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  سليمان راوش

  و راستچپ
  

ی از انديشمندان و شاعران  به ويژه معاصران  ما، در دوران جوش صورت استوارانه گام به يدر ادبيات، اگر عده 
) راست(سرانجام دريافتند که رفتن بسویاما  .می رفتند) چپ( افتيده بودند و يا) راست( پيش نمی گذاشتند يا به جانب 

 حرکت دارند يعنی راست، هر دو نه چپ می روند و ديگرانيکه مقابل چپآنانکه .  استرویخالف پيش ) چپ( و يا 
) گذشته(،  و يا راستچپن راه خويش به جانب تنها که از راه مسقيم بسوی  جاده آينده در انحراف اند، بلکه با بريد

.  بر نمی گرددراست و يا چپبر زيرا گذشته به زمان تعلق دارد، و زمان به پيش ميرود و هرگز . را نفی می دارند
  قطع  سير راست و يا چپو راه عوض نمودن از خط مستقيم زمان به سوی . است) گذشته(   تداوم)پيش(آينده 

. و اين همان نو هويتی و يا بی هويتی تاريخی است. تکاملی زمان و بريدن از ريشه های گذشته به شمار می آيد
ليده،  راست  ناشی از جاذبه های عناصر بيگانه به گونه سگاليده و يا نا سگا و يا بهچپبخصوص که اين چرخش به 
  .جبری و يا خود خواسته باشد

شاهد اين بی هويتی و نفی هويت تاريخی را در هيئت راست  مشاهده کرديم که چگونه پس از آنکه دين و فرهنگ 
ب آنها رو می گردانند و به اصطالح  امروزی راستگرا تازيان را جبرآ و بعد عادتآ  و منفعتآ قبول می نمايند و به جان

 درتاريخ  و از آنچه. می شوند،  آنگاه بی هيچگونه آزرمی به نفی فرهنگ و هويت ملی و آيينی خويش می پردازند
، هويت يت اعراب بيگانه جستجو می نمايندو هويت و شخيصيت خويش را در هويت و شخص. بوده  انکار می نمايند

هنگی و در حاليکه تاريخ  هويت و شخصيت ملی و فر.  که کمتر از هزار سال در کشور ما تاريخ داردو شخصيتی
  .آيينی ما هزاران ساله است

نفی هويت ) دينی(نيز مانند راست ) ليننی (پ، مالحظه می شود که چ نظر می اندازيمچپو قتی به هئيت همچنان 
کنند  ها توانستند فرهنگ و دين و سنت های عرب را در جامعه پياده )دينی(اگر. نمايدملی و فرهنگی تاريخی را می 
فلسفه وتيوری های غربی در پی پياده نمودن فرهنگ و ايين و قوانين )  ليننی (چپ ،و به جامعه هويت عربی بدهند

 به همان پيمانه  ، به همان پيمانه که از خود بيگانه گی و بيگانه پرستی  در هيئت دينی ها مالحظه می گرددبوده  اند
 تاريخ ملت هر دو از گذشته و. اين از خود بيگانه گی و بيگانه پرستی را  در هيئت ليننی ها هم ميتوان مالحظه نمود

  نسل بی همت بوده راستچيزيکه که مهم و قابل تذکر است اينست که ) دامن آويز کسان ديگر اند(ما بريده اند، هر دو
که هرگزنمی خواهند به همت و غيرت  . تری به نسل ياوه تبديل يافته استصف باخی واي و است که امروز بگفته

، مهم است گفته آيد که اين بی همتی و ياوه گرديدن گرچه. ب بيگانه تعلق داشته باشندنياکان خويش  در مقابله با اعرا
 و حادثه  مربوطه به انگيزه ها و زيرا که زايش و فرسايش  هر پديده. ون زمينه سازی های تاريخی پنداشترا نبايد بد

جامعه و اجتماع که امروز پشت به . فرسايش يک يديده و حادثه می باشدشرايط  درونی و بيرونی محيط  زايش و 
، پس از حمله اعراب مسلمان  واسالم آوردن ته خويش نموده و مبدأ هويت آيينی، فرهنگی و ملی خويش راگذش

حصول دو سه قرن پيکار خونين و نبردی است که پدران شان با اعراب نموده اند خويش قرارمی دهد، اين اجتماع م
و شوربختانه در اثر عوامل معينی هم شکست خوردند، اين اجتماع در حقيقت نتيجه نبردی شکست يافته يی هستند که 

تند، و چندين قرن ديگر طی  دوقرن، اعراب آمدند  و کشتند، زدند، ُبردند، ويران نمودند، سوختاندند تا اسکان ياف
ت دفاع  از هويت و کيش و و فن نيرنگ و حيله آموختاندند، تا توانستند همور گرفتند و مزدور تربيه کردند مزد

ملی را در جامعه  زايل و بر عکس اجتماع غير عربی را به افتخار کردن به مزدوری هويت، دين و فرهنگ فرهنگ 
بنيادينه های خويش را فراموش نمايند و بی خبر از گذشته وافتخارات خويش عربی وادار سازند، تا سرحدی که همه 

قتيبه « :مثآل  ابوريحان بيرونی از اين زمينه سازی خونين از سوی اعراب، در خوارزم چنين  می نويسد که. بمانند
ميان آگاه بودند و بن مسلم هر کسی را که خط خوارزمی می دانست از دم شمشير گذرانيد و آنانکه از اخبار خوارز

، بدين سبب اخبار ی پيشين ملحق ساختي اين اخبار و اطالعات را ميان خود تدريس می کردند ايشان را نيز به دسته
  ١».  از اسالم نمی شود آنها را دانستخوارزم طوری پوشيده ماند که پس

