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 -1مدخل

 .1خصلت ،آگاهی و تجرب ٔه انقالبی
يک فرد انقالبی برای آنکه بتواند منشاء اثر و عمل انقالبی به معنای واقعی
اين کلمه بشود و در حتول انقالبی جامعهبتواند نقشی ايفاء کند بايد دارای
سه خصيصه باشد:
الف ـ آگاهی انقالبی،
ب ـ خصلت انقالبی،
ج ـ جترب ٔه انقالبی.اينک در بار ٔه هر يک از اين سه نکته توضيح میدهيم:
«آگاهی انقالبی» يعنی اطالع به انداز ٔه کافی و ضرور برای مبارزه از تئوری
عمومی و تئوری انطباقی انقالبی ،تئوری عمومی انقالبی ـ يعنی جهان بينی
علمی مارکسيستی  -لنينيستی که خود ازسه مبحث فلسفه ،اقتصاد و کمونيسم
علمی مرکب است .اما تئوری انطباقی انقالبی عبارت است از انطباق اين تئوری
عمومی و علمی بر شرايط خاص مشخص يک جامعه ،یک جنبش ،يک حزب و
تعيين استراتژی و تاکتيک حزب در مرحل ٔه معين انقالب و روشن کردن شعارها
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و رهنمودهای کار سازمانی و سياسی در شرايط زمانی و مکانی مشخص .تئوری
عمومی که استنتاج از مجموع ٔه پراتيک انقالبی در مقياس تاريخ است ب ه خودی
خود پاسخگوی مسائل مشخصی که در زمان و مکان معين روی میدهد نيست
مگر آنکه بر آن شرايط به درستی انطباق يابد .تئوری انطباقی نيز بی تکيه بر
بنياد خارائين تئوری عمومی قادر نيست حل صحيح را بدست دهد و در انبوه
فاکتها و پديدههای رنگارنگ اجتماعی کام ً
ال میتواند گاه به راست و گاه به
چپ برود.

اما «خصلت انقالبی» يعنی داشتن مختصات الزم روحی و اخالقی برای
ش�رکت در مبارز ٔه دش�وار و بغرنج انقالبی پرولتاريا مانند شجاعت ،اراده و
پش�تکار ،روح پيکارجوئی ،تدبير و لياقت سياس�ی و غيره .اين مختصات را
ش�خص ضمن مبارزه و پراتي�ک انقالبی میتوان�د از راه تجديد تربيت خود
بدس�ت آورد .اما روشن اس�ت که زمين ٔه چنين مختصاتی بايد در روح فردی
که داوطلب ش�رکت در مبارز ٔه انقالبی اس�ت وجود داشته باشد يعنی شرايط
طبقاتی و محيط پرورشی از اين لحاظ به وی ياری رسانده باشد.
آنچه که مربوط به «تجرب ٔه انقالبی» اس�ت ،فقط در جريان پراتيک انقالبی
و با بررس�ی تج�ارب حاصل نهضت انقالب�ی ميهن خ�ود و نهضت انقالبی
کش�ورهای ديگر (از طريق بررس�ی و آموزش تاريخ جنبش انقالبی) بدست
میآيد .تجرب ٔه انقالبی يک سيس�تم منظم راه حله�ا ،واکنشها ،برخوردها،
چ�اره گریه�ا در ذه�ن ش�خص ذخي�ره میکن�د ک�ه کار وی را در مقابل�ه با
حوادث و اش�خاص آس�ان میس�ازد ،به عالوه بر اطمينان درون�ی او به کار
خود میافزايد و اتوريت ٔه او را در نزد ديگران افزونتر میکند.
هدف ما از اين درسنامه آموزش اجمالی تئوری عمومی انقالبی و به ويژه
مهمترين بخش آن يعنی فلسف ٔه مارکسيستی ـ لنينيستی است .ترديدی نيست
که اين آموزش به خودی خود کافی نيست که ما را به يک انقالبی واقعی بدل
س�ازد ولی قطب نمای مهمی را بدس�ت ما میدهد که اگر آن را به درستی به
کار بريم قادريم خود را از جهت فکری و اخالقی از نو بس�ازيم .زيرا آگاهی
انقالبی اگر پيگير و صادقانه باشد میتواند نقش مؤثری در دگر سازی جامعه
و انس�ان ايفاء کند .به همين جهت اس�ت که بورژوازی و سوسيال رفرميسم
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ک�ه از نق�ش ايدئولوژی انقالبی و جهان بينی انقالب�ی آگاهند از «ايدئولوژی
زدائ�ی» و از «بی طرفی از جهت جهان بين�ی» دم میزنند و میخواهند بدين
ترتي�ب فرد انقالبی را خلع سلاح س�ازند و مب�ارز ٔه اجتماع�ی را از محتوی
جدی و تحول انگيز آن تهی و پوک گردانند.
پرسشهای کنترل:
 .1آگاهی انقالبی چيست؟  .۲تئوری عمومی انقالبی کدام است؟ .۳
تئوری انطباقی انقالبی يعنی چه؟  .۴تئوری انطباقی انقالبی چگونه پديد
میآيد؟  .۵چه ارتباطی بين تئوری انطباقی و تئوری عمومی وجود دارد؟ .۶
خصلت انقالبی يعنی چه؟  .۷مهمترين و ضرورترين خصال انقالبی کدام
است؟  .۸آيا خصلت انقالبی را میتوان کسب کرد؟  .۹چه ارتباطی ما بين
خصلت انقالبی و تعلق طبقاتی فرد انقالبی وجود دارد؟  .۱۰تجرب ٔه انقالبی
چيست و چگونه بدست میآيد؟  .۱۱آموزش تاريخ نهضتها چه نقشی
برای تقويت تجرب ٔه انقالبی دارد؟  .۱۲چرا میگويند تئوری عصار ٔه تجرب ٔه
پراتيک جنبشهای انقالبی است؟  .۱۳آگاهی انقالبی چه نقشی میتواند در
دگر سازی انسان ايفا کنند و چرا؟  .۱۴چرا تئوری انقالبی را به قطب نما
تشبيه میکنند؟
 .۲مقوالت و احکام علم
چگون�ه باي�د تئ�وری انقالبی را ف�را گرفت؟ هم� ٔه دانشه�ا از دو جزء يا
عنصر مهم تشکيل میشوند:
الف ـ مقوالت (کاتهگوریها) که در واقع مفاهيم و مصطلحات اساسی
آن دانش را تشکيل میدهند؛
ب ـ اح�کام ي�ا قواني�ن که مهمترين و فش�ردهترين نتيج�ه گيریهای آن
دانش را بيان میدارند.
هر مقول ٔه علمی دارای «تعريف» معينی است که کلي ٔه مختصات آن مقوله
را از نظر علمی که مورد آموزش ماست به طور جامع و مانع بيان میدارد.
ه�ر حکم ي�ا قانون عمل�ی دارای اثبات و اس�تداللی اس�ت که صحت و
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واقعي�ت آن حک�م را مبرهن میس�ازد و اح�کام ض�د آن را رد میکند .برای
آنکه دانش مارکسيستی ـ لنينيستی را به مثابه دانش فراگيريم بايد مقوالت آن
را ب�ا تعاري�ف دقيق و صحيح آن مقوالت ،احکام و قوانين آن را با اس�تدالل
درس�ت به منظور اثب�ات صحت آن احکام بياموزيم .اگ�ر چنين نکنيم دانش
مارکسيستی را در واقع فرا نگرفتهايم ،فقط اصطالحات و احکامی را به شکل
مبه�م و غي�ر دقيق آموختهاي�م و معلومات ما در اين زمينه ناروش�ن و مبهم و
جسته گريخته است .گاه اين معلومات ناروشن و جسته گريخته از بی علمی
صرف بدتر اس�ت ،زيرا موجد انواع دعاوی و منشاء انواع گمراهیهاست و
شم طبيعی را نيز مشوب میکند.
هدف اين درس�نامه آن اس�ت که شما را با مهمترين و عمدهترين مقوالت
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی و تعاري�ف آنه�ا ،مهمتري�ن و عمدهترين احکام فلس�ف ٔه
مارکسيستی و استدالل مربوط به آنها آشنا سازد و به صورتی موجز و فشرده
اطالعات الزم را به شما بدهد.
ما در پايان هر بخش�ی پرس�شهائی برای کنترل قرار میدهيم .اگر ش�ما
توانستيد به اين پرسشها پاسخهای درست بدهيد ،میتوانيد به درک خود از
جوهر مس�ائل مطروحه اطمينان يابيد .آزمودن درک و معرفت خود به کمک
اين پرسشهای کنترل اهميت زيادی دارد و ما توصيه میکنيم که به اين نکته
توجه هر چه جدیتر معطوف شود.
پرسشهای کنرتل :
 .۱مقوله در علم به چه معنی است؟  .۲تعريف يک مقوله يعنی چه؟
 .۳حکم و استدالل حکم يعنی چه؟  .۴چرا بايد مقوالت را مهراه با
تعاريف و احکام را مهراه با استدالل فرا گرفت؟
 .۳جهان بينی ،تئوری ،فلسفه
ما معموال از «جهان بينی مارکسيستی ـ لنينيستی» سخن میگوئيم .جهان
بينی چيس�ت؟ جهان بينی مجموع ٔه نظري�ات ،مفاهيم و تصورات يک فرد يا
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گروه�ی از افراد اس�ت دربار ٔه جه�ان پيرامون ،اعم از طبيعت ي�ا جامعه .در
جامع� ٔه طبقاتی جهان بينی طبقاتی اس�ت .مارکسيس�م ـ لنينيس�م جهان بينی
پرولتارياس�ت ـ اما نظرات فلس�فی هست ٔه مرکزی هم ٔه جهان بينیهاست زيرا
عمدهترين مسائل مربوط به طبيعت و جامعه را مطرح میکند و به آنها پاسخ
میدهد .به بيان ديگر فلسف ٔه مارکسيستی پاي ٔه تئوريک جهان بينی مارکسيستی
است.
در اينجا اين سوال مطرح میشود؛ پس تئوری چيست؟
تئوری مجموع ٔه سيس�تم معرفت تعميمی بش�ر اس�ت که اين يا آن جهت
واقعي�ت را توضي�ح میدهد نه هم� ٔه واقعيت را .لذا تئوری بخش�ی از جهان
بينی اس�ت .يک جهان بينی میتواند از تئوریهای مختلف مربوط به مسائل
مختلف مرکب باشد.
آم�وزش مارکسيس�تی ب�ه مثاب�ه جهان بين�ی پرلتاريا از س�ه بخ�ش عمده
تش�کيل ش�ده اس�ت :فلس�فه ،اقتصاد و کمونيس�م علمی .اين کتاب چنانکه
گفتيم به توضيح اجمالی فلس�ف ٔه مارکسيس�تی اختصاص دارد .اميد است که
در ب�ار ٔه اقتصاد کتاب جداگانهای در آينده نش�ر يابد .از آنجا که درک ماهيت
مس�ائل اجتماعی برای رزمندگان اهمي�ت فراوانی دارد ،لذا در اين کتاب در
بار ٔه ماترياليسم تاريخی با تفصيل نسبت ًا بيشتری صحبت شده است.
اين کتاب از درس�نامههای خارجی معينی ترجمه نش�ده و به طور خاص
برای نو آموزان مارکسيس�م ـ لنينيس�م در کش�ور ما تأليف گرديده اس�ت .از
آنج�ا ک�ه در عي�ن اختصار ذکر مهمترين نکات در آن فوت نش�ده اس�ت ،لذا
تص�ور میرود از جهت خود آموزی البته برای کس�انی که آن را با دقت الزم
و با تعمق کامل بررس�ی کنند ،مفيد باش�د .ولی بهتر است در صورت امکان
از معل�م ب�رای درک دقيقتر و بی خدش� ٔه مس�ائل آن کمک گرفته ش�ود زيرا
مراع�ات ايج�از و فش�ردگی مطالب مس�لم ًا توضيحات اضاف�ی را الاقل در
برخی موارد ناگزير میس�ازد .به عالوه ش�خص گاه تصور میکند که مقوله
يا قانون يا بحثی را به درس�تی فهميده باش�د و حال آنکه فهم او در آن مس�ئله
نارساست و به سايه روشنها و به دقايق مسئله توجه کافی نکرده است.
مارکسيسم ـ لنينيسم اگر يک بار بهدرستی و جامعيت درک شود میتواند
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س�رماي ٔه عظيم فکری و روحی برای يک عمر نبرد اجتماعی باش�د و آن چنان
روشنی در ديد مسائل طبيعی و تاريخی ايجاد میکند که در حکم يک نوزائی
کامل شخصيت و روح انسانی است .مارکسيسم ـ لنينيسم قل ٔه تکامل معرفت
بشری ،عظيمترين شيو ٔه تحليل از اين معرفت است ،رهگشا و پرتوان است،
زيرا حقيقت است.
پرسشهای کنرتل :
 .۱جهان بينی چيست؟  .۲جهان بينی پرلتاريا کدام است؟  .۳چرا فلسف ٔه
مارکسيستی پايه وهست ٔه جهان بينی مارکسيستی است؟  .۴تئوری چيست؟
 .۵چرا تئوری بخشی ازجهان بينی است؟  .۶درسنام ٔه کنونی راچگونه بايد
آموخت؟

-2فلسفه وفلسف ٔه مارکسیستی

 .۱فلسف ٔه مارکسيستی و مختصات آن
فلس�فه و از آن جمله فلس�ف ٔه مارکسيس�تی ش�کل خاصی از ش�عور (و يا
آگاهی) اجتماعی اس�ت که عامترين قانونمندیهای جهان هس�تی و معرفت
انس�انی و رابط ٔه بين هس�تی و تفکر را بررسی میکند .فلسفه عامترين روابط
و مناس�بات اش�ياء و پديدهها را که در هم ٔه انواع و اقسام عرصههای واقعيت
بروز میکند مورد بررسی قرار میدهد .فلسفه نسبت به علوم ديگر در حکم
اسلوب و متدولوژی عام آنهاست.
موضوع فلس�فه در س�ير تکامل تاريخ عوض شده اس�ت .نخست فلسفه
ب�ه مثاب�ه علم عل�وم و جامع کل معارف بش�ری بود .س�پس ب�ه تدريج علوم
طبيع�ی مانن�د فيزي�ک و ش�يمی و طبيعيات و غي�ره از آن تفکيک ش�د .آنگاه
عل�وم اجتماعی ني�ز هر يک به مثابه علم مس�تقل و جداگانهای از آن انفکاک
يافتند .ولی بر خالف دعوی پوزيتويس�تها که میگويند ديگر برای فلس�فه
جائی نمانده و اين رش�ته از معرفت ديگر توخالی اس�ت و يا آنکه فوقش بايد
ب�ه بح�ث های منطقی ـ زبانی بپردازد ،فلس�فه چنانکه گفتيم به عنوان مدخل
اس�لوبی بر علوم (اعم از علوم طبيعی و اجتماعی) جائی بس�يار مهم و باال و
ضرور دارد .البته آن فلسفهای که از علوم برخيزد و به علوم مدد رساند و آن
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فلسفه تنها فلسف ٔه مارکسيستی است.
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی ماترياليس�م ديالکتيک نام دارد و به طور عمده از دو
بخش ماترياليسم فلسفی و ماترياليسم تاريخی تشکيل شده است.
در ماترياليس�م فلس�فی از م�اده و ش�عور ،قوانين و مق�والت ديالکتيک،
تئوری شناخت صحبت میشود.
در ماترياليس�م تاريخی از قوانين رش�د و تحول جامع ٔه انس�انی سخن در
ميان اس�ت .اي�ن دو بخش به هم مربوطند و دانش فلس�فی يگان�های را پديد
میآورند.
ماترياليس�م ديالکتي�ک يا فلس�ف ٔه مارکسيس�تی بخش عمد ٔه مارکسيس�م ـ
لنينیس�م و جه�ان بينی طبق ٔه کارگر اس�ت و خاصيت پيگي�ر علمیدارد ،زيرا
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی با هر دو رشت ٔه اساس�ی علم اعم از علوم طبيعی يا علوم
اجتماع�ی رابط�ه دارد ،در اين عل�وم و تکامل آنها مؤثر اس�ت و به نوب ٔه خود
از اي�ن عل�وم و تکامل آنها فيض و تأثير کس�ب میکند .فلس�ف ٔه مارکسيس�تی
به علوم ش�يو ٔه درس�ت برخورد به واقعيت و تحليل را اعطا میکند و به نوب ٔه
خ�ود از اين علوم به منظ�ور غنیتر و دقيقتر کردن مقوالت و احکام خويش
استفاده مینمايد.
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی دارای خصل�ت خلاق اس�ت يعنی مجموع�های از
احکام آيه مانند و جزميات يا دگمها نيس�ت و در هر گام نوين تکامل علوم،
و پراتيک توليدی و س�ير مبارز ٔه طبقاتی و اجتماعی مفاهيم و مس�ائل خود را
بس�ط میدهد .اين فلسفهای است انقالبی يعنی برای دگرگون ساختن جهان
اس�ت و فلس�فهای اس�ت انتقادی يعنی برای کوبيدن مؤسس�ات و نظامات و
احکام منس�وخ و شک منطقی در مسائل به منظور يافت حقيقتهای کاملتر
و عالیتر است.
با آنکه فلس�فه ٔ مارکسیستی فلسفهای است جانبدار يعنی سمت تاريخی
خاص�ی دارد و ازپرلتاریا در مقاب�ل بورژوازی دفاع میکند ،طرفدار عينيت
علمی اس�ت .الزم ٔه جانبدار بودن آن به هي�چ وجه نقض واقع بينی و عينی
گرائی نيست و نيز به خاطر واقع بينی و عينی گرائی به فلسف ٔه ماوراء طبيعت
و بیطرف بدل نمیش�ود .منافع پرلتاريا به مثابه طبق ٔه مترقی و انقالبی عصر
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ما با حقيقت در تضاد نيست لذا در جهان بينی او داشتن خصلت جانبدار و
خصلت عينی میتواند با هم همراه باشد.
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی برای اس�اسمند ک�ردن اس�تراتژی و تاکتیک حزب
مارکسيس�تی ـ لنينيس�تی طبق ٔه کارگر و تحقق بخش�يدن به تحول انقالبی در
واقعي�ت موج�ود ،اهمي�ت حياتی دارد اين فلس�فه برای تش�کل جه�ان بينی
علم�ی ،برای تربي�ت و تجديد تربيت تودهها دارای اهميت و ضرورت انکار
ناپذير است.
پرسشهای کنترل:
 .1فلسفه چيست؟  .۲موضوع فلسفه چه تحولی يافت و چرا؟
 .۳بخشهای فلسف ٔه مارکسيستی چه نام دارد؟  .۴درهر يک از
بخشهای فلسف ٔه مارکسيستی از چه مباحثی سخن گفته میشود؟ .۵
چرا ماترياليسم ديالکتيک بخش عمد ٔه فلسف ٔه مارکسيستی است؟ .۶
رابط ٔه فلسف ٔه مارکسيستی با علوم ويژه چگونه است؟  .۷چرا میگویيم
فلسف ٔه مارکسيستی خالق ،انتقادی و انقالبی است؟  .۸چرا فلسف ٔه
مارکسيستی جانبدار است؟  .۹آيا جانبدار بودن فلسف ٔه مارکسيستی
متباين با عينی گرائی آن است؟  .۱۰رابط ٔه فلسف ٔه مارکسيستی و
استراتژی و تاکتيک حزب پرلتاريا.
 .۲مسئله اساسی فلسفه ـ ماترياليسم و ايدئاليسم
مس�ئل ٔه اساس�ی فلس�فه رابط ٔه فکر (يا ذهن) اس�ت با هس�تی (يا عين)؛ يا
به عبارت ديگر مس�ئل ٔه رابط ٔه ش�عور انسانی اس�ت با جهان مادی خارج .اين
طرحی است که انگلس از مسئله اساسی فلسفه میدهد.
اين مسئله دارای دو جهت است:
جهت اول مس�ئله تقدم ماده اس�ت بر شعور .کس�انیکه معتقدند ماده قبل
از پيداي�ش ش�عور وجود داش�ته و ش�عور نتيج� ٔه تکامل طوالنی ماده اس�ت
ماترياليستها (اصحاب ماده يا ماده گرايان) نام دارند.
اما کسانی که معتقدند که شعور به شکل عقل محض ،مستقل و مجرد از
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ماده هميش�ه وجود داش�ته و اوست که خالق جهان مادی است ايدئاليستها
(اصحاب تصور يا تصور گرايان) نام دارند.
ماترياليس�م و ايدئاليس�م دو جانب ،دو جهت متضاد عمده در س�ير تفکر
فلسفی است.
و اما جهت دوم مس�ئلهی اساس�ی فلس�فه عبارت اس�ت از اعتبار معرفت
انسانی .بدين معنی که آيا معرفت ما از جهان خارج دارای اعتبار واقعی است
يا نه؛ به بيان ديگر :آيا شعور و خرد ما میتواند به واقعيت جهان پی ببرد ،آن را
به درس�تی در ضمير منعکس سازد يا نه .ماترياليستها و يا در اينجا میتوان
گفت رئاليس�تها بر آنند که معرفت ما انع�کاس جهان خارجی و لذا دارای
محتوی واقعی است اما شکاکان (سپتيکها) و الادريون (آگنوستيکها) در
امکان ش�عور انس�ان برای درک واقعیت جهان خ�ارج تردید میکنند .برخی
(مانند امانوئل کانت) بر آن بودند که ذات و جوهر ذاتی اشياء (يا ُنو ِمنها) را
عق�ل ما نمیتواند درک کند و تنها ع�وارض ظاهری ِ
(فنومنها) را با حواس
خوي�ش ادراک مینماي�د .برای پی بردن ب�ه ُنو ِمنها بايد ب�ه نيروهای مافوق
منطقی و مافوق عقالنی پناه برد.
برخ�ی ديگر مثلا مانن�د امپريوکريتيس�یتها معتقد بودند ک�ه معرفت ما
مجموعهای اس�ت از محسوس�ات ما ،و اما اينکه در آن سوی محسوسات ما
واقعيت چيست و چگونه است ما از عهد ٔه درکش عاجزيم.
فلسف ٔه مارکسيستی از لحاظ جهت اول مسئل ٔه اساسی فلسفه ماترياليست
است ،از لحاظ جهت دوم مسئله اساسی فلسفه ِرئاليست است.
ماترياليس�م در اشکال مختلف آن در تاريخ پيوس�ته با علم پيوند داشته و
ايدئاليس�م ب�ا دي�ن دارای روابط نزديک بوده و آن را تقوي�ت میکرده و برای
معتقدات دينی داليل «منطقی» میساخته است.
ايدئاليسم دارای دو ريشه است :
الف ـ ريش ٔه معرفتی ايدئاليسم مطلق کردن و غلو در برخی نکات جداگان ٔه
معرفت انس�انی اس�ت .خود پروس ٔه معرفت پروسهای اس�ت بغرنج و در آن
ب�ه ناچار بايد تعميم�ات و انتزاعات فراوانی انجام گي�رد .همين تعميمات و
انتزاع�ات اس�ت که امکان زي�اده روی در اين مفاهيم انتزاع�ی و تبديل آن به
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«عق�ل محض» و «وجود اعلی» را پديد میآورد .به عبارت ديگر ايدئاليس�م
نتيج ٔه تفس�ير نادرس�ت اين واقعيت است که اش�ياء و پديدههای جهان عينی
در ذه�ن ما ب�ه صورت ذهنی (ايدئال) منعکس اس�ت يعن�ی واقعيت عينی با
انعکاس يافتن درش�عور انسانی به بخش�ی ازجهان درونی او مبدل میگردد.
ايدئاليس�تهای ذهن�ی ک�ه اصلا واقعيت جه�ان عين�ی را منکرند اي�ن نکته
«ذهنيت» را مطلق میکنند و به اين نتيجه میرسند که اصال در وراء ما جهان
بينی واقعی عينی وجود ندارد و هر چه هست در ذهن ماست.
ب ـ ريش� ٔه اجتماعی ايدئاليسم جداشدن کار فکری از کارجسمی است.
روشنفکرانی که از زندگی مادی دور و در تجريدات غرقه بودند برای عقل و
شعور عريان از ماده و مجرد از زندگی مادی اصالت قائل شدند.
ايد ئاليسم بر دو قسم است  :عينی و ذهنی.
ايد ئاليس�ت ه�ای عينی (يا عينی گرا) جهان واقعی خارج از ذهن انس�ان
را قبول دارند ،ولی آن را مانند هگل نتيج ٔه تکامل «عقل محض» میدانند که
تنها در سير نزولی خود به جهان ناسوئی بدل شده و به صورت ماده در آمده
است.
ِ
اما ايدئاليست های ذهنی (يا ذهنی گرا) مانند «برکل ْی» اصال منکر وجود
جهان عينی و مادی و خارج از ذهن ما هستند« .برکلی» میگفت وجود تنها
مدرکات ماست.
پرسشهای کنترل:
 .۱مسئل ٔه اساسی فلسفه چيست؟  .۲جهت اول مسئله اساسی فلسفه
کدام است؟  .۳جهت دوم مسئله اساسی فلسفه کدام است؟  .۴رابط ٔه
ماترياليسم و ايدئاليسم با دين از چه جهت است؟  .۵ريشههای معرفتی و
اجتماعی ايدئاليسم را بيان کنيد .۶ .ايد ئاليسم عينی و ذهنی کدام است؟
 .۳اسلوب در فلسفه چيست ؟

اس�لوب چيست؟ اس�لوب يعنی ش�يو ٔه معرفت ،تحقيق و پراتيک انسانی
برای فراگرفتن يک موضوع معين.
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در فلسفه دو اسلوب وجود دارد :ديالکتيک و متافيزيک.
الف ـ اسلوب ديالکتيک اشياء و پديدههای جهان را به هم مربوط میداند
و آن را درح�ال تأثي�ر متقابل در يک ديگ�ر و در حال تغيير و تکامل دائمی در
نظر میگيرد؛
ب ـ اما اسلوب متافيزيک جهان را مرکب از اشياءو پديدههائی میشمرد
که به هم مربوط نيستند ،در يک ديگر تأثير متقابل ندارند ،در حال رکودند يا
تغييرات آنها تکرار مکرر و دور زدنهای يک نواخت است.
گاه ايدئاليس�م با ديالکتيک همراه اس�ت (مانند هگل) و گاه ماترياليسم با
طرز تفکر متافيزيک (مانند ماترياليستهای قرن هجدهم در فرانسه).
ولی مارکسيس�م ـ لنينيس�م ديالکتيک را با ماترياليس�م پيوند داده و بدين
ترتيب عالیترين جهان بينی را پديد آورده است.
ماترياليس�م گاه س�اده لوحانه (نائيف) اس�ت يعنی مبتنی بر علم نيس�ت.
ديالکتي�ک گاه خودب�ه خ�ودی اس�ت يعن�ی مبتن�ی ب�ر درک آگاهان� ٔه قوانين
ديالکتيکی تکامل طبيعت و جامعه نيس�ت .در فلس�ف ٔه عتي�ق يونان هراکليت
بزرگتري�ن نماين�د ٔه اي�ن ن�وع تفک�ر ديالکتيکی اس�ت و دمکري�ت بزرگترين
نمايند ٔه اشکال ابتدائی ماترياليسم.
ماترياليسم در فلسف ٔه مارکسيستی علمی و ديالکتيک در اين فلسفه آگاهانه
است.
پرسشهای کنترل :
 .۱اسلوب در فلسفه يعنی چه و انواع آن کدام است؟  .۲خصيص ٔه
اسلوب ديالکتيک را بيان کنيد .۳ .خصيص ٔه اسلوب متافيزيک را بيان
کنيد .۴ .آيا ممکن است ايدئاليسم ديالکتيکی و ماترياليسم متافيزيکی
باشد؟  .۵ماترياليسم ساده لوحانه چيست؟  .۶ديالکتيک خود به خودی
کدام است؟
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 .۴نبرد بين ايدئاليسم و ماترياليسم در دوران قبل از مارکس

تاريخ فلسفه چيست ؟ تاريخ فلسفه تاريخ معرفت فلسفی جهان است که
طی نبرد بين ماترياليسم و ايد ئاليسم ،بين متافيزيک و ديالکتيک انجام گرفته
اس�ت .برای آنکه منظرهای اجمالی از اين نبرد داش�ته باش�يم به تاريخ فلسفه
و عمدهترين مراحل مبارزه دو سمت و دو اسلوب در فلسفه نظر افکنيم :
 .۱درجامع ٔه بردگی برای نخس�تني بار اش�کال ابتدائی جهان بينی فلسفی
پديد شد :ماترياليسم در اين دوران ماترياليسم ساده لوحانه بود ،زيرا چنانکه
گفتي�م بر علم مبتنی نبود .ديالکتيک ني�ز در اين ايام ديالکتيک خودبه خودی
ب�ود .هس�تههای اولي ٔه تفکر فلس�فی (البت�ه در آميختگی به جه�ان بينی ختيلی
مذهب�ی) و نيز اس�لوبهای ديالکتي�ک ،متافيزيک (ول�و در خصلت خودبه
خ�ودی و ناآگاهان� ٔه آن) نخس�ت درسيس�تمهای نيم�ه فلس�فی نيم�ه مذهبی
کش�ورهای خاور زمنی مانند چنی ،هند ،ایران و س�پس در يونان باستان و رم
پديد شد.
در فلس�ف ٔه قديم يونان باس�تان بين ماترياليس�م و ايدئاليس�م نبرد ش�ديدی
در گرف�ت و مش�ی دمکريت (يا ذيمقراطيس) که چنانکه گفتيم ماترياليس�ت
بود و مش�ی افالطون که ايدئاليس�ت بود پديد ش�د .از پيروان مشی دمکريت
میتوان از اپيکور دريونان و لوکرس�يوس در رم نام برد .ارس�طو بزرگترين
فيلس�وف جهان باس�تان کوش�يد که اين دو مش�ی را در سيس�تم فلسفی خود
با هم تلفيق کند و آش�تی دهد .در فلس�ف ٔه ارس�طو عناصر ماترياليس�تی جدی
وجود دارد .فلس�ف ٔه ارس�طو بعدها در برخی از فالس�ف ٔه قرون وس�طائی ما به
ويژه بزرگترين فيلسوف قرون وسطائی ما ابن سينا تأثير فراوان داشته است
ولی ابن رش�د فيلسوف عرب نظريات ارسطو را با پیگيری بيشتر و با تمايل
به سمت ماترياليسم منعکس میکند.
 .۲در دوران فئودال فلس�فه سکوالس�تيک قرون وس�طائی پديد ش�د .در
اين دوران «نوميناليس�م» و «رئاليس�م» در واقع به مثابه اش�کال ماترياليس�تی
و ايدئاليس�تی با ه�م مبارزه میکردند .علت آن بود ک�ه در اين روزگار بحث
پرش�وری بر س�ر «مفاهيم کلی» (اونيورس�لها) در گرفته بود .رئاليس�تها
میگفتن�د مفاهي�م کل�ی در جهان معق�والت واقعيت دارند (مانند اس�کوت
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ُاري ِژن).برخی ديگر میگفتند اين مفاهيم کلی در جهان محسوسات واقعيت
دارند (مانند س�نت آنس�لم و س�ن تماس داکوئن) .واقعيت قائل ش�دن برای
مفاهيم کلی انتزاعی البته ايدئاليس�م اس�ت ،زيرا مفاهي�م کلی چنانکه گفتيم
انتزاع ذهن ما از مفاهيم جزئی و مش�خص اس�ت .مثال انس�ان کلی يا جس�م
کلی وجود ندارد و اين مفاهيم تجريدی و انتزاعی اس�ت و اگر کس�ی برا ی
خود مفهوم تجريدی واقعيت قائل شود دچار اصالت تصور شده است.
ام�ا نوميناليس�تها وج�ود مس�تقل و واقع�ی مفاهيم کل�ی را منکر بودند
ومیگفتند تنها جزئيات اس�ت که وجود دارد و میگفتند اسماء تنها اصواتی
بيش نيست و مفاهيم کلی پس از شيئی بهوجود میآيد و به کمک شئيی است
ک�ه وج�ود دارد (مانند پي�ر آبالر) .نوميناليس�تها که برای اش�ياء و جزئيات
مش�خص واقعي�ت قائ�ل بودند ن�ه ب�رای مفاهي�م کل�ی در واق�ع نمايندگان
ماترياليسم در آن ايام محسوب میشدند.
در فلس�ف ٔه ق�رون وس�طائی ما بح�ث اصالت مهي�ت و اصال�ت وجود تا
حدودی نظير اين بحث را منتها به نحو ديگری منعکس میکند .1
 .۳در قرنهای هفدهم و هجدهم ماترياليسم وارد مرحل ٔه تکاملی تازهای
میش�ود .ريش�ههای اجتماع�ی و معرفت�ی فلس�فه در اي�ن دوران ب�ه ترتي�ب
تح�ول جامع�ه جامع�ه در جهت س�رمايهداری و بس�ط علوم طبيعی اس�ت.
در نظريات فالس�ف ٔه انگليس�ی مانند فرانس�يس بيکن و توماس هابس و جان
الک و فيلس�وف فرانس�وی رنه دکارت و فيلس�وف هلندی باروخ اس�پينوزا
و نيز بعدها در فلس�ف ٔه ماترياليس�تهای قرن هجدهم در فرانس�ه (مانند دنی
دي�دهرو ،دلب�اک ،دوال متری ،هلوس�يوس و ديگران) با درج�ات مختلف از
جهت پيگيری منطقی ،درک ماترياليستی طبيعت پديد شد .ولی نظريات اين
فالس�فه دارای محدوديت تاريخی بود و نمیتوانست از چارچوب امکانات
علمی و اجتماعی عصر فراتر رود و به ماترياليسم پيگير و جامع بدل گردد.
در نزد ماترياليستهای قرن  ۱۷و  ۱۸عناصر ديالکتيک نيز وجود داشت.
 .1خواستاران دانستن کم و کیف این بحث به کتاب «جهان بینیها و جنبشها» مراجعه
فرمایند.
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آنان عليه ايدئاليسم و بر ضد مذهب مبارزه میکردند.
در اين دوران نمايند ٔه سرش�ناس ايدئاليس�م در انگلستان اسقف برکلی و
ديويد هيوم است .برکلی نماينده تمام عيار ايدئاليسم ذهنی است .وی مدعی
بود که خداوند ُص َو ِر اشياء را در ذهن ما وضع میکند و چيزی برون از ذهن
ما نيست .ديويد هيوم فيلسوف ايدئاليست ديگر نيز در خارج از محسوسات
ما به وجود يک واقعيت مستقل و عينی باور نداشت.
در قرن هجدهم در روسيه دانشمند معروف لومونوسف نويسند ٔه معروف
رادیشف نمايندگان ماترياليسماند.
 .۴فلس�ف ٔه کالس�يک آلمان�ی در قرون نوزده�م يک�ی از مهمترين فصول
تکامل تفکر فلس�فی در باختر اس�ت .ريش ٔه اجتماعی فلسف ٔه کالسيک آلمانی
که به قدرت و دامن ٔه شگرفی رسيد (و کانت ،فيشتهِ ،شلينگِ ،هگل و فويرباخ
نمايندگان آن هس�تند) رش�د ويژ ٔه بورژوازی آلمان اس�ت .ريش� ٔه معرفتی آن
رشد علوم تجربی و رياضی عصر و تأثير فلسف ٔه فرانسه و انگلستان است.
کان�ت بنی�اد گ�ذار فلس�ف ٔه نقادان�ه اس�ت و میخواس�ت ايدئاليس�م را با
ماترياليس�م آش�تی ده�د و ازاي�ن جه�ت فلس�فهاش دارای خصل�ت ناپيگير
ماترياليس�تی است و سرانجام به آگنوستيسيس�م و نفی اعتبار واقعی معرفت
انس�انی میانجامد ،زي�را واقعيت را به عوارض ش�ناختنی (فنومن) و ذوات
ناش�ناختنی (نومن) تقس�يم میکرد و حال آنکه اين تقسيم دارای پاي ٔه درستی
نيست.
هگل بزرگترين نمايند ٔه فلسف ٔه کالسيک آلمان است .فلسف ٔه وی ايدئاليسم
عينی اس�ت .اين فلس�فه داری هست ٔه معقولی اس�ت که عبارت است از درک
پروس� ٔه ديالکتيکی تغيير واقعيت .منتها هگل آن را نه سير تکاملی ماده ،بلکه
سير«ايد ٔه مطلق» (که از خود خارج شده و باز به خود بر میگردد) میشمارد.
لذا در فلس�ف ٔه هگل بين اس�لوب ديالکتيکی از س�وئی و محتوی ايدئاليس�تی
از س�وی ديگ�ر تضادی موجود اس�ت ک�ه آن را علیرغم صالب�ت منطقی و
اصابت برخی نظريات به تدريج دچار بحران ساخت و از اعتبار انداخت.
لودويگ فويرباخ ايدئاليسم هگل را همراه ديالکتيک آن به دور انداخت و
نتوانست هست ٔه ديالکتيکی را از پوست ٔه ايدئاليستی آن جدا کند ،لذا ماترياليسم
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فوي�ر ب�اخ ي�ک ماترياليس�م متافيزيکی اس�ت .وی عليه ايدئاليس�م و مذهب
مبارزه کرد .فلسف ٔه کالسيک آلمان يکی از منابع فلسفی مارکسيسم است.
 .۵فلس�ف ٔه انقالبي�ون دمک�رات روس�ی در ق�رن نوزده�م يک�ی از فصول
برجس�ت ٔه تکام�ل فلس�ف ٔه ماترياليس�تی اس�ت .در آث�ار بلينس�کی ،اگاريوف،
انتونويچ ،گرتسن ،چرنيشوسکی ،دابروليوبف نه تنها تفکر ماترياليستی بلکه
اسلوب ديالکتيکی نيز منعکس است.
اي�ن متفکران عليه ايدئاليس�م و ش�يو ٔه متافيزيک و آگنوستيسيس�م مبارزه
کردن�د .آنه�ا گرچ�ه تحت تأثير فوير ب�اخ بودند ولی بر خلاف او ديالکتيک
هگل را طرد ننمودند و آن را کس�ب کردند .اين انقالبيون دمکرات عالوه بر
آن درمس�ائل اجتماعی نيز به سوسياليس�م تخيلی باور داشتند ،ولی نظريات
اجتماع�ی آنه�ا از جهت علميت پیگير نبود .البته آنه�ا جامعه به طور کلی و
به ش�کل مج�رد ،مختصات عام و اب�دی و تغيير ناپذير روح انس�ان ،موازين
ب�ی زوال و انتزاعی اخالق�ی را رد میکردند ولی در عين حال نقش ايدههای
عقالن�ی را در تح�ول جامعه باال میبردند و ب�ا آنکه به اهميت نقش تودهها و
تش�کل ومب�ارز ٔه آنها توجه داش�تند ولی ش�کل نهائی آنرا نيافت�ه بودند .به هر
صورت سيس�تم فکری آنها قبل از سيس�تم مارکسيس�تی ـ لنينيستی در تاريخ
تفکر فلس�فی به باالترين حد تکاملی خود رس�يده است .ترديد نيست که اين
س�ير بس�يار سريع نمیتواند تمام مسائل بس�يار متعدد و بغرنجی را که فلسفه
ط�ی تاريخ طرح کرده اس�ت منعکس کن�د و هدف هم اس�تغراق در مباحث
تاريخ فلس�فه نيست ،بلکه آش�نائی اجمالی با برخی از مهمترين نامها است.
ما در پايان اين کتاب ضمن «فهرست اعالم» معرفی کوتاهی از فالسفهای که
نامبردهايم بدست خواهيم داد و برخی اطالعات تاز ٔه تاريخی عالوه بر آنچه
گفته شده است در آن فهرست ذکر خواهد شد.
پرسشهای کنترل :
 .۱چرا آموزش سير مبارزه ماترياليسم و ايدئاليسم در تاريخ ضرور
است؟  .۲پيدايش تفکر فلسفی درخاور زمين به چه شکل بود؟ .۳
اشکال اولي ٔه ماترياليسم کی پديد شد؟  .۴چه نبردی در فلسف ٔه يونان
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باستان جريان داشت؟  .۵بحث نوميناليستها و رئاليستها را در قرون
وسطی شرح دهيد  .۶نمايندگان برجست ٔه ماترياليسم و ايد ئاليسم در
فلسف ٔه قرنهای  ۱۷و  ۱۸کيانند؟  .۷فلسف ٔه کالسيک آلمان را معرفی
کنيد .۸ .نظريات کانت وسيستم هگل را توصيف نمایید .۹ .نظريات
فوير باخ را شرح دهيد .۱۰ .مختصات نظريات دمکراتهای انقالبی
روس را شرح دهيد و نمايندگان برجست ٔه آنها را معرفی کنيد.۱۱.
جهات درست و ناپيگير درنظريات فلسفی و اجتماعی دمکراتهای
روس کدام است؟
 .۵پيدايش فلسف ٔه مارکسيستی و مراحل عمد ٔه تکامل آن

مارکسيسم در دوران نضج انقالبات بورژوائی در جوامع اروپائی (به ويژه
اروپای غربی) و بس�ط صفوف پرولتاريا صنعتی و مناس�بات سرمايهداری و
تکامل س�ريع علوم طبيعی و تکنيک پديد ش�د .بدين سان کلي ٔه شرايط اعم از
اجتماع�ی و معرفت�ی برای پيداي�ش يک جنبش کيفی عظي�م در تکامل جهان
بينی فلس�فی فراهم بود و مارکسيس�م از اين ش�رايط مس�اعد مادی و معنوی
بحد اعال بهره جویی کرد.
ماترياليسم ديالکتيک در جريان پيدايش و تکوين اولي ٔه خود بر يک مقدار
محمله�ای علم�ی به ويژه در علوم طبيعی تکيه داش�ت و از آن جمله بايد از
س�ه کش�ف دروان س�از يعنی از کش�ف قانون حفظ و بقاء انرژی ،از کش�ف
س�اختمان ياختهای (س�لولی) ارگانيس�م نب�ات و حيوان و از کش�ف تئوری
تکامل انواع (اولوسيون) بوسيل ٔه چارلس داروين سخن گفت.
منابع تئوريک مارکسيس�م عبارت است از فلس�ف ٔه کالسيک آلمانی که از
آن س�خن گفتيم ،اقتصاد انگليسی (به ويژه نظريات ريکاردو و آدام اسميت)
و سوسياليسم فرانسوی (به ويژه نظريات سن سيمون ،فوريه ،بابوف و غيره)
کارل مارک�س ( ۱۸۸۳ـ  )۱۸۱۸و فريدري�ش انگل�س ( ۱۸۹۵ـ )۱۸۲۰
دوس�ت و هم�کار کبير او بني�اد گزاران مارکسيس�م هس�تند .والديمير ايليچ
لني�ن ( ۱۹۲۴ـ  ،)۱۸۷۰آن را در ش�رايط نوي�ن تاريخ�ی از هر جهت بس�ط
داد.کارل مارکس ،فرديدريش انگلس ،والديمير ايليچ لنين را کالسيکهای
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مارکسيسم ـ لنينيسم میخوانند.
فلس�ف ٔه مارکسيس�تی ب�ه تدريج پديد ش�د و ش�کل گرف�ت .در آث�ار اولي ٔه
مارک�س و انگلس (مانند«ايدئول�وژی آلمان» و«خانواده ٔمقدس») نخس�تين
مراحل اين تکوين و تشکل ديده میشود.
فلس�ف ٔه مارکسيستی نسبت به انواع مکاتب فلسفی ماقبل خود يک مرحل ٔه
کيف�ی نوي�ن و عالیتري�ن مرحله در تفکر فلس�فی انس�انی اس�ت .مارکس و
انگلس تنها به اين کار نپرداختند که نظريات و هس�تههای صحيح را از اينجا
و آنج�ا ب�ه ش�يو ٔه التقاطی بجوين�د و آنها را در کن�ار هم قرار دهن�د .آنها يک
س�نتز عالی از هم ٔه دس�تاوردهای مثبت فلس�فه ،علم و پراتيک انقالبی عصر
خود پديد آورده و بدينسان انقالبی ،چرخشی در تفکر فلسفی ايجاد کردند.
اين فلس�فهای اس�ت که ن�ه تنها جه�ان را توضيح میدهد بلکه اف�زار معنوی
تغيير جهان است .اين فلسفهای است از جهت علمی پيگير و دارای انسجام
شگفت منطقی و منطبق با واقعيت.
پس از مارکس و انگلس کسانی مانند ديتسگن ،ببل ،پل الفارگ ،فرانتس
مرينگ ،الپريوال ،بالگوپف ،پلخانف هر يک بنوب ٔه خود در بس�ط آتی فلسف ٔه
مارکسيس�تی نقش در خورد مالحظ�های ايفاء کردهاند (در ب�ار ٔه اين افراد در
«فهرست اعالم» اطالعات تاريخی مختصری ذکر شده است).
پ�س از آنها دوران لنينی تکامل فلس�ف ٔه مارکسيس�تی در میرس�د .لنين از
مارکسيسم در مقابل رويزيونيسم راست و چپ دفاع کرده و آن را در شرايط
نوي�ن تاريخ�ی ،در ش�رايط امپرياليس�م به نحوی خالق بس�ط داد و مس�ائل
ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را بر پاي ٔه تعميم پراتيک اجتماعی
و انقالبی و دستاوردهای علوم طبيعی زمان خود کاملتر و دقيقتر ساخت.
لني�ن در ب�ار ٔه اتح�اد فالس�ف ٔه مارکسيس�ت و طبيع�ت آزماي�ان و اهميت
ماترياليس�م پي�کار جو ب�رای نبرد عليه جه�ان بينیهای ايدآليس�تی و مذهبی
تأکي�دات جدی نمود .فعاليت تئوريک و پراتي�ک انقالبی لنين به حدی غنی
و پر اهميت است که ما به حق از «مرحل ٔه لنينی» در تکامل مارکسيسم سخن
میگویيم .لنين به حق در کنار بنياد گزاران مارکسيسم جای دارد و سهم وی
در غنی کردن و بسط فلسف ٔه مارکسيستی سهمی است داهيانه.
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پس از لنين تکامل آتی مارکسيسم ــ لنينيسم به وسيل ٔه احزاب کمونيست
و مجامع بينالمللی این احزاب و نيز ايدئولوگها و تئوريس�ينهای برجست ٔه
اين احزاب انجام گرفت .مارکسيس�م ــ لنينيس�م پيش میرود و روز به روز
ني�روی عظي�م خالقه و دوران س�از خود را بيش�تر به منص ٔه ظه�ور میگذارد
و نق�ش خ�ودرا ب�رای دگر س�ازی جهان معاص�ر و پيروز س�اختن پرلتاريا و
ايدئولوژی وی ،کمونيسم با موفقيت ايفاء میکند.
پرسشهای کنترل:
 .۱در چه شرايط تاريخی مارکسيسم پيدا شد؟  .۲کشفهائی که در
پيدايش ماترياليسم ديالکتيک مؤثر بودند کدامند؟  .۳منابع تئوريک
مارکسيسم کدام است؟  .۴بنياد گزاران مارکسيسم کيانند؟  .۵نقش
لنين در بسط مارکسيسم چيست؟  .۶نخستين مراحل تکوين مارکسيسم
در کدام آثار مارکس و انگلس انجام گرفت؟  .۷چرا میگوییم فلسف ٔه
مارکسيستی افزار تغيير جهان است؟  .۸پس از مارکس چه تئوريسنهای
مهمی در تکامل مارکسيسم مؤثر بودند؟  .۹مقصود لنين از اتحاد فالسف ٔه
مارکسيست و طبيعت آزمايان چيست؟  .۱۰ماترياليسم پيکار جو يعنی
چه ؟  .۱۱پس از لنين تکامل مارکسيسم به چه نحو انجام گرفت؟

 -3مقوالت واحکام ماتریالیسم فلسفی

 .۱ماده چيست؟
گفتيم که از نظر ماترياليس�م ديالکتيک حل مس�ئل ٔه اساسی فلسفه در بار ٔه
رابط ٔه هستی مادی و شعور حاکی است از تقدم ماده بر شعور .يعنی نخست
م�اد ٔه بیجان وجود داش�ت و س�پس ماد ٔه جان�دار و س�رانجام در اثر تکامل
طوالنی مغز انس�انی که افزار ش�عور اس�ت پديد ش�د .لذا اين عقل نيست که
م�اده را خل�ق کرده بلک�ه تکامل چندين ميليارد س�ال ٔه ماده اس�ت که منجر به
پیدايش ش�عور و خرد انس�انی ش�ده اس�ت .يا به بيان ديگر میلیونها میلیون
س�ال قبل از آنکه انس�ان و جامع ٔه وی به وجود آيد ماد ٔه بیجان وجود داش�ته
و علوم طبيعی حادث بودن شعور و عقل و بيکرانی ماده را در زمان و مکان
به عيان نشان میدهد.
ام�ا بايد ديد خود ماده چيس�ت .تعريف مقول ٔه «ماده» برای فلس�فه دارای
اهميت جدی است .تعريف ماده از نظر لنين ،تعريفی که جنب ٔه کالسيک يافته
استچنيناست:
«ماده مقولهای است فلسفی برای تعيين آن واقعيت خارجی که
محوسسات انسان به وی از وجودش خبر میدهند و حواس ما
آنرا کپی میکنند ،عکاسی میکنند ،منعکس میسازند و خود
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آنمستقل ازما وجود دارد»
اهميت اين تعريف فلسفی لنين از ماده در آن است که استنباط و درک فلسفی
ما را از ماده با معرفت جهات و مختصات مشخص آن مخلوط نمیسازد .اين
وظيف ٔه علوم جداگانه مانند فيزيک ،ش�يمی ،بيولوژی ،سيبرنتيک و غيره است
ک�ه اين جهات و مختصات مش�خص را روش�ن س�ازند .ب�رای علوم مختلف
تعريف فلس�فی ماده دارای اهميت جهان بينی است و در قبال ايدئاليستها و
آگنوستیسيستها که با سوء استفاده از تعاريف ناقص و غير فلسفی ماده آغاز
سفس�طه میگذارند و نتيجهگيریهای نادرست و مغلطهآميز میکنند ،تعريف
فلسفی لنين از ماده يک حرب ٔه منطقی است و اهميت فراوانی دارد.
عل�وم معاصر در بار ٔه س�اخت و مختصات ماده کش�فيات زي�ادی کردهاند
و میکنن�د و ان�واع مختلف هس�تی مادی از قبي�ل «جرم»« ،مي�دان»« ،انرژی»
را کش�ف کردهاند و روش�ن س�اختهاند که در هم ٔه اين انواع نيز اجزاء و اشکال
متنوع�ی وج�ود دارد .ل�ذا منظ�ره و الگوی ما از س�اخت ماده ب�ه برکت علوم
دمب�دم تکميل میش�ود .ولی همچنانکه گفتيم اين تعاريف علمی که با رش�د
علوم دقيقتر میگردد ،ربطی به تعريف فلسفی که درهر حالت صحت خود را
حفظ میکند ندارد .هدف تعريف فلسفی نفی ادعای ايدئاليستی است که منکر
وجود ماده به مثابه يک واقعيت خارجی است.
ماده را کسی نيافريده و هرگز زوال نخواهد يافت يعنی ازلی و ابدی است .به
قول لوکرسيوس فيلسوف رم قديم اگر ماده ابدی نمیبود مدتها بود که جهان به
هيچ مبدل میگرديد .هيچ منطق و تجربهای پيدايش ماده از عدم صرف را موجه
نمیکن�د و حتی حکماء کهن ما نيز به ِ
«قدَ م عالم» باور داش�تهاند .کوش�شهای
ايدئاليستی برای اثبات خلقت بر اساس علوم معاصر سفسطه آميز و بی پايه است
و عالم وجود هيچ گونه خلقتی را ثابت نمیکند.
از آن جه�ت که جهان از ماده س�اخته ش�ده دارای گوهر واحد اس�ت .اين
يگانگی گوهر جهان «مونيس�م» (يک گرائی) نام دارد .مونيسمماترياليستی بر
خالف مونيس�م ايدئاليس�تی و عرفانی که برای جهان گوهر يگان ٔه روحی قائل
اس�ت ،آن را دارای جوهر يگان ٔه مادی میشمرد .پلوراليستها (چند گرايان)
جه�ان را از دو يا چند عنصر اصلی مرکب میش�مرند .مثال دوآليس�تها (دو
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گرايان يا ثنويون) جهان را مرکب از جسم و روح میدانند و يا برخیها جهان
را مرک�ب از عناص�ر اربعه میش�مرند .عرف�ان ايرانی نيز معتق�د به «وحدت
وجود» (يا پانته ئيس�م) بود ولی اين وحدت را معنوی و الهی میدانس�ت لذا
مونيسم عرفانی با مونيسم ماترياليستی تباين دارد ،اگر چه مونيسم پانتهئيستی
عرفانی قرون وس�طائی ما از عقايدی که جهان را به الهوتی و ناسوتی تقسيم
میکردند و يکی را مقدم بر ديگری میدانس�تند به طور نسبی و تاريخی گامی
به جلو بود.
پرسشهای کنترل:
 .۱تقدم ماده بر شعور يعنی چه؟  .۲تعريف فلسفی ماده از نظر لنين
چيست؟  .۳چه تفاوتی بين تعريف فلسفی ماده و تعريف آن از جهت
بيان ساخت و مختصات وجود دارد؟  .۴انواع مختلف هستی ماده از
جهت فيزيک معاصر کدام است؟  .۵تعريف فلسفی ماده دارای چه
اهميتی است؟  .۶چرا میگوییم ماده ازلی و ابدی است؟  .۷مونيسم
مادی يعنی چه؟  .۸تفاوت مونيسم مادی با مونيسم عرفانی کدام است؟
 .۹پلوراليسم چيست؟
 .۲اشکال عمد ٔه هستی ماده

