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 سوال عقب ماندگی ملل و اوج گیری تضاد های جهانی   

 قسمت اول

 پیش گفتار

جهان ما درهاله ای از غبار فریبندۀ پرغوغا، معروض امواج نا مرئیی رفنده ای است که ادراک متعارف به سادگی 
 قادر به فهم آن نیست. 

اطالعات جمعی در پنجۀ سالطین مالیی جهان، به وسایل هیجان و هوس و بالهت از یک سو جال های فراگیر  
 جمعی، انحراف ماهیت داده است 

ازسوئی، اقدامات ظاهراً سرسام سیاسیی کار سازان سرنوشت ملل، در اختالفات عیان و توافقات نهان شان، معجونی 
 ه است.از ترس و خشم و تمسخر را در دل و دیدۀ مردم جهان بر انگیخت

ازجانبی، مجانینی گمراه و کور دل، خون مسلمان و نا مسلمان را می ریزند تا اجازۀ دخول به جنت را از شبکه های 
 بهم بافتۀ دهشت افگنی و استخباراتی بیگانگان منفعت جو، حاصل کنند.

مصلحین گرامی، با زبان و قلم، آب باالخره منادیان قد و نیم قد استعمار صغیر و کبیر، آستین باال زده اند تا در قیافۀ  
 بیشتری به آسیاب این ابهام و اغتشاش  بریزند.

 غافل می سازند.«آب زیر کاه » اینها همه  چون کاهی بر روی مرداب هستند که چشم را از دیدن عمق هولناک  
سواحل کلیه ملل جهان  اما این مغاک تاریک در آنسوی، ره به سیالب سهمناکی می برد که امواج دگرگون ساز آن  به

کوبیده می شود، موجی که دره های عمیق وعریضی را در بین فقیر و غنی حفر می کند، و جهان را بین فرو دستان  
و فرا دستان تقسیم می نماید، و باز هم به جلو می رود و سر زمین فرودستان را با لوش و لجن بی نوائی و مرگ و 

 با ثروت و نعمت و عزت می آراید.مرض و حقارت، و از فرا دستان را 
 این دو سیمای نیمه روشن واقعیت  کنونی جهان است.

اما پاسخ به دو سوال، برای مللی که زندگیی شان برلب پرتگاه قرار گرفته است حیاتی است ، یکی آن  که چرا و 
 چسان به کنار این گودال مرگزا رسیده اند؟ .

 ر محتوم و اجتناب ناپذیر است یا آنکه راه نجاتی دارند ؟دوم آنکه آیا سقوط شان در قعر، یک ام
بحث کنونی به این پاسخ می پردازد؛ اما این کند و کاو در وسعت و تنوع  تاریخی جوامع عقب مانده و جمع بندی ابعاد 

ان حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخالقی و روانی آنها، محتاج تحقیق و تأمل و حوصلۀ فراو
نویسنده و صبر و تحمل بی دریغ خواننده است، و گرنه یک نگرش شتاب زده،  جز به یک برداشت ناکافی و یک 

 استنتاج نا شافی، نخواهد انجامید.
عقب ماندگی، امروز چهره بدل کرده است و دیگر آن سادگیی تک بُعدی کهن را حمل نمی کند. بدین معنی که دیگر 

دارنده از ترقی و تکامل نیست؛ بلکه امروز عوامل گوناگونی دست به دست هم می دهند  حکایتگر صرفاً یک علت باز
تا رشد و انکشاف جامعه ای را متوقف سازند که نتایج آن در مناظر گوناگونی از ملل مختلف به مشاهده می رسد. بنا 

ان عقب مانده، به وخامت برآن با وجودیکه ماهیت عقب ماندگی در تحمیل زجر و مشقت مادی و معنوی بر مردم
 تاریخی خود باقی است؛ اما شناخت عقب ماندگی، محتاج یک بررسی جدید در احتوای وسیع تر می باشد.

تا دیروز بحث بر علل عقب مانی ملل، یا انگیزۀ بشر دوستانه داشت و یا آنکه متفکرین تحوالت اجتماعی، آنرا یک  
 تلقی می کردند. واقعیت ناگوار؛ اما اجتناب ناپذیر جوامع 

مگر امروز عقب ماندگیی  جوامع انسانی نه تنها یک امر بدیهی محسوب نمی شود؛ بلکه اندیشمندان حساس و دورنگر 
اجتماعی را به این ایقان رسانده است که اگر سیر بی محابای ثروت اندوزی بی رحم کنونی، به همین سان به مکیدن 

ادامه دهد، دیری نخواهد گذشت که جهان به دو قطب خصومت بار  آخرین قطره های خون اکثریت مردم جهان
خشونت انگیز مبدل خواهد گشت که دیگر ما شاهد تک انفجار ها در اینجا و آنجا نخواهیم بود؛ بلکه قیام های خشن چه 
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را حرام خواهد آگاهانه و چه مجنونانه، سراسر جهان را در خواهد نوردید که حیات بر بینوایان و خواب بر با نوایان 
 کرد. 

