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٧5............. فصلسّوم:شیؤهتولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع
77............................................. درس50.نیروهایمولده
83........................................... درس51.مناسباتتولیدی
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یادآوری

فلسفٔه پیرامون گفتار یکصد از دّوم بخش دارید، دست در که کتابی
ـلنینیسماست.بخشاّول،»ماتریالیسمدیالکتیک«،طی40درس مارکسیسم
رهبران و آموزگاران لنین، و انگلس مارکس، آموزش فلسفی علم اصول
طبقٔهکارگروهمٔهزحمتکشانجهانرابهصورتمقدماتیوبراینخستین
بیاننمود.بخشحاضر،طی60درسشما اینعلم باشالودههای آشنایی
تاریخی«،علمفلسفیروندهایاجتماعیو اّولیٔه»ماتریالیسم پایههای با را
ـلنینیستیاستآشنا تکاملتاریخیکهجزءمتشکلهایازفلسفٔهمارکسیستی
میسازد.هریکازگفتارهاوبحثهارایک»درس«نامیدهایم،زیراکهاین

کتاببراساسدرسهایهفتگیرادیویپیکایرانتهیهگردیدهاست.
چندین مارکسیستی، فلسفی درسنامٔه چندین شالودٔه بر گفتارها این
واژهنامه،اسناداحزابکمونیستی،اسنادونشریاتحزبتودٔهایرانومنابع
توسط منتشره پژوهشهای از که است ذکر شایان است. شده تدوین دیگر
حزبتودٔهایران،برخیتعاریف،مطالبوپاراگرافهاعینًانقلشدهاست.
هر برنامٔه طبق و منظم بهخودآموزی که است درسهاطوری تنظیم شکل
به و ـلنینیسم، مارکسیسم فلسفٔه با آشنایی خواستار انقالبی هر و تودهای
ازجانبرفقاودوستانمبارز تشکیلکالسهاودورههایآموزشیمرتب
میتواندکمککند،وضمنًاپایهایباشدتابعدًابتوانبامطالعاتدیگر،این
و رفقا پیشنهادهای و نظریات دریافت بیتردید فراگرفت. عمیقتر را علم
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نحؤه و بهبودمضمون آیندهمیتواندکمکمؤثریدرجهت در آموزندگان
تنظیماینکتابباشد.

درآغازهرفصل،فهرستدرسهایمربوطه،وبهویژهعناوینقسمتهای
در گرهی مطالب و اساسی نکات َدرَبرگیرندٔه که است دادهشده درس هر
واقع مفید آموزش شیؤه جهت از میتواند بنابراین و است آنها از هریک
شود.توجهنوآموزواحتماالًراهنمایگروهآموزشیراجلبمیکنیمکهاین
فهرستوجزئیاتآن،همکمکیاستبرایآموختنمطالبوبرایدرک
نکاتاصلیومسائلعمدٔهموردبحثدرهربخشیازهردرس،وهمبهویژه
میتواندبهمثابهپرسشنامهایدرخاتمٔهآموختنهرفصل،براینظارتبرکار

خودآموزییاآموزشگروهیومرورمطالببهکاررود.
و حزب اعضای همٔه برای اجتماعی مسائل ماهیت درک که آنجا از
طرفدارانآن،برایهمٔهمبارزانورزمندگانمیهندوستوآزادیطلباهمیت
ـلنینیستی فراواندارد،مباحثاینبخشدّومازکتابعلمفلسفٔهمارکسیستی
توضیحات با و مفصلتر دیالکتیک ماتریالیسم یعنی اّول بخش به نسبت را

بیشتروبامراجعٔهوسیعتربهنمونٔهمیهنماایرانبررسیخواهیمکرد.
هدفازتهیٔهاینگفتارهایآموزشی،کمکبهمبارزانوبهویژهبهجوانانی
استکهخواهانآموختنایدئولوژیانقالبیطبقٔهکارگرهستندومیخواهند
باروشنبینیودرایتدرجادٔهنبردبهخاطردموکراسی،استقالل،بهروزیو

سوسیالیسمگامنهند.

v v v

ماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیشالودٔهفلسفیجنبشکمونیستی
بینالمللیاست.فراگرفتنآنشرطمسّلموبیتردیداتخاذسیاستدرست
واستراتژیوتاکتیکدرست،ووثیقٔهپبروزیدرنبردعلیهسلطٔهسرمایهو
ارتجاع،علیهستمطبقاتیومّلیاست.کمونیستهاوهمٔهانقالبیونصدیق
بایداینعلمفلسفیرابیاموزندتادرپیکارخودعلیهامپریالیسموارتجاع،علیه



١٣ یادآوری

ازاصول پیروزگردند.وظیفٔههمٔهکمونیستهادفاع استثمار نوو استعمار
ـلنینیستیوتحققبخشیدنبهآندرعملوغنیکردن جهانبینیمارکسیستی
ـلنینیستیدرحیطٔهپربار خالقوتکاملبخشیدنآناست.فلسفٔهمارکسیستی
علوموپراتیکاجتماعیوزندگیتودههایزحمتکش،یعنیدرآنچشمههای
الیزالیکههرگزخشکنمیشودومرتبًاپرثمرتروغنیترمیشود،ریشههای
عمیقونیرومندخودرادوانیدهاست.ایدئولوژیکمونیستیوهستٔهفلسفی
آنماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیرابهطورجّدیوپیگیرباتطبیق
مداومدرعرصٔهزندگیوواقعیتودرمیداننبرداجتماعیبایدفراگرفت.

v v v

و ضدامپریالیستی بزرگ انقالب پیروزی از قبل کتاب این مهم: یادآوری
صحبت کنونی« »رژیم از هرجا بنابراین و شده تدوین ایران دموکراتیک
میشود،مقصودرژیمشاهمخلوعاستومثالهاییکهپیرامون»وضعکنونی

ایران«آوردهمیشود،مربوطبهدورانسلطٔهآنرژیماست.
امیرنیکآیین
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١
بررسیموضوعاینعلم،یعنیاینکهدردرجٔهاّولببینیمچهپدیدههاییرا،در
چهسطح،چگونهوبرچهاساسیمطالعهمیکند.برایپاسخبهاینپرسش

بایددومطلبراروشنکنیم:
-نخستتفاوتبینطبیعتوجامعهوویژگیاینعرصهرا؛

علوم سایر با را تاریخی ماتریالیسم علم تمایز وجه و ارتباطات دّوم -
اجتماعی.

تفاوتتاریخجامعهراباتاریخطبیعتدرچندنکتٔهاساسیمیتوانبیان
کرد:

و تاریخ آورندٔه وجود به و خالق انسانها آنکه در چیز هر از قبل .1
جامعهاندوبدونانسان،جامعهومسائلآن،مظاهروقوانینآن،وجودندارد.

حالآنکهبدونانسانطبیعتبودهوقوانینآنعملمیکردهومیکند.
2.درتکاملجامعه،همیشهعملانسانهاکهموجوداتیذیشعوروآگاه
هستند،دیدهمیشود.درموردپدیدههاوروندهایاجتماعمشاهدهمیکنیم
اینعمل و میکنند، وهدفهایشانعمل احتیاجاتخود طبق انسانها که
ُمهرخودرابرآنپدیدههاوروندهاباقیمیگذارد؛حالآنکهقوانینفیزیکو

شیمیوزیستشناسیوغیرهخودبهخودعملمیکند.
3.قوانینتکاملاجتماعیتوسطانسانهاوازراهاقداموعملآنهاجامٔه
عملمیپوشندوبامنافعگروههایافرادبشریوطبقاتاجتماعیمستقیمًادر
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ارتباطبودهوانسانهاوطبقاتاجتماعیدرتسریععملآنهایاجلوگیریاز
عملآنها،طبقمنافعخویشفعاالنهشرکتمیکنند.حالآنکهقوانینطبیعت
برخوردی یا نمیکند برخورد بشری طبقات و گروهها منافع با آنها عمل و

غیرمستقیموباواسطهدارد.
مفصاًل تاریخی ماتریالیسم قوانین بحث هنگام به موارد این همٔه در
برخی بیان از است عبارت فقط ما مقصود فعاًل کرد. خواهیم صحبت
و دارد، وجود اجتماع عرصٔه و طبیعت عرصٔه بین که اساسی تفاوتهای
از وجداییناپذیر معّین بخشی بهمثابه تاریخی، ماتریالیسم علم ویژگیهای

ـلنینیستی،ازآنهاناشیمیشود. فلسفٔهمارکسیستی
همانندقطراتآبیکهدرجویبارهاوسپسدرنهرهابهرویهممیغلطند
میگشایند، هدف بهسوی را خود راه خروشان و شّطجوشان در آنگاه و
فعالیتافرادآدمینیزدربسترفعالیتاجتماعی،درجریانفعالیتتودهها،
اندیشههای اجتماعی، حیات جریان در میگیرد. انجام احزاب و طبقات
مترقیوافکارارتجاعی،عقایددرستوغلط،آوایناامیدیوسرخوردگی
قول به میکند. همآوردی و برخورد یکدیگر با ایمان و شادمانی سرود و
دیگری، گفتٔهسرایندٔه به و است« فکرغالمان تبوتاب »در یکی شاعری،
دّومی»درخلسٔهبزمولئام«.وایندوسینهبهسینٔههممیایستند.هدفهاو
منافعبیشمارونیرومند،انفرادیوطبقاتی،مّلیوبینالمللی،بایکدیگردر
تماسودرتعارضمیآیندوبررویهمتأثیرمیکنند،همسویییارودررویی
میکنند.دریاییازمنافععینی،ازپندارهایانسانی،ازطبایعسختمتفاوت،
شرافتمندانه عقاید از گرامی، و پست تمایالت از ذلیل، و رفیع توقعات از
و نیک متضاد، و متخاصم احساسات آتش میآید. طغیان به نفرتانگیز و
زشت،ُحّبوبغض،شرفوذّلتزبانهمیکشد.درنظراّول،دربرابراین
امواجپرهیاهو،انسانسردرگممیشودوبهخودمیگوید:آیادراینبحبوحٔه
آیاحیاتاجتماعیمجموعهایدرهمو تاریخ«وجوددارد؟ بغرنج،»منطق
برهم،سرگشتهوبهقولشاعر»ازاسرارشکآلودازلایماییاست«کهشعور
بهظاهر روندهای این بر احکامی و قانونی آیا نیست؟ دسترسی آن به را ما
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مغشوشوهزارجانبهحکمرواییمیکند؟
خالصٔهمسئلهایناست:

-آیاجامعهرانظموروالیوقاعدهوقانونیهست؟
و نظم این که داناییهست آنقدرت را بشر افراد ما آیا اگرهست و -

قاعدهرابشناسیموباقانونمندیهایروندتاریخوجامعهآشناشویم؟
-واگربشناسیم،آیاماراآنتواناییهستکهبرآنقواعدوروالتأثیر
بخشیموباشناختناینروندهاآنهارادرمسیریازپیشتعیینشدههدایت

کنیم؟

2
اینپرسشهاکه:»جامعٔهبشریچیست؟قوانینتکاملآنکدامند؟ بههمٔه
فلسفٔه میبرد؟« کار به خود فعالیت در و میشناسد را آنها انسان چگونه
علوم و بشریت سالٔه هزار چند تاریخ میدهد. پاسخ ـلنینیستی مارکسیستی
اجتماعی قانونمندیهایضروری ظاهری، آشفتگی آن در که میکند ثابت
وجودداردوتکاملجامعهطبققوانینعینیانجاممیگیردواینقوانینکاماًل

قابلشناختاست.
اسلوب و تئوری عامترین که ـلنینیستی مارکسیستی فلسفٔه از بخش آن
شناختجامعهراهمانندیکسیستمیگانهودرتکوینوتکاملآنمطالعه
احکام عمل بیان تاریخی ماتریالیسم دارد. نام تاریخی ماتریالیسم میکند،
بر آن قوانین کاربست و اجتماعی زندگی در است دیالکتیک ماتریالیسم
پدیدههاوروندهایحیاتجامعه.ماتریالیسمتاریخیعلمقوانینعاّمتکامل

اجتماعیاست.
میگوییم چرا تاریخی. ماتریالیسم فلسفی علم موضوع است چنین
مارکسیستی فلسفٔه از جدانشدنی و متشکله جزء علم این که زیرا فلسفی؟
را خاص فرم این عاّم قوانین و حرکت اجتماعی شکل تکامل که است
و تکیهمیکنیم کلّیت و عاّم کلمات مطالعهمیکند.چراروی آن کلّیت در
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میگوییمماتریالیسمتاریخی،علمعامترینقوانینتکاملجامعهاست،زیرا
کهدرزمینٔهعلومانسانیومسائلمربوطبهاجتماعوتاریخبشری،دانشهای
گروه و اجتماعی ازحیات جهتی یا بخشی هریک که دارد گوناگونوجود
معّینیازپدیدههایجامعهرامطالعهمیکند؛ازاینقبیلاستعلوماقتصادی،
علومتاریخی،علومقضایی،علومانسانشناسی،استتیک،زبانشناسیوغیره

وغیره.
هریکازاینعلوماجتماعیکهبرشمردیم،تنهااینیاآنبخش،اینیاآن
جهتازحیاتاجتماعیرابررسیمیکند.هریکازآنهاقوانینخاصتکامل
اقتصادی،حقوقی،دولتی،زبان،هنروغیرهرامطالعهمینماید.اّمانههیچیک
قوانینعاّمتکاملجامعهرادرمجموع آنهاباهمنمیتوانند آنهاونههمٔه از
خودبهمثابهیکسیستمواحدوبههمپیوستهودرحالرشدبهمانشاندهند.
آنهانمیتواننددرکروابطمتقابلبینبخشهایگوناگونجامعهوجایاین
یاآنپدیدهرادرسیستمکلیوعمومیامکانپذیرسازند.همٔهاینهاازوظایف

علمفلسفیماتریالیسمتاریخیاستوموضوعآنراتشکیلمیدهد.
تئوریعمومیو تاریخییکدانشفلسفیاست،دانشیکه ماتریالیسم
اسلوبعمومیمعرفترابرایهمٔهدانشهایاجتماعیبهدستمیدهد.

٣
بینعلمماتریالیسمتاریخیودیگرعلوماجتماعیپیوندورابطٔهدیالکتیکی
موجوداست.ازیکسو،ماتریالیسمتاریخیبراحکام،فاکتها،نتیجهگیریها
واطالعاتیکهعلوممختلفاجتماعیبهدستمیدهندتکیهمیکندوآنها
رابرایتحلیلکلیوعمومیخود،برایتعمیموبیرونکشیدنقوانینعاّم
نوبٔه به دیگر، ازسوی میبرد؛ کار به اجتماع عرصٔه در اساسی مقوالت و
خودباارائٔهاینقوانینعاّمحرکتجامعه،بهعلوممختلفاجتماعیدرکار
تئوریک راهنمای و میرساند یاری مشخص رشتٔه هر در تحلیل و بررسی
در را پژوهش عمومی اسلوب و است اجتماعی علوم دیگر متدولوژیک و
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اختیارآنهامیگذارد.پستفاوتآنبادانشهایمشخصاجتماعیکههریک
زمینٔهمعّینومحدودیازحیاتاجتماعیرادرمّدنظردارند،آناستکه
ماتریالیسمتاریخیجامعهرادروحدتوکلّیتخود،درعملمتقابلجوانب
گوناگونخودمطالعهمیکندوبهروندتاریخیاجتماعدرسراسرخودنظر

دارد.
اجتماعی علوم دیگر و تاریخی ماتریالیسم بین مرزبندی این آنکه برای
روشنتر تاریخی ماتریالیسم علم موضوع نتیجه در و گیرد انجام کاملتر
تفاوتی چه »جامعهشناسی« و تاریخی« »ماتریالیسم بین که دید باید شود،
موجوداست،چهمالکهاییایندوعلمراازهمجدامیکند،زیراکهچهبسا
این اّما خواندهاند؛ هم مارکسیستی جامعهشناسی را تاریخی« »ماتریالیسم

تعریفکاملینیست.
مناسبات و اجتماع از ویژهای روندهای که است علمی جامعهشناسی
نظر از معّین، دوران و نظام درهر را اجتماعی نهادهای بین و انسانها بین
جمیعجامعهمطالعهوبررسیمیکند.عناصروهستههایعلمجامعهشناسی
در مدتها و آمد پدید ارسطو نظیر اندیشمندانی با بردهداری دوران از
چهارچوبفلسفٔهباستانوسپسدرآیینهایسیاسیواجتماعیگوناگون
رشدکرد.علمجامعهشناسیدراوایلقرننوزدهمشکلجامعییافتوبا
»اگوستکنت«و»سنسیمون«دانشمندانفرانسویبهصورتعلمیقائم

بهخوددرآمد.
اّماماتریالیسمتاریخیدرآغازنیمٔهدّومقرنگذشتهتوسطمارکسوانگلس
کنندٔه پژوهش و فلسفی جهانبینی از بخشی و اجتماعی فلسفٔه صورت به
قوانینعاّمتحولجامعهتدوینشد؛واینعلمیاستکهدارایدایرٔهکلیترو
عامتربودهوازعرصههایمختلفماکروسوسیولوژیومیکروسوسیولوژی
و است، فیلسوف دانشمند یک تاریخی ماتریالیسم پژوهشگر است. جدا
پژوهشگرجامعهشناسیورشتههایمختلفآن،یکدانشمندکارشناسفن
اجتماعی، فلسفٔه بدون جامعهشناسی یکسو، از که است روشن مربوطه.
و عاّم مقوالت و عاّم قوانین و بهدستمیدهد را پژوهش عاّم اسلوب که
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فاکتها انبوه در را خود راه نمیتواند میکند، روشن را اجتماعی اساسی
بگشاید،وازسویدیگر،ماتریالیسمتاریخی،کههمانتئوریماتریالیستیو
دیالکتیکیدربارٔهجامعهاست،بهنوبٔهخودبرایپژوهشهاوعمیقترکردن
فرمولبندیهاوقوانینعاّمخودبایدازجامعهشناسیوتحقیقاتمشخصآن

نظیرسایرعلوممربوطبهتاریخوجامعهفیضگیرد.
و دستاوردها از استفاده بر عالوه تاریخی، ماتریالیسم فلسفی دانش
نتایجسایرعلوماجتماعی،خودنیزبهمطالعٔهبیواسطهومستقیمروندهای
و غور با و میپردازد حال و گذشته از اعّم موجود، واقعیات و اجتماعی
تحلیل،بهکشفقوانینعاّمتکاملآنوپیشبینیسمتتحولآیندهوروشن
میتواند و مییابد علمدست این اساسی مقوالت یعنی عاّم، مفاهیم کردن

پایهگذارآیندهنگریبراساسعلمیواسلوبدرستباشد.
حد ثانیًا اجتماعی، علوم و طبیعی علوم بین تفاوت اّوالً است چنین
فاصلبینماتریالیسمتاریخی،نهفقطباعلومطبیعی،بلکهوجهتمایزآنبا
علوممشخصومختلفاجتماعی.بادرکموضوععلمماتریالیسمتاریخی
ماتریالیسم که میبریم پی ماضمنًا تکاملجامعه، عاّم قوانین عنوانعلم به
ـلنینیستیداردوحیطٔهمطالعه تاریخیچهجاییدرسیستمفلسفیمارکسیستی

وپژوهشوکاربستاینعلمکداماست.

�توضیحبیشتر:
»قانون«درس16
»مقوله«درس20

»پیشبینیعلمی«درس40
»رابطٔهماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخی«درسهای2و7.
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برایبیانتعریفیازاینعلم،ناگزیریمپیرامونچندمقولٔهاجتماعیکهبعدًا
آیندهفراخواهیمگرفت،اجماالًتوضیحاتیبدهیم،زیرا بهتفصیلدرفصول
کهبدوناستفادهازاینمقوالتنخواهیمتوانستبهتعریفجامعیازعلم

ماتریالیسمتاریخیدستیابیم.

١
آنها مجموع که دارد وجود ماّدی روندهای و پدیدهها رشته یک جامعه در
مستقل که است آن ماّدی پدیدٔه از مقصود مینامیم. اجتماعی« »هستی را
رشته یک باشد. داشته عینیوجود بهطور ما، وشعور اراده و ازخواست
اجتماعی«مینامیم. »آگاهی را آنها نیزهستکهمجموع پدیدههایمعنوی
عینی شرایط تمامی و جامعه ماّدی حیات از است عبارت اجتماعی هستی
زیستورابطٔهانسانهاباطبیعت،وازهمهمهمترفعالیتتولیدیانسانو
باالخرهمناسباتاقتصادیبینخودانسانهادرجریانتولید.آگاهیاجتماعی
عبارتاستازحیاتمعنویوروحیانسانها،کلیٔهاندیشههاوتئوریهاو
نظریات کلیٔه وهمچنین میکنند، رهبری را انسانی فعالیت که جهانبینیها
و روابط بشری، اجتماع اساسی مقولٔه دو این بین روحیات. و تصورات و
وابستگیهایمتقابلومشخصوجودداردکهبایدآنهارابشناسیموبهاین
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رابطهپیببریمتانقشنیروهایمحرکٔهتاریخرادرککنیم.
مسئلٔهاساسیدرمورداجتماعایناستکهرابطٔهدرستبینایندومقوله
آگاهی و اجتماعی هستی بین رابطٔه مسئلٔه حلصحیح بدون کنیم. پیدا را
اجتماعی،نمیتواناسلوبدرستوعلمیبررسیاینیاآنپدیدٔهاجتماعی
راتدوینکرد،نمیتوانچگونگیتحولاینیاآنروندتاریخیرادرککرد،

نمیتوانراهتغییرانقالبیزندگیاجتماعیراپیداکرد.
وجوهمشخصٔهعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیعبارتازآناستکه:

اّوالً،مانندهرعلمواقعی،مسئلٔهاساسیرامطرحکردهوبهدرستیبهآن
پاسخمیدهد.

ثانیًا،مانندهرعلمدیگری،ماتریالیسمتاریخیدارایمقوالتمختصبه
خوداست.

اینهاعامترینمقوالتمربوطبهجامعٔهبشریاست،نظیرهستیاجتماعی،
آگاهیاجتماعی،شیؤهتولید،پایه،روبنا،انقالب،دولت...کهجمیعآنهاو
هریکازآنهاساختمانکلیحیاتاجتماعیوجنبههاییازآنرا،وپیدایشو

تکاملمفاهیممربوطهرامنعکسمیکند.
ثالثًا،ماتریالیسمتاریخیمانندهرعلمدیگر،دارایقوانینمختصبهخود
است.اینهاعامترینقوانینحرکتوتکاملجامعههستند.برخیازاینقوانین
عاّمدرتماممراحلتکاملجامعهعملمیکنند،نظیرقانون»نقشتعیینکنندٔه
هستیاجتماعینسبتبهآگاهیاجتماعی«یاقانون»نقشقاطعشیؤهتولید
قوانینعاّم بازهم قوانینکه این از درتکاملجامعه«وغیره...برخیدیگر
هستند،دارایحیطٔهعملمحدودتریومربوطبهمراحلودورانهایویژٔه
ـنیرویمحرکٔهتکاملاجتماعی«یا خویشهستند،مانندقانون»مبارزٔهطبقاتی
قوانینعمومیگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسم.تنهامجموعاینقوانین
وآنمقوالتماتریالیسمتاریخی،تابلویواحدوموزونوجهانشمولیاز

تکاملاجتماعیرابهدستمیدهد.
بنابراین،ماتریالیسمتاریخیعالوهبرحلآنمسئلٔهاساسی،همچویک
دانشفلسفیبایدبهاینقوانینومقوالتبپردازدومتدولوژیعمومیرانیز
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برایتمامعلوماجتماعیدراختیارمابگذارد.

2
را اساسی آنمسئلٔه و اینمطالب بایدهمٔه تاریخی ماتریالیسم تعریفعلم

دربرگیرد،ومیتوانآنرابهاینترتیببیانکرد:
و اجتماعی بینهستی رابطٔه دربارٔه فلسفی تاریخییکعلم ماتریالیسم
آگاهیاجتماعی،دربارٔهعامترینقوانینوقوایمحرکٔهتکاملجامعٔهبشری
و اسلوبعلمیشناختجامعه و عاّم تئوری آناست؛ اساسی ومقوالت

تغییرآناست.
متشکلهای جزء تاریخی ماتریالیسم که دانست میشود تعریف این از
که علمی است، آن جداییناپذیر بخش و ـلنینیستی مارکسیستی فلسفٔه از
قوانینعاّمتکاملجامعٔهبشریواشکالتحققاینقوانینرادرعملوطی
و تئوریک پایٔه تاریخی ماتریالیسم میکند. بررسی انسانها تاریخی فعالیت

متدولوژیکبرایجامعهشناسیودیگرعلوماجتماعیاست.
تفاوت آن از قبل اجتماعی نظریات تمام با مارکس، اجتماعی فلسفٔه
اساسیداردودرسیستمنظریاتعمومیبشردرمورداجتماع،چنانجای
ویژهایداردکهبایدگفتتوسطمارکسوانگلسدراینزمینٔهدانشبشری،

یکانقالبواقعیحاصلشدهاست.
دراینزمینهفعاًلکافیستخاطرنشانسازیمکهازیکسو،فلسفٔهاجتماعی
مارکسیسمبهطورقاطعوپیگیربههرگونهایدهآلیسمدربرخوردباپدیدههای
اجتماعیپایاندادودراینزمینهنیزمسئلٔهاساسیفلسفهرابهطورعلمیو
ازسوی و داد، بهدست را تاریخ ماّدی وشالودٔهدرک کرد، بهدرستیحل
تاریخی دیگر،درعینحالکهسرشتوماهیتماّدیروندهایاجتماعیو
و یکجانبه مادیگرایانٔه مبتذل عقاید قاطعانه کرد،ضمنًا ثابت و کشف را
سطحیراردکردهوبهرغمایننوعماتریالیسممبتذلیابهاصطالحماتریالیسم
اقتصادیکهمنکرنقشاندیشههاونهادهاوسازمانهایاجتماعیدرتکامل
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جامعهاست،برعکسبهطورعلمیودیالکتیک،برتأثیرمتقابلوعملفعال
اینعواملتکیهنموده،استقاللنسبیآنهارانشاندادوعملمتقابلآنهارابر

حیاتماّدیجامعهثابتکرد.
٣

میشود. روشن نیز تاریخی ماتریالیسم فلسفی علم اهمیت گفتیم آنچه از
دانشهای تمام اسلوبی و تئوریک اساسی شالودٔه تاریخی ماتریالیسم
اجتماعیاست.اسلحٔهبیجانشینتماممبارزانانقالبیاست.راهنمایعمل
تمامدانشمندانوپژوهشکنندگانیاستکهدرزمینههایمختلفاجتماعی
وتاریخجامعهمطالعهمیکنند.براییکجهانبینیمجهزبهایندانش،تاریخ
و تصادفی و بیارتباط وقایع از انبوهی و آشفته و درهم مجموعهای دیگر
بدونمعناوبیمنطقنیست،بلکهروندیاستکهطبققوانینعاّمدیالکتیکی
خویشجریانمییابد.مهمآنکهاینقوانینرامیتوانکشفکردوبهطرز
عملآنهاپیبردوازاینراهدرچگونگیرشدجامعهبافعالیتآگاهانٔهافراد
بهماامکانمیدهدکهدرپدیدههای تاریخی تأثیرگذاشت.ماتریالیسم بشر
بغرنجاجتماعی،خطاساسیتکاملرابیابیموبتوانیماینپدیدههارارهبری
در تاریخی ماتریالیسم عظیم اهمیت گذاریم. جای به تأثیر آنها در و کنیم
همٔه و کارگر طبقٔه ـلنینیستی مارکسیستی احزاب علمی سالح که است آن
زحمتکشان،وسیلٔهشناختقوانینعینیتکاملجامعهودرکنقشعوامل

ـآگاهیوتشکلتودههاست. ذهنی
اجتماعی-آنچه قوانین مقتضیات که میدهد نشان تاریخی ماتریالیسم
انسانها، عمل و فعالیت میکند-توسط طلب جامعه تاریخ قانونمندی که

طبقات،احزابوشخصیتهاجامٔهعملبهخودمیپوشد.
فلسفٔه مجموع دیالکتیک-یعنی ماتریالیسم همراه تاریخی ماتریالیسم
سه از یکی کهخود است علمی اساسسوسیالیسم و مارکسیستی-شالوده
و شالوده همچنین فلسفی دانش این میدهد. تشکیل را مارکسیسم بخش
سیاستواستراتژیوتاکتیکحزبطبقٔهکارگرراتشکیلمیدهد. اساس
اعضای برای اینعلم فراگرفتن اهمیتعظیمی نشانمیدهدچه اینها همٔه
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سرچشمٔه تاریخی ماتریالیسم دارد. انقالبیون و مبارزان همٔه برای حزب،
سوسیالیستی جامعٔه بنای و تودهها پیروزی به ما بیخلل ایمان زوالناپذیر
جامعٔهسرمایهداری اجتنابناپذیر و تبدیلضروری علم این که زیرا است،
قلوب در علم این اصول آموزش میکند. ثابت سوسیالیستی جامعٔه به را
زحمتکشانایمانقاطعبهپیروزینهاییرا،صرفنظرازفرازونشیبهای
راه،وظفرمندیامرشریفآزادیوبرابریونیکبختیورهاییازستممّلی
وطبقاتیراهموارهفروزاننگاهمیدارد.اینعلم،دورنمایتاریخیتابناکی
رادرجلویدیدگانمامیگستراندوآیندٔهجامعهوسرنوشتانسانراروشن

میکند.

4
برایعالقهمندانبهپژوهشهایعمیقتریادآوریمیکنیمکهخطوطاساسی
ماتریالیسمتاریخیتوسطمارکسوانگلسدرکتاب»ایدئولوژیآلمانی«که
درسال1846نوشتهشدهبیانگردید،وسپسدراثرداهیانٔهمارکس»نقدی
براقتصادسیاسی«اصولآنتدوینشد،وباالخرهدر»سرمایه«مارکساست
استفاده نحودرخشانیمورد به آن قواعد و واصول تاریخی ماتریالیسم که
ماتریالیسم فلسفی علم کنندٔه پژوهش هر و انقالبی مبارز هر گرفت. قرار
وشاگردان وهمرزمان انگلس و مارکس آثار دیگر از بسیاری در تاریخی،
آنها،ودرمرحلٔهپسازآندرآثارفناناپذیرلنین،وباالخرهدرمراحلپساز
آندراسنادومدارکاحزابکمونیستوکارگری،میتواندشاهدغنیشدن
ازآنهادرنبرداجتماعیخودودرتحقیقو وژرفترشدناینعلمباشدو

بررسیجامعهوتاریخالهامبگیرد.
ماتریالیسمتاریخیبهمثابهبخشیمهموحساسازمارکسیسم،برخالف
ادعایبرخیازمدعیان،نهتنهاکهنهنشدهوهمچنانسالحپیکارمبارزانو
انقالبیونووسیلٔهبررسیاجتماعباقیمانده،بلکهدرآیندهنیزهرگزارزش
خودراازدستنخواهددادوکهنهنخواهدشد.آیابیاناینحکم،آنهمدرعصر
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پرتحرکوپویایما،یکادعایبیپایهویکدعویضددیالکتیکیوجزمی
است؟نه.زیراکهازیکسوماتریالیسمتاریخی،بهمثابهجزئیازدانشفلسفی
ـلنینیسم،یکآیینمتحجرنیست،بلکهدانشیاستدرحالتکامل مارکسیسم
نیست، تجریدی احکام و پراکنده اندیشههای از علممجموعهای این دائم.
دگرگونی وسیلٔه یک عمل، اسلوب یک شناخت، نیرومند یکسالح بلکه
از نکند،علم تأیید را نتیجهگیریعلمی آن یا این پراتیک، اگر جهاناست.
آنرویبرمیتابدوبهکاوشمجددمیپردازد.فراگرفتناینعلمبهماامکان
میدهددرشرایطپیچیدهوبغرنج،آگاهانهوباکاردانیعملکنیم.اینعلمی
استکهخودرامرتبًابهشیوههاینوینپژوهشمجهزمیسازدوازواقعیات
زندگیوپراتیکاجتماعینتیجهگیریعلمیمیکند.ازسویدیگر،اینعلم
کهنهشدنینیست،زیراکهاحکاماصولیآن،وبهقوللنینسنگبنیادتئوری
مارکس،تمامارزشواهمیتخودراحفظکردهوقانونمندیهاییکهمادر
به تماموکمال جریانسلسلهدرسهایخودمطالعهخواهیمکرد،همواره
قوتخودباقیخواهندبود،ُمنتهامرتبًاغنیتروهمهجانبهتروژرفترخواهد
شد.زندگیاجتماعیوتجربٔهتازٔهمبارزهوپراتیکبشردرجامعه،همهمؤید

صّحتایناصولهستند.
ـلنینیسم، مارکسیسم تئوری از بخشی بهمثابه تاریخی، ماتریالیسم
به وفاداری برای است. شونده غنی دائمًا و پیشرونده و خالق علم یک
ـلنینیسم،بایدهماسلوبآنرابهکاربستوهمازتئوریآندفاع مارکسیسم
آنهاکوشید.بهگفتٔهلنین،وظیفٔهکمونیستها کردوهمدرتکاملهردوی
استکهچنانچهنخواهنداززندگیعقبمانند،بایدآنرادرتمامجهاتبه

پیشببرند.

�توضیحبیشتر:
»ماّدیومعنوی«درس3
»عاّموخاص«درس21

»مسئلٔهاساسیفلسفه«درس3.



درس4٣.جایماتریالیسمتاریخیدر
سلسلهعقایدوآرایاجتماعی

بادرکاینمسئلهکهماتریالیسمتاریخیچهجاییرادرسلسلهعقایدوآرای
پیرامونتاریخواجتماعبشریاشغالمیکند،بهترمیتوانیمپیببریمکهچرا
اینعلمیکانقالبواقعیدرزمینٔهموردبحثبهوجودآوردهوازبیخوبن
شالودههاینوییراریختهاست،وبرچهاساسیاینانقالبصورتگرفته

است.

١
قبلازمارکسوانگلس،عدٔهزیادیازمتفکرانوسیاستمدارانعقایدمختلفی
پیرامونجامعهومفاهیموابستهبهآنبیانداشتهوسیستمهایگوناگوناندیشٔه

اجتماعیبهوجودآوردهاند.
سیستمهای صورت به گاه که اندیشهها، و نظرات انواع این از هریک
جامعینیزدرمیآمدند،میکوشیدندبهنحویازانحا،سرشتوماهیتجامعه
ونحؤهتکاملآنوطرقرشدآن،منطقتاریخراتوضیحدهند.بدیهیبودکه
توجه نیز جامعه تکامل به مربوط مسائل به اندیشمندان ادوار، کهنهترین از
کنندوبکوشندکهبهعللاینتکامل،بهرازتغییرهاییکهدراجتماعبشری
حاصلمیشودپیبرند،بهسرشتانسانوبهسرنوشتتاریخدستیابند،
وبدانندکهآیااینتحوالتاتفاقیوتصادفیاستیادرنتیجٔهعملقوانین
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عینیخاصیضرورتًاایجادمیشود،واگرچنینعلتهاوقانونمندیهایی
وجوددارد،کدامندوچگونهمیتوانمظاهرمختلفزندگیاجتماعیبشررا
توضیحداد.پاسخبههمٔهاینپرسشهاکهازدیربازمطرحبود،متنوعوسخت
متفاوتبود،وامروزمیتوانآشکارادیدکهتاقبلازمارکسیسم،پاسخجامع
وهمهجانبه،علمیودرست،بهاینمسائلدادهنشد.بااینهمه،حتیقبل
ازپیدایشمارکسیسمدراواسطقرنگذشته،برخیازمتفکرینبهیکرشته
وعقاید بودند وجامعهرسیده تاریخ تکامل دربارٔه نتیجهگیریهایصحیح
ماتریالیستهای مثاًل داشتند. بیان زمینه آن یا این در درستی اندیشههای و
فرانسویدرقرنهجدهم-اصحابانسیکلوپدی-بهایننتیجهرسیدهبودند
تأثیرمحیطاجتماعیاست. اوثمرهوحاصل اووعقاید انسانوروش که
بهوجودطبقاتمتخاصم اوایلقرنگذشته ازمورخینفرانسویدر برخی
مشهور اقتصاددانان از عدهای بودند. پیبرده طبقاتی مبارزٔه و جامعه در
کنند. پیدا اقتصادی امور در را پایٔهوجودطبقات که داشتند انگلیسیسعی
سوسیالیستهایتخیلی،چهدرفرانسهوچهدرانگلستان،ضمناندیشههای
با را آن مشخصٔه وجوه از برخی کمونیستی، آیندٔه جامعٔه پیرامون خود
روسیه انقالبی دموکراتهای میکردند. توصیف موشکافانهای آیندهنگری
مبارزٔهطبقاتی تودههایمردمو تکاملجامعه،نقش اقتصاددر نقش دربارٔه
وهمچنیندربارٔهمسائلگوناگونروبنا،نظیرماهیتطبقاتیفلسفهوادبیات
وهنر،مطالبونکاتُپرارزشیبیانداشتند.باهمٔهاینها،جامعهشناسیقبل
ازمارکسوانگلسنتوانستبهصورتیکعلمدرآیدوهرگزیکسیستم

درستوعلمیفلسفیدربارٔهتاریخواجتماعبهوجودنیامد.

2
علتاینامردردرجٔهاّولآنبودکهدراینزمینهایدهآلیسمحاکمیتقطعی
داشت.اگردرزمینٔهطبیعتیاتئوریشناخت،سیستمهایماتریالیستیپدید
خود رشتٔه تکامل در ماتریالیستی اساس بر طبیعی علوم دانشمندان و شد
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میکوشیدند،درزمینٔهاجتماع،برداشتودرکماتریالیستیوبرخوردعلمی
تاپایانپیگیروجودنداشت،ودانشمندانعلوماجتماعیبراساسایدهآلیسم
دربارٔهتاریخوجامعهنظرمیدادند.تئوریهایایدهآلیستیناچارضدعلمیو
نادرستبود.فیلسوفبزرگآلمانی،هگل،کهاندیشههایداهیانهایدربارٔه
»ضرورتتاریخی«و»طرحدیالکتیکتاریخجامعٔهبشری«ارائهکرده،عقیده
میکند.حتی رهبری طبیعت از برتر ارادهای را اجتماعی زندگی که داشت
روشنگرانقرونگذشتهکهماتریالیسمرابهمرحلٔهباالتریارتقادادهاند،وقتی
بهبررسیاجتماعمیپرداختند،باآنکهدرموردشکلگرفتنافکاربشریبه
تأثیرمحیطاجتماعیعقیدهداشتند،ولیمیگفتندکهخوداینمحیطناشی
ازتفکرواندیشٔهانسانیاست.نمونٔهدیگراینکهپیشازپیدایشمارکسیسم،
جامعهشناسانمیگفتندکهشخصیتهاینامآور،لشکرکشانوشاهان،طبق
ارادهوتشخیصخویشخالقتاریخهستند.بهطورخالصه،ایدهآلیسموجه
مشخصٔهعلوماجتماعیراقبلازپیدایشمارکسیسمتشکیلمیداد.برخورد
ایدهآلیستی،حتیدرموردهوشمندانهترینسیستمها،درعملناتوانیخویش
پیشروترین مورد در حتی و کرده ثابت اجتماعی پدیدههای توضیح در را

اندیشمندانعصر،نقشسترونکنندٔهخودرابرَمالساختهبود.

٣
پیگیر، پایان تا علمی، بهواقع سیستمی توانستند انگلس و مارکس تنها
ماتریالیستیودرستبهوجودآورند.برچهاساسیآنهاتوانستندبهاینمهم

دستیابند؟
1.آنهابربنیادجهانبینیعلمیخود،ماتریالیسمدیالکتیک،توانستندبه
رموزغامضاجتماعوتاریخوبهماهیتمتضادتکاملجامعهدستیابند،و
سرشتاینتکامل،کنشوواکنشعواملونهادهایگوناگونونقشعلل

عمدهراروشنکنند،ووجودقانونمندیهایعینیرابررسینمایند.
2.مارکسوانگلسدرتدوینسیستمفلسفیخوددربارٔهجامعه،یعنی
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ماتریالیسمتاریخی،نهتنهابرجهانبینیعلمیخویشوبراصولماتریالیسم
دیالکتیکمتکیبودند،بلکهآنهاارثیٔهغنیهمٔهمکاتبقبلیراموردبررسی
تمامیهستههایمعقولونکاتدرستوجنبههای از و دادند قرار نقادانه
دربارٔه انگلس و مارکس فلسفی برگرفتند.سیستم بهرهها اینمکاتب مثبت
جامعه،نفیتماممکاتبقبلیبود،ولیایننفی،یکنفیدیالکتیکیبود.و
نفیدیالکتیکیمنجملهیعنیآنکهدرروندارتقابهمرحلٔهکیفیتًانووتازه،و
طردعنصرکهنه،تمامجنبههایمثبتوقابلزیستیکهدرپدیدٔهکهنهوجود
دارد،ونفیکنندٔههمٔهاینجنبههاونکاتوعناصرهسترانیزدربرگیرد.
تمامعقایدو به تاریخ،نسبت و اجتماع فلسفیمارکسیسمدرزمینٔه سیستم

مکاتبگذشته،یکچنیننفیدیالکتیکیاست.
3.عالوهبرایندو،درآستانٔهپیدایشمارکسیسمودرزمانحیاتمارکس
وانگلس،علوممختلفومشخصمربوطبهرشتههایگوناگوناقتصادو
تاریخوسیاستوهنروحقوقرشدبسیاریافتهبود.آثارُپرمغزومتکیبه
و قضاوت تربیت، سیاست، مذاهب، هنر، تاریخ، زمینٔه در متعدد، تجارب
سایرفعالیتهایاجتماعیزمانخودودستاوردهایآنراتعقیبمیکردند.
آنهاآثارتاریخنویسان،باستانشناسان،نژادشناسان،شرقشناسانوعقایدو
برپایٔه فراوانمطالعهمیکردند. توجه با را زمامداران و آرایرجالسیاسی
همٔهاینهاوباسیرابشدنازکلیٔهچشمههایمعرفتبشریدرزمینٔهاجتماع
را نوینخود تئوری و تعمیمعلمیدستزدند به انگلس و بودکهمارکس
دربارٔهتکاملجامعهایجادکردندکهبهطورکیفیازهمٔهعقایدجامعهشناسان

پیشینمتمایزومتفاوتاست.
برای انگلس و مارکس که اینجاست مهم نکته، سه این بر عالوه .4
و مبارزه در شدند، کارگر طبقٔه موضع بیانگر نو، کیفیتًا گام این برداشتن
بیانمواضعطبقاتی با فعالیتپرولتاریافعاالنهومستقیمشرکتجستند،و

پرولتاریاموفقبهانجاماینانقالبعظیمفکریگردیدند.
بنابراین،اصولوَمحملهایپیدایشماتریالیسمتاریخیکهمرحلٔهکیفیتًا
برشالودٔه از:تکیه تاریخیواجتماعیاستعبارتند نوییدرسلسلهعقاید
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فلسفیماتریالیسمدیالکتیک،بهرهگیریازجنبههایمثبتوباارزشمکاتب
اجتماعیوتاریخیقبل،تعمیمنتایجودستاوردهایعلوممشخصانسانیو

اجتماعیوتاریخی،وموضعطبقاتیپرولتاریا.

4
ماتریالیسم با تاریخی ماتریالیسم بین رابطٔه توضیح در هم را مطلب یک
دیالکتیکبایدروشنکنیم.نبایدتصورکردکهاّولمارکسوانگلساندیشٔه
فلسفیماتریالیسمدیالکتیکراتدوینکردندوبعدنشستندوبهانطباقآنبا
وجود به را تاریخی ماتریالیستی علم نتیجه در و پرداختند، جامعه و تاریخ
آوردند.واضحاستکهعبارت»تکیهبرماتریالیسمدیالکتیکبرایتدوین
امور بر دیالکتیک ماتریالیسم اصول »انطباق عبارت یا تاریخی« ماتریالیسم
اجتماعیوتاریخی«ابدًاچنانمعناییندارد.مارکسوانگلسیکعلمواحد
ویگانٔهفلسفیایجادکردهاندکهدرهمٔهسطوحبرپیگیرِیتاپایانعلمی،بر
بهرهگیریازتماممکاتبوعلومگذشته،برتعمیمتمامدستاوردهایعلوم،
اعّمازطبیعیواجتماعیوغیرهمتکیاست.اینعلمواحدفلسفیبرهمٔه
شئونورشتهها،اعّمازطبیعتوجامعهوتفکرناظراست،وقوانینآنو
مقوالتآننتیجٔهتفحصوپژوهشدرهمٔهزمینههااست.ماازنظرآموزش
مطالبوتدریسمسائل،بخشهاراازهمجدامیکنیم.پساینمسئلٔهمهم
فلسفٔه از جدا مطلبی تاریخی ماتریالیسم که داشت نظر در همیشه باید را
اجتماعی مسائل اهمیت است. آن متشکلٔه جزء بلکه نیست، مارکسیستی
بهمثابهیکشکلخاصحرکتماّده،ایجابمیکندکهبهطورمجزاوبرای
درکمسائلونتیجهگیریعملیازآن،اینمبحثجداگانهدرنظرگرفتهشود،
وگرنهدرتدوینوفرمولهکردنقوانیندیالکتیکیااصولماتریالیسمفلسفی
یامقوالتدیالکتیک،همانقدرپدیدههاوروندهایطبیعیموردنظربودهاند
فلسفی تعمیم یک آمده، عمل به تعمیم اجتماعی. روندهای و پدیدهها که
استوناظربرتماماشکالحرکتماّدهاست.قوانینومقوالتماتریالیسم
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را اجتماعی پدیدههای عرصٔه منجمله و جهانشمولاند و عاّم دیالکتیک
دربرمیگیرند.همینقانونهاومقوالتهنگامیکهدرعرصٔهاجتماعبهکار
محتوای ناظرند، جامعه روندهای و پدیدهها بر که هنگامی میشوند، برده

ماتریالیسمتاریخیراتشکیلمیدهند.
عوامل بررسی و اجتماعی اندیشههای تکامل جریان به کوتاه نگاهی
به انگلسموفق نیمٔهقرننوزدهممارکسو وزمینههاییکهموجبشددر
تدوینعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیگردند،مارابهایننتیجٔهکلیمیرساند
کهماهیتتفاوتکیفیواساسیبیناندیشٔهمارکسیسموتمامیاندیشههای
توسط که انقالبی ماهیت دیگر عبارت به یا بحث، مورد زمینٔه در قبلی
مارکسیسمدرسیستمنظریاتاجتماعیبهوجودآمد،عبارتازآناستکه
ومسئلٔه ایدهآلیسمطردشده آخر، تا و پیگیر بهطور تاریخی ماتریالیسم در

اساسیفلسفه،درموردجامعهنیزبهطرزعلمیودرستحلمیشود.

�توضیحبیشتر:
»شرایطپیدایشمارکسیسم«درس6

»تاریخعقایدفلسفی«درس5
»نفیدیالکتیکی«درس19

»علمواحدفلسفیمارکسیسم«درسهای2و7.



درس44.ماهیتانقالبیکهمارکسیسمدرزمینٔهعلوماجتماعی
ایجادکرد

کیفی و ماهوی تفاوت دارای فلسفه، از بخشی بهمثابه تاریخی، ماتریالیسم
نظر این از و است تاریخ و اجتماع مورد در تفکر قبلی سیستمهای تمام با
انقالب این ماهیت است. آورده وجود به واقعی انقالب یک مارکسیسم
برخورد و اجتماع و تاریخ مسائل ماتریالیستی پیگیر و قاطع حل چیست؟
راهحلوبرخورد انجاممیگیرد؟چراچنین آنهاچگونه با دیالکتیکی قاطع
بهصورتیکعلمدرآورده را تاریخ مارکسیستی،مکتبفلسفیاجتماعو

است؟

١
برخوردی بشری تاریخ و جامعه حیات با تاریخی ماتریالیسم برخورد
ماتریالیستیودیالکتیکیاست.اینبرخورددردرجٔهاّولایجابمیکندکهبه
واقعیاتعینیتوجهشودوتاریخواجتماع،رویدادهاوروندهایآن،همان
طورکهدرواقعوبهطورعینیهستدرکگردد.چنینبرخوردینمیتواند
اینواقعیتسادهرادرنظرنگیردکهانسانهاقبلازپرداختنبهعلوموهنرها
و مهماند بسیار البته هریک که معنوی فعالیت هرگونه از پیش و فلسفه، و
بهجایخودموردبحثقرارخواهندگرفت،بایدغذاییبخورندومسکنی
داشتهباشندولباسبهبرکنندوبرایتهیٔهآنهابایدکارکنندونعماتماّدی
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راتولیدنمایند،وبدینمنظورآنهابایکدیگرناگزیربایددرتماسآیندوبین
خودمناسباتیبرقرارکنند.اینتوجهبهواقعیتاستکهنشانمیدهدشالودٔه
زندگیوتکاملانسانیرادرجامعه،کاروتولیدنعماتماّدیتشکیلمیدهد.
میکند خدمت انسان زندگی به مستقیم طور به که ماّدی وسایل تولید
تشکیل را شالودهای و پایه آن، با متناسب دورٔه یا اقتصادی رشد مرحلٔه و
اندیشههای و هنری و قضایی عقاید و دولتی نظام آن اساس بر که میدهد
مذهبیوغیرهپدیدمیگردند.ازطریقآنپایهوشالودهاستکهمیبایست
از پیش تا که طور آن برعکس، نه کرد، روشن و داد توضیح را مظاهر این

پیدایشمارکسیسممعمولبودهاست.
برخورد آن گوناگون روندهای و جامعه با ماتریالیستی نحو به بیان این
میکندوعنصراساسیومقدمرانشانمیدهدوخودبهروشنیحدفاصل
بینعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیباتمامسیستمهاینظریاتماقبلراترسیم
زمینهها، همٔه در پیگیر ماتریالیسم از است عبارت فاصل حد این میکند.
مارکسیستی، تئوری در ماّده. حرکت اشکال همٔه دربارٔه شئون، همٔه در
نیز را انسان به مربوط پدیدههای و اجتماع بلکه طبیعت نهتنها ماتریالیسم
دربرمیگیرد.درحقیقت،بدوندرکماّدیتاریخجامعه،درکماّدیجهان
تکمیلنمیشد.مارکسوانگلسموجدینماتریالیسمپیگیروتدوینکنندگان
درکماتریالیستیاجتماعهستند.پیشازآنهاحتیفالسفٔهماتریالیستهمدر
تحلیلاجتماعوتاریخ،ایدهآلیستباقیماندندوتصورمیکردندکهفکرو
ارادٔهرجالوزبدگانوبرگزیدگان،یاعقایدوافکارعاّمهاستکهتاریخرا
میگرداندوجامعهرامتحولمیسازد،یعنیعماًلشعوروآگاهیجامعهرا
موجدهستیماّدیآنمیشمردند.بامارکسوانگلسمسئلٔهاساسیفلسفه
اساسی مسئلٔه کرد. دریافت ماتریالیستی پاسخ نیز جامعه و تاریخ زمینٔه در
در بود، ذهن آگاهی و عینی هستی بین روح، و ماّده بین رابطٔه که فلسفه
ماتریالیسمتاریخیبهاینشکلویژهدرمیآیدکهرابطهبینهستیاجتماعی
وآگاهیاجتماعیچیست؟دریکسیستمفلسفینظریاتاجتماعیبایددر
درجٔهاّولبهاینسؤالپاسخدادکهازایندو،کداممقّدموتعیینکنندهاست:
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هستیاجتماعییاآگاهیاجتماعی؟
مارکسمینویسد:

»اینآگاهیانسانهانیستکههستیآنهاراتعیینمیکند،بلکه
برعکس،اینهستیاجتماعیآنهاستکهآگاهیشانراتعیین

میکند.«
پیگیر و قاطع پاسخ است این تاریخی، ماتریالیسم اساسی تز است این

مارکسیسمبهمسئلٔهاساسیفلسفهدرموردجامعه.

2
برایبیانماهیتانقالبیکهمارکسیسمدرسیستمنظریاتاجتماعیبهوجود
آورد،وبرایبیانحلماتریالیستیمسئلٔهاساسیدرفلسفٔهاجتماعوتاریخ،
ناگزیرازبیانچندمقولهومطلباساسیهستیمکهبعدًادربارٔههریکازآنها
بهتفصیلصحبتخواهیمکرد.اصولیکهفعاًلاجماالًبهآنهااشارهمیکنیم،

عبارتنداز:
زندگی در کننده تعیین جنبٔه که است معتقد تاریخی ماتریالیسم .1
اجتماعی،پروسهیاروندتولیدنعماتاست.تولیدماّدینیزدربرگیرندٔهدو
نوعمناسباتاست؛یکیمناسباتانسانباطبیعتکهنیروهایمولدهبیانگر
تولیدیاست مناسبات آنها کهمهمترین انسانها بین مناسبات دیگری آنند؛
ودرهرنظامیمتناسباستبامرحلٔهمعّینیازتکاملوخصلتنیروهای

مولده.
اجتماعی مناسبات تمام میان از که نشانمیدهد تاریخی ماتریالیسم .2
بسیارمتنوعیکهبینانسانهابرقرارمیشود،مناسباتتولیدیمناسباتماّدی
وعینیهستند،یعنیمناسباتوروابطیکهبدونخواستوشعورانسانها،
اعضای بین تولید و کار درجریان عینی، بهطور آنها، ارادی بدونشرکت

جامعهبرقرارمیشود.
بهنوبٔهخودبه 3.ماتریالیسمتاریخینشانمیدهدکهمناسباتتولیدی
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اینیاآنشکل،گاهبهطورمستقیموبیشتراوقاتبهطورغیرمستقیم،روابط
ومناسباتمعنویوایدئولوژیکراتعیینمیکنند.مناسباتتولیدیشالودهو
پیساختماناقتصادیجامعهراتشکیلمیدهندوپایٔهجامعٔهمربوطههستند،
وبررویآنپایهاستکهیکرشتهمناسباتمعنویوایدئولوژیکونهادهای

وابستهبهآن،کهمجموعًاآنهاراروبنامینامیم،ساختهوبنامیشود.
بنابراینماتریالیسمتاریخیباتعیینمناسباتتولیدیبهمثابهروابطیماّدی
آنشکل، به یا این به تحلیل، آخرین در که آن، نقش بر تأکید با و عینی، و
مستقیمیاغیرمستقیم،تعیینکنندهاست،درجستجویراهحلماتریالیستیتا
بهآخرپیگیرپیشمیرود،وازهمینرومیتوانددانشاجتماعوتاریخرابه

صورتیکعلمدرآورد.
پسمیتوانیمبگوییمکهماتریالیسم،درماتریالیسمتاریخیبدینصورت
تجلیمیکندکهدرتاریخاجتماع،تولیدماّدیاستکهنقشتعیینکنندهرادر

تکاملجامعهایفامیکند،نهحیاتمعنویکهجنبٔهفرعیومشتقدارد.
باایننحؤهبرداشت،اصلتقّدمماّدهبرروحوشعور،کهاصلمرکزی
انطباقمییابد.درهمینجا نیز اجتماع تاریخو برعرصٔه ماتریالیسماست،
استکهبایدمفهومچرخشانقالبیوتحولعظیمکیفیراکهمارکسیسمدر

زمینٔهدرکقوانینتکاملجامعهایجادکردهاستبیابیم.

٣
اندیشمندانحیاتاجتماعیوتحول پیدایشمارکسیسم، از درحالیکهقبل
توضیح اندیشهها و تمایالت و هدفها و معنوی علل و انگیزهها با را آن
انگیزههاومحرکهای درپشت که دادند نشان انگلس و مارکس میدادند،
معنوِیفعالیتتاریخیانسانهاوطبقات،منافعماّدیآنهاقرارداردکهخود
آنهمبهنوبٔهخویشوابستهبهوضعوموقعیتاینطبقاتدرهرسیستممعّین
مناسباتتولیدیاست.چنینبرخوردعلمیودرستیاستکهامکانمیدهد
ـطبیعی«درنظرگرفتهشدهو تحولوتکاملجامعههمچویک»روندتاریخی
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موردمطالعهقرارگیرد.اینعبارتبدانمعنانیستکهبینروندهایطبیعت
واجتماعتفاوتیموجودنیستوبرهردوعرصهقوانینواحدیحکمروایی
میکنند.نه!اینعبارتبهمعنایتأکیدبرایننکتٔهاساسیاستکهبرروند
اجتماعینیز-همچوطبیعت-قوانینعینیحاکماستوبدونشناختناین
اینترتیب، به باشد. ازیکعلمنمیتوانددرمیان قوانینحتیصحبتیهم
بدوندخالت و قوانینخاصخود پدیدههاطبق و اشیاء همانندطبیعتکه
یکمشّیتازلیتکاملخودرادرطیزمانپیمودهاند،درعرصٔهاجتماعنیز
جامعٔهانسانیمستقلازارادهوآگاهیافراد،بنابرقوانینذاتیخویشناگزیر
تحولیافتهومییابد،وازایننظرتفاوتیبانسجطبیعتندارد.فرقدراین
از عینی قوانین میشود، پدیدار اجتماع،شعور و تاریخ درعرصٔه که است
راهفعالیتانسانهابهمنصٔهظهورمیرسد،ونقشآگاهیانسانوذهناوو
اندیشههاونهادهانهتنهایکنقشمنفعلنیست،بلکهاینعواملهمهدارای
نقشفعالیبودهوپدیدههایروبناییتاحدودمعّینیووابستهبهماهیتهر
ایننکتهمسئلٔهمهمیاستکه نیزمیباشند.و پدیده،دارایاستقاللنسبی
سازش هیچگونه و نمیشود رد آن روی از گذرا هرگز ـلنینیسم مارکسیسم
ماتریالیسم ندارد. وجزمی مبتذل و ماتریالیسمسرراهی با مشترکی ووجه
مربوط عاّم قوانین دربارٔه عقاید بههمپیوستٔه و منظم سیستم یک تاریخی،
علم است. دیالکتیک ماتریالیسم شالودٔه بر آن تاریخ و تکامل و جامعه به
ماتریالیسمتاریخیباهرگونهجمودوتحلیلیکجانبهومتافیزیکیپدیدههای

اجتماعیناسازگاراست.
پدیدههاوروندهایاجتماعیبغرنجوهمهجانبه،پرازکنشوواکنشهای
اساسی، مسئلٔه حل با تاریخی ماتریالیسم است. مختلف عوامل گوناگون
نظریٔه تنها بلکه نمیکند، نفی را عوامل سایر تأثیر و وجود بههیچوجه
اجتماعیاستکههمٔهعواملرا،همانطورکهدرواقعوبهطورعینیهستند
در آنکه با انگلس و مارکس میکند. مطالعه میگذارند، تأثیر یکدیگر در و
آغازتدوینتئوریعلمیاجتماعیخود،بهویژهباحاکمیتایدهآلیسمدراین
زمینهروبروبودندووظیفٔهاصلیشانمبارزهباایدهآلیسموذهنیگریدراین
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زمینهوثابتکردنتزاساسینقشتعیینکنندٔههستیاجتماعی-درآخرین
و اجتماعی اهمیتسایرعوامل وهمواره کّرات به بااینحال بود، تحلیل-
نهادهای و روندها تأثیر و اجتماعی آگاهی مختلف پدیدههای عکسالعمل
و یکجانبه برخورد از را مارکسیستها و ساختند، خاطرنشان را روبنایی
آثار داشتند. برحذر اساسی تز این از تلقیمکانیکی و اینمسئله با سطحی
خودآنهادربارٔهمسائلمختلفاجتماعیوتاریخی،نمونٔهدرخشانوبارزی
ازیکبرداشتهمهجانبٔهدیالکتیکیودرنظرداشتننقشوعملعناصرو
َبریاست. ازهرگونهتحلیلسطحیومکانیکی و عواملگوناگوناست،
اینراهمناگفتهنگذاریمکهبهرغمانواعضامنهاوهشدارهایبنیانگذاران
به خالق و زنده و علمی آموزش این تبدیل از جلوگیری برای مارکسیسم
جزمیاتسادهشده،بهعللمختلف،چنیندگماتیکیکردنوسطحیکردن
از»ردکنندگان«ومدعیانمارکسیسم آموزشمارکسیسمرویداد.بسیاری
تزهای نمیتوانند و ندارند را پرولتاریا علمی آموزش با مقابله توانایی که
مرحلٔه در که آنجزمیاتسطحی به کنند، رد را ـلنینیسم مارکسیسم واقعی
خاصیپدیدشدوعمرشپایانیافته،بهناممارکسیسمحملهکردهوبطالن
آنرا،بهخیالخود،ثابتمینمایند،درحالیکهاینجزمیکردنوسطحی
بهکلی لنین، آن نابغٔه دهندٔه ادامه و مارکس آموزش نّص و روح از کردن،
بیگانهاست.درموردحلقاطعماتریالیستیمسئلٔهاساسیوماهیتانقالب
حاصلهدرنظریاتاجتماعیوتاریخی،درتاریختکاملمارکسیسمروشها
وعقایدیپیداشدندکهبهتزکاماًلدرستمارکسیسممبنیبرعینیتتحول
پایه کنندٔه تعیین نقش و اجتماعی آگاهی بر اجتماعی هستی تقّدم و جامعه
برخورد درشیؤه درعمل، و نمودند اسکوالستیک برخورد روبنا، برابر در
نقش انکار به را کار سیاسی و تاریخی مشخص تحلیلهای در مسائل، به
نفی و مکانیکی و مستقیم کردن وابسته و جامعه، شعور قاطع گاه و فعال
استقاللنسبیکشاندند،وبینعینیوذهنیدرجامعهدیوارکشیدند.چنین
برخوردیکهدورانکیششخصیتزمینٔهپیدایشآنراپدیدآوردودرحاشیٔه
انحرافمائوئیستیباردیگر»گلکرد«،نهماتریالیستیاستونهدیالکتیکی؛



4١ فصلاّولـکلیات

مارکسیسمنیست،اگرچهبهنامآنعرضهشود.

�توضیحبیشتر:
»انقالبدرفلسفه«درس6

»پایهوروبنا«درس55
»نیروهایمولده«درس50

»مناسباتتولیدی«درس51.
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درس45.طبیعتوجامعهورابطٔهآنها
طبیعتچیستونقشانساندرتحولآنکداماست؟.1
جامعهچیستواجزایمتشکلٔهآنکداماست؟.2
رابطٔهبینطبیعتوجامعهکداماستوچگونهبرهمتأثیرمتقابل.3

دارند؟

درس4۶.عاملمحیطجغرافیایی
مفهوممقولٔه»محیطجغرافیایی«.1
رابطٔهبینجامعهومحیطجغرافیاییزیستوتحولوابستگیهاو.2

پیوندها
اهمیتونقشعاملمحیطجغرافیاییوحدودایننقش.3

درس4٧.نفوسومسئلٔهجمعیت،عاملدموگرافیک
مفهوممقولٔه»نفوس«واجزایمتشکلٔهآن.1
آراوعقایدپیشازمارکسدربارٔهنفوسوتحولآنها.2
اهمیتونقشعاملنفوسوحدودآن.3



درس48.انسانبهمثابهیکمقولٔهفلسفی
1.انسانچیستوخصلتهایاینمقولٔهفلسفیکداماست؟

2.روندطوالنیبهوجودآمدنانسان،تکوینانسانیوتکویناجتماعی
3.کار،مناسباتاجتماعی

درس49.سرشتانسان،مسئلٔهبیگانگیازخود
ماهیتوسرشتانسانچیست؟.1
ازخودبیگانهشدنیعنیچه؟.2
نظریٔهمارکسیستیدربارٔهبیگانگیازخود،ریشههایآن،تظاهرآن.3

درعرصههایمختلفوتحولآن



درس45.جامعه،طبیعتورابطٔهآنها

برایآموختنقوانینومقوالتعلمماتریالیسمتاریخیالزماستکهنخست
آشنا داشت، کارخواهیم و سر آنها با مرتبًا که اساسی مفاهیم رشته یک با
شویم.قبلازهرچیزبایداصوالًببینیمطبیعتیعنیچه،جامعهیعنیچه،و

چهرابطهایبینآنهاموجوداست.

١
بدون یعنی طبیعی، شکل به که روندهایی مجموع از است عبارت طبیعت
دخالتوتأثیرفعالیتانسان،جریاندارد.پدیدههایمربوطبهزمینوآب
طبیعت جزء زیستشناسی و شیمیایی و فیزیکی انفعاالت و فعل و هوا و
و فیزیکوشیمیک اقلیمی، و ژئوفیزیک روندهای همٔه طبیعت یعنی هستند.
زیستیرادربرمیگیرد.اینپدیدههاوروندهامدتهاپیشازپیدایشانسان
ندارد. انسان به آنهاوابستگی ازلیاستووجود و بیکران و داشته وجود
طبیعتدارایمفهومازاینهموسیعتریهست.یعنیتنهامحدودبهسیارٔه
ما،زمین،یعنیکرٔهخاکنیست،ونهفقطمنظومٔهشمسیوکهکشانما،بلکه
تمامکیهانرادربرمیگیرد.سیارٔهما،زمینوپدیدههایمربوطبهآن،جزئی
ازطبیعتاست.اگربخواهیمیکتعریفکلیازطبیعتبهدستبدهیمباید
بگوییمکهطبیعتعبارتاستازجهانوواقعیتعینیکهنهخلقشده،نه
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ازبینخواهدرفتوبهقولحکمایماقدیماستوفانینیست،درزمان
ومکانبینهایتوبیکراناست،وبنابهقانونمندیهایویژهدرحرکتو
بهمعنایمحدودتروتنگتریکهفعاًلموردبحثما اّما تکاملجاودانه.و
است،طبیعتبهمعنایهمٔهجهانآلیوغیرآلی)ارگانیکوغیرارگانیک(،
و بدوندخالت که است روندهایی و پدیدهها کهگفتیم،همٔه وهمانطور
شرکتانسانوجوددارندومطالعٔهجوانبمختلفآنموضوععلوممختلف
طبیعیاست.طبیعتمحملومقدمٔهضرورپیدایشجامعٔهانسانیاست.اگر
طبیعتنبودجامعٔهانسانیهمپیدانمیشد،زیراکهانسانعالیترینمحصول
تابععامترینقوانینآن ازطبیعتو انسانیجزئی انسانوجامعٔه آناست.
بدیهی نیزمیباشد.پس قوانینخاصوویژٔهخود دارای است،درحالیکه
و دقیق مفهوم بشری، تاریخ و جامعه پیرامون خود مطالعٔه در ما که است
روشنطبیعترانیزفرامیگیریموبهرابطٔهطبیعتوجامعهتوجهمیکنیم.

تمام با اساسی تفاوت این دارای است، طبیعت از کهجزئی انسانی اّما
ِصرف تابع فقط که بیجانهست و جاندار از اعّم طبیعی دیگر موجودات
طبیعتنیست،بلکهآنرادگرگونمیکند،برطبقمقاصدوهدفهایخود
و اشیاء طبیعی، پدیدههای و اشیاء کنار در میتواند و میبرد، کار به را آن
پدیدههایمصنوعیبیافریند.سایرجانداران،وبهخصوصحیواناتکهجزء
طبیعتهستند،بهعلتوجودفیزیولوژیکخود،دراِکولوژیومحیطزیست
است، خودبهخود و غیرهدفمند ناخودآگاه، همه که میدهند تغییراتی خود
تغییراتیاستکهبخشیازطبیعتبربخشدیگر،طبققوانینمعّینطبیعی
ایجادمیکند؛حالآنکهانسان،انسانیکهاندیشمنداستوابزارکارمیسازد،
تابع را آنحدطبیعت به تا و باهدفمشخصدگرگونمیکند، را طبیعت
خودمیکندومورداستفادهقرارمیدهدکهطبیعتدرواقعکیفیتیتازهکسب

میکندوبهتعبیری»انسانیمیشود«.
کارلمارکسدراینزمینهتوضیحمیدهد،آنبخشیازمحیططبیعیکه
انسانآنرابهخدمتخودمیگیردچنانبازندگیانساندرهممیآمیزدکه
گوییبه»پیکرغیرارگانیکانسان«،به»بخشیازبدنانسان«بدلمیگردد.
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طبیعت خوِد میآورد. وجود به دّوم« »طبیعت یک خود مولد کار با انسان
و اشیاء نمیتوانست انسان مداخلٔه و بدونشرکت و باسیرطبیعیخویش

پدیدههایاین»طبیعتدّومساختٔهانسان«رابهوجودآورد.
البتهاینتوضیح،اصلتقّدمطبیعترابرانساننفینمیکند،چراکهاّوالً
طبیعتقبلازانسانوجودداشته،وثانیًاانسانفقطدرچارچوبقوانینخود
طبیعتوازراهبهکاربردناینقوانینمیتوانددرطبیعتتأثیربگذاردوآن

رادگرگونکند.

2
جامعهچیست؟جامعه،بهمعنایوسیع،اجتماعوگردآمدنانسانهاست،به
ترتیبیکهدرخود،همٔهافرادبشررادربرمیگیرد.دراینمفهومعاّمووسیع،
جامعهتنهاشاملآنانسانهاییکههماکنونزیستمیکنندنیست،بلکههمٔه
نسلهایگذشتهوآینده،همٔهبشریت،تاریخآنودورنمایآیندٔهآنرادربر
میگیرد.اگربخواهیمیکتعریفعلمیازجامعهبهدستبدهیم،میتوانیم
و سازمانیافته نظام و یگانه گردآمدگی از است عبارت جامعه که بگوییم
متشکلبینانسانهاکهدرهردورانتاریخی،تکاملآنمشخصبودهوخود

یکشکلعالیازحرکتماّدهاست.
و درهمپیچیده سازمانی خود، تکامل از مرحله هر در انسانی جامعٔه
ازدرهمآمیختگیهایروابطمتقابلومختلف بغرنجوهمهجانبه،مشحون
ومناسباتگوناگونانسانیاست.اعضایجامعه،یعنیانسانها،درجریان
بغرنجفعالیتوزندگیمشترکخود،دردستجاتگوناگون،خانواده،طبقٔه
و میآیند گرد غیره و سیاسی سازمانهای مّلت، و قبیله و قوم اجتماعی،
متشکلمیشوند.زندگیاجتماعی،بهمعنایحاصلجمعسادهایاززندگی
افرادجامعهنیست؛جامعهواحدیاستازنظرکیفیکاماًلمعّینکهتکاملآن

دارایقانونمندیهایعینی،تاریخیومشخصاست.
معنوی و ماّدی ارزشهای متمایز، کیفیتًا واحد یک بهمثابه جامعه، در
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نهادهای و سازمانها تکنیک، است قبیل این از میشود. خلق گوناگون
اجتماعی،زبان،دانش،فلسفه،هنر،اخالقیات،حقوق،سیاستوغیره.افراد
ازجامعهوسیستمبغرنجآن بهتنهاییوجدا بهمثابهیکفردنمیتوانند بشر
و بغرنج اینمجموعٔه تمامی بشری آورند.جامعٔه بهوجود را ارزشها این
چندسویٔهروابطانسانیاستکهدورانهاومراحلمختلفیراازسرگذرانده
هریک و اجتماعی مختلف عوامل و اجزاء از هریک مطالعٔه برای است.
قوانین باید یافت، آندست قوانینعمومی به باید آن مراحل و دورانها از
عاّمومقوالتمربوطبهجامعهرا)بهمثابهآنواحدکل،کهعلمماتریالیسم
تاریخیآنهارابررسیمیکند(آموخت،زیراهریکازعناصراینسیستمرا
یا یادولت مبارزٔهطبقاتی، یا )مثاًلطبقه قراردهیم توجه کهبخواهیممورد
نظام یاهر کنیم، بررسی بخواهیم که را اجتماعی دیگر مقولٔه یاهر انقالب
خاصمثاًلسرمایهدارییاسوسیالیسمراکهبخواهیممطالعهکنیم(نمیتوانیم
بهطورمجزاوجداازبقیهوجداازقوانینعاّمومقوالتعاّم،آنهارادرک
اینمجموعودرپرتو تنهادرداخل بهماهیتهریکپیببریم،بلکه کردهو
علمفلسفیماتریالیسمتاریخیوازنظرگاهوسیعوجهانشمولآناستکه

میتوانیمهریکازپدیدههایاجتماعیومسائلمربوطرابررسیکنیم.
مطالعٔهجامعٔهبشرینشانمیدهدکهساختمانآندارایعواملوجهات
اساسیچندیاستکهتولیدماّدیدررأسآنهاقراردارد.بدونتولیدماّدی
اصوالًجامعهنمیتواندوجودداشتهباشد.براساسآن،روابطتولیدیبین
و مّلی و طبقاتی روابط در انسانها آن اساس بر میشود. برقرار انسانها
خانوادگیوهمچنینسیاسیوحقوقیوغیرهقرارمیگیرند.عرصٔهمعنوییا
روحیحیاتاجتماعی،شاملاندیشهها،دانشهافلسفه،هنر،آدابوسنن،
عاداتورسوِماخالقیمیشود.همٔهاینعواملبایکدیگردرارتباطدائمی
هستندوجامعهازترکیبهمٔهآنهاوعملمتقابلآنهاوسیستمدربرگیرندٔه
همٔهآنهابهوجودمیآید.همٔهاینعوامل،جهاتواجزاییکواحدند.این
راهمدرنظرداشتهباشیمکهجامعهبهطورکلیوانتزاعیوجودندارد،بلکه
ماتنهابااشکالمشخصسازماناجتماعی،نظیرفئودالیسمیاسرمایهدارییا
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سوسیالیسمسروکارداریم.

٣
رابطٔهبینطبیعتوجامعه-نهاِلباغستانراانسانَغرسمیکند،ولیرشدو
تغییرشکلآنیکعملطبیعیاست.زمینجزئیازطبیعتاست،اّماتغییر
شکلآنبرایبهدستآوردنمحصول،کارانساناست.دامهایاهلیجزئی
ازطبیعتهستند،اّماچهتغییراتبزرگیکهانساندرطولتاریخبرایرسیدن
نیاوردهاست!خانهوساختمان بهوجود آنها انواع در بههدفهایخویش
محصولدستانساناست،ولیمصالحآنهدیهایاستازطبیعت.خود
انسانیکموجودطبیعیاستوازدنیایجانورانخارجشده،واگرچهگل
سرسبدطبیعتوبهقولی»اشرفمخلوقات«وبهگفتهای»َمقطعیبرچکامٔه
هستی«است،ُمنتهاموجودیاستدردرجٔهاّولاجتماعی.ازهمٔهاینمثالها
بههممربوطندوجداکردن اندازهجامعهوطبیعت تاچه معلوممیشودکه
آنهابهسطحیوسادگی،عینسادگیوسطحیگریاست.جداکردنمطلق
همٔهپدیدههاوروندهاومتعلقدانستِنانحصاریآنهابهطبیعتیابهجامعه،
بهاشتباهمنجرمیشود.بسیارندپدیدههاوروندهاییکهنمیتوانگفتفقط
یاتنهامتعلقبهاجتماعاند.چنانطرزتفکری،بینجامعه مربوطبهطبیعت
وطبیعتبهطورمکانیکیجداییمیافکند،درحالیکهبایدمسئلهراباتمام
درس اّول قسمت در که مطالبی گرفت. نظر در آن همهجانبگی و بغرنجی
پیرامونجایانساندرطبیعتآموختیم،بهدرکدرستمسئلهکمکمیکند.
آن انسانیوطبیعتدر دیالکتیکیجامعٔه ازخصوصیاتمناسبات یکی
خویش ارادٔه به آن کردن تابع و طبیعت دگرسازی در انسان تأثیر که است
دمبهدمافزایشمییابدومرتبًاعرصههایتازهووسیعتریازجهانوکیهان
واردمیدانتأثیرانسانوجامعٔهبشریمیشود.زمانیتنهاخشکیها،پساز
مادیگرگامدر امروز بود. انسان آنگاهآسمان،جوالنگاه و پهنٔهدریاها، آن

عرصٔهکیهاننهادهایمواینروندیاستبیپایان.
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�توضیحبیشتر:
»ابزارسازیوکار«درس13
»سیستموبخش«درس22
»طبیعتوماّده«درس8

»اشکالمختلفاجتماعانسانی«درس84.



درس4۶.محیطجغرافیایی

میان در اکولوژیک، محیط یک در بوم، یک در همواره بشر جامعٔه زندگی
یکمحیطزیستیامحیطجغرافیاییجریانمییابد.اگریکچنینمحیطی
جامعه وجود باشد، نداشته وجود میسازد ممکن را بشر زندگی ادامٔه که
غیرممکنمیگردد.بههنگاممطالعٔهجامعٔهانسانی،نخستاینپرسشمطرح
میشود:انسانکجازندگیمیکند؟اجتماعبشریدرچهمحیطینشوونما
کرٔه روی در میگیرد، دربر را بشر که زیستی محیط است؛ معلوم مییابد؟
زمین،درحدودیکغشایبسیارنازکازپوستٔهآنوقشرزیرینآتمسفرو
سطحآبهاقراردارد.عناصرواجزایاینمحدودٔهاکولوژیکعبارتاست

ازمحیطجغرافیایی.
محیطجغرافیاییآنچارچوبطبیعیاستکهدردرونآنزندگیجامعٔه
انسانیجریانداردواساسیترینعناصرآنعبارتندازشرایطاقلیمی،خاک،
و رودها، و درهها و کوهها زیرزمینی، منابع بلندیها، و پستی هوا، و آب
الزم، شرط جغرافیایی محیط مجاور. گیاهان و حیوانات جهان مجموعٔه
برایفعالیتتولیدی پایٔهطبیعی انسانهااست، حتمیودائمیبرایوجود
انساناست،شرطضروربرایادامٔهحیاتماّدیجامعٔهبشریاست.محیط
جغرافیاییمجموعهایاستازاشیاءوپدیدههایطبیعتبیجانوجاندارکه

درهرمرحلٔهتاریخیمعّینواردروندزندگیاجتماعمیشوند.
مفهوممحیطجغرافیاییرانبایدبهطورساکنوغیرمتحولدرنظرگرفت.
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و مشتقات همٔه با وسیع، کاماًل باید را جغرافیایی محیط مفهوم برعکس،
درطی آن اجزایگوناگون و اهمیتعوامل و تغییرحدود با آن، تحوالت
اعصاروقرون،وباتأثیریکهزندگیوعملنسلهایمختلفانسانبرآن
نه جغرافیایی محیط مفهوم در مثال، عنوان به کرد. درک گذاشتهاند، باقی
فقطرودخانههاییکهسرزمینیراسیرابمیکنند،بلکهُترعههاییکهساختٔه
دستبشراست؛نهفقطسواحلآمادهبرایکشتیرانی،بلکهلنگراندازهای
مصنوعی؛نهفقطجنگلها،بلکهجنگلهایمصنوعی؛نهتنهامراتعطبیعی،
بلکهچراگاههاوچمنزارهایساختٔهبشر؛وغیرهوغیرهواردمیشود.در
پیدا بشر زندگیجامعٔه که تغییریابندهاست و متحول اینمحیطجغرافیایی
میشودوجریانمییابد.تاریخبشریتدنبالهایازتاریخزمیناست.ایندو،
دوفصلازیکُرمان،دوحلقهازیکزنجیر،دومرحلهازیکروندهستند.
بدونآنمحیطجغرافیایی،زندگیبشرغیرممکناست.حتیکیهاننوردانی
با راترکمیکنند، نازککرٔهزمین ِغشای این کههرچهدورتروطوالنیتر
خودتکهایازاینشرایطرابههمراهمیبرند،وَسفاینفضایییاناویزهای
برای را اینمحیط عوامل آنان،حیاتیترین پوششهایغواصآسای و آنها

آنهابهطورمصنوعیحفظمیکنند.
مقولٔهمحیطجغرافیاییدرحقیقتبیانگررابطٔههمهجانبٔهبینطبیعتو
جامعه،عملوعکسالعملآنهاست،ومامیتوانیمآنرا»محیطجغرافیایی
زیستجامعٔهانسانی«بنامیم.دراینمقطع،توجهبهدیالکتیکروابطوتأثیر

متقابلطبیعتوجامعهاهمیتخاصدارد.
با همزمان که است شکل این به متقابل تأثیر و رابطه تغییر این نحؤه
و میشود کاسته طبیعت به جامعه بالواسطٔه وابستگیهای از جامعه، رشد
بدهیم: توضیح میشود. افزوده آن غیرمستقیم و واسطه با وابستگیهای به
انساندرنخستیندورانهایتاریخخویش،دردرجٔهاّولازمحصوالتآمادٔه
میگذاشته دسترس در پیرامون جغرافیایی محیط که آنچه از یعنی طبیعت،
وابسته مستقیمًا زندگیاش و میکرده استفاده بوده مصرف قابل مستقیمًا و
یا زندگیآفرین مستقیم تأثیر و وحشی حیوانات و میوهها عدم یا وجود به
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تکامل جامعه هرچه ولی است. بوده گرما و سرما نظیر شرایطی مرگزای
مییابد،فاصلٔهانسانازاینشرایطوامکاناتطبیعیبیشترشدهواستقاللش
فزونترمیگردد،وانسانمیکوشدباکارخودبهتدریجوهرچهبیشتر،آنچه
راکهمناسبادامٔهزندگیستفراهمسازد،شرایطپیرامونرامساعدترنماید،
آنراتغییردهدوبیشترقابلزیستکند.چرا؟زیراکهانسانبیشازپیشبه
قوانینطبیعتورموزآنوشیؤهتأثیربرایتغییرطبیعتومحیطزیستخود
وچگونگیبهکاربردناینقوانینپیمیبرد،وبهاینترتیبقدرتوسلطٔه
خودرابرطبیعتفزونیمیبخشدوازوابستگیهایبالواسطٔهخودبهآنها
میکاهدوتأثیرمستقیموشدیدبهعواملینظیرسرماوگرما،بارانوسیل،

خشکسالیوطغیانوغیرهراکاهشمیدهد.
اّماازسویدیگر،وطیهمینروندشناختطبیعتوقوانینآن،جامعٔه
بشریتماسمرتبًابیشتروژرفتریباطبیعتمیگیرد،وانسانمرتبًاعناصر
تازهترومتعددتروروندهایگوناگونتروُپرشمارتریازطبیعترابهحیطٔه
آب، ریزش ثقل، نیروی بهتدریج که است چنین میکشد. خود فعالیت
اتم،حرارتهایبسیارُخردوکالن، مغناطیس،برق،عناصرتجزیهشوندٔه
قوانیننجومی،حالتپالسماییماده،اشعٔهلیزروغیرهوغیرهوارددرحیطٔه
آن پرشمارتر، هرچه عناصر این عمل نتیجٔه میشود. بشری جامعٔه فعالیت
درجٔه میشود. بیشتر طبیعت و جامعه باواسطٔه وابستگیهای که است
استفادٔهجامعهازاجزایمحیطجغرافیاییفزونیمیگیردوبغرنجیمناسبات
محیط مفهوم خود و میشود، افزوده طبیعت و انسان بین همپیوندی و
جغرافیاییوروابطووابستگیهایاکولوژیکمرتبًاپرمحتواترمیشود.بدین
ترتیب،طبیعتوجامعهدریکدیگرتأثیرمیگذارند،بهیکدیگروابستهاند،و
جغرافیایی محیط اهمیت اینها همٔه میدهند. تشکیل را دینامیک واحد یک

زیسترادرزندگیبشرینشانمیدهد.
ازآنچهگفتیممعلومشدکهمحیطجغرافیاییبخشیازطبیعتاستولی
سریعترازطبیعتدرمجموعخوددرتغییروتحولمیباشد،زیرادرمحیط
آثارعمِلجامعهظاهر مستقیمًا که است طبیعت درسراسر نه و جغرافیایی
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نوبٔهخوددرآنعمارتینومیسازد،ووقتیمیرود به میشودوهرنسلی
ومنزلبهدیگریمیپردازد،ُمهرفعالیتخودرابرجبینآنباقیمیگذارد.
ژرفاوگستردگیاینتأثیروابستهبهسطحتولیددرهرمرحلٔهتاریخیمشخص
و عمیقتر تأثیر این میرود، پیش به جامعه هرچه است. جامعه تکامل از
پردامنهترمیشود.طبیعتبِکردرهمانحالِتدستنخوردٔهخودنمیتواند
همیشهنیازهایروزافزونتولیدومصرفرابرآوردهسازد.بههمینجهت،
انسانهاطبیعتراتغییرمیدهندومحیطمناسبوالزمومورداحتیاجرابه
تحول و تغییر برای عامل نیرومندترین انسان ترتیب، بدین میآورند. وجود
محیطجغرافیاییاست.اّماابعادوخصلتوشکلاینتغییروابستهبهسطح

تکنیکونظاماجتماعیموجوداست.
مارکسیسمحیطهودامنهوژرفایتأثیرمتقابلمحیطجغرافیاییبرجامعه،
بر که آنمدعیانی بهخوبیروشنمیکند. را، برمحیطجغرافیایی وجامعه
و طبیعی عوامل اهمیت به گویا که میگیرند خرده بهاصطالح مارکسیسم
محیطجغرافیاییواقفنیست،آبدرهاونمیکوبند؛برعکس،مارکسیسم
تنهاعلمیاستکهبهطوردقیقوعلمیبهنقشواهمیتمحیطجغرافیایی-
آنچنانکههست-آشنااستوجوانبمختلفآنرادرستبههماناندازه

کههستدرنظرمیگیرد.
مارکسیسممیآموزدکهمحیطجغرافیاییمیتوانداثردوگانهایبرتکامل
جامعهداشتهباشد.شرایططبیعیمناسب،نظیرآبوهوایمتنوعوموردنیاز،
وجودسنگهایمعدنیومنابعطبیعی،جنگلهاورودخانهها،بهتکاملآن
وبهآهنگسریعرشدآنکمکمیکند.برعکس،شرایطنامناسبوفقدانآن
عواملیکهبرشمردیم،موانعیدرراهاینتکاملایجادمینمایدوموجبکند

شدنآهنگرشدمیگردد.
تأثیرمحیطجغرافیاییتنهابهکندشدنیاتندکردنآهنگرشدکشورهاو
مللمحدودنمیشود،بلکهدرمواردمتعددی،تأثیرقاطعدرتکاملرشتههای
جداگانٔهاقتصادباقیمیگذارد.مارکسیسمباذکراهمیتمحیطجغرافیاییو
نشاندادنتأثیرونقشآن،درعینحالثابتمیکندکهمحیطجغرافیاییعامل
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قاطعوتعیینکنندهدرتکاملجامعهنیست.مثاًلعلتعقبماندگیاقتصادی
رانمیتواندرشرایططبیعیومحیطجغرافیاییجستجوکرد. واجتماعی
از امکاناتشگرفوسرشار اینسرزمین ایران، ما میهن به که کافیاست
که متنوع هوای و آب دارای و زیرزمینی و زمینی ثروتهای اقسام و انواع
بهعللدیگریدرزنجیرنواستعمارنگهداشتهشدهوازرشدسریعوسالم

بیبهرهمانده،نظرافکنیم.
مطلق را جغرافیایی محیط اهمیت عدهای بورژوازی، متفکرین بین در
وجود به جغرافیایی« »دترمینیسم نام به مکتبی جامعهشناسی در و کردند،
آب نظیر آن، عناصرجداگانٔه از برخی حتی و محیطجغرافیایی که آوردند
در میداند. تکاملجامعه در کننده تعیین راعنصر رودخانه ووجود هوا و
عصرامپریالیسم،اینتئوریبهشکلنظریهایموسومبه»ژئوپولیتیک«درآمد
مثاًل گردید. امپریالیستها تجاوزکارانٔه سیاست توجیه برای وسیلهای و
نمایندگانایننظریهدرآلمانهیتلریباطرحمسئلٔهکاذب»فضایحیاتی«،
ادعاهایارضیخودرابرسرزمینهایمللهمسایهوسیادتبرجهانپیش
اجتماع« تکامل در جغرافیایی محیط قاطع »نقش نظریٔه رّد برای کشیدند.
کوچکترینمراجعهبهواقعیتوتوجهبهتغییراتاجتماعکهدریکسرزمین
واحدباحفظکموبیشمحیطجغرافیاییپیشمیآید،یاسرزمینهایدارای
و تکامل سطح دارای ولی مشابه تقریبًا جغرافیایی محیط و اقلیمی شرایط
ـاقتصادیگوناگون،کفایتمیکند.مثاًلمقایسهایانجام نظامهایاجتماعی
کشورهای بین یا ایران، و ترکیه با قفقاز شوروی جمهوریهای بین دهید
اروپایمرکزیکهدرسیستمهایاجتماعیمختلفودرمراحلمتفاوتیاز
تکاملجامعههستند،ولیدرشرایطمشابهطبیعیبهسرمیبرند.باتماماینها،
عاملمحیطجغرافیاییتأثیرجّدیدرتندیاکندکردنسیرتکاملیوآهنگ
رشدجامعهودرتعیینشکلظاهریتمدنهاودروجودرشتههایجداگانٔه
اجراوعملی تولید راهشیؤه از تأثیرمحیطجغرافیاییهمیشه دارد. اقتصاد

میشود.





درس4٧.نفوسومسئلٔهجمعیت

مسائل بررسی در مهمی مقولٔه دموگرافیک« »عامل یا »جمعیت« »نفوس«،
اجتماعیبودهودارایاهمیتویژهونقشمعّینیدرحیاتاجتماعیاست.
است. جامعه ماّدی حیات برای الزم نفوسشرط که پیداست بحث بدون
انبوهانسانهابایدوجودداشتهباشدتاجامعهایبهوجودآید؛باکاراینانبوه

جمعیتونیروهایآنمهارمیشود.
یاکمتر، همچنینبدیهیاستکهدرحدودشرایطمعّینی،نفوسزیادتر
واقعشود. مؤثر یاکندیرشد درشتاب افزایشجمعیتمیتواند آهنگ یا
افزایشنفوسبشریدرطولتاریخ،درتکاملجامعهنقشمؤثریایفاکردهو
یکیازعواملپیروزیهایمتعددبشربرنیروهایطبیعتبودهاست.برآورد
دانشمنداننشانمیدهدکهدوهزارسالپیش،عدٔهنفوسبشریدرسراسر
گیتیبه200میلیوننفرمیرسیدهاست،حالآنکهدراواخرقرونوسطٰیو
دورٔهرنسانسبهنیممیلیاردنفر،دراواسطقرنگذشتهبهیکمیلیارد،چهل
سال در میلیارد 4/4( نفر میلیارد چهار به اکنون و میلیارد دو به قبل سال
2000(میرسد.نقشجمعیترادرتاریخجامعهوپیشرفتآننبایدانکار
کرد.بایدبهدقتوبهدرستیبهمیزاننقشاینعاملدرزندگیاجتماعیپیبرد
تئوریهای ما زیراکهدرعصر فراگرفت، را آن آنوحدودعمل اهمیت و
گوناگونیباتحریفایننقش،مسائلاساسیاجتماعیراپوشیدهمیدارند.
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١
ببینیمنفوسبهمثابهیکمقولٔهفلسفیدرعلمماتریالیسمتاریخییعنیچهو
ازانسانهاکهفعالیتحیاتیخود انبوهی نقشآنکداماست؟نفوسیعنی
نفوس مقولٔه معنا، این به میدهند. انجام معّینی اجتماعی چارچوب در را
افراد یا دربرگیرد، زمین کرٔه تمام در را انسانی جمعیت همگی میتواند
ازیککشور، ناحیه یایک یایککشور منطقه، یاچندکشوریک قاره یک
یاکوچکترینواحداجتماعینوعبشریراشاملگردد.ازنقطهنظرفلسفی
و است اجتماعی تولید دهندٔه انجام و عامل هم »نفوس« وجامعهشناسی،
همموضوعوهدفآن؛یعنیاینانبوهجمعیتانسانهاواشتراکاجتماعی
آنهاستکهکارتولیدوایجادنعماتماّدیومعنویراسازمانمیدهدوبه
گردهمآیی و انبوهجمعیت آن حیات ادامٔه بهخاطر هم و میرساند، انجام
گروهانسانهااستکهاینتولیدانجاممیگیرد،وهماوستکهازثمراتآن
برخوردارمیشود.ازنقطهنظراقتصادسیاسی،نفوسسرچشمهومنشأاصلی
اجتماعیوطرق و فردی نیازهای و تولیداست، انسانی منبع و کار نیروی
بهجمعیت اینمقولهبستگیدارد.عنصردموگرافیک،مربوط به آنها تأمین
ونفوس،یکعنصرمتشکلٔهاجتماعیاستودرخود،مفاهیمزیررادربر

میگیرد:
• تعدادافراد)برآوردکّمی(	
• تراکمجمعیت)نسبتعدٔهافرادبهواحدسطحمسکونی(	
• آهنگرشدجمعیت)نسبتافزایشعدٔهافراددرواحدزمان(	
• ترکیبوساختارجمعیت)مثاًلازنظرجنسییاسنی،یاازنظرشغلی	

وسطحآموزشوغیره(
نفوس-دراینمفهوموسیع-ازآنجاکهتأمینکنندٔهنیرویکاردرجامعه
است،شرطالزمبرایموجودیتجامعهوتکاملآنبهشمارمیآید.یکیاز
در معّین تحوالت برخی و میشود بغرنجتر مرتبًا جامعه آنکهساخت علل
زندگیاجتماعیحاصلمیشود،همینرشدجمعیتوازدیادنفوساست.
ـلنینیسمباتوجهبهاهمیتونقشعاملنفوس،جایواقعیآنرا مارکسیسم
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درمیانتمامعناصریکهدرزندگیورشدوتحولاجتماعمؤثرند،تعیین
دادن نشان قاطع و نقش این کردن مطلق اشتباه دچار آنکه بدون و میکند،
آنگردد،نشانمیدهدکهدرهرمرحلٔهمعّین نفیکامل اشتباه یادچار آن،
تاریخی،اینعاملچگونهوتاچهحد،بهطورمشخصتأثیروعملمیکند.

2
یکنگاهبهروندتحولآراوعقایددراینزمینهبهماکمکمیکندتابهتراین
میالدی، قرنهفدهم در فراگیریم. را نفوس و عاملجمعیت وجای نقش
یعنیهنگامیکهتازهمناسباتسرمایهداریتولیددرحالُنضجورشدبود،
متفکرینینظیرویلیامپتیبررویایناندیشهکهدرآنزمانمترقیبودتکیه
کردندکهتراکمجمعیت،عاملقطعیدرتکاملاجتماعبهشمارمیرود.یک
همانجهت در که کوشید انگلیسی اقتصاددان و کشیش مالتوس بعد، قرن
تئوری»دترمینیسمنفوس«رابنیاننهدوهمانطورکهعدهایعاملجغرافیایی
رامطلقنمودهبودند)دترمینیسمجغرافیایی(اونیزمیخواستنقشقاطعو
تعیینکنندٔهجمعیترابهاثباترساندوبرایناساسمسائلاجتماعیواز
جملهفقرتودههایزحمتکشرابهعلتزادوولدزیادتوضیحدهد.کوشش
مالتوسبراساسمطلقکردنتأثیرونقشعاملنفوساستواراست.ویادعا
کردکهبینازدیادنفوسورشدتولیدووسایلزندگیعدمتطابقوجوددارد،
وهمٔهبدبختیهاوفقروبیکارینتیجٔهآناستکهجمعیتسریعترازوسایل
است، تکمیلشده پیروانش توسط کهسپس آیینوی زندگیرشدمیکند.
مالتوسیانیسمنامدارد.بنابراینمکتب،تعدادجمعیتدرحالتصاعدهندسی
است،حالآنکهوسایلزیستوتغذیهتنهاباتصاعدحسابیزیادمیشود،و
بنابراینمرتبًابرکمبودوعدمتکافویآنافزودهمیشود.خودمالتوسبرای
چارٔهدشواریهایاجتماعیومرهمنهادنبرزخمهایجامعه،راهجلوگیری
ازازدواجوتوالدوتناسل،وپیرواناوسپسراهجنگوکاهشجمعیتاز

طریقامحایجمعیراپیشنهادکردند.
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درقروناخیر،ازاینتئوریغلطومتفرعاتآن،استثمارگرانوبلندگویان
وایدئولوگهایشانوسیعًااستفادهکردند.آنهابهکّراتکوشیدهومیکوشند
کهعواملجمعیتیونفوسیرادربررسیمسائلاجتماعی،اساسیوقاطعو
ـاجتماعی تعیینکنندهجلوهدهند،وبرعملقوانیناجتماعیدرنظاماقتصادی
سرمایهداریواستثمارپردهکشند،وعواقبشوماجتماعیناشیازآنراثمرٔه
ناشی نفوس ازخود که بهاصطالح»طبیعیوجاودانی« قوانین برخی عمل
واگیر، بیماریهای که است معتقد مالتوسیانیسم نمایند. معرفی میشود،
قحطیوجنگ،بهطورطبیعیبینعدٔهافرادبشرازیکسوووسایلزیست
درصورت میتوان حتی و میسازد، برقرار تناسب دیگر ازسوی تغذیه و
تا آورد وجود به عمدًا و خود دست به را کننده متناسب عوامل این لزوم
چنین غیرعلمی بهکلی و ضدانسانی ماهیت شود. حاصل مطلوب تعادل
که تازهای مرحلٔه به تئوری این امپریالیسم، درعصر است. روشن نظریاتی
نئومالتوسیانیسمنامیدهمیشودواردشد.ُمبلغینایننظریهآشکارامیگویند

کهزیادیجمعیتواضافٔهنفوسبایدازطریقمصنوعیازبینبردهشود.
همچنانکهایننظریاتافراطیدربارٔهنقشقاطعنفوسپیداشده،مادر
که برمیخوریم، نیز آن نظریاتعکس به دانشمندان عقاید و افکار بررسی
ازجانب اثری اینعاملرانفیکردهومنکرهرگونهنقشو بهکلیاهمیت
اینعامل ِوبِرمنکرهرگونهنقش ازجملهماکس عنصرجمعیتمیگردند.
بودوخوِدآنرایکثمرٔهفرعیرشدبازدهکاربهشمارمیآورد.ولیواقعیت

چیست؟جایواقعیعنصروعاملدموگرافیککداماست؟

٣
مطالعٔه ـلنینیسممیدهد. مارکسیسم را پرسش این به ودرست پاسخعلمی
تاریخواجتماعثابتمیکندهیچقانونبهاصطالح»طبیعیوجاودانی«برای
نفوسوجودندارد.عاملنفوسماورایزمانومکاننیست.برعکس،هر
جمعیت قوانین دارای ـاقتصادی، اجتماعی ُفرماسیون هر اجتماعی، نظام
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خاصخوداست.اضافهجمعیتواضافهنفوسهرگزچیزیجاودانهنیست
وبهویژهیکاضافهجمعیتمطلقبهنسبتامکانتغذیهایکهطبیعتفراهم
نظام در و نسبی اضافهجمعیتمفهومیاست بلکه ندارد، میسازد،وجود
سرمایهداریوابستهاستبهحدمتوسطبهرهبرداریازسرمایه.یکنگاهدقیق
مالتوسیانیسم اندازه چه تا که میدهد نشان معاصر سرمایهداری جامعٔه به
درکشورهایصنعتی است. تضاد در واقعیت با بدان وابسته اندیشههای و
رشد آهنگ از حتی کشاورزی فرآوردههای تولید رشد آهنگ پیشرفته،
بنای تمام از فنی و انقالبعلمی و تکنیکمدرن است. بیشتر نیز جمعیت
اندیشههایمالتوسسنگبهرویسنگباقینگذاشتهاست،اگرچهازنظر
از برخی در هماکنون نبودهاند. خام خشت جز چیزی سنگها آن تئوری،
کشورهایپیشرفتٔهصنعتیجهانسرمایهداری،نهبحراناضافهجمعیت،بلکه
بحراناضافهمحصولوجوددارد.درهمانحال،درنواحیوسیعیازآسیا
وآفریقاوآمریکایالتین،دردمزمنکمبودتغذیهونیمهگرسنگیوگرسنگی
مداومبیدادمیکند.همینواقعیت،وهمچنینتغییروضعدرآنکشورهایی
دنبال به ولی بودند روبرو وگرسنگی موادغذایی بامسئلٔهکمبود کهسابقًا
انقالببنیادیاجتماعیوایجادنظاممترقی،مسئلٔهجمعیتدرآنهابهنحوی
نشان گردید، برطرف مشکل آن و شد نهاده تازه بهکلی اساس بر و جدید
انسانیواجتماعیناشی میدهدکهکمیتغذیهوگرسنگیودشواریهای
ازآنهارانهازطریقعواملیچون»اضافهجمعیت«وقوانینکذایی»طبیعی
اجتماعی، نظام نظیر اجتماعی مقوالت طریق از بلکه نفوس، جاودانی« و
استثمار،عقبماندگیوقدرتخریدنازلتودٔهزحمتکشبایدتوضیحداد.
توجهدقیقوعمیقبهآنبلیٔهعظیماجتماعیکهژوزوئهدوکاسترودانشمند
تا که میدهد نشان کرده، بیان »جغرافیایگرسنگی« عنوان با را آن برزیلی
چهاندازهسرمایهداری،امپریالیسم،استثمار،نواستعماروعقبماندگیناشی
ازآن،مسئولیتسیطرٔهگرسنگیرادرپهنٔهبزرگجغرافیاییجهانبهعهده
آنچهگفتیممعلوممیشودکهعامل از نهجمعیتواضافهجمعیت. دارند،
نه و زمان در نه تغییرناپذیری و ثابت ُبعد هیچ دارای نفوس یا دموگرافیک
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درمکاننیست.اینعاملداراینقشقاطعوتعیینکنندهنیستونمیتوان
بااین تکاملاجتماعوتاریخجامعهوگذارازیکدورانبهدوراندیگررا
عاملوعملوتأثیرآنتوضیحداد.برعکس،آهنگرشدجمعیتخودنتیجٔه
یکرشتهعواملمختلفاستکهبینآنها،شیؤهتولیدعاملاساسیاست.
برای بهنحویدیالکتیکی،رشدجمعیتخودشرطالزم بهطورمتقابل،و
تکاملتولیداستونقشقاطعوتعیینکنندٔهشیؤهتولید،منجملهازطریق
تا اجتماع، رشد در تولید شیؤه تأثیر یعنی میکند. بروز نیز جمعیت عامل
اندازٔهزیادیبهتراکمجمعیتوعناصردیگرمقولٔهنفوسنظیرآهنگازدیاد
جمعیتوساختاروترکیبآنوابستهاست.عملوعکسالعملمتقابلبین
تولیداجتماعیورشدنفوسبسیاربغرنجوچندجانبهاست،وهموارهوابسته
ـاقتصادی،قوانین بهخصوصیاتشیؤهتولیدمیباشد.درهرنظاماجتماعی

ویژٔهنفوسکهویژٔههماننظاماستوجودداشتهوعملمیکند.
و آگاهانه ادارٔه فنی، و علمی انقالب و فن و دانش رشد ما، دوران در
هدفمندرشدجمعیتوتنظیمهمهجانبهوطبقبرنامٔهآنراضروروممکن
برخی در تغییرات و جمعیت، تراکم و تمرکز انتقال، و نقل است. ساخته
مسائل به هماکنون کارآیی، تخصص، آموزش، نظیرسطح عناصرجمعیت
مهمپراتیکاقتصادیواجتماعیبدلشدهاستکهحلآنهاوابستهبهنظام

اجتماعیحاکمبرهرکشوراست.

�توضیحبیشتر:
»عاملجغرافیاییودترمینیسمجغرافیایی«درس46

»ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادی«درس58
»شیؤهتولید«درس52.



درس48.انسانبهمثابهیکمقولٔهفلسفی

جامعهمربوطبهانساناستوعلوممربوطبهآنبایدبهاینمقولٔه»انسان«
نیزبپردازد.ماتریالیسمتاریخیبهاینمقولهازنظرگاهفلسفیبانتیجهگیریاز
انسانیوطبیعیوچگونگیتکوینآن دستاوردهایسایرعلوماجتماعیو

توجهمیکند.

١
انسانچیست؟انسانیکموجوداجتماعیاستووجهمشخصٔهآنعبارت
استازتواناییاشبهساختنابزارکاروتغییردادنمحیطزیستوواقعیت
پیرامونبهوسیلٔههمانابزارکاروبهوسیلٔهتفکر،زبان،معنویاتوهنر.این
تعریِفکلیازانساناست،ویکتعریففلسفیاست،یعنیعامترینوجوه
ازعلومطبیعی مشخصهواساسیترینخصوصیاترادرنظردارد.هریک
یااجتماعیبهنوبٔهخودودرحدخودتعریفیبرابرباموضوعآنعلم،برای
انسانعرضهمیدارند.ازنظرفلسفی،انسانبهمثابهمظهرومجموعٔهتمامی
روابطاجتماعیمطرحاست.همٔهمکاتبوعقایدفلسفی،درآخرینتحلیل،
عبارتندازنظریاتیدربارٔهانسانوسرشتاو.باکالندانستناینیاآنخاصیت
بشر،یاباُخردشمردناینیاآنخصلتبشر،انواعواقسامسیستمنظریات
فلسفیدربارٔهانسانبهوجودآمدهاست.فلسفٔهواقعًاعلمیوپیگیردربارٔه
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انسانرامطالعهمیکندو انسانرا،مارکسیسمعرضهمیداردکههمهجانبه
ویراخالقتمامیفرهنگماّدیومعنویمیشمرد.سرشتانسانراتنها
ازطریقعلمزیستشناسینمیتواندریافت.حتینقشواهمیتارگانیسم
تنهاعلمزیستشناسیوفیزیولوژینمیتواندتوضیحدهد،چراکه بشررا
انسانباالترازیکموجودطبیعی،یکموجوداجتماعینیزهست،وحتی
کارارگانیسمبدنانسانوتغییراتآنزیرتأثیرموجودیتاجتماعیوفرهنگ
ومعنویاتانسانیقراردارد.انسانامروزیازهمانَبدوتولد،صاحبتمام
خصایلانسانیاست.رفتارانسانیباجهانمجاوربادیگرانسانها،قدرت
کارکردن،دراجتماعزیستن،اندیشیدن،قادربودنبهدرکزیباییوپروراندن
احساسهایگوناگونمعنوی،همٔهاینهاباانسانبهمثابهیکموجوداجتماعی
کهازمرحلٔهمعّینتکاملیگذشتهوبهدورانآدمیتپاینهادهزاییدهمیشود.
بدن ارگانیسم ویژگیهای و افرادجداگانه به متعلق اینهاخصلتهای همٔه
ـاجتماعیستکهطیآن انسانینیست،بلکهثمرٔهیکروندطوالنیتاریخی

انسانبهوجودآمدهوسرشتاومتبلورشدهاست.

2
را آن که بشر نوع زیستشناسی، نظر از طوالنی، روند این به نگاهی
»هوموساپیینس«یا»بشرصاحبِخَرد«میخوانند،متعلقبهطبقٔهپستانداران
نظیر متفکرینی توسط باستان عهد از انسان طبیعی منشأ اگرچه است.
دانشمند داروین« »چارلز این ولی شده، بیان »لوکرسیو« و »آناکسماندر«
بزرگانگلیسیاستکهبراینخستینباربهطورعلمیثابتکردکهانساناز
جرگٔهحیواناتاستونوعبشرنتیجٔهتکاملنوعیازمیمونهاستکهامروز
آننوعازبینرفتهاست.او،وسپس»توماسهکسلی«،تئوریعلمیمنشأ
انسانرابنیاننهادند.پسازیکقرن،پژوهشهاییکهدرساختمولکولی
باقی تئوری آن درستی در شّکی کمترین جای دیگر شده، انجام سلولها
دامنه بر و شده دقیق بیشماری جزئیات مدت این در البته است. نگذاشته
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وجریان انسان به تدریجی تبدیل روند این آغاز از ما وعمقشناساییهای
آنبسیافزودهشدهاست.مثاًلاطالعاتیکهتوسطسازمانیونسکودرپایان
شوروی، دانشمندان عالیقدرترین پژوهشهای جمعبندی با 1972 سال
دیرینشناسی، انسانشناسی، زمینٔه در انگلیسی و مکزیکی آمریکایی،
زمینشناسیوغیرهمنتشرشده،حاکیستکهانسانکنونینه35هزارسال
قبلونهاز»نهآندرتال«-موجودیبینمیمونوانسان-بلکهازپیشاز60
هزارسالقبلبهوجودآمدهونقطٔهپیدایشویهمدرمکانمحدودنبودهو
درنقاطمختلفکرٔهزمینهمزمانبوده،وانسانازنوعکنونی،مدتهابه
و تئوریها هنوز البته زمانمیزیستهاند. دریک »نهآندرتال« با موازی طور
امروجودداردکهموردبحثما فرضیههایگوناگوندربارٔهسایرجزئیات
اینسیر کاملشود. و یابد تغییر میتواند علوممشخصه تکامل با و نیست
تکوینانسانراازبرخینوعمیمونتاانسانشکلهایاانسانوارهاوتاانسان
انسان زایش معنای به ُلغوی نظر از که مینامند آنتروپوژنز ِخَرد، صاحب
استوآنرامیتوان»تکوینانسانی«اصطالحکرد.اّماداروینوپیرواناو
نتوانستندعلتتغییرشکلمیمونرابهانسانوعلتتکوینانسانیراتوضیح
دهند،زیراکهتنهاباتکیهبرزیستشناسی،کالبدشناسیوفیزیولوژی،بیان
انگیزههای و طبیعی عوامل تنها است. ناممکن علمی توضیح چنین یک
این که کسی آن کنند. روشن را بغرنج روند این نیستند قادر زیستشناسی
مسئلهراروشنکردوسنگتئوریعلمیتکوینانسانیراگذاشت،فردریک
انگلسبودکهبامطالعٔههمهجانبٔهنقشکاردرپیدایشانسانثابتکردکهاین
تحولبدونکاروبدونساختنابزاروبهکاربردنافزارکارنمیتوانستانجام
گیرد.انگلسانسانوروندپیدایشاوراهمهجانبهوباتکیهبردادههایعلوم
طبیعیوکشفیاتبسیارمهمداروین،ولیفراترازآن،باتوجهبهخصلتهای
افزار بردن بهکار و درجریانکار که نمود ثابت و نظرگرفت در اجتماعی
کاراستکهانسانخودرابهمثابهانسانمیآفریندودائمًابهمثابهانسانتحول
میبخشدوتربیتمیکند.کاروبهکاربردنافزارکاراستکهخودموجب
میشودروندهایفیزیولوژیکوتغییراتبدنیوخصوصیاتزیستشناسی



ماتریالیسمتاریخی ۶۶

انساننیزبهسرعتتغییرکند.کاروبهکاربردنافزارکاراستکهدرشرایط
آمادگیعناصردیگرزیستیوجغرافیاییوآبوهواییوغیرهموجبانجام
میآفریند؛ اجتماعی موجودی بهمثابه را انسان که میشود کیفی جهش آن
موجودیکهراستباالست،یعنیمستقیممیایستد،ومغزرشدیافتهایدارد،
وافقگستردهایدرمقابلدیدگانشقراردارد،ودستهایشآزادندوفّکش

سبکوزبانشمتحرکوآزاداست.
زایش درون از که است آن صحیح و علمی برداشت گونه این معنای
آغازمیشود،زیراکه تکویناجتماعی انسانی،روند تکوین یا انسان طبیعی
را آن که اجتماعی تکوین اصطالح است. اجتماعی پدیدٔه یک تولید و کار
مفاهیم از »آنتروپوژنز«، یا انسانی تکوین کنار در میخوانند، »سوسیوژنز«
مهمجامعهشناسیاست.ماتریالیسمدیالکتیکعمیقًاوهمهجانبهرابطٔهکارو
زبانوتفکرراروشنکردهاست،تأثیرقاطعکاروبهکاربردنابزارتولیدرا
درپیدایششعوروپیدایشزباننشانداده،وثابتکردهاستکهاینسهعامل
بهنحوهمهجانبهومتقابل،بریکدیگرتأثیرداشته،وکارشالودٔهآنبهشمار
به انسانی رمههای و انسانوارها گلههای نخستین که هنگام آن در میآید.
نخستیننظامهایطایفهایمبدلمیگردیدوانسانمتفکروابزارساز،اجتماع
انسانیخویشرابهوجودمیآورد،هنگامیکهتکویناجتماعیآغازمیگشت،
ـلنینیسم انساندیگرمراحلطوالنیرشدراپشتسرگذاشتهبود.مارکسیسم
تکوینانسانی میآموزدکهایندومرحله،دوحلقٔهیکزنجیرند.اگرچهدر
نقشعواملطبیعیواقلیمیوفیزیولوژیکوتشریحیعمدهبود،درتکوین
تولیدی مناسبات تحول و مولده نیروهای مانند دیگری عوامل اجتماعی
بهعوامل قبلی، آنعوامل دارد،و را پایهنقشعمده و متقابلروبنا تأثیر و
فرعیبدلمیگردند.روشناستکهدرمقطعتاریخ،یکدیوارچینایندو
راازهممجزانمیکند،وتوضیحاتیکهدادیمبههمپیوستگیوپیونددرونیو

درهمآمیختگیآنهارانشانمیدهد.
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٣
اینکهآنچهانسانراازتمامیحیواناتمجزامیکندکاراست،امکان نتیجه
افزارسازیاست،بهخاطربهدستآوردنهدفمندنعماتالزمبرایزندگی،
انساندارایخصوصیاتوویژگیهایمتعددواساسیدیگرنیزهست،ولی

تمامیآنهاناشیازهمینروندکاراجتماعیاوست.
مناسباتی انسانها بین تولید، و کار درجریان که کنید توجه نکته این به
و شالوده و میخوانیم تولیدی مناسبات را آن که میگردد برقرار اجتماعی
اساستماممناسباتاجتماعیدیگروعاملقاطعدرتکاملبعدیانسانو

جامعهاست.
تابع جامعه، محصول زیرا کند، زیست نمیتواند جامعه در جز انسان
مارکس که است همینجهت به است. اجتماعی ماهیتًا موجودی و جامعه
مجموعٔه از است عبارت انسان، سرشت انسان، ماهیت که میکند تأکید

مناسباتاجتماعی.
باتکیهبرایناصل،خودمارکسجنبٔهفردیانسانرانیزمطالعهمیکند،
انسان، برای زنده؛ و واقعی است فردی اجتماعی، موجود این انسان، زیرا
با انسان سرشت ندارد. وجود تغییرناپذیر و جاودانی فرضی سرشت یک
تحولمناسباتاجتماعیکهدردرونآنانسانزیستمیکند،تغییروتحول
تغییر را خود زندگی شرایط دائمًا و مرتبًا طبیعت تغییر با انسان مییابد.
نیز را اجتماعی مناسبات میکند، عوض را خود موجودیت زمینٔه میدهد،
این از میدهد. تغییر نیز را مرتبًاخودش و دائمًا بدینسان و میدهد، تغییر
خالقانسانخوداوست.بهاینمسئلهتوجهکنید، جهتاستکهمیگوییم
زیراکهیکنکتٔهگرهیویکشالودٔهاساسیدرنقطهنظرمارکسیستیدربارٔه
آفرینندٔه خود انسان آنکه بهشمارمیرود.درکمفهومعمیقووسیع انسان
خویشاست،نهتنهامارکسیسمراازتماممکاتبایدهآلیستیکهعواملمافوق
طبیعیومعنویرادراینموردقاطعمیشمرندجدامیکند،بلکهخطفاصل
بهطبیعت که آنمیکشد از قبل ماتریالیستی دیگرمکاتب و مارکسیسم بین
فعالواجتماعیانسانوبهاهمیتپراتیکاجتماعیدرزایشوتحولانسان
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صحت گوناگون، رشتههای در دانش مدرن دادههای تمام نداشتند. توجه
تئوریدارویندرزمینٔهمنشأنوعبشریوتئوریمارکسیستیدربارٔهنقشکار
اینروند ثابتکرده،وحلقاتزنجیریومراحل را انسان درروندتکوین
ـاقتصادی اجتماعی دورانهای از گذار و خود تکامل طی میکند. معّین را
نیروهای سلطٔه از را خویشتن بهتدریج انسان باالتر، دورانهای به پستتر
کورطبیعتآزادمیکندوسپسباایجادجامعٔهسوسیالیستیواستقرارکامل
کمونیسم،انسانخویشتنراازسلطٔهنیروهایخودبهخودیرشداجتماعی
فضایل و بهخصایل بخشیدن تکامل با و میکند، آزاد نیز اجتماعی جبر و
خویش،بارشدمقدوراتوتمامجوانبشخصیتبشریخویش،بهحاکم
آگاهشرایطزندگیخودبدلمیشود،ودیگرنهمحکومشرایططبیعیاست
ونهمقهورشرایطاجتماعی.ازآنهنگاماستکهآزادیانسان،اختیارانسان

بهمعنایدرستکلمه،آغازمیشود.

�توضیحبیشتر:
»تفکروزبان«درس13

»پیدایشانسان«درس12
»جهشکیفی«درس18

»آزادیواختیار«درس27و53.



درس49.سرشتوسرنوشتانسان،
مسئلٔهبیگانگیازخویش

١
اینمسئلٔهمربوطبهانسان،متنوعبودهوازدیربازدرمرکزتوجهوتفکرفلسفی
قرارداشتهاست.آنشاخهازعلمفلسفهکهبهمطالعٔهسرشتوسرنوشت
انساناختصاصداردومیتوانآنراجهانبینیعمومیدربارٔهانساندانست
معنای به آنتروپوس یونانی زبان )در میشود نامیده فلسفی« »آنتروپولوژی

انساناست(.
درسیرحکمتوتاریخفلسفه،برخوردباسرشتوسرنوشتانساناز
از یاضدانسانی، انساندوستانه ازموضع ایدهآلیستی، یا ماتریالیستی موضع
موضعخوشبینانهیابدبینانه،ازموضعُخرافیومذهبییاعلمیوآتِئیستی
صورتگرفته،ومکاتببسیارمتنوعورنگارنگیعرضهشدهوازنظرگاههای
مختلفویکجانبه،مثاًلزیستشناسییاجامعهشناسی،بررسیهاییبرای
ارزشها تئوری اساس بر زدن محک یا ،)Antologie( ماهیت به پیبردن
)Axiologie(انجامشدهاست.آنچهدراینبررسیهامطمحنظربوده،عمل
انسانها،احساساتانسانی،وعقلوخردانسانیاست،وفالسفهکوشیدهاند

انسانوطبیعترابشناسندوآیندٔهاوراپیشبینیکنند.
انسان ماهیت که است رایج عقیده این بورژوایی فلسفٔه در هماکنون
عبارتاستازمجموعٔهمختصاتروانیوغرایزثابتوتغییرناپذیرکهاز
آنجملهاند،غریزٔهحفظنفس،غریزٔهجنسی،غریزٔهتملک،غریزٔهجنگو
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تغییرناپذیرند اینغرایز،جاودانیو آنها بهنظر تجاوز،غریزٔهمرگوغیره.
این را تاریخوجامعه انسانوهمچنینمحتوای اعمالوحرکات تمامی و
خصوصیاتروانیتعیینمیکند،وتحوالتتاریخیورویدادهایاجتماعی
ورفتاربشریگویاچیزیجزمظاهرگوناگونورنگارنگاینمختصاتثابت

نیست.
طور به دیالکتیک ماتریالیسم شالودٔه بر نیز را مسائل این مارکسیسم
همهجانبهبررسیمیکندونظریٔهجامعوعلمیدربارٔهسرشتوسرنوشت
انسانراعرضهمیدارد.ایننظریه،همساختمانوتکوینانسانرادرنظر
میگیرد،هموضعوموقعاجتماعیاورا،همارزشهایانسانیوفرهنگ
و احساسات و فعالیت پیوند هم دارد، نظر در را انسانی هدفمندیعمل و
بحث مورد همچنان مسائل این مارکسیسم، آموزش در را. انسانی معرفت
فالسفهبراساسماتریالیسمدیالکتیکاستومرتبًاتئوریماازایننظرغنیتر
وژرفترمیشود.درحقیقتاینعلمیستدردستتدوینکهدستاوردهاو
تعمیمهایآنبرایماتریالیسمتاریخیدارایاهمیتجّدیاست.اساساین
دانشراکهمارویهمهجانبهبودنوجامعبودنشتکیهمیکنیم،مارکسبنا

نهاده.ویدربارٔهماهیتانساناینتعریفرابهدستدادهاست:
خاص فرد یک ویژٔه که نیست مجّرد امری انسان »ماهیت
انسانیباشد.ماهیتانساندرواقععبارتاستازمجموعٔه

کلیٔهمناسباتاجتماعی.«
اینتعریفبهماکمکمیکندکهانسانراهمهجانبهدرنظربگیریموبدانیم

کهماهیتانسانتنهاازنظرموجودطبیعیبودناوتعییننمیشود.
و کالبدی و فیزیولوژیک مختصات و پیدایش منشأ جهت از اگرچه
قانونمندیهایزیستشناسیاعضا،انسانباطبیعتپیوندداردوعالیترین
محصولتکاملآناست،ولیمختصاتانسانیازهمانآغاززایشبهفرد
و احساسات و عواطف و زبان و شعور است جمله آن از نمیشود. داده
انسانی مختصات این کسب برای ضرور محملهای کلیٔه انسان که رفتار،
راازاسالفخودبهارثمیبرد،ولیتنهادرداخلاجتماعوبراثرزندگی
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اینکه نتیجه میشود. انسانی مختصات این دارای انسان که است اجتماعی
انساندرورایجامعهنمیتواندبهانسانبدلگردد.نمیتواندانسانباشدو
انسانبماند.فردیتانسانوانسانیتاوازاجتماعیتاوجدانیست.مجموعٔه
مناسباتاجتماعیانساندرتمامیتنوعوازهمٔهنظرگاهها،ایناستآنچه
ماهیتانسانیرامیسازدوبهکلیٔهمختصاتروانیاوشکلمیدهد.حتی
تأثیر وغیرهتحت وشنیدن دیدن مانند انسان فیزیولوژیک مختصاتصرفًا
ـاجتماعی انسانی خصلت مختصات، این و دارد، قرار اجتماعی حیات

یافتهاند.