اشکال عمد ٔه هستی ماده عبارت است از  :حرکت ،زمان ومکان.
الف ـ ماده درحرکت يا جنبش دائمی اس�ت و س�کون حالتی اس�ت از اين
جنبش .حرکت يا جنبش خوددارای اشکال مختلف ومتنوع است .بنا به تقسيم
بن�دی انگل�س در «ديالکتي�ک طبيعت» اين اش�کال عبارت اس�ت از :حرکت
مکانيک�ی (انتق�ال درمکان) ،حرک�ت فيزيکی (مانندح�رارت و نور) ،حرکت
ش�يميائی(مانند تجزيه و ترکيب ش�يميائی) ،حرکت بيولوژيک (مانند رش�د و
نم�و ،توارث ،جذب و دفع) ،حرکت اجتماعی (مب�ارز ٔه طبقاتی ،انقالب) .به
اي�ن ان�واع میتوان حرک�ت در فکر يا حرکت اژيک را ني�ز اضافه کرد که به هر
جهت از اقسام حرکت اجتماعی است.
حرک�ت يا جنبش صفت اساس�ی (آتربيوت) ماده اس�ت يعن�ی ماده بدون
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حرکت قابل تصور نيس�ت .انرژيس�تها (مانند شيميس�ت آلمانی استوالد)
ب�ر آن بودن�د که همه چيز ب�ه انرژی بدل میش�ود و ان�رژی حرکت ِصرف و
بدون ماده اس�ت .لني�ن میگويد :ف�رض کنيم که حرکت «مح�ض» ،انرژی
«محض» واقعا وجود دارد .حال اين س�ئوال مطرح میش�ود :اين چيست که
در حرک�ت اس�ت؟ وقتی ماده محو ش�د در اين حالت حرک�ت فقط حرکت
شعور (محسوسات و مفهومات و غيره) ماست که با چيزی در جهان واقعی
مطابق نيست و اين خودايدئاليسم ذهنی خاص و خالص است.
حرک�ت بوس�يل ٔه ي�ک مح�رک خارج�ی ب�ر م�اده تحمي�ل نش�ده بلک�ه
تکانه(امپولس) حرکت در درون خود او و ناشی از تضادهای نهانی خود ماده
است .لذا حرکت و جنبش ماده نوعی خود جنبی (اتوديناميسم) است .ما دليل
اين خود جنبی را در مبحث تضاد توضيح خواهيم داد.
مفه�وم حرکت هم ٔه ان�واع تغيير را در بر میگيرد و چنانکه ياد آور ش�ديم
حرک�ت خ�ود وحدت متضادين (يعنی ثبات و تغيير) اس�ت .س�کون عبارت
اس�ت از تعادل و پايداری معينی در اش�ياء و پديدهها که بدون آن البته خود اين
اش�ياء و تعين کيفی آنها نمیتوانس�ت وجود داشته باشد .ولی سکون نسبی و
گذرا و ناپايدار اس�ت و اين حرکت و تغيير اس�ت که مطلق ،جاودان و پايدار
است.
نظ�ر ما در بار ٔه اش�کال مختلف حرکت ماده با دس�تاوردهای علوم طبيعی
دمبدم غنیتر میش�ود و بسط میيابد و به همين جهت بر اساس علوم معاصر
برخیه�ا درتقس�يم بندی انگل�س تجديد نظر میکنند و تنها س�ه نوع حرکت:
مکانيکی ،حرارتی(ترمال) و سيبرنتيک را قبول دارند و کلي ٔه انواع ديگر حرکت
را به اين س�ه نوع تبديل مینمايند ولی تعريف کالسيک انگلس تاکنون اعتبار
خود را حفظ کرده است و تناقضی با کشفيات علوم معاصر ندارد.
ب ـ زمان و مکان :زمان و مکان اش�کال هس�تی ماده هستند .مکان و قوع
اش�ياء مادی و همبودگی و ُب ْعد اش�ياء را بيان میدارد .زمان تناوب حاالت و
کيفيات و توالی پديدههاست و مدت دوام پديدهها را بيان میکند .يعنی ماده
متح�رک و متغي�ر بدون زمان ب�دون مکان وجود خارجی ن�دارد و نمیتواند
داشته باشد ،لذا ماده ،حرکت ،زمان و مکان واحدند و هميشه با يکديگرند و
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علوم طبيعی امروزه نسبيت زمان و پيوند آن با مکان و حرکت ،رابط ٔه انرژی
و جرم را با حرکت ،زمان و مکان نشان دادهاند (تئوری نسبيت اينشتاين).
جهان در زمان و مکان نامحدود اس�ت و محدوديت زمانی و مکانی ماده
دارای پاي� ٔه علمی نيس�ت .تلس�کوپهای رادي�وـ اپتيک معاصر ب�ه ما امکان
دادهاند مکان کيهانی را به ميزانی برابر با  ۲۰۰هزار ميليارد برابر فاصل ٔه زمين
تا خورش�يد مش�اهده کنيم .تنها قطر کهکشانی که زمين ما جزو آن است صد
هزار سال نوری است!
ماده از جهت عناصر و اجزاء و مختصات خود پايان ناپذير است و دارای
جه�ات بی نهاي�ت متنوعی در عرض و عمق ،در گذش�ته و آينده اس�ت .لذا
پروس ٔه معرفت ما نسبت به ماده پروس ٔه سير دائمی در عمق ماهيتهای مادی
است .ما در بار ٔه اين خاصيت پروس ٔه معرفت در آينده سخن خواهيم گفت.
پرسشهای کنترل:
 .۱اشکال عمد ٔه هستی ماده کدام است؟  .۲حرکت چيست؟  .۳اشکال
حرکت کدام است؟ برای هر شکل معين حرکت مثالی ذکر کنيد  .۴چرا
میگویيم حرکت صفت اساسی ماده است؟  .۵خود جنبی يعنی چه؟ .۶
سکون چيست؟  .۷چرا میگوئيم حرکت مطلق است و سکون نسبی؟
 .۸علوم طبيعی معاصر در بار ٔه اشکال حرکت ماده چه میگويند؟ .۹
زمان و مکان چيست؟  .۱۰چرا ماد ٔه متغير بدون زمان و مکان ميسر
نيست؟  .۱۱نسبيت زمان يعنی چه؟  .۱۲بيکرانی يا نامحدود بودن ماده
در زمان و مکان به چه معناست؟  .۱۳چرا میگوییم ماده پايان ناپذير
است؟  .۱۴پروس ٔه معرفت انسان ـ نسبت به ماده چگونه پروسهای
است؟
 .۳شعور و پيدايش آن
چنانکه گفتيم ماترياليس�م ماد ٔه بیجان را برماد ٔه جاندار ماد ٔه بی ش�عور را بر
ماد ٔه ذیشعور مقدم میشمرد.
ش�عور چيست ؟ شعور خاصيت مغز انسانی يعنی خاصیت مادهای است
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که به عالیترين ش�کل متش�کل شده است .ش�عور عالیترين شکل انعکاس
واقعي�ت و محص�ول تکامل طوالنی اجتماعی اس�ت .يا به بيان ديگر ش�عور
شکل ويژ ٔه انسانی انعکاس معنوی و فراگيری واقعيت خارجی است.
برای آنکه س�ادهترين ش�کل انعکاس يک ش�ئ يا پديده در ش�ئ ي�ا پديد ٔه
ديگر به حد عالی ش�عور انسانی برسد ،چنانکه در گذشته نيز متذکر شدهايم،
راه چندين ميليون س�الهای طی شده اس�ت .در اين راه طوالنی ماده ازجهان
غي�ر ارگانيک (غي�ر آلی) واردجهان ارگانيک (آلی) ش�ده اس�ت .اين انتقال
خود يک جهش کيفی عظیمی بود .س�پس در درون جهان ارگانيک از جهان
آبيوژن (نازيس�تمند) وارد جهان بیوژن (زیس�تمند)گرديده اس�ت .اين انتقال
نيز خود جهش کيفی عظيمی بود .س�پس در جهان زيس�تمند ،از تکامل نباتی
و حیوانی گذشته وارد مرحل ٔه تکامل انسانی شده است .انتقال از جهان نبات
به حيوان ،از جهان حيوان به انسان نيز جهشهای کيفی عظيمی بود .
از آنجا که ش�عور نوعی اس�ت از انعکاس ،در اينجا الزم اس�ت با اين مقول ٔه
بسيار مهم «انعکاس» که لنين آن را کشف کرده است آشنا شويم .1
«انع�کاس» خاصي�ت عمومی ماده اس�ت ،در درجات و س�طوح مختلف
تکام�ل ماده خاصيت انعکاس تکامل کيفی يافته اس�ت .انع�کاس میتواند به
صورت انعکاس س�اد ٔه آئينه وار در آيد؛ میتواند شکل کشش (تروپيسم) پيدا
کند مانند کشش گياهان به سوی نور ،کشش آميب به سوی غذا؛ يا به صورت
بازتاب (رفلکس) در آید کند مانند واکنش خودبهخودی موجود زنده در برابر
ي�ک تأثير خارج�ی؛ يا به ص�ورت غريزه (انس�تنکت) در آيد که نوعی ش�عور
ناخود آگاه ابتدائی و يک نواخت اس�ت مانند غريز ٔه حفظ نس�ل و حفظ نفس
درجانوران؛ يا به ش�کل عالی آن يعنی ش�عور انس�انی (آگاهی و خود آگاهی)
بروز کند که پاي ٔه ادار ٔه آگاهانه و هدفمند رفتار انس�انی و معرفت يابی نسبت به
جهان پيرامون است.
تحري�ک پذي�ری در قبال تأثي�ر خارجی ،خاصيت موجود زنده اس�ت .در
پروس ٔه تکامل ارگانيسم زنده ب ه تدريج نفسانيات (يا مختصات روانی يا پسی
ش�يک) پیدا میش�ود .بين نفس�انيات و جسمانيات (ش�ماتيک) پيوند متقابل
 .1ما در بارهی «انعکاس» در قسمت «تئوری معرفت» بار دیگر سخن خواهیم گفت.
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برق�رار اس�ت .فعاليت عصبی در مبدأ رفتار موجود زن�ده ،اعم از حيوانات و
انس�انها  ،قرار دارد .دانشمند معروف روس پاولف قوانين فعاليت عصبی را
در تئوری «بازتاب مشروط» بیان میکند.
برخی از فالسف ٔه يونان قديم (مانند آنکسيماندر) و يا قرون وسطی (مانند
جوردانو برونو) تصور میکردند که جاندار بودن يا زيستمندی خاصيت تمام
جهان وجود است و فقط ماد ٔه حياتی در موجودات به شکل کم يا زياد تقسيم
ش�ده است .اين نظريه که هيلوزوئيسم نام دارد تفاوت کيفی جهان جاندار و
بیج�ان را درک نمیکن�د .در عي�ن حال اگ�ر ما اهميت تحول کيف�ی از ماد ٔه
بيجان به جاندار را درک نکنيم و بخواهيم نفسانيات و شعور را تنها به شيو ٔه
مکانيک�ی توضي�ح دهيم دچار اش�تباه ش�دهايم .تمام رازناک ب�ودن حيات و
ش�عور در آن اس�ت که اين پديدههای ماوراء بغرنج نتيج ٔه تکامل بسيار بسيار
طوالن�ی ،پيچيدگی حي�رت انگيز س�اختمان ماده ،جهشه�ای کيفی متعدد
اس�ت و ب�ه همين جهت اس�ت که نظريات�ی در بار ٔه وجود جوهر اس�رار آميز
و الهی به نام «روح» به وجود آمده اس�ت .دانش معاصر و فلسف ٔه ماترياليسم
ديالکتي�ک وج�ود روح را ب�ه معنای يک گوهر مس�تقل و مج�زا از بدن که از
مب�داء الهی در بدن ديده ش�ده باش�د و پس از زوال جس�م انس�ان ب�از هم به
زندگ�ی و ادراک خ�ود ادامه ده�د کودکانه و بی پايه میدان�د .اعتقاد به روح
از اعتق�ادات خراف�ی کهن انس�انی باقی مانده اس�ت و به ق�ول انگلس ديدن
مردگان در عالم رؤيا اين تصور خرافی را ايجاد کرده است .
پرسشهای کنترل:
 .۱شعور چيست و چرا میگوییم شکل ويژ ٔه انسانی انعکاس معنوی
است؟ .2تکامل ماده از چه گره گاههای جهش کيفی گذشته است؟ .۳
انعکاس چيست؟  .۴اشکال مختلف انعکاس را شرح دهيد .۵ .بازتاب
در قبال تحريک خارجی نتيج ٔه چيست؟  .۶چه کسی نقش فعاليت عالی
عصبی را توضيح داده و تئوری وی چه نام دارد؟  .۷هليوزوئيسم به چه
معناست؟  .۸چرا توضيح مکانيکی فعاليت نفسانی خطاست؟  .۹چرا
اعتقاد به روح به مثابه جوهر مستقل و جاويد خطاست؟
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 .۴ماهيت شعور و رابط ٔه آن با زبان

براس�اس آنکه جهان ما از ماده و شعور تشکیل شده است لذا میتوان آن
را ب�ه مادی و معنوی (ماتريال و ايدئال) تقس�يم ک�رد .جهان معنوی انعکاس
جهان مادی است در شعور.
فعاليت مولد و مناس�بات توليدی که در جهان جانوران س�ابقه نداش�ته و
تي�پ نوين فعاليت و مناس�بات بود که به پيدايش آن چن�ان نوعی از انعکاس
جه�ان عين�ی خارجی انجامي�د که نظير آن در جهان جانوران س�ابقه نداش�ته
اس�ت .برای جانوران اش�ياء مجموع عالمات برای سمت يابی حياتی است
ولی برای انس�ان اجزاء يک سيس�تم به هم پيوسته و قانونمند است .جانوران
خ�ود را از پيرامون جدا نمیش�مرند و خود را در براب�ر آن نمیگذارند .ولی
انس�ان خود را از پيرامون و از انس�انهای ديگر تش�خيص میدهد .لذا درک
جه�ان پيرامون به مثابه جهان اش�ياء و پديدهها و درک خ�ود از ديگران و نيز
ه�دف گذاری ب�رای فعاليت خود ـ چنين اس�ت مختص�ات آن نوع انعکاس
نوينی که در نزد انس�ان پديد ش�د و ش�عور نام دارد .ش�عور از نيازمندیهای
توليد و زندگی اجتماعی پديد شد و بدون رابطه با توليد و جامعه نه میتواند
پديد ش�ود و نه میتواند وجود داش�ته باشد .يکی از مهمترين شرايط تشکیل
شعور در نزد هر انسان جداگانه زبان است.
زبان و پيدايش وتکامل آن با س�ير تکاملی شعور انسانی پيوند ناگسستنی
دارد .در جريان کار مولد اس�ت که بش�ر به ناگزير اشياء و پديدهها و حرکات
را نام گذاری کرده ،مفاهيم مشخص (کنکرت) و مجرد (آبستراکت) را پديد
آورده و بدين سان شعور خود را غنیتر ساخته و تکامل بخشيده است .زبان
تجس�م مادی شعور اس�ت .به قول مارکس و انگلس روح از همان آغاز ،اين
داغ لعن�ت را ب�ا خ�ود دارد ک�ه بارماده بر دوش اوس�ت که دراينجا به ش�کل
قشرهای جنبد ٔه هوا ،اصوات و کلمات يعنی به زبان بروز میکند .شعورتنها
به کمک اين قشر مادی است که به نسلهای بعد قابل انتقال است.1
افزار ش�عور ،چنانکه گفتيم ،مغز انس�انی است ،ولی بايد دانست که انسان
 .1در باره شعور ،زبان ،تفکر در آينده نيز جداگانه سخن خواهيم گفت .
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ي�ک موجود طبيعی و بيولوژيک صرف نيس�ت بلکه يک موجود اجتماعی و
سوس�يولوژيک اس�ت يعنی در مس�ير تاريخ عمومی بش�ر ،در جامعه و طبق ٔه
معینی زيست میکند ،لذا درک ماهيت شعور انسانی ،بدون درک سير تکامل
اجتماعی ميس�ر نيس�ت .به همين جهت بايد گفت که شعور از جهت ماهيت
خويش اجتماعی است.
سمت فعاليت شعور پيوسته متوجه جهان هستی است ،لذا به گفت ٔه مارکس
و انگلس «شعور نمیتواند هرگز چيزی باشد جز هستی ادراک شده ».شعور،
چنانک�ه در پيش نيز متعرض ش�ديم ،به دو صورت اصلی ب�روز میکند :يکی
ادراک جه�ان خارجی (آگاهی) و ديگر ادراک نفس�انيات و وجود خود (خود
آگاهی) .باید توجه داش�ت که ش�عور تنها عمل خود آگاهی يا معرفت به ذات
خود نيس�ت ،بلکه انعکاس حس�ی (مدرکات حس يا محوسسات) و انعکاس
عقلی (معقوالت) هر دو را در بر میگيرد .لذا بجاس�ت اگر بگوییم که ش�عور
مجموع ٔه عملکرد (یا فونکس�يون) نفس�انی انسان اس�ت اعم از محسوسات و
معقوالت.
سرانجام بايد شعور انفرادی (آگاهی و خود آگاهی يک فرد) و شعور اجتماعی
(آگاهی و خود آگاهی يک طبقه يا سراپای یک جامعه) را از هم تميز داد.
شعور اجتماعی به اشکال مختلف در میآيد مانند :علم ،هنر ،فلسفه،
اخالق و غيره که آنها را نمیتوان به ش�عور انفرادی مبدل س�اخت ،زيرا دارای
قواني�ن و حرکت مس�تقل خود اس�ت و ما در اي�ن باره در مبحث ماترياليس�م
تاريخی سخن خواهيم گفت.
پرسشهای کنترل :
 .۱معنوی و مادی يعنی چه؟  .۲چه نقشی کار مولد انسانی ومناسبات
توليدی در پيدايش و تکامل شعور داشته است؟  .۳چه نقشی زبان در
تکامل شعور داشته است؟  .۴سخن مارکس و انگلس که (روح از
همان آغاز پيدايش اين داغ لعنت را با خود داشت که باری از ماده بر
دوش او بود) به چه معناست؟  .۵چرا میگویيم شعور از جهت ماهيت
خويش اجتماعی است؟  .۶آگاهی و خود آگاهی چيست؟  .۷چرا می
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گوييم شعور مجموع ٔه فعاليت نفسانی انسان است؟  .۸شعور انفرادی و
اجتماعی چه تفاوتی دارد؟  .۹نمونه هايی از شعور اجتماعی ذکر کنيد.

 .۵منظره و ُم ِدل جهان
تصوي�ر علمی که ماترياليس�م فلس�فی از جهان به دس�ت میدهد عبارت
اس�ت از ي�ک واقعيت مادی که در زمان و مکان بی پاي�ان و بيکران درتحول
دائمی است .اين جهان دارای گوهر واحد مادی است و آن را آغاز و انجامی
نيست .

دانش انس�انی اين واقعيت را با اجراء تجارب و تنظيم تئوریهای علمی اثبات
میکن�د علوم طبيعی بر حس�ب درج� ٔه تکامل خود هر چندی يکب�ار «منظرهای» از
جهان ترسيم میکنند و «مدلی» ازجهان به مثابه کل ارائه میدهند.

تا قرنهای  ۱۸ـ « ۱۹منظر ٔه مکانيکی» جهان عرضه میشد که به طور اساسی
در آن توصيف حرکت مکانيکی و انتقال مکانی کرات تحت تأثير نيروی جاذبه
در مدارهای معين تس�لط داش�ت .در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم اين
منظره با منظره الکترو مغناطيسی تکميل شد .در مرحل ٔه کنونی انقالب علمی و
فنی منظر ٔه کوانتائی و هستهای جهان به وسيل ٔه فيزيک کوانتا و فيزيک اتميک و
هستهای به ميان آمد .و دانش امروزی در صدد يافتن منظر ٔه کاملتری است که
بتواند سنتز و ترکيب جامعتر و کاملتری را بر اساس کشفيات علوم به دست
بدهد.
به همين ترتيب دانش امروزی مدلهائی از جهان ما میسازد .مثال موافق
ي�ک مدل در جه�ان جريان انقباض و انبس�اط س�حابیها (مانند طپش قلب)
انج�ام میگيرد و جه�ان ما يک جهان طپنده اس�ت .برخی ديگ�ر جهان يعنی
مجموع ٔه س�حابیها (متاگاکتيک) را يک کر ٔه م�اوراء عظيم میدانند که مانند
هر کرهای میتواند بی انتها و بیکران (بی حد) باشد يعنی آغاز و انجام نداشته
باشد (مانند حرکت يک شئ بر سطح کروی محدود که میتواند در هر سمتی
حرکت کند بدون آنکه به حدی برخورد کند).
ل�ذا علاوه ب�ر آنکه م�اده از چه اجزائی س�اخته ش�ده ،تنظي�م منظرهها و
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مدلهای عمومی جهان نيز کار علم است و فلسفه در اين باره ادعائی ندارد.
ادعای فلس�فه تنها در بار ٔه وجود و وحدت مادی جهان متحرک اس�ت .لنين
میگويد:
«در جهان چيزی جز ماد ٔه جنبده نيست و ماد ٔه جنبده نيز نمیتواند
بجنبد جز در زمان و مکان ...تجرب ٔه ما و معرفت ما به مکان و
زمان واقعی بيش ازپيش انطباق میيابد و بدينسان آن را دمبدم
غنیتر و درستتر منعکس میکند».
يگانگ�ی گوه�ر جه�ان در مادی بودن آن يعنی در وجود اش�ياء مس�تقل از
شعور ماست .و در اين جهان واحد يگانه که با دو چهر ٔه مادی و معنوی (ماده
و ش�عور) تظاهر میکند ،تقدم با ماده اس�ت و شعور مش�تقی است از تکامل
ماده.
پرسشهای کنترل :
 .۱منظر ٔه جهان يعنی چه؟  .۲در علوم معاصر منظر ٔه جهان چه مراحلی
را طی کرده است؟  .۳مدل جهان يعنی چه و چه اشکالی از مدل می
توانيد ذکر کنيد؟  .۴وحدت مادی جهان به چه معناست؟

 - 4قواننی دیالکتیک

 .۱ديالکتيک چيست ؟
چنانکه درسابقگفتيم ،شيو ٔه تحقيق ،معرفت وپراتيک انسانی
میتواند متافيزيکی باشد يا ديالکتيک .نيز متذکر شديم که اسلوب يا
شيو ٔه فلسف ٔه مارکسيستی ديالکتيک و آن هم مرحل ٔه عالی تکامل اين
ديالکتيک است که ديالکتيک ماترياليستی مارکسيستی نام دارد .
اينک ببينيم دیالکتیک ماتریالیستی مارکسیستی چیست؟
ديالکتي�ک مارکسیس�تی عل�م عامتري�ن قواني�ن رش�د طبيع�ت ،جامعه و
تفکر اس�ت .دراين علم جهان بينی ماترياليس�تی و اس�لوب ديالکتيکی با هم
در آميخت�ه و ب�ه وحدت رس�يدهاند و به همين جهت لني�ن ديالکتيک را روح
مارکسيسم میداند.
ديالکتيک به بيان ديگر سيستم علمی قوانين و مقوالتی است که
در مجموع خود ،کليت جهان را در جريان گسترش و تکامل و تغيير
الينقطع آن منعکس میکند و طبيعی است که در شرايط مختلف
تکامل اجتماعی قوانين ديالکتيک دارای مختصات گوناگون عمل و
تأثير است.
در ديالکتي�ک چه�ار قانون عمده وجود دارد :قان�ون پيوند و تکامل عام،
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کم�ی تدريجی ب�ه تغيي�رات کيفی ناگهان�ی ،قانون
قان�ون گ�ذار از تغيي�رات ّ
وحدت و مبارز ٔه متضادها ،قانون نفی در نفی.
در مبحث ديالکتيک یک سلس�له مقوالت نيز مورد بررسی قرار میگيرد
مانن�د :مف�رد ،عام و خاص ،عل�ت و معلول ،ضرورت و تص�ادف ،امکان و
واقعيت ،شکل و مضمون ،ماهيت و پديده ،منطقی و تاريخی.
قواني�ن و مق�والت ديالکتيک اش�کال انع�کاس جهان عين�ی و مراحل و
گره گاههای معرفت انس�انی هس�تند که بنوب ٔه خود بس�ط میيابند و عميقتر
میش�وند .قوانين و مقوالت ديالکتيک بدان س�بب که مراحل و منازل س�ير
معرفت بش�ری است و اين معرفت را بس�ط میدهد و عميقتر میکند دارای
اهميت منطقی هستند .لذا در ديالکتيک منطق و تئوری معرفت با هم انطباق
میيابند.
ديالکتيک بر دو قس�م اس�ت :ديالکتيک عينی و دیالکتیک ذهنی .توضيح
اين سخن آن است که از طرفی تکامل جهان خارج به طور عينی و مستقل از
ما و طبق قوانين و مقوالت ديالکتيک انجام میگيرد و اين قوانين و مقوالت
ب�ه طور عين�ی وجود دارد و از طرف ديگر معرفت ما از اين جهان تنها زمانی
ک�ه اي�ن قواني�ن و مقوالت را درک کند و بر اس�اس آن تکام�ل عينی و ذهنی
از جه�ت مضم�ون و محتوی خود يکی اس�ت ولی از جهت ش�کل طبيعت ًا با
يکديگر فرق دارد ،عرص ٔه فعاليت ديالکتيک عينی پروس�ههای واقعی طبيعی
و اجتماعی اس�ت و عرص ٔه علم ديالکتيک ذهنی س�ير تفکر منطقی اس�ت که
شگرد حرکت و تحول اين پديدهها را در خود منعکس میکند.
پرسشهای کنترل :
 .۱شيوهی تحقيق و معرفت و پراتيک در مارکسيسم چيست و چرا ما
آن را عالی ترين شکل ديالکتيک میشماريم؟  .۲ديالکتيک مارکسيستی
را تعريف کنيد .۳.چرا میگوییم ديالکتيک يک سيستم علمی وقوانين
و مقوالت است؟  .۴قوانين عمد ٔه ديالکتيک کدام است؟  .۵مقوالت
عمدهی دیالکتیک کدام است؟ .۶نقش منطق و قوانين و مقوالت
ديالکتيک را توضيح دهيد .۷ .چرا میگوییم در ديالکتيک منطق
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و تئوری معرفت با هم انطباق میيابند؟  . ۸ديالکتيک عينی و ذهنی
چيست؟  .۹چرا ديالکتيک عينی و ذهنی از جهت محتوی يکسان ولی
از حيث شکل متفاوتند؟
 .۲قانون پيوند و تکامل عام
ديالکتي�ک آم�وزش پيون�د (يا ارتباط) و تأثير متقابل و مش�روط س�اختن
متقابل اشياء و پديده هاست .پيوند ،تأثير و اشتراط متقابل اشياء و پديدهها و
پروس ٔه واحد و قانونمند جنبش و تکامل را عرضه میدارد.
قان�ون چيس�ت؟ قان�ون عبارت اس�ت از بي�ان روابط ماه�وی و ضرور و
مناس�بات پاي�دار ،مک�رر و ماهوی بين پديدهه�ای طبيع�ت و جامعه .مفهوم
«قانون» با مفهوم «ماهيت» که آن نيز از روابط پايدار و ضرور درونی اشياء و
پديدهها سخن میگويد خويشاوند است  1قانون را به دو قسم عام و خاص
تقسيم میکنند .قانون عام آن است که در هم ٔه عرصه های حرکت ماده عمل
میکند (مثال مانند قانون بقاء و تبديل انرژی) .اما قانون خاص آن است که در
عرص� ٔه معينی از حرکت ماده عمل میکن�د (مانند قانون ضرورت هماهنگی
مناس�بات تولي�د با نيروهای مولده که فقط در اجتم�اع عمل میکند) .قوانين
ديالکتيک عامترين و عالیترين قوانين جنبش تکاملی ماده است.
برخ�ی از فالس�ف ٔه ايدئاليس�ت (مانن�د کانت و م�اخ) عينی ب�ودن قوانين
را منکرند و آن را تنها محصول ش�عور و افزار منطقی س�اخته ش�ده بوس�يل ٔه
انس�ان میش�مارند و حال آنکه قوانينی که در معرفت انسانی منعکس است،
انع�کاس آن قوانين�ی اس�ت (يعنی انع�کاس آن ارتباطات ماه�وی ،ضرور و
تکرار پذيری) که در بين اشياء و پديدهها وجود دارد.
کش�ف اي�ن قوانين (اع�م از قوانين طبيعی ي�ا اجتماعی) خود يک پروس� ٔه
بغرن�ج س�ير از غيرماه�وی و تصادفی به ماه�وی و ضروری اس�ت1 .معرفت
به اين قوانين پاي ٔه پيشبينی علمی اس�ت چنانکه کالس�يکهای مارکسيستی با
 .1دربارهی «ماهیت و پدیده» و «رضورت و تصادف» در مبحث مقوالت دیالکتیکی سخن
خواهیم گفت.
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کش�ف قوانين س�رمايهداری ناگزيری زوال آن و حتميت ظفرمندی نظام نوين
سوسياليستی را پيش بينی کردهاند .پيش بينی علمی (پروگنوستيک) در عرص ٔه
پديدههای طبيعی و اجتماعی هر دو ممکن است و اين امکان فقط و فقط زمانی
بدست میدهد که شما قوانين درونی تکامل طبيعت و جامعه را بشناسيد.
گفتي�م ک�ه قان�ون پيوند و اش�تراط متقابل اش�ياء و پديدهه�ا در طبيعت و
جامعه پروس ٔه قانونمند جنبش و تکامل را عرضه میدارد .هم اکنون دانستيم
قانونمند به چه معناس�ت و قانون يعنی چه .اکنون بجاس�ت که با مقول ٔه مهم
ديگر يعنی مقول ٔه «تکامل» آشنا شويم.
اين واژه را در فارس�ی میتوان «بس�ط»« ،رش�د»« ،گس�ترش» نيز ترجمه
کرد .واژ ٔه تکامل به خودی خود اين اش�تباه را توليد میکند که گويا اين بسط
و رش�د حتم� ًا بايد پيشرونده هم باش�د و حال آنکه مقص�د پيشرونده بودن
نيست و ما آن را در زير روشنتر خواهيم ديد.
ديالکتي�ک مارکسيس�تی پیگيرترين ،جامعتري�ن و عميقترين آموزش در
بار ٔه رشد يا تکامل است.
رش�د يا تکامل چيس�ت؟ اين مقول ٔه فلس�فی خصلت تغييرات و تطوراتی
ک�ه در جه�ان ،در واقعي�ت عينی خارج�ی (اع�م از طبيعت ي�ا جامعه) روی
میده�د ،بيان میدارد .به بيان ديگر :اش�ياء و پديدهها سرگذش�ت و تاريخی
را میگذرانن�د .از زم�ان پيداي�ش خ�ود ت�ا آن هن�گام ک�ه زوال میپذيرن�د،
از ح�االت و مراح�ل گوناگون�ی میگذرن�د .مفه�وم رش�د ياتکامل پروس� ٔه
بازگش�ت ناپذير اين تغييرات متوالی را نش�ان میدهد .میگوییم «بازگش�ت
ناپذير» زيرا هر پديده يا هر شئ که در تاريخ حيات خود از مرحلهای گذشته
ديگر بدان بازگش�تنی نيس�ت چون زمان تنها دارای يک س�مت ،يک بعد ،از
گذش�ته به سوی آينده است .رش�د میتواند به دو صورت درآيد :پيشرونده
(یا ُپر ْگ ِرس�يف) و پسرونده (يا ِر ْگ ِرسيف) .در غالب پديدهها و اشياء اين دو
گرايش پيشرونده و پسرونده ديده میش�ود ،يعنی گرايش آنچه که در حال
نمو و باليدن است و گرايش آنچه که در حال زوال و پژمردن .جامع ٔه انسانی
و تاري�خ وی در مجموع دارای حرکت پيش�رونده ( ُپر ْگ ِرس�يف) اس�ت .اين
مطلبی اس�ت که پاي ٔه منطقی و عينی خوش بينی انقالبی ماس�ت ولی بسياری
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از جامع�ه شناس�ان ب�ورژوا آن را نمیپذيرند و حرکت جامعه را فاقد س�مت
معين يا حتی دارای س�مت قهقرائی و پسرونده میدانند ،چيزیکه واقعيات
تاريخی آن را کامال رد میکند.
در مورد س�راپای طبيعت نمیتوان خاصيت ويژهای قائل ش�د .در برخی
م�وارد ما با رش�د َد َورانی روبرو هس�تيم و س�يکل معينی از پديدهه�ا مرتب ًا و
بال تغيير تکرار میش�ود ولی چنانکه گفتيم تاريخ بشری در مسير پيشرونده
است.
در جريان تکامل يا رش�د است که «نو» به شکل ضرور پديد میشود .نو،
يک کيفيت نوين است که مرحله و حالت تازه ای را درتکامل پديد میآورد.
مفهوم ديالکتيکی نو به مفهوم عادی آن که هر چيزی که زمان ًا اخيرتر پيدا شد
نو مینامند فرق دارد .ديالکتيک نقش نو را در پروس ٔه رشددر نظر میگيرد و
لذا آن را تنها به معنای «حاالت تازه در پروس ٔه رشد» تعريف میکند.
در مورد رش�د يا تکامل دو نوع استنباط وجود دارد :يک استنباط عاميان ٔه
رشد که آن را «تحول هموار» مینامند و يک استنباط علمی و ديالکتيکی.
موافق اس�تنباط عاميانه گويا تکامل مس�ير يکنواخت و بدون تضاريس�ی
را دائم ًا به جلو طی میکند .موافق اس�تنباط ديالکتيکی مس�ير تکامل سرشار
اس�ت از جهشهای به جلو و به عق�ب ،زيگزاگها ،در جا زدنها ،خمشها
و کژراهیها .اگر ما اس�تنباط ديالکتيکی از مسير تکامل نداشته باشيم هم در
درک واقعي�ت حرکت تاري�خ و هم در پيش بينی حوادث دچار س�ردر گمی
میشويم.
از آنج�ا ک�ه ديالکتي�ک حرکت تکامل�ی بغرنج جهان را در مس�ير زمان و
مکان تابع قوانين عام و خاص میش�مرد لذا میطلبد که به پديدهها برخورد
مش�خص تاريخ�ی انج�ام گيرد ،زي�را بدون اين برخ�ورد اش�ياء وپديدهها از
جهت مختصات کيفی ،مقام تاريخی و عملکرد ويژ ٔه آنها درک نمیش�وند و
هم ٔه اش�ياء و پديدهها به هم ش�بيه میگردند و شخصيت و خود بودگی خود
را از کف میدهند.
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پرسشهای کنترل:
 .1قانون پيوند و تکامل عام را تعريف کنيد .۲ .قانون چيست؟
 .۳قانون خاص و عام يعنی چه؟  .۴عينيت قوانين به چه معناست؟ .5
اهميت کشف و درک قوانين طبيعت و جامعه را بيان داريد .۶ .رشد يا
تکامل چيست؟  .۷رشد پيشرونده و پسرونده کدام است؟  .۸رشد
در اجتماع به چه شکل است؟  .۹نو چيست؟  .10استنباط عاميان ٔه رشد
چيست؟  .۱۱استنباط ديالکتيکی رشد چيست؟  .۱۲برخورد مشخص
تاريخی يعنی چه و به چه علت ضرور است؟

 .۳سيستم ،ستروکتور ،فونکسيون
ب�رای آنکه قان�ون پيوند و تکامل عام عميقتردرک ش�ود ضرور اس�ت با
چند مقول ٔه مربوط به اين قانون که در برخی از رشتههای علوم امروز (زيست
شناس�ی ،س�يبرنتيک ،روانشناس�ی و جامعه شناس�ی) اهميت زيادی کس�ب
کرده اس�ت آش�نا ش�ویم .اين مقوالت عبارت اس�ت از :دس�تگاه (سيستم)،
عنصر (اِلِ ِمنت) ،ساخت (ستروکتور) و عملکرد (فونکسيون).
سيستم چيست ؟ سيستم عبارت است از مجموعه عناصر (المنتها)
که بين خود به شکل معينی پيوند يافته است و يک نوع کل واحدرا به
وجود میآورند .ولی با اينحال هر سيستم بغرنجی (اعم از طبيعی
يا اجتماعی ياتکنيکی) نمیتواند تنها يک حاصل جمع رياضی
عناصر باشد .نقش قاطع با آن ارتباطاتی است که اين سيستم معين
را به يک کل واحد دارای مختصات و عملکرد معين بدل میکند.
عنصر چيست؟ وقتی میگوییمعنصر(المنت) ،منظور آن واحدهای
همگون يا ناهمگونی است که سيستم معين از آنها ساخته شده است.
در سيستمهای بغرنج عناصر ناهمگون وجود دارد .در پائينتر از سطح
عنصر ،مختصات سيستم از ميان میرود و مختصات ديگری آغاز
میگردد ،زيرا هر عنصری بنوب ٔه خود نسبت به عناصر تشکیل دهند ٔه
خويش در حکم يک سيستم تازهای است.
چنانکه گفتيم توصيف خود عناصر برای توصيف سيس�تم کافی نيس�ت.
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مثالسيس�تم اعص�اب از ياختهه�ای عصب�ی تش�کيل میش�ود؛ ول�ی اگرم�ا
ياختهه�ای عصبی را توصيف کنيم ،سيس�تم اعص�اب را توصيف کردهايم؟
در هر پروس� ٔه مش�خص عصب�ی ،روابط ويژهای م�ا بين اين ياختهه�ا برقرار
میگردد که مش�خص عملکرد سيستم اس�ت .اکنون روشی به نام «برخورد
سيس�تمی» پديد ش�ده اس�ت که در علم و فن و س�ازمان و ادار ٔه امور عرص ٔه
کاربرد و انطباق پيدا کرده است« .برخورد سيستمی» يعنی داشتن يک تصور
جمعی ،کلی ،در مقياس س�راپای سيس�تم نسبت به يک امر معين برای تعيين
وظايف آن سيستم .مثال برای ادار ٔه امور اقتصادی يک کارخانه بايد برخورد
سيسس�تمی داش�ت يعنی ابت�دا مجموع� ٔه ارتباط�ات اقتص�ادی را در کل آن
بررس�ی ک�رد و ج�ای آن کارخانه را در درون سيس�تم و وظاي�ف ديگر آن را
روشن نمود.
اما س�اخت (س�تروکتور) عبارت اس�ت از شيوهی به ش�کل نسبی پايدار
تشکل عناصر يک سيستم يعنی اگر مفهوم سيستم جهات کامال مختلف اين
يا آن کل را (اعم از س�اختمان ،ترکيب ،شيو ٔه هستی و شکل تکامل را) در بر
میگيرد ،ستروکتور فقط يک مسئله را برجسته میکند و آنهم مسئل ٔه پايداری
و ثبات آن سيستم است که به برکت آن کيفيت خود را در جريان تغيير شرايط
خارجی و داخلی کماکان محفوظ میدارد .يعنی تا زمانیکه س�تروکتور يک
سيس�تم باقی اس�ت خود آن سيس�تم باقی اس�ت و منهدم شدن س�تروکتور با
تحول آن به تغيير اساس�ی يا زوال آن سيستم منجر میگردد ستروکتور يعنی
نظام درونی سيستم ،قانونمندیهای مربوط به ساخت و مختصات آن.
اما عملکرد (فونکسيون) عبارت است از شيو ٔه رفتار سيستم.
ستروکتور و فونکسيون دو مقول ٔه بهم مربوط هستند زيرا ستروکتور نسبت
به فونکسيون پايه و مبنای درونی آن است که شيو ٔه عملکرد خاص آن سيستم
را موجب میگردد و نسبت به مجموع عملکردها استوارتر و با دوامتر است.
لذا س�تروکتور در واقع حامل عملکرد يا فونکس�يون اس�ت .و اگر فی المثل
عملک�رد برخی از موجودات بيولوژيک دگرگون ش�ود ،اين امر به دگرگونی
س�تروکتور میانجام�د و برعکس يعنی هر عملکرد معينی خاص س�تروکتور
معين و هر ستروکتور معين دارای علمکرد معين است.
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ب�ر اس�اس اين واقعيت دو ش�يو ٔه تحليل در دانش امروزی مرس�وم ش�ده
اس�ت که يکی ش�يو ٔه س�تروکتورل نام دارد (يعنی با کش�ف س�اخت درونی
سيس�تم ،ما عملکرد آنرا روش�ن و توجيه کنيم) و ديگری ش�يو ٔه فونکسيونل
(يعنی با تحليل رفتار و عملکرد سیستم بکوشیم تا ساخت درونی آنرا کشف
نماییم) .البته این دوشیوه مکمل هم هستند ولی معموالًمعرفت از«عملکرد»
به ِ
يافت «س�اخت» میرود .با اينحال هيچ يک از اين دونوع تحليل را نبايد
مطلق کرد.
س�طوح مختلف تش�کل ماده (اجزاء اوليه ،اتم ،اتمها ،ملکولها ،بلورها،
ياختهه�ا ،نس�جها ،س�حابیها) درحکم نق�اط گرهی و پلههای انتق�ال از يک
سيستم معين به سيستم بغرنجتر است .درک و معرفت به آنها ،معرفت سيستم
وار از جهان (نه معرفت جس�ته گريخته و بدون پيوند) را عميقتر میس�ازد و
ما را با ساخت و عملکرد کلي ٔه بخشهای اين سيستمهای تو در تو که خود در
مجموع يک سيستم واحد متحرک مادی را تشکيل میدهند آشناتر میگرداند.
آش�نائی ما با مقوالت دس�تگاه ،عنصر ،س�اخت و عملکرد میتواند به ما
کمک کند تا قانون ارتباط عام را به ش�يو ٔه زيرين بيان کنيم :جهان ما مرکب از
دس�تگاههای تو در توئیست و هر دستگاه کمتر بغرنج برای دستگاه بغرنجتر
در حک�م واح�د و عنصر محس�وب میش�ود .سيس�تمهای بغرن�ج طبيعی و
اجتماع�ی دارای س�اخت خاص خود هس�تند که از آنها عملک�رد و رفتار آنها
ناشی میگردد .تنها «برخورد سيستمی» و «معرفت سيستموار» و درک پيوند
ديالکتيکی بين س�اخت و عملک�رد میتواند يک برخورد ديالکتيکی باش�د و
اال ج�دا کردن سيس�تمها از هم ،جدا کردن س�اخت از عملک�رد يک برخورد
متافيزيکی است.
پرسشهای کنترل:
 .۱سيستم چيست؟  .۲عنصر چيست؟  .۳پيوند سيستم و عنصر را
توضيح دهيد .۴ .برخورد سيستمی يعنی چه؟  .۵ساخت چيست؟
 .۶عملکرد چيست؟  .۷تحليل ساختی يا ستروکتورل کدام است؟
 .۸تحليل عملکردی يا فونکسيونل کدام است؟  .۹قانون ارتباط را بر

اساس مقوالت سيستم و ستروکتور بيان کنيد.
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 .۴قانون گذار از تغييرات کمی به کيفی

برای آنکه به اين قانون پی ببريم نخست بايد با چند مقول ٔه مهم آشنا شويم
يعنی مقوالت «کميت» (به فارس�ی چندی)« ،کيفيت» (به فارس�ی چونی) و
«نسبت» (به فارسی اندازه).
کيفي�ت و کمي�ت ش�اخصهای اش�ياء و پديدهه�ا هس�تند و از جه�ت
ديالکتيکی بهم پيوستهاند.
کيفيت چيست؟ کيفيت مجموع عالمات و خواص يک شئ يا پديده است که
از جهت ساخت و ستروکتور تجزيه نشده باشد و تعين و هويت آن شئ يا پديده
را در خود ويژگی محسوس و مشخص آن نشان میدهد و از هستی واقعی خود
شئ يا پديده جدا نيست و در سيستم مناسبات آن اشياء و آن پديدهها با اشياء و
پديدههای ديگر بروز میکند.
مثلا گي�اه ب�ودن ،جانور بودن ،انس�ان بودن ،مب�ارز بودن ،قوی ب�ودن و غيره
کيفيتهائی است که در مورد اشياء يا پديدههای معينی صادق است.

کميت چيس�ت؟ کميت مختصات زمانی و مکانی شئ يا پديده است .آن
ني�ز در ارتباط و مقايس�ه با اش�ياء ديگ�ر بروز میکند و ابع�اد و مدت و آهنگ
حرک�ت را در برمیگي�رد( .ب�زرگ ،درش�ت ،دراز ،طوالنی ،س�ريع ،کند و
غيره) .مش�خصات کمی اشياء در جريان اندازه گيری پديد میشود و در اين
مورد يک ش�ئ برای اندازه گيری ميزان (اتالن) قرار میگيرد .مثال متر اتالن
اندازه گيری طول است.
نس�بيت يا اندازه چيست؟ نس�بيت وحدت مختصات کمی و کيفی است.
بدين معنی که هر کیفیتی (که خواص ش�ئ يا پديده را معين میکند و آن را از
کمی است.
اشياء و پديدههای ديگر متمايز میگرداند) دارای برخی مضامين ّ
کمی نبايد از حد معينی تجاوز کند .اگ�ر از آن حد معين تجاوز
اي�ن مضم�ون ّ
کند نس�بت ب�ر هم میخورد و کيفيت س�ابق به کيفيت ت�ازهای بدل میگردد.
(مثال س�اد ٔه آن آب اس�ت که از صفر تا  ۱۰۰درجه به حالت آبگون میماند،
پائينت�ر از صف�ر يخ میبن�دد ،باالت�ر از  ۱۰۰درجه بخار میش�ود .يخ جامد
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اس�ت ،آب مايع و بخار آب ،بخار يعنی سه کيفيت مختلفند .درجات صفر و
صد اندازه يا نسبت بين اين کيفيتهاست .يا به ديگر سخن نقاط گرهی است
که با عبور از آن حالت کيفی تغيير میکند).
تم�ام تغيي�رات ش�يميائی از عناصر ش�يميائی گرفته تا بغرنجترين اجس�ام
کمی (تعداد الکترونها ،اتمها ،ملکولها) که
اجس�ام آلی چيزی جز تغييرات ّ
از ح�د معينی میگذرن�د و تحوالت کيفی ايجاد میکنند نيس�ت .علوم ديگر
طبيعی و اجتماعی نيز همين منظره را با بغرنجی کم يا بيش منعکس میکنند.
لذا میتوان نتيجه گرفت که تغييرات کمی در آن س�وی اندازهها يا نس�بيتها
ب�ه تغييرات کيفی مبدل میگردند .چنانکه تغييرات کيفی بنوب ٔه خود تغييرات
کم�ی معينی را به وجود میآورد .در اثر اين انتقال در جريان تکامل گسس�ت
ايجاد میشود .همين گسست و پيوست است که در پاي ٔه وحدت جهان و تنوع
آن قرار دارد .پس گسست و پیوست ثمر ٔه بقاء يا تغيير نسبتهاست.
جهان متنوع است زيرا در اثر انتقال از کيفيتی به کيفيت ديگر ،در اثر عبور
از م�رز نس�بتها ،ح�االت کيفی نوين پدي�د میگردد .ولی جه�ان در ماهيت
مادی خود يگانه اس�ت .در اينجا ما با وحدت مونيس�م و پلوراليس�م روبهرو
میشويم و میگوییم  :جهان در تنوع کيفی خود يگانه است.
شيو ٔه عام انتقال از کيفيت کهن به کيفيت نوين جهش است .جهش اشکال
مختلف به خود میگيرد ،گاه بطئی اس�ت و گاه سريع ،گاه انفجاری است و
گاه غي�ر انفجاری يا ب�ه عبارت ديگر گاه به صورت انقالب (رولوس�يون) و
گاه به صورت تحول تدريجی (اولوس�يون) انج�ام میگيرد ،ولی بهر جهت
لحظهای میرس�د که کيفيت نوين جانش�ين کيفيت کهن میشود يعنی در هر
حال جهش چرخش بنيادی در تکامل شئ يا پديده است.
تحول تدريجی يا اولوس�يون يعنی آنچنان تغيير ش�ئ يا پديده که خواص
و قواني�ن غي�ر عم�د ٔه آن تغيير میکند ولی خ�واص و قوانين عم�د ٔه آن باقی
میمان�د .در انقلاب همي�ن مختص�ات و قواني�ن عمده اس�ت ک�ه دگرگون
میشوند و ستروکتور تازه يا قانونمندی تازه ای به وجود میآيد.
در تکام�ل جامع�ه ه�ر دو ش�يو ٔه انتق�ال انقالب�ی و تحول�ی وج�ود دارد.
رفورميست ها ش�يو ٔه انتقال انقالبی را رد میکنند وآنرا خالف فطرت اجتماع
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س مخال�ف دورانه�ای
میدانندومضرمیشمارند.آوانتوريس�تها برعک� 
تحوالت تدريجی و س�ير آرام و مس�المت آميز امر نو هستند و تصور میکنند
میتوان هميش�ه و همه چيز را به ش�يو ٔه انقالبی حل کرد .لنين میگويد آنانکه
تصور میکنند میتوان هميش�ه همه چيز را به ش�کل انقالب�ی حل کرد ،گردن
خود را در اين کار میشکنند .لنين همچنين میگويد« :زندگی و تکامل طبيعی
هم تحول بطئی و هم جهش س�ريع يعنی گسس�ت در تدريج را با خود همراه
دارد».
در ش�رايط اس�تقرار جامع ٔه سوسياليس�تی انتقال از کيفيت کهن به کيفيت
نوین در عرصهها و رشتههای مختلف حيات اجتماعی بدون انقالب ،از باال
و به شکل آگاهانه و بوسيل ٔه رفرمها انجام می پذيرد .
ما در بار ٔه انقالب اجتماعی در مبحث «ماترياليس�م تاريخی» س�خن خواهيم
گفت
پرسشهای کنترل:
 .۱کميت چيست؟  .۲کيفيت چيست؟  .۳نسبيت چيست؟  .۴قانون
گذار از کميت به کيفيت به چه معنی است؟  .۵جهش چيست؟ .۶
جهش بر چند قسم است؟ .۷چه کسانی تحول تدريجی را در اجتماع
مطلق میکنند؟  .۸چرا مطلق کردن انتقال انقالبی در اجتماع خطاست
و لنين در اين باره چه میگويد؟  .۹انتقال از کيفيت کهن به نو در
سوسياليسم چگونه انجام میگيرد؟
 .۵قانون وحدت و مبارز ٔه متضادها
لني�ن قانون وحدت و مب�ارز ٔه متضادها را ُکنْه و هس�ت ٔه ديالکتيک میداند
و در واق�ع ب�دون درک اي�ن قان�ون و کار بس�ت آن در جري�ان تفک�ر ،ش�يو ٔه
ديالکتيکی درک نشده باقی میماند.
ب�رای آنک�ه مفه�وم تض�اد را درک کنيم نخس�ت بايد ب�ا مفه�وم «تقابل»
(يا متقابالن) آش�نا ش�ويم .تقابل چيس�ت؟ تقابل در ديالکتي�ک يعنی آنچنان
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جهات ،نکات و مش�خصات ش�ئ يا گروه اش�ياء و پديدهها يا گروه پديدهها
ک�ه کاملا با هم از جهت اين يا آن عالمت و خاصي�ت فرق دارند ولی وجود
يکی بدون ديگری مفروض نيس�ت( .مانند ش�ب و روز ،گرم و س�رد ،خير و
ش�ر ،زير و ب�اال ،جنوب و ش�مال وغيره) .اي�ن جهات متقابل نس�بت به هم
«بی تفاوت» والقيد نيستند و در هم مؤثرند .همين تأثير متقابالن در يکديگر
تضاد نام دارد.
تضاد چيس�ت ؟ تضاد نس�بت بین جه�ات و گرايشهای متقاب�ل و متباين
يک کل اس�ت که طی آنها يکديگر را وضع میکنند ،مش�روط میکنند ،يا نفی
میکنند .تضاد در طبيعت و جامعه دارای خاصيت عينی و عام است .مبارز ٔه
جه�ات متضاد امری اس�ت مطلق ول�ی وحدت و تعادل بین آنها امری اس�ت
نسبی.
پروس� ٔه رش�د ی�ا تکام�ل در واقع همان�ا پروس� ٔه پیدایش ،حرک�ت و حل
تضادهاس�ت .در جریان تکامل «يگانه» (يعنی کيفيتی که هنوز در آن تضادی
ب�روز نکرده اس�ت) «دوگانه» میش�ود .يعنی بين جهات ن�و و جهات کهنه،
بین جهاتی که ثابتند و جهاتی که دارند تغییر میکنند تمایز پدید میشود.پس
از مرحل ٔه همس�انی و تعادل اوليه مرحل ٔه تمايز فرامیرس�د .س�پس در کيفيت
کهن دو قطب پديد میآيد وانقطاب (يا ُپالريزاسيون) صورت میگيرد .پس
از منقطب ش�دن تضاد وارد ش�ديدترين و عالیترين مرحل ٔه خود میشود که
برخورد يا تنازُع ( يا کُنفليکْت ) نام دارد .لنين میگويد:
«وحدت (انطباق ،همسانی ،تعادل) متضادين امری است مشروط،
موقت ،گذرا ،نسبی ولی نبرد متضادين که نافی يکديگرند امری
است مطلق ،چنانکه نو و حرکت و تکامل مطلق است».
در اث�ر برخ�ورد و تن�ازع ،تض�اد حل میش�ود ،نو ب�ر کهنه غلب�ه میکند،
کيفيت نو پديد میشود و جای کيفيت کهن را میگيرد.
هنگامیک�ه ب�ه اش�ياء و پديدهه�ای طبيع�ت و جامعه مینگري�م ،میبينيم
ک�ه در کلي� ٔه آنه�ا دو جهت متقابل ديده میش�وند که هم با همن�د و هم برضد
همن�د مانند اع�داد مثبت و منفی در رياضيات ،بار مثبت و منفی الکتريکی در
فيزيک ،تجزيه و تحليل در شيمی ،جذب و دفع ،مرگ و وراثت در بيولوژی،
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ب�ورژوازی و پرلتاريا در جامع ٔه س�رمايه داری ،دمکراس�ی و سوسياليس�م در
اصول س�ازمانی ،تعرض و عقب نش�ينی در جنگ« ،درام عقايد» به اصطالح
اينشتاين در تکامل علوم و هنرها و غيره و غيره .اين نبرد عمومی متضادها را
ش�اعر بزرگ ايران مولوی نيز به نحوی درک میکرده و آنرا ،البته بر اس�اس
1
بينش ديالکتيک عرفانی خود بارها بيان داشته است .
تض�اد درون�ی اش�ياء و پديدهه�ا روغ�ن و کار ماي� ٔه ذاتی حرک�ت و تغيير
آنهاست .اينکه در سابق گفتيم جنبش يک خود جنبی است برای آن است که
موتور جنبش در درون آن وجود دارد آنهم نبرد متضادها است .البته تضاد تنها
در درون اش�ياء و پدیدهها نیس�ت ،بلکه از برون بین پدیدهها و اشیاء مختلف
نی�ز نب�رد و تضاد وجود دارد .لذا تضاد را میتوان به درونی و بیرونی تقس�یم
کرد.
تض�اد برون�ی یعن�ی تض�اد بین ی�ک سلس�له اش�یاء و پدیدهها با اش�یاء و
پدیدهه�ای دیگ�ر و اما تضاد درون�ی یعنی تضاد بین جهات متقابل یک ش�ئ
ی�ا پدي�د ٔه واح�د ک�ه در درون خود آن ش�ئ ي�ا آن پدی�ده میگ�ذرد .در مورد
تضادبرونی میتوان از تضاد جامعه و طبيعت س�خن گفت و در مورد تضاد
درون�ی میتوان تض�اد بين توليد و مصرف را در درون پروس� ٔه توليد نعمات
م�ادی مث�ال زد .تضادهای درون�ی و برونی بنوب ٔه خود در ه�م تأثير میکنند.
طبيع�ت و جامع�ه ،جهان آل�ی و غير آلی هر ي�ک دارای تضادهای ويژ ٔه خود
هستند.
در جامع ٔه انسانی معموالً تضاد اصلی را از تضادهای فرعی جدا میکنند.
تضاد اصلی آن تضادی اس�ت که تغييرات و رش�د يک پديده را معين میکند
و ب�دون ح�ل آن کيفيت نوين پديد نمیش�ود .تضاد فرعی تضادی اس�ت که
بين جهات ديگر غير عمد ٔه و غير اساسی پديده وجود دارد و پيدايش کيفيت
 .1مولوی میگوید:
ّ
ذره مهچو دین با کافری
این جهان جنگ است چون کل بنگری
ذره ّ
ّ
و یا در بارهی وحدت و نربد متضادها میگوید:
خمتلف درصورت اما اتفاق
شب چننی با روزاندر اِعتناق
لیک هر دو یک حقیقت میتنند
روز و شب این هر دوضد و دشمنند
از پی تکمیل فعل و کار خویش
هر یکی خواهان دگر را مهچو خویش
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نوين به حل آنها ارتباط ندارد . 1

در جوامع طبقاتی تضاد به صورت آش�تی پذير و آش�تی ناپذير (همساز و
نا همس�از) در میآيد .تضاد آشتی پذير تضاد آن طبقات و قشرهائی است که
منافع اساس�ی آنها با هم تواف�ق دارد و میتوانند در مرحله کمابيش طوالنی
تاريخ با يکديگر بر پاي ٔه برنام ٔه مشترک عمل کنند.
اما تضاد آش�تی ناپذير (يا آنتا گونيس�تی) بين آن طبقات و قشرهائی است
ک�ه منافع اجتماعی آنها از ريش�ه با يکديگر متباين اس�ت و س�رانجام بايد آن
نيروهائ�ی که در س�مت تکامل تاریخ گام برمیدارند ب�ر نيروهای ديگری که
اي�ن تکام�ل را ترم�ز میکنند غلب�ه کنند (مانند تض�اد بين بهره ده�ان و بهره
کشان).
در جامع� ٔه سوسياليس�تی ني�ز ک�ه مبتنی بر طبق�ات متناقض نيس�ت تضاد
وجود دارد .اين تضادی اس�ت به طور عمده بين رش�د سريع نيروهای مولده
از س�وئی و موازين و س�ازمانهای موجود که کهنه میشوند و نقش محرک
و مترقی خود را از دس�ت داده به رادع و ترمز بدل میگردند از س�ویی دیگر،
تض�اد بی�ن «اف�ق رهبری» که مس�ائل عم�وم کش�وری دراز م�دت را در نظر
میگيرد و «افق تودهها» که مس�ائل مش�خص معيش�تی مورد توجه آنهاس�ت
در مراحلی پديد میش�ود .شيو ٔه حل اين تضادها انقالب نيست بلکه انتقاد و
انتقاد از خود ،دست زدن به رفرمها و اصالحات است ،زيرا جامعه بر اساس
وح�دت معنوی ـ سياس�ی درونی خ�ود میتواند و بايد اي�ن تضادها را بدون
توسل به شکل حا ّد برخورد و تنازع حل کند.
در جهان امروز بين دو سيس�تم س�رمايهداری و سوسياليستی تضاد است
ک�ه تض�اد اصلی دوران ماس�ت و راه حل آن نبرد پيگير طبقاتی برای س�ير به
س�وی پيروزی انقالب سوسياليس�تی در سراسر جهان در عين دفاع از صلح
جهانی است.
 .1در مورد اصطالح تضاد عمده که گاه در برخی نوشتههای فلسفی دیده میشود میتوان
آنرا آن تضادی دانست که در حلظهی معنی کسب حدت کرده و حل آن در دستور روز قرار
گرفته رصفنظر از آنکه تضاد اصلی باشد یا غری اصلی و فرعی.

