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  :يادداشت
  اغلی محترم هاشمی،

 صفحه که بی ننوشتۀ پر محتوای شمارا تحت عنوان آتی با تشکرات بی پايان در يافت کرديم و حضور شمارا دري
اميد قوی داريم تا آثار بيشتر شمارا درين سايت منتخب تان . دمت مردم خود قرار دارد، خير مقدم می گويمدريغ در خ

  . به نشر برسانيم
 صفحه را احتوا ميکند و مطالعۀ آن بصورت يک دم برای ٧۶ بيش از ۀ جامع شما يک حجم تا که نوشآز آن ج

 صفحه ٢٠خوانندۀ صفحۀ انترنتی مشکل تمام می شود، آنرا مانند همه مضامين طويل در قسمت های جدا گانۀ حدود 
  . ردذ ميگگان وديگر مطالعه کنند شماربه نشر می رسانيم  که درين جا قسمت اول آن از نظ

  
   آنالين– جرمن -پورتال افغان

  
**********  

  
  م٢٠٠٧، مارچ  فرانسه - از ليون               هاشمیمحمد قاسم

 

   ناگفته از تاريخۀسه مرحل
  »قسمت اول«

  

  مقدمه
 که از بشريت به همان اندازه. جهانيکه ما درآن به سر ميبريم مملو از مشکالتيست که بشر خود آنرا خلق نموده است

اگر پيشرفت های صنعتی  .پيشرفت های تکنولوژيک دم ميزند، به همان اندازه در مشکالت اجتماعی گير افتاده است
برای مدتی اميدی برای بهتر زيستنش خلق نموده است، ديری نگذشته است که او را در آتش جنگهای جهانی به 

 ۀز تبادالت او را به تأمين ارتباطات و ايجاد جامعجوی منفعت های ناشی ا و اگر جست. قربانگاه فرستاده است
را که طی سده ها و هزاره های متمادی جهت ی ارزشهای اجتماعی انسانی واداشته است امروزه همان منفعت جوئ

راه های برون رفت از آشوبها و جنگها را . اهتمام به آن کار و پيکار نموده است درپای منافع فردی قربان ميکند
البرت انشتين .  نموده است، مگر همان طريقه ها و راه ها به جنگهای خونين تر از قبل منتهی شده استجو و جست

اين اشتياق و ... من قويًا معتقد گرديده ام که اکثريت مردمان خواستار صلح و امنيت اند « :  ميگفت ١٩۴۶در سال 
او اگر امروز اين همه کشتار در عراق . »انیاميد بشريت برآورده نخواهد شد مگر از طريق ايجاد يک حکومت جه

 ديد که چه تعداد انسانهای بيگناهرا، چه از طريق نبرد های روياروی و چه از طريق انفجارات مالحظه مينمود و مي
 خويش مبنی بر صلح جهانی از طريق ۀبرای ايجاد اين حکومت جهانی به کام مرگ فرستاده ميشوند آيا بازهم به گفت

 تحقق صلح احتمالی از طريق حکومت ۀد جهانی اصرار مينمود؟ آيا ميتوان کشتارواقعی ملتها را به بهانحکومت واح
چگونه ميتوان «:  چاپ آسترليا در يکی از شماره های خود مينوشت THE AGEۀواحد جهانی توجيه کرد؟ روزنام

 مختلف از هم بتوانند باهم توافق تصور نمود که روزی اين همه کشور ها با اينهمه فرهنگ ها و مراحل انکشاف
اد بشر را يکپارچه ژ خويش بر زمين ميتوانند نۀنموده يکی شوند؟ گفته اند که فقط موجودات سيارات ديگربا حمل

 . »نمايند
که امروز قدرتها از آن دم ميزنند و ملتهای متفاوت، با فرهنگهای متفاوت     اما آيا گلوباليزاسيون يا جهانی شدنی

ا از طريق فشارهای مختلف در اجبار پذيرش آن قرار داده اند به همان مقاصد صلح آميزی که انشتين و ساير ازهم ر
يا در عقب اين همه هياهو اهداف صرفًا سودجويانه يی  طرفداران حقوق بشر از آن حرفها زده اند منتهی ميشود و
  امد تا اتحاد ملتها و نوع بشر؟ نهفته است که در نهايت به اتحاد کامپانی ها و کارتلها می انج

   جهانی شدن و يا تمايل به حاکميت واحد جهانی و اطاعت از مرجع واحد تصميم گيرنده، برخالف نظريات آنانيکه 
آغاز آنرا قرن شانزدهم ميدانند، از همان بدو تاريخ بشريت وجود داشته است؛ مگر وسايل و ترفندها جهت نيل به اين 

تلف ناريخی تعويض شده و تا زمان ما به اوج خويش رسيده و بشريت را درجبری قرار داده اند آرمان در مراحل مخ
  .ديگری را جز پذيرش آنچه قدرتها تحميل مينمايند بر او بسته اند  ِهکه امکان انتخاب را

 حقوقی بخشيد و  در ابتدا به ملت مفهوم"حکومت کنو تفرقه بيانداز "  ۀ کهنۀ   کاپيتاليسم با توسل به همان شيو
گروپهای انسانی را تحت نام ملت ازهم جدا نمود تا باشد منافع مشترکی را ميان هر ملتی مفهوم نموده، يکی را بر 

جنگهای که فرقه های . کاپيتاليسم اين درس را شايد از همان جنگهای مذهبی آموخته بود.  آنديگری قرار دهدۀعلي
ژان . و جنگ را به نفع قدرت ثالثی که تا آنزمان حيثيت ناظر را داشت باختندمختلف مذهبی در برابر هم قرار گرفته 

بودن فرانسوی، چهار سال پس از ختم جنگهای مذهبی سؤال اتحاد فرقه های مختلف مذهبی را تحت نام ملت 
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ت نام جنگ کاپيتاليسم امروز نيز جنگهايی را تح. فرانسوی پيشنهاد نمود و بدينگونه به ملت مفهوم حقوقی بخشيد
تمدنها و جنگ هويت مطرح مينمايد تا از آن به نفع خويش که سرانجام به حاکميت سرمايه دار بزرگ منتهی خواهد 

  . شد استفاده نمايد
 ۀ آغاز جهانی شدن ميدانند شايد به همين تحوالت توجه نموده و آنرا اساس نظريۀرا نقط آنانيکه قرن شانزدهم   

 جديدی برای رسيدن به يک حکومت جهانی مطرح ۀ بايد دانست که در اين مرحله تنها وسيلمگر. خويش قرار داده اند
و ظهور ) با توسل به استدالل(گرديد؛ درحاليکه تمايل به جهانی شدن و ايجاد حکومت واحد جهانی از زمان رواقيون 

م اتفاق افتاد فقط تعويض وسيله آنچه در قرن شانزه. وجود داشته است) با توسل به اطاعت از اوامر الهی(مسيحيت 
  . برای نيل به همان هدف واحدی بوده است که قرنها قبل وجود داشته است

   در قرن شانزدهم متمايلين به حاکميت جهانی به اين حقيقت پی بردند که انسان را را نميتوان از درونش تغيير داد؛ 
اين مطلب همان . به تسليمی در برابر آرمانها قدرت نمودبلکه تنها از طريق فشارهای بيرونی ميتوان او را مجبور 

 از دانشمندان اين باور را ايجاد نموده است که قرن ۀ مشترکيست ميان قرن شانزدهم و زمان ما که نزد عدۀنقط
زيرا از قرن شانزدهم تا کنون قدرتها شيوه ها و ترفند های . شانزدهم را شروع  تمايل به جهانی شدن ميدانند

  .  يکطرفه قرار دهندۀ افراد را تحت اکراه قرار داده انتخاب اورا در جادۀگونی را بکار گرفته اند تا ارادگونا
آن . سيله ها ناشی ميشود طی نموده است   بناًء ميتوان گفت که جهانی شدن سه مرحله متفاوت ازهم را که از تفاوت و

  :سه مرحله قرار ذيل اند 
   استداللۀـ مرحل١   
   امرۀمرحلـ ٢   
   اکراهۀـ مرحل٣   
    

   به هر ترتيب جهانی شدن و يا تمايل به حاکميت واحد جهانی امروزه بيش از هر زمان ديگری به هدف خويش 
نزديک تر شده است و اگر دستی از غيب برون نيايد تا کار بکند قرن حاضر شاهد حاکميت واحدی در سطح جهان 

  . خواهد بود
مگر جوانب منفی جهانی شدن به گونه ايکه . هر سيستمی دارای جوانب مثبت و منفی خود است   جهانی شدن مانند 

منفعت ناشی از جهانی شدن در منفعت چند . ما به سوی آن شتابنده حرکت ميکنيم با جوانب مثبت آن قابل مقايسه نيست
ريهای حقوقی و اجتماعی را همه گير شرکت فراملی خالصه ميشود و به تعداد بيکاران و فقرا افزوده، فقر و نابراب

اين ضيقی . جهانی شدن سود سرمايه را تا آن حد گسترش ميدهد که فراتر رفتن از آن ناممکن خواهد شد. ميسازد
شرايط گسترش سرمايه نه تنها برای اليه های کم درامد بلکه برای خود مالکان سرمايه های بزرگ نيز مشکل آفرين 

 انسانی را دچار بحران اجتماعی و روانی خواهد نمود که عالئم آن از همين اکنون ۀامعخواهد بود و در نتيجه ج
  .هويداست

اوعصر . ميخواند» امپاير« ايتاليايی اين عصر را پايان عصر امپرياليسم و آغازعصرجديدی  به نام آنتونيو نگری   
ت های فراملی ميداند که در آن نقش غير امپاير يا امپريال را دارای يک هدف يعنی تفوق بر جهان از طريق شرک

 .قابل کنترول شرکت های فراملی و نهاد های مالی بين المللی افزايش و در مقابل نقش دولتهای ملی تضعيف می يابد
  

که ما در آن زندگی مينمائيم بايد رابطه ميان قدرت و   اکراه يعنی مرحله ایۀبرای شناخت هرچه بهتر  مرحل   
ست و در اين کتاب تالش صورت گرفته است تا اين رابطه، تا حديکه ممکن است، توضيح شود و بعدًا سرمايه را دان

که ما در آن زندگی مينمائيم از ساير مراحل تاريخی تفکيک نموده آينده محتملی که بر مبنای حال  را ۀ تاريخی مرحل
  . هن صاحب قلم پيشنهاد شده استدراخير راه های برون رفت تا حد توان ذ. ما استوار است برمال گردد

 اولين کتاب پوزش ميطلبم و از ايشان ميخواهم تا با ۀ صاحبنظر به بهانۀ   درمورد کاستی های اين کتاب از خوانند
انتقادات خويش از کاستی های اين سطور که اندک هم نخواهد بود، صاحب اين قلم را در نشر مجدد  اثر حاضر و 

 .فرمايندساير نوشته ها رهنمائی 
   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  فصل اول
  ايجاد دولت ـ ملت

  ـ ايجاد نخستين سيستم اجتماعی١   
   انسان، منحيث جزئی از طبيعت اليتناهی، از همان بدو پيدايش، از يکسوجهت بقا با طبيـــعت و از جانب ديگر به 

  .زه پرداخته و پيکار مينمايدمنظور احقاق حقوقش در برابر عطش زيادت طلبـی همنوعش به مبار
   به همان اندازه که تفاوتهای ظاهـــری در تثبيت هويت فزيکی انسـان نقش بـازی نموده است، به همان اندازه 
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اسـتعداد هـــای متفاوت جهت درک پرابلم ها و مشکالت و اتخاذ تدابير و شيوه های منــاسب برون رفت از آنهـا، 
درست همين تفاوت ها در استعداد درک مشکالت و توانمندی دريـافت . م مجزا نموده استانسانهــا را معنًا از ه

شيــوه های الزم جهت برون رفت از آنهــاست که به زنده گی انسانی مفهوم بخشيده و تکــامل تدريجی اجتماعی و 
  .علمی انسانها را تضمين مينمايد

ت فردی او امريست ذاتی، در حاليکه شخصيت اجتماعی شخصي.   انسان دارای دو شخصيت اجتماعی و فرديست
ظواهر وجود و استعدا های متفاوت در تثبيت شخصيت فردی انسانها نقش تعيين کننده .انسانها امريست قطعًا اکتسابی

همراه ... و ... را داراست، بدين مفهوم که صورت ظاهری مانند رنگ و شکل چشمان، کشيده گی بينی، شکل دهن و 
پس ميتوان گفت که استعداد امريست ذاتی که با وجود افراد زاده ميشود و . تعداد عين وجود انساهاستبا اس

برداشت های متفاوت از موضوع واحد بيانگر تفاوت استعداد ه ميان . خصوصيت منحصر به فرد را دارد
 فرهنگ و ضوابط حاکم بر در حاليکه شخصيت اجتماعی امريست اکتسابی که از تاثير پذيری فرد از. انسانهااست

مگر بايد گفت که شخصيت فردی که از استعداد های . اجتماع ناشی ميشود و در همان محدوده انکشاف می يابد
  .منحصر به فرد ناشی ميشود، در تحليل و انتخاب مسايل اکتسابی نقش ارزشمندی را ايفا مينمايد

، موجود ذاتًا اجتماعی نيست، بلکه اجتماعی بودنش را    پس ميتوان گفت که انسان، بر خالف آنچه تصور ميشود
 غصب و يا اتالف حق همنوعش در او زنده است نميتواند اجتماعی ۀاز جانب ديگر هر موجوديکه اراد. کسب مينمايد

انسان به خاطر حفاظت و نجات خود و نسلش از هجوم حيوانات درنده و مشکالت عديده ايکه طبيعت بر سر . باشد
ار داده است جبرًا به زنده گی اجتماعی پرداخته و رشد تبادالت در ساحات مختلف اعم از مادی و معنوی او راهش قر

  .را بيش از پيش به اجتماع گره زده است
   انسان تا زمان ايجاد نظام پدرساالری، به شکل گروهی، غرض حفاظت خويش در برابر حمالت حيوانات وحشی، 

پس از ايجاد نخستين فاميل که توأم بوده است با نظام پدرساالری، . ر ميبرده استبدون سيستم خاصی حيات به س
انسان خود را در چوکات نظام قسمًا سيستماتيک می يابد و بدين ترتيب سيستم قسمی تحت عنوان فاميل ايجاد و تمام 

  .مينموداعضا را که يکجا در جهت منافع مشترک و دفاع از آنها کار و پيکار مينمودند احتوا 
  

 ۀشکار يگانه وسيل.  محصوالت توسط آنهاستۀ ابتدائی تاريخ بشر را برجسته مينماياند عدم امکان ذحيرۀ   آنچه مرحل
از اينکه انسانها نميتوانسته اند محصوالت ناشی از شکار را برای مدت مديدی . امرار حيات را تشکيل ميداده است

يکی از داليل عمده ايکه .  از نياز را ميان خود ها تقسيم مينموده اندنگهداری نمايند، به ناچار محصوالت اضافه
  . محصوالت ناشی ميشدۀانسانهای اوليه را در کنار هم و توأم با صلح و صفا نگهميداشت از همين عدم امکان ذخير

ه در آن فرد،  محصوالت و تشبث به تبادالت، نخستين تکامل تاريخ بشر به سوی مرحله ايست کۀ   کسب امکان ذخير
منحيث شخص فيزيکی خود را برای حل در مجموع اعتباری به نام جامعه، توأم با انفاذ ضابطه ها و تبعيت از آنها 

  .آماده نمود
  

 ۀ   آغاز تبادالت و ترويج دامداری و زراعت موجب گرديد تا گروه های انسانی جهت غصب اراضی که يگانه وسيل
بدين ترتيب مالک انسانی که . هم افتند و قويترين ها بيشترين اراضی را تصاحب نمايندتوليد را تشکيل ميداد، به جان 

تمام موجودات بشر را به هم پيوند ميداد جايش را برای مالکهای چون فاميلی، قومی و قبيلوی خالی نموده و به صلح 
يخش نمود که در آن قدرت در نقش حاکم بر روابط ميان افراد بشر پايان بخشيده، انسان را وارد مرحله يی از تار

  .سرمايه ساز ظاهر شد
  

  :  انسان و موجودات ذاتًا اجتماعی :      الف 
بدين مفهوم که .      اجتماعی بودن موجودات ذاتًا اجتماعی از تشابه و همگونی استعداد های ذاتی انها ناشی ميشود

استعداد های متفاوت نزد . خالی مينمايد" ما" به جايش را" من"استعداد های همگون مايحصل همگون را ارائه و 
ابنای بشر، با آنکه در يک موضع موجب تفريق افراد از هم ميشود، در موضع ديگر، بااالثر تبادالت محصوالت و 

افراد بشر به اساس ضرورت های متفاوت . مايحصل استعداد ها، ضرورت زيست اجتماعی ايشان را تضمين ميکند
و مرکز واحد و ... ، ...مانند نجار که به جنگلبان، خياط به مؤلد تکه، مؤلد تکه به زارع پنبه، .  اندبه هم گره خورده

طبيعی قدرت، آنطوريکه در اجتماع موجودات ذاتًا اجتماعی مانند زنبور عسل به مالحظه ميرسد، در اجتماع انسانی 
که بتوان به دور آن تمام استعداد ها را جمع و در استعداد های متفاوت غرض اجتماع به ايجاد مرکزي.  وجود ندارد