، چپيا به عبارت ديگر .  ميدان شدند فرهنگ و آيين بيگانه داوطلبانه و آگاهانه وارد ۀدر اشاع) لينينی (چپاما 
محيط و اجتماعی که از . فرزندان جامعه ای اند که با انديشه حاکم از سوی راست در محيط  اجتماعی تربيه يافته اند

قرنها پيش راه عوض نموده و بر گذشته خويش خط بطالن زده اند وهرگز گذشته را بياد ندارند و از گذشته چيزی 
ست رقم زده شده و ثبت گرديده  هم ميدانند بر اساس آن ياد داشت های ميدانند که در آرشيف خط راو اگر .نمی دانند

و فلسفی  ملی  که قبآل به )  عرفانی( هويت  فرهنگی، آيينی و ويدايی  هم از پشتوانه تاريخی چپبدين لحاظ . است
 بدين لحاظ وقتی تشخيص می دهند که .وسيله راست گرايان ملغی  شده است و نحس اعالم گرديده، بی خبر اند

 افرازند، و  راه بر عکس ی تکامل و سعادت بشری است، در مقابل راست قد بر می اتفکرات راست عامل بازدارنده

                                                 
  ۵٧، ص يحان بيرونی ، اثارالباقيه ابور 1



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

___________________________________________________________________________ 
2

بنآ ميدانيم که هر حرکتی .  می شودچپکه اين حرکت مقابل راست، . حرکت خويش را تعيين می دارند ،آن مسير
 از مبادی گذشته سير حرکات اجتماعی، سياسی، چپت از يک نقطه آغاز شود يک مبدأ است که بايسمستلزم 

 راست طی قرون متمادی در زندان تاريخ انداخته شده و وجود ۀفرهنگی، عقيدتی و فلسفی  تاريخی جامعه که به وسيل
ی محيطی ی های ذهنو از طرف ديگربنا بر عوامل عقب مانده گ. آن را پنهان نگهداشته بودند، بی خبر و نا آگاه است

، مبدأ کر و انديشه  مستقل تبديل نمايند، بنآ در اثر تنبلی، قادر نمی شوند که خود را به مبدأ فونبود  بنمايه های فکری
مثآل در فلسفه . حرکت  فکری خويش را در خارج از حوزه اجتماعی و جغرافيايی سرزمين خود جستجو می نمايند

دانشمند و فيلسوف ابوعلی ابن سينای بلخی و دهها  ،يای رازی،  ابو نصر فارابیبن زکربجای  ابن راوندی، محمد 
،  مبدأ انديشه و عمل خويش را، مارکس، انگلس، فيورباخ، لينن، ماهوتسه دون، افاناسيف، و )بآخا(ديگر کشور ما 

مانند، سقراط، ارسطو، بسيار ديگر  و يا مثآل دکارت، کانت، روسو، و غيره دانشمندان اروپايی، و يا متقدمين 
  .بار می آيد) ليننی (چپميشود، ) دينی(هند و بدين گونه اگر راست افالتون و غيره قرار ميد

  ، در بلخ ما زرتشت را داشته ايم و طرح های مهم مسايل عقيدتی،ه پيش از سقراط، ارسطو و افالتوندر حاليک
ه مثًال در عرصه عقيدتی  پيشتر از پيغمبر يهود، و مدنی او به عنوان شخصيتی  ک  وفلسفی، فرهنگی، اجتماعی

مثآل راجع . و اين امر از سوی اروپائيان نيز تاييد گرديده است .يزيسته و پيغام آور خرد بوده استنصارا و مسلمان  م
  اخالقی دين زرتشت عالی تر وۀبايد گفت که جنب... {« :به تعليمات اخالقی حضرت زرتشت ويل دورانت می نويسد

 آدمی شرافت و مفهومی می ۀاين طرز تصور به زندگی روزان.  دينی و الهی آن استۀشگفت انگيز تر از جنب
انسان مطابق تعليمات زرتشت همچون پياده شطرنج نيست  که در جنگ جهانگير دايمی بدون اراده خود در ... بخشد

است که انسانها شخصيت های مستقلی باشد و با حرکت باشد، بلکه آزادی اراده  دارد؛ چه اهورا مزدا چنان خواسته 
 خود کار کنند و با کمال آزادی در طريق روشنی يا در طريق فروغ گام نهند؛ چه اهريمن خود دروغ ۀفکر و انديش

از اين طرز تصور کلی، قانون . مجسم و جاندار، و هر دروغگو و فريبکار بنده و خدمتگذار  وی به شمار می رود
تنها کسی خوب (  :در عين حال ساده ای به وجود می آمد که بر اين قاعدهء طاليی تکيه داشت کهاخالق مفصل و 

انسان سه وظيفه دارد يکی آنکه :  اوستاۀبه گفت) می دارد بر ديگران نيز روا ندارداست که آنچه را بر خود روا ن
آنکه نادان را دانا گرداند بزرگترين فضيلت دشمن خود را دوست کند، ديگر انکه  آدم پليد را پا کيزه سازد  و ديگر 

  ٢}. درستی در کردار و گفتار نيک استخردمندی است و بالفاصله پس از آن شرف و
ای زرتشت اسپيتمان، تو : اهورا مزدا  گفت: (       نمونه يی از تعليمات مادی و اجتماعی زرتشت، اين گونه است

 با يک دروغ پرست بستی و نه آن عهدی که تو با يک راستی پرست نبايد عهد و پيمان بشکنی، نه آن عهد که تو
   ]٢ ۀمهر يشت فقر) [ بستی؛ چه معاهده با هر دو طرف درست است خواه موحد و خواه مشرک 

