر گانه

  .دارد قرار آن کانون دو از یکی در خورشید که است بیضی یک خورشید گرد به سیارات حرکت مدار -1

  .کند می جاروب مساوی مساحات مساوی زماهنای در خورشید به سیاره هر کننده وصل خط -2
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  .دارد مستقیم تناسب سیاره گردش کامل دور یک زمان مربع با خورشید تا سیاره هر متوسط فاصله مکعب -3

 و زیادتر خورشید تا فاصله است حرکت در مسیر بیضی دور نقاط در سیاره که زمانی: کرد بیان نیز زیر صورت به توان می را دوم قانون
 می زیادتر سیاره سرعت و کمرت خورشید تا فاصله رسد می مسیر بیضی نزدیک نقاط به سیاره که تدریج به. است کمرت حرکت سرعت

 فواصل در فضا در اش درنوردیده مساحت باشد، دور آن از چه و نزدیک خورشید به چه سیاره که شود می سبب سرعت در تغییر این. شود
 سه توان به خورشید تا سیاره هر متوسط فاصله هرگاه: کرد بیان گونه این به توان می هم را کپلر سوم قانون. ماند می ثابت ثابت، زمانی

 یکی سیارات متام برای و ثابت مهواره نسبت این شود تشکیل حاصل اعداد نسبت و رسانیده دو توان به سیاره دور یک شدن کامل زمان و
. یافت حتقق صورت گالیله بوسیله بعدها که زد حدس مکانیک در را) جرب اصل( ماند اصل بار خنستین کپلر این، از گذشته. است

 منی مطالعه را او آثار کس هیچ و رفت ها خاطره از مرگ از پس زودی به کپلر. گفت بدرود را زندگی 1631 سال نوامرب 15 در کپلر
 کتاب من: «بود نوشته چنین خصوص این در قبال خود او. شدند هشناخت الپالس و نیوتن که گردید آغاز زمانی او افتخار دوران ولی کرد

 خوانندگان انتظار ساهلا تواند می کتاب این. ندارد تفاوتی باشند آیندگان یا فعلی مردان آن خوانندگان خواه نویسم، می را خود
  ]91[.»شد پیدا او آثار برای متاشاگری تا کشید انتظار سال هزار شش نیز خداوند نه مگر بکشد، را خود واقعی

  

  گالیله.8

  گالیله فکري انقالب

 ازاهلیات رامستقل کردوفیزیک کلیسارامتزلزل تعالیم بنیادهای کردکه اعالم را طبیعت ازحقایقی  تازه گالیله مفهومی
 خردانسان پس ازآن فیزیک علم گاه دانست. تکیه مستقل ازاهلیات کردوآنرا از دین جمزی را فیزیک علم ساخت.گالیله

                                                             
  تعلیق گردیده است. 25/06/1392.سایت بیوگرافی دانشمندان.این مقالھ  بتاریخ1394اسد  30اکا ایران ،  91 
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 روندکارساعتهاازاینوها یاماو ستارگان حرکات گیری اندازه بود که این قانون برای کرده راکشف آونگ قانون .گالیله]92[بود.
  کنند. می استفاده قانون

 شوندمی حرکت باعث راکه ونیروهایی حرکت قوانین که واکنشی جدیدبود دینامیک فیزیک آغاز آونگ اودرباره هایآزمایش
گیرد. گالیله در اثر جتربیاتش در یافت که دو جسم به اوزان خمتلف در یک زمان و برابر هم  سرعت سقوط دارد که  با این دربرمی

 اجسام سقوط کرد (سرعت راکشف مهم فیزیکی قانون یک ترتیب این به اخت.گالیلهجتربه  نظریه دوهزار ساله ارسطورا را باطل س
 نگاشته اصل مهین درستی رابرپایه»عام نسبیت«خود معروف اینشتین،تئوری آلربت که بعدًاندارد). آهنابستگی وزن به

 ولی ومتجیدبسیارگشت حتسین موجب انتشاردادکه آمسان»قاصد کتاب«نام  به ای رادرجزوه نتایج این متام۱۶۱۰است.درسال
 پرسیدند اومی واز دکردن براواعرتاض ازمردم مجعی بلکه نداشت ومتجیدمهراه حتسین فقط قاصدآمسان انتشارکتاب

 سوراخهفت  آدمی داردودرکله شاخههفت معبد ومشعدان استهفت  تعدادفلزات داندوحاآلنکهیمن هفتاچراتعدادسیاراتر
گالیله را شود. اشتباه کنیدتاازمشارفع نگاه دردوربین خود باچشم گفت فقط سؤاالت متام درجواب گالیله موجوداست

ت تا توبه نامه زیر را در حالی به اجراء  در آورد که با زبان  توبه نامه را می خواند و لی با انگشتانش بر روی خاصحاب کلیسا جمبور سا
  »با اینهم زمین می چرخد«زمین  می نوشت : 

  نامه  گالیه متن توبه

 توبه میکنم خودملس وبادستهای دارم چشم راپیش مقدس کتاب که ودرحالی ام زانودرآمده مشابه درمقابل زندگی سال درهفتادمین
  وآنرامنفورومطرودمینمایم. راانکارمیکنم زمین حرکت ازحقیقت خالی وادعای میکنم

 ازآنکه دادوپیش خودادامه جتربی هایآزمایش به طورپنهانی برجامانداوبه پای براعتقادخویش مرگ تادم گالیله
 حتریردرآوردآثاراوخنست رشته ارزمشنددیگررانیزبه گویددوکتاب راوداع دارفانی فلورانس درحومهادرآسرت1642درسال

                                                             
  268تا  259ھـ .ش.،صص،  1324مشھد: –فروغی محمد علی ، سیر حکمت در اروپا،چاپ  کتابفروشی زوار شاه آباد، تھرران   92
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 به گالیله به امروزهم انتشاریافت شدواجازه خارج ممنوعه) کتاهبای سیاه،(لیست ازلیست کاتولیک کلیسای ازسوی1835درسال
 یک دادکه نشان جهان اوبه میگذاریم احرتام است اومدیون بسیاربه بشریت که کوش پژوهشگرسخت یک عنوان

 نشاندادکه گذارداومهچنین رابنیان جدیدی های هستندنقدکندونظریه اشتباه راکه هایی نظریه باشدکه راداشته دانشمندبایدآزادی
  ]93[کند. شده حتریف دینی دانشمندنبایدخودراگرفتاردستورهاویاروایات یک

  

 

  
  ایتالیایی وفیزیکدان شناسستاره گالیله

  

  )۱۷۲۷-۱۶۴۳(  اسحاق (ایزاك) نیوتن.9

                                                             
  1394دانشنامھ رشد  ایران (شبکھ ملی مدارس)،ھفتم است  93
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 متوسط و مستقل کشاورز آن افراد که است ایخانواده از شد متولد گالیله مرگ سال یعنی 1642 دسامرب 25 روز در که نیوتن یزاک
و سه ساله بود که مادرش با بارناباس املیت کشیش مرفه با سنی دو برابر سن  .زیستندمی وولستورپ قریه در دریا جماور و بودند احلال

خود ازدواج کرد. جدایی از مادر ظاهرا سخت بر شخصیت او اثر گذاشت و تقریبا مسلم است که رفتار بعدی وی نسبت به زنان 
آمد که مترکز او منحصرا روی کارش بود ر) نامزد کرد به نظر میرا نیز شکل داد. نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد اما یکبار (شاید هم دو با

برای وی ساهلای دردناکی بود، داستاهنایی بر سر زبان است که نیوتن جوان  .نه سالی که نیوتن در وولستورپ جدا از مادر گذرانید
کرد، از دور ببیند. آموزش ابتدایی رمسی نیوتن میاز قبه کلیسا باال می رفت تا نورث ویتام ده جماور را که مادرش اینک در آن زندگی 

های اسکلینگنت و راچفورد صورت گرفته بود که هر دو برای رفت و آمد روزانه به خانه او نزدیک در دو مدرسه کوچک دهکده
  .بودند

 کشف استعداد 

وجه شد که در نیوتن استعدادی مافوق کودکان رسد که اول بار دایی او که کشیشی به نام ویلیام آیسکاف بوده است متچنین به نظر می
که خودش نیز از شاگردان قدیمی )بدین ترتیب ویلیام آیسکاف مادر را جماب کرد که کودک را به دانشگاه کمربیج  .عادی وجود دارد

مک کند، در این ا مادر نیوتن قصد داشت وی را در خانه نگهدارد تا در کارهای مزرعه به او کراین دانشگاه بود) بفرستد. زی
ساله بود. کمربیج در آن زمان دیگر آکسفورد را از مقام اولی که داشت خلع کرده ، به قلب پیوریتانیسم انگلیس  15هنگام نیوتن 

  .و کانون زندگی روشنفکری آن کشور بدل شده بود

 از یکی در نیوتن. کردمی افالطون و ارسطو آثار مطالعه غرق را خود ، کارشناسی دوره دیگر دانشجوی هزاران مانند آجنا در نیوتن
 من دوست هم ارسطو و من دوست افالطون. کرد وارد خود یادداشت کتابچه در را زیر شعار 1664يا  1663 سال روزهای

 پیش جربی روشهای مبحث تا سریعا کرده وعشر حتلیلی هندسه در دکارت کارهای از او است حقیقت من دوست هبرتین اما است،
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 کل در دوره چشمگیرترین توانستمی که او آموزشی دوره گرفت، را خود کارشناسی درجه نیوتن که 1665 آوریل در بود، آمده
  .رسید امتام به رمسی شناسایی هیچگونه بدون باشد دانشگاه تاریخ

 کرد مراجعت خود زادگاه به نیوتن. کرد مرخص را خود دانشجویان دانشگاه و یافت شیوع طاعون مرض 1665 سال حدود در
 بود گذاشته جا دانشگاه در را خود هایجزوه و کتاهبا متام زیرا گشت، آشکار بزرگ نابغه استعداد و هوش که بود موقع مهین
 بیش ولی نداشت سال 22 از بیش نیوتن هنگام این در. مناید استفاده خود خاص منابع از تنهایی به که گذاشت آزاد را خود فکر

 بی عناصر حساب بود ولستورپ در که سالی دو ضمن نیوتن بود، شده دقیق جهان ساختمان معرفت درباره دکارت و ارمشیدس از
  .گذاشت بنیان را نور تئوری و کرد کشف را عمومی جاذبه قانون کوچک هنایت

  

  داستان سیب نیوتن

 پرسشها این حلظه آن از او آیدمی درست نظر به است انداخته عمومی جاذبه کشف فکر به را نیوتن درخت از سیبی سقوط که داستان این
 قانون کشف به را او بعدها هااندیشه این افتد؟منی زمین بر ماه چرا و کند؟می سقوط باال نه و پایین به سیب چرا: کرد مطرح خود برای را

 را فیزیک قانوهنای از یکی واقع در بیابد، توانست را پرسش این پاسخ بعد سال چندین نیوتن که هنگامی شدند، رهنمون گرانش نیروی
  .حکمفرماست عامل متام بر که بود کرده کشف

  کشفیات نیوتن

 که آنچه از بیش کشفهایی و آگاهیها به ماه 18 طی ، مادرش مزروعی ملک به بازگشت و طاعون شیوع از پس او گرانش نیروی قانون
 او. کرد آغاز را گرانش نیروی قانون ساز و ساخت مدت این در او. یافت دست یابند،می دست خود عمر طول در دیگر دانشمندان

 هاییمعادله و داد تشخیص درستی به را خبصوصی حرکات و قوانین کرد، کشف را مد و جزر دلیل کرد، پژوهش آن رنگهای و نور باره در
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 گرانشی نیروی چنین زمین تنها نه که بود معتقد نیوتن گرانش نیروی مورد در. شد مکانیک دانش بنیان و اساس بعدها که نوشت آن برای
  .دارند خصوصیتی چنین اجرام و اجسام متام بلکه دارد،

  نیوتن تصویر

  
  

  

  

  

 به سفید نور که کرد کشف کار این با او. بتابد آن میان از خورشید نور پرتو تا داد اجازه و گرفت دست در را منشوری او که روزی
 رنگهای آهنا شود،می جتزیه گوناگون رنگهای با اصلی نور پرتو 7 به و شودمی منحرف ایشیشه منشور به ورود هنگام
  .بنفش و نیلی ، آبی ، سبز ، زرد ، نارجنی ، سرخ: از عبارتند و شوندمی نامیده بیناب یا طیف که هستند کمان رنگین
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 را خود حتصیالت تا برگشت لندن به او و شد کن ریشه طاعون باالخره رسانید اجنام به ماهه 18 زمانی دوره یک در را کشفیات این متام او
 را ایآینه جنومی دوربین خنستین مهچنین او. کرد نور طبیعت و ماهیت در پژوهش و کاوش صرف را آن از پس سال 3 و برساند پایان به

  .است شده بنا نیوتن قواعد و اصول اساس بر دارد قطر مرت 5 آن آینه که ، نیز کالیفرنیا در پالومار مونت رصدخانه ایآینه تلسکوپ ساخت

  دوران میان سالی و بیماري نیوتن

 در دومی و 1678 سال در ظاهرا اولی کرد، پیدا نیوتن که عصبی ناراحتی دو از. شد عصبی ناراحتی به مبتال فراوان مطالعات اثر در نیوتن
 عامل صورت هر به کشید، دست ذهنی تالشهای به مربوط مکاتبه گونه هر از سال 6 مدت وی دره این در. بود او مادر فوت از بعد سال

 ار نیوتن بسیار تدبیر با توانست هالی دوران این در دارد، ارمجندی مقام بشر فکری تاریخ نظر از 1686و  1684 مابین دوران. بود کیهانی
  .داد رضایت کار این به نیز نیوتن و کند تدوین انتشار منظور به حرکات علم و جنوم در را خویش اکتشافات که دارد وا

  

 هالی خرج با بود شده نوشته التین زبان به که کتابش در را حرکت باره در قانون سه و زمین جاذبه قانون سالگی 45در  1687 سال در
 و احلرکات علم قوانین بردن بکار با اینکه آن و است نشده کامل نیز امروزه حتی که پرداخت دیگری عظیم مطالعات به نیوتن. کرد منتشر

 این کمک به و کرد حماسبه باشدمی حمورش دور به زمین روزانه دوران نتیجه آنکه قطب دو در را زمین رفتگی فرو عمومی جاذبه قانون
 جغرافیایی عرض تغییر برحسب را اجسام وزن تغییرات نیوتن. دهد قرار مطالعه مورد را سیاره تدریجی تکامل سیر برآمد صدد در حماسبه

 هیچگونه تواندمنی باشد، شده حمدود متجانس و متحداملرکز مروی سطوح به که خالی تو جسم هر که کرد ثابت نیز و آورد بدست مکان
  .کند اعمال باشند داشته قرار آن داخل در مشخصی غیر نقطه در که کوچک ابعاد با اجسام بر نیرویی
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 گونه هر از که بطوری شد، بسرتی و مریض سختی به شدمی نزدیک رسید سالگی 50 به که هنگامی 1692 سال پاییز در نیوتن
 ااروپ قاره در نیوتن شدید کسالت خرب. شد تبدیل کامل خوابیبی به تدریج به که گردید مفرط خوابیبی دچار و شد بیزار غذایی و قوت

 خدمات از دانی قدر منظور به بریتانیا حکومت. گردیدند شادمان دوستانش دادند را او هببودی خرب آنکه از بعد لیکن. یافت انتشار
 منصوب سلطنتی کل دار خزانه عنوان به میالدی 1700 سال در او و کرد اعطاء وی به دولتی باالی بسیار منصب یک بزرگ دانشمند این

  .کرد حفظ را آن عمرش آخر تا که منصبی شد،

 عنوان وی به) انگلستان ملکه( آن ملکه حضرت اعلی 1705 سال در شد، انتخاب نیز فرانسه علمی آکادمی عضویت به سال مهان در
 در او فضل تقدم علت به تا است بوده مسکوکات ضرب در او خدمات مناسبت به بیشرت افتخار این اعطای قوی احتمال به و کرد اعطاء سر

  .کمال و عقل معبد

  

  نیوتن از نگاه خودش

 مردم چشم به دامنمنی من: داد بدست را خالصه این آن از اشگذشته طوالنی علمی زندگی به نگاهی با وفاتش از پیش چندی وی
 یا صافرت ریگی یافنت به زمان هر را خود توجه و کندمی بازی دریا کنار در که مامنمی کودکی به خود چشم در اما آیم،می چگونه دنیا

 روزهای آخرین است، گسرتده او جلوی در مانده نامکشوف مهچنان حقیقت بزرگ اقیانوس که حالی در. کندمی منعطف زیباتر صدفی
 مناند هبرهبی فراوان رنج از بشر افراد سایر مانند نیز نیوتن چه اگر. است بوده عمیق و قوی انسانی جنبه از و برانگیز تأثر وی زندگی

 گلی تاج بر دیگری هایشکوفه داد نشان خویش زندگانی اخیر سال سه دو دائمی شکنجه و درد مقابل در که بسیاری بردباری لیکن
  .افزایدمی دارد قرار او فرق بر که
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 در لندن در سالگی 84در  1727 مارس 20 در آرامش هنایت در بود آسوده جانگداز درد از زندگی روزهای آخرین در
 نیوتن را نیرو واحد بزرگ دانشمند این از قدردانی برای. شد سپرده خاک به آبی وستمینسرت در بسیار شرف و عزت با و گذشت

 مانند بزرگی و عظمت حلاظ از اثری هیچ و نداشته وجود نیوتن مافوق از نامی بشریت تاریخ در گفت توانمی تردید بدون. اندنامیده
  ] 94.[بود خنواهد او) اصول(کتاب

  

    نیوتننظریات الپالس و الگرانژ در مورد 

 نابغه دانش عمق ابد تا که است معظمی بنای اصول کتاب: گویدمی چنین اشدرباره او اکتشافات دهنده ادامه بزرگرتین الپالس
 نیوتن: گویدمی چنین او درباره الگرانژ. داشت خوهد ملل جهانیان به است بوده طبیعت قوانین مهمرتین کاشف که را بزرگی

 مشهورترین از ولرت. ندارد وجود آمسان یک از بیش عامل در که افسوس. کند توصیف را جهان دستگاه توانست که بود خوشبخت
  ورزی؟منی حسادت نیوتن به نسبت تو بگو راست ابدی جوهر ای و آمساهنا رازدار ای: است نوشته چنین او ستایندگان

  

  

 )1650-1596( دکارت فکري انقالب.10

  باشد. آشكارشده برخودتان آن وصحت درستی نكنید،مگرآنكه چیزراقبول اید،هیچ وخوانده ودیده شنیده آنچهاز

  رنه دکارت زندگی و تألیفات.1

                                                             
  .3108، ردیف (ن ی )، ص1380دایرة المعارف فارسی ، بھ سرپرستی  عالم حسین  مصاحب،تھران: انتشارات اکیر کبیر ،  94 
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زاده است  پدرش  از قضاة و جنبای متوسط بودطبع کنجکاوی و حمققی 1596رنه دکارت  در الهه از شهر  های کوچک فرانسه در سال  
کرد ند فیلسوف میخواند. دوره  حتصیل آنزمان را در مدرسه الفلش که ژوزئت  ها اداره  میاو از زمان  کودکی منایان شد.پدرش او را 

توجه بنقص  تربیت  علمی  خویش پرداخت و چون به سن بیست رسید  م هم به  علم طب و حقوق در طی هشت سال طی کرد چندی
  بر جهان گردی گذاشت. اگردید بن

دسائس میدید هر گز به طبع او سازگار نبودو از این رو به نا چار اهنگ  کشور  های دیگر او که حاالت فرانسه را پر از فتنه و 
کردو داخل در لشکریان  کشور هالند شد. و دکارت  در داخل شدن به  آن لشکر نه  منظور جنگ  کردن و نه هم منظور معاش گرفنت 

   .الند به املان رفتچنانکه چندی بعد از ه سیر وسیاحت  می جست لۀوسی را داشت، بلکه

در حالیکه در کنار آتش تفکر میکرد  روش تازۀ علمی بر او مکشوف شدو مهان 1616روزی در نورانربگ  از شهر  های املان در سال 
شب سه مراتبه خواهبایی دیدو تعبیر آهنا را چنین کرد.که خداوند او را بدنبال  کردن آن رشته از تفکرات  گمارده است اما باز هم 

فاق وانفس  اشتغال گردش منود و مدت نه سال به سیر آ و ایتالیا وشاید دمنارک و هلستان سیاحت را رها نکرد و از آملان به جمارستان
 ی پرداخت.پسو با دانشمندان مالقات و گفتگو  ها داشت. سر اجنام  از جاه و جالل و شهرت صرف نظر و به گوشه  نشین

در نقاط خمتلف  بیست سالگانه بود و میتوانست در آجنا جمرداز روابط  و عالئق باشدبر  گزید و مدت هالند را که برای او  کشور بی
کرد.امور مالی خود را در فرانسه بیکی از دوستان واگذاشت وامور  علمی خود را نیز بیکی از دوستان فرانسوی  آن دیار زیست
و نوشت وخوانددکارت با  دبو "الفلش" خود دکارت از تربیت یافتگانعصر و مانند  نام داشت و از فضالی  :مرسن"خود سپردکه 

شمه اگاهی بر احوال دانشمندو حتقیقات علمی و عقاید فلسفی  او میباشد.او مهه  گونه  علوم  را  از سیر مهمرتین سرچ مرسن
عالقه ای نداشت .او در هالند پس  از  در افاق  وانفس و از طریق مکاشفه  های روانی اش دریافت میکر د وبه  کتاب و کتاب خوانی

لقت و یکی از اصول عقایدی و ان بیانی بود از کلّیۀ خ» عامل «چهار سال حتقیق و اشتغال به امور علمی  تصنیفی حاضر کرد موسوم به  
ه بلند شدو خرب ن هنگام غوغای حماکمه گالیدر آ ن اظهار منوده  حرکت زمین بودو میخواست آن تصنیف را بچاپ برساندکه در آ
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(سال رسید که آن دانشمندبه سبب اظهار عقیده به حرکت زمین مبغوض اولیای دین شده و در حمکمۀ شرع  حمکوم  گردیده است .
یدو )دکارت چون ستیزه با اهل دیانت  وغوغای مذهبی را خوش نداشت با تأسف بسیار از نشر کتاب خود منصرف گرد1633

ار در روش درست راه بردن عقل و طلب حقیقت در علوم گفت«اب دیگری بچاپ رسانید موسوم به کت ن واقعهچهار سال پس از آ
صی دکارت حتقیقات و تفکرات شخ که مندر جات این کتاب  مهه نتیجۀ »مذیل به سه رساله در مناظر و مرایاو کائنات و جو وهندسه 

وشته شده  زیرا که  پیش از آن در سراسر اروپا فضال نوشته های خود انسه نفلسفی است که به زبان فرلمی و بودو این  خنستین کتاب ع
مقدمه این کتاب  چون مشتمل بر سرگذشت را به التین مینوشتند از مهین رو  تصنیف مزبور در نزد عامه  بسیار دلچسپ واقع شد.

و اعتبار خود باقی مانده و پس از سه ت میباشد از حلاظ تاریخی  بامهی و بیان روش  علمی او روحانی دکارت واصول عقاید فلسفی
ویا » گفتار در روش«شمار میرود و نام آن کتاب را به اختصار معترب ترین کتاهبای علمی فرانسه بصد و اندی سال  هنوز هم  یکی از 

  میگویند. »گفتار«تنها  

و » تفکرات در فلسفه اولی«موسوم به هفت سا بعد دکارت دو تصنیف دیگر بچاپ رسانید  یکی تنها در مباحث مابعد الطبیعه 
 میباشد» گفتار«و تفسیر خبش چهارم و پنجم  که در واقع شرح»اصول فلسفه«دیگری در کلیۀ حکمت اللهی و طبیعی موسوم به 

» تفکرات«او اشکال کرده بودند  جواب آنرا هم نوشته دنباله کتاب   آرایبر دکارت منوده  و بر بعضی  و اعرتاضاتی که  علمای عصر وی
(     م های هوالند  "وئسیوس" این بود  که معلم اهلیات دارالعلرا که دکارت از آن  اعرتاض میکرد واقع گردید و آن  آنچهقرار داد. ولی 
Voatius( )کشیش و واعظ که معلم اهلیات در آن  درالعلم نیز بود ،به  "اورژیوسReius( که از معتقدان دکارت بود ودر هنگام

معارضۀ درسش که از حتقیقات طبی دکارت استفاده میکرد بنام محایت از دین و حکمت ارسطو مبخالفت  اورژیوس یعنی در واقع به 
مانده و  اورژیوس از مدرسی باز دکارت  بر خاست و هنگامه بپا کرده و با دریدن  یخن و خاک برسر منودن  علم تکفیربر افراشت. 

دکارت بر سر زباهنا افتادو متهم شد به این که  کار کن فرقۀ ژزوئیت است  تا مذهب پروتستان را خراب کند وبعضی دیگر  گفتند 
دالیل ضعیف می آورد تا بنیاد خدا پرستی را  در نزد عوام متزلزل سازد.  هیئت  مدرسان دانشگاه هم حکم  برای اثبات وجود صانع



199 
 

دکارت را صادر کرد.در این هنگام دید اگر خاموش مباند امر مشتبه  میشود و سخن  مشتبهان به کرسی می  بطالن  تعلیمات
علم  کشیش مذکور دست بر نداشته به دیوان عدالت  داد خواهی منودو حکم را رد کرد و سّخریه قرار داد . م نشیند. دعوی ایشان

کنند وکتاهبایش را طعمه آتش  سازند مطلب  را با سفیر فرانسه در میان گذاشت غیابی صادر شد. کم مانده بود که دکارت را تبعید 
و او به رئیس مجهوری متوصل  و حکم حمکمه توقیف شد. پس از دوسال دیگری از متعصبان دامن بکمر زدکه دکارت را مبذهب 

ادشاهم منیخواهم سر پیچی کنم. این پروتستان در آورد دانشمند از مباحثه و مناقشه  دوری جسته در جواب گفت:از مذهب پ
امتناع دکارت از پیروی مدعّیان باز  نزدیک بود غوغا بلند کند  دوباره دست بدامن رئیس مجهور ی شدندو از ماجرا جویی جلو گیری 

ا در  راه احیای کردندومصنفات دکارت که به زبان ساده نوشته شده بود باوجود  پیچیده بودن  مطالب در دل مردم  می نشست و آهنا ر
علم و ایجاد کتاخبانه ها  واالت و ادوات علمی   تشویق مینمود.دکارت حاضر بود در هر وقت و زمانی با مردم مبباحثه بپردازد.او با 

 )Elisabeth( کمال سادگی و مهربانی  واهتمام سؤاالت  را می نوشت و از مجله  کسانیکه در این راه وارد شدند پرنس الیزابت
و نسبت به دکارت ارادت  پیدا کرد حتی  است.شاهزاده  کمال سیرت را با مجال صورت مجع کرده فضل و دانش را دوست میداشت

شاد بودو کتاب  اینکه در کار  های شخصی اش از او پند می گرفت و بدیدار او نیز مایل شد .دکارت از حسن توجه  شاهدخت
ت عقاید لیزابت  منتهی شد به اینکه  دکارهزاده بانو ای گفتگو  های فیلسوف با شساخت.بارام او موشح رابن » اصول فلسفه«

و آن به زبان فرانسه بچاپ رسیدو »در انفعاالت نفسانی ی رساله« ورد موسوم به بصورت کتابی در آ خود را  در احوال نفس برای پرنسس
  تین ترمجه شدکه آخرین تصنیف دکارت حمسوب می شود.السپس به 

قف بیست ساله  در هالند به فرانسه سفر منود و باز هم اوضاع نا  بسامان فرانسه  به دل او برابر نیامد و بنا ه چندین مراتبه بعد از تواو ک
علمی و فلسفی مشغول شد.اما  هحثد رفت و با ملکه به گفتگو  و مبا)به پایتخت سوئ1649( لسا در بر دعوت ملکه سوئد
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هار در )به سن پنجاه و چ1650بیماری در ( ساز گار نیامد و به ذات الریه  گرفتار شد و پس از نه روزسرمای سوئد  به مزاج او 
  ]95[گذشت.  

  سفه جدیدلرنه دکارت مؤسس ف.2

.او مقدار زیادی   استعداد فلسفی عالی و هم جهان بینی اش  عمیقًا از فزیک و جنوم جدید متأثر است آرایاو خنستین کسی بود که هم د 
  ]96[. درسی را حفظ داشتاز فلسفه م

                                                             
.؛ برتراند راسل ، تاریخ فلسفھ  غرب، ترجمھ  نجف دریا 155تا148فروغی محمد  علی ، سیر حکمت در اروپا ، پیشین ، ج: اول،صص  95 

  .7، تھران : خیابان وصال شیرازی ، ص 1359ھای جیبی  بھ ھمکاری ساز مان انتشاراتی فرانکلین ، چاپ بندری ، انتشارات سازمان کتاب
 یا مدرسی فلسفھ اسکوالستیک  96 

جا کھ نبعد از رواج یافتن مسیحیت در اروپا و توام شدن قدرت کلیسا با قدرت امپراطوری روم مراکز علمی زیر نفوذ دستگاه حاکمھ قرار گرفت تا آ
ھ ت بدر قرن شش میالدی چنانکھ قبال اشاره شد دانشگاھھا و مدارس آتن و اسکندریھ تعطیل گردید این دوران کھ در حدود یک ھزار سال ادامھ یاف

    . ھا است قرون وسطی موسوم شده و ویژگی کلی آن تسلط کلیسا بر مراکز علمی و برنامھ مدارس و دانشگاه
 

الطونیان تبیین افالطون و نواف آرایاگوستین است کھ کوشید تا معتقدات مسیحیت را با مبانی فلسفی بخصوص  از شخصیتھای برجستھ این عصر سن
گردید یکند بعد از وی بخشی از مباحث فلسفی در برنامھ مدارس گنجانیده شد ولی نسبت بھ افکار ارسطو بی مھری میشد و مخالف عقاید مذھبی تلقی م

 غربی افکار فالسفھ اسالمی مانند ابن سینا و و اجازه تدریس آنھا داده نمیشد تا اینکھ با تسلط مسلمانان بر اندلس و نفوذ فرھنگ اسالمی در اروپای
   .ارسطو نیز آشنا شدند  آرایابن رشد کمابیش مورد بحث قرار گرفت و دانشمندان مسیحی از راه کتابھای این فیلسوفان با 

 
رفت و آنھا را فلسفی ارسطو را پذی آرایرفتھ رفتھ کلیسائیان در برابر این موج فلسفی تاب مقاومت نیاوردند و سرانجام سنتوماسآکوینی بسیاری از 

  . در کتابھای خودش منعکس ساخت و کم کم مخالفت با فلسفھ ارسطو کاھش یافت بلکھ در بعضی از مراکز علمی بھ صورت گرایش غالب در آمد
لوم جھان اسالم کھ پیوستھ ع بھر حال در قرون وسطی نھ تنھا فلسفھ در مغرب زمین پیشرفتی نداشت بلکھ سیر نزولی خود را طی کرد و بر خالف

سکوالستیک او معارف شکوفاتر و بارورتر میشد در اروپا تنھا مباحثی کھ میتوانست توجیھ کننده عقاید غیر خالی از تحریف مسیحیت باشد بھ نام فلسفھ 
  . دنابودی نمیتوانست داشتھ باشمدرسی در مدارس وابستھ بھ کلیسا تدریس میشد و ناگفتھ پیدا است کھ چنین فلسفھای سرنوشتی جز مرگ و 

ای از طبیعیات و فلکیات مورد قبول کلیسا قواعد زبان و معانی و بیان  در فلسفھ اسکوالستیک عالوه بر منطق و الھیات و اخالق و سیاست و پاره
  الع رسانی حوزه).(پایگاه اطنیز گنجانیده شده بود و بھ این صورت فلسفھ در آن عصر مفھوم و قلمرو وسیعتری یافتھ بود 

  
تیک ساسکوالستیک بھ معنای حکمت مدرسی است. ریشھ کلمھ اسپانیولی است و از کلمھ اسکوال بھ معنای مدرسھ گرفتھ شده است. از پیشتازان اسکوال

  .قدیس بود توماس آکوییناس
 

 مفھوم مکتب اسکوالستیک
ً در مورد چرخش این مکتب در دوره تسلط کلیسا بر جامعھ اروپایی رشد چمشگیری داشت. در واقع نفوذ کلیسا در آموزش را نشان می دھد مثال

کرد سزایی داشت. افکار کلیسا بھ نحو دلخواه از تسلط بر آموزش و پروش گسترش پیدا میخورشید بر دور زمین یا بسط تئوری افالطونی نقش ب
  (دانشنامھ آزاد).داد یعنی پایھ تفکرات جامعھ اروپایی مذھبی بودکھ دخالت گسترده دین در سیاست را نشان می

  
  لسفھ مدسی (اسکوالستیک)ف

والستیک یا (مدرسی) معروف است ، با دورۀ آباء دو فرق اساسی دارد ، یکی آنکھ در این فلسفھ قرون وسطی ، کھ در تاریخ فلسفھ بنام فلسفھ اسک
 مسیحیتو قواعد خاص خود شناختھ شده است ، در صورتیکھ در دورۀ آباء فلسفھ ای بجز کالم   دوره فلسفھ بھ عنوان علم خاص با روش خاص

مای کالم و دین  مسیح  نیز بودند . وبزرگترین فالسفۀ قرون  وسطی  علدمت دین بود ، باز در این دوره ، فلسفھ در خ نمی شناختند .با این ھمھ ،
ا نیز پذیرفتھ ونیان ریم ارسطو  مبتنی بود  گرچھ،  در بعضی مسایل مھم فلسفھ نو ، عقاید نوی افالطدیگر آنکھ فلسفھ قرون وسطی بیشتر بر تعال

و ارستو مسألھ واقعیت خارجی  داشتن کلیات یا فقط ذھنی  بودن آن است . این مسألھ از مسائل ن وطوارد مھم اختالف بین  فلسفھ افالبودند. یکی از م
در سرتاسر قرون وسطی بود. پیروان ذھنی بودن  کلیات نو مینالیس یا اھل تسمیھ خوانده  میشدند، و پیروان واقعیت خارجی  کلیات  مھم مورد بحث
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این کار از زمان ارسطو به  چنانچهبنای فلسفی جدیدی بسازد.  ندمنی پذیرد ، بلکه میکوشد از نوش ریخته بودولی اساسی را که اسالف
شده بود. در آثار دکارت در نزد دکارت نشانۀ اعتماد به نفس تازه ای  است  که از پیشرفت علم حاصل  نگرفته بود، و ایبعد صورت ن

  ن  دیده  نشده است.از افالطو پس تازه گی در هیچ یک از فالسفه  پیش از او، که اینبچشم  می خورد  نوعی تازگی

   

                                                             
.قدیس آنسلم، اسقف اعظم کانتربیری ، یکی از بزرگترین طرفداران  واقعیت خارجی کلیات بود، و ھمواست کھ میشدندئالست یا اھل واقع  نامیده  ر

  برھان معروف علم الوجودی را برای اثبات خدا  عرضھ  کرد ، و ھموست کھ شعار نخست ایمان انکھ علم را رایج ساخت.
ً ابو علی سیفلسفھ ارسطو البر توس کبیر ، بکمک شارحین اسالمی و یھودی نا و موسی ابن میمون، فلسفھ ارسطو را بھ اروپائیان عرضھ ، مخصوصا

ور وحی و ن فیلسوف مسیحی پیرو ارسطو  است ، و کسیست کھ  میان دانش طبیعی و  دانش الھی ، یا نور عقل کرد .توماس اکویناس، بزرگترین
  میکند، وفلسفھ را خادم  کام  میسازد.،فرق میگذارد ، گرچھ در عمل دانش طبیعی را تابع دانش الھی 

ر نو و پیش روان فک فسفھ مدرسی بھ دور انداختھ شد ، و مبانی ل)، در فسفھ جدید ، اصودکارت ، ھابز اسپینوزا،الیب نیتس: آغاز فلسفھ جدید 
ً ارسطواز ن کوشیدندتا اندیشھ ایشان مستقل رچھ پیشرو فلسفھ جدید شمرده میشود، گ باشد.دکارت از روی  استحقاق فوذ فکری یونانی و مخصوصا

خود [اصطالح"شک عام" در مقالۀ دکارت بھ "شک »  شک  طریقی«بر او مقدم است .دکارت با  فرانیس بیکن در حملھ بر فلسفھ مدرسی
تین حقیقت گذارد . نخسطریقی"اصطاح شود]توانست تمام عقاید و  افکار گذشتھ را نفی کند، وبا شروع ازحقایق"مشخص وصریح"فلسفھ نوی بنیان 

وِد اوست نمیتواند "صریح و مشخص وجود خود انسان است ، زیرا انسان میتوانددر وجود ھر چیزی شک  کند، اما تنھا در وجود این شک کننده کھ خ
قت را بر روی این حقیحقایق دیگر م است (دکارت) پس از آن دکارت تما بیان کننده این استدالل»شک میکنم پس  ھستم«معروف  شک کند؛ و جملۀ

ً مخالفی  صریح و مشخص بنا میکند ، در فلسفۀ او جھان مادی  یا "گسترده"با جھان ذھن، کھ دور از گستردگی وابعاد است ، در  جھت کامال
ظر او ، وبھ ن تقد بود،ده بھ نظریۀ ماشینی معقراردارد، و تأثیر  این دو در یکدیگر فقط نتیحۀ اعجاز خداوند است . دکارت درتفسیرحوادث عالم ما

  در علوم طبیعی میتوان نتیجۀ مثبتی بدست آورد. فقط با بکار بردن روش ریاضی
را س ھابز نیز از پیروان نظریۀ ماشینی بود.ولی او ذھن و ماده  ھر دو را ماشینی میدانست، و ماده و حرکت  نھایی می پنداشت  و ھمھ  چیز امتو

  انست   .با ماده و حرکت  قابل تفسیر  مید
  اشیاء است  معتقد است . ھابز با آنکھ مادی است ، بوجود خدا کھ علت نھائی

ن فلسفھ اتسپینوزا ، بزرگترین فیلسوف قرن ھفده ، توانست با پیروی از دکارت ، فلسفھ ی مستقلی بر مبنای تفسیر ریاضی  جھان بیاورد .او برای بی
و جھان و خدا را از میان برداشت، و خدا را ھمھ   در دستگاه فلسفی خود ، فرق میان ماده و ذھنی خود زبان و تعبیرات ھندسی را بکار برد ، و 

ّت و معلول اداره  می شود، و ھیچ . بعقیده اوچیز و ھمھ  چیز را خدا دانست بر طبق قوانین عل ً ونھ اختیار و انتخاب و آزادی وجود  گجھان کامال
  و وحدت  وجود است . لت  تعقلاصا ندارد . فلسفھ اسپینوزا  نقطھ اوج

ف الت  عمیقی کرده است، ولی او ، بر خیکی دیگر از حکمای بزرگ قرن ھفده ، نیز ، ماننددکارت ، در ریاضیات مطالعات  و تحقیقا الیبنیتس
، زیرا آن انکار ماده  خواھد بود یگفت اگر ماده را گسترش و ابعاد بدانیم  معنینست، زیرا م،دکارت و ھابز ، ماده را موجود واقعی و عینی نمیدا

ود مجرد ، فقط موجھر بعد و گسترشی بطور الیتنھاھی  قابل تقسیم بھ اجراء  است. بنا بر این  ھیچ ماده ای بجزِء غیر قابل تقسم منتھی نخواھد شد
) کشانید.موناد  ھا یا جواھر فردی مادی نیستند، و Monadsم  پذیر باشد.این نظریھ او را بھ اعتقاد بھ موناد ھا  (از ماده (روح و جان)میتواند انقسا

کھ شبھ حالت خواب است ، و باال ترین مونادھا  درجھ ای از شعور  است آراییشمار اند.پاتینترین مونادھا داز حیث شعور بھ نفس،دآرای درجات ب
انقسام نھائی بھ موناد  ھا  ختم  می شوند، و ھر موجودی است کھ عقل ، حیات و اراده  محض است ، و آن خداست .ھمۀ موجودات جھان، در 

"درجھ ای" بھ یکدیگر ندارند، یعنی تأثیری بر یکدیگر ندارند، و تأثیر متقابل  .اما خود مونادھا ، بقول الیبنیتستوسعھ و تکامل است  لمونادی در حا
 ان آنھا بر قرار کرده است جھان در بھترین نظام ممکن خویش است .(وند ، میکھ باال ترین موناد  ھا یعنی خداآنھا نتیجۀ تناسب و ھم آھنگی است  

چاپ شرکت کتابھای جیبی ، تحت نظارت  1926-صص1925الم حسین  مصاحب ،  جلد سوم ،استنساخ از دایرة المعارف فارسی ، زیر نظر  غ
  موسسھ انتشاراتی فرانکلین)

  



202 
 

  
  فرانسوی وفیلسوف ریاضیدان دکارت رنھ

را می یابد بدیگران نقل کند، می نویسد. شیوه نگارش  آنچهو حمقق، و به شوق اینکه نه، بلکه مانند کاشف  به حیث معلم  دکارت 
وه این شیوه بسار عالی است.برای فلسفه جدید خوشبختی  مردم  هومشندند  تا طالب، به عالآسان دکارت که طرف خطابش بیشرت 

  ]97[چنان  قریحۀ ادبی شایان حتسینی بوده است . آرایبزرگی است که پیش اهنگ  آن د

دخت  الیزابت اشاراتی هوپا اثر حممد  علی فروعی در فوق از ارتباط  ادبی او با شار حکمت در ارگر  چند از قول  صاحب کتاب سی
سفیر فرانسه در ) Chanut( "بد خبتانه بواسطه" شانو« ند راسل موضوع را روشنی بیشرتی میدهیم:اداشتیم  این بار نیز از قول برتر

ل پر شوری بود ، که می پنداشت چون ملکۀ سوئد شد، که بانوی فاض)Khristina( نا م، دکارت گرفتار مکاتبه با کرستیاسکهل
د، و عشق موضوعی بودکه دکارت ی در باب  عشق برای او فرستا هملکه است  حق دارد  مصدع اوقات مردان بزرگ شود. دکارت رسال

ن را برای در باب شهوات روح که دراصل آگام از آن قدری غافل مانده بود .دکارت مهچنین برای کرستینا رسالۀ فرستاد هنتا آن  
الیزابت دخرت "الکتور پاالتین"نوشته بود.این نوشته ها ملکه را بر آن داشت که حضور دکارت را در دربار خود تقاضا کند.  شاهدخت

)یک  کشتی جنگی برای بردن دکارت فرستاد.کاشف بعمل آمد که ملکه  1649رب (تامملکه در سپسر اجنام  دکارت تن در داد و 

                                                             
  .2، جلد دوم ،ص1351بندری،تھران: موسسھ انتشارات فرانکلین ، چاپ سوم  ترجمھ نجف دریا» تاریخ فلسفھ غرب«برتراند راسل،   97 
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 دکار را ندارد . این سحر خیزی غیر مالوف در هوای سرد و جز در ساعت پنج صبح وقت این میخواهد هر روز نزد دکارت درس خبوان
دکارت از او پرستاری می کرد مار شد و بانو سخت بیوه شاعال نیه چیز بسیار خوبی نبود .براسکاندیناوی برای آن مرد ضعیف الب

  ]98»[) در گذشت.1650از بسرت بیماری برخاست اما دکارت دربسرت افتادو در فربوری ( .شه بانو

وه او آن بدست او پرداخته  نشد .بر عالسهم بزرگ دکارت در پیشرفت  هندسه ، اخرتاع  هندسه حتلیلی است؛هر چند شکل هنایی 
کارت بکار بردن حمور جرب را  نیز در هندسه بکار برد. گر چند دراین خصوص قدما نیز کار  هایی اجنام داده بودند اما کار تازۀ د

آن از دو خط ثابت . خود او امهیت این روش را  نقطه در یک صفحه  مستوی به وسیلۀ فاصله ع یکوض تعیینخمتصات بود ، یعنی  
) در باره عدسیه ها و کتابی 1637،در سال (» مقاالت فلسفی«رساندکه پیشرفت بعدی را آسان ساخت. درنیافت ، ولی آنرا جبایی

در باره  تشکیل جنین و مهچنین نوشته های روی گردش خون  نیز نوشت .او بدن انسان و جانوران را ماشینی در نظر می گرفت 
 نظر میگرفت  شرح شده  است .او جای گاه انسان را در ماشینی که درعارف فارسی ملا در  حاشیه  این مطلب از قول دایرةکه قبال

جایگاه آن در غده  صنوبری  است . در این غده  روح با" نفس حیوانی"متاس پیدا میکند و  وحی می شناخت کهر آرایانسان را د
روح  ان ثابت است و از مهین سببصورت می  گیرد . مقدار حرکت در جه وح و بدنین متاس  است  که فعل و انفعال ربواسطه  مه

رکت دین وسیله بطور غیر مستقیم  جهت حکت  نفس  حیوانی را  تغییر دهد ، و بحرانددر حرکت   مؤثر باشد؛ اما میتواند  جهت  منیتو
ریه  دکارت در مکتب او مرتوک گذاشته شد .خنست شاگر هولندی بدن  را دیگر کند.این قسمت از نظ سایر قسمت  های

ن را رها کردند.فزیکداهنا قانون بقای حرکت را کشف کردند، که مطابق آن یونوزا آو سپس اسپ )  Geuliocx( ولینکس او گ
وح بر جسم که دکارت تصور میکرد  موضوع  نشان داد که آنگونه عمل رجهان در هر "جهت " معینی ثابت است.این مقدارحرکت 

اصابت است ، زیرا قانون دینامیک برای تعیین حرکت ماده کفایت میکندوحملی  فزیکی غیر ممکن است .با فرض اینکه ماهیت عمل
 که من برای تأثیر روح باقی منی ماند اما این موضوع  اشکالی پیش  میکند  که نظریه  دکارت را التزام پذیر میسازد ، مثال دست من وقتی

روحی  است و حرکت دست من  یک پدیدۀ فزیکی.اگر فعل وانفعال ید ؛ در حالیکه ارادۀ من یک  پدیدۀ اراده کنم به حرکت در می آ
                                                             

  .6برتراند راسل ، تاریخ فلسفھ غرب ، پیشین ،  98 
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روح و ماده  ممکن نباشد پس چرا رفتار بدن  من به حنوی است  که که گویی روح من آنرا اراده  میکند...در مورد حرکت اجرام مساوی 
جهان شناسی فالسفه پیش از افازون بی شباهت به ، جهان شناسی ای بنا میکند که دکارت برای گریز از مواخذه  تفتیش عقاید 

ی گوید: ما میدانیم که  جهان چنان که در سفر پیدایش آمده است خلق شده است ؛ اما جالب است  ببینیم که نیست . دکارت  م
اگر قرارمی بودبطور طبیعی به وجود آید، جریان ایجادش  چگونه میشد . نظریه  ای برای تشکیل گردش راه ها  می سازد بدین 

در مال وجود دارد که سیارات را با خود میگرداند. این  نظریه زیرکانه است ، اما  عظیمی  ]99[قرار  :دور خورشید گردشار
منیتواند  توضیح دهدکه چرا مدار سیارات بیضوی است و دایره نیست ؟در فرانسه عموم دانشمندان این را پذیرفته اند ، تا اینکه به 

 یوتن" رااستنساخ کرد ، با بالغت متامرای اولین بار چاپ انگلیسی"اصول نمنسوخ ساخت.کوتس کسی که بتدریج  نظریه  نیوتن آنرا 
ورد که خدا سیارات را در جهت غیر از د، حاالنکه نظریه نیوتن الزم می آنجر به  کفر میگردماستدالل میکندکه نظریه گردشار 

  به این دلیل نظریۀ نیوتن ارجح است.جهت خورشیدبه حرکت در آورده باشد. وی عقیده دارد که 

تاب به اندازه که هر دو ک» تفکرات«شد و مهچنان که اولین اثر او نیز میبا» گفتار در روش«دکارت دو کتاب دیگر نیز به عنواهنای 
دکارتی  میتوان گفت که به شک موجزلزومی ندارد که جدا از هم مورد حبث قرار گیرد.که به طور زیاد با مهدگر تداخل اندو 

  پرداخته است .

                                                             
ً ھرگاه  سوراخ تۀ مخزنی پر از مایع راباز کنیم ، در جریان خالی شدن  99   تودۀ از یک سیال[مایع یا گاز]کھ ذراتش حرکت دورانی دارند، مثال

ری در مایع پدید می آید. در مکانیک تحلیلی حرکت گرد شاردر مورد یک سیال فرضی بدون دخالت ماش بحث میشود، کھ حرکت شادمخزن ، گر
ستھ یودائمی است ، ونھ میتوان آنرا ایجاد کرد و نھ از بین برد. چون سیالی وجود ندارد کھ مالش در آن دخالت نکند. برای حفظ حرکت گردشار، پ

؛شار در فارسی بھ معنی فرو ریختن آب مثل آبشار وامادر اصطالح فزیک  3275دایرة المعارف فارسی ، پیشین ، ص. «ف شودباید  انرژی   مصر
مقدار سیال یا ذرات انرژی کھ در واحد زمان از یک سطح  میگذرد . شار از مفاھیم مھم فزیک است .محسوس ترین مثال آن،کھ منشاِء مفھوم 

، یعنی حجم آبی کھ در یک Sدر مجرائی در جریان باشد، شار آب از  Vاز یک سطح  است .اگر آب با سرعت ثابت شاربوده است،شار آب جاری 
باشد، شار مذکور مساوی بھ صفر است.در غیر این صورت برای محاسبھ شارباید  Vموازی با Sدارد.اگر  Vبا  Fمیگذرد، بستگی بھ زاویھ  Sثانیھ از 

 M Mاست، پس از یک ثانیھ َ Sاز Mانتقالی متشابھ بھ آب، ذره ای از آب کھ در لحظھ معین در نقطھ ای مانند  مالحظھ کرد کھ، بمناسبت حرکت
میگذرد مساوی حجم استوانھ ای است با Sباشد، حجم آبی کھ در یک ثانیھ از Vباحامل  Sشکل حاصل از انتقال S1ھم سنگ اند (حامل).پس اگر Vو

مایل باشدو Vنسبت بھ Sاست.واگر SVعمود باشد، مساوی بھ Vبر  S) اگر Sحجم این استوانھ یعنی (شارآب از . Vومؤلدی مساوی و موازی Sقاعده 
). در حالت Nمولفۀ سرعت آب است در امتدادVnمیباشد (SVx) یا SVcosQمساوی( -نمایش دھیمQ)بھ Nو (خط  Sرا با خط قائم بر Vزاویھ امتداد

ّی یعنی وقتی سرعت جریان متغییر و  سطح دلخواھی باشد، محاسبھ شار ، بر اساس آنچھ  گفتھ شد،بھ وسیلۀ ریاضیات عالی صورت  Sکل
میدان  نیرو ویا میدان مغناطیسی) میتوان شار حاصل میدان را  ازیک سطح بقیاس آنچھ  گفنھ  ً عریف شد تمیگیرد.باآلخره ، در ھر میدان  عاملی(مثال

ً میتوان  گفت کھ شار مغناطیسی د ر علم برقاطیسسی اھمیت بسیار دارد .اگر شار مغناطیسی کھ از یک سطح محدودبر یک مدار برق کرد.مجازا
مان ھمیگذردتغییر کند، یک جریان القائی برقدر آن مدار بر قرار میگردد(القای برقاطیسی).شار مقناطیسی را با وبریا مکول اندازه  میگیرند.(

  .)1435مأخذ،ص
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مغلق و پیچیده است و لزومی هم برای داخل شدن در جزئیات ب دیگر فلسفه هنایت  ن فلسفه و آرای دکارت که  مانند شعما در پیرامو
  دکارت می بندیم :منی پیچیم و این حبث را در مورد دوگانگی فلسفه    دیده منیشود 

افلش  فته بودو فلسفۀ مدرسی که در مدرسۀاو از علوم عصر خود فرا گر آنچهدر فلسفه دکارت دوگانه ای حل نشدۀ ، میان 
ال مهین موضوع او را  از حیث ر فلسفۀ او منجر  شد.اما در عین حبدوآموخته  بودند، وجود دارد . این امر به پدید آمدن تناقضاتی د

ممکن بود اورا فقط  هرفیلسوف کامال منطقی میتوانست باشد غنی ترین ساخت .انسجام و عدم تناقض آنچهاندیشه  های  مثمر از 
آنکه تناقض او را سر چشمۀ دو مکتب فلسفی مهم ولی متنافر ساخت.   لیک فلسفه مدرسی جدید در آورد ؛ و حا بصورت مؤسس

]100[  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .20تا  7، پیشین ، صص بر ترند راسل ، فلسفھ غرب   100 



206 
 

 )1677-1632(   اسپینوزا.11

  سپینوزا شرح زندگی.1

پایتخت  هالند متولد شده است .پدر و جدش  از یهودیانی بودند که در پایان سدۀ شانزدهم  در امسرتدام1632زا  در سال بروخ اسپینو
ند.مادرش پس از زادن او  و بیرون  کشیده ابتدا به پرتگال و سپس هبالند مهاجرت کرد تولیکهای  اسپانیا از آن  کشور بسبب تعدیات  کا

پدر را خبواهر یگانه خود واگذار کرد. تعلیم و تربیتش  ا تقریبًا متام میراثدو سالگی او در گذشتندو اسپینوز بیست وپدرش در 
موخت و خمصوصًا به تعلیمات دکارت  آشنا سفه نیز آدر مدرسه اختصاصی  یهودیان  واقع شد اما به آن  اکتفا نکرده ریاضیات و طبیعیات و فل

دین یهود  مقّید مباند و تعلیمات  عیسوی را باال تر یافت  واندک اندک  نتوانست به تعلیمات ظاهری و ظاهرکِر باز بود ف آراید گردید.او که 
هتدید و تطمیع  خواستنداو را بر آن دارند که به آداب یهود تظاهر هود  گسسته  گشت. علمای یهود به رفت و آمدش حبوزۀ روحانی ی

ن ایاز دین اجدادی بیرون نرفت  آن تعهد را  هم نکرد بناًا در بیست و چهار سالگی  مکّفر و از جامعه ی یهود  کنداما او  باوجودیکه رمسًا
که توفیق نیافتند پس دست بدامن حکومت زدندو سپینوزا را از امسرتدام تبعیدش کردند و سر خراج شد.خمالفان  آهنگ  کشنت او را کردند ا

یکبار مشغول گردانید .بسا میشد که  در  هفته  د را مبطالعه و تفکر فلسفی  د اقامت گزیدو یکسره خواجنام در الهه پایتخت دوم هالن
و با صحبت  های پراگنده  جتدید  حالت  نیز از اطاقکش بیرون منیشدفقط گاهی برای رفع  خستگی به حجره صاحب خانه میرفت 

ایند اما او با مناعت نفسی که داشت قبول نکرد.با این مهه توجه بزرگان ستند تا به او  وظیفه ای معین منن الهه خوامیکرد.بزرگا
زا گفت آسوده باش که من آالیشی نویرسد.اسپب  غای عامه به او آسیبیگردانیدکه مبادا از غو نسبت به او صاحب خانه او را بیمناک

واهم در آمده و از مردم استقبال خواهم کرد و جمال خناز خانه ب و بیگناهیم آشکار است واگر غوغائی برخاست مطمئن باش که من ندارم
  داد که به خانه تو متعرض شوند.
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باری آن دانشمندروزگار را یکسره  حکیمانه و درویشانه گذرانید اما از دیر گاهی بیمار و ظاهرًا مسلول بود، بسیاری کار هم بر 
  ]101[در چهل و چهار سالگی راه جهان دیگر پیمود. 1677ناتوانی اوافزود و در آغاز سال 

  آرا و عقاید.2

 یکی است ، ذهن ، ماده  ، زمان در مورد خداوند بر خالف عامه فالسفه دوره رنسانس معتقد بودکه حقیقت وجود خدابا طبیعتزاوونیاسپ
در ذهن  های حمدود  وجود دارد، و حقیقتی در نفس امر  ذات  یکتا است . شر یا بدی فقط و هر چیز دیگر که منودی دارد جتّلیات مهان 

 باید بکوشدتا خود را با نقشۀ نامتناهی ندارد . واگر آن را چون جزئی از کل در نظر بگیریم از بین  میرود. وی معتقد بود  که انسان
  ]102[نگرد.  منطبق کند ، هوا  های نفسانی را طرد کند ، گرویده نظم باشدو به حوادث از جنبه ابدیت ب

  فلسفه اسپینوزا .1

 دنیا داری  و ریب و ریا مربا بود . فلسفه را جبد گرفته حکمت را یگانه امری که قابل دلبستگی باشد انگاشته ،وشیز فضل فراو ا
:من ن عقاید ایمان راسخ داشته است چنانکه در یکی از نامه  هایش میگوید تابع اصول عقاید خود ساخته و در آو زندگی خویش را 

و اطمینامن به درستی  آن به آن اندازه ای  است که  مشا اطمینان  نرا حق میدامنولیکن خودم  آ ه هست یا نیستفمنیدامن فلسفه من هبرتین فلس
  دارید که جمموع زوایای هر مثلث دو قائمه است.

ینست که اسپینوزا در حقیقت  مبتکر آن فلسفه حکمت اسپینوزایکی از بزرگرتین فلسفه  هایی است که در دنیا به ظهور رسیده و طرفه ا
و بعضی از فالسفه قدیم ، مهه حکما و دانشمندان با  قشری دینی ز ، گذشته از علمایتوان گفت از زمان باستان تا امرونیست بلکه می

(                            عی از وحدت وجود است این مذهب بوده اند  وآن نو رایادانسته یا ندانسته بوجهی و تا اندازه ای د ذوق در مهه  اقوام و ملل
Pantheisire(.]103هم از افالطون و پیروان او ، اوگوستین و معتقدان او و هم از حکمای اسالمی مانند  ] شک نیست که اسپینوزا

                                                             
  ؛330؛ فروغی محمد  علی ،سیر حکمت در اروپا، پیشین ص 29تا  27برترند راسل ،پیشین ، صص  101 
  .121دایرة المعارف فارس ، پیشین ، جلد دوم : ص 102 
  .334-332محمد علی فروغی ، سیر حکمت در اروپا،پیشین ، صص  103 
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خصوصًا اقتباس بسیار کرده موسی بن  میمون و از فالسفه یهود و هم از دانشمندان اروپائی قرون وسطی و  عصر جدیدو هم از دکارت 
 است.با اینهمه وحدت وجودبنحوی که او بیان  کرده و موجه ساخته چنان است که چاره نداریم جز اینکه فلسفۀ او را مستقل و بدیع بشماریم

  و در بیان  آن از شرح و بسط چیزی فرو نگذاریم .

چیزی بنام اراده آزاد(اختیار)و در عامل مادی  چیزی بنام  عرصۀ نفسانیاتمطلق است .در  در نظر اسپینوزا مهۀ امور   تابع یک  چیز منطقی
  .که وقایع جزء آن باشدکه هستند  روی میدهد تظاهری است از ماهّیت مرموز خدا، و مطلقًا حمال است آنچهتصادف وجود ندارد. هر 

هیچ امری متناهی »خدایا طبیعت«فقط یک جوهر داریم : «بود:یاد گذارآن مب ن  نوعی است که پار مندیساسپینوزا از آما بعد الطبیعی 
ماده ). راست است که حتی در نظر او  نیز خدا ، بیک معنی ، بیش از روح  –روح  –رت به سه جوهر قایل بود (خدا اقائم به ذات نیست. دک

، جزنسبت به قدرت اواند  آهنا رانابود سازد؛ امگاه اراده کند  میتوح و ماده را خلق کرده  است و هروماده جوهریت دارد؛ زیرا خدا ر
. پذیرفت. اسپینوزا هیچکدام از آهنا را  نمطلق  خدا، روح و ماده دو جوهر مستقل اند   که به ترتیب با صفات اندیشه و بسط  تعریف میشوند

ل اند. ارواح ی است که بر ما جمهو حمدود دیگر صفات نا رایابسط هر دو از صفات خدا هستند. خدا مهچنین ددر نظر او اندیشه و 
نیستند، بلکه فقط  جتلّیاتی از ذات باری اند. آن بقای روح » چیز«منفرد و پاره های  از ماده در نظر اسپینوزا  امور وصفی  هستند؛ یعنی 

نطقی خود قابل تعریف سیله ی حدود جسمانی یا مو بیشرت  به خدا .امور متناهی بوممکن است، که عبارت از پیوسنت  بیشرت  شخصی
فقط یک  هستی متامًامثبت  میتواند باشد، و آن  هستی مطلق نا متناهی است . »هر تعیینی نفی است»: «نیستند« آنچهاند:یعنی به وسیله 

  از اینجاست که اسپینوزا به مسلک وحدت وجود کامل و خالص کشیده  میشود.

دی چیزی بنام  لق است . در عرصۀ نفسانیات چیزی بنام ارادۀ آزاد (اختیار)و در عامل مادر نظر اسپینوزامهۀ امور تابع یک  چیز منطقی مط 
روی میدهد  تظاهری است از ماهّیت مرموز خدا ، و منطقًا حمال  است که وقایع  جز آن باشدکه  هستندواین  آنچهتصادف وجود ندارد . هر 

با توجه بدین که مطابق   نگشت هنادن بر این اشکال درنگ نکرده اند.یکی از ایناننکته در مورد  گناه تولید اشکال میکند، و نقادان در ا
اسپینوزا در  نوعه خورد؟ند آیا خوب بود که آدم از مثرۀ ممنظر اسپینوزامهه چیز فرموده خدا است و لذا خوب است ،...با خشم می پرس
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متناهی وجود  فقط در نظر موجودات که منفی است بد  است ؛اما نفی آنچهمثبت است خوب است و   آنچهپاسخ میگوید که در این  عمل 
نفی وجود ندارد وهلذا بدیهای اموری که  بنظر ما گناه می آیند، چون مبثابه اجزای  که فقط اوست که واقعیت کامل دارد،دارد . نزد خدا 

در باره  ریه رمسی دیدنب عرفا بوده  است ، منیتوان با نظغالاعتقاد  از یک  کل در نظر گرفته شوندوجود ندارند.اما این  نظریه را  گرچه
  گناه و لعنت سازش داد. این نظریه با رد کامل اختیار  مالزمت دارد ...

  لیل وبرهان در هر قضیه ای نزد اووردن دات دانسته است .بنا بر این آاسپینوزوا در دستگاه منطقی مابعد البیعه خود مهه چیز را قابل اثب
ت که ما منیتوانیم ت اساسی داشت .ولی امروز علم  این را منی پذیرد و ما منیتوانیم این روش را بپذیریم ، و این عدم پذیرش بدان سبب اسامهی

 منطقی است ،نه فقط به  وسیله استدالل.اما برای بپذیریم . زیرا ما منیتوانیم باور کنیم که ارتباط متقابل اجزای جهانراۀ او مابعد الطبیع
  اسپینوزا روش هندسی ضرورت داشت و مالزم اساسی ترین اجزای نظریۀ او بود.

شمۀ سر چ اکنون می پردازیم به  نظریه ی اسپینوزا در مورد عواطف.طرح این  نظریه به دنبال یک حبث مابعد البیعی است در باره ماهیت و
شهوات که در  اام» افی بر ذات  الیزال و نامتناهی اهلی دارد، روح بشر معرفت ک«روح، که منجر به این بیان شگفت انگیز می شودکه: 

.در آجنا دنمورد حبث قرار میگیرند، باعث احنراف خاطر می گردندو تصاویر عقالنی ما را از کل تیره و تار میساز» اخالق«کتاب سوم 
عشق ونفرت و ستیزه از ». س وجود خویش باقی مباندهر چیزی که ،  تا آجنا که  ممکن در نفس  خویش  است ، می کوشدکه در نف:«یم میخوان

آنکس که بداندکه هدف نفرتش نابود شده ، احساس لذت  میکند «اینجا بر میخیزند. روانشناسی کتاب سوم کامالخودخواهانه است . 
شخص  بر ری کنیم که آن اگر ما بدانیم که شخصی از چیزی لذت میربد  که فقط به متلک یک شخص ممکن است در آید می کوشیم کا«؛.»

حتی در این کتاب هم حلظاتی هست که اسپینوزا  نقاب بدبینی اثبات شده  به طریق ریاضی را به دور می اندازد؛ مثال »یز دست  نیابد.آن  چ
ابق نظریه اسپینوزا مط» از طرف دیگر میتوان آنرا بوسیلۀ  عشق نابود کرد. انفرت با عمل مشابه افزایش می یابد، ام«آجنا  که میگوید : 

در وجود ما واقعی و مثبت است آن است که ما را به ُکل وصل   آنچهعواطف است ؛ اما وقتی که دریابیم  انگیزۀ اساسی صیانت  نفس
        آنوقت صیانت  نفس تغییر ماهیت می دهد.میکندنه آنکه فصل ظاهری را دوام می خبشد.
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نام دارند،دلکش » وی فهم یا در باب آزادی بشردر باب نیر«و» شر یا قدرت شهوات اسارت ب در باب«که به ترتیب »اخالق«دو کتاب آخر 
به نسبت اینکه ریم ، و یبر ما میگذرد ناشی از علل خارجی باشند اس آنچهترین قسمت  های کتاب اسپینوزا  هستند.ما به  نسبت اینکه 

طایی ناشی از اشتباه فکری نیز مانند سقراط  وافالطون اعتقاد است  که هر عمل خ ننده اعمال مان باشیم، آزادیم . اسپنوزا راخود تعیین  ک
سی که بقدر کافی  شرایط حال خود را بفهمد خردمندانه عمل خواهد کرد  ، وحتی در احوالی که ممکن است برای دیگری بدخبتی است : ک

رفتار بشر  است  حاکم بر مهۀص ، و خصوصًا صیانت نفس باشد  خوشبخت خواهد بود .او معتقداست  که خود جویی ، بیک معنی خا
شخص خردمندبعنوان هدف  آنچهاما از تصور به »هیچ فضیلتی مقدم براین سعی که شخص وجود  خود را حفظ کند قابل تصور نیست..« 

اخنت عالیرتین فضیلت روح شنت به خدا و معرف عالی ترین خیر روح:«بر می گزیند با تصور یک خود خواهی عادی فرق دارد  خود جویی
عواطف چون از سر اندیشه ناقص بر میخیزندشهوت نامیده  می شوند.اشخاص خمتلف ممکن  است  شهوات شان متعارض .»خدا است 

ید و بیم بد  باشد؛ اما کسانیکه به پیروی عقل زندگی میکنندبا یکدیگر  توافق خواهند داشت .لذت فی حد ذات خوب است ولی ام
او زمان را  غیرواقعی میداند. و .»  آنکس که از عملی نادم باشد، بد خبتی یا تزلزل مضاعف دارد  خواری و ندامت  نیز بد  است است؛ و 

تا آجنا که  چیزی را حتت فرمان عقل  روح«و لذا در نظر او مهۀ عواطفی که اساسًا بواقعۀ گذشته یا آینده مربوط می شوند خالف  عقل اند
  » یزی متعلق به زمان حال باشد و خواه گذشته و خواه آینده ، بیک اندازه متآثر می شود.می آورد ، خواه آن اندیشه به چدر به تصور  

انیم جنا میتواسپینوزا قصور فهمند. وقی که ما آر غیر مسلم در نظر بگیریم ؛ از رهگذر تفکر وقتی آینده را  در عواطف خود مهچون امو
ن کل ون جزئی از کل و عنصر الزم خوبی آیم که نظیر خدا بینی یا دید خدایی باشد، آنوقت هر چیزی را مهچصل کن، چنان دیدی از جهان حا

اخت . جود ندارد تا بتوان آن را شنزیرا بدی و و خدا بدی را منی شناسد،.» ص است معرفت و بدی معرفت ناق«خواهیم دید.بنا بر این 
  در نظر بگیریم که گویی قائم بالذات اند.ن جزای جهان را چناقط از اینجا بر میخیزدکه افظهور بدی 

هیچ امری کمرت از مرگ منی اندیشد، و  حکمت  همرد آزاد ب.«خالص  کند  نیت جهان بینی اسپینوزا چنان است که بشر را از چنگال ترس
  .»زندگی  است  مرگ  نیست ، بلکه تفکر در بارۀ اوو تفکر در بارۀ
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د .مانند سقراط ، طابق این معنی زندگی میکرد . در آخرین روز زندگی اش به متام معنی آرام بوم لیو بسیار کاماسپینوزا خود به حن
بلکه مانند روز  های دیگر از هر دری که موجب توجه   روحی به او دست نداد، د ، حال اعتالیدیده  می شو» دو  چنانکه در رسالۀ نفی

خالف فالسفه دیگر نه تنها نظریات خود را باور داشت بلکه بداهنا عمل میکرد . من  هیج  خماطبش بودسخن میگفت . اسپینوزا بر
موردی را سراغ ندارم که این مرد  باوجود حتریکات شدیدبدان گونه حرارت و خشمی که اخالق وی آن را حمکوم  میکنددچارر شده 

حد اعالی کوشش خود رابرای اقناع طرف مقابل خود بکار می اما هر گز طرف را حتقیر منیکرد ، باشد.در حبث و جمادله منطقی بود ،
شخص خرد مند تا آجنا که خرد مندی اش در نظر گرفته  می شود، دچار «او کتاب اخالق خود را به این کلمات پایان می خبشد: برد....

ای حقیقی بود منیشودو مهیشه از رضهرگز نا ی بر خود و خدا و اشیا آگاه است ،ضرورتی ابد اضطراب روحی منیشود، بلکه حبکم
آن حمال نیست.باید حصول این نتیجه نشان داده ام سخت دشوار مینماید، کشف  راهی که من بعنوان طریقروح برخوردار است .اگر 

چگونه  سراه آن بی زمحت میسر میبود، پت یافنت به رستگاری آسان ویافنت زیرا که به ندرت پیدا می شود. اگر دس هم دشوار باشد،
  »ار اند  نادر نیز هستند.ه  چیز  های عالی مهانقدر که دشومردم  آن را فراموش کنند؟اما مه ممکن می شدکه تقریبًا مهۀ

جهان کال از یک جوهر واحد ه یعنی نظریه ای که  میگوید ک-نامیده اند» وحدت وجود منطقی«منونۀ  بیعه اسپینوزا را  هبرتینمابعد الط
یک  رایاهیچیک از اجزای آن به تنهایی منطقًا منیتواندواجد وجود باشدواساس هنایی این نظر این است که هر قضیه ای دساخته شده که 

اسپونیزا عقیده داشت که ماهیت »موضوع و یک حممول است .و این عقیده ما را به نتیجه ای میرساندکه روابط متکثر باید موهوم باشد.
ر که در برابنطقًااز اصول مسلم استنتاج کرد . ما باید در برابر وقایع مهان روش  تسلیم و رضا را داشته باشیم م و حیات بشری را میتوان جهان

امًا مردود است ، وبا منطق جدید ه مت)داریم ؛ زیرا وقایع  نیز هبمین اندازه حمصول ضرورت منطقی  هستند. این ما بعد الطبیع4=2+2قضیه( 
ایق واقع را باید از راه مشاهده کشف کرد نه از را تعقل ؛ وقتی ما آینده  را درست استباط می کنیم ، این و روش علمی سازش ندارد . ح

و آن مفهوم جوهر که اسپینوزا را مبا رسانده است .رت ندارند، بلکه معلومات جتربی  آهنا استنباط را بوسیلۀ  اصولی میکنیم که منطقًا ضرو
نرا بپذیرد و نه فلسفه.اما از رهگذر اخالق و روش  های زندگی با امروزه دیگر نه علم میتواند  آ کهن تکیه دارد مفهومی است بر آ
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میتوانیم با شرافت  ان بدهد که چگونه حتی وقتی که حدود اختیار را بشناسیم ،مهۀ مردود بودن  این  نظریه  اسپینوزا میخواسته است  نش
وجود دارندنصایح او هبرتین  نصایح است .مثال اگر مرگ را مد نظر بگیریم : ایح اسپینوزا هایی که  این  نص  زندگانی کرد .اما در جا

که وقت خود را با ترس  وزاری از اینکه سر اجنام ساخته  نیست ، پس بیهوده خواهد بود برای یافنت عمر جاوید ،  از دست بشر هیچ کاری 
         خواهیم مرد تلف کنیم .

شخص مصائب خود را چنان هان عقیده ندارد . اسپینوزا می اندیشدکه اگر ج تر از کسی است که به خوبی هنایی مسأله اسپونیزا آسان
شخص وی  فقط برای ورد خواهد دیدکه اینهاز ازل تا ابد گسرتده است در نظر آهستند، یعنی جزئی از سلسلۀ عللی که ا  که در واقع

این مصائب فقط نغمه  های ناساز  گذرانی هستندکه هم آهنگی هنایی را کمال می ند، نه برای جهان ؛ بلکه برای جهان ا مصیبت
ه محانخبشند.من منیتوامن این را بپذیرم . بنظر من وقایع جزئی  مهانند  که  هستند، وبا جذب شدن در کل  تغییر ماهیت منیدهند . هر عمل بی ر

م خوبی داخل کند، یا را  از حیطۀ بدی  خارج و به حری اتفاق بیفتدمنیتواند آن  عمل ای تا ابد جزئی از جهان باقی می ماندو هیچ امری که بعدًا
مشا چنین اتفاق افتاد که باید  چیزی را که از  از آن را تشکیل میدهد کمال ببخشد.معذالک اگر قرعۀ فال بنام جزئیبکلی که این عمل بد  

نظر گرفنت مطالب بزرگرت   در  اسپینوزا دائر به در نظر گرفنت کل ، یا حد اقل نصیب عادی سایر افرادبشر بد تر است  حتمل کنید ، اصل
از اندوه شخصی ، اصل مفیدی است.حتی اوقاتی  است که اندیشیدن بدین موضوع  که حیات بشری به آن رنج ها و بدیها یی که دارد جز 

برای  تسکین دهنده ای است . شاید اینگونه مالحظات و ن چیزی نیست ، اندیشه تسلی خبشذرۀ بی هنایت حقیری در برابرحیات جها
ن در برابر مفاوجی که از ی تشکیل یک دین کافی نباشد ، اما در این دنیای دردناک مهین مالحظات کمکی است به سالمت روح و تریاقی است

    ]104[به انسان دست  میدهد.  ًا شدید تدس

  

  

                                                             
  159تا146 صص ، شینسیر حکمت در اروپا ،پی ، فروغی محمد علی  104 
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 )1716-1649( الیب نیتس ویلهلم  گدفرید .12

 

اعجوبه  های  حكامی اروپا و از يكی از بزرگرتين)Gottfried Wilhelm Leibnizس (تگدفريد وهللم اليب ني

بود كه  ) املان متولد شد پدرش معلم و مشاور حقوقLeipzigدر شهر اليپزيک  ( 1649گار  است . در سال روز

 كتاهبايی را كه در كتابخانه پدرش بودوق زياد داشت درشش سالگی اليب نيتس در گذشت ..او كه به مطالعه ش

فنون تبحری بكامل يافت و از مهه علوم و و از مهني سببميخواند  دشابش  ميبر آن در هر كجايی كه  كتاب دستي عالوه

كرتا دهبره برد.اما در مدرسه در رشته حقوق و فلسفه گرايش حاصل نمود، در بيت سالگی در رشته حقوق بدرجه 

سنديدو ميخواست با حشمت و جاه زندگی برس برد گريی از اجتامع و مردم را نمی پ گوشه ويی و رسيد .او كناره ج

طنش املان ويدا كرد و بتوسط آهنا بكار  های دولتی استغال پيدا كرد..او برای اعيان  و بزرگان  عرص خود  نزديكی پبا 

داشت .او آرزو داشت که کلیه اروپائیان خبیر و اروپائيان را در نظر  ۀمهيک وطن پرست  عالی بود و بنا بر غريت دينی  خري 
تاهنا  روتسک ها و پنایل شوند.او میخواست  تضاد  هایی که بین کاتولیفالح یعنی بعقیدۀ او به کیش مسیحی و هبره مند شدن از متدن اروپاوئی 
با آملانی  ها متعارض بود کوشش کرد فرانسه ر زمان  لوئی چهاردهم که موجود بود  از میان برداشته شود ولی کوشش های او جبایی نرسید .د

بر ضد عثمانیهای که به زعم او(مسلمانان=کفار )خوانده  میشد برزمندولی در فرانسه رای او را آورده و که هر دو کشور را به اصطالح 
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ر فرانسه خمصوصًا علم خود را در ریاضیات تکمیل کرد و و از ایشان هبره برد.او دفرانسه مرتبت  ض با فضالی نپسندیدند و لی در عو
 )Calculs differential et integral( خرد هنایت بی حماسبه و )Laus xiv(اخرتاعات منودکه از مهه مهمرت  حساب فاضله و جامعه

های موفق آمیزی را  نصیب   ه طبیعی زمین) و خمصوصًا  در علوم Calculinfinitesmalو مهم  تکمله پس از دوره یونانیان قدیم در ریاضیات(
وبعضی دانشمندان دیگر هتیه شده بود ولیکن رسیدن بدرجه افتخار  دانش منود.گر چند این اخرتاعات قبال بوسیله  دکارت ، پاسکال

موفق شده بود.ولی شیوه از او مهین حماسبه را یافته و به اخرتاع آن  چند سال پیش )Newtonنیتس گردیدجز اینکه نیوتن (  بنصیب الی
نیتس از شیوه کار نیو  تن ساده تر و کاملرت میباشدکه هر دو دانشمند از این کشف یکسان افتخار هبره دارند.او به انگلستان  کار الیب

.او برا ی  مسافرت کرده با دانشمندان انگلیسی نیز ارتباط یافته و درباز گشت به املان در هولند باسپینوزا نیز مالقات کرده است 
  ها با پادشاهان و امپراطوران هم عصر خود مکاتباتی داشتت اروپحتقیقات  علمی به اطریش و ایتالیا نیز سفر کرد .او خباطر ترقی و پیشرف

پاریس واجنمن  رهنگ و اقتصاد  کشور  های اروپایی یک سان گردد.او در این کوشش  هایش عضویت اکادمی واهتمام داشت تا دانش و ف
  لوم لندن را بدست آورد.ع

مت وسیاست و میهن پرستی در پایان عمر  چون بزرگانی که با او دوستی داشتندوقدرش کنیتس با مهه بلندی مقام در علم وفضل و ح الیب
یار تأهل اخت)واو نیز مهچون دکارت و اسپینوزا  1716از دنیا رفت ( را میدانستنددر گذشته بودند در هفتاد سالگی مانند بیکسان

 ]105[اده  نداده بود.نکرده  و تشکیل خانو

  فالسفه  معاصر و رئیس هیئت مدیره کتاخبانه بریتانیادر مورد الیب نیتس چنین اظهارعقیده  میکند: یک تن از نی کوئینانتو

 است و جهان مادی در باالتریننطور که یکی از نظریات بنیادی در فزیک قرن بیستم این است که  ماده هنایتًا قابل بر گرداندن به انرژی مها
طور شگفت انگیزی نظیر مهین معنی است .او میخواسته بگوید که ماده ل میشود که گفته  های الیب نیتس بتشکی حداز انرژی

م درست است  که در قرن هفدهو امروز ما میدانیم که این حرف  عداد، مادی نیستالیت ساخته شده ولی خود، این استاز استعداد برای فع

                                                             
  .375تا 372محمد  علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج: دوم ، پیشین ،صص 105 
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بلندی  ذهن، نفس، و روح  استفاده کرد.و به عباره  دیگر میشود گفت:در مورد این استدالل الیب نیتس اقبال یتس از واژگانالیب ن
 ، اساسًا عبارت از وضع  پویاستکه موضوع علوم طبیعی است  و آینده  ثابت کرد که حق با اوست .او اینطور فکر میکرد که طبیعت داشته

و دستگاه خشکیده و مرده ای نیست که از بیرون در حرکتش اندازند.از مهان  های ذاتیش حرکت یا فعالیت است  و یکی از ویژگی
ت   تشکیل می شود، و در عین حال معتقد بودند که حرکت در ذات ماده  د که  طبیعت  از مادۀ در حال حرکزمان مردم به این عقیده بودن

دی منتقل شود.الیب  نیتس قایل به چنین فرضی نشدو گفت که حرکت با انرژی یا فعالیت که وباید از منبع  خارجی بدنیای ما نیست
   دنیا است. در ذات اجزای تشکیل دهندۀ لفظ کّلی برای ادای این مقصود است احتماًال شایسته ترین

ت و به تفصیل صورت بندی داشته ،بصراحزدر فلسفه نقش اساسی الیب نیتس خنستین کسی بوده  نظریه ای  را که در آن زمان و تا امرو
باید متعلق بیکی از دو قسم باشد.اوًال گزاره ممکن صادق باشد به حنوی هر خرب یا گزارۀصادق یا کاذب کرده.استدالل او این بود که 

ین کذب یا صدق برای تعی الزم نیست کسی» مهه افراد جمرد در انگلستان غیر متأهل اند«که تعریف به حد صادق است.اگر بگوییم:
استعمال شده است حبکم معنی ی که در آن  ه این خرب   نظر به الفاظدست به برسی اجتماعی بزنند و بدون  حتلیل و برسی میتواند بگویدک

ر  گفته گت مربوط  ممکن است به صدق یا کذب آن حکم کرد. ااست که فقط پس از احراز واقعی  صادق است.و گزارۀ دیگر هم
، ممکن است چنین چیزی صحت داشته باشدیا نداشته باشدو تنها راه تعیین صحت وسقم مطلب »ی در اطاق پهلویی استمیمون«شود: 

  که برویم نگاه  کنیم.

و از زمان  -خود گزاره احراز کرد لیلشان رابا حت یا کذب بین گزاره های که صدق آن پس این فرق فوق العاده  مهم بدست میدهد که
از خود گزاره و  . و گزاره  هاییکه صدق یا کذب شان فقط با فراتر رفنت معروف شده  است  » زاره  های حتلیلیگ«الیب نیتس  به 

  می گویند.» ترکیبی گزاره  های«سنجیدنش با چیزی خارج از خودش احراز می شود. این قسم گزاره ها را 

رابطۀ خدا با جهان خملوق میرسد.خداوند نظر میکند در ذخیرۀ الیب نیتس در مورد  تکوین وقول خلقت  به برداشت  خاص خودش از 
منافات ندارندو، آنوقت ،از آجنا که خوش کامل است،هبرتین عامل را ر و منظومه  های ممکن، چیز  هایی که با یکدیگ بیکران  دنیا هایی ممکن
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جمرد حیث ظ بشری و عملی و عاطفی، بلکه از حلانه از این است که خدا هبرتین جهان ممکن را بر می گزیند.و نقطه نظر اصلی الیب نیتس
در آن وجود دارد. واو   قدار هستییبی بگوییم،بیشرتین مبه طور تقر یعنی جهان ممکنی که، اگر خبواهیمتر وفلسفی تری انتخاب میکند،

کانی را هم زائل کرده است ، زیرا بظاهر خرین عنصر وجودامر از خدا ممکن الوجود است .با این استدالل ، حتی آدر نظر دارد هر چیزی غی
این طور الزم می آیدکه هرچه وجود خارجی دارد، واجب است که موجود باشد.واجب است که خداوند وجود داشته باشد و چون خدا 

یکی از حقایق  جهان ممکن، هبرتین است، خودش کمال مطلق است، واجب است که هبرتین  جهان ممکن  را انتخاب کند. واما اینکه هبرتین
به آن قد ندهد.پس این یکی از حقایق ضروری یا واجب عقلی است  که هبرتین جهان  ولو عقل حمدود و متناهی انسان ضروری عقلی است

  ممکن وجود دارد.

 ل گفته الیب نیتس اینصراه حلی را گذارده است از این قرار:ماح و واکنشالیب نتس مانند اسپینوزادر مسأله چگونگی کنش 
ماده وجود حقیقی نداردو صرفًا پدیدار یا منودار است و، بنا بر این،حقیقتًا ماده ای نیست که نفس خبواهد با آن درکنش و واکنش «است که

تهی الیه در طبیعت به حنو بسیار نقرار بگیرد.هر چیز دارای وجود حقیقی، امری نفسانی یا ذهنی است، منتها با شدت و ضعف:از یک م
آنچه از  بر خالف کامل. خدا وجودروحی حمض است ونه، تهی الیه ما بصورت بسیار ظریف، والبته در مورد خدابطورنایی،تا مو ابتد خام

  یک جنبه در نظام فلسفی اسپنوزادیده شد، وجودممتدودارای ابعادو مهه گیرو مادی است.

از اجزای غیر  بنا بر این ،جهان هنایتًا متشکل گردانده شودو،ز غیر مادی منحل یا بر توضیح اینکه هر چیز مادی قابل این است که به چی
اید حل عنی میباشد که مسأله کنش و واکنش اصوًال منتفی اندنه این که بنیتس و هم نزد اسپینوزابه این م مادی است . این امر  هم نزد الیب

، چنین بنظر میرسد که بدهد؟زیرا به هر حال به مسأله علّیترد طرح می شود  این است که او چه جوابی میتواند شود.و سوالی که در این مو
  یز  های دیگر در کنش و واکنشند.دتًامرکب از چیز هایی است که با چجهان عم

می  نظومۀ از  وجود های بیشمارنفس مانند است که هر یک شان مهۀ وجودات دیگر را ادراکمبعضی ها را  عقیده به این است که عامل 
دی سراسر جهان را از نظرگاه خودش ادراک میکند. هر کدام از این جهاهنای د. هر وجوو مبهم و حمدو ب به حنو مغشوشکند،منتها اغل
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چشم اندازی خمصوص خبودش  نسبت  "موناد "نزد خودش درست  میکند.لذا هر به تنهایی "موناد "یری از جهان که هریعنی تصو–ادراک شده 
یق میکند.تاریخچۀ هر موناد نیتس ، هیچ کنش و واکنشی نزد موناد  ها نیست، فقط حمتوای شان با هم تطببعقیده الیب   ابه جهان دارد، ام

 کهکاملی کیفیت دیگر می شود.سیر حتول مفهوم فردی  دش است و عبارت از این سیر حتولی است که هر  کیفیت در آن جانشینبا خو
ناد، آگاهی از موناد  های دیگر است .الیب نیتس هر مو د.خبش عمدۀ حمتوایترتیب صورت می گیر بیشرت در باره اش کردیم، به این

می گذارد ، با    )Pre- established harmony» (پیشین بنیاد هم اهنگی«او نامش را  معتقد است که موناد  هااز طریق آنچه
وجود  سعی میکندوجود خدا را اثبات کند بستگی پیدا میکنند.او گاهی بر پایه حقیقت ادعایی این هم آهنگی ، هم تضایف یا هم

  این امر امکانی خارق العاده معرفی میکند. خدا را علت

ن بشود، اعتقاد به علّیت زاید از کار در می آید.اگر قائل به آ که اگر کسی  در اینجا اشکالی  در مورد تصور خاصی از خدا وجود دارد  : 
ولی آیندۀ هر چیزرا از ازل مقدر  کرده باشد، جایی برای این باقی منی ماند که نا بر این ،سیر حتو، ب ه باشد وماهیتدخداوند مهه چیز را آفری

اشیاء یا رویداد هادر هم تأثیر بگذارند.رویداد ها مهدگر راپدید منی آورند؛ خدا مهه چیز را پدید می آوردو خداست که در هر 
علولی دارند ر ما امور با هم پیوستگی علت  و مرا دائمًا حفظ میکند.اگر بنظ حلظه باعث می شودامور اینطور باشند و جریان مهه چیز

 به این دلیل است که متام کیهان از اول و در سراسر تاریخش ، خملوق یگانه ویکپارچه خداوند بوده است وآن پیوستگی های متقابل
  علی در هم بافته شده. هنگی  های هستند که از پیش قرار شده اند، نه رابطهظاهری در حقیقت هم آ

حاال این سوال پیش می آید که اگر چنین است ، الیب نیتس  چطور میخواهد  تبین کند  که انسان خمتار است؟ به این جهت پرسیده می 
  برخورداریم. هدما بیک معنای مهم از اختیار یا آزادی ارا شودکه او مسلمًا معتقد بود که مهۀ

وجود خدا، غیر از اینکه به اقتضای حتوالت  روز کمی جرح و تعدیل شده ،کمابیش مهان هاست که از قدیم الیل عمدۀ الیب نیتس برای اثبات د
وجود داشته و روی مهرفته به براهین دکارت و آنسلم شباهت  نزدیک دارد، بنابر این سروکار مادراین  زمینه با تصوراتی است که از پیش 

که به روش سنتی بدست آمده .الیب با تصور خداوند است  مانوس بوده اند.نکته فوق العاده چشم گیر، حنوۀ برخورد الیب نیتس برایمان



218 
 

تشکیل دهنده جهان است  وموناد  های دیگر  ید که خدا آفرینندۀ مهۀوم قدرت مطلق خداوند را بشدت بسط میدهدو می گونیتس مفه
جمهز میکند که بی مهتا و منحصر بفرد است  و هر چه را آن موناد در آینده میکند، موجب می شود. به عبارت و هر کدام را بذات  یا طبیعتی 

این  نظریه  سوال ایجاد می شود که بابه کائنات خورانده شده . بنا بر این ، دیگر ، مهه رویداد ها را خدا مهیا میکند و برنامۀ مهه چیز از پیش
ت بنظر می رسد، در حقیقت معلوم می شود نوعی مطابقت با توازی بین یک منتفی است.آنچه ظاهرًا رابطۀ علیول و معل، رابطه متقابل علت 

ها در یک  چیز و یک دسته رویداد های دیگر در چیز دیگر است .الیب نیتس این نظریه را به حنوی با اعتقاد به آزادی    ددسته رویدا
ر شودکه خمتار نبودن به این معناست که ممکن است چنین تصو ید.چونامال موفقیت آمیز بنظر می آتدا کاراده یا اختیار آشتی میدهدکه اب

می  علی امور خارج از خودش باشدو از بیرون جمبور به کردن کار هایی شودکه بر خالف طبیعت اوست، الیب نیتس رشخص حتت تأثی
قدرت بکار افتاده ، مهان طبیعت فرد است که خدا در او به ودیعه گذاشته  گوید قدرت موجبه را در هر فرد ، خدا بکار می اندازد و این

 واست .بنا بر این ، اگر بنا بر مناظره و جماب کردن خصم باشد، الیب نیتس میتوانداستدالل کندکه افراد در هیچ نظامی از کائنات آزادتر 
آزادی از این بیشرت ممکن نیست .پی طرح الیب نیتس، هرچند ب اعمال خودش است و نظام او نیستند.هر فردی شخصًاموج ازخمتار تر

حمدودیتی برای من ایجاد منیکند، اما نظام مطابقتی که خدا –یعنی سایر مردم و حمیط طبیعی –وار فکر کنیم ، سایر خملوقات  اگر مال نقطی
جنبه های آن نظام است ، بکلی مرا حمدود   و طبیعتی که او در من به ودیعه گذاشته و خودش یکی از بین مهه چیز قرار داده است

اغلب  میکند.روی مهرفته مکتب اصالت عقل چون اصراردارد که مهه چیز را  میتواندتبیین کند، بسیار به اشکال میتواندامکانی برای آنچه
این تبیین باید علت  میرسدکه ور بنظرطزادی اردۀ انسان میگذارند در نظر بگیرد.اگر مهه چیز قابل تبیین باشد، اینش را  آمردم امس

ت جنا که تاریخ عقاید و نظریاو یکپارچه قابل فهم باشد.ولی تا آبعنوان خبشی از یک طرح یا نقشۀعظیم را بیان کندو هر رویدادی فقط میتواند
یانگلوساکسوهنادر قرن بیستم ،فالسفۀ فنی ، ال اقل در دنیا فالسفه غرب مطالعه  میگردد عقاید  الیب نیتس بالفاصله مورد توجه و اقبال

  ]106[قرار بگیرد.

                                                             
مکی براین، فالسفھ بزرگ یا آشنائی بافالسفھ غرب،ترجمھ عزت هللا فوالدوند،شرکت سھامی انتشارات خوارزمی ، تھران :آذر ماه   106 

  .176تا  160،صص1987،چاپ وزارت ارشاد وو فرھنگ اسالمیچاپ متن انگلیسی:انتشارات دانشگاه اکسفورد:1377
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  ژي اصالت روح لودومونا الیب نیتس و

 برای او که ویژگیهایی اما است »جوهر«  مهان واقع در »موناد.«کند می حبث »موناد« نام به یی واژه ی درباره او »مونادولوژی« در
 است واحدی »موناد. «دهند می نسبت »جوهر« مفهوم به فالسفه دیگر که است ویژگیهایی از متفاوت گیرد می نظر در »موناد«

 واقع در و ندارند امتداد یا بعد. کنند منی اشغال را مکانی و هستند بینهایت »مونادها. «ندارد اجزایی و است بسیط ناپذیر، خبش و منفرد
 امتداد و بعد چون و هستند فلسفی ی ها نقطه آهنا مواقع در. است شده تشکیل »مونادها« از عامل ی سازنده اجزای. هستند روحانی

  .است »موناد« هم انسان هر نفس که مهانطور است، »موناد« خداوند. آیند می حساب به روحانی بنابراین ندارند

. ستا رو روبه دشواری با اصلی چنین پذیرش اصوًال اما. ناپذیرند خبش که هند می بنا هایی نقطه روی بر را خود فلسفی بنای نیتس الیب 
  داد؟ ادامه هنایت بی تا را چیزی پذیری خبش نتوان  چرا

 انرژی زا سطح باالترین در مادی جهان اینکه و »است انرژی به شدن تبدیل برای ماده قابلیت« بیستم قرن در فیزیک بنیادی های نظریه از یکی 
 عداداست این و است برخوردار فعالیت برای استعداد و قابلیت از ماده که کند می مطرح را نکته مهین نیز نیتس الیب البته. است شده تشکیل

 در مردم یعنی. نبود روح و نفس و ذهن جز چیزی داشت وجود فعالیت غیرمادی مراکز از که تصوری نیتس الیب زمان در اما. نیست مادی
 دهنده تشکیل اجزای ذات برای نیتس الیب اما. نیست ماده ذات در که ویژگی یعنی دادند، می نسبت ماده از خارج به را حرکت زمان آن
 های گزاره میان جامع و واضح فرق که دانست خردگرا فیلسوف خنستین را نیتس الیب بتوان شاید. بود حرکت صفت به قائل دنیا ی

  ]107[است منوده تبیین را ترکیبی و حتلیلی

اعجوبه ای در فزیک و ریاضی.در نزد  زیاد داشتند.الیب نیتس هم نابغه ریاضیات بود و همتوجه  الیبنیتس مانند اسپینوزاهر دو به ریاضیات
کائنات مشغول بود. هیچ یک از فالسفه معترب در به مسألۀ جایگاه خدا در کل نظام نیتس خاطر شان بیش از هر چیز  یبالاسپینوزا و 

[فیلسوف )S.Kierkegaerdکه بگوییم تنها کرکه گور د(دویست سال گذشته  از کانت به بعداین طور نبوده است،مگر این

                                                             
  .178،اسپینوزا والیب نیتس ،مکی براین ، پیشین   107 
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واز بنیان گذاران جدید اصالت وجود] از این قاعده مستثناست که او هم در فیلسوف متام عیار بودنش تردید وجود ندارد . از  دمنارکی
نوزا والیب نیتس ریاضیات جدید هم نبوده است.اسپی غراق در علوم ریاضیتطرف دیگر دویست سال اخیر مثأله مورد حبث مالزم با اس

به بزرگرتین پیشرفها رسیده بودعمیقًا درک  میکردندو میدانستند که هر نظریه ای در باره جهان که  و فزیک جدید را که در قرن خود شان
ر عین حال واقف بودندکه، کسی بتواند بطور مداوم به آن قائل باشد، باید هبر  حنوی که شده جایی در خودش برای علوم باز کند.اما هر دو د

با اعتقادات موروثی در باره خداوندو نفس و اختیار و غیره کار آسانی نیست، وبنا بر این بساری از  ماقل در ظاهر سازگارکردن این علو ال
.و این یک  تصور یا به کل هستی ارائه بدهندکه هم علوم ریاضی و هم خدا را در بر بگیرد جعدر این فکر بودندکه نظریۀ جامعی را  اوقات

 ابزاری که در نوشته هایش ظاهر ریاضی گردد این است که اسپینوزا برغم هاضاف عقیده درست است ، چیزی که باید بعنوان مجلۀ معرتضه
اب حبس وداو را ریاضی دان مهپایۀ الیب نیتسجه منیشو ریاضی داشته ولی به  هیچ بکار می برد ، واقعًا ریاضیدان نیست .البته  حتصیالت

بزرگرتین چهره ها در تاریخ ریاضیات بود. قالب ریاضی در اسپینوزا تااندازه ای شبه صنایع معارف در اشعار شبانی از  آورد ولی حبق یکی
این مسأله را بطریق  و هر کدام یک چیز است هکه بگذریم  هم اسپینوزا و هم الیب نیتس هر دو در فکر شان سخت متوج ااست .از اینه

به اکتشافات بزرگ در باره طبیعت جهان مادی  ه و فزیکداهنای قرن هفدهملمتفاوت حل میکنند.قضیه از این قرار است که گالی بسیار
دست پیدا کرده بودندو می بایست در عاملی که در پرتوی این اکتشافات دیده  می شد ، جایی برای دیانت باز بشود. روش دکارت کمابیش 

که تفکر و تعقل در کارش  نیست ؛ »جهان مادی یکسره از ماده  تشکیل میشود«عقب بنشیند و بگوید  نیروی مهاجم این بودکه در برابر این
که گرچه به  –اهی اهلی نتو روح نا م یعنی نفوس افراد انسان-اما عالوه بر جهان مادی ، وجود های صرفًا روحانی دیگری هم  هستند

ز شقه کردن کودک یتس طبعًا از این طرارق از آن اند .اسپینوزا و الیب ن، بکلی جدا و مفتبط اندبا جهان مادی مر راهای گوناگون
به سبک حضرت سلیمان، ناراضی اندو درفکر اندکه علم و دین را به شیوۀ هم آهنگ تری با هم مجع  کائنات است شیرخواری که امسش

بر میدارد و  نگرشهای مذهبی  عی قرن هفدهم از جهان درست کرده ،یکنند.اسپپینوزا برای رسیدن به این هدف ، تصویری را که علوم طب
ه علم تصور میکند می گوید و مبراتب بیش از آنک که جهان بیشرت بگونه ایست  که  را به آن القاح میکند.الیب نیتس، بعکس معتقد است 
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ان حتقیق مثبت  دینی از عامل پی ریزی کرد بعنو بریک درک ذاتًا دارد، وبنا بر این ، مفهوم علمی پدیدار ها را یکسره می شوید وماهیت روحانی  
      ]108[روح بی هنایت  متعقلی که نامش  خدا است .

  

 منود، احراز گزاره خود حتلیل با باید را کذبشان یا صدق که هایی گزاره  انواع گزاره ها در تفکر الیب نیتس
 خودش از خارج چیزی آزمایش و گزاره خود از رفنت فراتر با کذبشان یا صدق که هایی گزاره و شوند می گفته حتلیلی های گزاره

  .شوند می نامیده ترکیبی های گزاره آید، می دست به

 بگوییم اگر مثال برای. واقعی حقایق ی بردارنده در ترکیبی های گزاره و هستند عقلی حقایق ی دربردارنده حتلیلی های گزاره 
 نیست بیرون عامل در وجو جست مستلزم کذبش و صدق تایید که ایم کرده بیان را عقلی و حتلیلی ی گزاره یک نیست، متاهل جمردی فرد هیچ

 است، شده چیده شام میز بغل اتاق در بگوییم اگر اما. داد کذبش یا صدق به حکم توان می منطقی اصول و عقل کارگیری به با و
 مستلزم نیز بودنش نادرست یا درست و است وجو جست و مشاهده نیازمند کذبش یا صدق تایید که ایم کرده بیان ترکیبی ی گزاره یک

  .نیستیم منطق نیازمند تکذیب یا تایید برای و نیست تناقض

 به الصدق واجب و الصدق ممکن حبث طرح از پس و گذارد می فرق نامتناهی عقلی حقایق و متناهی عقلی حقایق بین سپس نیتس الیب
 او غیراز دیگری چیز هر و داند می الوجود واجب را خدا ضرورت به فقط نیتس الیب  .پردازد می الوجود ممکن و الوجود واجب مبحث

  .است الوجود ممکن نباشد تناقض مستلزم وجودش که چیزی هر. بود خواهند الوجود ممکن

 و انتخاب را ممکن جهان هبرتین خداوند و است مطلق کمال خود آن خالق زیرا است ممکن جهان هبرتین موجود، جهان که است معتقد او   
  .کند می خلق

                                                             
  .188-179، پیشین ،صصغرب بافالسفھ آشنائی یا بزرگ فالسفھ براین، مکی  108 
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 مورد »پانگلوس« نام به فیلسوفی هیات به را او »کاندید« عنوان با کتابش در و گیرد می مسخره و نیشخند به را نیتس الیب ولرت،   
  ».است ممکن وجه هبرتین به چیزی هر ممکن، عامل هبرتین این در: « که بود مجله این کتاب این در ولرت زبان ِورد. دهد می قرار هجو

 داند می منتفی اصوًال را واکنش و کنش ی مساله او. نیست معتقد علیت به اصال او زیرا ندارد علیت ی مساله برای پاسخی نیتس الیب   
 حمتوای. کنند می پیدا مهبستگی یکدیگر با طریق این از »مونادها. «کند می مطرح را »بنیاد پیشین مهاهنگی« نام به مفهومی و
 بلکه شوند منی یکدیگر پدیداری سبب رویدادها. نیست موجود آهنا بین واکنشی و کنش هیچ اما است منطبق یکدیگر با »مونادها«

 وجود معلولی و علی ی رابطه امور بین کنیم می تصور ما اینکه. کند می حفظ را امور جریان حلظه هر در و آورد می پدید را چیز مهه خداوند
  .است برخوردار شده تعیین پیش از مهاهنگی از آن در چیز مهه رو این از و دارد یی یگانه خالق جهان ی مهه که است دلیل این به دارد

 یعتطب ی درباره علمی بزرگ کشفهای به بودند توانسته فیزیکداهنا دیگر و گالیله زیستند، می نیتس الیب و اسپینوزا که هفدهم قرن در   
 و حمفوظ مهچنان را دیانت جایگاه کوشیدند می نیتس الیب و اسپینوزا مهچون خردگرایی فیلسوفان رو مهین از. آیند نایل مادی جهان

 تا کوشید نیتس الیب و کند القا بود داده ارائه طبیعی علوم که تصویری به را مذهبی نگرشهای تا کوشید اسپینوزا. دارند نگاه استوار
 هک درکی. قرارداد عامل از دینی ذاتًا درک بر را پدیدارها علمی مفاهیم وی.  مناید تشریح و حتلیل کند، می تفسیر دین که یی گونه به را جهان

  .بود استوار روح اصالت بر

شایان ستایشی نبود.درست است  بود،اما آدمی زادۀ  از عالی ترین مغز  های مهه روزگارا ن«الیبنیتس میگوید:برتراندراسل در مورد 
اهد استخدام شودببیند در او وجود داشت؛ ساعی ،و صرفه جو ر کار نامه های کار مندی که میخوآن فضایلی را که انسان مایل است  د

و اثری نیست. هبرتین ومالیم و از نظر مالی درستکار   بود؛اما از آن فضایل فیلسوفانۀ عالی تری که  در اسپینوزا چنان بچشم  میخورد ، در ا
حبس کرد  هنا را روی کاغذ آورد و در کشوی میزشآ اندیشه هایش  از آن گونه  نبود که برایش حمبوبیتی فراهم کند؛ بدین جهت الیبنیتس 

ابشکل ولرت نیز از او تصویرروشن رسم نکرده و او رو شاهزاده خامنها نوشته شده بود. .آنچه منتشر کرد برای جلب عنایت شاهزادگان
ل مسلمانان در ترکیه جامعه مسلمان جنگ  جدید صلیبی رامبقابمضحکی به نام داکرت پا نگلوس رسم کرده است .(او میخواست  بر ضد
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برای   آورده  است  تالش  هایش» سیر حکمت در اروپا«حممد علی فروغی در کتابش بنام   عثمانی براه اندازد که کوشش  هایش قسمیکه  
.او ))159،ص ،ج:دومدر بین  کشور  های فرانسه و آملان موردقبول واقع  نشد.(سیر حکمت در اروپا و توسعه جنگ اسالمیاین خیزش ضد 

با رضایت اسقف اعظم الیبنیتس کوشید پادشاه فرانسه را متقاعد سازد  که جبای محله به املان به :«چنانچهمرد ما جرا جو وضد صلح بود 
به او یاد آوری کرد که از زمان لویی قدیس به بعد  دیگر جنگ  مذهبی از مد افتاده است . نقشه الیبنیتس  از  مصر محله  کند، اما با کمال

آن را  کشف کرد.  1803نظر مردم پوشیده ماند تا آنکه ناپلیون، چهار سال پس از محلۀ بی نتیجه اش به مصر ، به هنگام اشغال هانور در 
بنیتس به پاریس رفت  و قسمت اعظم چهار سال بعد از این تاریخ را در آن شهر گذراند.معاشرهتایش جرای این نقشه الیبرای ا1673در 

داشت؛زیرا که در این هنگام پاریس چه در فلسفه و چه در ریاضیات  جهانرا  پرورش قوای فکری  او امهیت فراوان در پاریس از حلاظ
  .حساب انفینی  نزیمال را اخرتاع کرد 66-1665رهربی میکرد. در این شهر بود  که الیبنیتس در 

  

  )1755-1689( مونتسکیوشارل دو.12

ازشهر های فرانسه  متولد   )Boreaux» (بردو«)از خانواده حمرتم و در Charles de Montesquieuچارلس دو منتسکیو (
  .صنیف مشغول شدو تناره گیری کرد ویکسره به  حتقیق چهل سالگی نرسیده بود که از کار ک ز به سنشد.هنو

  

ی  رو د ی ز د  ا وید س   و

 تا وى. گشود جهان به چشم فرانسه »بردو« شهر نزديكى در و »البرد« قصر در ميالدى، 1689 سال ژانويه هيجدهم در »نتسكيووم«
 را مادرش كه بود نگذشته عمرش از سال هفت هنوز. رفت »البرد« به سپس و يافت تربيت روستاييان سنتى روش با سالگى سه سن
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. پرداخت مذهيب علوم فراگريى به آجنا در ميالدى1711 سال تا و فرستادند دينى مركز يك به را او ميالدى، 1700 سال در. داد دست از
  .داد ادامه حقوق رشته در را خود حتصيالت و شد »بردو« دانشگاه وارد سپس

 رمنتش »عيسوى غري فلسفه از دفاع« نام با كتابى داشت، روم و يونان ادبيات به كه فراوانى عالقه و عشق دليل به سالگى بيست سن در او
   .كرد

 »ژاندالرتيك«نام به دخرتى با بعد سال يك و شد كار به مشغول »بردو« دادگسرتى در مستشار عنوان به ميالدى 1714 سال در منتسكيو
  .كرد ازدواج

. كرد استخدام نيز را او و رسيد »بردو« دادگسرتى رياست مقام به ميالدى 1716 سال در بود، آهنا خانواده بزرگ كه منتسكيو عموى
 روي ادبى و سياسى هاى مقاله و ها رساله نوشنت به آن، كنار در و گرديد »بردو« فرهنگستان كارمند مدتى از پس منتسكيو اما

   .داشت زيادى مطالعه فيزيك و شناسى گياه كالبدشناسى، هاى رشته در نيز طبيعى علوم در اين، بر عالوه. آورد

 نامه« نام با را مشهورش و معروف آثار از يكى خود، علمى هاي حتقيق و مطالعات ادامه با برد، مي رنج بينايي ضعف از منتسكيو اينكه با
   .يافت فراوان شهرت كوتاهى، زمان مدت در كه كرد منتشر سالگى سه و بيست سن در »ايرانى هاى

 شارل. شد كار به مشغول فرانسه فرهنگستان كارمند عنوان به و بازگشت »بردو« به سراجنام اما كرد، سفر پاريس به بار چندين وى
 سال تا و رفت انگلستان به سپس كرد، بازديد هلند و آملان سوئيس، ايتاليا، جمارستان، اتريش، كشورهاى از ميالدى 1728 سال در

  .منود اقامت آجنا در ميالدى 1731

 در آن پرورش و آزاد حكومت يك انديشه و گرديد آشنا »الك جان« مهچون بزرگاني هاى انديشه و افكار با خود سفرهاي طول در او
  .كرد منو و رشد ذهنش
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 »ردیف فضيلت« بر تکیه یعنی الک، سیاسی فلسفه مهم اصول وي. رودمی مشار به »الک جان« پیروان از فلسفه زمينه در منتسکیو تردید،بی
 خود هاي نظریه مبناي را »عمومی نفع و اجتماع چارچوب در آزادی اصالت« نظریه مهچنین و »دولت با فرد رابطه« و قانون منشاء عنوان به

 متهم سکوالریزم و اندیشی آزاد تبلیغ به و شد روبرو متعصب کاتولیکهای جانب از هاییخمالفت با خود زمان در او البته. است داده قرار
  .کند توجیه متعصب هاي مذهبی نزد را خود باورهاي توانست »القوانینروح« به تكميلي و پاياني خبش يك افزودن با و زیرکانه که گرديد

 به. باشد حاکم باید که داند می انسان عقل را قانون اصلی منشاء او. نیست چیزها بین ضروری روابط جز چيزي قانون منتسکیو، نظر از
 و کند می رد را قانون کامل بودن وضعی نظریه او. کند می حکم آهنا به عقل که شودمی بنا کلیاتی مبنای بر کشوری و قوم هر قانون ترتیب، این
 نظر از. پذیرفت قانون عنوان به را آن توان منی نباشد، سازگار بشر طبیعی وضع با عقل دیدگاه از قانون یک که مادام گويد، مي

 می حمقق مهه آزادی آن، واسطه به که داند می چیزی را قانون او. شود مشخص قانون حکم به باید ملت و دولت میان روابط ، منتسکیو
 تا قوانین هبرتین حال، عین در و کند عمل خود دخلواه به و باشد خمتار نکرده، منع قانون كه آنچه در فرد اينكه يعين آزادی اساس، این بر. شود
  .دهد مي افراد به را آزادی بيشرتين نیفتد، خطر به اجتماع مصلحت که آجنا

  تسياد[ جتديد هدف با را كتاهبايى سفر، اين از بازگشت از پس و افتاد روم قديم امپراطورى بازسازي فكر به روم، به سفر در منتسكيو
 اب و كرد درك خوبى به را پيشه ستم دولتهاى فشار و استبدادى حكومت معايب سفرهايش، از جتربه كسب با و نوشت روم دولت]  برتري=

  .منود منتشر را »القوانني روح« مهم و مشهور كتاب گسرت، عدالت و پرور حق حكومت از جانبداري

 از برخي كه دارد...  و تارخيى اجتماعى، ادبى، علمى، هاي زمينه در كتاب شانزده از بيش ميالدى، هيجدهم قرن متفكر و دانشمند اين
  : از عبارتند آهنا

  میباشد. روم احنطاط و عظمت علل باب در مالحظاتي -سيال گوى و گفت -وظيفه -شهرت
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 كتاب اين. كشيد فراوان زمحت و كرد مطالعه سال بيست مدت آن، نوشنت براى كه است »القوانني روح« كتاب منتسكيو، اثر مشهورترين اما
   .است شده نوشته انسانى اصول و شناسى جامعه سياست، اخالق، مبناي بر

  .رسيد مردم دست به 1950 سال در او آثار اما ،در گذشت پاريس در سالگى 66 سن در و 1755 سال فوريه در منتسكيو سراجنام

سته منتسکیو طبع معتدل و آرام داشته وبا انقالب و دگر گونی ناگهانی کار  ها  معتقد نبوده و مدارا و تدریج را در اصالح امور الزم میدان
د  با اجتماع زندگی کند، چارۀ جز این نیست  بایدبا مهجنسان خواست .او در مورد زندگی اجتماعی چنین می اندیشد:چون انسان 

واگر مجاعتی  باشدو خواه بر حسب آداب   وعادات مقرر شود  نمردم  حبکم قانون مشخص شود خواه قانون  نوشته و مدو که روابط میان
بی قانون زندگی کنند در میان آهنا آزادی و امنیت خنواهد بود زیرا هر کس بندۀ قوی تر از خود خواهد شد وچون برای اینکه انسان خبوشی 

سوده  خاطر باشد پس مهم ترین چیزی که در زندگی انسان منظور نظر است  قانون است که باسطۀ  آن آزادی زندگی کند باید آزاد و آ
ده و از هیچ چیز ممنوع منع کرده است  خمتار عمل خود بو نوننچه  قاتأمین میشود. و از یکطرف  معنی آزادی این است که شخص در آ مهه

ین قانون آن است که مردم را تا اندارۀ  که مصلحت عامه  اقتضا دارد  به منتها درجۀ آزادی نباشد مگر حبکم قانون، و از طرف دیگر هبرت
علوم است و مبتنی بر این است که  نایل سازد . پس قانون گزاری یکی از مهم ترین کار  هاست  و علم قانون گزاری یکی از شریفرتین

ی  که هر قوم دارد چه قوانین میان ایشان باید مقررباشدتا منتها درجۀ آزادی و امنیت یعنمعلوم کنیم که با احوال تاریخی ومادی و معنوی خاصی 
هنا فراهم گردد. منتسکیو در جایی میگوید : هنایت سعادت من این است که کاری بکنم که فرمان مساعد ترین اوضاع برای  خوشی آ

  ن بردن دخلوش باشند.دهندگان  بر وظیفۀ خود آگاه تر شوند وفرمان برندگان  از فرما

ودخلواهی است و نه کار  ارد چه نه کار های خدابی قاعده  وبی نظام دقوانین در میان مردم بیقاعده و بدخلواه مقرر منیشود و قواعدو  اصولی 
یداد بکلی تابع های مردم و نه امور طبیعی و مهه چیز در حتت ضابطه و اصول است.بعضی از حمققان گمان برده اند  نیک وبد و داد و ب

اجتماعیه هر چیز را منع کنند زشت می شودو هر چیز را جایز کنند زیبا خواهد بود ولی البته چنین نیست واین  وضع است  یعنی در هیئت
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  کسی دایره رسم کندشعاع  و نبودن شعاع های دایره  به اختیار مهندس است  و پیش از آنکه سخن مانند آنست  که بگویند متساوی بودن
  تساوی نبوده اند.هامهه م

تصادف  از طرف دیگر بعضی از دانشمندان نظر به تفاوهتائی که در آداب وقوانین اقوام خمتلف دیده بودند گمام بردند آن مّقررات  مبوجب
هبرتین اوضاع برای اصالح یا به دخلواه  رؤسا وضع شده است  اما ضوابط و قوانین طبیعی  بطور مطلق هست که اگر آنرا جبوئیم  وبیابیم 

ممکن است اداره  میشودودانشمندان مزبور بر وفق این عقیده جویای  حال مردم فراهم وبر طبق  آهنا  هیئت اجتماعیه به نیکو ترین وجهی  که
نیکو است و بیداد بد  هنا جایز نیست . مثال داداز آ آن قوانین طبیعی بوده انداما این عقیده هم  غلط است البته قواعدی هست که ختلف

اصول کّلی است  نه قوانین ، وباید دید چه قوانینی باید مقرر شود تا  ااست ، آزادی به از بندگی است ودانائی هبرت از نادانی است  اما اینه
و هر قومی  ستباشد نی و ملل که یکدستگاه قانونی که مناسب حال مهۀ اقوام این اصول کلی  مرعی و منظور گردد واشکال اینجاست

 و استعداد آن قوم و هر کشوری مقتضیاتی دارد که جای دیگر ندارد وقوانین هر قوم بایدبه احوال اقلیمی و اخالقی و رسوم و عقاید دینی
ی ر بنائمتناسب باشدو این مناسبات را قانون گزار باید بیابد و رعایت کنندواگر نیابدو نکند قوانینش جمری منیشود و حمرتم منی ماند و ه

بر آن بنیاد ساخته شود  نا پایدارخواهد بود . قوانین و مقررات دستگاه  حکومتی  که بر طبق آهنا ترتیب دهند کامال مانند دستگاه 
کارخانه های ماشینی است که اگر چرخها و ماشینهای آنرا آن سان که سزاوار است ترتیب ندهندو با هم متناسب نسازند کارخانه کار 

ختیار او بیرون ا بد کار میکندو باختیار مهندس نیست  که هر قسم ماشین و مساحل که دخلواه اوست قرار دهد ولیکن کار بکلی از ای منیکند
انین فنی را منظور بدارد مقصود حاصل می شودو مهندس قابل آنست که آن قواعد را بداندو هر کار خانه را مبقتضای نیست و هر گاه قو

  حال بسازد.