  .  اين مرکز نزد انسانها متعدند. جهت اهداف مشخصی آنها را به کار گمارد، نيازمند است
 جنسی نزد حيوانات دارای جنس نر و ماده عام ۀاستعداد غريز.      استعداد ها يا غريزی اند، يا جسمی و يا فکری

الف را تضمين مينمايد و نزد انسان، گرگ، پلنگ، پرنده گان و خزنده گان يکسان و هدف بوده، اجتماع جنس های مخ
  .واحد توليد مثل در آن نهفته است

     استعداد های جسمی عبارت از توانائی های فيزيکی اند که با انسان زاده ميشوند و در صورت پرورش درست به 
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  . نهايت ميرسند و نهايت آن محدود است
  : منقسم ميشوند ) ظرفيت آخذه و عقل(تعداد های فکری به دو بخش جداگانه      اس

     از آنجائيکه نهايتی را نميتوان برای ظرفيت های آخذه نزد انسانها حد نمود پس منطقًا نميتوان تفاوتی ميان اين 
  .ظرفيت ها قايل شد

های متفاوت از موضوع واحد مبين آن است،      عقل عبارت از قدرت استفاده از آخذه هاست و، طوريکه برداشت 
بدين مفهوم که انسانها از لحاظ عقلی که منبع تفکر است از هم . به اندازه های متفاوت ميان انسانها تقسيم شده است

  .متفاوت اند
  

ند،      از آنچه گفته شد برمی آيد که اجتماعی ترين موجودات زنبوران عسل و انفرادی ترين موجودات آميب ها ا
متباقی . زيرا نزد آميب ها نميتوان حتا تفاوت جنسی را که جاذبه ميان دو جنس متفاوت را تضمين مينمايد سراغ نمود

موجودات قسمًا اجتماعی و قسمًا انفرادی اند و در اجتماعی بودن آنها ضرورتها و نيازمنديهايی نقش دارند که در 
  . به شکل انفرادی زنده گی نمايند تا اجتماعیصورت رفع آنها اين موجودات دوست دارند بيشتر

  
     مطلب ديگريکه بايد به آن توجه داشت مرجعيست که موجودات مختلف خود را در مقايسه با آن در چوکات گروه 

اين مرجع در نزد موجودات ذاتًا اجتماعی واحد است، مانند ملکه که در زنده گی اجتماعی . های مختلف می يابند
زنبوران عسل و مورچگان . ل و مورچگان مرجع واحد مقايسه را جهت تقکيک استعداد ها تشکيل ميدهدزنبوران عس

 عظيمی را در يک کتگوری و ۀخود را با ملکه منحيث مرجع واحد مقايسه و تفاوت خود با آنرا احساس نموده، گرو
انسانها متعدد است و هر فردی خود يک در حاليکه اين مرجع مقايسه نزد . فرد واحدی را در کتگوری ديگر می يابند

از جانب ديگر همانقدريکه تفاوت طبيعی و ذاتی موجبات اجتماع ضدين را فراهم می . مرجع مقايسه را تشکيل ميدهد
  . ابنای بشر است دوری و افتراق افراد را باعث ميشودۀآورد به همان اندازه تفاوت های فکری که مشخص

  
نات ذاتًا اجتماعی طبيعی است و در اجتماع آنها ملکه، ملکه به دنيا می آيد و کارگران،      مرجع مقايسه نزد حيوا

سبقت " در صورتيکه مطرح گردد" در نتيجه ميتوان گفت که اجتماعی بودن اين حيوانات بر فردی بودن آنها . کارگر
دن او باالثر تبادالت محصوالت درحاليکه فردی بودن نوع بشر بر اجتماعی بودنش تقدم دارد و اجتماعی بو. دارد

  .استعدادهای متفاوتيکه به نوع بشر اعطا گرديده است امريست تصنعی
     اگر قرار باشد عامل خونی را بر عوامل ديگر که در تشکيل اجتماع بشری نقش بازی نموده اند عالوه نمائيم، 

با مهاجرت خود ها در برابر منافع اجتماعيکه انسانها . مهاجرت های گروه های انسانی عکس مسأله را بيان مينمايد
امريکائی های . منافع بيشتر را از آن نصيب ميشوند، منافع جامعه ايرا که در آن به دنيا امده اند فراموش مينمايند

انگليسی االصل که گرداننده گان اصلی سياست امريکا را تشکيل ميدهند، در برابر برخورد منافع امريکا و انگلستان، 
بناًء ديده ميشود که حتا مشترکات و روابط خونی . نافع امريکا را نسبت به منافع کشور آبائی خويش ترجيح ميدهندم

  .نميتوانند در برابر منافع مادی بخصوص اقتصادی و سياسی مقاومت نمايند
از طبيعت و  انسانی ۀ انسانی چيزی غير از يک ترکيب طبيعی و صنعتی است، زيرا ارادۀ     در حقيقت جامع

 يک سيستم تابعيت نميکند و هر فرد، قبل از آنکه به عضويت اجتمتاع درآمده و از ضابطه های ۀمجموع متشکل
  .جاری در آن اطاعت نمايد، به منافع احتمالی ناشی از عضويت در آن اجتماع می انديشد

بناًء برای يکجا شدن . اساس طبيعی ندارد     اجتماع انسانی بر اساس منافع مشهود، واقعی و احتمالی استوار است و 
 مالک هايی ضرورت است تا تعداد کثيری از ۀ آن به طرح و ارائۀافراد تحت نام اجتماع و اطاعت از قوانين نافذ

  .افراد منافع خويش را در تجمع به دور آن مالک تصور نمايند
  

 به مخروبه مبدل ميکند، گاهيکه چنگيز خان و      گاهيکه اسکندر کبير تخت جمشيد را که نمادی از تمدن بشريست
 آنرا از تيغ ميکشند، گاهيکه اروپائيان سرزمين های آسيائی و افريقائی را تسخير ۀاالکو شهر ها را اتش ميزنند و سکن

و اتباع آنها را تحت نام برده با خود آورده و چون امتعه در معرض فروش قرار ميدهند، گاهيکه کاتوليک ها و 
 آن ننگ دارد، می آفرينند، گاهيکه ۀتانت ها باهم در گير ميشوند و حوادث سن برتولومی را، که تاريخ از حکايپروتس

مسلمانان سنی و شيعه همديگر خويش را تحمل نداشته و عبادتگاه های يکديگر را منفجر مينمايند، گاهيکه اروپائيان 
از تمام حقوق سياسی شان محروم مينمايند، گاهيکه کشورهای  پهناور امريکا را تصرف و باشنده گان اصلی آنرا ۀقار

بزرگ صنعتی جهان ميليونها انسانرا به خاطر منافع اقتصادی خودها در جريان دو جنگ جهانی به کام مرگ 
ميکشانند، گاهيکه سلواک ها در برابر چک ها قرار ميگيرند و بوسنی ها، کوزووائی ها و صرب ها بعد سالها زنده 

کنار هم، به اساس منافع اقتصادی در مواضع مختلف در برابر هم قرار ميگيرند و باالخره اعراب و اسرائيل گی در 
، آيا ميتوان ادعا نمود ...، ...که چهارده قرن تمام به خاطر منافع اقتصادی ـ سياسی و مذهبی عليه يکديگر ميجنگند، 

  که انسان موجود ذاتًا اجتماعيست؟   
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 موجودات ذاتًا اجتماعی با نوع بشر ميتوان چنين استنتاج نمود که اجتماعی بودن نزد آن يکی ۀمقايس     بناًء از 
  .طبيعی است و نزد آن ديگری تصنعی، نزد يکی ذاتی است و نزد آن ديگری اکتسابی

ر ميگذارد و آنها را      مگر با اينهمه نميتوان موجوديت اجتماع انسانی را منحيث موجود اعتباری ايکه باالی افراد اث
در حقيقت انسان . وادار مينمايد تا استعداد های غريزی، جسمی و فکری خويش را در ميان هم گذارند، انکار نمود

بيش از آنکه موجود اجتماعی باشد، جزئی از سيستم اجتماعيست که خود، بنا به نيازمنديها، آنرا ايجاد نموده و توسعه 
  .بخشيده است

  
  :م اجتماعی سيست:      ب 

     زراعت و اهلی سازی حيوانات انسانها را وارد مرحله يی از تاريخ نمود که در آن افراد به اساس منافع مادی در 
  .برابر هم قرار گرفتند

اسناد دينی اعم از يهود، .    از انسانهای نخستين جز آنچه اديان از آن حکايه مينمايند اسناد معتبری در دست نيست
 اسالم هرکدام آدم عليه السالم را به عنوان نخستين انسان معرفی نموده اند که به ناچار بايد متکی به آن از مسيحيت و

  .انسان نخستين و ايجاد نخستين فاميل و نخستين سيستم صحبت نمود
تصاحب خواهرش      در ابتدای تاريخ بشر، يکی از فرزندان آدم عليه السالم به نام قابيل برادرش آبيل را به منظور 

پس زن نخستين موجودی بوده است که مرد با او منحيث امتعه رفتار نموده و آنرا تصاحب نموده . به قتل ميرساند
  .است

اگر چنين .      اکثر فالسفه و مبلغين دينی به اين معتقدند که ناز با طبيعت زن و نياز با طبيعت مرد سرشته شده است
ياز مرد را برانگيخته و ابتکار عمل را به مرد می بخشد و همين ابتکار عمل از باشد پس زيبائی های جسمی زن ن

جانب مردان آنها را در رأس گروپ های انسانهای بدوی قرار داده است تا در شکل دهی تاريخ و اجتماع بشری آنها 
  .بيش از زنان سبقت جويند

ار نموده، برادرش را جهت تصاحب خواهرش به قتل      بلی، مرد در نخستين بامداد تاريخ بازن منحيث امتعه رفت
پس بدبختی زن درست از همين نخستين بامداد تاريخ بشر اغاز ميشود، زيرا به او حيثيت امتعه ايرا که از آن . رسانيد

بناًء نخستين . افکار جوامع مختلف بشری تا هنوز از اين نوع طرز ديد نسبت به زن متأثر است. مرد است قايل شدند
الکيت، مالکيت مرد باالی زن است، زيرا زن نخستين موجودی بود که مرد، پس از تصاحب، توانائی نگهداشت آنرا م

  .داشته است
  

ناززن قدرت ابتکار را به مرد بخشيده به نياز و خواست .      ناز عملی غير از اخفای احساسات و خواهشات نيست
 پنهان نگهداشتن احساسات، ۀ وسيلۀناز به مثاب. هی تاريخ به دست گيرداو جرئت اعطا مينمايد تا ابتکار را در شکل د

ابتکار عمل را از زن در جامعه ايکه خود جزئی از آنست گرفته است و بدين ترتيب بزرگترين قربانی ناز زن خود 
  .  اوست

د و چون مرد از لحاظ      نخستين رابطه ايکه ميان افراد بشر برقرار گرديد بی ترديد رابطه ميان زن و مرد بو
جسمانی در تناسب با زن قويتر است و دفاع در برابر حيوانات وحشی همجون شکار ايجاب قدرت جسمانی را 

اين نوع رابطه ميان زن و مرد، چنين تصوری را نزد مردان ايجاد . مينمود، زنان اکثرًا به امور منزل می پرداختند
از منزل با طبيعت مرد سرشته شده و مردان در هر عملی نسبت به زنان  خارج ۀنمود که گويا ابتکار عمل در محوط

از آنجائيکه مرد از لحاط . سبقت دارند، زيرا نياز به عمل نزديکتر است و ناز در تناسب با نياز از از آن فاصله دارد
به مرد تعلق دارد نخستين  امتعه ايکه ۀقوای جسمانی نسبت به زن قويتر است بناًء با قتل برادر و تصاحب زنی به مثاب

  .  تاريخ بشر که در آن قدرت سرمايه می آفريند آغاز شدۀمرحل
     دانستن اين مطلب که آيا واقعًا ناز با طبيعت مرد سرشته شده است و يا اينکه مردان اينگونه طرز تفکر را 

 که زنان خود تا عصر ما به اين مگر جالب توجه اينست. قبوالنده اند ايجاب بررسی و تحقيق جداگانه را مينمايد
 ۀهر چند در ده. باورند که ناز با طبيعت آنان سرشته شده است و دوست دارند تا مردان به ايشان اظهار محبت نمايند

اخير قرن بيستم نهضت زنان امريکا در صدد شد تا با سنت شکنی به زنان اين جرئت را بدهند که در اظهار محبت 
ويند و عده يی هم در عمل از آن پشتيبانی نمودند، مگر ديری نگذشت که سنت گرايان نسبت به مردان سبقت ج

مگر بايد اذعان داشت تا زمانيکه زنان دوست . قدرتمند در برابر ايشان سد ايجاد نموده جلو تعميم اين امر را گرفتند
 در امور مربوط به اجتماع بشری دارند که مردان در اظهار عالقه و محبت نسبت به ايشان سبقت جويند، نقش ايشان

  .همچنان ضعيف باقی خواهد ماند
   

     مالکيت بر مايملکی که به افراد تعلق داشت و يا چنين می پنداشتند که به آنها تعلق دارد ايجاب تضمين امنيت و 
قانونيکه به افراد مصئونيت از تعرض سايرين را بر ان مينمود، زيرا تا کنون يگانه قانون حاکم قانون طبيعت بود، 

بشر اين حق را اعطا مينمود تا مانند ساير حيوانات طبيعی از تمام مزايا و امکاناتيکه طبيعت در اختيار آنها قرار داده 
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مصئونيت مال و جان افراد ايجاب قوانين موضوعه يی را مينمود تا در روشنائی . است، بدون محدوديت استفاده نمايند
 انسان با طبيعت را تنظيم مينمود نه روابط ميان ۀقوانين طبيعی تنها رابط. فراد تنظيم گردداحکام آن روابط ميان ا

اجزای همنوع طبيعت را بناًء الزم افتاد تا يکسلسله اصول، ضوابط و قوانين نانوشته، که از ذهن افراد قدرتمند نشأت 
بدين ترتيب روابط از .  اجرا قرار گيردۀه منصمينمود، به منظور تأمين مصئونيت مال و جان افراد، به شکل سنتی، ب

 وسيعتری را که در آن افراد بيشتری به منظور کسب منافع به تبادالت ميان هم می ۀچوکات فاميل خارج و ساح
 تضمين مصئونيت مبدل گرديده و با انفاذ آنها جامعه به ۀهمين اصول و سنن به يگانه وسيل. پرداختند، احتوا نمود

  .ر از فاميل مفهوم شد و رفته رفته روابط ميان فاميلها، اقوام و قبايل تأمين گرديدمفهوم وسيعت
     روابط ميان اعضای فاميل واحدی را نزد اکثر حيوانات ميتوان مشاهده نمود مگر نميتوان آنرا جامعه خواند، زيرا 

در اين راستا . وسيعتری مطرح گردند فاميل بيرون آمده در سطح ۀجامعه زمانی مفهوم ميشود که اين روابط از حلق
 انفاذ ۀقوانين در ساح. نقش قوانين که در ابتدا به شکل رسوم و عنعنات و سنن ظاهر گرديد خيلی ها ارزنده است

بدينگونه ميتوان ادعا نمود که .  انسانی را از اجتماع حيوانی متمايز نمودۀخويش روابط افراد را توسعه بخشيده جامع
هر چند قوانين جبرًا متأثر از فرهنگ اند، مگر در . اسی و مهم تشکيل جوامع بشری را تشکيل ميدهندقانون عامل اس

  .نهايت فرهنگ واحد قانونگذار است که تعميم می يابد
     همانطوريکه ارزش اجزای يک ماشين در سيستم ماشينی به وجود ساير اجزای آن بستگی دارد، به همانگونه 

م اجتماعی انسانی، پس از تقسيم کار، به وجود ساير افراد وابسته است، مگر با اين فرق که در ارزش افراد در سيست
اين مطلب بيانگر آنست . سيستم ماشينی هرگز اتفاق نيافتاده است که يک جزء به عوض آنديگری کار و فعاليت نمايد

توانائی های نوع بشر هرآن در حال تغيير در حاليکه استعداد و . که استعداد اجزای سيستم ماشينی عين ذات آنهاست
بدين مفهوم که استعداد های بشری، باوجود آنکه امر ذاتی و غير اکتسانی ميباشد، هرلحظه در حال انکشاف . است

  .است و اين امر تغيير موضع انسانها را در مجموع سيستم موجب ميگردد
و توانائی اجزاء و انکشاف آنها سخت متأثر است که اين ويژه      سيستم ايجاد شده توسط انسانها از تنوع استعداد ها 
همين تنوع در استعداد های اجزاء سيستم اجتماعی بشری را . گی را نميتوان نزد حيوانات ذاتًا اجتماعی مالحظه نمود
م ماشينی  يک سيستۀعدم انکشاف توانائی ها نزد اجزای متشکل. برجسته نموده، تکامل مداوم آنرا مؤجب گرديده است
باوجود آنکه در اين نوع سيستم تفاوت ميان فعاليت های اجزاء و . موجب ثبات روابط موجود ميان اجزاء گرديده است

توانائی های آنها موجود است، مگر توانائی های هر کدام عين ذات آنهاست و هرگز ديده نشده که اجزاء جا و مقام 
 اجتماعی انسانی اکثرًا ديده ميشود که يکی از اجزاء، پس از انکشاف در حاليکه در سيستم. خويش را تعويض نمايند