و ی دچار . زرتشت اصآل مردی سياستمداری بود{ : هر تسفلد  در کتاب خود  بنام زرتشت و جهان او می نويسد
ا هدف او از نظر سياسی ترقی دادن وضع کشاورزان  در ماد بود و می خواست برزگران را تنه. مشکالت بسيار شد

وی در .  نجبا و روحانيون وارد مبارزه شد، مالکان عمده،خشد و بنا بر اين با طبقات حاکمهاز يوغ بردگی نجات ب
  ٣}. مسقط الرأس خود به منزله مردی انقالبی معرفی شد

 ، وجه سعادت و خوشی انسان در دنياراوانی به زندگی مادی انسان داده شده است و به هيچدر آيين مزديسنا  اهميت ف
 مظاهر  زيبا و مفيد طبيعت در آسمان و زمين مورد تقديس و احترام قرار ۀکلي. تعارضی با سعادت اخروی وی ندارد

  .د کردن بديها و زشتيها کوشش کنندگرفته و به مردم توصيه شده که برای نابو
اهورا مزدا اندک چيزی را برای اسراف نيافريده؛ دختری که پنبه می : (  نوشته شده ۶٠ ۀ، فقر۵ر ونديداد، فر گرد د

  ).اگر ذره يی از آن تلف کند خطا ستريسد  
هرکس چيزی خورد که از کار و کوشش خود به دست نياورده باشد، چنان نمايد که سر ديگری در کف گرفته مغز آن 

  }م. اين همان مسله استثمار فرد از فرد است و توضيح شعار هرکس به قدر کارش{  .را ميخورد 
) ما صلح و سالمتی را می ستاييم که جنگ و ستيز را درهم شکند :  (  می گويد١۴ ۀدر سروش يشت، هادخت، کرد

نگ و خونريزی ما می ستاييم آيين مزديسنا را که طرفدار خلع سالح و ضد ج(  نوشته شده ١٣ و ١٢و در يسنای 
  . )در ميان نزاع جويان آنکه نزاع جوينده تر است بر خواهد افتاد(  گفته شده ١۵و نيز در ارديبهشت يشت ) است 

ن کنونی يکی از بهترين تعاليم زرتشت بدانگونه با علم و صنايع امروزی موافق است که بايد گفت برای دنيای متمد(
  )اديان است

  ]سموئيل لنگ به نقل دينشاه[
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، رأی فلسفی ژرفی به ميان گذارده و در فلسفه ت توانست در باره ذات نهايی هستیزرتش: (... به نظر اقبال الهوری
های عارف مشرب مسيحی از نفوذ او بر } کنوستيک{ ستان يونان از رأی او بهره برد و باۀفلسف. دوره بعد رخنه کند

  ٤)ی فلسفی مغرب رسانيدندکنار نماندند و حتی آن نفوذ را به برخی از نظامها
در دين زرتشت مفهوم بزرگی وجود دارد که نه در آيين مصريان قديم ديده می شود، نه ... «: کرگ لينگر می نويسد

وضع فعلی جهان را به . جهان دارای تاريخ است و از قانون تحول پيروی می کند. در انديشه های بسيار عميق هندو
 استمرار ۀدر نظر زرتشت دنيا از برنام.  نيرو ها در کار خود بايد به آن راه بروندۀ نهايی رهبری می کند، همۀمرحل
، و اين امر تمبارزه ای پرشور نيرو ها را مقابل يک ديگر قرار داده اس. يخ پيروی می کند و ميدان جنگ استتار

يک از افراد مردم بايد در  هر...واجب است و نتيجه آن تکامل مردم با تقوی و بهرمند از زندگی جاويدان است 
وجود هر انسانی پر معنی و بی نهايت ارجمند است . تيجه آن پيروزی نيکی در جهان استمبارزه سهيم گردند که ن

، با چادر نشينی مبارزه می کند و طرفدار اسکان مردم و توجه دارددين زرتشت به اصالحات اقتصادی و اجتماعی 
  ٥»...خانه سازی است

در عرصه اقتصاد و امور حضرت زرتشت در چند هزار سال پيش می گردد که تمام آنچه را که      مالحظه 
مارکس و انگلس و هگل و غيره د، همان است که ارسطو افالتون و اجتماعی و فلسفی و عقيدتی  بيان می نماي

را مردمان زادگاه خود او يعنی ولی اين پيغام آور خرد .  او مطرح می نمايند دانشمندان اروپايی در چندين سده بعد از
و يا  مثأل فيلسوفان و . افغانستان امروزی، نمی شناسند و فراموش می کنند  و بجای او دامن آويز بيگانه ها می گردند

، بوالحسن احمد بن يحيی ابن راوندی،  ارازی، پور سينای  بلخی، بيرونی، ابو نصر فارابیرهگشايان مانند ذکريای  
، در شرق و غرب به  حقيقت استادان و دانشمندان قرونبن سهل بلخی و دهها تن ديگر  که هر کدام درابو زيد احمد 

  :در حاليکه  مثال در مورد پور سينا گفته ميشود که. ر آمده اند ناديده گرفته شده اندشما
، تا ستی و آشکار جهان توضيح ماتريالي وی به شناخت علمی دقيق و بهۀاظهارات وی  بطور مقنعی  بر ميزان عالق« 

 او را محدود می ) قدرت مطلق(وی، بدون آنکه خدا را انکار کند، .  عصر وی اجازه ميداد گواهی ميدهدحدی که
يا رازی . تحوالت و انقالبات طبيعی را محصول اراده الهی نمی دانست بلکه نتيجه قوانين معينی می شمرد. نمود