پرسشهای کنترل:
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 .۱چه اهميتی لنين برای قانون و تضاد قائل است و چرا؟  .۲تضاد چيست؟
 .۳چرا تضاد عام و مطلق و تعادل گذرا و نسبی است؟  .۴مراحل رشد
تضاد را شرح دهيد .۵ .نمونههائی از جهات متضاد در پديدههای طبيعت
و اجتماع بيان داريد .۶ .تضاد برونی و درونی چيست؟  .۷تضاد اصلی
و فرعی کدام است و چگونه حل میشود؟  .۸تضاد آشتی ناپذير و آشتی
پذير کدام است و چگونه حل میشود؟  .۹آيا در جامع ٔه سوسياليستی تضاد
وجود دارد و حل آن به چه شکل است؟  .1۰تضاد اصلی دوران ما کدام
است و راه حل آن چيست؟

 .۶قانون نفی در نفی
قان�ون نفی در نفی يکی از قوانين اساس�ی و مهم ديالکتيک مارکسيس�تی
اس�ت .نفی يعنی تبديل يک ش�ئ يا پدیده به شئ یاپديد ٔه ديگر که جانشين آن
میش�ود .اما نفی ديالکتيکی آنچنان نفی ايس�ت که با آنکه شئ يا پديد ٔه معين
«من ِح ِ
ِ
ي�ث ُه َو» (چنانکه ب�ود) از ميان میب�رد ،ولی در عين
را ب�ه اصطلاح ْ
حال ميدان را برای رش�د و تکامل آتی آن شئ يا آن پديده میگشايد؛ لذا نفی
ميان تهی ،نفی عبث ،نفی مطلق نیس�ت بلکه نفی تکاملی ،نفی خالق است.
ب�ه بی�ان دیگر نفی لحظه یا نکته ایس�ت ک�ه ارتباط ،تداوم ،ت�وارث را بين نو
و کهن�ه ،بين حاالت مختل�ف ،بين مراحل گوناگون در مس�ير تکامل برقرار
میس�ازد .يا به بيان ديگر نفی آنچنان پيوندی بين نو و کهنه در پروس� ٔه رش�د
است که نو بر پاي ٔه کهنه و تحت تأثير تضادهائی که ذاتی اوست پديد میشود،
بر کهنه غلبه میکند ولی برخی جهات مثبت کهنه را تا حدی حفظ مینمايد.
مارکس میگويد:
«هر رشدی را مستقل از محتوی آن ،میتوان به مثابه يک سلسله
عوامل مختلف تصور کرد که پيوند آنها بين خود به نحوی است
که يکی نفی ديگری است».
اما نفی در نفی يعنی نفی آن حالتی که خود منتفی شده است و اين نفی در
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نفی ناچار به اثبات منجر میشود .چنانکه در رياضيات :
+۱ × -۱ × -۱ = + ۱
پس نفی در نفی يعنی باز گش�ت به مبداء نخس�ت ،به خاس�تگاه .ولی
در مس�ير تکامل اين باز گش�ت به مبداء بازگش�ت به خاستنگاه در مرحل ٔه
عالیتری انجام میگيرد ،لذا با آنکه حالت نفی ش�ده تکرار میش�ود اين
تکرار تکرار عينی نيست ،بلکه تکراری است غنیتر ،متکاملتر ،عالیتر.
مثالدرجامع ٔهکموناوليهمالکيتاجتماعیحکمروابود.پيدايشمالکيت
خصوصی آنرا نفی کرد .استقرار سوسياليسم و کمونيسم بار ديگر مالکيت
خصوصی را نفی میکند و به مالکيت اجتماعی باز میگردد و گوئی بار ديگر
مالکيت اجتماعی تکرار میشود ولی اين تکراری است در مرحل ٔه عالیتر.
در علوم بارها ديده شده که فرضيهای که توجه به برخی جهات پديده دارد
عرضه میگردد .س�پس تجاربی روی میدهد و جهات ديگر مس�ئله طرح
میگردد و فرضي ٔه نخستين نفی میشود .سرانجام فرضي ٔه ثالثی پديد میآيد
ک�ه فرضي� ٔه دوم را نفی میکند و نوعی باز گش�ت به فرضي ٔه اول منتها غنی
تر ش�ده ،و با تجربه اندوزی از مرحل ٔه نفی شده پديد میآيد .به عنوان مثال
ذرهای نور سخن گفت که تئوری موجی بعدها
میتوان در فيزيک از تئوری ّ
ذره ای ـ موجی نور به نوب ٔه خود تئوری
آن را نفی کرد ،ولی س�پس تئ�وری ّ
ذره ای را منتها در يک سنتز عالیتر تکرار
موجی را نفی کرد ،يعنی تئوری ّ
نمود.
حرک�ت تکامل�ی ب�ر پاي� ٔه نف�ی در نف�ی در واق�ع ي�ک س�یر مارپيچی
(س�پيرالوئيد) را طی میکند و در مراحل معينی برخی مختصات مراحل
ِ
ِ
جهت کيفی تازه ای تکرار میگردد.
مبنای از
طی شده منتها بر
نف�ی در نف�ی به طور نس�بی پايان يافت�ن يک دور ٔه مش�خص از تکامل
اس�ت و در اينجا دوائر بزرگ و کوچک که مش�خص ادوار (سيکلهای)
کنکرت تکاملی هستند در درون هم قرار دارند و به سوی اعتال می روند.
اي�ن حرکت ي�ک حرکت مارپيچ�ی و در عين حال فرازن�ده (يا اعتالئی)
اس�ت که دمبدم لحظات غنیتری را در درون خود توحيد (انتگراسيون)
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میکن�د و يک حال�ت جامعتر و بغرنجتری از حاالت طی ش�ده را به وجود
م�یآورد .وقتی ما از «پيش�رفت» ي�ا «پروگرس» س�خن میگوییم چيزی جز
همين خصلت حرکت پيشرونده از دانی به عالی ،از ساده به بغرنج نيست.
در فلسف ٔه قديم ما از ادوار (سيکلها) صحبت شده است ولی اين ادوار يا
به هم مربوط نيس�تند و يا به صورت تکرار مکرر انجام میگيرند .درک دقيق
قان�ون نفی در نفی که مارکس آنرا برای تحليل بس�ط جامع ٔه س�رمايهداری به
کار برده است ،برای درک پروس ٔه تکامل و نيز برای ُب ّراتر کردن ديد منطقی و
سير معرفتی انسان اهميت جدی دارد.
پرسشهای کنترل :
 .۱نفی چيست؟ نفی عبث کدام است؟  .۲نفی در نفی چيست و چرا
نفی در نفی اثبات است؟  .۳چرا نفی در نفی باز گشت به خاستنگاه
است منتها در يک مرحل ٔه عالیتر و غنیتر؟  .۴چرا حرکت تکاملی
مارپيچی و اعتالئی است؟  .۵انتگراسيون در تکامل يعنی چه؟.۶
چه تفاوتی ما بين سيکلهای متافيزيکی و ديالکتيکی وجود دارد؟
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 .۱مقول ٔه ديالکتیکی چيست ؟

نخس�ت ببينيم مقول ٔه ديالکتيکی يعنی چه .مقول�ه را در زبانهای اروپائی
کاتهگ�وری اصطلاح میکنند که از واژ ٔه يونانی به معن�ای بيان و تعريف آمده
اس�ت .مقوله عامترين مفهومی است که عمدهترين خواص و قانونمندیهای
پديدهه�ای عينی را منعکس میکند و خصلت تفکر علمی ـ تئوريک عصر را
منعکس میسازد .مقوالت در پروس ٔه طوالنی تاريخی تکامل معرفت انسانی
ش�کل میگيرند و ساخته میشوند و از آنجا که هم واقعيت متغير است و هم
معرف�ت م�ا در جريان بس�ط و تعميق ،لذا مقوالت ثاب�ت و جامد نمیمانند و
متحرک و قابل انعطاف هستند.
لنين تعريف زيرين را برای مقوله بيان میدارد :
«شبکهای از پديدههای طبيعت در برابر انسان قرار دارد...
مقوالت پلکانها و مراحل تميز ،يعنی معرفت جهان ،نقاط گرهی
در اين شبک ٔه پديدهها هستند که به امر شناخت و تسلط بر آن ياری
میرسانند».
مق�والت ديالکتي�ک با قوانين ديالکتيکی پيوس�تهاند و مضمون و محتوی
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عين�ی و واقع�ی دارند و نقش وي�ژهای را در پروس� ٔه معرفت ايف�اء میکنند و
عالم�ت اعتلاء و صعود تفکر انس�انی از پديدهه�ای کنکرت ب�ه تعميمهای
مجرد و مظهر انطباق پروس ٔه تاريخی تکامل پديدهها با پروس ٔه منطقی درک و
تعميم هستند .ما از ميان مقوالت ديالکتيکی برخی از مهمترين را برگزيدهايم
و در اينجا به اختصار در بار ٔه هر يک از آنها توضيحاتی میدهيم .بايد به درک
اين مقوالت توجه ويژهای معطوف داش�ت ،زيرا اهميت آنها در تفکر منطقی
پيرامون همتای اهميت قوانين چهارگان ٔه ديالکتيکی است .اين مقوالت چون
نتيج ٔه انتزاع عميق اس�ت لذا گاه فهم محتوی آنها دش�وار به نظر میرسد ،لذا
بايد آنها را با دقت و توجه آموخت .ما میکوش�يم هر جا که الزم باش�د امثل ٔه
مشخصی نيز ذکر کنيم که فهم مطالب را آسانتر سازد.
پرسشهای کنترل:
 .۱مقوله يا کاتهگوری در اصل به چه معنا بود؟  .۲مقوله را تعريف کنيد.
 .۳تغيير پذيری و انعطاف پذيری مقوالت ناشی از چيست؟  .۴تعريف لنين
را از مقوله بيان کنيد ،چرا لنين از شبک ٔه پديدهها و گرهگاههای آن سخن
میگويد؟  .۵چرا میگوییم مقوله نمودار صعود از کنکرت به ابستراکت
است؟  .۶چرا میگوئيم مقوله وحدت منطقی و تاريخی است؟  .۷آموزش
مقوالت ديالکتيکی دارای چه اهميتی است؟

 .۲مفرد ،عام وخاص
مفرد ،عام و خاص لحظات و مراحل واقعيت عينی و نيز پلههای مختلف
منطق�ی معرفت هس�تند ،اي�ن مقوالت بيان کنند ٔه اش�کال مختلف مناس�بات
يک ش�ئ با ديگر اش�ياء ،يک پديده با ديگر پديدهها هستند .برای درک معنای
درس�ت اين مقوالت بايد دق�ت الزم را به کار برد زي�را مطالب اندکی بغرنج
است.
وقتی میگویيم مفرد يعنی آنچه که تعين و شخصيت کيفی يک شئ واحد،
فرديت و خود ویژگی ،تعين مکانی و زمانی آن را بيان میدارد .تنها با مقايس� ٔه
دو ش�ئ ،دو پديده با هم میتوان مفردي�ت يک پديده يعنی خود بودگی ،خود
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ويژگ�ی آن�را معين کرد زيرا مفرد خصايصی اس�ت که در يک ش�ئ و يا پديده
هست و در ديگران نيست.
اما عام يعنی آنچه که نه تنها ش�ئ و پديد ٔه معينی بلکه يک سلس�له اش�ياء و
پديدهها دارای آن هستند .عام را بردو قسم تقسيم میکنند :عام انتزاعی و عام
مش�خص .عام انتزاعی بيانگر برخی خواص تکرار ش�ونده در هم ٔه پديدهها و
اشياء متعلق به يک رده بندی است .به بيان ديگر عام انتزاعی کلي ٔه عالماتی را
که خاص اش�ياء و پديدهه�ای متعلق به يک رده بندی اس�ت تعميم میدهد و
بيان میدارد.
عام مش�خص يا کنکرت قانون وجود و بس�ط هم ٔه پديدههای مفرد است.
عام انتزاعی ماهيت شئ را منعکس نمیکند ،بلکه تنها عام مشخص است که
غناء خاص مفرد را مجسم و متجلی میسازد .عام مشخص به صورت قانون
در میآيد که تنوع را در نوعی وحدت پيوند میدهد و همين قانونيت است که
در سيستم گسترد ٔه پيوند متقابل اشياء و پديدهها بروز میکند.
رابط� ٔه دو ش�ئ ي�ا دو پديده ک�ه در آن مفرد ب�روز میکند ،لحظ�های از اين
سيس�تم گس�ترد ٔه پیوند متقابل اش�ياء و پديدههاس�ت و لذا مفرد شکل ضرور
هستی عام است و به همین جهت میگوییمکه مفرد و عام از لحاظ ديالکتيکی
به هم مربوطند ،به هم بدل میشوند .لنين در اين زمينه میگويد:
«شئ يا پديد ٔه جداگانه وجود ندارد مگر در آن پیوندی که به عام
منجر میشود ....هر جداگانه ای به شکل ناتمام در عام وارد
میگردد و غيره و غيره .هر جداگانه ای با هزاران رشت ٔه گذار با نوع
ديگر جداگانه (اشياء ،پديدهها و پروسهها) مربوط است و غيره».
قب�ل از آنک�ه به تعريف خ�اص بپردازيم ،بکوش�يم تا با امثل�های مقوالت
مفرد ،عام مجرد (يا انتزاعی) و عام مش�خص را روش�ن کنيم .فرض کنيم ما
وضع يک زحمتکش را مورد بررسی قرار میدهيم و به اين نتيجه میرسيم که
نتايج کار او به وسيل ٔه فرد استثمار کنندهای ربوده میشود و او مورد بهرهکشی
قرار میگيرد« .بهرهده بودن» عالمت ويژ ٔه اين فرد است .ما بر اساس مشاهد ٔه
اي�ن پدي�د ٔه انفرادی و پديدههای انفرادی نظي�ر آن در جامعه به يک نتيج ٔه کلی
میرسيم و آن اينکه در جامع ٔه مبتنی بر طبقات متناقض بهرهکشی وجود دارد.
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حکم «در جامع ٔه طبقاتی بهرهکشی وجود دارد» يک حکم عام و مجرد است.
حال اين حکم را بر دوران شيو ٔه توليد معين يعنی مثال در دوران سرمايهداری
انطباق میدهيم و به اين نتيجه میرسيم که «د رجامعه سرمايهداری بهرهکشی
س�رمايه داران از کار مزدوری پرولتاريا وجود دارد ».اين ديگر عام مش�خص
است
ح�ال اي�ن «عام مش�خص» را ب�ر وضع مفرد (اف�راد زحمتکش�ی که مورد
بررسی ما هستند) انطباق میدهيم و شرايط مشخص و خاص زندگی و بهره
دهی پرلتاريا را در جامع ٔه معينی مثال ايران روش�ن میس�ازيم .يعنی بار ديگر
از ع�ام به خاص بر میگردیم ،ولی اين خاص ديگر مفرد نيس�ت بلکه انطباق
عام مجرد بر موارد خاص و مشخص است .لذا میگویيم وحدت مفرد با عام
مش�خص بيانگر خاص اس�ت .در آن صفات مفرد (يا انفرادی) با عالمات و
مختصات عام (يا عمومی) در آميخته و پيوند يافته است.
لذا خاص عبارت است از عامی که در پديدههای مفرد منعکس شده یعنی
تجل�ی قان�ون عمومی در افراد و عناصر جداگانه اس�ت با ش�رايط و اش�کال
واقعی آن.
قان�ون معرفت بش�ری چنين اس�ت که ابتدا از بررس�ی مفرد يا ف�رد به عام
مجرد میرس�د ،س�پس از عام مجرد به عام مش�خص دس�ت میيابد و آنگاه
از عام مش�خص ب�ه خاص باز میگ�ردد و تنها از اين طريق میتواند اش�ياء و
ذوجهات بودن آنها دريابد.
پديدهها را درتنوع آنها ،در غناء آنها ،در َ
پرسشهای کنترل:

 .۱مفرد چيست؟  .۲عام بر چند قسم است؟  .۳عام انتزاعی چيست؟
 .۴عام مشخص چيست؟  .۵تفاوت ما بين عام انتزاعی يا مجرد و عام
مشخص را بيان داريد .۶ .خاص چيست؟  .۷چه تفاوتی ما بين خاص و
مفرد وجود دارد؟  .۸سير معرفت انسانی از جهت مقوالت مفرد ،عام و
خاص چگونه است؟  .۹چرا برای درک غناء پديدهها اين سير ضرور است؟
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عل ّیت خصيصهای اس�ت که پيوند و ارتباط عمومی پديدههای واقعيت را
مش�خص میکند و اين خصيصه دارای جنبه همگانی است يعنی نه در جهان
کهی�ن (جهان پايينت�ر از ياختهها يا ميکروکس�م) و نه در جه�ان مهين (يعنی
جهان باالتر از ياختهها يا ماکروکسم) جائی نيست که قانون عليت در آن کار
نکند و اين دعوی که برخی از ايدئاليس�تهای معاصر مطرح میکنند ،حاکی
از آنک�ه در درون ات�م قانون عليت وجود ندارد و قان�ون عدم تعين (به معنای
فقدان عليت) حکمرواس�ت دعوی درس�تی نيست .آنها استدالل میکنند که
اگر ما وضع اولي ٔه برخی «ذرات اوليه»ی داخل اتم را بدانيم ،دشوار است که
رفتار بعدی آنها ،س�رعت آنها ،موضع آنه�ا را معين کنيم .لذا قانون عل ّيت در
اينجا از ميان میرود و حال آنکه در واقع در اثر تأثير عواملی (مانند تصادم با
ذرات ديگ�ر ،تأثير ميدانها ،تأثير افزارهای اندازه گيری و غيره) قانون عل ّيت
در اينج�ا خصل�ت احتمالی و آماری به خود میگيرد و از آن وضع اکيد که در
جهان بزرگ ديده میشود (و قانون جبر نيوتن بيانگر آن است) در میآيد .لذا
دعوی آنکه عليت در جهان کهين وجود ندارد دعوی باطلی است .عليت يک
امر ذهنی و ساخت ٔه عقل ما نيست ،بلکه واقعی و عينی و عام است.
هر ش�ئ ،هر پديده ،اش�ياء و پديدههای ديگری را ايجاد میکند يا در حال
زوال خويش ،به اشياء و پديدههای ديگر مبدل میشود.
علت ،آن ش�ئ یا پديده ای اس�ت که ش�ئ يا پديد ٔه ديگر را ايجاد میکند و
عامل به وجود آمدن آن است و در اين مورد آن شئ و پديد ٔه ايجاد شده معلول
نام دارد .ولی رابط ٔه علت و معلول را نبايد متافيزيکی دانس�ت و يکی را علت
مطل�ق و ديگری را معلول مطلق ش�مرد .علت و معل�ول در هم مؤثرند و هر
معلول�ی علل مختلفی دارد و سلس�له بی پايانی از عل�ل و معلول در هم تأثير
میکنند.
برای آنکه مطلب را روش�نتر درک کنيم خوب است که با دو مقول ٔه ديگر
در اين زمينه يعنی با علت تامه و علت خاصه آشنا شويم .علت تامه مجموع ٔه
کلي ٔه حاالت و کيفياتی است که از آن ضرورت ًا بايد معلول معينی حاصل شود.
مث ً
ال وقتی هماهنگی ضرور بين رش�د نيروهای مولده از س�وئی و مناس�بات
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موج�ود توليد يا مناس�بات مالکيت از س�وی ديگر بر هم بخ�ورد جامعه وارد
دوران بحرانی انقالبی میش�ود .اي�ن «برهم خوردن هماهنگی ضرور» علت
تامه اس�ت ب�رای بروز بحران انقالب�ی ،ولی وجود علت تام�ه هنوز به معنای
تحقق معلول يعنی انقالب اجتماعی نيس�ت .برای تحقق معلول علت خاصه
ني�ز ضرور اس�ت .پ�س علت خاصه آن چنان علتی اس�ت که ظه�ورش حتم ًا
موجب پيدايش معلول عينی اس�ت ،البت�ه در صورتی که علت تامه هم اکنون
وجود داش�ته باش�د .مث ً
لا در همان مورد که ذکرش گذش�ت «وج�ود عوامل
عين�ی و ذهن�ی انقالب» عل�ت خاص ٔه تحقق انقالب اس�ت .يعن�ی اگر علت
تامه (ناهماهنگی بين رش�د نيروهای مولده و مناس�بات موجود توليد) وجود
داشته باشد ،آن وقت وجود عامل عينی انقالب (وضع انقالبی) و عامل ذهنی
انقلاب (وجود حزب با نفوذ طبق ٔه کارگر) کافی اس�ت ک�ه به انقالب تحقق
بخشد.
مسئل ٔه وجود تأثير متقابل بين علت و معلول را که ديالکتيک مدتهاست
کش�ف کرده ،س�يبرنتيک معاصر در مقول ٔه «پيوند معکوس» بيان میدارد ،اين
يک مقول ٔه بس�يار مهم سيبرنتيک اس�ت که دارای اهميت فلسفی است .ما در
بار ٔه س�يبرنتيک مختصر ًا و جداگانه سخن خواهيم گفت ،ولی اينجا سودمند
میش�مريم ک�ه اين مقوله را به مناس�بت ارتباطش با بحث مط�رح کنيم .برای
درک محت�وی اي�ن مقوله میتوان يک مثال فنی ذکر کرد :ما با وصل يخچال
ب�ه جريان ب�رق و افزايش َدما (يا ح�رارت) در درون يخچال ،دس�تگاه تنظيم
کنن�د ٔه ح�رارت (ترمورگوالت�ور) يخچ�ال را به کار م�ی اندازيم و بدينس�ان
دس�تگاه يخ سازی يخچال آغاز کار میکند .ولی کار اين دستگاه يخسازی به
نوب ٔه خود س�طح دما را در يخچال به ميزان الزم میرس�اند .دما در مورد اول
علت بود ولی در مورد دوم به معلول مبدل ش�د .يا مثال ديگری که از تکنيک
بس�يارابتدائی بش�ر گرفته شده اس�ت ذکر کنيم :ناوک گندم دهی در آسياب با
ريختن تدريجی گندم به زير سنگهای آسيا ،به آنها امکان میدهد که گندم را
آرد کنند ،ولی خود اين سنگها به هنگام چرخش خود ،چوبی را که به ناوک
وصل اس�ت دمبدم می جنبانند و آن چوب به نوب ٔه خود ناوک گندم دهی را به
ط�ور متن�اوب می جنباند و حرکت منظم گندم را از ناوک به ميان س�نگهای
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آسياب تنظيم میکند  .بدينسان بين کارکرد ناوک و کارکرد سنگهای آسياب
نوعی «پيوند معکوس» ،نوعی تأثير متقابل برقرار است .امثل ٔه ديگر اين «پيوند
معکوس» را در بدن انسان (مث ً
ال در رابطه بين کار مغز و قلب) میتوان يافت.
قانون عل ّيت در سراپای جهان آلی و غير آلی عمل میکند و موجب پيدايش
اصل جبر (دترمينيسم) است .در طبيعت جبر کور حکمرواست يعنی عناصر
طبيعی قادر نيستند که قوانين ِعلی را دريابند و در آن دخل و تصرف کنند .ولی
بازيگر صحن ٔه تاريخ انس�ان معرفت جوی است .وی میتواند قوانين طبيعت
و جامعه را بشناس�د ،علل اش�ياء و پديدهها را کش�ف کند و آنها را به خدمت
خوي�ش بگمارد و بدين س�ان قانون جبر در تاريخ ،بر حس�ب تکامل معرفت
انس�ان و تش�کل وی ،دمبدم بيشتر به اختيار بدل میشود تا زمانيکه عصر جبر
در تاريخ س�راپا جای خود را به عصر اختيار بدهد و بش�ر از قيد جبر طبيعی و
جبر اجتماعی آزاد گردد.
وجود قانون عل ّيت در طبيعت و تاريخ موجب ايجاد امکان برایهدفمندی
است .اگر در طبيعت و تاريخ عل ّيت و قانونيتی وجود نداشت ،هدف گذاری
نا معقول بود .ولی اين فعاليت هدفمند که به س�وی اجراء عمل خاصی س�ير
میکند ،با آنچه که در فلس�ف ٔه ايدئاليس�تی غائيت نام دارد تفاوت دارد .غائيت
يعنی آنکه خالق جهان بر حسب مشيت ازلی و اسرار آميز خود برای سير امور
مقاص�د و غايات�ی وضع کرده اس�ت و همه به ناچار بر حس�ب حکمت الهی
به س�وی آن غايات مقدر س�ير میکنن�د و از همين جهت اس�ت که در جهان
س�ببيت و انتظامی حکمرواس�ت .ولی هدفمندی آگاهان ٔه انسان که بر اساس
ِ
غائيت ُم َقدّ ر دارای تفاوت اساس�ی
اس�تفاده ازقانون علت و معلول اس�ت با
است .جهان به سوی غايت ويژه ای حرکت نمیکند .1

 .1دربارهی آنکه غایت خلقت چیست بحث زیادی درقرون وسطی بوده ،بهقول انگلس
معموالً میگفتند خلق جهان برای اثبات حکمت سبحانی است ولی مولوی از زبان خدا
بلکه تا بر بندگان جودی کنم
من نکردم خلق تا سودی کنم
میگوید:
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پرسشهای کنترل:
 .۱ع ّليت چيست؟  .۲آيا دعوی فقدان ع ّليت در جهان ِکهين درست
است؟  .۳علت چيست؟  .۴معلول کدام است؟  .۵رابطه ديالکتيکی بين
علت و معلول چيست؟  .۶علت تامه چيست؟  .۷علت خاصه چيست؟
« .۸پيوند معکوس» به چه معناست؟  .۹جبر يا دترمينيسم چيست؟
 .۱۰چه تفاوتی بين جبر طبيعی و جبر تاريخی است؟  .۱۱هدفمندی
کدام است؟  .۱۲غائيت چيست؟  .۱۳چرا غائيت غلط است؟  .۱۴چه
تفاوتی بين هدفمندی و غائيت وجود دارد؟

 .۴ضرورت و تصادف

ض�رورت و تص�ادف نيز اش�کال ع�ام پيون�د بين اش�ياء و پديدههاس�ت.
ضرورت چيس�ت؟ ضرورت رابط� ٔه درونی و ماهوی اس�ت که از مختصات
اساس�ی اش�ياء و پديدهها ناشی میش�ود يعنی آنچه که ناگزير و در چارچوب
قانونمن�دی و علي�ت معين بايد حتم ًا بدين ترتيب رخ ده�د نه به ترتيب ديگر.
مث ً
ال نظام س�رمايهداری بناچار و بالضرور موجد اس�تثمار کار مزدوری است
وممکن نيس�ت که نظام س�رمايهداری بدون آن باش�د ،ولی تصادف نسبت به
ضرورت (که از سيس�تم و مجموع ٔه کيفيات معينی ناشی شده) جنب ٔه خارجی
دارد ي�ا آنک�ه به عوام�ل فرعی که با ماهي�ت پديد ٔه معين ارتباط ن�دارد مربوط
است و آن چيزی است که در شرايط کنونی میتواند رخ بدهد يا میتواند رخ
ندهد ،میتواند بدین شکل وقوع يابد ،يا میتواند به شکل ديگری وقوع يابد.
تصادف در عين حال شکل ظهور ضرورت است يعنی هر پديد ٔه ضروری در
آغاز به صورت امر تصادفی روی میدهد .بعالوه امر تصادفی خود مش�روط
به علت است يعنی تصادفی بودن به معنای بدون علت بودن نيست.
اگر در جهان تنها تصادفات وجود داشت و پديدههای ضروری نمی بود،
جهان خصلت آشفته و نامنظم و کائوتيک به خود میگرفت .در آن موقع پيش
بينی حوادث جهان ممکن نبود و اين کالم معروف که «هيچ چيز ش�رط هيچ
چيز نيست » صحت می يافت .
ب�ر عک�س اگ�ر در جه�ان تنه�ا پديدهه�ای ضروری وج�ود داش�ت و هر
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حادث�های محت�وم بود جهان خصل�ت تقدير آميز و فاتال ب�ه خود میگرفت و
تالش و کوشش آدمی را ثمری نمی بود و نمیشد هيچگونه تغييری در جهت
مطلوب در سير حوادث داد.
ول�ی در واق�ع ضرورت و تصادف باهمند ،يک�ی از آنها از علت ماهوی و
عمده ناشی میگردد و ديگری از علت غير ماهوی و فرعی.
مثلا :طوفانی در میگيرد و درخت تناوری را میش�کند .زندگی درخت
پايان يافت .اين طوفان از جهت علت زوال درخت يک تصادف بيش نيس�ت
زي�را درختها طبق قوانين ديگری زوال میيابند و طوفان با لضروره موجب
زوال درخت نيس�ت .ولی آيا طوفان امری اس�ت بدون علت؟ نه ،در دستگاه
تحوالت جوی وقوع اين طوفان بنوب ٔه خود امری ضروری بود .لذا میگوییم
تصادف نس�بت به سيستم معين جنب ٔه خارجی دارد و از عللی که برای سيستم
معين غير ماهوی و فرعی است ناشی میشود.

تصادف به پديدههای ضروری چهر ٔه خاص و تکرار ناپذير خود راعطا میکند.
مث ً
لا هم ٔه پس�تانداران ضرورت� ًا دارای مختصاتی از لحاظ س�اختمان فيزيولوژيک
هس�تند ک�ه نتبج ٔه س�ير ضروری تکامل اس�ت ول�ی در ميان آنها رنگها ،اش�کال،
ان�دازه ه�ا ،مختص�ات زيس�تی و اِکولوژيک فوق الع�اده متنوعی اس�ت که عوامل
تصادفی موجد بروز آنها شده اند.

يا مث ً
ال در جامعه ،س�ير در چارچوب فرماسيونهای اقتصادی ـ اجتماعی
معي�ن ناش�ی از ضرورتهای تکامل جامعه اس�ت ولی اين فرماس�يونها در
ش�رايط زمانی و مکانی اش�کال س�خت متنوع�ی به خود میگيرن�د و تندی و
کندی تح�ول آنها به عوامل تصادفی متنوعی مربوط اس�ت زيرا تصادفهای
مساعد و غير مساعد در سرعت و يا بطوء تکامل اجتماع نقش فراوانی دارند.
اين ضروری اس�ت که جامعه ای از يک ش�يو ٔه توليد به شيو ٔه توليد ديگر و
مترقی تر منتقل ش�ود ،ولی دراينکه «کی چگونه و بدست چه کسانی» ضرور
1
نيست و به عوامل تصادفی مربوط است
بروز ضرورت به صورت تصادف در منش�اء وجود احتماالت قرار دارد.

 .1برای درک این مسئله به نقش شخصیت در تاریخ در بخش مربوط به ماتریالیسم تاریخی
مراجعه نمایید.

68

بنیادآموزش انقالبی  -احسان طربی

اگر تصادف نبود ،احتمال نمی بود و میشد به طور قطع گفت که فالن واقعه
به فالن ش�کل در فلان موقع حتم ًا حادث خواهد ش�د .ولی نقش تصادفات
آنچنان نوساناتی در بروز ضرورتها ايجاد میکند که بايد قوانين احتماالت
را در م�ورد پيشبين�ی ب�ه کار برد .به همي�ن جهت يکی از اص�ول دانش پيش
بينی (پروگنوستيک) آن است که ماهوی از غير ماهوی ،ضرور از تصادفی به
درستی جدا شود تا آنکه پيشبينی ممکن گردد .به همين جهت اصوالً قوانين
ضرور ی راه ،خود را در مسير تاريخ به صورت حداکثر احتماالت میگشايند
و شکل گرايش های عمده و مسلط را به خود میگيرند.
پرسشهای کنترل:
 .1ضرروت چيست؟  .۲تصادف چيست و اشکال مختلف آن کدام
است؟  .۳علت ماهوی عمده و علت ماهوی فرعی چگونه در منشاء
ضرورت و تصادف است؟  .۴نقش تصادف در خود ويژگی اشياء و
پديدهها کدام است؟  .۵چگونه تصادف در منشاء احتماالت است؟
 .۶چرا قوانين به صورت حداکثر احتماالت در میآيند؟  .۷شرط
پرگنوستيک علمی چيست؟
 .۵امکان و واقعيت

امکان لحظهای است ،مرحلهای است از گسترش واقعيت معين و واقعيت
عبارت است از تحقق چيزی که در حال امکان است .لذا امکان و واقعيت دو
مرحل ٔه ضرور و عينی گسترش و بسط هر شئ ،هر پديدهای است.
ب�ه بي�ان ديگ�ر :امکان آن چيزی اس�ت ک�ه در لحظ� ٔه کنونی هن�وز وجود
خارج�ی ندارد و تحقق نپذيرفته اس�ت ،ولی در نتيج ٔه تأثي�ر قوانين درونی آن
شئ يا آن پديده ،میتواند رخ دهد ،بروز کند ،به واقعيت بدل شود .اما واقعيت
آن چيزی اس�ت که هم اکنون پديد ش�ده ،تحقق يافته ،وجود دارد .لذا وجود
میتوان�د «وج�ود ممکن» و يا «وجود واقعی» باش�د« .وج�ود ممکن» وجود
شئ يا پديدهای است که محملهای پیدايش و تحقق آن در بطن قوانين تکامل
موجود است و وقتی اين محملها سرانجام منجر به ظهور آن «وجود ممکن»
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ش�د ،ما با «وجود واقعی» آن ش�ئ يا پديده روبرو هس�تيم .مث ً
ال در دورانهای
اخير رش�د فئوداليس�م س�رمايهداری به صورت امکانی در بطن آن پديد شد و
وقت�ی اين امکان�ات از طريق انقالبات بورژوائی تحقق يافت ،به واقعيت بدل
گرديد .لذا معنای رش�د و گسترش هر چيزی در واقع آن کيفياتی است که آن
را سرانجام به واقعيت بدل میکند و سابق در بطن وی به حالت امکان وجود
داشته است .تکامل دارای پروس ٔه بی پايان زايش امکانات و تبديل امکانات به
واقعيت هاست .خود واقعيت نيز بنوب ٔه خود تغيير پذير است و دارای قابليت
بس�ط و گسترش اس�ت و در نهان خود امکانهای تازه ای را در بر دارد .ولی
از مجم�وع امکان�ات گوناگون که در بطن واقعيت معين نهفته ش�ده تنها يک
امکان است که به شکل کنکرت و مشخص تحقق میيابد.
امکان بر سه قسم است :امکان صوری ،امکان تجريدی و امکانواقعی.
امکان صوری يا امکان عقلی يعنی امکانی که از جهت منطقی مانعی برای
رخ دادن آن نيست ،ولی وجود امکان عقلی و منطقی برای آنکه آن امر تحقق
يابد ش�رط الزم اس�ت ولی ش�رط کافی نيس�ت .اگر امکان صوری با قوانين
عينی متناقض باش�د میگوییم اين امر محال اس�ت (مانند امکان س�قوط ماه
بر س�طح زمين ،ايجاد محرک ابدی  Perpetuum Mobileکه در قرون وسطی
جمع�ی در صدد س�اختن آن بودند ،یا حفظ ابدی نظام س�رمايهداری ازطريق
رفع دائمی نقائص آن و امثال آنها).
امکان تجريدی امکانی اس�ت که نه فقط از لحاظ منطقی متضمن تضادی
نيس�ت بلکه با قوانين عينی موافق اس�ت ولی عم ً
ال ش�رايط مشخص بروز آن
وجود ندارد .مث ً
ال نشس�ت بر روی کره ماه چند ده ٔه پيش يک امکان تجريدی
بود ولی چون ش�رايط مش�خص آن فراه�م نبود تحقق نمیياف�ت ولی اکنون
ديگر يک امکان تجريدی نيس�ت .موافق اي�ن دو تعريف معنای امکان واقعی
روشن میشود .امکان واقعی دارای سه شرط است :از جهت منطقی متضمن
تضاد نيست ،ازجهت انطباق با قوانين عينی ،اين انطباق وجود دارد و بعالوه
شرايط مشخص آن نيز فراهم است .اينجاست که امکان حتم ًا به واقعيت بدل
میشود.
در جامع ٔه انسانی آگاهی انسان به قوانين تکامل طبيعت و جامعه و استفاد ٔه
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صحي�ح از اي�ن قوانين میتواند تبدي�ل امکان را به واقعيت تس�ريع کند ،ولی
ح�دود نقش عامل ذهنی بی پايان نيس�ت .ولونتاريس�تها (ي�ا اراده گرايان)
نق�ش عام�ل ذهن�ی را مطل�ق میکنند و تص�ور میکنن�د که اراده و خواس�ت
قهرمان�ان یا پيش�اهنگان نهضت برای تحق�ق آنچه که در لحظ� ٔه معين«امکان
واقع�ی» نيس�ت،کافی اس�ت .آنها نق�ش عوامل عين�ی را که باي�د محملها و
ش�رايط مس�اعد و ضرور تحقق ي�ک امکان را پدي�د آورند و مس�تقل از اراد ٔه
پيش�روان و پيشاهنگان و پيشوايان عمل بکنند ،ناديده میگيرند و يا بدانها کم
بها میدهند.
م�ا در بح�ث از مق�والت ض�رورت و تص�ادف از مقول� ٔه احتمال س�خن
گفتهاي�م .اينجا نيز میتوان ،در مقطع بح�ث از امکان و واقعيت از اين مقوله
سخن گفت.
احتم�ال چيس�ت؟ درج� ٔه نضج و بلوغ ام�کان که نمودار نزديک ش�دن به
واقعيت اس�ت ،احتمال ن�ام دارد .وقتی میگویيم محتمل اس�ت که فالن امر
واق�ع ش�ود ،يعنی ش�رايط عينی تحقق آن امر ب�ه درج ٔه معين از نضج رس�يده
است .اما حداکثر احتمال نقطه تبدّ ل کيفی امکان به واقعيت است .در طبيعت
اين تبدل کيفی پروس�های اس�ت خودبهخودی و تنها به ش�رايط عينی مربوط
اس�ت نه به عام�ل ذهنی .اما در جامع�ه تحقق امکان چنانکه گفتي�م نه تنها به
ش�رايط عينی بلکه ب�ه عوامل ذهنی مانن�د فعاليت و پراتيک اف�راد ،طبقات و
احزاب س�ازند ٔه تاريخ مربوط اس�ت .در اين زمينه میتوان انقالب اجتماعی
را مث�ال زد ک�ه پيدايش نظام نوينی را که ام�کان آن وجود دارد به واقعيت بدل
میکند و نتيج ٔه فعاليت خالق انقالبی خلق و س�ازمانهای انقالبی متعلق به
خلق است.
پرسشهای کنترل:
 .۱امکان چيست؟  .۲واقعيت چيست؟  .۳امکان بر چند قسم است؟
 ۴امکان صوری و یاعقلی چيست؟  .۵محال کدام است؟ .۶امکان
تجريدی چيست؟  .۷امکان واقعی چيست؟  .۸چرا اراده گرائی
نادرست است؟  .۹احتمال و حداکثر احتمال چيست؟ .۱۰چرا عامل
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اينک با دومقول ٔه به هم پيوست ٔه مهم ديگر ديالکتيک يعنی شکل و مضمون
آشنا شويم .مضمون (يا محتوی) چيست ؟ مضمون عبارت است از مجموع
تأثي�رات متقابل جهات مختلف وخواصمختلف ش�ئ يا پدي�ده وعملکردها
(فونکس�يونها)ی آن .از ط�رف ديگ�ر اش�ياء و پديدهه�ا انبوه ٔه ب�ی نظمی از
عناصر متشکله و تراکم آشفتهای از پروسههای رخ دهنده نيستند .مضمون هر
ش�ئ يا پديده به ش�کل معينی انتظام يافته است .يا به بيان ديگرهر شئ يا پديده
به طور نسبی در زمان و مکان معين پايدار است و دارای ساخت (ستروکتور)
معين اس�ت .اين س�تروکتور نسبت ًا پايدار شئ يا پديده که به وی هيئت و چهر ٔه
ظاهری آن را نيز عطا میکند ،مشخص کنند ٔه شکل است.
مث ً
لا درجامع� ٔه انس�انی نيروهای مولده ک�ه در مراحل مختلف رش�د قرار
دارند مضمون آن جامعه را به وجود میآورند ،ولی مناسبات توليدی يا اشکال
مالکيت شکل ويژ ٔه آن جامعه را تعيين مینمايند .يا مث ً
ال ممکن است مضمون
يک واقع ٔه انقالبی را به صورت شعر نوشته يا به صورت يک تابلوی نقاشی در
آورد يا در صحن ٔه تأتر نشان داد .در اينجا اشکال هنری (ادبیات ،نقاشی ،تأتر)
مختلف است و حال آنکه مضمون (واقع ٔه انقالبی) واحد است.
شکل بالمضمون و مضمون بالشکل وجود خارجی ندارد.
بسط و تکامل هر شئ با مضمون آن آغاز میشود .همين تغيير در مضمون
اس�ت ک�ه تغيي�رات در ش�کل ،آهنگ و س�مت تح�والت را معين و مش�روط
میکند .مثال تغييری که در ساخت شکلی (ستروکتور مورفولوژيک) جانوران
ط�ی تکامل طوالنی انواع رخ داده نتيج ٔه تغييرات مضمونی اس�ت يعنی نتيج ٔه
تحول در فونکس�يونها و عملکردهائی اس�ت که در جريان س�وخت و س�از
موجود زند ٔه معين انجام گرفته است که خود ثمر ٔه قوانين طبيعی ديگری است.
ولی خطاست اگر تصور کنيم شکل تنها تابع منفعل و پاسيف مضمون است.
ش�کل خود در تحول خويش دارای استقالل نسبی است بدين معنی که شکل
به نوب ٔه خود پروس ٔه تکامل را تند و کند میکند ،ولی مضمون سريع التغييرتر از
شکل است.
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درجريان مبارزهای که مابين ش�کل و مضمون درمیگيرد حاالت زيرين را
میتوان تشخيص داد:
الف ـ بين شکل و مضمون تعادل وجود دارد؛
ب ـ تناق�ض بين ش�کل و مضم�ون آغاز میگردد ،مضم�ون پيش میرود،
شکل عقب میماند ،شکل تکامل مضمون را ترمز میکند؛
ج ـ مبازره ش�ديد بين شکل و مضمون در میگيرد و به تدريج شکل نوينی
مناسب با مضمون نوين پديد میآيد.
گاه مضم�ون ن�و میتوان�د از اش�کال کهن�ه اس�تفاده کن�د چنانک�ه جامع� ٔه
سوسياليستی از اشکال کهن ٔه سياسی و اقتصادی که از دوران سرمايهداری باقی
مانده اس�ت (البته با دگرگون س�اختن عملکرد مضمونی آن) اس�تفاده میکند
مانند استفاده از بازار ،بانک ،قيمت ،سود و غيره .
ش�کل و مضمون به ويژه در هنر دارای اهميت فراوانی اس�ت .در اينجا نيز
تقدم با مضمون است ،ولی شکل که به صورت ژانرها و سبکها در میآيد به
نوب ٔه خود دارای اهميت است و گاه تکامل آن تابع قوانين ويژ ٔه درونی خود آن
است .با اينحال مطلق کردن به شکل گرائی يا فرماليسم منجر میشود.
اصل نو آوری هنری در مضمون اس�ت ،ولی طبيعی اس�ت که نو آوری در
مضمون ناچار نو آوری در شکل را نيز همراه دارد.
پرسشهای کنترل:
 .۱مضمون چيست؟  .۲شکل چيست؟  .۳تالزم شکل و مضمون و
تقدم مضمون بر شکل به چه معناست؟  .۴روابط شکل و مضمون را
بيان داريد .۵ .مبارز ٔه شکل و مضمون از چه حاالتی میگذرد؟  .۶آيا
مضمون نو میتواند از اشکال کهنه استفاده کند؟  .۷اهميت شکل و
مضمون را در هنر بيان داريد؟  .۸نو آوری به چه معناست؟  .۹فرماليسم
يا شکل گرائی به چه معناست؟
 .۷ماهيت و پديده
ماهيت و پديده دو شاخص مهم اشياء و پديدهها هستند که از جهت ديالکتيک
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به هم مربوطند .
ماهي�ت چيس�ت؟ ماهيت بيانگ�ر کل ّيت قواني�ن خاص موضوع معي�ن و پيوند
درونی آن اس�ت که جهات مختلف آنرا به صورت واحدی در میآورد .لذا ماهيت
آشکارگر وحدت مختصات متنوع موضوع معين است.
اما پديده خواص و عالمات خارجی موضوع معين اس�ت که معرفت حس�ی ما
(يعن�ی احس�اس ،ادراک حس و تص�ورات) آن را در مییايد .در پدي�ده آن قوانينی
بروز میکند که ماهيت موضوع معينی را به وجود میآورند.
در مس�ئل ٔه چگونگ�ی ماهي�ت و پديده و رابط� ٔه آنها با يکديگر در فلس�فه بحث
فراوانی انجام گرفته است.

برخ�ی مانن�د کانت بر آنند که ماهيت (يا نومن) ناش�ناختنی اس�ت و خرد
انسانی تنها به پديده (فنومن) دسترسی دارد و میتواند آنرا بشناسد.
برخ�ی ديگ�ر (مانن�د افالط�ون در فلس�ف ٔه عتيق يون�ان و هگل در فلس�ف ٔه
کالس�يک آلم�ان) ب�ر آنند ک�ه ماهيته�ا عقالنی صرفان�د و پديدهه�ا که به
ص�ورت محسوس�ات در میآيند مظهر ن�ازل و عاجزی از گوه�ر روحانی و
عقالنی است.
برخی نيز (مانند فيلسوف ايدئاليست انگليسی اسقف برکلی و يا فيلسوف
امپريوکريتيسيس�ت آلمانی ماخ) اصال منکر وجود ماهيت برای اش�ياء شدند
و گفتند اش�ياء فقط مجموع ٔه محسوسات ما هستند و در وراء محسوسات ما
چيز ديگری نيس�ت و مادر بار ٔه اين نظريات در گذش�ته نيز ياد آوری کوتاهی
کردهايم.
ول�ی ماترياليس�م ديالکتي�ک دو مقول ٔه ماهي�ت و پديده را واقع�ی و عينی
میداند .لنين میگويد :ماهيت پديد میآيد و پديده دارای ماهيت است .نکت ٔه
مهم اينجاس�ت که پديده هميش�ه مطابق با ماهيت نيس�ت و میتواند آن را به
ش�کل تحريف ش�ده ای بيان دارد .ب�ه همین جهت مارک�س میگفت که اگر
شکل بروز (يا پديده) با ماهيتها انطباق کامل داشت ،علوم زائد میشد .زيرا
وظيف ٔه علم پژوهش و يافت ماهيتها از پس حجاب پردههاست .پايه بيانی که
در فلس�ف ٔه کالسيک قرون وسطائی ما متداول اس�ت درک باطن امور از وراء
ظاهر آنها و درک س�يرتها از وراء صورتهاست .پديده متنوعتر از ماهيت
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اس�ت ،زيرا نه فقط مجموعه ای اس�ت از مناس�بات ماهوی ،بلکه مناس�بات
تصادفی و انفرادی نيز در آن وارد میشود .بعالوه پديده از ماهيت متحرکتر
است و ماهيت پايدارتر و آهنگ رشد آن کندتر از پديده است .به ماهيات نه از
راه حواس ،بلکه از راه تفکر تجريدی تئوريک میتوان دست يافت.
معرفت تئوريک شئ را در وضع مشخص تاريخی آن به عنوان يک سيستم
بغرنج ديالکتيکی قوانين و روابط ضروری عرضه میدارد و بدينس�ان ماهيت
شئ را افشاءمیکند .اکنون برای آنکه روشنتر به مفهوم ماهيت و پديده و آنکه
معرف�ت به پديده ب�ه هيچوجه کافی برای معرفت به ماهيت نيس�ت پی ببريم،
مثالی بزنيم  :مث ً
ال وقتی برقی در ابرها میدرخشد ديدگان ما تنها آن درخش را
می بيند .اين درخش جز پديده چيز ديگری نيس�ت ،ولی ماهيت همين پديده
عبارت اس�ت از «تخلي ٔه اخگر افش�ان فوق العاده نيرومند الکتريکی در ابرها»
اين ماهيت را تنها تفکر تئوريک بر اس�اس تجربه میتواند کشف کند و پديده
به خودی خود بيانگر آن نيست.
ام�ا البت�ه چنين نيس�ت که بين پدي�ده و ماهيت رابطه نباش�د .پدي�ده به هر
صورت روايتگر ماهيت است .لنين میگويد در حرکت رود کف بر روی آب
مانند پديده است و جريان اعماق مانند ماهيت .در اين مثال به هر جهت کف
ب�ر روی آب حاک�ی از آن جريان عمقی اس�ت .يا به بيان ديگ�ر پديده روايتگر
ماهيت است.
نکت� ٔه مهمی را ک�ه در بار ٔه روابط نامتواف�ق و گاه معکوس ماهيت و پديده
گفتيم با برخی امثال روشن میسازيم:
پديده ای که ديده میشود آن است که خورشيد به دور زمين میگردد ،ولی
پژوهش علمی و تئوريک نشان داد که جريان بر عکس است و اين زمين است
که به دور خورشيد میگردد.
ي�ا مث ً
لا در ظاه�ر به نظر میرس�د ک�ه جامعه دراث�ر عمل اف�راد دگرگون
میشود و عمل افراد نيز نتيج ٔه فکرآنهاست .لذا میتوان نتیج ه گرفت که افکار
انس�انها ماي ٔه تغيير جامعه اس�ت .اين درس�ت آن اشتباهی اس�ت که بسياری
از متفکرين که خواس�تند علت تحوالت جامع�ه را بيابند کردهاند از آن جمله
دانش�مند ايرانی کس�روی نيز پاک کردن مغز ،و زدودن آن از «بد آموزیها» را
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ش�رط ايجاد تحول مترقی در جامعه میداند ،زيرا فکر را منش�اء عمل و عمل
را منشاء تغيير میشناسد.
ولی ماهيت چنين نيس�ت .در واقع عامل تغيير ش�يو ٔه توليد نعمات مادی
و تکام�ل خود بهخودی نيروهای مولده اس�ت که باعث دگرگونی مناس�بات
توليد و س�رانجام زندگی معنوی جامعه میشود ،لذا تحول فکر نتيج ٔه تحول
عينی جامعه است و نه برعکس تحول جامعه نتيج ٔه تحول فکر.
اين امثله نشان میدهد که گاه پديدهها و ظاهرها اغواگرند و تنها با پژوهش
و تحليل ديالکتيکی میتوان ماهيت واقعی را درک کرد و معنای عميق سخن
مارک�س که میگفت اگر پديدهها با ماهيتها انطباق داش�ت علم بالموضوع
میشد از همين جاست.
در هم�ان مثال صورت و س�يرت که در بار ٔه مختصات اخالقی انس�انها
ذک�ر میگردد نيز اين مطلب صادق اس�ت .ص�ورت ظاهر مطبوع يا نا مطبوع
هميش�ه دليل بر س�يرتی مناس�ب با آن نيس�ت .س�يرت يا خص�ال واقعی يک
شخص را تنها طی تجرب ٔه طوالنی در عمل میتوان شناخت و گاه مث ً
ال اتفاق
میافتد که صورت ظاهر با سيرت واقعی اشخاص منطبق نيست .منظور ما از
صورت در اينجا رفتار ظاهری است نه چهره.
پرسشهای کنترل:
 .1ماهيت را تعريف کنيد .۲ .پديده را تعريف کنيد .۳ .چه بحثی در
فلسفه بر سر ماهيت و پديده وجود دارد؟  .۴عدم تطابق ماهيت و پديده
به چه معناست؟ در اين مورد مثالهائی بزنيد .۵ .نقش تفکر تئوريک
چيست؟  .۶چرا پديده غنیتر از ماهيت است؟  .۷چه ارتباطی مسئل ٔه
صورت و سيرت در اشخاص با مسئل ٔه پديده و ماهيت دارد؟
 .۸منطقی وتاريخی

تاريخ�ی يعنی پروس� ٔه واقعی ظهور و تش�کل ش�ئ يا پدي�د ٔه معين .منطقی
يعنی مناس�بات ،قوانين ارتباط و تأثير متقابل جهات مختلف آن ش�ئ يا پديده
که درحالت تکاملی اس�ت .رابط ٔه تاريخی با منطقی مانند رابط ٔه پروس� ٔه رشد
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و تکامل اس�ت به نتيج�هاش که طی آن روابطی که به ش�کل پیگير در جريان
تکامل تحقق يافتهاند به بيان انگلس به «نضج کامل و ش�کل کالس�يک خود»
نائل شده اند.
منطق�ی و تاريخ�ی در وح�دت ديالکتيک�ی هس�تند و در عين ح�ال با هم
متضادند .وحدت آنها در آنجاست که :
 .۱تاريخی به آن اندازهای که در پروس� ٔه تکامل�ی خويش قانونمندی ويژ ٔه
خود را برای آنکه به نتايج معين میرسد ،در بر دارد ،منطقی را در بر دارد ؛
 .۲وح�دت تاريخی و منطقی در آن اس�ت که مناس�بات و وابس�تگیهای
جهات يک کل معين ،تاريخ ظهور آن کل و تش�کل س�تروکتور ويژ ٔه آنرا بيان
میکن�د .نتيج� ٔه منطقی در واقع به ش�کل فارغ از جزئيات و منقح و «پو س�ت
کنده» حاوی پروس� ٔه تکوين «کل» اس�ت .در اين نتيجهه�ا هم ٔه زيگزاگهای
تکامل پروسه ،هم ٔه امور تصادفی و گذرا حذف میگردد .لذا وحدت منطقی
با تاريخی کامل نيست ،نسبی است .به بيان انگلس منطقی يک تاريخی «تنقيح
و تصحيح شده است» ،ولی اين تنقيح و تصحيح خود موافق قوانين واقعيت
عينی انجام میگيرد و نه به شکل دلبخواه و خود سرانه .لذا طرز انعکاس يک
واقعيت واحد در ش�عورما از جهت تاريخی طوری اس�ت و از جهت منطقی
که نتايج «پوس�ت کنده» و منقح تاريخی را به دس�ت میدهد ،طور ديگر .از
همينجا ش�يو ٔه تحقيق تاریخی با ش�يو ٔه تحقيق منطقی با هم تفاوت میيابند.
وظيف ٔه تحقيق تاريخی کشف شرايط و محملهای مشخص اين يا آن پديده در
تسلس�ل و توالی مراحل تاريخی آن اس�ت .ولی وظيف ٔه تحقيق منطقی عبارت
اس�ت از کشف آن نقش که عناصر مختلف سيس�تم معين درترکيب ّ
کل خود
ايف�اء میکنند .ولی از آنجا که هر ک ّلی دارای س�ير ويژ ٔه مش�خص اس�ت لذا
پژوهش و تحقيق تاريخی کليدی اس�ت ب�رای پژوهش و تحقيق منطقی و به
قول مارکس «تشريح ميمون کليد تشريح انسان است».
مس�ئل ٔه وح�دت و تماي�ز منطقی و تاريخی و دو ش�کل تحقي�ق تاريخی و
تحقيق منطقی که از آن ناشی میشود برای تفکر منطقی اهميت بسياری دارد
و میآم�وزد ک�ه ب�رای درک قوانين منطقی تکامل يک ش�ئ يا پدي�ده میتوان
از بررس�ی تاري�خ تکامل آن ش�ئ ي�ا پديده مدد گرف�ت و به نوب ٔه خود کش�ف
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مختص�ات منطقی تکامل آن ش�ئ يا آن پديده ما را ب�ه پژوهش عميقتر تاريخ
آنها را قادر میسازد.
پرسشهای کنترل:
 .1تاريخی چيست؟  .۲منطقی چيست؟  .۳وحدت منطقی و تاريخی
در کجاست؟  .۴تمايز منطقی و تاريخی در کجاست؟  .۵مختصات
تحقيق منطقی چيست؟  .۶مختصات تحقيق تاريخی چيست؟ .۷
وحدت و تمايز منطقی و تاريخی چه میآموزد؟

 - 6راه دیالکتیکی معرفت واقعیت عینی

 .۱تئوری معرفت(گنوسئولوژی) چيست؟
تئوری شناخت يا معرفت يا گنوسئولوژی بخش مهمی از فلسف ٔه
مارکسيستی است .گنوسئولوژی آموزش ماهيت و قانونمندیهای
پروس ٔه شناخت يا معرفت است.
ش�ناخت يا معرفت عبارت است از آشنا شدن انسان در جريان کار مولد يا
در پروس ٔه پژوهش و تجرب ٔه علمی با واقعيت جهان خارج و منعکس کردن اين
واقعيت در ذهن.
مس�ائل عم�د ٔه تئوری معرف�ت عبارت اس�ت از :موض�وع و منبع معرفت
انس�انی ک�دام اس�ت؟ چه چي�زی در پاي ٔه معرفت ما ق�رار دارد؟ چ�ه انگيزهای
موجب تحرک و پيشرفت آن است؟ پروس ٔه معرفت از چه مراحلی میگذرد؟
اس�لوبها و اشکال مختلف معرفت کدام است؟ حقيقت چيست؟ چه رابطه
ای مابين فعاليت معرفتی انسان و پراتيک وی وجود دارد؟
چنانکه در گذشته نيز يادآور شديم بحث معرفت (که در فلسف ٔه اسکوالستيک
قرون وسطائی در کشور ما مبحث «حصول علم» نام دارد) به انحاء مختلف به
ميان کشيده است .فالسف ٔه ايدئاليست که به تقدم روح بر ماده معتقدند به ناچار
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معرفت را نوعی «اشراق» ،نوعی « َق ْذف» («افکندن») علم از جانب مبداء الهی
در روح و ضمير آدمی تصور میکردند .بِ ْرک ِْلی آنرا «وضع» صور در روح آدمی
میشمرد که از طرف واضع کل يعنی خداوند انجام میپذيرد.

