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  »زمان وناهمزمانی ما « 
  بخش اول

  
  نيــز نامــوزد ز هيـــچ آمــوزگار  هر که نامخت از گذشت روزگار

  
مردم افغانستان ازسال های متمادی بدين سو در وضعيتی بسيار آشفته و بحرانيی قرار دارند و شرايطی ناگوار و 

اين آشفتگی و بحران که هزار ها  ناراحتی، درد و افسوس، مسئله و گرفتاری در قبال . گذرانندسختی را از سر مي
دارد، يقيناًَ باعث تشويش خاطراکثريت ما شده، و هر يک بنوبه خود و در حد  توان و فهم خويش ـ  به استثنای آنانيکه 

اين تالش ها . ای نجات ازاين مصيبت ها ميباشدمنافع شان دراين آشفتگی ها تأمين ميگردد ـ  در صدد يافتن راه بر
بدون ترديد و طببيعتاََ بايد بی شايبه و در منتهای صداقت و خلوص نيت نيزبوده باشد، اما حاصل اين کار و کوشش 
واين نيت و ذهنيتها تا جائيکه تا کنون مطالعات و نتايج و تجربيات نشان داده است، نه چندان کارآ و مثبت بوده است، 

  . که برعکس روزتا روزبر مشکالت ما افزوده و کار های ما را پيچيده و پيچيده تر نيز ساخته است
چرا چنين است؟ چراکوششهای ما نتيجه الزم و مثبتی را بدنبال نداشته است؟ آيا به اين مسئله و موضوع که کجای 

سته ايم؟ يقيناًَ، اما هميشـه وهمواره با يک کار ما بايد خلل داشته باشد که کار ما سامان نميپذيرد، گهی باز نگري
با يک درک، همه، خواسته ايم با گذشته، حال و آيندۀ خويش . درک مشابه، يکسان و تاريخی! نگرش؛ و با يک درک

  .بازنگری  با درک رايج  و مشـابه هميشه نتيجه مشابه در قبال دارد!  با يک درک رايج.  تعيين تکليف کنيم
حرکت عامل پيدايش زمان است و زمان سبب پيدايش : " ارسطوميگفت.  سنتی مشکلی راحل نميکندبازنگری با درک

زمان يعنی جمع لحظات بسيار، بسيار کوچکی که دست بدست انسان داده در مکان مشخصی تاريخ و ." و رشد عقل
از اشتباهات و درستی های تاريخ ها را بوجود مياورد؛ و تاريخ آئينۀ اسـت از پيروزی ها و شکسـت های انسان، 

  !اعمال او برای درک نو و آموختن و به کار بستن
تاريخ عبارت بود ازعمل شناختن علل هر پديده و اينکه چگونه هر پديده بوجود مييايـد و چگونه از به نظر سقراط 

شناسائی :  ازدر عصر ما مگر تاريخ عبارت است.  ارسطو تاريخ را انبوه سادۀ از مدارک ميدانست.بين ميرود
  . حاالت مختلف که با توالی درگذشته به تحقق رسيده است؛ يا رشته حاالتی که بشريت گذشتانده است

يا اگر داشته ايم آن را . هرحالتی از اين سه برداشت از تاريخ، برداشت های اند که ما تا امروز از تاريخ  نداشته ايم
ک جهت آن تکيه نموده آن را عمده ساخته ايم  و جهات يا نکات ديکر جدی نگرفته ايم؛ و يا اين که بر يک نکته يا ي

  .آن را يا نا ديده گرفته ايم، يا آن ها را کوچک و بی اهميت جلوه داده ايم
کتابهای تاريخ را بعنوان يک مدخل به گذشته ها، بعنوان يک چشم انداز، يک، يک ورق بزنيد تا به اين واقعيت 

يت تقريباًَ مطلق مردم کشورما، هميشه و در همه احوال در ناهمزمانی مطلق به سر برده و آشکار پی ببريد، که اکثر
همواره با آسوده  خيالی، فراغت خاطر و توکل به نيروهای غيبی يا پيشگوئی هائی بتواره ها عمربسرنموده، از 

  .  می بايستی، نياموخته اندـ خويش آن گونه که ... گذشت روزگار ـ خطا، نقص، اشتباه، تقصير، گناه، غفلت و 
زمان، تأثير و نقش آن در زندگی آنها، درهيچ فرصت و مقطعی، برای هيچ  يک از اعتبارات و ارزش های مفيد و 

و هيچ گاه، هيچ يک به اين عامل ارزنده و مؤثر و مفيد و کار ساز و مشکل گشا توجۀ در . معتبر محسـوب نشده است
  . ننموده، و اهميتی برای آن قايل نبوده استخور تقدير، و مناسب و متناسب

در زمان ...  روحانيت و متشرع و مؤمن و مسلمان اين کشور در يک زمان پايش در گل گير کرده و غير متشرع  و 
هيچ يک به اين واقعيت آشکار توجه نمی کنند که از گذشت زمان ـ  از آفت و خيز های خويش، از شکست ! ديگری

بياموزند و به اين فکر کنند که تجربه و تعقل و تاريخ به روشنی آفتاب اين حقيقت ...  خويش و ازها و پيروزی های 
را برخ ما ميکشد، که جوامع بشری درهر برهۀ از زمان مختصات و خصلت های خودش را  دارد  و هيچ يک از 

  . ه اند، و نه پايدار و باقی ميماندخصلت ها و مختصات جوامع انسانی تا ابـد به يک رنگ و به يک شکل نه باقی ماند
هر تغيير برای  شـناخت مجدد پديده ها روند ها و . زمان درحرکت است و حرکت عامل تغيير و تکامل و دگرشدن
معرفت انسانی با همين شيوه و منوال و تسلسل به . رويداد ها سـبب فرو بردن مجـدد زنخدان به جيب تفکرميگردد