  ٦»به بهتر و بيشتر از علم انسان را به حقايق آشنا می کند گفته بود که تجر) بيکن(قرنها پيش از 
رازی  قرنها پيش از تقـدم ماده بر روح سخن گفته بود و آن را اثبات . البته قصد رازی از تجربه به اتکای علم است

 از صانع ايجاد عالم... «:رازی می گويد.  ت، چيزيکه اساس فلسفه ماترياليزم ديالکتيک فلسفی را ميسازدسکرده ا
اگر به طبع باشد الزم آيد که ) خواست( و يا به ) طبع(مکن است صورت گرفته باشد يا به حکيم به يکی از دو وجه م

زيرا ميان موجود که به طبع موجد ايجاد شده باشد  . مطبوع محدث باشد و در اين صورت صانع نيز محدث خواهد بود
صانع باشد الزم آيد که صانع پيش از محدث موجود بوده ) خواست ( زاما اگر ا. له متناهی خواهد بودبا موجد فاص

دين فعل م ديگری باوی بوده باشد که او را بدن بخواست آفريدن آيد ميبايست قدباشد و برای آنکه صانع خواست تا افري
می آيد مگر از چيزی در عالم چيزی پديد ن: و در رابطه به قدم هيولی می گفت  ...است ) نفس(بياورد و آن قديم ديگر 

  ٧».ق چيزی را از معدوم به وجود آوردديگر يعنی ابداع محال است و ممکن نيست خال
  :فاضله مينويسدۀ يا مثآل ابو نصر فارابی  که در رابطه به ساختارهای اجتماعی  و تعريف  و تعاون  در کتاب مدين

و تفسير ميدارد که ... يتوان به سعادت واقعی نايل شد آن مۀمراد از اجتماع تعاون افراد در اموريست که بوسيل... «
تفاوتی که ميان اعضای بدن و اعضای جامعه ميباشد در آنست که اعمال اعضای بدن طبيعی ليکن اعمال اعضای 

  ٨»بدن اجتماع ارادی است 
   :يا مثال راوندی که.   صاحب اراده ی مستقل را توصيه ميداردۀو بر اراده انسان در جامعه تاکيد می گذارد و جامع

يعنی سده سوم هجری ( فلسفه آفرينش جهان بوسيله خدا را يک تيوری مردود و مسخره می دانست و در آن زمان«
که انسان به تيوری تکامل انسان باور داشت و معتقد بود ) و فيورباخ و غيره دانشمندان غربیهزار سال پيش از هگل 
    ل خارجی به شکل امروزی رسيده کامل را گذارنيده و بدون هيچگونه عام تۀ، يک دورنيز مانند گياه و حيوان

  ٩». است

                                                 
  ۴٩٣ به بعد و تاريخ اجتماعی ايران ، ج  ، اول ص ١٨ اـ ح  اريان ، ص ۀ محمد اقبال الهوری ، سير فلسفه در ايران ، ترجم 4
   ومرتضی راوندی تاريخ اجتماعی ايران ،٢١١ خدايار محبی ، ص ۀ، تاريخ مختصر اديان بزرگ ، ترجميليبسين شاله ف  5

  ۴٩۴ ـ ۴٩٠، ص ١ ج 
  ٧۶۴ ـ ٧۶٣، جلد پنجم ، ص ، ی ايرانتاريخ اجتماع ،ی   راوند  6
  ١٧٢ - ١٧١، تاريخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ، ص  زبيح اهللا صفاداکتر  7
  ٢٩٨، جلد اول ، ص يران، تاريخ ادبيات در ايح اهللا صفا زب 8
  ، ابن راوندی ، انديشمند بزرگ سده سوم هجریيام ما آزادگانسايت  پ  9
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يا مثآل نظرات و تعليمات اخوان الصفا  که اين نظرات و تعليمات به وسيله ابن رشد به اسپانيا و از آنجا به اروپا منتقل 
ولی باتاسف همه اين داشته . سان ها ساختگرديده و بن مايه  انديشه های فلسفی و اجتماعی و عقيدتی اروپائيان را پ

ها ) ليننی( ها تکفير گرديد، و به کنار زده شد،) دينی(ران عرب ومفتيان شريعت اسالمی  های ما اگر به وسيله مزدو
 از اينها بسوی انديشه ها و چپو مدعيان روشنفکری و روشنگری هم به آنها توجه نکردند و راه خود  را به جانب 

و به . يان که هيچگونه زمينه همسويی و همخوانی با مشخصات فرهنگی و تاريخی ما ندارد گشودندنظريات غرب
  .ت نمودندگنجينه های گراسنگ خويش آگاهانه يا ناآگانه پش

البته بيشترين اين خود ناديده گرفتن و خود باختگی و خود فروشی ها ناشی از بيمايگی  ونا آگاهی و عدم درک و 
چون جامعه عقب نگهداشته شده ومذهب زده امکان .  که به آن تعلق دارد بايد باشدۀفراد از تاريخ جامعشناخت فرد يا ا

  . آگاه شدن و بيداری علمی را از ملت گرفته بود
علم و دانش سرحد نمی :(انه گرديده اند، می فرمايند کهبرخی ها در استدالل خويش مبنی بر اينکه دامن آويز بيگ

در تاييد اين استدالل هيچگونه .) انش او متعلق به همه ی بشريت استندی از هر کشوری که باشد، دپذيرد و هر دانشم
از چه . ی دارددانش عرصه های  ميليون. شکی نمی تواند وجود داشته باشد اما پرسش اينست که کدام علم ودانش؟