2
دررابطهبابحثمقولٔهفلسفیانسان،مسئلٔهناخویشتنییابیگانگیازخود
کار به  )Aliénation( »آلییهناسیون« واژٔه معادل را آن ما که میشود مطرح
فلسفه مقولٔه یک خویش« از »بیگانگی مارکسیسم، آموزش در میبریم.
و نتایج و انسانی فعالیت تغییرشکل که است مارکسیستی وجامعهشناسی
ثمراتاینفعالیترابهنیروهاییخارجازانسان،بیگانهازانسانومخالف
یا باشد انسانی کار فرآوردههای میتواند نتایج این میدهد. نشان انسان با
نهادهایاجتماعییامحصوالتآگاهیاجتماعیانسان.مثاًلنعمماّدیکه
محصولکاربشرند،یاسرمایهکهثمرٔهفعالیتانسانیست،یااینوآنمؤسسه
یانهاداجتماعینظیر»دولت«کهانسانخوددرپراتیکاجتماعیخویشخالق
آنبوده،بهچیزیجداازانسانبدلمیشود،باانساندرتضاددرمیآید،بر
و بیگانه بهچیزیغریبه، بود، انسان ازخود که آنچه انسانمسلطمیشود؛
دشمنانسانبدلمیگردد.انساندرمقابلعروسکیخودساختهوتبدیلبه
بتشده،سجدهمیکند.بهعبارتدیگر،وقتیمحصولفعالیتانسانی،نظیر
کارمولدومناسباتاجتماعیوسیاسیوموازیناخالقیوتئوریهایعلمی
واشکالشعوراجتماعیونهادهایروبناییونیزبرخیمختصاتانسانی،
انسان بر انسانومسلط از بیگانه انسان، از انسان،جدا از بهچیزیمستقل
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بدلشود،آنگاهبیگانگیصورتگرفته،آلییهناسیونوبیگانهشدنازخویش
حاصلگردیدهاست.بهطورکلی،»بیگانگی«درمفهومفلسفیوقتیروی
میدهدکهچیزیازماهیتوخصلتخودبهدورافتدوبینآنچیزوسرشت

آنجداییحاصلآید.
ازهگل بایدنخست ازخود« »بیگانگی پیرامونمقولٔه فلسفه، تاریخ در
فیلسوفبزرگآلمانییادکنیمکهاینمقولهرادرسیستمایدهآلیستیفلسفٔه
از اندیشٔهمطلق ازخروج بود آنعبارت از ومقصودش واردکرد، خویش
شکلاّولیٔهخودوتبدیلعاملذهنیبهعاملعینی.بهنظرهگل،اصوالًازاین
طریقاستکهطبیعتوجامعهخلقمیگردد.بهعقیدٔهاو،ازطریقفلسفه،
باردیگراندیشهخویشرابازیافته،خودآگاهشدهوبربیگانگیفائقخواهد
آمد.اّمافویرباخفیلسوفماتریالیستآلمانیمعتقدبودکهبیگانگییعنیآنکه
انسانبهعلتتسلطمذهب،ماهیتوخصلتانسانیخودراازدستبدهد
عاملی به و طبیعت مافوق موجودی به را انسانیخودش تمامیخصایل و
ذهنینسبتدهد.بهنظراو،علموماتریالیسممیتواندبراینبیگانگیانسان
غلبهکند،آنچهراکهمتعلقبهانسانبودبهویبازگرداند،مانعازآنگرددکه

انسانازخودبیگانهشود.

٣
برداشتماتریالیستیودیالکتیکیازمقولٔه»بیگانگیازخویش«براینخستین
بارتوسطمارکسوانگلسانجامگرفت.مارکسنشاندادهکهشکلاساسی
بیگانگیانسانازخویش،کهتمامجوانبدیگر»بیگانگیازخود«ازآنناشی
میشود،عبارتاستازکارانسانیبیگانهشده،یعنیآنکهمحصولوثمرٔه
کارانسانازتعلقوتسلطانسانبهدرمیآیدوبااوبیگانهمیشود.مثاًلنتیجٔه
کارکارگردرجامعٔهسرمایهداریدیگرمتعلقبهخودکارگرنیست،بلکهبه
ولی میکند تولید کارگر را محصول میآید. در سرمایهدار و کارفرما تعلق
خودمیبیندکهایندستاوردازآناونیست،ازدستاوخارجاستوتمام



٧٣ فصلدّومـطبیعت،جامعه،انسان

زندگیشهموابستهبهآنمیشود.نتیجٔهکاردهقاننیزکهرویزمینمالک
یاسرمایهدارصاحبمزرعهکارمیکندمالخوداونیست.نتیجٔهکاردهقان
ازاوبیگانهمیشود،یعنیبهتعلقغیردرمیآید،مالصاحبزمینمیشود.
عرقجبینانبوهعظیم،بهصورتُدّروگوهرمتعلقبهمعدودیقلیلمیشود.
پسدرنتیجٔهاینعامل،یعنیکارانسانیبیگانهشدهاستکهشرایطزندگی
وکارانسانکهمولدوانجامدهندٔهکاراست،چهازنظرعینیوچهازنظر
بدل او دشمن و غریبه نیرویی به و میشود خارج او نظارت زیر از ذهنی،
میگردد.ازاینجاستکهاهمیتوجودطبقاتمتخاصمدرمسئلٔهبیگانگیاز

خودروشنمیشود.
مالکیت شرایط در است. نهفته کار اجتماعی تقسیم در بیگانگی ریشٔه
برقرار انسانها بین اجتماعی مناسبات آنچنان تولید، وسایل بر خصوصی
میگرددکهبهصورتیکشیءمستقلوخارجازحیطٔهنفوذوعملانسانها
این باشد، مسلط و چیره مناسبات این بر انسان آنکه جای به و درمیآید،
زمانهایگذشته آن مثل ومسلطمیشود.درست انسانچیره بر مناسبات
را آن سپس و میپرداخت تندیسی و میساخت مجسمهای خود انسان که
ُبتمیکردوخدایخویشمیشمردوبهعبادتشگردنمینهاد.»بیگانگی«
نوعیبتشدِنعواملیاستکهخودتابعومشتقازانساناند،ولیبهجایی

میرسندکهبرانسانخداییوحکمرواییمیکنند.
ازتوضیحاتیکهدادیممعلوممیشودکه»بیگانگیازخود«یکجریان
موقتدرتاریخاست.درمرحلٔهمعّینیبهوجودآمدهومربوطبهزمانیست
کهپیوندهایاجتماعیشکلخودبهخودیدارد،مربوطبهزمانیستکههر
نوعفعالیتیبهانحصارگروهمعّینیازافراددرمیآیدولذابرایکلیٔهاعضای

دیگرجامعهبهچیزیبیگانهبدلمیشود.
درعرصٔهاقتصاد،اساسبیگانگیازخودعبارتاستازتسلطمالکیت
استثمارگرخصوصیوتعلقمحصولکاربهکسدیگریجزآنکهتولیدکرده،
تبدیلکاربهامریاجباریکهازخارجتحمیلمیشودوجنبٔهخصمانٔهروابط

طبقاتاجتماعی.
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عبارت خود از بیگانگی اساس سیاسی، و اجتماعی زندگی عرصٔه در
استازتکاملخودبهخودیجامعهوعجزانساندرمقابلنهادهاونیروهایی
کهخودایجادکرده،نظیردولت،جنگ،بحرانوغیره.ایننهادهاونیروها

شکلکنترلناپذیرومافوقانسانیبهخودمیگیرند.
از است عبارت خود از بیگانگی اساس نیز اجتماعی آگاهی عرصٔه در
َوهم،خرافات،مذهب،ایدهآلیسمونظایرآن،کهنیروهاواندیشههایانسانی
راکهمتعلقبهانسانوآفریدٔهخوداوستبهنیروهایالهوتیوآسمانینسبت
میدهد،وایناندیشههابهصورتیتغییرشکلیافتهبرانسانحاکممیگردندو
همچوآفرینندهوتعیینکنندٔهسرنوشتاودرنظرگرفتهمیشود.ناخویشتنی
اجتماعی. واقعی بیگانگی از است انعکاسی و دنباله روحی و معنوی
ناخویشتنیهمانطورکهآغازیداشته،پایانیهمخواهدداشت،ودرمرحلٔه
بین از آن اجتماعی و عینی کهمحملهای بشری،هنگامی تاریخ از دیگری
برود،دیگرنیزوجودنخواهدداشت.برایرسیدنبهآن،برایآنکهانسانبه
خودبازگرددوماهیتکاملخویشرابازیابدوخودخالقسرنوشتخویش
تناقضات از رها جامعٔه باید گردد، خویش انسانی سرشت کامل مظهر و
طبقاتیرابراساسبیرونآوردنوسایلتولیدازچنگالمالکیتخصوصی
باایجادمناسباتتولیدیمتکیبرمالکیت وبنایکمونیسمبهوجودآورد.
عمومیومشترکبروسایلتولید،جامعٔهسوسیالیستیوکمونیستیشرایط
بهخودآوری و ازخویش بیگانگی تدریجی برایطرد را ومحملهایالزم
فراهم »انسانیگردد« بهمعنایکاملوجامعکلمه انسان آنکه برای انسان،

میآورد.

�توضیحبیشتر:
»دربارٔههگلوفویرباخ«درس5و6

»محسوسات«درس32
»بیگانگیواختیار«درس27

»بیگانگیوکمونیسم«درس69.
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درس5٠.نیروهایمولده

عامل و محیطجغرافیایی عامل که همهجانبهای و اهمیتشگرف باوجود
و ُکندکردنسیرتکاملجامعه یا تندکردن امرتکاملجامعه،در نفوسدر
تعیینشکلظاهریتمدنهادارند،نهشرایطمحیطجغرافیاییمیتواندعامل
قاطعوتعیینکنندهدرتکاملاجتماعباشدنهعاملنفوس.اینهردو،زمینٔه
طبیعیرشدجامعهراتشکیلمیدهندوهردونقشیبسمهمولینهقاطعدر
تکاملجامعهدارند.آنهانمیتوانندعلتتعیینکنندٔهراهوسمتاینتحول
تعیینکنندهکداماست؟ اینپرسشمیرسیمکهعامل به باشند.پسمنطقًا
باالخرهآنحلقٔهاصلیزنجیرتکاملاجتماعیدرکجاست؟علتاینروند

تاریخیبغرنجوشگرفکهپیشرفتجامعهنامداردچیست؟

١
پاسخعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیبهاینپرسشایناستکهپایٔهتکامل
شیؤه اجتماع، تکامل در را قاطع و اساسی نقش ماّدیاست: تولید جامعه،
تولیدایفامیکند.درحقیقتمارکسیسماینواقعیتسادهوبدیهیرادرنظر
میگیردکهانسانهابدونغذاولباسومسکنوسوختوسایرنعماتماّدی
این آوردن بهدست برای و کنند نمیتوانندزیست زندگی، ادامٔه برای الزم
نعماتبایدکارکنند.کارعبارتاستازفعالیتآگاهانهوضروروهدفمند
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انسان آمادهساختنوسایلمصرفی. تغییراشیاءطبیعتو بهخاطر انسانها
اختیارش در آماده و آنچهطبیعتحاضر با بتواند که نیست چنانموجودی
تأمین راه تنها و طبیعت با انسان ارتباط وسیلٔه کار کند. زندگی میگذارد
مصرف،تنهاطریقادامٔهبقااست.کاراساسوشالودٔهحیاتاجتماعیواز

ضروریاتبدیهیزندگیانسانیست.
متصّور و امکانپذیر انسان زندگی اصوالً ماّدی، تولیدی فعالیت بدون
نیست.اینکهچگونهوباچهوسایلیکارمیکنیموشیؤهتولیدنعماتماّدی
این در انسانها خود بین و طبیعت و انسان بین مناسباتی چه و است کدام
لحظٔه در جامعه تکامل کنندٔه تعیین و اساسی علت میگردد، ایجاد جریان
تاریخی ماتریالیسم علم قوانین مهمترین از یکی این است. تاریخی معّین

است.
برایروشنشدناینقانونمابایدبامفاهیمیکهضمنبررسیآنمورد
نیازاست،عمیقًاوبهنحوعلمیآشناشویم.نخستیِناینمفاهیم،مقولٔهبسیار
مهم»شیؤهتولید«استکهگفتیمنقشاساسیرادرتکاملجامعهایفامیکند.
واّماازآنجاکهخوداینمقولهمرّکبازدوجزءودارایدوجنبهاست،الزم
تاریخی ماتریالیسم ایندوجهتکهخوددومقولٔهاساسیعلم با استکه
استو»نیروهایمولده«و»مناسباتتولیدی«نامدارند،آشناگردیم.اینها
تحول از مارکسیستی برداشت در و تاریخ ماّدی درک در اصلی ستونهای
جامعهاستولذابایدبادقتکاملاینمقوالترافراگرفتتابهتربهدرک
تکامل پایٔه ماّدی، تولید که: شد موفق تاریخی ماتریالیستی مهم قانون این

اجتماعوعلتتعیینکنندٔهآناست.
قوانین رشته یک بر دیگری دانش هر مانند تاریخی ماتریالیسم علم
قوانین، و مقوالت این درست و دقیق درک بدون است؛ متکی مقوالت و
درکماتریالیستیتاریخوبرداشتعلمیازجامعهوپویاییآنممکننیست.
قانونیکهنامبردیم،ومقوالت»شیؤهتولید«،»نیروهایمولده«و»مناسبات

تولیدی«ازاینگونهاند.
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2
اجزایمقولٔه»نیروهایمولده«-درجریانکار،انساناشیاءموجوددرطبیعت
راتغییرمیدهدتانیازهایزندگیخودراتأمینکندوموادمصرفیرافراهم
آورد.مثاًلبرایساختنیکماشین،بایدسنگمعدنآهنرااستخراجکرد،آن
راباوسایلخاصذوبنمودوبهفوالدتبدیلکرد،سپسدرکارخانجاتبا
وسایلوبنابرشیؤهمعّینرویآنکارکرد،وباکمکعلموفن،بهنحوی
کهموردنیازونظراستاشیاءالزمراساخت.بنابراین،جریانتولیدماّدی

وابستهاستبه:
موضوعکار.1
وسایلکار.2
علموفن.3
انسانهاونیرویکاروتجربهومهارتآنها..4

-موضوعکار،آناشیاییهستندکهکارانسانیمتوجهآنهاستورویآنها
عملمیشود.اززمینورستنیهاومعادنوکلیٔهاشیاءطبیعیوارددرحیطٔه
تولیدگرفتهتاهمٔهاشیاءوفرآوردههاییکهخودثمرٔهکارقبلیبشراستودر

موردمعّین،بهموضوعتازٔهکاربدلمیشود.
-وسایلکار،آنابزاروماشینهاوآالتوهمچنینمؤسساتتولیدی،
مورد کار جریان در که است غیره و جادهها نقلیه، وسایط و ساختمانها

استفادهقرارمیگیرند.
-علموفن،جمیعآنآشناییهاینظریوتعمیمهاییاستکهپراتیک

بشریراروشنمیکندوبهکمکآنهانعمماّدیتولیدمیشود.
-وباالخرهاینانسانهاهستندکهکلیٔهاینوسایلرابهکارمیگیرندوبا
کمکتجربٔهخوددرتولید،مهارتدرکار،همٔهنعمتهایموجودزندگیرا

تهیهمیکنند.
تولیدی افزار است. تولیدی افزار آنها مهمترین کار، وسایل میان از
ابزارهاییهستندکهبهکمکآنهاانسانرویموضوِعکارعملمیکندوبهوسیلٔه
آنها،طبقنیازوخواستخویش،موضوعکارراتغییرمیدهد.تولیدبدون
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تغییر این برای انسانها نیرویعضالنی تنها است. غیرممکن تولیدی افزار
کافینیست.بهکمکابزاروآالت،بشرمیتواندلوازمزندگیوفرآوردههای
مصرفیخودراتأمینکند.واضحاستکهطیتاریخ،اینافزارازسادهترین
ناگفته تاجاییکه- بدلشده مرتبًاکاملتروغامضتری بهاشکال اشکال،
بشر تولیدی افزار با مقایسه قابل بههیچوجه کنونی تولیدی افزار پیداست-
اّولیهنیست.هرچهاینآالتتولیدیپیشرفتهترباشدوکارانسانیباتکنیک
مدرنترودستاوردهایتازهترعلممجهزگردد،جامعٔهمربوطهجلوافتادهتر
است.اّماواضحاستکهآالتتولیدیازچکشوسندانوخیشهایساده
گرفتهتاماشینهایغولپیکرواتوماتیک،بهخودیخودنعماتماّدیرادر
دسترسانساننمیگذارند.خوداینهاتوسطبشربایدساختهشوندوتوسط

بشربهکارافتند.
بگوییم باید نیروهایمولده، دیگر بهعنوانیکعنصر نیز علم درمورد
انقالبیخوددرهمٔهزمینهها، باترقیاتشگرفوکشفیاتبزرگ کهدانش
باتأثیردرشرایطاقلیمیوتسخیرکیهانوکشفمنابعجدیدانرژیوتسلط
ادارٔهاموراقتصادیورهبریجمعیو باتدوینشیوههایدقیق برطبیعت،
فنمدیریتوغیره،بیشازپیشبهیکعاملمهموقاطعدرزمینٔهافزایش

نیروهایمولدهتبدیلمیگردد.
واّمادرموردانسانها،یعنیعنصرچهارمیادشده،ازتوضیحاتیکهدادیم
معلوممیشودکهتنهاانسانهاهستندکهآالتتولیدیرابهکارمیاندازند،
و سیبرنتیک ماشینهای خودکارترین برای و میدهند، سازمان را تولید
کامپیوترهانیزبرنامٔهعملتهیهمیکنندوعلموفنرادرتمامشئونبهپیش
کار نیروی با مهارتخود، و تجربه با انسانها نیز بههمینجهت میبرند.
تمام بلکهدر بهشمارمیآیند، تولید ازجریان نهتنهاعنصرمتشکلهای خود،
اساسی نیروی زحمتکش، تودههای تولیدکنندگان، جامعه، تکامل مراحل
تولیدبودهوهستند.آنهانقشقاطعرادرتکاملتولیدایفامیکنندودردرجٔه
اّولعبارتندازکارگرانصنعتی،دهقانان،تکنیسینها،مهندسینودانشمندانی
ـفنیجامعهاست، کهبابسطتکنیکتولید،سروکاردارند.افزارکارپایٔهماّدی
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ولیازآنجاکهافزاربدونانسان،مردهوبیتأثیراست،لذاعنصرتعیینکننده
درنیروهایمولدهونیرویاساسیتولید،خودانساناست.

٣
تعریفمقولٔه»نیروهایمولده«-نیروهایمولدهعبارتندازمجموعٔهوسایل
کارودردرجٔهاّولابزارکاروتولید؛موضوعکار،یعنیهمٔهاشیاییکهوارد
تولید نیرومند عامل بهمثابه روزافزونی نقش که علم، میشوند؛ تولید روند
مییابد؛وباالخرهانسانهابانیرویکاروتجربٔهتولیدیومهارتوآشنایی

باکار.
از اشیاءوقوایطبیعت ازیکسوو انسان رابطٔه بیانگر نیروهایمولده
میدهد نشان آنها تکامل درجٔه و مولده نیروهای حالت است. دیگر سوی
بازده میکند. حکومت آن بر و شده پیروز طبیعت بر حد چه تا انسان که
نیروهایمولده بیشتراستکه اندازه بههمان برطبیعت انسان کاروتسلط
و همهجانبهتر، و کاملتر تولید ابزار و کار وسایل یعنی باشند؛ رشدیافتهتر
تجربهومهارتوسطحفرهنگیوعلمیانسانهاباالترباشد.درجریانتولید،
انسانهاوسایلوابزارتولیدراتکمیلمیکنند،ماشینهایجدیدمیسازند،
ازطبیعتبهتروهمهجانبهتربهرهمیگیرند،برنیروهایطبیعتمهارمیزنند،
آنهارابهترمیشناسندودرخدمتخودمیگیرند،شناساییهایعلمیوفنی
خودراکاملتروغنیترنمودهوبهاینترتیبرشدمداومنیروهایمولدهرا

تأمینمیکنند.
تکاملاند، و تعویض و تغییر حال در دائمًا که آنجا از مولده، نیروهای
متحرکترینوانقالبیترینعنصرشیؤهتولیدبهشمارمیروندوتحولوتغییر
آنها،بهنحوضروروعینی،تغییرمناسباتتولیدیراایجابمیکند.واّمااز
بینتمامعناصرخودنیروهایمولدهکهبرشمردیم،اینوسایلکارودردرجٔه
اّولآالتوافزارتولیداستکهسریعتررشدوتکاملمییابد.چنیناست
پایٔهماّدیرشداجتماعبشری.درعینحال،درجریانتولیدوتغییرطبیعتو
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تکمیلوسایلکاروغنیشدنتجربهوشناساییها،تغییراتمهموماَهویدر
نیرویکارایجادمیشود،درجٔهمهارتوتخصصوکیفیتکارباالمیرود.
درعصرحاضر،انقالبعلمیوفنیتأثیرینیرومندبررشدنیروهایمولده

وبرعاملانسانیآنبهجایمیگذارد.
تغییر شالوده این بر او، آگاهی و رفتار و عادات نیز، انسان خود آری
میکند.نهتنهاسیمایاقتصادیجامعهازبیخوبنعوضمیشود،بلکههمٔه
مناسباتانسانی،سازمانهاونهادهایجامعه،معنویاتواخالقیاتتغییرو
تحولمییابد.انسانهانهتنهاطبیعترادگربارهمیسازند،بلکهجامعهراو

خودرا-انسانیترا-دگربارهوهموارهمیآفرینند.

�توضیحبیشتر:
»طبیعتوجامعه«درس45

»کار«درس13و48
»قانون«درس16
»مقوله«درس20

»سیبرنتیک«درس36.



درس5١.مناسباتتولیدی

»تولیدماّدیشالودٔهتکاملاجتماعوعلتتعیینکنندٔهاینتکاملاست«-این
یکیازمهمترینقوانینعلمماتریالیسمتاریخیاستکهازدرسگذشتهبه
بایدمقولٔه»شیؤه قانون این فراگرفتندقیق برای پرداختیم.ولی آن آموختن
نعمات تولید شیؤه همین درست که زیرا بیاموزیم، همهجانبه نیز را تولید«
مشخص را اجتماع سیمای معّین، تاریخی مرحلٔه هر در که است ماّدی
میسازدوعلتقاطعتکاملجامعهاست.شیؤهتولید،عالوهبر»نیروهای
مولده«کهدردرسگذشتهآموختیم،دارایجهتوجنبٔهاساسیدیگریهم

هستکه»مناسباتتولیدی«نامدارد.

١
توضیحمقولٔهمناسباتتولیدی-تولیدماّدیتنهابهنیروهایمولدهمحدود
نمیشود.تولیدنعمماّدیدرهرمرحلٔهمعّینتاریخی،تنهاداراییکجنبه
نیست،زیراکهانسانهابهطورمجزاوانفرادیزندگیوتولیدنمیکنند؛بلکه
همراهباآن،اجتماعًا،درحالیکهدرجامعٔهبشریمتشکلهستند،کارمیکنند
وبهتولیدنعمماّدیمیپردازند.کارهمیشهکاراجتماعیاست.انسانهمیشه
چارچوب در همواره انسانها تولیدی فعالیت است. اجتماعی موجودی

اجتماعصورتمیگیرد.
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اّمادرجریانکارودرروندتولید،انسانهاناگزیربایکدیگردارایمناسباتی
میشوند.بینخودروابطمختلفیبرقرارمیکنند.آدمیاندرجریانتولید،تنها
برمحیطمجاورتأثیرنمیگذارند،تنهاباطبیعتروبرووهمجوار،درنبردیا
همزیستی،درکشمکشیابهرهگیرینیستند،بلکهبرایهمانفعالیتمشترک
وادامٔهزندگیومبادلٔهمتقابلثمرٔهکاروفعالیتخویش،ناگزیربایکدیگردر
تماسورابطهدرمیآیند.مناسباتبینانسانهابهطورکلیبسیارگونهگونه
و است اقتصادی هم معنوی، هم و است ماّدی هم است؛ متنوع وسخت
همسیاسیواخالقیوحقوقیوعاطفیوغیره.اصوالًخودجامعهچیزی
نیستجزمجموعهایازمناسباتگوناگوناجتماعی،ُمنتهامارکسیسمبین
روانیجامعه و ایدئولوژیک یا معنوی مناسبات و اجتماعی ماّدی مناسبات
بین تولید امر در که است مناسباتی ما بحث موضوع میشود. قائل تفاوت

انسانهابهوجودمیآیدوآنرا»مناسباتتولیدی«مینامیم.
مارکسمینویسد:

بایکدیگر »انسانهابرایتولید،دررابطهومناسباتخاصی
مناسبات و روابط این چارچوب در تنها و میشوند وارد
اجتماعیاستکهعملانسانهابررویطبیعتجریانمییابد

وتولیدانجاممیشود.«
مقولٔه باشد، طبیعت با انسان رابطٔه بیانگر مولده« »نیروهای مقولٔه اگر

»مناسباتتولیدی«ُمبّینرابطٔهانسانهابایکدیگراست.
بهایننکتهتوجهکنیدکهازهمانزمانابتداییترینمراحلتولید،ازهمان
َبدوتبدیلمیمونبهانسانکهکاروابزارسازیعاملاساسیآنبوده،انسانها
اینمناسباتدرهرمرحلٔه البته بینخوددارایمناسباتمتقابلیمیشوند.
افراد بین بدیهی همکاری روابط کنید مقایسه مثاًل است. متفاوت تاریخی
قبایلشکارچیاّولیهرابهمنظورشکارجمعی،باروابطبینبردهوبردهدار؛
یامقایسهکنیدمناسباتبینمشتیسرمایهداربزرگغارتگرراباانبوهعظیم
کارگرانرنجبر،ودرمقابلآن،مناسباتبینکارگرانودهقانانرادرجامعٔه
مداوم تغییر نشانٔه مثالها این برابری. و همکاری اساس بر سوسیالیستی
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مناسباتتولیدیدرطولتاریخاستکهبرشالودٔهرشدنیروهایمولدهانجام
میگیرد.

2
اجزایمقولٔه»مناسباتتولیدی«-باتکاملاجتماعورشدنیروهایمولدهبین
دستجاتکشاورزودستجاتدامپرور،وبینگروههایکشاورزوگروههای
پیشهور،وبیناینهاوگروهتّجار،تقسیمکارایجادمیشودومناسباتتولیدی
هرچهمتنوعتروتازهتریاستقرارمییابد.تولیدصنعتیماشینی،اینروابط
بینتولیدکنندگان،بینافراداجتماعرابسیارگوناگونکردهاست.اّماازبین
ریشهای عامل به باید کرد، پیدا را اساسی بایدعنصر وگوناگونی تنوع این

دستیافت.
اینکه یعنی مالکیت، اشکال از است عبارت تولیدی مناسبات شالودٔه
چهصورت به و کسانی چه تعلق در کسانی، چه دست در تولیدی وسایل
است.بهدیگرسخن،موضعوموقعیتافرادنسبتبهوسایلتولیدینظیر
ساختمانهای و اّولیه مواد و آبها و جنگلها و زیرزمینی منابع و زمین
و است.خصلت غیرهچگونه و تولیدی ماشینآالت و کار ابزار و تولیدی
ماهیتمناسباتتولیدی،مناسباتیکهبینانسانهادرروندتولیدپدیدمیآید،
دردرجٔهاّولوابستهبهآناستکهاینعواملگوناگوندرمالکیتکیست.
اّمامناسباتتولیدیعالوهبراشکالمالکیتوروابطناشیازتعلقوسایل
عنصر تشخیص که میدانید نیزهست. دیگری مهم عناصر دارای تولیدی،
اصلیوتعیینکننده،درهیچموردی،بههیچوجهبهمعناینفییاکمبهادادن

بهسایرعناصروعواملنیست.
مقولٔهمناسباتتولیدیعالوهبر»عنصرروابطمالکیت«کهعنصراصلی

وتعیینکنندهاست،عناصردیگریرانیزدربرمیگیرد،ازجمله:
• مواضعگروههایمختلفاجتماعیدرتولیدوروابطآنهادرجریان	

تولید،
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• جایهرگروهدرسیستمتولیدیاجتماعی،	
• اشکالتوزیعوبهرهگیریازثمرٔهتولید.	

ناشی مالکیت، اشکال یعنی قبلی، عامل همان از اساس در عناصر این
میشود.مثاًلاگرمالکیتاجتماعیباشد،یعنیوسایلتولیدمتعلقبههمگان
ودراختیارهمٔهزحمتکشانباشد،آنوقتمناسباتتولیدیخصلتهمکاری
وکمکمتقابلبهخودمیگیردوموضعگروههایمختلفبراساسبرابریو
حقمساویتعیینمیگردد.اّمااگرمالکیتخصوصیباشدووسایلتولیدی
دارای تولیدی مناسبات اینصورت در باشد، استثمارگر مالکیتمشتی در
خصلتتسلط،بهرهکشیوستمگریخواهدبود؛یکگروهکهمالکوسایل
از بودوگروهدیگرکه فرمانرواخواهند تولیدند،حاکموتصمیمگیرندهو
فرمانبرقرارخواهند چنینمالکیتیمحرومند،درموضعمحکوم،مجریو

گرفت.
مقصودازاشکالتوزیعنیزنحؤهتقسیمنعماتماّدیاست.چگونگیکّمی
وکیفیتقسیمنَعمحاصلهتوسطکارجامعه،واینکهبههرفردوگروهچقدرو
چگونهازایننعممیرسد،عنصردیگریازمقولٔهمناسباتتولیدیاستکه
خودوابستهبهنحؤهمالکیتبروسایلتولیداست.مثاًلمالکیتخصوصی
سرمایهدارسببمیشودکهبهنحوغیرعادالنهوبهکلیحقکشانهاینعمات
ماّدیبینکارگروکارفرما،بینزحمتکشانوسرمایهدارانتقسیمشودواز
نظرتوزیعنعمماّدیاختالفاتفاحشطبقاتیودّرٔهژرففاصلٔهاجتماعیبه
وجودآید.همهمیبینیمکهمالکوسایلتولید،اگرچهکوچکترینشرکتی
نگاهی رامیبلعد. کار نتیجٔه اعظم باشد،قسمت نداشته کار درجریان هم
که نشانمیدهد زمیندارانکالن، و بزرگ درباریان،سرمایهداران بهوضع
چگونهمالکیتبروسایلتولیدکهعنصراساسیدرمناسباتتولیدیاست،
برایآنانوضعوموقعیتحاکموسیطرهگروبرخورداریازنعمرافراهم
میکند، آماده را مردم کار ثمرٔه و کشور ثروت غارت شرایط و میسازد
درحالیکهبهعلتفقدانمالکیت،میلیونهاکارگرودهقانزحمتکشدیگر
ازثمرٔهکارخودبرخوردارنیستند،بهفقروزندگیدشوارمحکومندوحقی



8٧ تولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع فصلسّومـشیوهٔ

درتعیینواقعیسرنوشتخودومیهنشانندارند.

٣
بین که روابطی از است عبارت تولیدی مناسبات تولیدی- مناسبات انواع
انسانهادرجریانتولیدومبادلهوتوزیعنعمماّدیمستقرمیگرددوخودپایه
تولیدی مناسبات این ماهیت راتشکیلمیدهد. اقتصادیجامعه زیربنای و
تعیین را اجتماع درونی ساخت و اجتماعی زندگی نظام سراسر که است

میکند.
دورانهای یا انواعصورتبندیها که است تولیدی مناسبات این انواع
طور به میتواند تولیدی مناسبات میآورد. وجود به را ـاقتصادی اجتماعی

کلیبردوقسمباشد:
مناسباتهمکاریوتعاون.1
مناسباتسیادتوتبعّیت.2

کار ابزار به نسبت انسانها بین رابطٔه به دارد بستگی تقسیمبندی این
ُکِلکتیفمالک و اشتراکی و بهطورجمعی آدمیان آنجاکه تولید. ووسایل
امور همٔه در ذینفع متقاباًل و مشترک خانوادٔه بهمثابه باشند، تولید وسایل
زیستخواهندکرد،ومناسبات]ازنوع[همکاریوتعاونخواهدبود.آنجا
کهبخشیازجامعهمالکوسایلتولیدباشدوبخشدیگریفاقدآن،بهناچار
سیادت او بر میکند، استثمار را او وامیدارد، تبعّیت به را دیگر بخش آن

میجوید.

4
خصلتمناسباتتولیدی-مناسباتتولیدیبینانسانهابهطورعینی،یعنی
مستقلازخواستوارادٔهانسانهاوتمایلآنهاتشکیلمیشود.انسانهابرای
ایجادشرایطضرورزندگی،بهناچاروارداینمناسباتمیشوند،وچگونگی
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آنمنوطبهارادٔهانسانهانیست،بلکهمنوطبداناستکهچهسطحوگونهای
ازنیروهایمولدهرادراختیاردارند.مثاًلبشرهایاّولیهاصوالًتصّوریهم
ازمناسباتسرمایهداریتولیدنمیتوانستندداشتهباشندونمیتوانستنداراده
کنندکهواردجامعٔهسرمایهداریشوند.یاآنهاکهدرنظامبردهداریبهقیامعلیه
صاحبانوسایلتولیدبرمیخاستند،بهفرضهمکهآرزویبرابریانسانها
ونوعیتصورازجامعٔهسوسیالیستیدرمخّیلشانمیگنجید،نمیتوانستند
چنانجامعهایراکهنیازبهسطحمعّینیازنیروهایمولدهداردبسازند.واین
خودیکیازجنبههایمهمرابطٔهدیالکتیکیبیننیروهایمولدهومناسبات
مناسباتی تولیدیاستکهدوجهت»شیؤهتولید«هستند.مناسباتتولیدی
انسانی، جامعٔه در موجود اجتماعی مناسبات بینمجموعٔه در است. ماّدی
اینمناسباتتولیدیاستکه-درآخرینتحلیل-تعیینکنندٔهسایرمناسبات

استوویژگیوخصلتهردوراناجتماعیرامیتواندتعیینکند.



درس52.شیؤهتولیدوقوانیناساسیمربوطبهآن

برایدرکمقولٔهبسیارمهمعلمماتریالیسمتاریخی،»شیؤهتولید«،وقوانین
مربوطبهآن،ماتاکنونتمامعواملودانستنیهایالزمراگردآوردهایموبا
دوجهتاساسیآن،بامقولٔه»نیروهایمولده«وبامقولٔه»مناسباتتولیدی«

آشناشدهایم.

١
شیؤهتولیدعبارتاستازوحدتدیالکتیکیایندوجزءوایندوجنبهاز
وجوداجتماعیانسان؛ازیکسومناسباتشباطبیعتوازسویدیگرمناسباتش
بادیگرانسانها.شیؤهتولیدعبارتاستازوحدتایندوجنبهدرهردوران
معّینتاریخی.بافراگرفتنمقوالتنیروهایمولدهومناسباتتولیدی،مادر
شیؤهتولیدرا بایکدیگرندوهمراههم بادوجنبهایکهدروحدت حقیقت
تشکیلمیدهند،آشناشدهایم.بهزبانسادهمیتوانگفتکهشیؤهتولیدیعنی
نحؤهبهدستآوردنوسایلزندگیبشر،ازخوراکوپوشاکگرفتهتامنزل
وسوختووسایلتولیدوغیره،یعنیهرآنچهکهبرایموجودیتنوعبشرو
ادامٔهبقاوتکاملاجتماعضرورتدارد.ازتوضیحاتیکهتاکنوندادیممعلوم
شدکهتولیدماّدیرانمیتوانتنهابهیکجنبهمحدودکردومثاًلدرجٔهتسلط
برطبیعتودرجٔهرشدابزاررامالکدانست.انسانهامجزاومنفردزندگی
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وکارنمیکنندواجتماعانسانی،بدونمناسباتتولیدیبینانسانهایتولید
کننده،غیرممکناست.هنگامیکهدردرسهایماتریالیسمتاریخیماازاین
تزاساسیمارکسیسمیادمیکنیمکهشیؤهتولیدعاملقاطعوتعیینکنندهدر
تکاملتاریخاست،مقصودمانهمینوحدتدیالکتیکیبیننیروهایمولدهو
مناسباتتولیدیاست.مادردرسهایگذشتهاهمیتونقشعواملیچون
محیطجغرافیاییونفوسیاعاملدموگرافیکوبرخیعواملدیگررامطالعه
کردیم،ودردرسهایبعد،نقشواهمیتعواملمربوطبهآگاهیاجتماعی
رانیزفراخواهیمگرفت،ولیهیچیکازاینعوامل،آنعنصرتعیینکنندهو

قاطعکهتحولجامعهوتکاملتاریخوابستهبهآنباشد،نیست.
تحولوتغییرشیؤهتولیداستکهبهصورتتغییردورانهایاجتماعی
را آن که اجتماعی نظام هر میشود. جلوهگر جامعه تاریخی تکامل و
ـاقتصادیمینامیم،دارایوجهمشخصه صورتبندییاُفرماسیوناجتماعی

وشالودهایستکههمانشیؤهتولیداست.
پسشیؤهتولیدعبارتاستازآننحؤهتولیدوبهدستآوردننعمات
معّین تاریخی، مرحلٔه هر در که جامعه تکامل و زندگی برای ماّدیضرور
است،وبیانگروحدتدیالکتیکیبیننیروهایمولده)بهمثابهمحتوایماّدی
تولید(ومناسباتتولیدی)بهمثابهشکلاجتماعیبیواسطٔهتحققآنمحتوا(

است.
دراینمفهوموسیعوهمهجانبه،شیؤهتولیدشالودٔههردوراناجتماعی
تمامی یابد، تحول و کند تغییر وقت هر است؛ جامعه زندگی همٔه پایٔه و
تحول را مربوطه تاریخی دوران و میدهد تغییر را اجتماع صورتبندی
میبخشد.روندتغییراتاجتماعیورشدتاریخجامعٔهبشریچیزینیست

جزهمینتحولشیؤهتولیدوجانشینشدنیکیبهجایدیگری.
کموناّولیه،بردهداری،فئودالیسم،سرمایهداریوکمونیسم،آنشیوههای
معّینتولیدهستندکهتاریخبشردرتکاملچندینهزارسالٔهخودشناختهواز
سرگذراندهومیگذراند.علتاینتغییروحرکتوتعویضشیوههایتولید،

دیالکتیکداخلیشیؤهتولیداست.



9١ تولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع فصلسّومـشیوهٔ

2
تکامل ماّدی توضیح و تحلیل شالودٔه که است معتقد ـلنینیسم مارکسیسم
جامعٔهانسانیراآنتغییراتیتشکیلمیدهدکهدرشیؤهتولیدرویمیدهد،و
اینتغییراتاستکهبهدنبالخودموجبتغییراشکالنظاموساختاجتماع
وسراسرروبنایاجتماعواندیشههاونهادهایوابستهبهآنوزندگیمعنوی
نیز او زندگی نحؤه و انسان خود تحول و تغییر سبب و میگردد، جامعه
میشود.چنیناستیکبرخوردعمیقًاماتریالیستیباعلتتحولوتکامل
اجتماع.مقولٔهشیؤهتولیدبهمانشانمیدهدکهحلقٔهاساسیچنینبرخوردی
درکجاستوچگونهبایدبهنحودیالکتیکیوهمهجانبهازمیانتمامعواملی
کهدرزندگیاجتماعتأثیرمیبخشدوموجبایجادانواعتغییراتوتحوالت
میشود،آنعلتاساسیوتعیینکنندهکهنقشقاطعرادرتکاملاجتماعایفا

میکند،یافت.
تازهوعالیتردرتکاملاجتماعاست؛ هرشیؤهتولیدیکمرحلٔهکیفیتًا
روند یک پیشین، تولید شیؤه بهجای تولید شیؤه یک جانشینی و تعویض
عینیوقانونمندوهموارهصعودیوروبهکمالاست.فئودالیسمنسبتبه
بردهدارییکدورانباالتراست،یکشیؤهتولیدبرتراست،وسرمایهداری،
بههمینترتیب،نسبتبهفئودالیسم.تغییراجتماعکهبراساسقوانینعینی
صورتمیگیرد،بهمعنایآناستکهجاییکشیؤهتولیدکهنهشدهراکه
مثاًل بگیرد. تازهای تولید شیؤه نیست، تازه تاریخی مرحلٔه جوابگوی دیگر
تمامی گذار است، معاصر دوران کنندٔه مشخص حاضر حال در که آنچه
بشریت-درمقطعتمامیجامعٔهبشری-ازشیؤهتولیدسرمایهداریبهشیؤه
تولیدکمونیستیاست،کهسوسیالیسمتنهامرحلٔهاّولیٔهآنراتشکیلمیدهد.
بود. نیزهمانطورخواهد باشد،جامعه تولیدهرچه اینکه:شیؤه نتیجه
اندیشههاونهادهایحاکم،نظریاتسیاسیوعقایدوحیاتمعنویحاکم،

همهُمنشعبازآنخواهدبود.
تغییر منشأ و کهمحرک است این میشود، مطرح اینجا در که مسئلهای
شیؤهتولیدچیستوکدامقانونعینیبرآنحاکماست؟مناسباتتولیدی
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ونیروهایمولدهبایدباهمدرچارچوبیکشیؤهتولیدیبسازند،تاحدود
معّینیبایدهماهنگباشند.اّمااگرناهمسازیبهرودرروییکشد،یعنیهرگاه
کهاینمناسباتتولیدیسّدتکاملنیروهایمولدهشوند،هرگاهکهرابطهبین
انسانهاوگروههاوطبقاتدرجامعهبهشکلیباشدکهامکانندهدنیروهای
وارد جامعه آنوقت یابند، تکامل تولید ابزار و کار وسایل بهویژه و مولده
دورانبحرانیمیشود؛چارچوبسابقدیگرنمیتوانددوامیابد؛لزومپیدا
میکندکهشیؤهتولیدتغییرپیداکندوآنچنانمناسباتتولیدیبهوجودآید

کهباخصلتنیروهایمولدهبخواندوباآنتطابقداشتهباشد.
ابزار تکامل که مولده- نیروهای ناگزیر و دائمی رشد و تحول بنابراین
بین انقالبیترینعنصرآناست-موجبمیشودکهمناسباتتولیدی کار،

انسانهاییکهباآننیروهاسروکاردارندنیزتغییریابد.
شکل از ناشی مناسبات اّول درجٔه در و کهنهشده، تولیدی مناسبات
مالکیتبروسایلتولید،جایخودرابهمناسباتتازهایمیدهدتادیگربند
وقیدیبرپاینیروهایمولدٔهرشدیابندهنباشد.ایناستنکتٔهمهمدررابطٔه
علتدرونی دیالکتیکیمابیننیروهایمولدهومناسباتتولیدی؛ایناست

تغییرشیؤهتولیدوتحولتاریخوتکاملجامعه.
بین رابطٔه و تضادند در و وحدت در آن، تولید،دوقطب دوجنبٔهشیؤه
باید تولیدی مناسبات تاریخیمعّین، ترتیبیاستکهدرهردوران به آندو
باخصلتیکهنیروهایمولدهدرتکاملخودمییابند،تطبیقپیداکند.دراثر
جز چارهای میشود، حادث که تضادی دنبال به و مولده نیروهای تکامل
درهمشکستنقیدمناسباتتولیدیموجود)وتغییراشکالمالکیتوموضع

طبقاتدرجامعهوشکلتوزیع(نیست.
تازٔه خصلت با که آید وجود به جدیدی تولیدی مناسبات باید یعنی
نیروهایمولدهبخواند،وباردیگرتطابقووحدتبیندوجنبٔهشیؤهتولید
برقرارشود.ایناستمحتواومضمونآنقانونمهمعلمماتریالیسمتاریخی
که»قانونتطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده«نامیدهمیشود.
بیانگرعملمتقابلوروابطمتقابلبین قانونعمومیاجتماعو اینیک
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دوجنبٔهشیؤهتولیدونقشآندرروندعینیتکاملاجتماعیوُمبّینضرورت
تولیدی مناسبات بین تطابق مجدد کنندٔه برقرار بهمثابه اجتماعی انقالب
مختلف نظامات پیدرپی جانشینشدن است. مولده نیروهای خصلت و
اجتماعیوتسلسلتاریخیآنها،نمونههایمشخصومثالهایبارزدربارٔه
و اساسی عنصر بهمثابه مولده نیروهای تحول چگونگی و قانون این عمل
تعیینکنندهوسپسلزومبرقراریمناسباتتازٔهتولیدیوپیدایششیؤهتولید
جدیداست.قانون»تطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده«بیانگر
رابطٔهدیالکتیکیدرونیمقولٔهشیؤهتولیدوبیندوجنبٔهاساسیآنومشخص

کنندٔهچگونگیوعلتتکاملجامعهاست.
بشری جامعٔه تکامل ماّدی توضیح شالودٔه ـلنینیسم، مارکسیسم برای
تغییرات تمام که آنجا از تولید. شیؤه در حاصله تغییرات از: است عبارت
جامعه،درساختجامعهوروبنایاجتماعوزندگیمعنویونحؤهزندگیو
خودانسان،ناشیازتغییرشیؤهتولیداست،اهمیتاساسیاینمقولهوقانون

مربوطبهآنروشنمیگردد.

�توضیحبیشتر:
»وحدتوتضاد«درس17

»صورتبندیاجتماعیـاقتصادی«درس58.
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درس5٣.تکراردرتاریخ،اجبارواختیار
تکراردرتاریخبهچهمعناست؟رابطهبینمفردوعاّمدرروندهای.1

اجتماعیچیست؟
قوانین.2 مقابل در و طبیعی قوانین مقابل در بشر اختیار و آزادی 

اجتماعیبهچهمعناست؟

درس54.عواملعینیوذهنیدرروندهایاجتماعی
جبرتاریخیعنیچهوچرافعالیتآگاهانٔهبشرالزماست؟.1
دیالکتیکعواملعینیوذهنیدرتکاملتاریخکداماست؟.2
نقشتعیینکنندٔهعاملعینیونقشقاطععاملذهنییعنیچه؟.3





درس5٣.قانونمندیدرروندهایاجتماعی
)تکراردرتاریخ،مفردوعاّم،اجبارواختیار(

١
و ماهوی عینی، اجتماع، رشد قوانین که میدهد نشان تاریخی ماتریالیسم
منعکس را اجتماع پدیدههای در تکرارشدنی مناسبات و هستند، ضروری
از را جامعه تکامل اساسی َسمتهای تاریخی، قانونمندیهای میکنند.
پایینترینمراحلتاعالیترینمدارجبیانمیکنند.ولیایناصلینیستکه
موردقبولهمٔهفالسفهباشد.برعکس،چهدرگذشتهوچههماکنون،انواع
اجتماعی« روندهای در »قانونمندی اساسی اندیشٔه با مقابله برای نظریات
علم را تاریخ که »اندیشمندانی« نیستند و نبودند کم است. شده عرضه
نمیدانند،زیراکهبهزعمآنهاهیچقانونی-قانونعینیوضروری-درتاریخ
جامعهعملنمیکندوالبتهبدونقانون،علمهمنیست.آنهامعتقدهستندکه
مفهوم»قانونمندیتاریخی«خودمفهومیپرازتضادمنطقیاستوچیزی
استدرردیفکوسٔهریشپهن.آنهادربیاننظرخویش»استدالل«میکنند
کهدرزندگیاجتماعی،گویافقطحوادثمنفردوغیرقابلتکراروجوددارد.
هرچهدرتاریخرویدادهومیدهد،نهدرگذشتهسابقهداشتهونهدرآینده
تکرارخواهدشد.وچونتکراردرتاریخنیست،هیچعاملمشترکوعاّم
همنیست،ودرنتیجهنمیتوانهیچقانونعلمیبرایحوادثتاریخیکشف
وتنظیمکرد.اینگفته،البتهاستداللنیست.واضحاستکهحوادثجداگانه
که جامعه، در نهتنها نمیشود. تکرار هرگز تمامجزئیاتمشخصخود، با
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تمام در یگانه و مشابه کاماًل روند دو شبیه، کاماًل دوشیء نیز، طبیعت در
جوانبوجهاتخویشکهتکراریکدیگرباشند،وجودندارد.ولیدرست
درهمینفردّیتتکرارنشدنی،درهمینموجودیتکاماًلمشخص،چیزیعاّم

ومشترکوتکرارشدنیوجودداردکهماهیتاساسیرابیانمیکند.
مثاًلدردههاکشورجهانکهسابقًامستعمرهبودند،استعماربرافتاده،ولی
نشده، تکرار دیگری در که انفرادی کاماًل شکلی به خاصی راه هریک، در
شخصیتها و متفاوت حوادث آنقدر کشور، هر در است. شده پیموده
گوناگونوشرایطمختلفبودندکهروندتشکیلدولتمستقلازمستعمرٔه
قبلیرادرهریکازآنهامیتوان-کاماًلبهحق-ازنظرجزئیاتامروظواهر
بینراهوشکل بهفرددانست. رویدادها،حادثهایتکرارناشدنیومنحصر
نیلبهاستقاللدرالجزایریاهندوستان،درنیجریهیاماداگاسکار،دراندونزی
یاسواحلعاج،درلیبییاسنگاپور،تفاوتهاعظیماست،ولیآیابینآنها
این از آیادرهمانفردیتمشخصهریک ندارد؟ هیچچیزمشترکیوجود
رویدادهایتاریخی،وویژگیهاییکهابدًاتکرارنشده،چیزیعاّمومشترک
رویدادها این همٔه در همهجا، در که اصلی جوهر آن چرا. ندارد؟ وجود
تکرارمیشودووجهمشترککلیٔهآنهااست،عبارتاستازتالشِیسیستم
مستعمراتیامپریالیسمدردورانما.مثالدیگر:درکشورهاییکهسوسیالیسم
ُفرماسیون هنگامسرنگونی به اوضاع وجریان پیروزشده،حوادث آنها در
قبلی،صورتکاماًلانفرادیداشتهودردیگریتکرارنشده،ولیصرفنظر
نیروهاو تناسب انقالب،و انجام ازتفاوتهایبسیارزیاددرشرایطوراه
مشخصاتمّلیومحلیوزمانیوغیرهوغیرهکهبههریکسیمایمشخص
تکرارنشدنیوفردیآنرامیدهد،درهمهجاقانوِنواحِدگذارازسرمایهداری
بهسوسیالیسمعملکردهواصولمشترکوعاّمانقالبسوسیالیستیدرهمٔه
آنکه معنایسطحی به نه را تاریخ در تکرار آری، است. شده تکرار موارد
منکرپیشرفتوتحولمیشد،بلکهبهمعنایرابطٔهژرفدیالکتیکیبینمفرد
پدیدههای در یگانه ماهیتی وجود معنای به ومشترک، بینمشخص عاّم، و
جداگانه،قوانینیواحددرشرایطیمختلفواصولیتکرارشوندهدرحوادثی
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غیرقابلتکراربایددرککرد.

2
اینواقعیتکهجامعهبنابرقوانینعینیتکاملمییابدوروندهایاجتماعی
انسانها که نیست معنا این به است، استوار ماّدی قانونمندیهای اساس بر
قبول شدهاند. مقّید قوانین این به بردهوار وابستگی زنجیر در جاودانه
قانونمندیواجباروناگزیریناشیازآنبههیچوجهبهمعناینفیآزادیو
اختیاربشرنیست.ُمنتهابایدمعنایدقیقاینمقوالترادرککرد.کلیددرک
مسئلهعبارتاستازبرخورددیالکتیکیواحترازازمطلقکردنوسطحی
گویا که نیست این در بشر اختیار و آزادی مسئله. کردن یکجانبه و کردن
میتواندمستقلازوجودوعملهرگونهقانونطبیعیواجتماعیعملکند.
از است عبارت قوانین، این برابر در بشر واقعی آزادی حقیقت، در
ارضای بهمنظور آنها، بهکارگرفتن و آنها از استفادٔهعملی و آنها شناخت

نیازمندیهایانسانوجامعه.
بهخدمت را آنها و نشناسیم را طبیعی قوانین اگر طبیعت، مورد در .1
نگیریموسلطٔهخودرابرعملعینیآنهابرقرارنکنیم،اینقوانینخودبهخودی
وبیبندوبارعملکردهوممکناستنقشمخربیبرایجامعهپیداکنند.در
چنینصورتی،اینقانونمندیهایطبیعیبرانسانچیرهومسلطمیشوند؛
برعکس،شناختوبهکاربستنآنهابهمعنایچیرگیانسانبرآنهاو»تسخیر
طبیعت«است.روندتکاملدانشهایطبیعیوترقیتکنیکیدرواقععبارت
استازروندشناختوبهکارگرفتنقوانینطبیعت.آزادیانساندربرابر
قوانینطبیعیچیزیجزایننیست.وقتیمیگوییم»تسخیرطبیعت«،مقصود
انکار یالحظهایبهمعنای البتهذرهای این دیگرینمیتوانددربینباشد،و
ما از راکهمستقل قوانینعینی این نیست. قوانینعینی این نادیدهگرفتن یا
از مستقل آنها کرد. نفی و گرفت نادیده خودسرانه نمیتوان دارند، وجود
انسانوجامعهعملمیکنند.ُمنتهاانسانوجامعهمیتواندآنهارافراگیرد،
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بهطرزعملآنهاهرچهژرفتروکاملترپیببرد،وبااینآگاهی،همازعمل
نیازهای برآوردن برای بهسودخودو آنهاجلوگیردوهم احتمالیمخرب
خویشازعملآنهابهرهگیرد.هرچهجامعهبهجلومیرودوهرچهنیروهای
مولدهبیشتررشدمیکند،سلطٔهجامعهبرطبیعتبیشترمیشود،یعنیآزادی
انساننسبتبهقوانینعینیطبیعتفزونترمیگردد.ادارهکردنوزیرنظر
گرفتناینروندهاوقوانینتوسطعلومطبیعیوعلومتکنیکیانجاممیشود.
قانونمندیهایاجتماعی،مسئله درمورداجتماع،درموردجامعهو .2
ازاینبغرنجتراست.تنهادرجٔهشناختومیزانرشدنیروهایمولدهبرای

تسلطبرآنهاکافینیست.
سلطٔهانسانهابرطبیعتهنوزنمیتواندآزادیآنهارادربرابرقوانینعینی
اجتماعتأمینکند.دانستنوبهکارگرفتنقوانیناجتماعیبهگونهایمتفاوت
ازسلطهبرقوانینطبیعیصورتمیگیرد.قوانینعینیاجتماعتعیینکنندٔه
تکاملآنهستند،ازآنجملهاستقوانیناقتصادیودیگرقوانینرشدهستی
اجتماعینظیرقانونتطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده؛این
قوانیننیزخودبهخودیوصرفنظرازآنکهانسانبهوجودوعملآنهاپیبرد
یانه،عملمیکنند،وتاهنگامیکهانسانآنهارانشناسدوسپسبرآنهاحاکم
او مافوق و او دشمن و انسان از بیگانه نیروهای همانند قوانین این نشود،
به بیگانه و قاهر نیز ناشناخته قوانینطبیعی بههمانگونهکه عملمیکنند،
نظرمیآیند.درتمامطولتاریخبشریتاپیدایشجامعٔهسوسیالیستی،قوانین
عمل قاهر نحوی به و خودبهخودی اجتماع عینی قوانین دیگر و اقتصادی
میکردند.شناساییاینقوانیندرشرایطسرمایهداری،باپیدایشمارکسیسم
شروعشدکهبهنحویعلمیبهدرکوبهکارگرفتناینقوانینپرداخت.ولی
اینشناساییهنوزبرایغلبهبرعملخودبهخودیاینقوانینکافینیست.تا
مالکیتخصوصیبروسایلتولیدباقیاست،قوانیناقتصادیخودبهخودی

عملمیکنند.
شود، نهاده فراتر پا ناگزیری و اجبار عصر از زمینه این در اینکه برای
تازهمستقر برقوانین،الزماستکهمناسباتتولیدینوع برمعرفت عالوه
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گذار کهالزمٔه اجتماعی عینی قوانین بر تسلط بلکه نهفقطشناخت، گردد.
سوسیالیسم که میشود امکانپذیر هنگامی است، اختیار و آزادی عهد به
آزادی بهصحنٔه ناگزیری عرصٔه از بشر که جهشی است این گردد. برقرار
میتواند بشر که است نظام این در تنها یعنی میدهد. انجام اختیار و عمل
آگاهانهعملقوانیناجتماعیراتنظیمکندوبهسودجامعهازعملآنهابهره
تولیدی، نوین مناسبات استقرار و تولید وسایل بر اجتماعی مالکیت گیرد.
خود،فعالیتآگاهانٔهتولیدکنندگان-تودٔهزحمتکشان-وتنظیمآگاهانٔهاین
برنامههای تنظیم شالودٔه اقتصادی، عینی قوانین میکند. طلب را فعالیت
رشداقتصادیمّلیقرارمیگیرد.حزبطبقٔهکارگر-عاملذهنیورهبری
کنندٔهجامعهدرنظامسوسیالیستی-بایددقیقًاآنچهراکهبهطورعینیعمل
اینقوانینمیطلبد،درنظرگیرد،تابهرهبریموفقودرستجامعهتوفیق
یابد.چنیناستمعنایآزادیواختیاردرزمینٔهقانونمندیهایعینیاجتماع
و امکانرهبریعلمیجامعه در اینجا، در اختیار و آزادی آن. دیالکتیک و
روندهایاجتماعیوبهکارگرفتنقوانینعینیجلوهمیکند،واینرهبری
ـلنینیسم،وبرشالودٔهآن،دیگرعلوماجتماعیوبه براساسعلممارکسیسم

ویژهاقتصادی،درجامعٔهسوسیالیستیانجاممیگیرد.
تدوینبرنامههایاحزاببرادروتعییناستراتژیوتاکتیکدرستتوسط
احزابکمونیستوکارگریبرپایٔهشناختقوانینعینیکهدرجامعهعمل
میکنند،ممکناست.تدوینبرنامههایحزبی،وهمچنینتدوینبرنامههای
رشداقتصادیوادارٔهجامعهتوسطاحزابکمونیستوکارگریکشورهای
سوسیالیستی،بهمعنایشناختقوانینعینیوتسلطبرآنهاست.چنیناست
معنایآزادیجامعهدربرابرقوانینعینیاقتصادی.هرچهشناختاینقوانین
عمیقترباشد،هرچهبهعملآنهابهترپیبردهشودوصحیحتردربرنامههای
کارانعکاسیابدوژرفتروعلمیتربااینقوانینبرخوردشودوجنبههای
تازٔهآنکشفودرنظرگرفتهشود،آزادیواختیاردربرابرناگزیریواجبار
بیشتروبیشترمیشود.بدینگونهاستکهمسئلٔهاجبارواختیار،یاناگزیری

تاریخیوآزادیبشردرجامعهراهحلدیالکتیکیخودرامییابد.
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�توضیحبیشتر:
»ماهیت«درس24

»ضرورت«درس26
»قانون«درس16

»مفردوعاّم«درس21
»آزادیواختیار«درس27.



درس54.قانونمندیدرروندهایاجتماعی
)جبرتاریخـعینیوذهنی(

١
بهمعنای تاریخجامعٔهبشری قانونمندیدرروندهایاجتماعیودر وجود
فاتالیسموگردننهادنبهتقدیرومشّیتازلینیست.»جبرتاریخ«،اینعبارت
بسیارُمصطلحرابهمعنایآنکههمهچیزمقّدراستوخواهدشد،یابهمعنای
آنکهنیازیبهعملآگاهانٔهانساننیستچونقانونعینیخودبهخودیعمل
از»جبرتاریخ« نبایدفهمید.چنیندرکی میکندوراهخویشرامیگشاید،
وازقانونمندیوروندهایاجتماعی،بهکلیضدمارکسیستیاست،زیراکه
دیالکتیکعواملعینیوذهنیراازنظردورمیدارد،زیراکهنقشاندیشهها
وآگاهیاجتماعیوبرمبنایآنتشّکلومبارزهرانفیمیکند،زیراکهعمل
عنصرعینیوقوانیناقتصادیرامطلقمینماید.درکغیردیالکتیکیازجبر
تاریخ-کهدرستنقطٔهمقابلنفیهرگونهقانونمندیدرتاریخاست-تودٔه

مردمراخلعسالحونقشمبارزهوفعالیتزحمتکشانرانفیمیکند.
اجتماعی روند عینی قانونمندیهای به تکیه با ـلنینیستها مارکسیست
باتوجهبهدیالکتیکعناصرذهنیوعینی،بادرکاهمیتونقشآگاهی و
اجتماعیوشرکتتودههادرخلقآگاهانٔهتاریخ،فعالیتخودرابربسیجو
سازماندادنتودٔهزحمتکشوتدارکانقالباجتماعیوکوششهمهجانبه

وآگاهانهبرایپیشرفتجامعهمتمرکزمیکنند.
هستند، منطقی تضاد دچار مارکسیستها که میگیرند ُخرده برخیها
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زیراازیکجانبضرورتعینیواجتنابناپذیرفرارسیدننظامکمونیستی
وجبرتحولجامعهونابودیحتمیسرمایهداریرامطرحمیکنند،ولیاز
جانبدیگربهسازماندادننبردانقالبیتودههاومتشکلساختنزحمتکشان
میپردازند.اگرآنجبرهستپسدیگراینکوششبرایچیست؟واگراین
کوششومبارزهالزماست،پسادعایجبروقانونمندیتاریخیچرا؟اگر
فرارسیدنسوسیالیسممثلطلوعصبحصادقحتمیاست،پسدیگرتشکیل
حزبومبارزهوازخودگذشتگیچرا؟مگرکسیبرایطلوعخورشیدهم
بین از سرمایهداری حتمًا است قرار اگر باالخره و میدهد؟ تشکیل حزب
پایٔهقوانینعینیوضروریاجتماعظهورکند، برودوحتمًاسوسیالیسمبر
و وتشکیالت مبارزه و اینهمهجنبوجوش به نیازیهست دیگرچه پس
اعتصابوتظاهراتوفداکاریوقهرمانیوفعالیتانقالبی؟چنانادعایی
سطحیوبیپایه،وچنینپرسشیسادهلوحانهوبیمایهاست.مدعیاناصاًل
دیالکتیکجوانبذهنیوعینیرانفهمیدهاندونمیدانندکهدرستباکشف
قوانینعینی،ودردرجٔهاّولاقتصادِیتحولجامعهتوسطمارکسوانگلس،
نقشاندیشههاوآگاهی،ونقشفعالیتآگاهانٔهمردمونهادهاوسازمانهای
کاماًل نحوی به خلقی، و کارگری تشکیالت و احزاب جمله از و روبنایی

علمیودقیقروشنوثابتشد.

2
تفاوتاجتماعباطبیعتدرایناستکهقوانینعینیاجتماعیتوسطانسانها
برای اساسی نکتٔه این، میپذیرد. تحقق آنها آگاهانهتر هرچه فعالیت با و
وجدا اجتماعی،خودبهخودی قوانین است.عمل بحث مورد مسئلٔه درک
ازانسانهانیست،زیراکهاجتماعمرّکبازانسانهاست،وکاروپراتیکو
فعالیتومبارزٔهانسانهااستکهروندهایاجتماعیرابهوجودمیآورد،و
دراینجااستکهبرخالفروندهایطبیعت،عاملذهنینقشپیدامیکند.
روندهایاجتماعیبهنحویدیالکتیکیدارایدوجنبٔهعینیوذهنیهستند؛
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دوجنبٔهپیوستهبههمودرتأثیرمتقابلدائمیوجدانشدنیازهم.
کلیددرکویژگیرشدجامعهوتفاوتآنباطبیعت،کلیددرکتفاوت
قوانینهستیطبیعیوقوانینهستیاجتماعی،عبارتاستازدرکدرست
عامل و عینی کنندٔه تعیین عامل بین متقابل وعکسالعمل عمل دیالکتیکی

ذهنی.
عینی طبیعت قوانین که طور همان هستند، عینی جامعه، تکامل قوانین

هستند،اّمادوتفاوتعظیمبینطبیعتوجامعههست:
• یکیفعالیتتولیدیدرجامعه	
• دّومیآگاهیانسانی،کهبراساسآنفعالیت]تولیدی[،مرتبًاتکامل	

مییابد.
قوانینطبیعت،ومنجملهگردشزمینبهدورخورشیدوطلوعآفتاب،
قانون منجمله و اجتماع، قوانین است. ناآگاهانه و کور روندهای قوانین
تابناکسوسیالیسم، فرارسیدنعصر و سرمایهداری حتمی برکشیدن رخت
قوانینیهستندکهازعملوآگاهیوفعالیتانسانها،یعنیموجوداتیآگاهو

ذیشعورمیگذرندتاتحققپذیرند.
آنهاوپیشرفت قوانینعینیجامعهخودبهخودیعملنمیکنند،وعمل
جامعه،مستلزمشرکتفعالانساناست،وهرچهجامعهتکاملیافتهترباشد،
بیشترفعالیتایدئولوژیکآگاهانهومبارزٔهانقالبیطبقاتمترقیراایجاب

میکند.

٣
روندهای در قانونمندی درست درک مسئلٔه در ـلنینیسم مارکسیسم آموزش
و اقتصادی، ماتریالیسم با تقدیرگرایی(، )جبرگرایی، فاتالیسم با اجتماعی،

همچنینباولونتاریسم)ارادهگرایی(وذهنیگریکاماًلبیگانهاست.
و بیانهرچهدرستتر برای اواخر این در ـلنینیست مارکسیست فالسفٔه
بهمعنایمشخص ،)Determinant(تعیینکننده لفظ بین روشنترمطلب،
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کنندهونشاندهندٔهمحتواواساس،ولفظقاطع)Decisif(،بهمعنایبرنده
به ادبیاتمارکسیستیهردولفظ وحلکنندٔهمسئله،برخالفسابقکهدر
معنایمساویبهکاربردهمیشد،تفاوتقائلمیشوندومسئلٔهموردبحث

رابهاینشکلفرمولهمیکنند:
و کننده تعیین نقش دارای عینی عامل اجتماع، رشد قانونمندیهای در

عاملذهنیداراینقشقاطعاست.
اینتزماتریالیسمتاریخیبیانواقعیتاریخجوامعانسانیاست.براساس
برایبسیجتودههای انقالبیونراستین اینبرخوردعلمی،وظیفٔهمهمهمٔه
و کمونیستی ایدئولوژی ترویج و زحمتکشان مبارزٔه دادن سازمان و مردم
تحکیمحزبطبقٔهکارگروتأمیننقشرهبریکنندٔهآن،کاماًلروشنمیشود.
خالقانٔه کوشش ثمرٔه خود که تاریخی ماتریالیسم تز این
علمی پایٔه است، ما آموزش مداوم غنیکردن برای ـلنینیستها مارکسیست

برایمقابلٔهعملیوپراتیکعلیهدوانحرافراستوچپاست.
اینتزازیکسوازادعاهایرویزیونیستهایراستواوپورتونیستهای
معاصرپردهبرمیداردکهمعتقدندازجامعٔهسرمایهداریبهطورخودبهخودی
استقرار و بورژوازی حاکمیت کردن سرنگون و »میروید« سوسیالیسم
حاکمیتپرولتاریا،کهتنهادریکمبارزٔهانقالبیبهرهبریحزبطرازنوین
انقالب تنها که میدهد نشان واقعیات ندارد. ضرورتی است، امکانپذیر
بنیادی تحوالت بهخاطر مردم تودٔه آگاهانٔه و فعال شرکت و سوسیالیستی
ستم کردن ریشهکن و فرد از فرد استثمار و سرمایهداری کردن سرنگون و
طبقاتیومّلیمیتواندراهجامعهرابهسویسوسیالیسمبگشاید.بدونازبین
بردنمالکیتخصوصیبروسایل]تولید[واستقرارمالکیتسوسیالیستی،
چنینتحولیممکننیست.اینراتجربٔهکشورهاییکهدرآنهارفرمیستهاو
احزابسوسیالدموکراتراستبهرویکارآمدهاند-ودرهمهجاکارگزار

وادارهکنندٔهامورسرمایهداریشدند-ثابتکردهاست.
عامل کنندٔه تعیین نقش به مربوط تاریخی ماتریالیسم تز دیگر، ازسوی
ادعاهای از ـتاریخی اجتماعی روندهای در ذهنی عامل قاطع نقش و عینی
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نادیده را عینی عامل نقش که برمیدارد پرده نیز »چپ« رویزیونیستهای
میگیرندیاکمبهامیدهند،واصوالًبهشرایطعینیتوجهنکردهوامکانات
عاملذهنیراُپربهادادهوآنرابهعاملتعیینکنندهبدلمیکنندوکاررابه
ذهنیگراییمیکشانندکهدرصحنٔهسیاستچیزیجزماجراجویینیست.

�توضیحبیشتر:
»ضرورت«درس26

»جبرواختیار«درس27.





فصلپنجم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیپایهوروبنا

درس55.تعریفپایهوروبنا
تعریفمقولٔهپایه،اهمیتونقشآن.1
تعریفمقولٔهروبنا،اهمیتنقشواجزایآن.2
ششنکتٔهمهمدرتوضیحمقولٔهروبنا.3

ـنقشتعیینکنندٔهپایه درس5۶.رابطٔهدیالکتیکیبینپایهوروبنا
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درس55.پایهوروبنا

ـلنینیستی»پایهوروبنا«وآموختندومقولٔه»پایه« بابررسیتئوریمارکسیستی
و»روبنا«کهتوسطکارلمارکسوفردریکانگلسکشفوتدوینشد،ما
تولیدی، مناسبات تولیدو راحلکنیمکهچگونهشیؤه اینمسئله میتوانیم
ازسیاسیوحقوقیواخالقیوغیرهرا اعّم تماممناسباتدیگراجتماعی
اقتصادی پایٔه تکامل در خود نوبٔه به مناسبات این چگونه و میکند تعیین

جامعهتأثیردارد.

١
پایه.مارکسیسمدرمیانانبوهمناسباتاجتماعیموجوددرجامعه،مناسبات

ماّدیتولیدیرابهمثابهمناسباتاساسیوتعیینکنندهمیداند.
پایهوزیربنایاجتماعدرهرمرحلٔهمشخصتکاملتاریخیعبارتاست
ازمجموعٔهاینمناسباتتولیدیکهشالودٔهماّدیاجتماع،ساختماناقتصادی

جامعهراتشکیلمیدهند.
پس،ازلحاظمضمون،بینمفهومیاتعریفپایهوزیربنابامفهوموتعریف
مناسباتتولیدیتفاوتینیست.)ُمنتهاوقتیاینمجموعهرابهمثابهقطبیدر
را آن میدهیم، قرار تولید شیؤه مقولٔه درون در مولده نیروهای قطب برابر
مناسباتتولیدیمیخوانیم،ولیوقتیکهنقشوجایهمانمجموعه،یعنی
وخاطرنشان میدهیم نشان اجتماعی زندگی درون در را تولیدی مناسبات
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میسازیمکهبررویاینشالودهاستکهتمامیمناسباتدیگراجتماعیبنا
میگردد،آنرا»پایه«مینامیم.(

مجموعٔه بهمثابه آن وضع و است شالودهای و پایه دارای جامعه هر
مناسباتتولیدی،بستگیبهوضعوخصلتنیروهایمولدهدارد،ودرهر
است. دوران آن مولدٔه نیروهای تکامل از معّینی درجٔه با مطابق جامعهای
مناسباتتولیدی،وبنابراینپایهیازیربنایجامعه،مناسباتیماّدی،مستقلاز

ارادهوذهنانساناست،یعنیدارایخصلتیعینیاست.
)درادبیاتمارکسیستیازاینمقولهبانامهای»ساختماناقتصادی«،»پایٔه
اقتصادی«،»شالودٔهماّدیجامعه«وغیرهنیزیادشدهاست.اکنوندیگردرآثار
مارکسیستیتنهابانام»پایه«اینمقولٔهمهمماتریالیسمتاریخیبیانمیگردد،
نیز »زیربنا« واژٔه از مارکسیستی، موجود آثار و فارسی ترجمههای در ُمنتها
بهعلتآنکهدرمقابلواژٔه»روبنا«میتواندآسانتربهکاررود،باآنکهدقیق
وکاماًلدرستنیست،استفادهمیشود.بنابرایندرجزواتودرسنامههاو
آثارمارکسیستیبهفارسی،اگربهواژٔه»زیربنا«برخوردیم،نبایدآنراترجمٔه
»پایه« همان مقصود که باشیم داشته توجه باید و بدانیم، »انفراستروکتور«

استوبهتراستکههمینواژٔهاخیررابهکاربریم.(
پایهنقشعظیمیدرزندگیاجتماعبازیمیکندوامکانمیدهدکهتولید
وتوزیعنعمماّدیسازماندادهشود.انسانهابدونبرقراریمناسباتتولیدی
کنند، توزیع و ایجاد را زندگی وسایل و بپردازند تولیدی کار به نمیتوانند
مصرفنمایندوزندگیراادامهدهند.عالوهبراین،اهمیتپایهازآنجانیز
ـاقتصادیبهُفرماسیوندیگر، معلوممیشودکهتبدیلیکُفرماسیوناجتماعی
تولیدی مناسبات که معناست بدان بهسرمایهداری، فئودالیسم از مثاًلگذار
جدیدیبهوجودآیدومثاًلمناسباتسرمایهداریجانشینمناسباتتولیدی
فئودالیشود.یعنیآنکهپایٔهتازهایایجادگردد.پسدرحقیقتتاریختکامل
جز نیست چیزی ـاقتصادی اجتماعی ُفرماسیونهای تسلسل روند و جامعه
تاریخجایگزینیوپشتسرهمآمدنمناسباتتولیدییاپایههایمختلف،
کهبهدنبالخود،تغییروتکاملسایرمظاهروجنبههایحیاتاجتماعیرابه
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همراهدارد.

2
روبنا.جامعٔهبشریبهمثابهبنایرفیعیاستکهاگرمناسباتماّدیتولیدی،
شالودهوپایٔهآنراتشکیلمیدهند،عالوهبراینپیواساس،داراینماو
ساختمانینیزهستکهبررویآنپیبنامیشودوازهمینروآنرا»روبنا«

مینامیم.
حقوقی و سیاسی نظریات و اندیشهها مجموعٔه از است عبارت روبنا
و مؤسسات، و نهادها و جامعه مذهبی و هنری و اخالقی و فلسفی و
سازمانهایمربوطبهآنها،واشکالمربوطبهآگاهیاجتماعیدرهرمرحلٔه

مشخصتکاملجامعه.
روبناعبارتاستازمجموعٔهاندیشههاوتئوریهاواحساساتومنویات
وآرمانهاواخالقیاتکهبرخیازآنهابهصورتهایثابتونهادیشکل
میگیرندوبههیئتمؤسساتوسازمانهایاجتماعتجلیمیکنندوبرخی

دیگربهصورتمناسباتغیرنهادیباقیمیمانند.
وقتیمابهیکجامعهنظرمیافکنیم،درآنتنهامناسباتتولیدیبینافراد،
ووجودطبقات،وجاییراکهاینیاآنگروهدرامرتولیدوتوزیعنعمماّدی
اشغالمیکندنمیبینیم.بلکهعالوهبراینها،ماهمچنینمشاهدهمیکنیمدر
جامعهانواعواقساماندیشههاونظریاتهست.ایناندیشههاوعقایددربارٔه
تا گرفته هنر از قضاوت، تا گرفته سیاست از است، رشتهها و مسائل تمام
مذهب،ازاخالقگرفتهتافلسفهوغیرهوغیره.ماهمچنینمشاهدهمیکنیم
است؛ موجود سازمانها و نهادها و مؤسسات اقسام و انواع جامعه در که
دولتهستباانواعسازمانهاودستگاهدولتی،ارتشهستوسازمانهای
نظامیوانتظامی،دادگستریهستوانواعدادگاهها،احزابمختلفهست
برنامههاوشکلکارگوناگون،سازمانهایاجتماعیهست باتشکیالتو
انواعمساجدو اتحادیههاوباشگاهها،سازمانهایمذهبیهستو انواع و
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کلیساهاوکنشتهاومعابد،آدابورسوموسننوعاداتیهستکهبرخی
بهشکلنهادهایاجتماعیسازمانیافتهدرآمدهاند.

را آنها به مربوط مؤسسات و نهادها و اندیشهها و نظریات این جمیع
اندیشهها،وهمنهادها روبنا،همنظریاتو بیانمیکند.پس مقولٔه»روبنا«
ـاقتصادیدربرمیگیرد. ومؤسساترادریکُفرماسیونمشخصاجتماعی
مثاًلدرآن،همعقایدسیاسیموجوددریکجامعٔهمشخص،دردورانمعّین
تکاملآنواردمیشود،وهمدولتودستگاهدولتیواحزابسیاسی،که
همهنهادهاومؤسساتسیاسیهستند؛همعقایدونظریاتدربارٔهامرعدالت
مختلف دادگاههای و دادگستری سازمان هم و میشود، وارد قضاوت و
موجودکهنهادهایقضاییهستند؛همعقایدونظریاتهنریواردمیشودو
همباشگاههاواتحادیههاوجشنهاوفستیوالهاوجوایزهنریکهنهادهای
واردمیشود دینی ایمان به مربوط امور و مذهبی عقاید هم هنریهستند؛
و ترتیبیافته مراسم و کلیساهاوشوراهایمذهبی و تکایا و وهممساجد

سازماندادهشدٔهدینیکهنهادهایمذهبیهستند.

٣
نکاتیکهپیرامونمقالٔه»روبنا«بایددرنظرداشت:

نظام هر در موجود عقاید و اندیشهها و نظریات نهتنها روبنا مقولٔه .1
دربر را آنها به وابسته اجتماعی نهادهای بلکههمچنین ـاقتصادی، اجتماعی

میگیرد.
2.نظریاتواندیشههاومنویاتیکهدرتعریفمقولٔه»روبنا«ازآنهانام

بردیم،دردوسطحمیتوانندتجلیکنند:
الف.درسطح»رواناجتماع«،کهدراینصورتبهطورعمدهناخودآگاه
آدابو انتقالیواحساساتوعاداتو پندارهاومعتقدات بهویژه استو

ذوقوسلیقههارادربرمیگیرد؛
بخش اینصورت در که جامعه، تئوریک و ایدئولوژیک سطح در ب.
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خودآگاهشعوراجتماعی،بخشتدوینشدهوسازمانیافتٔهآناست.
3.ازآنجاکهروبناتنهابراساسوپایٔهمناسباتتولیدیویژٔههرفرماسیون
میکند، تغییر آن تغییر با و میگردد بنا ـاقتصادی اجتماعی صورتبندی یا
حیات همٔه نیست، اجتماعی آگاهی اشکال تمامی گیرندٔه دربر و حامل
اشکال از علم و زبان عواملیچون مثاًل نمیشود. راشامل معنویجامعه
آگاهیاجتماعیاست،وحیاتمعنویجامعه،البتهبدونزبانوبدونعلم
قابلتصورنیست،اّماآنهاواردمقولٔهروبنانمیشوند،زیراکهاینعواملبر
پایٔهمشخصیکفرماسیونیانظاماجتماعیبهوجودنیامدهاندوباتغییریک
فرماسیون،باتحولپایه،تغییروتحولنمییابندووابستهبهشکلخاصیاز
نیستند.درحالیکهعناصر دارایخاصیتطبقاتی و نبوده تولیدی مناسبات
به نهادهایمربوط و یامؤسسات اندیشهها و نظریات از اعّم روبنایی،همه
آنها،وابستهبهشکلخاصاینیاآنمناسباتتولیدیبودهومتعلقبهاینیاآن
پایٔهمعّینومشخصهستند،براساسآنبرپامیشوندوپسازبینرفتنآن
اساسوپایه،دیریازود،ُکندیاسریع،یکبارهیابهتدریجعوضمیشوند.مثاًل
وقتیمناسباتتولیدیفئودالیسمتغییرمییابدوجامعهبهدورانسرمایهداری
گاممینهد،برخیعواملآگاهیاجتماعینظیرزبانوعلمسیرعادیتکامل
خودرامیپیمایندوچونزاییدٔهپایٔهفئودالینبودند،عوضنمیشوند،بلکه
طبققوانینخاصخودرشدمیکنند.اّماروبنایجامعه،یعنیسازماندولتی
وجمیعنظریاتوعقایدویژٔهدورانفئودالیسریعًایابهتدریجازبینمیروند.
و عقاید را آنها همٔه وجای میپیمایند زوال راه نیز آنها به مربوط نهادهای
و میگیرند میشوند، پدید تازه پایٔه بر که دورانسرمایهداری ویژٔه نظریات

سازمانهایتازهونهادهایمتناسبباآنهاحکمفرمامیگردند.
مختلف درجات در پایه به نسبت روبنا مختلف عناصر و عوامل .4
ردیف یک در و یکسنخ از را همه نباید و دارند قرار نزدیکی و وابستگی
روبنای از است عبارت روبنا متحرکترینعنصر و فعالترین مثاًل دانست.
سایر بر قاطع تأثیر خود نوبٔه به و است پایه به وابسته مستقیمًا که سیاسی
عواملروبناداردوازطریقآن،تغییراتپایهدردیگرعناصرروبناییمنعکس
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میشود.اّماعناصرینظیرهنریااخالقیامذهب،هرچهدورترازپایهقرار
دارند-وبهطورغیرمستقیموباواسطه-آرامتروبهتدریجتغییراتآنرادر
خودمنعکسمیکنندوبااستقاللنسبتًابیشتردگرگونمیگردند.مثاًلعقاید
ونظریاتسیاسیونهادهایمربوطهمتعلقبهجامعٔهفئودالی،پسازگذار
جامعهبهسرمایهداری،نخستینعناصریهستندکهتغییرمییابندونظریات
تازٔهمتعلقبهسرمایهداریجانشیننظریاتسابقمیشودودولتفئودالیکه
یکنهادسیاسیاستجایخودرابهدولتبورژواییمیدهد.چهبساکهاین
تغییرماهیتدولت،بهمثابهمهمتریننهادسیاسیروبنایی،باتغییرشکلآننیز
همراهباشدومثاًلشکلسلطنتیحکومتکهبهویژهمتعلقبهدورانفرسوده
بهشکلحکومتجمهوری را خود جای است، فئودالی وسطایی قرون و
بدهد،وبدینترتیبتغییرنهادسیاسیبهطورکاملصورتگیرد.احتمال
حفظشکلهمالبتههمانطورکهتجربهنشانمیدهدهست،ولیاگرهماین
شکلظاهریحفظشودومناسباتتولیدیجدیدالزامًاباآنشکلنهادیدر
تضاددرنیاید،درهرصورتماهیتدولتبهعنواننهادروبناییتغییرمیکند
ودولتبورژواییدرخدمتطبقٔهجدیداستثمارگرومدافعوبیانگرنظریات
واندیشههایبورژواییجانشیندولتقبلیفئودالیمیشود،چهدراینجانیز
نهشکلومهرهها،بلکهماهیتنهادوتغییرآنمطرحاست.اّماسایرعناصر
روبناییهرقدرباپایهفاصلٔهبیشترداشتهباشند،هرقدروابستگیکمترباشد،

دیرتروآرامترتغییرمییابند.
در آنکه پدیدشودمگر نمیتواند پایهای تاریخ،هیچ تکامل درروند .5
بطنجامعٔهکهنشرایطماّدیمتناسبباآنوایجادکنندٔهپیدایشآن،یعنی

نیروهایمولدٔهالزمبرایاینظهور،پدیدآمدهباشند.
6.درمواردمختلفودرسطوحگوناگون،هنگامیکهازپایٔهماّدیدرک
تاریخ،ازشالودٔهاساسیماّدیدرجامعهوتاریخاجتماعصحبتمیشود،بر
حسبمسئلٔهموردبحث،گاه»شیؤهتولید«وگاه»هستیاجتماع«موردنظر
است،کههریکموضوعخویشراداردونبایدبامقولٔه»پایه«اشتباهشود.

مناسبات مقولٔه محتوای با است برابر »پایه« مقولٔه مضمون و مفهوم
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تولیدی؛پسحیطهومحدودٔهآنکوچکترازمقولٔه»شیؤهتولید«استکه
پایه مقولٔه دربرمیگیرد. راهم مولده نیروهای تولیدی، مناسبات بر عالوه
اجتماعی« »هستی تاریخی ماتریالیسم علم دیگر مقولٔه به نسبت همچنین
دارایحیطهومحدودٔهتنگتریاست،زیراکههستیاجتماعیبیانگرتمامی
زندگیماّدیجامعهاست،نهفقطمناسباتتولیدیکهاساسیترینمناسبات

ماّدیبینانسانهادرجامعهاست.

�توضیحبیشتر:
»پایهوروبنا«درسهای56و57

»مناسباتتولیدی«درس15
»شیؤهتولید«درس52
»ُفرماسیون«درس58

»هستیاجتماعی«درس92.





درس5۶.رابطٔهدیالکتیکیپایهوروبنا،
نقشتعیینکنندٔهپایه

تئوری توضیح و روبنا و پایه بین دیالکتیکی رابطٔه بیان برای
ـمارکسیستیپایهوروبنا،بهویژهبررویدومحوراساسیبحث مارکسیستی
خودرامتمرکزمیکنیم؛یکینشاندادننقشتعیینکنندٔهپایهنسبتبهروبنا،

ودیگرینشاندادناستقاللنسبیونقشفعالروبنادرمقابلپایه.

١
دررابطٔهدیالکتیکیمتقابلوهمهجانبهایکهبینپایهوروبناموجوداست،
پایهیازیربنایاقتصادیعینی،یامناسباتتولیدیموجوددرهرجامعه،جهت
پایهایجادمیشودوسرشت تعیینکنندهراتشکیلمیدهد.روبنابراساس
آنرامنعکسمیکند.هرطورکهپایهباشد،روبنا،یعنیاندیشههاوافکارو
سازمانهاونهادهایاجتماعیمربوطبهآننیزهمانطورخواهدبود.مثاًلدر
جامعٔهاشتراکیبَدوییاکموناّولیه،پایهبراساسنبودنمالکیتخصوصی
وفقدانطبقات،وبنابرایننبودنتناقضاتطبقاتیمتکیبود.بههمینعلت
همدرآنجوامع،نظریاتوعقایدمربوطبهطبقاتونهادهایوابستهبهآن
وطبقات مالکیتخصوصی بردهداری، درجامعٔه وقتی اّما نداشت. وجود
پیداشد،پایٔهتازهایبراساسمناسباتتولیدیبینبردهداروبردهایجادشد.
پدید اندیشههایی و افکار نوعجدیدیشد. پیدایشروبنای پایهموجب این
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و »اثباتوتوجیه«میکرد.مؤسسات بردگان بر را بردهداران آمدکهسلطٔه
یک که دولت میکرد. تأمین و راحفظ اینسلطه که پیداشد نیز نهادهایی
نهادروبناییوابستهبهافکارسیاسیوحقوقیروبناییاست،درایندوران
پایٔه تحکیم بهخاطر آنان، ازسلطٔه دفاع و بردهداران منافع بهخاطرحفظ و
جدید-مناسباتتولیدیبردهداری-ایجادشد.روبنایتازهایبهوجودآمد
کهپیدایشپایٔهتازه،ایجادآنراایجابمیکرد.عناصرمختلفاینروبنا،در
عصرماقبلنمیتوانستبهوجودآیدوبهوجودهمنیامد،زیراکهمحملهای

ماّدیالزمبهعلتنبودنطبقاتومنافعطبقاتیوجودنداشت.
عناصر که میشود معلوم امر این از پایه کنندٔه تعیین نقش دیگر جنبٔه
آنها پیدایش و آیند بهوجود معّین پایٔه یک بر تکیه بدون نمیتوانند روبنایی
مثاًل متناسباست. اقتصادی زیربنای یا پایه بهوجودیک منوط و مشروط
اندیشٔهیکجامعٔهبرابروسعادتمنددرقالبسوسیالیستییاکمونیستی،یک
عنصرروبناییاست،ولیاینعنصرنمیتوانستخودرویانهوبدونشالودٔه
معّینبهوجودآید؛الزمبودکهشرایطاقتصادیویژهایفراهمگرددوتکامل
دیگر: مثال گرداند. ممکن را اندیشه این پیدایش که برسد حّدی به »پایه«
روبنایی نهادهای و عناصر یادستگاهشکنجهگری یادستگاه ارتش سازمان
هستند،ولیآنهاهمتنهادرشرایطمعّینمیتوانستندپدیدشوند.الزمبودکه
طبقاتاسیرکنندهوبهرهکشیباشندوبرایحفظسیطرٔهخویشونگهداری
آنهاپدید تا مناسباتتولیدیمربوط،احتیاجبهچنیننهادهاییداشتهباشند
گردند.دستگاهشکنجهوآزاربردگان،سازمانانکیزیسیوندرقرونوسطٰی،
یابساطسازمانامنیتتبهکاردرایرانکنونی،همهنهادهایروبناییخاص
هستندکهمتناسببانظریاتومنافعحاکمدرهریکازاینجوامعوبرای
حفظسیطرٔهطبقاتبهرهکشوبررویپایٔهجامعٔهمربوطهبناگردیدند.اّولی
رابردهدارانایجادکردندتابردگانراسرکوبوآنهاراخاموشومبدلبه
یکابزارسادٔهکاروتولیدنمایند،دّومیرافئودالهاوکلیسایتاریکاندیش
بناکردندتاازمناسباتپوسیدٔهغارترعایادفاعکندواندیشههاینوآورو
تحولطلبراسرکوبنماید،وسّومیرارژیمیضدمّلیوضددموکراتیک
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منافع از استثماری، تولیدی مناسبات از تا آورده وجود به تجاوزگر و
سرمایهدارانبزرگوزمیندارانبزرگ،ازسلطنتمطلقهونفوذامپریالیستی
مدافعهکند،نواستعمارواستبدادراحاکمبیرقیبکشورماگرداند،وکوشش
برایایجاد»پایه«اینوراکهایرانیآزادوآباد،مترقیورشدیافته،صلحجوو
مرفهبداننیازدارد،سرکوبنماید.آرینظریاتونهادهایاجتماعیبهمثابه
عناصرروبناییبرشالودٔه»پایٔهویژٔه«خودبنامیگردند.مثالدیگر:نظریات
هنریواستتیکمانییاهومر،رودکییاشکسپیر،نمیتوانستچناننظریاتی
باشدکهامروزهدرثلثآخرقرنبیستمماشاهدآنهاهستیم.مثاًلنظریاتو
عقایدکنونیدربارٔههنروسرشتآنونقشآن،احتیاجبهپایهایداشتکه
درآنزمانهانبودوبههمینعلتهمایننظریاتدرآنزمانهاپدیدنشدند.
مثالدیگر:مزدکیابابک،اسپارتاکوسیابابفهرقدرهمانقالبیودرکار
خودپیگیربودند،نمیتوانستندحزبطبقٔهکارگررابهوجودآورند.حزب
طبقٔهکارگریکنهادروبناییاستکهتنهاپسازپیدایشسرمایهداریوپس
به کارگر طبقٔه که هنگامی مربوطه، تولیدی مناسبات تکاملی دوران ازطی
منافعخاصطبقاتیخودآگاهمیشودوبهتئوریعلمیتحولجامعهمجهز
اندیشههای آید.همینمثالهارامیتواندربارٔه بهوجود میگردد،میتواند
علمیدورانهایمختلفیاسازمانهایمختلفاجتماعیذکرکردوبهاین
نتیجهرسیدکههرپایهایروبنایخاصخودرادارد،هرروبناییبرشالودٔه
پایٔهخاصیبنامیگردد.پایه،یعنیمناسباتماّدیتولیدی،تعیینکنندهاست
انسانها توسط کههمیشه نیز روبنا ایجاد تشکیلمیدهد. را قاطع وجهت
و ماّدی شرایط تابع همیشه بلکه نیست، دلبخواه و میگردد،خودسرانه بنا

اقتصادیوضروریاتناشیازرشدپایٔهمربوطهاست.

2
درجوامعیکهطبقاتمتخاصموجوددارد»پایه«یازیربنایاقتصادیاجتماع
)مناسباتتولیدی(دارایخصلتمتضاداستوروبنایچنینجامعهاینیز
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انعکاسیازتضادهایموجوددرپایهبودهوبهنوبٔهخوددارایخصلتمتضاد
میان تناقض و طبقاتی منافع تضاد دهندٔه نشان نیز روبنا این که زیرا است،
نظریات و عقاید حاکم، و استثمارگر طبقات است. بهرهدهان و بهرهکشان
میکنند، ایجاد را آن به مربوط خاص مؤسسات و نهادها و دارند را خود
طبقاتاستثمارشوندهوستمِکشنیزافکارونظریاتخودرادارندومتناسب
باآنمؤسساتونهادهایخودرابنامینهند.پسروبناییکجامعهدرهر
ـاقتصادیمعّین،افکار،عقایدونهادهایطبقاتوگروههای دوراناجتماعی
مختلفرادربرمیگیرد.مثاًلدرجامعٔهسرمایهداری،بررویپایٔهمناسبات
اّولتضاد تولیدیسرمایهداریکهدربرگیرندٔهتضادهایعدیدهودردرجٔه
بینبورژوازیوپرولتاریااست،روبنایگونهگونهومرّکبیایجادمیشودکه
همنظریاتواندیشههایبورژوازیرادرتمامزمینههایسیاسیوحقوقی
وهنریوفلسفیواخالقیوغیرهدربرمیگیرد،همنظریاتوافکارطبقٔه
کارگررادرتماماینموارد؛همسازمانهاونهادهایمتعلقبهبورژوازیرا،
و احزابحاکمه و انتظامی و ارتشی دستگاههای و دادگاهها و دولت نظیر
سازمانهایوابستهبهطبقاتحاکمرادربرمیگیرد،همتشکیالتونهادهای
آنانرا. به متعلقبهزحمتکشانواحزابوسندیکاهاواتحادیههایمتعلق
آنطبقهایدرمجموع نهادهای افکارو واضحاستکهدرچنینجامعهای
آن دیگر، عبارت به است. حاکم نیز اقتصادی نظر از که است حاکم روبنا
طبقهیاطبقاتیکهنیرویماّدیمسلطرادرجامعهدردستدارد،درعینحال
نیرویمعنویمسلطجامعهنیزهست.ازاینتسلط،طبقٔهحاکمهبرایحفظ
وتحکیمپایٔهجامعه،برایادامٔهسیطرٔهخویشاستفادهمیکند.طبقاتحاکمه
همٔهعناصراندیشهایونظریروبنا)ازعقایدسیاسیگرفتهتانظراتخرافی،
ازافکارحقوقیگرفتهتاموازیناخالقییاپندارهایسنتیواهی(راموافقبا
منافعخویشبهکارمیبرندتاسلطٔهاستثمارگرانٔهخودراحفظکنند.طبقات
وقشرهایحاکم،همچنینبهوسعتازنهادهاومؤسساتروبنایی)ازدولت
از دادرسی، و اختناقی و امنیتی تاسازمانهای ژاندارمریگرفته و ارتش و
وسایلنیرومندارتباطجمعیوسیستمآموزشیگرفتهتااحزابفرمایشیو
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ایجادنمودهاند( یافریب اعمالفشار بهمنظور دستجاتوسازمانهاییکه
برایحفظتسلطخودبهرهبرداشتهوآنهارابهخدمتخودمیگیرندتانظام

اقتصادیوپایٔهموجودراادامهدهند.
مؤسسات و خویش خاص نظریات و عقاید نیز پرولتاریا خود، نوبٔه به
نهادهای و نظریات برابر در را آنها و میکند ایجاد را خود نهادهای و
بورژوازیقرارمیدهد.یعنیکارگرانودیگرزحمتکشانبهتدریجبهماهیت
سرمایهداریپیمیبرندوضرورتمحوایننظاماستثمارگررادرککردهو
بهنظریاتخاصخویشمجهزمیشوند،وسپسسازمانهایخودرا،اعّم
ازاحزابسیاسیوسندیکاهاوباشگاههایمختلف،بهاشکالگوناگونبه
به مسلحشدن با انقالبیخود، مبارزٔه درجریان پرولتاریا میآورند. وجود
ـلنینیسمسیستمکاملنظریاتسیاسیوحقوقیوهنریو تئوریمارکسیسم

فلسفیواخالقیخودراایجادمیکند.

٣
نقشتعیینکنندٔهپایهنسبتبهروبناتنهادرایننیستکهروبنازاییدٔهپایهاست،
بلکهدرایننکتٔهدیگرنیزهستکهتغییراتماهویدرنظاماقتصادی)یعنی
وقتیپایهتحولیابدومناسباتتولیدیعوضشودیاتکاملیابد(بهناچاربه
ـاقتصادی،این تغییرروبنامیانجامد.حتٰیدرداخلیکُفرماسیوناجتماعی
وابستگیرامیتواندید.روندتکاملیپایهدرجامعٔهسرمایهداریوتحولش
بهامپریالیسم،یعنیورودشبهمرحلٔهپوسیدگی،درروبنابهصورتپیدایش
وتحکیماشکالارتجاعیوفاشیستیحکومت،ترکعلنیآرمانهایقبلی،
فرهنگ و ایدهآلیستی فلسفٔه اشکال تباهترین رواج بورژوایی، هنر انحطاط
یا پایه اجتماعی انقالب اثر بر که هنگامی میشود. منعکس پوچ و کاذب
زیربنایاقتصادیبهکلیتازهایجانشینپایٔهقبلیمیشود)یعنیشیؤهتولید
تغییریافتهومناسباتتولیدینوینمستقرمیشود(آنوقتدرروبناتغییرات
ژرفرویمیدهدوهمراهباسلطٔهسیاسیطبقٔهجدید،افکاروعقایدتازه
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حاکممیشود،نهادهایسابقازبینمیرودونهادهاومؤسساتنوینایجاد
میشود،دولتجدیدوسیستمسیاسیوحقوقیتازهبنامیگردد.
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درس5٧.رابطٔهدیالکتیکیبینپایهوروبنا،
نقشفعالروبنا،استقاللنسبیآن

رابطٔه و مقوالت این محتوای روبنا« و »پایه ـلنینیستی مارکسیستی تئوری
پایه را کننده تعیین نقش رابطه این در میدهد. نشان را آنها بین دیالکتیکی
بر ایندومقولهعالوه بین دیالکتیکی متقابل رابطٔه اّما دارد. روبنا به نسبت
نیز آن نسبی استقالل و فعالروبنا نقش پایه،شامل کنندٔه تعیین نقش تأکید
ـلنینستی میشود.بدوندرکاینجانبمسئله،درکماازتئوریمارکسیستی
برخورد از تئوری این که زیرا بود، خواهد نادرست و ناقص روبنا و پایه
یکجانبهوسطحیبهمسئلٔهروابطبینپایٔهعینیواقتصادیجامعهوروبنای
سیاسیوقضاییوهنریوفلسفیآنبهکلیبیگانهاستوآنچهکهازجانب
میگردد عرضه مارکسیستی اندیشٔه بهمثابه بورژوایی مدعیان و تئوریبافان
کردن فراموش و پایه کنندٔه تعیین نقش مکانیکی و تأکیدخشک متضمن و
آموزش با ابدًا است، آن نسبی استقالل و روبنا فعال نقش گرفتن نادیده و
واقعیمارکسولنیندراینزمینهخویشاوندیندارد.مدعیان،تئوریعمیق
وعلمیمارکسیستیرادراینزمینهنیزمسخمیکنندوبهدروغآنراجزمی
مارکسیسم نام به خود که را آنچه بتوانند تا میدهند جلوه غیردیالکتیکی و

ساختهاند،ردکنند.
پدید آن اساس بر و زادهمیشود »پایه« بنیان بر که مامیگوییمروبنایی
بر نوبٔهخود به فعالدارد، میگردد،خوددارایاستقاللنسبیاست،نقش

پایهتأثیرمیگذارد،دارایقوانینویژٔهتکاملخویشاست.
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معنایاینتصریحآناستکهوابستگیمکانیکیویکجانبهوسطحی
بیندومقولهموجودنیستوهمٔهعناصرروبناییبهنحوبیواسطهومنجمد
ومنفعلبهپایٔهاقتصادیجامعهمتصلنیستند،بلکهزایشعناصرروبناییبر
اساسپایهوبنیاناقتصادی،بههیچوجهنافیموجودیتمستقلاینعناصر،
شخصیتمستقلآنهاوتکاملآنهابراساسقوانینوموازینعلمیخویش
نیست.ایناستقاللروبناونقشمتقاباًلفعالآنداراینمودهایگوناگون

است.

١
ازبینرفتنروبنایقدیمبههنگامنابودیپایٔهقدیم،بهمعناینابودیِصرف
وکاملوطردمطلقتمامعناصروجنبههاواشکالروبناییموجودنیست.
دیالکتیکی نفی یک نیست، مکانیکی و ساده نفی یک کهنه، روبنای نفی
تکاملمیانجامد،عوامل از بهمرحلٔهعالیتری که نفیایاست این است.
غیرقابلزیستراطردمیکندولیباجذبعواملمثبتوشایستٔهزیستدر
ارزشمندبشریدر بهدستاوردهای نفیشدههمراهاست.کافیاست پدیدٔه
طیاعصاروقرون،ازنظرمعنوی،ونهادهاییکهتمدنبشریرابهپیشبرده
توجهکنیمتانمونههایآنروشنگردد.تنهااینچنیننفی،یعنیطردروبنای
کهنهبهشیؤهدیالکتیکیاستکهضامنتعالیعناصرروبناییورشددائمی

جنبههایمعنویونهادیروبنادرجامعٔهبشریاست.

2
تمامی برای که دارد وجود پایداری یا دیرپا ارزشهای جامعه، روبنای در
زندگیبشر)ونهفقطبراییکنظاممشخصاجتماعی(اهمیت،فعلّیتو
مرتَبتخودراحفظمیکندوباتغییرپایهتغییرنمیکند،بلکهغناومحتوای
ژرفتریمییابد؛ازآنجملهاندبرخیموازیناخالقیمربوطبهفضیلتها
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وهنری. ادبی ارجمندتریندستاوردهای بشریوهمچنین وخصایلعالی
براستقاللعواملروبناییونقشفعال بارزی آثارهنریمثال نمونٔههنرو
نبوغبشریدرزمینههایمختلفهنر، تاکنون، ادوار ازدورترین آناست.
آثارجاودانوبهمعنایواقعیکلمهفناناپذیربهوجودآوردهکههمانندهمٔه
نمودهایهنری،بخشیازروبنااست،ولیبرایهمیشه-ونهفقطدریک
جزئی و شده حفظ بشر معنوی گنجینٔه در ـاقتصادی- اجتماعی فرماسیون

میشودازروبنایهرجامعٔهجدیدیکهجاینظامقبلیرامیگیرد.
بدینترتیب،بهطورکلی،روبنایهرجامعٔهمعّین،پدیدٔهبغرنجیاست
کههماندیشههاونهادهاییازجامعٔهکهنهرادربرمیگیردوهماندیشههاو
نهادهاییراکهبراساسزیربنایاقتصادیجدیدبربنیانپایٔهتازهپدیدآمدهاند.

٣
پایٔهنوین،یعنیاستقرارمناسباتجدیدتولیدی،خودبهخود بههنگامایجاد
تمامپدیدههایروبناییکهنهازبیننمیروند.وقتیمامیگوییمروبنانیزدر
است آن تنها مقصودمان میکند، تغییر ـاقتصادی اجتماعی ُفرماسیونجدید
کهروبنابهمثابهیکمجموعٔهواحد،بهمثابهیکسیستمنظریاتواندیشههای
موجودویکسیستمنهادهاومؤسساتجامعٔهکهنه،فرومیریزدوازبین
میرود،وگرنهعناصرجداگانهایازاینروبناباقیمیماندودرزمرٔهعناصر
روبناییجامعٔهجدیدجایمیگیرد.البتهروبنایجدید-درجامعٔهبرتریکه
بهوجودآمده-فقطآنعناصریازروبنایکهنٔهمتعلقبهجامعٔهزوالیافتهرا
دربرمیگیردوجزءروبنایتازهمیکندکهبتوانددرخدمتپایٔهجدیددرآید،
بتواندبهمنافعطبقاتحاکمٔهجدیدخدمتکند.بهعنوانمثال،هرجامعهای
کهبرشالودٔهاستثمارفردازفرداستوارباشد،اعمازبردهدارییافئودالییا
سرمایهداری،ازروبنایپیشینخودآنافکارونظریاتونهادهاییراکهتوجیه
کنندٔهبهرهکشیوحافظبهرهکشانباشدنگهمیدارد.مثاًلاندیشٔهابدیبودن
اختالفاتطبقاتی،ازلیبودنتفاوتهایاجتماعی،ناتوانبودنبشردربرابر
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سرنوشتوقضاوقدر،اندیشٔهتندادنبهتقدیریغیرقابلتغییرونظایراینها
ازجملٔهآنعناصرروبناییاستکهدرهمٔهدورانهاینامبردهبرایتحکیم
پایٔهجدیدبهکارگرفتهشدهوجزءمتشکلهایازروبنایتازهمیشود.مثالیاز
نهادها:سازمانهایاختناقوشکنجهگری،یکنهادروبناییاست.ایننهاد
توسطبردهدارانعهدباستان،توسطفئودالهاواربابکلیساوتاریکاندیشان
عصرتفتیشعقایدقرونوسطٰیوتوسطحکومتهایاستبدادیکنونییکی
پسازدیگریگرفتهشده،درسیستمتازٔهروبناییحفظشدهوبرایحمایت

ازپایٔهاقتصادیجدیدمورداستفادهقرارگرفتهاست.

4
عنصر که است حالتی در قدیم روبنایی عناصر ماندن باقی از دیگری جنبٔه
ولی نمیخواند، آن با نیست، جدید پایٔه با تطبیق قابل مربوطه روبنایی
ویژٔه قوانین طبق تکاملش که خود زندگی به است، جانسخت بااینحال

خویشصورتمیگیردادامهمیدهدوبهآسانیمیدانتهینمیکند.
پایٔه تحکیم و پیدایش از پس روبنایی، عناصر پایداری یا دیرپایی مسئلٔه
جدید،ازشواهدمهماستقاللنسبیروبناونشانٔهآناستکهعناصرروبنایی
بهطورمستقیموبیواسطهبهپایهمتصلنیستندودرعینحالکهزاییدٔهآنند،
و بوده مستقل دارایشخصیت بلکه نمیروند، بهشمار آن مکانیکی زاییدٔه
تکاملآنها،درارتباطدیالکتیکیباپایه،براساسقوانینخاصدرونیخود
روبناوعنصرمربوطهصورتمیگیرد.ازآنچهآموختیممعلوممیشودکهاین

پایدارییادیرپاییدوجنبهدارد:
الف.برخیازعناصرروبناییمیتوانندباپایٔهنوینتطبیقنمایند،بهپایٔه
جدیدونیروهایاجتماعیکهپایٔهجدیدمعرفمنافعآنهااست،خدمتکنند.
روبنایحاکم از میمانند،جزئی باقی بهگذشته متعلق اگرچه عناصر- این
جدیدمیشوندوپایداریآنهابهمعنایجذبشدندرروبنایتازهوبهکار

گرفتنآنهادرخدمتپایٔهتازهاست.
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نیستند، جدید پایٔه با تطبیق قابل که قدیم روبنایی عناصر بسیارند ب.
نمیتوانندبهآنوبهنیروهایاجتماعیذینفعدراستحکامپایٔهجدیدخدمت
کنند،ولیتاریخنشانمیدهدکهبرخیازاینگونهعناصرروبنایینیز،حتٰی
درچنینحالتیسختجانیمیکنند،باقیمیمانند،عملمیکنندوتامدت
ادامه مییابد، تکامل خاص قوانین طبق که خود زندگی به همچنان معّینی
میدهند.درمورداینجنبهازادامهکاریودیرپاییعناصرروبنایی،مبارزهای
در مثاًل برود. میان از بهتدریج مربوطه عنصر تا الزمست طوالنی بس گاه
اخالقیات موازین از بعضی و پدرشاهی روابط برخی سرمایهداری، جامعٔه
پایٔهسرمایهدارینمیخواند،مانعرشدآن با باقیمیمانندکه اشرافمنشانه
است،ولیدیرپاستوبهرغمپایٔهجدیدبهعمرخودمدتهاادامهمیدهد.
برخی مانند خاص روبنایی عناصر سوسیالیستی، جامعٔه در دیگر: مثال
نظریاتخرافییاناسیونالیسمونمودهاییازشوونیسمدرزمینههایمختلف
هیچگونه آنها ادامٔهموجودیت و رفته بین از آنها ماّدی پایٔه که میماند باقی
توجیهماّدیوتاریخیندارد؛باپایٔهجدیدابدًانمیخواندوبههیچوجهکمکی
باتواناشدنآن پایٔهنوینسوسیالیستینمیکند،برعکسزیانمندومغایر به
است،ولیبهرغمآنودرتناقضباآنسختجانیمیکنندتابهتدریجعناصر

نوینروبناییبرآنهاغلبهکنندو]آنهارا[ازعرصٔهتاریخبیرونرانند.

5
ایناستکهعناصرمختلفآن،همهدررابطٔه جنبٔهدیگراستقاللروبنادر
مشابهویگانه ای با پایه نیستند و به نحو مشابه و واحدی تغییرات آن را منعکس 
دارند  وابستگی  آن  با  مستقیم تر  و  نزدیک ترند  پایه  به  برخی  بلکه  نمی کنند، 
با  و  کمتر  و  دورترند  دیگر  بعضی  و  روبنا(  حقوقی  و  سیاسی  عناصر  )نظیر 
پایه مربوطند )نظیر عناصر هنری، اخالقی و غیره(. دیرپایی اندک  با  واسطه 
یا افزون این یا آن، استقالل کم یا بیش این یا آن عنصر روبنایی، به علت این 
نکته و قوانین خاصی است که هریک از آنها برای تکامل خویش دارا هستند. 
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کوششی عبث و درهرحال غیرمارکسیستی خواهد بود اگر کسی بخواهد تغییر 
همٔه عناصر روبنایی را به یکسان و به طور مشابه و تنها با تغییر پایه و به نحوی 
مستقیم توضیح دهد، و به تکامل درونی هر عنصر روبنایی که دارای ویژگی 
از  نزدیکی  یا  دوری  نسبت  به  خویش-  خاص  نسبی  استقالل  و  خود  خاص 
پایه- است، توجه نکند. روبنا زاییدٔه پایه است، اّما تغییرات پایه به نحوی کم و 
بیش بغرنج، با واسطه یا مستقیم، زودتر یا به تدریج در روبنا منعکس می شود.

۶
برخی از ناشی بینابینی، و گذار دورانهای در بهویژه روبنا، نسبی استقالل
عواملپیچیدهترنیزهست.درجوامعمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایل
متضاد بهشدت و بغرنج،مرّکب دارایخصلت روبنا، وهم پایه تولید،هم
عناصر از بلکه نیستند، همگون و یکدست یکپارچه، آنها یعنی هستند.
مختلفومغایریکدیگرترکیبیافتهاند.درایننظاماتاجتماعی)بردهداری،
استوار استثماری تولیدی مناسبات برشالودٔه پایه فئودالیسم،سرمایهداری(
است.اینواقعیتتعیینکنندٔهمبارزٔهطبقاتیبینطبقاتبهرهدهوبهرهکشدر
سطحایدئولوژیکوسیاسیدرروبنااست.بهعالوهدراینجوامع،مناسبات
آیندهدربطننظامپیشینایجادمیشود ـاقتصادی تولیدیهرنظاماجتماعی
مراحل و بینابینی طوالنی مدتهای طی جوامع، این در میکند. رشد و
و است- مسلط یکی اگرچه دارد- وجود اقتصادی زیربنای چندین گذار،
در آناست. از ناشی ویژگیهای و بغرنجیها دارای نوبٔهخود به نیز روبنا
اینجوامع،طبقاتممتازواستثمارگر-میرندهیابالنده-ازعناصرروبنایی
حفظ را خود نظر مورد تولیدی مناسبات تا میکنند استفاده وسیعًا موجود
حاکم پایٔه به و نموده مستحکم را دیگری یا برهانند نابودی ازخطر نموده
بدلنمایند.مثاًلمناسباتتولیدیسرمایهداریدربطنجامعٔهفئودالیایجاد
میشودونمایندگانقدرتمنداینمناسبات،وبورژوازینوخاسته،ازعناصر
روبناییموجودبهرهبرمیگیرندتامناسباتبهرهکشیسرمایهداریرامسلط
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سازند.استفادٔهرژیمکنونیایرانوبورژوازیوابستهبهامپریالیسم،ازعناصر
روبناییبرایانجامایناصالحاتشاهانهوتسریعدرحاکمساختنمناسبات
سرمایهداریکهدرعصرماباروابطنواستعماریپیوندمستحکمدارد،نمونٔه
آناست.تمامدستگاهحکومتیوسیستمدولتیوقضاییواداریونظامیو
تماموسایلایدئولوژیکونهادهایروبناییازجانباینرژیموسرمایهداران
تاپایٔهجدید-مناسباتتولیدیمتکیبر بزرگبهکارگرفتهشدهومیشود

استثمارسرمایهداری-بهسوداینطبقاتبهرهکشمستقرشود.

