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۱۰5          5. توليد مادی ـ پائه تکامل اجتماعی است.......................... 
۱۰۷          ۶. روبنا و زيربنا.................................................... 
۱۰۹          ۷. ماهيت و منشاء طبقه............................................. 
۱۱۴           ۸. منشاء و ماهيت و عملکرد دولت های بهره کش.................. 
۱۱۹          ۹. اشکال تاريخی تجمع مردم ...................................... 
۱۲۱         ۱۰. ملت چيست؟.................................................. 
۱۲5          ۱۱. سخنی در بارٔه خانواده.......................................... 
۱۲۶          ۱۲. صورت بندی های اجتماعی ـ اقتصادی......................... 
۱۲۹          ۱۳. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ کمون اوليه ........................ 
۱۳۱          ۱۴. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ نظام بردگی........................ 
۱۳۴          ۱5. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ فئوداليسم.......................... 
۱۳۶          ۱۶. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ سرمايه داری....................... 
۱۴۰          ۱۷. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ سوسياليسم و کمونيسم............ 
۱۴۳         ۱۸. انقالب اجتماعی............................................... 
۱۴۹         ۱۹. شعور)آگاهی( اجتماعی........................................ 
۱5۱         ۲۰. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ ايدئولوژی سياسی و حقوقی.... 
۱5۳         ۲۱. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ اخالق ......................... 
۱5۴         ۲۲. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ علم............................. 
۱5۷         ۲۳. انقالب علمی ـ فنی ............................................ 
۱5۹         ۲۴. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ هنر............................. 
۱۶۱         ۲5. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ مذهب ......................... 
۱۶۳         ۲۶. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ فلسفه.......................... 
۱۶5         ۲۷. فرهنگ......................................................... 
۱۶۷         ۲۸. نقش توده های مردم در تاريخ.................................. 
۱۷۰         ۲۹. نقش شخصيت در تاريخ.......................................  



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۸

۱۷۴         ۳۰ . يک نظر اجمالی به فلسفه و جامعه شناسی معاصر بورژوائی.... 
۱۸۳        فهرست اعالم..................................................... 



۱. خصلت، آگاهی و تجربٔه انقالبی

يک فرد انقالبی برای آنکه بتواند منشاء اثر و عمل انقالبی به معنای واقعی 
اين کلمه بشود و در حتول انقالبی جامعه  بتواند نقشی ايفاء کند بايد دارای 

سه خصيصه باشد: 

الف ـ آگاهی انقالبی،

ب ـ خصلت انقالبی،

ج ـ جتربٔه انقالبی.اينک در بارٔه هر يک از اين سه نکته توضيح می دهيم:

        »آگاهی انقالبی« يعنی اطالع به اندازٔه کافی و ضرور برای مبارزه از تئوری 
عمومی و تئوری انطباقی انقالبی، تئوری عمومی انقالبی ـ يعنی جهان بينی 

علمی مارکسيستی - لنينيستی که خود ازسه مبحث فلسفه، اقتصاد و کمونيسم 
علمی مرکب است. اما تئوری انطباقی انقالبی عبارت است از انطباق اين تئوری 
عمومی و علمی بر شرايط خاص مشخص يک جامعه، يک جنبش، يک حزب و 
تعيين استراتژی و تاکتيک حزب در مرحلٔه معين انقالب و روشن کردن شعارها 

۱- مدخل
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و رهنمودهای کار سازمانی و سياسی در شرايط زمانی و مکانی مشخص. تئوری 
عمومی که استنتاج از مجموعٔه پراتيک انقالبی در مقياس تاريخ است به  خودی 
خود پاسخگوی مسائل مشخصی که در زمان و مکان معين روی می دهد نيست 

مگر آنکه بر آن شرايط به درستی انطباق يابد. تئوری انطباقی نيز بی تکيه بر 
بنياد خارائين تئوری عمومی قادر نيست  حل صحيح را بدست  دهد و در انبوه 
فاکت ها و پديده های رنگارنگ اجتماعی کاماًل می تواند گاه به راست و گاه به 

چپ برود. 
اما »خصلت انقالبی« يعنی داشتن مختصات الزم روحی و اخالقی برای 
شـرکت در مبارزٔه دشـوار و بغرنج انقالبی پرولتاريا مانند شجاعت، اراده و 
پشـتکار، روح پيکارجوئی، تدبير و لياقت سياسـی و غيره. اين مختصات را 
شـخص ضمن مبارزه و پراتيـک انقالبی می توانـد از راه تجديد تربيت خود 
بدسـت  آورد. اما روشن اسـت که زمينٔه چنين مختصاتی بايد در روح فردی 
که داوطلب شـرکت در مبارزٔه انقالبی اسـت وجود داشته باشد يعنی شرايط 

طبقاتی و محيط پرورشی از اين لحاظ به وی ياری رسانده باشد.
آنچه که مربوط به »تجربٔه انقالبی« اسـت، فقط در جريان پراتيک انقالبی 
و با بررسـی تجـارب حاصل نهضت انقالبـی ميهن خـود و نهضت انقالبی 
کشـورهای ديگر )از طريق بررسـی و آموزش تاريخ جنبش انقالبی( بدست  
می آيد. تجربٔه انقالبی يک سيسـتم منظم راه حل هـا، واکنش ها، برخوردها، 
چـاره گری هـا در ذهـن شـخص ذخيـره می کنـد کـه کار وی را در مقابلـه با 
حوادث و اشـخاص آسـان می سـازد، به عالوه بر اطمينان درونـی او به کار 

خود می افزايد و اتوريتٔه او را در نزد ديگران افزون تر می کند. 
هدف ما از اين درسنامه آموزش اجمالی تئوری عمومی انقالبی و به ويژه 
مهم ترين بخش آن يعنی فلسفٔه مارکسيستی ـ لنينيستی است. ترديدی نيست 
که اين آموزش به خودی خود کافی نيست که ما را به يک انقالبی واقعی بدل 
سـازد ولی قطب نمای مهمی را بدسـت  ما می دهد که اگر آن را به درستی به 
کار بريم قادريم خود را از جهت فکری و اخالقی از نو بسـازيم. زيرا آگاهی 
انقالبی اگر پيگير و صادقانه باشد می تواند نقش مؤثری در دگر سازی جامعه 
و انسـان ايفاء کند. به همين جهت اسـت که بورژوازی و سوسيال رفرميسم 
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کـه از نقـش ايدئولوژی انقالبی و جهان بينی انقالبـی آگاهند از »ايدئولوژی 
زدائـی« و از »بی طرفی از جهت جهان بينـی« دم می زنند و می خواهند بدين 
ترتيـب فرد انقالبی را خلع سـالح سـازند و مبـارزٔه اجتماعـی را از محتوی 

جدی و تحول انگيز آن تهی و پوک گردانند. 

پرسش های کنترل: 
 .۳ است؟  کدام  انقالبی  عمومی  تئوری   .۲ چيست؟  انقالبی  آگاهی   .۱
پديد  چگونه  انقالبی  انطباقی  تئوری   .۴ چه؟  يعنی  انقالبی  انطباقی  تئوری 
می آيد؟ 5. چه ارتباطی بين تئوری انطباقی و تئوری عمومی وجود دارد؟ ۶. 
خصلت انقالبی يعنی چه؟ ۷. مهم ترين و ضرورترين خصال انقالبی کدام 
است؟ ۸. آيا خصلت انقالبی را می توان کسب کرد؟ ۹. چه ارتباطی ما بين 
خصلت انقالبی و تعلق طبقاتی فرد انقالبی وجود دارد؟ ۱۰. تجربٔه انقالبی 
نقشی  چه  نهضت ها  تاريخ  آموزش   .۱۱ می آيد؟  بدست  چگونه  و  چيست 
برای تقويت تجربٔه انقالبی دارد؟ ۱۲. چرا می گويند تئوری عصارٔه تجربٔه 
پراتيک جنبش های انقالبی است؟ ۱۳. آگاهی انقالبی چه نقشی می تواند در 
دگر سازی انسان ايفا کنند و چرا؟ ۱۴. چرا تئوری انقالبی را به قطب نما 

تشبيه می کنند؟ 

۲. مقوالت و احکام علم 

چگونـه بايـد تئـوری انقالبی را فـرا گرفت؟ همـٔه دانش هـا از دو جزء يا 
عنصر مهم تشکيل می شوند: 

   الفـ  مقوالت )کاته گوری ها( که در واقع مفاهيم و مصطلحات اساسی 
آن دانش را تشکيل می دهند؛

   ب ـ احـکام يـا قوانيـن که مهم ترين و فشـرده ترين نتيجـه گيری های آن 
دانش را بيان می دارند. 

هر مقولٔه علمی دارای »تعريف« معينی است که کلئه مختصات آن مقوله 
را از نظر علمی که مورد آموزش ماست به طور جامع و مانع بيان می دارد. 

هـر حکم يـا قانون عملـی دارای اثبات و اسـتداللی اسـت که صحت و 
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واقعيـت آن حکـم را مبرهن می سـازد و احـکام ضـد آن را رد می کند. برای 
آنکه دانش مارکسيستی ـ لنينيستی را به مثابه دانش فراگيريم بايد مقوالت آن 
را بـا تعاريـف دقيق و صحيح آن مقوالت، احکام و قوانين آن را با اسـتدالل 
درسـت به منظور اثبـات صحت آن احکام بياموزيم. اگـر چنين نکنيم دانش 
مارکسيستی را در واقع فرا نگرفته ايم، فقط اصطالحات و احکامی را به شکل 
مبهـم و غيـر دقيق آموخته ايـم و معلومات ما در اين زمينه ناروشـن و مبهم و 
جسته گريخته است. گاه اين معلومات ناروشن و جسته گريخته از بی علمی 
صرف بدتر اسـت، زيرا موجد انواع دعاوی و منشاء انواع گمراهی هاست و 

شم طبيعی را نيز مشوب می کند.
هدف اين درسـنامه آن اسـت که شما را با مهم ترين و عمده ترين مقوالت 
فلسـفٔه مارکسيسـتی و تعاريـف آنهـا، مهم تريـن و عمده ترين احکام فلسـفٔه 
مارکسيستی و استدالل مربوط به آنها آشنا سازد و به صورتی موجز و فشرده 

اطالعات الزم را به شما بدهد.
ما در پايان هر بخشـی پرسـش هائی برای کنترل قرار می دهيم. اگر شـما 
توانستيد به اين پرسش ها پاسخ های درست بدهيد، می توانيد به درک خود از 
جوهر مسـائل مطروحه اطمينان يابيد. آزمودن درک و معرفت خود به کمک 
اين پرسش های کنترل اهميت زيادی دارد و ما توصيه می کنيم که به اين نکته 

توجه هر چه جدی تر معطوف شود.
 

پرسش های کنرتل :
۱. مقوله در علم به چه معنی است؟ ۲. تعريف يک مقوله يعنی چه؟
۳. حکم و استدالل حکم يعنی چه؟ ۴. چرا بايد مقوالت را مهراه با 

تعاريف و احکام را مهراه با استدالل فرا گرفت؟ 

۳. جهان بينی، تئوری، فلسفه 

ما معموال از »جهان بينی مارکسيستیـ  لنينيستی« سخن می گوئيم. جهان 
بينی چيسـت؟ جهان بينی مجموعٔه نظريـات، مفاهيم و تصورات يک فرد يا 
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گروهـی از افراد اسـت دربارٔه جهـان پيرامون، اعم از طبيعت يـا جامعه. در 
جامعـٔه طبقاتی جهان بينی طبقاتی اسـت. مارکسيسـم ـ لنينيسـم جهان بينی 
پرولتارياسـتـ  اما نظرات فلسـفی هستٔه مرکزی همٔه جهان بينی هاست زيرا 
عمده ترين مسائل مربوط به طبيعت و جامعه را مطرح می کند و به آنها پاسخ 
می دهد. به بيان ديگر فلسفٔه مارکسيستی پائه تئوريک جهان بينی مارکسيستی 

است.
در اينجا اين سوال مطرح می شود؛ پس تئوری چيست؟ 

تئوری مجموعٔه سيسـتم معرفت تعميمی بشـر اسـت که اين يا آن جهت 
واقعيـت را توضيـح می دهد نه همـٔه واقعيت را. لذا تئوری بخشـی از جهان 
بينی اسـت. يک جهان بينی می تواند از تئوری های مختلف مربوط به مسائل 

مختلف مرکب باشد.
آمـوزش مارکسيسـتی بـه مثابـه جهان بينـی پرلتاريا از سـه بخـش عمده 
تشـکيل شـده اسـت: فلسـفه، اقتصاد و کمونيسـم علمی. اين کتاب چنانکه 
گفتيم به توضيح اجمالی فلسـفٔه مارکسيسـتی اختصاص دارد. اميد است که 
در بـارٔه اقتصاد کتاب جداگانه ای در آينده نشـر يابد. از آنجا که درک ماهيت 
مسـائل اجتماعی برای رزمندگان اهميـت فراوانی دارد، لذا در اين کتاب در 

بارٔه ماترياليسم تاريخی با تفصيل نسبتًا بيشتری صحبت شده است. 
اين کتاب از درسـنامه های خارجی معينی ترجمه نشـده و به طور خاص 
برای نو آموزان مارکسيسـم ـ لنينيسـم در کشـور ما تأليف گرديده اسـت. از 
آنجـا کـه در عيـن اختصار ذکر مهم ترين نکات در آن فوت نشـده اسـت، لذا 
تصـور می رود از جهت خود آموزی البته برای کسـانی که آن را با دقت الزم 
و با تعمق کامل بررسـی کنند، مفيد باشـد. ولی بهتر است در صورت امکان 
از معلـم بـرای درک دقيق تر و بی خدشـٔه مسـائل آن کمک گرفته شـود زيرا 
مراعـات ايجـاز و فشـردگی مطالب مسـلمًا توضيحات اضافـی را الاقل در 
برخی موارد ناگزير می سـازد. به عالوه شـخص گاه تصور می کند که مقوله 
يا قانون يا بحثی را به درسـتی فهميده باشـد و حال آنکه فهم او در آن مسـئله 

نارساست و به سايه روشن ها و به دقايق مسئله توجه کافی نکرده است. 
مارکسيسم ـ لنينيسم اگر يک بار به درستی و جامعيت درک شود می تواند 
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سـرمائه عظيم فکری و روحی برای يک عمر نبرد اجتماعی باشـد و آن چنان 
روشنی در ديد مسائل طبيعی و تاريخی ايجاد می کند که در حکم يک نوزائی 
کامل شخصيت و روح انسانی است. مارکسيسمـ  لنينيسم قلٔه تکامل معرفت 
بشری، عظيم ترين شيؤه تحليل از اين معرفت است، رهگشا و پرتوان است، 

زيرا حقيقت است. 

پرسش های کنرتل :
۱. جهان بينی چيست؟ ۲. جهان بينی پرلتاريا کدام است؟ ۳. چرا فلسفٔه 

مارکسيستی پايه وهستٔه جهان بينی مارکسيستی است؟ ۴. تئوری چيست؟ 
5. چرا تئوری بخشی ازجهان بينی است؟ ۶. درسنامٔه کنونی راچگونه بايد 

آموخت؟



۱. فلسفٔه مارکسيستی و مختصات آن

فلسـفه و از آن جمله فلسـفٔه مارکسيسـتی شـکل خاصی از شـعور )و يا 
آگاهی( اجتماعی اسـت که عام ترين قانونمندی های جهان هسـتی و معرفت 
انسـانی و رابطٔه بين هسـتی و تفکر را بررسی می کند. فلسفه عام ترين روابط 
و مناسـبات اشـياء و پديده ها را که در همٔه انواع و اقسام عرصه های واقعيت 
بروز می کند مورد بررسی قرار می دهد. فلسفه نسبت به علوم ديگر در حکم 

اسلوب و متدولوژی عام آنهاست.
موضوع فلسـفه در سـير تکامل تاريخ عوض شده اسـت. نخست فلسفه 
بـه مثابـه علم علـوم و جامع کل معارف بشـری بود. سـپس بـه تدريج علوم 
طبيعـی ماننـد فيزيـک و شـيمی و طبيعيات و غيـره از آن تفکيک شـد. آنگاه 
علـوم اجتماعی نيـز هر يک به مثابه علم مسـتقل و جداگانه ای از آن انفکاک 
يافتند. ولی بر خالف دعوی پوزيتويسـت ها که می گويند ديگر برای فلسـفه 
جائی نمانده و اين رشـته از معرفت ديگر توخالی اسـت و يا آنکه فوقش بايد 
بـه بحـث های منطقیـ  زبانی بپردازد، فلسـفه چنانکه گفتيم به عنوان مدخل 
اسـلوبی بر علوم )اعم از علوم طبيعی و اجتماعی( جائی بسـيار مهم و باال و 
ضرور دارد. البته آن فلسفه ای که از علوم برخيزد و به علوم مدد رساند و آن 

۲-فلسفه وفلسفٔه مارکسيستی
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فلسفه تنها فلسفٔه مارکسيستی است.
فلسـفٔه مارکسيسـتی ماترياليسـم ديالکتيک نام دارد و به طور عمده از دو 

بخش ماترياليسم فلسفی و ماترياليسم تاريخی تشکيل شده است.
در ماترياليسـم فلسـفی از مـاده و شـعور، قوانين و مقـوالت ديالکتيک، 

تئوری شناخت صحبت می شود.
در ماترياليسـم تاريخی از قوانين رشـد و تحول جامعٔه انسـانی سخن در 
ميان اسـت. ايـن دو بخش به هم مربوطند و دانش فلسـفی يگانـه ای را پديد 

می آورند.
ماترياليسـم ديالکتيـک يا فلسـفٔه مارکسيسـتی بخش عمدٔه مارکسيسـمـ  
لنينيسـم و جهـان بينی طبقٔه کارگر اسـت و خاصيت پيگيـر علمی دارد، زيرا 
فلسـفٔه مارکسيسـتی با هر دو رشتٔه اساسـی علم اعم از علوم طبيعی يا علوم 
اجتماعـی رابطـه دارد، در اين علـوم و تکامل آنها مؤثر اسـت و به نوبٔه خود 
از ايـن علـوم و تکامل آنها فيض و تأثير کسـب می کند. فلسـفٔه مارکسيسـتی 
به علوم شـيؤه درسـت برخورد به واقعيت و تحليل را اعطا می کند و به نوبٔه 
خـود از اين علوم به منظـور غنی تر و دقيق تر کردن مقوالت و احکام خويش 

استفاده می نمايد.
فلسـفٔه مارکسيسـتی دارای خصلـت خـالق اسـت يعنی مجموعـه ای از 
احکام آيه مانند و جزميات يا دگم ها نيسـت و در هر گام نوين تکامل علوم، 
و پراتيک توليدی و سـير مبارزٔه طبقاتی و اجتماعی مفاهيم و مسـائل خود را 
بسـط می دهد. اين فلسفه ای است انقالبی يعنی برای دگرگون ساختن جهان 
اسـت و فلسـفه ای اسـت انتقادی يعنی برای کوبيدن مؤسسـات و نظامات و 
احکام منسـوخ و شک منطقی در مسائل به منظور يافت حقيقت های کامل تر 

و عالی تر است.
با آنکه فلسـفه ٔ مارکسيستی فلسفه ای است جانب دار يعنی سمت تاريخی 
خاصـی دارد و ازپرلتاريا در مقابـل بورژوازی دفاع می کند، طرف دار عينيت 
علمی اسـت. الزمٔه جانب دار بودن آن به هيـچ وجه نقض واقع بينی و عينی 
گرائی نيست و نيز به خاطر واقع بينی و عينی گرائی به فلسفٔه ماوراء طبيعت 
و بی طرف بدل نمی شـود. منافع پرلتاريا به مثابه طبقٔه مترقی و انقالبی عصر 
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ما با حقيقت در تضاد نيست لذا در جهان بينی او داشتن خصلت جانب دار و 
خصلت عينی می تواند با هم همراه باشد.

فلسـفٔه مارکسيسـتی برای اسـاس مند کـردن اسـتراتژی و تاکتيک حزب 
مارکسيسـتی ـ لنينيسـتی طبقٔه کارگر و تحقق بخشـيدن به تحول انقالبی در 
واقعيـت موجـود، اهميـت حياتی دارد اين فلسـفه برای تشـکل جهـان بينی 
علمـی، برای تربيـت و تجديد تربيت توده ها دارای اهميت و ضرورت انکار 

ناپذير است.

پرسش های کنترل:
چرا؟  و  يافت  تحولی  چه  فلسفه  موضوع   .۲ چيست؟  فلسفه   .۱
از  يک  درهر   .۴ دارد؟  نام  چه  مارکسيستی  فلسفٔه  بخش های   .۳
بخش های فلسفٔه مارکسيستی از چه مباحثی سخن گفته می شود؟ 5. 
چرا ماترياليسم ديالکتيک بخش عمدٔه فلسفٔه مارکسيستی است؟ ۶. 
رابطٔه فلسفٔه مارکسيستی با علوم ويژه چگونه است؟ ۷. چرا می گوييم 
فلسفٔه  چرا   .۸ است؟  انقالبی  و  انتقادی  خالق،  مارکسيستی  فلسفٔه 
مارکسيستی جانب دار است؟ ۹. آيا جانب دار بودن فلسفٔه مارکسيستی 
و  مارکسيستی  فلسفٔه  رابطٔه   .۱۰ است؟  آن  گرائی  عينی  با  متباين 

استراتژی و تاکتيک حزب پرلتاريا.

۲. مسئله اساسی فلسفه ـ ماترياليسم و ايدئاليسم

مسـئلٔه اساسـی فلسـفه رابطٔه فکر )يا ذهن( اسـت با هسـتی )يا عين(؛ يا 
به عبارت ديگر مسـئلٔه رابطٔه شـعور انسانی اسـت با جهان مادی خارج. اين 

طرحی است که انگلس از مسئله اساسی فلسفه می دهد.
اين مسئله دارای دو جهت است:

جهت اول مسـئله تقدم ماده اسـت بر شعور. کسـانی که معتقدند ماده قبل 
از پيدايـش شـعور وجود داشـته و شـعور نتيجـٔه تکامل طوالنی ماده اسـت 

ماترياليست ها )اصحاب ماده يا ماده گرايان( نام دارند.
اما کسانی که معتقدند که شعور به شکل عقل محض، مستقل و مجرد از 
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ماده هميشـه وجود داشـته و اوست که خالق جهان مادی است ايدئاليست ها 
)اصحاب تصور يا تصور گرايان( نام دارند.

ماترياليسـم و ايدئاليسـم دو جانب، دو جهت متضاد عمده در سـير تفکر 
فلسفی است. 

و اما جهت دوم مسـئله ی اساسـی فلسـفه عبارت اسـت از اعتبار معرفت 
انسانی. بدين معنی که آيا معرفت ما از جهان خارج دارای اعتبار واقعی است 
يا نه؛ به بيان ديگر: آيا شعور و خرد ما می تواند به واقعيت جهان پی ببرد، آن را 
به درسـتی در ضمير منعکس سازد يا نه. ماترياليست ها و يا در اينجا می توان 
گفت رئاليسـت ها بر آنند که معرفت ما انعـکاس جهان خارجی و لذا دارای 
محتوی واقعی است  اما شکاکان )سپتيک ها( و الادريون )آگنوستيک ها( در 
امکان شـعور انسـان برای درک واقعيت جهان خـارج ترديد می کنند. برخی 
)مانند امانوئل کانت( بر آن بودند که ذات و جوهر ذاتی اشياء )يا نُوِمن ها( را 
عقـل ما نمی تواند درک کند و تنها عـوارض ظاهری )ِفنومن ها( را با حواس 
خويـش ادراک می نمايـد. برای پی بردن بـه نُوِمن ها بايد بـه نيروها ی مافوق 

منطقی و مافوق عقالنی پناه برد.
برخـی ديگر مثـال ماننـد امپريوکريتيسـيت ها معتقد بودند کـه معرفت ما 
مجموعه ای اسـت از محسوسـات ما، و اما اينکه در آن سوی محسوسات ما 

واقعيت چيست و چگونه است ما از عهدٔه درکش عاجزيم.
فلسفٔه مارکسيستی از لحاظ جهت اول مسئلٔه اساسی فلسفه ماترياليست 

است، از لحاظ جهت دوم مسئله اساسی فلسفه ِرئاليست است. 
ماترياليسـم در اشکال مختلف آن در تاريخ پيوسـته با علم پيوند داشته و 
ايدئاليسـم بـا ديـن دارای روابط نزديک بوده و آن را تقويـت می کرده و برای 

معتقدات دينی داليل »منطقی« می ساخته است. 
ايدئاليسم دارای دو ريشه است :

الفـ  ريشٔه معرفتی ايدئاليسم مطلق کردن و غلو در برخی نکات جداگانٔه 
معرفت انسـانی اسـت. خود پروسٔه معرفت پروسه ای اسـت بغرنج و در آن 
بـه ناچار بايد تعميمـات و انتزاعات فراوانی انجام گيـرد. همين تعميمات و 
انتزاعـات اسـت که امکان زيـاده روی در اين مفاهيم انتزاعـی و تبديل آن به 
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»عقـل محض« و »وجود اعلی« را پديد می آورد. به عبارت ديگر ايدئاليسـم 
نتيجٔه تفسـير نادرسـت اين واقعيت است که اشـياء و پديده های جهان عينی 
در ذهـن ما بـه صورت ذهنی )ايدئال( منعکس اسـت يعنـی واقعيت عينی با 
انعکاس يافتن درشـعور انسانی به بخشـی ازجهان درونی او مبدل می گردد. 
ايدئاليسـت های ذهنـی کـه اصـال واقعيت جهـان عينـی را منکرند ايـن نکته 
»ذهنيت« را مطلق می کنند و به اين نتيجه می رسند که اصال در وراء ما جهان 

بينی واقعی عينی وجود ندارد و هر چه هست در ذهن ماست. 
ب ـ ريشـٔه اجتماعی ايدئاليسم جداشدن کار فکری از کارجسمی است.  
روشنفکرانی که از زندگی مادی دور و در تجريدات غرقه بودند برای عقل و 

شعور عريان از ماده و مجرد از زندگی مادی اصالت قائل شدند. 
ايد ئاليسم بر دو قسم است : عينی و ذهنی. 

ايد ئاليسـت هـای عينی )يا عينی گرا( جهان واقعی خارج از ذهن انسـان 
را قبول دارند، ولی آن را مانند هگل نتيجٔه تکامل »عقل محض« می دانند که 
تنها در سير نزولی خود به جهان ناسوئی بدل شده و به صورت ماده در آمده 

است.
اما ايدئاليست های ذهنی )يا ذهنی گرا( مانند »برکِلْی« اصال منکر وجود 
جهان عينی و مادی و خارج از ذهن ما هستند. »برکلی« می گفت وجود تنها 

مدرکات ماست.

پرسش های کنترل:
فلسفه  اساسی  مسئله  اول  جهت  چيست؟ ۲.  فلسفه  اساسی  مسئلٔه   .۱
کدام است؟ ۳. جهت دوم مسئله اساسی فلسفه کدام است؟ ۴. رابطٔه 
ماترياليسم و ايدئاليسم با دين از چه جهت است؟ 5. ريشه های معرفتی و 
اجتماعی ايدئاليسم را بيان کنيد. ۶. ايد ئاليسم عينی و ذهنی کدام است؟

۳. اسلوب در فلسفه چيست ؟

اسـلوب چيست؟ اسـلوب يعنی شـيؤه معرفت، تحقيق و پراتيک انسانی 
برای فراگرفتن يک موضوع معين. 
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در فلسفه دو اسلوب وجود دارد: ديالکتيک و متافيزيک. 
الفـ  اسلوب ديالکتيک اشياء و پديده های جهان را به هم مربوط می داند 
و آن را درحـال تأثيـر متقابل در يک ديگـر و در حال تغيير و تکامل دائمی در 

نظر می گيرد؛
ب ـ اما اسلوب متافيزيک جهان را مرکب از اشياءو پديده هائی می شمرد 
که به هم مربوط نيستند، در يک ديگر تأثير متقابل ندارند، در حال رکودند يا 

تغييرات آنها تکرار مکرر و دور زدن های يک نواخت است.
گاه ايدئاليسـم با ديالکتيک همراه اسـت )مانند هگل( و گاه ماترياليسم با 

طرز تفکر متافيزيک )مانند ماترياليست های قرن هجدهم در فرانسه(. 
ولی مارکسيسـم ـ لنينيسـم ديالکتيک را با ماترياليسـم پيوند داده و بدين 

ترتيب عالی ترين جهان بينی را پديد آورده است.
ماترياليسـم گاه سـاده لوحانه )نائيف( اسـت يعنی مبتنی بر علم نيسـت. 
ديالکتيـک گاه خودبـه خـودی اسـت يعنـی مبتنـی بـر درک آگاهانـٔه قوانين 
ديالکتيکی تکامل طبيعت و جامعه نيسـت. در فلسـفٔه عتيـق يونان هراکليت 
بزرگتريـن نماينـدٔه ايـن نـوع تفکـر ديالکتيکی اسـت و دمکريـت بزرگترين 

نمايندٔه اشکال ابتدائی ماترياليسم. 
ماترياليسم در فلسفٔه مارکسيستی علمی و ديالکتيک در اين فلسفه آگاهانه 

است.

پرسش های کنترل :
خصيصٔه   .۲ است؟  کدام  آن  انواع  و  چه  يعنی  فلسفه  در  اسلوب   .۱
اسلوب ديالکتيک را بيان کنيد. ۳. خصيصٔه اسلوب متافيزيک را بيان 
کنيد. ۴. آيا ممکن است ايدئاليسم ديالکتيکی و ماترياليسم متافيزيکی 
باشد؟ 5. ماترياليسم ساده لوحانه چيست؟ ۶. ديالکتيک خود به خودی 

کدام است؟
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۴. نبرد بين ايدئاليسم و ماترياليسم در دوران قبل از مارکس  

تاريخ فلسفه چيست ؟ تاريخ فلسفه تاريخ معرفت فلسفی جهان است که 
طی نبرد بين ماترياليسم و ايد ئاليسم، بين متافيزيک و ديالکتيک انجام گرفته 
اسـت. برای آنکه منظره ای اجمالی از اين نبرد داشـته باشـيم به تاريخ فلسفه 

و عمده ترين مراحل مبارزه دو سمت و دو اسلوب در فلسفه نظر افکنيم :
۱. درجامعٔه بردگی برای نخسـتني بار اشـکال ابتدائی جهان بينی فلسفی 
پديد شد: ماترياليسم در اين دوران ماترياليسم ساده لوحانه بود، زيرا چنانکه 
گفتيـم بر علم مبتنی نبود. ديالکتيک نيـز در اين ايام ديالکتيک خودبه خودی 
بـود. هسـته های اولئه تفکر فلسـفی )البتـه در آميختگی به جهـان بينی ختيلی 
مذهبـی( و نيز اسـلوب های ديالکتيـک، متافيزيک )ولـو در خصلت خودبه 
خـودی و ناآگاهانـٔه آن( نخسـت درسيسـتم های نيمـه فلسـفی نيمـه مذهبی 
کشـورهای خاور زمني مانند چني، هند، ايران و سـپس در يونان باستان و رم 

پديد شد.
در فلسـفٔه قديم يونان باسـتان بين ماترياليسـم و ايدئاليسـم نبرد شـديدی 
در گرفـت و مشـی دمکريت )يا ذيمقراطيس( که چنانکه گفتيم ماترياليسـت 
بود و مشـی افالطون که ايدئاليسـت بود پديد شـد. از پيروان مشی دمکريت 
می توان از اپيکور دريونان و لوکرسـيوس در رم نام برد. ارسـطو بزرگ ترين 
فيلسـوف جهان باسـتان کوشـيد که اين دو مشـی را در سيسـتم فلسفی خود 
با هم تلفيق کند و آشـتی دهد. در فلسـفٔه ارسـطو عناصر ماترياليسـتی جدی 
وجود دارد. فلسـفٔه ارسـطو بعدها در برخی از فالسـفٔه قرون وسـطائی ما به 
ويژه بزرگ ترين فيلسوف قرون وسطائی ما ابن سينا تأثير فراوان داشته است 
ولی ابن رشـد فيلسوف عرب نظريات ارسطو را با پی گيری بيشتر و با تمايل 

به سمت ماترياليسم منعکس می کند.
۲. در دوران فئودال فلسـفه سکوالسـتيک قرون وسـطائی پديد شـد. در 
اين دوران »نوميناليسـم« و »رئاليسـم« در واقع به مثابه اشـکال ماترياليسـتی 
و ايدئاليسـتی با هـم مبارزه می کردند. علت آن بود کـه در اين روزگار بحث 
پرشـوری بر سـر »مفاهيم کلی« )اونيورسـل ها( در گرفته بود. رئاليسـت ها 
می گفتنـد مفاهيـم کلـی در جهان معقـوالت واقعيت دارند )مانند اسـکوت 
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اُريِژن(.برخی ديگر می گفتند اين مفاهيم کلی در جهان محسوسات واقعيت 
دارند )مانند سـنت آنسـلم و سـن تماس داکوئن(. واقعيت قائل شـدن برای 
مفاهيم کلی انتزاعی البته ايدئاليسـم اسـت، زيرا مفاهيـم کلی چنانکه گفتيم 
انتزاع ذهن ما از مفاهيم جزئی و مشـخص اسـت. مثال انسـان کلی يا جسـم 
کلی وجود ندارد و اين مفاهيم تجريدی و انتزاعی اسـت و اگر کسـی برا ی 

خود مفهوم تجريدی واقعيت قائل شود دچار اصالت تصور شده است. 
امـا نوميناليسـت ها وجـود مسـتقل و واقعـی مفاهيم کلـی را منکر بودند 
ومی گفتند تنها جزئيات اسـت که وجود دارد و می گفتند اسماء تنها اصواتی 
بيش نيست و مفاهيم کلی پس از شيئی به وجود می آيد و به کمک شئيی است 
کـه وجـود دارد )مانند پيـر آبالر(. نوميناليسـت ها که برای اشـياء و جزئيات 
مشـخص واقعيـت قائـل بودند نـه بـرای مفاهيـم کلـی در واقـع نمايندگان 

ماترياليسم در آن ايام محسوب می شدند. 
در فلسـفٔه قـرون وسـطائی ما بحـث اصالت مهيـت و اصالـت وجود تا 

حدودی نظير اين بحث را منتها به نحو ديگری منعکس می کند ۱. 
۳. در قرن های هفدهم و هجدهم ماترياليسم وارد مرحلٔه تکاملی تازه ای 
می شـود. ريشـه های اجتماعـی و معرفتـی فلسـفه در ايـن دوران بـه ترتيـب 
تحـول جامعـه جامعـه در جهت سـرمايه داری و بسـط علوم طبيعی اسـت. 
در نظريات فالسـفٔه انگليسـی مانند فرانسـيس بيکن و توماس هابس و جان 
الک و فيلسـوف فرانسـوی رنه دکارت و فيلسـوف هلندی باروخ اسـپينوزا 
و نيز بعدها در فلسـفٔه ماترياليسـت های قرن هجدهم در فرانسـه )مانند دنی 
ديـده رو، دلبـاک، دوال متری، هلوسـيوس و ديگران( با درجـات مختلف از 
جهت پيگيری منطقی، درک ماترياليستی طبيعت پديد شد. ولی نظريات اين 
فالسـفه دارای محدوديت تاريخی بود و نمی توانست از چارچوب امکانات 
علمی و اجتماعی عصر فراتر رود و به ماترياليسم پيگير و جامع بدل گردد.

در نزد ماترياليست های قرن ۱۷ و ۱۸ عناصر ديالکتيک نيز وجود داشت. 

مراجعه  جنبش ها«  و  بينی ها  »جهان  کتاب  به  بحث  اين  کيف  و  کم  دانستن  خواستاران   .۱
فرمايند.  
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آنان عليه ايدئاليسم و بر ضد مذهب مبارزه می کردند. 
در اين دوران نمايندٔه سرشـناس ايدئاليسـم در انگلستان اسقف برکلی و 
ديويد هيوم است. برکلی نماينده تمام عيار ايدئاليسم ذهنی است. وی مدعی 
بود که خداوند ُصَوِر اشياء را در ذهن ما وضع می کند و چيزی برون از ذهن 
ما نيست. ديويد هيوم فيلسوف ايدئاليست ديگر نيز در خارج از محسوسات 

ما به وجود يک واقعيت مستقل و عينی باور نداشت. 
در قرن هجدهم در روسيه دانشمند معروف لومونوسف نويسندٔه معروف 

راديشف نمايندگان ماترياليسم اند. 
۴. فلسـفٔه کالسـيک آلمانـی در قرون نوزدهـم يکـی از مهم ترين فصول 
تکامل تفکر فلسـفی در باختر اسـت. ريشٔه اجتماعی فلسفٔه کالسيک آلمانی 
که به قدرت و دامنٔه شگرفی رسيد )و کانت، فيشته، ِشلينگ، ِهگل و فويرباخ 
نمايندگان آن هسـتند( رشـد ويژٔه بورژوازی آلمان اسـت. ريشـٔه معرفتی آن 

رشد علوم تجربی و رياضی عصر و تأثير فلسفٔه فرانسه و انگلستان است. 
کانـت بنيـاد گـذار فلسـفٔه نقادانـه اسـت و می خواسـت ايدئاليسـم را با 
ماترياليسـم آشـتی دهـد و ازايـن جهـت فلسـفه اش دارای خصلـت ناپيگير 
ماترياليسـتی است و سرانجام به آگنوستيسيسـم و نفی اعتبار واقعی معرفت 
انسـانی می انجامد، زيـرا واقعيت را به عوارض شـناختنی )فنومن( و ذوات 
ناشـناختنی )نومن( تقسـيم می کرد و حال آنکه اين تقسيم دارای پائه درستی 

نيست. 
هگل بزرگترين نمايندٔه فلسفٔه کالسيک آلمان است. فلسفٔه وی ايدئاليسم 
عينی اسـت. اين فلسـفه داری هستٔه معقولی اسـت که عبارت است از درک 
پروسـٔه ديالکتيکی تغيير واقعيت. منتها هگل آن را نه سير تکاملی ماده، بلکه 
سير»ايدٔه مطلق« )که از خود خارج شده و باز به خود بر می گردد( می شمارد. 
لذا در فلسـفٔه هگل بين اسـلوب ديالکتيکی از سـوئی و محتوی ايدئاليسـتی 
از سـوی ديگـر تضادی موجود اسـت کـه آن را علی رغم صالبـت منطقی و 

اصابت برخی نظريات به تدريج دچار بحران ساخت و از اعتبار انداخت.
لودويگ فويرباخ ايدئاليسم هگل را همراه ديالکتيک آن به دور انداخت و 
نتوانست هستٔه ديالکتيکی را از پوستٔه ايدئاليستی آن جدا کند، لذا ماترياليسم 
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فويـر بـاخ يـک ماترياليسـم متافيزيکی اسـت. وی عليه ايدئاليسـم و مذهب 
مبارزه کرد. فلسفٔه کالسيک آلمان يکی از منابع فلسفی مارکسيسم است. 

5. فلسـفٔه انقالبيـون دمکـرات روسـی در قـرن نوزدهـم يکـی از فصول 
برجسـتٔه تکامـل فلسـفٔه ماترياليسـتی اسـت. در آثـار بلينسـکی، اگاريوف، 
انتونويچ، گرتسن، چرنيشوسکی، دابروليوبف نه تنها تفکر ماترياليستی بلکه 

اسلوب ديالکتيکی نيز منعکس است. 
ايـن متفکران عليه ايدئاليسـم و شـيؤه متافيزيک و آگنوستيسيسـم مبارزه 
کردنـد. آنهـا گرچـه تحت تأثير فوير بـاخ بودند ولی بر خـالف او ديالکتيک 
هگل را طرد ننمودند و آن را کسـب کردند. اين انقالبيون دمکرات عالوه بر 
آن درمسـائل اجتماعی نيز به سوسياليسـم تخيلی باور داشتند، ولی نظريات 
اجتماعـی آنهـا از جهت علميت پی گير نبود. البته آنهـا جامعه به طور کلی و 
به شـکل مجـرد، مختصات عام و ابـدی و تغيير ناپذير روح انسـان، موازين 
بـی زوال و انتزاعی اخالقـی را رد می کردند ولی در عين حال نقش ايده های 
عقالنـی را در تحـول جامعه باال می بردند و بـا آنکه به اهميت نقش توده ها و 
تشـکل ومبـارزٔه آنها توجه داشـتند ولی شـکل نهائی آنرا نيافتـه بودند. به هر 
صورت سيسـتم فکری آنها قبل از سيسـتم مارکسيسـتی ـ لنينيستی در تاريخ 
تفکر فلسـفی به باالترين حد تکاملی خود رسـيده است. ترديد نيست که اين 
سـير بسـيار سريع نمی تواند تمام مسائل بسـيار متعدد و بغرنجی را که فلسفه 
طـی تاريخ طرح کرده اسـت منعکس کنـد و هدف هم اسـتغراق در مباحث 
تاريخ فلسـفه نيست، بلکه آشـنائی اجمالی با برخی از مهم ترين نام ها است. 
ما در پايان اين کتاب ضمن »فهرست اعالم« معرفی کوتاهی از فالسفه ای که 
نامبرده ايم بدست  خواهيم داد و برخی اطالعات تازٔه تاريخی عالوه بر آنچه 

گفته شده است در آن فهرست ذکر خواهد شد. 

پرسش های کنترل :
ضرور  تاريخ  در  ايدئاليسم  و  ماترياليسم  مبارزه  سير  آموزش  چرا   .۱
 .۳ بود؟  شکل  چه  به  زمين  درخاور  فلسفی  تفکر  پيدايش   .۲ است؟ 
يونان  فلسفٔه  در  نبردی  چه   .۴ شد؟  پديد  کی  ماترياليسم  اولئه  اشکال 
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باستان جريان داشت؟ 5. بحث نوميناليست ها و رئاليست ها را در قرون 
در  ئاليسم  ايد  و  ماترياليسم  برجستٔه  نمايندگان   .۶ دهيد  شرح  وسطی 
معرفی  را  آلمان  کالسيک  فلسفٔه   .۷ کيانند؟   ۱۸ و   ۱۷ قرنهای  فلسفٔه 
کنيد. ۸. نظريات کانت وسيستم هگل را توصيف نماييد. ۹. نظريات 
فوير باخ را شرح دهيد. ۱۰. مختصات نظريات دمکرات های انقالبی 
کنيد.۱۱.  معرفی  را  آنها  برجستٔه  نمايندگان  و  دهيد  شرح  را  روس 
دمکرات های  اجتماعی  و  فلسفی  درنظريات  ناپيگير  و  درست  جهات 

روس کدام است؟

5. پيدايش فلسفٔه مارکسيستی و مراحل عمدٔه تکامل آن 

مارکسيسم در دوران نضج انقالبات بورژوائی در جوامع اروپائی )به ويژه 
اروپای غربی( و بسـط صفوف پرولتاريا صنعتی و مناسـبات سرمايه داری و 
تکامل سـريع علوم طبيعی و تکنيک پديد شـد. بدين سان کلئه شرايط اعم از 
اجتماعـی و معرفتـی برای پيدايـش يک جنبش کيفی عظيـم در تکامل جهان 
بينی فلسـفی فراهم بود و مارکسيسـم از اين شـرايط مسـاعد مادی و معنوی 

بحد اعال بهره جويی کرد.
ماترياليسم ديالکتيک در جريان پيدايش و تکوين اولئه خود بر يک مقدار 
محمل هـای علمـی به ويژه در علوم طبيعی تکيه داشـت و از آن جمله بايد از 
سـه کشـف دروان سـاز يعنی از کشـف قانون حفظ و بقاء انرژی، از کشـف 
سـاختمان ياخته ای )سـلولی( ارگانيسـم نبـات و حيوان و از کشـف تئوری 

تکامل انواع )اولوسيون( بوسيلٔه چارلس داروين سخن گفت. 
منابع تئوريک مارکسيسـم عبارت است از فلسـفٔه کالسيک آلمانی که از 
آن سـخن گفتيم، اقتصاد انگليسی )به ويژه نظريات ريکاردو و آدام اسميت( 
و سوسياليسم فرانسوی )به ويژه نظريات سن سيمون، فوريه، بابوف و غيره( 
فريدريـش انگلـس )۱۸۹5 ـ ۱۸۲۰(  کارل مارکـس )۱۸۸۳ ـ ۱۸۱۸( و 
دوسـت و همـکار کبير او بنيـاد گزاران مارکسيسـم هسـتند. والديمير ايليچ 
لنيـن )۱۹۲۴ ـ ۱۸۷۰(، آن را در شـرايط نويـن تاريخـی از هر جهت بسـط 
داد.کارل مارکس، فرديدريش انگلس، والديمير ايليچ لنين را کالسيک های 
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مارکسيسم ـ لنينيسم می خوانند.
فلسـفٔه مارکسيسـتی بـه تدريج پديد شـد و شـکل گرفـت. در آثـار اولئه 
مارکـس و انگلس )مانند»ايدئولـوژی آلمان« و»خانواده ٔمقدس«( نخسـتين 

مراحل اين تکوين و تشکل ديده می شود.
فلسـفٔه مارکسيستی نسبت به انواع مکاتب فلسفی ماقبل خود يک مرحلٔه 
کيفـی نويـن و عالی تريـن مرحله در تفکر فلسـفی انسـانی اسـت. مارکس و 
انگلس تنها به اين کار نپرداختند که نظريات و هسـته های صحيح را از اينجا 
و آنجـا بـه شـيؤه التقاطی بجوينـد و آنها را در کنـار هم قرار دهنـد. آنها يک 
سـنتز عالی از همٔه دسـتاوردهای مثبت فلسـفه، علم و پراتيک انقالبی عصر 
خود پديد آورده و بدين سان انقالبی، چرخشی در تفکر فلسفی ايجاد کردند. 
اين فلسـفه ای اسـت که نـه تنها جهـان را توضيح می دهد بلکه افـزار معنوی 
تغيير جهان است. اين فلسفه ای است از جهت علمی پيگير و دارای انسجام 

شگفت منطقی و منطبق با واقعيت. 
پس از مارکس و انگلس کسانی مانند ديتسگن، ببل، پل الفارگ، فرانتس 
مرينگ، الپريوال، بالگوپف، پلخانف هر يک بنوبٔه خود در بسـط آتی فلسفٔه 
مارکسيسـتی نقش در خورد مالحظـه ای ايفاء کرده اند )در بـارٔه اين افراد در 

»فهرست اعالم« اطالعات تاريخی مختصری ذکر شده است(. 
پـس از آنها دوران لنينی تکامل فلسـفٔه مارکسيسـتی در می رسـد. لنين از 
مارکسيسم در مقابل رويزيونيسم راست و چپ دفاع کرده و آن را در شرايط 
نويـن تاريخـی، در شـرايط امپرياليسـم به نحوی خالق بسـط داد و مسـائل 
ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را بر پائه تعميم پراتيک اجتماعی 
و انقالبی و دستاوردهای علوم طبيعی زمان خود کامل تر و دقيق تر ساخت.

لنيـن در بـارٔه اتحـاد فالسـفٔه مارکسيسـت و طبيعـت آزمايـان و اهميت 
ماترياليسـم پيـکار جو بـرای نبرد عليه جهـان بينی های ايدآليسـتی و مذهبی 
تأکيـدات جدی نمود. فعاليت تئوريک و پراتيـک انقالبی لنين به حدی غنی 
و پر اهميت است که ما به حق از »مرحلٔه لنينی« در تکامل مارکسيسم سخن 
می گوييم. لنين به حق در کنار بنياد گزاران مارکسيسم جای دارد و سهم وی 

در غنی کردن و بسط فلسفٔه مارکسيستی سهمی است داهيانه. 
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پس از لنين تکامل آتی مارکسيسم ــ لنينيسم به وسيلٔه احزاب کمونيست 
و مجامع بين المللی اين احزاب و نيز ايدئولوگ ها و تئوريسـين های برجستٔه 
اين احزاب انجام گرفت.  مارکسيسـم ــ لنينيسـم پيش می رود و روز به روز 
نيـروی عظيـم خالقه و دوران سـاز خود را بيشـتر به منصٔه ظهـور می گذارد 
و نقـش خـودرا بـرای دگر سـازی جهان معاصـر و پيروز سـاختن پرلتاريا و 

ايدئولوژی  وی، کمونيسم با موفقيت ايفاء می کند.

پرسش های کنترل:
در  که  کشف هائی   .۲ شد؟  پيدا  مارکسيسم  تاريخی  شرايط  چه  در   .۱
تئوريک  منابع   .۳ کدامند؟  بودند  مؤثر  ديالکتيک  ماترياليسم  پيدايش 
نقش   .5 کيانند؟  مارکسيسم  گزاران  بنياد   .۴ است؟  کدام  مارکسيسم 
لنين در بسط مارکسيسم چيست؟ ۶. نخستين مراحل تکوين مارکسيسم 
در کدام آثار مارکس و انگلس انجام گرفت؟ ۷. چرا می گوييم فلسفٔه 
مارکسيستی افزار تغيير جهان است؟ ۸. پس از مارکس چه تئوريسن های 
مهمی در تکامل مارکسيسم مؤثر بودند؟ ۹. مقصود لنين از اتحاد فالسفٔه 
مارکسيست و طبيعت آزمايان چيست؟ ۱۰. ماترياليسم پيکار جو يعنی 

چه ؟ ۱۱. پس از لنين تکامل مارکسيسم به چه نحو انجام گرفت؟





۱. ماده چيست؟ 

گفتيم که از نظر ماترياليسـم ديالکتيک حل مسـئلٔه اساسی فلسفه در بارٔه 
رابطٔه هستی مادی و شعور حاکی است از تقدم ماده بر شعور. يعنی نخست 
مـادٔه بی جان وجود داشـت و سـپس مادٔه جانـدار و سـرانجام در اثر تکامل 
طوالنی مغز انسـانی که افزار شـعور اسـت پديد شـد. لذا اين عقل نيست که 
مـاده را خلـق کرده بلکـه تکامل چندين ميليارد سـالٔه ماده اسـت که منجر به 
پيدايش شـعور و خرد انسـانی شـده اسـت. يا به بيان ديگر ميليون ها ميليون 
سـال قبل از آنکه انسـان و جامعٔه وی به وجود آيد مادٔه بی جان وجود داشـته 
و علوم طبيعی حادث بودن شعور و عقل و بيکرانی ماده را در زمان و مکان 

به عيان نشان می دهد.
امـا بايد ديد خود ماده چيسـت. تعريف مقولٔه »ماده« برای فلسـفه دارای 
اهميت جدی است. تعريف ماده از نظر لنين، تعريفی که جنبٔه کالسيک يافته 

است چنين است:
آن واقعيت خارجی که  تعيين  برای  فلسفی  »ماده مقوله ای است 
محوسسات انسان به وی از وجودش خبر می دهند و حواس ما 
خود  و  می سازند  منعکس  می کنند،  عکاسی  می کنند،  کپی  آنرا 

۳- مقوالت واحکام ماترياليسم فلسفی
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آن مستقل ازما وجود دارد«
اهميت اين تعريف فلسفی لنين از ماده در آن است که استنباط و درک فلسفی 
ما را از ماده با معرفت جهات و مختصات مشخص آن مخلوط نمی سازد. اين 
وظيفٔه علوم جداگانه مانند فيزيک، شـيمی، بيولوژی، سيبرنتيک و غيره است 
کـه اين جهات و مختصات مشـخص را روشـن سـازند. بـرای علوم مختلف 
تعريف فلسـفی ماده دارای اهميت جهان بينی است و در قبال ايدئاليست ها و 
آگنوستی سيست ها که با سوء استفاده از تعاريف ناقص و غير فلسفی ماده آغاز 
سفسـطه می گذارند و نتيجه گيری های نادرست و مغلطه آميز می کنند، تعريف 

فلسفی لنين از ماده يک حربٔه منطقی است و اهميت فراوانی دارد.
علـوم معاصر در بارٔه سـاخت و مختصات ماده کشـفيات زيـادی کرده اند 
و می کننـد و انـواع مختلف هسـتی مادی از قبيـل »جرم«، »ميـدان«، »انرژی« 
را کشـف کرده اند و روشـن سـاخته اند که در همٔه اين انواع نيز اجزاء و اشکال 
متنوعـی وجـود دارد. لـذا منظـره و الگوی ما از سـاخت ماده بـه برکت علوم 
دمبـدم تکميل می شـود. ولی همچنان که گفتيم اين تعاريف علمی که با رشـد 
علوم دقيق تر می گردد، ربطی به تعريف فلسفی که درهر حالت صحت خود را 
حفظ می کند ندارد. هدف تعريف فلسفی نفی ادعای ايدئاليستی است که منکر 

وجود ماده به مثابه يک واقعيت خارجی است.
ماده را کسی نيافريده و هرگز زوال نخواهد يافت يعنی ازلی و ابدی است. به 
قول لوکرسيوس فيلسوف رم قديم اگر ماده ابدی نمی بود مدت ها بود که جهان به 
هيچ مبدل می گرديد. هيچ منطق و تجربه ای پيدايش ماده از عدم صرف را موجه 
نمی کنـد و حتی حکماء کهن ما نيز به »ِقَدم عالم« باور داشـته اند. کوشـش های 
ايدئاليستی برای اثبات خلقت بر اساس علوم معاصر سفسطه آميز و بی پايه است 

و عالم وجود هيچ گونه خلقتی را ثابت نمی کند.
از آن جهـت که جهان از ماده سـاخته شـده دارای گوهر واحد اسـت. اين 
يگانگی گوهر جهان »مونيسـم« )يک گرائی( نام دارد. مونيسم ماترياليستی بر 
خالف مونيسـم ايدئاليسـتی و عرفانی که برای جهان گوهر يگانٔه روحی قائل 
اسـت، آن را دارای جوهر يگانٔه مادی می شمرد. پلوراليست ها )چند گرايان( 
جهـان را از دو يا چند عنصر اصلی مرکب می شـمرند. مثال دوآليسـت ها )دو 
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گرايان يا ثنويون( جهان را مرکب از جسم و روح می دانند و يا برخی ها جهان 
را مرکـب از عناصـر اربعه می شـمرند. عرفـان ايرانی نيز معتقـد به »وحدت 
وجود« )يا پانته ئيسـم( بود ولی اين وحدت را معنوی و الهی می دانسـت لذا 
مونيسم عرفانی با مونيسم ماترياليستی تباين دارد، اگر چه مونيسم پانته ئيستی 
عرفانی قرون وسـطائی ما از عقايدی که جهان را به الهوتی و ناسوتی تقسيم 
می کردند و يکی را مقدم بر ديگری می دانسـتند به طور نسبی و تاريخی گامی 

به جلو بود.

پرسش های کنترل:
لنين  نظر  از  ماده  فلسفی  تعريف   .۲ يعنی چه؟  بر شعور  ماده  تقدم   .۱
چيست؟ ۳. چه تفاوتی بين تعريف فلسفی ماده و تعريف آن از جهت 
بيان ساخت و مختصات وجود دارد؟ ۴. انواع مختلف هستی ماده از 
چه  دارای  ماده  فلسفی  تعريف   .5 است؟  کدام  معاصر  فيزيک  جهت 
اهميتی است؟ ۶. چرا می گوييم ماده ازلی و ابدی است؟ ۷. مونيسم 
مادی يعنی چه؟ ۸. تفاوت مونيسم مادی با مونيسم عرفانی کدام است؟ 

۹. پلوراليسم چيست؟

۲. اشکال عمدٔه هستی ماده 

اشکال عمدٔه هستی ماده عبارت است از : حرکت، زمان ومکان.
الفـ  ماده درحرکت يا جنبش دائمی اسـت و سـکون حالتی اسـت از اين 
جنبش. حرکت يا جنبش خوددارای اشکال مختلف ومتنوع است. بنا به تقسيم 
بنـدی انگلـس در »ديالکتيـک طبيعت« اين اشـکال عبارت اسـت از: حرکت 
مکانيکـی )انتقـال درمکان(، حرکـت فيزيکی )مانندحـرارت و نور(، حرکت 
شـيميائی)مانند تجزيه و ترکيب شـيميائی(، حرکت بيولوژيک )مانند رشـد و 
نمـو، توارث، جذب و دفع(، حرکت اجتماعی )مبـارزٔه طبقاتی، انقالب(. به 
ايـن انـواع می توان حرکـت در فکر يا حرکت اژيک را نيـز اضافه کرد که به هر 

جهت از اقسام حرکت اجتماعی است. 
حرکـت يا جنبش صفت اساسـی )آتربيوت( ماده اسـت يعنـی ماده بدون 
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حرکت قابل تصور نيسـت. انرژيسـت ها )مانند شيميسـت آلمانی استوالد( 
بـر آن بودنـد که همه چيز بـه انرژی بدل می شـود و انـرژی حرکت ِصرف و 
بدون ماده اسـت. لنيـن می گويد: فـرض کنيم که حرکت »محـض«، انرژی 
»محض« واقعا وجود دارد. حال اين سـئوال مطرح می شـود: اين چيست که 
در حرکـت اسـت؟ وقتی ماده محو شـد در اين حالت حرکـت فقط حرکت 
شعور )محسوسات و مفهومات و غيره( ماست که با چيزی در جهان واقعی 

مطابق نيست و اين خودايدئاليسم ذهنی خاص و خالص است. 
حرکـت بوسـيلٔه يـک محـرک خارجـی بـر مـاده تحميـل نشـده بلکـه 
تکانه)امپولس( حرکت در درون خود او و ناشی از تضادهای نهانی خود ماده 
است. لذا حرکت و جنبش ماده نوعی خود جنبی )اتوديناميسم( است. ما دليل 

اين خود جنبی را در مبحث تضاد توضيح خواهيم داد.
مفهـوم حرکت همٔه انـواع تغيير را در بر می گيرد و چنانکه ياد آور شـديم 
حرکـت خـود وحدت متضادين )يعنی ثبات و تغيير( اسـت. سـکون عبارت 
اسـت از تعادل و پايداری معينی در اشـياء و پديده ها که بدون آن البته خود اين 
اشـياء و تعين کيفی آنها نمی توانسـت وجود داشته باشد. ولی سکون نسبی و 
گذرا و ناپايدار اسـت و اين حرکت و تغيير اسـت که مطلق، جاودان و پايدار 

است. 
نظـر ما در بارٔه اشـکال مختلف حرکت ماده با دسـتاوردهای علوم طبيعی 
دمبدم غنی تر می شـود و بسط می يابد و به همين جهت بر اساس علوم معاصر 
برخی هـا درتقسـيم بندی انگلـس تجديد نظر می کنند و تنها سـه نوع حرکت: 
مکانيکی، حرارتی)ترمال( و سيبرنتيک را قبول دارند و کلئه انواع ديگر حرکت 
را به اين سـه نوع تبديل می نمايند ولی تعريف کالسيک انگلس  تاکنون اعتبار 

خود را حفظ کرده است و تناقضی با کشفيات علوم معاصر ندارد.
بـ  زمان و مکان: زمان و مکان اشـکال هسـتی ماده هستند. مکان و قوع 
اشـياء مادی و همبودگی و ُبْعد اشـياء را بيان می دارد. زمان تناوب حاالت و 
کيفيات و توالی پديده هاست و مدت دوام پديده ها را بيان می کند. يعنی ماده 
متحـرک و متغيـر بدون زمان بـدون مکان وجود خارجی نـدارد و نمی تواند 
داشته باشد، لذا ماده، حرکت، زمان و مکان واحدند و هميشه با يکديگرند و 
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علوم طبيعی امروزه نسبيت زمان و پيوند آن با مکان و حرکت، رابطٔه انرژی 
و جرم را با حرکت، زمان و مکان نشان داده اند )تئوری نسبيت اينشتاين(.