هنا بر می آید وقانون حقیقی انسانی  مهان عقل انسان است  که باید و از طبیعت  آ ا نا روابط ضروری است  که میان چیز  ها هستقانون مه
  ]109[باشد عقل کائنات را بدست میدهد  و قوانین هر قوم و هر کشور  موارد خاصی است که   آن کلّیات   عقلی بکار میرود . حاکم
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    جهاناقسام  حکومت  ها در 

  حکومت ها در جهان سه قسم دیده شده است 

  خود سرانه یا دخلواهی –مجهوری  –پادشاهی 

مجهوری حکومت مجاعت است و آن  دو قسم است :اگر مجیع مردم در آن داخل باشند دیمواکراسی گویند یعنی حکومت عامه  وگر 
در هر صورت بنیاد  اینقسم حکومت  یعنی شرط آن میهن مجاعتی از مردم حاکم باشند اریستوکراسی گویند یعنی حکومت خواص. 

پرستی است و قانوخنواهی ورعایت مساوات میان مردم  و احرتام حقوق هر کس و حاضر بودن حکومت  کنندگان باینکه خیر و صالح 
  عموم را  بر نفع شخصی بر تری دهند و برای ادای وظیفه فدا کاری کنندو از اغراض خود بگذرند.

نه حکومت این است که میان کند وشرط اینگوادشاهی آنست که  حکومت با  پادشاه باشدو او بر طبق قانون با مردم رفتار حکومت پ
دۀ پادشاه را برعّیت برسانند و حوایج رعیت را به پادشاه بنمایندو اپادشاه و رعیت طبقات متوسطی باشند دارای حیّثیات ومزایا که بتواند ار

  ت بر پایه شرافت و غیرت و آبرو مندی  طبقات متوسط  است  که به حفظ حیثّیات خود  مقید باشند.بنیاد این قسم حکوم

حکومت خود سرانه  ودخلواهی آنست که در روابط میان حکومت ومردم قید و بندی نبوده و هواو هوس حاکم مدار امر باشد بعبارت دیگر 
  ترس است . کار ها فقط به زور پیش برودو بنیاد این قسم حکومت 

دولت قدیم یونانی آتن است و دول جدید سویس و هالند و مثال صحیح از حکومت اریستو  از حکومت مجهوری دموکراسی ثال صحیحم
ام لیس است و مثال صحیح دولت خود سرآنه آنست که نزد اقوکراسی دولت قدیم روم است ، مثال صحیح دولت پادشاهی  دولت انگ
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هار کرده اینست که دولت مجهوری فقط و از مجله عقاید اظ وحشی دیده  میشودو این  حتقیقاتی است که منتسکیوو دوصد سال قبل کرده 
  ]110داشته اند.[الت را که آتن و روم این حلت گروهی ندک باشندچنانجائی خبوبی پیشرفت  میکند که  کشور کم وسعت و م

  

  فساد این حکومت ها

ی خمتلف هر وقت بنیادی که برای آهنا ذکر کردیم سست شودفاسد میگرددپس حکومت مجهوری دیموکراسی فاسد  این حکومت ها
فسادش بیشرت  ، و مجهوری اریستو کراسیمیگردد هرگاه میهن پرستی و قانون خواهی و احرتام  مساوات میان مردم  سست گردد

اده قدرت خودر ابی قاعده بکار برند وبرای مناقع شخصی از آن سوء  استف ومت بدست آهناست کازین راه است که  اعیان و خواص که ح
کومت  صحیح کردن  باید کشید خودداری داشته باشند و حکومت پادشاهی فاسد میشود  هرگاه  در ح تی که برایکنند و از زمح

بال شئونات  و منافع شخصی باشند فت و غیرت ضعیف گرددو کسی در بند حفظ حیثیات  نوعی نبوده مهه دناطبقات متوسط حس شر
فاسد شدن ه  یا اینکه پادشاه عدالت را مبدل به قساوت  کند یا طبقۀ متوسط از میان برود، اما حکومت خود خواهانه و خود سران

ز آن مت نیست  زیرا غرضی از حکومت منظور است یعنی حفظ آزادی و امنّیت مردم اخود بذات فاسد است ودر واقع حکو ندارندچون
مساوات است اما مساواتی در  حاصل منیشود. چون مبتنی بر  ترس است  سکوت حکمفرماست اما سکونی که دلیل به رضانیست 

خمصوص  وحشیان است باید قیاس کرد  عملی که از وحشیان دیده ایم  که هر وقت به میوه میل بندگی است  این قسم حکومت را که 
(در فارسی نیز مثلی است که بزرگی گفنه است:اگر زباغ رعیت یوه دسرتسی داشته باشند.میکنند درخت را می اندازندتا مب

  بر آورند عالمان او درخت از بیخ (مؤلف)) –ملک سیب خورد 

خواه   دالقوانین  حکومت ها دارای بازو  های قوت  میباشند که قانون کشور آنرا  تعیین و تثبیت  میکنه  استنساخ موتیسکیو در کتاب روح نظر ب
رژیم  های مجهوری در آن حاکم باشد یا پادشاهی این بازو  های قوت وجود میداشته باشند و آن عبارت اند :اول قوه قانونگذاری و مقننه 
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یت است خبوبی حاصل شود این زادی و امنی  اینکه مقصود از حکومت که حفظ آسوم قوۀ قضائیه  و برا – قانون یاجرا دوم قوۀ  جمریه  یا –
ه باید از هم جدا باشند وبکار یکدیگر مداخله نکنند تا قدرت حکومت تعدیل شود چه هر گاه قانون گزاری با اجرای قانون سه قو

ر واقع مجع این سه یا با حق گزاری یا هر سه وظیفه با هم یکجا مجع شوندبیم آنست که قوانین ظاملانه وضع شودو ظاملانه اجراء گرددد
  ]111[انند بی قانونی است .م نیجهقوت در یک جا 

 به. باشد حاکم باید که داند می انسان عقل را قانون اصلی منشاء او. نیست چیزها بین ضروری روابط جز چيزي قانون منتسکیو، نظر از
 و کند می رد را قانون کامل بودن وضعی نظریه او. کند می حکم آهنا به عقل که شودمی بنا کلیاتی مبنای بر کشوری و قوم هر قانون ترتیب، این
 نظر از. پذیرفت قانون عنوان به را آن توان منی نباشد، سازگار بشر طبیعی وضع با عقل دیدگاه از قانون یک که مادام گويد، مي

 می حمقق مهه آزادی آن، واسطه به که داند می چیزی را قانون او. شود مشخص قانون حکم به باید ملت و دولت میان روابط ، منتسکیو
 تا قوانین هبرتین حال، عین در و کند عمل خود دخلواه به و باشد خمتار نکرده، منع قانون كه آنچه در فرد اينكه يعين آزادی اساس، این بر. شود
 .دهد مي افراد به را آزادی بيشرتين نیفتد، خطر به اجتماع مصلحت که آجنا

 

 -François Marie Arouet((  )۱۶۹۴( ) ماري آروئه-فرانسوا( Voltaire)  (       ولتر.15

۱۷۷۸(  

 با هایشخمالفت اش، العادهخارق ذکاوت خاطر به او شهرت. است روشنگری عصر فرانسوی نویسندگان و فیلسوفان دارتریننام از
 شور متام. است پرده بى نظريات بيان در شجاعتش و سیاست از دین جدایی و بیان، آزادی مذهب، آزادی از محایتش کاتولیک، کلیسای

 هاینوشته و مقاله، رمان، شعر، منایشنامه، مجله از نوشتاری و ادبی هایسبک متام در ولرت.بود عدالت جوى و جست در او زندگى
؛بنا به گفته معروف آثار ولرت یک کتاخبانه نوشت رساله و کتاب هزار ۲ از بیش و نامه هزار ۲۰ از بیش او. داشت دست علمی و تاریخی
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شعر و تیاتر است که مورد توجه ما در این حبث منیباشد ولی مهینقدر گوئیم این آثاراز اشعار درجه اول او یاد نوشته هایزاست مقدار 
ر جنس خود شاهکار است ومهه برای شته ، آهنا داعتنا است.داستاهنای را که به  نثر نو اری جهات قابلیسب ادبیات فرانسه نیست ولی از

وانشاء سر  یا اجتماعی وانتقادی نوشته شده است .قسمت  مهم دیگراز نوشته های او تاریخ است که برای تاریخ نویسی منظور فلسفی،
آموخته است .باالخره اط و دقایق لطیف نیز  هست و ولرت از مجله مؤرخانی است که تاریخ نویسی را بسبک جدیدو شامل نق مشق است

 عصر متفکران از بسیاری مانند های اونوشته   نام دارد؛» فرهنگ فلسفی«و از مهه  معروف ترش نوشته های فلسفی اوست که متعدد است 
  .پرداختمی خود عصر ۀفرانس در قدرت ساختار و مذهبی، تعصب مدارا، عدم نقد به اغلب آثارش در و بود] دئیست[ روشنگری

شاعری داشت در حمافل ادبی رفت و آمد  میکردو خبوبی پذیرفته  که مشرب  لرتو بدنیا آمد در پاریس1694 او در سال
بود از  داشت مایل به بد گوئی و انتقاد و حّتی هجو ساخنت یتعیدند، ولرت طبانوان و بزرگان  با او مهربان بومیشد.شاهزادگان و ب

و ادب  اوضاع ت و سه سال آجنا ماندو به فلسفه و علم بت به انگلستان رفتبعید  گرفتار شد از مجله یک نو این رو  چندین مرتبه به زندان و
تیاتر با   هل سالگی آثار مهمی که از او ظاهر شد شعر بود بصورت داستان ،دمش آشنا شد و بسیار پسندید.تا نزدیک به چآن  کشور و مر

  .هنم  تا اخیر عمر مهین قسم آثاراز خود ظاهر  مینمود قطعات متفرق پس از آ

  

  دزندان و تبعی

 ولرت مستعار نام زندان ایام در. شد باستیل در او شدن زندانی باعث که سرود اورلئان خاندان از دوم فیلیپ ضد بر اشعاری ۱۷۱۵ سال در 
 بود، شده ضعیف قدرى به زندان در. یافت رهایى هوادارانش و دوستان تالش با اما بود زندان در ماه یازده مدت. برگزید خود برای را
 و بازیافت را خود سالمت مدتی از پس.بود برخوردار روحى مقاومت و استحکام از حال عین در نداشت، شباهت آدم به دیگر که
 به که کردند پیشروی آجنا تا حتی و کردند اهانت او به نیز فرانسه حکام. کرد حرکت بیداری و آزادی خمالفان جنگ به گذشته از پرواتربی

 به. آرمید مرگ بسرت در - تئاتر معروف هنرپیشه - لوکورور آدریان زمان، مهین در. انداختند وی جان به را اوباش و زدند بدبینی هتمت وی
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 تصور رحیم و رمحان خدای مناینده را خود کهاین با مسیح عیسی آئین برخالف کشیش اما آوردند، وی بالین به را کشیشی مسیحیان، سنت
 استغفار او از و مشرد ننگین ایحرفه را هنرپیشگی آمیزی،خشونت غرور با بلکه نکرد، دجلویی هنرمند بانوی این از تنهانه کرد،می

 زباله و آهک با را جسدش و کرد خوداری او دفن از پلیس کلیسا، حتریک به و کرد ترک را او خشم با شد، مواجه او افکار با وقتی. خواست
 متحد دو این کلیسا و حکومت بر. شد آتش پارهیک چون بود، رویداد این شاهد خود که ولرت. افزودند کلیسا بازار گرمی بر و سوزاندند

 کسی به کرد، خواهد لعن را تو خدا وگرنه شو عقیدههم من با: گویدمی که کسی: «گفت مردم به خطاب و شد ور محله قدیمی
 را ولرت دارنیش گفتار نتوانستند که فرانسه انانحکمر.» کشت خواهم را تو وگرنه شو عقیدههم من با: گویدمی من به که ماندمی

م پس معلو. شد انگلیس رهسپار م۱۷۲۶ سال در ولرت. راندند بیرون فرانسه خاک از سپس و کردند زندانی دوم بار برای را او کنند، حتمل
وجود داشت عمدًا منیدید و  هرگز م عیب جویی مینگریست و حمسناتی را که در دیانت که ولرتمهچنان که در مسیحیت بچش میشود

ویا   هنفهمیده بود در مباحث  فلسفۀ اولی وحتقیقات امثال افالطون و ارستو و دکارت  و اسپینوزا و الیب نیتس ومانند آهنا نیز درست أمل نکرد
به چه نکات دقیق برخورده و چه ننموده و نفهمیده است  که آن مفاخر عامل انسانیت  از دولت صفای ضمیر و هوش سرشار ومراقبه و تفکر 

آهنا نیافته بودند هرگز نچه  ولرت وامثال او موهومات و خیال بافی خوانده اند اگر امه پنهان  است سیر منوده  اند وآعوامل بلند که از نظر ع
ترقیاتی که میدانیم حاصل منیشد  ع بشر باین پایه که امروز رسیده  منی رسید  وحتی در علوم طبیعی ریاضی و هندسه  و شیمی  هم مشاهر نو

.  

در  در حقایق  وخمصوصًادر چگونگی علم و عقل انسان هبر حال ولرت مرید الک و نیوتن است و میگوید :سخنان حکمای پیشین
در جنب نظر  ،گردباد  های دکارت،و رمان است و در جنب تاریخ و علم تشریح، و مهچنین است فرض  الک مانند افسانه جنب حتقیقات

  در باب جاذبۀ عامل و قاعدۀ حرکات کرات آمسانی .،نیوتن 

حد است و در اثبات ذات باری بیانات هنمه  گفته های ضد و نقیض که از او نقل قول شده است ، ولرت بر خالف تصور هم  عصرانش  موبا آ
د و مهان سخن  هایی است که مهه گفته اند.از مجله اینکه مفصل دارد و دراین باب هم دقایقی بکار برده است ولی حتقیقاتش عمقی ندار
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عقل و حکمت در علم خلقت  رو  هر امری را  غایتتی است وآثاو هر چیز  وجود موجودات و احوال و عوارض آهنا می بینیم که لغو نیست
دقت باید کرد و از اشتباه دوری جست ت غائی یص عّلپس عامل باید در حتت تأثیر ذاتی که حکیم است باشد.البته در تشخ، هویداست

اما وقتی امری را می  ومثال اگر کسی بگوید علت غائی بینی  این است که عینک روی او جا داده شودسخنی سخیف گفته است
ا مهه هنکه خواص آ بسیار است ن  نتیجۀ دیگری ندارد و مشاهده میکنیم وجودی  مرکب از اجزایکه مهواره یک نتیجه میدهدوجز آ بینیم

و چون از تصدیق علت غائی ناگزیر شدیم باید بوجود  منتهی بیک نتیجه می شوند حق داریم آن نتیجه را غایت آن وجودو آن امور بدانیم
  .پروردگار مدک اذعان کنیم

ین عوامل است و هر  هبرتتصدیق  حکمت بالغه مستلزم انکار وجود شر وبدی نیست و واجب منی آیدکه مانند الیبنیتس معتقد شویم  که این عامل
 ونیار نظراتش را دنبال کرده است و چرا ملزم قرارداده  به سبب عقیده خوش بینی بس الیب نیتس ،هبرتین وجوه است .ولرتچه درآن هست 

اضداد تشکیل  ه خواهد بود.این عامل  ازرتین  عوامل این باشد بد ترینش چشروری را که در دنیا واقع  میشود یاد میکند میگوید اگر هب
شده  است روشنی مقابل تاریکی ، زمستان مقابل  تابستان، خیر مقابل شر ، عدل مقابل بیداد مهۀ اینها  پارۀ از اضدادی هستند که درطول 

یج، مادی بودن جهان است و این مشکلی اهزاران سال به انساهنا رستگاری و پیشرفت  نصیب کرده  است ؛ و شری که در عامل است نت
ت که با زندگی سیارۀ ما جوش خورده است . ولیکن وجود شر دلیل انکار صانع منیشودو روشن است که این دستگاه با عظمت اس

فرض کردوجود جهان را  و مهچنان که وجود دستگاه ساعت را بدون ساعت ساز منیتوان جهان از یک دستگاه ساعت کمرت نیست
سخن  های دلکش ولرت در این مقام این است  که مکامله فرض کرده است میان یک نفر فیلسوف  ور کرد.. و از هم بدون آفریدگارمنیتوان تص

با طبیعت که باهم سوال و جواب میکننددر یکی از مواقع که فیلسوف با طبیعت که با هم سوال و جواب میکننددر یکی از مواقع ایکه فیلسوف  
ست داده که نام مرا به غلط فرزند این تعجب بتو از این راه د«و میگویداب میکندطبیعتشگفتی)0از بعضی از امور طبیعت استعجاب 

مقصود اینکه در طبیعت دست صانع آشکار را دیده  میشود. ولرت » مه اندو مرا طبیعت نامیده اند وحاالنکه من سراپا صنعتگذاشت



234 
 

است که یقین می آوردو هبرت از آن  گوید استحسانیدیق داردکه این دالیل در اثبات صانع استحسان است  و برهان  نیست ولیکن میتص
  ن هم نیست.که غالبًا فهمیده منیشود ومفید یقیبراهین فلسفی است 

 ا بر این عزم و ارادۀ انسانندر مسأله جرب واختیار حتقیقات ولرت به اینجا منتهی می شود که وجوب ترتیب معلول را بر علت منکر منیتوان شدوب
  ند و خمتار بودن  مهین است.ارادۀ خود میتواند عمل ک چون هر چه را قصد میکندعّلتی دارد اینقدر هست که موافقخود سرانه نیست  

و آیا قدیم   است ویا  اند داشته باشد؟ و ماده چیستا فانی؟ آیا ماده قوۀ ادراک میتونفس انسان روحانی است یا جسمانی وآیا باقی است و ی
ه بعقیده ولرت حل شدنی نیست و حبث آهنا هم برای زندگانی بشر سودی ندارد، آنچه میدانیم و دانستنش حادث؟ اینها مشکالتی است ک

مردم بر یکدگر ستم و بیداد  کهم حس و جتربه است و راه سعادت ،اینلم نفع و جهل زیان داردو راه کسب عکه عل سودمند است اینست
ن  حکم است که خیر عموم را خبواهدو عدل و داد امریست که فطرت بر آ و نیکوکار آنورعایت حق باشد نکنندو مدار امور بر داد و قانون

       ]112بیت نفوس مؤثر است .[را منیتوان  تبدیل منودولیکن  تبدیل جهل به علم میسر و در تر میکندو طبیعت و فطرت

 أثیرت حتت سخت را ولرت و بود جلوتر اروپائی جوامع سایر از و یافته دست ساالریمردم بر صنعتی انقالب دلیلبه انگلیس جامعه :تبعید
 و دانشمندان حرمت پادشاه، قدرت حمدودیت دادگسرتی، دستگاه استقالل پارملان، اقتدار. ساخت جمذوب را او و داده قرار

  .نربد یاد از گاههیچ را او ویژه تشریفات و نیوتون تدفین مراسم. آورد وجد و شگفتی به را او فالسفه و هنرمندان

بود انتشار داد و  هانری چهارم را كه درباره سلطنت ): La Henriade( آنرياد منظومه 1723 ولرت به سال

جمبور شد پاريس را ترک گفته و به انگلستان برود. در 1725 ناميشی را در پاريس روی صحنه برد. در سال1724 در

به  1729 گشت و مقاالتی به زبان انگليسی منترش كرد. وی به سال اين زمان بود كه با چند تن از شعرای انگليسی آشنا

را نگاشت و در  :) Brutus( بروتوس تراژدیپاريس مراجعت كرد و

حريف خود نوشت و در سال  كره بيون را به قصد رقابت با :) Sémiramis( (سمرياميس ناميشنامه 1748 سال

                                                             
  .490-482،صص پیشین اروپا، در حکمت ،سیر علی محمد فروغی     112 
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به چاپ رساند كه در اروپا بسيار حمبوب : ou l'Optimismeandide C (كانديد)( ساده دل كتابی با نام ٩۵١٧

در آن  :)gathocleA (آگاتوكل و :) Irène( ايرن پرداخت و قطعات شكسپري به انتقاد از آثار 1776 شد. در سال

 .استزمان نگاشته شده

 

  بازگشت به وطن

 با و ناپذیرخستگی تالشی با. بود ساله پنج و سی زمان این در که وی. داد بازگشت اجازه ولرت به فرانسه حکومت م،۱۷۲۹ سال
. گرفت قرار کلیسا غضب مورد و کرد اعتنائیبی کلیسا قوانین از اییپاره به ضمنًا. پرداخت فلسفی و ادبی آثار خلق به قهرمانانه شوری
 داشتند، متایل او به چنانهم و بودند شده بیدار مردم ولی. فراخواند او نوشته طرد به را مردم و نامید فاسداالخالق و منحرف را او کلیسا

 زرگب فریدریک و سوئد شاه سوم گوستاو هفتم، کریستیان روسیه، ملکه اکاترینا. کردند دعوت را او نیز اروپایی دربارهای از بسیاری حتی
 آوریمجع برمشردند، غیرقانونی را او هایکتاب بارها بود، حمروم آموزش از ولرت مهه،این با. ورزیدندمی اصرار دیگران از بیش پروس شاه

 او دمشنان از زور و زر صاحبان و ظاهرپرستان متامی هم جهان سراسر در حال عین در دادند، قرار تعقیب مورد را او. سوزاندند و کردند
 پوتسدام به و پذیرفت را بزرگ فریدریک دعوت داد، دست از بود هومشند اینویسنده که را خود مهسر وقتی م۱۷۵۰ سال در. رفتندمی مشاربه

 مبتذل برق و زرق ولرت وقتی اما. درآورد خود دائمی مالزمان مسلک در را او خواستمی و منود زیاد احرتام او به فریدریک. رفت پروس در
 و نکرد رفتار درستیبه وی با فریدریک اما. کند ترک را پروس خاک گرفت تصمیم کهاین تا گرفت فاصله کمکم فریدریک از دید، را او

 از زودیبه اما. منود سکونت فرنی نامبه دورافتاده ایگوشه در وی. داد پناه ولرت به ژنو دولت م،۱۷۵۵ سال در. بست او بر را مرزها متام
 وقتی. دادند قرار پناهانبی سرایمهمان را او خانه و شدند مجع او دور فراریان و سیاسی پناهندگان از بسیاری اروپا گوشه چهار

!» آیمبرمی دمشنان عهده از خود من کند، حفظ دوستامن شر از مرا خدا: «کردمی زمزمه را مجله این نیایش عنوانبه ولرت شدند، مجع هااین مهه
 تولیدی واحد خود زیستگاه اطراف در گرفت تصمیم ولرت بودند، صنعتگر ایعده خمصوصًا هاگروه متام از ولرت اطرافیان بین در
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 وجودبه »ولرت-فرنی« شهرک و یافت گسرتش او سکونت حمل دهکده شیوهبدین کنند، تولید ساعت کرد وادار را هاآن پس. مناید ایجاد
 عین در و زد جتارت و ساعت تولید به دست خود یاران مهکاری با ولرت دراز مدت این در کشید، طول سال بیست ژنو، در ولرت توقف. آمد

  .دادمی ادامه هم اشاجتماعی مبارزات به ترمهم مهه از. نبود برداردست خود ادبی و فلسفی هایفعالیت از حال

  

  غائلۀ ژان کاالس

 روز این در شد شايعه و گرفتند جشن مرتد، نامبه نفر ۴۰۰۰ قتل مناسبتبه تولوز، فرانسوی شهر متعصب هایکاتولیک م،۱۷۶۲ سال در
 و کشته را او پدر و کردند مداخله حکومت و کلیسا و شده کشته)كاالس ژان( خود پدر وسیلهبه شدن کاتولیک دلیلبه پروتستان جوان یک

 دربار و کلیسا به قدرت متام با که کرد برآشفته آنچنان را  ولرت دردناک، فاجعه این خرب. بودند داده قرار اذیت و آزار مورد هم را او خانواده
 ارب جوان قتل پرونده فرانسه، پادشاه دستور به و او ناپذیرخستگی مبارزه اثر بر. کرد بیدار را اروپا وجدان راستیبه کرد، محله فرانسه

 و شد زدهخرافات اروپای ستمدیدگان پناهجان ولرت حادثه، این از پس. کردند اعالم را خانواده گناهیبی و افتاد جریان به دیگر
 هاینوشته کهاین بیم از فرانسه مرز در. شد فرانسه راهی م۱۷۷۷ سال در ولرت. کردمی تالش اروپائیان انسانی حقوق پاسداری در مهواره

 داد توضیح خمتصر طوربه ولرت اما دادند، قرار بازرسی مورد را او خود کالسکه مجله از را او وسائل و هاکالسکه مهه نرسد، فرانسه به ولرت
 را او فرانسه حکومت که شد مانع ولرت املللیبین حرمت!» ندارد وجود بیاید، حساببه قاچاق که دیگری چیز. من خود از غیر: «که

  .کنند استقبال ولرت از آزادانه توانستند فرانسه مردم بنابراین کند، تعقیب

  

 کتاهبای از. است داشته گذشته به نظر جدید های راه ارائه بواسطه نگاریتاریخ توسعه بر عظیمی تأثیر ولرت  تاریخ نگارى
 قالب او از پیش. منود اشاره) 1756(ملتها روح و سنن باب در مقاالتی و) 1751(چهاردهم لوئی عصر به توان می وی شده شناخته تاریخی
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 و اجتماعی تاریخ آداب، و سنن کردن جایگزین با او اما بود، جنگی و نظامی وقایع و دیپلماتیک شرح بررسی جنس از نگاریتاریخ
 نوشنت برای جدی تالش که بود کسی خنستین او. زد رقم عرصه این در را انقالبی نگاریتاریخ از حبث در هنرها و علوم در هایی موفقیت

 ااروپ ملتها، از ای جمموعه جای به. کرد تأکید سیاسی تاریخ و فرهنگ اقتصاد، بر بیشرت ها بررسی این در او راستا این در. کرد جهان تاریخ
 یعنی دیگر، جانب از اما کرد، تأکید میانه اروپای فرهنگ بر شرق متدن سهم بر که کسی خنستین گرفت، نظر در کل یک عنوان به را

 گرچه. نکنید باور داشت تضاد طبیعت معمولی مسیر با که را چیزی هر که کرد می نصیحت را نویسندگان ولرت. میانه عصر تضعیف
 .شود پیشرفت به منجر تواند می بیسواد توده آموزش و عقل به اّتكاء که داشت باور مکررًا او اما منود، می یافت تاریخ صفحات در را شر او
. برد نام ارا)1756(ملتها روح و سنن باب در مقاالتی و چهاردهم لویی عصر و فلسفی فرهنگ و روسیه تاریخ توانمی وی حتقیقی کارهای از
  .ذکرند قابل اورلئان دوشیزه و قیصر مرگ آثارش دیگر از

  
  تصویر ولرت

  منابع و مأخذ:
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 نورمن اروپا، ريختا ؛٩٣ققنوس واربرتون،انتشارات ناجيل فلسفه، از كوتاهى تارخيچه(دانشنامه آزا ویکیپیدیا ، استنساخ از 
 علمی اتانتشار خويی زرياب ترمجه دورانت ويل فلسفه تاريخ ؛دانشنامه بريتانيكا، مدخل ولرت ؛ ٨٧٦ديويس،صفحه

  )٢٢٨ صفحه فرهنگی،

   



239 
 

  

   



240 
 

  

  

  

  

  

  بخش یکصدو پانزده

دانشمندان از قرون وسطی تاعصر روشن 
  اندیشی یا نوزایش

  ومسبحث 
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  (پیوست به حبث قبلی) عصر روشن اندیشی یا نوزایش.115-3

 یا (عصرنوزایش) دانشمندان عصر روشن اندیشی. 115-3-1

ۀ دورو یا روشن اندیشی  را در Renaissanceشناسانی که با ایجاد دیدگاه  های علمی شان  عصر رنسانسدانشمندان  وروش 
 وپیشرفت مذهبی واصالحات علمی ازانقالب آغازگردورانی بودکه مهمی فرهنگِی که عبارت ازجنبش نوزایشیاعصر زاییرنو

 رنسانسۀ بار،واژ جدیداست. خنستین وسطی) ودوران میانه (قرون هایسده گذاربین دراروپاشد. عصرنوزایش،دوران هنری
 دانند. اینایتالیامی درمشال میالدی۱۴ ۀرادرسد نوزایشۀ کاربردند. آغازدوربهدر مورد  این عصر  میالدی۱۶هادرقرنرافرانسوی

  اروپارانیزفراگرفت.  میالدی،مشال۱۵ۀ درسد جنبش

علمای تاریخ شناسی این   اجنامید. دراروپا عصرروشنگری آغازشدوبه درایتالیا ازفلورانس که است ساله۳۰۰حتول رنسانس،یک
 های پایه گردید که امروزی میدانند که در این دوره باعث پیشرفت جهانبی مانندی الیتهای فعاز تاریخ اروپا را ماحصل سده ها 

 هامرپورگشتال، نویسنده کتاب پر حجم()6(کتاب رنسانس ، ص رابناهناد. غرب کنونِی هایمتدن وعلمی اقتصادی،سیاسی،هنری
از ا در اروپ سایجاد  عصر رنسان و بانی تاریخ عثمانی سقوط بیزانتین (قسطنطنیه یا اسالمبول) را بدست سلطان غالم حممد فاتح مؤید

زیرا مبجرد سقوط  ، بلکه  کوچ  میکند . میرد زیرا مقوله ایست که  میگویند :دانش و متدن منیمیداند ،رت صاحبان علوم هاجقبیل م
ده  علمی ل در آن شهر مصروف پژوهشهای گسرتکه از صد  ها سا یمتام علما و دانشمندانعثمانی بیزانس یا قسطنطنیه بدست ترکان 

  .)) (مولفقر شدندمسترساندند و در آجنا ن را به ایتالیا ه خود شارا  ترک  کرده و از طریق دریای آژبودند  آن شهر 

  در زیر مشاری از دانشمندان و صاحبان علم  را  که در سرنوشت اروپا  وجهان تأثیر گذار بوده اند شناسائی میگردند:
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 (Karl Emil Maximilian "Max" Weber :)کارل ماکسیمیلیان امیل وبر.115-3-2

  :)1950جون 14در گذشت -1864اپریل 21تولد(

  
 ژرف گونه ای به بودکه واستاداقتصادسیاسی حقوقدان،سیاستمدار،تاریخدان،جامعه شناس وبریک امیل کارل ماکس

  نفوذوتأثیرخودقرارداد. راحتت  وجامعه شناسی اجتماعیۀنظری

  

 اوآنرابه که است علمی های واندیشه اجتماعی ازعلوم افسونزدایی اصطالح وبه سازی وعقالنی خردگرایی درباره وبر  کارعمده
ضد اثبات  شناسی روش دربنیادهنادن برجسته سیمل،چهره ساخت. وبرمعاصرجرج مربوط ومدرنیته داریظهورسرمایه 

 اجتماعی بایدکنش میکردکه معرفی دانشی بلکه غیرجتربی رشته ای عنوان به رانه شناسی جامعه که گرایی،معاصربود.کسی
  کند. مطالعه ثبات آراید ذهنی معانی  راازطریق
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 وروح اخالقپروتستانی«در کتاب وتأثیرخود نفوذ راحتت شناسی وجامعه  اجتماعی نظریه ژرف ای گونه بهماکس کارل امیل وبر

برلین فارغ و در رشته  های اقتصاد،جامعه  کارلز هایدلربگ-قرارداد. او از دانشگاه روبرشت»اقتصاد و جامعھ«؛ »  داری سرمایھ
  .شناسی،تاریخ و سیاست  ختصص داشت 

  

  )1944ژوئن(۱۶)مرگ:مرگ: ۱۸۸۶(ۀ ژوئی۶تولد: :بلوخ مارك.115-3-3

 املانی  دوستانش در مورد جایگاهتوسط ارتشیان  را واو که یک دانشمند جامعه شناس بود در مورد او و شهادتشاهل لیون فرانسه 
 قابلبسیار برایطوطیاِن که انسانرامیمیراند،تاریخی که وجوددارد،تاریخی یامحقانه تاریخمطمئنًا:«او این اینطوراذعان میدارند  یتاریخ
خودرا  مهیشه یکه کند. تاریخ خودرانیزتعریف منیتواندحتی که ازانسانرادوامنیکند. تاریخی دردی که ،تاریخیاست

  یادنکنیم؟»آینده علم«عنوان  به ازتاریخ چرا ؟وفراترازآن»حال علم«میکند. چرانگوییم  معرفی»علمگذشتھ«

 جزکندوکاودرگذشته ای وظیفه که است وتاریک بسته درفضایی کوری،زندانی کارموش مشابهدقیقًا وجودداردکه بله،تاریخی
  نظرمیرسد،ندارد:  به جذاب آنچههر درگذرقرهناونگارش نگاری ووقایع

دیپلماتیک.  بزرگ های کنگره اوقات هاوبرخی ها،قتلها،شورشهاورسوایی شاهزادگان،دسیسه  منافیع پادشاه،اعمال یک ازدواج
  .ملکه وفالن فالنشاه ی ونتیجه نوه  ازسرگذشت گفنت یعنی تاریخ این

ندارد:  جزانسان موضوعی تاریخ خاست. این بلو مارک اعتقادوایمان ماست،این اعتقادوایمان است. این انسان ولی تاریخ تاریخ،علم
 اومرتع فکرمنیکرد. اماچرامرتع؟چراکه انسانی جزتاریخ چیزی رامینوشت،به کشاورزی های یافعالیت مراتع تاریخ بلوخ هنگامیکه

  مینگریست. باانسان درنسبتشرااساسًا
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 خاص شدوفورانتایج مواجه شده خرمن های بامناظرگندم نقاشیفروشی ب کتابک اودری چرافعالیتهایکشاورزی؟روزی 
 دروشده: ذهنیت ازته گندمهای«، »اشرتاکی ازباالدروشده: ذهنیت گندمهای«کرد:  ویادداشت خودراگرفت

  .یافت هارادرمی کبود؟نه. اوازآن،تضادذهنیت دوتکنی تضاد اوفقط برای آیااین». مدرن،عمیقافردگرا

تاریخ بلوخ و طرز تفکر او  آشیانه ای برای پرنده زنده است که می پرد و از ماحصل پروازش شبانگاه آرام در النه اش بر میگردد با 
وخودرادربند  است حتول وروبه تاریخ،انسانی رنده ای که سایر پرنده  ها را با چنگالش پاره میکند.اینجاغور پر میخوابد ،نه  ان پ

  "اصول" و "اصالتها" حمدودمنیکند. 

 دوری عصررمانتیسیسم رنان،هیپولیتنت،فوستلدوکوالنژوبزرگان ارنست برای کلیدی واژهی موردنظر،از "اصلها" که تاریِخ
 هاوسودمندهاوطرف است: یکطرف،نیکان،خوب وبدبسیارعظیم میان "اصالتهای" نیک تفکیک میگزیند. هوِس

دریکسو  که بنگریم دوست نوع شیمیدانی سان به مورخان فعالیت به که است ومضرها. ریسک دیگربدان،بدکاران
  نیست. چنین آنال میکند.  درتاریِخ کلرراردیف مثال برای»گازهایبد«دیگر  ودرسوی اکسیژن وباالترازمهه»گازهایخوب«

 منیکند. اینجا،حترکات تفکیک جداگانه های فعالیت رابه تاریخ،انسان این وجامع. چراکه استوترکیبی دراینجاتاریخ،انسانی
 . انسانتهوسهایاقتصادیا سان به درست است نیزموردتوجه مذهبی انسان نیایشهای که میشود. مهانگونه دیده  انسانسی

  اش. ابعادوجودی درمتامیت

 ی جمله درنظرداشت. تاریخ بلوخ مارک که نیزمتصوراست. تاریخی دیگرازتاریخ معنایی است. امابیشک حاکم اکنون تاریخ نوع این
 یآرایوحدت،یکپارچگی،کانسانی. است: تاریخ آن،این حقیقی نام است. چراکه انسانیت ازابتدامتوجه که آنال. تاریخی

دیگراز اصالت  های تفکر بلوخ در مورد  شک،وچندویژگی اینها؟بدون ی هومشندی،مهه انسانی،نیازبه تاریخ این وتاثیرگذاری
  تاریخ است .
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  بلوخ اصل پروپاگندا را در زمینه  های تاریخ رد  میکند:

 ازطریق متقلبان که است... تنفرازپیشداوریهایی روایات بیدلیل مورخ،تنفرازتأییدوقبول برای اساسی ویژگی یک
 نیزبه من«نوشت:  چنینیکی از دوستانش  درپاسخ -1939سپتامرب17-یکروز  مافرومیکنند. بلوخ پروپاگاندادرذهن

  »مربانگاهدارند. تبلیغات میبایدخودراازاین مانندمشاازپروپاگانداترسدارم. مورخان

  »تاریخ روستایی فرانسھ«؛ » فیودالیجامعھ «بود مکتبِ  آنال وازمؤسسین فرانسوی دانتاریخخ بلو مارک م.،لیون،فرانسه

 بختیپوستها،خوش رنگ تضادهایشان،ازمتام ادوار،بامتام ازمتام هایی ناپذیرباانسان ایانهتای پاست. مالقا انسانی تنوعات وسیع ی جتربه
  ]113[اند.ی مهبا برادران مالقات این بدانیم که ستل اآنا

  

  :والنیکارل پ.115-3-4

گیری  اقتصاد جهانی سرمایه داری را صراحتًا تشریح  روند شکل که موضوع»  دگر گونی بزرک«کارل پوالنی نویسنده  کتاب 

 هایک،فردریش نوشته»رقیت راه«کتاب  و مهزمان با 1946منوده و انقالبی در جهان  اقتصاد و سرمایه ایجاد کرد.این کتاب در سال 
 برای هم»بزرگ دگرگونی«رود، مشارمی به مهمی اقتصادآزادکتاب مکتب طرفداران برای»راهرقیت«انتشاریافت. مهانقدرکه 

  است. مهمی بازارآزادکتاب خمالفان

                                                             
 :اینمقا لھترجمھ ایاست از113
 
Febvre Lucien. De l'histoire au martyre. Marc Bloch 1886-1944. In: Annales d'histoire sociale. 8e année, N. 1, 1945. 
pp. 1-10. 
 
 :قابلدسترس در
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_1243-258X_1945_num_8_1_3143  
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 راشکل کشد. اوبازارآزادتصویرمی به انسانیت دمشن چون ،بازارآزادراهم»بزرگ دگرگونی«پوالنی،اودرکتاب  درنظرهواداران
 هاآنرابهایدئولوگ که دولتی کنش وازطریق۱۸قرن درانگلستان کندکهمی معرفی اجتماعی ازسازماندهی غریبی

 التزام شاعرانه (سیستم –طبیعی اجتماعی وضعیت جای بازارآزادبه شدن بود. اودستاوردجانشین راندند،ایجادشدهجلومی
 هایوآشفتگی جزنابرابری،جنگ،ظلم راچیزی–کرد) می ازافرادمحایت سیستم مقیدبودندوهم افراددربرابرآن هم که دوجانبه

 وانسان سیاسی شناسی،علوم جامعه خمتلف هایدرشاخه»دگرگونیبزرگ«داند.کتاب وبرابرمنی آرام جوامع برای اجتماعی
 دوره دانشجویان به فروش رای کتابب ازاین زیادی جملدات هرساله که ای است. هبگونه شده تبدیل کالسیک کتاب یک به شناسی

  ورد.برخ کتاب ازاین هاییقول نقل به توانمی حتقیقاتی ازمقاالت یابند. هنوزدربسیاریمی هاراهکتابفروشی هایقفسه به کارشناسی

 دنیاآمدودربوداپست به دروین۱۸۸۶درسال منجرخواهدشد. اوکه وسیاسی اجتماعی فروپاشی بازارآزادبه بودکه عقیده براین پوالنی
 روسیه،انقالب اول،انقالب جهانی جنگ چون موردحبث. م] شاهدحوادثی کتاب نگارش زمان[ ۱۹۴۴شدتاسال بزرگ

طال،رکودبزرگ  پایه پولی املللیبین نظام واتریش،فروپاشی درآملان۱۹۲۰دههسرمایه شدید جمارستان،تورم خودیعنی وتروردرموطن
 دولت ازطرف آن اعمال روزولت ازدوران جدیدیکه سیاسی روش روزولت اقتصادی توسعه م]،رشدنازیسم،برنامه. ۱۹۳۰[دهه

 درجهان بیسابقه هایناآرامی دوران عنوان به ازآن توانمی که هاییبود. سال دوم جهانی شد. م] وجنگ آمریکاشروع متحده ایاالت
  جدیدیادکرد.

بود:  اساسی چهاررکن آراید مرگ درحال متدن شود. درنظرپوالنی،اینآغازمی است، رفته ازبین نوزدهم قرن متدن ادعاکه بااین کتاب
 به۱۹۴۴بازار. امادرسال خودجوش برتنظیممبتنی اقتصادی ومکانیزم لیربال طال،دولت پایه پولی ها،نظام قدرت املللیبین تعادل

 مشتق چهارم خنستین،ازرکن رکن سه درحقیقت باشند. اومعتقدبودکه بسته رخت جهان ازصحنه ارکان این رسیدمتامنظرمی
کتاب  ازعنوان که دانست. مهانگونهمی متدن این حقیقی گررابنیان دیگراوبازارخودتنظیم عبارت بهشوند. می

 بازارآزادنبوده جزعارضه منجرشد،چیزی۱۹قرن متدن فروپاشی به آنچه بودکه رای براین آید،پوالنیبرمی»دگرگونیبزرگ«
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 چیزی واستالین اوهیتلر،موسولینی زعمشد. به۱۹قرن متدن فروپاشی کردوباعث هنادهارانیزمضمحل بقیه ایکه عارضه است؛مهان
  بازارآزادنبودند. هیوالهای جزبچه

را که کارل چوالنی در کتاب دگر گونی بزرگ  اذعان داشته و باعث فروپاشی پایه  های مدنیت در قرن  نزدهم دانسته یک  آنچه(
ان بزرگ سرمایه  میباشد در ادامه سده  های یختگی بازار آزاد و مالکجلام  گسشایعه  نبوده و ما دوام  این فروپاشی را که ناشی از 

 وه این راه وقوع  دو جنگ  جهانی اول بیست و بیست ویک  نیز ناظر فروپاسی و فرو افتادن پایه  های متدنی انسانی بوده ایم و هستیم. مثر
دوم در میانه  های سده بیستم ،سقوط سیستم های کمونستی در شوروی و جهان ،یک قطبی شدن جهان سرمایه داری و دیکتاتوری 
سرمایه داری جهانی برهربی  ایاالت متحده و متحدانش ایجاد و  گسرتش شبکه  های   هراس افگن  از طریق متویل شان  از جانب 

که رشد  اقتصادی بطی داشته اند و اشتعال جنگ  از ترابلس و افریقه  تا برما ،  به کشور  های جامعه سرمایه داری و گسیل شان  
گیهای  جهان سرمایه داری  است که  منشه آن را کارل چوالنی در متدن ه ایجاد القاعده ، طالبان و داعیش مهه امتداد جلام گسیخت

پیدا کند بزودی  کسانی که  از این فاجعه  زنده می مانند شاید اداره دنیا بدست   تب دار قرن نزده دانسته است. که اگر این  وضع ادامه 
خانداهنای  حمدود اردپایی و سرمایه داران بزرگ از قبیل راجرز و رامسفلد و نوادگان راکفلر خواهند بود  که در یک مدنیت کامال بی 

  )  .بند و بار و کاباالیی یهودی جهان را قورت خواهند داد(مولف)

 اوراکه ادعای واین شوندموردتاییدقراردادهمی سازفسادجوامع بازارهاسبب راکه وی باورکلی این پوالنی افراطی هواداران
 بودکه این پوالنی . انتقادبزرگخواهد بردمتاخر، دهندهتکان وضعیت سوی بهت که مهه را ایس ازجامعه عزیمتی اقتصادبازارآزادنقطه

 ازاین پیش شوندکهمی هاییبروزنابرابری افرادمنزوی،سبب به جوامع وتقلیل اجتماعی روابط گسیختگی هم از با بازارها
  ]114[وجودنداشته است.

                                                             
 30.تصاداق دنیای روزنامھتاریخ مختصراقتصادجھان ، استنساخ از : وداع باصدقھ« جورجی کالرک،استاداقتصاددانشگاه کالیفرنیاومولف کتاب114

  .2015جوالی 
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  آموزه هاي کارل پوالنی و آنتونیو گرامش

 است. کارل پوالنی کارل تاریخی درمطالعات اقتصادی دهیسازمان هایروش به توجه جهانی سیستمی حتلیل فکری دیگرمنبع
 به معاوضه هایمبادله. شیوه یوشیوه بازتوزیع یمثل،شیوه به معاوضه یمشارد: شیوهرابرمی اقتصادی دهیسازمانۀ شیو سه پوالنی

 دمبتنیاقتصا نیزبه مبادله وشیوه بزرگ تاریخی هایامپراتوری به بازتوزیعۀ است. شیو سنتی هایاقتصادیبرسیستم حاکم یشیوه مثل
 به بازتوزیع دهیسازمان یسیستم،شیوه خرده به مثل به معاوضه یجهانی،شیوه سیستمی ]درحتلیل115دارد.[ بربازاراشاره

  اشارهدارد. جهانی سیستم به برمبادله مبتنی دهیسازمان یوشیوه جهانی هایامپراتوری

 قهراست. هژمونی،سلطه ازطریق ترازسلطه فراتروپیچیده چیزی کردکه اشاره نزدآنتونیوگرامشی هژمونی مفهوم مهچنین،بایدبه
 برای کلیدی رامفهومی هژمونی جهانی سیستمیـ گرانیابد. حتلیلمی مشروعیت اخالقی فکریـ بارهنمودهای که ایاست

 سیستم دانند. استقراروپویشهامیسیستم دراین انباشت سیستمی هایچرخه شناخت ونیزبرای جهانی سیستمی گیریشکل
 قدرت اعمال باتوان ملتو  دولته ک هژمونی است. قدرت یابیدستقابل هژمونی  ازطریق تنها نظم واین است نظم مستلزم جهانی

  است. آن به خبشیدنشروعیتمونیز

   

                                                             
  )دانش نشرپردیس( محمدمالجو یروزگارما،ترجمھ واقتصادی سیاسی ھایخاستگاه: بزرگ دگرگونی) 1391( پوالنی کارل115
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  انزدهم شیکصدو 

  دولت هاي سرکش

  امریکا در رأس هرم گسترش جنگ 

  اولبحث 
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  حکومت زور در امور جهان.116-1-1

  سپتامبرومسأله بن الدن یازدهمامریکا  

خود را پای بند به هنجار  مانند ایاالت متحده امریکا ، فراخور دولت  های است که دولت های سرکش یا حکومت زور در امور جهان ،
میگوید که قدرمتند ترین کشور های جهان در جایگاه مهین تعریف قرار (سیاسیحاکم بر جهان)های بین املللی منیدانند. منطق 

  .دارند

 و موافقت نامه ها و معاهدات پس از جنگ جهانی دوم ، این هنجار  ها را منشور ملل ممتحد ، احکام دیوان عدالت بین املللی
از این به ویژه پس از پایان جنگ سرد خود را  –ت .ولی ایاالت متحده امریکا خود را از این گوناگون ، تا حدودی مدون شده اس

  ]116. [تثنا میداند مس یا طرزوقاعده ارهنج

ه از کابل توسط شورای نظار وقوای جماهدین  رانده شده حکمتیار ک ،اب قوایش از افغانستانپس از فروپاشی شوروی و انسح  خاصتًا
زمینه یک جنگ و بعدًا با ایجاد شورای  هم آهنگی  چهار آسیاب جنوب کابل بسر میربد خواست تا بکمک و تقویت پاکستانکه دربود 

 به  خرابی وزیر نظر داشت که نتیجتًا  زیرکانه  را این بازیها ،از فراز،نت د . این در حالی بود که  بیل کلینرا در کابل مشتعل سازمدهش 
اهندام کابل و آوره شدن تقریبًا هشتاد فیصد  از باشندگان در کشور های جماور و هم چنان در داخل کشور خمصوصًا در صفحات 

کنه  خالی گردیده و کال آبادیهایی که در این شهر موجود بود ختریب و یا سدر آن ساهلا کابل از میتوانیم  که گفته  گردیدمشال 
با نفوذ روز افزون طالبان که امریکا در پشت سر شان در هنان آهنا را از طریق پاکستان پشتیبانی مالی و جتهیز  بکلی ویران گردید ؛

از  در انرواس سیاسی واقتصادی قرار میگرفت .حکومت جماهدین  ضعیف تر شده و روز دولت جماهدین  نیز هر نظامی میکرد ،

                                                             
چامسکی نوام،دولت  ھای سرکش  حکومت زور درامور جھان،ترجمھ مھرداد وحدتی دانشمند،سازمان چاپوانتشارات وزارت فرھنگوارشاد   116 

  .9،  1380اسالمی ، تھران : زمستان 
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  یفعل و انفعاالت این  مقابلدر .کی می کشیدو از شهری به شهری رخت و چو تغییر میدادموقعیت خود را در داخل کشور  روی اجبار،
توسط  چراغ سبز نشان داد و بانو  بوتوحالت بسیج به افغانستان بودند ،برای طالبان که در ثباتی افغانستان شده بود امریکا  به بی که منجر

اکستان استخبارات امریکا تو سط پ نصر ا بابر زمینه تداخل طالبان را بداخل افغانستان  مست و سو دادکه از کمک  های بال کیف 
  فراهم سازد. انه سقوط جماهدین را ذریعه آهنمتویل و جتهیز گردیده بودند تا ذریعه  آهنا با استفاده از نام طالبان زمی

  اسامه بن الدن مشوق و محرك طالبان کی بود؟. 115-4-2

و منطقی جلوه دهیم در مورد اسامه بن الدن از قول تری میسان در کتاب دروغ بزرگ در ذیل می آوریم  در اینجا برای اینکه وقایع را موجه
متولد شد از دانشگاه  1957اسامه كه در سال  «که خالی  از مفاد نبوده و کنش  ها  و واکنش های اینده  امرریکائیان را توجیه  میکند: 

، 1979در دسامرب   گفته مي شود بازرگان باتدبريي است.   ارغ التحصيل شد. شاه عبدل عزيز در رشته مديريت و اقتصاد ف
) از او خواست مديريت 2001تا اوت  1977استادش شاهزاده تركي ال فيصل ال سعود (رئيس سرويس هاي خمفي سعودي از سال 

الر براي كنرتل روسها در افغانستان ميليارد د 2سال، سيا  10در مدت   مايل عمليات سري سيا در افغانستان را بر عهده گريد. 
سرمايه گذاري كرد كه پرهزينه ترين عمليات در تاريخ اين سازمان (سيا) مي باشد. سرويس هاي خمفي عربستان و اياالت متحده 

را شكست  جنگجويان مسلمان را استخدام كرده، آموزش داده، مسلح منوده و آهنا را روانه جهاد منودند تا با روسها جنگيده و آنان
اسامه بن الدن نيازهاي اين گروه نامنظم را كه در يك فايل كامپيوتري به نام القاعده نامگذاري شده بودند را برطرف مي كرد  دهند. 

  (به طور لغوي به معين پايگاه مانند پايگاه داده مي باشد). 

انستان را از دست داده و آن را به دست جنگجويان و بعد از شكست احتاد شوروي، اياالت متحده امريكا كامال عالقه خود به افغ
جماهدين كه از سراسر جهان اسالم براي جنگ با ارتش سرخ استخدام كرده بودند سپرد. سپس اسامه بن الدن مهكاري با سيا را قطع 

ر آهنا قرار دهد تا ، او به پادشاهي سعودي پيشنهاد كرد مردانش را در اختيا1990در   و اين جنگجويان را خود نگه داشت. 
صدام حسني مرتد را از كويت بريون برانند و هنگامي كه سعودي ها ائتالف به رهربي پرزيدنت بوش پدر، ديك چين (در آن زمان وزير 
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جنگجويان مسلمان بر سر اين كه آهنا   دفاع) و كالني پاول (در آن زمان رئيس ستاد مشرتك) را به او ترجيح دادند خشمگني شد. 
يمانان يا دمشنان ائتالف سعودي امريكايي بودند به دو اردوگاه تقسيم شدند. اسامه بن الدن به گروهي تعلق داشت كه توسط هم پ

آهنا در كنفرانس هاي معروف اسالمي و   رهرب سوداني حسن ال ترابي اداره مي شد كه در اين گروه ياسر عرفات نيز يافت مي شود. 
، اياالت متحده بنا به يك قطعنامه سازمان ملل به نام عمليات اعاده 1992شركت مي كردند. در  عرب كه در خارطوم تشكيل مي شد

سرباز  18چند جنگجوي جنگ افغانستان به روي سربازان امريكايي در سومايل آتش گشودند.  اميددر سومايل نريو پياده كرد. 
ته شد. ارتش اياالت متحده آجنا را ترك كرد. در عامل خيال، بن امريكايي كشته شد. اسامه بن الدن مسوول اين زد و خوردها شناخ

  الدن امريكا را شكست داده بود، درست بعد از شكست روسها.

ميليون  300در آن زمان اسامه بن الدن از مليت سعودي اش خلع و در سودان اقامت گزيد. هنگام قطع رابطه با خانواده اش تقريبا 
اين پوهلا را در اجياد چندين بانك، فعاليت هاي كشاورزي و توزيع كاال به صورت داخلي سرمايه گذاري  او  دالر به او ارثيه رسيد. 

در ابتدا به كمك كلنل عمر حسن ال بشري، كه در آن زمان حسن التورابي ناميده مي شد، در سودان چندين شركت، يك   كرد. 
عربي را حتت كنرتل درآورد. علي رغم اين پروژه ها، در سال  فرودگاه، جاده و يك خط لوله ساخت و توليد قسمت عمده صمغ

از سودان اخراج شد، به دليل فشارهاي مصر كه او را متهم به توطئه در ترور پرزيدنت حسين مبارك منود سپس او به افغانستان  1996
سعودي كشته شدند. اياالت  سرباز امريكايي در محله اي به پايگاه نظامي كوبار در عربستان 19، 1996برگشت.در ژوئن 

در پاسخ، او جهاد را بر عليه امريكا و اسرائيل به كار گرفت، كه در رساله   متحده اسامه بن الدن را حمرك اين قضيه معريف كرد. 
تان مورد او مهان منطقي را به كار برد كه با سيا در افغانس  معروفش مشركني را از جزيره عرب اخراج كنيد به آن اشاره منوده است. 

  استفاده قرار داد:
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وظيفه مقدس مهه مسلمني است كه سرزمني هاي اشغال شده اسالم را آزاد كنند. اما مشكل بتوان اشغال نظامي افغانستان توسط   
موعظه   روسها را با اجياد پايگاه هاي نظامي اياالت متحده در عربستان سعودي كه فرآيند يك قرارداد بني دو دولت است مقايسه كرد. 

به وجود آورده كه به جبهه بني املللي  1998هاي ميليونر در بسيج توده هاي مسلمان كه او با كمك رهرب مصري آميان ال زواهري در سال 
محالتي سفارت خانه هاي امريكا در داراسالم  1998اوت  7اسالمي بر عليه يهوديان و مسيحيان معروف بود به جايي نرسيد. در 

زمخي بر جاي گذاشت را در هم كوبيد.  4500نفر و زمخي شدن بيش از  299ايروبي (كنيا) كه منجر به كشته شدن (تانزانيا) و ن
موشك كروز به اردوگاه هاي آموزشي در جالل  75بيل كلينتون دستور داد    اياالت متحده اسامه بن الدن را به عنوان حمرك معريف كرد. 

نني آزمايشگاه ال شيفا در سودان مورد محله قرار گرفت. اف.بي.آي اهتاماتي بر آباد و خوست افغانستان شليك شود، مهچ
محله اي  2000اكترب  12در  ميليون دالر براي سر او جايزه تعيني كرد. كليه دارايي هاي او مسدود شدند.  5عليه بن الدن وارد كرده و 

اس كول كه در سواحل عدن (مين) پهلو گرفته بود منجر به كشته ) يواس Uss Coleتوسط يك قايق پر از مواد منفجره به اژدرافكن (
، دونالد 2001مي  8در  نفر گرديد. اياالت متحده اسامه بن الدن را مسوول اين محله معريف كرد.  39ملوان و زمخي شدن  17شدن 

اخت شيميايي بود، بلكه در شرف س رامسفلد فاش ساخت كه دمشن مشاره يك (اياالت متحده نه تنها داراي سالحهاي باكرتيولوژي و
و يكي از چهره هاي سرشناس در عمليات  1980. ميلتون بردن (رئيس سابق سيا در سودان در نیز میباشدمبب امتي و پرتاب ماهواره 

  ) اظهار ترديد منود:PBS Frontlineاس (خمفي سازمان در افغانستان) در مصاحبه اي با برنامه فرانت الين پي بي 

ادن اسامه بن الدن به مهه عمليات تروريسيت در دهه اخري ساده انديشي و توهني به شعور اغلب امريكاييان است و يقينا هم پيمانان ربط د  
موضوعاتي اجازه يافت در مورد چنني  1994ميلتون بردن كه بعد از بازنشستگي اش در سال   ما، ما را جدي خنواهند گرفت. 

يالت زيادي در اين زمينه وجود دارد اما ما از آن خومشان مي آيد آن اسطوره بن الدن است. تقريبا به ختصحبت كند چنني ادامه داد: 
كه روسها زير موج توده ها دفن شدند هيچ دمشين نداشته ايم و من گمان مي  1991نوعي سرگرمي تبديل شده است ما از سال 

م بني امللل خومشان مي آيد در حاليكه آن تروريسم واقعي بشدت شخصيت ما از تروريس  كنم ما به حنوي اين مساله را دوست داريم. 
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سپتامرب متهم  11به هر حال منايش ادامه دارد: اياالت متحده امريكا اسامه بن الدن را به دست داشنت در محالت   خود را تغيري مي دهد. 
ان بي سي) و علي رغم ترديدهاي ابراز شده توسط وزراي وزير كشور ژنرال كالني پاول در برنامه مالقات با مطبوعات (شبكه   كرد. 

خارجه ساير كشورها چنني اعالم كرد: ما سخت در حال فعاليت هستيم تا مهه اطالعات را يك جا مجع كنيم، اطالعات جاسوسي، 
به محالت مرتبط مي سازد. با  اطالعات اجراي قانون و من فكر مي كنم در آينده نزديك ما بتوانيم كاغذي يا سندي ارائه دهيم كه او را

اكترب، توني بلر خنست وزير انگلستان گزارشي به  4روز   وجود اين كه چندين بار اعالم شد، چنني سندي هرگز چاپ نشد. 
مهمرتين نكته اي كه جلب توجه مي كند اين است كه » مسووليت براي خشونت تروريست در اياالت متحده«جملس عوام ارائه كرد بنام 

در   سپتامرب را ندارد، به جز سازمان القاعده به رهربي اسامه بن الدن.  11سازمان ديگري انگيزه و ظرفيت اجنام محالت هيچ 
مهان روز، وزير خارجه پاكستان، رياض حممدخان، اعالم كرد كه شواهد ارسايل به دولت او توسط امريكا براي حماكمه بن الدن كفايت 

اكترب، سفراي امريكا و انگلستان  7ي سري طبقه بندي شده است هرگز منتشر نگرديد. در روز مي كند. اين مدرك كه بطور كل
   به سازمان ملل اطالع دادند كه دولتهاي متبوعشان جنگ در افغانستان را آغاز كرده اند. 

ه سازمان القاعده كه توسط جان نگرو پونته اينطور نوشت: دولت متبوع من اطالعاتي آشكار و غري قابل انكار بدست آورده است ك
اين اطالعات آشكار و غريقابل انكار هرگز   رژيم طالبان در افغانستان محايت مي شود نقشي اساسي در اين محالت داشته است. 

نوامرب ساندي تلگراف مطليب درباره وجود يك نوار ويديويي منتشر منود (كه  10روز   در دسرتس شوراي امنيت قرار نگرفته است. 
اكترب ضبط شده بود) كه اسامه بن الدن مسووليت محالت را پذيرفته بود: برجهاي دوقلو اهدايف مشروع بودند. آهنا ستوهناي  20 روز

قدرت اقتصادي امريكا بودند. اين وقايع از هر جهت شاخص بودند آن فقط برجهاي دوقلو نبودند، بلكه برجهاي روحي آن كشور بودند 
شود بن الدن رئيس مجهور امريكا و خنست وزير انگلستان را هتديد كرده بود. بوش و بلر به جز قدرت كه نابود شدند. گفته مي 

اين گزارشات   نسيب چيز ديگري را درك مني كنند. هر وقت آهنا ما را بكشند ما نيز آهنا را خواهيم كشت تا تعادل برقرار باشد.
س عوام رسانده بود كه او نسخه اي از نوار را ديده است. اين نوار اسرارآميز در نسخه مهان روز توسط توني بلر تاييد شد، كه به اطالع جمل
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 2002اين سخنان در مصاحبه اي با شبكه خربي اجلزيره عنوان شده بود و سپس در ژانويه   جديد گزارش بلر عنوان شده بود. 
در صفحه اول خود از وجود نوار ويديويي دسامرب واشنگنت پست  9با گردش حوادث، در روز   توسط سي ان ان پخش شد. 

سپتامرب ضبط شده بود، عكس العمل هاي  11جديدي خرب داد. نوار كه توسط يكي از مهدستان نزديك دمشن مشاره يك اجتماع در 
و به نقل از يك رويرت بنا به گزارش   اسامه بن الدن را نشان داد و بطور يقني مسووليت او در طراحي محالت را مورد تاييد قرار داد. 

ي نمنبع ناشناخته رهرب القاعده اظهار منود كه اكثر هواپيماربايان كاميكازه (= محله كنندگان انتحاري) نبوده و حيت مني دانستند كه قربا
وجود  اينجا مردي  خواهند شد. پائول ولفوويتز، معاون وزير دفاع، در برنامه اين هفته (ا بي سي) اظهار داشت: مايه انزجار است. 

دارد كه از كشتار هزاران تن انسان بيگناه لذت برده و به آن افتخار مي كند. اين مساله دانسته هاي قبلي ما را در باره او تاييد مي 
اميدوارم اين موضوع نقطه پاياني به اين تئوري هاي جنون  كند. هيچ چيز جديد يا تعجب آوري وجود ندارد فقط وقايع را تاييد مي كند. 

توسط پنتاگون پخش شد.  2001دسامرب  13نوار در  ز باشد كه امريكا يا شخص ديگري را گناهكار قلمداد مي كنند. آمي
مي كند كه از هر حلاظ با گزارش رمسي مطابقت مي كند و ما مي دانيم كه دور از حقيقت است. » اعرتافاتي«اسامه بن الدن در نوار 

كلت آهين ساختمان[مركز جتارت جهاني] را ذوب كرده و فقط در قسميت كه هواپيما برخورد من فكر مي كردم كه آتش گاز هواپيما اس
ما آن روز كارمان را متام كرده بوديم و   كرده بود مهه آن طبقات فرو خواهد رخيت. اين آن چيزي بود كه ما اميدش را داشتيم. 

در پايان   ديم. اخبار ادامه يافت و تا پايان اشاره اي به محله نشد. ما راديو را براي دريافت اخبار از واشنگنت تنظيم كر راديو.... 
اعالم كردند كه هم اكنون يك هواپيما به مركز جتارت جهاني برخورد كرده است. بعد از مدتي، آهنا اعالم كردند هواپيماي ديگري به 

برادراني كه عمليات را   ندازه خوشحال شدند ... برادراني كه اخبار را شنيدند بيش از ا  مركز جتارت جهاني برخورد كرده است. 
يچ چيز اجنام دادند متام آنچه كه آهنا مي دانستند اين بود كه يك عمليات شهادتي دارند و ما از آهنا خواستيم تا به امريكا بروند اما آهنا ه

ت چيزي به آهنا نگفتيم تا اين كه آهنا به آجنا اما آهنا آموزش ديدند و ما درباره عمليا  درباره عمليات مني دانستند، حيت يك كلمه. 
هنگامي كه اولني هواپيما به ساختمان برخورد كرد آهنا بيش از اندازه   رسيدند و فقط قبل از اين كه سوار هواپيما شدند ... 
ست دقيقه بود و فاصله فاصله بني اولني برخورد و دومني برخورد به برجها بي خوشحال شدند و من به آهنا گفتم: صبور باشيد ... 
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نه تنها مامور بن الدن افسانه سقوط برجها را به احرتاق نسبت   بني اولني هواپيما و هواپيمايي كه به پنتاگون برخورد كرد يك ساعت بود. 
ار ويديو درحقيقت نو  مي دهد، تيمهاي كاميكازه (انتحاري) و حيت سقوط هواپيما بر روي پنتاگون، بلكه حقايق را انكار مي كند. 

اگر دمشن مشاره   با اين تفسري دستيارش پايان مي يابد: امريكايي ها وحشت زده شده بودند، فكر مي كردند كه كودتا شده است. 
سپتامرب جاي ترديد وجود دارد چونكه  11بنابراين در گناهكار بودن اسامه بن الدن در محالت   يك اياالت متحده چنني بگويد ... 

تا  1987اما آيا واقعا بن الدن از امريكا منفك شده و دمشن امريكا شد؟ از  رتاف كرده است كه هرگز اتفاق نيفتاد. او به اعمايل اع
در مهان حال، حممد مهچنني در   آموزش جنگندگان القاعده توسط علي حممد وابسته به ارتش امريكا صورت گرفت.  1998

غول تعليم بود، جايي كه او به آموزش سري ترين شبكه نفوذ اياالت متحده، مش» مركز و مدرسه جنگ افزار خمصوص جان اف كندي«
با توجه به مقررات امنييت سرويس هاي خمفي امريكا،   و مهچنني افسران نريوهاي خمصوص اياالت متحده پرداخت. » عقب مانده ها«

كرد كه علي حممد بني پايگاه نظامي در ايالت متحده  كه مراقبت دائمي از كاركنانش الزامي است، آيا حيت براي يك حلظه مي توان باور
امريكا و كمپ هاي القاعده در سودان و افغانستان بدون آن كه فورا شناخته شود رفت وآمد كند؟ دستگريي جنجايل علي حممد 

ا تعليم داد و بنابراين جنگجويان القاعده ر» عقب مانده«براي خمفي كردن اين حقيقت كفايت مني كند كه اين مامور  1998در پايان 
چگونه مي توان نفهميد كه كل داستان اسامه بن الدن توسط سيا ساخته و   براي سيا كار مي كرد.  1998اسامه بن الدن حداقل تا 

ون جنگنده نريومندترين ارتش دنيا را از سومايل بري 20پرداخته شده است؟ آهنا حيت سعي كردند ما را متقاعد منايند كه بن الدن با 
مقتول حادثه  11يا به عنوان يك مثال ديگر، محالت نايروبي و دارالسالم ضدامريكايي جلوه داده شدند، اما هيچكدام از   كرد!. 

آهنايي كه اين محالت به دروغ   كشته شده امريكايي بودند.  213تن از  12دارالسالم امريكايي نبودند، در حايل كه در نايروبي فقط 
در حقيقت سيا به توسل به كمكهاي   راه انداختند دقت كايف منودند تا عواقب آن محالت متوجه ديگران شود. ضدامريكايي را به 

 اسامه بن الدن ادامه داد تا از وجود آهنا بر عليه نفوذ روسها استفاده كند مهانطور كه در زمان احتاد شوروي سابق چنني كرده بود. مشا
القاعده براي محايت از شورشيان كوزوو عليه ديكتاتوري » لژيون عرب«از  1999در سال   . هرگز يك تيم برنده را عوض مني كنيد

، مهانطور كه نيويورك 2001موجود در بلگراد استفاده شد. وجود آهنا در چچن هم مورد استفاده قرار گرفت، حداقل تا نوامرب 
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» عمليات كثيف«شنگنت امكان داد مسووليت خود در اين خصومت ادعا شده بن الدن با اياالت متحده به وا تاميز گزارش داد. 
 14ايل  4بن الدن در حايل كه بشدت بيمار بود در مدت   به وخامت نگراييد.  1998را انكار منايند. روابط بني سيا و بن الدن در 

امتش در بيمارستان چندين عضو دبي (امارات متحده عربي) مراجعه كرد. در طول اق -براي معاجله به بيمارستان امريكا 2001جوالي 
خانواده اش و افراد سرشناس ديگري از عربستان سعودي و امارات به ديدار او رفتند. در مهان روز مناينده حملي سيا در دبي كه 
فردي سرشناس است ديده شد كه از آسانسور اصلي اتاق بن الدن استفاده كرده است روزنامه فرانسوي فيگارو گزارش داد. 

اسامه بن الدن در پاكستان بود. » سپتامرب 11شب قبل از محالت تروريسيت «گزارش داد كه  )SBSاس (نگار سي بي يك خرب
بن الدن   بن الدن حتت معاجله ارتشي بود كه روزها بعد قول داد كه از جنگ اياالت متحده بر عليه ترور در افغانستان محايت منايد ... 

يز كليه قرار گرفته و جان يافت. مردي كه بر عليه امريكا و اسرائيل جهاد به راه در يك بيمارستان نظامي در راولپندي مورد معاجله ديال
ميليون دالر جايزه گذاشت، مردي كه اردوگاه هاي آموزشي اش در افغانستان مورد  5انداخت، مردي كه اف.بي.آي براي سرش 

قع شد، با رئيس دفرت حملي سيا گپ زد و سپس دبي مورد معاجله وا -محله موشكهاي كروز واقع شدند، در بيمارستان امريكايي 
حتت محايت ارتش پاكستان در راولپندي حتت معاجله واقع شد. اين شوخي دوستان نزديك و جنگجويان القاعده را دچار سر در 

شيميايي براي مثال بنا به گفته امريكاييان، آزمايشگاه ال شيفا در سودان توسط بن الدن مشغول توليد سالح هاي   گمي كرد. 
با وجود اين، ناظران بني املللي   مبباران شد.  1998كشتار مجعي بود. به مهني دليل، آن مركز توسط نريوي هوايي اياالت متحده در سال 

كه براي بازرسي خرابه ها آمدند دريافتند كه آن آزمايشگاه چيزي به غري از آسپريين توليد مني كرد. كارخانه بطور مشرتك به اسامه 
سيا ادريس را متهم به توطئه براي ساخت سالح هاي شيميايي و كمك مايل به جهاد اسالمي در   الدن و صالح ادريس تعلق داشت. بن 

درصد آي 75تروريست ادريس امروز    خمفيانه دارايي هايش آزاد شد. 1999مصر منود. دارايي هاي مايل اش بلوكه شد، اما در مي 
خارجي بنام را توسط يك شركت واسطه ) Protec( درصد پروتك 20و ) IES Digital Systemsز (اي اس دجييتال سيستم

اكنون، آي اي اس دجييتال سيستمز مسوول مراقبت   كنرتل مي كند. ) Global Security Systems( مزگلوبال سكيورييت سيست
كس به اطالع جملس عوام رسانيد، در حايل كه ويديويي از تعدادي شركت دوليت و نظامي بريتانيا مي باشد، مهان گونه كه بارون كو
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در مورد حممد عطا، كه اف بي آي او را متهم  مسوول مراقبت و امنيت يازده نريوگاه امتي انگليسي مي باشد. ) Protec(پروتك 
هربي منود و حساب سپتامرب هدايت و ر 11به عضوبودن در القاعده مي كند و ادعا مي كند كه كماندوهاي كاميكازه (انتحاري) را در 

بود كه به عنوان ) ISI( بانكي اش براي تامني بودجه عمليات مورد استفاده قرار گرفت، او مناينده سرويس جاسوسي داخلي پاكستان
يكصد هزار دالر به حساب بانكي )، ISI( ژنرال امحد حممد، مدير آي اس آي 2001در جوالي  شاخه اي از سيا شناخته مي شود. 

در   ر اياالت متحده حواله كرد، تاميزاينديا گزارش داد. اين خرب هيچ عكس العملي در اياالت متحده بوجود نياورد. حممد عطا د
هنايت، از ژنرال حممود خواسته شد بعد از معريف جانشينش بازنشسته شود. احرتامات صورت گرفته توسط اياالت متحده امريكا 

كروز شليك شده بر روي كمپ هاي آموزشي القاعده و كارخانه ال شيفا منجر به كشته  كموش 75  عليه بن الدن متقاعدكننده نبود. 
شدن فقط بيست ويك مبارز اسالمي گرديد، كه متناسب به نظر مني رسد، چه از نظر اقدامات صورت گرفته، يك نفر كشته شده 

در اين ارتباط مي نويسد: از دوره جنگ سرد، پروفسور ميشل چوسوروفسكي استاد دانشگاه اوتاوا   در نايروبي و دارالسالم. 
واشنگنت عمدا از اسامه بن الدن محايت كرد. در حايل كه مهزمان نام او را در اين فهرست افراد حتت تعقيب اف.بي.آي نيز 

ي باشند، گنجانده است. در حايل كه جماهدين درگري قيام هاي مسلحانه در بالكان و مجهوري هاي شوروي سابق به نفع امريكا م
متامي شواهد گوياي آن است  اف.بي.آي ماموريت دارد كه او را به اياالت متحده آورده و جنگ عليه تروريسم را به اجرا درآورد. 

زيرا از زمان   كه اين موضوع نه تنها حكايت از اقدامات متناقص دارد بلكه حاوي سياست دروغگويي به شهروندان نيز مي باشد. 
از سويي   از طريق عمليات خمفي خود مهواره از تروريسم بني املللي محايت كرده است.   CIA  ،سابق با افغانستانجنگ احتاد شوروي 

بن الدن نه تنها يك دمشن نيست، بلكه عامل اياالت متحده مي باشد و از سوي ديگر او هرگز ارتباط خويش را با خانواده اش كه يك 
ما پيشرت نشان داديم كه سرمايه هاي مايل گروه سعودي بن الدن توسط   روند، قطع نكرد. شريك جتاري اصلي خانواده بوش بشمار مي 

ميليارد دالر نظارت  12بوجود آمد، امروزه بر دارايي هايي به ارزش  1987گروه كارليل كه در سال   گروه كارليل اداره مي شود. 
بوري شوئپس نوشابه توليد مي كند)، شركت اطالعات فدرال اين گروه خبش اعظم سهام شركت سون آپ (كه براي شركت كاد  دارد. 

(كه براي مثال سازمان فدرال هوانوردي را به سيستم نظارتي ترافيك هوايي غرينظامي جمهز ساخت)، و شركت صنايع دفاعي متحد 
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كارليل از طريق شركتهايي كه در گروه  (تامني كننده عمده ماحيتاج ارتش هاي امريكا، تركيه و عربستان سعودي) را در اختيار دارد. 
، گروه كارليل درگري يك ماجراي 1990در سال  كنرتل دارد، در رده يازدمهني شركت بزرگ تسليحاتي امريكا قرار مي گريد. 

تا  يك مبلغ حزب مجهورخيواه به نام وين برمان مقداري پول از صندوق هاي بازنشستگي امريكا اخذ منوده بود  اخاذي منابع مايل شد. 
براي مبارزات انتخاباتي خانواده بوش هزينه منايد. يكي از اين صندوق ها موافقت كرده بود تا يك ميليون دالر به گروه كارليل در ازاي 

رياست اين گروه به عهده فرانك كارلوچي است كه قبل از پست وزارت دفاع معاون  يك قرارداد دوليت در ايالت كانكتيكت بپردازد. 
مشاور او نيز جيمز بيكر مي باشد كه رئيس سابق كاركنان كاخ سفيد در دوره پرزيدنت ريگان، سپس وزير   بود.   CIA  نسازما

خزانه داري و سراجنام وزير امور خارجه در دولت جرج بوش (پدر) بود. گروه كارليل براي منايندگي خود در ساير كشورها، جان 
و رئيس مجهور وقت اياالت متحده) را به استخدام خود   CIA  قپدر) (رئيس سابميجر (خنست وزير سابق بريتانيا) و جرج بوش (

درآورده است. در ميان ساير مديران گروه كارليل مي توان به سامي مبارك بارما كه عامل خالد بن حمفوظ مي باشد و طلعت عثمان 
   مرتبط هستند. اشاره كرد. هر دو اين اشخاص مستقيما به رئيس مجهور كنوني اياالت متحده 

البته جرج.دبليو. بوش منافع شخصي خويش را از جتارتي سودآور در زمان رياست بر شركت انرژي هاركن مهچنان حتصيل مي منايد. 
اين شركت كوچك نفيت تكزان، برنده امتيازهاي نفيت از دولت حبرين گرديد كه توسط جرج بوش (پدر) به عنوان پاداش قراردادهاي 

درصد سهام شركت  5/11يقينا اين امر، يك عمل كامال غريقانوني مي باشد. خالد بن حمفوظ   با دولت كويت، اعطا شد. مورد مذاكره 
سهام او توسط يكي از نزديكانش به نام عبدا طاها خبش اداره مي شد. در حايل كه طلعت عثمان مدير  هاركن را در اختيار داشت. 

الدن توسط عامل امريكايي خويش به نام جيمز بث در هيات مديره شركت هاركن حضور بود، سامل برادر بزرگرت اسامه بن 
در ) CIA  فۀ (شركاي سياسي و مايل آنان به اضا اعضاي اين حلقه كوچك و تنگ (حمدود) (خانواده بوش، وابستگان و  داشت. 

(بانك بني املللي اعتبار  BCCI  عين ورشكستگي، ي1990آهنا در مركز بزرگرتين رسوايي مايل دهه   امر توطئه تازه كار نيستند. 
كشور حضور داشت و در مالكيت سه خانواده  73اين بانك، يك موسسه انگليسي پاكستاني بود كه در   و جتارت ) قرار داشتند. 
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ك مهچنني توسط اين بان بزرگ يعين خانواده هاي گوكال (پاكستان )، بن حمفوظ (عربستان سعودي) و نيز گيت فاران (ابوظيب) بود. 
رونالد ريگن براي فاسد كردن حكومت ايران مورد استفاده قرار گرفت تا آزادسازي گروگان هاي امريكا در سفارت اين 

كترب) كشور در هتران را به تعويق انداخته و بدين ترتيب منجر به پايان دوره رياست مجهوري جيمي كارتر (به اصطالح شگفيت ا
براي انتقال كمك   BCCI    و معاون رئيس مجهور بوش (پدر)، دولت ريگن جمددا از CIA  س سابقيسپس به تشويق رئ  گرديد. 

به جماهدين در افغانستان استفاده   CIA  يهاي مايل عربستان سعودي به شورشيان كنرتا در نيكاراگوئه و نيز هدايت منابع مال
كيس ساركناليان، رسوايي كيتينگا در اياالت متحده، امور مربوط اين بانك مهچنني در معامالت تسليحاتي دالل سوري يعين سر  كرد. 

سراجنام، اين بانك به دليل اثبات اين امر كه   به مارك ريچ كه يك متخصص مسائل پويل است و تامني مايل گروه ابونضال دست داشت. 
بانك بسته شد حدود يك ميليون سپرده هنگامي كه درهاي اين    در تطهري پول كارتل مدلني فعاليت داشته، ورشكسته گرديد. 

نباشد،   CIA  هحيت اگر ساخت  BCCI  شگفت آور نيست كه بانك   گذار جزء، پس اندازهاي خويش را از دست دادند. 
توسط   OSS  اما مي تواند حتت نفوذ و سيطره اين سازمان قرار گرفته باشد. در ميان سرويس هاي خمفي امريكا از زمان تاسيس

يعين ريچارد هلمز   CIA  بقدو رئيس سا  ني وجود داشته است. دالالن سهام وال اسرتيت، يك سنت بانكداري طوال وكالي جتاري و
و ويليام كيسي، به مهراه دو عامل بانفوذ ديگر يعين عدنان خاشقي (مناينده گروه سعودي بن الدن در امريكا) و منوچهر قرباني فر 

از ديگر افرادي كه براي اين بانك كار مي   كار مي كردند.   BCCI  گي براي(بازرگان اصلي در ماجراي ايران گيت)، مه
)، شاهزاده تركي الفيصل آل 1977كردند مي توان به كمال ادهم (برادرزن شاه فيصل رئيس سرويس خمفي عربستان سعودي تا سال 

و عبدالرئوف خليل (معاون سرويس  ) و معلم اسامه بن الدن2001تا  1977سعود (رئيس سرويس خمفي عربستان سعودي از سال 
در فرانسه نيز   BCCI  خمفي عربستان سعودي) اشاره كرد. البته به منظور ثبت در سوابق، الزم است توجه منود كه به نظر مي رسد

ول براي رداخت پاين بانك عمدتا به منظور پنهان ساخنت انتقال فناوري امريكايي فرانسوي به پاكستان و پ  نقشي خمفيانه ايفا كرده است. 
دومينيك سانتيين يك بازرگان و دوست نزديك شارل پاسكا كه به دليل نقش    آزادي گروگان ها به خدمت گرفته شد. 

-Elf    ، در خارج از كشور حمكوم گشت و اين جدا از اهتاماتي است كه عليه او در فرانسه در ماجرايBCCI  خود در
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Thinet   .ورشكستگي بانك، روساي سابق آن به عنوان مياجني در مذاكرات موسوم به قرارداد سه سال پس از    مطرح گرديد
وارد شدند و پرداخت نوعي حق و حساب را ترتيب دادند كه گمان مي رفت به تامني مايل مبارزات انتخاباتي ادوارد  2ساواري 

كوچك توپدار از سوي فرانسه به عربستان سعودي اهبامات مطرح شده در فروش ناوهاي   باالدور خنست وزير فرانسه كمك مي كند. 
موجب شد كه ژاك شرياك پس از انتخاب شدن به رياست مجهوري فرانسه و ورود به كاخ اليزه دستور دهد كه فرانسوا لئونارد وزير سابق 

ه خبشي از (يك گروه سرمايه گذاري سوئيسي ك   SICO  بانزديك  در مهكاري  BCCI  . دفاع فرانسه را اسرتاق مسع كنند
خالد   گروه سعودي بن الدن مي باشد) عمل مي كرد كه در ميان مديران آن، سامل يكي از برادران اسامه بن الدن نيز حضور داشت. 

با اين وجود او موفق   در اياالت متحده حمكوم شد.   BCCI به دليل مسووليت خويش در ورشكستگي 1992بن حمفوظ در سال 
اگر مهان طور كه    از اهتامات وارده مربا شود.  1995ميليون دالر، در سال  245كاران بانك و پرداخت شد پس از معامله با طلب

بسياري از مقامات امريكايي ادعا مي كنند اين امر حقيقت داشته باشد كه خانواده بن الدن به روابط خود با اسامه ادامه داده و فعاليت 
كنند، پس گروه كارليل كه سرمايه گذاري هاي مايل گروه سعودي بن الدن را اداره مي هاي سياسي او را از نظر مايل تامني مي 

بدين ترتيب جرج بوش (پدر) يكي از افراد ذي نفع از   كند نيز ضرورتا در معامالت دروني كه پيشرت مورد اشاره واقع شد دخالت دارد. 
و مي باشد تا  IOSCO و  FBI د. اين امر به تنهايي دليل خوبي برايخواهد بو 2001سپتامرب  11حتوالت بازار بورس به دنبال واقعه 

، جورج دبليو بوش سخنراني قاطعي را در تلويزيون ايراد 2001روز هفتم اكترب     جنبه هاي مايل حتقيقات خويش را متوقف سازند.
اخ سفيد پخش گرديد: جنگ آغاز شده كه از اتاق معاهدات ك )Oval office(نطق تلويزيوني او، نه از دفرت بيضي شكل    كرد. 

بود. نريوهاي نظامي اياالت متحده امريكا به دستور من محالتي را عليه اردوگاه هاي آموزش تروريسيت القاعده و تاسيسات نظامي 
بعنوان يك  رژيم طالبان در افغانستان آغاز كرده اند. اين اقدامات به دقت هدفمند به منظور متوقف ساخنت استفاده از افغانستان

پايگاه عمليات تروريسيت و محله به توان نظامي رژيم طالبان طراحي گرديده است. ما در اين عمليات با دوست و هم پيمان نزديك 
ه اين ا برخود يعين بريتانياي كبري پيوسته هستيم. ساير دوستان نزديك ما از مجله كانادا، اسرتاليا، آملان و فرانسه قول داده اند كه نريوهايي 

بيش از چهل كشور در خاورميانه، آفريقا، اروپا و سرتاسر آسيا اجازه عبور هوايي و نيز فرود در خاك خود را    عمليات اعزام دارند. 
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بسياري ديگر اطالعات حمرمانه خود را با ما درميان گذاشته اند ما از سوي اراده مجعي جامعه جهاني محايت   صادر كرده اند. 
از دو هفته قبل من به رهربان طالبان جمموعه اي از درخواستهاي روشن و مشخص را ارائه كردم: اردوگاه هاي آموزش مي شويم. بيش 

تروريسيت را تعطيل كنيد، رهربان شبكه القاعده را تسليم مناييد و كليه اتباع خارجي از مجله شهروندان امريكايي كه در كشور مشا به 
د را بازگردانيد. هيچيك از اين درخواستها اجابت نشد و اينك طالبان هباي آن را خواهد طور ناعادالنه در بازداشت هستن

در مهان حال كه ما اهداف نظامي را    پرداخت. مردم رنج كشيده افغانستان سخاومتندي امريكا و متحدان ما را درخواهند يافت. 
رنج افغانستان دارو، غذا و ماحيتاج ضروري نيز ارسال خواهيم  مورد محله قرار مي دهيم، براي مردان، زنان و كودكان گرسنه و در

كرد. اياالت متحده امريكا دوست مردم افغانستان و نيز دوست حدود يك ميليارد نفر در سراسر جهان است كه اعتقادات اسالمي 
از جنايتكاران وحشي كه با ارتكاب  اياالت متحده امريكا دمشن كساني است كه به تروريست ها كمك مي كنند و نيز آن دسته  دارند. 

 در  ما به دنبال اين ماموريت نبوديم، اما آن را به اجنام خواهيم رساند.   قتل به نام اسالم، اين دين بزرگ را مورد بي حرميت قرار مي دهند... 
اييد كرد كه سربازان ملكه انگليس او ت   داونينگ اسرتيت مورد خطاب قرار داد.  10لندن توني بلر مردم انگلستان را از خانه مشاره 

ساعته اجلزيره كه متعلق  24در مهان حال كه آتش بر سر كابل مي باريد، شبكه خربي   دوش به دوش سربازان امريكايي جنگيدند. 
د مورد به قطر است پاسخ ضبط شده اي از اسامه بن الدن را منتشر ساخت: اكنون اياالت متحده امريكا در آسيب پذيرترين نقطه خو

محله خداوند قرار گرفته و به لطف اهلي باشكوه ترين ساختماهناي آن ختريب شده است و ما بدين سبب خداوند را 
سپاسگزاريم. اكنون وحشت سرتاسر امريكا را از مشال تا جنوب و از شرق تا غرب فراگرفته و ما به خاطر آن خداوند را شكر 

سلمانان را هدايت كرده است، پيشگاماني كه امريكا را نابود كرده و ما از خداوند گام هاي گروهي از م   مي گوييم. 
پس از آنچه اتفاق افتاد و پس  درگاه خداوند استدعا داريم كه مقام آنان را رفيع ساخته و پذيراي ايشان در هبشت موعود باشد ... 

ن كه آهنا سربازان و لوازم جنگي خود را يكپارچه كرده و از آنچه رهربان امريكا و در صف مقدم آن بوش اظهار داشته اند و پس از آ
اكنون آهنا براي نزاع با گروهي كه به دين خود پايبند بوده و در اين جهان متفرق   عليه كشورهاي مسلمان لباس جنگ پوشيدند... 

اين حوادث متامي جهان را به   ميدان آمده اند... هستند به ميدان آمده اند، آهنا براي مبارزه با اسالم و محله به مردم به هبانه تروريزم به 
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 دوخبش تقسيم كرده است: آنان كه اميان دارند و منافق نيستند و آنان كه به خداوند باور ندارند، كه خدا ما را از شر آنان در امان نگه
ن گرفته تا بي عداليت را در شبه جزيره دارد. هر شخص مسلمان بايد بپاخيزد و از دين خود دفاع منايد زيرا نسيم اميان و حتول وزيد

حممد (شبه جزيره عربستان كه پيامرب اسالم درآجنا زاده شد) كامال نابود سازد. من خطاب به امريكا، به خداوند سوگند مي خورم 
زمني مقدس كه امريكا هرگز دوباره روي امنيت را خنواهد ديد مگر آن كه فلسطني امنيت يابد و متام ارتش هاي ملحد غربي سر

اسامه بن الدن كه از طريق وسايل ارتباط مجعي صورت   CIA  اين گفتگو ميان پرزيدنت بوش و عامل   اسالم را ترك گويند. 
سپتامرب بود، حاكي از امكان آغاز ماجرا بود.  11گرفت و به دنيا ثابت كرد كه جنگ در افغانستان در واقع پاسخي سريع به محالت 

اين اصطالح كه    سوسياليسيت شوروي و استقالل كشورهاي آسياي مركزي بازي بزرگ را جمددا راه انداخت.  فروپاشي احتاد مجاهري
خنستني بار به نام رودياردكيپلينگ در قرن نوزدهم به ثبت رسيد، بوضوح نشانگر تالش براي نفوذ در منطقه از سوي قدرهتاي بزرگ و 

اين منطقه در بردارنده ذخاير مهم نفت و گاز بوده و در    تا سرحد امكان مي باشد. در عني حال اجتناب از رويارويي مستقيم آهنا 
جرج دبليو بوش به حمض راه يافنت به كاخ سفيد   كوه هاي آن مي توان سنگ هاي قيميت يافت مهچنني ترياك در اين منطقه كشت مي شود. 

مشاور امنيت ملي بوش يك مدير سابق  5بدين ترتيب، كاندوليزا رايس    تيم دوليت خود را از اشخاص عالريتبه در البي نفيت تشكيل داد.
تكزاكو مي باشد و گيل نورتون وزير كشور امريكا، حافظ منافع شركت نفت انگليسي و آموكو و نيز كمپاني  -شركت نفيت شورون 

سابقا رئيس كمپاني هاليربتون (بزرگرتين  ، ديك چين معاون رئيس مجهور امريكا كه2001ژانويه  29از   سعودي دلتااويل مي باشد. 
   يا مهان توسعه ملي سياست انرژي را پايه گذاري كرد.   NEPD هتامني كننده جتهيزات نفيت جهان) بود، گرو

جلسات اين گروه حتت تدابري شديد امنييت برگزار شده، فهرست شركت كنندگان در آن از اسرار دوليت حمسوب گرديده 
 ب از آن ممنوع مي باشد. هر آنچه در حول و حوش اين گروه قرار دارد آنچنان اسرارآميز است كه روزنامه و هتيه گزارش مكتو

بر اين موضوع  -، بزرگرتين كمپاني جتاري انرژي بي اطالع بودند Enron  كه در آن هنگام از ورشكستگي قريب الوقوع انران -
خاير هيدروكربن درياي كاسپني (خزر) مي باشد. اكنون سوال اين است هبره جويي از ذ  NEPD  اتفاق نظر داشتند كه هدف اصلي
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كه چگونه مي توان نفت و گاز اين منطقه را بدون نياز به مذاكره با روسيه و ايران از آجنا محل كرد. خط لوله اي براي اتصال درياي 
   كاسپني با درياي واشنگنت پست نوشت كه آن نوعي اجنمن سري بشمار مي رود. 

جيهان) تاسيس  -تفليس  -خمفف باكو   BTC  هليلگران مديرتانه از طريق گذر از آذرباجيان، گرجستان و تركيه (پروژحت
ضمنا خط لوله ديگري نيز براي وصل كردن درياي كاسپني به درياي سياه ساخته شده است اما متاسفانه اين خط  خواهد گرديد. 

 27عوايد آن كاسته مي شود. اين خط لوله تنگيز را به نووروسيسك متصل كرده و در  لوله از ميان روسيه مي گذرد كه در نتيجه از
افتتاح گرديد. خط لوله سومي نيز كه داراي آينده روشنرتي است، درياي كاسپني را به اقيانوس هند وصل خواهد كرد  2001نوامرب 

اما اين پروژه داراي مشكل بزرگي است اين خط لوله نه   شود.  (اين پروژه به سرپرسيت شركت يونوكال و با مهكاري دلتااويل اجنام مي
تنها از ميان پاكستان مي گذرد كه باالجبار از ميان افغانستان نيز عبور مي كند، كشوري كه پس از شكست كامل روس ها و از ميان 

، شركت نفيت 1997در دسامرب   رفنت هرگونه دولت سازمان يافته در آن، صحنه مناقشات و درگريي هاي داخلي بوده است. 
ي ليونوكال ناگزير شد پروژه خود را به دليل عدم تفاهم با رژيم طالبان به حالت تعليق درآورد. كليه اقدامات بعمل آمده براي يافنت راه ح

به    افغانستان تعيني شد. در مورد اين وضعيت ناكام ماند هر چند حيت معاون كمپاني يونوكال يعين جان مارسكا به عنوان سفري امريكا در 
ميليون دالري را به رژيم طالبان براي جايگزين ساخنت كشت  43منظور آغاز جمدد مذاكرات، كالني پاول، وزير خارجه امريكا يك كمك 

خشخاش توسط روستاييان به تصويب رسانده پس از كسب موافقت سران اجالس گروه هشت در ژنو (كه هند نيز در آن به عنوان 
شركت جست) مذاكرات چند جانبه در برلني سازماندهي شد و منايندگان كشورهاي امريكا، انگليس، پاكستان،  ناظر

آملان به واسطه رياست بر گروه متاس سازمان ملل با افغانستان، ميزبان اين اجالس بود.   افغانستان و روسيه در آن حضور يافتند. 
با دولت قانوني پرزيدنت رباني كه به رغم شناسايي بني   ز افغاهنا صورت خواهد گرفت؟ اما سوال اين بود كه مذاكرات با كدام يك ا

املللي ديگر كنرتيل روي خبش اعظم كشور نداشت، يا با امارت اسالمي كه حتت حاكميت يك فرقه قرون وسطايي به نام طالبان بود؟ 
البته اين نقض آشكار قطعنامه شوراي امنيت سازمان گردانندگان اجالس تصميم گرفتند كه گروه دوم را دعوت منايند كه 
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بدين ترتيب مقامات طالبان با در دست داشنت رواديد معترب به آملان سفر كردند   ملل مبين بر ممنوعيت پذيرش مقامات رژيم طالبان بود. 
ديك به هم هستند، فرقه اي از مذهب تسنن تا در هامبورگ موعظه كرده و به مجع آوري منابع مايل بپردازند. طالبان يك گروه برادري نز

كه بازگشت به شكل صدر اسالم را تبليغ مي كند. رهربان آن كهنه سربازان جنگ بر عليه روسها هستند كه مهگي هنگام 
سوم  آهنا يك مالي دهاتي به نام عمر را به رهربي برگزيده اند كه هرگز به خارج مسافرت ننموده و حيت يك  جنگ معلول شده اند. 

كشورش را مني شناسد. در هرج و مرج هاي ناشي از عقب نشيين روسها، طالبان از مزيت روابط نژادي سود جست: مانند اكثر سران 
مالعمر خود را امیراملومنین ناميد و يك امپراتوري تشكيل داد كه فقط توسط    آهنا پشتون هستند.  )،ISI(سرويس هاي خمفي پاكستاني 

به دليل فقدان مهارت در روابط بني امللل، آهنا به دوستان   سعودي و امارات متحده عربي به رمسيت شناخته شد.  پاكستان، عربستان
 امريكايي خود كه در جنگ بر عليه روسها آهنا را ياري كرده بودند روي آوردند. بنابراين ليال هلمز، خواهرزاده ريچارد هلمز، (مدير سيا

رمسي منايندگي آهنا در سازمان ملل را بر عهده گرفت. در سياست داخلي در ميان مردم نظمي ) به طور غري1973تا  1966از 
بعد از اين كه براي مدتي اجازه دادند تا   آهنني برقرار كردند، بر عليه زنان تبعيض روا داشتند و از اعمال المذهيب جلوگريي كردند. 

وستاييان از هر درآمدي حمروم شدند. طالبان خبش وسيعي از كشور را در ترياك كشت شود، سپس آن را قدغن كردند و بعضي از ر
طالبان كه در ريزه كاري هاي ديپلماتيك جتربه اي نداشتند، در صدد برآمدند در ازاي به رمسيت    اختيار اسامه بن الدن قرار دادند. 

ان عبور كند. وقيت كه ديدند اين غريممكن است چون شناخته شدن رژميشان از طرف دولتهاي خارجي اجازه دهند خط لوله از افغانست
كه سازمان ملل دولت ديگري را به رمسيت مي شناخت دولت سست بنياد رباني به گفتگوها پايان دادند. طبق گفته 

اياالت متحده ديپلمات پاكستاني نياز نائيك شروع به هتديد منود و در اواسط جوالي اعالم كرد كه مساله را با سالح حل خواهند كرد. 
طرحي رخيت تا رهربان اساسي افغانستان را حذف كند، چه مالعمر باشد چه فرمانده مسعود (كه احساسات ضد امريكايي اش مثال 

مي خواستند با دعوت از ظاهر شاه، پادشاه اسبق افغانستان يك   زدني بود) و به جاي آهنا يك حكومت دست نشانده سر كار آورد. 
ده كه روزهاي آخر زندگي اش را در روم در تبعيد مي گذراند، به حكومت دست نشانده قدري مشروعيت پادشاه فراموش ش

جوالي بني هربرت  17بنابراين آخرين اعالميه در مالقات روز    ببخشند. در اواسط جوالي، قدرهتاي بزرگ با اين نقشه موافق كردند. 
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ويژه سازمان ملل براي افغانستان به اين صورت قرائت شد: اين دو مقام راههاي  ودرين وزير خارجه فرانسه و فرانس وندرل رئيس هيات
موجود را بررسي كردند و در پايان به نتيجه مطلوبي رسيدند، خبصوص اين نكته اميدواركننده كه جامعه بني امللل ممكن است به پادشاه 

عالوه    موضوع تقويت گفتگو با پاكستان را مطرح كردند. در مجع آوري منايندگان جامعه افغان به او كمك كند. آهنا مهچنني 
ولی بازیچنان ادامه یافت که ایاالت متحده    .  بر اين، طبيعتا الزم است به موضوع بازسازي افغانستان پس از پايان جنگ پرداخته شود

لبان و بدست در افغانستان برای اخراج طاقسمیکه در منت باال آمدهاست با احتاد انگلستان و فرانسه وآملان و کانادا بیرق جنگ را 
  ]117[وب می شود، بر افراشتند.معامله داران بر حال واشنگنت حمس وستان وآوردن اسامه که از د

اعده والقد که طالبان ر کرده بون اظهاوتبار ها بل کلین ،بودالبته بازی طالبان والقاعده  طرفداری غیز مستقیم ایاالت متحده از این گروه 
یف وامریکا بعد از اشغال مزار شرو القاعده .ولی رویهمرفته مناسبات طالبان وآهنا از دوستان ما هستند دنهیچ کشوری آزار منیرسانبه  

دارالسالم بود میرفت که به سردی گراید  تا اینکه  انیا در یک فابریکه دارو سازی در تانز توسط طالبان که مهزمان با محلۀ ایاالت متحده
در یک محمله انتحاری کشته امحد شاه مسعود توسط گروه فلمربداران عربی   و دو روز قبل از آن   دهم سپتامرب بوقع پیوستواقعه یاز

  واهبام باقی مانده است .  یهنوز واقعه قتل امحد شاه مسعود در هالۀ از تاریک شد که 

با افغانستان ادامه دارد و در طی ساهلای متمادی نیز پاکستان –و گربه امریکا  ولی قسمیکه گمان برده می شود این بازی موش
وز ادامه داردو در واقع به سطح ع که تا امرت ویکمی ابراز نظری منایند.این وضادامه خوهد یافت بدون اینکه درمورد آن جامعه قرن بیس

فغانستان را نیز مانند ویتنامی ها ملزم قرار ش  ها نیز رسیده است از قبل نیز قابل تصور  بود.شایدروزی برسد  که مردم اه ای از تنتاز
دهند که  ما بکمک آمدیم اما مشا توانایی جذب آنرا نداشتید.در خصوص ویتنام در صفحه اول نیویارک تایمز آمده است : ویتنام موافقت 

ورده بودیم . به مهین سر کار آ نوبیبرای محالت خود در ویتنام ج کرده است بدیهی  های رژیم وابسته ای را بپردازد که ما بعنوان پوششی
، سر اجنام جمرمان به گناه »ینددر تاریخ امریکا را جشن بگیریمفصل جنگ نا خوش آپایان «علت ، به ادعای نیویارک تایمز ، میتوانیم 

                                                             
تری میسان، دروغ بزرگ،برگردان ، خدا داد ظھرآبی  کالنتری، نشر باشگاه اندیشھ ، استنساخ و خالصھ ای از این منبع.تاریخ تشر  اول  117 

1384.  
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صدیق میکنند.ما نیز تمی پردازندو گناه خود را  ه اجنام داده اند خود اعرتاف کرده اند و به مهین علت که دست کم هبای آنچه را ک
هنا رامی خبشیم، هر چند  هیچگاه منی توانیم آنچه را بر ما روا داشته اند، فراموش کنیم.مهان گناهانی که جورج بزرگوارانه  آ

  بدان اشاره کرده اند. ودیگران بدون هیچ نرمشی اندرزگویانه بوش

ندۀ را باز پرداخت کند که شوروی بعنوان پوششی برای یم دست نشادولت جدیدافغانستان بدهی  های رژ وب ممکن است روزیخ
پایان دهدو در کابل بر سر کار آورده بود، تا شوروی بتواندبه فصل ناخوش آیندی در تاریخ خود  1978هتاجم خود به افغانستان در 

در گناه  ست افغاهنا سر اجناماحتماًال حتی بر این حقیقت فایق آید که روس  ها از حلاظ عاطفی چقدر بی رمق شده اند؛ و ممکن ا
ر مت دربرابر هتاجم روسیه که احتماًال موجب مرگ یک ملیون نفر شد و کشور شان را ویران کرد ، اعرتاف کنند.این دمقاوخود در مورد 

تر کنند. در هر حال  از افغانستان جبا مانده، اوضاع آنرا خراب  و های تروریستی مورد محایت امریکابا اهندام آنچهحالیست که نیر
و اندکی بعد تا حدودی در نتیجۀ آثار این شکست  وسیه پرداخت خنواهد شد.علت این است که روسیه این جنگ را باختغرامتی به ر

باچف رمسًا پذیرفت که محلۀ روسیه به افغانستان غیر قانونی و غیر اخالقی بوده و اینکه ر، دولت گو1998، فروپاشید.در اکتوبر  
روسی  که در افغانستان کشته شدند و مشار زیادی که در زنداهنای افغانستان جبا ماندند، در گیر نقض  هنجار  های   13،000

–مد روزنامه های ایاالت متحده  در آ  ، بصورت عناوین  خربی صفحات اول1989در  رفتار وقوانین بین املللی بوده اند. این اعرتاف
هر چند  –ارۀ کمونست های نا بکار خدا نشناس که سر اجنام شروع به احلاق جمدد به متدن غرب کرده اند وشانه  در بهای زهد فر لفاظی 

در مورد شاید روزی را جهان شاهد باشد که ایاالت متحده امریکا  پیامهای زشت تر و بد  تری را بیگمان راه دارزی در پیش دارند. 
 کینیا،ایی ، قاملللی و خالف کاریهایش در تعرضاتس در هند و چین و کشور  های افری نفعل وانفعاالت و دستکاری  های خالف موازین بی

  ]118[مصر ولیبا وافغانستان را پس بدهد و  رسوا تر  از شوروی سابق از آب در آید. تانزانیا، 

                                                             
  .49-257دولت  ھای سرکش ، پیشین ، صص   118     
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یان که از طرف آمریکائل ششم کتابش (دروغ  بزرگ)در موردجنگ مقدس در این قسمت  میخواهم موضوعی را که  تیری میسان در فص
  جورج بوش اعالم گردیده بود، اذعان بدارم:

  

  

  از مجلس سوگواري تا جنگ مقدس. 116-1-2

سپتامرب واعظان امريكايي از  11بندرت كسي وارد جنگ مي شود و خدا را طرف ديگر معامله قرار مي دهد ويل پس از حوادث  «
    طرف اسرتاتژيست هاي نظامي به استوديوهاي تلويزيوني يورش مي برند.