و اگر اين روال ادامه پيدا کند، که بدون شـک ادامه می يابد، شناخت و معرفت .  رفته استجايگاه کنونی اش قرار گ
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انسانی هم به مراحل باالتری خواهد رسيد  که همراه با آن انسان ـ البته انسانی که قدر زمان را می داند ـ  از اين 
ای تاريخی را از دست بدهند، البته عکس و برای آن هائی که قدر زمان را ندانند و فرصت ه. تحول سود خواهد برد

  .آن واقع خواهد شد؛ همانگونه که برای ما تا کنون واقع شده است
روشن است که هيچگاه يک سره حکم نخواهيم کرد وهمۀ مردم  کشور، خشک و تر را، بی انصافانه يک جا در آتش 

ده اند، و هستند کسانی که به اصل حرکت و مسلم و مسجل است که  بو! چنين نيست! اتهام ناروا نخواهيم سوختاند
باور داشتند و باور دارند؛ اما بسياری از اين ميان با وجود اعتقاد يا باور به تغيير و حرکت و تکامل و ... تغيير و

نقش زمان در زندگی انسان، در عمل قدر زمان را به شايستـگی نشناختند، فرصتها را ازدست دادند و در اجرای  
و آن گونه که زمان ايجاب ميکرد پاسخ الزم برای مبرم ترين . کار های ضروری به هنگام سستی ورزيدندخيلی از 

پرسش های مطروحه را جستجو نکردند و در همان فضای فکری رايج يا سنتی زيستند  و در بهم ريختگيها و 
 محتاج کمک ايشان بودند ـ با بی مسئوليتی بينوائيها و بدبختی ها ـ  يکجا با مردم بدبـخت و فقير و بينوا اين ديار که

  .ادامه حيات دادند
تمام  قضايا را هزار و سه صد و .  مسلمان اين کشور در هزار و سه صد  و هشتاد و هفت سال پيش ميخکوب شد

ـ  هشتاد و هفت سال بعد ازهجرت پيامبراسالم، نه متناسب با اين زمان، که درشرايط زيسـتی ـ ـ محيطی ـ اقتصادی 
  . سياسی ـ  فرهنگی و روانی آن زمان ديد و سنجيد

همه چيز و همۀ اتفاقات را امر محتوم  . عقربه های ساعت زمان برای اين ها درهمان هنگام  از حرکت باز مانده است
  . و مقدر ميدانند

.  د، گفته شده  استتغييری نيست؛ کالم آخر که حالل همۀ کار هاست و همۀ امور را در همه زمان ها  احتوا می کنـ
.  تالش و ايجاد و تأسيس و ساختن و پيش رفتن و تغير نمودن و تجدد، به طور رقت انگيـز و درد انگيزی نفی ميشود

نه جنبشهای علمی که در اروپا بوقوع پيوسته چشم و گوش شان را باز مينمايد و آن ها را بيدار ميکند، نه انقالبات 
که سبب دگرگونی و قوت بر تر و عظيم اروپائيها گرديده است؛ و نه دست ... ئی وصنعتی و نه اکتشافات جغرافيا

؛ و ابن رشد که اروپائيان با وجودی که برخی ...آورد های بزرگ انديشمندان صاحب تکريم مسـلمان چون فارابی و
  . از نظرياتش را نميپذيرفتند، نمی توانستند بوی احترام قايل نشوند

فرقه ها بوجود ميآيند؛ و هر يک به عقيده و آرای توسل می جويد و در تعصب کور . پا می کنندبنام دين محشری بر 
و با ادامه اين تعصب و جهل و تاريک انديشی، کشور شان را . می رانند و می بندند، و تکفير می کنند و می کشند

  .  ميکنندغرق تاريکی و جهالت نموده به ضعف و ناتوانی و کم بنيگی و بی مايـگی مبتال
اختالفات ادامه مييابد؛ تصورات رايج و فرتوت و کهنه و غيرعملی به اصول . قرن ها بدين روال و منوال ميگذرد

قافلۀ جهل و .  تبديل گرديده، راسخ و فطری می شوند، زمان از دايرۀ ديد، و دانش و از محدوده زندگی محو ميگردد
  . ی رود تا امروزبی توجهی مردم  به زمان، کماکان به پيـش م

و امروز نيز سوار برتوسن تعصب و گمراهی، علم و دانش را تنها در رساله ها و کتابهای اسالمی تمام می دانند؛ در 
پيش بينی ها و پيش گوئيهای ما و .  مشهودات و محسوسات ما همۀ جهان  و هستی نيستند. حالی که چنين نيست

  . به ثابت شده است ـ  همواره درست نبوده اندپيشوايان ما ـ  بار بار و با صد ها تجر
اگرحرف ارسطو را به شيوۀ استقرائی ـ  پرداختن به امور جزئی غرض رسيدن به يک امر کلی ـ دنبال کنيم، به اين 
نتيجه می رسيم که حرکت و زمان تنها عقل و رشد عقل را بوجود نمی آورند، بلکه شناخت و تواضع و برخورد 

يا و دوری جستن ازمطلق گرائی را نيزبوجود مييآورد؛ چيزی که متأسفانه در تفکر دينی و محتاطانه با قضا
  .تفکرغيردينی ما  کمتر ميتوان آن را سراغ گرفت

تجربه نمودند و همۀ تجارب شـانرا جدی . اروپائی ها در فهم تاريخ و ارزشگذاری به زمان و فرصت ها دقيق بودند
برای شناخت .  موختند؛ و اعتراف نمودند که انسان مصئون از خطا و اشتباه نيستگرفته، از خطا و اشتباه خود آ