فالس�ف ٔه آگنوس�تيک از نوع کانت علم بر ذوات را ممکن نمیش�مردند و دامن ٔه
عمل عقل معرفت جوی ما را محدود میدانستند .سانسواليستها (حس گرايان)
فق�ط ب�رای محسوس�ات اصال�ت قائلند و آدم�ی را ب�ه درک وراء محس�وس قادر
نمیبينن�د .م�ا گفتي�م که اين سفس�طههای ايدئاليس�تی که همه بر بني�اد يک خطای
اساس�ی اس�توار اس�ت يعن�ی از اينجا ناش�ی میش�ود ک�ه ش�عور را بر م�اده مقدم
شمردهاند بی پاست و جهان مادی واقعی و عينی است و شناختنی است.

ماترياليس�تها (از دمکري�ت گرفته ت�ا فوير باخ) طی تاري�خ از اين خطای
بنيادی آزاد بودند و لذا درک میکردند که علم و معرفت انسانی نمیتواند چيز
ديگری باشد جز انعکاس واقعيت عينی خارجی در مغز ما .ولی نظري ٔه معرفت
در ن�زد آن�ان «متافيزيکی» اس�ت يعنی آنه�ا اين انعکاس را انعکاس پاس�يف و
آينه وار میدانس�تند و نقش پراتيک ،نقش رابط ٔه انس�ان معرفت جوی با تکامل
تاريخ�ی و نق�ش تضادمند و متناقض پروس� ٔه معرف�ت را درک نمیکردند .در
بار ٔه هم ٔه اين نکات که شاخصهای تئوری ديالکتيکی معرفت است در همين
مبحث به اختصار توضيحاتی خواهيم داد.
مارکسيس�م بر آن است که انس�ان معرفت يابند ٔه فردی منفرد و تنها نيست،
بلک�ه در جامعه زندگی میکند .يک موجود بيولوژيک نيس�ت که مانند گياه يا
جانور خود را به ش�کل منفعل و پاس�يف با جهان پيرامون دمس�از س�ازد بلکه
موج�ود اجتماعی اس�ت که به ش�کل فع�ال و آکتي�ف در جهان پيرام�ون تأثير
میبخش�د و در جريان فعاليت خود جهان را دگرگون میکند .اش�ياء مادی و
پديدههای طبيعی و اجتماعی تا آنجا موضوع معرفت انسان هستند که در مدار
فعاليت اجتماعی او وارد میش�وند و انس�ان اين اش�ياء و پديدهها را تا آن حد
و مرز میشناس�د که بتواند آنها را موض�وع و افزار فعاليت خود قرار دهد ،لذا
معرفت انس�ان از پراتيک بر میخيزد .پراتیک در انواع اش�کال آن پايه و مبنا و
نيروی محرک و مالک حقيقت است .معرفت پروس ٔه فعال و خالق اساسمند
کردن تئوريک فعاليت پراتيک انس�انی اس�ت و از آنجا که اش�ياء و پديدهها در
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تغيير و تحول بی پايانند ،لذا پروس ٔه معرفت را نيز پايانی نيست .معرفت انسان
شکل بغرنج و عالی انعکاس است و ما بار ديگر اين مقول ٔه مهم را مورد بررسی
قرار می دهيم.
پرسشهای کنترل:
 .1گنوسئولوژی چيست؟  .۲مسائل عمد ٔه گنوسئولوژی کدام است؟
 .۳اسکوالستيک ما مبحث علم را چگونه حل میکرد؟  .۴ايدئاليستها
در بار ٔه معرفت چه میگويند؟  .۵آگنوستيکها چه میگويند؟  .۶اشتباه
ماترياليستهای متافيزيک در اين باره چيست؟  .۷ماترياليسم ديالکتيک
پروس ٔه معرفت را چگونه میفهمد؟  .۸فعال و خالق بودن انسان در پروس ٔه
معرفت به چه معناست؟  .۹نقش معرفت در پروس ٔه پراتيک چيست؟ چرا
میگوییم «اساسمند کردن تئوريک فعاليت و پراتيک انسانی»؟
 .۲انعکاس چيست؟
ما در بار ٔه انعکاس در گذش�ته (در مبحث ماده و ش�عور) س�خن گفتهايم.
اينک میخواهيم به مناسبت نقش مرکزی انعکاس در پروس ٔه معرفت بار ديگر
از آن ياد کنيم و مطالب گذشته را تکميل نمایيم.
انعکاس خاصيت عمومی ماده اس�ت و عبارت اس�ت از استعداد اجسام يا
سيستمهای مادی که با تغييرات درونی خويش ،مختصات اجسام يا سيستمهائی
را که با آنها عمل متقابل دارند ،به شکل ديگری باز آفرينند .مثال مغز انسان يک
سيستم مادی است که میتواند با تغييرات معين فيزيکو شيميائی در ميلياردها
نورونهای مشکّل ٔه خود کلي ٔه مختصات اجسام و يا سيستمهائی را که انسان با
آنها وارد برخورد میش�ود ،به ش�کل تصورات ،مفاهيم ،احکام و استنتاجات
انتزاع�ی در درون خ�ود ب�از آفريند و چون اين باز آفريدن به ش�کل معنوی و با
مقوالت منطقی انجام میگيرد ،لذا ما در تعريفی که هم اکنون از انعکاس بيان
داش�تهايم ،تصريح کرديم که «به ش�کل ديگری» آن اجس�ام يا آن سيس�تمهای
مادی را باز میآفريند يعنی نه بدان ش�کل مادی که در خارج از ذهن ما بودند،
بلکه به شکل معنوی و ايدئال.

82

بنیادآموزش انقالبی  -احسان طربی

خاصيت انعکاس ،به نس�بت درج ٔه بغرنجی و درج ٔه تش�کل اشياء و پديده
هائی که در هم مؤثرند ،به اشکال سخت گوناگون بروز میکند .اشکال و انواع
ابتدائی انعکاس در طبيعت بیجان نيز ديده میش�ود (مانند اثر س�نگ بر روی
زمين ،يا اثر گياهان و جانوران مفقود به ش�کل س�نگواره بر روی ذغال س�نگ
و غي�ره) .اين انع�کاس در واقع به صورت «اثر» در میآيد .ولی در ارگانيس�م
زنده انعکاس کيفيت تازه ای کسب میکند که میتوان آنرا در مفهوم تحريک
ـ واکنش يا «بازتاب» (رفلکس) خالصه کرد و مادر بار ٔه اشکال مختلف آن از
«تروپيس�م» گرفته تا «غريزه» س�خن گفتهايم وگفتهايم که با پيدايش احس�اس
درواقع روان يا پس�ی ش�يک به وجود میآيد و اش�ياء و پديدهها چهر ٔه خود را،
تصوير خود را منعکس میکنند و گوئی در آين ٔه روان عکس میاندازند.
ّ
مش�خص
منتها انعکاس اين تصاوير يا چهرهها در روان جانوران به ش�کل
حسی است .تنها آن اشياء و خواص آنها منعکس میگردد که مستقيم يا غير
ـ ّ
مس�تقيم با ارضاء نيازمندیهای زيس�تی آن جانوران ارتباط دارد .مثال صدا و
ديدن ش�ئ برای س�گ فقط در آن حدود مطرح است و اهميت دارد که با عامل
درد يا عامل غذا وعوامل حياتی ديگری نظير آنها مربوط باشد.
ولی پيدايش سلسل ٔه اعصاب و فعاليت عالی اعصاب که در جانوران قبل از
انسان به حد تکامل بسیار باالئی میرسد زمينه را برای پيدايش شعور که از آن
در پيش سخن گفتهايم فراهم میکند .چنانکه گفتيم کار مولد و زبان دو عاملی
اس�ت که در پيدايش وگسترش شعور انسانی تأثير قاطع دارد و همراه آن تفکر
تجريدی پديد میآيد.
معنای تفکر تجريدی آن اس�ت که انس�ان میتواند برخلاف حيوان ،بدون
لمس يا رؤيت اش�ياء ،به کمک مفاهيم عمل کن�د .دراينجا انعکاس از مرحل ٔه
پاسيف درمیآيد و خود« مفاهيم» و «احکام» (که ثمر ٔه انعکاس است) به عامل
تحول و تغيير در پيرامون بدل میگردد يعنی آکتيف و فعال میش�ود و در کنار
جهان مادی یک جهان معنوی پديد میآيد.
فع�ال ب�ودن تفکرام�کان «ه�دف گ�ذاری»« ،پيش بين�ی علم�ی» را فراهم
میس�ازد .درهردوی اينها «انعکاس پيش�ين» يا «انعکاس پيشی گيرنده» انجام
میگي�رد يعنی جهان ايدئال به آدمی کمک میکن�د که جهان ماتريال را موافق

خواست و نياز خود دگرگون سازد.
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پرسشهای کنترل:
 .۱انعکاس را تعريف کنيد .۲ .تکامل پروس ٔه انعکاس را در طبيعت و
جامعه بيان داريد .۳ .انعکاس پاسيف و آکتيف به چه معناست؟
 .۴نقش انعکاس آکتيف چيست؟  .۵هدف گذاری و پيش بينی علمی
چيست؟
 .۳مراحل معرفت کدام است؟
پروس� ٔه معرفت دارای يک خصلت ديالکتيکی اس�ت و جهت «حس�ی» و
جهت «عقلی» معرفت که آنرا در ذيل بيان خواهيم داشت در اين پروسه با هم
متحد است .لذا هم «حس گرائی» (يا سانسواليسم) که تنها حس را منبع مطلق
معرفت انسانی میداند و هم «عقل گرائی» (يا راسيوناليسم) که معرفت حسی
و تجرب�ی را ناچي�ز میگيرد و تنه�ا عقل را قادر به درک حقايق میش�مرد يک
جهت را به زيان جهت ديگر مطلق میکنند و برخطا هستند.
حس�ی
چنانکه گفتيم معرفت از دو مرحل ٔه عمده میگذرد که يکی معرفت ّ
(يا تجربی و آمپيريک) نام دارد و دومی معرفت عقلی (يا منطقی و لژيک).
اش�کال معرفت حس�ی يا آمپيريک عبارت است از :احساس ،ادراک حس
و تصور.
 .۱احس�اس ـ درجريان احس�اس ،اش�ياء وخواص آنها به آپارات خارجی
ارگانه�ای ح�س (ک�ه در علم آناليزات�ور نام گرفت�ه) تأثير میبخش�د وانرژی
تحريک خارجی از مجرای اعصاب به مغز میرس�د و در آنجا پروس� ٔه روانی
معينی روی میدهد که ابتدائیترين و سادهترين آن احساس نام دارد.
ح�س) تصوي�ر کنکرت ـ حس�ی اش�ياء و پديدههای
 .۲ادارک (ي�ا ادارک ّ
واقعي�ت ب�ه هنگامیکه بر ارگانهای ح�س ما تأثير باق�ی میگذارند و در مغز
منعکس میش�وند و بدينس�ان ادارک حس ص�ورت میگي�رد .درحالیکه در
مرحل ٔه احساس عالمات و مختصات مختلف شئ مانند گرما و سرما و زبری
و نرمی و درشتی و کوچکی و غيره منعکس میگردد .در اين مورد تصوير تمام
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و کمال آن شئ انعکاس میيابد .
 .۳تصور ـ تجديد توليد کنکرت و مشخص و جامع اشياء و پديدههاییکه
س�ابقا احس�اس شده در ذهن است .برخالف احس�اس و ادراک حس که فقط
زمانی روی میدهد که که ش�ئ يا پديده مس�تقيما روی حواس ما تأثير میکند،
تصور ما پس از تحريک خارجی دس�ت میدهد ،مث ً
ال ما با لمس يک چيز داغ
سوزش احساس میکنيم ولی در مرحل ٔه تصورما میتوانيم بدون لمس آن شئ
داغ ،درد و سوزش را در ذهن خود تصور کنيم.
لذا در مرحل ٔه حسی ما از سه پل ٔه جداگانه میگذريم  :احساس شئ يا پديده
به وسيل ٔه حواس خودمان ،درک اين احساس و داشتن تصوير روشنی از آن در
ذهن ،تصور آن شئ يا آن پديده به شکل مشخص در حالیکه ديگر احساسی از
آن شئ يا پديده در بين نيست ( چنانکه گوئی عکسی را از فوتوتک ضمير خود
بيرون میکشيم و دوباره بدان مینگريم).
هم� ٔه اين پروس�ه ها هنوز در مرحل ٔه حس�ی ـ تجربی اس�ت .هن�وز ما وارد
مرحل ٔه منطقی نشده ايم.
مرحل ٔه عقلی يا منطقی نيز خود از سه پله تشکيل شده است :مفهوم ،حکم،
استنتاج.
 .۱مفهوم ـ مفهوم يکی از واحدهای اساسی فعاليت فکری و عقلی انسان
اس�ت .مفهوم يک ش�کل منطقی اس�ت که با کمک آن ما اشکال ديگر منطقی
مانند حکم و استنتاج رامیسازيم و به ما امکان میدهد که واقعيت را عميقتر
از احساس و ادراک حس و تصور بشناسيم .تشکل مفهوم فقط از طريق انتزاع
و تصميم انجام میگيرد ،لذا انتقال از مرحل ٔه حس به نخستين مرحل ٔه عقلی که
مفهوم باشد يک انتقال جهشی است و در اينجا اصوال کيفيت پروس ٔه معرفت
عوض میش�ود وکیفیتی تازه ،کيفيت منطقی ـ عقلی پيدا میکند (نه حس�ی ـ
تجرب�ی) .م�ا از تصورات همگون که احس�اس و تجرب ٔه ما آنها را بدس�ت داده
از طري�ق تعميم يا انتزاع مفهوم میس�ازيم مانند مفاهيم انس�ان ،کوه ،درخت،
عدالت  ،سياس�ت ،تکامل و غي�ره .مفهوم میتواند مش�خص (يا به اصطالح
اس�م ذات) باشد يا مجرد و انتزاعی (يا به اصطالح اسم معنی) .هر يک از اين
مفاهيم جمع بس�ت مجموعه ای از تصاوير همگونی است که از طريق تجرب ٔه
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حسی و در جريان پراتيک بدست آورده ايم.
 .۲حکم ـ آنچنان فکری در بار ٔه شئ يا اشياء و پديدههاست که دارای جنب ٔه
سلبی يا ايجابی (منفی يا مثبت) باشد مانند« :طبق ٔه کارگر يک طبق ٔه پيشاهنگ
اس�ت» ،ي�ا «س�رمايهداری دارای نظامی اس�ت ظالمانه» ،يا «علم ب�ا خرافات
س�ازگار نيست» يا «استقرار صلح در شرايط سرمايهداری ممکن نيست» .اين
احکام از مشتی مفاهيم مجرد و مشخص تشکيل يافتهاند و متضمن ر ّد يا قبول
يک فکر معين است.
پس حکم از ترکيب مفاهيم پديد میشود.
 .۳اس�تنتاج  -استنتاج يکی از اساس�یترين اشکال تفکر منطقی است .در
جري�ان اس�تنتاج م�ا از يک يا چند حکم ک�ه آنها را «مقدم�ات» مینامند  ،طبق
قوانين معين تفکر منطقی ،حکم ديگری را که «نتيجه» نام دارد بدست میآوريم
و عل�م نو حاصل میکنيم .مثلاً« :کليه جانوران درنده گوش�تخوارند .پس
ببر جانور گوش�تخواری اس�ت .پس ببر از جانوران درنده اس�ت ».يا «کلي ٔه
انسانها قدرت سخنگفتن دارند .حسن انسان است .پس حسن دارای قدرت
سخن گفتن است».
لذا روشن میشود که ما در مرحل ٔه حسی ـ تجربی چيزی را حس میکنيم،
احساس خود را به صورت تصوير آن چيز درک میکنيم و هرگاه ضرور باشد
آن تصوير را در ذهن باز میآفرينيم.
در مرلح� ٔه منطقی ـ عقلی از تصاوير همگون مفهوم میس�ازيم .از ترکيب
مفاهيم مرتبط در واقعيت احکام س�لبی يا ايجابی پديد میآوريم  .و از ترکيب
اح�کام مرتب�ط در واقعي�ت ،نتيجه ن�و ،دانش نو کس�ب میکني�م واحتجاج و
استنتاج به عمل میآوريم .
چنين اس�ت دو مرحله و ش�ش پل ٔه اساسی پروس� ٔه معرفت .منطق معروف
به «منطق صوری» کلي ٔه اشکال احکام و استنتاجات را مورد بررسی دقيق قرار
میدهد و شيوههای درست استنتاج را میآموزد و از اين جهت فراگرفتن اين
منطق برای تفکر درس�ت بس�ی ضرور اس�ت .ارس�طو فيلس�وف بزرگ يونان
باستان بنياد گذار منطق صوری است
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پرسشهای کنترل:

 .۱دو مرحل ٔه عمد ٔه معرفت کدام است؟  .۲مرحل ٔه حسی ـ تجربی از
چه پلههائی تشکيل شده؟  .۳احساس يعنی چه؟  .۴ادراک حس يعنی
چه؟  .۵تصور يعنی چه؟  .۶مرحل ٔه عقلی ـ منطقی از چه پله هائی تشکيل
شده؟  .۷مفهوم يعنی چه؟  .۸حکم يعنی چه؟ .۹استنتاج يعنی چه؟ .۱۰
چرا انتقال از مرحل ٔه حسی ـ تجربی به مرحل ٔه عقلی ـ منطقی يک جهش
کيفی است؟
 .۴پراتيک چيست؟
مقول ٔه پراتيک از اهم مقوالت فلسفی به ويژه درگنوسئولوژی مارکسيستی
است.
پراتيک چيس�ت؟ پراتيک فعاليت انسان است که متوجه تغيیر و دگرسازی
طبيع�ت و جامعه اس�ت مانند پراتيک تولي�دی ،مبارز ٔه اجتماع�ی ،پژوهش و
تجرب ٔه علمی و غيره.
به گفت ٔه مارکس زندگی اجتماعی از جهت ماهيت خود عمل است.
پراتيک منش�اء تئوری اس�ت .در جريان پراتيک توليدی اس�ت که انسان با
طبيعت وارد تماس میش�ود .بر حس�ب نيازمندیهای پراتيک است که آدمی
رازهای طبيعت را میگشايد .کار مولد آدمی را از جهان جانوران جدا میکند
ومرحل ٔه عقلی ـ منطقی معرفت را پديد میآورد و بدينسان کيفيت مرحل ٔه حسی
ـ تجربی را نيز دگرگون میس�ازد .بعالوه هدف معرفت آن اس�ت که انسان در
پراتيک اجتماعی خود آگاهانهتر عمل کند.
لذا مارکسيسم بر آن است که پراتيک مبداء ،مالک و منتهای معرفت است.
مبداء معرفت است ،زيرا در پراتيک اجتماعی معرفت جهان پيرامون آغاز
میش�ود .هيچ معرفت نوی بدون کار مولد يا مبارز ٔه طبقاتی يا پژوهش علمی
به دست نمیآيد.
مالک معرفت است زيرا فقط آن معرفتی که در پراتيک ثمر بخشی و کارآئی
خود را نش�ان دهد با واقعيت تطبيق دارد و لذا حقيقت اس�ت .برای س�نجش
صحت يا سقم هر معرفتی هيچ محک ديگری غير از پراتيک نيست.
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منتهای معرفت است ،زيرا هدف ما از معرفت دست يافتن به قوانين طبيعت
و جامعه است تا پراتيک انسانی و اجتماعی خود را مؤثرتر کنيم و اال معرفت
هدف بذاته و غايت بذاته نيست.
طبق�ات ممت�ازه معم�والً نقش پراتي�ک را در مقاب�ل تئوری خ�وارو ناچيز
میگيرند ولی مارکسيسم به وحدت تئوری و پراتيک معتقد است و بر آن است
ک�ه تئ�وری و پراتي�ک يکديگر را غنی میکنن�د و يکی بدون ديگ�ری ناقص و
ِستَرون است.
از آنجا که در هر دوران تاريخی پراتيک بش�ری محدود اس�ت ،لذا پراتيک
انس�انی جنب ٔه نسبی دارد و معرفتی که از اين پراتيک نسبی ناشی میشود ناچار
يک معرفت نسبی است.
ولی سراپای پراتيک انسانی که مرتبا در حال گسترش و تکامل است مطلق
است و معرفتی که از پراتيک مطلق ناشی میشود معرفت مطلق است.
پرسشهای کنترل :
 .۱پراتيک را تعريف کنيد .۲ .چرا پراتيک مبداء معرفت است؟  .۳چرا
پراتيک مالک معرفت است؟  .۴چرا پراتيک منتهای معرفت است؟ .۵
وحدت تئوری و پراتيک به چه معناست؟  .۶پراتيک نسبی چيست؟ .۷
پراتيک مطلق چيست؟
 .۵وحدت معرفت حسی و عقلی
مارکس میگويد:
«ديدگان انسانی به نحو ديگری ادراک میکند و لذت میبرد تا
ديدگان غير انسانی .گوشهای انسانی نيز غير از گوش رشد نيافته
و خشن است و غيره».
معنی اين سخن آن است که انسان دارای تفکر عقالنی است و تفکر عقالنی
به نوب ٔه خود تأثيرخود را در احساس باقی میگذارد .يا به ديگر سخن حسی و
عقالنی در انسان در آميخته است.
البت�ه زمان�ی بود که در نزد اسلاف انس�ان تنها ادراک حس وجود داش�ت
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و به طور کلی معرفت حس�ی بر معرفت عقلی زمان ًا مقدم اس�ت ،ولی پس از
آنکه معرفت عقلی پديد ش�د ديگر اين دو نوع معرفت از هم جدا نيس�ت .مث ً
ال
در پژوهشهای علمی ش�ما قبال با يک سلس�له مقدمات منطقی و علمی وارد
تجربه و مش�اهد ٔه پديدهها میش�ويد .در اينجا حتی معرف�ت عقلی بر معرفت
حسی مقدم است.
هر قدر معرفت عقلی بيشتر ،به همان اندازه معرفت حسی زيادتر يا به بيان
ديگر انس�ان هر چه بيش�تر بداند بهتر می بيند ،بهتر مشاهده میکند ،بهتر حس
میکند .و از آن سو برای تفکر کردن و سخن گفتن آدمی بايد بتواند ببيند ،لمس
کند ،بشنود ،بچشد و غيره .لذا معرفت دارای خصلت بغرنج ديالکتيکی است
و در آن عناصر حسی ـ تجربی و عقلی ـ منطقی در هم مؤثرند .به همين جهت
اس�ت که نظري ٔه مطلق کردن معرفت حس�ی (سانسواليسم) و يا معرفت عقلی
(راسيوناليسم) چنانکه در گذشته بيان داشتيم خطاست.
تجربه و تعقل به بيان گرتسن فيلسوف ماترياليست روس مانند دو نيمکر ٔه
ماگدهبورگ اس�ت .که وقتی به يکديگر متصل ش�وند اسبان آهنين مفاصل نيز
نمیتوانند آنها را از يکديگر جدا کنند.
ِ
ترکيب ديالکتيکی تجربه و تعقل است.
بهترين راه دست يافتن به معرفت
پرسشها کنترل:

 .۱مقصود از وحدت حسی و عقلی چيست؟  .۲آيا معرفت حسی زمان ًا
بر معرفت علمی مقدم است ،کی ،در چه شرايطی؟  .۳تأثير ديالکتيکی
معرفت حسی و معرفت عقلی را بيان داريد .۴ .سخن گرتسن را در بار ٔه
پيوند تجربه و تعقل توضيح دهيد.

 .۶تئوری مارکسيستی حقيقت
حقيقت چيس�ت؟ تطابق واقعيت عينی خارجی با تصاويری که در ذهن ما
مرتس�م میش�ود حقيقت نام دارد .به بيان ديگر هرگاه احساس و ادراک حس
و تص�ورات و مفاهيم�ی که از آنها ناش�ی میش�ود با موض�وع معرفت مطابق
باش�د يعنی به ش�کل معنوی خواص ،ويژگیهای موضوع معرفت و مضمون
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مشخص آنرا منعکس کند ما با حقيقت سر و کار داريم .اگر آنها را مسخ نمايد
و به نادرست منعکس کند ما با گمراهی سر و کار داريم.
در تئوری مارکسيستی حقيقت بايد چند مقول ٔه مهم را از هم تشخيص داد.
الف ـ حقيقت عينی ـ حقيقت عينی آنچنان مضمون تصاوير حسی يا عقلی
در شعور ماست که با موضوع پژوهش توافق دارد و بدان وابسته است و بوسيل ٔه
آن تعريف میشود .مث ً
ال وقتی میگوئيم« :لنين بنياد گذار حکومت شوروی و
حزب بلشويکها ست» يک حقيقت عينی را بيان داشتيم .نقط ٔه مقابل حقيقت
عينی دروغ اس�ت .مث ً
ال اگر بگوئيم« :امپرياليس�م قادراست عدالت اجتماعی
برقرارکند» ،حکمی که صادرکرده ايم با واقعيت عينی منطبق و متناسب نيست
و خالف واقع و دروغ است.
ب�رای آنکه حکمی «حقيقت عينی» باش�د کافی نيس�ت ک�ه از جهت منطق
ص�وری اجزاء و عناص�ر آن با هم بخوانند و به اصطلاح دارای انتظام درونی
منطق�ی باش�ند .بلکه بايد اين حکم ب�ا آنچه که منعکس کنند ٔه آن اس�ت تطبيق
داش�ته باش�د ،زيرا مضمون حقيقت به انس�ان و فکرش وابس�ته نيست بلکه به
واقعيت مس�تقل از انسان وابس�ته است .انس�جام منطقی (يا گوهر انس) البته
يکی از عالمات مهم صحت و حقيقت مضمون و شرط الزم است ولی شرط
کافی نيس�ت .ممکن است سيستمهای سفسطه آميزی مبتنی بر انتزاعات ميان
ته�ی از جهت انس�جام منطقی جور باش�د ولی ب�ا واقعيت ناجور .در فلس�ف ٔه
سکوالس�تيک غالبا مباحث دارای انسجام منطقی بود ولی چون مبتنی بر يک
مشت مقوالت و احکام عبث و نادرست بود ،حقيقت عينی نبود.
ب ـ حقيقت مطلق و حقيقت نسبی ـ مقصد از حقيقت مطلق يعنی معرفت
کامل و جامع در بار ٔه مبحث معين که بدان تنها در پروس ٔه بی پايان حرکت فکر
میتوان دست يافت.
مقص�ود از حقيقت نس�بی که معرفت نا کامل و ناق�ص و جزئی که بايد در
آينده دقيقتر ،کاملتر وعميقتر ش�ود .البته حقيقت نس�بی نيز حقيقت است و
انعکاس واقعيت عينی اس�ت ولی انعکاس تمام و کام�ل هم ٔه اجزاء و عناصر
واقعيت عینی نيست.
با آنکه معرفت ما به طور کلی نسبی است ولی در آن عناصری که در آينده رد
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نخواهد ش�د و کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند وجود دارد .اين عناصر
جداگان�ه را ني�ز حقيقت مطلق میخوانن�د (مثال اين حکم که م�اده در زمان و
مکان وجود دارد).
لني�ن دربار ٔه حرک�ت ديالکتيکی تفکرم�ا برای درک واقعي�ت جهان چنين
میگويد:
«معرفت عبارت است از انعکاس طبيعت در شعور انسان .ولی اين
انعکاس يک انعکاس ساده ،بالواسطه ،و تمام و کمال نيست بلکه
پروس ٔه يک سلسله انتزاعات و تشکل مفاهيم و قوانين و غيره است
و اين مفاهیم و قوانين به شکل مشروط و تقريبی قانونمندی عام
طبيعت هميشه جنبده و روينده را در بر میگيرد ...انسان نمیتواند
هم ٔه طبيعت را به تمامه در «کليت بالواسطه اش» احاطه کند و
منعکس نمايد ،بلکه تنها میتواند به طور جاويد بدان نزديک شود،
انتزاعات ،مفاهيم ،قوانين و منظر ٔه جهان و غيره را به وجود آورد».
اين ژرفش و تعميق دائمی معرفت ما و انتقال از معرفت سطحی و تقريبی
که به معرفت دقيقتروعميقتر ،انتقال از ماهيتهای اوليه به ماهيتهای ثانويه
و الی آخر انتقال از پوس�ت ٔه روئين به پوس�ت ٔه زيرين که به تدريج انجام میگيرد
درحکم تراکم هستههای حقايق نسبی است .هر قدر هم که معرفت ما دقيقتر
ش�ود و يا تغيير يابد تمام آنچه که ارزش�مند اس�ت يعنی به هس�تههای معرفت
مطل�ق تعلق دارد در تکامل بعدی علم به مثاب�ه ارثي ٔه گرانبها باقی میماند .اين
اصل وراثت و ادامه کاری در معرفت دارای اهميت بزرگی اس�ت و حاکی از
آن اس�ت که هيچ تئوری نوينی نمیتواند با نفی عبث و مطلق نظريات گذش�ته
به وجود آيد.
چنين است ديالکتيک حقيقت مطلق و حقيقت نسبی.
ج ـ حقيق�ت مش�خص ـ حقيقت تجريدی نيس�ت ،مش�خص اس�ت يعنی
واقعيت را در لحظات معين حرکت ،در چارچوب زمان و مکانی آن بررس�ی
میکن�د .حقيقت مش�خص حقيقتی اس�ت که ش�رايط وي�ژه ای را که موضوع
معرفت ما در آن شرايط وجود دارد و نيز اين نکته را که اين موضوع معرفت در
تحول و تغيير است در نظر میگيرد.
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لنين میگويد:
«اگر کمونيست به سرش بزند که به کمونيست بودن خود بنازد بر
اين اساس که نتايج و احکامی حاضر آماده در درست دارد و به
جدیترين زحمات و تالش بزرگ دست نيازد و فاکتها را (که
موظف است به آنها بر خوردی نقادانه داشته باشد) بررسی نکند،
يک چنين کمونيستی بسيار موجود محقری است و چنين روش
سطحی مسلما هالکتبار است».
جانشين کردن احکام و نتايج ابدی برای بررسی واقعيت مشخص کار را به
دگماتيسم (جزم گرائی) میکشاند.
در عين حال اگر کس�ی نس�بيت حقايق را مطلق س�ازد و ب�ه جهت ثابت و
پاي�دار ،به هس�تههای مطلقيت درحقايق توجه نکن�د و تصور کند که هيچ چيز
پايداری در معرفت انس�ان وجود ندارد دچار رالتيويس�م (نسبی گرائی) شده
است .چنين کسی ناچار به شک و يأس و بی اعتقادی گرفتار میگردد.
دگماتيس�م و رالتيويس�م ه�ر دو خطای جدی فکر اس�ت و باي�د از آنها به
شدت احتراز کرد و حدّ صحيح برخورد اصولی انتقادی را در پروس ٔه معرفت
مراعات نمود.
پرسشهای کنترل:
 .۱حقيقت و گمراهی را تعريف کنيد .۲ .حقيقت عينی چيست؟ .۳
دروغ يعنی چه؟  .۴حقيقت مطلق چيست و بر چند قسم است؟ .۵
حقيقت نسبی چيست؟  .۶ديالکتيک حقيقت نسبی و مطلق را بيان
کنيد .۷ .حقيقت مشخص چيست؟  .۸دگماتيسم و رالتيويسم را از
جهت تئوری حقيقت بيان داريد.
 .۷زبان و تفکــــر
ب�رای آنکه در مبحث تئوری معرفت مطل�ب را عميقتر درک کنيم عالوه
برآنچه که گفته ش�د ،بجاس�ت از دو مقول ٔه مهم يعنی «زبان» و «تفکر» و پيوند
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آن دو با يکديگر که از مسائل مهم فلسفی است و بويژه مکاتب فلسف ٔه معاصر
بورژوائی («پوزيتيويس�م منطقی»« ،س�مانتيک» و غيره) در بار ٔه آن کتابهای
فراوان نوشته اند آشنا شويم.
«زبان» چيس�ت ؟ زبان سيس�تم عالمات اس�ت که به عنوان وس�يل ٔه کسب
معرف�ت و معاش�رت و تفاه�م افراد بهکار میرود و در پروس� ٔه کار و کوش�ش
انس�انی پدي�د آمده اس�ت .بدين معنی که در جري�ان تدارک اف�زار کار و ب ه کار
بردن آنها فعاليت مش�ترک و متوافق افرادی که در تماس با هم بوده اند ضرور
بود ،بههمين جهت از همان مرحل ٔه آغازين رشد جامعه و به تناسب بسط يافتن
و بغرنج ش�دن فعاليت انسان ،شعور آنان تکامل يافت و سخن (يعنی اصوات
دارای اجزاء صوتی مش�خص و مرتبط و با معنی) پدید شد .انسان توانست به
کمک س�خن به تبادل تج�ارب ،آموختهها ،افکار ،عواط�ف و حاالت روحی
دس�ت زند و فعاليت خود را در کارتوليدی و زندگی روبراه س�ازد .به تدريج
زب�ان ب�ه مهمترين افزار آميزش اف�راد جامعه نه تنها در جامعه ،ن�ه تنها در کار،
بلکه در هم ٔه عرصه های زندگی بدل گرديد .بدون زبان فعاليت معرفتی انسان
محال است و به همين جهت زبان پيوند ناگسستنی با تفکر دارد.
تفکر (انديش�يدن) چيست؟ تفکر استعداد خالق انسان است که در پروس ٔه
کار و کوش�ش وی ش�کل گرفت و تکامل يافت و به صورت عالیترين شکل
ش�عور در آم�د .تفک�ر عب�ارت اس�ت از انع�کاس ماهي�ت اش�ياء و پديدهها و
پروس�ههائی که در جهان واقعی میگذرد ،در دماغ ما به کمک مفاهيم ،احکام
و استنتاجات.
تفک�ر خاصي�ت مادهای اس�ت به نام مغز که دارای س�اختمان ف�وق العاده
پيچيدهای است و از ميلياردها نورون (ياخت ٔه مغزی) تشکيل شده است .برای
درک مختصات تفکر کش�ف دانش�مند ش�هير روس پاولف در بار ٔه «عالمات
نخستين» و «عالمات دومين» (که همان زبان است) ومسئل ٔه «ارتباط معکوس»
(يا متعاکس) که سيبرنتيک معاصر مطرح میسازد دارای اهميت فراوان است.
در آغاز تفکر سخت با پراتيک در آميخته است ولی به تدريج و با جدا شدن کار
جسمی از کار فکری ،تفکر نيز کسب استقالل میکند .ولی با اين حال در پيوند
دائمی و نزديک با مجموع ٔه فعاليت جامعه است .تفکر بر دو قسم است :تفکر
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عادی و تفکر علمی .تفکر عادی بالواس�طه با اعمال و رفتار و حرکات کار و
توليد انس�انی در آميخته اس�ت و به او کمک میکند که در جهان واقعی سمت
يابی کند .هدف تفکر علمی يافت و ادراک تئوريک ماهيت اش�ياء ،پديدهها و
پروسههاست.
چنانکه گفتيم تفکر از زبان جدا نيس�ت .فکر انس�ان هميش�ه دارای ش�کل
زبانی اس�ت و حتی وقتی انس�ان در نزد خود می انديش�يد با «زبان درونی» که
ديدنی و ش�نيدنی نيس�ت گفتگو میکند .زبان پوس�ت ٔه مادی و از لحاظ حس�ی
(شنيدن) قابل ادراک تفکر است.
عالمات زبان جانش�ين اشياء واقعی میش�وند و لذا انسان در پروس ٔه تفکر
نه با اش�ياء و پديدهها و پروس�هها ،بلکه با عالمت گذاریهای زبانی آنها سر و
کاردارد .واژهها در زبان نتيج ٔه عمل تعميمی مغز انسانی است .لنين میگويد:
«هر واژه ای (سخنی) خود يک تعميمی است ».به کمک زبان ذخير ٔه فرهنگی
هر نس�لی به نس�ل ديگر انتقال میيابد و يا در دسترس همگان قرار میگيرد و
همين امر است که سپر مدام و بی گسست تفکر معرفت جوی انسانی را تأمين
میکند.
زبان بر دو قس�م اس�ت  :زبان طبيع�ی ،زبان مصنوعی .زب�ان طبيعی زبانی
اس�ت که بدان س�خن میگویيم .زبان مصنوعی مجموع ٔه عالمات و قواعدی
اس�ت که ب�رای منظور خاصی ايج�اد میکنيم مانند «زبان س�مبوليک» که در
رياضيات ،شيمی ،کدهای تلگراف و شمارگرهای الکترونيک به کارمیرود.
زبان مصنوعی نمیتواند جانشين زبان طبيعی شود ولی کمک بسيار مهمی به
تفکر و معرفت میکند.
پرسشهای کنترل:
 .۱زبان چيست؟  .۲چرا زبان پيدا شد؟  .۳تفکر چيست ؟  .۴تفکر بر
چند قسم است؟  .۵پيوند زبان و فکر چيست؟  .۶واژه چيست؟  .۷سير
بیگسست معرفت به چه معناست؟  .۸زبان بر چند قسم است؛ نقش هر
يکی از دو قسم را بيان کنيد.
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 .۸سخنی در بارهی سيبرنتيک
در پايان بحث از قوانين و مقوالت ديالکتيک و تئوری معرفت بجا میدانيم
در بار ٔه دانش سيبرنتيک که مقوالت آن با مقوالت فلسفی ياد شده پيوند دارد به
اختصار سخن گویيم تا خوانند ٔه اين کتاب در بار ٔه آن تصوری ،ولو بسيار ساده
و اجمالی ،بدست آورد.
سيبرنتيک که میتوان در فارسی به علم «گردانش» (از«گرداندن» به معنای
اداره کردن) ترجمه کرد از واژ ٔه يونانی «کيبر نه تيکه» به معنای هنر اداره کردن
و رهبر ی نمودن آمده است.
سيبرنتيک چيست؟ سيبرنتيک علم ادار ٔه سيستمهای بغرنج ديناميک است.
وقت�ی در س�ال  ۱۹۴۸دانش�مندآمريکائی «وين�ر» کتا ب خ�ود را تحت عنوان
«س�يبرنتيک يا اداره و ارتباط درجانوران و ماش�ينها» نش�ر داد ،اين علم برای
نخس�تين بار پديد شد .خود عنوان کتاب وينر با وضوح تمام مختصات دانش
س�يبرنتيک را نشان میدهد .اين دانش به تحليل مش�خص اداره شده (رهبری
شده) نمی پردازد ،بلکه بدانها از يک نقط ٔه نظر بسيار کلی و عام مینگرد يعنی
مثال به تفاوت بين ماش�ين و ارگانيسم زنده توجهی ندارد ،بلکه تنها به يکی از
جهات خاص آن توجه میکند و آن هم عبارت اس�ت از وظيف ٔه اداره ش�دن و
اداره ک�ردن ک�ه هم در ماش�ين و هم در ارگانيس�م زنده انج�ام میپذيرد .برای
روشن شدن مطلب میتوانيم هندسه را به عنوان مثال ذکر کنيم .هندسه نيز به
طبيعت مش�خص اجس�ام واقعی توجهی ندارد و توجه او به برخی مختصات
کمی اجسام و ابعاد آنهاست.
پروس ٔه «اداره» (يا گردانش) به ويژه با جريان انفرماسيون (يا اطالع) وابسته
است .واژ ٔه «انفرماسيون» يا اطالع از مقوالت مهم سيبرنتيک است و مقصود
آن است که از دستگاههای اداره کننده برخی فرمانها ،دستورها و عالمات که
«اطالع اداره کننده» نام دارد به دس�تگاههای اداره ش�ده میرس�د .بر عکس از
دس�تگاههای اداره ش�ده نيز بايد اخبار ،فاکتهائی در بار ٔه وضع وی و جريان
اجراء اطالعات اداره کننده به دستگاههای اداره کننده برسد ،يعنی بايد اخباری
که «اطالعات متعاکس» نام دارد به دستگاههای اداره کننده واصل گردد.
اين اطالعات متعاکس که از دس�تگاههای اداره ش�ده به دس�تگاههای اداره
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کننده میرس�د بوس�يل ٔه دس�تگاه اداره کننده به کمک اطالعاتی که در خود اين
دستگاه ذخيره شده و برنامه (پرگرام) نام دارد دستکاری میشود و تغيير شکل
میيابد و به اطالعات دستور دهند ٔه تازه ای مبدل میگردد .به همين مناسبت
میتوان س�يبرنتيک را به مثابه علم انتقال و تغيير ش�کل اطالعات نيز تعريف
کرد.
در حرکت و جريان اطالع مقام مرکزی متعلق به پروس ٔه تغيير شکل آنهاست
ک�ه بر حس�ب برنامه ای که الگوريتم نام دارد انج�ام میگيرد .الگوريتم بهطور
کلی يکی از مقوالت بسيار مهم منطق رياضی است .الگوريتم يعنی دستورها
ي�ا تجويزهای دقيقی که در بار ٔه اجراء اقدام يا عملی به ش�يوه و نظم معين داده
میشود و هدف آن حل کلي ٔه وظايف و مسائلی است که به اين سلسله اعمال و
اقدامات مربوط است .نمونه بسيار ساد ٔه الگوريتم عبارت است از چهار عمل
اصلی حساب (جمع و تفريق و ضرب و تقسيم) که ما به کمک آن يک سلسله
مس�ائل را حل میکنيم .از اين جهت سيبرنتيک دانشی است که الگوريتمهای
عمومی و تغيير شکل و دستکاری اطالعات را مورد بررسی قرار میدهد و از
اين راه است که اين دانش به پاي ٔه تئوريک دستگاههای خود کار و شمارگرهای
الکتروني�ک مب�دل میش�ود و میتواند مس�ائل کس�ب و ضب�ط و تحويل اين
اطالعات را حل کند.
س�يبرنتيک دارای اهميت فلسفی بزرگی اس�ت زيرا جهت تازه ای از جهان
واقعی را که مربوط به پروس�ه های اطالعی اس�ت مکش�وف میس�ازد .فيزيک
و ش�يمی و زيس�ت شناس�ی پروس� ٔه تحول و تطور اش�ياء و انرژیها را مطالعه
میکردند .س�يبرنتيک موضوع نوينی را که آنهم در جه�ان واقعی دارای اهميت
عظيم است يعنی موضوع تبادل اطالع ،موضوع ادار ٔه حاصل از اين تبادل اطالع
را در سيستمهای بغرنج و ديناميک زيستمند و نا زيستمند مورد بررسی قرا رداد.
اين يک مبحث تازه و فوق العاده مهم بود که سيبرنتيک آنرا مطرح ساخت.
يک�ی از نتاي�ج فلس�فی مهمی که از س�يبرنتيک میتوان گرف�ت يافتن دليل
تازهای بر يگانگی جهان زيستمند و نا زيستمند است که در آنها پروس ٔه اطالع،
انتقال آنها ،دس�تکاری و تحول آنها ،پروس� ٔه اداره کردن مش�ترک ًا وجود دارد.
سيبرنتيک حجاب اسرار آميز ايدئاليستی را از مقوالتی مانند «هدف»« ،اداره»،
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«شعور»« ،عقل» و غيره بيش از پيش بر میدارد و کيفيت ويژ ٔه آنها را از جهت
انتقال متعاکس اطالع نشان میدهد.
سيبرنتيک امکان داده است که وظايف تفکر انسانی به صورت شمارگرهای
الکترونيک يا مغزهای الکترونيک «مدل سازی» شود .اين شمارگرها مقداری
از وظاي�ف بغرنج مغز را که گرفتن و تغيير ش�کل دادن اطالع طبق برنامههای
معين است انجام میدهند و بدين ترتيب خاصيت مادی تفکر را عم ً
ال به اثبات
میرسانند.
مغز انس�انی نيز يک ماشين فوق العاده بغرنج سيبرنتيک است که مدلهای
مکانيکی موجود انواع بس�يار س�اده و ابتدائی آن اس�ت ،ولی بهر جهت همين
مدلهای ساده پايه طرز کار مغز انسانی را روشن میسازد.
پرسشهای کنترل:
 .۱تعريف های مختلف سيبرنتيک و پيدايش را بيان کنيد .۲ .اطالع
چيست و اهميت آن را در کنار مقول ٔه «شیء» و «انرژی» بيان داريد.۳ .
اداره چيست و به چه شکل انجام میگيرد؟  .۴برنامه چيست؟
 .۵الگوريتم چيست؟  .۶مدل چيست؟  .۷اهميت فلسفی سيبرنتيک
کدام است؟  .۸سيبرنتيک پاي ٔه تئوريک چگونه تکنيکی است؟