خداوند «را نشانه اي آمساني تفسري مي كردند كه امريكا را به تغيري و دگرگوني فرا مي خواند.  (یازدهم سپتانرب) مهه آهنا هتاجم
) رهرب احتاديه كليساهاي مسيحي Pat Robertson جناب پات رابرتسون (عايل» متعال محايت خود را از ما دريغ كرده است

)Christion Coalition :زيرا ما در لذات دنيوي و جنسي غوطه مي خوريم«) نوشت.«    

كلوپ (كانال فاكس ) به گرمي  700) را در برنامه معروف خودJerry Falwellپيشوا رابرتسون دوست خود پيشوا جري فالول (
    د. دو مبشر اجنيلي تلويزيون حوادثي كه امريكا را در سوگ فرو برده بود، مورد جتزيه و حتليل قرار دادند.پذيرا ش

     ».خداوند پرده ها را كنار مي زند و به دمشنان امريكا اجازه مي دهد تا آنچه شايسته اش بوده ايم، بر ما ارزاني بدارند«فالول گفت: 

س من اين است. من فكر مي كنم كه تنها پيش درآمد ترور را ديده ايم، ما هنوز خنواسته ايم ببينيم كه رابرتسون پاسخ داد: جري ! احسا
    ».در حق اين ملت چه مي توانستند بكنند
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خدا را از جامعه طرد مي «سپس فالول احتاديه آزادي هاي مدني امريكا (اي.سي.ال.يو)، دادگاه هاي فدرال و كليه كساني را كه 
مورد سرزنش قرار داد و گفت: كساني كه دست به سقط جنني مي زنند، از اين حادثه مسوولييت بر دوش دارند، زيرا خداوند » كنند

ميليون نوزاد بي گناه را مي گرييم، خدا را ديوانه مي كنيم. من در واقع بر اين باورم كه كفار،  40جان استهزا خنواهد شد. وقيت ما 
)، مهجنس بازاني كه فعاالنه در تالشند سبك زندگي ديگري را Feministsساقطان جنني، طرفداران برابري زنان و مردان (

خطاب قرار مي رف اند امريكا را به دنياپرسيت سوق دهند مهه را طجايگزين كنند و اي.سي.ال.يو. مهه كساني كه تالش كرده 
    دهم و مي گويم مشا كمك كرديد اين اتفاق بيفتد.

در فضايي كه ادبيات مذهيب در خدمت خواسته هاي نظامي و سياسي قرار مي گريد رئيس مجهور بوش با به عهده گرفنت نقش 
   را صادر كرد:مقام روحاني امريكا و جهان متمدن فرمان زير 

  

  

   :بمناسبت یازده سپتامبر فرمان رئیس جمهوربوش. 116-1-3

    قلب مهه ما به خاطر گرفته شدن ناگهاني و دور از احساس جاهناي بي گناه داغدار است.

ما براي التيام اين قلبهاي داغديده و به دست آوردن توان خدمت و تشويق مهديگر به داشنت اميد واميان دعا مي كنيم. كتاب مقدس 
    ».قديسني كساني هستند كه شيون و زاري مي كنند، زيرا در دنياي ديگر تسلي خواهند يافت«مي فرمايد: 
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يكا را دعوت مي كنم روز ملي نيايش و يادمان را به احرتام ياد و خاطره هزاران قرباني اين من تك تك خانواده هاي امريكايي و خانواده امر
هتاجم وحشيانه و تسلي خاطر آهنايي كه عزيزان خود را از دست داده اند، زنده نگه دارند. ما به واسطه اين تراژدي ملي و فقدان 

    فردي به حيات خود ادامه خواهيم داد.

و هببودي به دست خواهيم آورد و به رغم وجود مهه شياطني، قدرمتند و متحد خواهيم ماند: يك ملت حتت قدرت  در حال ما التيام
    خدا.

حال، من، جورج دبليو بوش، رئيس مجهور اياالت متحده امريكا به اعتبار اختياري كه قانون اساسي و قوانني اياالت متحده عطا كرده 
 2001سپتامرب  11را به عنوان روز ملي نيايش و يادمان براي قربانيان محالت تروريسيت  2001 سپتامرب 14است، بدين وسيله مجعه 

اعالم مي كنم. از مردم اياالت متحده و اماكن مقدس مي خواهم روز ملي نيايش و يادمان را با آيني يادمان نيمروزي، نواخته شدن ناقوس 
دعاي شب به ثبت رسانند. من كارفرمايان را تشويق مي كنم به كارگران  ها در آن ساعت و روشن كردن مشع هنگام شب و براي

    خود اجازه دهند هنگام تعطيلي وقت غذاي نيمروزي در اين آيني شركت كرده، كشورمان را دعا كنند.

    د.من از مردم جهان، آنان كه خود را در رنج ما شريك مي دانند، دعوت مي كنم در اين مراسم رمسي به ما بپيوندن

براي شهادت دستامن را بلند كرده ام در روز سيزدهم سپتامرب، از سال خدايان عيسي مسيح دو هزار و يك و از سال استقالل اياالت 
    متحده امريكا دويست و بيست و شش.

  

هور رئيس مج   .در کلیساي جامع فدرال بر گزاریی آیین بی سابقه . 116-1-4

و خامن بوش، چهار رئيس مجهور پيشني (بيل كلينتون، جورج بوش بزرگ، جيمي كارتر و جرالد فورد) و تقريبا مهه اعضاي كنگره در 
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مراسم نيايش شركت كرده بودند. يك كاردينال، يك خاخام و يك امام مجاعت مسلمان كه به نوبت جلسه را رهربي كردند. مشهورترين 
    سال پيش جورج دبليو بوش را ارشاد كرده بود، موعظه رمسي خود را ايراد كرد: 15لويزيون پيشوا بيلي گراهام، كه مبشر اجنيلي ت

از مجله چيزهايي كه بسيار به آن نيازمنديم ، جتديد حيات روحي در اين كشور است. ما نيازمند جتديد روحي در امريكا هستيم. 
يد از گناهان توبه كنيم و به سوي او بازگرديم و او به شيوه اي تازه به ما بركت خواهد خداوند در جاي جاي كتاب مقدس مي فرما

داد. ما در حال حاضر يك راه بيشرت براي انتخاب نداريم؛ يا به عنوان يك ملت از جنبه روحي و عاطفي از هم بپاشيم و نابود شويم، يا 
م تا بر شالوده اي استوار جتديدبنا كنيم. من بر اين باورم كه در مرحله آغاز جتديد بنا بپذيريم كه در جريان مهه اين تالشها بايد قدرمتند شوي

    بر آن شالوده قرار گرفته ايم.

آن شالوده اعتقاد به خداست. ما نيك مي دانيم كه خداوند مي خواهد آگاهي، شجاعت و قدرت به رئيس مجهور و اطرافيان او 
     عنوان روز پريوزي در يادها حفظ خواهيم كرد. عطا فرمايد. امروز روزي است كه با

     پس از آن رئيس مجهور بوش بر باالي منرب قرار گرفت و خطابه اي ايراد كرد.

    ) هتيه كرده بود:Michael Gearsonاين خطابه را مشاورش اجنيلي اصولگرا ميكاييل گريسون (

    مسووليت ما در برابر تاريخ روشن است پاسخگويي به اين هتاجم و پاك كردن جهان از لوث وجود اين شياطني.

جنگي پنهان، مهراه با نيسيت بر ما حتميل شده است اين ملت مساملت جو در عني حال بي رحم است، آن گاه كه به خشم حتريك 
كه ما در پي آهنا هستيم. ما در تراژدي مي آموزيم كه نيات او مهيشه با نيات ما شود. نشانه هاي خداوندي مهيشه مهان هايي نيستند 

    يكي نيست. نيايشگران صرب فردي، خواه در خانه ها و خواه در اين كليساي جامع شناخته شده اند، آهنا شنيده اند و فهميده اند.

يشگراني آشنا يا غريب كه در اين سفر به ما دلگرمي و نيايشگراني كه به ما در گذراندن روز و حتمل شب ياري مي كنند، نيا
    قوت مي دهند و نيايشگراني كه آرزوهاي ما را به آرزوهايي بزرگرت از آرزوهاميان تغيري داده اند...



273 
 

    امريكا كشوري خبت يار است، آنقدر كه از اين بابت به خداي بزرگ شاكر است، لكن رنج از ما دريغ نشده.

ان دمشنان آزادي بشر را به وجود آورده است. آهنا به امريكا محله كردند، چون ما خانه آزادي و مدافع آن هستيم و در هر نسلي، جه
تعهد پدرامنان فرياد عصر ماست. در اين روز ملي نيايش و يادمان، از درگاه خداوند متعال مي خواهيم به كشور ما نظر كند و به ما 

     ا بردارد.صرب عطا كند و مشكالت پيش روي ر

دعا مي كنيم كساني را كه در اندوه گام برمي دارند، تسلي خاطر و آرامش عطا فرمايد، براي جاهنايي كه حال بايد براي خاطر آهنا 
    شيون كنيم و وعده جاهنايي كه خواهند آمد، او را سپاس مي گوييم.

قدرهتا؛ نه اشياي موجود و نه اشيايي كه پيدا خواهند شد؛ نه  اطمينان داريم نه مرگ و نه زندگي؛ نه فرشتگان و نه ارواح خبيثه و
بلندي و نه ژرفا؛ هيچ يك مني توانند ما را از عشق خدا جدا كنند. خدا ارواح رفتگان را بيامرزد و به ما آرامش دهد و مهيشه 

    راهنماي سرزمينمان باشد. خداوند به امريكا خري و بركت عطا فرمايد.

    ا دگرديسي جورج دبليوبوش را جتزيه و حتليل كرد:واشنگنت پست بعده

خنستني بار پس از آن كه حمافظه كاران مذهيب به جريان سياسي نويين تبديل شدند، رئيس مجهور اياالت متحده رهرب بالفعل آن شد؛ 
    گرفت. موقعييت كه رونالدريگان هرگز شايسته آن نبود، گرچه از سوي حمافظه كاران مذهيب مورد ستايش قرار

نشريات مسيحي، راديو و تلويزيون بوش را مكرر با متجيد به منايش در مي آورند، در حايل كه واعظان بر باالي منابر رهربي او را فضل 
اهلي تلقي مي كنند. مجعي از رهربان مذهيب كه با او مالقات كرده اند، به اميان او شهادت مي دهند؛ در مهان حال وب سايت ها مردم 

    براي دعا و روزه داري به خاطر رئيس مجهور تشويق مي كنند.را 
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كشور عضو شوراي اروپا از مجله روسيه و بسياري از  43سپتامرب، پس از مراسم نيايش، رئيس مجهور اياالت متحده در  14ظهر روز 
رهربي مسيحي دوباره تولد يافته دقيقه سكوت كردند. بنابراين مهگي به طور ضمين  3كشورهاي ديگر جهان براي قربانيان محله 

    اعالم كرده بود پذيرفتند.» مبارزه تارخيي خري عليه شر«اصولگرا را كه عزم خود را براي رهربي آهنا در 

آيا غوغاهاي سياسي و صويف گرانه مبشران اجنيلي تلويزيون سرايت كننده است؟ نه شوك روان شناخيت، نه حرميت كه فرد ممكن 
ذشتگان احساس كنند، هيچ يك مني توانند اين اشتياق شديد مذهيب را توجيه كنند. گرچه اياالت متحده است نسبت به درگ

در اصل كشوري خداساالر بوده است كه شالوده هاي آن را پيورتني هاي فراري از دست پادشاهي حتمل ناپذير بريتانيا بنا هناده اند، با 
    ي نبودند.اين حال آهنا هرگز ملت فوق العاده پارسامنش

    در آجنا مبشران اجنيلي تلويزيون در نقش اسرتاتژيست هاي نظامي ايفاي نقش مي كنند.

    هرگز پيشينه تارخيي وجود ندارد كه رئيس مجهور امريكا خطابه رزم خود را در كليساي جامع ايراد كند.

    ».راسم رمسي به ما به پيوندندمردم دنيا، آنان كه در رنج ما شريكند در اين م«خطاب جورج دبليو بوش به 

    از مراسم مذهيب حيت در مجهوري غريمذهيب فرانسه نيز اجابت شد.

     سپتامرب فرماني به شرح زير امضا كردند: 12به مهني دليل سران اجرايي فرانسه، رئيس مجهور ژاك شرياك و خنست وزير اليونل جاسپني در 

    در اياالت متحده امريكا اعالم شده است. 2001ي قربانيان محله يازده سپتامرب ، روز عزاي ملي برا2001سپتامرب  14مجعه 

آهنا شب قبل از مراسم به مهراه مجع كثريي از مسووالن و وزراي منتخب براي شركت در مرامسي جهاني در كليساي امريكاييان پاريس 
    را به آواز خواندند.» خدا به امريكا بركت دهد«حضور يافتند و سرود معروف 
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دالتي زنده حمكوم شد. خمالفان مي گفتند كه اين دست اين نيايش ها، در گوشه و كنار جهان و به وسيله اعالميه ها و بعضا جما
نوشته هاي گسرتده به نظر مي رسد، به طور ضمين بيانگر آن است كه هزاران قرباني امريكايي به حنوي بيش از قربانيان نژادي اخري 

ايد اين جمادله را نوعي خودداري از ارزش و اعتبار داشته اند، در حايل كه هيچ يك از آهنا چنني احرتامي را كسب نكرده بودند. ما ب
پذيرفنت اغواي سياسي احساسات مذهيب تلقي كنيم. سه دقيقه سكوت براي پروراندن اين بصريت كه درگريي ها را مي توان به طور 

ي قربانيان مساملت آميز و بدون كمك گرفنت از تروريسم حل و فصل كرد، ممكن بود به صورت عاملگري پذيرفته شود، اما دعا تنها برا
تروريسم در قلمرو امريكا پذيرفتين نيست. اين آيني ها بيانگر شوق مجعي براي دستيابي به صلح نبود، بلكه تالشي براي توجيه انتقام 

    گريي هاي آتي بود. اين حلظه نيايش نقطه عطفي در تاريخ به مشار خواهد رفت.

    بعدها واشنگنت پست نوشت:

ر كليساي جامع نواخته شد، اياالت متحده جنگ را آغاز كرد. اين مجله مي توانست بسط يابد. جهان با به حمض اين كه سرود ملي د
پيوسنت به سوگ امريكا وارد جنگ شد. در اين حال هبرت است از خود بپرسيم كه چرا چنني يكديل بنده واري سازمان يافت؟ بي شباهت 

مني تواند چنني اجباري را حتميل كند كه براي نيايش كنار هم مجع شويد كه اياالت متحده  به بسيج هم پيمانان نظامي، هيچ پيمان بني املللي
    سوگوار است.

     با مهه اين احوال به بازي كشاندن هم پيماناني چون ناتو، اي ان زد، يواس وا اي اس سهل تر و سريعرت از فرمان سوگ بني املللي است.

سپتامرب به امضاي ژاك شرياك و ليونل جاسپني رسيد، پيشرت  12اگر اندكي دقت به خرج دهيم، در مي يابيم كه فرمان فرانسويان كه در 
    از آن بود كه جورج دبليو بوش روز عزاي ملي اعالم كرد.
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اند تقريبا مهه دولتهاي دنيا را حتت فشار چنني عملكردي در مقياس جهاني نيازمند به كارگريي شبكه اي از تفوق و برتري است كه بتو
قرار دهد. افزون بر مهه اينها، اين عمل يك هدف سياسي داشت: با اغواي احساسات ديين، دولت امريكا نه تنها قربانيان محالت، كه 

    تفسري خود از حوادث را نيز تقديس كرد.

ت تلقي خواهد شد. ترتيباتي كه براي حتميل سوگواري بني املللي به از آن پس هر سوايل از واقعيت اين واالمقامان توهيين به مقدسا
خمفيانه اساسي رمسي تر يافت. دفرت تاثريات اسرتاتژيك در درون پنتاگون به وجود آمد و حتت امر ژنرال  2001كار رفت در اكترب 

اين عضو  ) فرمانده اسبق فضايي اياالت متحده قرار گرفت.Simon PPete Wordenسيمون پت وردن (
)International Information Programs در دپارمتان اياليت، و از طريق گروه اطالع رساني نظامي بني املللي با (

) برعهده Colonel Brod Wardبرنامه هاي اطالعرساني بني املللي ارتباط داشت. مديريت اين گروه را نيز كلنل برد وارد (
  غواي افكار عمومي غرب و حكومت هاي غربي تالش مي كند.داشت. اين دفرت در حال حاضر براي ا

  

  اختیارات فوق العاده. 116-1-5

 عليه بر نياز مورد و مناسب قهريه قواي كليه از تا داد اختيار بوش جورج پرزيدنت به متحده اياالت كنگره سپتامرب 14 روز صبح در 
 آن اجنام در يا داشتند دست 2001 سپتامرب 11 تروريسيت محالت در او تشخيص به كه اشخاصي يا ها سازمان ها، ملت متامي

 متحده اياالت عليه بر تروريسيت محالت اينگونه تكرار از تا گريد، كار به دادند، پناه اشخاص و ها سازمان آن به يا منودند، مساعدت
    .آورد عمل به جلوگريي اشخاص يا ها سازمان ملل، اينگونه توسط
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 باربارايل، نام به كاليفرنيا از ها دمكرات مناينده به بود متعلق كه يكي، جز به آرا اكثريت با منايندگان جملس دو هر مشرتك قطعنامه اين
    .شد تصويب حبثي و جر هيچگونه بدون تقريبا

  

 »العاده فوق اختيارات« اما دهد، مي كامل اختيارات دوليت غري تروريسيت هاي سازمان با مبارزه در بوش پرزيدنت به قطعنامه اين منت
 عليه بر اي خصمانه عمليات هرگونه شروع از قبل است ملزم بوش جورج پرزيدنت. نيستند »جنگي اختيارات« كامال شده داده

    .منايد مطلع را كنگره ديگر كشور

  

 پرستانه وطن حركيت يك در. منود دالري ميليارد بيست اعتبار يك درخواست كنگره از بوش پرزيدنت عمليات، اولني اجنام منظور به
 اين، بر عالوه. منودند تصويب دالر ميليارد چهل حبث ساعت 5 از پس و منايندگان جملس دو هر و كرده شك مبلغ اين كفايت به

    .كرد صادر نيز را ذخريه نريوي هزار پنجاه حداكثر بسيج دستور بوش پرزيدنت

  

 دريايي نريوي نفر 3000 هوايي، نريوي از نفر 13000 ارتش، از نفر 10000( منود احضار را نريو 35500 رامزفلد، دونالد دفاع، وزير

Navy، 7500 دريايي نريوي نفر Marines ساحلي گارد از نفر 2000 و).    

 ودب بيشرت برابر پنج شده احضار نريوهاي تعداد بار اين. شد مي مربوط خليج جنگ به گرفت صورت نريويي بسيج چنني كه باري آخرين
 ايراد مهمي نطق كنگره به خطاب مشرتكي جلسه در سپتامرب 20 در بوش جورج. بود نياز نريومندتري جنگي ناوگان به كه چون
    .منود
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    .منود مي مهراهي را او بلر توني انگلستان، وزير خنست مجله از متعددي شده شناخته هاي چهره نطق اين در

: داد اولتيماتوم طالبان رژيم به و منود اعالم محالت اين مسوول را سازمانش و الدن بن اسامه رمسي طور به سراجنام او هنگام اين در
    .دهيد حتويل متحده اياالت به اند شده خمفي مشا سرزمني در كه را القاعده رهربان متامي

 در مددكاران و ها ديپلمات خارجي، نگاران روزنامه از. كنيد آزاد ايد منوده زنداني كه را امريكايي شهروندان مجله از افراد متامي
یعنی که تا سال و تا (كنيد تعطيل را افغانستان در ها تروريست آموزش اردوگاه نوع هر مهيشه براي و فورا. مناييد محايت كشورتان

بمنظور آموزش  امريكائياناز جانب 2001این اردوگاههاتااردگاههای اموزش تروریستهافروپاشیدن مرکز جهانی نیویارک 

 هاجاز. مناييد حتويل مربوطه مسووالن به را آهنا تشكيالت در شخصي هر و )بوده است.ترورستی در خاک افغانستان داير
 مني صورت فعالييت آهنا در ديگر شود مطمئن تا باشد داشته ها تروريست آموزش اردوگاه به كامل دسرتسي متحده اياالت دهيد

 بايد آهنا. دهد اجنام سريع را كار اين بايد و منايد اجابت را ها خواسته اين بايد طالبان باشند مني مذاكره قابل مطالبات اين. گريد
    .گردند شريك سرنوشتشان در يا دهند حتويل را ها تروريست

 هادار اين. كرد اعالم را او خود مستقيم نظارت حتت و وزير يك سرپرسيت به »ملي امنيت اداره« يك اجياد) بوش پرزيدنت( او آن بر عالوه
 بر را ها تروريست محالت و هتديدات از متحده اياالت داشنت نگه امان در جهت ملي اسرتاتژي اجراي مهاهنگي و اجياد جديد
    .داشت خواهد عهده

 به. است گمارده مركز اين اداره جهت را ريج تام پنسيلوانيا، اسبق استاندار و (Marian) دريادار او كه منود اضافه مجهور رئيس
    .منود اختاذ نظامي اسرار حفظ تقويت جهت متعددي تصميمات بوش حكومت اقدامات، اين منودن تكميل منظور
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 امهيت حائز نكته اين ذكر: كه بود منوده اظهار پنتاگون در اش مطبوعاتي مصاحبه در رامزفلد سپتامرب، 12 يعين محالت، از بعد روز
 شانس دهند، مي قرار غري افراد اختيار در را شده بندي طبقه اسرار اين و دارند كار و سر نظامي اسرار با افراد كه هنگامي كه است
    .دهد مي كاهش بشدت اند كشته را امريكاييان از بسياري و محله كشور آن به كه كساني تعقيب در متحده اياالت دولت

 آن به نبايد كه گريد مي قرار كساني دسرتس و اختيار در نظامي عمليات به مربوط شده بندي طبقه اطالعات كه هنگامي ،1ثانيا
 آهنا كه چون افتد مي خطر به نظامي زنان و مردان زندگي كه است آن عمل اين ناپذير اجتناب تاثري باشند، داشته دسرتسي اطالعات

    .برسانند اجنام به را عمليات آن بايد

  

 رامزفلد نه، يا است گفته هم دروغ اسرار حفظ براي او آيا كه كردند سوال او از سپتامرب 25 روز در خربنگاران كه هنگامي
 خود سعي هنايت او مهكاران بايد اما بيابد، اسرار حفظ براي ديگري راههاي تا هست باهوش كايف اندازه به شخصا او كه داد پاسخ

    .آورند عمل به را

    .نكنيد قول نقل من از گفت كه هنگامي منود اشاره چرچيل وينستون معروف عبارت به بايد البته: رامزفلد دفاع وزير

    .نكنيد قول نقل من طرف از بنابراين كنيد، قول نقل من طرف از را اين كه خواهم مني من

 تاريخ درباره كردن صحبت منود حمافظت آن از دروغ از لشگري با بايد كه گرانبهاست چنان واقعيت وقتها بعضي كه گفت او
 ساحل به خواستند مي آيا اصال نگفتند، سخن آن حمل يا نرماندي محله تاريخ درباره تنها نه آهنا حقيقت، در و محله زمان و محله

 ارتش يك. كنند گمراه محله مكان مورد در را ها آملاني كه كردند طراحي طوري واقع در نه، يا كنند محله بلژيك مشال يا نرماندي
    .بودند آورده وجود به پنت ژنرال فرمان حتت ساختگي

    .باشيد داشته نظر در را آن مشا خواستم و است تاريخ از خبشي اين
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. ندارد وجود گفنت دروغ براي هم دليلي و ندارم هم را كار اين اجنام قصد باشم، گفته دروغ مطبوعات به آورم مني خاطر به هرگز
    .كنم مني را كار اين من و كرد اجتناب گفنت دروغ از بتوان كه دارد وجود زيادي راههاي

    شود؟ مي دفاع وزارت در افراد مهه شامل اين: خربنگار

 كليه به خطاب اي نامه پسر، آلدريج پيت دفاع وزير معاون اكترب دوم روز در) حضار خنده( كنيد مي شوخي حتما: رامسفلد
    .نوشت اسلحه فروشندگان

 مقادير تواند مي اطالعات ترين امهيت كم حيت شود، مي داده قرار آهنا دسرتس در كه نظامي اطالعات كه منود خاطرنشان اش نامه در او
    .بود ضروري بسيار غرينظاميان طرف از احتياط بنابراين منايد فاش را دفاع وزارت اسرار از توجهي قابل

  

 توليدكنندگان متامي به درويون دارلني نام به متحده اياالت ارتش هوايي نريوي خريد مدير توسط الكرتونيكي نامه يك اكترب 4 تاريخ در
 روزنامه با صحبت و حبث از اسلحه سازندگان متامي. گرديد بيان وضوح به آن در آلدريج نامه پيامدهاي و ارسال اسلحه

 منع. بودند شده منع بودند شده اعالم عمومي افكار به و شده امضا قبال كه قراردادهايي و مذاكره حتت قراردادهاي درباره نگاران
 يافتند مي حضور آجنا در فروشندگان كه خارجي كشورهاي متامي بلكه نبوده حمدود متحده اياالت به تنها موارد اين در گفتگو

    .شد مي شامل نيز را

 انتقال از تا داد دستور اش كابينه عضو چندين به منود مي نقض را متحده اياالت اساسي قانون كه اقدامي در اكترب 5 روز در بوش پرزيدنت
    ).شود مراجعه ضمايم و اسناد به( منايند خودداري كنگره اعضاي به اطالعات

 عتوزي ها دپارمتان پرسنل و كارمندان بني در تا فرستاد ادارات روساي براي يادداشيت اكترب 18 روز در ولفوويتز، پائول دفاع، وزير معاون
    .گردد
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 دفاع وزارت از كه سازماهنا ساير در افراد مهچنني دفاع وزارت كارمندان كه است حياتي بنابراين: نوشت چنني افراد به خطاب او
 صرف منايند، اي مالحظه قابل احتياط دفاع وزارت هاي فعاليت به مربوط اطالعات درباره گفتگو هنگام كنند، مي محايت

    .دارند عهده بر وظايفي چه كه اين از نظر

 يا كار حمل و منزل بني آمد و رفت هنگام مهچنني ندهيد، اجنام كارهايتان به مربوط گفتگوي هيچگونه عمومي اماكن در
 خاصي نياز كه افرادي با و جماز اماكن در فقط شده بندي طبقه اطالعات درباره. اميين فاقد الكرتونيكي وسايل روي بر مكامله هنگام

 طبقه اطالعات از مهچنني. كنيد گفتگو باشند داشته وجود مناسب امنييت وسايل كه شرايطي در و دارند اطالعات آن دانسنت به
    .منود آهنا از حساسي هاي گريي نتيجه توان مي آهنا شدن افشا با كه چون منود مراقبت بايد نشده بندي

 اطالعات اين چون شوند داشته نگه خمفي عموم اطالع از بايد كنيم مي استفاده دفاع وزارت عمليات اجنام براي ما كه اطالعات اغلب
    .باشند مي خاصي حساسيت داراي

  

    .مناييد خودداري دفاع وزارت پرسنل ديگر با دفاع وزارت رمسي اطالعات درباره گفتگو از داشتيد، شكي اگر

    .مباند سري محالت درباره حتقيقات تا منودند اقداماتي فدرال مقامات زمان مهان در

    .ننمايند گفتگو مطبوعات با تا منود درخواست هوايي شركتهاي از (FBI) آي بي اف سپتامرب 11 روز در

 مشخص را نبودند مسافران ليست در هواپيماربايان چرا و نشدند مسافر از پر هواپيماها چرا كه موضوع دو هر آهنا شهادت وجود اين با
 به هواپيماها برخورد زمان در كه بودند آهنا منتظر نادت جيدئون و ژولز برادران خانه در آي بي اف ماموران روز مهان عصر. منايد مي
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 مركز برجهاي داخل از نگار روزنامه دو توسط كه ويدئويي فيلمربداري ساعت پنج آي بي اف ماموران. بودند منهنت در ها ساختمان
 ساختمان به هواپيما اولني برخورد كه فيلمربداري از دقيقه 6 فقط. منودند مصادره را بود شده هتيه ساختمان خارج از و جهاني جتارت

    .شد برگردانده آهنا به داد مي نشان را

 اديگو شركت از مهچنني آي بي اف. شد موم و مهر فهميد هبرت را جهاني جتارت مركز سقوط شد مي آن كمك به كه سند اين

(Odigo) ننمايند گفتگو مطبوعات با تا خواست.    

 صورت روز آن در ها برج در افراد تعداد كردن حمدود براي اقداماتي چه و شد اخطار آهنا به چگونه دقيقا بدانيم تا است توجه جالب
    .منودند منع را مطبوعات و كارمندانشان بني گفتگويي نوع هر نظامي مقامات عينا،. گرفت

 حتقيق »آفوت« يا »ديل باركز« در هوايي نريوي هاي پايگاه پرسنل يا ها جنگنده خلبانان از توانند مني نگاران روزنامه بنابراين
    .منايند

 اسرار شدن برمال به منجر تواند مي محالت از ناشي غرامات براي حماكمات كه اين از آگاهي با خود، نوبه به امريكا، وكالي كانون
 خود قضايي ليست از را بزند قانوني اقدامات به دست قربانيان خانواده نام به منايد سعي كه قاضي هر كه كرد اعالم بينجامد، رمسي
    .منود خواهد خارج

 رهربان با شخصا بوش پرزيدنت. باشند مني مقدور ها بررسي و آزمايشات بعضي آن از پس كه كشيد طول به ماه 6 فقط ممنوعيت اين
 خاطر به. نيندازند خطر به را ملي امنيت سپتامرب 11 حوادث درباره حتقيقات كميته اجياد با خواست آنان از و گرفته متاس كنگره

 دو هر از مشرتك حتقيقات گرفتند تصميم كنگره رهربان (turning the page) صفحه زدن ورق مهچنني و ظاهر حفظ
    .جملس

    .شود جلوگريي جديد تروريسيت محالت از تا آورند عمل به سپتامرب 11 زمان از گرفته صورت اقدامات مورد در ..
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 بي سي سي، ابي( خواند فرا سفيد كاخ به را مهم تلويزيوني هاي شبكه مديران رايس، كاندوليزا ملي، امنيت مشاور اكترب، 10 روز در
    .منايند برخورد مسووليت با موضوع اين با تا خبواهد آهنا از تا) سي بي ان و ان اس ام نيوز، فاكس فاكس، ان، ان سي اس،

  

 چيزي هر پخش از و منوده قضاوت اطالعات مورد در آمد عمل به دعوت نگاران روزنامه از ، است اصل يك مطبوعات آزادي اگر
 ران« بالفاصله. منودند دريافت روشين و وضوح به را پيام اين نيز مطبوعات. منايند خودداري باشد مضر امريكا مردم امنيت براي كه

    .شدند اخراج كنند انتقاد بوش از بودند كرده جرات كه) كورير ديلي سردبري( »گوتري دن« و) سان سييت سردبري( »گاتينگ

  

 پيشي رمسي هاي برنامه به خدمت در امريكايي مطبوعات از تا بودند فشار در سخت سابق شوروي احتاد دوران در ايزوستيا و پراودا
 دهكر فراموش را منود حبث را مشكالت آجنا در بتوان كه حملي منودن فراهم حيت يا و هناده كناري به را وقايع به پرداخنت مساله آهنا. جبويند

    .اند

 ادوارد. سازد مي برمال را دمكراتيك جامعه يك در واقعي و جدي مطبوعات يك نه و تبليغات سيستم يك وجود كه است افتضاحي اين
    .منود اظهار پنسيلوانيا دانشگاه در سياسي علوم استاد هرمان،

 نياز مورد مناسب ابزارهاي منودن فراهم با را امريكا ساخنت نريومند و كردن متحد قانون كنگره ، مباحثه هفته سه از پس سراجنام،
 قانونگذاري اين  .(دهد مي ما به را USA PATRIOT قانون اختصاري نام كه( منود تصويب را تروريسم از پيشگريي براي

 با موثر مبارزه جهت الزم ابزار متحده اياالت دولت به تا آورد درمي تعليق حالت به سال 4 مدت به را مدني هاي آزادي انواع استثنايي
 دور از قبل انتخابات دوره انضمام به بوش دبليو جورج زمامداري دوره متام سال 4 كه نيست پوشيده كس هيچ براي. بدهد را تروريسم

    .گريد برمي در را مجهوري رياست انتخابات دوم
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  .»دهد مي قرار فشار حتت را آهنا حاميان و ها تروريست« عام و كلي خيلي تعريف يك به بنا قانون اين

 مدت طول. است فدرال جرم يك اند شده زنداني درانگلستان كه IRA اعضاي هاي خانواده براي پول آوري مجع بنابراين،
 دونب دليلي، هر به( اهتام منودن وارد صورت در. است يافته افزايش هفته يك به تروريسم به مظنون خارجيان براي اهتام بدون بازداشت

 كه صورتي در مبانند، بازداشت در ماه 6 تا خمفي صورت به است ممكن مظنونني ،)تروريسم از بودن مظنون به الزم ارتباط گونه هر
 بالفاصله،. است متديد قابل حمدوديت بدون »اندازد مي خطر به را اجتماع يا ملي امنيت« آهنا آزادي كه باشد باور اين بر كل دادستان

 اساسي حقوق نقض از خارجي هاي كنسولگري. شدند بازداشت نشده افشا اهتامات با نامعلومي مدت به مهاجر 1200
 نه ما موارد اغلب در: داشت اظهار نيويورك در پاكستان سركنسول كه گونه مهان اند، كرده شكايت متبوعشان كشورهاي شهروندان

    .دهند مي اطالع را شده بازداشت افراد تعداد ما به شرايط، هبرتين در. مطلعيم كشورمان افراد بازداشت مكان از نه و هويت از

 غريقابل كامال اين نگريند متاس وكاليشان و كنسولگري منايندگان با تا دهند مي قرار فشار حتت را آهنا هم امريكايي مقامات
   .است قبول

  

 يك حضور بدون افراد گفتگوي مانع دهد مي اجازه (F.B.I) آي.بي.اف به هنايت در USA PATRIOT قانون
 تعليق حالت به را وكاليشان با تنهايي به گفتگو از را زنداني افراد حق دادگسرتي وزارت اكترب 31 روز در. شوند قاضي

 از كه ، شود استفاده آهنا برعليه بود ممكن مظنونني اظهارات و داشت وجود ها مالقات اين ضبط و نظارت امكان بنابراين،. درآورد
 داد دستور بوش پرزيدنت نوامرب 13 روز در. آورد مي بعمل جلوگريي دفاعي اسرتاتژي طرح براي موكلش با وكيل مشاركت امكان

 ارتكاب براي) ندانسته بطور حيت( كردند كمك كه افرادي و القاعده سابق اعضا و اعضا انضمام به »تروريسم به مظنون« خارجيان كه
 دادگاه توسط حيت نه و شد خنواهند حماكمه فدرال هاي دادگاه توسط) نشد اجنام كه آهنايي حيت( كردند توطئه تروريسيت اعمال

    .نظامي هاي كميسيون توسط بلكه نظامي، هاي
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 بسته درهاي پشت توانند مي حماكمات اين. منود خواهند تعيني راسا را خود رويه و شده منصوب دفاع وزير توسط ها كميسيون اين
 آهنا مدافعان و متهمني به باشند داشته اختيار در است ممكن كه مدرك ارائه به ملزم »نظامي كنندگان حماكمه. «شوند برگزار

 در). باشد مي جنايي موارد در امللل بني نرم كه آرا كل با نه و( شد خواهد اخذ اكثريت دوسوم آراي با ها كميسيون تصميمات. نيستند
 مهاجرتشان اوراق آهنا متامي خمصوصا كرد، بازداشت بازجويي براي را اي خاورميانه مظنون 5000 دادگسرتي وزارت روز، مهان
    .نداشتند پليس نزد اي سابقه هيچ و بوده كامل

 وزارت ملل، سازمان امنيت شوراي در) 2001 سپتامرب 28( 1373 قطعنامه توسط شده تصويب تروريسم ضد كميته از استفاده با
    .برسانند تصويب به مشابه قوانيين تا آورد فشار متحدانش به ملل سازمان طريق از كشور

 را USA PATRIOT قانون از هايي خبش) منود تصويب را روز به روز امنيت قانون كه فرانسه انضمام به( كشور 55 امروز، به تا
    .اند منوده اضافه شان داخلي قوانني به

 دنيا بقيه به را خود فعاليت دامنه دهند اجازه متحده اياالت پليس به بلكه نيست، تروريسم برابر در شهروندانشان از محايت آهنا هدف
 حمدود را مطبوعات آزادي دهد، مي افزايش را تروريسيت موارد در مظنونني بازداشت مدت طول اساسا قوانني اين. دهند گسرتش

    .سازد مي جماز را قضايي كنرتل بدون گفتگو از جلوگريي و سازد مي

 اروپا بشر حقوق اعالميه اين كه سازد، مي ممكن قضايي رويه بدون را خارجي مظنون بازداشت ضدتروريست قانون انگلستان، در
    .كند مي نقض را

 زنداني خطر يا كند افشا را خود منابع قاضي دستور صورت در سازد مي ملزم را نگاران روزنامه ضدتروريست قانون كانادا، در
. است منوده مبدل سياسي پليس به را آهنا كه شده داده قضايي اختيارات جاسوسي هاي سرويس به آملان، در. خبرد جان به را شدن
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 مقامات به كه اين بدون ، ملي دفاع نفع به شوند، مرتكب جنايتكارانه اعمال نوع مهه كشور در شده داده اجازه ايتاليا خمفي هاي سرويس به
    .غريه و باشند پاسخگو قضايي

 به اداري تشريفات بدون را اطالعاتشان ملي پليس نريوهاي كند حاصل اطمينان تا آمد اروپا به پاول كالني كشور وزير سراجنام،
    .بگمارد) اروپا پليس( پول يورو دفاتر در هايي تيم دهند اجازه آي.بي.اف به و كنند منتقل (F.B.I) آي.بي.اف

  

 واننيق با كه است منوده هايي مشي خط از استفاده به هتديد و كرده، اختاذ هايي روش منوده، تصويب قوانيين دولت بعد، به سپتامرب 11 از
 موهوم، پرسيت وطن شكوه در غرق. نوشت بوكز و ريويوآ نيويورك نبود، ممكن نيز آهنا تصور اين از قبل و نبوده سازگار ما هاي ارزش و

 مسير تغيري. يافت مي بسط جامعه سطوح متام به كه بود افتاده نظامي و سياسي دليل دامن در سياسي شفافيت و بيان آزادي سرزمني
    .منود مني توجيه را ناگهاني تغيري چنني سپتامرب 11 وقايع

 ديواري چهار در گفتگو از مهگان بايد چرا بودند، شده خمفي افغانستان غارهاي در كه بودند اي درمانده افراد دمشن اگر
 فروش مورد در پراكنده اطالعات آوري مجع با بتوانند تروريست مشت يك كه است درك قابل چگونه هبراسند؟ بايد پنتاگون
 از و درآورده تعليق حالت به بايد را موسسات عادي عملكرد بايد چرا يابند؟ دست متحده اياالت ارتش هاي نقشه به تسليحات
 اگر كرد؟ جلوگريي بايد است دمكراتيك حكومت الزمه كه اطالعاتي از بسته، درهاي پشت حيت كنگره، اعضا دسرتسي

 مطبوعات و كنگره حتقيقات مانع بايد چرا باشد، صحيح شد، مي داده نسبت خارجي هاي تروريست به محالت كه مقامات، داستان
 سعي سيا اخري قرن نيم در مرتبه چندين بود؟ شده طراحي سپتامرب 11 از قبل خيلي كه نيستيم سياسي تغيري يك شاهد ما آيا شد؟

 نگاران روزنامه و جامعه خدمتكاران و آورد عمل به جلوگريي دولت اعمال منودن برمال از كه برساند تصويب به قوانيين است منوده
    .دهد قرار تعقيب حتت برمالسازي اين خاطر به را
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 درخواست داشت، برعهده را سنا جاسوسي كميته رياست زمان آن در كه شليب، ريچارد مرجتع هنايت بي سناتور ،2000 نوامرب در
    .شد وتو كلينتون بيل پرزيدنت توسط كه داشت را دولت اعمال بودن سري قانون تصويب

 مواجه بوش پرزيدنت طرف از مساعدي العمل عكس با بود اميدوار و ورزيد مبادرت اقدام اين به 2001 اوت در دوباره شليب ريچارد
    .شود

 احلاق 2001 دسامرب 13 جاسوسي قانون در آن از هايي خبش و داد روي سپتامرب 11 محالت ناگهان كه بود مذاكره حتت الحيه
 درز از جلوگريي هاي راه بررسي آن وظيفه كه آورد وجود به جديدي واحد اشكرافت جان كل دادستان بالفاصله،. گرديد
    .بود سري اطالعات

  

: بودند شده حذف متعددي رمسي (Web sites) هاي سايت وب قبال اما گردد ارائه گزارشي ماه 6 مدت در بود قرار
 اطالعات آهنا از ها تروريست كه شود اين به منجر توانست مي آهنا حمتويات كه اين دليل به بودند شده حذف افراد به مربوط اطالعات

    .منايند استنتاج سري

 خودش براي اختياراتي جمريه قوه كه حايل در اند، شده عقيم و خنثي مفيد نريوهاي مهه يعين مطبوعات، و كنگره حتقيقات قضاييه، قوه
 داخلي امنيت اداره تاسيس. اند شده آزمايش خارج در ارتش و سيا توسط قبال كه شده داخلي هاي سياست وارد كه است شده قايل

(OHS) يك اين. يافت مشروعيت اكترب 8 تاريخ در فقط گرديد اعالم كنگره به سپتامرب 20 تاريخ در بوش پرزيدنت توسط كه 
    .بود امريكا حكومت سيستم اساسي تغيري يك از حكايت بلكه نبود، باشد شرايط حاصل كه موقت اقدام
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) رايس كوندوليزا( ملي امنيت مشاور مهطراز داخلي امنيت اداره مدير. شد مي قايل تفاوت خارجي و داخلي امنيت بني دولت بنابراين،
 موارد در آهنا وظايف. ملي امنيت شوراي و داخلي امنيت شوراي: داشت خواهند برعهده را شورايي رياست كدام هر. بود خواهد

    .كرد مي پيدا تداخل متعددي

 اگر است، گمارده ضدتروريسيت هاي فعاليت بر نظارت جهت ملي مشاورامنيت معاون عنوان به را نفر يك بوش پرزيدنت مهچنني
    .بگريند قرار هم ريج تام دردسرتس بايد گزارشات اين اما فرستد، مي رايس كاندوليزا براي را هايش گزارش شخص اين چه

 نريوي مسوول دانينگ مسائل، ساير ميان در. دارد قلدرمآبي سابقه خمصوصا كه شد واگذار دانينگ. آ.وين ژنرال به كليدي پست اين
 كه كرد، خواهد نظارت اسرتاتژيك نفوذ اداره در شورا دو بني مهكاري بر مهچنني او بود مانده عقب شبكه براي خمصوص عمليات

    .بود خواهد خارجي هاي دولت و افكار بر گذاشنت تاثري آن مسووليت

    .يافت خواهد تكامل زمان گذشت با كه دارد اي گسرتده اختيارات داخلي امنيت اداره

 كنرتل ملي سياست اداره يا جهاني دوم جنگ دوران در (OWN) «جنگ بسيج اداره« با مقايسه قابل نقشي: گفت بتوان مشكل
    .دارد نظارت التني امريكاي در نظامي عمليات بر كه باشد داشته (ONDCP) خمدر مواد

    .هستيم مردم زندگي بر جاسوسي هاي سرويس و ارتش تسلط شاهد ما حال، هر در

 اعالميه« و آفرينندگان توسط كه آنگونه دمكراسي، ،2002 فوريه و 2000 نوامرب بني كه كرد خواهند ضبط چنني نويسان تاريخ
(ظاهرًا به  دولت دمكراسي، مرگ با. رسيد پايان به عمال بود، گرديده جتسم متحده اياالت اساسي قانون و »استقالل

 اظهار این موضوع ر  مد وين و استنتون جان هاي بنام برجسته روزنامه دو.  شد متولد امريكا فاشيسيت خداساالرياصطالح)
   .]119[منودند

                                                             
  تری میسان ،دروغ بزرک،پیشین،فصل ھشتم(پایان  کار.   119 
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   توضیحات در باره  شروع جنگ در افغانستان.116-2-1

  
 یعضادر برابر ا ارکیویبه  ن یستیساعات  محله  ترور نیبوش  در خنست ویدبل جورج :«قسمیکه در حبث قبلی نیز به تفصیل اذعان گردید که 

جنگ  از    نیستخن«،» جنگ  مقدس «جورج بوش و حکومت او، :«اصطالحات  یریرا با بکار  گ یریحکومتش جنگ اجتناب نا پذ
 رهغیو  زمیبا ترور  یموکراسیآزاد با  تعصب ،جنگ د یای، جنگ دن یگر ی،جنگ متدن با وحش ربا ش ری، جنگ  خ»هزاره سوم  یجنگها

  ]120را اعالم  کرد .[
  

ایاالت متحده ، انگلستان، واحتادیه اروپا بعضی از سازماهنا و موسسات پر قدرت فرا در جنگ افغانستان  بر عالوه  ابر قدرهتائی از قبیل  
جهانی نیز شامل میباشند از قبیل تشکیالت فرامسیون ها ، صهیونستها و گروه  های هراس افگنان مافیائی فروش  وانتقال  اسلحه و 

در افغانستان، شرق میانه  ، مصر لیبیا و . . .حبث کنیم  در مورد  آمریکا  مواد خمدر.قبل از این  که در مورد دالیل جنگ و علل انکشافی آن 
  و حقوق بشرمباحث مقاله قبلی  را مکمل  میسازم:

اگر امریکا خواهان  واقعی امنیت  در  جهان  هست باید  موضع خود را  در جهان  تغییر دهد ویک ابرقدرت   نظامی مداخله گر نباشدو 
ِ  اقتصاد  دیگر  کشور  )  در سال Defiance Science Boardها را قید و بند  خود  نسازد. بر اساس جممع عمومی دفاع ( 

للی با باالگرفنت تروریستی  علیه ایاالت متحده خالت  های امریکا در صحنه بین املد داده  های تاریخی  مناینگر ارتباط مستقیم«، 1997
ال عحضور ف.  )A 36،1999 فربوری2" ، امریکا مبب  عظیمی فرو  می افگند -یدالوی را فراموش کنجیمزپی.پینکرتون،"»(است.

نظامی (امریکا)در صحنه سیاست  جهان ، ماسک فریبنده ای است برای دخالت بی پرده  نظامیان و سیاست گران امریکا برای برپا یی 
ما پایگاه «گردیده  که با افتخار اعالم  میدارند   پایگاه های نظامی شان  مبنظور چیدن و پیش  گیری  از گسرتش بیشرت تروریزم

در حال  توسعه  آهناست ، و این امر بصورت اجتناب ناپذیر منجر به در گیری   عظیم نظامی داریم و در حال حاضر دولت امریکا به سرعت

                                                             
  .شیطان بازی دریفوس رابرت  120 
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 ت  متحده  در  حال ساختمانایاال«)،   James Dao) و جیمز داؤ (  Eric Schmittهای  جدید  خواهد شد .(اریک  امشیت (  
ز  یارک تایمنیو«؛ برای یک اقامت طوالنی A  1  ،2002نیویارک  تایمز،   2002جنوری   9» پایگاه  نظامی خود در منطقه افغانستان است 

به   واحد ایاالت  متحده پایگاه  جدید  در قرغزستان را()، Elena Listveenaya؛ الینالیستونایا(  A  2002،10جنوری   9
  .  A  1، 2002جنوری  10بوستون گلوب،)منایش  میگذارد ،

حزب  آنچه بوش به عنوان راه  مبارزه با تروریزم  مبا  پیشنهاد  میکندمهان است  که رؤسای مجهور پیشرت از او، : ریگن ، کلیننت، از هر دو 
» ( ناحیت اعظم«به آن  نام برنامه ریزی برای امریکا  چیزی که قبال» ادامه سلطه  جهان برجمموعه مناطق جهان.: «]121[قبال پیشنهاد کرده بودند

Area Grand را داده اند .ناحیت اعظم سازمان پهناور و بزرگی از جهان  است که باید بی  وقفه  تابع نیاز  های اقتصادی ایاالت(
حوزه بزرگی است که از حلاظ سوق اجلیشی برای «کرده  است ، متحده باشد. این  ناحیه بزرگ آنطور که یکی از برنامه ریزان  امریکائی  توصیف 

  ]122»[کنرتول مهه  دنیا ضروری است.
یزی است  که  در دیگر نقاط دنیا، آسیای جنوب شرقی،عراق الت  ترورستی جتربه شد ، مهان  چوحشتی که  در یازده سپتمرب از مح

تروریزم  افرادی که  ما(امریکا) از آن  محایت و مسلح  کردیم ، جتربه  کرده اند. ،یوگوسالوی ، در نتیجه مبباران  های امریکا ، در نتیجه  
  منفی میگذارد. رشناخت این  مسایل می باید بر هر گونه  متایل  به ادامه راه  حل  های نظامی  تأثی

عمیق اقتصادی   تعزیراتبرای امریکائیان  این  تنها راه  ممکن  است  که یا منطقه  ای را مبباران  کند ، یا قوای زمینی خود را  پیاده مناید  و یا هم 
ه  حل  میتواند که  خواروبار و لباس و  چیز  های ضروری و مواد سوختی  نیز شامل  آن  می باشد  دست  یازند مگر این  تنها راه  ممکن و را

  باشد؟
ابرمردان امریکائی  هرگز منیخواهند راه صلح را پیش گیرند  چرا که  جنگ  نزدیک  ترین  نقطه  عطف به  رسیدن  موضوع و موضع امریکا  

د وقابلیت  هایی نماینمیحل مشکالتی  که  جهان به  آن سر دچار است استفاده  ماغی و از تیز بینی  خود در راهخواهد بود.آهنا از نیروی د
نظیر  عواطف صلح ورزی و بشر دوستی و خصلت  های  نیکوی بشر که  از قرهنا به  اینطرف بشر آنرا در بایگانی زندگی خود  حفظ 

  ند.منوده  مهه  آنرا  از جان  خود تکانده اند و دیگر  نیازی به داشنت قابلیت  هائی  که  منحصرًا به بشر  عطا شده  را  الزم  منی مشار

                                                             
  12تا 8، ص » یازده سپتانبر«زین ھاوارد ، جنگ و تروریزم، برگردان سعید ساری اصالنی،  121 
  10پشین ، ص ،بزرگ  و حقوق بشر، یکای، امر ینوام چامسک  122 
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در واقع  این  یک  نصیحت  خردمندانه است . ولی جهان  دیدند که »آزار مرسان«در یکی  از  ماده  های سوگند  نامه بقراط آمده  است 
ظرم ن درپیش(آمریکائیان) با مبباران افغانستان آزار و اذیت فوق  العاده  ای  به  این  مردم  غریب  وبی نصیب  از هر  چیز  میرسانند. (صحنه ای 

و زمینی (ظاهرًا طالبان ویا حامیان آهنا) حین محالت هوائی  بعد  از  گذشت چهارده سال  هنوز  زنده  است  و آن  این که مردم افغانستان
ی  ند و بعد از اینکه  از  تسلیمنگی دهدادی والیت بلخ  حمبوس  گردیددر قلعه  ج ه شدند بعدًاامریکائیان  که  از قندز کتف بسته  آورد

را  از دست  دادند، این  در ند و در  این راه  چقدرمردمان  دیگر  جاهنای خود دآهنا مایوس شدند مهه را یکجائی به  جوخه  مرگ سپاری
  برای پنتاگون و امریکائیان  تلفات افراد  مهم نیست .حالیست  که 

ورد  کرده .اوکه استاد اقتصاد  تن بر آ35000را بیش  از  لفات پروفیسور مارک  هیرولد از طریق مطالعه  نشریات داخلی و خارجی  تعداد ت
) در دانشگاه  نیو  مهپشایردر امریکاست  که  حتقیق  گسرتده ای در مورد  Whittemoreدر مدرسه  عالی مدیریت  وایتمور (  

  ]123تعداد قربانیان مبباراهنای امریکا  در افغانستان به  عمل  اورده  است .[
  

  مصیبت هاي جهانی جنگ امریکا در افغانستان .116-2-2

 
ها پنهان   دهیها از د بتیمص  نیکه  عمومًا  اه  تقرار داش یدر حالت بد کا،یمناطق جهان ،مثال افغانستان در آستانه  محله  امر ریعکس سا بر

  انکه در افغانست کایباد  آوره  ماحصل زمحات  مردم امر یو پوهلا یدالر اردیمل یها  طهیو باز شدن  خر کایامر یمانده  است که آمدن  قوا
  ییو درد قاطبه مردم افغانستان را دور ساخته باشد . قسمت  ها بتیسال و تا حباال نتوانسته است  مص زدهیدر ظرف  س یپخش شد حت

که  کنندیه  نرم  مجکشنده  دست و پن  یکه با مشکالت روان یپنهان مانده  اند  عبارت است  از : تعداد کوکان  دهیها  که  از د  بتیمص  نیاز  ا
و   )به یک و نیم ملیون نفر میرسد2015(1394ی شان در روبه فزون تعداد  بلکه  افتهین  امیتا هنور نه تنها که الت  نیبه  هروه نیبه  عالوه  معتاد

که  از  آموزش   یگرفتار اند. در جامعه  ا یو زنان بالغ به امراض روحمردان  یاز جامعه شهر  ها  و روستا ها حت یمیکه  ن  ستیدر حال  نیا
کتاب  یعنیآموزش و پرورش  لیوسا  نیف زده شده  است ، در اکثر روستاها در اکثر خانواده  ها از ساده  ترذمدت  ح  نیدر ااکثرًا و پرورش 

                                                             
 Mark W. Harold ؛رک.دوم مقالھ امریکا متحده ایاالت خارجی سیاست شناختسیدی عبدالواحد،   123 
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 حتاجیبرآورده شدن  ما یخود را برا یاوالد  ها ی. چرا که  مردم  از اثر شدت فقر روز افزون  جمبور شده اند  حت ستین  ینشان  یو اسباب باز
 یهائاز تن  یوجود دارندکه در خالئ یدر افغانستان  نسل ها نجای.اابدی یم انتشار ایدیم  نیدر ب باراخ نگونهید که ندرتًا انشان بفروش برسان

  یرا برا یزیچ  نیچن  ایمتوجه شده اند که آ کایدولت امر هیبلند پا نیهرگز مسئول ایشناسند. آ یرا من دیه و امبزرگ  شد یو وابستگ
خود ،خانواده و فرزندان  آهنا   یبرا طیشرا نی؟ اگر ا رندیوابستگان خود)بپذ ریوسا زادهخود (فرزند، برادرزاده و خواهر یخانواده  ها

(دوم)  قابل قبول باشد . چرا که بند ریغ  زینصری ولیبیایی و ...،سوری ،م یو  عراق یفرزندان  افغانستان یبرا دیقابل قبول است، پس با ریغ
 ندهیو آ یکوکان  است که زندگ  نیحق  مسلم  ا  نی. ا تسازمان ملل  اس» معاهده  حقوق کودکان«  یانیاز اصول بن» اصل عدم استثنا«

   هرگز  متوجه شده اند؟ یزیچ  نیدارند به  چن یمرفع  زندگ یکه  در  کشور  ها یافراد  ایدارند. آ ازیشان را ن
وار خبشم   وانهید  هایکار ایها و ر یعدالت یخندد از ب یم« سدینو یبشر دوست است: م یگلهورن که روزنامه  نگار و ماجرا جو مارتا

به   کایآبادان  در مشال عراق بود که در آن  مردم تا قبل  از (محله  امر  یشهر موصل  از شهر  ها.» سوزد  یناتوانان  م ی، دلش برا دیآ  یم
در  آجنا صورت  گرفته بود خمصوصًا    یمشار و دهشتناک یو قتل و  کشتار ب یرانگریدر زمان  جنگ  و یول  ستندیز ی)به رفاه  مقعرا

  ماندهیکفش وباق  کیموشک،   کیتانکر  آب ، گلوله   کین ، گوسفندا شماریب ی،الشه  ها یکشتارگاه جنگ  کیاو  در  دیکه در باز د
     )  نو ونالستیاز جنگ عراق،جمله انرت ناس یتیسیبود (خاطرات فل اندهچوپان جبا م کیجسد 

خواست که » عراق ومردم  عراق ینظام یرویجورج بوش   اول از  ن  جیدر زمان  جنگ  خل« در عراق رخ داده بود:  کهیا عیاز وقا گرید یکی
 تیاکثر1991. مهچنان در ماه مارس  ردیرا وادار کنند از قدرت  کناره  گ نیصدام  حس رندویسرنوشت شان را بدست خود بگ«
بود  که ، در ظرف  زیآم  تیدر وهله اول، چنان موفق امیق نیکردند. ا ام،یبوش پدر پاسخ  مثبت دادندو ق یندا  نیعراق  در جنوب به  ا  عهیش

، آغاز  افتیبزرگ  عراق، گسرتش شهر به  بصره  یمردم  زیرستاخ نیدر جنوب  عراق سقوط  کرد و ا  نیکومت صدام  حسحدو روز ، 
کار از کار بگذرد،  نکهیاز ا  شیدکتاتور در واشنگنت، پ یمیآنوقت بود  که  جفت قد نمود،یمردم  عراق ممکن و در دسرتس م یبرا ینینو

  .به موقع دخالت  کرد
 یجلو   انیکائیاز صدام برخاسته بود. در واقع امر  تیآهنا به محا  هیکه عل افتندیرو در رو ، خمالفان  صدام خود را با واشنگنت  نوقتآ

  ]124.[نکنند دایاسلحه دست پ یمبارزان را گرفتند  تا به انبار ها

                                                             
 Mark W. Harold ؛رک.دوم مقالھ امریکا متحده ایاالت خارجی سیاست شناختسیدی عبدالواحد،   124 

/pubpages,unh./mwherld/Afghanistan.doc,  
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  دو قدرت بزرگ در امریکا. 116-2-3

:نربد  اصلی با قدرت البی  اسرائیل  است و تو با گفنت اینکه البی  اسرائیل خیلی موضعیت ندارد ، از میگویدچامسکی  به نوامشالوم 
نربد اصلی  شانه  خالی میکنی . در جواب شالوم ، تومسکی میگوید : دو قدرت در ایاالت  متحده وجود دارد : یکی دولت امریکا  است 

لوم  می پرسد : رویا رویی با کدامیک سخت  تر است؟ ودر این  مورد کدام جدی تر  است . نوام و دیگری البی  اسرائیل.سپس شا
میگوید : در مقابل البی  اسراییل  هر فکری بکنید قابل مقایسه با دولت امریکا نیست ولی چنین بنظر میرسد  که البی  اسراییل هرگز 

  زش در شریاهنای سیاسی ایاالت متحده .قابل مقایسه با دولت امریکا خنواهد بود خباطر مترک
ولی  چیزی که  قابل مقایسه  وسنجش در این  میانه  است قدرت واقعی هوا داران اسراییل یا مهان  جامعه روشنفکری  یهودی در امریکاست 

ه افغانستان بعد از یازده سپتامرب که  مهه فعل و انفعاالت  جهانی را  از موضع قدرت امریکا حل ودر جهان پیاده  میسازند.   موضع  محله ب
نیز یکی  از مهان خصایص جامعه روشنفکری یهود  در امریکا و  اروپا میباشد. این البی  پر قدرت  که خود را  در کلیه نقاط جهان   2001

میداند مهان اجنمن مبارزه با هتک  حرمت یا کمیته روابط  عمومی  امریکا و اسراییل میباشد . این کمیته  آنقدر قدرمتند   اربابان  جدید جهان
ا است که از چپ رادیکال  گرفته تا  توجه به  عوامل نفتی در دنیا منوط میباشد.بر عالوه   اجنمن  مبارزه با هتک  حرمت  وظیفه  دارد  ت

ن  که  اسراییل و امریکا خبواهد افرتاهاتی را  علیه  کشور  ها و قدرت  های ریز جهانی تیار و پخش و از آن با قدرت  پشتیبانی در هر نقطه  جها
رتین کمیکند  که یکی از این  افرتاهات ساخنت و پرداخنت و شریک دانسنت  طالبان افغانستان  در محالت یازده سپتامرب می باشد در حالیکه  کوچ

م  وجود نداشته باشد  این اجنمن  کار خود را با قدرت  توأم  با نیروی تصمیم  گیری جهانی (سازمان ملل متحد)اجنام  میدهد سندی ه
رباز طریق  تریبیون رمسی  ش را  علیه عاملین  یازدهم  سپتامای جنگ  مقدسبوما دیدیم  که دولت بوش  چطور توانست  بعد از اینکه الف]125[.

بر  اشخاص مذهبی اعالم کرد  چطور توانست  ملل متحد را  وادارساخت  تا جنگ امریکا و  ناتو را در افغانستان  توجیه پذیر امریکا  در برا
ری دیوی ؛تدانسته و به آجنا عمال و بالقوه  دست بکار شوند.تا بتوانند بند از پای اسالم بنیاد گرا بکشایند(رابرت  دریفوس ،بازی شیطان

  )، دروغ بزرگ
 سمیکه  دیده  شده  است  در اکثر نقاط جهان بالعموم و  در بسیاری  کشور  های اسالمی باالخص امریکا و البی  های اسراییلی آن کوشیده ق

د  اند  تا  از طریق  خلق مناسبات ،رهرب های مناطق خمتلف جهان باالخص جهان  اسالم را از خود داشته باشند.با  ایجاد  این انگیزه  بنیا
                                                             

مھ رضا  اسپیلی،نشر روزگاز ،نشر یکم خاور میانھ و سیاست  خارجی امریکا، ترج«نوام  چامسکی و چیلبر اشقر،[قدرت بسیار خطرناک]در  125 
  ،1391،زمستان  
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را خوب  حسن البناائی  اسالمی نیز خواست  تا دیوار نیرو مندی مقابل  این  حترکات  ایجاد  کند  از مهین سبب بود  که "هرمن ایلتس" که  گر
میشناخته است در باره  بنیان  گذار اخوان املسلمین  میگوید او را برای اولین بار در  عربستان سعودی دیدم که معموًال برای دریافت 

به  عربستان  می  آمد ، مالقات ما در خانه  وزیر دارائی وقت  عربستان سعودی که طرف معامله او بود صورت  گرفت  که  امسش شیخ  پول 
حممد سرور (سبحان) بود که برده  آزاد شده بود. این شخص طرف اصلی روابط مالی  عربستان سعودی با اخوان املسلمین و سیاه پوست و 

  اهل سودان بود .
 حسن البنا:«قبل از اینکه  حسن البنا در قاهره به قتل برسد  "هرمان  ایتلیس" که مالقات  های بسیاری با او داشت می نویسد 1948در سال 

  ]126[»اغلب به  عربستان  می  آمد ، زیرا  عربستان سعودی آبشخور  اصلی اخوان  املسلمین در امور مالی بود.
امی نظ  یشۀو ر  از  آنکه سازمان بیابد ، در مصر تبدیل به  جریان پر قدرت  و حتی هولناک شده بود که بازو  اخوان املسلمین ، بیست  سال پیش

  ب میکرد.آن  از تروریزم  پشتیبانی  میکرد این سازمان  در ارتش و سازمان اطالعاتی  مصر  نفوذ  کرده بود و از این طریق خمالفان خود را  مرعو
سفیر امریکا در عربستان سعودی بود ، در مورد  نیز ،روان  عرب شناسی و متحده امریکا که بعد  ها از پیش ای ایاالتیکی دیگر از دپلوماهت

یک » به نظر من  حسن البنا رفتار بسیار دوستانه داشت و در نزدیکی به  غربی  ها  هیچ  تردیدی خبود راه  منیداد«میگوید:   حسن  البنا
من  میدامن  که یکی  از مهکارامن « ماموریت رمسی داشت در گزارش رمسی خود  می نویسد : ه ،دهه  چهل در قاهر دپلومات امریکائی که  در

دیدار  های منظمی داشت و او را شخص جذاب و دوست داشتنی دانسته بود.؛ ما  ،در سفارت امریکا در قاهره، آن زمان  با حسن  البنا
که  این سازمان عاملی بود  که  در ارزیابی سیاسی ما امهیت وان املسلمین متاس داشتیم برای آنخبصوص خباطر معلومات اطالعاتی با اخ

سیاسی قدرمتندی داشت . و روابط را  ادامه دادیم .فکر منی کردم تشکیالت سری اخوان املسلمین رئیس دولت  مصر را به قتل رساند ، 
پیش از  هر چیز ثبات اوضاع بود به نفع  خود مان، و قضاوت ما  این بود  که  اینگونه   این امر میتواند  هوشداری برای ما باشد . دغدغه ما

  ]127» [ترور  ها ، ثبات سیاسی را  در  آینده به  خطر خنواهد انداخت.
ین در  عربستان اخوان  املسلماین یک  مثال برجسته ای از یک بازی سازماهنای خمفی  جاسوسی ایاالت  متحده امریکا با نفر اول  سازمان 

) روابط  نزدیک  دوستانه داشته و معلومات  دست اول را  میتوانستند  حسن البنادی و مصر بود که تا کدام اندازه  با این  مرد آهنین و قاطع (سعو
رات امریکا در جهان خباطر از طریق او مشار منایند و بدست  آورند.  این یک  مثال برجسته  از دها هزار مثالی خواهد بود  که  اداره  استخبا

                                                             
،مرکز پخش ، فروغ 2007رابرت  دریفوس، ترجمھ فریدون  گیالنی ،ناشر فریدون گیالنی، صفحھ آرائی مریم کمالی ،چاپ اول فبروری   126 

  .108بوک ، کولن  آلمان، جلد اول ، بخش سوم  اسالم ابزار جنگ سرد، ص
  910ھمان  مأخذ ، ص   127 
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ثبات  برنامه  های سیاسی اش و کامیابی در  آن بکار انداخته  است که البته  در جایش  از مناسبت  های  این سازمان  در جنگ  سی ساله 
  افغانستان  در زمان  جنگ سرد  حقایقی را واضح  خواهیم ساخت.

  
  

     افغانستانپیش منظرقبل از یازده سپتمبر در . 116-2-3

باوجود  یول دادکرده بود اجنام  یکه کشور ما را اشغال نظام یهجومگر کیبود که ملت  ما خباطر ظفر در جنگ سرد در مقابل  یقربان کی نیا
جبان یعنی شکستند( میداخل کشور شد روزمندیو پ یقو کهینیو ما را در ح دباش یما  قوملت خنواست  ای،دن میکه ما دادای  یآن مهه قربان

بعد از مدهتا  که  این  نا آرامیها ادامه یافت و عشایر و اقوامی که با ما بافت سیاسی میهنی نداشتند قدرت هم انداختند)و فراموش کردند .
را با  یمرکز  جتارت جهان یو کاخها دیزبانه کش گرید ییمانند آتش پنبه از جا یفراموش نی. اسیاسی  کشور ما را قبضه  کردند (طالبان)

ترور را که  نیماش یحمرک اصل کای) آمردیگردان کسانیپست و خباک  بیو بدست ختر دی(پنتاگون در نورد کایامر یمرکز ستاد نظام
 (به  مقاله اول نگاه  کنید)دندکرو بدون  اینکه اسنادی در بین باشد شناسائی  ییها و طالبان بودند (به زعم خود شان)شناسا ییالقاعده 

در دوران  جنگ سرد القاعده  یها روین شگریکه خود سازنده و پاال یکشورولی امریکا کشور ساختند( نیرا متوجه ا ایو از نو خود و دن
هر طرف بطرف کشور ما  سوی البیهایی که  در شروع  مقاله  به آن  اشاره  کردم ازاز یدوست یدست ها ظاهرًاسپتمرب  11بود).پس از واقعه 

آن طور  گرید مدهعامل  با دو عامل ع نیکشور ها صادقانه عمل نکردند که ا نیا همه یدولیگرد ریسراز ی باد آوردهو کمک ها«دراز شد 
چرا که  کشور  های  غربی و در رأس آن  ایاالت  متحده اراده آنرا نداشتند که  در  کشور  رسان نشدند یاری یمارا در توامنند رفتیم دیکه ام

 کی؛  میبه مثر برسانبنا بر  عدم  تشکیالت زیر بنایی اقتصادی  یرا در شئون زندگ یکل راتییتغ میوما نتوانستما زیر بنا ها اعمار گردد
  کمک کننده. یکشور ها یانش و سوادبا عدم هم سوئبودن سطح د انیکشورو دوم پا نیاز حد ا شیب یخراب

کشور خود  هادریو باز ساز هایکمک  ها در باز توان نیاز ا میسبب شد تا ما نتوان زیما ن یها هیمهسا یمیدادمشنانه ومهچنان فعل و انفعاالت 
 میریخود بکار گ یذات یها ییخباطر توانا ینظام یکمک ها را در عرصه ها نیتر ا ادهیشد که ما ز نیا جهی، نت مییاستفاده  موثر و سازنده  منا

، قاچاق سالح و مواد خمدر که هر سه  زمیآمدن، جِو ترور انیمطابق به مفاد توافقنامه "بن"  با مبظاهرًا کمک به صلح هم جمبور شدند ستانو دو
صرف  یهنگفت یها هیو سرما یانسان ادیز یروهایکه ن  شدیو اعزام م یزیما برنامه ر یغرب هیو کشور مهسا  دورنیعامل از آن طرف خط د
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وتالش خباطر قطع فتنه و آشوب در افغانستان که از طرف پاکستان برنامه  یرغم کار و کوشش و سع ی.علدیدر کشور گرد لحاستقرار ص
 یکروزی تًایهنا دکهیراه صرف گرد نیر اد شدیکشور  مصرف م یبنا ها ریز یدر باز ساز دیکه با یبزرگ یها هیشودسرمایم یزیر

حماکمه  زیم یدر پا یاملل نیب ید پاسخگو باشد و گردانندگان دولت پاکستان در حماکم عدلیبا یامللل نیپاکستان در برابر عدل ب
  شوند. دهیکشان یجنگ اتیجنا

علیرغم این دو عامل سازمان ملل متحد و کشور های دوست در یک نشست بین املللی راه های را پیش  پای ما گذاشتند که ما بتوانیم تا 
  ]128[»به یک کشور متکی خبود تبدیل شویم.2014سال 

پست  گردانید ومورد  هتدید قرار داد  ولی در نتیجه  توافقنامه بن  شگاف  ها و بن  بست  های بوجود آمد و مردم  و اداره  کشوری ما را
  .که  در  مقاالت بعدی   روشنی انداخته  می شود

 

  
  
  
  

 

  

افغانستان  پایه مشروعیت قوانین بین المللی و روابط  . 116-2-4

  حقوقی

از خامنان و سرزمین  شدهو بی جای  جنگی آواره،ملیون  زمخی   املیون  کشته و صد ه) 55(بعد از  ختم  جنگ  جهانی دوم  که  حدودًا 
ییرات ژرفی  نیز  در روابط بین  غت که باعثجا گذاشت  خمصوصًا در  کشور  های  اروپائی و شرق دور (جاپان و کوریا)شان را   های

                                                             
،:مزار  1387، جوزای 4757،نشرشده دیجیتالی در کتابخانھ فارسی بشماره »افغانستان در کوران بازیھای سیاسی  غرب«سیدی عبدالواحد،  128 

  گردیده نشر جزوات  بھ آریائی  سایت در  ھمچنان  و. 10و9شریف ، بلخ افغانستان، ص
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پیمان بین    کیکه  عبارت  از »اعالمیھ  جھانی  حقوق بشر«الدول و  ارتباط شان مبیان  آورد  که  این روابط  در یک  عهد  نامه  ای که بنام 
 مستقیم ۀیس به تصویب رسیده است. این اعالمیه نتیجپار در  1948دسامرب  10تاریخ بهاملللی  میباشد در جممع عمومی سازمان ملل متحد 

 نیمفاد ادارد. بیان می داشنت آن میباشند، به  تصویب رسانده  مستحق هاانسان متام که را حقوقی بار اولین برای و بوده دوم جهانی جنگ
از آن برخوردار  دیبا یبشر در هر کشور یابنا یرا که متام یایو اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یمدن یادیحقوق بن هیاعالم

و  یاجتماع ،یحقوق اقتصاد املللینیب ثاقیحقوق بشر، م یجهان هیحقوق بشر از اعالم یجهان حهیال .استباشند را مشخص کرده
 حهیدو ال عمومی جممع  1966شده است. در سال لیآن تشک یو دو پروتکل انتخاب یاسیو س یحقوق مدن املللینیب ثاقیو م یفرهنگ

قرار  دتایی مورد هااز ملت یحقوق بشر توسط تعداد کاف یجهان حهیال هک هنگامی  1976رساند. در سال بتصویمذکور را به تریجزئ
  شد. لیتبد املللنیگرفت، به حقوق ب

 ایبه صورت گسرتده رایبرخوردارست، ز املللنبی حقوق اعتبار از و بوده آوراز پژوهشگران الزام یاریاز نظر بس هیاعالم نیمفاد ا
حقوق بشر استناد  یجهان هیبه مفاد اعالم یادیز ۀافتیتازه استقالل  ی. کشورهارودیسنجش رفتار کشورها به کار م یشده و برا رفتهیپذ

  .اندخود گنجانده یقانون اساس ای یادیبن نیدر قوان اکرده و آن ر
بپردازم ضرور است  تا در مورد اعالمیه  جهانی   گردد قبل از این که به  اصل موضوع این پژوهش برای اینکه  مفاهیم حقوق بین الدول روشن  

ا من  حقوق بشر روشنی اندازم و آن  ابر  کشور  هاییکه  این قواعد  حقوقی جهانی را سهل می انگارند  مطابق به آن  ملزم قرار داده شوند زیر
  نتواند:عقیده  دارم  که  هنوز وجدان بشر آنقدر خواب نرفته  است که سخن بیداری را  شنیده  

  
 

  متن اعالمیه  جهانی  حقوق بشر. 116-2-4

جهان  در صلح و عدالت آزادی، بنیان بشری ۀو سلب ناپذیر متامی اعضای خانواداز آجنا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر 
  است،



302 
 

وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن  از آجنا که بی اعتنایی و حتقیر حقوق انسان به اجنام کارهای وحشیانه اجنامیده به طوری که
وی جهانی که در آن متامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیرتین آرز

  مهگی انساهنا اعالم شده است،
ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق از آجنا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، 

  بشر از راه حاکمیت قانون مهت گمارد،
  از آجنا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسرتش یابد،

ادن به شخص انسان را نشان ، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انساهنا، در حرمت و ارزش هن»منشور«در » ملل متحد«از آجنا که مردمان 
  ی توسعه اجتماعی و هببود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،ارتقا به مصمم و اندداده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده

و  ، خود را متعهد به دستیابی به سطح باالتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر»ملل متحد«، در مهیاری با »ممالک عضو«از آجنا که 
  اند،های زیربنایی و دیده بانی آن کردهآزادی

  از آجنا که فهم مشرتک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
 ممالک و ملل متامی دستاورد و مشرتک ۀرا به عنوان یک استاند» اعالمیھ جھانی حقوق بشر«،این »مجمع عمومی«بنابراین، هم اکنون، 

، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای »اعالمیھ«کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این می ناعال
ی تالش کند تا [مهواره] بازشناسی مؤثر و املللحرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشربنده در سطح ملی و بین

  تأمین مناید. و] لیحتصو چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آهنا [» ممالک عضو«] را چه در میان مردمان  حقوق نیادیده بانی جهانی [
  

 

  آیا دولت امریکا دولت  مشروعی است؟. 116-2-5

]تاریخ  امریکا  نشان  میدهد  که امریکا  نصف مکسیکو رابر پایه نسل  129در مورد ایاالت  متحده امریکا  مشروعیت دولت  مفهومی ندارد.[
قبل از اینکه  جموز بین املللی را  کسب کرده  2001کشی فتح کرد.و کذا این  موضوع  در مورد محله  امریکا به افغانستان بعد از یازدهم سپتامرب

                                                             
  .137چامسکی ، خاور میانھ  و سیاست امریکا ، قدرت بسیار  خطر ناک ، پیشین ، ص   129 
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بین املللی  از طرف  کشور ثانی مورد  تعرض نظامی گرار می  گیرد   باشد نیز صد ق میکند  که یک  کشور آزاد و  دارای حقوق یکسان
قبلی  نیز  گفته آمدیم  جاهنای بسیاری  از خانواده  ها را که داخل  روزانه  امریکا قسمیکه  در  قسمت که  در ضمن مبباراهنای شبانه و بعدًا 

از   جنگ نبوده و در خانه  هایشان غنوده بودند  از اثر محالت  کور  هواپیماههای نظامی امریکا جاهنای شان را  از دست  دادند؛این در حالی
حقوق مشخصی دارندو  به  این  کاری ندارند  که  فالن  محله  مشروع بوده یا  جانب امریکا اجنام  شد  که در روش  تدوین بین  امللل، دولت  ها 

برپایه خشونت ، سرکوب، اخراج  وانواع  جنایات «خیر ، مثال مثال میزنند  که فالن دولت ، مثال دولت طالبان افغانستان را مثال میزنند که
این  مشکل هنادی  است  که  رشد  کرده و با خشونت  های بسیار حتمیل  شکل گرفته و خود سیستم دولتی (آهنا) مشروعیت ذاتی ندارد.

شده  است.  (در اینجا) مسئله مشروعیت  مطرح  نیست . زیرا نظم بین امللل وجود دارد که بر اساس آن اساسًا توافق شده که دولت  ها 
) هیچ  مشروعیتی بدست  منیدهد که به این  هبانه  ها  کشور حقوق مشخصی داشته باشند اما این (نه برای امریکا و نه برای  کشور دیگری 

  ] 130»[دیگری را  مورد تعدی و جتاوز  قرار دهد. 
 در نیمه دوم قرن بیستم  بعد از فروکش کردن جنگ جهانی دوم روابط و حقوق ثابت  و اساسی دولت  ها و بشر در یک  اعالمیه  ایکه بنام

ن سازما یدر جممع عموم باشدیم  یامللل  نیب مانیپ  کیعبارت  از  باال از آن  به  تفصیل صحبت  رفت، در که » اعالمیھ  جھانی حقوق بشر«
 نیاول یدوم بوده و برا یجنگ جهان میمستق ۀجینت هیاعالم نیاست. ا دهیرس بیبه تصو سیدر پار  1948دسامرب  10خیبه تارکه ملل متحد 

 ،یمدن یادیحقوق بن هیاعالم نی. مفاد اداردیم انیرسانده  ب بیبه  تصو باشند،می آن داشنت مستحق هارا که متام انسان یبار حقوق
. استاز آن برخوردار باشند را مشخص کرده دیبا یبشر در هر کشور یابنا یرا که متام یایو اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ

حقوق  املللینیب ثاقیو م یهنگو فر یاجتماع ،یحقوق اقتصاد املللینیب ثاقیحقوق بشر، م یجهان هیحقوق بشر از اعالم یجهان حهالی
رساند. در  بتصویمذکور را به تریجزئ حهیدو ال یجممع عموم  1966شده است. در سال لیآن تشک یو دو پروتکل انتخاب یاسیو س یمدن

  شد. لیدتب املللنیبه حقوق بکه قرار گرفت،  دییتا مورد هااز ملت یحقوق بشر توسط تعداد کاف یجهان حهیکه ال یهنگام  1976سال
  16در میثاق این. است بشر حقوق جهانی اعالمیه ۀی سازمان ملل متحد بر پایهااز عهدنامه هکوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی ح

  را شد.االجالزم  1355فروردین 3برابر با  1976مارس  23ایجاد شد و در 1966دسامرب
  

                                                             
  .137ھمان  ماخذپیشین ،  130 
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  فوق  کشور  هائیکه این  میثاق را به امضاء رسانده اند به رنگ سبز  نشان داده شده  است.در نقشه 

  
  

  :ارتش اشغالکر یا نیروي حمله  ور امریکا. 116-2-6

   1980 پیشینه مداخالت نظامی امریکا در دهه

متام  کشور را  در زیر چرت حزب دیموکراتیک  در افغانستان، زمانیکه کمونستهای نقشگر  از ماسکو  1980ایاالت متحده امریکا در دهه  
بود)  اداره  میشد  و فرق سیستم   که منشعب  ازدو شعبه  خلق و پرچم خلق افغانستان و دولتی که  توسط کمیته  مرکزی  این  حزب(حزب خلق

هنگام جربًا  می بردند و در یک  بی حمکمه  شباداره  کشوری  آنزمان  تا  این دم  در این  است  که  در آن  وقت  مردم را  از خانه  هایشان 
گی آهنا را  در پلیگوهنای  نظامی بعد از بسنت به رگبار مسلسل ،با بلدوزر زیر خاک میکردند ویا آهنا را با سقوط از هوا پیما طعمه 

ال حاضر فرق  میکند در حشته  کشتار  ها مرگ  میساختند و  مهینکار را روز هنگام  نیز ،در  حمیط کاری  اجنام  میدادند . ولی حاال این ر
ماموریت  وقتی  مثال  توسط  چرت بازان  امریکائی که در منطقه بنام  نیروی ویژه پائین  میگردند و بعدًا مهه را  ازپا در می آورند و بعد از اجنام 

ارداده  و مردمانش را  کشته اند و یا فالن قریه را  از اثر فردا  خرب  می شوند  که  اشتباهًا فالن  ده را  دیسانت  کرده ومورد هجوم نظامی قر
ردای آن در مبباردمان اشتباهًا از بین برده اند و یا در حمفل عروسی در فالن  منطقه زنان و کودکان و خانواده  ها را خباک و خون  نشانده اند، ف

ابراز میکردند  که  این  به  هیچ وجه کافی نبود و منیتوانست  مرگ   انساهنا  برابر رسانه  ها این  نیرو  ها فقط  پوزش میخواستند وتأسف خود را 
را در حادثه شوم و نفرت انگیز  توجیه مناید.  ولی در  نفس  جنایات بشری  اگر فکر شود فرقی  میان  آن  کشتار بدست  کمونست  ها  
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بینم هر دو  جنایت  است ،جنایت سازمان یافته! و در نفس خود  هر دو   و  این  کشتار در محالت  ناگهانی  نیرو  های ایاالت متحده  منی
  هراسناک و نفرت انگیز  میباشد .

میالدی واهداف امریکائیان خباطر سازمان دادن جهاد  های  اسالمی  از طریق  شعبات امنیتی پاکستان (آی اس   1980سخن  از دهه  «
یکا  هرگز این  جهاد  گران افغانستان را خباطری یاری ندادند که این  کشور را  آزاد  و (و یا آی) است که به  هیچوجه، ایاالت  متحده امر

بطرفداری  اسالم  که  گویا  از جانب  کمونست ها  در خطر است  این کار را  کرده باشد بل) خباطر اهداف (سیاسی و کاربردی )خودش  
افغانستان  آسیب رساند. مدرک  تاریخی ایکه  جسته و  گریخته از بایگانی  ها و ( به آهنا (جماهدان) آموزش داد. و  این به شدت به 

کتاهبایی که در این  زمینه ها  نگاشته شده) و حاال در دست رس میدیا قرار گرفته ، ظاهرًا نشان  میدهدکه روس  ها را یک یا دوسال 
ی  به  مقاومت  تروریستی  به  محایت  خارجی  ها (کشور های  عربی و پاکستان) از افغانستان بیرون  می انداختند اما وقتی مقاومت  از  افغان

به  آهنا (و نیروگاهها و ساختماهنای ی کمک به افغاهنا  نبود ، تغییر پیدا کرد ، آهنا (روسها) ماندگار شدند. هیچ  یک  از این اقدامات  برا
صنعتی، شهراه  ها ، پل ها ،  مکاتیب ، دفاتر، اشجار و جنگالت، زیر بناهای  زیر بنائی دولتی  اعم  از  کارخانه ها و کامپلکس  های

 کشاورزی و سیستم  های آبیاری و قتل  های شبانه در سر کوچه و بازارو. . .) ضربه زدند ، درست  مثل اشغال روسها .   این  ها را باید 
  ] 131»[جربان  کرد.

  
  

  امریکا و متحدانش در افغانستان. 116-2-7

ی دور برد امریکاو  متحدانش نباید به افغانستان  محله  می منودند و  حریم  هوائی  آن  کشور را با مبباردماهنای شبانه  وبا استعمال  موشک  ها
س  ئی ظاهرًا پکروز از خلیج فارس نباید  در  ختریب  زیر بناهای  سرتاتیژیک  نظامی در افغانستان اقدام  میکرد . و مهچنان  نباید  قوای امریکا

از  اشغال  نظامی آن  کشور  تاسیسات  کاربردی  پیشگیرنده  نظامی  از قبیل  دستگاههای پیشرفته مدافعه هوائی  برای پوشش مصئون  
به  صدها  دستگاه تانک  های  در شروع ،2001در سال   امریکاییان منطقوی  که  توسط روسها اعمار  گردیده بود را ختریب  میکرد . 

توسط  وسایل الیزری  فلج و از کار انداخت که اکثرًا به  تول  آهن   های راکت انداز و مخپاره انداز ،رهی پیش رفته روسی را با دستگاهز
  پاره  در بازار  های ایالت سرحد پاکستان فروش  گردید .

                                                             
  85قدرت بسیار  خطرناک،پیشین ، ص-نوام تومسکی و شالوم، خاور میانھ و سیاست امریکا 131 
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نباید  نیرو  های امریکائی آجنا «در  تشویش بودند میگفتند: هم  مردم   و هم سایر  کشور  ها  که  از  آتش  قوی و  نیرو  های  نظامی  امریکا 
] چرا که  کشایش جبه 132»[باشند. هبر حال  درست  آنست  که  نیروهای حتت نظارت  جممع عمومی سازمان ملل آجنا  حضور  میداشتند.

  1976در سالجهانی حقوق بشر میباشد  که   های  جنگی  اعم از  هوائی و زمینی  (بدون  موافقت و  جموز سازمان  ملل  خمالف اعالمیه
که نه امریکا  از  شد لیتبد املللنیبه حقوق ب و قرار گرفت دتایی مورد هااز ملت یحقوق بشر توسط تعداد کاف یجهان حهیکه ال یهنگام

 از و بوده آوراز پژوهشگران الزام یاریاز نظر بس هیاعالم نیمفاد اآن  مستثنی و نه افغانستان  از آن حمروم  پنداشته شده  میتواند. چراکه 
 ۀافتیتازه استقالل  ی. کشورهارودیسنجش رفتار کشورها به کار م یشده و برا رفتهیپذ ایبه صورت گسرتده  املللنبی حقوق اعتبار

  .اندگنجاندهنیزخود  یقانون اساس ای یادیبن نیدر قوان اآن ر حتیحقوق بشر استناد کرده و یجهان هیبه مفاد اعالم یادیز
  مهچنان  در منت اعالمیه  جهانی حقوق بشر  در پاراگراف اول آن  این  نکته  مسلم شده  است:

عدالت و صلح در جهان  ،یآزاد انیبن بشری ۀخانواد یاعضا یمتام ریو حقوق برابر و سلب ناپذ یآدم یحرمت ذات یاز آجنا که بازشناس «
آمدن  دیرا در رنج افکنده است، و پد یکه وجدان آدم یبه طور دهیاجنام انهیوحش یحقوق انسان به اجنام کارها ریو حتق ییاعتنا یب واست،

 یآرزو نیرتیرسند، به مثابه عال یازمندیاز هراس و ن ییبرخوردار باشند و به رها دهیو عق انیب یابناء بشر از آزاد یکه در آن متام یجهان
  ».شده است،اعالم  هناانسا یمهگ

فعاالت  جنگی اش را  در افغانستان  می  کشود ضرور بود  تا مطابق مفاد  این  اعالمیه نمعهذا بایست قبل از اینکه ایاالت  متحده فعل و ا
نه  »  میداشتندکه  حتت  نظارت جممع  عمومی سازمان  ملل آجنا  حضور »نیرو  هائیکه  داخل افغانستان  میشد  مشتمل  از  نیرو  هایی  میبود  

 اینکه ایاالت متحده، برغم  خودش  یک  نسل  کشی  جدیدی  از اعضای دولت طالبان را براه  می انداخت  که  حاصل  آن  هزاران و دها هزار
و » CNN«کشته  طالبان و  مردمان  ملکی  ایکه  در خانه  هایشان بودند گردید. من،  نگارنده در پرده  تلویزیون  که  از طریق 

»BBC «  در آن روز  ها پخش  میشد  میدیدم  که  در شهر  های بزرگ ودور دستهای افغانستان خانه  ها وقلعه  های  مستحکم چطور در
د صدم  حصه ثانیه از اثر انفجار مبب به  هوا پرتاب  میشد .این اوضاع  باعث شد  تا طالبان  مهه  مراکز  حکومتی و پادگاهنای  نظامی خو

گفته و به سوی نقب  های  تدافعی  توره بوره  که  در زمان  جماهدین به  کمک  ختنیکی  کشور  های  غربی ساخته شده بود  پناه بربند را ترک  
  که در مهان  غار  ها  هم  از  محالت موشکی موشک اندازان هدایت شده  هومشند امریکائی  در امان مناندند.

                                                             
  86ھمان  مأخذ ، ص،   132 
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یورشها اجازه  کسب میگردید از دایر منودن  شورای امنیت پرهیز میشد   . جممع  عمومی قدرت اگراز سازمان  ملل قبال  در این « 
باآن رأی  گیری و قوانین بشدت نا دیموکراتیکش  برای  عضو  گیری که در  -بزرگی  نیست اما دست  کم  کمرت  از شورای امنیت

ا ویتو را داراست . جممع  عمومی  میخواهد به مست  کمک مالی برود ترکیبش قدرت  های بزرگ جهانی بطور مسخره شریک و حق اجرا و ی
فعالیت در حالیکه امریکا منی گذارد بودجه سازمان  ملل تأمین شود. اتفاقًا مردم امریکا  میخواهند  که پشتیبانی ایاالت  متحده  امریکا  از 

به دیموکراسی کار گری  تبدیل کنیم، آن طور که  دغدغه افکار  پاسدار صلح سازمان ملل بیشرت شود. اگر بتوانیم ایاالت  متحده را 
طور که   عمومی  است ، میشود  این  کار  ها را  کرد . قطعًا منابع بی مشاری  در  این راه  وجود  دارد ولی  اینکار آسان  خنواهد بود  و مهان

ود  کرد؟خود شان بی  توجه به کمک  دیگران کاری برای  خود میگوید کار سختی  است . منی دامن برای افغانستان  چه  می ش» جلبیر«
شان بکنند. اما هر  کمک  خارجی باید  کمک  سازنده باشد  نه با هدف خدمت خبودیعنی در واقع  کمک از جانب قدرهتای بزرگ  

که ایاالت متحده با  حضورش در افغانستان  نام دارد  معتقد به  این  واقعیت  است » اشقر«نباشد.(یکی  از پژوهشگران   در این زمینه  که 
مثل  عراق  که   حضورش در آجنا مدد رسان  این  شورش  های  کذابی است (که  از  آن  باز  –دارد به  باز  گشت  طالبان  مدد  می رساند 

و سازمان » زرقابی«با  حضور  شد)(و گروه تازه نفس تری از هراس افگنان بنام داعش از نو تولد  القاعده دوباره  تولدی  دیگر یافت
دولت  اسالمی «دو  آتشه  دیگر  از ته  مانده  های  ارتش سابقه  عراق از زمان  صدام حسین  که قوه قابل مالحظه واندیشه بود و اکنون بنام  

از افغاهنا با مهان شرق میانه را زیر و رو و  جنوب  آسیا را مواجه به چالش بزرگی ساخته  است.)  مجعیت  کثیری  » داعیش
در افغانستان پشتوهنا کمابیش  مهان  –پیچیدگیهای قومی /فرقه ای که در  کشوروجود دارد  از نیرو  های امریکائی  متنفر و بی زار اند 

ش  واقعی طالبان  موقعیت سنی های  عراق  را دارند ، به این  استثنا که در افغانستان اکثریت اند. افغانستان شاهد  از سر  گیری و افزای
در  کشور  شان میباشند و این  در گزارشتهای زیادی تأیید شده  است . تنها  نتیجه  ای  که  می شود گرفت این است  که  ایاالت  متحده 

  ]133»[باید مهین  حاال بساطش را  از افغانستان  مجع  کند و برود.
و به  اصطالح  متحدیدن بین  املللی صلح  و و مهچنان  آخرین سال  توقف این نیرو  که  خونین  ترین  سال برای  افغانستان  2014با ختم سال 

و ترک قدرت  های خارجی  صحنه  نربد افغانستان را یک   2015ها و کار گاههای نظامی شان در افغانستان بود که با فرا رسیدن  سال 
ی و پولیس مبیان  آمده  که  توانسته اند  در  چندین  عملیات  های نظامی حالت  اعتماد بنفس و روحیه شجاعت سربازان  افغان اعم از  نظام

دمشن را متوقف بسازند.  مهچنان  گزارشات  و تغییراتیکه  در دید  پاکستانی  ها  نسبت به  هراس افگنان مبیان  آمده  است  زمینه  
                                                             

  .86-85ھمان  مأخذ پیشین ، صص 133 
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انستان وپاکستان  دور از تصور منیباشد . مهچنان تا اندازه  ای  یک  توامیت  در زمینه  ایجاد یک برنامه ضد  دهشت افگنی از طریق  افغ
ی نیرو  های دفاعی  کشور آماده و جمهز به کاربرد  های هوابردی نیز  گردیده اند  که بنا بر گزارشات  منابع رمسی  کشور در ظرف ماه  ها

  آینده  این قابلیت  چندین برابر  تزئید می یابد. 
  وضوعات  مربوط به  دراز ترین  جنگ امریکا  درتاریخ  آن  کشور   در افغانستان ادامه  خواهیم داد.در حبث  های  آینده م
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دهمزانشیکصدو بخش   

 ماهیت جنگهاي امریکا در جهان
سومبحث   
 

ور داشته  نه سانسور باما با اعتقاد به ماده  نزدهم  اعالمیه  جهانی حقوق بشر به  آزادی بی قید و شرط  اندیشه و بیان  
  می کنیم  ونه سانسور می پذیریم
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آنانیکه  مواد «به این ترتیب استفاده  کرده است  1949در  »جورج کنان«وزارت خارجه امریکا با استفاده از دکتورین  پلید و شیطانی 
از مهین سبب است که اکثری نفوس امریکا از امتیازات مادی ایکه  خنبگان امریکا » خام  ما را هتدید  می کنند باید در جنین خفه شوند.

  هبره می برند مستفید  نیستند
  نوام چامسکی

 
 
 

 )1975-1955( جنگ امریکا در ویتنام . 116-3-1

 در اینجا مشاهبت  های دو جنگ ویتنام وافغانستان را مورد دقت قرار میدهیم:

بهات ملی آزادی خبش و یتنام  مشالی هش)بین نیروهای ویتنام مشالی و ج1353-1975/1333-1955جنگ امریکا با ویتنام  بین ساهلای 
وبا ویتنام  جنوبی و متحدانش  به رهربی ایاالت  متحده امریکا به  ریاست  ژنرال  ایزهناور خباطر جلو   از یک سو،» ویتکینگ«معروف به 

گیری  از  گسرتش و کنرتول کمونیزم که از  سیاست  های  کاربردی  نظامی  آمریکا در (سطح جهان)برای  جلو  گیری  از کمونیزم 
در (هانوی) اعالم کرد. در اینجا نقطه قابل  ذکر  در  این  است  که  1945ل  کشور  ویتنام را  استقال»  هوچیمن«بود. واین خباطری بود  که  

در  هفته گذشته ایاالت متحده از طریق رسانه  ها  گفت  که  امریکا با بیرون ساخنت  نیروهای  جنگی اش از افغانستان ، جنگ 
خواند  که  حرف دقیق و درستی میباشد  چرا که  امریکا در ویتنام  مبدت بیست سال  افغانستان رادراز ترین  جنگ این  کشوردر تاریخ امریکا 

  در توقفگاه  جنگ ماند در حالیکه جنگ اقفانستان دارای دو بدنه  میباشد
 24جدی(دی)مطابق (3جنگ غیرمستقیم امریکا و متحدانش از زمان داخل شدن ارتش سرخ به افغانستان از تاریخ دوشنبه 

در آن کشور به جهت  یشورو ریاحتاد مجاه یریو درگ اشغال سال 9در افغانستان به یجنگ شورو م) میباشد.1979دسامیر 
 .شودیعرب اطالق م یافغان و داوطلبان خارج نیجماهد یروهانی مقابل در افغانستان  ستیاز دولت کمون یبانیپشت

از منابع خمتلف  یو نظام یمال یهایبانیداشتند، مورد پشت تیدولت افغانستان و اشغال کشور فعال هیکه عل نیجماهد یگروهها
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 گریو د نیخلق چ یکانادا، مجهور ،یمصر، اندونز ران،یپاکستان، ا ا،یتانیبر ،یعربستان سعود کا،یمتحده آمر االتایاز مجله
 یفغانستان نقطه عطف مهما جنگقرار گرفته بود. زیهند ن یبانیکشورها قرار داشتند و در مقابل دولت افغانستان مورد پشت

، جنگ  یروند طوالن بواسطهجنگ سرد داشت. انیبر پا یسهم بزرگ نیو مهچن گرددیدر دوران جنگ سرد حمسوب م
در این  جنگ  جماهدان افغان با کمک های مالی و تسلیحاتی امریکا شده و  هی" تشبیشوروبه کمک  تنامیافغانستان به "جنگ و

نان شی دولت  کمونستی کابل امریکا مهچسابقه ای از خود  نشان دادند. قابل ذکر میدانیم که بعد از فروپاجانبازیها و شجاعت بی 
در  تضعیف بنیه  های اقتصادی افغانستان  از ترفند  های سیاسی  از طریق پاکستان استفاده  منود که این دوره بشمول دوره ایکه 

ادامه 2000 سال وب می شود که الید حمسسیاسی دنباله  مهان جنگ سرطالبان بر اریکه قدرت  نشستند نزد  آگاهان 
  .داشت

  سال  طول کشید یک  چرخش  اسرتاتیژی و هجوم  نظامی امریکا بر  13که  2014تا 2001محالت  مستقیم امریکا از سال
ای امریکا  این  جنگ را  از دراز ادامه پیدا کرد. و معموًال که  اسرتاتیژست ه 2014افغانستان  حمسوب میشود که الی ختم سال 

سال را در  35ترین جنگ امریکا دانسته  است  نظر آهنااز آغازجنگ سرد الی خروج سپاهیان امریکائی از افغانستان  میباشد که 
 بر گرفته است.

  
در ویتنام امریکا  با قوای متجاوزش وجود دارد . » امریکا و افغانستان«وجنگ » امریکا ویتنام«یک  تقرب و مشاهبت های  عقالنی  بین  جنگ 

داخل جنگ شد و به  مدت بیست سال مردمان  ویتنام را که شجاعانه از خاک خود دفاع  میکردند مورد  کشتار سالحهای خمرب امریکائی 
به هبانه این که  دولت طالبان  قرارداد. بالخره  از ویتنام به  منظوری که هجوم آورده بود نا موفق  خارج  گردید.  در افغانستان هم ، مهچنین

و در  را که  به  آزادیهای مدنی سر فرود منی آورد و مهچنان خباطر اینکه برجهای نیویارک  توسط آهنا کوبیده شده  است  داخل افغانستان شد 
نی  تبدیل کرده  و در  چندین  آخرین روز  هایی که  طالبان  تقریبًا  از حالت  جنگ  های  چریکی  ، جنگهایشان را به  حماربات  میدا

  داشتند با یاران بین املللی  اش (قوای ناتو) این  کشور را  ترک  منودند. و  چند تای  آن را در  اشغال ولسوالی(شهرستان) عمال موجود بوده 
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ها را نادیده  گرفته  محالت  هجومی   در  هر دو  کشور و یتنام  وافغانستان امریکائیان حقوق  ومیثاقهای جهانی عدم  جتاوز بر حریم  کشور 
اشند  رده باش  را  در  ویتنام  وافغانستان آغاز منودند و وقتی  این  کشور(افغانستان) را در بال تکلیفی بدون  اینکه هراس افگنان را  از بین ب

  ملل متحد این  کشور را ترک  گفتند. ویا ال اقل آهنا را ضعیف گردانیده و یا  از  خط حماربه بیرون انداخته باشد بدون استشاره
هایی بسیاری برای  افغانستان وجود داشتند.ولی قرار دادن  ملیوهنا  انسان در خطر گرسنگی  بدیل«چامسکی  اظهار داشته بود  : 

بود. اگر محالت یازده سپتمرب بر برج  های  نیویارک شرارت  وحشتناکی بود، که در  غرب  مورد  توجه قرار گرفت ، نه چون شرارت  
بیگناهان را هدف قرار دادن. مشا  این بال  ها را بر سر ما نیاورید ، ما آنرا چون  –شرارهتای وحشناک تری هم  داشته ایم  -وحشناکی بود

بر سر مشا می  آوریم . این  تاریخ  است . در موارد بیشماری  این قضیه  روشن  میگردد. واقعه ای که  نقلش  کردم و خشم  مردم را بر 
هش) روی کارخانه دارو سازی 1998/1375ل  (انگیخت و چون درست  است  تکرارش  میکنیم ، مبب افگنی  های سا

 در سودان بود که حدود ده برابر یازده سپتامرب کشته داد. این کار خانه  نیمی از نیاز دارویی جامعه را بر آورده  میکرد و ویرانی  اش»الشفاء«
]. 134آدم فقیرو بیچاره و هالک شدنشان بود[ ی ضروری برای دها هزاروررد  های موجود  به  معنی نبود دابه  اساس خوشبینانه ترین بر آو

اعده ایاالت  متحد ادعا کرد که فکر میکرده این  کارخانه سالح  های شیمیائی هم تولید  میکرده . شاید. اما ربطی ندارد. فرض  کنید  که الق
تی دارندو مثال صد ها  هزار نفر را به  کشنت چند  کارخانه عظیم شیمیائی را در لندن  منفجر کند چون گمان  کرده  که برنامه  های  تسلیحا

  دهد. آیا  این  معقول  است  و زننده  نیست؟
درست  که یازده سپتامرب شرارت  وحشتناکی بود، اما وحشت شرارت  نبود  که واکنش بر انگیخت بلکه  ماهیت قربانی  ها بود. در 

یلی  جا های دیگر در صد سال  گذشته (نظیر چنین  محالتی ) کشته ایم. حالیکه  ما حتی  تعداد بسیار بیشرتی را در سودان و یا خ
  ]135»[آیا  این یک  واکنش ساده  در برابر    کشور  های فقیر بوده  است

 

 

                                                             
  .83نوام چامسکی ، خاور میانھ ،و سیاست امریکا  قدرت بسیار خطر ناک،پیشین ،ص 134 
  84-83قدرت بسیار  خطر ناک،  پیشین ، صص –خاور میانھ  و سیاست امریکا   135 
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به علت شکستهاى متعدد و عدم شناسايى ويت کنگ ها از مردم عادى و عدم آشنايى با منطقه و تاکتيک رزمهاى  جیبه تدر کایدولت آمر
را به  یجنوب تنامیفراخواند و کار دفاع از حکومت و تنامیخود را از و یروهاینامنظم که ويت کنگ ها در آن بسيار موفق بودند جمبور شد تا ن

  بسپارد. ومتخود آن حک
  .دیرس انیبه پا تنامیرا گرفتند و جنگ و گونیسا یمشال تنامیو و کنگتیو یروهانی  1975لریآو  30در
  فراهم منود. تنامیوحدت جمدد مشال و جنوب و یراه را برا ،ملی جملس انتخاب  1976سال در

 

  مداخله ایاالت متحده در ویتنام و امریکاي مرکزي (التین). 116-3-2

حد به  آیا شباهتهائی بین  دو واقعیت تاریخی یعنی  جنگ ویتنام و آمریکای مرکزی وجود دارد ؟ میتوان به  آن پاسخ  آری  ویا نه  داد؛ در یک 
  تفاوهتای  انتزاعی و در یک حد کافی ، شباهتها وجود دارند. ًااندازه  کافی دقیق

  
که ما آنرا مداخله ، امریکا ، نتایج  آن ، و به خصوص  منابع  آن در  هناد  های داخلی  حدی که در آن جا شباهتها وجود دارندمهان حدی است 

  امریکا تلقی  میکنیم و در این حد از حبث و گفتگو گمان  میرود  که شباهتهای زیادی دیده  می شودکه بقرار ذیل مجع  بندی  میکنیم:
 است . مداخله  ایاالت متحده  هم بزرگ و هم سرنوشت ساز بوده  )1

 نتایج این  مداخله  هراس انگیز بوده  است . )2

رشته  های  این  مداخله در یک طرز  تفکر ژئو پولیتیک  هنفته است  که از دیر باز و  ضمن دوران طوالنی، بدون کمرتین  تغییری  باقی  )3
 مانده و در هناد  های ایاالت  متحده ریشه  های عمیق یافته است.