رويدادها و قضايا در پی علل آنها رفتند؛ آزادانه و بدون تعبد و تقيد و بدون به کار بردن نقل قول از اين يا آن در هر 
  .   پندار های خويش باالی ديگرانمبحث و هر سخن؛ يا بدون رديف نمودن آيه ها و احاديث، يا تحميــل ادراکات و

از همين راه و با همين شيوۀ ازتفکر، ضعفها، عيبها، کمبود ها، نواقص و اشتباهات شان را يکی پس از ديگری 
اين حرف ها نيزما را .زدودند و به قوت خويش افزودند؛ و با همين قوت سرازآسيا و افريقا و امريکا کشيدند

ا را تعصب، برداشتهای تنگ نظرانه و توسل به مجهوالت بجای پرداختن به زيرا چشمان م. بسرهوش نيآورد
ما نه متوجه خود  بوديم و نه متوجه زمانی که با شـتاب ميگذشت؛ و از دست ميرفت و . واقعيات معلوم کورنموده بود

  .   نه متوجه نيرومند تر شدن بالانقطاع ديگران
جاده های باريک  و بز رو خاکی،  حمل و نقل  با مرکب  و شتر، بهـترين نماد برای ما همان خانه های گلی، 

، رگ زدن، جوک شاندن و قورباغه خوردن برای "شيطانک " چراغهای تيلی ـ  پخته ئی، انسان های بدوی بنام  
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 و اگر کسی هم پيدا می شد که جاده، مکتب، شفاخانه، بند برق، خط.  رفع نفس تنکی و از همين قبيل  چييزها بود
ريل، پارک و تفرجگاه، تيأتر و سينما، بهترين سبکی از تعميرهای فرانسه، نظام و دولت عصری بسازد 

تربيه کند، و آبرو و اعتباری برای ما کسب نمايد، با خشونت و ... وقشرتحصيل کرده، داکتر، انجينر، متخصص و
    !الب توده ایانق: بنام کافر و التی از کشور بيرونش ميکنيم؛ نام آن را  ميگذاريم

تقديرگرائی محض؛ يعنی در تمام  امورزندگی در برابر سرنوشت زانو زدن و منتظر حوادث و رويداد ها بودن و 
  !دست روی دست گذاشتن و پذيرفتن و قناعت کردن و شکر گفتن؛ هميشه و در همه احوال

خوانده می " محکمات " اتی هستند  که در قران آي.  درحالی که در اسالم، چنين تفکری در همه موارد وجود ندارد
در برابرمحکمات، آيات ! آنچه آمده، بايد انجام شود. معانی اين آيات نياز به تفصيل و تشريح و تأويل ندارند. شوند

اين آيات قابل تأويل و تفسير هستند، زيرا معنای دقيق آنها را . ناميده ميشوند"  متشابهات " ديگری وجود دارند که 
  .  خدا کسی نميفهمدغير از

معنی اين حرف اينست، که انسان با آزادی و ميدان وسيعی که تأويل و تفسير متشابهات دربرابرش قرار می دهد مقيد 
به يک برداشت از اين آيات نيست؛ که وی را يک سره، و درتمام امور ـ  به خصوص در امر کار و ساختن و 

ـ  مجبور به پيروی از يک راه يا يک ... سختی ها و ناماليمات وپيشرفت و بهتر ساختن زندگی و معاش و رفع 
سرمشق خاصی کند يا هرچيز رامربوط  و منوط به تقدير و سرنوشت نمايد؛ آن گونه که اشاعره می پنداشـتند، که 

  . بدون امر و اذن خداوند برگی از درخت پائين نميريزد
ر چنين نمی بود، صحبت از پاداش و جزا، يا جنت و دوزخ، يا اگ!  اختيار کار و عمل انسان بدست خود انسان است

؟ نقش انسان آزاد و مختار در !حساب و کتاب، يا صحبت از روز محشر چه توجيهی می توانست داشته باشد
الزم است فقط  يک بار به . سازندگی محيط  و زندگی و خودش در هر برش و چرخش زمان گويای اين مدعاست

د و دست آورد های عظيم و محيرالعقول انسان يک نظـر حکمت آميز بيانداريم تا  به اين استنباط خود و پيرامون خو
  . قطعی قناعت کنيم

در ساختن تمدنها، درساختن خود انسان، نقش انسان آزاد و مختار مسئلۀ ذهن نيست؛ بلکه واقعيتی است عينی، مبرهن 
  . و روشن

شعور انسان در کل و شعور اجتماعی  ـ  تاريخی انسان به ويژه درروند . انسان ديروز شعور انسان امروز را نداشت
انسان . وپروسه های مختلف تکوين يافته است و همزمان با آن زندگی انسان ها تغيير نموده بهتـر و بهتر شده است

مرکب و شتر و نميگذراند يا فاصله ها را با ... امروز ديگر شب را درتاريکی در مغاره های سرد با  حشرات و 
اين امکان را شعور و اختيار و شناخت انسان، که ريشه در حرکت و زمان و . اسب، به ماه ها و سال ها طی نميکند

  . عقل داشته، از خودش و از طبعيت و  زمان برايش ميسر نموده است
خود آنها از دين برخورد خشک و معتصبانه مسلمانان کشور ما با دين حاصل ذهنيت و برداشت خشک و متعصانه 

اگر انسان خواسته باشد، يعنی حاالت نفسانی انسان بوی . است که علت آن تعاقب حاالت نفسانی انسان می باشد
بهتر، ( طوری ديگری حکم کند يا وی را به راه بهتری هدايت يا وادارکند که برود، مطمئيناًَ انسان طوری ديگری 

