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 07/05/2017          بارز میم، نع

 نقش یعنصر آگاه یتحوالت اجتماع در
 !ینه مردم عاد کند،یم یرا باز یاساس

 هفتم بخش

و  یجوامع اسالم یعقب مان ایو  یتحوالت مترق نهیو در زم دیهر طور فکر کن دیشما، حق دار یگرام دیسد یآقا

« هفتم صفحه نخست، پراگراف نخست ۀتکمل»که در  یمرا طور. اما موضع دینمائ انینحوه تفکر خود را ب یبشر

 :دیسینو یم. شما ستیدرست ن د،یوانمود کرده ا کسانیذکر نموده و با نظر خود 
 

شان  یها یها و بدبخت یتمام عقب مان یۀو اول یمن هم مانند شما مردم را عامل اصل ز،یو عز یصاحب محترم، گرام بارز»

و پادوان آزمند و  یاسیـ س ینیپرست د ایمردم، به خصوص در برابر طراران دن نیو سکون و سکوت سنگ یتفاوت یدانم. بیم

 «باشد شیکه قابل بخشا ستین یامر ستند،یو مردم ن ملککه اصاًل به فکر  یشان، طراران بیپرنس یب
 

مردم  یها یها و بدبخت یتمام عقب مان هیو اول یعامل اصل»که من  دیا افتهیرا از کجا و چگونه در نی! ادیسد یآقا

 نسبت داده باشم؟« را به خود مردم
 

تمام  هیو اول یعامل اصل دیکه شما به اشتباه نوشته ا یدانم، اما طور یم یمردم را عقب مانده و خرافات ۀعام من،

توده  یدانش و فرهنگ اصل نکهیا لیدانم. به دل یمن عامه مردم را نم ،یها در جوامع اسالم یها و بدبخت یعقب مان

 ینسل اندر نسل توسط آنتن ها خیکه در طول تأر ستین یگرید زیچ یمذهب ینید یاز محدوده ا ریمردم به غ یها

و  نید بیترت نیشده و بد قیو تزر نیخانه به مردم تلق هی( در هر شهر و ده و هر مسجد و تکی)مال و مولو یغاتیتبل

و باز دارنده تحول همواره از  یارتجاع یاست و قدرت ها دهیتوده ها مبدل گرد یمذهب، به دانش و فرهنگ اصل

  .در جهت منافع خود شان استفاده نموده اند یا لهیبه مثابه وس هاآن
 

 استیافزار س نیتر ریو ناگز نیتر زیندارند اما مصلحت آم یقتیگرچه حق ،یمذهب دیعقا»: دیگو ی"هابس" م چنانکه

 .متفاوت در سطح جهان وجود داشته و دارد یها دگاهیارتباط د نیالبته در ا «ندیآ یبه شمار م

 ۀو مبارز یماد یروهایبه ن یو تحوالت اجتماع خیحرکت تأر یعامل اصل نیمارکس و لن دگاهیدر جناح چپ از د و

 یاسیتحوالت و همه انقالبات س ۀمحرک یروین یبه علت تضاد منافع اقتصاد یشود، جنگ طبقات ینسبت داده م یطبقات

 نیمردم هستند. البته  نخست یتوده ها خیتحوالت تأر یقهرمانان واقع زیگردد، از نظر "مائوتسه تونگ" ن یم یمعرف

 ." بودتوسیواقف شد، "ِهراکل یو ظهور مبارزات طبقات یکه بر انقالب اجتماع یلسوفیف
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کند و به  یرشد م دیتول یماد طیشرا"که:  ابدی یروال انجام م نیبد یهر گونه انقالب اجتماع»: دیگو یمارکس" م"

 «"گردد یآغاز م ییو قضا یرسد که تعارض آن با روابط اجتماع یم یمرحله ا
 

 دیایکه بزرگ و چاق شده لباس زمان سابق بر تنش ن یمدت همچون تن کیو روابط رفته رفته در  طیآن شرا یعنی