بناًء ميتوان گفت که . استعداد خويش از يک موضع و موقف اجتماعی به موضع و مقام ديگری ارتقا و تنزل می يابد
  .تنها تفاوت برای انکشاف و تغيير کافی نيست

زنبوران عسل و مورچگان، هر چند هر جزء هويت خويش را      در سيستم اجتماعی حيوانات ذاتًا اجتماعی چون 
باوجود آنکه هر جزء . حفظ مينمايد، بيش از دو جزء را نميتوان مالحظه نمود که يکی کارگران و ديگری ملکه است

دارای استعداديست که از آن ديگری متفاوت است، مگر عدم رقابت ميان اجزاء ثبات اجتماعی آنها را تضمين نموده 
ت، زيرا در سيستم اجتماعی آنها وظايف و مسئوليت ها به اساس استعداد ها و توانائی های ثابت و غير متغير اس

صلح و ثبات حاکم بر اجتماع حيوانات ذاتًا اجتماعی از همين اليتغيير بودن . اجزاء ميان آنها تقسيم گرديده است
  .استعداد های اجزای آن ناشی ميشود

دانشمند انگليسی را به  )١ (توماس هابس اجتماع بشری و علل بی ثباتی و جنگها ميان انسانها      تحقيقات در مورد
آن واداشت که زنده گی اجتماعی حيوانات ذاتًا اجتماعی را با زنده گی اجتماعی انسانها مقايسه نمايد تا باالخره در اثر 

 عسل به مقايسه گرفته و تفاوت های ذيل را ميان آندو  اجتماع انسانها را با اجتماع زنبوران) لوياتان (معروف خويش 
  :   برشمرد 
 از اين ( درست است که برخی جانداران مانند زنبور ها و مورچه ها به طور اجتماعی و باهم زندگی می کنند       «

 خود هيج  با اين حال آنها جز خواست ها و اميال خصوصی)رو ارسطو آنها را موجودات سياسی به شمار می آورد
راهنمای ديگری ندارند، و از توانائی کالم نيز بهره مند نيستند که بدان وسيله انچه را که مقتضی مصلحت عمومی 
است به يکديگر تفهيم کنند؛ بنابراين شايد برخی بپرسند که چرا ابنای بشر نيز به همان شيوه عمل نمی کنند؛ پاسخ من 

  به آن پرسش اين است،
ه آدميان مدام در حال رقابت بر سر شأن و منزلت اند، در حالی که آن موجودات اجتماعی ديگر        نخست اينک

چنين رقابتی با هم ندارند؛ و در نتيجه در ميان آدميان به همان دليل حسد و نفرت و سرانجام جنگ پديد می آيد؛ حال 
  .آنکه در ميان آن موجودات ديگر پديد نمی آيد

يان چنين موجوداتی مصلحت عمومی با مصلحت خصوصی تفاوتی ندارد؛ و چون آنها طبعًا        دوم اينکه در م
اما آدمی که . متمايل به مصلحت خصوصی خويش اند، از همين طريق به نفع و مصلحت عمومی نيز دست می يابند

  .د می شوداز مقايسۀ خود با ديگر آدميان لذت می برند، تنها از انچه اعلی و برتر باشد خرسند و خشنو
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 امور ۀ از عقل بهره مند نيستند، بنابراين عيب و ايرادی در اراد) برعکس ادمی(       سوم اينکه اين موجودات چون
عمومی خود نمی يابند و يا فکر نمی کنند عيب و ايرادی در آن باشد؛ حال آنکه در ميان آدميان بسيارند کسانی که 

و تواناتر از ديگران می دانند؛ چنين کسانی می کوشند به طرق گوناگون  امور عمومی داناتر ۀخود را برای ادار
  .را دچار آشفتگی و جنگ داخلی می کنند] جامعه[دست به ابداع و اصالح امور بزنند؛ و بدين وسيله 

د؛        چهارم اينکه اين موجودات گرچه در اعالم اميال و ديگر خواهش های خود به نحوی از صدا استفاده می کنن
 آن برخی از آدميان می توانند آنچه را خوب است به ديگران بد جلوه ۀليکن فاقد آن فن کاربرد کلمات اند که به وسيل

دهند و آنچه را بد است خوب بنمايانند؛ و در نتيجه ميزان خير و شر ظاهری امور را افزايش يا کاهش دهند؛ و بدين 
  . خود مزاحم صلح و آرامش آنها شوندۀوسيله آدميان را ناخرسند سازند و به دلخوا

       پنجم اينکه موجودات فاقد عقل نمی توانند ميان ظلم و زيان تميز دهند؛ و بنابراين مادام که راحت و آسوده باشند، 
از همنوعان خود رنجيده خاطر نمی شوند؛ حال آنکه آدمی وقتی کامًال در آسايش باشد بيش از هر زمان ديگری درد 

د ميکند؛ زيرا در چنين زمانی است که دوست دارد عقل و درايت خود را نشان دهد و بر اعمال کسانی که بر سر ايجا
  .کشور حکومت می کنند، اعمال نفوذ کند

       سرانجام اينکه توافق ميان اين موجودات طبيعی است؛ اما توافق ميان آدميان تنهابه موجب عقد پيمان پديد می آيد 
 الزم باشد تا توافق آنها را پايدار و ) جز عهد و پيمان( و بنابراين عجيب نيست اگر چيز ديگری که مصنوعی است

بادوام سازد، و اين چيز همان قدرت عمومی است که مردمان را در حال ترس نگه می دارد و اعمال شان را به سوی 
  ) ١٩٢ و ١٩١ ۀ  لوياتان صفح()٢(».مصلحت عمومی رهنمون می شود

  
دم تفاوت استعداد ها ميان کارگران زنبوران عسل و فقدان توانائی انکشاف استعداد های موجود نزد آنان جهت      ع

هريک از . اخذ مقام ملکه موجب ثبات موقعيت گزينی ها در مقاميکه طبيعت برای آنها مقرر نموده است گرديده است
از جانب ديگر، در سيستم . ند، در همان مقام از دنيا ميرونداجزای سيستم اجتماعی آنها در همان مقاميکه به دنيا آمده ا

اجتماعی زنبوران عسل و ساير موجودات ذاتًا اجتماعی تشکيالت و سيستم های کوچک اجتماعی؛ چون اقوام و قبايل 
اليت وجود ندارد و اين امر باعث گرديده است تا تمام افراد دور شخصيت واحدی به نام ملکه جمع شده، به کار و فع

 واحد غرض رسيدن به هدف واحد و ۀبدين مفهوم که اين موجودات با مسئوليت واحد، از طريق وسيل. بپردازند
  .باالخره رضايت مقام واحد زنده گی و تالش می نمايند

     اين عدم تفاوت در استعداد ها و توانائی ها هم اهنگی، توافق و يکرنگی در تفکر و نظريات را موجب گرديده 
نع تحول در تفکر ميگردد و به همين دليل تحول و انقالب را نمی توان در اجتماع موجودات ذاتًا اجتماعی مالحظه ما

  .کرد و نمی توان از وجود رهبری غير از ملکه، که طبيعت به انها مقرر داشته است، صحبت نمود
 ذاتًا اجتماعی که فوقًا به آن اشاره شد  موجوداتۀ انسانی و جامعۀ     بادر نظرداشت اينهمه تفاوت ها ميان جامع

ميتوان دريافت که انسان برخالف زنبور عسل و مورچگان موجود ذاتًا اجتماعی نه؛ بلکه جزئی از سيستم 
اجتماعيست که خود آنرا ايجاد نموده و آنرا انکشاف داده، از حلقات کوچک فاميل، قوم و قبيله فراتر رفته تا خود را 

  . سيستماتيکی به نام دولت يافته است بزرگتر وۀدر حلق
  

  :سيستم و انواع آن :      ح 
     سيسم عبارت از مجموعه يی از اجزای محرک، فعال و وابسته به هم است که غرض رسيدن به هدف واحد ايجاد 

مجموع در يک سيستم غير طبيعی، هرچند تمام اجزای آن دارای اهميت اند و از فعاليت و سکون هر جزء . ميگردد
سيستم اثرپذير؛ مگر مرجع تصميم گيرنده منحيث طراح استراتيژی و پاليسی ساز از اهميت فوق العاده يی برخوردار 

 و يا بخش گزارش )طراح استراتيژی و اجرائيوی(از آنچه گفته شد بر می آيد که هر سيستم دارای دو بخش . است
ليت دارد تا تمام عوامل ثابت و متغير را بادرنظرداشت مرجع تصميم گيرنده مسئو. گيرنده و گزارش دهنده است

حتا در سيستم ماشينی . وضعيت موجود بررسی نموده، استراتيژی مشخص را طرح و مسئوليت اجزاء را معين نمايد
انسان منحيث جزئی از سيستم است که در مقام تصميم گيرنده عمل مينمايد؛ زيرا ماشين ها به اساس هدف واحدی که 

  . انسانی شرط استۀها آنرا دنبال مينمايند ايجاد و در توقف و حرکت آن ارادانسان
 ۀ در نتيجه گيری از مطالعات خويش در مورد انسان و نقش او در سيستم توليد به انسان به مثاب)٣(کارل مارکس      

ن وسايل و مناسبات توليدی را او با اعتقاديکه به ماترياليزم ديالکتيک و اصول آن داشت، تضاد ميا. وسيله مينگريست
.  ديگری ميپنداشت که در آن مناسبات جديد توليدی جايگزين مناسبات قبلی ميشدۀعامل حرکت از مرحله يی به مرحل

او هرگز به انسان منحيث . اعتقاد او به اصول ماترياليزم تا حدی بود که حتا مايملک را با مالکيت به اشتباه ميگرفت
 توليد مينگريست؛ در حاليکه، باتوجه به اصل تناسب عرضه و تقاضا و ۀد نه؛ بلکه منحيث وسيلجزئی از سيستم تولي

تفاوت وسيله و هدف، به نيکوئی در می يابيم که انسان جزئی از سيستم توليديست که بهتر آن بود تا آن جزء را مدير 
تا مارکس و اخالف او کمتر به بحث قدرت همين عدم توجه به مديريت انسان باعث شد .  آنۀتوليد بخوانيم تا وسيل

  . قدرت در فلسفه و کمونيزم موعود آنها مبهم و گنگ باقی بماندۀو مسأل. بپردازند
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      به خاطر شناخت بهتر سيستمی که انسان جزئی از آن است بايد در قدم نخست انواع سيستم را از هم تفکيک و 

  . به خودش دريافت انسان را در سيستم مختص ۀبراساس آن جايگا
  

  :       ـ  سيستم های وابسته به اجزاء 
 آن دارای عين ارزشند و ارزش هرکدام از اجزاء از اهميتی که در ۀ       در اين نوع سيستم تمام اجزای متشکل
ت بدين مفهوم که هر جزء، در مقايسه با ساير اجزاء، در حرکت و فعالي. فعاليت مجموع سيستم دارند ناشی ميشود

در اين نوع . سيستم طوری از عين اهميت برخورداراست که فقدان يکی از اجزاء توقف کامل سيستم را باعث ميگردد
سيستم های ماشينی و . سيستم اجزای آن متعدد نه؛ بلکه واحد اند و اهميت آنها از همين وحدانيت آنها ناشی ميشود

 سيستم های وابسته به اجزاء برشمرد؛ زيرا همانطوريکه ۀسيستم دوران خون در وجود انسانها را ميتوان در زمر
موجب توقف کامل سيستم دوران خون ميگردد، عدم موجوديت بطری، کاربيتر، ... فقدان شش، قلب، شريانها، 

  .باعث توقف و عدم فعاليت ماشين در وسايل نقليه ميشود... گيربکس،
  

  :       ـ سيستم های نيمه وابسته به اجزاء 
ارزش اجزاء .  اين نوع سيستم ها متشکل از اجزايی اند که بعضی از آنها بيشتر از يکی اند؛ مگر نه آنقدر متعدد      

در اين نوع سيستم مساوی نبوده و درجه اهميت هرکدام از هم متفاوت است؛ زيرا عدم موجوديت يکی از اجزائی که 
کثرت و تعدد بعضی از اجزاء اين سيستم را از سيستم . تواحد نيستند دال بر توقف و عدم فعاليت مجموع سيستم نيس

وابسته به اجزاء متمايز مينمايد؛ مگر باوجود آنهم فقدان يکی از اجزای بيشتر از يک واحد مجموع فعاليت سيستم را 
ه اجزا  سيستم های نيمه وابسته بۀسيستم های اداری و سيستم وجود انسانها را ميتوان در زمر. ميتواند متأثر نمايد

برشمرد؛ مثًال عدم موجوديت يک دست در وجود انسان، باوجود آنکه مجموع فعاليت سيستم وجود انسان را متأثر 
همچنان عدم موجوديت يکی از کارمندان و يا . نموده ضعيف ميسازد؛ مگر توقف کامل سيستم را باعث نميگردد

ين می آورد؛ مگر توقف کامل سيستم را باعث نميشود؛  توليدی با آنکه مجموع سطح توليد را پائۀکارگران يک مؤسس
در حاليکه عدم موجوديت اجزای واحد چون قلب در بدن انسان و مديريت در اداره موجبات توقف کامل سيستم را 

  .فراهم می آورد
  

  :       ـ سيستم های فاقد اراده 
. ن، تمام اجزاء به حکم طبيعت فعاليت مينمايند       در اين نوع سيستم، بنابر فقدان تفاوت ميان اجزای متشکلۀ آ

سيستم دوران خون را نيز . سيستم اجتماعی حيوانات ذاتًا اجتماعی را ميتوان در رديف سيستم های فاقد اراده برشمرد
هرچند در دوام حيات، بعد از کسب اراده توسط انسانها، ارادۀ انسان . ميتوان منحيث سيستم فاقد اراده معرفی کرد

تواند نقش ايفا نمايد؛ مگر ازاينکه انسان در هنگام پيدايش بدون اراده و به حکم طبيعت به تنفس ميپردازد و ساير مي
اجزای سيستم بدن او به فعاليت آغاز ميکند، نميتوان سيستم وجود انسان را صد در صد در رديف سيستم های دارای 

بدين مفهوم که . يتوان پی برد و آن اکتسابی بودن اراده استاز اين مطلب به موضوع ديگری نيز م. اراده قرار داد
  .به آن دست می يابند) که عوامل ذاتی اند(انسان از مجموع معلومات اکتسابی، با مراجعه به استعداد تعقل و تفکر 

  
  :        ـ سيستم های دارای اراده

اير اجزاء از اهميت فوق العاده يی برخوردار        در اين نوع سيستم، اراده منحيث مرجع تصميم در تناسب با س
است؛ زيرا در اين نوع سيستم اراده جزء با صالحيتی را تشکيل ميدهد که در اخذ آنعده تصاميميکه سيستم را به 

  .فعاليت می افگند نقش ارزنده يی را داراست
مذهبيون هدايات . ی و عقلی و يا هم غريزی       اراده از منابع هدايت متأثر است و منابع هدايت يا طبيعی اند، يا علم

  . الهی را نيز به آن افزوده اند
بدين . نقش عقل و تفکر به صفر تقرب مينمايد) که حيوانات ذاتًا اجتماعی از آن متأثرند(       در هدايات طبيعی 

ل و تفکريکه با ذات او مفهوم که سرنوشت حيوانات ذاتًا اجتماعی عين ذات آنهاست؛ در حاليکه انسان، به کمک تعق
همراه اند، خوبی ها و بدی ها را تعريف و يکی را از ديگری متمايز مينمايد، معلومات را جمعبندی و از طريق 

  .زبانی و نوشتاری به همنوعانش انتقال ميدهد
يستم اجتماعی و        قوۀ تعقل و تفکر، هرچند ازجمله استعداد های آدمی اند؛ مگر به تنهاءی نميتوانند در حرکت س

اتحاد استعداد با فعل يا عمل است که نه تنها حرکت سيستم اجتماعی را در چوکات . سرنوشت انسانها نقش ايفا نمايند
  .تعقل محدود تضمين مينمايد، بلکه استعداد انکشاف يافته در انکشاف مداوم سيستم با ابتکار و نوآوری عمل مينمايد

ت را نتيجۀ جنگ ميان اضداد دانسته و از جانب ديگر حرکت را عامل جنگ اضداد        ماتريالسم ديالکتيک حرک
اين طرز ديد علت و معلول را در رابطه ميان حرکت و اضداد نتوانسته است به صورت واضح . معرفی مينمايد

  .معرفی کند
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ی شده است؛ مگر اين قوه        در مقابل نظريۀ ديگری وجود دارد که مطابق به آن حرکت نتيجۀ قوه و فعل معرف

از آنجائيکه استعداد امريست ذاتی، پس هر . ايکه نظريۀ دومی از آن صحبت مينمايد چيزی به غير از استعداد نيست
فرد دارای استعداد مختص به خودش است و هر پديده با استعداديکه تنها به خودش نسبت دارد زاده ميشود و در به 

در به فعليت درآمدن يکی از . ع مختلف هدايات که قبًال به آن اشاره شد نقش ايفا مينمايندفعليت درآمدن هر استعداد مناب
) عوامل داخلی شخصيت ساز(استعدادهای افراد بر عالوۀ همکاری ساير استعداد های مختص به خود فرد مورد نظر 