جهان در زمان و مکان نامحدود اسـت و محدوديت زمانی و مکانی ماده 
دارای پايـٔه علمی نيسـت. تلسـکوپ های راديـوـ اپتيک معاصر بـه ما امکان 
داده اند مکان کيهانی را به ميزانی برابر با ۲۰۰ هزار ميليارد برابر فاصلٔه زمين 
تا خورشـيد مشـاهده کنيم. تنها قطر کهکشانی که زمين ما جزو آن است صد 

هزار سال نوری است!
ماده از جهت عناصر و اجزاء و مختصات خود پايان ناپذير است و دارای 
جهـات بی نهايـت متنوعی در عرض و عمق، در گذشـته و آينده اسـت. لذا 
پروسٔه معرفت ما نسبت به ماده پروسٔه سير دائمی در عمق ماهيت های مادی 
است. ما در بارٔه اين خاصيت پروسٔه معرفت در آينده سخن خواهيم گفت.

پرسش های کنترل:
۱. اشکال عمدٔه هستی ماده کدام است؟ ۲. حرکت چيست؟ ۳. اشکال 
حرکت کدام است؟ برای هر شکل معين حرکت مثالی ذکر کنيد ۴. چرا 
می گوييم حرکت صفت اساسی ماده است؟ 5. خود جنبی يعنی چه؟ ۶. 
سکون چيست؟ ۷. چرا می گوئيم حرکت مطلق است و سکون نسبی؟ 
۸. علوم طبيعی معاصر در بارٔه اشکال حرکت ماده چه می گويند؟ ۹. 
بدون زمان و مکان ميسر  متغير  مادٔه  زمان و مکان چيست؟ ۱۰. چرا 
نيست؟ ۱۱. نسبيت زمان يعنی چه؟ ۱۲. بيکرانی يا نامحدود بودن ماده 
در زمان و مکان به چه معناست؟ ۱۳. چرا می گوييم ماده پايان ناپذير 
پروسه ای  چگونه  ماده  به  نسبت  ـ  انسان  معرفت  پروسٔه   .۱۴ است؟ 

است؟

۳. شعور و پيدايش آن 

چنانکه گفتيم ماترياليسـم مادٔه بی جان را برمادٔه جاندار مادٔه بی شـعور را بر 
مادٔه ذی شعور مقدم می شمرد.

شـعور چيست ؟ شعور خاصيت مغز انسانی يعنی خاصيت ماده ای است 
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که به عالی ترين شـکل متشـکل شده است. شـعور عالی ترين شکل انعکاس 
واقعيـت و محصـول تکامل طوالنی اجتماعی اسـت. يا به بيان ديگر شـعور 

شکل ويژٔه انسانی انعکاس معنوی و فراگيری واقعيت خارجی است.
برای آنکه سـاده ترين شـکل انعکاس يک شـئ يا پديده در شـئ يـا پديدٔه 
ديگر به حد عالی شـعور انسانی برسد، چنانکه در گذشته نيز متذکر شده ايم، 
راه چندين ميليون سـاله ای طی شده اسـت. در اين راه طوالنی ماده ازجهان 
غيـر ارگانيک )غيـر آلی( واردجهان ارگانيک )آلی( شـده اسـت. اين انتقال 
خود يک جهش کيفی عظيمی بود. سـپس در درون جهان ارگانيک از جهان 
آبيوژن )نازيسـتمند( وارد جهان بيوژن )زيسـتمند(گرديده اسـت. اين انتقال 
نيز خود جهش کيفی عظيمی بود. سـپس در جهان زيسـتمند، از تکامل نباتی 
و حيوانی گذشته وارد مرحلٔه تکامل انسانی شده است. انتقال از جهان نبات 

به حيوان، از جهان حيوان به انسان نيز جهش های کيفی عظيمی بود .
از آنجا که شـعور نوعی اسـت از انعکاس، در اينجا الزم اسـت با اين مقولٔه 

بسيار مهم »انعکاس« که لنين آن را کشف کرده است آشنا شويم ۱.
»انعـکاس« خاصيـت عمومی ماده اسـت، در درجات و سـطوح مختلف 
تکامـل ماده خاصيت انعکاس تکامل کيفی يافته اسـت. انعـکاس می تواند به 
صورت انعکاس سـادٔه آئينه وار در آيد؛ می تواند شکل کشش )تروپيسم( پيدا 
کند مانند کشش گياهان به سوی نور، کشش آميب به سوی غذا؛ يا به صورت 
بازتاب )رفلکس( در آيد کند مانند واکنش خودبه خودی موجود زنده در برابر 
يـک تأثير خارجـی؛ يا به صـورت غريزه )انسـتنکت( در آيد که نوعی شـعور 
ناخود آگاه ابتدائی و يک نواخت اسـت مانند غريزٔه حفظ نسـل و حفظ نفس 
درجانوران؛ يا به شـکل عالی آن يعنی شـعور انسـانی )آگاهی و خود آگاهی( 
بروز کند که پائه ادارٔه آگاهانه و هدفمند رفتار انسـانی و معرفت يابی نسبت به 

جهان پيرامون است. 
تحريـک پذيـری در قبال تأثيـر خارجی، خاصيت موجود زنده اسـت. در 
پروسٔه تکامل ارگانيسم زنده به  تدريج نفسانيات )يا مختصات روانی يا پسی 
شـيک( پيدا می شـود. بين نفسـانيات و جسمانيات )شـماتيک( پيوند متقابل 

1. ما در باره ی »انعکاس« در قسمت »تئوری معرفت« بار ديگر سخن خواهيم گفت. 
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برقـرار اسـت. فعاليت عصبی در مبدأ رفتار موجود زنـده، اعم از حيوانات و  
انسـان ها ، قرار دارد. دانشمند معروف روس پاولف قوانين فعاليت عصبی را 

در تئوری »بازتاب مشروط« بيان می کند.
برخی از فالسفٔه يونان قديم )مانند آنکسيماندر( و يا قرون وسطی )مانند 
جوردانو برونو( تصور می کردند که جاندار بودن يا زيستمندی خاصيت تمام 
جهان وجود است و فقط مادٔه حياتی در موجودات به شکل کم يا زياد تقسيم 
شـده است. اين نظريه که هيلوزوئيسم نام دارد تفاوت کيفی جهان جاندار و 
بی جـان را درک نمی کنـد. در عيـن حال اگـر ما اهميت تحول کيفـی از مادٔه 
بيجان به جاندار را درک نکنيم و بخواهيم نفسانيات و شعور را تنها به شيؤه 
مکانيکـی توضيـح دهيم دچار اشـتباه شـده ايم. تمام رازناک بـودن حيات و 
شـعور در آن اسـت که اين پديده های ماوراء بغرنج نتيجٔه تکامل بسيار بسيار 
طوالنـی، پيچيدگی حيـرت انگيز سـاختمان ماده، جهش هـای کيفی متعدد 
اسـت و بـه همين جهت اسـت که نظرياتـی در بارٔه وجود جوهر اسـرار آميز 
و الهی به نام »روح« به وجود آمده اسـت. دانش معاصر و فلسفٔه ماترياليسم 
ديالکتيـک وجـود روح را بـه معنای يک گوهر مسـتقل و مجـزا از بدن که از 
مبـداء الهی در بدن ديده شـده باشـد و پس از زوال جسـم انسـان بـاز هم به 
زندگـی و ادراک خـود ادامه دهـد کودکانه و بی پايه می دانـد. اعتقاد به روح 
از اعتقـادات خرافـی کهن انسـانی باقی مانده اسـت و به قـول انگلس ديدن 

مردگان در عالم رؤيا اين تصور خرافی را ايجاد کرده است .

پرسش های کنترل:
انعکاس معنوی  انسانی  ۱. شعور چيست و چرا می گوييم شکل ويژٔه 
است؟۲. تکامل ماده از چه گره گاه های جهش کيفی گذشته است؟ ۳. 
انعکاس چيست؟ ۴. اشکال مختلف انعکاس را شرح دهيد. 5. بازتاب 
در قبال تحريک خارجی نتيجٔه چيست؟ ۶. چه کسی نقش فعاليت عالی 
عصبی را توضيح داده و تئوری وی چه نام دارد؟ ۷. هليوزوئيسم به چه 
معناست؟ ۸. چرا توضيح مکانيکی فعاليت نفسانی خطاست؟ ۹. چرا 

اعتقاد به روح به مثابه جوهر مستقل و جاويد خطاست؟
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۴. ماهيت شعور و رابطٔه آن با زبان 

براسـاس آنکه جهان ما از ماده و شعور تشکيل شده است لذا می توان آن 
را بـه مادی و معنوی )ماتريال و ايدئال( تقسـيم کـرد. جهان معنوی انعکاس 

جهان مادی است در شعور. 
فعاليت مولد و مناسـبات توليدی که در جهان جانوران سـابقه نداشـته و 
تيـپ نوين فعاليت و مناسـبات بود که به پيدايش آن چنـان نوعی از انعکاس 
جهـان عينـی خارجی انجاميـد که نظير آن در جهان جانوران سـابقه نداشـته 
اسـت. برای جانوران اشـياء مجموع عالمات برای سمت يابی حياتی است 
ولی برای انسـان اجزاء يک سيسـتم به هم پيوسته و قانونمند است. جانوران 
خـود را از پيرامون جدا نمی شـمرند و خود را در برابـر آن نمی گذارند. ولی 
انسـان خود را از پيرامون و از  انسـان های ديگر تشـخيص می دهد. لذا درک 
جهـان پيرامون به مثابه جهان اشـياء و پديده ها و درک خـود از ديگران و نيز 
هـدف گذاری بـرای فعاليت خود ـ چنين اسـت مختصـات آن نوع انعکاس 
نوينی که در نزد انسـان پديد شـد و شـعور نام دارد. شـعور از نيازمندی های 
توليد و زندگی اجتماعی پديد شد و بدون رابطه با توليد و جامعه نه می تواند 
پديد شـود و نه می تواند وجود داشـته باشد. يکی از مهم ترين شرايط تشکيل 

شعور در نزد هر انسان جداگانه زبان است. 
زبان و پيدايش وتکامل آن با سـير تکاملی شعور انسانی پيوند ناگسستنی 
دارد. در جريان کار مولد اسـت که بشـر به ناگزير اشياء و پديده ها و حرکات 
را نام گذاری کرده، مفاهيم مشخص )کنکرت( و مجرد )آبستراکت( را پديد 
آورده و بدين سان شعور خود را غنی تر ساخته و تکامل بخشيده است. زبان 
تجسـم مادی شعور اسـت. به قول مارکس و انگلس روح از همان آغاز، اين 
داغ لعنـت را بـا خـود دارد کـه بارماده بر دوش اوسـت که دراينجا به شـکل 
قشرهای جنبدٔه هوا، اصوات و کلمات يعنی به زبان بروز می کند. شعورتنها 

به کمک اين قشر مادی است که به نسل های بعد قابل انتقال است۱.
افزار شـعور، چنانکه گفتيم، مغز انسـانی است، ولی بايد دانست که انسان 

1. در باره شعور، زبان، تفکر در آينده نيز جداگانه سخن خواهيم گفت . 
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يـک موجود طبيعی و بيولوژيک صرف نيسـت بلکه يک موجود اجتماعی و 
سوسـيولوژيک اسـت يعنی در مسـير تاريخ عمومی بشـر، در جامعه و طبقٔه 
معينی زيست می کند، لذا درک ماهيت شعور انسانی، بدون درک سير تکامل 
اجتماعی ميسـر نيسـت. به همين جهت بايد گفت که شعور از جهت ماهيت 

خويش اجتماعی است. 
سمت فعاليت شعور پيوسته متوجه جهان هستی است، لذا به گفتٔه مارکس 
و انگلس »شعور نمی تواند هرگز چيزی باشد جز هستی ادراک شده.« شعور، 
چنانکـه در پيش نيز متعرض شـديم، به دو صورت اصلی بـروز می کند: يکی 
ادراک جهـان خارجی )آگاهی( و ديگر ادراک نفسـانيات و وجود خود )خود 
آگاهی(. بايد توجه داشـت که شـعور تنها عمل خود آگاهی يا معرفت به ذات 
خود نيسـت، بلکه انعکاس حسـی )مدرکات حس يا محوسسات( و انعکاس 
عقلی )معقوالت( هر دو را در بر می گيرد. لذا بجاسـت اگر بگوييم که شـعور 
مجموعٔه عملکرد )يا فونکسـيون( نفسـانی انسان اسـت اعم از محسوسات و 

معقوالت.
سرانجام بايد شعور انفرادی )آگاهی و خود آگاهی يک فرد( و شعور اجتماعی 

)آگاهی و خود آگاهی يک طبقه يا سراپای يک جامعه( را از هم تميز داد. 
شعور اجتماعی به اشکال مختلف در می آيد مانند: علم، هنر، فلسفه، 

اخالق و غيره که آنها را نمی توان به شـعور انفرادی مبدل سـاخت، زيرا دارای 
قوانيـن و حرکت مسـتقل خود اسـت و ما در ايـن باره در مبحث ماترياليسـم 

تاريخی سخن خواهيم گفت.

پرسش های کنترل :
۱. معنوی و مادی يعنی چه؟ ۲. چه نقشی کار مولد انسانی ومناسبات 

توليدی در پيدايش و تکامل شعور داشته است؟ ۳. چه نقشی زبان در 
از  )روح  که  انگلس  و  مارکس  سخن   .۴ است؟  داشته  شعور  تکامل 
بر  از ماده  باری  با خود داشت که  را  اين داغ لعنت  پيدايش  آغاز  همان 
دوش او بود( به چه معناست؟ 5. چرا می گوييم شعور از جهت ماهيت 
خويش اجتماعی است؟ ۶. آگاهی و خود آگاهی چيست؟ ۷. چرا می 



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۳۸

گوييم شعور مجموعٔه فعاليت نفسانی انسان است؟ ۸. شعور انفرادی و 
اجتماعی چه تفاوتی دارد؟ ۹. نمونه هايی از شعور اجتماعی ذکر کنيد.

۵. منظره و ُمِدل جهان 

تصويـر علمی که ماترياليسـم فلسـفی از جهان به دسـت می دهد عبارت 
اسـت از يـک واقعيت مادی که در زمان و مکان بی پايـان و بيکران درتحول 
دائمی است. اين جهان دارای گوهر واحد مادی است و آن را آغاز و انجامی 

نيست .
دانش انسـانی اين واقعيت را با اجراء تجارب و تنظيم تئوری های علمی اثبات 
می کنـد علوم طبيعی بر حسـب درجـٔه تکامل خود هر چندی يکبـار »منظره ای« از 

جهان ترسيم می کنند و »مدلی« ازجهان به مثابه کل ارائه می دهند.
تا قرنهای ۱۸ـ  ۱۹ »منظرٔه مکانيکی« جهان عرضه می شد که به طور اساسی 
در آن توصيف حرکت مکانيکی و انتقال مکانی کرات تحت تأثير نيروی جاذبه 
در مدارهای معين تسـلط داشـت. در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم اين 
منظره با منظره الکترو مغناطيسی تکميل شد. در مرحلٔه کنونی انقالب علمی و 
فنی منظرٔه کوانتائی و هسته ای جهان به وسيلٔه فيزيک کوانتا و فيزيک اتميک و 
هسته ای به ميان آمد. و دانش امروزی در صدد يافتن منظرٔه کامل تری است که 
بتواند سنتز و ترکيب جامع تر و کامل تری را بر اساس کشفيات علوم به دست  

بدهد.
به همين ترتيب دانش امروزی مدل هائی از جهان ما می سازد. مثال موافق 
يـک مدل در جهـان جريان انقباض و انبسـاط سـحابی ها )مانند طپش قلب( 
انجـام می گيرد و جهـان ما يک جهان طپنده اسـت. برخی ديگـر جهان يعنی 
مجموعٔه سـحابی ها )متاگاکتيک( را يک کرٔه مـاوراء عظيم می دانند که مانند 
هر کره ای می تواند بی انتها و بی کران )بی حد( باشد يعنی آغاز و انجام نداشته 
باشد )مانند حرکت يک شئ  بر سطح کروی محدود که می تواند در هر سمتی 

حرکت کند بدون آنکه به حدی برخورد کند(. 
لـذا عـالوه بـر آنکه مـاده از چه اجزائی سـاخته شـده، تنظيـم منظره ها و 



۳۹ مقوالت و احکام ماترياليسم فلسفی

مدل های عمومی جهان نيز کار علم است و فلسفه در اين باره ادعائی ندارد. 
ادعای فلسـفه تنها در بارٔه وجود و وحدت مادی جهان متحرک اسـت. لنين 

می گويد:
»در جهان چيزی جز مادٔه جنبده نيست و مادٔه جنبده نيز نمی تواند 
به مکان و  ما  ما و معرفت  بجنبد جز در زمان و مکان... تجربٔه 
واقعی بيش ازپيش انطباق می يابد و بدين سان آن را دمبدم  زمان 

غنی تر و درست تر منعکس می کند.«
يگانگـی گوهـر جهـان در مادی بودن آن يعنی در وجود اشـياء مسـتقل از 
شعور ماست. و در اين جهان واحد يگانه که با دو چهرٔه مادی و معنوی )ماده 
و شـعور( تظاهر می کند، تقدم با ماده اسـت و شعور مشـتقی است از تکامل 

ماده.

پرسش های کنترل :
۱. منظرٔه جهان يعنی چه؟ ۲. در علوم معاصر منظرٔه جهان چه مراحلی 
را طی کرده است؟ ۳. مدل جهان يعنی چه و چه اشکالی از مدل می 

توانيد ذکر کنيد؟ ۴. وحدت مادی جهان به چه معناست؟





۱. ديالکتيک چيست ؟

انسانی  وپراتيک   معرفت  تحقيق،  شيوهٔ   درسابق گفتيم،  چنانکه      
می تواند متافيزيکی باشد يا ديالکتيک. نيز متذکر شديم که اسلوب يا 
اين  تکامل  مرحلٔه عالی  آن هم  و  ديالکتيک  مارکسيستی  فلسفٔه  شيؤه 

ديالکتيک است که ديالکتيک ماترياليستی مارکسيستی نام دارد .
اينک ببينيم ديالکتيک ماترياليستی مارکسيستی چيست؟

ديالکتيـک مارکسيسـتی علـم عام تريـن قوانيـن رشـد طبيعـت، جامعه و 
تفکر اسـت. دراين علم جهان بينی ماترياليسـتی و اسـلوب ديالکتيکی با هم 
در آميختـه و بـه وحدت رسـيده اند و به همين جهت لنيـن ديالکتيک را روح 

مارکسيسم می داند.
سيستم علمی قوانين و مقوالتی است که        ديالکتيک به بيان ديگر 
در مجموع خود، کليت جهان را در جريان گسترش و تکامل و تغيير 
مختلف  شرايط  در  که  است  طبيعی  و  می کند   منعکس  آن  الينقطع 
تکامل اجتماعی قوانين ديالکتيک دارای مختصات گوناگون عمل و 

تأثير است. 
در ديالکتيـک چهـار قانون عمده وجود دارد: قانـون پيوند و تکامل عام، 

۴ - قواننی ديالکتيک
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قانـون گـذار از تغييـرات کّمـی تدريجی بـه تغييـرات کيفی ناگهانـی، قانون 
وحدت و مبارزٔه متضادها، قانون نفی در نفی.

در مبحث ديالکتيک يک سلسـله مقوالت نيز مورد بررسی قرار می گيرد 
ماننـد: مفـرد، عام و خاص، علـت و معلول، ضرورت و تصـادف، امکان و 

واقعيت، شکل و مضمون، ماهيت و پديده، منطقی و تاريخی. 
قوانيـن و مقـوالت ديالکتيک اشـکال انعـکاس جهان عينـی و مراحل و 
گره گاه های معرفت انسـانی هسـتند که بنوبٔه خود بسـط می يابند  و عميق تر 
می شـوند. قوانين و مقوالت ديالکتيک بدان سـبب که مراحل و منازل سـير 
معرفت بشـری است و اين معرفت را بسـط می دهد و عميق تر می کند دارای 
اهميت منطقی هستند. لذا در ديالکتيک منطق و تئوری معرفت با هم انطباق 

می يابند.  
ديالکتيک بر دو قسـم اسـت: ديالکتيک عينی و ديالکتيک ذهنی. توضيح 
اين سخن آن است که از طرفی تکامل جهان خارج به طور عينی و مستقل از 
ما و طبق قوانين و مقوالت ديالکتيک انجام می گيرد و اين قوانين و مقوالت 
بـه طور عينـی وجود دارد و از طرف ديگر معرفت ما از اين جهان تنها زمانی 
کـه ايـن قوانيـن و مقوالت را درک کند و بر اسـاس آن تکامـل عينی و ذهنی 
از جهـت مضمـون و محتوی خود يکی اسـت ولی از جهت شـکل طبيعتًا با 
يکديگر فرق دارد، عرصٔه فعاليت ديالکتيک عينی پروسـه های واقعی طبيعی 
و اجتماعی اسـت و عرصٔه علم ديالکتيک ذهنی سـير تفکر منطقی اسـت که 

شگرد حرکت و تحول اين پديده ها را در خود منعکس می کند.  

پرسش های کنترل :
۱. شيوه ی تحقيق و معرفت و پراتيک در مارکسيسم چيست و چرا ما 
آن را عالی ترين شکل ديالکتيک می شماريم؟ ۲. ديالکتيک مارکسيستی 
را تعريف کنيد.۳. چرا می گوييم  ديالکتيک يک سيستم علمی وقوانين 
و مقوالت است؟ ۴. قوانين عمدٔه ديالکتيک کدام است؟ 5. مقوالت 
مقوالت  و  قوانين  و  منطق  نقش  است؟۶.  کدام  ديالکتيک  عمده ی 
منطق  ديالکتيک  در  می گوييم   چرا   .۷ دهيد.  توضيح  را  ديالکتيک 
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ذهنی  و  عينی  ديالکتيک   .  ۸ می يابند؟  انطباق  هم  با  معرفت  تئوری  و 
چيست؟ ۹. چرا ديالکتيک عينی و ذهنی از جهت محتوی يکسان ولی 

از حيث شکل متفاوتند؟

۲. قانون پيوند و تکامل عام 

ديالکتيـک آمـوزش پيونـد )يا ارتباط( و تأثير متقابل و مشـروط سـاختن 
متقابل اشياء و پديده هاست. پيوند، تأثير و اشتراط متقابل اشياء و پديده ها و 

پروسٔه واحد و قانونمند جنبش و تکامل را عرضه می دارد.
قانـون چيسـت؟ قانـون عبارت اسـت از بيـان روابط ماهـوی و ضرور و 
مناسـبات پايـدار، مکـرر و ماهوی بين پديده هـای طبيعـت و جامعه. مفهوم 
»قانون« با مفهوم »ماهيت« که آن نيز از روابط پايدار و ضرور درونی اشياء و 
پديده ها   سخن   می گويد خويشاوند است ۱ قانون را به دو قسم عام و خاص 
تقسيم می کنند. قانون عام آن است که در همٔه عرصه های حرکت ماده عمل 
می کند )مثال مانند قانون بقاء و تبديل انرژی(. اما قانون خاص آن است که در 
عرصـٔه معينی از حرکت ماده عمل می کنـد )مانند قانون ضرورت هماهنگی 
مناسـبات توليـد با نيروهای مولده که فقط در اجتمـاع عمل می کند(. قوانين 

ديالکتيک عام ترين و عالی ترين قوانين جنبش تکاملی ماده است. 
برخـی از فالسـفٔه ايدئاليسـت )ماننـد کانت و مـاخ( عينی بـودن قوانين 
را منکرند و آن را تنها محصول شـعور و افزار منطقی سـاخته شـده بوسـيلٔه 
انسـان می شـمارند و حال آنکه قوانينی که در معرفت انسانی منعکس است، 
انعـکاس آن قوانينـی اسـت )يعنی انعـکاس آن ارتباطات ماهـوی، ضرور و 

تکرار پذيری( که در بين اشياء و پديده ها وجود دارد.
کشـف ايـن قوانين )اعـم از قوانين طبيعی يـا اجتماعی( خود يک پروسـٔه 
بغرنـج سـير از غيرماهـوی و تصادفی به ماهـوی و ضروری اسـت. ۱معرفت 
به اين قوانين پائه پيش بينی علمی اسـت چنانکه کالسـيک های مارکسيستی با 

1. درباره ی »ماهيت و پديده« و »رضورت و تصادف« در مبحث مقوالت ديالکتيکی سخن  
خواهيم گفت.
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کشـف قوانين سـرمايه داری ناگزيری زوال آن و حتميت ظفرمندی نظام نوين 
سوسياليستی را پيش بينی کرده اند. پيش بينی علمی )پروگنوستيک( در عرصٔه 
پديده های طبيعی و اجتماعی هر دو ممکن است و اين امکان فقط و فقط زمانی 

بدست  می دهد که شما قوانين درونی تکامل طبيعت و جامعه را بشناسيد.
گفتيـم کـه قانـون پيوند و اشـتراط متقابل اشـياء و پديده هـا در طبيعت و 
جامعه پروسٔه قانونمند جنبش و تکامل را عرضه می دارد. هم اکنون دانستيم 
قانونمند به چه معناسـت و قانون يعنی چه. اکنون بجاسـت که با مقولٔه مهم 

ديگر يعنی مقولٔه »تکامل« آشنا شويم. 
اين واژه را در فارسـی می توان »بسـط«، »رشـد«، »گسـترش« نيز ترجمه 
کرد. واژٔه تکامل به خودی خود اين اشـتباه را توليد می کند که گويا اين بسط 
و رشـد حتمـًا بايد پيش رونده هم باشـد و حال آنکه مقصـد پيش رونده بودن 

نيست و ما آن را در زير روشن تر خواهيم ديد.
ديالکتيـک مارکسيسـتی پيگيرترين، جامع تريـن و عميق ترين آموزش در 

بارٔه رشد يا تکامل است. 
رشـد يا تکامل چيسـت؟ اين مقولٔه فلسـفی خصلت تغييرات و تطوراتی 
کـه در جهـان، در واقعيـت عينی خارجـی )اعـم از طبيعت يـا جامعه( روی 
می دهـد، بيان می دارد. به بيان ديگر: اشـياء و پديده ها سرگذشـت و تاريخی 
را می گذراننـد. از زمـان پيدايـش خـود تـا آن هنـگام کـه زوال می پذيرنـد، 
از حـاالت و مراحـل گوناگونـی می گذرنـد. مفهـوم رشـد ياتکامل پروسـٔه 
بازگشـت ناپذير اين تغييرات متوالی را نشـان می دهد. می گوييم »بازگشـت 
ناپذير« زيرا هر پديده يا هر شئ که در تاريخ حيات خود از مرحله ای گذشته 
ديگر بدان بازگشـتنی نيسـت چون زمان تنها دارای يک سـمت، يک بعد، از 
گذشـته به سوی آينده است. رشـد می تواند به دو صورت درآيد: پيش رونده 
)ياُپرْگِرسـيف( و پس رونده )يا ِرْگِرسيف(. در غالب پديده ها و اشياء اين دو 
گرايش پيش رونده و پس رونده ديده می شـود، يعنی گرايش آنچه که در حال 
نمو و باليدن است و گرايش آنچه که در حال زوال و پژمردن. جامعٔه انسانی 
و تاريـخ وی در مجموع دارای حرکت پيشـرونده )ُپرْگِرسـيف( اسـت. اين 
مطلبی اسـت که پائه منطقی و عينی خوش بينی انقالبی ماسـت ولی بسياری 
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از جامعـه شناسـان بـورژوا آن را نمی پذيرند و حرکت جامعه را فاقد سـمت 
معين يا حتی دارای سـمت قهقرائی و پس رونده می دانند، چيزی که واقعيات 

تاريخی آن را کامال رد می کند.
در مورد سـراپای طبيعت نمی توان خاصيت ويژه ای قائل شـد. در برخی 
مـوارد ما با رشـد َدَورانی روبرو هسـتيم و سـيکل معينی از پديده هـا مرتبًا و 
بال تغيير تکرار می شـود ولی چنانکه گفتيم تاريخ بشری در مسير پيش رونده 

است. 
در جريان تکامل يا رشـد است که »نو« به شکل ضرور پديد می شود. نو، 
يک کيفيت نوين است که مرحله و حالت تازه ای را درتکامل پديد می آورد. 
مفهوم ديالکتيکی نو به مفهوم عادی آن که هر چيزی که زمانًا اخيرتر پيدا شد 
نو می نامند فرق دارد. ديالکتيک نقش نو را در پروسٔه رشددر نظر می گيرد و 

لذا آن را تنها به معنای »حاالت تازه در پروسٔه رشد« تعريف می کند. 
در مورد رشـد يا تکامل دو نوع استنباط وجود دارد: يک استنباط عاميانٔه 

رشد که آن را »تحول هموار« می نامند و يک استنباط علمی و ديالکتيکی. 
موافق اسـتنباط عاميانه گويا تکامل مسـير يکنواخت و بدون تضاريسـی 
را دائمًا به جلو طی می کند. موافق اسـتنباط ديالکتيکی مسـير تکامل سرشار 
اسـت از جهش های به جلو و به عقـب، زيگزاگ ها، در جا زدن ها، خمش ها 
و کژراهی ها. اگر ما اسـتنباط ديالکتيکی از مسير تکامل نداشته باشيم هم در 
درک واقعيـت حرکت تاريـخ و هم در پيش بينی حوادث دچار سـردر گمی 

می شويم.
از آنجـا کـه ديالکتيـک حرکت تکاملـی بغرنج جهان را در مسـير زمان و 
مکان تابع قوانين عام و خاص می شـمرد لذا می طلبد که به پديده ها برخورد 
مشـخص تاريخـی انجـام گيرد، زيـرا بدون اين برخـورد اشـياء وپديده ها از 
جهت مختصات کيفی، مقام تاريخی و عملکرد ويژٔه آنها درک نمی شـوند و 
همٔه اشـياء و پديده ها به هم شـبيه می گردند و شخصيت و خود بودگی خود 

را از کف می دهند. 
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پرسش های کنترل:
۱. قانون پيوند و تکامل عام را تعريف کنيد. ۲. قانون چيست؟

 ۳. قانون خاص و عام يعنی چه؟ ۴. عينيت قوانين به چه معناست؟ 5. 
اهميت کشف و درک قوانين طبيعت و جامعه را بيان داريد. ۶. رشد يا 
تکامل چيست؟ ۷. رشد پيش رونده و پس رونده کدام است؟ ۸. رشد 
در اجتماع به چه شکل است؟ ۹. نو چيست؟ ۱۰. استنباط عاميانٔه رشد 
چيست؟ ۱۱. استنباط ديالکتيکی رشد چيست؟ ۱۲. برخورد مشخص 

تاريخی يعنی چه و به چه علت ضرور است؟

۳. سيستم، ستروکتور، فونکسيون 

بـرای آنکه قانـون پيوند و تکامل عام عميق تردرک شـود ضرور اسـت با 
چند مقولٔه مربوط به اين قانون که در برخی از رشته های علوم امروز ) زيست 
شناسـی، سـيبرنتيک، روانشناسـی و جامعه شناسـی( اهميت زيادی کسـب 
کرده اسـت آشـنا شـويم. اين مقوالت عبارت اسـت از: دسـتگاه )سيستم(، 

عنصر )اِلِِمنت(، ساخت )ستروکتور( و عملکرد )فونکسيون(.
سيستم چيست ؟ سيستم عبارت است از مجموعه عناصر )المنت ها( 
که بين خود به شکل معينی پيوند يافته است و يک نوع کل واحدرا به 
طبيعی  از  )اعم  بغرنجی  سيستم  هر  اين حال  با  ولی  می آورند.  وجود 
رياضی  جمع  حاصل  يک  تنها  نمی تواند  ياتکنيکی(  اجتماعی  يا 
معين  سيستم  اين  که  است  ارتباطاتی  آن  با  قاطع  نقش  باشد.  عناصر 
می کند.  بدل  معين  عملکرد  و  مختصات  دارای  واحد  کل  يک  به   را 
     عنصر چيست؟ وقتی می گوييمعنصر)المنت(، منظور آن واحدهای 
همگون يا ناهمگونی است که سيستم معين از آنها ساخته شده است. 
در سيستم های بغرنج عناصر ناهمگون وجود دارد. در پائين تر از سطح 
آغاز  ديگری  مختصات  و  می رود  ميان  از  سيستم  مختصات  عنصر، 
به عناصر تشکيل دهندٔه  بنوبٔه خود نسبت  می گردد، زيرا هر عنصری 

خويش در حکم يک سيستم تازه ای  است. 
چنانکه گفتيم توصيف خود عناصر برای توصيف سيسـتم کافی نيسـت. 
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مثالسيسـتم اعصـاب از ياخته هـای عصبـی تشـکيل می شـود؛ ولـی اگرمـا 
ياخته هـای عصبی را توصيف کنيم، سيسـتم اعصـاب را توصيف کرده ايم؟ 
در هر پروسـٔه مشـخص عصبـی، روابط ويژه ای مـا بين اين ياخته هـا برقرار 
می گردد که مشـخص عملکرد سيستم اسـت. اکنون روشی به نام  »برخورد 
سيسـتمی« پديد شـده اسـت که در علم و فن و سـازمان و ادارٔه امور عرصٔه 
کاربرد و انطباق پيدا کرده است. »برخورد سيستمی« يعنی داشتن يک تصور 
جمعی، کلی، در مقياس سـراپای سيسـتم نسبت به يک امر معين برای تعيين 
وظايف آن سيستم. مثال برای ادارٔه امور اقتصادی يک کارخانه بايد برخورد 
سيسسـتمی داشـت يعنی ابتـدا مجموعـٔه ارتباطـات اقتصـادی را در کل آن 
بررسـی کـرد و جـای آن کارخانه را در درون سيسـتم و وظايـف ديگر آن را 

روشن نمود.
اما سـاخت )سـتروکتور( عبارت اسـت از شيوه ی  به شـکل نسبی پايدار 
تشکل عناصر يک سيستم يعنی اگر مفهوم سيستم جهات کامال مختلف اين 
يا آن کل را )اعم از سـاختمان، ترکيب، شيؤه هستی و شکل تکامل را( در بر 
می گيرد، ستروکتور فقط يک مسئله را برجسته می کند و آنهم مسئلٔه پايداری 
و ثبات آن سيستم است که به برکت آن کيفيت خود را در جريان تغيير شرايط 
خارجی و داخلی کماکان محفوظ می دارد. يعنی تا زمانی که سـتروکتور يک 
سيسـتم باقی اسـت خود آن سيسـتم باقی اسـت و منهدم شدن سـتروکتور با 
تحول آن به تغيير اساسـی يا زوال آن سيستم منجر می گردد  ستروکتور يعنی 

نظام درونی سيستم، قانونمندی های مربوط به ساخت و مختصات آن. 
اما عملکرد )فونکسيون( عبارت است از شيؤه رفتار سيستم. 

ستروکتور و فونکسيون دو مقولٔه بهم مربوط هستند زيرا ستروکتور نسبت 
به فونکسيون پايه و مبنای درونی آن است که شيؤه عملکرد خاص آن سيستم 
را موجب می گردد و نسبت به مجموع عملکردها استوارتر و با دوام تر است. 
لذا سـتروکتور در واقع حامل عملکرد يا فونکسـيون اسـت. و اگر فی المثل 
عملکـرد برخی از موجودات بيولوژيک دگرگون شـود، اين امر به دگرگونی 
سـتروکتور می انجامـد و برعکس يعنی هر عملکرد معينی خاص سـتروکتور 

معين و هر ستروکتور معين دارای علمکرد معين است.
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بـر اسـاس اين واقعيت دو شـيؤه تحليل در دانش امروزی مرسـوم شـده 
اسـت که يکی شـيؤه سـتروکتورل نام دارد )يعنی با کشـف سـاخت درونی 
سيسـتم، ما عملکرد آنرا روشـن و توجيه کنيم( و ديگری شـيؤه فونکسيونل 
)يعنی با تحليل رفتار و عملکرد سيستم بکوشيم تا ساخت درونی آنرا کشف 
نماييم(. البته اين دوشيوه مکمل هم هستند ولی معموالًمعرفت از»عملکرد« 
به يافِت »سـاخت« می رود. با اين حال هيچ يک از اين دونوع تحليل را نبايد 

مطلق کرد. 
سـطوح مختلف تشـکل ماده )اجزاء اوليه، اتم، اتم ها، ملکول ها، بلورها، 
ياخته هـا، نسـج ها، سـحابی ها( درحکم نقـاط گرهی و پله های انتقـال از يک 
سيستم معين به سيستم بغرنج تر است. درک و معرفت به آنها، معرفت سيستم 
وار از جهان )نه معرفت جسـته گريخته و بدون پيوند( را عميق تر می سـازد و 
ما را با ساخت و عملکرد کلئه بخش های اين سيستم های تو در تو که خود در 
مجموع يک سيستم واحد متحرک مادی را تشکيل می دهند آشناتر می گرداند. 
آشـنائی ما با مقوالت دسـتگاه، عنصر، سـاخت و عملکرد می تواند به ما 
کمک کند تا قانون ارتباط عام را به شـيؤه زيرين بيان کنيم: جهان ما مرکب از 
دسـتگاه های تو در توئی ست و هر دستگاه کمتر بغرنج برای دستگاه بغرنج تر 
در حکـم واحـد و عنصر محسـوب می شـود. سيسـتم های بغرنـج طبيعی و 
اجتماعـی دارای سـاخت خاص خود هسـتند که از آنها عملکـرد و رفتار آنها 
ناشی می گردد. تنها »برخورد سيستمی« و »معرفت سيستم وار« و درک پيوند 
ديالکتيکی بين سـاخت و عملکـرد می تواند يک برخورد ديالکتيکی باشـد و 
اال جـدا کردن سيسـتم ها از هم، جدا کردن سـاخت از عملکـرد يک برخورد 

متافيزيکی است. 

پرسش های کنترل:
را  عنصر  و  سيستم  پيوند   .۳ چيست؟  عنصر   .۲ چيست؟  سيستم   .۱
چيست؟  ساخت   .5 چه؟  يعنی  سيستمی  برخورد   .۴ دهيد.  توضيح 
است؟  کدام  ستروکتورل  يا  ساختی  تحليل   .۷ چيست؟  عملکرد   .۶
۸. تحليل عملکردی يا فونکسيونل کدام است؟ ۹. قانون ارتباط را بر 
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اساس مقوالت سيستم و ستروکتور بيان کنيد. 

۴. قانون گذار از تغييرات کمی به کيفی 

برای آنکه به اين قانون پی ببريم نخست بايد با چند مقولٔه مهم آشنا شويم 
يعنی مقوالت »کميت« )به فارسـی چندی(، »کيفيت« )به فارسـی چونی( و 

»نسبت« )به فارسی اندازه(. 
کيفيـت و کميـت شـاخص های اشـياء و پديده هـا هسـتند و از جهـت 

ديالکتيکی بهم پيوسته اند.
کيفيت چيست؟ کيفيت مجموع عالمات و خواص يک  شئ يا پديده است که 

از جهت ساخت و ستروکتور تجزيه نشده باشد و تعين و هويت آن شئ يا پديده 
را در خود ويژگی محسوس و مشخص آن نشان می دهد و از هستی واقعی خود 
شئ يا پديده جدا نيست و در سيستم مناسبات آن اشياء و آن پديده ها با اشياء و 

پديده های ديگر بروز می کند.
 مثـال گيـاه بـودن، جانور بودن، انسـان بودن، مبـارز بودن، قوی بـودن و غيره 

کيفيت هائی است که در مورد اشياء يا پديده های معينی صادق است. 
کميت چيسـت؟ کميت مختصات زمانی و مکانی شئ يا پديده است. آن 
نيـز در ارتباط و مقايسـه با اشـياء ديگـر بروز می کند و ابعـاد و مدت و آهنگ 
حرکـت را در برمی گيـرد. )بـزرگ، درشـت، دراز، طوالنی، سـريع، کند و 
غيره(. مشـخصات کمی اشياء در جريان اندازه گيری پديد می شود و در اين 
مورد يک شـئ برای اندازه گيری ميزان )اتالن( قرار می گيرد. مثال متر اتالن 

اندازه گيری طول است.
نسـبيت يا اندازه چيست؟ نسـبيت وحدت مختصات کمی و کيفی است. 
بدين معنی که هر کيفيتی )که خواص شـئ يا پديده را معين می کند و آن را از 
اشياء و پديده های ديگر متمايز می گرداند( دارای برخی مضامين کّمی است. 
ايـن مضمـون کّمی نبايد از حد معينی تجاوز کند. اگـر از آن حد معين تجاوز 
کند نسـبت بـر هم می خورد و کيفيت سـابق به کيفيت تـازه ای بدل می گردد. 
) مثال سـادٔه آن آب اسـت که از صفر تا ۱۰۰ درجه به حالت آبگون می ماند، 
پائين تـر از صفـر يخ می بنـدد، باالتـر از ۱۰۰ درجه بخار می شـود. يخ جامد 
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اسـت، آب مايع و بخار آب، بخار يعنی سه کيفيت مختلفند. درجات صفر و 
صد اندازه يا نسبت بين اين کيفيت هاست. يا به ديگر سخن نقاط گرهی است 

که با عبور از آن حالت کيفی تغيير می کند (.
تمـام تغييـرات شـيميائی از عناصر شـيميائی گرفته تا بغرنج ترين اجسـام 
اجسـام آلی چيزی جز تغييرات کّمی )تعداد الکترون ها، اتم ها، ملکول ها ( که 
از حـد معينی می گذرنـد و تحوالت کيفی ايجاد می کنند نيسـت. علوم ديگر 
طبيعی و اجتماعی نيز همين منظره را با بغرنجی کم يا بيش منعکس می کنند. 
لذا می توان نتيجه گرفت که تغييرات کمی در آن سـوی اندازه ها يا نسـبيت ها 
بـه تغييرات کيفی مبدل  می گردند. چنانکه تغييرات کيفی بنوبٔه خود تغييرات 
کمـی معينی را به وجود می آورد. در اثر اين انتقال در جريان تکامل گسسـت 
ايجاد می شود. همين گسست و پيوست است که در پائه وحدت جهان و تنوع 

آن قرار دارد. پس گسست و پيوست ثمرٔه بقاء يا تغيير نسبت هاست. 
جهان متنوع است زيرا در اثر انتقال از کيفيتی به کيفيت ديگر، در اثر عبور 
از مـرز نسـبت ها، حـاالت کيفی نوين پديـد می گردد. ولی جهـان در ماهيت 
مادی خود يگانه اسـت. در اينجا ما با وحدت مونيسـم و پلوراليسـم روبه رو 

می شويم و می گوييم : جهان در تنوع کيفی خود يگانه است. 
شيؤه عام انتقال از کيفيت کهن به کيفيت نوين جهش است. جهش اشکال 
مختلف به خود می گيرد، گاه بطئی اسـت و گاه سريع، گاه انفجاری است و 
گاه غيـر انفجاری يا بـه عبارت ديگر گاه به صورت انقالب )رولوسـيون( و 
گاه به صورت تحول تدريجی )اولوسـيون( انجـام می گيرد، ولی بهر جهت 
لحظه ای می رسـد که کيفيت نوين جانشـين کيفيت کهن می شود يعنی در هر 

حال جهش چرخش بنيادی در تکامل شئ يا پديده است. 
تحول تدريجی يا اولوسـيون يعنی آنچنان تغيير شـئ يا پديده که خواص 
و قوانيـن غيـر عمـدٔه آن تغيير می کند  ولی خـواص و قوانين عمـدٔه آن باقی 
می مانـد. در انقـالب هميـن مختصـات و قوانيـن عمده اسـت کـه دگرگون 

می شوند و ستروکتور تازه يا قانونمندی تازه ای به وجود می آيد. 
در تکامـل جامعـه هـر دو شـيؤه انتقـال انقالبـی و تحولـی وجـود دارد. 
رفورميست ها شـيؤه انتقال انقالبی را رد می کنند وآنرا خالف فطرت اجتماع 
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دوران هـای  مخالـف  برعکـس   می دانندومضرمی شمارند.آوانتوريسـت ها 
تحوالت تدريجی و سـير آرام و مسـالمت آميز امر نو هستند و تصور می کنند 
می توان هميشـه و همه چيز را به شـيؤه انقالبی حل کرد. لنين می گويد آنانکه 
تصور می کنند می توان هميشـه همه چيز را به شـکل انقالبـی حل کرد، گردن 
خود را در اين کار می شکنند. لنين همچنين می گويد: »زندگی و تکامل طبيعی 
هم تحول بطئی و هم جهش سـريع يعنی گسسـت در تدريج را با خود همراه 

دارد.«
در شـرايط اسـتقرار جامعٔه سوسياليسـتی انتقال از کيفيت کهن به کيفيت 
نوين در عرصه ها و رشته های مختلف حيات اجتماعی بدون انقالب، از باال 

و به شکل آگاهانه و بوسيلٔه رفرم ها انجام می پذيرد . 
ما در بارٔه انقالب اجتماعی در مبحث »ماترياليسـم تاريخی« سـخن خواهيم 

گفت 

پرسش های کنترل:
۱. کميت چيست؟ ۲. کيفيت چيست؟ ۳. نسبيت چيست؟ ۴. قانون 
 .۶ چيست؟  جهش   .5 است؟  معنی  چه  به  کيفيت  به  کميت  از  گذار 
جهش بر چند قسم است؟ ۷.چه کسانی تحول تدريجی را در اجتماع 
مطلق می کنند؟ ۸. چرا مطلق کردن انتقال انقالبی در اجتماع خطاست 
در  نو  به  کهن  کيفيت  از  انتقال   .۹ می گويد؟  چه  باره  اين  در  لنين  و 

سوسياليسم چگونه انجام   می گيرد؟

۵. قانون وحدت و مبارزٔه متضادها 

لنيـن قانون وحدت و مبـارزٔه متضادها را ُکنْه و هسـتٔه ديالکتيک می داند 
و در واقـع بـدون درک ايـن قانـون و کار بسـت آن در جريـان تفکـر، شـيؤه 

ديالکتيکی درک نشده باقی می ماند.
بـرای آنکـه مفهـوم تضـاد را درک کنيم نخسـت بايد بـا مفهـوم »تقابل« 
)يا متقابالن( آشـنا شـويم. تقابل چيسـت؟ تقابل در ديالکتيـک يعنی آنچنان 
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جهات، نکات و مشـخصات شـئ يا گروه اشـياء و پديده ها يا گروه پديده ها 
کـه کامـال با هم از جهت اين يا آن عالمت و خاصيـت فرق دارند ولی وجود 
يکی بدون ديگری مفروض نيسـت. )مانند شـب و روز، گرم و سـرد، خير و 
شـر، زير و بـاال، جنوب و شـمال وغيره(. ايـن جهات متقابل نسـبت به هم 
»بی تفاوت« والقيد نيستند و در هم مؤثرند. همين تأثير متقابالن در يکديگر 

تضاد نام دارد.
تضاد چيسـت ؟ تضاد نسـبت بين جهـات و گرايش های متقابـل و متباين 
يک کل اسـت که طی آنها يکديگر را وضع می کنند، مشـروط می کنند، يا نفی 
می کنند. تضاد در طبيعت و جامعه دارای خاصيت عينی و عام است. مبارزٔه 
جهـات متضاد امری اسـت مطلق ولـی وحدت و تعادل بين آنها امری اسـت 

نسبی.
پروسـٔه رشـد يـا تکامـل در واقع همانـا پروسـٔه پيدايش، حرکـت و حل 
تضادهاسـت. در جريان تکامل »يگانه« )يعنی کيفيتی که هنوز در آن تضادی 
بـروز نکرده اسـت( »دوگانه« می شـود. يعنی بين جهات نـو و جهات کهنه، 
بين جهاتی که ثابتند و جهاتی که دارند تغيير می کنند تمايز پديد می شود.پس 
از مرحلٔه همسـانی و تعادل اوليه مرحلٔه تمايز فرامی رسـد. سـپس در کيفيت 
کهن دو قطب پديد می آيد وانقطاب )يا ُپالريزاسيون( صورت می گيرد. پس 
از منقطب شـدن تضاد وارد شـديد ترين و عالی ترين مرحلٔه خود می شود که 

برخورد يا تناُزع ) يا ُکنفليْکت ( نام دارد. لنين می گويد:
»وحدت )انطباق، همسانی، تعادل( متضادين امری است مشروط، 
موقت، گذرا، نسبی ولی نبرد متضادين که نافی يکديگرند امری 

است مطلق، چنانکه نو و حرکت و تکامل مطلق است.« 
در اثـر برخـورد و تنـازع، تضـاد حل می شـود، نو بـر کهنه غلبـه می کند، 

کيفيت نو پديد می شود و جای کيفيت کهن را می گيرد.
هنگامی کـه بـه اشـياء و پديده هـای طبيعـت و جامعه می نگريـم، می بينيم 
کـه در کليـٔه آنهـا دو جهت متقابل ديده می شـوند که هم با همنـد و هم برضد 
همنـد مانند اعـداد مثبت و منفی در رياضيات ، بار مثبت و منفی الکتريکی در 
فيزيک ، تجزيه و تحليل در شيمی، جذب و دفع ، مرگ و وراثت در بيولوژی، 
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بـورژوازی و پرلتاريا در جامعٔه سـرمايه داری، دمکراسـی و سوسياليسـم در 
اصول سـازمانی، تعرض و عقب نشـينی در جنگ، »درام عقايد« به اصطالح 
اينشتاين در تکامل علوم و هنرها و غيره و غيره. اين نبرد عمومی متضادها را 
شـاعر بزرگ ايران مولوی نيز به نحوی درک می کرده  و آنرا، البته بر اسـاس 

بينش ديالکتيک عرفانی خود بارها بيان داشته است .۱
تضـاد درونـی اشـياء و پديده هـا روغـن و کار مايـٔه ذاتی حرکـت و تغيير 
آنهاست. اينکه در سابق گفتيم جنبش يک خود جنبی است برای آن است که 
موتور جنبش در درون آن وجود دارد آنهم نبرد متضادها است. البته تضاد تنها 
در درون اشـياء و پديده ها نيسـت، بلکه از برون بين پديده ها و اشياء مختلف 
نيـز نبـرد و تضاد وجود دارد. لذا تضاد را می توان به درونی و بيرونی تقسـيم 

کرد.
تضـاد برونـی يعنـی تضـاد بين يـک سلسـله اشـياء و پديده ها با اشـياء و 
پديده هـای ديگـر و اما تضاد درونـی يعنی تضاد بين جهات متقابل يک شـئ 
يـا پديـدٔه واحـد کـه در درون خود آن شـئ يـا آن پديـده می گـذرد. در مورد 
تضادبرونی  می توان از تضاد جامعه و طبيعت سـخن گفت و در مورد تضاد 
درونـی می توان تضـاد بين توليد و مصرف را در درون پروسـٔه توليد نعمات 
مـادی مثـال زد. تضادهای درونـی و برونی بنوبٔه خود در هـم تأثير می کنند. 
طبيعـت و جامعـه، جهان آلـی و غير آلی هر يـک دارای تضادهای ويژٔه خود 

هستند.
در جامعٔه انسانی معموالً تضاد اصلی را از تضادهای فرعی جدا می کنند. 
تضاد اصلی آن تضادی اسـت که تغييرات و رشـد يک پديده را معين می کند  
و بـدون حـل آن کيفيت نوين پديد نمی شـود. تضاد فرعی تضادی اسـت که 
بين جهات ديگر غير عمدٔه و غير اساسی پديده وجود دارد و پيدايش کيفيت 

1. مولوی می گويد:
اين جهان جنگ است چون کّل بنگری       ذّره ذّره مهچو دين با کافری 

و يا در باره ی وحدت و نربد متضادها می گويد:
شب چنني با روزاندر اِعتناق                              خمتلف درصورت اما اتفاق

روز و شب اين هر دوضد و دشمنند                ليک هر دو يک حقيقت می تنند
هر يکی خواهان دگر را مهچو خويش              از پی تکميل فعل و کار خويش 
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نوين به حل آنها ارتباط ندارد ۱ .
در جوامع طبقاتی تضاد به صورت آشـتی پذير و آشـتی ناپذير )همساز و 
نا همسـاز( در می آيد. تضاد آشتی پذير تضاد آن طبقات و قشرهائی است که 
منافع اساسـی آنها با هم توافـق دارد و می توانند  در مرحله کمابيش طوالنی 

تاريخ با يکديگر بر پائه برنامٔه مشترک عمل کنند.
اما تضاد آشـتی ناپذير )يا آنتا گونيسـتی( بين آن طبقات و قشرهائی است 
کـه منافع اجتماعی آنها از ريشـه با يکديگر متباين اسـت و سـرانجام بايد آن 
نيروهائـی که در سـمت تکامل تاريخ گام برمی دارند بـر نيروهای ديگری که 
ايـن تکامـل را ترمـز می کنند  غلبـه کنند ) مانند تضـاد بين بهره دهـان و بهره 

کشان(. 
در جامعـٔه سوسياليسـتی نيـز کـه مبتنی بر طبقـات متناقض نيسـت تضاد 
وجود دارد. اين تضادی اسـت به طور عمده بين رشـد سريع نيروهای مولده 
از سـوئی و موازين و سـازمان های موجود که کهنه می شوند و نقش محرک 
و مترقی خود را از دسـت داده به رادع و ترمز بدل می گردند از سـويی ديگر، 
تضـاد بيـن »افـق رهبری« که مسـائل عمـوم کشـوری دراز مـدت را در نظر 
می گيرد و »افق توده ها« که مسـائل مشـخص معيشـتی مورد توجه آنهاسـت 
در مراحلی پديد می شـود. شيؤه حل اين تضادها انقالب نيست بلکه انتقاد و 
انتقاد از خود، دست زدن به رفرم ها و اصالحات است، زيرا جامعه بر اساس 
وحـدت معنویـ  سياسـی درونی خـود می تواند و بايد ايـن تضادها را بدون 

توسل به شکل حاّد برخورد و تنازع حل کند.
در جهان امروز بين دو سيسـتم سـرمايه داری و سوسياليستی تضاد است 
کـه تضـاد اصلی دوران ماسـت و راه حل آن نبرد پيگير طبقاتی برای سـير به 
سـوی پيروزی انقالب سوسياليسـتی در سراسر جهان در عين دفاع از صلح 

جهانی است.