مسأله  دریافنت این موضوع که در این  دنیا چه  اتفاقی  می افتد نسبتًا کم خواهد بود؛ درحالیکه اگر معنای آن  فهمیده  طرز  تفکر ژئو پولیتیکی
این نوع  جنگها به  کجا  ها  ختم  می شود ،   یشود، خیلی  چیز  ها معلوم  میگردد و حتی بشما  معلوم  خواهد  شد  که  ختم  سناریو

  به  علم  غیب میباشد به مشا در خصوص ماهیت  این جنگها را بشما آشکارا خواهد ساخت .،پیش بینی ایکه مشابه 
د وجو حال برسی  میکنیم  که این طرز  تفکر ژئوپولیتیک برای ویتنام چه معنائی داشته ،  وامروز  که  عین مهین  طرز  جنگ  در افغانستان نیز

  دارد ، چه  معنائی دارد .
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ویتنام که  هنوز معلومات  های  دست اول  صرفًا  از طریق روزنامه پخش میگردید و وقتی روز نامه  میخوانید و یا بقول   بیان این  موضوع  در
کوششهایی اشتباه  آمیز ی که  از نگاه  دسته بزرگی  « فالن روزنامه  از رادیو  می شنوید ،این است که  مداخله  امریکا در  ویتنام به صورت 

هش)امریکا از طریق 1369-1357م/1990-1978آغاز شد (کاری که  غیر مستقیم  در ساهلای » نیات  خیر داشت   از مردم  جهان
امریکای «و  هم به »  ویتنام« پاکستان به  جماهدین  افغان خباطر طرد کمونیزم و اخراج شوروی  ها   بعمل  آوردند هر چند  که بعدًا هم به 

، در روزنامه  (نیویارک  تایمز) ویا  اینکه  درسایر روزنامه  ها » انتونی لوئیز«از آب در آمد (نظریه پردازی » آمیزفاجعه »  «افغانستان«و » مرکزی
(ظاهرًا)سر چشمه  گرفته بود . ولی بعدًا معلوم  »   حق طلبی زیاده از حد  خیر خواهانه و بیطرفانه امریکا«و  میدیا میخوانیم که پا در میانی 

پالیسی  ها امریکائی  ها  چنین  چیزی جز اسرتاتیژی  های ژؤ پولیتیک وجود نداشته است ؛ یکی  از دانشمندان  دانشگاه   میگردد که در
متخصص امور آسیائی گفته بود: دفاع ما از ویتنام جنوبی از پیش خوب  پی ریزی نشد و خوب هم  جلو  نرفت » جان  کینگ فربنک«هارورد 

بود. از اینهایی که نام  گرفتم مهه » موهوم«بود، شرافتمندانه  ولی » جهاد مقدس  ناکام« در واقع » ز ویتنام  جنوبیدفاع ا«و باز  میخوانیم 
  دانشمندانی اند که  هم  منتقد  و هم  خمالف جنگ اند.

هرکس  از  چنین  نظام ابر قدرت    در دنیای واقعی برنامه ریزیهای جهانی ایاالت  متحده مهیشه سخت پیچیده و حمتاطانه بوده  است که مهیشه
عمده و برخوردار نظام متمرکز و حتت سلطه یک  گروه اجتماعی مسلح به شعور طبقاتی انتظار میداشته باشد .که این قدرت  در مدیریت   

عیت واقف بودند که  ایاالت متحده اقتصادی کشور ریشه دارد .از اثر ریشه  مهین  مدیریت اقتصادی ، برنامه ریزان   امریکائی خبوبی به این  واق
نی ، پس  از  جنگ ، بعنوان یک ابر قدرت  مسلط بر مهه دنیا ، از کوره بیرون خواهد  آمد. آهنا میدانستند  که امریکا  از نگاه  هژمونی جها

  در پایگاهی قرار خواهد  گرفت که در طول تاریخ بدیل  های بسیار معدودی داشته  است .
جهانی  دوم و بعد از آن  نیز شورای روابط  خارجی وزارت امور خارجه امریکا ، گروه های حتقیق ویژه ای را  ایجاد  کردند  در دوران  جنگ 

این  گروه  نقشه  ها  و حتلیل  های ژئوپولیتیکی وسیع و دامنه داری به وجود آورد  که ».  صلح و جنگ نام داشت–گروه  حتقیقات « که بنام 
ارجی به  ویژه ، هم اکنون  نیروی حمرکه  و اصلی سیاست سازان و برنامه ریزان طراز اول وزارت  امور خارجه امریکا را شورای روابط  خ
 تشکیل میدهد.
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 )Area Grand(  ناحیت اعظم. 116-3-3

را )Area Grand» ( ناحیت اعظم« اندیشه وطرز  تفکر ی که ایشان پدید  آوردند، مهان  است  که  خود شان به آن  نام برنامه ریزی برای
ه داده اند .ناحیت اعظم سازمان پهناور و بزرگی از جهان  است که باید بی  وقفه  تابع نیاز  های اقتصادی ایاالت متحده باشد. این  ناحی

برای کنترول ھمھ  حوزه بزرگی است کھ از لحاظ سوق الجیشی « بزرگ آنطور که یکی از برنامه ریزان  امریکائی  توصیف کرده  است ،

ناحیت اعظم الزامًا فراگیر متامی نیم  کره غربی ، خاور دور و متامی حوزه  مستعمرات سابق انگلیس میباشد. » دنیا ضروری است.
 نامیده است که در حوزه بیرون »  ضدامپریالیزم«برای مجع  و جور شدن  پارچه  های تکه تکه شده  ، فرهنگستان دانشگاهی امریکا آنرا 

نیز  تلقی شده  است .این  ناحیت  اعظم در واقعیت امر متام  حوزه  های نفت    نیو امپریالیزم از تفکر امریکائی  این حرکت  نیمه  جهانی بنام
  .خیز خاور میانه و اروپای غربی و جنوبی رادر بر می  گرفت

بیاناتی توضیح دادکه چگونه باید  نظامات  حملی را که  وزیر جنگ وقت امریکا خیلی روشن»هنری ایستمسون«در مورد امریکای التین  
من فکر میکنم که این برای «حتت سلطه غیر امریکایها  هستند، جتزیه  کرده و از  میان برداریم ؛ او در مورد امریکای التین  چنین  گفت: 

او  عالوه  میکند: »اهش  خیلی بزرگی  نیست.سرزمین  کوچک ما در اینجا که تا حاال هم مزامحتی برای هیچ  کس بوجود نیاورده  خو
  اینجا جامعه باز  است و هر کس  میخواهد بداند چه  میگذرد میتواند به  خواهش دل خودعمل  کند،

(درپشت سر متام  فعل و انفعاالت  جنگی امریکا که طرح  اصلی تفکر امریکائی را  تشکیل میدهد انتظام خبشیدن مدیریت هبرت ثروهتای 
 3/مطابق به دو شنبه 1948فربوری  23رئیس ستاد برنامه ریزی وزارت  خارجه امریکا در( »کنان«میباشد که    جهانی
هش.)طرح اصلی تفکر امریکائی را  تشریح  میکندکه  این  تفکر دو پیام  واضح  وروشن  دارد : یک  وصیت  نامه قوی به  ملت  1326اسفند

  میسازد: مّعنياساسی  اسرتاتیژی امریکا را  در دراز مدت  در آینده  امریکا  و دولت ایاالت متحده  است . دو خطوط
در صد از مجعیت  آنرا...در  چنین شرایطی  مامنیتوانیم از این  غافل  3/6در صد ثروهتای جهان را در اختیار داریم  ولی  50ما «

مبانیم که هدف  حسادت ها  وضدیت  ها یی قرار  خواهیم  گرفت.ماموریت واقعی ما  در ادوار آتی متهید چنان الگوئی  از 
هداین نابرابری را  مهچنان  نگاه داریم ...ما نباید بدان جهت  که امروزه میتوانیم هزینه ی  این مناسبات  است که مبا امکان د

د سخن  گفنت در باره  مبهمات و...هدف  کنیم، خودمان را بفریبیم...ما بایجتمل نوع دوستی و احسان  کردن به دنیا را  حتمل  
دیموکراتیزه  کردن را بس  کنیم . آنروز  چندان دور  نیست که ما ناچار   های غیر واقعی نظیر حقوق بشر ، ارتقاء سطح زندگی و
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گردیم  مفهوم سرراست قدرت رابه کار بربیم. در  آن روز  هرچه  دست  وپای ما کمرت بوسیله  این شعار  های آیدیالستی بسته 
  ]136» [شده  هبرت خواهد بود.

که ماهیت  اصلی دولت امریکا را  در برابر سود جویی  این  کشور و استوار نگهداشنت به  نظر من این یک سند فوق العاده  حمرمانه است؛ 
قدرت بی حد و  حصر امریکا میباشد ولی در برابر ظواهر امر  چنین وامنود  میکنند  که  امریکا چیز  هایی را  که  از طریق فرهنگستان 

عقیدتی عرضه میدارد، به  منظورفریب دادن وآرام  کردن  و تسکین  مجعیت  امریکا  از طریق، دانشگاه  ها ، مدارس و نظامات  مسلکی و
که  نظر   داخلی امریکا آنرا مرتبًا  از طریق  میدیا و حتی مقامات رمسی آن  کشور مرتبًا اظهار داشته و آنرا به حال و ترکیبی وامنود  میسازند

موسساتی که تشبیه کبوتران صلح را میکنند، با جناح  های انسان  گراها در رمسی دولت امریکا باشد .گرچند  جممع ای  از لیرباهلا ، 
ی امریکا در طیف  این حبث شامل ولی  هرچه را که امریکا اجنام  میدهد صرفًا خباطر حتکیم قدرت و منابع  اسرتاتیژیهای  اقتصادی و  نظام

عقیده ، دین  « زشی  خنواهد  داشت  و امریکا پروای آن را منیکند مثال:آن  در برابر دنیا  است  که  هیچ  هدف دیگری  در  این  مورد ار
مذهب ، حقوق بشر، حقوق بانوان ، ارزش  های جامعه مدنی . . . و میثاقها) ولی آنطور وامنود  میکند  که امریکا گویا گهواره ای  از  

  این  ارماهنای حقوقی  وانسانی  میباشد .
مطرح  کند ولی » کنان«چندین  سؤالی  هست  که انسان میتواند در باره  ی فرمول « ی  اش  ادامه  میدهد  که : نوام چامسکی در این سخنران

را به  عنوان  چیزی در ارتباط  » حقوق بشر، ارتقاء سطح زندگی و دیموکراتیزه  کردن «من بیکی  از  آهنا  می پردازم:آیا او  حق دارد که
، مردود بشمارد . در عمل یک برسی خمتصر در سوابق تاریخی ، تصویر دیگری را پدید  می آورد . یعنی آنکه مستقیم  با سیاستهای امریکا 

امریکا  غالبًا با لئامتی (فرومایگی) و گاه با  خشونت با اینگونه  عناصر حقوق بشر ، دیموکراسی و ارتقاء سطح زندگی ، خمالفت  
  ورزیده  است .

یکای التین  مصداق جدی پیدا  میکندو برای  آن  نیز دالئیل کافی موجود است . در حقیقت  متعهد بودن به سجایابا این موضوع به  ویژه در امر
نیا داقدامات خشونت آمیز  برای حفظ برتری نا برابر امریکا  بر دیگران و تضمین  کنرتول ما برپنجاه در صد از منابع ثروتی جهان و استثمار 

،اگر بیاد  داشته باشید ما چهار نوع » خنستین آزادی«، رابطه  معکوس دارد . و کوتاه سخن ، آنچه را که ما  میتوانیم  بوسیله  ما امریکائیها
یزی آزادی داشته  ایم ولی حاال در اینجا فقط یک  آزادی برایمان باقی مانده است )، یعنی (میشودآنرا)آزادی سرقت بنامیم، واقعًا  تنها  چ

                                                             
ان:  موسسھ )، برگردان بھزاد باشی،تھر1985مارچ  19نوام چامسکی ، امریکای بزرگ  و حقوق بشر، (سخنرانی در  دانشگاه  ھاروارد   136 

   10-1،صص1364.انتشارات  آگاه ، سال 
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می  آید؛ بقیه صورهتای آزادی بیشرت جنبه منایشی داشته اند.و برای حفظ آزادی سرقت و استثمار  هم ناچاریم دائمًا  است که به  حساب 
که با دیموکراسی ، حقوق بشر و ارتقاء سطح زندگی  خمالفت  کنیم . و مهین  کار را  نیز  میکنیم یعنی مصرَابان وجوه  خمالفت  می ورزیم  

  اقعی ما صورت  می  گیرد .این البته در دنیای و
در توضیحاتی که حمض اطالع  و تبین سفیران امریکا  در امریکای التین در مجع  »کنان«در سند  حمرمانه  فوق که خباور دور  اشاره  داشت 

مان را در برابر چه  ما این  مواد خام خود » حفظ مواد خام ماست...«...ایشان  داده ، خاطر نشان  کرده  است که نگرانی عمده امریکا 
  کسانی حفظ  کنیم؟

 در درجه اول باید  این مواد خام  ما  از  نفوس بومی امریکا در قضیه  ارتباط  ارتقاء سطح  حیات، دیموکراسی و حقوق بشر در حالیکه یک
زیسنت  هستند  که ما  چطور  برتری نابرابر در سرتاسر امریکا در سطح  زندگی مردم  موجود میباشد که  مهه خواهان  عدالت  و برتر

  خواهیم  توانست  این مواد خام  خود را در برابر این  نفوس بومی حمفوظ  نگاه داریم ؟
  نوام  چامسکی اینطور پاسخ  میدهد:

ردیدی راه  پاسخ هنائی ممکن است نا خوش  ایند باشدولی ... ما نباید  در  کار اختناق وسر کوب پولیسی بوسیله دولت  های حملی ، خبود ت
دهیم این عمل شرم آوری نیست زیراکمونستها اصالتًاخائن هستند... اگر قراراست دولت  های لیربال سهل انگار وسست بوده وبه 

  رخنه  کمونست ها راه دهند، هبرت این  است  که رژیم  های قوی بر سر کار باشند تا لیرباهلا.
  

  کمونستها یا کمونیزم .116-3-4

لیت  مستقیم ؤدولتھا ، مس«اهلیات سیاسی امریکا در باره  کسانی بکار برده  میشود که به این عقیده باور دارندکه:  اصطالحی که  در

هش) 1327م/1949این  کلمه یکی از  گزارشهای حمرمانه ی ماموران وزارت امور خارجه بتاریخ(» رفاه مردم را بھ  عھده  دارند ...
 -بگونه ای در جنین  خفه  نشود ، چنانچهکه –وزارت  خارجه نسبت به  این دکتورین  پلید  وشیطانی استخراج شده  است  که در  آن به 

  مواد خام  ما را  هتدید  میکند، هوشدار داده است .
دولت  های  نظامی مانند دولت السلوادور، مؤثر ترین  وسیله برای جلو  «...از مهین سبب است که  جان  اف  کندی  گفته است: 

یری از کمونستها در امریکای التین هستند (این  دکتورین  در ساهلای اخیر جنگ سرد از طریق جماهدان افغانستانی و محالت  خرد  کننده گ
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و » یو. جی. میکارتر«شان  که با پول و سالح امریکا وکشور های  عربی (باخلصوص عربستان سعودی)، غرب خمصوصًا در زمان 
یکا  به  مهکاری  آی اس آی  والقاعده  ومداخالت مستقیم دولت پاکستان و  کشور  های  غربی پا گرفت که رؤسای مجهور امر» ریگن»

ق و در ظرف حدودًا کمرتاز ده سال  کمونیزم یعنی احتاد شوروی در هم پاشید و حتی دیوار برلین را که بعد از جنگ جهانی دوم اروپا را به شر
برای احمای  دولت شوروی وقت در افغانستان  نیز  استفاده شد و از »   کنان«اشید که  از مهین دکتورین   غرب تقسیم و جمزا ساخته بود فروپ

مهین سبب  است  که محالت  جنگی امریکا  در  هر قسمتی  از  دنیا که  آغاز شود از این  دکتورین  استفاده  میگردد.) کندی زمانی  این 
ن زمان  تا کنون عامل قتل عام دها هزار یدن به جوخه  های مرگ بود که از آکار تأسیس و سازمان خبشبیانات را  اظهار کرد که دست اندر 

 دانسان بوده  است (اتفاقًا نظیر آن در ساهلای دهه نود از طریق پاکستان این جوخه های مرگ بنام طالبان در افغانستان مستقر گردانیده ش
نوی در کشور گردید) اینها در چار چوب برنامه احتاد برای ترقی اجنام گرفته که احتماًالتنها که باعث خسارات جربان ناپذیر مادی و مع

  اثر ماندنی و پایدار آن برنامه  ها  هم  است .
 (مراجع  امریکائی  حتی استادان و پژوهشگران  دانشگاه های امریکا کوشیدند  تا  تعریف  خمصوصی  از کمونیزم  که به ایدیالوژی امریکا

 اتحاد برای ترقی«مفید ثابت شده  است را از طریق برنامه  های ملی به خورد  مردم  داده اند که کال  این برنامه  ها در چار چوب  برنامه 
در » دولت «که در عین حال استاد  کرسی »ویلیام یاندل الیوت «اجنام  گرفته است .) در یک  گزارش  حتقیقی مشخص به  ریاست »

هم بود ، هتیه شده  است . یکی  از موضوعات  مورد  حتقیق  این  گروه این بود  که  کمونیزم  چیست  و چگونه » هاروارد«دانشگاه  
صرایت  میکند؟ آهنا به برکت دقت اکادمیک خود، به  این  نتیجه  درست رسیدند که  خطر درجه اول کمونیزم در تغییر شکل و استحاله 

بگونه ای اجنام می  گیرد که میزان  متایل  و توانائی  آنرا نسبت «...طه ی کمونیستها ست و این  تغییر شکل اقتصاد  کشور   های حتت  سل
این  نظر  اصالتًا درست  است و برای زبان زرگری  ...».به  تبعیت از اقتصاد صنعتی دنیای  غرب به عنوان متمم آن ، کاهش  میدهند 

  پدید  آورده  است . و هم امروز  نیز دولت  ما به  آن پایبند  است .» کمونستها«ی را از سیاسی امریکائی  ها تعریف  عملی خوب
پس اگر دولتی  آنقدر شیطان صفت یا آنقدر ابله باشد که  چنین  مسیری را  در اقتصادخود پیش  گیرد، بی درنگ در زمره ی دمشنان 

توطئه بی رحم که مهچون سنگی «...است ، چنین دولتی به  جزئی از گفته »جان اف  کندی«ما قرار خواهد  گرفت . یا آنطور که  
تبدیل می شودکه هدفی  جز تصرف  مهه  دنیا ندارد . ما نیز مهان  مؤخره را  بر آن بیافزائیم  که اگر  تصرف  ...» یک پارچه و مرتاکم  است 

  ]137گفت  مهین  حاال  این  کار اجنام  گرفته است .[جهان  مهان سیاست روسیه باشد  که بنظر میرسد به آن  متعهد است باید  
                                                             

  ھمان  مأخذ بھ دوام قبل   137 
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  ایجاد یک دولت  تحت الحمایه  در افغانستان. 116-4-1

در سطح جهانی و حصول تفاهم جامعهء جهانی دربارهء بازنگری مسأله افغانستان و پدید آمدن زمینه های  گذشتهحتوالت سال های 
ی بود برای تشکیل یک دولت فرصتی  مساعدظاهرًاسپتامرب، منجر به توافقات بن گردید که  11مساعد داخلی پس از حادثهء 

و باز سازی  برای حل حبران افغانستان  ،جهانی و جامعه ، از آن  نشست  شامل و قدرت  گرفته هایچهره برخی از  که  خدمتگذار مبردم
  .ند یدوارد میدان گرد آن
  

ی که در جنگهای دوران  جهاد و بعدًا حکومت طالبان  های فراوان خرابیبا استفاده از این فرصت  نواقص و  مردم افغانستان  توقع داشتند
بود فرصتی میسر گردد تا اینهمه  مشکالت ، خرابی  ها و نا بسامانی  های سیاسی ، اجتماعی سراسر کشوررا به  خرابه زار تبدیل کرده 

ایجاد ادارهء موقت، برگزاری لویه جرگهء تصویب قانون اساسی، تصویب قانون احزاب سیاسی و هنادهای  و حالت حبران امنیتی با
  د.نصیب مردم ما گرد و شورای شهرتاهنا،نی و شوراهای والیتی،اجتماعی، راه اندازی انتخابات ریاست مجهوری، انتخابات پارملا

ما در اولین روز  های به  کرسی نشسنت  رئیس اداره موقت شاهد  امنیت سرتاسری در متام کشور بودیم که  نشانه ای از  عناصر شورشگر 
میالدی در 2014و 2009و  2003دو  دوره  در سال  و طالبان  دیده  منیشد . پساهنا که  حکومت  موقت  و بعدًا حکوت  های  انتخابی در

 وکشور راه اندازی  شد بعوض اینکه  کشور بطرف ثبات برود روز بروز  واقعات  تروریستی و عناصر طالبانی  در  کشور رو به  افزونی هناد. 
ازه  ادارات امریکائی و جامعه  اروپا که در افغانستان مهچنان  در  هناد  های دولتی از اثر تراکم  دالر  های  امریکائی و کمک  های بی حد و اند

سرازیر شد، زمینه  های رشد فساد  های  گسرتده مالی از قبیل دستربد هنگفت به پوهلای ختصیصی برای برنامه  های انکشافی 
د  خمدر وموجودیت  گروه  های  وزارختانه ها  خمصوصًا وزارت  های دفاع و داخله ، انکشاف شهری، فوائد عامه  و. . . ، قاچاق  موا

هراس افگن و مافیائی را ازدیاد خبشید. به  عالوه  اینکه در شعبات دولتی  رشوه ستانی ، بی قانونی و . . . جریان  داشت  هناد  های 
ین که  تابع  حساب دهی خارجی غیر مسئول که منایندگان دونر  های بزرگ بودند در حین اجرای برنامه  های عمرانی و انکشافی بر عالوه  ا

  در  هیچ  مرجع رمسی دولتی نبودند در ظرف سیزده سال گذشته نه تابع قوانین و مقررات  کشور ما بودند و نه به دولت  مالیات پرداختند.
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ی  غیر انسانی و محالت بی  نتیجه  و اشتباه  آمیزی که  گاه گاه  از طریق رسانه  های ملی و بین املللی پخش  میشد  حتی  تا اندازه ا
بردند  ناگوار بود  که  مردم  ما را  در مراسم  عروسی هدف قرار داده با مبباردماهنا نابود  گردانیدند و فردای آن  که به  اشتباهات شان پی

  فقط با یک معذرت  خواهی اکتفا کردند. 
جتاوزکارانه  جنسی سپاهیان خارجی میباشد  که  منونه  عوامل دیگری نیز که  باعث ختریب بدنه  های صلح  در  کشور شده  است  اعمال 

  های زیادی از آن  در ارشیف رسانه ها  موجود  میباشد . این امر موجب شد تا مردم به صفوف دمشن بپیوندند.
  

مؤثر  تیریمدادارهء سامل و  کی سیدر تأسهای گسرتده ای  یکوتاه عدم نفوذ وبیکارگی  دولت ، برای مهار عوامل فوق باعث شد تا 
  ،ه دیآمده تلف گرد به دستهای فرصت  رو به رو شود و ادارهء یضعف و ناتوان ،یطلب ازیامت ،یبرنامگ یب باوخدمتگذار به مردم 

کمک برای صلح و باز «را در چار چوب  نظامهای دولتی ونیرو  های خارجی را در چار چوب  تعهد شان در راه  یمل یروهاین ریمشارکت سا
 جادیو ا ییربنایمؤسسات ز یبازساز ،یو اجتماع یاسیس اتیدر ح  تعهدات یاجرابه ناکامی رو برو ساخته و در » سازی افغانستان

آیجاد  شبکه سرتاسری گسرتده امنیتی خباطر حمو کشت کوکنار و جتارت آن ، کار آموزی بلند بردن  ظرفیت  ها  از طریق  تقویه  غل،اشم
 یها تیفعال یعدم دقت در اجرا دیگر ، از  طرف مهه نقش بر آب گردد و افتهیسازمان  اتیو جنا میمبارزه در برابر مواد خمدر، جرا ،

را روز بروز ازدیاد خبشیده مردم  ندهیفزا یتیشوند،  خشم و نارضا یمتحمل م یآن را افراد ملک بیآس نیشرتیکه ب یخارج یروهاین یرزم
استفاده  تیوضع نیازمینه یا بسرت مناسبی را برای  ایجاد  یک  حبران  جدید اجتماعی در کشور مساعد ساخته  که در نتیجه دمشنان کشور از

  .آوردند به وجود  برهم زدن  صلح و امنیت  یرا برا یمناسب نهیزممنوده 
 

در هناد  های  اجرائیوی و کاربردی در وزارختانه  ها و واحد  های اداری کشوری، اعم از نیرو  های  آوردن اصالحات الزم عوض بهدولت 
راندن اشخاص و  باعث  ،که بعد از نشست بن  قدرت را حمار کردند حمدود ات، با متمرکز ساخنت قدرت در دست حلقپولیس و عسکری 

« پوهلای لیو م فیح زمینه های،ی گردیده گونه گون از صحنهء خدمتگذار نیعناو ریفعال، دلسوز و متخصص ز یگروه ها
ی گردیده و به  این  هم بسنده  نکرده متامی تاسیسات  و تصدیها و شرکت  های دولتی  اعم  از  صنعتی جامعهء جهان یکمک هااز » باد آورده

د که پول ما حصل آن از گاو  غدودی  هم مصارف ساختمانی  اولیه  این حراج گذاشتنترتیبی  به  به  ،  کشاورزی و صنایع معدن را 
  جایداد ها را پوره  منیکرد و معلوم هم  نشد که  این پوهلا به  کجا رفت؟
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صنعت ، کشاورزی بری گردد  از میان برداشته شدن  تصدی  های بالقوه صنعتی ،  کشاورزی و صنایع باعث  این شد تا کشور کال  از لباس  

د که این امر باعث  تراکم  اشیای وارداتی در  کشور گردید که ساالنه  ملیوهنا  دالر  خساره در رشد  عاید  ملی  این  کشور رومنا میگرد
ای را بار آورده  است  که   که آهنگ توسعه اقتصاد  کشور را بطرف ارقام  منفی زیر صفر می برد  که نتیجتًا  تراژدی بزرگ اقتصادی و اجتماعی

زیرا ما امروز به اندازه  ای  به  واردات  تعلق داریم  که   نسل  های بعدی هم  از  خساره و مصیبت  آن منیتوانند از تأثیر بالقوه آ ن مصئون مبانند.
، بازار  های ما متکی به  حبوبات و اقالم  مثال در قندز ، بغالن ، هرات  ، هلمند و قندهار و حتی ننگر هار و پروان واکثر جا های دیگر 

ستان خمتلف حمصوالت  کشاورزی  وارده  اتکا دارند . امروز آرد و گندم ما  از پاکستان و قزاقستان  تأمین و وارد  میشود ، برنج ما  از پاک
ندو  ها  وسیلو  های  کشور که  در دهه های و هند وارد  میگردد حتی پیاز و کچالو  نیز  از بازار  های  بیرونی وارد  کشور میگردد ، ک

برای ضرورهتای که قبل از کودتای کمونستی در هرات ، قندهار ، پلخمری ، بلخ و سایر جا ها ساخته شده عاری  از ذخایر گندم ، وبرنج 
ذخیره های احتیاطی  مواد  غذایی زیرا ما  کشور در حال جنگ  هستیم و اردوی ما به  این   گردیده است اسرتاتیژیک نیز ضروری میباشد ،

در صد  مردم  در روستاها  مصروف   85اولیه  حتی برای اعاشه  اردو  وپولیس خود نیاز مند آن  میباشد. این در حالیست  که بیشرت  از 
ما توانائی وارد ساخنت اینچنین  د . اگر روزی نده  مینمایاکشاورزی  هستند ولی مهان  کشاورزان  ما ، خود نیز از امتعه وارداتی بازار  استف

کاالها را نداشته باشیم و یا پول بدست داشته  ما ته بکشد و  کیسه  های مان  خالی گردد و یا راه  های واردانی و بنادر تعطیل گردد 
این  معضالت فکر  کرده اند  فکر میشود  چه مصیبتی و به  کدام  عمقی  جامعه  ما را  نابود  خواهد ساخت؟ آیا هر گز دولت  مردان  ما به 

  و راه بیرون رفت  آن را سنجیده و یافته اند ؟  فکر میشود که این  وضعیت ، مردم ما را به  چه سرنوشت  شومی روبرو میسازد؟
  
  

حالت  یی بدون وقفه و بدون دست  آورد خود چه در دوره  های حکومت آقای کرزی و چه در   قهیسل یها استیس دولت  در ارتبات با 
ع ن  وضموجوده در رابطه با  از بین بردن  خمالفین  صلح وامنیت  کشور هیچگونه قدم  مثبتی را نتوانسته و یا هم  خنواسته  است بردارد که  ای

باعث موج تازه  ای از مهاجرت  های اجباری مردم  س ونومیدی مردم ولطمه بزرگی به صلح و امنیت  در  کشور ایجاد  کرده باعث یأ
  .یگان  ما  در  حریم کشور ما  گردیده استو دست اندازی مهسادر کشور  یموجب وسعت دامنهء جنگ و نا امن رددیدهگ
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 ایجاد یک دولت  تحت الحمایه و مزدور در افغانستان.116-4-2
  لیرا حتت  کنرتول خود داشته باشد . گر چند بد یو دولت مرکز تیخودش را  تثب یحضور نظام خواستیفقط در افغانستان   م کایامر
استفاده  کند. هبمان اندازه    لهایبد نیخنواست  از ا کایدر افغانستان  وجود داشت اما  امر  کایامر یدر مورد  دست انداز  زین  یگرید  یها

به افغانستان  از  نظر  کایپر از شرارت و وحشتناک بود به مهان اندازه محله امر2001سپتمرب  ازدهمیدر   ارکیویبر  ن یستیترور  التکه  مح
تکرار منوده انرا  بار بار در جهان  کایبود  که امر یبد یاسیکننده و از مجله  اعمال س وسیما یلیالدول خ نیو حقوق ب یاسیکارشناسان امور س

از  یکی زیمتحد ن االتیدر جامعه  ملل  منعقد  شده  و ا ایدن یملتها قیرا  که از طر یامللل  نیب یثاقهایو م  ها  هیو  اعالم دهاز  آن  استفاده  کر و
  یجتاوزات و محالت  نظام  نیکه  مهه  ا دامنیساخته است. قابل ذکر م یامللل نیوساقط اعتبار بالقوه ب وبیآنرا مع باشدیتعهد کنندگان آن م

  مسکی، دولت  های سرکش)نوام چا(  .در عمل  آمده  استو امریکائی التین ، یائیآس یدوم و در  کشور  ها یاز جنگ  جهان  ددر بع
امرب این  از  خواص  درنده خوئی دولت  های حاکم بر جهان  است   که قبل  از داخل شدن بیک  کشور اوًال زمینه سازیهایی را  نظیر یازده سپت
عی ابراه  می  اندازند و از این  ماجرا های خلق شده برای توسعه  نقشه های شیطانی شان اوًال با یک  محله برق آسا  یگان های امنیتی و دف

یل آن کشورها را آماج قرار میدهند و بعد ًا  از طریق سازمان های جماب شده مانند (ملل متحد) اجازه  ورد  نظامی را حاصل و با لطایف احل
نشستی تر تیب  میدهند و مذدوران شان را در کرسی  های پر قدرت دولتی  نصب و  از طریق آهنا  مهه  گونه بال پذیری  ها را برای  کشور 

رای زیر استیال مهیا و مستعد میسازند که ما  مثاهلایی زنده  این  کنش  های سیاسی و  نظامی را  در محالت امریکائیان ، جموز  ملل متحد ب
دخول نیرو  های  نظامی  امریکاو ناتوو متحدانش به  حریم افغانستان، راه اندازی  نشست بن  و  نصب و  تقویت و  گسرتش عمال شان 

رئیس دولت موقت ، وزرا، کارشناسان ،رایزهنا و از طریق آهنا  برنامه های فساد  های نظامی سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی را منحیث  
من  میدا  به منصه اجراء قرار داده  از طریق براه اندازی انتخابات  غیر شفاف و پر از تقلب در کشور ما بار بار تکرار شده  است. قابل یاد آوری

ولت  ها هر گز در هیچ کشوری به  نفع  مردم آن  کشور ها نبوده بلکه دکتورین  بی ثباتی را در آن کشور ها به نفع جنگ گسرتش  که  این د
دای پا گذاری در افغانستان، کرزی، را  با تقویه منودن : در ابتمیدهند . مثال زنده آن در افغانستان عملی  گردیده است. بطور مثال 

و عملیاهتای پی  گیر  ومؤثر طوری وامنودند که باعث حمو طالبان  در افغانستان  گردیده باشد .این  جریان و حالت را  نیرو  های  نظامی
شد و توسعه  تا دوره انتخابات اول ادامه داند به  قسمیکه  با عدم طالبان ثبات و امنیت در  کشور آمده باشد و بعدًا باز آرام  آرام  زمینه های ر

  با تشدید محالت  تروریستی مهیا ساختند.  طالبان را
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در مورد انکشاف اقتصادی این دولت  ها پا بپای کشور  های غربی مهان پرروژه  های  ناکامی را  محایت  کردند که  جنبه سازندگی در 
ها ، پلها و پلچک  ها که اکثرًا تقویه  اقتصاد افغانستان نداشت و زود  گذر و زود  هنگام و دارای هیچنوع بنیادی نبود . از مجله  سرک

توسط دالهلای بروکر  پیشنهاد و  توسط موسسات  غیر دولتی  عملی گردید ، عاری  از  هر  گونه  ارزش  ها ومدار  های اقتصادی و  
یا وانکشاف دهات مقاومت در برابر باد ، باران ، سیل و یا سرمای زمستان میباشد  که برنامه  های مهبستگی ملی   در چوکات وزارت اح

  مثال برجسته آن میباشد.
تغال  و توسعه پایدار روستاها و ازدیاد  در عواید زنان نایع روستائی ، ایجاد فرصتهای  اشبرنامه  مهبستگی ملی ظاهرًا مبنظور انکشاف ص

که توسط مبالغ زیادی  از طریق    ومردان  دهاتی از طریق رشدو  توسعه تشبثات روستائی در دهات و قریه  جات  در نظر گرفته شده بود
ا موسسه  کمک  های توسعوی ایاالت  متحده و جامعه  اروپا ، جاپان ، آملان و دیگران تقویه  وکمک پولی گردید ولی از  آجنائیکه  این پوهل

غیر شفاف آفر گری و آفر  بل  واقبل از اینکه به منصه اجراء درآید  از  اثر بی کارگی اعضای وزارت احیا وانکشاف به موسسات  ناق
کشائی  گردیده  در نیمه راه مقادیر زیادی از  این پوهلا  حیف ومیل موسسات  کمک  کننده و  کمک  گیرنده و اجرا کنندگان پروژه  ها 

ای کیفیت پائین شده صرفًا پول نا کافی برای عمران و ساختمان سازی  ها باقی گذارده می شد  که  در نتیحه  پروژه  های ساخته شده دار
استفاده قرار می گرفت  . مثال برازنده  آن  پلهاو پلچک  های دهات و  خارج ازو در زمان  کوتاهی دو باره  مورد  ختریب  سیل ، باران و 

در مورد  قریجات  میباشد  که اگر  یک  سروی بنیادی صورت بگیرد  تعداد زیادی از آهنا  ختریب ویا ازبین رفته اند. با  تذکر اینکه 
ظرفیت سازیها  نیز  در  روستا ها  هیچ  نوع پیشرفتی صورت  نگرفته  مردم با مهان فقر ، ناداری ، بیکاری ،مریضی،  مشکالت فرهنگی 

یده گردنیززیست  مینمایند و اکثرًا رو به شهر  های نزدیک می آورند که باعث تراکم  نفوس و ازدحام و هبم فشردگی مجعیت در شهر ها 
که در  حال حاضر معضله بزرگ شهر  های کالن و پایتخت افغانستان مهین هبم فشرگی مجعیت روستائی در شهر ها میباشد که اگر  ندا

، به  آن  توجه صورت  نگیرد فاجعه  های بزرگ انسانی بار خواهد آمد  ، با تطبیق برنامه  های فوق الذکر،کدام فاریکه  ای  اعمار  نشد  
ر خانه ای باز نگردید. در مورد صنایع غذائی و ایجاد سهولت ها مبنظور حفظ و نگهداشت  حمصوالت  مومسی  دروازه  کدام کا

کشاورزی از قبیل  ذخیره خانه  ها و سردخانه  ها ، ایجاد مراکز توزیع مواد  ممد کشاورزی ،کمکی صورت  نگرفت  واگر  هم  گرفته  
ر های بزرگ قرار دارند. واگر این  نابسامانی  ها را یک بیک بشماریم  از آن  مثنوی چهل من است  صرف در روستاهائی که در  نزدیکی  شه

  کاغذ  تیار خواهد شد.
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ا هبم  در مورد باز سازی سرکها (فوائد عامه) نیز مانند سکتور  ها  کار مفیدی  اجنام  نداد  ،  سرک  حلقوی  اطراف که کلیه والیات  کشور  ر
نگردید  واگر هم  کاری صورت  گرفت بعضی از این سرکهای باز سازی شده هبمان  حالت اولیه  در آمده  است وصل میکند  تکمیل 

اشد   . سرک  از سالنگ مشالی تا دوشی  چندین  مرتبه  باز سازی  شد و پوهلای زیادی خرچ آن شد  ولی باز هم  تقریبًا  به مهان حالت اول میب
بی هم هبرت از جناح مشالی آن  منی باشد . کار ساخت و ساز و ترمیم  جاده  چایکار کابل  چندین سال  طول جنوال و هوای  جاده سالنگ و ح

کشید  و معلوم نیست چه وقت  تکمیل میگردد و آن مقداری که  تیار شده  است  ازنگاه  کیفیت در خور سرکهای مشرف به پایتخت 
سرک  نوسازی شده دوران زمامداری کرزی بود به  کمک مالی امریکا اعمارولی جمددًا در معرض  نیست. جاده بین کابل قندهار  که  تازه  اولین 

پلخمری الی دوشی  از  بد  ترین  جاده  های افغانستان  است که کار اسفالت  آن  چند ت. سرک  بین  باغ مشال  در شهر ختریب قرار گرف
  نوشتی خواهد  داشت ؟ماه پیش  شروع  شده و معلوم نیست  در آینده چه سر 

شد . جاده ها در امتداد ند ساهلای قبل ریزش برف زیاد شود حوادث اسفناکی پیش خواهد مان گها وضع رقت باری داشته اگر سالن
ت هبرت پلخمری ، بلخ ، جوزجان و میمنه  و مهچنان بغالن شیر خان بندر و قندز تالقان و تالقان  کشم  از مجله سرکهائی است  که دارای کیفی

است.بی  بوده و میشود  از هبرتین جاده  های افغانستان حبساب آورد  که  توسط کمپنی  های سرکسازی  کوریائی و چینائی اعمار گردیده
  مناسبت  خنواهد بود اگر در مورد جاده حلقوی افغانستان کمی  معلومات ارائه گردد:

 

  افغانستانیا شاهراه حلقوي جاده ساخت و ساز  .116-4-3
. از کابل شروع شده پس از گذشنت از دیمنایافغانستان را به هم وصل م توالی شانزدهکه  لومرتکی  3360است به طول حدود یا پروژه 

دوباره به کابل  یو وردک به طور حلقو یهرات، فراه، هلمند، قندهار، غزن س،یبادغ منه،یپروان، بغالن، مسنگان، بلخ، شربغان، م اتیوال
  ]138.[رسدیم

  
  
 

                                                             
  دانشنامھ  آزاد  138 
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   پیشینه تاریخی جاده  هاي  حلقوي افغانستان .116-4-4

-سابق و شاهراه کابل یستیالیسوس یشورو ریاحتاد مجاه یبا مهکار هش.1342شربغان از سال-) سرک کابلی(سرو یکار نقشه بردار
. کار هر دو جاده حتت اداره وزارت فوائد دیآغاز گرد »شرکت امریکائی ساختمان شاهراه ها« توسط هش.1336در سال  رقندها

هرات  یکابل ال یاراض یبه علت مهوارباز  سازی  جاده کابل هرات در دور اخیر، . گرفتیاجنام م(قوای کار) عامه و ارتش افغانستان 
 منهیو م فیمزارشر یابل البودن مناطق مشال ک یبه علت کوهستان یرفت، ول شیوردک کار اعمار جاده به سرعت پ تیاز وال هاییجبز خبش

  متوقف ماند. بعدی  هاییدوره تادر افغانستان کار اعمار آن  هایو هرات و مهچنان بروز ناآرام
 : شاهراه  هاي شمال و پیشینه تاریخی .116-4-5

 که شد،یم نیختم لومرتیک 18500 بًایافغانستان به تقر هایسرک یطول جمموع هش.)1358 (ای هش.)1357-م1979 «سال لیدر اوا
 شکل به هاسرک نیا می. تنها نمنودیرا به هم وصل م تیوال  24هاسرک نیبود. ا یخاک هایآن سرک لومرتیک 8700و ریآن ق لومرتیک 7000

گفته  میتوانیم متام  این جاده  های هفت  هزار کلومرتی قیرریزی شده در جنگهای  سی ساله  ختریب و از  .بودند استفاده قابل متام سال
  بین رفت.

وزارت فوائد عامه دولت مجهوری اسالمی افغانستان اخیرًا معلومات زیر را در اختیار  خرب گزاری افغان (آوا)گذاشته است که با 
  میباشد:مقایسه مفردات باال قابل دقت 

به گفته مقامات وزارت فواید عامه، شبکه سرک ها من حیث شاهرگ های اساسی کشور مطابق اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان به 
   .سه خبش تقسیم شده است

 

طول آن سرحد وصل می کند که درجمموع  ۲کشور و  ۵سرک های منطقوی یا شاهراه ها که شامل سرک های حلقوی بوده و افغانستان را به 
   .کیلومرت می باشد ۳۳۶۲

 

کیلومرت است. سرک های والیتی که  ۴۹۵۰سرک های ملی که والیات را به والیات و شاهراه های منطقوی وصل می کند، طول آن درجمموع 
سرک های روستایی  .کیلومرت است ۹۶۰۰والیات را به ولسوالی های مربوط و ولسوالی ها را به ولسوالی ها وصل می مناید، طول جمموعه آن 

   .که ولسوالی ها را به روستاها وصل می کند
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میلیارد دالر ختمین گردیده بود  ۳ها مصارف جمموعی شاهراه حلقوی به چند منظوره از جادهۀبه علت کوهستانی بودن افغانستان و استفاد
   .میلیارد روی آن مصرف گردیده است ۲٫۵که تا حال 

 

جنیب ا اوژن وزیر فواید عامه در مصاحبه ای اختصاصی با خربگزاری صدای افغان(آوا) گفت: نود فيصد کار پروژه سرک حلقوی 
  .کيلومرت آن که در واليت بادغيس و خبش هاي از والیت فارياب قرار دارد، در حال ساخت است ۳۰۰تکميل گرديده و در حدود 

   .سرحدي دارد وافغانستان را با پنج کشور مهسايه اش وصل مي کند شاخه) ۹به گفته وی، اين پروژه (
 

کیلومرت که والیت هرات و  ۵۰المان نیز به طول  –کیلومرت تکمیل شده و سرک ارملک  ۶۰ارملک به طول  –آقای اوژن گفت: سرک هرات 
  .پرداخت می شود در حال ساخت استمیلیون دالر که از سوی عربستان سعودی  ۳۷بادغیس را به هم وصل می کند، با هزینه 

او گفت: کار ساخت این سرک از قلعه نو مرکز والیت بادغیس در دو جهت آغاز شده است، یکی به طرف ارملک و خبش دیگرش 
بطرف فاریاب می رود. ساخت این سرک به شش خبش تقسیم شده است و کار ساختمان پلچک ها و کندن کاری آغاز شده است. این 

ظرف یک و نیم سال آینده قیر خواهد شد. در مسیر فاریاب به علت ناامنی منطقه، در کار بازسازی تأخیر پیش آمده که ساحه در 
   .امیدوارهستم که با تعهداتی که وزارت امور داخله در خصوص تأمین امنیت سپرده است، این پروسه به خوبی پیش برود

 

طرف دو کمپنی ترکیه زیر کار است و ترکیه با تکنالوژی قویرت وارد کار شده و موعد  بادغیس از -به گفته وی، کار ساخت سرک فاریاب 
قرار داد نیز چهار سال است، که یک و نیم سالش در حال تکمیل شدن است و تا سه سال دیگر ساخت این سرک به پایه اکمال خواهد 

  .رسید

نایی و رشد اقتصادی کشور به حساب می آید و تکمیل سرک حلقوی تسهیالت آقای اوژن تصریح کرد: ترانسپورت یکی ازمهم ترین عناصر زیرب
بیشرتی را برای تاجران وزمینه کار را برای مردم به خصوص انتقال حمصوالت زراعتی را به بازار فروش مساعد می سازد و باعث ازبین رفنت 

   .فقر درکشور می گردد
 

موقعیتی جغرافیایی که دارد، می تواند هبره برداری خوبی مناید، زیرا افغانستان راه ترانزیتی خوبی برای وزیر فواید عامه تأکید کرد: افغانستان از 
   .کشورهای آسیای میانه به کشورهای منطقه و دسرتسی به بازار جهانی می باشد
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بنابراین تکمیل سرک حلقوی، از امهیت خاصی این در حالی است که کشورهای عربی نیز عالقه مند هستند که در این بازار شریک باشد، 
   .برای کشور ما برخوردار است

 

به کابل و از کابل به هرات می رفت،  بلخ می سازد، راه مواصالتی که از وزیر فواید عامه گفت: سرک حلقوی افغانستان ترانزیت ما را ساده 
وسعه اقتصادی افغانستان حمسوب می شود. بر عالوه از نقطه نظر اجتماعی فوق العاده کوتاه می شود و کوتاه شدن راه ها، یک رشد بزرگ در ت

ین مسیاسی و نظامی نیز سهولت هایی را ایجاد می کند و از نقطه نظر امنیتی نیز مهم است. سرک به هر جایی که برود، امنیت بیشرت در آجنا تا
   .می شود

 

ترانسپورتی افغانستان کار می کند و پالن های وسیع و دور منایی کوتاه مدت  به گفته وی، وزارت فواید عامه بسیار جدی باالی راههای
   .برای انکشاف شاهراههای افغانستان در نظر دارد

 

ز او افزود: ما عالوه بر سرک های حلقوی، حداقل در ده سال آینده به سی و سه هزار کیلومرت سرک مواصالتی برای ارتباط ولسوالی ها به مرک
   .داریم والیات نیاز

  
 
 
 

   راه آهن در افغانستان .116-4-6
 

ریزی شده بود، میالدی طرح ۱۸۸۵های خط آهن شوروی و بریتانیا که در سال آهن در افغانستان به طور رمسی از طریق پروژهساخت راه
غوریان) در حال حاضر  –مزارشریف) و غرب کشور(اسالم قلعه  –مرزی از مست مشال(بندر حیرتان  -آغاز شد. به غیر از دو خط کوتاه

هر مزار از بندر حیرتان تا میدان هوایی ش آهن خط(ولی بر عکس گفته  آقای  اوژن،آهن فعالی در افغانستان امروز وجود نداردخط راه
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قطار های راه آهن  که در دوراهی حیرتان مزار شریف موقعیت دارد عمال فعال بوده و(پورت چهارم) یا شریف امتداد داشته و الی بندر
  .ازبکستان  مال  واردانی را  روزانه به این پورت ختلیه مینماید

 

سومین اجالس عمومی احتادیه بین املللی خط آهن در شهر در هشتاد و ) ۲۰۱۳دمسرب ۱۲(۱۳۹۲قوس  ۲۱آقای اوژن گفت: افغانستان در 
   .پاریس، عضویت این احتادیه را حاصل کرد

 

های عمومی و با ایستگاه ن یبه گفته وی، با عضویت ما در احتادیه جهانی خط آهن، از حلاظ مسایل ختنیکی، ترانزیتی، خط آهن، تعی
یک کشور به کشور دیگر انتقال داده شود، تسهیالتی ایجاد می شود. ما تالش داریم تا کدام کدها استفاده شود تا اموال به شکل آسان از 

  .مشکالت موجود و آینده مواصالتی خود را در خصوص مشوره، ساخت و آموزش از طریق این سازمان حل کنیم

اکثرا نقاط آن کوهستانی است، بر این  خصوصا در کشوری که ،مصرف ترین راههای ترانسپورتی او افزود: خط آهن افغانستان یکی از پر 
اساس، ما پالن ده ساله ای را برای خط آهن افغانستان طرح کرده ایم و تالش داریم که کمک های کشورهای عضو احتادیه و جامعه جهانی را 

   .بدست آوریم
 

آهن از اسالم قلعه تا هرات در حال ساخت کیلومرت خط  ۱۲۴کیلومرت خط آهن از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف تکمیل و  ۷۵هم اکنون 
   .میالدی تکمیل خواهد شد ۲۰۲۵کیلومرت راه آهنی است که تا سال  ۳۴۲۹است. این دو قطعه از جمموعه 

 

   .او گفت: فعال متام اموال جتارتی ما به ازبکستان از طریق خط آهن اجنام می شود
 

در سه سازمان خط آهن دیگر از مجله سازمان اروپایی خط آهن را تاکنون  ما عالوه بر عضویت در احتادیه جهانی خط آهن، عضویت
   .بدست آورده ایم

 

جوزای سال  ۱۶ترکمنستان گفت: کار عملی ساخنت این راه آهن در تاریخ  –افغانستان  –آقای اوژن در خصوص خط آهن تاجیکستان 
  .ان و تاجیکستان در آتامیراد ترکمنستان افتتاح شداز سوی روسای مجهوری افغانستان، ترکمنست) ۲۰۱۳۹پنجم جون (۱۲۹۲

 به گفته وی، این خط اتصاالتی راه آهن، از آتامیراد و امام نظر ترکمنستان شروع شده و با گذر از بندر آقینه، شهرهای اندخوی ـ شربغان
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  .واهد شدـ مزار شریف ـ خلم ـ کندز و شیرخان بندر افغانستان به شبکه خطوط آهن تاجیکستان وصل خ

کیلومرت آن از خاک افغانستان عبور می کند و  ۴۵۰کیلومرت خواهد بود که در حدود  ۵۹۰گفتنی است که طول جمموعی این مسیر بیش از 
کیلومرت آن در خاک تاجیکستان ساخته می شود. البته در افغانستان هم مطالعات امکان سنجی  ۵۵کیلومرت آن داخل خاک ترکمنستان و  ۸۵

   .بر خبشی از مسیر اصلی این خط جریان دارد و کار ساخنت آن پس از تکمیل این مطالعات آغاز خواهد شدو فنی 
 

ه توزیر فواید عامه افزود: مطالعات ختنیکی و اقتصادی مرحله اول این مسیر در داخل افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی اجنام یاف
آینده آغاز می گردد و قرار است در آینده نزدیک بعد از تکمیل این  کمک بانک متذکره در  مسیر به است و مرحله دوم دیزان مقدماتی این

  .میلیون دالر جهت متویل قسمتی از این مسیر را با دولت افغانستان به امضا برساند ۲۴۰مطالعات، بانک انکشاف آسیایی موافقتنامه اعطای 

ک کشور مجهوری اسالمی ایران به والیت هرات است که دو خبش در داخل خاک ایران و یک آقای اوژن تصریح کرد: خط آهن دیگر از خا
در صد کار آن تکمیل شده و هم اکنون راه آهن تا به  ۸۵خبش در داخل خاک افغانستان است که متویل این پروژه را ایران به عهده داشت که 

ولسوالی غوریان هرات رسیده است و خبش دیگر این خط مربوط خود افغانستان و دولت افغانستان در صدد دریافت منابع متویل کننده 
  .است

یم و از آهنا تقاضا کرده ایم که خط ریل او در خصوص اتصال خط آهن افغانستان به پاکستان گفت: ما با کشور پاکستان نیز در متاس هست
را تا به سرحدات دو کشور یعنی در اسپین بولدک و تورخم در والیات قندهار و ننگرهار برسانند، تا ما هم کار خط حلقوی ریل را در داخل 

   .افغانستان راه اندازی کنیم
 

یل نیاز داریم تا خط حلقوی ما را بسته کند و این خط را به معادن ما به گفته ی آقای اوژن، ما در افغانستان بیش از سه هزار کیلومرت خط ر
   .میلیارد دالر نیاز داریم ۷تا  ۶برساند و برای تکمیل این پروژه ما به 

 

وزیر فواید عامه تصریح کرد: با توجه به امهیت خط آهن در کشور، در صورت عدم کمک های کشورهای خارجی، در اعمار خط آهن از 
اخلی افغانستان مصرف خواهیم کرد و توقع ما این است که دونرها هم که تا حال با ما مهکاری کرده اند، کمک هایشان ادامه پیدا بودجه د

  .کند

سازمان مهکاری های اقتصادی  ٬(ECO) تاسیس و توسعه راه آهن افغانستان را سازمان های چون سازمان مهکاری های اقتصادی



333 
 

 G۸) (و مهچنین گروپ هشت (SARC) ای آسیای جنوبی، احتادیه مهکاری های منطقه(CAREC) ای آسیای مرکزیمنطقه
   .کندنیز محایت می

 

 آقای اوژن تصریح کرد: با ساخت خط آهن حلقوی افغانستان نه تنها ترانزیت کاالهای جتارتی بین کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و اروپا
ن افغانستان به خط آهن، جاجبایی سنگ های معدنی و دسرتسی به بازارهای جهانی برای افغانستان آسانرت می شود، بلکه با ارتباط معاد

   .آسانرت شده و تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصاد افغانستان خواهد داشت
 

با مهکاری متخصصین داخلی و خارجی روی دست گرفته است که تا سال   کشورن خط آهن افغانستان در وزارت فواید عامه ماسرت پال
(از بیانات مسئول ساخت راه  های ترابری افغانستان(وزیر فوائد عامه این طور ] 139[.میالدی خبش عمده ای از آن ساخته می شود ۲۰۲۵

ک امید است که به حقیقت پیوسنت آن در این شرایط و با تیم  نتیجه  گرفته می شود که مهۀ،  این برنامه  ها روی کاغذ  بود ه و تذکر آن  نیز ی
 ناکارای اجرایوی دولتی که مهه آلوده به فساد  های  گسرتده و سازمان یافته است به آن می ماند که این مطالب را بر روی یخ نوشته و در

  آفتاب گذاشته باشیم(مولف))
   

                                                             
  .1394سنبلھ  14خبر گزاری صدای افغان (آوا)، شنبھ    139 
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   واکنش دولت ایاالت متحده در رابطه به تهاجم شورویها 116-5-1

از  جنگ  جی میکارتر رئیس مجهور وقت  ایاالت متحده امریکا ، جتاوز نظامی شوروی  در افغانستان را بعنوان بزرگرتین  هتدید صلح  پس  
اقتصادی و سیاسی  را علیه شوروی وضع منوده تعزیرات هش 1358م)1980( ی سالجهانی  دوم خواند و برای  جمازات شوروی  در جنور

تضعیف دولت روسیه در و  کشور  های اروپائی (ناتو) را نیز ترغیب منود تا سیاست  امریکا  علیه  شوروی را  تقویه منوده و روش امریکا را 
  شوروی در پیش  گیرند.

  
سال قبل  شوروی وقت در حق افغانستان اجنام داد او  نیز  مهان  21هش)  عین  کاری را  که 1378م/2001ولی امریکا خودش در سال( 

یش  به  ) و سایر نیرو  های  هوا بردی و تفنگداران خو B52راه را تعقیب  کرد یعنی با محالت  موشکی ، مبباران  های  هواپیما  های( 
کشوری  هجوم  آورد  که توسط جانبازیهایی شان  شوروی را  در ظرف نه سال از صف کشور  های مقتدر جهان پائین آورده و با نابودی شوروی 

. دادکتورین  فلسفه  مارکسیستی آن  به تاریخ سپربزرگرتین رقیب بالقوه  امریکا را زمین گیر  و بزرگرتین  عامل قدرت منائی جهانی را ب
انستان فاتح و خامته خبش  جنگ سرد در دنیا نیز شناخته شد .کاری که امریکا هرگز منیتوانست  با تکیه به توامنندیهای ملت  غیور افغ

  اقتصاد  قوی و سالحهای مدرنش  از پس آن بر منی آمد.
  

ار میباشند ولی در حق  این  مردمانیکه مهه  چیز قسمیکه  دیده  میشود  هم امریکا و هم پاکستان ، از این ملت غیور و قهرمان سخت بدهک
شان را درراه به پیروزی رساندن انسحاب شورویها  از خاک شان از دست دادند  و چندین  ملیون  کشته زمخی ، معیوب جبا گذاشتند  ، 

منودند. در حالیکه  اگر جهاد  هم ایاالت  متحده ودوستانش و هم  کشور پاکستان در حق  این ملت  جانباز و از خود  گذر  غدرفاحش
هنا را وروی  ها در خاک خود منی شدند و آو سخت  کوشی و قربانی  های بیش  از حد  این  ملت  غیور منی بود و سد راه  یورش و اشغال ش

گال و سند را  انسحاب منیدادند ،روسیه  شوروی دکتورین  قیصر  های روس را  که رسیدن  به  آهبای گرم  اوقیانوس هندو خلیج بن
عملی  میکردند  و پاهای خود را در آهبای حبر  هند  در کراچی  تر مینمودند. در حالیکه  مردم افغانستان یک وجب  هم  نگذاشت  تا  

  شوروی  ها  در  خاک پاکستان  نفوذ  داشته باشند .
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ا جهت  مصارف باز دارنده  جنگ و پیشگیری از گسرتش مهچنان  ایاالت  متحده امریکا و  کشور  های  غربی سالیانه  ملیوهنا دالر ر
که  نفوذ شوروی  ها در دهه شصت و هفتاد میالدی در  چنانچهنفوذ شوروی ، و رقابت  های  تسلیحاتی و سیاسی مبصرف می رساندند 

ولووی ، مکسیکو، کوملبیا وسایر کشور های ساحه  بر اعظم امریکا که  ساحه ، حتت  تسلط  و نفوذ امریکا میباشد  تا کیوبا ( خلیچ  خوکها) ، ب
امریکای التین به مشول شیلی و ارجنتاین رسیده  ، نفوذ امکانات وایدیولوژی خودرا بطور گسرتده   پخش کرده بودند .این ملت  غیور با 

اشت  در زیر پای  سربازان قربانی بی بدیل خود  شوروی را در افغانستان  آنقدر خسته ساخت که  در حقیقت  در  هر قدمی که  میگذ
  شوروی  جهنمی  از آتش منفجر میشد . 

برای  روشن شدن عمق فاجعه هجوم شورویها به افغانستان و مصیبت  وارده به این  کشور  ضرور است  کمی در مورد این هجوم و تأثیرات 
  سوء با علل  وانگیزه  آن  توضیح  گردد:

 

 )1978-1989(  افغانستانهجوم عساکر شوروي به  .116-5-2

چه در ازمنه گذشته  برای ملتهارويدادهاي غم انگيز جهاني وحوادث فاجعه بار فراموش ناشدني  که باعث تراژيدي هاي بزرگ بشري
 ۀدکرتين جنگ افروزي، مثر بیش خواهی و برتری جوئی در بکار گیری وچه در زمان فعلي مهواره زاده مفکوره هاي خودخواهي افراطي، 

جويي ها و اقتدار گرايي هاي زمامداران ناعاقبت انديش  تقامآرمان هاي اتوپيائي، انديشه هاي ميليتاريسيت وسلطه جويي و نتيجه ان
ميالدي قشون سرخ احتاد شوروي به کشور  1979لشکر کشي و جتاوز نظامي ماه دمسرب سال  چنانچهبسياري از کشورهاي دنيا بوده است. 

فرمانروا و زمامدار وقت احتاد  مونيست،مهني سياست هاي هژمونيسيت وعظمت طليب ليونيدبريژنف دبريعمومي حزب ک افغانستان ناشي از
 در مجاهري شوروي بود که منجر به(شهادت، جمروحيت، معلوليت، مهاجرت ومفقوديت) چندين ميليون (مرد، زن، پري، جوان وکودک)

  کشور جتزيه کرد. 15پارچه، پارچه وبه گرديدو امپراطوري بزرگ شوروي را  ستانافغان
هزار عسکر وافسر خنبه احتاد شوروي با مدرن ترين اسلحه وسازوبرگ عظيم جنگي به سرزمني افغانستان درحقيقت  115سرازير شدن 

عليه يک ابر قدرت  سرآغاز دومني قيام تارخيي ونربد هاي محاسه آفرين ملت غيور وسلحشور افغانستان پس از جتاوز ارتش اشغالگر برتانوي
جهاني وامپراطوري قدرمتند شرقي بود. که تفصيل وتشريح اين مهه نربدهاي خونني وفاجعه آفرين ازتوان قلم نويسنده  و از حوصله خواننده 

شهامت مردم داري، ايثار،  واثر پايدرسرزمني  اکتفا مي شود.  اینخارج است. متکي به اين اصل فقط به حنوه خروج عساکر احتاد شوروي از
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ه و کذا از رگذر اقتصادی رزمي خود را از دست داد روحیهميادين نربد نابرابر، عساکر احتاد شوروي سنگر ها وباديانت افغانستان  در
 افغانستاندولتمردان شوروي را جمبور وناگزير ساخت تا از طريق مذاکره وعقد موافقتنامه زمينه خروج قواي نظامي خود را از شوروی و

  .ا و مساعد بسازدمهي
  

ژنيو عساکر شکست خورده ومـورال باخته احتاد  هش)1366م/1988سال (اپريل  14مهان بود که بعد از عقد وامضاي موافقتنامه مؤرخ 
شوروي با طرح جدول زماني و تدرجيي چند مرحله يي از خاک افغانستان خارج شدند. به شهادت اوراق تاريخ، آخرين دسته قواي نظامي 

یده شده و خاک افغانستان را از باالی آمو در یا کش که از طريق پل حريتان   هش)1367م/1989 (ماه فربوري سال 15احتاد شوروي به تاريخ 
  افغانستان خارج شدند. از  ازبکستان جدا میسازد

  
؟ پاسخ جنـرال چه احساسی داشتید ترک خاک افغانستاناز جنـرال گروموف سوال کرده بود: که بعد از  گزارشگر روزنامه پراودا

احتاد شوروي به سرزمني افغانستان مؤظف  105مشاره  گروموف چنني بود: وقيت که به صفت فرمانده عمومي جهت سوق و اداره اردوي
  .واهم گشت ولی حاال که زنده  هستم خبدای خود ادای شکر میکنمبر خن ندهزوفرستاده شدم، فکر کردم که ديگر هرگز 

  
ت ناگفته نبايد گذاشت که جنگ، درگريي واشغـال نظامي افغانستان وشکست عساکر روسي براي دولت شوروي نه تنها تلفا

ميليارد دالر امريکايي خرج برداشت و با کمرنگ ساخنت ايديولوژي مارکسيزم وکمونيزم درمقياس  30.3سنگني جاني داشت بلکه مبلغ 
  .درج اوراق تاريخ بشري گرديده است انگیز جهاني، به مثابه يک افتضاح شرمناک و حادثه غم

  
ان سپري مي شود،مگرتا هنوز هم مداخالت خارجي، جنگ، سال از خروج قواي نظامي شوروي از خاک افغانست 27اگر چه 

مردم ما در این حدودًا سی واند سال ایدیولوژی  های خمتلفی را جتربه  منودند ، به  حیله ها و . ادامه  دارد درگريي وخونريزي درافغانستان 
تند. هزاران  نفر  از مغز  های دانشمند  این  کشور  هبانه  هایی خمتلفی  این ملت  در   معرض  قتل  کشتار  تباهی و جالوطنی قرار گرف

سرزمین شان را ترک  گفتند و دیگر بر نگشتند و  عده ای هم که بر گشتند  حتت دکتورین  جهاخنوارانه امریکا  با در دست  گرفنت  
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زمان  تقسیمات  هند و پاکستان در معرض  مشاغل نفوذی معنویت و  مادیت  این  کشور را به یغما بردند .پاکستان  مهسایه نزدیک ما که در
سرحدات خود را با این مهسایه  نو  افغاستان در امتداد نوار شرقی ، جنوب غربی کشور   تگی سیاسی واقتصادی قرار داشت شکس

ساهلای سختی  بود و  تازه  جنگ جهانی  خامته یافته بود ولی    ،دند آن ساهلاود را با آهنا  تقسیم منوخ نعمت تشکیل باز گذاشت و خوان
پاکستان نو پای  هرگز قدر این ملت را ندانست . درست زمانیکه شورویها خاک  کشور ما را  ترک  کردند  ضرور بود  تا پاکستانی  ها قدر 

چنین  چیزی نشد . باوجود  نزدیکی  دولت افغانستان که  رهائی  کشور شان را  از  خطر احتمالی  تعرض نظامی  شورویها میدانستند ولی 
 ظاهرًا دروازه  های جالل آباد در نزدیکی نی خیل وآنرا نپذیرفت و قوای خود را  تا غدست دوستی بسوی شان دراز کرده بود پاکستانی  ها  

 اوجود زیر بیرق بودن  حکومت  داکرت  جنیب ادر لباس جماهدین داخل گردانید . جنگ  های سختی بوقوع  پیوست  که  جوانان افغان ب
و پاکستانی ها و عمال ملیشه شان را  از سرحدات کشور بیرون راندند که در نتیجه  این یورش  نامعقول از  کشور شان سخت  دفاع  کردند 

یده شد. این  جنگ را  در نوع  خود  میتوان  از  مزارع بزرگ دولتی  غازی آباد  و فابریکه پروسس  میوه  جالل  آباد به یغما رفت و به آتش  کش
ن خشن ترین جنگها در تاریخ  منطقه دانست که  هیچ نوع  آئین و قوانین  جنگ در آن  مراعات  نشد  . به صد ها و  هزاران  جوان اسیر افغا

بعد از ختم   چند روز  توسط صلیب سرخ ا،جسد های  ختریب شده مرده ه بدست پاکستانی  ها و ملیشه  های آهنا  قتل عام گردیدند  که 
ستانیها به مردم  ما بعد از  پیروزی از چنگال کمونیزم دند . این هم یک  خبششی بزرگ  پاکروز  های  جنگ  مجع آوری و خاک سپاری ش

  شوروی بود که حق آن را ادا  کرد.
ونيسيت و قدم رجنه کردن قواي نظامي پيمان اتالنتيک مشـايل وايتالف با لشکر کشي وسرازير شدن سربازان احتاد شوروي جمهز با ايديدلوژي کم 

 (روحيه وحدت ومهبستگي ملي، انديشه دیينستثماري وعقايد ضد امريکايي وبرتانوي با مفکوره ا های بني املللي به سرکرده گي جنـرال
از هم پاشيده شد و ختم نفاق وتفرقه بني اقوام خمتلفه  ) مردم باديانت افغانستان بکليفرهنگیلسله رسوم وعنعنات حمبت وميهن دوسيت وس

  .مان پاشيده وبذر گرديد کشوران در سرتاسر جامعه و افغانست
  

ند که: با دخالت استمراري و دست اندازي کشورهاي دناک و اين واقعيت تلخ را پذيرا شافغانستان اين حقيقت درد ظلوم ملت حتت ستم وم
سياسي منطقوي هولناک  اجنيب، خاک افغانستان به حمور داغ درگريي هاي نظامي قدرت هاي نريومند وبزرگ جهاني وبه بسرت بازي هاي 

  .خنواهد ديدهرگزمبدل گشته است که مردم آن به اين زدوي ها روي صلح و آرامش را 
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زده مي بزرگ زدوبندهاي خمفي قمار ها وشطرنج هاي سياسي ،آينده افغانستان  ردم دربر سرنوشت مر مقدرات مملکت ودرحـال حاضر بر س

 د. گذشت زمان نشان انبسيار مبهم، غبار آلود وظلماني به نظر مي رس را ن موضوع فضاي آينده سياسي کشورشود. عطف توجه به اي
و خارج شدن فزیکی نظامیان  امریکا و غرب باخلصوص انگلستان تا کدام حد اوضاع کشور ما در حمراق  اين اشغالگري،بعد از داد که 

خرابکاری و دهشت افگنی و حتی جنگ  های میدانی ای ظاهرًا از نشانی طالبان به رهربی مال حممد عمر، که دو سال قبل از بر آمدن نیرو  
این را  میرساند که تا کدام  ي، فقر اقتصادي، بيکاري، فساد مـايل و اداري و اضطراب سياسي ظلم وتعد های امریکایی مرده بود نشانه های 

گی داشته است  ه حد کشور  های مرفع جهان خباطر بدست آوردن اهداف اسرتاتیژیک شان  با پاکستانی  ها و دهشت افگنان  مهروی
در کشور شان شاهد بوده اند .منیدانیم این را  استعمار جدید بنامیم و یا هم   2015تا  1900که نتیجه  آنرا مردم  ما  در بد ترین وضع از سال 

  ]140[؟یریت نظامهای سیاسی در نظم نوین جهانی در سده بیست و یکم مد
   

                                                             
  م)  2011ھش/1389مطھر، نویسنده  مقالھ : میر نجیب هللا شمس  ( دریح ریم، روزنامھ ارمان  ملی ،مدیرمسئول :  140 
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  نقش پیش کسوتان .117-1-1

داره ا« یاسوق اجلیشی  سوء استفاده  که بتواند دور تازه یی از اینمنظوربه به این باور اند که امریکا  نظران سیاسی  صاحب
 دینظم جد کی هیرا بر پا ینیعصر نوخباطرفراهم آوری جو مناسب که شروع  بدست آورد» جهان را از طریق نظامی

و مجعی هم به این گمانه میزنند که یازده سپتمرب توسط امریکا  شروع کرد دیمنا پایه گشایی می ی در جهان ستیالیامپر
بل توسط فناتسم های عربی معتقد به بنیاد گرایی اسالمی که ظاهرًا کنرتول چند هوا پیمای مسافر بری امریکا  ،نه

که  ی پنتاگون  کوفتندز ساختمان مرکزرابدست گرفته و آهنا را به برجهای دو قلوی مرکز جتارت جهانی نیویارک و نی
بعید به باور میرسد.وبعضی ها به این عقیده استخباراتی امریکا  ظاهرًا با ساز و برگ گسرتده پوشش اطالعاتی اداره

قدرت هستند که گویا این  عملیات توسط سازمان سیا راه اندازی شده ، تا هبانه ای باشد به رؤیا های جنگ طلبانه  "
  ا.بر دولت امریک"حاکم  های

ولی چیزی که غیر واقعی بنظر میرسد انکار  بی اطالعی دولت امریکا از وقوع این حوادث اسف بارترورستی می 
باشد.چطور امکان دارد  دولتی که با سیاست و پول و امکانات ختنیکی و انسجام دهی  عصری از وقوع چنین یک فاجعه 

  ای که پسانرت ها چهره دنیا را عوض کردبی خرب باشد؟
اما بعضی از کار شناسان نظامی به این باور اند که سازماهنای اطالعاتی امریکا از نقشه گسرتده سازمان القاعده و بنیاد 
گرایان فناتسم برای اجنام فعالیتهای تروریستی پیش از وقوع آن در داخل خاک امریکا آگهی داشتند، ولی هبر ملحوظی 

خوداری ورزیدند. که مجعی این  خود داری را ناشی  از سهل انگاری و  که بوده  از هر گونه اقدامات پیش گیرانه
میدانند.ولی مهینکه میگویند این  انفعال عمدًا  در بین هم  رقابت و عدم هم اهنگی سازماهنای اطالعاتی امریکا

یازده سپتمرب را صورت گرفته است  تا دولت امریکا قادر گرددتا با بدست آوردن  راه آوردهایی کمیسیونی که مسئله 
در امریکا دنبال میکرد با اظهارات  بن الدن و القاعده وفق داده و این جنایات را به القاعده و سایر قوت های ترورستی  خمالف 

، ولی اینهم ره آورد درست و معقول به وقوع این واقعه به با امریکا مناسبت داده و به این ترتیب این فاکت را خوانایی خبشند



344 
 

اد  هولناک تلفات جانی آن ، بل خباطر شکل دهی به  صفحۀ این حوادث نه خباطر ابعفکر میشود .که رخ داد منیباشد حوادثی
حوادث هولناکرتاز  بار بار در صفحه تاریخ معاصر در مهین سده بیست ویکم حادث شده است که  داشت  ، پی نوینی  که در

] 141[و نیز قتل عام هشت هزار نفر  ورای امنیت ملل متحد ست آوردن  جموز شآن از قبیل محله نظامی به افغانستان قبل از بد
ال نظامی عراق به توسط امریکا به هبانه داشنت  سالح بیولوژیکی و کشتار مجعی دولت رواندایی در جنگهای  قومی و اشغ

از واقعه یازدهم سپتامرب  عراق که ادعایی بود کذب که از طرف دولت مردان امریکایی دنبال گردید نیزاز فجایع بعد
  میباشد. 

 یقوم یهزار نفر در جنگها 800قتل عام میتوان ازگذشته رخ داده که  یدر ساهلا زیفاجعه ن نیاز ا اکرتحوادث هولن
که در صد روز ظاهرًا توسط قوم تند رو  هوتو ها کشته شدندکه اقلیت  توتسی را هدف گرفته  1994در سال روآندا

هادر نتیجه که بر میگردد به کشیدگی  های قومی  هوتو ها و توتسی  است  یانسان عیفجا نگونهیاز ا یمنونه ا بودند که
به روندا محله کردند و این  1990به روندا گریختند و در آجنا گروه جبهه میهنی روندا را تشکیل داده و بعدًا در سال

    ]142[.ادامه داشت  1993ل باشد تا ساه از خونبار ترین جنگها در تاریهخ افریقامیجنگ  ک
است که چهره جهان ما را از هر  یدوران ورنده آ دینبود بلکه پد یستیترور اتیسپتامرب در خود آن عمل 11 یاساس تیامه

  منوده است . ممه راتییسو دستخوش تغ
 تیبه عراق بدنبال اشغال کو یجورج بوش پدر و هتاجم نظام یمجهور استیجنگ سرد ، از مهان دوره ر انیپس از پا کایامر

کل ش یتک قطب یایدن کی هیبر پا ستیبایرا اعالم داشته بود که م »نظم نوین جھانی« نی، دکرت نیتوسط ارتش صدام حس
 ریدر آن زمان هنوز امکان پذ نیدکرت نی. اما حتقق گسرتده ا کندیم فاینقش ژاندارم جهان را ا کایکه در آن امر گرفتیم

 یبرا یو نه تنها تالش دیعقب کش کبارهیدر خاک عراق ، به  یشرویپ یپس از اندک کایارتش امر میدید نکهینبود کماا
رگبار ارتش عراق  ریز هدفاع ب یحکومت صدام صورت نداد بلکه هزاران تن از مردم معرتض عراق را ب یسرنگون

                                                             
  ، آرش کمانگیر، بھ وسیلھ ی دیاکو2007سپتمبر  11پروین شکوھی ،  ـ 141 
  »شد؟ انجام چگونھ رواندا در کشی نسل کشتار؛ روز صد «بی بی سی فارسی ،1393فرووردین  18-2014گزارس مورخ ھفتم اوریا   142 



345 
 

تش آی اس آی ونیروهایشان بنام طالبان افغانستان چیزیکه مهین اکنون مردم افغانستان در برابر تعرضات مغرضانه ار (فرستاد
 ی، جورج بوش پسر و نئوکاهنادر شبه جزیره عربتوفان صحرا  اتی. اما ده سال پس از عمل)را به خاک و خون کشانده است

را توسط (وحتی به آن سبغه یک جنگ مذهبی " استقبال کردند یآمسان یسپتامرب مهچون " مائده ا 11او ، از فاجعه  بانیپشت
 یتا چهارنعل به سو کلیسای اجنلیکن خبشیدند تا ذهنیت های امریکائیان بی خرب از مهه جا را با خود عقیده مند سازند)

ا آهن استیس نیبروند . ا شیجهان پ پراتوربه ام کایامر لیو تبد نظم نوین جھانیبه  یشکل ده نهیخود در زم یاهایحتقق رو
ببار آورده و اقتصادی   یسپتامرب تلفات انسان 11از فاجعه  شیاز هتاجم خونبار به افغانستان و عراق ( که هزاران بار ب ریبه غ

 ینقاط جهان و از مجله اروپا براه انداخته و از سو یدر متام یکور و انتحار یستیترور اتیاز عمل یسو موج کیاند )، از 
 یمدن یهایآزاد دیشد دیشروع به حتد یدار هی، دول سرما یاسالم انیادگرایبن یستیاقدامات ترور نیبه هبانه ا گرید

 قرار داده اند . یسیلوکنرتل پ ریز شیاز پ شیخود را ب یمنوده و شهروندان کشورها
 

دوم کم  یدر جنگ جهان سمیاز دوران ظهور فاش یزیکه از حلاظ ابعاد توحش چ »نظم و بی نظمی نوین جھانی« نیبرابر ا در
بر  ین مبتنافق روش کیاز  و، ستدیبه ا یستیالیدر برابر هتاجم امپر تواندیکه م بدیلی ی روی. اما ن ستادیا دیو با توانیندارد ، م

زیرا تاریخ شاهد است که در عصر برپایی هر قدرتی که خود را جهان مشول سازد .وجود ندارددفاع کند  یو برابر یآزاد
تاریخ شاهد این بازیگریهای خونبار در عصر روم ،   چنانچهسایر قدرت ها در منگنه و ضعف قرار می گیرند 

تلخ جنگهای  و باالخره روسیه شوروی  بوده و دو جتربه ،هولندی هااسپانیا و پرتگال ، فرانسویها وانگلیسی ها
مهد علم و فرهنگ و جامعه بشری که حاصل آن پنجاه و پنج ملیون کشته می باشد به  (اروپا)جهانی را در قرن بیستم در

  ارمغان آورد.
ما در تاریخ به اصطالح  پربار  روسیه شوروی دیدیم  که روسها چگونه با ایجاد فضا های  سیاسی  روشنفکرانه  مهه 

جنب ملت ها خباطر بربادی ملت ها اجنام داد . در افغانستان با پیاده کردن نیرو های  ظاهرًا  عملیات های خود را در
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طرفدار طبقات کارگر و دهقان  اضافه تر از دو ملیون نفر را  به پلیگوهنای نظامی کشتار و یا زمینه فرار و مهاجرت  
  ملیوهنای دیگر را به خارج کشور فراهم ساختند .  

گروه راست گرای سرمایه دار و گروه ،قسمیکه در ساختمان جامعه جهانی نظر اندازی  میشود هر دو گروه 
  چپ گرای با هویت کارگری دمار از روزگار  مردم و ملت های مظلوم کشیدند.

  
  :کشور هاي جنوب یا جهان سومیامریکادر درازمدت اهداف.117-1-2

رند. روزی انسان و یا سرزمین جدیدی را جهت کسب سود پیدا نکنند میمیمیگویند که کشور های سرمایه داری اگر 
مار و چپاول منابع و سر زمین های بکر که امریکا خود روزی از مجله آن سرزمینها حمسوب این سیستم تنها از طریق استث

د که هر گز کشور ختنکشور های فقیر چنان پی ری ا دررمیشد،به حیات خود ادامه میدهند. برنامه های سرمایه داری 
  فقیر به کشور ثرومتند و غنی تبدیل نشود.

وایجاد مترکز قدرت بدست مافیای دولتی ، بازرگانی، این کشور ها را به بی برنامگی و بد برنامگی و فساد مدیریت 
؛ امریکا و هر کشور غربی  و سر آجنام آهنا را به فساد اداری و سوء مدیریت و غیره بدنام وبی اعتبار میسازندسوق میدهند

به این کوشش است تا کشوری را که در آن تسلط دارند در یک دایره بسته  در حالت حرکت دورانی نگاهدارند.و به این 
ترتیب مردم و کشور زیر سلطه را به این وامیدارند تا در مقابل برنامه های رشد آهنگ اقتصاد تولیدی از کاال های وارداتی 

د.تا این کشور ها نتوانند به کشور های قوی و غنی و صنعتی تبدیل شوند معهذا متام برنامه های انکشافی آهنا به استفاده مناین
  برنامه های مصرفی و استهالکی منحصر میگردد.

این کشور ها حد اکثر کوشش خود را خبرچ میدهند تاکشور های زیر سلطه خود را از پیشرفت اقتصادی دور نگهدارند، 
  ]143[آهنا را هتی و مهواره وابسته خبود نگهمیدارد .چرا که 

                                                             
  ـ تری میسان ، کتاب دروغ بزرگ143 
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مهین اکنون عربستان یک کشور متکی بصدور نفت در جهان می باشد که اگر در مدت یکسال صدور نفت خود   
ملیارد دالر به کاهش و رکود اقتصادی مواجه میشود و اما اگر   272را به امریکا متوقف ساخته بتواند امریکا در حدود

ش را از رهگذر دنفت عربستان فروکش کند در آن صورت مهین کشور مرفع حتی قادر خنواهد بود در مدت کمی خو
وجود اقتصاد سرپا استاده بدارد چرا که هیچ نوع اقتصاد تولیدی ای که جای گزین اقتصاد  صدور نفت شود در آن کشور 

  ندارد .
یازدهم سپتامرب گذشته است ما می بینیم که کشور های غربی تا کدام حد خبصوص امریکا  ال که چهارده سال از واقعه ح

و انگلیس در کشور ما افغانستان نقش اساسی دارند. قانون اساسی ما را به سیستم ریاستی تدوین کردند و زمینه سازیها 
رت از رژیم شاهی بوده زمینه رناکف وکالی ملت  تصویب شود که خود این سیستم خطصورت گرفت تا این قوانین از طر

 های  قوم گرایی و تبار ساالری را در کشور دامن میزندکه بد ترین مریضی در عصر حاضر گلوی کشور ما رامی فشارد
  رخ داد در افغانستان رخ ندهد.در رواندا از نسل کشی و بیم آن میرود تا اقوام ساکن در کشورجبان هم افتند وآنچه که 

ند چرا که  ندار  یی ها تشویشی به ا اصطالح از رهگذر بنیاد گرایی اسالمی یعنی القاعده طالبان و داعشامریکا  حال 
ه کو از آن روزی برتسند د نحد  اقل باید متوجه این نکته باش استخباراتی آن  کشور فعالیت دارند؛ولی مهۀ شان از آبشخور

دست بدست متحدانه (که اگر روسیه و کشور  های جنبی آن را داخل  این لست سازیم) ر های موج سومی اگر کشو
هم دهند و آبرو و تکنالوژی خود را یکجا کار گذارند و نو سازی کنند  عمق فاجعه ای که غرب و خمصوصًا امریکا به آن  

خواهد بود. و این خباطری است که دیگر دولت های مواجه میشود چندین برابر از خسارات ناشی از جنگ عمومی دوم  
قدرمتند  با داشنت ساز و برگهای اطالعاتی و نظامی شان حتی قادر خنواهند بودجلو  فاجعه های مکرر مهانند یازده 

  د و مهان وقت هم آمریکا اذعان  خواهد داشت که ما از قبل خرب نداشتیم.نسپتمرب را بگیر
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 جامعهانبوه زدایی  .117-1-3

مهۀ نظام   وه زدایی میکند به این معنی کهبجامعه را ان  صنعتی رویکرد پیدا خواهد کرد ینده جهان بعد از دوره آموجی که در 
   در جهت تنوع و پیچیدگی سوق میدهد.   اجتماعی را

آن از بین میرود(نظر    ساملدر راه رشد    های جهانی شدن افغانستان   امروز ما می بینیم چقدر سرمایه های کالنی در برنامه  
 لهکه از تریبیوهنای اطالعاتی پخش شده است حدودًا شصت هزار ملیون دالر کمک را که چ   به آمار رمسی دولت امریکا

بدرد  این سرمایه ها و قبل از آنکه   2002از سال  نشان داده است)  ،امریکا پرداخت شده  کشورهزار ملیون آن از طرف 
تاوانی باشد برای    مهیاریهای جهانی را نشان میدهد تا   ف و میل گردیده است که این خود ناکامیحی   رشد ملی خبورد

جنگ سردی که مردم افغانستان برنده آن حمسوب شده است تا با آن بتوانند وطن ویران خود را آباد و نا امنی را به سالمتی 
دیگری از ملت های دیگر با پرداخت مالیات  ذریعه افرادتبدیل منایند. علی رغم این هدف بزرگ و مهدردی انسانی که ب

در راه مهیاری های ظاهرًا  پوهلا   های انباشته شده عایداتی و مالیاتی این  های سنگین حبکومت های شان از این در آمد
یکااز پرداخت شود که ظاهرًا هم دولت های پرداخت کننده و هم مالیه پردازان در اروپا و امرمیجهانی مبصرف رسانیده 

صرف و سوریه و جا های دیگر ،و یا عراق  به ستوه امده اند که تا چه وقت این پوهلا در جاهای دیگر نظیر افغانستان  آن 
شود. لذا حتا یک فرد غربی هم هبیچ صورت حاضر خنواهد بود ما حصل رنج و تالش شان بطور مستمر در چنین کشور ها 

  مبصرف برسد.
   
پوهلای مبصرف رسیده در افغانستان را که یک رقم کامال    منوده است تا حساب تعیینت بلند رتبه یی را دولت امریکا هیئ(

که    را از نو مورد تفتیش جدی قرار دهند   »باد آورده« ها به این وجوه    بیابند و عاملین فساد و دست برد   کیهانی هست
ام عمرانات بدون کیفیتی که از بودجه مهین وجوه بشمول جاده های پیدا کند باید مت   اگر واقعًا کار در این عرصه جریان
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از نو اعمار    اسفالت و عبور راه های عمومی افغانستان مبصرف شان رسیده است، از نزد شان تاوان گرفته شود و یا
ولی لی هستند.)باز جویی بین املل   گردد. در این مورد هم جهان و هم مردم افغانستان مشتاقانه متوجه عمل این هیئت

  دیده شد که این هیئت نیز کاری از پیش نربد.
   

نبود    »هدف ملی «   مردم از نبود   دیده میشود که   در حال رشد  در مهه کشور ها چه صنعتی و چه فقیر و غنی و چه 
و بروز    گروه گرایی   و رواج حیرت انگیز» وحدت ملی«تدریجی    فداکاری، و از هم پاشیدگی   روحیه

جریان دارد   و مرثیه خوانی می پردازند. حبث داغی که امروز در بین کشور های غربی   اختالفات گروهی به اعرتاضات
است موضوعاتی    های سیاسی  گروه   روز که منظور  نیز درنوردیده است مسأله داغ   جامعه ما را   و مانند مرض مسری

ض نژادی، تبعیض علیه بانوان و جنسیت، بیکاری، فقر عمومی، تبعی   کنرتول تسلیحاتی،   را نظیر مسأله سقط جنین،
آنچنان مطرح میگردند که   الودگی حمیط زیست، نیروی هسته یی و باز داری آن، و امثال آن در سطح ملی و بین املللی

  منیشود بی صدا از کنار این مسایل گذشت.
   

باز نشسته ها برای عدم پرداخت مبوقع معاش شان   می شوند ما می بینیم بی خانه ها خباطر بدست آوردن خانه با هم متحد
تشکیل سازمان میدهندو حتی حکومت   »مدافعین حقوق برابر زنان از مردان«با هم گرد می آیند، زن آزاد خواهان و 

کسانی های خلتیها (   و حرکت های ضد فحشا آغاز بفعالیت میکنند. حتی در اروپا گروه  ها را زیر فشار قرار میدهند 
رهایی خبش مهجنس بازان که حتی    که برهنه گردی میکنند) و ضد آن، سازماهنای نازیهای مهجنس باز و سازماهنای

مایه شرمساری جهان شده است که   مانع از حرکات آهنا شده نتوانسته است، واقعًا که این حرکات طوری    روح کلیسا نیز
ام یکپارچگی آن منیتواند حفظ کند. احتادیه های که در طول دها سال سازماهنای بزرگ ملی را به سختی در انسج   حتی
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سیاسی واحد خود طفره رفته(گریز    های دقیق فعالیت میکردند اکنون هر کدام شان از خط مشی   مرام نامه   با داشنت
  کرده) و صرفًا برای بر آورده ساخنت مقاصد خاص خود مبارزات انتخاباتی را براه می اندازند.

   
انتخابات ریاست های مجهوری و شورا های مملکتی موجود است، اضافه   اشرتاک مردم در  امروز در آمار هایی که در مورد 

خود در شورای منایندگان شاهد بودیم که اکثر   در این نوع انتخابات اشرتاک نداشته اند. مادر کشور   تر از دو ثلث مردم 
حاضری یا عدم اشرتاک شان به تعویق افتاده است. ما در  داشت نسبت عدم تصمیمات که به سرنوشت آینده کشور تعلق 

بودیم که اکثر شان نه شناخته بودند و نه  اضافه تر از چهل نفر   کاندیداتورانی   انتخابات ریاست مجهوری افغانستان شاهد به
ت مجهوری آشنایی داشتند و نه درس و مکتب ریاس  مبارزات انتخاباتی می توانستند بدر آیند و نه بکار  از کارآیی و پیشربد

صحنه انتخابات افغانستان ظاهر شدند و بعدًا هم اکثریت   در    کسب کنند    خوانده بودند که بدون آنکه رای   کار را   این
ه در اشرتاک بی لزوم هریک آهنا به صرف اظافه تر از ملیون دالر متام شده است ک   ناپدید شدند در حالیکه   از صحنه   شان

یک کشور فقیری مانند افغانستان قطره ای مبثابه دریا میباشد. که این نشاندهنده عدم تساند و به بازی گیری سرنوشت 
اکثر شان    صد ها حزب و گروه خود را به ثبت رسانده اند که   سیاسی کشور منجر میشود. امروز در افغانستان بیش از

ده به قومی گرایی ولسان مشربی و مست نگری هستند. و از مهین سبب کار آیی و جذب مردم می باشند و آلو   فاقد
های این احزاب برای مهیش بسته می باشد که عدم کشادگی بر مبنای کشش و خواست حقیقی، مردم را در    دروازه

و احزاب ها    عمر این احتادیه   هر جای دیگر  فاقد عقیده و ارمان میسازد. در اینجا و    قبال اهداف و حرکات حزبی
را بوجود می    و گروه های سیاسی جدید   می شوند   ترکیب   هنایت کوتاه می باشد، و بدین ترتیب شتاب و تنوع باهم

  آورند که اینها هم یکی بعد دیگر از صحنه می پرند.
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دارند نیرو و حضور که وجود    یه یا جبهه های متعددددر مورد ائتالفها ی سیاسی، احتا   تصوراتی   در اینجا و سایر جا ها
و رفته رفته مفهوم خود را از دست میدهد در سابق دولت ها بر منبای ائتالفهای    شان روز تا روز در جامعه کم رنگ می شود

میشد و دوام می آورد ولی حاال عمر حکومت های ائتالفی  ایجاد   پایه دار صادقانه در فضای تساند و مهدردی و پیشرفت
حتی در انگلستان، اسرائیل و ترکیه نیز کوتاه و حتی نا ممکن شده است. این ائتالفها هرگز منی فاقد اندیشه سیاسی 

بعد از انتخابات ریاست مجهوری از هم می پاشند و بدین ترتیب    دوام بیاورند یا بالفاصله   تا انتخاب رئیس مجهور آینده   توانند
الی می ماند. (مهچنان است در ایاالت متحده امریکا زمانیکه از دو برنامه ها یش خ  برای پیشربد  تازه  پشت رئیس مجهور

خود را از ترکش خالی سازد   حزب مطرح یکی برنده شد ارکان دولت را بدست می گیرد و حزب دومی بدون اینکه تیر
موارد  تیر های احتیاطی در بسا  یک قدم به عقب در پشت سر تصمیمات حزب حاکم قرار میداشته باشند که از این 

بسر قدرت و در یک سخن آمریکا را محایت میکنند که نشانه ای از وحدت و یکپارچگی یک ملت بزرگ را در بر   دولت
  آوده سازی اهدافش دنبال میکند.)

   
مسأله ائتالف در    میسازد. هرگاه     بیشرت حمدود   تصمیمات حیاتی   در اختاذ   توانایی سیاستمداران را   انبوه زدایی   این
ان باشد آنقدر خواستهای مئتلفین زیاد میباشد که دولت و یا سازمان و شورا هایی که با آهنا ائتالف کرده اند از سیل تقاضا می

بقدرت رسانیده اند از برگه های انتخاباتی خود    آنان بستوه می آیند. این مردمان که موکلین خود را  و درخواستها ی  ها
ری کرده و به موکل خود نشان می دهد که او را با این برگه انتخاب کرده و به کامیابی رسانیده توسط تلفوهنای مهراه فوتو بردا

از تقاضا ها و درخواستها ی   است و از آن حبیث سپر در بر آوردن اهداف شخصی استفاده مینمایند، به این ترتیب سیلی
رازیر میشوند که اکثرًا باعث اتالف و ضیاع وقت س   و ادارات دولتی   خاص موکلین توسط وکال بسوی جمالس قانونگذاری

  مامورین دولت و وکیالن نیز میشوند.
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حرکت    حتوالت در   بسوی  جامعه با سرعتی شتابان با صد ها انباشته مطلوب و نامطلوب    گذشته از آن ما می بینیم که
تصمیم نگرفنت باشد. قسمیکه دیده   ازمبراتب بد تر   تأخیر در تصمیم گیری  ممکن است در جریان این حتوالت  است

که این آقایان مهدگر شان را فقط در حال آمد   آنچنان گرفتار کار های شخصی و موکلین هستند  میشود وکالی ملت
و هم آهنگی نظریات پیدا منیگردد. باوجودیکه شرایط    فرصتی برای تبادل نظر در شورا می بینند که هبیچوجه   دو ش

و کهنه    متوجه هناد های منسوخ  که موج آینده  هتدیدی است   مشابه است   آنچه در مهه کشور ها   کند اماهر کشوری فرق می
سیاسی جدید  –تنوع اجتماعی    پاسخگوی هگردانیده است. زیرا این هناد های کهنه به هیچوجه   دنیای صنعتی

ِل ی شده اندکه به نیستند خباطری که این هناد ها برای جامعه ای ساده تر و کند تر طراح و    نشسته اند و کهنه شده اند گِ
در جامعه است و بنوبه    مهراهی عمومی   منیتوانند تعلق داشته باشند. این رویکرد ها به مبثابه از بین رفنت   حاضر   بزمان
بنا شده    نو نا مطمئ   که بر مبنای ائتالف زود گذر   حکومت اقلیت   بتدریج بطرف   مبعنای این است که حکومتها   خود

  سوق داده میشوند.  است
  
  

  انفجار درونی نظام تصمیم گیري .117-1-4

 آوری فن رشد با.میزند برهم جهانی سطوح در را کاری مناسبات تعادل میزان حبران شدن جهانی یا جهان شدن حبرانی
 این در.شد خواهد بیکاری توسعه باعث فیصد 80 میزان به نادار و دارا بین فرق جهانی های کانسرسیوم نفوذ و یی رایانه

 یممیباش وابسته پیچ در پیچ آن با که شدن جهانی فعالیتهای حوزه در آن روی فرا مشکالتیکه و افغانستان موضع از ما قسمت
 تفکری های ساختار با بیشرت که دیگر انگیز بر جنجال مسأله بیک و رویم می دور نوشتار این اخیر های تاقسمت موقتًا

 و متفکر اصطالح به مغز که داریم بر می حقایقی روی از وپرده پردازیم می دارد شباهت کارتوهنا در ها فانتیزیست
 رسیدن راه در وتفکر مواضع مهیش برای و اند رسیده شان خصوصی رفاه های رده باالترین در آنانیکه انسان کاوشگر



353 
 

 جهان مشار انگشت مردمان ترین خنبه جانب از واقعًا که بیاهنا طرز این که میکنند فراموش را آن امثال و مهگانی رفاه به
 این که اینجاست در واقعیت اما کرد تعبیر گیری تصمیم نظام درونی انفجار به آنرا میتوان واقعًا که است شده مطرح

 بین در الفاظ قالب در ای اندیشه هزار صدها میان در هم هنوز میگذرد آن از دهه دو از بیشرت که حبال تا تصمیمات
 قسمیکه ولی. است نبوده حمسوس زیاد باشد گرفته قرار هم اجراء معرض در اگر یا و دارد قرار ءاجرا از دور کتاهبا

 حتی که را سامانی و سر بی مهچون جهانی نظام در تا دارند این بر سعی کوشند می مسرانه تلقی طرز این گردانندگان
 .بود منیرسد،خواهد بنظر حمتمل نیز جهان در خاص بسیار طبقه یک نفع به

 است جریان در حتوالتیکه با را جهان« باشد حمتمل اگر دید طرز این گزارید نام جدید تفکر طرز که میشود را این
  .آورد می در است، داشته زندگی پیشین های دوران در که شکلی یعنی گذشته، بشکل که میدهد تغییر چنان

  
 یاالتخ دایره در فانتستیک بشکل است هوشربایی و دلربا و رویائی حمل که" فرمانت سانفرانسسکو" هتل در تصمیمات این

 کهنه سیاستمداران از همیا ودارند   ای رایانه های کانسرسیوم و ها شرکت در ملیتی فرا نفوذ که جهانی قدرت ابر نفر چند
  :میدهیم تاب باز نراآ فشرده ما که است شده بیان امریکاست کار

  
 امریکا میان یعنی آینده و مدرن میان عظیمی مرز سنگ یک مهچون"  سانفرانسسکوفرمانت"  هوتل که است مشعر نویسنده

 های ژنرال کالفرنیا1906 سال های زلزله از ناشی های خرابی سازی باز رهربان. است نشسته ارام اوقیانوس منطقه و
 امریکا اخیر قرن مجهوری سایرؤ متامی و ها کانسرن رهربان ملل، سازمان گزاران بنیان جهانی، دوم جنگ امریکایی

  .اند گرفته جشن هتل این جملل و وسیع های سالن در را خویش پیروزیهای
 آمدمی خوش هتل این در جهان گان زبده به ساز،خود تاریخ مردان نادر از یکی گورباچوف میخائیل 1995 سال در

 سیاست از تن 500 و جتلیل گورباچوف طرف داز سر جنگ ختم از بزرگداشت خباطر حمفل این.... گوید
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 که نامد می »مغز ھای جھان«  را مجع این او است، منوده دعوت اینجا در را جهان اقتصاد ان رهرب و دانشمندان و، مداران
  ]144[  جدید بتمدن رسیدن راه.«دهد نشان را ویک بیست قرن راه باید
 که میگردد اخذ افرادی و اشخاص توسط آن تصمیم و"  اند کرده گزاری نام هشتاد بر بیست جامعه"  بنام را جممع این

  .اند کرده گذاری نام" دیگر متدن یک راه در جهان کنندگان هدایت" را خود
 به میخواهند کال است آورده گرد هوتل این در را خود مهفکر خنبگان از نفر پنجصد گورباچوف میخائیل که اکنون

  .بشناسانند را یکم و بیست قرن متدن به رسیدن راه شان مهدگر
   

 تورنر تد چون جدید آریائیان از عدۀ میان در تاچر مارگارت شولز، بوش،جورج جورج نظیر ذواتی العاده فوق جممع درین
 سه مبدت میخواهند آسیا شرقی جنوب های کشور بزرگ های جتار از یکی سپ، سای واشنگنت ؛ ان ان، سی، رئیس

 دانشگاههای اقتصاد علم استادان و جهانی اقتصاد صاحبان دارائی، و کامپیوتر بازیگران مهدوش تبانی با روز
  .بنشینند اندیشه اکسفورد،به هاروارد، استانفورد،

   
 سخن هر برای و.منایند خوداری کلمات با بازی گونه هر از که میسازد جمبور را کنندگان شرکت متام سختی قواعد

  .دارد ابراز را خود مطلب تا است شده داده وقت دقیقه پنج صرفًا گوی
   

 و تکنالوژی مورد در حبث"سیستم مکرو سان" امریکا سازی رایانه های شرکت عمومی مدیر گیج جان توسط حبث این
 کشور از خارج داوطلبان برای کند،ما کار ما برای میتواند است مایل کس هر «میگوید او میکند آغاز را جهانی اقتصاد

 کشوری ازهر و خبواهد وقت هر او است گشته معنی بی کار دنیای ما برای شان مقررات و ها دولت نداریم، نیاز ویزا به
                                                             

؛ الوین ketabfarsi– انترنیتی کتابخانھ در شده نشر پور، جعفر فریبرز:گردان بر مارتین، پتر ھنس نوشتھ رفاه، و دیموکراسی بھ تعرض  144 
  تافلر، موج سوم ، ترجمھ شھین دخت خوارزمی ، بحث موج  ھای آینده.
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 جهان نقاط متامی از رایانه طریق از و باشند داشته را کار توانایی که آجنا تا را" متفکر های مغز" باشد داشته ضرورت که
 کار رایانه با آهنا میکند، استخدام رایانه طریق از را شان کنان کار که است عقیده این اوبه".  میکند دریافت کار تقاضانامه

 ایم شده قادر ما گیریم می خبدمت را ها ترین زرنگ ما میگوید او.» میشوند اخراج کار از نیز یانه را طریق از و میکنند
  .برسانیم دالر میلیارد 6 به صفر از را خود ساالنه آمد در سال 13 ظرف در
 می بر نفر هشت الی شش از را خود کارمندان کل تعداد:میدهد ارائه را معلومات این مدعویین های پرسش میان در او

 رحاض حال در من کامپانی برای میگوید او. شد خواهد لنگ که البته کارش مند کار تعداد این نبودن با میگوید و مشارد
  .هستند پراگنده جهان نقطه هر در که میکنند کار نفر هزار شانزده

   
. میباشد کافی جهان مردم از فیصد 20 اشرتاک جهانی اقتصاد گرداندن برای که است معتقد سب سای واشنگنت

  .گردد عالوه ها سرمایه این وارثین عنوان به ی فیصد چند هم شاید و
   

 کار بدون کار داوطلبان فیصد هشتاد چگونه میکنند؟ کار چه مردم بقیه فیصد هشتاد که میگردد مطرح سوالی اما
  میکنند؟ زندگی

 مواجه زیاد مشکالت با مردم صد در هشتاد: میگوید" پایان کارکردن" کتاب امریکایی نویسنده رایفکین جرمی قول از
  ."میشود خورده خودش ورنه باشد داشته خوردن برای چیزی انسان: "میگوید او سپس میشوند،

   
 های کشور جهان آینده نظام در که میشود گفته. میشود کشیده بتصویر اجتماعی نظام یک از جدیدی نوع فرمانت هوتل در

  .ندارد ایرادی آن به کسی که بود خواهد ذکری قابل میانی طبقات فاقد دیگر مند ثروت
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 کمونیزم، آن هنایت و سوسیالزم مرحلۀ در جامعه گرفنت قرار مورد در مارکس کارل که چیزیست آن عکس درست نظر این 
 می هبره مادی نعم از استعدادش بقدر کس هر مسوسیالیز فاز در که بود معتقد مارکس کارل. یافت می دست آن به جهان

  .میگردد مستفید نعم این از نیازش اندازه به کس هر کمونیزم فاز در و گیرد
   

 امنیت مشاور سال چهار که امریکایی االصل هلستانی مدار سیاست" برژنسکی" توسط" تایمنت تیدی" اصطالح برعکس
 نادر مجله از کرده صرف پولیتیک ژیو مسایل در را خود عمر ساهلای که بود آمریکا اسبق مجهور رئیس میکارتر جی ملی

 فوق جملس در نیز اکنون و داده ادامه ها ملت برای پذیر نا جربان بازیهای حقه سرحد تا را سیاست که است اشخاصی
 و تفریحی مسایل در ساخنت سرگرم قبیل از احلیل لطایف به را جهان بیکار نفوس متباقی میشود که است پرداخته اینطور
  .ساخت گرم سر آمیز ختدیر های روش و گزرانی خوش

   
. اماکن کاری پاک قبیل از عمومی و پست مشاغل در را بیکاران عظیم موجهای که اند عقیده این به جهانی کانسرهنای رهرب
 این در کنندگان شرکت از یکی و. ساخت سرگرم امثاهلم و اندک غذای مقابل در دستمزد بدون ها، خانه ها، جاده

 که منیر و خبور ناچیز بسیار معاش جهان گوشه هر در بیکاران این برای که است معتقد" روی راستام"  پروفیسور جملس
 انبوه از بزرگی موج بزودی که اند عقیده این به رهربان این. شود پرداخته گردد مصروف آن به شان نفس عزت صرفًا

  .مینمایند کار اندک غذای و سرپناه ازای در که بود خواهند آمد در بدون های کار مشغول نقاط اکثر در بیکاران
   
 مژه یک جز ها توده رفاه هبمراه دوم موج یا صنعتی دوران باالخره که است عقیده این به شناس آینده حمقق یک "نایسبیت جان"

  .است نبوده اقتصاد علم تاریخ در زدن برهم
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 نشستند تبادل به فرمانت هوتل در تفکر و مباحثه روز سه از بعد جهانی بزرگ های کانسرن و سرمایه رهربان که را چیزی این
 رهربان سیاسیون حتلیلگران، که را مسیری اما. دارند عرضه بشر به را جدیدی تفکری های موج که است آن از حاکی

 به را بشر شان ابلهانه و پوچ دید طرز این با داد خواهند ارمغان بشر به بزرگ کنسرهنای و جهانی های سرمایه صاحبان و
 خمصوصًا افگنی هراس های حرکت در را انفعاالت و فعل این نظیر ما و داد خواهند سوق متدن از قبل عصر نظیر قهقرایی

 که سیاستمداران این اکنون بقسمیکه میکنیم مالحظه است گسرتش حالت در روز تا روز که ضعیف ممالک بین در
 رد که های کار به را بیکاران متباقی و کنند تقسیم شان خود طبقه از فیصد بیست بین را جهانی مادی نعمات میخواستند

 حرکات که را ترور جلو تا کنند این وقف را خود های سرمایه از نیمی حاظرند که بینیم می دهند سوق مدآ گفته باال
 شر از و بپردازند هستند مصاف در جهانی قدرهتای با شده حساب کامال اسرتاتیژی یک عقب از و دارند کور و مرگبار

 و متحد ملل عالوه به مرفع مملکت پنجاه الی چهل از بیش اکنون مهین چنانچه. منیباشد پذیر امکان اما شوند خالض شان
 پاکستان افغانستان، در باشد منی دید قابل و مشهود امنیتی سازماهنا این موجودیت ظاهرًا که جهانی اطالعاتی ماهنای ساز

 گیری جلو قابل گز هر که سازند حمار را انفعاالت این تا مینمایند جهدو سوریه ، عراق و یمن بشمول دنیا نقاط سایر و
  .است کار شروع تازه این و نیست

   
 نگرش در شان های پالیسی در هستند رحص و حد بی نظامی و اقتصادی های نیرو دارای که قدرت پر های کشور اگر

 ندب نیم متدن این زود یا دیر منایند تفکر فارمنت سانفرانسسکو هوتل در اقتصادی خنبگان جملس نظیر جهانی اوضاع بر
  .میرود بین از جهانی

   
 متزلزل را جهانی اقتصاد و متدن سرحد کدام تا خبردانه نا حرکات این منفی های پیامد که بینیم می فوق مطالب ارائه با ما

 را سهام های بورس است انداخته رونق از را امریکا و اروپا جامعه دیگر جای هر از جهانی حبران امروز. است ساخته
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 و اروپا در. پیمایند می را اقتصاد ازرکود ناشی حبرانات نزولی سیر جهانی های ن کانسر بزرگرتین است آورده پایان
 این و بسازند فراهم را عادی خانواده یک زندگی مایحتاج منیتوانند منایند کار نفر سه مرفع نیمه خانواده یک از اگر امریکا

و .میکند گرانی شهروندان این های شانه باالیو خاور میانه نیز   عراق و افغانستان جنگ شکن کمر بار که حالیست در
اکثریت  نفوس در  کشور  های آسیایی وافریقایی حاشیه در این کشور ها ، تازه هم از اثر نا بسامانی و فقدان  کار و امنیت 

مدیرتانه  تصمیم گرفته اند با مهاجرت  های دسته مجعی بازار کشور  های اروپایی را انباشت  از نفوس جهان سومی منایند 
ا خود شان را به  کشور  های دخلواه شان به اروپا از طریق دریا و زمین   و هوا پیم  ه  دها هزار تن از این مهاجرینزانکه رو

  میرسانند.
   

