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 سوال عقب ماندگی ملل و اوج گیری تضاد های جهانی
 قسمت دهم

 

 :بخش دوم(فرضیۀ اقلیم و جغرافیا )
استوائی چون مالریا و امثال آن که میزان مرگ و میر بخصوص کودکان را در افریقا شدت می  امراضدر مورد 

این بیماری ها علل فقر افریقا نیستند؛ بلکه نتیجۀ و پیامد فقر استند. در حقیقت جوامع افریقائی بخشد، باید گفت که 
ازعدم توانائی و عدم تمایل رژیم های ستمگر داخلی و یا اقتدار سیاسی وابستۀ استعماری در ریشه کن کردن این 

 بیماری ها، در رنج و عذاب به سر می برند. 
وی برای حفظ واکسین های وقای «مایکروسافت »  ه  سسمومؤسس « بیل گیتس»خدمات بشری ما شاهد هستیم که بنیاد 

برای افریقا که اقلیم گرم دارد، از دانشمندان خواست تا جعبه هائی با مصرف انرژی بسیار کم و ارزان بسازند که 
به هائی اختراع شد و مورد می توانست واکسین را در هوای گرم تا مدت های طوالنی حفاظت کند. درنتیجه چنین جع

استفادۀ بنیاد وی قرار گرفت. آیا رژیم های افریقائی که بروی ثروت های عظیم ملی خوابیده اند که مثال آنرا در 
 کانگو باز گفتیم، قادر نخواهند بود، چنین یک پروژه ای را برای امحای امراض واگیر در کشور شان تأسیس کنند؟.

لندن قرن نزده نگاه کنیم می بینیم مکان های بسیار ناسالمی از نقطۀ نظر صحی بوده اند. اگر به پاریس قرن هجده و 
در زمان ناپلیون شهر پاریس شاهد یک پوشش کامل شد و شهرکهن با همه کثافات آن مدفون گردید. در لندن دولت به 

ی، سرمایه گذاری کرد. این تدریج برای حل مسئلۀ فاضالب وایجاد مسیر های گنداب رو و تأمین آب سالم و صح
 ارتقای سالمت همشریان علت مؤفقیت اقتصادی نبود، بلکه نتیجۀ تحول اقتصادی و سیاسی در این جوامع بود.

کم حاصل فقیر اند، زیرا خاک  زراعتفرضیۀ جغرافیائی چنین ادعا دارد که مردمان مناطق گرمسیر به دلیل  همچنان
تواند مواد مغذی را حفظ کند که باران های سیل آسا این خاک را در معرض  مناطق استوائی کم عمق است و نمی

 زراعتیفرسایش سریع قرار می دهد. این نظر نکات علمی ای را باز می گوید؛ اما عامل بنیادی کاهش بهره وری 
ائیست که دولت ه هدر افریقا، صرفاً کیفیت پائین خاک نیست، بلکه عامل تعیین کننده، ساختار مالکیت ارضی و انگیز

 ی به وجود می آورند. زراعتها و نهاد های 
 « او دبلیو تی» اشت که در روز کنفرانسرا وا د« لی کونگ هی » این خاک کم حاصل نبود که دهقان کوریائی 

 هقاناندبه حکم اعتراض بر نتایج این موافقات و نگون بختی ایکه بر « کنکون مکسیکو » ( درسازمان تبادلۀ جهانی)
دست به خود کشی « دبلیو تی او، دهقانان را می کشد» جهان تحمیل کرده بود، در جلو عمارت کنفرانس با فریاد 

بزند؛ بلکه نتایج این موافقت نامه بود که دهقانان نمی توانستند با قیمت پائین محصوالت زراعتی وارداتی و نرخ بلند 
 کود و تخم های بزری وارداتی رقابت کنند.