رداشت های گوناگون ازدين، يا ازايدئولوژيها، و موضع گيری های  نرم و ب. عمل خواهد نمود) مثبت تر و انسانی تر
  . معتدل و سخت درقبال دين و ايدئولوژی به همين دليل است، و نه به دليل ديگری

قدرت و توانائی های آن ها، ولی از درون .  اروپائيانی که امروز در اوج قدرت اند، نيز دين داشتند؛ و دين دارند
کاری که اروپائيان نمودند اين بود که محدوده کليسا را مشخص . ذهن ارباب کليسا بيرون نيامده استکليسا و از 

نمودند به امورآسمانی، و امورزمين را دادند بدست علم و عقل انسان؛ بدون اينکه خدا را از حوزه تفکرعمومی کالًَ 
رشار از سازندگی، و سبب پياده شدن اين نيروها از اينکار اروپائيان باعث آزاد شدن نيروهای س! خارج و منتفی کنند

  .قوه به فعل شد
می کشد، يا آفتاب در قلمرو انگليس بــه آن کوچکی غروب نميکند يا ... اگر هالند با آن وسعت سر از اندونيزيا و 

م جنگ ميکند، امريکا با پرتاب نمودن دوبم اتم جهان را پيش از آنکه جنگ از کنترول شان خارج شود وادار به خت
در ميان بوده باشد، که اينها به اين ... بايد عقل و اختيار و آزادی و پويائی فکری و نيرو های  بالفعل  ناشی از عقل و 

  .همه پيروزی ها دست يافتند؛ درغير آن چنين دست آوردهای با دست خالی ممکن نبود
مسجد منتفی نموده بود، وحدود تعقل ما را دين تعيين مينمود ما که اين پويائی وآزادی را نداشتيم و اختيارما را ارباب 

و زمان برای ما در يک  نقطۀ معيين و مشخصی خشکيـده بود و نتوانستيم به اين قدرت و توانائی های خيره کننده 
  .دست يابيم، در يک نقطه مانديم، خواری کشيديم و تحقير شديم

بيها از ژرفترين اعماق ابحارسربرآوردند و اولين انسان های بودند که بود که غر... همين پويائی و تحرک و آزادی و
به قله های بلند و خطرناک هماليا بر آمدند، بر قطـب شمال تسلط يافتند و قطـب جنوب را مسخر خويش ساختند  و به 
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ی ما با اختراعات و دوستان ايران! (  و  ما؟  بگذريم که قصه دراز خواهد شد... !  ماه و مريخ پرواز نمودند  و 
اکتشافات بی شمار شان در طول تاريخ اين کشور ـ  صاحبان اولين بزرگ راه های جهان، اولين دموکراسی جهان و 

  !)  ـ  البته مستثنا هستند...  
چه چيز می . بيشتر از تمام کشورهای اسالمی دانشگاه وجود دارد) فقط در يک کشور( امروز تنها در هندوستان 

ا را چنان خوار ساخته باشد، غير از تفکر خشک و برداشت های جزم گرايانه از دين و سـپردن هر چيز تواند م
بدست خدا؛ و پای خدا و سرنوشت را در هر جا و هر زمان به ميان کشيـدن؟  چه چيز می تواند سبب اينهمه بيچارگی 

  !  نبلی جسمی و فکری ماو ضعف و فقر ما شود، غير ازبی توجهی به فرصتها، وقت و زمان، يا ت
وضع چپ اين کشور نيز چندان تفاوتی با راست اين کشور !  اين بود شمه ای از تفکر، و  نتايج  تفکر مسلمانان ما

  .ندارد
و واقعيت هائی را که هم در )  آن چه را که در ذهن دارند و آموخته اند ( چپ اين کشور نيز هيچگاه تضـاد بين ذهن 

م درداخل آنها قرار دارند، قانون پيوند و تکامل و تأثير متقابل و مشروط ساختن تأثير متقابل پديده بيرون از آنها و ه
در اينجا بحث برسر مسايل پذيرفته شده و مسلم  نيست، بلکه بحث برسرمسايل و شيوه های . ( ها را، نمـيبينند

  ).، ميباشد ...تابع زمان  هستند و برخورد با رويدادها و قضايا و استـفاده ازفرصت ها، و مسا يلی که 
اين ها نيز تفاوت . زمان برای اينها نيز ـ اگرچه به توقف زمان باور ندارند، ولی ـ  درعمل ازحرکت بازمانده است

آنجا پيامبر حرفی زد و به کالم . بدان شکل بين ذهن وعين نميبينند؛  و به عامل زمان، در عمل، نقشی قايل نيستند
بدل شد، اگر چه پيامبر به انسان بودن و جايزالخطا بودن خـود چندين بار و به چندين مناسبت اشاره قطعی و ابدی 

موضوع زمان، همزمانی و ناهمزمانی و تأثير و نقش و اهميت رويداد ها، ... . نموده است، اينجا مارکس و 
ناهمزمانی در اينجا برابر است . ( ستتأثيرمتقابل هستی يافتن ها برای يکی مطلق و برای ديگری در عمل، مطرح ني

در زبان انگليسی يا در زبان آلمـانی، که معنای تجانس نداشتن با } اناکرونيزم  يا  اناخرونيزم { با کلمه يا اصطالح 
 ). متأسفانه با سيستمی که من دارم نتوانستم اين کلمه را به انگليسی بنويسم .  زمان، يا نا بهنـگامی را دارد