. این امر مردم ه استکرد و مسخره تبدیل    ک ادعای پوچفقدان اکثریت مردم در بافت های حکومتی، دموکراسی را صرفًا بی
میتواند    و تکثر و تنوع گروهها، آیا هیچ منایندۀ منتخبی   که با توأم شدن سرعت حتول   میدهدرا در برابر این پرسش قرار 

  که منایندۀ آراء حوزه خود میباشد؟  ادعا کند
   

هدف قابل دست    که مردم دارای نیاز های بنیادی میباشند که از مهین سبب مهراهی عمومی   در یک جامعه انبوه صنعتی
بلکه حتی مقاصد    دیگر مقاصد مشرک ملی ندارند   امروز نه تنها   جامعه انبوه زدایی شده رس بشمار میرفت. ولی

و این خود مبین آنست که این فرضیات که مدهتای طوالنی در    هم منیداشته باشند.   یا والیتی و شهری   منطقه یی   مشرتک
در مهگام    پیوسته، و ناتوان   با مسائل هبم   و مقابله   زجامعه امرو   مسائل فرا ملیتی   امروز در حل   جامعه مستولی و حاکم بود

مشکالت، در حال    در زیر بارو  خورد شده  و تکثر گروه بندیها،    با تنوع   و مقابله   با حرکت شتاب آلودۀ نیاز ها   شدن
  متالشی شدن جلو چشم مهگان قرار دارند.
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   دست برد به اراده و امنیت مملکت .117-1-4

  

 اکنون به که  گذر جهانی شدن هتدید میکند  گفته آمدیم از رهافغانستان را  های گذشته علل و انگیزه و خماطراتیکه ما در حبث 
ه امریکا در آن را حس کرده اند از سوی جامعه جهانی خمصوصًا انگلیس و ایاالت متحد مهه مردم در افغانستان،یک واقعیت ملموس که 

نظیر کاله برداریهای است که انگلیسها در قرن نزدهم توسط شاه شجاع امللک پسر  ،در داخل کشور آنرا راه اندازی کرده اند بیرون و زعما
و نام اصلی این سرزمین   تیمور شاه درانی براه انداختند که در نتیجه کشور ما را بیک کشور حتت احلمایه برتانیا یا مستعمره آن تبدیل ساخت

اکه امحد شاه ابدالی بدان نام می بالید از اثر فرمایش هند برتانوی  به افغانستان  تبدیل کرد و باز حاال نیز ایادی شان  اصرار رخراسان یعنی 
 .دارند  مهه باید به نام قوم آهنا یاد شوند (افغان؟)

  
ه اینطرف خود را در مقدرات کشور ما حاکم سال ب پانزده بیرون از کشور حدودًا در روه های اکنون که قرن بیست و یکم در جریان است گ

  ساخته و کلیه انفعاالت سیاسی، اقتصادی و حتی نظام سازی و قانونسازی ما را حتت پوشش خود قرار داده اند.
   

امریکا خباطریکه القاعده باالی برج های جوره مرکز جتارت جهانی در نیویارک و مهزمان به آن به عمارت پنتاگون یا مرکز  2001در سال 
ستاد قوای کل نظامی ایاالت متحده امریکا (وزارت دفاع) محله کرده بود و طالبان از دستیاران و محایه کنندگان نزدیک القاعده حمسوب 

شور افغانستان را بدست داشتند در یک شب سیاه به کشور ما از طریق هوا به محالت ویرانگری اقدام کردند که میشدند و نظام سیاسی ک
اطر در ظرف یک هفته متام طالبان را در کشور تار و مار کرده و برای سران القاعده و زعمای طالبان بشمول مال حممد عمر و سایر و زرای آن خب

  دالر جتاوز میکرد.ها گردید که از ملیون  تعییندست گیری جوایز سرانه 
   

و در نتیجه کانفرانس بن دایر شد و خط مشی  هملل متحد را بدست آورد توافققدرت ( القاعده و طالبان ) امریکا خباطر سر کوبی این دو 
 بعد یکی انتخابی و انتقالی –و مطابق به فیصله نشست بن حکومت های عبوری  تعیینحتت زعامت ملل متحد  2009افغانستان تا سال 

ر اینکه اکثر خباط بزرگ نیمه شد، تصویب بزرگ نیمه جرگه یک در کشور اساسی قانون مدت مهین در و ایجاد افغانستان در عمال دیگر
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و ظاهرًا قانون اساسی کشور  تعیینآهنا  اعضای این جرگه توسط مردم به انتخابات نرفتند بلکه بیک شکل عنعنوی انتصابی و فرمایشی
توسط شان تصویب شد.و در آن مدار های را گنجانیدند که باید در یک کشور مرفع که دارای نظام بسیار حمکم دیموکراسی باشد براه می 

ت مردان و زعمای که تازه هنوز روز های جنگ را نتوانسته عقب اندازد. نتیجه این شد تا نظر به قانون جدید دول افتاد نه به افغانستانی
ه لت موجودافغانستان نتوانند دارای یک سیستم مستقل اداره مملکتی شوند و قسمیکه بیانات و فرمایشات ریاست مجهوری در دور سابق و حا

ت  حامد در زمان زعام چنانچهرئیس مجهمور از فقدان و یا کمبود اراده کامل برای پیشربد نظام مملکتی رنج می برند  حاکی از آن است که 
  زبانزد رسانه ها گردید.» دورم ساز«و یا » ترکم کن«این نومیدی به سر حدی رسید که دو واژه از زبان ریاست مجهوری  کرزی 

   
 حل خباطر قاطع و اساسی واحد، سرتاتیژی یک نبودن است آور درد افغانستان دولت زعمای برای هم و مردم برای هم که چیزی حال هبر  

  .میباشد کشورو منازعات   معضالت
   

سال توانستند خود شان را دوباره به شکلی سازمان دهند که مطرحیت خود را در حلقات سیاسی کشور  چهارده گروه طالبان در مدت 
ن کرده  وتا هنوز کتماده بود و آهنا این موضوع را به ترتیبی که علی رغم اینکه دوسال قبل رهرب شان مال حممد عمر مرو جهان دو باره کمایی منایند

اشغال شهرستاهنا و بدست داشنت کنرتول راه  های ترانزیتی و آدم  کذا هم حتی جنگ  های چریکی را به جنگهای میدانی انکشاف داده 
ملی ند که دولت وحدت توانایی  خاص به ترتیبی براه انداختهای عمده  کشور را با   شاهراه در مسیر ها ربایی  ها و گروگان  گیری 
قوای بیش از یکصد هزار نفری آمریکا بریتانیا و   قبل از اینکه . در بدل آزادی یک تعداد از آهنا معامله منایدجمبور شده  اند تا اسیر  های آهنا را 

دستی ملل ند که به تربودبه این باور این کشور را ترک منایندناتوکه در افغانستان خباطر قلع و قم طالبان و دستیاران القاعده شان فراز آمده بودند 
متحد این موسسه میانه رو خباطر تعاطی قدرت های بزرگ میخواهند نامه سیاه طالبان را از صحنه های جفا هایی که به مردم و خود شان 

ایستگی آن را دارند این را جبهان نشان دهند که طالبان ش میخواستندد ششست لندن که  بر گزار رسانیده اند پاک سازند و حتی در ن
. قدر مسلم این است که چیزیکه ساهلای قبل کلینتون رئیس مجهور اسبق امریکا نیز  اظهار داشته بودتا در روند کشور داری شریک باشند

ید ه که شامیشد بعدًا در این مسأل تعیینباید در این کانفرانس حدودًا یکصد نفر از سران مناطق خمتلف افغانستان از طریق یک انتخابات 
در مهچو موارد خود تصمیم بگیرند زیرا  کهملت قانونًا مقدر به این میشد  تا گردیدمی تعیینبکدام جناح دیگر بکشاند  افغانستان را
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ینده وطن و مردم از آن متأثر خواهد شد باید تصمیم آن توسط منایندگان گرفته میشد که نشد. و از جانب دیگر آانفعاالتیکه  آن فعل و
و تائید فرمایشات  تعیینریاست مجهوری نظر به دوره گذشته از مرغوبیت کمرت قانونی برخوردار است زیرا که در این بار می بینیم که ما 

انتخابات را فاقد پروسه که ملت افغانستان است نزد ملت و مردم موجود سواالت زیادی و مبیان آمدن حکومت وحدت ملی  انتخاباتی شان 
که با پا درمیانی ایاالت متحده و فرستادن چند باره جان کری  وزیر خارجه امریکا ، به افغانستان این نسخه  پذیرفتندنرا سته و آناعتبار ملی دان

را دارای دو زعیم متساوی القدرت گردانید که مشکالت زیاد ی در عرضۀ مدیریت دولتی دولت  جدید را  روی کرد  منودند که این پروسه 
  . ایجاد کرده استو خالی قانونی 

   
حقوق بشر، و دیده بان های آن پرونده های را که در مورد نقض حقوق  بین املللی که گاه پگاه در مورد  های با تطبیق فیصله های  نشست  

انسان  بام و دو هوا کال از میان برداشته شود زیرا منیشود با سیاست یکتصمیم بر این گرفتند که از قبل هتیه منوده بودند  در افغانستان بشر
  قرن بیست و یکمی را ولو که در افغانستان زندگی مناید فریب داد و یا ال اقل قانع ساخت.

  
  سیر وشتاب در چالش  هاي  بین  المللی .117-1-5

  

که  چنانچهحرکت در بازیهای سیاسی در کشور ما آنقدر زیاد و برازنده و تند است که منیشود با آن توسنی کرد،  روز ها ما شاا نایدر 
صفحات اخبار و گزارشات مربوط به شروع روز در افغانستان مهه روزه با سرعت بیشرت از آنچه که زمین حرکت دوار دارد دایره های 
نصف النهار ها را از موعد معین آن قطع مسافت میکند. حتی این سرعت ها توانسته است حافظه های اجتماعی و یا شخصی 

 گون سازد. سیاستمداران را نیز با خود دگر

   
ند که حافظه های غیر مشرتک و خصوصی با مرگ شخص می میرند، اما هستمعه شناسی معتقد به این امر این در حالیست که علمای جا

های حافظه های مشرتک را نوعی دحافظه اجتماعی جاودانه بزندگی ادامه میدهد و حتی توانایی حیرت انگیز در بایگانی فراخوان
  املی نوع بشر خوانده اند.از راز موفقیت تک
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ولی آنچه که ما امروز به آن سرو کار داریم حافظه های اجتماعی است که در بازیهای دهکده سازی جهان رو به مرگ میروند یا ال اقل دچار 
  عذوبت میگردند.

   

بطور مثال برداشت ما از حافظه مشرتک دولت مردان امریکا در شام فاجعه هولناک یازده سپتمرب تصمیم قاطع ستاد تصمیم گیری ایاالت 
متحده امریکا در مورد بر پایی یک خط اهندامی القاعد و هراس افگنان در سطح کره خاکی تصمیم اجتماعی و مهگانی بود زیرا رئیس 

متام مردم امریکا در حالیکه رؤسای کلیسای اجنلیکن و مناینده های مردم امریکا وسیاسیون آن کشور یکجا گرد آمده مجهور بوش از حافظه 
بودند، جورج بوش این صدا را فریاد کشید که القاعده و هراس افگننان را در گیتی حمو و نابود میسازند روی این تصمیم وسنجش او 

دیگر را نیز و بعدش هم باالی این خوان هتی از هر نوع امکانات چهل و چند کشور  از طالبان شروع کرد افغانستان واولین ضربات خود را از 
  که امر بی نظیر در نوع خود بوده است. به مهمانی فراخواند

   
حافظ صلح و  سال سپری شده است ولی باوجود مهۀ این شتاب در تصمیم گیریها قوای چهارده و فرا خوانی قوهتا 2001اکنون از سال   

مر قوای که القاعده یی هارا ویران میسازد ( امریکا و انگلیس) در مهان نقطه آغازین یعنی صفر و در یک دایره بسته معیان دارد و عاقبت اال
شده است که تصمیماتی که توسط حافظه های   باعث که این حالتخودشان را در وادیها و دره های افغانستان گم کرده می یابند 

مهگانی گرفته شده بودند قبل از مرگ سیستم و هرم قدرت به نابودی کشانده شود.زیرا شتاب در افعال سیاستمداران روی پرده قوای 
ی و یا احمای هراس افگنی بین املللی خبصوص آمریکا این را می رساند که حرفی به یقین وجود ندارد که مبین و نشاندهنده ادامه جلو گیر

  در افغانستان باشد.

علی رغم قدرمتند شدن هراس شان را  بودند که نیرو های  تصمیم گرفتهویارانشان  انگلیس  هم امریکا و  2014سال چرا که در 
  بسپارند.کت را به قوای داخلی از این جنگ بی لزوم کنار بکشند و اداره ممل به زعم شان وخارج از افغانستان افگنان با شتاب هرچه متام تر 

اگر امریکا متوجه شده باشد و به حافظه خود رجوع کند برایش روشن خواهد شد که بوش با کدام دکتورین به افغانستان وارد شد و اکنون   
نند که مهه اینطور فکر میکادامه دهندگان سیاست امریکایی موجودیت و وظیفه خود را به افغانستان چطور توجیه میکنند. ؟ 
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افغانستان جمبور است  در برابر موج این محالت ویرانگر از خود دفاع مناید. تا جایی که دیده شد باوجود  سنگینی  محالت دمشن اردو 
  و پولیس افغانستان بوجه هبرت از خارجی  ها از خاکشان دفاع منودند.

   
اینطور فکر میشود که حاالت و رویداد های قرن بیست و یکم که نقطه پایان موج دوم (یعنی ختم دوره صنایع کالسیک) میباشد حمدودیت  اما 

حافظه را از میان برداشته است، زیرا قسمی که می بینیم سواد در متامی مناطق کشور مهگانی شده، و ساخت و ساز امور اقتصادی را 
اجتماعی بطور منظم در کشور رونق خبشیده اند، سرکها از نو باز سازی و نو سازی شده و بازار ها مملو از صدها هزار  با هبرت سازی امور

گونه اجناس با لزوم و بی لزوم گردیده اتومبیلها و خود رو ها کران تا کران سرکها و جاده های شهری و خارج آن را در نوردیده و شلوغ 
است. به صد ها بلکه هزاران بنگاه و سازماهنای هناد حقوق مدنی و بشری به نامهای گوناگون ایجاد  دائمی خیابانی ایجاد کرده

گردیده و حتی معاشات کارمندان دولت را که در طول ساهلای جنگ پرداخت نشده بود از وجوه صندوقهای کمک جهانی پرداخته 
کرد و با عملی شدن این برنامه ها افغانستان از حالت انزوا بیرون کشیده  گردید و صد ها کار پر هنر و پر مثر دیگر در کشور رواج پیدا

شد.و این نوید دهنده حرکت سریع بطرف تصمیم گیریهای معقول و عاقالنه نظام اجتماعی و اقتصادی از شعبه رشد جهانی می باشد که 
یشرت و کامیابرت بثبوت رسید اند که این اندیشه شان نیز اگر موضوع را با روشنگری و با خوشبینی مالحظه کنیم یک قدم از رزم آوران پ

  بیانگر رفاه جهانی در چار چوب وضع حاضر بین املللی صدق میکند.
   

این مبا میرساند که با فراگردی انباشت دانش، متامی فرا گرد های که منجر به نو آوری و حتول اجتماعی میگردد از مغز ها به بیرون 
  جاد صد ها مدرسه از نو ایجاد شده گردیده است.تراوش یافته وباعث ای

   

هلره از سانسور و اجبار در امر خرب گزاریها که ما قدمهای متین دو مبنظومه کشیدن نوشته ها بدون  مهچنان است در ساحه آزادی تفکر  
های فرا مرزی متصل شده اند که ملتزم  این اندیشگان آزاد را در برنامه های نوشتاری، شنوایی و تصویری که عرض وجود کرده و با برنامه

نظم آزادی بیان در کشوررا به هبرتین چهره آن نشان میدهد و حاال ما در یک مرحلۀ از جهش حافظه اجتماعی هستیم که با گذشنت هر روز 
ورد که ما منونه های آن را در بر گزاری توافقنامه ها و گرد هم آا در نظم نوین جهان بوجود خواهد حتوالت عمیق سیاسی و اجتماعی ر

باشد، از بیخ و بن خشک و بی آیی های بین املللی که قوام جامعه را یا بارور میسازد و یا آنرادر صورتی که تفکر جنگ گرایانه وجود داشته 
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تر از این وجود خنواهد داشت تا هدف قدم اول خود را بشود . زیرا در سیر حمیرالعقول عقل آدمی جایگاهی واالقرارداریمار میسازد باعت
د. امروز غربی ها نیز مهین کار را به جتربه می گیرند و میخواهند یک گام ایدف صلح در یک کشور دیگر قربان مندر راه رسیدن هب

ندتا باشد که در مقابل این حرکات جبلو خطوط سیاسی ورزم آزمای و قرمز طالبان را به خطوط آبی آگنده از صلح و آشتی مبدل ساز
شتابگونه ما و دنیا چه بدست می آوریم؟ صلح. آشتی و یا جنگ و نفرت؟ این را شتاب زمان به زودی مبا پاسخ میگوید حتی قبل از 

  شت.اینکه حافظه های اجتماعی فلج گردند. چرا که حاال در دنیا بعوض نفرت و بد دلی یاری و مهبستگی جهانی وجود خواهد دا
   

  :انیجهاي هورد برخه مسألی روانرات تأثی.117-1-5

 ًاخمصوص جامعه حمتوای و شکل در تغییر شگفتیهای ناحیۀ از اتتغییر و انفعاالت و فعل نتیجه که کاری افزون روز تأثیرات
 قانونی غیر رغم علی که داشتیم کار سرو دولتهای با ما سابق در که چرا ؛ است کرده زده هبت را مهه است گردیده دولت

  .بودند خوردار بر قهری انگیز شگفت قوه تاثیرات از شان بودن
 به که را دیموکراسی طعم کم بسیار که جنوب های کشور یا و سومی جهان افتاده عقب جوامع خمصوصًا ما مردم آجنائیکه از 

 بینش سطح باوجودیکه است، کرده ایجاد اش زندگی واکنشهای و کار روند در استقاللیت و آگاهی خود فرد
  .میگردد نیز رضایتی نا باعث اغلبًا میسازد گون دگر را جامعه کیهانی بینش و فرد فرهنگی

   
را مردم و کشور زمام وزور، مشروع غیر های طریقه از ایکه مجهوری رئیس یک یا و پادشاه یک که میدیدند سابق در مثال 

 و وکال هم و مردم هم حاالت چنین در منیدادند، اندیشیدن جمال را مردم خود ظاهر حفظ خباطر بودند کرده تصاحب
 متام بلکه نبودند، موثر دولت اداره و قدرت در راسًا خود بودند، قدرت حافظ های مهره از جزء که مردم منایندگان

 شده تصاحب را قدرت زور مبنای بر که دولت رئیس یا و زیر و خنست یا شاه شخص توسط بسته دایره یک در تصمیمات
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 حاالت که قدرمتند های مهره یا شاه نفع به شان عمل روی دو هر که میکردند نصب قدرت اریکه در را های مهره مهان بودند
  .میدادند چرخش خود بنفع آنرا و بوده میکردند کنرتول خود جبارانه حاکمیت حتت حال مهه در را
   

 سال بیست از تر اضافه مدت در نشاندند قدرت اریکه به پدرش شدن کشته از بعد را شاه ظاهر حممد زمانیکه مثال بطور
 این که میشد حکومت و حفاظت دیگرش برادر دو و شاه عم خان هاشم حممد توسط آن قهارانه بشکل کشور امور زمام

 پدیدۀ یک منحیث عنعنوی بطور باشند خان نعیم حممد سردار و خان داود حممد سردار که نیز بعدی نسل در حتی مسأله
  .رفتند می بشمار اساسی های مهره از دولت قدرت در و شریک الرقابی مالک

   
 بین یعنی آن بسته دایره هبمان را دولتی قدرت نیز آهنا آمد رویکار خلق حاکم حزب بعدًا و خان داود مجهوری زمانیکه 

 شکل و قدرت از عاری اش مهه آمد می مبیان جملسین یا و شوری از حرفی اگر که دادند معیان خود گروه اعضای
 ظاهرًا که بود حالی در این و کند تعیین را مجهور رئیس تا شد دایر شوری خان داود حممد زمان در چنانچه. داشت منایشی

 داود که میکرد بلند صدا پارملان طریق از مجهوری ریاست انتخابات برگزاری امر در خان داود کار پیش واصفی ا عزیز
 به شخص یگانه منحیث را خان داود جملس حاضرین صدای اما کند شرکت انتخابات این در که نیست حاظر خان

 اگر که میدانستند وکال مهۀ حالیکه در. نداشت وجود کاندیدی کدام دیگر که زیرا میخواندند فرا مجهوری ریاست
  .آید می سرش بر بالی چه کند کاندید مجهوری بریاست را خودش خان داود مقابل در شود حاضر کسی

   
 اوضاع مطالعه های روش. میگردد بلند دیگری طور صدا قانون های حکومت و واقعی دیموکراسی موارد در اما

 صاحب و حمققین نظریات و کتاهبا در که آنچه چیز مهه میگیرد قرار سنجش زیر که یی برحه در کشور یک اجتماعی
 حتول تطورو در زیادی عوامل اجتماعی سیاسی های آبگینه در که چرا منیشود، ثابت حمق اند رسیده اثبات به نظران
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 غور مدار که آنچه اما بکشاند، بیراهه به دیگری جبانب را ثابت های برنامه دارای کشور یک میتواند که هستند ذیدخل
 بین های مرام در ترو زیاده ملی مرامهای در که میباشد املللی بین و ملی مرامهای در مردم ساخنت دخیل موضوع است وتعمق

 عبارت به یا و میباشد کمرت گیریها سهم این میسازد تغییرم و تفکیک را سیاسی اوضاع که های شاخصه به نظر املللی
 ینب های تیم مافیایی فعالیتهای فساد، و امنی بد و امنی بی قبیل از املللی بین پوشش حتت جامعۀ یک در حاالتی تر واضح

 برنامه که حتی یا و بگیرند تصمیم حملی دولت اشرتاک عادبدون مسایل مورد در موارد این در خود تا میسازد جمبور را املللی
 خود و حاکمیت که میباشد دهنده تکان حبدی گیری تصمیم این شدت که کنند کتمان حملی ازدولت را شان خود های

 که شود می باال صدا ای گوشه هر از که جاست این در و. برد می سوال زیر خود های تکانه رابا میزبان کشور ارادیت
 شود توجه است آورده بار را مسایل این که مطالبی فحوای در وقتی اما. میباشد ملعبه و نشانده دست دولت یا حکومت این

. دهد جنات پاشی فرو و سقوط حالت از را کشور این کماکان است توانسته املللی بین حلقات تصمیمات که دید خواهیم
 اکثرًا ها حالت این که منیگردد پذیر امکان داد نشان ارزش کم را مسأله این روانی تأثیرات که شود کوشیده قدر هر لذا

 خود که روشنفکری حلقات حتی. شد خواهد»  افغانستان در طالبان« نذیر منطقه در جدید جنگهای جتدید باعث
 املللی بین قوای کرد عمل حنوه از شان اعرتاض صدای که میدهند سر را سرود و ساز مهین نیز هستند کاروان این رو آغاز

  .میسازد میزبان کشور در جهانی ادارات امنیتی های برنامه روی فرا را سختی چالش نتیجتًا یابدکه می جهانی تاب باز
 تر شخصی غیر و  تر انسانی غیر های کرد کار و عملیات از اند خواسته کشور در جهانی موسسات که است یحال در این و

 ما ایکه رابطه یکی: کنیم شناسایی را رابطه نوع دو افغانستان جامعه نظیر جوامع در میتوانیم ما حال.. منایند گیری جلو
 ادییز التکمش هم کار این در البته که برویم پیش به یکجای مهصدا موسسه ها صد با دیموکراسی مسیر در میسازد قادر را

 خود حاالت از متأثر که جامعه تفکر و تلقی طرز از ناشی که قهری های ضابطه توسط که روابطی دوم. مدآ خواهد پیش
 پیشاپیش سواد کم و عادی مردم اکثر که میسازند ور بار را خوگرفته و ستیزانه جنگ روابط باشد میداشته نشئت ارادیت

 خبصوص ها شهر های کوچه پس و ها کوچه در روز هر آنرا نظیر ما که میسازند قربانی آماده را خود جاهنای حرکات این



367 
 

 انفعاالت و فعل در دخیل سازماهنای و جهانی جامعه هم و حملی دولت هم که حالیست در این و. میباشیم شاهد کابل شهر
 بتواند برنامه این واقعًا اگر که بیابند شود نوی حل راه به منجر که را جدیدی رابطۀ تا کوشند می افغانستان در قدرت

 عمیقی نفس مدت کوتاه در یمبتوان ما شاید کند جلب را مسلح اوپوزیسیون و مردم حکومت، جانبی سه هر صداقت
 صلح های پروسه در شان موثریت مبنای بر اشخاص سازیهای گروه است امهیت حایز اینجا در که چیزی ولی. بکشیم

 طرز از بتواند ملت که خباطری حاالتی چنین در که باشد میتواند مدت دراز انکشافی کاری برنامه یک مستلزم که میباشد
 سازی نو و اصالحی های برنامه در تا بکوشند اکثر حد موسسات این کنند حاصل اطمینان خارجی موسسات برخورد

 که را مردم مرام بتوانند خارجی کمکی موسسات هم و دولت هم تا بگذرند کشور انکشاف بنایی زیر های کوچه از شان
 ندمنیخواه که باشند اشخاصی شاید مأمول این شدن آورده بر در البته. بیابند را است مردم کافه برای مرفه نظام یک استقرار

 مشکالت شد متام هزینه آوردن پایان و حقوقی ضوابط تعیین با میتوانیم ما اما گیرد صورت مهگانی بنفع های کار چنین
 میسازد نزدیک و مهگون ها چهره با را های چهره که را عاطفی شرایط میتوانیم ما نتیجه در که سازیم طرف بر را زیادی
 ظامن و دهیم حتویل اشتغال به را بیکاری میزان مثمر و کارا برنامه یک دستیاری و تولید با بود خواهیم قادر ما و.مناییم ایجاد

 آید می بر ما از نه کاری و داشت خواهد وجود پاسخ بدون و الینحل بطور مشکالت آن غیر در. یابد جنات فرسودگی از
 که آبی و. سازیم فروش آماده خشونت و قهاری بازار به دسته دو را خود های داشته اینکه جبز ما املللی بین دوستان از نه و

  .سازیم سراشیب دره گودی به استفاده بدون اجنام سر است نچرخانده را آسیابی هرگز جوی این در سال ها صد
  

  یاسیآرامگاه س .117-1-6
  

 به ضعف» مدیریتی نظم نوین جھانی « در برنامه های چنانیکه خاصیت موج صنعتی توانایی و عدم توانایی رهربان سیاسی
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میرسانند که کشیدن رهرب های کشوری میباشد در جنب خود در نظام بازار رهربان نامرئی ای را پرورش میدهند و به بلوغ 
کارۀ جهان در سطح جهانی میباشند. در این حالت توانایی رئیس مجهور صرف نظر از  هکاره کشور در سطح ملی و مه همه

اینکه در کدام کشور و حتت چه شرایطی مدیریت میکند مهواره حبث بر انگیز بوده و ازچیره گی مهین رهربان پرقدرت 
 نامرئی متأثراست.

مجهور امریکا باوجودیکه اکثریت قدرت را در جملس منایندگان آن کشور از آن خود دارد و مردم امریکا بطور مثال رئیس  
از رئیس مجهوری قانونی شان محایت میکنند، حبکم شرایط و جو موجود درسپهر قدرت جهانی منیتواند هرم قدرت امریکا 

ظامی امریکا منیتواند با دست باز در مسایل نظامی عمل مناید. باشد. مثال رئیس مجهور امریکا به مثابه فرمانده اعلی قوای ن
جهانی موجود است منیتواند از آن به رغم  این رابطه باوجودیکه با قدرت مهسوئی دارد نظر به پیچیدگی هایکه در جِو

ز ه لزومًا بآن خود کار بگیرد. روابط ریاست مجهوری امریکا با قدرت باز تاب پیچیدۀ روز افزونی دارد که قدرت امرو
متکی است. به این علت است که رئیس مجهور امریکا میتواند در کنار دکمه انفجار هسته یی که بوی قدرت نابودی متامی 

ی بینیم که مهین شخص پر قدرت در برنامه خلع تروریزم جهانی در نقطۀ آغازین آن ممین را می دهند بنشیند و مع هذا کرۀ ز
میشود که از شدت عملیات هولناک طالبان و القاعده دست بسر شودو ناگزیرًا این مرد پر قدرت  یعنی در افغانستان جمبور

جهانی در افغانستان از طریق ریاست مجهوری افغانستان با مال عمر رهرب طالبان توافق و مذاکره را پیشنهاد کند که شاید این 
این درماندگی را در چهره کاملرتین مظهر قدرت جهانی ماجرا در سپهر قدرت عجیب بنظر برسد.ما در سطح بین املللی 

میخوانیم که هرگز منیتواند علی رغم پیچیدگی های سیاسی که در آن ارمان و مفاد امریکا مضمراست هبیچ صورت 
چشم پوشی نکرده و از مقابل مهچو واقعات آرام بگذرد. و این انعطاف پذیری رئیس مجهور امریکا در شرایط حبران 

به سود قدرت جهانی امریکا منجر میشود چرا که او از ضعیف ترین مهره های شطرنج در عرصۀ جهانی خباطر جهانی 
هببودی مناسبت های امریکا استفاده میکند. و یا زمانیکه در بازیهای سیاسی خود بنا بر خبط ها و اشتباهات ناموفق می 

ریت و فساد متهم میکنند، در حالیکه واقعیت چیز دیگری را شوند مستقیمًا رهرب های حملی را به بی کفایتی و سوء مدی
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ی نشان میدهد. واقعیت می گوید که رهرب های حملی که توسط نیروهای باز دارنده بازارکه سر و  با ادارات نا مرئی ُرسّ
ساز گار  جهانی دارند اداره میشوند هرگز چنین کاری را منیتوانند اجنام بدهند که در سیاست های بین املللی نا

باشد. در اینجا یک تبانی دو سویه و یا دو طرفه بین رهربان جهانی و منطقوی بوجود می آید که یکی موجودیت دیگری را 
منطقی جلوه میدهد و طرف دیگر در ساحه جهانی باقدرت بال کیف خود رهرب های منطقوی را از سقوط حتمی جنات 

  میدهند.
   
افغانستان از بام افتاد و پروسه انتخابات از اثر سوء عمل کارگذاران  89انتخباتبطور مثال زمانیکه کوس رسوایی   

انتخاباتی بطرف تقلب چشم گیر پیش رفت، در حلظات سرنوشت ساز که باید نتیجه این انتخابات که در هالۀ از شک و 
در آن روز بکابل رسانید و هم پیامهای جامعه جهانی خودش را  دبیر کلاه و دیموکراتیک نرسیده بود، نا باوری به نتیجۀ دخلو

داغ مبنی بر کامیابی زعامت افغانستان را در انتخابات ریاست مجهوری ارسال تأئید و پشتیبانی کرد و این کاری بود که از 
طرف زعامت امریکا و کشور های دخیل در موضوعات افغانستان مهه پروسه را کامیاب تلقی کرده و برئیس مجهور کرزی 

  گفتند. تربیک
   

ولی جهان مهانطور که با گذشت هر روزی شاهد رسوائی گردانندگان جهان هستند دور یا زود نسل فردا شاهد 
اشند، بلکه دقیقًا بتوانایی بگوش دادن حبرف ببخواهند بود که رهربان جهانی در حتکیم آمیزی اش در قدرت موفق من

ن. قدرت سازند، نه به نیرو های غول پیکر و ختریب گرنظامی شادیگران میتوانند آمیزه های حیاتی را بار ور و پر 
بینی و جهان ،جهان با رهربان خود با قدرت ختیل و اندیشه اش پیروزی حاصل میکند نه با جنون خود میداریم که اذعان 

ده اند یکسره خود. چراکه رهربان موج آینده متامی اشتباهاتی را که قدرت های موجوده در جهان مرتکب ش تکنیکیزور 
باالی مهۀ آن خاک می پاشند تا این آتش جنگ و نفرت در بین ملل خاموش گردد.واما این در صورتی امکان پذیر می باشد 
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که جهان آبسنت طرز تفکر و برخورد جدیدی در مقابل پدیده ها اعم از مادی و معنوی حاصل کند. یا بعبارۀ دیگر در 
جوی حاکم خواهد شود تا بتواند که عدالت اجتماعی بدون کیف و سکتگی را از ساختار های فرا جهانی رهربی فردا 

  نو در دنیا مروج سازد.
   

رهربان فردا علی رغم اندیشه های ارمانگرایانه ای که در مورد شان وجود دارد شاید ممکن است با جامعه نامتمرکز و 
مروز مبراتب پر تنوع تر است. آهنا هر گز مثل گذشته مشارکت جو تر سر و کار داشته باشند، جامعه ای که از جامعه ا

منیتوانند مسبول مهه چیز برای مهۀ مردم باشند، در واقع غیر ممکن است که یک فرد بشری بتواند مهۀ صفات الزم را در خود 
مهین امروز ما مجع کند، رهربی، احتماًال امر بیشرت موقتی، مبتنی بر مهکاری گروهی از افراد و یا شورایی خواهد شد. 

آن عده از دهقانان کوچک که  چنانچهدر افغانستان نشانه های کوچکی از این حرکت دسته مجعی جهانی را می بینیم. 
توانایی خرید و هتیه ابزار تولید و خمارج کشاورزی را ندارند (این در حالیست که موسسات کمک بکشاوری قبال در بازار 

حتت پروگرام ملکی سازی و رجعت به بازار حبراج رفته است)، زمانی میتوانند از  های پول و سرمایه از جانب دولت
کمک های پولی و ختنیکی جامعه جهانی خبصوص اداره انکشافی امریکا هبره مند شوند که بدور یک احتادیه صادقانه زراعتی 

طرف در موارد کشاورزی، دام پروری، مهه با هم متحد شوند. ما نظیر اینگونه احتادیه ها را از ساهلای گذشته به این
احداث باغهای کوچک وپرورش و تولید حیوانات شیر ده و ایجاد کارخانه های پروسس لبنیات و اصالحات در مارکتنگ 
آن پرورش طیور و ماهی را در چهره های احتادیه های که از صدها یا هزاران نفر متشکل است بکار آغاز کرده اند و موج 

پر قدرتی را در انکشاف اقتصاد در جنب روستا ها ایجاد کرده اند که ما بشکل روز افزونی شاهد ایجاد این نامرئی و اما 
نوع موسسات در اکثر نقاط کشور هستیم که ایجاد آن نویدی است از پا گرفنت مشارکت مردم در موج فردا خواهد بود. 

توسط یک کتله بزرگی از خانواده ها که تعداد آهنا به دها زیرا مزیتی که این رشته برنامه ها در خود دارد حفظ سیستم 
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میدارد در حالیکه فابریکات و  هزار نفر میرسد این موسسات را در برابر نا امنی و عقبات اقتصادی نیز مصئون نگه
  موسسات بزرگ صنعتی هر روز از اثر رویداد های حملی و نا امنی و ورشکستگی مسدود میگردند.

   
اکثر رهربان جهان با درک :«این حتول را چنین تعریف میکند » گاردین«در مقالۀ با چشم انداز نو در روزنامه  "ژیل تویدی"

این نکته که کره زمین در نزد آهنا کوچکرت شده است خود را آنقدر کلی و آنقدر بنیادی و آنقدر وابسته شده میدانند که قوۀ 
ما دیدیم که رئیس مجهور بوش  چنانچه» در حبل آهنا خنواهد بود.ابتکار هیچ شخص یا دولت واحدی نظیر گذشته قا

خواست تا درد مردم امریکا را از ناحیه انفجارات تروریستی با محله به افغانستان التیام مناید ولی حاال که بوش از قدرت 
که  یابند و از مهین سبب استساقط است رهربان جدید نیز توانایی آنرا ندارند که جبنگ فرسایشی افغانستان نقطه پایانی ب

سوگمندانه بر هر حیلتی توصل می جویند. این خود نشان میدهد که ما بطرز دردناکی بسوی تعریف جدیدی از رهربی 
در حرکتیم نه به این علت که کسی فکر کرده است که این امر خوبی است بلکه بعلت ضرورتی است که طبیعت مسائل 

  وزی ممکن است بیک شخص حنیف و ضعیف و مردنی فردا تبدیل شود.ایجاب میکند. مرد قدرمتند امر
هر چند منیتوانیم طرز تفکر خود را درست یا غلط ارزیابی کنیم. هبر حال در این حبث به نوعی ناجی سیاسی ای از جنس 

ن دفن میکنند معنوی ضرورت داریم تا جامعه را از چنگال آنچه که مهه را با خود در آرامگاه سیاسی اشتباه آمیز شا
به جنات نیاز داریم.در غیر آن نه قدرت، نه تکنالوژی عصر و نه هم قهرمانان ملی و بین املللی در رأس کار منیتوانند حبران غایی 

  که دولت های ملی به آن یعنی تکنالوژی سیاسی تکیه دارند را از بین بردارند.
   

ومی رادر حتول فرو ریختگیهای سیاسی و حکومتی امروز سرعت یابی زندگی سیاسی میتواند باز تابی از شتاب عم
تشدید کند. بعبارۀ ساده تر رهربان امروزی جمبور هستند در چارچوب هناد های بین املللی قدرمتند که از جهان صنعتی 

داشته فرمان میربند کار کنند، از مهین سبب است که این رهربان هرگز توانائی تصمیم گیری سریع درست را منیتوانند 
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باشند.چرا که تصمیمات یا دیر گرفته میشود و یا بی تصمیمی در امور معنًا حاکم میگردد. مثال در سابقه تولیدی 
 ه منظوری شعبه اقتصادیبهایش تولید میشد باید و مجهوری فابریکات شوروی سابق هر نوع کاالهای که در فابریکات آن کشور

هنم شاید در سال یکبار دایر میشد آاعضای ارشد حزب کمونست شوروی که کمیته مرکزی شوروی درنشست های نوبتی 
حاصل بدارد. از زمان شروع تولید جدید تا ختم آن که تولید این کاالی منظور شده از خرید و رسیدن آن به بازار بنا به نبود 

یر شدن دور دیگر کانگره حزب بی جا تقاضا یا پایان بودن جنسیت و یا هم بلند ی تثبیت قیم این کاال های بی لزوم تا دا
تولید میشد که در ذخیره گاههای شوروی می پوسید. از مهین سبب بود که صنایع قوی شوروی در راه رشد خود به 
تصامیم عاطالنه و مبطل حزب کمونست شوروی مواجه بود که یکی دیگر از دالیل شکست و ناکامی شوروی را تثبیت 

  میکند.
   
است که جهان امروز برنامه حرکت های تولیدی و عرضه و توزیع کاال و سرمایه های خود را با نصف پس از مهین سبب   

النهار ها مهراه در حرکت می آورند تا وقت و سرمایه هر دو با تصمیمات روی عرضه و تقاضای یک سیستم مارکتنگ با هبره 
  های مفید را مهیشه در سر زمان از آن خود داشته باشند.
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  دهمهفبخش یکصدو 
  بحث دوم

جهان سرنوشت  ملتهاي مظلوم  در برابر دست اندازي نظامهاي  
 

و  یخارج ،ینیع یاجتماع تیواقع کیداشته باشد  به عنوان  یباشد و چه  خاصه اجتماع یو نظام یاسیهر انقالب و جنبش چه س
 ریمردم را حتت تاث یکند و زندگ یم لیعمل انسان ها را حمدود و خود را بر آن ها حتم یآزاد شیافراد است که  کم و ب تیمستقل از ذهن

آن به اندازه انقالبات  یاجتماع یوجود نداشته باشد که دامنه و عمق اثرگذار یمقطع یاجتماع دهیپد چیه دیدهد. شا یخود قرار م
  باشد.  یو اقتصاد یاسیس
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  جهانی نظم نوین جهان شمولی سرمایه  در .117-2-1

  
  
  

  :سھم امپراتوری امریکا دراین بازی
منطق ساختاری روش  های سرمایه داری ایجاب میکند تا این روند  درجهت گسرتدگی اش برای جهان مشول شدن سرمایه حرکت  

هورش اذعان گردیده که  این در فراز یکی  ازبیانیه  های مش» کارل مارکس«جهانی بال مانع را  ایجاد مناید . این  گرایش در  توصیف 
  چنین  آمده  است : اشروبه رو میسازد که در بیانه  م سیالن سرمایه داری  زمان حال و آینده جهان را هب

)) به بازاری دمادم در حال  مرفه دارد . یزندگ هیو سرما دیتول لیکه با در دست داشنت وسا یدار هیسرما قه( اسم  طبنیاز بورژوازی («
برای کاالهای خود، آن را به سراسر جهان می کشاند. مهه جا آشیانه  میگزیند، مهه  جا مستقر میشودو با مهه  جا باید ارتباط گسرتش 

  »برقرار کند... به این  ترتیب که جهانی  (سراپا)مطابق به نقش پای خود را در اختیار داشته باشد.
  

به روند ی  اجتناب نا پذیر و غیر قابل بر گشت »  مشھوربھ  جھانی شدن«دارد  که روند  پیش  بینی  مارکس ، اکنون این خطر را به  مهراه  
تبدیل گردد . سخنان  مارکس  در زمانی  ایراد شد که در پایان سده نزدهم جهان وخصوصًا جامعه  امریکا و  کشور  های پیش رفته به این 

  روند به دیده  اعتبار می نگرسیتند.
  
که فقط یک  :«به رشته  حتریر در آورد معتقد است که این کتاب را  1944که در سال » دگر گونی بزرگ«یسنده  کتاب  " نوکارل پوالنی"

] نظر به  گفته پوالنی این روند 145» [دیوانه میتواند  تردید داشته باشد که  نظام اقتصادی بین املللی  حمور وجود مادی نژاد انسانی است.
ه زودی بدون آنکه وقفه داشته باشد، روایت به  این امر میکند که نظام اقتصادی بین املللی در آن زمان  در مرحله اولیه  خود قرار داشت  که ب

                                                             
1. Geir Lundestad, Empire by Invitation? United States and Western Europe (1945-52) Journal of ؛ Peace  

Research, Vol. 23, NO 3, September 1986,and1990تازه یدعوت  ھا   
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سی آجنا  که پای نژاد و ملت  ها  کشیده  او در روند تاریخی اقتصاد سیادر اثر  دو جنگ  جهانی خامنان سوز و انفجار بزرگ  از هم فرو پاشید .
ی می شود  از این روند  تعریفی دیگری ارائه  میکند.او معتقد  است  که اگر روند  تغییر و تکامل سرمایه  از آنچه  که در برنامه ریزیها

اگر یک  جنبش «ادی میگردد: قدرهتای سرمایه داری بزرگ موجود  میباشد بیرون جبهد باعث افول و تغییر قدرت  های سیاسی و اقتص
سیاسی وجود داشت که نتیجه  عللی تصادفی  بلکه پاسخ به نیاز  های  وضعیتی  عینی بود، این  جنبش  مهان فاشیسم بود که سر نوشت 

ن داروی جتویز شده  احنطاط آوری را در بین  کشور  ها تا بنبست  توسعه ادامه داد که نتیجه  این بن بست  در متام  کشور  ها یکسان بود. ای
درمهه  جایی که  چشیده میشد(زندگی) بیماری را به  مرگ  مبدل میساخت.(و قسمیکه  در اروپا، در دو جریان تند جنگ  های جهانی 

  ] 146اول و دوم مشاهده  گردید  )متدن  ها به  این شکل  از بین  میروند.)[
مورد  انقالب یا جنبش  های که بشر در روند زمان به خود  ملحق میسازد یاد آوری را در » دور کیم«دور از فایده  خنواهد بود اگر نظریه 

را به عنوان  یاجتماع دهیپد داشتیم ،در مورد ذهنیت و نظریات او ارائه که قبال در مباحث گذشته نیز اشاراتی "میدورک لیام" «منائیم: 
(از هر رنگی  توان گفت که انقالب یکند. م یم یتلق یمطالعه جامعه شناس یکند و آن را موضوع اصل یم فیتعر »یاجتماع تیواقع«

اراده و  که دروقوع آن   میباشد یخاص اجتماع طیو حتول آن تابع شرا ندیکه وقوع، فرآ یمعن نیاست. بد یاجتماع دهیپد کی زین که باشد)
 کیبه عنوان هر انقالب و جنبش چه سیاسی و نظامی باشد و چه  خاصه اجتماعی داشته باشد    نی. بنابراشامل نیست خواست افراد 

 یم لیعمل انسان ها را حمدود و خود را بر آن ها حتم یآزاد شیکم و ب که افراد است  تیو مستقل از ذهن یخارج ،ینیع یاجتماع تیواقع
 یرگذاروجود نداشته باشد که دامنه و عمق اث یمقطع یاجتماع دهیپد چیه دیدهد. شا یخود قرار م ریمردم را حتت تاث یکند و زندگ

  ]147[»باشد. ات سیاسی و اقتصادی آن به اندازه انقالب یاجتماع
 یشود که در پ یگفته م یمجع یبه آن دسته از حرکت ها یبه طور کل یاجتماع ی: جنبش های عالوه میکندجنبش اجتماعاو در مورد 

نظام مطلوب تا مبارزه  کیموجود و ساخنت  یاجتماع -یاسینظام س یتواند از برانداز یجامعه هستند. هدف جنبش م یسازمانده دیجتد
 ای جادیا یبرا افتهیسازمان  یجنبش ها تالش ها گری. به عبارت دتغییر روش  های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و . . .باشدبا

 جامعه یقشربند ایجامعه و  یدر ساختار طبقات ی رااساس یدگرگونتغییرات میتواند و این هستند. یاجتماع رییتغ کیاز  یریجلوگ
و  نیدهد. اول یم یاز انقالب ها رو یجامعه است که در بعض یاسیو س یمنابع اقتصاد عیدر توز یاساس یقاعدتًا توام با دگرگون که 

                                                             
کارل پوالنی ، دگر گونی بزرگ  یا خاصتگاه ھای سیاسی و اقتصادی روزگار ما،برگردان بھ فارسی محمد مالجو،چاپ وصحافی   146 

  .416،ص1391.چاپ اول 1491سپیدار،تھران: پردیس دانش ،
  ی انقالب دورکیم  امیل،وقوع فرآیند ھا وپپامد  ھا 147 
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ست. ا ونیبه انقالب یقبل میآن از سران رژ نتقالدر جامعه و ا یاسیجمدد قدرت س عیافتند، توز یکه در منابع جامعه اتفاق م یعیتوز نیتر عیسر
 نینو یاز اهداف انقالب ها یکیمورد توجه است.  یجمدد منابع اقتصاد عیاز مهه توز شیمباحث انقالب) ب زیاما در جمموع در انقالب ها( و ن

میباشد،ولی اکثرًا دیده  میشود  که انقالهبا بعد از بدست  آوردن عادالنه ثروت و درآمد در جامعه  عیو توز یعدالت اقتصاد یبرقراردر جهان ،
ها تبدیل قدرت آنچه را که  در مرام داشتند  تغییر داده به شکل ناشیانه  آنرا به  نفع  گروه و یا دسته و یا کشور و یا هم دسته ای از  کشور  

در مورد  مترکز و جا جبا سازی سرمایه » آدام امسیت« ان  اصلی انقالب تغییر کلی می یابد مثال کوششی که میسازند  که  در این صورت  ارم
به  به شکل عارفانه و متوازن آن ، بر مبنای  عدالت اقتصادی  در سیمای جهانی ،در نظر داشت بعد از ترکیز قدرت ،سرمایه داران بزرگ، آنرا 

ری در آورده و  از مهین سبب است  که  متام ثروت  جهان به  جیب  چند خانواده ثرومتند واریز میگردد سیستم  های سرمایه داری احنصا
ه  که اثرات  منفی  آن  مهین  حاال در بین  کشور  های سرمایه داری باالخص کارتل ها و موسسات فرا ملیتی دیده  میشود  که امریکا در نقط

  .عطف آن  قرار دارد
ن  انقالبات با پیامد  های وسیعی که از خود  جاه  میگذارندجایگاه  خویش را  در بین  دسته ای از حکومت  ها و سرزمین روی مهرفته  ای 

هاو حاکمیت  ها باز کرده تقریبًا از هدف منطقوی پا فراتر گذاشته به قدرت های فرا منطقوی  تبدیل شده و دراین جا جبائی  
گهایی کبیر زده اند که در نتیجه  آن  خسارات  دردناک و ویرانگری  قسمت بزرگی ازکره زمین جدید،قدرهتای  حاکم ، دست به  جن

نظیر جنگهای جهانی اول و دوم که در ذیل از نا آرامی  های   نگ  های ویرانگر،  غوطه ور ساخته است،را درچنگ هیوالی هولناک ج
یه در ظرف یکصد سال از طریق قدرت  های نظامی توضیحاتی خواهیم  گسرتده  بین  جنگ و صلح ملتها خباطر جا جبائی پول و سرما

  داشت : 

  
   خسارات هولناك  بازي سیاست و سرمایه .117-2-2

  در یکصد سال از تاریخ گذشته جهان                
نظام کارل پوالنی  معتقد است که خرابی های جنگ  کبیر  موانع سازماندهی  بین املللی  غیر منتظره را در هر دو نظام  هم سوسیالیستی و هم  

در واقع  موانعی که پس از جنگ  کبیر ««خسارات هولناکی به جوهر نوع زندگی بشر وارد آورد که قابل توضیح  میباشد .  ،سرمایه داری 
». منشاء نژادپرستانھ نظم نوین جھانی«آمد از مهان سرچشمه ای جریان یافته بود که خود  جنگ  کبیر از آن جاری شده بود   پدید
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فوران کرد.پیامد  1914به بعد ادامه یافته بود  تنش سیاسی  ای را سبب شد  که  در سال 1900فروپاشی نظام اقتصاد جهانی که از سال 
ها ضمن تشدید علل تنش  فرونشانده بود که باعث افزایش شدید موانع  یآن  تنش را ظاهرًا مبدد حذف رقابت املانجنگ  وپیمان نامه  های 

انی گردید که بعدًا از  گریبان  جنگ  کبیر دیگری سر برون  آورد.زیرا پیمان نامه  ها  از زاویه سیاسی تناقض هاقتصادی در صلح  ج
» ژنو«وح  دایمی یکجانبه کشور  های مغلوب از هر گونه باز سازی  از نظام توازن قوا ممانعت  میکرد ویرانگری را خمفی میدارند  وخلع سال

گردید که میثاق و متهید »  جامعه ملل«حیات چنین  نظامی امید داشت  که در چهار چوب نوعی کنسرت اروپائی  بنام   در حالی به  جتدید
ا پیش شرط های قدرت  های مستقل حاال دیگر وجود نداشت  واگر هم  وجود داشت  توسط آن  نیز  بی فایده  از  آب  در آمد ، زیر

را جتربه  کرده  در دسرتس  گیرد، چندان  که  » احیای نظام  متوازن قوا« مهدگر شان  ویتو  میگردید.دنیا هرگز نتوانست 
نتوانستند ، این حالت با سردرگمی وصف ناپذیری استمرار   حتی  دولت  ها نیز درک کرده1920هدف واقعی مثبت  ترین  دولتمردان  دهه 

برای احیای » ژنو«یافت. . . طرح نا معقول خلع سالح دائمی کشور  های مغلوب  هر نوع راه  حل سازنده ای را  منتفی  میکرد . پافشاری 
را تا زمانی که  نظام پولی بین املللی   از نو راه  نیفتد ، اقتصاد جهانی  در حکم دومین  خط دفاع از صلح مبراتب  اصولی تر  بنظر می رسید ، زی

دولت  های  گوناگون را به  خطر هتدید کرده و صلح را منتفی میدانستند، شده ،باعث فقدان  مبادالت با ثبات و آزادی جتارت جهانی 
تأیید گردیده بود که این پدیده  یا عامل را »ون وودرویلس« زیرا وابستگی متقابل  صلح  و جتارت  توسط دولت مردان آن  زمان  از قبیل

ضامن صلح و جتارت  میدانست و در صورت  باز سازی  پول بین امللی بود که یگانه  حافظ امکان    پذیر بین  ملت  ها و حاکمیت  های 
جان پیرپانت «بلکه » ناتان مایرروتچلد«] تکیه  کرد که حاال دیگر  نه 148»[برمالیھ ارشد«بالقوه بود که جهان بطور بی سابقه ای 

منایندگی اش  میکرد.میشود  دهه پس از جنگ  کبیر اول را دهه عمیقًا حمافظه کارانه دانست  و این  باور مهگانی  را »مورگان
میتوانست صلح و ثروت را باز گرداند . انقالب » حکماین بار بر پایه  مست«، 1914انعکاس  میداد  که فقط بازتأسیس نظام پیش  از سال 

ها  و ضد انقالب های دهه پس از جنگ جهانی اول باوجود چشمیگری  آن  صرفًا میکانیکی بوده و شکست نظامی را باز تاب می دادندویا 
و شرقی را به منایش  گذاشته و در دست باالی  اجرای جمددمنایش لیربالی مشروطه خواهانه آشنای متدن  غرب  در صحنه اروپای مرکزی 

بود  که  مولفه  ها ی یکسره جدیدی به روند تاریخ  غرب وارد شد .بعد از ناپدید شدن دود انقالبی ، نظام  های سیاسی در 1930دهه  
ان و هلستان  واتریش وجمارستچندان  تغییر حالت  نداده بودند . این حالت برای  فنالند و کشور  های بالتیک » برلین«و »وین « و» بوداپست «

                                                             
یا  بھ عباره  دیگر خراجی کھ  بین شان موافقھ  می   وجھ نقد وامالک ومستغالت ثروت خواستھ وجوھی کھ  کشور ھای تحت سلطھ اعم  از  148 

شد بھ کشور فاتح یا غالب می پرداخت . مثل مالیات و  عوارضی کھ سایر حکومتھای اسالمی بھ قسم باج و  خراج بھ دارالخالفھ بغداد می 
  پرداخت.
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معترب بود ولی در بعضی  کشور  هاپیشرفت  عظیمی  در زمینه آزادی ملی و اصالحات  1920و بلغارستان و حتی ایتالیا و املان  نیز تا میانه دهه
مریکا و فرانسه  تداعی به بعدبشمول روسیه  غالبًا ارماهنای انقالب های انگلستان، ا1789ارضی به وقوع پیوست . در اروپا از سال 

میگردید .لنین و تروتسکی نیز با خط هیدنبورگ و ویلسون  به معنای واقعی از نظامهای تأسیس(یا بازتأسیس) سنت ها و ارماهنای انقالب  
  اروپای غربی تداعی میکردند .در اوایل دهه  سی دگر گونی شدید بیخ پیدا کرد ، که نقاط عطف  این  دگرگونی عبارت بودند

معه  جااز دست  کشیدن بریتانیای کبیر از پایه طال، برنامه پنجساله در روسیه ، آغاز  ، انقالب  ناسیونال سوسیالستی در آملان ، و اضمحالل  
بود ، به سال  ملل به نفع امپراتوریهای خود کامه بود که  این ارماهنا  در پایان جنگ  کبیر  خیلی امهیت داشت و تأثیر آن  در دهه بعدی نیز حاکم

که می رسیم  مهه بقایای نظام بین املللی  حمو شده بود ، و صرف نظر  از معدودی  جزیره ، کشور  ها  مهه در صحنه بین املللی  یکسره  1940
  مهه در جایگاه جدیدی زندگی  می کردند.

للی که از  ابتدای سده بیستم به بعد فقط شکسته بسته کار ریشه  های عمیق این حبران  عبارت بود از سقوط  هتدید آمیز نظام اقتصادی بین امل
کرده بود  که جنگ  کبیر و پیمان نامه  هاسر اجنام به متامی  نابودش ساخته بودند. حمققان علم سیاست  حاال   کشور  های  گوناگون را 

فصال م"برتونوودز" می کردند (که بعدًا در حبث توافقنامه     نه بر  طبق  قاره ها  ، بلکه بر طبق درجه  وفا داری شان بیک پول مناسب طبقه بندی
ملان  این به  آن  میپردازیم). که باعث هبت  روسیه  وجهانیان گردیده بود ، این  در حالی بود  که اهندام روبل با توارم  به صفر رسیده بود . ا

الم  کند. خلع ید  از طبقه اجاره  گیر ، که در پی آمد،  انقالب  نازی را پایه  را باطل اع "برتونوودز"شهکار  عبث را تکرار کرد تا پیمان نامه   
گذاری کرد .شهرت " ژنو" بر کامیابی  اش  در کمک به  اطریش و جمارستان برای باز سازی پوهلای شان متکی بود و " وین" به  علت عمل  

، به قبله گاه اقتصاد دانان لیربال بدل شد . نُربد ه  این بیمار جان سامل بدراتریش ، که متأسفان»  کرون«جراحی فوق العاده موفقیت  آمیز  
تونی باز سازی پول در بلغارستان ، یونان، فنالند، ِ ، استونی ،هلستان و رومانی دست ضد انقالب را باز گذاشت تا مدعی قدرت  شود ل

کار کنار گذاشته شد . زجنیره ای کما بیش  بی وقفه ای از حبراهنای  . چپ در بلژیک  وفرانسه و انگلستان بنام استاندارد  های پولی  از
ه وهلا  کپول  کشور  های فقیر بالکان را به  ایاالت متحد  غنی پیوند داد ، آهنم  با تسمیة منعطفِ  نظام  اعتباریِ  بین املللی که فرسودگی پ

وسپس  از  اروپای  غربی به ایاالت متحده انتقال داد که ایاالت متحده   در   ناقص بازسازی شده بودندابتدا از اروپای شرقی به اروپای  غربی
  گرداب آثار تثبیت شتابزده پول های اروپائی مستغرق  شد . و از  مهیجا فروپاشی نظام پولی آغاز شده بود .
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ندکه در نتیجه فرآیند سلولی بر جامعه  در اولین شوک  ،پوهلای روسی ، املانی ، اتریشی و جمارستانی در ظرف یکسال خباک سیاه نشست
جنامید اقتصادی اروپا وارد شده که  آثارش فراتر از دامنه جتربه بود.این پوهلا هم  از  حیث داخلی و هم  از  حیث  خارجی به زوال و اختالل ا

قشار گوناگون به شکل یکسره  . این حالت باعث شد  تا  کشور  ها با شگاف  عمیقی  از مهسایگان شان  جدا افتند، حال آنکه ا
ی امتفاوت  و از راه  های  غالبًا معلکوس  حتت تأثیر قرار گرفتند. طبقه  متوسط  روشنفکر  به  معنای دقیق کلمه به فقر  افتاد. کوسه  ه

  صحنه وارد شده بود.مال و منال  هتوع  آوری مجع  کردند ، نیرو  های متالشی کننده و منسجم کننده پیش بینی ناپذیری به  149مالی 
گزارش نشده بود .باوجود این  نقش  حیاتی  اش هم در بر 1871تا سال 1848که عمر درازی را  در اروپا  از سال » فرار سرمایھ«

 1930و هم در گسرتش  جنبش فاشیستی در آملان به سال1938و دوباره  در سال1925اندازی دولت  های لیربالِ   فرانسه در سال 
در این ساهلا پول به  حمور سیاست ملی بدل شده بود، مهه  کس  ذیل اقتصاد مدرن  پولی می توانست قبض و بسط معیار پولی را  عیان بود.

ه جا روز مره  جتربه  کند.  مردم پول آگاه شدند . تأثیر تورم  روی در آمد  حقیقی را پیشاپیش  توده  ها تنزیل میکردند. مردان  وزنان  مه
را بدیده  مهمرتین  نیاز جامعه انسانی  می نگریستند. از این به بعد ، حبران  های داخلیِ مرتبط با پول   به این  گرایش داشت  پول با ثبات

  که مسایل خارجی حادی را پیش بکشد.
از نگاه دیگران نیز عقیده باور به پایه طال  اعتقاد زمانه بود . این اعتقاد  از نگاه  برخی ها  خام بود، از نگاه برخی نکته سنجانه ، 

شیطانی  که متضمن پذیرش جسم و نفی روح  است.باوجود این  خود  این  اعتقاد  مهیشه  اصل بود، یعنی اسکناس  ها  ارزش دارند  چون  
جتسم کار باشد و معیار طال حمسوب میشد. چه  طالخود واجد ارزش بود  بر این دلیل، که بنا بر عقاید سوسیالست ها ، طال چه مّعرف که 

جنگ و چه  نباشد واجد ارزش ذاتی میباشدبه این دلیل که ، بنا بر اعتقاد  آموزه ی  ارتدکس ، مفید و کمیاب  است ، استثناأ فرقی منیکرد و 
 میان هبشت  و دوزخ اصال موضوع  پول را  نادیده  می  گرفت و سرمایه داران و سوسیالست ها را معجزه واربا هم  متحد باقی

« و»  بیسمارک.« میگذاشت. جائیکه ریکاردو و مارکس با هم  توافق داشتند، سده نزدهم  در این مورد هیچ  شکی را منی شناخت 
این اعتقاد را به  یکسان  می »  تروتسکی« ، و»کالوین کولیج«و » فلیپ اسنودن«، » هنری جورج«و»  جان  استوارت میل«، »السال

                                                             
سوار میکردند و دارویی گرم بر بدن او طال مینمودند و بدین وجھ کھ مردی کوسھ و یک چشم و بد قیافھ و مضحک را بر خری کوسھ مالی  149 

آن مرد مضحک باد زنی در دست داشت و پیوستھ خود را باد میزد و از گرما شکایت میکرد و مردم برف و یخ باو میزدند . چند تن از غالمان 
یاه و مرکب کھ ھمراه اھمال و تعلل میکرد کوسھ از گل سشاه نیز ھمراه او بودند و از ھر دکانی یک درھم سیم میگرفتند و اگر کسی از دادن وجھ 

عصر ھر چھ  اه داشت و از آن پس تا ھنگام آن کس می پاشید و از ھنگام صباح تا ھنگام نماز ظھر ھر چھ جمع میشد تعلق بپادش ھداشت بر جام
ر بازاریان در میامد او را آن قدر کھ میتوانستند میزدند . گرد میامد بکوسھ و گرو کھ با او ھمراه بودند . اگر کوسھ بعد از ھنگام نماز عصر بنظ

اما در اینجا مراد از جمع آوری عوارضی است کھ از طریقھ مختلف این عوارض  در کوسھ یاخزینھ . این روز را بعربی رکوب کوسج میخواندند
  مالی جمع میشود.
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(که می بایست  جای گزین » پرودون« فراوانی برده بود تا نشاندهد  اسکناس  های کاِر ارمانشهر گرایانه  رنج» کارل مارکس«پذیرفتند.
 ود. . . در چنیناالیی  پول در شکل ریکاردوئی اش بمتضمن نظریه  ک»  کتاب سرمایھ«پول میشد) مبتنی بر خود فریبی  بوده . مهچنین  

یه  میشد به  حکومت  های  بدهکار جدًا توص از یک دهه نشانه مهبستگی  جهانی بود  . . . کذاحاالتی  احیای پایه  های طالئی متجاوز 
که به دقت  مواظب مبادالت شان باشند و از سیاست  هائی که چه بسا از اثر نا مناسبی بر استحکام وضعیت بودجه بگذارند اجتاب 

شور  های زیر نفوذ ایرو به  میزان  بدهکاری  و  ورشکستگی به قسمی قرار دارند  کنند(چیزی که  مهین  اکنون  یونان  و هسپانیا هر دو در ک
که  مایه  تشویش جامعه  اقتصادی هبم فشرده اروپا بوده  و نقطه  ضعفی برایشان  تلقی می شود.م).پایه طال و  مشروعیت ابزاری آن سبب  

پذیرفته شده بودندصلح »  نظم نوین بین المللی«ین مناد  ها ی وفا داری به میشد در خیلی  از  کشور  ها ی کوچکرتی نیز شنیده شود  که ا
بریتانیائی  با انتقال و  کشیدن  کشتی  های توپدارسقیل (در آهبای آزاد)حکمفرمائی میکرد و خمصوصًا در هنگام  جهت دادن به  مسیر 

  حرکتی آن بر شبکه پولی بین املللی   حاکم  میگردید.
سرمایه گذاریهای مناطق وسیع  شبه  مستعمره نشین جهان راغیر رمسی اداره  میکرد، »مالیھ ارشد«تعمال  و کار گذاریبریتانیا با اس

ود  ا باز مجله امپراتوریهای رو به زوال  اسالمی  در منطقه شدیدًاحتریک پذیر خاورنزدیک و افریقای مشالی (ایران ، ترکیه، مصرو...) و مهینج
سرمایه گذاران به عوامل نا حمسوس  زمینه ساز  نظم  داخلی اشاره داشت و مدیریت دوفاکتوری ، آن مناطق  آشفته را که که  کار روزانه 

که  نظیر آن را در حکومت بی ثبات  کنونی افغانستان  می بینیم که  امنیت و آسایش مردم آن به  صلح در میان شان به  مویی  بند بودفراهم کرد (
)و از مهین سبب است  که سرمایه گذاریهایی دراز ربی  این  کشور را بسته اند  گردش داردغ مریکا و بعضی  کشور  هایمهین مویی که ا

ریه مدتی  میتوانست  در این مناطق  تضمین  گردد، آهنم با موانع کم و بیش جدی عبور نا پذیر.محاسه احداث راه  آهن در الکانو ترکیه و سو
ش و چین  هم داستان شکیبایی و هم  داستان برنامه  های فوق  العاده ای  است که شهکار مشاهبی را در قاره امریکا به و ایران و مصر و مراک

ه یاد  ها زنده  میسازد.اما خطر اصلی ایکه  اروپائیان سرمایه  گذار را مثل سایه تعقیب می کرد نه ناکامی فنی یا مالی بلکه  جنگ بود،ن
کوچک که به سادگی میشد  منزوی  شان کرد ، نه  جنگ ابر قدرهتا  بر سر کشوری کوچک که رویداد  مکرر و غالبًا جنگ میان  کشور  های 

راه  آهن   سهل الوقوع بود، بل  جنگ عمومی میان خود ابر قدرهتا . اروپا  قاره بی سکنه  نبود ، بلکه خانه  ملیوهنا انسان قدیمی و جدید بود. هر
خود را از میان سرحداتی با درجات  گوناگونی از نفوذ پذیری باز میکرد که برخی شان با بر قراری ارتباط به  جدید  می بایست راه

شدت ضعیف میشدندو بعضی شان بشدت  تقویت  می یافتند.فقط کنرتول آهنین  مالیه برروی دولت  های زمین  گیرِ  مناطق عقب 
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به تعهدات مالی خود  عمل نکرد، فورًا منازعه  1875هنگامیکه  ترکیه در سال   چنانچهافتاده میتوانست از فاجعه پیشگیری کند، 
طول کشید  از اثر پیمان برلین صلح طی سی و شش سال بعدی بر قرار ماند. این 1878تا1876های نظامی در منطقه  در  گرفت و از 

دیون بین امللی  عثمانی را در استامبول  برپا کرد اداره    حتقق خبشید که دفرت منایندگی1881صلح  حیرت انگیز را فرمان حمرم در سال 
اصل مالی  ترکیه  عثمانی به عهده منایندگان  مالیه ارشد گذاشته شد.این منایندگان ، در موارد بیشماری ، مصاحله  میان  قدرت  

و  از  جانب دیگر در سایر موارد  نیز فقط  ها را سامان دادند. آهنا  از یک طرف  نگذاشتند  ترکیه برای خودش  مشکل  افرینی کند 
را هم در خدمت  منافع مالی سرمایه  نقش کارگزار سیاسی قدرت  های بزرگ را  ایفا کردند.این منایندگان  وظایف  پیچیده ای

ی بدهی در آن  کشور گذارانی که می  کوشیدند  در آن  کشور به سود  دست یابند، اجراء منوده بر عالوه اینکه   آهنا طلبکاران خصوص
بودندبه  وظیفه  اصلی شان  که  ارگان حقوق  عمومی اروپا بودکه مالیه ارشد را فقط غیر رمسی منایندگی میکرد.بر اساس مهین 

  ظرفیت دو زیستی بود  که شگاف میان سازماندهی سیاسی و اقتصادی زمانه را پر منودند.
رت در گذشته  ها  نظامی و جنگجویانه بود. مهراه بود با دزدان دریائی ، خانه جتارت با صلح پیوند خورده بود .سازماندهی جتا

بدوشان (کوچیها)، کارواهنای مسلح ، شکار چیان و صیادان، تاجران مششیرزن، شوالیه  های معبد،شهروندان  صلح شهر ها ، 
ه  و مهچنان  شرکت  های استعماری  شرکت  های  که  ماجراجویان و سیاحان، زمینداران بزرگ  وفاحتان، شکارچیان انسان و تاجران برد

حاالتی که  اکثر عناصر جتارت و باز سازی و شغل را  در  کشور ما  مهین اکنون  مهین  عناصر  تشکیل از حق ویژه  نیز برخوردار بودند.(
ز در افغانستان  از  هر گونه  مالیه و  عوارض میدهند به مشول مقاطعه کاران بین املللی و موسسات  غیر وابسته به هیچ  دولتی که تا هنو

گمرکی و سایر حقوق و وجایب مالیاتی معاف بوده  ملیوهنا دالر پول به  جیب  اینها  ریخته  است  شباهت زیادی به  عواملی که  در قرن  
گر نقاط جهان متمدن  این  عوامل به بوته .م)  این در حالی  است  که  در دیجریان دارددر کشور مانزدهم در اروپا معمول بود اکنون نیز 

  فراموشی سپاریده  شده  است .
واز مهین سبب است  که بیش  از حد  عادت کرده ایم که  رواج »  سرمایھ  مالی مسبب امپریالزم  میباشد«لینین  گفته  است  

بیش  از  حد  خو  کرده ایم که  گسرتش سرمایه   گسرتش سرمایه داری رافرایندی بپنداریم  که  مهه  چیز  است مگر صلح  آمیز ، باری
مالی را  حمرک  اصلی  جنایات استعماری بیشمار و جتاوز  گسرتش طلبانه بیانگاریم، خمصوصًا قرابت  تنگاتنگ سرمایه با صنایع 

گسرتش شدیدی که  از سوی   سنگین و منازعه بر سر قلمرو  های نفوذ و امتیازات و حقوق فرا منطقه ای و شکل  های بیشمار کنرتول  و
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عاملقدرت  های اروپائی بر مناطق  عقب مانده  ِ هنای زیر بنائی از قبیل  خطوط آهن و صنایع سنگین و سود  آور  میشد در ساختما  ا
حال به سرمایه  گذاری کنند. حقیقت امر این  است  :کسب و کار و مالیه مسبب بسیاری  از جنگ  ها ی استعماری بودنداما در  عین 

 یز بودندسازاین  واقعیت  نیز شدند که از  آتش افروزی  عمومی ممانعت شود.چرا که  در ازای منافع ایکه با جنگ  تأمین  میشد ، منافع فراوانی ن
و ما باشد .(که از این راه (راه جنگ) خبطر می افتادند. البته سرمایه  گذاری  های بین املللی  در صورت  وقوع  جنگ  مهیشه بازنده  می 

  مثال زنده این سرمایه  گذاری  ها را  در  کسوت  دولت احتاد شوروی سابق درربع چهارم قرن بیستم در افغانستان  می بینیم  که با فراهم
ام  داده  آوری هجوم  نظامی در این کشور  و بیدار ساخنت جماهدان افغانستان و منطقه جنگ  خامنمانسوزی براه افتاد که  روسیه  شوروی مت

ت  احتاد  های اقتصادی خود را  که اکثرًا پروژه  های زیر بنائی بزرگ اقتصادی بود  مهه را  درافغانستان  از دست  داد و متام زمحاتی را که دول
وی  از افغانستان  شوروی  در افغانستان و زیر بنای آن سرمایه  گذاری کرده بود از بین رفت و در نتیجه باخنت این  جنگ و انسحاب قوای شور

دولت جانشین روسیه شوروی، در سراسر دنیا مناسبت  های اقتصادی بین  املللی خود را در آسیا افریقا و امریکای التین و پاسفیک   از 
  .م)دست داد زیرا که  بر سر این بازی رژیم  شوروی  از بین رفت و دولت  کمونستی نیز  جتزیه  پذیرفت

بریتانیای کبیر پیشاپیش بر صلح و کسب و کار پا فشاری  میکرد ، احتاد  مقدس  نیز در کمک به 1846تا  1816طی صلح سی ساله از 
رودچیلد  ها (که تاهنوز گروه سرمایه ای انباشته جهانی را در دست دارند)اکراه  نداشت . حتت  حاکمیت  کنسرت اروپا  باز هم مالیه 

هی و اشراف  (اروپا)  تکیه  میکرد . اما واقعیت  در این  است که این صلح را در هر حال نه  فقط بین  املللی  می بایست بر پیوند  های شا
به        کنسولگریها ی ابر قدرت ها بلکه  کمک کار گزاران سازمان یافته  واقعی نیز در خدمت منافع  عمومی قرار داشتندبر قرار میکرد .

س زمینه  ی اقتصاد نوین میتوانست  آتش افروزی های مهه گیر رااجتناب  پذیر سازد.اما دست  فقط بر پ عباره  دیگر ، نظام  توازن قوا
ات  آورد کنسرت اروپا از دست  آورد احتاد  مقدس به طرز قیاس نا پذیری بزرگ  تر بود .زیرا اولی از صلح در منطقه ای حمدود در قاره با ثب

قیاس جهانی و در مقطعی  حاصل میکرد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در حال ایجاد حفاظت  میکرد  اما دومی  مهین توفیق را در م
انقالب در نقشه  کره زمین بود.این شاهکار  عظیم سیاسی مثره ظهور هویت  خاصی بود، یعنی مالیه  ارشد که  حلقه  مفروض  میان 

  سازماندهی سیاسی و اقتصادی  حیات زندگی بین  املللی بود .
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باید آشکار باشد  که سازماندهی صلح بر سازمان دهی اقتصادی تکیه داشت.ولی قسمیکه  می بینیم  کانسرت اروپا ذاتًا نه نوعی  تا اینجا
نظام صلح بلکه صرفًا جمموعه ای  از حاکمیت  های  مستقل بودکه حتت  محایت ساز و کار جنگ قرار  داشتند. عکس این قضیه در باره 

  ان صادق  است .سازماندهی اقتصادی  جه
)اوج شگوفایی کنسرت اروپا  دیده شده  است .که در دو  دهه اول  آن املان به  مقام  ابرقدرتی   1890تا  1861در عصر بسمارک از (

ندو ع را  حفظ کنرسید . املان راه خود را به سوی رتبه  های باالیی به  هزینه  اتریش و فرانسه باز کرده بود .. به  نفع املانی  ها بود  تا  این  وض
به انتقام  از خودش باشد ممانعت بعمل  می  آورد . بسمارک  تعمدًا ایدة صلح را به  منزله سرمایه  گذاری   از جنگی که  میتوانست  فقط

  مشرتک قدرت  ها را  اشاعه می داد   .
پا بود. . . . به ربع  چهارم سده  نزدهم  که  می رسیم ، قیمت  های جهانی کاال  ها  واقعیت  مرکزی  در زندگی ملیوهنا دهقان قاره  ارو

های  نتایج بازار پول لندن را اهل کسب و کار  در مهه  جای دنیا روزانه دنبال میکردند. دولت  ها  نیز طرح  آتی را در پرتو  وضعیت  بازار
  جهانی سرمایه به حبث میگذاشتند.

ر خدمت سرمایه قرار  گیرد .مهین که  این  نظام اقتصادی از آجنا که  این  نظام  به صلح  نیاز دارد تا بتواند  کار  کند ، توازن قوا  تعبیه شد تا د
کنار گذاشته  میشد منفعت صلح  نیز  از صحنه سیاست نا پدید  میشد . از این  گذشته  مادامیکه  منفعت صلح برقرار بود،نه علت  

املللی  فرومی پاشید  نتیجه این  میشد  که کافی برای حتقق چنین  منفعتی در کار بود و نه امکان  حراست از آن .اگر سازمندهی صلح بین 
پایان  می یافت ( ما مثاهلای برجسته ای از  این  وضعیت شکننده صلح  در  افغانستان داریم  که  در  ملللی نوین  اقتصاد  نیز ناگزیرًانظام  بین ا

قوای امریکا در قدم اول و ناتو  در قدم  دوم و نیرو  های ظرف سیزده سال  نظام  حاکمیت  ملی افغانستان توسط  قوای امنیتی بین املللی بشمول 
حفظ  میشد .  حاال که  این  نیرو  ها  انسحاب یافته اند که یک    نگهبان صلح افغانستان در قدم ثالثبریتانیائی و سایر قدرت  های حامی و

ها قطع شود ناگزیر صلح و دولت داری  نیز در افغانستان   قسمت بسیار کوچک  آن   باقی مانده  اند  که اگر بطور یکجائی کمک این  نیرو 
  ) )م(که به  موئی بسته  است پایان  می یابد

ارتقا  آملان  که  در  عصر بسمارک  با برنامه  صلح او اوج شگوفائی اروپا را به  ارمغان  آورد ، در ظرف دو  دهه املان به  درجه  ابر قدرتی
منفعت  برد و طوری شد  که املان به نفع  صلح راه خود را به سوی رتبه  های باالئی به  هزینه  اتریش  و فرانسه   یافت که این  کشور از نفس صلح

باز کرده بود (قسمیکه پاکستان  در جماورت شرق و جنوب افغانستان  در ظرف سی و پنج  سال  جنگ جماهدان افغان با شوروی  ها از کمک  
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به  جماهدین و از طریق پاکستان  اجراء می پذیرفت ، پاکستان  به اندازه  ای سود برد  که  خود را جمهز به سیستم  های بال شائبه کشور  ها  که
راه  های ترابری با کیفیت  عالی واصالحات  در سیستم  های آبیاری زمینهای سند و پنجاب و استقرار و تنظیم  تسلیحات  نظامی تا سرحد 

با ساختمان  موشک  های برد متوسط که  میتواند  کالهک امتی را  محل مناید برای  هند و افغانستان حمل  تشویش ساختمان مبب امتی  ارتقا و
باشد حاصل منود.لذا  این به سود پاکستان  خواهد بود  که اگر بتواند  مانع پیشرفت صلح و استقرار یک دولت  قوی در افغانستان 

ست  تا  به  لطایف احلیل بتواند جلو صلح را در افغانستان با قدرت  نفوذی اش  از طریق  گروپ  گردد.از این  سبب  به سود پاکستان  ا
های طالبان  وداعش که نو در منطقه سر بر آورده  است بگیرد که  خیلی به اوضاع ثبات سیاسی و اوضاع امنیتی افغانستان  خطرناک 

ا  حفظ  کند و از جنگ  وصلحی که  میتواند با انتقام از خودش منجر شود ممانعت خواهد بود.معهذابه نفع پاکستان است که وضع  موجود ر
) بسمارک  با کمک بازی    توازن قواچوب  در   چرخ بلند پروازیهای  اتریش در بالقان  میگذاشت  و باین سان اطراف بالقوه )م(بعمل آورد.

  کشید دوری می  جست.   میپلکید و از  بسی موقعیت  های  که پای املان را جبنگ  می
به طول اجنامید .این  پیروزی  از اثر استفاده  واقعی آملان  از پایه طال نشانه ی آغاز   1879تاانتهای  1846صحنه  جتارت  آزاد املان  از سال

ر هند و هم  در برابر افغانستان عصر محایت گرائی و توسعه طلبی استعماری بود (آنسان  که پاکستان را  تا امروز  قوای استعماری  هم در براب
پشتیبانی منوده  است).خیلی نگذشت  که بسمارک  کنرتول خط  مشی رایش را  ازدست داد. از آن  هنگام بریتانیای کبیر رهرب منفعت 

در اوج  1890در سال صلح در اروپائی بود که  هنوز جمموعه ای از حاکمیت  های مستقل و ازین رو مطیع  توازن قوا  گردید . مالیه  ارشد  
  شگوفائی بودو چنین بنظر میرسید  که صلح  از  هر زمان  دیگر ی تضمین شده  تر  است .

اهلا  آن سبریتانیائی  ها  و فرانسه  در افریقا باهم  اختالفات منافع  داشتند.( بریتانیائیها و روسها در آسیا با هم رقابت می کردندزیرا در  
بین  دولت  های روس و بریتانیای کبیر در هندوستان بود که قشون بریتانیامستقر در کابل و پروان و جنوب، هر ازگاهی  افغانستان  نقطه  حایل 

مورد محالت  کشنده رزمندگان  افغانستان قرار می  گرفت و  گاه  میشد  بریتانیا که یک پادگان نیرو  نظامی خود را  از دست  
گلیس و روس در سرحدات  جنوبی ایران و مشالی آن از قبیل  خرمشهر در جنوب و ارمنستان و میداد.و مهچنان دست اندازیهای ان

آذربایجان ومرو، مناطق ماورای دریای  خزر توسط  دست درازیهای روسها در عصر دولت  های صفوی و افغانی نیز  باعث میشد تا 
بار کنسرت  اروپا ولی با سستی به موجودیت خود ادامه  میداد. در مثلث  ). این )م(د.نمناسبات  بریتانیا و روسیه  میش و گرگ باش

ی صلح اروپائی که کانسرت  اروپا بر پایه  های لرزان  آن  استوار بود ، هنوز دو قدرت  مستقل در کار بود  که یکدگر خود را با حسادت  م
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با معامله  مهه  جانبه بر سر مراکش و مصر دست زد. چند 1904 نگریستندکه این  وضع برای مدت طوالنی دوام نیاورد .برتانیا در سال
سال بعد  تر با روسیه بر سر ایران  مصاحله کردو ضد ائتالف  شکل  گرفت .  کنسرت اروپا ، از این احتادیه  نا منسجم از قدرت  های 

ر نظام توازن قوااز کار ایستاد.دیگر هیچ  گروه مستقل ، سر اجنام  جای خود را به دو  گروه بندی متخاصم از قدرت  ها داد.ساز و کا
سومی ای در کار نبود که با دو  گروه  دیگر متحد  شود. کما بیش  در مهین زمان بود  که  نشانه  های زوال شکل  های موجود اقتصاد  

یه  ارشد که  خمارج مالی کانسرت اروپا جهانی ، از قبیل رقابت  های استعماری و رقابت بر سر بازار  های خارجی ،شدید شد. توانائی مال
را  در ساهلای طالیی امپراطوری بسمارک  می پرداخت، برای جلو  گیری  از اشاعه  جنگ  ها به شدت  کاهش یافت اما دیر یا زودقطعًابه 

  د.لح صد ساله پایان خبشصپایان  می رسید ، آهنم پیش  از  اینکه زوال سازماندهی اقتصادی سده نوزدمهی به 
با این شناخت میتوان سرشت راستین  سازماندهی اقتصادی عمیقًا تصنعی و  غیر واقعی را که  صلح  کانسرت اروپا به  آن  استوار مینمود  

  ]150امهیت بیشرت  تاریخی می یابد .[
  
  
  
  

  کارل پوالنی  درون کاوي کتاب دگر گونی بزرگ .117-2-3

. او بازار آزاد را کشدیم ریبه تصو تیبازار آزاد را ھمچون دشمن انسان، »بزرگ یدگرگون«در کتاب   ،یپوالن منتقداندر نظر 
 راندند،یآن را به جلو م هادئولوگیکه ا یکنش دولت قیو از طر ۱۸که در انگلستان قرن  کندیم یمعرف یاجتماع یاز سازمانده یبیشکل غر

شاعرانه التزام دو جانبه که هم افراد در  ستمی(س – یعیطب یاجتماع تیوضع یشدن بازار آزاد به جا نیشده بود. او دستاورد جانش جادیا
جوامع آرام  یبرا یاجتماع یهایجنگ، ظلم و آشفتگ ،یجز نابرابر یزیرا چ –) کردیم تیاز افراد محا ستمیبودند و هم س دیبرابر آن مق

  .داندیو برابر من
                                                             

موضوع  : تاریخ اجتناعی اقتصادی وسیاسی روزگار ما ،  از 1391پوالنی کارل ،دگرگونی بزرگ،ترجمھ  محمد  مالجو،تھران:   150 
  ؛ 77تا 49صص،

  ن*(قابل ذکر میدانم  کھ  در این  مجموعھ بر نوشتھ کارل پوالنی  تلخیص ،  تعلیق و  حاشیھ  ھای در مورد  تحلیل  ھای تاریخی اروپای قر
افظ صلح در افغانستان و کنسرت  اروپا در قرن نزدھم در این  مأخذ اضافھ  نزدھم و افغانستان سده بیست و یکم و  مشابھت  ھای تاریخی قوای ح

ی حافظ اویا تقلیل و یا تلخیص راه  یافتھ  است. اولی (اروپا) منجر بھ دوام صلح صد  سالھ شد و افغانستان در ظرف سیزده سال بعد از انسحاب قو
  ھای شکننده و صلح آن بھ موئی پیوست  است(مولف)   امنیت از این  کشور کھ حاال مسیر امنیتی آن با نا امنیتی
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آمد و در بوداپست  ایبه دن نیدر و ۱۸۸۶منجر خواهد شد. او که در سال  یاسیو س یاجتماع یشبود که بازار آزاد به فروپا دهیعق نیبر ا یپوالن
انقالب و ترور در موطن  ه،یاول، انقالب روس یچون جنگ جهان ی] شاهد حوادثم [زمان نگارش کتاب مورد حبث ۱۹۴۴بزرگ شد تا سال 

. م]، رشد ۱۹۳۰طال، رکود بزرگ [دهه  هیپا یپول یاملللنینظام ب یفروپاش ش،یدر آملان و اتر ۱۹۲۰دهه  دیتورم شد جمارستان، یعنیخود 
 متحدهاالتیکه از دوران روزولت اعمال آن از طرف دولت ا یدیجد یاسیروش س New Dealروزولت [ یبرنامه توسعه اقتصاد سم،یناز
  کرد. ادی دیسابقه در جهان جد یب یهایاز آن به عنوان دوران ناآرام توانیکه م ییهادوم بود. سال یهانشروع شد. م] و جنگ ج کایآمر

 زمیو مکان ربالیطال، دولت ل هیپا یها، نظام پولقدرت یاملللنیبود: تعادل ب یچهار رکن اساس یمتدن در حال مرگ دارا نیا ،ی. در نظر پوالن
ارکان از صحنه جهان رخت بسته باشند. او معتقد  نیمتام ا دیرسیمبه نظر  ۱۹۴۴خودجوش بازار. اما در سال  میتنظ بریمبتن یاقتصاد

متدن  نیا یقیحق انیگر را بن میاو بازار خود تنظ گری. به عبارت دشوندیاز رکن چهارم مشتق م ن،یسه رکن خنست قتیدر حق کهبود 
منجر ۱۹متدن قرن  یبود که آن چه به فروپاش یرا نیبر ا یپوالن د،یآیبر م» بزرگ یدگرگون«. مهان گونه که از عنوان کتاب دانستیم

شد.  ۱۹متدن قرن  یمضمحل کرد و باعث فروپاش زیهنادها را ن هیکه بق یاآزاد نبوده است؛ مهان عارضه ارجز عارضه باز یزیشد، چ
  بازار آزاد نبودند. یوالهایجز بچه ه یزیچ، نیو استال ینیموسول تلر،یه ،زعم اوبه

  
  
  
  

   تفکر امریکائی در مورد انباشت ثروت  .117-2-4

  رئیس ستاد برنامه ریزی امریکا به سندی  اشاره  میکند که طرح  اصلی تفکر  امریکائی راقرار ذیل  تشریح  میکند : 1948در سال 
فیصد از مجعیت  آنرا  در اختیار دارند . . . ماموریت  واقعی ما در ادوار   3/6در صد ثروهتای جهان را  در اختیار داریم ولی فقط  50ما «

ما باید  هدف  های  غیر داریم  . . .  آتی متهید  چنان الگویی از مناسبات  است  که مبا امکان میدهدتا این نا برابری را  مهچنان  نگه
را بس  کنیم . . . آن روز دور  نیست که دست و پای ما کمرت به این  واقعی نظیر حقوق بشر، ارتقاء سطح زندگی و دیموکراتیزه  کردن

  ]151»[ شعار  هایی آیدیالستی بسته شده باشد
                                                             

 1976مارچ  19، سخنرانی نوام چامسکی در دانشگاه  ھاروارد ایاالت متحده امریکا » امریکای بزرگ و حقوق بشر«نوام چامسکی ،  151 
  16-15، صص1364موسسھ انتشارات  آگاه، تھران :
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قسمیکه روند  پیشروی  و راه  ها  وطرق  توسعه وی جهانی شدن سرمایه در دو قرن  گذشته که فوقًا به آن  اشاره شد، حبراهنای بزرگ و 
سر  یپوالن یهاینیبشیبا پ خیتار رسدیاما به نظر میا منحیث خاطرات خانه بر انداز جتربه کرده  است   دردناکی   ناشی شده ازآن را دن

نقاط جهان، باالخص  شرتیو منعطف در ب داریپا یستمیبه مثابه س یدارهیبازار آزاد سرما نکینداشته است، چنان که هم ا یسازگار
صندوق  لیاز قب یمهم جهان یاست که توسط هنادها یاستیاکنون سشده است. بازار آزاد هم رفتهیزبان، پذ یسیانگل یکشورها

 زیرا ن یشرق یهند و اروپا ن،یمهچون چ یدیپهناور جد یقلمروها یو حت شودیم  تیمحاارتقا و یریگیپ یپول و بانک جهان یاملللنیب
 ارز نظام نرخ شناوررفته، اما  نیطال از ب هیپا یاست. نظام پول افتهیکاهش  یتوجهبه طور قابل یاملللنیکرده است. موانع جتارت ب ریتسخ

کاسته  یاز شدت ادوار جتار شود،یکه امروزه اعمال م یهبرت یپول تیریشده است. مد نیگزیجا شودیم میبازار تنظ یروهایبا ن هک
  صلح و مراوده برقرار شده است. زین –آملان و فرانسه  – یغرب یاروپا یدمشنان سنت انیم یاست. حت

ولی باز سازی بدون  وقفه  نظام جهانی سرمایه داری  بعد از جنگ را جهان سرمایه داری ، پاسخی مستقیمی به نظر یات کارل پوالنی که در 
جهانی شدن میداند کتاب  "دگر گونی بزرگ" صریحًا به  آن  اشاره شده ( حتی نازی  ها را دوای کشنده برای مریضی بشریت در بسرت 

)   از سوی دولت های پیشرفته سرمایه داری (در رأس هرم قدرت ایاالت متحده امریکاو احیا دوباره این روندباعث احیای نو ) به شکست 
  پیشین  جهانی شدن میباشد .

-Bretton نشست  "برتونوودز"در این پویائی منطق  جهانی شدن سرمایه داری، یکبار دیگر از اثر اتکا به زیر بناهای پولی که در 

Woods) Conference   ] (152[:برای ایجاد یک  نظام  جتاری لربالی ، به  جریان افتاد ودر آن  این  موضوعات  مطرح و فیصله شد» 
بق ذیل صورت فیصله  های مطا توافق نشده است التزام به جتارت بر اساس انديشه هاي ليرباليسم از طريق مذاکره در مورد مواردي که قبال

  گرفت
  توافق در مسائل جاري براي گسرتش جتارت آزاد    .1
  .دالت مايل و ارزش پول موافقت براي ثابت نگه داشنت مبا   .2 

                                                             
جھاني دوم بر اساس سیستم آمریکایي اقتصاد جھاني لیبرال شکل گرفت . آمریکا بعد از  ساختار اقتصادي جھان بعد از جنگ ١٩۴۴در سال    152 

جنگ جھاني دوم بعنوان قدرت برتر نظامي و اقتصادي و سیاسي مطرح شد و سیستم اقتصادي جھان بر اساس اندیشھ ھاي ھري دکستر وایت و 
 .جان مینارد کینز شکل گرفت
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   املللي و اجياد رژيم مبادله بود اين کنفرانس داراي دو هدف اصلي: نرخ ثابت سيستم پويل بني

هدف دوم کنفرانس   .پول و بعد ها گات بود یامللل نیو صندوق ب یبانک جهانهدف اول قاعده مند کردن و وحدت روي اقدامات 
  .پيگريي ثبات کنيزي و سياستهاي رفاه اجتماعي است

 
سيستم برتون وودز حمدوديتهايي وجود داشت که بعد جنگ جهاني منودار شد با رشد اقتصادي کشورهاي اروپايي و ژاپن و ساير مناطق  در

ملغا  را و برابري قيمت دالر و طال شتهبردا "برتون وودز"م تباعث شد آمريکا محايت خود را از سيس ۱۹۷۰و رکود اقتصادي آمريکا در دهه 
قرار گرفت. گات کم کم تبديل به سازمان جتارت جهاني شد که رويکرد جديدي را در اقتصاد جهاني  بر ارزش بازار ينبو دالر م کرد

با سرعت  گرفنت  مسأله جتارت ، میزان  جدیدی از  -، جهانی شدن سرمایه داری در دوران "عصرطالئی" کوتاه بعد از جنگ   داشت.
دوباره  جان  گرفت و به پاسخ  نیو لربالی به حبران دهه  هفتاد قدرت  –فزاینده  امور مالی  سرمایه گذاری خارجی و بین املللی شدن 

ذاشته  است . اولین حبران   بیشرتی نیز بدست  آورد . سرمایه داری در روند  تاریخی خود سه حبران ساختاری بزرگ را پشت  سر گ
دید  گردید که (ظاهرًا)  به انقالب کمونستی و جنگ  های جهانی اجنامید، ) از اثر رقابت  میان سلطه گران جهانی تش1890دهه(بعداز

این  حبران باعث شد تا مسیر جهانی سرمایه داری شدن را وارونه  سازد ، اما  حبران دهه  هفتاد  به  تعمیق و تشدید و گسرتش جهانی 
ی را نیز افزایش داده و  چیزی شبه رقابت بین املللی قدیم مانند شدن سرمایه داری اجنامید و باعث این شد  تا رقابت  های اقتصادی منطقو

 رقابت  های بین  بریتانیا ، هسپانیا ، پرتگال و... را در دوران قرون  وسطی الی ختم سده  نزدهم و شروع  قرن بیستم در تسخیر سرزمین 
  های بیگانه رقابت های گسرتده را بوجود  آورده بود.

  
نشان  میدهد  که روند جهانی شدن  نه اجتناب پذیر است  و نه  تداوم  آن  غیر ممکن پنداشته  می شود که  این  نظریه  (جتارب دو سده اخیر 

توسط  لنین و پوالنی مردود  شناخته شده  است ولی بعدًا دیده  شد  که  جهانی شدن سرمایه  درراه  گشائی در سده بیست و یکمی نه  
و منابع را با جنگ  هایی که  در دهه  های( پنجاه و شصت) بین  ایاالت  متحده و ویتنام که منجر به  احتاد دو  وینام تنها بینش سنرتالیزم قدرت 

کوشش  های  اشتباه  آمیزی   که  نیت  «و شکست امریکا گردید که  انتونی لوئیز ،درروزنامه  نیویارک  تایمز بودکه محله امریکا در ویتنام را 
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ث این  نظام سرچشمه  گرفته بود و کذا در دهه هشتاد و نود در افغانستان بر علیه  احتاد شوروی وقت یگانه وار[  ]153» .[خیر داشت 
) در زمان  CIAه  جماهدان افغان و با مساعدت  های  پولی و  نظامی و تکتیکی  ایاالت  متحده امریکا خمصوصًا (جنگی به نیروی بالقو

ز مهواریهای پاکستان در دل کوههای بلند  هندوکش به پیش  میرفت  عاقبت سرمایه راه  خود را باز کرده حکومت رئیس  مجهور ریگن که  ا
  و نیرو  های اشغالگر کمونستی را از افغانستان خارج ساختند. 