٧
نقشفعالروبنا،نقشمتقابلومؤثرآنبرپایه،جنبٔهمهمدیگراستقاللنسبی

آندروحدتدیالکتیکی»پایهوروبنا«است.
روبناپسازبهوجودآمدن،عنصریمنفعلوپاسیفنیست،بلکهعنصری
فعالوتأثیربخشاستکهبهنوبٔهخوددرپایهایکهآنرابهوجودآوردهاثر
میکند،درتکاملبعدیپایهنقشبازیمیکند،فعاالنهدرحیاتاجتماعتا
بدانحدشرکتمیجویدکهبرخالقخویش،براساِساقتصادیجامعه،بر

سرعتوکندیتکاملآن،برتغییراتآناثرمینهد.
جامعه رشد کردن کند جهت در یا تسریع جهت در یا روبنایی عناصر
میتوانندعملکنند.عواملروبنایی-اعمازاندیشههاونظریاتیانهادهاو
مؤسسات-بستهبهآنکهبیانگرمنافعنیروهایاجتماعیمترقیوپیشروباشند
یامنعکسکنندٔهمنافعنیروهایاجتماعیومحافظهکار،روندتکاملجامعه
راتندمیکنندیاکندمینمایند.بهویژهدرزمانمامبارزٔهایدئولوژیکهرروز
دامنٔهوسیعتر،بااهمیتبیشتروتأثیرقاطعتریکسبمیکند.چرا؟زیراکهبا
تبلیغایدئولوژیارتجاعیمیتوانپایٔهارتجاعیراتحکیمکرد،وبالعکسبا
تبلیغایدئولوژیمترقیمیتوانمردمرابرایبرانداختنپایٔهکهنهتجهیزنمود.
مهمترین از یکی جامعه، رشد زمینٔه در ارتجاعی یا مترقی مؤثر نقش
ـروبنا«است.بهعبارت جوانبنقشفعالروبنا،دروحدتدیالکتیکی»پایه



ماتریالیسمتاریخی ١٣2

دیگر،درجامعهایکهبهطبقاتمتخاصمتقسیمشدهاست:
الف.اندیشههاونهادهایحاکمروبنایی،بهحفظپایٔهموجود،بهتحکیم
سیطرٔهطبقاتحاکمهکمکمیکنندودرتقویتوادامٔهعمرپایهنقشفعال

مؤثردارند.
ب.اندیشههاونهادهایمتعلقبهطبقاتمترقیوتحولطلب،درجهت

نابودیپایهوایجادنظامنویننقشفعالمؤثردارند.
سرمایهداری جامعٔه هماکنون، تاریخی مقطع در نخست، مورد در -
معاصردورانزندگیخودرادرمقیاسجهانیپیمودهوعمرشبهسررسیده
ـتاریخی ودیگرموجودیتشتوجیهتاریخیومنطقیندارد.تکاملاجتماعی
جامعٔهبشریوسطحتمدنوترقیاتعلمیوفنیبدانجارسیدهکهکمترین
تاریخ نمیگذارد. باقی ستمگری و استثمار نظام بقای برای توجیهی و جا
جامعٔهبشریبهآنحدازبلوغرسیدهکهازمدتهاپیشستمطبقاتیومّلی
واستعماریرابهکلیازدامانخودبزداید.اّمامیبینیمکهعمرشومایننظام
بورژوایی، بورژوایی،حقوق کهدولت زیرا دارد.چرا؟ ادامه فنا به محکوم
تماموسایلنفوذوتأثیرایدئولوژیکبورژوایی،جمیعروبنایحاکمهکهنقش
بسیاربزرگیدردفاعازسرمایهداریدارند،برایحفظوحراستآنبهکار
میروند.زیراکهامپریالیستها،طبقاتمتکیبراستثماروستم،باتمامنیروو
باهمٔهوسایلازروبنایاجتماعیموجودنهایتاستفادهرامیکنندتاازتغییر
پایهجلوگیرند.انواعتئوریهاونظریاتراخلقمیکنندواشاعهمیدهندتا
مردمراتخدیرکنند،چشمآنهاراببندند،جلویفعالیتآگاهانٔهانقالبیآنهارا

بگیرندودرمیانشانتفرقهبیندازند.
و اقتصادیخویش پایٔه تحکیم برای میکوشد کنونی رژیم نیز ایران در
حفظمنافعسرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالنوانحصاراتامپریالیستی،
زحمتکشان درصفوف را طبقاتی آشتی نظریٔه جمله از غلط نظریات انواع
تبلیغکندوباتوسلبهافسانٔهوحدتمّلیملوکانه،منکروجودتضادومبارزٔه
نظریات انواع با همراه را شاهپرستی منحط و ارتجاعی کیش طبقاتیشود،
نظریات، این از استفاده با که آناست منظور وفرسودهرواجدهد. خرافی
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زحمتکشانراازمبارزهبازدارند،ازهشیاریوحقطلبیآنهابکاهند،جلوی
تکاملکشورمارابهسویجامعهایکهدرآنازاستثماروسلطٔهبهرهکشان
ایننظریاتغلط)عناصرروبنایی( بگیرند.پس نباشد، نواستعمارخبری و
رژیم نیز روبنایی نهادهای مورد در دارد. کننده ترمز مؤثر و فعال نقش
مسلح، نیروهای و دولتی دستگاه سازمانهاییچون و مؤسسات بر کنونی
نظامی،حزبسلطنتیومجالسدرباریو امنیتومحاکم تبهکار سازمان
جمعیتهایفرمایشی،وسیعًاتکیهمیکندوازایننهادهاونقشفعالآنها
این میکند. استفاده کنونی ضدخلقی نظام ادامٔه و موجود پایٔه حفظ برای
نهادهایروبناییحافظمنافعبهرهکشانداخلیوخارجیهستندونیروهای
تحولطلبومترقیراسرکوبمیکنند.وظیفٔهآننظریاتوایننهادهاکند

کردنروندتکاملیجامعهاستوتقویتفعاالنهپایٔهموجود.
)نظریات روبنا از ارتجاعی( )نیروهای حاکم طبقات کلی، طور به پس
ونهادها(بهخاطرمبارزهعلیهدیگرطبقاتوبهویژهزحمتکشان)نیروهای
هستند، اجتماعی نوین پایٔه ایجاد و بنیادی تحول خواستار که ترقیخواه(

استفادهمیکنند.
-درمورددّومنیزنقشفعالومؤثرعناصرروبناییراکهبیانگرومدافع
منافعطبقٔهحاکمٔهمیرندهنیستبهروشنیمیتواندریافت.اینگونهعناصر،
نهادهای و تشکیالت و زحمتکشان و پرولتاریا نظریات و اندیشهها نظیر
وابستهبهآن،مثلاحزابخلقیوتودهایوسازمانهایزحمتکشان،عنصر
حاکمدرروبنایجامعهنیستند.ایننظریاتواندیشههابیانگرمنافعطبقات
اّما ازسوسیالیستیهستند. پیش درجوامع طبقاتمحروم یعنی زحمتکش
اینعناصرروبنایی،نظیراندیشٔهلزوممبارزهبرایتغییروضعوایجادپایهای
نوین،مانندلزومایجادمناسباتتولیدیتازهوفارغازاستثمار،مانندوجودو
عملنهادهاییچوناحزابکمونیستوکارگریواتحادیههاوسندیکاهای
زحمتکشانوغیره،نقشبسیارفعالواساسیدرتحولجامعهوتسریعرشد
اجتماعوازبینبردنپایٔهپیشینایفامیکنند.عملآنهابهنوبٔهخوددرشتاب
گردشچرختاریخبسیمؤثراست.ایناندیشههاونظریاتهنگامیکهدر
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تودٔهمردمنفوذوآنهارابسیجکند،بهصورتیکنیرویواقعیماّدیویک
قدرتپویادرمیآید،ووقتیباسالحسازماِنآگاهوآبدیدهوراستینمجهز
همهجانبٔه برنامٔه مثال: میسازد. امکانپذیر را جامعه انقالبی جهش شود،
تحول برای نظریات جامع سیستم یک ایران، تودٔه حزب روشن و علمی
بنیادیجامعٔهایراناستکهمنافعطبقاتزحمتکشومصالحعالیٔهمیهنما
رامنعکسمیکند.اینعنصرروبنایینقشفعالدرتکاملجامعٔهماداردوهر
قدرکهبیشتردرتودههانفوذکندوبهامرمشترکمردمزحمتکشمیهنمابدل
شود،بههماناندازهبهنیرویماّدیقاطعتروپرتوانتریبرایتکاملجامعه

ورهاییمیهنوایجادپایهاینوینبدلمیگردد.
حزبطبقٔهکارگرنیزیکنهادروبناییاست.نیروهایاجتماعیمترقی
باتکیهبراینتشکیالتوبااستفادهازنقشعظیمفعالآنمیتوانندتحولی
سرمنزل به را اجتماعی واقعی انقالب و کنند ایجاد جامعه در را بنیادی
پیروزیبرسانند.دراینموردکافیاستبهیادآوریممثاًلنقشومقامحزب
ـلنینیسم)نظریٔهروبنایی( کمونیست)نهادروبنایی(وتئوریعلمیمارکسیسم
راکهباسازماندادننبردتودههاوانجامانقالبکبیرسوسیالیستیاکتبر،با
انتقالقدرتازدستسرمایهدارانوزمیندارانبزرگبهدستپرولتاریاو
پایٔهسوسیالیستی به پایٔهسرمایهداری انتقال متحدینش،شرایطالزمرابرای
فراهمآوردودورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمرادرمقیاسجهانی

آغازنهاد.
خدمتروبنایحاکم،درجوامعطبقاتی،بهحفظوتحکیمپایٔهموجود،
وخدمتروبنایمتعلقبهطبقاتزحمتکشونیروهایمترقی،بهدرهمکوبی

پایٔهموجودوایجادورشدپایٔهنوین،بیاندازهعظیماست.
و پایه دیالکتیکی وحدت در ـلنینیستی مارکسیستی تئوری اینکه نتیجه
میداند. آن شکل بهمثابه را روبنا و اقتصادی مضمون همچو را پایه روبنا،
دیالکتیکدرونیاینوحدتنشانمیدهدکهشکلیکبازتابمنفعل،یک
مثابهشکلیک به نیست.روبنا بیاثر و باطل،یکصورتمکانیکی زاییدٔه
دارد، را خود ویژٔه قوانین است، نسبی استقالل دارای اقتصادی، مضمون
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محرکهایدرونیرشدوتضادهایداخلیخویشرادارااستونقشیفعال
نسبتبهمضمونایفامیکند.

�توضیحبیشتر:
»نفیدیالکتیکی«درس19

»مضمونوشکل«درس23.





ُفرماسیونهای لنینیستی ـ مارکسیستی تئوری ششم: فصل
اجتماعیـاقتصادی

درس58.تعریفمقولٔهُفرماسیون
ـاقتصادی.1 جوانبمختلفمقولٔهُفرماسیونیاصورتبندیاجتماعی
محتوایاینمقوله.2
اهمیتاینمقولهدرعلوماجتماعی.3
نکاتیدرتوضیحمقولٔهُفرماسیونوقوانینمربوطبهآن.4

درس59.کموناّولیه
معنای»کمون«وخصوصیاتزندگیاشتراکیاّولیه.1
تقسیمطبیعیکارواشکالتجمعمردمان.2
آگاهیاجتماعیدراینُفرماسیون.3
تقسیماجتماعیکار،پیدایشمالکیتخصوصیواستثمار.4
نظاماشتراکیَبَدویدرایران.5

درس۶٠.بردهداری
طبقاتاصلیدرایننظام،مناسباتتولیدیدرآنومنابعتأمینبرده.1
عواملروبناییدرُفرماسیونبردهداری.2
قانوناساسیاقتصادیدرنظامبردهداریوتضادهایآن.3
تحولایننظامدرمناطقمختلف.4



بردگیدرشرقونقشدولت.5
بردهداریدرایران.6
تالشیُفرماسیونبردهداری.7

درس۶١.فئودالیسم
پیدایشاینُفرماسیون،طبقاتاساسیآن،شیؤهاستثمار.1
خصوصیاتایننظامدرخاورزمین.2
قانوناساسیاقتصادیفئودالی،اقتصادطبیعیوتحولآن.3
روبنادرُفرماسیونفئودالی.4
زوالاینُفرماسیون.5

درس۶2.»شیؤهتولیدآسیایی«
تعریفویژگیهایایننظام.1
ششویژگیمشخصٔهشیؤهتولیدآسیایی.2

درس۶٣.فرماسیونسرمایهداری-اصولاّولیه
جایاینُفرماسیوندرتحولجامعٔهبشری.1
چندمقولٔهمهمدرتاریختکاملسرمایهداری:تولیدکاالیی،همکاری.2

سادٔهسرمایهداری،مانوفاکتور،تولیدماشینی
پیدایشمناسباتتولیدیسرمایهداری،انقالببورژوایی.3
روبنادرجامعٔهسرمایهداری.4

درس۶4.تضاداصلینظامسرمایهداریوقانوناساسیتولیدآن
قانوناضافهارزش.1
تضاداصلیجامعٔهسرمایهداریونحؤهحلآن.2



ـبورژوازی درس۶5.دوطبقٔهاساسیجامعٔهسرمایهداری
تعریفطبقٔهبورژوازی.1
تقسیمبندیاینطبقهبرحسبمالکهایمختلف.2
اقشاریازبورژوازیدرکشورهایدرحالرشد،بورژوازیایران.3
رشدسرمایهداریدرایران.4

درس۶۶.دوطبقٔهاساسیجامعٔهسرمایهداری– پرولتاریا
تعریفطبقٔهپرولتاریا.1
تضادمنافعپرولتاریاوبورژوازی.2
ـپیگیرترینطبقٔهانقالبی؛رسالتتاریخیاو.3 پرولتاریا
پرولتاریایایران.4

ـآخرینمرحلٔهسرمایهداری درس۶٧.امپریالیسم
پنجوجهمشخصٔهامپریالیسم.1
سرمایهداریانحصاریدولتی،نقشانحصارها،تشدیدتضادها.2
بحرانعمومیامپریالیسم،عصرگذاربهسوسیالیسم.3
زوالُفرماسیونسرمایهداری.4

ـمرحلٔهسوسیالیسم درس۶8.فرماسیونکمونیستی
مشخصاتعمومیُفرماسیونکمونیستی.1
ـچرخشیتاریخی،اصلتولیدومصرفدرآن.2 پیدایشسوسیالیسم
ـسوسیالیسم.3 ویژگیهایمرحلٔهاّولاینُفرماسیون
مالکیتطبقات،توزیعنَعم،روبنایجامعهدرسوسیالیسم.4

ـمرحلٔهکمونیسم درس۶9.فرماسیونکمونیستی
ویژگیهایعمدٔهمرحلٔهدّومُفرماسیونکمونیسم.1
تعریفمرحلٔهکمونیسم.2





درس58.فرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی

باکمکمقوالتبسیارمهمیچون»نیروهایمولده«و»مناسباتتولیدی«
و»شیؤهتولید«و»پایهوروبنا«وقوانینمهمیچونقانون»تطابقمناسبات
تولیدیباخصلتنیروهایمولده«وقانون»نقشتعیینکنندهوقاطعشیؤه
تولیددرتکاملاجتماعوروندتاریخبشری«کهآموختهایم،اینکمیتوانیمبا
ـاقتصادی«آشناشویم. ـلنینیستی»ُفرماسیونهایاجتماعی تئوریمارکسیستی
اینتئوریپلههایاساسیتاریخبشریراروشنمیکند،یکمرحلهرااز
مراحلدیگرتمیزمیدهدوچگونگیتسلسلجوامعبشریرابیانمیکند.

١
ـاقتصادیعبارتاستازیکمرحلهدر ُفرماسیونیاصورتبندیاجتماعی
تکاملتاریخبشرکهبهویژهبانظاماقتصادیمعّینتاریخوروبنایمتناسببا
ـاقتصادی« آنمشخصمیگردد.مقولٔه»صورتبندییافرماسیوناجتماعی
)هرجاکهبهاختصارکلمٔهُفرماسیونیاصورتبندیرابهکاربردیممقصودمان
همینمقولهاست(یکمفهومهمهجانبهاستکهنظاماجتماعیمعّینتاریخی،

برشالودٔهشیؤهتولیدمعّینوروبنایمتناسبباآنرادربرمیگیرد.
اینیکارگانیسمتمامعیاراجتماعبشریاستکهدارایقوانینخاص
ـاقتصادی،نوع زایش،گسترشوعملکرداست.مقولٔهفرماسیوناجتماعی
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یاساختیاتیپتاریخیجامعهرابیانمیداردکهبرشیؤهمعّینومشخص
تولیدمتکیاستوهمراهباروبنایمربوطهودیگرعناصراجتماعیوانسانی
مربوطٔهیکمرحله،یکپلٔهمعّینرادرروندتکاملیوجلوروندٔهتاریخبشری

تشکیلمیدهد.
این اینمقولهتکیهمیکنیم،زیراکهدرک بررویمحتوایهمهجانبٔه ما
و آن متشکلٔه عنصر یک به تنها فرماسیون نکردن منحصر و همهجانبگی
برای اّول درجه اهمیت فرماسیون، مقولٔه پربار و غنی مضمون به پیبردن

بررسیماّدیتاریخدارد.
درتاریخبشربهطورعمدهوبهشکلکالسیکپنجُفرماسیونیکیجای

دیگریراگرفتهاست.اینهاعبارتنداز:
1.کموناّولیهیاجامعٔهاشتراکیَبدوی

2.بردهداری
3.فئودالیسم

4.سرمایهداری
5.کمونیسم

2
نکاتیپیرامونمحتوایاینمقوله– درهرُفرماسیونمعّین:

-نیروهایمولدهشالودٔهماّدیوفنیآنجامعهراتشکیلمیدهد،
-مناسباتتولیدیساختاقتصادیآنرابنامینهد،

بنا پایه آن بر که مؤسساتی و ایدئولوژیها نهادها، و اندیشهها کلیٔه -
میشود،روبنایآنجامعهرامیسازد،

-وباالخرهآنجامعهباعناصریچونزبانوشکلمعّینسازمانخانواده
وگروههایقومیوانسانیمشخصهمراهاست.

وحدت یکدیگر با درونیاند، ارتباط در یکدیگر با عوامل این همٔه
دیالکتیکیدارندوبرهمتأثیرمیگذارند.
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ـاقتصادی«یکپلهیامرحلهدرتکاملتاریخبودهو »فرماسیوناجتماعی
نباید و دارد نظر اجزایمتشکلهدرمجموع این بههمٔه اینعناصر، تمام به
تولید شیؤه به نوشتهشده- مقاالت و درسنامهها برخی در چنانکه را- آن

منحصرنمود،اگرچهشیؤهتولیدشالودهواساسآناست.
میشود. پدید است آن ویژٔه که تولید معّین شیؤه پایٔه بر ُفرماسیون هر
تکامل درجٔه طبیعت، بر انسان تسلط معّین تولید،سطح اینشیؤه شاخص
نیروهایمولدهومناسباتتولیدیویژهاستکهخودمبنایتشکلانواعدیگر

مناسباتاجتماعیاست.
هرفرماسیونداراییکساختونظاممعّینازنظرشیؤهتولیدمربوطه،
پایٔهماّدیوروبنایآن،ساختطبقاتی،تجمعاتنیکیاقومیوانسانیودیگر

شاخصهایتاریختکاملبشریاست.
مقولٔه اجتماعی و فلسفی علوم در بار نخستین برای که مارکسیسم
ـاقتصادی«رابیانکرده،کلیٔهاینعناصرراجزئیاز »صورتبندیاجتماعی
محتوایغنیوهمهجانبٔهآنمیشمردوبهنقشهریکوتأثیرمتقابلوعمل

یکایکآنهابرشالودٔهشیؤهتولیدتکیهمیکند.
متحول، و متحرک یکسیستم ـاقتصادی« اجتماعی »فرماسیون بنابراین
است معنوی و ماّدی ارتباطات و روندها از یگانه و دینامیک مجموعٔه یک
کهدرمیانآنهاجایاساسیوقاطعرامناسباتتولیدیکهخودزاییدٔهسطح
معّینازتکاملنیروهایمولدهاستوبهنوبٔهخودزایندٔهروبنایویژهایبا

تماماجزایآناست،اشغالمیکند.

٣
ـاقتصادی«یکیازمفاهیم دربارٔهاهمیتاینمقوله.»صورتبندیاجتماعی
جامعه تکامل پیشروندٔه معّین مراحل بیانگر و تاریخی ماتریالیسم بنیادی
و است تاریخ ماّدی درک سنگبنای تاریخ، بررسی کلید مقوله این است.
این کرد. درک را تاریخی روندهای قانونمند خصلت میتوان آن کمک به
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بهطور پیرامون»جامعه بهبحث آنکه بهجای امکانمیدهدکه ما به مقوله
کلی«بپردازیم،وقایعتاریخیرابهطورمشخصوعلمی،درچارچوبهر
صورتبندیمشخصبررسیوتجزیهوتحلیلکنیم.اینمقولهبهماامکان
کشورهای در بشری، مختلف درجوامع مشترک و عاّم آنچه به که میدهد
مختلف،درتاریخوسرنوشتخلقهایگوناگوناستدستیابیمووجوه
وعواملمکّررووجودروابطعلتومعلولیمشابهدرسرزمینها اشتراک
وتواریخمختلفرابهرغمفواصلجغرافیاییوویژگیهایتاریخیهریک
ما تئوری این با پیببریم. وجامعه تاریخ در قانونمندی راز به و کنیم درک
میتوانیمدربررسیهایعلمیخودمحکهاومعیارهایمشترکوعلمی
رابهکاربریموبهعلتوجودیتکرارهاوتشابهات،کههماناوجودقوانین
را آنها آنکه نه شویم، واقف است، اجتماعی روندهای تکامل برای عینی
بازی ثمرٔه یا اجتماع و طبیعت ماورای و بشر مافوق نیروی یک از نشانی
»صورتبندی مقولٔه به تکیه با بدانیم. احتماالت بوالهوسیهای و اتفاقات
به میتوانیم ما آن همهجانبٔه و عمیق محتوای درک و ـاقتصادی« اجتماعی
بیپایگینظرکسانیکهمنکرعلمدرتاریخمیشوندوذهنیگریرادربررسی
تاریخمللوکشورهاجانشینبررسیعواملعینیوبرخوردعلمیمیکنند،
ـاقتصادیبهماکمکمیکندجامعٔهبشری پیببریم.مقولٔهفرماسیوناجتماعی
رادرهریکازمراحلتکاملخویش،نهبهمثابٔهیکمجموعٔهآشفتهوجداگانٔه
عناصرگوناگون،بلکههمچویکارگانیسماجتماعییگانهوزندهوپویاکه
متقابل تأثیر دارای برهم آن اجزای و است بنیادی و درونی دارایوحدت

هستند،درککنیم.

4
»فرماسیون ـلنینیستی مارکسیستی تئوری مضمون عمیقتر درک برای
نکات به توجه آنها، از هریک پیرامون بحث از قبل و ـاقتصادی« اجتماعی

زیرینضروراست:
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همٔه به مربوط که هستند عاّم قوانین دارای یکسو از ُفرماسیونها .1
قانون»تطابقمناسبات همهجاریوصادقاست.مثل آنهاستودرمورد
تولیدیباخصلتنیروهایمولده«؛ازسویدیگر،قوانیندیگرینیزهست
به مبارزٔهطبقاتی«مربوط »قانون مثاًل فرماسیونمیشود، بهچند مربوط که
جوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصم؛وباالخرهقوانینینیزهستتنهاویژٔهیک
تکاملطبق قانون یا تولیدسرمایهداری اضافه بحران قانون مثل فرماسیون،

برنامهبرایسوسیالیسم.
درهرفرماسیون،همقوانینخودآنصورتبندیکهبیانگرویژگیهای
مشخصآناستعملمیکنندوهمقوانینمشترکوعاّمهمٔهفرماسیونها
وجوه دارای بحث مورد فرماسیون با که فرماسیونها از معّین گروه یک یا

مشترکهستند.
2.شکلفرماسیونهاوراهوآهنگتکاملآنهادرسراسرجهانیکسان
نیستوبایدشرایطویژهرادرنظرداشت.حتٰیاینکهمثاًلدرمناطقبیابانیو
بیآبآسیاوآفریقا،تکاملفرماسیونهااگرچهازنظرسرشتیکسانمانده،

ولیازجهتشکلبروزوآهنگتکاملدارایویژگیهایزیاداست.
3.جامعٔهبشریدرمجموعخودازمراحلمختلفپنجگانهایکهنامبردیم
اّمایکجامعٔه یعنیفرماسیونهابجهد. اینمراحل از میگذردونمیتواند
مشخصدراینیاآنسرزمین،بهاینیاآنعلت،میتواندیکفرماسیونرا
نهد؛ گام باالتر پایٔه به مرحله، بدونطییک یعنی زند«، »طفره بهاصطالح
بجهد.مثاًلجامعٔهکنونیایاالتمتحده،تاریخخودرابدونفئودالیسمآغاز
ازشکل ومستقیمًا نگذراند ازسر را ومغولستاندورانسرمایهداری کرد،
ماقبلسرمایهداریبهسوسیالیسمرفت.مفهومراهرشدغیرسرمایهداریکه
از قرارگرفته،عبارتاست آفریقا و آسیا ازکشورهای برخی اکنونجلوی
احترازونپیمودنتمامیراهدردناکتکاملسرمایهداریوگشودنطرقجدید
وسمتگیریمبتکرانهایکهتعالیجامعهرابهسویسوسیالیسمامکانپذیر
سازد.اینبهمعنایآناستکهالزمنیستحتمًاتمامعناصرسرمایهداریبه
ُنضجکاملبرسدوراهکالسیککشورهایاروپاییطیشود.درتاریخگذشته
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نیزپشتسرگذاشتنکموناّولیههمهجابهمعنایگذارابتدابهبردهداریو
فئودالیسمنبوده،بلکهبرایبسیاریازخلقها،شاخصعبارتاست سپس
ایندورانبهشکلجنبیو نپیمودنوطفرهزدنمرحلٔهبردهداریوسیر از

فرعی.
به بایدتوجهداشتکهقوانیناجتماعیهمیشهدرتمامعرصهها اصوالً
مسلط گرایش بهصورت غالبًا قوانین عمل و میکند بروز مختلفی اشکال

درمیآید.
مورد تکنیک و مولده نیروهای وسطح ازسویی، فرماسیون هر بین .4
نه مثاًل اینکه کما هست، ارتباط کلی طور به البته دیگر، سوی از استفاده
بادی، آسیاب با سرمایهداری نه میخواند، چوبی خیش با سوسیالیسم
شمارگرهای با فئودالیسم نه و درمیآید جور اتمی صنایع با بردهداری نه
الکترونیک.اّمااینرابطهرابایدبهطورکلیودرمعنایدیالکتیکیآندرک
کرد،نهبهطورمتحجر؛مثاًلتکنیکمشابهیدرسطحمشابهیاواحدمیتواند،
اگرچهباکامیابیکمیابیش،درنظاماتمختلفبهکاررودودرفرماسیونهای
مختلفوجودداشتهباشد،مثلتکنیکهمانندکنونیدرکشورهایپیشرفتٔه

سرمایهداریودرجوامعسوسیالیستی.
به را قبلی فرماسیون قابلزیست و مثبت عناصر کلیٔه فرماسیون، هر .5
ارثمیگیردودرخودنگهداشتهوجذبمیکند.گذاربهفرماسیونباالتر
یکنفیدیالکتیکیاست.اینگذاریکتحولانقالبیاست،همهجانبهاست
انقالب توسط است، متخاصم طبقات وجود بر متکی که جوامعی در و

اجتماعیانجاممیگیرد.

�توضیحبیشتر:
»تجمعاتنیک«درس84

»علتومعلول«درس25
»سیستموبخش«درس22

»تحولانقالبیوکیفی«درس18.



درس59.کموناّولیه

ـاقتصادی« کموناّولیهیاجامعٔهاشتراکیَبدوی،نخستین»فرماسیوناجتماعی
درتاریخبشروطوالنیتریندورهدرادوارمختلفتاریخجامعٔهانسانیاست،
وچندیندههزارسالرادربرمیگیرد.وجودآندرهمٔهسرزمینها،درهرجا

کهبشروجودداشته،بهاثباترسیدهاست.
تغییرات آنتروپوژنز، یا انسانی تکوین بشری، جامعٔه پیدایش آستانٔه در
ادامه فیزیولوژیک تحوالت و جدید نوع ایجاد برای بیولوژیک یا زیستی
بستن نطفه و زدن جوانه حال در سوسیوژنز یا اجتماعی تکوین و دارد،
است.گلههاینخستینانسانوارههابهتدریجدرکارزایشنوعبشر-انسان
و بهتر اجتماعی تکوین اّولیه، کمون با است. هوموساپیِینس- اندیشمند،
کاملترشکلمیگیردودیگرمابهبرکتکارهدفمندوساختنابزارکار،نهبا
رمههاوگلههایانسانوارهها،بلکهباجامعٔهبشری-البتهدرابتداییترینپلٔه

تکاملیخوددرمسیرصعودیتاریخ-روبروهستیم.
تحوالت آن، بارزواساسی اینپس،وجهمشخصٔهتحوالتوجنبٔه از

اجتماعینوعبشراست.

١
ابزار بهساختن انساندست که میشود آغاز هنگامی از بشر تاریخ حرکت
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و متمایزمیگردد ازجانوران بهطورکیفی بدینسان و تولیدمیزند وآالت
جامعٔهانسانیبهمعنایویژٔهآنبهوجودمیآید.

نیروهای تابعطبیعتاستکه و گامهاینخستینجامعهسختوابسته
محدود بسیار آن گرفتن خدمت به و مقابله برای بشر امکانات و قاهر، آن
قرار انسان اختیار در معّین نقطٔه هر در کهطبیعت امکاناتی است. وجزئی
جامعٔه تکامل بدوی مراحل در بهویژه جمعیت کمی یا انبوهی و میدهد،
در دموگرافیک، و اقلیمی،جغرافیایی طبیعی، کلیشرایط بهطور و بشری
امرتولیدتأثیربسزاییداشتهودرهرنقطه،محیطزیستویژهایرابهانسان
در بشری جامعٔه تکامل روندهای بنابراین است. نموده تحمیل آنجا ساکن
اّما است. نبوده بههم وشبیه واحد بهیکصورت و بهیکشکل همهجا
مطالعٔه است. یکسان بشر تاریخ عمومی جهت گوناگونیها، همٔه بهرغم
تاریخودستاوردهایعلوممختلفهنشانمیدهدکهحرکتجامعٔهبشریاز
مبدأیکزندگیاشتراکیبدویبرپایٔهمالکیتمشترککمونهابروسایلو

فرآوردههایتولیدآغازشدهاست.
»جمعی«، »اشتراکی«، با میتواند آن ترجمٔه که است واژهای کمون
»همگانی«ونظایرآننزدیکیداشتهباشدواصطالحمعّینیدرزبانفارسی
معادلباآننیست.دریکیازبررسیهاپیشنهادشدهاستکهواژٔهباستانی
زمان تا و آمده داریوش سنگنبشتههای در هم و اوستا در هم که »ویس«
ساسانیاننیزباقیمانده،برایبیاناینمفهومبرگزیدهشود،زیراپیشازآنکه
»ویس«بهدهکدههایطایفهایوبهجماعاتدهکدهایاطالقشود،دارای

چنینمعناییبودهاست.
ـاقتصادی،مالکیت شالودٔهکموناّولیه،ایننخستینفرماسیوناجتماعی
بسیار وسایل بر مبتنی انسانی گروههای و اجتماعات مشترک و اجتماعی

ابتداییتولیدوکارجمعیاست.
مالکیتدراینفرماسیونچگونهبود؟زمین،وسایلکار،مساکن،آالت
قبیلهوگروهمربوطه افراد کلیٔه یعنی ِملکمشترکهمگی، خانگیوغیره،
بود.مالکیتاشتراکیعبارتبودازمالکیتگروههایکوچکومعموالًجدا
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ازهم.همزمانبااینمالکیتاشتراکی-ودرچارچوبآن-مالکیتشخصی
اعضایهرگروهبربرخیوسایلکارکهدرعینحالسالحتدافعیووسیلٔه

مقابلهبادرندگانمحسوبمیشد،وجودداشت.
بسیار وسایل با و جمعی طور به تولید میگرفت؟ انجام چگونه تولید
طور به میوه جمعآوری و شکار به بسا چه و میگرفت صورت ابتدایی

دستهجمعیونظایراینهامحدودمیشد.
فرماسیون در بود؟ چگونه توزیع و میرسید کسی چه به کار محصول
کموناّولیه،افراددرتقسیمثمرٔهکارمشترکحقمساویداشتندومحصول
ودوستانهمصرف بهطورمشترک و تقسیممیشد افرادگروه بینهمٔه کار

میشد.
اینمناسباتتولیدیبرشالودٔهمالکیتاشتراکیوحقتوزیعمساویو
نتیجٔهاجتماعی اّولیه، افراد،درصورتبندیجامعٔهاشتراکی همکاریهمٔه
کردنآگاهانهوسایلتولیدنبوده،بلکهضرورتکارجمعیومالکیتاشتراکی
بروسایلتولید،ازسطحبسیارنازلرشدنیروهایمولدهوازخصلتبدوی

کاروحقارتوناچیزیمحصولکارناشیمیشد.
درآغازاینفرماسیون،انسانازابزارکاریکهحاضروآمادهدرطبیعت
به سپس و میکرد، استفاده قطعهسنگ و چوبدستی نظیر بود، موجود
بردنشاخ کار به و آن وصیقلیکردن وسنگ ازچوب ابزار و آالت تهیٔه
آن،کمکم از بهتدریجکاملترودقیقترشدند.پس پرداختکه واستخوان
باکشف انسان و اختراعشد قایقوغیره تیروکمان، نظیر تازهتری وسایل
آتشوطریقٔهبرافروختنوحفظآن،گاممهمیدرتکاملخویشبرداشت.

برای را نعمماّدی بودکه بهتنهاییغیرممکن فرد براییک آنهنگام در
همسایه قبایل و درندگان و طبیعی قّهار نیروهای علیه و کند تولید زیست
مبارزهنماید.زندگیوکارجمعیودفاعمشترک،ضرورتحیاتیداشت؛
امریناگزیربود.کارانساندرآنمرحلهبههیچوجهثمریبیشازآنکهبرای
وجود محصولی اضافه نمیآفرید. بود، الزم وی محقر بسیار حیات ادامٔه
نداشتوثمرٔهکارانسانکموناّولیهازطریقصیدیامیوهچینییاکشتهای
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اّولیٔه مرحلٔه این در نمیرد. گرسنگی از که بود همانقدر حداکثر ابتدایی،
جامعٔهبشری،بهرهکشیاجتماعیمفهومینمیتوانستداشتهباشد.بهعلت
سطحنازلوسایلتولیدکهشاخصاینمرحلهاست،درامرتولیدوکارو
درامرتوزیعومصرفنیزتساویواشتراکحکومتمیکرد،زیرابهجزآن،
ادامٔهزندگیجامعهممکننمیشد.درکموناّولیه-جامعٔهابتداییاشتراکی
بشری-نابرابریازنظردرآمدومالکیتوجودنداشت،بهرهکشیوطبقات

نبود،استثمارفردازفردودولتهنوزبهوجودنیامدهبود.

2
درایننظامبهتدریجتقسیمطبیعیکارشکلمیگیرد،یعنیکارهابرحسب
افراد بین بودن- جوان یا پیر سن- حسب بر و بودن- مرد یا زن جنس-
بدوی، معیارهای باهمان البته اقتصاد، تقسیممیشود.رشد یاطایفه گروه
و قبیلهای یافتنسازمانهای ُنضج و گرفتن بهشکل منجر نفوس، ازدیاد و
شاخصهایمختلفاتنیکمیشود.درآغاز،درایناجتماعقبیلهای،نقش
آن به آندورانیاستکه این، و بودند دارا زنان را اساسیوموضعاصلی
جریان در آن، از پس میگویند. مادرساالری یا مادرشاهی یا »ماتریارکال«
مرحله این به شدند. تاریخی مسلط وضع دارای مردان تاریخی، تکامل

»پاتریارکال«یاپدرشاهییاپدرساالریمیگویند.
دراینفرماسیون،مناسباتاجتماعیراعاداتوآدابوموازیناخالقی
در را اساسی نقش خونی-دودمانی روابط بهویژه و میکرد تنظیم طایفهای
تنظیماینمناسباتداشت.بهتدریجوبههمراهرشدوسایلتولید،اینگرایش
فائقشود، دیگری اِتنیک یا انسانی مناسبات و تجزیهگردد طایفٔهخونی که
تسریعشد.پسازآنکهکارانفرادیدردرونخانوادهممکنگردید،خانواده
بدل انسانی تجمع مهم واحد و بهسلول اتنیک، یا انسانی اساسی واحد به
به بهتدریج تولید تقسیمشدند.مساکنووسایل بهخانوادهها قبایل گردید.
مالکیتخانوادههادرآمد.بنابراینشاخصاینفرماسیون،سازماناجتماعی
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گروههایانسانیبرشالودٔهوابستگیهایدودمانی،خونی،طایفهایووجود
یکنظاممتکیبرعالیقووابستگیهایخویشاوندیهمخونیاست.

٣
تکاملنیافته و عقبمانده سطحی در اجتماعی آگاهی فرماسیون، این در
است؛متکیبرسطحبسیارنازلوسایلتولیدوتجربهومهارتبسیارابتدایی
همخونی و طایفهای وابستگیهای همان بیانگر و بشری افراد کار ناقص و
اشکالمختلف و اجتماعی آگاهی زیروبمهای و بغرنجیها از هنوز است.
تعقلیآنخبرینیست.درآگاهیاجتماعی،اساطیروافسانههاواعتقاداتو
خرافاتوجادوگریوباورهایغیرتعقلیجایفائقیدارند،اگرچهعناصر
عقالییومنطقیوشبهمنطقیدرآنوجودداردوبهتدریجفزونیمیگیرد.

4
درجریانمبارزٔهانسانباطبیعت،وکوششبرایتولیدومصرفوادامٔهبقا،
ابزارکارمرتبًاتکاملمییابد،تجربهومهارتبشرزیادترمیشود،وهمزمان
باآن،استفادهازمحصوالتآمادٔهطبیعیجایخودرابهکشاورزی،وشکار

حیواناتوحشیجایخودرابهاهلیکردندامهاوپرورشآنهامیدهد.
اّولیه، ـاقتصادیکمون ترتیب،درطیتکاملفرماسیوناجتماعی این به
همزمانبارشددامپروریوکشاورزی،تقسیماجتماعیکاربهوجودمیآید

ومبادلهبینافرادقبایلآغازمیشود.
نخستینتقسیمبزرگاجتماعیکار،جداشدنقبایلدامپروریاشبانبود.
ازآنبهبعد،ابزارکاربسیارسریعتررشدکرد.بهعلتتکاملبعدینیروهای
تولیدمیشود، بیشتر ماّدی نعم ثمرمیدهد، بیشتر انسانهرچه کار مولده،
زندگی ادامٔه برای نیاز حداقل میگردد، فزونتر و متنوعتر زیستن وسایل
ثمربخش و ممکن خانواده چهارچوب در و انفرادی کار میشود، بیشتر
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اضافی کار که میآید پدید امکان آن میآید، پدید محصول اضافه میشود،
انسانومحصولاضافیکارانسانبهتصرففرددیگریدرآید،میدانبرای
آنکهمالکیتخصوصیبروسایلتولیدبهوجودآید،گشودهمیشود.اینیک
گامارتجاعیدرتاریخنیست،بلکهیکضرورتتکامل،یکگامدرجهت

پیشرفتناگزیرآیندهاست.
بین همکاری و تساوی مناسبات دیگر فرماسیون، این نهایی مراحل در
نمیدهد. را مولده نیروهای تکامل اجازٔه مالکیت، اشتراک و بشر افراد
تقسیم و خصوصی بهرهبرداری مینشیند. کرسی به دیگری ضرورتهای
ازدیاد و کار مهارت و تجربه تقویت و کار ابزار تکمیل کار، اجتماعی
مالکیت پیدایش به منجر مبادله و اضافهمحصول و انفرادی کار کار، بازده
از پیدایشطبقاتواستثمارفرد بهدنبالآن خصوصیواختالفدرآمد،و
زمان انجامگیرد،مدت کیفیعمیق تغییر این آنکه برای البته میشود. فرد
درازیالزمآمدتاتحوالتکّمیانباشتهگردد.تالشیجامعٔهاشتراکیبدوی
انجام مبادله و مالکیتخصوصی تقویت و بانضج و زمان وطی بهتدریج
میگیرد.گروههایخاصدارایدرآمدویژهوصاحبوضعاجتماعیخاص
امور آبیاریوسرپرستی نظامیوحفاظتشبکههای بهعلترهبری )مثاًل
جمعیقبایل(،کمکمبهطبقٔهجدیداستثمارگرمبدلمیشوند.آنقشرهاییاز
طوایفکهداراینفوذونقشویژٔهبیشتریبودند،مانندریشسفیدانقبیلهو
پهلوانانوکاهنانوجادوگران،ازاینشرایطوازوجوداضافهمحصولبرای
کسبثروتشخصیوبهرهبردنبدونکارکردنواستفادهازثمرٔهدسترنج
محملهای و میشود تقسیم غنی و فقیر به جامعه میبرند. سود دیگران

بهرهکشیپدیدمیآید.
تولیدجدیدو ایجادشیؤه و استثمار پیدایش آبستن ترتیبجامعه این به

ـاقتصادیدیگریمیگردد. گذاربهفرماسیوناجتماعی
دّومین آن، پلههایرشد باالترین و اّولیه تکاملکمون آخرینمرحلٔه در
جدا کشاورزی از پیشهوری میگیرد. انجام کار اجتماعی بزرگ تقسیم
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میشود.اینامر،تولیدبهخاطرمبادلهراتشویقوتسریعمیکندوباآهنگی
پرشتاببرتجزیٔهفرماسیونکموناّولیهمیافزاید.

برحسبشرایطمشخصتاریخیدرهرسرزمینی،فرماسیونکموناّولیه
جایخودرابهتدریجبهجامعٔهمتکیبربهرهکشیوطبقاتمتخاصموستم
میدهد.راهگذاربهجامعٔهطبقاتیازنظرشکلوآهنگبسیارمتنوعاست.
هم افراد بین اختالف و غنی و فقیر بوده، دنیا دنیا تا که میگویند بعضیها
بودهوتاآخرقیامتهمباقیخواهدماند!این،حرفدرستینیست.جامعٔه
بهرهکشیوستمو تفاوت،بدون رابدوناختالفو بشریدههاهزارسال
زورگوییسرکرده،اگرچهسطحبسیارپستوزندگیبسیاردشواریداشته
تفاوت آنهااستثماروستمو است.جمعمدت]عمر[تمامجوامعیکهدر
بینفقیروغنیوجودداشته،بسیکمترازنخستینفرماسیونبودهاست.پس
ازآنکهجامعٔهبشریدرمجموعخود،ازفرماسیونهایمنقسمبهطبقاتو
بدون نوین، بهجامعٔه دورانگذار در اکنون ما بهرهکشیگذشت، بر متکی
طبقهوبهرهکشیوستم،درمقیاستمامیبشریتهستیم،ومیلیونهاسال
دیگررابشریت،اینباردرسطحعالیزندگیوتولید،درسطحواالیتمدن
بابرخورداریازهمٔهنعمماّدیومعنوی،برشالودٔهبرابریوهمکاری،در

جامعٔهکمونیستیزیستخواهدکرد.
جوامعاستثماری،جامعٔهاشتراکیاّولیهرانفیکردندومیبایستهمنفی
کنندتاجامعهبهپیشرود.پسازچندهزارسالتکامل،فرماسیونکمونیستی
بر متکی نظامات تمام مجموع در و سرمایهداری فرماسیون خود، نوبٔه به
استثماررا،درمرحلهایبرتروبرشالودٔهنیروهایمولدٔهتکاملیافتهتر،نفی
میکند.ایننفِینفی،بازگشتبهعقبنیست،بلکهاینبارجامعهبهسطحی
عالیعروجمیکندکهدرآنتساویوبرابریوهمکاریوفقدانبهرهکشی
همراهباوفورنعماتورفاهوسعادتوشکفتگیشخصیتانسانیخواهد

بود.
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5
مرهون بدوی اشتراکی نظام یا اّولیه کمون زمان در ایران جامعٔه مطالعٔه
پژوهشهایروشنفکرانوفعالینحزبتودٔهایراناست.نگاهیگذرابهاین
بررسیهاچنیننشانمیدهد:تاریخایرانباستانازهنگامیکهکهنترینآثار
انسانساکندرحدودجغرافیاییایرانبهدستآمده،ازلحاظشیؤهزندگیو
وسایلزیستنشانمیدهدکهانسانساکنکشورمابهطورکلی،پسازگذار
ازدورانطوالنیشکاروماهیگیریواستفادٔهفرعیازمیوهوگیاهدراواخر
دورٔهسنگمیانهیامزولیتواوایلدورٔهسنگنویاتئولیت،بهاهلیکردندام
وزندگیاسکانیافتٔهزراعتیودامداریدستیافتهاست.کهنترینآثاریکه
ازانسانساکنایرانتاکنونبهدستآمده،آثارانسانهاییاستکهحدود70
تا75هزارسالپیشازمیالددرمازندرانمیزیستهاند.کشفیاتدرغارهای
مازندران،کرمانشاهان،آذربایجانوخراسان،روندتحولتمدنانسانیرادر
متأخرسنگ انسانشناسی،دردورٔه بهتحقیقات بنا مانشانمیدهد. کشور
کهناستکهانساننوعکنونی-بشراندیشمند)هوموساپیِینس(-پدیدشده
انسانوارهها ما میهن در هنوز کهن، میانٔهسنگ دورٔه در آن، از قبل است.
میزیستندکهدرکارتکوینانسانیوآستانٔهتکویناجتماعیخویشبودند.
ایرانیانآریاییدرروایاتخودتصویریازنخستینانسانهایساکنمیهنما
داشتهاندکهتاحدودزیادیباپژوهشهایمردمشناسیمعاصردربارٔهانسان
غارنشینتطبیقمیکند.درروایاتمزبورچنینآمدهکهگیمرتهیاکیومرث،
یعنینخستینانسان،بهجهانیفرستادهشدهبودکههنوزمحلسکونتَددان
بودوویمجبورشددرتاریکیودردرونغاریزندانیباشدوایزِدروشنایی

اورانجاتداد.
عصر ایران، قدیم ساکنین که میدهد نشان باستانشناسان کاوشهای
پایان در فقط را ودشت گذراندهاند کوهها در ناگزیر را میانه و کهن سنگ
از پیش هزارسال تا5 9 بین یعنی نو، دورٔهسنگ آغاز و میانه دورٔهسنگ
ایران داخلی دریای آب فروکش از پس دادهاند. قرار موردسکونت میالد،
قرار بزرگمرکزی پیرامونکویر نقاطمسکونی، اکثر وسکونتدردشت،
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را زندگیکوهستانی تقدم نیز باستانی اساطیر که است است.جالب گرفته
درموردنخستینانسانهاتأییدمیکنند.فردوسیدرابتدایافسانٔهکیومرث،

نخستینانسانداستانیهندوایرانیان،درشاهنامهچنینسرودهاست:
کدخدای جهان بر شد کیومرث
نخستین،بهکوهاندرون،ساختجای
کوه ز برآمد بختش و تخت سر
گروه با خود پوشیده پلنگینه
پرورش همی آمد اندر او از
خورش نو، و ُبد نو پوشیدنی، که

ازابزاروآالتسنگیوهمچنینازاستخوانهایحیواناتیکهدرغارهای
مهمترین کهشکار میگردد مسلم نکته این یافتشده، ایران پژوهش مورد
سالح مهمترین کمان و تیر است. بوده غارنشین انسانهای زیست وسیلٔه
با تیزی بهصورتسنگچههای را تیرهایخود آنان بوده. غارنشینان شکار
اشکالهندسیمیساختندوظاهرًارودههایحیواناتراکهبهچوبنصب
میکردند،بهمثابهزهکمانبهکارمیبردهاند.شاخهابهمثابهسربیلیاکلنگ
بهکارمیرفتهوفقدانظروفسفالیننشانٔهآناستکههنوزانسانآنزمان
ساکنایران،بهوسایلذخیرهکردناغذیهپینبردهوزندگیاشازطعمٔههر

روزواتفاقیمیگذشتهاست.
نو، سنگ مقدم مرحلٔه در بز. سپس و بوده اهلی حیوان نخستین سگ
بزوگوسفند از پرداختهوگلههایی بهدامداری غارنشینانکمربند)بهشهر(
بهکشاورزی نو درمرحلٔهمؤخرسنگ فقط مردم این بهچرامیبردهاند. را
ازمیالد، اینمرحله،یعنیطیهزارههایششموپنجمقبل پرداختهاند.در
میآید. وجود به خزر دریای ساحلنشین مردم زندگی در اساسی تغییرات
نخستینظروفسفالینساختهمیشودوساکنانایرانبهفنبافندگیدست

مییابند.
بهطورخالصه،درحدودششهزارسالپیشازمیالد،انساِناینمنطقٔه
ایراندرعینآنکهشکارهنوزمهمترینشیؤهزیستاوراتشکیلمیدهد،به
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مقدماتکشاورزیودامپروریدستمییابد.
انسانساکنکوههایبختیارینیزدرابتدایدورانسنگنوبههمانمرحله
رسیدوساکنینمنطقٔهغربیایرانبینهزارههاینهموهشتمقبلازمیالد،در
در پرداختند. دامپروری و کشاورزی به و یافته استقرار کوهستانی درههای
دهکدٔهآسیابوتپهسرابنزدیککرمانشاه،قدیمیترینخانههاییکهانسان
درکشورمابرایسکونتخودساخته،وکهنترینآثارزندگیزراعتیایران
کشفشدهاست.تمدنکشاورزیمنطقٔهَمرْودشتفارسدرعهدسنگنو
نیزازنخستینتمدنهایرونقیافتٔهزراعتیایراناست.بدینترتیب،تدریجًا
ایرانباستان پایٔهاصلیزندگیساکنین کشاورزیودامداریبهصورتدو
وضع اثر در شد. رانده عقب به زیست عمدٔه بهمثابهوسیلٔه شکار و درآمد
جغرافیاییایرانوپراکندگیجماعاتودشواریارتباطات،تمدنیکدست
ومرتبطیدرآنعهدبهوجودنیامدواغلباختراعاتوپیشرفتهادرزمینٔه
نیروهایمولدهدرهرمحل،تاحدیجداگانهومستقلازنقاطدیگرصورت

گرفت.
زندگی ما کشور نقاط اکثر در که میدهد نشان علمی پژوهشهای
شده آغاز دامدار اقوام کوچندٔه زندگی بر مقّدم کشاورزی، اسکانیافتٔه
میالد از پیش دّوم هزارٔه آغاز در فقط ما درکشور کوچنده اقوام اثر است.
کار اجتماعی تقسیم اّولین که است هزاره وظاهرًاطیهمین میشود دیده
بیناقوامزراعتپیشهواقوامکوچندٔهشبانپیشهدرایرانبهوجودآمدهاست.
در کوچندگی بر را اسکانیافته کشاورزی تقدم باستانشناسی پژوهشهای
کشورمانشانمیدهد.آثارموجوددرغارهاثابتمیکندکهگروههایانسانی
آن تغذیٔهمشترکداشتهاند. تولیدمشترکو ابزار آنزمان،مسکنمشترک،
کار است. داشته مالزمه مشترک کار و جمعی تولید با تساوی، و اشتراک
و انسانها طبیعی، ضرورتی با مشترک، آتش مشترک، مسکن مشترک،

گروههایُاردووارانسانیآنزمانهارابههمپیوندداد.
یا دودمانی ویسهای صورت به عهد آن اجتماعی سازمان نخستین
ـطایفهایوازخطمادریدرآمدهاست،زیراکهشناسایی کمونهایخونی
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خویشاوندیوهمخونی،درشرایطآمیزشجنسیآنعصرجزازطریقدودٔه
مادریامکانوجودوثبوتنداشت.عدٔهجماعاتآنزمانحدودچندینده
نفربودهاست.نقشاقتصادیزن،چهبهمثابهپایٔهعینیومشخصبقایطایفه
وشاخصبستگیهایهمخونی،وچهبهمثابهتولیدکنندٔهمستقیمومنظمو
سفالین، سازندٔهظروف و آتش وحفظ آن نگهداری و غذایی مواد مطمئن
نقشویژهایاست.قبلازآنتقسیمطبیعیکار،بهحساب:شکارکارمردان

وچیدنمیوهوجمعآوریگیاهانکارزنانمشخصمیشدهاست.
به ایران، ساکن بدوی جماعات که میدهد نشان علمی بررسیهای
سویی از کردند؛ طی را تحولی مرحلٔه دو مولده، نیروهای تکامل موازات
»همبودها« شده، تقسیم همخونی اساس بر تولیدی کوچکتر گروههای به
یااشتراکهایدودمانیشکارچیانراتشکیلدادند،وازسویدیگردردرون
هرهمبودیاگروهاشتراکی،امورتولیدیبرحسبسنوجنستقسیمشد.
تکاملبعدیایننظاماتباازدیادبازدهکاروتقویتنقشزن،مبدلبهایجاد
ویسهایمادرساالریگردید.درچنینمرحلهایازتکاملمناسباتتولیدی
استکهانسانهایایرانآنعهد،بهمقدماتکشاورزیدستیافتند،عهدی
ویس میانجامد. طول به مادرساالری تالشی و آهن و مفرغ دوران تا که
مادرساالریبیشازچهارهزارسالدوامکردوآثارآنتاهزارٔهدّومقبلاز
میالددرایراندیدهمیشود.انفرادویسهاوپراکندگیآنهاکهمعلولوضع
خاصاقلیمیکشورمااست،موجببقایسرسختانٔهمادرساالریوپایداری
طوالنیآناست.دورٔهتالشیاینفرماسیوندرایرانبهدنبالتقسیماجتماعی
کاروگسترشروابطدادوستدازحدودهزارٔهسّومپیشازمیالدبهاینطرف

است.

�توضیحبیشتر:
»تکوینانسانیوتکویناجتماعی«درس48

»عاملجغرافیایی«درس46
»عاملدموگرافیک«درس47.





درس۶٠.بردهداری

تجزیٔهنظامکموناّولیهوسیرجامعهبهسویاشکالباالتربرشالودٔهمالکیت
کمون و نیست، ارتجاعی گام یک تاریخی مقطع در استثمار، و خصوصی
اّولیهیکمدینٔهفاضلٔهازدسترفته،کهنابودیشافسوسرابرانگیزاندنبود،
پیشرفت جهت در ناگزیر گام یک و تکامل ضرورت یک آن نابودی بلکه
عمومیجامعهبهسویآیندهبودهاست.میبایستآنجامعٔهاشتراکیاّولیه
جایخویشرابهجوامعمتکیبراستثمارمیداد،تساویواشتراکموجود
درآننفیمیشدتاپسازگذارازمراحلمختلفجامعٔهبشری،بازنظامات
متکیبراستثمارومالکیتخصوصیرانفیکندوباردیگردرسطحیواال،
بابرخورداریازعالیترینسطحتمدنوشالودٔهنیروهایمولدهپرتوانی،به
اصولمشترکوتساویبرسد،جامعهازطریقنفِینفیکیفیتًابهمرحلٔهباالتر
نیلکند،وتاریخانسانیبهدورانواقعیخویش،بهدورانکمونیسمگامنهد.
تاریخ تکامل جریان در که است فرماسیونهایی از یکی بردهداری
کالسیک صورتبندی نخستین این است. گرفته را اّولیه کمون جای
ـاقتصادیبرشالودٔهاستثمارفردازفرداستکهدرآنطبقاتوجود اجتماعی
پدید فرمانبرداری و فرماندهی مناسبات افراد، بین تساوی جای به و دارد
میشود.بردهداری،مرحلٔهتالشیکموناّولیهوبرشالودٔهافزایشنابرابری

اقتصادی،کهخودثمرٔهپیدایشمالکیتفردیبود،نضجگرفت.
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١
ـاقتصادی،»بردگان«و»بردهداران« دوطبقٔهاصلیاینصورتبندیاجتماعی
بودند.بردهداران،صاحببرده،صاحبزمینهایوسیعوکارگاههاوکشتیها
بودند.بردگان،فاقدهرگونهمالکیتیبودند،حتیمالکوصاحباختیارجان
خودنیزنبودند.عالوهبرایندوطبقٔهاصلی،درنظامبردهداریطبقاتمیانهو
بینابینینظیرمالکینکوچک،پیشهوران،دهقانانوتولیدکنندگانآزاد-کهاز
کارخودزندگیمیکردند)بهویژهدرمرحلٔهنخستوکالسیکایننظام(،و
همچنینعناصروازدهوبیطبقهکهازمالکینکوچکورشکستشدهوتولید
نیزوجود تشکیلمیشدند، غیربرده، ولی کنندٔهخردهپایورشکستشده،
آثار برخی در باستان، وازدٔهدوران و بیطبقه اینعناصر داشتند.)درمورد
ونوشتههاواژٔه»پرولتاریایآنتیک«رامشاهدهمیکنیمکهالبتههیچربطیبا
پرولتاریابهمعنایعلمیوامروزیاینواژهنداردودرحقیقت،آنعناصر،

اغلبلومپنهاراتشکیلمیدادند.(
مالکیت از است عبارت صورتبندی این در تولیدی مناسبات شالودٔه
بر و تولید،...( افزار تولید)مزارع،معادن،کارگاهها، بر بردهدار خصوصی
خرید قابل یکشیء نظیر و عنوان به برده بردگان. بر یعنی تولیدکنندگان،
بهشمار نیز او بردهدارصاحبجان و نمیشد، انسانشمرده بود، وفروش
و خود دیگر ملک هر با که کند رفتار همچنان او با میتوانست و میرفت
ماّدی نعمات بیواسطٔه مولد که برده میکرد. مالکیتش تحت یاشیء ابزار
بود،هیچفرقیباسایراشیاءنداشت.ِملکطِلقبردهداروناگزیربهانجامهر
بیگاریوفرمانیبود.بهرهکشیازبردگانبرپایٔهاعمالفشارغیراقتصادیو
زوراستواربود.خودبردهدارانبهاقشارمختلف،نظیرمالکانبزرگزمین،
و بازرگانان و کشتیسازی و صنعتگری و پیشهوری کارگاههای صاحبان

سوداگرانورباخوارانتقسیممیشدند.
فلزی تولیدی آالت بردهداری فرماسیون در مولده، نیروهای نظر از
بازده میگیرد. را وسنگی وسایلچوبی آهن(جای وسپس برنز )نخست
کاردرنتیجٔهپیدایشخیشآهنوداسآهنیباالمیرود.عدٔهزیادبردگان-
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بدل تولید نیروی مهم عامل یک به داشتند-خود بازدهکمی هریک اگرچه
آبیاریو میشود.شاخههایجدیدکشاورزیرشدمییابد.طرقمصنوعی
آسیابهای استخراجمعادن، ایجادسدهایکوچک،وسایل و ترعهها حفر
مشاغل میگیرد. قرار استفاده مورد فلز ذوب ابتدایی کورههای مختلف،
امورساختمانیوکشتیسازیو ایجادشدهو پیشهوریدرشهرها مختلف

ارابهسازیوتکنیکنظامیوامورتجاریرشدمییابد.
درنظامبردهداری،بردهدارنهتنهااضافهمحصولکاربردهراازاومیگیرد،
بلکهآنبخشیازمحصولراکهبرایمعیشتوادامٔهزندگیخودبردهضرور
بودتابتواندنیرویکارخودراتجدیدکندنیزبهغارتمیبرد.اینزورگویی
غیرانسانی بیاندازه رفتار و غیراقتصادی فشار اعمال و خشن غارتگری و
از بدتر آنهادرواقعهم بابردگان،موجبمرگومیرسریعبردگانمیشد.
حیواناتمیزیستندونمونههاییهستکهحاکیازرفتاربهترصاحببردهبا

َحَشماستتابردٔهارزانقیمتوسهلالوصول.
به بردهداران بهطورعمدهجنگهاییکه را، بردگان تأمین به دائمی نیاز
راهمیانداختندمرتفعمیکرد.اسراازقبایلواقوامدیگر،مهمترینسرچشمٔه
بنده و میافتادند اسارت بند به افرادسایرجوامع میآمد. بهشمار برده تهیٔه
ولی میشدند. برده گردیده، بدل بهرهکشی موضوع به سپس و میشدند
عالوهبرجنگواسرا،پیشهورانودهقانانورشکستهنیزکهسابقًاآزادبودند،
اثروامداری در ثروتمیشدندوسپس بردهدارانصاحب بدهکار نخست
بهزنجیربردگیدرمیآمدند.پسبردگیدارایدومنبععمدهبود:جنگو

وامداری.

2
عواملروبناییدراینفرماسیون:

به دیگر میشود.جامعه پدید بردگی دوران در بار نخستین برای دولت
طبقاتمتخاصمبهرهکشوبهرهدهتقسیمشدهوبدوندستگاهدولتیممکن
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نبودتودٔهبردگانرابهاطاعتواداشتوبهتحملآنهمهزجروعذابوادار
وجود آنان، غارتگری ادامٔه و بردهداران بهسود جامعه ادارٔه برای ساخت.
دولتناگزیروالزمبود.همراهدولتوواحدهایارتشیوقوایمسلحو
دولتی وسیع بوروکراسی آن، به وابسته مختلف نهادهای و اداری دستگاه

بهتدریجشکلگرفت.
فرهنگ،علم،هنر– درشرایطکارعدٔهعظیمبردگانوارزانیبینهایت
ابتداییاست،اضافهمحصولیبهدست بهرغموسایلیکههنوزبسیار آنها
میآیدکهامکاننسبتًابیشتریرا)نسبتبهکموناّولیهوسطحبسیارنازلآن(
برایرشدوسایلتولیدوافزایشموادمصرفی،وزمینٔهترقیرابرایدانشها
وهنرفراهممیسازد.بردهدارانبهبرکتکاربیحسابوارزانبردگان،خود
راازهرگونهکاربدنیوامورتولیدماّدیرهامینمایندوبهنحویانحصاری
و هنر و علم به مربوط زمینههای و سیاسی جریانات و جامعه امور ادارٔه

فرهنگمعنویرادردستخویشمتمرکزمیسازند.
با یایدیرودررو،درمقابلهوتعارض ایندوراناستکهکاربدنی در
کارفکریقرارمیگیرد.درایننظام،اینامکانپیدامیشود)امکانیکهدر
کموناّولیهبهعلترشدناچیزآالتتولیدوعدمکفایتمحصوالتمصرفی
موجودنبود(کهکسانیکاماًلخودراوقفکارفکری)علمی،هنریو…(
کنند؛اینامکانپدیدمیآیدکهعلموفرهنگترقیعظیمینماید،متفکرانو
هنرمندانبزرگکهآوازٔهشهرتوثمراتفعالیتمعنویشانهنوزهمجهان
رادرمینوردد،درخاوروباخترپدیدآیند.درجامعٔهیونان،فرهنگبهاوجی
شگرفرسیدهوعالیترینقلٔهتکاملعلموفلسفهودراموشعروحّجاری
ومعماریدراینسرزمینبهوجودآمد.دولتبردهداریرومباستاناینارثیٔه
ـرومیکهفرهنگآنتیکنامدارد، غنیراکسبکردومجموعٔهفرهنگیونانی
مهمترینمرحلٔهتکاملتمدنانسانیدردورانباستاناست.سیرتاریخچنان
را دیگر خلقهای تمدن دستاوردهای بهترین توانستند روم و یونان که بود

کسبکنندوازآنیکسنتزکاملترپدیدآورند.
درهمیندوران،تقابلبینشهرودهنیزبروزمیکند؛شهررودرروودر
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که تفاوتی انسانی، منزلگاههای بین اّولیه، درکمون قرارمیگیرد. ده مقابل
نیروی نازل باشدوجودنداشت.سطح آنها برایهماوردیومقابلٔه پایهای
مولدهوماهیتمناسباتتولیدیمانعازایجادچنانتفاوتهاییمیشد.اّما
دستگاه پیشهوران، بازرگانان، بردهداری، ـاقتصادی اجتماعی فرماسیون در
اداری،مراکزتعلیمارتشیومراکزامورفرهنگیوهنریدرشهرهامتمرکز
میشوند،ونقاطمسکونیدیگر،یعنیدهات،درسطحنازلتررشدمیمانند
ومرکزَحَشمداریوکشاورزیوکارَصعببردگانمیگردند.سرآغازاین
دوپدیده،یعنیتقابلبینکاریدیوکارفکریوتقابلبینشهروده،کهدر
مرحلٔهعالیکمونیسمازبینخواهدرفت،درجامعٔهبردهدارییافتمیشود.

٣
محصول تولید از است عبارت بردهداری نظام در اقتصادی اساسی قانون
اضافیبرایرفعنیازهایمصرفیبردهدارانازراهاستثماربیرحمانٔهبردگان.
نظام، این در بردگان خوِد بر و تولید وسایل بر کامل مالکیت اساس بر
غیرتولیدی مخارج صرف را بردگان کار محصول بزرگ بخش بردهداران
ازقبیلارضایهوسهایشخصیوگنجاندوزیوساختمانهاینظامیو
جمعآوریسپاهوساختمانقصرهاوقلعههاومعابدوبهراهانداختنمراسم
کار محصول از ناچیزی بخش تنها میکردند. غیره و تشریفات و عیاشی
انهدام بهکارمیرفت.جنگهایمخربموجب بردگانبرایتوسعٔهتولید
نیروهایمولدهوکشتارجمعیمردمبود.بردگاننیزهیچگونهنفعیدرتکامل
بردهداری فرماسیون در تولید که است بدینعلل نداشتند. آن ورشد تولید
ُکندپیشمیرفت.نظامبردهداریدچارتضادهای یابسیار پیشرفتینداشت
عدیدهبود.شکلبهرهکشیبردهداری،عمدهتریننیرویتولیدراکهبردگان
بودندنابودمیکرد،درحالیکهنیازعینیبهوجودبردهفزایندهبود.ازاینرو،
بر نظامیجامعه قدرت اّما میرفت. بهشمار آن تهیٔه وسیلٔه مهمترین جنگ
که بود متکی پیشهوران و دهقانان قبیل از آزاد، کوچک تولیدکنندگان تودٔه
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نیز اینان ولی میکردند؛ تحمل را مالیاتها بار و میدادند تشکیل را ارتش
مالیاتها، بار و بزرگ بردهداری تولید نتیجٔهرقابت در بهنحوروزافزونی،
ورشکستوفنامیشدندوبدینطریقتضادآشتیناپذیردیگریبینصاحبان
تدریجی رفتن بین از میگرفت. قوت روزبهروز آزاد دهقانان و برده بزرگ
تودٔهُخردهپایآزاد،همقدرتاقتصادیجوامعبردهداریراکاهشمیداد،

همازنیروینظامیوسیاسیآنهامیکاست.
نقش بههنگامخود که را، اینجامعه باالخره درونی، تشدیدتضادهای
مهمیدرتکاملتاریخایفاکردومبانیپیشرفتوتمدنراگذاشت،بهزوال

برد.

4
بهجامعٔهطبقاتی اّولیهپیموده،وطریقیکه راهیکهتجزیٔهجامعٔهاشتراکی
که است طوالنی تحولی روند یک این، نیست. یکسان همهجا در رسیده،
و متخاصم طبقات تشکیل به گوناگون ویژگیهای با و مختلف راههای از
دولتهاانجامیدهاست.نهتنهابردهداریباخصوصیاتوبهشکلکالسیک،
خود بلکه نیست، طبقاتی جامعٔه به اّولیه کمون از گذار منحصربهفرد راه
بردهدارینیزازنظرخصوصیاتروندتشکیلوایجاد،وازنظرویژگیهای
استثمارکاربردگان،وازنظراشکالمختلفسازمانامورنظامیودولتی،
درمناطقمختلف،تفاوتهاییبسیارداشتهوازاینلحاظکهوابستهبهکدام
داشته، جمعیتی و جغرافیایی مشخصات چه و بوده معّین تاریخی دوران

اشکالگوناگونیافتهاست.
در آمد. پدید هند و چین و مصر و آشور و بابِل در نخست بردگی
ازمیالد،درماوراءالقفقازدر تاهزارٔهدّومپیش ازهزارٔهچهارم بینالنهرین
هزارٔهاّولپیشازمیالد،درآسیایمیانهدرقرونهشتموهفتمپیشازمیالد
بردگیپدیدشد.ولیبهویژهدریونانورومباستانوهمچنینتاحدودیدر
کلدهوآشورومصراستکهبردهداریبهشکلکالسیکخودتکاملحاصل
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کرد.دریونانباستان،اینفرماسیوندرقرونپنجموچهارمقبلازمیالدبه
بردهداریدرآسیای نوبٔهخویشموجبتوسعٔه به اوجرونقخودرسیدکه
صغیر،مصرومقدونیهشد،وایندوران2000تا2500سالپیشرادربر
میگیرد.دررومباستان،اوجنظامبردهداریبهدوقرنقبلتادوقرنبعداز
میالدبازمیگردد.درشرق،وازآنجملهدرمیهنما-درآنحدیکهبردگی
وجودداشت-بیشترخصلتپدرشاهیوخانوادگیبهخودگرفت.بهطور
کلیبردهداریبااشکالودرجاتوعمقگوناگونتقریبًادرنزدهمٔهاقوام
جهانوجودداشته،اگرچهنهدرهمهجابهصورتشیؤهتولیدمسلطدرآمده.
در که نتیجهگرفت نمیتوان مختلف درسرزمینهای بردگان کار ازوجود
همهجاپسازتالشینظامکموناّولیه،فرماسیونبردهداریتسلطیافتهاست.

5
و دولتی وسیع بوروکراسی مییابد. خاّصی نقش دولت باستان، شرق در
هرمقدرتدولتیدرشرقودرکشورمابهصورتیبودکهدیوانهایوابسته
متمرکز میدادند نسبت بهخود الهی قدرت که پادشاهانی دور به دربار، به
میشدند.اینبوروکراسیودستگاهحاکمهبههمراهپادشاهامکانمییافت
کهبهقولکارلمارکستمامجامعهرابهیک»بردگیهمگانی«محکومکند.
دراینشکل،اقتصادبرپایٔهبهرهگیریاشتراکیومالکیتدولتیبرزمینو
استثمارتودههایمحلازطرفدستگاهدولتیقرارداشت،کهبخشبزرگیاز
عوایدرابهعنوانمالیاتیاخراجازکشاورزانودامدارانوتولیدکنندگاندیگر
دریافتمیکرد.کمونوتههایاهمبودهایآزاددهقانیبهاینترتیباستقالل
خودرابهتدریجازدستدادهووابستهبهدولتمیشدند.ادارٔهاموراقتصادی
وسیاسیدردستدولتمتمرکزمیشدومجموعدهقانانوتولیدکنندگانو
سراسرجامعهبهحالتوابستگیکاملو»بردگیجمعی«درمیآمد.گروهی
بر باستان درشرق دولت تشکیل که معتقدند مارکسیست ازجامعهشناسان
پایٔهتقسیمافرادجامعهبهبندهوآزادصورتنگرفت،بلکهتقسیمجامعهبهدو
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گروهفقیروغنیمبنایاّولیٔهتشکیلدولتبودهودرواقعپیدایشروحانیون
وسلحشورانورؤسایقبایلواشرافطوایفوقشربندیدرونیجامعٔهآن
زمان،درنتیجٔهتمرکزتدریجیثروتوقدرتدردسترؤساوروحانیون
توانگرو بهدوگروه وریشسفیدانموجبشدکهجامعٔهبیطبقٔهطایفهای
درویش،یعنیاشرافوروحانیونازطرفیوسایرافرادطایفهازسویدیگر
تقسیمشود.وظایفاقتصادیمتعددیکهبهعهدٔهرؤسایطوایفوپیشوایان
قبایلبود،ازقبیلتقسیمنوبتیزمینهاوآبیاریونظارتبرآنهاوحفظامنیت
طایفهوقبیلهدرمقابلحمالتودستبردها،نگاهداریومرّمتراههاتوأمبا
پیدایشنخستیندولتهایشرقیگردیدهاست. تفاوتدرثروت،موجب
درایندولتهاوجوامعشرقی،ازکاربردگاننیز)کهدرآنمرحلهازاسرای
اینامرکهمالکیت جنگیبودند(برایامورمختلفدولتیاستفادهمیشد.
مانعی چنان بود، اشتراکی تولید وشکل نداشت وجود زمین بر خصوصی
درراهتوسعٔهنظامبردهداریوتسلطآنبراقتصاداینجوامعبهوجودآورد
ـاقتصادیدرخاورزمینبهدرجٔهبسط کههیچگاهاینصورتبندیاجتماعی
یافتهاینرسیدوبردگانهیچگاهطبقٔهعمدهونیرویاساسیجامعهراتشکیل
ندادند.عاملانقالبیدرجامعهکهنقشاساسیرادرقیامهاوعصیانهاایفا
از باستان شرق دولتهای بردگان. نه بودند دهقانی تودههای میکردند،
طریقانحصارمالکیتزمینوبستنعوارضسنگین،وضعماّدیاینتوده
خاورزمین، سرزمینهای در بااینحال، میدادند. تنزل بردگان شرایط تا را
بردگانازطرفشاهواشرافوروحانیوننهتنهامانندخدمتگذارانخانگی
واشیاءتجملیمورداستفادهقرارمیگرفتند،بلکهبهمیزانکموبیشوسیعی
در حتی و پرستشگاهها در پیشهوری، و ساختمانی کارهای در معادن، در

کشاورزینیزاستثمارمیشدند.

۶
درمیهنماایرانخصلتاصلیایننظامورسمبردگی،عالوهبردواصل
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سابقالذکر،یعنینقشخاصدولتودیوانهایوابستهبهدربارو»بردگی
جمعی«حاکمبرجامعه،بااینخصوصیتنیزمشخصمیگرددکهبردگی
بهمعنایاخصکلمه،اعّمازخانگییاجنگی،وتاحدودمعّینیدرساختمان
کاخهاوراههاوکاردرمعادنپدیدشد.دامنٔهشرکتبردهدرتولیددرکشور
مابهمیزانرومویوناننرسید.بردهداریدرمیهنمابابقایایجدیجامعٔه
ـرعیتیتادیرزمانیباقی دودمانیهمراهبودوسپسهمراهبسطنظامارباب
ماند.البتهتمامجوانباقتصادیواجتماعیوانسانیوضعدرآندورانها
انتظاربررسیهایژرفتری هنوزروشننیستوتاریخگذشتٔهمیهنمادر
است.تحقیقاتیکهتاکنونانجامشدهنشانمیدهدکهبهعلتمزایایطبیعی
از بود، بینالنهرین شرایط با مشابه که دشتشوش غربی جنوب ناحیٔه در
هزارٔهسّومقبلازمیالدتمدنیبهوجودآمدهکهمظهرآننخستیندولتدراین
سرزمین،یعنیدولتایالماست.ایندولتدشتهاوجبالجنوبباختری
ایرانوسواحلخلیجفارسرادربرمیگرفت.اینامرکهپادشاهانایالمخود
راپدروشاهوخدامینامیدهاند،نشانتالشینظامطایفهایدراینمناطقوبه
وجودآمدننخستینجامعٔهطبقاتیبادستگاهدولتیاستبدادیاست.مالکیت
دولتیوشیؤهاشتراکیتولید،پایٔهاساسیاقتصاددولتایالمبود.شهرهای
ازکشاورزی پیشهوری وجداشدن گوناگون پیشههای پیدایش نشانٔه متعدد
آن در ایران، غربی مناطق از غیر است. مبادالت امر مهم پیشرفت دلیل و
بهمراتب اقتصاد و پیشمیرفت بهُکندی اجتماعی و اقتصادی اوضاع زمان
عقبافتادهترازایالمونواحیهمسایٔهآنیعنیبابل،آسیایصغیرومصردر
هزارٔهسّومپیشازمیالداست.بههمینجهت،یکمنشیبابلیکهدرآنعهد
میزیست،نوشت:»عالمتمدنبهدامنههایزاگرسخاتمهمییابد.«استفاده
ازمفرغکهدرحدودهزارٔهدّومپیشازمیالدآغازشد،ورشدمبادالتوبسط
مناطق با ایران نواحی بقیٔه اتصال و پیشرفته اجتماعات و تمدنها با ارتباط

غربیوهمسایه،تدریجًادراوضاعاقتصادیواجتماعیتأثیرکرد.
ازمیالددرمناطق قبل دّوم میتانیکهطیهزارٔه دولتکاسیانودولت
غربیبهمثابهدودولتمقتدرپادشاهیتأسیسشدند،نشانآنبودکهقشربندی
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طبقاتیدرجامعهبهحدیرسیدهبودکهتشکیلدولتمرکزیرابرایتحکیم
دولت اجرایوظایفعمومیضروریمیساخت. موقعیتطبقٔهحاکمهو
کاسیاندرنواحیکوهستانیلرستان،درواقعحکومتُاَمرایبزرگدامداربر
تودههایقبیلهبود.مراتعوزمینهایمحدودبهعمومتعلقداشتوکشتو
زرعبهطورجمعیصورتمیگرفتوبزرگانقبایلوسپسپادشاهانمالک
آنهاشمردهمیشدند.دولتکاسیعبارتازحکومتیاشرافیونظامیبود

کههنوزبرپایٔهنظامطایفهایقرارداشت.
در اقشارمختلف و داشت قشربندیروشنتریوجود میتانی دولت در
خدمت»کاخ«بودند.بندگیازطریقوامدارکردنورباخواریوپسرخواندگی
ودخترخواندگیپدیدشد.بندهداریبهمقیاسمعّینیازجانبدولتمیتانی
مورداستفادهقرارمیگرفتولیشیؤهمسلط،بهرهداریاشتراکیومالکیت
دولتیاست.درآغازهزارٔهاّولپیشازمیالد،دوحادثٔهمهمدرمیهنماروی
سرزمین به ایرانی و هند اقوام مهاجمٔه سّومین و آهن، از استفاده میدهد:
ایران.آهن،اسبووسایلچرخدارتحولبزرگیدرنیروهایمولدهبهوجود
آوردند.تقسیمنواحیبینسرانطوایففاتحآریایی،بهتبدیلجامعٔهبیطبقٔه

بومیبهجامعٔهطبقاتیکمککرد.
ازسهطبقٔه مرّکب ایران میالد،جامعٔه از پیش وهشتم نهم قرنهای در
باوجودکمونوتهها او،روستاییانکه تابع آریایی امیروبزرگان متمایزبود:
یاهمبودهایدهقانیوآزادینسبیتحترقّیتواستثمارامیرانوبزرگان
امرا، این نداشتند.درسرای بهرهای دارایی و آزادی از که بردگان و بودند،

غالمانوکنیزانوانواعپیشهورانبردهوجودداشتند.
تشکیلدولتمادبهقرنهشتمقبلازمیالدبازمیگردد.طوایفمتعددهر
قوم،تحتادارٔهواحدمتمرکزشده،وبراثرجنگها،روندتمرکزثروتو
اختالفدرآمدسریعترشد.درزمانُهَوخشترهدرقرنششمپیشازمیالد،
استفادهازکاربردگانچهبرایخدمتگزاریبزرگانودرمعابد،وچهبرای
پیشرشدمییافت. از بیش اقتصادی،قوتگرفت.جامعٔهطبقاتی استفادٔه
تولید رژیم که را دودمانی کمونهای یا ویسها بهتدریج دولتی مالکیت
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اشتراکیراحفظکردهبودندبهتأدیٔهباجوخراجومالیاتمجبورساخت.در
کناراینامر،دولتمادازنیرویکاربردگانبرایامورکشاورزیوصنعتی
درمعادنوامورساختمانیاستفادهمیکرد.ازقرنهشتم،پیشههاوهنرهادر

نزداقواممادرونقبسیاریافت.
دولتپارسنیزدرقرنششمپیشازمیالدبراساسحفظمنافعاشراف
به بردگان از استفاده آمد. وجود به روستایی تودههای استثمار و طوایف
صورتابتداییوخانگینیزمعمولبود.تسلطبرشاهنشاهیمادوتشکیل
دولتهخامنشی،نخستیندولتسراسریایران،موجبتسریعروندتقسیم
کشاورزی را اقتصاد اساس دوران، این در گردید. دولتی تمرکز و طبقاتی
تشکیلمیداد؛کانالها،راههاوسدهاساختهشد،حفرقناتودرختکاری
واستخراجفلزاترونقیافت.آبیاریمصنوعیوکشتیرانیتوسعهیافت.

٧
تالشیفرماسیونبردهداری

نیروهای انجامید،دیگر بهطول ازرشدمعّینیکهخودقرنهاوقرنها پس
تکامل بردهداری جامعٔه تولیدی مناسبات درچارچوب نمیتوانستند مولده
یابند.تضادهایطبقاتیبهصورتیحادتشدیدمیشد.اجبارغیراقتصادیو
جوروستموحشیانهموجببازدهاندککاربردگان،موجبنابودیجمعی
بود. کار ابزار تکمیل و فنی ترقی هرگونه به آنان عالقٔه عدم موجب آنان،
امر این ولی میکرد، جبران را اینها همٔه که بود بردگان عددی کثرت تنها
انحطاط بهطرف بهسرعت جامعه کشد. درازا به زیادی مدت نمیتوانست
غرق شکوه و تجمل از پر نوش، و پرعیش زندگی در بردهداران میرفت.

میشدند.بردگانبیشازپیشدستبهشورشوقیاممیزدند.
نمونٔه اسپارتاکوس تاریخی شورش که بردگان بزرگ قیامهای اثر بر
آنهاست،شالودٔهبردهداریمتزلزلمیشود.اینقیامهاچهازجانببردگان
کهدیگرتحملادامٔهوضعرانداشتندوچهازجانبدهقانانآزادوپیشهوران
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کهدائمًاباخطرورشکستوتبدیلبهبردهروبروبودند،وهمچنینانحطاط
بهطور دیگر که را بردهداری اجتماع،جامعٔه دررأسهرم بیسابقه فساد و
پوساند درون از باشد، جامعه تکامل نیاز پاسخگوی نمیتوانست نیز عینی
بردهداری نظامات خارجی قبایل هجوم موارد، بسیاری در کرد. متالشی و
فرماسیون، این جای به ساخت. منهدم را آن و درآورد پای از بهآسانی را
ـاقتصادی«دیگریکهآنهمبرشالودٔهاستثمارمتکی »صورتبندیاجتماعی
بود،ُمنتهااصولیدیگرداشت،مستقرشد.ایننظامدرشکلکالسیکخود،
برای را تازهای امکانات بودو بردهداریمترقیتر بهنسبتنظام فئودالیسم،

رشدنیروهایمولدهوترقیاجتماعبهوجودآورد.



درس۶١.فئودالیسم

نتیجٔه در یا که است ـاقتصادی« اجتماعی »صورتبندی آن فئودالیسم
یا اّولیه، وتالشیکمون نتیجٔهزوال در یامستقیمًا بردهداری تالشیجامعٔه
باویژگیهایمشخصدیگربهوجودآمدهوعلیرغمتنوعراههایرسیدن
بدان،تقریبًادرکلیٔهسرزمینهایجهان،البتهدرهرجاباویژگیهایمشخص
قرون تا پنجم قرن از نظام این غربی اروپای در است. داشته وجود خود،
هفدهموهجدهم،ودرروسیهوشرقاروپاازقرننهممیالدیتانیمٔهدّوم

قرننوزدهمرادربرمیگیرد.

١
1.پیدایشُفرماسیونفئودالیبهمعنایکالسیکاروپاییآن:

درشکلکالسیکخود،عواملایننظامدربطنجامعٔهبردهداریبهصورت
»کولون«بروزنمود.کولونهاعبارتبودندازبردگانآزادشدهیازحمتکشان
آزادوغیربردهکهقطعاتکوچکزمینراباشرایطمعّینازمالکزمین)که
آن مالکیت که را زمین این که بودند موظف و میگرفتند بودند( بردهداران
بهصورت محصول از را بزرگی سهم و کنند زراعت بود، بزرگ مالک با
جنسیانقدبهمالکتسلیمکنندومقرریهایدیگریرانیزبهشکلمالیاتو
بیگاریتأدیهنمایند.دراواخرُفرماسیونبردهداری،سازمانکاربهاینشکل
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میکرد. تأمین زمین وخواجگانصاحب بردهداران برای را بیشتری عواید
زارعینجدیدوابستهبهزمینبودند؛اگرصاحبملکزمینرامیفروخت،
بههمراهزمین،زارعیکهرویآنکارمیکردخریدوفروشمیشد)فقطدر
وابستگیبازمین(؛ویدیگربندهوزرخریدبهشمارنمیرفتوجداگانهمثل

غالموبردهفروختهنمیشد.
نامیده )Colon( کولون رومی زبان به که زحمتکشان جدید نوع این
بامرورزمان، یارعایایقرونوسطاییهستند. پیشینیانِسرفها میشدند،
تفاوتمیانبردگانآزادشدهوکولونهاودهقانانآزادازبینرفتوهمهبه
تودٔهوسیعویکدست»رعیت«کهدرغرب»ِسرف«نامیدهمیشد،بدلشدند.

ازاینرو،نظامفئودالیسمرا»ِسرواژ«نیزگفتهاند.
ـاقتصادیفئودالیسمعبارتند 2.طبقاتاساسیدرصورتبندیاجتماعی
این اّما )بهرهکشان(. فئودال« »مالکان و )بهرهِدهان( رعیت« »دهقانان از:
بهعلتقشربندیدرونیآنبسیاربغرنجبود. بهظاهرساده، ساختطبقاتی
دردرونطبقاتواقشاروگروهها،سلسلهمراتبیاهیرارشیمفصلیوجود
داشت.اینقشربندیوسلسلهمراتبدرجوامعفئودالیاروپاییسختدقیق
اصناف میان در یا روحانیون میان در یا اشراف میان در مثاًل و بود منظم و
وصاحبانِحَرف،قشربندیهایمنجمدوهرمدقیقوخدشهناپذیریحاکم
تفاوتهای مزایا و حقوق ازجهت گروهها و اقشار طبقات، ُزمرهها، بود.
بالیدن،الفزنیبهخون بسیعظیمداشتند.اشرافمنشی،بهاصلونسب
ایدئولوژیسیاسیواجتماعی وخانوادهونجابتواصالتازمشخصات

نظامفئودالیبود.
تضادومبارزٔهشدیدبیندوطبقٔهاصلیاینفرماسیونمنجربهقیامهای
عامل است. انباشته را وسطٰی قرون تاریخ سراسر که شده دهقانی مهم
انقالبیدرایننظامهموارهدهقانانوپیشهورانبودهاند.دردوراناخیراین
فرماسیون،طبقٔهجدیدی،طبقٔهبورژوازی،ُنضجمیگیردکهحاملمناسبات
تولیدیتازهای،مناسباتسرمایهداریاستوتضادهایتازهوشدیدیبین
فئودالهاوبورژوازیدرحالرشدکهدرآنزمانمترقیبود،پدیدمیشود.
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3.وضعنیروهایمولدهدراینفرماسیون:
تکامل ضرور مرحلٔه یک فئودالیسم« ـاقتصادی اجتماعی »صورتبندی
جامعٔهانسانیاستوپیدایشوپیدایشآنبهنوبٔهخودبهرشدتولیدونیروهای
کشاورزیاست. مولدهکمککرد.رشتٔهاساسیتولیددراینصورتبندی
کارتودههایدهقانیوابستهبهزمینکههریکقطعهزمینیراکشتمیکردو
دارایابزارتولیدمتعلقبهخودبودوتاحدیخویشرادرپیشرفتکشاورزی
نیروهای رشد راه در عصر آن در که را موانعی توانست میشمرد، ذینفع
زراعی، ادوات فرماسیون، این آغاز در سازد. برطرف داشت وجود مولده
ادوات و گاوآهنچرخدار وسپس بود بیل و داس و آهنی و خیشچوبی
زراعیدندانهداروبعدتدریجًاآسیایبادیوآبیوغیرهبهوجودآمدند.سطح
پیشهوری یافت، دامپروریرشد متنوعترشد، ترقیکرد،محصوالت تولید
بهتدریجکاماًلازکشاورزیجداشد،حرفههایجدیدپیداشد،درپیشهوری
ِمنجمله و کشتیرانی آهنگری، کرد. رشد کار بازده نتیجه در و تخصص
باکشتیبادبانی،واستفادهازنیرویآبوچرخوباد)عالوهبراستفادهاز
نیرویعضالنیخودانسان(تأثیرمهمیدرپیشرفتامورصنعتیکرد.کاغذ،
باروت،چاپوبسیاریازاختراعاتدیگرکهنقشمهمیدرتکاملتاریخ
ایفاکردند،دراینمرحلهپدیدشدند.دردوراناخیراینفرماسیون،کشفیات
بزرگجغرافیاییقرنهایپانزدهوشانزدهوایجادبازارجهانیوبسطتجارت
مصرف همچنین و دیگر سرزمینهای کردن مستعمره آغاز و دریانوردی و
فزایندهوتقاضایروزافزونکاالهایمختلف-کهداستانمعروفبهصحبت
از است- آن ادبی موجز بیان کیش جزیرٔه در بازرگانی با سعدی نشستن
بافندگیورشد پیدایشدوکریسندگیو ایندوراناست. پدیدههایمهم
سریعنساجیوپیدایشسریعشهرهاوبازارهاوقوافلبازرگانیواستفاده
ازکودودامبرایکشاورزیوغیرهوغیرهنشانمیدهدکهنیروهایمولده
درطیفرماسیونفئودالیسمچگونهرشدیافتندوبرداشتنبندهایمناسبات
باوجود مولدهشد. نیروهای رشد به منجر بردهداریچگونه زمان تولیدی
تماماینها،تکنیکدروضعیکنواختودرسطحنازلقرارداشتوازپیدایش
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مانوفاکتورهابهبعد،روزبهروزبیشترظاهرمیشدکهمناسباتفئودالیتولید،
پسازچندقرنتکامل،دیگرامکاناتخودرابهپایانرسانیدهوتکاملآیندٔه

تولیددرچارچوبتنگفئودالیممکننیست.
ـاقتصادیفئودالی«: 4.مناسباتتولیدیدر»فرماسیوناجتماعی

مناسباتتولیدیجامعٔهفئودالیبرمالکیتارباببرزمینوبروابستگی
رعیت بر وی محدود مالکیت بر یعنی فئودال، ارباب به دهقانان شخصی
استواربود.رعیتوسرفدیگربندهوبردهنبود،اختیارجاناودردستمالک
نبودومستقاًلوجداگانهفروختهنمیشد،اگرچههمراهزمینیکهبهفروش
میرسید،بهمالکجدیدمنتقلمیشد.دهقانمجازنبودزمیناربابیراترک
کندومختاربهخدمتنزداربابدیگرنبود.بنابراینیکوابستگیشخصی
بهمالکوجودداشت.وابستگیدهقانبهفئودالنوعیازاجبارغیراقتصادی
تعلق او بهخود بودکه ازمحصول ایننظامدارایسهمی است.دهقاندر
داشت.درایندوران،هممالکیتفئودالیوهممالکیتانفرادیدهقانیو
پیشهوریبرادواتوابزارتولید،توأمًاوجودداشت.بخشمهمیازدهقانان
درنظامفئودالیسمدارایافزارکاربودندوازعواملمختلفتولیدکشاورزی
یکدویاچندعاملراصاحببودند.دهقاناقتصادکوچکیراادارهمیکرد،
ولیچونخودمالکزمیننبودمیبایستبررویَنَسق،اززمینیکهمتعلق
بهاربابفئودالبود،کارکندوبهاینترتیبمالکمیتوانستبهعنوانبهرٔه
مالکانهثمرٔهکاردهقانرابهسودخودضبطکند.بهرٔهمالکانهیابهرٔهاربابی،
محصولاضافیرعیتبودکهتسلیماربابمیشد.مابهطورکلیبهسهنوع
بهرٔهمالکانهبرمیخوریمکهدرمراحلمختلفنظامفئودالیکمابیشدرجنب
یکدیگروجودداشتند:یکیکاربهرهیابیگاری،دّومبهرٔهجنسی،وسّومبهرٔه
نقدی.اّمادرهریکازمراحلمختلفتکاملجامعٔهفئودالی،یکیازاشکال

یادشده،تفوقیافتهاست.
درمرحلٔهابتدایینظامفئودالی،کاربهرهکهدرعرفمعمولیمیتوانآن
معنا بدین بود. دهقانان از بهرهکشی مسلط نمود،شکل تعبیر بیگاری به را
او زمین روی و ارباب برای مستقیمًا را هفته از معّینی روزهای دهقان که
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اینترتیب، به ارباببود. اینیککاراجباریومجانیبرای کارمیکردو
کاماًل مکان و مدت نظر از دهقان اضافی کار زمان اقتصادی، بهاصطالح

مشخصبود.
بهرٔهجنسیعبارتبودازتسلیممنظممقداریازمحصولزراعیودامی

بهارباب.
بهرٔهنقدیبهمعنایپرداختبهرٔهمالکانهبهپولاست.فائقشدنشکل
بهرٔهنقدی،خصوصیتدورانیاستکهفئودالیسمدرحالتالشیاستو
مناسباتسرمایهداریبیشازپیشدرکاررسوخوجاافتادنهستند.عالوه
بربهرٔهمالکانٔهمنظم،مالکیکسلسلهمالیاتهاوعوارضوسیورساتبه
دهقانانتحمیلمیکرد.ازنظرمناسباتتولیدینیزواضحاستکههرکشور

وسرزمیندارایمشخصاتفئودالیمخصوصبهخودبود.

2
درممالکباستانیخاورزمین،مدتهامناسباتفئودالیبابقایایدورانهای
پیشیندرآمیختهبودوبردگیخانگیوبقایایمناسباتعشیرهایوپدرشاهی
دولتی مالکیت بود. گذاشته را خود مهر باستان تحولشرق ویژگیهای و
برزمینومالکیتشاهانقسمتمهمیاززمینهارادربرمیگرفت.آبیاری
و آنها نگهداری و حفاظت لزوم و آبیاری شبکههای و قنوات و مصنوعی
تعلقآنهابهدولتواشرافونقشخاصدولتدراینجوامع،ویژگیهای
را ویژهای راه باستان کلیجوامعشرق بهطور میشد. موجب را متعددی
آنها در »رعیت« و بزرگ« »مالک اساسی طبقات به رسیدن و پیمودهاند
دارایمشخصاتوخصوصیاتیاست.درکشورهایشرقی،اکثرًادهقانان
وابستگی،بهشکلکالسیک،بهزمیننداشتندوبیشترقروضآنانبهمالک،
میکرد. وابسته ماهیتًا- و عماًل بلکه قانونًا نه اقتصادی- نظر از را دهقان
دارای داشته وجود ما میهن در که ـرعیتی ارباب نظام اگرچه نیز ایران در
سرشتمشابهیبافرماسیونفئودالیاست،ولینمیتوانعینًاایندوعبارت
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ازلحاظمنشأونحؤه ـرعیتیچه ارباب برد،زیراکهنظام بهکار رامترادف
تکامل،یعنیازدیدمقولٔهتاریخی،وچهازلحاظطرزعملورسومجاری،
یعنیازدیدمقولٔهمنطقی،دارایویژگیهاییبودهکهدرفئودالیسمکالسیک
ـرعیتیکهمیتوانآنراشکل اروپاییدیدهنمیشود.بهعالوه،درنظامارباب
خاصفئودالیسمدرایراندانست،شکلیکهخصوصیاتوویژگیهایخود
راداردوبایدموردمطالعهقرارگیرد،خصوصیتعمدهعبارتبودازمالکیت
دوگانٔهمالکانفئودالبرزمینوبرآب،واستثمارشدیدتودٔهدهقانبیزمین
وکمزمین.درایننظام،درکنارمالکیتاربابی،مالکیتدهقانینیزوجود
داشت.مالکیتدولتی)خالصه(ومالکیتنهادهایمذهبی)موقوفه(نقش
بسزاییدارابود.غارترعیتازطریقبهرٔهجنسیوبهرٔهنقدیوبراساس
شکل به رعایا میگرفت. صورت زراعی چندگانٔه عوامل و مزارعه رسم
کالسیکغربیوابستهبهزمیننبودند،ولیبهعلتمقروضبودندائمی،از

نظراقتصادیبهمالکوابستهمیشدند.

٣
تأمین برای اضافی محصول تولید از است عبارت اقتصاد اساسی قانون
مبنای بر وابسته، رعایای استثمار محتوای با فئودال، ارباِب نیازمندیهای
کاربهره طریق از رعایا بر وی محدود مالکیت و زمین بر ارباب مالکیت
و مالیاتها و عوارض دیگر انواع و نقدی بهرٔه و جنسی بهرٔه بیگاری، یا
سیورسات.دراینفرمولبندیقانوناساسیاقتصادفئودالی،همهدفبیان
بهرهکشیوشالودٔهآنروشنشدهوهمشیوههایاستثمار شدههمماهیت

معرفیشدهاست.
در مقوله این داشت. کامل تفوق اقتصادطبیعی فرماسیون، این آغاز در
نظامفئودالیاهمیتویژهایدارد.اقتصادطبیعیبهمعنایدایرٔهبستهومحدود
تنگیازتولیداستکههدفآنمصرفداخلیوخودیبود،یعنیتولیدبهویژه
برایمصرفانجاممیشدهنهبرایمبادله.بهعبارتدیگر،مقصودازاقتصاد
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طبیعیآناستکههراربابدرامالکخودازعوایدوبهرهایکهازاستثمار
دهقانانبهدستمیآوردزندگیمیکردوتقریبًاکلیٔهنیازمندیهایضروری
ویوخدمهاشدرامالکخوداوتولیدوتهیهمیشدوبهندرتمبادالتبا
خارجازاینمحیطبستهمورداحتیاجبود.اقتصاددهقانینیزبرهمینپایهقرار
بهامورپیشهوریمیپرداختوبخش داشتوخانوادٔهدهقانیخوداغلب
نیازمندیهایخودرادرداخلخودخانوادهوشخصًاتأمینمیکرد. عمدٔه
باگذشتقرنها،بهتدریجهمراهتوسعٔهشهرها،تولیدپیشهوریوتقسیمکار
ومبادالتبینشهرودهبسطیافتوناگزیردرهایاقتصادطبیعیبهخارج
گشودهشد،دایرٔهبستهشکستهشدوبازارگسترشیافت.پدیدٔهجمعهبازارو
شنبهبازارونظایرآنهامربوطبهدورانیاستکهاحتیاجاتمصرفیمتنوعتر
شدهونیازهایهرواحدنمیتواندتنهاازدرونبرآوردهشود،وبرایارضای
آنهااحتیاجبهمبادلهپیداشد.ُمنتهاهنوزبازارهایدائمیومراکزشهریکه
بتواندایننیازهارامرتفعسازدیابهوجودنیامده،یادرحالرشدبوده،یابه
از مبادلهوخروج امر ناگزیر و بودهاند، ازدسترس ُبعدمسافت،دور علت
اقتصادطبیعیوبستهدرروزهایمعّینهفته،درنقطٔهمعّین)ثابتیامتحرک(

انجاممیگرفتهاست.

4
نکاتیدربارٔهروبنایاجتماعدراینفرماسیون:

حکومت یک فقدان آن، درشکلکالسیک فئودالی نظام آغاز خصیصٔه
مرکزیمقتدروتجزیهوپراکندگیسیاسیاست.ولیدرنتیجٔهتکاملتولید
ومناسباتتولیدیوتشدیدنبردهایطبقاتی،گرایشبهسویوحدتسیاسی

وتمرکزدولتیپدیدمیشودوکمکمتقویتمییابد.
دولتکهدرنظامفئودالیسمبهشکلسلطنتاست،درنبردعلیهدهقانان،
با کهسلطنت است فئودالیسم نظام اواخر در فقط و بوده مالک اربابان یار
دستیاریبورژوازیعلیهفئودالهاکهمخالفتمرکزدولتیبودندعملکرده
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است،وطبقٔهاستثمارگرجدیدازایننهادکهنٔهروبناییبرایاستقرارسلطٔه
خودوبسطشکلدیگریازاستثمارسودجستهاست.

در معبد،…( کنشت، مسجد، )کلیسا، مذهبی مؤسسات و مذهب
و عبادتگاهها مذهبی، مؤسسات داشت. عظیمی نقش فئودالی جامعٔه
بادولت و اختیارداشتند فراوانوامالکوسیعیدر اوقاف ُخّداممذاهب،
فئودالیواشراففئودالازجهتثروتونفوذپهلومیزدندوچهبساآنها
ایدئولوژیدر شکلمسلط ایدئولوژیمذهبی، رازیرنگینخویشداشتند.
دیگر انواع ایدئولوژی این بود. فئودالیسم ـاقتصادی اجتماعی فرماسیون
آگاهیاجتماعیمانندفلسفهوهنرواخالقوحقوقراتابعخودساختهبود.
بهروحانیونو الهیاتوخدمت وظیفٔهتمامعواملمعنویروبنایی،توجیه
ایدئولوژیمذهبی،خدمتبهشیؤهتولیدحاکمبود.درشکلکالسیکنظام
فئودالی،مذهبدرخدمتفئودالیسمبودوآنراجاودانی،مقّدرومقّدس
معرفیمیکرد.بههمینجهت،درنقطٔهمقابلنیزجنبشهایدهقانیوخلقی
وحقطلبانه،درآندورانرنگمذهبیوعرفانیبهخودمیگرفت.بسیاری
ازجنگهایدهقانیاروپاوقیامهایبزرگحقطلبانٔهِسروهاعلیهفئودالها
دهقانان یانهوس، و کالون لوتر، پرچم و نام زیر و داشت مذهبی سیمای
و مانی جنبشهای نیز ما کشور در میپرداختند. طبقاتی نبرد به حقطلب
مزدک،ُخرمدینانبابکواسماعیلیٔهصباحوحروفیهونقطویهوبابیهوغیره
اقتضای و روزگار بهحکم که بودند وحقطلبانهای همهجنبشهایخلقی

زمان،چهرٔهمذهبییافتهبودند.
عمده روبنایی نهاد یک به بهویژه، کاتولیک جهان در و اروپا در کلیسا
برایزیرنظرگرفتنحیاتاجتماعوتأثیربرآنبدلشد.کلیسادرعینحال
بزرگترینمالکومظهرفئودالیسموقدرتقاهروسرکوبکنندهبهشمار
بودو میرفتودارایتشکیالتمقتدر،علنیومخفی،متمرکزومنضبط
بهرأفت تظاهر بردنهیچوسیلٔهخونین،خشنوکثیفی-درعین بهکار از
فئودالی ازحکومت دفاع و برایحفظسیطرٔهخویش وطهارت- ترحم و
رویگرداننبود.کلیسابرفرهنگمکتوبوبرامرآموزشوتربیتانحصار
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مطلقوبیرقیبداشت.بهطورخالصه،نقشایدئولوژیونهادهایمذهبی،
یعنینقشعاملروبناییمذهب،دراجتماعفئودالینقشفائقوعمدهبود.

ـاقتصادیفئودالیسم«بهرغمسیطرٔهخفقانانگیز در»فرماسیوناجتماعی
کلیساونقشمنفیتحجرفکریناشیازدگمهایجامدمذهبیوترورعقیدتی
کهدورانانکیزیسیوننمونٔهآناست،فرهنگگامهاییبهجلوبرداشت.در
ایندورانبهرغمسدها،فرهنگماّدیومعنویبشریتباارزشهایتازهای

غنیشد.

5
زوالصورتبندیفئودالیسم:

مناسباتتولیدیفئودالیکهدرآغازوبهنسبتنظامبردهداریمشوقتولید
ومحرکرشدبود،درمرحلٔهمعّینیازتکاملایندوران،بهسدیدرراهرشد
ناگزیر نیروهایمولدهدررشد و تولید ابزار مبدلمیشود. نیروهایمولده
خود،درزنجیراسارتمناسباتفئودالیتولیددرقیدمیمانند،وحیطٔهفراخ
وزمینٔهگستردهایبرایرشدنمییابند.ازدرونجامعٔهفئودالی،همزمانبا
رشدتولیدکاالییومبادله،عواملکموبیششکلگرفتهایازیکشیؤهتولید
دیگر،ازفرماسیونسرمایهداری،پدیدمیگردد.قیامهاوجنگهایدهقانیاز
یکسواساسجامعٔهفئودالیرامتزلزلمیکندوازسویدیگرتضادهایبین
سرمایهداریدرحالرشدومناسباتفئودالیکهبهبندیگرانبرپایجامعه
بدلشدهاند،فورانمیکند.جامعٔهبشریراهخودرابهسویدورانبعدیکه
بازهماجتماعیبرشالودٔهاستثمارفردازفرداست،یعنیجامعٔهسرمایهداری
میگشاید.اینجامعٔهجدیدنسبتبهنظامپیشینمترقیتراست.بهنیروهای
مولدهفضایبازبرایرشدمیدهدودرراهپیماییعظیمتاریخبشریبهسوی

جامعٔهبدونطبقه،بهسویکمونیسم،یکسرمنزلدیگرنیزطیمیگردد.
دونکتهالزمبهتذکراست:

ولی کرد نابود را فئودالی نظام بورژوایی، انقالبهای اینکه یکی
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سرمایهداریهماکنوننیز،بهویژهدرکشورهایکمرشد،ازبسیاریازبقایای
روشهای و مالکیت عرصٔه در هم را بقایا این است. نشده رها فئودالی
بهرهکشی،همدراخالقیاتورسومجامعهوهمدربرخیازعواملروبنایی
سیستم وجود علت به معاصر، دوران در اینکه دیگر نکتٔه دید. میتوان
و شده، بدل بشری جامعٔه تکامل قاطع عامل به که سوسیالیستی، جهانی
امکان آزادیبخش، و مّلی نیرومند نهضتهای وجود علت به همچنین
دارد،  آنوجود بقایای یا فئودالیسم هنوز آنها در که کهجوامعی آنهست
راه گرفتن پیش در با مستقیمًا و نگذرند سرمایهداری پردرد دوران از دیگر
که همچنان سوسیالیستی- سمتگیری طریق از یا غیرسرمایهداری رشد
وظیفٔه یک و ما جامعٔه بنیادی تحول مورد در ایران تودٔه حزب برنامٔه در
اساسیحکومتمّلیومترقیودموکراتیکبیانشده-راهخودرابهسوی
راه البته راه، این بگشایند. سوسیالیسم« ـاقتصادی اجتماعی »صورتبندی
رشدسّومی،درورایدوراهسرمایهدارییاسوسیالیسمنیست،ُمنتهابسیاری
مرحلٔه یک از گذار که دارند قرار درسطحی آفریقایی و آسیایی کشورهای
طوالنیتدارکی،اگربخواهندنظامسرمایهداریرا»طفرهبزنند«،برایشان
نیست مرحلهای در و کرده، پیشرفت سرمایهداری ما کشور در است. الزم
کهمسئلٔهگذارازفئودالیسممستقیمًابهسوسیالیسمبرایشمطرحباشد.ولی
انقالب مرحلٔه در بلکه نیست، سوسیالیستی مرحلٔه در هنوز ایران انقالب
»سمتگیری فرمول ما حزب جهت همین به و است، دموکراتیک و مّلی
سوسیالیستی«رابهکارمیبردکهضمنآنبقایایفئودالیموجوددرجامعه

نیز،ازهمٔهجوانبوبهسودتودٔهزحمتکشزدودهخواهدشد.



درس۶2.دربارٔه»شیؤهتولیدآسیایی«

١
آن بر حاکم اساسی قوانین و یکسان بشری تاریخ تحول عمومی جهت
واحدند.درعینحال،اشکالتکاملوانحاللوتبدلصورتبندیهاونحؤه
درهمآمیختگیآنهاگوناگونوبادرجاتمتفاوتاست.درسهدرسگذشته
دیدیمکهراهتکاملجامعٔهبشریدرمناطقوسرزمینهایمختلفجهانبه
طورعمدهودراساسمشترکاست،کهدرعینحالدارایویژگیهایینیز

درهرجابودهاست.
ازنظاماجتماعی آنجاکهدرنشریاتمارکسیستیوبحثهایکنونی از
خاصیکهکارلمارکسدربرخیازآثارخویشآنرا»شیؤهتولیدآسیایی«

نامیدهسخنبهمیانمیآید،دراینبارهاجماالًتوضیحاتیمیدهیم.
ـاقتصادییکدستاورداساسیماتریالیسم تئوریفرماسیونهایاجتماعی
در بشری دیدیم،جامعٔه دردرسهایگذشته که است.همانطور تاریخی
فئودالیسم، بردهداری، اّولیه، کمون فرماسیون پنج از خویش مجموع
سرمایهداریوکمونیسمگذشتهومیگذرد.کارلمارکسپژوهشهایعمیق
خودرابهطورعمدهبرهمینشکلکالسیکتحولفرماسیونهااستوارکرده
بهجامعٔه اّولیه بدونطبقٔه ازجامعٔه بررسیویژگیگذار در است.مارکس
طبقات و استثمار بر متکی فرماسیون سه از هریک ویژگیهای و طبقاتی،
متخاصم،اشکالمختلفونحوههایگوناگونتحوالتمالکیترامطالعه
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کردهاستوقانونمندیهایعاّمرادرهریکازحاالتخاصکشفکرده
از بعضی در ما که است بررسیها این از برخی طی است. داده توضیح و
همچنین مارکس برمیخوریم. آسیایی« تولید »شیؤه عبارت به مارکس آثار
اشکال به قبیلهای مالکیتجمعی تحول برای بررسیهایژرفخویش در
دیگرمالکیت،چهارجهتعمدهراتشخیصدادهاستکهعبارتنداز:شکل

آسیایی،شکلاسالوی،شکلژرمنیوشکلکالسیکیونانوروم.
توضیحات و اشارات مارکس که است بررسیها این از معّینی دورٔه در
ـاقتصادیمشخصیدرشرق پیرامونویژگیهایساختاجتماعی متعددی
باستانمطرحمیکند.دراینبررسیهایمعّین،برشالودٔهتحقیقاتمشخص
موجودآنزمان،تفاوتهاییکهبارژیمهایبردهداریکالسیکیونانوروم

ونیزفئودالیسماروپاییموجوداستخاطرنشانشدهاست.

2
یکرشتهازمشخصاتوویژگیهایمربوطبه»شیؤهتولیدآسیایی«،آنچنان
کهازاشاراتوتوضیحاتوبررسیهایمتعددمارکسبرمیآید،چنیناند:

اّول-وجودیککمونوتهیا»ویس«کشاورزیروستاییکهازکمونهایا
ویسهایاّولیهمتمایزاست،ولیهمانندکمونهایجامعٔهاشتراکیبدویبا

بازدهبسیارنازلکارهمراهاست.
دّوم-وجوددولت،کههمانطورکهمیدانیمیکنهادروبناییستوابسته
وابسته دولت تشکیل آسیایی« تولید »شیؤه در طبقات. به منقسم جوامع به
اجتماعی طبقٔه پستتر. و برتر قشرهای و اجتماعی طبقات بهوجود است
برترازجمعکمونوتههایکشاورزییاویسروستایی)دهکدههایطایفهای(
باجوخراج،سیورساتوعوارضاجباریمیگیردوبدینطریقیکاستثمار

اقتصادگروهیبرقرارمیکند.
زمین، معّین قطعات روی بر زمین. بر مالکیتخصوصی فقدان سّوم-
مالکیتدوگانهوجودداشت؛هممالکیت»کاخ«)دربار(یعنیرئیسدولت،
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وهممالکیتکمونوتهیعنیاجتماعاشتراکیروستایی.
حق را آن پایٔه که دولتی قدرت خودکامٔه و استبدادی چهارم-خصلت
مالکیتسلطانمستبدبرزمین)اگرچهمشترک(تشکیلمیداد.اّمااینحقدر
شیؤهتولیدآسیاییفاقدخصلتشخصیبودوخصلتمقامیوعملیداشت.
یعنینهحقسلطان،بلکهحقهرشخصیکهسلطانبودوعملویژٔهاورا
انجاممیدادشمردهمیشد.بهعالوه،خودکامگیوقدرتمتمرکزمستبدهبر
وظایفمعّینسلطانونزدیکاناودرتشکیالتجامعهونقشویژهایکهبه

عللخاصاقلیمیوجمعیتیداشتهاند،متکیبودهاست.
پنجم-اگرهمبردگاندراینشیؤهتولیدوجودداشتند،نقشاساسیو
قاطعرادرتولیداجتماعایفانمیکردند.ایننقشبهعهدٔهدهقانانکمونوتهها

)ویسها؛اجتماعاتهمیار(بود.
ششم-تضاداساسیطبقاتیدراینشیؤهتولیدبینکمونوتههایروستایی

ازیکسووطبقٔهبرترومنجملهسلطانازسویدیگربودهاست.
از که بدانگونه آسیایی« تولید »شیؤه ویژگیهای هستند اینها
دانشمندان میشود. ناشی مارکس بررسیهای و توضیحات برخی
بحثهای و کردهاند فراوان پژوهشهای باره این در ـلنینیست مارکسیست
تئوری کامل ازهماکنونصحت اینبحثها دارد. ادامه هنوزهم آنها ُپربار
پنج از بشری گذارجامعٔه و ـاقتصادی اجتماعی فرماسیونهای مارکسیستی
یکسو از که است داده نشان بحثها این است. کرده ثابت را فرماسیون
نبایدمسائلرامطلقوقالبیکردوویژگیهاراندید،وازسویدیگرنبایدبه
طورانحصاریتوجهرابهویژگیهامعطوفداشت،قانونمندیهاراندیدو

نتیجههایغیراصولیازآنگرفت.
�توضیحبیشتر:

»شیؤهتولید«درس52
»فرماسیون«درس58
»کموناّولیه«درس59
»بردهداری«درس60.





درس۶٣.فرماسیونسرمایهداریـاصولاّولیه

١
تاریخ که است طبقاتی و استثماری دیگر ساخت سرمایهداری فرماسیون
بشربهخودشناختهوپیدایشآنازنظرتکاملجامعٔهبشریگامیاستبه
جلو،مرحلهایاستمترقیترنسبتبهفئودالیسمکهبهنوبهوبهموقعخود
سدهاییراکهدرمقابلرشدنیروهایمولدهوتکاملاجتماعبهوجودمیآید
درهممیشکندوجامعهرابهجلومیراند.سرمایهداریآخریننظاممتکی
بربهرهکشی،واپسینفرماسیونمرکبازطبقاتمتخاصماست.پسازاین
مرحله،دفتراجتماعاتطبقاتیواستثماریبستهوفصلنوتاریخبشرآغاز
پیش وهرچه دانست بشری واقعی تاریخ را آن میتوان که میشود،فصلی
ازآنبوده،ماقبلتاریخانسانیبهشمارآورد.دورانما،دورانگذارجامعٔه
بشریدرمقیاسجهانیازسرمایهداریبهسوسیالیسماست.مادرعصری
زندگیمیکنیمکهشاهدازبینرفتنآخریننظاماستثماریهستیموازجملٔه
نسلهاییهستیمکهزایش،گسترشوباالخرهجهانشمولِیکمونیسم،جامعٔه
انسانِیآینده،جامعٔهفارغازبهرهکشیوستم،فارغازنبردطبقاتیوتناقضات
است نبردی خود گذار، این ولی هستند. شاهد را بدان وابسته اجتماعی
طوالنی،ُپرفرازونشیب،دشواروافتخارآمیز.مانهتنهاشاهد،بلکهشرکت
و فرماسیونسرمایهداری با بهتر و بیشتر که بجاست و نبردیم این در کننده
بدینجهتالزم آشناشویم. عمیق و عملی بهطور بدان، مربوط مقوالت
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دادیم، قرار بحث مورد کنون تا که سایرصورتبندیها از مفصلتر است
مقوالتوقوانیناینصورتبندیراکهایرانمانیزبهنحویگستردهوپر

شتابواردآنشدهفراگیریم.

2
1.تولیدکاالیی.تولیدکاالییبسیارقدیمترازنظامسرمایهداریاستودر
جوامعپیشازسرمایهدارینیزوجودداشتهاست.اّمادرسرمایهداریدیگر
تقریبًاهمهچیزشکلکاالبهخودمیگیردواصلخریدوفروشبرکلیٔهشئون
اقتصادیحکومتمیکند.اگراقتصادطبیعیبسته،وجهمشخصٔهفئودالیسم
سرمایهداری مشخصٔه وجه تکامل، اوج در و گسترده کاالیی تولید است،
مراحل در نیزهست، فئودالیسم فرماسیون در که کاالییساده تولید است.
پایٔه بر بهتدریج بههنگامیکهتالشیآنآغازمیشود، آخرآندوران،یعنی
تفوق سرمایهداری فرماسیون در و میگیرد قرار سرمایهداری تولید پیدایش
در میگیرد. دربر را تولید رشتههای تمام و میشود همهگیر و میکند پیدا
این و میگردد بدل کاال بهیک انسان کار نیروی جامعٔهسرمایهداری،خوِد
نکتٔهمهمیاستکهدردرکماهیتسرمایهداریبایدبدانتوجهداشت.نه
فقطاجناسساختهشدهبهصورتمتاعوکاالموردمبادلهوخریدوفروش
قرارمیگیرد،بلکهنیرویکارانسانی،خودبهیککاالبدلمیشودومیتواند
کارگر یعنی دارد، کار نیروی )یعنی است آن کهصاحب آید.کسی بازار به
است(میتواندآنرابفروشد.دیگریکهبداناحتیاجداردومیتواندازآن
بهرهبرداریکند)یعنیکارفرمااستومیتواندمبلغیبابتاینکاالیویژهای
پیشهورانو تولیدکاالییسادٔه رامیخرد. آن بپردازد( بهدستمیآورد که
دهقانانبرپایٔهکارانفرادیوشخصیتولیدکنندهقراردارد،درحالیکهتولید
استفادهازکارافراددیگر،براساسبهرهگیری کاالییسرمایهداریبرمبنای
ازنیرویکارکسدیگربراساسخریدنیرویکاروبهرهکشیازآناستوار

است.
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نامیده همکاریسادٔهسرمایهداری ابتداییتولیدسرمایهداری، 2.مرحلٔه
میشود.اینمقولهبیانکنندٔهشکلیازاجتماعیشدنکاراست.معنایاین
مقولهآناستکهسرمایهدار،یعنیکسیکهسرمایهایداردومیتواندنیروی
کاررابخرد،عدهایازکارگرانرا،یعنیکسانیراکهچیزیندارندوحاضر
بهفروشنیرویکارخودهستند،اجیرمیکند،آنهارامزدبگیرخودمیکند
واینکارگرانبهموازاتهم،همراهباهم،کارمشخصومشابهیراانجام
میدهند.مثاًلدربرخیازکارگاههایقالیبافیایران،کارگرانمزدبگیرکار
مشابهانجاممیدهندوهمهبهموازاتهمدرمقابلمزدیکهمیگیرند،نیروی
کارخودرابهطورمشابهبهکارمیاندازندتاقالیآمادهشود.اینهمکاری
به مرحله این است. سرمایهداری تولید ابتدایی مرحلٔه و سرمایهداری سادٔه
علتآنکهکاررابهصورتجمعیسازمانمیدهد،بهعلتآنکهدروسایل
تولیدصرفهجوییمیکند،وازمخارجتولیدمیکاهد،برمیزانباروریوبر
راخریده کار نیروی که عایدکسی را بیشتری وسود میافزاید کار سرعت
میکند،وبنابراینخوددرحقیقت،سببشکفتگینیروهایمولدهمیشود.
3.مانوفاکتور.مرحلٔهبعدیپسازهمکاریسادٔهسرمایهداریاست.از
نظرلغویاینواژهبهمعنایکارگاهدستیاستولیبایدبهمفهومآنتوجه
کردکهعبارتازآنتولیدسرمایهداریاستکهبرپایٔهسیستمکاروتکنیک
پیشهوریقراردارد.مثاًلوقتیکهصاحبسرمایه،یعنیکسیکهنیرویکار
صنعتگران و پیشهوران و مختلف افراد میتواند میخرد، کاالیی بهمثابه را
گوناگونیراکههریکدررشتٔهمعّینیتخصصدارند،اجیرکندوآنهارادر
یککارگاهبرایساختنیککاالیبغرنجترومحتاجبهپیشههایگوناگون
از معّینی مرحلٔه عاملمشخصٔه که مانوفاکتور با ما وقت آن گمارد، کار به
تکاملسرمایهداریاست،روبروهستیم.دراینجاکارگرانمزدبگیرکهنیروی
کارخودرافروختهاند،همهیککارمشابهوواحدانجامنمیدهندوفعالیت
تولیدیآنهامشابهنیست،زیراهریکتخصصخاصیدارند،ازپیشٔهخاصی
سررشتهدارند؛باهمکارمیکنند،ولیمجموعکارآنهااستکهکاالیمورد
یک در که وقتی همچنین میآورد. وجود به را کننده اجیر سرمایهدار نظر
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کارگاه،عملساختنوآمادهکردنهربخشازکاالبهیککارگروپیشهور
سپردهشودوبهتدریجکاالیموردنظربراثرکارکارگرانمختلفبهشکل
نهاییخوددرآید،مابامانوفاکتورروبروهستیم.مثاًلیککارگاهمبلسازی
کهدرآننجاروسراجوخیاطهریکنیرویکارومهارتخودرابهصاحب
کارگاهفروختهوهریککارمشخصوحرفٔهویژٔهخودراانجاممیدهد،ولی
نتیجٔهکارمبلاستکهکاالیواحدموردنظِرسرمایهدارومتعلقبهسرمایهدار
اجیرکنندهاست.مانوفاکتورهاشرایطالزمرابرایگذاربهتولیدماشینیآماده
ساختندوبههمینجهتحدواسطورشتٔهمتصلکنندٔهبینتولیدپیشهوری
وصنعتبزرگمکانیزهمحسوبمیگردند.مانوفاکتورهاازحدودقرنهای
پانزدهوشانزدهدراروپا،پرورشگاهسرمایهداریبودند،تاآنکهدراواخرقرن

هجدهمواوایلقرننوزدهمجایخودرابهتولیدماشینیدادند.
است هنگامی سرمایهداری تولید از مرحله این ماشینی. تولید .4
و مانوفاکتورها جای صنعتی تکنیک و ماشین با مجهز کارخانجات که
کارگاههایپیشهوریرامیگیرند.دراینمرحلهکهدرحقیقتیکانقالب
صنعتیدرتولیدرویمیدهد،نیرویمولدهجهشعظیمیمییابدوبهتدریج
درکشاورزینیزاصولسرمایهداریومناسباتتازٔهبهرهکشیحاکممیگردد
ومؤسساتبزرگسرمایهداریتأسیسمیشودکهدرآنصاحبسرمایهو
زمینووسایلکار،افرادیراکهکاالیدیگریجزنیرویکارخودراندارد
بهکاردرمزرعهو را آنها آنهارامیخردو نیرویکار بهمزدوریمیگیرد،
ماشینهای با همراه که کشاورزیاند کارگران اینها میگمارد. دامداری
کار وی برای سرمایه، صاحب به متعلق تولید وسایل دیگر و کشاورزی

میکنند.