اگرچه نویسندۀ این سطور آرزو ندارد که با این مقدمۀ تند و تیز در دل های آرام رعشه اندازد؛ مگر متاسفانه راه 
دیگری را که بتواند وجدان و عقل و احساس ما را بیدار کند، سراخ ندارم و کتمان حقیقت نیز راهی است که مصالحه 

ارم. امروز کاوش در عمق معضلۀ عقب ماندگی و جست و جوی علل آن، یکی از با آنرا بر خویش مباح نمی شم
مباحث بسیارعمده را در بررسی مسایل حاد جهان کنونی می سازد. این معضله که از یک سو مردمان ملل عقب مانده 

ارد تا برای رفع این را در ابعاد مختلف حیات به شدت تمام می فشارد، همزمان  متفکرین رسالتمند این ملل را وا می د
بحران و بخاطر گذارجوامع شان به یک مرحلۀ بهتر و مترقی تر حیات، به ریشه های این ناگواری بشری بپردازند تا 
اگر بتوانند راهی را در عبور از این نامرادی انسانی سراغ نمایند. همچنان امروز روند سومی ای درهیکل دانشمندان 

ین عرصه پای به ساحل نهاده اند که  اندیشناک از سیر نا متوازن تکامل اقتصادی در اجتماعی در ا -علوم اقتصادی 
سطح جهان اند و آنرا عامل بحران فزاینده ای در آیندۀ نزدیک می پندارند که اگر این راه پیمائیی ُکند عده ای از 

انسانی وعدالت رهنمائی نشود، مردمان و سیر تُند عده ای دیگر، بر یک مسیر متعادل و منطقی و بر بنیاد اصول 
جهانیان شاهد حوادث و بحرانات وخیمی خواهند بود که هیچ کشتی ای در چنین بحر مواج و طوفانی، سالمت به ساحل 
نخواهد رسید. لذا آنها نیز در پی آنند تا به بحران عقب ماندگی، منحیث یک معضلۀ وخیم جهانی بپردازند تا اگررخنه 

ملل عقب مانده در رشد اقتصادیی جهان بیابند تا جهان را در مجموع از خطر بی توازنی فرو   ای برای د خول و سهم
 ریزنده حفاظت کنند.

مصیبت ناداری و نا توانی، بشر را در طول هزاران سال زندگی وی بر روی زمین، آزرده است؛ اما درطی این 
انسان ها در مجموع چه در مراحل ابتدائی حیات، چه زمان، انسان شکَوه ای از عقب ماندگی نداشته است زیرا حیات 

در دوران شکار و گرد آوری خوراک و چه در اشتغال به کشت و کار، بصورت وسیعی هم سطح و همسان بود که 
ل برای تفاوت ها چنین زننده و ملموس نشده بود، و یک  فقر هم آهنگ بر همه جا مستولی بود که انسان به صورت کُ 

و کثرت نعمت، ایده آل و آرمانی جز در سرای آخرت  نداشت، زیرا درک روشنی از برخورداری و  رشد و بهروزی
وفرت نزد وی موجود نبود.  نه زجر عقب ماندگی را به شدت کنونی آن احساس می کرد، و نه شدت این تضاد و نتایج 

 خطیرناشی از آن، به وخامت امروز بود.  
رت و صنعت پا به میدان نهاد وتولید متراکم و باالخره ثروت مازاد را با خود به عقب ماندگی زمانی زاده شد که تجا

 ارمغان آورد و استثمار انسان از انسان وسعت و وخامت بی سابقه یافت وملل استعمار گر و استعمار زده، پدیدارشدند.
س ماندند و یا آنکه منبهات جلو جوامعی یا با میکانیزم باز دارندۀ اجتماعی و سیاسی درونی خویش درگیر شدند و پ

گیرندۀ بیرونی، آنها را عقب نگه داشت که باالخره دید گاه هائی از رشد و پس مانی در دیده ها تجسم یافت و عقب 
 ماندگی شکل گرفت.        

