دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﻧوﻣﺑر ٢٠١٩
ﺟرﯾده ھﻔﺗﮕﯽ ﺧﻠق ﯾﺎ »ﻧﺎﺷر اﻓﮑﺎر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق« ﺑﺎ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎزی ﻧورﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ
و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯽ ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﺣﻣل  ١٣۴۵ﺷروع ﺑﮫ ﻧﺷرات ﻧﻣوده و ﭘس از
ﻧﺷر ﺷﻣﺎره  ۶ﺗوﻗﯾف ﺷده اﺳت.
در ﺷﻣﺎره ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ  ١و  ٢ﮐﮫ ﺑﮫ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٢ﺣﻣل  ١٣۴۵ش ﻣطﺎﺑق  ١١اﭘرﯾل ١٩۶۶
م ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ،در آن »ﻣرام دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق« در  ٨ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺷﺗو و
ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷده اﺳت .در ﻣﺎده  ۶آن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
»ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن درک ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ اﺳت ﻣرﮐب از ﺧﻠق ھﺎ و
اﻗوام زﺣﻣﺗﮑش ،دارای ﮐﻠﺗور ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ﮐﺷور را در طﯽ ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی
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
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ اﻋم از ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ ﻗوﻣﯽ ،ﻧژادی ،ﻗﺑﯾﻠوی ،ﻣﻧطﻘوی و ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎق را ﺑﺎر ﻣﯽ آورد وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود«.
در ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٣اﻟﯽ  ۵آن ،ﻣطﻠﺑﯽ زﯾر ﻋﻧوان »اﺻطﻼﺣﺎت و ﻣﻘوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« از م.
طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗوﻗﯾف اداﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ...اﯾن ﻣطﻠب را ﺑدون
ﮐم و ﮐﺎﺳت )ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده( ﺑﺎز ﻧوﯾﺳﯽ ﻧﻣوده و ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان
ﺑدﺧﺷﯽ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم...
+ + +

1

ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺻطﻼﺣﺎت و ﻣﻘوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
)م .طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ(
اﻣروز دﯾﮕر ﺑﺎ اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣﮭم و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻋظﯾم )ﺳﯾﺎﻧس( و اﺧﺗراﻋﺎت ﻣﺣﯾراﻟﻌﻘول
)ﺗﮑﻧﺎﻟوﺟﯽ( اﺷﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ طﺑﻘﮫ ای ﺑﺎ )طﺑﯾﻌت ﺷﻧﺎﺳﯽ( و )زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ( ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد) .ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ( و اﻧﺟﻧﯾزی) ،ﺑﯾﺎﻟوژی( و طب ﺑﮫ ﻗﺳم ﻧﺳﺑﺗﺎ
)ﻟﯾﺑراﻟﯽ( در ﯾوﻧورﺳﺗﯽ ھﺎ!( و دوﻟﺗﯽ ﺗدرﯾس و در آﺛﺎر و ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ )!( اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ
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
ﻣﻌﺗﻘد ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﺷﻧﺎ ﮔردﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺷف و ﺗﻌﻘﯾب ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﺧوﯾش در
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
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ )اﺑدﯾت( وﺿﻊ ﻧﺎھﻣﮕون ﻣوﺟود را ﺧواھﺎﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﺷﺎﯾد
ﺑرﺧﯽ اھل ﻣطﺎﻟﻌﮫ )!( ﺑﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن )ﻟﯾﺑراﻟﯽ( ھم ﺳراع ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی )ﺗراژﯾﮏ( طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾزﻧد و ﻧوﺣﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎ ھم وﺟود ﻣﺑﺎرک )!(
ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻘﻘﺎن )!( ﻧﺎﻣدار ﺑورژوازی را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم
ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﻓﻘط ﺑﮫ )ﺗﺷرﯾﺢ( ﺳطﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘدﯾده ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ی ﭼﻧد ﻧﺻﯾﺣت
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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از )ﺗﻌﻣﯾم( ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ )ﻗواﻧﯾن( و اﺻول ﻣﺳﻠﻣﯽ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻌﻘول ﺑودن و
ﻏﯾرﺣق ﺑودن وﺿﻊ ﻣوﺟود را ﻧﺷﺎن دھد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻋﻠم واﻗﻌﯽ اﻣروز و ﺗوﻗﻊ ﺑﺷرﯾت از داﻧش ﺳﺧن ﺑر ﺳر )ﺗﻐﯾﯾر( ﺟواﻣﻊ
اﺳت .اﯾن طرح ﺑﺣث )ﺗﻐﯾﯾر( اﺟﺗﻣﺎع اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان )!( ﮐﺎﺳﮫ ﻟﯾس و اﺟﯾر از ﺗﺣﻘﯾق
و ﺗدرﯾس آن ﺻرﻓﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و طﺑﻘﺎت ﺳوار ﺑر دوش ﻣردم و ﺑﮭره ﮐﺷﺎن از ﺗﻌﻣﯾم آن
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
اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و ارﺗﺟﺎع و ﺳﺗم در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ درد )!( ﻣﯽ ﺧورد .اﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوع ﺑﺷر از ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗواﻟﯽ ﺑوﺟود آﻣده( و ﺣرﮐت ﺗﻐﯾﯾر و
ﺗﮑﺎﻣل ﻧﺎﻣوس ﻣطﻠق ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﯽ اﺳت .وﻗﺗﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای رﻓﻊ )اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت( و ﺑﻘﺎی
ﺧوﯾش ﺗﭘﯾد و )وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد( اﯾﺟﺎد ﮐرد )اﻗﺗﺻﺎد اﻧﮑﺷﺎف( ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن )ﺗرﻗﯽ
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
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺧواھﻧد .ﺳراﭘﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن ﺗﺑدﻻت )ﮐﻣﯽ( و )ﮐﯾﻔﯽ(
اﺳت و وظﯾﻔﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ ھم ﮐﺷف )ﻗواﻧﯾن ﻋﯾﻧﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده »اﻧﮑﺷﺎف
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« و رھﻧﻣﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﭘﯾﺷرو ﺑﮫ »ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮭﺗر« ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮭﺑود رواﻧﯽ
و رﻓﺎه ﻣﺎدی ﺑﺷرﯾت و زﻧدﮔﯽ اﺳت.
ﺟرﯾده ﺧﻠق :در ﺳﻠﺳﻠﮫ آﻏﺎز ﻣﺑﺎرزات و ﻣﺟﺎھدات ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣوازات طرح
)ﭘراﺑﻠم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و ﺑﯾﺎن ﺗﺿﺎد ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗذﮐر آراﯾش طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻗﺑل از طرح ﻣﺑﺎﺣث
اﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھد اﺻطﻼﺣﺎت و ﻣﻘوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق
و ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺧﺗﺻر ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اوﻻ ﺑﯾن ادﺑﯾﺎت اﯾن ﻋﻠم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺿروری و ادﺑﯾﺎت ﻣﻐﻠوب
و ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻟﮫ ﻣرزﺑﻧدی ﮐرده و ﻟﯾﺗرﭼر ﺧﺎص ﺧوﯾش را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و
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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.