٣
بافراگیریاینمقوالت،مادرعملمروریدرتاریخرشدوتکاملسرمایهداری
نیزکردیم.ازاینمرورمعلوممیشودکهمناسباتتولیدیسرمایهداریدربطن
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فرماسیونفئودالیپیدامیشود.تولیدکاالییدرآننظامریشهمیدواندورشد
میکندوخودعاملیمیشودکهازدرون،ترکاندنودرهمشکستنچارچوب
منجمدفئودالیراایجابمیکند.همکاریسادٔهسرمایهداریومانوفاکتورها،
نظام بطن در مناسباتسرمایهداری و بورژواها اقتصادیطبقٔهجدید پایگاه
سرمایهداری جدید تولیدی مناسبات حاملین و جدید طبقٔه بودند. فئودالی
گیرد، پا سرمایهداری دولت یا سرمایهداری فرماسیون آنکه از قبل مدتها
دردرونفرماسیونقبلیوجودداشتهودرتضادباطبقٔهفئودالومناسبات
فئودالیرشدکردهاند.درشرایطیکهتضاداصلیفرماسیونفئودالی،یعنی
بینرعایاوفئودالهاوقیامهایدهقانی،اساسنظامکهنٔهفئودالیرا تضاد
میلرزاند،انقالباتیکهزیررهبریطبقٔهجدیدسرمایهداریوبهخاطراستقرار
سلطٔهسیاسیآنوحاکمکردنکاملمناسباتتولیدیسرمایهداریصورت
گرفت،نظاماتفئودالیراسرنگونکردند.چنینانقالباتیدرنیمٔهدّومقرن
شانزدهمدرسرزمینهایکنونیبلژیکوهلند،درنیمٔهاّولقرنهفدهمدر
اینهااشکالکالسیک انگلستانودرآخرقرنهجدهمدرفرانسهرویداد.
پایانیافتنفرماسیونفئودالیسمومستقرشدنصورتبندیسرمایهداریبود.

4
بورژوازیبرایحفظسلطٔهطبقاتیخودوادامٔهحیاتفرماسیونسرمایهداری
ازتمامیروبنایاینصورتبندیبهوسعتاستفادهمیکند.دولت،سیاست،
عناصر کلیٔه و مذهب فلسفه، هنر، ایدئولوژی، قضاوت، دستگاه حقوق،
روبناییحاکم،اعمازاندیشههاونظریاتدرهرزمینهیانهادهاومؤسسات
وابستهبدانها،اهرمهایمهمومؤثریدردستطبقٔهبورژوازیاستبرای
تأمینسلطٔهخویش،برایادامٔهمناسباتتولیدیسرمایهداری،برایتحکیم

فرماسیونسرمایهداری.
حربه مهمترین و جامعه این روبنای اساسی عنصر سرمایهداری دولت
با چه بهرهکشان که است دولت طریق از است. سرمایهدار طبقٔه دست در
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باحربٔهزورواختناقمیکوشندمبارزاتطبقاتی حربٔهحیلهوفریبوچه
دولت دهند. ادامه خویش تسلط عمر به و کنند منحرف یا سرکوب را
سرمایهداریمیتوانداشکالمختلفبهخودبگیرد،ازدموکراسیبورژوایی
گرفتهتاانواعدیکتاتوریهاینظامیوفاشیستی،ولیدرهرحالایندولت-
مهمترینعنصرروبناییجامعه-وسیلٔهدیکتاتوریطبقاتیبورژوازیاست،

آلتتسلطسرمایهبرکار،وحامیومدافعمنافعاستثمارگراناست.
سایرعواملروبنایی،ازدستگاهقضاییتااشکالمختلفهنری،ازوسایل
ارتباطجمعیواطالعاتیگرفتهتاسیستمتعلیماتی،ازعواملمذهبیگرفته
تاحتیامورمربوطبهآدابوسنن،همهبهوسایلیبدلمیشوددرخدمت
اجتماع ماّدی پایٔه درخدمت طبقاتیسرمایهداری، منافع و طبقاتی اغراض
سرمایهداری،یعنیمناسباتتولیدیمتکیبراستثمار.درجامعٔهسرمایهداری
کهمنقسمبهطبقاتاست،طبقٔهکارگروزحمتکشاننیزایدئولوژیخویش،
متکیبرمنافعطبقاتیوعواملروبناییناشیازآنرادارند.آنهااندیشههاو
نظریات)درهمٔهزمینههاینامبرده(ونهادهایمربوطه)نظیراحزابکارگری
ومترقیوسندیکاهاوانجمنهاوغیره(راایجادمیکنندوآنهارابهوسایلی
استثماروستمطبقاتی بهحربههاییعلیهسلطٔه نبردطبقاتیخویشو برای
جامعٔه در ولی میسازند. بدل حاکم تولیدی مناسبات علیه سرمایهداری،
طبقٔهحاکمه، به متعلق روبنای از است عبارت روبنایحاکم سرمایهداری،
یعنیروبنایسرمایهداری.مبارزهعلیهایننظاموبرایایجادفرماسیوننوین،

همچنینمبارزهایاستعلیهعواملگوناگونروبنایسرمایهداری.



درس۶4.فرماسیونسرمایهداری،
قانوناساسیتولیدیسرمایهداری،تضاداصلیآن

١
پرولترها،کارگران،بهقصدتأمینوسایلزندگیخویشکارمیکنندوچون
خودوسیلهوابزارتولیدندارند،نیرویکارخودراناگزیربهصاحبانوسایل
تولیدمیفروشندتادرعوضمزدیبهدستآورده،زندگیکنند.کارکارگر
مزدبگیر،عالوهبرارزشنیرویکارکهبهخودکارگرمیرسد،ارزشبیشتری
میرسد. سرمایهدار دست به سود صورت به و بهرایگان که میکند ایجاد
کاالیساختهشدهبیشازمجموعارزشمواداّولیهواستهالکماشینهاو
سایرعواملتولیدیودستمزدیکهبهکارگرپرداختشدهارزشدارد.این
در نمیرسد. او بهدست ولی است، کارگر کار ثمرٔه اگرچه اضافی ارزش
واقعنیرویکاردرنظامسرمایهداریبهکاالبدلمیشود.اینکاالیخاص
داراییکویژگیاساسیومهماستکهوجهتمایزآنباتمامکاالهایدیگر
بهشمارمیرود،وآناینکهنیرویکارچنانکاالییاستکهمیتواندبیشاز

ارزشخودارزشایجادکند.
بهوجودمیآورد،ارزش بههنگامکار نیرویکار بیشتریکه اینارزش
اضافینامیدهمیشود.فروشنیرویکارازجانبکارگروخریدآنتوسط
اوسود به و راغنیترمیسازد تولید،سرمایهدار سرمایهدارصاحبوسایل

میرساند؛پسارزشاضافیسرچشمٔهسودسرمایهداریاست.
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ارزش این برابر در ولی میشود، تازه ارزشی ایجاد به منجر کارگر کار
اّولیٔه ارزش همان حداکثر بلکه نمیدهد، کارگر به چیزی سرمایهدار تازه،
نیرویکاراورامیپردازد.بهاینترتیب،ثمرٔهکارکارگرازاوبیگانهمیشود
وبهتصاحبغیردرمیآید.بهرهوثمرهایکهازکار-ودرستتربگوییماز
بهکاربردننیرویکار-حاصلمیشود،بهسرمایهدارمیرسد.پسارزش

اضافیاساسبهرهکشیازطبقٔهکارگروریشٔهتضادطبقاتیاست.
او نزد میرسد، سرمایهدار دست به سود صورت به که اضافی ارزش
از بلکه نمیرساند، مصرف به را آن همٔه سرمایهدار میکند. حاصل تراکم
تراکمآن،خوِدسرمایهحاصلمیگردد.بهدیگرسخن،سرمایهدارهیچمنبع
دیگریبرایایجادسرمایهجزهمینبهرهکشیازکارگروتراکمارزشاضافی
ندارد.هرچهبهرهکشیادامهپیداکندوارزشاضافیبیشتریتوسطکارگران
مزدبگیرایجادشود،میزانسرمایههمبیشترومتراکمترمیشود.پسارزش
اضافیخودمولدسرمایهاست،بهاینمعناکهسرمایهچیزینیستجزتراکم

ارزشاضافی.
قانون مزدوری، کار از بهرهکشی، راه از اضافی ارزش آوردن دست به

عمدٔهسرمایهداریوقؤهمحرکٔهتولیدسرمایهداریاست.
نیروی نظامسرمایهداری،درفروش آناستکهکارگردر ظاهرمطلب
هیچ کارگر درحقیقت است. کارخود نیروی مالک و است آزاد کارخود
راهیبرایتأمینزندگیخودوخانوادهاشجزایننداردکهنیرویکارخود
رابفروشد،بهکسیبفروشدکهصاحبوسایلتولیداستومیتواندآنرابه
کاراندازد.کارگردرانتخابخودآزادنیست.اومجبوراستبهاستثمارتن
دردهد،زیرادرنظامسرمایهداریزندگیخودوخانوادهاشدرگرویادامٔه
آناست.اوناگزیراسترنجببردوشاهدباشدکهثمرٔهکارشگنجیبرای

سرمایهدارمیشود.
ارزش کسب از است عبارت سرمایهداری تولید از هدف ترتیب، بدین
تولید سرمایهداران بیشتر، سود کسب و هدف این به رسیدن برای اضافی.
دانش دستاوردهای از میگیرند، خدمت به را نو تکنیک میدهند، بسط را
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میدهند، بسط را بازار میافزایند. کار بازده بر بدینسان و میکنند، استفاده
بهاستعمارسرزمینهایدیگر منابعجدیدموادخامراجستوجومیکنند،
مولدٔه نیروهای سرمایهداری میزنند. دست مستعمرات وحشیانٔه غارت و
پرتوانیرابراساستکنیکهاینوبهوجودمیآوردکهمحصوالتیبهمراتب
فزونترومتنوعترازتمامادوارپیشینتاریخانسانیایجادمیکند.برایکسب
ارزشاضافیوبهعلتوجوداینقؤهمحرکهاستکهسرمایهداریتولیدو
مصرفبسیارباالتر،بازدهکاربسیارباالتر،واجتماعیشدنتولیدبهدرجٔه

بسیارباالتریرابهوجودمیآورد.

2
باتوسعٔهتولید،باجمعکردنمیلیونهاکارگردرکارخانههاو سرمایهداری
فابریکهاومؤسساتمختلفتولیدصنعتیوکشاورزیوغیره،بااجتماعی
کردنهرچهبیشتروشدیدترروندکار،بهتولیدخصلتاجتماعیمیبخشد.
تولید، وسایل خصوصی صاحبان بهوسیلٔه کار حاصل دیگر، سوی از اّما
اجتماعی کار، خصلت یعنی میگردد. تصاحب سرمایهداران، بهوسیلٔه
این،تضاداساسی استولیخصلتتصاحبنتیجٔهکار،خصوصیاست.
نظامسرمایهداریاست.تضادبینخصلتاجتماعیتولیدوشکلتصاحب
درجامعٔهسرمایهداری بدهیم: توضیح تولید. نتیجٔه خصوصیسرمایهداری
کاالهادربنگاههایبزرگومؤسساتصنعتیوکشاورزیوتولیدیعظیمو
هرچهوسیعترتولیدمیشود.صدهاوهزاراننفردرهریکازاینمؤسسات
وبنگاههاکارمیکنند.دیگرماباکارگاههایکوچکپیشهورییاصنعتگران
انفرادیروبرونیستیمکهیکیاچندنفریامرتولیدراسازماندادهوروندکار
رابهانجامرسانند.تقسیمکاراجتماعیدرنظامسرمایهداریهرچهبغرنجتر
وپرشاخهترمیشود.انواعپیوندهایمختلفبینرشتههایمختلفاقتصاد
پیدامیکند.ولی اجتماعی فیالواقعخصلتوسیع تولیدکاال پدیدمیآید.
نتیجٔهاینتولیدکهاینهمهخصلتاجتماعییافتهچطور؟نتیجهومحصول
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خصوصیسرمایهداران بهتصرف اجتماعیشده ثمرٔهکارعظیم تولیدو این
درمیآید.سودهایکالنحاصلازرونِدتولیِداجتماعیشدهبهجیبمشتی

سرمایهدارخصوصیمیرود.
به اجتماعیشده تولیدی وضمن نفر میلیونها توسط که اضافی ارزش
وجودمیآید،بهچنگعدٔهمعدودیصاحبوسایلتولیدکهمالکخصوصی
اینوسایلهستندمیافتد.ازاینجاستکهتضادعمدٔهجامعٔهسرمایهداریپدید
سرمایهداران خصوصی تصرِف به اجتماعی باخصلت تولید ثمرٔه میشود.
یا تملک خصوصی شکل و تولید اجتماعی خصلت بین تضاد درمیآید.

تصاحب،تضاداساسیسرمایهداریاست.
معنا بدان است، سرمایهداری جامعٔه اساسی تضاد این میگوییم وقتی
استکهتمامتضادهایدیگراینجامعهازهمینتضادناشیمیشودوحل
قطعیتمامآنهاوابستهبهحلاینتضاداساسیاست.وقتیمیگوییمتضاد
تولیدوشکلتصاحبخصوصیسرمایهداریتضاد اجتماعی بینخصلت
تضاد این تا که است معنا بدان این است، سرمایهداری فرماسیون اساسی
حلنشود،فرماسیونسرمایهداریباقیاستوبرایپایاندادنبهآن،یعنی
ثمرٔه ـسرمایهداری خصوصی تصاحب میبایست بهرهکشی، بساط برچیدن
تولیدازمیانبرود؛بایدوسایلتولیدازتملکخصوصیسرمایهدارانبهدر

آیدوبهدستاجتماعسپردهشود.
حلاینتضاداساسیبهمعنایآناستکهبهجایفرماسیونسرمایهداری،
فرماسیونسوسیالیستیبرپایٔهمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدایجادشود،
وتنهادراینصورتاستکهتمامتضادهاومشکالتجامعٔهسرمایهداریرا
میتوانریشهکنکرد.ازتضاداساسیسرمایهداریاستکهدیگرتضادهای
و بورژوازی نبرد اساسی، تضاد این مظاهر از یکی مثاًل میشود. ناشی آن
آنها بین نبرد جامعه، این اساسی طبقٔه دو بین طبقاتی نبرد است: پرولتاریا
از یافته اجتماعی آنهاستکهخصلت کهارزشاضافیتولیدمیکنندوکار
آنهاکهارزشاضافیراتصاحبمیکنندوثمرٔهتولیدرابهنحو یکسو،و
با تاریخ مقطع در نبرد این اگر دیگر. سوی از میشوند مالک خصوصی
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پیروزیحتمیپرولتاریاوسرنگونیسرمایهداریتمامخواهدشد،بهآنعلت
استکهخصلتاجتماعیتولیدبهطورعینیوناگزیر،مالکیتاجتماعیبر
وسایلتولیدراطلبمیکند.اگردرنظامسرمایهداریهرجومرجدرتولید
فرماسیون اساسی تضاد به وابسته نیز این میشود، پدید اقتصادی بحران و
مؤسسٔه یک در که است اساسی تضاد این مظاهر از است. سرمایهداری
میشود، اداره نقشه روی از و منظم اقتصاد، و تولید امر جداگانه، صنعتی
ولیدرمقیاسسراسرجامعه،تولیدسرمایهداریتابعادارهوتشکلهماهنگ
چون عدیدهای پدیدههای حکمرواست. تولید هرجومرج آن در و نیست
و بحران تولید، دامنٔه بسط از جامعه پرداخت قدرت و تقاضا ماندن عقب
رکودتولیدیوورشکستگیتولیدکنندگانکوچکتر،وضعبدطبقٔهکارگر
وتودههایزحمتکش،ستمونابرابریاجتماعی،اختالفاتفاحشطبقاتیو
غیره،مظاهرگوناگونعملکرداینتضاداساسیجامعٔهسرمایهداریاست.
داردولی دائمیگرایش بهبسط نظام این در تولید که اگرمیبینیم همچنین
امکاناتمصرفیتودٔهمردممحدوداستوبهعلتفقروکمیقدرتخرید،
اینهانمیتوانندمحصوالتتولیدشدهرابخرندودرنتیجهبحراناضافهتولید
ایجادمیشودوسپاهبیکارانپیدامیشودوبیکاریروزافزونمیگردد،همٔه

اینهانیزازمظاهرعملهمانتضاداساسیجامعٔهسرمایهداریاست.

�توضیحبیشتر:
»تضادآشنیناپذیر«درس17.





درس۶5.فرماسیونسرمایهداری،
دوطبقٔهاساسیـبورژوازی

١
ـاقتصادیسرمایهداری«عبارتنداز دوطبقٔهاساسیدر»صورتبندیاجتماعی
بورژوازیوپرولتاریا.بورژوازیطبقٔهحاکمدرجامعٔهسرمایهداریومالک
وسایلاساسیتولیداستکهازاینوسایلبرایکسبسودازطریقاستثمار
کارگرانمزدبگیراستفادهمیکند.بورژوازییاطبقٔهسرمایهدارانشاملکسانی
استکهوسایلاساسیتولیدنظیرکارخانههاوفابریکهاومؤسساتتولیدی
ووسایلحملونقلوهمچنینبانکهاومؤسساتبازرگانیوخدماتیو
واحدهایمدرنکشاورزیرامالکهستند.سرچشمٔهسودآنهااضافهارزشی

استکهدرنتیجٔهکارکارگرانوبنابرقانوناضافهارزشبهدستمیآید.
تولید شدن متالشی جریان در و فئودالی جامعٔه بطن در بورژوازی
خردهکاالییرشدکردودرمرحلٔهتراکماّولیٔهسرمایهبهمثابهطبقهظاهرشد،
را اقتصادیوسیاسیخود توانستحاکمیت مبارزه قرن وسپسطیچند

مستقرکند.
درپیکارعلیهسلطٔهفئودالیسم،پیکاریکهجنبههایاقتصادیوسیاسیو
ایدئولوژیکیافت،بورژوازیطبقهایمترقیبود،زیراکهخواستارپیشرفت
جامعه،برداشتنبندهایفئودالیازدستوپایآندرشئونمختلفٔهاقتصاد
واجتماعوروابطانسانیوعلموغیرهبود،ومنافعشرشدنیروهایمولده
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رااقتضامیکرد.
اینطبقهقدرت انقالباتبورژوایی، تانوزدهم،ضمن درقرونهفدهم
خودرامستقرکرد.باتکاملجامعٔهسرمایهداریورشدنیروهایمولدهونیرو
یافتنطبقٔهکارگروتشدیدتضاداساسیفرماسیونسرمایهداری،یعنیتضاد
نتیجٔه تولیدوشکلتصاحبخصوصیسرمایهداری بینخصلتاجتماعی
تولید،بورژوازیبهطبقهایارتجاعیبدلگردید؛طبقهایکهدیگردرپیشرفت
ـاقتصادی اجتماعی فرماسیونهای تکامل نوین مرحلٔه فرارسیدن و اجتماع

ذینفعنیست.
درمرحلٔهامپریالیسم،کهآخرینمرحلٔهسرمایهداریاست،درنتیجٔهسلطٔه
انحصاراتوسرمایٔهمالی،خصلتارتجاعیوانگلیبورژوازیبیشازهر

وقتدیگرظاهرمیشود.
منافعطبقٔهکارگرودیگرزحمتکشانمغایرت با بورژوازیکاماًل منافع
دارد،زیراکهازطریقبهرهکشیازاینهاواعمالستمبراینهااستکهسود
و بورژوازی تضاد میکند. حفظ و میآورد دست به را خویش قدرت و
ازهمانتضاداساسیجامعٔهسرمایهداریاست،تضادی پرولتاریاکهناشی
استآشنیناپذیرکهفقطهمزمانباحلتضاداساسی،یعنیازطریقانحالل
بورژوازیبهمثابهطبقه،واستقرارمالکیتاجتماعیبروسایلتولید،بهدنبال

انقالبسوسیالیستیحلمیشود.

2
بورژوازیبرحسباینکهسرمایٔهخودرادرچهرشتهایبهکارانداختهباشد،

بهچندقشرتقسیممیشودکهمهمترینآنهاعبارتنداز:
-بورژوازیصنعتییاکارفرمایانمؤسساتصنعتی
-بورژوازیبازرگانیکهتجاربزرگرادربرمیگیرد

-بورژوازیبانکیکهبانکدارانراشاملمیشود
-بورژوازیروستاییکهکوالکهاهستند.
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کار بهرهکشی از که است اضافی ارزش آنها همٔه سود و درآمد منبع
مستقیم شکل که کارفرمایان سود بر عالوه میشود. حاصل زحمتکشان
سرمایهداری واحدهای و صنعتی مؤسسات در اضافی ارزش تصاحب
کشاورزیاست،نفعبازرگانی،ربحبانکهاوبهرٔهمالکانٔهزمینداران،همه
اشکالمختلفواجزایارزشاضافیهستند،یعنیازاستثمارزحمتکشان

حاصلمیگردد.
ازنظرقدرتمالیونفوذسیاسینیزمیتوانبورژوازیرابهگروههای
بزرگ،متوسطوکوچکطبقهبندیکرد.ازنظرکمّیت،بورژوازیکوچکو
متوسطاکثریتدارند،ولیاهرمهایاقتصادیوهمچنینسیاسیواجتماعی
تولیدیو منابع اکثر دردستبورژوازیبزرگاستکهعلیرغمعدٔهکم،
مالیوقدرتسیاسیرادردستدارد.بورژوازیمتوسطوکوچکهمواره
قرار بزرگ بورژوازی منافع با تضاد در اغلب و بوده ورشکست خطر در
میگیرد.درمراحلانحصاریوپیدایشسرمایٔهمالی،موازیباتعمیقتضاد
طبقاتیعمدهبینپرولتاریاوبورژوازی،بینکاروسرمایه،تضادبینمشتی
بورژوازی ِمنجمله و جامعه دیگر اقشار تمامی و انحصارگر سرمایهدار

غیرانحصاریتشدیدمییابد.

٣
درکشورهایوابستهومستعمرهوکمرشدمیتواندربورژوازیدوگروهرا
تشخیصداد.یکیبورژوازیمّلیودیگریموسومبهکمپرادوریاوابسته.

بورژوازیمّلی،وابستهبهمحافلامپریالیستینیست.سودوسرمایهگذاری
اوباانحصاراتبیگانهپیوندندارد.برتولیدداخلیمتکیاست.منافعشاغلب
بامنافعسرمایهداریامپریالیستیدرتضاددرمیآید.بههمینجهتاستکه
بورژوازیمّلیمیتواندتامرحلهوحدمعّینیدرنبردضدامپریالیستیشرکت
کندودراینحدنقشمثبتیدرایننبردایفانماید،وبنابراینماهیتیمترقی
یابد.درجٔهشرکتبورژوازیمّلیدرنبردضدامپریالیستیوترقیخواهانه،به
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تناسبنیروهایطبقاتیدرعرصٔهمّلیوبینالمللیوابستهاست.تجربهنشان
میدهدکه:

عناصرمیهنپرستقشربورژوازیمّلیمیتواننددرکشورهایمختلف،
درجبهٔهواحدمّلی،علیهسلطٔهامپریالیسمبرایکوتاهکردندستانحصارات

بیگانهازمنابعمّلی،بهخاطراستقالل،مبارزهکنند.
بهآنقشرعالیوثروتمندبورژوازیدر بورژوازیکمپرادوراصطالحًا
کشورهایروبهرشدگفتهمیشودکهدارایروابطمحکمباسرمایٔهبیگانهو
انحصاراتامپریالیستیاست.منافعآنهاحفظوتحکیمسیادتسرمایٔهبیگانه
راایجابمیکند.پیوندنزدیکآنانباسرمایٔهخارجیمیتوانددرعرصٔهتولید
باشدیااموربانکیومالییابازرگانی.پیونددرعرصٔهمبادله،یعنیکمپرادوری
بازرگانی)ازواژٔهاسپانیاییبهمعنای»خریدار«(ازمشخصاتدوراناستعمار
کهنهبود.پیوندتولیدیوبانکیومالی،ازمشخصاتاستعمارنویناست.
سرمایهگذاریهایمختلفبانکهایمختلط،مؤسساتتولیدیوخدماتی
مختلط،شرکتهایفنیومشاورتیمختلط،انواعگوناگونعرصٔهعملاین
کمپرادورهایجدیداستکهدرمیهنمانمونههایآنزیادوفزایندهاستو

سیاسترژیمبهتقویتآننظردارد.
وابسته« »بورژوازی را آن است درستتر که کمپرادور- بورژوازی
بخوانیم-ازعواملمهموابستگیاقتصادیوسیاسیوفرهنگیکشورهای
درحالرشدبهکشورهایامپریالیستیوازپایگاههایعمدٔهطبقاتیارتجاع

داخلیواستعمارنوینوشیؤهدیکتاتوریحکومتاست.
»بورژوازی که میشود دیده دیگر تازٔه قشر یک ایران بورژوازی در
بوروکراتیک«است.اینهاعبارتندازقشریازصاحبانسرمایهکهبااستفاده
ازنفوذوقدرتدولتی،ازطریقبرداشتهاواختالسحقالعملهایکالن
وبهدستآوردنانواعامتیازاتبهاصطالحقانونیوزدوبنددستگاهدولتیو
مقاطعهکاریها،عوایدهنگفتکسبمیکنند.انتقالدائمیعدٔهقابلتوجهی
ازباالترینمسئوالناموردولتیبهبخشخصوصی،وبالعکسانتقالبرخی
پرمسئولیت مقامات عالیترین به خصوصی بخش پرنفوذ گردانندگان از
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اینقشربورژوازیبوروکراتیکاست.در دولتی،مظهریازوجودوعمل
اینبین،مامهرههایاساسیگردانندگانرژیم،ازاعضایخانوادٔهسلطنتی
اداریدولتوکادرهایلشکریو اقتصادیو تاکارمندانعالیرتبٔه گرفته
و رشتههایصنعتی متنوعترین در که مییابیم را بازنشسته افسران و امنیتی
بازرگانیوکشاورزیومالیوساختمانیوغیرهسرمایهگذاریکردهاندو
سود به طریق این از که بستی و بند و دارند دولتی دستگاه در که مقامی با
خویشانجاممیدهندوازاعمالنفوذیکهدرسایٔهحکومتاستبدادیبدون
و مهمترین از یکی به میآورند، عمل به خلق نظارت و بازخواست از بیم

ثروتمندترینوفعالترینگروههایسرمایهداریایرانبدلشدهاند.
اوضاع در که تغییراتی اثر بر سرمایهدار، طبقٔه یعنی ایران، بورژوازی
مناسبات بسط تسریع آن جهت و داده روی کشور اجتماعی و اقتصادی
سرمایهداریدرشهرودهایرانبوده،قدرتروزافزونییافتهوتغییراتکّمی
وکیفیمهمینیزدرقشربندیهایدرونیآنبهوجودآمدهاست.عللعمدٔه

اینتغییراتعبارتاستاز:
-اّوالًرشدسریعمناسباتسرمایهداریدرسراسرکشوروزوالتدریجی

نفوذفئودالهابهمثابهطبقهوتبدیلآنهابهسرمایهدار.
کوشش و سرمایهداری رشد از امپریالیسم حمایت و تشویق ثانیًا -
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شیوههای کمک به بورژوازی جلب برای
استعمارنوینوتبدیلآنبهپایگاهخودودرآمیختنباآنوایجادوسیعنوعی

کمپرادوریجدید.
-ثالثًاکوششرژیمبرایجلبهمٔهاقشاربورژوازیبااستفادهازدرآمد
ازدورنمای آن اقتصادیوسیاسیوترساندن اهرمهایدیگر عظیمنفتو

جنبشمردموپیروزیآن.
درحالحاضرماشاهدگسترشپرشتابسرمایهداریصنعتیومالیو
بانکیوپیدایشگرایشهایانحصاریدرسرمایهداریایرانوظهوراشکال
امپریالیستی انحصاری سرمایهداری با ایران سرمایهداری اختالط مختلف
با دولتی سرمایهداری اختالط و منطقهای خردهامپریالیسم نوعی پیدایش و
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سرمایهداریخصوصیهستیم.
بوروکراتیک، و بازرگانی و مالی و صنعتی از اعم بزرگ سرمایهداران
درکنارزمیندارانبزرگ،بهطورعمدهترکیبطبقاتیهیئتحاکمٔهکنونی
بزرگترین عنوان به سلطنتی خانوادٔه اعضای و شاه میدهند. تشکیل را
سرمایهدارانوزمیندارانبررأساینطبقاتقراردارندوبهطورعمدهاین

طبقاتنزدیکترینهمکارانامپریالیسمدرکشورماهستند.
جزئی برخورداری بهرغم ایران بورژوازی کوچک و متوسط قشرهای
باقی بزرگ سرمایهداران تسلط تحت همچنان نفت، استثنایی درآمدهای از
ماندهوموجودیتآنهابهعلترقابتکاالهایوارداتییامحصوالتصنایع
بزرگداخلیدائمًادرمعرضخطرقراردارد.سیاستاقتصادیدولتمتوجه
از بخش آن بهویژه و بزرگ سرمایهداران برای امتیازات و تسهیالت ایجاد
سرمایهداریاستکهباسرمایههایامپریالیستیپیوندنزدیکدارند،سیاستی
میانجامد. کوچک و متوسط سرمایهداری ورشکست به امر نهایت در که
ازبورژوازیکوچکومتوسطضمنتحولاوضاع نتیجهبخشبزرگی در
میتوانندبهمواضعمخالفتباامپریالیستهاورژیمگرایشپیداکنند.باید
موضعاقشارسرمایهداریرادرمناسباتباامپریالیسمورژیمکنونیبهطور
این مشخص علل درک با و کرد ارزیابی و بررسی لحظه هر در مشخص
موضعگیریدرهرزمانمعّین،آنرادرآرایشنیروهایمبارزدرنظرگرفت.

4
پیدایشوگسترشتدریجیمناسباتسرمایهداریتولیدیدرمیهنما،دربطن
ـرعیتیمیشناسیم،سابقهایچندین بانظامارباب فرماسیونماقبلکهآنرا
ـرعیتیواشکالپیشازسرمایهداری، دهسالهدارد.ولیوجودمناسباتارباب
مانعیدرراهرشدسریعآنبود.در15سالاخیر،هدفودورنمایاجرای
و بسط سیستمسرمایهداری، کامل استقرار از است عبارت رژیم نقشههای
تسلطمناسباتسرمایهداریدرتمامشئوناقتصادی،درشهروده،درسراسر
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حیاتاجتماعما.اینتدابیردرکادریمحدود،دروابستگیباسرمایهداری
بینالمللیوباامپریالیسمکهبهشیوههایاستعمارنوینتوسلمیجویدودر

زیرتأثیر»سرمایهداریانحصاریدولتی«انجاممیگیرد.
سرمایهداریجوابگوینیازهایجامعٔهایراننیست.زایندٔهانواعمشکالت
ومعضالتاجتماعیواقتصادیاست.جریانقشربندیهاومرزبندیهای
طبقاتیراسریعترواختالفاتطبقاتیراشدیدترمیکند.راهرشدسرمایهداری
نمیتواندتضادعمدٔهجامعٔهکنونیماراحلکندوبهواپسماندگیووابستگی
میهنماپایاندهد.برعکس،تضادهایآشتیناپذیرتازهایبههمراهمیآوردو
موجبتشدیدجهِتضددموکراتیکدرسیاسترژیممیشودونظامیگری،
درشرایط رشدسرمایهداری، راه میکند. زمینهسازی را تروریسم و تجاوز
کنونیتاریخی،راهدرستوسالمپیشرفتاجتماعیواقتصادیایراننیست.
امکانات ایران کهسرمایهداری است داده نشان عماًل اخیر تجربٔهچندسال
سود به عماًل پرتوان، و همهجانبه رشد یک تأمین برای را استثنایی مساعد
راه این میدهد. باد بر امپریالیسم منافع و خود طبقاتی تنگنظرانٔه اغراض
رشد،سدیدربرابرترقیومانعیبرایدموکراسیاقتصادیوسیاسیاست.
تولیدیسرمایهداریدرحالیدرکشور مناسبات بهدسترژیمکنونی،
و سرمایهداری جهانی سیستم دو جهانی مقیاس در که مییابد استقرار ما
سوسیالیستیوجودداردوسرمایهداریدورانافولوزوالخودراآغازکرده

است.
سرمایهداری استثمار مناسبات تسلط سوی به را ما میهن عصری در
آن عمدٔه مضمون سوسیالیسم به گذار جهانی، پهنٔه در که میدهند سوق
ما میهن بر شرایطی در سرمایهداری استثمار کنونی، رژیم دست به است.
مستولیمیگرددکههمهگونهشرایطبرایازبینبردنآن،برایاتخاذیکراه
غیرسرمایهداریرشد،یادرستتربگوییمبراییکسمتگیریسوسیالیستی
وجوددارد.درشرایطیکهدرهمٔهجهانودرمنطقه،نهضتهایرهاییبخش
سرمایهداری و نواستعمار و امپریالیسم علیه فزایندهای پیروزیهای به مّلی
نایلمیشود،رژیمشاهمیهنمارابهزنجیرسرمایهداریوابستهبهامپریالیسم
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میبندد.تحکیموتسلطسرمایهداریدرمیهنماباتشدیدتضادهایدردناکو
مصایبیهمراهاستکهناشیازاستثمارسرمایهداریوغارتگریامپریالیستی

وسیطرٔهسیاسیواقتصادیونظامیوفرهنگینواستعماراست.
رهایی و ترقی راه که میشوند معتقد پیش از بیش میهنپرست ایرانیان
میهنمانمیتواندازاینسوباشد.اینراهوتسلطفرماسیونسرمایهداریبر

اجتماعما،اساسًانهیکراهسالم،بلکهگمراهیمحضاست.

�توضیحبیشتر:
»تضادآشتیناپذیر«درس17.



درس۶۶.فرماسیونسرمایهداری،
ـپرولتاریا دوطبقٔهاساسی

١
پرولتاریارامیتوانبدانگونهکهمارکسوانگلسگفتهاندچنینتعریفکرد:
»بهطبقٔهکارگرمزدبگیر،یعنیکسانیکهفاقدوسایلتولیدهستندومجبورند
بفروشند، سرمایهداران یعنی تولید وسایل صاحب به را خود کار نیروی
پرولتاریایصنعتییابهطورمطلقپرولتاریامیگوییم.«دردورانباستان،این
اصطالحدرجامعٔهکهنرومیبهفقراورنجبرانبهطوراعماطالقمیشده
وحتیگاهمفهوملومپنداشتهاست.واضحاستکهمفهومکنونیآنبهکلی
»انترناسیونالیسم مانند اصطالحات برخی در اگرچه است. دیگری چیز
بهمعنایاعمطبقٔهکارگر یا»دیکتاتوریپرولتاریا«واژٔهپرولتاریا پرولتری«
بهکاربردهمیشود،بااینحالبایددرنظرداشتکهمفهومدقیقوعلمیآن
بهطبقٔهکارگردرجامعٔه بهفرماسیونسرمایهداریاستومثاًل تنهامربوط
مزدبگیر کارگران پرولتاریا، که زیرا گفت، پرولتاریا نمیتوان سوسیالیستی
بهصاحبانوسایلتولیدراتشکیل نیرویکار فاقدوسایلتولیدوفروشندٔه
میدهندنهطبقٔهکارگرراکهدیگراستثمارنمیشود،ودرجامعهایکهوسایل

تولیددرآناجتماعیاست،خودطبقٔهحاکمشدهاست.
پرولتاریا،یعنیطبقهکارگردرجامعٔهسرمایهداری،همراهباسایراقشار
ارزش بر تولید،عالوه درجریان و ماّدیاست نعم زحمتکشان،مولدهمٔه
نیرویکارخود،ارزشاضافینیزتولیدمیکندکهازطرفکارفرمابهشکل
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سودتصاحبمیشود.
تولید شیؤه زایش با همزمان صنعتی، پرولتاریای طبقٔه تاریخی، نظر از
بهتدریج و میگردد، پدید فئودالیسم تالشی مرحلٔه در یعنی سرمایهداری،
صاحب و بوده مشترک منافع دارای آن افراد که همگون طبقٔه یک بهمثابه
میشود. متبلور است معّینی تاریخی رسالت و مشخص عمل و وظیفه
نخستینمنابعایجادپرولتاریاعبارتبودازخانهخرابیوورشکستدهقانان
ورشکست و میشدند مهاجر و میدادند دست از را خود زمینهای که
نیز ده و درشهر بعدهاورشکستخردهبورژوازی پیشهورانوصنعتگران.
باتکاملسرمایهداری،بهتقویتصفوفپرولتاریامنجرمیشود.اینتقویت،
وابستهبهرشدتولیدسرمایهداریونیرومندشدنصنایعمدرناست.البتهبین
تقویتکّمیوکیفیپرولتاریاتفاوتهست،اگرچهرابطهوپیوندنیزوجود
دارد.بهایننکتهبهویژهبههنگامرشدسریعصفوفطبقٔهکارگربایدتوجه

کرد.
دردهههایچهاروپنجقرننوزدهم،درکشورهایپیشرفتٔهاروپایغربی
روندتاریخیتبدیلپرولتاریاازیکطبقٔهدرخود،بهیکطبقهبرایخودانجام
پذیرفت.»طبقٔهدرخود«یعنیکهپرولتاریابهمثابهیکطبقٔهاجتماعیمتبلور
شده،ولیهنوزبهمنافعمشترکخودوبهرسالتتاریخیخودآگاهیندارد.
»طبقهبرایخود«یعنیهنگامیکهپرولتاریابهمنافعخود،وبهنقشخوددر
جامعهوبهرسالتتاریخیخویشپیبردهوازآنبهبعدهرچهفزونتربهیک

نیرویسیاسیآگاهقائمبهخود،مستقلوانقالبیبدلمیشود.

2
ـاقتصادیسرمایهداری« پرولتاریایکیازدوطبقٔهاساسی»فرماسیوناجتماعی
است.بهرهکشیازپرولتاریاتوسطبورژوازیزایندٔهتضادآشتیناپذیرمنافع
طبقاتیآنهاومبارزٔهطبقاتیآنهااست.اینتضادومبارزهیکپایٔهعینیوواقعی
داردوباهیچتبلیغوافسانهسراییپیرامونوحدتطبقاتیویگانگیعاطفی
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ونظایراینلفاظیهانمیتوانآنراپردهپوشیکرد،زیراکهاضافهارزشیکه
طبقٔهکارگرباکارخودتولیدمیکند،توسططبقٔهسرمایهدارربودهمیشود.
را کارگران کار ثمرٔه است، تولید وسایل صاحب که آنجا از بورژوازی،
تصاحبمیکندوتنهاباادامٔهایناستثماروربودناستکهسرمایهداریبه
موجودیتخودادامهمیدهد.درجریانمبارزهبینپرولتارهاوبورژوازی،
را خود طبقاتی مصالح میشود، آگاه خود منافع به کارگر طبقٔه رفتهرفته
و مبارزه اشکال از بهتدریج میشود، غنیتر اجتماعیاش درک درمییابد،
سراسر علیه مبارزه، این باالخره و میکند، استفاده تشکل عالیتر درجات
به ایدئولوژیک، و اقتصادی و اشکالسیاسی تمام در سیستمسرمایهداری،

خاطراستقرارسوسیالیسممتوجهمیگردد.

٣
پرولتاریاپیگیرترینطبقٔهانقالبیدرجامعٔهسرمایهداریاست.چرا؟زیراکه:
صنایع یعنی تولید، شکل رشدیابندهترین و مترقیترین با پرولتاریا .1
ماشینیوتولیدبزرگصنعتیدرارتباطاستوپیوستهرشدوتکاملمییابد.
پرولتاریا آموزش و تشکل اتحاد، برای خود سرمایهداری، تولید خصلت

شرایطمساعدرافراهممیکند.
2.امکانویبرایسازماندادناقداماتآگاهانٔهتودهایازهرطبقٔهدیگر
بورژوازی علیه پرولتاریا مبارزٔه است. باالتر وی طبقاتی آگاهی و بیشتر،

قانونتکاملجامعٔهسرمایهداریاست.
یوغسرمایه، از برایرهاییخود مبارزه در باید و پرولتاریامیتواند .3
ازبنداستثمار،تمامتودههایزحمتکشودردرجٔهاّولدهقانانرابهسوی
علیه نبرد و گردد زحمتکشان همٔه اساسی منافع بیانگر کند، جلب خویش

سرمایهداریرارهبریکند.
بههمینجهتپرولتاریا،یعنیطبقٔهکارگرجامعٔهسرمایهداری،میتواند
وظیفٔهتاریخینابودکردنبورژوازیرابهمثابهطبقه،وپایاندادنبهتقسیم
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پس برساند. انجام به را سوسیالیستی نوین جامعٔه ایجاد و جامعه طبقاتی
رسالتتاریخیپرولتاریاعبارتاستازتحولانقالبیجامعٔهسرمایهداری
وبنایجامعٔهکمونیستی.اینعظیمترینتحولدرتاریخبشریاست.پشت
سرگذاشتنجوامعطبقاتیمتکیبربهرهکشی،شروعتاریخواقعیانسانیت
از فارغ طبقٔه بدون نو جامعٔه ایجاد پرولتاریا[، ]تاریخی رسالت است؛

استثمار،وبهوجودآوردنجامعٔهکمونیستیاست.
پرولتاریا خویش، تاریخی رسالت انجام برای و مبارزه جریان در
سازمانهایطبقاتیوصنفیوسیاسیخویشراایجادمیکندکهعالیترین
ـلنینیسم آناحزابکمونیستیوکارگریهستند،احزابیکهتعالیممارکسیسم
راراهنمایعملخویشقراردادهاند.خوداینآموزشعبارتاستازتعمیم
تجربیاتنهضتانقالبیبینالمللیپرولتاریا،آموزشیکهمرتبًاتکاملمییابد
ـلنینیسم آموزشمارکسیسم تازهغنیترمیشود. تعمیمهای باتجربیاتو و
بیانایدئولوژیکوعلمیمنافعپرولتاریا،جهانبینیاینطبقه،ودرعینحال
سالحقاطعوآگاهانٔهنبردپیگیرپرولتاریااست.درعصرما،تغییراتکّمی
ایجاد آن متشکلٔه اجزای ترکیب و کارگر طبقٔه ساخت در عمیقی کیفی و
ـلنینیستواحزابکمونیستیبهعواقبی میشود.تئوریسینهایمارکسیست
کهتحوالتدورانمعاصروبهویژهانقالبعلمیوفنیدرتغییراتدرونی
طبقٔهکارگرومفهوماینمقولٔهمهماجتماعیدارد،وبهجوانباقتصادیو
سیاسیواجتماعیوتشکیالتیومعنویآنتوجهفراوانیمیکنندوبحثهای

خالقوپرباریدراینزمینهانجاممیگیرد.
پسازانقالبسوسیالیستیونابودیاستثمار،پرولتاریابهطبقهایجدید،
طبقٔهکارگریکهسیستمسرمایهداریراازبینبردهوبهرهکشیوستمطبقاتی
رانابودکردهومالکیتاجتماعیبروسایلتولیدرامستقرساختهوفرماسیون
در را خویش سرنوشت خود و نموده ایجاد را نوینی ـاقتصادی اجتماعی
کنندٔه رهبری میشود طبقهای دیگر کارگر طبقٔه میگردد. بدل دارد، دست
جامعه،وایدئولوژیاو،ایدئولوژیحاکم.ازراهحلتضاداساسیفرماسیون
سرمایهداریوایجادشیؤهتولیدجدید،پرولتاریاخودشراهمتغییرمیدهد.
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4
درمیهنماایران،پرولتاریادرنتیجٔهرشدسرمایهداریدرشهرودهبهسرعت
درحالرشداست.پرولتاریایصنعتیمتشکلدرکارخانجاتبهشکلقابل
توجهیدرحالفزونیاست.میزانتمرکزکارگراننیزقابلمالحظهاست.
مهمی و مؤثر عامل به کارگر طبقٔه اجتماعیکشور، و اقتصادی زندگی در
مبدلمیشودوباپیشرفتسریعمناسباتسرمایهداریوصنعتیشدنکشور
مؤثرتر و فزونتر مرتبًا کارگر طبقٔه نقش تولیدی، بزرگ ایجادمؤسسات و
مبارزاتی ُسنن دارای ما میهن کارگر کهطبقٔه توجهداشت باید خواهدشد.
طوالنی سندیکایی و سیاسی پیکارهای سوابق و غنی بسیار تشکیالتی و
است.طبقٔهکارگربیشازهرقشروطبقٔهدیگریمستقیمًاتحتاستثمارو
فشارسرمایههایداخلیوخارجیاست.تدابیرنیمبندوعوامفریبانٔهدولت
نتوانستهتغییریاساسیدروضعاینطبقهایجادکند.دستمزدناچیزاکثریت
کارگرانما،بهمراتبازضروریتریننیازمندیهایاّولیٔهزندگیامروزکمتر
است.طبقٔهکارگرایرانبهعلتماهیتخویشونقشاجتماعیووضعخود
نیروی اساسیترین و مهمترین انتظارشاست، در که آیندهای و درجامعه،
مبارزٔه تجربٔه و اتحاد تشکل، تمرکز، میدهد. تشکیل را ما کشور انقالبی
ازسایرطبقاتو پیگیرتر طبقاتیاشموجبمیشودکهزودتروعمیقترو

قشرهایزحمتکشجامعهبهسطحباالترآگاهیسیاسینایلگردد.
و پیگیرترین جامعه، ترقیخواه نیروی استوارترین ایران کارگر طبقٔه
مدافع سرسختترین ضددیکتاتوری، و ضدامپریالیسم مبارز قاطعترین
استقاللودموکراسیدرکشورماست.چهدرمبارزٔهکنونیاستقاللطلبانهو
آزادیخواهانٔهمردمکشورماوچهدررهبریتحوالتبنیادیحیاتاجتماعی

ایراندرآینده،مهمتریننقشبهعهدٔهاوست.
درتمامیجهان،تاریخجامعٔهسرمایهداری،تاریخمبارزٔهبیامانطبقاتی
بینبورژوازیوپرولتاریاستکهمنطبقباقوانینرشدجامعهوناشیازیک

تضادعینیوازمهمترینسرچشمههایتکاملجامعٔهسرمایهداریاست.





درس۶٧.فرماسیونسرمایهداری،امپریالیسم

فرماسیونسرمایهداریازدومرحلٔهعمدهدرتکاملخودگذشتهاست.یکی
و است، آزاد رقابت وجود آن شاخص که انحصاری از پیش سرمایهداری

دّومیسرمایهداریانحصارییاامپریالیسم.

١
است. آن تکامل انحصاری مرحلٔه سرمایهداری، مرحلٔه آخرین امپریالیسم،
تئوری میشود. آغاز اوایلسدٔهحاضر و نوزدهم قرن اواخر از مرحله این
معروف اثر در و کرد تدوین لنین ایلیچ والدیمیر را امپریالیسم به مربوط
انتشار درسال191٦ که »امپریالیسم،عالیترینمرحلٔهسرمایهداری« خود
امپریالیسم،که برای پرداخت. آن بهتجزیهوتحلیلجوانبمشخصٔه یافت
فرماسیون نهایی مرحلٔه بلکه مستقل، ـاقتصادی اجتماعی فرماسیون یک نه
است، نموده توصیف اساسی مشخصٔه وجه پنج لنین است، سرمایهداری

بدینقرار:
1.تمرکزتولیدوتمرکزسرمایهدراینمرحلهبهدرجٔهبسیارعالیمیرسد
وموجبایجادانحصاریامونوُپلهامیشود.انحصارهادراینمرحلهنقش

قاطعرادرحیاتاقتصادیبازیمیکنند.
پایه آن بر و میشود آمیخته هم در صنعتی سرمایٔه با بانکی سرمایٔه .2
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»سرمایٔهمالی«و»الیگارشیمالی«پدیدمیآید.
3.دراینمرحلهازتکاملفرماسیونسرمایهداری،صدورسرمایهبهجای

صدورکاالاهمیتویژهایکسبمیکند.
تشکیل سرمایهداران انحصاری بینالمللی ُکنسرنهای و اتحادیهها .4
میشود.ایناتحادیههابهصورتکارتلها،تراستها،کنسرسیومهاوغیره،

جهانراازنظراقتصادیبینخودتقسیممیکنند؛وباالخره،
5.دراینمرحله،تقسیمسرزمینهایجهانبینبزرگترینوثروتمندترین
دولسرمایهداریپایانمییابدومسئلٔهآغازتجدیدتقسیمآنهامطرحمیشود.
تسلط از است عبارت امپریالیسم ویژٔه خصلت و اقتصادی اساس
کاماًلوهمهجانبه،هماقتصاد انحصارها.انحصارهادررشتههایمختلف،
وهمسیاستوهمدیگرشئونزندگیدربزرگترینکشورهایسرمایهداری
رادرحیطٔهاقتداروزیرسیطرٔهخودمیگیرندورقابتآزادازبینمیرود،یا
درحیات انحصارها میشود.سلطٔه بهشدتمحدود انحصارها کنترل زیر
اقتصادی،بانفوذوقدرتروزافزونآنهادرزمینٔهسیاسیهمراهاست.آنها
دستگاهدولتیرازیرفرمانمستقیمخودمیکشندوآنراتحتالشعاعمنافع

خودمیسازند.
درحقیقتدراینمرحلٔهباالیتکاملفرماسیونسرمایهداری،انحصارها
لغت خود جامعه. زندگی شئون همٔه در هستند قَدرقدرتی امپراطوران
در است. مشتق امپراطوری معنای به ایمپریو ریشٔهالتینی از نیز امپریالیسم
اقتصادی تضادهای یعنی سرمایهداری، تضادهای کلیٔه امپریالیسم، مرحلٔه
وسیاسیوطبقاتیومّلی،شدتوحّدتبیسابقهایمییابد.مبارزٔهدول
آوردن دست به و سرمایهگذاری عرضٔه و فروش بازار سر بر امپریالیستی
موادخامونیرویکارارزانواحرازتسلطجهانیفزونیمییابد،ودرآغاز
ایندوران،تسلطبالمنازعامپریالیسمناگزیرکاررابهجنگهایویرانیآور

میکشاند.
درعینحال سرمایهداری، فرماسیون مرحلٔه عالیترین بهمثابه امپریالیسم
آستان امپریالیسم است. آن احتضار و پوسیدگی مرحلٔه آن، تالشی مرحلٔه
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درسال1917 اکتبر کبیرسوسیالیستی انقالب انقالبسوسیالیستیاست.
وپسازجنگجهانگیردّوم،پیروزیانقالبسوسیالیستیدریکرشتهاز
امپریالیسم،شرایطدر لنینیبود.درمرحلٔه تز این اثباتدرخشان کشورها،
مجموعسیستمسرمایهداریبرایانقالباجتماعیپرولتاریانضجمییابد،
و وابسته کشورهای و امپریالیستی دول بین تضاد سرمایه، و کار بین تضاد
مستعمره،وتضادبینخوددولامپریالیستیهرچهبیشترشدیدمیشود.وجود
سیستمجهانیسوسیالیستیموجبتشدیداینتضادهایسهگانهمیگردد.

واضحاستکهتشدیدتضادهاوپوسیدگیماهویامپریالیسمبهمعنای
وجودرکودمطلقسرمایهدارینیست.لنینمینویسد:»اشتباهخواهدبوداگر
تصورشودکهتمایلبهتالشیوپوسیدگیمغایربارشدسریعسرمایهداری
است«.درحالحاضر،درشرایطژرفترشدنبحرانعمومیسرمایهداری،
مختلف زمینههای در که امکاناتهست و قدرت آن دارای هنوز نظام این
آیدو نایل بهدستاوردهایی،گاهمهم، تولیدوسازمانجامعه دانشوفنو
دراینیاآنکشور،دراینیاآنرشتٔهاقتصادی،پیشرفتهایی،گاهسریع،به
دستآورد.بااینحال،درکلیٔهکشورهایامپریالیستی،پدیدههایعدمثبات

اقتصادیودشواریهاوناموزونیهافزایندهاست.

2
خود تضادهای تشدید نتیجٔه در امپریالیسم، یعنی انحصاری، سرمایهداری
میگردد.سرمایهداری دولتی« انحصاری »سرمایهداری به تبدیل روند وارد
انحصاریدولتی،شکلومرحلٔهتازهایازهمانامپریالیسماستکهاکنون
هستیم. آن شاهد ژاپن و آمریکا و اروپا رشدیافتٔه کشورهای از برخی در
سرمایهداریانحصاریدولتیچیست؟سرمایهداریانحصاریدولتیعبارت
ازاتحادانحصارهاودولتبورژواییدریکمکانیسمواحدودرهمآمیختگی
ووحدتنیرویانحصارهاونیرویدولتدریکدستگاهیگانهاست.دراین
دوران،تسلطانحصارهابرزندگیمردمتقویتیافتهوهمهجانبهترمیشود،
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حداکثرسودبرایبورژوازیتأمینمیگردد،بخشدولتیبسطمییابد،وامور
اقتصادیازطریقبرنامهریزیوسرمایهگذاریوتخصیصاعتباراتدولتی
سود به دولت، دستگاه بهوسیلٔه اقتصادی هدفمند پیشبینیهای اجرای و
انحصارات،تنظیمونظارتمیشود.درحالحاضرامپریالیسموشکلتازٔه
آنسرمایهداریانحصاریدولتیبهمنظورمبارزٔهاقتصادیعلیهسوسیالیسم
ومقاومتدربرابرنهضتکارگری،اقداماتیبراییکیکردنبازاراقتصادی
وتولیدصنعتیانجاممیدهد،سازمانهایجدیدویگانٔهمافوقمّلی،اعماز
سیاسیواقتصادیبهمنظوربههمپیوستگیدولوانحصاراتامپریالیستیبه

وجودمیآورد)پدیدهایکهانتگراسیونیاهمپیوندینامدارد(.
دراینمرحلهوشکلتازٔهامپریالیسم،نظامیکردناقتصادوهمٔهشئون
زندگیکشورجایویژهوبیسابقهایرااحرازمیکندوبخشمهمیازدرآمد
مّلیصرفمخارجنظامیوجنگهایبزرگوکوچکومسابقٔهتسلیحاتی
وایجادپایگاههاونگهداشتنارتشمیگردد.اّماهیچیکازاینتغییراتو
اشکالتازهواقداماتنمیتواندپایههایپوسیدٔهسرمایهداریرانجاتدهد.
ـاقتصادیپیشازآنمحکوم اینفرماسیونماننددیگرفرماسیونهایاجتماعی
بهنابودیاست،وبهحکمتکاملتاریخبشریبایدجایخودرابهفرماسیونی
کهدرآنازاستثماروستمووجودطبقاتمتخاصماثرینباشد،بدهد.بهرغم
رشدتولیددربرخیازکشورهایسرمایهداری،تضادهایمّلیوبینالمللی
و امپریالیسم مجذوب که تئوریسینهایی رغم به مییابد. شدت نظام این
و مالی و اقتصادی عدیدٔه پدیدههای هستند، آن »برکات« بهاصطالح مبّلغ
بازرگانیواجتماعیدرجوامعسرمایهداریپیشرفته،حاکیازتشدیددائمی
تضادهایامپریالیسماست.درمرحلٔهامپریالیسم،زحمتکشاندچارمصایب
تازهمیشوندواستفادهازدستاوردهایعلمواتوماسیوندرشرایطایننظام
براینمصایبمیافزاید.سلطٔهانحصارهانهفقطعلیهکارگرانودهقانانو
دیگرزحمتکشان،بلکهعلیهمنافعقشرهایبورژوازیکوچکومتوسطنیز
پوچ واقعیات، و میشوند بدل جامعه دشمن به انحصارها میشود. متوجه
به را بهروزیهمگانی« »دولت و »سرمایهداریخلقی« نظیر نظریاتی بودن



2١5 فصلششمـتئوریمارکسیستیـلنینیستیفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی

ثبوتمیرساند.
امپریالیسمزایندٔهفاشیسمودیکتاتوریخونین،موجدجنگهاومسابقات
و مردم، دموکراتیک حقوق و خلقها استقالل کردن لگدمال تسلیحاتی،
مسئولمحرومیتهاومصایبمیلیونهاومیلیونهاانساناست.امپریالیسم
آفریقا و آسیا در تودههایعظیمی که است اینوضع پیدایش اصلی مسبب
وآمریکایالتینمجبورنددرشرایطفقروبیماریوبیسوادیومناسبات
نابودی و تدریجی مرگ به کاملی خلقهای و کنند، زیست کهن اجتماعی
محکومشوند.درعصرما،روزبهروزروشنترمیشودکهوجودامپریالیسم
بامنافعحیاتیزحمتکشانیدیوفکری،بامنافعاقشاراجتماعیگوناگون،با

منافعمّلتهاوکشورها،باامرآزادی،استقاللورفاهتصادممییابد.

٣
عمومی بحران وارد سرمایهداری اکتبر، سوسیالیستی کبیر انقالب زمان از
خودشدهاست،بحرانیکهسیاستواقتصادوایدئولوژیآنرادرَبرمیگیرد.
عرصٔهتسلطاودرجهاندمبهدمتنگترمیشود.سیستمسوسیالیستیجهانی
اّما پیداشدهوشرایطدرهمهجابرایزوالسرمایهداریمساعدترمیشود.
نمیگیرد. انجام همزمان جهان سراسر در  امپریالیسم انقالبی اضمحالل
از اقتصادیوسیاسیکشورهایسرمایهداری،که تکامل ناموزونی بهعلت
قوانینعینیدورانامپریالیستیاست،انقالبوگذاربهفرماسیونبعدیدر

کشورهایمختلف،درزمانهایمختلفصورتمیگیرد.
بسط امپریالیسم تاریخی شرایط در را انقالبسوسیالیستی تئوری لنین
یا یک در نخست انقالب، پیروزی امکان به مربوط را خود آموزش و داد
چندکشورسرمایهداریمجزاتدوینکرد.انقالبکبیراکتبروحوادثبعدی
جهان،اثباتعملیاینتئوریبود.جریاننابودیسرمایهداریانحصاریو
ـاقتصادیسرمایهداری«وایجادجامعٔهنوین پایانیافتن»فرماسیوناجتماعی
وپیدایشفرماسیونکمونیستی،مدتزمانطوالنیتاریخیرادربرمیگیرد
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داشت. خواهند وجود همزمان سیستم دو جهانی، مقیاس در آن طی که
همین عصریکهمادرآنزندگیمیکنیموازانقالبکبیراکتبرآغازشده،

عصرگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمدرمقیاسجهانیاست.
این است. آمریکا امپریالیسم امپریالیستی، دولت بزرگترین اینک
اقتصاد ناهنجارترین دارای سرمایهداری، صنعتی کشور تکاملیافتهترین
نظامیشدهورسواترینحیاتاجتماعیوسیاسیاست.امپریالیسمآمریکا
ربایندٔهاصلیثروتکشورهایآسیاوآفریقاوآمریکایالتین،سازماندهندٔه
اصلیتوطئهها،کودتاها،پیمانهاینظامی،مسابقٔهتسلیحاتی،مداخلٔهنظامی
وگانگستریمسیاسیوسیطرٔهمالیواقتصادیاست.امپریالیسمآمریکااینک
ژاندارم و جهانی ارتجاع عمدٔه تکیهگاه بینالمللی، استثمارگر بزرگترین

شمارٔهیکبینالمللیاست.
نبردضدامپریالیستییعنی نیرویعمدٔه اتحادعملومبارزٔهمشترکسه
کارگری جنبش و مّلی، آزادیبخش نهضتهای سوسیالیستی، کشورهای

کشورهایسرمایهداری،وثیقٔهپیروزیدرپیکارعلیهامپریالیسماست.

4
فئودالیسم به نسبت زمانی که سرمایهداری - سرمایهداری فرماسیون زوال
به بهمیزانزیادیرشدداد،خود نیروهایمولدهرا آنکه از مترقیبود،پس
بزرگترینمانعپیشرفتهمهجانبٔهجامعهبدلمیشود.اگرقرنبیستم،این
فقر به فن،هنوز و دانش بیسابقٔه تکامل و نیروهایمولده قرنرشدعظیم
پایانندادهووفور بیماریوبیسوادی بهگرسنگیو انسان، صدهامیلیون
نعمتهایماّدیومعنویرابرایهمٔهافرادرویزمینتأمیننکرده،گناهآن
تنهابهگردنسرمایهداریاست.تصادمفزایندهبیننیروهایمولدهومناسبات
تولیدیموجود،درمقابلبشریتوظیفٔهآزادساختننیروهایپرتوانمولدٔه
این تا است داده قرار سرمایهداری مناسبات اسارت بند از را انسان آفریدٔه
نیروهاودستاوردهادرخیروصالحجامعهمورداستفادهقرارگیرد.تضاد
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اساسیاینفرماسیون،کهدرآنازیکسوخصلتتولیداجتماعیاستواز
سویدیگرشکلتصاحِبنتیجٔهتولیدخصوصِیسرمایهداریاست،بایداز
راهاستقرارمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدحلشود،واینمسئلهاساس
الغایاستثماروستمطبقاتیومحتوایاصلیفرماسیونجدیدسوسیالیستی

است.
به را پرولتاریادرجامعه،طبقٔهکارگر نظامسرمایهداریووضع ماهیت
مبارزٔه تاریخ سرمایهداری، فرماسیون تاریخ میکشاند. بورژوازی با مبارزه
باقوانین اینمبارزهمنطبق پرولتاریاوبورژوازیاست. بین بیامانطبقاتی
رشدجامعه،پدیدهایعینیوناگزیر،وخودازمهمترینسرچشمههایروند

تکاملوزوالفرماسیونسرمایهداریاست.
وظیفٔهبزرگورسالتتاریخیپرولتاریاآناستکهبرایهمیشهبهرهکشی
رابههرصورتودرتماماشکالخودبراندازد،سرمایهداریرانابودکند،

جامعٔهکمونیستیبدونطبقاتراپدیدآورد.
دراینپیکار،پرولتاریامیتواندوبایدتمامتودههایزحمتکشراکهاز
نظامسرمایهداریبهتنگآمدهاندمتشکلسازد،وطییکنبرداصولیوپیگیر
برایازبینبردناستثمارسرمایهداریوساختمانجامعٔهنوینرهبریکند.

نیرویمحرکٔهاساسیاینروندتاریخی،طبقٔهکارگراست.
سیستم تنها دیگر که است قرن نیم از بیش سرمایهداری فرماسیون
جهان اکتبر، سوسیالیستی کبیر انقالب نیست. موجود ـاقتصادی اجتماعی
سرمایهداریراازپایهلرزاندویکششمکرٔهزمینراازچنگالاینفرماسیون
آنزمان»بحرانعمومیسرمایهداری« از و بهرهکشیوستمرهاییبخشید
شروعشد.پسازجنگدّومجهانگیر،حیطٔهعملسرمایهداریبازهمتنگتر
سیستم و گسستند را سرمایهداری اسارت زنجیر کشورها از عدهای و شد
دربر را بشری نفوس سّوم یک اینک که شد تشکیل سوسیالیستی جهانی

میگیرد.
وروند نفوذسیستمجهانیسوسیالیستی و نیرو افزایش درحالحاضر
تالشیسریعسیستممستعمراتیامپریالیسمورشدنهضتهایآزادیبخش
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فزایندٔهطبقاتیدرکشورهایسرمایهداریوتشدیدتضادهای مّلیومبارزٔه
عمومی بحران شدن ژرفتر موجب که امپریالیستها خود بین داخلی
ـلنینیستی سرمایهداریمیشود،همٔهحوادث،صحتاینارزیابیمارکسیستی
خصلتدورانکنونیومضمونوگرایشهایاساسیآنراتأییدمیکنندکه

دورانما،دورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسماست.



درس۶8.فرماسیونکمونیستی،مرحلٔهسوسیالیسم

را بشری جامعٔه تمام آیندٔه که کمونیستی« ـاقتصادی اجتماعی »فرماسیون
تشکیلمیدهد،خوددارایدومرحلهاستکهاّولیراسوسیالیسمودّومی
راکمونیسممیخوانیم.اصولومشخصاتعمومیوعمدٔهایندومرحله
یگانهاست،ولیتمایزهاوتفاوتهاییهمبینآنهاچهازنظررشدماّدیو
دارد. معنویجامعهوجود نظرنضج از وچه تولیدی مناسبات بلوغ درجٔه

لنینمیگوید:
ازسرمایهداری »سوسیالیسمآنجامعهایاستکهبالواسطه
اّماکمونیسم نویناست. نوعجامعٔه بیرونمیآیدونخستین
که یابد بسط میتواند زمانی تنها و است جامعه عالیتر نوع

سوسیالیسمکاماًلتحکیمشدهباشد.«
در ما، میهن زحمتکشان همٔه و کارگر طبقٔه حزب ایران، تودٔه حزب
انسان از انسان بهرهکشی هرگونه برانداختن برای آینده تاریخی دورنمای
است نظامی آنچنان یعنی سوسیالیسم، استقرار خواستار و میکند مبارزه
کهتودههایزحمتکشکشورراازبندهایاسارتآوراستثمارووابستگیو
عقبماندگیوستممّلیوطبقاتیرهاییبخشدوراهرشدسریعهمهجانبٔه
معنوی و ماّدی زندگی سطح بیوقفٔه ترقی و بگشاید را مولده نیروهای
نهاییمبارزٔهما آماج ایرانو نهاییحزبتودٔه تأمیننماید.هدف جامعهرا

سوسیالیسماست.
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١
مختصاتعمومیومشخصاتعمدٔهفرماسیونکمونیستی)کهسوسیالیسم

مرحلٔهنخستآناست(عبارتنداز:
1.اگردرفرماسیونسرمایهداریاقتصادکشوربرمالکیتخصوصیبر
دردستعدٔهمعدودی تولید وعمدهترینوسایل است مبتنی تولید وسایل
برعکس، کمونیستی فرماسیون در است، بزرگ زمیندار و سرمایهدار
اقتصادکشوربرمالکیتاجتماعیوسایلتولیدبنیادگذاریمیشود.دراین
فرماسیوندیگریکمشتثروتمندسرمایهدارصاحبومالککارخانههاو
زمینهاوبانکهاومؤسساتتولیدیوخدماتیوبازرگانیومعادنوحمل
ونقلنیستند،بلکهخودزحمتکشانمالکوسایلتولیدهستند.پسدردرجٔه

اّولمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدپایٔهاینفرماسیوناست.
2.اگردرسرمایهداریروابطاستثماروستمحاکماست،درفرماسیون
متقابل تعاون روابطهمکاریرفیقانهوکمکو افرادجامعه بین کمونیستی

برقرارمیشود.
روابط و مالکیتخصوصی علت به سرمایهداری فرماسیون در اگر .3
سنگین بسی استثمار بار زیر و ستمگرانه و تحمیلی امری کار بهرهکشی،
استثمار بار از کار آنکه علت به برعکس، کمونیستی فرماسیون در است،
کاری واقع در میشود؛ بدل اجتماع بهسود و آزاد امری به مییابد، رهایی
به و بهسودهمگان باشور، آزادانه، داوطلبانه، هرعضوجامعه که میشود

سودخویشانجاممیدهد.
مولده نیروهای ترقی و تولید رشد سرمایهداری فرماسیون در اگر .4
خودبهخودی،ناموزون،ُپرهرجومرجوبرشالودٔهحداکثرسودسرمایهداران
رشدی به را خود جای رشد نحؤه این کمونیستی فرماسیون در است،
میشود، اداره و تنظیم جامعه تمامی سود به و علمی و آگاهانه که میدهد
یعنیافرادجامعهبااتکابهقوانینعینیطبیعیواجتماعیوباآگاهیکامل،
این استفادهمیکنند.در ماّدیومعنویجامعه تکامل بهسود قوانین این از
فرماسیونمالکیتبروسایلتولیدی،اجتماعیاستنهخصوصی،وبنابراین
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)یعنیتضاد دارد. تطابق اجتماعیاست آنهم که نیروهایمولده باخصلت
اصلی علت تطابق همین و است( شده حل سرمایهداری فرماسیون اصلی
برنامٔه بهوسیلٔه جامعه اقتصادی حیات سراسر است. اقتصادی مداوم رشد

جامعیرشدوتکاملمییابد.

2
ازعصرجوامعسوسیالیستیبیشازنیمقرنیاچنددههنگذشته،ولیهمین
به آن، وعواقب امپریالیستی درشرایطمحاصرهٔ کوتاه،حتی تاریخی مدت
این اّول مرحلٔه که است کرده ثابت وجه انکارترین غیرقابل و آشکارترین
فرماسیونومناسباتحاکمدرآن،برفرماسیونسرمایهداریبرتریداردوراه
نجاتازواپسماندگی،راهترقیسریعوتأمینرفاهفزایندٔهتودههاورهایی

طبقاتیومّلی،گذاربهاینفرماسیوناست.
البتهرشداقتصادیدرجوامعسرمایهداریهمصورتمیگیرد،ولیجزء
بسیارناچیزیازآنودرآمدهایحاصلهازثروتهایمّلیوترقیاقتصادی،
آنهمدرنتیجٔهمبارزاتطوالنیمردم،نصیبزحمتکشانمیشود،وقسمت
رامشتیسرمایهدارانوصاحبان اینرشدودرآمدهایحاصله نتایج اعظم
اقتصادی رشد سوسیالیستی، جوامع در میکنند. تصاحب تولید وسایل
جامعه اعضای همٔه معنوی و ماّدی نیازهای کاملتر هرچه ارضای متوجه
است،نیازهاییکهروزافزوناستوبرآوردنآنهاازطریقرشدمداومتولید
صورت بشری دانش دستاوردهای آخرین و تکنیک عالیترین شالودٔه بر

میگیرد.
که سرمایهداری و فئودالیسم و بردهداری سهگانٔه فرماسیونهای از پس
برشالودٔهبهرهکشیوستمطبقاتیقرارداشتند،درفرماسیونکمونیستی،و
انسانبرمیافتد.نخست اّولآنسوسیالیسم،اصلاستثمار ازهمانمرحلٔه
بهحد معنویجامعه و ماّدی آنکهرشد از پس و اندازٔهکارش، به هرکسی
میشود. برخوردار موجود نعم از نیازش اندازٔه به هرکس رسید، معّینی
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آزادیواقعیوتساوی بینمیرود. از نژادیوطبقاتی هرگونهستممّلیو
همهکس دیگر را این زیرا میشود، تأمین جامعه افراد همٔه برای واقعی
و دردستعدٔهمعدودیسرمایهداراست تولید تاوسایل که ببیند میتواند
تساوی از است، آنها بر سیطره و مردم اکثریت غارت وسیلٔه مالکیت این
نمیتوانصحبتکرد؛وتازحمتکشانمجبورندنیرویکارخودرابفروشند
وفشارمناسباتاستثماریراتحملکنند،آزادیواقعیبهدستنخواهدآمد.
بههمینجهتاستکهمیگوییمگذارازفرماسیونکمونیستیعالیترینو
ژرفترینتحولوچرخشتاریخیدرحیاتجامعٔهبشریاست.تاریخواقعًا
انسانیبشریتازهمینهنگامآغازمیشودوبههمینمعنااستکهمارکس
تمامیفرماسیونهایگذشتهرا»ماقبلتاریخزندگیبشریت«نامیدهاست.

٣
هنوزمرحلٔهدّوم،]مرحلٔه[عالیفرماسیونکمونیستیبهوجودنیامدهاست.
تاکنوندربخشمهمیازجهانکهبیشازیکسّومجمعیتبشریرادربر
میگیرد،بهفرماسیونسرمایهداریپایاندادهشده،دریکرشتهازکشورها
سوسیالیسمساختهمیشود،برخیازآنهابهدرجاتپیشرفتهایازاینمرحله
ـماّدیجامعٔهکمونیستیبنا رسیدهاندودراتحادجماهیرشورویپایههایفنی

میگردد.درسوسیالیسم،یعنیدرمرحلٔهنخستفرماسیونکمونیستی:
-اّوالًهنوزمالکیتهمهخلقیبروسایلتولیدکاماًلشکلنگرفته،

-ثانیًاوحدتکاملکارجسمیوفکریپدیدنشده،
-ثالثًااصلتوزیع،بهمیزانکاِرهرکساستونهنسبتبهنیازهایاو،

ازسطحتولیدووضعاجتماعی اقتصادیناشی -رابعًابرخیمقوالت
نظیرکاال،سود،بهاوغیرههنوزباقیماندهوعملمیکنند،

-وباالخرههنوزبقایاییازنظریاتوعاداتوعواملروحیواخالقی
همان با نمیتواند عوامل این نوسازی و تحول و داشته وجود کهن جامعٔه
آهنگوشتابساختمانپایٔهماّدیومناسباتنویناجتماعیتولیدیصورت
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گیرد.
تماماینوجوهپنجگانهمیتواندبهماتفاوتهاوتمایزیراکهبینمرحلٔه

اّول)سوسیالیسم(ومرحلٔهدّوم)کمونیسم(وجوددارد،نشاندهد.

4
درتوضیحنکاتگفتهشدهیادآوریبایدکردکهدرمرحلٔهسوسیالیسم)فاز

اّولفرماسیونکمونیستی(:
یاهمهخلقی، اّولدولتی بردونوعاساسیاست: مالکیتاجتماعی .1
ودّومگروهییاتعاونی.درهردونوع،روابطبینافرادعاریازبهرهکشی
در که است متکیاست.روشن رفیقانه وکمک برهمکاری و بوده وستم
درجامعٔه وگرنه است، تولید بروسایل اجتماعی مالکیت از اینجاصحبت
برهمٔهاشیاءو بروسایلمصرفیو سوسیالیستیمالکیتشخصیوفردی
وسایلمورداحتیاجشخصیوخانوادگی،ونیزدرشرایطومراحلمعّین،
مالکیتفردیبروسایلتولیدکوچک،بهشرطیکهوسیلهایبرایاستثمار
و تولیدکنندگان مالکیت کشور، آن یا این شرایط به وابسته نیز و نباشد،
بازرگانانوپیشهورانکوچکومتوسطکهبهرشداقتصادوپیشرفتکشورو

تحکیمسوسیالیسمکمککند،باقیمیماند.
2.درموردطبقاتنیزتضادهایآشتیناپذیربهعلتازبینرفتنبهرهکشی
متخاصمدیگردرجامعٔهسوسیالیستی ازبینمیروند.بدینترتیب،طبقات
وجودنداردولیهنوزطبقاتمتمایزوجوددارند،ُمنتهااینهاطبقاتدوست
مالکیتها انواع وجود یکسو از تمایزچیست؟ این علت هستند. متحد و
گروهی( یا )همهخلقی اجتماعی مالکیتهای انواع بین تفاوت منجمله و
اشتراکی نظیرکارگرانودهقانانمؤسسات بینطبقاتی موجبمیشودکه
این وکارکنانمؤسساتتعاونی،تفاوتهاییموجودباشد.ازسویدیگر،
تمایزبهعلتآناستکههنوزتفاوتبینکاربدنیوفکریازبیننمیرود
ووحدتارگانیکبینایندونوعکاربهوجودنیامدهوقشرروشنفکرباقی
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جامعٔه فرماسیون( اّول )مرحلٔه سوسیالیستی جامعٔه هنوز میماند.خالصه
بیطبقٔهکمونیستینیست.

تاکاربهیک تاوفورکاملنعمتأمیننشودو توزیعهم ازنظراصل .3
نیازحیاتیافرادجامعهبدلنگردد،روشناستکهنمیتوانتوزیعومصرف
رابراصل»نیازهایهرکس«قرارداد.وجهمشخصٔهاصلتوزیعدرمرحلٔه
سوسیالیسمآناستکهازهرکسبهمیزاناستعدادشکارخواستهمیشودو

بههرکسبهمیزانکارشدادهمیشود.
بههمینجهت،نظارتدقیقبرمیزانکارومیزانمصرفدراینمرحله

ضرورتاکیدداردواینخودازوظایفمهمدولتسوسیالیستیاست.
سوسیالیسم مرحلٔه در اجتماعی آگاهی و روبنایی عوامل به توجه .4
ایدئولوژی فرماسیون، اّول مرحلٔه همان در اگرچه زیرا دارد، ویژه اهمیت
افرادتسلطمییابد،ولینظریاتو سوسیالیستیحاکممیشودودرشعور
آدابوعاداتغیرپرولتریوبقایایمعنویواخالقیجامعٔهکهنهنوزمدت
زیادیمیماندکهُمهرخودرابرچهرٔهمرحلٔهاّولفرماسیونباقیمیگذارد.به
اینعواملبایداضافهکردکهبهرهکشانسابق،دردرونجامعهبهانواعوسایل
دستبهمقاومتمستقیموغیرمستقیممیزنند،ارتجاعبهدسایسخودادامه
میدهدودرصحنٔهجهانیهمسرمایهداریجهانیبهتأثیرواقداماتخویش

ادامهمیدهدوامپریالیسمبهکارتخریبیمیپردازد.
همٔهاینها،آنطورکهتاریخنشاندادهومنطقحکممیکند،سببمیشود
فراز بدون بیلغزش، و بیارزش آسان، امری امرساختمانسوسیالیسم که
خام، تصوری این، از غیر تصوری نباشد. اشتباه و نقص بدون نشیب، و
نوین جامعٔه این سوسیالیسم بود. خواهد سادهلوحانه و غیردیالکتیکی
جلو به دشوار مبارزات و مشکالت بهرغم را خود راه بشری، تابناک و
میگشاید.بهعالوه،گذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمنمیتواندبهیکباره
وبهفوریتانجامشود.اینجریانیاستبغرنجوطوالنیومتنوعکهدرطول
آنمناسباتاقتصادیجدیدیشالودهریزیمیشود،فرهنگینوپدیدمیآید،

روبنایاجتماعازبیخوبنتغییرمیپذیردوانسانخودراازنومیسازد.
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شاخصهایمرحلٔهاّولاینفرماسیون،یعنیجامعٔهسوسیالیستی،عبارت
استاز:استقرارمالکیتاجتماعیبروسایلاساسیتولید،دگرگونیتمام
حیاتاقتصادیواجتماعیوفرهنگیجامعهوشکوفاییوترقیسریعآن،
حلمسئلٔهمّلی،رشدهمهجانبٔهشخصیتانسانی،بسطروزافزوندموکراسی،

تحققاصل»ازهرکسبهاندازٔهاستعدادش،بههرکسبهاندازٔهکارش«.
میتواند جامعٔهسوسیالیستی که داده نشان تاریخ و منطق عمل، و علم
سربلندی و استقالل برساند، نیکبختی و آزادی سرمنزل به را جهان مردم
راتأمینکند،بهواپسماندگیماّدیومعنویپایاندهد.حتیهمانمرحلٔه
و کار کارگران برای سوسیالیستی، جامعٔه یعنی کمونیستی، فرماسیون اّول
کار وسیع افق روشنفکران برای تکنیک، و زمین دهقانان برای سربلندی،
خالقوشکفتگیشخصیتواستعداد،وبرایهمٔهزحمتکشانرفاهماّدیو
معنوی،علموفرهنگمعاصروبهداشتعمومیوتأمینآیندهواطمینانبه

فردارابهارمغانمیآورد.





درس۶9.فرماسیونکمونیستی،مرحلٔهکمونیسم

به اجتماع رشد ضرورت و اجتماع عینی قوانین بنابر سوسیالیستی جامعٔه
تکاملی سیر در دّوم، مرحلٔه این تدارک مییابد. تکامل عالیتری مرحلٔه
مرحلٔهاّولفرماسیونودربطنمرحلٔهسوسیالیستیوبرشالودٔهآنصورت
اینروندضروروعینی،توسطفعالیتآگاهانٔهمردمازراهتحقق میگیرد.
تدریجیسیاستحزبکمونیستازراهتکمیلوتعالیهمٔهجوانبجامعٔه
سوسیالیستیانجاممیشود.هدفغاییمبارزٔهاحزابکمونیستوکارگری

ونبردانقالبیکارگرانوزحمتکشانجهان،رسیدنبهاینمرحلهاست.

١
اّول مرحلٔه با آن تمایز و وجوه به توجه با را، جامعه این مختلف جوانب

فرماسیونمربوطه،بررسیکنیم:
جامعٔه نظیر کمونیستی جامعٔه در مالکیت و اقتصادی پایٔه شاخص -
سوسیالیستیاستولیچهازنظرسطحتکاملنیروهایمولده،چهازنظر
بین اجتماعی، دیگر مناسبات شاخصهای و تولیدی مناسبات بلوغ درجٔه
این در مالکیت تفاوتهاییهست.شاخص فرماسیون، یک مرحلٔه دو این
مالکیتکمونیستییگانه از مرحلٔهعالیفرماسیونکمونیستیعبارتاست
بروسایلتولید.اشیاءموردمصرفشخصیتحتتملکواختیارکاملهر

عضوجامعهخواهدبود.
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-شاخصتولیدعبارتاستازافزایشمداومتولیداجتماعیوباالبردن
سطحبازدهکاربراساسپیشرفتسریعدانشوفن،بهکارگرفتنمدرنترین
درجٔه عالیترین طبیعت، بر انسان بیسابقٔه تسلط تکنیک، نیرومندترین و
سازماناقتصاد،ثمربخشترینومعقولترینطرزاستفادهازثروتهایماّدی
وطبیعیومنابعنیرویکارانسانیومنطقیترینشکلبهرهگیریازمحیط

زیستوحفظآن.
-شاخصهدفتولیددرکمونیسمعبارتاستازتأمینپیشرفتبدون
نیازمندیهای حسب بر معنوی و ماّدی نعم کلیٔه واگذاری و جامعه وقفٔه
روزافزونانسانجامعٔهکمونیستیوتقاضایفردیوسلیقٔهشخصی.هدف

عبارتاستازارضاینیازهایروزافزونهرفردجامعه.
»از که اینشعار اجرای از است عبارت کمونیسم در توزیع شاخص -
هرکسطبقاستعدادش،بههرکسطبقنیازش«.درسوسیالیسم،یعنیمرحلٔه
اّولاینفرماسیون،هنوزآنوفورنعمماّدیوشرایطمعنویوامکاناتعملی
وجودنداردکهبتواناینشعارراتحققبخشید.ولیدرکمونیسمبرشالودٔه
شاخصهایتولیدوهدفآنونحؤهمالکیتکهبرشمردیم،وهمچنینبر
امکانپذیر اصل این اجرای کار، با برخوردش و انسان خود تغییر شالودٔه

میشود.
-شاخصطبقاتدرکمونیسمعدمآنهااست.بدینمعناکهدراینمرحلٔه
میاندهقانان تفاوت اجتماعیولودرحدود دیگرطبقات فرماسیون، عالی
سوسیالیستیوکارگرانسوسیالیستیوجودنخواهدداشتوجامعٔهبشری
ازنظرطبقاتیتقسیمنخواهدشد.چرا؟زیراکهاّوالًبهجایدوشکلمالکیت
اجتماعی)همهخلقیوگروهی(بهتدریجدرآیندهمالکیتیگانٔههمگانیخلق
در مالکیت بهشکل مربوط تفاوتهای رفع بر ثانیًاعالوه و میشود ایجاد
کشاورزیوصنعت،تفاوتهایاجتماعیواقتصادیوفرهنگیومعیشتیو
نحؤهزندگیبینشهروده،بینکارگرانودهقاناننیزازبینمیرود.هرچه
نیروهایمولدهرشدکندوامکاناترفاهوآسایشاهالیبیشترشود،دهبیشتر
بین کشاورزی، کار و صنعتی کار بین تفاوت مییابد. ارتقا شهر سطح به
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محیطشهریومحیطروستاییازبینمیرود.
ویژٔه فعالیت و فکری کار و بدنی کار کمونیسم، پیروزی با همچنین
روشنفکریوفعالیتمستقیمتولیدیعمیقًاباهمدرمیآمیزدوسطحفرهنگی
ومعلوماتفنیوعلمیهمگانبهسطحباالییکهدرآنکارفکریامتیازودر
انحصارکسینیستمیرسد؛تفاوتوتمایزازایننظرگاهنیزازبینمیرود.
پایان اجتماعی قشرهای و طبقات به جامعه تقسیم به کمونیسم بدینسان
میدهد.وبدینترتیب،تساویاجتماعیکاملبینهمٔهاعضایجامعهتأمین
میشود.واضحاستکهدراینجامنظورایننیستکههمٔهافراد،یکسطح
ومشابهمیشوندوهمچوندستگاههایکوکیکهازیکماشینبیرونآمده
باشند،بهیکدیگرشبیهوهمانندخواهندبود.نه،منظورآناستکهتفاوتاز
نظرطبقاتیورابطهباوسایلتولیدونحؤهمالکیتواستفادهازنعمماّدیاز
میانخواهدرفتوهمگانفرصتهایمشابهوشرایطیگانهایبرایرشدو

تعالیخواهندیافت.
کامل تساوی ایجاد و طبقات رفتن بین از نتیجٔه - روبنایی شاخص -
اجتماعیآناستکهبرخیازمقوالتمهمروبنایینظیردولتومناسبات
حقوقیوایدئولوژیسیاسیوحقوقیکهوابستهبهوجودطبقاتهستندزوال
یعنی میگیرد، کمونیستی« اجتماعی »خودگردانی را دولت جای مییابند.
اعضایمتشکلٔهجامعهبرپایٔهموازیناخالقیکمونیستیکهخودبهسرشتو
نیازروحیافرادبدلمیشود،امورجامعهرامیگردانند.زوالدولترانباید
بهمعنایازبینرفتنسازمانهاودستگاههایادارهکنندٔهجامعهدانست،بلکه
اینامربهمعنایازبینرفتندستگاهیاستکهمظهرتسلطیکطبقهبربقیٔه
قشرهاوطبقاتاستودرسوسیالیسمنمایندٔهاکثریتزحمتکشجامعهو
دردورانساختنپایههایماّدیوفنیکمونیسم،درشرایطوجوددوسیستم
آن ویژٔه که مؤسساتی دولت، زوال همراه است. همٔهخلق نمایندٔه جهانی،

هستندزوالمییابند.
مقوالتاِتیک)اخالقی(بهعنصربیشازپیشمهمروبناییبدلشدهو
جایعمدهرامیگیرند.هنربهشکوفاییعظیمیمیرسدوجایشامخیرا
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درسیستمروبناییجامعٔهکمونیستیاشغالمیکند.
-شاخصوضعافرادورابطٔهبینفردوجامعه-دراینمرحله،وحدت
منافعاجتماعیوفردیایجادمیشودوبراینپایه،همهدرادارٔهاموراجتماع
مناسبات جامعه و افراد بین و داشت خواهند آزاد و برابر فعال، شرکت
هماهنگبرقرارخواهدشد.دراینجامعه،تقاضایافراد،هرچندکهتنوعی
عظیمورشدیهمهجانبهوفزایندهمییابد،بااینحالناشیازنیازمندیهای
سالمومعقولانسانیخواهدبود.سطحعالیآگاهیکمونیستیوفرهنگی
وعشقبهکار،انضباط،خدمتبهمصالحجامعه،انساندوستی،کلکتیویسم

)جمعگرایی(ازخصایلذاتیانسانجامعٔهنوینآیندهخواهدبود.
را کار کمونیسمخصلت - کار با انسان رابطٔه و کار مسئلٔه شاخص -
ازکارمعافنمیدارد.چنینجامعهای را تغییرمیدهدولیاعضایجامعه
فرِد هر بود. نخواهد تنپروری و بههیچوجهجامعٔههرجومرج،خودسری،
اعضای همٔه در کرد. خواهد شرکت اجتماعی کار در کار، قدرت دارای
اثرتغییرخصلتکاروسطحتجهیزفنیآنودرپرتوعالیبودن جامعهبر
سطحآگاهی،یکنوعنیازدرونیپدیدمیآیدکههرفردداوطلبانهوطبقذوق
وتمایلخودوبرایرفاهجامعهکارکند.اساسکاردیگراجبارنیست،بلکه
درکیکوظیفٔهاجتماعیاست.کاربهیکضرورتدرجٔهاّولزندگی،به
یکزینتانسانیوبهعاملمهمرشدموزونوهمهجانبٔهشخصیتفردبدل

میگردد.
-شاخصبلوغشخصیتانسانی-استعدادهاوقرایحوبهترینخصایل
انسانیدرکمونیسمشکفتهوبارورمیشودوعرصٔهوسیعظهوروخالقیت
کمال و جمال اعالی حد به نیل برای امکانات و شرایط همٔه میکند. پیدا
ازشائبههایحسابهای تمامًا نیز روابطخانوادگی فراهممیشود. روحی

ماّدیمنزهمیگرددوکاماًلبربنیادعشقودادمتقابلاستوارمیشود.
بر را ملل بین همهجانبٔه و بیشتر هرچه دوستی و نزدیکی کمونیسم -
اساساشتراککاملمنافعاقتصادیوسیاسیومعنویوبرادریوتساوی
وهمکاریتأمینخواهدکرد.کمونیسم،بینالمللمتحدانسانهاراجانشین
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مّلتهاواقوامپراکندهمیکند.

2
میتوانیم کلی فرمول یک در برشمردیم، که شاخصهایی از نتیجهگیری با

کمونیسمراچنینتعریفکنیم:
یگانٔه مالکیت با طبقات بدون اجتماعی نظام از است عبارت کمونیسم
برابریکاملاجتماعیهمٔهاعضایجامعه تولیدو بروسایل همگانیمردم
کهدرآنهمزمانباتکاملهمهجانبٔهافراد،نیروهایمولدهنیزبربنیاددانشو
تکنیکدائمًاپیشرفتمیکنندواصل»ازهرکسطبقاستعدادش،بههرکس

بنابرنیازش«تحققمیپذیرد.
سطح عالیترین به متشکل- کاماًل جامعٔه از است عبارت کمونیسم
سازمانیافته-مرّکبازمردمزحمتکشآزادوآگاهکهدرآنادارٔهامورتوسط
خودجامعهانجاممیگیردوکاربهنفعجامعهبرایهمهکسبهیکنیازحیاتی
وبهضرورتادراکشدهتبدیلخواهدگردیدواستعدادهرفردبهحداکثر

شکوفانخواهدگشت.
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مقولٔه»طبقه«یککشفعلممارکسیستینیست.قبلازمارکسنیزدانشمندان
تقسیم و جامعه در »طبقات« وجود به دیگری جامعهشناسان و مورخین و
ماهیت پیرامون و بودند پیبرده اجتماعی گروههای این به انسانها و افراد
اینکهبرخی یاآنطبقهبررسیهاوکشفیاتیصورتگرفتهبود. این ونقش
ایدئولوگهایبورژواییوبهدنبالآنهادستگاهتبلیغاتیکنونیایرانبابهکار
میخواهند مارکسیستها، مورد در طبقاتی« عقل »طرفداران عبارت بردن
تنها دهند، نسبت مارکسیستها به تنها را اجتماعی بهوجودطبقات اعتقاد
وجود به مارکس از قبل حتٰی علم است. آنها کوتهاندیشی و جهل بر گواه
طبقاتوتفاوتهایطبقاتیونقشآنهادرجامعهوتاریخوبهمبارزٔهطبقات
پیبردهبود.اینکدیگرجزبرمبّلغانکممایه،برکمترکسیپوشیدهاستکه
و نقش و بهطبقات توجه بدون را تاریخی اجتماعیوحوادث رویدادهای
مبارزٔهآنهانمیتوانتوضیحداد،وهرتوضیحعلمیتاریخوبرخوردعلمیبا
جامعهوروندهایآنجزبادرنظرگرفتنموجودیتوفعالیتطبقات،جزاز

یکنظرگاهطبقاتیامکانپذیرنیست.

١
مقوله این علمی درک رشد و غنیساختن در لنین و انگلس و مارکس اّما
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اساسی و مهم بسیار سهم طبقاتی مبارزٔه و طبقات علمی تئوری تدوین و
به داشته تئوری این تکامل در کهشخصًا را مارکسسهمی داشتهاند.خود

اختصاروباجامعیتودقتچنینتوضیحدادهاست:
که نیست من آِن از خدمت این است، من به مربوط »آنچه
آنهاکشف بین طبقاتی مبارزٔه یا معاصر جامعٔه در را طبقات
کردهباشم.مسئلٔهنودرنظریاتمناثباتنکاتزیریناست:

1 تولید. تکامل معّین تاریخی مراحل با تنها طبقات وجود
مربوطاست.

2 پرولتاریا. دیکتاتوری به بهناچار و طبقاتیضرورتًا مبارزٔه
میانجامد.

3 و. طبقات همٔه رفتن بین از به گذار خود دیکتاتوری این
ایجادجامعٔهکمونیستیبدونطبقهاست.«

طبقاتهمیشهوازهمانآغازپیدایشجامعٔهبشریوجودنداشتهودو
مقولٔه»جامعه«و»طبقه«الزموملزومیکدیگرنیستند.کموناّولیه،جامعهای
بدونطبقهبود.تقسیمجامعهبهطبقات،دریکمرحلٔهمعّینازتکاملتاریخی،
پاشیدگی ازهم مرحلٔه در مولده، نیروهای رشد از معّینی سطح شالودٔه بر
فرماسیوناشتراکیاّولیهانجامگرفت.پایٔهاقتصادیپیدایشطبقاتعبارت
بودازپیدایشتقسیماجتماعیکارومالکیتبروسایلتولید.مارکسیسمبدون
آنکهمنکرنقشمعّینونسبیاعمالزوروغلبهوجبر-مثاًلدرطیجنگها-
درامرتقسیمجامعهبهطبقاتوازآنجملهپیدایشبردگیباشد،برمبنای
اقتصادیپیدایشطبقاتتکیهمیکندونظرآنهاییراکهاینپدیدهراتنهانتیجٔه
جدا مانند اجتماعی، کار تقسیِم میکند. طرد دانستهاند، غلبه و زور اعمال
ازپیشهوریو شدِنشبانیازکشاورزی،پیشهوریازکشاورزی،بازرگانی
غیرهکهدردوراِنتالشِیکموِناّولیهرویداد،طبقاتمختلفیماننددهقانان،
شبانان،پیشهورانوبازرگانانرابهوجودآورد.درعینحال،پیدایشمالکیت
خصوصیجامعهرابهفقیروغنی،بهرهکشوبهرهدهتقسیمکردودرآمیختن
ایندوعامل،ساختطبقاتیرابهوجودآورد.بااستقرارسوسیالیسم،این
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ساختطبقاتیماهیتًادگرگونمیشودودرمرحلٔهکمونیسم،تقسیمطبقاتی
جامعهکاماًلازمیانخواهدرفت.

2
طبقٔهاجتماعییعنیچه؟طبقهعبارتاستازگروهبزرگانسانهاکهدارای
شاخصهاوخصوصیتهایاجتماعیمشترکبودهوتوسطاینشاخصها

وویژگیهاازگروههایدیگرمتمایزمیگردند.
نخستینشاخصجاومقامیاستکهاینافراددرنظامتولیدیمربوطه
احرازمیکنند.میدانیمکههرفرماسیوندارایشیؤهتولیدخاصخوداست
کهازدیگریمتمایزوبهطورتاریخیمشخصومعّیناست.دردرجٔهاّول
بایداینچارچوبرادرنظرداشت.مثاًلجاییکهطبقٔهبردهداردرفرماسیون
با بلکه بردگان، طبقٔه با نهتنها میکند، احراز بردهداری ـاقتصادی اجتماعی
مقام و باجا یا فئودالیسم، فرماسیون تولیدی درسیستم اربابان و فئودالها
طبقات این اگرچه است. متفاوت سرمایهداری تولیدی نظام در سرمایهدار
همهاستثمارگرند،ولیهریکدرچارچوبنظاممشخصتاریخیمربوطبه
خود،ازدیگریمتمایزمیگردد.مثالدیگر:طبقٔهبورژوادرنظامفئودالیسم
نظام در نیز کارگر طبقٔه دارد. متفاوتی مقام و جا سرمایهداری نظام در و
نظامسوسیالیستی در کارگر طبقٔه با متفاوتی کاماًل مقام و جا سرمایهداری

داردکهدونظاممشخصومتمایزند.پس:
معّین مربوطه مشخص فرماسیون در طبقه هر سیمای ماهیت، وجود،
میگرددوبرایشناختهرطبقهبایدنخستمقاموجایآنرادرسیستم

معّینتولیدیدرنظرگرفت.
شاخصدّوممناسباتورابطهایاستکهگروهموردنظرازافرادانسانی
باوسایلتولیددارد،بدینمعناکهدرتعیینهرطبقهوتعلقطبقاتیافرادآن،
بایددرنظرداشتکهاینافراددارایمالکیتبروسایلتولیدهستندیانه،و
ایننظرچهوجوهمشترکیبین از چهنوعمالکیتیدارندودرچهحدی،و
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بردهدار طبقٔه مثاًل میکند. متمایز دیگران از را آنها که دارد افرادوجود این
بردگان جان و کار بر و زمان آن تولید وسایل بر کاملش مالکیت علت به
مشخصمیشود.همٔهافرادطبقٔهکارگرنیزدرجامعٔهسرمایهداری،منجمله
بهعلتفقدانمالکیتبروسایلتولیدوناگزیریفروشنیرویکارخویش،
تولید وسایل به نسبت انسانها گروه مناسبات میگردند. متمایز دیگران از
و معموالً نظامی هر در میدهد( تشکیل را طبقاتی تفاوتهای اساس )که
به اکثرًاتوسطقوانینمختلفقضاییفرمولبندی،مسجلوتحکیمشدهو
نیرویروبنا)دردرجٔهاّولدولت(براجتماعتحمیلمیشود.مثاًلفئودالها
واربابانباقوانینمختلفعرفیوشرعی،مالکیتکاملخودرابرزمینو
مالکیت،وقسمیونسبیخودرابردهقانانوسرفهابهزورقوانیندولتی
وموازینجاریهتسجیلمیکردندوآنرامقدسوخدشهناپذیرمیدانستند.
همینطورمناسباتطبقٔهسرمایهدارباوسایلتولید،یعنیمالکیتآنهابراینها
درجامعه،بهزوِرانواعقوانینقضاییوقدرتدولتی،مقدسوخدشهناپذیر

معرفیمیشود.
شاخصسّومعبارتاستازنقشیکهافرادهرگروهدرسازماناجتماعی
کاردارند.درفرماسیونهایمختلف،هرطبقهداراینقشمعّینیدرسازمان
اجتماعیکاراست.مثاًلنقشویژٔهفئودالهادرسازمانکاروتولیداجتماع
آنهاراازسایرطبقات-نهتنهادردرونفرماسیونفئودالیسم،بلکهنسبتبه
تفاوتهای همینطور میکند. متمایز تولید- وسایل صاحب طبقات سایر
مختلف اقشار و فئودالیسم فرماسیون در رعیت دهقانان طبقٔه بین معّینی
دهقاناندرنظامسرمایهداریازنظرنقشآنهادرسازمانکاروتولیدوجود

دارد.
باالخرهشاخصچهارمعبارتاستازچگونگیبهدستآوردنبخشی
ازثروتهایجامعهومقداراینبخش.اینشاخصتوزیعنعمماّدیاست.
یعنیثروتهاییکهدرجامعههستوتوسطکارجامعهتولیدمیشود،همه
بهطوریکسانومشابه)ازنظرکمّیتوشکل(بینهمٔهافرادتقسیمنمیشود،
بلکهبرحسبتعلقطبقاتی،شکلبهرهبرداریازنعموابعادآنفرقمیکند.
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بهشکل فئودالها میبرند، را اضافهارزشسهمخود بهشکل سرمایهداران
بهرٔهمالکانٔهجنسیونقدیوکاری،کارگرانبهشکلدستمزد.مقدارسهمی
تولید، وسایل طبقاتصاحب است. متفاوت بسیار نیز میبرد طبقه هر که
استثمارگروحاکمه،درهرنظاممشخصتاریخیمقادیربینهایتبیشتریاز
ثروتهایجامعهرامیبرندودیگرانراکهاکثریتجامعهاندمحروممیکنند.
پسمثاًلوجهمشترکطبقاتیسرمایهدارانعالوهبرشاخصهایقبلی،درآمد
ثروتجامعه از بهرهبریعظیم مقدار و اضافهارزش بهشکل وسودکالن
نیزهست،کهیکخانوادٔهآنهابیشازهزارانودههاهزارخانوادٔهکارگراز
مثاًل برخوردارمیشود. ثروتهایجامعه از و معنویموجود و ماّدی نعِم
پهلویهاوگروهکمعدٔهسرمایهداراِنکالنوزمیندارانبزرگازایننظرگاه
نیز-مقداروشکلآنبخشیازنعِمماّدیکهبهجیبمیزنند-بینخودوجه
مشترِکطبقاتیدارندکهتمامیآنهارادربرابِرمیلیونهاایرانِیزحمتکشقرار

میدهد.

٣
وجوه و دیگر طبقٔه با طبقه هر تمایز وجوه اجتماعی«. »طبقٔه شاخصهای
اشتراکافرادمتعلقبههرطبقهنشانمیدهدکهبهبرکتجاییکهیکطبقٔه
طبقه این میکند، اشغال اقتصادی مشخص نظامات برخی در اجتماعی
میتواندثمرٔهکارطبقٔهدیگررابهخوداختصاصدهد،آنرامتعلقبهخود

سازد،استثمارکند.
طبقٔه دو سرمایهداری، و فئودالیسم و بردهداری صورتبندیهای در
دارد، وجود هستند آشتیناپذیر تضاد دارای که متخاصم و متضاد اساسی
فئودال، یا ارباب و سرف یا رعیت بردهدار، و برده طبقات بهترتیب یعنی
کارگروسرمایهداردربرابریکدیگرقراردارند.طبقٔهعمدٔهبهرهکشبهبرکت
مالکیتشومناسباتشنسبتبهوسایلتولیدوجاومقامشدرنظامتولیدی
ونقشخوددرسازماناجتماعیکارمیتواندطبقٔهعمدٔهبهرهدهرااستثمار
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کند،ثمرٔهکاراورابهخوداختصاصدهد.طبقاتعمدهواساسی،طبقاتی
هستندکهباشیؤهمسلطتولیددرآنفرماسیوندرارتباطند.اّماترکیبطبقاتی
جامعهبغرنجاستودرهرفرماسیونمیتواندچندینطبقٔهاجتماعیموجود
وغیرعمده بینابینی نظامی،طبقات درهر اساسی بهجزطبقات یعنی باشد.
نیزوجوددارند.اینهایاطبقاتدرحالتالشیوقشربندیهستند)کهقاعدتًا
درفرماسیونهایگذشتهازطبقاِتاصلیبودند(یاطبقاتدرحالزایشو
تکاملهستند)کهقاعدتًادرفرماسیونآیندهبهطبقٔهاساسیبدلمیشوند(،یا

اقشاِرمختلفباوابستگیهاوحالتهایمیانهوبغرنجهستند.

4
پسازآموختنشاخصهاوجوانبمختلفمقولٔه»طبقه«میتوانیمباتعریف

علمیوهمهجانبهایکهوالدیمیرایلیچلنینبهدستدادهآشناشویم:
طبقات،گروههایبزرگانسانهاهستندکهازجهتجایخوددرسیستم
باوسایلتولیدی تولیداجتماعیدورانتاریخیمعّین،ازجهترابطٔهخود
کهاغلبدرقوانینتسجیلوفرمولهمیشود،ازجهِتنقشخوددرسازماِن
از سهمی آن میزان و دریافت شیوههای جهت از بنابراین و کار، اجتماعی
ثروتهایاجتماعیکهدراختیاردارند،ازیکدیگرمتمایزمیگردند.طبقات
آنچنانگروههاییازافرادهستندکهگروهیازآنهامیتواندبهبرکتاختالف
بهتصاحبخود را ـاجتماعی،کارگروهدیگر اقتصادی مقامدرشیؤهمعّین

درآورد.
اجتماعی« »طبقه مقولٔه کنه به ما جامعی، و علمی تعریف چنین با
پیمیبریمواساستقسیمطبقاتیجامعهرادرمییابیم.پساگرچهبهوجود
عینی پایٔه کشف ولی بودند، پیبرده هم مارکس از قبل دانشمندان طبقات،
تقسیمجامعهبهطبقهدرعرصٔهتولیدماّدی،سهمیاستکهدرعلمفلسفهو
درجامعهشناسیبهمارکسیسمتعلقداردوباآن،برخوردباطبقه،بهمعنای

واقعیکلمهبهیکبرخوردعلمیبدلشدهاست.
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عالمتعمدهوشاخصاساسیطبقه،رابطهباوسایلتولیداست.اساس
و مناسبات ازسایرطبقات،همین متمایزشدن و بهیکطبقه تعلقطبقاتی
رابطهایاستکهباوسایلتولیدوجوددارد)یعنیبهویژهچگونگیمالکیت
بروسایلتولیدونوعوخصلتوحداینمالکیت(.سایرشاخصها،مثاًل
مقامونقشدرتولیداجتماعیوسازمانکاروطرقدریافتومیزاندرآمدها
وبخشیازثروتجامعه،همهناشیازهمینرابطهباوسایلتولیدوتابعی

ازآناست.

5
مقولٔهطبقهرابایدبهمفهومعلمیوبنابرتعریفدقیقیکهازآنبهدستدادیم
بهکاربرد.مثاًلبایددانستکهاصطالحاتینظیرطبقٔهزنان!طبقٔهکارمندان!
طبقٔهنانواها!ونظایراینهاکهدربرخینوشتههایروزنامهایوسخنرانیهای
»سرانامور«دیدهمیشودغلطواشتباهرایجوعامیانهایاست.بهعبارت
دیگر،نبایدقشریاگروهصنفیوجنسیوسنیمعّینیراباطبقٔهاجتماعیاشتباه
کرد،زیراکهدربسیاریموارد،بهاینوسیلهاصوالًوجودطبقٔهاجتماعیبا
مشخصاتدقیقآننفیمیشودوکارعماًلبهنفیتضادهایطبقاتیومبارزٔه
طبقاتیدردرونهریکازاینگروهبندیهامیکشد.درستاستکهافراداین
گروههاازنظرصنفییاجنسییاسنیوغیرهمیتوانندمنافعومسائلمشترکی
داشتهباشند،ولینبایدفراموشکردکههریکازچنینگروههاییافرادمتعلق
بهطبقاتکاماًل»مشخصومتمایز«رادربرمیگیرند.چطورمیتوانمثاًلاز
زنانزحمتکش گروهجنسی، این در درحالیکه کرد زنان!«صحبت »طبقٔه
و درباری زناِن طبقاتی مقابل نقطٔه در درست رنجبر، روستایی و کارگر
وابستگانبههیئتحاکمهقراردارند.همچنینعبارت»طبقٔهکارمندان!«در
بینگروهرهبریکنندهوتصمیمگیرندٔهدستگاه واقعتضادطبقاتیموجود

اداریراباانبوِهعظیمحقوقبگیرانزحمتکشمیپوشاند.
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درس٧١.مبارزٔهطبقاتی

١
از مهمی سهم هستند، تولید وسایل صاحب که آنجا از بهرهکش طبقات
اختصاص خود به کردهاند تولید بهرهده طبقات که را اجتماعی ثروتهای
میدهند.ازهمینجااستکهتناقضاتوتضادهایطبقاتناشیمیشود.
مقابل در بردگان میدهد؛ روی مبارزه طبقات، بین که است جا همین از
بردهداران،رعایاوسرفهادربرابراربابانوفئودالها،وکارگراندربرابر
طبقات وجود عینی شالودٔه بر طبقاتی، مبارزٔه میگیرند. قرار سرمایهداران
بهرهکشوبهرهده،وبرایناساسکهمنافعآنهامتضاداستوسودیکیزیان
دیگریاست،جریانمییابد.مبارزٔهطبقاتیامرینیستکهکسیآنرااراده
کردهوبهطورذهنیبهوجودآوردهباشد.ازبینرفتنآنهموابستهبهمیلو
ارادٔهافرادنیست.تاریخبهیادداردکهدربرخیکشورهاطبقاتحاکمه»دستور
دادند«ومجالسفرمایشی»قانونیتصویبکردند«کهازامروزبهبعدمبارزٔه
طبقاتیدرکشوربرمیافتدوصلحطبقاتیبرقرارمیشود!هماکنوندرکشور
ماهیئتحاکمه،سرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالنکهدروابستگیوپیوند
باامپریالیسمونواستعمار،اکثریتعظیمخلقما،همٔهطبقاتزحمتکشرا
استثمارمیکنندومنافعشاندرستدرنقطٔهمقابلطبقاتبهرهدهقراردارد،
توسطدستگاهتبلیغاتیخودمرتبًافریادمیکشندکهبهارادٔهشاهنشاهگرگو
میشازیکجویآبمیخورند،ستیزطبقاتیجایخودرابهوحدتطبقاتی
دادهاست.بینبزرگترینسرمایهدارانوزمیندارانغارتگرواینهمهکارگر
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ودهقانوزحمتکشکهباگرسنگیوبیکاریومهاجرتوگرانیوفقدان
وسایلتولیدووسایلزندگیدستبهگریبانند،گویایگانگیعاطفیوجود
به و است عینی مسئلٔه یک که را طبقاتی مبارزٔه اّما طبقاتی. مبارزٔه نه دارد
ارادهوتمایلافرادوتصمیموتبلیغوابستهنیستنمیتوانبافرمایشملغٰی
ساخت.بافشارسازمانامنیتمیتوانازبروزاعتصابکارگریجلوگرفت
یادادخواهیدهقانیراسرکوبکرد،ولیمنافعمتضادکارگروسرمایهدار
علت به تضاد این کرد. لغو نمیتوان را کالن زمیندار و دهقان یا بزرگ
مناسباتمتضادیاستکهآنانباوسایلتولیددارند.طبقٔهصاحبوسایل
محروم طبقٔه گرِگ درهرحال، و است، بهرهکش و ستمگر ثروتمند، تولید
ازوسایلتولید،کهستمکشوبهرهدهاست.آنیکینفعشدرایناستکه
بیشتربهرهکشیکند،بیشتربُرباید؛اینیکینفعشدرایناستکهبهرهکشی
راریشهکنکند،وسایلتولیدونعمزندگیراکهازآنمحروماستبهدست
اینمنافعطبقاتیمتضاد،ریشهومنشأمبارزٔهطبقاتیاست.هر خودگیرد.
دست استثمارگر حاکمٔه هیئتهای مزدبگیران و بورژوازی مبّلغان که قدر
به و دهند عاطفیسینهچاک یگانگی و طبقات دربارٔهوحدت و بزنند پا و
صحنٔه از نمیتوانند بتازند، طبقاتی عقل طرفداران بر خودشان اصطالح
کشورماواقعیترا،یعنیتضادعینیموجودبینمنافعدرباروسرمایهداری
بزدایند، بهرهده تودٔهعظیمزحمتکش با را وزمیندارانکالن وابسته بزرگ
زیراکهزدودناینتضادیعنیازبینرفتنوجودطبقاتبهرهکشوستمگرو

سیستمحکومتیآنان.

2
نهتنها اقتصاددانان، و مورخین و دانشمندان نیز مارکسیسم پیدایش از قبل
بدون ولی بودند. پیبرده نیز طبقاتی مبارزٔه بهوجود بلکه طبقات بهوجود
طبقاتی مبارزٔه تئوری جامعه، و تاریخ به دیالکتیکی و ماتریالیستی برخورد
نمیتوانستبهنحوعلمیتدوینشود.مارکسوانگلستدوینکنندگاناین
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تئوریعلمیهستند.آنهاثابتکردندکهمبارزٔهطبقاتینیرویمحرکٔهاساسی
درتمامجوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصماست.آنهانشاندادنداینمبارزه
از به سرانجامازطریقانقالبسوسیالیستیواستقراردیکتاتوریپرولتاریا
میانجامد. کمونیستی طبقات بدون جامعٔه ایجاد و طبقه نوع هر رفتن بین
تاریِخجامعههایطبقاتیعبارت بررسیتاریخهمٔهجوامعنشانمیدهدکه
این به اینبررسیعلمی با انگلس مبارزٔهطبقات.مارکسو تاریِخ از است

نتیجهرسیدندکه:
استاد رعیت، و زمین مالک پلب، و پاتریسین آزاد، و »برده
صنعتگرصاحبکاروشاگرد،بهطورخالصهاسیرکنندگان
بدون مبارزهای یکدیگر با و بوده دائمی تضاد در اسیران، و
همیشه مبارزه این داشتهاند. آشکار گاه و پنهان گاه انقطاع،
طبقات مشترک نابودی یا جامعه بنای تمام انقالبی تحول با

متخاصمپایانپذیرفتهاست.«
علموتاریخثابتمیکندکهمبارزٔهطبقاتمتخاصم،آشتیناپذیراست.
ایجاد طبقاتی آشتی و داد تلفیق نمیتوان رعیت منافع با را ارباب منافع
ارباب استثمار قید از را رعیت و برچید را رعیتی و ارباب بساط باید کرد؛
منشأسودش که را تولید منافعسرمایهدارصاحبوسایل نمیتوان رهانید.
اضافهارزش)ثمرٔهکارکارگر(استبامنافعکارگرانیکهاستثمارمیشوندو
ثمرٔهکارشانبهجیبسرمایهدارمیرودآشتیدادوصلحطبقاتیوآشتیو
یگانگیبهوجودآورد؛بایدکهبساطسرمایهداریرابرچید،مالکیتاجتماعی
رابروسایلتولیدبرقرارکرد،کارگرانراازقیدبندهایاستثمارسرمایهداری
وسیاسی اقتصادی تضادعمیقوضع از آشتیناپذیرطبقاتی مبارزٔه رهانید.
طبقاتدرجامعهناشیمیشود.مبارزٔهبهرهِدهانعلیهاستثمار،علیهاسارت
وخواستزندگیآزاد،رهاازبهرهکشیوسعادتمند،درعینحالمبارزهای
استکاماًلطبیعی،عادالنهوحقه،مبارزهایاستکهباقانونتکاملاجتماع،
تکامل منبع و محرکه نیروی مبارزه این است. منطبق تاریخ عینی قوانین با
روندهای درک دارد. وجود متخاصم طبقات آنها در که است جوامعی
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اجتماعیوبررسیرویدادهایتاریخیبدونبررسینیروهایطبقاتیممکن
رانشانمیدهدوهم عللرویدادها ماهم به مبارزٔهطبقاتی تئوری نیست.
قطبنمایعملمااستوهموسیلٔهبررسیجامعهاست.لنینمینویسد:

مارکسیسم جامعه، ظاهری آشفتگیهای خم و پیچ »در
ضرور و عینی قوانین و میدهد دست به را اصلی راهنمای
طبقاتی مبارزٔه تئوری راهنما، این میکند. کشف را جامعه

است.«
جامعه تکامل مبارزه این است. طبقاتی مبارزٔه مرهون اجتماعی ترقی
بهویژهدردورانهایطوفانهای آرامرشدوهم نسبتًا راهمدردورانهای
انقالبیتأمینمیکند.مبارزٔهطبقاتیازنظراقتصادیحتیدررشدنیروهای
مولدهوترقیتکنیکینیز،ازآنجهتکهسرمایهداراندرآنوسیلهایبرای
مقابلهبااتحادوحقطلبیکارگرانرامیبینند،بیتأثیرنیست.اّمابهخصوص
مبارزٔهطبقاتیدرزندگِیسیاسیجامعهاهمیتفراوانکسبمیکند.هرقدر
مبارزٔهتودههاوطبقاتبهرهدهسرسختتر،متشکلترواصولیترباشدتکامل
پیشروندٔهجامعهنیزعلیالقاعدهسریعترخواهدبود.عالیترینشکلمبارزٔه
طبقاتی،انقالباجتماعیاست.قانونمندیمبارزٔهطبقاتیدرجوامِعمرّکب
ازطبقاتمتخاصم،ازکشفیاتمهممارکسیسماست.علمفلسفیجامعهو
تاریخکهمارکسوانگلسپایهگذارانآنبودندثابتکردکهمنافعبهرهکش
وبهرهدهباهمناهمسازاست.نهبهضربرُفرم،نهبهزورتبلیغ،ونهبهفشار
سرکوب،هیچجویینمیتوانساختکهآبمنافعطبقاتبهرهکشوبهرهده
درآنرود.مبارزٔهطبقاتیناگزیراستودراینگونهجوامع،یکامرعینی
است.مبارزٔهطبقاتینهیکپدیدٔهتصادفییاگذرایادلبخواه،بلکهقانونعینی
تکاملتاریخواجتماعاست.ایننبردیاستکهبهآشتینمیانجامد،بلکه
درنهایتامربهازبینبردنبهرهکشیونابودینظامطبقاتیمنجرمیشود.
حقیقت در که ـاقتصادی اجتماعی فرماسیونهای تسلسل علل و ماهیت
ـلنینیستی مارکسیستی تئوری پرتو در هستند، بشری جامعٔه رشد پلکانهای
که میگردد معلوم و شده روشن طبقاتی مبارزٔه قانون و اجتماعی طبقات
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منازل، و مراحل اینطی مترقی، و باال به رو روند این تاریخی، تحول این
تنهاازخاللمبارزٔهطبقاتیانجامگرفتهاست.اوجگرفتنتاریخوپیشَروی
جامعهبهایننیرویمحرکهنیازداشت.واینقؤهمحرکهدربردهداری،شیؤه
تولیدآسیایی،فئودالیسموسرمایهداری،درتمامانواعجوامعطبقاتیومتکی
و رانده پیش به دگرگونساخته، را ـاقتصادی اجتماعی استثمار،ساخت به
موجباتانتقالبهمرحلٔهباالترونظامتازهتریرافراهمساختهاست.چنین

استکهلنینمیگوید:
»محرکواقعیتاریخ،مبارزٔهانقالبیطبقاتاست.«

٣
طبقاتی ساخت بر خویش، علمی خصلت به بنا و بهدرستی مارکسیسم
اهرم را طبقاتی مبارزٔه و میکند تکیه خصوصی مالکیت بر مبتنی جوامع
اساسیونیرویمحرکٔهاساسیتحولاینگونهاجتماعاتمیداندومعتقد
نخستودراساس،وجودطبقات،وابستگیطبقاتی،ماهیت استکهباید
ثابت بهاصطالح ماهیت نظریٔه نه نظرداشت، در را منافعطبقاتی و طبقاتی
و اجتماعی مشخص چارچوب ماورای در را انسانی تجریدی و الیتغّیر و
که دارد نظر در اصول، این ساختن نشان خاطر مارکسیسمضمن تاریخی.
هرنوعجمودومطلقکردن،ازیکبرخورددرستوعلمیبهدوراست.
مارکسیسمباتکیهبرایناصول،هرگزآنرامطلقنمیکندومثاًلمنکرلزوم
بررسیآنتروپولوژیکتاریخکهبرخیعواملوعناصرمربوطبهنوعانسان
بههماناندازهکهباید،ودرجهانعینی بهآن بلکه رادرنظربگیردنیست،
نقشدارد،ارزشمیدهدوتکیهاساسیرابرساختطبقاتیجامعهمینهد
ونیرویمحرکٔهاساسیرادرنبردطبقاتیتشخیصمیدهد.پسبرایآنکه
تاریخعلمیودرست از ما باجامعهعلمیودرست،وتحلیل ما برخورد
باشد،بایدبرخوردماطبقاتیوتحلیلماطبقاتیباشد.تنهابهاینترتیبما
روندهایاجتماعیرادرکمیکنیموحجابهارابهکنارمیزنیموازمیان
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انبوهرویدادهاوفاکتهامسیراصلیواستخوانبندیاصلیرادرکمیکنیم
وکنهوقایعرابرمالمیسازیم.

درصحنٔهمبارزهنیزاگرمحتوایطبقاتیرویدادها،تصمیمات،شعارهاو
اقداماترادرکنکنیم،بدونشکنادانوسطحیباقیخواهیمماند.