که گاه در برخی نوشته های فلسفی ديده می شود می توان  1. در مورد اصطالح تضاد عمده 
آنرا آن تضادی دانست که در حلظه ی معني کسب حدت کرده و حل آن در دستور روز قرار 

گرفته رصفنظر از آنکه تضاد اصلی باشد يا غری اصلی و فرعی.
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پرسش های کنترل:
۱. چه اهميتی لنين برای قانون و تضاد قائل است و چرا؟ ۲. تضاد چيست؟ 
مراحل رشد  است؟ ۴.  نسبی  و  گذرا  تعادل  و  مطلق  و  عام  تضاد  چرا   .۳
تضاد را شرح دهيد. 5. نمونه هائی از جهات متضاد در پديده های طبيعت 
اصلی  تضاد   .۷ چيست؟  درونی  و  برونی  تضاد   .۶ داريد.  بيان  اجتماع  و 
ناپذير و آشتی  و فرعی کدام است و چگونه حل می شود؟ ۸. تضاد آشتی 
پذير کدام است و چگونه حل می شود؟ ۹. آيا در جامعٔه سوسياليستی تضاد 
وجود دارد و حل آن به چه شکل است؟ ۱۰. تضاد اصلی دوران ما کدام 

است و راه حل آن چيست؟ 

۶. قانون نفی در نفی 

قانـون نفی در نفی يکی از قوانين اساسـی و مهم ديالکتيک مارکسيسـتی 
اسـت. نفی يعنی تبديل يک شـئ يا پديده به شئ ياپديدٔه ديگر که جانشين آن 
می شـود. اما نفی ديالکتيکی آنچنان نفی ايسـت که با آنکه شئ يا پديدٔه معين 
را بـه اصطـالح »ِمْن ِحيـِث ُهَو« )چنانکه بـود( از ميان می بـرد، ولی در عين 
حال ميدان را برای رشـد و تکامل آتی آن شئ يا آن پديده می گشايد؛ لذا نفی 
ميان تهی، نفی عبث، نفی مطلق نيسـت بلکه نفی تکاملی، نفی خالق است. 
بـه بيـان ديگر نفی لحظه يا نکته ايسـت کـه  ارتباط ، تداوم، تـوارث را بين نو 
و کهنـه، بين حاالت مختلـف، بين مراحل گوناگون در مسـير تکامل برقرار 
می سـازد. يا به بيان ديگر نفی آنچنان پيوندی بين نو و کهنه در پروسـٔه رشـد 
است که نو بر پائه کهنه و تحت تأثير تضادهائی که ذاتی اوست پديد می شود، 
بر کهنه غلبه می کند  ولی برخی جهات مثبت کهنه را تا حدی حفظ می نمايد. 

مارکس می گويد:

»هر رشدی را مستقل از محتوی آن، می توان به مثابه يک سلسله 
عوامل مختلف تصور کرد که پيوند آنها بين خود به نحوی است 

که يکی نفی ديگری است.«
اما نفی در نفی يعنی نفی آن حالتی که خود منتفی شده است و اين نفی در 



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی5۶

نفی ناچار به اثبات منجر می شود. چنانکه در رياضيات :

+۱ × -۱ × -۱ = + ۱                                       
پس نفی در نفی يعنی باز گشـت به مبداء نخسـت، به خاسـتگاه. ولی 
در مسـير تکامل اين باز گشـت به مبداء بازگشـت به خاستنگاه در مرحلٔه 
عالی تری انجام می گيرد، لذا با آنکه حالت نفی شـده تکرار می شـود اين 
تکرار تکرار عينی نيست، بلکه تکراری است غنی تر، متکامل تر، عالی تر. 
مثال در جامعٔه کمون اوليه مالکيت اجتماعی حکمروا بود. پيدايش مالکيت 
خصوصی آنرا نفی کرد. استقرار سوسياليسم و کمونيسم بار ديگر مالکيت 
خصوصی را نفی می کند  و به مالکيت اجتماعی باز می گردد و گوئی بار ديگر 
 مالکيت اجتماعی تکرار می شود ولی اين تکراری است در مرحلٔه عالی تر. 
 در علوم بارها ديده شده که فرضيه ای که توجه به برخی جهات پديده دارد 
عرضه می گردد. سـپس تجاربی روی می دهد و جهات ديگر مسـئله طرح 
می گردد و فرضئه نخستين نفی می شود. سرانجام فرضئه ثالثی پديد می آيد 
کـه فرضيـٔه دوم را نفی می کند  و نوعی باز گشـت به فرضئه اول منتها غنی 
تر شـده، و با تجربه اندوزی از مرحلٔه نفی شده پديد می آيد. به عنوان مثال 
می توان در فيزيک از تئوری ذّره ای نور سخن گفت که تئوری موجی بعدها 
آن را نفی کرد، ولی سـپس تئـوری ذّره ایـ  موجی نور به نوبٔه خود تئوری 
موجی را نفی کرد، يعنی تئوری ذّره ای را منتها در يک سنتز عالی تر تکرار 

نمود.
حرکـت تکاملـی بـر پايـٔه نفـی در نفـی در واقـع يـک سـير مارپيچی 
)سـپيرالوئيد( را طی می کند  و در مراحل معينی برخی مختصات مراحل 

طی شده منتها بر مبناِی از جهِت کيفی تازه ای تکرار می گردد.
نفـی در نفـی به طور نسـبی پايان يافتـن يک دورٔه مشـخص از تکامل 
اسـت و در اينجا دوائر بزرگ و کوچک که مشـخص ادوار )سيکل های( 
کنکرت تکاملی هستند در درون هم قرار دارند و به سوی اعتال می روند. 
ايـن حرکت يـک حرکت مارپيچـی و در عين حال فرازنـده )يا اعتالئی( 
اسـت که دمبدم لحظات غنی تری را در درون خود توحيد )انتگراسيون( 
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می کنـد  و يک حالـت جامع تر و بغرنج تری از حاالت طی شـده را به وجود 
مـی آورد. وقتی ما از »پيشـرفت« يـا »پروگرس« سـخن می گوييم چيزی جز 

همين خصلت حرکت پيشرونده از دانی به عالی، از ساده به بغرنج نيست.
در فلسفٔه قديم ما از ادوار )سيکل ها( صحبت شده است ولی اين ادوار يا 
به هم مربوط نيسـتند و يا به صورت تکرار مکرر انجام می گيرند. درک دقيق 
قانـون نفی در نفی که مارکس آنرا برای تحليل بسـط جامعٔه سـرمايه داری به 
کار برده است، برای درک پروسٔه تکامل و نيز برای ُبّراتر کردن ديد منطقی و 

سير معرفتی انسان اهميت جدی دارد.

پرسش های کنترل :
۱. نفی چيست؟ نفی عبث کدام است؟ ۲. نفی در نفی چيست و چرا 
به خاستنگاه  باز گشت  نفی  در  نفی  اثبات است؟ ۳. چرا  نفی  در  نفی 
تکاملی  حرکت  چرا   .۴ غنی تر؟  و  عالی تر  مرحلٔه  يک  در  منتها  است 
چه؟۶.                                                                                                                      يعنی  تکامل  در  انتگراسيون   .5 است؟  اعتالئی  و  مارپيچی 

چه تفاوتی ما بين سيکل های متافيزيکی و ديالکتيکی وجود دارد؟





۱. مقولٔه ديالکتيکی چيست ؟

 نخسـت ببينيم مقولٔه ديالکتيکی يعنی چه. مقولـه را در زبان های اروپائی 
کاته گـوری اصطـالح می کنند که از واژٔه يونانی به معنـای بيان و تعريف آمده 
اسـت. مقوله عام ترين مفهومی است که عمده ترين خواص و قانونمندی های 
پديده هـای عينی را منعکس می کند  و خصلت تفکر علمی ـ تئوريک عصر را 
منعکس می سازد. مقوالت در پروسٔه طوالنی تاريخی تکامل معرفت انسانی 
شـکل می گيرند و ساخته می شوند و از آنجا که هم واقعيت متغير است و هم 
معرفـت مـا در جريان بسـط و تعميق، لذا مقوالت ثابـت و جامد نمی مانند و 

متحرک و قابل انعطاف هستند.
لنين تعريف زيرين را برای مقوله بيان می دارد :

دارد...  قرار  انسان  برابر  در  طبيعت  پديده های  از  »شبکه ای 
مقوالت پلکان ها و مراحل تميز، يعنی معرفت جهان، نقاط گرهی 
در اين شبکٔه پديده ها هستند که به امر شناخت و تسلط بر آن ياری 

می رسانند.«
مقـوالت ديالکتيـک با قوانين ديالکتيکی پيوسـته اند و مضمون و محتوی 

۵ - مقوالت اساسی ديالکتيک



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۶۰

عينـی و واقعـی دارند و نقش ويـژه ای را در پروسـٔه معرفت ايفـاء می کنند  و 
عالمـت اعتـالء و صعود تفکر انسـانی از پديده هـای کنکرت بـه تعميم های 
مجرد و مظهر انطباق پروسٔه تاريخی تکامل پديده ها با پروسٔه منطقی درک و 
تعميم هستند . ما از ميان مقوالت ديالکتيکی برخی از مهم ترين را برگزيده ايم 
و در اينجا به اختصار در بارٔه هر يک از آنها توضيحاتی می دهيم. بايد به درک 
اين مقوالت توجه ويژه ای معطوف داشـت، زيرا اهميت آنها در تفکر منطقی 
پيرامون همتای اهميت قوانين چهارگانٔه ديالکتيکی است. اين مقوالت چون 
نتيجٔه انتزاع عميق اسـت لذا گاه فهم محتوی آنها دشـوار به نظر می رسد، لذا 
بايد آنها را با دقت و توجه آموخت. ما می کوشـيم هر جا که الزم باشـد امثلٔه 

مشخصی نيز ذکر کنيم که فهم مطالب را آسان تر سازد.  

پرسش های کنترل:
۱. مقوله يا کاته گوری در اصل به چه معنا بود؟ ۲. مقوله را تعريف کنيد. 
۳. تغيير پذيری و انعطاف پذيری مقوالت ناشی از چيست؟ ۴. تعريف لنين 
سخن  آن  گره گاه های  و  پديده ها  شبکٔه  از  لنين  چرا  کنيد،  بيان  مقوله  از  را 
ابستراکت  به  کنکرت  از  صعود  نمودار  مقوله  می گوييم  چرا   .5 می گويد؟ 
است؟ ۶. چرا می گوئيم مقوله وحدت منطقی و تاريخی است؟ ۷. آموزش 

مقوالت ديالکتيکی دارای چه اهميتی است؟

۲. مفرد، عام وخاص 

مفرد، عام و خاص لحظات و مراحل واقعيت عينی و نيز پله های مختلف 
منطقـی معرفت هسـتند، ايـن مقوالت بيان کنندٔه اشـکال مختلف مناسـبات 
يک شـئ با ديگر اشـياء، يک پديده با ديگر پديده ها هستند. برای درک معنای 
درسـت اين مقوالت بايد دقـت الزم را به کار برد زيـرا مطالب اندکی بغرنج 

است.
وقتی می گوييم مفرد يعنی آنچه که تعين و شخصيت کيفی يک شئ واحد، 
فرديت و خود ويژگی، تعين مکانی و زمانی آن را بيان می دارد. تنها با مقايسـٔه 
دو شـئ، دو پديده با هم می توان مفرديـت يک پديده يعنی خود بودگی، خود 
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ويژگـی آنـرا معين کرد زيرا مفرد خصايصی اسـت که در يک شـئ و يا پديده 
هست و در ديگران نيست. 

اما عام يعنی آنچه که نه تنها شـئ و پديدٔه معينی بلکه يک سلسـله اشـياء و 
پديده ها دارای آن هستند. عام را بردو قسم تقسيم می کنند: عام انتزاعی و عام 
مشـخص. عام انتزاعی بيانگر برخی خواص تکرار شـونده در همٔه پديده ها و 
اشياء متعلق به يک رده بندی است. به بيان ديگر عام انتزاعی کلئه عالماتی را 
که خاص اشـياء و پديده هـای متعلق به يک رده بندی اسـت تعميم می دهد و 

بيان می دارد. 
عام مشـخص يا کنکرت قانون وجود و بسـط همٔه پديده های مفرد است. 
عام انتزاعی ماهيت شئ را منعکس نمی کند، بلکه تنها عام مشخص است که 
غناء خاص مفرد را مجسم و متجلی می سازد. عام مشخص به صورت قانون 
در می آيد که تنوع را در نوعی وحدت پيوند می دهد و همين قانونيت است که 

در سيستم گستردٔه پيوند متقابل اشياء و پديده ها بروز می کند.
رابطـٔه دو شـئ يـا دو پديده کـه در آن مفرد بـروز می کند، لحظـه ای از اين 
سيسـتم گسـتردٔه پيوند متقابل اشـياء و پديده هاسـت و لذا مفرد شکل ضرور 
هستی عام است و به همين جهت می گوييمکه مفرد و عام از لحاظ ديالکتيکی 

به هم مربوطند، به هم بدل می شوند. لنين در اين زمينه می گويد:
»شئ يا پديدٔه جداگانه وجود ندارد مگر در آن پيوندی که به عام 
وارد  عام  در  ناتمام  شکل  به  ای  جداگانه  هر  می شود....  منجر 
می گردد و غيره و غيره. هر جداگانه ای با هزاران رشتٔه گذار با نوع 
ديگر جداگانه )اشياء، پديده ها و پروسه ها( مربوط است و غيره.«

قبـل از آنکـه به تعريف خـاص بپردازيم، بکوشـيم تا با امثلـه ای مقوالت 
مفرد، عام مجرد )يا انتزاعی( و عام مشـخص را روشـن کنيم. فرض کنيم ما 
وضع يک زحمتکش را مورد بررسی قرار می دهيم و به اين نتيجه می رسيم که 
نتايج کار او به وسيلٔه فرد استثمار کننده ای ربوده می شود و او مورد بهره کشی 
قرار می گيرد. »بهره ده بودن« عالمت ويژٔه اين فرد است. ما بر اساس مشاهدٔه 
ايـن پديـدٔه انفرادی و پديده های انفرادی نظيـر آن در جامعه به يک نتيجٔه کلی 
می رسيم و آن اينکه در جامعٔه مبتنی بر طبقات متناقض بهره کشی  وجود دارد. 
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حکم »در جامعٔه طبقاتی بهره کشی وجود دارد« يک حکم عام و مجرد است. 
حال اين حکم را بر دوران شيؤه توليد معين يعنی مثال در دوران سرمايه داری 
انطباق می دهيم و به اين نتيجه می رسيم که »د رجامعه سرمايه داری بهره کشی 
سـرمايه داران از کار مزدوری پرولتاريا وجود دارد.« اين ديگر عام مشـخص 

است 
حـال ايـن »عام مشـخص« را بـر وضع مفرد )افـراد زحمتکشـی که مورد 
بررسی ما هستند( انطباق می دهيم و شرايط مشخص و خاص زندگی و بهره 
دهی پرلتاريا را در جامعٔه معينی مثال ايران روشـن می سـازيم. يعنی بار ديگر 
از عـام به خاص بر می گرديم، ولی اين خاص ديگر مفرد نيسـت بلکه انطباق 
عام مجرد بر موارد خاص و مشخص است. لذا می گوييم وحدت مفرد با عام 
مشـخص بيانگر خاص اسـت. در آن صفات مفرد )يا انفرادی( با عالمات و 

مختصات عام )يا عمومی( در آميخته و پيوند يافته است.
لذا خاص عبارت است از عامی که در پديده های مفرد منعکس شده يعنی 
تجلـی قانـون عمومی در  افراد و عناصر جداگانه اسـت با شـرايط و اشـکال 

واقعی آن. 
قانـون معرفت بشـری چنين اسـت که ابتدا از بررسـی مفرد يا فـرد به عام 
مجرد می رسـد، سـپس از عام مجرد به عام مشـخص دسـت می يابد و آنگاه 
از عام مشـخص بـه خاص باز می گـردد و تنها از اين طريق می تواند اشـياء و 

پديده ها را درتنوع آنها، در غناء آنها، در ذوَجهات بودن آنها دريابد.

پرسش های کنترل:
۱. مفرد چيست؟ ۲. عام بر چند قسم است؟ ۳. عام انتزاعی چيست؟ 

عام  و  مجرد  يا  انتزاعی  عام  بين  ما  تفاوت   .5 چيست؟  مشخص  عام   .۴
مشخص را بيان داريد. ۶. خاص چيست؟ ۷. چه تفاوتی ما بين خاص و 
مفرد، عام و  از جهت مقوالت  انسانی  دارد؟ ۸. سير معرفت  مفرد وجود 
خاص چگونه است؟ ۹. چرا برای درک غناء پديده ها اين سير ضرور است؟



۶۳ مقوالت اساسی ديالکتيک

۳. علت و معلول

علّيت خصيصه ای اسـت که پيوند و ارتباط عمومی پديده های واقعيت را 
مشـخص می کند  و اين خصيصه دارای جنبه همگانی است يعنی نه در جهان 
کهيـن )جهان پايين تـر از ياخته ها يا ميکروکسـم( و نه در جهـان مهين )يعنی 
جهان باالتر از ياخته ها يا ماکروکسم( جائی نيست که قانون عليت در آن کار 
نکند و اين دعوی که برخی از ايدئاليسـت های معاصر مطرح می کنند، حاکی 
از آنکـه در درون اتـم قانون عليت وجود ندارد و قانـون عدم تعين )به معنای 
فقدان عليت( حکمرواسـت دعوی درسـتی نيست. آنها استدالل می کنند  که 
اگر ما وضع اولئه برخی »ذرات اوليه«ی داخل اتم را بدانيم، دشوار است که 
رفتار بعدی آنها، سـرعت آنها، موضع آنهـا را معين کنيم. لذا قانون علّيت در 
اينجا از ميان می رود و حال آنکه در واقع در اثر تأثير عواملی )مانند تصادم با 
ذرات ديگـر، تأثير ميدان ها، تأثير افزارهای اندازه گيری و غيره( قانون علّيت 
در اينجـا خصلـت احتمالی و آماری به خود می گيرد و از آن وضع اکيد که در 
جهان بزرگ ديده می شود )و قانون جبر نيوتن بيانگر آن است( در می آيد. لذا 
دعوی آنکه عليت در جهان کهين وجود ندارد دعوی باطلی است. عليت يک 

امر ذهنی و ساختٔه عقل ما نيست، بلکه واقعی و عينی و عام است.
هر شـئ، هر پديده، اشـياء و پديده های ديگری را ايجاد می کند  يا در حال 

زوال خويش، به اشياء و پديده های ديگر مبدل می شود. 
علت، آن شـئ يا پديده ای اسـت که شـئ يا پديدٔه ديگر را ايجاد می کند  و 
عامل به وجود آمدن آن است و در اين مورد آن شئ و پديدٔه ايجاد شده معلول 
نام دارد. ولی رابطٔه علت و معلول را نبايد متافيزيکی دانسـت و يکی را علت 
مطلـق و ديگری را معلول مطلق شـمرد. علت و معلـول در هم مؤثرند و هر 
معلولـی علل مختلفی دارد و سلسـله بی پايانی از علـل و معلول در هم تأثير 

می کنند.
برای آنکه مطلب را روشـن تر درک کنيم خوب است که با دو مقولٔه ديگر 
در اين زمينه يعنی با علت تامه و علت خاصه آشنا شويم. علت تامه مجموعٔه 
کلئه حاالت و کيفياتی است که از آن ضرورتًا بايد معلول معينی حاصل شود. 
مثاًل وقتی هماهنگی ضرور بين رشـد نيروهای مولده از سـوئی و مناسـبات 
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موجـود توليد يا مناسـبات مالکيت از سـوی ديگر بر هم بخـورد جامعه وارد 
دوران بحرانی انقالبی می شـود. ايـن »برهم خوردن هماهنگی ضرور« علت 
تامه اسـت بـرای بروز بحران انقالبـی، ولی وجود علت تامـه هنوز به معنای 
تحقق معلول يعنی انقالب اجتماعی نيسـت. برای تحقق معلول علت خاصه 
نيـز ضرور اسـت. پـس علت خاصه آن چنان علتی اسـت که ظهـورش حتمًا 
موجب پيدايش معلول عينی اسـت، البتـه در صورتی که علت تامه هم اکنون 
وجود داشـته باشـد. مثـاًل در همان مورد که ذکرش گذشـت »وجـود عوامل 
عينـی و ذهنـی انقالب« علـت خاصٔه تحقق انقالب اسـت. يعنـی اگر علت 
تامه )ناهماهنگی بين رشـد نيروهای مولده و مناسـبات موجود توليد( وجود 
داشته باشد، آن وقت وجود عامل عينی انقالب )وضع انقالبی( و عامل ذهنی 
انقـالب )وجود حزب با نفوذ طبقٔه کارگر( کافی اسـت کـه به انقالب تحقق 

بخشد.
مسئلٔه وجود تأثير متقابل بين علت و معلول را که ديالکتيک مدت هاست 
کشـف کرده، سـيبرنتيک معاصر در مقولٔه »پيوند معکوس« بيان می دارد، اين 
يک مقولٔه بسـيار مهم سيبرنتيک اسـت که دارای اهميت فلسفی است. ما در 
بارٔه سـيبرنتيک مختصرًا و جداگانه سخن خواهيم گفت، ولی اينجا سودمند 
می شـمريم کـه اين مقوله را به مناسـبت ارتباطش با بحث مطـرح کنيم. برای 
درک محتـوی ايـن مقوله می توان   يک مثال فنی ذکر کرد: ما با وصل يخچال 
بـه جريان بـرق و افزايش َدما )يا حـرارت( در درون يخچال، دسـتگاه تنظيم 
کننـدٔه حـرارت )ترمورگوالتـور( يخچـال را به کار مـی اندازيم و بدينسـان 
دسـتگاه يخ سازی يخچال آغاز کار می کند. ولی کار اين دستگاه يخ سازی به 
نوبٔه خود سـطح دما را در يخچال به ميزان الزم می رسـاند. دما در مورد اول 
علت بود ولی در مورد دوم به معلول مبدل شـد. يا مثال ديگری که از تکنيک 
بسـيارابتدائی بشـر گرفته شده اسـت ذکر کنيم: ناوک گندم دهی در آسياب با 
ريختن تدريجی گندم به زير سنگ های آسيا، به آنها امکان می دهد که گندم را 
آرد کنند، ولی خود اين سنگ ها به هنگام چرخش خود، چوبی را که به ناوک 
وصل اسـت دمبدم می جنبانند و آن چوب به نوبٔه خود ناوک گندم دهی را به 
طـور متنـاوب می جنباند و حرکت منظم گندم را از ناوک به ميان سـنگ های 
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آسياب تنظيم می کند . بدينسان بين کارکرد ناوک و کارکرد سنگ های آسياب 
نوعی »پيوند معکوس«، نوعی تأثير متقابل برقرار است. امثلٔه ديگر اين »پيوند 
معکوس« را در بدن انسان )مثاًل در رابطه بين کار مغز و قلب( می توان   يافت.
قانون علّيت در سراپای جهان آلی و غير آلی عمل می کند  و موجب پيدايش 
اصل جبر )دترمينيسم( است. در طبيعت جبر کور حکمرواست يعنی عناصر 
طبيعی قادر نيستند که قوانين ِعلی را دريابند و در آن دخل و تصرف کنند. ولی 
بازيگر صحنٔه تاريخ انسـان معرفت جوی است. وی می تواند قوانين طبيعت 
و جامعه را بشناسـد، علل اشـياء و پديده ها را کشـف کند و آنها را به خدمت 
خويـش بگمارد و بدين سـان قانون جبر در تاريخ، بر حسـب تکامل معرفت 
انسـان و تشـکل وی، دمبدم بيشتر به اختيار بدل می شود تا زمانيکه عصر جبر 
در تاريخ سـراپا جای خود را به عصر اختيار بدهد و بشـر از قيد جبر طبيعی و 

جبر اجتماعی آزاد گردد.
وجود قانون علّيت در طبيعت و تاريخ موجب ايجاد امکان برایهدفمندی 
است. اگر در طبيعت و تاريخ علّيت و قانونيتی وجود نداشت، هدف گذاری 
نا معقول بود. ولی اين فعاليت هدفمند که به سـوی اجراء عمل خاصی سـير 
می کند، با آنچه که در فلسـفٔه ايدئاليسـتی غائيت نام دارد تفاوت دارد. غائيت 
يعنی آنکه خالق جهان بر حسب مشيت ازلی و اسرار آميز خود برای سير امور 
مقاصـد و غاياتـی وضع کرده اسـت و همه به ناچار بر حسـب حکمت الهی 
به سـوی آن غايات مقدر سـير می کننـد  و از همين جهت اسـت که در جهان 
سـببيت و انتظامی حکمرواسـت. ولی هدفمندی آگاهانٔه انسان که بر اساس 
اسـتفاده ازقانون علت و معلول اسـت با غائيِت ُمَقّدر دارای تفاوت اساسـی 

است. جهان به سوی غايت ويژه ای حرکت نمی کند  ۱.

1. درباره ی آنکه غايت خلقت چيست بحث زيادی درقرون وسطی بوده، به قول انگلس 
معموالً می گفتند خلق جهان برای اثبات حکمت سبحانی است ولی مولوی از زبان خدا 
می گويد:         من نکردم خلق تا سودی کنم                            بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
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پرسش های کنترل:
درست  ِکهين  جهان  در  عّليت  فقدان  دعوی  آيا   .۲ چيست؟  عّليت   .۱
است؟ ۳. علت چيست؟ ۴. معلول کدام است؟ 5. رابطه ديالکتيکی بين 
علت و معلول چيست؟ ۶. علت تامه چيست؟ ۷. علت خاصه چيست؟ 
چيست؟  دترمينيسم  يا  جبر   .۹ معناست؟  چه  به  معکوس«  »پيوند   .۸
۱۰. چه تفاوتی بين جبر طبيعی و جبر تاريخی است؟ ۱۱. هدفمندی 
کدام است؟ ۱۲. غائيت چيست؟ ۱۳. چرا غائيت غلط است؟ ۱۴. چه 

تفاوتی بين هدفمندی و غائيت وجود دارد؟
 

۴. ضرورت و تصادف 

ضـرورت و تصـادف نيز اشـکال عـام پيونـد بين اشـياء و پديده هاسـت. 
ضرورت چيسـت؟ ضرورت رابطـٔه درونی و ماهوی اسـت که از مختصات 
اساسـی اشـياء و پديده ها ناشی می شـود يعنی آنچه که ناگزير و در چارچوب 
قانونمنـدی و عليـت معين بايد حتمًا بدين ترتيب رخ دهـد نه به ترتيب ديگر. 
مثاًل نظام سـرمايه داری بناچار و بالضرور موجد اسـتثمار کار مزدوری است 
وممکن نيسـت که نظام سـرمايه داری بدون آن باشـد، ولی تصادف نسبت به 
ضرورت )که از سيسـتم و مجموعٔه کيفيات معينی ناشی شده( جنبٔه خارجی 
دارد يـا آنکـه به عوامـل فرعی که با ماهيـت پديدٔه معين ارتباط نـدارد مربوط 
است و آن چيزی است که در شرايط کنونی می تواند رخ بدهد يا می تواند رخ 
ندهد، می تواند بدين شکل وقوع يابد، يا می تواند به شکل ديگری وقوع يابد. 
تصادف در عين حال شکل ظهور ضرورت است يعنی هر پديدٔه ضروری در 
آغاز به صورت امر تصادفی روی می دهد. بعالوه امر تصادفی خود مشـروط 

به علت است يعنی تصادفی بودن به معنای بدون علت بودن نيست.
اگر در جهان تنها تصادفات وجود داشت و پديده های ضروری نمی بود، 
جهان خصلت آشفته و نامنظم و کائوتيک به خود می گرفت. در آن موقع پيش 
بينی حوادث جهان ممکن نبود و اين کالم معروف که »هيچ چيز شـرط هيچ 

چيز نيست « صحت می يافت .
بـر عکـس اگـر در جهـان تنهـا پديده هـای ضروری وجـود داشـت و هر 
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حادثـه ای محتـوم بود جهان خصلـت تقدير آميز و فاتال بـه خود می گرفت و 
تالش و کوشش آدمی را ثمری نمی بود و نمی شد هيچگونه تغييری در جهت 

مطلوب در سير حوادث داد.
ولـی در واقـع ضرورت و تصادف باهمند، يکـی از آنها از علت ماهوی و 

عمده ناشی می گردد و ديگری از علت غير ماهوی و فرعی. 
مثـال: طوفانی در می گيرد و درخت تناوری را می شـکند. زندگی درخت 
پايان يافت. اين طوفان از جهت علت زوال درخت يک تصادف بيش نيسـت 
زيـرا درخت ها طبق قوانين ديگری زوال می يابند و طوفان با لضروره موجب 
زوال درخت نيسـت. ولی آيا طوفان امری اسـت بدون علت؟ نه، در دستگاه 
تحوالت جوی وقوع اين طوفان بنوبٔه خود امری ضروری بود. لذا می گوييم 
تصادف نسـبت به سيستم معين جنبٔه خارجی دارد و از عللی که برای سيستم 

معين غير ماهوی و فرعی است ناشی می شود. 
تصادف به پديده های ضروری چهرٔه خاص و تکرار ناپذير خود راعطا می کند. 
مثـاًل همٔه پسـتانداران ضرورتـًا دارای مختصاتی از لحاظ سـاختمان فيزيولوژيک 
هسـتند کـه نتبجٔه سـير ضروری تکامل اسـت ولـی در ميان آنها رنگ ها، اشـکال، 
انـدازه هـا، مختصـات زيسـتی و اِکولوژيک فوق العـاده متنوعی اسـت که عوامل 

تصادفی موجد بروز آنها شده اند.
يا مثاًل در جامعه، سـير در چارچوب فرماسيون های اقتصادی ـ اجتماعی 
معيـن ناشـی از ضرورت های تکامل جامعه اسـت ولی اين فرماسـيون ها در 
شـرايط زمانی و مکانی اشـکال سـخت متنوعـی به خود می گيرنـد و تندی و 
کندی تحـول آنها به عوامل تصادفی متنوعی مربوط اسـت زيرا تصادف های 
مساعد و غير مساعد در سرعت و يا بطوء تکامل اجتماع نقش فراوانی دارند.
اين ضروری اسـت که جامعه ای از يک شـيؤه توليد به شيؤه توليد ديگر و 
مترقی تر منتقل شـود، ولی دراينکه »کی چگونه و بدست  چه کسانی« ضرور 

نيست و به عوامل تصادفی مربوط است۱
بروز ضرورت به صورت تصادف در منشـاء وجود احتماالت قرار دارد. 

1. برای درک اين مسئله به نقش شخصيت در تاريخ در بخش مربوط به ماترياليسم تاريخی 
مراجعه نماييد. 
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اگر تصادف نبود، احتمال نمی بود و می شد به طور قطع گفت که فالن واقعه 
به فالن شـکل در فـالن موقع حتمًا حادث خواهد شـد. ولی نقش تصادفات 
آنچنان نوساناتی در بروز ضرورت ها ايجاد می کند  که بايد قوانين احتماالت 
را در مـورد پيش بينـی بـه کار برد. به هميـن جهت يکی از اصـول دانش پيش 
بينی )پروگنوستيک( آن است که ماهوی از غير ماهوی، ضرور از تصادفی به 
درستی جدا شود تا آنکه پيش بينی ممکن گردد. به همين جهت اصوالً قوانين 
ضرور ی راه، خود را در مسير تاريخ به صورت حداکثر احتماالت می گشايند 

و شکل گرايش های عمده و مسلط را به خود می گيرند. 

پرسش های کنترل:
کدام  آن  مختلف  اشکال  و  چيست  تصادف   .۲ چيست؟  ضرروت   .۱
است؟ ۳. علت ماهوی عمده و علت ماهوی فرعی چگونه در منشاء 
و  اشياء  ويژگی  خود  در  تصادف  نقش  است؟ ۴.  تصادف  و  ضرورت 
است؟  احتماالت  منشاء  در  تصادف  چگونه   .5 است؟  کدام  پديده ها 
شرط   .۷ می آيند؟  در  احتماالت  حداکثر  صورت  به  قوانين  چرا   .۶

پرگنوستيک علمی چيست؟

5. امکان و واقعيت 

امکان لحظه ای است، مرحله ای است از گسترش واقعيت معين و واقعيت 
عبارت است از تحقق چيزی که در حال امکان است. لذا امکان و واقعيت دو 

مرحلٔه ضرور و عينی گسترش و بسط هر شئ، هر پديده ای است.
بـه بيـان ديگـر: امکان آن چيزی اسـت کـه در لحظـٔه کنونی هنـوز وجود 
خارجـی ندارد و تحقق نپذيرفته اسـت، ولی در نتيجٔه تأثيـر قوانين درونی آن 
شئ يا آن پديده، می تواند رخ دهد، بروز کند، به واقعيت بدل شود. اما واقعيت 
آن چيزی اسـت که هم اکنون پديد شـده، تحقق يافته، وجود دارد. لذا وجود 
می توانـد »وجـود ممکن« و يا »وجود واقعی« باشـد. »وجـود ممکن« وجود 
شئ يا پديده ای است که محمل های پيدايش و تحقق آن در بطن قوانين تکامل 
موجود است و وقتی اين محمل ها سرانجام منجر به ظهور آن »وجود ممکن« 
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شـد، ما با »وجود واقعی« آن شـئ يا پديده روبرو هسـتيم. مثاًل در دوران های 
اخير رشـد فئوداليسـم سـرمايه داری به صورت امکانی در بطن آن پديد شد و 
وقتـی اين امکانـات از طريق انقالبات بورژوائی تحقق يافت، به واقعيت بدل 
گرديد. لذا معنای رشـد و گسترش هر چيزی در واقع آن کيفياتی است که آن 
را سرانجام به واقعيت بدل می کند  و سابق در بطن وی به حالت امکان وجود 
داشته است. تکامل دارای پروسٔه بی پايان زايش امکانات و تبديل امکانات به 
واقعيت هاست. خود واقعيت نيز بنوبٔه خود تغيير پذير است و دارای قابليت 
بسـط و گسترش اسـت و در نهان خود امکان های تازه ای را در بر دارد. ولی 
از مجمـوع امکانـات گوناگون که در بطن واقعيت معين نهفته شـده تنها يک 

امکان است که به شکل کنکرت و مشخص تحقق می يابد. 
امکان بر سه قسم است: امکان صوری، امکان تجريدی و امکان واقعی. 
امکان صوری يا امکان عقلی يعنی امکانی که از جهت منطقی مانعی برای 
رخ دادن آن نيست، ولی وجود امکان عقلی و منطقی برای آنکه آن امر تحقق 
يابد شـرط الزم اسـت ولی شـرط کافی نيسـت. اگر امکان صوری با قوانين 
عينی متناقض باشـد می گوييم اين امر محال اسـت )مانند امکان سـقوط ماه 
بر سـطح زمين، ايجاد محرک ابدی Perpetuum Mobile که در قرون وسطی 
جمعـی در صدد سـاختن آن بودند، يا حفظ ابدی نظام سـرمايه داری ازطريق 

رفع دائمی نقائص آن و امثال آنها(.
امکان تجريدی امکانی اسـت که نه فقط از لحاظ منطقی متضمن تضادی 
نيسـت بلکه با قوانين عينی موافق اسـت ولی عماًل شـرايط مشخص بروز آن 
وجود ندارد. مثاًل نشسـت بر روی کره ماه چند دهٔه پيش يک امکان تجريدی 
بود ولی چون شـرايط مشـخص آن فراهـم نبود تحقق نمی يافـت ولی اکنون 
ديگر يک امکان تجريدی نيسـت. موافق ايـن دو تعريف معنای امکان واقعی 
روشن می شود. امکان واقعی دارای سه شرط است: از جهت منطقی متضمن 
تضاد نيست، ازجهت انطباق با قوانين عينی، اين انطباق وجود دارد و بعالوه 
شرايط مشخص آن نيز فراهم است. اينجاست که امکان حتمًا به واقعيت بدل 

می شود. 
در جامعٔه انسانی آگاهی انسان به قوانين تکامل طبيعت و جامعه و استفادٔه 
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صحيـح از ايـن قوانين می تواند تبديـل امکان را به واقعيت تسـريع کند، ولی 
حـدود نقش عامل ذهنی بی پايان نيسـت. ولونتاريسـت ها )يـا اراده گرايان( 
نقـش عامـل ذهنـی را مطلـق می کنند و تصـور می کننـد که اراده و خواسـت 
قهرمانـان يا پيشـاهنگان نهضت برای تحقـق آنچه که در لحظـٔه معين»امکان 
واقعـی« نيسـت،کافی اسـت. آنها نقـش عوامل عينـی را که بايـد محمل ها و 
شـرايط مسـاعد و ضرور تحقق يـک امکان را پديـد آورند و مسـتقل از ارادٔه 
پيشـروان و پيشاهنگان و پيشوايان عمل بکنند، ناديده می گيرند و يا بدانها کم 

بها می دهند. 
مـا در بحـث از مقـوالت ضـرورت و تصـادف از مقولـٔه احتمال سـخن 
گفته ايـم. اينجا نيز می توان، در مقطع بحـث از امکان و واقعيت از اين مقوله 

سخن گفت. 
احتمـال چيسـت؟ درجـٔه نضج و بلوغ امـکان که نمودار نزديک شـدن به 
واقعيت اسـت، احتمال نـام دارد. وقتی می گوييم محتمل اسـت که فالن امر 
واقـع شـود، يعنی شـرايط عينی تحقق آن امر بـه درجٔه معين از نضج رسـيده 
است. اما حداکثر احتمال نقطه تبّدل کيفی امکان به واقعيت است. در طبيعت 
اين تبدل کيفی پروسـه ای اسـت خودبه خودی و تنها به شـرايط عينی مربوط 
اسـت نه به عامـل ذهنی. اما در جامعـه تحقق امکان چنانکه گفتيـم نه تنها به 
شـرايط عينی بلکه بـه عوامل ذهنی ماننـد فعاليت و پراتيک افـراد، طبقات و 
احزاب سـازندٔه تاريخ مربوط اسـت. در اين زمينه می توان انقالب اجتماعی 
را مثـال زد کـه پيدايش نظام نوينی را که امـکان آن وجود دارد به واقعيت بدل 
می کند  و نتيجٔه فعاليت خالق انقالبی خلق و سـازمان های انقالبی متعلق به 

خلق است.

پرسش های کنترل: 
۱. امکان چيست؟ ۲. واقعيت چيست؟ ۳. امکان بر چند قسم است؟  
۶.امکان  است؟  کدام  محال   .5 چيست؟  ياعقلی  و  صوری  امکان   ۴
گرائی  اراده  چرا   .۸ چيست؟  واقعی  امکان   .۷ چيست؟  تجريدی 
نادرست است؟ ۹. احتمال و حداکثر احتمال چيست؟ ۱۰.چرا عامل 
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ذهنی در تبديل کيفی امکان به واقعيت در طبيعت نقشی ندارد؟
۶. شکل و مضمون

اينک با دومقولٔه به هم پيوستٔه مهم ديگر ديالکتيک يعنی شکل و مضمون 
آشنا شويم. مضمون )يا محتوی( چيست ؟ مضمون عبارت است از مجموع 
تأثيـرات متقابل جهات مختلف وخواص مختلف شـئ يا پديـده وعملکردها 
)فونکسـيون ها(ی آن. از طـرف ديگـر اشـياء و پديده هـا انبوهٔه بـی نظمی از 
عناصر متشکله و تراکم آشفته ای از پروسه های رخ دهنده نيستند. مضمون هر 
شـئ يا پديده به شـکل معينی انتظام يافته است. يا به بيان ديگرهر شئ يا پديده 
به طور نسبی در زمان و مکان معين پايدار است و دارای ساخت )ستروکتور( 
معين اسـت. اين سـتروکتور نسبتًا پايدار شئ يا پديده که به وی هيئت و چهرٔه 

ظاهری آن را نيز عطا می کند، مشخص کنندٔه شکل است. 
مثـاًل درجامعـٔه انسـانی نيروهای مولده کـه در مراحل مختلف رشـد قرار 
دارند مضمون آن جامعه را به وجود می آورند، ولی مناسبات توليدی يا اشکال 
مالکيت شکل ويژٔه آن جامعه را تعيين می نمايند. يا مثالً ممکن است مضمون 
يک واقعٔه انقالبی را به صورت شعر نوشته يا به صورت يک تابلوی نقاشی در 
آورد يا در صحنٔه تأتر نشان داد. در اينجا اشکال هنری )ادبيات، نقاشی، تأتر( 

مختلف است و حال آنکه مضمون )واقعٔه انقالبی( واحد است.
شکل بالمضمون و مضمون بالشکل وجود خارجی ندارد.

بسط و تکامل هر شئ با مضمون آن آغاز می شود. همين تغيير در مضمون 
اسـت کـه تغييـرات در شـکل، آهنگ و سـمت تحـوالت را معين و مشـروط 
می کند. مثال تغييری که در ساخت شکلی )ستروکتور مورفولوژيک( جانوران 
طـی تکامل طوالنی انواع رخ داده نتيجٔه تغييرات مضمونی اسـت يعنی نتيجٔه 
تحول در فونکسـيون ها و عملکردهائی اسـت که در جريان سـوخت و سـاز 
موجود زندٔه معين انجام گرفته است که خود ثمرٔه قوانين طبيعی ديگری است. 
ولی خطاست اگر تصور کنيم شکل تنها تابع منفعل و پاسيف مضمون است. 
شـکل خود در تحول خويش دارای استقالل نسبی است بدين معنی که شکل 
به نوبٔه خود پروسٔه تکامل را تند و کند می کند، ولی مضمون سريع التغيير تر از 

شکل است.
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درجريان مبارزه ای که مابين شـکل و مضمون درمی گيرد حاالت زيرين را 
می توان تشخيص داد:

الف ـ بين شکل و مضمون تعادل وجود دارد؛
بـ  تناقـض بين شـکل و مضمـون آغاز می گردد، مضمـون پيش می رود، 

شکل عقب می ماند، شکل تکامل مضمون را ترمز می کند؛
جـ  مبازره شـديد بين شکل و مضمون در می گيرد و به تدريج شکل نوينی 

مناسب با مضمون نوين پديد می آيد. 
گاه مضمـون نـو می توانـد از اشـکال کهنـه اسـتفاده کنـد چنانکـه جامعـٔه 
سوسياليستی از اشکال کهنٔه سياسی و اقتصادی که از دوران سرمايه داری باقی 
مانده اسـت )البته با دگرگون سـاختن عملکرد مضمونی آن( اسـتفاده می کند 

مانند استفاده از بازار، بانک، قيمت، سود و غيره .
شـکل و مضمون به ويژه در هنر دارای اهميت فراوانی اسـت. در اينجا نيز 
تقدم با مضمون است، ولی شکل که به صورت ژانرها و سبک ها در می آيد به 
نوبٔه خود دارای اهميت است و گاه تکامل آن تابع قوانين ويژٔه درونی خود آن 

است. با اين حال مطلق کردن به شکل گرائی يا فرماليسم منجر می شود.
اصل نو آوری هنری در مضمون اسـت، ولی طبيعی اسـت که نو آوری در 

مضمون ناچار نو آوری در شکل را نيز همراه دارد. 

پرسش های کنترل:
و  ۱. مضمون چيست؟ ۲. شکل چيست؟ ۳. تالزم شکل و مضمون 
تقدم مضمون بر شکل به چه معناست؟ ۴. روابط شکل و مضمون را 
بيان داريد. 5. مبارزٔه شکل و مضمون از چه حاالتی می گذرد؟ ۶. آيا 
و  شکل  اهميت   .۷ کند؟  استفاده  کهنه  اشکال  از  می تواند  نو  مضمون 
مضمون را در هنر بيان داريد؟ ۸. نو آوری به چه معناست؟ ۹. فرماليسم 

يا شکل گرائی به چه معناست؟

۷. ماهيت و پديده 

ماهيت و پديده دو شاخص مهم اشياء و پديده ها هستند که از جهت ديالکتيک 
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به هم مربوطند .
ماهيـت چيسـت؟ ماهيت بيانگـر کلّيت قوانيـن خاص موضوع معيـن و پيوند 
درونی آن اسـت که جهات مختلف آنرا به صورت واحدی در می آورد. لذا ماهيت 

آشکارگر وحدت مختصات متنوع موضوع معين است. 
اما پديده خواص و عالمات خارجی موضوع معين اسـت که معرفت حسـی ما 
)يعنـی احسـاس، ادراک حس و تصـورات( آن را در می يايد. در پديـده آن قوانينی 

بروز می کند  که ماهيت موضوع معينی را به وجود می آورند. 
در مسـئلٔه چگونگـی ماهيـت و پديده و رابطـٔه آنها با يکديگر در فلسـفه بحث 

فراوانی انجام گرفته است.
 برخـی ماننـد کانت بر آنند که ماهيت )يا نومن( ناشـناختنی اسـت و خرد 

انسانی تنها به پديده )فنومن( دسترسی دارد و می تواند آنرا بشناسد.
برخـی ديگـر )ماننـد افالطـون در فلسـفٔه عتيق يونـان و هگل در فلسـفٔه 
کالسـيک آلمـان( بـر آنند کـه ماهيت هـا عقالنی صرف انـد و پديده هـا که به 
صـورت محسوسـات در می آيند مظهر نـازل و عاجزی از گوهـر روحانی و 

عقالنی است. 
برخی نيز )مانند فيلسوف ايدئاليست انگليسی اسقف برکلی و يا فيلسوف 
امپريوکريتيسيسـت آلمانی ماخ( اصال منکر وجود ماهيت برای اشـياء شدند 
و گفتند اشـياء فقط مجموعٔه محسوسات ما هستند و در وراء محسوسات ما 
چيز ديگری نيسـت و مادر بارٔه اين نظريات در گذشـته نيز ياد آوری کوتاهی 

کرده ايم.
ولـی ماترياليسـم ديالکتيـک دو مقولٔه ماهيـت و پديده را واقعـی و عينی 
می داند. لنين می گويد: ماهيت پديد می آيد و پديده دارای ماهيت است. نکتٔه 
مهم اينجاسـت که پديده هميشـه مطابق با ماهيت نيسـت و می تواند آن را به 
شـکل تحريف شـده ای بيان دارد. بـه همين جهت مارکـس می گفت که اگر 
شکل بروز )يا پديده( با ماهيت ها انطباق کامل داشت، علوم زائد می شد. زيرا 
وظيفٔه علم پژوهش و يافت ماهيت ها از پس حجاب پرده هاست. پايه بيانی که 
در فلسـفٔه کالسيک قرون وسطائی ما متداول اسـت درک باطن امور از وراء 
ظاهر آنها و درک سـيرت ها از وراء صورت هاست. پديده متنوع تر از ماهيت 
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اسـت، زيرا نه فقط مجموعه ای اسـت از مناسـبات ماهوی، بلکه مناسـبات 
تصادفی و انفرادی نيز در آن وارد می شود. بعالوه پديده از ماهيت متحرک تر 
است و ماهيت پايدارتر و آهنگ رشد آن کندتر از پديده است. به ماهيات نه از 

راه حواس، بلکه از راه تفکر تجريدی تئوريک می توان دست يافت. 
معرفت تئوريک شئ را در وضع مشخص تاريخی آن به عنوان يک سيستم 
بغرنج ديالکتيکی قوانين و روابط ضروری عرضه می دارد و بدينسـان ماهيت 
شئ را افشاءمی کند. اکنون برای آنکه روشن تر به مفهوم ماهيت و پديده و آنکه 
معرفـت به پديده بـه هيچ وجه کافی برای معرفت به ماهيت نيسـت پی ببريم، 
مثالی بزنيم : مثاًل وقتی برقی در ابرها می درخشد ديدگان ما تنها آن درخش را 
می بيند. اين درخش جز پديده چيز ديگری نيسـت، ولی ماهيت همين پديده 
عبارت اسـت از »تخلئه اخگر افشـان فوق العاده نيرومند الکتريکی در ابرها« 
اين ماهيت را تنها تفکر تئوريک بر اسـاس تجربه می تواند کشف کند و پديده 

به خودی خود بيانگر آن نيست.
امـا البتـه چنين نيسـت که بين پديـده و ماهيت رابطه نباشـد. پديـده به هر 
صورت روايتگر ماهيت است. لنين می گويد در حرکت رود کف بر روی آب 
مانند پديده است و جريان اعماق مانند ماهيت. در اين مثال به هر جهت کف 
بـر روی آب حاکـی از آن جريان عمقی اسـت. يا به بيان ديگـر پديده روايتگر 

ماهيت است.
نکتـٔه مهمی را کـه در بارٔه روابط نامتوافـق و گاه معکوس ماهيت و پديده 

گفتيم با برخی امثال روشن می سازيم:
پديده ای که ديده می شود آن است که خورشيد به دور زمين می گردد، ولی 
پژوهش علمی و تئوريک نشان داد که جريان بر عکس است و اين زمين است 

که به دور خورشيد می گردد.
يـا مثـاًل در ظاهـر به نظر می رسـد کـه جامعه دراثـر عمل افـراد دگرگون 
می شود و عمل افراد نيز نتيجٔه فکرآنهاست. لذا می توان نتيجه  گرفت که افکار  
انسـان ها مائه تغيير جامعه اسـت. اين درسـت آن اشتباهی اسـت که بسياری 
از متفکرين که خواسـتند علت تحوالت جامعـه را بيابند کرده اند از آن جمله 
دانشـمند ايرانی کسـروی نيز پاک کردن مغز، و زدودن آن از »بد آموزی ها« را 
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شـرط ايجاد تحول مترقی در جامعه می داند، زيرا فکر را منشـاء عمل و عمل 
را منشاء تغيير می شناسد.

ولی ماهيت چنين نيسـت. در واقع عامل تغيير شـيؤه توليد نعمات مادی 
و تکامـل خود به خودی نيروهای مولده اسـت که باعث دگرگونی مناسـبات 
توليد و سـرانجام زندگی معنوی جامعه می شود، لذا تحول فکر نتيجٔه تحول 

عينی جامعه است و نه برعکس تحول جامعه نتيجٔه تحول فکر.
اين امثله نشان می دهد که گاه پديده ها و ظاهرها اغواگرند و تنها با پژوهش 
و تحليل ديالکتيکی می توان ماهيت واقعی را درک کرد و معنای عميق سخن 
مارکـس که می گفت اگر پديده ها با ماهيت ها انطباق داشـت علم بالموضوع 

می شد از همين جاست. 
در همـان مثال صورت و سـيرت که در بارٔه مختصات اخالقی  انسـان ها  
ذکـر می گردد نيز اين مطلب صادق اسـت. صـورت ظاهر مطبوع يا نا مطبوع 
هميشـه دليل بر سـيرتی مناسـب با آن نيسـت. سـيرت يا خصـال واقعی يک 
شخص را تنها طی تجربٔه طوالنی در عمل می توان   شناخت و گاه مثاًل اتفاق 
می افتد که صورت ظاهر با سيرت واقعی اشخاص منطبق نيست. منظور ما از 

صورت در اينجا رفتار ظاهری است نه چهره.

پرسش های کنترل:
در  کنيد. ۳. چه بحثی  تعريف  را  پديده  کنيد. ۲.  تعريف  را  ۱. ماهيت 
فلسفه بر سر ماهيت و پديده وجود دارد؟ ۴. عدم تطابق ماهيت و پديده 
تئوريک  تفکر  نقش  بزنيد. 5.  مثال هائی  اين مورد  در  به چه معناست؟ 
چيست؟ ۶. چرا پديده غنی تر از ماهيت است؟ ۷. چه ارتباطی مسئلٔه 

صورت و سيرت در اشخاص با مسئلٔه پديده و ماهيت دارد؟

۸. منطقی وتاريخی 

تاريخـی يعنی پروسـٔه واقعی ظهور و تشـکل شـئ يا پديـدٔه معين. منطقی 
يعنی مناسـبات، قوانين ارتباط و تأثير متقابل جهات مختلف آن شـئ يا پديده 
که درحالت تکاملی اسـت. رابطٔه تاريخی با منطقی مانند رابطٔه پروسـٔه رشد 
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و تکامل اسـت به نتيجـه اش که طی آن روابطی که به شـکل پی گير در جريان 
تکامل تحقق يافته اند به بيان انگلس به »نضج کامل و شـکل کالسـيک خود« 

نائل شده اند.
منطقـی و تاريخـی در وحـدت ديالکتيکـی هسـتند و در عين حـال با هم 

متضادند. وحدت آنها در آنجاست که :
۱. تاريخی به آن اندازه ای که در پروسـٔه تکاملـی خويش قانونمندی ويژٔه 

خود را برای آنکه به نتايج معين می رسد، در بر دارد، منطقی را در بر دارد ؛
۲. وحـدت تاريخی و منطقی در آن اسـت که مناسـبات و وابسـتگی های 
جهات يک کل معين، تاريخ ظهور آن کل و تشـکل سـتروکتور ويژٔه آنرا بيان 
می کنـد. نتيجـٔه منطقی در واقع به شـکل فارغ از جزئيات و منقح و »پو سـت 
کنده« حاوی پروسـٔه تکوين »کل« اسـت. در اين نتيجه هـا همٔه زيگزاگ های 
تکامل پروسه، همٔه امور تصادفی و گذرا حذف می گردد. لذا وحدت منطقی 
با تاريخی کامل نيست، نسبی است. به بيان انگلس منطقی يک تاريخی »تنقيح 
و تصحيح شده است«، ولی اين تنقيح و تصحيح خود موافق قوانين واقعيت 
عينی انجام می گيرد و نه به شکل دلبخواه و خود سرانه. لذا طرز انعکاس يک 
واقعيت واحد در شـعورما از جهت تاريخی طوری اسـت و از جهت منطقی 
که نتايج »پوسـت کنده« و منقح تاريخی را به دسـت  می دهد، طور ديگر. از 
همين جا شـيؤه تحقيق تاريخی با شـيؤه تحقيق منطقی با هم تفاوت می يابند. 
وظيفٔه تحقيق تاريخی کشف شرايط و محمل های مشخص اين يا آن پديده در 
تسلسـل و توالی مراحل تاريخی آن اسـت. ولی وظيفٔه تحقيق منطقی عبارت 
اسـت از کشف آن نقش که عناصر مختلف سيسـتم معين درترکيب کّل خود 
ايفـاء می کنند. ولی از آنجا که هر کّلی دارای سـير ويژٔه مشـخص اسـت لذا 
پژوهش و تحقيق تاريخی کليدی اسـت بـرای پژوهش و تحقيق منطقی و به 

قول مارکس »تشريح ميمون کليد تشريح انسان است«.
مسـئلٔه وحـدت و تمايـز منطقی و تاريخی و دو شـکل تحقيـق تاريخی و 
تحقيق منطقی که از آن ناشی می شود برای تفکر منطقی اهميت بسياری دارد 
و می آمـوزد کـه بـرای درک قوانين منطقی تکامل يک شـئ يا پديـده می توان 
از بررسـی تاريـخ تکامل آن شـئ يـا پديده مدد گرفـت و به نوبٔه خود کشـف 
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مختصـات منطقی تکامل آن شـئ يا آن پديده ما را بـه پژوهش عميق تر تاريخ 
آنها را قادر می سازد.

پرسش های کنترل:
۱. تاريخی چيست؟ ۲. منطقی چيست؟ ۳. وحدت منطقی و تاريخی 

در کجاست؟ ۴. تمايز منطقی و تاريخی در کجاست؟ 5. مختصات 
تحقيق منطقی چيست؟ ۶. مختصات تحقيق تاريخی چيست؟ ۷. 

وحدت و تمايز منطقی و تاريخی چه می آموزد؟





۱. تئوری معرفت)گنوسئولوژی( چيست؟

                                                                                                                                                      
        تئوری شناخت يا معرفت يا گنوسئولوژی بخش مهمی از فلسفٔه 

مارکسيستی است. گنوسئولوژی آموزش ماهيت و قانونمندی های 
پروسٔه شناخت يا معرفت است.

شـناخت يا معرفت عبارت است از آشنا شدن انسان در جريان کار مولد يا 
در پروسٔه پژوهش و تجربٔه علمی با واقعيت جهان خارج و منعکس کردن اين 

واقعيت در ذهن.
مسـائل عمـدٔه تئوری معرفـت عبارت اسـت از: موضـوع و منبع معرفت 
انسـانی کـدام اسـت؟ چه چيـزی در پائه معرفت ما قـرار دارد؟ چـه انگيزه ای 
موجب تحرک و پيشرفت آن است؟ پروسٔه معرفت از چه مراحلی می گذرد؟ 
اسـلوب ها و اشکال مختلف معرفت کدام است؟ حقيقت چيست؟ چه رابطه 

ای مابين فعاليت معرفتی انسان و پراتيک وی وجود دارد؟
چنانکه در گذشته نيز يادآور شديم بحث معرفت )که در فلسفٔه اسکوالستيک 
قرون وسطائی در کشور ما مبحث »حصول علم« نام دارد( به انحاء مختلف به 
ميان کشيده است. فالسفٔه ايدئاليست که به تقدم روح بر ماده معتقدند به ناچار 

۶ - راه ديالکتيکی معرفت واقعيت عينی
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معرفت را نوعی »اشراق«، نوعی »َقْذف« )»افکندن«( علم از جانب مبداء الهی 
در روح و ضمير آدمی تصور می کردند. بِْرْکِلی آنرا »وضع« صور در روح آدمی 

می شمرد که از طرف واضع کل يعنی خداوند انجام می پذيرد. 
فالسـفٔه آگنوسـتيک از نوع کانت علم بر ذوات را ممکن نمی شـمردند و دامنٔه 
عمل عقل معرفت جوی ما را محدود می دانستند. سانسواليست ها )حس گرايان( 
فقـط بـرای محسوسـات اصالـت قائلند و آدمـی را بـه درک وراء محسـوس قادر 
نمی بيننـد. مـا گفتيـم که اين سفسـطه های ايدئاليسـتی که همه بر بنيـاد يک خطای 
اساسـی اسـتوار اسـت يعنـی از اينجا ناشـی می شـود کـه شـعور را بر مـاده مقدم 

شمرده اند بی پاست و جهان مادی واقعی و عينی است و شناختنی است.
ماترياليسـت ها )از دمکريـت گرفته تـا فوير باخ( طی تاريـخ از اين خطای 
بنيادی آزاد بودند و لذا درک می کردند که علم و معرفت انسانی نمی تواند چيز 
ديگری باشد جز انعکاس واقعيت عينی خارجی در مغز ما. ولی نظرئه معرفت 
در نـزد آنـان »متافيزيکی« اسـت يعنی آنهـا اين انعکاس را انعکاس پاسـيف و 
آينه وار می دانسـتند و نقش پراتيک، نقش رابطٔه انسـان معرفت جوی با تکامل 
تاريخـی و نقـش تضادمند و متناقض پروسـٔه معرفـت را درک نمی کردند. در 
بارٔه همٔه اين نکات که شاخص های تئوری ديالکتيکی معرفت است در همين 

مبحث به اختصار توضيحاتی خواهيم داد. 
مارکسيسـم بر آن است که انسـان معرفت يابندٔه فردی منفرد و تنها نيست، 
بلکـه در جامعه زندگی می کند. يک موجود بيولوژيک نيسـت که مانند گياه يا 
جانور خود را به شـکل منفعل و پاسـيف با جهان پيرامون دمسـاز سـازد بلکه 
موجـود اجتماعی اسـت که به شـکل فعـال و آکتيـف در جهان پيرامـون تأثير 
می بخشـد و در جريان فعاليت خود جهان را دگرگون می کند. اشـياء مادی و 
پديده های طبيعی و اجتماعی تا آنجا موضوع معرفت انسان هستند که در مدار 
فعاليت اجتماعی او وارد می شـوند و انسـان اين اشـياء و پديده ها را تا آن حد 
و مرز می شناسـد که بتواند آنها را موضـوع و افزار فعاليت خود قرار دهد، لذا 
معرفت انسـان از پراتيک بر می خيزد. پراتيک در انواع اشـکال آن پايه و مبنا و 
نيروی محرک و مالک حقيقت است. معرفت پروسٔه فعال و خالق اساسمند 
کردن تئوريک فعاليت پراتيک انسـانی اسـت و از آنجا که اشـياء و پديده ها در 
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تغيير و تحول بی پايانند، لذا پروسٔه معرفت را نيز پايانی نيست. معرفت انسان 
شکل بغرنج و عالی انعکاس است و ما بار ديگر اين مقولٔه مهم را مورد بررسی 

قرار می دهيم.