ين علوم مرز  واحدی را و ا. يت تعلق دارد، اين واقعآ به همه ی بشر، علوم مادیعلوم مثبته. ميخواهيد صحبت شود
، برخی از عرصه های علوم اجتماعی و فرهنگ نه تنها اينکه مرز دارد، بلکه مرز در حاليکه برعکس. نمی شناسد

فرهنگ مرز می شناسد و فرهنگ يک جامعه، خارج از مرز آن جامعه قابل . هايش  با خط قرمز مشخص شده است
  . فرهنگها در جوامع  مختلف بشری تنها ميتوانند موارد مشابه و همگون و همسان داشته باشند. قبول نمی تواند باشد

پيش از آنکه به ناهمگونی های فرهنگی در جامعه بشری بپردازيم بهتراست  نخست از فرهنگ تعريف معيينی داشته 
لی و گسترده و همه جانبه و همه فرهنگ مفهوم بسيار  عا... «:داکتر علی سامی درتعريف فرهنگ می نويسد. باشيم

يزی هايی که در گيری دارد، که انسان از هنگام بدنيا آمدن تا پدرود زندگی، بدان نياز و سر و کار دارد ، و همه آن چ
پيرامونش قرار دارد، قسمت های اصلی آن می باشد، هيچ چيز در زندگی وجود ندارد که با فرهنگ پيوستگی و سر 

  .و کار نداشته باشد
، تياتر و انواع نمايش ها و هنر های مانند نقاشی، ، شعر و ادب و موسقی، انديشيدن، دين و آيين، نوشتنسخن گفتن

چه بافی، خاتم کاری، کاشی سازی، معرق کاری، خانه سازی، معماری، راه سازی، تهيه وسايل پيکر تراشی، پار
و کشاورزی و دامداری، آبياری و سدبندی، تشکيالت کشور داری و قانونگذاری، و داد رسی، پزشکی   ارتباطی،

د، رئوس و ارکان و ، وهمه چيز های که در محيط نشو نمای انسان وجود داردارو سازی، علم اقتصاد و سياست
  .اجزای فرهنگ آن قوم می باشد

و مجموع گوش های بشری، که  همچنين سازمانهای اجتماعی، زندگی مادی و معنوی، دگرگونی و پيشبرد انديشه ها،
در راه بر آوردن نيازمندی های خود بکار برده و می برد، و از نسلی به نسلی ديگر، و از سده يی به سده يی ديگر، 

  .اخته و می سازد، عناصر ترکيب دهنده تمدن و فرهنگ می باشدمنتقل س
که . آزمون های انديشه ای، و به عبارت ديگر مجموعه معلومات و مکتسباتیۀرشداستعداد های معنوی انسان به وسيل

  .موجب رشد عقل و ذوق و احساس و انديشه و تميز آدمی ميگردد، پديده های فرهنگ هر قوم می باشد
م و تالش و کوشش بشر در راه فرهنگ، انتقال از زندگی غار نشينی و صحرا گردی، به خانه و روستا و نخستين کا

، سومين اختراح خط.  ديگر انتقال يافتۀدومين آن پيدايش زبان است که انديشه ای از سينه ای به سين. شهر نشينی بود
 انديشه ها و آزمونها، و نظرات و اعتقادات و ادراکات امی اساسی بشر می باشد که در پرتو آن توانست گفتار ها وگ

  .ه اش را برای آيندگان باقی گذاردخود را ثبت، و نتيج
، که تعداد و عواطف و اداب يک ملت استو پيشرفت انديشه و ذوق و اسا بر اين فرهنگ، پرورش و پااليش بن

هنر در پديد آوردن انديشه ها و دانش ها و ادبيات و معرف فضايل و ظرافت انديشه، و پايه زبر دستی و مهارت آنها 
  .ها و قوانين اجتماعی می باشد
، که مدنيت صورت مادی و خارجی پيشرفت انسان ژوهندگان اين سان تعريف کرده اندفرق بين فرهنگ و تمدن را پ

نگ بررسی کمال فره.  است، در حاليکه فرهنگ تحقق باطنی و درونی ارزش حقيقی اشياء و درک حقيقت است
  . آن عشق به زيبای و راستی و نيکويی استأاست، و منش

نی گوناگون به معنی کشيدن هم  که عالوه بر معاهنگ پيشوند به معنی باال و بيرون و  فر :واژه فرهنگ از دو جز 
ی ذاتی نهفته در نهاد به روی هم اين واژه مرکب، به معنی بيرون کشيدن و يا باال کشيدن استعداد ها و لياقت ها. است

  .فرد و اجتماع است 
، برای پيشرفت و سالمت ملت و افراد صورت حياتی دارد، و آنجا که فرهنگ و بينش هنری هنر و فرهنگ و ادبيات

  .ت، خطر انحطاط و سقوط در پيش استنيس
ه جامعه شناسی بررسی بنياد تمدن هر جامعه ای، فرهنگ آن جامعه است، و پژوهندگان مسايل اجتماعی بر انند ک

به معنی کشت و پرورش بکار رفته، و منظور از آن کوشش های انسان ) رلتوک(واژه فرهنگ . گ ملت ها استفرهن
  .ا و چهارپايان را هم شامل می شوددر راه برابری و مقابله با طعبيت است، که کشت و پرورش روئيدنی ه
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اعم از رسمی  يا فلکلوريک، وآنچه که به کمک انسان  شها، هنر هامجموعه سنن و آداب، اسطوره ها، شناخت ها، دان
مفهوم اين واژه بعد ها گسترش يافت، و پرورش فکری و دانش . خوانده می شود) لتورک( معنويتی پيدا کرده باشد 