4
ـلنینیستیطبقاتومبارزٔهطبقاتیهموارههدفحمالت تئوریمارکسیستی
ایدئولوژیکدشمنبودهاست.ادعای»وحدتطبقاتیوآشتیطبقاتی«در
جامعهیکیازآنهااست.برخیدیگرکهعوامفریبیسطحیراکافینمیبینند،
شدن قائل با بلکه نمیکنند، نفی را تقسیم سادهلوحی و آشکاری این به
غیره و وعقاید وروحیات ومشاغل برمالکحرفهها وقشرهایی گروهها
تقسیمجامعهرابهطبقاتاجتماعیمیپوشانند.یعنیبهوجودبرخیگروهها
بامالکهایمندرآوردییافرضیاعترافمیکنندتاوجودطبقٔهاجتماعی
بعضی شوند. منکر نمود توصیف لنین که را علمی دقیق مشخصات آن با
دیگرکهنهآنسادهلوحیراکافیمیدانندونهاینسالوسیراوافیمیدانند،
آن اساسی برشالودٔه مارکس، تئوری عناصر از برخی قبول با تا میکوشند
سایهافکنند.مثاًلتقسیمجامعهرابهطبقاتمیپذیرندُمنتهادرتعریفطبقه
وتشخیصطبقاتازهم،عناصردیگریرامهمترمیدانندوحتیاگرحاضر
باشندمالکیتبروسایلتولیدرابهعنوانیکعاملقبولکنند،میگویندکه
پایٔهاساسیدیگرتمیزوتشخیصطبقه،عامل»قدرت«است.درحقیقتآنها
جامعهرابهقدرتمندانودولتیانوحکمروایانازیکسووغیرآنانازسوی
دیگرتقسیممیکنند،غافلازاینکهبایدعلتخودهمینحکمرواییوقدرت

داشتنرادانستوبهریشٔهکارپیبرد.
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5
با رابطه در و عمیق همهجانبه، باید را طبقاتی مبارزٔه مارکسیستی تئوری
راشماتیزه،سطحی آن و داشت نظر در ـلنینیسم مارکسیسم آموزش تمامی
ومالنقطیبهکارنبرد.مثاًلنبایدبهاستناداینتئوری،بینمحتوایبرخیاز
یا برقرارکرد. مستقیموبالواسطه یاآنطبقهرابطٔه این با روندهایاجتماع
نبایدبهصرفوجودطبقاتوجداییآنان،وجوهمشترکومسائلمشترک
بینآنهارانفیکردونادیدگرفت.توضیحبدهیمتااهمیتعملییکبرخورد

واقعًاعلمی،همهجانبهوخالقروشنترشود.
درمورداّولدیدهشدهاستکهگاهبهادعایبیانیکاندیشٔهمارکسیستی،
علموفرهنگیاحتیزبانرابهاینیاآنطبقهنسبتدادهاند.اینالبتهساده
کردنیکمسئلٔهبغرنجوسطحیکردنیکمسئلٔههمهجانبهوعمیقاست.
علمیاتمامیفرهنگاجتماعرانمیتوانمثاًلدرجامعٔهمعاصرسرمایهداری
مستقیمًابهبورژوازینسبتداد.مسائلبغرنجرانمیتوانبهادعایتحریف

مارکسیستیسادهوبیرنگکرد.
طبقاتی، نبرد و جدایی بررسی ضمن در باید مسلمًا نیز دّوم مورد در
در مشترک منافع و جامعه عمومی روحیات نظیر موجود مشترک وجوه
جبهههایمشخصرادرنظرگرفت.یکجامعٔهمرّکبازمجموعطبقات،
دارای اجتماعیخود، روان و آداب و وسنن تاریخیخود تکامل بهعلت
باکشور انکاریاستکهدرموردهرکشوروخلق وجوهمشترکغیرقابل
وخلقدیگرمتفاوتاست،واینوجوهمشترکهمٔهافرادجامعهرابهطور
یگانگی و متخاصم طبقات اتحاد نمیتوان اینجا از اّما میگیرد. دربر کلی
عاطفیبهرهکشانوبهرهدهانرانتیجهگرفت،زیراکهبهطورعینیوواقعی،
عمدهواصلیعبارتاستازجداییطبقاتممتازومحروم،مبارزٔهطبقاتی
روحیات و مشترک وجوه برخی آن درحالیکه بهرهدهان، و بهرهکشان

عمومی،فرعیاست.
است، غیرممکن طبقاتی صلح است؛ محال بهرهکش و بهرهده اتحاد
اینکه آن نداشتو نظردور از باید را نکتٔهمهمدیگری ولیدرهمینزمینه
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طبقاتمتخاصمومخالف،گاهدرمسائلمشخص،منافعمشترکمییابند
مراحل در بهویژه امر این میگیرند. قرار واحد و مشترک جبهٔه یک در و
معّینیازتکاملتاریخدیدهمیشودونفیآن،بهاستناددرکسطحیتئوری
مبارزٔهطبقاتی،زیانبزرگبهنهضتمیزند.مثاًلدرحالحاضردرمیهنما
طبقاتمختلفیازکارگرانگرفتهتاسرمایهدارانمّلیوکارفرمایانکوچک
ومتوسط،ازدهقانانگرفتهتاپیشهورانوصاحبانحرفومشاغلمختلف
اعمازاستثمارشوندهواستثمارکنندٔهغیروابستهبهسرمایههایامپریالیستیبه
درباروبهسازمانامنیت،همهدریکامرعمدٔهمشخصدارایوجهمشترک
و دموکراتیک آزادیهای از دفاع و کشور استقالل و میهن از دفاع هستند:
امپریالیسمونواستعمارو ازسلطٔه اینطبقاتوقشرها حقوقبشری.همٔه
و عینی تضادهای بهرغم آنها- همٔه بنابراین میبرند، رنج سلطنتی استبداد
موجودطبقاتشان-دریکامرمشخص،دریکجبهٔهمشترکدرمقابلدشمن
مشترکقراردارند.همهخواستارسرنگونیرژیمضدمّلی،ضددموکراتیک،
تجاوزکاروفاسدکنونیهستند.تنهادراینمفهومواقعیاستکهدرمرحلٔه
آید.وحدتمّلی ایرانمیتواندبهوجود کنونی،وحدتمّلیبینخلقهای
ضد و امپریالیستی ضد طبقات همٔه وحدت معنای به تنها حاضر حال در
دیکتاتوری،علیهزمیندارانکالنوسرمایهدارانبزرگوابستهبهامپریالیسم،
اینهمانوحدتی و باشد مطرح میتواند ما، اصلیجامعٔه تضاد برایحل
استکهماخواهانآنیموبهخاطرنیلبدانمبارزهمیکنیم.اّما»وحدتمّلی«
انقالبکذایی بهبرکت بهمعنایوحدتتمامطبقاتونفیمبارزٔهطبقاتی
شاهانه!دروغسادهلوحانهایاستکههرقدمیدرپهنٔهکشورماوهرروزی

درگذرانآن،بطالنشراثابتمیکند.
لبٔهتیزوحدتمّلیواقعی،بهمعناییگانگیونبردمشترککلیٔهعناصر
مّلیوآزادیخواهصرفنظرازوابستگیطبقاتیآنها،علیهامپریالیسمومنافع
نواستعماریدرمنطقهوژاندارمآنوبساطاستبدادیمتوجهاست،وهدفش

ایجادایرانیمستقل،دموکراتیک،مترقیوآباداست.
لبٔهتیزادعایپوچ»وحدتمّلی«شاهانه،علیهزحمتکشانکشورماوعلیه
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تماممیهنپرستان،علیهمصالحعالیٔهمیهنماوآیندٔهآنمتوجهاستوهدفش
و خارجی و داخلی استثمارگران تسلط و بهرهکشی بساط کردن جاودانی
سرکوب و نظامیگری سیاست ادامٔه سلطنتی، خفقان و جبر حکومت

نهضتهایآزادیبخشمنطقهاست.
درکهمهجانبه،مشخصودقیقتئوریمبارزٔهطبقاتیوکاربرددرست
هیچ است. وحیاتی مهم بیاندازه کتابی و برخوردسطحی از احتراز و آن
این نمیتواند طبقاتی مبارزٔه تئوری بهانٔه به واقعی، ـلنینیست مارکسیست
واقعیاتراکهخودجزئیازتئوریمارکسیستیمبارزٔهطبقاتیاستنادیده
اصل خالصه، طور به بسازد. سطحی و مخدوش احکامی آن از و بگیرد
عبارتاستازدرکوانطباقصحیح،همهجانبه،خالقومشخصتئوری
از احتراز سر بر صحبت طبقاتی. مبارزٔه و جامعه طبقاتی ساخِت انقالبِی

انطباقمکانیکیوبرخوردتجریدیومطلقکنندهاست.
میکنیم ذکر طبقات برای ما که عمومی مختصات اینکه آخر نکتٔه یک
بدانمعنانیستکههرفردجداگانهایازیکطبقهحتمًادارایتمامخواصو
مختصاتمنفییامثبتطبقٔهخوداست.بایدبهمجموعطبقهبرخوردطبقاتی
به را اجتماعی طبقٔه یک بررسیمختصات مورد در نتایجحاصله و داشت
تمامافرادعضوآنطبقه-بههرفردمشخص-تعمیمنداد.مثاًلممکناست
کهیکعضوطبقٔهانقالبی،ایدئولوژیطبقٔهبهرهکشوارتجاعیرابپذیرد،یا
برعکس،یکفردمتعلقبهطبقهایکهبهرهکشوارتجاعیاستبهایدئولوژی
انقالبیبپیونددونظایراینها،ودربرخوردبااینیاآنفردنمیتوانکلیشهوار
قضاوتکردوُمهریساختوپرداختوبرجبینهرفردتنهابهخاطرتعلق

طبقاتیاشزد.
میشود. معلوم عمل در و فردی مشخص، نحو به فرد هر مختصات
درحالیکهکلیدراهگشاوقطبنمایاصلیدربرخوردبااجتماعوپدیدههای
آنودرنبرد،همانبرخوردطبقاتیودرنظرگرفتنمشخصاتومختصات

یکطبقهاست.
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�توضیحبیشتر:
»طبقٔهاجتماعی«درس70

»قانونمندیدراجتماع«درسهای53و54
»تضاد«درس17

»انقالبسوسیالیستی«درس78
»ترقیاجتماعی«درس99.



درس٧2.مبارزٔهطبقاتیدرنظامهایمختلف

َاشکالسهگانٔه دیگری و مختلف درجوامع طبقاتی مبارزٔه یکی مسئله، دو
ـلنینیستیطبقاتومبارزٔه مبارزٔهطبقاتی،جایویژهایدرتئوریمارکسیستی
طبقاتیدارد.البتهبحثتفصیلیاینمسائلدرعلومینظیرجامعهشناسیو
تاریخوسوسیالیسمعلمیانجاممیشود.بااینحال،درعلمفلسفٔهاجتماعو
تاریخنیزبایدبهرئوسمطالباشارهکرد.مسئلٔهاّولوروندمبارزٔهطبقاتیدر
طولتاریخدرجوامعمختلف،درواقعدرستیاینحکملنینرانشانمیدهد

کهمیگوید:
»محرکواقعیتاریخ،مبارزٔهانقالبیطبقاتاست.«

١
در داشت. گوناگون اشکال طبقاتی مبارزٔه سرمایهداری ماقبل جوامع در
بردهداری،مبارزٔهبردگانازخرابکردنابزارتولیدگرفتهتاقیامهایعظیم
تودهاینظیرقیاماسپارتاکوسَاشکالمختلفیبهخودگرفت.درصورتبندی
که داشت جریان فئودالها و دهقانان بین طبقاتی اساسی نبرد فئودالیسم،
اغلبزحمتکشانشهرهاوپیشهورانبهآنمیپیوستند.قیامهایزحمتکشان
فئودالیسمراپوشاندهاست. تاریخ بهرهدهانوجنگهایدهقانیسراسر و
تا اّولیه اشتراکی نظام تالشی از پس سال هزاران طول در ایران ما میهن
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دورانمعاصر،اشکالمختلفنبردطبقاتیرابهخوددیدهوتاریخمانامهاو
صفحاتدرخشانیرادرایننبردبهرهدهانعلیهبهرهکشانثبتکردهاست.
سپیدجامگان زنادقه، و زنگیان آنها، پیروان دراز قرنهای و مانی و مزدک
است رویدادهایی و نامها همه اسماعیلیان، و صوفیان سرخعلمان، و
نمودارهایی وخستگیناپذیر؛ دیرپا طبقاتی نبرد یک جلوهگاه افتخارآفرین،
پرچم زیر گاه و آشکارا و مستقیم گاه تودهای قیامهای مختلف اشکال از
اتحادمذهبیعلیهاشرافیتوزور،علیهخالفتوستمگری،علیهبهرهکشی
واشکالمالکیتحاکم.استخوانبندیاساسیتاریخمیهنمانهسرگذشت
سالطینوکشورگشایان،بلکهروندنبردهایبیپایانخوارانعلیهارجمندان،
فرماندهان، و وسرنوشتشاهان زندگی است. بلندمرتبگان علیه افتادگان
منقرضکنندگانسلسلههاوبنیانگذارانسلسلههانیزدراینمتنقراردارد.
تاریخمیهنماهنوزبایدعمیقًاوعلمًاآموختهشود،ولیایننکتههماکنون
بیتردیداستکهستونفقراتآن،نیرویبهپیشبرندهوتکاملدهندٔهآن،نبرد
ستمِکشانعلیهبهرهکشان،فعالیتسازندٔهماّدیومعنویزحمتکشان،مبارزٔه

تودهایمردمایرانبودهاست.
سریعتر و حادتر طبقاتی مبارزٔه میرفت، پیشتر جوامع این هرچه
میشد.درطولهزارانسال،قیامتودههایمردم،چهدربردهداریوچهدر
فئودالیسم،نتوانستبهاستثمارپایاندهدوطبقاتونبردطبقاتیراازحیات
جامعهبزداید،زیراکههنوزشرایطالزمفراهمنبود،سطحتولیدهنوزامکان
گذارجامعهبهنظامفارغازاستثماررانمیداد.تودٔهمردمنهمتشکلبودندو
نههدفمشخصوتئوریعلمیراهنماییداشتند،نهراهنیلبهخواستها
رهبری ستاد و پیشاهنگ حزب از نه و میدانستند را خویش آرمانهای و
مبارزهمیتوانستخبریباشد.همٔهاینشرایطتنهادردورانمعّینیازرشد
سرمایهداری، ماقبل فرماسیون در همه، این با میشود. ایجاد سرمایهداری
مبارزٔهطبقاتی،قیامهایبردگانودهقانان،جنگهایتودههاوزحمتکشان
وحقطلبان،پایههایجامعٔهکهنهرامتزلزلکردندونقشعظیممترقی-در
جهتسیرتاریخ-داشتندواساسیتریننیرورادرتحرکوجلوراندنجامعه
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وآمادهکردنزمینٔهتحوالتتشکیلمیدادند.

2
درجامعٔهسرمایهداریکهآخریننظاممبتنیبراستثماراست،مبارزٔهطبقاتی
شدتبیسابقهایمییابد.پرولتاریا،طبقٔهکارگرجامعٔهمدرنسرمایهداریکه
مترقیترین،متشکلترینوآگاهترینطبقٔهجامعهاست،دررأسایننبردقرار
دارد.اینمبارزهدرحیاتاقتصادی،درامرتولید،درتکاملفنوبهویژهدر
حیاتسیاسیواجتماعیومعنویجامعهنقشمحرکٔهعمدهایفامیکند.در
تمامروندهاوپدیدههایاجتماعکنونی،اعمازبینالمللیومّلی،درهرسطح
و مبارزٔهعظیمطبقاتیهویدااست.چارچوبعمومی این ُمهر وزمینهای،
شرایط در نبرد این حاضر حال در است؟ کدام طبقاتی نبرد کنونی شرایط
گذارتمامیجامعهبشری،درمقیاسجهانیازسرمایهداریبهسوسیالیسم،
عمومی شرایط این مییابد. جریان سرمایهداری عمومی بحران شرایط در
بایددرنظرداشت. نبردطبقاتی،درهرجایجهان وجهانشمولرادرهر
شرایطیکهزمینهرابهسودطبقٔهکارگروزحمتکشانعمیقًاتغییردادهاست.

ویژگیهایمبارزٔهطبقاتیدرمرحلٔهکنونیچیست؟
ویژگیمهمیکهمبارزٔهطبقاتیپرولتاریاعلیهسرمایهداریواستثمارپیدا
کردهیکیایناستکهاینمبارزهبهنحوفزایندهایبامبارزٔهعمومیخلقهابه
خاطراستقاللمّلی،بامبارزهبهخاطرصلحعجینشدهودرهممیآمیزد.لبٔه
تیزاینمبارزاتونبردمشترکمتوجهامپریالیسموانحصاراتاست.همین
نیروهای با را استثمار برچیدن و سوسیالیسم هوادار نیروهای اتحاد امر،
میسازد. امکانپذیر ضداستبدادی دموکراتیک نیروهای و استقاللطلب
ویژگیدیگراینکهدرعصرحاضرمبارزٔهطبقاتیتنهامبارزٔهطبقاتمتخاصم
دردرونهرکشورنیست،بلکهعالوهبرآنمبارزهایاستعاّموجهانگیر،در
تمامسطوحبینسیستمجهانیسوسیالیسموسیستمجهانیسرمایهداری.این
نبردعظیمکهدارایشکلهایاقتصادیوسیاسیوایدئولوژیکوفرهنگی
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ودیپلماتیکوغیرهاستدرسراپایرشدجامعٔهبشریوسیرحوادث،در
همهجاتأثیرژرفبهجایمیگذارد.

٣
پرولتاریا ناگزیر طبقاتی مبارزٔه ازرشدسرمایهداری،رشد معّینی مرحلٔه در
انقالب از پس میدهد. سوق سوسیالیستی انقالب انجام سوی به را
از قدرت سلب و تولیدی وسایل مالکیت کردن اجتماعی و سوسیالیستی
طبقاتبهرهکش،بهتدریجراهبهسویجامعٔهبدونطبقهگشودهمیشود.اّما
مرحلٔهگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمفرا بالفاصلهپسازاینانقالب،
میرسدکهدراینمرحلهنیزمبارزٔهطبقاتیبااشکالوماهیتتازهایادامه
پیدامیکند.بورژوازیکهپسازاینانقالبازاریکٔهقدرتسرنگونشده،
ندارد برقراریقدرتزحمتکشانسرسازگاریوآشتی با بههیچوجه البته
مقاومت به و نمیدهد در تن تولید وسایل بر مالکیتخصوصی محو به و
بیرحمانهوسرسختانهایدستمییازد.اینخودیکیازعللادامٔهمبارزٔه

طبقاتیدرمرحلٔهگذاربهسوسیالیسماست.
دست از را دولتی قدرت آنکه بهرغم نبرد، این در بورژوازی وسایل
اقشار با ارتباطات از اقتصادی، مواضع از استفاده از: است عبارت داده،
فوقانیکارمندانوروشنفکرانومتخصصینارتشیوکشوری،ازروابطبا
سرمایهداریحاکمدرخارج.طریقعملبورژوازیمغلوبدربرابرپرولتاریا
کودتاسازی، کارشکنی، اقتصادی، حیات کردن فلج از: است عبارت
سوءقصد،خرابکاری،تأثیردرافکارتودهها،شایعهپراکنی.درهمٔهایناحوال
و بینالمللی سرمایٔه یاری به مغلوب بورژوازی طرق، این همٔه مورد در و

امپریالیسممتکیاست.
سیاسی لحاظ از سوسیالیستی انقالب از پس پرولتاریا که آنجا از اّما
در آنکه بهرغم میگیرد، دست به را اقتصاد کلیدی مواضع و است مسلط
باشرایطنوین،اشکال بیننمیرود،متناسب از دورانگذارمبارزٔهطبقاتی
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وحیطٔهعملتازهایپیدامیکند.دراینمرحله،اشکالنوینمبارزٔهطبقاتی
عبارتندازسرکوبمقاومتبهرهکشانکهحتیممکناستکاررابهجنگ
بورژوازی و پرولتاریا بین طبقاتی مبارزٔه شکل حادترین بهمثابه داخلی
گرفتن دست به برای کشور، سوسیالیستی تحوالت برای مبارزه بکشاند.
جلب و بورژوا کارشناسان از استفاده برای غیرپرولتری، تودههای رهبری
آنانبهکاربهخاطراعتالیکشور،برایپیشبردایدئولوژیپرولتریوپیروزی
اندیشهای،برایرشدوتعالیاجتماعوبهبودمداوموضعزندگی درزمینٔه
ماّدیومعنویزحمتکشان.بنابراین،درموردمبارزٔهطبقاتیدرمرحلٔهگذار
ازسرمایهداریبهسوسیالیسمووجوددیکتاتوریپرولتاریابایدازدوافراطبر
حذرماند.یکیغلودرآن،بهاینمعناکهگویابهمیزانیکهجامعهپیشمیرود
شدت طبقاتی مبارزٔه میکند، کسب تازهای موفقیتهای سوسیالیسم و
کیش دوران به و عمل در که )همانطور میشود. حادتر مییابد، بیشتری
روشهای برای ناصوابی محمل نظری چنین شد، دیده استالین شخصیت
ضدقانونیوسرکوبهایبیاساسوعدماحترامبهحقوقدموکراتیکمردم
نادیدهگرفتنیاکمبهادادنبهآن،به وپرولتاریابهوجودمیآورد.(دیگری
اینمعناکهعرصٔهبسیاروسیعومتنوعایننبرددرکنشودومطابقشرایط
نوینومتناسببااشکالتازٔهآنعملنگردد.)چنینبرداشتیدرعملمنجر

بهشکستدراینیاآنسنگرمبارزٔهواقعیطبقاتیمیگردد.(
پسازگذارازاینمرحله،وبهدنبالتحوالتعمیقودورانسازحاصله،
یعنیکارگرانودهقانانوهمچنینروشنفکران درجامعهدوطبقٔهدوست
مبارزهازنوعمبارزه آنها زحمتکشسوسیالیستیباقیمیمانندکهدیگربین
کنندٔه استثمار آنها از هیچیک که زیرا ندارد، وجود متخاصم طبقات بین
یعنی تولید، وسایل با ویژهای مناسبات چنان هیچیک و نیست دیگری کار
آنهادر بهرهکشگردد.همٔه بتواندستمگرو نداردکه چناناشکالمالکیتی
ضمنتفاوتهاومنافعویژٔهخود،دررشدمداومجامعهوپیشرفتبهسوی
»طبقٔه کامل نتیجهمحو در و طبقاتی تفاوت برانداختنهرگونه و کمونیسم

اجتماعی«نفعمشترکدارند.
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آیادراینمرحلههرگونهشکلیازمبارزٔهطبقاتیازبینمیرود؟
طبقاتی مبارزٔه دارد، درجهانسیستمسرمایهداریوجود که هنگامی تا
زحمتکشانکشورهایسوسیالیستیعلیهبورژوازیامپریالیستیادامهخواهد
یافتواینیکیازویژگیهاینبردطبقاتیدرزمانحاضراست:نبردیدر
پهنٔهگیتی.پسازمحوطبقاتبهرهکشواصلبهرهکشیفردازفرددرداخل،
لبٔهتیزمبارزهمتوجهصحنٔهبینالمللیمیشود،وهمچنینعرصٔهوسیعمبارزٔه
ایدئولوژیکرادربرمیگیرد.ازاشکالمتنوعنبرددرصحنٔهبینالمللیقباًل
نامبردیم.همزیستیمسالمتآمیزیکیازایناشکالدائمیطبقاتیاستکه
هدفشطردجنگازحیطٔهمناسباتبیندولبودهوتحققآنافشایمداوم
نیروهای تمام با همبستگی و هوشیاری تقویت و امپریالیستها توطئههای
هواخواهسوسیالیسم،دموکراسی،صلحواستقاللوتوجهبهنیروهایدفاعی
ومقاومتدرمقابلهرگونهتجاوزراضرورمیکند.اینشیؤهنبردطبقاتی
)همزیستیمسالمتآمیزبیندول(عرصٔهایدئولوژیکرادربرنمیگیرد،یعنی

درعرصٔهایدئولوژیکهیچگونههمزیستینمیتواندوجودداشتهباشد.
کمونیستهاباتکیهبهوجودعینیطبقاتوبادرکاهمیتونقشمبارزٔه
بین از بهخاطر ایجادجامعٔهبدونطبقه، بهخاطر عینیطبقاتیدراجتماع،
بردنمبارزٔهطبقاتیوایجادوحدتواقعیبینهمٔهافرادجامعه-کهجزازراه

نابودیاستثماروستمممکننیست-میرزمند.

�توضیحبیشتر:
»مبارزٔهطبقاتی«درس71

»فئودالیسم«درس61
»سرمایهداری«درس63
»سوسیالیسم«درس68

»دولتسوسیالیستی«درس83
»پرولتاریا«درس66.



درس٧٣.َاشکالوخصلتمبارزٔهطبقاتی
بینپرولتاریاوبورژوازی

١
در بلکه نمیکنند، زندگی انفراد به و جدا ازهم جامعه گروههای و طبقات
فعالیتتولیدی،درکار،درتمامیشئونزندگیاجتماعیبایکدیگردرتماس
را اجتماعی دیوارچینطبقات ایجادمیشود. آنها بین درمیآیندوروابطی
ازهمجدانمیکند،بلکهآنهادروابستگیمتقابلوبرخورددائمی،درتماس
همیشگی،عملوعکسالعمل،تأثیرونفوذمتقابلقراردارند.وجودطبقات
وساختطبقاتاجتماعتوسطعواملعینیمشخصمیگردد،یعنیوابسته
بهوجود وخواستکسی تصمیم نتیجٔه در و نیست تمایلکسی و اراده به
پایٔه اساس بر بهویژه و ذهن، از مستقل عینی، عللی شالودٔه بر بلکه نیامده

اقتصادیوسطحنیرویمولدهایجادمیشود.
اّمادرموردروابطبینطبقاتوگروههایموجودودینامیکاینروابط،
ناشیمیگردد، منافعهرطبقه از بهویژه پایٔهعینیدیگریکه این، بر عالوه
یکرشتهعواملذهنینظیرآگاهیانسانها،سطحفرهنگووجدانطبقاتی،
درجٔهفعالیتسیاسی،سنتهاوسوابقوغیرهتأثیرداشتهوعملمیکنند.در
جامعٔهسرمایهداریتابلویمناسباتبینطبقاتبسیبغرنجومتنوعاست.
پایٔهاینبغرنجیوتنوععالوهبرساختپیچیدٔهطبقاتی،عبارتاستازتأثیر
روزافزونعواملذهنیبراینمناسباتوفعالیتهایسیاسیوایدئولوژیک

فزایندهوامکاناتسازمانیوتشکلعملیمبارزهدراجتماعکنونی.
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خالصهکنیم:طبقاتاجتماعیاّوالًدارایرابطهومناسباتیبایکدیگرند.
ثانیًااینروابطعالوهبرشالودٔهعینیبهیکرشتهعواملذهنیوابستگیدارد.
فزاینده طبقات بین مناسبات تعیینچگونگی در عوامل گونه این نقش ثالثًا

است.
بینگروههای پایٔهروابطومناسباتوعملوعکسالعمل ادامهدهیم:
منافع اّول درجٔه در و طبقات این منافع از است عبارت اجتماعی مختلف
شرایط ثمرٔه مشترک، هدفهای و آمال مشترک، طبقاتی منافع آنها. ماّدی
عینیهستیاینیاآنطبقهومحرکومشوقآنهادرشبکٔهبغرنجمناسبات
جامعٔه در تولیدی مناسبات متضاد خصلت علت به است. طبقات بین
این اساسی طبقات که آشتیناپذیری اقتصادی منافع علت به سرمایهداری،
جامعهیعنیبورژوازیوپرولتاریابایکدیگردارندواّولیدّومیرااستثمار
طبقه، دو این روابط و مناسبات میکند، تصاحب را کارش ثمرٔه و نموده
متخاصماست،یعنیبراساسدوستیواتفاقنظروهدفومنافعمشترک
متکینیست،بلکهبرشالودٔهخصمانهقراردارد.اساِسمناسباِتایندوطبقه،

مبارزٔهطبقاتیبینآندواست.

2
شرایطعینیجامعٔهسرمایهداریچنانعملمیکندکهُاساساسروابطبین
باشد. آشتیناپذیرشان خصمانٔه روابط و آنها مبارزٔه پرولتاریا و بورژوازی
بخواهیمیانخواهیم،مبارزٔهطبقاتیاساساینرابطهاستوتنهادیدبیناکافی
استکهمتوجهوجودوعملآنشود،واگرعقلقاصرنباشدنمیتواندمنکر

آنگردد.
و کارگر طبقٔه اساسی منافع بین آشتیناپذیر وخصومت تضاد علت به
بورژوازی،بینایندوطبقهدرتمامشئونفعالیتاجتماعمبارزهایمداومو
همهجانبهدرگیراست.اینالبتهبهمعنایآننیستکهنبرد،تنهاشکِلمناسبات
بینایندوطبقهباشد،بلکهبهمعنایآناستکهمبارزٔهطبقاتیجهتعمده،
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اساسیوتعیینکنندهرادرمجموعٔهمناسباتایندوطبقهتشکیلمیدهد.
مثاًلمناسباتکارمشترکوفعالیتدرجهتواحدنیزبینایندوطبقهوجود
داردوماآنرادرجریانکارتولیدیمیبینیمکههدفشتأمینجریانتولیدو
ایجادفرآوردههااست.ُمنتهاهمینکارمشترکوفعالیتدریکجهتنیز،در
چهارچوبعمومیاستثمارگرانودرشرایطکلیستمبورژوازیوسلطٔهاین
طبقهکهمغایربامنافعطبقهکارگراستجریاندارد.حالتخاصاعتصاب
درحقیقتعبارتاستازقطعموقتیایننوعمناسباتکارمشترکوفعالیت
تمامکشوروهمه یادر یگانهدرعرصٔهیککارخانه،یکمحله،یکرشته

رشتهها.نتیجهاینکه:
اساسمناسباتبینطبقاتبامنافعمتضاد،مبارزٔهطبقاتیاست.روابط
از بینمنافعدوطبقه-صرفنظر بیندوطبقهو متخاصم،مناسباتمتضاد
وضعویژٔههرکشوروسطحزندگیدرآنوتاریخوسنتهاوویژگیهایآن

کشور-بهوجودآورندٔهمبارزٔهطبقاتیدراشکالمختلفآناست.
بینطبقاتمختلفدرجامعٔهسرمایهداری،مناسباتاجتماعیگوناگون
نقش بورژوازی و پرولتاریا بین مناسبات میان، این در ولی دارد. وجود
دو این بین رابطٔه دارد. قرار اهمیت اّول درجٔه در و میکند ایفا را اساسی
طبقهوتناسبنیروهابینایندوطبقه،بهمیزانعظیمیدرتمامیمناسبات

اجتماعیبینطبقاتمختلف،درتمامیحیاتجامعه،تأثیرمیگذارد.
دردرکوبیانمنافعطبقاتومتبلورکردنوسازماندادنمناسباتبین
طبقاتوبیانمنویاتوآرمانهاوهدفهایهرطبقه،نقشمهمیرافعالیت
)کهمعموالً ایفامیکند نمایندگانهرطبقه آگاهترین ایدئولوژیک و سیاسی
بارزتر ایننقش دراحزابمتشکلمیشوند(.هرچهجامعهجلوترمیرود،
ونمایانترمیگردد.درجٔهآگاهیهرطبقهعمیقًابرمناسباتآنطبقهباسایر

طبقاتوبهویژهباطبقٔهمستقیمًامخالفشتأثیرمیگذارد.
جامعه اساسی طبقٔه دو بین مناسبات مجموع در اّوالً کنیم: خالصه
دو بین مناسبات ثانیًا، است؛ طبقاتی مبارزٔه عمده، و اساس سرمایهداری،
بینکلیٔهطبقاتاجتماع طبقٔهاساسی،درتمامیمناسباتاجتماعیموجود
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ثالثًافعالیتسیاسیوایدئولوژیکوعامل اّولرادارااست؛و درجه نقش
آگاهیطبقاتی،درمناسباتبینطبقاتنقشوتأثیرفراواندارد.

٣
همبستهتر، مّلیتر، همهجانبهتر، ژرفتر، مرتبًا پرولتاریا طبقاتی مبارزٔه
کارگر طبقٔه ازخصلت این میشود. وجهانیتر سازمانیافتهتر و آگاهانهتر
ورشدجامعهناشیمیگردد.اینمبارزٔهطبقاتیبهویژهدرسهشکلاساسی

اقتصادیوسیاسیوایدئولوژیکتظاهرمیکند.
ازاینسهشکلعمدهکهخودبایکدیگردرارتباطمحکمهستند،مبارزٔه
مهمترین که هستند سیاسی مبارزٔه هدفهای تابع ایدئولوژیک و اقتصادی
شکلمبارزهبودهوداراینقشقاطعوتعیینکنندهدرامرآزادیطبقٔهکارگر
عمدٔه شکل دو سرنوشت است. ستم و استثمار بند از زحمتکشان همٔه و
ایدئولوژیکمبارزه-درآخرینتحلیل-بهشکِلسیاسیمبارزٔه اقتصادیو

طبقاتیوابستهاست.اینکمختصریدربارٔههریکازاینسهشکل:
برای دسترسی قابل همه از بیش و شکل سادهترین اقتصادی مبارزٔه
تودههایوسیعکارگرانوزحمتکشاناست.اینمبارزهایاستبرایبهبود
ساعات کاهش و دستمزد بردن باال و زندگی و کار شرایط و ماّدی وضع
کاروبیمهوبازنشستگیومرخصیبااستفادهازحقوقوصندوقبیکاری
وضمانتکاروحقوقسندیکاییوغیره.همچنینمبارزهبرایکسبنعم
آموزشیوفرهنگی،اصالحنظامآموزشیوحقفرزندانبهتعلیموتربیتو
علیهشهریههاوبرایفرصتهایمساویدرامرآموختنحرفهوپیشرفتو
همچنیندستیابیبهکمکهایپزشکی،علیهمالیاتهاوغیرهازانواعهمین
مبارزٔهاقتصادیهستند.رسیدنبههریکازهدفهایاینمبارزهوبرآورده
در یاغیرمستقیم فرهنگی،مستقیم و اقتصادی و اجتماعی ساختنمطالبات
شرایطکاروزندگیودرمبارزٔهزحمتکشانوسطحآگاهیوتشکلآنانتأثیر
میگذارد.انواعپیکارهابرایبهکرسینشاندناینخواستهاانجاممیشود
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کههمهنقشبزرگیدرجنبشانقالبیپرولتاریادارد.این،مکتبمهمتشکلو
سازماندهی،باالبردنسطحآگاهیطبقاتیوهمبستگیطبقاتیاست.اّمااین
هنوزمبارزٔهتمامطبقٔهپرولتاریاعلیهتمامطبقٔهبورژوازینیست؛هدفآن،
ُاساساسسرمایهداریوحلتضاداساسیومحوقدرتدولتیبورژوازی
منافع با مغایر شود، منحصر خاص شکل این به فقط مبارزه اگر نیست.
اساسیزحمتکشانخواهدبود.نمونٔهآن،جریانموسومبهتِِریدیونیونیسمیا
اتحادیهگراییاستکهتنهاویژٔهانگلستاننیستودرحقیقتعبارتاستاز
نفیدیگراشکالمبارزهورهاکردنمنافعپرولتاریاوجاودانیساختنسلطٔه
سرمایهداری.یکمرحلٔهعالیدرمبارزٔهاقتصادیهنگامیاستکهیکرشته
مطالباتی-خصلتسیاسی و اقتصادی محتوای دارای اگرچه خواستها-
مطرح سرمایهدار طبقٔه علیه طبقه، تمام نام به را آنها کارگر طبقٔه مییابند.
میکندوگاهموفقمیشودکهآنهارادرقوانینبگنجاند.اینامردرحقیقتبه
معنایآناستکهپرولتاریاتوانستهاستبهتمامجامعهصحتوحقانیتاین

وآنخواستخودرابقبوالندونیرویقبوالندنآنراداشتهاست.
مبارزٔهسیاسیمهمترینشکلنبردطبقاتی،مبارزهایاستدرراهنابودی
پایههاینظامسرمایهداری؛هدفشبهدستگرفتنقدرتسیاسیوبرقراری
دیکتاتوریپرولتاریاورهاساختنبشریتازقیدبهرهکشیوستماست.اگر
مبارزٔهاقتصادی،بورژوازیرابهبرخیگذشتهاوادارمیسازدوتاحدودی
منافع عمیقترین سیاسی مبارزٔه میشود، منجر زحمتکشان وضع بهبود به
نتیجه به را طبقاتی مبارزٔه و میکند تأمین را پرولتاریا سیاسی و اقتصادی
طبقاتی مبارزٔه و طبقات آن در که میشود نظامی ایجاد به منجر و میرساند
برافتد.پرولتاریادراینعرصه،ازاعتصاباتسیاسیوتظاهراتومبارزات
میکند. استفاده غیره و مسلحانه قیام تا قهرآمیز و مسالمتآمیز گوناگون
است سوسیالیستی انقالب اجرای و تدارک وظیفٔه تابع وسایل، این همٔه
نابودی قاطع و فرد به منحصر ووسیلٔه طبقاتی مبارزٔه مرحلٔه عالیترین که

سرمایهداریاست.
مبارزٔهایدئولوژیکعبارتاستازنبردطبقاتیپرولتاریاعلیهایدئولوژی
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بورژوازیکهدرجامعٔهسرمایهداریمسلطاست.آگاهشدنبهمنافعطبقاتی،
پیبردنبهرسالتتاریخیطبقٔهخویش،پیروزساختنایدئولوژیپرولتری،
طرداندیشههایگوناگونیکهمانعمبارزٔهزحمتکشانمیشود،ازاجزایاین
مبارزٔه و است، ـلنینیسم مارکسیسم پرولتاریا انقالبی تئوری است. مبارزه
ایدئولوژیکبهمعنایرسوخآندرصفوفطبقٔهکارگرومبارزهعلیهجریان
وچپ راست مختلف انحرافات علیه مبارزه و کارگری جنبش در خودرو
نیزهست.مبارزٔهایدئولوژیک،همانندمبارزٔهاقتصادی،تابعوظایفسیاسی
جنبش،تابعهدفسرنگونیسلطٔهبورژوازیواستقرارسلطٔهپرولتاریااست.
درعصرماکهبورژوازیوامپریالیسمبهزرادخانٔهعظیموبغرنجیازوسایل
تأثیرایدهایمجهزشدهووسیعًاآنراعلیهطبقٔهکارگربهکارمیبرد،اهمیِت

عملِیمبارزٔهایدئولوژیکروزافزوناست.
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تقدیرگرایی
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درس٧4.ماهیتوعلتانقالبومسئلٔهاصلیآن

ـلنینیستی»انقالباجتماعی«بهمانشانمیدهدکهچگونه تئوریمارکسیستی
ازیکنظاماجتماعی،جامعهبهنظامدیگروباالترگاممیگذارد،وچگونه
یکطبقٔهحاکمجایخودرابهطبقٔهدیگرمیدهدوازسریرقدرتوسیادت

بهزیرمیآید.

١
و سیاسی حیات در را تحول بنیادیترین و عمیقترین اجتماعی انقالب
اقتصادیوایدئولوژیکجامعهبهوجودمیآورد.درنتیجٔهانقالباجتماعی،
میشوند زوالاندسرنگون به رو و منحط نظامی نمایندٔه که طبقاتحاکمه
رامیگیرند. آنها وطبقاتدیگریکهحاملمناسباتمترقیترهستندجای
نوین روابط و بردهمیشود بین از کهنه تولیدی مناسبات انقالب، نتیجٔه در
تولیدیکهزمینهرابرایرشدنیروهایمولدهآمادهمیسازد،استقرارمییابد.
بیان به میشود. دگرگون نیز اجتماعی نظریات و نهادها روبنایی، عوامل
فلسفیمیتوانگفتکهانقالباجتماعیروندتغییرکیفیوریشهایجامعه
فرماسیون یک به پستتر اجتماعی فرماسیون یک از گذار آن طی که است

باالترانجاممیگیرد.
هرگاهدرکشوریتغییراتی،هرچندبهظاهرچشمگیر،رویدهد،ولیاگر
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اینتغییرات،تحوالتبنیادیوماهویوکیفیدرحیاتسیاسیواقتصادیو
عواملروبنایینباشد،اگرطبقاتجدیدومترقیزمامامورکشوریعنیقدرت
سرنگون قدرت از را ارتجاعی حاکمٔه طبقات و نگیرند دست به را دولتی
از بههیچوجهنمیتوان ایجادنشود، تولیدیجدیدی مناسبات اگر نسازند،
بهظاهرساده، مطلب این کرد.روشنشدن اجتماعیصحبت انقالب یک
ترجیعبند و روز مد »انقالب« پیرامون افسانهسرایی که زمانی در بهویژه
تبلیغاترژیمایرانشدهدارایاهمیتاست.درکشورما،بهعللینظیربروز
انفجار از حاکمه هیئت ترس مردم، تودٔه وسیع مبارزات جامعه، در بحران
انقالبیوتحوالتدورانسازدرجهانودرمنطقٔهخاورمیانه،هیئتحاکمه
وادارشدبهرفرمهاییدستبزندوازمواضعگذشتٔهخودعقبنشینیهایی
کند.سرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالن،طبقٔهحاکمٔهایرانودررأسآن
دربارسلطنتیبهیکسلسلهاقداماتواصالحات-اغلبسطحیونیمبند-
متوسلشدندکهدراصلنهطبقاتحاکمهراسرنگونمیسازند،نهقدرت
دولتیرابهدستطبقاتمّلیومترقیمیسپرد،ونهتحولیبنیادیدرحیات
اخیر سالیان تغییرات این میکند. ایجاد ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی
موجببسطمناسباتتولیدیسرمایهداریوابستهبهانحصاراتامپریالیستی
شدهولیهرگزنتوانستهونخواهدتوانستتضادهایجامعٔهکنونیماراحل

کندوآنرابهمرحلٔهکیفیتًاعالیتربرساند.
رژیمکنونیباتکیهبهتغییراتناشیازرشدسرمایهداریدروابستگیبا
استثناییوفرصتهایویژٔهمعاصر، امکانات از باسوءاستفاده نواستعمار،
فشار زیر یکطرف از که را آنچه میکوشد تبلیغات، زور به بهخصوص و
استثمارگر طبقات سیادت تقویت منظور به دیگر طرف از و مردم مبارزٔه
انقالبنامدهد،درحالیکهشرطالزمتحققانقالب حاکمهانجاممیدهد،
ایراندرمرحلٔهکنونیآن-یعنیمرحلٔهمّلیودموکراتیک-عبارتاستاز
واژگونکردنرژیمپوسیدٔهسلطنتیوپایاندادنبهحاکمیتسرمایهدارانو
زمیندارانبزرگوانتقالقدرتحاکمهازدستطبقاتوقشرهایارتجاعی
وبهدستطبقاتوقشرهایمترقی،مّلیودموکراتیک،ومحتوایآنعبارت
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استازکوتاهساختندستانحصارهایامپریالیستیازمنابعطبیعیوامور
اقتصادیکشور،تأمیناستقاللکاملسیاسیواقتصادی،دموکراتیککردن
حیاتسیاسیواقتصادیکشور،یعنیاستقرارجمهوریمّلیودموکراتیک

درایران.
با ایران انقالب واقعی ضرورتهای مقایسٔه و ایران نمونٔه یادآوری
کمک ما به مردم« و شاه »انقالب و سفید« »انقالب دربارٔه رژیم ادعاهای
و سیاسی اهمیت به ژرفتر اجتماعی« »انقالب مقولٔه بحث در تا میکند

عملیآنپیببریم.

2
پدیدٔه یک انقالب نیست. دستوری یا اتفاقی پدیدٔه یک اجتماعی انقالب
قانونمنداستکهازتکاملشرایطماّدیاجتماع،درمرحلٔهمعّینیازتکامل
که است اجتماعی خاص داخلی تضادهای ثمرٔه و میگیرد سرچشمه آن
و کیفی تحول یک انقالب شدهاند. پیریزی متخاصم طبقات شالودٔه بر
بنیادی،یکچرخشعظیمواساسیدرحیاتجامعهاست.کارلمارکس،
آموزگارزحمتکشانجهاندربارٔهعلتالعللانقالبوگذارازفرماسیونیبه

فرماسیونیباالترمینویسد:
با خود تکامل از معّینی مرحلٔه در مولده ماّدی »نیروهای
تکامل آن بطن در کنون تا که موجود- تولیدی مناسبات
مییافتند-)یابامناسباتمالکیتکهتنهابیانحقوقیمناسبات
تولیدیاست(درتضادقرارمیگیرند.اینمناسبات،ازشکل
دوران آنگاه بدلمیشوند. آن مانع به مولده نیروهای تکامل

انقالباجتماعیفرامیرسد.«
ما به را انقالب ـلنینیستی مارکسیستی تئوری فهم کلید ُپرمغز گفتٔه این

میدهد.
درحقیقتانقالبثمرٔهعملکردیکقانونعینیاجتماعاستوآنقانون
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»تطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده«است.تضادبیننیروهای
ـعینیانقالباجتماعیرا مولدٔهنوومناسباتتولیدیکهنه،شالودٔهاقتصادی
تشکیلمیدهد.مناسباتتولیدینمیتوانندمدتزیادیازتکاملنیروهای
شود. ایجاد هماهنگی آنها بین میبایست زود یا دیر بمانند؛ عقب مولده
طبقاتاستثمارگر،اگرچهمیرندهولیقدرتمند،مانعاینهماهنگیمیشوند.
اینهماهنگیکهخوِدزندگیآنرابهنحوعینیطلبمیکند،ازطریقانقالب

اجتماعیصورتمیپذیرد.
ـعینیانقالببرایتحققآنکافینیست.بر تنهاوجودمحملاقتصادی
تضاد میشود. انجام اجتماعی طبقات وشرکت فعالیت عینی، شالودٔه این
بینخصلتنیروهایمولدهومناسباتتولیدی،درجوامعمنقسمبهطبقات
در بروزمیکند. منافعطبقاتمختلف بین بهشکلتضاد متخاصم،همیشه
مقابلطبقٔهارتجاعیوروبهزوالکهمظهرمناسباتتولیدیکهنهاست،طبقٔه

مترقیکهمظهرمناسباتتولیدینویناستقدعلممیکند.
که درمیگیرد ارتجاعی طبقٔه و پیشرو طبقٔه بین آشتیناپذیری مبارزه
ـلنینیسمانقالبرا عالیترینمرحلٔهآن»انقالباجتماعی«است.مارکسیسم
آشتیناپذیر طبقات به منقسم تکاملجوامع اجتنابناپذیر و نتیجٔهضروری
میداند.دراینگونهجوامع،رشداقتصادیواجتماعیوتحوالتحاصله
بهتدریجومرحلهبهمرحله،شرایطوعواملدگرگونیعمیقوبنیادیرابه
و رامطرحمیکند، کیفی لزومتحوالت کّمی تغییرات بلوغمیرساند. حد

سرانجامتغییربنیادینظاماجتماعیراممکنومیسروضرورمینماید.

٣
واضحاستکهطبقٔهمرتجعومیرنده،اّماهنوزقدرتمند،هرگزداوطلبانهاز
سیادتوسیطرٔهخوددستبرنمیداردوبرایحفظمناسباتتولیدیقدیم،
از دندان و باچنگ قوا، تمام با استثمارخود، نحؤه و ادامٔهحکومت برای
به میکند. استفاده است او اساسیسیادتسیاسی وسیلٔه که دولتی قدرت



2٧١ فصلهشتمـتئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالباجتماعی

همینجهتهمبرایازبینبردنمناسباتتولیدیکهنه،طبقٔهمترقیراهی
جزبهدستگرفتنقدرتسیاسی،دولت،جزسرنگونیطبقٔهحاکمازسریر
قدرتوایجاددولتجدیدندارد.حلاینمسئلهکهآیاانقالبپیروزخواهد
واپسین در نه؟ یا نوینمستقرخواهدگشت تولیدی مناسبات آیا نه؟ یا شد
تحلیلمربوطبهآناستکهآیاطبقٔهانقالبیمیتواندقدرتدولتیرابهدست
گیرد]یانه[.بههمینجهت،مسئلٔهاساسیهرانقالباجتماعی،مسئلٔهقدرت

سیاسیدولتیاست.لنینمینویسد:
گذارقدرتدولتیازدستیکطبقهبهدستطبقٔهدیگر،اّولین،عمدهترین
ومهمترینعالمتانقالباست.چهبهمعنایاکیدعلمیاینمفهوم،وچهاز
ـسیاسیآن،انتقالقدرتازدستطبقٔهحاکمٔهپوسیدهبه نظراهمیتعلمی

دستطبقهیاطبقاتپیشرووبالندهمضموناساسیهرانقالباست.

4
انقالب میکنند. باز را جامعه تکامل راه مترقی طبقات انقالب، طریق از
با فرسوده نظام تعویض است. اجتماع زندگی در شگرف اهمیت دارای
نظامینو،تنهاباتحوالتکیفیوانقالبیدرهمٔهشئونسیاسیواقتصادیو
ایدئولوژیکامکانپذیراست.ازاینراهاستکهمیتوانسدهایموجودبر
سرراهرشداقتصادیوسیاسیوفرهنگیرا)همراهباطبقاتمخالفبااین
تودٔهمردم را اجتماعی انقالبات کنندٔه تعیین نیروی برداشت. میان از رشد(
تشکیلمیدهند.درمراحلانقالبی،انرژیخالقٔهوسیعترینتودههایمردم
شدیدًابهکارمیافتدومیلیونهاافرادزحمتکشبهزندگیفعالاجتماعی،به
مبارزٔهآگاهانهبرایایجادنظامنوینوبهشرکتدرتعیینسرنوشتخویش
گاممیگذارند.دراینمراحلپرجوشوخروشانقالبی،اندیشههاینوو
انقالبیاهمیتبسیارزیادکسبمیکنند.دراندیشهها،تضادهایعینیموجود
نفوذ تودههایمردم اندیشههادر آنهامنعکسمیشود. راهحل درجامعهو
میکنندوبهنیرویماّدیعظیمیبدلمیگردندکهقادراستفلکراسقف
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بشکافدومقاومتطبقاتارتجاعیرادرهمشکندوطرحینودراندازد.در
اینمراحلانقالبی،پیشرفتجامعهبهنحوقابلمالحظهایتسریعمیشودو
هرروزوهرماهوهرسالشغنیترازسالیاندرازگردآوریکّمیومواقع
عادی،سرشارازمحتوایتحولبخشمیگردد،نقشتودههابارزترازهرگاه
نمایانمیشود،وفرمانتاریخبرمسندحکومتمینشیند.بسیُپرمعنااست
باتوجهبهاینجهات،انقالبرا»ُلکوموتیوتاریخ«نامیده کهکارلمارکس

است.
میهنپرستانانقالبیایرانبهتجربٔهمشخصمیهنمامدتهااستبهاین
ایران، در مارکسیستی اندیشههای رسوخ بدو همان از پیبردهاند. واقعیت
مبارزانپیگیرشرطتأمیناستقاللوآزادیمیهنونیکبختیخلقرادرانجام
انقالبدانستهاند.روزنامٔه»ایراننو«ارگانحزبدموکراتدرسال1910با

نقلقولازکارلمارکسچنیننوشت:
»انقالبقابلٔههیئتهایاجتماعیهاست.همانطورکهاگرتا
نیزهیچگونه نباشدطفلیمتولدنمیشود،همینقسم مادری
انقالبصورت بدون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نتیجٔه

خارجیپیدانمیکند.«
پیشتوسط نیمقرن از بیش ایرانکه برنامٔهحداقلحزبکمونیست در
حیدرعمواوغلینوشتهشده،درمواداّولودّوم،»ایجادفوریدولتموقت

انقالبیوبهدستگرفتنتمامقدرتحاکمه«ذکرشدهاست.
�توضیحبیشتر:
»تضاد«درس17
»کیفیت«درس18

»فرماسیون«درس58
»مبارزٔهطبقاتی«درس71

»نقشتودههایمردمدرتاریخ«درس90
»نیروهایمولده«درس50

»مناسباتتولیدی«درس51.



درس٧5.انواعانقالباتاجتماعی،مرحلٔهکنونیانقالبایران

١
براساسچندمالکووجهممیزهمیتوانچندیننوعانقالبتشخیصداد.

اینمالکهاعبارتنداز:
• ـاجتماعیوفرماسیونیکهیکجامعهدرآن	 مرحلٔهتکاملاقتصادی

قراردارد.
• طبقاتیکهدرحالمبارزههستندوجهتنوومترقییاجهتارتجاعی	

ومیرندهراتشکیلمیدهند.
• تضادهاییکهدریکجامعهدرشرایطمعّینتاریخیبایدحلگردد.	

بورژوایی«، »انقالب اینمالکهاووجوهممیزهمیتوان برحسب مثاًل
»انقالببورژوادموکراتیک«،»انقالبسوسیالیستی«راازهمتشخیصداد.
مثالبزنیم:انقالبکبیرفرانسهکهنزدیکبهدوسدهپیشرویداد،یک
برد. بین از را فئودالی فرسودٔه نظام که زیرا چرا؟ بود. بورژوایی انقالب
فرماسیونسرمایهداریراکهدرآنزماننوومترقیبود،جایگزینآنساخت.
بوربونها کهسلطنت فئودالها میرندٔه و مرتجع طبقٔه ازدست را حکومت
مظهرآنبودبهدرآوردوبهدستطبقٔهبورژوازیکهدرآنزمانمترقیبود
سپرد.تضادهاییکهحلشدوطبقاتیکهدرطیانقالبدرگیرشدند،همه

گواهخصلتبورژواییاینانقالبدورانسازاست.
انقالبمشروطیتایرانماهیتًایکانقالبباُمهردموکراتیسمبود،زیرا
اگرچهناتمامماندوبهپیروزیکاملنرسید،ولیبساطفعالمایشائیواستبدادی
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سلطنت،بهاساسخانخانیونظاماربابرعیتیپوسیدهضرباتجدیزدو
راهرابرایرشدجامعهوشرکتتودٔهمردمدرتعیینسرنوشتکشوربازکرد.
مرحلٔهویژٔهتاریخیانجامآندراوایلقرنحاضر،پسازپیدایشامپریالیسمو
انقالباّولروسیهومرحلٔهکیفینودرجنبشپرولتاریایجهانیازیکسو،و
ازسویدیگرشرکتمردموتشکلدر»انجمنها«و»مراکزغیبی«وپیدایش
خلق ویژٔه شعارهای و خواستها شدن مطرح و »مجاهدین« و »فداییان«
انقالب این نهادند. مشروطیت انقالب چهرٔه بر را خویش ُمهر زحمتکش،
بهویژهدرمراحلعالیگسترشآن،ازچارچوبانقالببورژواییفراتررفت
و بینالمللی وضدامپریالیستی،ضدسرمایهداری وجنبههایضداستعماری
ملل جنبش اّولین این یافت. پرولتاریا جهانی مبارزات متحد عینی طور به
سیستم مجموعٔه و امپریالیسم علیه نیمهمستعمره و مستعمره کشورهای

استعماریجهانیبهشمارمیآید.
نمونٔه که است سوسیالیستی انقالب انقالب، نوع عالیترین دیگر، نوع
برجستٔهآنانقالبکبیراکتبراست.این،یکتحولبنیادیعظیمدرسراسر
حیاتجامعٔهبشریبود،زیراکهنظاماتمبتنیبراستثمارراریشهکنکرد،
نهاد. بنا سوسیالیستی جامعٔه ایجاد با بشر تاریخ در را چرخش بزرگترین
برخاستند، پیکار به که طبقاتی و شد حل انقالب این طی که تضادهایی
آن برخصلتسوسیالیستی افتاد، کارگر طبقه بهدست که قدرتحاکمه و

گواهیمیدهند.
چه میکند، حل را تضادهایی چه اجتماعی انقالب هر ببینیم باید پس
وظایفاجتماعیانجاممیدهد،چهمناسباتتولیدینوییرامستقرمیکند،
چهنیروهایاجتماعیدرآنشرکتمیکنند،چهطبقهایراازقدرتساقط
مینمایدوچهطبقهایدررأسانقالبقراردارد؛آنوقتمیتوانیمنوعآن
انقالباجتماعیراتعیینکنیم.عمدهترینانواعانقالباتسهنوعاستکهاز

آنهانامبردیم.وجوهمشخصٔهآنهارامیتوانبهترتیبزیرخالصهکرد:
1.درانقالببورژواییقدرتدولتیفئودالیجایخودرابهقدرتدولتی
مناسبات سلطٔه و رفته بین از فئودالی تولیدی مناسبات میدهد، بورژوایی
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قرن دّوم نیمٔه در را آن نمونههای مییابد. عمومیت سرمایهداری تولیدی
شانزدهم)درسرزمینهایکنونیهلندوبلژیک(،قرنهفدهم)انگلستان(،
قرنهجدهم)فرانسه(وقرننوزدهم)برخیازکشورهایاروپا(میتواندید.
بورژوایی انقالب پیگیر و قاطع شکل دموکراتیک بورژوا انقالب .2
است.مرحلٔهانجامآن،قوایمحرکٔهآن،وظایفپیگیرتروتازٔهآن،وبهویژه
شرکتفعاالنهوآگاهانٔهتودههایمردمدرآن)کهاغلبباشعارهایخاص
وخواستهایویژٔهخویشواردمیدانعملشدهوانجامآنهارادرجریان
انقالبتحمیلمیکنند(خصلتایننوعانقالبراتعیینمیکند.دراینمورد
نیزدونوعانقالببورژوادموکراتیک،یکیکهنودیگرینورامیتوانتمیز
داد.مثاًلانقالباتسالهای1848-1849دربسیاریازکشورهایاروپای
باختریومرکزیوخاوریازنوعاّول،وانقالباتکشورهایمختلفشرق
انقالب روسیه، 1905 انقالب )مانند امپریالیسم دوران در آسیا و اروپا

مشروطٔهایران،انقالباتچینوترکیه(ازنوعدّوماست.
3.انقالبسوسیالیستیعالمتِگذاربهجامعٔهفارغازستماستکهبه
دنبالآنمناسباتتولیدیوروبنایسوسیالیستیایجادومستقرمیشود.در

درسجداگانهایبهتفصیلپیرامونایننوعانقالبسخنخواهدرفت.

2
اینمسئلهکههرکشوردرشرایطمشخصدرکداممرحلٔهانقالبقرارگرفته،
یعنیکدامنوعانقالباجتماعیبایددرآنانجامشود،کدامتضادهابایدحل
شودوتضادعمدهکداماستوکدامطبقهیاطبقاتبایدازقدرتسرنگون
مهمترین از گیرند، دست به را بایدحکومت طبقات یا طبقه کدام و شوند
مسائلیاستکهدرمقابلیکحزبوسازمانانقالبیقرارمیگیرد.تعیین
مشخصودرستنوعومرحلٔهانقالب،نکتٔهگرهیدراستراتژیوتاکتیک

حزبانقالبیاست.درمیهنماوضعازایننظرچگونهاست؟
تضادهای و کنونی جامعٔه دقیق و علمی بررسی با ایران« تودٔه »حزب
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که میرسد نتیجه این به طبقات وضع و انقالب عمدٔه وظایف و موجود
کشورمادرمرحلٔهانقالبمّلیودموکراتیکاست.»حزبتودٔهایران«حزب
و است، پیگیرزحمتکشان مدافع و ایران کارگر طبقٔه ـلنینیستی مارکسیستی
سوسیالیسم راه در و انسان از انسان استثمار هرگونه برانداختن برای البته
مقابل در هنوز ایران جامعٔه کنونی، مشخص مرحلٔه در اّما میکند. مبارزه

انقالبسوسیالیستیقرارندارد.
مرحلٔهتکاملتاریخیکهاجتماعمابهآنرسیدهووظایفیکهدردستور
روزاست،نیروهاییکهدرانقالبشرکتمیکنند،طبقاتیکهبایدازقدرت
سرنگونشوندوطبقاتیکهدرانجامانقالبذینفعودرآنشریکند،هنوز
نوعسوسیالیستیانقالبرادرکشورمامطرحنمیکند.ازسویدیگر،انقالب
بورژوایینیزبیشازهفتادسالقبلباخصلتیدموکراتیکبههمانترتیبکهیاد
کردیمانجامشدهوهماکنونقدرتحاکمهدردستبزرگترینسرمایهداران
وزمیندارانکالناست،وهدفتدابیروسیاسترژیم،تحکیموبسطاین
قدرتوگسترشهمهجانبهوپرشتابمناسباتتولیدیسرمایهداریاست.
انحصاری سرمایهداری به فزاینده وابستگی در ایران- که سرمایهداری راه
را ما کنونیجامعٔه ازتضادهای راندهمیشود،هیچیک آن به امپریالیستی-
حلنخواهدکرد.اینراه،راهدرستوسالمپیشرفتاقتصادیواجتماعی

ایراننیست.
• با	 مردم بایدحلشود؟تضاد تضادعمدهای ماچه کنونی درجامعٔه

امپریالیسموسیاستنواستعماریش،باارتجاعوقشرهایوابستهبه
امپریالیسموبقایاینظاماتکهنماقبلسرمایهداری.

• است؟	 کدام است مطرح مردم و میهن مقابل در که حیاتی وظیفٔه
به نیل آن، عّمال و امپریالیستی غارتگر سرمایههای قید از رهایی
حاکمیتخلق،تأمیناستقاللودموکراسی،غلبهبرواپسماندگی،و

تأمینرشدسریعورفاهعامه.
• انقالبیکهبتواندآنتضادعمدهراحلکندواینوظیفٔهحیاتیرابه	

سرانجامبرساندبایدکدامطبقاتراازسریرقدرتسرنگونسازد؟
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امپریالیسمجهانی با پیوند راکهدر سرمایهدارانوزمیندارانکالن
عملمیکنند.

• قدرتحاکمهکهاکنوندروجودرژیمپوسیدٔهسلطنتیمتبلورشده،از	
دستاینطبقاتوقشرهایارتجاعیبهدستچهکسانیبایدمنتقلشود؟
بهدستطبقاتوقشرهایمّلیودموکراتیککهعبارتندازکارگران،
دهقانان،زحمتکشانشهریکهقشرمهمیازروشنفکرانوکارمندان
رادربرمیگیرد،خردهبورژوازیوقشرهایمترقیومّلیبورژوازی.

همٔهاینهایعنیاستقرارجمهوریمّلیودموکراتیک.
چنیناستمرحلٔهکنونیانقالبایران.اینانقالبونظایرآندرعصر
کنونیجزئیاستازجبهٔهمشترکانقالباتسوسیالیستیوضدامپریالیستی،
ودرزمانیصورتمیگیردکهمضمونعمدٔهآنگذارتمامیجامعٔهبشری
رشد راه قاطع طرد شرایط، این در است. سوسیالیسم به سرمایهداری از
محو بیتردید شرط و درست استراتژی یک متشکلٔه جزء سرمایهداری
وابستگینواستعماریاست.پسراهیکهدراینمرحلٔهانقالببایددرپیش
معنای به هنوز اگرچه که است، سوسیالیستی سمتگیری راه شود، گرفته
استقرارسوسیالیسمنیستولیپایههایعینیرابرایعبوربهسویجامعٔه

سوسیالیستیآمادهمیکند.
نتیجهاینکهدرکشورماکهامپریالیسمدرآنداراییکسلسلهپایگاههای
نیرومنداستونظامیضدخلقیوضددموکراتیکبرآنحکومتمیراند،
راه که دموکراتیک و مّلی انقالب از: است عبارت انقالب مرحلٔه و نوع
طبقٔه سرکردگی تأمین با باالخره و برگزیند، را سوسیالیستی سمتگیری
کارگردرانجامآن،راهرابرایتحولسوسیالیستیجامعهدرآیندهبگشاید.

�توضیحبیشتر:
»تضادهاوتضادعمده«درس17

»طبقات«درس70
»سرمایهداری«درس64.





درس٧۶.اشکالانقالبوراههایانجامآن

ـلنینیسممیآموزدکهمضمونانقالب،گذارجامعهبهمرحلٔهکیفیتًا مارکسیسم
سریر از مرتجع طبقات یا طبقه سرنگونی آن اساسی مسئلٔه و نو، ماهیتًا و
حکومتوقدرتدولتیوبهقدرترسیدنطبقهیاطبقاتمترقیوانقالبی
استکهدرهرحالاعمالقهرانقالبیازجانبنیروهایانقالبیبرنیروهای
ضدانقالبیاستبهخاطرایجاداینجهشکیفی.اّماراهیکهانقالب-بااین
ماهیتوسرشت-میتواندبپیماید،درهمهجاودرهمهگاهیکسانویگانه
نیست.اشکالانجامفرقمیکند.اینوابستهبهشرایطتاریخیمشخصهر
کشوردرهرزمانستکهازچهراهیوبهچهشکلیایناعمالقهرصورت
گیردواینانتقالقدرتدولتیعلیهضدانقالبوبهسودانقالبانجامپذیرد.
راههاوَاشکالمیتواندبسیارمتنوعباشد،اّمااینراههاوَاشکالبهطورعمده
یا انقالب انجام اشکال دیگر عبارت به غیرمسلحانه. یا مسلحانهاند راه یا

غیرمسالمتآمیزاستیامسالمتآمیز.

١
طبقٔهکارگر،دررأسهمٔهزحمتکشان،میلداردودراینامرذینفعاستکه
قدرتدولتیرابدونجنگداخلیفتحکند.البتهطبقاتاستثمارگربهدلخواه
آنها اّمامقاومت وازرویتمایلهرگزقدرتدولتیراازدستنمیدهند،
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میتواندبرحسبشرایطونیرو،درجهوشدتمتفاوتیداشتهباشد.درجٔه
ازتصرفحکومت، آنشکل یا این به یازیدن نبردودست شدتوحّدت
بیشازآنکهمربوطبهپرولتاریاباشد،مربوطبهطبقاتاستثمارگروشکلو
نحؤهمقاومتآنهاوامکاناتجبروزورآنهاعلیهاکثریتخلقاست.حزب
بادر بامطالعٔهاوضاعمشخصکشورو طبقٔهکارگرشکلانجامانقالبرا
نظرگرفتنشرایطوخصوصیاتتاریخیومشخصکشورتعیینمیکند.یک
نسخٔهازپیشآمادهشدهودرهمهجاودرهمهحالصادقدراینزمینهوجود
ندارد.منحصرکردنراهانجامانقالبتنهابهیکراه،هیچوجهمشترکیبا
ـلنینیسمندارد.پرولتاریاطیفوسیعیازوسایلمبارزهواشکال مارکسیسم
ضرورِت حسب بر باید و دارد برابر در را انقالب انجام طرق از متنوعی
مشخصازآنهااستفادهکند.اگرتماماینراههارا-بهجزیکراه-برروی
پرولتاریاببندیم،اگرازهمٔهوسایل،پرولتاریارا-بهجزیکوسیله-محروم
کنیم،درحقیقتانقالبراخلعسالحکردهایم؛بهامرانقالب،باتظاهربه
از به»محاصرٔهشهرها انقالب،لطمهزدهایم.آنکسانیکهمثاًلراهموسوم
تنها کشورها همٔه برای شرایط همٔه در و زمانها همٔه در را دهات« طریق
تنهاو آنکسانیکه نفیمیکنند؛ را راهصحیحمیشمرندوهرراهدیگری
تنهاراهپارتیزانییاراهچریکشهریرامطلقمیکنندوهیچراهدیگریرا
قبولندارند؛آنکسانیکهفقطوفقطراهپارلمانرابلدندوبرندهشدندر
با بقیٔهراههادستردمیگذارند،همه انتخاباترامطلقمیکنندوبرسینٔه
وجه هیچ مطلقگرایی و انحصار چنین یک بیگانهاند. ـلنینیسم مارکسیسم
مشترکیباماتریالیسمدیالکتیککهپایٔهفلسفیتئوریمااستندارد.تئوری
و وظیفه آنکه برای کارگر طبقٔه که میآموزد انقالب ـلنینیستی مارکسیستی
رسالتتاریخیخویشرابهانجامبرساند،بایدتودههایمردمرابسیجکند،
آنهاراباتمامَاشکالمبارزهووسایلنبردمجهزومسلحکند،ازمناسبترین
َاشکالکهباشرایطمشخصهرکشورانطباقداشتهباشداستفادهکند،همیشه
آمادهباشدکهباسرعتبتواندازیکشکلنبردانقالبی-اگرشرایطاقتضا
از را ازسالحها هیچیک بیدار، و هشیار بپردازد، نبرد دیگر بهشکل کند-
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کفنگذاردودرنبردقطعیبرایتحولانقالبیجامعهازهمٔهآنهابهرهگرفته
وزحمتکشانرادراتقالب،دریورشوتسخیردژقدرتدولتیوسپسدر
تمامتحوالتانقالبیدورانسازرهبریکند.نمونٔهحزببلشویکورهبری
لنینطیسال1917،ماهبهماهوهفتهبههفته،درسبزرگوتجربٔهعملی
کارگر طبقٔه حزب انقالبی کار اسلوب و متد اینگونه زمینٔه در گرانبهایی

است.بهاینآموزشلنینتوجهکنیمکهمیگوید:
انقالب آتی مجاهدان دستهای و را خود دست »مارکس
سوسیالیستیرادرموردَاشکال،شیوههاوطریقههایتحول
انقالبینمیبستوبسیارخوبدرکمیکردکهچهانبوهیاز
مسائلنومطرحمیشودووضعدرجریاندگرگونیانقالبیبا

چهسرعتوباچهشدتیتغییرمیکند.«
انحراف و دگماتیسم و مطلقگرایی از احتراز لزوم و انقالب راه مسئلٔه
مباحثگرمدرونجنبش از انقالب، اشکال درمسئلٔهمهم چپوراست،
انگلسو نیزقاطعانهآموزشمارکس، اینزمینه ایراندر است.حزبتودٔه
لنینوتعمیمتجربیاتانقالبیجهانیراراهنمایخودقرارمیدهد.حزب
مامطلقکردنوانحصارتماماشکالوراههاراتنهابهیکراهوشکلواحد،
درهمٔهشرایط،مردودمیشمردوآنرابرایانقالبوبهحالآیندٔهنهضت
زیانمندمیداند.حزبمامعتقداستآنکسانیکهراهمسالمتآمیزانقالب
یایکیازاشکالانجامآن،مثاًلپارلمانتاریسمرامطلقمیکنند،درعملمانع
با بهسازش آنهامیشوند، پیگیر و مبارزٔهاصولی و تودهها وتشکل تجهیز
رژیمدرمیغلطند،ساترکراهتهایرژیمکنونیشدهوباالخرهمانعانقالب
میشوند.حزبمامعتقداستآنکسانیکهراهغیرمسالمتآمیزانقالبیا
یکیازاشکالمشخصانجامآنرامطلقمیکنند،درعملتودٔهزحمتکش
و میشوند، تودهها سازمانیافتٔه نبرد و تشکل مانع میکنند، خلعسالح را
تکیه لنین رهنمود این به ایران تودٔه حزب میگردند. انقالب مانع باالخره

میکندکهمیگوید:
کارگری، جنبش وضعیت به است منوط همانا مسئله، »حل
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وسعتآن،بهآنشیوههایمبارزهکهدرجنبشبهوجودآمده
رهبری را جنبش که انقالبی تشکیالت خصوصیات است،
مینماید،بهروشسایرعناصراجتماعینسبتبهپرولتاریاو
حکومتمطلقه،بهشرایطسیاستخارجیوداخلی،خالصه
منوطاستبههزارانشرطکهپیشگوییدربارٔهآنهاهممحال

وهمبیفایدهاست.«

2
جهانی پهنٔه در سوسیالیسم به سرمایهداری از گذار عصر که ما عصر در
تئوری است. اساسی و حاد مسائل از انقالب انجام نحؤه مسئلٔه است،
آیندهاست، ـلنینیستیکهتعمیمتجربیاتنهضتوروشنگرراه مارکسیستی
اشکال از شکلی برگزیدن و انقالب اصول قانونمندی تظاهر که میآموزد
اینتحولبنیادیوهمهجانبه)کهدرکلیٔهشئونوسطوححیاتجامعهروی
میدهد(وابستهاستبهسطحتکاملنیروهایمولده،ویژگیهایمّلی،سطح
عمومیفرهنگیخلق،سنتهایتاریخی،مناسباتبینطبقات،تناسببین
نیروهایطبقات،چهدریککشوروچهدرعرصٔهبینالمللی،درهرلحظٔه

معّین.
کارگری نهضت و سوسیالیستی کشورهای اردوی که ما عصر در
بینالمللیوجنبشآزادیبخشمّلیدرنبردمشترکعلیهامپریالیسموسرمایٔه
در میآورند، دست به بیسابقه و بزرگ پیروزیهای بینالمللی انحصاری
بدلمیشود، اوضاعجهانی تحول در قاطع بهعامل کهسوسیالیسم زمانی
مشکالت و عمیقتر و حادتر هرچه امپریالیستها تضادهای که زمانی در
و پردامنهتر هرچه سرمایهداری جهان ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی
وجود به را بیسابقهای امکانات فنی و علمی انقالب و میشود بغرنجتر
ـلنینیستیانقالببانتیجهگیریهایتازهایغنی میآورد،تئوریمارکسیستی
میشود.ازاینقبیلاستایجادشرایطمناسبتربرایاینیاآنکشورکهاز
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در امکان برساند؛ پیروزمندخود بهسرانجام را انقالب مسالمتآمیز طریق
براییک یاسمتگیریسوسیالیستی راهرشدغیرسرمایهداری پیشگرفتن
رشتهازکشورهایدرحالرشدجهاندرمرحلٔهکنونیانقالبآنها،امکانو
ضرورتاتحادکلیٔهنیروهایدموکراتیکوترقیخواهدرسطحیککشورو

سهنیرویعمدٔهضدامپریالیستیدرعرصٔهجهانی.
مهمترین او، متحدین و کارگر طبقٔه رساندن قدرت به و انقالب انجام
وظیفٔههرحزبکمونیستوکارگریوبزرگترینخدمتهرحزببهامر
برادرمصوبٔه احزاب اعالمیٔه پرولتریاست. انترناسیونالیسم و سوسیالیسم

کنفرانسبینالمللیسال1969میگوید:
و گوناگون بسیار شرایط در کارگری و کمونیست »احزاب
خاصمبارزهمیکنندکهبرخوردمتناسببااینشرایطرابرای
خود سیاست حزبی هر میطلبد. آنها وظایف مشخص حل
شرایط گرفتن نظر در و ـلنینیسم مارکسیسم اصول پایٔه بر را
مشخصمّلیمستقالنهتنظیممیکند.هرحزبیجهات،اشکال
شرایط به وابسته و میکند تعیین را خود مبارزٔه شیوههای و
معّین،راهمسالمتآمیزیاغیرمسالمتآمیزگذاربهسوسیالیسم
در را سوسیالیسم ساختمان شیوههای و اشکال همچنین و

کشورخودانتخابمیکند.«

�توضیحبیشتر:
»شکلومضمون«درس23

»عاّموخاص«درس21.





درس٧٧.شرایطعینیوذهنیانقالب– وضعانقالبی

مسئلٔهشرایطعینیوشرایطذهنی،ودررابطهباآنمقولٔهمهم»وضعانقالبی«،
این بیان در است. اجتماعی انقالب ـلنینیستی مارکسیستی تئوری از بخشی
علمی نتیجهگیریهای و لنین ایلیچ والدیمیر ُپرارزش احکام به ما مسائل،
بههیچوجه استناد این استنادمیجوییم. انقالبیجهان پراتیکجنبش از او
و نشده کهنه هرگز لنین آموزش اّوالً که زیرا نیست، دگماتیسم بر »دلیلی«
تماماهمیتوارزشتئوریکوپراتیکخودراحفظکرده،وتجربٔهکنونی
نهضتانقالبینیزصحتوفعلیتآنرابهثبوتمیرساند.ثانیًاآموزشلنین
بههیچوجهمطلبیمربوطبهروسیٔهاوایلقرنکنونییایککشورمشخص
عاّم قانونمندی و جهانشمول، است آموزشی بلکه نیست، معّین زمان و
روندانقالبیرادرتمامیجهانبیانمیکند.بگذارمائوئیستهاکهنظریات
انحرافیونادرستدراینبارهبیانمیدارند،الاقلآنرابهناملنینوآموزش
لنینیجانزنندوحسابخودراهمچنانکهواقعًاهمازلنینیسمجدااست،از

ناملنینجداکنند.
لنیندرآثارخودازشرایطعینیوذهنیانقالبسخنگفته،وجود»وضع
انقالبی«رابرایوقوعانقالبضروردانستهو»مشخصاتوضعانقالبی«را
دقیقًابیاننمودهاست.ارثیٔهمعنویلنینازاینجهتدارایاهمیتفوقالعاده
است.ویاینمقوالتمهمراضمنتنظیماستراتژیوتاکتیکجنبشانقالبی
پرولتاریاوضمنرهبریعملیانقالب،درنورعلمودرکورٔهعمل،تدوین
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کردهاست.

١
انقالباجتماعیعبارتاستازحلتضادهایاجتماعیبهنحویکهبهتغییر
کیفیپایهوروبنامنجرگرددوفرماسیونعالیتراجتماعیبهوجودآورد،و
باالتریسوقدهد.همچنینمیدانیم و نو کیفیتًا بهمرحلٔه را بشری جامعٔه
اقتصادی مبنای مولده نیروهای خصلت با تولیدی مناسبات میان تضاد که
تاریخی،ضرورتوقوع نظر از و فراهممیکند، را انقالب ماّدی یاشرایط
انقالباجتماعیرادرمرحلٔهمعّینیمطرحمیسازد.ولیبلوغاینتضادو
طرحاینمسئلههنوزبهمعنایآننیستکهشرایطبرایانجامانقالبفراهم
شرایط بر عالوه اجتماعی، انقالب انجام برای که میآموزد لنینیسم است.
ماّدیکهممکناستازسالهاقبلبهوجودآمدهوپختهشدهباشد،شرایطو
محملهایدیگرینیزالزماستکهیکرشتهازآنهاراشرایطعینیمینامیم،
راشرایط دیگر رشتٔه یک و است، معّینی عینی تغییرات وقوع متضمن زیرا
ذهنیمینامیمزیراکهمربوطبهپیشاهنگانقالبوحزبمیشود.پسدر
ـلنینیستیانقالب،عالوهبرشرایطماّدیومبانیاقتصادی تئوریمارکسیستی
ومحملهایعمومیانقالب،بایدمفهوم»شرایطعینیوذهنیانقالب«را

آموخت.

2
جمیعآنشرایطعینیمشخصیراکهلنینبرایوقوعانقالبضرورمیشمرد
»وضعانقالبی«ناممینهیم.بهعبارتدیگر،وضعانقالبیجمیعشرایطعینی
اقتصادیوسیاسییکنظاماجتماعیدرمرحلهای بازتاببحران استکه
مشخصاستوانجامانقالباجتماعیرامیسرمیسازد.وضعانقالبیکه
بهعبارتدیگر )و نیست افراد اراده و بهخواستوذهن آنمنوط پیدایش
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عینیاست(طبقتعریفجامعلنین،دارایسهعالمتعمدهیاوجهمشخصه
است:

بدون خود حکومت و سلطه حفظ به حاکمه طبقات امکان عدم اّول.
تغییردرشیوههایحکومتی.اینبهمعناییکبحرانعمومیمّلیاستکه
فقط نه یعنی میگیرد. دربر را استثمارکنندگان هم و استثمارشوندگان هم
بهرهدهانیاپایینیهانخواهندبهشیؤهگذشتهزندگیکنند،بلکهبهرهکشانیا

باالییهانیزنتوانندبهشیؤهگذشتهحکومتکنند.
تودههای نشدٔه برآورده خواستهای و نیازها بیسابقٔه تشدید دّوم.
زحمتکشکهکاررابهنحویبیسابقهبهتشدیدتضادبینتودههایمردمو

هیئتحاکمهمیکشاند.
به معموالً که زحمتکش تودههای فعالیت مالحظٔه قابل تشدید سّوم.
در هم طوفانی، هنگامههای در ولی میدهند، غارت به تن آرامش، هنگام
از بیش هیئتحاکمه، اقدامات نتیجٔه در هم و بحرانعمومی محیط نتیجٔه
پیشوشدیدًابهمبارزٔهتاریخیجلبمیشوند،وخالصهبهنحویبیسابقه
آمادگیپیدامیکنندکهبهعملانقالبیدستبزنند.درتوضیحاینمسئلٔهمهم

بهدونکتهبایدتوجهکرد:
-نکتٔهاّولاینکهباالرفتنآگاهیسیاسیمردم،کهوابستهبهاینتشدید
ولی میشود، شمرده تاریخ ذهنی عامل یک خود است، مستقالنه فعالیت
نسبتبهعاملذهنیانقالبکهسازمانپیشاهنگانوحزباست،درجمع
عواملعینیوشرایطعینیانقالبقرارمیگیرد،وپیدایشآنیکیازعالمات

مشخصٔهوضعانقالبیاست.
-نکتٔهدّوماینکهحلقٔهاساسیدراینمشخصاتسهگانهدرپیدایشوضع
انقالبی،اّوالًوقوعیکبحرانعمومیوثانیًاشرکتبیسابقهوفعالیتعظیم

تودٔهمردماست.
کاماًلروشناستکهاینعواملومحملهایعینی،مطلبیبهکلیجدااز
شرایطماّدییامبانیاقتصادیاستکهبدونآنهاانقالبعلیالقاعدهمحال
و گروهها ارادٔه از مستقل نهتنها عینی مشخص شرایط این پیدایش است.
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احزاباست،بلکهبهارادٔهطبقاتهمبستگیندارد.
آنهارادرمقولٔه»شرایطعینیانقالب«گرد ازهمینجااستکههمگی

میآوریم.

٣
کافی ولی ضرورند، انقالب انجام برای اگرچه انقالب عینی شرایط اّما
عینی شرایط همین عمومی، ماّدی محملهای بر عالوه که بسا چه نیستند.
درکشوری بیانکردیم، که باهمانمشخصاتسهگانهای انقالب مشخص
که زیرا چرا؟ ندهد. رخ انقالب ولی باشد، داشته وجود معّین لحظٔه در
امکانی آنکه برای نیازهست. نیز بهوجودعاملذهنی انقالب، برایتحقق
کهبراثروجودشرایطعینیبهوجودآمدهبهواقعیتبدلشود،بایدعالوه
نیزفراهمگردد،وایننیستمگر بر»وضعانقالبی«،شرایطذهنیانقالب
سازمانمتشکلوبانفوذومجربپیشاهنگانانقالبی،یگانگیوجنبشهمٔه
»شرایط کارگر. طبقٔه آنهاحزب مرکز در و تحولطلب و انقالبی نیروهای
ذهنیانقالب«عبارتندازلیاقتوکفایتطبقهوطبقاتانقالبیونیروهای
ترقیخواهبهانجاموپیشبردمبارزٔهشجاعانهوفداکارانه،اتحادوهمبستگی
باسیاست انقالبیکه باتجربٔه نیروها،ودرهستٔهآن،وجودیکحزب این
درستواصولیوباتکیهبهاستراتژیوتاکتیکدرستانقالبیامرانقالب

رارهبرینماید.لنینمیگوید:
مولودوضعی بلکه نیست، انقالبی هروضع مولود »انقالب
یعنی ذهنی، دگرگونی عینی، تغییرات به آن در که است
تواناییطبقٔهانقالبیبهاقداماتتودهایبهحدکافینیرومند،
اضافهشودکهبتوانددولتکهنهراکههیچگاهحتیدردوران
بحرانهانیزاگرآنرانیندازندخودنمیافتد،درهمشکندیا

متزلزلسازد.«
مبارز تودههای و انقالبی متحد نیروهای عهدٔه از فقط کاری چنین
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نوین یعنیحزبطراز انقالبی، پیشاهنگطبقٔه آنها تحولطلب،ودرمرکز
طبقٔهکارگربرمیآید.بنابراین،روحوهستٔهاصلی»شرایطذهنیانقالب«را
حزبطبقٔهکارگرتشکیلمیدهد.برایآنکهامکانیکهبراثروجودشرایط
عینیحاصلگشتهبهواقعیتتبدیلشود،الزماستکهشرایطذهنی،دست
دردستوضعانقالبی،عملنماید.یعنینیروهایانقالبیمتحدبودهودر
جبههایواحدعملکنندوحزببتواندباتودههاعمیقترینروابطرابرقرار
کند،قادرباشدتودههارادرزیررهبریخویشبیدارکند،گردآورد،متشکل
سازد،بهشعارهایدرستمجهزنماید،بابرنامٔهدرسِتعملومبارزهمسلح
علیهحکومت یورش در را تودهها اصولی، و راستین سیاستی طبق و کند،
بهسویپیروزیببرد.پسشرایطذهنیشاملآناستکهحزبدرشرایط
طوفانیبتواندناخدایمجربیباشد،وامرتشکیلجبهٔهواحدنیروهایمترقی
مشخصات فاقد ولی داشت وجود اگرحزبی برسد. سرانجام به انقالبی و
به انقالبی نیروهای واحد و مشترک جبهٔه کار یا بود، نبرد درست رهبری
ساماندرستنرسد،آنوقتانقالبمیتواندبهگمراهیکشاندهشود،دچار

شکستشودیاراهحلبینابینیوسازشکارانهایبرجامعهتحمیلگردد.

4
یا ماّدی ازشرایط کاماًل آن، بامشخصاتسهگانٔه انقالبی مقولٔهوضع پس
محملهاومبانیاقتصادیانقالبجدااست.یعنیوقتیماازشرایطعینی
انقالبصحبتمیکنیم،منظورآننیستکهنیروهایمولدهبهدرجٔهمعّینی
ازرشدوبلوغرسیدهباشندوتضادبینآنهاومناسباتتولیدیبهاندازٔهمعّینی
البتهعواملعینیهستند،ولیدرمقطعبحثما، اینهاهم باشد. پختهشده
رشدنیروهایمولدهوتشدیدتضاداساسییکمحملعمومیاستکهمثاًل
به که نکرده درکشورهایسرمایهداریحاصلاست،ولیضرور هماکنون
صرفوجودآن،انقالبرخدهد.اهمیتدرکمقولٔهوضعانقالبیدراینجا

است.
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این انکار دو هر که انحراف دو فلسفی- بحث درسطح زمینه- این در
مقولهاستدیدهمیشود.عدهایهستندکههمانسطحرشدنیروهایمولدهو
تعمیقتضاداساسیراکافیدانستهومعتقدندکهتکاملاینوضعخودبهخود
تقدیرگرایی یا فاتالیستی تئوری این، میسازد. عملی و ممکن را انقالب
وضع مقولٔه منکر و سرمایهداری خودبهخودی فروریختن به معتقد است،
لزوم منکر و معّین لحظٔه در انقالب مشخص عینی شرایط بهمثابه انقالبی
ارادهگرایی یا نظریٔهولونتاریسم ازسویدیگر، انقالباست. شرایطذهنی
استکهآننیزوجودشرایطعینیانقالبرانفیمیکندوقوانینعینیتاریخ
وقانونمندیهایروندتکاملجامعهراهیچمیشمردودرعملمنکرمقولٔه
»وضعانقالبی«شدهومیخواهدبهاتکایعدهایفداکاریاپیشاهنگیارهبر،
دراجتماعانقالبایجادکند.ماکمونیستهاهردونظریه،یعنیادعایلزوم
رشدعالینیروهایمولدهبرایانقالبوانجامخودبهخودیآنازیکسو،و
نفیشرایطضرورعینیوذهنیوانقالبسازیمصنوعیراازسویدیگر،
مردودمیشمریم.اینهاازنظرتئوریکغلطوازنظرعملیبرایامرانقالب

زیانمندندوتودههاراخلعسالحمیکنند.
درخاتمهچندنکتهرایادآوریکنیم:یکیاینکهدرشرایطکنونیجهانیو
وجوداردوگاهنیرومندسوسیالیسموتغییرمداومتناسبقوابهسودنیروهای
تحولطلب،عواملمختلفیمیتواننددرپیدایشوتعمیقوضعانقالبیمؤثر
رسیده رشد از درجهای به بینالمللی ارتباطات و همپیوندی شوند. واقع
درکشورهای ودگرگونیهایحاصله انقالبها و بحرانها و کهتحوالت
و سریعًا میتواند جهانی، رویدادهای در همسایه، ممالک در امپریالیستی،
عمیقًاتأثیربخشدوعاملذهنیبایدهشیار،آمادهوبیدارمتوجهاینتغییرات

وعواملمختلفتأثیربخشباشد.
بینعواملمختلفشرایطعینیمشخص،برحسبوضع از اینکه دّوم
به میتواند انقالبی وضع لحظه، حاد مسائل و کشور هر تاریخی خاص
صورتهایگوناگونبروزکندواینیاآنعاملعینیدرزمانمعّینوکشور

معّیننقشکمتریابیشتریدرپیدایشوضعانقالبیداشتهباشد.
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خاطرنشان اواخر، این در بهویژه کمونیست، تئوریسینهای اینکه سّوم
طور به و بهسرعت میتواند ما دوران در انقالبی وضع اّوالً که میسازند
ناگهانیپدیدآید،وثانیًادراوضاعواحوالکنونی،نقشعاملذهنیفزونی
ـلنینیستومسئولیتشاندر میپذیردواهمیتفعالیتاحزابمارکسیست

قبالچگونگیروندانقالببیشترمیشود.
مورد در انقالب، شرایط به مربوط عاّم قانونمندیهای اینکه چهارم
نباید را َاشکال میگیرد. خود به متنوعی بسیار اشکال کشور، هر مشخص
درهرلحظهوجا،در عاّم قانونمندی زیرا نبایدساخت، الگو و مطلقکرد
شرایطمشخصزمانیومکانی،بهوجهخاصوانفرادیبروزمیکندوشکل

مشخصبهخودمیگیرد.
درکوبهکاربردندیالکتیکعاّم،خاصومفرددراینجااهمیتحیاتی
دارد.اگرانقالبیونبخواهنداشکالویژٔهتحولانقالبیرادراینیاآنکشور
با سازند، مطلق همهجا برای را شکل یک کنند، الگوسازی کنند، تقلید
شکستروبرومیشوندوامرانقالبرابهتأخیرمیاندازند.لنینمیگوید:

»دراینموردنیزمثلهمیشهبایدتوانستاصولعاّموبنیادی
کمونیسمرابروفقویژگیمناسباتمیانطبقاتواحزابو
نیزبروفقویژگیسیرحرکتعینیبهسویکمونیسم)کهدر
را آن توانست باید بههمینجهت و دارد هرکشوریوجود

بررسیکردویافتوشناخت(بکاربست.«

�توضیحبیشتر:
»عینیوذهنی«درس3

»امکانوواقعیت«درس28
»عاّموخاصومفرد«درس21

»قانونمندیدرتاریخ«درسهای53و54
»نیروهایمولده«درس50.





درس٧8.انقالبسوسیالیستی

سرمایهداری ُفرماسیون از جامعه گذار و سوسیالیستی انقالب انجام
بنابر که است ناگزیر و ضروری روند یک سوسیالیستی فرماسیون به
زحمتکشان همٔه و پرولتاریا میشود. حاصل جامعه تکامل قانونمندیهای
برابری و آزادی کسب برای و فقر، و بیکاری استثمار، قید از رهایی برای
نظام واقعیوزدودنهمٔهمظاهرستمطبقاتیومّلیمیبایستومیتوانند
سرمایهداریراازبینبردهوجامعٔهسوسیالیستیرابنانهند.تنهاراهرسیدنبه
اینهدفوتحققآنضرورتتاریخی،انقالبسوسیالیستیاست.بایدتوجه
داشتکهمعموالًازعبارت»انقالبسوسیالیستی«دومعنامستفادمیشود.
یکیمعنایوسیعآن،کهعبارتاستازیکدورٔهکاملتاریخیکهدرطول
آنسرمایهدارینابودمیشودوبهنحوکاملسوسیالیسماستقرارمییابد.این
مفهوم،یکدوراننسبتًاطوالنیتاریخیرامشخصمیکندوبیانکنندٔهتمام
محتوایغنیوهمهجانبٔهانقالبسوسیالیستیاست.مفهومدیگرومعنای
محدودآن،عبارتاستازبهدستگرفتنبالواسطٔهقدرتسیاسیازطرف
پرولتاریا،یعنیجنبٔهمربوطبهقدرتدولتیوسیاسیانقالبکهخوددارای
اهمیتدرجهاّولوعظیمیاستوبیانگرسرآغازونقطٔهشروعآناست.
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١
ماهیتوسرشتانقالبسوسیالیستی– انقالبسوسیالیستیازریشهباسایر

انواعانقالبهایاجتماعیفرقدارد.اینتفاوتدرکجااست؟
اّوالًهدفانقالبهایپیشین-اگرچههریکدرزمانخودنقشمترقی
دررشدجامعهداشتند-الغایاستثمارنبود،بلکهنوعیاستثمارراجانشین
انقالب اّما باقیمیماند. بهرهکشیوستمطبقاتی اساس نوعکهنهمیکرد؛
سوسیالیستیبرایهمیشهبههرگونهاستثمارپایانمیدهدوسرآغازمرحلٔه

تاریخیایجادجامعٔهبدونطبقاتبهشمارمیرود.
ثانیًاانقالبهایاجتماعیپیشینوظیفٔهایجادیکاقتصادنوینرابهعهده
باقدرت ازایجادیکقدرتسیاسیمطابق آنهاعبارتبود نداشتند.هدف
بود، آمده وجود به قدیمی جامعٔه بطن در که تولیدی مناسبات و اقتصادی
اقتصاد ایجادیک انقالبسوسیالیستی ازمهمترینوظایف درحالیکهیکی
سوسیالیستیومناسباتتولیدیبهکلینوینیاستکهدرجامعٔهپیشینوجود

نداشت.اینوظیفٔهکامالنووخالقیاست.
انقالبسوسیالیستیکاملترینومناسبترینشرایطرابرایرشدسریع
نیروهایمولدهفراهمآوردهومناسباتتولیدیبهکلینوییرامستقرمیکند
کهبهآرمانهایدیرینٔهآزادیوبرابریوعدالتجامٔهعملمیپوشاند؛زمینٔه
نامحدودشکوفاییشخصیتانسانیومناعتبشریوهنروفرهنگودانش
وفنرافراهممیسازد.انقالبسوسیالیستیماهیتًاوعمیقًاخالقاستو
ایجاد ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی زمینههای همٔه در بنیادی تغییرات
میکند،وچنانافقهاینوینیرامیگشایدکهدرآنثمراتترقیاجتماعیبه

نحویفزایندهازآِنهمٔهزحمتکشانخواهدبود.
ثالثًادرهیچیکازانقالبهایپیشین،نظیرانقالبسوسیالیستی،جامعه
انقالب، این در نیست. مردم تودههای همهجانبٔه و شدید فعالیت شاهد
پرولتاریاوسیعترینتودههایزحمتکشرابهدورخودمتشکلمیکندوهمراه
باهمٔهآنها،باهمٔهآزادیخواهانوترقیخواهان،مبارزهعلیهسرمایهداریو
بهخاطرپیروزیسوسیالیسمرابهسرانجامظفرمندخودمیرساند.درانقالب
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سوسیالیستی،بیشازهرگاهدرتاریخ،نقشتودههادرساختنتاریخ،شرکت
فعالوآگاهانهٔتودههادرتعیینسرنوشتودربنایهمٔهشئونزندگیاجتماع

مشاهدهمیشود.

2
و مترقیترین که است کارگر طبقٔه سوسیالیستی انقالب در قاطع نیروی
انقالبیترین،متشکلترینوآگاهترینومجهزترینطبقهاستودررأسآن
ـلنینیستیقراردارد.تنهاطبقٔهکارگراستکهبهعلتاین حزبمارکسیستی
خواصخویشمیتواندهمٔهزحمتکشانرادریورشعلیهسلطٔهسرمایهداری
متشکلورهبریکند.پسازبهدستگرفتنقدرتسیاسینیز،بازاینطبقٔه
و متشکل نوین جامعٔه بنای راه در را زحمتکشان همچنان که است کارگر
رهبریمیکند.اینتنهاطبقٔهکارگراستکهباتوسلبههرسهشکلاساسی
در و سیاسی درحزب تشکل با مبارزه، ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی
سازمانهایسندیکاییصنفیخویش،بااستراتژیوتاکتیکانقالبی،قادربه

انجاماینوظیفه،تدارکورهبریانقالبسوسیالیستیاست.
ـلنینیسمکهتجربٔهتاریخی درایناواخر،درردایننظریٔهعلمیمارکسیسم
نیزدرستیآنرانشانداده،برخیشبهتئوریهارایجساختهاندازاینقبیلکه
کارگراندرجامعٔهمصرفی،مرفهشدهاند،پوسیدهوفاسدووابستهبهشیؤه
تولیدسرمایهداریشدهاند،درسیستمجامعٔهسرمایهداریجذب،حلوادغام
شدهاندودیگرحاضربهمبارزهنبودهونیروییدرمقابلوعلیهسرمایهداری
نبوده،رسالتانقالبیندارند!ایدئولوگهایبورژوااغلبدرلفافٔهچپنمایی
و کارگر طبقٔه انقالبی و نیرومند نهضت اّما میدارند، بیان را نظریات این
نه و نهتسلیموسرخورده، اینطبقههرگز ثابتمیکندکه آن فزایندٔه رشد
ازآنچهکهتاکنونبهقدرتپیکارخودبهدستآورده،راضیوآسودهخیال
شدهاست.کسانیکهایننظریاترابههممیبافند،حتیخودشاندچاراین
توّهمکهطبقٔهکارگررابااینجمالتبفریبندنیستند،بلکههدفشانجداکردن
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سایرنیروهایانقالبیواقشاربالقوهمتحدطبقٔهکارگر،نظیرروشنفکرانو
دانشجویانوبرخیزحمتکشانشهریغیرپرولتری،ازطبقٔهکارگراست.در
شرایطکنونی،مبارزٔهانقالبیطبقٔهکارگربهخاطرخواستهایمتنوعبنیادی

وعمیقیجریانیافتهوتشدیدمیشود.اینمبارزهبهخاطرچیست؟
• بهخاطرسطحزندگیعالیترکهمقولهایبغرنجوبامحتوایبسیار	

غنیترازگذشتهاست،
• ازدستاوردهایعلموفن،کهدرعصرما،یک	 بهرهگیری بهخاطر

فزونی کیفی نحوی به را آن ثمرات زمینه، این در واقعی انقالب
بخشیده،

• بهخاطرکسبارزشهایفرهنگوتمدنوایجادشرایطشکفتگی	
شخصیتانسانیورفعتبعیضاتوخلقفرصتهایمساویبرای

همگان،
• بهخاطرشرکتفعالدرامورکشوریوحلمسائلاساسیسیاست	

داخلیوخارجیمتناسببانیرویواقعیووزنمخصوصاینطبقه
درجامعه،

• بهخاطردموکراسیهمهجانبهوراستین،	
• بهخاطراستقاللمّلیوسربلندیوترقیمیهن،	
• بهخاطرسوسیالیسم.	

اینهااستعللاساسیتشدیدنبردطبقٔهکارگردرزمانمادرکشورهای
سرمایهداری.مقداریدستمزدیاحقبیمٔهبیشترومرخصیسالیانهکهبهزور
مبارزاتطوالنیبهدستآمده،یافرضًاداشتنیخچالوماشینکهبهعنوان
مظهرجامعٔهمصرفیوپوسیدگیوجذبشدنطبقٔهکارگرمعرفیمیشود
کجا،وآنرسالتبزرگتاریخیپرولتاریاوخواستهایطبقٔهکارگرکجا؟
پوچی که است کافی اعتصاب کالسیک سالح از استفاده نمونٔه تنها
نبرد از آنها ودستکشیدن کارگران ادعایی فساد به مربوط شبهتئوریهای
)1939-1919( دّوم جهانی جنگ از قبل سال بیست طی دهد. نشان را
دهٔه طی بود. نفر میلیون 74 سرمایهداری درجهان کنندگان اعتصاب عدٔه
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بین مقایسه رسید. نفر میلیون 360 به رقم این )1970-1960( شصت
در کنندگان اعتصاب عدٔه 1958 سال در است. ُپرمعنا هم اخیر سالهای
نفر، میلیون 57 ،1968 سال در نفر، میلیون 26 سرمایهداری کشورهای
فاسدشدن ادعای با بود.حقیقتچقدر نفر میلیون درسال70،1970 و
بیگانه طبقٔهکارگردرجامعٔهمصرفیوجذبشدندرسیستمسرمایهداری
و اعتصابگران خواستهای و تشکل درجٔه ارقام، این از مهمتر اّما است!
سطحآگاهیوسمتآشکارسیاسیبسیاریازاعتصاباتوتقویتوتحکیم
احزابکمونیستیاست.اکنوندیگرمبارزٔهطبقٔهکارگردرسیاستوروش
دولتها،درتمامرشتههایحیاتجامعهتأثیرعمیقمیگذارد.طبقٔهکارگربا
پیشاهنگکمونیستیخود،بالفعلوبالقوه،طبقهایباچنانماهیتوقدرتو
آیندهایاستکهمیتوانددررأسهمٔهزحمتکشانودراتحادباآنان،وظیفٔه

بزرگاجرایانقالبسوسیالیستیرابهانجامبرساند.

٣
مسئلٔهاساسیدرانقالبسوسیالیستیعبارتاستازتصرفقدرتسیاسی
محو یعنی خود، تاریخی وظیفٔه کارگر طبقٔه پرولتاریا. طرف از دولتی
که دهد انجام درصورتیمیتواند تنها را، بنایسوسیالیسم و سرمایهداری
و نهاده، بنا را پرولتری نویِن دولِت و کند ُخرد را بورژوازی دولتی ماشین
بااستفادهازایناهرمنیرومندسیاسیومهمتریننهادروبنایی،بهکارعظیم

ساختماننظامنوینسوسیالیستیبپردازد.
بهطورکلی،مسئلٔهاساسیانقالبآناستکهقدرتسیاسیدولتیباید
ازدستطبقهیاطبقاتیکهوابستهبهشیؤهتولیدکهنههستندگرفتهشودوبه
سپرده هستند مترقی و نو تولیدی مناسبات حامل که طبقاتی یا طبقه دست
در کارگر طبقٔه دولتی سیاسی قدرت باید سوسیالیستی، انقالب در شود.

اتحادباسایرزحمتکشانراایجادکرد:دولتسوسیالیستیرا.
سوسیالیستی انقالب محرکٔه نیروهای که میدهد نشان تاریخی تجربٔه
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زحمتکشان وسیع تودههای و است، آن رهبر که کارگر، طبقٔه از عبارتند
دهقانان با کارگر طبقٔه اتحاد همین کارگرند. طبقٔه متحد که ده، و شهر
حزب رهبری زیر متوسط و زحمتکش طبقات و اقشار سایر و زحمتکش
آن میپذیرد، تحقق آنان اساسی منافع شالودٔه بر که ـلنینیست مارکسیست
انقالبسوسیالیستی پیروزی که میدهد تشکیل را الزمی اجتماعی نیروی

راتضمینمیکند.
کبیر انقالب بشری، تاریخ در پیروزمند سوسیالیستی انقالب نخستین
آن خوِد برای که نیست آن در تنها اکتبر کبیر انقالب اهمیت است. اکتبر
کشورصلحواستقاللوترقی،برایدهقانانزمینورفاه،برایزحمتکشان
مساوی فرصتهای همگان برای برابری، زنان برای سربلندی، و آزادی
مّلی ستم از رهایی مّلتها و خلقها برای مواهب، از برخورداری و ترقی
واستعماری،وبرایتمامیجامعهنجاتازبندامتیازاتطبقاتی،رهاییاز
بهرهکشیفردازفردوستماجتماعیرابهارمغانآورد؛ازانقالبکبیراکتبر
بهبعد،درجهاندوراننوینیآغازشدکهبهپیروزیسوسیالیسمدرسراسر
نابودیسلطٔهسرمایهوهرگونه ناقوس آنهنگام، از انجامید. گیتیخواهد
بهرهکشیوستمدرهمٔهپهنٔهدنیابهصدادرآمد.انقالبکبیراکتبرنقطٔهعطفی
درتاریخسراسرجهانوسرآغازدورانگذارجامعٔهبشریازسرمایهداریبه

سوسیالیسماستکهمضموناساسیدورانمااست.

�توضیحبیشتر:
»طبقٔهکارگر«درس66

»انقالب«درس74
»مبارزٔهطبقاتی«درس71

»دولتسوسیالیستی«درس83.



درس٧9.قانونمندیوناگزیریانقالبسوسیالیستی

١
تضادهای از و جامعه تکامل عینی قوانین از انقالبسوسیالیستی ناگزیری
جامعٔهسرمایهداریناشیمیشود.بهطورکلیودرمقطعمحملهایماّدی
اساسی،ضرورتانقالبسوسیالیستیازعمِلقانوِنعینی»تطابقمناسبات
تولیدیباسطحتکاملوخصلتنیروهایمولده«ناشیمیشود.مارکسو

انگلسنوشتهاند:
»انحصاروسلطٔهسرمایه،بندیبرپایشیؤهتولیدیمیشود
تولید تمرکزوسایل بود. آنرشدکرده وتوسط آن کههمراه
پوستٔه با دیگر که میرسد نقطهای به کار شدن اجتماعی و
سرمایهداریدرتباینقرارمیگیرد.اینپوستهدرهممیشکند.
ناقوسمرگمالکیتخصوصیسرمایهداریبهصدادرمیآید.

ازآنهاکهسلبمالکیتکردهاند،سلبمالکیتمیشود.«
تاریخی، ماتریالیسم علمی فلسفٔه و اجتماع علم بنیانگذاران نوشتٔه این
محملاساسیوماّدیناگزیرِیانقالبسوسیالیستیراروشنمیکند.مبانی
ماّدیوعینیانقالبسوسیالیستیدردرجٔهاّولعبارتاستازمحملهای
ماّدیودرجٔهمعّینبلوغاقتصادیسرمایهداریکهازهماکنوندرزمانمابه
وجودآمدهاست.ولیضرورتوامکانتاریخیانجامانقالبسوسیالیستی،

تنهابهوجوداینمحملهاوبلوغایندرجٔهرشدوابستهنیست.
اگرمفهوم»شرایطعینی«راتنهابااینمحملهایماّدیاشتباهکنیم،به
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هنگام به و بهخودیخود انقالب که میرسیم پیشافتاده و نتیجٔهغلط این
»شرایط مقولٔه اّما میکند. بروز اقتصادی رشد معّین درجٔه یک به رسیدن
عینی«انقالبسوسیالیستی،عواملوعناصردیگریراکهمربوطبهشرایط
ـسیاسیاستدربرمیگیرد،وبهطورخالصه،شاملیک مشخصاجتماعی
بحرانسرتاسریمیشودکهشئونمختلفنظامموجودراازپاتاسر،ازباال

تاپایینفراگیرد.
اینمحملهاوشرایط ناگزیراست،وهنگامیکه انقالبسوسیالیستی
تشدید از: عبارتند عوامل و اینشرایط میشود. انجام بود، آماده عوامل و
تبدیل مّلی، و اجتماعی تضادهای خوردن گره داخلی، تضادهای بیسابقٔه
ایجادشرایط بهحلقٔهضعیفدرزنجیرکشورهایسرمایهداری، یککشور
وجود خارجی، و داخلی عوامل متقابل وابستگیهای یعنی جهانی، ویژٔه
محملهایطبقاتیضرور،یعنیطبقٔهکارگرمتشکلوآبدیده،بهاندازٔهکافی

نیرومندودارایمتحدینآمادهبهعملانقالبی.
قرار روز دستور در سوسیالیستی انقالب اجرای شرایطی، چنین در

میگیرد،وناگزیریتاریخیبهصورتواقعیتدرمیآید.
یاآنلحظهمیتواندمشوقو این یاآنموقعیتووضععمومیدر این
محرکیاحتیتسریعکنندٔهیابرعکس،بازدارندهیاحتیمتوقفکنندٔهبروز
وپیروزیانقالبباشد،ولیچنینموقعیتووضععمومینمیتواندتمامی
آنمجموعٔهشرایطاقتصادیواجتماعیوسیاسیالزمرابسازد.بایددانست
کهخوداینمجموعٔهشرایط،ثمرٔهروندتکاملیدرازمدتیککشوربوده،و
آنهاهستندکهانقالباجتماعیرابهیکضرورتتاریخیبدلمیکنند.در
ـلنینیسم ارزیابیتناسببینعواملداخلیوخارجیانقالب،علممارکسیسم
واکنش و دو،کنش این بین که وتصریحمیکند دارد توجه دوعامل بههر
متقابلهست،ولیتعیینکننده،عاملداخلیاست.ضرورتعینیانقالب
وابستهبهعاملوعنصرداخلیاست.واینخودناشیازتمامیروندتکامل
ـسیاسییککشوراست.رویایننکتهتکیهکردیمکهدر ـاقتصادی اجتماعی
را انقالب ادعایصدور که شدهاند پیدا دروغینی مارکسیستهای ما زمان
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مطرحمیکنندوبرایانجاموتزریقآنازخارج،وظیفهتعیینمیکنند.اینها
درواقععنصرخارجیرامقّدموتعیینکنندهمیدانند،ودرعملبهضرورت
انقالبکهثمرٔهعواملدرونیاست،وبهنیروولیاقتهرخلقبهانجامآن

باورندارند.
انجامانقالبمربوطبهیکرشتهعواملوشرایطذهنیوآمادگیوبلوغ
به نیرویاجتماعیوسیاسی آن،وجود از نیزهستکهمقصود اینشرایط
اندازٔهکافینیرومند،آگاه،مصمموقادربهانجامانقالبودرهمشکستن
مقاومتطبقٔهحاکمهاست.طبقٔهکارگروحزبآن،متحدینطبقهوجبهٔه
واحدآنانوسیاستدرستآنان،ُمبّیناینشرایطاست.اینعواملمیتوانند
گفتیم، که شرایطی در و برسانند خود منطقی نتیجٔه به را اجتماعی مبارزٔه
ضرورتعینیانقالبسوسیالیستیراازصورتامکانبهدرآورده،وبهیک

واقعیتپیروزمندبدلنمایند.
پیشافتادٔه کشورهای در و است نیرومند هنوز امپریالیسم اگرچه
سرمایهداری،طبقاتحاکمهازطریقسودهایافسانهواریکهازاستثمارتودٔه
زحمتکشکشوروازمکیدنخونکشورهایعقبماندهووابسته،بهطرق
مختلفنواستعماری،بهدستمیآورند،میتوانندبهعمرخودادامهدهند،و
همچنانامکاناتیرابرایادامٔهزندگیوپیشرفتنسبیُفرماسیونسرمایهداری
فراهمسازند،واگرچهایدئولوگهایسرمایهداریبهانواعوسایلمیکوشند
با و مبارزهمنحرفسازند راهصحیح از را بفریبندوزحمتکشان را تودهها
توسلبهانواعتئوریهایپوسیدهنظیر»سرمایهداریخلقی«،»دولتبهروزی
دو درآمیختگی و »تجانس مصرفی«، »جامعٔه صنعتی«، »جامعٔه عمومی«،
بااینحال، کنند، پنهان را ماهیتسیطرهخویش سیستم«وغیرهمیخواهند

عمرسرمایهداریبرلببامرسیدهاست.
و فاشیستی و ارتجاعی شیوههای به سرمایهداری توسل ما، زمان در
استثمارطبقٔهکارگروهمٔهزحمتکشانشدیدتر میلیتاریستیشدتمییابد،
زحمتکشان مبارزاتطوالنی دستاوردهای میشود، موذیانهتر و متنوعتر و
درزمینٔهسطحزندگیوآزادیهایدموکراتیکمورددستبردقرارمیگیرد،
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ومسابقٔهتسلیحاتیوتدارکاتجنگیوتوطئهعلیهاستقاللوآزادیسایر
مللبهپدیدههایویرانگروروزمرهایدرحیاتکشورهایسرمایهداریبدل

میشود.افقپیروزیانقالبروشنترازهمیشهاست.
تنهاانقالبسوسیالیستیاستکهمیتواندموانععظیمیراکهدرمقابل
همهجانبه استفادٔه و بشری جامعٔه ترقی و تکامل و مولده نیروهای رشد
و آزادگی و مناعت و زحمتکشان تمامی سود به فنی و علمی انقالب از
شکفتگیشخصیتبشریوجوددارد،ازطریقنابودکردنمناسباتتولیدی
سرمایهداریازمیانبرداردوپاسخگویضرورتعینیتکاملجامعهوتأمین

کنندٔهپیشرفتاجتماعباشد.

2
و مارکس توسط که تئوری این انقالبسوسیالیستی- تئوری لنینی مرحلٔه
پس و یافت، تکامل لنین توسط امپریالیسم شرایط در شده، تدوین انگلس
ازآننیزبراساستجربٔهگردآمدهدرجنبشجهانیکارگری،توسطاحزاب

کمونیستوکارگریغنیترگردید.
تکامل قانون سرمایهداری، فرماسیون امپریالیستی مرحلٔه تحلیل با لنین
کشورهای در را سرمایهداری جهشوار و ناهماهنگ ـسیاسی اقتصادی
مختلفکشفکردونتیجهگرفتکهپیروزیهمزمانانقالبسوسیالیستی
ضرور و ممکن انگلس و مارکس زمان در که آنچنان کشورها- همٔه در
شمردهمیشد-امکانپذیرنیست،بلکهانقالبسوسیالیستیدرآغازتنهادر
یککشوریادریکگروهازکشورهاکهدرآنهاتضادهایداخلیشدتیافتهو
ـاجتماعینیرومندیبدلشدهوبهمتحدساختن طبقٔهکارگربهنیرویسیاسی
تودههاعلیهبورژوازیتوفیقیافتهباشد،امکانپذیراست.روندانقالبیجهان،
درستیکاملایننظریاتداهیانهراثابتکرد.لنینهمچنینباتحلیلواقعیات
بهنحویکاماًلنووخالق،مسئلٔهانقالبرادرآنکشورهاییکهبهعلترشد
ـدموکراتیکدرآنها دیرتروضعیفترسرمایهداری،همچنانوظایفبورژوا
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سنگینیبیشتریدارد،مطرحوحلکرد.لنیننشانداددرشرایطنوین،در
کشورهاییکهبورژوازیدیگرقادرنیستتاپایانبهحلاینوظایفهمت
از را آن که پیدامیکند ویژهای ـدموکراتیکخصلت بورژوا انقالب گمارد،
ـدموکراتیکگذشتهمتمایزمیسازد.چنینانقالباتیاکنون انقالبهایبورژوا
ـاقتصادی میتواندبهرهبریپرولتاریاصورتگیرد،وچنانشرایطاجتماعی
سرمایهداری تکامل طوالنی تاریخی دوران یک آنکه بدون که شده، فراهم
الزمآید،سریعًاگذاربهانقالبسوسیالیستیمیتواندانجامشود.لنیننشان
دادکهتنهاپرولتاریاتوانآنراداردکهتودههایوسیعدهقانانوسایراقشار
ـدموکراتیکوتبدیل زحمتکشانرابرایانجامکاملوظایفانقالببورژوا
بنابراینطرحوحل انقالبسوسیالیستیبسیج،متحدورهبریکند. به آن
مسئلٔهانقالبسوسیالیستیدراینگونهکشورهامظهردیگریازمرحلٔهلنینی

تئوریانقالبسوسیالیستیاست.
اسناد طی و کنگرهها در کارگری و کمونیست احزاب نیز ما زمان در
خویش،توسطرهبرانوتئوریسینهایخود،درجلساتمشاورٔهچندجانبه
وبینالمللیخود،تجربٔهغنیمبارزٔهطبقاتیرادرپرتوشرایطنوینداخلی
بازهم را انقالب ـلنینیستی مارکسیستی تئوری و کرده وخارجیجمعبست
غنیترکردهاند.درحقیقتتغییراتعظیمودورانسازسالیاناخیر،درمقابل
احزابکمونیستوکارگریوظیفٔهتحلیلوبررسیدقیقومشخصشرایط
عینینهضتانقالبیراقراردادهاست.ازجملٔهاینمسائلاستبلوغمحملها
اشکال و راهها و انجام نحؤه و آغاز نقطٔه انقالب، ذهنی و عینی شرایط و
کشورهایسوسیالیستی، نیرومند نظیرسیستم عواملی درحالحاضر، آن.
شدن متالشی خود، ایدئولوژیک و نظامی و سیاسی و اقتصادی قدرت با
سیستممستعمراتیامپریالیسم،واردشدنسرمایهداریبهمرحلٔهسّومبحران
انحصاری سرمایهداری به مربوط نوین پدیدههای ظهور خویش، عمومی
دولتی،انقالبعظیمعلمیوفنیوغیرهبهوجودآمدهکهتأثیراتهمهجانبه
ـسیاسیداخلیوخارجی،یعنی ـاجتماعی وژرفیبررویعواملاقتصادی
عواملیکهدرایجادوتبلوروضعانقالبینقشدارند،باقیمیگذارد.برخی
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عواملوعللیکهدرگذشتهازمظاهربروزوضعانقالبیبودند،امروزدیگر
و اقتصادی تضادهای و عوامل برخی برعکس و دارند، کمتری نسبتًا نقش
اجتماعی،نقشبارزتریدرفراهمساختنشرایطعینیانقالبپیداکردهاند.
اهمیتعللسیاسیایجادوضعانقالبی،نظیرمبارزهبرایتحوالتبنیادی
دموکراتیک،بهخاطرامراستقالل،علیهجنگوتجاوزونظامیگری،برای
حقوقبشریوآزادیهایدموکراتیکوحقتعیینسرنوشتخلقهاوعلیه

تبعیضنژادینیزبسیارفزونییافتهاست.
انجام برای گوناگون احزاب که مختلفی راههای همچنین و اینها همٔه
در امکان رشد، حال در کشورهای مورد در و گرفتهاند، نظر در انقالب
پیشگرفتنراهغیرسرمایهداریرشدیاایجادنظامیانقالبیکهسمتگیری
سوسیالیستیدرپیشگیرد،یااهمیتروزافزونیکهبرایعاملذهنیانقالب
وبراینقشومسئولیتاحزابکمونیستوکارگریقائلیموغیرهوغیره،
ـلنینیستیانقالبدرزمانمااست. مظاهردیگریازغنیشدنمارکسیستی

�توضیحبیشتر:
»شرایطعینیوذهنیانقالب«درس77

»امکانوواقعیت«درس28
»نیروهایمولده«درس50

»مناسباتتولیدی«درس51
»امپریالیسم«درس67.
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درس8٠.منشأوماهیتدولت

١
مسئلٔهدولتیکیازآنمسائلیاستکهنمایندگانجامعهشناسیبورژوایی
بیشازهرمبحثدیگریکوششنمودهاندهرچهمیتوانندآنراباآشفتگیها،
تحریفهاومغالطههابیامیزند.علتاینروشهمروشناست:مسئلٔهدولت
بیشازهرچیزدیگربامنافعطبقاتحاکمهاصطکاکدارد،ودرکدرست
ماهیتونقشآن،مستقیمًاحاکمیتاینطبقاتراموردتهدیدقرارمیدهد.
کافیاستبهروشوتبلیغاتسراندولتایراننگاهکنیم.چهگزافهگوییها
وتبلیغاتواهیکهازطرفآنانبهعملنمیآیدتاماهیتدولتموجودو
خدمتگزار و مّلی وحدت مظهر و مردم نمایندٔه را آن بپوشاند، را آن نقش
همٔهطبقاتواقشارمعرفیکنند.دستگاهتبلیغاتیمیکوشدکههزارمعنای
متفاوترابرایمفهومدولترایجسازدتاماهیتآنرامکتومنگهدارد.گاه
آنرامساویهیئتوزیرانومجلسینمیگذارد،گاهدستگاهاداریرامترادف
باآنبهقلممیدهد،گاهآنراچیزیباالترازطبقاتوگروههاوماورایمنافع
قومیت و رامظهرهمبستگی آن اجتماعیمیشمرد،گاه گروههایمختلف
معرفیمیکند،ودرهرحالسعیداردسرشتواقعیآنومقصودازمفهوم
دولتراازمردمپنهانکند.اینگونهتشبثاتتازگیندارد،ومبلغانرژیمدر
موردتئوری»دولت«نیزنوبرینیاوردهاند.آنهاهمانگفتههایجامعهشناسان
بورژوازیرارونویسونشخوارمیکنند.درتاریخفلسفهوعلماجتماعبه
انواعایننظریاتبرمیخوریم.بعضیازنظریهسازانکهوظیفٔهدفاعازدولت
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حاکمراداشتهودارند،حتیآنرانهادیبانیروییمافوقطبیعیوسرشتی
خارجازحیطٔهدرکوتأثیرافرادجامعهتصویرکردهاند.برخیگفتهاندکهاز
همانزمانیکهآدمیبوده،دولتهمبوده،وتاجهانباقیاست،همچنان
خواهدبود.یکوجهمشترکمهماینقبیلتئوریبافانوتوجیهکنندگانسلطٔه
حکومتموجود،آناستکهخصلتطبقاتیدولترانفیمیکنندوآنرا
وسیلٔهتنظیموترتیبوادارٔهجامعهدانستهوقاضیبیطرفوداوریماورای
ـلنینیسمبه دستجاتاجتماعیوگروههاواحزابخواندهاند.تنهامارکسیسم
مسئلٔهدولت،منشأآن،ماهیتآن،ونقشآندرحیاتاجتماعیپاسخعلمی

میدهد.