 .١طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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(
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم )طﺑﻘﮫ( ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد – ﻟذا ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﯾﮏ ﭼﯾز
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
ﻣﯽ ﮐﻧد .طورﯾﮑﮫ در ﻓزﯾﮏ از اﺗم و در ﺑﯾﺎﻟوژی از )ﺳﻠول( ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .از اﯾﻧﮑﮫ
ﺟواﻣﻊ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﻣروزی دارای طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ﮐﺳﯽ اﻧﮑﺎر ﮐرده ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ،وﻟو ﺑﻧﺎم »ﮔروه ھﺎ« ﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺣﺎل ﻣزج ﺷدن ﺑداﻧﻧد .اﻣﺎ در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ
و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ اﺛر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻏﻠط ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ طﺑﻘﺎت اﺳﺎس و ﻣﻧﺷﺎی
ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗراﺷﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﻧﺗﻔﯾﮏ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
اﺳﺎس و ﻣﻧﺷﺎی طﺑﻘﺎت را اﻗﺗﺻﺎدی داﻧﺳﺗﮫ ،ﭘﺎﯾﮫ ﻋﯾﻧﯽ آن را در ﻣﺣﯾط ﺗوﻟﯾد ﻣﺎدی ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ اﻻطراف را از طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
»طﺑﻘﺎت :ﮔروھﮭﺎی ﺑزرگ اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺟﮭت ﻣﻘﺎم ﺧود در ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﺗوﻟﯾد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از ﺟﮭت راﺑطﮫ ی ﺧود ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ،از ﺟﮭت رول ﺧود در ﺗﺷﮑﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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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 ﺑﺎﻻی 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 اطﻼق ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺷراﯾط ﻣﺎدی
زﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘول در آوردن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر و ﺣرﻓﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﺑوط اﺳت( .ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎم در طرز ﻣﻌﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ )اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده اﺳت ﯾﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷوﻧده(؛ اﮔر ﻋﺎﯾد ﭘوﻟﯽ ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧده )ﯾﮏ ﺧﺎن ده( ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده
)درﯾور( ھم ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ﺧﺎن ،ﺧﺎن اﺳت و درﯾور درﯾور و ھر ﮐدام ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﮫ ﺟز ﯾﮏ طﺑﻘﮫ.
اﻗﺳﺎم طﺑﻘﺎت :در ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﺻورت ﮐﻠﯽ دو ﻗﺳم طﺑﻘﮫ ﻣوﺟود اﺳت .ﯾﮑﯽ طﺑﻘﺎت
اﺻﻠﯽ و دﯾﮕری طﺑﻘﺎت ﻓرﻋﯽ .طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺑدون آﻧﺎن طرز ﺗوﻟﯾد ﻣﺗداول
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ طرز ﺗوﻟﯾد ﻣﺳﻠط ﺟﺎﻣﻌﮫ در ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧد .ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﻼک و ﺑزرﮔر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی زﻣﯾﻧداری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﮐﺎرﮔر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری .طﺑﻘﺎت دوﻣﯽ آﻧﮭﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ طرز ﺗوﻟﯾد ﻣﺳﻠط ﺟﺎﻣﻌﮫ در ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺟران در ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻣﯾﻧداری و دھﻘﺎﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری.
اﻗﺷﺎر طﺑﻘﺎت :ﺑر اﻗﺷﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻘل )ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﺷﮫ وران( اﻓراد طﺑﻘﺎت ﺑزرگ و اﺻﻠﯽ
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
اﻗﺷﺎر ﻣﻼﮐﺎن )ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ( وﻏﯾره.
ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت طﺑﻘﺎت :ﭼون ﻣﻧﺷﺎی ظﮭور طﺑﻘﮫ ﻣﺎﻟﯾﮑت ﻣﻧﻔرداﻧﮫ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت،
ﻟذا ﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﮑﺎﻣل آن ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﻗﺗﺻدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﯾﺎد ﺷده و ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﯾﮏ
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ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑوﺟود آورده اﺳت .اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺗﺧﺎﺻم و ﻣﯾﺎن
طﺑﻘﺎت ﻓرﻋﯽ ﻏﯾرﻣﺗﺧﺎﺻم اﺳت.
ﺗﻧﺎزﻋﺎت طﺑﻘﺎت :ﺑﮫ ﻧﺳﺑت وﺟود ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﺗﻧﺎزﻋﺎت ﻣوﺟود اﺳت،
ﺗﻣﺎم ﺗﺿﺎد ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی و در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎم ﺣوادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎرت از
ھﻣﯾن ﺗﻧﺎزﻋﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼ 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(.
ﺷﺑﮫ طﺑﻘﮫ :دﺳﺗﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد )روﺷﻧﻔﮑران( ﮐﮫ اﺻﻼ ﻣرﺑوط طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻓرﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﻌﺿﯽ وﺟوه ﻣﺷﺗرک ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﯾﮏ )ﺷﺑﮫ طﺑﻘﮫ( را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و در ﺗﺣﻠﯾل آﺧری ﺑﮫ طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد.