پرسش های کنترل:
۱. گنوسئولوژی چيست؟ ۲. مسائل عمدٔه گنوسئولوژی کدام است؟ 

۳. اسکوالستيک ما مبحث علم را چگونه حل می کرد؟ ۴. ايدئاليست ها 
در بارٔه معرفت چه می گويند؟ 5. آگنوستيک ها چه می گويند؟ ۶. اشتباه 
ماترياليست های متافيزيک در اين باره چيست؟ ۷. ماترياليسم ديالکتيک 
پروسٔه معرفت را چگونه می فهمد؟ ۸. فعال و خالق بودن انسان در پروسٔه 
معرفت به چه معناست؟ ۹. نقش معرفت در پروسٔه پراتيک چيست؟ چرا 

می گوييم »اساسمند کردن تئوريک فعاليت و پراتيک انسانی«؟

۲. انعکاس چيست؟

ما در بارٔه انعکاس در گذشـته )در مبحث ماده و شـعور( سـخن گفته ايم. 
اينک می خواهيم به مناسبت نقش مرکزی انعکاس در پروسٔه معرفت بار ديگر 

از آن ياد کنيم و مطالب گذشته را تکميل نماييم.
انعکاس خاصيت عمومی ماده اسـت و عبارت اسـت از استعداد اجسام يا 
سيستم های مادی که با تغييرات درونی خويش، مختصات اجسام يا سيستم هائی 
را که با آنها عمل متقابل دارند، به شکل ديگری باز آفرينند. مثال مغز انسان يک 
سيستم مادی است که می تواند با تغييرات معين فيزيکو شيميائی در ميلياردها 
نورون های مشّکلٔه خود کلئه مختصات اجسام و يا سيستم هائی را که انسان با 
آنها وارد برخورد می شـود، به شـکل تصورات، مفاهيم، احکام و استنتاجات 
انتزاعـی در درون خـود بـاز آفريند و چون اين باز آفريدن به شـکل معنوی و با 
مقوالت منطقی انجام می گيرد، لذا ما در تعريفی که هم اکنون از انعکاس بيان 
داشـته ايم، تصريح کرديم که »به شـکل ديگری« آن اجسـام يا آن سيسـتم های 
مادی را باز می آفريند يعنی نه بدان شـکل مادی که در خارج از ذهن ما بودند، 

بلکه به شکل معنوی و ايدئال.
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خاصيت انعکاس، به نسـبت درجٔه بغرنجی و درجٔه تشـکل اشياء و پديده 
هائی که در هم مؤثرند، به اشکال سخت گوناگون بروز می کند. اشکال و انواع 
ابتدائی انعکاس در طبيعت بی جان نيز ديده می شـود )مانند اثر سـنگ بر روی 
زمين، يا اثر گياهان و جانوران مفقود به شـکل سـنگواره بر روی ذغال سـنگ 
و غيـره(. اين انعـکاس در واقع به صورت »اثر« در می آيد. ولی در ارگانيسـم 
زنده انعکاس کيفيت تازه ای کسب می کند  که می توان   آنرا در مفهوم تحريک 
ـ واکنش يا »بازتاب« )رفلکس( خالصه کرد و مادر بارٔه اشکال مختلف آن از 
»تروپيسـم« گرفته تا »غريزه« سـخن گفته ايم وگفته ايم که با پيدايش احسـاس 
درواقع روان يا پسـی شـيک به وجود می آيد و اشـياء و پديده ها چهرٔه خود را، 

تصوير خود را منعکس می کنند  و گوئی در آينٔه روان عکس می اندازند. 
منتها انعکاس اين تصاوير يا چهره ها در روان جانوران به شـکل مشـّخص 
ـ حّسی است. تنها آن اشياء و خواص آنها منعکس می گردد که مستقيم يا غير 
مسـتقيم با ارضاء نيازمندی های زيسـتی آن جانوران ارتباط دارد. مثال صدا و 
ديدن شـئ برای سـگ فقط در آن حدود مطرح است و اهميت دارد که با عامل 

درد يا عامل غذا وعوامل حياتی ديگری نظير آنها مربوط باشد.
ولی پيدايش سلسلٔه اعصاب و فعاليت عالی اعصاب که در جانوران قبل از 
انسان به حد تکامل بسيار باالئی می رسد زمينه را برای پيدايش شعور که از آن 
در پيش سخن گفته ايم فراهم می کند. چنانکه گفتيم کار مولد و زبان دو عاملی 
اسـت که در پيدايش وگسترش شعور انسانی تأثير قاطع دارد و همراه آن تفکر 

تجريدی پديد می آيد.
معنای تفکر تجريدی آن اسـت که انسـان می تواند برخـالف حيوان، بدون 
لمس يا رؤيت اشـياء، به کمک مفاهيم عمل کنـد. دراينجا انعکاس از مرحلٔه 
پاسيف درمی آيد و خود» مفاهيم« و »احکام« )که ثمرٔه انعکاس است( به عامل 
تحول و تغيير در پيرامون بدل می گردد يعنی آکتيف و فعال می شـود و در کنار 

جهان مادی يک جهان معنوی پديد می آيد.
فعـال بـودن تفکرامـکان »هـدف گـذاری«، »پيش بينـی علمـی« را فراهم 
می سـازد. درهردوی اينها »انعکاس پيشـين« يا »انعکاس پيشی گيرنده« انجام 
می گيـرد يعنی جهان ايدئال به آدمی کمک می کنـد  که جهان ماتريال را موافق 
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خواست و نياز خود دگرگون سازد.

پرسش های کنترل:
۱. انعکاس را تعريف کنيد. ۲. تکامل پروسٔه انعکاس را در طبيعت و 

جامعه بيان داريد. ۳. انعکاس پاسيف و آکتيف به چه معناست؟  
۴. نقش انعکاس آکتيف چيست؟ 5. هدف گذاری و پيش بينی علمی 

چيست؟

۳. مراحل معرفت کدام است؟

پروسـٔه معرفت دارای يک خصلت ديالکتيکی اسـت و جهت »حسـی« و 
جهت »عقلی« معرفت که آنرا در ذيل بيان خواهيم داشت در اين پروسه با هم 
متحد است. لذا هم »حس گرائی« )يا سانسواليسم( که تنها حس را منبع مطلق 
معرفت انسانی می داند و هم »عقل گرائی« )يا راسيوناليسم( که معرفت حسی 
و تجربـی را ناچيـز می گيرد و تنهـا عقل را قادر به درک حقايق می شـمرد يک 

جهت را به زيان جهت ديگر مطلق می کنند  و برخطا هستند. 
چنانکه گفتيم معرفت از دو مرحلٔه عمده می گذرد که يکی معرفت حّسـی 

)يا تجربی و آمپيريک( نام دارد و دومی معرفت عقلی )يا منطقی و لژيک(. 
اشـکال معرفت حسـی يا آمپيريک عبارت است از: احساس، ادراک حس 

و تصور.
۱. احسـاسـ  درجريان احسـاس، اشـياء وخواص آنها به آپارات خارجی 
ارگان هـای حـس )کـه در علم آناليزاتـور نام گرفتـه( تأثير می بخشـد وانرژی 
تحريک خارجی از مجرای اعصاب به مغز می رسـد و در آنجا پروسـٔه روانی 

معينی روی می دهد که ابتدائی ترين و ساده ترين آن احساس نام دارد.
۲. ادارک )يـا ادارک حـّس( تصويـر کنکرت ـ حسـی اشـياء و پديده های 
واقعيـت بـه هنگامی که بر ارگان های حـس ما تأثير باقـی می گذارند و در مغز 
منعکس می شـوند و بدينسـان ادارک حس صـورت می گيـرد. درحالی که در 
مرحلٔه احساس عالمات و مختصات مختلف شئ مانند گرما و سرما و زبری 
و نرمی و درشتی و کوچکی و غيره منعکس می گردد. در اين مورد تصوير تمام 



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۸۴

و کمال آن شئ انعکاس می يابد  .
۳. تصور ـ تجديد توليد کنکرت و مشخص و جامع اشياء و پديده هايی که 
سـابقا احسـاس شده در ذهن است. برخالف احسـاس و ادراک حس که فقط 
زمانی روی می دهد که که شـئ يا پديده مسـتقيما روی حواس ما تأثير می کند، 
تصور ما پس از تحريک خارجی دسـت می دهد، مثاًل ما با لمس يک چيز داغ 
سوزش احساس می کنيم   ولی در مرحلٔه تصورما می توانيم بدون لمس آن شئ 

داغ، درد و سوزش را در ذهن خود تصور کنيم.
لذا در مرحلٔه حسی ما از سه پلٔه جداگانه می گذريم : احساس شئ يا پديده 
به وسيلٔه حواس خودمان، درک اين احساس و داشتن تصوير روشنی از آن در 
ذهن، تصور آن شئ يا آن پديده به شکل مشخص در حالی که ديگر احساسی از 
آن شئ يا پديده در بين نيست ) چنانکه گوئی عکسی را از فوتوتک ضمير خود 

بيرون می کشيم و دوباره بدان می نگريم(.
همـٔه اين پروسـه ها هنوز در مرحلٔه حسـیـ  تجربی اسـت. هنـوز ما وارد 

مرحلٔه منطقی نشده ايم.
مرحلٔه عقلی يا منطقی نيز خود از سه پله تشکيل شده است: مفهوم، حکم، 

استنتاج. 
۱. مفهوم ـ مفهوم يکی از واحدهای اساسی فعاليت فکری و عقلی انسان 
اسـت. مفهوم يک شـکل منطقی اسـت که با کمک آن ما اشکال ديگر منطقی 
مانند حکم و استنتاج رامی سازيم و به ما امکان می دهد که واقعيت را عميق تر   
از احساس و ادراک حس و تصور بشناسيم. تشکل مفهوم فقط از طريق انتزاع 
و تصميم انجام می گيرد، لذا انتقال از مرحلٔه حس به نخستين مرحلٔه عقلی که 
مفهوم باشد يک انتقال جهشی است و در اينجا اصوال کيفيت پروسٔه معرفت 
عوض می شـود وکيفيتی تازه، کيفيت منطقی ـ عقلی پيدا می کند  )نه حسـی ـ 
تجربـی(. مـا از تصورات همگون که احسـاس و تجربٔه ما آنها را بدسـت داده 
از طريـق تعميم يا انتزاع مفهوم می سـازيم مانند مفاهيم انسـان، کوه، درخت، 
عدالت ، سياسـت، تکامل و غيـره. مفهوم می تواند مشـخص )يا به اصطالح 
اسـم ذات( باشد يا مجرد و انتزاعی )يا به اصطالح اسم معنی(. هر يک از اين 
مفاهيم جمع بسـت مجموعه ای از تصاوير همگونی است که از طريق تجربٔه 
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حسی و در جريان پراتيک بدست آورده ايم. 
۲. حکمـ  آنچنان فکری در بارٔه شئ يا اشياء و پديده هاست که دارای جنبٔه 
سلبی يا ايجابی )منفی يا مثبت( باشد مانند: »طبقٔه کارگر يک طبقٔه پيشاهنگ 
اسـت«، يـا »سـرمايه داری دارای نظامی اسـت ظالمانه«، يا »علم بـا خرافات 
سـازگار نيست« يا »استقرار صلح در شرايط سرمايه داری ممکن نيست«. اين 
احکام از مشتی مفاهيم مجرد و مشخص تشکيل يافته اند و متضمن رّد يا قبول 

يک فکر معين است. 
پس حکم از ترکيب مفاهيم پديد می شود.

۳. اسـتنتاج - استنتاج يکی از اساسـی ترين اشکال تفکر منطقی است. در 
جريـان اسـتنتاج مـا از يک يا چند حکم کـه آنها را »مقدمـات« می نامند ، طبق 
قوانين معين تفکر منطقی، حکم ديگری را که »نتيجه« نام دارد بدست می آوريم  
و علـم نو حاصل می کنيم. مثـاًل: »کليه جانوران درنده گوشـت خوارند. پس 
ببر جانور گوشـت خواری اسـت. پس ببر از جانوران درنده اسـت.« يا »کلئه  
انسان ها  قدرت سخن گفتن دارند. حسن انسان است. پس حسن دارای قدرت 

سخن گفتن است.«
لذا روشن می شود که ما در مرحلٔه حسی ـ تجربی چيزی را حس می کنيم، 
احساس خود را به صورت تصوير آن چيز درک می کنيم   و هرگاه ضرور باشد 

آن تصوير را در ذهن باز می آفرينيم.
در مرلحـٔه منطقیـ  عقلی از تصاوير همگون مفهوم می سـازيم. از ترکيب 
مفاهيم مرتبط در واقعيت احکام سـلبی يا ايجابی پديد می آوريم . و از ترکيب 
احـکام مرتبـط در واقعيـت، نتيجه نـو، دانش نو کسـب می کنيـم واحتجاج و 

استنتاج به عمل می آوريم .
چنين اسـت دو مرحله و شـش پلٔه اساسی پروسـٔه معرفت. منطق معروف 
به »منطق صوری« کلئه اشکال احکام و استنتاجات را مورد بررسی دقيق قرار 
می دهد و شيوه های درست استنتاج را می آموزد  و از اين جهت فراگرفتن اين 
منطق برای تفکر درسـت بسـی ضرور اسـت. ارسـطو فيلسـوف بزرگ يونان 

باستان بنياد گذار منطق صوری است 
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پرسش های کنترل:
از  تجربی  ـ  حسی  مرحلٔه  است؟ ۲.  کدام  معرفت  عمدٔه  مرحلٔه  دو   .۱
چه پله هائی تشکيل شده؟ ۳. احساس يعنی چه؟ ۴. ادراک حس يعنی 
چه؟ 5. تصور يعنی چه؟ ۶. مرحلٔه عقلیـ  منطقی از چه پله هائی تشکيل 
شده؟ ۷. مفهوم يعنی چه؟ ۸. حکم يعنی چه؟۹. استنتاج يعنی چه؟ ۱۰. 
چرا انتقال از مرحلٔه حسی ـ تجربی به مرحلٔه عقلی ـ منطقی يک جهش 

کيفی است؟ 

۴. پراتيک چيست؟

مقولٔه پراتيک از اهم مقوالت فلسفی به ويژه درگنوسئولوژی مارکسيستی 
است. 

پراتيک چيسـت؟ پراتيک فعاليت انسان است که متوجه تغيير و دگرسازی 
طبيعـت و جامعه اسـت مانند پراتيک توليـدی، مبارزٔه اجتماعـی، پژوهش و 

تجربٔه علمی و غيره.
به گفتٔه مارکس زندگی اجتماعی از جهت ماهيت خود عمل است. 

پراتيک منشـاء تئوری اسـت. در جريان پراتيک توليدی اسـت که انسان با 
طبيعت وارد تماس می شـود. بر حسـب نيازمندی های پراتيک است که آدمی 
رازهای طبيعت را می گشايد. کار مولد آدمی را از جهان جانوران جدا می کند 
ومرحلٔه عقلیـ  منطقی معرفت را پديد می آورد و بدينسان کيفيت مرحلٔه حسی 
ـ تجربی را نيز دگرگون می سـازد. بعالوه هدف معرفت آن اسـت که انسان در 

پراتيک اجتماعی خود آگاهانه تر عمل کند. 
لذا مارکسيسم بر آن است که پراتيک مبداء، مالک و منتهای معرفت است. 
مبداء معرفت است، زيرا در پراتيک اجتماعی معرفت جهان پيرامون آغاز 
می شـود. هيچ معرفت نوی بدون کار مولد يا مبارزٔه طبقاتی يا پژوهش علمی 

به دست نمی آيد. 
مالک معرفت است زيرا فقط آن معرفتی که در پراتيک ثمر بخشی و کارآئی 
خود را نشـان دهد با واقعيت تطبيق دارد و لذا حقيقت اسـت. برای سـنجش 

صحت يا سقم هر معرفتی هيچ محک ديگری غير از پراتيک نيست.
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منتهای معرفت است، زيرا هدف ما از معرفت دست يافتن به قوانين طبيعت 
و جامعه است تا پراتيک انسانی و اجتماعی خود را مؤثرتر کنيم و اال معرفت 

هدف بذاته و غايت بذاته نيست. 
طبقـات ممتـازه معمـوالً نقش پراتيـک را در مقابـل تئوری خـوارو ناچيز 
می گيرند ولی مارکسيسم به وحدت تئوری و پراتيک معتقد است و بر آن است 
کـه تئـوری و پراتيـک يکديگر را غنی می کننـد  و يکی بدون ديگـری ناقص و 

ِسَترون است. 
از آنجا که در هر دوران تاريخی پراتيک بشـری محدود اسـت، لذا پراتيک 
انسـانی جنبٔه نسبی دارد و معرفتی که از اين پراتيک نسبی ناشی می شود ناچار 

يک معرفت نسبی است. 
ولی سراپای پراتيک انسانی که مرتبا در حال گسترش و تکامل است مطلق 

است و معرفتی که از پراتيک مطلق ناشی می شود معرفت مطلق است.

پرسش های کنترل :
۱. پراتيک را تعريف کنيد. ۲. چرا پراتيک مبداء معرفت است؟ ۳. چرا 
پراتيک مالک معرفت است؟ ۴. چرا پراتيک منتهای معرفت است؟ 5. 
وحدت تئوری و پراتيک به چه معناست؟ ۶. پراتيک نسبی چيست؟ ۷. 

پراتيک مطلق چيست؟

۵. وحدت معرفت حسی و عقلی 

مارکس می گويد:
تا  می برد  لذت  و  می کند  ادراک  ديگری  نحو  به  انسانی  »ديدگان 
ديدگان غير انسانی. گوش های انسانی نيز غير از گوش رشد نيافته 

و خشن است و غيره.«
معنی اين سخن آن است که انسان دارای تفکر عقالنی است و تفکر عقالنی 
به نوبٔه خود تأثيرخود را در احساس باقی می گذارد. يا به ديگر سخن حسی و 

عقالنی در انسان در آميخته است. 
البتـه زمانـی بود که در نزد اسـالف انسـان تنها ادراک حس وجود داشـت 
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و به طور کلی معرفت حسـی بر معرفت عقلی زمانًا مقدم اسـت، ولی پس از 
آنکه معرفت عقلی پديد شـد ديگر اين دو نوع معرفت از هم جدا نيسـت. مثاًل 
در پژوهش های علمی شـما قبال با يک سلسـله مقدمات منطقی و علمی وارد 
تجربه و مشـاهدٔه پديده ها می شـويد. در اينجا حتی معرفـت عقلی بر معرفت 

حسی مقدم است.
هر قدر معرفت عقلی بيشتر، به همان اندازه معرفت حسی زيادتر يا به بيان 
ديگر انسـان هر چه بيشـتر بداند بهتر می بيند، بهتر مشاهده می کند، بهتر حس 
می کند. و از آن سو برای تفکر کردن و سخن گفتن آدمی بايد بتواند ببيند، لمس 
کند، بشنود، بچشد و غيره. لذا معرفت دارای خصلت بغرنج ديالکتيکی است 
و در آن عناصر حسیـ  تجربی و عقلیـ  منطقی در هم مؤثرند. به همين جهت 
اسـت که نظرئه مطلق کردن معرفت حسـی )سانسواليسم( و يا معرفت عقلی 

)راسيوناليسم( چنانکه در گذشته بيان داشتيم خطاست. 
تجربه و تعقل به بيان گرتسن فيلسوف ماترياليست روس مانند دو نيمکرٔه 
ماگده بورگ اسـت. که وقتی به يکديگر متصل شـوند اسبان آهنين مفاصل نيز 

نمی توانند آنها را از يکديگر جدا کنند.
بهترين راه دست يافتن به معرفت ترکيِب ديالکتيکی تجربه و تعقل است. 

پرسش ها کنترل:
۱. مقصود از وحدت حسی و عقلی چيست؟ ۲. آيا معرفت حسی زمانًا 
بر معرفت علمی مقدم است، کی، در چه شرايطی؟ ۳. تأثير ديالکتيکی 

معرفت حسی و معرفت عقلی را بيان داريد. ۴. سخن گرتسن را در بارٔه 
پيوند تجربه و تعقل توضيح دهيد.

۶. تئوری مارکسيستی حقيقت 

حقيقت چيسـت؟ تطابق واقعيت عينی خارجی با تصاويری که در ذهن ما 
مرتسـم می شـود حقيقت نام دارد. به بيان ديگر هرگاه احساس و ادراک حس 
و تصـورات و مفاهيمـی که از آنها ناشـی می شـود با موضـوع معرفت مطابق 
باشـد يعنی به شـکل معنوی خواص، ويژگی های موضوع معرفت و مضمون 
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مشخص آنرا منعکس کند ما با حقيقت سر و کار داريم. اگر آنها را مسخ نمايد 
و به نادرست منعکس کند ما با گمراهی سر و کار داريم.

در تئوری مارکسيستی حقيقت بايد چند مقولٔه مهم را از هم تشخيص داد.
الفـ  حقيقت عينیـ  حقيقت عينی آنچنان مضمون تصاوير حسی يا عقلی 
در شعور ماست که با موضوع پژوهش توافق دارد و بدان وابسته است و بوسيلٔه 
آن تعريف می شود. مثالً وقتی می گوئيم: »لنين بنياد گذار حکومت شوروی و 
حزب بلشويک ها ست« يک حقيقت عينی را بيان داشتيم. نقطٔه مقابل حقيقت 
عينی دروغ اسـت. مثاًل اگر بگوئيم: »امپرياليسـم قادراست عدالت اجتماعی 
برقرارکند«، حکمی که صادرکرده ايم با واقعيت عينی منطبق و متناسب نيست 

و خالف واقع و دروغ است. 
بـرای آنکه حکمی »حقيقت عينی« باشـد کافی نيسـت کـه از جهت منطق 
صـوری اجزاء و عناصـر آن با هم بخوانند و به اصطـالح دارای انتظام درونی 
منطقـی باشـند. بلکه بايد اين حکم بـا آنچه که منعکس کنندٔه آن اسـت تطبيق 
داشـته باشـد، زيرا مضمون حقيقت به انسـان و فکرش وابسـته نيست بلکه به 
واقعيت مسـتقل از انسان وابسـته است. انسـجام منطقی )يا گوهر انس( البته 
يکی از عالمات مهم صحت و حقيقت مضمون و شرط الزم است ولی شرط 
کافی نيسـت. ممکن است سيستم های سفسطه آميزی مبتنی بر انتزاعات ميان 
تهـی از جهت انسـجام منطقی جور باشـد ولی بـا واقعيت ناجور. در فلسـفٔه 
سکوالسـتيک غالبا مباحث دارای انسجام منطقی بود ولی چون مبتنی بر يک 

مشت مقوالت و احکام عبث و نادرست بود، حقيقت عينی نبود.
بـ  حقيقت مطلق و حقيقت نسبیـ  مقصد از حقيقت مطلق يعنی معرفت 
کامل و جامع در بارٔه مبحث معين که بدان تنها در پروسٔه بی پايان حرکت فکر 

می توان   دست يافت. 
مقصـود از حقيقت نسـبی که معرفت نا کامل و ناقـص و جزئی که بايد در 
آينده دقيق تر، کامل تر وعميق تر شـود. البته حقيقت نسـبی نيز حقيقت است و 
انعکاس واقعيت عينی اسـت ولی انعکاس تمام و کامـل همٔه اجزاء و عناصر 

واقعيت عينی نيست. 
با آنکه معرفت ما به طور کلی نسبی است ولی در آن عناصری که در آينده رد 
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نخواهد شـد و کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند وجود دارد. اين عناصر 
جداگانـه را نيـز حقيقت مطلق می خواننـد )مثال اين حکم که مـاده در زمان و 

مکان وجود دارد(.
لنيـن دربارٔه حرکـت ديالکتيکی تفکرمـا برای درک واقعيـت جهان چنين 

می گويد:
»معرفت عبارت است از انعکاس طبيعت در شعور انسان. ولی اين 
انعکاس يک انعکاس ساده، بالواسطه، و تمام و کمال نيست بلکه 
پروسٔه يک سلسله انتزاعات و تشکل مفاهيم و قوانين و غيره است 
و اين مفاهيم و قوانين به شکل مشروط و تقريبی قانونمندی عام 
طبيعت هميشه جنبده و روينده را در بر می گيرد... انسان نمی تواند 
و  کند  احاطه  اش«  بالواسطه  »کليت  در  تمامه  به  را  طبيعت  همٔه 
منعکس نمايد، بلکه تنها می تواند به طور جاويد بدان نزديک شود، 
انتزاعات، مفاهيم، قوانين و منظرٔه جهان و غيره را به وجود آورد.«

اين ژرفش و تعميق دائمی معرفت ما و انتقال از معرفت سطحی و تقريبی 
که به معرفت دقيق تروعميق تر، انتقال از ماهيت های اوليه به ماهيت های ثانويه 
و الی آخر انتقال از پوسـتٔه روئين به پوسـتٔه زيرين که به تدريج انجام می گيرد 
درحکم تراکم هسته های حقايق نسبی است. هر قدر هم که معرفت ما دقيق تر 
شـود و يا تغيير يابد تمام آنچه که ارزشـمند اسـت يعنی به هسـته های معرفت 
مطلـق تعلق دارد در تکامل بعدی علم به مثابـه ارثئه گرانبها باقی می ماند. اين 
اصل وراثت و ادامه کاری در معرفت دارای اهميت بزرگی اسـت و حاکی از 
آن اسـت که هيچ تئوری نوينی نمی تواند با نفی عبث و مطلق نظريات گذشـته 

به وجود آيد.
چنين است ديالکتيک حقيقت مطلق و حقيقت نسبی.

جـ  حقيقـت مشـخصـ  حقيقت تجريدی نيسـت، مشـخص اسـت يعنی 
واقعيت را در لحظات معين حرکت، در چارچوب زمان و مکانی آن بررسـی 
می کنـد. حقيقت مشـخص حقيقتی اسـت که شـرايط ويـژه ای را که موضوع 
معرفت ما در آن شرايط وجود دارد و نيز اين نکته را که اين موضوع معرفت در 

تحول و تغيير است در نظر می گيرد. 
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لنين می گويد:
»اگر کمونيست به سرش بزند که به کمونيست بودن خود بنازد بر 
به  و  دارد  آماده در درست  نتايج و احکامی حاضر  اين اساس که 
جدی ترين زحمات و تالش بزرگ دست نيازد و فاکت ها را )که 
موظف است به آنها بر خوردی نقادانه داشته باشد( بررسی نکند، 
يک چنين کمونيستی بسيار موجود محقری است و چنين روش 

سطحی مسلما هالکت بار است.«
جانشين کردن احکام و نتايج ابدی برای بررسی واقعيت مشخص کار را به 

دگماتيسم )جزم گرائی( می کشاند.
در عين حال اگر کسـی نسـبيت حقايق را مطلق سـازد و بـه جهت ثابت و 
پايـدار، به هسـته های مطلقيت درحقايق توجه نکنـد و تصور کند که هيچ چيز 
پايداری در معرفت انسـان وجود ندارد دچار رالتيويسـم )نسبی گرائی( شده 

است. چنين کسی ناچار به شک و يأس و بی اعتقادی گرفتار می گردد. 
دگماتيسـم و رالتيويسـم هـر دو خطای جدی فکر اسـت و بايـد از آنها به 
شدت احتراز کرد و حّد صحيح برخورد اصولی انتقادی را در پروسٔه معرفت 

مراعات نمود.

پرسش های کنترل:
۱. حقيقت و گمراهی را تعريف کنيد. ۲. حقيقت عينی چيست؟ ۳. 
دروغ يعنی چه؟ ۴. حقيقت مطلق چيست و بر چند قسم است؟ 5. 

حقيقت نسبی چيست؟ ۶. ديالکتيک حقيقت نسبی و مطلق را بيان 
کنيد. ۷. حقيقت مشخص چيست؟ ۸. دگماتيسم و رالتيويسم را از 

جهت تئوری حقيقت بيان داريد.

۷. زبان و تفکــــر

بـرای آنکه در مبحث تئوری معرفت مطلـب را عميق تر   درک کنيم عالوه 
برآنچه که گفته شـد، بجاسـت از دو مقولٔه مهم يعنی »زبان« و »تفکر« و پيوند 
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آن دو با يکديگر که از مسائل مهم فلسفی است و بويژه مکاتب فلسفٔه معاصر 
بورژوائی )»پوزيتيويسـم منطقی«، »سـمانتيک« و غيره( در بارٔه آن کتاب های 

فراوان نوشته اند آشنا شويم. 
»زبان« چيسـت ؟ زبان سيسـتم عالمات اسـت که به عنوان وسـيلٔه کسب 
معرفـت و معاشـرت و تفاهـم افراد به کار می رود و در پروسـٔه کار و کوشـش 
انسـانی پديـد آمده اسـت. بدين معنی که در جريـان تدارک افـزار کار و به  کار 
بردن آنها فعاليت مشـترک و متوافق افرادی که در تماس با هم بوده اند ضرور 
بود، به همين جهت از همان مرحلٔه آغازين رشد جامعه و به تناسب بسط يافتن 
و بغرنج شـدن فعاليت انسان، شعور آنان تکامل يافت و سخن )يعنی اصوات 
دارای اجزاء صوتی مشـخص و مرتبط و با معنی( پديد شد. انسان توانست به 
کمک سـخن به تبادل تجـارب، آموخته ها، افکار، عواطـف و حاالت روحی 
دسـت زند و فعاليت خود را در کارتوليدی و زندگی روبراه سـازد. به تدريج 
زبـان بـه مهم ترين افزار آميزش افـراد جامعه نه تنها در جامعه، نـه تنها در کار، 
بلکه در همٔه عرصه های زندگی بدل گرديد. بدون زبان فعاليت معرفتی انسان 

محال است و به همين جهت زبان پيوند ناگسستنی با تفکر دارد.
تفکر )انديشـيدن( چيست؟ تفکر استعداد خالق انسان است که در پروسٔه 
کار و کوشـش وی شـکل گرفت و تکامل يافت و به صورت عالی ترين شکل 
شـعور در آمـد. تفکـر عبـارت اسـت از انعـکاس ماهيـت اشـياء و پديده ها و 
پروسـه هائی که در جهان واقعی می گذرد، در دماغ ما به کمک مفاهيم، احکام 

و استنتاجات.
تفکـر خاصيـت ماده ای اسـت به نام  مغز که دارای سـاختمان فـوق العاده 
پيچيده ای است و از ميلياردها نورون )ياختٔه مغزی( تشکيل شده است. برای 
درک مختصات تفکر کشـف دانشـمند شـهير روس پاولف در بارٔه »عالمات 
نخستين« و »عالمات دومين« )که همان زبان است( ومسئلٔه »ارتباط معکوس« 
)يا متعاکس( که سيبرنتيک معاصر مطرح می سازد دارای اهميت فراوان است. 
در آغاز تفکر سخت با پراتيک در آميخته است ولی به تدريج و با جدا شدن کار 
جسمی از کار فکری، تفکر نيز کسب استقالل می کند. ولی با اين حال در پيوند 
دائمی و نزديک با مجموعٔه فعاليت جامعه است. تفکر بر دو قسم است: تفکر 
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عادی و تفکر علمی. تفکر عادی بالواسـطه با اعمال و رفتار و حرکات کار و 
توليد انسـانی در آميخته اسـت و به او کمک می کند  که در جهان واقعی سمت 
يابی کند. هدف تفکر علمی يافت و ادراک تئوريک ماهيت اشـياء، پديده ها و 

پروسه هاست.
چنانکه گفتيم تفکر از زبان جدا نيسـت. فکر انسـان هميشـه دارای شـکل 
زبانی اسـت و حتی وقتی انسـان در نزد خود می انديشـيد با »زبان درونی« که 
ديدنی و شـنيدنی نيسـت گفتگو می کند. زبان پوسـتٔه مادی و از لحاظ حسـی 

)شنيدن( قابل ادراک تفکر است. 
عالمات زبان جانشـين اشياء واقعی می شـوند و لذا انسان در پروسٔه تفکر 
نه با اشـياء و پديده ها و پروسـه ها، بلکه با عالمت گذاری های زبانی آنها سر و 
کاردارد. واژه ها در زبان نتيجٔه عمل تعميمی مغز انسانی است. لنين می گويد: 
»هر واژه ای )سخنی( خود يک تعميمی است.« به کمک زبان ذخيرٔه فرهنگی 
هر نسـلی به نسـل ديگر انتقال می يابد   و يا در دسترس همگان قرار می گيرد و 
همين امر است که سپر مدام و بی گسست تفکر معرفت جوی انسانی را تأمين 

می کند.
زبان بر دو قسـم اسـت : زبان طبيعـی، زبان مصنوعی. زبـان طبيعی زبانی 
اسـت که بدان سـخن می گوييم. زبان مصنوعی مجموعٔه عالمات و قواعدی 
اسـت که بـرای منظور خاصی ايجـاد می کنيم   مانند »زبان سـمبوليک« که در 
رياضيات، شيمی، کدهای تلگراف و شمارگرهای الکترونيک به کارمی رود. 
زبان مصنوعی نمی تواند جانشين زبان طبيعی شود ولی کمک بسيار مهمی به 

تفکر و معرفت می کند.

پرسش های کنترل:
۱. زبان چيست؟ ۲. چرا زبان پيدا شد؟ ۳. تفکر چيست ؟ ۴. تفکر بر 

چند قسم است؟ 5. پيوند زبان و فکر چيست؟ ۶. واژه چيست؟ ۷. سير 
بی گسست معرفت به چه معناست؟ ۸. زبان بر چند قسم است؛ نقش هر 

يکی از دو قسم را بيان کنيد.
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۸. سخنی در باره ی سيبرنتيک 

در پايان بحث از قوانين و مقوالت ديالکتيک و تئوری معرفت بجا می دانيم 
در بارٔه دانش سيبرنتيک که مقوالت آن با مقوالت فلسفی ياد شده پيوند دارد به 
اختصار سخن گوييم تا خوانندٔه اين کتاب در بارٔه آن تصوری، ولو بسيار ساده 

و اجمالی، بدست  آورد.
سيبرنتيک که می توان در فارسی به علم »گردانش« )از»گرداندن« به معنای 
اداره کردن( ترجمه کرد از واژٔه يونانی »کيبر نه تيکه« به معنای هنر اداره کردن 

و رهبر ی نمودن آمده است. 
سيبرنتيک چيست؟ سيبرنتيک علم ادارٔه سيستم های بغرنج ديناميک است. 
وقتـی در سـال ۱۹۴۸ دانشـمندآمريکائی »وينـر« کتا ب خـود را تحت عنوان 
»سـيبرنتيک يا اداره و ارتباط درجانوران و ماشـين ها« نشـر داد، اين علم برای 
نخسـتين بار پديد شد. خود عنوان کتاب وينر با وضوح تمام مختصات دانش 
سـيبرنتيک را نشان می دهد. اين دانش به تحليل مشـخص اداره شده )رهبری 
شده( نمی پردازد، بلکه بدان ها از يک نقطٔه نظر بسيار کلی و عام می نگرد يعنی 
مثال به تفاوت بين ماشـين و ارگانيسم زنده توجهی ندارد، بلکه تنها به يکی از 
جهات خاص آن توجه می کند  و آن هم عبارت اسـت از وظيفٔه اداره شـدن و 
اداره کـردن کـه هم در ماشـين و هم در ارگانيسـم زنده انجـام می پذيرد. برای 
روشن شدن مطلب می توانيم هندسه را به عنوان مثال ذکر کنيم. هندسه نيز به 
طبيعت مشـخص اجسـام واقعی توجهی ندارد و توجه او به برخی مختصات 

کمی اجسام و ابعاد آنهاست. 
پروسٔه »اداره« )يا گردانش( به ويژه با جريان انفرماسيون )يا اطالع( وابسته 
است. واژٔه »انفرماسيون« يا اطالع از مقوالت مهم سيبرنتيک است و مقصود 
آن است که از دستگاه های اداره کننده برخی فرمان ها، دستورها و عالمات که 
»اطالع اداره کننده« نام دارد به دسـتگاه های اداره شـده می رسـد. بر عکس از 
دسـتگاه های اداره شـده نيز بايد اخبار، فاکت هائی در بارٔه وضع وی و جريان 
اجراء اطالعات اداره کننده به دستگاه های اداره کننده برسد، يعنی بايد اخباری 

که »اطالعات متعاکس« نام دارد به دستگاه های اداره کننده واصل گردد.
اين اطالعات متعاکس که از دسـتگاه های اداره شـده به دسـتگاه های اداره 
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کننده می رسـد بوسـيلٔه دسـتگاه اداره کننده به کمک اطالعاتی که در خود اين 
دستگاه ذخيره شده و برنامه )پرگرام( نام دارد دستکاری می شود و تغيير شکل 
می يابد   و به اطالعات دستور دهندٔه تازه ای مبدل می گردد. به همين مناسبت 
می توان   سـيبرنتيک را به مثابه علم انتقال و تغيير شـکل اطالعات نيز تعريف 

کرد.
در حرکت و جريان اطالع مقام مرکزی متعلق به پروسٔه تغيير شکل آنهاست 
کـه بر حسـب برنامه ای که الگوريتم نام دارد انجـام می گيرد. الگوريتم به طور 
کلی يکی از مقوالت بسيار مهم منطق رياضی است. الگوريتم يعنی دستورها 
يـا تجويزهای دقيقی که در بارٔه اجراء اقدام يا عملی به شـيوه و نظم معين داده 
می شود و هدف آن حل کلئه وظايف و مسائلی است که به اين سلسله اعمال و 
اقدامات مربوط است. نمونه بسيار سادٔه الگوريتم عبارت است از چهار عمل 
اصلی حساب )جمع و تفريق و ضرب و تقسيم( که ما به کمک آن يک سلسله 
مسـائل را حل می کنيم. از اين جهت سيبرنتيک دانشی است که الگوريتم های 
عمومی و تغيير شکل و دستکاری اطالعات را مورد بررسی قرار می دهد و از 
اين راه است که اين دانش به پائه تئوريک دستگاه های خود کار و شمارگر های 
الکترونيـک مبـدل می شـود و می تواند مسـائل کسـب و ضبـط و تحويل اين 

اطالعات را حل کند. 
سـيبرنتيک دارای اهميت فلسفی بزرگی اسـت زيرا جهت تازه ای از جهان 
واقعی را که مربوط به پروسـه های اطالعی اسـت مکشـوف می سـازد. فيزيک 
و شـيمی و زيسـت شناسـی پروسـٔه تحول و تطور اشـياء و انرژی ها را مطالعه 
می کردند. سـيبرنتيک موضوع نوينی را که آنهم در جهـان واقعی دارای اهميت 
عظيم است يعنی موضوع تبادل اطالع، موضوع ادارٔه حاصل از اين تبادل اطالع 
را در سيستم های بغرنج و ديناميک زيستمند و نا زيستمند مورد بررسی قرا رداد. 

اين يک مبحث تازه و فوق العاده مهم بود که سيبرنتيک آنرا مطرح ساخت.
يکـی از نتايـج فلسـفی مهمی که از سـيبرنتيک می توان گرفـت يافتن دليل 
تازه ای بر يگانگی جهان زيستمند و نا زيستمند است که در آنها پروسٔه اطالع، 
انتقال آنها، دسـتکاری و تحول آنها، پروسـٔه اداره کردن مشـترکًا وجود دارد. 
سيبرنتيک حجاب اسرار آميز ايدئاليستی را از مقوالتی مانند »هدف«، »اداره«، 
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»شعور«، »عقل« و غيره بيش از پيش بر می دارد و کيفيت ويژٔه آنها را از جهت 
انتقال متعاکس اطالع نشان می دهد. 

سيبرنتيک امکان داده است که وظايف تفکر انسانی به صورت شمارگرهای 
الکترونيک يا مغزهای الکترونيک »مدل سازی« شود. اين شمارگرها مقداری 
از وظايـف بغرنج مغز را که گرفتن و تغيير شـکل دادن اطالع طبق برنامه های 
معين است انجام می دهند و بدين ترتيب خاصيت مادی تفکر را عماًل به اثبات 

می رسانند.
مغز انسـانی نيز يک ماشين فوق العاده بغرنج سيبرنتيک است که مدل های 
مکانيکی موجود انواع بسـيار سـاده و ابتدائی آن اسـت، ولی بهر جهت همين 

مدل های ساده پايه طرز کار مغز انسانی را روشن می سازد.  
 

پرسش های کنترل:
۱. تعريف های مختلف سيبرنتيک و پيدايش را بيان کنيد. ۲. اطالع 

چيست و اهميت آن را در کنار مقولٔه »شیء« و »انرژی« بيان داريد. ۳. 
اداره چيست و به چه شکل انجام می گيرد؟ ۴. برنامه چيست؟

 5. الگوريتم چيست؟ ۶. مدل چيست؟ ۷. اهميت فلسفی سيبرنتيک 
کدام است؟ ۸. سيبرنتيک پائه تئوريک چگونه تکنيکی است؟



۱. ماترياليسم تاريخی به مثابه علم 

ماترياليسم تاريخی چيست؟ ماترياليسم تاريخی انطباق اصول ماترياليسم 
فلسـفی بر پروسـٔه تکامـل تاريخ جامعٔه بشـری اسـت. ماترياليسـم تاريخی 
قوانين عام و نيروهای محرک رشد و گسترش جامعه را در کليت آن بررسی 
می کند. اينکه می گوييم در کليت آن، بدان سبب است که علوم انسانی که اين 
يا آن جهت تکامل جامعه را بررسـی می کننـد )مانند تاريخ، حقوق، اقتصاد، 
زبانشناسـی و غيره( کم نيستند. ماترياليسم تاريخی يک دانش فلسفی جامعه 
شناسی است و تئوری عمومی و اسلوب عمومی معرفت را برای همٔه ديگر 
دانش های اجتماعی بدست  می دهد، بدين معنی که خود ماترياليسم تاريخی 
بر واقعيات و همٔه ديگر دانش های اجتماعی بدست  می دهند تکيه می کند  و 
آنهـا را بـرای تحليـل کلی و عمومی خود بـه کار می برد و بنوبٔه خـود با ارائه 
قوانين عام حرکت جامعه به اين علوم ودر کار بررسـی و تحليل عرصه های 

مشخص ياری می رساند. 
ماترياليسـم فلسـفی و ماترياليسـم تاريخی با هـم دارای پيونـد ارگانيک 
هسـتند و در مجموعـٔه خود فلسـفٔه مارکسيسـتی راتشـکيل می دهنـد، زيرا 
بـدون درک مادی تاريخ جامعه، درک مادی جهـان تکميل نمی گرديد و اين 

۷ - ماترياليسم تاريخی - احکام و مقوالت آن
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کاربسـت که بوسيلٔه مارکس و انگلس انجام گرفت و ماترياليسم پيگير پديد 
شـد. پيـش از مارکس و انگلس حتـی ماترياليسـت ها د ر تحليل اجتماعی و 
تاريخی ايدئاليسـت و ذهنی گرا بودند و تصـور می کردند که اين فکر و ارادٔه 
رجال بزرگ و زبدگان اجتماعی و يا عقايد عامه است که تاريخ را می گرداند 
يعنـی عمـاًل شـعور و آگاهـی جامعـه را موجد هسـتی مـادی و اقتصادی آن 
می شـمردند، نه بر عکس. ماترياليسـم در ماترياليسـم تاريخی بدان صورت 
تجلـی می کند کـه در اينجا نيز توليد مادی اسـت که نقش تعييـن کننده را در 
تکامـل جامعـه ايفاء می کند و نـه حيات معنوی که خود جنبٔه فرعی و مشـتق 
دارد. لـذا اصـل تقدم ماده بر شـعور کـه اصل مرکزی ماترياليسـم اسـت بر 

عرصٔه تاريخ جامعه نيز انطباق می يابد  .
به همين سبب پيدايش ماترياليسم تاريخی يک چرخش مهم انقالبی، يک 

تحول عظيم کيفی دردرک ما از ماهيت قوانين تکامل جامعه است.
مارکـس و انگلـس نشـان دادند کـه گسـترش و تکامل در عرصـه تاريخ 
اجتمـاع نيـز مانند عرصٔه تاريخ طبيعت يک پروسـٔه تاريخیـ  طبيعی اسـت، 
يعنـی همانطـور کـه در تاريخ طبيعـت اشـياء و پديده ها طبـق قوانين خاص 
خـود و بـدون دخالت يک مشـّيت ازلـی تکامل خـود را در زمـان طی کرده 
اند همان طور هم جامعٔه انسـانی مسـتقل از اراده و آگاهی افراد، خود موافق 
قوانيـن ذاتـی خويش، ناگزيـر تحول می يابـد و از اين جهت تفاوتی با نسـج 
طبيعت ندارد. منتها در اين عرصه شعور پديد می شود و نقش آگاهی انسانی 

و ذهن نيز تنها يک نقش منفعل نيست. 
ماترياليسـم تاريخی يک دانش جانبدار و انقالبی اسـت که افزار پرلتاريا 
برای تحول جامعه اسـت. خدمت تاريخی عظيم مارکس و انگلس و سـپس 
لنيـن کـه آمـوزش آنهـا را در اين زمينـه نيز در شـرايط نوين تاريخـی غنی تر 
سـاخت در آن اسـت که اين افزار نيرومند علمی را پديـد آورده اند و آن را به 

دست پرولتاريا داده اند.
ماترياليسـم تاريخی به مثابه علم يک تحول تکاملی را بر اسـاس پراتيک 
انقالبی و اجتماعی، بر اسـاس پژوهش علمی، بر اساس تجربه طی می کند. 
اين يک ِشـمای جامد نيسـت که بر علوم اجتماعی تحميل شـده باشـد، بلکه 
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تنهـا تئـوری و اسـلوب معرفت جامعه و دگر سـازی اسـت و باتکامل علوم 
دمبدم غنی تر و دقيق ترمی شود. 

ماترياليسـم تاريخی نيز مانند همٔه علوم به يک سلسـله مقوالت و قوانين 
مجهز است که طی تکامل، اين دانش به نوبٔه خود غنی تر و دقيق تر می گردد. 
مـا در ايـن مختصر با مهم ترين مقوالت و قوانين اين دانش آشـنا می شـويم. 
اين آشنائی ديد ما را از پديده های اجتماعی، درک سرشت آنها، نتيجه گيری 
درسـت از آنهـا قادر می سـازد،  امری که بـرای مبارزه و رهبـری صحيح آن 

دارای اهميت حياتی است.

پرسش های کنترل:
تاريخی  ماترياليسم  تفاوت  تعريف کنيد. ۲.  را  تاريخی  ماترياليسم   .۱
و  تاريخی  ماترياليسم  رابطٔه   .۳ چيست؟  در  اجتماعی  علوم  ديگر  با 
ماترياليسم فلسفی را بيان داريد. ۴. چرا پيدايش ماترياليسم تاريخی يک 
تحول عظيم کيفی در جامعه شناسی است؟ 5. فرق بين جامعه شناسی 
ماترياليستی و غير ماترياليستی در چيست؟ ۶. چرا می گوييم ماترياليسم 
تاريخی دانش جانبدار است؟ ۷. چرا می گوييم ماترياليسم تاريخی يک 
ِشمای جامد نيست که بر علوم اجتماعی تحميل شود؟ ۸. سودمندی 

بررسی ماترياليسم تاريخی را بيان کنيد. 

۲. طبيعت و جامعه 

طبيعت چيست؟ طبيعت مجموع پروسه هائی است که به شکل طبيعی يعنی 
بدون تأثير فعاليت انسان جريان دارد مانند پروسه های ژئوفيزيک، اقليمی، 

فيزيکو ـ شيميک، زيستی و غيره. اين پروسه ها مدت ها پيش از پيدايش 
انسان وجود داشته و بی کران و ازلی و ابدی است و سراپای کيهان و از آن 

جمله طبيعت محدود سيارٔه ما را در بر می گيرد.

طبيعـت محمـل و مقدمـٔه ضـرور پيدايـش جامعٔه انسـانی اسـت، زيرا انسـان 
عالی ترين محصول طبيعت است، جزئی از آن است، تابع قوانين آن است. 
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تفـاوت انسـان بـا موجـودات ديگر نازيسـتمند و يـا زيسـتمند طبيعی آن 
اسـت کـه فقط تابع صرف طبيعت نيسـت، بلکـه آن را دگرگـون می کند، آن 
را مطيع مقاصد خويش می سـازد و در کنار اشـياء و پديده های طبيعی، اشياء 
و پديده های مصنوعی می آفريند. طبيعت به آن حد که تابع انسـان می شـود و 
مورد استفادٔه او قرار می گيرد کيفيتی تازه کسب می کند  و »انسانی می شود«. 
آن محيـط طبيعی که انسـان آنـرا به خدمت می گيرد، خود بـه قول مارکس به 
»پيکـر غير ارگانيک« انسـان، به بخشـی از بـدن او مبدل می گردد. انسـان با 
کار مولـدٔه خـود يـک »طبيعت دوم« که »فرهنگ بشـری« نـام دارد به وجود 
می آورد که اشـياء و پديده های درون آن را خود طبيعت يا سـير خودبه خودی 
خود نمی تواند به وجود آورد. اين امر بدان معنا نيست که اصل تقدم طبيعت 
بر انسـان از بين می رود، زيرا اواًل طبيعت قبل از انسـان وجود داشـته و ثانيًا 
انسـان فقـط و فقط در چارچـوب قوانين خود طبيعت می توانـد در وی تأثير 

کند. مارکس می گويد  :
شيميائی  فيزيکی،  مکانيکی،  خواص  از  کار  پروسٔه  در  »انسان 
اشياء استفاده می کند  تا طبق هدف های خود آنها را به مثابه افزار 

تأثير بر روی اشياء ديگر مورد استفاده قرار دهد.«
شـاخص مناسبات ديالکتيکی طبيعت و جامعٔه انسانی در آن است که حد 
تأثير انسـان در دگر سـازی طبيعت و تابع کردن آن به ارادٔه خود دمبدم در کار 
افزايـش اسـت و دمبدم عرصٔه وسـيع تری از جهان و کيهـان وارد ميدان تأثير 
انسان و جامعٔه انسانی می شود، اين پروسه ای است پايان ناپذير. امروز سيارٔه 
ما ) زمين ( در تمام عرصه های آن : فضا، خشـکی و دريا عماًل مورد استفادٔه 

ما قرار گرفته، ما ديگر گام در وراء زمين، گام در عرصٔه کيهان نهاده ايم. 
تابع سـاختن طبيعت بوسـيلٔه انسان تنها يک مسـئلٔه فنی و مربوط به رشد 
قـوای مولده نيسـت بلکـه در عين حـال موجد انواع مسـائل تـازٔه اجتماعی 
است. درجٔه تصرف طبيعت به سطح تکامل نيروهای مولده، به سطح تکامل 

مناسبات توليد و درجٔه معرفت علمی بشر بستگی دارد.
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پرسش های کنترل :
۱. طبيعت را تعريف کنيد. ۲. چرا می گوييم طبيعت مقدمٔه ضرور برای 
پيدايش انسان و جامعه انسانی است؟ ۳. رابطه انسان و طبيعت چگونه 

است؟ ۴. چگونه طبيعت انسانی می شود و طبيعت دوم چيست؟
 5. سخن مارکس را در باره شيوه استفادٔه انسان از طبيعت نقل و تفسير 
کنيد. ۶. مناسبات انسان و طبيعت چيست؟ ۷. تصرف طبيعت به چه 

عواملی مربوط است؟

۲. تکوين انسانی و تکوين اجتماعی )آنتروپوژنز و سوسيوژنز( 

مـا اصطالحات »تکوين انسـانی« و»تکوين اجتماعـی« را به ترتيب برای 
معادل های اروپائی آنتروپوژنز )Anthropogenes( و سوسيوژنز

 )Sociogenes( برگزيديم. اين دو اصطالح در جامعه شناسی مارکسيستی 
اهميت به سـزائی دارد. »تکوين انسـانی« يعنی سـير تکوين انسـان کنونی از 
ميمون های»انسـانی شـکل« )آنتروپوئيد( که دارای بينی نازک بودند و وطن 
آنها را آسـيا و شـمال آفريقا تشـخيص داده اند. بررسـی های فيزيولوژيک و 
مقايسـه های تشـريحی و مطالعـات تاريخـی نشـان می دهـد کـه چگونـه در 
دوران های اوليه »سنگ باستان« تحول کيفی بزرگی واقع می شود و گله های 
ميمون هائی که مسـتعد چنين تحولی بوده اند به »گله های انسـان های اوليه« 
)قبل از پيدايِش انسـان نه اندرتال و انسـان کنونی که نام دارد( بدل می گردند 
و چگونـه در دوران» سـنگ ميانه« بـار ديگر يک تحول کيفـی رخ می دهد و  
انسـان های نه اندرتال( و سپس در دوران »سـنگ نوين«  انسان های امروزی 
پديـد می آيند. تئوری های راهنمای توضيحی در مسـئلٔه حل تکوين انسـانی 
)آنتروپوژنـز( به چارلس دارويـن و فريدريش انگلس متعلق اسـت. داروين 
ايـن تحـول را صرفـا بر اسـاس بررسـی های فيزيولوژيک و تشـريحی ثابت 
می کنـد  و فقط عوامـل طبيعی را مؤثر می گيرد. انگلس در اثر خود موسـوم 
به »نقش کار در پيدايش انسـان« نشان می دهد که تحول کيفی از انسان وارها 
به انسـان های کامل تر بـدون کار و به کار بردن افزار شـدنی نبود. به ويژه کار 
و به کار بردن افزارهاسـت که پروسـٔه تحـوالت فيزيولوژيک و تشـريحی را 
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بـه مراتب سـريع تر می کنـد و با اجراء يک جهش کيفی انسـان نويـن را پديد 
می آورد که راست باالست و مغز رشد يافته دارد و دست های خود را آزادانه 
به کار می برد و فکش سـبک و زبانش متحرک و آزاد اسـت. به ديگر سـخن 
از بطن سـير»تکوين انسـانی« پروسٔه سـير »تکوين اجتماعی« آغاز می گردد، 
زيـرا کار و توليـد يک پديدٔه اجتماعی اسـت. کار و کاربرد افـزار به پيدايش 
شـعور فردی و اجتماعی و پيدايش زبان کمک کرده است و لذا در آن هنگام 
که »گله های انسـانی« به نخسـتين نظام طايفه ای مبدل می گرديد و »تکوين 
اجتماعـی« آغـاز می شـد انسـان ديگر مراحل طوالنی تکاملی را پشـت سـر 
گذاشـته بـود. در »تکويـن اجتماعـی« عوامل ديگـری مانند رشـد نيروهای 
مولده و تحول مناسـبات توليد و تأثير متقابل زير بنا و رو بنا که از آن سـخن 
خواهيـم گفـت نقش عمده و اصلـی دارد و نقش عوامل طبيعـی و اقليمی و 
تحوالت فيزيولوژيک و تشـريحی که در دوران »تکوين انسـانی« عمده بود، 
اينـک ديگر جنبه فرعی می گيرد. با آغاز »تکوين اجتماعی« تاريخ بشـر آغاز 
می گردد. مارکس اين تاريخ را تا اسـتقرار کامل کمونيسـم )يعنی پايان يافتن 
دوران جبـر اجتماعـی و شـروع دوران اختيـار اجتماعـی( تمامًا به حسـاب 
»ماقبل تاريخ« می گذارد. معنای سـخن عميق مارکس روشـن اسـت: انسان 
به انسـانيت رشـد يافتٔه خـود يعنی به شـعور اجتماعی کامل هنگامی دسـت 
می يابدکـه بر جبر قوانيـن اجتماعی غلبه کند و تکامل جامعـه را تابع اراده و 
نقشٔه مشترک و هدفمند خويش سازد. با اين حال بايد گفت که معموالًً آغاز 

»تکوين اجتماعی« را با آغاز تاريخ انسان هم زمان می گيرند

پرسش های کنترل:
۱. تکوين انسانی چيست؟ ۲. چه کسانی تئوری آن را تنظيم کرده اند؟ 
از چه مراحلی گذشته است؟ ۴. در دورانی تکوين  انسانی  ۳. تکوين 
و چه  اجتماعی چيست  تکوين  آغاز می گردد و چگونه؟ 5.  اجتماعی 
تفاوتی با تکوين انسانی دارد؟ ۶. تاريخ و ماقبل تاريخ به چه معناست؟
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۴. ماهيت انسان ومسئلٔه بيگانگی وی )آليناسيون( 

در بارٔه ماهيت انسـان نقطٔه نظر مارکسيسـم و ماترياليسم تاريخی با نقطه 
نظرمتـد اول در فلسـفٔه بورژوائـی تفـاوت اساسـی دارد. فلسـفٔه بورژوائـی 
ماهيت انسـان را عبارت از مجموعٔه مختصـات روانی و غرائز ثابت و تغيير 
ناپذيـر می دانـد و محتوی تاريخ و جامعه چيزی جـز مظاهر رنگارنگ همين 
مختصـات روانـی و غرائز )غريزٔه حفظ نفس، غريزٔه جنسـی، غريزٔه تملک، 

غريزٔه جنگ و تجاوز، غريزٔه مرگ و غيره( نيست. 
مارکس تعريف زيرين را از ماهيت انسان می دهد:

»ماهيت انسان امری مجرد نيست که ويژٔه يک فرد خاص انسانی 
کلئه  مجموعٔه  از  است  عبارت  واقع  در  انسان  ماهيت  باشد. 

