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 دکتور لعل زاد

 ٢٠١٩لندن، نومبر 

 

کی با صاحب امتیازی نورمحمد تر» ناشر افکار دموکراتیک خلق«جریده ھفتگی خلق یا 

پس از  شروع بھ نشرات نموده و ١٣۴۵حمل  ٢٢و مدیر مسئولی بارق شفیعی بھ تاریخ 

  . شده استتوقیف  ۶شماره نشر 
 

 ١٩۶۶اپریل  ١١ش مطابق  ١٣۴۵حمل  ٢٢بھ روز دوشنبھ کھ  ٢و  ١ یکجایی شمارهدر 

ان ھای پشتو و بھ زبصفحھ  ٨در » م دموکراتیک خلقامر«در آن  ،رسیدهم بھ نشر 

 آن می خوانیم: ۶در ماده  است. شده فارسی چاپ
 

با در نظر گرفتن درک علمی مسئلھ ملی، افغانستان مملکتی است مرکب از خلق ھا و «

دارای کلتور ھای متنوع ملی کھ مشترکا کشور را در طی قرون متمادی اقوام زحمتکش، 

تشکیل داده و در آن زیستھ اند... لذا مبارزه در راه اتحاد و ھمبستگی تمام اقوام زحمتکش 

افغانستان براساس تامین منافع طبقات محروم و اصل مساوات برادرانھ و مجادلھ ھمھ 

فوق طلبی قومی، نژادی، قبیلوی، منطقوی و تمایالت جانبھ علیھ ھرگونھ ستم ملی اعم از ت

محلی کھ نفاق را بار می آورد وظیفھ ملی و مترقی حکومت دموکراسی ملی و دموکراتیک 

 .»خلق بھ شمار می رود
 

ز م. ا» اصطالحات و مقوالت اجتماعی«آن، مطلبی زیر عنوان  ۵الی  ٣در شماره ھای 

توقیف ادامھ نمی یابد... این مطلب را بدون علت بھ کھ بعدا  طاھر بدخشی بھ نشر رسیده

وده و خدمت دوستان و عالقمندان ) باز نویسی نمست (ھمانگونھ کھ بھ نشر رسیدهکم و کا

 تقدیم می نمایم... بدخشی

 

+  +  + 
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 مقدماتی بر جامعھ شناسی

 اصطالحات و مقوالت اجتماعی
 )م. طاھر بدخشی(

 

پیشرفت ھای عظیم (سیانس) و اختراعات محیرالعقول امروز دیگر با اکتشافات مھم و 

(تکنالوجی) اشخاصی یا طبقھ ای با (طبیعت شناسی) و (زیست شناسی) بصورت علنی 

ھ قسم نسبتا مخالفت نمی کنند یا نمی توانند. (علوم طبیعی) و انجنیزی، (بیالوژی) و طب ب

ت علمی (!) اشاعھ می ونورستی ھا!) و دولتی تدریس و در آثار و مجالی(لیبرالی) در 

یابد. در اثر آن امروز اکثر مردم جھان متمدن بوجود (قوانین طبیعی) و قانونمندی (وجود 

انسان) معتقد شده؛ طور عادی از برق، رادیو و موتر... و بدون تعصب از پنسلین و کلسیم 

و ھارمون استفاده می کنند. اما علم (جامعھ شناسی) ھنوز در پوھنتون ھا بصورت 

(دستوری) و (توصیفی) تدریس می شود و حقایق اجتماعی برای مردم بھ اشکال انحرافی 

 آنچھ ھست (غیر ریالستیک) نشر و اشاعھ می یابد، چرا؟
 

برای اینکھ روشنفکران مغشوش و مردم تحمیق شوند! زیرا اگر آنھا بھ قانونمندی جامعھ 

تعقیب قوانین اجتماع خویش در  معتقد شوند و بھ حقایق اجتماعی آشنا گردند، با کشف و

صدد حل تضاد ھای اجتماعی بر می آیند و نادرستی ھا و نابرابری ھا و ستمگری ھا را 

از میان بر می دارند و این (شعور) و (عمل) بھ ضرر منافع طبقات ستمگر، طفیلی و 

اید استثمار کننده کھ سرسختانھ (ابدیت) وضع ناھمگون موجود را خواھانند، می باشد؛ ش

برخی اھل مطالعھ (!) بفرمایند کھ جامعھ شناسان (لیبرالی) ھم سراع می شوند کھ بھ این 

اشک می ریزند و نوحھ می نمایند. ما ھم وجود مبارک (!) صحنھ ھای (تراژیک) طبقاتی 

بی خاصیت چنین محققان (!) نامدار بورژوازی را تصدیق می کنیم. اما اضافھ می نماییم 

ط بھ (تشریح) سطحی جامعھ و پدیده ھای اجتماعی با بدرقھ ی چند نصیحت کھ ایشان نیز فق

و طرح ھای میان خالی اکتفا می کنند و گامی بھ پس بھ طرف (علل) نمی گذارند و از 

ذکر (شرایط اقتصادی) طرفھ می روند و ھم قدمی پیشتر بسوی (نتیجھ گیری) نمی گذارند. 
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نین) و اصول مسلمی برسند کھ غیرمعقول بودن و از (تعمیم) می ترسند تا مبادا بھ (قوا

 غیرحق بودن وضع موجود را نشان دھد.
 