 نقش ايفا نمايند؛ مگر با استعداد های ساير اجزای سيستم اجتماعی منحيث عوامل خارجی شخصيت ساز ميتوانند
  .اينهمه به فعليت درآمدن استعداد به ارادۀ افراد بستگی دارد

  .       بناًء اين استعداد است که حرکت می آفريند و به فعليت درآمدن استعداد عين حرکت است
نه؛ بلکه ذاتی است؛        چون هرپديدۀ محرک از استعداد مختص به خود برخوردار است و اين استعداد امر اکتسابی 

  .پس استعداد هر پديدۀ محرک از آن ديگری متفاوت است
از جانب ديگر تفاوت استعداد ها تفاوت جهات .        هر استعداد، بعد از آنکه به فعليت درآمد، حرکت ايجاد ميشود

 از آن صحبت حرکت را به دنبال دارد و همين تفاوت جهات حرکت  چيزی غير از اضداد نيست که ماترياليسم
بناًء بر خالف . مبارزه ميان اضداد از حرکت پديده ها ناشی ميشود؛ پس تکامل نتيجۀ حرکت است نه عين آن. مينمايد

  :آنچه ماترياليسم بيان ميدارد 
  

مبارزه ميان . بدين مفهوم که شک منحيث حالت بيش از آنکه حرکت باشد، سکون است. شک حالت است          * 
پس جنگ ميان ضدين به همان اندازه که . اکثرًا به شک می انجامد) منحيث مبارزۀ اضداد( متفاوت دو طرز ديد

  .حرکت می آفريند، ميتواند سکون آفرين نيز باشد
  .تغيير و تکامل در هر شکل آن حالت است و اين حالت بيش از آنکه حرکت باشد، سکون است          * 

پس برای به فعليت درآمدن هر استعداد ضرور . اد هر پديدۀ محرک عين ذات آن است     طوريکه قبًال گفته شد استعد
از جانب ديگر اراده منحيث نقطۀ تفاوت ميان انسانها و موجودات . است آن پديدۀ محرک حامل استعداد موجود باشد

بل از به فعليت در آوردن پس انسان ق. ذاتًا اجتماعی به منظور به فعليت درآمدن استعداد ها ضروری پنداشته ميشود
  .استعداد هايش به اراده ضرورت دارد

  
   با درنظرداشت تفاوت جهات حرکت و اراده دولت های ملی ايجاد شده توسط انسانها يک سيستم تصنعی ايست که 

  .از اتحاد سيستم های کوچک چون فاميل، قوم و قبيله به وجود آمده اند
که امروز از آن صحبت ميشود همچون ايجاد دولت های قاره ای که در آنها ) جهانی شدن(   پس ماندياليزاسيون 

دولت های ملی در مقام اجزاء عمل مينمايند غير از انکشاف و توسعۀ حلقۀ سيستم نيست که يگانه هدف قدرت و 
  . حاکميت واحد جهانی را در چوکات سيستم واحد دنبال مينمايد

   
  .     که جزئيست از نظام اجتماعی که خود آنرا ايجاد نموه است انسان موجود ذاتًا اجتماعی نه؛ بل

  .هر جامعه يک سيستم است مگر هر سيستم را نميتوان جامعه خواند
  .جامعۀ انسانی جامعۀ تصنعی است و بر مبنای روابطی که بر محور منفعت ميچرخد ايجاد گرديده است

يشود ناديده انگاريم روابط اجتماعی از هم گسيخته و جامعۀ هرگاه منفعت افراد را که از روابط ميان آنها ناشی م
  .انسانی از بين ميرود

  
  صل دومف

  انکشاف و توسعۀ سيستم
  

   انکشاف و توسعه تنها مشخصۀ سيستم هائيست که از اجزای دارای استعدادهای متفاوت از هم طوری تشکيل يافته 
با . ا از دست نداده و ارادۀ خويش را محفوظ نگهداشته انداند که هر جزء با شموليت در سيستم، هويت های خود ر

توجه به مسايل مربوط به قانونمندی تکامل و عوامل آن که در فصل قبل ذکر گرديد ميتوان گفت که سيسم اجتماعی 
  .ايکه توسط ابنای بشر ايجاد گرديده است توانائی تکامل و توسعه را در خود دارد

 آنست که ساحه و اجزائيکه از تصاميم صادره از مرجع واحد تصميم گيرنده تبعيت    توسعه در سيستم به مفهوم
  .مينمايند گسترش يافته باشد

تغيير حکومات نيز از گسترش . هر توسعه در سيستم اجتماعی انسانی از تغيير نقش و اقتدار اجزای آن ناشی ميشود
ونه توسعۀ ها توسعه های عادی اند؛ زيرا اين نوع نفوذ مردمي کانديدان در برابر يکديگر ناشی ميشود که اينگ

تغييرات مستلزم تغيير قوانين اساسی نافذه در جامعه نيستند؛ يعنی سليقۀ مشترکی که قوانين ايجاد نموده و به موجب 
  .آن حکومت جديدی عرض اندام نموده است اليتغيير باقی مانده است
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غيير و تحول غير عادی در سيستم اجتماعی ابنای بشر ارتباط ميگيرد؛    توسعه ايکه در اينجا از آن بحث ميشود به ت
  .چون تغيير سيستم فاميلی به قومی، قومی به قبيلوی و قبيلوی به ملی و همچنان تغيير سيستم ملی به قاره ای و جهانی

 قبيلوی، نظام ملی، نظام فاميلی، نظام.     مرادف فارسی کلمۀ سيستم همان نظام است که امروزه کمتر متداول است
در سيستم . نظام قاره ای و باالخره نظام جهانی هرکدام سيستم هايی اند مجزا از هم و با مالک های مختص به خود

هيچ . اجتماعی بشر، چنانچه قبًال به آن اشاره شد، مرجع تصميم گيرنده از اهميت فوق العاده يی برخوردار است
رئيس فاميل در سيستم فاميلی، رئيس قوم در .يم گيرنده را نميتوان سراغ نمودسيستم اجتماع انسانی فاقد مرجع تصم

  .سيستم قومی، رئيس قبيله در سيستم قبيلوی و رئيس دولت در سيستم ملی مراجع تصميم گيرنده اند
ت تا تمام    سيستم ايجاد شده توسط انسانها، همينکه از حلقۀ فاميلی فراتر ميرود، به هستۀ مرکزی قدرت نيازمند اس

اجزاء در تبعيت از آن کتلۀ عظيمی را تشکيل داده به اجتماع انسانی مفهوم بخشند؛ زيرا سيستماجتماع انسانی از 
اجتماع اشخاص تشکيل گرديده است و ناگزير ضرورت اداره و رهبری اين اجتماع توسط شخصيت حکمی به اسم 

پس توسعۀ سيستم چيزی جز .  ب يافته است، احساس ميشوددولت، که از اجتماع نمايندگان فاميل ها و اقوام ترکي
در سيستم قبيلوی تمام اجزای مربوط از دساتير و فيصله های صادره از . توسعۀ ساحۀ تحت حاکميت نميتواند باشد

به همين گونه در سيستم های ملی، که ايجاد آنها توأم . مرکز يا هستۀ قدرت قبيلوی اطاعت و فرمانبرداری مينمايند
تلقی شده و ملزم به اطاعت از دساتير و اوامر هستۀ مرکزی يعنی " اتباع"بوده است با ايجاد دولت ها، تمام افراد

  .دولت اند
   ايجاد نخستين فاميل آغاز مرحله يی بوده است که مردان به مرحلۀ مادرساالری خاتمه داده زمام امور فاميلی را 

  .ری گرديده اندخود به عهده گرفته و وارد مرحلۀ پدرساال
فاميل .    منافع مشترک فاميلی و دفاع از آن افراد را به گروه های کوچک فاميلی تقسيم نموده در برابر هم قرار داد

هائيکه تعداد اعضای آنها بيشتر بود نه تنها توانائی آنرا داشتند که به خوبی از خود دفاع نمايند؛ بلکه ميتوانستند اموال 
رفته رفته اين امر نظريۀ .  های کوچک تر از خود را به تاراج برده به داشته های خويش بيافزايندو داشته های فاميل

نبرد ها بعضًا ميان فاميل های واحد به وقوع می پيوست؛ . را نزد فاميل ها ايجاد نمود" اعضای بيشتر، قدرت بيشتر"
. وال ميراثی به بازمانده گان صورت ميگرفتمگر اين نبرد ها اکثرًا بعد ازفوت رؤسای خانواده ها و باالی ام

مؤفقيت يکی بر آنديگری حرص و آز را غرض غصب آنچه به ديگران تعلق داشت نزد برندۀ نبرد ها بر می 
  .انسان طبيعتًا حريص است و همين حرص و آز او را به تجاوز و غصب اموال ديگران ترغيب مينمايد. انگيخت

 آنچه از طريق زور به دست آورده و غصب نموده بودند به نيرويی ضرورت    رؤسای قدرتمند به منظور حفظ
. داشتند تا مصئونيت جان و مال آنها را در برابر ساير متجاوزين تضمين نموده به آنچه آنان ميکنند مشروعيت دهد

. ان را به چپاول بردندفاميل ها يکی باديگری متحد شده و تحت نام قوم به فاميل های نا متحد تاختند و دارائی های آن
آهسته آهسته ساير فاميل ها نيز به خاطر حفظ دارائی های خويش از هجوم همنوعان خود با هم متحد گرديده و 

  . بدينگونه سيستم قومی و قبيلوی جانشين سيستم کوچک فاميلی شد
  

تا تا هم اکنون در اکثر کشور    سيستم قبيلوی ديرپای ترين سيستميست که تاريخ بشر به ما معرفی ميدارد؛ زيرا ح
دوام سيستم . های جهان سوم افراد خود را به قبايل وابسته دانسته و منافع قبيلوی را بر منافع ملی ترجيح ميدهند

پيشرفت . قبيلوی از عدم رشد وسايل ارتباطی ناشی ميشود که تا امروزه در اکثر کشور های جهان سوم محسوس است
در کشور های مترقی جهان زمينه را برای ايجاد سيستم ملی که ) در ساحۀ ترانسپورتبه خصوص (وسايل ارتباطی 

  .توسط شخصيت حکمی به نام دولت اداره ميگردد، آماده نمود
   ظهور دولت ها و حکومات منحيث عاليترين مقام سيستم ملی، تاريخ بشريت و سيستم اجتماعی مربوط به آنرا کامًال 

حکومات در رأس سيستم های ملی يکی پی ديگر ظاهر شدند و با قدرتيکه تاريخ تا آنزمان دولت ها و . تعويض نمود
نظير آنرا به ياد نداشت عمل نمودند؛ زيرا منبعد قدرت به دولت ها و حکومات به تأسی از قوانين نوشتاری که توسط 

بناًء . بخشند، تفويض ميگرددنماينده گان مردم مربوط به تصويب رسيده و به اجراآت حکومات صبغۀ قانونی می 
  .دولت ها نوعی از سيستم اجتماعی اند که حکومات در رأس آنها منحيث مراجع تصميم گيرنده عمل مينمايند

  
   نظام های شاهی مطلقه نوع انکشاف يافته يی از سيستم قبيلوی اند؛ زيرا باوجود آنکه اين نظام در تناسب با سيستم 

 و شاه قبايل متعدد را تحت اداره داشته و به آنها حکم ميراند؛ مگر چون مسألۀ ملت در اين قبيلوی توسعه يافته تر است
نظام الينحل باقی مانده، مفهوم نگرديده است و شاه تنها منافع رؤسای قبايل مربوط را تمثيل مينمايد، بناًء شاه بيشتر به 

تم های ملی درست پس از تصويب قوانين اساسی و پس ميتوان ادعا نمود که سيس. رئيس قبايل ميماند تا رئيس ملت
  .ساير قوانين در مطابقت به آن و تبعيت يکسان از آنها عرض اندام نموده اند

  
  

  :ـ جستجوی مالک و ارايۀ آن غرض توسعۀ سيستم و حاکميت ١     
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اشت مالک خونی بود؛ در      مالکی که در پيوند افراد تحت عنوان اقوام و قبايل و مناسبات فاميلی نقش سازنده د
  .حاليکه سيستم ملی نيازمند مالک ديگری بود تا اقوام و قبايل مختلف را تحت عنوان واحدی به هم پيوند دهد

     نظام های شاهی مطلقه تالش ورزيدند تا به مالک دينی و مذهبی ارزش بخشيده اقوام و قبايل را تحت عنوان 
د داده ساحۀ  تحت حاکميت خويش را توسعه بخشند و از جانب ديگر به پيروان مذهب و دين واحدی به هم پيون

حاکميت خويش صبغۀ مذهبی بخشيده افراد را مکلف سازند تا، در اطاعت از اوامر الهی، از شاه به صفت يگانه 
ۀ آشکار و شاهان خود را در معامل. برای حکمروائی باالی آنان برگزيده است اطاعت نمايند) ج(نماينده ايکه خداوند 

پنهان با رهبران مذهبی ناگزير يافتند و بدين ترتيب رهبران مذهبی به مثابۀ يکی از پايه های نظام شاهی مطلقه 
معرفی نموده ) ج(رهبران مذهبی شاه را سايه و نمايندۀ خداوند . شروع به فعاليت نموده وارد صحنۀ سياسی شدند
آنها تبليغ مينمودند که قدرت شاهانه وديعۀ . دينی و مذهبی ميدانستنداطاعت از اوامر و دساتير صادرۀ او را وجيبۀ 

است که شاه را منحيث نمايندۀ خويش در روی زمين برگزيده و دوام قدرت او را تضمين ) ج(الهيست و اين خداوند 
ت شاهان خيلی در آن زمان، با توجه به اعتقاد مردم به دين و مذهب، تبليغات مذهبيون برای دوام قدر. نموده است
در حاليکه در نظام شاهی مشروطه که بعد ها جانشين نظام شاهی مطلقه گرديد، مردم به شاه منحيث . کارگر افتاد

اين امر رفته رفته برعالوۀ ساير . هستۀ تمرکز قدرتيکه از طريق مردم به او تفويض گرديده است مينگريستند
باالخره قيام . دارد، اسباب جدائی دين از سياست را فراهم آوردعوامليکه حادثۀ سن برتولومی در محراق آن قرار 

های مردمی عليۀ استبداد و قدرت مطلقۀ شاه موجب شد تا نظام مطلقه جايش را به نظام مشروطه که در آن صالحيت 
ود های حکام بر اساس احکام مواد قوانين اساسی ايکه باالوسيلۀ نماينده گان مردم طرح و تصويب ميگردد، محد

  .گرديد و به سلطۀ رهبران تاريک انديش مذهبی خاتمه داده شد
  

     نظام شاهی مشروطه که از پشتيبانی رهبران مذهبی، طوريکه مشخصۀ نظام های مطلقه است، برخوردار نبود؛ 
ان رهبر. بناءًً در صدد شد تا مالک جديدی را غرض اتحاد اقوام و قبايل تحت عنوان واحدی طرح و ارائه نمايد

بناًء دولت ها با . مذهبی نيز با استفاده های سوء از دين و مذهب ديگر از محبوبيت چندانی نزد عوام برخوردار نبودند
تصويب قوانين اساسی ايکه همه خود را در تبعيت يکسان از آن ملزم می پنداشتند، آهسته آهسته از قوانين آسمانی 

  . که زادۀ تفکر انسانيست به خود و ديگران تجويز فرمودندفاصله اختيار نموده رعايت قوانين موضوعه را
طوريکه از مالحظۀ تاريخ .      شکل جديد دولت ها به مثابۀ سيستم ملی نتيجۀ مستقيم انقالب صنعتی در اروپاست

برمی آيد در تمام ادوار قبل از تأسيس حکومات مشروطه و دولت های ملی که مشخصۀ نظام های کاپيتاليستی در 
ل انکشاف اند، قدرت نقش سرمايه ساز را داشته است؛ در حاليکه پس از ايجاد نظام کاپيتاليستی، سرمايه در نقش حا

  .اين دگرگونی علی و معلولی مشخصۀ جوامع مترقی و صنعتی است. قدرت ساز ظاهر گرديده است
  

ر سر راه ايجاد نظام های مشروطه      مناسبات فيودالی به مثابۀ يکی از مشخصات نظام های مطلقه مانعيست که ب
اين موضوع را ميتوان در کشور های عقب ماندۀ جهان سوم، که با تقليد از کشور های مترقی شمال . قرار ميگيرد

اين مطلب به مفهوم آن . تالش ورزيده اند تا نظام مشروطيت را جانشين نظام مطلقه نمايند، به خوبی مالحظه کرد
اين يک اشتباۀ محض است که جامعه يی را فاقد . هان سوم فاقد فرهنگ دموکراسی اندنيست که گويا کشور های ج

فرهنگ دموکراسی ميخوانند؛ زيرا دموکراسی جيزی به غير از تناسب شيوۀ حاکميت با فرهنگ حاکم بر جامعه 
صًال بحث نموده  و سايرين از آن مف)۴ (ژان ژاک روسونيست و دولت ها هر کدام بر اساس قرارداد اجتماعی ايکه 

در عقد اين قرارداد طيف وسيعی از افراد اجتماع بشری سهيم بوده . مده و اهداف معينی را دنبال مينماينداند به وجود آ
بنا براين ميتوان گفت که ايجاد دولت ها خود اساس دموکراتيک دارند؛ مگر تفاوت ميان شيوه های حاکميت از . اند