وم و ، و معتقدات و رسانات و واقعيت های زندگی اجتماعیبا اين ترتيب تمام امک. های بشر را هم در بر گرفت
قوانين و فنون وهنر و دانسته های علمی و عقلی و نتيجه گيری هر قوم که درطی سده های متمادی از دريافت ها و 

  .کرده، جز فرهنگ آن قوم قرار گرفتتجربيات خود 
ايه يکی از موجبات غنی و پر م.  قه و استعداد های يک قوم می باشدبنا بر اين فرهنگ شيوه بهترين انديشه ها و سلي

زيرا هرچه زمان بيشتر بر قوم يا .  کهن و درازی عمر آن قوم می باشدۀ، پيشنگی و سر شاری فرهنگ هر قوم
فرهنگ گذشته باشد، و تحوالت و تبدالت و دگر گونی های را پشت سر گذاشته باشد، ذخاير معنوی و تجربه 

پس بر هر فرهنگ ارزنده و بارور شده ای، .  ستاندوزيش بيشتر، و فرهنگ پر مايه تر و بارور تر، فراهم ساخته ا
.  سده ها و هزاره گذشته، و ميليونها نفر در کار نگهداری و بهتر ساختن آن تالش و کوشش و صرف عمر کرده اند

با مردم پيرامون خود از هر جهت همرنگی و . انسان به وسيله فرهنگ جامعه خود، موجود اجتماعی می گردد
از اين رو بسياری از پژوهندگان و . و از مردم جامعه های ديگر متفاوت و مشخص می شودهمآهنگی می يابد، 

کارشناسان، فرهنگ را راهنمای همه کارايی  های  انسانی، و عامل مبين رفتار او در فراز و نشيب های زندگی 
يعنی مجموعه .  فرهنگ است، تظاهر جنبه های حيات انسانی بابه موجب همين اظهار نظر ها.  انداجتماعی دانسته 

فرهنگ تنها در . شرايط و کيفيات که زندگی بشر را انسانی می گرداند، و آن را از زندگی حيوانی متمايز می کند
حيوانات نه ابزار می سازند، نه قدرت ياد گيری کافی دارند، و نه . اجتماع وجود دارد، و منحصر به انسان می باشد

در حاليکه . در نتيجه از ميراث اجتماعی و فرهنگ محرومند. را به نسل بعد منتقل کنندمی توانند آموخته های خود 
ميراثی که همواره در دگر گونی و گسترش است .   فرهنگ، از ميراث اسالف خود بهره می بردۀانسان به واسط

  ١٠».ديگر يا مرز ديگر نمی تواند باشد « قبول جامعهِ  
و نمی  .ک پديده ی کامآل نسبی استف اين ياهمگونی های فرهنگی ميان ملل مختل همگونی ها و ناما در رابط به

اگر در يک جامعه پديده های مشترک فرهنگی با ساير جوامع ديگر  .  توان آن را در جوامع بشری عام توصيف نمود
آيينی و محيط  ملی،وجود دارد در عين حال اختالفات فرهنگی هم موجود است که اين اختالفات ناشی از ويژگی های 

اما آيا  . مثآل ساز و آواز يک پديده ای مشترک همه جوامع بشری به حساب می آيد. جغرافيايی آن جامعه می باشد
و  موسيقی اسيا برای مردم  افريقا قابل قبول است ؟ يا مثال ديگر مردم افغانستان با جامعه هند موسيقی مشترک دارند،

موسيقی هند قرار دارد که اين خود  وجه مشترک فرهنگی مارا در بخش موسيقی موسيقی جامعه ما در تحت تاثير 
نشان ميدهد، اما مگر با اين وجه مشترک که در يک عرصه خاص عميقآ داريم،  مثآل در فرهنگ فاتحه و يا فرهنگ 

ک و زبان مشترک همچنان با ايرانی ها بر عالوه تاريخ مشتر . عروسی تفاوت وجود دارد؟ يا در بسيار مسايل ديگر
که با هم داريم، آيا با وجود اين اشتراکيت اختالفات و سليقه های متفاوت فرهنگی نداريم؟ که داريم  و بسيار زياد هم 

اين اختالف و سليقه های مختلف را حتی در درون يک کشور واحد،  با وجودی که با مشترکات و  قوانين .  داريم
شادی يکسان دارند، با وجود آنهم مالحظه می شود که مردم يک شهر با مردم واحد باهم زندگی می کنند و غم و 

از  اين  درمييابيم که وقتی در . شهری ديگری با  سليقه های مختلف و خاص فرهنگی خويش زندگی  به سر ميبرند
 بيگانه آنهم از فرهنگی، سليقه های متفاوت نمی تواند عام باشد،  آيا می شود که  فرهنگ يک حوزه جغرافيايی واحد

مرز های دور وقتی بخواهد خود را تحميل نمايد، با عکس العمل های شديد يک جامعه روبرو نگردد؟  در حاليکه 
اگرانديشه و يا مفاهيم جديد فرهنگی يا آيينی ميخواهد وارد شود و جذب جامعه گردد اگر بر داشته های قبلی جامعه 

اين نکته هم قابل پذيرش است که . بدون عکس العمل های شديد خواهد بودتکيه  کند، پذيرش آن برای مردم سهل و 
اما به شرطی که  .ميتوان به غنای فرهنگی و تکامل فرهنگ بومی خويش از کامله های فرهنگ ديگران  استفاده کرد