ای سرمایه داری باالخص خباطریکه  این  نیرو  های جماهدین افغان  منسجم و بیک قدرت بزرگ  ملیتاری در منطقه   تبدیل  نشود  کشور  ه 
امریکا بصورت  غیر مستقیم ،بسرت اغتشاش  سرتاسری و جنگ  های داخلی رادر افغانستان سازمان داده و یکباره  کمک  های مادی و 
ختنیکی و تاکتیکی خود شان را در ظرف یک دهه قطع منودند و  آخرین  مهره  های قدرت  جماهدین را  توسط گروه "طالبان" در هم 

ولی  غیر مستقیم  این  واکنش  جهان سرمایه داری منجر به  تقویه  تروریزم و هراس افگنی در دنیا و باالخص در امریکا باعث   کستند.ش
  در مرکز جتارت  جهانی در نیویارک  گردید که حبران  عظیمی را در وضع سیاسی و  نظامی در قاره  ها  ایجاد کرد. فاجعھ یازده سپتمبر

بعد از یازده سپتامرب امریکا و جهان متمدن را  در برابر مبارزه با تروریزم  مقابل ساخت  نقطه عطفی در تاریخ  جهانی شدن سرمایه  واقعاتی که
مدیریت  داری خواهد بود و این حبرانیکه اکنون  جهان با آن  دست و پنجه  نرم  میکند از دو جنگ  جهانی اول و دوم با کشور  هایی که  در راس  

نظامهای سرتاسری جهانی سرمایه قراردارند مرگ بار تر و خشن تر و  دگر گون  کننده تر خواهد بود که سابقًا بعد از یازده سپتامرب در 
ت لباس   طالبان در افغانستان و القاعده  و گروه  های دهشت افگنی که  در پاکستان تربیه  تروریستی دیده و حتت  فرمان و اراده و مدیری

در شرق میانه »  داعش «س  ای و سایر گروه  های تند رو) درپاکستان و کشور  های عربی بوده  و اکنون  نیرو  های  ویژه ای بنام (ای ا
در نایجیرریامیباشد که  صلح  وامنیت  جهانی را ظاهرًا در کشور  های منطقه  آسیا و اروپا به  خطر رو »  بوکوحرام«(عراق و سوریه) و 

ترور  های نیز در  شهر  های اروپا  علی رغم پوشش  های  امنیتی گسرتده صورت  می  گیرد  که  خرب خوشی برای برنامه  برو ساخته و 
  های جهانی شدن  از طریق سلطه جهانی و در جمموع برای  امنیت  جهانی منیباشد .م]

  
  
  

                                                             
در دانشگاه  "ھاروارد" چاپ موسسھ انتشارات  آگاه  تھران 1985زرگ و  حقوق بشر ، مجموعھ سخنرانی سال نوام چامسکی ، امریکای ب 153 
  6،ص1364:
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   منطق تاریخ در پیروزي نظام جهانی سرمایه .117-2-5
یک نظام جهانی سرمایه  داری مهواره  یک  حمصول اجتماعی  احتمالی است که    تکوین علمای اقتصاد و سیاست به  این باور هستند که 

گرایش  گسرتده سرمایه داری  با منطق تاریخی و  واقعیت  های عینی دنیا دارد که تکامل  واقعی وتداوم  منطقی چنین  نظمی روندی  
ها  میباشد .ما منیتوانیم  تاریخ را  مهچون حتلیل گران بورژوازی که تاریخ را  منظر حال میدانند به این شکل نظریه پردازی  کنیم مملو  از دشواری

"فلیپ و هم  منیتوانیم ادعا داشته باشیم که گویا مسیر سرمایه داری ، رااستنتاج ساده ای از قوانین  علم اقتصاد بدانیم . بعضی  ها  مانند 
نظریه را  تاریخی کنیم و جهانی شدن را حبیث یک رابطه  ذاتی در سرمایه داری مورد پرسش قرار دهیم «مایکل" به  این  عقیده اند  که : مک 

(اجتماعی ، سیاسی و زیست  حمیطی ) در درازنای زمان و مکان ، انکشاف ساده ی گرایش های سرمایه  كّلی که شامل تفاوت  های 
، بلکه برنامه ای  از  حیث تاریخی متفاوت که از طریق روابط متناقض دوره  های پیشین این امر شکل  گرفته و پیچیده  داری  حساب منیشود

  ]154تر  می شود. [
  

(در اینجا الزم  می افتد  تا گرایش  های جهانی شدن سرمایه داری ،جدا  از نقش دولت  ها درک نگردد، زیرا مهین  نقش دولت  ها و 
االت کاربردی دولت  های قوی باعث تکوین در گسرتدگی جهانی سرمایه  میگردد ؛ و مهین دولت  ها  هستند  که به  نوبه  فعل و انفع

ی نخود خباطر بدست  آوردن جاذبه  های پیشرفت  در  گسرتش  این  نظم  نوین ،از پول ، امکانات ، منابع  ختنیکی و نظامی  وحتی منابع انسا
وچک مانند افغانستان میگذرند تا  این روند بتواند  جای پای مطمئنی در رشد  جهانی شدن در منطقه، بوجود بیاورد خود در یک  منطقه  ک

زیرا  در چنین حاالت و  در دایره  ها  وزجنیره  های ضعیف گروهی از  کشور های ضعیف مانند افغانستان و عراق ،میشود  این  نقش را 
ن مثر برد مانند  ایجاد یک دولت کامال دست  نشانده و ضعیف در جماورت  مجهوریت  های آسیای میانه  بر سر قدرت نگاه داشت و  از  آ

الیزم  که  با افغانستان سرحد  مشرتک  دارند و  در حدی  هستند  که  تا هنوز مردم آن به  ذریعه دولت هائی  کنرتول و اداره  میشوند که سنرت
ان حاکم بوده و از رشد سرمایه داری به گونه ای که  غربی  ها امید می برند  خربی نیست  که رویهمرفته  دیموکراتیک در فضای کشور  های ش

روسیه  نیز  از  ثبات  این  کشور ها حبالت  موجوده و در داخل یک قشر و حمدوده اجتماعی سیاسی نفع   برده و خشنود می باشد و مهچنان 
اغتشاش و نا امنی باعث آن شد  تا دولت  مقتدری مانند مجهوری صدام حسین  از بین برود و به  عوض  است  در مورد  عراق و سوریه ، ایجاد

                                                             
  نظام  مناسبات بین  المللی   154 
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د که  دارای یآن یک دولت پوشالی ای مزدور که  حتی سبغه ملی و مذهبی آن  نیز پرسش بر  انگیز است عرض  وجودکرده  و ایجاد  گرد
ل اینکه  عراق یک  منطقه بزرگ  نفت خیز در شرق میانه است که دارای میداهنای بزرگ  نفتی دو مفاد  در راه روند  جهانی شدن  می باشد : او

کنرتول  میباشد که  غیر مستقیم  امریکا میتواند  میزان  نفتی را  که  از  این  مناطق استخراج  میگردد به  نفع  خود و جهانی شدن سرمایه  در
و فعال نگهداشنت  گروه های جنگی در منطقه  عراق ، وسوریه  باعث  این  میشود   بیاورد  و از جانب دیگر، اغتشاش در منطقه

ین که  ماشین  های اسلحه  سازی  غرب  و ایاالت  متحده مهیشه  در حالت فعالیت مبانند و صد ها هزار کار گر و منابع آن  که به  تداوم  ا
بازار خوبی برای  فروش  اینگونه  تسلیحات نیز میتواند در این تنور گرم  روند فعالیت  مینمایند مشاغل خود را  از دست ندهند و هم

باشد؛ اما  از  جانب دیگر  حضور نیرو  های نظامی (هوابرد) ایاالت  متحده قادر میگردد  این  منطقه  مهم  جهان را زیر پوشش امنیتی 
را که با دولت امریکا  در برنامه  های جهانی شدن سرمایه هم عهد  هستند   خود داشته و  در جریان  متام فعالیتهای  کشور  های  نفت  خیز عربی

قرار دهد   خود دارای نفوذ بالقوه  سرتاتیژیک  به  حساب بیایند و کذا  دولت  ایران را که در نزدیکی  اسرائیل قرار دارد نیز  زیر دیده بانی امنیتی
وی  جلو  گیری مناید. ولی این  موضوع  نباید  هرگز نادیده  گرفته شود که  تقویه  تا  از ساختمان  احتمالی مبب اتومی ایران به  حن

گروهای به  اصطالح اسالمی داعش و غیره تفنگداران  کرد و القاعده و طالبان افغانی و پاکستانی که  خود را  در  این  مرکز متحد  
  غرب و باالخص برای امریکا  ویران  کننده  خنواهد بود؟ سوالی است که تاریخ  جواب آنرا خواهد  گفت.  یمیسازند آیا برا

  
  

ایجاد تبغیض نژادي  ظاهراً بستر مناسب براي رشد جهانی  .117-2-6

  شدن
رداد، پول ، رقابت و کارمزدی در درون  نقش  های را  که  دولت  های اروپائی در استقرار چهار چوب قانونی  و زیر بنائی برای  مالکیت ، قرا

اه مرز های  خویش  ایفا کرده اند ، قابل  تصور نیست . این دولت  ها  مهچنین  در شکل  گیری روند  تکامل  ناموزون و  تبعیض  نژادی  مهر
انسحاب قوای شوروی  و ختم  جنگ سر د با   با آن  در دنیای جدید  خیلی متأثر بوده اند .(به طور مثال در  کشور خود مان افغانستان  بعد  از

و تاجیک و  هزاره و ازبک  در رقابت  های  )شتونپ= افغان ( یک زجنیره قوی ای  از نژاد  های ایجاد دولت  تیپ  غربی در کابل می بینیم  که  
ریب است تاحد  یک انفجار قبین  االقوامی شان، برای کسب قدرت در درون حکومت به  نربد  های  سیاسی ،لفظی  تنگاتنگ پرداخته و



393 
 

یداد  های خیلی خونین و سقوط  و حبران به  پیش روند  که اگر مدیدیت  های پشت پرده  نیرو  های نظم  نوین   جلو  آهنا را نگیرد،  به رو
ن  می  رژیم  خواهد اجنامید . اما حاال که  می بینیم   این قدرت  های نامرئی که  مهه  در  خط  مستقیم جهانی شدن سرمایه داری در  نظم  نوی

روکراتیک که ممثل کوشند هر گز  منیگذارند یک  گروه باالی گروه  دیگر  در جنگ و ستیز و یا دولت  مداری و قدرت  های بی
دیموکراسی در  کشور  است کم رنگ  گردند و  در مهین شام و صبح نه  هتی  از  جنگ و نه  عاری  از صلح دوام شان را در یک  حکومت 

 " تنظیم  مینمایند. که  از دیگاه  تاریخی این امر از اواسط سده  نزدهم تا حاال هنگامیکه سرمایه داری در فراسوی مرزوحدت ملی"
ملت  معین چه  اروپائی و چه  آسیائی باخلصوص در  کشور ما گسرتش می یافت ، در بسرت مناسبات سرمایه دارانه پیش  –های یک دولت 

بار  می رفت که این حالت  از سوی دولت  های دیگرخمصوصًا(بریتانیا در سده  نزدهم) بوجود  آمده بود یا در حال شکل گیری بود که
یطه قدرت یک امپراطوری بینیم   کشور ما در چهار  چوب ح در برابر شان پاسخ  گفته شده .  وحاال که  می نیرو  ها بار  از سوی مهین 

رمسی و  غیر رمسی قرار داشته و دارد که در یک حبث مستقل به آن خواهیم پرداخت. بطور مثال  در قبل  از جنگ سرد و اشغال نیرو  های 
حممد ظاهر شاه و بعدًا در زمان مجهوری سردار حممد  داود خان دولت افغانستان غیر مستقیم  حتت   ن  سلطنت  از  آن  در زما شوروی و قبل 

ها تأثیر اهداف  شوروی قرار داشت که  آن  کشور در ظرف چندین برنامه  های زیر بنائی اقتصادی پنجساله متام چهار چوب مالی  این  پروژه  
به  موقع  میکرد . وبعد از آن  در دوران بعد  از یازده سپتمرب دیدیم  که  هم ایاالت  متحده  و هم سایر  امپراتوران پول  را  متویل  و محایت بالقوه و

و سرمایه  این  کشور را زیر پوشش اقتصادی و سیاسی خود قراردادند و این باعث شد  تا در پهلوی  رشد بالقوه سرمایه داری گروههای 
ند که کوششی  ر این  کشور در حال منایش قدرت  اپخش سرمایه مهره اصلی میباشند ظهور شان را منایان ساخته ویا قسمًا دبزرگ مافیائی که در 

مین است برای تالش برای صدور و یا ایجاد سرمایه  به  این  کشور و رونق  جتارت  در بازار  های خارجی و فروش امتعه  های تشویقی  این سرز
در بازار  های اروپا وا مریکا به مشول   .)باشدیدست  م  نیا ازی حمل عیخشک و صنا  وجاتیم ،یوحش  توانایح ریل و ساقره ق ن،پوستیلا(ق

 جتارت  کثیف مواد  خمدر از طریق شبکه های قاچاق قلم  مهم و سرمایه ساز نیزمیباشدکه به  موازات  خیلی بلند  این  جتارت  کثیف ادامه
عطفی  میباشد   باوجودیکه    دارد که در حال حاضر رشد اقتصاد  کشاورزان  در  غرب و جنوب و شرق ،دور تر  از مرکز والیات نقطه

نظر به  قاچاقربان  مواد  خمدر  برای مزرعه داران  از بابت قیمت  مواد خمدر از گاو  غدود هم نی پردازند اما با آهنم اقتصاد این  کشاورزان 
  است.[مولف] ترآنانیکه  در مشال هستندو تریاک  کشت منیکنند بلند ترو پر شکوه 
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   سرمایه داري از شروع سده  نزدهم روند انکشاف .117-2-7

سرمایه داری در قرن  نزدهم نا گهان پا به  عرصه وجود نگذاشت . به عالوه  استنتاجی که  نظریه حبران در درک  کالسیک  از این دوره 
سرمایه و جتارت در ، به  خطا برای  توضیح  گرایشهای گسرتش یابنده سرمایه داری  بکار  گرفته شده  است . تالش برای صدور 

ص  بازار  های خارجی ناشی از تراکم  و مترکز سرمایه در این دوره امر جدید  نبود که با کاهش  نرخ سود ، مازاد انباشت و کمبود مصرف مشخ
حد  های منفرد میشد ، در گذشته  ها  نیز فشار  ها  وفرصت  های ناشی  از رقابت ،  اسرتاتیژی های ناظر برآن و توانائی  های جدید وا

گسرتش  ، سرمایه را به  خارج از مکان اولیه شان یعنی روستا ویا شهرمعین سوق میداد،  مهین امر در پایان قرن  نزده و اوایل قرن  بیستم  نیز
 فر ، عدر حالی این  وضرار داده  میشوند بین  املللی سرمایه را تسریع و تسهیل کرد. این در حالیست  که  توده  ها  در  وضعیت  نیمه  قحطی ق

  ] 155آیند  جامعه  میشد که کار گران  وافزایش سطح عمومی و خصوصی مصرف مشخص میشدند.[
  

ایاالت  متحده  کشوری است  که در آینده  اجتماعی  «) این  تعریف را  در مورد  ایاالت  متحده امریکا  ارائه کرد:1911کاوتسکی در سال (
و توانائی امپراطوری  در حال ظهور و غیر رمسی امریکا برای نفوذ و هم  آهنگی  سایر دولت  های  .» میدهد  از سرمایه داری را مبا نشان 

)بطور واقعی رخ داد نزدیک تر 1945پیشروی  سرمایه داری را جبای پیش بینی  یک ائتالف برابر بین آهنا تشخیص  میدادبه آنچه  که بعد  از (
زدیک  تر  آن به سختی امکان داشت حتوالتی است که در درون شکل بندی اجتماعی دولت امریکا و در سطح بود . آیا آنچه  که پیشبینی ن

  تبین املللی به  وقوع پیوسته ، حتوالتیکه به سیاست گزاران امریکائی اجازه می دهد فکر کنندکه "این تنها امریکا  است  که از قدرت بدس
  ] 156دار است ."[گرفنت زمام  تاریخ و هدایت  آن برخور

  
  
 

 

                                                             
155 Gorge Alba, Contesting the New Capitalism, David Coats, ed. Voracities of Capitalisms, New York, 2005. 
Stephen Gill, Power and  Resistance in the New World  Order ,New York 2002  
156 Charles Kelleuet sl, High Technology Manufacturing  and as Competitive  Rand Corporation ,  March 2004 , 
National Science  and Engineering  Indicator . 2004  Figure6-5   
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 هامپراتوري جدید سرمای .117-2-8

حوزه  یمتمرکز آن قدم به قدم مهه  ریغ یائیو جغراف یاسیس ستمیاست که س یو فرهنگ یاقتصاد یاسیسامان س کی دیجد یامپراطور
 یها تیاز هو یجمموعه ا یامپراطور نیکند. ا یخود ادغام م یباز و گسرتده  یرا در درون مرزها یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یها

 یها ستمیدر س دیجد یگرفنت فرم ها تیکه قابل یرا توسط سامان یاجتماع ریکث یو واحد ها منعطف یو مرکب، ساختار ها یوندیپ
 ی(خبوان فرهنگها یگوناگون مل یکند. رنگها یاداره م یرا دارد، به راحت یریگ میخمتلف تصم یها رهیو زجن یشبکه ا

درهم ادغام شده  دیجد یکمان سامان امپراطور نیسابق؛ در رنگ یستیالیامپر یمرتجم) موجود در نقشه ها ،یگوناگون مل
 ]157است.[

 
 

 عصر بحرانها؛ جهانی شدن و فروپاشی دولتهاي ملی .117-2-9

اروپا  یدر منطقه  یمل یدولت ها جادیجوامع مدرن، که با ا یاسیمستقل س ستمیافتد که س یاتفاق م ی) در حالی"عبور به دوران (امپراطور
 جادیا د،یجد یها نیبه اشغال سرزم یاجیمسلط احت یسامان امپراطور ،یستیالیشروع شده بود در حال افول است. بر خالف سامان امپر

بنام  یاسیس یمرزها دنیخود با کش یوبه به ن زین مشخص که  یائیجغراف یمرزها جادیکشور که خود استوارهست به ا ناممراکز قدرت به 
  .میباشدمهراه  ی/نظامیاسیبلند س یها واریو د یدولت مل

 
حوزه  یمتمرکز آن قدم به قدم مهه  ریغ یائیو جغراف یاسیس ستمیاست که س یو فرهنگ یاقتصاد یاسیسامان س کی دیجد یامپراطور

 یها تیاز هو یجمموعه ا یامپراطور نیکند. ا یخود ادغام م یباز و گسرتده  یرا در درون مرزها یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یها
 یها ستمیدر س دیجد یگرفنت فرم ها تیکه قابل یرا توسط سامان یاجتماع ریکث یو واحد ها منعطف یو مرکب، ساختار ها یوندیپ

 ی(خبوان فرهنگها یگوناگون مل یکند. رنگها یاداره م یرا دارد، به راحت یریگ میخمتلف تصم یها رهیو زجن یشبکه ا
 ]158.[درهم ادغام شده است دیجد یکمان سامان امپراطور نیسابق؛ در رنگ یستیالیامپر ی) موجود در نقشه هام ،یگوناگون مل

                                                             
  )اول ی پاره(ملیت مقابل در قومیت بحرانھا، ھویت و ھویت ھای بحران  157

  14 ص،: نگری آنتونیو و ھارت میشل ی نوشتھ" امپراطوری  158 
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 :سرآغاز

 
) و دیجد ی(منطقه گرائ یمنطقه ا یهایمهکار زیو ن ی/رفاه ملیمل یدولتها د،یجد یشدن، سامان امپراطور یجهان یرابطه با پروسه  در

و  ینوشته شده است که تنها بررس یادیمطالب ز دیآ یجزو آهنا حبساب م زین کیاتن یکه جنبشها ستمیضد س یجنبشها یبررس تیدر هنا
 یهایاز تئور یپاره ا ینوشته به بررس یبه موضوع حبث، من در البال یآشنائ یدارد. برا اجیبه ماه ها وقت احت مطالب نیا یعنواهنا یمعرف

 وجود دارد. هایو تئور استهایس نیهر چند کوتاه در رابطه با هر کدام از ا یحیبه توض ازیبعنوان مقدمه ن یمطرح خواهم پرداخت ول

 
 یاز پانصد سال از شروع آن م شیب نیاست که بقول والرشت یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یشدن آن پروسه  ی. جهان1

 نیا هیاز چهل سال از ارا شیگذاشنت ب رغمیباشد، عل ی" مآنالیز سیستم جھانیمکتب " انگذارانیمتفکر که از بن نیگذرد. ا
و شکل  یدار هیجهان هست. بنظر او سرما یسامان اقتصاد حیتوض یبرا یمطرح یتئور نوزه نیوالرشت یجهان ستمیس زیآنال ه،ینظر

 .ستین یدی) موضوع جدیشدن (اقتصاد یبوده و جهان یپروسه ا نیشروع چن یمبنا یسامان اجتماع نیگرفنت ا

 
متحده در اقتصاد و قدرت  التیا ادتیو س یارتباط مجع لیشدن را در ارتباط با تکامل وسا یهستند که جهان یگرید ینهایسیتئور

 شیکنند. الر یم فیشدن تعر یو فرهنگ را جهان استیشدن س یغرب ایشدن و  یکائیکرده و آمر یابیارز ایکشور/غرب در دن نیا کیهژمون
دو نظر  نیا نیوجود دارد که در ب زین یگرید ی. نظرهارندیگ یمجع بست جا م نیهستند که در ا یافراد زهلد ا دیویو د دنزیبک، گ

کند و نه تسلط  یم یعرفرا عامل عمده م یفرهنگ غرب ادتیس ،یشدن روابط انسان یجهان یرابرتسون در پروسه  یشود جاجبا کرد ول یم
 .یدار هیاقتصاد سرما

 
آزاد بودن  ایمرکز و  کیو اقتصاد توسط  استیکنرتل س انیب گریبد ،یسامان اجتماع نیعمل کردن ا یساختار ایو  یستمیرابطه با س در

وجود دارد و مرکز  یسمیمعتقد هستند که سنرتال موجود دارد. ساختارگراها یخمتلف اتیمتمرکز بودنش نظر ریو غ یدار هینظام سرما
اعتقاد  سمیپست مدرن هیها از آن مجله طرفداران نظر یلیخ گریرا در دست دارد. از طرف د یجهان نظام تیکه هدا یقدرت مشخص

بزرگرت از آن  یفیو به حلاظ ک شرتیب یاجتماع یمتمرکز است. اجزا و تنوع گروهها ریجهان غ یو فرهنگ یاسیدارند که ساختار س
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 هنیهناد ستمیدر عمل در درون س ًادارد که کثر یاست که نظام مسلط آن چنان تارپود نیاست که قابل کنرتل باشند. آنچه که قابل توجه است ا
 زند. یمن اتشیح یبه ادامه  یشده و لطمه ا

 
 یتصادهابه اق یستیربالیاقتصاد کالن و نئول یاستهایس لیحتم ،یبه بازار جهان یمل داتیتول یتوان وابستگ یشدن م یبارز جهان راتیتاث از
عضو  یکشورها یمل یاستهایدر س راتییتغ نیا ریامللل و تاث نیدر روابط ب راتییدر رابطه با تغ یاسیس یحساس شدن گروهها ،یمل

از آن با عنوان  نیشیشصت قرن پ ۀدر ده ]159مارشال مک لوهان[را نام برد.  یائیو جغراف یفرهنگ یرفنت مرزها نیسازمان ملل و از ب
 یاسیو س ینظام ،یمال ،یدیتول یکه برتر یاقتصاد یروهایکشورها و ن د،یجد یاول در تکامل پروسه  یکرد. در تئور ادی یجهان یدهکده 

قرار دارند و  ستمیدر درون س یبه گونه ا ستم،یضد س یروهاین یکنند. حت یم نییتع زیرا ن یاسیو س یدارند دستور جلسات اقتصاد
جامعه  یها یوبررس اتیتکامل نظر یرا مشغول کرده و رو نهایسیکه فکر تئور یکنند. سئوال یسامان استفاده م نیا یدرون سمینامیاز د

 است که: نیا تهگذاش ریامللل تاث نیو پژوهشگران روابط ب یاسیشاسان س

 
اده استف دیبا یو قدرت هایاسرتاتژ استها،یازچه س روهاین نیهست؟ ا ازین یهائ سمیو مکان روهایبه چه ن ستمیدر س یساختار راتییتغ یبرا

نوع  نیا نیب توازن ت؟یفیک ایمطرح است  ستمیبه س نیمعرتض تیکم ایکنند؟ آ ینظام فعل نیگزیرا جا یویآلرتنات یکنند تا روابط انسان
 خواهد داشت؟ یاعرتاضها چه مشخصات

 
 شیبرخالف آن پ یعنینشده است و خنواهد شد.  یقطع یامللل نیب یدر عرصه  که ینربد  ند؛یگو یم یاسیس یروزمره  یها تیواقع آنچه

 هیاز سامان سرما ریبغ یویآلرتنات چیه ندیگو یکه م یبرخالف نظر کسان ایموجود کرد و  ًاواقع سمیالیبعد از شکست سوس امایکه فوکو ینیب
نشان از وجود اعرتاض،  یو فرهنگ یاسیس ،یخبش مل یرهائ یو جنبشها زیوجود ندارد؛ ده ها جنبش صلح آم دیجد یراطورو امپ یدار

موجود  یتارهاخسا انیب گری. بدیاشکال زندگ انیو کثرت در ب یوجود دموکراس یعنی نیدارد. ا ویآلرتنات جادیا یمقاومت و مبارزه برا
 .هستند  قابل تغییر یو اجتماع یانسان

 

                                                             
159 - Marshall McLuhan 
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 یهائیاحتادعملها و مهکار نیچن یکه دست اندر کار بررس یاز کارشناسان و کسان یلیاما بنظر خ یمنطقه ا یهایو مهکار یمنطقه گرائ .2
شدن با آن  یدر عصر جهان ی/رفاه ملیمل یکه دولتها یپوشش آن کمبودهائ یاست برا یمتکامل کننده ا یحرکت اجتماع شرتیهستند، ب

 انیب گری. بدیجهان ستمیو س یمل یدولتها نییب ی. رابطیامللل نیب یهایمهکار یبرا یراهکار واسطه ا کی انیب گریروبرو هستند. بد
 کنند. یم ادینو  سمالیبا عنوان مرکانت هنوع توسع نیاز  ی. پاره اردیگ یرا در بر م یکار مل میاز تقس یکار بزرگرت میتقس

 
. تیدچار حبران هستند. حبران هو یو هم به حلاظ اقتصاد یاسیاروپا هم به حلاظ س هیو احتاد ورویکشورها عضو  میکه شاهد هست مهانطور
 کینرفته است. کشور بلژ نیبه چهار صد سال قدمت دارند از ب کیکه نزد یمل یوجود دولتها رغمیاروپا عل هیدر احتاد کی/اتنیمل یجنبشها

و  سیپرتقال، انگل ا،یندر اسپا یمل یزبان فاقد دولت بود. مسئله  یزبان و آملان یاقوام فرانسو نیوجود اختالف ب لیبدل –دو سال  بیقر
 و ... یاسیس یهنوز زنده هست و موضوع جدهلا رلندیبالکان و ا

 
 هیروس ویفدرات یمثال مجهور یو برا یوگسالویسابق چون  یدولت/ ملتها یو فروپاش یمل دیجد یشکل گرفنت دولتها یحرکت بعد .3

و دولت  دیجد یائیکه در جهت ساخنت مناطق جغراف یاستهائیو رشد س یمل یدولتها یاست که فاحته  یمعن نیبد نیدهد. ا یم حیرا توض
 دیستوان پر ینوشته م نیا یهای. در پرتو تئورستین یغالب انیجر انیجر نیاست، اگر چه ا افتهیهستند خامته ن دیدج یملت دولتها ایملتها و 

 که:

 
) با اهلام از سئوال ارنست رنان و در بسرت 1882(ارنس رنان،  ستند؟یپارما ن نیهانوفر و دوک نش کهیکشور است در حال کیهلند  چرا

 مطرح کرد: رانیا یاز جامعه  یتوان پرسش مشخص یم یامللل نیب دیجد طیتکامل شرا

 
،چرا در ستندیملت ن یرذآ یکردها و ترکها یعنیآهنا  یو اهال رانیا جانیرباذچون کردستان و آ یمناطق ،یمثال و بزعم عده ا یبرا چرا

 افغانستان اقوام تاجیک، ازبک و هزاره  و دها قوم دیگر که به نام افعان که در سده نزدهم از جانب بریتانیا باالی سرزمینهای شان بعوض
قوم، ملت  کیفراهم شود تا  ستیبا یو عوامل یطیچه شرا ؟افغانستان نام هناده شده  تعریف مشخصی از افغان حبیث ملت ندارند،خراسان 

شوند؟  رفتهیکنند، بعنوان کشور پذ یمرا پر  میمفاه نیا یعموم اتیکه خصوص یملت ایکه در آن قوم و  یائیجغراف یمنطقه  کیمشرده شود و 
 ست؟یچ تیو مل تیفرق قوم تیو درهنا
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در نقل قول  یهارت و نگر یگونه  یگوئ شیپ لیحتل رغم یمطرح کرد هنوز عل شیسال پ یکه ارنست رنان حدود صدو س یسئوال
خود را حفظ کرده است. اگر چه من  ی"، زنده بوده و تازگیموجود و تسلط نظام مورد نظر آهنا بنام "امپراطور یامللل نیب طیباال از شرا

جامعه  ریو سا نیمتفکر نیکه ا یاست که آن اجزائ یعیطب یمسلط موافقم ول یاسیسامان س لیدر حتل یهارت و نگر اتینظر تیبا کل
و  تیالیداده اند با علم به س هیارا یجهان ندهیآ یاسیرشد حوادث س یاحتمال ینیب شیغالب و پ طیشرا لیدر رابطه با حتل یاسیشناسان س

 نیچن نیرشد ا اتیجزئ زیبا آنال ستیاجتماعات با یو اقتصاد یاسیبودن تکامل س ندقانومن ریو غ یانعطاف در تکامل اجتماعات انسان
 .دیرس یدیجد اتیامللل به نظر نیب یاسیتکامل اقتصاد س یریگ جهیبه مجع بست ونت نکهیا ایشده و  لیتکم یستمیس

 
حقوق  یمنشورها ی هیاول یآن و با استناد به ماده ها ینیپلیسیچند د یپژوهش یو راهکارها یمنت در نظر دارد با استفاده از علوم اجتماع نیا

مثل  یکشورهائ یشود و مهچنان با توجه به دستآوردها یم یسیبازنو ریبشر مصوبه سازمان ملل که در ز یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
 یشدن ساماهنا یدر عصر جهان تیو مل تیموضوع قوم ی" به بررستی"هو یدر برخورد به مسئله  یاروپائ یکشورها ریو سا کسلواچک و 
است که  یفیاز وظا یخبش دیجد یمنطقه ا یسازماهنا یو بررس یرفاه مل یاز قوم، ملت، دولتها یعموم یفیتعر ی هیبپردازد. ارا یاجتماع

  رند.یگ یسلسله مقاالت بعهد م نیا
  
  
  
 
 

  ،حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی"

 قسمت یکم 

 اول ماده

حق، آهنا وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيني  . متام ملتها حق خودخمتاري دارند. بواسطه اين1
 ميکنند
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به اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از مهکاريهاي اقتصادي بني املللي که بر مبناي اصول سود  دنی. متام ملتها ميتوانند براي رس2
 يلاه است) ثروهتا و منابع طبيعي شان را مصرف منايند. در هيچ موردي مني توان مليت را از وسمتقابل و حقوق بني املللي، آزادانه (منعقد شد

 امرار معاش خود حمروم منود

. دولتهاي عضو اين ميثاق، از مجله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و حتت قيمومت، بايد در حتقق خبشيدن حق خودخمتاري و احرتام 3
 طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت خبشند گذاشنت به اين حق،

  دسامرب 16مصوبه  1966)قطعنامه 1354، سوم ژانويه (دمياه 27اجرايي بنابر ماده  قدرت
 
 

 :نگاهی به شرایط بین المللی
 
است. از  دهیعدد رس 200به  182مستقل عضو سازمان ملل از حدود  یبلوک شرق تعداد کشورها یبه بعد و با فروپاش 1989سال  از

است  افتهیشکل و تکامل  یدیجد یاسیس التیاروپا، آسه ان، نفتا و ...تشک ی هیچون احتاد دیجد یمنطقه ا یماهنایبا تکامل پ یطرف
 نیا نیتر شرفتهیو پ نی. مهمرتردیآهنا را بعهده بگ فیاز وظا یادیبوده و خبش ز یرفاه مل یدر مقابل دولتها یلیدتواند ب یرسد م یکه بنظر م

غلط نظام  یاستهایس ی جهیکه نت یبا حبران اقتصاد زیگسرتش شتاب انگ لیبدل ریاخ یاروپا هست که در ساهلا ی هیاحتاد ماهنایپ
 موجود هست، روبرو شده است. یدار هیسرما

 
 یکی وشناخته اند کوزو تیکشور را به رمس نیا ایدن یاستقالل خود را اعالم کرده و اکثر کشورها ریاخ یکه در ساهلا یدیجد یکشورها از

 نیو چ هیسابق) روس یوگسالوی ی ماندهیکشور صربستان (باق نیباشد. مسئول یسابق م یوگوسالوی ویفدرات یمجهور یاز استاهنا
 یامللل نیب تیثبات کردن امن یزدند را متهم به ب یکه به مسئله استقالل کوزوو دامن مرا یکشورهائ ریساو کایمسئله اعرتاض کرده و آمر نیبه ا

کشور  کا،یبلگراد سفارت آمر یاباهنایصربستان تظاهر کنندگان ضد استقالل کوزوو بعد از مارش در خ تختیمنودند. در بلگراد پا
 .دندیکروات و آملان را به آتش کش

 
 لیرسد که تشک یاعالم استقالل کردند. به نظر م هیبه کمک روس شیپ یچند زیدر گرجستان ن یجنوب یایو اوست یخواهان آخباز یجدائ

کرده  یخلوت روسها دست انداز اطیبه ح شرتیمتحده و غرب هر چه ب التیدر حال شکل گرفنت است. ا یاسیس دیبلوک قدرت جد کی
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دو  نیا نیب یو نظام یاسیس یکنند. رقابت (حداقل در حوزه  یم دیاسالوها را هتد یامپراطور یمانده یباق یو اقتصاد یاسیو منافع س
در سازمان  یاسیس یاز تنشها ی) دور تازه ادیجد یشده در اعالم استقالل ها یاسیس یقوم یهر کدام از آهنا از گروه ها تیقطب با محا

 را بدنبال داشت. یبن املل یارگاهنا ریملل و سا

 
 یشدن عراق هنوز بطور کامل منتف یاست. احتمال متالش انیمشابه حبران بالکان در جر یعراق حبراهنائ کشورما افغانستان و کشور در

 یشرتیها کاهش نداشته بلکه شدت ب یها و سن عهیش نیب یفرقه ا یریدرگ یکم شده ول یستینشده است اگرچه خشونت ترور
است که از جانب نه و حتی افغانستان را عمال زیر هتدید قرار داده ام کشور  های شرق میا، و مهچنان موضع داعش متگرفته است

با اشغال عراق توسط  شی"پاندورا" مدهتا پ یجعبه  دِر  ناِنیاطم بابسا. سازماهنای استخبارات جهانی شاید هم اسرائیل متویل میگردند
کّلی  که این بازی میتواند به تباهیرها شده اند نیحتت فشار در استبداد صدام حس یاجتماع یروهاین ظاهرًاو متحدانش باز شده و کایرآم

 عهینفوذ ش یو منطقه  نینش یسن ن،یآن به سه خبش کرد نش ی هیجامعه را در بر گفته و احتمال جتز نیحبران تارپود اعراق منجر گردد که 
 یباستقالل نس ایو  یخود خمتار رفنتیباال، پذ یشده  ادیعراق که مناطق  ویفدرات یمجهور جادیا یوی. سنارستین یدیبع یاسیس ی دهیها پد

 یرسد. پروسه  یبه نظر م دیموجود بع یامللل نیبا نظم ب یفعل طیشدن آن در شرا ادهیپ یهست ول یمرتق یاسیس یویقه، سنارطسه من نیا
 اجنام خنواهد گرفت. کشبهیدر آن بعنوان کشور مستقل  یاسیثبات س  ایو  ویفدرات یاسیس مانبه سا دیجد طیتکامل شرا

 
ق عرا ران،یو ا تیکو ،یعربستان سعود ه،یبا نفوذ منطقه چون ترک یکشورها زیو ن یغرب یقدرت ها یاسیس ینهایسیاز تئور یپاره ا بنظر

 ایدولت کرد مستقل و  کی گریخاک عراق را دارد هست. از طرف د یکنرتل بر مهه  یشده خطرش کمرت از عراق مستقل که توانائ هیجتز
مذهب جنوب عراق خواهد بود. دولت  یسن گانیمهسا ی) و حترانیو ا هی(ترک یو شرق یمشال گانیمهسا رمستقل به ضر ی عهیش

 یروهای. نستندیکردها در عراق ن ویوجود حکومت متشکل و فدرات رشیپذ یحت ایو  یحاضر به قبول خود خمتار هیترک انیو نظام هیترک
کرده  یرو شیدر خاک کردستان پ لومرتیده ها ک،کا کا  یپ، یسرکوب یعراق شده و برا نوارد کردستا نیهوا و زم قیبارها از طر هیترک ینظام

 اند.

 
کنند از طرف  یکرده و م تیعراق محا یاز کردها هیخود ترک بیدر مقابل رق یدر مقابل کردها. از طرف رانیا استیطور هست س نیمه
جنوب  یمذهب منطقه  یسن یکشورها استی. سرندیها را بپذ عهیش یهژمون ستی. کردها باستیو شرط ن دیبدون ق تیمحا نیا گرید
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کرد. آش شور تر از آن  یابیبام و دو هوا ارز کی یاستیشود س یعراق راهم م ی عهیش تیحکومت اکثر ایو  یعراق در رابطه با خودخمتار
 سم،یکند. آنارش یتوماس هابز " تقابل/جنگ مهه در مقابل مهه" در عراق صدق م یرسد که تئور یشده است که بتوان قورتش داد. بنظر م

 نیو سامان ب یمرکز یشده از ضعف حکومت ها یاسیس یقوم ها ،یاسیس رانحب نیهست و در ا یمسلط در عراق فعل یاسیس ستمیس
در  است که  یستمیآن حرکت ضد س نیکنند/خواهند کرد. ا یاستفاده م دیخود و اعالم استقالل کشور جد یسازمانده یبرا ،یامللل

 د.میگرد حیتوض گرید یخبشها

 
: که  با هیشود از روس یمثال م یبرند. برا یرنج م یمشاهب یاز حبراهنا یامللل نیب یجامعه  یاز اعضا یو تعداد قابل توجه رانیا ی جامعه

مشکالت  ی...،  سودان، سومال نیو مسلمان نش نیترک نش لیبا مشکل قبا نیاست، چ ریطلبان چچن و داغستان درگ یحبران جدائ
هندوستان،  ،یوپیات رته،یمشابه در ار یها یریو درگ ل،یکشور توسط  اسرائ نیو اشغال ا نیاستقالل فلسط یمشابه داشته، مسئله 

مهچنان پاکستان که خود یک  کشور انشعاب یافته از بدنۀ هندوستان می باشد و در نیمه سده بیستم تشکل یافته نام برد.  رهیو غ یاندونز
فغانستان که تاریخی مبراتب طویل و قدیمی تر از پاکستان دارد، میخواهد این کشور را حتت تسلط خود در آورد چرا که در عهد است با ا

که خواهان استقالل هستند را  یاقوام اروپائ یهایریدرگ ستیل نیبه احکومت  های بابری  این  منطقه  جزئ امپراطوری مغول بوده است؛ 
هستند از  ایها، فالندرها و ...چند مثال گو یها، اسکاتلند یها، نرماند یرلندیباسک ها، کاتالون ها، ا یونه اضافه کرد. من دیهم با

در  یقوم یها یریدانشگاه اپساال در سوئد،  تعداد درگ یاسیعلوم س قاتی. بر طبق حتقیمل یضعف نظام دولت ها ایو  یفروپاش
 یکشورها نیب  یها یریتعداد جنگها و درگ کهیرسد؛ در صورت یاز صد تا م شیبه ب 1995 -1985 یساهلا نیدرون کشورها در ب

اگر قرار باشد که دنیا معضالت مناطقی را که در فوق نام برده شد کند. یدو دست جتاوز من یعضو سازمان ملل از تعداد انگشتها
باعث جنگهای  سال  دیگر به شکل حادتر آن تصفیه مناید نقشه سیاسی و جغرافی  دنیا  دگر گون خواهد شد و این معضل صدها 

 اجتناب ناپذیری بین ملت  های  خمتلف خواهد شد.

 
 یریکردند به خاطر دارند که تنشها و درگ یهنم را دنبال م یدوره ایران  یمجهو استیقبل از انتخابات ر یاسیس یکه حرکت ها یکسان

 یدیخود رنگ جد تیدر کل یمل یو خواستها یگرائ یبه رشد مل یبه شکل جانیخوزستان و آذربا نیها در کردستان، منطقه عرب نش
 رانیا یجامعه  تیدر بلوچستان هم مشهود است. وضع ی. اوج گرفنت مطالبات ملستین یدیربعآن ام یفیداده که احتمال تکامل ک
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آرامش قبل از طوفان را در خاطر  ،یمناطق مل یعموم طیکشور توسط حکومت، شرا یمرزها یتوام با فشار و کنرتل نسب یثبات نسب رغمیعل
کشور با  یاقوام ساکن در چهارچوب مرزها نیب یزیها و مهست تیاقل قوقح یجامعه و مردم و مسئله  یعموم تیسازد. حبران هو یزنده م

 .ردیگ یم یدیاقوام ساکن کشور، هر روز ابعاد جد نیدر ب یزیاحتمال مهست نیو مهچن یحکومت مرکز

 
 راتییتغ یبسو یادار ستمیو س یاسیس یهناد ها ،یخبصوص دموگراف یاجتماع یدر اکثر عرصه ها رانیا یجامعه  نکهیتوجه به ا با

 یهستند و در تکامل خود در تقابل با دولت ها ستمیضد س یخود حرکتها تیدر کل یقوم یحرکتها نکهیرود وبا علم به ا یم یدوران ساز
امللل  نیو پژوهشگران علم ب یاسیس گرانیتوجه باز رندیگ یامللل موجود قرار م نیب ستمیملل و س زمانعضو سا یشناخته شده  یمل

 م،یاروان یساز ینغص در مورد وامللل خبص نیب یروابط پرتنش با جامعه  ،ییایجغراف تیحبران با توجه به موقع نیرا خبود جلب کرده است. ا
خود  ران،یتنوع و کثرت اقوام جامعه ا نیآن و مهچن یو پراکندگ یابعاد اختالفات قوم ،یخیتار یو نفوذ و سابقه  تیخاک، مجع یبزرگ

  دهد. یم یخاص یگ دهیچیجامعه پ یاسیس تیخبود به  مسئله هو
  
 
 

 دالیل و سطوح بحران
 

 سمیرئال سم،یربالیل یعنی کیکالس یها یدئولوژیاشاره کرد. شکست ا یتوان به علل گوناگون یم یاسیس تیحبران هو لیرابطه با دال در
تسلط دوران  میفوق که خود از عال یها یدئولوژیا یبه جا دیمشخص جد اتینظر ینیگزیو عدم جا سمینی/لنسمیو مارکس یاسیس

در  یامعه مدن، خنبگان جامعه و شهروندان ج یموسسات اجتماع ،یاسیس یاهنایو جر باحزا یپسامدرن است به گمگشتگ
 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع یحبراهنا را در سطوح و حوزه ها نیمنجر گشته است. ا یصنعت مهیو ن یصنعت یکشورها

 داد. صیتوان تشخ یم ریز

 
 یچه در عرصه  یفرامل یروهایرشد ن رغمیعل یامللل نیسامان مسلط بر روابط ب نکهیرسد و آن ا یبه نظر م ینکته البته ضرور کی دیتاک

 یدر کشورها یو مذهب یقوم تیهو یداریب ستم،یضد س یحضور حرکتها نیو مهچن یمدن یو چه در عرصه جامعه  یاقتصاد
حداقل  یجهان یاز حبران در جامعه  یابیباشد. ارز یم یمل یدولت ها ی هینظر ادتیبر س یحاک ،یاسیگوناگون، سامان استوار س
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سه  نیدر مقابل هم در رشد هستند. ا ایو  یدهد که بطور مواز یرا نشان م یو اقتصاد یفرهنگ یکه جنبه ها یاسیس یسه پروسه 
 عبارتند از: یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یپروسه 

 
سامان موجود  یجوابگوئ ی) عدم توانائتیو جرم و جنا یغرب کیسامان دموکرات است،یفرهنگ، علم، س ،یدار هیشدن (سرما یجهان  .1

 و رشد موزون و عادالنه یطیحم ستیز طیمردم و عدم انطباق آن با شرا یازهایبه ن

 
و نفتا "مشال  یجنوب شرق یایاروپا، آس ی هیاحتاد رینظ یمنطقه ا یو اقتصاد یاسیس یاحتاد ها لی(تشک دیوجد  میقد ی.  منطقه گرائ2

 ) ی" و مرکورکایآمر

 
 یمل یدولت و دولتها  –ملت  ی/حقوقیاسیس ستمیس اتیح یمه ااد ی. نربد برا3

 
 )یتیچند مل یشدن دولت ها یو قوم ی(فرهنگ دیجد یدولتها -ملت  لی. تشک4

 
استفاده کرده و در  یامللل نیب ستمیموجود در درون س سمینامیکنند اگر چه از د یعمل م یسستمیاول و چهارم حالت ضد س ی پروسه

مساملت  دیجد طیبوده و گذار به شرا یسامان مسلط فعل یدوم اما استمرار و تکامل دهنده  ی. پروسه ابندی یزهدان آن رشد و تکامل م
استقالل دولتها وخلقها  یبا روابط حقوق ًاکه عموم یامللل نیدولت ها ونظام موجود ب نیگذار از روابط ب گرید انیب بهرا در بر دارد.  زیآم

 زین دیجد سمیو مرکانتل دیجد یپروسه با عنوان منطقه گرائ نی. از ایفرامل یاقتصاد یاسیس یکربندیسامان و پ کیشود به  یم فیتعر
 کنند. یم ادی

 
در  یستیونالیناس یکه خود موج سوم از رشد حرکتها سمیونالیسوم و چهارم تکامل و رشد ناس یپروسه  یسلسله مقاله ها به بررس نیدر ا

 :میپردازیممدرن جوامع هست  خیتار

 
 یمل یدولت ها لیشد و با تشک یم تیهدا یجوامع اروپائ تیتوسط دولت ها و ال ی/ملیمجع یها تیفرم گرفنت هو یموج اول پروسه   -

 .افتیدر اروپا تکامل 
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استعمار  ریز یکشور ها یدوم با آزاد یشکل گرفت و بعد از جنگ جهان یدو جنگ جهان نیهست که ب یستیونالیناس یموج دوم حرکتها -
 و...را  هبمراه داشت. نیهندوستان، پاکستان، چ ،یقائیافر یدولت ها یاسیس ینسب یکرد. حاصل آن آزاد دایتداوم پ

 
 یمشهور شده است و هنوز هم استمرار دارد با فروپاش کی/اتنیقوم سمیونالیکه با عنوان ناس یستیونالیناس یامللل نیب یموج سوم از حرکتها -

اقتدارگرا  یو حکومتها ستیحاکم ن یکه در آهنا دموکراس یکشورهائ یهایتواند با فروپاش یبلوک شرق آغاز شد و مو  یاحتاد شورو
وجه مشخصه  یاقتدارگرائ تیهستند و در واقع یکه در عنوان مجهور رانیا ن،یچ ه،یروس یها یکند. مجهور دایپ امهاد قدرت دارای 

 نیرسد که ا یهنوز ادامه دارد و بنظر م یقائیافر یقوم ها در کشورها یجدائ یکشورها هستند. پروسه  نیا یهست از مجله  استیس
 .هستغالب  یاسیها و احتاد وجه مشخصه س یجدائ

 
و چه  ستیچ یکرد پس جنگ هفتاد و دوملت برا یمشابه تلق ایو  یکی تیرا با قوم تیشود مفهوم مل یندارند وم یملت و قوم فرق اگر

و فرق آن با گفتمان و  ییو قوم گرا تیقوم یمفهوم و واژه  فیبه تعر شددخواه یکرد؟ سع دایشود پ یاختالفات م نیا یبرا یعلل
 خواهد نیتالش بر اشود  هیگفتمان ارا نیاز ا یتازه تر ایو  یگرید ریهست که تصو لیدل نیمهم بد نی. اپرداخته شود سمیونالیناس یدئولوژیا

 ،ساختار شکنانه  یتئوربادر نظر داشت  یبه حلاظ علم  نده م سازیهامف تیقوممترکز و سمیونالیمتداول در باره ناس یهایتئوردر مرور  تابود 
جهت انطباق حبث جمرد و  ییایجغرافخاص  یمنطقه  ایآن کشور و ایکشور و  نیدر ا یقوم یها یریحوادث روزمره و در گ لیو حتل هیتا جتز
 .اشتدمشخص خواهد  یبه آوردن مثال ها ازین ،یانتزاع

 
 :که باید به آن جواب یافتمطرح هستند  یسئواالت ین جاا

 
باشد و  گریگروهها از مهد ییتواند عامل جدا یم یتیهو تیکدام خصوص یعنیکدام هستند؟  ییو قوم گرا سمیونالیناس یمولفه ها

 کدام هستند؟ یاجتماع یگروهها یزیمهست یعوامل اساس نیمهچن

 
 گردد؟ یبر م دیآهنا به قرون جد شیدایپ خیمدرن بوده و تار یهائ دهیپد ایهستند و  یخیتار ی دهیپد سمیونالیملت و ناس ایآ 

 
 کدام است؟ یپرست هنیو م تیقوم ت،یمل نینقاط افرتاق ب 
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 داشت؟ دیچند تا عامل مشخص تاک ای کی یشود که رو یم ایکدام هستند و آ یملو یقوم یها یزیعلت مهست

 
 که میشود بطور فشرده اینطور پاسخ داد:

 
  یداند) ارنست رنان، ال یمدرن م یا دهیرا پد یو ملت گرائ یمل یکه دولت ها ی(تفکر یمشارکت تیهو نشیب ایو سمی. مکتب مدرن)1

  هستند: انیجر نیا یشناخته شده  یو ارنست گلنر از چهره ها یکدور
 
 یدارند و دولت ها یخیتار ی شهیشود اعتقاد دارد که ملت ها ر یرا شامل م یتر عیوس فیتفکر که ط نی(ا یسنت ایو  الیپرن انیجر ).2

 هیاست.  نظر یخیرتاریامر اجتناب ناپذ کی سمیونالیتکامل ناس انیب گریسابق استوار هستند. به د یها و خلقها تیقوم یبر شانه  دیجد
از  تیامس یبرند) آنتون یخود نام م یاثبات تئور یبرا هود،یملت بنی اسرائیل و هند و قوم ن،یچ ونانی  ران،یا یهایاز امپراطور انیجر نیپردازان ا

  تفکر هست. نیبارز ا یچهر ها
 
 یامر سمیونالیشود و اعتقاد دارد که ناس یم میمکتب که به دو قسمت تقس نیبه ملت (ا ینگرش فرهنگ ای سمیالیموردیپر ).3

دهند  یرشد م گرانیرا در برخورد با د یستیونالیناس یخود بسرت رشد حرکتها تیاست) اقوام و فرهنگها د رکل یخیو تار یفرهنگ
  نام برد."اندرسون  یپر"و  "تزی یگ،" "فوردیشود از "کل یم یمنظر فکر نیشده ا اختهپردازان شن هی. ازنظررندیپذ یو م
 
 ،ردكُ شود از  یمن یعنیندارند.  تینبوده و مطلق یذاتو یعی"داده شده" طب شیوقت از پ چیه یگروه" تعلقات تزی ی"گ فیطبق تعر بر

و قوم  یانسان شناس دیجد قاتیزماهنا صحبت کرد. بر عکس حتق یمهه  یمطلق و برا تیو قوم تیهو کیو بلوچ بعنوان  یفارس، آذر
علم  یمجع بست ها شرتیهست که ب یادآوریانساهنا است.  الزم به  یستیشاخص مهم ک یو مل یو تعلق قوم تیبودن امرهو ی، نسبیشناس

اسان و مردم شناسان استوار است و نجامعه شناسان، قوم ش یعلم یآن، بر داده ها فیو تعار یقوم تیامللل در مورد هو نیروابط ب
 یدهند را در دستور کار پژوهش یمثال قوم شناسان اجنام م یآن نوع که برا ازانسان شناسانه مستقل  یها یعلم بررس نیپژوهشگران ا

روش متداول در علم روابط  کینزد یکنند. روش مشاهده  یاستفاده م یعلوم اجتماع ریسا یآوردها و داده ها خود ندارند، بلکه از دست
 .ستیامللل ن نیب
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 یاداقتص یاسیپردازان س هیو نظر تیال یاسیشده را حمصول کار س یاسیس تیو قوم سمیونالیکه ناس یا هیها (نظر ستیونیکانسرتکش ).4
نام برد. "هابسباوم  کیار"توان از  یم یفکر یحنله  نیمهم ا یهستند. از چهره ها یاجتماع یحمصول یاجتماع یتهایکند) هو یحمسوب م

 نام برد . تیامس یآنتون از تیو مل تیبودن قوم یاجتماعو یساختمان اتینظر

 
 

 :جامعه شناسی اي بر آنالیزمقدمه 
 

 ی" و گروهای"، "قومگرائی"، "دولت ملیکه در رابطه با "ملت"، "ملتگرائ  یهائ یمفهوم ها و تئور رامونیپ یاسیو س کیاکادم یحبثها
 یها فیکه در تعر یو گنگ یهستند. کثرت و سردرگم یو چند بعد دهیچیشده مهچون خود موضوع مورد حبث پ هی" ارای"قوم

 یهم م کیو تئور یگفتمان اجتماع نیشود، شامل حال ا یامللل مشاهده م نیو علم روابط ب یاسیو علوم س یعلوم اجتماع یعموم
 زیمورد حبث و آنال یگوناگون علوم اجتماع یها نیپلیسید ی لهیبوس یو قومگرائ یملتگرائ میگردد. آنچه که مسلم است مفاه

 ند.میباش

 
ساکن مناطق باصطالح  یابتدائ یگروها شرتی(البته ب یا رهیو عش یا لهیقب یاجتماع یگروها یبررس یکار مردم شناسان رو ی حوزه

که مردم شناسان از  یریند. تصوز ی) دور میائیاز مناطق آس یپاره ا نیآمازون و مهچن یمناطق دست خنورده  قا،ی" چون افرافتهی"توسعه ن
 نیاز ا یغرب یو دولتمداران کشور ها استمدارانیمتمدن است. س ریغو غیرپایدارعقب افتاده،  یریمنوده اند تصو هیارا اطقمن نیا یانساهنا

 ند.میکنستفاده ا مهواره  یبرد منافع استعمار شیپ یها برا یبررس

 
پوست و مرد  دیسف یمتوسط به باال یخاص، نژاد خاص (طبقه  قیمدرن متعلق به عال -پسا ،یستینیفم ،یانتقاد کیاکادم یاهنایجر

 یو گروه هفرد، طبق چیجهان مشول باشند چرا که هتواند یمن فیتعار نیدانند. و معتقد هستند که ا یم یخاص ی) و منطقه یاروپائ
به این معناکه این پدیده (مثال فمنستی و یا مهجنس گرایی)در سایر جا  ها اعتباری کندمنیخود عمل  یعالقه و طبقات یخارج از حوزه 

 و هرگز پذیرفتنی نیست . نداشته

در حالیکه  این حمسوب شده از جانب اروپائیان مدرن  ریغ ایمتدن و  یب یاغلب بعنوان انساهنا یاروپائ ریمناطق غ یانسان یو گروها مردم
تغییراتیکه در جامعه اروپا بعد از  عصر روشن اندیشی مبیان آمد انساهنا در مناطق مقوله نه هم منصفانه و نه هم معقول است زیرا صرف نظر از 
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) شرق میانه اولین نشانه  های زیست متدنی از خود جبای مانده اند  سایر کشور ها مثال مصر وکشور  های شرقی از مجله آریایی ها (ایرانی
کا مهه دارای متدن و فرهنگ باالتر  از اروپائیان را در سر گذشت متدنی خود چینائی  ها و شرق میانه و هندوستان حتی مایا  های امری

ساهلا قبل از اروپائیان و دوره رنسانس، دانشمندان سرزمین های اسالمی از مجله خطۀ خراسان در طبابت ، هیئت یا وجا گذاشته  اند 
از داشته های این دانشمندان در دانشگاههای اروپایی زیاد استفاده می  جنوم ، کالم ،فلسفه ، جغرافیا و تاریخ سر آمد مهه اقوام بوده اند که

م جامعه مار فرهنگی شان می باشد که در علط اروپائیان دلیل روشنی  از استثنظرگاهها توس نیا رشیمتاسفانه پذکه   شده است
 .شناسی پذیرفتنی نیست

 
 یغرب ریغ یکه از کشورها یاجتماع یگروها نیو مهچن یمل یگروها یفرهنگ یزندگ یماد یبه بررس ًاشناس ها عموم قوم

 رشیعدم پذ ایو  رشیپردازند. مهاهنگ شدن و پذ یکنند م یم یزندگ یصنعت یهارگوناگون در غرب و کشو لیکنده شده و به دال
از  یکی نیمهاجر یروابط درونگروه نیومهچن  یدرجات سازگار ،یربغ یگروه ها با فرهنگ و زندگ نی) اونی(انتگراس

 قوم شناسان هست. یمطالعات یموضوع ها

 
روابط اقوام با  ،یقوم یشدن گروها یاسیکوچ انساهنا، س یو علت ها یجاجبائ یبطور عموم به بررس یاسیامللل و علوم س نیروابط ب علم

 یم یو اقتصاد یاسیاستقالل س ای یکسب خودخمتار یبرا ًاکه عموم یقوم ها با حکومت مرکز یها یریو در گ یدولتها، اشکال حکومت
شود.  یامللل حمسوب م نیمورد پژوهش روابط ب یمقوله ها گریعلت و اشکال جنگها، از د ،یامللل نیب صلحپردازند.  یم زند،یست

 علم هست. نیا یپژوهش یشاخه ها نیتر ژهیامللل از و نیقدرت در روابط ب ی دهیپد یو برس یجهان یاسیسخن کوتاه اقتصاد س

 
 یو مل یامللل نیب  یاسیاقتصاد س یها در عرصه  ربالینو ل یها استیس تیعدم موفق نیو مهچن یدولت سمیالیتوجه به شکست سوس با

از  یمقاومت  پاره ا تیدر هنا یغرب ریغ یکشورها یاجتماع یدر اغلب حوزه ها یغرب یاجتماع یشدن زندگ یجهان ریتاث نیمهچن
  . که ادعا دارند فرهنگ شان بر تر میباشد حبث بر انگیز خوانده اند یدر مقابل فرهنگ غرب راکشورها
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 ) (Ethnie/Ethnicity چیست؟  قوم وقوم گرائی

  
تعداد  دانشگاهیان و تیامروزه ذهن و فعال  یاسیاز مباحث س یکیبعنوان  میباشد که یاسیفاکتور س کی یقومگرائدر حال حاضر 

ولی در اصل این چنین  نیست  زیرا قوم جمموعه ای از زیستگاه را به خود مشغول داشته است.  یاسیس نیاز دانشمندان و فعال یادیز
انساهنایی میباشد که دارای زبان ، عادات و رسوم خاصی بوده  و در یک منطقه یا جغراافیای مشخصی  زیست  مینمایندکه دارای مشخصات 

قبه یا قلمرو د که در گذشته  ها  هر یک دارای را شده ملتی را  می سازنهم یکجچندین  نسل از این اقوام باخمصوص خبود شان میباشد و 
خاص خود شان بوده و سیستم  های حکومتی  خود را  خود میساختند و اداره  میکردند؛ اما با گذشت صد ها سال این اقوام از اثر 
تأثیرات اقلیمی به مهاجرهتای دسته مجعی و گروهی دست زدند و به نواحی جدیدی که در آن جا انساهنای متفاوت تری از آهنا زیست 

شده باشد.در نتیجه  دیده شده آن بدون جنگ و ستیزه شروع  نایی در یک صبح آرام و شدند . بسی امکان دارد که این یکجا داشتند یکج
ملت اقوامی که دارای زور برتر بوده و فرهنگ قوی تری داشته فرهنگ طرف مقابل را  در خود حل منودند و از اثر قراردادی که با هم بستند یک 

  را  تشکیل دادند.
 کیبه نام ملت بعنوان  یاسیس یموسسه  اتیح یو ادامه  یمل یگفت که دولتها توانیمواما در تفکر سیاسی چنین چیزی وجود ندارد 

سابق  یوگسالویدر کشور  یریدرگ ،یاسیس لیبه مسا انی. آشناعالمت سئوال رفته است ریز یامللل نیب یدر جامعه  یاسیفاکتور س
 نیدر ا یقوم یزیاستقالل کوزوو به سطح آمده معرف حضورشان هست. مهست لیبدل یگریبالکان که امروز با شدت د ی رهیو شبه جز

 یروهایو حضور ن هیو روس کا،یآملان، آمر س،یفرانسه، انگل نچو ایدن یاقتدارگرا یو کشورها روهایمنطقه و دخالت و اختالف ن
 نیدر منطقه سنگ یروبرو ساخته بود. هنوز هم که هنوز است جو عموم یرا با چالش جد یامللل نیمنطقه صلح ب نیناتو در ا مانیپ ینظام

  .ستین یدیبع یویاز منطقه خارج شوند احتمال شعله ور شدن جنگ سنار یغرب ینظام یروهایبوده و اگر ن
  

ولت د لیتشک ،یمل لیمسا یبا مطالعه  یعیبطور طب یقوم لیمسا ی. پژوهش روستندین یبعد کی قاتیحتق کی یقوم لیمسا یرو قاتیحتق
دولت  لیآن، تشک یریتکامل و شکل گ ،یقوم تی. هبر جهت هومیباشد یگان بطور عمومدپناهن لیمسا یبا بررس نیو مهچن یمل یها
  .دهد یرا شکل م یقوم قاتیحتق یهستند که استخوانبند یمیمفاه یو قوم ها از مجله  تیرشد قوم یمل یها
  



410 
 

وجود دارد.  یاقتصاد یعدم توسعه  ایو توسعه  یقوم یزیمهست نیب یرابطه ا ایشود و آ یم یاسیقوم چگونه س کیکه  سؤال ایجاست 
  باشد؟ تهتواند بدنبال داش یم یو داخل یامللل نیب راتیشدن اقوام چه تاث یاسیشود و س یم یاسیس گریباز یگروه قوم کیچرا 

  
 یفرهنگ ،یشود از اختالف حقوق یم فهیو طا لهیقوم با قب کی یمرزها نیو مهچن ییگرا یو فرق آن با مل یقومگرائ فیرابطه با تعر در

 کی استیملت در س کی گو فرهن تیهو ادتیشود که باور به س یگفته م یدئولوژیبه ا سمیونالیناسزیراشروع کرد.  میمفاه نیا یاسیو س
 یائیخود مثال گو تیدر اجزا و کل یاروپائ سمیونالیرا داشته باشد. ناس یامللل نیروابط ب تر یعوم اریدر مع نیجامعه بزرگرت و مهچن

  .در جهان هست یغرب یدئولوژیا نیشدن ا یو جهان یحوزه ا یبرا
  

موارد  نیمشرتک باشد مه خیتار نیمشخص، زبان و فرهنگ مشرتک و مهچن یائیجغراف یحمدوده  کی سمیونالیو ناس یفرهنگ مل یمبنا اگر
زبان و فرهنگ مشرتک  خ،یتار یهست که افراد آن  دارا یقوم عبارت از گروه اجتماع کی نکهیا یعنیکند.  یدر مورد قوم هم صدق م

 کیافراد در  رشی. پذستین یضرور یحمسوب شود ول تیقوم یتواند از مولفه ها یمشرتک م ینیو اعتقادات د بهستند. در رابطه با مذه
ترک  کیروشن کند.  شرتیتواند موضوع را ب یمثال م کیمشخص دو طرفه هست.  ایو  یتوافق ضمن کیمنوط به  یو قوم یگروه اجتماع

 رشیپذ یشود. ول رفتهیبزرگ ترک ها پذ یتوسط جامعه  نیتوسط خود آن فرد و مهچن تیوه نیشود که اول ا یترک مشرده م کی یزمان یآذر
 یشناخنت قوم مل متیامللل در برس نیب یجامعه  رشیها باشد پذ یتوسط آذر یاسیس یجامعه  کی ادجیتواند مالک ا یمن هیدو طرف قض نیا

در عرصه  یغرب یامللل موجود که خود توسط قدرت ها نیحاکم بر روابط ب یاسیس ستمیس انیب گریاست.بد یشده ضرور یاسیو س
 شریکند. مبنا و پذ یم یرا باز یاقوام نقش هنائ دیجد تیشدن هو رفتهیکند در پذ یعمل م یامللل نیرم بوبعنوان ن یانسان یاز تکامل جامعه  یا
  .کنند یم یعراق ط یمثال کردها یاست که برا یملت آن پروسه ا کیقوم بعنوان  کی

  
 یادیکرد. البته در موارد ز یبرس یو چهارچوب دولت مل یمل لیموضوع را در ارتباط با مسا نیا دیبا ،یقوم لیدرک هبرت مسا یبرا بیترت نیبد
ملت  یمسلمانان جبا نیو ب انهیدر نظر گرفته شده است. در خاورم یاجتماع یگروهها یدهنده  وندیهم بعنوان عامل پ یمذهب تیهو

رهربان  ایو  استمدرانیس ی، برااستمطرح  یجهان نید کیشود، امت اسالم. از آن جا که اسالم بعنوان  یامت استفاده م یو قوم از واژه 
 یتنش در روابط مل گریاز عوامل د یکیخود  نیمسلط در جهان مورد سئوال بوده و ا یاسیمشخص س یو مرزها یائیعامل جغراف یاسالم
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کرده  دایپ یمناطق گوناگون سازگار یشده و با فرهنگ ها یکرد که اسالم هم مل دیفراموش نبا البته. دیآ یحبساب م یامللل نیو ب
و  تیاز هو یبه اسالم ( چه داوطلبانه و چه حتت فشار و زور) آن خبش هائ دنیخمتلف بعد از گرو یگروها انیب گریاست. بد

  .آهنا سازگار بوده است ومرا گرفته و حفظ کرده اند که با آداب و رس یاسالم یدئولوژیا
  
  فرق قوم با قبیله و طایفه در چیست؟ 

شروع  کی. ردیگ یخبود م یگوناگون یشکل نبوده و چهره ها کی تی)  قومیو مفهوم ی(انتزاع یگفت که مرزها دیجهت با هبر
  :تواند باشد که یم نیچن تیقوم فیدر تعر یمنطق

  
مرحله، زمان و  کیدر  یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار طیاست که توسط شرا یفرهنگ یاسیو س یمجع تیهو کیبعنوان مفهوم  تیقوم

 یبسزائ ریتاث یقوم تیدر شکل گرفنت هو یامللل نیو روابط ب ی. روابط درون قومردیگ یشکل م یمکان مشخص تکامل اجتماع
  .شده باشد تعیین شهیمه یبار و برا کیکه  ستی) نالیمورد ی(پر یثابت و ابد ی دهیپد کی یو تعلقات قوم تیقوم بیترت نیدارند. بد

  
 یگوناگون داده م یباشد جواهبا یفوق استوارم یشده  میتقس یمالکها و شاخص ها نیبر کدام یقوم تیسئوال که هو نیمقابل ا در

 دهیچیپ لیاز دال یکیکرد که  دیتاک دیاز کجا سفارش داده شده است.  با یبررس نکهیاست به خاستگاه پژوهشگران و ا یشود که مبتن
هست. تعلق به  یائیجغراف طی، طبقه، نژاد، زبان و حمچون مذهب یمفهوم با گفتمان هائ نیت تداخل ایو گنگ بودن مفهوم قوم یگ

  .است یقوم تیمهم هو یها یژگیاز و یمشرتک ول یفرهنگو یاجتماع گاهیو پا شهیر کی
  
 ینرتنتیا اتینشر ریآن حبث شد و بعد ها در اخبار روز و سا یرو یحمل یوهاینوشته شد. در راد 2004منت در سال  نیا ی هیاول سینو شیپ .1

 یول یکوچک راتییشده و تغ تی. منت اددیو چاپ جمدد آن توسط چند نفر از دوستان مطرح گرد یسیبازنو شنهادیشد. پ ریچاپ و تکث
  حفظ خواهد کرد.  2008مطلب چاپ شده در سال  کیچهارچوب تئور یو روانرت کردن آن داده شد ول لیدر تکم یمهم
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است که  یشناس یمنظر هست نیاز ا یاسالم تی. هوندیمنا یم یمعن یدئولوژیا کیتر از  عیرا وس یاسالم تیهو ،یاسالم نیاغلب  متفکر -

 استوار است تیطب یانسان با ماورا یاز رابطه  یبر درک مشخص

 

 

  
  

بعد از یازدهم سپتامرب  ایاالت متحده  دست درازي  هاي ایاالت متحده در بعضی نقاط جهان
ن جموز شورای امنیت ملل متحد که خود عضو آن نیز ین دولت  ها را زیر پا کرد و بدوبین املللی حقوق ببه قسم چشم گیری این هنجار 

 این کشور  میباشد در یک شب سیاه به پایگاه های نظامی و نقاط سوق اجلیشی افغانستان با راکت  های با بورد دور از دریای عرب ،
یروی هوایی در این کشور ه دیگر چیزی بنام  دستگاههای مدافعه هوایی و نمورد  تعرض گسرتده نظامی به طوری قرار گرفت ک

یل املدت دولت ورویها و به پول ویا قرضه های طوقابل یاد آوری است که این تأسیسات  نظامی در ظرف دها سال توسط ش.از بین رفت
الت  قصبات و روستا های کشور محامریکا بر فراز شهر های بزرگ، 52فردای آن هوا پیما هایی بی افغانستان مستقر گردیده بود.

می پاشیدند که  هاباالی شهرقسمیکه در مقاله تیری میسان نیز اذعان یافته ،ذا ند و شبانه از طریق هوا نان و غختریبی خود را آغاز کرد
االت متحده آمریکا خمالف هنجار  های بین املللی که رئوس آن  توسط ایاالت متحده  توافق نبود. به این ترتیب  ایهم  ی اصال به آن نیاز

ووجود داشت  خودش را بنام شکار القاعده داخل یک جنگ فرسایشی که به هر دو طرف تباهی و بی نتیجه گی بار آورد ، 
  ید.انگرد

دولت «معنًا با این گونه اعمال در رأس کشور  های که اصطالحًا ولی امریکا که ظاهرًا یک دولت مجهوری دیموکراتیزه شده است 

تظاهر به رعایت آن را گیر شده است  که دیگر حتی رار داد.سلطۀ این کشور چنان فرا نامیده میشود خود را ق» ھای سرکش
 Amarican Cociety)یا(ACILنیز منیکند.این حقیقت از دید ها  پنهان منانده است .خرب نامه حقوق بین املللی امریکا (
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International Law(  در سدۀ حاضر«بیش از هر زمان دیگر  وزه به  حقوق بین املللیمی نویسد :احتماًال مهه ر 1999ل در سا «
 »تشدید نگران کننده«در بارۀ  سر دبیر نشریه  ختصصی این اجنمن ، اندکی پیش از انتشار این خرب نامه،» توجه شایسه ای منی شود

  ).Organization of American States(الزامهای معاهدات  هوشدار داده بود . نقض

ت ، ربه چالش ...قد» تناسب پاسخ«اجنمن حقوق بین امللل امریکا در این باره  که  ، هنگام مطلع ساخنت1963دین آجین، در 
  پرداخته بود. موثر بر[سیاست امریکا]له حقوقی نیست ، به بیان مؤکد از اصل ایاالت متحده ...یک مسأ موقعیت و حیثیت

نشانه های بارزی از توسعه جتاوزات و دست درازی  های ایاالت متحده در بعضی نقاط جهان واضح و روشن است که  میزان  در اینجا
ن کشور در مورد  سلطه گری  ایاالت متحده امریکا را منعکس میسازد که مهۀ اینها منبعث و بر خاسته از طرز دید رهربان و دکتورین آ

.مهچنان دین آچین اشاره ای به حماصره کیوبا از جانب ایاالت متحده امریکا داشته .زیرا کوبااز کشور های کوچک آسیب پذیر میباشد 
مبنظور سرنگون 1960سالۀ ایاالت متحده حتی پیش از اختاذ تصمیم حمرمانه  در مارس  40و نربد اقتصادی  اهداف اصلی تروریسم

ولت آن کشوربوده است.ارتور شلینگر ، هنگام تسلیم گزارش مندی در بارۀ ماموریت  امریکای التین به رئیس مجهور د ساخنت
در جای دیگر » فقرا و حمرومان«ه میتواند مشوقک» در مورد بدست گرفنت زمام امور اشاعۀ نظر کاسرتو«بعدی  می گوید:

  ،در توطئه، خطری است که دولت کوبا ایجاد کرده است »)ته هستنداینک خواهان فرصت  های برای  زندگی شایس«گردد(که 
شلنگر به نوعی  چنانچهشور  های ایاالت متحده  استعمال و اشاعه امراض نیز رد  منیگردد ک های بین املللی خمصوصًا از جانب

احتاد «رد نیز دیده  میشود:س جنگ،در این گزارش ارتباط ویروسی اشاره میکندکه گاه به نام تأثیر سیب گندیده یاد می شود
  .عرفی کندی بی مهتای  نوسازی  در یک  نسل مرائه کند و خود را الگواوامهای بزرگ عمرانی شوری  مرتصد است تا 

شگفت نیست که پس از خروج شوروی از کوبا محالت ایاالت متحده به کوبا شدت یافت که اقدامات امریکا بیش و کم در متام جهان 
امریکا )،وسازمان قضایی آن موسوم به کمیتۀ قضایی کشور  OASه است.احتادیه اروپایی، سازمان کشور های امریکایی(حمکوم شد

نیز به مهین گونه عمل کرد.اندک اند کسانیکه درمورد  ن حقوق بشر کشور  های امریکاییض حقوق بین الدول دانستند.کمیسیوناقرا
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)تردیدی خبود راه دهند، اما امریکا World Trade Organizationنی (جتارت جهاحمکومیت اقدامات امریکا از سوی سازمان 
می کوشد تا ملی بر عالوه  کش ، توجه ای به حکم این سازمان خنواهد کرد.با پای بندی به اصل دولت  های سرتصریح کرده است که 
  ملی میساز.م اندازی گروه های خمتلف را از طریق ارادۀ قدرت مندان عگرایی افراطی وهب

نیرو های اندونیزی، نتیجه  جدر مورد خرو است که دستور شورای امنیت1975در  در یک مورد  دیگر محله اندونیزی به تیمور شرقی
را بدین  دالیل این ناکامی-منتشر شد1987، در  متحد،در خاطراتش که ای ندا د.دانیل پاتریک مویینهان، مناینده امریکا در سازمان ملل

  داد: شکل شرح

 د که این وضع  پیش بیایدو برای وقوع آن  تالش کرد. وزارت خارجه امریکا برآن بود تا ناتوانی سازمان مللند بوایاالت متحده عالقه م«
  نرا با موفقیت اجرا کردم.ومن آار شده اثبات برسد. این وظیفه مبن واگذاقداماتش ب در مهۀ

فر کشته شدند.در ظرف چند سال این رقم  به لطف محایت ن60،000دوماه  گزارش داد که در ظرف (وزیر خارجه امریکا)وی
نفر  رسید .محایت این دو کشور تا پایان 200،000، به 1978نظامی  فزایندۀ امریکا و پیوسنت انگلستان به آن در اوج خونریزیهای 

ثق و مسلح کرده بود، به گفتۀ منابع مورا تربیت ه ایاالت متحده  آن ها ادامه یافت.این در حالی بود که تکآوران  کوپاسوس ک1999
ن نفر را کشتندو در پی آ5000تا 3000پرداختند.تا ماه اوت »عملیات پاک سازی «ماندهی کلیسا، از ماه جنوری  به ساز

موضع خود  در صداز مجعیت را اخراج کردندو عمال کشور را ویران ساختند.در متام این مدت دولت کلینتون 85نفر، یعنی 750،000
،حفظ کرد.سر اجنام  واشنگنت »این مسئولیت دولت اندونیزی است و ما منیخواهیم مسئولیت را از آهنا بگیریم « را مبنی بر این که

 او بین املللی (به ویژه از سوی اسرتالیا)به فرماندهی نظامی اندونیزی  تفهیم  کردکه بازی بپایان آمده است.آهن در پی فشار فزایندۀ داخلی
رو  های نظامی کلیه نی 2014 سالبه سرعت مسیر خود را وارونه کرده ؛ عقب کشیدن  نیرو  های خود را اعالم کردند .(کاری که در

  عمل را  در برابر افغانستان اجنام دادند.) امریکا و ناتو  این
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 یکلینتون درمقام  توضیح کفت:که ژنرال سوهارتو محایت امریکا از جتاوز و آدم  کشی در اندونیزی تقریبًاحالتی انعکاسی داشت . دولت 
ی برخوردار بوده است اندونیزی از چنین شدت 1965قتل عامو اززمان  هدایت » مردان مورد عالقۀ ماست«فاسدو جنایت کار از 

ن زشت ترین کارنامۀ بی پروایانۀ امریکا گردید.ای اجنام شد وموجب ابراز شادمانی ،روانداشابه به  ی م.این قتل عام بصورت کشتار
  .که از طرف فاخر ترین کشور جهان صورت پذیرفت حقوق بشری در عصر مدرنیته است

صدام حسین یکی دیگر از جانی های بزرگ ، در جریان بدترین خونریزیهای خود  محایت شدو وضعیت او تنها زمانی تغییر کرد که از 
  اوامر واشنگنت نا فرمانی کرد(یا آهنا را بد فهمید).

جنایات که جنایات شان حد و حصر نداشت ،،وبسیاری از کسان دیگر "نویاگا "، "مارکوس دوالیه "،"تروخیلو موبوتو"مهچنان 
  شان جمازاتی در پی نداشت.

ۀ صورت  روی از دست داد، بهرا مان تسلط خود بر عملیات استعمار زدایی از زمانیکه این ساز» ان ملل متحدکامال بی اثر کردن  سازم«
ی قطع نامه هایی سازمان ملل  در طیف گسرتده ای از ط مده است .یکی از شاخص  های این  وضعیت ، مواردجاری امریکا در آ

؛ دست بلندی داشته ملل متحدشورای امنیت  در ویتو کردن قطعنامه  های  ،امریکا به اینطرف 1960سایل است .از دهۀ م
ال بوده ومی ملل متحدنیز وضع بر مهین منواز آن خود ساخته است. در مورد آرای جممع  عم را انگلستان مقام دوم و فرانسه مقام سوم

امریکا خدمت نکند، دلیلی وجود ندارد  یاستکم بر سبر منافع حا انی بین املللیسازم چنانچهامریکا این است  که  است .مورد قبول
  که به آن اجازه حیات داده شود.

ار  های ه بود، دولت ریگان  دالیل رد  هنجیدگی به اهتامات نکاراگوئه علیه ایاالت متحدوقتی دادگاه جهانی سرگرم رس
شیوه  های قانونی و آمار «بین اململلی را شرح داد.جورج شولتز، وزیر خارجه ایاالت متحده دست به استهزای کسانی زد که منادی 

را نادیده  جهانی هستندو عامل قدرت موجود در موازنهخارجی، سازمان ملل و دادگاه (وساطت)ون میاجنی گری گرایانۀ چ
با دیدگاههای ما، روی  در توافق«ابراهان سا فایر، مشاور حقوقی وزارت خارجه امریکاتوضیح داد که منی توان» می گیرند.
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با واشنگنت بر می بیشرت کشور  ها  را درمورد مسایل  مهم بین املللی، اغلب با خمالفت «و »اکثر کشور  های جهان حساب کرد.
اساسًا در قلمرو امور داخلی کشور قرار می گیرد؛ در این مورد   و این که چه موضوعاتی بنا برتشخیص دولت ایاالت متحده.» دنخیز

طۀ امور داخلی ایاالت متحده علیه نکاراگووا طرح کرده، در حی»راستفاده غیرقانونی از زو«بنام  خاص اقداماتی که دادگاه جهانی
  کا قرار می گیرد.امری

خود را متوقف کندو غرامتی کالن بپردازد؛ مهچنان حکم داد تا متام کمک هابه  دادگاه جهانی از ایاالت متحده خواست  تاعملیات
ویارک نیرو های مزدور محله کننده به نیکاراگوئه، نظامی و غیر انسان دوستانه بوده است .ازین رو دادگاه جهانی وسیلۀ خصمانۀ نی

ر خود را از دست غرامت واکنش نشان داد، اعتبا کردن ایاالت  متحده  که با تشدید عملیات و نپرداخنت ز نامیده شدکه با حمکومتایم
ن از مهه  کشور ها خواسته شده بودتا حقوق بین املللی را که در آرا  الت متحده امریکا قطعنامۀ شورای امنیتداده است.سپس ایا

چنان بی امهیت  طعنامه های مشابه مصوب جممع عمومی رأی داد.مهۀ این اقداماتها  کشوری بود که علیه قرعایت کنند، وتو کردو تن
 در بارۀ آهنا منتشر گردید، مهانگونه که واکنش  های رمسی نادیده گرفته شد.تادستیابی دانسته شدکه به ندرت گزارشی

  نامیده شد.»بشردوستانه«وزی، کمک امریکابه پیر

دارای قدرت عظیم، ارتکاب  ید، اما برای دولت های سرکشاسبه آن بر آار بیش از آن است که کسی در صدد حمیانسانی بستلفات 
ع به احنراف کشیده  جنایت  ارزشی ندارد.این گونه جرایم یا از تاریخ حذف میگردندیا بشکل نیات خیرخواهانه ای که بعضی مواق

اظ در اکثرانتقادی که جماز دانسته شده، گفته می شود  جنگ  علیه ویتنام و درپی آن  ه گذاشته می شود.بدین حلمیشوندبه جلو
مداخله اشتباهی «معلوم شد1969شروع شد؛ هر چند در »تالش  های خیرخواهانۀ ناشی از محاقت «جنگ با متامی هندوچنین با

رای خود، راه حلی راحتمیل ب فت و از حد سنگینزیرا امریکا منی توانست جز با حتمل هزینه بسیار هنگ».مصیبت بار بوده است
وارزمشند  بعنوان خیانت حمکوم کردند و کبوتر هاآن را شجاعانه» بازها«از مردم امریکا را  ذر خواهی رابرت مکنامآراع» کند.

جنا افتاده اندو هنوز هم مردم ما نابود شده اند، اینجا وآ کنش های دانستند؛ جسد ملیوهنا نفری که در ویرانه های کشورهایی که در نتیجه
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مهچنان ادامه دارد  در اثر  انفجار مهمات عمل ناکرده (خنثی نشده)، جان خود را از دست  میدهندو اثرات جنگ افزار  های شیمیایی
 حماکمات خباطرارتکاب جنایات جنگی رامت و برپاییغ ، این ربطی مبا ندارد و نیاز به عذرخواهی نیست چه رسد به پرداخت

  (رابرت مکنامآرا).
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  دهمهفدبخش یکصدو 

 بحث سوم

تمرکز   - بهم ریختگیهاي اجتماعی در جهان
هتدریجی اقتصاد  نا متمرکز و پاشید  
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   اقتصاد نا متمرکز و پیچیده.117-3-1

 اینهمه رغم علی  میباشد جهانی خمتلفه  نظامهای در متعدد قوانین و ها روحیه دارای که  هم ازو پاشیده  تدریجی  اقتصاد نا متمرکز مترکز
 آن ایجاد به ضرورت  راو مشرتک و خاص مندی هدف یک دارای آن مهۀ که مهم اخرتاعات  به منجر ممتدکه مدیریت عدم و ها بسامانی نا

 اخرتاع به نیوکامن  توسط صنعتی  عصر طلیعۀ در 1694 سال در آن و. بست صورت بود کرده القاع خود  به را نوابغ افکار جوامع بین در
 به را  صنعتی انقالب و ماشین عصر از ای تازه موج شروع که شد انداخته براه آوانگلند  دار بانک پاترسون نیو مهکاری و خبار ماشین

 براه را آمدی در پر های کار پاترسون این.  شد انداخته براه و  معمول ها کشور  متام در آورد دست این که نگذشت دیری. آورد بار
 العقول حمیر و هنگفت های آمد در کننده خلق و رونق حاضر،پر عصر در  سافت مایکرو آمدشرکت در  مانند درست که انداخت

 اوراق پاترسون بانک که منیگذرد  دیری و میشود شروع ماشین  عصر با هایکجا بانک آغازین رویش نقطه مهین از.  گردید مالی
 ا. دانست کاغذی پوهلای انتشار برای عطفی نقطۀ میتوان که داد انتشار  دولتی پشتوانه با را پول ، میگذارد بفروش  را دولت  قرضه

 بر مرکزی  نظارت یعنی ، امروز  مرکزی های بانک مهۀ اولیه  وظیفۀ  اجنام سر و.  آورد در بنظم  را بانکها سائر قروض  عملیات بعدًا و
  .گردید تأسیس املان در  بانک رایش 1875 سال در آن بدنبال و" فرانس دو"  بانک 1800 سال در.  گرفت عهده بر  را پول عرضۀ

  

  را کشایی بانکها در نظامهاي اقتصادي.117-3-2

 دولتها طرف از  بازار فعالیتهای حجم و  سطح  تنظیم برای بازار نظام چه و سوسیالیست چه کشوری هر در مرکزی های بانک این بر بنا
 . کردند حتمیل  داری سرمایه اقتصاد بر  رمسی غیر  حدی تا را مدتی  کوتاه  ریزی برنامه  پنهانی نیمه بطریق که بود ه شد گرفته  بکار

 گذار که بود نوردیده در را غربی  جوامع صنعتی انقالب و بود تکامل و پیشرفت حال در صنایع  بسوی جهان عمال که حالیست در این
 سرمایه از اعم  دوم موج های کشور و جوامع  شریاهنای مهه در  پول جدید موج این آمدن مبیان با. میشود حمسوب دوم موج  به اول موج  از
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.  دکردن ایجاد  پول  تزریق متمرکز  دستگاه یک این بر بنا.  داشتند احتیاج پول به نظام هردو زیرا ، یافت جریان  سوسیالیست و  داری
 عملیه این. ساختند متمرکز را شان فعلیتهای مهۀ و.  برداشتند گام یکدیگر دست در دست  متمرکز  حکومت و مرکزی بانک

   .آمد بشمار" دوم موج"   متدن اصول از  دیگری  مسلط اصل ترکیز

  

  

  

  زمینه  هاي استعمار جویی درکشور  هاي موج دومی .117-3-3

 که را متشتت اروپای حکومتی  نظامهائی مرکزیت و انسجام که آورد ارمغان به اروپا در را سیاسی عظیم حتوالت اجتماعی رویش این
 های دولت بودبه شده سپری  یافته سازمان بسیار فئیودالیسم از ناشی های نظمی بی و ها جنگی  خانه  با شان تاریخ از نیمی

 کشور که بود حالی در این و ساخت مهیا ها کشور این بین در را جوئی استعمار های زمینه ها پسانرت که منود تبدیل دومی موج مستحکم
 در کشاورز طبقه بر ساالری تبار و ساالری قوم های شیوه به حکومتی نظامهای دارای ماشین هیاهوی و دار گیرو از دور شرقی های

 های کشتی در که خبار های ماشین که نگذشت دیری اما. میدادند ادامه شان سیاسی حبیات تیول و تباری فیودالی از اولی مرحلۀ
 سر راهی و شگافتند را اوقیانوسها بسرت مثر پر و جدید های زمین سر متلک جهت بود شده تعبیه آن وحمرک داینامیک قوۀ جهت بزرگ

 تر قوی  مهه از و، هولندیها ، فرانسویها  پرتگالیها ها هسپانیولی پذیر نا وصف رقابت با افریقه و اسیا ، بایرشرق و بکر زمینهای
 میخورد غرب  ایجاد نو  فابریکات درد به که سرشار  های ثروت و منابع دارای هم که  گردیدند بکر های کشور این راهی ها انگلیس

   .دندگردی میساخت مهیا شان برای را کار  ارزان و مفت بشری قوای هم و
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 جهان بار در به شرقی هند کامپانی بنمایندگی اول جیمز زمان در1614(   در  شرقی هند کامپانی یک لباس در اول بار انگلیس
 و خرید تاکا کرنا کوهی  قلعۀ  زمامدار  گری چندرا از را تومالنادو یا مدراس 1630 سال در و  یافت راه هند مغلی امپراتور گیر
 گذاری نام سیاهان شهر به  مدراس شهر ها برده و کارگری ارزان نیروی   گیری بکار و اپارتایت  به زدن دامن و حتقیر خباطر

 رود دهنه نزدیک در راکه هوگلی بیگم، شهزاده سوختگی  تداوی خمارج عوض در  1640 سال در ؛ گردید
 پرتگال پادشاه دخرت که جهیزخامنش بدل در 1662 سال در دوم چارلس  را کلکته بعدًا و گرفت داشت گنگاموقعیت

  شرقی هند متحده شرکت 1700 سال در و گرفت عروس جهیز به بودند کرده اشغال پرتگالیها قبال که را مببئی بودکه
 و انگلیسیها که معاالسف.) گسرتدند قرن سه حدودًا هند زمین سر در را خود قدرت اریکۀ انگلیس دولت از بنمایندگی

 به ای و بردند بین از نیز را هناآ انسانی منابع بلکه کردند غارت را ها کشور این منابع و اموال تنها نه مهه ها ایتالوی ، فرانسویها ، پرتگالیها
 «که  بود شده نوشته ها تفرجگاه و پارکها دروازه بودباالی شده هندوستان در مشهور مثل که ترتیبی به.رسانیدند سطح پایانرتین

 هندوستان وارد انگلیسیها که سال صد سه این در که کنید تصور  خود را بعدی مصیبت »شود داخل اینجا به منیتواند هندو و سگ
 میکردند  حکومت  هند در مغلی شاهان هنوز که بود حالی در جتارتی شرکت  کسوت به انگلیسیها ورود. گذشت شدندچه

 انگلیس مناینده و شدند هندوستان زمین سر در حاکمه قدرت به خود و دور خود از را بازرگانان لباس انگلیسیها ها پسانرت که
 کشور  هب و منودند متلیک فروشی برده و صنعت بازار نفع به را هند طبیعی و انسانی  های دارائی متام قرن سه حدودًا بریتانوی هند" ویسرا"

  مراتبه سه و شدند مواجه افعانستان مردم  ودلیرانه سخت  سر مقاومت  با مراتبه سه که بردند محله نیز افغانستان نظیر هند مهجوار های
 کوماس  در پارت بنا ناپلیون خوردقسمیکه  آمیزی افرتا شکست خشکه  به حماط فقیر کشور یک از صنعتی اروپای بزرگ امپراتوری این
 ها کارنامه این که لرزانید نیز را بوکنگهم کاخ که بود آمیز افتضاح  ای اندازه به انگلیس های شکست این خوردو  شکست روسها از

      .است افغانستان  اقوام دلیریهای  شاهد تاریخ در
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اقتران موج دوم با دیوان ساالري قدرتمند ترین تشکیالت  .117-3-4

           :اداري در جهان

 و تراکم ـ سازی مهزمان ـ کردن ختصصی ـ سازی مهسان از بودند عبارت که میساخت اوضاع بر ناظر پدیده شش  را اقرتان این اساس
  . شدند گرفته بکار یکسان بطور  صنعتی جوامع  سوسیالیست و داری سرمایه جناحهای در  مترکز و سازی پیشینه

 شش این. گردد  آن عظیم تشکیالت و  دیوانساالری  به منجر نتیجتًا و کرده تقویه را خود دیگر کدام هر تا  شد باعث عوامل  این
 اجبارًا هم دولتها حتی.  شدند نظام تقویت باعث آن عیادی و روان دنباله و صنعتی از اعم مناطق کلیه در دوم موج حیات طول در اصل

 سازماهنای پیوست های کودتا و هجوم مورد آن غیر در ، میکردند تبعیت داشتند جهانی شبکۀ که بزرگ هنایت اقتصادی نظامهای این از
 ناپذیر انعطاف و ترین قدرمتند این و.میگرفت قرار بودند شده عجین مربوطه های کشور با ظاهرًا هاکه نظام این اطالعاتی و امنیتی

  گمی در سر در که بود انسان تنها  بزرگ شبکه این اساس و ریشه بین در و است دیده خبود  جهان کنون تا که بود  اداری تشکیالت  ترین
 و دهلره در انسان ، میدهد تشکیل را صنعتی موج  مایه و پایه که پنهانی های العمل خباطردستور و بود بگریبان دست  دائمی وفشار

 این دهنده تشکیل که اصولی شش این  دارند اذعان شناسان جامعه و اقتصاد  متخصصین قسمیکه ولی. میربد بسر گمی در سر
 محلۀ مورد  بنیادی اصول این از یک هر ، دید خواهیم بزودی ، است زده را خود خاص مهر دومی موج متدن بر که میباشند ها دستورالعمل

 جتارت در  را ها العمل دستور این هنوز که نیز  دوم موج خنبگان ترتیب هبمین و.  است گرفته قرار) صنعتی فرا( سوم موج های نیرو
 رواج زیرا اند، گرفته قرار سوم موج فشار زیر ، برند می بکار ارتباطات در و  پرورش و آموزش ، سیاست ، شغلی روابط ، داری بانک
 ابر با باشد مستثنی آن از منیتواند نیز افغانستان  که خیزشهای با جهان. اندازد می خبطر  را کهنه متدن مستقر  منابع مهۀ  نوین متدن

 کشور  که مهانگونه ، مباند استوار  جدید موج این مقابل در منیتواند اش  اقتصادی مستحکم نظامهای پیچیده تشکیالت و خنبگان
 صنعتی  جوامع کند استادگی صنعتی موج شکننده امواج  برابر در هندوستان عظمت پر کشور مانند نتوانست تیول و فیودالی  های

 شان سر بر چیزی مهان درست و کنند استادگی موج  این برابر در  منیتواند گز هر  اند گرفته خو خود مدون قوانین با که  نیز
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 مسند از دیگر گروه ،)چین(گذشت خواهند موج این کنار از ها برخی. آمد گذشته اربابان و فئوداالن بر که آمد خواهد
  رهربان ،  آنان  ترین سازگار و ترین هوش با برخی و شد خواهند تبدیل ای  ژنده جنبای به ای عده و ، شد خواهند نگون سر قدرت

 کسی چه تا  داد قرار دقت مورد را قدرت های تکنیسن ماهیت تا  است  ضرورت بازی این در.  گرفت خواهند قرار سوم موج متدن
   .باشد داشته عهده به را سوم موج و یکم و بیست قرن ازدحام پر  جهان سیادت که داشت خواهد  را این توانائی

  میتواند؟ شده برخوردار اقرتانی چه از یکم و بیست  قرن دنیای موج  ترین تازه در افغانستان

 صحبت داشتند بدست را حاکمه قدرت سوسیاستی های نظام در هم و داری سرمایه نظام در که ها دولت  ساختمان از  کمی نیست بد
  .شود

 های احتادیه ، مدارس ، عبادتگاهها ، بزرگ های کارخانه  نظیر  پیوسته هبم خبش هزاران با را جامعه توانست صنعت  دیدیم قسمیکه
 را افراد و  ها کلیسا گذاری هاتأثیر دولت  فرماندهی داشته خود کنرتول و پوشش حتت  آنرا مثال و بیمارستاهنا، زنداهنا، ، اصناف

  کوچکرتی های واحد  به را ها خانواده و ها خبش به را مشاغل ، کرد تبدیل ختصصی های رشته به را عمومی دانش.  گسست هم از
  .پاشید هم از فرهنگ  و جامعه در  اجتماعی نظام ترتیب  این به و. کرد تقسیم

 مسئولین  ها، کمیسر  ، اداری مدیران ، اجرائیه های هیئت  کسوت در که شد پدیدار  جدید های ختصص انواع گمی در سر این خباطر
  شدند پدیدار جامعه از  سطحی هر در و  دولتی هر در و یی رشته هر در  پرستان سر یا ، بوروکراهتا ، معاونین رؤسا، ، آهنگی هم

 تعریف  را ها نقش تا  بود این آهنا وظیفه. بودند دهندگان انسجام مهان واقع در آنان.  دادند نشان الزامی جامعه در را شان وجود و
 مستولی را ضوابط  جامعه در کردند ریزی برنامه آهنا.  بگیرد باید پاداشی نوع چه ، کسی چه که سازند مشخص و  کنند تعیین و

 ایبر  را قوانینی گذشته اینها از.  دادند ربط  هبم را ارتباطات و  نقل، و محل ، توزیع ، تولید ، پرداختند تشویق و تنبه به ساختند
 آهنا ترتیب بدین.  کردند سوار هم روی  را جامعه قطعات اشخاص این  ساختند وضع و ایجاد موسسات و سازماهنا بین  متقابل ارتباط

   .مباند پایدار منیتواند صنعتی موج  آهنا وجود بدون که دادند نشان
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 برخوردار متقابل  زیاد های وابستگی از کار چون و  است کارگر طبقه اختیار در تولید ابزار چون که بود عقیده این به مارکس
 ولی.  سازند خارج  شان فرمایان کار  چنگ از را تولید ابزار و  بگسلند هم از را تولید رشته  بود خواهند قادر گران کار  است

 دست قدرت به  کدام هیچ گران کار نه و  مالکین  نه که بود این  افتاد اتفاق واقعیت در که آنچه  مارکس های فرض پیش این رغم علی
 قرار امور رأس در  سوسیالیستی های کشور در چه و داری سرمایه های کشور در چه که  بودند دهندگان انسجام این بلکه  نیافتند

 هک.  میداد قدرت فرد به که  بود" دهی انسجام ابزار"  بر نظارت"  بلکه  بود قدرت منشأ نبودکه"  تولید ابزار" مالکیت  این.  گرفتند
  کننده تنظیم  ماشین که  بزرگ دولت آن یعنی تاریخ  دهی انسجام دستگاه  ترین عظیم انسجام و نظم به اشتیاق این حاصل  اجنام سر

 و سابق شوروی وجود در را دهی انسجان بزرگ ماشین این مثال میتوانیم ما که گردید ظاهر  خود وقفه بی رشد با میشود تلقی  نظام
 و چیند بر را ها سوسیالیست بلوک بساط  توانست سوم موج اثرات که گونه مهان ، ببینیم را امریکا متحده  ایاالت حاضر حال در یا

 پیچ و خشت  اگر روزی هم ترتیب  مهان کند، معرفی  جهان بازار در مونتاژگر و  کننده تولید  کشور بزرگرتین به را کمونیزم چین
 و متدن  آلود مه  صبح یا  شام یک در آن عظمت متام با نیز کشور آن  نیاید بکار سوم موج  دهی انسجام ماشین در امریکا کشور های مهره و

 خود موجوده ماشین که بسازد توامنند را خود بالقوه موجودیت که توانست خواهد زمانی و. باخت خواهد  را خود سرداری و قدرت
  .سازد آماده  سومی موج نیروی با را

 درهم  حال در طومار این حالیکه در کند باز نو از دومی موج بازار به را خود راه تا  شد خواسته عمدًا و حمل بی و جا بی افغانستان واما
 گردد مستحکم بازار نظام دارای داری سرمایه های کشور قطار در تا  یافت خنواهد هرگز را این توانائی  کشور این.  است پیچیدن

 داری دولت و مدیریت موارد در سال ها صد از که را آنچه بلکه منیتواند شده آن ساخت و بافت و بازار این داخل تنها نه کشور این
 مردم زندگی که است درست. است داده  دست از میربد، پیش را خود مردم  و خود زندگی آن با و بود کرده حفظ و اندوخته

 ها کوچه و شهر روز هر سواری های اتوموبیل میکنند استفاده قیمتی و مدرن اشیای از مردم است گرفته  رونق گذشته به نسبت
 رویداد این مهۀ گردد مطالعه  اقتصادی طبیعی های گذار و اجتماعی نظم رهگذر از امااگر ، است ساخته ازدحام پر را
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 دو از حدودًا روزانه ما مثال بطور.  آیند منی جور افغانستان جامعه تکامل ساز و سوخت به و ندارند واقعیت که هستند های چهره  ها
 ایناگر چه ) بیاورد حرکت به را ای اقتصادی چرخ اینکه میشودبدون دود مهه که( میکنیم مصرف را نفتی مواد تن هزار چهار الی

واند سال  در کشور ما بیداد میکند و هنوز هم در  گ سیجن  که ما کشور در اما  است چیز نا ها کشور سائر مصارف مقابل در مصرف
 این شود می پربار  دیگران کمک از ما طبیعی زندگی شئون مهۀ ، عمق جنگ و محالت هراس افگنانه قرار داریم وعالوه بر آن 

  ثبات و امنیت که نتوانستیم دارند مهکاری هم با که افغانستان صلح  به کمک  های کشور متام و ما ثانیًا.  است گران هنایت مصرف
  .  بود موضوع  مهینظاهرًا بن کانفرانس اساسی های آرزو  از یکی که  بیاوریم کشور در را

   آمد؟ پیش سبب چه به توفیقی بی این

 گروپ  برابر در مقاومت نیروی حاال ، بسازد هتی  طالبان وجود از را افغانستان مهۀ شب نیمه در تنهایی به توانست که قدرتی آن 
 نقطه دو به صرفًا ما و میباشد گانه جدا حتقیق یک به ضرورت که دارد جود و زیادی دالئل. ندارند را  دست این از کوچکی های

  :  گذاریم می انگشت مثال منحیث

 بی و ناقص  است شده گذارده کار افغانستان در امنیت و نظام تامین و سازی به ماشین در که های مهره و ها پیچ و خشت متام: یک
 موتر یک در را هواپیما اسباب و سامان  ما که است معنی این به این هستند، مشاهبت بی هدفمندی و فزیکی رهگذر از هم با و ربط

  . اشتباه کاریست که کنیم سازی جاه سواری

 نداشنت وبا  هستیم برو رو کافی نا سرمایه و فقر با ما که ایم کرده شروع را بازارنظام ،  سازی بنگاه یا را کار این عصری در ما:دو
 این که شد خواهد مهینقدر صرف باشیم، داشته یی جلوه بازار رقابت میدان در شد خنواهیم قادر هرگز امکانات هیچنوع

   .شویم تبدیل بازارمصرف به میکند ریزش پول ما های کیسه در زمانیکه تا را ما شتابین پروگرام
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     مشکالت موجود جهان را بکجا می برد؟  .117-3-5

 است بوده این بر رسم ای جامعه هر در.  است گسرتش حالت در خنبگان گرددموضوع عنوان مورد این در باید که موضوعی
 مگر میدهند، اجنام هستند گیری تصمیم قدرت آوردن در احنصار در به موفق که مردم از حمدودی عدۀ را گیری تصمیم بار که

 خواست شوروی روسیه زمانیکه مثال بطور.  است پیوسته بوقوع ندرتًا چیزی چنین حبال تا شوندکه مواجه تصمیمات  انفجار با  اینکه
 ایتکنوکراهت از قلیلی عدۀ بلکه ، باشند شامل تصمیم این در که نبودند شوروی  مردم این ، کند پیاده تعارض با افغانستان به را خود قوای

 پرزه تا خواستند هم هناآ و کردند عملی را تصمیم این  رسید منی  هم انگشت مشار اندازه به شان تعداد که شوروی کمونست حزب
 را زیبا بانوی یک لباس مثال فرض بر اکنون مهین قسمیکه کنند، سازی جاه آبی آسیاب اصطالح به ماشین یک در را بلدوزر ماشین های

  .است مضحکنیز  آن تبین و استعمال مورد و موردبی آن دوی هر مثال که. بپوشانند ساخلورده  دهقان یک به میخواهند

 از که است یافته افزایش آنچنان  ناگهان به شده شناخته دیموکراسیهای عنوان حتت گیریها تصمیم بار دنیا در بینیم می ما اکنون
 روز خیزشهای و ها جهش ، مفاهیم مقابل در دومی موج آگاهان کار  امروز است، خارج صنعتی موج نظام گردانندگان قدرت
 آن به فیودالی جوامع صنعتی موج های روز آغازین در قبل سال صد سه که اند شده گیچ و مانده گیر ترتیبی به صنعتی  فرا افزون
 آوردباعث ارمغان به جامعه در  را کار بیشرت  تقسیم و  گسرتده جتارت و زور خود با که  دومی موج ماشین این اکنون. بودند مواجه
 که  ماند می آن به خیزش این.  است کرده ایجاد شان مقابل در سوم موج که شوند مواجه گیری تصمیم در  جهشی مهان با تا میشود

 و سائل و داشنت و سیاسی پیچیدگیهای  هم در و گسرتده جتارهتای آگاهی، کار اقسام و انواع داشنت باوجود  ها دومی موج
 خبورند شکست دور راه از کنرتول کوچک  دستگاه یک از خرابکاری، ضد های شبکه پیرایش و رفته پیش و اتومی های افزار جنگ

 است ضرورت. است رسیده بست بن به  حاکم های گروه حصراین و حد بی های توانائی بینیم می ما حال.است عجیب واقعًا که
 تصمیم  سنگین بار عهدۀ از بتوانند تا بگیرند قرار امور راس در و کنند تعویض را آهنا جای تری جدید خنبگان پارا و خنبگان تا

 کوچک کمپنی افغانستان در مثال بطور.دارد نیاز جدیدی  انقالبی و سیاسی های هناد  به  جهان منظور این برای که. آیند بر گیری
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 با فهمید وقتی اما ساخت فعال و کشود کشور متام در را خود دستگاه و دم میشد متویل  عرب  حوزه از اریباکه بنام موبایل خمابراتی
 بازار در آن غیر در ، کرد باز) ان  تی ، ام( بنام دیگر تر قوی شرکت یک به را جاه دارد قرار خودش از تر هدفمند و تر مند زور رقیب

  .میباخت در را خود ندار و دار و میشد رسوا و ورشکست  سوم موج

 و نژاد مبنای بر جامعه  گروهای متامی که میدانست ساالرانی شایسته را خود که  دومی موج صنعتی جامعه های ادعا رغم علی
 شایسته جامعه در را  ها پاالیش هاو شدن فلرت آن زنده مثاهلای ما که میگرفتند قرار تبعیض مورد و میشدند فلرت  غیره و  ، جنس
 جهش پیچیدگیهای و مشکل  ساالر شایسته شخصیت که زمانی دیدیم می وما. کردیم مشاهده سر و بچشم افغانستان ی ساالر

  استفاده با ، شدن رانده شرف در یا و ، شده رانده های گروه ، میشد تر سنگین ناگهان  گیری تصمیم بار و میکرد پیدا آسا
 تا  میشدند ناچار هم نظام گردانندگان و خنبگان و  میکردند طلب را امتیازاتی  متساوی  حقوق کسب برای  تازه فرصتهای از

 از باید گیری تصمیم بار که است عقیده این به مارکس ولی.شود معلوم دیموکراتیزه کمی جامعه تا  کنند باز آهنا روی بر کمی را ها در
 شگسرت به رو  اجتماعی نظام گیری تصمییم بار وقتیکه تا  این بر بنا.گردد توزیع افراد بین  تر وسیع دیموکراتیک  مشارکت طریق
 حیات ادامه به قادر  آن بدون نظام که  بود خواهد انقالبی ضرورت یک بلکه منیشود، انتخاب اختیار و اراده روی از دیموکراسی ، است

  .بود خنواهد

  بار اولین برای ، است کرده  فلج را ما حکومتهای و وزیران ،خنست مجهور رؤسای اکنون که گیری تصمیم درونی انفجار اینکه نتیجه
    .میدهد بشارت  آینده در را سیاسی مشارکت گسرتش – کنون تا  صنعتی انقالب زمان از

 موسسات جدید، آموزشی های هناد جدید، خانواده به نیاز ، جدید سیاسی های هناد به نیاز که داشت اذعان چنین باید اخیر در
 حتول هب  مربم نیاز که شده عجین ترتیبی به جدید صنایع و تکنولوژیها و  انرجی جدید بنیاد برای جستجو با عمیقی بطور جدید اقتصادی

 اختصار  به.  میدارد منعکس خود در و پنداشته ضروری را صنعتی غیر جهان با  روابط در  نظر جتدید و جهان حتول به نیاز و ارتباطات
 بشر که بود خنواهد معنی این به این.کرد خواهد احتوا را ها حوزه مهۀ که است حتوالتی شتاب  سیاسی  تاب باز این که گفت میتوان
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 و بربد بین از دارد دور های گذشته در ریشه که را آینده و حال تعارضات متام تا شود قادر  خویش تازه موج  جدید خیزش این با
  منازعه جذب  کشمکشها این  بلکه شد خنواهد میسر هرگز امکان این حالیکه در  شود تبدیل  ثبات و امان و امن به ها آشفتگی

 حوزه انتخابات در گیری رای ، جتارت تا  جنسی مسائل از اعم  بشر فعالیتهای مهۀ  میتواند حتی منازعه این و  شد خواهد بزرگرت
 خواهند جدید خیزش این هواخواهان.رسانید خواهد حتلیل به آن چارچوب در قهرًا را خود قوای و گرفت خواهد بر در را  ها

 و  مرد و زن های نقش و زیست حمیط طرفداران هم ها بعضی و  شرکتها خمالف هم ای عده و بزرگ های شرکت رائس در تا  کوشید
 تکنیسنهای دست در معما این شاید شود می استنباط اوضاع از قسمیکه.باشند داشته قرار فردی رشد و خانوادگی زندگی

 تکنیسینهای و روشنفکران  و رشته این به مربوط های آوری فن و صنایع و اطالعاتی تکنولوژی امواج در گیری تصمیم  قدرت
  . گردد باز شاید است موجود جدًا  راستا این در که اهباماتی با شود می متخصص

 در مردمانیکه این.  هستند ناکام و فرسوده جهانی ارزشهای و سیاست راستای در ما دنیائی مردان که ریسم می نتیجه این به اخیر در
  گردد مطالعه مطلب این عمیقًا اگر و ، اند شده بدل  آمیز خماطره و فرسوده ،  کهنه های هناد به کامال میکنند کار  سیاست حوزه

 کوچکرتین زمینه این در . اند داده بروز خود از سیاست و قدرت تکنیسینهای که اند نداده نشان ابتکار عدم اینقدر ای زمینه هیچ در بشر
 با را های آوری نو و جدید  های جستار خود های کار در میخواهند عادی های مردم برعکس منیشود؛ سراغ بنیادی ریتغی های زمینه

 گردانندگان که اند رسیده نتیجه این به مهه ادارات در ، خانه آشپز در ، درسی صنوف در ، دفاتر در ها این دهند اجنام جسارت
 حتوالت با مقابله توانائی هرگز اینها زیرا. دهند قرار لغو و منسوخ را آهنا جامعه باید  هستند نسخ  قابل مهه  سیاست عرصۀ در دنیا

 زیرا. ندارند هرگز انداخت خواهد در پا از را مهه و شد خواهد ملتها کلیه گیر دامن عنقریب که را اقتصادی و سیاسی عمیق
 آمده میکندبر حتدید  را بشریت قریب آینده در یا و حاال مهین از که نابودی  ورطه این از را جهان خود هوشیارانه  خیزش با  بشر اگر

 هبرتین بصورت  کنونی و موجوده ترسناک و  مهیب ، ظاملانه  خماطرات  انچنانیکه بود خواهد کن تباه و مهیب ترسناک هنایت آینده نتواند
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 امر یک بآن رسیدن  میکندولی جلوه رؤیایی و ارمانی باوجودیکه جدید متدن این خلق برای. شد خواهد معلوم زیبا دنیای های جلوه
  .میشود پنداشته جدی و ضروری و واقعی

 

   :سرشماري ملی نفوس در افغانستان .117-3-6

 شناختی کمرتین:«  نوشت اینطور  آثارش در 1996 سال در افغانستان مجعیت مورد در انسانی آمار  شناسان کار از یکی "باالند دانیل"
 اطالعات. میباشد آماری مواد ازکمیابی تر دشوار مبوادحتی اعتماد...  دارد وجود جهان در  افغانستان شناسی مجعیت مورد در

  دستکاری معرض در یا) مهواره که است سبب مهین از و ، است استوار نهیاگرا تبار های پایه یابه و( میباشندو ختمینی  صرفًا موجود
 که منود اضافه" ایمی توماس" 2002 سال در آن دنبال به. »میباشند  متناقض  شده ارائه اعداد و ارقام  نتیجه در ویا  اند گرفته قرار

 مسئله این مورد در  توجهی قابل شک امروز. »است نداشته  اختیار در را مجعیتش کل مشاری سر از  کاملی میزان هرگز  افغانستان« 
 مهواره افغانستان نفوس باره در  شده ارائه ارقام و اعداد زیرا ، دارند زندگی  افغانستان در نفوس پیمانه کدام به که  ماند می باقی

  ؛ است شده داده نشان افزایش  نفر ملیون 31 به  ملیون 21 از حاضر حال در و  استفاوت مت

جدول زیر  نشان دهنده اعداد و ارقام  نفوس افغانستان را با مراجع ایکه آن را  ترتیب کرده است نشان 
  :میدهد

  نفر ملیون 21،7     2004 سال    افغانستان احصایه مرکزی اداره •

•   " "   "2005،2006    22،1 "   

   " 23،8      2003              )متحد ملل( اطفال از محایت صندوق  •

  "  24،5    2005    ـ  2004      پول املللی بین وجهی صندوق •
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  کوچیها بشمول " 24،8    2006ـ  2005"   " " " •

  " 24،5     2004   متحد ملل وجهی نفوس   صندوق •

  " 29،9   2005   "   صحت جهانی سازمان •

    " 31،0    2006 جوالی         " سیا سازمانجهانی  حقایق کتاب •

 میدهد نشان افغانستان مشاری مجعیت در را نفر ملیون یک از تر اضافه  شاخص یک میگردد مالحظه فوق جدول قسمیکه: تبصره
 علم هبیچصورت که میدهد نشان را 9،300،000 تباین با عددی یک بگیریم نظر در را آن ترین پائین و شاخص  ترین بلند اگر که

 بسیار املثل ضرب  مصداق به مجعیت مشارش مسئله که میشود گرفته نتیجه چنین این و بداند قبول واجد را آن منیتواند احصائیه
 مهیشه مانندگذشته درگمی سر و اهبام این که است شده تبدیل »کردن معلوم را زمین ناف «میگویند که ما کشور در مشهور
  .داشت خواهد وجود

  

    :سابقه شمارش نفوس در افغانستان

 هم که است گرفته صورت ناقص عمدًابطریقه افغانستان مجعیت مشارش نیز آن از قبل حتی و شاه ظاهر حممد  زمان از افغانستان در
 آن هادر دولت توانی نا ریشه  اینکه  تا است بوده ذیدخل نیز نگاران احصائیه آئی کار نا  امر این در هم داردو سیاسی ریشه و پیشینه

 اند پرداخته سیاحت و سیر به افغانستان داخل در که ذواتی اینکه یا و میدهد نشان افغانستان جغرافیای قسمیکه زیرا ، باشد  مطرح
 نفوس دیاد از ختمینی فیصدی  داشته باش و بود ها خانواده و افراد  تعداد چه ،  ساحات کدام در که میگردد معلوم شان نزد نکته این
   .است حمسوس ساحات کدام در
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 کار عمال ساحات این از اکثری، در و ام داشته آشنایی کشور ساحات متام به ام کرده صرف زراعت فن در را طوالنی عمر که نگارنده
 رهلوگ  لغمان و آباد جالل و ردک و میدان و ،غزنی هرات و کندهار قبیل از غرب و جنوب  در نفوس پر شهر چند از نظر صرف ، ام منوده
 میدان و وردک ، غزنی ، رهلوگ مثل برده نام والیات این از بعضی در ،که میباشند برخوردار نفوس پایان کمیت از افغانستان مناطق سایر

 نا شرایط و مستمر فقر نسبت  کشور مرکزی مناطق در. دارند زیست  هم از متمایز یا دور های روستا در جمتمعات بقسم ها مجعیت
 این. میرسد نظر به کمرت نفوس تعداد حبوبات  رویش طول گرماوکوتاهی موسم بودن  کوتاه و سرما موسم بودن طویل جوی مهگون
 دشت تا آن دامنه بکواو  آرام دل و فراه  های دشت تا شده شروع نیمروز در خشک و گرم چخانسور  ازصحراهای مجعیت حمدودیت

 کالته تا فراه وسیع های دشت امتداد و میرسدو شهرستان  تولک که مدخل والیت غور است ، در فیروز کوه   فرسی پایانۀ در شیرزاد
 تا مرغاب باال اطراف و  ماج غور و جوین ، نو قلعه تا  کرده احاطه را هرات اطراف سنگی باط ور جان زنده و غوریان  خان نظر

 چغچران تا و شهرک و پسابند  و طیوره و پرچمن و گلستان به تا آرام دل از مهچنان. میرسد  فاریاب در املار قیصارو  نزدیکیهای
  نفوس تعداد و کمرت اراضی بند غور  دره در شرب از پایانرت. میگردد ملحق بامیان در یکاولنک به تا جنگل سر و لعل و شاه ودولت

 اند کرده کوچ  کشور مشال والیات و کابل به ترکمن و بند غور های دره از مردم  نفوس ازدیاد و جای کمی اثر از که میرود شده زیاد
 با آن نفوس و داده اسکان خبود دائمی بطور را مالدار و دهقان نفوس زیاد تعداد مساعد هوای و آب داشنت با  غرب در ارزگان.