ميشود که دموکراسی شکل واحدی ندارد و اين تفاوت اکثرًا گفته . تفاوت ميان اشکال مختلف دموکراسی ناشی ميشود
بناًء ميتوان ادعا نمود که هر فرهنگ، . ميان اشکال دموکراسی از تناسب ميان فرهنگ و شيوۀ حاکميت ناشی ميشود

با . دموکراسی متناسب با خود را ارائه ميدهد و هيچ جامعه يی را نميتوان سراغ نمود که فاقد فرهنگ دموکراسی باشد
  :ن برداشت، دولت ها از حيث ارتباط آنها با دموکراسی سه نوع اند اي

دولت .                 ـ دولت هائيکه دموکراسی حاکم در آنها با فرهنگ جامعۀ مربوط در همآهنگی کامل قرار دارد
  .های مترقی جهان را ميتوان در اين رديف قرار داد

  
 آنها رشد نموده و شيوۀ حاکميت تا هنوز بر مبنای فرهنگ گذشته در آنها            ـ دولت هائيکه فرهنگ اجتماعی در

اين نوع دولت ها همه استبدادی اند و هر تحول ممکن در دستگاۀ رهبری متضمن ايجاد نظام . استوار است
  .دموکراتيک در آنهاست

  
يست که ميخواهند بر جامعه تحميل            ـ دولت هائيکه فرهنگ اجتماعی آنها عقب مانده تر از شکل دموکراسی ا

اکثرًا تحوالت در اينگونه نظام ها به . دولت های با دموکراسی تقليدی را ميتوان در اين کتگوری قرار داد. نمايند
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  .ايجاد دولت ها و حکومات استبدادی می انجامد
  

دولت های استبدادی، تا زمانيکه مانع      بناًء در جوامعيکه مردم آن، از لحاظ فرهنگ اجتماعی هنوز استبداد پذيرند، 
به همين گونه در . رشد عادی فرهنگ در جهت استبدادزدائی نگرديده اند، دموکراتيک ترين نظام ها را تشکيل ميدهند

جوامعيکه فرهنگ آنها از شکل دموکراسی تقليدی ايکه دولت ها ميخواهند به آنها تحميل نمايند عقب مانده تر است، 
  .م گرديده رجوع به استبداد به مثابۀ ضرورت عينی مطرح خواهد شدهرج و مرج حاک

   دولت های حاکم بر کشور های جهان سوم شامل دو کتگوری اخيرند؛ زيرا اين کشور ها تناسب ميان فرهنگ و 
  .شيوۀ حاکميت را که همان شکل دموکراسی است ناديده گرفته و به آن توجه نمی نمايند

اين روابط و مناسبات با ظهور . امع مترقی غربی نتيجۀ مستقيم روابط کاپيتاليستی در آنهاست     فرهنگ حاکم بر جو
. که هيچ نقشی در پروسۀ توليد نداشته و وظيفۀ آن فقط فروش خدمات است، ايجاد گرديد) کامپرادور(بورژوازی دالل 

اين عرضه کننده . يکه به مصرف ميرسانندبورژوازی دالل در حقيقت نقش پلی را دارد ميان آنکه توليد ميکند و آنان
گان خدمات آهسته آهسته عرضه و تقاضا را تحت کنترول خويش درآوردند، تا حديکه امروزه قدرت ايجاد تقاضا را 

  .قبل از توليد امتعۀ مورد نظر در خود می بينند
باوجود آنکه بعضًا و ندرتًا .  اند     در کشور های عقب ماندۀ جهان سوم، دولت ها تنها مؤسسات ارائه کنندۀ خدمات

مؤسسات خصوصی را ميتوان در آنها سراغ نمود که به ارائۀ خدمات می پردازند؛ مگر اين مؤسسات از چوکات چند 
. ارائۀ خدمات يگانه طريقۀ رقابت مؤسسات خصوصی با دولت هاست. مغازۀ فروش خوراکه و لباس تجاوز نميکنند

. ئۀ خدمات قدرت تحميل خود و خواسته های خود بر دولت ها را ميتوانند کسب نماينداين مؤسسات تنها از طريق ارا
. آنها تالش مينمايند تا از منافع، حقوق و امتيازات خويش منحيث شخصيت حکمی در برابر دولت ها دفاع نمايند

 خاصی دموکراسی روابطی که ميان دولت ها و مؤسسات خصوصی ارائه کنندۀ خدمات ايجاد ميگردد ايجاب فرهنگ
را مينمايند که مشخصۀ کشور های سرمايه داريست تا مطابق به آن، روابط ميان مؤسسات خصوصی و دولت تأمين 

  .گردد
     در کشور های جهان سوم، هرچند قوانين اساسی تصويب و تدوين گرديده و دولت ها ظاهرًا خود را در رعايت از 

زی قدرت و عدم موجوديت مؤسسات بزرگ توليدی و ارائه کنندۀ خدمات آن ملزم ميدانند؛ مگر فقدان هستۀ مرک
روابط تنگاتنگ ميان فيوداالن و نمايندۀ آنانرا که در چهرۀ دولت ظاهر گرديده است، تضمين مينمايد و بدينگونه از 

روابط ميان دولتها اينگونه . اهميت قوانين اساسی که دولت ها مشروعيت خود را از آنها کسب مينمايند شديدًا ميکاهد
و اربابان محلی نه تنها از اعتبار قوانين اساسی ميکاهد؛ بلکه ميتوانند موجبات بی ثباتی را در سطح مملکت فراهم 

با ايجاد چنين روابط، دولت ها منافع ملی را به منظور بقای خويش قربان منافع آنانی مينمايند که از آنها . آورند
  .پشتيبانی و حمايت مينمايند

.      يکی از مشخصات کشور های ماقبل سرمايه داری آنست که در آنها قدرت در نقش سرمايه ساز عمل مينمايد
. بدين مفهوم که اين کشور ها، با توجه به رابطۀ قدرت و سرمايه، تا کنون در ابتدائی ترين مرحلۀ تاريخی قرار دارند

ينه ساز تجمع سرمايه و دارائی نزد قدرتمندان است، هر در کشور های مذکور، از آنجائيکه دستيابی به قدرت زم
تغيير در رهبری دولت و حکومت موجب ميگردد تا گروۀ جديدی قدرت را در جهت کسب و تجمع دارائی ها به نفع 

يکی از عوامل بی ثباتی ايکه به دنبال تغيير حکومات در کشور های جهان سوم پديد می آيد . خويش به کار گيرد
ابطۀ سرمايه با قدرت ناشی ميشود؛ زيرا دو گروۀ رقيب و قدرتمند که يکی برنده و ديگر بازندۀ قدرتی اند ازهمين ر

که در حفظ و افزايش قدرت و امکانات اقتصادی ايشان نقش فوق العاده دارد، در برابر هم قرار ميگيرند و جامعه را 
های سرمايه داری سرمايه داران بزرگی وجود دارند که در حاليکه در کشور . به سوی بی نظمی و بی ثباتی ميکشانند

هيچ هراسی از قدرت به دل نمی پرورانند؛ زيرا آنها خود تعيين کننده گان ممثلين قدرتند و هر زمانيکه بخواهند توان 
يچ تأثيری بناًء تعاطی قدرت ميان ممثلين مختلف، اعم از چپی و راستی، ه. آنرا دارند تا اين ممثلين را تعويض نمايند

از اين سبب است که تغيير حکومات در کشور های بزرگ سرمايه . را بر سرمايۀ قدرت ساز تمی تواند وارد نمايد
  .داری به آرامی و بدون آنکه خشونت بيافريند، انجام می پذيرد

  
  :ملت منحيث مالک : الف 

جوامع بشری را به دست ميگيرند، اعم از      تمام دولت ها و حکوماتيکه پس از عبور از دورۀ مطلقه زمام امور 
رژيم های شاهی و جمهوری خود را مشروطه ميخوانند؛ چون مالک خونی و مذهبی ديگر آن جاذبه را ندارند تا اقوام 

بناًء ضرورت افتاد تا مالک جديدی  غرض گسترش . و قبايل متعدد را با نام واحد، تحت حاکميت واحد قرار دهد
  .ائه گردد و آن مالک ملت بودساحۀ تحت حاکميت ار

     ملت به حيث مالکی که بتوان گروه های متعددی از افراد را تحت چتر آن جمع نمود، به ساده گی کسب اهميت 
برای اهميت بخشيدن به اين مالک جديد می بائيست طرقی را جستجو و از موانع موجود بر سر راۀ آن . ننموده است
د غرض نيل به اين هدف در صدد شدند تا نخست افراد بشری را با اشکال غير هندسی دولت های قدرتمن. عبور نمود



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 13

  . که روی نقشۀ جغرافيائی ترسيم نموده اند، از هم جدا نموده به سرحد مفهوم بخشند
     پس از تعيين سرحدات تالش صورت گرفت تا ميان اقوام و قبايل مختلف ساکن در محدودۀ واحد جغرافيائی، 

  .لۀ قانون که متون آن دقيقًا تحرير يافته بود، سليقۀ واحد ايجاد شودباالوسي
که يکی در ) سرحد و قانون(     بناًء ميتوان ادعا نمود که در تشکيل ملت ها به مفهوم مروج امروزی آن دو عامل 

  .نقش عامل مؤجد و ديگری در نقش عامل محافظ ملت عمل نموده اند، نقش داشته اند
اکثرًا پرسيده ميشود  اين ملت . وديست اعتباری و حادث، به اين مفهوم که عدم آن به وجودش مقدم است     ملت موج

است که قانون ميسازد و يا برعکس آن قانون ملت ميسازد؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد نخست مردم را از ملت جدا 
 در حاليکه از ملت فقط در صورت ايجاد زيرا مردم يک سرزمين پس از تعيين خطوط سرحدی مفهوم ميشود،. کرد

از اينجاست که نقش قانون منحيث عامل ملت . سليقۀ واحد ميان مردمان ساکن در يک سرزمين ميتوان صحبت کرد
زيرا اين قانون است که خوبی ها را تعريف و بدی ها را مشخص مينمايد و در نتيجه سليقۀ . ساز برجسته ميگردد

تعيين گرديده است، ) سرحد(لف ساکن در محدودۀ واحد جغرافيائی که به اساس عامل مؤجد واحدی را ميان افراد مخت
  .تعميم می بخشد

مجموع از افراد دارای سليقه های مشترک و متوطن در "     دقيقترين تعريفی که تاکنون از ملت ارائه گرديده همان 
  .است" محدودۀ واحد جغرافيائی

ت دوگانه است؛ يعنی قانون برعالوۀ آنکه نقش مؤجد را در رابطه به ملت داراست و      نقش قانون در رابطه به مل
سليقۀ واحد را تعميم می بخشد، نقش محافظ را نيز بازی مينمايد که مثال خوب آنرا در اتحاد شوروی سابق مالحظه 

و ثغور متفاوت هنوز هم مينمائيم، زيرا باوجود ازهم پاشی اتحاد شوروی و ايجاد جمهوری های متفاوت با حدود 
  .سليقه های واحد، مردمان جمهوری های مختلف را با فرهنگ مشترکی که دارند به هم گره زده است

.      قوانين نافذه و سرحدات دو عامل متفاوت ازهم بوده ؛ مگر هردو در رابطه به ايجاد ملت ها متمم يکديگرند
بايل مختلف در محدودۀ واحد جغرافيائی ساحۀ تنفيذ قوانين را تعيين و سرحدات با قراردادن افراد، گروه ها، اقوام و ق

قوانين با ايجاد سليقه و فرهنگ مشترک، باشنده گان همان محدودۀ جغرافيائی را به هم پيوند ميدهند و بدينگونه ملت 
فيائی زنده گی مينمايند؛ استند کشور هائيکه مردمان ساکن در آنها، با وجود آنکه در محدودۀ واحد جغرا. مفهوم ميشود

حکومت های حاکم . مگر عدم تطبيق يکسان قوانين باالی تمام ساکنان آنها، از ايجاد ملت واحدی جلوگيری نموده است
در اين کشور ها به منظور توسعۀ ساحۀ تحت حاکميت خويش و با تقليد از کشور های مترقی جهان تالش ميورزند تا 

آنها واقعًا به تشکيل ملت واحدی نايل آمده اند و مردمان ساکن در محدودۀ جغرافيائی چنين وانمود نمايند که گويا 
اين گزاف گوئی ها بدون توجه به اهميت تطبيق يکسان قوانين در تشکيل . مربوط به ايشان بايد از آنها اطاعت نمايند

 در کشور های جهان سوم اندک ملت واحد زمينۀ بی ثباتی در سطح مملکت را فراهم می آورد که نمونه های آنها
عدم تطبيق يکسان قانون ، مراجع مختلف تصميم گيرنده را به دنبال دارد و اين خصيصۀ نظام های ملوک . نيست

بايد دانست که ملت پديده ايست که مناسبات سرمايه داری به آن . الطوايفی است که از مناسبات فيودالی ناشی ميشود
 همانطوريکه نميتوان بدون گزار از مناسبات ملوک الطوايفی ارزشهای ملی را ايجاد مفهوم و اهميت بخشيده است و

  .نمود، بدون شک قبل از رشد مناسبات سرمايه داری نميتوان ارزشهای فراملی را ايجاد و به انها اهميت داد
ت گرفته و نظام      زمانيکه رهبران حزب کمونيست روسيۀ تزاری ميخواستند از طريق انقالب قدرت را به دس

طی نامه يی به شورشيان ) ۵( فريدريک انگلسسوسياليستی را مطابق نظريات مارکسيستی جانشين نظام وقت نمايند، 
روسی هشدار داده به ايشان توصيه مينمايد که روسيه تا هنوز از انقالب سوسياليستی فاصله دارد و مناسبات حاکم در 

مگر باوجود آن و در مخالفت . ر نظام سوسياليستی را نميتواند تضمين نمايدجامعۀ روسيه پيروزی انقالب و استقرا
کامل با قانونمندی رشد اجتماعی ايکه مارکسيسم و فلسفۀ تاريخی اش از آن صحبت مينمود، انقالب در روسيه به 

يسم را جانشين مارکسيسم ـ لينين" راۀ رشد غير سرمايه داری"  با طرح و ارائۀ نظريۀ )۶(لينينپيروزی رسيد و 
  .مارکسيسم نمود

که هدفی جز جهانی شدن حاکميت واحدی را دنبال نمی ) MONDIALISATION(     اگر به نظريۀ جهانی شدن 
نمايد توجه نمائيم به خوبی مالحظه ميگردد که حاميان سياست جهانيگری تالش ميورزند تا از ملی شدن دولت ها 

  . جهانی نايل آيندجلوگيری نموده به ايجاد حاکميت واحد 
  

  :به تأسی از آنچه در باال ذکر شد، مالحظه ميگردد که قرن بيستم سه سيستم در حال توسعه را به ما معرفی ميدارد    
  )سيستم ايدئولوژيک(          ـ سيستم توسعه طلب کمونيستی اتحاد شوروی سابق 

  )يستم حاکميت واحد جهانیس(          ـ سيستم توسعه طلب فدرالی اضالع متحدۀ امريکا 
  )سيستم قاره ای(          ـ سيستم توسعه طلب اروپائی 

  
     قبل از استقرار نظام سرمايه داری هر تغيير وارده در سيستم توأم بوده است با تغيير در قدرت و ممثل آن؛ زيرا 

ندان را در برابر کمتر دارنده گان قرار بناًء هر تغيير، دارنده گان و ثروتم. قدرت وسيله يی بوده است برای ممثل آن
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چنانچه مثال آنرا هم اکنون در کشور های جهان سوم . داده و در نتيجۀ تغيير، کمتر دارنده گان به قدرت ميرسيده اند
در کشور های عقب مانده قيوداالن و اربابان . که فيوداالن در آنها خود را طور ديگری جلوه ميدهند، مالحظه مينمائيم

هنوز، با تغيير چهره و تقليد از سايرين توانسته اند قدرت را در قبضۀ خويش نگهدارند؛ مگر اينگونه شرايط هر آن تا 
آنچه در افغانستان و پاکستان ميگذرد نمونه هايی اند از سيستم های تقليدی و ظاهر . نا امنی و بی ثباتی را دامن ميزند

بابان محلی منحيث پايه های نظام های مطلقه هنوز قويًا در صحنۀ فريب؛ زيرا رهبران تاريک انديش مذهبی و ار
باوجود آنکه امروزه ديگر اين رهبران مذهبی و اربابان محلی از محبوبيت و . سياسی اين کشور ها حضور دارند

ا قوانين در اين کشور ه. نفوذ قبلی بی بهره اند؛ مگر با آنهم ايشانند که خوبی را تعريف و بدی را مشخص مينمايند
جز متون متشکل از کلمات نوشته شده روی کاغذ که خود از مفهوم خويش غافلند نسيت و رژيم های حاکم بر آنها، 
اعم از شاهی مشروطه و جمهوری، رژيم های اند تقليدی که با حقايق و واقعيت های درونی اجتماعات آنها سازگار 

  .نميباشند
  

ۀ تحت حاکميت منوط به انکشاف اقتصاديست، بيش از آن به انکشاف در ساحۀ      بايد گفت همان قدريکه توسعۀ ساح
ارتباطات بستگی دارد، زيرا تنها توسط انکشاف وسايل ارتباط ميتوان روابط ميان افراد، اقوام، قبايل، دول و همچنان 