روز اگر چه وخامت عقب ماندگی ملل، با تراکم بی سابقه ثروت و رشد علم و تکنالوژی در پنجۀ ملل پیشرفته، ام 
بیشتر از هر زمان تاریخی شدید تر است؛ اما در سه  قرن اخیر است که اندیشه وران درد مند و تحول طلبان ملل عقب 
مانده  کوشیده اند تا گره عقب مانی خویشتن را بگشایند و پرده از راز آن بردارند و افق های بهروزی و بهبودی 

دانشمندان و متفکران انقالبی و نظریه پردازان جهان غرب نیز در جوامع شان را  کشف و برمال کنند. به همین سان 
طی قرون اخیر بر این پدیده به گونه هائی انگشت گذاشته اند و بر عقب ماندگی آسیا، افریقا و امریکای التین و معضلۀ 

تاج های ذهنی در نگرش تکامل ملل، عللی را یا بر اساس درک و تحلیل علمی و واقع بینانه بر شمرده اند  و یا با استن
لی ) استقراء ناقص( صادر کرده اند، و یا در قید تأمین و حفظ  منافع ملیی سطحی به چند عنصر محدود، احکام کُ 

بیرون مرزیی شان بوده اند، یا  بر بنیاد موقعیت وعالیق فردیی خویش، ابراز نظر کرده اند که در این بررسی قسماً به 
 تی خواهیم داشت.پیش منظر تاریخی آن اشارا

با آنکه پدیدۀ عقب ماندگی یک مفهوم سهل الحصول به نظر میرسد که هرکه می تواند به سادگی آنرا درک و ابراز 
نزد خود دارد؛ اما سادگی این مفهوم همانند سایر « پیشرفته»و « پس مانده» کند، چنانچه هرفرد عاقل استنباطی از
ید آنرا در ابعاد گوناگون شگافت؛ ورنه شناخت ما از عقب ماندگی و درک و مفاهیم عام، عمق و پهنائی دارد که با

تحلیل حقیقت این معضله، نارسا خواهد ماند و نخواهیم توانست هرم معضلۀ عقب ماندگی را بر قاعدۀ آن بگذاریم که 
ستناد خواهد بود و ما را در در غیر آن اگر این هرم را بر هر بُعد دیگری غیر از قاعدۀ آن بنشانیم ، متزلزل  و فاقد ا

کشف علل و دریافت راه نجات از آن، گمراه خواهد ساخت، چه اگر ارزیابی ما چنان در قید تبین اجزاء باقی بماند که 
لیت آن انسجام ببخشیم، آنگاه، ما در پس کوچه های حوادث سرگردان خواهیم بود بدون نتوانیم شناخت معضله را در کُ 
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عیت ها گام بگذاریم  و یا اگر بررسی های ما چنان ذهنی و استداللی باشد که وجوه عینی و شواهد آنکه بر شاهراه واق
علمی را به درستی دیده نتواند، نتیجه آن خواهد شد که گویا ما در صدد آنیم تا اهداف عندی و یا برداشت های شخصی 

نه در پی درک حقیقت بحران و آرزومند رهائی خود را چون دلیل مَسلم، مطرح و حتی تحمیل کنیم، بدون آنکه صادقا
از آن باشیم، و اگر عقب ماندگی را به مثابه یک وجه مطلق و مجرد، نه بصورت نسبی  ببینیم آن گاه الزم می افتد تا 
یک معادلۀ ثابت و یک فورمول عمومی، آنرا تشریح و تعریف کند که چنین فورمولی با توجه به جوامع مختلف 

تاریخی و اجتماعی و سطوح متفاوت حیات ملل، به سختی می تواند عرض وجود کند، تا زحمت تحلیل  وعوامل متعدد
گران را همانند  یک معادلۀ ریاضی و یک فورمول کیمیاوی، آسان سازد که ما را نا گذیر از آن می سازد که ارزیابی 

هیم، مثالً ببینیم  که این عقب ماندگی در جوامع ملی را بصورت نسبی و مقایسوی و بر اساس تحلیل و تأمل انجام د
مقایسه با کی و با چیست،  معیار و محک پیشرفتگی کدام است و آنچه را ما در نیم نگاهی، پیشرفت و تمدن می 
پنداریم آیا با مفهوم واقعی ترقی اجتماعی و اعتالی حیات و تکامل انسان، تا کدام حدودی همساز است که  باید نخست 

فت را تعریف وتثبیت نمایم وعناصر پیشرفت را تشخیص کنیم و باز مرز میان ارتقاء و عقب ماندگی را رشد و پیشر
 نشانی نمائیم و عوامل آنرا دریابیم تا باالخره بتوانیم در فقدان عوامل وعناصر رشد دهنده، عقب ماندگی را بشناسیم . 