ﺣزب طﺑﻘﮫ :ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣداﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ در ﻣﺎھﯾت ﺧود ﺣزب طﺑﻘﮫ اﻧد ﮐﮫ از
روﺷﻧﻔﮑران ھﻣﻔﮑری ﺑﺻورت اﺗﺣﺎد داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .اﯾﻧﮭﺎ اﺷﺧﺎص ﺧﺑﯾر طﺑﻘﮫ
اﻧد و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت را در ﺗﻧﺎزﻋﺎت
ﺷﺎن رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٢ﺧﻠق
در ﺟواﻣﻊ ﻏﯾرﻣﺗﺟﺎﻧس و ﻧﺎھﻣﮕون ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن طﺑﻘﮫ و ﻓرﻋﯽ و ﻗﺷر ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻘل
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 .ﻣﺛﻼ طﺑﻘﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ
دھﻘﺎن و ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻗﺷر ھﺎی ﻣﻧور ﻣﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷﮫ وران ﺑﮫ ﺣﯾث اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده ھﺎ در ﯾﮏ
طرف و طﺑﻘﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻓﯾودال و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﺣﺗﮑر ﺑزرگ ﺑﺎ ﻗﺷر ھﺎی ﻣﻧور ﻣرﺗﺟﻊ و
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
ﺟﻣﻊ طﻔﯾﻠﯽ ھﺎ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن را زﯾر ﻋﻧوان )طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ( ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.
ﺗﻌرﯾف ﺧﻠق :ﺑﺻورت ﮐﻠﯽ ﺗﻣﺎم زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﻋﺑﺎرت از ﺧﻠق اﺳت .اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ
»ﺗﻣﺎم ﺗوده ھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده« را ﺧﻠق ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟزای اﯾن ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ،وﺳﯾﻊ و ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن طور ﮐﮫ:
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﯾوداﻟﯽ ﺗﯾﭘﯾﮏ ﺧﻠق ﻋﺑﺎرت از ھﻣﮫ رﻋﺎﯾﺎ )ﺳرف( و )ﭘﯾﺷﮫ وران( اﺳت .در
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
ﻣﻔﮭوم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠق ﻋﺑﺎرت از اھﺎﻟﯽ اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ
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
ﺗﺑﻌﮫ ﺑودن رﺳﻣﯽ ﺧﻠق ﻣﺣﺳوب ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .ﭼوﻧﮑﮫ در ﺗوﻟﯾد ﻣﻠﯽ ﺳﮭﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و
ﻋﻼوه ﺑر ﺑﺎر دوﺷﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗرﻗﯽ و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺿت ھﺎی ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮔروپ
ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎران ﺷﮭزاده اﯾوب ﺧﺎن و ﺧودش ﯾﺎ ﺷﯾﺦ ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻟﺟزاﯾری در ﺟﻧﮓ ﻣﯾو ﻧد
و ﻧﺟﺎت اﻟﺟزاﯾر وﺻف ﺧﻠﻘﯽ را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔذرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﻣﻠﯽ در ﻣﺑﺎرزات ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم.
اھﻣﯾت ﺧﻠق :ھﻣﯾن ﺧﻠق ھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧد ﮐﮫ »ﻧﯾروی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« آن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا ﺗوﻟﯾد ﻣﺎدی ﮐﮫ اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺗوﻟﯾد )زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن( ﺗﻌﻠق دارد .اھﻣﯾت ﺧﻠق در ﺗﺎرﯾﺦ »ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد«
و ھم ﺳرﻧوﺷت اﻧﻘﻼب ھﺎ ﺑدﺳت آﻧﮭﺎ اﺳت.
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ﺟﺑﮭﮫ ﺧﻠق :ﺻف اﺗﺣﺎد و اﺣزاب طﺑﻘﺎت و ﻗﺷر ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و ﻣﻧوری ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﻧﺎم )ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ( ﻣﻌروف اﺳت .در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺿد ﻓﯾوداﻟﯾزم و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺳﻼح ﻧﺟﺎت ﺧﻠق ھﺎ ،ﻣﻠت ھﺎ و زﺣﻣت
ﮐﺷﺎن اﺳت.
)در آﯾﻧده اﺻطﻼح طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود(
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