ی آن را با رنگ فرهنگ بومی خويش دراميخت،  در واقعيت  با حفظ مضمون و محتوای ملی، ارزش های فرهنگ
مثآل قابل قبول است که  با وسايل موسيقی پاب غربی آهنگ قطغنی را با شعر . سايرملت ها را ميتوان پذيرفت

يا مثآل ميتوان . شاعران ملی کمپوز کرد، ولی نمی شود که موسيقی پاب را به جای آهنگ قطغنی باالی  مردم  قبوالند
د که دامنی را که مردان اسپانيانوی  می  پوشند، مردم ما لباس های شيک مد روز اروپايی را پوشيد، اما   نمی شو

قبول نمايد و بپوشند  و اگر کسی بخواهد در پی رواج پوشاندن دامن های اسپانيانوی  بر آيد مسلمآ که خود را رسوا 
  .زيرا اين وضعيت در تقابل کامل با فرهنگ ما قرار دارد. نموده است 

 ديگر فرهنگی و اجتماعی است که نمی توان با آنها جهانی شدن را مطرح نمود به همين گونه هزار ها مسله و عنصر
کار در اين راستا يعنی يکدست کردن فرهنگ ها در واقعيت تالش برای بی هويتی . و قابل قبول همه جوامع ساخت

  .تقل و دارای فرهنگ های مستقل استجوامع مس
موکراسی که يتصادی يک  جامعه با جوامع ديگر فرق دارد، درابط های اجتماعی و اق .همچنان در مسايل اجتماعی

برداشت .  های منحصر به فرد جامعه غرب استدر غرب وجود دارد  محصول تکامل چند قرنه ای عناصر و پديده
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های اجتماعی و اقتصادی وفلسفی نوابغ ساير کشور ها انعکاس از تاريخ تکامل  آن جوامع به شمار ميرود که درآن 
چيزيکه مهم است اينست که  اين نوابغ . ای جوامع خود را مدنظر گرفته اندخصوصيات ويژه گی ه. کرده اندزندگی 

اگر از دانش ها و تجارب  دانشمندان ديگر نيز استفاده نموده اند، در جهت تکميل نظرات و تيوريهای خودشان بوده 
قالسفه يونانی يا خراسانی را، مثآل در انگلستان و يا هرگز چنين نبوده که درصدد آن بر آمده باشند که نظريه . است

از نظرات ارسطو افالتون و يا رازی و ابونصر فارابی و سينا تنها استفاده  کرده اند، . فرانسه و يا آلمان پياده نمايند
محققان، يعنی در ديگر کشور های جهان، فالسفه و اديبان  و . از اين استفاده بر غنای نظرات خويش افزوده اند

و هسته اين مبدأ را  ، تيوری و يا دانش خود  بوده اند نموده اند، خود مبدأ  ايديالوژیخويشتن خويش را به مبدأ تبديل
 شان ۀروان جامعه خودشان، تاريخ، فرهنگ، مناسبات اقتصادی، رابطه های مدنی و ويژه گی اجتماعی خاص جامع

  .تشکيل ميداده است
بعد از شکست اين  دوره رنسانس  دوره پر عظمت سامانيان ودر تان جز در قرن رنسانس يعنی اما بدبختانه در افغانس

بدست مزدوران عرب از وجود مبادی انديشه  مستقل و متکی به گذشته های تاريخی کشور، چه در عرصه فلسفه، 
ل مبادی ومنادی اعراب آنچه است بيشتر تحکيم و تفسير و تأوي. سياست و ساير علوم اجتماعی ديگر خبری نيست

  . است
ه با نيرو های راست      در دنباله  اين روند بيگانه پرستی و خود باختگی ها بوده که در پسينه سالها هم اگر در مقابل

نيروی ديگری راه چپ نمودند، نتوانستند رابطه خويش را با گذشته های تاريخی قايم  نمايند و ) دينی( و عرب انديش 
بلکه برعکس در مقابله با عناصر عرب انديش و پيروان . ر نتوانستند به نيروی پيشرونده تبديل گردندبه همين خاط

، و دست به دامن تفکر و تاريخ و فلسفه و ايديالوژی های کسانی ود پيرو امامان غرب وشرق گرديدندامامان عرب، خ
از  نظرات، طرحها و تيوريهای کسان بيگانه . داشتندبردند که هيچگونه پيوند و هم آهنگی با تفکر و تاريخ جامعه ما ن

شدند، در ) ليننی( يعنی . با جامعه خويش پيروی نمودند و خود را به اشاعه دهنده انديشه های بيگانه ها تبديل نمودند
نگـلس مثآل وقتی مارکس و ا. در حاليکه، دانش آن دانشمندان انعکاس ويژه از جامعه خودشان بود. ها)دينی(مقابل 

مناسبات  استثماری سرمايه داری را در کاپيتال مطرح مينمايد، او سيستم سرمايه داری المان و انگليس و در مجموع 
او مناسبات اقتصادی و اجتماعی،  کارگر و کارفرمای اروپا را در آثار خويش به بررسی می . اروپا را در نظر دارد

يا که رابطه های اجتماعی جداگانه با جامعه اروپا دارد نمی آيد بلکه گيرد، همچنين مارکس به سراغ انديشمندان  آس
در ) جان اسيتوارت ميل(و ) اوين(، )ريکاردو( الهای اروپا مانند از گرايشهای انسانگرايانه و انتقادی لبير{ مارکس 
در ) الس ( و )  اشتيرنر(  ،)واتيلينگ( در فرانسه، )بالنکی(، )فوريه(  ،)بابوف(  ،)بالن(، )سن سيمون(، انگلستان