 د سالسالی هند را هرچن مواجه نیست. خشک زراعتیدهقان هندی با کیفیت پائین خاک و کاهش بهره وری اراضی 
نی در پرداخت قرضه های ؛ مگر خود کشی دهقانان صرفاً ناشی از خشک سالی نیست، بلکه ناشی از ناتوامی آزارد

وسط بانک ها می شود و زندگی دهقانان را بر لب که سود گران و اعادۀ وام ها، باعث ضبط زمین ها ت بانکی است
 اندهق« پنجصد و هشتاد» که هنوز به آخر نرسیده است «  دو هزار و هفده » پرتگاه می برد. چنانچه در همین سال 

 دست به خود کشی زده اند. هند« مهارشترای»صرف در ایالت 
وام های  د در اثر خشک سالی ها و ناتوانی در پرداختدر هن زارعبراساس آخرین گزارش ها، ساالنه دوازه هزار 

ت مالی و سود خوران بازاری، دست به خود کشی می زنند. این ناشی از وجود یک شان به بانک ها و مؤسسا
 پلتوکراسی ) حکومت ثروتمندان ( متقلب و بی رحم، در زیر نام دموکراسی است. 

وامل این که فقر و ِغنا در قارۀ امریکا ریشه از ع های فقر و ِغنا نمی کند ، کمکی به تبین ریشهبنابرآن فرضیۀ جغرافیا
تمدن های مکسیکو، امریکای « چهارده صد و نود و دو »  اشد بسیار ضعیف است ، قبل از سالجغرافیائی گرفته ب

 رجنتاین و چیلیمریکای شمالی و سرزمین های جنوب اازندگی برتری را نسبت به « آند » مرکزی و کوهپایه های 
، جغرافیا ثابت باقی ماند؛ اما نهاد هائی که توسط استعمار گران اروپائی در مکسیکو،  امریکای مرکزی و داشتند

 جنوبی تحمیل شد، بخت این مناطق را سر نگون کرد .
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و اهلی  بانی، شزراعتیفرضیۀ جغرافیا در توضیح فقر شرق میانه نیز ناقص خواهد بود، زیرا نخستین نشانه های 
)هالل بار ور( بدست آمده است که از « هالل خضیب»ساختن گیاهان و جانوران از شرق میانه بخصوص از منطقۀ 

جنوب اسرائیل فعلی تا فلسطین و کرانۀ غربی رود اردن، از سوریه تا جنوب شرق ترکیه تا شمال عراق و غرب 
سترش یافتند، آهن نخستین بار در ترکیۀ امروزی گداخته شد ایران کشیده شده بود. اولین شهر ها در عراق امروزی گ

و تا اواخر قرون وسطی، شرق میانه در صنعت گری پویا و فعال بود. این جغرافیای شرق میانه نیست که این مردمان 
  و را امروز تنگدست کرده است بلکه بسط و تحکیم امپراطوری عثمانی و بعداً هجوم اروپائیان و تسلط سیاسی آنها

 امروزی دنبال کرده است . خاورمیانه را تا عقب مانیاست که باالخره استبداد خود کامگان داخلی 
ملل انکشاف یافته، مناطق وسیع  سرحداتداشته باشد، ما در داخل  باالخره اگر عقب ماندگی با گرمی هوا مقاربتی

یاالت در ا« تکزاس » تۀ آن کشور است مثالً ایالت گرمی را می یابیم که انکشاف آن ها هم سطح سایر مناطق رشد یاف
 متحدۀ امریکا.

ما در کشور خویش افغانستان مناطق گرمسیری داریم که نه نتها هیچ تجربه ای از کاهلی مردمان آن مناطق نداریم    
 بلکه مردمان مناطق گرمسیر افغانستان برخوردارتر از مردمان مناطق سرد سیر کشور ما هستند .

ه یک جهتی این استنتاج را آشکار می سازد این است که اگر مناطق گرم باعث کم کاری می شود، مناطق سرد آنچ
نیز کم کاری را دامن می زند و مجال فعالیت را در مواقعی از سال کاهش می دهد و این خود بازگویندۀ آنست که این 

 فرضیه فاقد یک بینش وسیع می باشد. 
رم، مجال تالش و پشت کار ممتد را تا حدودی کاهش میدهد اما این به هیچ وجه بیانگر، جای شک نیست که هوای گ

کاهلی و تنبلی مردمان چنین اقلیم ها نیست، و گرنه باید مردمان این سامان قرن ها قبل با ازیاد نفوس و کاهلی متداوم 
مان این اقلیم ها حکایتگر سخت و کاهش امکان معیشت، بر صحنۀ جهان منقرض می شدند؛ بلکه برعکس بقای مرد
 کوشی و زحمت طاقت فرسای آنها برای بقای حیات در شرایط دشوار گذار است.  