  .قاره ها و باالخره جهان را تأمين نمود
 به حاکميت قاره ای انکشاف و توسعه در سيستم اجتماعات بشری را      بعداز ظهور دولت های ملی الی آغاز تمايل

تغييرات و تحوالت در محدودۀ تعويض مقام رهبری و تصميم گيرندۀ سيستم پذيرفته شده و . نميتوان مالحظه کرد
کار البته تالش بعضی از کشور ها را در جهت ايجاد نظام های فدرالی نميتوان ان. شيوه های حاکميت منحصر ماند

کرد؛ مگر از آنجائيکه اين نوع سيستم تنها با کشور هائيکه از لحاظ اقتصادی قدرتمند بودند، سازگار بود و در کشور 
های فقير موجبات تجزيۀ دولت ها را فراهم مينمود از تحميل آن به سايرين به ويژه بر کشور هائيکه از لحاظ 

  .ودند، امتناع به عمل آمداقتصادی در تناسب با کشور های قدرتمند ضعيف تر ب
     کشور های مترقی جهان که مراحل مختلف گسترش ساحۀ تحت حاکميت خويش را پشت سر گذاسته اند امروزه 

اگر ديروز با لشکرکشی و . وارد مرحله يی از تاريخ گرديده اند که در ان سرمايه در مقام قدرت ساز عمل ميکند
اراج دارائی ها و داشته های کشور های ضعيف به دارائی  ها و امکانات جهانگشائی ها تالش ميورزيدند تا با ت

  .خويش بيافزايند، امروزه تالش صورت ميگيرد تا با تبادالت محصوالت حتا با فقيرترين کشور ها به معامله بپردازند
  

سعی به عمل آمده      يکی ديگر از خصوصيات کشور های جهان سوم آنست که در اين کشور ها به همان اندازه که 
ارزش داده شود به همان اندازه ارزش های قومی و قبيلوی از خود مقاومت نشان داده ) ملت(است تا به مالک جديد 

  .اين مقاومت ارزش های قومی و قبيلوی از اهميتی ناشی ميشود که اين کشور ها به فاميل قايلند. اند
ارزشدهی بيش . د که اساس روابط خونی و قومی را تشکيل ميدهند     از ظهور نظام پدرساالری تا کنون فقط پدرانن

از حد به فاميل در کشور های جهان سوم موجب گرديده است تا افراد، در صورت تنازع ميان ارزش ها و منافع 
اليکه در در ح. فاميلی و قومی با ارزش ها و منافع ملی، به منافع خانواده ها و قوميکه به آن ارتباط دارند ترجيح دهند

کشور های مترقی جهان تمام اجزای سيستم منحيث فرد فقط در برابر قانون واحديکه همه در برابر آن دارای حقوق و 
اينگونه احساس مسئوليت زمينه را برای رجحان منافع ملی در برابر . وجايب مساوی اند احساس مسئوليت مينمايند

ب ديگر دولتمردان و مجريان قانون اين کشور ها آگاهی کامل دارند از جان. منافع قومی و قبيلوی فراهم نموده است
با اينهمه . که جزئی ترين دوگانگی در تطبيق قوانين موجبات ازهمپاشی پديدۀ به نام ملت را به دنبال خواهد داشت
انينی را نافذ مجريان سياست اين کشور ها به تطبيق يکسان قوانين بسنده نکرده راه ها و طريقه های را جستجو و قو

. دانسته اند که مبتنی بر آن زمينه های تضعيف ارزشهای فاميلی و قومی را در برابر ارزشهای ملی فراهم می آورند
از جمله راه ها و طرقی که برای نيل به اين مأمول پيش گرفته اند پذيرش اطفال طبيعی و قانونی دانستن به فرزندی 

ت که اخيرًا در بعضی از کشور های اروپائی صبغۀ قانونی اختيار نموده گرفتن اطفال توسط جفت های همجنس اس
اخيرًا پارلمان فرانسه قانونی را تصويب نمود که به موجب آن به فرزندان فاميل های مختلف اختيار انتخاب نام . است

انون به فرزندان فقط نام اين در حاليست که تا سالهای قبل از تصويب اين ق. فاميلی پدر يا مادر و يا هردو را ميدهد
  .فاميلی پدر اعطا ميشد

     با مطالعۀ مطالب فوق ميتوان گفت که برای عبور از مالک قومی و قبيلوی به مالک ملی دو عامل ذيل ضروری 
  :پنداشته ميشود 

            ـ تعيين سرحدات
            ـ قانون واحد

  :ک ملی ضروری پنداشته ميشوند      و به همينگونه چهار وسيلۀ ذيل برای حفظ مال
            ـ تطبيق يکسان قانون

            ـ وسايل ارتباط



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 15

            ـ ايجاد هستۀ مرکزی قدرت
در کشور های توتاليتاريست چون اتحاد جماهير شوروی سابق و در کشورهای عقب مانده که (          ـ ايدئولوژی 

  ) اند به اتحاد ملی دست يابندبنا بر عوامل داخلی و خارجی نتوانسته
  

     قربانی اينهمه تحوالت و انکشافات افراد اند؛ زيرا اين افراد اند که جهت اتحاد به دور مالک های اعتباری مختلف 
  .موافقه نموده حقوق و امتيازات خويس را محدود مينمايند

  
  :     ب ـ مالک ايدئولوژيک 

ايدئولوژی از اهميت فوق العاده يی برخوردار بود و به همين لحاظ اين مرحله را      در نظام بين المللی قرن بيستم، 
  .به نام مرحلۀ جنگ سرد و يا جنگ ايدئولوژی ها ميخوانند

  
  : کيان چاپ ايران مينوشت ١٣٧٣ سال ٢٠     عليرضا علوی تبار در شمارۀ 

و داوريهاست که با اتکا بر مجموعه ای از ارزشها، ايدئولوژی مجموعۀ همتافته و سامان يافته ای از باور ها        «
به توصيف و استنتاج يا توجيه جايگاه، نقش و موقعيت يک گروه يا جامعه پرداخته و رهنمود هايی برای عمل ـ و به 

  )٧ (.»ويژه عمل سياسی ـ اين گروه يا جامعه ارائه ميدهد
ر اتکا به آن به توصيف ها و استنتاج ها نايل می آيند بيش از      در اين تعريف به ارزشهائيکه داوری ها و باور ها د

اين ارزشها . همه اهميت داده شده است؛ زيرا باورها و داوريها که متشکل ايدئولوژيها اند از آن ارزشها سخت متأثرند
  . يا مادی اند يا معنوی و يا حقيقی، يا عينی اند و يا ايده آلی و يا رئاليستی

نوشتۀ سيد قطب، ايدئولوژی را زادۀ جهانبينی معرفی " ايدئولوژی اسالمی"امنه ای در مقدمۀ کتاب      آيت اهللا خ
ميدارد و از آنجائيکه جهانبينی طرز نگرشيست نسبت به جهان و پديده های موجود در آن توأم با روابط علی و 

ت که آنرا از ساير ايدئولوژی ها متمايز معلولی ميان آنها؛ بناًء هر ايدئولوژی دارای اساس فلسفی مختص به خود اس
. فلسفه خود مجموعۀ بحث ها و استدالالت عقالنيست که از وجود، عدم وجود و مراتب وجود بحث مينمايد. ميگرداند

را ) دينی با مذهبی و ايدئولوژی ماترياليستی يا کمونيستی(با اين تذکر ميتوان گفت که جهان بيش از دو ايئولوژی 
ساس ايدئولوژيها را ارزشهايی تشکيل داده اند که از قبل وجود داشته اند و متکی به آنها ايدئولوژيها شکل ا. نميشناسد
پس کاپيتاليزم را، که بر اساس پراگماتيسم منفعت جويانه استوار است، نميتوان ايدئولوژی خواند، زيرا فاقد . گرفته اند

ثانيًا اينکه در کاپيتاليزم عمل بر ارزش مقدم است؛ در حاليکه . اندآن اساس فلسفيست که ايئولوژيها از آن شکل گرفته 
  .در ايدئولوژی ارزشها بر عمل مقدم اند و عمل ها در تناسب با ارزشها متأخر

     گی روشه، در کتاب کنش اجتماعی ترجمۀ هما زنجانی، سه ويژه گی اصلی ايدئولوژی را از ديد جامعه شناسی 
  :چنين برميشمرد 

نخست، دارای خصلت يکدست کردن عناصر نا هماهنگ است، لذا برخی از وجوۀ واقعيت را برجسته کرده  «        
  .و برخی را مورد غفلت قرار ميدهد و در مجموع واقعيت پيچيده را ساده ميکند

 ای اصلی و            دوم، تفکر ايدئولوژيک واقعيت ها را در سيستم منطقی سامان ميدهد و همه چيز را از قضيه
در ايدئولوژی همه جيز به ارزشهايی باز . مسلم و بديهی آغاز ميکند و سرانجام از همان قضيه ااستنتاج مينمايد

  .ميگردد که از آن نشأت گرفته است
          سوم، ايدئولوژی کارکردی القايی دارد و جمع را وادار به عمل ميکند و يا الاقل از فراهم نمودن هدف ها و 

نوشتۀ عبدالکريم " مدارا و مديريت" اقتباس از )٨(. »ار ها افراد را به سوی عمل ـ عمل سياسی ـ هدايت ميکندابز
  .۵٧٨سروش، صفخۀ

متکی به آنچه گفته شد ميتوان ادعا نمود که مالک ايدئولوژيک مشخصۀ جهانبينی های مذهبی و ماترياليستی            
  .ست که، در ميان، کاپيتاليسم از باخت هرکدام منفعت ها برده استو نظام های متکی به آن جهانبينی ها

 چاپ ايران، برخالف انتقادات عبدالکريم سروش از ايدئولوژيک ٧٢     جهانگير صالح پور، در کيان مهر ـ آذر 
ن جوامع کردن دين، ايدئولوژی را، به مثابۀ محرک توده ها و اجتماعات بشری، پديده ای ميخواند که به گفتۀ ايشا

او، ضمن آنکه ايدئولوژی انقالبی را الزم عمل . آنرا تجربه ميکنند" با تأخيری به درازای چند قرن"عقب مانده 
انقالبی ميداند، سابقۀ ايدئولوژيک شدن دين را در کشور های مترقی غربی جستجو نموده خواسته است آنرا به عنوان 

  :      رتقا و انکشاف جوامع دينی معرفی نمايد مثالی برای اهميت ايدئولوژيک کردن دين غرض ا
سخن بگوئيم، اولين بار در  World sysstème, theorisاگر بخواهيم به سياق نظريه پردازان نظام جهانی      «

کشورهای مرکزی سرمايه داری، حدود پنج قرن پيش، دين به عصر ايدئولوژی وارد شد و پروتستانيسم به عنوان 
به قول تاونی، مذهب کاتوليک که آخرين کارمايه های خود را در مواجهه با ساخت . ی تاريخ زاده شداولين ايدئولوژ

اخالق . نوين اقتصادی و اجتماعی از دست داده بود، ناچار ميدان را برای لوتريانيسم و پيوريتنيسم خالی کرد
تاکنون تنها به کار تغيير جهان می آمد، پروتستانی، زمينه ای روانی برای تالش و تغيير به وجود آورد و دين که 
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تاريخ مسيحيت سه : "به قول شلينگ فيلسوف کالسيک آلمانی . ناچار شد برای تغيير آن به قالب ايدئولوژی درآيد
  ".دوره را طی کرده است، کاتوليسيسم، پروتستانيسم و اومانيسم

 داری، دين جديد را پذيرفتند و کاتوليسيسم به از همان آغاز پيدايش عصر صنعت، کشورهای مرکزی سرمايه     ... 
عرفی ترين جلوۀ پروتستانتيسم يعنی پيوريتنيسم، باوجود خصلت های ايدئولوژيک، . حاشيه و پيرامون اروپا رانده شد

فرآيند دنيوی شدن را در انگلستان ـ و بعد امريکا ـ با سهولت پيش برد اما اشکال خشن تر پروتستانتيسم نظير 
نيسم از يکسو و همچنين کاتوليسيسم از سوی ديگر به تصلبشان باعث آن شدند که ايدئولوژيک شدن جوامع لوتريا

در مورد روسيه و پيدايش کمونيسم روسی، . حاشيۀ اروپا مانند ايتاليا، اسپانيا و آلمان، شکل توتاليتر به خود بگيرد
ياری، فرم  تجديد آرايش شده ای از مسيحت ميدانند، ايدئولوژی مارکسيسم را بس. وضع از اين هم خشن تر بوده است

ماترياليسم ديالکتيک که منطبق انکشاف تاريخ است همان خدای انجيلی، پرولتاريا همان : مثًال برتراند راسل ميگويد 
قوم برگزيده، حزب کمونيست همان کليسا، انقالب همان فتنۀ آخرالزمانی و رجعت و اشتراکيت کمونيستی همان 

  .ۀ شکوهمند مسيح استهزار
      اين ريشخند تاريخ است که نيچه مرگ خدايان را اعالم کرد، اما مردگان از زندگان انتقام گرفته و دين را در 

   )٩(. »قالب ايدئولوژی تجديد کردند
ت      آنچه مربوط به ايدئولوژی های دينی و مذهبی ميشود جانب تکاملی بودن آنهاست؛ زيرا مطابق به نظريا

  :تيوريسين های ايدئولوژی اسالمی انقالبات دوگونه اند
       ـ انقالبات انحطاطی
       ـ انقالبات تکاملی

بدين مفهوم که اين .      انقالبات انحطاطی دربر گيرندۀ تغييرات و تحوالتيست غرض رسيدن به اهداف کوتاه مدت
ز مدتی شرايط ناشی از آن پيروزی خود قابل تغيير انقالبات به خاطر ايجاد شرايطی به پيروزی ميرسند که پس ا

انسانها بنا به دانش محدودی که دارند نميتوانند خوبی مطلق را تشخيص دهند؛ بناًء آنچه که امروز به نظر . ميباشد
ی پس تمام شرايطی که به تعقيب پيروزی انقالبات به اساس تفکر انسان. خوب جلوه مينمايد شايد فردا بد پنداشته شود

  . ايجاد ميشوند انحطاطی اند
تالش مينمود تا اثبات نمايد که دين تسليمی در برابر ) در کتاب آرامش در بيکرانگی ـ چاپ ايران(     علی اکبر اژيه 

قدرتيست که انسان خوبی و بدی خويش را در مشيت و ارادۀ او جستجو مينمايد و بدينگونه آنانی را که وجود 
وده به رد ضرورت معبود برای انسان می پردازند به پرستش اله های تصنعی چون پول و را انکار نم» ج«خداوند

  .اقتصاد متهم نموده، وجود معبودی را برای زنده گی انسانها ضروری می پنداشت
     اين درست است که دين در حقيقت تسليمی در برابر معبوديست که شخص ديندار خوبی ها و بدی ها را در مشيت 

اند؛ مگر دين شيوه ايست جهت اطاعت از اوامر معبوديکه از تسليمی انسان هيچ نفعی به او متصور نيست؛ او ميد
هرگاه منفعت مادي از رعايت دين و تطبيق احکام . بلکه مرعی داشتن احکام دين برای عابد منفعت آور است تا معبود

صوصيت قرارداد انتفاعی را کسب نموده ويژه آن توسط عابد به شخص و يا گروۀ واحد ديگری متوجه باشد، دين خ
در مسايل پولی و اقتصادی منفعت شخص واحد، که از ضرر سايرين ناشی . گی آسمانی بودنش را از دست ميدهد

  .      ميشود، نهفته است و يا هم رضايت شخص واحديکه از ضرر ديگران منفعت حاصل مينمايد
 يکی از پيشتاران نهضت ايدئولوژی دينی در ايران، بيش از هر کسی      دکتر علی شريعتی، نويسندۀ نامدار و

او تبديل اسالم از صورت يک فرهنگ به يک . ديگری بر اهميت ايدئولوژيک کردن دين در جوامع دينی می انديشيد
 مسلم است که«: ايدئولوژی در ميان روشنفکران را مهمترين رويداد و درخشانترين مؤفقيت دانسته  می نوشت 

جامعه ای که يک ايدآل دارد، يک ايدئولوژی و ايمان دارد، به هر قدرتی حتی بر قدرتی که منظومۀ شمسی را تسخير 
هم خواهد داشت، " تمدن"می کند، پيروز می شود، و چنين جامعه ای، بی ترديد، بعد از ده سال، پانزده يا بيست سال، 

   ١٨۶، صفحۀ ٢٠مجموعۀ آثار، جلد  )١٠( .»هم خواهد بود" توليد کننده در سطح جهانی"خودش 
ايدئولوژی به معنای دقيق و صحيح کلمه عبارت است از انديشه های « :      مگر از نظر دکتر عبدالکريم سروش 

ايدئولوژی به معنی  حجاب عقل و دشمن فرد و روشن بينی آدمی . مقبول ولی باطلی که دليل ندارند، اما علت دارند
از آدمی سلب ميکند، و به او فرمان ميدهد که جهان را از دريچۀ همان انديشه های باطل ببيند که و عينيت را . است

 )١١(» .الجرم وارونه هم می بيند، و چون ايدئولوژی دليل ندارد، زدودنش به زدودن علل اوست نه به ابطال ادلۀ او
   ٢۴٨فربه تر از ايدئولوژی، مؤسسۀ فرهنگی صراط، صفحۀ 