ز عقب ماندگی را آن چنان که تمنا داریم در دید گاه ما مگر این بحث تا همین حدود بازهم نمی تواند منظرۀ روشنی ا
باز کند، تا زمانیکه ما رشد و انکشاف را بر معیار ها و ارزشهای اجتماعی خویش عرضه نه کنیم، و توافق و تخالف 

یک ریشه آنها را در ترغیب و تحدید همدیگر ُسبک و سنگین نه نمائیم ویا دریابیم که آیا رشد و تمدن، یک مفهوم و از 
اند و یا آنکه اختالط ذهنی ای از دو مفهوم اند و ما کدام پیشرفت را در کدام عرصه ها رشید می خوانیم و تمدن و 
ترقی واقعی را از مجازی چگونه تفکیک و تشخیص می کنیم. آیا رشد و عقب ماندگی صرف در بعد مادی مطرح 

می باشد . پس معنویت چیست؟ وآیا ملل عقب مانده در  است یا آنکه  شامل جلوه گاه های معنوی و فرهنگی نیز
معنویت نیز همانند بُعد مادی رشد، عقب مانده اند.  تکامل علمی و تکنولوژیک تا کجا می تواند مبین ارتقای فرهنگ 

ی باشد. وقتی از عقب ماندگیی ملل صحبت می کنیم ، آیا این عقب مانی صرفاً اجتماعی و ملی است یا آنکه عقب مان
فردی نیز ملحوظ نظر ما است و اگر عقب مانی ملی و فردی را دو روی یک سکه می شناسیم، دیگر چرا سخن 
پردازان ملل عقب مانده  با یک انگشت به سوی ملت های شان اشاره می کنند مگر نمی پذیرند که سه انگشت دیگر به 

 سوی خودشان اشاره دارد.
بخوانیم و اگر چنین می « عقب نگه داشته شده»را، « عقب مانده»توانیم ملل اما سوال بنیادی اینست که آیا ما می 

توانیم، دلیل آن کدام است و آیا این دالیل منطقی ومتکی بر موازین علمی و شواهد معتبر تاریخی است یا آنکه می 
وش این علل باز دارندۀ بیرونی خواهیم برف بام خود را بر بام دیگران اندازیم که باید دید تا کدام اندازه ای تقصیر برد

و درونی است و تا کجا یک  ملت خود مسؤل عقب ماندگی خویشتن است و در بین این ملت، رسالت حرکت به جلو را 
 چه کسانی بردوش می کشند. 

ر هم چنان باید دید که آیا رشد و انکشاف ملل، دیکته می شوند و دستور و دیکتاتوری می تواند جامعه ای را بر مسی
رشد پایدار رهنمائی کند یا آنکه رشد و پیشرفت پایا و واقعی محصول نهاد های سیاسی فرا گیر کثرت گرا استند، نه 

 مولود هدایات حکیمانۀ فردی یا حاکمیت سیاسیی اندک ساالر .  
عات باالخره عمده ترین سوالی که امروز ذهنیت جهان را به خود مشغول ساخته است و وسایل هدایت شدۀ اطال

همگانی جهانی، بر این طبل به شدت تمام می کوبند و مکتب دید گانی دانسته و یا ندانسته با این طبل پای می کوبند، 
آنست که آیا عقب ماندگی یک پدیدۀ فرهنگی است و آیا باور ها و مقدسات ملل تا کدام حدودی عامل رشد ویا عقب 

سوال بخصوص برای ملتی چون افغانستان حیاتی است زیرا جداً باید  مانی ملل محسوب شده می تواند. پرداختن به این
 بدانیم  که ما منحیث یک ملت مسلمان، تا کجا مقهور عقب ماندگی به خاطر ایمان خویش هستیم.

د باالخره باید ببینیم که  آیا با پا گذاشتن بر جای پای غرب و رفتن بر جاده ای  که آنها برای رشد خویش هموار کرده ان
و تقلید روند بی محابائی که جهان صنعتی دیروز و مایکر تکنالوژیک امروز را به ثروت وصولت رسانده است برای 

، آبی بر «سکیوالریسم » ما ممکن و مقدور است و برد و باخت ما در چنین عرصه ای چگونه خواهد بود. آیا نسخۀ
 ی سوزان و بی رحم ما را سرگردان خواهد ساخت. حلقوم تشنۀ ما خواهد بود یا آنکه چون سرآبی در این وادی

اگر مسیرموجود را به همین سان با لجاجت « اقتصاد جهانی» در اخیرمختصر خواهیم دید که روند کنونیی  توسعۀ 
 دنبال کند و وقعی بشریت فرومانده نگذارد، ما و فرزندان ما شاهد چه نتایجی خواهیم بود .

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اینها بخشی، نه ُکل سوال هائی است که بائیست به جواب آن تا حد ممکن پرداخت .تا بتوانیم به یک شناخت بالنسبه 
علمی و منطقی از عقب ماندگی برسیم تا در پرتو آن به کشف  یک مسیر معقول متکی بر معرفت اجتماعی در گذار 

 از این نامرادی انسانی نایل گردیم.

 ادامه دارد
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