 ازمارکسيست های افغانی ـ با وجود دعوای عقلگرائی، که دربرابر تقديرگرائی قراردارد ـ هيچ گاه درعمل اين عده
نکوشيده اند، که با درک زمان ومکان واستفاده ازشرايط ـ فرهنگ وسياست و تاريخ و توجه به خود انسان و طبعيت 

  و محيط  الزم را به کمک عقل و خرد و تجربه به پويای وی، و تغيير و تکامل و نوشدن بالتوقف پديده ها ـ،  فضا
  . نفع خود و به نفع جامعه و کشور و مردم، آن گونه که الزم است، و نظربه اقتضای زمان، آماده سازند

تمرکز و توجه مارکس به تاريخ  و انسان تاريخی و به فرهنگ و سياست و نقش زمان در زندگی انسان و تحرک و 
، قبل ١٨٩٥انگلس درمقـدمۀ که درسال ( ری های او به قضايا و دست آورد های فکری اشپويائی وی، و بازنگ

مجموعه آثار مارکس و ( ، يکی از آثار مارکس نوشت "مبارۀ طبقاتی درفرانسه " ازمرگش درارتباط  با تجديد چاپ 
 ١٨٤٨ مارکس درسال من و:"... ، ميگويد) جلد بيست و دوم ٥٢٧ تا صفحه ٥٠٩انگلس بزبان آلمانی از صفحه 

براين نظربوديـم که پرولتاريا ميتواند توسط قيام اقليت کوچکی که در رأس جنبش توده ای ناخود آگـاه قرارمی گيرد، 
ما به اين تشـخيص رسيديم که  توده ها پيش از آن . اما تجربيات بعدی به ما درس بهتری آموختند. به قدرت دست يابد

  ." ) دگرگون کردن آرايش مناسـبات اجتـماعی بپردازند، بايد بفهمند که چه بايد بکنندکه به طور موفقيت آميز به 
وعدم تمرکز و توجه اين ها به اين مسايل نشان ميدهد، که اينها يا به آنچه آموخته اند باور ندارند، يا اينکه به گفته 

ـ  صفحه " رکس زندگی و ديدگاه های او کارل ما" داکترمرتضی محيط ـ  ازقول اريک فروم ـ در پيش گفتار کتاب 
  : هفت ـ 

به نظرمی رسد، که اين سياست مداران و اين مطبوعات چيان هرگز حتی به يک سطر از نوشته های مارکس هم " 
  ." نگاه نکرده اند

 فضا نکتۀ ديگری که از نوشته انگلس ميتوان نتيجه گيری کرد اينست که گستره عقل و ادراک انسان محـدود است به
و محيط، وزمانيکه انسان، چه درحيطه عقل فردی و چه درمحدوده عقل جمعی ـ تاريخی، در آن قرار داشته يا 

وقتی که زمان . به معنای ديگر آموزه های انسان مربوط می شود به زمان و فضا و محيط انسان. قرارمی گيرد
ديگری ايجاد ميشود، عقل و برداشتهای عقلی نيز ميگذرد، محيط در اثر کار و کوشش انسان تغيير می کنـد و فضای 

که انگلس از آن سخن ميزند با مارکس سال " تجربيات بعدی" مارکس زمان . مييابد) تحول ( متناسب با آن تغيير 
همينطور مارکسی که در دانشگاه برلين درس می خواند، با مارکسی که در لندن ميزيسـت يکی .  يکی نيستند١٨٤٨
  ! اين تغير يا تحول را بوجود آورده است؟  فضا، محيط، زمان و مسلمَا تجربه هًاچه چيز! نبود

 منظور از زير و زبر نمودن اين مسـئله اين است که پيشـوايان اين طريق خود به امر پويا بودن فکـر و عامل زمان و 
وز، پيروان اين طريق، اثر آن بربرداشـت ها و تغيير و تحول برداشت ها معترف بودند؛ درحالی که چپ امر

  .  هيچگونه بازنگری و انعطافی را حتی اگر ضروری هم باشد،  بر نميتابند
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به معنای ديگربايد نوع تفکر ! آری، برای دگرگون کردن آرايش مناسبات اجتماعی بايد مردم بفهمند که چه ميکنند
ماهيت انسان بايد تغيير . دگرگون شود..  .انسان از زندگی و از خودش، از محيط و زمانش، از سياست و اقتصاد و  

ماهيت انسان کامل و همه جانبه، انسان اجتماعی، انسانی دارای انسانيـت و ماهيت انسانی بايد بوجود آيد و شکل . کند
  !چيزی که مارکس و واقعيت های عينی ـ تاريخی به آن تأکيد ميکرد؛ و تأکيد ميکند!  داده شود

در يکی هفتاد و  پنج سال  و در ديگری . ا انقالب های پيروزمند سيستم ها را تغيير دادندب...  در شوروی و چين و 
ولی از . سی و پنج ـ سی و شش سال و در ديگری هم درهمين حدود، يا کم و بيش برای ايجاد جامعه بی طبقه کار شد

معۀ که بوجود آمده بود دفاع کند، يکی پی آنجائی که انسان با ماهيت کامل و همه جانبه بوجود نيامده بود  که از آن جا
ديگری، يکی بيش و يکی کم، بدامان سرمايداری درغلتيدند و راه انحراف و مخالف آنچه را که بايد می پيمودند، در 

  .پيش گرفتند
 سقراط گفته... ! با قالب ها جوامع انسانی ساخته نميشوند؛ چه قالب افالتونی باشد، چه مارکسيستی، چه قالب دينی يا