این نسخه که هوای گرم باعث تنبلی می شود و عاقبت کاهلی، فقر و فقدان ابتکار و کم اندیشی است و به قبول خود 
ی را مشروعیت می بخشد و چنین تلقین می کند که این کامگ نتج می شود. درحقیقت نه تنها خودکامگی و استبداد م

ه روح می میرند؛ بلک مستبدین تاریخ هستند که باید مردمان کاهل و تنبل را به کار وا دارند و گرنه آنها از گرسنگی
ه میشو ترقی را نیز در ملل دارای هوای گرم تا ابد می ُکشد و امید به بهبودی را در این ملل برای ه حرکت و جنبش

سلب می کند، زیرا اقلیم این جوامع تغییر ناپذیر است، و اگر دست از تالش و زحمت برای بهروزی خویش بردارند 
و وجود خود کامگی و تحجر و تغییر ناپذیری سیاسی را در جهت حاکمیت بر مقدرات خویش، تقدیر ازلی و ابدی 

 باور های مذورانۀ استعمار و استبداد و خود کامگی و تبلیغ حیات خویش بپندارند، آن وقت  تا جهان است باید به تلقین
 گوش بدهند و جان ببازند. 

 

 :فرضیۀ فرهنگ
 

نقش فرهنگ در عقب ماندگی و رشد ملل، طرفداران زیادی دارد که اوضاع متفاوت اقتصادی جوامع را به فرهنگ 
 مسلط بر آنها، نسبت می دهند. 

ب ماندگی را دریابیم، الزم می افتد نخست بدانیم که فرهنگ چیست، تا بتوانیم اگر خواسته باشیم ارتباط فرهنگ و عق
 تأثیر آنرا بر وضعیت اقتصادی جوامع جست و جو کنیم .

« تیلر»تعریف فرهنگ ) کلتور ( به تناسب انکشاف معرفت انسانی در طی زمان، تغییر کرده و وسعت یافته است. 
مجموعۀ از ابزار های دست » به کار می برد؛ ولی امروز این کلمه بر « عهآموخته های جام»آنرا صرفاً به معنی

 داللت دارد. « داشته، رسوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمان های اجتماعی 
بنابرآن اگر دیروز فرهنگ را مجموعۀ برداشت های ذهنی مردمان می دانستند، با تعریف جدید فرهنگ که عوامل 

ی اجتماعی را نیز به مثابه عناصر شکل دهنده هویت فرهنگی می داند ، نقش و سازمان ها عینی ای چون ابزار کار
 فرهنگ در حیات ملل وسعت بیشتری می باید. 

در گذشته زمانیکه از تأثیر فرهنگ بر رشد و یا عقب مانی جوامع انسانی صحبت به میان می آمد، مقدسات و معتقدات 
مده فرهنگی در شکل دهی وضعیت اقتصادی مطرح می شد که این شیوۀ برداشت دینی مردمان ملل به مثابه عامل ع

می زیست « هجده صدو شصت و چهار تا نزده صد وبیست » که از« ماکس وبر » را نخستین بار دانشمند آلمانی 
عقیدۀ او و یکی از مؤسیسن سوسیالوژی ) جامعه شناسی ( و دانشمند ادیان بود، مورد استفاده قرار داده است. به 

ی باز دارندۀ اساس است که باور های دینی، محرک و یا)تشبث( اقتصادی « آنترو پرنارشپ» فرهنگ اجتماعی، محیط
نیروی خلق فعالیت اقتصادی می باشند. به عقیدۀ او باور های دینی نقش عمده ای را در تعین خصلت و یا فعالیت 

 متشبثین در جهت خلق و یا کاهش مفاد دارد .
ه باست. در این اثر وبر می خواهد « اخالق پروتستانت و روح کاپیتالیسم » ترین و شناخته شده ترین اثر وبر مهم

اعتراض مذهبی ای که توسط مارتین لوتر آلمانی بر کلیسای کاتولیک پروتستانت )اثبات برساند که اخالق و روح 
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وید در زیر نفوذ دین پروتستانت به خصوص (، باعث رشد سرمایه داری شده است. او می گروم صورت گرفت
د بصورت بودند ( افرا دگی بیشتر و خصلت امساک در مخارجپیوریتانیزم ) فرقۀ انگلیسی پروتستانت که خواهان سا