حاکم جبراً مناسبات  ۀگونه چون طبق نیشود. به هم یپاره م جهیبخواهد به زور آن را بر تن نگاه دارد، در نت یول

  .رسد یفرا م یانقالب اجتماع کی یخیعصر تأر طی" شراس"مارک دیدارد بنا بر آن از د یکهنه را به نفع خود نگاه م

 ی" شاعر مشهور الماننهیها شینریانند و درست هم است.  "هار یکه فالسفه هستند و عمالً حکم م هینظر نیا ۀبار در

جز  دیستین چی: شما هدینکته را ثبت کن نیمغرور مردان عمل، ا یشما ا»: دیگو یم 1833دوست "مارکس" در سال 

انزوا، شما را به کار دل خواه تان منصوب  یگوشه ها نیکه اغلب در فروتنانه تر شهیابزار ناخود آگاه مردان اند

  «کرده اند

 «. . .در دست ژان ژک روسو بود یصرفاً ابزار ریروبسپ»: دیگویم نیلیم یماکس

 نطوریو هم هی" در روسننی"ل أتیو چهار سال مرگش در ه ی"مارکس" پس از س شهیکسب قدرت بر اساس اند واقعاً 

 ی" در فرانسه نشانگر سخن "ماکسری"روبسپ أتیدر ه ی"ژان ژک روسو" شانزده سال پس از مرگ و شهیطبق اند

  ." استنیلیم

الهام  یفلسف یها شهیاز اند بیترت نیبه هم زین – سیانگل یانقالب صنعت – یانقالب صنعت نی: نخستبرالیجناح ل در

 چیرا در انگلستان به دست آورد و ه یاسیهفتاد و دو سال پس از مرگش قدرت س لیگرفته بود. "جان استورات" م

 .داو مخالفت ورز ۀکند با برنام یامروزه جرأت نم یاسیحزب س

سخندان در ساحه پوهنتون کابل که به پاکستان فرار  دالیبا قتل س اریحکمت نیمثال مشخص آورد، گلبد کیشود  یم

با  کایامر ۀمتحد االتیقرن در زد و بند با دولت افغانستان، پاکستان و ا میبه ن کینموده بود، حال که پس از نزد

بر  هیاز تک ریگفتن ندارد به غ ینو برا زیچ چیاست، ه تهها رسماً به کابل برگش یزیو خون ر اتیارتکاب همه جنا

همچو افراد به  دنیرس یاست برا یا لهیبه اصطالح رگ خواب توده ها و وس ایاسالم که فرهنگ و  شهیهمان اند

: دیگو یم نیپوپر" چن موندی"کارل ر زمیو خاصتاً در مورد کمون یمذهب ینید ی. در مورد همچو نظام هایاسیقدرت س

ختم، نگاه  ۀنقط نیمکتب او را در هم دیما با د،یآ یبزرگ قدس به شمار م یدر واقع خاتم معماران نظام ها ارکسم»

و  ینهاد ها یما به مهندس ازین م،یندار یازین تیبه قدوس گریما مردم د م،یآن نکن نیجاگز یگرید میو نظام عظ میدار

 «است یاجتماع یها یکار زهیر
 

  :کند یم انیطور ب نی"مارکس" را در چند جمله ا دگاهید خیپوپر"، راجع به تحول تأر"

در واقع کل  ،یسراب گرائ هیوجود دارد. مارکس در جدل خود عل اریبس یانتقاد من و انتقاد مارکس تفاوت ها نیب»

بدان متوجه شده است. از نظر مارکس  یاست که کم تر کس ینکته ا نیو ا –کند  یرا محکوم م یاجتماع یمهندس

 نیبه موجب قوان دیجامعه با رایاست، ز یواه و یواقع ریغ یبه طور کل ،یاجتماع ینهاد ها یزیبه طرح ر مانیا

کاهش دادن  دیآ یکه از دست انسان بر م یما. به گفته مارکس تنها کار ۀعاقالن یرشد کند نه برحسب طرح ها خیتأر

م  – زمیو کمون یدار هیسرما زم،یودالیف ،یبردگ ۀدور ه،یکمون اول خی)مراحل پنج گانه تأر یخیروند تأر مانیدرد زا