ايدئولوژی «: ئولوژی دينی را غير از دين ايدئولوژيک دانسته و هردو را به باد انتفاد ميگيرد و می افزايد      او ايد
يعنی دنياويت و سکوالريته و قشريتی فوق نقد و (مضمون و جنس و ماهيتش ايدئولوژی است ... دينی، دين نيست

 کاذب است، صورت مزور از دين و نمايش ايدئولوژی دينی، دين... فقط ظاهرش و جامه اش دينی است) تحليل
  ».مصور از عرفی شدن امر قدسی است و به حقانيت و بطالن دين بی اعتناست و فقط به قدرت و خدمتش می انديشد

و ايدئولوژيک کردن دين بريدن قشر دين است از مغز آن و به دست دادن ... دين ايدئولوژيک، دين ناقص است     «
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حقيقت و نشاندن تفسيری مؤقت از آن است به جای خود آن و محبوس کردن آن است در قفسی شريعتی است فارغ از 
از مقوالت جامد و گماردن ديده بانانی رسمی است به پاسبانی از آن و وعدۀ بسيار دادن و اتوپی بنا کردن و دريدن و 

جهانگبر صالح پور، » دئولوژیدين عصری در عصر اي«  اقتباس از )١٢(».بريدن و نفرت ورزيدن است به نام آن
      ٧٣، فروردين و ارديبهشت ١٨کيان 

   اين همه گفتار های متناقض توأم با استنتاج های متناقض از اصل واحدی که همه به آن معتقدند انسان را بدان معتقد 
توانسته است ايدئولوژی ميگرداند که اسالم، با وجود اين همه هياهو که در سطح بين المللی براه انداخته شده است، ن

. مشخصی را که همه معتقدين به اسالم، مطابق به آن، مسئوليت ها و تکاليف خويش را احساس نمايند، تعميم بخشد
حتا جمهوری اسالمی . زيرا سؤال ايدئولوژيک کردن دين تا هنوز در ميان جوامع اسالمی الينحل باقی مانده است

 خواسته است در صحنۀ سياست بين المللی حضور يابد، نتوانسته است باور ايران که با حرکت ايدئولويک اسالمی
ايدئولوژيک کردن دين را در سطح ملی تعميم بخشد که مثال آنرا در تفاوت نظر ميان پيشتازان علوم دينی ايران که 

هضت های ايدئولوژيک اين بدان مفهوم نيست که ما ن. در باال از آن تذکر به عمل آمد، به خوبی ميتوان مشاهده نمود
اسالمی را انکار نمائيم؛ زيرا حلقات و نهضت هايی وجود دارند که با ديد ايدئولوژيک استنتاج شده از دين مقدس 
اسالم به جهان و مسائل مربوط به آن مينگرند؛ مگر اين نهضت ها و حلقات بيشتر از هم کيشان دينی و جوامع خود 

ه همين دليل دشمنان خارجی آنها اکثرًا با استخدام افراد و عمالی از درون جوامع ها آسيب پذيراند تا از بيرون، و ب
آنها آنقدر در مشکالت داخلی خويش گير ميمانند که توان شکل . مربوط به اين نهضت ها به سرکوب آنها می پردازند

ايدئولوژی و نظريه ای بدون بناًء هيچ . دهی روابط و مناسبات در سطح بين المللی و حتا ملی از آنها سلب ميشود
توسل به ديکتاتوری قابليت تطبيق را نمی يابد، حتا نظام های دموکراتيک کاييتاليستی و غربی که اينهمه سنگ دفاع 
از از دموکراسی و حقوق بشر را به سينه ميکوبند؛ زيرا تاريخ بشريت ديکتاتوری خشن تر از قانون را سراغ ندارد 

به ان اشاره شد، وظيفۀ تعميم فرهنگ و ارزشهايی را که قانونگذار به آنها معتقد است به عهده و قانون، طوريکه قبًال 
در تصويب قوانين نميتوان ارزشهای فرهنگی جواع را ناديده انگاشت؛ بناًء قوانين جوامع دينی، رنگ دينی و . دارد

راسی جز رعايت و تطبيق احکام و دساتير قوانين جوامع غير دينی، رنگ غير دينی به خود اختيار مينمايند و دموک
  . ديکتاتوری که به نام قانون ظاهر ميگردد، نيست

   از جانب ديگر اين مطلب مبين آنست که ايدئولوژی کردن دين جستجوی اصول فرعی مطابق به برداشتهای 
  . انسانيست است از اصول و احکام ثابت واليتغيير آسمانی در تبعيت از زمان و مکان خاص

  .      برای شناخت بهتر جوامع مذهبی بايد دولتهای دينی و دولتهای ايدئولوژيک مذهبی را ازهم تفکيک نمود
تشکيل دولتهای غير دينی در جوامع مذهبی اعتبار حقوق .      دولتهای دينی بيانگر آرمانهای مذهبی جوامع دينی اند
ويش را به نمايندگان خويش اظهار و از ايشان ميطلبد تا در ندارند؛ زيرا اين مردم است که خواسته ها و نيازهای خ

دفاع از ارزشهای مردمی عمل نمايند و در مقابل نمايندگان نيز تعهد مينمايند که همان ارزشها را رعايت و از آنها 
  .بناًء در صورت عدول از تعهدات ارائه شده اعتبار حقوق دولتها زير سؤال قرار ميگيرد. دفاع نمايند

 ۀ   آنچه دولت های دينی را از دولتهای ايدئولوژيک مذهی تفکيک مينمايد، فعاليت ها و اهدافيست که آنها در عرص  
. دولت دينی همان تعريفی را برای ملت قايل است که ساير ملل به آن معتقدند. روابط بين المللی دنبال مينمايند

 روابط بين لمللی به آن ۀ ملت ارائه نموده ودر عرصدرحاليکه دولتهای ايدئولوژيک مذهبی تعريف بخصوصی از
 بقرنها قبل اظهار مينمود که خداوند سنت اگوستن. اعتبار قايا شده تمام مسايل را از همان زاويه به مطالعه ميگيرند

ا  پيکار خوبی با بدی معرفی مينمود که در حقيقت نيکان رۀاو جهان را صحن. گروهر را که بخواهد رهبری مينمايد
. آنچه امروز اسالميست های ايدئولوژيک ميکنند.  مسيحيان و بدان را در منکران مسيحيت معرفی مينمودۀدر جمل

. ايمان دارند » ص«و آخرين فرستاده اش محمد » ج«اينها ملت را به مفهوم ملت ابراهيم تعريف ميکنند که به خداوند
  .برابر آنها را جواز ميدانندبقيه همه را ملل کافر و دشمن اسالم دانسته جهاد در 

     بينش ها، طرز ديدها و تفکرات به منظور تعويض ماقبل و يا تکميل آن عرض اندام مينمايند و بدن شک اديان نيز 
تعويض و تکميل ماقبل بدون نقوذ بينش . بينش مختص به خويش زادر رابطه به مسايل مختلف زندگی انسانی دارا اند

 خود را درميان اجتماعات ۀبناًء هر بينش از جمله بينش دينی بايد را. ی انسانی ناممکن استجديد در ميان گروه ها
برای وارد نمودن هر تغييری بايد تعهد آنانی را که از تغيير مطلوب . بشری باز نموده نفوذ خويش را توسعه بخشد

 ميان بينش و سياست ميشود و همين جستجوی نفوذ و اخذ تعهد باعث ايجاد رابطه. متأثر خواهند شد با خود داشت
اينگونه رابطه ميان دين همچون ايدئولوژی با سياست چه در سطح . مسأله دين را با سياست در ارتباط قرار ميدهد

 دين و ايدئولوژی از چگونگی عملکرد های انها پس ۀمشکل عمد. ملی و چه در سطح بين لمللی مشکل آفرين نيست
  .شی ميشود قدرت ناۀاز تکيه بر اريک

 مردمی و رجوع به آراء و يا از طريق توسل ۀيا از طريق پشتيوان:      قدرت نيز از دو طريق مختلف بدست می آيد 
  .به زور

 ۀ مردمی ايجاد ميشوند، برای مدتی مشکل داخلی نخواهند داشت؛ بلکه در عرصۀ     قدرتهای مردمی که با پشتيوان
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مشکالت بيرونی، به مرور زمان، مشکالت داخلی را نيز . نی مواجه خواهند بودروابط بين المللی با مشکالت فراوا
  .به دنبال خواهند داشت و در نتيجه پايه های مردمی قدرت دوت دينی نيز تضعيف خواهد شد

  .     عوامل مشکالت بيرونی از عدم تعهد سايرين بر ارزشهای معتبر داخلی يک دولت ناشی ميشوند
ی حقوق بشر و ساير پرنسيپ های حقوقی که منحيث بينش جديد نسبت به انسان و مقام آن از طريق  جهانۀ     اعالمي

سازمان ملل متحد رسمًا انتشار يافت فقط دولتهای را برای احترام و رعايت از احکام مندرج اعالميه فرا ميخواند که 
  .در پای سند مذکور امضأ نموده اند

 بين ۀدولتهائيکه از اينطيق ايجاد گرديده اند نه تنها در عرص. سل به زور است ديگری نيل به قدرت توۀ     شيو
دولتی که نتوانسته است حمايت ملتی را که باالی آن .  داخلی نيز دجار مشکالت خواهند بودۀالمللی؛ بلکه در عرص

  . حکومت ميکند حاصل نمايد، محکوم به زوال محتوم است
 مربوطه ۀ، هيچ قدرتی را نميتوان سراغ نمود که بعد از تحکيم پايه هايش در جامع     قدرت بالذات توسعه طلب است

تاريخ از اسکنر مقدونی تا جورج بوش از . در جيتجوی تحميل خويش در منطقه و باالخره جهان عمل ننموده باشد
هر . نبال نموده اندمگر هرکدام هدف واحدی را با شيوه های مختلف د.  قدرت حاکميت حکايت ها داردۀتمايل توسع

  .از آن استفاده به عمل آمده است) گسترش حاکميت(شيوه بنا بر مقتضای عصر انتخاب و جهت نيل به هماه هدف واحد
 دولتهای ايدئولوژيک اعم از دينی و غيردينی برانگيختن احساسات است و احساسات را منحيث وسيله برای ۀ     وسيل

  .رسيدن به هدف در سياست جای نيست
هردولتی و هر شخصيتی غرض تحکيم حاکميت در سطح .      حقوق ثابت است؛ ولی برداشت ما از حقوق متغير

جهانی اهدافی را دنبال مينمايد که آنهارا انسانی و حق می پندارد و اين تفاوت ادراک از فاميل تا سطح بين المللی 
ن نيست، مگر اين حق بودن و يا ناحق بودن به هيچ سياستمداری در جستجوی تحميل ناحق بر ديگرا. يکسان است

  .تفاوت ادراک انسانها از حق ثابت مفهوم ميشود
در حاليکه . شکل آن بادرنظرداشت شرايط مکانی و زمانی مشخص ميشود.      دموکراسی شکل واحدی ندارد

تفاوتند، بدون آنکه هيچيک اين اشکال ديموکراسی اند که از هم م. ديموکراسی خود به عنوان اصل تغيير پذير نيست
ديموکراسی در اصل، ديموکراسی .  ديموکراسی قرار گيرندۀاز اشکال آن در منافات با اصل و يا اصول پذيرفته شد

  .در مقام بايد است و ديموکراسی در شکل، ديموکراسی در مقام تحقق
. حتماعی و خصوصی را احتوا مينمايدبه اين مفهوم که تمام ساحات زندگی بشری اعم از ا.      دين نظام کلی است

امروزه . هيچ دينی قابليت تحقق را نخواهد داشت مگر اينکه تمام ساحات زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار دهد
روابط از سطح فاميل، قوم، قبيله و ملت فراتر رفته است و انسانها ضرورت دارند تا بااديان مختلف باهم طوری 

دين بزرگتر از ايدئولوژی همان دين در مقام بايد است و . ه اصول اديان هرکدام محفوظ باشدروابط برقرار نمايند ک
. امروزه جزئی ترين مسأله روابط را درسطح جهان و ملت ها متأثر ميسازد. ايدئولوژی دينی همان دين در مقام تحقق

سياست ملتهای . در جهان زندگی مينمايندملتهائيکه با اديان مختلف و باورهای متفاوت ازهم، توأم با اصول متفاوت 
سياست متکی به دين در مقام بايد جوامع ديندار را بيشتر به انزوا ميکشاند تا سياست متکی به . ديندار سياست دينيست
شکلی که با درنظرداشت شرايط عينی و ذهنی . ايدئولوژی دينی شکل دين است نه عين دين. دين در مقام تحقق

ولی در اهتمام به اين ضرورت نبايد سايرين . به موقعيت زمانی و مکانی ضرورتيست غير قابل انکاراجتماع با توجه 
را از نظر افگند زيرا عموم اقوام و قبايل، ملتها و باالخره بشريت از دين واحدی پيروی نمينمايند و يا اگر هم فرض 

  .ای انسانی از دين واحد متفاوت خواهد بودشود که عموم بشريت از دين واحدی پيروی مينمايند بازهم برداشته
سياست ميتواند دينی باشد، مگر دين سياسی .      دين سياست را ميتواند رهبری نمايد مگر عين سياست نيست

دين آزامش می . دين بر زمانه ها حکومت ميکند و سياست خود تابع زمان است. خصوصيت دين بودنش را ميبازد
  .    جويدآفريند و سياست آرامش مي

     اما آنچه به مارکسيسم ارتباط ميگيرد، اين مکتب واقعًا به گونۀ ايدئولوؤيک ظاهر گرديده بر روابط ميان افراد و 
اين مکتب، با خصلت ايدئولوژيکی که داشت، به تحليل قضايا از ديد واحد ماترياليستی پرداخته و . ملت ها اثر گذاشت

فرق آن با ايدئولوژی دينی در آنست که اصول عام و فرعی آن تابع زمان . نتاج نمودسرانجام همه را از همان ديد است
  .     و مکان خاصی نيست

 مينوشت که اگر مقصد از ماترياليسم پذيرش واقعيت جهان علل گرايش به ماديگریدر کتاب  )١٣(مطهری     شهيد 
رياليست خواند؛ اما اگر مقصد از ماترياليسم همان خارج از ظرف ذهن انسانها باشد، همه ای الهيون را ميتوان مات

مکتب انحصاری ماده است که تمام پديده ها را فقط از زاويۀ مادی مطالعه و تحليل مينمايد، ماترياليست ها از الهيون 
  .مقصد شهيد مطهری همان ماترياليسميست که اساس فلسفی اييئولوژی مارکسيسم را تشکيل ميدهد. فاصله ميگيرند

       
.      مارکسيسم، به مثابۀ ايدئولوژي طرف در مرحلۀ جنگ سرد، به سرحدات خصلت استعماری می بخشيد

مارکسيسم ميگفت که استثمار فرد توسط فرد موجبات استعمار ملت توسط ملت را فراهم می آورد و به همينگونه 
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از آنجائيکه .توسط ملت از ميان خواهد رفتمارکس مينوشت که اگر استثمار فرد از فرد از ميان رود، استعمار ملت 
کاپيتاليزم بر اساس استثمار فرد از فرد، از طريق ارزش اضافی ايکه مارکس از آن بحث مينمايد، استوار است؛ بناًء 
مانند هر پديدۀ در حال بزرگ شدن نيازمند به شکستن چوکاتيست که خود را در آن ضيق احساس مينمايد تا بدين 

مارکسيسم نظام کاپيتاليستی را به تفهيم سرحدات متهم .  الی دوردست ها رفته بر منافع خويش بيافزايدوسيله بتواند
نفی سرحد نفی ملت را که يگانه مالک ارائه شده از جانب کاپيتاليزم به منظور تثبيت ساحۀ تحت حاکميت . مينمود

ا با ارائۀ آن افراد، اقوام و قبايل مختلف را بتوان قدرتمندان بود، به دنبال داشت و مارکسيسم در جستجوی مالکی شد ت
چوکات مالک خونی ديگر برای عطش منفعت جوئی و گسترش حاکميت تنگی مينمود و . به دور آن جمع نمود

کاپيتاليسم و مارکسيسم متفقًا آنرا طوری رد مينمودند که اولی به مالک جديدی به نام ملت که بخش های نسبتًا کوچی 
که از جانب مارکسيسم و طرفداران آن ارائه گرديده " کارگران جهان"ات انسانی را در تناسب با مالک از اجتماع

نظام مارکسيستی را برجسته " اجتماعات انسانی به مثابۀ سيستم"آنچه از ديد . بود، در بر ميگرفت، اصرار داشت
  .مينمايد نفی حکومات در صدر هرم اجتماعيست

" هرکس به اندازۀ نيازش" خويش، با پيشنهاد ايجاد جامعۀ کمونيستی که براساس نظريۀ    مارکسيسم  در محاسبۀ
او فراموش نموده است که تفاوت . استوار است، تفاوت ميان استعداد های انسانی را کامًال فراموش نموده است

 از اجتماعات ساير موجودات استعداد ميان انسانها يگانه ويژه گی ايست که به اجتماع انسانی مفهوم بخشيده و آنرا
چنانچه قبًال به آن اشاره شد، نظام اجتماع انسانی بر اساس تبادالت ميان افراد استوار . اجتماعی متمايز نموده است