مناسبات اجتماعی.«
معنی اين تعريف آن اسـت که انسـان تنها يک موجود طبيعی و يک واحد 
بيولوژيک نيست.روشن است که انسان از جهت منشاء پيدايش خود چنانکه 
در بند پيشـين تشـريح کرديم و از جهت مختصات فيزيولوژيکـ  تشريحی و 
قانونمندی بيولوژيک اعضاء خود با طبيعت پيوند دارد و عالی ترين محصول 
تکامـل طبيعی اسـت، ولـی طبيعت هيچيـک از آن مختصاتی را کـه ما آن را 
»مختصات انسانی« می ناميم به انسان از آغاز زايش نداده است )مانند شعور، 
زبان، عواطف، احساسات و حتی امکان راست راه رفتن که کودک به کمک 
خانواده و جامعه فرا می گيرد(. در حالی که انسان کلئه محمل های ضروری 
را برای کسب اين مختصات از اسالف خود به ارث برده است. انسان در وراء 
جامعه نمی تواند به انسـان بدل گردد و ايـن امر در اثر برخی حوادث نادر که 
گاه فرزند انسان در ميان جانوران بزرگ شده از لحاظ علمی به اثبات رسيده 
اسـت. لذا انسـان »موجود اجتماعی« است و انسـانيت وی از اجتماعيت او 
جـدا نيسـت و از آنجا که انسـانيت ماهيت اوسـت لذا معنی سـخن مارکس 
روشـن اسـت که می گويد ماهيت انسـان »مجموعٔه کلئه مناسبات اجتماعی 
است« که به کلئه مختصات روانی و عملی او شکل می دهد. حتی مختصات 
صرفا فيزيولوژيک انسـان مانند ديدن، شـنيدن، خوردن، خفتن و غيره عميقًا 

تحت تأثير حيات اجتماعی اوست و خصايص نوينی کسب می کند.  
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در جوامـع مبتنـی بر طبقات متناقض پروسـٔه شـکل گيری ماهيت انسـان 
نمی تواند    کامل و همه جانبه باشد، بلکه يک جانبه و مسخ شده است و گاه 
اين مسخ تا آن حد می رسد که برخی از اجزاء ماهيت اجتماعی انسان از وی 
جدا شـده و به صورت نيروئی مرموز و غريبه بر وی مسـلط می شود، چيزی 
که در فلسفٔه »بيگانگی« يا »آليناسيون« )Alienation( نام گرفته است. از آنجا 
که اين مقوله در فلسـفٔه معاصر اهميت بسـياری کسب کرده است، بجاست 

که به اختصار از محتوی آن با خبر شويم.
»بيگانگـی« چيسـت ؟ بيگانگـی تبديل محصوالت فعاليت انسـانی ) کار 
مولـد، مناسـبات اجتماعی و سياسـی، موازيـن اخالقی، تئوری هـای علمی، 
اشـکال شـعور اجتماعی( و نيـز مختصات و اسـتعدادهای انسـانی به چيزی 
مسـتقل از انسـان، بيگانه از او و مسلط بر اوست. بيگانگی يک جريان موقت 
در تاريخ اسـت و مربوط به زمانی اسـت که پيوندهای اجتماعی شـکل خود 
به خودی دارد و از نظارت و کنترل انسـان خارج اسـت. هرنوعی از فعاليت 
)اعـم از کار توليـدی، علم، هنـر، ادرأه امور( دراين شـرايط به انحصار گروه 
دربسـته ای از افـراد در می آيـد و لذا بـرای کلئه اعضاء ديگـر جامعه به چيزی 
غريبـه و بيگانه مبدل می گردد. و در نتيجه فعاليت جامعه و محصوالت آن از 
افراد و گروه های اجتماعی جداو بيگانه می شـود. در عرصٔه اقتصاد بيگانگی 
بـه صورت تسـلط مالکيت خصوصی در می آيد يعنـی محصول کار متعلق به 
کسـی نيسـت که آن را توليـد می کند  و خود کار مولد صـورت امری اجباری 
که از خارج تحميل شده است را به خود می گيرد و مناسبات طبقات مختلف 
دارای جنبـٔه خصمانـه می شـود. در زندگـی اجتماعـیـ  سياسـی بيگانگی به 
صورت خصلت خودبه خودی تکامل جامعه و عجز انسان در مقابل نيروهای 
اجتماعـی کـه خود او ايجاد کرده اسـت )دولت، جنگ و بحـران( در می آيد. 
انسان نمی تواند تعيين کند که چه می خواهد، بلکه تابع نيروهای کنترل ناپذير 
مسـلط بـر اجتماع اسـت و لذا به نظر می رسـد کـه موازين و اشـکال زندگی 
اجتماعـی را ارادٔه او و افـراد جامعـه معيـن نمی کنند ، بلکـه نيروهای مافوق 
انسـانی آنهـا را وضع و تحميل کـرده اند. در عرصٔه شـعور اجتماعی نيز  اين 
مسخ وبيگانگی رخ می دهد که نمونٔه برجستٔه آن مذهب است. زيرا در شعور 
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مذهبی نيروهای اجتماعی که خود انسـان پديـد آورده جنبه نيروهای الهوتی 
و آسمانی به خود می گيرند و وهم و تخيل خود انسان بر وی تسلط می يابد.

برای آنکه از بيگانگی ماهيت انسـان جلوگيری شـود و انسان به خود باز 
گردد و خود را خالق سرنوشت خود ببيند، راه ديگری جز ايجاد جامعه رها 
از تناقضـات طبقاتی نيسـت. دراين باره در بندهای ديگر با تفصيل بيشـتری 

سخن خواهيم گفت .

پرسش های کنترل:
۱. فالسفٔه بورژوا ماهيت انسان را چگونه تعريف می کنند؟ ۲. تعريف 
انسانيت  چرا   .۳ معناست؟  چه  به  و  چيست  انسان  ماهيت  از  مارکس 
صورت  چه  به  انسان  ماهيت  مسخ   .۴ اوست؟  اجتماعيت  در  انسان 
و  کار  محصول  چرا   .۶ چيست؟  بيگانگی   .5 دهد؟  می  روی  چرا  و 
شعور و ارادٔه انسان از وی بيگانه می شود؟ ۷. اشکال بيگانگی را شرح 
دهيد. ۸. چارٔه رفع بيگانگی اجتماعی و بازگشت ماهيت انسان به خود 

چيست؟

۵. توليد مادی ـ پائه تکامل اجتماعی است 

تاريخ جامعٔه انسانی از جهت محتوی خود تاريخ توالی و تسلسل اشکال 
مختلف اقتصادی و اجتماعی است که فرماسيون يا صورت بندی نام دارد. ما 
در بارٔه اشکال مختلف صورت بندی های اقتصادی ـ اجتماعی در جای خود 
سخن خواهيم گفت. اينک می خواهيم اين نکته را ياد آور شويم که پائه مادی 
ـ اقتصادی هر فرماسيون شيؤه توليد و تجديد توليد زندگی اجتماعی است. 
»شيؤه توليد« يک مقولٔه مهم ماترياليسم تاريخی است که خود مرکب 

از دو جزء است :
۱. نيروهای مولده.
۲. مناسبات توليد.

۱. نيروهـای مولده چيسـت ؟ نيروهای مولـده بيانگر رابطٔه انسـان ها با 
طبيعت اسـت و آن نيروهايی اسـت کـه در توليد نعمات مادی شـرکت دارد 



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۱۰۶

مانند وسـايل توليد )افزارها، مؤسسـات توليدی، جاده ها، وسـائل حمل و 
نقـل( و انسـان هايی کـه آنهـا را در جريان فعاليـت توليد بـه کار می اندازند و 
تکميل می کنند  )مانند کارگران صنعتی، دهقانان، تکنيسـين ها، مهندسـين و 

داشنمندانی که با بسط تکنيک توليد سر و کار دارند(.
اينکـه انسـان با چگونه وسـايل توليد، بـا چگونه تکنيکی سـر و کار دارد 
بهترين نشـان دهندٔه رابطٔه انسـان با طبيعت، درجٔه تسلط اوبرطبيعت است. 
افزارکار پائه مادی ـ فنی جامعه است و از آنجا که افزار و تکنيک بدون انسان 
مـرده و بی تأثير اسـت لـذا عنصر تعييـن کننـده در نيروهای مولـده و نيروی 

اساسی توليد خود انسان است.
۲. مناسـبات توليد چيست؟ مناسبات توليد مناسباتی است که آدميان در 
پروسـٔه توليد نعمات مادی وارد آن می شـوند و آن سيسـتم بغرنج متنوع ترين 
روابط بين انسان هاست که شکل مالکيت، وضع طبقات واقشار اجتماعی را 
در شـيؤه توليد معين در برمی گيرد. مانند رابطٔه انسـان ها در جريان مالکيت، 
مبادله توزيع، رابطٔه مولدين به هم، مسئلٔه تقسيم کار اجتماعی. مارکس متذکر 
می شـود که هر توليدی عبارت اسـت از ايجاد نعمات مادی به وسـيلٔه افراد 
دردرون شـکل معين اجتماعی و به وسـيلٔه اين شکل معين اجتماعی. اما اين 
مناسبات توليدی می تواند بر دو قسم باشد: ۱. مناسبات همکاری و تعاون، 
يا ۲. مناسبات سيادت و تبعيت. اين دو خصلت به مناسبات انسان ها نسبت 
به افزار و وسـائل توليد بسـتگی دارد. اگر انسان ها به طور جمعی )کلکتيف( 
مالـک وسـايل وافزار توليد باشـند و به مثابه خانواده مشـترکی زيسـت کنند 
مناسـبات آنها به ناچار مناسـبات همکاری و تعاون اسـت، ولی اگر بخشـی 
از جامعه مالک وسائل توليد باشد و بخش ديگری فاقد آن، بناچار آن بخش 
نخست بخش ديگر را به تبعيت وا می دارد و بر او سيادت می جويد. انسان ها 
برای ايجاد شـرايط ضرور هسـتی خود بناچار وارد مناسباتی می شوند که به 
ارادٔه آنها منوط نيست، بلکه مربوط به آن است که چگونه نيروهای مولده ای 

در اختيار آنهاست.
رابطـٔه ديالکتيکـی مابين نيروهای مولده و مناسـبات توليـد همانا در اين 
نکتٔه مهم اخير اسـت. مناسـبات توليد و نيروهای مولده بايد با هم هماهنگ 
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باشـند. هرگاه اين مناسـبات سـد تکامل نيروهای مولده شـوند جامعه وارد 
دوران طوالنی بحرانی می شود تا زمانی که هماهنگی برقرار گردد. 

پرسش های کنترل: 
۱. شيؤه توليد چيست؟ ۲. نيروهای مولده کدام است و از چه عناصر 
است؟  مولده  نيروهای  در  عمده  عامل  انسان  چرا   .۳ شده؟  تشکيل 
۴. مناسبات توليد چيست؟ 5. دو شکل اساسی مناسبات توليد کدام 
است؟ ۶. ديالکتيک نيروهای مولده و مناسبات توليد را شرح دهيد. ۷. 

قانون تطابق حتمی نيروهای مولده و مناسبات توليد چيست؟

۶. روبنا و زيربنا 

پـس از آنکه با چنـد مقولٔه مهم ماترياليسـم تاريخی يعنی»شـيؤه توليد«، 
»نيروهای مولده« و »مناسـبات توليد« به اختصار آشـنا شديم اينک وقت آن 

است که با دو مقولٔه بسيار مهم ديگر يعنی »روبنا« و »زيربنا« آشنا شويم. 
ايـن مقوالت پنجگانـه همراه با مقولٔه »فرماسـيون اجتماعیـ  اقتصادی« 
که با آن با تفصيل بيشتری آشنا خواهيم شد در جامعه شناسی علمی مارکس 

مقوالت کليدی است. 
زيربنا چيست ؟ ماهيت هر جامعه ای که به صورت تسلسل فرماسيون های 
اقتصادیـ  اجتماعی تجلی می کند، به ويژه در آن اسـت که چگونه مناسـبات 
توليدی در آن جامعه حکمرواسـت. تفاوت و تمايز بين جوامع بشـری همانا 
در همين جاسـت. زيربنا همين مجموعٔه مناسـبات توليدی اسـت و لذا بين 
مفهوم يا تعريف زيربنا و تعريف مناسبات توليدی تفاوتی نيست. اگر تفاوتی 
باشد از اين جهت است که ما مناسبات توليدی را در کنار »نيروهای مولده« 
می گذاريم و فونکسـيون اجتماعی اين دو مقولـه و ارتباط ديالکتيکی آنها را 
چنانکـه در بند پيش گفتيم با هم مقايسـه می کنيم، ولـی در اينجا زير بنا را در 

کنار روبنا می گذاريم و روابط آن دو را با هم بررسی می نماييم. 
لـذا زيربنـا چيزی اسـت که روبنـای اجتماعی بر روی آن قـرار دارد. پس 

ببينيم روبنا چيست؟
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روبنا درهرفرماسيون اجتماعی وجود دارد، ولی درهرفرماسيون به شکل 
ويژه ای بروزمی کند.  

ترکيب روبنا بسی بغرنج است. اين ترکيب عبارت است از :
الف ـ ايدئولوژی يعنی مجموعٔه ايده هائی که مناسبات اجتماعی 

معينی را منعکس می کند؛
ب.ـ افکار، احساسات، حاالت، پندارها، عادات، آداب و سليقه 

و ذوق مردم هر جامعٔه معين که روان آن جامعه نام دارد؛
ج ـ نظريات سياسی، حقوقی، اخالقی، مذهبی و استه تيک جامعٔه 

معين؛
دـ  سازمان های اجتماعی مانند دولت، دادگاه، احزاب، اتحاديه ها، 

مساجد و کليساها و کنشت ها، باشگاه ها و غيره.
تفاوت بين روان و پسيکولوژی جامعه با نظريات يا ايدئولوژی جامعه در 
آن اسـت که اولی به طور عمده ناخود آگاه اسـت. و دومی خودآگاه اسـت. 
طبيعـی اسـت که ما بين اين دو بخش فعل و انفعـال درونی نيرومندی وجود 

دارد. 
نيز بايد دقت داشـت که نه همٔه اشـکال شـعور اجتماعی، نـه همٔه حيات 
معنـوی اجتمـاع را بايد جـزء روبنا شـمرد، بلکـه روبنا آن بخشـی از حيات 
معنـوی جامعه اسـت که با تغيير زيربنـا تغيير می کند. مثاًل علـم يا فرهنگ يا 

زبان حالت روبنائی ندارد.
 با آنکه در اثر تغيير زيربنای مادی اجزاء روبنای معنوی، برخی در دوران 
کوتاه و برخی به تدريج، دگرگون می شـوند و همين نکته بيانگر تقدم هسـتی 
مادی بر هسـتی معنوی جامعه اسـت، با اين حال بايد دانست که رو بنا امری 
پاسـيف نيسـت. ايدئولوژی، مؤسسـات و سـازمان ها ی اجتماعـی و روان 
اجتمـاع بـه نوبٔه خود در تحول مناسـبات توليد نقشـی عظيم بـازی می کند. 
کافی اسـت که نقش ايدئولوژی انقالبـی، نقش دولت، نقش حزب وغيره را 
درنظرگيريـم که می تواند درايجـاد پائه مادیـ  فنی جامعٔه نوين نقش عظيمی 

را ايفاء کند. 
بـه طور خالصه می توان  گفت شـيؤه توليد پائه مادی ـ اقتصادی صورت 
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بندی يا فرماسـيون اجتماعی معين است. زيربنا نظام اقتصادی و روبنا چهرٔه 
روحـی و سياسـی ـ اجتماعـی آن نظام اسـت. اين مقوالت عناصر سـاختی 

)ستروکتوری( جامعه را روشن می گردانند.

پرسش های کنترل:
توليد وجود  مناسبات  و  زيربنا  ميان  تفاوتی  زيربنا چيست؟ ۲. چه   .۱
آيا   .5 است؟  کدام  روبنا  متشکلٔه  عناصر   .۴ چيست؟  روبنا   .۳ دارد؟ 
همٔه اشکال شعور اجتماعی جزء روبناست؟ ۶. روابط روبنا و زيربنا 
کدام است؟ ۷. پائه مادی ـ اقتصادی جامعه چيست؟ ۸. نظام اقتصادی 

جامعه چيست؟ ۹. چهرٔه روحی جامعه کدام است؟

۷. ماهيت و منشاء طبقه 

در بـارٔه وجـود طبقـات و مبـارزٔه طبقاتـی د ر جامعه قبـل از مارکس هم 
نظرياتی وجود داشـته اسـت. مارکس خود حدود و ثغور کشـف خود را در 
بارٔه طبقات اجتماع در نامٔه خود به ويده ماير )5 مارس ۱۸5۲( بدين شـکل 

بيان می دارد:
که  نيست  من  آن  از  خدمت  اين  است،  مربوط  من  به  که  آنچه  اما  »و 
آنها را کشف کرده  بين  يا مبارزٔه طبقاتی  طبقات را در جامعٔه معاصر 

باشم، مسئله نو در نظريات من اثبات نکات زيرين است: 
۱. طبقات موجود تنها با مراحل معين تکامل توليد مربوط اند؛ 

۲. مبارزه طبقاتی به ناچار به ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد؛
۳. اين ديکتاتوری خود انتقال به امحاء همٔه طبقات و ايجاد جامعٔه 

بدون طبقات است.«
نظريـٔه مارکسيسـتی وجـود طبقـات در جوامع انسـانی و مبـارزٔه طبقات 
آنتاگونيستی در نقطٔه مقابل نظريات بورژوائی است که يا جامعه را مرکب از 
آحـاد و افـراد همگون می داند و يا آنها را به اقشـار متعددی که فقط از جهت 

شغل و حرفه با هم متفاوتند تقسيم می کند .
لنيـن تعريـف کالسـيک مارکسيسـتی طبقـه را بيـان داشـته اسـت. لنين 
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می گويد:
در  مقامشان  جهت  از  که  است  انسان  بزرگ  گروه های  »طبقات 
سيستم معين توليد اجتماعی، از جهت رابطه شان با وسايل توليد 
جهت  از  است(،  شده  فرمولبندی  و  تحکيم  قانون  در  اکثرا  )که 
نقششان در سازمان اجتماعی کار و لذا از جهت شيؤه دريافت و 
ميزان آن ثروت اجتماعی که در دست دارند، با يکديگر متفاوتند. 
طبقات آنچنان گروه هائی از مردم هستند که از آنان يکی می تواند 
ـ  اقتصادی  معين  نظام  در  مقام  اختالف  برکت  به  را  ديگری  کار 

اجتماعی، بخود اختصاص دهد.«
اين يک تعريف جامع و مانع از طبقه است که دارای محتوی عميق علمی 

است. 
علت بالواسطٔه تقسيم جامعه به طبقات تقسيم کار اجتماعی و پيدايش 

مالکيت خصوصی است. 
تقسيم کار اجتماعی مثاًل مانند جدا شدن شبانی از کشاورزی، پيشه وری 
از کشاورزی، بازرگانی از پيشه وری و غيره که در دوران زوال جامعٔه ابتدائی 
روی داد، طبقات مختلفی مانند دهقانان، شـبانان، پيشه وران و بازرگانان را 
بـه وجـود آورد. و اما پيدايش مالکيـت خصوصی جامعه را بـه فقير و غنی، 
بهره کش و بهره ده تقسـيم کـرد ودرآميختن اين دوعامل سـتروکتور طبقاتی 
جامعـه را به وجـود آورد. لذا پيدايش طبقات دارای مبنای اقتصادی اسـت و 
آنهائی که اين پديده را تنها نتيجٔه وجود اعمال زور و غلبه دانسـته اند )بدون 
آنکه مارکسيسـم منکر نقش معين اعمال زور و غلبه مانند جنگ ها در تقسيم 
جامعـه به طبقات و از آن جمله پيدايش بردگی باشـد( در اشـتباهند. انگلس 
در اثـر معـروف خود »آنتی دورينـگ« اين نظرئه دورينگ را رد کرده اسـت. 
هر يک از جوامع متعلق به شـيوه های گوناگـون توليد دارای ترکيب طبقاتی 
ويژٔه خود هسـتند. طبقات عمدٔه آنتاگونيسـتی هر يـک از صورت بندی های 

اقتصادی اجتماعی به قرار زيرين است :

۱. برده داران و بردگان در جامعٔه بردگی ؛
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۲. فئودال ها و سرف ها )ارباب و رعيت( در جامعٔه فئودال؛
۳. بورژواها و پرولترها در جامعٔه معاصر سرمايه داری.

البته در ميان اين طبقات اصلی که بهره کشان و بهره دهان عمدٔه هردورانی 
را نشـان می دهـد، طبقات واسـطی قرار داشـته اند. معموالً سـاخت طبقاتی 
جامعه بسـيار بغرنج اسـت. مثـاًل در جامعٔه معاصر بورژوا عالوه برسـرمايه 
داران کـه صاحـب وسـايل توليدنـد ولـی خـود در توليـد شـرکت ندارند و 
پرولتاريـا صنعتـی که فاقد وسـايل توليد اسـت ولی توليد به وسـيلٔه او انجام 
می گيـرد، طبقـٔه خرده بورژوازی اسـت کـه از طرفی واجد وسـايل توليد به 
ميزان محدود اسـت و اسـتثمار می کنـد  ولی از طرف ديگر خود در پروسـٔه 

توليد شرکت ندارد و مورد استثمار سرمايه داران بزرگ نيز واقع می شود. 
يکی از کشـفيات مهم مارکسيسـم کشـف قانونمندی  مبـارزٔه طبقاتی در 
جامعه ای اسـت که ازطبقات آنتاگونيستی )اسـتثمارکننده و استثمارشونده(  
تشـکيل شده اسـت. مارکسيسم ثابت کرده اسـت که منافع استثمار کنندگان 
و اسـتثمار شـوندگان، بر خـالف مدعيان امکان تأمين »وحـدت ملی« با هم 
ناهمسـاز اسـت. لذا مبارزٔه طبقاتی در اين جامعه پديده تصادفی نيست بلکه 
قانـون تکامـل اسـت و به آشـتی نمی انجامد، بلکه بـه لغو اسـتثمار و نظامی 

طبقاتی خواهد انجاميد.
لنين می گويد: 

»موافق آموزش سوسياليسم يعنی مارکسيسم محرک واقعی تاريخ مبارزٔه 
انقالبی طبقات است.« 

در واقـع جامعٔه بشـری تنها از خالل مبارزٔه طبقات طـی مراحل و منازل 
کرده، اوج گرفته، از يک نظام اقتصادی به نظام اقتصادی باالتری منتقل شده 
اسـت. مارکس متذکر می گردد که مبارزٔه طبقاتـی در تکامل قوای مولده نيز 
تأثير دارد. مثاًل برای سـرمايه دار سـاده تر اسـت که سـود خود را به حسـاب 
افزايـش طول مدت کار کارگر افزايش دهـد، ولی مبارزٔه طبقاتی و پرولتاريا 
مانع اين کار می شود و سرمايه دار را وا می دارد که به تکميل وسايل توليد و 

کاربرد ماشين ها و تکنيک مدرن تر دست زند.
بـدون مبارزٔه طبقاتی ترقی در جامعه و در عرصٔه سياسـت ميسرنيسـت. 
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مبارزٔه طبقاتی يکی از منابع معرفت ما از قوانين ويژٔه تکامل جامعه است. 
در جامعٔه معاصر سرمايه داری پرولتاريا صنعتی از لحاظ وضع اجتماعی  
ـ اقتصادی خود پيشتاز توده های زحمتکش در نبرد آنان عليه استثمار است. 
رسـالت تاريخـی پرولتاريـا عبـارت اسـت از نابـود کـردن مناسـبات توليد 

سرمايه داری و ساختن سوسياليسم و کمونيسم. 
مبارزٔه طبقاتی پرولتاريادارای سه شکل اساسی است:

الف ـ اقتصادی )مانند مبارزات صنفی و مطالباتی سنديکائی(؛
ب ـ سياسی )مانند مبارزات سياسی حزب طبقٔه کارگر(؛

نشر  راه  در  کارگر  طبقٔه  حزب  مبارزٔه  )مانند  ايدئولوژيک  ـ  ج 
انديشه های مارکسيستی و عليه آنتی کمونيسم(.

برای مبازرٔه طبقاتی درجهان کنونی می توان سه خصيصٔه مهم ذکر 
کرد:

مبارزٔه  تنها  نه  کنونی  جهان  در  طبقاتی  مبارزٔه  خصيصٔه  مهم ترين   .۱
سرمايه داری  جوامع  درون  در  وبهره ده  بهره کش  آنتاگونيستی  طبقات 
سوسياليستی  جهانی  سيستم  دو  بين  مبارزه  همچنين  بلکه  است، 
می کند.  تأثير  جهان  رشد  و  سير  سراپای  در  که  است  سرمايه داری  و 

سوسياليسم دمبد م بيشتر به عامل قاطع تحول تاريخ مبدل می گردد.
آگاهی  و  تشکل  تعداد،  افزايش  مبارزه،  اين  ديگر  خصيصٔه   .۲
پرلتاريا درکشورهای سرمايه داری است. کمونيسم و کمونيست ها 
و  آلود  تب  تقالی  رغم  علی  امر  اين  و  افزايند  می  خود  نفوذ  بر 

واکنش وحشيانٔه امپرياليسم انجام می گيرد.
روز  افزايش  ما  دروان  در  مبارزٔه طبقاتی  ديگر  مهم  ۳. خصيصٔه 
کشورهای  در  دمکراتيک  مبارزٔه  انحصارها،  ضد  مبارزٔه  افزون 
سرمايه داری است. مبارزه به سود دمکراسی و صلح با مبارزه در 

راه سوسياليسم مرتبا در آميختگی بيشتری کسب می کند.
کمونيسـت ها هـوادار وحدت صفـوف کليـٔه نيروهای ضد امپرياليسـتی 
هسـتند و به هميـن جهت هر اقدام تفرقه جويانـه ای در صفوف نيروهای ضد 
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امپرياليسـتی به طور عينی يک اقدام ارتجاعی به سـود امپرياليسـم اسـت. در 
دوران ما روش انشعاب گرانٔه مائوئيست ها از اين جهت زيان مهمی به تجمع 
نيروهای ضد امپرياليستی وارد می سازد و عماًل به امپرياليسم امکان می دهد 
بر عمر جنايت بار خود بيافزايد و به همين جهت نيکسن رئيس جمهور امريکا 
صريحًا گفته اسـت که اختالف مسـکو و پکن يک فرصت طالئی به دست ما 

داده است. 
انقـالب سوسياليسـتی دوران تحول انقالبی جامعه را از سـرمايه داری به 
سوسياليسـم آغاز می کنـد . در اين دوران در مبـارزٔه طبقات تحوالت جدی 
روی می دهـد.در مرحلـٔه گـذار اوليه از سـرمايه داری به سوسياليسـم تنازع 
طبقاتـی حدتی بی سـابقه کسـب می کنـد  و تجديـد آرايش طبقاتـی جامعه و 
دگرسـانی چهرٔه توده های زحمتکش از طبقات محروم و محکوم به طبقات 
حاکـم در هر جامعه با سـرعت و قدرت فـراوان انجام می پذيـرد. با از ميان 
رفتن مالکيت خصوصی بر وسـايل توليد طبقـات بهره کش از ميان می روند 
وعلل و زمينه های بهره کشـی  از جامعه رخت بر می بندد. همٔه اينها مقدمات 
الزم را بـرای از ميـان رفتـن تدريجی فـرق بين کار فکری و يدی، ده و شـهر 
آمـاده می سـازد و در جامعـٔه بی طبقـات کمونيسـتی ايـن تفـاوت از ميـان بر 
می خيزند و طبقات به مثابه يک مقولٔه اجتماعی از صفحٔه تاريخ برای هميشه 

زائل می شوند. 
تحليـل طبقاتـی جامعـه و يافـت محتـوی طبقاتـی شـعارها، روش هـا، 
سياسـت ها، يکـی از مهم تريـن اسـاليب انقالبی اسـت که سرشـت حوادث 
اجتماعی را افشاء می کند  و مانع می شود که ظواهر اين حوادث ما را بفريبد. 
به همين جهت لنين متذکر می گرديد که افراد سفيه و نادان خواهند ماند اگر از 
پس شـعارها و روش ها و سياسـت ها مضمون طبقاتی آنرا کشف نکنند. بايد 
بيـن عضويت يک فرد در يک طبقه و محتوی سياسـتی کـه وی دنبال می کند 
فـرق گذاشـت و قضاوت مـا در بارٔه موضـع طبقاتی افراد مبتنـی بر محتوی 

طبقاتی آن سياستی است که آنرا تبليغ و اجرا می کنند.
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پرسش های کنترل:
۱. کشف مارکس در بارٔه طبقه و مبارزٔه طبقاتی در چه مسائلی است؟ 

۲. تعريف طبقه چيست؛ محتوی اين تعريف را توضيح دهيد. ۳. علل 
به طبقات کدام است؟ ۴. طبقات عمدٔه اشکال اساسی  تقسيم جامعه 
تاريخ جوامع  در  مبارزٔه طبقاتی  نقش  داريد. 5.  بيان  را  جوامع بشری 
در  مولده  قوای  تکامل  در  مبارزه  اين   .۶ است؟  نقشی  چه  انسان ها 
تاريخی  رسالت   .۷ می کند؟  ايفاء  را  نقشی  چه  سرمايه داری  جامعٔه 
پرولتاريا چيست؟ ۸. اشکال مبارزٔه طبقاتی پرولتاريا کدام است؟ ۹. 
از  سه خصيصٔه مهم مبارزٔه طبقاتی در دوران ما کدام است؟۱۰. پس 
زائل  چگونه  و  می آيد  در  صورت  چه  به  طبقات  سوسياليستی  انقالب 
اهميت تحليل طبقاتی جامعه در چيست؟ ۱۲. موضع  می شود؟ ۱۱. 

طبقاتی يک فرد را چگونه معين می کنيم؟

۸. منشاء و ماهيت و عملکرد دولت های بهره کش 

اسـلوب مارکسيسـتی تحليل طبقاتی امکان داده است سرشت و طبيعت 
يـک نهـاد مهـم اجتماعی را کـه دولت نـام دارد، بيابيم. بسـياری از صاحب 
نظران بورژوا کوشـيدند و می کوشـند دولت را يک موسسـٔه مافوق طبقات 
و مظهـر وحدت ملـی و بيانگـر مصالح عاليـٔه جامعه معرفـی کنند. خدمت 
مارکسيسـم در آن اسـت که اين نقاب تقوای دروغين را از چهره دولت های 

بهره کش کشيده و واقعيت آنها را بر مال ساخته است. 
دولت در ميان سـازمان های سياسی دارای مهم ترين وزنه و قدرت مادی 
اسـت، زيرا بهره کشـان به کمک آن اکثريت بهره ده را در رقيت خويش نگاه 

می دارند.   
دولـت در جامعـٔه طبقاتـی افزار اساسـی حاکميت سياسـی اسـت، يعنی 
طبقـه ای که از جهت اقتصادی مسـلط اسـت، اين افزار را برای تأمين سـلطٔه 

سياسی خود به کار می برد.
منشـاء دولت از کجاسـت؟ در جامعٔه کمون اوليه دسـتگاه دولت وجود 
نداشـت و عالی تريـن ارگان حاکمه مجمع ريش سـفيدان قبيله بـود. در اين 
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نظام گردان های ويژٔه مسـلح نيز وجود نداشـت. همٔه سالمندان قبيله مسلح 
بودند. ولی نظام طبقاتی بردگی،  نمی توانست تنها به کمک آداب و رسوم و 
معتقدات عامه که مظهر ارادٔه جامعه بود و به کمک سـازمان عمومی مسـلح 
جامعـه خـود را نگاه دارد. اين نظام ديگر به برده دار و برده تقسـيم شـده بود 
و اقليـت بـرده دار می توانسـت اکثريـت را تنها بـه اتکاء جبر و سـتم در ربقه 
نگاهـدارد و بـرای اين منظور آپارات ويژٔه اجبـار و تحميل به وجود آورد که 

دولت نام گرفت. لنين دولت را چنين تعريف می کند: 
»ماشينی برای حفظ سيادت يک طبقه برطبقٔه ديگر«.

ساختمان ماشين دولت مرکب است از:
۱. دستگاه بورکراتيک )کارمندان(؛

۲. گردان های ويژٔه مسلح که به دستگاه بورکراتيک کمک می کند  
تا وی بتواند قوانين و مقررات به سود استثمار گران را وضع و 
ارتش،  از  است  عبارت  مسلح  ويژٔه  گردان های  اين  کند.  اجراء 

پليس، ژاندارم، سازمان امنيت و غيره ؛
دادستانی،  دادگاه،  از  است  عبارت  دولت  ديگر  بخش   .۳

دستگاه های کيفر مانند زندان، اردوگاه زندانيان و غيره. 
ايـن مکانيسـم دوزخـی دولـت بهره کـش از طريق سـتاندن ماليـات و به 
حسـاب مـردم زندگی می کند و بر فراز جامعه قـرار می گيرد و قدرتی مافوق 
جامعـه پديـد می آورد که آن را در زير فشـار دسـتگاه های تحميلی و تضييقی 

خويش را به اطاعت وا می دارد.
تيپ يا نوع تاريخی دولت را بر حسـب آنکـه کدام طبقه قدرت حاکمه را 

در دست دارد معين می کنند. تيپ تاريخی دولت چهار است :
۱. تيپ دولت بردگی ؛ ۲. تيپ دولت فئودالی ؛ ۳. تيپ دولت سـرمايه داری؛ 
۴. تيپ دولت سوسياليستی. سه نوع اول مبتنی بر مالکيت خصوصی و بهره کشی  
است. نوع چهارم به مثابه حاکميت اکثريت خلق بر اقليت بهره کش ظهور می کند.  
عالوه بر تيپ بايد از اشکال ادارٔه دولتی سخن گفت. اشکال ادارٔه دولت 
عبارت است از: ساخت، شيؤه تشکيل و اختيارات عالی ترين مقامات دولتی. 
در دولت هـای سـرمايه داری مهم ترين اشـکال عبارت اسـت از جمهوری و 
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سلطنت ) که خود آنها انواع مختلف دارند. (
عـالوه بر تيپ يا نوع و شـکل اداره، بايد معنای رژيم سياسـی را نيز بيان 
داريم. رژيم سياسی عبارت است از مجموعٔه اسلوب ها و شيوه های اجرای 

ديکتاتوری طبقٔه حاکمه در شرايط مشخص تاريخی. 
لنين در اين مورد می نويسد:

اسلوب  دو  اداره،  سيستم  دو  بناگزير  کشور  هر  در  »بورژوازی 
مبارزه به خاطر منافع و دفاع از حاکميت خود تنظيم می کند  و اين 
دو اسلوب گاه يکی جای ديگری را می گيرد و گاه به ميزان های 
عبارت  اوالً  اسلوب ها  اين  می شوند.  آميخته  در  هم  با  مختلف 
است از اسلوب اعمال قهر و احتراز از هر گونه گذشت به جنبش 
اسلوب  منسوخ،  و  کهنه  نهادهای  کلئه  حفظ  اسلوب  کارگری، 
»ليبراليسم«،  اسلوب  از  است  عبارت  ثانيًا  رفرم ها،  مطلق  نفی 
گام هائی در جهت بسط حقوق سياسی، در جهت رفرم و عقب 

نشينی و غيره.«
ولی گرايش عام دولت های بورژوائی به سـوی نفی دمکراسی و گذار به 
طرف تشـديد شـيوه های تهديد آميز است که فاشيسـم مظهر افراطی و کامل 
آن اسـت. دمکراسـی بورژوائـی حتـی در بهتريـن حاالت خـود ديکتاتوری 
بـورژوازی اسـت و بـورژوازی دعوای لفظـی در بين احـزاب و جرايد و در 
مجلـس را تـا آنجـا تحمـل می  کند کـه منافع اساسـی و مالکيـت خصوصی 
او در خطـر نيفتـد. ولـی تجربٔه تاريخی نشـان داده اسـت که بـورژوازی در 
صـورت درک خطر، با نهايـت بی اعتنائی، مقررات دمکراسـی بورژوائی را 
پامـال می کند. حتی در شـرايط اسـتقرار دمکراسـی بورژوائی نيـز در درون 
مؤسسـات صنعتی و اداری ديکتاتوری مديران و رؤسـا، حکمرواسـت و به 
اصطـالح دمکراسـی در دم کارخانه قطع می شـود و به کلـی جنبٔه صوری و 
سـطحی دارد. با اين حال يکی از وظايف پرولتاريا نبرد در راه بسـط آزادی ها 
و حقوق دمکراتيک است، زيرا مساعدترين شرايط گسترش نبرد او را فراهم 

می سازد.    
اينک که ماهيت دولت، منشاء آن، انواع و اشکال آن، معنای رژيم سياسی 
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را دانستيم. ببينيم عملکرد يا فونکسيون دولت های بهره کش کدام است.
وظيفـه و عملکرد اين دولت ها در عرصه سياسـی حفظ امتيازات طبقات 
حاکمه و سرکوب مقاومت مخالف طبقاتی است. اين وظيفٔه عمده و اساسی 

دولت بهره کش است.
دولـت بهره کـش در عين حال وظيفٔه ايدئولوژيـک و فرهنگی را نيز برای 
اغواء، تحميق و گمراه سـاختن جامعه به سـود بهره کشان اجراء می کند . در 
دوران امپرياليسـم دولـت نقش اقتصـادی خود را تشـديد می نمايد و به طور 

جدی در اقتصاد به سود اليگارشی مالی دخالت می ورزد.
در انواع دولت گفتيم که آخرين نوع آن که تفاوت کيفی با سه نوع نخست 
دارد دولـت سوسياليسـتی اسـت. پرولتاريا در اتحاد بـا توده های زحمتکش 
غيـر پرولتـری از راه انقـالب سوسياليسـتی دسـتگاه دولـت سـرمايه داری 
را می شـکند ولـی خود بـه ايجاد دسـتگاه حاکميت ويژٔه خود کـه ماهيت آن 
ديکتاتوری پرولتارياسـت برای در هم شـکاندن مقاومت طبقات بهره کش و 
ساختن جامعٔه نوين نيازمند است. لنين ديکتاتوری پرولتاريا را به نحو زيرين 

تعريف می کند:
ـ  تاريخی  علمی  التينی  عبارت  اگراين  پرولتاريا  »ديکتاتوری 
است:  زيرين  معنای  به  کنيم  ترجمه  ساده تر  زبان  رابه  فلسفی 
و  فابريک ها  شهرنشين  صنعتی  کارگران  يعنی  معين  طبقٔه  تنها 
کارخانه ها قادرند همٔه توده های زحمتکش و بهره ده را در نبرد به 
خاطر سرنگونی يوغ سرمايه و در جريان خود اين سرنگون کردن 
و در مبارزه برای حفظ و تحکيم پيروزی حاصله و در امر ايجاد 
نظام نوين سوسياليستی و در سراپای پيکار برای امحاء طبقات، 

رهبری کند.« 
لنين همچنين در تعريف ديکتاتوری پرولتاريا می نويسد:

»ديکتاتوری پرولتاريا شکل ويژٔه اتحاد طبقاتی بين پرولتاريا... و 
آنهاست.  اکثريت  يا  پرولتاری...  انبوه زحمتکشان غير  قشرهای 
اين اتحادی است عليه سرمايه، اتحادی است به قصد سرنگونی 
کامل سرمايه و سرکوب کامل مقاومت بورژوازی و کوشش وی 
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قطعی  تحکيم  و  ايجاد  قصد  به  است  اتحادی  خود،  احياء  برای 
سوسياليسم.«

لذا هدف دولت سوسياليسـتی نابود کردن مناسـبات مالکيت خصوصی 
و رهبـری امـور از روی نقشـه بـرای ايجاد مالکيـت اجتماعی اسـت که هر 
گونـه اسـتثمار فـرد از فـرد را از ميان مـی برد. اين دولتی اسـت که به شـيؤه 
نوين ديکتاتوری )زيرا عليه اقليت اسـت( و به شـيؤه نويـن دمکراتيک )زيرا 
به سـود اکثريت است(. دمکراسی سوسياليسـتی باآنکه تکامل کيفی اشکال 
ما قبل دمکراسـی اسـت،  ولی تکرار عين اين اشـکال نيسـت و با دمکراسی 
بورژوائی تفاوت اساسـی دارد. هدف از دمکراسـی سوسياليسـتی متشـکل 
کردن توده های زحمتکش،شرکت آنها در ادارٔه امور کشور و باال بردن درک 
و اطالع سياسی و اجتماعی و اقتصادی آنها برای داشتن نقش خالق و مؤثر 
در جريان اين اداره کردن است. دمکراسی سوسياليستی يک پروسٔه طوالنی 

نضج و تشکل را طی می کند.  
دولـت سوسياليسـتی به اتـکاء آگاهی سوسياليسـتی برای ايجـاد آنچنان 
شـرايطی نبـرد می کند  که در نتيجـٔه آن هم طبقات و هم خـود دولت از ميان 

برود و جای خود را به خودگرائی اجتماعی کمونيستی بدهد.
زوال دولـت جـز از ايـن راه ممکن نيسـت. نظر آنارشيسـت ها که تصور 
می کنند  دولت را می توان »الغاء کرد«، نظريه ای اسـت غير علمی و زيانمند 
که از روحئه عصيان گری خرده بورژوائی زائيده شده و به درک عميق قوانين 

اجتماعی متکی نيست. 
به تناسـب شرايط مشخص تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا می تواند اشکال 
مختلفـی بـه خود گيـرد. نيروی سـازمانده و رهنمـون توده هـای زحمتکش 
در راه سـاختمان سوسياليسـم و کمونيسـم، حزب کمونيسـت است. حزب 
کمونيسـت هـم با تکيـه بر ارگان هـای دولت سوسياليسـتی و هم بـا تکيه بر 
سـازمان های تـوده ای اجتماعی امر سـاختمان سوسياليسـم را پيش می برد. 
تحکيـم همـه جانبـٔه رهبری حزب طبقـٔه کارگر بـر کلئه ديگر سـازمان ها ی 
دولتـی و اجتماعی جامعٔه سوسياليسـتی يکی از شـرايط حياتی تحکيم نظام 

نوين اجتماعی است. 
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پرسش های کنترل:
۱. بر اساس کدام اسلوب سرشت و ماهيت دولت در جامعٔه بهره کش 
مکشوف می گردد؟ ۲. دولت در جامعٔه بهره کش به چه معناست ؟ ۳. 
اجزائی  از چه  ماشين دولت  يا  مکانيسم  از کجاست؟ ۴.  منشاء دولت 
دولت وجود  تيپ  و چند  دولت چيست  نوع  يا  تيپ  است؟ 5.  مرکب 
دارد؟ ۶. اشکال ادارٔه دولتی کدام است؟ ۷. رژيم سياسی چيست؟ ۸. 
دولت های سرمايه داری دارای چه وظايف و فونکسيون هايی هستند؟ ۹. 
دولت سوسياليستی چيست؟ ۱۰. تعريف هايی را که لنين از ديکتاتوری 
بيان داريد و دمکراسی سوسياليستی را تعريف کنيد.  پرولتاريا می کند  
۱۱. چگونه دولت زوال می يابد؟ ۱۲. خود گردانی اجتماعی يعنی چه؟ 

۱۳. چرا می گوييم ديکتاتوری پرولتاريا می تواند اشکال مختلف بيابد؟ 
۱۴. نقش حزب کمونيست در دولت سوسياليستی چيست؟ ۱5. تحکيم 

رهبری حزب در جامعٔه سوسياليستی دارای چه اهميتی است؟

۹. اشکال تاريخی تجمع مردم 

در جامعه عالوه برگسترش اقتصادی ـ اجتماعی، يکنوع گسترش يا رشد 
اِْتنيک نيز ديده می شود يعنی جامعٔه انسان از صورت طوايف و قبايل به اقوام 
و از اقوام به ملت ها بدل می گردد و سرانجام به صورت يک بين الملل بزرگ 
انسـانی در می آيـد. طايفه، قبيلـه، قوم، ملتـ  اينها تجمعـات اتنيک )از لفظ 
يونانـی اتنيکوس يعنی قومی( هسـتند کـه در آنها نوعی وجوه اشـتراک ديده 
می شـود. اين اشـتراک علی رغم وجود اختـالف طبقات و اقشـار، بين تمام 
اعضـاء آن تجمـع معين وجود دارد: مانند اشـتراک زبان، سـرزمين، زندگی 
اقتصـادی، روحيات، سـنن، آداب، فرهنگ و غيره. البته اين وجوه مشـترک 
در مسـير تاريخ جان سـختی و پايداری معينی نشان می دهد، ولی خود عامل 
تعيين کننده در تاريخ نيسـت. رشـد نيروهای مولده و تغيير مناسـبات توليد 
و دگرگونی شـيوه های توليد يک شـکل اتنيک را جانشين شکل اتنيک ديگر 
می کند  و تغييرات عميق در زبان، سرزمين، روحيات، سنن، آداب و فرهنگ 
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و پيوندهای اقتصادی تجمع معين به وجود می آورد. يعنی رشـد و گسـترش 
اتنيک جامعه تابع رشد اقتصادی ـ اجتماعی آن است. 

ما در بارٔه سـه نوع تجمع طايفه و قبيله و قوم به اختصار صحبت می کنيم   
و از آنجـا که مقولٔه »ملت« دارای اهميت ويژه ای اسـت، آنرا در بند خاصی 

مورد بررسی قرار می دهيم. 
اولين شـکل تجمع تاريخی جامعٔه انسانی طوايف )در ايران ماقبل اسالم 
ـ ويس( و قبايل )در ايران ماقبل اسـالم ـ َزْنتو( اسـت. طوايف و قبايل هنوز 
هم در کشـور ما وجود دارند، ولی البته محتوی اجتماعی ـ اقتصادی آنها در 

سير تاريخ تحوالت کيفی بسياری را گذرانده است. 
خصيصٔه مهم تجمعات طايفه ای و قبيله ای در آن اسـت که در بين اعضاء 
آن روابط بيولوژيک خونیـ  خويشاوندی وجود دارد. در آغاز وجود طوايف 
و قبايل مناسـبات جنسـی و سـنی جای نخسـتين را داشـت و به همين جهت 
در جامعـٔه مادر سـاالری و پدرسـاالری )ماتريـارکال و پاتريـارکال( و کهن 
سـاالری )حکومـت سـالخوردگان ـ ِژرونتوْکراسـی( وجود داشـت، يعنی 
جنس يا سـن مالک بـود، نه مالک های اقتصادی که بعدها جای نخسـتين را 

اشغال کرد.
طايفه خانواده های به هم پيوسـته و خويشـاوند بود و اتحاد طوايف قبيله 
را بـه وجود آورد و اتحاد قبايل عشـيره يا ايل را کـه در يونان قديم »فراْتری« 

می ناميدند پديد آورد.  
با رشـد و گسـترش تقسـيم کار و مبادلـه و پيدايش خصوصـی و طبقات 
رابطـٔه خونـی ـ خويشـاوندی اهميت سـابق خـود را از دسـت داد. از پيوند 
ايـالت و عشـاير مختلـف و نزديـک بـه هم »قـوم« پديد شـد. ايـن نيازهای 
اقتصادی بود که در آميختگی قبايل و اتحاد سـرزمين های آنها و پيدايش قوم 
يا سـرزمين مشـترک را ايجاب می کرد. گاه فتوحات نيز به نزديکی ايالت و 
قبايل و پيدايش اقوام کمک می کرد. در قوم وحدت زبان، فرهنگ و سرزمين 
وجود دارد و در اين ميانه عامل قاطع همانا وحدت سرزمين است. به تدريج 

پيوندهای طايفه ای و خويشاوندی کهن زوال می يابد و فراموش می شود.
لذا قوم يک تشکل اتنيک ويژٔه جوامع آنتاگونيستی دوران ماقبل سرمايه داری 
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است )بردگی و فئوداليسم(.
در جهان امروز انواع اشـکال اتنيک ماقبل سـرمايه داری به ويژه در آسـيا 
و آفريقـا وجـود دارد. ولـی از آنجا که شـکل اتنيک »ملت« بهتـر می تواند با 
مقتضيات کامل عصرما تطبيق کند اشـکال کهن درحال زوالند و در همه جا 

تشکل ملی انجام می گيرد.
پدرشـاهی  آداب  و  )تريباليسـم(  ای  قبيلـه  بقايـای  هنـوز  اين حـال  بـا 
)پاتريارکاليسم( در جوامع عقب ماندٔه آسيا و آفريقا نيرومند است و در تحليل 

اجتماعی اين کشورها می توان اين بقايا را به حساب نگذاشت. 

پرسش های کنترل:
۱. تکامل اتنيک جامعه به چه معناست؟ ۲. تجمع اتنيک به چه وجوه 
اتحاد   .5 قبيله چيست؟   .۴ طايفه چيست؟   .۳ است؟  مبتنی  مشترکی 
قبايل کدام است؟ ۶. خصيصٔه مهم تجمعات طايفه ای و قبيله ای کدام 
 .۹ است؟  شده  پيدا  چرا  و  چگونه  قوم   .۸ چيست؟  قوم   .۷ است؟ 
خصيصٔه اتنيک جامعٔه بشری دردوران کنونی چيست؟ ۱۰. تريباليسم و 

پاتريارکاليسم کدام است؟

۱. ملت چيست؟

ما در اينجا بحثی را که در بند ۹ آغاز کرده ايم، دنبال می کنيم و می خواهيم 
با يکی از مقوالت مهم تجمع تاريخی بشـر که در دوران سـرمايه داری پديد 

می شود و »ملت« نام دارد، آشنا شويم. 
»ملـت« برای دوران سـرمايه داری وهمچنين دوران سوسياليسـم شـکل 
عمـدٔه تجمـع اتنيک اسـت. بـا اين تفـاوت که در ملـت سـرمايه داری مظهر 
اشـتراک و تجمـع ملی بـورژوازی اسـت و در ملت سوسياليسـتی پرولتاريا 

چنين مظهری است. 
ملت چيسـت؟ ملت گروه بزرگی اسـت از افراد که مظهر اشتراک پايدار 
زندگـی اقتصـادی، سـرزمين، زبـان ادبی، آگاهـی متعلق اتنيـک، مختصات 
روانی و سـنن و آداب اسـت. لنين در ميان اين عالمات، عالمت اقتصادی را 
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برجسـته می کند، زيرا اين وحدت اقتصادی اسـت که شاخص ملت از انواع 
ديگـر تجمع اتنيک ماقبل سـرمايه داری اسـت. لنين می گويد ايـن روابط در 
درون ملـت مبتنـی بر اشـتراک نقش در اقتصاد اسـت و نـه در منافع ارضی، 

شغلی، مذهبی و غيره. 
برای آنکه قوم تا حد يک ملت رشد و نضج يافته بدل شود، ايجاد صنعت، 
مراکـز فرهنگی، تشـکل گردان های ملـی طبقٔه کارگر وروشـنفکران ضرور 
اسـت. ملت بدون طبقٔه کارگر نمی تواند وجود داشته باشد، توليد بزرگ در 
حکم کورٔه عظيمی است که در آن همٔه انواع مرزها و موانع طايفه ای و قومی 
ذوب می شود و فرو می ريزد و زوال می يابد.  لذا ملت ادامٔه سادٔه قوم نيست.
زبان عالمت مهم و آشکار و پايدار وحدت ملی است که از تحول و پيوند 

لهجه های خويشاوند به صورت زبان رسمی و ادبی واحد پديد می گردد. 
پروسـٔه تأثيـر متقابل اقـوام در يکديگر در دوران پيدايـش ملت ها بيش از 
پيـش تشـديد می گـردد، يعنی ملت هـا از حالـت عزلت جوئـی قومی خارج 
می شـوند و با يکديگر پيوند وسـيع برقرار می کنند و لذا در کنار تشکل ملی، 
پروسـٔه تأثيـر متقابـل ملت ها در هـم، نزديک شـدن ملت ها به هـم نيز روی 
می دهد. از اينرو در دوران ما دو گرايش ديده می شـود. يک گرايش به سوی 
قشـر بندی جوامع کثير القوم به صورت ملت های گوناگون و متنوع تر شدن 
منظرٔه اتنيک و يک گرايش به سـوی نزديک شدن ملت ها و بين المللی شدن 

بيش از پيش زندگی مادی و معنوی بشر و در آميختگی ملت ها.
تعريـف مارکسيسـتی ـ لنينيسـتی ملت با تعاريـف بورژوائی کـه ملت را 
امری ابدی و يک نوع مقولٔه اسرار آميز تاريخی می شمرند، تفاوت اساسی و 
ماهوی دارد. مارکسيسم مقولٔه »ملت« را يک مقولٔه تاريخی و گذرا می داند. 
در جريـان مبـارزٔه اقوام بـرای رهائی خود از يوغ اسـتعمار يا برای اتحاد 
خود به صورت ملت به تدريج عالمات عمدٔه ملت نضج و انسجام می يابد. 
نادرسـت اسـت اگر تصور کنيم يـک تجمع اتنيک فقط زمانی ملت شـناخته 
می شود که همٔه عالمات آن به شکل رشد يافته ای موجود باشد. پروسٔه قوام 
و انسجام يک قوم به صورت ملت )يعنی پروسٔه کنسوليداسيون( يک پروسٔه 
طوالنی و دارای مراحل اسـت و در جريان آن خود آگاهی ملی، مبارزٔه ملی 
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پديد می شود و اين خود سرآغاز زايش مقولٔه ملت محسوب می گردد. مبارزه 
برای نيل به اسـتقالل يا خود مختاری سياسـی قوام )کنسوليداسيون( ملی را 
پايـه گذاری می کند )حتی در حالی کـه روابط درونی اقتصادی هنوز ضعيف 
است يا تکامل زبان ملی انجام نگرفته و وحدت سرزمين تأمين نشده است(.
مناسبات ملی در آگاهی هر طبقه ای به شيوه ای خاص منعکس می گردد. 

لنين در اين مورد می نويسد :

شعار  دو  پرولتری  انترناسيوناليسم  و  بورژوائی  »ناسيوناليسم 
بزرگ  طبقاتی  اردوگاه  به  که  است  يکديگر  خصم  و  ناهمساز 
سياست  دو  بيانگر  و  است  مربوط  سرمايه داری  جهان  سراسر 

)حتی از آن هم بيشتر ـ دو بينش( در مسئلٔه ملی است.«
ناسيوناليسـم )ملـت گرائی( به مثابـه ايدئولوژی ارتجاعـی بورژوائی از 
رقابـت مبتنـی بر مالکيت خصوصی منشـاء می گيـرد و بيانگر خود پسـندی 
ملی، الف و گزاف ملی و عدم اعتماد و احساس خصمانه نسبت به ملت های 
ديگر اسـت. شـکل افراطی آن شوينيسم نام دارد. گاه شوينيسم نيرومند ترين 
کشـورهای امپرياليستی، جامعٔه ظاهر فريب »جهان وطنی«  يا کسموپليتيسم 
در بر می کند  که تحت عنوان ايجاد »شهروندی جهانی«  )يعنی آنکه تمام جهان 
يک شـهر و همٔه ما شـهروندان و ساکنان آن شهريم( استقالل و خود ويژگی 
ملت ها را به سود درندٔه جهانخوار امپرياليستی انکار می کند. ايدئولوگ های 
امپرياليستی پيوسته در بارٔه ايجاد »دولت جهانی« تبليغ می کنند تا بهتر بتوانند 

ديکتاتوری انحصارهای امپرياليستی را بر سراسر عالم تأمين کنند.
 البته ناسيوناليسـم درهمه جا داری فونکسيون اجتماعی يکسانی نيست. 
در نزد ملت های سـتمکش، مستعمره، نيمه مستعمره و وابسته، ناسيوناليسم 

نقش مترقی ايفاء می کند. لنين می نويسد :

عمومی  مضمون  ستمديده  ملت  بورژوائی  ناسيوناليسم  هر  »در 
دمکراتيکی وجود دارد که عليه ستمگری است و ما از اين مضمون 

حتما بايد حمايت کنيم.«
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 اين ناسيوناليسـم مترقی، ايدئولوژی بـورژوازی ملی و خرده بورژوازی 
در مبارزٔه ضد امپرياليستی است .