 «191حه بارز( اند. جلد اول کتاب جامعه باز و دشمنانش صف
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اندازند و در جهان  یجهاد به راه م ایکنند. و  یانقالب م یگرینام کسان د ریها هستند که ز شهیاند نیا خالصه

نام  ریرا ز زمیدر المان و کمون تلرینام ه ریرا ز زمیو مارکس، فاش گلیافالطون، ه یها شهیکنند. اند یم تیحاکم

ژان ژک  یشانزده،  پس از آنکه کتاب قرار داد اجتماع یول یکار آورد. در فرانسه وقت یرو یشورو هیدر روس نیلن

  .انداخت تیکتاب مرا از حاکم نیکه ا میدیروسو را در زندان خواند، گفت، حاال فهم
 

 سایکل ریتأث ریز شتریکه ب ،یغرب زمان و استمدارانیبا سران و س یو ۀسیدر بحث مامون و مقا»: ندیفرما یم دیسد یآقا

 :که میگو یکنم و م یرا تکرار م شیبودند، باز هم همان نظر خو

 داشت؛ یم یرا گرام یعقالن ۀشیاز اسالم معتقد بود که اند یاو به قرائت ــ

 داشت؛ دیهمه انسان ها تأک اریمامون بر اخت یخدا شناس ــ

را به زندان انداخت و امر کرد  یکنند. عده ا دهیعق شیرا که با قرائت او از اسالم مخالف بودند، تفت یدستور داد همه مقام هائ ــ

 زیخلق در افغانستان ن کیموکراتیو حزب د یرا نور محمد تره ک ی)درست همان کار ..«بزنند.  انهیرا داد تاز یگروه

 به راه انداخت(
 

نصف  ایاز اسالم  یاست که  قرائت نیبودن "مامون" هم یاز نظر شما مسلمان بودن و عقالن ای! آدیسد یآقا محترم

  «زد؟یم انهیتاز» را  نیبود و مخالف رفتهیاسالم را پذ

به نام اسالم است.  یکتاب مقدس کیاز  یمجموعه ا اتیآ ایسوره  نیسوره تا آخر نیکه  قرآن از نخست دیدانیم شما

. ظهور دیرا رد نما هیانتخاب کرده و بق دیکه هر کس هر چند از آن خوشش آ ستین یشعر ۀمجموع کیاز  یقطعات

شد با چند  ریمواجه شده بود، حضرت محمد ناگز مکهنخبگان شهر  یاز سو یادیز یاسالم که در آغاز با مخالفت ها

 .برود نهیها" به مد یمخالف "مک لهینزد قب یالدیم 662در سال  کشینزد ارانینفر 
 

 تیگفتار و ماه تیمسلح و با قوت به مکه برگشتند ماه ارانشیها که حضرت محمد و  یریاما پس از جنگ و درگ 

همزمان در اثر  یاست ول یاریامر اخت کیدر آغاز که در قرآن آمده که قبول اسالم  یعنیکردند.  رییتغ زیسوره ها ن

قبول اسالم شکل  بیترت نیشده، بد ادیز هیباج و خراج و جز قیفشار ها از طر یاسالم تیتوسعه و قوت گرفتن حاکم

اسالم به منطق،  نیآئ نیو تلق غیبا گذشت قرن ها در اثر تبل یخیرا به خود گرفته و معلوم است که از لحاظ تأر یجبر

 کشتارکشت و "مامون" و  انهیاست. بنا برآن تا جامعه از هر لحاظ رشد نکند با تاز دهیاحساس و عادت مردم مبدل گرد

ها کتاب خانه  یکند، بالعکس همان طور که در دوران خالفت عباس یدلخواه نم رییمردم تغ رهیو غ ینور محمد تره ک

مردم رو به جنگ و جهاد آوردند که تا  ینور محمد تره ک نیبا صدور فرام زیدر افغانستان ن دندیها را به آتش کش

 .امروز دوام دارد
 

 .دارد ادامه

 

 

 

 

 