دینی مکلف به یافتن کار غیر مقدس تاحد امکان می باشند. این جهان بینی که باید پول بیشتر جمع آوری کنند؛ مگر 
سختی به دست آورده اند و خرید اشیای زینتی را گناه می دانستند، منجر به رشد کاپیتالیزم  پولی که با اصراف در خرج

 ) سرمایه داری ( شد.
اعه لون فرانسوی در جینوا اشاین مذاهب برخاسته از پروتستانت چون کالونیزم ) شاخۀ مذهب پروتستانت که توسط کا

ندارند به فقرا و خیریه کمک کنند ، زیرا می پندارند که چنین اقدامی گدائی را ( و پیوریتانیزم هم چنان آرزو  یافت
  ترغیب می کند.

قوۀ اجتماعی می شناسد که بر سایر پدیده ها چون سیاست و اقتصاد  یدیالوژی را به مثابهر فرهنگ و آماکس وب
 اثرعمیق می گذارد.

و تمدن غرب را یگانه تمدنی می شناسد که به انکشاف فرهنگی  او اخالق پروتستانت را سازندۀ تمدن غرب می داند،
می پردازد که غرب می خواهد برای جهان به میراث بگذارد. او در تجلیل از پروتستانتیزم، شیوۀ حیات محافظه 

 گکارانه و ممسکانه را در ترکیب با اخالق کاری مردم، تشویق می کند که پول بدست بیاورند. در نتیجه مقدار بزر
تالیسم تشویق نیرومند کاپی که به دوران و حرکت انداخته شود. حرکتیپول قابل دسترس می شود که باید این پول به 

 می انجامد. به عبارۀ دیگر کاپیتالیسم رشد می کند زمانی که اخالق پروتستانت بر کتلۀ عظیم مردمان تاثیر می گذارد.
نه یگا پردازد؛ مگر رشد سرمایه داری را لل عقب مانی ملل نمیتئوری فرهنگ ماکس وبر به صورت مستقیم به ع

عامل و زمینه ساز انکشاف ملل می شناسد که چنین استنتاجی به این دیدگاه می انجامد که ملل غیر پروتستانت  فاقد 
انت ل پروتستقادر به آغاز رشد و انکشاف اقتصادی نیستند. او می گوید: این مل فرهنگ سرمایه داری بوده اند، لذا

  .است که نخستین مراجع تراکم ثروت و تکامل صنعت در جهان بوده اند
ات مارکس که شیوه ها و مناسب ش بر ضد تئوری ماتریالیسم تاریخیوبر، با وجود تاثیر پذیری از مارکس، در کتاب

 .تولید اجتماعی را علت ظهور و انکشاف کاپیتالیسم می شناخت، موضع گرفت .
ثیر عمیقی ای بر حیات اجتماعی آنها دارد، باید اذعان کرد که ما نمی توانیم تأثیر این که باورهای عقیدتی انسانها، تا  

فرهنگ را بر زندگی ملل کم بها دهیم؛ اما در مورد این فرضیه که دین و یا فرهنگ در مجموع عمده ترین عامل 
زم تاطانه تری پرداخت. اگر قبول کنیم که نفوذ و تاثیر پیوریتانیتحول اقتصادی و سیاسی می باشد، باید به بررسی مح

در انگلستان چنان نیرومند شد که توانست تعلیمات اصلی حضرت مسیح)ع( را کنار بزند و ثروت اندوزی حریصانه 
هان، جو اشتغال غیر مقدس و امساک و بخل در صدقه و خیرات را که در تعالیم عیسای مسیح و تقریباً کلیه ادیان 

تردید شده است، تأئید کند. سوالی به ذهن خطور می کند که چگونه یک رفورم و اصالح، نه در قوانین عادی بلکه 
در نص دینی باور های مردمان می تواند چنان مؤثر باشد که نه تنها متن اصلی را بیجا کند بلکه بزرگترین تحول 