است و اين تبادالت خود براساس منفعتيکه از تفاوت استعداد های افراد و محصوالت متفاوتيکه از آن ناشی ميشود 
ی منفعت ناشی از تفاوت استعداد ها عدم تبارز تفاوت استعداد ها و عدم تفاوت استعداد ها عدم بناًء نف. استوار است

  . تبادالت و باالخره عدم تبادالت ازهمپاشی سيستم اجتماعی انسانی را به دنبال خواهد داشت
 يک ايدئولوژی تا زمانيکه.      نقطۀ مشترک ميان ايدئولوژی ها در خصوصيت جاودانگی انقالبی بودن آنهاست

ايدئولوژی اسالمی تا زمانيکه تمام بشريت به دين اسالم مشرف . جهانگير نگرديده است از مبارزه باز نمی ايستد
نگرديده است، پيروان خويش را به مبارزه و دعوت به دين فرا ميخواند و کمونيزم نيز تا زمانيکه همۀ بشريت در 

ه از ميان طبقۀ کارگر و طبقۀ کارفرما برداشته نشده است قابليت تحقق را مقام کارگر تنزل ننموده و قشر وسطی جامع
  .نمی يابد

     نظام های حاکم بر اتحاد جماهير شوروی سابق و چين نمونه های ناجور با کمونيزم ارائه شده توسط کارل 
  .مارکس اند

 و جبری، فارغ از دخالت ارادۀ انسانی،      مارکس بنا به ماترياليسم تاريخي ارائه شده به تحول و تکامل تدريجی
  . جوامع بشری معتقد بود که بعد ها نظرياتش توسط نويسنده گان متعدد توسعه داده شد

     ازهمپاشی نظام اتحاد جماهير شوروی ما را به مطالعه پيرامون سقم و صحت نظريۀ ارائه شده توسط تيوريسين 
بی که در باال از آن تذکر به عمل آمد، مطالعه پيرامون صحت و يا عدم باتوجه به مطال. های کمونيزم فرا ميخواند

  :صحت نظريات مارکسيستی ما را بر سر دوراهی، با دو فرضيۀ از هم متفاوت قرار ميدهد
  

          ـ سيستم پيشبينی شده توسط کارل مارکس عين سيستم ناکام اتحاد جماهير شوروی سابق نيست؛ بناًء ناکامی 
  .وروی نميتواند به مفهوم شکست ايدئولوژی مارکسيستی تلقی گرددسيستم ش

 روسيه از جمله شاگردان انقالبی مکتب ١٩١٧          باوجود آنکه والديمير ايلچ لينين رهبر انقالب اکتوبر سال 
.  نيستمارکسيسم است؛ مگر مارکسيسم ـ لينينسم عين مارکسيسمی که آنرا در نظريات مارکس و انگلس می يابيم،

مطابق به نظريات مارکس و . در مطابقت کامل با ماترياليسم تاريخی معتقد بود" منطقی"مارکس به انکشاف جبری و 
انگلس کشور هائيکه از لحاظ پيشرفت های صنعتی در رديف اول کشور های پشرفته قرار دارند، اولين کشور های 

اما لينين رهبر حزب کمونيست روسيه که با . رار خواهد شدرا تشکيل ميدهند که در آنها نظام های مارکسيستی برق
رهبری انقالب پيروزمندانۀ اکتوبر و در مخالفت کامل با همفکران ايدئولوژيک خويش، خود را بر اريکۀ قدرتی می 

  . يافت که می بائسيت از طريق آن منافع پرولتاريايی را تمثيل نمايد که روسيه تا آنزمان فاقد آن بود
    اگر چنين پنداشته شود که کمونيزم مارکس نظامی غير از آنست که شوروی سابق انرا به نمايش گذاشت،       

صرفنظر از نبود . بازهم مارکسيسم نتوانسته است صحت تطبيق ماترياليزم را در روند تکامل اجتماعی اثبات نمايد
ظهور مالکيت خصوصی به تعقيب مالکيت پنج نوع مناسبات توليدی در پنج فارماسيون اقتصادی ـ اجتماعی، 

اجتماعی کمون اوليه و حرکت به سوی مالکيت اجتماعی در کمونيسم مارکسيستی که عدم صحت اصل حرکت از 
پست به سوی اعلی را زير سؤال ميبرد، مارکسيسم با اعتقاد به جبر تاريخی، ارادۀ انسانها را در شکل دهی تاريخ و 

انکار نقش ارادۀ انسانی، ازهمپاشی سيستم اجتماعی انسانی را به دنبال دارد؛ زيرا هيچ . انکشاف آن انکار مينمايد
حتا در سيستم های ماشينی ارادۀ انسانها در بکاراقگندن آن . سيستمی بدون اراده نميتواند عرض وجود نمايد

ريخ و انکشافات مربوط به ابهام مسألۀ قدرت در نظام کمونيستی از انکار ارادۀ انسان در شکل دهی تا. ضروريست
  .آن ناشی ميشود، تا حديکه اهميت شخصيت حقوقی حکمی بنام دولت را نيز ناديده گرفته انکار ميکند
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          ـ مطابق با نظريۀ مارکسيسم ـ لينينيسم که راۀ رشد غير سرمايه داری را غرض رسيدن به نظام کمونيستی 

بر را توجيۀ مارکسيستی مينمودند، نقش ارادۀ انسان در شکل دهی تاريخ و اختيار نموده و به اساس آن انقالب اکتو
نقش ارادۀ انسان در تحوالت تاريخی در تضاد با جبری بودن مراحل . انکشافات مربوط به ان را نميتوان انکار نمود

ست که قدرت به تاريخی ـ آنطوزيکه مارکس و انگلس از آن صحبت مينمودند ـ قرار ميگيرد و تجربه نشان داده ا
خودی خود ميان قدرتمندان و ساير اقشار جامعه فاصله ايجاد مينمايد و بيجا نيست که ميلوان جيالس صدراعظم سابق 
يوگوسالويا از ظهور طبقۀ جديد ـ که او آنرا طبقۀ بيوروکرات حزبی ميخواند ـ در نظامهای حاکم در کشور های 

  .موداتحاد جماهير شوروی و اقمار آن صحبت مين
  

آنچه مارکسيسم ميخواهد بر .      حقيقت اينست که مارکس و پيروانش نتوانسته اند سيستم واقعی را معرفی نمايند
عدم موجوديت دولت و حکومت در نظام . جوامع انسانی تحميل نمايد نظاميست که با طبيعت انسانی منافات دارد

از جانب ديگر . گيرنده که به سيستم مفهوم ميبخشد قرار ميدهدتخيلی کمونيستی انسان را در نظامی فاقد مرجع تصميم 
تفاوت ميان استعداد های انسانی ما را به تقسيم منافع مطابق به استعداد و نقش و سهمگيری افراد در کار ميطلبد نه بر 

  .امری که نميتوان آنرا در نظام کمونيستی دريافت. اساس ضرورت ها
هر ايدئولوژی . شوروی سابق از بينش ايدئولوژيک آن نسبت به جهان ناشی ميشود     شکست نظام اتحاد جماهير 

زمانيکه از جوکات مشخص زمانی و مکانی فراتر رفت به تعصب می انجامد و اين تعصب به همان اندازه که 
فلسفی ايکه پشتيبانی افراد و اقشار مختلف جامعه را ميطلبد به همان اندازه از آنها فاصله ميگيرد؛ زيرا اساس 

بناًء چوکات ايدئولوژی ها بسيار تنگ است . ايدئولوژيها برآن استوار اند تا باور و ايمان به علت نخستين پيش ميرود
اين تحديد . و برای قرار گرفتن در آن بايد يک اساس فلسفی را قبول نموده تا حد افراط و تعصب از آن پيروی نمود

  .د و گروه ها را در پيوستن به آن فراهم می آوردآزادی ها و تفکر موجبات ترديد افرا
  

  :     ج ـ مالک ارائه شده توسط کاپيتاليسم 
     کاپيتاليسم ابتدائی شکلی از تبادالت اقتصاديست در چوکات سيستم ملی ايکه بر اساس پراگماتيسم بنا نهاده شده 

اين . ی ايست که ريشه در مباحث علت نحستين داردکاپيتاليسم در تبعيت از اصول ليبراليسم فاقد آن اساس فلسف. است
آنچه در نظر کاپيتاليسم . سيستم هيچ اهميتی به باور ها و عقايد افراد و اجتماعات نسبت به علت نحستين قايل نيست

  .حائز اهميت است، نتايج مؤثر و منافع ناشی از عمل انسانهاست
  : ميدارد      تاريخ دو شکلی از کاپيتاليزم را به ما معرفی

         ـ کاپيتاليزم ابتدائی
  )امپرياليسم(       ـ کاپيتاليسم پيشرفته 

.      اين دو گونگی کاپيتاليزم از تفاوت ميان مالکی که هرکدام غرض توسعۀ سيستم ارائه ميدهند، ناشی ميشود
حاليکه کاپيتاليسم پيشرفته، کاپيتاليسم ابتدائی، ملت را به عنوان مالک غرض توسعۀ حاکميتش معرفی ميدارد؛ در 

  .ارائه مينمايد  CITOYENS DU MONDE ياشهرواندان جهان مالک ديگری را به نام 
     با اندک توجه به شکل گيری مسايل بين المللی به اين نتيجه می رسيم که جنگ ايدئولوژی ها در آستانۀ آغاز 

  .يم چيزی کامًال غير از کاپيتاليسم ابتدائيستاست؛ زيرا کاپيتاليسم پيشرفته که ما امروز آنرا می شناس
.      کاپيتاليسم ابتدائی بيش از يک نظام اجتماعی ـ اقتصادی که خواستار توسعۀ قدرت اقتصادی خويش بود، نيست

اين کاپيتاليسم برای پديدۀ اعتباری به نام ملت مفهوم حقوقی و سياسی بخشيد و برای ارزشدهی به آن، به آنگونه اساس 
اين نظام، تمايالت و خواهشات افراد را، که عنصر واقعی . لسفی ايکه ايدئولوژی ها به آن اتکا دارند، نيازمند نبودف

سيستم اجتماع انسانی را تشکيل ميدهند، وسيله قرار داده و وعده های اعطای ازادی ها برای انان را در برابر کل 
 که هر روز خود را در مفاهيم چون فاميل، قوم و قبيله در حال حل فرد هم. اعتباری به نام جامعه و دولت تعهد نمود

شدن می يافت، به منظور تثبيت خويش، از نظريۀ ارائه شده از جانب کاپيتاليسم به گرمی استقبال نموده به آن لبيک 
باعث شد تا افراد، از جانب ديگر، عدم موجوديت اساس فلسفی ايکه تا باور ها، عقايد و ايمان افراد ريشه دارد، . گفت

  . چه دينی وچه غير دينی، به ساده گی خود را در چوکات نظام کاپيتاليستی قرار دهند
     کاپيتاليسم خود را از چوکات تنگ ارزشهائيکه نظام های ايدئولوژيک خود را در آن محصور ميدارند، رهانيده 

ر اجتماعات انسانی، که هر کدام متشکل از افرادی اند اين رهايش يگانه دليلی شد که بر مبنای آن کاپيتاليسم د. است
که دوست دارند آزاد بيانديشند و در نتيجه بهترين راه را برگزيده از آن پيروی نمايند، بدون مشکل راه يافته، به گرمی 

  .استقبال شد
تکی به اصول و قوانين      کاپيتاليسم ابتدائی بيشتر يک نظام اجتماعيست تا ايدئولوژی، نظامی اجتماعی ايکه، م

نظام با درون و عقايد شخصی . خاص خويش، زنده گی اجتماعی و چگونگی مناسبات حاکم بر آنرا تنظيم مينمايد
افراد کاری ندارد، مگر اينکه اين عقايد شخصی، با ايجاد اخالل در زنده گی ساير عناصر متشکلۀ اجتماع، نظم حاکم 
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  . بر اجتماع را برهم زند
ظام اجتماعی، مسألۀ اجتماعيست که از قيد هرگونه فلسفه ايکه با عقايد و باور های افراد سرو کار دارند،      پس ن
در حاليکه ايدئولوژی، با اتکأ به اساس فلسفی ايکه دارد، نه تنها روابط اجتماعی را، به ميل و رغبت . آزاد است

  .درون آنها تغيير داده، هدف خويش را دنبال نمايدخويش، تنظيم مينمايد؛ بلکه تالش می ورزد تا افراد را از 
     تمام نظام های ايدئولوژيک ميتوانند نظام های توتاليتر باشند؛ مگر تمام نظام های توتاليتر، ضرورًا نميتوانند 

  . ايدئولوژيک باشند
اند بدون تأثير پذيری از      نظام اجتماعی، همانطوريکه ميتواند متکی به اساسات ايدئولوژيک استوار باشد، ميتو

  .ايدئولوژی خاصی ايجاد شود
  :     نظامهای ديکتاتوری دوگونه اند 

       اين نظامها يا در چوکات نظامهای مطلقه ظاهر ميشوند و يا اينکه با شيوۀ توتاليتر عمل مينمايند؛ مگر تنها 
 اين نظام بر اساس ارزشهای خاص مالکی که يکی را از آنديگر تفريق مينمايد، دانستن اين مطلب است که

  .ايدئولوژيک استوار است و يا اينکه در استقالل کامل از آن اساسات عمل مينمايد
  

     ارزشيابی مفهوم ملت که توسط کاپيتاليسم ارائه گرديد، بيش از آنکه بر اساس فلسفی خاصی استوار باشد، اساس 
که کاپيتاليسم پيشرفته در حال ارزشدهی به " شهروندان جهان"ک اين در حاليست که مال. کلتوری و جغرافيائی دارد

  .آن است، اساس اقتصادی دارد
     شکل گيری سيستم های مختلف اجتماعات بشری و توسعۀ آنها نشاندهندۀ اين مطلب است که هر توسعه ای وارده 

به هر اندازه که وسايل ارتباطات . در سيستم اين اجتماعات، از انکشافات وارده در ساحۀ ارتباطات ناشی ميشود
انکشاف يافته اند، به همان اندازه ما مراحل مختلف توسعه در سيستم ها را مالحظه مينمائيم؛ زيرا جامعه خود ترکيبی 

مهم تر از همه اينکه، در اينهمه شکل گيری و . است از افراد مختلف که به اساس ارتباطات باهم پيوند خورده اند
  .م های اجتماعی، نقش قويترين ها تعيين کننده بوده استتغيير شکل سيست

     همان طوريکه حقوق دو شخصيت حقوقی فيزيکی و حکمی را به ما معرفی ميدارد، به همانگونه تاريخ اجتماعی 
  :بيش از دوگونه قدرت را نمی شناسد 

ت، جوامعی که در آنها قدرت و توانائی        ـ قدرت فيزيکی به مثابۀ قدرت تعيين کننده که مشخصۀ جوامع ابتدائيس
  .های فيزيکی نقش تعيين کننده را در جمع آوری ثروت بازی نموده، يکی را در مقابل ديگر قرار ميدهد

       ـ قدرت حکمی، که همان نفوذ و مردمداری افراد منحيث شخصيت فيزيکی و يا گروپی از افراد منحيث 
در حقيقت اين قدرت از تمرکز افکارو خواست های . شرفتۀ انسانيستشخصيت حکمی است، که مشخصۀ جوامع پي

  .يک جمع در شخص واحد و حمايت جمع از آن واحد ناشی ميشود
  

     با توجه به اين مطلب که تمام حوادث تاريخی و توسعه و انکشاف سيستم ها ناشی از ارادۀ اشخاص فيزيکی و يا 
  :ه تاريخ بشريت، تا کنون، بيش ار دو مرحله را نمی شناسد حکمی اند، به اين نکته ميتوان پی برد ک

  
  .       ـ مرحله ايکه قدرت ـ اعم از فيزيکی و حکمی ـ در آن در نقش سرمايه ساز ظاهر ميشود

  .نقش قدرت ساز را ايفا مينمايد) سرمايه(       ـ مرحله ايکه در آن پول 
  

 که قدرت در انها در نقش سرمايه ساز عمل نموده است، مگر تمام      تمام مراحل ماقبل کاپيتاليسم، مراحلی اند
  . دوران بعد از ظهور کاپيتاليسم، مراحلی اند که در آنها سرمايه قدرت می آفريند

     ما در مرحله ای از تاريخ زنده گی مينمائيم که در آن سرمايه، به مقتضای خاطر خويش، قدرت را به بازی گرفته 
اين توانائی سرمايه در چوکات و محدودۀ . اهد، توانائی آنرا دارد تا ممثلين قدرت را تعويض نمايدو هر گاهيکه بخو

جغرافيائی ايکه سرمايه دار خود را به آن متعلق ميداند باقی نمانده؛ بلکه در سطح بين المللی، در هر گوشه ای از 
  .د با نقش تعيين کننده عمل نمايدجهان که منافع احتمالی سرمايه دار در انجا متصور باشد، ميتوان

  
     جهانی که ما در ان زنده گی مينمائيم به شکل عجيبی تغيير يافته است، ارزش ها و مالک ها و وسايل و اهداف 

. انسانی که تا ديروز پول کمائی مينمود تا زنده گی نمايد، امروزه زنده گی مينمايد تا پول کمائی کند. معکوس شده اند
وسيله و هدف جا . يروز سرمايه می آفريد، امروزه سرمايه خود در نقش قدرت افرين ظاهر گرديده استقدرت تا د

  .تعويض نموده و انسان قربانی ارزشهائيست که خو آنها را افريده است
   

  ادامه دارد
 