امـا انترناسيوناليسـم پرولتری ايدئولوژی و سياسـت دوسـتی، برادری، 
همـکاری و تعـاون زحمتکشـان ملت های مختلف اسـت. در ايـن باره لنين 

می نويسد :
فداکارانه  کار  است.  يکی  تنها  و  يکی  در عمل  »انترناسيوناليسم 
خود،  کشور  در  انقالبی  مبارزٔه  و  انقالبی  جنبش  بسط  برای 
پشتيبانی )تبليغ، همدردی و کمک مادی( از همين مبارزه و همين 

مشی و منحصرًا از آن بال استثناء در همٔه کشورها.«
 انترناسيوناليسـم با احساس ميهن پرسـتی )پاتريوتيسم( که يک احساس 
کهن و پردوام اسـت و محتوی آن عشـق و عالقه به سنن مترقی ملت خود و 

سرنوشت توده های ميهن است، پيوند دارد. 
انترناسيوناليسم و پاتريوتيسم مقابل هم نيستند، مکمل يکديگرند.

پرسش های کنترل:
۱. ملت مقولٔه اتنيک متعلق به چه شيوه های توليد است و تفاوت ملت 
را  ملت   .۲ چيست؟  در  سوسياليسم  و  سرمايه داری  دوران های  در 
تعريف کنيد. ۳. کدام عالمت را لنين در ميان عالمات شاخص ملت بر 
جسته می کند؟ ۴. چه شرايطی برای نضج قوم به ملت ضرور است؟ 5. 
نقش زبان در ميان عالمات شاخص ملت چيست و زبان ادبی چگونه 
پديد می شود؟ ۶. پروسٔه تأثير متقابل ملت ها چيست؟ ۷. قوام ملی به 
چه معنی است و آيا برای اطالق واژٔه ملت  حداکثرقوام الزم است؟ ۸. 
اشکال انعکاس مناسبات ملی در آگاهی طبقاتی بورژوازی و پرولتاريا 

کدام است؟ ۹. ناسيوناليسم را تعريف کنيد. ۱۰. شوينيسم چيست؟ 
ارتجاعی  ناسيوناليسم  انواع  آيا همٔه  ۱۱. کسموپليتيسم چيست؟ ۱۲. 
پرستی  ميهن   .۱۴ چيست؟  پرولتری  انترناسيوناليسم   .۱۳ است؟ 
چيست؟ ۱5. چه پيوندی بين ميهن پرستی و انترناسيوناليسم پرولتری 

وجود دارد؟
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۱۱. سخنی در بارٔه خانواده

ادامٔه نوع بشـر يعنی تجديد توليد انسـان )يا توليد مثل انسـان ها( وتربيت 
نسـل های تـازه شـرط ضـرور حيـات انسـانيت اسـت. در جامعه ياختـه )يا 
سلولی( الزم است که نقش تجديد توليد و تربيت انسان ها  را به عهده گيرد. 
ايـن وظايـف را خانواده انجام می دهـد. لذا خانواده آنچنـان ياختٔه اجتماعی 
است که در آن مناسبات فيزيولوژيک، اقتصادی، روانی، اخالقی و استه تيک 
به هم پيوسـته اسـت و زناشـوئی که پيوند پايدار زن و مرد اسـت و اشـکال 

مختلفه ای در تاريخ به خود گرفته آن را به وجود می آورد.
نتيجٔه زناشـوئی توليد فرزند اسـت، لذا خانواده که ادامٔه طبيعی زناشوئی 

است پيوند نسل ها را با خويش همراه دارد. 
به سبب اهميت بزرگ اجتماعی خصلت پيوند بين زن و مرد و فرزندزائی 
و تربيت آنها، جامعه نمی تواند در زندگی خانوادگی تأثير نکند و نسبت بدان 
بی طرف بماند. زناشـوئی با مناسـبات حقوقی و اجتماعی معين همراه است 
کـه نسـبت به نظام هـای اجتماعی و در درون آن نسـبت بـه ادوار مختلف در 

تغيير است. 
انگلس در اثر معروف خود »منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت« 
نشـان داد که هر صورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی تيپ معينی از زناشـوئی 
و خانـواده را پديـد می آورد. حتی در داخل يک صورت بندی واحد اشـکال 
مختلف ديده می شود  مانند تک گانی )مونوگامی( يا چند گانی )پلی گامی( 

و امثال آن. ما وارد اين مبحث که به نوبٔه خود مفصل است، نمی شويم. 
گذران )يا معيشـت( انسـان ها به طور کلی درخانواده می گذرد. معيشت 
عبارت است از عرصٔه روزمرٔه زندگی افراد يعنی جائی که انسان وقت آزاد از 
کار اجتماعی و توليدی خود را در آن عرصه می گذراند. لذا چگونگی محيط 
خانواده در تنظيم روحيات سالم و مناسبات سالم بين انسان ها اهميت فراوان 
دارد و از آنجـا که ما به سـوی دوران بسـط وقت فارغ و بـه اصطالح »تمدن 
فرصت های آزاد« می رويم، شـيؤه گذران و مثبت وسـير سالم و سودمند آن 

اهميتی حياتی کسب می کند.  
خانوادٔه مبتنی بر زناشـوئی تک گانی )يکتا همسری يا مونوگامی( که پائه 
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آن عشـق و اعتماد و وفاداری زن و شـوهر به هم باشـد، تنها شـکل مناسـب 
ازدواج و خانواده در دوران ماست. 

نقـش ايـن خانـواده در دوران سوسياليسـم نه تنهـا زائل نمی شـود، بلکه 
تقويـت می يايـد. بورژوازی کـه خود با ايجاد فقر و فحشـاء و فسـاد يکی از 
مختـل کننـدگان خانـواده اسـت، کمونيسـت ها را بـه الغـاء خانـواده متهـم 
می سـازد. روشن اسـت که آزاد کردن عشق زن و مرد از پليدی سودجوئی ها 

و حسابگری ها در حکم تحکيم اين پيوند است، نه تخريب آن. 

پرسش های کنترل:
۱. خانواده و عملکرد اجتماعی آن را تعريف کنيد. ۲. زناشوئی چيست؟ 
۳. در کدام کتاب انگلس منشاء خانواده و اشکال مختلف زناشوئی را 
بيان می دارد؟ ۴. رابطٔه اجتماع و خانواده چيست؟ 5. گذران يا معيشت 
ازدواج در شرايط مشخص  تنها شکل صحيح خانواده و  چيست؟ ۶. 
دوران  در  تک گانی  خانوادٔه  نقش  آيا   .۷ است؟  کدام  کنونی  تاريخی 

سوسياليسم به چه نحو است؟

۱۲. صورت بندی های اجتماعی ـ اقتصادی 

اينک پس از آشـنائی اجمالی با يک سلسـله مقوالت ماترياليسم تاريخی 
وقت آن اسـت که با يکی از اهم مقوالت اين دانش که ما آنرا »صورت بندی 

)يا فرماسيون( اجتماعی ـ اقتصادی« می ناميم آشنا، شويم. 
ابتدا ببينيم صورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی چيست؟

صـورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی )يا فرماسـيون اقتصادی ـ اجتماعی( 
يکـی از مفاهيـم بنيـادی ماترياليسـم تاريخـی اسـت و بيانگـر مراحـل معين 
پيش رونـدٔه تکامـل جامعه اسـت. اين مفهوم کليد بررسـی تاريخ اسـت و به 
کمک آن می توان خصلت قانونمند پروسٔه تاريخی را درک کرد و يک دوران 

تاريخی را از دوران ديگر متمايز ساخت. 
در تاريـخ بشـر پنـج فرماسـيون يکی جـای ديگـری را گرفته اسـت. اين 

فرماسيون ها عبارتند از :
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۱. جامعٔه کمون اوليه؛ ۲. نظام بردگی؛ ۳. نظام فئوداليسم؛ 
۴. سرمايه داری؛ 5. کمونيسم.

هر فرماسـيونی بر پائه شـيؤه معين توليد که خاص اوست پديد می شود و 
شـاخص اين شـيؤه توليد سطح معين تسلط انسـان بر طبيعت، درجٔه تکامل 
نيروهای مولده و آن مناسـبات توليدی اسـت که ويژٔه فرماسيون مورد بحث 
اسـت. در بـارٔه رابطٔه سـطح تکامـل نيروهای مولـده با تيپ نظـام اجتماعی 
مارکـس می نويسـد: »آسـياب دسـتی مطابـق اسـت بـا جامعه ای که سـنيور 
)ارباب( فئودال بر راس آن اسـت. آسـياب بخار مطابق با جامعه ای است که 

سرمايه دار صنعتی بر رأس آن است.«
البتـه، چنانکـه در موقـع خود نيـز توضيح داديـم، رابطٔه مابيـن نيروهای 
مولـده و تکنيک با نوع نظام اجتماعی رابطٔه مسـتقيم نيسـت چنانکه تکنيک 
واحدی می تواند در پائه نظامات مختلف قرار گيرد )مانند شـرايط کنونی در 
کشـورهای سـرمايه داری رشـد يافته و سوسياليسـتی که از تکنيک همانندی 
اسـتفاده می کنند(. اين مناسبات توليد است که مبنای تشکل همٔه انواع ديگر 
مناسـبات اجتماعـی اسـت و از آن جملـه انديشـه ها و مؤسسـاتی که خاص 

فرماسيون معين است. 
هر فرماسيونی دارای ساخت يا نظام اجتماعی معين است و مبارزٔه طبقاتی 
در آن بـه شـيؤه خاص خود آن جريـان دارد )البته منظور آن فرماسـيون هائی 

است که در آن طبقات آنتا گونيستی وجود دارد(.
در هـر فرماسـيونی تجمع اتنيک نيـز در مرحلٔه معينی؛ اسـت مثاًل طايفه 
و قبيلـه بـرای جامعٔه کمون اوليه، قوم برای بردگی و فئوداليسـم، ملت برای 
سرمايه داری و سوسياليسم. به همين ترتيب در هر فرماسيونی شکل خانواده 

که بر مبنای اين يا آن شيؤه توليد پديد می شود، فرق دارد.
لذا می توان گفت فرماسـيون يک ارگانيسـم تمام عيار اجتماعی است که 

دارای قوانين خاص زايش، گسترش و عملکرد است. 
قوانين تکامل فرماسـيون ها می تواند برای همٔه آنها عام و مشـترک باشـد 
)ماننـد قانون ضرورت سـازگاری بين نيروهای مولده و مناسـبات توليد( يا 
برای يکی به طور خاص صادق باشـد و برای ديگری نه )مانند قانون بحران 
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اضافه توليد برای سرمايه داری(.
شـکل بروز و ظهور فرماسـيون ها در سراسـر جهان يک سـان نيسـت و 
مارکـس متذکـر می گردد کـه در اينجا بايد شـرايط ويژه و آمپيريـک را مورد 
توجه قرار داد. د ر نواحی بی آب و بيابانی آسيا و آفريقا تکامل فرماسيون ها، 
اگرچه از جهت سرشـت اقتصادی يکسـان مانده، ولی از جهت شکل بروز، 
آهنگ تکامل دارای ويژگی های بسـياری اسـت. در اين نواحی مثاًلً نظامات 
پدرسـاالری و دودمانی و شکل اتنيک عشـيره ای تا ديری حتی در دوران ما 
پايـدار مانده، بردگی غالبا از حدود بردگـی خانگی و جنگی تجاوز نکرده و 
قدرت دولت تا حد الوهيت سلطان و استبداد مطلق وی رسيده و فئوداليسم 

و سرمايه داری نيز رنگ ويژه ای به خود گرفته است۱. 
جامعـه در مجمـوع خـود نمی توانـد از مراحـل طبيعـی تکامـل خود که 
فرماسـيون نام دارد ،جسـتن کند يا به اصطالح يک فرماسـيون را طفره بزند. 
ولی اين بدان معنی نيسـت که يک جامعٔه معين قادر نيسـت اين طفره زدن را 
انجـام دهـد. مثاًل جامعٔه کنونی امريـکا تاريخ خود را بدون فئوداليسـم آغاز 
کرده و جامعٔه کنونی جمهوری مغولسـتان دوران سـرمايه داری را طفره زده 
اسـت. مفهوم راه رشد غيرسـرمايه داری که اکنون در برابر کشورهای آسيا و 
آفريقـا قرار گرفتـه از جمله همين طفره زدن از تکامل دردناک سـرمايه داری 
و گذار از فئوداليسـم به سوسياليسـم اسـت با اجراء يک سلسـله اصالحات 
اقتصادی و اجتماعی و سياسـی و دمکراتيک که راه رشـد غير سـرمايه داری 

نام گرفته است.
انتقـال از کمـون اوليـه نيز در گذشـته همه جـا ابتدا به بردگی و سـپس به 
فئوداليسـم انجـام نگرفته اسـت. برای بسـياری از خلق ها شـاخص عبارت 
است از طفره زدن از بردگی و يا سير اين دوران به شکل جنبی و فرعی. مثاًل 
ژرمن ها و سـالوها از جوامع دودمانی اوليه به فئوداليسـم منتقل می شـوند. 
چنانکـه گفتيـم در جامعـٔه ايران نيز بردگی به شـکل محـدود و فرعی وجود 

داشته است. 

1. درمورد آنچه که مربوط به ايرانست رجوع کنيد به کتاب»جهان بينی ها و جنبش های 
اجتماعی در ايران«. 
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وجود اين مختصات برخی ها را به انکار وجود قانونمندی فرماسيون ها 
می کشاند. اين نتيجه گيری به کلی نادرست است. در تمام عرصه های 

جامعه قوانين دارای شکل بروز متنوع هستند و غالبًا به صورت »گرايش 
مسلط« بروز می کنند . اين مطلب نبايد موجب انکار نقش قوانين و وجود 

قانونمندی در پروسه ها شود. 
فرماسـيون اجتماعیـ  اقتصادی يک دور )سيکل( تکاملی کامل است که 
پس از آن سـيکل ديگر يعنی فرماسيون ديگر آغاز می شود و اين سيکل، کلئه 
عناصر مترقی سـيکل ماقبل را به ارث می گيرد و بدينسـان يک تکامل واحد 

پيش رونده در سراسر تاريخ بشری انجام می گيرد. 
انتقال از يک فرماسـيون به فرماسـيون بعدی با انقالب انجام می گيرد که 

اشکال متنوع بروز دارد و ما در بارٔه آن جداگانه سخن خواهيم گفت.

پرسش های کنترل:
۱. صورت بندی يا فرماسيون اجتماعی ـ اقتصادی چيست؟ ۲. 

چند فرماسيون در تاريخ می توان تشخيص داد؟ ۳. چرا می گوئيم 
هر فرماسيون يک ارگانيسم تمام عيار است؟ ۴. چرا می گوئيم هر 
فرماسيون يک سيکل کامل تکاملی است؟ 5. قوانين عام و خاص 

فرماسيون ها چيست؟ ۶. کليت تکامل فرماسيونی برای سراسر جامعه 
و ويژگی آن برای هر جامعٔه جداگانه يعنی چه؟ ۷. ويژگی های تکامل 

فرماسيون ها در شرق چيست؟ ۸. گذار از يک فرماسيون به ديگری 
به چه شکل انجام می گيرد؟ ۹. معنای تکامل واحد پيشروندٔه تاريخ 

انسان چيست؟

۱۳. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ کمون اوليه 

جامعـٔه کمون اوليه يا نخسـتين مرحله در تاريخ بشـر، نخسـتين صورت 
بندی يا فرماسيون اجتماعی ـ اقتصادی است. 

قبل از اين دوران از وجود »گله های نخسـتين انسانی« صحبت می شود. 
در اين دوران که بيشـتر عصر سنگ باستان را در بر می گيرد تکوين اجتماعی 
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)سوسـيو ژنز( آغاز نشـده و يا در حالت جنينی اسـت و هنوز تکوين انسانی 
)آنتروپوژنـز( ادامـه دارد، يعنی هنوز انواع مختلف انسـان پديد می شـود که 
سـرانجام منجر به پيدايش انسـان کنونی )يا هموسـاپِی ينْس( می گردد. ولی 
کمـون اوليـه آغاز سوسـيوژنز يا تکوين اجتماعی اسـت و ما ديگـر با جامعه 
و نه با گلٔه انسـانی روبه رو هسـتيم و تحوالت، تحوالت اجتماعی اسـت نه 

تحوالت فيزيولوژيک و بيولوژيک. 
شاخص جامعٔه کمون اوليه سطح نازل رشد قوای مولده است. مناسبات 
توليـد و ديگر روابط اجتماعی در اين دوران بسـيار محدود و ناتوان اسـت. 
وسايل توليد جنبٔه فوق العاده ابتدائی دارد و به همين جهت افراد نمی توانستند 
بـه تنهائی بـا نيروهای طبيعی نبرد کنند، يعنی کار فـردی ممکن نبود و همين 
خود کار جمعی و مالکيت جمعی کمون ها را بر زمين و وسايل توليد ضرور 

می ساخت.
تقسـيم کار به طور عمده تقسـيم کار طبيعی بود )بر اسـاس جنس و سن( 
و از آنجـا کـه کار کـم حاصل بـود، اضافه محصـول نمـی داد و همانقدر از 
کار)صيد يا ميوه چينی و غيره( بدسـت  می آمد که انسـان از گرسنگی نميرد. 

لذا بناگزير بهره کشی  نبود، لذا طبقات نبودند، لذا دولت و حقوق نبود. 
مناسـبات اجتماعی را عـادات و آداب و موازين اخالقی طايفه ای تنظيم 
می کرد و به ويژه روابط خونی ـ دودمانی نقش اساسی را در تنظيم اين روابط 

داشت. 
ولـی به تدريج و به همراه رشـد وسـايل توليد )کـه راه درازی را از عصر 
سـنگ باسـتان تا دوران کوزه گری و مفرغ طی می کند( گرايش تجزئه طايفٔه 
خونی پديد شد. وسايل توليد رشد يافته موجب پيدايش تقسيم کار اجتماعی 
)و نه طبيعی( گرديد. ابتدا شبانی و کشاورزی از هم جدا شدند. سپس پيشه 
وری از کشـاورزی جدا شد. نتيجٔه اين تقسيم کار اجتماعی آن شد که مبادله 
پديد شـد. کار انفرادی انسان در چارچوب خانواده ممکن و ثمر بخش شد. 
اضافه محصول پديد آمد. همٔه اين عوامل يعنی تقسيم کار اجتماعی، مبادله، 
امـکان کار انفرادی، پيدايش اضافه محصول بـه پيدايش مالکيت خصوصی 

وسايل توليد ميدان داد.
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طبيعـی اسـت آن قشـرهائی از طوايف که اتوريتٔه بيشـتری داشـته )مانند 
اعضـاء شـورای ريـش سـفيدان قبيلـه، پهلوانـان و سپهسـاالران، کاهنـان، 
جادوگران و غيره( از اين شرايط برای کسب ثروت شخصی استفاده کردند. 
جامعه به فقير و غنی تقسيم گرديد. بهره کشی  و استثمار پديد آمد. بر حسب 
شـرايط مشـخص تاريخی جامعٔه اوليه به تدريج جای خود را به بردگی و يا 

فئوداليسم داد.
تجزئه جامعٔه کمون اوليه و تبديل تدريجی آن به جامعٔه بردگی يک پروسٔه 
طوالنـی در تاريخ اسـت و مـا از جمله در کشـور خود با ايـن آخرين مرحلٔه 
کمون اوليه که آنرا جامعٔه »دودمانی« می ناميم تا ديری روبه رو بوديم. در اين 
جامعه خطوط جامعٔه طبقاتی رشد يافته ضعيف است، ولی وجود دارد. اين 
نکتٔه مهمی است که در تحليل تاريخ جامعٔه کشور ما بايد بدان توجه داشت.

پرسش های کنترل:
۱. جامعٔه کمون اوليه را تعريف کنيد و مشخصات آن را ذکر کنيد. ۲. 
چه تفاوتی بين تقسيم کار طبيعی و تقسيم کار اجتماعی وجود دارد؟ ۳.  
چه عامل عمده ای مشخص مناسبات درون جامعٔه کمون اوليه است؟ 
۴. شکل عمدٔه اتنيک در کمون اوليه کدام است؟ 5. چرا طايفٔه خونی 
تجزيه شد؟ ۶. چرا مبادله پديد شد؟ ۷. چرا اضافه محصول پديد شد؟ 
۸. چگونه کار انفرادی ممکن گرديد و اهميت اين مطلب در کجاست؟ 
از  انتقال  اشکال   .۱۰ شد؟  تقسيم  غنی  و  فقير  به  جامعه  چگونه   .۹
جامعٔه کمون اوليه به نظام بعدی چگونه است؟ ۱۱. جامعٔه »دودمانی« 

چيست؟

۱۴. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ نظام بردگی 

نظام بردگی نخسـتين نظام در تاريخ انسانی است که در آن طبقات وجود 
دارد و مناسبات فرماندهی و فرمانبری در آن پديد می شود. 

بهره کشی  در اين نظام دارای شکل آشکار و خشن و به صورت برده داری 
اسـت. برده داران وسـايل توليد )مانند مزارع و معـادن و افزارهای توليد( و 
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نيز بازرگانی را در دسـت داشـتند. خود مولد بالواسـطٔه نعمات مادی يعنی 
بـرده نيـز مانند اشـياء ملک آنها بود و انـواع بيگاری ها اجبـارًا بر وی تحميل 

می گرديد.
بـرده فاقد هر گونه حقی بـود و برده دار که حتی صاحب جان برده بود از 
وی نه تنها اضافه محصول کارش را می سـتاند، بلکه آن بخشـی از محصول 
را که برای معيشت خوِد برده، ضرور بود تا بتواند نيروی کار خود را تجديد 
کند، نيز به غارت می برد. اين زورگوئی و غارتگری خشن و بيکران موجب 
مـرگ و ميـر سـريع بردگان می شـد. نيـاز دائمی بـه تأمين بـردگان را به طور 
عمـده جنگ هائی که برده داران براه می انداختند، تأمين می کرد، ولی عالوه 
بـر جنـگ، پيشـه وران و دهقانان ورشکسـته نيز که سـابقًا آزاد بودنـد در اثر 
وامداری به زنجير بردگی در می آمدند، لذا بردگی دارای دو منبع عمده بود: 

جنگ و وامداری. 
دولـت بـرای نخسـتين بـار در دوران بردگی پديد می شـود، زيـرا جامعه 
به طبقات متخاصم بهره کش و بهره ده تقسـيم شـده و بدون دسـتگاه دولتی 
نمی شـد تودٔه بردگان را به اطاعت واداشـت و جامعه را به سـود برده داران 
و غارتگـری آنـان اداره کرد. همراه دولت، بورکراسـی وسـيع دولتی شـکل 
گرفت. در کشـور ما اين بورکراسـی به صورت ديوان های وابسته به دربار به 
گرد يک پادشـاه که قدرت الهی داشت متمرکز بود. اين بورکراسی به همراه 
شـاه امکان داشـت تمام جامعه را به يک »بردگی جمعـی« )به قول مارکس( 

محکوم کند. 
برده داران که به برکت بردگان از کلئه امور توليد مادی خودرا آزاد ساخته 
بودند، امور ادارٔه سياسـی، دانش، هنر را در دسـت خويش متمرکز و به خود 
مخصوص سـاختند. لذا در اين دوران اسـت که تقابل بين کار يدی و فکری 

پديد می شود. 
تقابل بين شهر و ده نيز در اين دوران بروز می کند. پيشه وران، بازرگانان، 
دسـتگاه اداری، امور فرهنگی در شـهر متمرکز می شـود و ده در سـطح نازل 

رشد می ماند و مرکز کشاورزی و حشم داری است. 
جامعٔه بردگی به شـکل کالسـيک خود در يونان و رم و نيز در دولت های 
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برده داری کلده و آشور و مصر وجود داشت. در کشور ما ايران، صرفنظر از 
»بردگی جمعی« سراپای جامعه، بردگی به معنای اخص کلمه اعم از خانگی 
يا جنگی و تا حدود معينی در ساختمان کاخ ها، در جاده ها و معدن پديد شد. 
دامنٔه شرکت برده در توليد در کشور ما به ميزان يونان و رم نرسيد. بردگی در 
کشـور ما با بقايای جدی جامعٔه دودمانی همراه بود و سـپس در دوارن بسط 

فئوداليسم تا ديرگاهی باقی ماند. 
در دوران بردگـی روابـط مبادله و بازرگانی بسـطی فـراوان يافت. در اثر 
کار بـردگان شـهرهای عظيـم و ابنيـٔه مهم به وجـود آمدند و علـم و فرهنگ 
و هنـر ترقـی عظيمی نمود و متفکـران و هنرمندان بزرگـی در خاور و باختر 
پديـد شـدند. در جامعـٔه يونان فرهنگ به اوجی شـگرف رسـيد و عالی ترين 
نقطٔه تکامل علم، فلسـفه، درام، شـعر، حجاری و معماری در اين سـرزمين 
به وجود آمده اسـت. دولت برده داری رم اين ارثيه را کسب کرد و مجموعٔه 
فرهنـگ يونانی ـ رومی کـه فرهنگ آنتيک نام دارد، مهم تريـن مرحلٔه تکامل 
تمدن انسـانی در دوران باسـتانی اسـت سـير تاريخ چنان بود که يونان و رم 
توانسـتند، بهترين دسـتاوردهای تمدن خلق های ديگر را کسـب کنند و از آن 

يک سنتز کامل تر پديد آوردند. 
اجبار غير اقتصادی، جور و ستم وحشيانه موجب بازده اندک کار بردگان 
بود که تنها به وسـيلٔه کثرت عددی آنان جبران می شد. اين وضع جامعه را به 
سـرعت به طرف انحطاط برد. برده داران در زندگی عياشانه و تجملی غرق 
شدند. بردگان دسـت به شورش های متعدد زدند. مهم ترين شورش بردگان 

در رم قيام اسپارتاکوس است. 
قيام متعدد بردگان و نيز دهقانان آزاد و پيشه وران عليه برده دارانی که آنها 
را به سـوی ورشکستگی سـوق می دادند، جامعٔه بردگی را از درون پوساند. 
هجوم قبايل خارجی اين »غول های بر پای گلين« را به آسانی از پای در آورد 

و بدينسان نظام بردگی را منهدم ساخت.
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پرسش های کنترل:
را  برده  و  دار  برده  بين  روابط   .۲ کنيد.  تعريف  را  بردگی  نظام   .۱
اين دوران  بردگی چيست؟ ۴. چرا دولت در  منابع  توضيح دهيد. ۳. 
پديد می شود؟ 5. چرا تقابل کار يدی و فکری، تقابل شهر و ده در اين 
دوران پديد می شود؟ ۶. شکل کالسيک نظام بردگی در کدام نقاط بوده 
است؟ ۷. آيا در کشور ما جامعٔه بردگی وجود داشته و مختصات آن چه 
بوده است؟ ۸. علت ترقی فرهنگ و هنر در يونان باستان چيست؟ ۹. 
فرهنگ آنتيک کدام است؟ ۱۰. چرا بازده کار برده کم است؟ ۱۱. علل 

انهدام جامعٔه بردگی را شرح دهيد. 

۱۵. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ فئوداليسم 

شاخص های فئوداليسم عبارت است از تسلط اقتصاد طبيعی )يعنی توليد 
برای مصرف و توليد برای مبادله( و وضع نازل و يکنواخت تکنيک، مالکيت 
فئـودال )اربـاب يا مالک( بر زمين، وابسـتگی شـخصی دهقـان )رعيت( به 

فئودال که آن نيز شکلی از اجبار غير اقتصادی است.
فئوداليسـم را می توان با حد معينی از تسامح رژيم ارباب ـ رعيتی ترجمه 
کـرد. می گوييـم با حد معينی از تسـامح بـرای آنکه رژيم اربـاب ـ رعيتی، با 
وجود سرشـت فئودالی، با اين حال ويژگی هائی در کشور ما داشته است که 

عين آن  ويژگی در اروپا ديده نشده.
يکی از مختصات فئوداليسـم در غرب وابسـتگی صرف به سنيور است. 
وابسـتگی شـخصی رعيت به ارباب در کشـور ما قانوناً وجود نداشـته، ولی 
البته عماًلوجود داشته است، يعنی رعيت مانند نيمه برده ای در اختيار ارباب 
بوده و اين خصيصٔه فئوداليسم، با آنکه در کشور ما به آشکارگی نظام سرواژ 

در اروپا نبوده، ولی به هر جهت ماهيتا می توان گفت وجود داشته است. 
بخـش مهمـی از دهقانان در دوران فئوداليسـم افزار کار داشـت، اقتصاد 
کوچکی را اداره می کرد ولی چون خود مالک زمين نبود، می بايست بر روی 
َنَسق مالک کار کند و بدينسان مالک می توانست به عنوان بهرٔه مالکانه نتيجٔه 
کار دهقانـان را بالعوض به سـود خود ضبط کند. بهرٔه مالکانه می توانسـت 



۱۳5

جنسـی يا نقدی باشـد يـا به صـورت بيـگاری )کار اجباری مجانی به سـود 
فئودال( در آيد. در کشور ما روابط ارباب و رعيت طبق قاعدٔه مزارعه تنظيم 

می شده است. 
فئوداليسـم در خـاور و باختـر قرن ها به طـول انجاميد. در کشـور ما اين 
جامعـه تـا اين اواخر نيز باقـی بود و هنوز بقايـای آن در ده ايران وجود دارد. 
فئوداليسم در اين عمر طوالنی خود از مراحل چندی گذشت که ما در اينجا 

به بحث در بارٔه آن نمی پردازيم. 
فئوداليسـم درکشورما نسبت به فئوداليسـم غربی )که شکل کالسيک آن 
در فرانسه،  آلمان، انگستان، روسيه و غيره گذشته( تفاوت ها و ويژگی هائی 
دارد، ولـی سرشـت اقتصادی ـ اجتماعی اين نظام در خاور و باختر يکسـان 

بوده است.
جامعٔه فئودال دارای ساخت طبقاتی بغرنجی بود و در آن طبقات و اقشار 
مختلف و در درون طبقات و قشـرها و گروه ها سلسـله مراتب )هيرارشـی( 
مفصلی وجود داشـت که در جوامع فئودال اروپائی سـخت منظم بود )مثاًل 
در ميان اشـراف، روحانيون و اصناف(. جامعه به زمره هائی تقسيم می شد و 
زمره هـای فوقانی )اشـراف( از زمره های پائينی )ادانـی( که دهقانان نيز جزء 
آنهـا بودند از جهت حقوق و مزايا تفاوت فراوان داشـتند. اريستوکراسيسـم 
و الف زدن بـه اصالـت و نجابـت خانوادگـی و خونـی از مشـخصات مهم 

ايدئولوژی سياسی ـ اجتماعی دوران فئوداليسم است.
دو طبقـٔه اساسـی ايـن جامعه يعنـی مالـکان و دهقانان بين خود پيوسـته 
مبارزه می کرده اند که به قيام های مهم دهقانان منجر می شـده اسـت. سراسر 

تاريخ قرون وسطی در شرق و غرب از اين نوع قيام ها انباشته است.
دولـت کـه در دوران فئوداليسـم به شـکل سـلطنت اسـت در نبـرد عليه 
دهقانـان يـار اربابان مالک بوده و فقط در دوران اخير فئوداليسـم، سـلطنت 
مطلقه با دسـتياری بورژوازی عليه فئودال ها که مخالف تمرکز دولتی بودند 

عمل کرده است.
مذهب و مؤسسـات مذهبی )کليسـا، مسـجد، کنشـت، معبد( در جامعٔه 
فئودالی نقش عظيمی داشت. خدام مذهب اوقاف فراوانی در اختيار داشتند 
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و بـا دولت فئودالی و اشـراف فئودال از جهت قـدرت و نفوذ پهلو می زدند. 
ايدئولوژی مذهبی ايدئولوژی مسلط بود و انواع ديگر شعور اجتماعی مانند 
فلسـفه و هنـر و اخالق و حقوق را تابع خود سـاخته بـود. در اروپا در قرون 

وسطی می گفتند، »فلسفه خادم الهيات است«. 
به همين سـبب جنبش های دهقانـی و خلقی رنگ مذهبی عرفانی به خود 
می گرفـت )ماننـد جنبـش مانـی، مزدک، خـرم دينـان، اسـمعيليه، حروفيه، 

نقطويه، بابيه و غيره در ايران(.
انقالب هـای بورژوائی نظـام فئودالـی را نابود کرد ولی سـرمايه داری به 
ويـژه در کشـورهای کم رشـد از بسـياری از بقايای فئودالی خالص نيسـت 

)مانند مالکيت بزرگ ارضی و سيستم مزارعه و رسوم اشرافی و غيره(.

پرسش های کنترل:
را  فئودالی  نظام  عمدٔه  شاخص های  و  کنيد  تعريف  را  فئوداليسم   .۱
بيان داريد. ۲. آيا وابستگی رعيت به ارباب د رايران وجود داشته؟۳. 
وضع دهقان را در دوران فئوداليسم توصيف کنيد. ۴. چه تفاوتی بين 

فئوداليسم خاور و باختر وجود دارد؟ 5. زمره و هيرارشی چيست؟ 
۶. اريستکراسيسم چيست؟ ۷. دولت در اين دوران بچه شکل بود؟ ۸. 
نقش مذهب را در فئوداليسم بيان داريد. ۹. فئوداليسم چگونه از ميان 

رفت؟

۱۶. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ سرمايه داری 

سـرمايه داری آن صـورت بنـدی اجتماعـی ـ اقتصادی اسـت کـه پس از 
فئوداليسـم در می رسـد و آخرين نظام اجتماعی مبتنی بر بهره کشی  و ساخته 

شده از طبقات متخاصم است.
در نظام سرمايه داری دو طبقٔه اساسی وجود دارد: بورژواها و پرولترها.

پرولترها که همان کارگران صنعتی در دوران سرمايه داری هستند به قصد 
تأمين وسـايل زندگی خويش کارمی کنند  ولی در واقع سـرمايه داران را غنی 
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می سازند، زيرا آنان محصول کار پرداخت نشدٔه کارگران را که ارزش اضافی 
نـام دارد، به خـود اختصاص می دهند يـا به عبارت ديگـر: ارزش اضافی آن 
ارزشـی است که کارگر بيش از ارزش نيروی کار خود ايجاد می کند. ارزش 
نيروی کار کارگر عبارت اسـت از وسـايل معيشت که برای نگهداری کارگر 
و خانواده اش الزم است. نيروی کار کارگر آنچنان کاالئی است که می تواند 
بيش از ارزش خود ارزش ايجاد نمايد. و همين ارزش است که به نام  ارزش 
اضافی متراکم می گردد، سـرمايه را به وجود می آورد. خود اين سرمايه که از 
طريق بهره کشـی  پديد آمده از راه ادامٔه بهره کشـی  کارگران مزد بگير باز هم 
متراکم تر می شود و ارزش اضافی تازه به وجود می آورد. ارزش اضافی منبع 

سود سرمايه دار است. 
بدسـت  آوردن ارزش اضافـی از طريق بهره کشـی از کار مزدوری قانون 

عمدٔه سرمايه داری است. 
سـرمايه داران به قصد بدست آوردن سـود بيشتر توليد را بسط می دهند، 
تکنيـک نـو را به خدمت می گيرند، از دسـتاورهای علم برای توليد اسـتفاده 
می کننـد  و بدينسـان بر بـازده کار می افزايند، بازار را بسـط مـی دهند، منابع 
جديـد مـواد خام جسـتجو می کنند، دسـت بـه اسـتعمار و غارت وحشـيانٔه 
مستعمرات می زنند. سـرمايه داران نيروهای مولده ای بر پائه تکنيک ماشينی 
بـه وجود می آورند که محصولـی به مراتب فزون تر و متنوع تـر از تمام ادوار 

پيشين تاريخ انسانی ايجاد می نمايد.
خصلـت تازه ای کـه نيروهای مولده در سـرمايه داری کسـب می کنند  آن 
است که اجتماعی می شوند، بدين معنی که کاال در سرمايه داری در بنگاه های 
صنعتـی بزرگ توليد می شـود و در اين بنگاه ها صدها و هزارها تن مشـغول 
کارند. وضع مانند دوارن پيش از سـرمايه داری نيسـت، که پيشـه وران منفرد 
يـا کارگاه های کوچک پيشـه وری توليـد محصول می کردند. در اين شـرايط 
تقسـيم کار اجتماعی به مراتب بغرنج تر و پر شـاخه تر می شـود و مابين رشته 

های مختلف اقتصاد انواع پيوندهای متقابل پديد می آيد.
تضاد عمدٔه جامعٔه سـرمايه داری در آن اسـت که اين توليد اجتماعی شده 
در تصـرف خصوصی سـرمايه داران اسـت و سـودهای کالن حاصل از اين 
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توليد ماشـينی عظيم به جيب سـرمايه داران می رود. ايـن تضاد بين خصلت 
اجتماعـی توليـد و شـکل خصوصـی تملک يا تصـرف چنانکـه گفتيم تضاد 
اساسـی سـرمايه داری اسـت. و يکی از مظاهر اين تضاد آن اسـت که در يک 
مؤسسـٔه صنعتـی جداگانـه امر توليـد و اقتصاد منظـم و از روی نقشـه اداره 
می شـود ولی به مقياس سراسر جامعه توليد سرمايه داری تابع اراده و تشکل 

و نقشٔه هماهنگ نيست، لذا در آن هرج و مرج توليد حکمرواست. 
يکی ديگر از مظاهر اين تضاد عبارت اسـت از تضاد بين گرايش توليد به 
بسـط بی کران از سـوئی و امکانات محدود مصرفی توده های وسيع مردم از 
طرفی که به علت فقر خود قادر نيستند همٔه محصوالت توليد شده را بخرند. 
ايـن امر موجـب پيدايش بحران اضافه توليد می شـود، بـه پيدايش و افزايش 

سپاه بيکاران می انجامد.
يکی ديگر از مظاهر تضاد اساسـی جامعٔه سـرمايه داری نبرد بورژوازی و 
پرولتارياسـت که سرانجام به وقوع انقالب سوسياليستی و پيروزی آن منجر 

می گردد.
بـورژوازی بـرای حفظ نظـام سـرمايه داری، تحکيم و تخليـه آن از تمام 
دسـتگاه روبنا )دولت، سياسـت، حقوق، ايدئولوژی، هنر، فلسـفه، مذهب 
و غيـره( به نحو وسـيعی اسـتفاده می کند. با دو حربٔه حيله و زور می کوشـد 
مبارزات طبقاتی را يا سرکوب يا منحرف کند و زوال محتوم خود را به عقب 

بياندازد.
سرمايه داری از دو مرحلٔه عمده گذشته است :

۱. سرمايه داری ماقبل انحصار؛
۲. سرمايه داری انحصاری امپرياليسم. 

شاخص دوران سرمايه داری ماقبل انحصار عبارت است از وجود رقابت 
آزاد.

پيدايـش  از  اسـت  عبـارت  انحصـاری  سـرمايه داری  دوران  شـاخص 
انحصارها )مونوپل ها(. امپرياليسـم از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم 
پديد شده و متروپل های عمدٔه آن در امريکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن 

است. 
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اکنون سـرمايه داری انحصاری امپرياليسـتی در برخی از کشورهای رشد 
يافتٔه اروپا و امريکا و ژاپن وارد مرحلٔه سـرمايه داری انحصاری دولتی شـده 
اسـت. سـرمايه داری انحصـاری دولتی عبارت اسـت از اتحـاد انحصارها و 
دولت بورژوائی دريک مکانيسم واحد. دراين دوران بخش دولتی و مصرف 
دولتی بسط می يابد. و امور اقتصادی از طريق برنامه گزاری و سرمايه گذاری 
و تخصيص اعتبارات دولتی و اجراء پيش بينی های )پرگنوستيک( اقتصادی 
به وسـيلٔه دسـتگاه دولت تنظيم و کنترل می شود. برای مبارزٔه اقتصادی عليه 
سوسياليسـم و مقاومـت در مقابـل جنبش کارگری توليد، بـازار اقتصادی و 
توليد صنعتی انجام می گيرد، پديده ای که انتگراسـيون سرمايه داری نام دارد. 
در ايـن دوران نظامی کردن اقتصاد جای ويژه و بی سـابقه ای را احراز می کند  
و بخـش مهمـی از در آمد ملی صـرف مخارج نظامـی و جنگ های بزرگ و 

کوچک، ايجاد پايگاه ها و نگهداشتن ارتش مسلح می گردد.
ولـی علی رغـم هـر تغييـری طبيعـت و ماهيـت اقتصـادی ـ اجتماعـی 
سـرمايه داری دگرگـون نشـده اسـت. از دوران انقـالب کبير سوسياليسـتی 
اکتبـر، سـرمايه داری وارد بحـران عمومـی خود شـده که سياسـت و اقتصاد 
و ايدئولـوژی آنـرا در بـر می گيرد و عرصٔه تسـلط او بر جهـان دمبد م تنگ تر 
می شـود. سيسـتم سوسياليسـتی جهانی پيدا شده و شـرايط در همه جا برای 

زوال سرمايه داری دمبد م مساعدترمی گردد. 
مارکس در اثر خود »سـرمايه« و لنين در اثر خود »امپرياليسـم ـ باالترين 
مرحله سرمايه داری« اين دو مرحلٔه عمدهٔ  بسط سرمايه داری را مورد تحليل 

علمی قرار داده اند۱ 
در ميهـن مـا ايـران سـرمايه داری در دوران وجـود دو سيسـتم جهانـی 
)سوسياليستی و سرمايه داری(، در شرايط بسط نهضت های رهائی بخش ملی 
و در شـرايط تأثير کشورهای رشديافتٔه سـرمايه داری که در آنها سرمايه داری 

1. تحليل وسيع سرمايه داری ماقبل انحصاری و انحصاری ) امپرياليسم (، سيستم مستعمراتی 
اين درسنامه  از وظيفٔه  امپرياليسم، سرمايه داری انحصاری دولتی، بحران عمومی سرمايه داری 
يک  دادن  اينجا  در  ما  هدف  گرفت.  خواهد  انجام  اقتصادی  درسنامٔه  در  کار  است.اين  خارج 

تصوير عمومی د ر کادر تئوری فرماسيون های اجتماعی ـ اقتصادی است. 
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انحصاری دولتی حکمرواسـت )از طريق شـيوه های نو اسـتعماری( در کار 
بسـط يافتن اسـت و اين مختصات عمومی وضع جهان تکامل سرمايه داری 
رادر کشـورما دارای ويژگی هائی می سازد که در اسناد حزب ما تشريح شده 

است. 

پرسش های کنترل:
۱. سرمايه داری را تعريف کنيد. ۲. وظيفٔه اساسی جامعٔه سرمايه داری 

کدامند؟ ۳. ارزش اضافی سرمايه چيست؟ ۴. قانون عمدٔه سرمايه داری 
می کند  ايفاء  توليد  بسط  در  را  نقشی  است؟ 5. سرمايه داری چه  کدام 
معناست؟  چه  به  توليد  شدن  اجتماعی   .۶ چيست؟  او  هدف  چرا،  و 
۷. تضاد اصلی سرمايه داری چيست؟ ۸. مظاهر سه گانٔه تضاد اصلی 
کدام  سرمايه داری  عمدٔه  مرحلٔه  دو   .۹ دهيد.  شرح  را  سرمايه داری 
است و شاخص هر کدام چيست؟ ۱۰. سرمايه داری انحصاری دولتی 
را  خود  نظام  می کوشند  وسيله ای  چه  به  داران  سرمايه   .۱۱ چيست؟ 

نگاهدارند؟ ۱۲. بحران عمومی سرمايه داری چيست؟

۱۷. دنبالٔه مبحث فرماسيون ها ـ سوسياليسم و کمونيسم 

سوسياليسـم و کمونيسـم، دو مرحلٔه سـافل وعالی يک صورت بندی يا 
فرماسـيون واحد اجتماعیـ  اقتصادی هسـتند که فرماسـيون کمونيسـتی نام 

دارد. مختصات عمومی اين فرماسيون چنين است: 
۱. مالکيت اجتماعی وسايل توليد پائه اين فرماسيون است؛ 

۲. بين افراد جامعه روابط همکاری رفيقانه و تعاون بر قرار می شود؛ 
۳. کار در اثر فارغ شدن از بار استثمار به کار آزاد به سود اجتماع بدل 
می گردد.يعنی در واقع کاری است که عضو جامعه به سود خود انجام 

می دهد؛
به رشدی می دهد  را  ناموزون جامعه جای خود  و  به خودی  خود  ۴. رشد 
آگاهانه ای تنظيم و اداره شده است يعنی، افراد جامعه، به اتکاء  که به نحو 
قوانين عينی طبيعی و اجتماعی، با آگاهی کامل از اين قوانين به سود تکامل 
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مادی و معنوی جامعه استفاده می کنند.
اين مختصات هم برای مرحلٔه سوسياليستی و هم برای مرحلٔه کمونيستی 
شـاخص اسـت. با اين حال بين اين دومرحله تفاوت هائی وجـود دارد واين 
تفاوت ها و تمايزها د ر جريان سـاختمان آگاهانٔه جامعٔه کمونيستی به تدريج 

از ميان می رود.
ايـن تمايزهـا بدرجٔه نضج مـاد ی و معنوی دو مرحله مربوط اسـت و در 

آخرين تحليل به سطح تکامل نيروهای مولده بستگی دارد. لنين می گويد:
»سوسياليسم آن جامعه ای است که بالواسطه از سرمايه داری بيرون می آيد و 
نخستين نوع جامعٔه نوين است. اما کمونيسم نوع عالی تر جامعه است و تنها 

زمانی می تواند بسط يابد که سوسياليسم کامال تحکيم شده است.«
اينک ببينيم تفاوت های اساسی اين دو فاز در کجاست:

۱. در سوسياليسـم هنـوز مالکيـت همـه خلقـی وسـايل توليـد در همـٔه 
رشـته های اقتصاد شکل نگرفته اسـت. مالکيت اجتماعی در سوسياليسم به 
دو شـکل اسـت: ۱. شکل دولتی که همه خلقی است و ۲. شکل کئوپراتيفی 
)در شـوروی مالکيت کلخوزی(. و بر همين پايه بين دو طبقٔه دوسـت يعنی 

کارگران و دهقانان کئوپراتيفی تفاوت باقی می ماند.
۲. از آنجائی که وحدت ارگانيک کار جسمی و فعاليت فکری پديدنشده، 

لذا قشر روشنفکر کماکان باقی می ماند. 
۳. سـطح تکامل بازده کار در سوسياليسم هنوز برای ايجاد وفور نعمات 
مادی کافی نيست و بعالوه هنوز کار به نياز حياتی افراد بدل نشده، لذا اصل 
توزيع در سوسياليسـم عبارت اسـت از: »از هر کس به ميزان اسـتعدادش و 
به هـر کـس به ميزان کارش«. ايـن امر کنترل اکيد ميـزان کار و ميزان مصرف 
را ضرور می سـازد و اين خود يکی از مهم ترين وظايف دولت سوسياليستی 
است. دولت در اين دوران به رهبری حزب کمونيست کلئه امور اقتصادی و 

فرهنگی جامعه را اداره می کند . 
۴. محصـوالت هنـوز به صورت کاال توليد می شـوند، يعنی مورد خريد 
و فـروش قرار می گيرنـد و لذا برای ادارٔه اقتصاد بايـد از اهرم های اقتصادی 

مانند قيمت، سود، اعتبار، و غيره استفاده کرد.
5. با آنکه در شـعور افراد جامعه ايدئولوژی سوسياليسـتی تسـلط دارد و 
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بـا اين حال هنوز ضرورت مبـارزه با نظريات، آداب و عادات غير پرولتری و 
بقايای روحی ـ اخالقی جامعٔه کهن باقی است. به همين جهت گفته می شود 
کـه فـاز اول هنوز »لکه های مادر زاد« جامعٔه کهن را با خود دارد و »افق تنگ 

بورژوائی« را حفظ می کند.  
ترديدی نيست که عالوه بر »نيروی عادت« در روحيات و افکار، مقاومت 
مسـتقيم و غير مستقيم بهره کشان سابق در درون جامعه، وجود سرمايه داری 
جهانـی و تأثيـر تخريبـی امپرياليسـم، تکامل سوسياليسـم را با مشـکالت و 
اعوجاجات همراه می سـازد و در اين شـرايط تصورآنکه سوسياليسـم بتواند 
بـه آسـانی و بـدون فراز و نشـيب راه خـود را به جلو بگشـايد تصـوری غير 

ديالکتيکی است. 
اما مشخصات کمونيسم بقرار زيرين است :

۱. کمونيسـم مرحلٔه عالی تکامل جامعه است که طی آن نيروهای مولده 
به شکلی بی سابقه در تاريخ می شکفند و عالی ترين سطح زندگی برای مردم 
تأميـن می شـود. اصل توزيع در کمونيسـم عبـارت اسـت از: »از هر کس به 

اندازٔه استعدادش، به هر کس به اندازٔه نيازش.«
۲. کار در جامعٔه کمونيستی وظيفه نيست، بلکه به نياز حياتی و منبع حفظ 
عميـق روحی مبدل می شـود، زيرا کاری اسـت خالق، مجهز بـه عالی ترين 

تکنيک، موافق با بهترين شرايط و منطبق بر بهترين نتايج. 
۳. تمايزات طبقاتی بين کارگر و دهقان و روشنفکر بر پائه تکامل تکنيک 
و بسـط معرفـت عمومـی از ميـان مـی رود، لذا دولـت، مناسـبات حقوقی، 

ايدئولوژی سياسی و حقوقی زوال می يابند  .
۴. جای دولت را خود گردانی اجتماعی کمونيسـتی می گيرد، يعنی خود 
اعضاء اجتماع که متشـکل اند بر پائه موازين اخالق کمونيسـتی که به طبيعت 
و نيـاز روحی افراد بدل می شـود امور جامعه را می گرداننـد، زوال دولت به 
معنـای از ميـان رفتن سـازمان ها  و دسـتگاه های اداره کنندٔه جامعه نيسـت، 
بلکـه به معنـای از ميـان رفتن آن دسـتگاهی اسـت که مظهر تسـلط يک طبقه 
)که در سوسياليسـم نمايندٔه اکثريت زحمتکش جامعه اسـت( بر بقئه قشرها 
و طبقات اجتماعی اسـت. همراه زوال دولت مؤسسـاتی، که ويژٔه آن هستند 
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زوال می يابند.  
5. کلئه شـرايط برا ی تکامل استعدادها، شکفتگی شخصيت افراد و نيل 

بحد اعالی جدال روحی و کمال جسمی تأمين می شود. 
سـاختن جامعٔه کمونيسـتی يک پروسـٔه تدريجی و قانونمند اسـت که بر 

اساس تکميل بيش از پيش جامعٔه سوسياليستی روی می دهد.
شرط اين انتقال تدريجی اجراء سه وظيفه عمده است:

۱. ايجاد پائه مادی ـ فنی کمونيسـم بر اسـاس عالی ترين تکنيک و سطح 
اعالی دستاوردهای علمی؛

دمکراسـی  بسـط  و  کمونيسـتی  اجتماعـی  مناسـبات  اسـتقرار   .۲
سوسياليستی،؛

۳. تربيت روحی و جسمی انسان نو.

پرسش های کنترل:
۱. کمونيسم دارای چه مراحلی )فازهائی( است؟ ۲. مختصات مشترک دو 
فاز  دو  اساسی  تفاوت های  و کمونيستی کدام است؟ ۳.  فاز سوسياليستی 
سوسياليستی و کمونيستی کدام است؟ ۴. مشکالت ساختمان سوسياليسم 
از کجا بر می خيزد؟ 5. مشخصات کمونيسم را بيان کنيد. ۶. شرايط انتقال 
تدريجی از سوسياليسم به کمونيسم چيست؟ ۷. »زوال دولت« يعنی چه و 
چگونه انجام می گيرد؟ ۸. خود گردانی اجتماعی يعنی چه؟ ۹. پايه مادی ـ 

فنی کمونيسم چيست؟

۱۸. انقالب اجتماعی 

آمـوزش مارکسيسـتی ـ لنينيسـتی »انقـالب اجتماعـی« و نقـش آن برای 
تحقق بخشـيدن به تحول بنيادی زندگی جامعه و تأمين رهائی زحمتکشـان، 
بخش بسـيار مهمی درفلسفٔه مارکسيستی به طور اعم، و ماترياليسم تاريخی 

به طور اخص است.
انقالب اجتماعی چيست؟ انقالب اجتماعی از جهت ماهيت خود عبارت 
اسـت از شيؤه قانونمند حل تناقضات اجتماعی و اجراء آنچنان چرخشی در 
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زندگـی جامعـه که انتقال از يک مرحلٔه تاريخی به مرحلٔه عالی تر يعنی از يک 
جامعٔه دارای طبقات آنتاگونيسـتی به يک جامعٔه مترقی تر را ميسـر می سازد. 
نيروهـای مترقـی و تحول طلب اجتماع از طريق انقالب راه تکامل جامعه را 
به سـوی جلو می گشـايند و گسـترش سـريع جامعه را در جهت ترقی تأمين 
می کنند  و به همين جهت مارکس انقالب را »لکوموتيو تاريخ« ناميده است.
پائه اقتصادی همٔه انقالبات اجتماعی تضادهائی اسـت که در شيؤه توليد 

نعمات مادی وجود دارد. مارکس می گويد:

با  خود  رشد  از  معينی  مرحلٔه  در  جامعه  مادی  مولدٔه  »نيروهای 
مناسبات توليدی موجود يا با مناسبات مالکيت که بيان قضائی آن 
است و آن نيروها تا کنون در درون اين مناسبات بسط می يافتند، 
تکامل  برای  اشکالی  از  مناسبات  اين  می شوند.  تضاد  وارد 
نيروهای مولده، به بندی بر پای آن مبدل می گردند. در اين موقع 

است که دوران انقالب اجتماعی فرامی رسد.
اهميـت تاريخی انقالب اجتماعی در آن اسـت که بـه هنگام انتقال از يک 
فرماسـيون اجتماعی ـ اقتصادی به فرماسـيون ديگر و مترقی تر، شـکل کهنه 
شـدٔه مالکيت وسـايل توليد را ملغی می کند  و مناسـبات مسـلط توليد را که 
ترمـز ترقی اجتماعی اسـت، بر هم می زند و متناسـب بـا خصلت نيروها ی 
مولده، مناسـبات نوينی برقرار می سـازد که موجب رشـد سـريع اين نيروها 
می شـود. ما با اين پروسـه در تاريخ هنگام گذار از بردگی به فئوداليسـم، از 

فئوداليسم به سرمايه داری، از سرمايه داری به سوسياليسم روبه رو هستيم. 
تحـول از جامعـٔه کمون اوليه به بردگی به صـورت تجزئه طوالنی جامعٔه 
کمـون اوليه انجام گرفت. تحول از بردگی به فئوداليسـم با قيام های بردگان 
و ديگر توده های فقير و منهدم شـدن نظامات سسـت و پوک و منحط بردگی 
در زير ضربات مهاجمان خارجی همراه بود. پروسـٔه انتقال از فئوداليسـم به 
بورژوازی به وسـيله يک رشـته انقالبات بورژوازی در اروپا و امريکا و آسيا 
انجام گرفت و تحول از سـرمايه داری به سوسياليسـم با انقالب پرولتاريا که 
طبقـات و قشـرهای ديگـر زحمتکش را به عنـوان متحد با خـود همراه دارد 
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انجام می پذيرد.
ولـی ايـن انقالب هـا در همٔه نقاط جهان در يک وقت و با يک شـکل و با 
درجٔه راديکاليسـم و قاطعيت يکسـان انجـام نمی گيرد و در همـٔه اين نکات 
تنوع زيادی ديده می شود. و نيز همٔه انقالبات هدف خود را تغيير فرماسيون 
قـرار نمی دهند و گاه به ايجاد تحوالت مهمی در درون فرماسـيون ها بسـنده 
می کنند، مانند انقالبات ملی در کشـورهای مسـتعمره و وابسـته که هدف آن 
کسب استقالل است نه تغيير مناسبات توليدی و انقالبات بورژوا دمکراتيک 
در انقالبـات بـورژوا دمکراتيک نـوع کهن که بورژوازی ليبـرال آنرا رهبری 
می کند  )مانند انقالبات ۱۸۴۸ در فرانسـه( و در آن توده ها مهر و نشان خود 

را بر سير انقالب می گذارند.
کشـور ما درشـرايط کنونی درمرحلٔه انقالب ملی ـ دمکراتيک اسـت که 
هـدف آن خاتمه دادن به تسـلط امپرياليسـم و فئوداليسـم و دمکراتيزه کردن 
حيات اقتصادی و سياسـی اسـت، ولی هنـوز به معنای انتقال به فرماسـيون 
سوسياليسـتی نيسـت. اين انقـالب از جهـت ماهيت خود يک نـوع انقالب 
بـورژوا ـ دمکراتيک اسـت، منتها از آن لحاظ که با امپرياليسـم و شـيوه های 
نو استعماری روبرو است و هدِف تأمين استقالل سياسی و اقتصادی کشور 
را در برابر خود نهاده اسـت، ملی اسـت و از جهت آنکه در دورانی می گذرد 
که دوران تاريخی انتقال از سـرمايه داری به سوسياليسم است و طبقٔه کارگر 
در کشـور مـا رشـد يافته ولـی بـورژوازی ملیـ  ليبـرال مختصـات محافظه 
کارانـه وسازشـکارانه دارد بايد تحت رهبـری طبقه کارگر انجـام گيرد، لذا 
يـک انقالب بورژوا  دمکراتيک طراز نوين اسـت.  ولی چنانکه گفتيم هدف 
خاتمه دادن به فرماسـيون سرمايه داری و انتقال به سوسياليسم نيست، گرچه 
ايـن انقالب د راثر خصلت راديکال خود )در صـورت رهبری طبقه کارگر( 
می توانـد پس از طی يک مرحلٔه تحـول دمکراتيک جامعه در طول زمان و از 
راه رشـد غيرسرمايه داری به تدريج به سـوی يک انقالب سوسياليستی رشد 

يابد و »فرارويد«.
نيروی محرک انقالب آن طبقات و گروه های اجتماعی هسـتند که تحول 
انقالبـی را اجـراء می کننـد. البتـه ترکيـب نيروهای محـرک انقالب بـه بنياد 
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اقتصـادی انقالب، وضـع عينی طبقات در جامعه مربوط اسـت ولی عوامل 
ديگری نيز مانند آگاهی اجتماعی، تشکل توده ها در اين امر مؤثر است. 