2
منشأدولتـدولتوجودابدینداشته،بلکهدرنتیجٔهروندتکاملیجامعٔه
بشریدرمرحلٔهمعّینیایجادشدهاست.درکموناّولیه،نخستینُفرماسیون
هنوز که هنگامی است، شناخته خود به بشری جامعٔه که اشتراکی ابتدایی
مالکیتخصوصیبهوجودنیامدهبود،هنگامیکههنوزطبقاتوجودخارجی
نداشتند،دولتهموجودنداشت.مشاغلوَمناصباجتماعیکهدرآنعصر
زمان. آن زندگی ادامٔه مقتضیات برخی انجام به بود مربوط داشت، وجود
اّماتکاملنیروهایمولدهموجبتالشیوازهمپاشیدگیکموناّولیهشدو
مالکیتخصوصیبهوجودآمد،وهمزمانباآن،جامعهبهطبقاتتقسیمشد.
ازآنموقعبهبعدبودکهنیازبهیکنهاداجتماعیتازه،بهیکوسیلهوابزار
اجتماعیجدیددرجامعهپیداشد،تاطبقهایبتواندبهکمکآننهادروبنایی،
یعنی اقتصادی، پایٔه از و کند، حفظ را خود سیادت و خصوصی مالکیت
مناسباتتولیدیمستقردفاعکند،وبهرهدهانراواداردکهبهنفعبهرهکشان
کارکنند.ایننهاداجتماعی،اینوسیله،دولتبود؛اینوسیلهایبودبرای
پیدایشدولت بهرهکش. دردستطبقٔه اعمالجبر برای و اجتماعی تسلط
کتاب در انگلس فردریک بود. مبارزٔهطبقاتیشدیدیهمراه با آن تکامل و
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مشهورخود»منشأخانواده،مالکیتخصوصیودولت«توضیحمیدهدکه
درشرایطویژٔهتضادهایآشتیناپذیرفزایندهبینطبقاتاجتماعی،

»وجودیکنیروییکهبهظاهرمافوقاجتماعباشدو»نظم«را
حفظکندالزمآمد.ایننیروکهازبطناجتماعخارجمیشود
ولیرفتهرفتههرچهبیشترازآنبیگانهمیگردد،دولتاست.«
ویژهای، اجتماعی نیروی یک که گرفت صورت چنین دولت تشکیل
متمایزازتودٔهمردم،ومجهزبهوسایلاعمالفشاروتحمیلارادٔهخویشبه
وجودآمد.اقشاروافرادی،وضعممتازییافتندوآنوسایلاعمالجبرنیز
بهتدریجبهصورتارتشهاوپلیسودستگاهعدلیهوقضاوتشکلگرفتند.
اثر در ما، میهن زحمتکشان دانشمند و عالیقدر رهبر ارانی تقی دکتر

معروفخود»بشرازنظرماّدی«مینویسد:
»یکطبقهکهمقتدراست،تشکیالتیبهاسمحکومت]شکل[
میدهدکهاقتداروتسلطخودرامسّجلکند،یعنیقدرتیکه
باتماماجتماعالتیامداشت،ازاجتماعخارجواسلحهایدر
استقالل حکومت اسم به و میشود مخصوصی عدٔه دست
پیدامیکند،کهظاهرًاغیرازطبقاتموجوددرجامعه،ولیدر

حقیقتنمایندٔهیکطبقهازجامعهاست.«
بازهمدرتوضیحدولت،تقیارانیمینویسد:

»وضعیتمالکیتدرداخلیکجامعه،موّلدحکومتاست.
هم تاریخ آخر تا و نبوده تاریخ ابتدای از وضع این وجود
نخواهدبود.اینناموساجتماعنیزمانندنوامیسدیگرروزی

بهموزٔهتاریخسپردهخواهدشد.«
محصول است. تاریخی مقولٔه یک دولت خالصه، طور به و بنابراین
جامعٔهمنقسمبهطبقاتاست.درلحظٔهمعّینیازحیاتاجتماع،همزمانبا
پیدایشطبقاتپیداشد،وهمزمانباازبینرفتنطبقاتاجتماعینیزازبین
خواهدرفت،زیراکهضرورتتاریخیخودراازدستخواهدداد.ُمنتهافقط
درجامعٔهکمونیستیومرحلٔهعالیآناستکهچنینشرایطیفراهممیگردد.
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٣
برایحفظسلطه ـدولتیکوسیلٔهسیاسیوماشینیاست ماهیتدولت
وسیادتیکطبقهبرطبقٔهدیگر.بهاینجمالتازنوشتههایکالسیکهای

ـلنینیسمتوجهکنید: مارکسیسم
کارلمارکسمیگوید:

»دولتماشینسرکوبییکطبقهتوسططبقٔهدیگراست.«
فردریکانگلسمیگوید:

»دولتنیرویویژٔهسرکوبوسیطرهاست.«
والدیمیرایلیچلنینمیگوید:

»دولتارگانسیادتیکطبقٔهمعّیناست.«
تولید وسایل بر مالک یعنی دارد، سیادت اقتصادی نظر از که طبقهای
است،بهوسیلٔهدولت-بااستفادهازاینابزاراجتماعیکهدولتنامدارد-از
اینراه،یعنی از نظرسیاسیهمسیادتخودرابرقرارمیکند.طبقٔهمزبور
استثمارشوندگان سرکوب برای نیرومندی ابزار صاحب دولت، وسیلٔه به

میشود.پس:
و مسلط؛ اقتصادی نظر از طبقٔه سیاسی سازمان از است عبارت دولت

مهمترینوسیلٔهتأمیناینتسلطاست.
بدینترتیب،دولتدارایماهیتطبقاتیاست:دولتمهمترینبخشاز
روبنایهرجامعهراتشکیلمیدهد،روبناییکهخودزاییدٔهپایٔهاقتصادینظام
مربوطهاست.دولت-اینمهمتریننهادروبنایی-باتماموسایلومؤسسات
وسازمانهایخود،همٔهاقداماتوتدابیرراانجاممیدهدتاپایٔهویژٔهخودرا

حفظکندوتحکیمبخشد.
ماهیت پیرامونمسئلٔه ارانی تقی دکتر ماّدی«، نظر از »بشر اثر درهمان

دولتمینویسد:
تشکیل قویتر طبقٔه بهوسیلٔه که است دستگاهی »حکومت
میکند. تأمین زیردست طبقٔه بر را آن استیالی و شده
و تربیت و تعلیم رهبری قضایی، و قانونگذاری تشکیالت
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ذوقهنری،تحتقدرتدولتاست.بنابراینواضحاستکه
درجامعٔهطبقاتی،قوانین،طرزحفظحقوق،آدابورسوم…
تولیدافکاردراطفالوافراد،تماْمطبقاتیبودهوبهنفعطبقٔه
معّینخواهدبود.نبایدایدهآلیستشدهوتصورکردکهچنین
دستگاهی)یعنیدولت(خوشیوسعادتتمامافرادراتأمین

خواهدکرد.«
چنیناستپاسخروشنوعلمیدکترارانیدربارٔهماهیتدولتبهآنهایی
مادرغمخواری ومیگوینددولت دممیزنند آشتیطبقاتی از کههنوزهم
استبرایهمٔهطبقات،چوپانیاستکهگرگومیشعلیالسوّیهتحتتوجه
فائقٔهاوازیکآبشخورسیرابمیشوند.بیشازنیمقرناستکهپیشگامان
وراهنمایانخلقهایایراندروجودحزبکمونیستایرانوارانیها،بهآن
درجهازمعرفتاجتماعیرسیدهبودندکهبرپایٔهتعالیممارکسیستیوبهطور
علمی،مسئلٔهدولتراروشنساختند.درمقابلاینسطحباالیرشدآگاهی
طبقاتیوعلمینمایندگانطبقٔهکارگرازچندیندههقبل،چقدرسطحیو
مبتذلمینمایدتشبثزمامدارانکنونیایرانودستگاهتبلیغاتیشانکههنوز
اعم طبقات، همٔه که میکنند تکرار را بیاعتبار و فرسوده ادعای همان هم
ازاستثمارگرواستثمارشونده،برادرندودرمقابلدولتمساویندودولت
مقایسه را ما دقیق و تحلیلعلمی آن است. دو هر وحامی طبقات از برتر
برعشقومحبتیکه ناظر آنانکهدولتدستگاهیاست ادعای این با کنید
یکسو از امپریالیستی انحصارات به وابسته و بزرگ بینسرمایهداران گویا
وکارگرانیکهدربدترینشرایطجانمیکنند،ازسویدیگر،ایجادشده،و
انکاراینکهدولتحامیاّولیوعلیهدّومیاست.آنتحلیلواقعیودرست
تنظیم و شاهد تنها دولت میگویند که آنان ادعای این با کنید مقایسه را ما
و بزرگ زمینداران بین گویا که است همکاریصمیمانهای و عالقه کنندٔه
صاحبانبزرگمالکیهاوسلفخرهاورباخوارانازیکسو،وانبوهعظیم
دهقانانتهیدستبیزمینوکمزمینازسویدیگرحکمفرماشده،وانکار

اینکهدولتخدمتگزاراّولیاستعلیهدّومی.



ماتریالیسمتاریخی ٣١2

خالصهمیکنیم:هدِفدولتهمیشهدفاعازمواضعومنافعطبقٔهحاکمه
درفرماسیوناجتماعیموجودبودهاست.

درجوامعمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایلتولیدوبراستثمارفرد
تبلور است، استثمارگر طبقٔه سیاسی قدرت مظهر و بیانگر دولت فرد، از

دیکتاتوریطبقهاست.
و پلیس و ارتش نیروی از است عبارت دولتی قدرت اساس و پایه
سازمان و اطالعاتی وسرویسهای قضایی دستگاه و محاکم و ژاندارمری
اداریبوروکراتیکوقوانین اردوگاههاوزندانهاوشبکٔهدستگاه امنیتو
اقلیت و طبقٔهحاکمه وسلطٔه منافع برایحفظ که موازینی و نظامنامهها و
استثمارگروضعوایجادشدهاست.بهتدریجوباحادشدنمبارزٔهطبقاتی،
ماشینعظیمدولتیباشاخههاووظایفمتنوعخودکهجنبههایاقتصادیو
سیاسیونظامیوفرهنگیوآموزشیوایدئولوژیکوغیرهرادربرمیگیرد،
طبقات یا طبقه دردست است تازیانهای دولتی قدرت مییابد. تکامل مرتبًا
سیاسی استیالی و دارد نگه اطاعت و انقیاد در را مردم تودٔه تا استثمارگر
اعظم قسمت صرف کند. تأمین اقتصادی تسلط با همزمان را اجتماعی و
ماهیت قلب و نظامی محاکم خودکامگی پلیس؛ و ارتش برای بودجهها
دستگاهدادگستری؛حرکتدستگاهاداریبرایحفظمنافعطبقاتحاکمه،
و موجود قدرت حفظ برای تصویبنامهها و قوانین اقسام و انواع وضع
از ماهیتدولتوضرباتیاست از بازتابهاییاست سرکوبمردم،همه

عملاینتازیانه.

�توضیحبیشتر:
»کموناّولیه«درس59،
»پایهوروبنا«درس55.
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١
ـاقتصادیکهدولتمدافعآن نوعدولتمربوطاستبهفرماسیوناجتماعی
تاریخسهفرماسیون آنجاکه از بهدستدارد. استوطبقهایکهقدرترا
نیز را استثمارگران دولت نوع سه گذرانده، سر از را استثمار بر متکی

میشناسد:دولتبردهداری،دولتفئودالی،دولتسرمایهداری.
یعنی اقتصادی، پایٔه میکند، متمایز ازهم را سهگانه انواع این که آنچه
مناسباتتولیدیحاکمدرهریکازجوامعمربوطهوطبقهایاستکههریک
ازاینانواعدولتها،خدمتگزارآناست.توجهداریدکهمادراینجاتنهادربارٔه
انواعدولتدرصورتبندیهایمتکیبراستثماروطبقاتمتخاصمصحبت
میکنیموگرنهجهان،دولِتدیگر،دولتنوعجدید،دولتسوسیالیستیرا
دولتیاست زیرا دارد، تفاوت انواعسهگانه آن با ریشه از که نیزمیشناسد
تدارک و استثمار برانداختن برای است وسالحی خلقی و تودهای حقیقتًا
محوطبقات،واصوالًوسیلهایبراینفیخویش،یعنیامحایدولت.عالوه
برآنکهسهنوعدولتبرایسهفرماسیونمتکیبراستثماروجوددارد،هریک
پیدامیکند انواعدارایاشکالمختلفهستند.شکلیکهیکدولت این از
وابستهبهشرایطمشخصتاریخی،تکاملوتناسبنیروهادرداخلوخارج
باشد،ماهیتطبقاتیآن اّماهرقدرهمکهَاشکالحکومتیمتفاوت است.
نوعدولتدریکفرماسیونمعّینبالتغییرمیماند.بنابراینبایددربارٔهنوعو

شکلدولتدقیقبودوایندومفهومرابایکدیگراشتباهنکرد.
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مثاًلدرهماننخستینجامعٔهکالسیکمتکیبراستثمار،یعنیبردهداری،
بود اشکالگوناگونیوجودداشت.همسلطنتموروثی ادارٔهکشور برای
بهمثابهقدرتمطلقیکامپراطوریاسلطان،همقدرِتتیرانهایاسرکردگان
نظامیجنگاوربود،همجمهوریبودبهمثابهقدرتیکهازراهانتخاباتتأمین
میشد،همقدرتاریستوکراسیواشرافیتبودکهاقلیتنسبتًاکوچکیرا
بهرغم اّما آزادگان. اکثریت بهمثابهقدرت دربرمیگرفت،وهمدموکراسی
تماماینتنوعاشکال،درهرحال،دولتآنزمان،دولِتنوعبردهداریبود؛

دولتیبوددرخدمتبردهدارانبرایحفظتسلطآنان.
درنظامفئودالینیزمیتواننظیرهمینتفاوتهارامشاهدهکرد.شایعترین
که است شکلی این زیرا است، سلطنتی شکل فئودالی، نوع دولت شکل
بانظامفئودالیجوردرمیآمده،معذالکگاهیدولتفئودالی بهتر اصوالً
اشکالدیگرخانخانی،ملوکالطوایفی،متمرکزوحتیشکلجمهورینیز
بهخودمیگرفته.اّمابازدرهرحالدولتنوعفئودالیبودهوسالحیدردست

اربابانبرایسرکوبدهقانانوپیشهوران.
درمورددولتنوعسرمایهدارینیزهمینمسئله،یعنیتنوعاشکالبرای
نوعواحدبسیاردیدهمیشودوبرایمابحثاینمطلبمهمترازهمهاست.

2
ـاقتصادی اجتماعی ُفرماسیون مدافع است دولتی بورژوایی نوع دولت
در سالحی سرمایهداری، استثمار تولیدی مناسبات محافظ سرمایهداری،
و سیاسی رژیم ماهیت بیانگر طبقاتی، خصلت این بورژوازی. طبقٔه دست
سرشتدولتبورژواییاست.ایناستمحتوایدائمیوتغییرناپذیرایننوع
دولت،صرفنظرازشکلدولتونحوههایحکومتیوخصوصیاتاینیا
آنکشوروویژگیهایاینیاآنمرحلٔهتکاملهردولتبورژوایی.ایناست
مضمونماهیتدولتنوعبورژواییصرفنظرازاشکالمختلفیکهتاکنون
بهخودشناختهوهماکنوندرکشورهایمختلفسرمایهدارییافتمیشود.
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اشکالمشخصحکومتمیتوانددرکشورهایمختلفیادریککشور
درمراحلمختلف،متفاوتباشد.رژیمسیاسیمیتوانددراینیاآنکشور
دولت، ماهیت نباید و نمیتواند تغییرات و تفاوتها این ولی کند، تغییر

خصلتطبقاتیآن،نوعدولتراازنظرمابپوشاند.
وجوداشکالمختلفدولتدرجامعٔهسرمایهداریچگونهتجلیمیکند؟
برخیازاجزایمتشکلٔهقدرتدولتی،نحؤهسازمانیوسلسلهمراتبدرونی
قدرتدولتی،نحؤهتشکیلوعملکردارگانهایمقننهونحؤهتدوینقوانینو
موازینجاریه،رابطهومناسباتبینقوایاجراییهومقننه،حلقههایمختلف
دستگاهاداریدولتوغیره،هریکمیتواننداشکالبینهایتمتنوعیبهخود
بگیرندوهریکنقشوجایخاصیداشتهباشند،ودرنتیجهشکلحکومتی
ویژهایرابهوجودآورند.شایددوکشورسرمایهداریراپیدانکنیدکهازهر
بدون آنها کلیٔه آنها، کلیٔه ولی باشند؛ داشته هم مشابه دولتی دستگاه لحاظ
استثنا،دستگاِهتسلِططبقاتیبورژوازیهستندکههریکدرهرجاویژگیخود
رایافتهاست.چرادرجامعٔهسرمایهداریچنینتنوعاشکالحاصلمیشود؟
مردم سنتهای تاریخی، سوابق نظیر مختلفی عوامل کشور هر در که زیرا
آنکشور،شرایطمشخصموجود،تناسبقوانینطبقاتاجتماعی،حّدت
آن که راهی و جامعه آن اجتماعی و اقتصادی تکامل نحؤه طبقاتی، مبارزٔه
وعمل داشته تسلططبقاتیوجود برایحفظ متغّیر پیموده،وظایف کشور

میکنند.اینعواملدرایجاداینیاآنشکلرژیمسیاسیتأثیرمیگذارد.
مامیبینیمکهدریکجارژیمدموکراسیپارلمانیهستودرجایدیگر
سلطنتمشروطه،درجاییریاستجمهوریاختیاراتوسیعدارد،جایدیگر
قدرتحاکمهایباشدتعملبیشتری،وباالخرهدرجاییدیگربورژوازی
دیکتاتوری و جسته توسل فاشیستی رژیم شکل به خود سلطٔه حفظ برای
اّما است. برگزیده را فاشیستی نظامی یاشکلخونتای تروریستی و آشکار
نوِعهمگیایندولتهایکی درهرحالوبهرغمهمٔهایناشکالگوناگون،

است:نوعدولتبورژوایی،باماهیتطبقاتییگانه.
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٣
نوعدولتداردواساستغییرآنکهعبارت باوجوداهمیتاساسیکه البته
نیز حکومتی اشکال عالیتر، فرماسیون به فرماسیون یک از گذار از است
تودٔه برای بیشک دارد. ویژهای اهمیت آنها مبارزٔه و مردم تودههای برای
دارد. وجود حکومتی شکل کدام که نیست علیالسوّیه و بیتفاوت خلق
دولتی عالی ارگانهای آن در که است ازحکومت شکلی جمهوریت مثاًل
برایمدتمعّینیانتخابمیشوند.سلطنتآنشکلحکومتیاستکهیک
شخص،تنهابرپایٔهوراثترئیسکشوراست،ودرعصرکنونیبهجزعدٔه
معدودیازکشورها،تقریبًادرهمهجاشکلجمهوریدولتاستقراریافتهو
شکلسلطنتکهبامضمونسرمایهداریکمترمیخواند،بهمنزلٔهیکمقولٔه
بایگانیتاریخسپردهشدهاستوهرسالهماز به سختکهنهوفرسوده،
باقیماندههایکیدوسلطنتازبینمیرود.کمااینکهنزدیک60سالقبل،همٔه
پنجکشورهمسایٔهما،کشورهایسلطنتیوامپراطوریبودند،ولیدرحال
حاضرحتیدریکیازآنهاهمسلطنتباقینماندهوهمهبهشکلجمهوری
ادارهمیشوند.تازهدربرخیازکشورهاییکههنوزاینشکلقدیمیموجود
است،ماهیتاّولیهاشبهکلیتغییریافتهوبدونآنکهشاهقدرتواختیاری
در مثاًل میشود. حفظ غیرمسئول و تشریفاتی مقام عنوان به باشد، داشته
حتی سوئد در و است، آن ادامه بهانٔه محافظهکارانه ُسنَن برخی انگلستان،
تاریخنابودیوالغایآنراازهماکنونتعیینکردهاند!شکلسلطنتی،خود
نیزمتنوعاست.شکلتشریفاتیوغیراستبدادیراسلطنتمشروطهمیتوان
فقط شاه خواستهاند، ما مشروطهخواه نیاکان که همانطور آن، در که نامید
سلطنتمیکندنهحکومت،وکلیٔهقواوقدرتدولتیناشیازمردمومتعلق
بهمّلتاست.شکلدیگر،شکلسلطنتاستبدادیوخودکامهاستکههنوز
دردوسهکشوروجوددارد،نظیرایرانوعربستانسعودی.اینارتجاعیترین
شکلدولتیاستکهدرآنعماًلآزادیهایدموکراتیکازمردمسلبگشته
تمام با اینشکلحکومتیسلطنت است. تاماالختیار و مطلقالعنان شاه و
توجیهی عتیق دورانهای در هم اگر شاهپرستی- کیش نظیر آن، مختصات
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تاریخیداشت-دراینثلثآخرقرنبیستمهیچگونهمحملیندارد؛رژیمی
پوسیدهومحکومبهفنااست.حتیازاوایلقرنگذشته،درفرانسهودیگر
کشورهایپیشرفته،واژهروآیالیستیاشاهپرستبهمعنای»مرتجعافراطی«
بهکارمیرفتهومیرود.مبارزٔهخلقهابرایتغییرشکلحکومتوداشتن
در دموکراسی استقرار و دولت، نوع یک درون در حتی مترقیتری شکل
چارچوبُفرماسیونموجود،کاماًلموّجهوقانونیاستوبهنوبٔهخودپیکار

نهاییرابرایتغییربنیادینوعدولتوایجادنظامیبرترتسهیلمیکند.

�توضیحبیشتر:
»دولت«درس80،

»بردهداری«درس60،
»فئودالیسم«درس61.





درس82.رابطٔهدولتوجامعه

١
درُفرماسیونهایمختلفاستثماری،دولتوظیفٔهخودرابرایسیادتیک
طبقهبرطبقٔهدیگربهانحایمتفاوتیانجامداده،ورابطٔهایندستگاهباجامعه،
آنها همٔه مشترک اگرچهخصوصیت است؛ نبوده یکسان همواره اهالی، با
عبارتاستازپیداکردنشیوههایمتناسبزمانبراینگهداشتنتودههادر

زیرزنجیراسارتوبهرهکشیوسرکوبزحمتکشان.
-درنظامبردهداری،اینرابطهباخشونتحداکثر،واینقصدباصراحت
وروشنیکاملانجاممیگرفت.هیچگونهرابطهومناسبتیتودٔهبردگانرابه
مرز مرگ، و نیزه وشالق، زنجیر برعکس نمیداد، پیوند بردهداران دولت
مشخصوبارزبینایندوووسیلٔهمستقیم،عادیترینوسیلٔهسیطرٔهدولت

بود.بیگانگیوجداییکاملبود.
-درجامعٔهفئودالی،شیوههاکمیبغرنجترشد،وابستگیهایاقتصادی
واعمالفشارهایاقتصادینیزبهمیانآمد،ولیبازهمانزورمستقیم،قهر
تودٔهمردموجه از فئودالی پردٔهدولت بدون و آشکار،همانجداییصریح
مشخصٔهدولتفئودالینیزبود.نهفقطخردکردنبیرحمانٔهقیامهایبردگان
وبهخونکشیدندائمیشورشهایدهقانانبههنگامتشدیدوبروزانفجاری
تضادهایطبقاتی،بلکهجداییآشکاروبیگانگیکاملازجامعه،دولتهای
مشخص »آرام«- دورانهای در حتی را- فئودالی نوع و بردهداری نوع

میساخت.
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-دردولتنوعبورژوایی،بازهمشیوههابغرنجترمیشود.باازدیادنقش
تودههاوشدتیابینبردطبقاتیوتشکلوآگاهیفزایندٔهمردم،دستیازی
بهروشهایدیگرومتنوعساختنآنوپوشیدهنگهداشتنماهیتامرضرور
میگردد.دولتدیگرنمیتواندهمانجداییآشکاروبیگانگیصریحسابق
راحفظکند.استفادهازجامههایدموکراتیکوظواهریبرایشرکتمردم
دراموردولتیالزممیآیدتادیکتاتوریطبقٔهسرمایهداریپنهانوحفظگردد.
عرصهای سیاست عرصٔه سرمایهداری، جامعٔه در که داشت توجه باید
اندیشههای و نهادها و سازمانها تنها عرصه، این در که زیرا است، بغرنج
بورژوازیعملنمیکنند،بلکهآرمانها،خواستهاواشکالسازمانیطبقٔه
میکنند. عمل و گذاشته تأثیر آمده، وجود به نیز زحمتکشان همٔه و کارگر
و مترقی سازمانهای میشوند، صحنه وارد سندیکاها و سیاسی احزاب
نیست قادر او دولت و بورژوازی میکنند. فعالیت گوناگون جمعیتهای
همیشهودرهمهجاجلویتمامیاینفعالیتهاوثمربخشیآنهارابگیردو
آنهاراازبینببرد،بلکهبهطورروزافزونیمجبوربهقبولوجودآنهاوپذیرش
اینیاآنخواستآنهامیشود.بهاینترتیب،درعرصٔهسیاستهمیشهیک
برخوردورودرروییدائمیوجودداردکهناشیازمنافعطبقاتیمتضادبوده
مناسبات میگیرد. اوج مرتبًا زحمتکشان تشکل و آگاهی سطح به بسته و
سیاسیویژٔهجامعٔهسرمایهداریوتحولآنرا،درهرصورتتنهاوتنها،از
طریقماهیتطبقاتیدولت،کهمهمتریننهادسیاسیاست،وتناسبقوانین
طبقاتاجتماعیاساسیمیتوانتوضیحدادودرککرد،زیراکههرمقابله
ورودرروییسیاسیدرآخرینتحلیل،بیانمبارزٔهطبقاتیاست،وسیاست

همچنانکهلنینگفتهاست،
مختلف طبقات بین مبارزه بازتاب وجهی مستقیمترین »به

اجتماعیاست.«
مبارزٔهزحمتکشانوتشدیدمبارزٔهطبقاتیدرشرایطیکهطبقٔهکارگربه
ـلنینیسممجهزشده،دارایپیشاهنگآبدیدهوسازمانهای آموزشمارکسیسم
متعددخویشاست،دردستگاهدولتیوارگانهایمختلفآنتأثیرمیگذارد،
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اساسی ماهیت در سوزنی سر که باشد آن معنای به مطلب این آنکه بدون
دولتبهمثابهارگانسیادتطبقٔهبورژوازی،بهمثابهماشینسرکوبیطبقاتی
تغییریحاصلشود.درکشورهایمختلفیبراثراینمبارزهوبهعنوانیک
شرکت مردم نمایندگان مقننه، مختلف ارگانهای در مبارزه، این دستاورد
میکنند؛بهناگزیردرنحؤهعملدستگاهعدلیهوقضاییهموازینیدرچارچوب
دموکراسیبورژواییدرنظرگرفتهمیشود؛امکاناتیپدیدمیآیدکهجلوی
گرفته طبقاتی خشن سیاستهای اجرای در خودسریها و خودکامگیها
شود.دراینموارد،بهجایقطعرابطٔهلختوآشکارورودرروییمستقیم
جامعٔهسرمایهداری در بغرنجتری پدیدههای جامعه، و دولت بین وصریح
مینشیند.ولیباتمامایناحوال،تانظامسرمایهداریودولتاوباقیاست،
ایندولتهموارهودراساس،ماهیتخودراحفظمیکند،ُبّراتریناسلحٔه
ایجاد و ماشین این خردکردن با تنها و میماند، باقی استثمارگران سیادت
از بایددولتینوودرخورنظامنوینفارغ دگرگونیماهویدرآناستکه

استثماربنانهاد.

2
هست- نظام این که هنگامی تا و سرمایهداری- جامعٔه چارچوب در
با باشند، داشته واهی پندار هیچگونه آنکه بدون لنینیستها مارکسیست
بین رابطٔه بر که عواملی تأثیر و آن نقش و دولت ماهیت درست تشخیص
دولتوجامعهعملمیکنند،دررأسنبردزحمتکشانوآزادیخواهانقرار
جلوی و شود شمرده محترم محدود، هم هرچند دموکراسی، تا میگیرند
شیوههایفاشیستیوتروریسمدولتیگرفتهشودورژیمسیاسیمساعدتری
برسرکارآید.تودههااگربتواننددولتبورژواییرامجبورسازندکهاصول
شرایط کند، مراعات را مدنی آزادیهای و شمرده محترم را دموکراتیک
بهسطحعالیتری ارتقایآن برایمبارزٔهخودو مساعدترومناسبتریرا

فراهمخواهندنمود.
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اجرای شیوههای و اسلوبها مجموعٔه از است عبارت سیاسی رژیم
دیکتاتوریطبقٔهحاکمهدرشرایطمشخصتاریخی.

لنینمیآموزدکهبورژوازیهمازاسلوباعمالقهرونفیمطلقرفرمها
و لیبرالیسم بهاصطالح اسلوب از هم میکند، استفاده خشن سرکوب و
عمل دو اداره، سیستم دو این باید مبارزان که میآموزد لنین عقبنشینی.
بورژوازیراوجایگزینشدنیکیبادیگریوآمیختهشدنیکیبادیگریرا

هموارهدرنظرداشتهباشند.
تجربهنشانمیدهدکهگرایشعامدولبورژوایینفیدموکراسیوتوسل
هرچهبیشتربهاسلوبهایشدتعملوجلوگیریازعملوتأثیرعملتودٔه
مردماست.رژیمترورواختناقوفاشیسم،مظهرافراطیوکاملاینگرایش

است.
پس،ازیکسواینامرکهرژیمسیاسیچگونهباشدبرایجامعهومبارزان
علیالسوّیهنیست،وازسویدیگر،حتیاگرتحتتأثیرمبارزٔهمردموضع
مساعدتریبهوجودآمدهورژیمدموکراسیبورژواییحاکمباشد،درهرحال
مضموناینرژیمعبارتاستازدیکتاتوریطبقٔهسرمایهدارکهماهیتنوع

دولتبورژواییراتشکیلمیدهد.
نتیجهاینکهازیکطرف،درکمسئلٔهاخیربرایداشتندورنمایروشن
نبردوراهومقصدغاییکاماًلضروراست،وگرنهدامسوسیالدموکراسی
راستوتحلیلدردولتسرمایهداریدرانتظارمبارزانخواهدبود.ازطرف
دیگر،درکدیالکتیکِیاهمیتونقشمبارزهبهخاطردموکراسیوکوشش
است، کاماًلضرور نیز مناسبتری و مساعدتر سیاسی رژیم استقرار برای
بیراههخواهد به را مبارزان تودهها، از جدایی و کورهراهسکتاریسم وگرنه

کشاند.

٣
فونکسیونیاوظایفدولتـبهدولتدرجامعٔهمتکیبراستثمارایننقشو
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وظیفهمحولشدهکهازمنافعطبقٔهحاکمهچهدرداخل،یعنیدرمقابلسایر
طبقاتاجتماع،وچهدرخارج،یعنیدرمقابلسایردولدفاعکند.

استثمارعبارت بر اساسیداخلیدولتدرجامعٔهمتکی و وظیفٔهعمده
و زحمتکشان، بر فشار و زور اعمال طبقاتی، مخالفان سرکوب از است

تحمیلسیادتوحفظامتیازاتوشرایطبهرهکشیبرایطبقاتحاکمه.
وظیفٔهعمدٔهخارجیدولتنیزدفاعوپیشبردمنافعطبقٔهاستثمارگرحاکم
درمناسباتبینالمللیودررابطهبادولدیگراست.عملکردیاوظیفٔهدولت

رابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد.
بر مالکیت یعنی خود، اقتصادی قدرت شالودٔه به تنها استثمارگران .1
وسایلتولیدی،نمیتوانندمنافعخودراتأمینوسلطٔهخویشرابرزحمتکشان
حفظنمایند.ازهمینرو،طبقاتاستثمارگرازدستگاهخاصاعمالزور،از
آنچه وهمٔه دادگاه و زندان و ازسرنیزه پلیسیدولت، و نظامی ارگانهای
کهدولترابهمثابهارگانجبروقهرمتمایزمیسازدوسیعًااستفادهمیکنند.
نهضتهای سرکوب با هم، خارجی عرصٔه در فونکسیون یا وظیفه این
آزادیبخشمللدیگرکهسلطٔهطبقٔهحاکمهرادرکشورمعّینتهدیدکند،یا
بهمنافعغارتگرانٔهآنخللواردسازد،بابهراهانداختنجنگهاوتجاوزات،
بامداخالتگوناگوندرامورسایرکشورها،بادسایسدیپلماتیکمختلف

انجاممیشود.
اّماوظیفٔهدولتتنهامحدودبهاعمالزوروفشارنیستودرعصر .2
نمیرود.عالوه کار به برایسرکوبخونین آشکار و تنهاوسایلخشن ما
برآن،ازطرقدیگرنیزکوششدائمیوهمهجانبهمیشودتاازرشدنهضت
انقالبیجلوگیریشودوسیادتبهرهکشانحفظگردد.اینکوششازطریق
است فرهنگی و ایدئولوژیک زمینٔه در که دولت دیگر فونکسیون و وظیفه
ساختن گمراه و تحمیق و اغوا دادن سازمان وظیفه، این میگیرد. شکل
ارتباط وسایل و آموزشی گستردٔه سیستم است. مردم تودٔه فریب و جامعه
افکارعمومی، اثربخشیدر و یافتهاند- تأثیربیسابقه و جمعی-کهقدرت
دستگاهبسیارعظیمیاستکهدولتدراختیارداردودرراهانجاماینوظیفه
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وخدمتبهاستثمارگرانوسیعًابهکارمیاندازد.منجمله،عالوهبرفریب
ودلخوشکردنبهمواعید،اندیشههایتوسلبهقضاوقدرویأسوتسلیم
ورضایت نبرد بیهودگی میپراکنند، اعتماد وعدم نفاق میدهند، اشاعه را
بهسرنوشتازلیودمراغنیمتشمردنوازجامعهومنافعمیهنُبریدنرا
ـاخالقیدولتروزافزون ـمعنوی موعظهمیکنند.اهمیتوظیفٔهایدئولوژیک
است.پسازلنیننیزمارکسیستهایبرجستهاینظیرآنتونیوگرامشیوتقی

ارانیبدینجنبهازوظایفدولتتوجهخاصمعطوفداشتهاند.
3.عالوهبرایندووظیفه،دولتبورژواییداراییکسلسلهعملکردها
یافونکسیوناقتصادیوسازماندهیبهخاطرتأمیناساسیطبقٔهسرمایهدار
خدمت در دولت میشود. پردامنهتر و بیشتر مرتبًا وظایف این هست. نیز
و گوناگون اشکال به سرمایهداری، تولید تجدید روند در بورژوازی، طبقٔه
بادرجاتمتفاوتیشرکتمیکند.بعضیازرشتههامستقیمًابهدستدولت
ادارهمیشود.سیستممالیاتبندیوتدوینبرنامههاروزبهروزنقشمهمتری
کسبمیکند.درمرحلٔهسرمایهداریانحصاریدولتی،دولتهرچهبیشترو
الیگارشیمالیوبزرگترینانحصاراتدراقتصاددخالت وسیعتربهسود
میورزد.ارگانهایدولتیبیشازپیشدرحلمسائلمربوطبهمناسباتبین

کارگروکارفرماشرکتمیجویند.
نیست، مستقیم طبقاتی قهر اعمال به منحصر دولت وظیفٔه و نقش پس
اگرچهایننقشهمچنانعمدهوعظیماست،ولیبهآن،روابطفزایندٔهمیان

دولتواقتصاد،میاندولتوحیاتایدئولوژیکجامعهافزودهمیشود.
وظیفٔه قهر، و جبر اعمال وظیفٔه دولت: وظایف عمدٔه گروه سه هر
ایدئولوژیکووظیفٔهاقتصادی،بهسودطبقٔهحاکم-طبقٔهسرمایهدار-انجام

میگیرد.



درس8٣.دولتسوسیالیستی

دولت نوع سه با ماهیتًا و بهکلی که است نوعجدیدی دولتسوسیالیستی
دارد.دولتسوسیالیستی تفاوت استثمار بر فرماسیونهایمتکی به وابسته
بازهم بهرهکشی، از فارغ نوین جامعٔه اّول مرحلٔه و فاز در که است دولتی
اساسیاش وظیفٔه بازهم و میآید وجود به روبنایی نهاد مهمترین عنوان به
تحکیمپایٔهاقتصادیجامعهاست،کهاینبار،مناسباتتولیدیسوسیالیستی

است.

١
دولتوسیلٔهسیادتسیاسییکطبقهاستوعلیرغمشکلوطرزکارو
مکانیسمخود،درماهیتامردیکتاتورییکطبقهرا-طبقهایکهازلحاظ
هنگامساختمانسوسیالیسم به برقرارمیسازد. است- نیزحاکم اقتصادی
نهایی پیروزی تا سوسیالیسم به سرمایهداری از گذار مرحلٔه در یعنی نیز،
آن،دولتیکهبهوجودمیآیددارایهمینماهیتاستوهمینوظیفهرابه
عهدهدارد.تفاوتماهویدرمضمونطبقاتیاست.اگراینمضموندولت
سوسیالیستیرادیکتاتوریپرولتاریامیخوانیم،بههمینمعنااست.بالفاصله
اساسیکههمانامسئلٔهقدرتسیاسی، انقالبسوسیالیستی،مسئلٔه از پس
از و بورژوازی راهدرهمشکستنماشیندولتی از تنها مسئلٔهدولتاست،
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بینبردندیکتاتوریطبقاتبهرهکش)صرفنظرازشکلآنها(وازراهایجاد
دولتنوعجدیدحلمیگردد.خصوصیاتایندولتآناستکه:

هدفشنهتحکیمسیادتیکطبقه،بلکهاصوالًازبینبردنطبقات.1
وایجادجامعٔهبدونطبقهاست.

هدفشنهتحکیمنهادهاومؤسساتخود،بلکهاصوالًودردورنمای.2
تاریخی،زوالدولتدرجامعهاست.

دراّولینگامها،پرولتاریادراتحادباتمامیمردمزحمتکشبایدازیکسو
مقاومتطبقٔهبهرهکشرادرهمشکندوازسویدیگربایدمناسباتتولیدی
نوینیرافارغازاستثماروستمبهوجودآورد،تقویتکندوحاکمنماید،و
را جامعه روبنای تمامی و بسازد، وجهات تمامسطوح در نوین جامعهای
تحولیبنیادیبخشد.برایاینکارعظیموتاریخیوبهواقعدورانساز،نیاز
که است ویژهای دولتی ماشین یک به جدید، نوع حاکمیت دستگاه یک به

متکیبراکثریتتودههاباشدوبهسودآنهاعملکند.

2
این دولت وظیفٔه یک هست، استثمارگر طبقات مقاومت که هنگامی تا
بهتدریج وظیفه این کند. عمل ستمگر و بهرهکش اقلیت این علیه که است
درصحنٔهداخلیباپیشرفتامرساختمانسوسیالیسموازبینرفتنمحمل
ـطبقاتیخودزوالمییابد.تاچنینمقاومتومبارزهایهست،دولت عینی
برطبقه یاطبقات دیکتاتورییکطبقه دیگر، دولت هر مانند سوسیالیستی
برای زیرا است، جدید نوع دیکتاتوری این، ُمنتها است. دیگری طبقات یا
اقلیتبهرهکشاعمالمیشود توسطاکثریتمردمعلیه تاریخ باردر اّولین
هر است. ودولت دیکتاتوری باالخرهمحو و استثمار برانداختن وهدفش
اقدامایندولت،هرگامآنبرایبنایسوسیالیسم،برایایجادجامعٔهبدون
طبقه،درخودجوانٔهزدودندولترادربردارد.بورژوازیعماًلدیکتاتوری
ستمگرانهواسنثمارگرانٔهطبقاتیخودرابرقرارمیکند،ولیآنرامحیالنهو
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رذیالنه»دموکراسی«میخواند،ودرحالیکهازتوسلبهخونینترینشیوهها
آزادی از َدم ریاکارانه ندارد، ابایی نیاز هنگام به نیز اسلوبها وخشنترین
میزند.اّماطبقاتزحمتکشودررأسآنهاطبقٔهکارگرمیدانندکهدرمقابل
راهیجزدرهمکوبی آنان بهرهکشی و بردنسلطه بین از برای و اقلیت این
ماشیندولتیقبلیوایجاددستگاهحکومتیتازهایباماهیتکاماًلنووخالق
وسازندهومدافعاکثریتتودهها،همٔهزحمتکشان،ندارند.اینماهیتدولت
اکثریتخلق بهسود راکهاصیلتریندموکراسی سوسیالیستِیدورانگذار
است،دیکتاتوریپرولتاریامینامندکهوظیفٔهاساسیآن،وظیفٔهروزافزونو

بالندٔهآن،وظیفٔهساختنجامعٔهنو،وظیفٔهخالقهاست.

٣
والدیمیرایلیچلنیندیکتاتوریپرولتاریارارهبریتودههاتوسططبقٔهکارگر
بهمثابه را پرولتاریا دیکتاتوری همچنین وی میداند. نوین نظام ایجاد برای
شکلویژٔهاتحادطبقاتیبینپرولتاریاوقشرهایانبوهزحمتکشانیااکثریت
آنهاتعریفکردهوهدفازآنراسرنگونیکاملسرمایهوایجادوتحکیم

قطعیسوسیالیسمدانستهاست.لنینمینویسد:
»دیکتاتوری فلسفی تاریخی علمی التینی عبارت »اگر
پرولتاریا«رابهزبانسادهترجمهکنیم،بهمعنایزیریناست:
فابریکها شهرنشین صنعتی کارگران یعنی معّین، طبقٔه تنها
به نبرد در را بهرهده تودٔهزحمتکش قادرندهمٔه وکارخانهها
سرنگون این خود جریان در سرمایه، یوغ سرنگونی خاطر
کردن،ودرمبارزهبرایحفظوتحکیمپیروزیحاصلهدرامر
ایجادنظامنوینسوسیالیستی،ودرتمامنبردبرایازبینبردن

طبقاترهبریکنند.«
پسیکیازوظایفدولتسوسیالیستیدردورانگذار،درهمشکستن
مقاومتاستثمارگرانوتحکیمپیروزیانقالب،جلوگیریازهرگونهتشبث
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بهخاطربازگرداندنقدرتبورژوازیودفاعدرمقابلتجاوزاتامپریالیستی
به مربوط که آنچه در فونکسیون و وظیفه این است. بینالمللی ارتجاع و
صحنٔهداخلیاستروبهزوالاست.درستجربٔهتلخدورانکیششخصیت
نشانمیدهدکهمطلقکردناینوظیفهوهرچهمهمتروروزافزونترجلوه
دادنآن،چهاثراتدردباروزیانمندیبرایامرسوسیالیسمدارد.درحقیقت
طبقات علیه جبر اعمال معنای به تنها بههیچوجه پرولتاریا دیکتاتوری
استثمارگرنیست،بلکهوظیفهوفونکسیوندیگرآن،عملاصلیآن،عملی
خالقوسازندهاست،واینعملازهمانروزاّولشروعدورانگذاروجود
تودٔهعظیم برایجلب دولتخویش از پرولتاریا است. روزافزون و داشته
زحمتکشان،برایتقویتاتحادطبقاتیهمٔهزحمتکشان،برایبسیجهمگانی

بهخاطرساختمانجامعٔهنوسوسیالیستیاستفادهمیکند.
قدرتدولتیدرسوسیالیسم،اساسیترینوسیلٔهتحولبنیادیوهمهجانبه
طرز و هنر و فرهنگ و سیاست و اقتصاد در جامعه، حیات شئون کلیٔه در

زندگیوتربیتکمونیستیتودههاوبنایجامعٔهسوسیالیستیاست.
یعنیدولتسوسیالیستیافزارعمدٔهسیاسیبرایساختمانسوسیالیسم
به افزارعمدٔهفراهمآوردنشرایط ایندولت،دردورنمایتاریخی، است.

خاطرازبینبردندولتاست.

4
ازنظرتاریخی،نخستینشکلدیکتاتوریپرولتاریا»کمونپاریس«بود.قیام
زحمتکشانپاریسدرسال1871،برایمدتکوتاهولیبراینخستینباردر
تاریخبشری،سیطرٔهسرمایهداریرابرانداختوبهقولکارلمارکس»اّولین
داد امکان مارکس به تاریخی، غنی تجربٔه این بود. افالک« بهسوی یورش
نتیجهگیریهایالزمرابهعملآورد.مارکس آینده دربارٔهدولتدرجامعٔه

نوشت:
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»مبارزٔهطبقاتیناگزیربهدیکتاتوریپرولتاریامیانجامدو…
انقالبی دیکتاتوری جز دیگری چیز گذار…  دوران دولت

پرولتاریانمیتواندباشد.«
یک بهمثابه پرولتاریا دیکتاتوری به مربوط آموزش مسئلٔه بعد، به آن از
مسئلٔهعمدهدرآموزشمارکسیسمپیرامونمقوالتاساسی»مبارزٔهطبقاتی«،
اینمحتوای که داد نشان تاریخی تجربٔه و»دولت«جایگرفت. »انقالب«
دولتدردورانگذارمیتوانداشکالمختلفیبهخودگیرد.شکل»کمون«
یکیازآنهابود.»شوراها«شکلدیگرآناستکهلنینآنرادرنتیجٔهانقالبات
روسیهدرسالهای1905و1917کشفکرد.»دموکراسیتودهای«شکل
کشورهای از رشته یک در جهانی دّوم جنگ از پس که است آن جدیدتر
اروپایمرکزیوخاوریوآسیاپدیدشد.عماًلدرکشورهایسوسیالیستی،
بهشرایط بنا دیدهمیشود. اسالیبوشیوههایحکومتیمختلفی هماکنون
مشخصهرکشور،بنابهسنتهاوویژگیهایهرخلق،بنابهتناسبنیروها
ومقتضیاتخاص،بدونتردیداشکالبسیارمتنوعدیگریدرآیندهنیزپدیدار
خواهدشد.هرخلقیمیتواندباانقالبسوسیالیستیخودشکلجدیدیاز
از جدیدی گذار،شکل دوران در و تودهها، برای دموکراسیسوسیالیستی

دیکتاتوریپرولتاریاراایجادکندوتجربٔهتاریخیراغنیترنماید.

5
موجب نباید پرولتاریا« »دیکتاتوری عبارت در دیکتاتوری واژٔه وجود
هیچگونهاشتباهیشود.دیکتاتوریپرولتاریایعنیدموکراسیبرایاکثریت
یعنی مردم، بر مردم واقعی برایحکومت آمادهساختنشرایط یعنی خلق،
مردم. تودٔه سود به دموکراسی وسیعترین اجرای برای زمینه آوردن فراهم
حالآنکهدموکراتیکترینشکلجمهوریبورژوازیجزدیکتاتوریاقلیت
بهرهکشبراکثریتزحمتکشومحرومچیزدیگرینیست.البتهدموکراسی
سوسیالیستیروندیاستطوالنیودرجاتمختلفُنضجوتشکلراطی



ماتریالیسمتاریخی ٣٣٠

میکند.تجربٔهتاریخینشانمیدهدکهاینامربهخودیخودانجامنمیشود
بردن کار به و تعبیر و دموکراسی نقض و اشتباه و نشیب و فراز احتمال و
نقض قانونیت شخصیت، کیش دوران در نیست. منتفی دیکتاتوری غلط
غلط تعبیرهای با آمد، وارد لطماتجدی سوسیالیستی دموکراسی به شد،
سوءاستفادههایدردناکیشدکهباسرشتسوسیالیسمبهکلیبیگانهاست.
کنگرٔهبیستمحزبکمونیستاتحادشورویآنهارابررسیوطردکرد.این
است قانونمند آنچه نیست. قانونمند آنها پیدایش و الزامی انحرافات، گونه
وجوددموکراسیسوسیالیستیاستکهازدرجاتومراحلمختلفمیگذرد

ومرتبًاکاملتروغنیترمیشود.
آشکار، فشار اعمال سوی به بورژوایی نوع دولت عمومی گرایش اگر
نوع دولت در است، صریح خفقان و جبر خالصه و فاشیسم به توسل و
دموکراسی، شدن ژرفتر و شدن گستردهتر قانونمند گرایش سوسیالیستی

همراهباتکاملتمامجامعهاست.
دموکراسیسوسیالیستی کرد. توجه آن به باید که است مهمی نکتٔه این

روزافزوناستودائمًاعمیقترومؤثرترمیشود.
محملهایعینیوشرایطالزمبرایآنکهشرکتتودههادرامورکشور
هرچهواقعیترووسیعترشود،مرتبًابیشترفراهممیشود،واینشرکتدائمًا
مؤثرتروعملیترمیگردد.حکومتمردمبرمردمتنهادرسوسیالیسمتحقق
مییابدومعنایواقعیکسبمیکند،وبهویژهاینتحقق،روزافزوناستو
وسیعتر مرتبًا زحمتکشان- همٔه برای دموکراسی واقعی- دموکراسی دامنٔه
]میشود[.همزمانبارشدجامعهوتقویتمناسباتتولیدیسوسیالیستیو
باالرفتنسطحواطالعسیاسیواقتصادیوفرهنگیتودهها،واقعًاهمآنها
میتوانندنقشخالقوفزایندهایدرادارٔهامورکشورداشتهباشندوبهمقولٔه
دموکراسیمحتوایهرچهواقعیتروعمیقتریببخشند.لنیندربارٔهشوراها

بهمثابهشکلدیکتاتوریپرولتاریامینویسد:
است. دموکراتیکتر بهمراتب پارلمانی هرجمهوری از »این
اینحکومتیاستکهدرهایآنبهرویهمگانگشودهاست،
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مناسب میدهد، انجام تودهها انظار در را خود فعالیت تمام
حالتودههااستوازتودههاریشهمیگیرد.«

۶
پسازدورانگذاروپیروزیسوسیالیسم،هنگامیکهوظایفونقشدولت
ـفنیکمونیسمتغییربنیادیمییابد، سوسیالیستیدردورانبنایپایههایمادی
محتوایآننیزازدیکتاتوریپرولتاریاعوضشدهودولتبهصورتدولت
تمامیخلقدرمیآید.عناصرچنینتحولیازهمانآغازوجودداشتهوبهتدریج
عملمیکنند.میرندگِینقشسرکوبوبالندگِینقشسازندگی،اساساین
روندطوالنیوبغرنجاست.طیخوددورانگذاروساختمانسوسیالیسم
تغییر پرولتاریا دیکتاتوری شیوههای و وسایل و عمل طرز و اشکال هم،
پرولتاریا دیکتاتوری بهتدریج که است روندطوالنی این از پس و میپذیرد
جایخودرابهدولتتمامیخلقمیدهد.اینمرحلٔهتازهایدرتکاملدولت
سوسیالیستیاستکهمتناسبباوظایفوساختجدیدجامعٔهسوسیالیستی

پیروزمندیاستکهساختمانکمونیسمراآغازنهاده.
بعدها،وقتیاینوظایفعملیشد،درمرحلٔهعالیتری،همطبقاتوهم
خوددولتازمیانخواهدرفتوجایآنراخودگردانیاجتماعیکمونیستی

خواهدگرفت.تقیارانیمینویسد:
ولی میمیرد، بهخودیخود حکومت بیطبقات، جامعٔه »در
ایجاد تقسیم و تولید عمل تنظیم جهت به تشکیالت یک
میشود… ودراینتشکیالتتمامافرادشرکتمینمایند.«

دولتسوسیالیستیآنچناندولتیاستکهبرایآمادهساختناینشرایط
چهازنظرماّدیوچهازنظرآگاهیسوسیالیستی،درراهالغایطبقاتومحو

طبقاتنبردمیکند.
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�توضیحبیشتر:
»دولت«درس80

»مضمونوشکل«درس23
»روبنا«درسهای55و57

»پرولتاریا«درس66
»انقالبسوسیالیستی«درس78.



فصلدهم:اشکالتاریخیتجمعمردم

درس84.اشکالتجمعمردمدرجوامعپیشازسرمایهداری
روندتکاملاتنیکجامعه.1
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جامعهبهمثابهیکسیستمبههمپیوسته،دریگانگیوبغرنجیخویش،نهتنها
دارای بلکه است، طبقاتی و اجتماعی ساخت و اقتصادی ساخت دارای
اشکالمختلفتجمعانسانینیزهست.خانواده،قوم،قبیله،طایفه،عشیره،

مّلتوغیرهازاینگونهاشکالمختلفتجمعمردمهستند.
متبلور و گرفته شکل تاریخ، تکاملی روند طی مختلف، اشکال این

میشوند،تکاملوتغییرمییابند.

١
بهجزمقولٔهویژٔه»خانواده«،سایراشکالتجمعانسانیرامیتوانبهطورکلی
طوایف قبایل، مثاًل دانست. معّین ـاقتصادی اجتماعی فرماسیون به وابسته
بردهداری به قومها آسیایی، تولید شیوه و اّولیه کمون نظامهای به عشایر و
سرمایهداری نظام به آن- علمی معنای در مّلت- پیدایش و فئودالیسم، و
وابستگیدارد.پسهریکازایناشکالتجمعانسانی،معرفحدمعّینیاز
اقتصادی تکاملی روند بر عالوه بشری جامعٔه یعنی هستند. اجتماع تکامل
خطسیر و میپیماید را مردمی یا اتنیک تکاملی روند یک اجتماعی، و
عمومیاشازایننظرعبارتاستازتشکلدرطوایفوسپستجمعآنها
وتبدیلبهاقواموسپسگذارازاقوامبهمّلتها،وسرانجام-درآینده-یک
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بینالمللبزرگانسانی.واژٔه»اتنیک«ازلفظیونانی»اتنیکوس«بهمعنایقوم
یاتودٔهمردمگرفتهشدهاست.انواعتجمعاتاتنیکعبارتندازطایفه،قبیله،
قومومّلتکهاینآخری،یعنیمّلت،چونسیرتکاملویژهایداشتهوثمرٔه
ـاجتماعیطوالنیاست،دیگریکمقولٔهاتنیکخالصیایک روندتاریخی
مقولٔهبیولوژیکونژادینیست،بلکهشکلتکاملیافتٔهتجمعانسانیاستبا

محتوایاجتماعی؛مقولهایاستاجتماعی.
هریکازانواعتشکلوتجمعانسانی،دارایوجوهاشتراکمختصبهخود
استکههمٔهافرادمعّینیکمحدودهرابههمپیوندمیدهد.بهعبارتدیگر،
درهرجامعهای،اگرچهبینطبقاتواقشاراختالفوجوددارد،بااینحال
بینتماماعضاوجوهاشتراکوتجمعمعّینیرامیتوانیافتکهازشاخصها
روحیات،ضوابط آداب،سرزمین، زبان،سنن، قبیل از معّینی ومالکهای
معنوی،روانی،فرهنگیوپیوندهایاقتصادیوغیرهسرچشمهمیگیرد.در
تاریخ، تعیینکنندهوقاطعدرتکامل آموختهایمکهعامل درسهایگذشته
رشدنیروهایمولدهوتغییرشیؤهتولیداست.همزمانبااینرشدوبهدنبال
پدیدشده، تازهای اتنیک اشکال و میکند تغییر نیز مردم تجمع اشکال آن،
ـاجتماعیجامعهاستکه ریشهمیدوانندوجامیافتند.اینرشداقتصادی
رشداتنیکراسببمیشودوتغییراتعمیقدرروحیاتوسننوآداب،در
زبانوفرهنگ،درمرزوبوموپیوندهایاقتصادیبهوجودمیآورد.واضح
استکهتماماینهاعواملیهستنددارایریشههایعمیق،وتابعیتیکهبهآن
دیرپاوسختجان اینشاخصها نیست. وسریع مکانیکی میکنیم، اشاره
تأثیر و میدهند نشان خود از معّینی پایداری تاریخ تکامل طول در و بوده
در کننده تعیین عامل خود نهتنها بااینحال، دارند. آن جریان در نیز معّینی
شیؤه تغییر با تحلیل- آخرین در گفتیم- که همانطور بلکه نیستند، تاریخ

تولید،تغییروتکاملمییابند.
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2
»قبیله«و»طایفه«و»قوم«اشکالتجمعمردمدرنظامهایپیشازسرمایهداری

هستند.
طایفهشکلتجمعانسانهادرنظامکموناّولیهاست.شالودٔهآنپیوندهای
خصوصیتهای طایفه، برای بهتدریج خود که است ـخویشاوندی خونی
سرزمینیوزبانیوفرهنگیمعّینیراایجادمیکند.هرکسعضوطایفهبود
به ازمحصول بخشی همچنین و نیزشریکشده، آن اجتماعی مالکیت در
از مییافت. را طایفه اجتماعی زندگی در وحقشرکت میگرفت تعلق او
اینجابهتدریجپیوندهایمعّیناقتصادیبینافرادطایفهپدیدمیشود.طایفه
قبیله عبارتبودازخانوادههایبههمپیوستهوخویشاوند.اتحادچندطایفه
رابهوجودمیآوردواتحادقبایل،عشیرهیاایلرا.طایفهشکلویژٔهاجتماع
بر اشتراکی مالکیت بر آن پایٔه است. اّولیه اشتراکی جامعٔه در انسانی افراد
در افراد تجمع اینشکل دارد. قرار آنها از مشترک استفادٔه و تولید وسایل
دورانپالئولیتیکعالیپدیدمیشود،واینهنگامیاستکهرشدنیروهای
مولدٔهالبتهبسیارابتداییآنزمان،ایجابکردکهبهجایآنگلههایابتدایی
هم به وابسته یگانه، که افراد از اجتماعی اّولیه، انسانوارهای غیرثابت و
خونی شالودٔه بر جز همبستگی و یگانگی این آید. وجود به باشد ثابت و
چون که است بدیهی آید. وجود به نمیتوانست طبیعی خویشاوندی و
طبیعیترینومطمئنترینراهشناختخویشاوندیواطمینانبههمخونیدر
آنزمانازطریقمادربود،وهمچنیننظربهنقشاقتصادیزندرآندوران،
از هریک رأس در زن که خانوادههایخویشاوندی و زن، یک اعقاب تمام
آنهاقرارداشتتشکیلطایفهرادادند،ودرمرحلٔهبعد،بافزونینقشمرد،
اعقابیکمردوخانوادههایخویشاوندازطریقمرداناعضاییکطایفهرا
مشخصمیکردند.بنابرایندرآغاِزوجودطوایفوقبایل،مناسباتجنسیو
همچنینسنیجاینخستینرادرشکلبندیتجمعانسانیداشتودرجامعه،
مادرساالریوپدرساالریوهمچنینکهنساالرییاحکومتسالخوردگان
وجودداشتکهجنس،ودرچارچوبآنِسن،ِمالکبود.درهرحالطایفه
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واحدجمعیمشخصیاستکهازنظراقتصادیمستقلاست،یعنیرابطهو
وابستگیبهواحدهایمشابهندارد.اگرازدواجخارجطایفهایمجازشمرده
شود،آنوقتازطریقخونی،باواحدجمعیدیگریازنوعخویش،یعنیبا
طایفٔهدیگری-ومعموالًطایفٔههمسایه-پیوندووابستگیبرقرارمیشود.هر
طایفهبهتدریجنهفقطازنظرافرادخویشاوندوهمخوندارایاعضایثابت
میشود،بلکهازنظرسرزمینیهمثباتمییابد،یعنیمحدودٔهمعّینیازمرزو

بومرابهخوداختصاصمیدهد.
و سرزمین اشتراک مالکهای اهمیت اّولیه، کمون تالشی دوران در
و میشود بیشتر طایفه مهم شالودٔه بهمثابه بهتدریج اقتصادی پیوندهای
درجٔه با و باواسطه و دیگر بهصورتهای وسنیسابق مالکهایجنسی

کمتریعملمیکنند.
مناسبات این طبقاتی، نظامهای به گذار و کاالیی مبادلٔه و تولید بسط
دیگر قبایلشکل و طوایف ترکیب و تجمع از و میزند هم به را طایفهای

ـقومهابهوجودمیآید. تجمعانسانها
آموختیم،شکل ایران در اّولیه اشتراکی فرماسیون دربحث که ویسها،
میهنماست. تاریخمطالعهشدٔه اعصار دردورترین نظامطوایفی مشخص
البتههماکنوننیزدرایرانطوایفوقبایلوجوددارد،کهوجودآنهاخودنمونٔه
دیرپاییوسختجانینهادهایاتنیکیاست،ولیالبتهمحتوایآنهابهکلیاز
طوایفکموناّولیهجدااستکهمالکیتاشتراکیپایٔهآنهابود.تغییراتیکه
ـرعیتیدرساختاقتصادیو پیدایشاستثمار،طبقات،دولتونظامارباب
اجتماعیجامعهایجادکرده،وبهدنبالآنروندسریعرشدسرمایهداریکه
جامعهبهآنواردشده،همهعمیقًادراینتجمعمردمتأثیرگذاشتهومیگذارد
این وتحوالتکیفیماهویدرآنبهوجودآوردهاست.کافیاستکهدر
زمینهرابطٔهدرهمآمیختگیعمیقشکلایلوعشیرهوطایفهراباخانخانیو
ـرعیتیبهیادآوریم.مطالعٔهساختوماهیت ملوکالطوایفیوبساطارباب
عشایروایالتایرانوقبایلمرکبٔههریک،اینحقیقترانیزکهتجمعاتنیکی
نقشقاطعدرتکاملتاریخندارد،بلکهخودتابعیاستازتکاملشیؤهتولید
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ـاقتصادیمربوطه،ثابتمیکند. ووابستهاستبهفرماسیونهایاجتماعی
قومشکلدیگرتجمعمردموویژٔهنظامهایبردهداریوفئودالیسماست.
اینشکلیاستکهباتجمعچندینقبیلهودرنتیجهپیدایشوتقویتمالکیت
این پدیدمیشود. کاالیی مبادلٔه و کار تقسیم وگسترش بارشد خصوصی
مرحلهایاستکهدیگرطبقاتپیدامیشوندونضجمیگیرندورابطٔهخونی
وخویشاوندیبهجایتأثیرمستقیموآشکاراّولیه،بهصورتهایدیگرعمل
میکند،وخودشکلیمیشودبرایتأثیرعواملتازه.بهاینترتیب،آنروابط

بهتدریجاهمیتسابقخودراازدستمیدهند.
آنچهپیدایشقومراایجابمیکندوموجبدرهمآمیختگیقبایلواتحاد
سرزمینهایآنهامیشود،نیازهایاقتصادیاست.شکلسابقتجمعافراد
بامقتضیاترشد برشالودٔههمخونیودرمحدودٔهکوچکسرزمینیدیگر
وارد آن به تولیدی مناسبات و مولده نیروهای که تازهای مرحلٔه و اجتماع
شدهاند،نمیخواندوگذاربهشکلباالتر»قوم«ضرورمیگردد.درعینحال،
نزدیکی به نوبٔهخود به قبایلمختلف فتوحاتسرزمینهاتوسط و جنگها
ودرهمآمیختگیقبایلوپیدایشاقوامواتحادوگسترشسرزمینهایآنها
)بهجای سرزمینی وحدت عامل قوم، تشخیص در درحالیکه کرد. کمک
باتشکیل نیز زبانیوفرهنگی وحدت همخونی(عاملاساسیاست،روند
اقوامشدتونیرومیگیرد.پیوندهایخونیوخویشاوندیاگرچههمچنان
تا میشود( تشکیل قوم آنها اجتماع از )که طایفهای وابستگیهای دنبال به

مدتیباقیمیماند،ولیبهتدریجزوالیافتهوفراموشمیشود.
این در فرهنگ و سنن و زبان و وحدتسرزمین بنابراین،شاخصهای
به هنوز خود اشتراک و وحدت این ولی است. اساسی مردم تجمع شکل
اندازٔهکافیقوامنیافتهوهمهجانبهریشهندوانیدهوبهحدکافیپایدارنیست.
پبوندهایاقتصادیبینافرادوواحدهایقومنیزاگرچهوجوددارد،ولی

هنوزنهکاملاستونهپایداروریشهگرفته.
ماقبل استثمار بر متکی فرماسیونهای ویژٔه اتنیک تجمع شکل »قوم«
وحدت عوامل که بهتدریج است. فئودالیسم- و بردهداری سرمایهداری-
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زبانیوسرزمینیوسننفرهنگوپیوندهایاقتصادیوهمسانیهایروانی
این پایداروکاملدرآمدند،»مّلت«شکلمیگیرد،و بهشکل یافتندو قوام

روندیاستناشیازنضجوتقویتسرمایهداری.

٣
اتنیک اینشکلهایتجمع انواع امروز درجهان که یادآوریاست به الزم
ماقبلسرمایهداری،بهویژهدرآسیاوآفریقاوجوددارد.ایناشکالکهندر
همهجابهدنبالرشدسرمایهداریازبینمیروندودرحالحاضرازآنجاکه
درچارچوبواحدمّلیدرداخلهرکشورامکانتطبیقبامقتضیاتعصر
بیشتراستوایناشکالبهمانعجدیدرراهرشدورفععقبماندگیبدل
شدهاند،روندزوالاشکالقبیلهایوقومیوایجادتشکلمّلیتقریبًادرهمهجا
بهسرعتانجاممیگیرد.بااینحال،جامعهشناسانواقتصاددانانوهمچنین
مبارزانراهاستقاللوآزادیوسوسیالیسمکهمسئلٔهغلبهبرعقبماندگیو
اتخاذراهرشدازاهّممسائلموجوددرمقابلآنهاست،بهوجودبقایایاشکال
و نمایند دقیق توجه باید پدرساالری آدابورسوم و وقومی قبیلهای کهن
درتحلیلهایخودوارزیابیمسائلوپیداکردنراهحلها،اینعواملعینی

موجودراازنظردورندارند.

�توضیحبیشتر:
»فرماسیون«درس56
»کموناّولیه«درس59

»مّلت«درس85
»خانواده«درس89.



درس85.مّلت

درجریانتاریخ،عالوهبرروندتکاملاقتصادیواجتماعی،یکروندتکامل
شیؤه تکامل دنبال به بشری افراد تجمع دارد.شکل مردمیوجود یا اتنیک
تولیدتغییرمیپذیردودرمرحلٔهمعّینیکهوابستهبهُنضجورشدسرمایهداری

است،»مّلتها«بهوجودمیآیند.

١
از است عبارت آن مشخصٔه وجه که است افراد تجمع از شکلی »مّلت«
واحدی درسرزمین که افرادی از پایدار اقتصادی وحدت و بههمپیوستگی
براساسگسترشبازارداخلیزندگیمیکنندوبهیکزبانحرفمیزنندو
داراییگانگیسنتهاوآدابتاریخیریشهگرفتهبودهودرنحؤهزندگیو
خصوصیاتاخالقیوروانیوشاخصهاییکهفرهنگیکخلقراتشکیل

میدهندشریکهستند.
ازنظرزمانی،پیدایشمّلتهامربوطبهدورانتالشیفئودالیسموریشه
گرفتنواستحکامشیؤهتولیدسرمایهداریاست.بارشدسرمایهداری،تجزیٔه
بازارواحددرمقیاسسراسر اقتصادیوسیاسیبهتدریجازمیانمیرودو
اقتصادی عواملریشهدار افرادکه پایدار بهوجودمیآیدواشتراک کشوری

مایٔهاینپایداریاستتأمینمیشود.
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پایان قومی تفرقٔه به سرمایهداری که شدهاند متذکر انگلس و مارکس
میدهدواهالیرااقتصادًابههموابستهساختهوتمرکزسیاسیایجادنموده
مّلت که میگوید لنین میسازد. فراهم را مّلتها قوام و پیدایش شرایط و

محصولناگزیروشکلناگزیرمرحلٔهبورژواییتکاملاجتماعاست.
مّلتبهمثابهشکلوقالبیبرایتکاملنیروهایمولدهوفرهنگوحیات
نقش این میکند. بازی زندگیجامعه در مهمی بسیار نقش معنویجامعه،
اگرچهبانضجسرمایهداریآغازمیشود،ولیباپایانفرماسیونسرمایهداری
خاتمهنمیپذیرد،بلکهدرنظامسوسیالیستینیزباقیمیماندومدتهاپساز
پیروزیکاملاینفرماسیون-حتیدرمقیاسجهانی-نیزعملکردهوتأثیر

میگذارد.
همهجانبه و طوالنی بغرنج، روندی مّلت گرفتن شکل و پیدایش روند
بایدراهیپیموده یابند، ارتقا مّلترشدو تاحدیک اقوام آنکه است.برای
شودکهبهیکتغییرکیفیوتحولماهویبینجامد.برایاینتحول،گسترش
طبقٔه مّلی گردانهای تشکل و فرهنگی مراکز صنعت، ایجاد داخلی، بازار

کارگروروشنفکرانضروراست.
زبانکهعالمتمهموآشکاروپایداروحدتوبههمپیوستگیمّلیاست،
ادبی و رسمی زبان بهصورت لهجههایخویشاوند پیوند و تحول از خود
یگانهپدیدمیگردد.درجریاناینتحول،بهتدریجتفاوتبینزبانمحاورهو
گفتگویعنی»لفظعوام«،وزبانمکاتبهیعنی»لفظقلم«ازبینمیرود،وفرق
بینلهجههاوگویشهاونیمزبانهایوالیاتوزبانادارییادیوانیزدوده

میشود.واضحاستکهچنینتحولیبسیطوالنیاست.
پیرامونخصوصیاتروانییکمّلتبایدبگوییمکهاینعاملبهویژهدر
نحؤهزندگی،سنتها،آداب،عادات،درویژگیهایفرهنگیواستعدادهای
عمومیهنرییافنیونظیرآنهاتجلیمیکند.اینوجهمشخصهدرادبیات
اشعارخلقیوفولکلور، آوازهاورقصهایمّلی،در وهنریکمّلت،در
درضربالمثلهاوچیستانها،درمعماریوپوشاکودیگرزمینههابازتاب

مییابد.
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اینوجوهمشخصهرابایدبهمثابهمجتمعییگانهوسیستمیواحددرنظر
گرفت،زیراکهفقطیکچنیناجتماعیازافرادمیتواندبهمرحلٔهکیفیتًانوی
کرد، مطلق نباید را مشخصه وجوه این دیگر، جانب از یابد. ارتقا »مّلت«
زیراکهنقطٔهحرکتتشکیلهرمّلتی،شرایطقوامهرمّلتی،ازنظرتاریخی
متفاوتاست.خلقهاویژگیخودرادارند.راهرشدآنها،ساختاقتصادی
وسیاسیواجتماعیوسنتهایدیرینٔهاجتماعاتآنهابسیارگوناگوناست.
مورد هر در گوناگون وضعف باشدت و مختلف نحو به مختلف عوامل
باید ـلنینیستیمّلتدرهرمورد مشخصعملکردهاند.بررسیمارکسیستی
مشخصباشد،وضمنآنکهازاصولتئوریفیضمیگیرد،نبایدویژگیها

رانادیدهانگارد.

2
مّلت وجود و پیدایش که میدهد نشان مّلت ـلنینیستی مارکسیستی تئوری
ماّدی اجتماعی و اقتصادی عوامل به مشروط عینی طور به که درعینحال
پایدار اشتراک این به وابستگی احساس و مّلی تعلق به آگاهی است،ضمنًا

تاریخیرانیزدربرمیگیرد.
روندقواموانسجامیکمّلتوتبلورآنازنظرزمانی،درازمدتودارای
مراحلمتعدداست،ودرجریانآناستکهخودآگاهیمّلیومبارزٔهمّلی
پدیدمیشودکهخوددرپیدایشمقولٔهمّلتنقشبسزاییدارد.بهنوبٔهخود
وبهطورمتقابل،اینآگاهیومبارزهبراینیلبهتسجیلموجودیتمّلیو
استقاللمّلیوخودمختاریسیاسی،حتیدرحالیکهروابطدرونیاقتصادی
وحدت یا باشد نگرفته انجام کاماًل مّلی زبان تکامل یا باشد ضعیف هنوز

سرزمینیتأمیننشدهباشد،بهقواممّلیتوانونیرومیبخشد.
انجام خودبهخودی طور به مّلتها، قوام عینی و ضرور پدیدٔه پس
اثباتحقوقمّلیو بهخاطر نقطٔهاوجمبارزٔهمردم، بهمثابه بلکه نمیگیرد،

بروزشخصیتمّلیجلوهگرمیشود.
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روند در هم را روبنایی عوامل تأثیر مّلت، ـلنینیستی مارکسیستی تئوری
مّلتها، قوام روند در مثاًل نمیدارد. دور نظر از مّلتها نضج و پیدایش
تشکیلدولتهایمّلیتأثیرزیادیدارد.دولتالبتهخصلتطبقاتیداردو
درتحلیلماهیتدولتاینامر،یعنیخصلتطبقاتیاشقاطعوتعیینکننده
است.اّمادرعینحالدولت،شکلسازمانسیاسیمّلتنیزهست،وبهطور
عینیدرجریانتاریخ،تشکیلدولتهایمّلینقشمؤثریدرروندتحکیم
ایفاکردهومیکند.علتایننقش،شرایطویژهایاستکهتشکیل مّلتها
دولتمّلی،داشتنیکدولتمّلی،برایتمامیتارضی،وحدتسرزمین،
ارتباطات تحکیم و معنوی و فرهنگی روابط همچنین و اقتصادی اشتراک
همجوش به برای مناسبی چارچوب مّلی دولت یک وجود میکند. ایجاد

خوردنویکیشدنایجادمیکند.
که است داده نشان مارکسیست دانشمندان مشخص مطالعات برخی
انطباقمرزهایسیاسیدولتیبرمرزهایمحلسکونتیکاشتراکاتنیک،
طبیعتًاجهتتحکیممّلیایناشتراک)درصورتموجودبودنشرایطمساعد
پدید یافتهاند،شرایطمساعدی یاتکاملکامیابانٔهمّلتهاییکهشکل دیگر(
اتنیکمختلفیسکونت اشتراکهای دریککشور وقتی میآورد.همچنین
روابط در منافع اشتراک برخی و اجباری دولتی زبان آنصورت در دارند،
مّلت یا درخلق مّلی اقلیتهای رفتن تحلیل به دیگر باکشورهای خارجی
برای ضرور شرط بههیچوجه دولت داشتن ولی میکند. مساعدت حاکم
موجودیتیکمّلتنیست.دراینموردمثاًلمیتوانبهکشورهایکثیرالمله

ولییکدولتیمانندکاناداوسویسوایرانوپاکستاناشارهکرد.

٣
میتوانیم کنیم، تعریف را »مّلت« مقولٔه کلی فرمول یک در بخواهیم اگر

بگوییم:
پایدار اشتراک از است عبارت و افراد اجتماع از نو ماهیتًا شکل مّلت
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به مربوط آمده، وجود به تاریخی تکامل طی در نحوضرور به که انسانها
مرحلٔهمشخصپیدایشونضجمناسباتتولیدیسرمایهداریبودهووجوه
زندگی اشتراک زبان، اشتراک سرزمین، اشتراک از عبارتند آن مشخصٔه
اقتصادیبرشالودٔهتولیدماشینیویکاقتصادمّلی،اشتراکفرهنگمعنوی
اینخوددرمقیاستمامییکمّلتتظاهرنموده وخصوصیاتروانی،که
را مّلی خودآگاهی پایٔه و کرده متجلی را مّلت یک فردیت و شخصیت و

میسازد.

4
طیشصتسالیکهازفرمولهشدنتعاریفمشهورمارکسیستی»مّلت«که
بهویژهمرهونآثارلنیناستمیگذرد،اصولعمدٔهآندربوتٔهآزمایشتاریخ
بهاثباترسیده،ودرضمنبراثرتجاربزندگیوبررسیهایعلمیتاریخ
سایرمللوخلقهاوبررسیعواملوشاخصهایتأثیرکنندهدرآن،غنای
بیشتریدراینتئوریواردشدهاست.جامعٔهبشریدراینمدتدگرگونیهای
پیدایش سرمایهداری، عمومی بحران اکتبر، کبیر انقالب یافته؛ فوقالعاده
مّلتهایسوسیالیستی،تالشیسیستممستعمراتی،موجعظیمنهضتهای
مّلتها قوام و تشکیل روند در که هستند عواملی همه مّلی، رهاییبخش
تأثیرگذاشته،باعثتسریعرشدتکاملمّلیشده،وبهموازاتآن،مفاهیمو
ـلنینیستی تئوریماراغنیترکردهوتکاملبخشیدهاست.تئوریمارکسیستی
تحلیل شالودٔه بر غیرعلمی، رنگارنگ تئوریهای برخالف درست »مّلت«
عینیحیاتاجتماعمتکیاست:ماتریالیستیاست،انعکاسواقعیتاست،
آنهاو تأثیرمتقابل ارتباطاتو تأثیرهمٔهعواملو دیالکتیکیاست،نقشو
تضادهایدرونیهریکرادرنظردارد.اینتئوری،نضجوقواممّلتراثمرٔه
یکروندتاریخیدرازمدتمیداند،روندیکهدردرجٔهاّولعواملماّدیدر
یافتهومناسبات نیروهایمولدهرشد تعیینکنندهبودهوطیآن آنقاطعو

تولیدیسرمایهداریتحکیممییابند.
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5
جا »مّلت« ـلنینیستی مارکسیستی تئوری مختلف جوانب بهتر درک برای
دارددربرخوردبابرخینظریاتبورژواییوغیرعلمیدربارٔهمّلت،مواضع

مارکسیستیرابیانکنیم.
مّلت، مقولٔه تعریف و تعیین در جامعهشناسان و فالسفه از برخی
اینوآنوجهمشخصه یا بیولوژیکراواردمیکنند، نژادیو شاخصهای
رامطلقمینمایند،یاشاخصهایدیگریراواردمیکنند،یاجنبٔهمعنویو

روحیومذهبیبهآنمیدهند.
یافتن وعمومیت یافتن ادامه مّلت که معتقدند وساده 1.عدهایصاف
مناسباتخانوادگیوقبیلهایاست.ایندستهجهشکیفیدرتکاملاشکال
مرحلٔه مّلتیک وظهور کهنضج نیستند متوجه و نمیبینند را مردم تجمع
ـاجتماعی کیفیتًانودراشتراکواجتماعمردمانونتیجٔهیکتکاملتاریخی

است.
2.درموردشاخصهاینژادیوقومی،مارکسیسممعتقداستکهالبته
انسانشناسی و یعنیقومی آنتروپولوژیک، و اتنیک دارایمحملهای مّلت
اجتماع تکامل طوالنی روند یک ثمرٔه آن پیدایش که آنجا از ولی هست،
است،روندیکهدرطولآنتبارهاونژادهادرهمادغامشدهوبههمجوش
نیست. نژادی یا اتنیک مقولٔهخالص دیگریک یکیمیشوند، و میخورند
مّلت که میگویند میروند پیش غلط نظریٔه این نتایج آخرین تا که کسانی
شالودٔهخالصنژادیداردوپدیدهایالیتغّیروجاودانیاست.انواعنظریات

فاشیستیونیمهفاشیستیدربارٔهمّلتبراینگونهعقایدمتکیاست.
بررسی در خود ایدهآلیستی تئوریهای بنابر فالسفه از دیگر برخی .3
ناچیز را مشخصه وجه آن یا این خویش، طبقاتی موضع بنابر یا جامعه،
میگیرندیامطلقمیکنندوبهطورکلینقششرایطماّدیرادرروندنضج
نتایجغیرعلمیو به باالخره و مّلتهاکمارزشمیدانند، قوام و پاگیری و
روحی نظریٔه مّلت، دربارٔه نظریات گونه این شایعترین میرسند. یکجانبه
است. متکی وشاخصهایروحی بهمطلقکردنعوامل نظریه این است.
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مثاًلارنسترنانمیگوید»یکمّلت،یکروح،یکمعنویت،یکخانوادٔه
معنویاست.«

4.درمیانتئوریهایکنونیبورژوایی،نظریٔهروانینیزبسیاررایجاست.
مثاًلامرسونمعتقداستکه»مّلتزمانیهستکهیکگروهانسانهاچنین
ـلنینیستی مارکسیستی تئوری میدهند«. تشکیل را مّلت یک که کنند حس
اقتصادی مناسبات تداوم و زبان و سرزمین اشتراک که میدهد نشان مّلت
مّلییک آگاهی در و مّلت روانییک ومشخصات فرهنگ در فرهنگی، و
میآورد. وجود به را مّلی آرمانهای و احساسات و شده منعکس مّلت
ـلنینیسمبدونآنکهمنکروجودونقشعواملروانیومعنویو مارکسیسم
خودآگاهیمّلیشود،نقشدرستوجایواقعیآنهارانشانمیدهدوبارد
تئوریهایروانی،درعینحالاهمیتفرهنگوآگاهیمّلیووقوفبهتعلق

مّلیرادرروندایجادمّلتهاخاطرنشانمیسازد.
5.مسئلٔهدیگرتعلقمذهبیومیزانونقشآندرروندقواممّلتاست.
یککشور بسیارساکنین نیست.چه مّلت ازوجوهمشخصٔه مذهب، عامل
بسیار چه یا پاکستان؛ در مثاًل هستند، مّلت چند ولی دارند مذهب یک که
ساکنینچندکشورکهصاحبیکمذهبهستندولییکمّلتنیستند،مثل
دههاکشورهمسایٔهکاتولیکدراروپایاکشورهایمسلمانعرب.یاچهبسیار
افرادیکهصاحبمذاهبمختلفندولییکمّلتراتشکیلمیدهند،مانند
اهالیاغلبکشورها.بااینحال،بهویژهدربرخیمناطق،مذهبعاملمهمی
درزندگیخلقهابودهوباقیماندهاست.عماًلهرقدربقایایقرونوسطایی
بیشترومناسباتپیشازسرمایهدارینیرومندترباشد،تأثیرونقشعواملی
مانندمذهببیشترمیشود.ایننقشقاطعنیستوبهطورمستقیمهمعمل
نمیکند،وبهویژهازآنجاناشیمیشودکهمذهبدرآموزشوپرورش،در
فرهنگونزدیکیمعنویافراد،وهمچنیندرمحاکموامورحقوقیوازآن
طریقدراموراقتصادیتأثیرمیگذارد.اینتأثیرازحدمعّینیفراترنمیرود.
را انسانهایی بین معاشرت و ارتباط امکان مذهب آن یا این به تعلق مثاًل
بین معّینی مرزهای و دیوارها برعکس و میکند، تسهیل هستند آن پیرو که



ماتریالیسمتاریخی ٣48

درهمآمیختگی و اختالط راه در و میکند ایجاد مختلف مذاهب پیروان
بهوجودمیآورد.ولیهرقدرهمکهمواضعمذهبدر افراددشواری این
زندگیخلقهامحکمباشدیامثاًلدرعصرحاضر،درامورسیاسیویژهای
پیروی بااینحال ایفاکند، امپریالیسمونواستعمارنقشمثبتی با نظیرمقابله
بهعالوه، شود. محسوب مّلی تعلق مسلم شرط نمیتواند معّین مذاهب از
زندگینشانمیدهدکهبهرغمدیوارهاومرزهاییکهازآننامبردیم،مذهب
امکاناختالطگروههاییراکهپیرویکمذهبهستندبامّلتیکهاکثریتآن
ازمذهبدیگریهستندبهطورقاطعازمیاننمیبرد.دراینجاعواملبسیارو
ضرورتهایعینیمتعددعملمیکنندکهعملبازدارندهوجداکنندٔهمذهب

راخنثیمیکنند.
نظریهایکههمپیوندیمذهبیراپایٔهتعلقمّلیمیداندموجبشدهاست
ایران« بهطوررسمی»مّلت راکهمسلمانهستند، ایران اهالی مثاًلهمٔه که
بنامندو»اقلیتمّلی«،خلقهاییرابهحسابآورندکهغیرمسلمانهستند.
چنیناستکهدرمجلسشورانمایندٔهاقلیتهایکلیمیوآشوریوزرتشتی
رسمیت به کرد و آذربایجانی نظیر مّلتهایی مّلی حقوق ولی مییابیم را

شناختهنمیشود.
نظریات و مّلت مقولٔه بررسی هنگام به هم را دیگر نکتٔه یک .6
به و مقوله این از نابجا استفادٔه آن و داشت نظر در باید غیرمارکسیستی
کاربردنکلمٔه»مّلت«بهمفهومدیگریاست.مثاًلدرایرانوهندوستانرسم
براینجاریشدهکههمٔهاهالیساکنیککشوررا،یاخلقیکهحکومتآن
بررسیهایخارجی، و اسناد برخی در بنامند. مّلت داده، تشکیل را کشور
بهویژهبهزبانهایانگلیسیوفرانسوی،واژٔه»مّلت«نهدرمفهومعلمیبیان
شدهبلکهبهمعنایکلیٔهاهالییککشوربهکاربردهمیشود.مثاًلطبقاین
رسموعادتمیگویند:مّلتایران،مّلتپاکستان،مّلتیوگسالوی،مّلت
اسپانیا،کهگاهیمتوجهنیستنددرهریکازاینکشورهاچندینمّلتزیست
میکنندوکشورمزبورکثیرالملهاست،وشایدهممتوجههستندولیتعمدًا
اگر نفیمیکنند. را اینکلمهموجودیتمّلتهایدیگرساکنهرکشور با
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درمحاورهیانثرروزنامهنویسیبتوانبرایناشتباهواستفادٔهنادرستبهمثابه
یکعادتچشمپوشید،دریکبررسیعلمیبایدتفاوتآنراازنظردور

نداشت،بهویژهکهایناشتباهنتایجسیاسیواجتماعیفراواندارد.

۶
و فرهنگ سرزمین، زبان، یعنی پایدار مشترک وجه چهار دارای که مّلت

اقتصاداست،مقولهایاستاجتماعی،مشخصوتاریخی.
دارای معموالً اگرچه که معنا این به اجتماعی، است مقولهای مّلت .1
محملهایاتنیکوآنتروپولوژیکیعنیقومیوانسانشناسیومردمشناسی
بااینحال است، اتنیک تجمع دیگر اشکال تکامل نتیجٔه آن پیدایش و است
است پدیدهای بلکه نیست، نژادی یا بیولوژیک یا اتنیک خالص، مقولهای
اجتماعیوثمرٔهیکروندطوالنیتکاملاجتماعاست،روندیکهدرطول
آنتبارهاوخلقهاونژادهاییبههمجوشمیخورندتابهپیدایشمّلتمنجر
تغییر و ادغام و اینجوشخوردن تحلیلموجب آخرین در که آنچه شود.
ایجاد و تولیدسرمایهداری تازهایمیشود، ماهیتًا بهمرحلٔه کیفیورسیدن
بازارداخلییگانهاستکهدرآن،همچودرکورٔهبزرگی،مرزهایقبیلهای
بین از و تفاوتهایطایفهایوعشیرهایومحلیذوبمیشود وقومیو
در نوینی ماهیتًا مرحلٔه بلکه نیست، قوم چندین سادٔه جمع مّلت میرود.
تجمعافراداست؛پدیدهایاستاجتماعیکهبراینظامهایسرمایهداریو

سوسیالیسمشکلعمدٔهتجمعاهالیبهشمارمیرود.
فرماسیون به وابسته که معنا این به مشخص، است مقولهای مّلت .2
حیات در آن نقش و مّلت نیست.خصلت مجردی مفهوم و است مربوطه
جامعههموارهُمهرعواملوفعالیتنیروهایمختلفطبقاتیداخلخودرابر
جبیندارد.دردرجٔهاّولبایدبینمّلتنوعبورژوایی،یعنیهنگامیکهنظام
سرمایهداریدرجامعهحاکماست،ومّلتنوعسوسیالیستی،یعنیهنگامی
نظامسرمایهداریمّلت قائلشد.در تمیز پیروزشدهاست، کهسوسیالیسم
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راتنهاتازمانیمیتوانیکاشتراکثابتوواحددانستوازوحدتمّلی
صحبتکردکهوظایفومنافعگستردهومشترکیبینپرولتاریاوبورژوازی-
دوطبقٔهاصلیآنفرماسیون-وجودداشتهباشد:یاازنظرمنافعمشترکدر
نابودکردنفئودالیسم،یاازنظرمنافعمشترکدرمقابلهونبردباامپریالیسم
خارجی.بهجزاینحاالت،مّلترادرنظامسرمایهدارینمیتوانیکدست
وهمگوندانست.پیدایشمّلتاگرروندوحدتواشتراکدرشاخصهای
معّینیاست،درعینحالروندتقسیمبهطبقاتمتخاصمبورژوازیوپرولتاریا
وتعمیقوتشدیدتضادهابینبهرهکشانوبهرهدهاناست،ودرجریانتکامل
تاریخ،آنچهقاطعوتعیینکنندهاست،همینعواملاجتماعیوطبقاتیاست.
بهطورمشخص باید بلکه بهطورمطلقومجرد، نباید را مّلت بنابراین
تناقضات و نظامسرمایهداری،تضادها باتکامل نظرگرفت.درحقیقت در
طبقاتیروزافزون،مّلتراتقسیموتجزیهمیکند.بورژوازیبهطبقهایبدل
میشودکهوجودومنافعشبامنافعمّلیورشدجامعهوتکاملمّلتبهمثابه
افرادبشریمغایرتدارد.مّلتبورژواییازیک مجتمعواشتراکتاریخی
شکلتجمعبرایاشتراکثابتویگانگی،بهصورتشکلوچارچوبیبرای
بروزتضادهاونبردهادرمیآید.نهوحدت،بلکهتضادهاونبردبینطبقات

وجهمشخصٔهمّلتدرایننظاماست.
درجریانتکاملجامعه،منافعاصیلمّلیورشدتاریخی،وتکاملآیندٔه
نیروهایمولدهدرخدمتخلقوگسترشوغنیشدنفرهنگ،یعنیتمام
آنچهکهمیتوانیمآنرا»امرمّلی«بنامیم،بیشازپیشبهمبارزٔهطبقاتیطبقٔه
کارگرومتحدینشوابستهمیشود.طبقٔهکارگروزحمتکشانبیشازپیشبه
مظهروبیانگرمنافعمّلتووثیقٔهرشدآتیماّدیومعنویمّلتبدلمیشوند.
سلطٔهطبقاتیبورژوازیدرچارچوبیکمّلتموجبتشدیدتضادهادر
داخلهرمّلتمیشود؛وتضادهاورقابتهایمابینبورژوازیکشورهای
به گرایش و مّلتها بین خصومت و دشمنی موجب مختلفسرمایهداری،
میشود. کوچکتر و ضعیفتر مّلتهای استثمار و سیطرهجویی سوی
هنگامیکهحسابسرمایهداریدرتکاملتاریخیازحسابتودٔهزحمتکش
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راه در نظیر،رشدجامعه اساسیمشترِک منافع که وهنگامی جدامیشود،
»وحدت ادعای ندهد، پیوند هم به را آنها مبارزٔهضدامپریالیستی، و ترقی،
کردن پنهان برای است پوششی است، دروغین و بیپایه البتهسخنی مّلی«
بهرهکشیوتفرقٔهطبقاتی،پردهایاستبررویاغراضتنگنظرانٔهطبقات
استثمارگرحاکمهکهبامنافعراستینمّلیتعارضپیداکردهاست.اینهمان
زیر و کند استفاده آن از میکوشد ایران رژیم هماکنون که است شیوهای
ماهیتضدمّلی و ما دردناکجامعه تضادهای تمام مّلی«، »وحدت ادعای
سیاستهایخودرادرزمینههایاقتصادیوسیاسیونظامیوفرهنگی،در

زمینٔهنفتونظامیگریوتجاوزوپاسداریمنافعامپریالیسمبپوشاند.
داشته یاد به را لنین گفتٔه مطلق. نه است مقولهایمشخص مّلت مقولٔه
آندو بورژواعماًلدومّلتوهمراه باشیمکهگوشزدمیکرد،درهرمّلت
تضادطبقاتی رفتن بین از مّلیموجب اشتراک که زیرا دارد، فرهنگوجود

نیست،واینعاملدّومیاستکهدرتاریخنقشتعیینکنندهرادارد.
3.مّلتمقولهایاستتاریخی،بهاینمعناکهشکلیازاجتماعواشتراک
افرادبشریاستکهدرمرحلٔهمعّینیپیداشده،روندتکاملیخاصراپیموده،
ازسرنگونیسرمایهداری، پس رفت. بینخواهد از نیز معّینی مرحلٔه در و
از رها نو، مّلت یک به و میپذیرد تحول عمیقًا بهتدریج نیز مّلت سیمای
تضادهایطبقاتیومبارزٔهطبقاتی،بهمّلتسوسیالیستیبدلمیشود.شالودٔه
مّلت میدهد. تشکیل زحمتکش دهقانان و کارگر طبقٔه اتحاد را مّلت این
سوسیالیستییکدستوهمگوناست.عواملتجزیهکنندٔهقبلیدرآنازبین
وسیاسی معنوی فزایندٔه مّلتسوسیالیستیوحدت میرود.وجهمشخصٔه
زحمتکشاناست.یگانگیواقعیمّلیتنهادرایننظاماستکهمعنایواقعی
پیدامیکند.افراددارایمنافعمشترکهستندوآرمانهایاساسیهمگانیکی
است.تنهادرنظامسوسیالیستینقشمّلتبهمثابهشکلتجمعافرادوقالب
وچارچوبمناسبیبرایامررشدسریعاقتصادوفرهنگشکوفانمیشود.

نیرویبالقوهوسازندٔهمّلتتنهادرسوسیالیسمهمهجانبهتجلیمیکند.
سوسیالیستی، تولیدی مناسبات سوسیالیستی، مّلت اقتصادی شالودٔه
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شالودٔه و متحدینش، و کارگر طبقٔه سیاسی قدرت آن، سیاسی شالودٔه و
تظاهر هرگونه با که است ـلنینیسمی مارکسیسم آموزش آن، ایدئولوژیک

ناسیونالیستیوستممّلیوتضادطبقاتیومّلیبیگانهاست.
براثراستقرارسوسیالیسم،روابطبینمّلتهانیزازریشهعوضمیشود.
و کارگر طبقٔه میرود. بین از بیاعتمادیها و کینهها و خصومتها علل
باشند،منافعوهدفهایمشترکدارندوسود ازهرمّلتیکه زحمتکشان،
میشود. برچیده مّلی ستم نظام، این در نیست. دیگری زیان در هیچیک
کمک از است عبارت آنان دولتهای و مّلتها بین روابط مشخصٔه وجه
برادرانهواحتراممتقابل،استقاللوحاکمیتمّلی،تمامیتارضیوتساوی
حقوق،مبادالتروزافزوناقتصادیوفرهنگیوتکاملموزونوهمهجانبه
مّلت هر شکفتگی و رشد سوسیالیسم در جمعی. شکوفایی و هماهنگ و
موازیبااتحادودوستیبینهمٔهمللپیشمیرود.شالودٔهاینروابطجدید

»انترناسیونالیسمپرولتری«است.
پسازپیروزیکاملکمونیسمدرمقیاسجهانیودراثریکروندطوالنی
تکامل،نزدیکیبیشازپیشمللمنجربهازبینرفتنتفاوتهایمّلیخواهد
از جدیدی شکل تکاملیافته، بسیار کمونیستی جامعٔه دور مراحل در شد.
تجمعتاریخیافرادایجادخواهدشدکهجایمّلتراخواهدگرفتوتمامی
بینالمللبزرگ،دریکخانوادٔهیگانهگردخواهدآورد. بشریترادریک
اینالبتهمربوطبهآیندههایدوراستوبسیاردیرترازتحققیگانگیکامل

اجتماعیصورتپذیرخواهدشد.
�توضیحبیشتر:

»سرمایهداری«درس64
»مبارزٔهطبقاتی«درس71

»قوم«درس84
»انترناسیونالیسمپرولتری«درس88

»کمونیسم«درس69
»دولت«درس80.



درس8۶.مسئلٔهمّلی

سرمایهداریبهنحویناگزیرمسئلٔهمّلیوهمزمانباآننابرابریوستممّلی،
یا مّلی کور تعصب و ناسیونالیسم دیگر، مّلت توسط را مّلتهایی اسارت
شوینیسمرابههمراهمیآورد.مسئلٔهمّلیهمچنینبهمعنایراههاووسایل
برقراری باالخره و اسیر ملل رهایی طرق و نابرابری و مّلی ستم با مبارزه

تساویکاملحقوقمیانخلقهانیزهست.

١
ـلنینیستی»مّلت«توجهجّدیبه»مسئلٔهمّلی«مبذولداشته تئوریمارکسیستی
برایحل که معتقداست یعنی دارد؛ تاریخی و برخوردیمشخص آن به و
مسئلهبایدسطحتکاملجامعه،ویژگیهایمعّینهرکشور،شرایطمشخص
وخصوصیاتدرهرمورد،تناسبنیروهایطبقاتیچهدردرونیککشورو
چهدرعرصٔهجهانی،ودرجٔهفعالیتتودههایزحمتکشمّلتهایمختلف
وسطحآگاهیوتشکلآنهارابهحسابآورد.مسئلٔهمّلیمسئلهاینیستکه
ازهنگامبهوجودآمدنتاحلقطعیبدونتغییربماندومحتواومضمونش
تغییرنکند.برعکس،همراهتکاملجامعهومرحلٔهمعّینرشداجتماعووابسته
نامبردیم،همجاواهمیتمسئلٔهمّلیوهممحتواو بهعواملمختلفیکه
مضمونآنتغییرمیپذیرد.بهطورکلیودرمقیاسهمٔهکشورها،درمرحلٔه
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تشکیل و فئودالیسم سرنگونی به است وابسته مّلی مسئلٔه مّلتها، پیدایش
دولتهایمّلی.درمرحلٔهامپریالیسم،مسئلٔهمّلیبهیکمسئلٔهبینالمللیوبین
دولتهابدلمیشودوبهویژهبامسئلٔهآزادیاززیریوغاستعمارونواستعمار
به جهان و میشود پیدا مستعمراتی سیستم مرحله، این در میآمیزد. درهم
به امپریالیستی انحصارات میشود. تقسیم اسیر ملل و اسارتگر کشورهای
بزرگتریناسیرکنندٔهمّلتهاوخفهکنندٔهآزادیخلقهابدلمیشوند.دراین
مرحله،مسئلٔهمّلیازحدودمسئلٔهداخلیککشوربیرونمیآیدودرصحنٔه
ـمستعمراتی«درمیآید.پسازتالشیسیستم جهانیبهصورت»مسئلٔهمّلی
مستعمراتیورویآوردنامپریالیسمبهشیوههاینواستعماری،مسئلٔهمّلیدر
پیوندکاملبانبردعمومیضدامپریالیستی،بامبارزهبهخاطراستقاللکامل
برعقبماندگی غلبه و مستقل رشد و آزادی بهخاطر اقتصادی، و سیاسی

مطرحمیگردد.
متفاوت ومحتوای اهمیت دارای مراحلمختلف در اگرچه مّلی مسئلٔه
ومتغیریاست،ولیدرهرحالتابعیاستازمبارزٔهطبقاتیوامرانقالب،
تابعیاستازمنافعمبارزهبهخاطرسوسیالیسموترقیاجتماعی.ایننکتٔه
اساسیوگرهاصلی،درآموزشمارکس،انگلسولنیندرموردمسئلٔهمّلی

است.

2
جامعٔه در مّلت تکامل مشخصٔه وجه بهرهدهان و بهرهکشان بین مبارزه
در مّلت اقتصادی زندگی که آموختیم قبل دروس از است. سرمایهداری
شرایطسرمایهداریبرشالودٔهمالکیتخصوصیسرمایهداریبروسایلتولید
متکیاستکهخودزایندٔهاستثماروموجدطبقاتاجتماعیبامنافعطبقاتی
متضادومغایریکدیگراست.آموختیمکهفرهنگوآگاهیاجتماعیهرمّلت
خصلتدوگانهومتضاددارد،واینعناصردرداخلیکمّلتبرزمینٔهتضاد
رشد پرولتاریا ایدئولوژی و سرمایهداری ایدئولوژی بین عمیق مخالفت و
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مّلت، درون در سرمایهداری، جامعٔه قطب دو بین مبارزه بنابراین میکنند.
درمجموعخود نیرویمحرکٔهجامعه وهم مّلت تکامل هموجهمشخصٔه
است.ازاینرواستکهجنبههایمختلفمسئلٔهمّلیکهمیتواندشاملروابط
اقتصادی،ارضی،سیاسی،دولتی،حقوقی،فرهنگی،زبانیوغیرهباشد،و
مجموعٔهمسئلٔهمّلی،هموارهبهصورتتابعیازمسائلاجتماعیوطبقاتی

مطرحمیگردد.
زندگیوپراتیکتاریخیوتجربٔههمهمللصحتایناصلاساسیتئوری
است. رسانده ثبوت به مّلی مسئلٔه و مّلت دربارٔه را ـلنینیستی مارکسیستی
اینتئورینشانمیدهدکهمسئلٔهمّلیدرمجموعخودوبهطورکامل،در
چارچوبجامعٔهسرمایهداریقابلحلنیستوحلقطعیوواقعیآنتنهادر
شرایطپیروزیسوسیالیسمامکانپذیراست.برابریکاملمّلتهاومناسبات
برادرانهومتقاباًلسودمندواحترامآمیزتنهادرشرایطیکهازبهرهکشیعاری

باشد-یعنیدرشرایطسوسیالیسم-واقعًاعملیاست.
محتوای درک بر مّلی مسئلٔه در ـلنینیسم مارکسیسم سیاست و تئوری

اجتماعیوطبقاتیآنشالودهریزیشدهاست.

٣
ـلنینیستیدرزمینٔهمسئلٔهمّلی برایآنکهفراگرفتناساستئوریمارکسیستی

آسانترشود،مادرچهاراصلآنراخالصهمیکنیم:
به باید مّلتباشد، به امروتدبیروراهحلیکهمربوط اّول.هرمسئلهو
تابعی ازهمه بیش و درسراسرجهان اجتماعی ترقی منافع از تابعی عنوان
نظرگاه بنابراین، بررسیوحلگردد. و کارگرجهانیمطرح منافعطبقٔه از
طبقاتی، نظرگاه از است عبارت مّلی مسئلٔه هر ارزیابی در قاطع و اصولی

موضعگیریبرشالودٔهانترناسیونالیسمپرولتری.
دّوم.مهمترینعاملبرایآیندٔهتاریخمعاصردرزمینٔهرشدمّلیودورنمای
تکاملمّلتها،عبارتاستازتشکیلوتحکیمسیستمسوسیالیستیجهانی
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سوسیالیستی. مّلتهای دوستانٔه بههمنزدیکی و رفیقانه همکاری روند و
دربر کشورها این در را اجتماعی حیات شئون همٔه که همهجانبه روند این
علیه مبارزه امر به و است منطبق سوسیالیستی خلقهای منافع با میگیرد،
سیستمامپریالیستیخدمتمیکند.تحکیمسیستمسوسیالیستی،نهتنهابرای
که آنجا از بلکه دارد، اّول درجه اهمیت سوسیالیستی مّلتهای خود آیندٔه
بامبارزٔهضدامپریالیستی مسئلٔهمّلیدرهمٔهکشورهایگیتیدرپیوندکامل
استوهماکنونیکیازسهجریانعمدٔهایننبردجهانیونیرویعمدٔهآن
مستقیم تأثیر آن تقویت و تحکیم است، جهانی سوسیالیستی سیستم همانا
درسرنوشتوآیندٔههمهمللودربرانداختنستممّلیدرهمٔهجهاندارد.
سیستم بیشتر هرچه تحکیم ـلنینیسم، مارکسیسم نظرگاه از همینجهت، به
سوسیالیستیوظیفٔهاساسیکنونیدرزمینٔهمسئلٔهمّلیاست.اینامرمتضمن
حمایتکاملوهمهجانبهازشکوفاییاقتصادمّلیهرکشوروفرهنگمّلی
متکی روابط و کامل تساوی و برابر مّلتسوسیالیستی،متضمنحقوق هر
براحتراممتقابلاست.روندتحکیموبههمپیوستگیمّلتهایسوسیالیستی
درسیستمجهانیسوسیالیستی،ازطریقحلتضادهاییکهبیشازهرچیز
ناشیازارثیٔهتاریخیوتفاوتهایناشیازراهرشدوسطحرشدمّلتهای

سوسیالیستیاستامکانپذیرمیگردد.
ـلنینیسمپیگیرانهوبدونتردیدازحقهرمّلتبهحاکم سّوم.مارکسیسم
شدنبرسرنوشتخویشوتعیینمقدراتخودواینکهدرامورخویشمختار
این کثیرالمله، کشور یک داخل در میکند. حمایت باشد گیرنده تصمیم و
حقتاجداشدنکاملرانیزدربرمیگیرد،درعینحالکهتأکیدمیکنداتحاد
داوطلبانهواصولیوهمبستگیبرادرانهووحدتبیخدشهوواقعیدراین
شالودٔه بر ملل همٔه مساوی حقوق به کامل احترام شالودٔه بر تنها کشورها
میگردد. امکانپذیر اجتماعی ترقی امر و زحمتکشان همٔه مشترک منافع
ـلنینیسمباهرگونهجنگوبرخوردبینمّلتهاوباهرگونهشکل مارکسیسم
ستممّلیواعمالفشارمّلی،بهویژهبااشکالاستعماریونواستعماریآنکه
قبالزحمتکشان آنهادر استثمارگرووجهمشخصٔهسیاست خاصطبقات
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زایندٔه مّلی مسئلٔه در بورژوازی سیاست حقیقت در است. مخالف است،
ستمواختالف،ازهمگسیختگیوجدایی،کینهودشمنیاست،وسیاست
پرولتاریادرمسئلٔهمّلیموجببرابریودوستی،بههمپیوستگیونزدیکی،
برقراری راه در کوشش ـلنینیسم مارکسیسم است. یکپارچگی و وحدت
سیاست اهداف از را آنها بههمنزدیکی و مّلتها بین دموکراتیک مناسبات
هر زحمتکشان کلیٔه و کارگران اتحاد اّول درجٔه در و میدهد قرار خویش
ترقی و صلح خاطر به مشترک عمومی نبرد در را کشورها همٔه و کشور
اجتماعیوسوسیالیسم،شالودٔهاساسیاینسیاستمیشمرد.اصلراهنما
دراینزمینهچنیناست:باسرنگونکردنبساطبهرهکشیفردازفرددرداخل
یکمّلت،زمینهبرایرفعتناقضاتبینمّلتهافراهممیگردد؛باسرنگونی
ستمطبقاتی،راهرفعستممّلیهموارمیشود؛باسرنگونیاستثماردریک
و مّلتها مستحکم و داوطلبانه وحدت واقعی امکان مّلتی، چند کشور
یکپارچگیبیخدشٔهآنانپدیدمیآید.بهطورکلی،درآمیختگیویکیشدن
مّلتهااگرطبیعیومبتنیبرستممّلیواستحالهازطریقزورنباشد،روندی
شالودٔه بر و ستم از فارغ میتواند روند این سوسیالیسم در است. مترقی
برابریوکمکمتقابلوشکوفاییهمزمانانجامگیرد،ودرآیندههایدورتر
زمینهرابرایپیدایشواحدهایبزرگبهسویبینالمللجهانیآمادهکند.

وبغض کینه و مّلی ایدئولوژیتعصب ـلنینیسمعلیه مارکسیسم چهارم.
مّلی،علیهدشمنیمّلتینسبتبهمّلتدیگر،علیهعدماعتمادوبدگمانیمّلی
وعلیهنیهیلیسممّلی-یعنیانکاراصولمّلیتوهیچشمردنعواملمّلی-
ـلنینیسمبهنحویخستگیناپذیریمبارزه بهشدتمبارزهمیکند.مارکسیسم
انترناسیونالیسمپرولتریو ایدئولوژیطبقٔهکارگردرمسئلٔهمّلی، تا میکند
همبستگیباهمٔهخلقهاییکهبهخاطرآزادیمّلیخودنبردمیکنندپیروزو
ـلنینیسم شکوفانشود.احزابکمونیستوکارگریکهآموزشمارکسیسم
راخالقانهدرکشورهایخودبهکارمیبرندوباشرایطمشخصمیهنخود
تطبیقمیدهند،مسئولیتمّلیوبینالمللیخویشراجداییناپذیرمیدانند.
انترناسیونالیستهای هم و پیگیر، و اصیل میهنپرستان هم کمونیستها
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منافع به دادن بها کم و نفی هم و مّلی تنگنظری هم آنها هستند. صدیق
دو علیه آنها میکنند. رد را هژمونیسم یا سیطرهجویی به تمایل هم و مّلی،
انحرافدرمسئلٔهمّلی-ناسیونالیسممحلیازجانبمّلتکوچکوتحت
میرزمند. وحاکم- بزرگتر مّلت ازجانب وشوینیسمعظمتطلبانه ستم،
منافعواقعیمّلیهستند،درحالیکهطبقاتارتجاعیخائنبه آنهاپرچمدار

منافعمّلیهستند.

4
دشمنجهانیمّلتها،دشمنمنافعوخواستهایمّلی،دشمناستقاللو
استعمار بقایای از امپریالیسم است. امپریالیسم مّلی، سربلندی و حاکمیت
مستقیم مداخلٔه به میشود، متوسل نواستعماری شیوههای به میکند. دفاع
نظامیدستمیزند،علیهجنبشهایمّلی،کودتاوتوطئهومداخلٔهغیرمستقیم
توسطژاندارمهایمنطقهایوتجاوزوغیرهترتیبمیدهد،درراهاستقالل
یاری وابسته و تابع حکومتهای به میاندازد، سنگ اقتصادی و سیاسی
میرساند،میکوشدجلویسیرکشورهارادرراهسوسیالیسمیادرراهمترقی
رشدغیرسرمایهداریوسمتگیریسوسیالیستیبگیرد،ازطریققراردادهای
و مّلی حاکمیت به فرهنگی نفوذ و سیاسی و نظامی پیمانهای و اقتصادی
با موجودیتمّلیضربهمیزند،موجباصلیعقبماندگیوحفظفاصله
کاروانپیشرفتوتمدناست.امپریالیسمهمچنینناسیونالیسمارتجاعیرا
ایجاد آنهااصطکاک داخل در و بینکشورهایرشدیابنده تا تشویقمیکند
امپریالیسم میشود. متوسل تشتت و انشعاب و تفرقهافکنی سالح به کند،
برای مّلیو منافع مّلیو بانهضتهای مقابله برای آنتیکمونیسموسیعًا از
نفاقافکنیاستفادهمیکند.نقطٔهگرهیدرعصرمادرحلمسائلمّلیعبارت
نهضت و سوسیالیستی کشورهای با اتحاد و ضدامپریالیستی نبرد از است

کمونیستیوکارگریجهانیکهعناصرمتشکلٔهدیگرایننبردهستند.
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�توضیحبیشتر:
»مّلت«درس85

»امپریالیسم«درس67
»سرمایهداری«درس64.





درس8٧.مسئلٔهمّلیدرایران

تئوری بر تکیه با مشخص طور به کشور، هر در مارکسیست مبارزان
ـلنینیستی»مّلتومسئلٔهمّلی«،وضعمعّینکشورخودرابررسی مارکسیستی
میکنندوبهمسائلمّلیخودپاسخگفته،راههایحلآنرابیانمیدارند.در
امرپیکارآزادیبخشمیهنی،مّلیو میهنماروشنکردنمسائلمّلیبرای
اجتماعیماحائزاهمیتویژهایاست.درعصرماودرموقعیکهازیکسو
نقشههای و پرداخته ما میهن در همهجانبه دستاندازی به نوین استعمار
را ما مّلی گاهحتیموجودیت فرهنگیاش، و اقتصادی و نظامی و سیاسی
موردمخاطرهقرارمیدهد،وازسویدیگررژیمکنونینقشژاندارممنطقهو
کارگزارامپریالیسمرادرخاورمیانهوخلیجفارسبهعهدهگرفتهواستقاللو
آزادیمللدیگرخارجازمرزهایکشورمارادرمعرضتهدیدقرارمیدهد،

اینمسئلهحّدت،فعلیتوچندجانبگیخاصیکسبمیکند.

١
ـلنینیستهاکار مسائلمّلیدرکشورماالبتهبغرنجاستوهنوزمارکسیست
زیادیبرایبررسیآندرجلودارند.ولیاینبهآنمعنانیستکهکارینشده
ایرانی یاخطوطاساسیمسئلهروشننشدهاست.برعکس،کمونیستهای
تعصب و ازجنجالشوینیستی دور علمی، دقیق بحث مورد را مّلی مسئلٔه
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شایانی زمینهسهم این در ایران تودٔه دادهاند.حزب قرار ناسیونالیستی کور
دارد.دراسنادرسمیحزبما،درنشریاتحزبتودهایما،جوانبمختلف
مسئلٔهمّلیموردبررسیوارزیابیقرارگرفتهوتزهایراهنماارائهشدهاست.
دانشمندان بهویژه و دیگر کشورهای ـلنینیستهای مارکسیست همچنین
شورویوخاورشناسانوایرانشناساننامیآنکشور،کارپژوهشیبزرگی
رادرزمینٔهبررسیتکاملاتنیکخلقهایایرانوتاریخقواموشکلگرفتن
و کتب در که بردهاند، پیش از ما میهن سرزمین در مردمی تجمع اشکال

رساالتومجالتعلمیمختلفگردآوریشدهاست.

2
و مّلتها ما، میهن سرزمین در نیست. یکمّلتی کشوری ایران ما کشور
و اقتصاددانان و جامعهشناسان که میکنند زیست متعددی مّلی اقلیتهای
مردمشناسانودیگردانشمندانمیتوانندخصوصیاتهریکرامطالعهکرده
متکی واقعیت این بر ما علمیحزب و اصولی برخورد نمایند. ومشخص
گوناگونی اقوام و مّلتها آن در که کثیرالمله است ایرانکشوری که است
و ترکمنها بلوچها، کردها، آذربایجانیها، فارسها، مانند میکنند، زندگی
عربها.درنواحیمختلفایراندرداخلواحدهایمّلیدیگر،اقواموعشایر
ترکزبانوکردزبانبهسرمیبرندکهدارایسرزمین،زبانوآدابورسوم
درسراسر که دارند دیگریوجود مّلی اقلیتهای بهعالوه، خودمیباشند.
کشورماپراکندهاند،مانندارمنیها،آسوریها،یهودیها… بنابراین،ارزیابی
وبررسیحزبماکهبرپایٔهواقعیتموجودوعلممتکیاست،درستنقطٔه
مقابلنظروبرداشتمحافلحاکمٔهایراناستکهوجودمّلتهایمختلفرا
دردرونمیهنواحدماایراننفیمیکندوایننفِیموجودیتمّلیراشالودٔه
ستممّلیونفیحقوقدموکراتیکمّلیقرارمیدهد.مبارزانبایددرمسئلٔه
برای و کنند بررسی را آن از ناشی ومسائل ببینند را واقعیتعینی نیز مّلی
آنهاراهحلهایمناسبرابجویند.بررسیعلمیجامعٔهچندمّلتیایراننشان
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همٔه و همهجا در مّلی خصوصیات تکامل و اتنیک رشد درجٔه که میدهد
مواردیکساننیست.سطحرشدمتفاوتوفرازونشیبهایگذارازدوران
تولیدی مناسبات به سرمایهداری از پیش و عشیرهای نظام و ـرعیتی ارباب
مّلی واحدهای نزد در مّلی قوام درجٔه که است شده موجب سرمایهداری
ساکنایرانیکساننباشد.بدینمعناکهُنضجعالماتچهارگانهایکهوجود
زبان، اشتراک اشتراکسرزمین، یعنی است، مّلتضرور تشکیل برای آنها
اشتراکفرهنگ،اشتراکمناسباتاقتصادی،درنزدهمٔهاینواحدهایمّلی
درسطحهمانندقرارندارد.روشناستکهدرکنارفارسها،آذربایجانیهاو
کردهامراحلتکامّلیبیشتریراازجهتاینقوامگذراندهاند.)الزمبهتذکر
استکهمقصودازاصطالحفارسهاالبتهساکنیناستانفارسنیست،بلکه
اصطالحقراردادیورایجاستکهکلیٔهساکنینایرانرابهغیرازآذربایجانیها

وکردهاوبلوچهاوعربهاوترکمنهادربرمیگیرد.(
حزبتودٔهایرانمعتقداستکه:

»ایرانکشوریاستکثیرالملهورشتههایمختلفیخلقهای
اینخلقهاطیقرنهای پیوندمیدهد. بههم را ایران ساکن
متمادیتاریخبایکدیگرسرنوشتمشترکیداشتهاندودرابداع
وایجادفرهنگغنیوبرازندٔهایرانباهمهمکاریکردهاندو
درراهاستقاللوآزادیمتحدًاودوشادوشهمفداکاریهای
بیشمارنمودهاند.منافعاساسیخلقهایایراندرراهمبارزه
علیهامپریالیسموارتجاعباهمدرمیآمیزد.ولیدرنتیجٔهوجود
ستممّلیکهازطرفطبقاتحاکمهاعمالمیگردد،همٔهاین
مانع مّلی نیستند.ستم برخوردار ازحقوقحقٔهخود خلقها
سیاسی، ترقی راه در مانعی و بینخلقها عمیق اتحاد تأمین

اقتصادیوفرهنگیهمهجانبٔهکشورشدهاست.«
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٣
بایدتوجهداشتکهستممّلیبرایتودٔهزحمتکشوامررشدکشور،تنهادر
تحمیلزبانفارسیدرآموزشودرمراجعاتبهاداراتخالصهنمیشود،و
عواقبمترتببرآننیزتنهازمینٔهفرهنگیرادربرنمیگیرد.ستممّلیواقعیت
چندجانبهایاستکهزاییدٔهرژیمیاستثمارگرواستبدادیوضدخلقیاست.
درکشورمابهجزفارسها،بقیٔهواحدهایمّلیازحقادارٔهاموراجتماعی،
اقتصادی،اداریوفرهنگیخویشمحرومند،یعنیدرمعرضستموتبعیض
تخم ایران سرزمین ساکن اقوام و ملل میان در مّلی ستم دارند. قرار مّلی
مّلی دشمنیوسوءظنوعدماعتمادمیافشاندومانعهمبستگیواحدهای
ساکنکشورمادریکاتحادداوطلبانهوبرادرانهمیگردد.بنابراینمیبینیم
کهستممّلیموجود،چندجانبهاستودرهیچکجایایرانشاخصمّلیو
یاداشتنحقوقمّلینیست.عواقب تعلقمّلی،مبنایکمترینخودمختاری
و سیاسی و اقتصادی زمینههای بلکه فرهنگی، زمینٔه نهفقط مّلی ستم این
تمامیت میتواند آن نتایجهالکتبار وحتی فرامیگیرد راوسیعًا اجتماعی
قرار مخاطره مورد واحد میهن یک بهمثابه را آن موجودیت و ایران ارضی
ما، میهن برای لحاظ همه از رژیم مّلی ستم و مّلی تبعیض سیاست دهد.
برایرشدهمهجانبهوسالمآن،برایغلبهبرعقبماندگیوترقیموزونو
متناسبهمٔهنواحیوهمهخلقها،وهمچنانکهگفتیمبرایاتحادداوطلبانه
ومستحکممردمسراسرایرانبسیارزیانباراست،ونیروهایمترقیبایددر
اینسیاستوعواقبآن پیگیرخودراعلیه نیزمبارزٔهاصولیو اینجهت
سازماندهند.اگربرخیازنمایندگانخانوادههایبزرگبهرهکشقشرباالیی
آذربایجانیها،کردها،بختیاریهاوغیرهرادرمقاماتوزارتوسفارتو
استانداریوغیرهمیبینیموآنهاراجزئیازبزرگترینثروتمندانوبخشیاز
هیئتحاکمهمییابیم،اینبهمعنایتساویحقوقبرایتودههایزحمتکش
اقلیتهای و مّلتها آن باالیی قشرهای نمایندگان نیست. مزبور مّلتهای
و مرکزی دستگاههای در و دولت در رهبری پستهای صاحب که مّلی،
محلیودراموراقتصادیونظامیوغیرهاند،باسایرعناصرهیئتحاکمه
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بههمجوشخوردهاندوبههیچوجهنمایندٔهمّلتخودواقلیتمّلیکهازآن
نشئتگرفتهاندنیستند.آنهاخصوصیاتمّلیخودراازدستدادهاند.