م و در انجیل متی فصل شش»  ماید. اگر به تعلیمات حضرت مسیحاقتصادی و اجتماعی ) کاپیتالیزم ( را نیز ایجاد ن
مواظب باشید که کار های نیک خود را برای جلب توجه مردم در :» انجیل لوقا فصل یازدهم ( نظر اندازیم میخوانیم 

نیسه ها و ... اگر صدقه می دهی آنرا با ساز و کرنا اعالم نکن چنانکه ریا کاران در کانظار دیگران انجام ندهید
 که صریحاً به صدقه دادن مخفیانه تشویق می کند. «خیابان ها می کنند

هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و : » انجیل متی در همان فصل ششم می گوید
نمی توانید هم بندۀ خدا باشید دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد . شما 

 «و هم در بند مال 
 «خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان، تشکیل نمیدهد » در انجیل لوقا می خوانیم 

و  آنگاه عیسی به داخل معبد رفت:» در فصل بیست ویکم انجیل متی، همچنان اناجیل مرقس و لوقا و یوحنا می بینیم 
در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میز های صرافان و جایگاه کبوتر  همه کسانی را

. اما شما آنرا مغارۀ دزدان ساخته : خانۀ من نماز خانه خوانده خواهند شدفروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت
میانۀ خوبی نداشته است .اینکه پیوریتان ها که باز حاکی از آن است که عیسویت با سوداگری و ثروت اندوزی « اید

توانسته اند چنین اصالح عمیقی در اصل تعالیم مسیح وارد کنند به احتمال قوی تمایالت روانی جامعۀ انگلیس خواهان 
چنین اصالح و تفسیر بوده است. به عبارۀ دیگر این انگلیس ها بوده اند که عشق به ثروت و امساک در صدقه را در 

فورم دینی گنجانیده اند، نه آنکه رفورم دینی، انگلیسی را تشویق به ثروت اندوزی کرده باشد. چنانچه ما این قالب ر
یث یک کرکتر می بینیم در تمایل به امساک و ثروت اندوزی را همین اکنون در سکاتلندی ها و انگلندی  ها منح

می یابیم که همه حاکی از آن است که این روان  انگلیسی جامعۀ کاتولیک آیرلند را چنین مرفه و ثروت اندوز نحالیکه 
لمانی ا« لوتر»بوده است که چنین نص مذهبی را ساخته است و گرنه باید آلمان پیش تاز سرمایه داری می بود، زیرا 

 نبود که نهضت اصالح دین ) پروتستاتیزم ( را در تردید خود کامگی های کلسیای روم بر مبنای ارزشهای ملی جرم
 بنیاد نهاد. 
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 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

 

رفندۀ  ماشین خصلت کوبندۀ استثماری اش با است که سرمایه داری با بگیرد آن آنچه را این نویسنده می خواهد نتیجه
اخالق و مروتش، با برهم زنندگی کانون خانوادگی اش و با استعمار خشن و ضد بشری اش، نمی تواند مبنای مقدس 

 داشته باشد.   
اندوزی بی محابا محصول ذهنیت اروپائی ها است نه صرفاً انگلیسی ها، زیرا فرانسویان و  وتاین اشتیاق به ثر   

 هسپانیائی های کاتولیک در ثروت اندوزی از انگلیسی های پیوریتان پس نمانده اند. 
 بند واشتباه خواهد بود اگر پنداشته شود که ثروت اندوزی محض مظهر رشد و ترقی خواهد بود وسرمایه داری بی 

بار، تمدن و فرهنگ می آفریند. ما در صفحات قبل نشان دادیم که می توان ثروتمند بود، بدون آنکه رشید و متمدن 
ختی نیک ب صلی و بنیادی ترقی و تکامل نیست.بود. ثروت و سرمایه می تواند ممد رشد و انکشاف باشد؛ اما عامل ا

ی های سیاسی با او همراه شد، آنچه را سرمایه داری با اکراه در سرمایه داری آن بود که داعیۀ حقوق بشری و آزاد
شایسته  »بود در برابر« اکثریت ساالری»کنار خویش پذیرفته بود، حق داشتن یک رأی برای کلیه افراد جامعه و یا

 . ای که سرمایه داری می خواست بر طبق آن حکومت کند« ساالری 
 

 پایان قسمت دهم
 ادامه دارد
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