تاريخ عبارت است ازشناحت علل هرپديده و اينکه چگـونه هر پديده بوجود مييايد و چگونه از بين :" را که ميگفت
قالب ها جلو دگرگونی ها و جلو پديد آمدن ها و از بين رفتن های پديده ها را می !  ، نبايد سر سری گرفت"ميرود 
رشد انسان در درون قالب ها تا ديوارهای قالب است و نه . می گيرندقالب ها محدود کننده اند؛ جلو رشد را . گيرند
از درون قالب ها امکان به پيشواز امری نوی . در درون قالب ها امکان ارزيابی و تجديد نظر وجود ندارد. بيشتر

ـها بوجود آورد تا ازهمين جاست که مفر و منفذی ـ حد اقل ـ بايد دراين قالب. رفتن و از آن  استقبال نمودن ميسر نيست
ميگردد ) يا خارج(آن چيزيکه زنده می خوانيـمش ـ  اگر تا حال زنده مانده باشد ـ ازهوائيکه از اين منفذ و مفر داخل 

  .استشمام نموده به زندگی خود ادامه بدهد و به آن جامعۀ عاری از تناقضات اجتماعی برسد
  چيزی نياز است؟  برای ساختن جامعۀ عاری از تناقضات اجتماعی به چه 

  ـ   به زمان،
  ـ   به بهترشدن زندگی مادی انسان ها، 

  ـ   به توسعه فرهنگ و دانش، 
  ـ   به توســعه حدود  تجربه اجتماعی مردمان اين سر زمين،  

  ـ   به شـناخت حقيقی وعملی مردم از توانائی ها و امکانات خود شان، 
  تکرار آن اشتباهات، ـ   به شناخت اشتباهات خويش و اجتناب از 

  ـ   به پرداختن به گذشته برای بهتر ساختن آينده؛ و نه برای ماندن در گذشته،
  : ـ   به درک چه بايد کرد ها و چه نبايد کرد ها و رده بندی کردن آنها، و باالخره

  !ـ   به نقد همه گونۀ از خرافات، بخصوص خرافات مذهب؛ و وداع با افسانه و اسطوره و تعصب
وسياليزم ـ يا هر نام ديگری که به آن ميگذاريد؛ زيرا يکی از دوستان واقعاًَ خوب هميشه می گويـد که من به جای س

می گذارم ـ ، آرمان ايدئولوژيکيی که برای آن مبارزه ميکنند از امروز " جامعۀ انسانی" سوسياليزم نام آن جامعه را 
برای شکل گيری . ما و واقعيت های اشکارجهانی، ساخته نميشودبه فردا، با توجه به واقعيت های آشکار جامعه 

جامعه سوسياليستی به زمان نيازاست؛ و بايد در طی اين زمان ماهيت مناسـب انسان را برای اين جامعه شکل داد، 
!  ای جامعۀ نوانسانی نوی را بر! "  بايد بفهمد که چه بايد بکند" انسانی را که ." با کل يکی گردد"انسان کاملی را که 

  ! انسانی را که بيشتر از خود در فکر ديگران باشد
دراين انديشه و مکتب تغييرات اقتصادی . سوسياليزم، بقول اريک فروم، تنها متوجه دگرگونيهای اقتصادی نيست

 "آن، يعنی درمعنای " هومانيستی "وسيـلۀ است برای هدف غائی؛ و اين هـدف غير از آزادی انسان در معنای 
  .آن، چيزی ديگری نيست" انسانی 

حال چند فيصد ازمردم ما، متشرع وغيرمتشرع، دارای چنين ماهـيت يا چنين خصلتی هستند؟ به جامعه نگاه کنيد، به 
تمام انسانانی که با هم وجه اشتراک دارند، به تمام گروه ها ـ  خصوصاًَ به نمايندگان دين ـ چه تعداد آنها دارای آن قوۀ 

ستند که ادراک خوب و بد کنند؛ ازبد بپرهيزند و به نيک بپردازند؟  ما ـ جامعۀ نيکان ما ـ  چه مقدار در اين باطنيی ه
راه کار جدی نموده ايم؟ مکر خود ما واقعاًَ دارای چنان ماهيت يا خصلتی انسانيی هستيم که ديگران را هدايت کنيم؟ 

  .يز بوی پوسيدگی و مرده پرستی  مشمئز کنندۀ به مشام ميرسدکهنه پرستان درجای خودشان، که حتی از تفکرات ما ن
با قالبها، قالبها ساخته می شوند، نه جامعه های انسانی زنده و پويا و متحرک و فعال و دارای استعداد و خالقيت و 

  !برای انسان بالنده و زنده همه چيز بايد بالنده و زنده باشد! هنر و اراده و شعور
ن تخيل به سر بردن و خواب جامعۀ آرمانی را ديدن، نشان ميدهـد که ما ها ـ  چپ و راست ـ  به در قصرهای بلوري

  . واقعيت های زندگی و به عامل زمان که عشوه گرانه از پيش چشم های ما می گذرند، توجه آن چنانی مبذول نميکنيم
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 دربدبختی غوطه ور است و رنج می کشد و امروز که کشور ما. آواز زمان را تنها نيک بختان شنيده اند و ميشنوند
در بينوائی و فقر بسر می برد و محتاج  در و همسايه و از خود و بيگانه است، دليــل آن فقط نشناختن وقت و زمان و 

  .  و کلخ در آب گذاشتن و تير شدن از آب است) بيگانگی با زمان ( فرصت 
من هيچ مخالفت با آن ندارم؛ حتی ميگويم سيمرغ وار از اين قفس بايد . بد نيست آرزو ها و اميال شريفانه داشته باشيم

تغييرماهيت .  و بال و پر آن، مردم  ـ  ماهيت مناسـب مردم ـ است. پرواز نمود، ولی اول بال و پرش را پيدا بايد کرد
ها و انطباق باشرايط زمان مردم بوقت نياز دارد؛ به زمان نياز دارد، بويژه به شناخت لحظه ها، استفاده از آن لحظه 