 - 7ماتریالیسم تاریخی  -احکام و مقوالت آن

 .۱ماترياليسم تاريخی به مثابه علم
ماترياليسم تاريخی چيست؟ ماترياليسم تاريخی انطباق اصول ماترياليسم
فلس�فی بر پروس� ٔه تکام�ل تاريخ جامع ٔه بش�ری اس�ت .ماترياليس�م تاريخی
قوانين عام و نيروهای محرک رشد و گسترش جامعه را در کليت آن بررسی
میکند .اينکه میگویيم در کليت آن ،بدان سبب است که علوم انسانی که اين
يا آن جهت تکامل جامعه را بررس�ی میکنن�د (مانند تاريخ ،حقوق ،اقتصاد،
زبانشناس�ی و غيره) کم نيستند .ماترياليسم تاريخی يک دانش فلسفی جامعه
شناسی است و تئوری عمومی و اسلوب عمومی معرفت را برای هم ٔه ديگر
دانشهای اجتماعی بدست می دهد ،بدين معنی که خود ماترياليسم تاريخی
بر واقعيات و هم ٔه ديگر دانشهای اجتماعی بدست میدهند تکيه میکند و
آنه�ا را ب�رای تحلي�ل کلی و عمومی خود ب�ه کار میبرد و بنوب ٔه خ�ود با ارائه
قوانين عام حرکت جامعه به اين علوم ودر کار بررس�ی و تحليل عرصه های
مشخص ياری می رساند.
ماترياليس�م فلس�فی و ماترياليس�م تاريخی با ه�م دارای پيون�د ارگانيک
هس�تند و در مجموع� ٔه خود فلس�ف ٔه مارکسيس�تی راتش�کيل می دهن�د ،زيرا
ب�دون درک مادی تاريخ جامعه ،درک مادی جه�ان تکميل نمیگرديد و اين
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کاربس�ت که بوسيل ٔه مارکس و انگلس انجام گرفت و ماترياليسم پيگير پديد
ش�د .پي�ش از مارکس و انگلس حت�ی ماترياليس�تها د ر تحليل اجتماعی و
تاريخی ايدئاليس�ت و ذهنیگرا بودند و تص�ور میکردند که اين فکر و اراد ٔه
رجال بزرگ و زبدگان اجتماعی و يا عقايد عامه است که تاريخ را میگرداند
يعن�ی عم ً
لا ش�عور و آگاه�ی جامع�ه را موجد هس�تی م�ادی و اقتصادی آن
میش�مردند ،نه بر عکس .ماترياليس�م در ماترياليس�م تاريخی بدان صورت
تجل�ی میکند ک�ه در اينجا نيز توليد مادی اس�ت که نقش تعيي�ن کننده را در
تکام�ل جامع�ه ایفاء میکند و ن�ه حیات معنوی که خود جنب ٔه فرعی و مش�تق
دارد .ل�ذا اص�ل تقدم ماده بر ش�عور ک�ه اصل مرکزی ماترياليس�م اس�ت بر
عرص ٔه تاريخ جامعه نيز انطباق میيابد .
به همين سبب پيدايش ماترياليسم تاريخی يک چرخش مهم انقالبی ،يک
تحول عظيم کيفی دردرک ما از ماهيت قوانين تکامل جامعه است.
مارک�س و انگل�س نش�ان دادند ک�ه گس�ترش و تکامل در عرص�ه تاريخ
اجتم�اع ني�ز مانند عرص ٔه تاريخ طبيعت يک پروس� ٔه تاريخی ـ طبيعی اس�ت،
يعن�ی همانط�ور ک�ه در تاريخ طبيع�ت اش�ياء و پديدهها طب�ق قوانين خاص
خ�ود و ب�دون دخالت يک مش� ّيت ازل�ی تکامل خ�ود را در زم�ان طی کرده
اند همانطور هم جامع ٔه انس�انی مس�تقل از اراده و آگاهی افراد ،خود موافق
قواني�ن ذات�ی خويش ،ناگزي�ر تحول میياب�د و از اين جهت تفاوتی با نس�ج
طبيعت ندارد .منتها در اين عرصه شعور پديد میشود و نقش آگاهی انسانی
و ذهن نيز تنها يک نقش منفعل نيست.
ماترياليس�م تاريخی يک دانش جانبدار و انقالبی اس�ت که افزار پرلتاريا
برای تحول جامعه اس�ت .خدمت تاريخی عظيم مارکس و انگلس و س�پس
لني�ن ک�ه آم�وزش آنه�ا را در اين زمين�ه نيز در ش�رايط نوين تاريخ�ی غنی تر
س�اخت در آن اس�ت که اين افزار نيرومند علمی را پدي�د آوردهاند و آن را به
دست پرولتاريا دادهاند.
ماترياليس�م تاريخی به مثابه علم يک تحول تکاملی را بر اس�اس پراتيک
انقالبی و اجتماعی ،بر اس�اس پژوهش علمی ،بر اساس تجربه طی میکند.
اين يک ِش�مای جامد نيس�ت که بر علوم اجتماعی تحميل ش�ده باش�د ،بلکه
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تنه�ا تئ�وری و اس�لوب معرفت جامعه و دگر س�ازی اس�ت و باتکامل علوم
دمبدم غنیتر و دقیقترمیشود.
ماترياليس�م تاريخی نيز مانند هم ٔه علوم به يک سلس�له مقوالت و قوانين
مجهز است که طی تکامل ،اين دانش به نوب ٔه خود غنیتر و دقيقتر میگردد.
م�ا در اي�ن مختصر با مهمترين مقوالت و قوانين اين دانش آش�نا می ش�ويم.
اين آشنائی ديد ما را از پديدههای اجتماعی ،درک سرشت آنها ،نتيجه گيری
درس�ت از آنه�ا قادر میس�ازد ،امری که ب�رای مبارزه و رهب�ری صحيح آن
دارای اهميت حياتی است.
پرسشهای کنترل:
 .۱ماترياليسم تاريخی را تعريف کنيد .۲ .تفاوت ماترياليسم تاريخی
با ديگر علوم اجتماعی در چيست؟  .۳رابط ٔه ماترياليسم تاريخی و
ماترياليسم فلسفی را بيان داريد .۴ .چرا پيدايش ماترياليسم تاريخی يک
تحول عظيم کيفی در جامعه شناسی است؟  .۵فرق بين جامعه شناسی
ماترياليستی و غير ماترياليستی در چيست؟  .۶چرا میگویيم ماترياليسم
تاريخی دانش جانبدار است؟  .۷چرا میگویيم ماترياليسم تاريخی يک
ِشمای جامد نيست که بر علوم اجتماعی تحميل شود؟  .۸سودمندی
بررسی ماترياليسم تاريخی را بيان کنيد.
 .۲طبيعت و جامعه
طبيعت چيست؟ طبيعت مجموع پروسههائی است که به شکل طبيعی يعنی
بدون تأثير فعاليت انسان جريان دارد مانند پروسههای ژئوفيزيک ،اقليمی،
فيزيکو ـ شيميک ،زيستی و غيره .اين پروسهها مدتها پيش از پيدايش
انسان وجود داشته و بیکران و ازلی و ابدی است و سراپای کيهان و از آن
جمله طبيعت محدود سيار ٔه ما را در بر میگيرد.
طبيع�ت محم�ل و مقدم� ٔه ض�رور پيداي�ش جامع ٔه انس�انی اس�ت ،زيرا انس�ان
عالیترين محصول طبيعت است ،جزئی از آن است ،تابع قوانين آن است.
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تف�اوت انس�ان ب�ا موج�ودات ديگر نازيس�تمند و ي�ا زيس�تمند طبيعی آن
اس�ت ک�ه فقط تابع صرف طبيعت نيس�ت ،بلک�ه آن را دگرگ�ون میکند ،آن
را مطيع مقاصد خويش میس�ازد و در کنار اش�ياء و پديدههای طبيعی ،اشياء
و پديدههای مصنوعی میآفريند .طبيعت به آن حد که تابع انس�ان میش�ود و
مورد استفاد ٔه او قرار میگيرد کيفيتی تازه کسب میکند و «انسانی میشود».
آن محي�ط طبيعی که انس�ان آن�را به خدمت میگيرد ،خود ب�ه قول مارکس به
«پيک�ر غير ارگانيک» انس�ان ،به بخش�ی از ب�دن او مبدل میگردد .انس�ان با
کار مول�د ٔه خ�ود ي�ک «طبيعت دوم» که «فرهنگ بش�ری» ن�ام دارد به وجود
میآورد که اش�ياء و پديدههای درون آن را خود طبيعت يا س�ير خودبهخودی
خود نمیتواند به وجود آورد .اين امر بدان معنا نيست که اصل تقدم طبيعت
ال طبيعت قبل از انس�ان وجود داش�ته و ثاني ًا
بر انس�ان از بين میرود ،زيرا او ً
انس�ان فق�ط و فقط در چارچ�وب قوانين خود طبيعت میتوان�د در وی تأثير
کند .مارکس میگويد :
«انسان در پروس ٔه کار از خواص مکانيکی ،فيزيکی ،شيميائی
اشياء استفاده میکند تا طبق هدفهای خود آنها را به مثابه افزار
تأثير بر روی اشياء ديگر مورد استفاده قرار دهد».
ش�اخص مناسبات ديالکتيکی طبيعت و جامع ٔه انسانی در آن است که حد
تأثير انس�ان در دگر س�ازی طبيعت و تابع کردن آن به اراد ٔه خود دمبدم در کار
افزاي�ش اس�ت و دمبدم عرص ٔه وس�يعتری از جهان و کيه�ان وارد ميدان تأثير
انسان و جامع ٔه انسانی میشود ،اين پروسه ای است پايان ناپذير .امروز سيار ٔه
ما ( زمين ) در تمام عرصه های آن  :فضا ،خش�کی و دريا عم ً
ال مورد استفاد ٔه
ما قرار گرفته ،ما ديگر گام در وراء زمين ،گام در عرص ٔه کيهان نهاده ايم.
تابع س�اختن طبيعت بوس�يل ٔه انسان تنها يک مس�ئل ٔه فنی و مربوط به رشد
ق�وای مولده نيس�ت بلک�ه در عين ح�ال موجد انواع مس�ائل ت�از ٔه اجتماعی
است .درج ٔه تصرف طبيعت به سطح تکامل نيروهای مولده ،به سطح تکامل
مناسبات توليد و درج ٔه معرفت علمی بشر بستگی دارد.
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پرسشهای کنترل :
 .۱طبيعت را تعريف کنيد .۲ .چرا میگویيم طبيعت مقدم ٔه ضرور برای
پيدايش انسان و جامعه انسانی است؟  .۳رابطه انسان و طبيعت چگونه
است؟  .۴چگونه طبيعت انسانی میشود و طبيعت دوم چيست؟
 .۵سخن مارکس را در باره شيوه استفاد ٔه انسان از طبيعت نقل و تفسير
کنيد .۶ .مناسبات انسان و طبيعت چيست؟  .۷تصرف طبيعت به چه
عواملی مربوط است؟
 .۲تکوين انسانی و تکوين اجتماعی (آنتروپوژنز و سوسيوژنز)
م�ا اصطالحات «تکوين انس�انی» و«تکوين اجتماع�ی» را به ترتيب برای
معادلهای اروپائی آنتروپوژنز ( )Anthropogenesو سوسيوژنز
( )Sociogenesبرگزيديم .اين دو اصطالح در جامعه شناسی مارکسيستی
اهميت به س�زائی دارد« .تکوين انس�انی» يعنی س�ير تکوين انس�ان کنونی از
ميمونهای«انس�انی ش�کل» (آنتروپوئيد) که دارای بينی نازک بودند و وطن
آنها را آس�يا و ش�مال آفريقا تش�خيص داده اند .بررس�یهای فيزيولوژيک و
مقايس�ههای تش�ريحی و مطالع�ات تاريخ�ی نش�ان میده�د ک�ه چگون�ه در
دورانهای اوليه «سنگ باستان» تحول کيفی بزرگی واقع میشود و گلههای
ميمونهائی که مس�تعد چنين تحولی بوده اند به «گله های انس�انهای اوليه»
ِ
پيدايش انس�ان نه اندرتال و انس�ان کنونی که نام دارد) بدل میگردند
(قبل از
و چگون�ه در دوران« س�نگ ميانه» ب�ار ديگر يک تحول کيف�ی رخ میدهد و
انس�انهای نهاندرتال) و سپس در دوران «س�نگ نوين» انسانهای امروزی
پدي�د میآيند .تئوریهای راهنمای توضيحی در مس�ئل ٔه حل تکوين انس�انی
(آنتروپوژن�ز) به چارلس داروي�ن و فريدريش انگلس متعلق اس�ت .داروين
اي�ن تح�ول را صرف�ا بر اس�اس بررس�یهای فيزيولوژيک و تش�ريحی ثابت
میکن�د و فقط عوام�ل طبيعی را مؤثر میگيرد .انگلس در اثر خود موس�وم
به «نقش کار در پيدايش انس�ان» نشان میدهد که تحول کيفی از انسانوارها
به انس�انهای کاملتر ب�دون کار و بهکار بردن افزار ش�دنی نبود .به ويژه کار
و بهکار بردن افزارهاس�ت که پروس� ٔه تح�والت فيزيولوژيک و تش�ريحی را
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ب�ه مراتب س�ريعتر میکن�د و با اجراء يک جهش کيفی انس�ان نوي�ن را پديد
میآورد که راست باالست و مغز رشد يافته دارد و دستهای خود را آزادانه
بهکار می برد و فکش س�بک و زبانش متحرک و آزاد اس�ت .به ديگر س�خن
از بطن س�ير«تکوين انس�انی» پروس ٔه س�ير «تکوين اجتماعی» آغاز میگردد،
زي�را کار و تولي�د يک پديد ٔه اجتماعی اس�ت .کار و کاربرد اف�زار به پيدايش
ش�عور فردی و اجتماعی و پيدايش زبان کمک کرده است و لذا در آن هنگام
که «گله های انس�انی» به نخس�تين نظام طايفه ای مبدل میگرديد و «تکوين
اجتماع�ی» آغ�از میش�د انس�ان ديگر مراحل طوالنی تکاملی را پش�ت س�ر
گذاش�ته ب�ود .در «تکوي�ن اجتماع�ی» عوامل ديگ�ری مانند رش�د نيروهای
مولده و تحول مناس�بات توليد و تأثير متقابل زير بنا و رو بنا که از آن س�خن
خواهي�م گف�ت نقش عمده و اصل�ی دارد و نقش عوامل طبيع�ی و اقليمی و
تحوالت فيزيولوژيک و تش�ريحی که در دوران «تکوين انس�انی» عمده بود،
اين�ک ديگر جنبه فرعی میگيرد .با آغاز «تکوين اجتماعی» تاريخ بش�ر آغاز
میگردد .مارکس اين تاريخ را تا اس�تقرار کامل کمونيس�م (يعنی پايان يافتن
دوران جب�ر اجتماع�ی و ش�روع دوران اختي�ار اجتماع�ی) تمام ًا به حس�اب
«ماقبل تاريخ» میگذارد .معنای س�خن عميق مارکس روش�ن اس�ت :انسان
به انس�انيت رش�د يافت ٔه خ�ود يعنی به ش�عور اجتماعی کامل هنگامی دس�ت
میيابدک�ه بر جبر قواني�ن اجتماعی غلبه کند و تکامل جامع�ه را تابع اراده و
نقش ٔه مشترک و هدفمند خويش سازد .با اين حال بايد گفت که معموالً آغاز
«تکوين اجتماعی» را با آغاز تاريخ انسان هم زمان میگيرند

پرسشهای کنترل:
 .۱تکوين انسانی چيست؟  .۲چه کسانی تئوری آن را تنظيم کرده اند؟
 .۳تکوين انسانی از چه مراحلی گذشته است؟  .۴در دورانی تکوين
اجتماعی آغاز میگردد و چگونه؟  .۵تکوين اجتماعی چيست و چه
تفاوتی با تکوين انسانی دارد؟  .۶تاريخ و ماقبل تاريخ به چه معناست؟
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 .۴ماهيت انسان ومسئل ٔه بيگانگی وی (آليناسيون)

در بار ٔه ماهيت انس�ان نقط ٔه نظر مارکسيس�م و ماترياليسم تاريخی با نقطه
نظرمت�د اول در فلس�ف ٔه بورژوائ�ی تف�اوت اساس�ی دارد .فلس�ف ٔه بورژوائ�ی
ماهيت انس�ان را عبارت از مجموع ٔه مختص�ات روانی و غرائز ثابت و تغيير
ناپذي�ر میدان�د و محتوی تاريخ و جامعه چيزی ج�ز مظاهر رنگارنگ همين
مختص�ات روان�ی و غرائز (غريز ٔه حفظ نفس ،غريز ٔه جنس�ی ،غريز ٔه تملک،
غريز ٔه جنگ و تجاوز ،غريز ٔه مرگ و غيره) نيست.
مارکس تعريف زيرين را از ماهيت انسان میدهد:
«ماهيت انسان امری مجرد نيست که ويژ ٔه يک فرد خاص انسانی
باشد .ماهيت انسان در واقع عبارت است از مجموع ٔه کلي ٔه
مناسبات اجتماعی».
معنی اين تعريف آن اس�ت که انس�ان تنها يک موجود طبيعی و يک واحد
بيولوژيک نيست.روشن است که انسان از جهت منشاء پيدايش خود چنانکه
در بند پيش�ين تش�ریح کرديم و از جهت مختصات فيزيولوژيک ـ تشريحی و
قانونمندی بيولوژيک اعضاء خود با طبيعت پيوند دارد و عالیترين محصول
تکام�ل طبيعی اس�ت ،ول�ی طبيعت هيچي�ک از آن مختصاتی را ک�ه ما آن را
«مختصات انسانی» میناميم به انسان از آغاز زايش نداده است (مانند شعور،
زبان ،عواطف ،احساسات و حتی امکان راست راه رفتن که کودک به کمک
خانواده و جامعه فرا میگيرد) .در حالی که انسان کلي ٔه محملهای ضروری
را برای کسب اين مختصات از اسالف خود به ارث برده است .انسان در وراء
جامعه نمیتواند به انس�ان بدل گردد و اي�ن امر در اثر برخی حوادث نادر که
گاه فرزند انسان در ميان جانوران بزرگ شده از لحاظ علمی به اثبات رسيده
اس�ت .لذا انس�ان «موجود اجتماعی» است و انس�انيت وی از اجتماعيت او
ج�دا نيس�ت و از آنجا که انس�انيت ماهيت اوس�ت لذا معنی س�خن مارکس
روش�ن اس�ت که میگويد ماهيت انس�ان «مجموع ٔه کلي ٔه مناسبات اجتماعی
است» که به کلي ٔه مختصات روانی و عملی او شکل میدهد .حتی مختصات
صرفا فيزيولوژيک انس�ان مانند ديدن ،ش�نيدن ،خوردن ،خفتن و غيره عميق ًا
تحت تأثير حيات اجتماعی اوست و خصايص نوينی کسب میکند.
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در جوام�ع مبتن�ی بر طبقات متناقض پروس� ٔه ش�کلگيری ماهيت انس�ان
نمیتواند کامل و همه جانبه باشد ،بلکه يک جانبه و مسخ شده است و گاه
اين مسخ تا آن حد میرسد که برخی از اجزاء ماهيت اجتماعی انسان از وی
جدا ش�ده و به صورت نيروئی مرموز و غريبه بر وی مس�لط میشود ،چيزی
که در فلسف ٔه «بيگانگی» يا «آليناسيون» ( )Alienationنام گرفته است .از آنجا
که اين مقوله در فلس�ف ٔه معاصر اهميت بس�ياری کسب کرده است ،بجاست
که به اختصار از محتوی آن با خبر شويم.
«بيگانگ�ی» چيس�ت ؟ بيگانگ�ی تبديل محصوالت فعاليت انس�انی ( کار
مول�د ،مناس�بات اجتماعی و سياس�ی ،موازي�ن اخالقی ،تئوریه�ای علمی،
اش�کال ش�عور اجتماعی) و ني�ز مختصات و اس�تعدادهای انس�انی به چيزی
مس�تقل از انس�ان ،بيگانه از او و مسلط بر اوست .بيگانگی يک جريان موقت
در تاريخ اس�ت و مربوط به زمانی اس�ت که پيوندهای اجتماعی ش�کل خود
به خودی دارد و از نظارت و کنترل انس�ان خارج اس�ت .هرنوعی از فعاليت
(اع�م از کار تولي�دی ،علم ،هن�ر ،ادرا ٔه امور) دراين ش�رايط به انحصار گروه
دربس�تهای از اف�راد در میآي�د و لذا ب�رای کلي ٔه اعضاء ديگ�ر جامعه به چيزی
غريب�ه و بيگانه مبدل میگردد .و در نتيجه فعاليت جامعه و محصوالت آن از
افراد و گروههای اجتماعی جداو بيگانه میش�ود .در عرص ٔه اقتصاد بيگانگی
ب�ه صورت تس�لط مالکيت خصوصی در میآيد يعن�ی محصول کار متعلق به
کس�ی نيس�ت که آن را تولي�د میکند و خود کار مولد ص�ورت امری اجباری
که از خارج تحميل شده است را به خود میگيرد و مناسبات طبقات مختلف
دارای جنب� ٔه خصمان�ه میش�ود .در زندگ�ی اجتماع�ی ـ سياس�ی بيگانگی به
صورت خصلت خودبهخودی تکامل جامعه و عجز انسان در مقابل نيروهای
اجتماع�ی ک�ه خود او ايجاد کرده اس�ت (دولت ،جنگ و بح�ران) در میآيد.
انسان نمیتواند تعيين کند که چه می خواهد ،بلکه تابع نيروهای کنترل ناپذير
مس�لط ب�ر اجتماع اس�ت و لذا به نظر میرس�د ک�ه موازين و اش�کال زندگی
اجتماع�ی را اراد ٔه او و اف�راد جامع�ه معي�ن نمیکنند  ،بلک�ه نيروهای مافوق
انس�انی آنه�ا را وضع و تحميل ک�رده اند .در عرص ٔه ش�عور اجتماعی نیز اين
مسخ وبيگانگی رخ میدهد که نمون ٔه برجست ٔه آن مذهب است .زيرا در شعور
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مذهبی نيروهای اجتماعی که خود انس�ان پدي�د آورده جنبه نيروهای الهوتی
و آسمانی بهخود میگيرند و وهم و تخيل خود انسان بر وی تسلط میيابد.
برای آنکه از بيگانگی ماهيت انس�ان جلوگيری ش�ود و انسان به خود باز
گردد و خود را خالق سرنوشت خود ببيند ،راه ديگری جز ايجاد جامعه رها
از تناقض�ات طبقاتی نيس�ت .دراين باره در بندهای ديگر با تفصيل بيش�تری
سخن خواهيم گفت .
پرسشهای کنترل:
 .۱فالسف ٔه بورژوا ماهيت انسان را چگونه تعريف میکنند؟  .۲تعريف
مارکس از ماهيت انسان چيست و به چه معناست؟  .۳چرا انسانيت
انسان در اجتماعيت اوست؟  .۴مسخ ماهيت انسان به چه صورت
و چرا روی می دهد؟  .۵بيگانگی چيست؟  .۶چرا محصول کار و
شعور و اراد ٔه انسان از وی بيگانه میشود؟  .۷اشکال بيگانگی را شرح
دهيد .8 .چار ٔه رفع بيگانگی اجتماعی و بازگشت ماهيت انسان به خود
چيست؟
 .۵توليد مادی ـ پاي ٔه تکامل اجتماعی است

تاريخ جامع ٔه انسانی از جهت محتوی خود تاريخ توالی و تسلسل اشکال
مختلف اقتصادی و اجتماعی است که فرماسيون يا صورت بندی نام دارد .ما
در بار ٔه اشکال مختلف صورت بندیهای اقتصادی ـ اجتماعی در جای خود
سخن خواهيم گفت .اينک میخواهيم اين نکته را ياد آور شويم که پاي ٔه مادی
ـ اقتصادی هر فرماسيون شيو ٔه توليد و تجديد توليد زندگی اجتماعی است.
«شيو ٔه توليد» يک مقول ٔه مهم ماترياليسم تاريخی است که خود مرکب
از دو جزء است :
 .۱نيروهای مولده.
 .۲مناسبات توليد.
 .۱نيروه�ای مولده چيس�ت ؟ نيروهای مول�ده بيانگر رابط ٔه انس�انها با
طبيعت اس�ت و آن نيروهايی اس�ت ک�ه در توليد نعمات مادی ش�رکت دارد
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مانند وس�ایل توليد (افزارها ،مؤسس�ات توليدی ،جاده ها ،وس�ائل حمل و
نق�ل) و انس�انهايی ک�ه آنه�ا را در جريان فعالي�ت توليد ب�هکار میاندازند و
تکميل میکنند (مانند کارگران صنعتی ،دهقانان ،تکنيس�ينها ،مهندس�ين و
داشنمندانی که با بسط تکنيک تولید سر و کار دارند).
اينک�ه انس�ان با چگونه وس�ايل توليد ،ب�ا چگونه تکنيکی س�ر و کار دارد
بهترين نش�ان دهند ٔه رابط ٔه انس�ان با طبيعت ،درج ٔه تسلط اوبرطبيعت است.
افزارکار پاي ٔه مادی ـ فنی جامعه است و از آنجا که افزار و تکنيک بدون انسان
م�رده و بیتأثير اس�ت ل�ذا عنصر تعيي�ن کنن�ده در نيروهای مول�ده و نيروی
اساسی توليد خود انسان است.
 .۲مناس�بات توليد چيست؟ مناسبات توليد مناسباتی است که آدميان در
پروس� ٔه توليد نعمات مادی وارد آن میش�وند و آن سيس�تم بغرنج متنوعترين
روابط بين انسانهاست که شکل مالکيت ،وضع طبقات واقشار اجتماعی را
در ش�يو ٔه توليد معين در برمیگيرد .مانند رابط ٔه انس�انها در جريان مالکيت،
مبادله توزيع ،رابط ٔه مولدين به هم ،مسئل ٔه تقسيم کار اجتماعی .مارکس متذکر
میش�ود که هر توليدی عبارت اس�ت از ايجاد نعمات مادی به وس�يل ٔه افراد
دردرون ش�کل معين اجتماعی و به وس�يل ٔه اين شکل معين اجتماعی .اما اين
مناسبات توليدی میتواند بر دو قسم باشد .۱ :مناسبات همکاری و تعاون،
يا  .۲مناسبات سيادت و تبعيت .اين دو خصلت به مناسبات انسانها نسبت
به افزار و وس�ائل توليد بس�تگی دارد .اگر انسانها بهطور جمعی (کلکتيف)
مال�ک وس�ايل وافزار توليد باش�ند و به مثابه خانواده مش�ترکی زيس�ت کنند
مناس�بات آنها به ناچار مناس�بات همکاری و تعاون اس�ت ،ولی اگر بخش�ی
از جامعه مالک وسائل توليد باشد و بخش ديگری فاقد آن ،بناچار آن بخش
نخست بخش ديگر را به تبعيت وا میدارد و بر او سيادت می جويد .انسانها
برای ايجاد ش�رايط ضرور هس�تی خود بناچار وارد مناسباتی میشوند که به
اراد ٔه آنها منوط نيست ،بلکه مربوط به آن است که چگونه نيروهای مولده ای
در اختيار آنهاست.
رابط� ٔه ديالکتيک�ی مابين نيروهای مولده و مناس�بات تولي�د همانا در اين
نکت ٔه مهم اخير اس�ت .مناس�بات توليد و نيروهای مولده بايد با هم هماهنگ
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باش�ند .هرگاه اين مناس�بات س�د تکامل نيروهای مولده ش�وند جامعه وارد
دوران طوالنی بحرانی میشود تا زمانیکه هماهنگی برقرار گردد.
پرسشهای کنترل:
 .۱شيو ٔه توليد چيست؟  .۲نيروهای مولده کدام است و از چه عناصر
تشکيل شده؟  .۳چرا انسان عامل عمده در نيروهای مولده است؟
 .۴مناسبات توليد چيست؟  .۵دو شکل اساسی مناسبات توليد کدام
است؟  .۶ديالکتيک نيروهای مولده و مناسبات توليد را شرح دهيد.۷ .
قانون تطابق حتمی نيروهای مولده و مناسبات توليد چيست؟
 .۶روبنا و زيربنا
پ�س از آنکه با چن�د مقول ٔه مهم ماترياليس�م تاريخی يعنی«ش�يو ٔه توليد»،
«نيروهای مولده» و «مناس�بات توليد» به اختصار آش�نا شديم اينک وقت آن
است که با دو مقول ٔه بسيار مهم ديگر يعنی «روبنا» و «زيربنا» آشنا شويم.
اي�ن مقوالت پنجگان�ه همراه با مقول ٔه «فرماس�يون اجتماعی ـ اقتصادی»
که با آن با تفصيل بيشتری آشنا خواهيم شد در جامعه شناسی علمی مارکس
مقوالت کليدی است.
زيربنا چيست ؟ ماهيت هر جامعهای که به صورت تسلسل فرماسيونهای
اقتصادی ـ اجتماعی تجلی میکند ،به ويژه در آن اس�ت که چگونه مناس�بات
توليدی در آن جامعه حکمرواس�ت .تفاوت و تمايز بين جوامع بش�ری همانا
در همين جاس�ت .زيربنا همين مجموع ٔه مناس�بات توليدی اس�ت و لذا بين
مفهوم يا تعريف زيربنا و تعريف مناسبات توليدی تفاوتی نيست .اگر تفاوتی
باشد از اين جهت است که ما مناسبات توليدی را در کنار «نيروهای مولده»
میگذاريم و فونکس�يون اجتماعی اين دو مقول�ه و ارتباط ديالکتيکی آنها را
چنانک�ه در بند پيش گفتيم با هم مقايس�ه میکنيم ،ول�ی در اينجا زير بنا را در
کنار روبنا میگذاريم و روابط آن دو را با هم بررسی مینمایيم.
ل�ذا زيربن�ا چيزی اس�ت که روبن�ای اجتماعی بر روی آن ق�رار دارد .پس
ببينيم روبنا چيست؟
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روبنا درهرفرماسيون اجتماعی وجود دارد ،ولی درهرفرماسيون به شکل
ويژه ای بروزمیکند.
ترکيب روبنا بسی بغرنج است .اين ترکيب عبارت است از :
الف ـ ايدئولوژی يعنی مجموع ٔه ايدههائی که مناسبات اجتماعی
معينی را منعکس میکند؛
ب.ـ افکار ،احساسات ،حاالت ،پندارها ،عادات ،آداب و سليقه
و ذوق مردم هر جامع ٔه معين که روان آن جامعه نام دارد؛
ج ـ نظريات سياسی ،حقوقی ،اخالقی ،مذهبی و استه تيک جامع ٔه
معين؛
د ـ سازمانهای اجتماعی مانند دولت ،دادگاه ،احزاب ،اتحاديهها،
مساجد و کليساها و کنشتها ،باشگاهها و غيره.
تفاوت بين روان و پسيکولوژی جامعه با نظريات يا ايدئولوژی جامعه در
آن اس�ت که اولی به طور عمده ناخود آگاه اس�ت .و دومی خودآگاه اس�ت.
طبيع�ی اس�ت که ما بين اين دو بخش فعل و انفع�ال درونی نيرومندی وجود
دارد.
نيز بايد دقت داش�ت که نه هم ٔه اش�کال ش�عور اجتماعی ،ن�ه هم ٔه حيات
معن�وی اجتم�اع را بايد ج�زء روبنا ش�مرد ،بلک�ه روبنا آن بخش�ی از حيات
معن�وی جامعه اس�ت که با تغيير زيربن�ا تغيير میکند .مث ً
ال عل�م یا فرهنگ يا
زبان حالت روبنائی ندارد.
با آنکه در اثر تغيير زيربنای مادی اجزاء روبنای معنوی ،برخی در دوران
کوتاه و برخی به تدريج ،دگرگون میش�وند و همين نکته بيانگر تقدم هس�تی
مادی بر هس�تی معنوی جامعه اس�ت ،با اين حال بايد دانست که رو بنا امری
پاس�يف نيس�ت .ايدئولوژی ،مؤسس�ات و س�ازمانها ی اجتماع�ی و روان
اجتم�اع ب�ه نوب ٔه خود در تحول مناس�بات توليد نقش�ی عظيم ب�ازی میکند.
کافی اس�ت که نقش ايدئولوژی انقالب�ی ،نقش دولت ،نقش حزب وغيره را
درنظرگيري�م که میتواند درايج�اد پاي ٔه مادی ـ فنی جامع ٔه نوين نقش عظيمی
را ايفاء کند.
ب�ه طور خالصه میتوان گفت ش�يو ٔه توليد پاي ٔه مادی ـ اقتصادی صورت
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بندی يا فرماس�يون اجتماعی معين است .زيربنا نظام اقتصادی و روبنا چهر ٔه
روح�ی و سياس�ی ـ اجتماع�ی آن نظام اس�ت .اين مقوالت عناصر س�اختی
(ستروکتوری) جامعه را روشن میگردانند.
پرسشهای کنترل:
 .۱زيربنا چيست؟  .۲چه تفاوتی ميان زيربنا و مناسبات توليد وجود
دارد؟  .۳روبنا چيست؟  .۴عناصر متشکل ٔه روبنا کدام است؟  .۵آيا
هم ٔه اشکال شعور اجتماعی جزء روبناست؟  .۶روابط روبنا و زيربنا
کدام است؟  .۷پاي ٔه مادی ـ اقتصادی جامعه چيست؟  .۸نظام اقتصادی
جامعه چيست؟  .۹چهر ٔه روحی جامعه کدام است؟
 .۷ماهيت و منشاء طبقه
در ب�ار ٔه وج�ود طبق�ات و مب�ارز ٔه طبقات�ی د ر جامعه قب�ل از مارکس هم
نظرياتی وجود داش�ته اس�ت .مارکس خود حدود و ثغور کش�ف خود را در
بار ٔه طبقات اجتماع در نام ٔه خود به ويده ماير ( ۵مارس  )۱۸۵۲بدين ش�کل
بيان میدارد:
«و اما آنچه که به من مربوط است ،اين خدمت از آن من نيست که
طبقات را در جامع ٔه معاصر يا مبارز ٔه طبقاتی بين آنها را کشف کرده
باشم ،مسئله نو در نظريات من اثبات نکات زيرين است:

 .۱طبقات موجود تنها با مراحل معين تکامل توليد مربوطاند؛
 .۲مبارزه طبقاتی به ناچار به ديکتاتوری پرولتاريا میانجامد؛
 .۳اين ديکتاتوری خود انتقال به امحاء هم ٔه طبقات و ايجاد جامع ٔه
بدون طبقات است».
نظري� ٔه مارکسيس�تی وج�ود طبق�ات در جوامع انس�انی و مب�ارز ٔه طبقات
آنتاگونيستی در نقط ٔه مقابل نظريات بورژوائی است که يا جامعه را مرکب از
آح�اد و اف�راد همگون میداند و يا آنها را به اقش�ار متعددی که فقط از جهت
شغل و حرفه با هم متفاوتند تقسيم میکند .
لني�ن تعري�ف کالس�يک مارکسيس�تی طبق�ه را بي�ان داش�ته اس�ت .لنين
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میگويد:

«طبقات گروههای بزرگ انسان است که از جهت مقامشان در
سيستم معين توليد اجتماعی ،از جهت رابطه شان با وسايل توليد
(که اکثرا در قانون تحکيم و فرمولبندی شده است) ،از جهت
نقششان در سازمان اجتماعی کار و لذا از جهت شيو ٔه دريافت و
ميزان آن ثروت اجتماعی که در دست دارند ،با يکديگر متفاوتند.
طبقات آنچنان گروههائی از مردم هستند که از آنان يکی میتواند
کار ديگری را به برکت اختالف مقام در نظام معين اقتصادی ـ
اجتماعی ،بخود اختصاص دهد».
اين يک تعريف جامع و مانع از طبقه است که دارای محتوی عميق علمی
است.
علت بالواسط ٔه تقسيم جامعه به طبقات تقسیم کار اجتماعی و پیدایش
مالکیت خصوصی است.
تقسيم کار اجتماعی مث ً
ال مانند جدا شدن شبانی از کشاورزی ،پيشهوری
از کشاورزی ،بازرگانی از پيشهوری و غيره که در دوران زوال جامع ٔه ابتدائی
روی داد ،طبقات مختلفی مانند دهقانان ،ش�بانان ،پيشه وران و بازرگانان را
ب�ه وج�ود آورد .و اما پيدايش مالکي�ت خصوصی جامعه را ب�ه فقير و غنی،
بهرهکش و بهره ده تقس�يم ک�رد ودرآميختن اين دوعامل س�تروکتور طبقاتی
جامع�ه را بهوج�ود آورد .لذا پيدايش طبقات دارای مبنای اقتصادی اس�ت و
آنهائی که اين پديده را تنها نتيج ٔه وجود اعمال زور و غلبه دانس�ته اند (بدون
آنکه مارکسيس�م منکر نقش معين اعمال زور و غلبه مانند جنگها در تقسيم
جامع�ه به طبقات و از آنجمله پيدايش بردگی باش�د) در اش�تباهند .انگلس
در اث�ر مع�روف خود «آنتی دورين�گ» اين نظري ٔه دورينگ را رد کرده اس�ت.
هر يک از جوامع متعلق به ش�يوههای گوناگ�ون توليد دارای ترکيب طبقاتی
ويژ ٔه خود هس�تند .طبقات عمد ٔه آنتاگونيس�تی هر ي�ک از صورت بندیهای
اقتصادی اجتماعی به قرار زيرين است :
 .۱برده داران و بردگان در جامع ٔه بردگی ؛
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 .۲فئودالها و سرفها (ارباب و رعيت) در جامع ٔه فئودال؛
 .۳بورژواها و پرولترها در جامع ٔه معاصر سرمايه داری.
البته در ميان اين طبقات اصلی که بهرهکشان و بهرهدهان عمد ٔه هردورانی
را نش�ان میده�د ،طبقات واس�طی قرار داش�تهاند .معموالً س�اخت طبقاتی
جامعه بس�يار بغرنج اس�ت .مث ً
لا در جامع ٔه معاصر بورژوا عالوه برس�رمايه
داران ک�ه صاح�ب وس�ايل توليدن�د ول�ی خ�ود در تولي�د ش�رکت ندارند و
پرولتاري�ا صنعت�ی که فاقد وس�ايل توليد اس�ت ولی توليد بهوس�يل ٔه او انجام
میگي�رد ،طبق� ٔه خرده بورژوازی اس�ت ک�ه از طرفی واجد وس�ايل توليد به
ميزان محدود اس�ت و اس�تثمار میکن�د ولی از طرف ديگر خود در پروس� ٔه
توليد شرکت ندارد و مورد استثمار سرمايه داران بزرگ نيز واقع میشود.
ی مب�ارز ٔه طبقاتی در
يکی از کش�فيات مهم مارکسيس�م کش�ف قانونمند 
جامعهای اس�ت که ازطبقات آنتاگونيستی (اس�تثمارکننده و استثمارشونده)
تش�کيل شده اس�ت .مارکسيسم ثابت کرده اس�ت که منافع استثمار کنندگان
و اس�تثمار ش�وندگان ،بر خلاف مدعيان امکان تأمين «وح�دت ملی» با هم
ناهمس�از اس�ت .لذا مبارز ٔه طبقاتی در اين جامعه پديده تصادفی نيست بلکه
قان�ون تکام�ل اس�ت و به آش�تی نمیانجامد ،بلکه ب�ه لغو اس�تثمار و نظامی
طبقاتی خواهد انجاميد.
لنين میگويد:
«موافق آموزش سوسياليسم يعنی مارکسيسم محرک واقعی تاريخ مبارز ٔه
انقالبی طبقات است».
در واق�ع جامع ٔه بش�ری تنها از خالل مبارز ٔه طبقات ط�ی مراحل و منازل
کرده ،اوج گرفته ،از يک نظام اقتصادی به نظام اقتصادی باالتری منتقل شده
اس�ت .مارکس متذکر میگردد که مبارز ٔه طبقات�ی در تکامل قوای مولده نيز
تأثير دارد .مث ً
ال برای س�رمايه دار س�ادهتر اس�ت که س�ود خود را به حس�اب
افزاي�ش طول مدت کار کارگر افزايش ده�د ،ولی مبارز ٔه طبقاتی و پرولتاريا
مانع این کار میشود و سرمايه دار را وا میدارد که به تکميل وسايل توليد و
کاربرد ماشينها و تکنيک مدرنتر دست زند.
ب�دون مبارز ٔه طبقاتی ترقی در جامعه و در عرص ٔه سياس�ت ميسرنيس�ت.
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مبارز ٔه طبقاتی يکی از منابع معرفت ما از قوانين ويژ ٔه تکامل جامعه است.
در جامع ٔه معاصر سرمايه داری پرولتاريا صنعتی از لحاظ وضع اجتماعی
ـ اقتصادی خود پيشتاز تودههای زحمتکش در نبرد آنان عليه استثمار است.
رس�الت تاريخ�ی پرولتاري�ا عب�ارت اس�ت از ناب�ود ک�ردن مناس�بات توليد
سرمايهداری و ساختن سوسياليسم و کمونيسم.
مبارز ٔه طبقاتی پرولتاريادارای سه شکل اساسی است:
الف ـ اقتصادی (مانند مبارزات صنفی و مطالباتی سنديکائی)؛
ب ـ سياسی (مانند مبارزات سياسی حزب طبق ٔه کارگر)؛
ج ـ ايدئولوژيک (مانند مبارز ٔه حزب طبق ٔه کارگر در راه نشر
انديشههای مارکسيستی و عليه آنتی کمونيسم).
برای مبازر ٔه طبقاتی درجهان کنونی میتوان سه خصيص ٔه مهم ذکر
کرد:
 .۱مهمترين خصيص ٔه مبارز ٔه طبقاتی در جهان کنونی نه تنها مبارز ٔه
طبقات آنتاگونيستی بهرهکش وبهرهده در درون جوامع سرمايهداری
است ،بلکه همچنين مبارزه بين دو سيستم جهانی سوسياليستی
و سرمايهداری است که در سراپای سير و رشد جهان تأثير میکند.
سوسياليسم دمبدم بيشتر به عامل قاطع تحول تاريخ مبدل میگردد.

 .۲خصيص ٔه ديگر اين مبارزه ،افزايش تعداد ،تشکل و آگاهی
پرلتاريا درکشورهای سرمايهداری است .کمونيسم و کمونيستها
بر نفوذ خود می افزايند و اين امر علی رغم تقالی تب آلود و
واکنش وحشيان ٔه امپرياليسم انجام میگيرد.
 .۳خصيص ٔه مهم ديگر مبارز ٔه طبقاتی در دروان ما افزايش روز
افزون مبارز ٔه ضد انحصارها ،مبارز ٔه دمکراتيک در کشورهای
سرمايهداری است .مبارزه به سود دمکراسی و صلح با مبارزه در
راه سوسياليسم مرتبا در آميختگی بيشتری کسب میکند.
کمونيس�تها ه�وادار وحدت صف�وف کلي� ٔه نيروهای ضد امپرياليس�تی
هس�تند و بههمي�ن جهت هر اقدام تفرقه جويان�های در صفوف نيروهای ضد
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امپرياليس�تی بهطور عينی يک اقدام ارتجاعی به س�ود امپرياليس�م اس�ت .در
دوران ما روش انشعابگران ٔه مائوئيستها از اين جهت زيان مهمی به تجمع
نيروهای ضد امپرياليستی وارد میسازد و عم ً
ال به امپرياليسم امکان میدهد
بر عمر جنايتبار خود بيافزايد و بههمين جهت نيکسن رئيس جمهور امريکا
صريح ًا گفته اس�ت که اختالف مس�کو و پکن يک فرصت طالئی بهدست ما
داده است.
انقلاب سوسياليس�تی دوران تحول انقالبی جامعه را از س�رمايهداری به
سوسياليس�م آغاز میکن�د  .در اين دوران در مب�ارز ٔه طبقات تحوالت جدی
روی میده�د.در مرحل� ٔه گ�ذار اوليه از س�رمايهداری به سوسياليس�م تنازع
طبقات�ی حدتی بیس�ابقه کس�ب میکن�د و تجدي�د آرايش طبقات�ی جامعه و
دگرس�انی چهر ٔه تودههای زحمتکش از طبقات محروم و محکوم به طبقات
حاک�م در هر جامعه با س�رعت و قدرت ف�راوان انجام می پذي�رد .با از ميان
رفتن مالکيت خصوصی بر وس�ايل توليد طبق�ات بهرهکش از ميان می روند
وعلل و زمينههای بهرهکش�ی از جامعه رخت بر میبندد .هم ٔه اينها مقدمات
الزم را ب�رای از مي�ان رفت�ن تدريجی ف�رق بين کار فکری و يدی ،ده و ش�هر
آم�اده میس�ازد و در جامع� ٔه بیطبق�ات کمونيس�تی اي�ن تف�اوت از مي�ان بر
میخيزند و طبقات بهمثابه يک مقول ٔه اجتماعی از صفح ٔه تاريخ برای هميشه
زائل میشوند.
تحلي�ل طبقات�ی جامع�ه و ياف�ت محت�وی طبقات�ی ش�عارها ،روشه�ا،
سياس�تها ،يک�ی از مهمتري�ن اس�اليب انقالبی اس�ت که سرش�ت حوادث
اجتماعی را افشاء میکند و مانع میشود که ظواهر اين حوادث ما را بفريبد.
بههمين جهت لنين متذکر میگرديد که افراد سفيه و نادان خواهند ماند اگر از
پس ش�عارها و روشها و سياس�تها مضمون طبقاتی آنرا کشف نکنند .بايد
بي�ن عضويت يک فرد در يک طبقه و محتوی سياس�تی ک�ه وی دنبال میکند
ف�رق گذاش�ت و قضاوت م�ا در بار ٔه موض�ع طبقاتی افراد مبتن�ی بر محتوی
طبقاتی آن سياستی است که آنرا تبليغ و اجرا میکنند.

114

بنیادآموزش انقالبی  -احسان طربی

پرسشهای کنترل:
 .۱کشف مارکس در بار ٔه طبقه و مبارز ٔه طبقاتی در چه مسائلی است؟
 .۲تعريف طبقه چيست؛ محتوی اين تعريف را توضيح دهيد .۳ .علل
تقسيم جامعه به طبقات کدام است؟  .۴طبقات عمد ٔه اشکال اساسی
جوامع بشری را بيان داريد .۵ .نقش مبارز ٔه طبقاتی در تاريخ جوامع
انسانها چه نقشی است؟  .۶اين مبارزه در تکامل قوای مولده در
جامع ٔه سرمايهداری چه نقشی را ايفاء میکند؟  .۷رسالت تاريخی
پرولتاريا چيست؟  .۸اشکال مبارز ٔه طبقاتی پرولتاريا کدام است؟ .9
سه خصيص ٔه مهم مبارز ٔه طبقاتی در دوران ما کدام است؟ .10پس از
انقالب سوسياليستی طبقات به چه صورت در میآيد و چگونه زائل
میشود؟  .۱۱اهميت تحليل طبقاتی جامعه در چيست؟  .۱۲موضع
طبقاتی يک فرد را چگونه معين میکنيم؟

 .۸منشاء و ماهيت و عملکرد دولتهای بهرهکش
اس�لوب مارکسيس�تی تحليل طبقاتی امکان داده است سرشت و طبيعت
ي�ک نه�اد مه�م اجتماعی را ک�ه دولت ن�ام دارد ،بيابيم .بس�ياری از صاحب
نظران بورژوا کوش�يدند و می کوش�ند دولت را يک موسس� ٔه مافوق طبقات
و مظه�ر وحدت مل�ی و بيانگ�ر مصالح عالي� ٔه جامعه معرف�ی کنند .خدمت
مارکسيس�م در آن اس�ت که اين نقاب تقوای دروغين را از چهره دولتهای
بهرهکش کشيده و واقعيت آنها را بر مال ساخته است.
دولت در ميان س�ازمانهای سياسی دارای مهمترين وزنه و قدرت مادی
اس�ت ،زيرا بهرهکش�ان به کمک آن اکثريت بهره ده را در رقيت خويش نگاه
میدارند.
دول�ت در جامع� ٔه طبقات�ی افزار اساس�ی حاکميت سياس�ی اس�ت ،يعنی
طبق�های که از جهت اقتصادی مس�لط اس�ت ،اين افزار را برای تأمين س�لط ٔه
سياسی خود به کار میبرد.
منش�اء دولت از کجاس�ت؟ در جامع ٔه کمون اوليه دس�تگاه دولت وجود
نداش�ت و عالیتري�ن ارگان حاکمه مجمع ريش س�فيدان قبيله ب�ود .در این
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نظام گردانهای ویژ ٔه مس�لح نیز وجود نداش�ت .هم ٔه سالمندان قبیله مسلح
بودند .ولی نظام طبقاتی بردگی ،نمیتوانست تنها به کمک آداب و رسوم و
معتقدات عامه که مظهر اراد ٔه جامعه بود و به کمک س�ازمان عمومی مس�لح
جامع�ه خ�ود را نگاه دارد .اين نظام ديگر به برده دار و برده تقس�يم ش�ده بود
و اقلي�ت ب�رده دار میتوانس�ت اکثري�ت را تنها ب�ه اتکاء جبر و س�تم در ربقه
نگاه�دارد و ب�رای اين منظور آپارات ويژ ٔه اجب�ار و تحميل به وجود آورد که
دولت نام گرفت .لنين دولت را چنين تعريف میکند:
«ماشينی برای حفظ سيادت يک طبقه برطبق ٔه ديگر».
ساختمان ماشين دولت مرکب است از:
 .۱دستگاه بورکراتيک (کارمندان)؛
 .۲گردانهای ويژ ٔه مسلح که به دستگاه بورکراتيک کمک میکند
تا وی بتواند قوانين و مقررات به سود استثمار گران را وضع و
اجراء کند .اين گردانهای ويژ ٔه مسلح عبارت است از ارتش،
پليس ،ژاندارم ،سازمان امنيت و غيره ؛
 .۳بخش ديگر دولت عبارت است از دادگاه ،دادستانی،
دستگاههای کيفر مانند زندان ،اردوگاه زندانيان و غيره.
اي�ن مکانيس�م دوزخ�ی دول�ت بهرهک�ش از طريق س�تاندن مالي�ات و به
حس�اب م�ردم زندگی میکند و بر فراز جامعه ق�رار میگيرد و قدرتی مافوق
جامع�ه پدي�د میآورد که آن را در زير فش�ار دس�تگاههای تحميلی و تضييقی
خويش را به اطاعت وا میدارد.
تيپ یا نوع تاريخی دولت را بر حس�ب آنک�ه کدام طبقه قدرت حاکمه را
در دست دارد معين میکنند .تيپ تاريخی دولت چهار است :
 .۱تيپ دولت بردگی ؛  .۲تيپ دولت فئودالی ؛  .۳تيپ دولت س�رمايهداری؛
 .۴تيپ دولت سوسياليستی .سه نوع اول مبتنی بر مالکيت خصوصی و بهرهکشی
است .نوع چهارم به مثابه حاکميت اکثريت خلق بر اقليت بهرهکش ظهور میکند.