ستممّلیبرمّلتهاواقلیتهایمّلی،ازجانبطبقٔهحاکمهایکهعناصری
ازمنشأخودآنمّلتهاواقلیتهارادرخودجذبکردهاعمالمیشود.

4
آگاهی ما سرزمین ساکن مّلی واحدهای بین در که میدهد نشان واقعیات
مّلیومطالبٔهحقوقمّلیدرحالرشداستومسئلٔهمّلیبیشازپیشحدت
مییابد،وحلآنبهیکیازوظایفمبرماجتماعیبدلمیگردد.درطرحو
ازطرفهیئتحاکمهاعمال حلمسئلٔهمّلی،درکنارواقعیتستممّلیکه
میشودوموجبتفرقٔهمعنویمللواقوامساکنمیهنمااست،بایدواقعیت
دیگریرانیزموردتوجهقراردادوآنرشتههایمختلفیاستکهواحدهای

مّلیایرانرابهیکدیگرپیوندمیدهد.
سرنوشتمشترک،طیقرونمتمادیهمکاریبرایایجادفرهنگایران،
مبارزٔهمشترکبرایاستقاللمیهنوآزادی،وهمچنینروندعینینزدیکی
فرهنگی و انسانی و اقتصادی درآمیختگیهای و اثررشدجامعه بر خلقها

ناشیازآن،مظاهرگوناگوناینپیونداست.
همهمیدانندکهازدرونمبارزاتاجتماعیوتالشهایفرهنگیمشترک
دارند جهانی اهمیت که برخاستهاند برجستهای چهرههای ایران خلقهای
و حیدرعمواغلی ما، دوران همین در ایراناند. خلقهای همٔه به متعلق و
بهار معین، و دهخدا روزبه، و ارانی،مصدق تقی دکتر و ستارخان پسیان،
همٔه افتخارآفرین مّلیخود، تعلق از بیش که آنسیماهاییهستند از نیما و
با مقابله در ایران مّلی اقلیتهای و ملل همٔه منافع اشتراک ایراناند. مردم
خلقهای همه است. پیوند این اساسی و مهم جنبٔه ارتجاع با و امپریالیسم
ایراندربرابرنقشههاینواستعماریوحکومتاستبدادسلطنتیمنافعواحد
دارند.همٔهاینهابهنحویکسانموردستمامپریالیستیوعّمالداخلیآنقرار
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نهضتهای و ملل وسرکوب منطقه در رژیم سیاست شوم عواقب دارند.
مترقی دول علیه تحریکات و فارس، خلیج و خاورمیانه مّلی رهاییبخش
منطقهکهزیانشمتوجههمٔهمیهنمااست،دامنگیرکلیٔهمللواقلیتهای

مّلیساکنایرانمیشود.
و مّلی ستم هم که میطلبد مّلی مسئلٔه درست حل و طرح پس
محرومیتهایمّلیموجودرادرنظرداشت،وهمپیوندهایعمیقتاریخی
بینخلقهای موجود اجتماعی و مشترکسیاسی منافععمدٔه و فرهنگی و

ایرانرا.

5
میهن وهمٔهزحمتکشان ایران کارگرسراسر ایران،حزبطبقه تودٔه حزب
ما،نظرروشنوصریحخودرادربارٔهچگونگیحلمسئلٔهمّلیاعالمنموده
و ملل و اقوام کلیٔه حقوق کامل برابری طرفدار ایران تودٔه حزب است.
اقلیتهایمّلیساکنسرزمینایرانواتحادداوطلبانٔهآنهادرچارچوبمیهن

واحدوبرپایٔهحفظتمامیتارضیکشورایراناست.
ریشهکنکردنستممّلیشرطاساسیومقدمتأمیناینهدفاست.برای
اتحادواقعیوتمامیتارضیمستحکمبایدستممّلیراازبینبرد.راهنیل
بایدحق ایراناست. اقوامومللمحروم تأمینخودمختاری بدینمقصود،
کاملخلقهایایراندرتعیینسرنوشتخویشتأمینگرددوحقاقلیتهای
مّلیدربرخورداریازکلیٔهحقوقاجتماعیوفرهنگیومّلیشناختهشود.
تقسیماتکشوریبایددرچارچوبمیهنمابرپایٔهمّلیانجامگیرد.درمورد
داشته خودمختاری نمیتوانند خود پراکندگی علت به که مّلی اقلیتهای
باشند،بایدبرابریحقوقآنهاباسایرمللواقوامساکنایران،ونیزحقوق

فرهنگیآنانتأمینگردد.
حزبماخاطرنشانمیسازدکهتضادمّلیباآنکهازتضادهایمهمجامعٔه
ایران،همٔه نیست.وظیفٔهمقدمهمٔهزحمتکشان مااست،ولیتضاداصلی
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ازتعلقمّلی،کوششیگانهدرجهتمبارزهعلیه ایرانصرفنظر خلقهای
امپریالیسموارتجاعواستبداداست.حزبما،همانحرافناسیونالیسممّلت
مدافع همواره و میکند رد را بزرگ مّلت شوینیسم انحراف هم و کوچک
منافعطبقاتیزحمتکشانومدافعمنافعمّلیخلقهایایرانبودهوهست.

حلقطعیمسئلٔهمّلیجزباحلمسائلطبقاتی،پسازانجاموپیروزی
درگرویطرد مّلی کاملستم رفع نیست. امکانپذیر انقالبسوسیالیستی
قاطعستمطبقاتیوریشهکنشدناستثماراست.بنابراینمسئلٔهمّلیبهطور
آنهدف به رسیدن که نظامسوسیالیستیحلخواهدشد در قاطع و کامل

غاییحزبتودٔهایراناست.

�توضیحبیشتر:
»مّلت«درس85

»مسئلٔهمّلی«درس86
»تضادوتضاداصلی«درس17.





درس88.انترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی

ـلنینیستی»مّلت«،مقوالتمهمانترناسیونالیسم دررابطهباتئوریمارکسیستی
پرولتریومیهنپرستیراتوضیحمیدهیم.

١
1.معنایمفهومانترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی:

انترناسیونالیسمپرولترییعنیاتحادپرولتاریاوزحمتکشانهمٔهمّلتها
وهمٔهکشورهادرنبردمشترکعلیهسرمایهوستمطبقاتیومّلیدرسراسر
انترناسیونالیسم کمونیسم. و سوسیالیسم خاطر به مشترک نبرد در جهان
پرولتریعبارتاستازسیاستوایدئولوژیهمبستگیبینالمللیکارگران

وهمٔهزحمتکشان.
2.پایهوشالودٔهانترناسیونالیسم:

میدانیمکهکارگرانوزحمتکشانهرمّلتوهرکشوریعلیهبورژوازی
و دموکراسی استقرار برای خود، حیاتی منافع از دفاع برای و بهرهکش
کشورهای همٔه زحمتکشان و کارگران درعینحال، میرزمند. سوسیالیسم
واحدی طبقاتی دشمن و هستند همانندی و مشترک منافع دارای جهان
دارندکهبورژوازیسراسردنیااست.اتحادوهمبستگیوپشتیبانیمتقابل
امر خاطر به مبارزه در کشورها همٔه و مّلتها همٔه زحمتکشان و کارگران



ماتریالیسمتاریخی ٣٧٠

مشترکازهمینجا،ازوحدتمنافعاقتصادی،سیاسی،وازاشتراکهدفها
انترناسیونالیسم عینی پایٔه است چنین میگردد. ناشی آنان آرمانهای و
پرولتری.سرمایهدرمقیاسجهانیمتحداست،کارنیزبایددرمقیاسجهانی

متحدشود.
3.تاریخچٔهانترناسیونالیسموتکاملآن:

مارکسیسم آموزش گرفتن شکل و تدوین آغاز همان از اندیشه این
باهمبستگیبینالمللی بیانشد.کمونیسمهمواره توسطمارکسوانگلس
زحمتکشانعجینبودهوخواهدبود.مارکسوانگلسبرسرلوحٔهنخستین
اثرکالسیکمارکسیستییعنی»مانیفستحزبکمونیست«کهدرسال1848

منتشرشد،اینشعارجاویدانرانوشتند:
پرولتاریایسراسرجهانمتحدشوید!

اینشعار،بیانسیاسیاندیشٔهانترناسیونالیسمپرولتریبود.ازآنبهبعد،
تکاملجامعٔهبشریوسیرتاریخ،همفعلیتوصحتاینشعارراثابتکرد

وهمبرغنایآنافزودومحتوایآنراگسترشداد.
معنای به بهویژه پرولتری انترناسیونالیسم اکتبر، کبیر انقالب از پیش تا
برانداختن برای مبارزه در کشورها تمام زحمتکشان بینالمللی همبستگی
سرمایهداریوبهحکومترساندنطبقٔهکارگربود.پسازپیدایشنخستین
دولتسوسیالیستیدرجهان،عالوهبرآنمحتوایسابق،عناصرتازهایبهآن
افزودهشد،نظیرپشتیبانیجنبشجهانیازنخستینحکومتپرولتریودفاع
ازآن،کمکوپشتیبانینخستیندولتسوسیالیستیازجنبشجهانی،تعمیم
مفهومانترناسیونالیسمدرمناسباتبامللستمدیدهوجنبشآزادیبخشمّلی.
سوسیالیستی، کشورهای اردوگاه تشکیل و دّوم جنگ از پس
روابط تازٔه مفهوم دول، بین مناسبات اساس و پایه بهمثابه انترناسیونالیسم
گواه تاریخچه این دربرگرفت. نیز را دول این بین متقابل وکمک برادرانه
ـلنینیسمخواستاروحدتخللناپذیرمنافعمّلیو برآناستکهمارکسیسم
بینالمللیزحمتکشانجهاندرراهپیروزیسوسیالیسماست،زیراکهنبرد
علیهسرمایهداریوامپریالیسمخصلتبینالمللیدارد،اگرچهراهمشخص
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پیروزیآندرهرکشورواشکالساختمانسوسیالیسمدرهرکشور،وابسته
بهشرایطمشخصتاریخیهرمّلتوهرکشوراست.

4.انترناسیونالیسمدرروابطبینملل:
اینگفتٔهانگلسبسیارمشهوراستکه»مّلتیکهبرمّلتدیگرستمروا
داردخودنمیتواندآزادباشد«.لنیناینگفتهرااصلاساسیانترناسیونالیسم
بررسی و طرح در کمونیست احزاب همٔه راهنمای اصل این است. نامیده
و آشکار مّلی ستم هرگونه کامل رد اصل این است. آن حل و مّلی مسئلٔه
پنهان،هرگونهناسیونالیسموتعصبمّلیاست.نمونٔهحلمسئلٔهمّلیرابر
ایناساسحکومتجوانشورویزیررهبریلنین،درقبالمللگوناگونو
مارکس معروف شعار ما زمان در داشت. عرضه بهروشنی مّلی اقلیتهای
شوید« متحد ستمدیده ملل و کشورها تمام »پرولترهای شعار با انگلس و
تکمیلگردیدهاست.ایننتیجٔهمستقیماشتراکهدفهایجنبشکمونیستی
آنها واحد نبرد در آزادیبخش و مّلی نهضتهای و اردویسوسیالیستی و

علیهامپریالیسماست.
5.انترناسیونالیسمدرروابطبیناحزابکمونیستوکارگری:

منافعمشترک،دشمنواحد،آرمانهاوهدفمشترکوآموزشمشترک
ـلنینیستیشالودٔهایناصلدرروابطبیناحزاببرادراست.در مارکسیستی
عینی بهعلتشرایط اختالفات، برخی پیدایش اساسی، پیوندهای این عین
معّینمبارزهومسائلویژهایکههرکشورباآنروبرواستوعللمختلف
دیگر،محتملاست.بعضیازایناختالفاتدرجریانحوادثمرتفعخواهد
شد،یادرپرتویرشدحوادثکهماهیتمسائلموردبحثراروشنخواهد
کردمحوخواهدگردید،وبرخیدیگرممکناستمدتبیشتریدوامآورند.
ولیاصلآناستکههمٔهمسائلواختالفاتومواردموردبحثمیتواند
گسترش راه از جبههها، تمام در کمونیست احزاب همکاری راه از باید و
وحدت راه از رفیقانه، ومشورت تجربه و تبادلعقیده و وبحث مناسبات
کامل استقالل با حزب هر گردند. حل جهانی عرصٔه در صمیمانه عمل
را کارخویش شیؤه و سیاست و مشی کشورخود شرایطمشخص طبق و
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طبقٔه مقابل در و است برادر هرحزب با برابر دارایحقوق میکند؛ تعیین
کارگروجنبشمیهنخودوطبقٔهکارگرجهانیمسئولاست.درعینحال،
باتجربهترین و نخستین شوروی اتحاد که سوسیالیستی کشورهای با رابطه
مسئلٔه در مهمی جای دارد، قرار آنها مرکز در جهان سوسیالیستی کشور
انترناسیونالیسمداراست.سیاستوپراتیکضدشوروی)آنتیسوویتیزم(در
عملبهدشمنطبقاتیکمکمیکند.کمونیستهایایرانیچهدرزمانحزب
کمونیستایرانوچهدردورانفعالیتحزبتودٔهایرانبهحقبهاینجنبهکه
واقعیاتمشخصشرایطکشورمانیزآنرابیشتربرجستهمیکند،توجهویژه
مصالح عالیترین بهخاطر کمونیستها که است سنتی این دارند. و داشته

طبقاتیومیهنی،بایدآنراگرامیدارند.
6.انترناسیونالیسمدرروابطبیندولسوسیالیستی:

ایناصل،پایهوشالودٔهمناسباتطرازنوینبینکشورهایسوسیالیستی،
و کامل پشتیبانی برادرانه، متقابل،همکاریهایوسیع پایٔهکمکهمهجانبٔه
حق حقوق، برابری همچنین اصل این است. آنها بین خدشهناپذیر تعاون
حاکمیت،عدممداخلهدرامورداخلییکدیگرراایجابمیکند.هرگاهبین
کشورهایسوسیالیستیاختالفیدرارزیابی،درروشوشیؤهکارودرعقیده،
براثرتفاوتسطحرشداقتصادیوساختماناجتماعیووضعبینالمللیدر
رابطهباویژگیهایمّلیهریکازآنهابروزکند،چنیناختالفاتیمیتواندو
بایدبراساسانترناسیونالیسم،بحثومذاکرٔهرفیقانه،همکاریداوطلبانهو
برادرانه،باکامیابیحلگردد.چنیناختالفاتینبایددرهیچصورتیبهجبهٔه
عینی پایٔه سازد. وارد خللی امپریالیسم علیه کشورهایسوسیالیستی واحد
ـاقتصادیواشتراکمصالحاساسی چنینبرخوردی،همگونینظاماجتماعی

ووحدتهدفهایاینکشورهاودولتهااست.
راستین منافع با پرولتری انترناسیونالیسم که میدهد نشان نکات این
مّلیمطابقتکاملدارد،زیراکهپیکاربهخاطرمنافعمیهنیومّلیوآزادی
و برادرانه همکاری و امپریالیسم علیه مشترک مبارزٔه راه از جز استقالل و
همبستگیبینالمللیباکشورهایسوسیالیستییاکشورهاییکهدرراهآزادی
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مّلیمیزیندممکننیست.

2
میهنپرستیواقعیجنبٔهانترناسیونالیستیدارد،یعنیمغایرباآزادیواستقالل
ورهاییمللدیگرنیست،بهمبارزٔهرهاییبخشکمکمیرساندوازمبارزٔه
رهاییبخشدیگرمللفیضومددمیگیرد.بهطورمتقابل،انترناسیونالیسم
دارد، نظر در را مّلی منافع عمیقترین که زیرا است، میهنپرستانه عمیقًا
آزادیکامل و مّلی راهموارمیکندوزمینٔهشکوفایی پیروزی راه بهراستی
انترناسیونالیسم و میهنپرستی بین فراهممیسازد.شالودٔهوحدت را میهن
عبارتازآناستکهمنافعواهدافاساسیطبقٔهکارگردرزمینٔهنبردعلیه
بورژوازیداخلیهرکشوربامنافعواهدافمشترکدرزمینٔهسراسرجهان
مطابقتکاملدارد.میهنپرستیواقعیبهبرکتآنکهباانترناسیونالیسمپیوند
دارد،باهرگونهناسیونالیسم،باهرگونهکینٔهمّلیوکینٔهنژادیوتعصبکور
مّلیبیگانهاست،زیراکهاینعواملاتحادزحمتکشانمللمختلفرابرهم
ایجاب را آن انترناسیونالیسم که مبارزٔهمشترک و دروحدتعمل میزند،
به نیز پرولتری انترناسیونالیسم دیگر سوی از میسازد. وارد خلل میکند
برکتآنکهبامیهنپرستیواقعیپیوندداردباکسموپولیتیسم،یعنیآنعقیدٔه
سیاسیکهاهمیتتعلقانسانهارابهمّلتخودوعالیقمیهنیرانفیمیکند
وبهاصطالح»جهانوطنی«راتبلیغمیکند،وبانیهیلیسممّلیکهمنکروجود
مّلتوویژگیهایآنواهمیتعناصرناشیازآندرزندگیخلقهامیشود،

بهکلیبیگانهاست.
که است بشری احساسات ژرفترین از یکی میهنپرستی میگوید لنین
گذشتقرونبهآنقوامونیروبخشیدهاست.میهنپرستینهازیکروحیٔه
اسرارآمیزغیرقابلدرکمنشأمیگیردونهازخواصنژادی،چنانکهفاشیستها
وشبهفاشیستهاادعامیکنند.اینناشیازشرایطمعّیناقتصادیواجتماعی،
ناشیازمنافععینیتودٔهزحمتکشاست.میهنپرستیعاملمهمیدرآگاهی
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اجتماعیاستوچهبههنگامتشکیلوقواممّلتها،وابستهبهُنضجمناسبات
سرمایهداری،وچهبههنگامرشدمبارزٔهضدامپریالیستیبرایاستقاللمّلی،
تشدید و جامعه تکامل با همراه میکند. کسب برجستگیخاص و اهمیت
تضادهایطبقاتی،بورژوازیمنافعتنگطبقاتیخودرامافوقمنافعمّلیقرار
میکند. استفاده تبلیغاتی وسیلٔه یک عنوان به تنها میهنپرستی از و میدهد
تنهاآنطبقهوطبقاتیکهبارشدجامعههمپاهستندودرتکاملآنذینفع،
کمونیستها باشند. میهنپرستی واقعی مظهر و مّلی منافع بیانگر میتوانند
درهمٔهکشورهاباواالتریننمونههایایثاروفداکاریازآرمانهایشریف
انسانی،میهنیوطبقاتیخوددفاعنمودهاند.نامکمونیستهادرهمٔهکشورها
بهمثابهعالیقدرترینمیهنپرستانوانترناسیونالیستهابررویپرچممبارزٔه
آنهانقشبستهاست.برایکمونیستهامیهنپرستی،عشقوعالقهبهمیهن
وبهخلقزحمتکشیعنیمبارزٔهبیامانوپیگیربهخاطراستقاللاقتصادیو
سیاسیعلیههرنوعبهرهکشیوستم،یعنیپیکاربرایسربلندیمّلیورشد
سریعوغلبهبرعقبماندگیوتکاملارزشهایماّدیومعنویمیهن،یعنی
نبردبهخاطربهروزیونیکبختیتودههای تکاملفرهنگوسننمترقیو
درهمهجا راکمونیستها این بومزیستمیکنند. و مرز این در که مردمی
برایطبقاتحاکمٔه اّما ثابتکردهاند. نبرداصولیوخستگیناپذیرخود با
بهرهکش،میهنپرستیپردٔهدودیاستبهخاطرپوشاندنمقاصدبهرهکشانهو
ضدمّلیوضدخلقی.آنهاحاضرنددرپایاغراضطبقاتیخویشکشوریرا
بهخوانیغمابدلکنند،استقاللنظامیوسیاسیاشرابهباددهند،منابعش
رابهدستبیگانگانبسپارندوحتیحاضرندمیهنرابهآتشوخونبکشانند،
یکسرهویرانکنندتاآن»وطنی«راکهدرچمدانودرحسابهایبانکهای
انگلستاندارند،نجاتدهند.تاریخنشاندادهاستکه سوئیسوآمریکاو
سرمایهداریوطبقاتبهرهکشوستمگرورژیمهایضدخلقیواستبدادی
طبقاتی تنگ منافع پای پیش را مّلی منافع عالیترین آسانی- به و همواره-

خویشقربانیکردهاند.
زحمتکشانتنهامیهنپرستانواقعیوپیگیرند.عشقراستینبهمّلت،به
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میهن،جزدرمبارزهبهخاطررهاییمّلیوطبقاتیوبهخاطرمحواستثمارو
انترناسیونالیسم با وجداییناپذیر کامل ارتباط در وعقبماندگی،جز ستم
و مّلی منافع با میهنخودی، به راستین نمیگردد.عشق پرولتریشکوفان
تطابق رهاییبخش و کمونیستی جهانی جنبش منافع و خلقها همٔه میهنی
علیه نبرد در را ملل همٔه و زحمتکشان همٔه بینالمللی همبستگی و داشته

امپریالیسمایجابمیکند.





درس89.خانواده

یکیازاشکالتجمعمردمان»خانواده«است.

١
خانوادهمتکیاستبرزناشوییوپیوندخونی،یعنیمجموعٔهمناسباتیاست
کهشوهروزن،والدینواوالد،خواهرانوبرادرانوغیرهبینخوددارند،
وازآنجاکهیکواحدابتداییاجتماعیاست،آنراسلولیایاختٔهاجتماع

مینامند.
خانوادهمجموعٔهبغرنجیاستازانواعمناسباتوروندهاوپدیدههای

ماّدیومناسباتوروندهاوپدیدههایمعنوی.
خانوادهدووظیفهونقشاساسیویژهداردکهخودشرطضروروجود

نوعبشروادامٔهزندگیآناست:
• تنظیمروابطبینجنسمردوجنسزن؛	
• تأمینادامٔهنسلوتربیتفرزندان.	

و آنان آمدن گرد و همزیستی و مرد، و زن پایدار پیوند یعنی زناشویی،
فرزندانواقوامآنها،خانوادهرابهوجودمیآورد.اینپیوندوتجمعدرطول
تاریخاشکالمختلفبهخودگرفتهاست.بهعبارتدیگر،وظایفاساسی
نامبرده،درطولتاریخبشریت،بهانواعگوناگونمطرحشدهوبستهبهدرجٔه
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تکاملتمدنوبهنوعنظاماجتماعیاقتصادی،بهطورمتفاوتیحلشدهاست.
مناسبات آن در که است اجتماع حیات در شالودهای واحد آن خانواده
جسمیوروانی،اقتصادیواخالقی،استتیکوغیرهبههمگرهمیخورد.

مناسبات همچنین و ـبیولوژیک« »طبیعی روابط و مناسبات
و است، خانواده درون در ماّدی ارتباطات گروه از ـمصرفی« »اقتصادی
مناسباتحقوقیواخالقیوسنتیوروانیازگروهارتباطاتمعنویدرون

خانوادهبهشمارمیرود.
َاَبوینوفرزندان،بیننسلها براثروجودخانوادهوازطریقارتباطبین
نیزپیوندبرقرارمیگردد.همٔهاینهااهمیتویژٔهخانوادهرادرزندگیاجتماع
بشرینشانمیدهد.نتیجهاینکهبینجامعهوخانوادهارتباطوتأثیروبازتاب
بامناسباتحقوقیو وجوددارد،بهویژهکهتشکیلخانوادهوامرزناشویی
اجتماعیمعّینیهمراهاستواینمناسباتخودوابستهبهنظامهایاجتماعی

بودهوباتغییرآنهاتغییرمیکنند.
تولید شیؤه آن یا این با واسطه بدون و مستقیمًا اگرچه خانواده بنابراین
وابستهنیست،ولیبارشتههایمختلفی،همباپایهوهمباروبنایجامعهدر
پیونداستوازآنهاتأثیرمیپذیردوبهنحویتغییراتآنهارادرخودمنعکس

میکند.

2
خانوادهیکمقولٔهالیتغّیروهمیشهیکشکلنبودهاست.علومانسانشناسی،
راکه باستانشناسیوجامعهشناسیومردمشناسیوسایرعلوم،تحوالتی
طیقرونواعصاردرخانوادهرویدادهمطالعهکردهومیکنند.اینبررسی
نشانمیدهدکهخانوادهیکمقولٔهتاریخیاست،درمرحلٔهمعّینیازتکامل
اجتماعبهوجودآمدهوسیرتکاملیخاصیراپیمودهاست.ظهورخانوادهبه
هنگامیاستکهدرجامعهتقسیمکار،بهشالودٔهجنسوسنحاصلشدو
اسکانقبایلاّولیٔهبشریآغازگردید.واینزمانیبودکهبرارتباطاتطبیعی
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بیندوجنسزنومرد،ارتباطاتومنافعاقتصادیجدیدافزودهشد.
درزمینٔهمطالعٔهتاریخخانواده،بهویژهفردریکانگلسولویسمورگان

سهمبسزاییدارند.
اثرمعروفانگلس»منشأخانواده،مالکیتخصوصیودولت«پایهگذار
مقولٔه این با دیالکتیکی و ماتریالیستی برخورد و خانواده علمی بررسی
ماتریالیسمتاریخیبودهاست.اینبرخورد،عللتکاملخانوادهوچگونگی
وعلتپیدایشخانوادههاوانواعآنهارابراساسزناشوییمشترکچندمرد
با باچندینزن،زناشویییکزن باچندزنمعّین،زناشویییکمرد معّین
ـعینیو چندینمرد،وزناشویییکمردبایکزن،وهمچنینشالودٔهماّدی

ـاجتماعیآنرانشانداد. درآخرینتحلیلاقتصادی
درمراحلمختلفکموناّولیه،مسئلٔهتولیدمثلوادامٔهنسلودرنتیجه
نظامخویشاوندیدارایوزنواهمیتویژهایبودهاست.امرتولیدومصرف
درچارچوبایننظامخویشاوندیتنظیموترتیبمییافتهوبنابراینتمامی
سیستممناسباتاجتماعیازرویموازینوقواعدیکهاشکالونحوههای
میشده تنظیم میکرده، تعیین را خانوادگی وابستگی و خویشاوندی نظام

است.
طیمراحلمختلفایننظام،بهتدریجازدواجبینمحارم،بینوالدینو
مناطق بعضی در درحالیکه ممنوعشد، برادران و بینخواهران و فرزندان
جهاناینگونهازدواجتاپسازتالشیکاملکموناّولیههمدوامآورد.سپس
ایلعمومیت قبیلهو از ازدواجخارج ازخانواده،و ازدواجخارج بهتدریج
دنبال به را، خانوادهها اشکال عمومی طرح مورگان لویس یافت. رواج و
پژوهشهایطوالنی،درچهارمرحلهدرجهبندیکرد:مرحلٔهمنعازدواجبین
مادرساالری مرحلٔه اجتماعی، گروه یک داخل ازدواج منع مرحلٔه نسلها،
که دیدیم اّولیه کمون فرماسیون بحث در ما پدرساالری. مرحلٔه باالخره و
برجستٔهزن نقش با مادری تبار از بزرگ مادرساالریخانوادهای مرحلٔه در
جهت از رود و زاد تشخیص و خانوادگی، و اجتماعی و اقتصادی نظر از
خانوادهای پدرساالری، یعنی بعدی، مرحلٔه در و داشت، وجود مادری
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از و کوچکتر خانوادههای به بهتدریج که داشت پدریوجود تبار از بزرگ
دانشهای توسط دقیق پژوهشهای شد. بدل تکهمسری به چندهمسری
مختلفنشانمیدهدکهدرآنمراحل،معنایمقولٔه»خانواده«بستهبهنقشو
فوایداقتصادیآن،گاهگستردهتروگاهتنگتربودهاست،زیراکهدرآنزمان
معنایخانوادهضمندربرگیریمفهومگروههمخونوخویشاوندبامعنای
یک»کارگاهخانوادگی«کههدفوفوایداقتصادیمشخصیداشتهمترادف
بودهاست.درعمل،پایٔهاقتصادیکارگاهتولیدیخانوادگیازیکفرماسیون
به و تغییرمیکند، دیگر بهطبقٔه اجتماعی ازیکطبقٔه و دیگر فرماسیون به
نسبتیکهاینپایهتغییرمیکندوگستردهتریاتنگترمیگردد،موازینوقواعد
سازمانخانوادهومناسباتاجتماعیبینوالدینوفرزنداننیزتغییرمینماید.

دکترتقیارانیدراثرمعروفخود»بشرازنظرماّدی«مینویسد:
»آیاممکنبودنوعتولیدجامعه،درنوعخانوادهبالتأثیرباشد؟
بهواسطٔهخاصیتحفظ اساسًا خانواده اگرچه یعنی نه! البته
نسلتشکیلیافته،ولیاینخودمرحلٔهثانیحفظفرداست.
بنابراین،طرزتولیدجامعهنیزبهطورثانویدرآنتأثیرکرده،
درخانوادهنیزمانندجامعهتقسیمکار،فرماندهوفرمانَبرپیدا

شدهاست.«

٣
بهویژهسه وتحوالتیکهخانوادهحاصلکردهاست، تغییرات درمجموعٔه

شکلآنحائزاهمیتاست:
اّول.خانوادٔهبزرگ– عبارتبودازواحدیکهدرخودگروهیاززوجتین
راباتماماقوامکههمراهیکدیگرزندگیودرداخلیکگروهواحدتولیدو

مصرفکارمیکردند،دربرمیگرفتهاست.
دّوم.خانوادٔهمحدود– عبارتبودازواحدیکهدرخودتنهایکزنو
آنهارادربرمیگرفته بانزدیکترینخویشان بهعنوانبزرگخانواده شوهر
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است.
سّوم.خانوادٔهکوچک– اینشکل،دردوراناخیرسرمایهداریبهعنوان
را آنها صغیر فرزندان و شوهر و زن تنها و میشود همهگیر غالب، شکل
دربرمیگیرد.اینتحوالتومراحلنهتنهانشانیازتکاملدرونیایننهاد
اجتماعیاست،بلکهوابستگیوبههمپیوستگیآنرابازمینههایاقتصادی،
بافرماسیونهایاجتماعینشانمیدهد.بازتابتغییراتدرفرماسیونهاو
ابعادومفهومخانواده،درنقش رادراشکالخانواده،در تاریخی تطورات
تولیدی شیوههای تالشی پابهپای مثاًل دید. میتوان مختلف انحای با آن
و ریشه و تمامرگ با خانوادههایگسترده درجامعه، ازسرمایهداری پیش
افراد تمامی و میشناخت خاندان« »بزرگ یک که خود بههمپیوستگیهای
آن،واحدمتصلوبههمجوشخوردهایراتشکیلمیدادندمتالشیمیشود،
تامدتیبهشکلصوریوظاهریباقی واگرچهسلسلهمراتبونظمقبلی
میماند،ولیبهتدریجخانوادههایکوچکترومستقلوجداازهمکهباشیؤه
تولیدسرمایهداریسازگارتراستجایآنهارامیگیردونهتنهااقوامنزدیک،
بلکهفرزندانیکهبزرگمیشوندوتشکیلزوجمیدهند،خود،خانوادههای
با کار، شدن اجتماعی با شکل، این میآورند. وجود به را تازهای مستقل
خصلتهاینوینیروهایمولدهوآزادشدننیرویکار،باشرایطتازٔهتمدن

بیشترمیخواند.

4
خانوادگی« »کارگاه تولیدی نقش از بهتدریج میرود، جلوتر جامعه هرچه
تولید ادارٔه و دادن سازمان برای دیگر اجتماعی فرمهای و میشود کاسته
این با بهوجودمیآید.همزمان نیروهایمولدهاست تازٔه کهشایستٔهسطح
یعنی اینجهت، از و تغییرمییابد نیز اقتصادیگروهخانوادگی پایٔه روند،
ازجهتپایٔهاقتصادی،خانوادهبهتدریجوهرچهبیشتربهیکگروهمصرف
مشترکنَعمیکهخارجازواحدخانوادهتولیدمیشودوبهیککانونگذران
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اشکال و بشر زندگی و گذران نوع و سطح البته میگردد. بدل معیشت و
ـاقتصادیوبهماهیت معیشتیدردرجٔهاّولمشروطاستبهنظاماجتماعی
تکامل عمومی بهسطح است وابسته همچنین و اقتصادی، حاکم مناسبات
فرهنگوتمدندرهرجامعه؛ولیازآنجاکهانسانبهجزوقتضروربرای
کاراجتماعیوتولیدی،قسمتعمدٔهبقیٔهوقتخودرادرخانوادهمیگذراند
وخانوادهمرکزاصلیسازماندادنمصرفنَعممادیومعنویاست،سهم
بزرگیازگذرانروزمرهوزندگیافرادبهانحایمختلفبهخانوادهوابسته

میشود.

5
مطرح آنها وحقوق مرد و زن بین رابطٔه مسئلٔه خانواده، مقولٔه با رابطه در
تکهمسری خانوادٔه پیدایش بلکه همسری، چند خانوادٔه نهفقط میگردد.
نیزهمراهباسلطٔهمردبرزنونقضتساویحقوقزوجتینبودهاست.زن
وهمهچیز مالک و ارباب که مردی بردٔه به ملک، به بهتدریج، و قرون طی
خانواده سرمایهداری،خصلت نظام در شد. بدل میآید حساب به خانواده
حاکمیت تأثیر زیر در و خصوصی مالکیت به مشروط مختلف جهات از
چنان خانواده استثمار،چرخ بر متکی جوامع در دارد. قرار ستم و سرمایه
میچرخدکهعماًلدرتشکیلوادامٔهخانواده،محاسباتخشنمادی،فواید
بازی بزرگی نقش مختلف تحمیالت و گوناگون چشمداشتهای مالی،
محکوم ناکامی به گاه نمییابند، شکوفایی زمینٔه واقعی عشقهای میکند.
میگردندواغلبمقهورمالحظاتدیگرمیشوند.درجامعٔهسرمایهداری،
بدل معامله مورد کاالی به زن جسم آن، از پیش استثماری جوامع نظیر
میشودوفحشابهصورتیکنهاددائمیورسمیدرمیآیدودرزیرعنوان
»قدیمیترینحرفٔهدنیا«پستتریننوعبهرهکشیوغیرطبیعیترینشیؤهستم
بین و جامعه باالی محافل در میگردد. توجیه تبعیض و شمردن خوار و
طبقاتاستثمارگرواقشارحاکمهکهپولومقامهمهچیزوخصایلانسانی
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از تباهیدرونخانوادههرچهشدیدترمیشود،خانواده هیچاست،فسادو
هرگونهمحتوایشریفوانسانیتهیمیگردد،پولوسودوبدهوبستان،
جایهمهچیزرامیگیردوابتذالوانحطاطقاطعانهحکمفرمامیشود.تنها
دربینزحمتکشان،دربینکارگرانودهقانان،درمیانروشنفکرانمترقی،
درمیانآنهاکهبهکاروشرافتخودمتکیهستندوبرایحقوقمساویو
بشریمیرزمندوچشمبهآیندهدارندمناسباتسالمخانوادگیوپیوندهای
متکیبرعشقوودادجوانهمیزندومحبتواعتمادمتقابل،دوستیوعالقه
معنایواقعیونیرویخالقهپیدامیکند.همراهباازدیادنقشزندرتولید
اجتماعی،درادارهامورمختلف،درفعالیتهایاجتماعی،خواستبرابری
حقوقزنومرد،خواسترهاییزنازقیوداعصاربهنیرویماّدیمهمیبدل
میشودکهتأثیرخودرادرحیاتاجتماعباقیمیگذاردومحافلحاکمهرا
بهعقبنشینیهاییدرجهتبهرسمیتشناختناینحقوقناگزیرمیکند.

۶
درنظامسوسیالیستینقشخانوادهبیشازپیشتقویتمییابد.عواملمالی
ومحاسباتتنگنظرانههرچهکمترتأثیرمیکندورفتهرفتهبهکلینقشخود
راازدستمیدهد.درعوض،عواملیمانندعشقوعالقه،تطابقروحیو
احتراممتقابلشالودٔهخانوادهمیشود.بنیانفقروفحشاوفسادکهکانونهای
خانوادگیرادرجامعٔهسرمایهداریمتزلزلمیکندازهمفرومیریزد.برپایٔه
همٔه در واقعی تساوی تولید، وسایل به نسبت جامعه افراد مساوی روابط
زمینههابینزنومردتأمینمیشود،ووقتیسودجوییوحسابگریوابتذال
ازبینرفتوعشقزنومردازپلیدیوتباهینجاتیافت،عالئقخانوادگی
وپیوندزناشوییتحکیممییابد؛امرتوجهبهتربیتفرزندانوامکانفزایندٔه
نظام در میشود. شکوفان سالم اخالقی مبانی همچنین و پرورش بهترین
آیندٔهکمونیستی،همراهبارفاههمهجانبهووفورنعممادیومعنویوتحکیم
موازیناخالقیعالیکمونیستی،مناسباتخانوادگیبازهمتحکیموتکامل
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مییابد.خانوادهبهطورقاطعازهرگونهمحاسباتماّدیوسودجوییبریو
پاکمیشودوبهعالیترینمرحلٔهپایداری،لطافتواصالتمیرسد.

�توضیحبیشتر:
»فرماسیون«درس58
»کموناّولیه«درس59

»اخالق«درس94.



فصلیازدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستی
نقشتودههایمردموشخصیتدرتکاملتاریخ

درس9٠.تودههایمردمـسازندگانتاریخ
معنایمقولٔه»تودههایمردم«.1
نقشتودههایمردمدرسهزمینٔهاساسیحیاتجامعه.2
جایطبقٔهکارگرمعاصردرمقولٔهتودههایمردم.3
نقشتودههایمردمدرنظامسوسیالیستی.4

درس9١.نقششخصیتدرتاریخ
معنایمقولٔه»شخصیت«،مفهوموسیعآن.1





درس9٠.تودههایمردمـسازندگانتاریخ

١
و سیاسی جاری علمی اصطالح در همچنین و فلسفی وسیع معنای در
جامعهشناسی،عبارت»تودههایمردم«بههمٔهطبقاتواقشاروکسانیکه

درروحترقیوتکاملجامعهعملمیکننداطالقمیشود.
اقشاری و طبقات جمیع تاریخی، معّین مرحلٔه هر در دیگر، عبارت به
کهمنافعاساسیشانبامصالحترقیوپیشرفتجامعهتطبیقکند،درجهت
تکاملتاریخفعالیتوکارکنند،درحلوظایفمترقیمشخصزمانخود
شرکتونقشداشتهباشند،»تودههایمردم«نامیدهمیشوند.ازاینتعریف
دونتیجهگرفتهمیشود:یکیاینکهمعنایتودٔهمردممعادلومساویتمامی
یک مقوله این اینکه دیگر نیست. کشور یک اهالی همٔه یا دولت یک اتباع

تجمعتاریخیرانظیرقومیامّلتتشکیلنمیدهد.
تودههایمردممقولهایاستناهمگونکهدرخود،کارکنانیدیوفکری
ووابستگانبهطبقاتمختلفرامیتوانددربرگیرد.تعریفمزبورهمچنین
زحمتکشاند، طبقات مقوله، این اصلی استخوانبندی که میکند مشخص
مطلق اکثریت مردم« »تودههای که میدهد نشان تعریف این درعینحال اّما
اهالیرادرجوامعمنقسمبهطبقاتشاملمیشود.تنهاآناقشاروطبقاتو
افرادیکهدرجهتارتجاععملمیکنند،درپیشرفتجامعهذینفعنیستند،
است، اجتماعی ترقی درجهتعکس وخواستهایشان منافع و وعمل
میتوانیم بنابراین میگیرند. قرار مردم تودههای یا خلق مفهوم از خارج
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یک اهالی تعیینکنندٔه و قاطع بخش از عبارتند مردم تودههای که بگوییم
کشورکهدرهرجامعهبخشمشخصیراتشکیلدادهومرّکبازمجموعٔه
طبقاتواقشارزحمتکشومترقیهستند.درحقیقتمقولٔه»تودههایمردم«
»ترقیجامعه«است.هرقشروطبقهایکهدر بسیارمهم بامقولٔه رابطه در
جهتترقیجامعهعملکند،درلحظٔهمعّینوبهطورمشخصحاملعنصر
نووپیشروندهباشد،بهآیندهنظرودرآنسهمیداشتهباشد،داخلدرمفهوم
تودههایمردمقرارمیگیرد.اگربهاینمعناتوجهکنیممتوجهمیشویمکهدر
هرنظاماجتماعی،ودرهرمرحلهازتکاملآن،مفهومومحتوای»تودههای
مردم«متفاوتاست،زیراکهاقشاروطبقاتزحمتکشومترقیوآنهاکهدر
روحپیشرفتجامعهعملمیکنندوآیندهباآنهااست،ازنظرزمانیومکانی

مشخصبودهودرمواردمختلفتغییرمیکنند.

2
داشته نظریاتوجود انواع تاریخ، و اجتماع در مردم تودههای نقش دربارٔه
بهکلی یا میدهند بها کم مردم تودههای نقش به بورژوایی مکاتب دارد. و
منکرآنمیشوند،تاریخرازاییدٔهفعالیتوخواست»زبدگان«و»نخبگان«
زیر گوسفندانی و رهبران دست در مومی به را مردم تودٔه و میشمارند،
فرمانشبانتشبیهمیکنند.مکاتببورژواییوخردهبورژواییبذربدبینیو
عدماعتمادوحقیرشمردنتودههایمردمونقشوفعالیتآنهارامیپراکنند.
رادر بهطورعلمی،نقشتودهها تاریخیاستکهمیتواند ماتریالیسم تنها
ثابت تاریخی ماتریالیسم کند. تعیین اجتماعی روندهای در و تاریخ تکامل
و اقتصادی از اعم خود، بغرنج فعالیتهای تمامی در مردم تودٔه میکند

سیاسیوفرهنگی،نقشقاطعدرحیاتاجتماعیدارند.
بهجنبههایمختلفایننقشنظریبیفکنیم:

الف.تودههایمردمبهمثابهمولدنعممادی،بهمثابهتکاملدهندٔهتکنیک
ونیروهایمولده،شرایطاساسیرابرایموجودیتوپیشرفتجامعهفراهم
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میسازند.اینتودههایمردمهستندکهبافعالیتوکارخودراهرابرایعمل
تکامل ماّدی شالودٔه تولید، رشد میکنند. باز تاریخ و اجتماع عینی قوانین
تاریخاستوتودههایزحمتکشنیروهایاساسیتولید،وبهوجودآورندٔه
همٔهنعمتهایماّدیهستندومصرفوبقایجامعهراتأمینمیکنند.بدون
کاروفعالیتتودههایمردم،زندگیوموجودیتوپیشرفتجامعهممکن
نیست.ازهمینجااهمیتطبقاتزحمتکشدردرونمقولٔه»تودههایمردم«
معلوممیشود،زیراآنهاهستندکهابزارتولیدرابراساستجربهومهارتو
داناییخودتکاملمیدهندوپایٔهالزموشرایطضروررابرایبسطوتکامل

علموفنفراهممینمایند.
ب.تودٔهمردمخالقتاریخونیرویمحرکٔهقاطعدرروندترقیاجتماعی
سرنوشت اجتماعی، مصافهای در هستند. جامعه انقالبی نوسازی و
انقالبهایاجتماعیوآزادیبخشعظیمراتودٔهمردمتعیینمیکنند.بدون
شرکتوشوروشوقانقالبیتودههایمردم،تحققانقالباتممکننیست.
ازلحظٔهتقسیمجامعهبهطبقات،تاریخبشریعبارتاستازتاریخمبارزٔه

طبقاتی.دراینمبارزهتودههانقشاساسیرابهعهدهدارند.
و عمیقتر نیز نقش این میرود، جلو به و مییابد تکامل جامعه هرچه
همهجانبهترومؤثرترمیشود.بهطورکلیبینترقیاجتماعونقشتودهها
پیونددیالکتیکیمتقابلبرقراراست.هرچهترقیاجتماعیبیشترباشد،سطح
به میشود. مؤثرتر آنها نقش و میرود باالتر مردم تودٔه آگاهی و سازمان
نوبٔهخود،تسریعرشداجتماعبهوسعتوشدتشرکتتودههایمردمدر

تحوالتهمهجانبٔهانقالبیوابستهاست.
چهدرجریانانقالباتاجتماعیوآزادیبخشوچهدرمبارزاتمتنوع
علیه آزادی، و استقالل خاطر به دموکراسی، و صلح خاطر به ما عصر
انکارناشدنی مردم تودههای دورانساز و عظیم نقش ارتجاع، و امپریالیسم
است.عاملتعیینکنندهدرپیروزییاشکست،وبالنتیجهدرتعیینجهتو

آهنگتکاملپیشروندٔهاجتماع،تودههاهستند.
نقشوشرکتتودههایمردمنهفقطدرمقیاستمامتاریخیکساننیست،



ماتریالیسمتاریخی ٣9٠

دورهای هر در نیز تاریخی معّین مرحلٔه در و فرماسیون یک داخل در بلکه
و ارتجاع نیروهای تسلط و سیاسی رکود دورههای طی است. متفاوت
این نیست.در تودههاظاهروعیان سیطرٔهخفقان،حضور،عملوشرکت
دورههایگذراستکهبعضیهاتصورمیکنندتودههاکرختهستند،قطعه
و وسرنوشت رفتهاند بهخواب نیست، کاریساخته آنها از هستند، مومی
آیندهوتاریخدردستجّبارانستمگروزمامدارانهمهکارهاست.ولیاین
آرامآب،جوشش زیرسطح در آنها اموراست. ازظواهر تصوریسطحی
درونیراکهتوفانزااستنمیبینند.حتیدرهمیندورهها،عالوهبرنقش
تاریخ چرخ دیگر که میرسد چنین نظر به که وقتی آمادگی، و تدارکی
با بیداریخود، باهشیاریو بامقاومتنامشهودخود، نمیچرخد،تودهها
انواعواکنشهایخویشعرصهرابرنیروهایارتجاعیدمبهدمتنگمیکنند
وتأثیرخودرابرجریانحوادثواتخاذتدابیرباقیمیگذارند.فشارومبارزٔه
تودههادرهمینایامبهاصطالحآرام،کماکانیکیازانگیزههایمهمپیشرفت
اجتماعیاست.واّمادرچرخشهایتاریخی،آنهنگامکهلکوموتیوتاریخ
بهسرعتدرحرکتدرمیآیدوسیمایاجتماعبهسرعتدگرگونمیشود،
درآنهنگامیکهتوفاندرمیگیردوهرروزازآندوران-ازنظرتاریخ-برابر
باماههاوسالهادورههایگذران»آرام«است،نقشخالقوسازندٔهتودهها،

نقشعظیموتعیینکنندٔهآنهاکاماًلآشکارمیگردد.
ج.تودههایمردمهمچنینخالقفرهنگمعنویودرآخرینتحلیلحامل
و رشد در آنها عظیم هستند.سهم جامعه معنوی و فرهنگی ترقی زایندٔه و
شرایط در که است واضح نیست. انکارشدنی هنر و علم و فرهنگ تکامل
استثماروستمطبقاتیومّلی،درشرایطاختناقوسرکوب،تودههایمردم
نمیتوانندامکاناتخویشراتمامًابارورساختهواستعدادخودراکاماًلظاهر
عرصٔه در وخالقیتها استعدادها بالمانع ظهور و چنینشکوفایی نمایند.
فرهنگیومعنوی،درسوسیالیسموکمونیسمامکانپذیرمیشود.درهرحال،
برشالودٔهفرهنگخلقیوخالقیتمعنویتودههایمردماستکهنمایندگان
برجستٔهفرهنگیکجامعهپرورشمییابند.وقتیماکسیمگورکیمیگوید
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موجد  و تاریخ تراژدیهای تمام بزرگ،خالق کهسازندٔههمٔهحماسههای
تمامتاریخفرهنگجهانیتودههاهستند،بههمینمعنانظردارد.

٣
درنظامسرمایهداری،طبقٔهکارگرچهازنظرکّمیوچهازنظرکیفی،یعنی
بخش مهمترین به خود، اجتماعی رسالت و سیاسی نقش و عده نظر از
مقولٔه»تودههایمهم«بدلمیگردد.طبقٔهکارگروظیفٔهرهاییجامعهازبند
بهعهدهمیگیرد،و تودهها نبرد رادررأس بهرهکشیوستمطبقاتیومّلی
اینامربرشالودٔهسازماندادنآگاهانٔهمبارزٔهطبقاتیومّلیتودههایمردم
بهوجود کارگر طبقٔه اینهدف،حزب به برایرسیدن امکانپذیرمیشود.
ـلنینیسم میآیدکهبهمثابهیکحزبمبارزومجهزبهتئوریانقالبیمارکسیسم
درپیشاپیشتودههایمردمقرارمیگیردوراهوهدِفنبردوشیوههایآنرا

نشانمیدهد،آنراسازماندادهورهبریمیکند.

4
در ِمنجمله و زمینهها تمام در مردم تودههای نقش سوسیالیستی، نظام در
رشتٔهاساسیساختدولتورهبریآنواموراقتصادیوبنایجامعٔهنو،
بهقوللنیننهدهچندانبلکهصدچندانمیشود.درحقیقت،نقشتودههادر
اینشرکتخالقانه امرو این بهمرحلٔهکیفیتًانوییگاممیگذارد. ایننظام
هرچهآگاهانهتر،سازماندادهشدهتر،همهجانبهتروهمهگیرترانجاممیشود.
روزافزون شرکت برای را زمینه سوسیالیستی دموکراسی فزایندٔه گسترش
غیره و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شئون همٔه در تودهها
ازراهشرکت تنها فراهممیسازد.اصوالًتحوالتعظیمجامعٔهکمونیستی
بنای هرچه میشود. امکانپذیر تودهها پرشور و آگاهانه و فعال و گسترده
جامعٔهسوسیالیستیکاملتروپختهترمیشود،حیطٔهمفهوم»تودههایمردم«
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وسیعترمیشودوبیشازپیشبهمفهوم»تمامیساکنینیککشور«نزدیک
میگردد.درجامعٔهتکاملیافتٔهسوسیالیستی،هنگامیکههیچقشروطبقهای
نباشدکهکارنکندیادرترقیاجتماعیذینفعنباشدودرجهتپیشرفتعمل

ننماید،مفهومایندومقولهیکیمیشود.
ـلنینیستینقشتودههایمردموجنبههایمختلفآن بررسیمارکسیستی
و کهجامعه است مردم تودههایوسیع وکوشش کار این که نشانمیدهد
تمدنآنراحفظمیکند،تداومآنراتأمینمیکند،زمینٔهتکاملپیشروندٔه
طی که است تودهها تالش نامشهود قطرات این میآورد؛ فراهم را تاریخ
مردم تودههای است. آورده وجود به را تاریخ پرتالطم اقیانوس نسلها،

آفرینندٔهواقعیتاریخونیرویتعیینکنندٔهتکاملاجتماعیهستند.

�توضیحبیشتر:
»ترقیاجتماعی«درس99

»انقالب«درس74
»نیروهایمولده«درس50

»کمونیسم«درس69
»سوسیالیسم«درس68.



درس9١.نقششخصیتدرتاریخ

نقششخصیتدرتاریخچیست؟آیاتأییدنقشقاطعتودههایمردمدرآفریدن
تأثیر انکار معنای به آیا است؟ رهبران و نفیشخصیتها معنای به تاریخ،
شخصیتبررویحوادثتاریخیاست؟اینپرسشهاازدیربازمتفکرانو
ـلنینیسمتوانست جامعهشناسانرابهخودمشغولداشته،اّماتنهامارکسیسم
بهمثابهیکعلم،همقوانینعاموعینیتکاملجامعهراکشفکندوهمنقش
قاطعتودههایمردمرانشاندهدودراینچارچوب،بهنحودقیقودرست،

نقشافرادجداگانه،شخصیتهاورهبرانراکشفکند.

١
به کنیم.شخصیت بیان را »شخصیت« مقولٔه معنای که است الزم نخست
معنایوسیعکلمهعبارتاستازثمرٔهتکاملتاریخی،اجتماعیوشخصی
انسانی فرد هر معنا این به شخص؛ اجتماعی ارزشهای بروز و فرد هر
و دارد کلمه این معنایمحدودتریهم دارد.یک را شخصیتخاصخود
وعقالیی ذهنی استعدادهای و دارایخواص که فردی از است عبارت آن
وهنریواخالقیخاصوبرجستهبودهودراینیاآنزمینه،مثاًلدرحیات
سیاسیواجتماعی،درعلموتکنیک،درهنریادرفننظاموغیرهسهمویژه،
برجستهواستثناییوارزشمندیایفاکند.اینهادومعنایوسیعومحدوداین
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مقولهدرعلومفلسفیواجتماعیاست.اضافهکنیمکهدرعلومدیگرنظیر
روانپزشکیوروانشناسیوغیرهنیزمقولٔه»شخصیت«بامعنایویژٔهخود
وجودداردکهبحثدیگریاست.دراینجاتنهامعنایفلسفیوجامعهشناسی
مقولٔهشخصیتمطرحاستومااگرچهبیشتربهمعنای»محدود«ومصطلح
شخصیتنظرداریم،الزممیدانیمکهنخستتوضیحاتیدربارٔهمفهوموسیع

فلسفی»شخصیت«بدهیم.
انسانداراییکماهیتاجتماعیاست.ماهیتانسانچیزیانتزاعیو
تجریدییاانفرادیومجزاازمحیطنیست.اینماهیترادرشرایطمشخص
ومعّیناجتماعی،فردمیتواندجذبکند،ازآِنخودکند.شخصیتبیانگر

اینماهیتاجتماعِیازآِنفردشدهاست.
ازایننظر،شخصیتبافردتفاوتدارد.فردیعنیتعلقبهنوعانساندر
سلسلهمراتبجانوران.اّماشخصیتدراینمفهوموسیعازنظرماتریالیسم
مجموع تاریخیعبارتاستازثمرهومحصولتکاملاجتماعیبراساس
مناسباتاجتماعیکهدروجودیکفردمتمرکزومتبلورمیشود.شخصیت،
جداومنفردازاینمناسباتنیستوبهماهیتآنتنهامیتوانبهمثابهجزئی
ازیککل،جزئیازقشر،طبقه،مّلتوجامعهپیبرد.پسمیتوانیمبگوییم
کهشخصیتعبارتازفردیاستکهدرجریانکاراجتماعیوشرکتفعال
درحیاتاجتماعی-بهویژهدرمیانطبقٔهخویش-ساختهمیشودوتکامل

مییابد،خودرامیسازدوتکاملمیدهد.
مسائلُپرشمارمربوطبهشخصیتراکههموارهازمباحثپرشورفلسفی
بوده،تنهاهنگامیمیتوانبهدرستیطرحوحلکردکهمشروطبودناجتماعی
همچو بلکه مجزا، فرد یک بهمثابٔه نه را انسان یعنی داشت، نظر در را آن
گرفت. نظر در باید تاریخی و مشخص اجتماعی مناسبات از مجموعهای
پس»شخصیت«مقولهاینیستکهبهخواصجسمانیوارگانیسمبدنیفرد
آن انفرادیتوضیحپذیرگردد.»شخصیت« بهنحوی یا باشد انسانیمربوط
خاصیتوویژگیانسانیاستکهدرجریانتکاملاجتماعیبهوجودمیآید.
»شخصیت« اجتماعی، و بیولوژیک است موجودی انسان اگر حقیقت در
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است. انسانشخصیتی هر معنا، این به است. او اجتماعی جنبٔه بیانگر تنها
درعینحال،بهاینمعنا،انسان»شخصیت«زاییدهنمیشود،بلکهدرجریان
فعالیتوکاروتماسبامحیطاجتماعیبهشخصیتبدلمیگردد.بهعالوه،
خودسازی و تأثیربخشی فعالیت، از عنصری همیشه »شخصیت« مفهوم
مناسبات »مجموعٔه میتوان انسان ماهیت تعریف برای اگر دارد. دربر را
اجتماعی«رابهکاربرد،برایتعریفشخصیتاینمطلبکافینیست،زیرا
کهانسانبهمثابهشخصیت،قبلازهرچیزبهوسیلٔهفعالیتخویشمتمایزو
تعیین اجتماع، حیات در انسان موقعیت و موضعگیری میگردد. مشخص
قشر، زندگی در فعال شرکت درجریان است.شخصیت، کنندٔهشخصیت
طبقه،مّلتوجامعهشکلمیگیردوپرورشمییابد،ودراینشکلگرفتنو

پرورشیافتن،خودشخصسهمدارد.
تکامل ایدئولوژیکی و اقتصادی شرایط انواع تأثیر زیر شخصیتی هر
مییابد.بایدتأثیرمشخصیکایکاینعواملواجزایآنوعملوواکنش
الیتغّیر و ثابت مقولهای بهمثابه نباید شخصیت به دریافت. را آنها متقابل
و متحرک است مقولهای انسانی کهشخصیت دانست باید بلکه نگریست،
تغییرپذیر؛محصولیاستازتأثیراتمتقابلومناسباتمتقابلانسانومحیط

اووشرایطاجتماعیاوکهخوددائمًاتغییرمیکنند.
و ایدهآلیسم بین آن دربارٔه که است مباحثی از مقولٔه»شخصیت« بحث
ماتریالیسمنبردشدیدعقیدتیوجوددارد،وازآنجاکههماکنونازصحنههای
و یکسو از کنونی بورژوایی مختلف مکاتب بین ایدئولوژیک برخورد
ـلنینیسمازسویدیگراست،مارویدرکماتریالیستیوعلمیآن مارکسیسم
تکیهکردیم.ضمنًا،درپیبحثمفهوموسیعفلسفیمقولٔه»شخصیت«،باید
تصریحوتأکیدکردکهشخصیتمطلبینیستکهبهخودیخودجداازمحیط
وقائمبهذاتباشد،بلکهمحصولیاستازتکاملیکروند،روندیتاریخی
وشخصی،روندیفعالبادیالکتیکدرونیوذوجوانب.بهقولی،شخصیت
عبارتاستازپاسخآگاهانٔهذهنبهواقعیاتموجودعینی.شخصیتبنایی
استکهساختهمیشودوانسانخودآنرامیسازد.»شخصیت«درجریان
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به آن وتوسط اجتماع تأثیر زیر اجتماعی، ارزشهای فعاالنٔه درکوهضم
در دارد.شخصیت سهم فعاالنه آن ایجاد در خودشخص و میآید وجود
جریانوزیرتأثیرپراتیک،درجریانتأثیرپذیرفتنازجامعهودرکارزشهای
اجتماعی،وتأثیرگذاشتنبرجامعهوایجادارزشهاینویناجتماعیحادث

میشود.

2
اّمابحثفلسفیمقولٔهشخصیتشاملمعنایمحدودمصطلحینیزمیشود،
و تاریخ در شخصیت نقش و مردم تودههای نقش فصل در که هنگامی و
میشود، مطرح تاریخی- ماتریالیسم درسهای طی اجتماعی- روندهای
ُمنتهادرکعلمیمفهوموسیعمقولٔه منظورهمینمعنایمحدودآناست؛
شخصیت،بهفهمدرستاینمفهوممحدودنیزکمکمؤثریمیکند.دراین
رهبران اجتماعی، و بهشخصیتهایسیاسی مربوط بیشتر ما بحث زمینه،
نهضتهاوزمامداراندولتهامیشود،اگرچهرئوسمطالبدرهمٔهموارد
مربوطبهخواصواستعدادهایبرجستهواستثناییصادقاست.تئوریهای
و تجریدی و مرموز امری نیز معنا این در را شخصیت غیرمارکسیستی
غیرقابلدرکمعرفیمیکنندوآنراجداازجامعه،جداازتحولعینیدرنظر
میگیرند.اینتئوریهامیکوشندعالیتریننقشوقاطعترینتأثیررابرای
آنها تحلیل و غیرعلمی آنها برخورد که آنجا از ولی شوند، قائل شخصیت
سطحیوایدهآلیستیاست،موفقنمیشوندنقشواقعیشخصیتراکشف
کنندوسردرگممیمانند.تنهاتئوریمارکسیستیاستکهجاومقامواقعی
استعدادهای و خواص دارای افراد یعنی دّوم، معنای این در را شخصیت
بهطور تاریخی و اجتماعی روندهای در را آن نقش و استثنایی، و برجسته
دقیقوعلمیتعیینمیکندووزنراستینشخصیترادرجریانتاریخبهاو
میبخشد.پایٔهفلسفیدرکایننقش،ارتباطمتقابلبینفردوجامعهودرک
دیالکتیکیمقوالت»عاموخاص«،»ضرورتوتصادف«،و»جبرواختیار«
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درصحنٔهتاریخواجتماعاست.تنهابراینشالودٔهاستوارمیتواندیدروشن
وبرخورددرستبامسئلٔهشخصیتونقشآندرتاریخداشت.

بنابرقوانینعینیپیشمیرود.درجریانآن،تودههایمردم-که تاریخ
ایفامیکنند.اینسیر زحمتکشانستوانفقراتآنهستند-نقشاساسیرا
صورت ذهن- و اراده و میل از مستقل عینی- قوانین طبق که را جبری
میگیرد،هیچفردوشخصیتیهرقدربانفوذوهوشمندوبرجستهومبتکر
سازد. متوقف و دهد تغییر خود خواست و هوس به بنا نمیتواند باشد،
ارانی دکتر است. نیرومندتر هرشخصیتی ارادٔه از تکامل، عینی قانونمندی

مینویسد:
یک است، طوالنی تکامل یک نتیجٔه که اجتماع، جریان »تا
چنینمقامیراایجابنکند،افرادنمیتوانندمنشأاثرباشند.«
اّماسیرجبریوضرورتاریخمیتواندتندتریاکندترانجامگیرد،ازاینیا
آنراه،بهاینیاآنصورتعملیشود.اگرجریانگذاروروندمعّینتاریخ
وعملقوانینعینیاجتماع،جبریوحتمیاست،آهنگگذارواشکالآنها
ونحؤهعملقوانین،شکلونوعحوادثبههیچوجهمقّدرنیستومیتواند
بینهایتمتنوعباشد.دراینموارداستکهحضوروشرکتشخصیتنقش
تحقق گوناگون میتواندطرق معّین، تاریخی روند یک برای میکند. بازی
و اجتماعی نیروهای و مشخص شرایط به وابسته این باشد. داشته وجود
مبارزٔهطبقاتوغیرهاست.نقشرهبرانوشخصیتهادرستدرهمینجا
و فرماندهی توانایی و استعدادسازماندهی با آنها که زیرا میگردد، نمایان
قدرترهبریخودمیتواننددرچگونگیتشکلتودهها،درثمربخشیمبارزٔه
تودههایمردموسیمایمشخصمحصولمبارزٔهطبقاتیمؤثرواقعشوند،و
دراینرابطهمیتوانندسیرحوادثراکندتریاتندترکنند،نهضترازودتربه
شاهراهبرسانندیابهکورهراهبغلطانند،نیلبههدفراآسانترکنندیامشکلتر

سازند.
باچه اینکهچگونه، اّما اجتماعضروروحتمیاست، قانونعینی عمل
که است تصادفی یابد، تحقق کسانی چه توسط و سرعتی چه با و سیمایی
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ضرورِتتاریخیازخاللآنبروزمیکند.
شخصیت، معانی سایر از »شخصیت« معنای این ساختن متمایز برای
و زمامدار و رهبر یعنی میبریم، کار به را تاریخی« »شخصیت اصطالح
تأثیر او، عمل و اندیشه او، فعالیت که دولتی و اجتماعی و سیاسی َرُجِل

قابلمالحظهایبرجریانحوادثتاریخداشتهباشد.
در قاطع نقش تاریخی برایشخصیت ذهنیگرایانه و ایدهآلیستی عقاید
آفرینش در قاطع نقش که است معتقد تاریخی ماتریالیسم قائلاند. تاریخ

تاریخ،ازآِنتودههایمردماستواین،
شرایطتاریخیمشخصاستکهشخصیتهارامیآفریندوآنهارابرای
به تاریخ، تکامل عینی ضرورت یک بیان برای خویش، معّین نقش انجام

صحنٔهحوادثفرامیخواند.
روشناستکهخواصواستعدادوحتیسیمایاخالقیوخصوصیات
باقی را اثرخویش ُمهرو بررویصحنٔهحوادث یاآنشخصیت این فردی
دارایمختصاتمشخصخویشهستند،عنصر میگذارد.شخصیتهاکه
تصادفرادرتاریخواردمیسازندوبهرویدادهارنگویژٔهآنرامیدهند.
نسبتبهاینکهشخصیتهایتاریخیورهبراندرجهتتسریععملقوانین
عینیقرارگیرندیامخالفآناقدامکنند،درجهتتکاملجامعهفعالیتکنند
ارتجاعی یا مترقی نقش تاریخ در باشد، تکامل این با مخالفت هدفشان یا
به است وابسته تاریخی منفیشخصیت یا مثبت کرد.خصلت ایفاخواهند
بیانگر یا داشتن جای بالنده و مترقی طبقات کنار در طبقاتی، موضعگیری
تطابق یاعدم تطابق به است وابسته بودن، ارتجاعی و میرنده منافعطبقاتی

فعالیتشخصیتباقوانینعینیتکاملاجتماع.
حاالکهنقشوجایواقعیشخصیتدرروندتکاملتاریخروشنشد،
معلوممیگرددکهازنظرمارکسیسمکیششخصیت،یعنیمطلقکردننقش
دانستن همهکاره و پرستیدن به را کار که بیکرانی ستایش دنبالش به و او،
بروزهمهجانبٔه وجلوی رامیُکشد دموکراسی وروح شخصیتمیکشاند
بهکلیمطروداست. امورکشورمیگیرد، در را آنها وشرکت تودهها نقش
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درتجربٔهنهضتهایجهانیکمونیستیاثراتسوءکیششخصیتاستالین
نقش کاهش معنای به که اینجریان کهچقدر داد نشان مائو کیش وسپس
حزبوتودههاوترمزکنندٔهفعالیتخالقهوابتکاروحسمسئولیتاستبا

ـلنینیسمبیگانهاست. مارکسیسم
درکمارکسیستینقششخصیتازسویدیگر،هرگونهانکارآنارشیستی

نقشومقامعینیوواقعیشخصیتونفیآنرانیزقاطعانهطردمیکند.
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١
معنوی و مادی جنبٔه دو اجتماعی« »آگاهی و اجتماعی« »هستی مقولٔه دو
حیاتجامعهرانشانمیدهند.همانطورکهرابطٔهبینماّدهوشعورمسئلٔه
اساسیفلسفهاست،چگونگیرابطٔهبینایندومقولهنیزمسئلٔهاساسیرادر
علمفلسفٔهاجتماعوتاریختشکیلمیدهد.پاسخماتریالیسمبهمسئلٔهاساسی
فلسفهبرشالودٔهتقدمماّدهبرشعورمتکیاست.درموردمسئلٔهاساسیفلسفٔه
اجتماعوتاریخ،براینخستینباردرتاریختفکربشریاینکارلمارکسبود

کهنشانداد:
حیات روندهای تحلیل آخرین در که است اجتماعی هستی این اّوالً،

معنویجامعهراتعیینمیکند،
ثانیًا،درمیانتماممناسباتمتنوعوگوناگوناجتماعی،مناسباتتولیدی،
را اجتماعی هستی مرکزی هستٔه و اساسی عنصر عینی، مناسباتی بهمثابه

تشکیلمیدهند.
نتیجهگیریدورانساز این به ازبررسیعمیقاجتماع کارلمارکسپس

رسیدکه:
اینآگاهیانسانهانیستکههستیاجتماعیآنانراتعیینمیکند،بلکه
برعکس،اینهستیاجتماعیانسانهااستکهآگاهیشانراتعیینمیکند.
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2
درواقعهمپدیدههایاجتماعانسانیبهطورکلیبردونوعهستند:

• و	 اراده و وذهن فکر از یعنیمستقل ماّدی، وروندهای پدیدهها یا
شعورانساناند،وبهطورعینیوجوددارند،

• اندیشهو	 یاپدیدههاوروندهایمعنویهستند،یعنیحاصلفکرو
آگاهیانساناند.

هستیاجتماعیچیست؟هستیاجتماعیعبارتاستازمجموعٔهعناصر
زندگیماّدیجامعه:

• چارچوبکیهانیـجغرافیایی،	
• شرایطنفوسوتراکمجمعیت،	
• عواملمختلفمحیطزیستپیرامون،	
• تماماشیاءوموادیکهخودانسانخلقکردهوموجودیتماّدیدارند	

وبهبخشیازاینشرایطومحیطبدلشدهاند،
• تماممناسباتوارتباطاتماّدی-یعنیعینیومستقلازذهن-کهبین	

انسانهاوطبیعت،وبینخودانسانهادرجریانکارایجادمیشود.
حیات مجموعٔه در اخیر نوع مناسبات این که میدهد نشان مارکسیسم
بهطورمستقیمو )نه داردودرآخرینتحلیل اّول ماّدیجامعهنقشدرجٔه
سادهوبالواسطهوسطحی،بلکهدرآخرینتحلیل(اینگونهروابطهستندکه

درپیدایشوتکاملآگاهیاجتماعینقشتعیینکنندهدارند.
مجموعٔه از است عبارت اجتماعی آگاهی چیست؟ اجتماعی آگاهی
انسانها وشعور آگاهی در ماّدی حیات از بازتابی که پدیدههایی و عناصر
هستند،یعنیعبارتاستازشناختوارزیابیواقعیتاجتماعیدرسطوح
مختلف،ازسطحشناختخودبهخودیوروانیگرفتهتاسطحایدئولوژیک

وتئوریک.
-شعورفردیبازتابواقعیتدرآگاهییکانسان،ودرجهاندرونی،

روحیونفسانییکفردجداگانهاست.
-آگاهیاجتماعیبازتابیاستبسژرفتر،همهجانبهتر،تعمیمیافتهتر؛
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تمامی سطح در و خود بغرنجی تمامی در است اجتماعی هستی انعکاس
جامعه.بنابراین،آگاهیاجتماعیحاصلجمعسادٔهشعورانفرادیافرادبشر

نیست،بلکهمقولٔهکیفیتًامتفاوتیاست.

٣
اجتماعیمیتوان آگاهی در بغرنجیاست. دارایساخت اجتماعی آگاهی
انواع نیز آنها از هریک در و داد تمیز را عمودی و افقی مختلف سطوح

گوناگونی:
درسطحعمودی،مقولٔهآگاهیاجتماعیرامیتوانبهویژهازدونظریابه

دوصورتمشخصنمود:
از.1 است عبارت که اجتماعی( )روحیٔه متعارفی و عمومی آگاهی 

مجموعٔهتصورات،آدابورسوم،روحیاتاجتماعی،ذوقوسلیقٔه
در خودبهخودی شکل به و دارد عملی و عادی جنبٔه که عمومی
جریانتاریخاجتماعومسیرزندگیشکلمیگیردوبهافرادجامعه
القامیشود،ومیتوانآنرا»رواناجتماع«یاروحیٔهجامعهنامید.

سطح.2 در که تئوریک( )شناخت مدرن و شده سیستماتیزه آگاهی 
شده تدوین تئوریک و علمی نظریات صورت به و است باالتری
است.پایٔهپیدایشاینسطح،جداشدنکارفکریازکاریدیوامکان
پراتیکوعملیاست.عناصر ازتفکر یانظری،جدا تئوریک تفکر
بهتدریجمتراکمشدهوتوسطکاهنان اینسطح شعوراجتماعیدر
سیستمبندی دانشمندان و سیاسی رجال و خردمندان و فالسفه و
گردیدهوبهصورتمعارفبشریودانشهادرآمدهاست.آنبخش
ازآگاهیاجتماعیرادراینسطحکهسیستمنظریاتتئوریکدربارٔه
جامعهاستودرآنمنافعطبقاتیوقشرهامنعکساست،ایدئولوژی

مینامیم.
درسطحافقی،مقولٔهآگاهیاجتماعیرامیتوانبرحسباشکالکیفیتًا
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هنری، زیباییشناسی، قضایی، سیاسی، شکل مثاًل کرد. تقسیم آن متمایز
علمی،فلسفی،مذهبی،اخالقیوغیره.بایدتوجهداشتکهاشکالآگاهی
آنها از هریک ثانیًا و ارتباطند، در باهم اّوالً افقی تقسیمبندی در اجتماعی
دارایدوسطحمشخص،یکیعادیوعمومی،ودیگریسیستماتیزهشده
از دوسطح دارای افقی، تقسیمبندی نظر از هرشکل یعنی است. ُمدّون و
نظرتقسیمبندیعمودیاست.مثاًلسیاستیااستتیکیامذهبرا،بهعنوان
شکلیازآگاهیاجتماعی،میتوانهمدرسطحآگاهیعامهوروحیٔهجامعه

مطالعهوبررسیکرد،همدرسطحآگاهینظریومدّون.

4
عناصر شالودٔه بر را اجتماع تکامل میکوشند ایدهآلیستی جهانبینیهای
ماّدی، زندگی تاریخی ماتریالیسم برعکس، دهند. توضیح معنوی مختلف
موجودیتعینی،هستیاجتماعیراعاملاّولیهوعنصرتعیینکنندهمیداند
وحیاتمعنویراعنصرثانویوبازتابزندگیماّدیمشتقازآنمیشمارد.
ازمارکسآموختهایمکهآگاهیچیزینیستجزهستیایکهبهآنآگاهی
نیزچیزی انسانها اینهستی بههستی،و یافتهایم.چیزینیستجزآگاهی

نیستجزروندواقعیزندگیآنها.
بااینآموزشاساسیاستکهعلوماجتماعیپایٔهعلمیپیدامیکنندوبه

مسئلٔهاساسیفلسفهتاریخواجتماعپاسخدرستدادهمیشود.
اّماتماماینتأکیداتکهبرایدرکاصلماتریالیستیوبرخوردعلمیو
درستبامسئلٔهرابطهبینهستیوآگاهیاجتماعیاست،بههیچوجهبهمعنای
پاسخیسادهشده،سطحیویکجانبهنیست.فلسفٔهمارکسیستیفلسفهای
استدیالکتیکی،منعکسکنندٔهواقعیتوتمامیبغرنجیهایآن.مارکسیسم
دراینزمینهبرروینقشتاریخیآگاهیاجتماعی،اندیشههاوعواملذهنی
تأکیددارد.مارکسیسمتنهاعلمیاستکهبهدرستیودقیقًانقشعظیماین
به میکند، بررسی اجتماع حیات در را آنها تأثیر و گرفته نظر در را عوامل
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و میبرد، پی آن میزان و تأثیر این حدود به و نقش این چگونگی و علت
باالخرهآگاهیبهایننقشرا،خودوسیلهایبرایتحولجامعهقرارمیدهد.
ماتریالیسمتاریخیتئوریکاملآگاهیاجتماعیونقشآنرادرجامعٔهبشری
تدوینکردهاست.آگاهیاجتماعیمیتواندبهتکاملهستیاجتماعیشتاب
بخشدیاآنراکندکند.اینوابستهبداناستکهبازتابمنافعطبقاتمترقی
است بدان وابسته ارتجاعی؛ و میرنده طبقات منافع بیانگر یا باشد بالنده و
کهنیازهایعینیترقیاجتماعرامنعکسکندیانه.آگاهیاجتماعیبازتاب

مکانیکیهستیاجتماعینیست.
و اندیشهها نقش که دارند وجود مبتذلی و ماتریالیستیسطحی مکاتب
عواملذهنیرادرحیاتاجتماعنفیمیکنندوبهطورسطحیومکانیکی
نقشمؤثروفعالآگاهیاجتماعیرامنکرمیشوند،یامستقیمًاوبالواسطه
»اقتصادی« بهانٔه به را اجتماعی آگاهی بغرنج پدیدههای تمامی میخواهند
ـلنینیسم مارکسیسم فلسفی علم یعنی تاریخی، ماتریالیسم دهند. توضیح
بیگانه بهکلی مبتذل، و سطحی برداشت چنان با جامعه، و تاریخ دربارٔه
کارگر طبقٔه تئوریک آموزش با مقابله قدرت که مارکسیسم دشمنان است.
همان اغلب کنند«، »رد را مارکسیسم قولخود، به میخواهند و ندارند را
تزهایماتریالیسمعوامانهوسطحیوبهاصطالح»اقتصادی«رابهانهکرده،
آنهاراتزهایمارکسیسممعرفینموده،وآنوقتبربنایپوشالیوسستیکه
خودبهناممارکسیسمساختهاند،ُدنکیشوتوارحملهمیبرندومیاندیشند

کهمارکسیسمراتارومارکردهاند!

5
ماتریالیسمتاریخیعملوعکسالعملمتقابلودرونیوتأثیرمتقابلورابطٔه
خاطرنشان را اجتماعی هستی و اجتماعی آگاهی مقولٔه دو بین دیالکتیکی
ثابت اجتماعی هستی مقابل در را اجتماعی آگاهی فعال نقش و میسازد
قوانینتکاملمستقلو میکند؛نشانمیدهدکهآگاهیاجتماعیدارایچه
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چهویژگیهاییهستوبرشالودٔهاینقوانینویژهچگونهمیتواندازتکامل
هستیاجتماعیعقببماندیابرعکس،برتغییراتآنپیشیگیرد.درعینحال،
آگاهیاجتماعیحفظوتداومووراثتوانتقالارزشهایفرهنگیوحیات
معنویراازیکنظامبهنظامدیگرتأمینمیکند.اینمقولهدرخودسننو

آدابوخصوصیاتمعنویوفرهنگیوروانیرادربرمیگیرد.
توسطهمٔهاینهااستکهاستقاللنسبیآگاهیاجتماعینسبتبههستی
اجتماعیجلوهگرمیشود.اگرچههمانطورکهگفتیم،عنصراّولیه،قاطعو
بر تعیینکننده-درآخرینتحلیل-هستیاجتماعیاست،آگاهیاجتماعی
زمینٔهاستقاللنسبیخود،عملمتقابلوتأثیرمتقابلخودرابررویهستی
اجتماعیانجاممیدهدوخصلتانتقادیخالقهوتغییردهندهوفعالخویش
ـلنینیسماهمیتانقالبیاندیشههایمترقیرا راجلوهگرمیسازد.مارکسیسم
کهدرآگاهیتودههارسوخمیکندوبهیکنیرویماّدیدرراهتکاملاجتماع
بدلمیشود،خاطرنشانمیسازد.تغییرهستیاجتماعیموجبتغییرآگاهی
صورت بهیکباره و سطحی بهخودیخود، کار این ولی میشود، اجتماعی
نمیگیرد،بلکهدرجریانیکروندبغرنج،متضادوطوالنیانجاممیشود.

تئوریمارکسیستیمقوالت»هستیاجتماعی«و»آگاهیاجتماعی«نشان
معنوی، ارزیابیهای و آگاهیها و موضعگیریها و اندیشهها که میدهد
عینی شالودههای دارای غیره و فلسفی هنری، حقوقی، سیاسی، اخالقی،
ما به تئوری این میکند. منعکس را طبقاتی منافع و تضادها و بوده طبقاتی

امکانمیدهد:
• اّوالًپدیدههایآگاهیاجتماعیرابهطورعینیوبدونپیشداوری	

تحلیلکنیم،
• ثانیًاقانونمندیهایروندتکاملیآگاهیاجتماعیراروشنسازیم،	
• مشخص	 چارچوب در ایدئولوژیک، سیستمهای ارزیابی برای ثالثًا

و مترقی اندیشههای ومشخص دقیق مرزبندی برای و آنها تاریخی
ارتجاعیونقشمشخصهریکازآنهادرهرعصر،معیارهاومحک

درستبهدستآوریم،
• وباالخرهاینتئوریخودپایٔهتئوریکضرورتشرکتفعالدرنبرد	
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ایدئولوژیکولزومعملانقالبیفعالوآگاهانهاست.
۶

مرزبندی و مطالب وروشنشدن اشتباه از احتراز برای توضیح اینکچند
و روبنا پایه، اجتماعی، آگاهی اجتماعی، هستی مقوالت بین دقیقتر

ایدئولوژی.
1.»پایه«یاپایٔهاقتصادی،حیطٔهبهمراتبکمتریراازهستیاجتماعیدربر
ازآناست،اگرچههستٔهاصلیآناست.هستیاجتماعی، میگیرد.جزئی
بین دیگرعینی مناسبات تولیدیاست، مناسبات پایهکهمجموعٔه بر عالوه
انسانها،مناسباتبینجامعهوطبیعت،وهمچنینشرایطنفوسوجمعیت،
ـکیهانیهستیاجتماعرانیزشاملمیشود. محیطزیست،شرایطجغرافیایی
وحیطٔه است نظروسیعتر ازیک اجتماعی آگاهی به نسبت »روبنا« .2
آناست. از تنگترومحدودتر نظردیگر از و رادربرمیگیرد گستردهتری
تنهاآنبخشیراکهدارای اندیشههاومکاتبونظریات، بین از ازآنجاکه
مربوطه تولید شیؤه پایٔهمشخص از ناشی مستقیمًا و است طبقاتی خصلت
درسطح کهچه است اجتماعی آگاهی از تنگتر بسی میگیرد، دربر است
آگاهی سطح در چه و عمومی روحیٔه و عامه آگاهی یا اجتماعی روان
سیستماتیزهشدهومدّونوایدئولوژیک،کلیٔهعواملوعناصرزندگیمعنوی

وکلیٔهمظاهرآگاهیهاومعلوماتاجتماعیرادربرمیگیرد.
3.روبنانسبتبهایدئولوژیحیطٔهوسیعتریرادربرمیگیرد؛نهتنهااز
آنروکهنهادهاومؤسساتوسازمانهایاجتماعیراهمعالوهبراندیشهها
تئوریهای و نهفقطمکاتب آنجاکهروبنا از بلکه ومکاتبشاملمیشود،
اجتماعیدارایخصلتطبقاتی،بلکهسطحغیرسیستماتیزهوعامهایآگاهی
تنهاشاملمکاتبمدّونو ایدئولوژی راشاملمیشود.درحالیکه طبقاتی
عامه روحیٔه و اجتماعی روان بهسطح مربوط و میگردد شده سیستماتیزه

نیست.
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�توضیحبیشتر:
»مسئلٔهاساسیفلسفه«درس3

»پایهوروبنا«درس55
»ترقیاجتماعی«درس99.
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عوامِلمختلِفمحیطزیستپیرامون
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سطحمدّونوسیستماتیزه
آگاهِیطبقاتِیغیرمدّوِنعامه

نظریاِتعلمِیمدّوِنغیرطبقاتی

تصوراتوروحیاِتعامٔهغیروابستهبه
شیؤهتولیدمعّین

اندیشههایمدّوِنطبقاتی
=

ازایدئولوژی ناشی نظریاِت و اندیشهها
پایٔهمشخِصشیؤهتولید

به وابسته مؤسساِت و نهادها
اندیشههاونظریات

سطحرواِناجتماعی





درس9٣.َاشکالآگاهیاجتماعی
سیاستوحقوق،ایدئولوژیسیاسیوقضایی

١
زمینهها از بغرنجی مجموعٔه سیاست چیست؟ »سیاست« مقولٔه محتوای
تأثیر یکدیگر در متقاباًل و ارتباطند در باهم که است مختلف عرصههای و

میگذارند.مهمترینآنهاعبارتنداز:
سیاست )یعنی آنها احزاب و طبقات بین سیاسی مناسبات عرصٔه اّول.
داخلی(،وبیندولتهاوسیستمهایجهانی)یعنیسیاستخارجی(.این
به متخاصم طبقات ایجاد از پس که را جامعه سازمان شکل بهویژه عرصه

وجودمیآیدوهستٔهمرکزیآنقدرتدولتیاست،دربرمیگیرد.
احزاب و طبقات سیاسی فعالیتهای که عملی، سیاسی عرصٔه دّوم.
تدارک شامل بهویژه و میگیرد دربر را جهانی سیستمهای و دولتها و
و هریک سیاسی هدفهای تحقق برای سیاسی مبارزات دادن سازمان و
سرانجامبهدستآوردنوتحکیمقدرتدولتیمیباشد.اینعرصه،فعالیت
ـتاریخیمردموشیوههاووسایلاجراییکسیاستونحؤهعملی اجتماعی

نیلبههدفرانیزشاملمیشود.
ماتریالیسم درسهای در که است سیاسی ایدئولوژی عرصٔه سّوم.

تاریخی-بهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعی-موردتوجهمااست.
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2
ایدئولوژیسیاسیعبارتاستازانعکاسکموبیشکاملمنافعوهدفهای
طبقاتیدرسیستممدّونشدهوترتیبیافتهایازنظریاتواندیشهها،مکاتب
سیاسیوتئوریها.ایننظریاتشالودٔهاندیشهایتدویناستراتژیوتاکتیک
سیاسیوایجادنهادهاوسازمانهایسیاسیاستکهباکمکآنهاازمنافع
بهمثابه سیاسی نهادهای و سیاسی اندیشههای بین میشود. مدافعه طبقاتی
است. موجود دیالکتیکی متقابل رابطٔه آنها پایٔه با جامعه روبنایی عناصر
پایه منفعل بازتاب تنها نیز ولیسیاست است، کنندٔهسیاست تعیین »پایه«،
نیست،بلکهفعاالنهبرآنتأثیرمیبخشدوبرایتحولشعملمیکند،واین

تأثیرمیتواندکندکنندهیاشتاببخشندهباشد.
سیاستمیتواندتأثیرمترقیبرتحولجامعهداشتهباشد،هنگامیکه:

اّوالً،ازقانونمندیتکاملاجتماعیمنشأبگیرد،
ثانیًا،بازتابدرستمقتضیاتزندگیاجتماعباشد،

آنهاراشالودٔه نیروهای بینطبقاتوتوازن ثالثًا،تحلیلعینیمناسبات
خویشقراردهدوگرایشهایتکاملوتحولوتغییراینمناسباتوتوازن
رابهدرستیارزیابیوپیشبینیوبرآوردکند.تنهادرچنینصورتیسیاست

بهیکعلمبدلمیشود.
درعصرمابهطورعمدهمیتواندوسیاستمتضاداساسیراتمیزداد.
یکیسیاستطبقٔهکارگرودیگریسیاستبورژوازیامپریالیستی.سیاست
استواراستکه تئوریکمونیسمعلمی برشالودٔه طبقٔهکارگروحزبوی
بدون جامعٔه ایجاد و کارگر طبقٔه تاریخی رسالت دربارٔه است علمی خود
ـلنینیسم طبقه.اینعلم،اساسیتریناندیشههایسیاسیواصولمارکسیسم
رادربرمیگیردوشناختقانونمندیهایکلیمشیعمومینهضتجهانی

کمونیستیوکارگریرادرهرمرحلٔهمشخصایجابمیکند.
سیاستبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعییاایدئولوژیسیاسی،بهنحوی
رامنعکسمیکندو منافعطبقاتی و بینطبقات اقتصادی مناسبات مستقیم
مستقیمترینعرصهایاستکهدرآنبازتابوتأثیرپایهبرروبنا،ودربحث
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و اندیشهها دید. میتوان را اجتماعی آگاهی بر اجتماعی هستی ما، کنونی
مکاتبسیاسی)یعنیسیاستدرسطحآگاهیاجتماعیمدّونوسیستماتیزه
اسنادو برنامههاواعالمیههایاحزابوسازمانهایسیاسی،در شده(در
مدارکدولتها،درقوانیناساسیکشورها،دردکترینهایاآیینهایسیاسی
رجالدولتی،وهمچنیندرآثارتئوریکمخصوصتدوینوبیانمیگردد.

معیاردرستیسیاستآناستکهتاچهحدبتواندمنافعحیاتیزحمتکشان
رامنعکسکندوبهترقیجامعهکمکنماید.

پایٔه بر پرتوانی و فعال تأثیر اجتماعی، آگاهی بهمثابهیکشکل سیاست
اقتصادیجامعه،برتحولمناسباتتولیدی،کههستٔهاصلیهستیاجتماعی
است-وتوسطآنبرتمامیهستیاجتماعی-باقیمیگذارد.سیاستهمراه
باحقوقوایدئولوژیقضایییاحقوقیوسیلهوواسطهایاستبرایعمل
تعیینکنندٔهپایٔهاقتصادیدرسایراشکالآگاهیاجتماعینظیرفلسفه،هنرو
غیره.اینخودنمونهایاستازوابستگیهاوپیوندهاوتأثیراتمتقابلبین

عواملمختلفهستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی.
نهتنهاعنصریاستفعالو بهمثابهیکعنصرآگاهیاجتماعی سیاست
نتیجٔه در )زیرا اجتماعی نظام بر و تولیدی مناسبات بر مستقیم تأثیر دارای
پا تازه فرماسیونهای و میشود دگرگون نظامها که است طبقاتی مبارزٔه
میگیرد(،بلکهازیکسوخودسیاستدراشکالدیگرآگاهیاجتماعینظیر
فلسفی،اخالقی،هنریوغیرهتأثیرداردوتأثیرمیپذیرد؛وازسویدیگر،
آن، واسطٔه به بلکه مستقیم- بهطور نه اقتصادی- پایٔه تا میشود وسیلهای
هستی میگوییم وقتی گذارد. باقی را خود کنندٔه تعیین تأثیر اشکال این بر
اجتماعیدرآخرینتحلیلتعیینکنندهاستوتأثیرآنباواسطهوغیرمستقیم
شکل بهمثابه سیاست بودن )واسطه امر همین به منجمله میشود، انجام
آگاهیاجتماعی(نظرداریم.برایدرکهرتحولوتغییریوکشفهررابطٔه
مراحل بغرنجیها، تمام باید اجتماعی، آگاهی اشکال در معلولی و علت
واسطهای،تأثیراتمتقابلوچگونگیتأثیرعلتوراهونحؤهانجاماینتأثیر
رامطالعهکرد،نهآنکهبهطورمکانیکیوسطحی،ارتباطمستقیموبیواسطه
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بینمثاًلهستیاجتماعیواخالقیاهنربرقرارکرد.
پسخصوصیاتاینشکلآگاهیاجتماعیعبارتاستاز:

اّول.ارتباطنزدیکیبینسیاستوطبقاتومبارزٔهطبقاتیموجوداست.
درسیاست،مناسباتاقتصادیبینطبقات،مناسباتتولیدیومنافعاساسی
طبقاتمستقیمًامنعکسمیشود.ازاینرواستکهسیاسترامیتوانبیان

متبلورومتمرکزاقتصاددانست.
دّوم.سیاستنزدیکترینعرصٔهآگاهیاجتماعیبههستیاجتماعیاست
ومستقیمتروبیواسطهترازهمٔهاشکالدیگرباآنوباهستٔهمرکزیآنپیوند

دارد.
قانونمندیهای تابع آن تغییرات و روبنا، از است سّوم.سیاستبخشی
مربوطبهمقوالتپایهوروبنااست.البتهروبنایسیاسی)یاعنصرسیاسی
روبنایجامعه(عالوهبرایدئولوژیسیاسیکهموردبحثمااست،آگاهی
بر نیزاضافه طبقاتیغیرمدّونعاّمهوشّمسیاسیدرسطحروانجامعه،و

اینها،نهادهاوسازمانهایسیاسیوابستهرادربرمیگیرد.
احزاب فعالیت و طبقات مبارزٔه توسط سیاسی ایدئولوژی چهارم.
عمل صحنٔه به و میپوشد تحقق جامٔه بالواسطه دولتها و سازمانها و

درمیآیدوپرتوانترینتأثیرمتقابلراباقیمیگذارد.

٣
عنوانشکل به هم، واقع در بردیم. نام قضایی ایدئولوژی و حقوق از قباًل
مفهوم در کرد. ایدئولوژیسیاسیجدا از را آن نمیتوان اجتماعی، آگاهی
که مقرراتی و قوانین مجموعٔه از است عبارت حقوق فلسفه، درسهای
چارچوبمناسباتقضاییبینانسانهاراتعیینمیکند.اینقوانینوموازین
توسطدولتبهمثابهبیانمنافعوارادٔهطبقاتحاکمهتدوینواجرایآنبه
جامعهتحمیلمیشود.حقوقنیزهمچوسیاستهمراهباتقسیماجتماعبه
طبقاتمتخاصموتشکیلدولتپدیدمیآیدودرماهیتامرعبارتاست
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ازقانونیکردنومدّونکردنوقبوالندناجباریمنافعوارادٔهطبقٔهحاکمه
نظام هر با حقوقی سیستم ترتیب، این به جامعه. تمامی به قوانین طریق از
است، طبقاتی خصلت دارای سیاست همچو و میپذیرد، تغییر اجتماعی
قانونمندیهای میرود. شمار به جامعه روبنای از عنصری آن همراه و
را قضایی ایدئولوژی و حقوقی سیستمهای تعویض و تکامل و پیدایش
فرماسیون هر میدهد. توضیح روبنا« و »پایه ـلنینیستی مارکسیستی تئوری
ـاقتصادیدارایتیپیانوعویژٔهحقوقمختصبهخوداست:حقوق اجتماعی
وسیستمقضاییبردهداری؛فئودالی؛سرمایهداریوسوسیالیستی.ایدئولوژی
قضاییعبارتاستازمجموعٔهنظریاتواندیشههادربارٔهچگونگیوضع
منافع حفظ خاطر به جامعه افراد بین قضایی مناسبات و مقررات و قوانین
طبقاتیمشخص.وابستگیاینمقولهبامقولٔهسیاستازهمینتعاریفپیدا
است.ایدئولوژیسیاسیوحقوقیبهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،خصلت
تاریخیدارد،یعنیابدینیست.درمرحلٔهمعّینیپدیدشدهودرمرحلٔهمعّینی

ازبینخواهدرفت.





درس94.َاشکالآگاهیاجتماعی
اخالق

١
اینمقولٔهآگاهیاجتماعی،صحنٔهوسیعدیگریازمناسباتبینافرادجامعه
احساسات، عادات، مجموعٔه از است عبارت اخالق مینماید. تنظیم را
معتقدات،سنن،آداب،روشهاوموازینیکهدرزمینٔهمناسباتبینافراد،بین
فردواجتماع،بینشخصوگروه،درسطحهایمختلفبرقرارمیشودودر
بامسائلودرقواعدعملوکردارشخص نحؤهرفتاروچگونگیبرخورد
آگاهی بین وحدتی از است عبارت اخالقیات ترتیب، این به میکند. بروز
انسانورفتاراو.اخالقبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعیوبازتابیازهستی
اجتماعی،دارایمقوالتویژٔهاساسیخویشاستکهمهمترینآنهاعبارتند
ازنیکیوبدی،عدلوظلم،وظیفهومسئولیت،شرافتورذالت،حقانیت

وستم…
معّین مرحلٔه در که نیست پدیدهای حقوق و سیاست خالف بر اخالق
تفاوت عالوه، به آید. وجود به طبقات وجود با همزمان و اجتماع تکامل
آناست باموازینوقواعدحقوقیوسیاست موازینومعیارهایاخالقی
کهاینموازیناخیربهوسیلٔهمجموعٔهقوانینیکهازجانبدولتهابهجامعه
از اخالقی معیارهای و موازین درحالیکه میگردد، اجرا میشود تحمیل
جانبقوانینمصوبدولتهاحمایتنمیشود،بلکهنیرویافکارعمومی،
آنها از تربیت قدرت و عمومی عادت و جاریه آداب و سنّتها نیروی
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نگاهداریمیکندواحترامبهآنهابرشالودٔهوجدانشخصیوخواستعاّمه
وتأثیرافکارعمومیاستواراست.

مقابل در است انسان روش کنندٔه تنظیم اخالقی معیارهای و موازین
خانوادهوسایرافرادبشری،درمقابلطبقهومّلت،درمقابلتمامیجامعه
زیرا زاییدهمیشود، باجامعٔهبشری ومردمسایرکشورها.اخالقهمزمان
وزندگی داشته انتظاراتی و توقعات فردعضوخود از افرادهمیشه اجتماع
اجتماعیوهمزیستی،احترامواجرایمقرراتوموازیناخالقیمعّینیرا

ایجابمیکردهاست.

2
درکموناّولیه،جامعٔهاشتراکیبدوی،اخالق،بهمثابهمجموعهایازهمین
آدابورسوموتوقعاتجمعازفردوخواستافکارعمومیگروهوجود
آگاهی شکل مهمترین حاکم، و مسلط شکل زمان، آن در حتی و داشته
اجتماعیبودهاست.مناسباتاخالقیپراتیککهاجرایآنهادرعملبرای
ادامٔهحیاتجامعهضروربود،وسپسآگاهیاخالقی،درهمانجریانکار
ابتدایپیدایشجامعٔهانسانیپدیدشد،زیراکهبدونآنتنظیمو وازهمان
سازمانزندگیجامعهامکاننداشت.اصولاخالقیبرابریومساواتویژٔه
کموناّولیهوجمعگرایییاکلکتیویسمابتداییآنزمانبرهمیناساساستوار
بود.موازیناخالقیدرفرماسیونکموناّولیهبرایهمٔهافرادجامعهیکگونه

وواحدبود.
عمل و کردار موازین و رسوم و آداب رشته یک طبقاتی جوامع در اّما
افرادهستکهمربوطبهتمامیافرادجامعهاست،ویکرشتهآدابورسوم
ویژٔهطبقهایمشخصاست، تعلقطبقاتیاست، از ناشی که رفتار نحؤه و
را آن مخصوص طبقٔه این و میآید وجود به طبقه یک منافع چارچوب در
تقسیم و اّولیه اشتراکی باتالشیجامعٔه دیگر،همزمان بهعبارت میطلبد.
نیز اّولیه اشتراکی نظام یکگونٔه و واحد اخالقی موازین طبقات، به جامعه
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پیدامیکند.در خصلتطبقاتی تجزیهمیشودوازآنهنگامبهبعداخالق
عبارت اخالقی حاکم موازین ـاقتصادی، اجتماعی فرماسیونهای از هریک

استازموازینطبقٔهحاکم.
علیه و کنار در آنها، سقوط و افول مرحلٔه در بهویژه فرماسیون، هر در
به متعلق موازین دیگری- اخالقی موازین با ما حاکم، اخالقی موازین
پیشرفتوحامل ترقیو تودههایزحمتکشوقشرهایمترقیکهخواهان
ظلم، علیه ستمدیدگان، اعتراض مظهر که هستیم روبرو هستند- نو عنصر
از عدالت، از و خیر از دیگری درک و بوده تحولطلبان خواست مظهر
بهجزدرکحاکمعرضهمیدارد.ذکرمثالهاییدربارٔه حقانّیتووظیفهرا
سطح دو فهم در ما به میتواند بدی( و )نیکی »اخالق« مقوالت از یکی
عمومیوطبقاتیودودرک،دراینسطحطبقاتیکمککند.مثاًلهمهکس
معتقداستوافکارعمومیایناصلرامیقبوالندکهاگربهزنیباردارکمک
شودکارخوبیانجامگرفته،یااگردرمقابلنابیناییکهبرسرراهشچاهی
کاربدیصورتگرفته)سطحعمومیقبول قرارداردخاموشنشستهشود
مقولٔهخوبوبد(.ازاینمثالهادیدهمیشودکهدرطیقرون،موازینساده
ـانسانیمییابند،بهآداباخالقی وبدیهیهمزیستیانسانهاخصلتیهمگانی
عاّمهبدلمیشوند.اینگونهموازینوقواعدرامیتوانموازینعمومیبشری
عنصرمداومتوپیگیریرادر اخالقینامید.اینگروهازموازینوآداب،
روندمشخصتاریخیتکاملاخالق،بهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،تشکیل
مسائل از بسیاری طبقات، به منقسم جوامع در درعینحال، اّما میدهند.
و وستمگرانخوب استثمارگران نظر به که انسانی رفتار اصول و اخالقی
شایستهاست،ازنظراستثمارشوندگانوستمدیدگانبدومذموماست.این
گروهازموازیناخالقیراموازینطبقاتیاخالقیمینامیم.مثاًلشاهواقبال
بدشانمیآید،ولیکارگرانمیگویندکه ازکلمٔهاعتصاب گفتهاندکهحتی
بسیار دهیم سازمان را اعتصاب بتوانیم دستمزدهایمان باالبردن برای اگر

خوبخواهدشد.
خیریاست امر نظرسرمایهداران به تولید بروسایل مالکیتخصوصی



ماتریالیسمتاریخی 424

بدبختی. منشأ و است شر مایٔه زحمتکشان برای ولی ثروت، سرچشمٔه و
امپریالیستی سرمایههای ده باد بر ایران رسوخ وابسته، سرمایهداران نظر به
این اّمابهنظرمردمبرعکس، خوباستوکاردولتخدمتیاستعالی،
عملناقضاستقاللماومانعرشدسالمایرانوعملیاستبدوکاردولت
خیانتیاستآشکار.قمارهایچندمیلیونتومانی،قاچاقواشاعٔههروئین،
انواعفسادجنسیوخانوادگیباموازیناخالقیدرباریوثروتمندانجوردر
ایرانیاست.همه میلیونهازحمتکش باموازیناخالقی میآید،ولیمغایر
میدانیمکهدرمبحثاخالق،مقوالتینظیرادبوانسانیتوترحمونزاکت
وغیرهچهمعانیبهکلیمتفاوتیازنظرگاهومواضعطبقاتیمختلفدارند.
البتهبایدتوجهداشتکهطبقاتحاکمهموارهکوشیدهاندومیکوشندموازین
طبقاتیمتعلقبهخودرابهکمکوسایلمختلفارتباطیوتبلیغیوتأثیربر
افکارعمومیودستگاهتعلیموتربیتوغیره،بهعنوانموازیناخالقیعموم

خلقجابزنندوآنهاراهمگانیوابدیجلوهگرسازند.

٣
نبرد از است بخشی پرولتری و بورژوایی اخالقی موازین بین مصاف
که بورژوازی اخالق دارد. جریان امروز جهان در که عظیمی ایدئولوژیک
سودوحفظمالکیتخصوصیاساسآناست،بهسرنوشتمردم،بهآیندٔه
میهن،بهمصالحجامعهبیاعتنااست.منافعفردگرایانه،اغراضتنگنظرانٔه
سود دنبال به گرگوار انسانها است. آن قطبنمای سود و پول طبقاتی،
بیشترمیتوانندیکدیگررابدرند.اندیویدوآلیسم،عطشثروت،خودپرستی،
و همهچیز است. نظام این بر حاکم اخالقی اصول رقابت، و خصومت
منجملهشرفووجدان،عشقومناعتبشری،خانوادهومیهن،همهچیزبه
کاالبدلمیشودوطبقموازیناخالقیبورژواییمیتواندبهفروشرودودر

آستانخدایپولوسودومنافعشخصیقربانیشود.
درمقابل،موازیناخالقیپرولتاریایانقالبیبیانگرمنافعتمامتودههای



425 فصلدوازدهمـتئوریمارکسیستیـلنینیستیهستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی

زحمتکشدرنبردعلیهاستثماروستمبودهودرشرایطمبارزهعلیهمناسبات
آنو برشالودٔه پدیدشدهوتحکیممییابد. استثماریسرمایهداری تولیدی
پدیدمیشود. مناسبات،موازیناخالقکمونیستی آن بردن بین از بههنگام
جامعٔه اخالق است. ـلنینیسم مارکسیسم نوین، اخالق این تئوریک شالودٔه
پرارزش عناصر تمام و بشری همگانی اخالقی موازین تمام سوسیالیستی
و داده تکامل را آنها و گرفته فرا خود در را ماقبل اخالقی سیستمهای
به نسبت نوین برخورد آنها رأس در که میافزاید آنها بر را موازینجدیدی
انترناسیونالیسم، و عمیق میهنپرستی خلق، عموم مالکیت به نسبت و کار
بیخدشه وفاداری و سوسیالیستی انساندوستی کلکتیویسم، یا جمعگرایی
بهامرسوسیالیسماست.هرچهجامعٔهسوسیالیستیوسپسکمونیستیپیش
میرودوتکاملمییابد،اهمیتاصولاخالقیوموازیناخالقیدرتنظیم
مناسباتبینانسانهابیشتروبیشترمیشودونقشاخالقیاتفزونیمییابد،
درحالیکهبهدنبالزوالدولت،نقشواهمیتسیاستوحقوقکمتروکمتر

شدهوباالخرهبهعنوانشکلآگاهیاجتماعیازبینمیروند.

4
اشکال تأثیرسایر زیر فرماسیون، هر در روبنا اشکال تأثیرسایر زیر اخالق
بر را ُمهرخود معنویجامعه و ماّدی فرهنگ و نیزهست اجتماعی آگاهی
آنباقیمیگذارد.درجریانتکاملتاریخوپیشرفتتمدنوفرهنگ،برخی
ارزش آدابورسومیکهزمانیخوبوشایستهشمردهمیشد، و موازین
پس میگردند. بدل مطرود و زشت عوامل به و میدهند دست از را خود
تغییرات تأثیر زیر و نیستند تغییر بدون و جاودان اخالقی اصول و موازین
هستیاجتماعی،پایٔهاقتصادیجامعه،عواملروبناییوسایراشکالآگاهی

اجتماعیتغییرمیپذیرند.
مشخصی اجتماعی وظیفٔه دارای اجتماعی آگاهی شکل بهمثابه اخالق
و معنوی رد یا قبول تکذیب، یا تأیید از است عبارت وظیفه این و است،
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معّین، مرحلٔه هر در جامعه در موجود اساسی اجتماعی مناسبات وجدانی
نقش اینجا از آنها. تحول و تغییر یا مناسبات این تحکیم و منظورحفظ به
فعالاخالقدرحیاتجامعهمنشأمیگیردکهخودبهمثابهعنصریازروبنا
بهعاملیتأثیربخشوعملکنندهبدلمیشودودرمناسباتتولیدیوسایر
آگاهی اشکال سایر در همچنین و اجتماعی هستی در اجتماعی، مناسبات
و فرد موضعگیری ازجهت اخالق میگذارد. باقی را خود تأثیر اجتماعی
افکارعمومیدرمقابلکارومالکیتوسایلتولید،براقتصادتأثیرمیکند.
هراقدامسیاسیبایکارزیابیاخالقی،باردیاقبولازجانبافکارعمومی
روبرومیشود.روشناستکهچقدراهمیتداردکهیکتصمیماقتصادی
یایکعملسیاسی،اخالقًاازجانبمردمموردحمایتقرارگیردیابرعکس

طردشود.

5
آنعلمفلسفیکهمسائلپراتیکوتئوریکمربوطبهاخالقرامطالعهمیکند
اِتیکنامیدهمیشود.اتیکیاعلماالخالقبهمثابهجزءمتشکلهایازدانشهای

فلسفیازعهدباستانپدیدشد.
انسیکلوپدیستها تا گرفته ارسطو از قرون، طی در ماتریالیسم فالسفٔه
واقعی منافع و نیازها به را اخالقی موازین و مفاهیم وابستگی فویرباخ، و
انسانهانشاندادهوآنراجداازقیودمذهبیموردبررسیقراردادند.ولی
و منشأ پیگیرانه نمیتوانستند تاریخیشان ناگزیر بودن بهعلتمحدود البته

ماهیتاخالقوقوانینتکاملآنراتوضیحدهند.
فالسفٔهایدهآلیستسعیکردندبرشالودٔهاینیاآناصلمعنوییاعوامل
افالطون، نزد »خیر« کنند. پایهگذاری را علماالخالق خدا ارادٔه و مذهبی
از بعضی اّما بود. گونه این از کانت، نزد عملی« »خرد هگل، نزد »مطلق«
و کنند بررسی و رامطرح اخالقی واقعی برخیمسائل که آنهاموفقشدند
پاسخهایپرارزشیبیابند.ازآنجملهاستمسئولیتفردیتوسطسقراط،
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آزادیومناعتانسانیتوسطکانت،رابطهبیناخالقوحقوقوبیناخالق
ذهنیوگروهیتوسطهگل.

علماالخالقمارکسیستیبرشالودٔهماتریالیسمدیالکتیکودستاوردهای
علوماجتماعیمشخصنظیرانسانشناسیوجامعهشناسیوروانشناسیو
غیرهبهمسائلمنشأوماهیتوخصلتاخالقپاسخعلمیودقیقمیدهد.
مارکسیسم،همتئوریهایمطلقگرایانهوادعایجاودانیبودنوتغییرناپذیر
بودناخالقراردمیکندوهمتئوریهاینسبیگرایانه)رالتیویستی(راکه
کاررابهانکاروجودوعملآنمیکشانند.مارکسیسمنشانمیدهدکهاخالق
و تحول و داد قرار بررسی مورد ـتاریخی اجتماعی پدیدهای همچو باید را
تکاملاخالقیاتوموازینوقواعدرفتارمربوطبدانرادراعصارمختلف
مطالعهکرد.مارکسیسمبهپیشرفتاخالققائلاستنهبهجموداخالقیو
تغییرناپذیریموازیناخالقی.مارکسیسمنقشتودههارابرایایجادموازین
اخالقینووپیشرفتآنوخصلتطبقاتیاخالقرادرجوامعطبقاتیروشن
میکند.مارکسیسمنشانمیدهدکهانسانهامحتوایموازینآگاهیورفتار
اجتماعی زندگی شرایط از و طبقاتی و اقتصادی منافع از را خود اخالقی
خویشمیگیرند.مارکسیسمتوجهرابهعملورسالتاخالقواثربخشی
فعالآنجلبمیکند.اینتأثیرازطریقموازینرفتاروفشارمعنویعاّمه،از
طریقایدهآلهاوارزیابیهایموردقبولتودٔهمردمانجاممیگیردودرتجهیز
نیروهایاجتماعیبهکمکانگیزههایدرونیانسانوتصمیموجدانیافراد

نقشبسیجکنندٔهبسیارمهمیدارد.

�توضیحبیشتر:
»پایهوروبنا«درس55

»طبقات«درس70
»فرماسیون«درس58

»کموناّولیه«درس59.





درس95.َاشکالآگاهیاجتماعی
علم،انقالبعلمیوفنی

١
علممجموعٔهبههمپیوستهوتدوینشدهایازشناساییهاوآگاهیهایواقعی
وقابلاعتماددربارٔهطبیعتوجامعهوتفکراست.تکاملعلومازبررسیو
گردآوریفاکتهاومشاهداتآغازشدهوبهایجادتئوریهاوسیستمبندیها
وتنظیمقوانینمیانجامد.شیؤهعلم،شیوهایتعقلیواثباتیاستوباکمک
تحقیق را علم احکام درستی میتوان واقعیات مشاهدٔه و تجربه و محاسبه
کردوبهمحکزد.پسعلمبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعی،مجموعٔهآن
معارفوآگاهیهایبشریدرعرصههایمختلفطبیعیواجتماعیاست
کهبراساسفاکتهایدقیقوقابلاعتمادومسلمگردمیآیدوبهصورت
تئوریهایعلمیبیانمیشودویکسیستمکاملپژوهشرابرایرشتههای

گوناگونمعرفتبهوجودمیآورد.
هدفعمدٔهعلمعبارتاستازکشفقوانینطبیعتوجامعهوتنظیم
و طبیعی مختلف روندهای و پدیدهها بتواند که علمی مختلف تئوریهای
قصد به است انسانی فعالیت یک اّوالً علم پس دهد. توضیح را اجتماعی
معرفتطبیعتوجامعه،وثانیًابهکارُبردِناینمعرفتاستبرایتأثیربر
طبیعتوجامعه.تطبیقعملیعلومیااجرایتئوریهاوقوانینعلمیوبه

کاربستناصولدانشدرپراتیکشاملجنبههایمختلفاست:
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• تکاملتولیدماّدیوتأمینمصرفونیازهایهمهجانبٔهبشری،	
• محیط	 و زیست شرایط مداوم بهبود و انسان موجودیت از دفاع

زیست،
• تحولوتغییرمناسباتاجتماعی.	

2
برایآنکهحیطٔهعلمومرزهایآنبهمثابهشکلآگاهیاجتماعیروشنشود،

تفاوتآنراباسایراشکالآگاهیهاوشناختبررسیمیکنیم:
• علم،	 که دارد را تفاوت این تجربی یا عملی شناساییهای با علم

قوانینیرابررسیمیکندکهتکاملپدیدههاوروندهاطبقآنصورت
میگیرندوبراساسآنمیتوانبهپیشبینیعلمیدستزد.

• علمباآنمعارفوآگاهیهایبشریکههنوزبهسطحعلمنرسیدهو	
درمرحلٔهتجربیوگردآوریفاکتهایامشاهداتهستنداینتفاوت
راداردکهدرعلم،آگاهیهایمربوطبههررشتهوزمینهایازواقعیت
دریکسیستممتمرکزوبههمپیوستهگردمیآیدوبهشکلاصولو
قوانینواحکامومقوالتدریکتئوریبیانمیگردد.تامعرفتیاین

خصیصهرانداشتهباشد،نمیتوانآنراعلمنامید.
• علمباهنر،کهآننیزیکشکلشناختوآگاهیبشری،یکشکل	

آگاهیاجتماعیاست،اینتفاوتراداردکهاگرچههردوانعکاس
عاموبازتابعمومیتیافتٔهواقعیاتعینیهستند،ولیعلمبهسوی
زدودنهرگونهعنصرذهنیوعاملانسانیازمحتوایخویشگرایش
دارد،ولیهنربرعکس،واقعیاترادررابطهونسبتبهانسانودر
پیوندباذهنمنعکسمیکندوازاینجهت،ذهنیتانسانیماهیتًادر
بافتهراثرهنریدیدهمیشود.پسعلم،مفاهیمعامرابهصورت
هنر درحالیکه میکند، عرضه مقوله و قانون شکل به تجریدی،
مفاهیمعامرادروحدتبالواسطهباخاصوبهشکلایماژیاتصویر
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هنریبیانمیدارد.
• علمبامذهب،کهآنهمشکلدیگریازآگاهیاجتماعیاست،این	

بازتابجهان تفاوتراداردکهعلم،شکلمسخشدهوغیرواقعی
واقعینیستوبهشالودٔهایمانوباورتعّبدییاکشفاشراقیمتکی
متکیاست.علم، تعقل و ومشاهده تجربه برشالودٔه بلکه نیست،
و طبیعی محیط و شرایط بر شدن چیره برای انسان حربٔه و وسیله
اجتماعیاست،نهنشانٔهترسوجهلدربرابرنیروهایقاهرطبیعی

واجتماعی.

٣
درچارچوبهرعلمیمیتوانچندبخشراتمیزداد:

مجموعٔهفاکتها،ثمراتمشاهدات،ثمراتتجربیات،وفرضیهها.1
کهبعدًامیتوانندتأییدیاتکذیبگردند.

نتایجتعمیمتجربهوتعمیمفاکتهاکهدرمفاهیموقوانینوتئوریها.2
بیانمیگرددودرپراتیکوعملصحتآنمعلوممیگردد.

تحلیلتئوریکعمومییابرداشتفلسفینتایجحاصلهتوسطعلم،.3
عقیدهونظرکلیوجامعپیراموناینیاآنبخشازواقعیت.

اسلوبپژوهشوبررسییامتدولوژی..4
علوممشخصرابردودستٔهعلومطبیعیوعلوماجتماعیتقسیممیکنند.
علومطبیعیقوانینطبیعتراکشفمیکند.ازکشفوبهکاربردناین
قوانینمیتوانبرایتغییرمحیطزیستوبرایبسطنیروهایمولدهاستفاده
کرد.علومطبیعیبهخودیخودخصلتطبقاتیندارند.کشفقوانینعلوم
بهشیؤهتولیدخاصینیستوبخشهایفاکتهاو طبیعیزاییدهومربوط
روبنایی عناصر آنهاجزو از ناشی احکام و قوانین و آنها تعمیم و تجربیات
انجاممیشودو آنها پایٔه بر اّماتفسیرهاوتحلیلهاییکه بهشمارنمیروند.
درآید طبقات درخدمت میتواند میگیرد آنهاصورت از که برداشتهایی
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وجزئیازایدئولوژیوروبنابهشماررود.پسعلومطبیعیدرحقیقتتنها
ازطریقتعمیمهایکلی،ازطریقفلسفهکهگاهاسلوبکارآنهارابهدست
میدهدوگاهنتایجکاروکشفیاتآنهاراتفسیرمیکند،مورداستفادٔهطبقات
قرارمیگیرند،وایناستفادهنهمستقیمًابلکهباواسطهوبهکمکفلسفهانجام
میگیرد.خوداینعلوموقوانینواحکامومقوالتآنهایکسانمیتوانندبه
فرماسیونهایمختلفخدمتکنند؛اگرچههرفرماسیونیمیتواندشرایطو
امکاناتبیشتروبهتر،یاکمترومحدودتریرابرایاینخدمتآمادهسازد.
و زندگیجامعه اجتماعی،جهاتمختلف یعنیعلوم دّومعلوم، رشتٔه
تولیدیوترکیب بامناسبات آنرامطالعهمیکنندومستقیمًا قوانینتکامل
دارند. ارتباط گروهها و طبقات اجتماعی نقش و آیندهنگری و طبقاتی
اجتماع تکامل امر به و طبقات منافع به اجتماعی علوم خدمت ازاینرو،
ما، عصر در میگردند. محسوب ایدئولوژی از جزئی اینها است. مستقیم
سرمایهداریدرزمینٔهرشتههایعلوماجتماعی،درحقیقتتاآخروپیگیر،
آنها از بهکمکسفسطههایشبهعلمیمیکوشد بلکه نیست، متکی بهعلم
اجتماعی علوم کند. استفاده استثمار ادامٔه و نظامسرمایهداری توجیه برای
باپیدایشمارکسیسم،پایٔهتئوریکوفلسفیتابهآخرعلمییافتندکههمان
ماتریالیسمدیالکتیکاست.درجامعٔهسوسیالیستیموانعاجتماعیبرسرراه
در دولتسوسیالیستی و کارگر طبقٔه زیرا میرود، بین از علوم این تکامل
کشفقوانینتکاملاجتماعوبهکارگرفتنآنهاذینفعاندوهمٔهامکاناترا

برایبسطکاملودقیقاینعلومفراهممیسازند.