اگر دقيق . رشد هرانديشه يا باور چه دينی چه ايدئولوژيک هميشه در گرو انطباق با شرايط و زمان است! نياز دارد
دانشمندانی که درجهان کنونی مصروف تحقيق درعلوم بشيوه های . شويم اين کوشش در سراسر جهان جريان دارد

آينده ها همواره ريشه درواقعيت های امروزی " ه شناسی ـ  به اين باورهستند که علمی هستنند ـ همچنان درعلم جامع
بی التفاتی به ارزش لحظه ! ولی برای ما ها متأسفانه واقعيتهای امروزی  چيست؟ بی توجهی به حقيقت زمان." دارند
  ... .و ! ها

هر کدام از اين . نکاه کنيد... هانک کانک وبه چين و جاپان و برازيل و . به پاکستان نگاه کنيد. به هند نگاه کنيد
هيـچ کدام از اين ها به اميد اينکه . کشورها آرمان های خود را ـ ايدئولوژيک و غير ايدئولوژيک ـ داشتند و دارند

. روزی يک جامعه آرمانی را خواهند ساخت دست ازکار و تالش و کوشش و استفاده از وقت و زمان نکشيده اند
تا ده سـال ازسرمايه گذاران خارجی ماليات از . رايگان در اختيار سرمايه گذاران خارجی می گذاردپاکستان زمين 

گذشته از اين هر گونه سهولت ها را برای سرمايه گذاران، از . زمين و فرآورده های شرکت های شان اخذ نمی کند
  .. هر جهت فراهم ميکند؛ همينطور هند و 

 ـ  با مقايسه دست آورد هايش با دست آورد های جهان غرب ـ  در زمان مورد چين وقتی که به نتيجه مطلوب 
نظرنرسيد و مشاهده نمود که شگاف ترقی و پيشرفت ميان اينکشور وغرب عميق تر شده ميرود، درهايش را بسوی 

ا برد و سرمايه های غرب بازنمود و ازامکانات سرمايه های خارجی دررشد و ترقی کشور خويش استفاده اعظمی ر
صد ها سرمايدار غربی امروز در چين صد ها ميليارد دالر سرمايه گـذاری نموده اسـت؛  و چينی کـه .  هنوزهم ميبرد

به . يک زمان خواهـان استـفاده بم  اتم عليـه ببرکاغـذی بود، امروز شريک سرمايه و سرمايه داران اين کشور است
بـه سياستی، که بدون اينکه به آرمان هايش پشت کند . (  را درنظر بگيريد...همين منوال کشور های روسـيه و پولند و

!" ) سياست منطق، سياست شناخت ضرورت ها و سياست شناخت زمان: " ايجابات زمان را ميپذيرد، می گويند
. تبليغ مـيکنماميدوارم از اين سخن چنين استنباط  نشود که من به عنوان مبلغ سرمايداری به نفع سرمايه و سرمايداری 

عرض راقم اين سطور در واقع اين است که نبايد به رابطه عّلی  و تکوينی و منطقی قضايا و روند هـا و عامل زمان 
عرض اين . بايد مسايل را قدری باز تر و نه با مطلق بينی و تعصب، به شيوۀ راسـيونل بررسی نمود. بی توجه بود

همينگونه آماده . جای خودش را دارد و منطق و استدالل جای خودش رااست که هر چيز جای خودش را دارد؛ حرف 
ساختن مردم برای تغييری يک امری جای خودش را دارد و تفنگ ـ که من بهيج وجه طرف دارکاربرد آن نيستم؛ 

ريت مطابق ديگر نيازی به تفنگ ديده نميشود، البته به شرطيکه نظراکث" مردم بفهمند که چه بايد بکنند " چون وقتيکه 
استفاده نشود ... اصول دموکراسی احترام گردد و در برابرنظر اکثريت ازدنده و تفنگ و بازداشت و زندان و ترور و

در کشـور های پيشرفته جهان امروز به جنرالهای مصصم و قاطع قبل از آنکه ترفيع کنند و . ( ـ جای خودش را دارد
سياست و ديپلوماسی نيز ميآموزند تا رقيب را قبـل از جنـگ و ويرانی و به رتبه جنرالی برسند تا حدود مورد نياز 

از جانبی من به شکنندگی سرمايه و سرمايداری باوردارم؛ ).بشکلی به نفع کشورخويش به تمکين وادارند... تباهی و 
ی شان را به تمکين حال ده سال يا ده قرن؛ باالخره محروميت محرومين و طبقۀ نادار و بيکارجوامع طبقاتی دولت ها

همين حاال درجامعه آلمان قشـر ميانی درحال از بين رفتن . و قبول خواست ستم ديدگان و محرومين مجبور می سازند
نادار اين کشوربا هزارنوع مشکل و معضله !  دارا و نادار:  کامل است و جامعه فقط به دو طبقه تقسيم شده است

ستمداران و سرمايداران ـ که در ناز و نعمت غرق اند جز در حرف،  در عمل روبروست، در حاليکه طبقۀ حاکم ـ سيا
  .به داد اين بينوايان نميرسند

طبقۀ نادار اين کشور گاه گاهی که من با آن ها صحبت ميکنم نزديک ميماند که از سختيـها و ناماليمات زندگی گريه 
شاهد حال يکی از اين درماندگان بينوا بودم که بعد از شما باورکنيد که من خودم . کنند، ولی ازشرم گريه نميکنند