 ترین پرنفوس  مجله از  زراعتی های زمین و آباد ساحه به نظر کوهدامن وادی. است برخوردار  اولویت از هزاره و پشتون اقوام موجودیت
 شنکی دره از آن ملحقات با جنراب و تگاب های دره.  است تر زیاد نفوس به نظر  زمین تعداد  آن باوجود میرودولی حبساب مناطق

 و میکنند زندگی ها روستا در  پراگنده بقسم که دارند خود در کمی مجعیت  نغلو بند دامنه تا گرفته تگاب شرق جنوب در
 در جتمع پر شکل یک نشود، گرفته نظر در بالی وده)  گلبهار(خیل  شیرخان نا کوهستان دره دهانه اگر کاپیسا والیت در اساسًا

 پنجشیر دره از سال تاپنجاه چهل مدت در شان اکثر که دارد زیاد نفوس جای تنگی باوجود پنجشیر دره.  منیشود دیده آن جای هیچ
  پیوست و پیهم جبال سلسله از که نیز بدخشان کشور مشالی والیات از. اند گزیده سکنی کابل خمصوصًا کشور  های شهر سایر در

 میان در و هم از دور  ها قریه این که دارند زندگی جمزی و هم از دور قریه درهزاران مردم  آن عمده شهر چند جبز است شده تشکیل
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 مناطق در میکنندکه زندگی و حیات امرار حبوبات کشت از مهوار کمی های زمین در و درختی سر از و داشته قرار کوهستاهنا
 مرتفع سطح و واخان مناطق در خمصوصًا میگذارد بکاهش رو مجعیت تعداد هم و میگردد مساعد نا زراعتی شرایط هم مرتفع
 نگیی بنام جاتی قریه در آهنم نفوس از تعداد یک منیباشدکه زیاد نفوس دارای نیز دریا آمو  فالت منطقه. میرسد خود عطف نقطه به پامیر
 بر ای مالحظ قابل نفوس از که دارند زندگی آب چاه و رستاق در آن از باالتر و قلعه دشت ، زاغان باغ ، قد در) اورتاغوجی(قلعه

 منطقه در ختاری اریایی اقوام ترین کهن از که میگردد پیوست بدخشان کوههای به و بزرگ شهر تا نفوس زجنیره  این که هستند خوردار
جنوب  از اقوام تعداد یک نزدیک سالیان طی که ارچی دشت جبز نیز کوکچه ماورای در و. است خارج ما حبث از آن شناخت میباشندکه

 در هنر این میکنند، استفاده شده حفر هنر توسط که کوکچه دریای آب از که اند یافته اسکان" ناقلین" آجنابنام در (قندهار) مملکت غرب
 سایر در. میکند آبیاری  جان بالق قرت و مالقلی تا را شهروان و ارچی دشت  مناطق که گردید حفر ظاهر حممد سلطنت ابتدای
 کم نفوس منیتواند گرفته صورت شایان استفاده آن آب از و میباشد زیاد شیب دارای  خانه رود  این آجنائیکه از کوکچه حوزه مناطق

 جان بالق قرت  پایانی مناطق  شده کشیده آمو رودخانه از که است  هنریست شهروان ، رویم می شهروان بطرف  ارچی دشت از.  دارد
  این در دهقان مجعیت از زیادی تعداد و کرده آبیاری دارد پیوستگی بندر خان شیر به که صاحب امام حضرت  قسمت خرینآ تا را

 عالوه بر گذشته در و بوده زیاد نفوس دارای که است کشور آبادان های شهر مجله از صاحب امام ،شهر است عطف  قابل منطقه
 حبوبات انواع و خربوزه و پنبه هبرت اجناس  خاک نوعیت مرغوبیت با  کرده رشد آن در نیز  کشاورزی به مربوط صنایع بود زراعتی اینکه

 و تالقان مناطق است، شده منطقه در نفوس پیوستگی هبم باعث میشودکه غرس و کشت آجنا در مثمر غیر و مثمر های ودرخت
 و کشاورزی و نفوس پر نقطه میشود تأمین تالقان دریای از آن آب و دارد قرار کوکچه ماورای در که غار خواجه ختارتا  نواحی و اطراف

 حمسوب مشال در مناطق ترین نفوس پر از کندز و آباد خان و است کرده رشد نفوس رهگذر از نزدیک ساهلای در   است بوده پنبه صنایع
 زیاد تعداد  گان گوهر هنر شدن کشیده با و بوده زیاد نفوس دارای است کشور زراعتی و صنعتی والیات مجله از که بغالن و میشود

 تراکم با پلخمری و بوده ارزش دارای زراعتی تولیدات نظر نقطه از که است منوده تراکم آن اطراف و غوری دهنه منطقه در دهقان نفوس
 و داده جای خود در را نفوس کمی تعداد یک نیز ایبک شهر. میشود حمسوب مشال زراعتی صنعتی های شهر مجله از نفوس حد از بیش
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  مجله از  ایام قدیم از که شریف مزار شهر. میشود  حمسوب نفوس پر مناطق مجله از باغداری برای مساعد اقلیم و دائمی آب داشنت با خلم
 شهر این در نیز ها هزاره تعداد اخیر ساهلای در که میباشد ترکمن و ازبک ، تاجک تبار از اصلی سکنه دارای میباشد جتارتی های شهر

 طرف دو در امیر، بند در آن مصب الی میگردد  مشرب  بلخ رودخانه  توسط که مناطقی آن بلخ والیت در.  است یافته گسرتش
 در. میباشند مواجه حیات مساعد نا شرایط  و جای ذیقی به مهرفته روی که هستند، مشغول زراعت به و داشته سکنی مردم  دره

که در دره  های  میباشد زیاد نفوس دارای است آبادانی منطقه که نیز سرپل استان و بوده زیاد نفوس دارای آقچه پل سر و جوزجان والیات
 مجعیت دارای اندخوی ولسوالی فاریاب والیت در ،سرسبز تابه ساچارک ، چنجه شاه وبلخاب نفوس زیادی را در خود جا داده است 

  . میکنند زندگی  جات قریه و نواحی در مردم  میمنه در و بوده زیاد

 سال طول در را گیاه و علف از پر های جرگه و ها  وادی و ها خانه رود مسیر بوده کوچی و مالدار کشور  مردمان از تعداد یک 
 را خود دهات و ها خانه علف موسم در که هستند حملی های کوچی  آن اول قسم میباشند نوع دو نیز ها کوچی این که میکنند تعقیب

 شروع هند از ها گذشته در معموًال که هستند های کوچی آن دوم قسم و روند میو جماور   اطراف های جلگه به گفته ترک
 را راه مرت کیلو هزار چندین از بیش ساالنه  اقوام این که میشدند پخش  بدخشان در شیوه نواحی و(غور)  مرکزی مناطق تا  میکردند،

 پاکستان و هند در سابق را ها زمستان و بوده پشتون  تبار از که میباشند ها کوچی مهین آن متعارف معنی به های کوچی میکردندو طی
   مناطق در نیز تعداد یک و.میربند بسر  روز نیم و هلمند ، قندهار ، ارزگان  در ها کوچی این زیاد تعداد حاال اما کردند می سپری

 دارند زمین تصاحب مورد در هزاره اقوام با های کشیدگی که(  هزارجات افغانستان مرکزی مناطق و وردک و میدان و هلمند و فراه
 مورد این در حبث که میزنند دامن را ها تنش این ها بعضی که است شده زیادی های تنش باعث قوم دو این بین در شان مشکل هنوز که
 به تا هلوگر مناطق.  دارند زندگی  پکتیکا و پکتیا مناطق در هم تعدادی و اند شده ساکن) است دور ما پژوهش موضوع از

 زیادی تعداد  کاج و ارچه و جلغوزه انبوه جنگلهای داشنت با گذشته در بوده نفوس پر مناطق دارای ارگون و خوست گردیز،
 زندگی مناطق مهین در پشتون اقوام بزرگرتین.میباشند جلغوزه کمیاب میوه و چوب جتارت مشغول و مسکون آن پهنای در مردم از
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 هستند اقوامی   از...  و زی یوسف ، زی امحد ، مسعود اقوام و.دارند قومی نزدیک ارتباطات دیورند خط سوی آن اقوام با که  دارند
 خالصه بصورت هم باز)پرداخت موضوعات این به دیموگرافیک سروی یک در میشود که(میباشند خوردار بر زیادی مجعیت از که

 طمرتب هبم و متشکل قومی های پاره تکه کدام از  ستانافغان ملت  که شود فهمیده تا میکنیم ذکر پایان در راامجاًال افغانستان اقوام های بدنه
  :دارند اتصال و

   : افغانستان از این اقوام تشکیل یافته است 

  پشتوهنا ــافغاهنا ـ •

   ها هزاره ـــ بربرها •

  ها اوزبک •

  [میکنند زندگی فاریاب و غیس باد و غور مناطق در که اند اقوامی اینها[) ، تایمنی و ــ ایماق( مجشیدی ــ تیموری ــ کوهی فیروز •

   ها تاجیک •

  ها ترکمن •

  بلوچها •

  ها پشن •

  )امساریها و ها گجر( نورستانیها •

  مغوهلا •
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  میکنند زندگی بلخ وادی در کشور مشالی قطمنا ننگرهار و، کابلمناطق در  اقوام این[ افغانی عرهبای  •

  ها برآهوی •

  برکی ــ ها پاپاق •

  ها سیستانی •

  پامیر های تاجیک ــ ها پاراپامیر •

  )ها هندو و ها سک( •

   ها قرقز •

  :میزان جمعیت  شهري و روستایی در افغانستان

  ســـــــال            ســــــــال        ســــال                                اقوام              

  61ـ1960  67ـ1966  72ـ  1971              

  2،400،000  2،730،000  3،041،000     ها کوچی تعداد •

  11،000،000  12،730،000    13،380،000 ها کوچی استثنای به مجعیت کل •

  1،100،000  1،480،000   1،960،000   شهری مجعیت •

  9،900،000  10،870،000  11،890،000    روستایی مجعیت •

    13،400،000  15،080،000  19،890،000     کل مجع •
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  حممدغبار غالم  میر مرحوم توسط تاریخ مسیر در افغانستان مشهور کتاب اول جلد پایانه در دقیق بصورت که است آماری خرینآ این
 و طبی پیشگیرانه های توانایی ازدیاد با سال 20 هر ظرف در که است آوری یاد بودقابل  شده درج کشور پژوهشگر و نویس تاریخ
نفر  36،796،500 به سال 37 شدن سپری از بعد کشور نفوس تعداد باشد شده زیاد کشور نفوس چند2،5امراض، مقابل در وقایه

 صورت  در هم باز که نفر 3،679650 میدهد را عدد این بگیریم نظر در را فیصد 10 منفی مثبت شاخص  اگر که میگردد بالغ
 سازمان  جهانی حقایق کتاب جانب از شده ارائه اعداد با که میشود نفر 33،116،850دومی صورت در و نفر 40،476،150 اولی
 جنگ ساهلای در ما زیرا میکند صدق  نفر  هزار نود هفتصدو و ملیون شش و سی عدد نگارنده نظر به اما. میباشد نزدیک کمی سیاه

 کی هم هنوز که میکند تقارب نفر ملیون پنج به هناآ تعداد اکنون داشتیم ها کشور سایر و پاکستان و ایران به مهاجر ملیون سه الی دونیم که
 هبر باید که است مشکل و مغلق های پروسه  از افغانستان در مجعیت رشد  مسئله اینهم با.  اند نکرده عودت  کشور به شان زیاد تعداد

 عیار آن به مطابق را خود ملی های سرتاتیژی بتواند دولت تا) گردد معلوم زمین ناف این و(گردد حل معما این دارد امکان که ترتیبی
 میتواند را هبانه این  خود اسالف مانند ورنه میباشد حتمی مولما این اجرای در دولت صداقت  و مردم مهکاری زمینه این در البته.مناید

   .دنده ادامه قرهنا تا

  :اند مشرده بر اینطور را مشاری سر سابقه  افغانستان مجعیت رشد امهیت بر بنا نیز افغانستان ارزیابی و حتقیق اداره

 مشاره جلد در و شد نوشته "باالند دانیل" توسط افغانستان در1990  دهه تا  مشاری سر به  مربوط  فعالیتهای  تاریخچه ترین جامع 
 بیش گیرنده بر در که  است جامعی کتابنامه  شامل نویسنده این گزارش) 152تا59ص( رسید نشر به  ایرانیکا  عارفامل دایرة  5
 مجعیت" است شده عرضه مورد این در که ی دیگر چاپ.  است گرفته صورت افغانستان مشاری سر روی بر  حتقیق 30 از

 متحده ایاالت  املللی بین انکشاف دپارمتنت منایندگی ، آباد اسالم( میباشد ایمی اچ توماس نوشته"  آن از خارج و داخل در افغانستان
  ).1990 سال افغانستان، امور به  رسیدگی برای  امریکا
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 ارائه را اساسی اطالعات منبع دو این که  اند باور این بر نویسنده دو هر ، ها کوچی مجعیت از  شده اجنام  های آورد بر داشت نظر بادر
  پالن وزارت سوی از  1974 سال در که  است شناختی مجعیت) سروی( پیمایش" ای منونه سرمشاری"   گیرنده بر در میکننداولی

 حزب حکومت زمان در  مرکزی احصایه اداره توسط که  میباشد 1979 سال آماری جمموعه  گیرنده بر در دومی و شده اجنام
 و احصایوی های سیستم اصالت فاقد مشاریها سر این دوی هر نگارنده نظر به ولی. است یافته اجنام  افغانستان خلق دیموکراتیک

 و" جماهدین" و"  خلق دموکراتیک" های ازدولت اعم گروهی هیچ طرف این به سال سی مدت از چنانچه است دیموگرافیک
 انستانافغ مناطق متام به که ویا خنواسته اند بیابند اند نیافته را این توانایی آن جهانی مغلق  تیم با فعلی دولت و" طالبان امارت" آن خلف
 است این  است مهم که چیزی فقط منایند مرتب را افغانستان مجعیت مشارش واقعی عدد بتوانند تا  باشند داشته رسی دست و تسلط

 آورد بدست را واقعیت به نزدیک  عدد یک نگاری احصایه فن از استفاده با  شد ذکر قبل در ایکه تاریخی شواهد اساس به میشود که
 بطور ، پیماید می راهندسی  سعودی حرکت یک افغانستان های شهر اکثر در مجعیت ازدحام به نظر کشور فعلی نفوس تعداد که چرا
 که بودیم شاهد ما هم غربت دیار در حتی ساخت کند را مجعیت رشد میزان آن توسط بتوان  تا ندارد وجود حرکتی افغانستان در مثال

 باز تغذی سوء و واگیر بیماریهای شیوع و زیست مناسب نا حمل  رغم علی  افغانی مهاجرین های خانوار اعضای تعداد پیمانه چه به
 وارد کشور به ایران از هزاره قوم از افغانی خانواده یک وقتی  بودم شاهد خود من. است بوده رشد به رو  صعودی قوس یک بطرف هم

 متام در خصوصیت این و بود شوهرش و او با پسر و دخرت شش نداشت تر زیاد عمر سال 20 از مادر خانواده ،  باوجودیکه بود شده
 افغانستا در" خلق دموکراتیک" حکومت دوره در نفوس مشاری سر استناد به که را گزارشاتی  حال هبمه. است یکسان افغانستان،

 وقت آن در چه میباشد حقیقت از عاری و سوال زیر)  ملی مهبستگی پروگرامهای تطبیق های ادعا مانند( گرفته صورت ن
 این در که مصارفی قدر هر لذا ، باشد ناظر را ها روستا واقعی  احول که رسد چه نداشت استیال بزرگ های شهر از نیمی به دولت

 مجله از است شده مصرف راه این در که هم پوهلای و بوده واقعیت از عاری و آب روی بر است نقش است گرفته صورت گزارش
  .است رفته باد بر که میباشد آورده باد پوهلای
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مرکزي افغانستان در مورد رشد جمعیت و امار گیري   اطالعات دفتر احصایه

  : از آن

    :سر شماري نفوس و مسکن در افغانستان

 قبل سال چندین ها کار این از بعضی که  میکند ایجاب را الزم آمادگیهای و را مقدماتی های کار  سلسله یک  مجعیت  مشاری سر هر
 وجوه ساخنت مهیا داشت نظر در با  افغانستان در نفوس سرمشاری دومین اجرای در سهولت برای.  میگیرد بر در را آن اجرای  از

 از خنستین مرحلۀ. مجعیت مشاری سر اجرای  و خانوار از برداری فهرست: میگردد اجرا مرحله بدو  عملیات این تطبیق برای الزم
 ختنیکی  های کمیته ایجاد قبیل از فعالیتهای که  داشت ادامه 2005 سال تا کار این که میباشد خانوار  برداری لست و  اغاز 2002 سال

 ، اداری های واحد و  قریجات لست ترتیب و هتیه و  گرافی کارتو های نقشه موجودیت با ، احصائیه  مرکزی اداره در  مشاری سر
 ها خانوار برداری فهرست و گرافی توپو های نقشه اصالح ، ها کش نقشه تربیه و تعلیم  کشی نقشه و ختنیکی های العمل دستور هتیه

   .میباشد فعالیتها سایر و  وی احصائیه های نقشه جتدید و  قریجات در  حملی شرایط  های فورمه تکمیل و
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 فراهم با که  میباشد برخوردار ای یژه و امهیت از  مشاری سر آمادگی و  مقدماتی مرحلۀ در  ها نقشه هتیه و  گرافی امورکارتو
 کار تدبیر و ریزی برنامه دقیق و مؤثر بصورت البته که( بود خواهد نیز گزاف مصارف گیرنده بر در که فوق نظیر مساعی سازی

 مجعیت سرمشاری  حین در مشاری وزیاد مشاری کم از که)آورد خواهند بدست  هنگفتی منافع آن از نیز جویان سود نشود گرفته
 این در منطقه خود از ذواتی تا است ضرورت یابد اجنام حقیقی وعالیق پختگی به پروسه این که خباطری و.   کاهد می منطقه در

 آگاهی مستلزم که را معلوماتی کلیه دیگر جانب از و دارند تام بلدیت مردم و حمیط با یکطرف از آهنا زیرا  شوند داده اشرتاک پروسه
 فایده.  میسازند شامل را آن  گرافی دیمو ارزیابی های فورمه در و شناسند می را آن حمل مردم طبیعتًا است  دیموگرافیک های

 بکار ندمیباش بیکار و هستند خوانده مکتب و سواد با که حمل مردم از تعداد یک که است این دارد کار اجرای طرز  این که دیگری
 با مردم ، کاهد می کارمندان انتقاالت و سفر خمارج هزینه از ، میدهند اجنام را کار کم هزینه با اشخاص این ، میشوند گماریده
 و مرگ از ، شود می اجنام هبرت طریقه با و کمرت موعد در کار ، میباشند کوشا  جان و دل از شان حمیط ارتقاء  خباطر دلگرمی

 میکنند پیدا نفس به اعتماد آن های کار و حکومت مورد در ،مردم شود می کاسته دمشن ناگهانی و ناشیانه محالت اثر از میرکارمندان
 تاس این دارد طریقه این که نواقصی و. باشند انسانی قوای  خوب منابع کشور آینده انفعاالت و فعل و عمرانات در میتواند گروپها این. 
 اداری فساد منیتوانند هناآ و شوندمیکاهد می مقرر ها زمینه این در کار عاملین میانی پادر و بلند امتیازات با که اشخاصی مشولیت از که

  .خودبکشند عاملهای با  بقریه قریه و بکوچه کوچه را خود

 هزینه با میتواند که چیزی و ؛ شده طرح پیش از های نقشه هم ونه آید می کار دیجیتالی وسایط نه شناسم می را آن من که ما کشور در
 در شان دادن اشرتاک و حمل مردم کلیه دادن سهم و کار در صداقت بگرایاندفقط واقعیت به را پروسس  این کمرت صد در هفتاد حتی

 اماجن منیتواند کاری هیچ باشد ذیدخل فساد پای وقتی بیاورند را وسایل ترین پیشرفته  اگر  آن غیر در. بس و میباشد پروسه این
  .پذیرد
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 از ماه هر اخیر در را خود کارمندان ماهوار معاش باوجودیکه دولت حتی داریم کشور در نفوس مشاری سر امر در زیادی تناقضات ما
 سال دارند، وجود حقیقی کارمندان تعداد چه واقعًا بفهمد که نیست قادر پردازد می ها مساعدت منابع یا و انکشافی های بودجه

 که میگیرندگویا معاش آنانیکه و مندان کار  حقیقی تعداد میان که بود شده ایجاد ها رسانه در ها صدا و سر نیز گذشته
 ندارد حقیقی نفوذ دولت اجناهائیکه ها ولسوالی و اطراف در. است وا داشته  اندیشه به را کشور مالیه وزارت کهرد دا وجود تفاوهتای

 با میدهد شکیلت را شان مندان کار که مجعیتیقریب به حقیقت   مشاری سر اوًال دولت ایدب. میرسد مبالحظه اغلبًا ها رفتار سوء این
 بین مالی صندوقهای  و متحد ملل شعبات ، بودجوی مقامات رس بدست و هتیه میگردد منا رو آینده ساهلای یا و سال در که نوساناتی

 1387 سال پایان تا:« است مشعر چنین که بن موافقتنامه مفاد به مطابق. ندهد رخ سکتگی اجرایوی امور در تا  بگذارند املللی
  کوچکرتین راستا این در که بینیم می عمال ولی.   »شد خواهد رسانیده عامه اطالع به آن کامل نتایج شدو خواهد اجراء مشاری نفوس

 توافقنانه که میشود زده حتم پس است نگرفته صورت راستا این در کاری میرود منیه به رو نیز 1394 سال که حاال و نشده پیشرفتی
و خباطری بقدرت رسیدن و جا جبایی تنی چند به قدرت سیاسی و اقتصادی  برنامه شده بوده   بوده ارمانی و دراماتیک توافقنامه یک بن
 اجرای عدم که منیشود فهمیده حال. استعمل پیاده نشده  در موثر بصورت افغانستان در ثبات  شدن هبرت خباطر آن مفاد از هیچکدام و

  ]160[میکند؟ پیشنهاد را مسئولیتی چه کی به توافقنامه این

   

                                                             
 در ھمین  اثر(این پژوھشھا در 417تا  404پژوھش و مطالعات نگارنده ،از صفحھ 160 

http://www.ariaye.com/dari5/siasi/saeedi3.html)است جھت مطالعھ مقالھ اصلی بھ این لینک  مراجعھ کنید) نتشاریافتھ)ا  
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  دهمهفبخش یکصدو 

  بحث پنجم

  مطالعه جامعه شناسی تاریخی
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  روشهاي هم زبانی. 117-5-1

ه حلقة الوصل  یا حوزه مطالعات  جامعه شناسی تاریخی میباشد ک دریان رشته ای عه  علم تاریخ از مجلۀ مطالعات مشاخه از مطال این
و تاریخ  است .به زبان بسیار ساده جامعه شناسی تاریخی، علم مطالعه گذشته بوده  و ما را قادر میسازد پیوند بین  جامعه شناسی 

م عوامل چگونه کار میکرده است و کداکه راجع به گذشته معلومات درست و دقیق بدست بیاوریم که در گذشته جامعه 
هستند ، یعنی به » غیر تاریخی«آجناییکه برخی از جامعه شناسان. از     نفی  در جامه گذشته شده استباعث  تغییر مثبت و یا م

توجه ای نکرده و سهل  بی خرب مانده اند یا به آن  از سرگذشت و واقعیت  های  گذشته یا ت های تاریخ شناسانه حلاظ جترب
ات اجتماعی و تاریخ مندی ساختار زمانی حی حیث مفهوم عینی یا نظری  به  بعد  انگارانه از کنار آن  گذشته اند، این موضوع  از

به عبارت دیگر جامعه شناسی تاریخی ،به مفهوم درست کلمه، معرفتی عقالنی ، انتقادی و خالق است که اجتماعی توجه منیکند. 
تا بدنبال   خبشدلید  میکند.این مطالعه ما را توفیق می آن جوامع  تغییرو خود را باز تو است که بوسیلۀدرصدد شناخت ساز و کار  های 

میکند. مثال در قبل از  ب  آنقش بر   نهانی ای که  خواسته یا نا خواسته  برخی امید  ها و آرزو  های بشری راکشف ساختار  های پ
دولت  حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  مردم  درافغانستان زندگی ساده ، بی  حترک ، با داشته ها وامکانات قلیل عناصر اولیه در 
امنیت اخالقی و اجتماعی بسر می بردند که علی رغم  کمبود  های زندگی مردم صبورانه روز  ها و شام ها را بدون  دغدغه و با 

ند و دولت وقت را با کشنت یا حکومت  های کار گری را زد ،یاامنیت بسر می بردند .ولی عدۀ از جهان بی خرب کوس انقالب پرولتار
از آجنائیکه معرفت شناسان می گویند انقالب تا قبل از اینکه قدرت را قبضه کند با دکتورین تند . خان سرنگون ساخ داودحممد 

ویا خط مشی معین واصولی و مشخص پیش  میرود ولی زمانیکه به اریکه قدرت نشست مهۀ آمال و ایدئولوژیهای انسان منشانه خود را 
خواست ها و سلیقه  های فردی خود را پیاده مینمایند و در نتیجه  انقالب ،از فراموش میکند و  اشخاصی که در هرم قدرت قرار دارند 

در مهان شروع دیدیم  خط اصلی اهداف انقالبی فاصله می گیرد. در افغانستان نیز چنین حالتی در نتیجه انقالب ثور استیال یافت و
دست دادند. این به سببی بود که  مردم ساده وبی حرکت خوهنای زیادی به ناحق ریخته شد و مردم  زندگی و ساز و کار خود را از 
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افغانستان هرگز منی فهمیدند که با شروع  چنین انقالبی بر سر شان چه خواهد آمد؟و این خباطری بود که هم دولت مردان ما و هم 
انقالب میتوانست دامن گیر  آنانیکه  نسل  های موجوددر کشور را پرورش میدادند  نسل آینده را خباطر خطراتیکه از رهگذر این

از رهگذر تاریخی بیاد نداشتند تا عوامل مثبت ویا و هم جامعه شناسان ما  نساختند چرا که هم دانشمندان ما جامعه باشد متوجه 
ا جامعه ر دنتوانستنو  در برابر وقایع بعدی   منی فهمیدندحضیض جامعه  میشد را  بر عکس باعثویا باز تولید منفی را که باعث ارتقاع 

ما خباطر دفاع از وطن  مردم ند وما درسی از گذشته تاریخ نیاموخت . به مهین بی خیالی نسل  های گذشتهو باز تولید  هند  وقایه 
در جنگهای چریکی به ضد دولت خلقی و قوای روس که ظاهرًا کشور ما را در اختیار داشتند و سنت  های جامعه  و اسالم 

 دمار از روز گار نسل  های ما کشید  ل  آی اس آی و سیاقوای شوروی از افغانستان دست  هایی  از قبی جنگیدند و با انسحاب
د قرار داد. اگر ما  عناصر نندارنیزاکنون ما را  در برابر یک حکومت مزدور و جمبور که توانایی حفاظت دور و پیش خود را  ًا ،که نتیجت

ه  این خبط می شناختیم هر گز بدر راهگذار اصالح  جامعه جتربیات  تاریخی  اجتماعی را  از مهان روز اول از رهگذر
عه وقتی بدنبال کشف ساختار  های پنهانی است ، خواسته ویا خنواسته برخی از امید  ها  وآرزو  های بشری گرفتار منی شدیم؛ جام

این کشفیات جتربی تاریخی  برخی با شناخت و بکار گیری یا جنات می یابند و یا هم  نقش بر آب می شوند، ولی ظن بیشرت این است که 
بنا بر این  هم جامعه شناسی و هم تاریخ میتوانند روشها واهداف مشرتکی  داشته  ] 161[از کار وساز  های را حمق خواهد ساخت.

  باشند.

قسمیکه در خبث گذشته  تصریح شد جامعه بعد از  شکسنت  عهد فئودالی و تیول و برده داری وارد سیر متدنی در موج دوم یعنی 
انقالبات فکری و صنعتی  در سده  هجدهم که با انقالب  صنعتی در انگلستان و روشنفکری در فرانسه بنیاد  های جامعه شناسی 

نگ قرون وسطی خط بطالن کشید . از آن تاریخ  تا امروز که متدن وصنعت جای خود را از موج دومی را تغییر داد و یکسره باالی فره
به موج سومی که  عصر اتوامیزر یا عصر ماشین  های خود کار و هومشند  گفته می شود تبدیل منود.اکنون ما در اخیر دومین موج بلند  

اجتماعی تاریخی از زمان  اریم .قسمیکه  قبال نیز اذعان داشتیم موج  هایتاریخی و شروع سومین موج بلند جامعه شناسی قرار د
                                                             

  .16،ص1386دنیس اسمیت،بر آمدن جامعھ شناسی تاریخی، ترجمھ سیدھاشم آقاجری،تھران:انتشارات مروارید،  161 



445 
 

(ماکس وبررا در مهین اثر "وبر"و  را در مهین اثر نگاه کنید)7 -2-14(مبحث و و هیوم ، توکویل و مارکس  تا دور کیهم مونتیسکی
 .این دوره »می شناختند«ینده را که آ مدیوارتوتالیتاریز در برابر 1920سر اجنام در اواخر دهۀ  -براه افتاد  نگاه کنید) 114-2-7

نامیده.[ » حماورۀ نا شنوایان«مورخان و جامعه شناسان را  تقریبًا مقارن با دوره ایست که فرناند برودل  مؤرخ بزرگ فرانسوی، روابط
162[  

منایان  ر کار  های تی اچ مارشال ورینهارد بندکسبرای منودنه د1950ناسی تاریخی به حیات خود ادامه دادو از دهه با اینهمه جامعه ش
بیست ویکم امتداد و استمرار بیستم و شروع سده  سدۀکه تا آخر  شدو این مصادف بود با دومین موج بلند جامعه شناسی تاریخی 

ل چپواندیشمندانی  نظیر تدا  اسکاظهور ها بود که عمیق ترین و کالسیک ترین آثار جامعه شناختی  تاریخی با   هه است.در این دورداشت
 »برآمدن جامعھ شناسی تاریخی«را تدوین وانتشار دادو کتاب »بینش و روش جامعھ شناسی تاریخی«که  کتاب جمموعه مقاالت 

این  .رخان و دانشمندان  اجتماعی میباشدعه شناسان تاریخی و چند تن از مونوشته  دنیس امسیت که حاصل رنج دوازده تن ازجام
 حول و هوش ارزش  ها  وبینش  های حمققان را باز تاب دهد.از آن مجله کتاب بینش و روش در جامعه شناسید تا موعه قادر گردیجم

کاپوی ه جمموعۀ اقدامات در حال رشد وپر تردازد ، بلکه بگذشته می پهای  ورد دست آ وبرسی  هاونه تنها به مطالعات  یتاریخ
گیزو ان دبیات تفکری را به دیدگاه های موجود و با اچشم انداز  های نوین«فصل  های خمتلف  این کتاب  حال و آینده  نیز  نظر دارد.

سی رایت میلزدر مقدمه کتاب خود اذعان میدارد .» روش  های بالفعل  و بالقوۀ  جامعه شناسی تاریخی در روز گار ما می افزاید 
سازمایه های تاریخی است.او به این   و کار برد کامل منددرک و فهم تاریخیطالعۀ اجتماعی درست و حسابی نیاز هر گونه مکه :

 ًاواقع عبارت به دنبال نشان دادن ضرورت مطالعات تاریخی برای جامعه شناسان است  از نظر اسکاچپول مطالعات جامعه شناسی
  تاریخی معموًال  واجد چهار ویژگی هستند:

  

                                                             
  .15-14،صص1381پیتر برگ ، تاریخ و نظریۀ اجتماعی ، انتشارات دانشگاه تھران ، تھران:  162 
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  شناسی تاریخیویژگیهاي مطالعات جامعه  .107-5-2

ند  های  اجتماعی که در زمان و مکان  مشخصی قرار گرفته باشند سش  های در بارۀ ساختار هایا فرآی.بیشرت این مطالعات اساسًاپر1
  مطرح  میکند.

  حلاظ میکنند..آهنا به فرایند  های جاری در طول زمان می پردازند وزجنیره  های زمانی را بطور جدی در حتلیل و توضیح پیامد  ها 2

ته .اغلب حتلیل  های تاریخی به تأثیر متقابل کنش  های  معنا دار و زمینه  های ساختاری توجه دارندتا بروز پیامد  های خواسته  ونا خواس3
  را در زندگی  های فردی و دگر گونی  های اجتماعی درک وفهم کنند.

از  ساختار  های اجتماعی و الگو  های تغییر و حتول را برجسته  واع خاصینوع  انعه شناختی تاریخی  ابعاد مشخص و مت.مطالعات جام4
  تاریخی قابل مشاهده است. میسازد. از نگاه  او این چهار ویژگی عمدتًا در اغلب آثار جامعه شناسان

به خوانندگان به صورت امجالی و مفید  سندگان را در فصول خمتلف کتاب  یکه اندیشه ها و اثار نواسکاچپول خواسته است 
بشناساند.او مهچنین نسبت  های این حمققان و نویسندگان را با یکدیگر . افرتاق و اشرتاک اندیشه های آنان را نیز بیان  میکند .(باید 

الش مورخان اجتماعی است  که با تتاریخی و چند تن از  ناسانحدود دوازده تن از جامعه ش تذکر داد که  این کتاب حاصل کار هم اندیشی
ع بسیار .این یک موضو.)که بصورت کتابی در آمد در قالب یک کانفرانس گرد هم آورده شد1979ل در سال و سازماندهی  تدا اسکاچپو

تخصصان جامعه شناسی تاریخی از یات و نظریات  وداشته های علمی مپیچیده  در تاریخ اجتماعی است که در این کتاب که جمموعۀ از جترب
  ماده میسازد.ب آفنی و ختصصی کتا که در یک کل فصل بندی شده  که خواننده را برای وارد شدن به مباحث قبیل بیان مسأله
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  مطالعات مارك بلوخ و مکتب انال

داخته است .بلوخ اولین متفکری است که در این جمموعه به برسی آثار بلوخ  پر دانیل شیرو در فصل دوم چشم انداز اجتماعی و تاریخ مار ک
مارک بلوخ را نگاه کنید)او از  3-3-114(مهچنان در مهین اثر خبش است .شده  واندیشه ها ی جامعه شناختی و تاریخی  او پرداخته 

واقتصاد رایج شودبه اجنام  ، جامعه شناسی، مردم شناسیب تاریخ از اینکه ترکی تقریبًا نیم قرن پیشبنیان گذاران مکتب  انال است .بلوخ 
بلوخ « این کار پرداخته است .از مهین سبب او را پدر جامعه شناسی تاریخی  معاصر می شناخته اند.دانیل شیرو در مورد او میگوید : 

یت  خود تاریخ است:واحد  های در مورد امه دیگر آن،ن صرفًا روش شناختی و یک جنبه اساسی است  که چهار جنبه آ  واجد پنج
، کار برد روش مقایسوی و تطبیقی، نقشی که برای نظریۀ زمانی و اجتماعی مورد استفاده او، انواع شواهد و مدارک  خود ساخته و پرداخته 

 چرا تاریخ می نویسیم؟تباط به امهیت خود تاریخ  مطرح  کرده  است و آن اینکه اصالموضوعی که بلوخ در ار اجتماعی قائل شده وسر اجنام 
راغ راه آینده است  بیزار بلوخ است  که او از کسانیکه معتقد بودندگذشته چو دانشجویان تاریخ ، این  عقیده   نقطه مهم که برای تاریخ نویسان

ت .بلوخ معتقد بودکه این فکر درس برخورد او با کسانیکه تاریخ را افسانه و خرافه  میخواندند، شدیدتر بود نان را حتقیر می کرد .البتهبود و آ
نیست که گذشته میتواند مبا بیاموزاند که چگونه در زمان حال عمل کنیم .از نظر او  این گونه تاریخ ، تاریخ  کاذب است . در مقابل 

  ه  است.او بر این باور است که تاریخ علم تغییر است  و کّل مطلوب تاریخ این است  که نشان میدهد تغییر چگونه رخ داد

  کارل پوالنی و  دگر گونی بزرگ

ه:علم االجتماع کل گرایانه  کارل فرا سوی مغالطه اقتصاد گرایان«سامرز در سومین فصل کتاب با عنوان -وک و مار گریت آربلفرد 
گاه کنید) به بررسی آثار واندیشه  های  جامعه شناختی  این اندیشمند پرداخته را ن 4-3-114در مهین اثر خبش  –(کارل پوالنی  » پوالنی

اند.کارل پوالنی را به ویژه در کتاب دگر گونی بزرگ(که در این اثر در مبحث فوق به تفصیل در مورد این کتاب وضاحت داده شده است 



448 
 

شناخته شده است (جهت کسب معلومات در مورد کتاب دگر ،او امروز به عنوان یک اثر کالسیک اندیشه جامعه شناختی  به رمسیت 
گونی بزرگ و آثار واندیشه  های کارل پوالنی که اندیشه  های اقتصادی اش در علم اقتصاد و جامعه شناسی  خیلی مهم  است به نشانی این 

شرو چاپ صحافی سپیدار ، خاصتگاه  های  سیاسی واقتصادی روز گار ما ]ترمجه حممد ماجلو، ن-[دگرگونی بزرگ «  کتاب 
این کتاب در صدر عناوین کتاب شناسی حبیث یک اثر متمایز کالسیک در ]مراجعه منایید.»1391:هترانطرح روی جلد  پردیس خرمی ، 

که پوالنی آنرا بصورت کامل برشته حتریر در آورد. این کتاب به  استبزرگ و مفصلی  اندیشه های جامعه شناسی شناخته شده  و تنها اثری 
و اجتماعی جامعه پس از جنگ  انست که  در حیات سیاسی اقتصادی حنوی نوشته شده است که  میشود آنرا مداخله  اگاهانه سیاسی د

دن شده است ، باید در زادگاه انقالب صنعتی جهانی دوم تاثیر  گذاشته است .او معتقد بود که عوامل بلند مدتی را که باعث نابودی مت
و خارج از اروپای قاره ئی  جتزیه و حتلیل کرد .او  در صدد بود تا با روشن کردن ریشه های فاشیسم و جنگ  جهانی دوم در  یعنی انگلستان

النی تر  برای جهان پس از جنگ نشان وعق راهی را بسوی ساختاری انسانی (بازار آزاد بدون قید وشرط) »  خود تنظیم کننده«ظهور بازار 
از جامعه بازار نفرت داشت و نیروی پیشرونده حتلیل او  را تشکیل میدهد .پوالنی بشدت   دهد .این پروژه متحول کننده کل راه یافت پوالنی

ز نظر او دو است.کتاب دگر گونی بزرگ  او گزارش ظهورو سقوط بازاراست بدین سان که ا یک جایگزین سوسیالستیه امید ب
 پیدایش جامعه بازار از دل سوداگری وفروپاشی جامعه بازار  در فاشیسم و جنگ  جهانیکه دگر گونی سر نوشت ساز وجود دارد 

ند اصل روشن نویسندگان فصل سوم چ در عین حال.نقش و سهم او در تاریخ  تطبیقی و حتلیلی است .تالش پوالنی منایانگر مهم ترین 
-یخیل تارر سطح هنادی مشخص) ، نقش استعاره در حتلیاز آثار پوالنی استخراج کرده اند:مرکزیت حتلیل هنادی(مترکز حتلیل دشناختی را نیز 

] در هنایت باید گفت دملشغولی عمدۀ پوالنی  163[والنی  هستند .سطحی، سه اصل اساسی روان شناختی پند تطبیقی و مدیریت حتلیل چ
از اهبام بیان کرده است.پوالنی  ن علت ویرانی متدن قرن نزدمهی است .او این حبث را صریح و خالیدر دگر گونی بزرگ، حبث پیرامو

                                                             
  .101،ص1386 مروارید، انتشارات:آقاجری،تھران سیدھاشم ترجمھ تاریخی، شناسی جامعھ آمدن اسمیت،بر دنیس  163 
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جامعه به نوبۀ خود اختاذ کرد تا در اثر کنش بازار خود  نتظیم «، اقدامات  محایتی بود که ۀقرن نزدمهی  نتیج فروپاشی متدن تأکید می ورزد که
  ]164» [گر نابود نشود.

  

  در تاریخپیکر  بندیها 

آراء و اندیشه   ن به نقد و برسیب است  که در آن گرجی مهیلتون درآعنوان چهارمین فصل کتا» نشتادجامعه شناسی تاریخی  اس. ان.آ«
قرار دارد، این کتاب به عنوان  مهم  »نظامهای سیاسی امپراطوریها«های  اس ان انشتاد پرداخته است .این نقد و برسی عمدتًابر حمور کتاب 

شناختی را برای جامعه شناسی تاریخی مطرح  میکند.اوبه  ناخته شده است .ایزنشتاد مبانی هستیترین اثر در زمینه  جامعه شناسی ش
ست که در نتیجه چهار چوبی را  میسازد که با حتلیل تاریخی منطبق انظریه  های تاریخی نیز پرداخت  وناسی تطبیقی ذکر رابطه متقابل روانش

خوددر بافت و زمینه سایر جامعه شناسی های تاریخی  به ویژه در بافت  در سومین وآخرین خبش جامعه شناسی تاریخیمیگردد.او 
و جترربی پیکر بندی و نیز برخی از نقطه ضعف  ها  مارکسیستی ارزیابی  های دقیقی را  می پیماید .در این خبش برخی از مشکالت منطقی

  شتاد وجود دارد، تشریح شده است .که در کار ایزن و کمبود  های خاص

می نامد.او چنین کاری را در زمینه وبافت تالش برای »حتلیل پیکر بندی«بنام  جامعه شناسی تاریخی خود را  ایزنشتاد فصل کانون حموری
اساسی کنش  های الگو  ویژگیهای ذاتی و حتلیل پیکر بندی تالش برای جدا کردن و توصیف تبین تغییر تاریخ اجنام میدهد .به بیان ساده

که تصور می شودبطور طبیعی رخ  میدهد.از نظر مهیلتون منطق حتلیل پیکر بندی قابل مقایسه ، اما نه مشابه ، با منطقی است  داری  است
ن برخی و بر مشرد ] مولف پس از تشریح  این حتلیل165رفتار گونه   های زیستی بکار می  گیرند .[ برای آزمون وبرسی که زیست شناسان

ن به این نتیجه میرسد که علی رغم این  مشکالت، حتلیل پیکر بندی در حتلیل تاریخ نشاندهنده ارزمشندی ای است  که تنوع از مشکالت  آ
رویداد ها و پیامد  های تاریخی و احساس نگرانی از اینکه تاریخ ممکن است  تکرار شود  ومهچنان بی ثباتی جهان امروز  نیاز به درک  
                                                             

  .112ھمان مأخذ پیشبن ، ص  164 
  .155ھمان مأخذ ، ص   165 
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وقایع و حوادث فرا تر رود.حتلیل پیکر بندی امکان ورود به گذشته ای را میدهد  که کل  ته  دارد که از باز توصیف حمضگذش
ن آ وسیلۀبه  جوامع،عصر ها و حتی متدن ها را یک واحد  مشاهده تلقی کنیم .حتلیل پیکر بندی  نوع حتلیل توصیفی است که ناظر و حمقق

(بر کندن ، از جای کشیدن)کند ارچوب نظری  از پیش  تعیین شده  ای را به  کار می  گیرد ، تا الگو  ها را  از رویداد های معیین انتزاع ه،چ
  ]166ورد. [آ ن الگو ها بر حسب جوامعی که این رویداد ها در آن  ها رخ  میدهد ، سردرواز آ

  

  (رینهارد بندکس) در جامعه شناسی وتفرّد تاریخی تعمیم نظري

او در جمموع  نشان  میدهد که اصوًال  پژوهشی فعالیت:«مورد فعالیت پژوهشی بندکس می نویسد  در »دیرتیشروشه مایر«در ابتدای این فصل 
اندیشه ها سیاسی و دوم  نقش  دو دغدغۀ اساسی وجود  دارد: اول لوازم و شروط آزادی وی از علوم اجتماعی وانسانی  در درک و دریافت

عی بشردر تنش  مستمر ضرورهتای سازماندهی  فعالیتهای مجو اقتصادی و  ، که هر دو با واقعیت  های چون  برابری قدرت سیاسی
که به رئالیسم آگاهانه و خرد بشری  مشخص و تعریف  هستند.به این  حساب موضع انتقادی او را میتوان موضع یک روشنفکر لیربال

بندکس تأثیر معنا داری برتداوم حتقیق در برابر مسائلی دارد که تاریخی، شناسی جامعه آمدن امسیت،بر دنیسیسنده  ] از نگاه نو167[کرد.
یعنی الکسی توکویل، کارل مارکس ، امیل دور -پرسش  های مرکزی نظریه پردازان   بزرگ اجتماعی قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم ادر زمرۀ آهن

.که افکار خود را  در سه اثر مهم خود  پادشاهان و مردم؛ملت سازی وشهروندی ؛ کار واقتدار در صنعت  بوده است  -کیهم  و ماکس وبر
شناختی اوست .در هنایت حبث  های مربوط به تاریخ تطبیقی بندکس بر مسائل مهم  مترکز  میکند و با قضایا و  معرف اندیشه های جهان

ت تاریخی بافت  های گوناگون و او عام توضیح  میدهدو روشنگری میکنداما به ناگزیربا تفرد و جزئی حدس  های نظری کلی
  هنا پیوند  میخورد.هان مشول بین آخیت روابط متقابل جمهچنین به حنو فزاینده  با تاری

                                                             
  .164ھمان ، ص  166 
  .186ن ، صھما  167 
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  مسیر  هاي مقتدر جامعه شناسی تاریخی (پري اندر سون)

یست ها میباشد که او را   در مورد پری اندرسون که یک مورخ مورد توجه مارکس  در فصل ششم  این کتاب تدا اسکاچپول و مری فولربوک
گذار   از «نجمین متفکر این رشته  در مورد اندیشه  هاییش که حمور مباحث عمدۀ این فصل است  و دو کتاب وی را  که بنامهای  منحیث پ

که عمدتًا در کتاهبایش پرسش  های روش شناختی را در چند » تبار  های دولت  های مطلقه  است«و » دوره باستان تا عصر فئودالیسم 
چگونه برای گذارد  که مبطالعۀ تاریخ بلند مدت  تغییرات اجتماعی عالقه دارند.او واضح ساخته است که جهت پیش روی حمققان می

او اذعان میدارد که  بر حسب درک  ترتیبات وچیدمان های جامعه ای و تغییرات اجتماعی در تاریخ از مفاهیم و مباحث نظری استفاده منود؟
تلقی میکند که بی جهت در نوشته  های مارکسیستی از هم جدا شده اند.از یکسو الزم  حفظ دو سطح  در کنار هم  «چالش نسبت به 

مورد » مطالعات مشخص  مربوط به  مناطق و دوره  های معین«توجه شود و از سوی دیگر » است  که به قوانین کلی حرکت  ساختار ها
ار تباط داشته باشند؛ دوم اینکه برای توضیح مواد »های خاصد  جتربی گوناگون رویداد ها و هنا«ایط نیاز است مطالعاتی که به شر

فاده کرد و حبث و استدالل کلی را انکشاف و توسعه داد؟ بر این اساس کتاهبای سه  جوامع و متدهنا ی خمتلف  استخالص چگونه باید از مقای
و افت او را تشکیل میدهد. حرف آخر از ره یتبار های وی عمدتًا بر مبنای روششناسی مقایسه ای و تطبیقی خبش مهمی  –گذار ها 

سومی  اینکه تبیین  های تکاملی سر اجنام از تغییرات اجتماعی بلند مدت  در آثار اندر سون ،مبا واضح میگردد که  در صورت وجود چه 
ر اساس این فرض تالش کرده اند تا جوامع خاص را ب جایگاهی دارد؟ درین راستا مارکسیسم و کارکردگرایی ساختاری تکاملی

شناسایی کنند که  کلیه  جوامع از طریق ساز و کار های مشخص  از مراحل تغییر اجتماعی گذر میکنند خود اندرسون در برابر این 
  ]168عی منفی دارد .[دیدگاه غالبًا موض
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  فر آیند تاریخ (اي. پی. تامپسون) درك و فهم

چالش کشیده است .حبث اصلی امریکایی شکل داده ، به –و جتربه گرایی را که جبامعه انگلیسی  تامپسون به گونۀ بنیادی پوزیتویسم
ع پرداخته میشود که او نظریه و روش این موضو این عنوان با شرح زندگی نامۀ سیاسی فکری تامپسون آغاز میشود و پس از آن به برسی

رده  است تا درون روع کار فکری خود تا اخیر تالش کمیکند، تامپسون از شچگونه ارائه در تشکیل طبقۀ کارگر انگلستان را خود 
سنت مارکسیستی  کار کند.اما علی رغم این مسأله او با تاکید فرآیند تاریخی و عامل انسانی ، با ماهیت ایستاو جرب گرایی مارکسیسم 

  ادی تلفیق میکند. عامل فرهنگ و آگاهی را با حیات م ، ساختار گرا قطع رابطه  میکند ، تاپسون با نفی مدل پایه روبنا از جامعه

پرداخته است .تیلی در حوزه  های  و تاریخی به حبث و برسی دیدگاه  های جامعه شناسی در خبش دیگر این کتاب ، چارلزتیلی
ت به تالیف پرداخته و بر دول–گوناگونی مهچون  تاریخ خانواده در امریکا ، انقالب فرانسه ، جامعه شناسی دورکهیم و ظهور ملت 

حمققان دیگر تأثیر گذاشته است .لین هانت برای نشان دادن این  گسرته عالیق و اندیشه  های تیلی ، را به پنج خبش  تقسیم کرده  
کار  تیلی که مربوط به دستور  (تشویش )های اصلی در کار تیلی  است ، توصیف کرده استاست . در خبش اول آنچه را که بنظر او دغدغه   

علمی است که از جرح و تعدیل راویان با الفاظ خمصوصی و از مراتب آن  -شده (جرح و تعدیل می شود این دستور کار مهواره جرح و تعدیل
الفاظ در آن حبث میشود . و این علم از فروع علم رجال احادیث است و با آنکه از رشته های مهم این علم است هیچکس آنرا ذکر نکرده 

 تا اینکه چگونه  میتوان سازمان ملیو فرانسه ؛اعتصابات فرانسه ، صنعتی شدن  از موضوع شهری شدن در منطقه وتشویش)و . است
عه شناسی  که دستور کار او را در حوزۀ جام کنش مجعی را درک کرد؟ را شامل میشود. خبش دوم در باره جهت  گیریهای نظری تیلی  است

وهشی و متمرکز بر روش تاریخی .خبش سوم  در باره راهربد  های پژتاریخی قرار میدهد . در اینجا او به مفهوم کنش مجعی تیلی نظر دارد 
ین خبش ر امهیت زیادی دارد.چهارمخاص و غالبًامناقشه بر انگیز تیلی  است . در این قسمت و در راهربد پژوهشی ، زمان به عنوان متغی

که مربوط به نتیجه گیرهای اساسی میشود.او  در جامعه  هاست)وتفسیرکردنکردن, آشکارساختن, توضیحبیانمربوط به تبیین (
  تاریخی تأثیر بسزایی دارد. شناسی
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  والرشتاین) لنظام جهانی جامعه شناسی و سیاست (ایمانوئ

کشور  های اروپایی در قرن شانزدهم اختصاص دارد که کوششی   اقتصاد رزی سرمایه داری و ریشه  های جهانت  کتاب به کشاواین قسم
هفدهم پایه و  است برای ایجاد ترکیب کالن و جدید از تاریخ اجتماعی و اقتصادی  بسط و گسرتش اروپا از قرن شانزدهم تا اوایل قرن

به ویژه اروپای مشال غربی، که  اروپای غربی نیو سنتز وارشتاین این اندیشه بود که مزیت  هر چند اندک تکنولوژیک و سازما اساس ترکیب
ار سرزمین  های پیرامونی  غیر غربی توسط  غرب به برتری بسیار بزرگرتی مداز طریق استثان قرن پانزدهم بدان دستیافته بواحتماًال در پای

ابستگی وانقیاد ارتش  ها و بازار  های  هنا به واولیه بودند که اقتصاد و جوامع آ تبدیل شد و مناطق پیرامونی ،مناطق صدور حمصوالت
خود را  دولت های غربی یا (مرکز) در آمد  استخراج منابع  پیرامون، مرکز سرمایه داری را ثرومتند ساخت و به آن امکان داد  تا حوزه کنرتول 

یه مالی آن را به حتلیل برد. از این گسرتش خبشد . این امر در عین حال پیرامون را ضعیف و فقیر ساخت و بندر سراسر جهان افزایش و 
 ۀرو والرشتاین به این نتیجه رسید که توسعۀ سرمایه داری در حقیقت دزدی  در مقیاس جهانی است .از این اصل اولیه ، والرشتاین سلسل

ا هنفصل تفسیر و بیان  آح شده در این و تفسیر  هایی را در باره ی موضوعات تاریخی و معاصر استنباط کرد که مباحث مطر ایج منطقیتن
  است .

  

    اکتشاف واقعیت ها یا جامعه شناسی تاریخی برینگتون مور

که در این جمموعه ، عالیق و اندیشه هایش بیان گردیده است  دینی امسیت اذعان میدارد که برینگتون مور آخرین متفکری است 
)؛ ریشه  های اجتماعی دیکتاتوری و 1954پیشرفت (.کوشش مور در اکثرآثارش مانند احتاد مجاهیر شوروی ، ترور و 

؛ برای درک و فهم )1942و بد خبتی بشر ( فالکت )وتأمالتی در باب علل1958)؛ قدرت سیاسی و نظریه اجتماعی (1966دیموکراسی(
وده است . عالوه بر این  توجه بین اقتدار حاکم و شهر وندان  در درون جوامعی ویزه متمرکز ب بر عرصۀ سیاسی خمصوصًارابطه ی امور انسانی
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امسیت روش شناسی مور در مقام یک س به مسائل اخالقی شالودۀ کلیه آثار مور را  تشکیل می دهد . از این رو موضوع اصلی مورد توجه دنی
  ]169[و مورخ و نیز عمل کرد وی به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی و حتلیلگر اخالقی است. جامعه شناس
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455 
 

  

   



456 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  دهمهفبخش یکصدو 

  بحث ششم 

  آسیب شناسی اجتماعی



457 
 

  

  

  آسیب شناسی افغانستان .117-6-1

  

سال شورش جنگ و نا امنی  از رهگذر آسیب  های اجتماعی ایکه  به افراد لطمه  های جانسوز  35جامعه افغانستان با گذشتاندن  
بندی شود.تا ما قادر گردیم باشناخت ریشه های اصلی  هدست وا دارد تا این آسیب ها شناسایی یی وارد منوده است جفرسا و طاقت

  .دهای بیرون رفت  از آن  جستجو گردرا هاین آسیب ها 

که ریشه  در ساختار  راافغانستان  یجامعه ای ریشه اجتماعی هایآسیب از دسته چهار شناختی، جامعه نگاهی با در این حبث میکوشیم 
 عبارتند که. دهیم قرار حتلیل مورد دارد نیز  و سایر مهسایه های آن های مهسو مانند ایران ، آذربایجان ، ازبکستان، تاجکستان  های کشور

  : از

های ساختاری  خشونت و اجتماعی افسردگی-جنسی، روابط و خانواده به مربوط هایآسیب -فرهنگی های آشفتگی
 شناسایی گردیده هتدیدها قوت،  ضعف، نقاط شناسایی وموجود وضعیت  ا آسیب  های جدی و عمده  در ت میشود  کوشش. اجتماعی

کشوری   هنادهای عملکرد ارزیابی اجتماعی و مهچنان هایآسیب با مقابله و کنرتل برای افغانستان، جامعه روی پیشکه  هایفرصت از و
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 دراستفاده مبوقع البته  با در نظر داشت  عقاید و اعتقادات  و فرهنگ مستولی در جامعه که مسئولیت آسیب زدایی اجتماعی را دارند  جامعه 
  .کار  هایی صورت بگیرد تا باعث آسیب زدایی گردد  زمینه این

چهار .گردد ارایه انافغانست جامعۀ در اجتماعی هایآسیب حتلیل وبیان  برای مفهومی هارچوبچالزم  است تا پیش  از  ورد به حبث اصلی 
پویایی در جامعه ارائه میگرددبه دو  عنصر اصلی ایکه حیات  ساختار   زمان دارای جاذبه  های ایستایی وچوب وشاخصه  هایی که  هم 

پیکره  ها و ساختماهنای مردم  از  که اولی بی سوادی وکم سوادی و نا آشنایی  های اجتماعی را به چالش  های جدی مواجه ساخته است
و بی ثباتی کارو بار روز مره  و دوم عنصر جنگ است که باعث بی امنی جامعه  ؛استیال دارد خباطر رفاه آهنا های  قانونی  ایکه در کشورنظام 
  میگردد.مردم 

  

  گذشته سدةافغانستان در   شناختی   جاذبه  هاي آسیب .117-6-2

داشته  است . روی مهین اعتقادات  و تعیین کننده   اساسی  ن نقشدر آ مردم باال تر اعتقادات مذهبی افغانستان کشوری است که از فرهنگ
ه شوروی به چرا که  قشون سرخ روسی ،دنددر راه خدا ش)متام دار و ندار  شان  را رها منوده آماده جهاد 1357بود که مردم  در دهه پنجاه (

و ناموس این ه دستورات و آموزه های دین مبین اسالم  از دین ، خاک بود و می بایست  هر فرد مسلمان مطابق بهجوم آورده  مسلمان راین کشو
این مردمان که برنده جهاد در برابر اشغالگران شوروی بودند شور خبتانه خود در دام اداره  جاسوسی پاکستان  آی اس کشور دفاع منایند. 

میشد گرفتار آمد که از  این طریق آسیب  ها  و درد  های فراوان دید که بصورت  موجز  تقویت) cia( آی  که از طرف سازمان سیاه امریکا 
  در زیر به آن اشاره  میکنیم:

پیش از گیرو دار در بازیهای سیاسی منطقوی که حکومت ظاهر شاه و وضعیت مردم افغانستان.1

 حیات روز مره را هتدیدر از آسیب  هایی که   رت  نسبی دومردم زندگی آرام و بصو منجر به کودتا  های خونین در افغانستان گردید،
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 بی سوادی مردم ونبود در آن زمان ،جامعه را رنج  میدادمناید  به زندگی ساده شان بصورت عادی ادامه  میدادند.یگانه  چیزی که  
، احیانًا اگر در حمیطی بود که مردم  از این فقر اساسی  یعنی فقر دانش  خرب  نداشتند حالی   ردر کشور بود و این دکافی  مکاتب اساسی 

  مکتبی ایجاد  میشد مردم  می کوشیدند به لطایف احلیل و پرداخت رشوه پسران خود را  از مکتب بکشند زیرا آهنا به  این  عقیده بودند که
زندگی مردم بر مبنای رسم و رواجهای روستایی  و گمراه و بیراه خواهد ساخت؛مهین مکاتب سر اجنام فرزندان شان را  از دین دور 

ت  مهان رابطه سلطان رعیتی بود.یعنی که مردم این طور تلقین شده م با حکومدر یک  جامعه بسته  کشاورزی  میعان داشت . رابطه مرد
به فرامین شاهی که گاه گاه  در اعیاد  از طرف حکمرانان  بودند  که شاه سایه خدا در روی زمین است و از مهین حیث میکوشیدند  تا

زیرا از حکومت ترس و هراس اشتند حملی مبردم ابالغ  میشد احرتام گذاریده و مطابق به آن عمل منایند. مردم  میانه خوبی با حکومت  د
، از مهین ترس که با مامورین  ده شده بودند  داده بودداشتند، در سابق زمین  هایشان را  تصاحب و  به اقوام دیگری که از سایر جا ها کوچان

بدولت  پیش از آنکه شکم خود وفرزندان شان را سیر منایند ، مالیاتی خویش را از نقدینه و حمصوالت عواید مالیه  و حکومتی طرف نشوند،
داوطلبانه و یا  از طریق جلب حکومتی برای می پرداختندو مهه ساله  تعدادی از جوانانیکه سن شان بین بیست وبیست و دو میبود بطور 

و ناگوار حکومت نزد و هم در مردم   فرار از وظیفه  عسکری که هم در نزدند  و ساختدوسال خبدمت  نظام  عسکری و پولیس شامل می 
اده و نزد هر کس خانو چرا که  دوسال خدمت زیر بیرق در نظام از آرماهنای هر جزای سنگینی داشتکه تلقی میشد عملی ناجوامنردانه 

کدام ساحنه ای که منجر به جنگ شودبه وقوع نپیوست از این سبب   در زمان  پادشاهی حممد ظاهر شاه  . رویهمرفتهحمبوب و مقدس بود
خدمت زیر نظام  عسکری را مردم در حقیقت یک موهبت  خداوندی میدانستند که فرزندان شان در خالل دو سال  اجرای خدمت  عسکری 

و طریقه  های زندگی شهری را آموخته به  ه شهر  های خمتلف و پایتخت در پادگاهنای نظامی و پولیس خدمت میکردند و اسلوبب
اده حسابی که هم خانوند دیگر مردی  بودند بر میگشتزندگی شهری بلد میشدند بقسمیکه وقتی  ترخیص میشدند و خبانه و کاشانه 

و پدر خانواده او را در هستی و امور زندگی و زمینداری  ام قایل میشدند و در دم او راخاندار میساختندارج  واحرت هم اطرافیانش به اوو 
فرق بین دارا و نادار کمرت حمسوس میشد و مردم  از . در آن ساهلا ،و یا دوکانداری  و هر کسب و پیشه ای که داشت جانشین خود میساخت

سهامی تازه ایجاد شده  وشرکت  های شان را پیش میربدند و یارانه  هایی که  از طریق دولت  عواید  از طریق حمصوالت  کشاورزی زندگی
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تقسیم البته با در نظر داست اندازه زمینداری و برداشت حاصل شان ، به مهه یکسان  رشد زراعت ختصیص می یافت منظور بهمبردم ،
  می بود  از پول یک چای پولی جتاوز منیکرد. و فساد و رشوه ستانی  اصال موجود نبود و اگر هم  میگردید

خانواده  ها  توسط  اربابان و بزرگان قوم  اداره  میشد و  (مناطقیکه  از مراکز واحد  های اداری دور تر قرار داشتند)در بعضی جا  ها 
و یا خان قریه ای حبق مردم ستم  میکرد و یادخرت او را به و یا  اربابی  لِک َم د که اگر کدام اربابان گرفته  میش نتصمیمات  توسط مها

حکومت  توسط نفری  های  خمصوص جتاوزی صورت  میگرفت   کسی بۀو حق آو مال و یا خانه  میخواست شوهر دهد و یا به زمین زور
ندو حکومت اصولی را به حکومت خرب میدادل و انفعاالت  غیر امتیازی نداشتند و داوطلبانه بدون اینکه شناخته شوند فع معاش وظاهرًا که 

ام ضبط احواالت که مرکز آن در د و این مردمان خمفی در یک شبکه نامرئی منظم که بنن در اسرع وقت با خرب میشنیز مبوقع از اعمال خالف قانو
اهنا و مراکز والیات این نوع تنظیم  میگردیدندو مهه روزه  توسط شعبات خمصوص در شهرست ارت افغانستان در کابل موقعیت داشت صد

گزارشات مجع آوری و مهه روزه  از طریق تلفون با استعمال حروف رمز دار به ریاست ضبط احواالت  این گزارشات  مجع و توحید و 
وف وخم ّرسی. از آجنائیکه این شبکه خیلی داین نوع گزارشها بیشرت توجه  میکر ًال حکومت بهکه معمو آنًا مورد اجراء قرار میگرفت

کسانیکه از طریق شعبه خمصوص شناسایی میشد جرم این سبب کمرت واقع  میشد که کسی مورد تعدی ، قتل و کشتار قرار بگیرد. بود از 
آن توسط حمکمه تثبیت و توسط شعبه  جزا مورد تطبیق قرار میگرفت.البته  این شعباتی که از آن نام بردیم  در مورد جرم  های مشهود 

ها  گیزنداهنای داراحلکومو شناسائی و به  لین جرم  های سیاسی دفعتًا کشفع فروگذاشتی را منی پذیرفتند و عامهیچ نوسیاسی 
حمبوسین سیاسی از حد  حمبوسین جرمی  ه  مملو بود و گاه میشد که  از مهین سبب حمابس در آن زمان  مهیش ویا کابل، انتقال میگردیدند

سیاسی و در سلول  های علیحیده نگهداری میشدند . اگر جرایم  هنا اغلبًا بدون حکم حمکمه ساهلا که آد بوتعداد شان زیاد تر می 
ا و هند و حمکمه جمازاهتای  بلند مدتی را برایشان  تثبیت کرده بود در آن صورت  این بندیان به حمابس عمومی  استاجنایی حمبوسین زیاد میبو
در سیاه چاهلای ارگ  خطر ناک سیاسی نام حمبس دمهزنگ و موتی یاد میشد و گاه بعضی از بندی  های ابل که بباالتر از آهنا در حمابس ک

مرت بود و ی  ها به موازات سایر زندانیان کته  تعداد این نوع زندانبنگهداری میشدند که ال و خطر ناک اهی زیر نظر زندان بانان بی رحم ش
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  این حمبوسین ،اکثرًا در زنداهناجنا حمبوس میشدند که که برای نظام پادشاهی خطر ناک بود در آ میدار و با نفوذ سیاسی و قوصرف  اشخاص نام
بعضًا در حمابس شعباتی نیز وجود داشت بود. یب شناسی خیلی خطر ناک و کشنده از رهگذر آسها  می  پوسیدند که این نوع زندان بانی 

وضعیت در این شعبه از زنداهنا روی مهرفته خوب بود . مردم  در شعبات  دی شدنهداری مآن افراد  غیر خطر ناک و عادی نگ که در
از زندان رهایی می یافتند در یکی  حمبوسان بعد از سپری کردن موعد حبس ،صناعتی  این حمابس داخل کار و حرفه  میگردیدند و  وقتی 

ظاهرًا آرام   یی ، جناری و امثاهلم .این رژیمدوری ، خیاطگری ، آهنگری ، بوت از قبیل زر   ند،دمیگردی اغل استاد و ماهرمش ایناز
و ی سیاسی ای از قبیل آزادی افکار در خیال  بازی  هاهنا،نشان میداند تا اوالد اوالد آ ت صشضرب در درون  نظام  اینطور به  مردم  ولی 

گفته  میشد نگهمیداشتند کوته قلفی انفرادی که حبس  مداد می شد  دری را که خطر ناک قلدیموکراسی نیفتند. آهنا بندی  های سیاس
 زوالنهفتاب برای سالیان حمروم میداشتند ، زیر پای حمبوسین آب می پاشیدند، و در پا  هایشان بند و ه  میشد که  حمبوس را  از روشنی آگا ،

د . را به آسانی برداشته منیتوانست  وصل می ساختننکه یک نفر آشکل  به وزنه فوالدی کروی  که زجنیر آن  هنینو در گلویشان قالده  های آ
و حمبس موتی و سایر درون ارگ    وضعیت بندیانی بود که در دردر این حالت بندی نه جمال نفس کشیدن را داشت ونه هم  فکر فرار. این  

ابل بسیار بد والیات و مرکز ک ه درا و چچه در  شهر ستاهن سیاسیحمبوسین حمابس خمصوص سیاسیون نگهداری میگردید  وضع  سایر
اعضا بودبه قسمیکه وقتی بعد از ساهلا اگر اقبال وخبت با  این بندیها یار می بود و زنده از زندان می بر آمدند به مرض  های العالج و فلج 

 آسیب  ها قرار داشت دایره  ۀ عطفی در تان در آن وقت  نقطمبتال میشدند .پس حمابس افغانسو کوری دائمی ویا ناراحتی  های العالج روحی 
  رام حممد ظاهر شاه را متثیل میکند. آسیب شناسی اجتماعی دوره سلطنت آ که خبشی از

 ئودال  ساهلای سال مردمانی را بااده ای  فگاه  میشد که خانوبعضی آسیب  های اجتماعی دیگر نیز در بین  انبوه مردم رواج داشت  ،  
میداشت و آنقدر  اطراف او را با دیوار  های نامرئی احاطه میکردند که تا  یری شکم  ودر بدل لباس عادی  در کار  های اجباری نگاهس

عمرداشت از آجنا به بیرون فکر فرار در سرش راه منی یافت. گاه میشد که زمین داران بزرگ  زمینی را به اجاره دهقان  میداد اما در 
یکی ل از گاو غدود هم به دهقان و خانواده اش که در زمین کار کرده بود وبا مالک زمین پیمان کار بود به او منی رسید.هنگام رفع حاص
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منظم و غیر عادی خانواده   ساختماهنای نا دیگر از مسایلی که  میشود  در طیف  آسیب شناسی اجتماعی حتت مطالعه قرارداد و آن  
داد زیادی از دخرتان را یا به زور ویا به پول در ،گاه  میشد که تعاربابان زور و سرمایداران بازاری  های مالکین بزرگ یا زمینداران ذینفوذ ،

ط مادر شوهر و یا خامن حبالۀ نکاح خود می در آوردند .این زهنا مبجردیکه  هفته ای از زفاف شان سپری میشد فراموش میشدند و توس
نان پخنت برای و طویله ها ، بافنت گلیم و جوال و قالین ها ارشد خان مهۀ آهنا به کار  های شاقه از قبیل گاوداری ، پاک کاری اسطبل 

میشد و به   کمر شان خم وبا نان پزی یکنواخت روزانه  که منفعتی برای این زنان نداشت دهاقینیکه در زمینهای خان مصروف کار بودند 
اده از حقوق خانواین زهنا میشدند که  و غیره مبتال ، روماتیزم ، فلج  های آنی (ناگهانی)امراض عفونتی از قبیل توبر کلوز و ، دفرتی تایفایت 

  لت و کوب و شکنجه  نیز میشدند و یا  این که  در مشاجرات ان و سایر اعضای خانواده ،ی حمروم و گاه بیگاه توسط شوهرلبک
دخرتان خانوادگی و جنگ  های مغلوبه ای که در قلعه که در آن چندین خانواده یکجا زیست میکردند جاهنای خود را از دست میدادند. 

ه شوهر داده منیشد و گاه  میشد که این دخرتان این خانواده  های  فئودال زمانیکه به سن بلوغ میرسیدندخباطریکه از خانواده میراث نربند ب
اکثرًا چنین  میشد که  این با زنانی که در باال ذکر آن رفت ، نهر پیر میشدند بعضًا چنین  میشد که این دخرتاپدر بدون گرفنت شو ادهودر خان

 با نوکران خانواده که در باال از آن یاد کردیم خباطر ارضای خواست های جنسی ، زنان متعدد که بی مهری ممتد و مستمر را  از شوهر میدیدند
و هم  انپیدا میکردند که در صورت  کشف ارتباطات نا مشروع آهنا  هم زنوع یعنی روابط نا مشر یّرس مردمان بی مزد نیز بودند سر وو 

. اعضای خانواده خباطر آبروی شان چون مسأله بقسم نا معلومی کشته میشدند و جنازه  های شان  نیز از نظر پنهاد دفن میشد  ان،مزدور
  اخیر این موضوعات را کتمان میکردند. ناموسی میشد  تا

میان زمینداران از حق آبه معیین باعث جنگ  های مغلوبه  بیشرت آب عمال چندین مراتبه  تصب زمین  از سوی زور مندان و اسمعموالً در مورد  غ
به سالمت میربدند در هنایی که از بلیه جان هر دو طرف در گیر قضیه  میشد  و آمیشد که گاه باعث زمخی شدن و کشته شدن 

بس میگردیدند که مهۀ  این تشدد ها از اثر عوامل  و جذبه  ومامورین حکومتی گرفتار و راهی حم ، پولیسمدعی العموم (سارنوال) گیر
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 ورفتاری ت حاال هدهند این نشان]170[ثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.ریم ممیباشد که اگر مهۀ آنرا برمشاهای آسیب پذیری اجتماعی 
  .بود های مشالی  کشور   در قسمتهنجاری مردم و حکومت در 

  آسیب شناسی مناطق شرقی و جنوبی.2

ای نداشتند  در آن جا خوانین و بزرگان  عشایر افغانی (پشتون)ده و یا قریه را بصورت  جنوب وشرق  کشور مردم زندگی هبرتیاما در
در این مناطق حکومت ظاهرًا نفوذ .مناطق شان کوچک و زمین زراعتی در آن کمرت بودو این در حالی بود که ملت  رعیتی اداره  میکردند 

اقوام و قبیله بودند جنا از سوی حکومت تعیین میشد مردمان سر زندگی داشتند مامورینی که در آچندانی نداشتند و مردم بصورت خود 
بدبه ازدواج خانواده  دمشن   عشایر حق داشتند  دخرت کسی را در بدلکالن  های قوام و بزرگان  که به رتبه  های اعزازی تعیین میشدند. 

و فیصله تصمیم  ملک و خان    در چنین حاالتی و یا کسی را  از  حق زندگی در بین  عشیره حمروم بسازندکه با هم دعوی داشته اند بدهد 
فردی در حمکمه  های مردم امر حتمی بود و گاه  میشد کهو غصب داریی  بود .در این جوامع   عشیره  ای حیف و میل  ربمعتجرگه قومی 

ومت اجباری میدادند و گاه میشد که حک الوطنی میشد و او را با خانواده اش کوچحمکوم به جکه آنرا دیره یا حجره نیز میگفتند  قریه 
جا یاند که ما منونه  های آنرا میتوانیم از ناقلین و بمرکزی  ازفعل وانفعاالت آهنا به ستوه آمده  عده را از جای و منطقه اش فرار مرز  ها مید

ر تصمیمات امیر که اینها کوچهای اجباری ای بودند که از اثدندو ارزگان به بلخ فراری داده بو که از خلچشدگان فراری ارزگانی ها 
قندز ، خان آباد  تالقان ،دشت ارچی  بهپکتیا و غزنی  ، وردک و عده ای هم  از قندهار و جالل آباد  رت گرفته بود.عبدالرمحن خان صو

ند که این را میشود و یا خباطر تقویه بنیه اقتصادی شان  از اقوام  افغان (پشتون)داده شده بود کوچ اجباری و سایر جا ها باال مرغاب و میمنه  ،
و مهچنان افراط گرایی  های قبیله بر تری گردیدیک  نوع آسیبی حبساب آورد که  از طرف دستگاههای شاهی باالی مردم تعمیل می

ن از هل سال  از دوره پادشاهی حممد ظاهر شاه  مردمان والیات شرقی و جنوبی افغانستادر مدت چ  چنانچه.مقابل  اقوام زیر ستم افغانستان
شبانه ست و غیره مناطق مهجوار در لیسه  های و خورستان وزی مهمندعاف بودند و فرزندان این قبایل  از  تیراو خدمت زیر بیرق افغانستان  م

                                                             
  چشم دید مولف 170 
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 رغ  میشدند برای حتصیالت  عالی بهو وقتی از این لیسه  ها فاجامه . لباس دریافت کرده  و اعاشه  شده ، تعلیمو خوشحال خان رمحان بابا 
  اعزام  میشدند  .(مولف)و کشور  های سوسیالستی دانشگاه کابل و از طریق بورسیه  های دولتی بطور فوق العاده به روسیه 

  

  آسیب شناسی افغانستان در مسیر سده بیستم.3

  )به قربانیانیکه عمر ها در حمرومیت و حلقه  های متداوم فقر،بیماری و بی سوادی نگهداری شده اند(

  غالم حضرت کوشان

سرگذشت ملت مظلوم توسط شادروان  غالم  حضرت کوشان تالیف  معۀ کتابیست که  بناآنچه که  در زیر آورده  میشود  خلصی از جممو
  شده  است.

و عوارض کشت وزراعت ، حمصول  مال التجارة مالیه   (خدمت عسکری زیر بیرق)پشک اقوام  کثیر ملت ما مکلفیت  های ملی  خود را  مثل 
ظرف یکصد سال آسیب شناسی شده باشند ، بدوش  کشیده و نیز خدمات  حتمیلی اجباری را صابرانه بدون اینکه  در  و حمصول  مواشی

لبلبو ، حبوبات از قبیل گندم جو ، جوار ، برنج ، زغر کنجد و بافنت الیاف و مفروشات  ،.در پروش گوسفندان قره قل ، کشت  پنبه اند
ل رنج و زمحت و حمنت  شان را یک  و صحراه بسر بردهه اند. ولی حاصو سایر تولیدات  با مشقت به دشت از قبیل قالین گلیم ، شال 

و اربابان قدرت  مفت و رایگان برده و خورده اندوزمین زراعتی پدری و قوم مسلح حاضر باش آن  خانواده  خانوادهۀ مسلط   و عمدًا یک
د شان ساخته اند. بدیگران داده شده و خود شان را دهقان زمین خودشان و سرایبان  سرا و خانۀ خو ما یملک زرخریدآبا و اجداد شان

در  چنین  عهدی اطفال اقوام کثیر در والیات دور دست  کشور  روی مکتب و معلم را ندیده و پنسل وبرس دندان را منی شناختند.پدران و 
رباس خود کچوب  با حیوانات شان در یک  مغاره بسر می بردندو در متام  عمر جز دو یا سه لباس  چراغ دود آلوده  مادران شان  در روشنایی
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و برف که آلوده به ها از آب  های استاده باران  در پوشیدنی دیگری میسر شان  نبود.این خانوار  ها  در صحراه بافت و چپن کهنه میراث پ
     انواع مکروب  های واگیر و مهه جا گیر بود با حیوانات شان استفاده  میکردند.

بودکه قسمت اعظم خوراک ،پوشاک و بوت  و کاله و نیکتایی و کفو  مهه نفوس کشور چنان  مسلطاما در متام مملکت یک خانواده  کثیر االعضابر 
کالر و دریشی و عطرشان توسط سفارختانه  های  وطن در خارج  خریداری و به طیاره بکابل می آمد.گذشته از آن اقوام  جنوبی که  حممد 

یب ا خان کلکانی البته به رهربی  دولت انگلیس   یاری رسانده بودند ، این اقوام  از نادر شاه را  در استقرار سلطنت و بر انداخنت امیر حب
خدمات اجباری (بیگاری)پرداخت مالیه زمین و  عواید  و خدمت زیر بیرق ، سایر ملت  از قبیل  پشک  عسکری  متام  عوارضاتیکه باالی

 الکان،منیگرفتند و متذکره تابعیت  ر افغان خوانده  اند حتی ،د شان را مهیشه فخوخ جتاری معاف بوده و به آن متکین  منیکردند این  اقوام که
  صب کرده بودند به حکم خود می  کشتند.زمین  ها و خانه  هایی را  که  غ اصلی

وفروش قرار  زت ملی خود را به معامله و عباوجود این  آسیب  های کشنده  وبی عدالتی  های مستمر سایر مردمان کشور هر گز شرف 
قضائیه و مدعی العموم(سارنوالی)، مگر آنچه برای  عامهۀ مردم  میسر  هندادند .باوجود  داشنت  حماکم  متعرب و وزارت  های عدلیه  و قو

ن  غذر منیشدعدالت بود. ولی این ملت  غیور وصبور که مهۀ این آسیب  ها را با شکیبایی ژرفی حتمل میکردند  هر گز به  کشور و مردم شا
  و  خیانت نکردند.

به میخواستند احنصار طبع و نشر   ناناز بالی بیسوادی که ارباب قدرت چ ، عالوهیکی از بالهایی اساسی ایکه  مردم عام به  آن رو برو بود 
و از این سبب حقایق که مثل کارد کند بر گلوی خلق میگذشت  ثبت و اظهار شده .مطابع  مهه به دولت تعلق داشت.بود دولت

کشته شود. و کتاب  ویسبب شدکه ،»عبدالرمحن لودین  کربیت «منیتوانست.به عنوان مثال  فقط یک ورق کتاجبه یادداشت مرحوم  
نادر صورت   و مجهوریت  حمبوس ماند.اولی در زمان  شاه حممدخر سلطنت سیر تاریخ  تالیف مرحوم  میر غالم حممد  غبار  تا آافغانستان در م

.نتیجه  و آخر  کار هر دو دستگاه یکسان بود. در زوال  داودسردار حممد  ر سلطنت شاه حممد ظاهر و مجهوریتگرفت و دومی تا آخ
ردید. نتیجه و آخر کار هر دو سلطنت وسرنگونی مجهوریت قالبی خانوادۀ بر سر اقتدار هر دو به سرنوشت  حمتوم خود مبتال گ
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ر خناست. م و قبیلۀ خود شان به طرفداری بوریت  حتی یک فرد  ملت و حتی  قودستگاه یکسان بود.در زوال سلطنت و سر نگونی مجه
شاگردان مکتب رمحن بابا و خوشحال -واژگون گردیدکه پرورده دامان خود سلطان و رئیس مجهور بودندهر دو مقام بدست کسانی 

. مهه دوستان سلطنت و مجهوریت  سوگند وفا داری به  تولواک   ومنصب داران  حتصیل کرده  (این  دو مکتب) در احتاد شوروی ن ختکخا
در یک شب مهه اعضابدام سقوط غلطیدند و  و رهرب یاد کرده بودند. خواب  غفلت و عشرت چنان بر خانواده  سلطنتی طاری بود که فقط

  ]171[خدایان  اسیر شدند.به  چنگال اهریمن بی 

  

و شروع صدارت سردار محمد  هاشم خان شاه نادر محمد آسیب شناسی  دوره .4

  شاه ظاهرمحمد  در ابتداي سلطنت 
  

  آسیب هاي فرهنگی حکومت نادرشاه.5

طرفدار پره پر تیراژ و جریده رمسی اصالح که بعوض روزنامه و در زمان نادر شاه یک دوره تکفیر و تعزیر روشنفکران در  کشور شروع شد 
در چنین حمیط » یر دهد...یک حکومت صحیح  میتواند طبایع مردم را  تغی:«انیس جا باز کرده بود  در یکی از مشاره  های خود نوشت 

تان احضار را از ترکیه به افغانس متام مدارس و اجنمن و جریده زنان را معدوم منود ، و حمصالت افغانی یعتًا حکومت افغانستاناداری طی
 وجود با. شد اجباری ابتدایی درجه تا پسران مانند نیز دخرتان حتصیل م۱۹۲۸ اساسی قانون طبق در زمان شاه  امان ا  چنانچه(کرد.

 از تعداد و شدند، اعزام ترکیه ایتالیا، فرانسه، آملان، روسیه، هایکشور به حتصیل جهت آموز دانش صد چند مکاتب تعداد بودن حمدود
 کشور خارج به پرستاری رشته در حتصیل ادامه برای که دخرتانی گروه اولین .شدند فرستاده ترکیه کشور به حتصیل جهت نیز دخرتان

                                                             
،(مقاالت مولف و گفتار  ھای شادروان دکتور عبدالمجید »افغانستان در مسیر سدۀ بیست یا سرگذشت  ملت مظلوم«کوشان غالم  حضرت،   171 

  .9تا 1،پیشگفتار مولف از ص 1999وزیر سابق و نوشتھ  ھای  از یک تعداد از نویسندگان برجستھ کشور،چاپ امریکن ایسوسویشن، سال 
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 دخرتان مدارس رتشگس و ایجاد برای ایبرنامهعصرامانی ،  معارف وزارت. کردند سفر استانبول به که بودند نفر پانزده آهنا شدند اعزام
 ۱۳۰۰ درسال ارشادالنسوان نام به هفتگی جریده .منود مهآهنگ کشور در جدید حرکت یک با قدیم آموزش اصول و سیستم در تغییرات و

امر منود که آینده در مطبوعات افغانی  عکس  هیچ افغانی ای سربرهنه چاپ   نادر شاه ، ]172[.منود آغاز اشهفتگی نشرات به م۱۹۲۱ ش هـ
و هاکذا » مرسومه  پوشانیده شوددولتی )آن عکس  ها با کاله  نشود. حتی عکس  های سر برهنه قبلی به مهکاری عبدالغفور برشنا (رسام

  متام مراسم ارجتاعی و خرافاتی زنده گردیده و  تشویق شد . 

  

   شخصیت  هاي سیاسی توسط نادر شاهترور  .6

) نادر شاه  غالم  نبی خان چرخی یکی از شخصیت  های ذینفوذ ملی را در ارگ شاهی به فجیع  ترین 1933(1311عقرب  16در تاریخ 
تا جان داد).یک روز بعد  این  آنقدر به سر و دست و پایش کوبیدندو سربازان متعدد که چنواری کرد (توسط قنداق تفنگ وجه  کشت یعنی 

این مرد قاتل و عیاش و فاسد و قاچاق بر «عقرب به اطالع مردم افغانستان رساند: 17تاریخی  82فاجعه  را جریده رمسی  اصالح در مشاره 
در صدارت  از اعلیحضرت بعد از  کشنت غالم نبی، جملس :«عقرب اصالح باز نوشت 18مورخ 83یک روز بعد تر در مشاره » و دزد بود.

 و عریضه تقدیم و سبب کشنت غالم نبی چرخی را طرح فرمود . جملس تصدیق وزرا ، معین ها ، جملس شوراو اعیان و مجعیت العلما تشکیل
. جمازاتیکه اعلیحضرت به او داده اند  موجبات مزید به ثبوت  پیوست  کردو نوشت که از اوراق ملحوظۀ  جملس خیانتهای سابقه و الحقه اش

یعنی که کابینه افغانستان » صمیمانه ترین جامعه خواهی اعلیحضرت  تشکر میکنیم.(از) تشکرات  عموم اهالی  را فراهم ساخته، ما هم 
  ]173[را به عهده  میگرفت.لیت  تاریخی د از اجرای عمل تصویب مینمودو مسؤمتام فجایعی را که  نادر خان اجنام میداد بع

                                                             
  .١٠ص امانی، دوره ؛ ھمان ،مقدمھ ص کابل ، ١٣٦٨امانی، دوره ، اکادمیسین کاندیدای، حبیب اسد هللا   172 

  
ھج  1378)،1999)شھر:کابل، تاریخ طبع:جون ( 1973(1352غبار میر غالم محمد  ، افغانستان در مسیر تاریخ  ، جلد: دوم ، تاریخ تحریر   173 

  . 63ر، ص ویرجینیا، ایاالت متحده امریکا ، ناشر حشمت خلیل غبا
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ر آن زمان  در ارگ  از مجله  درجه دار  های امنیتی که د  در رابطه به قتل  غالم نبی خان چرخی از قول دگر وال سراج الدین خان  غوربندی
و در صحن ارگ رو  بوده  که خود ناظر بر کشته شدن  غالم نبی خان بوده است  نقل میکند که  غالم نبی خان چرخی را نادر خان طلب کرد

خطاب به غالم نبی به فارسی بروی حیاط کاخ دلکشا هر دو  خیلی باهم  به زبان خارجی صحبت کردند بعد نادر خان با بر افروختگی 
عسکری اش کشید و بر روی نادر خان زد و گفت :خائن تو هستی  بستۀ از اسناد را از  جیب لباس خان گفت خائن! غالم نبی خان 

گ امر کرد که بزنیدش تا مبیردو ار امنیتی   فرمانده  بعد نادر شاه به که کدام ما خائن هستیم! بعد معلوم خواهد شد این اسناد نگاه کن یا من به 
  عتًا او را با قنداق و برچه زیر محالت  و ضربات  کشنده گرفتند تا جان داد. دف

حکومت یک نفر میرزا مهدیخان نام  نیز  کشته شد . خویشاوند نزدیک مقتول در ذیل یک  کشتار دسته مجعی  ) 1923(1312سنبله  22در 
حممد ایوب خان وزیر مالیه وقت بود که از ترس هاشم خان صدر اعظم کشته شدن او را  در جملس  وزرا امضا منود ، ولی مهین که وزیر در 

م قرار گرفته و از خدمات دولتی طرد شد  تا مبرد.در حقیقت  د  مورد عتاب صدر اعظانی این خویشاوند خود اشرتاک منومراسم فاحته خو
مود خان و شاه ولی خان بود که روشنفکران آن  عصر آهنا را بکنایه اقانیم اعظم هاشم خان و دو برادرش شاه حممظهر قدرت کابینه  صدر 

کرده  مکتب حربی کابل بود  که از مادر چرتالی زایده یاور نادر شاه و از افسران حتصیل  بنا بر معروف سید شریف خان سرثالثه میخواندند.
بار نادر در شده بود و کاکای مادرش ا نواز خان مولتانی بود .سید شریف خان از دمشنان  جدی رژیم امانیه  و جوانان افغانستان بوده  و در 

مهین شخص و یارانش در زیر قنداغ تفنگ  جان داد و  وظیفه جالدی را  نیز پیش می برد  و مهان روز غالم  نبی خان  چرخی  توسط ،خان 
مهین  سید شریف خان  کسی بود که به اشاره نادر خان ریسمان دار را در گلوی  حممد ولی خان انداخت و در شکنجه  عبداخلالق خان 

حممد ولی خان  را با چند نفر  )به  این مرد امر کرد تا 1933(   سال 1312سنبلۀ  23نادر خان  در یکی از رجال معروف سهم گرفت .
دیگر (غالم جیالنی خان چرخی ، جنرال شیر حممد خان چرخی ، فقیر حممد خان  و میرزا حممد مهدی خان )را در کنار دمهزنگ بدار 

که به نادر خان بگوئید :«اویختند. حممد ولی خان در حینیکه  حلقه دار را  حممد شریف سابق الذکر به گردنش انداخت گفت که 
اگر تو هزار آدم مثل مرا بکشی ، باز هم روزی رسیدنی است  که ملت افغانستان ماهیت اصلی ترا  خواهد شناخت ، و حساب خود را  
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سایر بعدًا فقیر امحد خان رئیس جنگالت را که جوان حتصیل کرده و جزء حلقه سیاسی  میر سید قاسم خان بود .» خواهد گرفت.
  ]174در زنداهنای کوتوالی و ارگ افگندند که اکثر شان در آن جا جان دادند.[ اعضای خانواده مقتولین را

که در خانواده  های اشراف خدمت کرده بودند وبه گناه  کابل جوانانی را دیدم من بچشم خویش در حمابس«شادروان  غبار میگوید : 
.یکی  م معرفی کرده که ساهلا و بدون حماکمه و حتقیق  در حبس بودنداینکه خامن بر ایشان متغیر گردیده   و به قوماندانی کوتوالی آنان را مته

مامور امنیه کابل ، سراج الدین  گردیزی زندان بان ارگ سلطنتی ،  ،امنیه کابل و عبدال وزیر آبادی  از این دژخیمان  طره باز خان  قوماندان
نی خان قلعه بیگی وگری زندان بان سرای موتی ، عبدالغد لامح یوسف هراتی کوتوال فراه ، نثار، عبدالقادر هلوگری کوتوال قندهار 

ارگ و امثال ایشان در سرتاسر افغانستان، در برابر حمبوسین  سیاسی و جزائی ، گنهکار و بیگناه مرتکب اعمالی شدند که  هیتلر یها 
  در برابر یهودیها اجنام نداده بودند.

رب خان ، امرالدین خان ،عبدالطیف خان کوهاتی ،بیک خان ، میرزا حممد اک )جنرال پیشین  1929نادر شاه در مهان  ورود بکابل  در خزان( 
د خان کندک حممد حکیم خان چهاردهی ،و ا امح، عیسی خان قلعه سفیدی ، تازه گلخان لوگری ، سلطان حممد خان مرادخانی ،

 8در مشاره مشر قندهاری را بدون حماکمه  گلوله باران کرد. مشر احتیاط ، دوست حممد خان غند مشر پغمانی و سید حممد خان کندک
  ]175[به نشر سپارید.    شاه نادر  جلوس از بعد ماه دوجریده اصالح این خرب  ها را   1308قوس  23مورخ 

  

  

  

  

                                                             
  .60و 68غبار ، ھمان اثر پیشین ، صص  174 
  .61غبار ، ماخذ پیشین ، ص 175 
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   آسیب پذیري مردم پروان از حکومت نادرشاه.7

لفت نادر شاه اراده داشت  تا هیچ قومی را  در افغانستان اعم از سلحشوران و روشنفکران  جمال ضدیدت  با ارادۀ مطلق العنان خودش و با خما
 دمشنی با مردم  کشور قوامی افغانستان  و تولید بین اال ایجاد نفاقبا سیاست استعماری انگلیس ندهد. او برای بر آورده شدن  منظورش  از 

ساخته یزی که در سده بیست و یکم  دولت  های افغانستان  در سی و اند سال اخیر در بین مردم  این  نقاق را جامع و گسرتده قرار داد (چ
مورد عمل در راه  این نقاق و یا برتری  های قومی بریزاند.)نادر شاه این سیاست را  گری را   حاضر شدنداست به حدی  که یکی خون دی

و از صعوبت زندگی این مردم سوء   تنام و تاراج  داخلی کابل وا داشتبل یک تعداد از خوانین پکتیائی را به اغله بکا، چنانکه در محقرار داد
 ها یکنفرناستفاده  سیاسی منود. این ها  نیز بعد از استیال بکابل، خزاین ارگ سلطنتی را به یغما بردندو در حالیکه  (امیر حبیب ا کلکانی )ت

سپاهی او  به دوکانی دستربد منود، ولی سید حسین یکی  از فرماندهان  او  گوش اورا بدیوار دکان میخکوب منود.از آن  پس دارئی 
  هیچکس به تاراج نرفت  مگر آنکه  رمسًا مصادره میشد. 

عسکری  و خدمت زیر پرچم سیاست تفرقه  شاه با دادن  مراتب نظامی به عدۀ از خوانین  پکتیا و هم مستثنی مشردن  مردم پکتیا از قرعۀ
ملیشه های قومی پکتیا میدان دهدو یا اینکه  افگنی و تبعیض خود را آغاز کرد .چون تا آن زمان اردویی افراز نشده بود شاه جمبور بود به

  تًا چنین  چیزی را میخواست  و از مهین سبب امتیازات زیادی را به این قوم  دریغ نکرد.طبیع

ادر شاه به تکیه قوهتای ملیشه  اقوام پکتیا کابل را اشغال کرد  حبیب ا  کلکانی فرار کردبعضی رفقای مشکوک معیت او ، امیر وقتیکه ن
ا  کلکانی در اثر یک  غدر فاحش در کابل از جانب نادرشاه  اعدام شد که از آن تاریخ به  به  تسلیم  واداشتند و امیر جبیب حبیب ا  را

کرد و با مردم  کاپیساو پروان راه مدارا پیش گرفت اما مهینکه نادر  نشد. حکومت ظاهرًا عفو عمومی اعال  مسّمی بعد بنام نادر غدار
رکوبی مردم کاپیسا وپروان طرح کرد تا به آن هبانه حکومت بتواند سر کوب خود را شاه خود را  استقرار خبشید یک نقشه خطرناکی جهت س

.دولت نادر هیئتی د  که یک نقشۀ خطرناک برای عملی ساخنت سرکوبی مردم  کوهدامن طرح شد متام نشده بو1308. هنوز سال آغاز مناید 
الوکیل خان  نائب ساالر  نورستانی به کوهدامن  فرستاد.این شخص فشار را به  ریاست  میرزا حممد یعقوب خان والی کابل و قوماندانی  عبد
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الن سختی باالی مردم کوهدامن وارد و به مجع کردن اسلحه و پول شروع کردند و به مردم پروان فهماند که عفو  عمومی که از جانب نادر شاه اع
نفر بشمول ارکان حکومت بچه سقاوی (امیر حبیب ا  125طرف  ومت ازبیش  نبوده  است . درمهین وقت  حکشده بود بازی کودکانه ای 

شه (پسر سقاو) پیه سقاو خواسته است شأن او را با  نشان دادن کنیتش یعنی ویس شهیر  نیز با استعمال کلمه بچسفانه  تاریخ نکه متأ کلکانی
افل از اینکه سقاوی یک پیشه شریف بوده و خانواده یک تاریخ نویس روشنفکر بعید است  ، غ که از شأندهدمیپست  نشان را سقاوی 

و مناسک حج وظیفه داشتند تا حجاج را در حین مراسم تشریق یا بنی هاشم که پیامرب بزرگ اسالم جزء مهین  خانواده  است ، عبداملطلب 
ربابا صاحب چارکاری والی سقوی قطغن چاه زمزم سیر آب منایند (مولف))از قبیل عطا حممد خان  کوهستانی والی سقوی بلخ ، میآب ،از ،

کیل شاه به دسیسه عریضه ای گرفت  که گویا حممد ولی خان ورا امثاهلم برادر   وزیر داخله  سقوی  و خواجه میر علم خان و بدخشان ،
  .او را حمبوس و حماکمه و باالخره اعدام منود ناد شاهی ، ی دست داشته  است ، حکومت امان ا در اغتشاش سقو

نفر مسلح باالی  عسکر  حمافظ و حکومت حملی  600)مردم کلکان در برابر فشار حکومت نظامی قیام  و تقریبًا 1930هـ(1309در تابستان 
کوهدامن  محله کردند.. از کابل سید عبدا شاجی و عبدالوکیل خان  نائب ساالر با یکدسته عسکر سوق گردید و در جنگی که 

و ساخته شد . زنگالوکیل خان  در دمهادر شاه  منارۀ یادگاری بنام عبدواقع شد ، نائب ساالر کشته و شاجی فراری گردید.به امر ن
وث خان با قوای تازه  رسید . در شده باشد. متعاقبًا جنرال حممد  غگویا اینکه در یک جهاد با خارجیان  شهید آنطور نشان داده شد ،

له به عنوان کرد.تا این وقت حممد گلخان مهمند وزیر داخ عرض راه  ها قلعه  های مردم را آتش زد و اسرا را  از برجهای بلند به زمین پرتاب
پکتیا که لشکر  های  عشری (چور)خمصوصًا از والیت   یامیر  عبدالرمحان خانت سنّ .او به 1309رئیس  نتظیمیه  مشالی رسیده بود اسد 

خویش نوشت :تعداد لشکر  های  1309جریده اصالح در مشاره  های اسد   هو بطرف مشال سوق گردید  طوریکاز طرف شاه جی تنظیم 
منگل ، طوطی خیل  وزیری ، وردک ، میدان و تگاو  که بر بیست و پنج هزار تفنگدار  کروخیل،جاجی ،ام امحد زایی، حشری از اقو

  بالغ  میشد واین غیر از قوای منظم دولتی بود .
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مند واین قوای بزرگ نظامی و حشری در والیت کاپیساو پروان آیا وظیفه حممد گل خان مهدر اینجا  مورخ شهیر شاد روان  غبار می پرسد :
مد چه بود؟و آیا ا نواز خان هندوستانی یاور شاه و فیض حممد خان زکریا وزیر امور خارجه که شخصًا از کابل به قلعه مراد بیک  مرکز حم

جواب این سوال را حممد گل خان  ادند؟گل خان مهمند رفته و بر میگشتتند چه هدایات سری و شفاهی به حممد گل خان مید
   ن اینکه : مهمند درین والیت بوضوح میدهد و آ

اسدسال مذکور  بریاست  آن والیت   2مد، حممد گل خان در بعمل آ)1931( 1309قیام کلکانی  هاو داود زائیهای کوهدامن در سرطان 
منظم عسکری و توپخانه  دولتی در پروان و کاپیسا دست به عملیاتی حشری و یک فرقۀ  گماشتته شد او به اتکا به قوای بیست هزار نفری

زد که دریک  کشور فتح شدۀ خارجی هم جماز نیست ؟ حممد گلخان دراین والیت قیافت یک مارشال فاحتی خبود  گرفته  در کمال 
ها باغرا در تاراج  خانه  ها ، اهندام دیوار  مد  و روش دمشنانه  و وحشیانه منود .او قوای حشری و نظامیانگی مبردم با پیش آتکربو بیگ

قیام کنندگان و مطیع دولت)فرو گذار نکرد.او از  و لت و کوب  واهانت مردم (امم از ، احراق قلعه  هابگماشته  و خود  از شکنجه
در جملس عام مینمود . در خانه  های   قیام کننده جان و از مطیع مال ، انکار کننده را  چوب میزد و دشنام میداد و حتی هتدید به احضار زنش

 1309که تالشی میشد و اسلحه و پول بدست منی آمد زنان خانواده  هتدید به فرو بردن سوزن در پستان شان میشد .با این روش تا زمستان 

 170تفنگ  337دولتی اصالح)حممد گلخان مهمند از مردم کاپیساو پروان روزنامه  مورخ  دلو 51(طبق اطالع مشاره  )1931(

سکه نقره بیرون کشیدو بکابل تقدیم کرد ، البته آنچه را که قوای حشر و نظامی برای خود  گرفته 149201و  دانه طال39380تفنگچه و 
.حممدگلخان (طبق  خربمشاره سابق الذکر  اصالح) پانزده نفر را  در هر والیت حبکم شخص بودند  داخل این حساب نیست . این تنها  نبود

ه پنجشیر را تا کوتل نفر راحمکوم به اعمال شاقه  منوده سرکهای  والیت  حتی را 3600نفر را زجنیر پیچ  بکابل فرستاد  617ود اعدام منود و خ
حمل اعزام منود... طبق خرب مهین مشاره اصالح قسمتی و هفت کندک  عسکر از ایشان استخدام و در خارج  از  باالی ایشان ساخت خاواک  

متامًا حمرق و ویران  ید و مهچنین او سرای خواجه  مرکز کوهدامن را والیت بود به آتش کش هر چهاریکار که مرکز جتارتی و اداری آناز ش
در هر قسمتی از والیت  ساخت  این در حالی بوقوع  پیوسته بود که قبال ششصد گروگان از این مردم  گرفته و بکابل فرستاده بود . او 
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اپیسا چند چند خانواده  پکتیائی را  باالی خانه و زمین  های مردمان حملی جربًا اسکان دادند  (تا مناطق رفته رفته افغانیزه شود)در پروان  و ک
  این جا جبائی جدید هبرتین اراضی مردم  را بایشان عطا منود ، تا آشتی را بین این دو  والیت ممتنع سازد.

بود  واما در حالت  جنگ طوریکه مشاره  های دولتی جریده  دولتی ،حممد گلخان ،وص حالت صلح روش  ها ایکه در باال ذکر شد  خمص
منتشر میساخت ، حممد گلخان  نه تنها خانه  های  قیام کنندگان و مغلوب شدگان فراری را )1931( 1309اصالح   مورخ سال 

یه کلکان را آتش زد و قلعه  ها را بگلوله توپ بست.جراید  اخیر ، بلکه دهات معمور را نیز حمرتق میساخت  چنانکه چهار قرآتش میزد
هندی (مثال جریده مهت)با رضایت خاطر از آتش زدن قریه  های چهار گانه  کلکان   تذکر میدادند.جریده اصالح نوشت یکنفر باغی 

را در خاک دفن منود . سلطان درنامه"  مردۀ مقتول مد خان "بنام عمراخان در مقاتله کوه خواجه سیاران چهاریکار کشته شد ه ملک سلطان حم
را نیز از قرب کشیدند  حممد مذکور به جرم اینکه مرده یکنفر  باغی حکومت را دفن کرده بود ، تعقیب و خانۀ او آتش زده شده و مردۀ عمراخان

دگان را  از تن جدا وبدر بار کابل و حبضور رئیس تنظیمیه (حممد گلخان) آوردند حممد گل خان امر منود  که سر  های کشته ش
  ]176[بفرستند.

با این  اعمال  دور از کرامت انسانی و حقوق مهوطنی در حالیکه ادعای وحدت ملی را نیز در کله  می پرورانید به عنف حممد گلخان 
حتت  هجری توسط چنگیز دربالد بلخ و بامیان و مرو و سایر نقاط خراسان بزرگ  600کارهایی را کرد که   دمشنان خراسان  در سال 

سرشپرده اش  انرنادر غدار و بیرحم  را با تبانی مزدواستیالی سلطان حممد  خوارزمشاه آجنام شد . از بیانات فوق که کار کرد  های دولت  
شود جنایات   از تاریخ  آغشته خبون این  سرزممن  گرداندهورق م که اگر  هر این  نتیجه میرسی  حممد گلخان مهمند و سایر ایادیهای او  به

ز که  یکصد سال از مهان تاریخ  ن  وقت صورت  گرفته بود و تا هنواین  تشنه به خون  های مردم شریف ما که  توسط اقوام  پکتیایی در آ
ور خبتانه  هنوز  هم  بی رمحی و قساوت  این اقوام بیرحم  در مشال  گذشته  است باوجود انقالبات  و پیشرفت  های جامعه افغانستان ، ش

                                                             
  بھ بعد. 62غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، ج: دوم ، پیشین ،صص  176 
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در والیات مشال ، بدخشان ، قندز ، بغالن ، مسنگان ، سرپل و  و داعشی، کشور از نشانی مهان اقوام اما با کسوت پاکستانی و طالبانی
  د.یور اجنام داده بوسال قبل در برابر  این ملت  غمیمنه مهان کار  هایی را  می کنند که سلف شان حممد گل خان مهمند در یکصد 

غبار در جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ  عالوه میکند:رویهمرفته روش حممد گلخان در کوهدامن و کوهستان  مهان نتایجی را (که نادر 
رهربی میر  مسجدی خان و سایر جماهدان  سر شاه میخواست) داد.یعنی اول مردم دلیر پروان و کوهستان را که در  تاریخ قرن  نزدهم  (به 

 تبکف  در راه دفاع  از استقالل کشور مبقابل امپراطوری بریتانیا کانون  بزرگ و با افتخاری حمسوب بود سر کوب گردید . دوم نفاق و خصوم
اپیسا و پروان متام تعدی نسبت خبود را از بین مردم افغانستان را که هدف یگانه دمشن بود  در این حادثه  عمال مبیان آمد. یعنی مردمان ک

که ارادۀ  حصل کنش  های وزیر حممد گلخان ، ما که(حشریهای مردم  پکتیا دانستند ، و نسبت به آنان  کینه سختی در دل گرفتند 
، مانند آتش پنبه در سراسر   فاشیستی شاه نادر، را که از طریق پکتیا و مردمان پکتیایی زمام کشور را به ناحق و به عنف بدست آورده بود 

خصوصًا که حممد گل خان   )(مولف)تش سوختند.افغانستان تر و خشک یکجا در این آکشور به زبانه در آورد که در آن ملت غیور و مردم 
از مردم  کشور    ی عمدینو ایجاد نادر شاه با دمشن خودش را (حبق) و یا ناحق مناینده (افغانان)= پشتو زبانان کشور  جلوه میداد؛ سوم :دولت

غبار اذعان  میدارد که باید قبول منود که دول  مبتال و در مقابل سیاست استعماری  تنها و هلذا جمبور به سازش بیشرت با استعمار گرید .
تندزیرا چنین یسو مد نظر خود ابدًا خواستار موجودیت یک دولت صادق و قوی  و دانشمند ملی ن بزرگ  استعماری در ممالک  کوچک مستقل

وجود یک دولت  ضعیف و جاهل و یا خاین (نظیر دولت نادر نفع دولت خارجی . در حالیکه از  ش کار میکند نه بهدولتی بنفع کشور خود
)، به  حنو سهل تر  میتوانند سوء استفاده (مولف)خان و حکومت سردار حممد  هاشم خان و پسران حممد یوسف مصاحب دیردونی االصل

اعتماد »تدولت دوس«ی )چگونه  میتواند بیک  منایند. به قول  غبار یک دولت  استعماری (از قبیل انگلیس و سایر کشور  های استعمار
ابدی مناید مگر آنکه او را  مهیشه ناتوان و مشغول در داخل خودش نگهدارد  و از ضعف و ترس او بنفع خویش استفاده بیشرتی مناید . 

هنم در مقابل رقیب وآ یاستثنائرا می کوبند مگر در موقع  که استعمار قدیم و جدید  در کشور  های شرق قوهتای ملیهبمین سبب  است 
  .آهنا را تقویه  مینمایند استعماری دیگری 
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لخان مهمند یا حممد گدر هر حال آ«شخصیت  حممد گل خان  مهمند  شادروان  غبار اینطور اذعان میدارد که : در مورد توانایی  ها و  
مستشعر بود که مورد استعمال  وطن بازی کرد ) و والیاتی را بر انداخت ، طن در اکثر قسمت  هایاین نقشی که(برای تباهی ابنای و در

دیگری  قرار گرفته است؟ و یا اینکه اصال خودش شریک طراحان نقشه بشمار میرفت ؟در هر دو صورت جواب قاطع در دست  
د  متعصب  قبیله وی بود که تعصب ال یک مرکرده و ناطق و نویسنده و در عین حیدانیم حممد گلخان شخص حتصیل نیست  جز اینکه  م

ان در شجاعت ضدیت داشت .حممد گل خ ژادی و زبانی را بکمال داشت . در سیاست داخلی نیز آدم ارجتاعی بودو با حتوالت انقالبین
چرا که  نسل شجاعان در برابر اقویای ا که مردان شجاع  میداشته باشند هرگز نداشت حتی هتور  تظاهر مینمود .اما ترحم واغماض ر

متجاوز دفاع و مقاومت  مینمایند، و در مقابل ضعفا  خبشندگی و کرامت داشتند .و مهچنان در برابر ضعفا وزیر دستان از ظلم وقساوت 
وادی پروان و کاپیسا خامته یافته  دانست  در نزد ار و ویرانگری خود را در مانیکه (این مرد شیاد تبهکاریها و قتل و کشتاجتناب میکردند.ز

حممد نادر شاه به کابل عودت کرد که  جریده رمسی اصالح آن را چنین روایت وانتشار داده است ):جریده دولتی اصالح عرض شفاهی 
کامل رو داده است و سکوت ق اغتشاشی کوهدامن ، امن به عموم نقاط مشالی اعم از مناط«... حممدگلخان را به شاه چنین نقل میکند

کارانۀ حکومت و خمصوصًا مراحم اعلیحضرت  یقین و قناعت کلی حاصل منودند  که  از این عملیات مساملت ...اهالی مست مشالی
قاطبۀ ملت  عزیز خود دارند هستند ، بلکه مست یک پدر بزرگوار و مهربان را بر  دار عادل افغانستانماعلیحضرت نه تنها پادشاه  و حک

بوس  کوهدامن و کوهستان در کابل (در حبس) نفس می مشردند و ده نفر از این بیانیه در زمانی ایراد شد ه که  صد ها  نفر یرغمل و حم...» 
که جریده  اصالح از تعداد اعدام شدگان وقتًا فوقتًا گزارش  های را به  نشر این مردم یکی پی دیگر ی به امر شاه  اعدام  میشدند .

هفده نفر از مردم مشالی 1309پنجاه و یک  نفراز مردم مشالی در یک روز در کابل اعدام شدند ؛در سرطان 1308میرسانید (در مشاره حوت 
  در چمن کابل اعدام شدند الی خرب اعدامهای مکرر).