در همـٔه انقالبات اجتماعـی که در آن گروه ها و طبقات مختلف به عنوان 
نيـروی محـرک انقالب عمل می کنند،  هميشـه يک طبقه اسـت که می تواند 
نقـش رهبری را ايفاء کندو اين رهبری موجب پيگيری راديکاليسـم کامل آن 

انقالب است. اين رهبری را سرکردگی )هژمونی( می نامند .
بـرای تحقـق انقـالب شـرايط عينـی و ذهنی ضرور اسـت. شـرط عينی 
انقـالب کـه وضـع انقالبـی نـام دارد آن اسـت که هيئـت حاکمه ديگـر قادر 
نباشـد به شـيؤه سـابق حکومت کند و توده ها نيز ديگر نخواهند بدان شـيوه 
بر آنها حکومت شـود. در شرايط عينی انقالب بحرانی سراپای جامعه را فرا 
می گيرد و فعاليت توده ها به شـکل نظرگير باال می رود. شـرط ذهنی انقالب 
وجود سازمان متشکل انقالبی است که بتواند توده های آمادٔه فداکاری را به 
دنبال شعارهای صحيح بکشاند، انقالب را رهبری کند، آنرا به ثمر برساند. 
عمـل فعاالنـه و آگاهانٔه طبقاتی کـه نيروی محرک انقالب هسـتند، عليه 
نظـام موجـود مهم تريـن خصلـت انقالبی اسـت کـه بسـط می يابد، زيـرا نه 
تشـديد تناقضـات اقتصـادی، نه وجود محمل هـای عينی تحـول انقالبی )يا 
وضـع انقالبـی( بـه تنهائی و بخـود ی خود هنوز بـه معنای انقالب نيسـت. 
انقالب فعاليت مسـتقالنه و مبتکرانٔه خلق است. همانا اين فعاليت مجدانه، 
فداکارانه و آگاهانٔه توده های مردم که البته در اثر تشديد تناقضات اجتماعی 
و اقتصادی و در شـرايط بروز وضع انقالبی پديد می شـود، می تواند موجب 

تحقق انقالب شود.
مسـئلٔه اساسـی هر انقالبی مسـئلٔه قدرت يا حاکميت دولتی اسـت. لنين 

می گويد:

»انتقال قدرت حاکمه از دست طبقه ای به دست طبقٔه ديگر عالمت 
و  اکيدًا علمی  به معنای  انقالب، هم  نخستين و عمده و اساسی 
با  انقالب  اگر  است«  مفهوم  اين  سياسی  ـ  عملی  معنای  به  هم 
را  حاکميت  انقالبی  ضد  و  ارتجاعی  طبقٔه  شود  مواجه  شکست 
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حفظ می کند . اگر پيروزی انقالب ناتمام و ناقص باشدآن بخشی 
از نيروها که حاضر به سازشند وارد قدرت می شوند و برخی از 
به  آنهاست  پذيرش  به  حاضر  انقالب  ضد  که  را  خود  شعارهای 
مجبور  انقالب  ضد  خود  گاه  می کنند.  عملی  رفرميستی  شيؤه 
که  شود  انقالبی  آن  وصايای  کنندٔه  اجرا  مارکس  قول  می شودبه 
خود آنرا سرکوب کرده است، زيرا از تجديد موج انقالبی هراسان 

است. 
اما اگر انقالب کامال پيروز شود راديکال ترين نيروها بر راس قدرت قرار 
می گيرند. آن موقع اسـت که انقالب می تواند تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی 
مطلوبـی را که در برنامٔه خود قرار داده بود، عملی کند. عالمت پيروزی يک 

انقالب اين تحقق عملی برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی آن است. 
شـيوه های تصرف قدرت حاکمه و شکستن و نوسازی و تجديد سازمان 
ماشـين دولتی که نتيجٔه محتوم آن اسـت نمی تواند برای کشورهای مختلف، 
برای ادوار مختلف تاريخی و در شـرايط مختلف بين المللی يکسـان باشد. 
همه چيز بسـته اسـت به تناسـب مشـخص نيروهای طبقاتی، درجـٔه آگاهی، 
تشـکل زحمتکشـان، قدرت مقاومـت عناصر مخالف انقـالب و نيز آداب و 

موازين و مؤسسات متداول در جامعٔه معين که در آن انقالب رخ می دهد.
انقالب دو شکل عمده به خود می گيرد: مسالمت آميز و غير مسالمت آميز.
۱. انقالب غير مسالمت آميز  )يا موافق اصطالح متداول که چندان دقيق 
نيست: انقالب قهر آميز( زمانی است که تسلط طبقٔه انقالبی از طريق توسل 
به اسـلحه )قيام مسلح و جنگ انقالبی( تأمين می گردد )مانند انقالب کمون 
در ۱۸۷۱، انقالب اکتبر در ۱۹۱۷، انقالب کوبا در ۱۹5۰ـ  ۱۹5۸ و غيره(.
۲. ولی در جريان انقالب مسـالمت آميـز تصرف قدرت حاکمه از طرف 
طبقٔه انقالبی بدون خونريزی و توسل به سالح انجام می گيرد. مانند انقالب 

مجارستان در ۱۹۱۹. لنين در اين مورد می نويسد :

مانند  اصال  مجارستان  در  پرولتاريا  ديکتاتوری  به  انتقال  »شکل 
روسيه نيست. دولت بورژوائی داوطلبانه استعفا داد، طبقٔه کارگر 
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وحدت خود را سريعًا برقرار کرد واين وحدت سوسياليسم بر پائه 
برنامٔه کمونيستی بود.«

ولی خواه در شکل غير مسالمت آميز يا مسالمتآميز تحول انقالبی فقط 
به صورت تحميل ارادٔه توده های انقالبی بر مخالفان قابل تحقق است. 

پروسـٔه بسـط انقالب های جداگانٔه سوسياليستی تا حد تحقق انقالب در 
سراسر جهان )انقالب جهانی سوسياليستی( يک پروسٔه طوالنی است.

کارل مارکـس و فريدريـش انگلـس انتقـال بـه سوسياليسـم را يک عمل 
يک باره نمی دانسـتند، بلکـه دورانی از تکامل تاريخی می شـمردند و تجديد 
سـازمان سوسياليسـتی جهان در نظر آنها يک پروسـٔه بغرنجی بود که در هر 
کشـوری متناسب با شـرايط داخلی و بين المللی می بايد شکل گيرد و تحقق 

يابد. 
لنين بر آن بود که انقالب جهانی در شرايط نوين از طريق انفکاک تدريجی 
کشـورهايی که در آنها تضادها از همه جا شديدتر و مواضع پرولتاريا انقالبی 
از همـه نيرومندتـر و مواضع سـرمايه داری از همه گزند پذيرتر اسـت، انجام 
می پذيرد. و در اين مورد لنين تصريح می کند که »در ابتدا انقالب سوسياليستی 
در چند و حتی در يک کشـور جداگانٔه سرمايه داری ممکن است...« پراتيک 
دوران مـا صحت نظرئه لنين را در بارٔه امکان پيروزی انقالب سوسياليسـتی 
و سوسياليسـم در يک کشور جداگانه که اپورتونيست های بين الملل دوم با 

تعبير نادرست از نظريات مارکس و انگلس رد می کردند، به ثبوت رساند. 
در بـارٔه منظـرٔه پيـروزی انقـالب سوسياليسـتی در مقيـاس جهانـی بايد 
گفـت تنها يک سلسـله انقالبات سوسياليسـتی همـراه با مبـارزٔه روز افزون 
رهائی بخش ملی خلق های کشـورهای مسـتعمره و وابسـته و تکامل آنها در 
مسيرغيرسـرمايه داری، پروسـٔه پلکانی انقالب جهانی را تشکيل می دهد که 

سرانجام همه جا سوسياليسم راجانشين مناسبات سرمايه داری می کند.
تجارب غنی قرن ما صحت اين احکام مارکسيستی ـ لنينيستی را به ثبوت 

رسانده است و بيش از پيش به ثبوت خواهد رساند.
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پرسش های کنترل:
۱. انقالب اجتماعی چيست؟ ۲. چرا می گويند انقالب لکوموتيو تاريخ 
است؟ ۳. پائه اقتصادی انقالب اجتماعی چيست، سخن مارکس را در 
اين زمينه بيان داريد. ۴. اهميت تاريخی انقالب اجتماعی را بيان داريد. 
5. انقالب ملی، انقالب بورژواـ  دمکراتيک طراز کهن و انقالب بورژوا 
ـ دمکراتيک طراز نوين را توضيح دهيد. ۶. نيروهای محرک انقالب به 
چه معناست؟ ۷. مسئلٔه سرکردگی انقالب چيست و در چه انقالباتی 
مطرح است؟ ۸. شرايط عينی و ذهنی انقالب چيست، وضع انقالبی 
کدام است؟ ۹. مهم ترين صفت انقالب بسط يابنده چيست؟۱۰. مسئله 
اساسی هر انقالب کدام است؟ ۱۱. تنوع اشکال انقالب و پيروزی آن 
چيست؟   انقالب  عمدٔه  شکل  دو   .۱۲ است؟  وابسته  شرايطی  چه  به 
۱۳. انقالب غير مسالمت آميز کدام است؟ ۱۴. انقالب مسالمت آميز 
کدام است؟ ۱5. چرا می گوييم انقالب در هر حال اعمال قهر و اجبار 
از جانب توده های انقالبی است؟ ۱۶. پروسٔه انقالب جهانی چيست؟ 
چگونه  را  آن  لنين   .۱۸ می ديدند؟  چگونه  آنرا  انگلس  و  مارکس   .۱۷

می ديد؟ ۱۹. انقالب جهانی با چه شيوه ای قابل تحقق است؟

۱۹. شعور)آگاهی( اجتماعی 

جهان چنانکه گفتيم از ماده و شعور، يعنی از دو گروه پديده های مادی و 
معنوی تشکيل شده و همين اين دو گروه پديده ها در جامعه و تاريخ تکاملی 
آن منعکـس اسـت و در همين جـا دو مقولـٔه »هسـتی اجتماعـی« و »شـعور 

اجتماعی« حاصل می شود که الزم است با محتوی آن آشنا شويم. 
هسـتی اجتماعی چيست؟ هستی اجتماعی شيؤه توليد نعمات مادی و آن 
مناسـباتی است که افراد در پروسـٔه اين توليد مستقل از اراده و خواست خود 
وارد آن می شوند و کلئه جهات و شئون ديگر زندگی اجتماعی را همين شيؤه 

توليد و مناسبات توليد معين می کند.
شعور اجتماعی چيست ؟ شعور اجتماعی مجموعٔه نظريات، انديشه ها، 
ايده ها، تئوری هايی اسـت که در آن طبيعت و زندگی مادی جامعه و سراپای 
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سيستم مناسبات اجتماعی منعکس است. 
همانطور که در ماترياليسـم فلسـفی مسـئلٔه تقدم ماده بر شعور را تصريح 
کرديم، در اينجا نيز بايد بگوييم که ماترياليسـم تاريخی مسـئلٔه تقدم هستی 

اجتماعی بر شعور اجتماعی را تصريح می کند .
بايد مابين »شـعور اجتماعی« و »شعور انفرادی« که جهان درونی روحی 

و نفسانی يک فرد جداگانه است فرق گذاشت. 
شعور اجتماعی را می توان در دو سطح يا به دو صورت در نظر گرفت:

۱. بـه صـورت مجموعـٔه تصـورات، عـادات، آداب، رسـوم، روحيات 
اجتماعـی، ذوق و سـليقٔه عمومی که جنبـٔه عادی و پراتيک دارد و به شـکل 
خود به خودی در مسـير تاريخ اجتماع شـکل می گيرد و به افراد جامعه القاء 

می شود و ما آنرا »روح« يا »روحئه جامعه« ناميديم. 
۲. بـه صـورت نظريـات علمـی ـ تئوريک. چنانکـه گفتيم تکامـل توليد 
اجتماعـی کار را به تقسـيم جامعه به طبقات کشـاند. کار فکـری از کار يدی 
جدا شـد. امکان تفکر تئوريک )نظری( مجـزا از تفکر پراتيک )عملی( پديد 
گرديد. کاهنان، فالسـفه و »خردمندان« و رجال سياسی پديد شدند. عناصر 
شـعور اجتماعی آغاز ظهورگذاشـت و به تدريج متراکم شـد، سيستم بندی 

شد و به صورت معارف و دانش های بشری در آمد.
بخشـی از شـعور اجتماعی که سيسـتم نظريات تئوريک در بـارٔه زندگی 
جامعـه اسـت که در آن منافع طبقات و قشـرها و گروه هـای بزرگ اجتماعی 

منعکس است، ايدئولوژی نام دارد.

لذا وظايف شعور اجتماعی عبارت است از:

۱. اجراء نقش معرفتی در مورد طبيعت و جامعه؛
۲. بيـان و دفـاع از منافـع طبقـات و گروه هـای اجتماعـی که به ويـژه در زمينٔه 
ايدئولـوژی و روحيه )يا پسـيکولوژی( اجتماعی نقش فوق العـاده مؤثری را ايفاء 

می کند.
شـعور اجتماعی گرچه بر هستی اجتماعی مقدم نيست، ولی به نوبٔه خود 
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نقش فعالی در تکامل جامعه ايفاء می کند. به همين جهت مبارزه برای تصرف 
عقـول و قلـوب و پيروزی در نبرد ايدئولوژيک يکی از اهم شـرايط موفقيت 
نيروهای پيشـاهنگ جامعه اسـت. مبارزٔه ايدئولوژيک يکی از اشکال عمدٔه 

مبارزٔه سوسياليسم عليه سرمايه داری در شرايط کنونی است. 
اشـکال مختلف شـعور اجتماعی با تفصيل بيشـتری بعنوان دنبالٔه همين 

مبحث مورد مطالعٔه جداگانه قرار خواهند گرفت.
اين اشکال عبارتند از:

۱. ايدئولوژی سياسی ـ حقوقی؛
۲. اخالق؛

۳. علم ؛
۴. هنر؛

5. مذهب؛
۶. فلسفه. 

پرسش های کنترل:
اجتماعی چيست؟ ۳. چگونه  اجتماعی چيست؟ ۲. شعور  ۱. هستی 
اصل تقدم ماده بر شعور در ماترياليسم تاريخی انطباق می يابد  و معنای 
آن چيست؟ ۴. چه تفاوتی بين شعور انفرادی و شعور اجتماعی وجود 
ـ  عادی  حالت  در  اجتماعی  شعور  و  چيست  اجتماع  روان   .5 دارد؟ 
در حالت علمی  اجتماعی  بروز می کند؟ ۶. شعور  آن چگونه  پراتيک 
آن چيست؟  بروز  اجتماعی  بروز می کند و علت  آن چگونه  تئوريک  ـ 
۷. ايدئولوژی کدام است؟ ۸. وظايف شعور اجتماعی چيست؟ ۹. چه 
نقش مهمی را ايدئولوژی و پسيکولوژی اجتماعی بازی می کند؟ ۱۰. 

اشکال مختلف شعور اجتماعی را نام ببريد.

۲۰. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ ايدئولوژی سياسی و حقوقی 

ايدئولوژی سياسـی چيسـت ؟ ايدئولوژی سياسی سيسـتم نظراتی است 
در بارٔه آنکه جامعه چگونه بايد سـازمان يابد، نظام دولتی چگونه بايد باشـد، 
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چگونه سياسـتی را بايد اجراء کرد. اين ايدئولوژی با ظهور دولت و طبقات 
پديد می شود. 

در جامعٔه طبقاتی، ايدئولوژی سياسی ناگزير طبقاتی است، ولی انديشه های 
طبقـه مسـلط در کليـٔه عرصه های شـعور و آگاهی اجتماعـی و از آن جمله در 

عرصٔه ايدئولوژی سياسی معموالً موضع مسلط را احراز می نمايد.
حقوق چيسـت ؟ حقـوق مجموعٔه موازيـن، قواعد و مقرراتی اسـت که 
دولـت برای تنظيم زندگی اجتماعی وضع می کنـد و لذا ايدئولوژی حقوقی 
مجموعٔه تصورات و نظريات در بارٔه آن اسـت که چگونه مقررات و قوانينی 
بايد وضع شود که منافع طبقٔه مسلط به بهترين نحوی حفظ گردد. ايدئولوژی 

حقوقی سخت با ايدئولوژی سياسی در آميخته است. 
ايدئولـوژی سياسـی و حقوقی نقش مهمـی در جامعه ايفـاء می کند. اين 
ايدئولـوژی در دنيـای بـرده داری که حقوق الهی شـاه و بی حقـی بردگان و 
غالمان با صراحت خشن اعالم می شد و می گفتند برده »افزار ناطق« حجاب 
طبقاتـی نداشـت، ولـی در دوارن سـرمايه داری کـه شـعار »آزادی، برابری، 
بـرادری« بـه ميدان آمد ايـن ايدئولوژی در پـس انواع سـاترهای عوامفريبانه 

ماهيت واقعی طبقاتی و بهره کش خود را می پوشاند. 
مختصات اساسی ايدئولوژی سياسی و حقوقی بقرار زيرين است :

۱. ايدئولوژی سياسی و حقوقی ابدی نيست. زمانی بود که وجود 
نداشت. با پيدايش طبقات و دولت پديد شد و با زوال طبقات و 

دولت در جامعٔه کمونيستی از ميان می رود.
۲. در جامعٔه مبتنی بر استثمار اين ايدئولوژی منعکس کنندٔه منافع 
می کند.  کمک  آنها  قدرت  تحکيم  به  و  است  بهره کش  طبقات 
آنرا نمی يابند که نظريات  اين جوامع توده های بهره ده امکان  در 
اين  تاريخ  در  بار  اولين  کنند.  تنظيم  را  خود  حقوقی  و  سياسی 
نظريات به شکل جامع و پيگير از طرف مارکس و انگلس و لنين 

به سود پرولتاريا و اکثريت زحمتکش جامعه تنظيم شد.
منافع  بيانگر  حقوقی  و  سياسی  ايدئولوژی  سوسياليسم  در   .۳
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درآن  که  جامعه ای  ساختمان  برای  را  زمينه  و  است  زحمتکشان 
ضرورت اين ايدئولوژی حذف می شود، فراهم می آورد.

پرسش های کنترل:
۱. ايدئولوژی سياسی چيست وکی پديد شد؟ ۲. چرا ايدئولوژی سياسی 
طبقٔه مسلط در جامعٔه طبقاتی موضع مسلط دارد؟ ۳. حقوق چيست؟ ۴.  
ايدئولوژی حقوقی چيست ؟ 5. رابطٔه ايدئولوژی حقوقی و سياسی کدام 
سرمايه داری  در  حقوقی  ـ  سياسی  ايدئولوژی  می گوييم  چرا   .۶ ؟  است 
ايدئولوژی سياسی ـ حقوقی در جوامع  استتار شده است ؟ ۷. مختصات 

طبقاتی و بی طبقه کدام است ؟

۲۱. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ اخالق 

مناسـبات بين افـراد جامعه را تنها سياسـت و حقوق تنظيـم نمی کند. در 
جامعـه سيسـتمی از موازين رفتار وجـود دارد که مبتنی بر داشـتن تصورات 
مشـخصی در بارٔه نيک و بد )خير و شـر(، عدالت، سعادت،شـرف، وظيفه 
و غيره اسـت و اين موازين را نيروی افکار عمومی، نيروی سـنت و تلقين از 
راه تربيـت حمايـت می کند  و اخالق نام دارد. لـذا موازين اخالقی را دولت 
حفظ نمی کند ، بلکه افکار عمومی،سنن و تربيت حفظ می کند  و اين تفاوت 
مابيـن موازين اخالقی و موازين حقوقی اسـت، بعالوه موازين اخالقی قبل 
از موازين حقوقی از همان سپيده دم طلوع نوع بشر وجود داشته و در جامعٔه 
کمون اوليه شـکل مسـلط شـعور اجتماعی بوده اسـت، زيرا تمام زندگی را 

مجموعه ای از آداب و رسوم اداره می کرده  است.
بـا پيدايش طبقات جای مسـلط اخـالق را ايدئولوژی سياسـی ـ حقوقی 

می گيرد. موازين اخالقی را می توان بدو قسم تقسيم نمود:

۱. موازين عموم بشری اخالق که شرط زندگی همٔه جوامع انسانی 
است؛ جامعه  بقاء  شرط  که  افراد  جان  امنيت  حفظ  مانند   است 
۲. موازين طبقاتی اخالق که منعکس کنندٔه طبقٔه معين است مانند 
طبقات  ولی  فئودال.  اشرافيت  نزد  در  نزاکت«  و  »ادب  مفهوم 



بنيادآموزش انقالبی - احسان طربی۱5۴

موازين  مثابه  به  را  اخالق  طبقاتی  موازين  تا  می کوشند  مسلط 
عموم بشری اخالق ابدی و همگانی جلوه گرسازند. 

با پيدايش و بسـط پرولتاريا شـرايط بـرای تنظيم اخـالق نوين که اخالق 
کمونيسـتی اسـت و با تمام انواع کهنٔه اخالق فرق اساسـی دارد، پديد شـد. 
در اين اخالق اصل فرد گرائی )انديويدواليسـم( جای خود را به اصل جمع 
گرائـی )کلکتيويسـم( می دهـد. يعنـی اصالت بـا منافع اکثريـت زحمتکش 

جامعه است نه با منافع فرد.
اخالق کمونيسـتی انسان گرائی )هومانيسم( پرولتاری را که نيل سعادت 
و ترقی آدمی را هدف قرار می دهد و تالش انسـان را تکيه گاه اساسـی برای 
نيـل بـه اين هـدف می شـمارد جانشـين تلقينات مذاهـب و عرفان می سـازد 
کـه تکيه گاه بشـری را به نيروهای مافـوق طبيعت منتقل می کند  و سـعادت 

»اخروی« را به وی وعده می دهد. 
در سوسياليسم بار ديگر نقش موازين اخالقی و اهميت تربيت انسانی نو 
ـ جمع گرا و انسان گرا اهميت شگرف کسب می کند. اخالِق انساِن بنا کنندٔه 

جامعٔه کمونيستی در کيفيت اين سازندگی وتوفيق آن تأثيرجدی دارد.

پرسش های کنترل:
۱. اخالق را تعريف کنيد. ۲. چه چيزی از موازين اخالقی در جامعه 

حمايت می کند؟ ۳. در جامعٔه ابتدائی اخالق چه نقشی داشت؟ 
مختصات   .5 معناست؟  چه  به  طبقاتی  و  بشری  عموم  موازين   .۴

اخالق کمونيستی چيست و اهميت اجتماعی آن کدام است؟

۲۲. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ علم 

علـم چيسـت؟ علم فعاليت انسـانی بـه قصد معرفت و طبيعـت و جامعه 
اسـت و فاکت هـای متعلق به عرصه هـای مختلف واقعيت را گـرد می آورد، 
تنظيـم و تبويـب می کنـد و مـورد تحليـل قرارمی دهـد و يـک سيسـتم کامل 
پژوهش )با مشـاهده و تحقيق( را برای رشـته های مختلف معرفت به وجود 

می آورد مانند اسلوب بررسی، مشاهده، تجربه، تدوين و غيره.
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تعريـف علم بـا همين نکته تمام نيسـت. بايد ديد که هـدف عمدٔه علم از 
فعاليت خود چيست. اين هدف عمده عبارت است از کشف قوانين طبيعت 
و جامعـه و تنظيـم تئوری هـای مختلف علمـی که بتوانـد پديده های مختلف 

طبيعی و اجتماعی را توضيح دهد.
لـذا بـه عبـارت ديگـر دانـش يا علـم به عنوان شـکلی از اشـکال شـعور 
اجتماعی مجموعٔه معارفی اسـت که در اين يا آن عرصٔه پديده های طبيعی يا 
حيات اجتماعی بر اسـاس فاکت های دقيق و مسـلم گرد می آيد و به صورت 
تئوری هـای علم بيان می شـود و هر معرفتی را نمی توان، تـا اين خصيصه را 

کسب نکند، علم ناميد. 
تکامل علوم از بررسی و گرد آوری فاکت ها و مشاهدات آغاز و به ايجاد 
تئوری هـا و سيسـتم بندی آنها به صـورت علم ختم می شـود. تفاوت علم با 
ايمان مذهبی در آن اسـت که اولی به شـيؤه تعقلی و اثباتی تکيه دارد و دومی 
به شيؤه تعبدی و اشراقی. يعنی احکام ايمان را بايد تعبدًا پذيرفت و يا از راه 
»قلب« صحت آنرا احسـاس کرد و اال محاسـبه، تجربه، مشـاهدٔه فاکت ها و 

غيره نمی تواند آنها را ثابت کند!
علوم مشخص را بر دو دسته تقسيم می کنند:

الف ـ علوم طبيعی؛
ب ـ علوم اجتماعی. 

مشخصات هر يک از دو دسته علوم را بررسی کنيم :
علوم طبيعی قوانين طبيعت را کشـف می کند  و بشـر از کشف اين قوانين 
برای بسط نيروهای مولدٔه جامعه استفاده می کند، لذا علوم طبيعی به خودی 
خود خصلت طبقاتی ندارند. البته اين علوم از طريق فلسـفه )که گاه اسلوب 
کار آنها را به دست می دهد و گاه نتايج کار آنها را مورد تفسير قرار می دهد( 
مورد اسـتفادٔه طبقـات قرار می گيرند، ولی اين امری اسـت که مع الواسـطه 
)به کمک فلسـفه( انجام می گيرد و بالواسـطه نيسـت. يعنی خـود اين علوم 
يکسـان بـه فرماسـيون های مختلـف می تواننـد  خدمـت کنند، چنانکـه مثاًلً 
فيزيک يا زيست شناسی معاصر يکسان در اختيار دو فرماسيون سرمايه داری 

و سوسياليستی قرار دارد و بسط می يابد  .
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موضوع علوم اجتماعی جهات مختلف زندگی جامعه و قوانين تکامل آن 
است. لذا با مناسبات توليد و ترکيب طبقاتی و اجتماعی جامعٔه معين ارتباط 
دارند و به همين جهت بالواسطه به منافع طبقات مختلف خدمت می کنند  و 
وارد عرصٔه ايدئولوژی می شوند )مثاًل مانند جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، 

تاريخ و غيره(.
سـرمايه داری از اين علوم به کمک سفسـطه های شـبه علـوم برای توجيه 
خـود اسـتفاده می کند، ولی با پيدايش مارکسيسـم، علـوم اجتماعی يک پائه 
تئوريک و فلسـفی )ماترياليسـم ديالکتيک( نوين می يابند. سوسياليسـم کلئه 
موانع اجتماعی را به سـود بسـط کامل و دقيق اين علوم بر اساس فاکت های 

واقعی از ميان می برد.
در دوران کنونـی کـه انقـالب علمـی ـ فنـی عظيمـی در جريـان اسـت 
خصلت توليد در سـمت اتوماسـيون )خود کار شدن( آن و رخنٔه روز افزون 
دسـتاوردهای فيزيـک اتميـک و هسـته ای، شـيمی پوليمر و آنزيما، زيسـت 
شناسـی ذره ای و ژنتيـک و غيره دگرگون شـده و امکان وسـيع برای تبديل 

علم به يکی از مهم ترين نيروهای مولده فراهم گرديده است. 
لنيـن متذکر می شـود که سـاختمان سوسياليسـم و کمونيسـم تنها زمانی 
ميسـر اسـت که علـم در همٔه عرصه هـای حيات اجتماعی رخنـه کند. ما در 
بارٔه انقالب علمی ـ فنی به مثابه ادامٔه همين بحث در بند جداگانه ای سـخن 

خواهيم گفت. 

پرسش های کنترل:
۱. علم چيست؟ ۲. هدف عمدٔه علم کدام است؟ ۳. تکامل علوم چگونه 
ايمان مذهبی چيست؟ ۴. علوم را چگونه  با  انجام می گيرد و فرق آن 
تقسيم می کنند؟ 5. مختصات علوم طبيعی چيست؟ ۶. مختصات علوم 
اجتماعی چيست؟ ۷. چرا علم در عصرما به نيروی مولده مبدل شده 

است؟ ۸. علم چه نقشی در ايجاد جامعٔه سوسياليستی دارد؟
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۲۳. انقالب علمی ـ فنی 

چنانکـه در بند پيشـين گفتيم در عصر ما انقالب علمـی ـ فنی عظيمی در 
جريان اسـت که درک ماهيت آن برای تحليل و تشـخيص صحيح پديده های 

اجتماعی معاصر دارای اهميت جدی است. 
انقـالب علمـیـ  فنی چيسـت؟ انقالب علمـیـ  فنی مجموعٔه کشـفيات 
و اختراعات جهانی ـ تاريخی در علم و فن قرن بيسـتم اسـت که اسـتفاده از 
ماشـين ها و پروسـه های فنی و منابع انرژی و مواد اولئه کاماًل نوينی را ميسـر 

ساخته است و چرخشی عميق در رشتٔه دانش و فن بشمار است. 
در تاريخ بشر انتقال از افزار سنگی به افزار فلزی و استفاده از انرژی آب و 
باد بنوبٔه خود و در زمان خودچرخش های فنی مهمی بودند. انقالب صنعتی 
قرن های ۱۸ و ۱۹ امکان داد تا بر اسـاس محـرک بخار انتقال از مانوفاکتور 
به صنايع فابريکی انجام گيرد و مناسبات توليدی سرمايه داری تحکيم شود. 
انقـالب علمی ـ فنـی معاصر پائه مادی ـ فنی جامعـه را دگرگون خواهد 
سـاخت و عامل مادی قاطعی برای تأمين گذار از سـرمايه داری به کمونيسم 
است. دسـتاوردهای اين انقالب به اجتماعی شدن باز هم بيشتر توليد منجر 
می گـردد و اقتصادهـای ملی را بيـن المللی می کند و شـرايط تبديل مالکيت 
خصوصـی به مالکيت اجتماعی افزار توليد را باز هم فراهم تر می سـازد و بر 

تسلط انسان بر طبيعت بيش از پيش می افزايد.
ايـن انقـالب هـم اکنون امکان داده اسـت که بشـر بـرای نخسـتين بار از 
نيروهای »جهان ِکهين« )نيروی اتمی و هسـته ای( اسـتفاده کند و به »جهان 
بـزرگ« )کيهـان( دسـت يابد. ايـن انقالب،صنعـت و کشـاورزی، تجارت 
و دسـتگاه اداری، آموزش و پرورش و بهداشـت و خالصه همٔه رشـته های 
مختلـف زندگـی اقتصـادی و اجتماعی را در بـر می گيرد و بيـش ازپيش در 

برخواهد گرفت.
مهم ترين دسـتاوردهای علمی اين انقالب عبارت است از: کشف امواج 
الکترو مغناطيسـی، اشعٔه رنتگن، شـکافتن اتم، بررسی مختصات الکترون، 
اثبـات خاصيت موجی ـ ذره ای نور، تئوری کوانتا، تئوری نسـبيت، کشـف 
سـاختمان اتم و هسـتٔه آن و اجزاء اوليـٔه ترکيب کننـدٔه آن. اين موفقيت های 
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علـوم طبيعـی پائه چرخش فنـی نوين يعنی انتقـال از انرژی بخـار به  انرژی 
الکتريکـی شـد که خـود از دو مرحله گذشـت: مرحلٔه اول به مکانيزاسـيون 
وسيع توليد انجاميد و مرحلٔه دوم به اتوماسيون )خود کار کردن( و استعمال 
سيبرنتيک، ايجاد تکنيک موشک و الزر و شيميزاسيون وسيع توليد و کاربرد 

وسيع مواد مصنوعی منجر شده است.
نتايـج انقـالب علمـیـ  فنی معاصـر که در تاريـخ از جهت دامنـٔه تأثير و 
عواقب آتی خود همتائی ندارد، اکنون هم در دسـترس کشورهای رشد يافتٔه 
سرمايه داری است و هم در دسترس سوسياليسم، ولی در سرمايه داری ترقی 
فنی همچنان که لنين گفت »ترقی« تضادهای سـرمايه داری نيز هسـت، يعنی 
تضادهـای سـرمايه داری را تعميـق می کند ، بسـط می دهـد. در نتيجه تضاد 
کشورهای کم رشد و رشد يافتٔه سرمايه داری عميق تر می شود و در حالی که 
سود انحصار ها افزايش می يابد، بهره کشی  و پروسٔه پرولتاريزه شدن جامعه 

تشديد می يابد و بر محروميت های توده های زحمتکش افزوده می شود.
اتحاد شـوروی و ديگر کشـورهای سوسياليسـتی در زمينـٔه انقالب علمی 
ـ فنـی و در کلئه رشـته های آن موفقيـت های بزرگ و درجه اولی را به دسـت 
آورده اند و لذا شـعار »تسـريع ترقی علمی فنی« و کار برد دسـتاوردهای آن در 
کلئه رشته های زندگی اجتماعی به شعار روز در اين کشورها مبدل شده است.
انقـالب علمی ـ فنی، علم را به نيروی بال واسـطٔه مولد بدل کرده اسـت 
و اجـازه می دهـد که تضاد بين شـهر و ده، بين کار يدی و فکری حل شـود و 
جامعٔه سوسياليسـتی به سـوی فاز عالی تر يعنی فاز کمونيسـتی سـريع تر گام 

بردارد.

پرسش های کنترل: 
در  فنی مهم  کنيد. ۲. چرخش های  تعريف  را  فنی  ـ  انقالب علمی   .۱
تاريخ بشر کدام است؟ ۳. انقالب صنعتی قرن های ۱۸ ـ ۱۹ دارای چه 
محتوی اجتماعی بود؟ ۴. پائه علمی انقالب علمی ـ فنی چيست؟ 5. 
چه تحوالتی در فن )تکنيک( به وجود آورده است؟ ۶. عواقب اجتماعی 

آن کدام است؟ ۷. تأثير آن در تکامل جوامع سوسياليستی چيست؟



۱5۹ ماترياليسم تاريخی - احکام و مقوالت آن

۲۴. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ هنر 

هنر چيسـت ؟ هنر انواع مختلف فعاليت خالقٔه انسـانی مانند موسـيقی، 
تاتر، سـينما، معماری، حجاری، نقاشـی، ادبيات و غيـره را در بر می گيرد و 
آنچنان شـکلی از شـعور اجتماعی اسـت که واقعيت را به شـکل چهره های 
مشـخص هنـری )نه به شـکل مفاهيم تجريدی علمی( منعکـس می کند  و نه 
تنها وسيلٔه درک واقعيت از طريق چهره است بلکه، افزار تأثير معنوی است. 
در اينجا مهم اسـت که ما دقيقا تفاوت بين »مفهوم« و »چهره« )يا تصوير 

هنری( را درک کنيم.
مفهـوم يکـی از واحدهـای اساسـی فعاليـت فکـری اسـت و آن شـکل 
منطقی اسـت که اشـکال مختلف ديگر تفکر منطقی )يعنی حکم يا قضاوت 
و اسـتنتاج( به کمک آن سـاخته می شـود. تشـکل مفهوم تنها از طريق اجراء 
انتزاع ميسر است، لذا مفهوم تجريدی و تعميمی است و آنچه را که در اشياء 
و پديده ها ماهوی و عام، اسـت جدا می کند  و از آن مفهوم می سـازد. مانند 
کلئه مقوالت علوم طبيعی و اجتماعی، کلئه اسـامی عام اعم از اسـامی ذات 

و مجرد. 
امـا چهـره يا تصوير هنری که شـيؤه انعـکاس و دريافـت واقعيت در هنر 
اسـت. ماننـد مفهـوم خـواص عمومـی پديده ها را منعکـس می کنـد و جنبٔه 
تعميمـی دارد، ولـی اگـر در مفهوم اين جنبـٔه عام، يک عام مجرد اسـت، در 
اينجـا با عام مشـخص )مانند پرسـوناژ تآتـر، قهرمانان رمـان، مناظر زندگی 
و طبيعـت، تعابير و تشـابيه ادبی( سـر و کار داريم که مـی خواهد پديده های 
جداگانه ای را که دارای اهميت و ارزش استه تيک و هنريست منعکس کند. 
انعـکاس واقعيت عينی به صـورت تصوير يا چهره از نظـر گاه ذهنی هنرمند 
انجـام می گيرد. لذا تصوير هنـری وحدت ويژٔه عمومـی و انفرادی، عينی و 

ذهنی، مادی و معنوی است.
تاريخ پيدايش هنر بسـيار کهن اسـت و حتی به دوران های ابتدائی کمون 
اوليه و قبل از آن به دوران گله های انسـانی )نقاشـی غار بوسـيلٔه انسـان های 

نه آندرتال( باز می گردد.
هنـر به صورت شـکل ويژٔه ارتباط انسـان ها بـا هم و انسـان ها با طبيعت 
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بـروز می کند  و بيـش از پيش به يکی ازمهم ترين افزار »خود آگاهی« و »خود 
بيانگری« دوران های تاريخ بدل می گردد.

وظايفی که هنر انجام می دهد عبارت است از:

۱. وظيفٔه معرفتی برای شناخت عميق تر زندگی و انسان و دوران 
معين تاريخ؛

وظيفٔه تربيتی برای دگرگونی انسان در جهت تکامل اخالقی   .۲
و معنوی خويش؛ 

۳. وظيفٔه استه تيک برای باال بردن سطح ذوق و سليقه و حساسيت 
و ظرافت روحی و قضاوت استه تيک انسان. 

هنرمند که ايجاد کنندٔه اثر هنری است طبيعت و زندگی را از ديدگاه خود 
بيان می دارد وآنرا به دادگاه جامعه می فرسـتد. ولی به علت تأثير اجتماعی ـ 
تربيتی اثر خود، در قبال جامعه مسـئول اسـت. هنر به خاطر هنر، هنر مجرد 
از نيازمندی های اجتماع، ماوراء طبقات، ماوراء مسائل، تنازعات اجتماعی 
وجـود ندارد و از اين جهت عرصٔه مسـاعدی برای نفـوذ ايدئولوژی طبقات 

است. 
به همين جهت طبقٔه انقالبی معاصر پرولتاريا خواستار هنری است که بر 
واقع گرائی انقالبی )رئاليسـم سوسياليسـتی( متکی باشـد و به جامعه کمک 
کنـد تـا به معايب و دردهای خود پی ببرد و علـل درمان های آن را بيابد و راه 
را به سوی پيش بگشايد. اين هنر می تواند انواع و ژانرهای بسيار مختلفی را 
در بـر گيـرد، ولی هرگز نبايد سـمت آن ارتجاعی و در خدمت بهره کشـی  و 

خرافات و انحطاط و فساد باشد.

پرسش های کنترل:
۱. هنر چيست؟ ۲. چهره و مفهوم راتعريف کنيد و تفاوت آن را بيان 
داريد. ۳. نقش اجتماعی هنر چيست؟ ۴. وظايف سه گانٔه هنر را بيان 
داريد. 5. هنرمند کيست؟ ۶. مسئوليت و رسالت اجتماعی هنر کدام 

است؟ ۷. پرولتاريا خواستار چگونه هنری است؟
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۲۵. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ مذهب 

ماهيت مذهب باور تعّبُد آميز به نيروهای مافوق طبيعی و خدايان اسـت. 
مذهب چيسـت؟ مذهب انعکاس مسخ شـده و پندار آميز نيروهای طبيعی و 
اجتماعی مسلط بر انسان در ذهن اوست و بدينسان نيروهای زمينی و ناسوتی 

در مذهب شکل الهوتی و ماوراء طبيعی به خود می گيرند. 
مذهب يک سيستم جامع از انواع نظريات در بارٔه جهان و در پيدايش آن، 
انسـان و وظايف اوسـت، لذا دارای يک خصلت جهان بينی اسـت. »جهان 
بينی مذهبی« نياز  انسـان   را بداشـتن تصوری از جهان، در چارچوب خيال 

آميز آن، بر آورده می کند.
مذهب هم به صورت تئوری های تجريدی در می آيد )مانند الهيات(، هم 
به صورت سـنن و آدابی که طی قرون حفظ می شـود، هم به صورت وسائلی 
که در احسـاس و عواطف انسان مؤثر واقع می شود )مانند آوازهای مذهبی، 

مجالس وعظ و غيره(، لذا از وسائل گوناگون تأثير استفاده می کند.
بشـر بـرای درک ماهيت بغرنـج پديده هـای مختلف طبيعـی و اجتماعی 
مانند رعد و برق، طوفان، قحط و خشکسالی، بيماری، خواب ديدن، مرگ، 
جنگ، سـروری و چاکری، فقر، ثروت و غيره و غيره، در شـرايطی که درک 
واقعی آنها ميسـر نبود، به درک پنـداری و خيال آميز آنها و به تصور خدايان، 
شـياطين، اجنـه، ارواح، معجـزات و غيره کشـانده می شـد. حتی در فلسـفٔه 

باستان می گفتند »ترس سازندٔه خدايان است«.
تصـورات مذهبـی تاريـخ طوالنـی را طـی کـرده و از مراحـل مختلـف 
گذشـته اند. ابتدا بشرکه زندگيش با طبيعت در آميختگی فراوان داشت برای 
اشـياء و پديده هـای طبيعت روح قائل شـد )آنی ميسـم( و آنهـا را به صورت 
موجوداتی مانند خود شـمرد )آنتروپولوژيسم يا آدمی سانی( که چرخ طبيعت 
را می گرداننـد. بـه تدريج خدايـان خانواده هـا و اجاق هـای خانوادگی جای 
خـود را بـه خدايـان طوايف و سـپس قبايل و اتحـاد قبايل دادنـد و با پيدايش 
امپراطوری های بزرگ باستانی چند خدائی  )پلی تئيسم( جای خود را به يکتا 
خدائی )مونوته ئيسم( می دهد که دارای همان مختصاتی است که شاهنشاه يا 
قيصر در روی زمين داشت. مذهب اطاعت محض و کورکورانٔه انسان را به 
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عنوان »عبد« و بنده به قدرت های آسمانی و نمايندگان مقدس آنها  )پيمبران 
و ديگر موجودات مقدس( می طلبد. خضوع و فرمانبرداری نخستين مطالبٔه 

اساسی، مذهب است. 
طبقـٔه بهره کـش عالقمنـد بود کـه بهره دهان بـا روح خضـوع مذهبی بار 
آينـد و خود بـه حاکميت دولتی و حکومت شـاهان و قيصرهـا رنگ الهی و 
مذهبی زد تا از احساس مذهبی مردم برای تحکيم اين قدرت ها استفاده کند. 
سازمان های ويژٔه مذهبی مانند معابد و کليساها و غيره همراه با اوقاف وسيع 
و خـّدام ويـژٔه مذهب )روحانيون( و مراسـم و آداب ويـژٔه مذاهب به تدريج 
شـکل می گيـرد و هر چـه وسـيع تر بغرنج تر می شـود. در دوران فئوداليسـم 

مذهب نيرومندترين شکل ايدئولوژيک در جامعه است.
بـورژوازی در آغـاز پيدايـش خود کـه هنوز انقالبـی بود و با فئوداليسـم 
و ايدئولـوژی مذهبـی آن می رزميـد، به سـوی ماترياليسـم و آته ئيسـم )نفی 
مذاهـب( گرايش داشـت، ولی سـپس که خـود به قدرت رسـيد مذهب را با 
مقتضيـات منافع خويش سـازگار سـاخت و آن را به خدمـت گرفت و حتی 

می کوشد علم را به خدمت مذاهب درآورد. 
تنها ايدئولوگ های پرولتاريا، مارکس و انگلس و لنين توانستند »آته ئيسم 
علمی« را که شامل تحليل علمی ماهيت مذاهب، کيفيت پيدايش آنها، اثبات 

ناسازگار بودن احکام آنها با علم است، پديد آوردند. 
در سوسياليسـم مذهب و اجراء عادات و مراسم مذهبی آزاد است، ولی 
در عيـن حـال برای رهائـی جامعه از خرافـات و پيروزی جهـان بينی علمی 

تالش می شود. 
مذهب به تناسب از ميان رفتن علل اجتماعی و معرفتی آن از ميان خواهد 
رفـت، ولی البته اين يک پروسـٔه طوالنی اسـت که آن را نمی تـوان و نبايد به 
شـکل مصنوعی تسـريع کرد، زيـرا جهان بينـی تخيلی ـ احساسـاتی مذهب 
که از وسـايل مختلف تأثير اسـتفاده می کند  در شـرايط مساعدی که هنوز در 
تاريخ برای وی وجود دارد، جان سـختی نشـان می دهد و نبايد غلبه بر آن را 

ساده انگاشت.
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پرسش های کنترل:
۱. مذهب چيست؟ ۲. چرا می گوييم مذهب يک جهان بينی است؟ 

۳. چرا مذهب به وجود آمد؟ ۴. جهان بينی مذهبی چه مراحلی را طی 
کرده و چگونه مذاهب يکتا پرستانه پيدا شدند؟ 5. چرا طبقٔه بهره کش 
به مذهب متوسل می شود؟ ۶. وضع مذهب را در دوران فئوداليسم و 
آته ئيسم علمی چيست؟ ۸. وضع مذهب در  بيان کنيد. ۷.  بورژوازی 
ميان  از  هنگامی  چه  مذهبی  ايدئولوژی   .۹ است؟  کدام  سوسياليسم 

خواهد رفت و چگونه؟

۲۶. دنبالٔه مبحث شعور اجتماعی ـ فلسفه

خصلـت اساسـی فلسـفه بـه عنوان يکـی از اشـکال شـعور اجتماعی در 
آن اسـت کـه وی پائه تئوريک جهان بينی اسـت. فلسـفه سيسـتم عام ترين و 
کلی ترين مفاهيم در بارٔه جهان و مقام انسان در آن است و يکی از مختصات 
آن اين است که نسبت به ديگر اشکال شعور اجتماعی به علت کليت و جنبٔه 

قوی انتزاعی خود از زيربنا ) مناسبات اقتصادی جامعه( دورتر قرار دارد.
وظيفـٔه فلسـفه درک عام تريـن قوانيـن طبيعـت و جامعه اسـت و بعالوه 
پروسٔه معرفت ) تئوری شناخت و منطق( را مورد بررسی ويژه قرار می دهد. 
هر سيسـتم فلسـفی البته در درجـٔه اول محصول معنـوی آن محيط مادی 
و اجتماعـی اسـت که در آن پديد می شـود، ولی عالوه بـر عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و طبقاتی که در پيدايش و زوال سيستم های فلسفی مؤثرند، عوامل 
روبنا و به اشـکال مختلف شـعور اجتماعی )به ويژه سياست، حقوق، علم، 
مذهـب( در شـکل گرفتـن نظريات فلسـفی تأثير عميـق دارنـد. از ميان اين 
عوامـل معنـوی به ويـژه علم و مذهب، يکـی در مکاتب مـادی و ديگری در 
مکاتب ايدئاليسـتی در فلسـفه تأثير عميق بخشيده است. در عين حال فلسفه 
دارای يـک منطـق درونی تکامـل خود نيز هسـت، يعنی مباحـث و احکام و 
مفاهيـم آن خود رشـد ويژٔه خويش را طی می کننـد  و در اثر وراثت نظريات 
و ادامـٔه مباحـث، احکام، مفاهيـم و نظريات تازه ای زاييده می شـوند و همٔه 
اين مسـائل در اطراف آن محور اصلی دور می زند که مسـئلٔه اساسـی فلسفه 
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نـام دارد و مـا از آن بـه موقع خود ياد کرده ايم. طبيعی اسـت که فلسـفه تأثير 
نمـی پذيرد  بلکـه، به مثابه بنياد تئوريـک همٔه نظريـات ايدئولوژيک، به نوبٔه 
خـود در کلئه اشـکال شـعور اجتماعی اثـرات عميق باقی می گـذارد و افزار 
مهمی در نبرد ايدئولوژيک طبقات اسـت )به ويژه به صورت نبرد دو سـمت 
اساسـی: ماترياليسـم و ايدآليسم(. نظريات فلسـفی مترقی به رشد نيروهای 
مترقـی و اجتماعی و نظريات فلسـفی ارتجاعی به حفـظ نيروهای ارتجاعی 
کمک می کنند. فلسـفٔه ماوراء طبقاتی وجود نداشـته و ندارد و در فلسفه نبرد 

طبقات اجتماعی پيوسته منعکس بوده و هست.
فلسفٔه مارکسيسـتی پائه تئوريک کمونيسم علمی است. احزاب کارگری 
به اتکاء افزار نيرومند فلسـفٔه »ماترياليسم ديالکتيک« مبارزٔه پيچيده پرولتاريا 
را با سـرمايه داری رهبری می کنند  و پس از پيروزی انقالب پرولتاری جامعٔه 
نوين را می سازند. فلسفٔه مارکسيستی يک انقالب واقعی در تکامل اين شکل 
مهم شـعور اجتماعی است. در بارٔه اين فلسـفه مارکس می گويد: »همانطور 
که فلسـفه در پرولتاريا سـالح مادی خويش را می يابد پرولتاريا نيز در فلسـفه 
سـالح روحی خويش را به دسـت می آورد.« فلسفٔه مارکسيستی دعوی ندارد 
که »علم همٔه علوم« است و بر فراز همٔه علوم قرار دارد و کوشاست شماهای 
تجريدی خود را به اين علوم تحميل کند، بلکه آنچنان جهان بينی است که بايد 
تأييد خود را و تجلی خود را، نه در يک نوع »علم علوم«، بلکه در دانش های 

واقعی بيابد. 

پرسش های کنترل:
۱. فلسفه را تعريف کنيد. ۲. وظيفٔه فلسفه چيست؟ ۳. چه عواملی در 
پيدايش فلسفه مؤثرند؟ ۴. رابطه فلسفه را با علم و مذهب بيان کنيد. 
5. منطق درونی تکامل فلسفه چيست؟ ۶. نقش فلسفه در ديگر اشکال 
فلسفٔه   .۸ است؟  کدام  فلسفه  اجتماعی  نقش   .۷ چيست؟  ايدئولوژی 

مارکسيستی را تعريف کنيد و رابطٔه آنرا با پرولتاريا بيان داريد.
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۲۷. فرهنگ 

مقولٔه فرهنگ را نمی توان تمامًا جزء اشکال شعور اجتماعی دانست،زيرا 
فرهنـگ تنهـا به معنـای فرهنگ معنـوی نيسـت. فرهنگ چيسـت ؟ فرهنگ 
عبارت اسـت، از مجموع دستاوردهای جامعه در سير تکامل مادی و معنوی 
آن. هرجامعـه ای از فرهنـگ خـود که به صـورت آثار، ارثيه و سـنن فرهنگی 

است استفاده می کند  تا پيشرفت آتی خويش را تأمين نمايد.
لـذا در هر فرهنگی بايد جزء »فرهنگ معنوی« را از جزء »فرهنگ مادی« 
جدا کرد. کليه اشـياء مادی مانند لباس و مسـکن و اثاث و بناها و جاده های 
ارتباطـی و غيـره جـزء فرهنـگ مادی جامعه اسـت. افـزار کار نمـودار مهم 
فرهنـگ مادی اسـت و در دوران ما افـزار کار که به صورت ماشـين د رآمده 

است تجسم مادی دستاوردهای علوم است. 
فرهنـگ معنـوی )يـا روحـی( مجموعـه دسـتاوردهای جامعه در رشـتٔه 
اخالق، هنر، زندگی، علم و فلسـفه، انديشـه های سياسـی و قضائی اسـت. 
زبـان، تفکـر و منطق، قواعـد رفتار و فرهنگ احساسـات را نيز جزء فرهنگ 
معنوی جامعه می شـمرند. شايان ذکر است که اصطالح تمدن را بيشتر برای 

بيان درجٔه رشد جامعه از جهت سياسی و حقوقی به کار می برند. 
فرهنـگ معنـوی در جامعـه ای که به طبقات آشـتی ناپذير تقسـيم شـده، 
خصلـت طبقاتـی دارد. می تـوان از فرهنـگ بردگـی، فئودالـی، بورژوائی و 

سوسياليستی سخن گفت. لنين می گويد:

فرهنگ  عناصر  نيافته،  رشد  شکل  به  ولو  ملی،  فرهنگ  »درهر 
دمکراتيک وسوسياليستی وجود دارد، زيرا در هر ملتی توده های 
ناگزير  آنها  زندگی  شرايط  و  دارند  وجود  ده  بهره  و  زحمتکش 
در  ولی  می کند.  ايجاد  را  سوسياليستی  و  دمکراتيک  ايدئولوژی 
هر ملتی فرهنگ بورژوائی )و در اکثرملت ها فرهنگ ارتجاع سياه 
و کليسائی( نيز وجود دارد که تنها عناصر جداگانه نيست، بلکه به 

صورت فرهنگ مسلط است.«
تکامـل فرهنگ بـه تکامل نظام اقتصادی ـ اجتماعی بسـتگی دارد و خود 
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دارای تکامـل جداگانـه ای تمامـًا مسـتقل از اين نظام نيسـت. ولـی ترديدی 
نيسـت که سنن ويژٔه فرهنگی در تکامل يک فرهنگ ملی مؤثر است يعنی هر 

فرهنگ نوعی تکامل موافق قوانين درونی خود را نيز طی می کند.
تـا زمانيکه ملت بـه عنوان مقولٔه اِْتنيک باقی اسـت فرهنگ هـای ملی نيز 
باقـی هسـتند و در اين فرهنگ ملی چنانکه گفته شـد عناصـر متضاد فرهنگ 

متعلق به خلق و طبقات استثمارگر هر دو وجود دارد.
فرهنـگ خلـق )يـا فولکلـور( ريشـٔه تکامل فرهنـگ هر ملتی اسـت. هر 
فرهنـگ خلقی دارای چهرٔه خاص خود اسـت که آن را بـه فرهنگ ملی عطا 

می کند. 
انقالب سوسياليستی شرايط تحقق انقالب فرهنگی را فراهم می سازد.    

انقالب فرهنگی چيست ؟ انقالب فرهنگی بخش ترکيب کنندٔه ساختمان 
سوسياليستی و کمونيستی و به معنای دگرگونی بنيادی حيات معنوی جامعه 
و ايجـاد درجـٔه از لحاظ کيفی تازه تر و عالی تری در تکامل فرهنگ انسـانی و 
قـرار دادن دسـتاوردهای فرهنـگ در اختيار توده های مردم و پرورش انسـان 
نوين با روح کمونيسـتی اسـت. انقالب فرهنگی شـرط ضرور تشکل انسان 
نوين به عنوان يک شـهروند فعال و خالق جامعٔه نو اسـت که در ادارٔه دولت 
و کشـور و رهبری اقتصاد و سـاختمان فرهنگی و وحدت معنوی و سياسـی 

جامعٔه سوسياليستی شرکت مؤثر می ورزد.
بـرای اجراء انقالب فرهنگی بايد محمل های سياسـی و اقتصادی معينی 
ايجـاد شـود يعنی: اسـتقرار ديکتاتـوری پرولتاريـا، اجتماعی کردن وسـايل 

عمدٔه توليد، ايجاد پائه مادی گسترش و اشاعٔه فرهنگ و غيره.
در جريـان انقـالب فرهنگـی تـدارک و پـرورش توده هـای وسـيع مردم 
بـرای شـرکت فعـال و مبتکرانـه در زندگـی سياسـی، از ميـان بـردن اثرات 
ايدئولوژی هـا، فرهنگ، آداب و موازين غير پرولتـاری )بورژوائی، فئودال، 
پاتريـارکال( انجـام می گيرد ؛ دسترسـی توده های وسـيع مردم بـه معارف و 
علـوم تأمين می گردد؛ ارزش هـای معنوی در اختيار همـگان قرار می گيرد ؛ 
شـيؤه زندگی مردم از بيخ و بن دگرگون می شـود؛ روشـنفکران کهنه تجديد 
تربيـت می يابند وروشـنفکران خلقی تازه ای بـه وجودمی آيند؛ ادبيات و هنر 
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سوسياليسـتی نوين ايجاد می شـود؛ علوم طبيعی و اجتماعی بسـط شـگرف 
می پذيرد؛ موازين نوين اخالق و رفتار افراد نسـبت به هم و نسبت به اجتماع 
جای موازين کهن را می گيرد و بدينسـان روحيات تازه ای که مبتنی بر شـيؤه 

تفکر جمعی و انترناسيوناليستی است جانشين روحيات کهنه می شود.
اقدامـات فوق را دولت سوسياليسـتی گام به گام و بـا ايجاد محمل هايی 
که وجود آنها شـرط ضروری آن اقدام اسـت، تحقق می بخشـد، لذا انقالب 
فرهنگی يک پروسٔه يکباره نيست، بلکه يک پروسٔه طوالنی است که نمی توان 

آنرا در چند اقدام اداری يا چند تظاهر تبليغاتی خالصه کرد.
خالصـه کردن انقـالب فرهنگی در برخـی اقدامات محدود سـازمانی ـ 
تبليغاتـی به معنای تهی کردن اين مضمون از محتوی اصلی مارکسيسـتی آن 

است. 