عالوه بر تيپ بايد از اشکال ادار ٔه دولتی سخن گفت .اشکال ادار ٔه دولت
عبارت است از :ساخت ،شيو ٔه تشکيل و اختيارات عالیترين مقامات دولتی.
در دولته�ای س�رمايهداری مهمترين اش�کال عبارت اس�ت از جمهوری و
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سلطنت (که خود آنها انواع مختلف دارند).
علاوه بر تيپ يا نوع و ش�کل اداره ،بايد معنای رژيم سياس�ی را نيز بيان
داريم .رژيم سياسی عبارت است از مجموع ٔه اسلوبها و شيوههای اجرای
ديکتاتوری طبق ٔه حاکمه در شرايط مشخص تاريخی.
لنين در اين مورد می نويسد:
«بورژوازی در هر کشور بناگزير دو سيستم اداره ،دو اسلوب
مبارزه به خاطر منافع و دفاع از حاکميت خود تنظيم میکند و اين
دو اسلوب گاه يکی جای ديگری را میگيرد و گاه به ميزانهای
مختلف با هم در آميخته میشوند .اين اسلوبها اوالً عبارت
است از اسلوب اعمال قهر و احتراز از هر گونه گذشت به جنبش
کارگری ،اسلوب حفظ کلي ٔه نهادهای کهنه و منسوخ ،اسلوب
نفی مطلق رفرمها ،ثاني ًا عبارت است از اسلوب «ليبراليسم»،
گامهائی در جهت بسط حقوق سياسی ،در جهت رفرم و عقب
نشينی و غيره».
ولی گرايش عام دولتهای بورژوائی به س�وی نفی دمکراسی و گذار به
طرف تش�ديد ش�يوههای تهديد آميز است که فاشيس�م مظهر افراطی و کامل
آن اس�ت .دمکراس�ی بورژوائ�ی حت�ی در بهتري�ن حاالت خ�ود ديکتاتوری
ب�ورژوازی اس�ت و ب�ورژوازی دعوای لفظ�ی در بين اح�زاب و جرايد و در
مجل�س را ت�ا آنج�ا تحم�ل میکند ک�ه منافع اساس�ی و مالکي�ت خصوصی
او در خط�ر نيفت�د .ول�ی تجرب ٔه تاريخی نش�ان داده اس�ت که ب�ورژوازی در
ص�ورت درک خطر ،با نهاي�ت بیاعتنائی ،مقررات دمکراس�ی بورژوائی را
پام�ال میکند .حتی در ش�رايط اس�تقرار دمکراس�ی بورژوائی ني�ز در درون
مؤسس�ات صنعتی و اداری ديکتاتوری مديران و رؤس�ا ،حکمرواس�ت و به
اصطلاح دمکراس�ی در دم کارخانه قطع میش�ود و به کل�ی جنب ٔه صوری و
س�طحی دارد .با اينحال يکی از وظايف پرولتاريا نبرد در راه بس�ط آزادیها
و حقوق دمکراتيک است ،زيرا مساعدترين شرايط گسترش نبرد او را فراهم
میسازد.
اينک که ماهيت دولت ،منشاء آن ،انواع و اشکال آن ،معنای رژيم سياسی
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را دانستيم .ببينيم عملکرد يا فونکسيون دولتهای بهرهکش کدام است.
وظيف�ه و عملکرد اين دولتها در عرصه سياس�ی حفظ امتيازات طبقات
حاکمه و سرکوب مقاومت مخالف طبقاتی است .اين وظيف ٔه عمده و اساسی
دولت بهرهکش است.
دول�ت بهرهک�ش در عين حال وظيف ٔه ايدئولوژي�ک و فرهنگی را نيز برای
اغواء ،تحميق و گمراه س�اختن جامعه به س�ود بهرهکشان اجراء میکند  .در
دوران امپرياليس�م دول�ت نقش اقتص�ادی خود را تش�ديد مینمايد و به طور
جدی در اقتصاد به سود اليگارشی مالی دخالت می ورزد.
در انواع دولت گفتيم که آخرين نوع آن که تفاوت کيفی با سه نوع نخست
دارد دول�ت سوسياليس�تی اس�ت .پرولتاريا در اتحاد ب�ا تودههای زحمتکش
غي�ر پرولت�ری از راه انقلاب سوسياليس�تی دس�تگاه دول�ت س�رمايهداری
را میش�کند ول�ی خود ب�ه ايجاد دس�تگاه حاکميت ويژ ٔه خود ک�ه ماهيت آن
ديکتاتوری پرولتارياس�ت برای در هم ش�کاندن مقاومت طبقات بهرهکش و
ساختن جامع ٔه نوين نيازمند است .لنين ديکتاتوری پرولتاريا را به نحو زيرين
تعريف میکند:
«ديکتاتوری پرولتاريا اگراين عبارت التينی علمی تاريخی ـ
فلسفی رابه زبان سادهتر ترجمه کنيم به معنای زيرين است:
تنها طبق ٔه معين يعنی کارگران صنعتی شهرنشين فابريکها و
کارخانهها قادرند هم ٔه تودههای زحمتکش و بهرهده را در نبرد به
خاطر سرنگونی يوغ سرمايه و در جريان خود اين سرنگون کردن
و در مبارزه برای حفظ و تحکيم پيروزی حاصله و در امر ايجاد
نظام نوين سوسياليستی و در سراپای پيکار برای امحاء طبقات،
رهبری کند».
لنين همچنين در تعريف ديکتاتوری پرولتاريا مینويسد:
«ديکتاتوری پرولتاريا شکل ويژ ٔه اتحاد طبقاتی بين پرولتاريا ...و
قشرهای انبوه زحمتکشان غير پرولتاری ...يا اکثريت آنهاست.
اين اتحادی است عليه سرمايه ،اتحادی است به قصد سرنگونی
کامل سرمايه و سرکوب کامل مقاومت بورژوازی و کوشش وی
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برای احياء خود ،اتحادی است به قصد ايجاد و تحکيم قطعی
سوسياليسم».
لذا هدف دولت سوسياليس�تی نابود کردن مناس�بات مالکيت خصوصی
و رهب�ری ام�ور از روی نقش�ه ب�رای ايجاد مالکي�ت اجتماعی اس�ت که هر
گون�ه اس�تثمار ف�رد از ف�رد را از ميان م�ی برد .اين دولتی اس�ت که به ش�يو ٔه
نوين ديکتاتوری (زيرا عليه اقليت اس�ت) و به ش�يو ٔه نوي�ن دمکراتيک (زيرا
به س�ود اکثريت است) .دمکراسی سوسياليس�تی باآنکه تکامل کيفی اشکال
ما قبل دمکراس�ی اس�ت ،ولی تکرار عين اين اش�کال نيس�ت و با دمکراسی
بورژوائی تفاوت اساس�ی دارد .هدف از دمکراس�ی سوسياليس�تی متش�کل
کردن تودههای زحمتکش،شرکت آنها در ادار ٔه امور کشور و باال بردن درک
و اطالع سياسی و اجتماعی و اقتصادی آنها برای داشتن نقش خالق و مؤثر
در جريان اين اداره کردن است .دمکراسی سوسياليستی يک پروس ٔه طوالنی
نضج و تشکل را طی میکند.
دول�ت سوسياليس�تی به ات�کاء آگاهی سوسياليس�تی برای ايج�اد آنچنان
ش�رايطی نب�رد میکند که در نتيج� ٔه آن هم طبقات و هم خ�ود دولت از ميان
برود و جای خود را به خودگرائی اجتماعی کمونيستی بدهد.
زوال دول�ت ج�ز از اي�ن راه ممکن نيس�ت .نظر آنارشيس�تها که تصور
میکنند دولت را میتوان «الغاء کرد» ،نظريه ای اس�ت غير علمی و زيانمند
که از روحي ٔه عصيانگری خرده بورژوائی زائيده شده و به درک عميق قوانين
اجتماعی متکی نيست.
به تناس�ب شرايط مشخص تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا میتواند اشکال
مختلف�ی ب�ه خود گي�رد .نيروی س�ازمانده و رهنم�ون تودهه�ای زحمتکش
در راه س�اختمان سوسياليس�م و کمونيس�م ،حزب کمونيس�ت است .حزب
کمونيس�ت ه�م با تکي�ه بر ارگانه�ای دولت سوسياليس�تی و هم ب�ا تکيه بر
س�ازمانهای ت�ودهای اجتماعی امر س�اختمان سوسياليس�م را پيش میبرد.
تحکي�م هم�ه جانب� ٔه رهبری حزب طبق� ٔه کارگر ب�ر کلي ٔه ديگر س�ازمانها ی
دولت�ی و اجتماعی جامع ٔه سوسياليس�تی يکی از ش�رايط حياتی تحکيم نظام
نوين اجتماعی است.
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پرسشهای کنترل:
 .۱بر اساس کدام اسلوب سرشت و ماهيت دولت در جامع ٔه بهرهکش
مکشوف میگردد؟  .۲دولت در جامع ٔه بهرهکش به چه معناست ؟ .۳
منشاء دولت از کجاست؟  .۴مکانيسم يا ماشين دولت از چه اجزائی
مرکب است؟  .۵تيپ يا نوع دولت چيست و چند تيپ دولت وجود
دارد؟  .۶اشکال ادار ٔه دولتی کدام است؟  .۷رژيم سياسی چيست؟ .۸
دولتهای سرمايهداری دارای چه وظايف و فونکسيونهايی هستند؟ .۹
دولت سوسياليستی چيست؟  .۱۰تعريفهايی را که لنين از ديکتاتوری
پرولتاريا میکند بيان داريد و دمکراسی سوسياليستی را تعريف کنيد.
 .۱۱چگونه دولت زوال میيابد؟  .۱۲خود گردانی اجتماعی يعنی چه؟
 .۱۳چرا میگوییم ديکتاتوری پرولتاريا میتواند اشکال مختلف بيابد؟
 .۱۴نقش حزب کمونيست در دولت سوسياليستی چيست؟  .۱۵تحکيم
رهبری حزب در جامع ٔه سوسياليستی دارای چه اهميتی است؟
 .۹اشکال تاريخی تجمع مردم
در جامعه عالوه برگسترش اقتصادی ـ اجتماعی ،يکنوع گسترش يا رشد
اِتْنيک نيز ديده میشود يعنی جامع ٔه انسان از صورت طوايف و قبايل به اقوام
و از اقوام به ملتها بدل میگردد و سرانجام به صورت يک بين الملل بزرگ
انس�انی در میآي�د .طايفه ،قبيل�ه ،قوم ،ملت ـ اينها تجمع�ات اتنيک (از لفظ
يونان�ی اتنيکوس يعنی قومی) هس�تند ک�ه در آنها نوعی وجوه اش�تراک ديده
میش�ود .اين اش�تراک علیرغم وجود اختلاف طبقات و اقش�ار ،بين تمام
اعض�اء آن تجم�ع معين وجود دارد :مانند اش�تراک زبان ،س�رزمين ،زندگی
اقتص�ادی ،روحيات ،س�نن ،آداب ،فرهنگ و غيره .البته اين وجوه مش�ترک
در مس�ير تاريخ جان س�ختی و پايداری معينی نشان میدهد ،ولی خود عامل
تعيين کننده در تاريخ نيس�ت .رش�د نيروهای مولده و تغيير مناس�بات توليد
و دگرگونی ش�يوههای توليد يک ش�کل اتنيک را جانشين شکل اتنيک ديگر
میکند و تغييرات عميق در زبان ،سرزمين ،روحيات ،سنن ،آداب و فرهنگ
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و پيوندهای اقتصادی تجمع معين به وجود میآورد .يعنی رش�د و گس�ترش
اتنيک جامعه تابع رشد اقتصادی ـ اجتماعی آن است.
ما در بار ٔه س�ه نوع تجمع طايفه و قبيله و قوم به اختصار صحبت میکنيم
و از آنج�ا که مقول ٔه «ملت» دارای اهميت ويژه ای اس�ت ،آنرا در بند خاصی
مورد بررسی قرار میدهيم.
اولين ش�کل تجمع تاريخی جامع ٔه انسانی طوايف (در ايران ماقبل اسالم
ـ ويس) و قبايل (در ايران ماقبل اسلام ـ َزنْتو) اس�ت .طوايف و قبايل هنوز
هم در کش�ور ما وجود دارند ،ولی البته محتوی اجتماعی ـ اقتصادی آنها در
سير تاريخ تحوالت کيفی بسياری را گذرانده است.
خصيص ٔه مهم تجمعات طايفهای و قبيلهای در آن اس�ت که در بين اعضاء
آن روابط بيولوژيک خونی ـ خويشاوندی وجود دارد .در آغاز وجود طوايف
و قبايل مناس�بات جنس�ی و س�نی جای نخس�تين را داش�ت و بههمين جهت
در جامع� ٔه مادر س�االری و پدرس�االری (ماتري�ارکال و پاتري�ارکال) و کهن
س�االری (حکوم�ت س�الخوردگان ـ ِژرونتوکْراس�ی) وجود داش�ت ،يعنی
جنس يا س�ن مالک ب�ود ،نه مالکهای اقتصادی که بعدها جای نخس�تين را
اشغال کرد.
طايفه خانوادههای به هم پيوس�ته و خويش�اوند بود و اتحاد طوايف قبيله
را ب�ه وجود آورد و اتحاد قبايل عش�يره يا ايل را ک�ه در يونان قديم «فراتْری»
میناميدند پديد آورد.
با رش�د و گس�ترش تقس�يم کار و مبادل�ه و پيدايش خصوص�ی و طبقات
رابط� ٔه خون�ی ـ خويش�اوندی اهميت س�ابق خ�ود را از دس�ت داد .از پيوند
ايلات و عش�اير مختل�ف و نزدي�ک ب�ه هم «ق�وم» پديد ش�د .اي�ن نيازهای
اقتصادی بود که در آميختگی قبايل و اتحاد س�رزمينهای آنها و پيدايش قوم
يا س�رزمين مش�ترک را ايجاب میکرد .گاه فتوحات نيز به نزديکی ايالت و
قبايل و پيدايش اقوام کمک میکرد .در قوم وحدت زبان ،فرهنگ و سرزمين
وجود دارد و در اين ميانه عامل قاطع همانا وحدت سرزمين است .به تدريج
پیوندهای طايفهای و خويشاوندی کهن زوال میيابد و فراموش میشود.
لذا قوم يک تشکل اتنيک ويژ ٔه جوامع آنتاگونيستی دوران ماقبل سرمايهداری
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است (بردگی و فئوداليسم).
در جهان امروز انواع اش�کال اتنيک ماقبل س�رمايهداری به ويژه در آس�يا
و آفريق�ا وج�ود دارد .ول�ی از آنجا که ش�کل اتنيک «ملت» بهت�ر میتواند با
مقتضيات کامل عصرما تطبيق کند اش�کال کهن درحال زوالند و در همه جا
تشکل ملی انجام میگيرد.
ب�ا اينح�ال هن�وز بقاي�ای قبيل�ه ای (تريباليس�م) و آداب پدرش�اهی
(پاتريارکاليسم) در جوامع عقب ماند ٔه آسيا و آفريقا نيرومند است و در تحليل
اجتماعی اين کشورها میتوان اين بقايا را به حساب نگذاشت.
پرسشهای کنترل:
 .۱تکامل اتنيک جامعه به چه معناست؟  .۲تجمع اتنيک به چه وجوه
مشترکی مبتنی است؟  .۳طايفه چيست؟  .۴قبيله چيست؟  .۵اتحاد
قبايل کدام است؟  .۶خصيص ٔه مهم تجمعات طايفهای و قبيلهای کدام
است؟  .۷قوم چيست؟  .۸قوم چگونه و چرا پيدا شده است؟ .۹
خصيص ٔه اتنيک جامع ٔه بشری دردوران کنونی چيست؟  .۱۰تريباليسم و
پاتريارکاليسم کدام است؟
 .۱ملت چيست؟
ما در اينجا بحثی را که در بند  ۹آغاز کردهايم ،دنبال میکنيم و میخواهيم
با يکی از مقوالت مهم تجمع تاريخی بش�ر که در دوران س�رمايهداری پديد
میشود و «ملت» نام دارد ،آشنا شويم.
«مل�ت» برای دوران س�رمايهداری وهمچنين دوران سوسياليس�م ش�کل
عم�د ٔه تجم�ع اتنيک اس�ت .ب�ا اين تف�اوت که در مل�ت س�رمايهداری مظهر
اش�تراک و تجم�ع ملی ب�ورژوازی اس�ت و در ملت سوسياليس�تی پرولتاريا
چنين مظهری است.
ملت چيس�ت؟ ملت گروه بزرگی اس�ت از افراد که مظهر اشتراک پايدار
زندگ�ی اقتص�ادی ،س�رزمين ،زب�ان ادبی ،آگاه�ی متعلق اتني�ک ،مختصات
روانی و س�نن و آداب اس�ت .لنين در ميان اين عالمات ،عالمت اقتصادی را
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برجس�ته میکند ،زيرا اين وحدت اقتصادی اس�ت که شاخص ملت از انواع
ديگ�ر تجمع اتنيک ماقبل س�رمايهداری اس�ت .لنين میگويد اي�ن روابط در
درون مل�ت مبتن�ی بر اش�تراک نقش در اقتصاد اس�ت و ن�ه در منافع ارضی،
شغلی ،مذهبی و غيره.
برای آنکه قوم تا حد يک ملت رشد و نضج يافته بدل شود ،ايجاد صنعت،
مراک�ز فرهنگی ،تش�کل گردانهای مل�ی طبق ٔه کارگر وروش�نفکران ضرور
اس�ت .ملت بدون طبق ٔه کارگر نمیتواند وجود داشته باشد ،توليد بزرگ در
حکم کور ٔه عظيمی است که در آن هم ٔه انواع مرزها و موانع طايفهای و قومی
ذوب میشود و فرو میريزد و زوال میيابد .لذا ملت ادام ٔه ساد ٔه قوم نيست.
زبان عالمت مهم و آشکار و پايدار وحدت ملی است که از تحول و پيوند
لهجههای خويشاوند به صورت زبان رسمی و ادبی واحد پديد میگردد.
پروس� ٔه تأثي�ر متقابل اق�وام در يکديگر در دوران پيداي�ش ملتها بيش از
پي�ش تش�ديد میگ�ردد ،يعنی ملته�ا از حال�ت عزلت جوئ�ی قومی خارج
میش�وند و با يکديگر پيوند وس�يع برقرار میکنند و لذا در کنار تشکل ملی،
پروس� ٔه تأثي�ر متقاب�ل ملتها در ه�م ،نزديک ش�دن ملتها به ه�م نيز روی
میدهد .از اينرو در دوران ما دو گرايش ديده میش�ود .يک گرايش به سوی
قش�ر بندی جوامع کثير القوم به صورت ملتهای گوناگون و متنوعتر شدن
منظر ٔه اتنيک و يک گرايش به س�وی نزديک شدن ملتها و بين المللی شدن
بيش از پيش زندگی مادی و معنوی بشر و در آميختگی ملتها.
تعري�ف مارکسيس�تی ـ لنينيس�تی ملت با تعاري�ف بورژوائی ک�ه ملت را
امری ابدی و يک نوع مقول ٔه اسرار آميز تاريخی میشمرند ،تفاوت اساسی و
ماهوی دارد .مارکسيسم مقول ٔه «ملت» را يک مقول ٔه تاريخی و گذرا میداند.
در جري�ان مب�ارز ٔه اقوام ب�رای رهائی خود از يوغ اس�تعمار يا برای اتحاد
خود به صورت ملت به تدريج عالمات عمد ٔه ملت نضج و انسجام میيابد.
نادرس�ت اس�ت اگر تصور کنيم ي�ک تجمع اتنيک فقط زمانی ملت ش�ناخته
میشود که هم ٔه عالمات آن به شکل رشد يافتهای موجود باشد .پروس ٔه قوام
و انسجام يک قوم به صورت ملت (يعنی پروس ٔه کنسوليداسيون) يک پروس ٔه
طوالنی و دارای مراحل اس�ت و در جريان آن خود آگاهی ملی ،مبارز ٔه ملی
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پديد میشود و اين خود سرآغاز زايش مقول ٔه ملت محسوب میگردد .مبارزه
برای نيل به اس�تقالل يا خود مختاری سياس�ی قوام (کنسوليداسيون) ملی را
پاي�ه گذاری میکند (حتی در حالیک�ه روابط درونی اقتصادی هنوز ضعيف
است یا تکامل زبان ملی انجام نگرفته و وحدت سرزمين تأمين نشده است).
مناسبات ملی در آگاهی هر طبقهای به شيوهای خاص منعکس میگردد.
لنين در اين مورد می نويسد :
«ناسيوناليسم بورژوائی و انترناسيوناليسم پرولتری دو شعار
ناهمساز و خصم يکديگر است که به اردوگاه طبقاتی بزرگ
سراسر جهان سرمايهداری مربوط است و بيانگر دو سياست
(حتی از آنهم بيشتر ـ دو بينش) در مسئل ٔه ملی است».
ناسيوناليس�م (مل�ت گرائی) به مثاب�ه ايدئولوژی ارتجاع�ی بورژوائی از
رقاب�ت مبتن�ی بر مالکيت خصوصی منش�اء میگي�رد و بيانگر خود پس�ندی
ملی ،الف و گزاف ملی و عدم اعتماد و احساس خصمانه نسبت به ملتهای
ديگر اس�ت .ش�کل افراطی آن شوينيسم نام دارد .گاه شوينيسم نيرومندترين
کش�ورهای امپرياليستی ،جامع ٔه ظاهر فريب «جهان وطنی» يا کسموپليتيسم
در بر میکند که تحت عنوان ايجاد «شهروندی جهانی» (يعنی آنکه تمام جهان
يک ش�هر و هم ٔه ما ش�هروندان و ساکنان آن شهريم) استقالل و خود ويژگی
ملتها را به سود درند ٔه جهانخوار امپرياليستی انکار میکند .ايدئولوگهای
امپرياليستی پيوسته در بار ٔه ايجاد «دولت جهانی» تبليغ میکنند تا بهتر بتوانند
ديکتاتوری انحصارهای امپرياليستی را بر سراسر عالم تأمين کنند.
البته ناسيوناليس�م درهمه جا داری فونکسيون اجتماعی يکسانی نيست.
در نزد ملتهای س�تمکش ،مستعمره ،نیمه مستعمره و وابسته ،ناسيوناليسم
نقش مترقی ايفاء میکند .لنين می نويسد :
«در هر ناسيوناليسم بورژوائی ملت ستمديده مضمون عمومی
دمکراتيکی وجود دارد که عليه ستمگری است و ما از اين مضمون
حتما بايد حمايت کنيم».
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اين ناسيوناليس�م مترقی ،ايدئولوژی ب�ورژوازی ملی و خرده بورژوازی
در مبارز ٔه ضد امپریالیستی است .
ام�ا انترناسیونالیس�م پرولتری ایدئولوژی و سياس�ت دوس�تی ،برادری،
هم�کاری و تع�اون زحمتکش�ان ملتهای مختلف اس�ت .در اي�ن باره لنين
مینويسد :
«انترناسيوناليسم در عمل يکی و تنها يکی است .کار فداکارانه
برای بسط جنبش انقالبی و مبارز ٔه انقالبی در کشور خود،
پشتيبانی (تبليغ ،همدردی و کمک مادی) از همين مبارزه و همين
مشی و منحصر ًا از آن بال استثناء در هم ٔه کشورها».
انترناسيوناليس�م با احساس ميهن پرس�تی (پاتريوتيسم) که يک احساس
کهن و پردوام اس�ت و محتوی آن عش�ق و عالقه به سنن مترقی ملت خود و
سرنوشت تودههای ميهن است ،پيوند دارد.
انترناسيوناليسم و پاتريوتيسم مقابل هم نيستند ،مکمل يکديگرند.
پرسشهای کنترل:
 .۱ملت مقول ٔه اتنيک متعلق به چه شيوههای توليد است و تفاوت ملت
در دورانهای سرمايهداری و سوسياليسم در چيست؟  .۲ملت را
تعريف کنيد .۳ .کدام عالمت را لنين در ميان عالمات شاخص ملت بر
جسته میکند؟  .۴چه شرايطی برای نضج قوم به ملت ضرور است؟ .۵
نقش زبان در ميان عالمات شاخص ملت چيست و زبان ادبی چگونه
پديد میشود؟  .۶پروس ٔه تأثير متقابل ملتها چيست؟  .۷قوام ملی به
چه معنی است و آيا برای اطالق واژ ٔه ملت حداکثرقوام الزم است؟ .۸
اشکال انعکاس مناسبات ملی در آگاهی طبقاتی بورژوازی و پرولتاريا
کدام است؟  .۹ناسيوناليسم را تعريف کنيد .۱۰ .شوينيسم چيست؟
 .۱۱کسموپليتيسم چيست؟  .۱۲آيا هم ٔه انواع ناسيوناليسم ارتجاعی
است؟  .۱۳انترناسيوناليسم پرولتری چيست؟  .۱۴ميهن پرستی
چيست؟  .۱۵چه پيوندی بين ميهن پرستی و انترناسيوناليسم پرولتری
وجود دارد؟

 .۱۱سخنی در بار ٔه خانواده
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ادام ٔه نوع بش�ر يعنی تجديد توليد انس�ان (يا توليد مثل انس�انها) وتربيت
نس�لهای ت�ازه ش�رط ض�رور حي�ات انس�انيت اس�ت .در جامعه ياخت�ه (يا
سلولی) الزم است که نقش تجديد توليد و تربيت انسانها را به عهده گيرد.
اي�ن وظاي�ف را خانواده انجام میده�د .لذا خانواده آنچن�ان ياخت ٔه اجتماعی
است که در آن مناسبات فيزيولوژيک ،اقتصادی ،روانی ،اخالقی و استهتيک
به هم پيوس�ته اس�ت و زناش�وئی که پيوند پايدار زن و مرد اس�ت و اش�کال
مختلفهای در تاريخ به خود گرفته آن را به وجود میآورد.
نتيج ٔه زناش�وئی توليد فرزند اس�ت ،لذا خانواده که ادام ٔه طبيعی زناشوئی
است پيوند نسلها را با خويش همراه دارد.
به سبب اهميت بزرگ اجتماعی خصلت پيوند بين زن و مرد و فرزندزائی
و تربيت آنها ،جامعه نمیتواند در زندگی خانوادگی تأثير نکند و نسبت بدان
بیطرف بماند .زناش�وئی با مناس�بات حقوقی و اجتماعی معين همراه است
ک�ه نس�بت به نظامه�ای اجتماعی و در درون آن نس�بت ب�ه ادوار مختلف در
تغيير است.
انگلس در اثر معروف خود «منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت»
نش�ان داد که هر صورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی تيپ معينی از زناش�وئی
و خان�واده را پدي�د میآورد .حتی در داخل يک صورت بندی واحد اش�کال
مختلف ديده میشود مانند تک گانی (مونوگامی) يا چند گانی (پلی گامی)
و امثال آن .ما وارد اين مبحث که به نوب ٔه خود مفصل است ،نمیشويم.
گذران (يا معيش�ت) انس�انها به طور کلی درخانواده میگذرد .معيشت
عبارت است از عرص ٔه روزمر ٔه زندگی افراد يعنی جائیکه انسان وقت آزاد از
کار اجتماعی و توليدی خود را در آن عرصه میگذراند .لذا چگونگی محيط
خانواده در تنظيم روحيات سالم و مناسبات سالم بين انسانها اهميت فراوان
دارد و از آنج�ا که ما به س�وی دوران بس�ط وقت فارغ و ب�ه اصطالح «تمدن
فرصتهای آزاد» میرویم ،ش�يو ٔه گذران و مثبت وس�ير سالم و سودمند آن
اهميتی حياتی کسب میکند.
خانواد ٔه مبتنی بر زناش�وئی تکگانی (يکتا همسری يا مونوگامی) که پاي ٔه

126

بنیادآموزش انقالبی  -احسان طربی

آن عش�ق و اعتماد و وفاداری زن و ش�وهر به هم باش�د ،تنها ش�کل مناس�ب
ازدواج و خانواده در دوران ماست.
نق�ش ای�ن خان�واده در دوران سوسياليس�م نه تنه�ا زائل نمیش�ود ،بلکه
تقوي�ت میياي�د .بورژوازی ک�ه خود با ايجاد فقر و فحش�اء و فس�اد یکی از
مخت�ل کنن�دگان خان�واده اس�ت ،کمونيس�تها را ب�ه الغ�اء خان�واده مته�م
میس�ازد .روشن اس�ت که آزاد کردن عشق زن و مرد از پليدی سودجوئیها
و حسابگریها در حکم تحکيم اين پيوند است ،نه تخريب آن.
پرسشهای کنترل:
 .۱خانواده و عملکرد اجتماعی آن را تعريف کنيد .۲ .زناشوئی چيست؟
 .۳در کدام کتاب انگلس منشاء خانواده و اشکال مختلف زناشوئی را
بيان میدارد؟  .۴رابط ٔه اجتماع و خانواده چيست؟  .۵گذران يا معيشت
چيست؟  .۶تنها شکل صحيح خانواده و ازدواج در شرايط مشخص
تاريخی کنونی کدام است؟  .۷آيا نقش خانواد ٔه تکگانی در دوران
سوسياليسم به چه نحو است؟
 .۱۲صورت بندیهای اجتماعی ـ اقتصادی

اينک پس از آش�نائی اجمالی با يک سلس�له مقوالت ماترياليسم تاريخی
وقت آن اس�ت که با یکی از اهم مقوالت اين دانش که ما آنرا «صورت بندی
(يا فرماسيون) اجتماعی ـ اقتصادی» میناميم آشنا ،شويم.
ابتدا ببينيم صورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی چيست؟
ص�ورت بندی اجتماعی ـ اقتصادی (يا فرماس�يون اقتصادی ـ اجتماعی)
يک�ی از مفاهي�م بني�ادی ماترياليس�م تاريخ�ی اس�ت و بيانگ�ر مراح�ل معين
پيشرون�د ٔه تکام�ل جامعه اس�ت .اين مفهوم کليد بررس�ی تاريخ اس�ت و به
کمک آن میتوان خصلت قانونمند پروس ٔه تاريخی را درک کرد و يک دوران
تاريخی را از دوران ديگر متمايز ساخت.
در تاري�خ بش�ر پن�ج فرماس�يون يکی ج�ای ديگ�ری را گرفته اس�ت .اين
فرماسيونها عبارتند از :
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 .۱جامع ٔه کمون اوليه؛  .۲نظام بردگی؛  .۳نظام فئوداليسم؛
 .۴سرمايهداری؛  .۵کمونيسم.
هر فرماس�يونی بر پاي ٔه ش�يو ٔه معين توليد که خاص اوست پديد میشود و
ش�اخص اين ش�يو ٔه توليد سطح معين تسلط انس�ان بر طبيعت ،درج ٔه تکامل
نيروهای مولده و آن مناس�بات توليدی اس�ت که ويژ ٔه فرماسيون مورد بحث
اس�ت .در ب�ار ٔه رابط ٔه س�طح تکام�ل نيروهای مول�ده با تيپ نظ�ام اجتماعی
مارک�س مینويس�د« :آس�ياب دس�تی مطاب�ق اس�ت ب�ا جامعهای که س�نيور
(ارباب) فئودال بر راس آن اس�ت .آس�ياب بخار مطابق با جامعهای است که
سرمايه دار صنعتی بر رأس آن است».
البت�ه ،چنانک�ه در موق�ع خود ني�ز توضيح دادي�م ،رابط ٔه مابي�ن نيروهای
مول�ده و تکنيک با نوع نظام اجتماعی رابط ٔه مس�تقيم نيس�ت چنانکه تکنيک
واحدی میتواند در پاي ٔه نظامات مختلف قرار گيرد (مانند ش�رايط کنونی در
کش�ورهای س�رمايهداری رش�د يافته و سوسياليس�تی که از تکنيک همانندی
اس�تفاده میکنند) .اين مناسبات توليد است که مبنای تشکل هم ٔه انواع ديگر
مناس�بات اجتماع�ی اس�ت و از آن جمل�ه انديش�هها و مؤسس�اتی که خاص
فرماسيون معين است.
هر فرماسيونی دارای ساخت يا نظام اجتماعی معين است و مبارز ٔه طبقاتی
در آن ب�ه ش�يو ٔه خاص خود آن جري�ان دارد (البته منظور آن فرماس�يونهائی
است که در آن طبقات آنتا گونيستی وجود دارد).
در ه�ر فرماس�يونی تجمع اتنيک ني�ز در مرحل ٔه معينی؛ اس�ت مث ً
ال طايفه
و قبيل�ه ب�رای جامع ٔه کمون اوليه ،قوم برای بردگی و فئوداليس�م ،ملت برای
سرمايهداری و سوسياليسم .بههمين ترتيب در هر فرماسيونی شکل خانواده
که بر مبنای اين يا آن شيو ٔه توليد پديد میشود ،فرق دارد.
لذا میتوان گفت فرماس�يون يک ارگانيس�م تمام عيار اجتماعی است که
دارای قوانين خاص زايش ،گسترش و عملکرد است.
قوانين تکامل فرماس�يونها میتواند برای هم ٔه آنها عام و مش�ترک باش�د
(مانن�د قانون ضرورت س�ازگاری بين نيروهای مولده و مناس�بات تولید) يا
برای يکی به طور خاص صادق باش�د و برای ديگری نه (مانند قانون بحران
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اضافه توليد برای سرمايه داری).
ش�کل بروز و ظهور فرماس�يونها در سراس�ر جهان يک س�ان نيس�ت و
مارک�س متذک�ر میگردد ک�ه در اينجا بايد ش�رايط ويژه و آمپيري�ک را مورد
توجه قرار داد .د ر نواحی بی آب و بيابانی آسيا و آفريقا تکامل فرماسيونها،
اگرچه از جهت سرش�ت اقتصادی يکس�ان مانده ،ولی از جهت شکل بروز،
آهنگ تکامل دارای ويژگیهای بس�ياری اس�ت .در اين نواحی مث ً
ال نظامات
پدرس�االری و دودمانی و شکل اتنيک عش�يره ای تا ديری حتی در دوران ما
پاي�دار مانده ،بردگی غالبا از حدود بردگ�ی خانگی و جنگی تجاوز نکرده و
قدرت دولت تا حد الوهيت سلطان و استبداد مطلق وی رسيده و فئوداليسم
و سرمايهداری نيز رنگ ويژهای به خود گرفته است.1
جامع�ه در مجم�وع خ�ود نمیتوان�د از مراح�ل طبيع�ی تکام�ل خود که
فرماس�يون نام دارد ،جس�تن کند يا به اصطالح يک فرماس�يون را طفره بزند.
ولی اين بدان معنی نيس�ت که يک جامع ٔه معين قادر نيس�ت اين طفره زدن را
انج�ام ده�د .مث ً
ال جامع ٔه کنونی امري�کا تاريخ خود را بدون فئوداليس�م آغاز
کرده و جامع ٔه کنونی جمهوری مغولس�تان دوران س�رمايهداری را طفره زده
اس�ت .مفهوم راه رشد غيرس�رمايهداری که اکنون در برابر کشورهای آسيا و
آفريق�ا قرار گرفت�ه از جمله همين طفره زدن از تکامل دردناک س�رمايهداری
و گذار از فئوداليس�م به سوسياليس�م اس�ت با اجراء يک سلس�له اصالحات
اقتصادی و اجتماعی و سياس�ی و دمکراتيک که راه رش�د غير س�رمايهداری
نام گرفته است.
انتق�ال از کم�ون اولي�ه نيز در گذش�ته همه ج�ا ابتدا به بردگی و س�پس به
فئوداليس�م انج�ام نگرفته اس�ت .برای بس�ياری از خلقها ش�اخص عبارت
است از طفره زدن از بردگی و يا سير اين دوران به شکل جنبی و فرعی .مث ً
ال
ژرمنها و سلاوها از جوامع دودمانی اوليه به فئوداليس�م منتقل میش�وند.
چنانک�ه گفتي�م در جامع� ٔه ايران نيز بردگی به ش�کل مح�دود و فرعی وجود
داشته است.
 .1درمورد آنچه که مربوط به ایرانست رجوع کنید به کتاب«جهان بینیها و جنبشهای
اجتماعی در ایران».
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وجود اين مختصات برخیها را به انکار وجود قانونمندی فرماسيونها
میکشاند .اين نتيجهگيری به کلی نادرست است .در تمام عرصههای
جامعه قوانين دارای شکل بروز متنوع هستند و غالب ًا به صورت «گرايش
مسلط» بروز میکنند  .اين مطلب نباید موجب انکار نقش قوانين و وجود
قانونمندی در پروسهها شود.
فرماس�يون اجتماعی ـ اقتصادی يک دور (سيکل) تکاملی کامل است که
پس از آن س�يکل ديگر يعنی فرماسيون ديگر آغاز میشود و اين سيکل ،کلي ٔه
عناصر مترقی س�يکل ماقبل را به ارث میگيرد و بدينس�ان يک تکامل واحد
پیشرونده در سراسر تاريخ بشری انجام میگيرد.
انتقال از يک فرماس�يون به فرماس�يون بعدی با انقالب انجام میگيرد که
اشکال متنوع بروز دارد و ما در بار ٔه آن جداگانه سخن خواهيم گفت.
پرسشهای کنترل:
 .۱صورت بندی يا فرماسيون اجتماعی ـ اقتصادی چيست؟ .۲
چند فرماسيون در تاريخ میتوان تشخيص داد؟  .۳چرا میگوئيم
هر فرماسيون يک ارگانيسم تمام عيار است؟  .۴چرا میگوئيم هر
فرماسيون يک سيکل کامل تکاملی است؟  .۵قوانين عام و خاص
فرماسيونها چيست؟  .۶کليت تکامل فرماسيونی برای سراسر جامعه
و ويژگی آن برای هر جامع ٔه جداگانه يعنی چه؟  .۷ويژگیهای تکامل
فرماسيونها در شرق چيست؟  .۸گذار از یک فرماسیون به دیگری
به چه شکل انجام میگیرد؟  .۹معنای تکامل واحد پيشروند ٔه تاريخ
انسان چيست؟
 .۱۳دنبال ٔه مبحث فرماسيونها ـ کمون اوليه

جامع� ٔه کمون اوليه يا نخس�تين مرحله در تاريخ بش�ر ،نخس�تين صورت
بندی يا فرماسيون اجتماعی ـ اقتصادی است.
قبل از اين دوران از وجود «گلههای نخس�تين انسانی» صحبت میشود.
در اين دوران که بيش�تر عصر سنگ باستان را در بر میگيرد تکوين اجتماعی
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(سوس�يو ژنز) آغاز نش�ده و يا در حالت جنينی اس�ت و هنوز تکوين انسانی
(آنتروپوژن�ز) ادام�ه دارد ،يعنی هنوز انواع مختلف انس�ان پديد میش�ود که
ِ
هموس�اپی ينْس) میگردد .ولی
س�رانجام منجر به پيدايش انس�ان کنونی (يا
کم�ون اولي�ه آغاز سوس�يوژنز يا تکوين اجتماعی اس�ت و ما ديگ�ر با جامعه
و نه با گل ٔه انس�انی روبه رو هس�تيم و تحوالت ،تحوالت اجتماعی اس�ت نه
تحوالت فيزيولوژيک و بيولوژيک.
شاخص جامع ٔه کمون اوليه سطح نازل رشد قوای مولده است .مناسبات
تولي�د و ديگر روابط اجتماعی در اين دوران بس�يار محدود و ناتوان اس�ت.
وسايل توليد جنب ٔه فوق العاده ابتدائی دارد و بههمين جهت افراد نمیتوانستند
ب�ه تنهائی ب�ا نيروهای طبيعی نبرد کنند ،يعنی کار ف�ردی ممکن نبود و همين
خود کار جمعی و مالکيت جمعی کمون ها را بر زمين و وسايل توليد ضرور
میساخت.
تقس�يم کار بهطور عمده تقس�يم کار طبيعی بود (بر اس�اس جنس و سن)
و از آنج�ا ک�ه کار ک�م حاصل ب�ود ،اضافه محص�ول نم�ی داد و همانقدر از
کار(صيد يا ميوه چينی و غيره) بدس�ت میآمد که انس�ان از گرسنگی نميرد.
لذا بناگزير بهرهکشی نبود ،لذا طبقات نبودند ،لذا دولت و حقوق نبود.
مناس�بات اجتماعی را ع�ادات و آداب و موازين اخالقی طايفه ای تنظيم
میکرد و به ويژه روابط خونی ـ دودمانی نقش اساسی را در تنظيم اين روابط
داشت.
ول�ی به تدريج و به همراه رش�د وس�ايل توليد (ک�ه راه درازی را از عصر
س�نگ باس�تان تا دوران کوزهگری و مفرغ طی میکند) گرايش تجزي ٔه طايف ٔه
خونی پديد شد .وسايل توليد رشد يافته موجب پيدايش تقسيم کار اجتماعی
(و نه طبيعی) گردید .ابتدا شبانی و کشاورزی از هم جدا شدند .سپس پيشه
وری از کش�اورزی جدا شد .نتيج ٔه اين تقسيم کار اجتماعی آن شد که مبادله
پديد ش�د .کار انفرادی انسان در چارچوب خانواده ممکن و ثمر بخش شد.
اضافه محصول پديد آمد .هم ٔه اين عوامل يعنی تقسيم کار اجتماعی ،مبادله،
ام�کان کار انفرادی ،پيدايش اضافه محصول ب�ه پيدايش مالکيت خصوصی
وسايل توليد ميدان داد.
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طبيع�ی اس�ت آن قش�رهائی از طوايف که اتوريت ٔه بيش�تری داش�ته (مانند
اعض�اء ش�ورای ري�ش س�فيدان قبيل�ه ،پهلوان�ان و سپهس�االران ،کاهن�ان،
جادوگران و غيره) از اين شرايط برای کسب ثروت شخصی استفاده کردند.
جامعه به فقير و غنی تقسيم گرديد .بهرهکشی و استثمار پديد آمد .بر حسب
ش�رايط مش�خص تاريخی جامع ٔه اوليه به تدريج جای خود را به بردگی و يا
فئوداليسم داد.
تجزي ٔه جامع ٔه کمون اوليه و تبديل تدريجی آن به جامع ٔه بردگی يک پروس ٔه
طوالن�ی در تاریخ اس�ت و م�ا از جمله در کش�ور خود با اي�ن آخرين مرحل ٔه
کمون اوليه که آنرا جامع ٔه «دودمانی» میناميم تا ديری روبه رو بوديم .در اين
جامعه خطوط جامع ٔه طبقاتی رشد يافته ضعيف است ،ولی وجود دارد .اين
نکت ٔه مهمی است که در تحليل تاريخ جامع ٔه کشور ما بايد بدان توجه داشت.
پرسشهای کنترل:
 .۱جامع ٔه کمون اوليه را تعريف کنيد و مشخصات آن را ذکر کنيد.۲ .
چه تفاوتی بين تقسيم کار طبيعی و تقسيم کار اجتماعی وجود دارد؟ .۳
چه عامل عمده ای مشخص مناسبات درون جامع ٔه کمون اوليه است؟
 .۴شکل عمد ٔه اتنيک در کمون اوليه کدام است؟  .۵چرا طايف ٔه خونی
تجزيه شد؟  .۶چرا مبادله پديد شد؟  .۷چرا اضافه محصول پديد شد؟
 .۸چگونه کار انفرادی ممکن گرديد و اهميت اين مطلب در کجاست؟
 .۹چگونه جامعه به فقير و غنی تقسيم شد؟  .۱۰اشکال انتقال از
جامع ٔه کمون اوليه به نظام بعدی چگونه است؟  .۱۱جامع ٔه «دودمانی»
چيست؟
 .۱۴دنبال ٔه مبحث فرماسيونها ـ نظام بردگی

نظام بردگی نخس�تين نظام در تاريخ انسانی است که در آن طبقات وجود
دارد و مناسبات فرماندهی و فرمانبری در آن پديد میشود.
بهرهکشی در اين نظام دارای شکل آشکار و خشن و به صورت بردهداری
اس�ت .بردهداران وس�ايل توليد (مانند مزارع و مع�ادن و افزارهای توليد) و
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نيز بازرگانی را در دس�ت داش�تند .خود مولد بالواس�ط ٔه نعمات مادی يعنی
ب�رده ني�ز مانند اش�ياء ملک آنها بود و ان�واع بيگاریها اجب�ار ًا بر وی تحميل
میگرديد.
ب�رده فاقد هر گونه حقی ب�ود و برده دار که حتی صاحب جان برده بود از
وی نه تنها اضافه محصول کارش را میس�تاند ،بلکه آن بخش�ی از محصول
را که برای معيشت ِ
خود برده ،ضرور بود تا بتواند نيروی کار خود را تجديد
کند ،نيز بهغارت می برد .اين زورگوئی و غارتگری خشن و بيکران موجب
م�رگ و مي�ر س�ريع بردگان میش�د .ني�از دائمی ب�ه تأمين ب�ردگان را بهطور
عم�ده جنگهائی که برده داران براه می انداختند ،تأمين میکرد ،ولی عالوه
ب�ر جن�گ ،پيش�ه وران و دهقانان ورشکس�ته نيز که س�ابق ًا آزاد بودن�د در اثر
وامداری به زنجير بردگی در میآمدند ،لذا بردگی دارای دو منبع عمده بود:
جنگ و وامداری.
دول�ت ب�رای نخس�تين ب�ار در دوران بردگی پديد میش�ود ،زي�را جامعه
به طبقات متخاصم بهرهکش و بهره ده تقس�يم ش�ده و بدون دس�تگاه دولتی
نمیش�د تود ٔه بردگان را به اطاعت واداش�ت و جامعه را به س�ود برده داران
و غارتگ�ری آن�ان اداره کرد .همراه دولت ،بورکراس�ی وس�يع دولتی ش�کل
گرفت .در کش�ور ما اين بورکراس�ی به صورت ديوانهای وابسته به دربار به
گرد يک پادش�اه که قدرت الهی داشت متمرکز بود .اين بورکراسی به همراه
ش�اه امکان داش�ت تمام جامعه را به يک «بردگی جمع�ی» (به قول مارکس)
محکوم کند.
برده داران که به برکت بردگان از کلي ٔه امور توليد مادی خودرا آزاد ساخته
بودند ،امور ادار ٔه سياس�ی ،دانش ،هنر را در دس�ت خويش متمرکز و به خود
مخصوص س�اختند .لذا در اين دوران اس�ت که تقابل بين کار يدی و فکری
پديد میشود.
تقابل بين شهر و ده نيز در اين دوران بروز میکند .پيشه وران ،بازرگانان،
دس�تگاه اداری ،امور فرهنگی در ش�هر متمرکز میش�ود و ده در س�طح نازل
رشد میماند و مرکز کشاورزی و حشم داری است.
جامع ٔه بردگی به ش�کل کالس�يک خود در يونان و رم و نيز در دولتهای

ماتریالیسم تاریخی  -احکام و مقوالت آن 133

برده داری کلده و آشور و مصر وجود داشت .در کشور ما ايران ،صرفنظر از
«بردگی جمعی» سراپای جامعه ،بردگی به معنای اخص کلمه اعم از خانگی
يا جنگی و تا حدود معينی در ساختمان کاخها ،در جادهها و معدن پديد شد.
دامن ٔه شرکت برده در توليد در کشور ما به ميزان يونان و رم نرسيد .بردگی در
کش�ور ما با بقايای جدی جامع ٔه دودمانی همراه بود و س�پس در دوارن بسط
فئوداليسم تا ديرگاهی باقی ماند.
در دوران بردگ�ی رواب�ط مبادله و بازرگانی بس�طی ف�راوان يافت .در اثر
کار ب�ردگان ش�هرهای عظي�م و ابني� ٔه مهم به وج�ود آمدند و عل�م و فرهنگ
و هن�ر ترق�ی عظيمی نمود و متفک�ران و هنرمندان بزرگ�ی در خاور و باختر
پدی�د ش�دند .در جامع� ٔه یونان فرهنگ به اوجی ش�گرف رس�ید و عالیترین
نقط ٔه تکامل علم ،فلس�فه ،درام ،ش�عر ،حجاری و معماری در اين س�رزمين
به وجود آمده اس�ت .دولت برده داری رم اين ارثيه را کسب کرد و مجموع ٔه
فرهن�گ يونانی ـ رومی ک�ه فرهنگ آنتيک نام دارد ،مهمتري�ن مرحل ٔه تکامل
تمدن انس�انی در دوران باس�تانی اس�ت س�ير تاريخ چنان بود که يونان و رم
توانس�تند ،بهترين دس�تاوردهای تمدن خلقهای ديگر را کس�ب کنند و از آن
يک سنتز کاملتر پديد آوردند.
اجبار غير اقتصادی ،جور و ستم وحشيانه موجب بازده اندک کار بردگان
بود که تنها به وس�يل ٔه کثرت عددی آنان جبران میشد .اين وضع جامعه را به
س�رعت به طرف انحطاط برد .برده داران در زندگی عياشانه و تجملی غرق
شدند .بردگان دس�ت به شورشهای متعدد زدند .مهمترين شورش بردگان
در رم قيام اسپارتاکوس است.
قیام متعدد بردگان و نيز دهقانان آزاد و پيشهوران عليه برده دارانی که آنها
را به س�وی ورشکستگی س�وق میدادند ،جامع ٔه بردگی را از درون پوساند.
هجوم قبايل خارجی اين «غولهای بر پای گلين» را به آسانی از پای در آورد
و بدينسان نظام بردگی را منهدم ساخت.
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پرسشهای کنترل:
 .۱نظام بردگی را تعريف کنيد .۲ .روابط بين برده دار و برده را
توضيح دهيد .۳ .منابع بردگی چيست؟  .۴چرا دولت در اين دوران
پديد میشود؟  .۵چرا تقابل کار يدی و فکری ،تقابل شهر و ده در اين
دوران پديد میشود؟  .۶شکل کالسيک نظام بردگی در کدام نقاط بوده
است؟  .۷آيا در کشور ما جامع ٔه بردگی وجود داشته و مختصات آن چه
بوده است؟  .۸علت ترقی فرهنگ و هنر در يونان باستان چيست؟ .۹
فرهنگ آنتيک کدام است؟  .۱۰چرا بازده کار برده کم است؟  .۱۱علل
انهدام جامع ٔه بردگی را شرح دهيد.

 .۱۵دنبال ٔه مبحث فرماسيونها ـ فئوداليسم

شاخصهای فئوداليسم عبارت است از تسلط اقتصاد طبيعی (يعنی توليد
برای مصرف و توليد برای مبادله) و وضع نازل و يکنواخت تکنيک ،مالکيت
فئ�ودال (ارب�اب يا مالک) بر زمين ،وابس�تگی ش�خصی دهق�ان (رعيت) به
فئودال که آن نيز شکلی از اجبار غير اقتصادی است.
فئوداليس�م را میتوان با حد معينی از تسامح رژيم ارباب ـ رعيتی ترجمه
ک�رد .میگویي�م با حد معينی از تس�امح ب�رای آنکه رژيم ارب�اب ـ رعيتی ،با
وجود سرش�ت فئودالی ،با اين حال ويژگیهائی در کشور ما داشته است که
عين آن ويژگی در اروپا ديده نشده.
يکی از مختصات فئوداليس�م در غرب وابس�تگی صرف به سنيور است.
وابس�تگی ش�خصی رعيت به ارباب در کش�ور ما قانوناً وجود نداش�ته ،ولی
البته عمالًوجود داشته است ،يعنی رعيت مانند نيمه بردهای در اختيار ارباب
بوده و اين خصيص ٔه فئوداليسم ،با آنکه در کشور ما به آشکارگی نظام سرواژ
در اروپا نبوده ،ولی به هر جهت ماهيتا میتوان گفت وجود داشته است.
بخ�ش مهم�ی از دهقانان در دوران فئوداليس�م افزار کار داش�ت ،اقتصاد
کوچکی را اداره میکرد ولی چون خود مالک زمين نبود ،میبايست بر روی
ن ََسق مالک کار کند و بدينسان مالک میتوانست به عنوان بهر ٔه مالکانه نتيج ٔه
کار دهقان�ان را بالعوض به س�ود خود ضبط کند .بهر ٔه مالکانه میتوانس�ت
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جنس�ی يا نقدی باش�د ي�ا به ص�ورت بي�گاری (کار اجباری مجانی به س�ود
فئودال) در آيد .در کشور ما روابط ارباب و رعيت طبق قاعد ٔه مزارعه تنظيم
میشده است.
فئوداليس�م در خ�اور و باخت�ر قرنها به ط�ول انجاميد .در کش�ور ما اين
جامع�ه ت�ا اين اواخر نيز باق�ی بود و هنوز بقاي�ای آن در ده ايران وجود دارد.
فئوداليسم در اين عمر طوالنی خود از مراحل چندی گذشت که ما در اينجا
به بحث در بار ٔه آن نمی پردازيم.
فئوداليس�م درکشورما نسبت به فئوداليس�م غربی (که شکل کالسيک آن
در فرانسه ،آلمان ،انگستان ،روسيه و غيره گذشته) تفاوتها و ويژگیهائی
دارد ،ول�ی سرش�ت اقتصادی ـ اجتماعی اين نظام در خاور و باختر يکس�ان
بوده است.
جامع ٔه فئودال دارای ساخت طبقاتی بغرنجی بود و در آن طبقات و اقشار
مختلف و در درون طبقات و قش�رها و گروهها سلس�له مراتب (هيرارش�ی)
مفصلی وجود داش�ت که در جوامع فئودال اروپائی س�خت منظم بود (مث ً
ال
در ميان اش�راف ،روحانيون و اصناف) .جامعه به زمرههائی تقسيم میشد و
زمرهه�ای فوقانی (اش�راف) از زمرههای پائينی (ادان�ی) که دهقانان نيز جزء
آنه�ا بودند از جهت حقوق و مزايا تفاوت فراوان داش�تند .اريستوکراسيس�م
و الف زدن ب�ه اصال�ت و نجاب�ت خانوادگ�ی و خون�ی از مش�خصات مهم
ايدئولوژی سياسی ـ اجتماعی دوران فئوداليسم است.
دو طبق� ٔه اساس�ی اي�ن جامعه يعن�ی مال�کان و دهقانان بين خود پيوس�ته
مبارزه میکردهاند که به قيامهای مهم دهقانان منجر میش�ده اس�ت .سراسر
تاريخ قرون وسطی در شرق و غرب از اين نوع قيامها انباشته است.
دول�ت ک�ه در دوران فئوداليس�م به ش�کل س�لطنت اس�ت در نب�رد عليه
دهقان�ان ی�ار اربابان مالک بوده و فقط در دوران اخير فئوداليس�م ،س�لطنت
مطلقه با دس�تياری بورژوازی عليه فئودالها که مخالف تمرکز دولتی بودند
عمل کرده است.
مذهب و مؤسس�ات مذهبی (کليس�ا ،مس�جد ،کنش�ت ،معبد) در جامع ٔه
فئودالی نقش عظيمی داشت .خدام مذهب اوقاف فراوانی در اختيار داشتند
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و ب�ا دولت فئودالی و اش�راف فئودال از جهت ق�درت و نفوذ پهلو میزدند.
ايدئولوژی مذهبی ايدئولوژی مسلط بود و انواع ديگر شعور اجتماعی مانند
فلس�فه و هن�ر و اخالق و حقوق را تابع خود س�اخته ب�ود .در اروپا در قرون
وسطی میگفتند« ،فلسفه خادم الهيات است».
به همين س�بب جنبشهای دهقان�ی و خلقی رنگ مذهبی عرفانی به خود
میگرف�ت (مانن�د جنب�ش مان�ی ،مزدک ،خ�رم دين�ان ،اس�معيليه ،حروفيه،
نقطويه ،بابيه و غيره در ايران).
انقالبه�ای بورژوائی نظ�ام فئودال�ی را نابود کرد ولی س�رمايهداری به
وي�ژه در کش�ورهای کم رش�د از بس�ياری از بقايای فئودالی خالص نيس�ت
(مانند مالکيت بزرگ ارضی و سيستم مزارعه و رسوم اشرافی و غيره).
پرسشهای کنترل:
 .۱فئوداليسم را تعريف کنيد و شاخصهای عمد ٔه نظام فئودالی را
بيان داريد .۲ .آيا وابستگی رعيت به ارباب د رايران وجود داشته؟.۳
وضع دهقان را در دوران فئوداليسم توصيف کنيد .۴ .چه تفاوتی بين
فئوداليسم خاور و باختر وجود دارد؟  .۵زمره و هيرارشی چيست؟
 .۶اريستکراسيسم چيست؟  .۷دولت در اين دوران بچه شکل بود؟ .۸
نقش مذهب را در فئوداليسم بيان داريد .۹ .فئوداليسم چگونه از ميان
رفت؟
 .۱۶دنبال ٔه مبحث فرماسيونها ـ سرمايهداری

س�رمايهداری آن ص�ورت بن�دی اجتماع�ی ـ اقتصادی اس�ت ک�ه پس از
فئوداليس�م در میرس�د و آخرين نظام اجتماعی مبتنی بر بهرهکشی و ساخته
شده از طبقات متخاصم است.
در نظام سرمايهداری دو طبق ٔه اساسی وجود دارد :بورژواها و پرولترها.
پرولترها که همان کارگران صنعتی در دوران سرمايهداری هستند به قصد
تأمين وس�ايل زندگی خويش کارمیکنند ولی در واقع س�رمايه داران را غنی
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میسازند ،زيرا آنان محصول کار پرداخت نشد ٔه کارگران را که ارزش اضافی
ن�ام دارد ،به خ�ود اختصاص میدهند ي�ا به عبارت ديگ�ر :ارزش اضافی آن
ارزش�ی است که کارگر بيش از ارزش نيروی کار خود ايجاد میکند .ارزش
نيروی کار کارگر عبارت اس�ت از وس�ايل معيشت که برای نگهداری کارگر
و خانواده اش الزم است .نيروی کار کارگر آنچنان کاالئی است که میتواند
بيش از ارزش خود ارزش ايجاد نمايد .و همين ارزش است که به نام ارزش
اضافی متراکم میگردد ،س�رمايه را به وجود میآورد .خود اين سرمايه که از
طريق بهرهکش�ی پديد آمده از راه ادام ٔه بهرهکش�ی کارگران مزد بگير باز هم
متراکمتر میشود و ارزش اضافی تازه به وجود میآورد .ارزش اضافی منبع
سود سرمايه دار است.
بدس�ت آوردن ارزش اضاف�ی از طريق بهرهکش�ی از کار مزدوری قانون
عمد ٔه سرمايهداری است.
س�رمايه داران به قصد بدست آوردن س�ود بيشتر توليد را بسط می دهند،
تکني�ک ن�و را به خدمت میگيرند ،از دس�تاورهای علم برای توليد اس�تفاده
میکنن�د و بدينس�ان بر ب�ازده کار میافزايند ،بازار را بس�ط م�ی دهند ،منابع
جدي�د م�واد خام جس�تجو میکنند ،دس�ت ب�ه اس�تعمار و غارت وحش�يان ٔه
مستعمرات میزنند .س�رمايهداران نيروهای مولدهای بر پاي ٔه تکنيک ماشينی
ب�ه وجود میآورند که محصول�ی به مراتب فزونتر و متنوعت�ر از تمام ادوار
پيشین تاريخ انسانی ايجاد می نمايد.
خصل�ت تازهای ک�ه نيروهای مولده در س�رمايهداری کس�ب میکنند آن
است که اجتماعی میشوند ،بدين معنی که کاال در سرمايهداری در بنگاههای
صنعت�ی بزرگ توليد میش�ود و در اين بنگاهها صدها و هزارها تن مش�غول
کارند .وضع مانند دوارن پيش از س�رمايهداری نيس�ت ،که پيش�هوران منفرد
ي�ا کارگاههای کوچک پيش�هوری تولي�د محصول میکردند .در اين ش�رايط
تقس�يم کار اجتماعی به مراتب بغرنجتر و پر ش�اخهتر میش�ود و مابين رشته
های مختلف اقتصاد انواع پيوندهای متقابل پديد میآيد.
تضاد عمد ٔه جامع ٔه س�رمايهداری در آن اس�ت که اين توليد اجتماعی شده
در تص�رف خصوصی س�رمايه داران اس�ت و س�ودهای کالن حاصل از اين
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توليد ماش�ينی عظيم به جيب س�رمايه داران میرود .اي�ن تضاد بين خصلت
اجتماع�ی تولي�د و ش�کل خصوص�ی تملک يا تص�رف چنانک�ه گفتيم تضاد
اساس�ی س�رمايهداری اس�ت .و يکی از مظاهر اين تضاد آن اس�ت که در يک
مؤسس� ٔه صنعت�ی جداگان�ه امر تولي�د و اقتصاد منظ�م و از روی نقش�ه اداره
میش�ود ولی به مقياس سراسر جامعه توليد سرمايهداری تابع اراده و تشکل
و نقش ٔه هماهنگ نيست ،لذا در آن هرج و مرج توليد حکمرواست.
يکی ديگر از مظاهر اين تضاد عبارت اس�ت از تضاد بين گرايش توليد به
بس�ط بیکران از س�وئی و امکانات محدود مصرفی تودههای وسيع مردم از
طرفی که به علت فقر خود قادر نيستند هم ٔه محصوالت توليد شده را بخرند.
اي�ن امر موج�ب پيدايش بحران اضافه توليد میش�ود ،ب�ه پيدايش و افزايش
سپاه بيکاران میانجامد.
يکی ديگر از مظاهر تضاد اساس�ی جامع ٔه س�رمايهداری نبرد بورژوازی و
پرولتارياس�ت که سرانجام به وقوع انقالب سوسياليستی و پيروزی آن منجر
میگردد.
ب�ورژوازی ب�رای حفظ نظ�ام س�رمايه داری ،تحکيم و تخلي�ه آن از تمام
دس�تگاه روبنا (دولت ،سياس�ت ،حقوق ،ايدئولوژی ،هنر ،فلس�فه ،مذهب
و غي�ره) به نحو وس�يعی اس�تفاده میکند .با دو حرب ٔه حيله و زور میکوش�د
مبارزات طبقاتی را يا سرکوب يا منحرف کند و زوال محتوم خود را به عقب
بياندازد.
سرمايهداری از دو مرحل ٔه عمده گذشته است :
 .۱سرمايهداری ماقبل انحصار؛
 .۲سرمايهداری انحصاری امپرياليسم.
شاخص دوران سرمايهداری ماقبل انحصار عبارت است از وجود رقابت
آزاد.
ش�اخص دوران س�رمايهداری انحص�اری عب�ارت اس�ت از پيداي�ش
انحصارها (مونوپلها) .امپرياليس�م از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم
پديد شده و متروپلهای عمد ٔه آن در امريکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن
است.
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اکنون س�رمايهداری انحصاری امپرياليس�تی در برخی از کشورهای رشد
يافت ٔه اروپا و امريکا و ژاپن وارد مرحل ٔه س�رمايهداری انحصاری دولتی ش�ده
اس�ت .س�رمايهداری انحص�اری دولتی عبارت اس�ت از اتح�اد انحصارها و
دولت بورژوائی دريک مکانيسم واحد .دراين دوران بخش دولتی و مصرف
دولتی بسط میيابد .و امور اقتصادی از طريق برنامهگزاری و سرمايه گذاری
و تخصيص اعتبارات دولتی و اجراء پيش بينیهای (پرگنوستيک) اقتصادی
به وس�يل ٔه دس�تگاه دولت تنظيم و کنترل میشود .برای مبارز ٔه اقتصادی عليه
سوسياليس�م و مقاوم�ت در مقاب�ل جنبش کارگری توليد ،ب�ازار اقتصادی و
توليد صنعتی انجام میگيرد ،پديدهای که انتگراس�يون سرمايهداری نام دارد.
در اي�ن دوران نظامیکردن اقتصاد جای ويژه و بیس�ابقهای را احراز میکند
و بخ�ش مهم�ی از در آمد ملی ص�رف مخارج نظام�ی و جنگهای بزرگ و
کوچک ،ايجاد پايگاهها و نگهداشتن ارتش مسلح میگردد.
ول�ی علیرغ�م ه�ر تغيي�ری طبيع�ت و ماهي�ت اقتص�ادی ـ اجتماع�ی
س�رمايهداری دگرگ�ون نش�ده اس�ت .از دوران انقلاب کبير سوسياليس�تی
اکتب�ر ،س�رمايهداری وارد بح�ران عموم�ی خود ش�ده که سياس�ت و اقتصاد
و ايدئول�وژی آن�را در ب�ر میگيرد و عرص ٔه تس�لط او بر جه�ان دمبدم تنگتر
میش�ود .سيس�تم سوسياليس�تی جهانی پيدا شده و ش�رايط در همه جا برای
زوال سرمايهداری دمبدم مساعدترمیگردد.
مارکس در اثر خود «س�رمايه» و لنين در اثر خود «امپرياليس�م ـ باالترين
مرحله سرمايهداری» اين دو مرحل ٔه عمده ٔ بسط سرمايهداری را مورد تحليل
1
علمی قرار دادهاند
در ميه�ن م�ا ای�ران س�رمايهداری در دوران وج�ود دو سيس�تم جهان�ی
(سوسياليستی و سرمايهداری) ،در شرايط بسط نهضتهای رهائی بخش ملی
و در ش�رايط تأثير کشورهای رشديافت ٔه س�رمايهداری که در آنها سرمايهداری
 .1تحليل وسيع سرمايهداری ماقبل انحصاری و انحصاری ( امپرياليسم ) ،سيستم مستعمراتی
امپرياليسم ،سرمايهداری انحصاری دولتی ،بحران عمومی سرمايهداری از وظيف ٔه اين درسنامه
خارج است.اين کار در درسنام ٔه اقتصادی انجام خواهد گرفت .هدف ما در اينجا دادن يک
تصوير عمومی د ر کادر تئوری فرماسيونهای اجتماعی ـ اقتصادی است.
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انحصاری دولتی حکمرواس�ت (از طريق ش�يوههای نو اس�تعماری) در کار
بس�ط يافتن اس�ت و اين مختصات عمومی وضع جهان تکامل سرمايهداری
رادر کش�ورما دارای ويژگیهائی میسازد که در اسناد حزب ما تشريح شده
است.
پرسشهای کنترل:
 .۱سرمايهداری را تعريف کنيد .۲ .وظيف ٔه اساسی جامع ٔه سرمايهداری
کدامند؟  .۳ارزش اضافی سرمايه چيست؟  .۴قانون عمد ٔه سرمايهداری
کدام است؟  .۵سرمايهداری چه نقشی را در بسط توليد ايفاء میکند
و چرا ،هدف او چيست؟  .۶اجتماعی شدن توليد به چه معناست؟
 .۷تضاد اصلی سرمايهداری چيست؟  .۸مظاهر سه گان ٔه تضاد اصلی
سرمايهداری را شرح دهيد .۹ .دو مرحل ٔه عمد ٔه سرمايهداری کدام
است و شاخص هر کدام چيست؟  .۱۰سرمايهداری انحصاری دولتی
چيست؟  .۱۱سرمايه داران به چه وسيلهای میکوشند نظام خود را
نگاهدارند؟  .۱۲بحران عمومی سرمايهداری چيست؟
 .۱۷دنبال ٔه مبحث فرماسيونها ـ سوسياليسم و کمونيسم

سوسياليس�م و کمونيس�م ،دو مرحل ٔه س�افل وعالی يک صورت بندی يا
فرماس�يون واحد اجتماعی ـ اقتصادی هس�تند که فرماس�يون کمونيس�تی نام
دارد .مختصات عمومی اين فرماسيون چنين است:
 .۱مالکيت اجتماعی وسايل توليد پاي ٔه اين فرماسيون است؛
 .۲بين افراد جامعه روابط همکاری رفيقانه و تعاون بر قرار میشود؛
 .۳کار در اثر فارغ شدن از بار استثمار به کار آزاد به سود اجتماع بدل
میگردد.يعنی در واقع کاری است که عضو جامعه به سود خود انجام
می دهد؛
 .۴رشد خود بهخودی و ناموزون جامعه جای خود را به رشدی میدهد
که به نحو آگاهانهای تنظيم و اداره شده است يعنی ،افراد جامعه ،به اتکاء
قوانين عينی طبيعی و اجتماعی ،با آگاهی کامل از اين قوانين به سود تکامل
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مادی و معنوی جامعه استفاده میکنند.