آلمان تحليل های سنجشگرانه و راهبرد هايی  برای چگونگی رهايی طبقه کارگر و رفتن به سوی آرمانشهری 
انقالبی ] لوی آگوست بالنکی [ را از ] ديکتا توری پرولتاريا [ مثال مارکس همين اصطالح } سوسياليستی می دهد 

  .يد اقتباس می نما١٩فرانسه  در سده 
وقتی  لينن و ماهو تسه دون از مناسبات فيودالی بين دهقان و ارباب و چگونگی استثمار دهقانان  را در جامعه ی   يا

نها دهقان و فيودال کشور های خود را مدنظر دارند، تحليل مشخص از اوضاع سياسی و آفيودالی مطرح مينمايد، 
  .ارند اجتماعی و اقتصادی و عقيدتی  مشخص جامعه خود را د

آيا چپ هادر کشور ما که در برابر راستگرايان راه جدا کردند از چنين ويژگی  برخوردار بودند؟  يا گاهی اين سوال 
به ذهن شان خطور نموده بود يا می نمايد که مگر  ما در کشور خود کارگر مانند کارگر يک کشور صنعتی داشتيم که 

. گذار بود به گردنش زنجير بياندازيم و به افغانستانش بياوريم گشت ودر پی آن شديم که شبحی را که در اروپا در 
در ) به جمع رب  ( =مگر شيوه زمينداری و سيتم فيودالی روسيه و چين با سيستم و مناسبات فيمابين دهقان و ارباب 
را در افغانستان عملی کشور افغانستان با آنان فرق نمی کند ؟ که چپها در پی آن  بر آمدند که الگوی چين و يا روسيه 

جامعه ی ما با تاريخ تکامل اروپا و بسياری از کشور های شرقی  گذشته از اين مگر تاريخ تکامل اجتماعی .نمايند؟
  . است ؟ مسلمآ که پاسخ ها منفی استيکی 

د که به يک از اين گذشته همانگونه که گفتيم استفاده از تجربيات ديگران، امری کامآل بجا ست و بدون آن نمی شو
سری از دانش ها و تکتيک ها دست يافت، اما مهم اينست که اين دانشها و تکتيک ها را چگونه به مقاصد مهم 

در زمينه بدون ترديد ميتوان . اجتماعی و سياسی، فلسفی و فرهنگی کشور سمت و سو داد و آنها را به کار گرفت
ی دانش خود، اگرکه اقتباس می شود بايد با روان جامعه  گفت که استفاده از دانش های ديگران در جهت غنا بخش

انتقال دربست انديشه و . همآهنگ باشد و يا طوری آن را بايد تنظيم نمود که جامعه بپذيرد و با آن همآهنگ  گردد
فرهنگ و ايديالوژی های ديگران و تاکيد بر قبول آن از سوی  جامعه اگر ناتوانی و کم مايگی و مزدوری  نيست 

بيگانه پرستی و تسليم شدن به فرهنگ بيگانه ها است، درخدمت فرهنگ و ايديالوژی بيگانه بودن است به ويژه  
يخی جامعه را بخواهند تغير ايديالوژيها و انديشه ها و تيوريهايی که زير ساخت سياسی و اجتماعی و فرهنگی و تار

در حقيقت در پی بی گی و انديشه های بيگانه هستند  در چنين صورت کسانی که در پی انتقال عناصرفرهن.  بدهند
اما اگر بنياد های يک انديشه و تفکر و ايديالوژی و فرهنگ  . خويش می باشندۀهويت کردن خود وفرهنگ جامع

ريشه در تاريخ جامعه داشته باشد پذيرش و بيان آن دشوار نخواهد بود و بر عکس جامعه را در مورد رسالت های 
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، در هر يا دارند به انديشه و تفکر وا خواهد داشت و متوجه هويت تاريخی شان خواهد ساخت ه داشتند وتاريخی ک
 .عرصه  از معنويت که باشد

روشنفکران و کسانی که .   ما وجود داردۀ      خوشبختانه همانگونه که گفته شد مهره های تکامل در تاريخ جامع
وران تفکر عرب نجات بدهند  و خدمتی در راه آزادی و بر قراری عدالت بخواهند جامعه را از بند و زنجير مزد

اجتماعی نمايند، اگر مانند متعربه ها مزدورو تامين کننده منافع بيگانگان  نباشند، هيچ ضرورتی ندارد که خود را 
بجای انديشمندان موکرات های طرفدار غرب، يا مانند اسالميست ها که ييا مانند د.  مارکسيست  بگويند يا ماويست

صلوات گويان چند عرب پا برهنه اند و خود را سنی و شيعه، حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی و دوازده امامی  خودی،
و شانزده امامی ساخته و در پی منافع و مصالح آنان که منافع و مصالح  شخصی خودشان نيز در آن نهفته است، به 

 عين. خود پشت پا بزنند و غافل از خود و آگاه از ديگران باشندۀجامعتاريخ، فرهنگ، هويت و شخصيت مستقل ملی 
 . ها نيز ميباشدچپمطلب شامل حال 

داريم که } بلخ آرياناـ خراسان ـ افغانستان{ )بآخا(نگذاران بسياری  را  در سرزمين       ما رادمردان خرد و بنيا
برخی . ت و عدالت اجتماعی بوده استات جامعه و تامين مساوانديشه ها و  کردارهايشان همه در جهت رفاه  و پيشرف

  .   سر و جان خود را نيز باخته انداز اين چراغداران   در راه بر آوردن آرمان خود
  

**********  
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