ه علم واقعی امروز و توقع بشریت از دانش سخن بر سر (تغییر) جوامع در حالیکھ از دیدگا

است. این طرح بحث (تغییر) اجتماع است کھ دانشمندان (!) کاسھ لیس و اجیر از تحقیق 

می کنند و طبقات سوار بر دوش مردم و بھره کشان از تعمیم آن و تدریس آن صرفنظر 

می ترسند و سخت متوھم می شوند. زیرا در جامعھ دموکراتیک انسانی آقایان شکم گنده 

نیز باید با خلق و زحمت کشان راه بروند و (کار) کنند؛ محافظھ کاری و عنعنھ پرستی از 

 واقع بھ درد (!) می خورد. اما چھ باید کرد؟اینجا نشات می کند و ارتجاع و ستم در این م
 

اقتصادی متوالی بوجود آمده) و حرکت تغییر و  -(تاریخ نوع بشر از تشکیالت اجتماعی 

تکامل ناموس مطلق جھان و زندگی است. وقتیکھ انسان برای رفع (احتیاجات) و بقای 

بھ تعقیب آن (ترقی  خویش تپید و (وسایل تولید) ایجاد کرد (اقتصاد انکشاف) می کند و

اجتماعی) ھم می رسد و این خود بدون از بین رفتن نظام سابق و کھنھ جامعھ محال است. 

درین (نفی) کھن (اثبات) جوانی نھفتھ است و آن را (ھستی) و زندگی می خواھد، ولو 

یا طبقاتی نخواھند. سراپای تاریخ بشر حاکی از این تبدالت (کمی) و (کیفی) اشخاصی 

انکشاف «وظیفھ جامعھ شناسی علمی ھم کشف (قوانین عینی این جریان پیچیده  است و

جامعھ) بھ خاطر بھبود روانی » تغییر بھتر«و رھنمایی انسان ھای پیشرو بھ » اجتماعی

 و رفاه مادی بشریت و زندگی است.
 

در سلسلھ آغاز مبارزات و مجاھدات ھمھ جانبھ خویش بھ موازات طرح  جریده خلق:

(پرابلم ھای اجتماعی) و بیان تضاد ھای اساسی و تذکر آرایش طبقاتی قبل از طرح مباحث 

اکادمیک جامعھ شناسی علمی می خواھد اصطالحات و مقوالت اجتماعی را تعریف دقیق 

ین علم بسیار مھم و ضروری و ادبیات مغلوب و تشریح مختصر نماید تا اوال بین ادبیات ا

خاص خویش را تثبیت کند و  سی معمولھ مرزبندی کرده و لیترچرو شاعرانھ جامعھ شنا
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آنگاه بپردازد بھ بیان کلیات نظری (علم اجتماع) و جزئیات تطبیقی آن در جامعھ افغانی 

 کھ در حقیقت وظیفھ اساسی و رسالت تاریخی فرزندان خلق آن است.

 

 . طبقات اجتماعی١
 

جوامع بشری در ابتدا متجانس و ھمگون بوده و ھمھ افراد اجتماع در مقابل وسایل تولید 

ساده جامعھ موقعیت و ارتباط مساوی داشتند و اشکال تاریخی اشتراک افراد عبارت از 

 (طایفھ) و (قبیلھ) بود. اما بھ تناسب تکامل مالکیت انفرادی وسایل تولید اجتماعی، عدم

مساوات اقتصادی مردم زیاد شد، زورمندان طایفھ و سران قبیلھ وسایل تولید را تصاحب 

 کردند و طبقات متخاصم ظھور کرد.
 