اين مختصات هم برای مرحل ٔه سوسياليستی و هم برای مرحل ٔه کمونيستی
ش�اخص اس�ت .با اينحال بين اين دومرحله تفاوتهائی وج�ود دارد واين
تفاوتها و تمايزها د ر جريان س�اختمان آگاهان ٔه جامع ٔه کمونيستی به تدريج
از ميان میرود.
اي�ن تمايزه�ا بدرج ٔه نضج م�اد ی و معنوی دو مرحله مربوط اس�ت و در
آخرين تحليل به سطح تکامل نيروهای مولده بستگی دارد .لنين میگويد:
«سوسياليسم آن جامعهای است که بالواسطه از سرمايهداری بيرون میآيد و
نخستين نوع جامع ٔه نوين است .اما کمونيسم نوع عالیتر جامعه است و تنها
زمانی میتواند بسط يابد که سوسياليسم کامال تحکيم شده است».

اينک ببينيم تفاوتهای اساسی اين دو فاز در کجاست:
 .۱در سوسياليس�م هن�وز مالکي�ت هم�ه خلق�ی وس�ايل تولي�د در هم� ٔه
رش�تههای اقتصاد شکل نگرفته اس�ت .مالکيت اجتماعی در سوسياليسم به
دو ش�کل اس�ت .۱ :شکل دولتی که همه خلقی است و  .۲شکل کئوپراتيفی
(در ش�وروی مالکيت کلخوزی) .و بر همين پايه بين دو طبق ٔه دوس�ت يعنی
کارگران و دهقانان کئوپراتيفی تفاوت باقی میماند.
 .۲از آنجائیکه وحدت ارگانيک کار جسمی و فعاليت فکری پديدنشده،
لذا قشر روشنفکر کماکان باقی میماند.
 .۳س�طح تکامل بازده کار در سوسياليسم هنوز برای ايجاد وفور نعمات
مادی کافی نيست و بعالوه هنوز کار به نياز حياتی افراد بدل نشده ،لذا اصل
توزيع در سوسياليس�م عبارت اس�ت از« :از هر کس به ميزان اس�تعدادش و
بهه�ر ک�س به ميزان کارش» .اي�ن امر کنترل اکيد مي�زان کار و ميزان مصرف
را ضرور میس�ازد و اين خود يکی از مهمترين وظايف دولت سوسياليستی
است .دولت در اين دوران به رهبری حزب کمونيست کلي ٔه امور اقتصادی و
فرهنگی جامعه را اداره میکند .
 .۴محص�والت هن�وز به صورت کاال توليد میش�وند ،يعنی مورد خريد
و ف�روش قرار میگيرن�د و لذا برای ادار ٔه اقتصاد باي�د از اهرمهای اقتصادی
مانند قيمت ،سود ،اعتبار ،و غيره استفاده کرد.
 .۵با آنکه در ش�عور افراد جامعه ايدئولوژی سوسياليس�تی تس�لط دارد و
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ب�ا اينحال هنوز ضرورت مب�ارزه با نظريات ،آداب و عادات غير پرولتری و
بقايای روحی ـ اخالقی جامع ٔه کهن باقی است .بههمين جهت گفته میشود
ک�ه ف�از اول هنوز «لکههای مادر زاد» جامع ٔه کهن را با خود دارد و «افق تنگ
بورژوائی» را حفظ میکند.
ترديدی نيست که عالوه بر «نيروی عادت» در روحيات و افکار ،مقاومت
مس�تقيم و غير مستقيم بهرهکشان سابق در درون جامعه ،وجود سرمايهداری
جهان�ی و تأثي�ر تخريب�ی امپرياليس�م ،تکامل سوسياليس�م را با مش�کالت و
اعوجاجات همراه میس�ازد و در اين ش�رايط تصورآنکه سوسياليس�م بتواند
ب�ه آس�انی و ب�دون فراز و نش�يب راه خ�ود را به جلو بگش�ايد تص�وری غير
ديالکتيکی است.
اما مشخصات کمونيسم بقرار زيرين است :
 .۱کمونيس�م مرحل ٔه عالی تکامل جامعه است که طی آن نيروهای مولده
به شکلی بی سابقه در تاريخ می شکفند و عالیترين سطح زندگی برای مردم
تأمي�ن میش�ود .اصل توزيع در کمونيس�م عب�ارت اس�ت از« :از هر کس به
انداز ٔه استعدادش ،به هر کس به انداز ٔه نيازش».
 .۲کار در جامع ٔه کمونيستی وظيفه نيست ،بلکه به نياز حياتی و منبع حفظ
عمي�ق روحی مبدل میش�ود ،زيرا کاری اس�ت خالق ،مجهز ب�ه عالیترين
تکنيک ،موافق با بهترين شرايط و منطبق بر بهترين نتايج.
 .۳تمايزات طبقاتی بين کارگر و دهقان و روشنفکر بر پاي ٔه تکامل تکنيک
و بس�ط معرف�ت عموم�ی از مي�ان م�یرود ،لذا دول�ت ،مناس�بات حقوقی،
ايدئولوژی سياسی و حقوقی زوال میيابند .
 .۴جای دولت را خود گردانی اجتماعی کمونيس�تی میگيرد ،يعنی خود
اعضاء اجتماع که متش�کلاند بر پاي ٔه موازين اخالق کمونيس�تی که به طبيعت
و ني�از روحی افراد بدل میش�ود امور جامعه را میگردانن�د ،زوال دولت به
معن�ای از مي�ان رفتن س�ازمانها و دس�تگاههای اداره کنند ٔه جامعه نيس�ت،
بلک�ه بهمعن�ای از مي�ان رفتن آن دس�تگاهی اس�ت که مظهر تس�لط يک طبقه
(که در سوسياليس�م نمايند ٔه اکثريت زحمتکش جامعه اس�ت) بر بقي ٔه قشرها
و طبقات اجتماعی اس�ت .همراه زوال دولت مؤسس�اتی ،که ويژ ٔه آن هستند
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زوال میيابند.
 .۵کلي ٔه ش�رايط برا ی تکامل استعدادها ،شکفتگی شخصيت افراد و نيل
بحد اعالی جدال روحی و کمال جسمی تأمين میشود.
س�اختن جامع ٔه کمونيس�تی يک پروس� ٔه تدريجی و قانونمند اس�ت که بر
اساس تکميل بيش از پيش جامع ٔه سوسياليستی روی می دهد.
شرط اين انتقال تدريجی اجراء سه وظيفه عمده است:
 .۱ايجاد پاي ٔه مادی ـ فنی کمونيس�م بر اس�اس عالیترين تکنيک و سطح
اعالی دستاوردهای علمی؛
 .۲اس�تقرار مناس�بات اجتماع�ی کمونيس�تی و بس�ط دمکراس�ی
سوسياليستی،؛
 .۳تربيت روحی و جسمی انسان نو.
پرسشهای کنترل:

 .۱کمونيسم دارای چه مراحلی (فازهائی) است؟  .۲مختصات مشترک دو
فاز سوسياليستی و کمونيستی کدام است؟  .۳تفاوتهای اساسی دو فاز
سوسياليستی و کمونيستی کدام است؟  .۴مشکالت ساختمان سوسياليسم
از کجا بر میخيزد؟  .۵مشخصات کمونيسم را بيان کنيد .۶ .شرايط انتقال
تدريجی از سوسياليسم به کمونيسم چيست؟ « .۷زوال دولت» يعنی چه و
چگونه انجام میگيرد؟  .۸خود گردانی اجتماعی يعنی چه؟  .۹پايه مادی ـ
فنی کمونيسم چيست؟

 .۱۸انقالب اجتماعی
آم�وزش مارکسيس�تی ـ لنينيس�تی «انقلاب اجتماع�ی» و نق�ش آن برای
تحقق بخش�يدن به تحول بنيادی زندگی جامعه و تأمين رهائی زحمتکش�ان،
بخش بس�يار مهمی درفلسف ٔه مارکسيستی به طور اعم ،و ماترياليسم تاريخی
بهطور اخص است.
انقالب اجتماعی چيست؟ انقالب اجتماعی از جهت ماهيت خود عبارت
اس�ت از شيو ٔه قانونمند حل تناقضات اجتماعی و اجراء آنچنان چرخشی در
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زندگ�ی جامع�ه که انتقال از يک مرحل ٔه تاريخی به مرحل ٔه عالیتر يعنی از يک
جامع ٔه دارای طبقات آنتاگونيس�تی به يک جامع ٔه مترقیتر را ميس�ر میسازد.
نيروه�ای مترق�ی و تحول طلب اجتماع از طريق انقالب راه تکامل جامعه را
به س�وی جلو میگش�ايند و گس�ترش س�ريع جامعه را در جهت ترقی تأمين
میکنند و بههمين جهت مارکس انقالب را «لکوموتيو تاريخ» ناميده است.
پاي ٔه اقتصادی هم ٔه انقالبات اجتماعی تضادهائی اس�ت که در شيو ٔه توليد
نعمات مادی وجود دارد .مارکس می گويد:
«نيروهای مولد ٔه مادی جامعه در مرحل ٔه معينی از رشد خود با
مناسبات توليدی موجود يا با مناسبات مالکيت که بيان قضائی آن
است و آن نيروها تا کنون در درون اين مناسبات بسط میيافتند،
وارد تضاد میشوند .اين مناسبات از اشکالی برای تکامل
نيروهای مولده ،به بندی بر پای آن مبدل میگردند .در اين موقع
است که دوران انقالب اجتماعی فرامیرسد.
اهمي�ت تاريخی انقالب اجتماعی در آن اس�ت که ب�ه هنگام انتقال از يک
فرماس�يون اجتماعی ـ اقتصادی به فرماس�يون ديگر و مترقیتر ،ش�کل کهنه
ش�د ٔه مالکيت وس�ايل توليد را ملغی میکند و مناس�بات مس�لط توليد را که
ترم�ز ترقی اجتماعی اس�ت ،بر هم می زند و متناس�ب ب�ا خصلت نيروها ی
مولده ،مناس�بات نوينی برقرار میس�ازد که موجب رش�د س�ريع اين نيروها
میش�ود .ما با اين پروس�ه در تاريخ هنگام گذار از بردگی به فئوداليس�م ،از
فئوداليسم به سرمايهداری ،از سرمايهداری به سوسياليسم روبهرو هستيم.
تح�ول از جامع� ٔه کمون اوليه به بردگی به ص�ورت تجزي ٔه طوالنی جامع ٔه
کم�ون اوليه انجام گرفت .تحول از بردگی به فئوداليس�م با قيامهای بردگان
و ديگر تودههای فقير و منهدم ش�دن نظامات سس�ت و پوک و منحط بردگی
در زير ضربات مهاجمان خارجی همراه بود .پروس� ٔه انتقال از فئوداليس�م به
بورژوازی به وس�يله يک رش�ته انقالبات بورژوازی در اروپا و امريکا و آسيا
انجام گرفت و تحول از س�رمايهداری به سوسياليس�م با انقالب پرولتاريا که
طبق�ات و قش�رهای ديگ�ر زحمتکش را به عن�وان متحد با خ�ود همراه دارد
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انجام می پذيرد.
ول�ی اي�ن انقالبه�ا در هم ٔه نقاط جهان در يک وقت و با يک ش�کل و با
درج ٔه راديکاليس�م و قاطعيت يکس�ان انج�ام نمیگيرد و در هم� ٔه اين نکات
تنوع زيادی ديده میشود .و نيز هم ٔه انقالبات هدف خود را تغيير فرماسيون
ق�رار نمیدهند و گاه به ایجاد تحوالت مهمی در درون فرماس�يونها بس�نده
میکنند ،مانند انقالبات ملی در کش�ورهای مس�تعمره و وابس�ته که هدف آن
کسب استقالل است نه تغيير مناسبات توليدی و انقالبات بورژوا دمکراتيک
در انقالب�ات ب�ورژوا دمکراتيک ن�وع کهن که بورژوازی ليب�رال آنرا رهبری
میکند (مانند انقالبات  ۱۸۴۸در فرانس�ه) و در آن تودهها مهر و نشان خود
را بر سير انقالب میگذارند.
کش�ور ما درش�رايط کنونی درمرحل ٔه انقالب ملی ـ دمکراتيک اس�ت که
ه�دف آن خاتمه دادن به تس�لط امپرياليس�م و فئوداليس�م و دمکراتيزه کردن
حيات اقتصادی و سياس�ی اس�ت ،ولی هن�وز به معنای انتقال به فرماس�يون
سوسياليس�تی نيس�ت .اين انقلاب از جه�ت ماهيت خود يک ن�وع انقالب
ب�ورژوا ـ دمکراتيک اس�ت ،منتها از آن لحاظ که با امپرياليس�م و ش�يوههای
ِ
هدف تأمين استقالل سياسی و اقتصادی کشور
نو استعماری روبرو است و
را در برابر خود نهاده اس�ت ،ملی اس�ت و از جهت آنکه در دورانی میگذرد
که دوران تاريخی انتقال از س�رمايهداری به سوسياليسم است و طبق ٔه کارگر
در کش�ور م�ا رش�د يافته ول�ی ب�ورژوازی ملی ـ ليب�رال مختص�ات محافظه
کاران�ه وسازش�کارانه دارد بايد تحت رهب�ری طبقه کارگر انج�ام گيرد ،لذا
ي�ک انقالب بورژوا دمکراتيک طراز نوين اس�ت .ولی چنانکه گفتيم هدف
خاتمه دادن به فرماس�يون سرمايهداری و انتقال به سوسياليسم نيست ،گرچه
اي�ن انقالب د راثر خصلت راديکال خود (در ص�ورت رهبری طبقه کارگر)
میتوان�د پس از طی يک مرحل ٔه تح�ول دمکراتيک جامعه در طول زمان و از
راه رش�د غيرسرمايهداری به تدريج به س�وی يک انقالب سوسياليستی رشد
يابد و «فرارويد».
نيروی محرک انقالب آن طبقات و گروههای اجتماعی هس�تند که تحول
انقالب�ی را اج�راء میکنن�د .البت�ه ترکي�ب نيروهای مح�رک انقالب ب�ه بنياد
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اقتص�ادی انقالب ،وض�ع عينی طبقات در جامعه مربوط اس�ت ولی عوامل
ديگری نيز مانند آگاهی اجتماعی ،تشکل توده ها در اين امر مؤثر است.
در هم� ٔه انقالبات اجتماع�ی که در آن گروهها و طبقات مختلف به عنوان
ني�روی مح�رک انقالب عمل میکنند ،هميش�ه يک طبقه اس�ت که میتواند
نق�ش رهبری را ايفاء کندو اين رهبری موجب پيگيری راديکاليس�م کامل آن
انقالب است .اين رهبری را سرکردگی (هژمونی) مینامند .
ب�رای تحق�ق انقلاب ش�رايط عين�ی و ذهنی ضرور اس�ت .ش�رط عينی
انقلاب ک�ه وض�ع انقالب�ی ن�ام دارد آن اس�ت که هيئ�ت حاکمه ديگ�ر قادر
نباش�د به ش�يو ٔه س�ابق حکومت کند و توده ها نيز ديگر نخواهند بدان ش�يوه
بر آنها حکومت ش�ود .در شرايط عينی انقالب بحرانی سراپای جامعه را فرا
میگيرد و فعاليت تودهها به ش�کل نظرگير باال میرود .ش�رط ذهنی انقالب
وجود سازمان متشکل انقالبی است که بتواند توده های آماد ٔه فداکاری را به
دنبال شعارهای صحيح بکشاند ،انقالب را رهبری کند ،آنرا به ثمر برساند.
عم�ل فعاالن�ه و آگاهان ٔه طبقاتی ک�ه نيروی محرک انقالب هس�تند ،عليه
نظ�ام موج�ود مهمتري�ن خصل�ت انقالبی اس�ت ک�ه بس�ط میيابد ،زي�را نه
تش�ديد تناقض�ات اقتص�ادی ،نه وجود محمله�ای عينی تح�ول انقالبی (يا
وض�ع انقالب�ی) ب�ه تنهائی و بخ�ود ی خود هنوز ب�ه معنای انقالب نيس�ت.
انقالب فعاليت مس�تقالنه و مبتکران ٔه خلق است .همانا اين فعاليت مجدانه،
فداکارانه و آگاهان ٔه توده های مردم که البته در اثر تشديد تناقضات اجتماعی
و اقتصادی و در ش�رايط بروز وضع انقالبی پديد میش�ود ،میتواند موجب
تحقق انقالب شود.
مس�ئل ٔه اساس�ی هر انقالبی مس�ئل ٔه قدرت يا حاکميت دولتی اس�ت .لنين
میگويد:
«انتقال قدرت حاکمه از دست طبقهای به دست طبق ٔه ديگر عالمت
نخستين و عمده و اساسی انقالب ،هم به معنای اکيد ًا علمی و
هم به معنای عملی ـ سياسی اين مفهوم است» اگر انقالب با
شکست مواجه شود طبق ٔه ارتجاعی و ضد انقالبی حاکميت را
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حفظ میکند  .اگر پيروزی انقالب ناتمام و ناقص باشدآن بخشی
از نيروها که حاضر به سازشند وارد قدرت میشوند و برخی از
شعارهای خود را که ضد انقالب حاضر به پذيرش آنهاست به
شیو ٔه رفرميستی عملی میکنند .گاه خود ضد انقالب مجبور
میشودبه قول مارکس اجرا کنند ٔه وصایای آن انقالبی شود که
خود آنرا سرکوب کرده است ،زيرا از تجديد موج انقالبی هراسان
است.
اما اگر انقالب کامال پيروز شود راديکالترين نيروها بر راس قدرت قرار
میگيرند .آن موقع اس�ت که انقالب میتواند تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی
مطلوب�ی را که در برنام ٔه خود قرار داده بود ،عملی کند .عالمت پيروزی يک
انقالب اين تحقق عملی برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی آن است.
ش�يوههای تصرف قدرت حاکمه و شکستن و نوسازی و تجديد سازمان
ماش�ين دولتی که نتيج ٔه محتوم آن اس�ت نمیتواند برای کشورهای مختلف،
برای ادوار مختلف تاريخی و در ش�رايط مختلف بين المللی يکس�ان باشد.
همه چيز بس�ته اس�ت به تناس�ب مش�خص نيروهای طبقاتی ،درج� ٔه آگاهی،
تش�کل زحمتکش�ان ،قدرت مقاوم�ت عناصر مخالف انقلاب و نيز آداب و
موازين و مؤسسات متداول در جامع ٔه معین که در آن انقالب رخ می دهد.
انقالب دو شکل عمده به خود میگيرد :مسالمت آميز و غير مسالمت آميز.
 .۱انقالب غير مسالمت آميز (يا موافق اصطالح متداول که چندان دقيق
نيست :انقالب قهر آميز) زمانی است که تسلط طبق ٔه انقالبی از طريق توسل
به اس�لحه (قيام مسلح و جنگ انقالبی) تأمين میگردد (مانند انقالب کمون
در  ،۱۸۷۱انقالب اکتبر در  ،۱۹۱۷انقالب کوبا در  ۱۹۵۰ـ  ۱۹۵۸و غيره).
 .۲ولی در جريان انقالب مس�المت آمي�ز تصرف قدرت حاکمه از طرف
طبق ٔه انقالبی بدون خونريزی و توسل به سالح انجام میگيرد .مانند انقالب
مجارستان در  .۱۹۱۹لنين در اين مورد مینويسد :
«شکل انتقال به ديکتاتوری پرولتاريا در مجارستان اصال مانند
روسيه نيست .دولت بورژوائی داوطلبانه استعفا داد ،طبق ٔه کارگر
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وحدت خود را سريع ًا برقرار کرد واين وحدت سوسياليسم بر پاي ٔه
برنام ٔه کمونيستی بود».
ولی خواه در شکل غير مسالمت آميز يا مسالمتآميز تحول انقالبی فقط
به صورت تحميل اراد ٔه تودههای انقالبی بر مخالفان قابل تحقق است.
پروس� ٔه بس�ط انقالبهای جداگان ٔه سوسياليستی تا حد تحقق انقالب در
سراسر جهان (انقالب جهانی سوسياليستی) يک پروس ٔه طوالنی است.
کارل مارک�س و فريدري�ش انگل�س انتق�ال ب�ه سوسياليس�م را يک عمل
يک باره نمیدانس�تند ،بلک�ه دورانی از تکامل تاريخی میش�مردند و تجديد
س�ازمان سوسياليس�تی جهان در نظر آنها يک پروس� ٔه بغرنجی بود که در هر
کش�وری متناسب با ش�رايط داخلی و بين المللی میباید شکل گيرد و تحقق
يابد.
لنين بر آن بود که انقالب جهانی در شرايط نوين از طريق انفکاک تدريجی
کش�ورهايی که در آنها تضادها از همه جا شديدتر و مواضع پرولتاريا انقالبی
از هم�ه نيرومندت�ر و مواضع س�رمايهداری از همه گزند پذيرتر اس�ت ،انجام
میپذيرد .و در اين مورد لنين تصريح میکند که «در ابتدا انقالب سوسياليستی
در چند و حتی در يک کش�ور جداگان ٔه سرمايهداری ممکن است »...پراتيک
دوران م�ا صحت نظري ٔه لنين را در بار ٔه امکان پيروزی انقالب سوسياليس�تی
و سوسياليس�م در يک کشور جداگانه که اپورتونيست های بين الملل دوم با
تعبير نادرست از نظريات مارکس و انگلس رد میکردند ،به ثبوت رساند.
در ب�ار ٔه منظ�ر ٔه پي�روزی انقلاب سوسياليس�تی در مقي�اس جهان�ی بايد
گف�ت تنها يک سلس�له انقالبات سوسياليس�تی هم�راه با مب�ارز ٔه روز افزون
رهائی بخش ملی خلقهای کش�ورهای مس�تعمره و وابس�ته و تکامل آنها در
مسيرغيرس�رمايه داری ،پروس� ٔه پلکانی انقالب جهانی را تشکيل میدهد که
سرانجام همه جا سوسياليسم راجانشين مناسبات سرمايهداری میکند.
تجارب غنی قرن ما صحت اين احکام مارکسيستی ـ لنينيستی را به ثبوت
رسانده است و بيش از پيش به ثبوت خواهد رساند.
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پرسشهای کنترل:
 .۱انقالب اجتماعی چيست؟  .۲چرا میگويند انقالب لکوموتيو تاريخ
است؟  .۳پاي ٔه اقتصادی انقالب اجتماعی چيست ،سخن مارکس را در
اين زمينه بیان داريد .۴ .اهميت تاريخی انقالب اجتماعی را بيان داريد.
 .۵انقالب ملی ،انقالب بورژوا ـ دمکراتيک طراز کهن و انقالب بورژوا
ـ دمکراتيک طراز نوين را توضيح دهيد .۶ .نيروهای محرک انقالب به
چه معناست؟  .۷مسئل ٔه سرکردگی انقالب چيست و در چه انقالباتی
مطرح است؟  .۸شرايط عينی و ذهنی انقالب چيست ،وضع انقالبی
کدام است؟  .۹مهمترين صفت انقالب بسط يابنده چيست؟ .۱۰مسئله
اساسی هر انقالب کدام است؟  .۱۱تنوع اشکال انقالب و پيروزی آن
به چه شرايطی وابسته است؟  .۱۲دو شکل عمد ٔه انقالب چيست؟
 .۱۳انقالب غير مسالمت آميز کدام است؟  .۱۴انقالب مسالمت آميز
کدام است؟  .۱۵چرا میگویيم انقالب در هر حال اعمال قهر و اجبار
از جانب توده های انقالبی است؟  .۱۶پروس ٔه انقالب جهانی چيست؟
 .۱۷مارکس و انگلس آنرا چگونه میديدند؟  .۱۸لنين آن را چگونه
میديد؟  .۱۹انقالب جهانی با چه شيوه ای قابل تحقق است؟
 .1۹شعور(آگاهی) اجتماعی
جهان چنانکه گفتيم از ماده و شعور ،يعنی از دو گروه پديدههای مادی و
معنوی تشکيل شده و همين اين دو گروه پديدهها در جامعه و تاريخ تکاملی
آن منعک�س اس�ت و در همينج�ا دو مقول� ٔه «هس�تی اجتماع�ی» و «ش�عور
اجتماعی» حاصل میشود که الزم است با محتوی آن آشنا شويم.
هس�تی اجتماعی چيست؟ هستی اجتماعی شيو ٔه توليد نعمات مادی و آن
مناس�باتی است که افراد در پروس� ٔه اين توليد مستقل از اراده و خواست خود
وارد آن میشوند و کلي ٔه جهات و شئون ديگر زندگی اجتماعی را همين شيو ٔه
توليد و مناسبات توليد معين میکند.
شعور اجتماعی چيست ؟ شعور اجتماعی مجموع ٔه نظريات ،انديشه ها،
ايده ها ،تئوریهايی اس�ت که در آن طبيعت و زندگی مادی جامعه و سراپای
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سيستم مناسبات اجتماعی منعکس است.
همانطور که در ماترياليس�م فلس�فی مس�ئل ٔه تقدم ماده بر شعور را تصريح
کرديم ،در اينجا نيز بايد بگویيم که ماترياليس�م تاريخی مس�ئل ٔه تقدم هستی
اجتماعی بر شعور اجتماعی را تصريح میکند .
بايد مابين «ش�عور اجتماعی» و «شعور انفرادی» که جهان درونی روحی
و نفسانی يک فرد جداگانه است فرق گذاشت.
شعور اجتماعی را میتوان در دو سطح يا به دو صورت در نظر گرفت:
 .۱ب�ه ص�ورت مجموع� ٔه تص�ورات ،ع�ادات ،آداب ،رس�وم ،روحيات
اجتماع�ی ،ذوق و س�ليق ٔه عمومی که جنب� ٔه عادی و پراتيک دارد و به ش�کل
خود بهخودی در مس�ير تاريخ اجتماع ش�کل میگيرد و به افراد جامعه القاء
میشود و ما آنرا «روح» يا «روحي ٔه جامعه» ناميديم.
 .۲ب�ه ص�ورت نظري�ات علم�ی ـ تئوريک .چنانک�ه گفتيم تکام�ل توليد
اجتماع�ی کار را به تقس�يم جامعه به طبقات کش�اند .کار فک�ری از کار يدی
جدا ش�د .امکان تفکر تئوريک (نظری) مج�زا از تفکر پراتيک (عملی) پديد
گرديد .کاهنان ،فالس�فه و «خردمندان» و رجال سياسی پديد شدند .عناصر
ش�عور اجتماعی آغاز ظهورگذاش�ت و به تدريج متراکم ش�د ،سيستم بندی
شد و به صورت معارف و دانشهای بشری در آمد.
بخش�ی از ش�عور اجتماعی که سيس�تم نظريات تئوريک در ب�ار ٔه زندگی
جامع�ه اس�ت که در آن منافع طبقات و قش�رها و گروهه�ای بزرگ اجتماعی
منعکس است ،ايدئولوژی نام دارد.
لذا وظايف شعور اجتماعی عبارت است از:
 .۱اجراء نقش معرفتی در مورد طبيعت و جامعه؛

 .۲بي�ان و دف�اع از مناف�ع طبق�ات و گروهه�ای اجتماع�ی که به وي�ژه در زمين ٔه
ايدئول�وژی و روحيه (يا پس�يکولوژی) اجتماعی نقش فوق الع�اده مؤثری را ايفاء
میکند.

ش�عور اجتماعی گرچه بر هستی اجتماعی مقدم نيست ،ولی به نوب ٔه خود
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نقش فعالی در تکامل جامعه ايفاء میکند .بههمين جهت مبارزه برای تصرف
عق�ول و قل�وب و پيروزی در نبرد ايدئولوژيک يکی از اهم ش�رايط موفقيت
نيروهای پيش�اهنگ جامعه اس�ت .مبارز ٔه ايدئولوژيک يکی از اشکال عمد ٔه
مبارز ٔه سوسياليسم عليه سرمايهداری در شرايط کنونی است.
اش�کال مختلف ش�عور اجتماعی با تفصيل بيش�تری بعنوان دنبال ٔه همين
مبحث مورد مطالع ٔه جداگانه قرار خواهند گرفت.
اين اشکال عبارتند از:
 .۱ايدئولوژی سياسی ـ حقوقی؛
 .۲اخالق؛
 .۳علم ؛
 .۴هنر؛
 .۵مذهب؛
 .۶فلسفه.
پرسشهای کنترل:
 .۱هستی اجتماعی چيست؟  .۲شعور اجتماعی چيست؟  .۳چگونه
اصل تقدم ماده بر شعور در ماترياليسم تاريخی انطباق میيابد و معنای
آن چيست؟  .۴چه تفاوتی بين شعور انفرادی و شعور اجتماعی وجود
دارد؟  .۵روان اجتماع چيست و شعور اجتماعی در حالت عادی ـ
پراتيک آن چگونه بروز میکند؟  .۶شعور اجتماعی در حالت علمی
ـ تئوريک آن چگونه بروز میکند و علت اجتماعی بروز آن چيست؟
 .۷ايدئولوژی کدام است؟  .۸وظايف شعور اجتماعی چيست؟  .۹چه
نقش مهمی را ايدئولوژی و پسيکولوژی اجتماعی بازی میکند؟ .۱۰
اشکال مختلف شعور اجتماعی را نام ببريد.
 .2۰دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ ايدئولوژی سياسی و حقوقی

ايدئولوژی سياس�ی چيس�ت ؟ ايدئولوژی سياسی سيس�تم نظراتی است
در بار ٔه آنکه جامعه چگونه بايد س�ازمان يابد ،نظام دولتی چگونه بايد باش�د،
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چگونه سياس�تی را بايد اجراء کرد .اين ايدئولوژی با ظهور دولت و طبقات
پديد میشود.
در جامع ٔه طبقاتی ،ايدئولوژی سياسی ناگزير طبقاتی است ،ولی انديشههای
طبق�ه مس�لط در کلي� ٔه عرصههای ش�عور و آگاهی اجتماع�ی و از آن جمله در
عرص ٔه ايدئولوژی سياسی معموالً موضع مسلط را احراز می نمايد.
حقوق چيس�ت ؟ حق�وق مجموع ٔه موازي�ن ،قواعد و مقرراتی اس�ت که
دول�ت برای تنظيم زندگی اجتماعی وضع میکن�د و لذا ايدئولوژی حقوقی
مجموع ٔه تصورات و نظريات در بار ٔه آن اس�ت که چگونه مقررات و قوانينی
بايد وضع شود که منافع طبق ٔه مسلط به بهترين نحوی حفظ گردد .ايدئولوژی
حقوقی سخت با ايدئولوژی سياسی در آميخته است.
ايدئول�وژی سياس�ی و حقوقی نقش مهم�ی در جامعه ايف�اء میکند .اين
ايدئول�وژی در دني�ای ب�رده داری که حقوق الهی ش�اه و بی حق�ی بردگان و
غالمان با صراحت خشن اعالم میشد و میگفتند برده «افزار ناطق» حجاب
طبقات�ی نداش�ت ،ول�ی در دوارن س�رمايهداری ک�ه ش�عار «آزادی ،برابری،
ب�رادری» ب�ه میدان آمد اي�ن ايدئولوژی در پ�س انواع س�اترهای عوامفريبانه
ماهيت واقعی طبقاتی و بهرهکش خود را می پوشاند.
مختصات اساسی ايدئولوژی سياسی و حقوقی بقرار زيرين است :
 .۱ايدئولوژی سياسی و حقوقی ابدی نيست .زمانی بود که وجود
نداشت .با پیدايش طبقات و دولت پديد شد و با زوال طبقات و
دولت در جامع ٔه کمونيستی از ميان میرود.
 .۲در جامع ٔه مبتنی بر استثمار اين ايدئولوژی منعکس کنند ٔه منافع
طبقات بهرهکش است و به تحکيم قدرت آنها کمک میکند.
در اين جوامع تودههای بهره ده امکان آنرا نمیيابند که نظريات
سياسی و حقوقی خود را تنظيم کنند .اولين بار در تاريخ اين
نظريات به شکل جامع و پيگير از طرف مارکس و انگلس و لنين
به سود پرولتاريا و اکثريت زحمتکش جامعه تنظيم شد.
 .۳در سوسياليسم ايدئولوژی سياسی و حقوقی بيانگر منافع
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زحمتکشان است و زمينه را برای ساختمان جامعهای که درآن
ضرورت اين ايدئولوژی حذف میشود ،فراهم میآورد.
پرسشهای کنترل:
 .۱ايدئولوژی سياسی چيست وکی پديد شد؟  .۲چرا ايدئولوژی سياسی
طبق ٔه مسلط در جامع ٔه طبقاتی موضع مسلط دارد؟  .۳حقوق چیست؟ .۴
ايدئولوژی حقوقی چيست ؟  .۵رابط ٔه ايدئولوژی حقوقی و سياسی کدام
است ؟  .۶چرا میگویيم ايدئولوژی سياسی ـ حقوقی در سرمايهداری
استتار شده است ؟  .۷مختصات ايدئولوژی سياسی ـ حقوقی در جوامع
طبقاتی و بی طبقه کدام است ؟

 .2۱دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ اخالق

مناس�بات بين اف�راد جامعه را تنها سياس�ت و حقوق تنظي�م نمیکند .در
جامع�ه سيس�تمی از موازين رفتار وج�ود دارد که مبتنی بر داش�تن تصورات
مش�خصی در بار ٔه نيک و بد (خير و ش�ر) ،عدالت ،سعادت،ش�رف ،وظيفه
و غيره اس�ت و اين موازين را نيروی افکار عمومی ،نيروی س�نت و تلقين از
راه تربي�ت حماي�ت میکند و اخالق نام دارد .ل�ذا موازين اخالقی را دولت
حفظ نمیکند  ،بلکه افکار عمومی،سنن و تربيت حفظ میکند و اين تفاوت
مابي�ن موازين اخالقی و موازين حقوقی اس�ت ،بعالوه موازين اخالقی قبل
از موازين حقوقی از همان سپيده دم طلوع نوع بشر وجود داشته و در جامع ٔه
کمون اوليه ش�کل مس�لط ش�عور اجتماعی بوده اس�ت ،زيرا تمام زندگی را
مجموعه ای از آداب و رسوم اداره میکرده است.
ب�ا پيدايش طبقات جای مس�لط اخلاق را ايدئولوژی سياس�ی ـ حقوقی
میگيرد .موازين اخالقی را میتوان بدو قسم تقسيم نمود:
 .۱موازين عموم بشری اخالق که شرط زندگی هم ٔه جوامع انسانی
است مانند حفظ امنيت جان افراد که شرط بقاء جامعه است؛
 .۲موازين طبقاتی اخالق که منعکس کنند ٔه طبق ٔه معين است مانند
مفهوم «ادب و نزاکت» در نزد اشرافيت فئودال .ولی طبقات
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مسلط میکوشند تا موازين طبقاتی اخالق را به مثابه موازين
عموم بشری اخالق ابدی و همگانی جلوهگرسازند.
با پيدايش و بس�ط پرولتاريا ش�رايط ب�رای تنظيم اخلاق نوين که اخالق
کمونيس�تی اس�ت و با تمام انواع کهن ٔه اخالق فرق اساس�ی دارد ،پديد ش�د.
در اين اخالق اصل فرد گرائی (انديويدواليس�م) جای خود را به اصل جمع
گرائ�ی (کلکتيويس�م) میده�د .يعن�ی اصالت ب�ا منافع اکثري�ت زحمتکش
جامعه است نه با منافع فرد.
اخالق کمونيس�تی انسان گرائی (هومانيسم) پرولتاری را که نيل سعادت
و ترقی آدمی را هدف قرار میدهد و تالش انس�ان را تکيه گاه اساس�ی برای
ني�ل ب�ه اين ه�دف میش�مارد جانش�ين تلقينات مذاه�ب و عرفان میس�ازد
ک�ه تکيه گاه بش�ری را به نيروهای ماف�وق طبيعت منتقل میکند و س�عادت
«اخروی» را به وی وعده میدهد.
در سوسياليسم بار ديگر نقش موازين اخالقی و اهميت تربيت انسانی نو
ِ
ِ
انسان بنا کنند ٔه
اخالق
ـ جمع گرا و انسان گرا اهميت شگرف کسب میکند.
جامع ٔه کمونيستی در کيفيت اين سازندگی وتوفيق آن تأثيرجدی دارد.
پرسشهای کنترل:

 .۱اخالق را تعريف کنيد .۲ .چه چيزی از موازين اخالقی در جامعه
حمايت میکند؟  .۳در جامع ٔه ابتدائی اخالق چه نقشی داشت؟
 .۴موازين عموم بشری و طبقاتی به چه معناست؟  .۵مختصات
اخالق کمونيستی چيست و اهميت اجتماعی آن کدام است؟

 .۲۲دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ علم

عل�م چيس�ت؟ علم فعاليت انس�انی ب�ه قصد معرفت و طبيع�ت و جامعه
اس�ت و فاکته�ای متعلق به عرصهه�ای مختلف واقعيت را گ�رد میآورد،
تنظي�م و تبوي�ب میکن�د و م�ورد تحلي�ل قرارمیده�د و ي�ک سيس�تم کامل
پژوهش (با مش�اهده و تحقيق) را برای رش�تههای مختلف معرفت به وجود
میآورد مانند اسلوب بررسی ،مشاهده ،تجربه ،تدوين و غيره.
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تعري�ف علم ب�ا همين نکته تمام نيس�ت .بايد ديد که ه�دف عمد ٔه علم از
فعاليت خود چيست .اين هدف عمده عبارت است از کشف قوانين طبيعت
و جامع�ه و تنظي�م تئوریه�ای مختلف علم�ی که بتوان�د پديدههای مختلف
طبيعی و اجتماعی را توضيح دهد.
ل�ذا ب�ه عب�ارت ديگ�ر دان�ش يا عل�م به عنوان ش�کلی از اش�کال ش�عور
اجتماعی مجموع ٔه معارفی اس�ت که در اين يا آن عرص ٔه پديدههای طبيعی يا
حيات اجتماعی بر اس�اس فاکتهای دقيق و مس�لم گرد میآيد و به صورت
تئوریه�ای علم بيان میش�ود و هر معرفتی را نمیتوان ،ت�ا اين خصيصه را
کسب نکند ،علم ناميد.
تکامل علوم از بررسی و گرد آوری فاکتها و مشاهدات آغاز و به ايجاد
تئوریه�ا و سيس�تم بندی آنها به ص�ورت علم ختم میش�ود .تفاوت علم با
ايمان مذهبی در آن اس�ت که اولی به ش�يو ٔه تعقلی و اثباتی تکيه دارد و دومی
به شيو ٔه تعبدی و اشراقی .يعنی احکام ايمان را بايد تعبد ًا پذيرفت و يا از راه
«قلب» صحت آنرا احس�اس کرد و اال محاس�به ،تجربه ،مش�اهد ٔه فاکتها و
غيره نمیتواند آنها را ثابت کند!
علوم مشخص را بر دو دسته تقسيم میکنند:
الف ـ علوم طبيعی؛
ب ـ علوم اجتماعی.
مشخصات هر يک از دو دسته علوم را بررسی کنيم :
علوم طبيعی قوانين طبيعت را کش�ف میکند و بش�ر از کشف اين قوانين
برای بسط نيروهای مولد ٔه جامعه استفاده میکند ،لذا علوم طبيعی به خودی
خود خصلت طبقاتی ندارند .البته اين علوم از طريق فلس�فه (که گاه اسلوب
کار آنها را به دست میدهد و گاه نتايج کار آنها را مورد تفسير قرار می دهد)
مورد اس�تفاد ٔه طبق�ات قرار میگيرند ،ولی اين امری اس�ت که مع الواس�طه
(به کمک فلس�فه) انجام میگيرد و بالواس�طه نيس�ت .يعنی خ�ود اين علوم
يکس�ان ب�ه فرماس�يونهای مختل�ف میتوانن�د خدم�ت کنند ،چنانک�ه مث ً
ال
فيزيک يا زيست شناسی معاصر يکسان در اختيار دو فرماسيون سرمايهداری
و سوسياليستی قرار دارد و بسط میيابد .
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موضوع علوم اجتماعی جهات مختلف زندگی جامعه و قوانين تکامل آن
است .لذا با مناسبات توليد و ترکيب طبقاتی و اجتماعی جامع ٔه معين ارتباط
دارند و بههمين جهت بالواسطه به منافع طبقات مختلف خدمت میکنند و
وارد عرص ٔه ايدئولوژی میشوند (مث ً
ال مانند جامعه شناسی ،حقوق ،اقتصاد،
تاريخ و غيره).
س�رمايهداری از اين علوم به کمک سفس�طههای ش�به عل�وم برای توجيه
خ�ود اس�تفاده میکند ،ولی با پيدايش مارکسيس�م ،عل�وم اجتماعی یک پای ٔه
تئوریک و فلس�فی (ماتریالیس�م دیالکتیک) نوین مییابند .سوسیالیس�م کلی ٔه
موانع اجتماعی را به س�ود بس�ط کامل و دقيق اين علوم بر اساس فاکتهای
واقعی از ميان میبرد.
در دوران کنون�ی ک�ه انقلاب علم�ی ـ فن�ی عظيم�ی در جري�ان اس�ت
خصلت توليد در س�مت اتوماس�يون (خود کار شدن) آن و رخن ٔه روز افزون
دس�تاوردهای فيزي�ک اتمی�ک و هس�ته ای ،ش�يمی پوليمر و آنزيما ،زيس�ت
شناس�ی ذره ای و ژنتي�ک و غيره دگرگون ش�ده و امکان وس�يع برای تبديل
علم به يکی از مهمترين نيروهای مولده فراهم گرديده است.
لني�ن متذکر میش�ود که س�اختمان سوسياليس�م و کمونيس�م تنها زمانی
ميس�ر اس�ت که عل�م در هم ٔه عرصه ه�ای حيات اجتماعی رخن�ه کند .ما در
بار ٔه انقالب علمی ـ فنی به مثابه ادام ٔه همين بحث در بند جداگانهای س�خن
خواهيم گفت.
پرسشهای کنترل:
 .۱علم چيست؟  .۲هدف عمد ٔه علم کدام است؟  .۳تکامل علوم چگونه
انجام میگيرد و فرق آن با ايمان مذهبی چيست؟  .۴علوم را چگونه
تقسيم میکنند؟  .۵مختصات علوم طبيعی چيست؟  .۶مختصات علوم
اجتماعی چيست؟  .۷چرا علم در عصرما به نيروی مولده مبدل شده
است؟  .۸علم چه نقشی در ايجاد جامع ٔه سوسياليستی دارد؟

 .2۳انقالب علمی ـ فنی
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چنانک�ه در بند پيش�ين گفتيم در عصر ما انقالب علم�ی ـ فنی عظيمی در
جريان اس�ت که درک ماهيت آن برای تحليل و تش�خيص صحيح پديدههای
اجتماعی معاصر دارای اهميت جدی است.
انقلاب علم�ی ـ فنی چيس�ت؟ انقالب علم�ی ـ فنی مجموع ٔه کش�فيات
و اختراعات جهانی ـ تاريخی در علم و فن قرن بيس�تم اس�ت که اس�تفاده از
ماش�ينها و پروس�ههای فنی و منابع انرژی و مواد اولي ٔه کام ً
ال نوينی را ميس�ر
ساخته است و چرخشی عميق در رشت ٔه دانش و فن بشمار است.
در تاريخ بشر انتقال از افزار سنگی به افزار فلزی و استفاده از انرژی آب و
باد بنوب ٔه خود و در زمان خودچرخشهای فنی مهمی بودند .انقالب صنعتی
قرنهای  ۱۸و  ۱۹امکان داد تا بر اس�اس مح�رک بخار انتقال از مانوفاکتور
به صنايع فابريکی انجام گيرد و مناسبات توليدی سرمايهداری تحکيم شود.
انقلاب علمی ـ فن�ی معاصر پاي ٔه مادی ـ فنی جامع�ه را دگرگون خواهد
س�اخت و عامل مادی قاطعی برای تأمين گذار از س�رمايهداری به کمونيسم
است .دس�تاوردهای اين انقالب به اجتماعی شدن باز هم بيشتر توليد منجر
میگ�ردد و اقتصاده�ای ملی را بي�ن المللی میکند و ش�رايط تبديل مالکيت
خصوص�ی به مالکيت اجتماعی افزار توليد را باز هم فراهمتر میس�ازد و بر
تسلط انسان بر طبيعت بيش از پيش می افزايد.
ای�ن انقلاب ه�م اکنون امکان داده اس�ت که بش�ر ب�رای نخس�تين بار از
نيروهای «جهان ِکهين» (نيروی اتمی و هس�ته ای) اس�تفاده کند و به «جهان
ب�زرگ» (کیه�ان) دس�ت يابد .اي�ن انقالب،صنع�ت و کش�اورزی ،تجارت
و دس�تگاه اداری ،آموزش و پرورش و بهداش�ت و خالصه هم ٔه رش�تههای
مختل�ف زندگ�ی اقتص�ادی و اجتماعی را در ب�ر میگيرد و بي�ش ازپيش در
برخواهد گرفت.
مهمترين دس�تاوردهای علمی اين انقالب عبارت است از :کشف امواج
الکترو مغناطيس�ی ،اشع ٔه رنتگن ،ش�کافتن اتم ،بررسی مختصات الکترون،
اثب�ات خاصيت موجی ـ ذره ای نور ،تئوری کوانتا ،تئوری نس�بيت ،کش�ف
س�اختمان اتم و هس�ت ٔه آن و اجزاء اولي� ٔه ترکيب کنن�د ٔه آن .اين موفقيتهای
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عل�وم طبيع�ی پاي ٔه چرخش فن�ی نوين يعنی انتق�ال از انرژی بخ�ار به انرژی
الکتريک�ی ش�د که خ�ود از دو مرحله گذش�ت :مرحل ٔه اول به مکانيزاس�يون
وسيع توليد انجاميد و مرحل ٔه دوم به اتوماسيون (خود کار کردن) و استعمال
سيبرنتيک ،ايجاد تکنيک موشک و الزر و شيميزاسيون وسيع توليد و کاربرد
وسيع مواد مصنوعی منجر شده است.
نتای�ج انقلاب علم�ی ـ فنی معاص�ر که در تاري�خ از جهت دامن� ٔه تأثير و
عواقب آتی خود همتائی ندارد ،اکنون هم در دس�ترس کشورهای رشد يافت ٔه
سرمايهداری است و هم در دسترس سوسياليسم ،ولی در سرمايهداری ترقی
فنی همچنانکه لنين گفت «ترقی» تضادهای س�رمايهداری نيز هس�ت ،يعنی
تضاده�ای س�رمايهداری را تعمي�ق میکند  ،بس�ط می ده�د .در نتيجه تضاد
کشورهای کم رشد و رشد يافت ٔه سرمايهداری عميقتر میشود و در حالی که
سود انحصار ها افزايش میيابد ،بهرهکشی و پروس ٔه پرولتاريزه شدن جامعه
تشديد میيابد و بر محروميتهای تودههای زحمتکش افزوده میشود.
اتحاد ش�وروی و ديگر کش�ورهای سوسياليس�تی در زمين� ٔه انقالب علمی
ـ فن�ی و در کلي ٔه رش�تههای آن موفقي�ت های بزرگ و درجه اولی را به دس�ت
آوردهاند و لذا ش�عار «تس�ريع ترقی علمی فنی» و کار برد دس�تاوردهای آن در
کلي ٔه رشتههای زندگی اجتماعی به شعار روز در اين کشورها مبدل شده است.
انقلاب علمی ـ فنی ،علم را به نيروی بال واس�ط ٔه مولد بدل کرده اس�ت
و اج�ازه میده�د که تضاد بين ش�هر و ده ،بين کار يدی و فکری حل ش�ود و
جامع ٔه سوسياليس�تی به س�وی فاز عالیتر يعنی فاز کمونيس�تی س�ريعتر گام
بردارد.
پرسشهای کنترل:
 .۱انقالب علمی ـ فنی را تعريف کنید .۲ .چرخشهای فنی مهم در
تاريخ بشر کدام است؟  .۳انقالب صنعتی قرنهای  ۱۸ـ  ۱۹دارای چه
محتوی اجتماعی بود؟  .۴پاي ٔه علمی انقالب علمی ـ فنی چيست؟ .۵
چه تحوالتی در فن (تکنيک) به وجود آورده است؟  .۶عواقب اجتماعی
آن کدام است؟  .۷تأثير آن در تکامل جوامع سوسياليستی چيست؟
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 .2۴دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ هنر

هنر چيس�ت ؟ هنر انواع مختلف فعاليت خالق ٔه انس�انی مانند موس�يقی،
تاتر ،س�ينما ،معماری ،حجاری ،نقاش�ی ،ادبيات و غي�ره را در بر میگيرد و
آنچنان ش�کلی از ش�عور اجتماعی اس�ت که واقعيت را به ش�کل چهرههای
مش�خص هن�ری (نه به ش�کل مفاهيم تجريدی علمی) منعک�س میکند و نه
تنها وسيل ٔه درک واقعيت از طريق چهره است بلکه ،افزار تأثير معنوی است.
در اينجا مهم اس�ت که ما دقيقا تفاوت بين «مفهوم» و «چهره» (يا تصوير
هنری) را درک کنيم.
مفه�وم يک�ی از واحده�ای اساس�ی فعالي�ت فک�ری اس�ت و آن ش�کل
منطقی اس�ت که اش�کال مختلف ديگر تفکر منطقی (يعنی حکم يا قضاوت
و اس�تنتاج) به کمک آن س�اخته میش�ود .تش�کل مفهوم تنها از طريق اجراء
انتزاع ميسر است ،لذا مفهوم تجريدی و تعميمی است و آنچه را که در اشياء
و پديدهها ماهوی و عام ،اس�ت جدا میکند و از آن مفهوم می س�ازد .مانند
کلي ٔه مقوالت علوم طبيعی و اجتماعی ،کلي ٔه اس�امی عام اعم از اس�امی ذات
و مجرد.
ام�ا چه�ره يا تصوير هنری که ش�يو ٔه انع�کاس و درياف�ت واقعيت در هنر
اس�ت .مانن�د مفه�وم خ�واص عموم�ی پدیدهها را منعک�س میکن�د و جنب ٔه
تعمیم�ی دارد ،ول�ی اگ�ر در مفهوم اين جنب� ٔه عام ،يک عام مجرد اس�ت ،در
اینج�ا با عام مش�خص (مانند پرس�وناژ تآت�ر ،قهرمانان رم�ان ،مناظر زندگی
و طبیع�ت ،تعابير و تش�ابيه ادبی) س�ر و کار داريم که م�ی خواهد پديدههای
جداگانه ای را که دارای اهميت و ارزش استهتيک و هنريست منعکس کند.
انع�کاس واقعيت عينی به ص�ورت تصوير يا چهره از نظ�ر گاه ذهنی هنرمند
انج�ام میگيرد .لذا تصوير هن�ری وحدت ويژ ٔه عموم�ی و انفرادی ،عينی و
ذهنی ،مادی و معنوی است.
تاريخ پيدايش هنر بس�يار کهن اس�ت و حتی به دورانهای ابتدائی کمون
اوليه و قبل از آن به دوران گلههای انس�انی (نقاش�ی غار بوس�يل ٔه انس�انهای
نهآندرتال) باز میگردد.
هن�ر به صورت ش�کل ويژ ٔه ارتباط انس�انها ب�ا هم و انس�انها با طبيعت
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ب�روز میکند و بي�ش از پيش به يکی ازمهمترين افزار «خود آگاهی» و «خود
بيانگری» دورانهای تاريخ بدل میگردد.
وظايفی که هنر انجام میدهد عبارت است از:
 .۱وظيف ٔه معرفتی برای شناخت عميقتر زندگی و انسان و دوران
معين تاريخ؛
 .۲وظيف ٔه تربيتی برای دگرگونی انسان در جهت تکامل اخالقی
و معنوی خويش؛
 .۳وظيف ٔه استه تيک برای باال بردن سطح ذوق و سلیقه و حساسيت
و ظرافت روحی و قضاوت استه تيک انسان.
هنرمند که ايجاد کنند ٔه اثر هنری است طبيعت و زندگی را از ديدگاه خود
بيان میدارد وآنرا به دادگاه جامعه میفرس�تد .ولی به علت تأثير اجتماعی ـ
تربيتی اثر خود ،در قبال جامعه مس�ئول اس�ت .هنر به خاطر هنر ،هنر مجرد
از نيازمندیهای اجتماع ،ماوراء طبقات ،ماوراء مسائل ،تنازعات اجتماعی
وج�ود ندارد و از اين جهت عرص ٔه مس�اعدی برای نف�وذ ايدئولوژی طبقات
است.
به همین جهت طبق ٔه انقالبی معاصر پرولتاريا خواستار هنری است که بر
واقع گرائی انقالبی (رئاليس�م سوسياليس�تی) متکی باش�د و به جامعه کمک
کن�د ت�ا به معايب و دردهای خود پی ببرد و عل�ل درمانهای آن را بيابد و راه
را به سوی پيش بگشايد .اين هنر میتواند انواع و ژانرهای بسيار مختلفی را
در ب�ر گي�رد ،ولی هرگز نبايد س�مت آن ارتجاعی و در خدمت بهرهکش�ی و
خرافات و انحطاط و فساد باشد.
پرسشهای کنترل:
 .۱هنر چيست؟  .۲چهره و مفهوم راتعریف کنيد و تفاوت آن را بيان
داريد .۳ .نقش اجتماعی هنر چيست؟  .۴وظايف سه گان ٔه هنر را بيان
داريد .۵ .هنرمند کيست؟  .۶مسئوليت و رسالت اجتماعی هنر کدام
است؟  .۷پرولتاريا خواستار چگونه هنری است؟
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 .2۵دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ مذهب