  ]177[است در جای کلمه مردم و ملت.»رعایا و برایای شاهانه «ارمغاهنای منفوری را با خود آورد که از آجنمله کلمه  دولت  نادر شاهی

                                                             
  .73غبار ، ماخذ پیشین ، ص  177 
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  دولت نادر شاه و مردم  والیات شمال.8

جنوبی و  والیات کشوربود، به زودی هبانه ای بدست آورد تاوالیات مشالی حکومت نادر شاه  در صدد ایجاد تفرقه و خصومت بین  مردم
رین ترکمن  های که  از مهاج مملکت را بگردن هم اندازند. این هبانه را ماجراجویی یکنفر مهاجر بدست داد. وآن اینکه  ابراهیم بیک لقی

و جزء خمالفین شوروی بعد از زوال امارت خبارا به افغانستان هجرت منود . درهنگام جلوس  اورای آمو دریا ، از مهکاران  پادشاه خبارام
 مرموزی شکل به قطغن در ابراهیم ، نامربده  بنام  استحصال بیعت مردمان ترکمان  در والیت قطغن فرستاده شد .1920نادر شاه در سال 

 در نفر ایندو تفاهمٰ  گردید مفامهه مشغول ترکمانان روحانی پیشوای)) ایاق قزل خلیفه((  با و رفت میمنه والیت به باز وٰ  شد فعالیت داخل
 تا ساخت ییرمتغ را شوروی ببعد 1930 جون از بودف  معرو)) چی بامسه((  یک که ابراهیم های چپاول خمصوصًا کشور مشالی سرحدات

 باوج دولتین مناسبات تیرگی وقت این پیشامدند بیک ابراهیم با مقابله به جیحون عبور به شوروی عساکرٰ  ها پروتست عالوه به جاییکه
 از میل 20 برمیگشت بتاشکند مشهد از هنگامیکهٰ  تاشکند در افغانی قونسل جنرال میرهامشخان که بود سال مهین در رسید خود

  ).نوامرب 14 شب( شد کشته آهنین چکش با خود روسی راننده توسط که بود شتهگذ شوروی سرحد

 سیما خوش گون گندم قامت میانه پیکر قوی مرد یک خودش داشت تیر یازده و تیر پنج های تفنگ با مسلح سواره هفتصدتقریبًا ابراهیم
 حکومت وقتیکه داشت عناد و ثبات دوب کرده اختیار که راهی در سخن کم آدم این بود افتاده او غلوی و سیاه ریش در نقرئین های تار تازه وٰ  بود

 نیز افغانستان حکومت برآمد بیک ابراهیم جوئی ماجرا کردن خاموش صدد در شوروی با تفاهم سوء از جلوگیری برایظاهرًا افغانستان
 از وتق با بودند شده حمبوس میمنه در شاه نادر جلوس بعداز که را کلکانی ا حبیب مامورین از نفر بیست تقریبًا او منود بلند خمالفت بیرق

 حممد با چرخی خان عمر حممد میمنه حملی حاکمٰ  غیره و قوماندان خان حممد پایندهٰ  خان سرور حممدٰ  خان عمر حممد قبیل از کرد رها حمبس
  .کردند فرار شریف،مزار شهر به نتوانسته مقاومت دیگر نفر چند و خان حمسن
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 قزل خلیفه با مفامهه و مذاکره راه مزاری خان قاسم حممد میرزا توسط عجله به)  کابل والی یعقوخبان حممد میرزا(  بلخ والیت تنظیمیه رئیس
 تنظیمه رئیس با مذاکره غرض به را شریفمزار بشهر شدن حاضر بیک ابراهیم که شد موفق و کرده باز بود امانیه یمرژ جدی خمالفین از که ایاق
 حفاظت ازو پل ختته موضع در حکومتٰ  گردید بلخ وارد محل اول شب در خود مسلح سوار صد هفت با نامربده که اینست ٰ مناید قبول

 دوری فاصله از را بیک ابراهیم جناحین و عقب دیگر سوار پنجاه و ششصد و میراندند اسب او عقب در حکومت افسران مینمود
 خمتصر هوا و آب از آنکه جز نراند زبان بر کلمه یک حرکت و مالقات این در بیک ابراهیم بود بیک امت عمومی قوماندان میکردند نگهبانی

 حممد عطا وسیع باغ زیرا هناد شهر شرق روی مشال جبهه از شود شهر داخل آنکه بدون بیک شریف، مزار شهر نزدیکی در آمد مبیان صحبتی
 چنار پنجه از که داشت فراخی صفه خود وسط در بزرگ مشجر باغ این بود شده معین باش و بود برای تاشقرغان دروازه واقع مشر فرقه خان
 سایر و بود شده هتیه ببگ ابراهیم برای خوابی خیمه صفه گوشه در و جملس برای وسیعی بان سایه صفه روی بود شده حماط کهنسالی های

 جهات متام بیک ابراهیم از مناز یادا بدون بیگ امتٰ  شد شروع مجاعت مناز وقتیکه منودند پر را باغ این داشت فرار صفه اطراف در ها خیمه
  . بود گرفته عهده بهدر منازرا   امامت وظیفهشخصًا بیگ ابراهیم و دمیش پاسداری او از و منودند پررا از پاسبانان   باغ اربعه

 و کرد تشکر بیگ ابراهیم داد فردا به را مالقات عده و ٰ، آورد خوشامدی پیام تنظیمه رئیس جانب از خان کاظم حممد مشر فرقه وقت این
 مکلفی طعام اقبًاعمت.))  مینماید حمکمرت را دوستی نتیجه در اما میدهد رخ اشتباهی و نزاع بعضًا هم برادران و دوستان بین((  گفت

 جنگ میدان مثل شدیدی آتشبازی آواز ناگهان که بودند آغازکرده خوردن به تازه اینها هنوز شد گذاشته گیسی یچراغها و چیده
 داریمعنی نگاه بیک امت و بیگ ابراهیم بین و شدند ظنین جملسیان کهمنود   استیال را باغ فضای ترکمنی سواران غریو صدایمقابال و برخاست

 به آتشبازی های فیر با شریف روضه بیرق افراشنت مراسم روز نو امشب((  گفت و بایستاد مشر فرقه خان حممد عطا گردید مبادله
 خیر نبود ما نزد مشار این((  گفت ابراهیم))  میکردیم اشرتاک جشن درین و نبودیم خسته کاشکی میرسد اینجا تا آن صدای و میاید عمل
 اعتماد بیک ابراهیم حالیکه در شد بسته باغ دروازه و کرد مرخص را حکومت افسران انگاه منود خواهیم متاشا را جشن این مشا و ما فردا

  . بود داده دست از حکومت بر را خودش
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 هزار سلجوقیان دیرینه برسم که بیگ ابراهیم سواره دهاره بودند داشتهنبر  دوشین خواب از سر مزار شهر سپاه و مردم هنوز که سحرگاهان
 اناسپ جهاندن با هم باغ دیوار های پستی از بلکه باغ فرد منحصربه دروازه از تنها نه دفعتًاٰ  بودند باروینه از عاری و مسلح و جمرد مهه پیش سال

 انهخ تیلفون از صدا این ظاهرًا برداشت و شنید تیلفون زنگ صدای غفلتًا مزار تنظیمه رئیسٰ  گرفتند پیش در فرار راه باد مثل و گذشته
 خدا هلذا منایم مذاکره و مالقات و اعتماد مشا به منیتوامن من((  که داد تذکرخمتصرًا بیک ابراهیمٰ  بود بیک ابراهیم آن گوینده و گرد سیاه

 که بود بعد ازین حال هر در است رمانده دام نزدیک از برایگان را صیدی چنین که شد متاسف سخت خان یعقوب حممد میرزا حافظ
 به قطغن از و قطغن به میمنه از مکررًا ابراهیم ماند گسرتده وسوارانش ابراهیم گزار و گشت برای قطغن تا میمنه از وسیعی ساحه
 دام بین مرغی مثل و داد دوام متمردانه زندگی به 1930 سال تا 1929 از بیگ ابراهیمٰ  بود قطغن والیت مهان ثقلش مرکز ولی کشید میمنه

 خویش سبکتاز سوران با ابراهیم بود عاجز دولت با مستقیم جنگ از گرچه نشد تسلیم هیچکدام به او معهذا ماند حمصور قفس و
 و میکشید دیگری جبای باز و میگرفت علوفه و آذوقه غیرمسلح های آبادی از و میریخت قطغن والیت قصبات و قرا در ناگهانی

 میرفت بدر و میجنگید دلیرانه میخورد بر کننده تعاقب و دولتی قوای با راگ مهچنین میشد سرکوب مینمود مقاومت قشالقی راگ
به این ماجرا  سوق   دولت از پایتخت ،شاه حممود خان  وزیر حربیه را با یک هیئت  عریض وطویلی بغرض خامته دادن از دولتی منظم قوای البته

 جات دسته از بود مرکبی حکمران خاندان شده قبول اصول طبق دمیکر حرکت حرب وزیر معیت در که قوائی البته)  مشسی 1309 قوس( 
 وقت این تا(  میکرد حرکت منظم عسکر اینها پهلوی در غیره و جدرانیٰ  مسعودیٰ  وزیری قبیل از پکتیا والیت مردم ازخمصوصًا آهنم و حشری
 شاه ) شد قویرت و افزونرت تعداد این ها بعد البتهٰ  مناید تشکیل هوائی موثر اما کوچک قوه یک با نفری هزار چهل جمهز اردوی یک که بود توانسته

 قطغن بزرگ والیت متام دستگاه این ساخت پا بر العنان مطلق و نظامی شدید یکدستگاه و گرفت مرکز را آباد خان شهر خان حممود
  . بس و بود او نفری صد هفت کوچک قوه و بیگ ابراهیم متمرد حالیکه در منود ایجاد ئی بیسابقه وحشتعمال و کرد تلقی دمشن حیث به را

 ساالر سپه و شاه برادر حیث به داشت اقامت والیت درین ماه هشت مدت 1310تا اسد  1309 قوس از که خان حممود شاه حال هر در
 چنان) بود نکرده عبور هم را نظامی فنون کورس یک حتی خان ولی شاه مارشال دیگرش برادر مثل خودش حالیکه در(  مسلح اردوی
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 االحداث جدید های زندان ئی حمکمه و حماکمه بدون دستگاه این نداشت فرقی افغانستان مرکزی سلطنت با که کرد برپا دستگاهی
 فانه و قین و تازیانه و چوب از پر خانه شکنجه منود ماالمال مردان و زنان مشول به والیت گناه بی و گناه با مردم نفر ها صد از را آباد خان
 عرایض درٰ  گردید حواله مردم باالی دربار و سپاه و حشری مصارف متام آمد عمل به مجعی دسته های اعدام و ها کشتار گردیده دایر

 قرار حمافظین عصمت هتک و تعرض مورد خان مجشید سرای در حمبوس زنان شده معمول...))  شوم فدایت((  عنوان کنندگان استغاثه
 و گردن در جمددًا)  بس و میشد زوالنه پای یک از آهنم قاتل تنها(  بود شده برده بین از انونًاق امانیه عصر در که زوالنه و زجنیر!  گرفت

 بودند شده گرفته عاصی بیگ ابراهیم بگناه که بود دولت اتباع یعنی قطغن مردم شکنجه و زجر مهه این طرف.  شد انداخته حمبوس پای
 و میکردد حاصل علوفه و آذوقه زور با و افتاد می فرو قشالقی به شب دل در صاعقه مثل بیگ ابراهیم زیرا باشند کرده خود که بگناهی نه

 در اینخود و کنند جلوگیری خالی دست با دستربدی چنین از که نبودند قادر ده یک مردم میکشید دیگر جبای اسرتاحتی خمتصر بعداز
 جلوگیری از نیز خود خان حممود شاه منظم فوج و حشری سپاه حتی ابتدا در حالیکه در.  بود خبشایش قابل گناه خان حممود شاه نزد

 برجا پا و ثابت دمشن با آهنم و خوهنا شب دره و کوه پیاده های جنگ در حشری قوای آنکه برای بودند ناتوان و عاجز چریکی محالت چنین
 چنین در دولت نظام سواره و نظام پیاده مهچنین متحرک دمشن با فراخ های دشت در آهنم و چریکی هساد های جنگ در نه بودند ممتاز و سرآمد

 و بسنت در را خویش قوای عجز این خان حممود شاه پس منیرسیدند متمردین پیمان دشت و هوکاحلرکت  سریع سواران گرد به جنگی
  .مینمود تالفی بیگناه و مسلح غیر مردم تعذیب و شکنجه و کشنت

درک کرد که در جنگ مستقیم قادر به مقاومت نیست و از جنگ های چریکی نتیجه دخلوا منیتوان  بیگ در طی ماها محله و گریز عمال ابراهیم
باالخره ساحه  .  حملی به حملی عقب نشینی کندبدست آورد خصوصآ که از تعداد سواران او روز بروز کاسته میشود ٰ پس جمبور بود که از 

ا تا میمنه فرار منود البته پیش بینی دولت و مردم میمنه را دامی تبدیل کرد بود که ابراهیم بیگ و باقی وو به امید جتدید ق . قطغن برو تنگی کرد
به  1931  سرحدات قطغن برگشت و عاقبت دربه  1930  غاز تابستانآقفس اندازد ابراهیم به ناچار در سواران او را میتوانست در 

انس خرب رسانی تاس ژمراقبت و تعقیب میکرد متعاقبا آ عبور جیحون داخل قلمرو مجاهیر شوروی گردید در حالیکه شوروی از قبل او را
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ه شد باینصورت اغتشاش به تاشکند فرستاد ًاجون حمبوس 23  جون احما و معاونینش اسیر و خودش در 22  خرب داد که دسته ابراهیم بیگ در
بعد از چهارده ماه خامته یافت و شاه حممود خان در خان آباد جشنی  1931  آغاز شده بود در جوالئی 1930ابراهیم بیگ که از جون

 .برپا کرد فتوحات  بنام

نفرت بین والیات مشالی و جنوب سبب سرکوبی مردمان والیات مشالی و تولید کینه و بیک  اما قضیه باین ساده گی ختم نشد و مترد ابراهیم 
وای حشری پشتو زبانان والیت پکتیا و قهندوکش گردید شاه حممود خان متام فعالیت های ختریبی خودش را درین والیات بدست 

و بعد ها  اجنام داد و این خطر ناکرتین هسته نفاق و جتزیه ملت بود که در صفحات مشالی کشور بدست او کاشته )افغان و غیر افغان (  بنام
 . بیاری شدآبدست حممد گل خان مهمند 

سرای  شاه حممود خان متهمین به محایت از ابراهیم بیگ را در زیر قین و فانه قرار میداد تا جمبور باعرتاف گردند زنان مستور را در بندیخانه
اسرا را مبجرد رسیدن  .  جلوگیری منیکردحتت نظر حمافظین بیگانه نگهمیداشت و از جتاوز بناموس آنان  »  خان آباد«  مجشید خان

به نزدش گلوله باران مینمود حتی روزیکه در فضای آزاد روی سجاده برای اداری مناز نشسته بود و سی و یک نفر اسیر را آوردند با 
خان آباد که اکثر  اسرا را در  (و آن حملی ه  خاکی ای بود  در شرق شهرو آهنا را بربدند )  در مقتل(انگشت اشاره کرد که اسرا را به برند

ز ان نیآجنا به توپی که تا ساهلای اخیر دوره  حممد ظاهر شان  نیز در آجنا بنام توپ چاشت  تعبیه شده بود به توپ  می بستند و حملی هندو سوز
ان که در معیت او بود گفت که و علی الفور گلوله باران منودند میرزا حممد یوسف خان مدیر قلم خمصوص شاه حممود خ بود (مولف))بود  

  . تعداد اعدام شوندگان در خان آباد از هفت صد نفر متجاوز بود

حشری شاه حممود خان یک هزار خانوار ترکمنی زبان را به مشول زنان و طفالن و پیران حمبوس و پیاده در زیر جلو یک قطعه سواران حمافظ و قوه 
امر کرد که هر روز دو منزل طی منایند چون هوا گرم و فاصله منزلگاه تا ده میل بود حمبوسین جدرانی از خان آباد به کابل گسیل منود و 

شبانه توسط سواری به شاه حممود  (  شوراب)  افسر حمافظ از منزل خنستین .  پیر و علیل در روز اول سفر فقط توانستند که یک منزل به پیمایند
ده روزی از یک منزل بیشرت بروند شاه حممود خان امر فرستاد که طی کردن دو منزل در روز خان راپور داد که حمبوسین منیتوانند پای پیا
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حتمیست و گر حمبوسی از پای مباند کشته شود روز دیگر افسر حمافظ این امر را به عموم حمبوسین گوشزد منود و امر حرکت داد 
یل از رفتار مباندند و سواران حمافظ قضیه را به افسر حمافظ گزارش ر حمبوس پیرو علفهنوز در منزل دو آق چشمه نرسیده بودند که سه ن

ت زندگی جنات خبشیدند البته شاه محتفنگ از ز با به گلوله رادادند افسر بناچار امر شاه حممود خان را تکرار کرد و سواران هر سه نفر
گیز خان که به مسرقند مارش مینمود چنین امر به قشون حممود خان در اصدار چنین امری آدم منحصر بفرد تاریخ نیست قرهنا بیشرت چن

ل حرکت کنند و گر به پای وخویش صادر و گفته بود که حشریهای بومی بغرض کشنت مهوطنان مسرقندی خویش پیاده در جلو سپاه مغ
چنین امری صادر کرده (ششم)سواره مغل نرسند کشته شوند تفاوتی اگر بین این دو امر است اینست که چنگیز خان در قرن سیزده 

بود و آهنم در مورد یک ملت مفتوحه و بیگانه در حالیکه شاه حممود خان در قرن بیست سنت مرده چنگیز خان را احیا منود اما در مورد 
  .مردمی که خودش را مهوطن آنان وامنود میکرد

ر ناحیه بت خاک اسکان شدند از آن بعد ایشان در کار در هر حال این گروه بد خبت با چنین وضعی از خان آباد به کابل کشیده شده و د
های زراعتی اراضی مالکین بزرگ به مشول امالک شاه حممود خان حتت برده گی و استثمار گرفته شدند تا نام و نشان شان بر افتاد در 

اد به کابل برگشتند نادر شاه در خان آبخویش آن قدر نوشت که  1310		ثور 72 برابر متام این وقایع حمزن ٰ جریده دولتی اصالح در مشاره
آهنا را در قصر سلطنتی دلگشا پذیرفت و برای آنکه حشریها در آینده باجنام چنین عملیاتی تشویق شده باشند به هر یک از جمروحین  ًاشخص

گران پول سفر خرچ و و برای دی .  جنگ انعام نقدی و امر تداوی خبشید برای عایله کشته شده گان حشری معاش مستمر مقرر منود
ه سال مذکور به متام عساکر معیتی او یک ماهه معاش بلبه کابل در مس1310 سوقاتی عطا کرد ٰ مهچنان بعداز عودت شاه حممود خان در اسد

به هبانه  اه و افسران نظامی اعطا گردید ٰ متام این هیاهو فقطپو بافراد س »  سرکوبی اشرار قطغن«  یخبشش داده شده و به عالوه مداهلا
 . مترد یک دسته هفت صد نفری ابراهیم بیگ براه انداخته شده بود
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مشسی به حیث رئیس  1311و اما مقدرات والیات مشال مملکت در مهین جا متوقف مناند و بزودی حممد گل خان مهمند در اوایل سال
بعیض و ترجیع را از نظر ت ًاو رمسًایسا ٰ پروان و قندهار علنر ٰ کاپاین شخص که در والیات ننگرها . تنظیمه والیات مشال معین و اعزام شد

و میمنه در تطبیق این مشی شوم جد و جهد  (بلخ)اد بین مردم مبنصه عمل گذاشته بود ٰ اینک در متام والیات قطغن و بدخشان و مزارژزبان و ن
 ورزید و ختم کینه و خصومت و تبعیض را در اذهان کاشت و کشور را معنا به پرتگاه جتزیه و تقسیم و انفالق و انفجار کشاند ٰ در اثر این

ید و زمینه رضائیت و استفاده ادی و مذهبی در کشور پدیدار و تشدید گردژیت و اکثریت و تفرقه های زبانی نسیاست تبعیضی قضیه اقل
سیاست استعمار اجانب را فراهم کرد البته دولت نادری چون منفور مردم بود مشار تفرقه انداز و حکومت کن را سرمشق قرار داده و وسیله 

 . دوام خود میپنداشت

 

مردم نشات نکرده بود و این مردم اعم از پشتو در هر حال این یک واقعیت است که این فجایع جتزیه کننده در کشور قرن بیستم هرگز از طبع 
زبان و دری زبان و ترکی زبان و غیره عمال در مقدرات کشور و غم و شادی شریک مهدیگر بودند که منونه بارز آنرا در تایخ دفاع کشور از 

هل میخمیدند توده های مردم پشتو زبان در جتاوز اجانب میتوان دید ٰ به عالوه مردم کشور مساویانه زیر بار دولت مستبد از فقر و مرض و ج
 . والیت پکتیا و ننگرهار و قندهار از توده های مردم دری زبان و ترکی زبان کشور کمرت رنج منیکشیدند

 

ئید تا مردم پکتیا آرد جواری را تلخ کرده میخوردند تا صرفه به عمل آید مردم ننگرهار حتی زنان آهنا پای برهنه کوه و دشت ها را می پیما
نه اینکه زن و مرد و طفل پیزار نداشتند ٰ چراغ و قند  (نگارنده دو سه سالی در میان آنان بودم) لقمه نانی بدست آرند در دهکده های فراه

را نیز منی شناختند در دهات قندهار مردم جز از کلبه گلین و کوسی مالک هیچ چیزی نبودند و روی خاک می نشستند این چهره واقعی 
گانی ملیون ها نفوس کشور بود که در زیر پای خدمه و زور طبقات حاکمه کوفته میشوند دولت از آهنا مالیات تاجر پول داللی میخواهد زند

دفاع از استقالل کشور کار برای عمران مملکت و بیگار برای مالک هم ذمت اوست معهذا طفلش وسایل حتصیل بیمارش تداوی بیکارش 
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د در عوض طبقه حاکمه در شهر ها و کافه ها تنعم میکنند و سیاست مداران شان در جمامع بین املللی جام خود را وسایل حتصیل کار ندار
 هبافتخار و بنام این ملت بلند مینمایند بورکراسی فاسد دولت حتی این توده عظیم ملت را هنوز برمسیت منیشناسند و ایشان به جز خدام طبق

ملت میشمارند از سرحد کشور بربون پرتاب  (بادار ) حالیکه فی املثل اگر این اشخاص را که خود را حاکمه چیز دیگری منیدانند در
 وتو دارائی ملت را ایشان مسرتد منایند اغلب ایشان در متام کره زمین جز آنکه در طعام خانه ئی بشقاب شوئی کنند قادر به حتصیل قوت الیم

 و نان شبانه روز خود نیستند

 

ی امضا کرده باشند با داینخوان یغما بدون آنکه قرار دا یعی است که طبقات حاکمه طفیلی و مفتخوار برای حفظ خود در سرپس امر طب
مهدیگر متحد بوده و برای استثمار توده های عظیم و بیگناه ملت در خطوط متوازی آزادانه و شانه بشانه حرکت میکنند اشراف 

نواع میرسانند نقاب تزویر و عوام فریبی بر روی میزنند دیگر این ها مسیح رعیتند و جامع العقول و املنقول زمامدار که نسبت خود را به ارباب ا
در جمامع مناز میخوانند و افتخار مینمایند اما چون به خلوت میروند صد کار دیگر میکنند این ها هم مالک هستند و هم تاجر و قاچاقرب 

با جتار دالل غمخوار و مال منا ها را هم به منزلت پدر تعمیدی خویش میشناسند مالکین بزرگ که در استثمار  سود خوار ایشان با مالک برادرند و
ث مردم شریک بالفصل قوه حاکمه اند ترقی اجتماعی مردم را مرادف زوال خود میدانند چنانکه عده مال مناهای مرجتع نیز بیداری مردم را باع

 ] 178 .[ه اینان به شکل دسته مجعی خواهان جهالت و نادانی و دمشن وحدت وقوت توده ها هستندکساد بازار خویش میشمارد پس مه

 

 

 

                                                             
  81تا  74غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، پیشین ،ج: دوم ، استنساخ  از صفحھ 178 
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سیر «حکومتقاعده آوردن آسیب  هاي اجتماعی در به  .117-6-3

  »الملوك

پیشگری  آسیب  های اجتماعی را در زمان باستان باز گو  میکند که ما منباب مثال چند تای آنرا در اینجا ذکر  این گزارشات  حنوه
  میکنیم:

  ر دوران  بهرام گوردجلو گیري از آسیب سوء مدیریتی .1

خواست که لشکر خویش را خبششی خواست که لشکر خود را بیاراید و مستعد به نربد با دمشن  مناید و « هبرام گور را دمشنی پدید آمد  و
:چندین سال پرسید.گفتند و رستاقید. و از معروفان و رئیسان  شهر دهدو آبادان کندو پیش دمشن فرستد . در خزانه شد و چیزی ند

ر با هبرام است که فالن و فالن خان و مان بگذاشته اندو به فالن والیت رفته اند؛ گفت  چرا؟ گفتند ندانیم ؛ و هیچ  کس  از بیم وزی
که این خلل از کجاست؟.روز  در آن اندیشه مهی بود.هیچ معلوم او نگشت گور منی یارست گفت.هبرام گور آن روز و آن شب

دیگر از دملشغولی تنها نشست و روی بر بیابان هناد و در راه باخود اندیشه  میکرد تا بلند شدن روز شش هفت فرسنگ راه  پیموده بود 
دید که  به او   ن صحرا  از آب نشانی دیده منیشد اما از دور دودیت و تشنگی بر او  غلبه یافت. در آگرف .گرمای آفتاب شدت

 ده ز گوسفندی دید خوابانیده و خیمه ایدان دود هناد. چون نزدیک رسید رمۀ هبمه حال آجنا مردم باشد. روی ب نزدیک  میشد.گفت
خیمه  واو را فرود آورد و به  درون وسگی را بر دار کرده . شگفت مباند. رفت تا نزدیک خیمه . مردی از خیمه بیرون آمد و سالم کرد 

حوال  این سگ  آگاه  کن پیش از خنست مرا از ا«ورد و نشناخت که او هبرام است. هبرام گفت : ماحضری چیزی که داشت  پیش آ
رد در هنر او بدانسته بودم  که با ده مجوامنرد  گفت  این سگ امینی بود از آن من  با رمۀ گوسفندو از .» حال بدامن که نان خورم تا این آن

بشهر رفتمی بشغلی ،دیگرروز باز  آویختی و هیچ گرگی از بیم او گرد گوسفندان من  نیارستی گشت.و بسیار وقت  من 
باز آوردی . بر این روزگار بر آمد. روزی گوسفندان را بشمردم .چند مدمی.او گوسفندان را بچراه بردی  وبه سالمت آ
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گوسفند  کم آمد ومهچنین هر چند روز نگاه کردمی  چندین گوسفند کم بودی . و ایجا کسی هر گز دزد بیاد ندارد و هیچگونه 
کی جبایی رسید که چون عامل صدقات گوسفندمن اند رت میشود.حالمنیتوانستم دانسنت  که این گوسفندان من از چه سبب هر روز کم

که مانده بوداز رمۀ من  در کار  صدقات شد و من اکنون چوپان  بیامد و از من بر عادت گذشته صدقات خواست  متامی آن رمه را آن یقینی
  آن  عامل میکنم.

 را روزی بدشت رفته بودم ومن غافل وبی خرب از کار او. وقضا و جفت گشته  مگر این سگ با گرگی ماده دوستی گرفته بود 
که می چریدندو گرگی را دیدم روی سوی رمه آورده  می پویید .من  و رمه را دیدم بطلب هیزم .چون باز گشتم از پس باالیی بر آمدم

دیدپیش او باز آمدو دم جنبانیدن گرفت . و گرگ خاموش ن نگاه  میکردم. جون سگ  گرگ را و از پنها در پس خار بنان بنشستم
رفت و خبفت.و گرگ در میان رمه تاخت ، یکی را از گوسفندان  پشت او شد و باو گرد آمدوبه گوشۀ ستاد .سگ بربا

بگرفت و بدرید و خبورد و سگ هیچ آواز نداد. و من چون معاملت سگ با گرگ بدیدم  اگاه شدم و بدانستم که تباهی کار من از بی 
  »ز هبر خیانتی که از وی پدیدآمده بود بر دار کردم.و ا راهی سگ بوده است .پس این سگ را بگرفتم

رعیت  «در این حال تفکر میکرد  تا بر اندیشۀ او بگذشت که  ه،ون از آجنا باز گشت ، مهۀ راهبرام گور را ین حدیث عجب آمد . چ
می پرسم با من به راستی منی گویندو  ما رمۀ ما اند و وزیر ما امین ما، و احوال مملکت و رعیت سخت آشفته و باطل می بینم و از هر که 

  »پوشیده  میدارند.تدبیر من آنست که از حال  رعیت راست و روشن برسم.

هبرام گور چون جبای خویش آمد خنست روزنامه بازداشت شدگان را خبواست .سر تاسر روزنامه ها  مهه شناعت  و زشتی راست 
ته است  و بیدادی کرده است . هبرام گفت: این نه راست روشن است که دروغ و تاریک و روشن بود ، بدانست که او با مردمان  نه  نیک رف

جبامه اندر ماند . و من    راست گفته اند دانایان که هر که بنام فریفته شود بنان در ماند و هر که هنان  خیانت کند«؛ پس مثل زد که است .
این جاه و حشمت  می بیننداز ترس او سخن  خویش با من منی یارند گفت.چارۀ من آن وزیر را قوی دست کرده ام تا مردمان او را به این  

تا بندی گران بر پای هنند و انگاه  وزیر بدرگاه آید  حشمت او  پیش بزرگان بربم و او را باز دارم و بفرمایم است که فردا چون
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راست روشن را  از وزارت  معزول کردیم و باز منادیان ،منادی که ما   تا زندانیان را  پیش خود خوامن و از احوال ایشان بپرسم و نیز بفرمایم
علوم کند تا انصاف مشا از داشتیم و نیز او را شغل خنواهیم فرمود. هر که را از او رجنی رسیده  است و دعوی دارد بیاید و حال خویش ما را م

..اگر با مردمان نیکو رفته باشدو مال ناحق نستده باشدو دنما  گردان یم؛البد چون  مردمان  این بشنوند و چنان که باشد معلوماو بده
  »از او شکر  گویندو او را بنوازم و باز بر سر شغل برم  واگر خبالف  این رفته باشد او را سیاست فرمایم.

، هبرام  گور روی سوی  تپس دیگر روز ملک هبرام گور بار داد، بزرگان پیش رفتندو وزیر و وزیر اندر آمد و اندر جای خود نشس
این چه اضطراب  وآشفتگی است که در مملکت  ما افگنده ای؟ و لشکر ما را بی برگ  میداری و رعیت ما را زیر :«کرد ، گفت  او

ن و از رعیت جز خراج حق چیزی مستا و زبر کرده ای .ترا فرمودیم که ارزاق مردمان بوقت خویش می رسان و از عمارت والیت فارغ  مباش
و خزانه را به  ذخیره آبادان دار . اکنون نه در خزانه  چیزی می بینم  و نه لشکر برگی داردو نه رعیت بر جای مانده است . تو پنداری 

برداشتندو در  بفرمود تا او را بی حشمتی از جای»بدانکه من بشراب و شکارخود را مشغول کرده ام و از کار مملکت  و حال رعیت غافل ام.
را  از وزارت معزول کرد و بر او خشم  روشنست ملک  را:«منادی کردندکه  او هنادند وبر در سرای ای بردند وبندی گران بر پایخانه 

بی هیچ بیمی و ترسی بدرگاه آیدو حال      دارد تظّلمیگرفت و نیز او را شغل خنواهد فرمود. هر که را از او رجنی رسیده است و 
د تا در زندان باز کردند وزندانیان را پیش آوردندو یک یک را  می پرسید که و پس هم در وقت فرمو»د مشا بدهد.اخویش باز منایندتا ملک د

  »ترا به چه جرم  باز داشتند؟:«

مال  از او بستدو در زیر  شت . راست روشن او را بگرفت و مهۀو نعمت بسیار داتوانگر و مال  یکی گفت  من برادری  داشتم
و مرا به زندان کرد تا تظلم نکنم  و این » با خمالفان ملک مکاتبت دارد.«گفت:»و گفتند که این مرد را چرا کشتی ؟شکنجه بکشت. 
  »حال پوشیده مباند.

سخت نیکو و از پدر مرا میراث مانده بود. و راست روشن در پهلوی آن ضیعتی (زمین  من باغی داشتم:«دیگری  گفت 
تو دخرت «مد . خریداری کرد و من نفروختم.مرا بگرفت و در زندان کرد.که:آمد .او را بدل خوش آساخت. روزی در باغ من زراعتی)
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ارم این باغ بیزاز من :«فالن  کس را دوست  میداری و جنایت بر تو واجب شده است .این باغ را دست بازدار وقباله ای باقرار خویش بکن که 
  »من این اقرار منی کنم و امروز پنج سال  است تا در  زندان مانده ام.»ت.ک راست روشن  اسو هیچ دعوی ندارم  و حق و مل

هری من مرد بازرگامن و کار من آن است که به تر و خشکک  میگردم ، واندک مایه سرمایه دارم و ظرایفی که به ش:«دیگری گفت  
ی داشتم .چون بدین شهر آمدم ببها برداشتم. خرب و بفروشم و باندکی سود قناعت کنم.مگر عقدی مرواربیامب  خبرم وبدیگر شهر برم 

یش فرستاد. .بی آنکه هبا بدادخبزانۀ خوریدخببه  وزیر ملک شد . کس فرستاد و مرا خبواند و آن  طویلۀ (رشته گردن بند)مروارید از من 
د و بر سر راه بودم . روزی پیش وی شدم چند روز بسالم او رفتم . خود بدان راه نشدکه مرا هبای عقدی مروارید می باید داد.طاقتم برسی

خود جواب من باز .»نی ام ه من رفتباز رسانند.ک اگر آن عقد شایسته است بفرما تا هباش بدهندو اگر شایسته نیست«. گفتم:
» ترا وزیر میخواند. مدم  سرهنگی را دیدم با چهار پیاده  که در وثاق من آمدند، گفتند  خیز که نداد و چون من بوثاق (اطاق و خانه)باز آ

برخاستم وبا آن اعونان برفتم .مرا بردند تا زندان دزدان.زندان بان را گفتند » هبای مروارید  خواهد داد.«شاد گشتم، گفتم: 
  »واکنون سالی و نیم  است که من در زندان مانده ام.» فرمان چنان است که این مرد را در زندان کنی و بندی گران بر پایش هنی.«

 عات مردمانغرباو اهل علم کشاده بودی و مرا خانه  من بر مهمانان و ری گفت من  رئیس فالن ناحیت هستم و مهیشه دِردگ
(زمین غله خیز)  مستحقان پیوسته بودی  و از پدران چنین یافته بودم و هر چه  مرا از ملک و ضیاع رماندگان کردمی و صدقه و خیرات بهود

 صرف کردمی . وزیر مرا بگرفت  که تو  گنجی یافته ای و مرا به شکنجه و مطالبت اجات و مودت مهمانانموروث در آمدی مهه در اخر
ورت به نیم درم  میفروختم و بدو میدادم و امروز و ضیاعی که داشتم درمگانه  از ضرو من هر ملکی و گرفت و به زندان باز داشت

  درم قادری ندارم.چهار سال است که در زندان و بند گرفتارم و بر یک 

بکشت و مرا به زندان کردو هفت   دره  کرد و در زیر چوب و مطالبت من پسر فالن زعیمم. وزیر ملک  پدرم را مصا::«گفت  و دیگری
  سال است که رنج زندان  می کشم .
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و  ان را بطمع حمال و ظلم ایش ...زیادت از هفتصد مرد زندانی بودند .کم از بیست مرد خونی و جمرم آمد.دیگر مهه آن بودندکه وزیر
مردمان شهر و ناهیت بشنودند دیگر روز چندان متظلم (ستمدیده و داد  بناواجب زندان کرده بود . و چون خرب منادی فرمودن پادشاه

  خواه)بدرگاه آمدند که آنرا حد و منتهی نبود.

فساد این مرد بیش از آن می بینم  در مملکت «ا خویشنت گفت:چس چون هبرام گور حال  خلق و بی رمسی ها  وستم وزیر بر آن مجله دید ب
که بتوان  گفت .این دلیری  که او با خدای و خلق خدای  عزوجل بر من  کرده است بیش از آنست  که در آن رسد اندیشه . من در کار این 

ه بیارندو مهه در خانه  های او را  مهر بر هنند. رای راست روشن روندو خریطه های کاغذ او مهز این نگاه باید کرد. بفرمود تابساژرفرت 
 نامه معتمدان برفتندو مهچنین کردند.چون خریطه  های کاغذ او بیاوردندفرو می نگریستند. در آن  میان  خریطه  ها یافتندپر از ملطفه  ها(

) که آن پادشاه به راست روشن فرستاده بود که خروج کرده بود  وقصد هبرام گور کوچک که بطریق ایجاز حاوی خالصه مطالب باشدهای 
این چه آهنگیست که  ملک  میکند؟که دانایان گفته اند که غفلت دولت :« کرده و خبط راست روشن ملطفۀ یافتندکه بدو نوشته بودکه 

ندین کس را چون فالن و فالنرا که سران لشکراندسر چهر چه ممکن  گرددجبای آورده ام. را بربد و من در هوا خواهی و بندگی 
و به بیگاری (جا های جلوه) نام زد  کرده ام و در بیعت آورده ام و بیشرت لشکر را بی ساز و برگ کرده ام  و بعضی را مبجالی برگردانیده ام

ام که آورده ام به سوی تو و خزینۀ تو ساخته   فرستاده  و رعیت را بی توش و ضعیف حال و آواره کرده ام هر چه  در مهه روز گار بدست
که مثل آن  کس ندیده است ومن از این  زرین مرصع (جواهر نشان)ساخته ام و تاج و کمر و جملس وز هیچ ملکی را  چنین  خزینه ای  نیستامر

  »عفلت بیدار شود. بکه مرد از خوافل . هرچه زود تر شتابد پیش از آمرد جبان نا ایمنم ومیدان خالی است و خصم  غا

زه این خصم را او بر من آورده است و بغرور او می آید و مرا در بد  گوهری و خمالفی او  هیچ «نبشته  ها بدید گفت چون هبرام گور این
مردمان برشوت  ه  او ازو چارپایان او بدست آوردند و هر پبفرمود  تا هر چه او را از خواسته بود به  خزانه آوردندو بندگان » شک مناند.

مان او را به زمین و ظلم و بناحق ستده بود بفرمود تا ملک  ها و ضیاع های او بفروختند و مبردمان و مدعیان باز میدادند  و سرای و خان و 
د مهچنان راست کردند. و آنگاه بفرمود تا بر در سرای او داری بلند بزدند وسی دار دیگر در پیش آن دار بزدند.اول او را بردار کردن
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کسی  است  که  آن  کرد مر آن سگ را بر دار کرده بود.پس موافقان او را و کسانی را که در بیعت او بودند  مهه را بر دار کردند که این  جزای آن 
  »که با ملک بد اندیشد و با موافقان او موافقت  کندو بر خدای و خدایگان دلیری کند.

ررام گور برتسیدند. و هر که را راست روشن شغل فرموده بود مهه را معزول کردندو هرگز نیز چون این بکرد  مهۀ مفسدان از ملک هب
رفان را بدل کرد .چون این خرب به آن پادشاه ده  عمل فرمود و مهۀ دبیران و متصعمل نفرمود ند و  هر که را  از شغل باز کرده بود و معزول کر

رسیده بود باز گشت و از آن کرده  پشیمان شد وفراوان مال و ظرایف خبدمت فرستاد و  رسیدکه قصد هبرام گور کرده بود هم آجنا که
شته  است. مرا وزیر ملک بر این راه داشت هر گز در اندیشۀ من  عصیان ملک نگذ«عذر  ها  خواست و بندگیها منود . و گفت

ملک هبرام  عذر او پذیرفت » ر است و پناهی میجوید.از بس  که می نوشت و کس می فرستاد. و ظن بنده گواهی میداد که او گناهکا
و از سر آن در گذشت . و مرد نیکو اعتقادو خدای ترس را  وزیری دادو کار  های لشکر و رعایا  مهه نظام گرفت و شغلها روان شد و 

ه بود  بوقت آنکه از خیمه بیرون آمد و باز جهان روی به آبادی هناد و خلق از جور و بیداد برست . و ملک هبرام آن مرد را که سگ بر دار کرد
تو خوردم و رجنها و زیاهنا که ترا رسیده است   منکنان و «خواست  گشت تیری از ترکش بر کشید و پیش آن مرد انداخت  و گفت:

ان  درگاه معلوم گشت. حقی ترا بر من واجب شد .بدان که من حاجبی ام  از حاجبان  ملک هبرام  گور  و مهۀ بزرگان و حاجب
ا من رد تاو با من دوستی دارند و مرا نیک شناسند. باید که بر خیزی و با این تیر بدرگاه ملک هبرام آیی. هر که  ترا با این تیر بیند پیش من آ

  و پس باز گشت.»ترا حقی گزارم  که بعضی زیاهنای ترا  تالفی باشد.

ن سوار بآن زینت بی گمان مردی  توانگر ر برو  و این تیر با خود برب که آبه شهبرخیز  و تا «پس بچند روز زن  آن  مرد مرد را  گفت 
مرد » وحمتشم بود.اگر چه اندک مایه  نیکویی با تو کند ما را امروز بسیار باشد و هیچ کاهلی ممکن سخن چنان کس بر جمازنباشد.

و هبرام گور حاجبان واهل درگاه را گفته بودکه  ملک هبرام شد. برخاست و به شهر آمد و  آن شب خبفت و دیگر روز بدرگاه
   »  چون مردی چنین و چنان بدرگاه آیدو تیر من دردست  او بینید اورا پیش من آورید.
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نجا ای آزاد مرد کجایی؟ که ما چند روز است  تا ترا چشم  مهی داریم . ای«چون حاجبان او را بدیدندبآن تیر او را خبواندند، گفتند ،
آمدو بر ختت نشست و بار داد.حاجبان دست  این مرد  گرفتند و  زمانی بود هبرام گور بیرون» ترا پیش خداوند آن تیربریم.بنشین تا 

اوخ، آن سوار ملک هبرام بوده است و من خدمت اوچنانکه واجب کردی «به ببارگاه بردند. چشم مرد بر ملک افتاد.بشناخت. گفت
  »ا  گفته ام، نباید که از من  کراهیت بدل آمده است.نتوانستم کردو گستاخوار باو سخن  ه

سبب بیدار شدن  من در احوال «چون حاجبان او را پیش ختت آوردند ملک را مناز برد . ملک  هبرام رو سوی بزرگان کرد و گفت
لعت رمود تا او را خپس بف»نیک  گرفتم.و من دیگر این مرد را بفال «و قصه سگ و گرگ با بزرگان بگفت» مملکت این مرد بود، 

بپوشاندندو هفصد گوسفند از رمه  ها چنانکه او پسندد از میش و خبته  بدو دهند خبشیده و تا زندگانی  هبرام گور باشد صدقات 
  179 »»از اوو  خنواهند.

   

                                                             
حسین ابوعلی طوسی خواجھ نظام الملک ،سیر الملوک،احوال وزیران و معتمدان،بھ اھتممام ھیوبرت دارک بنگاه نشراتی طبع و نشر کتب،   179 

  .41تا 31، ص1347تھران 
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 به داد خواهی نشستن پادشاهان و سیرت  نیکو ورزیدن .116-6-4

   پادشاهان داد گر

د بی واسطه ای ند و سخن رعیت بشنونروز به  مظامل  می نشستند تا داد از بیداد گر می بستانندوانصاف بدههفته دو پادشاهان در هر 
لکت پراگنده این  خرب (دادخواهی پادشاه) در ممو چند گزارش که مهمرت بود باید  که  عرضه کنندو هر یکی را مثالی دهد، که چون 

نود مهۀ ظاملان به دخواهان را  در هفتۀ دو روز  پیش خویش  میخواند وسخن ایشان می ششود که  خداوند جهان (پادشاه) متظلمان و دا
  کوتا دارند و کس نیارد بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم  عقوبت. شکوهند و دست

ملکان (پادشاهان)عجم دوکان بلند بساختندی و بر پشت اسب بر آجنا باستادندی تا متظلمان  ه بیشرت ازک و چنان خوانیم در کتی پیشینیان
جایی نشیندکه آن جایگاه رادر و  بودندی  مهه را بدیدندی و داد هر یک بدادندی. و این به سببی بود که  پادشاه که در صحرا گرد شده

  ستمکاران آن کس را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند. و درگاه و در بند و دهلیز و پرده دار باشد صاحب غرضان

(اما پادشاهان  پیشین که  عدل وانصاف پیشه  میکردند گاه میشدکه به طریقه ای خودش را به  مظلومان  می رسانید و داد از بیداد گر 
که کسانی که ترمجانی میکنند و حاجبان روایت  میکنند که یکی از  ملوک به  گوش گرانرت بوده است.چنان اندیشید چنانچهمی ستانید)

پوشند و هیچ   سرخ کار نباشد.فرمود که  متظلمان جامۀباو راست نگویندو او چون حال نداندچیزی فرماید که موافق آن   متظلمان سخن
ۀ سرخ دیدی بفرمودی ی نشستی و در صحرا باستادی  و هر که را با جامو این  ملک بر پیل» ایشان بشناسم.تا من «کس دیگر سرخ نپوشد

  تا مجله را گرد کردندی تا به آواز بلند حال خویش  می گفتندی و او انصاف  ایشان  میدادی .

امحد گفتندی ، سخت عادل بوده است   و او را سیرت  های نیکو  پادشاهان  سامانی یکی بوده است که او را امیر امساعیل بن و از مجۀ
قاد ی صافی اشته است و درویش خبشای بوده است که از سیر او باز منوده اند . و این  امساعیل امیری بسیار  است و با خدای عزوجل اعت

  و ماوراءالنهر  مجله پدران او را بود. و خراسان و عراق بود ببخارانشستی
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و یعقوب لیث که ازسیستان خروج کرده بود  و مجلۀ سیستان بگرفت و به خراسان آمدو خراسان بگرفت و به عراق آمدو مجلۀ عراق 
  عیلیان آمدو بر خلیفه بغداد ل بد کرد. تا خلیفه را هالک  کند و خانۀ عباسیان بر اندازد.دربیعت  امسّرس بگرفت  و اعیان را بفریفتند و در 

داد هیچ کاری نداشته باشی، مهان صواب که جا  هایی را که تا حال  گرفته ای هبمان قناعت کنی که تو به  بغ«رسول فرستاد به وی  خلیفه
ه و بدان آمده است که و فرمان  نربد ...او عصیان آشکاره کرد و با شیعیان یکی شد.»و موهستان عراق و خراسان را  خبود نگهداری 

پاره از او یافته ایم  و  ما نان«گروهی گفتند» یکنید  یانه؟و خلیفه از مردم خواست  که مشا با من مهدستانی م.» خالفت بغداد بردارد
و بیشرت مردم از حال یعقوب خودرا بی خرب .»این جاه و نعمت و حشمت از دولت و خدمت او (یعقووب لیث) داریم .هر چه او کرد ما کردیم 

و این گروه امرای خراسان بودند.خلیفه » و ترا نصرت کنیم. ما باتو باشیم نه با او و بوقت مصاف سوی تو آییم اانداختندولی در روز  مالقات
ونه شنید و خرم  گشت  . ولی بد دالن (که درهر جامعه ای زیاد است)به یعقوب لیث سخن سران لشکر یعقوب لیث بر این گبا شنیدن 

تو مششیر است ا را موافق شدی  و مرا خمالف، میان من و فران نعمت پدید کردی و خمالفت مک خرب داد که (گویا خلیفه  میگوید)اکنون
ا از آنکه لشکر من  اندک است و از آن تو بسیار. خدای عزو جل که  نصرت کنندۀ حق  است با من است و آن لشکر که  و هیچ باک نیست  مر

  »است. تو داری  لشکر من

که از (آن بد دل )بشنید گفت بکام خویش رسیدم ... و برابر لشکر خلیفه صف کشیدند .خلیفه  گونه بر آن  هچون یعقوب پیام  خلیف
عاصی شدو بدان آمده است تا خاندان عباس بر کندو  ای معشر املسلمین بدانید که یعقوب لیث«توسط منادی بلند آواز ندا در داد که.

و بدعت آشکارا کند. هر آن  کس که خلیفه را  خالف کندرسول خدا عزو جل  بر گیرد منّت خمالف او را بیارد و جبای او بنشاندو
بیرون بکشد  راخالف کرده باشدو هر کس که سر از چنرب اطاعت رسول علیه السالم بیرون بردمهچنان باشدکه سر از طاعت خدای تعالی

اکنون کیست از مشا که او »واولی االمر منکم. و اطیعو الرسولاطیعوا «و از دایرۀ مسلمانی  بدر آمد و خداوند در کتاب حمکم خود فرموده 
  »بگزیند وحق را نصرت کندو روی از باطل برگرداند؟با ما باشد نه با خمالف ما. هبشت را بر دوزخ
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و ما پنداشتیم که او حبکم «چون لشکر یعقوب لیث این سخن بشنودندامرای خراسان بیک بار بگشتندو سوی خلیفه  آمدندو گفتند
  .»و عصیان پدید کرد  ما با تو (خلیفه) ایم و تا جان داریم از هبر تو مششیر زنیم  و اطاعت خبدمت آید.اکنون که او خمالفت فرمان

ت گرفت لشکر را بفرمودتا مجله محله بردندو یعقوب لیث به اول محله شکسته شدو به هزیمت سوی خوزستان رفت و خزینه چون خلیفه قو
  اه او بغارت بردند و آن لشکر خلیفه از خواستۀ او توانگر شد.وبنگاه و لشکر گ

قوب به خوزستان شد و خواست  لشکر دوباره بیاراید و خود را  مقابل خلیفه مستعد جنگ  گرداند. خلیفه  توسط قاصد به او پیغام یع
ر را نگاه نکردی. دیدی که ایزد  تعالی صنع فریفته شدی و عاقبت کا که تو مردی ساده ولی به سخن خمالفان ما را معلوم گشت«فرستاد

خویش بتو بنمود و ترا هم به لشکر تو بشکست و خاندان ما نگاهداشت و این سهوی بود که بر تو رفت . اکنون دامن که بیدار گشته ای و 
ختیاری خنواهیم کرد و ترا حق  های  عراق و خراسان را هیچ کس از تو شایسته تر نیست و بر تو مزیدی و ا تماربر این کرده  پشیمانی . و ا

ون ما از سر این وحشت در ای پسندیده  کردیم . چخدمت بسیاری استاده است نزدیک ما.این یک خطای ترا در کار آن خدمت  ه
ن رود و در گذرد و بر خیزدو هر چه زود  تربعراق و خراسا ر این حدیثانگاشتیم . باید که او  نیز از ب گذشتیم و کردۀ او نا کرده

  »مبطالعت  والیت  مشغول شودکه من بر اثر این نامه  لوا و خلعت می فرستم تا خللی تولید نکند.

ونه دلش نرم نشد و بر آن  کرده  پشیمانی خنورد، و بفرمود  تا تره و  ماهی و پیازی چند بر طبقی چوبین گچون یعقوب نامه را بر خواند هیچ
برو و خلیفه «دند. رو سوی قاصد خلیفه کرد ، گفته فرمود تا رسول خلیفه را در آوردندو بنشانهنادندو پیش روی او آوردند. آنگا

من نان جوین و ماهی و پیازو تره بوده است .و  و خوردنی و از پدر رویگری آموخته ام را بگوی  که من مردی رویگر (مسگر)زاده ام
 ته ام.از پای ننشینم  تا سر تو آورده ام نه از پدر مبیراث دارم و نه از تو یاف بدستوشیر مردی  اری عيّ این پادشاهی و گنج و خواسته از سر 

ها  را  ویا هم بر سر نان جوین و ماهی و پیاز خوردن باز شوم.و اینک  گنج گفتم  بکنمدان ترا بیران نکنم.یا آنچه  و خان به مهدیه  نفرستم
، هر چند خلیفه قاصدان و نامه و قاصد خلیفه را گسیل کرد » قاصد و پیغام آمدم.در باز کردم ولشکر  ها را خبواندم وبر اثر این 

ون سه  منزل رفته بود از خوزستان رو سوی بغداد هناد . چمیفرستادالبته او  از سر این حدیث نگذشت . و لشکر  ها را گرد  کرد و 
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ادر خویش  عمرو لیث راولی عهد کرد  و گنج نامه  ها بوی قولنجش بگرفت  وحالش جبایی رسید که دانست که از آن درد  نرهد.  بر
  داد وفرمان یافت.

...او خبراسان آمد و پادشاهی مهی کرد و خلیفه را طاعت داشت و لشکر و رعیت عمرو را دوسرت  داشت از یعقوب  که این عمرو بس 
طبخ او را چهار صد شرت می کشید جنا بوده است  که مو مهت او تا آ بزرگ  مهت و بزرگ  عطا و بیدار و با سیاست بوده است و مروت

ت و رویگر زادگی خود را نیز   (قسمیکه قبال یعقوب حالت  اصلی خود را و خورد و خوراک خود را به رسول خلیفه اظهار داش]180[ند
پز خانه او را بار و بنه  آشارا ساخت و از گنج  های  فرا هشتۀ یعقوب عمرو برادرش به سرحدی تظاهر میکند که  چهار صد شرت آشک

و  این گنج  های فراهم شده در حالی  از مردم به عنف گرفته خیلی وحشت زا است زیرا  این مال وایت  تاریخی محل میکند . این ر
و حتی گاهی چنان  میشد  که  از فرط بی شده است که آهنا در دسرتخوان شان حتی نان گندم را بیک وقت به سیری نداشته اند 

برگی آرد جواری و یا گندم را با جو و حبوباتی دیگر می آالیاندند تا مزه آن بگردد و میل خبوردن آن  کم گردد تا آن  حبوبات قلیل 
هر وقتی به دها هزار نفر را  بتواند تا زمانی به آهنا بسند ه گردد و حاال دیده  می شود که  از ماحصل رنج  این  رعایای بیچاره  پادشاهان  در

و نظامی حتی تا به صر و ماکول فراهم میکردند که دور  از عدالت و یکی از آسیب  های بزرگ  مبلت و رعیت میباشد که ساهلا در هر  عنامن
  امروز نیز  این  جور و رسم ادامه دارد.(مولف)) 

از وی در تشویش بود که مبادا آن کند که برادرش   که از یعقوب دل خوش نداشت  عمرو را نیز مرد متجاوز و مبازر می مشرد و پیوسته هخلیف
خروج کن « بن امحد (سامانی)که کس می فرستاد  ببخارا بنزدیک امیر امساعیل در حق خالفت بغداد کرده بود . ازاین سبب خلیفه پیوسته

ترا بوده  این ملک ساهلای بسیار پدران  که تو بر حق تری امارت خراسان  و عراق را که و ملک از دست او بیرون کن و بر عمرو لیث لشکر کش
ت عدّ دارند...ازد تعالی ترا بر او نصرت دهد . بدان منگر که  ترا   ره شدن  پیروز گردیدن ، غلبه یافنت)یچاست و ایشان به تغلب (

  »مع الصابرین. کم من قئته قلیلةغلبتفئته کثیرة باذن ا وا«لشکر اندک است ، بدان نگر که خدای عزو جل  می گوید و

                                                             
  .25تا  20پیشین ، صصحسین ابوعلی طوسی خواجھ نظام الملک ،سیر الملوک،احوال وزیران و معتمدان،  180 
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فت کند.لشکری که داشت مهه را  گرد  کرد و از جیحون لاخم زم درست کرد که با عمرولیثی  خلیفه در دل او کار کرد و عپس سخن  ها
بدین سو بگذشت و بسر تازیانه بشمرد . ده هزار سوار بر آمد چنانکه بیشرت سواران را رکاب چوبین بودو از هر ده تن یک تن سپر نداشت 

  ...از آموی برداشت و به شهر بلخ آمد.نجاه مرد یک مرد  نیزه  نداشت بیست یک مرد جوشن نداشت و از هر پو از هر 

مد، شحنه سرخس و مرو بگریخت و طلب مملکت  میکند.عمر ولیث به امساعیل از آمو گذشته  و به بلخ آخرب به عمرو رسید  که  
متام  و روی به بلخ  هناد و چون بیکدیگر رسیدند  تعدّ نیشابور بود . هفتاد هزار سوار عرض داد مهه بر گستوان پوش با سالح و 

و هفتاد  احتی نرسید و نه کسی اسیر گشت چنانکه یک تن را جردافتابدر بلخ گرفتار بر ثلیمصاف کردندواتفاق چنان افتاد  که عمرو 
. و چون او را پیش  امساعیل آوردند بفرمود تا او را بروزبانان (پاسبانان هزار سوار او به هزیمت بررفتند الی از میان مهه عمرولیثگرفتار شد

  ، نگهبانان)سپردند. و این یک فتح از عجایب  های دنیا است .

خت.پیش او رفت گردید. چشمش به عمرولیث افتاد. دلش بسو د در لشکرگاه میوب و لیثمرو چون مناز دیگر شد فراشی از ع
ست.تدبیر چیزی باشدو او را ازقوت چاره نی مردم نازنده «پس گفت »که بس تنها مانده ام. امشبی را با من باش«. عمرو او را گفت 

است و هبر جانب بدوید از لشکریان عاریت خو بۀ آهنینفراش یک منی گوشت بدست آورد و تا.» گرسنه است خوردنی کن که مرا 
خلتی سرگین خشک از دشت بر چیدو کلوخی دو سه بر هم هناد و تابه بر سر هناد تا قلیه (تکه گوشت بریان کرده). و چون گوشت ،

بردارد .دهانش بسوخت  انمنک شد . و روز باخر آمده بود .سگی بیامد  و سر در تابه کرد تا استخو ابه کرد  مگر بطلب پارۀبر ت
و تابه را بربد . عمرو چون چنان دید روی سوی لشکریان  ورد . حلقۀ تابه در گردنش افتاد و از سوزش آتش بتگ خاست.سگ سر بر آ

گاه سگی برداشته مطبخ من چهار صد شرت می کشید ، شبان عربت گیرید که من آن مردم که بامدادان«و نگهبانان کرد و گفت:
  نان باشد که بامداد امیری بودم و شبانگاه اسیری ام . و این حال هم یکی از عجایب جهان است .چ.»برد  است و می

کس را بدین   و هیچ داد  و جّل عزّ این  نصرت خدای «ث گرفتار شد امیر امساعیل رو سوی بزرگان کرد و گفت و چون عمرو لی
پس بدانید که این عمرو لیث مردی بزرگ  مهت و بزرگ  عطا بود  و با «س گفت پ.» و امسه  عزّ نیست جز خدای را    تمنّ  نعمت بر من 
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نان  و منک و حقشناس. مرا رای چنان است که بکوشم  تا او را جبان گزندی نباشدو  خو تدبیر، بیدار در کار  ها و فرات و رأی عدّ آلت  و 
ه هیچ دل مشغول ک«پس کس فرستاد به عمرو لیث » رامید.ی فرای امیر صوابرت . هر چه م«بزرگان گفتند » ازین بند خالص یابد.

خرج شود روا دارم اندی که ترا جبان گزندی نرسدو باقی   مدار  که من در آن تدبیرم  که جان ترا  از خلیفه خبواهم و اگر مهۀ خزینۀ من
  »عمر بسالمت بگذرانی.

خنواهد بودو مرا بسی زنگانی منانده است و خلیفه جبز از مرگ من  دامن که مرا ازین بند هرگز خالص «فتعمرو لیث چون این شنید گ
خشنود خنواهد گشت، ولیکن تو که امساعیلی، معتمدی را پیش من فرست که سخنی دارم گفتنی .چنانکه از من بشنود بتو 

ولیث معتمد را او فرستاد. عمر ت معتمدی را  پیشاین کس باز آمد و هر آنچه گفته بود معلوم امیر امساعیل گردانید. در وق»رساند.
امساعیل را بگو  که مرا نه تو شکستی بلکه دیانت و اعتقاد و سیرت و نیکوی تو  نا خوشنودی امیر املومنین شکست و این مملکت «گفت 

و تو به این دولت و نیکی ارزانی و سزاواراین نعمتی ... و مرا و برادرم را  گنجها  و  از من  بستد و بتو داد  زو جّل عّ را بتازگی خدای 
ت سازی عدّ تا آنرا استضهاری باشدو قوی حال گردی و حالت و  دفینه  هاست  و نسخۀ این مهه با من است  و من آهنمه بتو ارزانی داشتم

  این معتمد دادو به امیر امساعیل فرستاد.پس گنجنامه از بازو بکشادو بدست « و خزانه آبادان کنی.

این عمرو لیث از بس زیرکی که «چون معتمد باز گشت و گنجنامه پیش امیر هناد، امیر امساعیل روی سوی بزرگان کرد  و گفت 
بر داشت و آن گنجنامه را »کان را در دام آورد و گرفتار بالی جاودان گرداند.رسر از زیر کان بیرون جهدو زی هست  میخواهد که

در تست میخواهی که که این گنجنامه را بدو باز بر و او را بگوی که از بس جلدی  (زرنگی )«پیش مهان معتمد انداخت و گفت
ملک به  ون جبهی . ترا وبرادر ترا گنج از کجا آمدکه پدر مشا مردی رویگر بود و مشا رویگری آموختیدو از اتفاق آمسانیاز سر مهه بیر

بظلم و به ناحق بستده ایدو از هبای  ی است که مردمان ها از درم و دینار مهۀ آن  از آن هتور کار مشا بر آمدو این گنجه تید و بب فرو گرفتغل
و ضعیفان است و جواب هر حبه فردا پیش خدای  و از توشۀ غریبان و مسافران است و از مال یتیمان است ریسمان گنده پیران و بیوه زنان

و بادافره  (جزا و مکافات)ایزد و پاداش آن بچشیدن.اکنون تو به جلدی میخواهی که این مظامل در گردن من کنی  باید دادنعزو جل مشا را 
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به  میهر چه از مشا ستده ا«مشا گویید »این مال به ناحق از ما استده اید ، باز دهید.«تا فردا قیامت چون خصمان مشا را بگیرندکه
از خدای ترسی و دیانت که .»و خشم و سؤال خدای هز و جل را ندارم  جواب خصمان ومن طاقت»طلب کنید.سپردیم ..از او  امساعیل

  در وی بود آن گنجنامه نپذیرفت و بدو باز فرستاد.و بدنیا غره نشد.

خت بودی و برف بیشرت آمدی و روایات  تاریخ  نقل میکنند که  مهین امیر امساعیل بن امحد  سامانی را عادت چنان بود که آن روز که سرما س
باشد که متظلمی بدرگاه آید و حاجتی دارد و او را نقصان «تنها بر نشستی و مبیدان آمدی ، تا مناز پیشین بر پشت اسب بودی . گفتی 

ا ایستاده ایم بیاید و مسکنی نبود و چون بعذر برف و سرما ما را نبیند مقام کردن تا مبا رسیدن بر وی دشوار گردد، و چون بداند که ما اینج
  ]181[.»  و کار خویش بگذاردو بسالمت برود  

واجب باشدکه دارای دین درست باشد زیرا که پادشاهی و دین مهچون دو برادرند . هر گه که در مملکت اضطرابی مهچنان پادشاه را 
ه که کار دین با خلل باشد مملکت شور بده بودو (پریشان حالی)پدید آید در دین  نیز خلل آید ، بد  دینان و مفسدان پدید آیند. و هر گ

مفسدان قوت گیرندو پادشاه را بی شکوه ورجنه دل دارندو بدعت اشکارا شودو خوارج زور آورند.از قول سفیان ثوری آورده اند که  
  نشست و خاص کند.هبرتین سلطانان آنست که با اهل علم  نشست و خاست کندو بد ترین علما آن است که با سلطان «گفته  است 

گیان خویش را به اصالح  بازآورد می باید دانست که هر آن ندارد که خاص از اردشیر نقل قول است که گویدن هر سلطانی که توانایی
 هیچ  چیز ضایع کننده تر مر مملکت را و«و امیر املومنین عمر  رضی ا تعالی عنه گوید : »گزاو عامه و رعیت رابصالح نتواند آورد.

پادشاه  و هیچ  چیز سود مند تر و با هیبت تر اندر دل خلق از آسانی و کم حجابیجاب پادشاه نیست کننده تر مر رعیت را از درازی ح تباه
  »نیست  هیچ کس بر رعیت ستم نتواند کردن و جز مال  حق نتواند ستدن.

تاد و مردم در رنج افتادند. قومی از عرب نزد وی آمدند و بنالیدندو و آورده اند چنانکه در روزگار عمر بن عبدالعزیز رمحةا علیه قحط اف
یا امیر املومنین  ما گوشتها و خوهنای خویش خوردیم اندر قحط ، یعنی که الغر شدیم و گونه  ها زرد کردیم از نا یافنت طعام و «گفتند 

                                                             
  .29تا 26ھمان مأخذ پیشین ، صص  181
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یا از آن بندگان خدای است. اگر از آن بندگان خدای تو است .این مال یا از آن تست یا از آن خدای و واجب ما اندر بیت املال
علیناان ا یجزی ن تو است فتصدق ای را بدان حاجت  نیست و اگر از آاست از آن ماست و اگر از آن خدای است خد

ا بسوخت و یعنی بر ما صدقه کن که خدای تعالی صدقه کنندگان را مکافات میدهد... عمر بن  عبدالعزیز را دل بر آهن»تصدقین.امل
اختندو مقصود ایشان حاصل هم در ساعت بفرمود تا کار ایشان بس.»که مشا گفتید مهچنین کنم «شم اندر آورد . گفت آب چ

ای مردمان کجا می روید ؟ چنانکه سخن خود و از آن بندگان «ون خواستند که برخیزند و بروندعمر بن عبدالعزیز گفت کردندو چ
و     یعنی مرا به  نیکی یاد آورید . پس اعرابیان روی سوی آمسان  کردند  نیز به خدای تعالی بکویید.خن من خدای با من بگفتید س

  یارب بعزت تو که با عمر بن عبدالعزیز آن کنی که او با بندگان تو کرد.«گفتند

لی بندگان خود خدای آن  خطه را ن امانتی بود که برای فراخ حابرآمد وبارانی سخت اندر گرفت  و آچون دعا متام کردند ابری سخت 
    ]182[سبز گردانید و قحطی رفع گردید.

 

  

   

                                                             
  .83و82ھمان ، صص  182 
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ت؟. 118-1   مدن 

است ، یعنی )civil(ه مشتق  از مدینه ه  شده ومبعنی شهر نشیتی میباشد کاز ریشه مدن گرفت)civilizationبه فرانسه ( متدن 
.بنا بر این  مدینه  داده و به رونق میرسانندجایی که انساهنا در کنار هم  در یک حمیطی که با هم ربط دارد زندگی خود را با مهدیگر وفق 

که در این باب آمده است.متدن مبعنی احساس وابستگی به شهر و منایش آن  د، ومهبستگی،به آن معنایی است ای انتساب ،استنامبعن
) یعنی شهری و civilنی را میدهد.و کلمه (شرتک مهین معرانسوی و انگلیسی و التین بصورت م)در فcivilization(میباشدو

ی سیوالیزیشن و یا متدن  هم در التین و یعنی متمدن کردن آمده است. معن  )civiliserکشوری و سیوالیزیشن اسم مصدر است  که از (
  ]183[هم در بین  کشور  های شرقی  عین مفهوم را افاده میکند.

  

    سیر تاریخی تمدن.118-1-1

بینش انسان  در دو مرحله  از زندگی  او صورت گرفته ، یکی مرحلۀ غار نشینی  و دیگری پدیده ای که بنام شهر در تاریخ  ایجاد 
از آن بوجود  آمده است.شهر نشینی معنی  زندگی کردن در یک  جمموعه بزرگ در شهر که   در برابر صحرا نشین یا میشود که لغت متدن 
  چادر نشین است.

اما کلمه ی سیوالیزیشن یا متدن در عین حال که خودش  مبعنای واقعی متدن  نیست (مقصود از متدن شهر نشینی نیست)اما واقعیت نشان 
ر  تاریخ با مفهوم متدن در تاریخ گرچه متجانس نیستند ولی مهزاد وهم اصل هستندو هبم نزدیکند.متدن شهر نشینی دمیدهد که مفهوم شهر

نیست اما انسان متمدن وارد مرحله ی شهر نشینی  شده ودر معانی بیان آن این را تسمیه ی  شی نه به خودش بلکه به الزمه ی آن میگویند 

                                                             
  بھ بعد. 4، نشردفتر ھدوین آثار شریعتی  ، ص1354شریعتی دکتر علی ،  تاریخ  تمدن ، جلد اول ، مجموعھ آثار ، ناریخ چاپ و نشر دیماه   183 
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 انسانبیک سخن متدن و و صاحب قلم هر دو  مفهوم جدا گانه است. احب قلم در  صورتیکه نویسندهیسنده بگوییم صومثل اینکه به ن
  ]184[دو عنصری  از هم  متفاوتی هستند که در یک حمل باهم الزم و ملزوم میگردند.

  بین  لغت تمدن و خود تمدن چه  رابطه ي وجود دارد؟ 

و از آجناییکه این جتاربِ  مربوط به  تعالی انسان در شهر بوجود انسان در شهر بوجود می آیداز آجنا یکه تعالی ، جتارب و اندوخته ها و دانش  
آمده  یعنی ظرف را جبای مظروف گاشته اند. پس شهر پدیده  ایست که انسان  وحشی فاقد آنست، انسان باید بیک مرحله ی از متدن 

ک تکه از متدن را ساخته است، پس  شهر و متدن  رابطه ی جز ء و کل  است  رسیده باشدکه بتواند شهر را بسازد و وقتی شهر را ساخت  ی
  ورابطه ظرف و مظروف نیست.

اده است  ولی رابطهِ  جزء و کل ندارد  و رابطه ظرف به  مظروف دارد ولی شهر جزء متدن واده  در میان خانه است اما خانه  غیر از خانوخان
  است .است  یعنی خانه ایست که جزء خانواده 

ی انسانی ، وقتی  میگوییم ساخته  های متدن مبعنای کّلی  عبارت است از جمموعه ی  ساخته  ها  واندوخته  های معنوی   و مادی جامعه 
 انسانی ، مقصود آن  چیزیست  که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آنرا  میسازد، بنا براین  ساخته ی انسانی در برابر ساخته

بیعت قرار میگیرد. ساخته ی انسان چیزی است که در دنیا وجود ندارد و ساخته ی طبیعت نیست.مقصود از اندوخته عبارت است ط
ث مانده است.اینها را جامعه از ای گذشته یا دیگران  که  جبامعه میراو دانشها و قرارداد ها و اخرتاع هاز جتربه  ها ، داده  ها  از انباری

  طریق به میراث می گیرد: چند

 از گذشته  های تاریخی خود ش .1

 ویا از دیگران .2

                                                             
  مآخذ پیشین ، پیوست بھ گذشتھ  184 
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 ازیمطریقه ای که خود مان  منیس .3

مثال ما تصوف یا عرفان را از گذشته می گیریم  اگزستانسیالیزم را  از دیگران و سومی ساخته اکنون خود ماست مثال رادیو ، 
جمموعه  های که به صدها بلکه هزاران گونه میرسد حمصول  تفکر و تعقل و جتربیات خود  ماست تلویزیون، خود رو  و کامپیوتر و امثال آن این 

  که متدن ما مشحون از آن است.

خود اندوخته ها  به اعتبار دیگر  ساخته های انسانی  هستند که در گذشته یا در جای دیگر اند که ما می گیریم  و ریشه مهه ی 
من آن  و ض رت ها الکرتیسه کشفی حمرک آن آب و حرارت بود . پسان که ماشین ساخته شد ماشین خبار بود که قوهاینها یکی است  . مثال اول 

گردید و این فرآورده  ها را مکمل و مرغوب ساخت  تا اینکه از اثر اندوخته  های دانش به هزاران نوع ماشین   ایجاد گردید که منشاء 
انسان ها دو قسم  چیز  میسازد:مادی و معنوی ، یکی صندلی میسازد که مادی است و یکی  یباشد.اولی آن مهان اندوخته های انسانی م

  شعر میسراید که معنوی است. قابل ذکر میدامن که جمموعه ی  علوم ساخته های معنوی انسان  است .

د . خداوند زمانیکه  اراده کرده بوموضوعات علم ساخته طبیعت است ولی اگر انسان وجود نداشته باشد، علمی وجود خنواهد داشت
/آیه          سوره بقرههیوالیی او را از خاک خلق کرد بعد  دانش خود را (علم امساء) را در هناد او انتقال داد ( انسان را  خلق کند  اول ساختمان

 )وماشین و جامعه  و معماری ساخته ی مادی انسان است.  33تا 30

اشته باشد، علم وجود ندارد.ماشین  و جامعه  ومعماری ساخته مادی است ولی اگر انسان وجود ندطبیعت موضوعات علم ساخته 
انسانی اند وساخته های هستند که قابل تفکیک نیستند که بیک اعتبار مادی و به اعتباردیگر معنوی هستند مانند معماری. بعضی از 

نسان بوسیله علم و ختنیک خودش فراآورده  های از قبیل گندم، برنج ، جواری ، ، که اداردمثل کشاورزی و طبیعی انسانیی  پدیده هامایه 
کشاورزی با خار   پنبه و اقسام میوجات را می رویانند وباعث بوجود آوردن آن میشوند که دخالت انساهنا  در کشاورزی است.حمصوالت

 فرق دارد.و چیز  های را  که در ساخنت و تولید آنرا نکاشته و کسی آننگالتی که بصورت  طبیعی در زمین روییده اند های بیابانی و ج
  دست انسان میباشد هبمان میزان آن چیز ها و حمصوالت جزء متدن حمسوب میشود.
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 هگاو ساخته طبیعت است یعنی که پیش از اینکه حبث متدن مبیان آمده باشد وجود داشته  است . اماپرورش و بدست آوردن شیر روزان
بت  دلیل متدن انسان  است اما اینکه گاو شیر تولید  میکند  هم دست طبیعت است و هم دست متدن . دست طبیعت  دو یا سه نو

اینکه چه طور  تولید و کیفیت شیر گاو  بلند برده شود و   اخباطری است که شیر از گاو که حمصول طبیعت است حاصل می شود ام
است که در نتیجه متدن بوجود میآید.بنا بر این به این نتیجه میرسیم  که جمموعه متدن بشری   امراض باشدمربوط به علم دام پزشکی عاری از 

از میراث بشری عبارت از میراث گذشته، تقلید از دیگران و ساخته جتربیات حال خود اوست که وجه مادی و معنوی دارد .وجه 
  معنوی متدن را فرهنگ میگویند.

  

  تمدنوجه معنوي فرهنگ با  .118-1-2

انسانی  و ساخته ی معنوی انسان میباشد، خط وادبیات، متام رشته  های علومنی جزء فرهنگ است شعر و مذهب  و صد ها خصلت انسا
حاال چطور فرهنگ جدا میشود.  جزء فرهنگ است.وجوه مادی متدن از وبنا بر آن،و هنر مربوط به آن جزء ساخته  های معنوی انسان 

مثالتندیس یک ساخته دا شدنی  نیستند.مشخص اند و برخی ج برخیمتدمی مادی و چه متدنی معنوی است؟یم  که چه هتشخیص بد
  مادی و معنوی است  که در ساخنت آن عالوه بر مادیت،ذهنیت هنر مند نیز دخالت داشته مانند تندیس عیسی مسیح ساخته  دست مکالنژ.

نگ مادی  و میتواند  معنوی داشته باشد مانند ساختمان یک تعمیر زیبا و یا سرودن یک هنر نیز یکی از عناصری است که  وجوه در فره: ر 

عنوی م  شی میباشد که هر دو نوعی میتواند باشدکه بنام هنر بدلی و آفرینشقطعه شعر ویا نوشنت یک کتاب پر حمتوی. هنر هم  تقلیدی و هم  آفرین
سانی دیگری که از روی آن  نسخه برداری کردند، درست هبمان  زیبایی ند را ساخت و کتابلوی لبخند ژوکو هستند، مثال مکالنژ بار اول

یک کار مادی است ، این گسرتش مادی دارد و آن گسرتش معنوی. ، و مهارت  و هنر مندی.مثالکتاب فروشی یک کار معنوی و نانوایی
ه هناد  های غیر طبیعی  و غیر غریزی  و آدمی را بر آورده  میسازد، و آنچ مادیت پدیده ایست و یا حمصول کاری است که نیاز غریزی و طبیعی 
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رابرآورده میسازد  نیاز هایی پدیده هایی هستند که غیر مادی انسان را بر آورده میسازد معنوی است .به عبارت دیگر پدیده  های مادی
آورده  ه هایی هستندکه نیاز های غیر حیاتی آدم را برپدیده های معنوی پدید،د شخص میمیردکه حیاتی است  واگر برآورده نشون

میکنندلذا متام مسایل مثل لباس پوشیدن مادی است،ولی انتخاب مد و رنگ لباس  پدیده های معنوی هستند، زیرا وجود و عدمش به حیات 
استایل و هنر جزء فرهنگ ماست  انسان بستگی ندارد. ساختمان بعد نشیمن آن جزءپدیده مادی  احتیاج به زندگی است ولی تفنن به

میکندوسی در صد نیاز های معنوی را که  ارزش .یک ساختمان مثال در بیست طبقه درشهر کابل هفتاد درصد نیاز مادی را برآورده 
رطرف منیکند بوده است ، حاال نیاز حیاتی را ب» بلخ«فرهنگی داردولی خانه ی قدیمی چهاردیواریکه از چهار هزار سال مانند دیوار های 

.در زمان خودش هفتاد در صدنیاز های مادی وسی درصد نیاز های معنوی را بر آورده میکرد ولی حاال صد درصدنیاز های معنوی را 
  تبدیل گردیده؟ ارزش معنوی دارد.چرا این طور ارزش ها از حاالت مادی به معنوی  مثال در دیواربلخ برآورده میکند، یعنی فقط

که عامل شناسایی  وسند بودن  داده بودن بودن وسندبودن که زمان به آن اضافه کرده یعنی زمان به آن عامل تازه ی تاریخی .بعلت تاریخی1

در زمان خودش این ارزش را نداشته،   که که میخواهیم با ما حرف بزند ولی منیزنندو این گویای آن زمان است  زمان گذشته ای هست
به آن ارزش داده است.زمان این سی فیصد ارزش معنوی را به صدفیصد تبدیل کرده است.، زیرا زمان  کهکه این زمان و تاریخ است لب

.مسیرارزش زمان ارزش مادی است به ارزش معنوی در فرهنگ،جمموعه  مستقال ارزش می آفریند یا ارزش را به ارزش دیگر تبدیل میکند
ها واندوخته های مادی و معنوی  ما،اندوخته های مادی و معنوی تاریخ  ساختهموعه ی ش  های مادی ومعنوی در فررهنگ ،جمهای ارز

  است.

ه یافتبه ابراهیم (ع)ارزش معنوی  ارزش مادی را به ارزش معنوی بدل میکندمثل خانه ی کعبه که بواسطه ی انتساباب نفس انتس -.انتساب 2

   رهنگی زاییده انتساب استاست.بسیاری از پدیده  های ف

پارچه وقتی پرچم میشود چنان ارزش می یابدکه برایش  د، مثالیک تکهشمورد جامعه وقتی چیزی انتساب پیدا میکند که وابسته به ملتی بادر 
  جان میدهند.بسیاری ازپدیده ای فرهنگی زاییده عامل  انتساب  است.
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ی دارد وقبله ارزش انتساب دارد.نفس تسبیح ارزش .اعتقاد و ایمان ارزش مادی را تبدیل به ارزش معنوی میکندمسجد ارزش اعتقاد3

جنائیکه جتربیات  علمی و کار و کوشش در حیات مادی و معنوی  از ی دارد.از آدارد .زبان عربی بواسطه قرآن ارزش اعتقاد اعتقادی
ت که اینها را ساخته لذا مایه اندوخته  های فراهم آمده از گذشته یا از دیگران (مادی ومعنوی)که جامعه بشری میسازد، اما جامعه اس

.خیام حافظ صول جامعه است،پس جامعه  متدن وفرهنگ میسازد، نه افرادز حمبنا بر این نابغه نی ، و اساس را فرد از جامعه گرفته است
آدم  هایش است جالل الدین حممد مولوی وابوعلی سینا و فخر رازی و غزالی و...ساخته ی معنوی جامعه  اند ، ارزش جامعه به  موالنا

بطور بسیط وصد در صدوجود  .آنچه معنوی است ، فرهنگ ، و آنچه مادی است  متدن میگوییم.پدیده  های اجتماعی وانسانی
ود ،مادی و چیز را که جنبه مادی اش غالب ب، هر آن بلکه هر پدیده ی که انسان میسازد ،هم از معنویت و هم از مادی در آن هستندارند،

  لذا هیچ پدیده ای مادی و معنوی وجود ندارد که طبیعت در آن دخل نداشته باشد.الب باشدمعنوی است.معنوی اش غاگر مایه ی 

کان  آیا  م ود  ا ه و ت  جا ن   ه  ا ا د،  د ی  با ود  و نگ و ه  مدن و  ا د؟ آیا   د م  از با ا د ل  ا و ن  ھا   ا دا جاد    یا  د؟  ا م ا   مدن 

 جغرافیایی حمیط 

  عضی از نقاط متدن پست وجود داشتهه شده است که متدن ساز است یا نه ،دربیک نژاد در تایخ نشان دادعوامل نژادی  ویا اصال
گرتین متدهنای قدیم و جدیددور مدیرتانه  است ولی در نقاط استوایی متدن زیادی نیست.اول نژاد سفید ، بعدزرد نبوده، مثال بز

 متدنی به آهنامعروف نیست. ولی سرخ وسیاه،

 )حرفی که  اروپائیان از مجله ولرت زده است) طبعًا  و بطور غریزی متدن سازو شهر نشین.در غریزه ی نسل انسان که موجودی است
این صورت عامل نژاد و جغرافیا نیست، اراده و آگاهی وعلم نیست،مثل زنبور عسل که اصال منیتواندطرز دیگری زندگی 

 م وفکر آن مطرح نیست.کندو تصمی

  من«چهارم عوامل اندیشه، اراده  و آفرینندگی انسان، که موجودی است که غیر از وجه اشرتاکش با حیوان ونبات، آنچه «
انسانی،او را میسازد سه خصوصیت است: علم، و اراده  و ایدآل آفرینی و آفرینندگی( آنچه که ایدآلش هست می تواند 
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رفته مانند تلفون  ها به اقسام ، انرتتیت و فناوری های رایانه ای و کامپیوتری (مایکروسافت)اینهامهه  بار )مثل صنایع پیشبیآفریند
اول توسط بشر فکر و بعد کشف وسر اجنام راه ارتقا پیمودندو در جنب متدن موجوده  هزاران شیء نو را  کشف و اخرتاع و ساختند 

به آنچه بدست آورده قانع ندگان یعنی انسان اند.ایدال انسان فطرتًا بقسمی است که که  مهه ی آن مرهون اندیشه و اراده آفرین
نیست  و اگر  ایده آلست نبود،دست به آفرینندگی منی زد،دست به آفرینش چیزی میزندکه میخواهد، ولی در طبیعت وجود 

 ندارد.

  :تمدن معلول چهار عامل است.118-1-3

جامعه بطرف تکامل افراد یعنی پس از تشکیل جامعه، خود خبود بدون  خواسته -اجتماعی زندگی.قوانین جربی  موجود در منت 1

  موجود در منت جامعه،جامعه را بطرف تکامل میگشاند. نظامهای اجتماعی پیش میرود.قوانین

اجتماعی خود را  اند که اجتماعی زندگی کنندوبر اساس آن زندگی قرارداد اجتماعی، یعنی انساهنا باهم قرارداد بسته.2

  آگاهانه ادامه میدهندو متدن معلول آنست.(روسو)

کت وا میداشته اند،که (احتیاج) و این نیاز ها او را به حر.عشق  و گرسنگی، به معنی اعم یعنی نیازهای مادی ومعنوی  آدمی3

نیازمندی است (افسون و فریبندگی و خانه) رفع  از این دو عامل است، یعنی آثار فقط زاییده عشق و بعضی دو وجهه  ی  متدن ناشی
-اقتصاد پرستان-اقتصاددانان (اکونومست ها )» عشق و گرسنگی عامل حرکت  تاریخ اند «] شیلر معتقد است 185[(تز شیلر)

  ت اقتصاد معتقد اندلو فلسفه ی تاریخ ، به اصا در مسایل انسانی

                                                             
  .5تاریخ ، درس یازدھم [تزشیلر]،ص  شریعتی دکتر علی ، موتور تاریخ ، درس نامھ  185 
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در برابر محله ی طبیعت ودمشن(خواه رقیب  یا هتاجم.در حال تدافعحال تدافع است  در آدمی در زندگی یا -تدافع و هتاجم.4

باشد یا حیوان )برای جلوگیری دست بکار ی میزدکه او را به کشف و خلق و ابداع وامیداشته ویا حالت هتاجم نسبت به  انسان
]  186[متدن را بوجود آورده (تاین بی) درون جامعه بشریت ، اقضن آهنا داشت .جمموعه ی کشمکش و تنهردو، برای استثمار و نابود کرد

بنیان –هتاجم را موتور و عامل تاریخ  میداند، و جغرافی مآبان ، جغرافی و خشونت  نسبی طبیعت را ، و ابن خلدون  (تاین بی  اصل
لی را عامل حرکت و ای جغرافیا اقلیم میداند و تضاد اقلیمی دو منطقه ی شهریبر مبنای اصالت -تاریخ و جامعه شناسی گذاِر فلسفه

 –راسیست ها و  متام فاشیست ها تلقی کرده است. و–که بر اساس دور مبتنی است –وتشکیل دوراهناوفلسفه تاریخ خودش  تاریخ
عامل حرکت  تاریخ  میدانند -نفسًا و اسالتًا–نژاد را -مبعنای اخصش، مهه ی کسانی که به اصالت نژادی و اصالت خون معتقد اند

.تاین بی بیک  نوع دیالکتیک اجتماعی معتقد است ؛ هتاجم، تز،تدافع،، انتی تز در متدن  میگویند:نژاد متدن ساز است.) چنانچه.
  ؛ تدافع انتی  تز و متدن سنتیز.

  

  :در دو جامعه  تمدن بوجود نیامده

  جاییکه زمین خشک و غیر قابل زیست بوده و منی توانسته اندبآن محله کنند.

در جاییکه طبیعت برکت فراوان داشته ، بنا بر این  نه باهم می جنگیدند و نا با طبیعت در تزاد .در امریکای مشالی و اروپا متدن 
ش بوجود نیامده، در ایران بوجود آمده. در بین النهرین و سومر که زمین  های باطالقی بوده  و کار و کوشش آهنارا جمبور به اخرتاع و کوش

  مده است .در دریا مسلط شوند، متدن بوجود  آدن میکرده و در یونان که شامل جزایر بسیار است وباید و  اندیشی

                                                             
اصل » تاین بی.«ھـ ش ، [تز تاین بی ]،موتور تاریخ در اعتقاد  ھای مختلف  1351دکتور  علی شریعتی ، درس یازدھم ،تاریخ  تحریر   186 

  .4تھاجم و تدافع را موتور و عامل تاریخ میداند ، ص
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، جغرافیایی انسان و یکی انسان و انسان، حمیططبیعت ومی آورد (تاین بی).یکی دیالکتیک  متدن را بوجود جنگ با طبیعت نا مساعد ،
انسان، قوانین جربی موجوددر  منت  نی بالطبع ، عامل اندیشه، ادراده،آفرینندگیعوامل نژادی ، غریزه نوع انسان که موجودیست مد

و گرسنگی ، تدافع و هتاجم، جمموعه ی این تیرت ها در باره عامل بوجود آورنده   زندگی اجتماعی ، قرارداد اجتماعی، عشق
یکی از منتقدان سیاه پوست افریقا میگوید فرهنگ  عبارت است از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی  "امه سزر"ی متدن مطرح است.

دن عبارت از در صورتیکه متدن عبارت است از  مناینده ی وجوه عام بشریت ، پس تعریفی از متدن به این صورت  نیز آمده است:مت
یا نژاد یا ملیت خاص در طول تاریخ ،بنا بر این منیتوانیم بگوییم متدن  اسالم موعه ی اندوخته ها و ساخته  های مادی و  معنوی یک قوم جم

متدن قرن هفده ، پانزده و پنج چون متدن انتسابش بیک قوم خاص نیست ، بلکه مربوط  و غربی، بلکه باید گفت یا مسیحیت  یا شرقی
خود به تنهایی حمل متدن و پیشرفت و این  ناحیه منیتواندبیشرت توجه کندولی  به بشریت است ، فقط ممکن است  بیک منطقه  ای خاص

  فرهنگ باشد. پس متدن منسوب به بشریت است ولی فرهنگ خاص یک قوم است:فرهنگ سیاه پوستان ، زرد و شرق و غرب .

سال  پیش باد  مال  امریکا  وسفید وسیاه  نیست ،مال بشریت است مربوط به متدن  بشر است ، حتی کسی که در هفت  هزار،آپولو 
و اکتشافات که در    بنا بر این مهه  اخرتاعات  های فضایی  ناسا و روس شامل است ،بادک را ساخته در ساخنت اپولو ودر کلیه برنامه  

  .ه ی اقوام است  صر فضا  در سده بیست و یکم به کامیابی نشسته است  مربوط مهغ

و عرب   در خودش متبلور  میکند مثل زبان فارسی بربر و ترک قوم را  فرهنگولی در شعر  خصوصیت قومی وجوددارد، خصوصیت یک 
متدن ارندبنا براین جزء فرهنگ هستند ف،نیز دخالت داشته اند. هنر خصوصیت قومی دارد ، افسانه ها خصوصیت قومی د

  خصوصیت قومی را متبلور منیکند .در مهین زبان فارسی خصوصیتی است که خاص فارسی زبان است.

قومی را میرساند ولو مهه کلمات را از خارج گرفته  تنها کلمات نیست، بلکه دارای یک نوع برداشت و تلقی است که خصوصیت :زبــان

  باشد .
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میگوید  درست است که ما اصوًال یک فرهنگ بشری داریم و هم یک فرهنگ قومی  مانند اخالق، نیمی از اخالق »امه سزر «نظریه ی 
جنبه ی بشری دارد نیمی قومی .اشعار موالنا و خیام جنبه ی  جهانی دارد، مهینطور اشعار بابا طاهرراهر ارووپایی خبواند متأثرمیشود، 

به فرهنگ قومی نیست ،در سطح فرهنگ جهانی است و  که مربوط» ن عاشق زاری بودست چو ماین کوزه «خیام میگوید :  چنانچه
بعد از اینها اشعار مولوی خداوندگار بلخ است مثال پیر چنگی مولوی ، مولوی چون وابسته به مذهب خاصی است جنبه ی جهانی 

هنامه ایرانی در برابر ترک  جهانی اش ضعیف است، در ش و جنبه یاش کمرت است  یا مثال شاهنامه فردوسی  جنبه ی فرهنگ قومی دارد 
دارد .اگر  جنبه ی قومی داردکه بشرایط اقتصادی و اجتماعی یک قوم بستگی ، است و رستم در برابر اسفندیار است.اخلق

  اینها  عوض شود اخالق عوض میشود .

است ،اخالق جهانی است.اختالف کلی اخالق طبقاتی ، که اخالق انسانی و ماورای طبقاتی و ماورای تاریخی  نیمه ی اول اخالق
  طبقاتی است (خدمه  های از جنس زن و بانوان خانه ، اختالف طبقاتی). جنگ ارزشهای

اجتماعی و اقتصادی مربوط نیست   نیمه ی دوم ، اخالق ابدی و مطلق است ، به وضع  حکومتی و طبقه ی اشراف وبورژوا ها  وسیستم
است  و انسان ستایشگر این فضیلت است .مثل اصل فدا کردن منافع خودبرای دیگران که در متام جوامع با  بلکه اخالق مطلق ،

  ارزش  است .

.آرش جانش را برای ملتش داده است و ما می بینیم  هر روز تعدادی از   شبیه هم هستند در متام  حکومت ها وسیستمها قهرمانان
یزی مشابه  به جنگاوران ر تروریستان طالب از دست میدهند چن را در جنگها در برابسپاهیان قهرمان ما جان  های شیرین شا

  ، در متام دنیا و در هر سیستمی از حکومت داری  ها  مهه اینچنین قهرمانی را می پرستند.کوبالی و عراق در برابر داعش 

پازده سال و یا پیشرت از آن در ظرف شصت سال اخیر در طول تاریخ  مهه ی اقوام ، و ارزشهای اخالقی شان تغییر میکنند(در ظرف 
دخرتان در جامعه خود ما) ولی این اصل هرگز تغییر منیکند که در مهه ی قرون ، مذهب ها و در مهه ی سیستم های اجتماعی، 

ه داری هم مهین را می اقتصادی قهرمان ملتها شبه هم اند .یک قهرمان ملی  هم در سیستم  های فیودالی و هم در سوسیالیزم و سرمای
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پسندند. ممکن است ملت ها برای وطن شان ارزش قایل نباشند ولی برای قهرمانانیکه در راه  وطن شان از بین رفته اند ارزش قایل 
  طلق است .دیگران خباطر منافع خود شرط م خواهند بود.فداکردن منافع

  

تغییر میکند.اگر کسی نیاز های معنوی راترجیح بدهدبه نیاز های   در دوره  های خمتلف  واما خیر و شر چیست ؟
  مادی، مهه ستایشگرش هستند.اما نیاز های معنوی کدام است ، مادی کدام؟ در جوامع خمتلف تغییر میکند .

مربوط به  که مربوط به فرهنگ بشریت است .فضایل نسبی ومهچنین فضایل مطلق  در مسایل اخالقی  ، فضایل قومی ونسبی داریم
دفاع میکنند که اخالق بشری است جاز فریاد سیاه پوست  طمثنوی از تعالی روحی در برابر حم فرهنگ قومی است .شخصیت های

ان را بر تب مهراه گرددعالوه بر اینکه دهلای عارف با شعر مولوی که وقتی رااست  ولی نوای نی  عالی ترین حاالت بسیار نفیس  عرفانی 
هانی دارد ، مهچنان شعر حافظ ،زمانیکه شهنامه خوانده می شود ترک از اسفندیار پشتیبانی میکندو ایرانی پیام ج و تاب می آورد

طرفدار رستم که در برابر هم قرار می  گیرند ، ولی در برابر مثنوی و یا غزلیات دیوان مشس مهه بی تفاوت اند ، از فردوسی قومی تر 
  ر منطقه ای بصورت جداگانه ساخته شده است که برای  غیر مفهومی ندارند.اشعار حملی است که روی سنتهای ه

پس به این  نتیجه میرسیم که متدن جمموعه ی از ساختها و اندوخته های مادی و معنوی جامعه ی انسانی است ، اما این متدن و فرهنگ 
و جهانی و ابدی .فرق فرهنگ قومی و بشری و گاه متدن وفرهنگ  جنبه ی بشری ها گاه جنبه ی نسبی و قومی  و منطقه ای دارد 

این است  که رشد فرهنگ قومی انسعابی ورشد فرهنگ جهانی تسلسلی است .گادی و خباری و ماشین وهواپیما دنبال هم رشد  
  هم قوس نزولی   احنطاط قوم متدنشمیکنند که تسلسلی است ، ولی قومی ، مسیر قوم و جامعه ی خودش را طی میکندو با ضعف و

  اگر فرهنگ مال یک قوم باشد به قوم ها و ملت های خمتلف میرسد.ی را طی میکند .اما در فرهنگ جهان
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  اشکال و قواعده تاریخ .118-1-4

متحول و متکامل در اینجاست که می بینیم  تاریخ، نه  جمموعه ی بی شکل و بی  عاقده  ای از حوادث گذشته  بلکه مسیر پیوسته و 
 است. که انسان تا کنون طی کرده است و بگفته ی فریدریک شلگل، مورخ ، این غیبگویی که از گذشته خرب میدهد، اگر

درتاریخ عمومی انسان دقیق شود، خواهد دانست که جامعه ها درمهان حال که تکامل مینمایند واز هم ارث می برند، مراحل مشخصی 
  ز نظر شرایط وخصوصیات خود باهم خمتلف اند در کلیات مشرتک میباشند.را طی میکنندوبا آنکه ا

هدفش در حال و آینده  است .موضوعش از میان رفته ولی امادر گذشته قرار دارد ،  گذشته از آن تاریخ  گرچه  موضوعش
  هدفش که انسان میباشد ، مهواره خواهدبود.

ا       در گذشته است  ونیمی دیگرش  درآینده. از آینده  آورد، چه نیمی از انسانبنا بر این تاریخ بگذشته میرود تا از انسان خرب 
ال درختی که امروز روییده ده است و چگونه بوده است .انسان حدر گذشته چه میکر مدانیمنیتوان با خرب شدمگر آنکه بش 

و شناخت انسان امروز رااساس  ک قرار دهیمالیاد رفته است و اگر زمان حال را مدراعماق قرون از  باشد ، نیست، ریشه هایش
  . آخرش ترتیب دهیم " بیهوده کوشیده ایم تا کتاب را به صفحه ی:"قضاوت  علمی خویش  در باره انسان بگیریم  بقول لتورنو 

حالیست که  کتاهبای ارزشی ندارد ، این در  اما از نظر یک جامعه شناس مورخ اسناد تاریخی و کرونو لوژی مثل تاریخ طربی ، چندان
زندگی، افکار و عقاید ، حساسیت  های مردم زمان خود آشنا  عامیانه  برای او ارزش پیدا میکند.چرا که جامعه شناس را بوضع

  یا یک جامعه را بیشرت نشان میدهد. وحاالت صمیمی یک دوره میکند و روح واقعی

از تاریخ، ما  شناخت حوادث  است، اما با تلقی جامعه شناسان  امهیت دارد بی شک نقل حوادث گذشته بی فایده است و آنچه
دیگر منیتوانیم به تاریخ به عنوان مستقل و زنده دست یابیم ، اگر تاریخ را عبارت از جامعه  های جمزی بدانیم، شک نیست که 

تاریخ را بعنوان ه ک یم شناختکل" هرگز خنواه«هنایت عمیق خواهد شدولی هرگز تاریخ رابعنوان یک  شناخت  اجتماعی مان بی
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که خودش زندگی و هدف داردو جامعه ها وفرهنگ ها و  تنها عاملی که مسیر مشخصی در زمان دارد  و بعنوان یک واقعیت مستقل
تکه مدنیت  های خمتلف اجزای آنند خنواهیم شناخت.اگر تاریخ  مهچون بدن انسان قطع قطع شود ، خواهد مرد.که در این صورت 

ردن و جزء جزء کردن مطالعه ما را در مورد شناخت اجزای انسان کامل میسازد ولی ما از موجود زنده ای بنام  تاریخ ، اندام  کامل تکه ک
  تاریخ  اطالعی خنواهیم داشت .

 ت که متد شناخت تاریخ پیدا  کردن قوانین و جمهوالتی اس:«که در صفحات قبل آ ن را شرح دادیم مدعی اند ها اگزستانسیالست
  ]187[جز با برسی تاریخی ممکن  نیست . و جمهوالت قوانینن فقط در خود تاریخ  هنفته است  و پیدا کردن آ

مفاهیمی که از این کتاب باز مانده است  در یک جای دیگر و در فرصتی دیگری فراهم خواهد .سلسله پژهش ها در این کتاب (باز 
  .شناسی افغانستان  ادامه دارد

  حقیقت گریزی و پنھان کاری تاریخ .118-1-6

  انتشاریافت)  هداز خامه نگارن 2013در سال  »ققنس در آتش«مقاالتی بنام  سریحبث دراین (
  

لی هر چه گفته آمد از جور روزگار وبی حماباتی اغیار و کسانیکه هر آنچه میتوانستند باالی مابه تعمیل آوردن در خبش های قب
پرداختم . ولی نوشته حاضر حاصل پردایش خود شکوه گریهای است که خودی ما را بباد نقد می کشاند و آنچه بوده ایم و آنچه هستیم و 

  ی مناید.از تاریخ کتمان کرده ایم آنرا مبا م
در چندین صد سال و یابیش ازچند هزار سال تاریخ و متدنی داشتیم که هر چند در آن هم دست برد های صورت گرفته و حتریفاتی 

ساختگی جای گزین شده است که بد خبتانه تا به امروز به آن نیز می بالیم بطور مثال زمانیکه توسط یک قوای قاهر مورد هجوم قرار 
  چیز ما مستهیل گردیده است آنرا مزج شدن در یک متدن جدید نامیدیم و شکست خود را بروی خود نیاوردیم. گرفته ایم و مهه

                                                             
  .95تا  85شریعتی دکتر علی ،پیشین ، ص ص  187 
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ای کاش ملت گمنامی می بودیم ولی در سگالش های زندگی نقطه متسخر دیگران واقع منی شدیم. در مورد نشانه های ما 
  اسه داده بود:فردوسی استاد سخن از مهان آغاز شهنامه اینطور ما را مبا شن

  
  ز ایران و از ترک و از تازیان
  نژادی پدید آید اندر میان 

  نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود
  سخنها بکردار بازی بود

  مهه گنج ها زیر دامان هنند
  بکوشند و کوشش به دمشن دهند

  به گیتی مناند کسی را وفا
  روان زباهنا شود پر جفا

  بریزند خون از پی خواسته
  شود روز گار بد آراسته

  زیان کسان از پی سود خویش
  جبویند و دین اندر آرند پیش 

  
 اگر شرمساری و بی نظری ام را در باره آنچه که ابراز میدارم جرئت بنامم و تولستوی وار از گفتنی هایی بگویم که مهه آنرا میدانند ولی

ن نگارش مفصلی است در باره آنچه هم من میدامن و هم به اغلب گمان مشاو جرئت ابراز آنرا حتی برای خود نیز ندارند. قصد هنایی ای
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مهه کس آنرا میدانند ؛ حرفهای خواهیم داشت در باره جامعه افغانستان و میخواهم در مقابل هم وطنان عزیزم خاضعانه قرار گرفته و این 
انده و مفلوک گردانیده است سخنی باز منایم.و در این جممل تالش و تعهدم درد ها را که متام وجود ما را و پیکر جامعه ما را مانند تیز آبی شار

در این خواهد بود که آنچه از جتربه پنجاه شصت سال از عمرم آموخته ام آنرا آنچنان ارائه کنم که اگر در جلوت با گفته هایم مهره نباشید 
  خلوت خود تان با تأملی گفته هایم را بپذیرید.

  
مینی که من و مشا در آن زندگی میکنیم بعد از گذشتاندن متدنی که سامانیان جبا گذاشتند که رایحۀ بوی جوی برادر عزیز ! سرز

جبا مانده مولیان آن از مسرقند تا هرات را در نودیده بود ولی با تأسف که حاال نه دل و دماغ آن شاد زیسنت مبا مانده است و نه هم تفکری از ما 
. از شهکاریهای پدران برومند ما که بوی کاروان حلۀ آن مشام جان را از خبارا تا هرات و از بلخ تا نشاپور تازه میکرد  است که به آن پایه برسد

، بعد از سوخنت غزنین زیبا و فرود آمدن صاعقه چنگیزی و هالکویی و تیمور لنگ که ما از نفهمی آن راجهانکشایی کورگانی و صاحب 
ی و سهل انگاری خوارزمشاهی که بساط ما را در زیر لگام ستوران مغل خورد کرد و خود دل به دریا زد تا قران میخوانیم با آن بیهوش

خواب بردگی و مجودی ایکه بعد از آهنمه قتل و کشتار ما را به زاویه راند و چندین نسل احفاد چنگیز و تیمور به عالوه خاندان صفی 
راپر ازاجساد ازبیک های شیبانی و سایر ایالت تا هرات و ایالت هزاره تا بلخ اجساد کله مناره تیار الدین اردبیلی امام خانواده صفوی جهان ما 

  کردو ما را در سده های می امده در تاریکی ژرفی فرو کشاند ؛

  
فران هندو خوانده دور هوتکی و امحدی آمد که اولی دمار از روزگار ایرانیان تا اصفهان کشیدند و دومی خباطر مسلمان سازی آنچه که کا

ر میشود به هند راند و می بینیم اینبار ،پدران ما آن کار هایی را که دگران در حق شان اجنام داده بود در حق اهالی سند و پنجاب و پشاو
بیغما بردارند و بیاورند و پانی پت اجنام دادند تا خواسته باشند که بتواند آنان را هبرت از ما مسلمان سازند و آنچه در بساط داشتند را دزدانه 

که باالخره از شوری خبت دست سرنوشت هم آنان را و هم ما را زیر سلطه نگین پادشاهی انگلیس بنام کامپانی هند شرقی قرار داد و 
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باد و بروت بسر  آهنا نه تنها اقوام هندوستانی را خباطر انباهنای پر از جواهراتش به اسارت افگند و زبون ساخت بلکه پدران ما را نیزکه در
ا آهن می بردند و تازه پس از آن مهه فتوحات نسبت ناالیقی و نفهمی در بین خود مستهلک شده بودند در اهنماک با رقابت های نا سامل در منظومه

ان و شوکت دیر تاب و مهه قرار دادو نام شان را نیز از خراسان به افغانستان بنام قوم زور باورتغییر داد که با این نامگذاری جدید ، نام و نش
چیز شان از خراسان به افغانستان تغییر یافت وپدران ما دمشنانی شدند بین هم و نیز ،دستمالی شدند برای زدودن وافشاندن گرد و غبار 

  خارجیانی که به وطن شان به عنف آمده بودند. 

  
ار سدو زایی و حممد زایی با هم برقابت برخواستند که تا امروز ما به در این بازی حقارت بر انگیز از مهه پیشرت سرداران و نام آورانی از تب

آن ها بنام فخر افغان تفاخر میکنیم منهمک گردیدند و توسط آهنا مهۀ مردم ملعبه دست انگلیسی ها و ایادی شان و در مهسایگی 
زبان و یک وطن بودند گردید. آهنا که بزرگان با ما برادر و خویش و مه1312غربی ما (فارس) که قبل از پدید آمدن این قوم جدید ذر

ما بودند خباطر گرفنت قدرت و چاپیدن مقام در سرداخبانه ها مهدگر شان را برای خلع قدرت و دور ساخنت از پادشاهی کور کردند و 
از نفوذ حاکمیت تا واپسین  عزیز ترین کسان خود را در سیاه چاهلای هولناک خباطر خلع از قدرت و دور نگهداشنت عزیزان خانواده شان

نفس های زندگی آن عزیزان را در بند و غل و زجنیر افگندند تا نشانه ای از شجاعت برای خود و درسی از تنبه برای ما باشند .نسل 
زنگ که هر های بعدی ما در سایه روشن و تاریک چنین فضای اسف ناک و هول بر انگیز که هر روز زندان های موتی ، کوتوالی و زندان دمه

کدام به سالخخانه های دائمی تبدیل شده بود برای انسانیت که کوچکرتین برگ و هبره ای نگذاشت ؛ نسل های ما بالیدند و بزرگ شدند و 
به مهان راه ها و کار های که برزگان ما از سر عنف مرتکب میشدند ما آنرا جزء از اخالقیات و ملکه زندگی و مفاخرخود گرداندیم 

آن راه صد ها سال رفتیم تا بوضع اسف بار فعلی مهدگر را تالقی کردیم و از مهین سبب است که مهدگر خود را بیهوده کور کردیم و به 
گ کشتیم و مال و دارایی و اسباب منزل و حتی خامنان هایشان را نیز منحیث غنیمت به تاراج کشیدیم و بعد از آنکه در قوم خود مهه را مهرن

مهین فکر مسخ شده به اقوام و خانداهنای جماور خود تاخت آوردیم و آهنا را نه تنها مورد هجوم و غارت قرار دادیم بلکه خباطر  خود ساختیم با
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ار شان اینکه نام و نشانی شان را نیز حمو و از غرور هتی کرده باشیم آهنا را با عزیزان شان از ماوا و مالوف شان کوچ های اجباری دادیم و فر
و به اصطالح عامه فرار مرغاب شان منودیم که در آن زمانه نسبت بعد مسافت پر هنگامه بود. و نام آن اعمال را ضبط و ترتیب و  ساختیم

 تنظیم ، اداره کشورو پادشاهی گذاشتیم تا کسی نتواند به ریش ما باال نگاه مناید وخبندد . بصد ها خانوار از یک قوم را توسط اقوام نا
های دور آمده بودند سرکوب کردیم و مال و جا و زمین شان را بتازه واردان فقیر از قوم حاکم دادیم و صدای مردمان بومی  شناس که از جا

تسخیر شده را خباطری که وحدت ملی را خدشه نرسانند در گلو خفه ساختیم و حتی به سرزمین های شان نام جدید پشتو گذاشتیم 
ابی و نه در خوابی مبالحظه رسیده بود از قبیل کا کا کوت ، وچه ونه شولگره ،شین کوت ، شین دند ، پشتون که قبل بر آن ، آن نامها نه در کت

کوت ، پشتون زرغون زوزان ،شین دند شین کوت و غیره .وطن ما زیر این نام جدید از قرن هجده به اینطرف عمر بسر برد ومردم برای آن جان 
ا حاکمان شان بتوانند گردن فراز ی منایند . به این ترتیب نسل بعد نسل مرده وار و زنده وار زندگی خود را قربان کردند و خون ریختند ت

کردیم . برای یکی نان جوین حمیا نبود ولی به دیگری حتی به اطفال کوچک و پیر مردهایشان مقرری و مواجب حکومتی چون مائده آمسانی 
ایج نا گواری را در عروق و خلوص مردم جبا گذاشت که این ناگواری را خباطر زجر با رتب اعزازی فراهم شده بود . این حاالت نت

  زندان وترس و عنف هرگز بر مال منیساختند و با صبوری زجر می کشیدند که در یک مبحث دیگر دنبال خواهد شد. 

  
  نوشتها:پی

  
  ]مقصد نژادی پدید آید اندر میان مهانا نژاد پشتون (افغان) میباشد1[
  ان عمومًا به اقوام خراسانی گفته میشده که در شهر ها زندگی ساکن داشتند و به لفظ فارسی دری تکلم میکردند]دهق2[
  ]تازی نژاد عرب را گویند3[
  شاهنامه ابوالقاسم فردوسی طوسی -]4[
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ار و افغانستان در پنج قرن خباطر وضوح موضوعات و اشارات منت به کتاهبای افغانستان در مسیر تاریخ تالیف میر غالم حممد غب -]5[
  اخیر، مولف میر حممد صدیق فرهنگ ، سراج التواریخ و سایر کتب و مأخذ تاریخی مراجعه گردد

  

   



519 
 

  

 