پرسش های کنترل:
آن  مرکبٔه  اجزاء  و  است  کدام  مادی  فرهنگ   .۲ چيست؟  فرهنگ   .۱
آن  مرکبٔه  اجزاء  و  است  کدام  روحی  يا  معنوی  فرهنگ   .۳ چيست؟ 
ملی  فرهنگ   .5 دهيد.  توضيح  را  فرهنگ  طبقاتی  جنبٔه   .۴ چيست؟ 
انترناسيوناليستی  فرهنگ   .۷ چيست؟  خلقی  فرهنگ   .۶ چيست؟ 
چيست و چگونه پديد می شود؟ ۸. انقالب فرهنگی به چه معناست؟ ۹. 

چه محمل هائی برای انقالب فرهنگی ضرور است؟

۲۸. نقش توده های مردم در تاريخ

توده های مردم در تمام ادوار تاريخ نيروهای عمدٔه مولدٔه تاريخ هسـتند. 
خلـق ايجادگـر نعمات مادی اسـت و به همين جهت در همـٔه مراحل تکامل 
تاريخـی نقـش عمـده را ايفـاء کرده اسـت. لـذا تاريـخ در درجـٔه اول تاريخ 
توده های مردم و کار و کوشـش و خالقيت آنهاسـت، نـه کارنامٔه »بزرگان« 
و »زبـدگان«. ايـن کار و کوشـش توده های وسـيع مردم اسـت کـه جامعه و 
تمـدن آنرا حفظ می کنـد، وراثت آنرا تأميـن می نمايد، اتصـال و ادامه کاری 
را در تاريـخ بشـر به وجود می آورد، زمينٔه تکامـل پيش روندٔه تاريخ را فراهم 
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می سازد. اين قطرات نامشهود تالش توده های ميليونی است که طی نسل ها 
اقيانوس پرتالطم تاريخ را به وجود آورده اسـت. لذا تئوری ارتجاعی تبديل 
تاريـخ بـه تاريخ زبدگان )اِلّيـت( و برخورد اهانت آميز به مـردم به مثابه يک 
تـودٔه خميری شـکل و منفعل و »موم مانند« که زبـدگان و برگزيدگان آنرا به 

شيؤه خود می سازند، يک نظرئه ارتجاعی است. 
در عصر ما که عصر انقالب علمی ـ فنی است نقش علم و تکنيک در کار 
افزايش اسـت، لذا نقش علماء و مهندسـان و سازماندهان امور علمی و فنی 
باال می رود، ولی اين تئوری بورژوائی معاصر که معتقد است »تکنوکرات«ها 
سـازندگان تاريخ معاصرند دنبالٔه همان تئوری زبدگان و برگزيدگان است. 
در عين حال بايد دانسـت که خلق طبقات، قشـرها و گروه هائی از اهالی يک 
کشـور اسـت که در حل وظايف مترقی زمان خود شرکت و نقش دارند. اين 
يـک مقولـٔه تاريخـی ناهمگون اسـت کـه در آن کارکنان يـدی و فکری باهم 
شـرکت دارند. البته مهرٔه پشـت خلق طبقات زحمتکش اند که در طی تاريخ 
افزارهـای توليد را بر اسـاس تجربـه و مهارت خويش تکامل می بخشـند و 
پائه بسـط و تکامـل علم وفن را فراهم می آورند. نقـش ديگر خلق در تکامل 
علـم و فن از آن جاسـت که شـاهراه عمده و سـمت عمدٔه تکامـل علم و فن 
را نيازمندی هـای توليـد اجتمـاع فراهـم مـی آورد و نـه هدف هـا و تمايالت 

دانشمندان و مهندسان. مارکس می گويد:

»تکامل فنی کاًل و انحصارًا به برکت تجربه و مشاهدات جامعه 
ممکن می شود و توليد را که کارگران در ترکيب مشترک و مجتمع 
خود در مقياس بزرگ آنرا تحقق می بخشند، ميسرمی سازد و به 

توليد عرضه می گردد.«
خلق محرک عمدٔه تحوالت مترقی و تجديد سازمان انقالبی جامعه است 
و مبارزٔه توده های مردم انگيزٔه اساسـی ترقی اجتماعی است. به همين جهت 
لنين انقالب را »عيد ستمکشان و بهره دهان« می خواند. بدون انرژی و شور 

و شوق انقالبی توده های خلق تحقق انقالبات ميسر نيست. 
البته در دوران ها ی مختلف تکامل تاريخ نقش خالق توده های زحمتکش 
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يکسـان نيسـت. در دوران هـای رکود سياسـی يا تسـلط نيروهـای ارتجاعی 
گوئـی توده هـا »درخوابند« و شـرکت آنها در زندگی سياسـی اندک اسـت. 
در هميـن ايـام اسـت که اين تصـور باطل حاصل می شـود که گويـا تاريخ را 
اقليت ستمگر می سازد. گاه اين کرختی سياسی نوعی واکنش به ستمگران و 
»ارباب بی مروت دنياست«. در اين ايام چنين به نظر می رسد که چرخ تاريخ 
و تکامـل نمی چرخـد ولی در همين ايام نيز توده ها با مقاومت های نامشـهود 
خود و انواع واکنش هـای خويش عرصه بر نيروهای ارتجاعی دمبد م تنگ تر 
و تنگ تـر می کنند . فشـار و مبارزٔه توده هـا در اين ايام »آرام« کماکان يکی از 

انگيزه های مهم پيشرفت اجتماعی است.
خلـق خـالق مبـادی و پايه های فرهنگ معنـوی همٔه دوران هـای تاريخی 
اسـت و بـر پائه هميـن پايه های فرهنگ خلقی اسـت که نمايندگان برجسـتٔه 
فرهنـگ يک جامعه پـرورش می يابند و قد می افرازند. فرهنگ معنوی اصيل 
هر خلق هميشه نبردها، آرزوها، احساسات و آرمان های توده های زحمتکش 
آن خلـق را منعکـس می کند . به هميـن جهت لنين می گفت کـه در هر خلق، 
وهـر ملت دوفرهنگ وجـود دارد: فرهنگ دمکراتيک توده های زحمتکش و 

فرهنگ طبقات حاکمه«.
مضمـون، آهنـگ و شـتاب ترقـی اجتماعـی به درجـٔه فعاليـت توده های 
خلق بسـتگی دارد. فعاليت خلق و تشـکل او در تاريخ در کار افزايش است. 

مارکس می گويد:

حجم  ناگزير  تاريخی  عمل  ابهت  و  اساسمندی  با  »متناسب 
افزايش  بدانهاست  متعلق  تاريخی  عمل  آن  که  مردمی  توده های 

می يابد.«
يـا بعبارت ديگر هر قـدر تحوالت انقالبـی عميق تر و مهم تـر، توده های 
زحمتکشـی که در آن فعاالنه شـرکت می جويند، وسيع تر است. اين يکی از 
مهم ترين قوانين پروسٔه تاريخی است و به همين جهت انقالب سوسياليستی 
توده های ده ها ميليونی را به سوی عمل آگاهانه و خالق تاريخی جلب می کند. 
ايـن باال رفتـن نقش توده های ميليونی مخالف باال رفتـن نقش انفرادی افراد 
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نيسـت. در جامعٔه سوسياليسـتی در عيـن باالرفتن نقش توده هـای ميليونی، 
شـخصيت انفرادی افرادی که آن جامعه را به وجود می آورند و نقش آنها نيز 

در درون دمکراسی سوسياليستی افزايش می يابد.   

پرسش های کنترل:
۱.چرا خلق در همٔه مراحل تاريخ نقش عمده را ايفاء کرده است؟ ۲. 
نادرست  تاريخ می سازند  بزرگان و زبدگان  را  تاريخ  آنکه  تئوری  چرا 
تکنوکرات ها در جامعٔه معاصر چرا  نقش  بورژوائی  تئوری  است؟ ۳. 
تعريف کنيد. 5. چرا می گوييم خلق يک  را  نادرست است؟ ۴. خلق 
مقولٔه تاريخی ناهمگون است؟ ۶. مهرٔه پشت خلق کيست و چرا؟ ۷. 
چه نقشی خلق در تکامل علم و فن ايفاء می کند؟ مارکس در اين زمينه 
چه می گويد ؟ ۸. نقش خلق در تحول انقالبی جامعه چيست؟ ۹. در 
دوران های »آرام« تاريخ خلق چه می کند؟ ۱۰. قانون فعاليت توده های 
نقش  باره چه می گويد؟ ۱۱.  اين  در  مارکس  تاريخ چيست؟  در  خلق 
افزايش نقش  آيا  خلق در تحوالت سوسياليستی جامعه چيست؟ ۱۲. 

خلق موجب کاهش نقش افراد است؟

۲۹. نقش شخصيت در تاريخ 

مارکسيسـم که قوانين عـام و عينی تکامل جامعه و نقـش قاطع توده های 
زحمتکش را نشان داده است، نه تنها نقش افراد و شخصيت های جداگانه را 
در تاريخ منکرنيسـت، بلکه برای نخسـتين بار محتوی واقعی اين نقش را به 

شکل عملی کشف کرده و اساسمند ساخته است. 
با نفوذ ترين و برجسـته ترين شخصيت نيز نمی تواند سير تاريخ را علی رغم 
قوانيـن عينی آن مطابق هوس خود تغيير دهد. سـير تاريخ از ارادٔه هر شـخصی 
نيرومندتر اسـت. کسـی که کوشـيد تا اين سير را متوقف سـازد و يا آنرا به جادٔه 
ديگـری براند دچار شکسـت شـد. ولی اين سـير ضـرور و جبـری تاريخ را 
می تـوان تنـد يا کنـد کرد. آهنگ و شـتاب و شـکل وقوع تحـوالت تاريخی 
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ُمقّدر نيسـت. بعالوه برای تحقق يک سـير واحد تاريخی در تاريخ می تواند 
آلترناتيف ها و راه حل های مختلفی با اثر بخشی مختلف وجود داشته باشد. 
انشـعاب اين يـا آن آلترناتيف به مبـارزات طبقات مربوط اسـت، ولی نتيجٔه 
ايـن مبارزه به تشـکل توده هـا و نقش رهبران آنها و اسـتعداد سـازماندهی و 
فرماندهـی آنهـا بسـتگی دارد. شـخصيتی که بـر فـراز مبـازرات و اقدامات 
مختلف تاريخی قرارگرفته می تواند سير حوادث تاريخی را ُتند و ُکند کند يا 
نيل به يک نتيجٔه معين را سـهل تر يا دچار مشـکالت گرداند. شخصيت ها از 

اين جهت می توانند نقش مترقی يا ارتجاعی در تاريخ ايفاء کنند.
شـخصيت ها بـا مختصات مشـخص خود عنصـر تصادف را در پروسـٔه 
تاريـخ وارد می سـازند و به حوادث رنگ ويژٔه آنـرا می دهند. مارکس در اين 

باره می گويد:

»تصادف«  آن  در  اگر  می يافت  آميزی  اسرار  جنبٔه  بسيار  »تاريخ 
ترکيب  عناصر  عنوان  به  البته  تصادف ها  اين  نمی داشت.  نقشی 
با تصادف های  برخورد  در  و  تکامل می شوند  وارد سير  و  کننده 
اين  به  سخت  حوادث  شدن  کند  و  تند  و  می يابند  تعادل  ديگر 
راس  بر  کار  آغاز  در  که  افراد  صفات  است.  مربوط  »تضاد«ها 

جنبش قرار دارند نيز از اين نوع »تصادف«هاست.«
جنبش هـای اجتماعـی در جريـان تکامـل و تحکيم درونی خـود رهبران 
شايسـتٔه خـود را می يابند. تا زمانی که اين جنبش هـا به علل اجتماعی تکامل 
و تحکيـم نيافته اند ممکن اسـت افـراد تصادفی، غير بصيـر و نااليق بر رأس 
آنها قرار گيرند که با اشـتباهات خود آنرا دچار شکسـت يا انحراف سـازند. 
جنبش در جريان رشد خود چنين افرادی را به دور می افکند و چنانکه گفتيم 

رهبرانی را پديد می آورد که بتوانند آنرا به سوی موفقيت رهنمون شوند.
شـخصيت برجسـته قبـل از آنکـه در جامعه مؤثر شـود خود تحـت تأثير 
نيرومند محيط خود پرورش می يابد، شـخصيت تبلور بغرنجی از مناسـبات 
اجتماعـی و تأثيـرات مختلـف عصر اسـت. جامعـه، طبقه، جنبـش و حزب 
پرورندٔه رهبران اسـت و ايـن رهبران که خود در اين کوره ها آبديده  شـده اند 
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وقتـی کـه بـر رأس قرار گيرنـد در آنها اثـرات خـود را باقـی می گذارند. لذا 
شـخصيت رجـال برجسـتٔه اجتماعی يک موهبت اسـرار آميز نيسـت. وقتی 
جامعه به شـخصيت های معين نياز دارد و محيط به پيدايش اين شخصيت ها 
در تاريخ مسـاعد می شـود، نه يکی، گاه چندين رجل شايسته پديد می شوند، 
چنانکـه مثاًل انقالب کبير فرانسـه ) ۱۷۸۹( گروهی از اين رهبران برجسـته 
)مانند دانتن، مارا، سن ژوست، روبسپير( را پرورش داد. در اين باره انگلس 

می نويسد :

»اينکه در موقع معين درست اين شخصيت بزرگ و نه غير از او 
در کشوری پديد می شود البته تصادف صرف است. ولی اگر اين 
شخص را دور کنيد، نياز به جانشين او پديد می گردد و اين جانشين 
با توفيق کم و يا بيش و در طی مدت معين پديد می آيد. اينکه ناپلئون، 
اين شخص اهل کرس، درست آن ديکتاتور نظامی بود که جمهوری 
فرسوده از جنگ و فرانسه بدان نياز داشت، امری تصادفی بود، ولی 

اگر ناپلئونی هم نبود، نقش وی را ديگری ايفاء می کرد.«
البتـه قرار گرفتن شـخصيت برجسـته بر رأس امور معين يـک امر خودبه 
خودی و ساده نيست. هم پرورش يافتن و آبديدگی شخصيت بزرگ درکورٔه 
تاريخ پروسـه ای نيسـت که زياد و زود انجام گيرد، و هم نه هميشـه شـخص 
الزم بـر سـر کار الزم قـرار دارد، زيرا نيـل به مقامات مؤثر تاريخی مسـيری 
خارآگيـن اسـت و گاه شـخص الزم در جريـان کار از ميـان مـی رود و يـا به 
مقصد نمی رسـد و افراد تصادفی و متوسـط به ناچار بر رأس جريان تاريخی 
قـرار می گيرنـد و سـير تکامل را دچار کنـدی و يا ناکامی موقت می سـازند. 
به هميـن جهت اسـت که نيروهای ارتجاعی کوشـش دارند رهبـران انقالبی 
بـزرگ را نابود کنند، زيرا می دانند  يافت شـدن جانشـينان آنها کار سـاده ای 
نيسـت. ولی سخن انگلس که برای نشان دادن رابطه بين نياز تاريخ از سوئی 
و يافت شدن شخص الزم از سوی ديگر است به طور عمده در تاريخ صادق 

است و از قوانين درونی تاريخ است. 
مسـير تاريخ می تواند در مجاری ممکنٔه مختلف سـير کند و ضرور نکرده 
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اسـت کـه حتمًا اين شـخص و حتمـًا اين شـکل از وقايع رخ دهـد، ولی اين 
امکانـات گوناگـون تاريخ همـه و همه در چارچـوب قوانين جبـری تکامل 
اسـت و تاريـخ بـه اين شـکل يا به شـکل ديگر، زودتر يـا ديرتر، بـه ناچار از 
مراحـل تکاملـی معينی می گـذرد و نمی توانـد  نگذرد. به هميـن جهت نقش 
افـراد بزرگ کاماًل نسـبی اسـت ولی از آنجا که اين نقش مشـهودتر اسـت و 
تأثير عمقی قوانين نامشـهود، لذا به نظر می رسد که تاريخ  »کارنامه«ی رجال 

بزرگ است.پلخانف می گويد:

مراتب  به  بزرگ  افراد  فردی  مشخصات  و  تصادفی  »پديده های 
واضح تر و عيان تر از علل عامی است که در عمق قرار دارد.«

گاه در اثر شکسـت موقت نيروهای انقالبی و پيروزی ارتجاع و ضعيف 
شـدن طبقـات پيشـرو جامعـه، محيط مسـاعدی بـرای ميـدان داری و جلوه 
فروشـی افراد بی شـخصيت، ناچيز و مضحک پيدا می شود که بر رأس امور 
قـرار می گيرنـد و اثرات خـود را در سـيرحوادث و تاريخ باقـی می گذارند. 
مارکس و انگلس اين قبيل عناصر ارتجاعی را که گاه گوئی به »پهلوان عصر« 
بدل می گردند به طنز»رجال صغير کبير« می نامند. ناپلئون سـوم، يکی از اين 
عناصر بود که »قهرمان« شـدن او برای کسـانی که اين شـخصيت مضحک و 
ناچيـز را می شـناختند يک راز تاريخی محسـوب می شـد. مارکس در کتاب 
»۱۸برومرلوئـی بناپارت« مکانيسـم پيروزی موقت ايـن »رجال صغير کبير« 

را روشن می سازد.
طبقـات ارتجاعی بهره کش در دوران تالشـی و تجزئه خود قادر نيسـتند 
رجال واقعًا بزرگ به تاريخ عرضه دارند و دست به دامن افراد حيله گر، عوام 
فريب و يا قسـاوت پيشـه ای می زنند که فاقد شـخصيت واقعی هسـتند ولی 

می توانند  برای مدتی به منافع آنها خدمت کنند.

پرسش های کنترل:
۱. آيا مارکسيسم نقش شخصيت های برجسته را در تاريخ منکر است؟ 
کند؟  دگرگون  را  تاريخ  جبری  سير  می تواند  بزرگ  شخصيت  آيا   .۲
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رابطٔه   .۴ است؟  اندازه  چه  بزرگ  شخصيت  عمل  ميدان  و  حدود   .۳
شرح  ضرورت  با  تصادف  رابطٔه  مثابٔه  به  را  تاريخ  مسير  با  شخصيت 
دهيد. 5. شخصيت چيست؟ ۶. نياز تاريخ و بروز شخصيت چه رابطه 
ای دارند؟ ۷. آيا پرورش شخصيت بزرگ و نيل او به مقام الزم تاريخی 
افراد  است  ممکن  آيا   .۸ است؟  ساده  و  خودی  به  خود  پروسٔه  يک 
ها  نقش شخصيت  ۹. چرا  و چرا؟  گيرند  قرار  امور  رأس  بر  تصادفی 
عيان و نقش قوانين عمقی نهان است )رابطٔه بين ماهيت و پديده(؟ ۱۰. 
رجال صغير کبير کيانند؟ ۱۱. طبقات ارتجاعی در حال تالشی چه تيپ 

رجالی را عرضه می دارند؟
 

۳۰. يک نظر اجمالی به فلسفه و جامعه شناسی معاصربورژوايی

در دوران مـا کـه مبـارزٔه ايدئولوژيک شـکل حادی به خود گرفته اسـت 
فلسـفه و جامعـه شناسـی بورژوائـی سـهم منفـی خـود را در اين مبـارزه ادا 
می کند. آنتی کمونيسـم محتوی اساسـی مکاتب رنگارنگ و موسمی و نادان 
فريب فلسفه و جامعه شناسی سرمايه داری است که در عين حال مظهر کامل 

انحطاط فکری ايدئولوگ های اين طبقه است. 
در فلسفٔه معاصر بورژوا جريانات ايدئاليستی و متافيزيکی، ايراسيوناليسم 
)يعنـی انکار قدرت عقل و تجربه انسـانی بـرای درک واقعيت و دعوی آنکه 
واقعيات و ماهيت آنها از دسترس فهم انسان بيرون است( عرفان و نظريات 
مذهبـی تسـلط دارنـد و اين خود نمودار بحرانی اسـت که فلسـفٔه بورژوا در 
دوران انقالب هـای اجتماعـی و علمی و فنی می گذرانـد و از درک دوران و 
وظايف آن دمبدم عقب تر می ماند. با اين حال چون فلسـفه و جامعه شناسـی 
بورژوائی با چهرٔه شـبه علمی و با اختراع دائمی انواع و اقسـام اصطالحات 
مغلـق »مـد روز« به ميدان می آيند قادرند نقش اغواگر بازی کنند و خود را به 
جای نظريات عينی و دارای سمت و عالقٔه بی غرضانه به حقيقت، جا بزنند.

۱. نئوپوزيتيويسـم شـکل معاصـر پوزيتيويسـم کهن اسـت کـه با دعوی 
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آنکه در آن سـوی تحقيقات »علوم مثبته« هيچ چيز معتبر وجود ندارد )و لذا 
بحث هـای فلسـفی صرفا »متافيزيک« اسـت(، در واقع نقـش تعميم و تفکر 
تئوريک و منطقی را منکر می شـود و کار را سـرانجام بـه »اصالت تجربه« و 
ايدئاليسـم ذهنی می کشاند. مکاتب عديده ای در دوران ما بر همين پايه ولی 

با اسامی مختلف عمل می کنند.
پوزيتيويسـم قـرن نوزدهم در عصر ما رنگ عوض کرده اسـت. برخی از 
نئوپوزيتيويسـت های دوران ما ناچار شـدند ضرورت مباحث عام فلسفی را 
قبـول کنند و به ايجاد يک »فلسـفٔه علمی« دسـت زدند. آنها مسـئلٔه اساسـی 
فلسـفی را به کنـار گذاشـتند و ضـرورت بحث در بـارٔه آن را انـکار کردند و 
مدعی شـدند که وظيفٔه فلسـفه تنها آن اسـت کـه زبان علوم را مـورد تحليل 
منطقی قرار دهد. در اين تحليل به اصطالح منطقی نئوپوزيتويست ها به اينجا 
رسيدند که قوانين مطروحه در علوم و مفاهيم و مقوالت آنها محتوی عينی و 

واقعی ندارد و صرفا دارای جنبٔه »قرار دادی« )کنوانسيونل( است. 
در مطالبـی کـه برخـی از نئوپوزيتويسـت ها )مثـال ماننـد پيـروان مکتب 
»سـمانتيک«( به ميان می کشـند عماًل زبان و تفکر را از واقعيت جدا می کنند  
و خود اين مقوالت را که مشـتق از واقعيت و محصول کار و کوشـش انسان 
هسـتند بـه پديده های مسـتقلی بـدل می سـازند و بـرای آنها نقـش قاطع در 
پيدايـش جهان بينی ها و تئوری هـا و حتی تمدن ها و تحوالت اجتماعی قائل 

می شوند. 
۲. پراگماتيسـمـ  پيروان مکاتب امريکايی »پراگماتيسـم« )ويليام جيمز( 
و »انسترومانتاليسـم« )ديوئی( حقيقت را انعکاس منطبق با واقعيت خارجی 
نمی داننـد ، بلکه آنرا تنها افزار کار و آن چنان کيفيتی می شـمرند که سـودمند 
و کارا باشـد و ما را به مقصود برسـاند و حال آنکه »حقيقت« با »سـودمند« 
هميشـه از جهت محتوی خود موافق و يکسـان نيسـت. ممکن است چيزی 
بـرای مقصـد معينی کارا و سـودمند باشـد، ولی به هيچ وجـه حقيقت )يعنی 

منطبق با واقعيت( نباشد. 
در اثر معروف لنين »ماترياليسـم و آمپيريوکريتيسـيم« انتقاد مارکسيسـتی 
کوبنده ای از مکاتب پوزيتيويسـتی و پراگماتيستی انجام گرفته که برای انتقاد 
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از نظرياِت اشکاِل معاصر اين فلسفه ها نيز کماکان حربٔه نيرومندی است. 

۳. نئوتوميسـم فلسـفٔه رسـمی در بـار پـاپ يعنـی واتيـکان و يکـی از با 
نفوذترين جريانات فلسفی معاصر است که بر مدح و ثنای جهان بينی مذهبی 
مبتنی اسـت و دنبالٔه فلسـفٔه سکوالسـتيک و درواقع ادامٔه آموزش ارسـطو، 
موافق تعبيرات فالسفٔه قرون وسطی به ويژه سن توماس داکوئن است که از 

او در سير اجمالی فلسفه در آغاز اين کتاب ياد کرده ايم. 
اصل مرکـزی درنئوتوميسـم اثبات وجـود هماهنگی کامل بيـن »ايمان« 
مذهبی و »عقل« منطقی اسـت. اين حکم در سکوالسـتيک قرون وسـطائی 
ايران نيز وجود داشته که می گفتند »ما َحکَم به الَشْرع، َحَکم به ْالَعْقل« )آنچه 
که شرع در باره اش حکم کرده، عقل نيز در باره اش همان حکم را می کند(. 
اين حکم را سـن تماس داکوئن در دوران سکوالستيک قرون وسطائی اروپا 
نيز منشـاء احتجاجات مذهبی خود قرار داده بود و اکنون نئوتوميسـت ها آنرا 
احياء می کنند  و حال آنکه بين تعبد مذهبی که قبول يک سلسله دعاوی اثبات 
نشـده و تجربـه نشـده را به اتکاء ايمـان و »گواهی قلب« ممکن می شـمرد و 
شـيؤه تعقلی علوم که شـک منطقی، استدالل، تجربه، اتکاء به واقعيت عينی 

و پراتيک را مالک قرار می دهد، هيچ گونه سازگاری نيست. 
نئوتوميسـت ها بـرای اثبـات صحـت احـکام انجيـل و تورات دسـت به 
احتجاجـات »شـبه علمـی« می زنند و فاکت های علوم را به شـکل سفسـطه 
آميزی مورد سـوء اسـتفاده قرار می دهند، در مسائل اجتماعی نيز می کوشند 
احکام مسيحيت را عالی ترين راه حل برای استقرار عدالت اجتماعی معرفی 
می کنند و با عوامفريبی های انساندوسـتانه توده هـای مذهبی را فريب دهند. 
نئوتوميسـت ها تاريخ بشـر را ادامٔه عصيان شيطانی از سوئی و اطاعت مريم 
عـذرا و از سـوی ديگر، لذا تاريخ نبـرد ياران و مخالفان مسـيح می دانند  که 
موافق حکم ازلی و طبق نقشه سير می کند  و با استقرار حکومت مسيح خاتمه 
می يابد. اين استنباط تاريخ را نئوتوميست ها وسيلٔه مبارزه عليه کمونيست ها 

که آنها را دجال عصر معرفی می کنند، قرار می دهند. 
ايدئولوگ هـای نئوتوميسـت بزرگ ترين مخالفان مارکسيسـم ـ لنينيسـم 
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هسـتند و برای رّد ومغلطه مکتب فلسفی ماترياليسم ديالکتيک ده ها وصدها 
جلد کتاب نوشته اند. 

۴. اگزيستانسياليسـم به اشـکال مختلف )مانند مذهبی و آته ئيسـتی( در 
دوران پس از جنگ دوم جهانی وارد ميدان شد. اين مکتب تنها مبحث قابل 
طرح در فلسـفه را »حاالت روحی« انسـان می شـمرد و بدينسان يک مکتب 
ايدئاليسـتی ذهنی گراست. هستی )آگزيسـتانس( که مقولٔه مرکزی در فلسفٔه 
مورد بحث اسـت »زندگی درونی« آدمی اسـت که غالبـًا ادراک آن از حيطٔه 
منطق ما خارج اسـت و لذا در واقع نسـخه بدلی از همان »روح« اسـرار آميز 
مذاهب اسـت. اگزيستانسياليسـت ها می گويند: انسان در استغراق عادی در 
زندگی روزانه وجود بی شـخصيتی اسـت که »هستی« را درک نمی کند  ولی 
ترس و دلهره از مرگ و ادراک پوچی زندگی او را به ادراک اين هستی متوجه 
می سازد. لذا ترس و دلهره پائه هستی انسان است و اين ترس و دلهره که در 
»حاالت مرزی« )مقابله با مرگ( دسـت می دهد، پائه »آزادی« انسان است. 
آزادی زمانی است که انسان ديگر مانند »شیء« در داخل جبر محيط طبيعی يا 
اجتماعـی عمل نمی کند، بلکه خود عمل و رفتار خود را »انتخاب« می نمايد 
و بحد وارستگی می رسد. انسان آزاد مسئول عمل خويش است و نمی تواند 
اين يا آن عمل خود را به اتکاء وجود ضرورت ها توجيه نمايد. در اينجا منتها 
حد خود گرائی و اگوئيسم بورژوائی بروز می کند. البته نمايندگان اين فلسفه 
در عرصٔه اجتماع همه يکسان عمل نکردند. برخی )مانند هايدگر( با فاشيسم 
همراهـی نمودنـد و برخی ) مانند ياْسـپِرس و سـاْرْتر( از صلـح و جريانات 
مترقی هواداری نمودند، ولی در هر حالت اين فلسـفه، صرف نظر از شـکل 
مذهبی يا آته ئيسـتی آن، صرف نظر از آنکه نمايندگان آن در مسـائل اجتماعی 
چگونـه موضع گيری می کنند، از جهت محتوی فلسـفی خويش، از آنجا که 
موضوع فلسـفه را تنها بررسی »حاالت روحی« می داند و مفهوم »هستی« را 
به يک مفهوم ماوراء ادراک بدل می نمايد، دارای محتوی ايدئاليستی است. 
مابين فلسـفٔه ماترياليسـتی مارکسيسـتی و اين مکاتب فلسـفی هيچگونه 
سازش و پيوندی )از آن نوع که مثاًلً سارتر بين مارکسيسم و اگزيستانسياليسم 
جسـتجو می کند( ممکن نيسـت، بلکه وظيفٔه مارکسيسـت ها افشـاء ماهيت 
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ارتجاعی اين مکاتب و مبارزٔه منطقی و مستدل عليه آنها ست.

    *          *          *          *          * 

جامعه شناسـی معاصر بورژوائی نيز مانند فلسـفه جای مهمـی را در مجموعٔه 
ايدئولوژی بورژوائی برای دفاع از سرمايه داری احراز می کند . مديحٔه نظام موجود 
سـرمايه داری و اثبات خاصيت ابدی و طبيعی آن يکی از شـاخص ترين خصايص 
جامعه شناسی معاصر بورژواست. ما برخی مسائل مهم جامعه شناسی بورژوائی 

را در ذيل می آوريم:

۱. جامعـه شناسـی معاصر بورژوائـی از تحليل کلی تاريخ بشـر، جامعٔه 
انسـانی می گريزد و با تحقيقات آمپيريـک و کم دامنه و با دادن رنگ به ظاهر 
علمـی بـه اين تحقيقـات )مانند به کار بردن اسـلوب های رياضـی ـ آماری و 
اسـتفاده از شـمارگرهای الکترونيک و غيره( می کوشـد اين جامعه شناسی 

خرده کارانه را دانش واقعی جامعه جلوه گر سازد.

۲. در جامعه شناسی معاصر بورژوائی وجود حرکت تکاملی پيش رونده 
در تاريـخ بـه انحاء مختلف نفی می شـود و به جـای تکامل، مفهـوم »تغيير« 
جانشـين می گـردد و اگـر تکاملـی هـم به ناچـار مورد قبـول قرارگيـرد، در 
چارچـوب تکامل تکنيـک محدود می ماند و اين تکامل مناسـبات توليدی و 
مجموعـٔه نظـام اقتصادیـ  اجتماعـی جامعه را در بر نمی گيـرد. در نظريات 
ايدئولوگ امريکايی ئوالت رسـتو موسـوم به »تئـوری جامعٔه واحد صنعتی« 
و نيـز در نظريـات »دترمينيسـم تکنولوژيـک« همين مطلب مـورد تأييد قرار 

می گيرد.
۳. در جامعه شناسی معاصر بورژوائی همچنين ساختمان طبقاتی جامعه 
 Stratification( معاصر سرمايه داری نفی می شود وتنها »اليه بندی« اجتماعی
 )Social Group( يعنـی وجود گروه های مختلف شـغلی يا روحـی )Sociale
مورد قبول اسـت. جامعه شناسـی بورژوائی باپيش کشـيدن مفهوم »تحرک 
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اجتماعی« )Mobilite Sociale( مسئلٔه تضاد و مبارزٔه طبقاتی را منکر می شود 
و معتقد اسـت که اعضـاء مختلف گروه ها و اليه هـای مختلف اجتماعی در 
نتيجٔه مختصات روحی خود باال و پايين می روند و تضاد غير قابل حلی بين 

گروه ها وجود ندارد. 
ماهيت اجتماعی اين تجربه گرائی صرف )آمپيريسـم( در جامعه شناسـی 
بورژوائـی عبـارت اسـت از احتـراز از پژوهـش مسـائل اساسـی و بنيـادی 
تحول اجتماع و تنظيم نسـخه های عملی به سود سـرمايه داران برای»کنترل« 
پروسـه های اجتماعـی و يا اجراء رفرم های خرده پـا در محدوده های کوچک 
حيـات اجتماعی مثاًل »جامعه نگاری« )سوسـيوگرافی( فقط در صدد اسـت 
که توصيفات بسـيار بسـيار مفصل و جزئيات در بارٔه يک ده، يک شـهر، يک 
کارخانـه، و غيـره جمع کند. يا »جامعه سـنجی« )سوسـيومتری( به بررسـی 
مناسـبات گروه ها و افراد از جهت آنکه اين مناسـبات مثبت اسـت يا منفی از 
راه دادن »تسـت« )Test( ها به منظـور يافتن راه حل رفع اختالفات در داخل 

کارخانه و اداره و غيره مشغول است. 
در بـه اصطـالح »جامعه شناسـی صغيـر« )ميکرو سوسـيولوژی( دانش 
جامعـه شناسـی به رشـته های کوچـک )مانند جامعه شناسـی شـهر، جامعه 
شناسـی روسـتا، جامعه شناسـی ورزشـی و غيره( تقسـيم شـده و لـذا خود 
موضـوع پژوهـش اجتماعـی )يعنـی جامعه و تحـوالت آن در مجمـوع ( از 
ميـان رفته اسـت. وظيفٔه جامعه شناسـان بـورژوا مانند خادمـان فکری نظام 
موجود اجراء دسـتورها و خواست های سـفارش دهندگان سرمايه دار برای 
تنظيم اسـلوب هايی است که به آنها در حفظ نظام سرمايه داری در مؤسسات 

مختلف کمک کند.
بحران عميق آمپيريسـم و پوزيتويسم در جامعه شناسی و مخدوش بودن 
اسـلوب آن جريان ديگری را در جامعه شناسـی سرمايه داری به وجود آورده 

که خواستار دادن تحليل های وسيع از مسائل تاريخی ـ اجتماعی است. 
مهم ترين کوشـش در اين زمينه عبارت است از کوشش برای دادن تحليل 
از ساخت و عملکرد )ستروکتور و فونکسيون( جامعه. هدف اين کوشش آن 
است که از پژوهش های آمپيريک گرد آمده در مسائل اجتماعی »تئوری«هايی 
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اسـتخراج  شـود و با بررسـی آمپيريک رفتار گروه های اجتماعی )عملکرد(، 
سـاخت و سـتروکتور درونی جامعه کشـف و قانون بندی گردد. )نمايندگان 
برجسـتٔه اين اسلوب ِمْرُتن و پاْرِسنْْس جامعه شناسـان امريکايی هستند(. در 
اين مکتب مؤسسات اجتماعی مانند دولت، کليسا، خانواده، مدرسه، ارتش، 
اتحاديه و غيره مورد بررسی قرار می گيرد بدون آنکه به ماهيت و منشاء طبقاتی 
و اقتصادی ـ اجتماعی آنها توجهی معطوف گردد، لذا بررسـی ها سـطحی و 
توصيفی می ماند و قادر نيسـت بـه عمق قانونمندی پديده هـای اجتماعی راه 

يابد. 
۴. در بـارٔه انگيزٔه تحـوالت اجتماعی جامعه شناسـی بورژوائی کماکان 
در چارچوب »آنترپولوژيسـم« و »پسيکولوژيسـم« محدود است يعنی برای 
انسـان يک ماهيت واحد و ال يتغيير که به صورت غرائز و مختصات نفسانی 
وی در آمده، قائل اسـت و کلئه پديده های اجتماعی را مظاهر اين مختصات 
جاويـد روانی انسـان می داند. مثاًلً جنگ برای آن می شـود که انسـان دارای 
غريزه تجاوز اسـت يا هنر و فلسفه اشکال »تصعيد« يافته و اوج گرفته غريزه 
جنسـی سر کوفته شده اسـت و مبارزات عليه دولت ها نتيجٔه »عقدٔه ئوديپ« 
اسـت که روحيات پسـران را به خاطر عالقه به مادر عليه پدران خود متوجه 

می سازد )در اينجا دولت نقش پدر را در جامعه بازی می کند(.
5. جامعـه شناسـی بـورژوا به تعـدد انگيزه هـا و علل اجتماعـی )تئوری 
فاکتورها( معتقد اسـت يعنی نقش تقدم هسـتی مادی جامعه بر شعور، نقش 
قاطـع زيربنـای اجتماعـی را رد می کند و بـرای کلئه عوامل مـادی و معنوی 
جامعه، که در عرصه های مشـخص می تواند کم يا زياد شـود، نقش يکسـانی 

قائل است. 

     *          *          *          *          *

ما نيازی به رد اين »اسـتدالالت« فلسـفه و جامعه شناسی بورژوائی نمی بينيم، 
زيرا کسـی که مسائل ماترياليسـم ديالکتيک را با دقت مطالعه و درک کرده باشد نا 
درستی اين استدالالت را به خوبی می بيند و پاسخ منطقی و علمی آنها را می يابد.  



۱۸۱ ماترياليسم تاريخی - احکام و مقوالت آن

مبـارزه عليـه ايـن نظريـات و دفـاع از اسـتنباط مـادی تاريـخ وظيفٔه مهـم احزاب 
کمونيستی و کارگری و هر فرد انقالبی و ترقی خواه در نبرد عليه بورژوائی است. 

پرسش های کنترل:
بيان  را  ۱. مشخصات عمومی فلسفه و جامعه شناسی معاصر بورژوا 
داريد. ۲. پوزيتيويسم و نئوپوزيتويسم را توضيح دهيد. ۳. پراگماتيسم 
را توضيح دهيد. ۴. نئوتوميسم را توضيح دهيد. 5. اگزيستانسياليسم 
را توضيح دهيد. ۶. مختصات عمومی جامعه شناسی معاصر بورژوائی 

کدام است؟ ۷. اسلوب آمپيريک در جامعه شناسی بورژوا چيست؟ 
جامعه  آيا   .۹ چيست؟  فونکسيون  و  ستروکتور  تحليل  اسلوب   .۸
جامعه  آيا   .۱۰ دارد؟  قبول  را  جامعه  طبقاتی  ترکيب  بورژوا  شناسی 
شناسی بورژوا به وجود تحول در جامعه معتقد است و چه انگيزه هايی 
برای آن قائل است؟ ۱۱. آيا جامعه شناسی بوژوا اصل تکامل اجتماعی 

را قبول دارد؟ ۱۲. »تئوری عوامل« چيست؟
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آبالر )پير( )۱۱۴۲ ـ ۱۰۷۹( 
فيلسوف سکوالستيک فرانسه و يکی از الهيون معروف قرون وسطی که 
به انتقاد از »رآليسم« دست زد و بدينسان او را بايد جزء نمايندگان تفکر 

ماترياليستی شمرد.

گاريوف )نيکالی پالتونويچ( )۱۸۷۷ ـ ۱۸۱۳(
يکی از دمکرات های انقالبی روس و از فالسفٔه ماترياليست قرن نوزدهم 

روسيه، وی در عين حال نويسنده و شاعر بود.

آنتونويچ )ماکسيم الکسه يه ويچ( )۱۹۱۸ ـ ۱۸۳5( 
از فالسفٔه ماترياليست روسيه و هم رزم چرنيشوسکی و دابروليوبف 

آنسلم )سنت آنسلم( )۱۱۰۹ ـ۱۰۳۳(
اسقف کنتربوری. از فالسفه و الهيون سکوالستيک قرون وسطائی. وی 

در بحث بر سر »اسماء کلی« )اونيورسل ها( طرفدار خط مشی ايداليستی 
موسوم به »رآليسم« بود.

آناکسيماندر )قريب ۶۱۰ ـ 5۴۶ قبل از ميالد(
از فالسفٔه مکتب ملطيه در يونان قديم. او به طور خود به خودی و 

ناخودآگاه ماترياليستی و ديالکتيکی می انديشيد.

ابن سينا )ابوعلی( در اصطالح اروپائيان Avicenne)۱۰۳۷ ـ ۹۸۰(
فيلسوف بزرگ ايران و تاجيک، از پيروان مکتب مشاء ارسطو. پزشک و 

فهرست اعالم
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دانشمند، مؤلف کتاب »قانون« در طب و »شفا« در فلسفه.

ابن رشد )محمد( در اصطالح اروپائيان Averroes)۱۱۹۸ ـ ۱۱۲۶(
فيلسوف عرب که به عناصر ماترياليستی فلسفهٔ ارسطو تکيه کرد و آن را 

بسط داد.

اپيکور)درفلسفٔه قديم ما: ابيقورس( Epicoures)قريب ۲۷۰ ـ ۳۴۱ ق. م( 
فيلسوف ماترياليست و آته ئيست يونان باستان و از پيروان برجستٔه مشی 

دمکريت.

ارسطو Aristote  )۳۲۲ ـ ۳۸۴ قبل از ميالد(
بزرگ ترين متفکر يونان باستان که در فلسفٔه بين ماترياليسم و ايدآليسم 

نوسان داشت. تقريبا درکليه رشته های اساسی علوم يکی ازبنياد گذاران 
محسوب می شود. 

اريژن )بوان اسکوت( Origene)تولد قريب ۸۱۰ ـ ۸۱5 مرگ قريب 
 )۸۷۷

فيلسوف سکوالستيک ايرلندی، يکی از بنيادگذاران مشی ايداليستی ـ 
»رآليسم« در فلسفٔه قرون وسطائی. 

استوالد )ويلهلم فريدريش( Ostwald ) ۱۹۳۲ ـ ۱۸5۳( 
شيميست و فيلسوف آلمانی متولد ريگا. استوالد »انرژی« را به جای ماده گوهر 

اصلی جهان اعم از مادی و معنوی می شمرد.

اسميت ) آدام (  A. Smith  )۱۷۹۰ـ ۱۷۲۳( 
اقتصاددان انگليسی )اسکاتلندی(. مؤلف»تحقيق در بارٔه طبيعت و 

علل ثروت ملل«... نظريات اقتصادی او يکی از منابع تئوريک آموزش 
اقتصادی مارکس است. 



۱۸5 فهرست

افالطون  Flaton ) ۳۴۷ ـ ۴۲۷ قبل از ميالد(
فيلسوف يونان باستان، ايدآليست ذهنی گرا. وی مؤلف بيش از سی کتاب و 

مفاوضه )ديالگ( فلسفی است. 

انگلس )فريدريش(  Fr. Engels ) ۱۸۹5 ـ ۱۸۲۰(
همکار کبير مارکس و همراه او بنيادگذار جهان بينی مارکسيستی و يکی از 

پيشوايان پرولتاريا جهانی. 

اينشتاين )آلربت(  Einstein )۱۹55 ـ۱۸۷۹( 
فيزيسين آلمانی، بنيادگذار تئوری نسبيت عمومی و خصوصی.

بابف )فرانسوا اميل معروف به گراکوس(  G. Babeuf )۱۷۹۷ ـ ۱۷۶۰( 
انقالبی فرانسوی و نمايندٔه کمونيسم هموار طلبانه و رهبر جنبش »برابران«

ببل )اوگوست( A. Bebel  ) ۱۹۱۳ ـ ۱۸۴۰(
از بنياد گذاران سوسيال دمکراسی آملان. از مروجني و تئوريسني های 

برجستٔه مارکسيستی. به ويژه در مسئلٔه زنان پژوهش مارکسيستی او دارای 
ارزش است )»زن و سوسياليسم« )۱۸۷۹((.

برکلی )جرج( Berkeley ) ۱۷5۳ ـ ۱۶۸5(.
اسقف ايرلندی، از نمايندگان معروف ايدآليسم سوبژکتيف انگلستان. 

برونو )جردانو( Bruno ) ۱۶۰۰ ـ ۱5۴۸(
متفکر ماترياليست ايتاليائی، ماترياليسم در نزد او به صورت »وحدت 

وجود« )پانته ئيسم( در می آيد. انديشه های کپرنيک را در بارٔه ساختمان 
جهان بسط داد. به حکم کليسا سوخته شد.

بال گوپف )ديميتری(  )۱۹۲۴ ـ ۱۸5۶ (
نخستين مروج بزرگ مارکسيسم در بلغارستان، رهبر بخش »حدود« در 
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حزب سوسياليست بلغارستان، مورخ، فيلسوف، اقتصاد دان و نقاد هنری. 

بلينسکی )ويساريون گريگورويچ(  )۱۸۴۸ ـ۱۸۱۱( 
دمکرات انقالبی روس، نقاد هنری و نويسنده و فيلسوف ماترياليست. 

بيکن )فرنسيس( F. Bacon )۱۶۲۶ ـ ۱5۶۱(
فيلسوف انگليسی، از آغاز گران ماترياليسم انگليسی در قرن هفدهم. 

پارسنس )تِْلکْت ( Pasons )متولد ۱۹۰۲( 
جامعه شناس امريکائی، نمايندٔه مکتب ستروکتور و فونسکيون در جامعه 

شناسی. 

پاولف )ايوان پتروويچ( )۱۹۳۶ ـ ۱۸۴۹(
دانشمند طبيعت شناس روس. کاشف تئوری »بازتاب مشروط« و 

فعاليت های عالی عصبی و کار نيم کرٔه بزرگ مغز. 

پلخانف )گئورگی وانستينو ويچ(  )۱۹۱۸ ـ ۱۸5۶( 
فيلسوف مارکسيست روس، از نمايندگان برجستٔه جنبش کارگری روسيه 

و جهان و از مروجان و تئوريسين های سرشناس مارکسيسم. پس از ۱۹۰۳ 
به مواضع منشويکی پيوست. 

توماس داکوئنThomas d Aquin )۱۲۷۴ ـ ۱۲۲5(
از فالسفه و الهيون سکوالستيک ايتاليا و بنيادگذار مکتب »توميسم« که 

آموزش فلسفی مذهب کاتوليک است.

جيمز )ويليام( W. James )۱۹۱۰ ـ ۱۸۴۲(
فيلسوف و روانشناس بورژوازی امريکائی و يکی از بنيادگذاران 

پراگماتيسم )فلسفٔه اصالت عمل.(



۱۸۷ فهرست

چرنيشفسکی )نيکالی گارويلويچ( ) ۱۸۸۹ ـ ۱۸۲۸(
دمکرات انقالبی روس، فيلسوف ماترياليست، نويسنده و نقاد هنری. 

دابرو ليوبف )نيکالی الکساندرويچ( )۱۸۶۱ ـ ۱۸۳۲( 
انقالبی دمکرات روس. فيلسوف ماترياليست. نقاد هنری و نويسندٔه 

اجتماعی.

داروين )چارلز رابرت( Darwin )۱۸۸۲ ـ ۱۸۰۹( 
عالم طبيعت آزمای انگليسی و بنيادگذار زيست شناسی تحولی) تئوری 

تحول انواع(.

دلباک )پل آنری( D Holbach )۱۷۸۹ ـ ۱۷۲۳( 
فيلسوف ماترياليست فرانسوی. از نقادان مذاهب و نمايندگان آته ئيسم. 

دالمتری )ژولين افروا( de la Mettrie )۱۷5۱ ـ ۱۷۰۹( 
پزشک و فيلسوف فرانسوی، نمايندٔه ماترياليسم مکانيک. از نويسندگان 

)»انسيکلوپدی«.

دکارت )رنه( Descartes )۱۶5۰ ـ ۱5۹۶(
فيلسوف، رياضی دان و طبيعت آزمای فرانسوی. در فلسفه در مواضع 

دوگرائی )دوآليسم( قرار داشت.

دمکريت )در آثار فلسفی قديم ما: ذيمقراطيس(  Democcrite )از قريب 
۴۲۰ تا قريب ۳۷۰ ق. م( فيلسوف ماترياليست يونان باستان و يکی از 

بنيادگذاران ساختمان اتمی اجسام )اتميستيک(. در فلسفه قرون وسطائی، 
اتم »جزء اليتجزی« ناميده شده است.
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ديتسگن )يوزف( Ditzgen )۱۸۸۸ ـ ۱۸۲۸( 
کارگر دباغ، فيلسوف خودآموزکه مستقال ماترياليسم ديالکتيک را کشف 

کرد. وی آته ئيست ومروج مارکسيسم و سوسياليسم است.

ديده رو )دنی(  Diderot )۱۷۸۴ ـ ۱۷۱۳( 
فيلسوف ماترياليست فرانسوی و يکی از مهم ترين مؤلفين »انسيکلوپدی« 

فرانسه و بنيادگذاران )در سال ۱۷5۱(.

ديوئی )جان( Dewy )۱۹5۲ ـ ۱۸5۹(
فيلسوف جامعه شناس و پداگوک امريکائی و يکی از نمايندگان معروف 

مکتب فلسفی بورژوائی پراگماتيسم. 

رادپشف )الکساندر نيکاليويچ( )۱۸۰۲ ـ ۱۷۴۹( 
نويسنده و متفکر انقالبی روس، ماترياليست، از بنيادگذاران تفکر انقالبی 

در روسيه. 

ريکاردو )ديويد(  Ricardo )۱۸۲۳ ـ ۱۷۷۲( 
اقتصاددان انگليسی. تئوری اقتصادی او يکی از منابع تئوريک آموزش 

اقتصادی مارکس است.

سارتر )ژان پل(  Sartres )متولد ۱۹۰5(
فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوی، رجل اجتماعی و نويسندٔه معروف 

اين کشور. 

سپينوزا )باروخ بنديکت(  Spinoza )۱۶۷۷ ـ ۱۶۳۲(
فيلسوف ماترياليست هلندی. ماترياليسم در نزد او به صورت »وحدت 

وجود« )پانته ئيسم( بروزمی کند )خدا را »طبيعت طبيعت ساز« می نامد(.



۱۸۹ فهرست

سن سيمون )آنری کلود(  Saint Simon )۱۸۲5 ـ ۱۷۶۰(
يکی از نمايندگان برجستٔه سوسياليسم تخيلی فرانسوی. آموزش وی يکی 

از منابع تئوريک سوسياليسم علمی مارکس است. 

شلينگ )فريدريش ويلهلم يوزف(  Schelling )۱۸5۴ ـ ۱۷۷5(
فيلسوف آلمانی، ايدآليست عينی گرا و يکی از نمايندگان فلسفٔه کالسيک 

آلمان. 

فوريه )شارل(  Fourier )۱۸۳۷ ـ ۱۷۷۲( 
يکی از نمايندگان سوسياليسم تخيلی فرانسوی. آموزش وی يکی از منابع 

تئوريک سوسياليسم علمی مارکس است. 

فويرباخ )لودويک(  Feuerbach )۱۸۷۲ ـ ۱۸۰۴(
فيلسوف ماترياليست و آته ئيست آلمانی ـ نظريات فلسفی او يکی از منابع 

تئوريک فلسفٔه مارکسيستی است.

فيشته )يوهان گت ليب(  Fichte )۱۸۱۴ ـ ۱۷۶۲( 
نمايندٔه فلسفٔه ايدآليستی کالسيک آلمان، ايدآليست ذهنی گرا. 

کانت )ايمانوئل(  Kant )۱۸۰۴ ـ ۱۷۲۴( 
بنيادگذار فلسفٔه کالسيک ايدآليستی آلمان. در جهان شناسی فرضئه مربوط 

به منشاء پيدايش منظومٔه شمسی« نيز متعلق به اوست.

گرتسن )الکساندر ايوانويچ(  )۱۸۷۰ ـ ۱۸۱۲(دمکرات انقالبی روس، 
فيلسوف ماترياليست، نويسندٔه آثار ادبی و اجتماعی. 

البريوال )آنتونيو(  Labriola )۱۹۰۴ ـ ۱۸۴۳( 
فيلسوف ايتاليائی، نخستين مارکسيست اين کشور و مروج آن. اثر او: 
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»بررسی درک ماترياليستی تاريخ«.

الفارگ )پل(  Lafague  )۱۹۱۱ ـ ۱۸۴۲( 
شاگرد مارکس و انگلس و داماد مارکس. لنين او را يکی از پر قريحه ترين 
مروجين مارکسيسم می دانست. فيلسوف، اقتصاددان و رجل اجتماعی و 

انقالبی. 

الک )جان(  Locke )۱۷۰۴ ـ ۱۶۳۲(
فيلسوف ماترياليست انگليسی. تنظيم کنندٔه نظرئه حس گرائی 

)سانسواليسم( در معرفت. اثر او: »تحقيق در بارٔه ادراک انسانی«.

لنين )والديمير ايليچ(  )۱۹۲۴ ـ ۱۸۷۰(
تئوريسين بزرگ مارکسيست، پيشوای پرولتاريا جهانی، بنيادگذار دوران 

»لنينی«  در بسط تئوری مارکسيستی. 

لوکرسيوس )تيتوس  لوکرسيوس کاروس( Lucretius  )55 ـ ۹۹قبل از 
ميالد( 

شاعرو فيلسوف ماترياليست روم باستان و از پيروان اپيکور. 

لومونوسف )ميخائيل واسيلوويچ( )۱۷۶5 ـ ۱۷۱۱( 
دانشمند و فيلسوف ماترياليست و شاعر روس و بنياد گذار دانشگاه 

روسيه. 

ماخ )ارنست(  Mach  )۱۹۱۶ ـ ۱۸۳۸( 
فيزيسين و فيلسوف اطريشی و يکی از پايه گذاران فلسفٔه »سنجش 

آزمون گرائی« )آمپيريوکريتيسيسم( که لنين آن را مورد نقادی قرار داد.



۱۹۱ فهرست

 مارکس )کارل(  Marx )۱۸۸۳ ـ ۱۸۱۸( 
بنيادگذار مارکسيسم. پيشوای بزرگ پرولتاريا جهان. 

مرتن )رابرت کينگ(  Merton  )تولد ۱۹۱۰( 
يکی از نمايندگان شيؤه تخيلی ستروکتور و فونکسيون که تنها بررسی 

»مؤسسات اجتماعی« را الزم می داند بدون آنکه بر پائه اقتصادی و 
اجتماعی و ماهيت طبقاتی و منشاء تاريخی آنها توجه کند.

مرينگ )فرانتس(  Mehring )۱۹۱۹ ـ ۱۸۴۶(
مورخ مارکسيست و ادبيات شناس و از بنيادگذاران حزب کمونيست 

آلمان. 

مولوی )موالنا جالل الدين( )۱۲۷۳ ـ ۱۲۰۷ (
شاعر و عارف بزرگ ايران که درانديشه اش عناصر ديالکتيک فراوان است. 

مؤلف منظومٔه عرفانی »مثنوی«.

هابس )تامس(  Hobbes )۱۶۷۹ ـ ۱5۸۸( 
فيلسوف انگليسی، از پايه گذاران ماترياليسم مکانيک، مؤلف کتاب 

»لويتان«. 

هايدگر )مارتين(  Heidegger )تولد ۱۸۸۹(
يکی از بنياد گذاران مهم اگزيستانسياليسم. فيلسوف بورژوازی آلمانی.

هراکليت )در فلسفٔه قديم ما: هرقليطوس(  Heraclite )از قريب 5۴۰ تا 
قريب ۴۸۰ ق. م(

فيلسوف ماترياليست يونان باستان، از فالسفٔه مکتب ايونی و بيانگرد 
ديالکتيک طبيعی )يا خود به خودی(.
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هگل )گئورگ ويلهلم فريدريش(  Hegel )۱۸۳۱ ـ ۱۷۷۰(
فيلسوف ايدئاليست عينی گرا و تنظيم کنندٔه ديالک تيک ايدئاليستی.

ديالکتيک او يکی از منابع تئوريک آموزش ديالک تيک مارکس است 

هلوسيوس )کلود آدريان( Helvetius  )۱۷۷۱ ـ ۱۷۱5( 
فيلسوف ماترياليست و آته ئيست فرانسوی و از زمرٔه نويسندگان 

»انسيکلوپدی«

هيوم )ديويد( )۱۷۷۶ ـ ۱۷۱۱( 
فيلسوف ايدآليست وآگنوستيک انگليسی و روانشناس، مورخ، اقتصاددان. 

وينر )ُنربرت(  Wiener )۱۹۶۴ ـ۱۸۹۴(
رياضی دان امريکايی. يکی از بنيادگذاران دانش »سيبرنتيک«. اثر او: 

»سيبرنتيک يا اداره و ارتباط در جانوران و ماشين ها« )۱۹۴۸(.

ياسپرس )کارل(  Jaspers )۱۹۶۳ ـ ۱۸۸۳(
فيلسوف بورژوازی آلمانی و يکی از نمايندگان مهم اگزيستانسياليسم. 

چند تذکر :

۱. تواريخ همه بر اساس تاريخ ميالدی ذکر شده است. 
۲. آن نام ها که شکل فرانسوی آن در فارسی مرسوم شده )مانند 

اسکوت اريژن و سن توماس داکوئن( به همين ترتيب آورده شده 
است. 
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