در تعیین ارتباط ھمان یک جانب نیرو ھای تولیدی (انسان ھا) و طرف دیگر آن (وسایل) 

لذا با وجودیکھ تقسیم جامعھ بھ طبقات یک چیز  –است کھ مفھوم (طبقھ) بوجود می آید 

گذراست، در جوامع طبقاتی تاریخی (طبقھ) واحد اساسی و ماھوی نسبتان دایمی آنھاست 

و بھ ھمین نسبت جامعھ شناسی علمی مطالعھ خود را از (طبقھ) و (طبقات اجتماعی) آغاز 

ع می شود. از اینکھ (سلول) شرومی کند. طوریکھ در فزیک از اتم و در بیالوژی از 

جوامع کالسیک امروزی دارای طبقات مختلف اجتماعی است، کسی انکار کرده نمی 

یاد کنند، یا آنھا را در حال مزج شدن بدانند. اما در تحلیل نھایی » گروه ھا«تواند، ولو بنام 

ی و نتیجھ گیری بھ اثر جھان بینی غلط یا منافع طبقاتی برای توجیھ طبقات اساس و منشا

فکر می کنند،  مای واقعی و محققانی کھ ساینتفیکغیرواقعی می تراشند. در حالیکھ عل

اساس و منشای طبقات را اقتصادی دانستھ، پایھ عینی آن را در محیط تولید مادی جستجو 

 می کنند و این تعریف جامع االطراف را از طبقات اجتماعی می نمایند.
 

ند کھ از جھت مقام خود در نظام معین تولید گروھھای بزرگ انسان ھا ھستطبقات: «

اجتماعی، از جھت رابطھ ی خود با وسایل تولید، از جھت رول خود در تشکیل اجتماعی 



	 5	

کار و بنا برین از جھت طرق دریافت اندازه ی آن سھم از ثروت اجتماعی کھ آنھا در 

 ». اختیار می گیرند، از یکدیگر متمایز می شوند
 

در این تعریف از ھمھ مھم ھمان (رابطھ با وسایل تولید) است کھ باالی عناصر تاثیر دارد 

دانشمند دیگری روشنی انداختھ کھ: (گروھی از مردم کھ دارای شرایط مادی مشترک  –

باشند، تشکیل طبقھ می دھند، ولی مفھوم طبقھ بھ فقر و غنا اطالق نمی شود، شرایط مادی 

در آوردن نیست، بلکھ بھ کار و حرفھ اجتماعی مربوط است). یعنی  زندگی مربوط بھ پول

چگونگی مقام در طرز معین اقتصاد جامعھ مھم است کھ آیا (استثمار کننده است یا استثمار 

)؛ اگر عاید پولی یک استثمار کننده (یک خان ده) کمتر از یک استثمار شونده شونده

ور دریور و ھر کدام مربوط بھ طبقھ جداگانھ (دریور) ھم باشد باز خان، خان است و دری

 می باشند، نھ جز یک طبقھ. 
 

در جوامع طبقاتی بصورت کلی دو قسم طبقھ موجود است. یکی طبقات  اقسام طبقات:

اصلی و دیگری طبقات فرعی. طبقات اصلی آنھای اند کھ بدون آنان طرز تولید متداول 

تولید مسلط جامعھ در ارتباط مستقیم اند. مانند  جامعھ نمی تواند بوجود بیاید. آنھا با طرز

گر در جامعھ ی زمینداری و سرمایھ دار و کارگر در جامعھ ی سرمایھ رمالک و بز

داری. طبقات دومی آنھای اند کھ با طرز تولید مسلط جامعھ در ارتباط مستقیم نمی باشند. 

 داری.مانند تاجران در جامعھ زمینداری و دھقانان در جامعھ سرمایھ 
 

بر اقشار اجتماعی مستقل (مانند پیشھ وران) افراد طبقات بزرگ و اصلی  اقشار طبقات:

ھم بروی یک خط افقی قرار ندارند، ھمین دستھ ھای خورد تر (سیکشن ھا) کھ با ھم 

بیشتر شبیھ اند، اقشار مختلف طبقات را بوجود می آورند. مانند چند قشر زحمت کشان یا 

 گ و کوچک) وغیره.اقشار مالکان (بزر
 

چون منشای ظھور طبقھ مالیکت منفردانھ وسایل تولید اجتماعی است،  تناقضات طبقات:

 اجتماعی نیز یاد شده و میان طبقات یک –لذا با تناسب تکامل آن نابرابری ھای اقتصدی 
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سلسلھ تناقضات بوجود آورده است. این تناقضات میان طبقات اصلی متخاصم و میان 

 ی غیرمتخاصم است.طبقات فرع
 

بھ نسبت وجود تناقضات ھمیشھ در میان طبقات تنازعات موجود است،  تنازعات طبقات:

اقتصادی و در حقیقت تمام حوادث و وقایع تاریخ عبارت از  –تمام تضاد ھای اجتماعی 

ھمین تنازعات طبقاتی است کھ بال انقطاع گاه مخفی و زمانی آشکار دوام دارد و بھ گفتھ 

ی (در طول قرن ھا بصورت یکی از مھم ترین خصوصویات تکامل بشریت در آمده 

 است).
 