4
رابطٔهمیانعلمبامقوالتآگاهیاجتماعیوروبنا:کلیٔهعلومشکلیهستند
ازآگاهیاجتماعی،شکلتدوینشدهایازشناساییهایواقعیکهباقوانین
وتئوریهامشخصمیگردد.اّمادرموردروبنا،بهجزعلوماجتماعی،تنهاآن
بخشیازعلومکهبهتحلیلوبرداشتکلیواظهارنظرعمومیمیپردازدو
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ازاینجهتبهطبقاتوپایٔهاقتصادیمعّینیمیتواندخدمتکند،وابستهبه
روبناوجزئیازایدئولوژیاست.

مناسباتعلمبافلسفهاستکهمناسبات دراینمقطعیکمبحثمهم،
با پیونددارد،دائمًا باعلم بغرنجومتقابلاست.فلسفٔهماتریالیستی،ماهیتًا
نتایجحاصلهازعلومغنیترمیشودوباهرکشفدورانسازوتحولمهم
علوم،شکلخودراتغییرمیدهد.درعینحال،فلسفٔهماتریالیستیبهعنوان
یک درعینحال و علم یک خود جهان، قوانین عامترین دربارٔه تئوری یک
توجه باید است. اختصاصی علوم همٔه برای مشترک اسلوب یک نظرگاه،
بافاکتهاوگردآوریمشاهداتو دارددرموردبرخورد امکان داشتکه
انجامتجربیاتوسپسدرزمینٔهتعمیماینفاکتهاوکشفقوانینوتوضیح
مقوالتواحکاماینیاآنعلممشخص،روشیماتریالیستی،عینیومتکی
برواقعیاتداشتوبنابراینبهنتایجدرخشندهودورانسازرسید؛ولیبعد
ازآن،درتحلیلکلیوبرداشتفلسفیازهماننتایج،بهنظریاتایدهآلیستی
ذهنیگرایانهوغیرواقعبینانهتکیهکرد،وبنابراینبهفلسفهبافیهایمیانتهی

وغلطدرغلطید.

5
تولید نیازهای مرهون طبیعی علوم مورد در چیز، هر از بیش علوم تکامل
ـسیاسی اجتماعی عمل و پراتیک مرهون اجتماعی علوم مورد در و ماّدی
یا شیمی در )مثاًل باشد غیرمستقیم یا میتواند پراتیک با علم رابطٔه است.
بیولوژی(یامستقیم)مانندعلومتولیدیومهندسیدرصنعتوکشاورزی(.
ترقیوتکاملعلممیتواندبهعللمختلفتندتریاکندترشود،ازجملهبه
علتسطحتکنیک؛بهعلتتأثیرسایراشکالآگاهیاجتماعیبهویژهفلسفه
علتسطح به دولت؛ مداخلٔه نظیر سیاسی عامل اقدام علت به مذهب؛ و

آموزشوغیره.
درتکاملعلم،بهجزمناسباتآنباپراتیک،قوانینداخلیخوداینشکل
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آگاهیاجتماعیعملمیکندکهدارایمنطقویژٔهدرونیخودبودهوبهنحو
خاصی،ارزشهایحاصلهدرهردورانرابهدوراندیگرانتقالمیدهد.

علممانندسایراشکالآگاهیاجتماعیوگاهبیشترازسایرانواع،نسبت
استقاللنسبیاست.تأثیرهستیاجتماعیبرعلم بههستیاجتماعیدارای
بشر علمی شناخت و علم تکامل عمومی راه نیست. بالواسطه و مستقیم
عبارتاستازگذارازپدیدهبهماهیت،ازسطحبهعمق،ازماهیتیکمعمق
و کاملتر شناخت سوی به فزونتر و بیشتر هرچه علم ژرفتر. ماهیتی به
همهجانبهترجهانعینیسیرمیکندوراهیبیپایانرابهسویحقیقتمطلق

میپیماید.
از بشری شناساییهای که میشود پدید زمانی علم تاریخی، نظر از
پیرایٔهافسانههاواساطیرپاکشدونخستینسیستمهایفلسفیماتریالیستی
و طبیعی توجیه زیستشناسی و جّوی و فیزیکی پدیدههای برای کوشیدند

منطقیوعللواقعیپیداکنند.دکترتقیارانیمینویسد:
طبیعت از پیشامدها بعضی و ماّدی احتیاج نتیجٔه در »انسان
این اورامجبورمیکندکه بازاحتیاج پیدامیکند. اطالعاتی
به نتایجوقوانینکلی آنها از اطالعاتراطبقهبندینمودهو
دستآورد… اینتعمیماطالعاتدربشرسادهابتدابهشکل
اعتقادبهاجنّهوارواح،بعدبهحالتمذهب،بعدفلسفهوعلم

صورتگرفت.«
مثاًل کردهاند. تقسیمبندی مختلف نظرگاههای از را علوم تکامل تاریخ
یا مرحلٔهتوضیحی،تشریحیوتجربی،وسپسمرحلٔهتعقلیواستداللی؛
مراحلمتناوبپژوهشتحلیلیوپژوهشترکیبی)آنالیتیکوسینتتیک(؛یا
مرحلٔهحاکمیتاسلوبمتافیزیکوسپسمرحلٔهتفوقاسلوبدیالکتیک.

۶
وجوهمشخصٔهعلوممعاصرعبارتنداز:
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• آهنگپرشتابتکاملآن،	
• تبدیلتدریجیآنبهیکنیرویمولدٔهبالواسطه،	
• ایجاد	 و فرعی رشتههای بیشتر هرچه شدن متمایز و یافتن تفاوت

رشتههایتازٔهعلوم،
• ادغامنتایجحاصلهازعلوممختلفوبازهمپیدایشرشتههایتازٔه	

علوم.
بیشتروکامیابانهتر درحالحاضراسلوبهایویژٔهبرخیعلوم،هرچه
ریاضیاتهمچویکعنصرکمکیهمگانی و میرود کار به علوم درسایر
برایهمٔهعلوممورداستفادهقرارمیگیرد.شمارگرهایاماشینهایمحاسبٔه

خودکار-کامپیوترها-بهعاملنیرومندتکاملعلومبدلمیگردند.
آنچنان متدولوژی و علم سازمان به مربوط عظیم مسائل دیگر اکنون
یا علم« دربارٔه »علم نام به جدیدی رشتٔه پیدایش که شده بغرنج و وسیع
سیانتولوژیضرورشدهاستواینرشتهدرحالپروبالگرفتناست.البته
آن از و میخواندند علمالعلوم گذشته در آنچه با را علمی رشتٔهجدید این
بهغلطفلسفهراارادهمیکردند،نبایداشتباهکرد.سیانتولوژییاعلمدربارٔه
خویش موضوع اجتماعی پدیدٔه یک بهمثابه را علم که است رشتهای علم،
قرارمیدهدونحؤهتکاملوساختعلموسازمانآنوجاونقشآنرادر
جامعهمطالعهکردهوبهترینومناسبترینشیوههایبررسیوتحقیقعلمی

راتعیینمیکند.
اهمیتعلمدرجامعٔهبشریمرتبًادرحالافزایشاست.علمبهیکیاز
مهمتریناشکالآگاهیاجتماعیبدلشدهوبهویژهدرجامعٔهسوسیالیستی
کههمهگونهامکاناتمادیومعنویوانسانیوزمینٔهوسیعبرایگسترش
آنآمادهاست،بهیکیازمهمتریناهرمهایتحولانقالبیجامعهوغلبهبر

طبیعتبدلمیگردد.
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٧
انقالبعلمیوفنیعبارتاستازیکروندبغرنجتکاملُپرشتابوبسیار
بههمپیوستٔهدانشوتکنیکمعاصرکهدرآنعلمبالفاصلهدرپیشاپیشترقی
تکنیکیقرارمیگیردوخودبیشازپیشبهیکنیرویمولدٔهبالواسطهبدل

شدهوموجبایجادانقالبیدرنیروهایمولدهمیگردد.
اینیکیازویژگیهایاساسیوخصوصیاتعمدٔهدورانمعاصراست.
دستاوردهای و دورانساز ازکشفیات عبارت علوم در انقالب محتوای
عظیمتئوریکدررشتههایمختلفعلومطبیعیوتکنیکی،بهویژهدر20-
25سالاخیراست.البتهدرگذشتهنیزدرطیقرون،علمهممراحلثبات
با تازهراگذرانده،وهممراحلجهشی نسبیوگردآوریکّمیآگاهیهای
تغییراتبنیادیوکیفیوانقالبدرنظریههاوتئوریهارا.درمراحلثبات
نسبی،اگرچهترقیعلمقطعنمیشود،ولیآگاهیهایتئوریکاساسیتقریبًا
اینتئوریهاوتزهای تغییرمیماند؛درحالیکهتغییراتکیفیوکلی بدون
بهشمار علم در انقالب یک کّمی- گردآوری مرحله هر از پس اساسی-

میآید.
است عبارت ماّدی تولید تکنیک در بهویژه و فنون در انقالب محتوای
کار، موضوع زمینٔه در کار، وسایل زمینٔه در ریشهای و عمیق تغییرات از
بشری تاریخ علوم، در انقالب بر عالوه نیز گذشته در البته تکنولوژی. در
انقالب امر ماهیت در بهخودشناختهاست،که را تکنیک در انقالب بارها
وتغییراتکیفیوجهشیدرزمینٔهآالتوابزارتولیدبودهاست.اینگونه
انقالبدرتکنیککهمتناوبًاتولیداجتماعیراازپایهمتحولمیسازد،بخش

جداییناپذیریازمنطقدرونیتکاملنیروهایمولدهاست.
رابطهای همیشه فنون زمینٔه در انقالبات و علوم زمینٔه در انقالبات بین
درونیومستحکموجودداشتهواینرابطههرچهجامعهبهجلورفته،قویتر
و پیوند این شاهد بهروشنی ما حاضر حال در است. شده بالواسطهتر و
تغییراتعمیقدررشتٔهتولیدووسایلکار،وابستهبهتکاملدانشهاهستیم.
اینامرازراهتطبیقوبهمرحلٔهاجرادرآمدنکشفیاتتئوریکعلمیوبهویژه
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کار به طریق از و تولید، روند همهجانبٔه و بغرنج کردن خودکار طریق از
گرفتنوسیعماشینهایمحاسبٔهالکترونیکییاشمارگرهاوشیمیاییکردن
روندهایتولیدیواستفادهازبرخیمنابعجدیدانرژیوغیرهحاصلشده
آن بازتاب و نتایج سپس و علمی انقالب بین فاصلٔه گذشته در اگر است.
در تأثیربالفاصلهومستقیمجهشکیفیعلم بودومعموالً زیاد تکنیک در
تکنیکدیدهنمیشد،درحالحاضراینتأثیرهرچهسریعتروهمهجانبهترو

بالواسطهترخودنماییمیکند.
داریم. قرار نوین عظیم و واحد روند یک برابر در اکنون درحقیقت ما
حیات مجموعٔه بر آن تأثیر و است، جهت دو جنبه، دو دارای که روندی
اجتماعیبیشتروسریعترمیشود.وابستگیمتقابلوتأثیرمتقابلدوجنبٔهاین
روند-انقالبعلمیوانقالبفنی-ازاینجانیزمشهودمیشودکهانقالبات
علمیزمینهرابرایانقالباتفنیآمادهمیکنندوخوداینانقالباتتکنیکی،
را بعدی کشفیات و ساخته فراهم علوم تکامل برای را ماّدی الزم شرایط
کیفیتًا مرحلٔه به ما زمان در نیز متقابل تأثیر و وابستگی این ضرورمیکنند.
نوییارتقایافتهاست،وماواقعًابایکپدیدٔهنوین،بایکروندواحدکهآن
و همهجانبه انقالبی- چنین روبروهستیم. مینامیم فنی و علمی انقالب را

پرشتابوبغرنج-درگذشتهسابقهنداشتهاست.
ایندرخشانترینوچشمگیرترینجهشدرتاریخمناسباتبینانسانو
طبیعت،درشناساییطبیعتبهوسیلٔهانسانواستفادهازقوانینآندرتولید
است.اینجهشکیفی،مرحلهایکیفیتًانودرتکاملنیروهایمولدهوتغییر
پایٔهفنیتولیدزیرتأثیرمستقیموبالفاصلٔهکشفیاتعظیمدانشمعاصراست.
درکناروبهموازاتانقالباجتماعی)گذارجامعٔهبشریبهسوسیالیسم
سه شدن متحد و شدن نیرومندتر و میکند مشخص را جهان سیمای که
نیرویعمدٔهبزرگعصرما،یعنیسیستمجهانیسوسیالیستیوطبقٔهکارگر
بینالمللیونهضترهاییبخشمّلیکهاساسجریانپرتوانانقالبیجهان
معاصرونیرویتغییردهندهوتحولبخشدورانماراتشکیلمیدهد(انقالب
مولده نیروهای و فن و تمامرشتههایعلم در که دارد فنیجریان و علمی
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انقالبیو نیروهای برای ایجادمیکندوعاملمساعدبزرگی تحولیبزرگ
مترقیاست،وبرعکس،برمشکالتنیروهایمحافظهکاروارتجاعیبیشتر

خواهدافزود.

8
انقالبعلمیوفنینهفقطایجادرشتههاینوینصنایعراامکانپذیرساخته،
کار بازده قابلمالحظٔه ازدیاد و ماّدی تولید عظیم گسترش موجب بلکه
اجتماعی دارایریشههایعمیق فنی و انقالبعلمی اجتماعیشدهاست.
وعلمییامعرفتیاستوروندیاستعینیوضرورکهازقانونمندیهای
جامعه رشد درونی ضرورتهای از و مولده نیروهای تکامل جهانشمول
و رشتهها تمام در را انسانی فعالیت فنی و علمی انقالب میگردد. ناشی
ماشین به نسبت کامل تبعیت از و بدنی کار از فزاینده، نحوی به و شئون،
آزادمیکندوعمیقًاخصلتآنراتغییرمیدهد.درنتیجٔهآن،اهمیتووزن
مخصوصکادرهایپژوهشیوطراحی،مهندسانوتکنیسینها،وهمچنین
اهمیتونقشسطحمهارتفنیکارگرانفزونیمییابد.انقالبعلمیوفنی
ازاینراهدرترکیبوساختارصنفیوحرفهایطبقاتاجتماعیتأثیرجدی
وعمیقمیکندودرسطحآگاهیطبقٔهکارگروافزایشنقشومقاماینطبقه
درتولیدودرحیاتاجتماعیمؤثرواقعمیشود.دراعالمیٔهکنفرانساحزاب

کمونیستیوکارگریگفتهمیشود:
مولده نیروی صورت به مستقیمًا علم که ما دوران »در
صفوف وارد روشنفکران از روزافزونی عدٔه درمیآید،
مزدبگیرانمیشوند.منافعاجتماعیآنانبامنافعطبقٔهکارگر
درمیآمیزد.تمایالتآفرینندٔهآناندرمقابلضرورتهایپویٔه
گروههای میگیرد. قرار انحصاری سرمایهداری سودجویانٔه
گوناگونی موقعیت و باوجودوضع روشنفکران از مختلفی
امپریالیستی سیاست و انحصارها با پیش از بیش دارند، که
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دولتهابرخوردپیدامیکنند.اتحادزحمتکشانیدیوفکری
روزبهروزبهعاملمهمتری… بدلمیگردد.«

انقالبعلمیوفنیدررابطٔهانسانوتکنیکوبامصرف،وهمچنیندر
مجموعمناسباتاجتماعیودرمعاشروزمرهوآنچهکه»نحؤهزندگی«نام
فکر درطرز مردم، درجهانبینی آن اثرات ومیشود. واقعشده مؤثر دارد
مردمانکارناشدنیاست.بنابراینانقالبعلمیوفنیدرحیاتجامعهتأثیر
نیرومندوهمهجانبٔهاقتصادیواجتماعیوسیاسیدارد.این،سالحپرتوان
وبیسابقٔهتحولاجتماعیووسیلٔهتغییرهمهجانبٔهمناسباتاجتماعیوبه
وجودآورندٔهمحملهایواقعیبرایبهبودزندگیتودههایزحمتکش،برای
شکوفاییدموکراسیدرجامعه،برایآزادیانسان،برایگذارازحیطٔهجبر

بهافقاختیاراست.

9
دراینجابهیکنکتٔهمهمبایدتوجهداشت،وآناینکهاگرچهانقالبعلمیو
فنیدرسطحجهانیانجاممیگیردوبازتابآندرزمینههایمختلفحیات
اقتصادیواجتماعیدرهمٔهکشورهاونهفقطدرکشورهایپیشافتاده،بلکهبه
طرقمختلفدرکشورهایدرحالرشدنیزمشهودمیگردد،ولیاینبازتاب
وابعادآنوچگونگیآنوتأثیراتآن،وابستهاستبهمناسباتتولیدیحاکم
درهرجامعه.علمازهمانبدوپیدایشخوددرپیوندمستقیمونزدیکبارشد
ـاقتصادیمشخصتعیینمیشده،وبه جامعهبودهوتوسطشرایطاجتماعی
نوبٔهخودبرتولیدماّدیوسیستممناسباتاجتماعی،بستهبهشرایطمشخص
مورد در و حاضر حال در است. میگذاشته تأثیر حاکم، تولیدی مناسبات
انقالبعلمیوفنی،اینوابستگیروشنترازهمیشهدیدهمیشود.مناسبات
تولیدیسرمایهداریترمزکنندٔهبهرهگیریازدستاوردهایعلموفنمدرنبه
سودتمامیجامعهاست.سرمایهداریحاکماینروندرابهگسترشیکجانبه
درحالیکه میدهد. سوق سرمایهداری سود به وابستگی در آنهم متضاد، و
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انقالبعلمی تامحتوای فراهممیآید درجامعٔهسوسیالیستیشرایطالزم
وفنیهرچهبیشتروفزونترشکوفانگرددواینروندعظیمبهتکاملمداوم
وهمهجانبهوموزونجامعهدرمجموعخویشخدمتنماید.انقالبعلمی
وفنیهنگامیتماممحتوایتحولبخشخویشراظاهرمیسازدکهبرزمینٔه

یکانقالباجتماعیصورتپذیرد.
دراینبارهاعالمیٔهکنفرانسجهانیاحزابکمونیستوکارگریمیگوید:
بیسابقهای امکانات انسانیت برابر در فنی و علمی »انقالب
عظیم ثروتهای ایجاد و طبیعت ساختن دگرگون برای
ماّدیوچندبرابرکردناستعدادهایخالقٔهانسانپدیدآورده
همگان خیر برای میبایست امکانات این درحالیکه است.
و علمی انقالب از سرمایهداران گیرد، قرار استفاده مورد
زحمتکشان استثمار تشدید و خود سود افزایش برای فنی
شدن اجتماعی روند فنی و علمی انقالب میکنند. استفاده
اقتصادراتندترمیکندواینامردرشرایطسیطرٔهانحصارها
با و بزرگتر مقیاسهای در اجتماعی تناقضات تجدید به
بین تضاد اینها، همٔه بر مقّدم میشود…  منجر بیشتر شدت
ایجاد فنی و علمی انقالب که است فوقالعادهای امکانات
کردهوموانعیکهسرمایهداریدرراهاستفادهازاینامکانات
بیشتر بخش و میآورد وجود به جامعه سراسر مصلحت به
اکتشافاتعلمیومنابععظیمماّدیرابرایمقاصدجنگیبه
کارمیبرد،وبدینسانثروتهایمّلیراتلفمیکند…«در
گوناگون عرصههای در علوم »رسوخ برعکس، سوسیالیسم
دورنماهایی از کامل استفادٔه اجتماعی، و اقتصادی حیات
برآوردن و اقتصاد برایرشدشتابان فنی و انقالبعلمی که
نیازمندیهایتماماعضایجامعهبهدستمیدهد،درنتیجٔه
برنامهریزی و سازمان اثر در مالکیت، خصلتسوسیالیستی
در فکری و یدی زحمتکشان فعال شرکت وسیلٔه به تولید،
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گسترش است. گردیده امکانپذیر اقتصاد مدیریت و اداره
از یکی صورت به که فنی، و علمی انقالب وسیعتر هرچه
میدانهاینبردبینسرمایهداریوسوسیالیسمدرآمدهاست،

یکخواستمؤّکدجامعٔهسوسیالیستیاست.«
اینتصریحاعالمیٔهمشترکاحزاببرادرونامبردنازانقالبعلمیو
فنیبهمثابهیکمیداننبردبینسرمایهداریوسوسیالیسمباردیگراهمیتو
جایآنرادرجامعٔهمعاصرمعّینمیکند.انقالبعلمیوفنیپایٔهماّدیفنی
جامعهرادگرگونمیکندوبرایازبینبردنتضادبینشهروده،بینکاریدی
وکارفکری،محملضروررافراهممیکند.اینانقالبعاملماّدیقاطعی
برایتأمینگذارازسرمایهداریبهکمونیسماست.نتایجودستاوردهایاین
تبدیلمالکیت تولیدوشرایط بیشتر بازهم انقالبموجباتاجتماعیشدن
خصوصیبهمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدرافراهمترمیسازد.نتیجهای
کهازاینبحثمیگیریمایناستکهانقالبسوسیالیستیوانقالبعلمی
محسوب بشری جامعٔه تاریخی تکامل در واحدی لحظٔه از جنبه دو فنی و
میگردند؛دوجنبهازیکروندعینیکهمتقاباًلیکدیگررامشروطمیکنند
وبریکدیگرتأثیرمیگذارند،واینروندعینیواحدعبارتاستازعروج

انسانبرقللتازٔهتمدن،عبارتاستازنیلبهکمونیسم.





درس9۶.َاشکالآگاهیاجتماعی
هنر

در است. انسان اجتماعی آگاهی از وشکلی انسانی فعالیت از هنرشکلی
مقطع در و تاریخی ماتریالیسم مقولٔه یک بهمثابه تنها مقوله این البته اینجا

فلسفیموردبررسیقرارمیگیرد.

١
تفاوتهنرباسایراشکالآگاهیاجتماعی،همدرموضوعآنوهمدرنحؤه
انعکاسواقعیتاست.موضوعویژٔههنرعبارتاستازواقعیتدرنسبتو
دررابطهباانسان،واقعیتیکهدرآنعکسالعملکنونیوآینده،بالقوهوبالفعل
انساننهفتهاست.پسوجهمشخصهوعاملمتمایزکنندٔههنرآناستکههنر
بهنحوویژهایبهانساناجتماعینظردارد؛بهسرشتوسرنوشتانسان،به
باواقعیت،بهجهانعقالییوفکریاو،بهکردار ماهیتومناسباتانسان
وپندارواحساساتاونظردارد.ویژگیدیگرهنردرنحؤهبازتابموضوع
خویشاست؛درایناستکهازواقعیت،بازتابیبهصورتتصویریاچهره
میدهد،نهبهصورتمقولٔهعلمیوحکممنطقی.اینتصویریمشخصو
احساسیاستکهماهیتموضوعراتوسطوحدتبینعاموخاصمنعکس
میکند.مثاًلعلمبهعنوانشکلآگاهیاجتماعی،پدیدههاوروندهایطبیعی
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و منعکس مفاهیمتجریدی و احکامعام و بهوسیلٔهمقوالت را اجتماعی و
ایماژ- یا تصویر،چهره- باکمک را کار همین هنر آنکه میکند،حال بیان
موسیقی و ترسیمی و وصحنهای ادبی از اعّم تصاویر، این میدهد. انجام
وخطوط واقعیت ماهیت ما برای احساسی و مشخص بهصورتی غیره، و
اساسیوعمدٔهآنومحتوایمناسباتاجتماعیوحقایقزندگیوعواطفو
احساساتانسانیرامنعکسوبیانمیکنند.چهرههادرهنرمشخصوفردی
دربر را پدیدهها از گروه یک کلی و عام آنهاخطوطمشخصٔه ولی هستند.

میگیرندوبیانمیکنند.
انجاممیشود. مشخص قالب بهشکلودر تعمیمتوسطتصویرهنری
آنچهعاموقانونمندوکلیوتجریدیاست،درهنربهصورتخاص،زنده،

فردیجلوهمیکند.
ازاینطریقاستکههنردرپدیدههایزندگیوواقعیتنفوذمیکند،به
خصلتتضادهایاجتماعیوبهروشطبقاتواقشارواشخاصپیمیبرد،
پدیدههای مورد در میکند، روشن خود شیؤه به را معلولی و علت روابط
زندگیقضاوتمیکند،زشتیهاوزیباییهارانشانمیدهد،عالیراازَپست
جدامیکند،میگویدکهفاجعهکدامومضحکهکداماست،چهچیزراباید

ستودوسرودوچهچیزرابایدبهُسخرهگرفتوهجوکرد.

2
است. هنری اثر ایجاد آن( فلسفی معنای به )انعکاس هنری انعکاس نتیجٔه
دراینایجاد،فعالیتخالقفردهنرمندوفانتزیاونقشدرجهاّولدارند.
برایایجاداثرهنری،هنرمندازموادومصالحمعّینی-وابستهبهرشتٔههنری-
استفادهمیکند؛ازکلماتیاسنگیارنگیاژستوحرکت،یاازارتعاش
صوتیونوارحساسدرمقابلنوروغیره.هنرمنداینموادومصالحرابنابر
ادبیات، یا تئاتر نقاشی، یا معماری خود- رشتٔه ترکیبی مخصوص اصول
سینمایارقص،موسیقییامجسمهسازیوغیرهبهصورتینهاییدرمیآورد
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تابههدفومنظوریبرسد.هنرمندکارخالقهانجاممیدهد،میسازد.وی
بهمصالحدردسترسخویش»شکل«میدهدتااندیشهای،مطلبی،احساسی،
عکسالعملانسانیدربرابرواقعیتوزندگیرابیانکندوبهدیگرانبرساند.
بااینفعالیتخالقه،بااین»ساختن«،هنرمندبهعناصرومصالحماّدیشکلی
جدیدمیدهد،سیمایینوبهوجودمیآوردتامعناومفهومی،یااحساسو
عقیدهایکههنرمندبهآنپیُبرده،یابهآنتمایلدارد،متبلورشود،واینمعنا
ومفهومبتواندبهدیگراننیز-بهجمع،طایفهوقبیله،بهقشروطبقه،بهمّلت
اینمقطعروشناستکهفعالیتخالقٔه القاگردد.در بهجامعٔهبشری- یا
هنرمندداشتنتکنیکوتسلطبرفنویژهایرادرهررشتهطلبمیکندکه

خودبحثجداگانهاست.
نتیجهاینکه:

• اّوالًچهرٔههنرییکتعمیماست،ُمنتهایکعاّممشخص،	
• از	 ازنظرگاهذهنیو ثانیًابازتابواقعیتعینیتوسطچهرٔههنری،

طریقذهنهنرمندوفعالیتاووفانتزیاوصورتمیگیرد.
لذامیتوانگفتکهتصویرهنری،وحدتویژهایاستبینعامومفرد،

بینکلیومشخص،بینعینیوذهنی،بینماّدیومعنوی.

٣
وظایفهنر:هنردرجامعهیکوظیفٔهمعرفتیدارددرجهتشناختعمیقتر
یک همچنین و تاریخ. معّین دوران هر در انسان و جامعه زندگی واقعیات
وظیفٔهتربیتیداردبرایدگرگونساختنانسانوپرورشاخالقیومعنوی
اقدامات به زدن ودست بهعمل را انسان بشری، برعواطف تأثیر با که او
اجتماعیفرامیخواندوتجهیزمیکند.اینوظایفهنرمستقیموبالواسطه
انجامنمیگیرد،بلکهتنهاازطریقوباواسطٔهوظیفٔهسّومیصورتمیگیرد
رشد دائمًا انسان هنری حساسیت آن توسط و دارد نام ستهتیک وظیفٔه که
میکندوبرعواطفوتعقلواندیشههاتأثیرمیگذارد.وظیفٔهستهتیکهنر
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باالبردنسطحذوقوسلیقهوحساسیتوظرافتوارتقایسطحقضاوت
شناختهنریوتمیززیبااززشتاست.مجموعٔهاینهاوظیفٔهاجتماعیهنر
ونقشعظیمآناستکهبیشازهمهباتأثیریکهبرزندگیجامعهوبسیج
انسانهاوعملروشنگریدراذهانوبهحرکتآوردنجانهاواستوارکردن
انسان،سرچشمٔه آگاهی بر هنر عاطفی تأثیر میپذیرد. تحقق دارد، ارادهها

نیرویایدئولوژیکعظیمآناست.
هنربهمثابهیکفعالیتویژٔهانسانیازبدوپیدایشانسانپدیدشدومرتبًا
وظیفٔه گردید؛ ابداع آن تازٔه رشتههای و کرد تنوعحاصل و یافت گسترش
وسعت انسانی جامعٔه و انسان بر را خویش تأثیر و خود تربیتی و معرفتی

بخشید،وبهطوردائموسایلبیانیخویشراتکاملداد.

4
هنربهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،درآخرینتحلیل،توسطهستیاجتماعی
تعیینمیشودوبهنوبٔهخودنقشبسیارفعالیدرتکاملجامعهوتغییرهستی
بر متقاباًل و میپذیرد تأثیر اجتماعی آگاهی اشکال سایر از دارد؛ اجتماعی
آنهاتأثیرمیگذارد.عقایدومکاتبایدهآلیستیمیکوشندهنرراازواقعیات
تجریدی »مفهوم و از»شعورمطلق« یامظهری را آن و کنند اجتماعیجدا
شرایط از مستقل فرد، ذهنیگرایانٔه »من« از ثمرهای یا میدانند زیبایی«
اجتماعی.اینعقاید،طرفدارهنربرایهنرند.ولیتاریخچندینهزارسالٔه
رشتههایگوناگونهنریوکلیٔهآثارجاودانیبزرگتریننوابغعالمهنرکاماًل
چنیننظریاتیرانفیمیکندونشانمیدهدکهتکاملهنرعمیقًاوباتمامرگ
وپیخودوابستهبهتکاملاجتماعوزندگیاجتماعیاست.هنرماننددیگر
اشکالآگاهیاجتماعیدروابستگیکاملباجامعهرشدمیکندوتغییراتآن

رامنعکسمیسازد.
درعینحالبایددرنظرداشتکههنرازپایٔهاقتصادیجامعه-نسبتبه
دورتر حقوق- و سیاست نظیر اجتماعی آگاهی و ایدئولوژی اشکال سایر
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این بلکه میکند، منعکس مستقیمًا نه و بالفاصله نه را آن تغییرات و است
نیز دیگری عناصر و عوامل هنر، تغییر و تحول در است. باواسطه تأثیر
ذیَمدخلاند،نظیرسنّتهایهنری،وضععمومیسیاسیوروحیجامعه،و
میزانتسلطسایرانواعآگاهیاجتماعیوغیره،کههمٔهاینهااستقاللینسبیبه
تکاملهنرمیبخشد.رابطٔههنرباپایٔهاقتصادیراهرگزنبایدخشک،مستقیم
ومکانیکیدانست.چنینبرداشتیابدًامارکسیستینیست.برعکس،بازتاب
وضعوتغییراتاقتصادیجامعهتوسطهنر،همیشهباواسطهانجاممیگیرد
ودریکتحلیلعلمیبایدجوانبگوناگونرادرنظرگرفت.ازاینرواست
نظر از کشورهای از برخی در که کنیم مشاهده میتوانیم تاریخ طی ما که
اقتصادیعقبمانده،هنرشکوفاییوجودداشته،وبرعکسدیدهمیشودکه
دربرخیکشورهایازنظراقتصادیپیشرفته،هنردچاررکودبودهوبهقهقرا
میرفتهاست.همینخودنشانمیدهدکهدرجامعٔهطبقاتیهنربههیچوجه
مستقیمًامنعکسکنندٔهسطحرشدتولیدوبیانگردرجٔهرشداقتصادینیست،
بلکهتمامیشرایطاجتماعیزندگیاستکهدرآنبازتابمییابد.احترازاز
هرگونه»اقتصادیگرایی«دربررسیامورهنریواحترازازبرداشتیکجانبه
وازسادهوسطحیکردنپدیدههایبغرنجوعمیقهنرییکتوصیٔهدائمی

ـلنینیسماست. مارکسیسم
بهعالوه،مداومتووراثتوسنّتدرابداعآثارهنری،نقشمهمیدر
مشخص شرایط با همزمان هنری، گرانقدر و بزرگ آثار دارد. هنر تکامل
هر در بلکه نمیروند، بین از شدهاند زاییده آن در که اجتماعی و تاریخی
بیانگراحساساتوطرزتفکرجامعٔهبشری تازهایمییابندو دورانحیات
میگردند.درجوامعطبقاتی،هنرکهیکیازاشکالایدئولوژیاستخصلت
را خود انسانی عمومی مشخصات از برخی درعینحال و مییابد طبقاتی
او آثار درهرحال نه، یا باشد آگاه هنرمند اینکه از میکند.صرفنظر حفظ
منافعطبقاتیاینیاآنطبقهوقشراجتماعی،جهانبینیاینیاآنطبقه،عقاید
برابرواقعیات رادر آنطبقهوقشراجتماعی یا این وروشوعکسالعمل
زندگیبیانمیکند.درجوامعطبقاتی،هنرنمیتواندازسیاست،اززندگی
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باشد.کوششیکهگاه بیگانه بینطبقاتجداو ازسیستممناسبات جامعه،
برایتهیکردنهنرازهرگونهایدهوآرمانونظریهو»زدودن«ایدئولوژیاز
آنمیشود،همبیمحتواوعبثاست،وهمزیانمندوتباهکنندٔههنر.نتیجٔه
آن،»هنر«منحطوغیرانسانیوُمبّلغقساوتوتاریکاندیشی،خودخواهی
بهوسعت درکشورهایسرمایهداری که است َبهیمی و پست احساسات و
افرادانسانی پراکندهمیشودوبرایبیگانهکردنانسانازخود،برایایجاد
فاقدانسانیت،بهکارگرفتهمیشود.ازهنرادعاییغیرسیاسیوغیرطبقاتی،
طبقاتاستثمارگروستمگردرعملسودفراواندرجهتهدفهایسیاسی

ومنافعطبقاتیخویشمیبرند.

5
آثارهنریدرمجموعٔهابداعاتفرهنگیهرخلق،بیشازهمهدارایخصلت
مّلیاست،زیراکهوسایلبیانیآنوشکلیکههراثربهخودمیگیردوابسته
بهخصوصیاتمّلیوزبانوسنّتهاوآدابوتاریخچٔهقواممّلیاست.این
مسئلهکهسیمایمّلیاثرهنریرامشخصمیکند،مغایرباخصلتآشکار
مّلیوخصلت سیمای نیست. درجوامعطبقاتی هنر فعالطبقاتی بسیار و
جنبٔهعاّمانسانیآنهمنیست،کهخودثمرٔهمداومتاین طبقاتیهنرمغایربا

شکلآگاهیاجتماعیدرتاریخباتکیهبهارزشهایعاّمانسانیاست.
درطولتاریختکاملهنر،وحدتیبینسنّتونوآوریهنری،بینویژگی
مّلیوماهیتجهانیاثرهنریبهوجودمیآید.برخیازآثارهنری،باارزش
وغنایاستثناییخود،میتوانندبیانگرماهیتها،آرمانهاومسائلوعواطفی
باشندکهارزشعاّم،جهانیودرازمدتتاریخیدارند.آنهاازنسلیبهنسل
دیگر،ازدورانیبهدوراندیگرانتقالیافتهودرنظاماتمختلفقدرواهمیت
خویشونقشووظیفٔهستهتیکوتربیتیومعرفتیخودراحفظمیکنندو
و مّلی فرهنگ مداومت و بشر نوع کهوحدت میروند بهشمار ارزشهایی
جهانیرامتجلیمیسازند.هنرمندانخودبیشازپیشپیمیبرندکهوثیقٔه
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جاودانیشدناثرهنریوشاخصعظمتودیرپاییواصالتهنرآناست
کهبهآرمانهاوخواستهایتودٔهخلق،بهانسانیترینعواطفواحساسات
راه در درجه، عالیترین در و کند اجتماعخدمت پیشرفت امر به و انسانی

ایجادجامعٔهکمونیستیکوشاباشد.

�توضیحبیشتر:
»خاصوعاّم«درس21

»مضمونوشکل«درس23
»انعکاس«درس12.





درس9٧.َاشکالآگاهیاجتماعی
مذهب

مذهبآنشکلازآگاهیاجتماعیاستکهواقعیاتطبیعیواجتماعیرا
بهنحویمسخشدهوتغییرشکلیافتهانعکاسمیدهد،یعنیبازتابیاست
پندارآمیزازآننیروهایطبیعیواجتماعیکهبرانسانمسلطندوذهنانسانی
و نیروها این دقیق و درست نحو به که ندارد را آزادی و قدرت آن هنوز

واقعیاترامنعکسنماید.

١
تکامل مراحل واپسماندهترین در آمد. پدید اّولیه کمون همان از مذهب
نیروهایمولده،انسانهاوسایلکموامکاناتبسیارضعیفیبرایمقابلهبا
یا زلزله یا سیل هر فقط نه داشتند. مختلف وسوانح طبیعی قاهر نیروهای
آتشفشانی،رعدوبرقیاجذرومّد،پدیدهایغیرقابلدرکومافوقهرگونه
َوهموتصورشمردهمیشد،بلکهبارانوبرف،طوفانوخشکسالی،توالی
فصولوشبوروز،بیماریوخوابدیدن،معماییناگشودنیبود.درآن
پندارآمیز توجیهات طبیعی پدیدههای برای که بود ناگزیر اّولیه بشر هنگام،
تعبیهکندودرکمسخشدهوبهکلیخیالیازآنهاداشتهباشد،زیراکهدرک
واقعیآنهامیّسرنبود.وجهمشخصٔهواکنشبشراّولیه،عجزوجهل،ناتوانی
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بسیار سطح از خصلت این و بود نیروها و واقعیت این مقابل در ترس و
عقبماندٔهتکاملدرآنزمانناشیمیشد.

همٔهاینهابشراّولیهراواداشتتابهقولانگلس»بهنیروهایطبیعی،شکل
وخصلتیمافوقطبیعی«ببخشد.

برایپدیدههاییکهامروزبسیاربدیهیوپیشپاافتادهاند،انسانهایاّولیه
قدرتآسمانیوپرازرازهاینامکشوفقائلمیشدندوآنچهراکهخوددر
ذهنخویشدرنتیجٔهعجزوترسپرداختهبودند،میپرستیدندودربرابرش
سجدهمیکردند.درپشتسرنیروهایطبیعی،آنهادرتصورخویش،خدایان

وشیاطینوارواحواجنهراگذاشتند؛بهمعجزهوجادورویآوردند.
تصوراتمذهبیازآنزمانتاکنونازمراحلمختلفگذشتهوتاریخی
طوالنیراطیکردهواشکالگوناگونیافتهاست.مذهبدرجامعٔهاشتراکی
اّولیهبسیارمتنوعوآمیختهایازانواعمعتقداتوباورها،افسانههاواساطیر،
پدیدههای و اشیاء برای روح شدن قائل یا آنیمیسم بود. کیشها و مراسم
طبیعتوتلقیآنهابهصورتموجوداتیشبیهوبههیئتانسانی،بتسازیو
پرستیدنجسمیکهخودساختهواوهامیکهخودپرداختهبودند،جادوگری،
کیشاسالفودرگذشتگان،پرستیدنارواح،پرستشخورشید،کیشماهو
ستارگان،رودیاکوه،همراهمراسمینظیرنمازبردنوبهمصلٰیرفتنوصدقه
دادنوقربانیکردنونذربستنبهمنظورجلبترحمومهربانیوبخشایش
باور این اصلی عناصر آنها، غضب و خشم آتش از جلوگیری یا خدایان،
مذهبیدرآنعصراستوبازتابعجزوناتوانیدربرابرنیروهایطبیعی.

دراینجابهسهنکتهبایدتوجهداشت:
اّول.آنانعکاسمسخشدهوپندارآمیزازهستیدرآگاهیاجتماعی،بادر
نظرگرفتنسطحتمدنوپیشرفت،سطحنیروهایمولدهومیزانبهکلیناچیز
تسلطبشربرطبیعت،کاماًلبدیهیوناگزیربودهوجزایننمیتوانستهباشد.
دّوم.همینپیدایشآگاهیمذهبی،یعنیپیدایشمذهببهعنوانشکلی
ازآگاهیاجتماعی،گامیاستبهجلودرراهایجادوتکاملآگاهیبهخود
انسان،درراهشناختپدیدههاوشناختسرشتانسانوغوردرآن،درراه
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تأثیربرطبیعت)البتهآنهمازطرقیمسخشدهوپندارآمیزودرنتیجهغیرمؤثر(.
اّولیه،نقشمهمیدرتنظیمروابطبین سّوم.همینآگاهیمذهبیانسان
و فلسفه و هنر نظیر اجتماعی آگاهی اشکال سایر یافتن وسازمان انسانها
اخالقداشتهاست.تأثیرمذهببراینشئوندرآنهنگامکاماًلروشناست
وپسازمرحلٔهنخستُنضجوپاگرفتنایناشکال،درفرماسیونهایبعدی
ـاقتصادیاینتأثیرادامهداشتهونقشهایمتضادایفاکردهاست. اجتماعی

2
تودههای اجتماعی سرکوب طبقات، به منقسم اجتماع پیدایش با همزمان
و کور قدرتی بهمثابه بهرهکشان، و ستمگران جانب از بهرهده و زحمتکش
غیرقابلدرکونیروییقاهروخوفناکجلوهمیکند.ازآنپس،بردرکو
نیز نیروهایاجتماعی نیروهایطبیعی،درکمسخشدٔه انعکاسمسخشدٔه

اضافهمیشودکهبهتدریججایاّولرامیگیرد.
چشمٔه از بیشتر مذهبی باور ریشههای میرود، جلوتر جامعه هرچه

مناسباتاستثماریوستماجتماعیآبمیخورد.
لنینخاطرنشانمیسازدکهدرجامعٔهسرمایهداریمذهباساسًادارای

ریشٔهاجتماعیاست.
پسمذهببازتابیمسخشدهوپندارآمیزازنیروهایطبیعیواجتماعی
مسلطبرانساناستدرذهناو.مذهبآنشکلیازآگاهیاجتماعیاست
ماورایطبیعی، بهشکلی است، زمینی و ناسوتی و آنهرچهطبیعی در که
الهوتیوآسمانیجلوهگرمیشود؛آنچهناشیازعجزوترساست،همچو

ثمرٔهتقدسوعظمتتلقیمیشود.
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٣
و اجتماعی شرایط تحول از است عبارت مذاهب انواع وجود علت
دوران هر در تولیدی مناسبات و وطبیعت انسان بین مناسبات ویژگیهای
تاریخیودرهرمنطقه.درطولتاریخ،بهتدریجخدایانوبتهایخانواده
تمرکز هرچه دادند. قبایل خدایان وسپس طوایف خدایان به را خود جای
پایگانها آنها بین و شده کمتر خدایان عدٔه میشد، بیشتر جامعه در قدرت
مییافتند. بیشتری اهمیت خدا چند یا یک آمده، وجود به سلسلهمراتب یا
»چندخدایی« باستان، عصر استبدادی امپراطوریهای پیدایش با همزمان
جایخودرابه»یکتاخدایی«میدهد.بهخدایواحدآسمانی،همانقدرتی
درمذهبتفویضمیگرددکهشاهدرجهانواقعیدارد.بهنوبٔهخود،دراین

عصرکهناستکهشاهسایٔهخداشمردهمیشد.
مذهببخشهایمختلفدارد:

1.بخشتئوریهایتجریدیونظریاتفلسفیکهبهصورتیکسیستم
اساطیر واقعسیستم در و نامیدهمیشود »الهیات« و تدوینشده جهانبینی
ازنظریات ازمذهب،سیستمجامعومعّینیاست اینبخش مذهبیاست.

دربارٔهجهانوجامعهوانسانوسرشتونقشووظیفٔهانسان.
2.بخشُسننوآدابگوناگون،روحیاتواحساساتانسانها،کهطی

قرونحفظمیشودوانتقالمییابد.
3.باالخرهبخشوسایلومراسم،ونهادهاییکهچگونگیوطرزاجرای
»کیش«رامعّینمیکند،نظیرآتشکدهها،معابد،کنشتها،کلیساها،مساجد،
تکایا،موقوفهجات،ِدیرها،صومعهها،ُخّدامدینیوجریاناتوابستهبهآنها
نظیرمراسمویژٔهروزانهوهفتگیوماهانهوساالنه،آوازهایمذهبی،مراسم
موعظه،غسلتعمید،انجامفرایضدینیوغیره.وظیفهوهدفاینمراسمو
انسانی تأثیربخشیدراحساسوعواطف و پایههایمذهب تقویت نهادها،
خداوند، طبیعی، مافوق جهان به نسبت را انسان موضع و روش و است،
یاخواستقلبیچنیناصولی بهاصلحقوعدالت یا بهیکمبدأ ایمان و

منعکسمیکند.
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پلخانفمینویسد:
»مذهبرامیتوانهمچوسیستمیکموبیشموزونازمفاهیم
اسطورهای عنصر مفاهیم، کرد. تعریف اعمال و روحیات و
مذهبراتشکیلمیدهد؛روحیات،مربوطبهجنبٔهاحساسات
دربر را کیش یا مذهبی پرستش اعمال، هستند؛ مذهبی

میگیرد.«
مذهببهعنوانیکعنصرروبنایی،همشاملاندیشههاوعقایدمربوطه
میشودوازایننظریکایدئولوژیاست،وهمشاملنهادهاومؤسساتو
سازمانهایوابستهبهآنها.ازلحاظایدئولوژیک،مذهببهمثابهبازتابیمسخ
شدهوغلطازواقعیت،اساسًادرجهتعکسعلمقراردارد.بدینجهت،
مذهب حیطٔه میشود، بیشتر بشری دانش وعمق وسیعتر علم دامنٔه هرچه
دروجود مذهب مییابد. کاهش است آن معرفتی مبانی به مربوط آنچه در
کلیسا،طیقرونمتمادیوبهویژهدردورانانکیزیسیونباهرگونهپیشرفت
علملجوجانهوخشنمخالفتکرد،دانشمندانرابهآتشکشید،آزاداندیشان
راخونریختیابهزوربهتوبهواداشت،کتابهاسوختومکاتببست.

تاریخعلومدرواقععبارتاستازتاریخنبردیهمهجانبهبینباورهاو
خرافاتمذهبیبادانشهایاصیلبشری.

درعصرماوبههنگاموقوعانقالبعلمیوفنیوگسترشآموزشعمومی
وباالرفتنسطحفرهنگ،دشواراستکهمذهبصریحًاباعلمدرافتد.چنین
با ایمان اندیشٔههماهنگی پایبند استکهدرحالحاضرکلیسایکاتولیک
خرد،مذهبباعلمشدهوبرایآنکهمباداآخرینمواضعخودراهمازدست
بدهد،شکلکلیساهاوظاهرونحؤهانجاممراسمرا»مدرنوجوانانه«میکند

وبهآشتیبادستاوردهایعلمتظاهرمینماید.
دارای روبنایی عوامل سایر مانند ایدئولوژیک، جنبٔه بر عالوه مذهب
نهادهاومؤسساتخویشاست.ایننهادها)صومعه،کلیسا،مسجد،ُخّدام
دین،روحانیون،مراسمدینی،موقوفات…(جزءمتشکلهایازمذهببهمثابه

ـتاریخیهستند. یکپدیدٔهاجتماعی
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4
مذهبرامیتواندیرپاترینوسختجانترینشکلآگاهیاجتماعیدانست

زیرا:
اّوالً،مذهببهعنوانعنصرروبناییوشکلآگاهیاجتماعیازپایههای
حقوق و سیاست مانند و دارد فاصله اجتماعی هستی و جامعه اقتصادی
و است بیشتری نسبی استقالل دارای یعنی نیست، آنها با مستقیم پیوند در
آن در بهتدریج و واسطه با و غیرمستقیم را خود تأثیر جامعه ماّدی حیات
تغییراتهستی تأثیر زیر بغرنجتر و دیرتر بنابراینکمترو و باقیمیگذارد،

اجتماعیو»پایه«قرارمیگیرد.
معرفتی( و طبقاتی از )اعم مذهب وجود و پیدایش مبانی و علل ثانیًا،
مدتهایمدیددواممیکند.همچنینجنبههایعاطفیواحساساتیتعلیمات
با اینخودعلتدیگرهمراهیمذهب ازفرازقرونواعصارمیگذرد. آن

جامعٔهبشریطیمدتطوالنیتاریخیاست.
که جانکاه و مهم پرسشهای رشته یک برای مذهبی توضیحات ثالثًا،
انساندربرابرخودقرارمیدهد،ازاینقبیلکه:»منکیستم؟ازکجاآمدهام،
بهکجامیروم؟ازاینآمدنورفتنچهسود؟وهدفوارزشزندگیمن
چیست؟«درمدتزمانتاریخیبسطوالنی)تاآنگاهکهعلموفلسفهبتواند
پاسخشایستهودرسترابیابدوبیاندارد(پاسخیدرسطحخویشعرضه
میدارد.دلبستگیبهاینپاسخ،وایمانبهآن،نیرویکوچکوگذرایینیست.
درعینحال،مذهبطیدورانیطوالنینقشنوعی»جبرانگر«راایفامیکند
گرایشها، روان، خواستهای و وجدان نیازهای بسیاری پاسخگوی و
آرزوهاوبلندپروازیهامیشود.بهعالوه،مذهببرایعقولبسیاریطیآن
دورانهاشکلمنسجموبههمپیوستهایاستازیکایدئولوژی،جهانبینیو

آرمان)تاهنگامیکهنوععلمیوراستینآندردسترسنباشد(.
و مقدس نسل، به نسل مذهبی اصول و آیات معتقدات، ُدگمها، رابعًا،
جاودانیوخدشهناپذیرمعرفیوتعلیمدادهمیشود،تلقینوتحمیلمیگردد.
کوشش به یا معتقدان همت به آن مختلف انواع در مذهب خامسًا،
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بانظامهایمختلف گردانندگاننهادهایآن،میتواندخودراتطبیقدهدو
سازشکندوباشرایطتارٔهتاریخیخوگیردوحتیگاه)بهویژهدرایناواخر(
برخیازدستاوردهایتمدنوعلمبشریراردنکندوبپذیرد)وحتیمدرنیزه

شود(.
و میآمیزد هم در سرسختی و دوام علل این با سنّت و عادت نیروی
موجبدیرپاییمذهبمیشود.بههمینسببمدتهاپسازآنکههرگونه
شرایطاجتماعیوتوجهمنطقیوپایٔهعینیموجودیتآنازبینرود،بازهم

باقیمیماند.
مذهب نیست. رهایی راه تاریخ عینی قوانین عمل از نیز را مذهب اّما
شده، پدید اجتماع تکامل از معّینی زمان در یعنی تاریخی. است پدیدهای
تحول و مکان و زمان برحسبشرایط را انواعمختلفخود یافته، تکامل
مناسباتاجتماعیبهوجودآوردهوباالخرهدرزمانیدیگرجایخودرادر

سیستمآگاهیاجتماعیبشریتازدستخواهدداد.
دردورانفئودالیسم،مذهبشکلحاکم،نیرومندترینشکلایدئولوژی
درجامعهبود،وفئودالهاوحکومتهایاشرافیحداکثراستفادهراازمذهب

علیهتودٔهزحمتکش،علیهعلموترقیخواهیبردند.
بورژوازیهنگامیکهبرایرسیدنبهقدرتعلیهفئودالیسممیرزمیدو
انقالبیبود،باایدئولوژیآنیعنیایدهآلیسممذهبیومذهب،باکامیابیبه
نبردبرخاستوبهسویماتریالیسموآتهایسمیانفیمذاهبگرایشداشت.
به را مذهب زحمتکشان، بر سلطه خاطر به رسیدن، قدرت به از پس ولی
خدمتخودگرفتوآنراباشرایطنوینومقتضیاتسیطرٔهسرمایهسازگار

ساخت.
بارها تاریخ طول در طبقاتی و مّلی اجتماعی، مبارزات دیگر، ازسوی
و انقالبیون مذهب، پرچم زیر و گرفته خود به مذهبی سیمای بارها و
ترقیخواهانعصرگردآمدهوباستموحقکشیمیرزمیدهاند.کافیاست
از و خرمدین بابک و مزدک چون شخصیتهایی از ما میهن تاریخ در که
و لوتر نمونههاییچون از اروپا در و تشّیع، و اسماعیلیه جنبشهاییچون
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کالونویانهوسیادکنیم.لنینمینویسد:
نزد که است پدیدهای مذهبی، پوشش زیر سیاسی »اعتراض
همٔهخلقهادرمرحلٔهمعّینیازتکاملآنهابهوجودمیآید.«

حتیدرعصرما،بهعللمختلفینظیرسطحناکافیآگاهی،عدماطالع
برتئوریهایعلمی،دیرپاییسنّتها،تربیتمذهبیوغیره،هنوزبرخیاز

نهضتهایآزادیبخششکلمذهبیبهخودمیگیرند.
شکل در نهضتها دموکراتیک و مترقی مضمون گوناگون، موارد در

مذهبیبروزمیکند.

5
انتقادعلمی رامورد مبانیمذهب ماتریالیستطیقرون متفکرانعالیقدر
دارایعناصر منشأمعرفتیمذهب زمینٔه در بهویژه آنها تحلیل دادهاند. قرار
ریشههای نتوانست هیچکس مارکسیسم از قبل ولی است. فراوان پرارزش
علمی پیگیر نظریٔه دهد، توضیح را مذهب پدیدٔه طبقاتی منشأ و اجتماعی
را پیدایشوتکاملآن ارائهدارد،ماهیتمذهبوچگونگی باره این رادر
روشنسازد،ودرپیوندباآزادیانسانازجبرطبیعیواجتماعی،راهواقعی
غلبهبرایننوعازخودبیگانهشدنانسانرابنمایاند.اینراهعبارتاستاز
رهاییکاملبشریتازقیوداستثماروستم،غلبهبرطبیعتوبهکارگرفتن
آگاهانٔهقوانینآن،وحاکمشدنبرروندتکاملیاجتماعبرسرنوشتانسان
استقرارجامعٔه از راه این بشریت. انسانی وسرشت وشکوفاییشخصیت

کمونیستیمیگذرد.
اینراهیاستطوالنیوبغرنجونبایدونمیتوانآنراشتابزدهوبهزور
تازاند،زیراکهاصل،غلبهبرعللاجتماعیومعرفتیاستنهیورشبرمظاهر
وسننریشهدار.آزادیمذاهبوآزادیاجرایمراسموعاداتمذهبیدر
رهایی و علم گسترش برای کوشش درعینحال و کشورهایسوسیالیستی
هر سیاست است. متکی اصول این بر کهن باورهای و خرافات از جامعه
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استوار تاریخی ماتریالیسم علم شالودههای این بر باید دولتسوسیالیستی
باشدوازچپَرویاحترازکند.

درنظاماتمتکیبراستثمار،طبقاتبهرهکشنفعخودرادراینمیبینند
کهازمعتقداتمذهبیمردمبرایتحمیلخضوعوفرمانبرداریاستفادهکنند
از پس دنیای در آرزویخیالپرورانٔهسعادت تنها افرادجامعه آگاهی در و
مرگوفردوسبرینرازندهدارند،بهاینامیدکهازمبارزٔهمشخصآنهابرای
سعادتدرهمیندنیابهخاطرازبینبردنجهنمستموبیداد،بهخاطرالغای
برخورداری آرزوی از بهرهکشان و ستمگران نمایند. جلوگیری بهرهکشی،
این در تاخود »باقی«سوءاستفادهمیکنند دنیای در نَِعم ازهمٔه معجزهآمیز
»جهانفانی«همٔهنعممادیواقعیراکهثمرٔهرنجوکوششتودههایمردم

استتصاحبکنند.
معروف جملٔه باید که است تاریخی برخورد و طبقاتی  مفهوم این در

مارکسرافهمیدکهگفت:»مذهبتریاکتودههاست.«
لنینبراینسخنتکیهمیکردزیراکهاستثمارگرانازمذهبمزّورانهو
ستمگران که زیرا میکنند؛ استفاده خود سیادت تحکیم خاطر به بهوسعت
سلطٔه برای تودهها، معنوی کشیدن زنجیر به برای وسیلهای به را مذهب
بهرهکشانوستمگرانکهخوددر بدلمیکنند. برزحمتکشان ایدئولوژیک
خلوتکمترینارزشیبرایاصولمذهبیقائلنیستند،باجلوهدرمحراب
ومنبر،ازایناصولسوءاستفادهمیکنندتازحمتکشانراخاموشسازند،به
آنچهکهدادهشدهوبهسرنوشتمقّدرراضینمایند،آنهارامعتقدکنندکهدر
برابرارادهایحاکموقاهرناتوانوعاجزندودرنتیجهانرژیانقالبیتودهها
رافلجوتخدیرنمایند.آنان»امیدرحمتوبیمعذاب«رادردلهامیآفرینند
را نسیهخلق بهوعدٔه برند، »ُدنیوی«سود برکتهای از آسودگی به تاخود
سرگرممیکنندتا]خود[نقدراازچنگننهند.بههمینعلتاستکهوقتی
متفکریروشنبیناز»طاعتزاهدانسالوس«بهجانمیآید،مذهبرا»به
رویدریاهاخشتزدن«و»فسانهگفتنودرخوابشدن«مینامدوفریاد
میزندکهداستانبهشتودوزخواساطیرمذهبی»قولیاستخالف،دلدر
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آننتوانبست«وسرانجامکسانیرامیستایدکه»آسودهزمسجدندوفارغ
زکنشت«.

روبنایی، عنصری عنوان به مذهب از استثمارگران طبقاتی، جوامع در
اقتصادیجامعهونظاماستثماریاستفادهکردهاند پایٔه برایتحکیم همواره
وآنرادرعبودیت،تنبهرضادادن،فرمانبرداریوترسخالصهکردهاند،
وباادعایحلمسائلفلسفیواخالقیواجتماعیتوسطمذهب،موجب

گمراهیوتخدیرمعتقدانشدهاند.

۶
عرصٔه در مذهب به معتقدان عمل و روش بهرهکشان، تشبثات بهرغم ولی
اجتماعبهعواملوانگیزههایدیگریوابستهاستونمیتوانددربنداهداف
ما ازمذهبمحصورشود.درعصر آنها استفادٔه و استثمارگران اغراض و
میکند، رشد بیشتر هرچه میهنی و جهانی عرصٔه در مختلف تضادهای که
مرزوحدفاصلبینافرادرانهمذهبومعتقداتدینی،بلکهمنافعطبقاتی
وخواستهایاصیلطبقاتیومّلیواجتماعیتعیینمیکند.بههمینعلت،
اکنوندرهمهجا،درمقابلدشمنمشترک-امپریالیسموارتجاع-زحمتکشان
وترقیخواهان،اعمازمذهبیوغیرمذهبی،اعمازکمونیستومسیحیو
مسلمانوپیروانسایرادیان،صرفنظرازتفاوتمسلکدینیخود،دست
برادریوهمکاریمیدهند.همکاریووحدتعملبینمعتقدانبهدینو
منکرانمذهب،بینهمٔهزحمتکشانومیهنپرستان،علیهدشمنانمشترکشان
مرتبًافزونترومحکمترواصولیترمیشود.بهقولشاعر:»آنکهخدایرا
میپرستیدوآنکهبهاوباورنداشت«هردودرکنارهم،بهخاطرمقاصدعالی
مشترکمیهنیوانسانیوطبقاتیخویشفداکاریکردهوتاسرحدشهادت
متحدًامبارزهمیکنند.مسئلٔههمکاریوپیوندمذهبیونومارکسیستهااینک
دیگرمسئلٔهحادروزووجهمشخصٔهنبردمشترکدربسیاریازکشورهای

جهانشدهاست.
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درجات و سطوح مذهبیون و مارکسیستها مشترک نبرد و همکاری
مختلفیرادربرمیگیرد:

الف.بسیاریازروحانیونوُخّدامدینیدرآسیاوآمریکایالتینواروپاو
آفریقاباقاطعیتفزایندهنسبتبهسلطٔهسرمایهوستمونسبتبهغارتگریها
تقویت را پیکارجویان صف و میکنند اعتراض امپریالیستی تجاوزات و

مینمایند:
درسلسلهمراتب َمناسبمختلف -کشیشهایمسیحی،حتیصاحبان
کلیسایکاتولیک،درکشورهایمختلفعلیهدیکتاتوریووابستگی،علیه
تا میپیوندند. جامعه ترقیخواه نیروهای به و میرزمند امپریالیسم سلطٔه
آنتیکمونیسمنمیافتندوجانبدموکراسی آنجاکهنمایندگانکلیسادردام
واستقاللرامیگیرند،کمونیستهابرایوحدتعملباآنهادرزمینههای
مشخصسیاسی،اهمیتدرخورویژهایقائلاندوبرایتحققآنمیکوشند.
-روحانیونبوداییبهنوبٔهخودوبهویژهدرهندوچیننمونههایبارزایثار
درنبردضدامپریالیستیوضدفسادووابستگیواستبدادازخودنشاندادهاند.
نیستند نهدرهمٔهکشورهایمسلمان،کم نیز،اگرچه -درجهاناسالم
روحانیونومتفکرانمذهبیکهبهنبردمّلیوضدامپریالیستیوضداستبدادی
و فساد علیه و مّلی منافع سود به را خویش معتبر بانگ و میآورند روی
خودسریحاکموسلطٔهنواستعماری،برایدفاعازخواستهاوآرمانهای

مردمزحمتکشبلندمیکنند.
ب.دربینتودههایزحمتکشمعتقدبهمذهب،موجهمبستگیوپیوند
ضدکمونیستی ُتّرهات دیگر میگیرد. اوج بیشتر هرچه مارکسیستها با
قادرنیستمثلگذشتهدرصفوفخلقشکافاندازد،وبهانٔهمذهبیدیگر
نمیتوانددستاویزپنهاننمودنتضادمنافعطبقاتمتخاصمگردد.درعمل
ثابتمیشودکهمسئلٔهمذهبتابعیاستازنبردمشخصطبقاتیزحمتکشان.
کمونیستهانیزبهنوبٔهخویش،همبانظریاتانحرافیراستدربارٔهآشتی
که »چپ« ماورای نظریات با هم و مارکسیست و مذهب بین ایدئولوژیک
باید میرزمند. میکند معرفی اساسی و حاد مسئلٔه را مذهب« علیه »جنگ
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توجهداشتکهرابطهبامذهبدرحیطٔهمبارزٔهایدئولوژیکقرارداردوانتقال
آنبهحیطٔهمبارزٔهسیاسی-آنطورکهآنارشیستهایچپنمامیکنند-عملی
امپریالیسم و بهسوددشمنطبقاتی ومستقیمًا بوده نفاقافکنانهوخطرناک
تماممیشود.لنینبارهاتوجهرابهلزوموحدتعملبینزحمتکشاناعماز
مذهبیوغیرمذهبی،درنبرددموکراتیکوضدامپریالیستیجلبکردهاست.

لنینمینویسد:
»وحدتدرمبارزٔهواقعًاانقالبیطبقٔهزحمتکشکهبرایایجاد
ازوحدت بیش بسی ما برای زمینمیرزمد، برروی بهشت

عقیدتیپرولتاریادرزمینٔهبهشتآسمانیاهمیتدارد.«
ـلنینیستهادراینزمینهایناستکه: شالودٔهسیاستوعملمارکسیست
مشترک مبارزٔه راه برسر مانعی نمیبایست مذهبی و فلسفی اختالفات

زحمتکشانبهخاطرمنافعوآرمانهایمشترکشانگردد.
صلح، برای مبارزه عمدٔه وظیفٔه از است تابعی مذهب با برخورد

دموکراسی،استقاللوسوسیالیسم.
مصالحنبردسیاسیهمیشهدرردٔهاّولقراردارد،زیراکهدرنهایتامر،
ثمراتونتایجموفقیتآمیزایننبردضدامپریالیستیاستکهمیتواندشرایط
مذهبی پیشداوریهای اجتماعی محملهای از زحمتکشان رهایی برای را

فراهمسازد.
توجهبهایناصولتئوریکبهخاطرپیشرفتعملمتحدانقالبیاهمیت
فراواندارد،زیراکهبهویژهدرکشورهایمسلمان،بسیاریازنهضتهایبا
خصلتمترقیوضدامپریالیستی،بهکسَوتمذهبیدرآمدهاندوسیرتمّلی
وسیاسیآنهاصورتدینییافتهاست.ایننهضتهابهاصولصدراسالم
گاهطرد وحتی وستمگری ثروتاندوزی تساوی،طرد و مراعاتعدل و
استثمارفردازفردتکیهمیکنند.حزبتودٔهایرانایننکتهراتأییدکردهاست

که:
»مسلمانانقالبیکهدربرابربیدادگریرژیموبرایپارهکردن
زنجیرهایبردگیاستعمارنوینقدبرافراشتهاست،درهمان
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ـلنینیستهایواقعیپیش راهیگامبرمیداردکهمارکسیست
دشمن نمیتواند هرگز مارکسیست انقالبی یک گرفتهاند… 

یکانقالبیمسلمانباشد.«
نیروهایضدامپریالیستی متحد ایجادجبهٔه لزوم به که ایران تودٔه حزب
ماهیت و واصولمشترک میبیند را تکیهمیکند،مضمون وضدارتجاعی

سیاسیوطبقاتینبردمشترکرادرنظردارد.

�توضیحبیشتر:
»هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی«درس92

»سرشتوسرنوشتانسان«درس49
»ازخودبیگانگی«درس49
»طوایفوقبایل«درس84

»پایهوروبنا«درس55.





درس98.َاشکالآگاهیاجتماعی
فلسفه

١
فلسفهعبارتاستازیکسیستمبههمپیوستهومنسجمازمفاهیمواندیشهها،
مقوالتوقوانیندربارٔهجهان،بهعالیترینوکلیترینوجهدربارٔهمقامو

جایانساندرجهان.
فلسفهیکنظرگاهتعمیمی،یکجهانبینیاستدربارٔهگیتیوزندگی.

فلسفهاّوالًبردرکعامترینقوانینطبیعتوجامعهتوجهدارد.
ثانیًاخودروندشناختومنطقوقوانینمربوطبهتفکرانسانیرامطالعه

میکند.
ثالثًااسلوبپژوهشرادراختیارمیگذارد.

اجتماعی هستی از بازتابی اجتماعی آگاهی دیگر هرشکل مانند فلسفه
است.تکاملوتغییرآن،نتیجهوثمرٔهتکاملوتغییرهستیاجتماعیاست
کهدرآخرینتحلیلعنصرتعیینکنندهراتشکیلمیدهد.هرسیستمفلسفی
ثمرٔهمعنوییکمحیطماّدیواجتماعیمشخصاستوچیزیازآسمان
فروافتاده،بدونپایٔهعینی،تافتهایجدابافتهنیست.درپیدایشوتدوینهر

سیستمفلسفی،عواملمختلفاقتصادیواجتماعیوطبقاتیمؤثرند.
که است آن در اجتماعی آگاهی اشکال دیگر به نسبت فلسفه ویژگی
قرار انسانموضوعخویش و پیرامونجهان را مفاهیم وکلیترین عامترین

میدهد.
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2
درعینحالفلسفهمانندسایراشکالآگاهیاجتماعیدارایقوانینویژٔهتکامل
خویشاستومنطقدرونیرشدخودراداردوصاحباستقاللنسبیاست.
عالیترین به تعمیم بهعلت قویخود، انتزاعی جنبٔه بهعلت فلسفه .1
درجهونظرداشتنبهعامترینمفاهیموکلیترینقوانین،دارایرابطٔهمستقیم
وبالواسطهبامحیطماّدیخویشنیستوازپایٔهاقتصادیجامعهدورترقرار

میگیرد.
قرار متقابل تأثیر و ارتباط در اجتماعی آگاهی دیگراشکال با فلسفه .2
دارد.سیاست،حقوق،علم،هنروغیرهدرشکلگرفتننظریاتفلسفیتأثیر
عمیقدارندونظریاتفلسفیبهنوبٔهخودتأثیرعمیقبراشکالدیگرآگاهی
و ماتریالیستی فلسفی نظریات در علم تأثیر مثاًل میگذارند. باقی اجتماعی
تأثیرمذاهبدرنظریاتفلسفیایدهآلیستیکاماًلمشهوداست.ازهمهبیشترو
مهمتر،سیاستوایدئولوژیسیاسیبرنظریاتفلسفیتأثیرمیگذارند.برای
درکتأثیرمتقابلفلسفهبرسایراشکالآگاهیاجتماعیکهتأثیریبسیارمهم
وعمیقاست،کافیستتوجهداشتکهفلسفهبنیادتئوریکهمٔهایدئولوژیها
وپایٔهنظریهمٔهسیستمهایفکریوآیینهایسیاسیوحقوقیواخالقیو

هنریومکاتبعلمیدرهرزمینٔهمشخصحیاتمعنویجامعهاست.
3.درنظریاتفلسفیوراثتومداومتوجودداردواحکامونظریات
جدیدبرپایٔهتعالیمودستاوردهایگذشتهپدیدمیآید،وتدوینتئوریهای

جدیدزیرتأثیرتئوریهایقبلیانجاممیگیرد.

٣
فلسفهبهعنوانشکلیازآگاهیاجتماعی،ازآنجاکهدارایساختارتئوریک
استوازآنجاکهشیوهایبرایشناختواسلوبیبرایپژوهشدراختیار
میگذارد،اینهدفراداردکهسیماییکلی،جهانشمولوعامازواقعیت،
ازگیتی،اززندگی،ازگذشتهوحالوآیندٔهجهاندرتمامیتوجامعیتآن
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دردسترسبگذارد.اینهدفدرطولتاریخفلسفهمرتبًابرجستهترومتبلورتر
شدهاست.درسطحشناساییهایکنونیبشری،فلسفهبهمثابهیکپایگاهو

نظرگاهتئوریکمتکیبرتعمیمهاوکشفیاتعلوممختلفجلوهمیکند.
اّمافلسفهعالوهبرسیستمبههمپیوستٔهمفاهیمومقوالتعامواسلوب
و الیتناهی گیتی مقابل در انسان موضعگیری و روش شناخت، و پژوهش
بهویژهدرمقابلزندگیوحدمقامآدمیترادرجهانوجامعهبیانمیکندو
ازاینروازنظرتئوریارزشهانیزاهمیتویژهایدارد،زیرابهکمکفلسفه
وبراساسنظریاتتئوریکجهانبینیاستکهبرخوردباواقعیات،باجهان
وجامعهوهرچهدرآناستوهرچهدرآنانجاممیگیردصورتمیپذیرد؛
سلسلهمراتبیاپایگانهایارزشهاومقامومفهومهرپدیدهوروندمعلوم
میگرددونظرانساندربارٔهآنچهکهاورامحاطمیکندوارزشیکهبههر

پدیدهمیدهدروشنمیشود.
دورنمایآیندٔهشناختفلسفینیزروشنترشدنهرچهبیشترروشهاو
وگستردهتر وشناختعمیقتر انسان ودرکشرایطهستی موضعگیریها

هستیدرتمامیتخویشاست.
بر غلبه مهم وسیلٔه انسانست؛ خودشناسی برتر شکل فلسفه بنابراین
بیگانگیازخوداستوازاینجهتوظیفٔهانسانیمهمیایفامیکند.همٔه

اینعواملفلسفهرابهمثابهیکشکلویژٔهآگاهیاجتماعیمتمایزمیکند.

4
ازنظرتاریخی،جوانههایفلسفهبانخستینکوششهایبشراّولیهبهخاطر
پیبردنبهماهیتجهانپیرامونومناسباتشباآنپدیدشد.اّمابهعنوانشکل
متمایزیازآگاهیاجتماعی،فلسفهدرجامعٔهبردهداریپدیدمیشودکهخود:

اّوالً،نتیجٔهبسطدامنهعملفعالانسانوتأثیربرطبیعتاست؛
ثانیًا،نتیجٔهتکاملخاصیتتعمیمدرتفکربشریوقدرتتجریدیمنطق

است؛
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ثالثًا،نتیجٔهپیداشدنفرصتالزمبرایتفکرفلسفیبهدنبالجداشدن
کارفکریازکاربدنیدرنخستینجامعٔهطبقاتیبودهاست.

درجوامعطبقاتی،فلسفههمیشهیکشکلایدئولوژیکآگاهیاجتماعی،
آن، علیه یا مربوطه فرماسیون اقتصادی پایٔه خدمت در روبنا، از بخشی
که اساسی مسئلٔه با فلسفه هست. و بوده طبقاتی نبرد در فعال عنصری و
نبرد به ایدهآلیسمکهدرآن بادوجریاناساسیماتریالیسمو طرحمیکندو
برمیخیزد،مستقیمًاومؤثرًادرنبردایدئولوژیکطبقاتمتخاصمواردصحنه
میشود.نظریاتفلسفیمافوقطبقاتورهاازمنافعوخواستهایطبقاتی
وجودنداشتهوندارد.درفلسفههمیشهمبارزٔهطبقاتاجتماعیمنعکسبوده
وهست.نظریاتفلسفیبهطورعینیسالحمهمیدردستاینیاآنطبقه،
مترقییاارتجاعی،برایپیشبردمنافعونظریاتطبقاتی،مترقییاارتجاعی،

بودهوهست.تقیارانیمعتقداست:
»دستهایکهروبهترقیاستیادرخودامیدپیشرفتمیبیند،
ماّدیفکرمیکند،وعمومًابایدتوجهکردکهتفکرماّدیبهکلی
طبیعِیبشراستواگربدبختیاجتماعیبشررامجبورنکند،

بشرقطعًاماّدیفکرمیکند.«
درعینحالفلسفهدروابستگیکاملوپیوندمتقابلباروندهایتاریخی
بهنحوی ـتاریخیرشدمیکندو پراتیکاجتماعی انسانیو تکاملشناخت

عاماینروندرامنعکسمینماید.
زمان آن مشخص شناساییهای نازل سطح علت به باستان، دوران در
آن معرفتهای از آمیزهای و یگانه سیستم فلسفه جامعه، و طبیعت دربارٔه
عصروروشهاوارزیابیهایمختلفبود،ودرحقیقت،هممسائلفلسفی
بهمعنایواقعیواخصرادربرمیگرفتوهممعلوماتمشخصوعملی
روند بهتدریج زمان، همان از ولی را. واقعیت مختلف جنبههای دربارٔه

جداشدنوشکلگرفتنمتمایزفلسفهنسبتبهسایرعلومآغازشد.
درقرونوسطٰیوبههنگامسلطٔهاسکوالستیک،موضعغالبمذهبدر
جامعهوحکومتبالمنازعکلیساموجبشدکهفلسفهبهصورتخادمدین
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درآیدووظیفهاشپایهگذاریوتوضیحوتوجیهآیاتودگمهایمذهبی،بر
پایٔهتمایالتگردانندگانکلیسایکاتولیکتعیینگردد.

5
دیالکتیک، ماتریالیسم فلسفٔه تدوین با و انگلس فردریک باکارلمارکسو
یک به فلسفه شد. ایجاد اجتماعی آگاهی شکل این در واقعی انقالبی
به میتوان که شد بدل آن مختلف مظاهر و گیتی دربارٔه علمی جهانبینی
صحتوحقیقتآندرپرتویپراتیکودرطیروندفزایندٔهشناختبشری

ورشدعلومپیبردومرتبًاآنراکاملترودقیقترنمود.
علم بهمثابه علوم، سلسلٔه در را خود واقعی جای فلسفه ترتیب این به

عامترینمقوالتوقوانیندربارٔهطبیعتوجامعهوتفکرپیداکرد.
فلسفٔهمارکسیستیپایٔهتئوریککمونیسمعلمیوسالحُبرندٔهطبقٔهکارگر
وهمٔهزحمتکشاندرنبردعلیهنظامسرمایهداری،علیهاستثماروستم،علیه
پایٔهاقتصادیجامعٔهمتکیبربهرهکشیوافزارنیرومندیدرمبارزٔههمهجانبٔه

پرولتاریاعلیهبورژوازیاست.
کارلمارکسگفتهاست:

را خویش ماّدی سالح پرولتاریا در فلسفه که »همانطور
مییابد،پرولتاریانیزدرفلسفهسالحروحیخویشرابهدست

میآورد.«
ایناندیشٔهعمیقیاست،زیراکهتاپیدایشمارکسیسم،وظیفٔهفلسفهتنها
تغییر از است عبارت فلسفه رسالت آنکه حال بود، جهان تفسیر و توضیح
این نیرویماّدیالزماست،و افزارماّدی،یک اینتغییر،یک جهان.برای
نیرویماّدیهنگامیحاصلمیگرددکهاندیشهها)ودرشالودٔهآنهانظریات
فلسفیکهپایٔهتئوریکجهانبینیاست(درتودههانفوذکندوآنهارابهخاطر
که است زحمتکشان تودٔه اصلی هستٔه آن پرولتاریا نماید. تجهیز تغییر این
فلسفٔهمارکسیستیرابهسالحروحیخویشبدلمیکندوفلسفٔهمارکسیستی
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نبردنمیتواند بهیکسالحروحی باپرولتاریاوبدلشدن پیوند نیزجزدر
رسالتخویشرابهانجامرساندوبهعاملتغییردهندٔهجهانپیرامونبدل

گردد.
همهجانبه انقالب یک مارکسیستی، فلسفٔه یعنی دیالکتیک، ماتریالیسم
درتاریخهمٔهمکاتبفلسفیویکسیستمبههمپیوستهوموزونازعامترین
مقوالتواحکاموقوانینبرایشناختوتغییرطبیعتوجامعٔهانساناست.
تاریخ باحالتویژهومشخصآندرمورد ماتریالیسمدیالکتیکهمراه
و میشود- نامیده تاریخی ماتریالیسم که اجتماعی حیات و بشری جامعٔه
هردوبهطورجداییناپذیربههمپیوستهاند-یکجهانبینیجامعوسیستم
یگانهومنطبقباواقعیتراتشکیلمیدهندکهدائمًاباپیشرفتدانشبشریو

گسترشحیطٔهشناختماتکاملمییابدوغنیترمیشود.
اینآموزشفلسفیازهرگونهجمودوتحجربیگانهاست،وسیلهایاست
برایشناختواسلوبیاستبرایپژوهشوکشفقوانینطبیعتوجامعه
وتفکر.فلسفٔهمارکسیستیپایٔهتئوریککمونیسمعلمیوحربهایاستبرای
باید آگاه مبارزان اجتماعی،چراغراهنمایراهیاستکه مبارزٔهطبقاتیو

بپیمایند.

�توضیحبیشتر:
»جهانبینی«درس1

»موضوعفلسفه«درس2
»مسئلٔهاساسیفلسفه«درس3

»تفکروشعور«درس12
»انقالبدرفلسفه«درس6

»فلسفٔهمارکسیستی«درس7.
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درس99.مقولٔهترقیاجتماعیوقوانینآن
مفهوممقولٔه»ترقی«درطیقرونوتحولآن.1
دگرگونی،رشد،ترقی.2
شالودهومفهوماصلیترقی.3
عللوقوانینترقیاجتماعی.4
معیارومحکعینیترقیاجتماعی.5
سیرموقتیقهقراییدرجریاندائمیترقی.6
نقشانسانومبارزٔهاودرامرترقیاجتماعی.7
آهنگ،نوع،منشأترقی.8
نوعپیشرفتاجتماعیدرنظامسرمایهداریونظریاتبورژواییدر.9

اینباره

درس١٠٠.ترقیدرجامعٔهکمونیستی،آیندٔهبشریت
نوعجدیدترقیاجتماعیدرسوسیالیسم.1
مشخصاتوویژگیهایترقیدرفرماسیونکمونیستی.2
خوشبینیانقالبیکمونیستهاوشالودٔهخارایینآن.3





درس99.ترقیاجتماعی

جانشینی آن روشن مظهر که است پیشرفت مداوم روند یک بشریت تاریخ
ـاقتصادیاستوهریکازآنهامرحلهایبرتر، پیاپیفرماسیونهایاجتماعی
باویژگیهایمشخصخویشراتشکیلمیدهد.اّماتاریختنهامرکبازاین
جانشینیهاوتعویضصورتبندیهانیست،بلکهیکروندپیشَرَوندهاست
که]هر[مرحلٔهآنتوسطمرحلٔهپیشینتدارکمیشودودرپلکانتصاعدی

تحولجامعه،پلٔهباالترینسبتبهپلٔهقبلیبهشمارمیرود.

١
بهچگونگیتطوروتکامل اجتماعی«نخست بهترمقولٔه»ترقی برایدرک
اجتماعی فلسفٔه در اجتماعی« »ترقی مقولٔه بیفکنیم. نظری مقوله این خود
عصرمدرنپدیدمیگردد،زیراکهقبلازآن،آهنگبسیارکندتحولجامعه
درنظاماتبردهداریوفئودالیسماجازهنمیدادکهاندیشمندانوقت،حرکت
بخشند. تعمیم را آن اجتماعی« »ترقی مفهوم در و ببینند جلو به را جامعه
)بگذریمازمتفکرانیکهبهعلتعقایدارتجاعیومواضعطبقاتیخود،در

دیدنچنینروندیبهجلوذینفعنبودند(.
سرنگونی نظیر سیاسی وقایع بشری، جامعٔه تکامل نخست مراحل در
سلسلهها،سقوطامپراطوریها،بیدادسالطین،جنگهاوکشتارها،درمتن
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شرایطزندگیتقریبًاتغییرناپذیر،معموالًموجبپیدایشعقایدبدبینانهدربارٔه
تحولاجتماعوسمتحرکتتاریخمیشد.عدهایازمتفکرانعهدباستان
حتیتاریخراروندپسرفتمیدانستندکهاز»عصریطالیی«روبهتنزلو
انحطاطمیرود.عدهایدیگرتاریخراهمچوگردشیَدَورانیوتکرارمجدد
مراحلقباًلطیشدهمیدیدند.فالسفٔهمعتقدبهترقیاجتماعیوخوشبینبه

روندمتعالیتاریخ،انگشتشماربودند.
ـمذهبیکهدرقرونوسطٰیرواجیافتنیزبرپایٔهبدبینی نظرگاهاجتماعی
عمل به که تعدیلی تنها و بود استوار گمشده بهشت بر افسوس و فلسفی
میآوردوعدٔهفردوسورستگاریآیندهبودکهآنهمنهدردنیایواقعیودر
تاریخبشریت،بلکهدرسرایباقیوجهانپسازمرگمیبایستصورت

پذیرد.
بانضجشیؤهتولیدسرمایهداریورشدسریععلموفنوتحولپرشتاب
رویدادهاوتحوالتاجتماعی،متفکرانمترقیقرونهفدهوهجدهنظرگاه
مذهبیوبدبینانهرادربارٔهجهتتاریخبهدورافکندند.بورژوازیدرزمانی
نظر از آمادهکردکه اجتماعی افکار آن پرورش برای را بودزمینه کهمترقی
به ایمان پیشرفت، به اطمینان خردمندی، به باور بود؛ خوشبینانه تاریخی
اعتالیمداومرارواجمیداد؛سرنوشتآیندٔهرابهتروروشنترمیدید؛جهت
تکاملتاریخراازدانیبهعالی،ازپستتربهبرترمیدانستوعصرطالیی
میکرد. آیندهجستجو در بلکه گذشته در نه را ِخَرد« »حکومت و سعادت
عقیدٔه»ترقیاجتماعی«درآنزمانعقیدهایانقالبیوسازندهونوآوربود؛
پایٔهتئوریکبرایویرانکردنمناسباتفئودالیایجادمیکردوزایشجامعٔه
نوینیرانویدمیداد.اّماایننظریاتاّوالًبهخاطرسلطٔهایدهآلیسمفلسفی،
نتوانستمعیارهایماّدیوعینیبرایمقولٔهترقیاجتماعیتعیینکند،وثانیًا
تاریخیومشخصودرچارچوبشرایط باگذشته،برخوردی برخوردش
هردوراننبود،بلکهنفیمطلقگذشتهبهبهانٔههواداریازآیندهبود.اضافه
اشتباهات دارای اگرچه تخیلی- سوسیالیسم مختلف سیستمهای که کنیم
برشالودٔه بودند- تاریخی فقداندورنمایعلمی بهویژه تئوریکگوناگون،
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هماننظریاتخوشبینانهوترقیخواهانهتدوینگردیدند.
هگلفیلسوفعالیقدرآلمانیتوانستبیانتئوریکژرفتریبرایمسئلٔه
دیالکتیک بهسیستم وابسته اینزمینه در او برخورد بیابد. اجتماعی« »ترقی
بهسوی ناکامل از بهجلو پیشرفت یک تحول، که بود معتقد اوست.هگل
کاملتراستو»ناکامل«راهمبهطورمطلقوتجریدیوتنهابهمثابهناکامل
درنظرنمیگرفت،بلکهبهمثابهچیزیمیدانستکهنسبتبه»ناکاملترقبلاز
خودش«کاملتربودهودرخودمتضادخویشرامیپروراندوجنین»کاملتر
پایٔهالزم میرنده،همیشه و کهنه نظریه، این در دارد. بطن در را ازخویش«
براینووبالندهاست.اّماهگلکهایدهآلیستبود،شالودٔهاینترقیوگذاربه

مراحلباالتررادریک»روحجهانی«جستجومیکرد.
نبوغمارکسوانگلس-پایهگذارانماتریالیسمدیالکتیکوبیانگرانموضع
طبقاتیپرولتاریا-الزمبودتاتئوریواقعًاعلمیدربارٔه»ترقیاجتماعی«به
وجودآید،تئوریایکهلنینآنراوسیعًاوهمهجانبهتکاملبخشیدهاست.

2
برایدرکاینتئوریبایدمفهوم»ترقی«یا»پیشرفت«رابررسیکنیمودراین

رابطهبامفاهیم»دگرگونی«و»رشد«نیزآشناشویم.
دگرگونیچیست؟هرگونهتغییردرداخلیکشیءوپدیدهدردولحظٔه
متفاوت»دگرگونی«نامیدهمیشود.اینعامترینمقولهایاستکه-دراین

مورد-آنچهراکهدرتمامروندهامشترکاستنشانمیدهد.
رشدچیست؟هرگاهکهتمامییکشیءیاسیستمکاماًلتغییریابدواین
تغییرمنطقًاپایانیافتهباشدوتنهامنحصربهاینیاآنعنصروجزءنبودهبلکه
با»رشد«روبروهستیم. یاسیستمرادربرگیرد، تمامیساختداخلیشیء
مقولٔه به نسبت پربارتری محتوای ولی تنگتری، حیطٔه رشد مفهوم پس

دگرگونیدارد.
ترقیحیطٔهبازهمتنگترولیمحتوای پیشرفتچیست؟مفهوم یا ترقی
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باالروندٔه و آن،خطتصاعدی زیراکهدر دارد، متراکمتری ُپربارترو بازهم
تکاملیکسیستموحرکتآنازاشکالَپستتربهاشکالعالیترمنعکس

میگردد.
مارکسخاطرنشانمیساختکهمفهومپیشرفترانبایدبهطورتجریدی
یک تکامل با رابطه در تنها »َپسرفت« و »پیشرفت« مفاهیم و کرد، بررسی

سیستممعّیندارایمعنایمشخصهستند.

٣
است بغرنج بهغایت یکسیستم انسانی اجتماعیچیست؟جامعٔه پیشرفت
این از هریک میشود. ترکیب وابسته و فرعی سیستمهای انبوهی از که
تکامل ناموزون و نامتساوی بیش یا بهنحویکم تَبعی یا سیستمهایفرعی
با رابطه در را »َپسرفت« مقولٔه یا »پیشرفت« مقولٔه اگر بنابراین مییابند.
جوانبمجزاوجداگانٔهزندگیبررسیکنیم،یعنیتنهااینیاآنعنصررادر
نظرداشتهباشیم،نخواهیمتوانستبهیکنتیجهگیریکلیدرستبرسیم.ما
میتوانیمهنگامیاز»ترقیاجتماعی«صحبتکنیمکهتمامیجامعهجنبشبه
جلوداشتهواینپیشرفتمتعالی،زمینههایقاطعزندگیاجتماعرادربرگیرد.
چنیناستمفهومترقیاجتماعیدرتئوریعمومیماتریالیسمتاریخی.ولی
البتهمیتوانمسئلٔه»ترقی«رادرهریکاززمینههایگوناگونجامعهمطالعه
اّمابایددرنظرگرفتکهدرهریکازاینرشتههاوزمینههانیز،ترقی کرد،
عمومینمیتوانبرآورد حاصلهراجزدرپیوندباترقیاجتماعیازنظرگاه

وارزیابیکرد.
درروندتکاملتاریخ،یکفرماسیونجایفرماسیونپیشینرامیگیرد.
دارد، وجود بشری تاریخ مجموع در منطقی مداومت یک که آنجا از اّما
ارزشهایماّدیومعنویکهدریکساختاریانظاماجتماعیمعّینبهوجود
ورسالت را وسازندٔهخود کارخالق نسلی هر و نمیرود، بین از میآید،
تاریخیخویشراازآنجاآغازمیکندکهنسلهایپیشینپایاندادهاند.همین
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خودبهتاریخخصلتیکتحولپیشَروندٔهدائمی-ونهتنهاپشتسرهمآمدن
ـلنینیستی وجانشینشدنفرماسیونهارا-اعطامیکند.تئوریمارکسیستی
شالودٔهترقیاجتماعیومعیارومحکآنرادرقوانیناساسیکهحاکمبر
تحولتاریخاندجستجومیکندونشانمیدهدکهاینقوانیندرحیطٔهزندگی

ماّدیجامعهجایدارند.

4
تولیدی مناسبات دیگری و نیروهایمولده یکی که تولید، دوجنبٔهشیؤه از
مداومتونشانٔهپیگیریدرتحول ُمبّین است،ایننیروهایمولدهاستکه
تاریخاست.تحولپیشروندٔهنیروهایمولدهرادردرجٔهاّولتحولوتکامل
دائمیابزارکارکهتأمینکنندٔهازدیادبازدهکاراستنشانمیدهد.اّماخود
تحولوتکاملدائمیابزارکاروسازمانتولید،عمیقًاوابستهاستبهتکامل
عنصرانسانیدرنیروهایمولدهکهعاملنیرومندارتقایبازدهکاراجتماعی

است.
همینارتقایبازدهکاراجتماعی)کهمیتوانآنراباابعادکّمیمشخص
کرد(یکقانونعمومیواساسیتحولجامعهاستکهدرتمامطولتاریخ

زندگیبشرعملکردهوخواهدکرد.
واّمابرایقضاوتدربارٔهمیزانبلوغودرجٔهرشدعمومینظاماجتماعی
بایددردرجٔهاّولبهخصلتمناسباتتولیدیتوجهکرد.هرفرماسیونیدر
طولتاریخ،مناسباتتولیدیبرترومترقیتریرابرقرارمیکند.ازایننظر
»ترقی«عبارتاستازآنکهمناسباتجدیدتولیدی،آهنگتکاملوشکوفایی
نیروهایمولدهراتسریعمیکندوامکاناتفزونتررشدرادراختیارانسان

میگذارد.
ترقی سرعت بر یعنی است، شتابیابنده آهنگی اجتماعی ترقی آهنگ
اجتماعیمرتبًاافزودهمیشود.همزمانباآن،شرکتتودههایمردمدرخلق

فعاالنٔهتاریخبیشازپیشفزونیمیپذیرد.
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رشدفزایندٔهنقشتودٔهمردمدرتاریخ،یکیازجنبههایاساسیویکیاز
عالئماصلیترقیاجتماعیاست.

ازایننظرنیزهریکازفرماسیونها،اگرچهازنظرتاریخیمحدودندولی
ترقی امر آنها، آمدن پیاپی در مترقیترند. و برتر پیشین فرماسیون به نسبت
اجتماعیچنانانجاممیگیردکههرچهکهنهومیرندهاستطردمیشود،و
تکامل و یابد،حفظشده تکامل ومیتواند دارد قابلیتزیست که آنچه هر

مییابد.

5
در چه را اجتماع ترقی عینی محک و معیار تاریخ، ماتریالیستی جهانبینی
حیطههایمختلفزندگیجامعهوچهدرمجموعجامعٔهانسانیدراختیارما

میگذارد.اینمعیاررامیتوانیمچنینفرمولبندیکنیم:
جامعهیارونداجتماعیبههماناندازهمترقیتراستکهامکاناتعینی
تکامل برای مولده، نیروهای رشد برای کار، بازده ازدیاد برای را بیشتری
آزادانٔهتودههایزحمتکشکهنیرویاساسیمولدهوسازندگانتاریخاند،و
برایخالقیتتاریخیمستقالنٔهآنها،برایازدیادوارضاینیازهایماّدیو
معنویآنها،وبرایرشدوبهکارگیریاستعدادهایخالقٔهآنهافراهمسازد.

دراینمعیارومحکترقیاجتماعیبایدنقشنیروهایمولدهراخاطرنشان
کنیمکهرشدآنخطتصاعدیمداومیرامیپیمایدوهمچنیننقشبازدهکار
بهمثابهمقوالتاجتماعیعمومی باید را اینها را.روشناستکه اجتماعی
قبیل از زندگی مهم و اساسی جوانب بیانگر میتوانند که گرفت نظر در
سطحتکنیکووضعمناسباتتولیدیودیگرمناسباتاجتماعیباشند.به
بورژوایی نظریات با کاماًل »ترقی« ـلنینیستی مارکسیستی تئوری ترتیب، این
عالئم از برخی یا مجّزا، بهطور آنهم را، تکنیک رشد فقط که دارد تفاوت
باشرایطسیاسی رابطهای بدونهیچگونه را یادرجٔهمصرف را تولید رشد
واجتماعی،مّدنظردارند.والدیمیرایلیچلنینمعیارعالیپیشرفتاجتماعی
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رادررشدنیروهایمولدهوبازدهکارمیدید،واینشاخصرادروابستگی
کاملباشرایطزندگیتودههایزحمتکشدرنظرمیگرفت.

مشابه مسائل که کرد دقت باید همیشه مسئله این مشخص بررسی در
اقتصادیوفنیکهناشیازسطحمشابهرشدنیروهایمولدههستند،درجوامع
سرمایهداریودرجوامعسوسیالیستیبهطرزمتفاوتیمطرحوحلمیشوند
میآورند. بار به متفاوت اجتماعی نتایج دارد- بسیار اهمیت که آنچه و-
ترقی دانستنسطح پیشرفتیکجامعه، امر در برایقضاوتعمومی مثاًل
فنیآنقدرمهمنیستکهدانستنپاسخبهاینسؤالکهاینسطحفنیبهچه
کسیخدمتمیکند،واثراتوعواقبناشیازآندرموردشرایطزندگی

گستردهتریناقشاراهالیچگونهاست؟

۶
درتئوری»ترقیاجتماعی«عالوهبرقانونعمومیارتقایبازدهکاراجتماعی
درتمامطولتحولتاریخ،قانونرشدفزایندٔهنقشتودههایمردمدرتاریخو
قانونمداومتدرپیشرفتمتعالیتاریخ،یکقانونمهمدیگرعلمماتریالیسم

تاریخیعبارتازایناستکه:
خطعمومیپیشرفتتاریخ،درفرماسیونهایماقبلکمونیستی،بهطور

متناوبوگهگاهتوسطمراحلپسرفتقطعمیشود.
مفهوماینقانونایناستکهضمنسیردائمیبهجلو-کهمشیعمومی
روبرو است جزئی و گهگاهی که قهقرایی سیر با ما است- تاریخ تحول

میشویم.لنینخاطرنشانمیکندکه:
است نادرست تئوریک نظر از و غیرعلمی »غیردیالکتیکی،
اگرتاریخجهانیرایکجلورفتنمنظمودائمیوبدونمانع
بدانیمومنکرشویمکهگاهگاهجهشهایعظیمیهمبهعقب

رخمیدهد.«
ُپرفرازونشیبمیگذردوقانونمندبودنروند ُپرپیچوخم، ازراه تاریخ
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ترقیبههیچوجهبهمعنایپیمودنجادهایصافوراستنیستوپیچوخمها
وبرگشتهاضمنآندیدهمیشود.حرکتبهعقب-َپسرفت-هممیتواند
تمامییکسیستمروبهزوالرادربرگیردوهمعناصرمختلفیازیکسیستم
روبهرشدرا.نتیجهایکهازعملکرداینقانونمیگیریمایناستکهتحول
مثاًل میپروراند. خود بطن در را متضادی گرایشهای تاریخی، پیشَرَوندٔه
یاطوالنی،بر نیروهایارتجاعیمیتوانندبرایمدتیکوتاه گاهمیبینیمکه
َسد کاماًل کههرگز را- تاریخ یابندوجلویسیر تفوق ترقیخواه نیروهای
شدنینیست-موقتًاترمزکنندوجامعهرابهعقببکشندواشکالسیاسیو
اجتماعیارتجاعیتروکهنهترراحاکمنمایند.ازسویدیگر،رشدپیشَروندٔه
برخیازپدیدههاوعناصر،موجبانحطاطوزوالپدیدههاوعناصردیگر

میشود.

٧
آموختهایمکهتاریخجامعهراانسانهامیسازند.انساننیرویواقعی،زندهو
فعالیاستکهپیشرفتاجتماعیناشیازاووثمرٔهفعالیتوکاراو،مبارزه
وکوششاوست.خالقوحاملپیشرفتاجتماعی،انساناجتماعیاست؛
در درهرجامعهاست. معّین اجتماعیطبقاتی نیروی ُمبّین که انسانی یعنی
ـلنینیستیجاواهمیتیویژه نیروها،احزابمارکسیستی این بین عصرمادر
و اجتماعی«شده »پیشرفت پیشحامل از بیش احزاب این کردهاند. کسب
میآورند. گرد را اجتماع بالندٔه و تحولطلب زنده، نیروهای خود دور به
نیروهای انواع نیستند. کم دشمنان است. ُپرخار و دشوار کمونیستها راه
ارتجاعیومخالفپیشرفت،کهگاهبسنیرومندند،درصحنٔهبینالمللیو
مّلی،درزیرپرچم»ضدکمونیسم«گردآمدهومیکوشندتاجلویپیشرفت
تاریخرابگیرندومراحلپسرفتوسیرقهقراییرا،دربعضینقاطباحیلهو
ترساندنودربرخیدیگرباسرنیزهوخون،مستقرسازند.مادرکشورخود،
درمنطقٔهجغرافیاییخودودرهمٔهنقاطجهانتادورترینقارهها،هماکنون
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شاهدانواعاینتشبّثاتوکوششهاهستیمونمونههایمختلفایندرگیری
با را، کمونیستی جهانی نهضت اّول درجٔه در و ترقی، نیروهای بین عظیم
نیروهایارتجاعی،ودررأسآنامپریالیسم،بهعیاندرهمهجامیبینیم.هم
خطعمومیپیشرفترا-آنهمباآهنگیُپرشتابطیدورانتاریخیکوتاه-

مشاهدهمیکنیم،وهمشکستهاوپسرفتهاوغلبٔهموقتارتجاعرا.
درضمن،تحولپیشروندٔهخودجنبشکمونیستیجهانیوتوانونفوذ
فزایندٔهآن-ازمارکسوانگلسدریکصدسالپیشتالنیندرنیمقرنپیش
از فارغ نیز تحول همین اّما است. دورانساز و بسچشمگیر امروز- تا و
تضادهایدرونینیست.اپورتونیسمراستوچپ،انحرافاتواشتباهات،
ازنیروووحدتواثربخشیاینجنبشمیکاهد.بااینحال،درمقطعتاریخ،
بیانگر انقالبی- نهضت و گذراست، و محدود جزئی، ارتجاع کامیابی
بهخاطر درست است؛ پیروز باالخره و اجتماعی-شکستناپذیر پیشرفت
آنکهحاملگرایشپیشروندهوعنصرنووبالندهدرتحولاجتماعیجهانو

مظهرمنافعاساسیتودههایوسیعوزحمتکشاست.

8
اگرچهپیشرفتهمراهدائمیتاریخبشریاست،ولیآهنگآنونوعآندر
هرمرحلهتغییرمیکند،زیراکهاینعواملوابستهبهسیستماجتماعیموجود
درهرزماناست.درجوامعکموناّولیهوبردهداریوفئودالیآهنگرشد
بسیارکندبود،بهنظرمیرسیدکهگونهایتکرارحوادثومراحلدرازیاز
درجازدنکهفاقدمحتواینوبودوجوددارد.بااستقراِرسرمایهداری،آهنِگ
مناسبات در تناقض آن با همزماِن و مییابد افزایش اجتماعیسریعًا تحّوِل
اجتماعیشدیدتروقویترمیشود.علتآهنگمتفاوتترقیونوعمتمایز
در و جامعه درونِی تضادهاِی بیِن که است آن مختلف، زمانهای در ترقی
بیِنتضادهاِیدروِنهررونِداجتماعی،دردورانهاِیگوناگونتفاوتوجود
تفاوت مختلف فرماسیونهای بیِن نهتنها ترقی، نوِع و آهنگ نظِر از دارد.
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هست،بلکهدردرونهرصورتبندینیزبرحسبدرجٔهتکاملومیزانبلوغ
تضادهاوشدتآنها،اینتفاوتهادیدهمیشود.همٔهاینهانتیجٔهیکقانون

دیگردرمسئلٔه»ترقیاجتماعی«است:
قانون یک رشدیابنده، اجتماعی روندهای در درونی تضادهای وجود

عمومیدیگرپیشرفتدرجوامعمتکیبروجودطبقاتمتخاصماست.
مارکسمیگوید:

»بدونتضادترقینیست؛اینقانونیستکهتمدنازآغازتابه
امروزازآنپیرویکرده.«

نتیجهایکهازعملکرداینقانونحاصلمیشودآناستکهدرهرجامعٔه
متکیبراستثمار،بهعلتماهیتتضادهایآنجامعه،ترقیاجتماعیخصلت

متضادنامتناسب،ُپرپیچوخمدارد.
تولیدوتعمیقتقسیم مثاًلدرجامعٔهسرمایهداری،ترقیتکنیکیورشد
افزایشبازدهکاریکرویسکهاست،ولیرویدیگرآن، اجتماعیکارو
تبدیلانسانبهزائدٔهماشین،تهیکردنکارازمحتوایانسانیاش،تشدیداز
خودبیگانهشدنانسانوتشدیدبهرهکشیاست.دریکرویسکهپیشرفت
یک در کشتارجمعی. انواعسالحهای ایجاد آن دیگر روی در است، علم
رویسکهسطحزندگینسبتًاباالدرچندکشورسرمایهداریپیشرفتهاست،
ودرسویدیگرآنبدبختیوعقبماندگیسیاهمیلیونهاومیلیونهاانسان
درکشورهایوابستهونواستعمارزده.دریکسویسکهثروتماّدیاست،

ودرسویدیگرآنبحرانوفقرمعنوی!

9
خصلت این بر عالوه سرمایهداری جامعٔه در اجتماعی پیشرفت نوع
با پیشرفت جلو، به حرکت است. ُمعَوجی سخت منحنی دارای متضاد،
و شکوفایی مراحل دنبال به میشود. قطع پسرفت با مکرر، توقفهای
اقتصادی انحطاطوعقبگردمیآید.جنگهاوبحرانهای جهش،مراحل
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را آنها خود سرمایهداری که مولده نیروهای ویرانی به سرمایهداری، زاییدٔه
سیطره سیاست در ارتجاع امپریالیسم، مرحلٔه در میشود. منجر داده رشد
مییابدونهادهایدموکراتیککهخوِدسرمایهداریایجادکردهوزمانیبهآن
میبالیده،قربانیفاشیسمومیلیتاریسممیشودوبهشدتدستخوشتجاوز
قرارمیگیرد.انحطاطوپسرفتدرایدئولوژی،فرهنگ،معنویات،وپست
اودرجامعٔهسرمایهداریمعاصربهشدت انسانیومناعت کردنشخصیت

هویداست.
ایدئولوژی اندیشٔه»ترقی«کهوجهمشخصٔه اینعللاستکهبهجای به
بورژواییدردورانشکوفاییواعتالیآنبود،اکنونایدئولوژیبورژوایی
سرشارازبدبینیوناباوریبهآیندهوناامیدیومشحونازانکارپیشرفتتاریخ
ایدئولوگهای از نظامحاکماست.عدهای ارتجاعوتحسین ازتوجیه پر و
مفهومی و وجود اجتماعی پیشرفت که است »سهل مدعیاند: بورژوایی
ندارد،بلکهجامعٔهبشریرانابودیزودرسیمستقیمًاتهدیدمیکند،فاجعهای
است.« بشریت همٔه کمین در سانحهایسهمناک برد، خواهد بین از را آن
مورچهراآبمیُبرد،میگفتوایکهجهانیراطوفانفراگرفتهوهمهغرق
میشوند!طبقٔهسرمایهداریدرحالنزعودرآستانٔهمرگاست،میپنداردکه
تمامیبشریترافاجعهایدرانتظاراست!برخیدیگرازاینایدئولوگهادر
مقابلبیدورنماییوناامیدیخویشوطبقٔهخویش،راهگریزدیگریمییابند
بُبریم،جهانتهوعآوراست،تاریخفریبندهواجتماع ومیگویند:»ازجهان
مزّوروهمهچیزبیسرانجاموبیمنطقاست!قیدتاریخواجتماعرابزنیم،
بهدرونخویشپناهبریم،»من«هرکسمهماست،لحظهرادریاب،حتیاگر
تاریخ اّماهرگزدرغمجامعهوپیشرفت اعتیاد»زندگی«کن شدهبهضرب
نباش!«اینهانیزبا»پیشرفتاجتماعی«کهزمانیآرمانیهمهخواهبودوهنوز
همدرتبلیغاترسمیترکنشده،»قهرکردهاند«.کمنیستندایدئولوگهایی
کهپیشرفتراپندارواهی،وسیرمتعالیتاریخراخودفریبیبیپایهمینامند.
یکی هم آنها هدف و یکی آنها منشأ و ریشه ولی است، متفاوت نظریات
است:انحرافتودههاازمبارزهبرایپیشبردنتاریخوتحولبنیادیجامعه،
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جلوگیریازپیوستننیروهایهرچهبیشتریبهاردویترقی.
بهطورکلیمکاتبمختلفجامعهشناسیبورژواییسهنظریٔهاساسیدر
اینمسئلهبیانمیدارند.اّولنفیکاملترقیاجتماعی.اینهابرخصلتمتضاد
روندتاریختکیهمیکنندومراحلپسرفترامطلقمیکنند.دّومایننظریهکه
پیداکردنراهحلعلمیوواقعیبرایمسئلٔهپیشرفتاجتماعیوتعیینمعیار
عینیآنکاماًلغیرممکنوبهکلیغیرمقدوراست.شالودٔهفلسفیایننظریه،
مطلقکردننسبیبودنشناساییهایتاریخیبشریاست.سّومایننظریهکه
پیشرفتاجتماعیتنهابهمعنایآناستکهمیتوانبهطورنامحدودجامعٔه

سرمایهداریمعاصرراتکمیلکردوبهبودبخشید.
روشناستکهدرهرسهموردهدفعبارتاستازحفظنظامموجود
نظام پیشرفتهتر- و برتر نظامی توسط سرمایهداری نظام نفی لزوم انکار و

سوسیالیستی.

�توضیحبیشتر:
ـاقتصادی«درس58 »فرماسیوناجتماعی

»سیستم،بخش«درس22
»شیؤهتولید«درس52

»مناسباتتولیدی«درس51
»نیروهایمولده«درس50

»نقشتودههادرتاریخ«درس90.



درس١٠٠.ترقیدرجامعٔهکمونیستی

١
باپیروزیانقالبسوسیالیستیوسرنگونیفرماسیونسرمایهداریکهحامل
تضادهایآشتیناپذیراجتماعیاست،وهمزمانباتحکیمتدریجیفرماسیون
پیشرفتاجتماعینوعجدیدیبهوجودمیآید.تیپکمونیستی کمونیستی،
پیشرفتاجتماعییکنوعجدیدوبرتردرتاریخاستکهآغازپیدایشآندر
مرحلٔهسوسیالیستی)فازاّولفرماسیونکمونیستی(است.طیاینمرحله،با
محوبهرهکشیوتضادهایآشتیناپذیر،شرایطبرایرشدموزوناقتصادو
ترقیسریعنیروهایمولدهوارتقایمداومبازدهکاروگسترشفزایندٔهآزادی
کمونیستی فرماسیون اّول مرحلٔه ولی میشود. فراهم اجتماعی عدالت و
امر این اقتصادی،اجتماعیومعنوینیست؛و ازنظر هنوزمرحلٔهبلوغآن
درمحتوایمشخصواشکالپیشرفتتأثیرمیگذارد،وبینعناصرمختلف
آنناموزونیوفرازونشیبایجادمیکند.بینزندگیماّدیانسانهاوسطح
کمونیستی آگاهی مختلف درجات بین همچنین و آنها، معنوی و فرهنگی
عناصرعدمتناسبپدیدمیشود.اینویژگیهاومشکالترشدبهطورعینی
وقابلدرکوجوددارندوحزبودولتوجامعٔهسوسیالیستیمرتبًابرآنها
غلبهمیکند،واّماچهبسابهانهایبرایاتهاماتودروغبافیهایبورژوازی
اصل این نمیتواند ویژگیها این همٔه میگردد. سوسیالیسم علیه معاصر
اساسیراموردتردیدقراردهدکهدرنظامسوسیالیستی،پیشرفتاجتماعی
دیگرخصلتمتضادآشتیناپذیرخودراازدستمیدهد؛پیشرفتیمیشود
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وخلقها. زحمتکشان همٔه منافع طبق و انسان، درخدمت انسانی، بهواقع
برای زمینه آن در که میآید پدید دموکراتیک واقعًا جامعٔه سوسیالیسم، با
بروزهمٔهاستعدادهافراهممیشود.نوعجدیدترقی افرادو شکوفاییهمٔه
اجتماعیدرایننظام،همٔهشاخصهایقاطعشیؤهتولید،پایهوروبنارافرا
میگیرد.آهنگاینپیشرفتشتابیبیسابقهمییابد.ترقیاجتماعیدرجامعٔه
پیشرفتٔهکمونیستیبه»ازخودبیگانگیانسان«پایانمیدهد،رشداقتصادیبر
شالودٔهموازینانساندوستانهانجاممیگیردوبهقولکارلمارکس»رشدفرد

اجتماعی،شالودٔهاساسیتولیدوهمٔهثروتهامیشود.«

2
عبارت کمونیستی پیشرفتٔه جامعٔه در اجتماعی پیشرفت اساسی محتوای
استازرشدبیپایانوآزادفردانسانیدرهمٔهجوانبوازهمٔهنظرگاهها.
مشخصاتوویژگیهاینوعپیشرفتاجتماعیدرنظامکمونیستیبهاختصار

چنیناست:
طبقات.1 سود به ندارد. متخاصم- آنتاگونیستی- خصلت پیشرفت 

مترقی خصلت کمونیسم نمیشود؛ انجام ویژه گروههای و حاکم
دائمیداردوپیشرفتبهسودتمامیجامعهوهریکازافرادجامعه

انجاممیشود.
ندارد؛رشددریک.2 بیتناسب و ناموزون نابرابر، پیشرفتخصلت 

جهت،موازیوهمزمانبادرجازدندررشتٔهدیگروحتیباپسرفت
زندگی تمامشئون در پیشرفت درکمونیسم، نیست. دیگر دررشتٔه
اجتماعیوفردیبهطورهمهجانبهصورتمیگیرد.پیشرفتماّدی
و معنوی پیشرفت مشّوق و همزمان، اجتماعی و اقتصادی فنی، و
و فرد بین است. ایدئولوژیک و فرهنگی سطح باالبرندٔه و روحی
وحدت شالودٔه بر مناسباتی اجتماع، اساسی مقولٔه دو این جامعه،
منافعایجادمیشود.پیشرفت،همٔهکشورهاوهمٔهمناطقرابرپایٔه
همکاریدوستانهوتقسیمعقالییکارفرامیگیرد،ورشِدیکی،به
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حسابواپسماندگیدیگرینیست.
پیشرفتخصلتخودبهخودیوُپرهرجومرجندارد؛درکمونیسم،.3

دقیق پیشبینی و علمی آیندهنگری با و نقشه طبق آگاهانه پیشرفت
اجتماعیوتاریخیصورتمیگیرد.

برایسرمایهداری،تولیدهمهچیز،وسودهدفنهاییاست.انسان.4
تولید سازمان خاطر به سرمایهداران چنگ در است وسیلهای تنها
ماّدی نیازهای و خواستها و انسان کمونیسم، در سود. کسب و
ارضای و همهچیز، او استعداد و وشخصیت او، فزایندٔه معنوی و
همهجانبهوفزایندٔهایننیازهاهدفاست.تولیدوسیلهاست.شعار
رسالت انسان. نیکبختی خاطر به همهچیز است: این کمونیسم
تاریخیکمونیسمعبارتاستاز:رهاییبشریتازقیدنابرابریهای
اجتماعی،ازهمٔهاشکالستموبهرهکشی،ازفجایعجنگ،وبرقراری

صلح،کار،آزادی،برابریونیکبختیبرایهمٔهخلقها.
راهگشای.5 اجتماعی انقالب و طبقاتی مبارزٔه طبقاتی، جوامع در 

شالودٔه بر همچنان که پیشرفت کمونیسم، در بود؛ پیشرفت اصلی
متکیاست،خصلتی نفیعنصرکهنه و آنها تضادهاوحل بر غلبه
ووسعتی ژرفا غیرآنتاگونیستی،خود نفی این مییابد. غیرمتخاصم
انرژی و نیرو تمامی که زیرا میدهد، اجتماعی پیشرفت به بینظیر
انسانیوهمٔهارزشهاواستعدادهادرراههدفهایمثبتوخالقه
بهکارگرفتهمیشود.برشالودٔهظهورمداومعنصرنوونفیمداوم
عنصرکهنه،پیشرفتدرکمونیسمبیانتهاست،چشمٔهفیاضیاست

خشکنشدنی.
وجود آن از کاملتر و برتر که کمال سرحد یک به هرگز تاریخ روند
به بشریت هرگز است. الیزال و دائمی ترقی، رسید. نخواهد باشد نداشته
خودنخواهدگفت:»رسیدیم؛دیگرازاینجلوترنخواهیمرفت.«چنیناست
مشخصاتنوععالیپیشرفتاجتماعیپسازپیروزیکمونیسم.کمونیسمبه
دورههایماقبلتاریخجامعٔهبشریپایانمیدهد.تاریخواقعی،تاریخانسانی
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جامعهآغازمیگردد.بشرازعهدجبربهعصراختیارگاممیگذاردواینخود
خصلتاساسینوعتازٔهپیشرفتاجتماعیاست.

٣
درلحظٔهکنونی،برایحصولپیشرفِتبشریتعواملزیریناهمیتویژهای
صلحجهانیوسازماندادنمناسباتبینالمللیدرشالودهای دارند:تأمین
فارغازجنگومسابقاتتسلیحاتی،تأمیناستقاللمّلیوبرکندنمناسبات
نواستعماریدرهمٔهزمینههایاقتصادیونظامیوسیاسیوفرهنگی،تأمین
دموکراسیوطردشیوههایاستبدادیبهخاطرایجادشرایطآزادانٔهزیستو

شرکتفعالتودٔهمردمدرشئونمختلفزندگیجامعه.
همٔهشیفتگانراهسوسیالیسمدرکشورهایمختلفجهاناهمیتعظیم
صلح،استقالل،دموکراسیرابرایتأمینپیشرفتاجتماعیدرکمیکنندو
براینیلبههدفغاییخود،جامعٔهکمونیستی،میرزمندتاایناصولپیروز

شود.

4
ادامه اجتماع پیشرفت که نداریم تردید کمونیستها ما باشند، هرچه موانع
شرکت و فعال نبرد طریق از کمونیستی، جامعٔه به بشریت و یافت خواهد
کمونیستها- انقالبی خوشبینی رسید. خواهد مبارزه، در خود فداکارانٔه
پایٔه بر آن- در پیشرفت مقولٔه و تاریخ ماتریالیستی درک از ناشی
نتیجهگیریهایدقیقومستدلعلمیاستواراست.آرمانوهدفکمونیسم
برقرارسازد، انسانی واقعًا مناسبات بینخلقها و انسانها بین که است آن
و برکند،صلح را دشمنی و نابرابری و بهرهکشی و زورگویی و ستم ریشٔه
بهایندلیلاستکهبهرغم سعادترادررویزمینبرایهمهبرقرارکند.
همٔهپیگردهایخونینوسرکوبیهایوحشیانهوبهرغمهمٔهتبلیغاتدروغو
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اتهاماتبیپایه،آرمانکمونیسمجهانگیرتروهرچهپیروزترمیشود،وهمٔه
مادرهمهجایگیتی،شاهدگرویدنفزایندٔهخلقبهآنهستیم.ایناستآنچه
را آنها نیزهدارانوشالقزنان بردهکنندگانمدرنو بهرهکشان،همٔه کههمٔه

نگرانوخشمگینمیکند.
درمقابِلما،هماکنون،دورنمایگستردٔهدنیاینو-کمونیستی-گشوده
است.دربعضیکشورها،سوادآنازهماکنوندیدهمیشود.درکشورهای
دیگر،سوسیالیسمدرمیداندیدقراردارد.درنقاطدیگری،پیچوخمراههاو
سنگالخهاهنوزمابینحالواینآیندهفاصله]انداخته[است.ولیالبتهکسانی
کهدرپیچجادهاند،درافِقدیدنبودِنگلستاِنآنطرفجادهرادلیلعدموجود

آن،ووجودصخرٔهحائلرانشانٔهعدمامکانرسیدنبهآننمیدانند.
یک مرگ ُپرپیچوتاب دوران ما عصر است. بغرنج بس قرنی ما قرن
فرماسیونوزایشدنیاییجدیداست.چهواقعهایتاریخیترازترکماقبل
تاریخوورودبهتاریخواقعیانسانیت!فرازونشیبهابیشماروبرخوردها
عظیماست.مادردورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمزیستمیکنیم،
و پوشیده مترقیجامٔهعمل بشریت آرزوهای گرامیترین آن در که دورانی
خواهدپوشید،امیدهاتحققیافتهوخواهدیافت؛درعرصٔهتسخیرطبیعت،در
صحنٔهعلومودرپهنٔهاجتماعپیروزیهایدورانسازبهدستآمدهوخواهد
آمد.بشریتمیتواندبهخودببالدوکاماًلحقداردکهعمیقًابهآیندهخوشبین
ـلنینیستها مارکسیست ما زحمتکش! خلق مال ماست، مال آینده باشد.
بنیادیدرجامعهکهرشد بهخاطرتحوالت و داریم باور تاریخ پیشرفت به
ترقیخواهان همٔه و میرزمیم، کند تأمین را انسانیت همهجانبٔه و موزون
ـلنینیستیچراغ راستینوپیگیررابهاینراهفرامیخوانیم.فلسفٔهمارکسیستی

راهنمایاینمبارزهاست.
با بهخاطرآن- امکانپذیراست. آزادی،سربلندی،بهروزی شکوفایی،
الهامازدالورانبلندآوازهوقهرمانانگمنامیکهسالهاستدرراهشپیکار

کردهومیکنند-بَرزمیم.
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