لحظـۀ صحبت و درد دل، لبانش را چيـد و با دستـمالی که در دست داشـت دو قطره اشکی را که ازچشمان سرخش 
چنين حالتی .  سرازير شده بود از روی گونه های زردش پاک نمود و آه سردی از دل پردرد وغمناکش بيرون کشـيد

ت ادامه خواهد يافت؛ و اين سـيه روزان تيره بخت بيکار و بی روزگار و رانده شده از اجتماع  تا کجا تا چه وق
حوصله خواهند نمود؟  غير محتمل است که باالخره اينها به فلسفه وجودی اجتماعات و فلسفه وجودی حکومت ها و 

  ... و . لحقوق در اجتماع پی نبرندحق و حقوق واقعی و جبلی و اجتـماعی خويش به عنوان اعضای متساوی ا
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  :مختصر کنيم که
تن دادن به سياست شناخت ضرورتها، قبول سياست شناخت زمان يا پذيرفتن سياست منطق، معنی پايان تاريخ را 

و منطق تاريخ يعنی قانونمندی . تاريخ ازنظرمارکس فرايند واقعی شکل گيری يا ظهور اشيا يا پديده ها ميباشد! ندارد
فرايند شکل گيری اشيا و پديده ها تا هستی . ند يا پروسه های تکامليی که منتج به نوشدن و شکل گرفتن ها ميگرددفراي

يعنی ختم تاريخ؛ و ختم تاريخ، ... ختم اين حرکت و شدن و شکل گرفتن و . وجود دارد بايد کماکان وجود داشته باشد
  ! يعنی توقف حيات، عدم و نيستی

ازپايان آن داد سخن داده است، تا آن زمان پايان نمی يابد،که انسان  بمنزلۀ  ابزار " فوکوياما " آقای و اما، تاريخی که 
اين تاريخ،  تاريخ آدمخوران و آدمخوری . و کاال مورد بهره کشی يک مشت انسان مفت خور باال نشين قرار می گيرد

  .هاست؛ به گونه های مختلف آن
تاريخ انسانی ! پايان اين تاريخ، آغازتاريخ ديگريست؛ تاريخ واقعی و تاريخ انسانی! استاين تاريخ هنوز پايان نيافته 

تاريخ انسانی که به ندای وجدان خويش گوشش داده ." ازخود تهی شده است" انديشمند آلمانی " اکهارت " که به گفته 
حور و خود خواه و خودپرست نيست؛ و به وحدت انسانی فکرميکند، انسانی که ديگر خود بين و خود شيفته و خود م

  !تاريخ انسانی که به سالمت عقلی واقعی خويش رسيده است
 به نظر راقم پيش گرفتن سياست شناخت زمان، منطق و ضرورتها همراه با گردن نهادن به  قانونمندی ها يا فرايند 

يده ها را همان انطباق تئوری واقعی شکل گيری پديده ها و کاردر حد ضرورت در راستای شکل گيری و تکامل پد
عمومی با شرايط مشـخص يک جامعه در زمان معين ميگويند؛ که دوستان چپ ما ـ چون برای رسيدن به هدف عجله 

  .دارند ـ آن را قصداًَ نا ديده و ناشنيده ميگيرند، يا از سر کم توجهی بدان التفات الزم نميشود 
يک مشکل بشکل بنيادی و منطقی که به نفع مردم، وطرف قبول عامۀ بدون توجه به فرايند های زمانی و حل يک، 

مردم باشد و بدون اين که خود مردم آگاهانه دراين شکل دهی يا شکل گيری مشـارکت داشته باشند، نا ممکن است 
  . برای يک جامعه مترقی و انسانی ايجاد کردپايدار يک شالودۀ محکم و استوار و
ت ـ  خصوصاًَ در چپ ـ  اينکشور بايد  تفکری هستی يابد، که خصلت زنده و پوينده نتيجه اين که در چپ و راس

درمرکز و کانون چنين تفکری بايد مسئله انسان، مسئله آزادی و . و با زمان بيگانه نه باشد ومنطقی داشـته باشد
 محو بهره کشی انسان از برابری و برادری همه انسانها و موضوع حل مسـئله اجتماعی قرار داشـته باشد؛ مسـئله

بايد  تفکری ).  انگل ها يا طفيلی های بزرگ ( انسان،  و مسـئله نفی  مفت خوری طفيلی ها  و ماکروپارازيت ها 
هسـتی يابد و عموميت پيدا کند، که بر مبنای آن انسان از جبرهای مختلف ـ  به خصـوص از استثمار و بهره کشی و 

  .د از فقر و احتياج ـ  نجات ياب
را می بينند يک  " تئوری  توطئه " در اخير می خواهم يک نکته را برای آنهائی که در پشت هر حرکت و هر حرف 

بار ديگر با کمال احترام  خاطر نشان سازم که نقـد، آشکار گفتن و آشـکار کردن عيب ها هميشه معنی دشمنی يا در 
توضيح يک سلسله مسايل غرض روشن شدن يک واقعيت ـ و هدف راقـم  فقط  .  خدمت اين  و آن بودن را  ندارد

  ! حقايق نهفته در درون آن واقعيت است ـ؛ و  نه چيزی ديگری
بررسی ( برای يافتن حقيقـت ـ دريافت ماهيت يک عينيت خارجی در ذهن ـ  ناگذيرهستيم به اسلوب علمی شناخت 

و . پايبند باشيم) موجود برای آيندۀ مرفع و شادان واقعيت ها در گذر زمان و تکيه ـ  نسبی ـ  به واقعيت های 
  !همان طوريکه دوستان انديشمند ما ميدانندآشکارگفتن يکی ازصدها شيوۀ است که در اين اسلوب بکارگرفته ميشود؛ 
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