کھ اصال مربوط طبقات اصلی یا فرعی مانند (روشنفکران) دستھ ھای اجتماعی  شبھ طبقھ:

جامعھ ھستند، نسبت بعضی وجوه مشترک موقعیت اجتماعی موقتی شبیھ پیدا می کنند و 

 بھ طبقات اصلی خود باز می گردند. یک (شبھ طبقھ) را تشکیل می دھند و در تحلیل آخری
 

ند کھ از نمایندگان مدافع سیاسی منافع یک طبقھ در ماھیت خود حزب طبقھ ا حزب طبقھ:

روشنفکران ھمفکری بصورت اتحاد داوطلبانھ بوجود می آید. اینھا اشخاص خبیر طبقھ 

اند و این سازمان سیاسی عالی ترین شکل تشکیالتی طبقاتی است کھ طبقات را در تنازعات 

 شان رھبری می کند.
 

 . خلق٢
 

عی مستقل در جوامع غیرمتجانس و ناھمگون کھ چندین طبقھ و فرعی و قشر ھای اجتما

و مربوط موجود است، بھ اشکال بزرگ تر اشتراک افراد یعنی ترکیب طبقات و قشر ھا 

بر می خوریم کھ در ساحھ وسیع تری بھ مبارزات طبقاتی مشغول اند. مثال طبقات مشابھ 

دھقان و کارگر با قشر ھای منور مترقی و پیشھ وران بھ حیث استثمار شونده ھا در یک 

ھ فیودال و سرمایھ دار محتکر بزرگ با قشر ھای منور مرتجع و طرف و طبقات مشاب

 بوروکرات ھا بھ حیث استثمار کننده ھا از طرف دیگر، صف آرایی می کنند.
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در جامعھ شناسی علمی جمع زحمت کشان و استثمار شوندگان را تحت مفھوم (خلق) و 

 می خوانند.جمع طفیلی ھا و استثمار کنندگان را زیر عنوان (طبقھ حاکمھ) 
 

بصورت کلی تمام زحمت کشان عبارت از خلق است. اما در جامعھ طبقاتی  تعریف خلق:

ند کھ البتھ در دوره ھای تاریخی جامعھ و مرا خلق می نا» تمام توده ھای استثمار شونده«

 این مفھوم کلی، وسیع و محدود می شود بھ این طور کھ: زمان ھای مختلف اجزای
 

تیپیک خلق عبارت از ھمھ رعایا (سرف) و (پیشھ وران) است. در در جامعھ فیودالی 

جامعھ کاپیتالیستی تمام کارگران، دھقانان و روشنفکران و قشر ھای کھ بھ پیشرفت جامعھ 

کمک می کنند خلق می باشند و در مراحل امپریالیستی تنھا انحصار گران بزرگ از این 

خلق عبارت از اھالی است؛ یعنی مفھوم خارج می شوند و در جامعھ سوسیالیستی 

کارگران، دھقانان و منورین. در دیگر جوامع خلق از حیث تعداد اکثریت قریب بھ تمام 

اھالی است، نھ ھمھ اھالی. زیرا طبقات و قشر ھای کوچک طفیلی و استثمار کننده با وجود 

گیرند و  تبعھ بودن رسمی خلق محسوب شده نمی توانند. چونکھ در تولید ملی سھمی نمی

 عالوه بر بار دوشی مانع ترقی و انکشاف می باشند.
 

در بعضی مواقع خاص مانند جنگ ھای استقالل طلبی یا نھضت ھای ضد استعمار گروپ 

ند  ویھای مانند یاران شھزاده ایوب خان و خودش یا شیخ ھای قبایل الجزایری در جنگ م

می باشند. ھمچنان سرمایھ داران  نجات الجزایر وصف خلقی را پیدا می کنند کھ گذراو 

 ملی در مبارزات ضد امپریالیزم.
 

آن » نیروی تعیین کننده تکامل اجتماعی«ھمین خلق ھای یک جامعھ اند کھ  اھمیت خلق:

می باشند. زیرا تولید مادی کھ اساس زندگی است بھ ھمین نیروی عمده تولید (زحمت 

» تناسب تکامل مترقی جامعھ افزایش می یابدبھ «کشان) تعلق دارد. اھمیت خلق در تاریخ 

 و ھم سرنوشت انقالب ھا بدست آنھا است.
 



	 8	

صف اتحاد و احزاب طبقات و قشر ھای زحمتکش و منوری مترقی می باشد  جبھھ خلق:

کھ بنام (جبھھ متحد ملی) معروف است. در شرایط فعلی مبارزات ضد فیودالیزم و 

امپریالیزم و انحصارات بھترین و بزرگ ترین سالح نجات خلق ھا، ملت ھا و زحمت 

  کشان است.

 شود)(در آینده اصطالح طبقھ حاکمھ تعریف می 

 

 
 

 
 
	