ماهيت مذهب باور تع ّبدُ آميز به نيروهای مافوق طبيعی و خدايان اس�ت.
مذهب چيس�ت؟ مذهب انعکاس مسخ ش�ده و پندار آميز نيروهای طبيعی و
اجتماعی مسلط بر انسان در ذهن اوست و بدينسان نيروهای زمينی و ناسوتی
در مذهب شکل الهوتی و ماوراء طبيعی به خود میگيرند.
مذهب يک سيستم جامع از انواع نظريات در بار ٔه جهان و در پيدايش آن،
انس�ان و وظايف اوس�ت ،لذا دارای يک خصلت جهان بينی اس�ت« .جهان
بينی مذهبی» نياز انس�ان را بداش�تن تصوری از جهان ،در چارچوب خيال
آميز آن ،بر آورده میکند.
مذهب هم به صورت تئوریهای تجريدی در میآيد (مانند الهيات) ،هم
به صورت س�نن و آدابی که طی قرون حفظ میش�ود ،هم به صورت وسائلی
که در احس�اس و عواطف انسان مؤثر واقع میشود (مانند آوازهای مذهبی،
مجالس وعظ و غيره) ،لذا از وسائل گوناگون تأثير استفاده میکند.
بش�ر ب�رای درک ماهيت بغرن�ج پديدهه�ای مختلف طبيع�ی و اجتماعی
مانند رعد و برق ،طوفان ،قحط و خشکسالی ،بیماری ،خواب ديدن ،مرگ،
جنگ ،س�روری و چاکری ،فقر ،ثروت و غيره و غيره ،در ش�رايطی که درک
واقعی آنها ميس�ر نبود ،به درک پن�داری و خيال آميز آنها و به تصور خدايان،
ش�ياطين ،اجن�ه ،ارواح ،معج�زات و غيره کش�انده میش�د .حتی در فلس�ف ٔه
باستان میگفتند «ترس سازند ٔه خدايان است».
تص�ورات مذهب�ی تاري�خ طوالن�ی را ط�ی ک�رده و از مراح�ل مختل�ف
گذش�تهاند .ابتدا بشرکه زندگيش با طبيعت در آميختگی فراوان داشت برای
اش�ياء و پديدهه�ای طبيعت روح قائل ش�د (آنیميس�م) و آنه�ا را به صورت
موجوداتی مانند خود ش�مرد (آنتروپولوژيسم يا آدمیسانی) که چرخ طبيعت
را میگردانن�د .ب�ه تدريج خداي�ان خانوادهه�ا و اجاقه�ای خانوادگی جای
خ�ود را ب�ه خداي�ان طوايف و س�پس قبايل و اتح�اد قبايل دادن�د و با پيدايش
امپراطوریهای بزرگ باستانی چند خدائی (پلیتئيسم) جای خود را به يکتا
خدائی (مونوتهئيسم) میدهد که دارای همان مختصاتی است که شاهنشاه يا
قيصر در روی زمين داشت .مذهب اطاعت محض و کورکوران ٔه انسان را به
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عنوان «عبد» و بنده به قدرتهای آسمانی و نمايندگان مقدس آنها (پيمبران
و ديگر موجودات مقدس) می طلبد .خضوع و فرمانبرداری نخستين مطالب ٔه
اساسی ،مذهب است.
طبق� ٔه بهرهک�ش عالقمن�د بود ک�ه بهره دهان ب�ا روح خض�وع مذهبی بار
آين�د و خود ب�ه حاکميت دولتی و حکومت ش�اهان و قيصره�ا رنگ الهی و
مذهبی زد تا از احساس مذهبی مردم برای تحکيم اين قدرتها استفاده کند.
سازمانهای ويژ ٔه مذهبی مانند معابد و کليساها و غيره همراه با اوقاف وسيع
و خ�دّ ام وي�ژ ٔه مذهب (روحانيون) و مراس�م و آداب وي�ژ ٔه مذاهب به تدريج
ش�کل میگي�رد و هر چ�ه وس�يعتر بغرنجتر میش�ود .در دوران فئوداليس�م
مذهب نيرومندترين شکل ايدئولوژيک در جامعه است.
ب�ورژوازی در آغ�از پيداي�ش خود ک�ه هنوز انقالب�ی بود و با فئوداليس�م
و ايدئول�وژی مذهب�ی آن میرزمي�د ،به س�وی ماترياليس�م و آتهئيس�م (نفی
مذاه�ب) گرايش داش�ت ،ولی س�پس که خ�ود به قدرت رس�يد مذهب را با
مقتضي�ات منافع خويش س�ازگار س�اخت و آن را به خدم�ت گرفت و حتی
میکوشد علم را به خدمت مذاهب درآورد.
تنها ايدئولوگهای پرولتاريا ،مارکس و انگلس و لنين توانستند «آته ئيسم
علمی» را که شامل تحليل علمی ماهيت مذاهب ،کيفيت پيدايش آنها ،اثبات
ناسازگار بودن احکام آنها با علم است ،پديد آوردند.
در سوسياليس�م مذهب و اجراء عادات و مراسم مذهبی آزاد است ،ولی
در عي�ن ح�ال برای رهائ�ی جامعه از خراف�ات و پيروزی جه�ان بينی علمی
تالش میشود.
مذهب به تناسب از ميان رفتن علل اجتماعی و معرفتی آن از ميان خواهد
رف�ت ،ولی البته اين يک پروس� ٔه طوالنی اس�ت که آن را نمیت�وان و نبايد به
ش�کل مصنوعی تس�ريع کرد ،زي�را جهان بين�ی تخيلی ـ احساس�اتی مذهب
که از وس�ايل مختلف تأثير اس�تفاده میکند در ش�رايط مساعدی که هنوز در
تاريخ برای وی وجود دارد ،جان س�ختی نش�ان میدهد و نبايد غلبه بر آن را
ساده انگاشت.
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پرسشهای کنترل:
 .۱مذهب چيست؟  .۲چرا میگوییم مذهب يک جهان بينی است؟
 .۳چرا مذهب به وجود آمد؟  .۴جهان بينی مذهبی چه مراحلی را طی
کرده و چگونه مذاهب يکتا پرستانه پيدا شدند؟  .۵چرا طبق ٔه بهرهکش
به مذهب متوسل میشود؟  .۶وضع مذهب را در دوران فئوداليسم و
بورژوازی بيان کنيد .۷ .آتهئيسم علمی چيست؟  .۸وضع مذهب در
سوسياليسم کدام است؟  .۹ايدئولوژی مذهبی چه هنگامی از ميان
خواهد رفت و چگونه؟
 .2۶دنبال ٔه مبحث شعور اجتماعی ـ فلسفه

خصل�ت اساس�ی فلس�فه ب�ه عنوان يک�ی از اش�کال ش�عور اجتماعی در
آن اس�ت ک�ه وی پاي ٔه تئوريک جهان بينی اس�ت .فلس�فه سيس�تم عامترين و
کلیترين مفاهيم در بار ٔه جهان و مقام انسان در آن است و يکی از مختصات
آن اين است که نسبت به ديگر اشکال شعور اجتماعی به علت کليت و جنب ٔه
قوی انتزاعی خود از زيربنا (مناسبات اقتصادی جامعه) دورتر قرار دارد.
وظيف� ٔه فلس�فه درک عامتري�ن قواني�ن طبيع�ت و جامعه اس�ت و بعالوه
پروس ٔه معرفت (تئوری شناخت و منطق) را مورد بررسی ويژه قرار میدهد.
هر سيس�تم فلس�فی البته در درج� ٔه اول محصول معن�وی آن محيط مادی
و اجتماع�ی اس�ت که در آن پديد میش�ود ،ولی عالوه ب�ر عوامل اقتصادی،
اجتماعی و طبقاتی که در پيدايش و زوال سيستمهای فلسفی مؤثرند ،عوامل
روبنا و به اش�کال مختلف ش�عور اجتماعی (به ويژه سياست ،حقوق ،علم،
مذه�ب) در ش�کل گرفت�ن نظريات فلس�فی تأثير عمي�ق دارن�د .از ميان اين
عوام�ل معن�وی به وي�ژه علم و مذهب ،يک�ی در مکاتب م�ادی و ديگری در
مکاتب ايدئاليس�تی در فلس�فه تأثير عميق بخشيده است .در عين حال فلسفه
دارای ي�ک منط�ق درونی تکام�ل خود نيز هس�ت ،يعنی مباح�ث و احکام و
مفاهي�م آن خود رش�د ويژ ٔه خويش را طی میکنن�د و در اثر وراثت نظريات
و ادام� ٔه مباح�ث ،احکام ،مفاهي�م و نظريات تازه ای زایيده میش�وند و هم ٔه
اين مس�ائل در اطراف آن محور اصلی دور می زند که مس�ئل ٔه اساس�ی فلسفه
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ن�ام دارد و م�ا از آن ب�ه موقع خود ياد کردهايم .طبيعی اس�ت که فلس�فه تأثير
نم�ی پذيرد بلک�ه ،به مثابه بنياد تئوري�ک هم ٔه نظري�ات ايدئولوژيک ،به نوب ٔه
خ�ود در کلي ٔه اش�کال ش�عور اجتماعی اث�رات عميق باقی میگ�ذارد و افزار
مهمی در نبرد ايدئولوژيک طبقات اس�ت (به ويژه به صورت نبرد دو س�مت
اساس�ی :ماترياليس�م و ايدآليسم) .نظريات فلس�فی مترقی به رشد نيروهای
مترق�ی و اجتماعی و نظريات فلس�فی ارتجاعی به حف�ظ نيروهای ارتجاعی
کمک میکنند .فلس�ف ٔه ماوراء طبقاتی وجود نداش�ته و ندارد و در فلسفه نبرد
طبقات اجتماعی پيوسته منعکس بوده و هست.
فلسف ٔه مارکسيس�تی پاي ٔه تئوريک کمونيسم علمی است .احزاب کارگری
به اتکاء افزار نيرومند فلس�ف ٔه «ماترياليسم ديالکتيک» مبارز ٔه پيچيده پرولتاريا
را با س�رمايهداری رهبری میکنند و پس از پيروزی انقالب پرولتاری جامع ٔه
نوين را میسازند .فلسف ٔه مارکسيستی يک انقالب واقعی در تکامل اين شکل
مهم ش�عور اجتماعی است .در بار ٔه اين فلس�فه مارکس میگويد« :همانطور
که فلس�فه در پرولتاريا سلاح مادی خويش را میيابد پرولتاريا نيز در فلس�فه
سلاح روحی خويش را به دس�ت میآورد ».فلسف ٔه مارکسيستی دعوی ندارد
که «علم هم ٔه علوم» است و بر فراز هم ٔه علوم قرار دارد و کوشاست شماهای
تجريدی خود را به اين علوم تحميل کند ،بلکه آنچنان جهان بينی است که بايد
تأييد خود را و تجلی خود را ،نه در يک نوع «علم علوم» ،بلکه در دانشهای
واقعی بيابد.
پرسشهای کنترل:
 .۱فلسفه را تعريف کنيد .۲ .وظيف ٔه فلسفه چيست؟  .۳چه عواملی در
پيدايش فلسفه مؤثرند؟  .۴رابطه فلسفه را با علم و مذهب بيان کنيد.
 .۵منطق درونی تکامل فلسفه چيست؟  .۶نقش فلسفه در ديگر اشکال
ايدئولوژی چيست؟  .۷نقش اجتماعی فلسفه کدام است؟  .۸فلسف ٔه
مارکسيستی را تعريف کنيد و رابط ٔه آنرا با پرولتاريا بيان داريد.

 .۲۷فرهنگ
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مقول ٔه فرهنگ را نمیتوان تمام ًا جزء اشکال شعور اجتماعی دانست،زيرا
فرهن�گ تنه�ا به معن�ای فرهنگ معن�وی نيس�ت .فرهنگ چيس�ت ؟ فرهنگ
عبارت اس�ت ،از مجموع دستاوردهای جامعه در سير تکامل مادی و معنوی
آن .هرجامع�های از فرهن�گ خ�ود که به ص�ورت آثار ،ارثيه و س�نن فرهنگی
است استفاده میکند تا پيشرفت آتی خویش را تأمين نمايد.
ل�ذا در هر فرهنگی بايد جزء «فرهنگ معنوی» را از جزء «فرهنگ مادی»
جدا کرد .کليه اش�ياء مادی مانند لباس و مس�کن و اثاث و بناها و جادههای
ارتباط�ی و غي�ره ج�زء فرهن�گ مادی جامعه اس�ت .اف�زار کار نم�ودار مهم
فرهن�گ مادی اس�ت و در دوران ما اف�زار کار که به صورت ماش�ين د رآمده
است تجسم مادی دستاوردهای علوم است.
فرهن�گ معن�وی (ي�ا روح�ی) مجموع�ه دس�تاوردهای جامعه در رش�ت ٔه
اخالق ،هنر ،زندگی ،علم و فلس�فه ،انديش�ه های سياس�ی و قضائی اس�ت.
زب�ان ،تفک�ر و منطق ،قواع�د رفتار و فرهنگ احساس�ات را نيز جزء فرهنگ
معنوی جامعه میش�مرند .شايان ذکر است که اصطالح تمدن را بيشتر برای
بيان درج ٔه رشد جامعه از جهت سياسی و حقوقی بهکار میبرند.
فرهن�گ معن�وی در جامع�ه ای که به طبقات آش�تی ناپذير تقس�يم ش�ده،
خصل�ت طبقات�ی دارد .میت�وان از فرهن�گ بردگ�ی ،فئودال�ی ،بورژوائی و
سوسياليستی سخن گفت .لنين میگويد:
«درهر فرهنگ ملی ،ولو به شکل رشد نيافته ،عناصر فرهنگ
دمکراتيک وسوسياليستی وجود دارد ،زيرا در هر ملتی توده های
زحمتکش و بهره ده وجود دارند و شرايط زندگی آنها ناگزير
ايدئولوژی دمکراتيک و سوسياليستی را ايجاد میکند .ولی در
هر ملتی فرهنگ بورژوائی (و در اکثرملتها فرهنگ ارتجاع سياه
و کليسائی) نيز وجود دارد که تنها عناصر جداگانه نيست ،بلکه به
صورت فرهنگ مسلط است».
تکام�ل فرهنگ ب�ه تکامل نظام اقتصادی ـ اجتماعی بس�تگی دارد و خود
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دارای تکام�ل جداگان�های تمام� ًا مس�تقل از اين نظام نيس�ت .ول�ی ترديدی
نيس�ت که سنن ويژ ٔه فرهنگی در تکامل يک فرهنگ ملی مؤثر است يعنی هر
فرهنگ نوعی تکامل موافق قوانين درونی خود را نيز طی میکند.
ت�ا زمانيکه ملت ب�ه عنوان مقول ٔه اِتْنيک باقی اس�ت فرهنگه�ای ملی نيز
باق�ی هس�تند و در اين فرهنگ ملی چنانکه گفته ش�د عناص�ر متضاد فرهنگ
متعلق به خلق و طبقات استثمارگر هر دو وجود دارد.
فرهن�گ خل�ق (ي�ا فولکل�ور) ريش� ٔه تکامل فرهن�گ هر ملتی اس�ت .هر
فرهن�گ خلقی دارای چهر ٔه خاص خود اس�ت که آن را ب�ه فرهنگ ملی عطا
میکند.
انقالب سوسياليستی شرايط تحقق انقالب فرهنگی را فراهم میسازد.
انقالب فرهنگی چيست ؟ انقالب فرهنگی بخش ترکيب کنند ٔه ساختمان
سوسياليستی و کمونيستی و به معنای دگرگونی بنيادی حيات معنوی جامعه
و ايج�اد درج� ٔه از لحاظ کيفی تازهتر و عالیتری در تکامل فرهنگ انس�انی و
ق�رار دادن دس�تاوردهای فرهن�گ در اختيار توده های مردم و پرورش انس�ان
نوين با روح کمونيس�تی اس�ت .انقالب فرهنگی ش�رط ضرور تشکل انسان
نوين به عنوان يک ش�هروند فعال و خالق جامع ٔه نو اس�ت که در ادار ٔه دولت
و کش�ور و رهبری اقتصاد و س�اختمان فرهنگی و وحدت معنوی و سياس�ی
جامع ٔه سوسياليستی شرکت مؤثر میورزد.
ب�رای اجراء انقالب فرهنگی بايد محملهای سياس�ی و اقتصادی معينی
ايج�اد ش�ود يعنی :اس�تقرار ديکتات�وری پرولتاري�ا ،اجتماعی کردن وس�ايل
عمد ٔه توليد ،ايجاد پاي ٔه مادی گسترش و اشاع ٔه فرهنگ و غيره.
در جري�ان انقلاب فرهنگ�ی ت�دارک و پ�رورش تودهه�ای وس�يع مردم
ب�رای ش�رکت فع�ال و مبتکران�ه در زندگ�ی سياس�ی ،از مي�ان ب�ردن اثرات
ايدئولوژیه�ا ،فرهنگ ،آداب و موازین غير پرولت�اری (بورژوائی ،فئودال،
پاتري�ارکال) انج�ام میگيرد ؛ دسترس�ی تودههای وس�يع مردم ب�ه معارف و
عل�وم تأمين میگردد؛ ارزشه�ای معنوی در اختيار هم�گان قرار میگيرد ؛
ش�يو ٔه زندگی مردم از بيخ و بن دگرگون میش�ود؛ روش�نفکران کهنه تجديد
تربي�ت میيابند وروش�نفکران خلقی تازه ای ب�ه وجودمیآيند؛ ادبيات و هنر
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سوسياليس�تی نوين ايجاد میش�ود؛ علوم طبيعی و اجتماعی بس�ط ش�گرف
میپذيرد؛ موازين نوين اخالق و رفتار افراد نس�بت به هم و نسبت به اجتماع
جای موازين کهن را میگيرد و بدينس�ان روحيات تازه ای که مبتنی بر ش�يو ٔه
تفکر جمعی و انترناسيوناليستی است جانشين روحيات کهنه میشود.
اقدام�ات فوق را دولت سوسياليس�تی گام به گام و ب�ا ايجاد محملهايی
که وجود آنها ش�رط ضروری آن اقدام اس�ت ،تحقق می بخش�د ،لذا انقالب
فرهنگی يک پروس ٔه يکباره نيست ،بلکه يک پروس ٔه طوالنی است که نمیتوان
آنرا در چند اقدام اداری يا چند تظاهر تبليغاتی خالصه کرد.
خالص�ه کردن انقلاب فرهنگی در برخ�ی اقدامات محدود س�ازمانی ـ
تبليغات�ی به معنای تهی کردن اين مضمون از محتوی اصلی مارکسيس�تی آن
است.
پرسشهای کنترل:
 .۱فرهنگ چيست؟  .۲فرهنگ مادی کدام است و اجزاء مرکب ٔه آن
چيست؟  .۳فرهنگ معنوی يا روحی کدام است و اجزاء مرکب ٔه آن
چيست؟  .۴جنب ٔه طبقاتی فرهنگ را توضيح دهيد .۵ .فرهنگ ملی
چيست؟  .۶فرهنگ خلقی چيست؟  .۷فرهنگ انترناسيوناليستی
چيست و چگونه پديد میشود؟  .۸انقالب فرهنگی به چه معناست؟ .۹
چه محملهائی برای انقالب فرهنگی ضرور است؟
 .2۸نقش توده های مردم در تاريخ

توده های مردم در تمام ادوار تاريخ نيروهای عمد ٔه مولد ٔه تاريخ هس�تند.
خل�ق ايجادگ�ر نعمات مادی اس�ت و بههمين جهت در هم� ٔه مراحل تکامل
تاريخ�ی نق�ش عم�ده را ايف�اء کرده اس�ت .ل�ذا تاري�خ در درج� ٔه اول تاريخ
توده های مردم و کار و کوش�ش و خالقيت آنهاس�ت ،ن�ه کارنام ٔه «بزرگان»
و «زب�دگان» .اي�ن کار و کوش�ش تودههای وس�يع مردم اس�ت ک�ه جامعه و
تم�دن آنرا حفظ میکن�د ،وراثت آنرا تأمي�ن مینمايد ،اتص�ال و ادامه کاری
را در تاري�خ بش�ر به وجود میآورد ،زمين ٔه تکام�ل پيشروند ٔه تاريخ را فراهم
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میسازد .اين قطرات نامشهود تالش تودههای ميليونی است که طی نسلها
اقيانوس پرتالطم تاريخ را به وجود آورده اس�ت .لذا تئوری ارتجاعی تبديل
تاري�خ ب�ه تاريخ زبدگان (اِل ّي�ت) و برخورد اهانت آميز به م�ردم به مثابه يک
ت�ود ٔه خميری ش�کل و منفعل و «موم مانند» که زب�دگان و برگزيدگان آنرا به
شيو ٔه خود میسازند ،يک نظري ٔه ارتجاعی است.
در عصر ما که عصر انقالب علمی ـ فنی است نقش علم و تکنيک در کار
افزايش اس�ت ،لذا نقش علماء و مهندس�ان و سازماندهان امور علمی و فنی
باال میرود ،ولی اين تئوری بورژوائی معاصر که معتقد است «تکنوکرات»ها
س�ازندگان تاريخ معاصرند دنبال ٔه همان تئوری زبدگان و برگزيدگان است.
در عين حال بايد دانس�ت که خلق طبقات ،قش�رها و گروههائی از اهالی يک
کش�ور اس�ت که در حل وظايف مترقی زمان خود شرکت و نقش دارند .اين
ي�ک مقول� ٔه تاريخ�ی ناهمگون اس�ت ک�ه در آن کارکنان ي�دی و فکری باهم
ش�رکت دارند .البته مهر ٔه پش�ت خلق طبقات زحمتکشاند که در طی تاريخ
افزاره�ای توليد را بر اس�اس تجرب�ه و مهارت خويش تکامل می بخش�ند و
پاي ٔه بس�ط و تکام�ل علم وفن را فراهم میآورند .نق�ش دیگر خلق در تکامل
عل�م و فن از آنجاس�ت که ش�اهراه عمده و س�مت عمد ٔه تکام�ل علم و فن
را نيازمندیه�ای تولي�د اجتم�اع فراه�م م�یآورد و ن�ه هدفه�ا و تمايالت
دانشمندان و مهندسان .مارکس میگويد:
«تکامل فنی ک ً
ال و انحصار ًا به برکت تجربه و مشاهدات جامعه
ممکن میشود و توليد را که کارگران در ترکيب مشترک و مجتمع
خود در مقياس بزرگ آنرا تحقق می بخشند ،ميسرمیسازد و به
توليد عرضه میگردد».
خلق محرک عمد ٔه تحوالت مترقی و تجديد سازمان انقالبی جامعه است
و مبارز ٔه توده های مردم انگيز ٔه اساس�ی ترقی اجتماعی است .بههمين جهت
لنين انقالب را «عيد ستمکشان و بهره دهان» میخواند .بدون انرژی و شور
و شوق انقالبی تودههای خلق تحقق انقالبات ميسر نيست.
البته در دورانها ی مختلف تکامل تاريخ نقش خالق تودههای زحمتکش
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يکس�ان نيس�ت .در دورانه�ای رکود سياس�ی يا تس�لط نيروه�ای ارتجاعی
گوئ�ی تودهه�ا «درخوابند» و ش�رکت آنها در زندگی سياس�ی اندک اس�ت.
در همي�ن اي�ام اس�ت که اين تص�ور باطل حاصل میش�ود که گوي�ا تاريخ را
اقليت ستمگر میسازد .گاه اين کرختی سياسی نوعی واکنش به ستمگران و
«ارباب بی مروت دنياست» .در اين ايام چنين به نظر میرسد که چرخ تاريخ
و تکام�ل نمیچرخ�د ولی در همين ايام نيز تودهها با مقاومتهای نامش�هود
خود و انواع واکنشه�ای خويش عرصه بر نيروهای ارتجاعی دمبدم تنگتر
و تنگت�ر میکنند  .فش�ار و مبارز ٔه توده ه�ا در اين ايام «آرام» کماکان يکی از
انگيزههای مهم پيشرفت اجتماعی است.
خل�ق خلاق مب�ادی و پايههای فرهنگ معن�وی هم ٔه دورانه�ای تاريخی
اس�ت و ب�ر پاي ٔه همي�ن پايه های فرهنگ خلقی اس�ت که نمايندگان برجس�ت ٔه
فرهن�گ يک جامعه پ�رورش میيابند و قد می افرازند .فرهنگ معنوی اصيل
هر خلق هميشه نبردها ،آرزوها ،احساسات و آرمانهای تودههای زحمتکش
آن خل�ق را منعک�س میکند  .بههمي�ن جهت لنين میگفت ک�ه در هر خلق،
وه�ر ملت دوفرهنگ وج�ود دارد :فرهنگ دمکراتيک تودههای زحمتکش و
فرهنگ طبقات حاکمه».
مضم�ون ،آهن�گ و ش�تاب ترق�ی اجتماع�ی به درج� ٔه فعالي�ت تودههای
خلق بس�تگی دارد .فعاليت خلق و تش�کل او در تاريخ در کار افزايش است.
مارکس میگويد:
«متناسب با اساسمندی و ابهت عمل تاريخی ناگزير حجم
تودههای مردمی که آن عمل تاريخی متعلق بدانهاست افزايش
میيابد».
ي�ا بعبارت ديگر هر ق�در تحوالت انقالب�ی عميقتر و مهمت�ر ،تودههای
زحمتکش�ی که در آن فعاالنه ش�رکت می جويند ،وسيعتر است .اين يکی از
مهمترين قوانين پروس ٔه تاريخی است و بههمين جهت انقالب سوسياليستی
تودههای دهها ميليونی را به سوی عمل آگاهانه و خالق تاريخی جلب میکند.
اي�ن باال رفت�ن نقش تودههای ميليونی مخالف باال رفت�ن نقش انفرادی افراد
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نیس�ت .در جامع ٔه سوسیالیس�تی در عی�ن باالرفتن نقش تودهه�ای میلیونی،
ش�خصيت انفرادی افرادی که آن جامعه را به وجود میآورند و نقش آنها نيز
در درون دمکراسی سوسياليستی افزايش میيابد.
پرسشهای کنترل:
.۱چرا خلق در هم ٔه مراحل تاريخ نقش عمده را ايفاء کرده است؟ .۲
چرا تئوری آنکه تاريخ را بزرگان و زبدگان تاريخ میسازند نادرست
است؟  .۳تئوری بورژوائی نقش تکنوکراتها در جامع ٔه معاصر چرا
نادرست است؟  .۴خلق را تعريف کنيد .۵ .چرا میگویيم خلق يک
مقول ٔه تاريخی ناهمگون است؟  .۶مهر ٔه پشت خلق کيست و چرا؟ .۷
چه نقشی خلق در تکامل علم و فن ايفاء میکند؟ مارکس در اين زمينه
چه میگويد ؟  .۸نقش خلق در تحول انقالبی جامعه چيست؟  .۹در
دورانهای «آرام» تاريخ خلق چه میکند؟  .۱۰قانون فعاليت تودههای
خلق در تاريخ چيست؟ مارکس در اين باره چه میگويد؟  .۱۱نقش
خلق در تحوالت سوسياليستی جامعه چيست؟  .۱۲آيا افزايش نقش
خلق موجب کاهش نقش افراد است؟
 .2۹نقش شخصيت در تاريخ

مارکسيس�م که قوانين ع�ام و عينی تکامل جامعه و نق�ش قاطع تودههای
زحمتکش را نشان داده است ،نه تنها نقش افراد و شخصيتهای جداگانه را
در تاريخ منکرنيس�ت ،بلکه برای نخس�تين بار محتوی واقعی اين نقش را به
شکل عملی کشف کرده و اساسمند ساخته است.
با نفوذ ترين و برجس�تهترين شخصيت نيز نمیتواند سير تاريخ را علیرغم
قواني�ن عينی آن مطابق هوس خود تغيير دهد .س�ير تاريخ از اراد ٔه هر ش�خصی
نيرومندتر اس�ت .کس�ی که کوش�يد تا اين سير را متوقف س�ازد و يا آنرا به جاد ٔه
ديگ�ری براند دچار شکس�ت ش�د .ولی اين س�ير ض�رور و جب�ری تاريخ را
میت�وان تن�د يا کن�د کرد .آهنگ و ش�تاب و ش�کل وقوع تح�والت تاريخی
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ُمقدّ ر نيس�ت .بعالوه برای تحقق يک س�ير واحد تاريخی در تاريخ میتواند
آلترناتيفها و راه حل های مختلفی با اثر بخشی مختلف وجود داشته باشد.
انش�عاب اين ي�ا آن آلترناتيف به مب�ارزات طبقات مربوط اس�ت ،ولی نتيج ٔه
اي�ن مبارزه به تش�کل تودهه�ا و نقش رهبران آنها و اس�تعداد س�ازماندهی و
فرمانده�ی آنه�ا بس�تگی دارد .ش�خصيتی که ب�ر ف�راز مب�ازرات و اقدامات
مختلف تاريخی قرارگرفته میتواند سير حوادث تاريخی را تُند و کُند کند يا
نيل به يک نتيج ٔه معین را س�هلتر يا دچار مش�کالت گرداند .شخصيتها از
اين جهت میتوانند نقش مترقی يا ارتجاعی در تاريخ ايفاء کنند.
ش�خصيتها ب�ا مختصات مش�خص خود عنص�ر تصادف را در پروس� ٔه
تاري�خ وارد میس�ازند و به حوادث رنگ ويژ ٔه آن�را می دهند .مارکس در اين
باره میگويد:
«تاريخ بسيار جنب ٔه اسرار آميزی میيافت اگر در آن «تصادف»
نقشی نمیداشت .اين تصادفها البته به عنوان عناصر ترکيب
کننده و وارد سير تکامل میشوند و در برخورد با تصادفهای
ديگر تعادل میيابند و تند و کند شدن حوادث سخت به اين
«تضاد»ها مربوط است .صفات افراد که در آغاز کار بر راس
جنبش قرار دارند نيز از اين نوع «تصادف»هاست».
جنبشه�ای اجتماع�ی در جري�ان تکام�ل و تحکيم درونی خ�ود رهبران
شايس�ت ٔه خ�ود را میيابند .تا زمانی که اين جنبشه�ا به علل اجتماعی تکامل
و تحکي�م نيافتهاند ممکن اس�ت اف�راد تصادفی ،غير بصي�ر و نااليق بر رأس
آنها قرار گيرند که با اش�تباهات خود آنرا دچار شکس�ت يا انحراف س�ازند.
جنبش در جريان رشد خود چنين افرادی را به دور میافکند و چنانکه گفتيم
رهبرانی را پديد میآورد که بتوانند آنرا به سوی موفقيت رهنمون شوند.
ش�خصيت برجس�ته قب�ل از آنک�ه در جامعه مؤثر ش�ود خود تح�ت تأثير
نيرومند محيط خود پرورش میيابد ،ش�خصيت تبلور بغرنجی از مناس�بات
اجتماع�ی و تأثي�رات مختل�ف عصر اس�ت .جامع�ه ،طبقه ،جنب�ش و حزب
پرورند ٔه رهبران اس�ت و اي�ن رهبران که خود در اين کورهها آبديدهش�دهاند
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وقت�ی ک�ه ب�ر رأس قرار گيرن�د در آنها اث�رات خ�ود را باق�ی میگذارند .لذا
ش�خصيت رج�ال برجس�ت ٔه اجتماعی يک موهبت اس�رار آميز نيس�ت .وقتی
جامعه به ش�خصيتهای معين نياز دارد و محيط به پيدايش اين شخصيتها
در تاريخ مس�اعد میش�ود ،نه يکی ،گاه چندين رجل شايسته پديد میشوند،
چنانک�ه مث ً
ال انقالب کبير فرانس�ه (  )۱۷۸۹گروهی از اين رهبران برجس�ته
(مانند دانتن ،مارا ،سن ژوست ،روبسپير) را پرورش داد .در اين باره انگلس
مینويسد :
«اينکه در موقع معين درست اين شخصيت بزرگ و نه غير از او
در کشوری پديد میشود البته تصادف صرف است .ولی اگر اين
شخص را دور کنيد ،نياز به جانشين او پديد میگردد و اين جانشين
با توفيق کم و يا بيش و در طی مدت معين پديد میآيد .اينکه ناپلئون،
اين شخص اهل کرس ،درست آن ديکتاتور نظامی بود که جمهوری
فرسوده از جنگ و فرانسه بدان نياز داشت ،امری تصادفی بود ،ولی
اگر ناپلئونی هم نبود ،نقش وی را ديگری ايفاء میکرد».
البت�ه قرار گرفتن ش�خصيت برجس�ته بر رأس امور معين ي�ک امر خودبه
خودی و ساده نيست .هم پرورش يافتن و آبديدگی شخصيت بزرگ درکور ٔه
تاريخ پروس�های نيس�ت که زياد و زود انجام گيرد ،و هم نه هميش�ه ش�خص
الزم ب�ر س�ر کار الزم ق�رار دارد ،زيرا ني�ل به مقامات مؤثر تاريخی مس�يری
خارآگي�ن اس�ت و گاه ش�خص الزم در جري�ان کار از مي�ان م�یرود و ي�ا به
مقصد نمیرس�د و افراد تصادفی و متوس�ط به ناچار بر رأس جريان تاريخی
ق�رار میگيرن�د و س�ير تکامل را دچار کن�دی و يا ناکامی موقت میس�ازند.
بههمي�ن جهت اس�ت که نيروهای ارتجاعی کوش�ش دارند رهب�ران انقالبی
ب�زرگ را نابود کنند ،زيرا میدانند يافت ش�دن جانش�ينان آنها کار س�اده ای
نيس�ت .ولی سخن انگلس که برای نشان دادن رابطه بين نياز تاريخ از سوئی
و يافت شدن شخص الزم از سوی ديگر است بهطور عمده در تاريخ صادق
است و از قوانين درونی تاريخ است.
مس�ير تاريخ میتواند در مجاری ممکن ٔه مختلف س�ير کند و ضرور نکرده
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اس�ت ک�ه حتم ًا اين ش�خص و حتم� ًا اين ش�کل از وقايع رخ ده�د ،ولی اين
امکان�ات گوناگ�ون تاريخ هم�ه و همه در چارچ�وب قوانين جب�ری تکامل
اس�ت و تاري�خ ب�ه اين ش�کل يا به ش�کل ديگر ،زودتر ي�ا ديرتر ،ب�ه ناچار از
مراح�ل تکامل�ی معينی میگ�ذرد و نمیتوان�د نگذرد .بههمي�ن جهت نقش
اف�راد بزرگ کام ً
ال نس�بی اس�ت ولی از آنجا که اين نقش مش�هودتر اس�ت و
تأثير عمقی قوانين نامش�هود ،لذا به نظر میرسد که تاريخ«کارنامه»ی رجال
بزرگ است.پلخانف میگويد:
«پديدههای تصادفی و مشخصات فردی افراد بزرگ به مراتب
واضحتر و عيانتر از علل عامی است که در عمق قرار دارد».
گاه در اثر شکس�ت موقت نيروهای انقالبی و پيروزی ارتجاع و ضعيف
ش�دن طبق�ات پيش�رو جامع�ه ،محيط مس�اعدی ب�رای مي�دانداری و جلوه
فروش�ی افراد بی ش�خصيت ،ناچيز و مضحک پيدا میشود که بر رأس امور
ق�رار میگيرن�د و اثرات خ�ود را در س�يرحوادث و تاريخ باق�ی میگذارند.
مارکس و انگلس اين قبيل عناصر ارتجاعی را که گاه گوئی به «پهلوان عصر»
بدل میگردند به طنز«رجال صغير کبير» مینامند .ناپلئون س�وم ،يکی از اين
عناصر بود که «قهرمان» ش�دن او برای کس�انیکه اين ش�خصيت مضحک و
ناچي�ز را میش�ناختند یک راز تاریخی محس�وب میش�د .مارکس در کتاب
«۱۸برومرلوئ�ی بناپارت» مکانیس�م پیروزی موقت اي�ن «رجال صغير کبير»
را روشن میسازد.
طبق�ات ارتجاعی بهرهکش در دوران تالش�ی و تجزي ٔه خود قادر نيس�تند
رجال واقع ًا بزرگ به تاريخ عرضه دارند و دست به دامن افراد حيلهگر ،عوام
فريب و يا قس�اوت پيش�های میزنند که فاقد ش�خصيت واقعی هس�تند ولی
میتوانند برای مدتی به منافع آنها خدمت کنند.
پرسشهای کنترل:
 .۱آيا مارکسيسم نقش شخصيتهای برجسته را در تاريخ منکر است؟
 .۲آيا شخصيت بزرگ میتواند سير جبری تاريخ را دگرگون کند؟
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 .۳حدود و ميدان عمل شخصيت بزرگ چه اندازه است؟  .۴رابط ٔه
شخصيت با مسير تاريخ را به مثاب ٔه رابط ٔه تصادف با ضرورت شرح
دهيد .۵ .شخصيت چيست؟  .۶نياز تاريخ و بروز شخصيت چه رابطه
ای دارند؟  .۷آيا پرورش شخصيت بزرگ و نيل او به مقام الزم تاريخی
يک پروس ٔه خود به خودی و ساده است؟  .۸آيا ممکن است افراد
تصادفی بر رأس امور قرار گيرند و چرا؟  .۹چرا نقش شخصيت ها
عيان و نقش قوانين عمقی نهان است (رابط ٔه بين ماهيت و پديده)؟ .۱۰
رجال صغير کبير کيانند؟  .۱۱طبقات ارتجاعی در حال تالشی چه تيپ
رجالی را عرضه میدارند؟
 .3۰یک نظر اجمالی به فلسفه و جامعه شناسی معاصربورژوایی

در دوران م�ا ک�ه مب�ارز ٔه ايدئولوژيک ش�کل حادی به خود گرفته اس�ت
فلس�فه و جامع�ه شناس�ی بورژوائ�ی س�هم منف�ی خ�ود را در اين مب�ارزه ادا
میکند .آنتیکمونيس�م محتوی اساس�ی مکاتب رنگارنگ و موسمی و نادان
فريب فلسفه و جامعه شناسی سرمايهداری است که در عين حال مظهر کامل
انحطاط فکری ايدئولوگهای اين طبقه است.
در فلسف ٔه معاصر بورژوا جريانات ايدئاليستی و متافيزيکی ،ايراسيوناليسم
(يعن�ی انکار قدرت عقل و تجربه انس�انی ب�رای درک واقعيت و دعوی آنکه
واقعيات و ماهيت آنها از دسترس فهم انسان بيرون است) عرفان و نظريات
مذهب�ی تس�لط دارن�د و اين خود نمودار بحرانی اس�ت که فلس�ف ٔه بورژوا در
دوران انقالبه�ای اجتماع�ی و علمی و فنی میگذران�د و از درک دوران و
وظايف آن دمبدم عقبتر میماند .با اين حال چون فلس�فه و جامعه شناس�ی
بورژوائی با چهر ٔه ش�به علمی و با اختراع دائمی انواع و اقس�ام اصطالحات
مغل�ق «م�د روز» به ميدان میآيند قادرند نقش اغواگر بازی کنند و خود را به
جای نظريات عينی و دارای سمت و عالق ٔه بیغرضانه به حقيقت ،جا بزنند.
 .۱نئوپوزيتيويس�م ش�کل معاص�ر پوزيتیويس�م کهن اس�ت ک�ه با دعوی
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آنکه در آن س�وی تحقيقات «علوم مثبته» هيچ چيز معتبر وجود ندارد (و لذا
بحثه�ای فلس�فی صرفا «متافيزيک» اس�ت) ،در واقع نق�ش تعميم و تفکر
تئوريک و منطقی را منکر میش�ود و کار را س�رانجام ب�ه «اصالت تجربه» و
ايدئاليس�م ذهنی میکشاند .مکاتب عديده ای در دوران ما بر همين پايه ولی
با اسامی مختلف عمل میکنند.
پوزيتيويس�م ق�رن نوزدهم در عصر ما رنگ عوض کرده اس�ت .برخی از
نئوپوزيتيويس�تهای دوران ما ناچار ش�دند ضرورت مباحث عام فلسفی را
قب�ول کنند و به ايجاد يک «فلس�ف ٔه علمی» دس�ت زدند .آنها مس�ئل ٔه اساس�ی
فلس�فی را بهکن�ار گذاش�تند و ض�رورت بحث در ب�ار ٔه آن را ان�کار کردند و
مدعی ش�دند که وظيف ٔه فلس�فه تنها آن اس�ت ک�ه زبان علوم را م�ورد تحليل
منطقی قرار دهد .در اين تحليل به اصطالح منطقی نئوپوزيتويستها به اينجا
رسيدند که قوانين مطروحه در علوم و مفاهيم و مقوالت آنها محتوی عينی و
واقعی ندارد و صرفا دارای جنب ٔه «قرار دادی» (کنوانسيونل) است.
در مطالب�ی ک�ه برخ�ی از نئوپوزيتويس�تها (مثلا مانن�د پي�روان مکتب
«س�مانتيک») به میان میکش�ند عم ً
ال زبان و تفکر را از واقعيت جدا میکنند
و خود اين مقوالت را که مش�تق از واقعيت و محصول کار و کوش�ش انسان
هس�تند ب�ه پديدههای مس�تقلی ب�دل می س�ازند و ب�رای آنها نق�ش قاطع در
پيداي�ش جهان بينیها و تئوریه�ا و حتی تمدنها و تحوالت اجتماعی قائل
میشوند.
 .۲پراگماتيس�م ـ پيروان مکاتب امريکايی «پراگماتيس�م» (ويليام جيمز)
و «انسترومانتاليس�م» (ديوئی) حقيقت را انعکاس منطبق با واقعيت خارجی
نمیدانن�د  ،بلکه آنرا تنها افزار کار و آنچنان کيفيتی میش�مرند که س�ودمند
و کارا باش�د و ما را به مقصود برس�اند و حال آنکه «حقيقت» با «س�ودمند»
هميش�ه از جهت محتوی خود موافق و يکس�ان نيس�ت .ممکن است چيزی
ب�رای مقص�د معينی کارا و س�ودمند باش�د ،ولی به هيچوج�ه حقيقت (يعنی
منطبق با واقعيت) نباشد.
در اثر معروف لنين «ماترياليس�م و آمپيريوکريتيس�يم» انتقاد مارکسيس�تی
کوبندهای از مکاتب پوزيتیويس�تی و پراگماتيستی انجام گرفته که برای انتقاد
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اشکال معاصر اين فلسفهها نيز کماکان حرب ٔه نيرومندی است.
نظريات
از
 .۳نئوتوميس�م فلس�ف ٔه رس�می در ب�ار پ�اپ يعن�ی واتي�کان و يک�ی از با
نفوذترين جریانات فلسفی معاصر است که بر مدح و ثنای جهان بينی مذهبی
مبتنی اس�ت و دنبال ٔه فلس�ف ٔه سکوالس�تيک و درواقع ادام ٔه آموزش ارس�طو،
موافق تعبيرات فالسف ٔه قرون وسطی به ويژه سن توماس داکوئن است که از
او در سير اجمالی فلسفه در آغاز اين کتاب ياد کرده ايم.
اصل مرک�زی درنئوتوميس�م اثبات وج�ود هماهنگی کامل بي�ن «ايمان»
مذهبی و «عقل» منطقی اس�ت .این حکم در سکوالس�تيک قرون وس�طائی
کم به َ
الش ْرعَ ،حکَم به ْال َع ْقل» (آنچه
ايران نيز وجود داشته که میگفتند «ما َح َ
که شرع در بارهاش حکم کرده ،عقل نيز در باره اش همان حکم را میکند).
اين حکم را س�ن تماس داکوئن در دوران سکوالستيک قرون وسطائی اروپا
نيز منش�اء احتجاجات مذهبی خود قرار داده بود و اکنون نئوتوميس�تها آنرا
احياء میکنند و حال آنکه بين تعبد مذهبی که قبول يک سلسله دعاوی اثبات
نش�ده و تجرب�ه نش�ده را به اتکاء ايم�ان و «گواهی قلب» ممکن میش�مرد و
ش�يو ٔه تعقلی علوم که ش�ک منطقی ،استدالل ،تجربه ،اتکاء به واقعيت عينی
و پراتيک را مالک قرار میدهد ،هيچگونه سازگاری نيست.
نئوتوميس�تها ب�رای اثب�ات صح�ت اح�کام انجي�ل و تورات دس�ت به
احتجاج�ات «ش�به علم�ی» میزنند و فاکتهای علوم را به ش�کل سفس�طه
آميزی مورد س�وء اس�تفاده قرار می دهند ،در مسائل اجتماعی نيز می کوشند
احکام مسيحيت را عالیترين راه حل برای استقرار عدالت اجتماعی معرفی
میکنند و با عوامفريبیهای انساندوس�تانه تودهه�ای مذهبی را فريب دهند.
نئوتوميس�ت ها تاريخ بش�ر را ادام ٔه عصيان شيطانی از سوئی و اطاعت مريم
ع�ذرا و از س�وی ديگر ،لذا تاريخ نب�رد ياران و مخالفان مس�يح میدانند که
موافق حکم ازلی و طبق نقشه سير میکند و با استقرار حکومت مسيح خاتمه
میيابد .اين استنباط تاريخ را نئوتوميستها وسيل ٔه مبارزه عليه کمونيستها
که آنها را دجال عصر معرفی میکنند ،قرار میدهند.
ايدئولوگه�ای نئوتوميس�ت بزرگترين مخالفان مارکسيس�م ـ لنينيس�م
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هس�تند و برای ر ّد ومغلطه مکتب فلسفی ماترياليسم ديالکتيک دهها وصدها
جلد کتاب نوشتهاند.
 .۴اگزيستانسياليس�م به اش�کال مختلف (مانند مذهبی و آته ئيس�تی) در
دوران پس از جنگ دوم جهانی وارد ميدان شد .اين مکتب تنها مبحث قابل
طرح در فلس�فه را «حاالت روحی» انس�ان میش�مرد و بدينسان يک مکتب
ايدئاليس�تی ذهنیگراست .هستی (آگزيس�تانس) که مقول ٔه مرکزی در فلسف ٔه
مورد بحث اس�ت «زندگی درونی» آدمی اس�ت که غالب� ًا ادراک آن از حيط ٔه
منطق ما خارج اس�ت و لذا در واقع نس�خه بدلی از همان «روح» اس�رار آميز
مذاهب اس�ت .اگزيستانسياليس�تها میگويند :انسان در استغراق عادی در
زندگی روزانه وجود بی ش�خصيتی اس�ت که «هستی» را درک نمیکند ولی
ترس و دلهره از مرگ و ادراک پوچی زندگی او را به ادراک اين هستی متوجه
میسازد .لذا ترس و دلهره پاي ٔه هستی انسان است و اين ترس و دلهره که در
«حاالت مرزی» (مقابله با مرگ) دس�ت میدهد ،پاي ٔه «آزادی» انسان است.
آزادی زمانی است که انسان ديگر مانند «شیء» در داخل جبر محيط طبيعی يا
اجتماع�ی عمل نمیکند ،بلکه خود عمل و رفتار خود را «انتخاب» مینمايد
و بحد وارستگی میرسد .انسان آزاد مسئول عمل خويش است و نمیتواند
اين يا آن عمل خود را به اتکاء وجود ضرورتها توجيه نمايد .در اينجا منتها
حد خود گرائی و اگوئيسم بورژوائی بروز میکند .البته نمايندگان اين فلسفه
در عرص ٔه اجتماع همه يکسان عمل نکردند .برخی (مانند هايدگر) با فاشيسم
س�ارتْر) از صل�ح و جريانات
ياس�پِرس و ْ
همراه�ی نمودن�د و برخی ( مانند ْ
مترقی هواداری نمودند ،ولی در هر حالت اين فلس�فه ،صرفنظر از ش�کل
مذهبی يا آتهئيس�تی آن ،صرفنظر از آنکه نمايندگان آن در مس�ائل اجتماعی
چگون�ه موضع گيری میکنند ،از جهت محتوی فلس�فی خويش ،از آنجا که
موضوع فلس�فه را تنها بررسی «حاالت روحی» میداند و مفهوم «هستی» را
به يک مفهوم ماوراء ادراک بدل مینمايد ،دارای محتوی ايدئاليستی است.
مابين فلس�ف ٔه ماترياليس�تی مارکسيس�تی و اين مکاتب فلس�فی هيچگونه
سازش و پيوندی (از آن نوع که مث ً
ال سارتر بين مارکسيسم و اگزيستانسياليسم
جس�تجو میکند) ممکن نيس�ت ،بلکه وظيف ٔه مارکسيس�تها افش�اء ماهيت
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ارتجاعی اين مکاتب و مبارز ٔه منطقی و مستدل عليه آنها ست.
*

*

*

*

*

جامعه شناس�ی معاصر بورژوائی نيز مانند فلس�فه جای مهم�ی را در مجموع ٔه
ايدئولوژی بورژوائی برای دفاع از سرمايهداری احراز میکند  .مديح ٔه نظام موجود
س�رمايهداری و اثبات خاصيت ابدی و طبيعی آن يکی از ش�اخصترين خصايص
جامعه شناسی معاصر بورژواست .ما برخی مسائل مهم جامعه شناسی بورژوائی
را در ذيل میآوريم:

 .۱جامع�ه شناس�ی معاصر بورژوائ�ی از تحليل کلی تاريخ بش�ر ،جامع ٔه
انس�انی میگريزد و با تحقيقات آمپيري�ک و کم دامنه و با دادن رنگ به ظاهر
علم�ی ب�ه اين تحقيق�ات (مانند بهکار بردن اس�لوبهای رياض�ی ـ آماری و
اس�تفاده از ش�مارگرهای الکترونيک و غيره) می کوش�د اين جامعه شناسی
خرده کارانه را دانش واقعی جامعه جلوهگر سازد.
 .۲در جامعه شناسی معاصر بورژوائی وجود حرکت تکاملی پيشرونده
در تاري�خ ب�ه انحاء مختلف نفی میش�ود و به ج�ای تکامل ،مفه�وم «تغيير»
جانش�ين میگ�ردد و اگ�ر تکامل�ی ه�م به ناچ�ار مورد قب�ول قرارگي�رد ،در
چارچ�وب تکامل تکني�ک محدود میماند و اين تکامل مناس�بات توليدی و
مجموع� ٔه نظ�ام اقتصادی ـ اجتماع�ی جامعه را در بر نمیگي�رد .در نظريات
ايدئولوگ امريکايی ئوالت رس�تو موس�وم به «تئ�وری جامع ٔه واحد صنعتی»
و ني�ز در نظري�ات «دترمينيس�م تکنولوژي�ک» همين مطلب م�ورد تأييد قرار
میگيرد.
 .۳در جامعه شناسی معاصر بورژوائی همچنين ساختمان طبقاتی جامعه
معاصر سرمايهداری نفی میشود وتنها «اليه بندی» اجتماعی (Stratification
 )Socialeیعن�ی وجود گروههای مختلف ش�غلی يا روح�ی ()Social Group
مورد قبول اس�ت .جامعه شناس�ی بورژوائی باپيش کش�يدن مفهوم «تحرک
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اجتماعی» ( )Mobilite Socialeمسئل ٔه تضاد و مبارز ٔه طبقاتی را منکر میشود
و معتقد اس�ت که اعض�اء مختلف گروهها و اليهه�ای مختلف اجتماعی در
نتيج ٔه مختصات روحی خود باال و پايين می روند و تضاد غير قابل حلی بين
گروهها وجود ندارد.
ماهيت اجتماعی اين تجربه گرائی صرف (آمپيريس�م) در جامعه شناس�ی
بورژوائ�ی عب�ارت اس�ت از احت�راز از پژوه�ش مس�ائل اساس�ی و بني�ادی
تحول اجتماع و تنظيم نس�خههای عملی به سود س�رمايه داران برای«کنترل»
پروس�ههای اجتماع�ی و يا اجراء رفرمهای خرده پ�ا در محدودههای کوچک
حي�ات اجتماعی مث ً
ال «جامعه نگاری» (سوس�يوگرافی) فقط در صدد اس�ت
که توصيفات بس�يار بس�يار مفصل و جزئيات در بار ٔه يک ده ،يک ش�هر ،يک
کارخان�ه ،و غي�ره جمع کند .يا «جامعه س�نجی» (سوس�يومتری) به بررس�ی
مناس�بات گروهها و افراد از جهت آنکه اين مناس�بات مثبت اس�ت يا منفی از
راه دادن «تس�ت» ( )Testها به منظ�ور يافتن راه حل رفع اختالفات در داخل
کارخانه و اداره و غيره مشغول است.
در ب�ه اصطلاح «جامعه شناس�ی صغي�ر» (ميکرو سوس�يولوژی) دانش
جامع�ه شناس�ی به رش�تههای کوچ�ک (مانند جامعه شناس�ی ش�هر ،جامعه
شناس�ی روس�تا ،جامعه شناس�ی ورزش�ی و غيره) تقس�يم ش�ده و ل�ذا خود
موض�وع پژوه�ش اجتماع�ی (يعن�ی جامعه و تح�والت آن در مجم�وع ) از
مي�ان رفته اس�ت .وظيف ٔه جامعه شناس�ان ب�ورژوا مانند خادم�ان فکری نظام
موجود اجراء دس�تورها و خواستهای س�فارش دهندگان سرمايه دار برای
تنظيم اس�لوبهايی است که به آنها در حفظ نظام سرمايهداری در مؤسسات
مختلف کمک کند.
بحران عميق آمپيريس�م و پوزيتويسم در جامعه شناسی و مخدوش بودن
اس�لوب آن جريان ديگری را در جامعه شناس�ی سرمايهداری به وجود آورده
که خواستار دادن تحليلهای وسيع از مسائل تاريخی ـ اجتماعی است.
مهمترين کوش�ش در اين زمينه عبارت است از کوشش برای دادن تحليل
از ساخت و عملکرد (ستروکتور و فونکسيون) جامعه .هدف اين کوشش آن
است که از پژوهشهای آمپيريک گرد آمده در مسائل اجتماعی «تئوری»هايی
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اس�تخراجش�ود و با بررس�ی آمپيريک رفتار گروههای اجتماعی (عملکرد)،
س�اخت و س�تروکتور درونی جامعه کش�ف و قانون بندی گردد( .نمايندگان
ِ
پار ِسن ْْس جامعه شناس�ان امريکايی هستند) .در
برجس�ت ٔه اين اسلوب م ْرتُن و ْ
اين مکتب مؤسسات اجتماعی مانند دولت ،کليسا ،خانواده ،مدرسه ،ارتش،
اتحاديه و غيره مورد بررسی قرار میگيرد بدون آنکه به ماهيت و منشاء طبقاتی
و اقتصادی ـ اجتماعی آنها توجهی معطوف گردد ،لذا بررس�یها س�طحی و
توصيفی میماند و قادر نيس�ت ب�ه عمق قانونمندی پديدهه�ای اجتماعی راه
يابد.
 .۴در ب�ار ٔه انگيز ٔه تح�والت اجتماعی جامعه شناس�ی بورژوائی کماکان
در چارچوب «آنترپولوژيس�م» و «پسيکولوژيس�م» محدود است يعنی برای
انس�ان يک ماهيت واحد و ال يتغيیر که به صورت غرائز و مختصات نفسانی
وی در آمده ،قائل اس�ت و کلي ٔه پديدههای اجتماعی را مظاهر اين مختصات
جاوي�د روانی انس�ان میداند .مث ً
ال جنگ برای آن میش�ود که انس�ان دارای
غريزه تجاوز اس�ت يا هنر و فلسفه اشکال «تصعيد» يافته و اوج گرفته غريزه
جنس�ی سر کوفته شده اس�ت و مبارزات عليه دولتها نتيج ٔه «عقد ٔه ئوديپ»
اس�ت که روحيات پس�ران را به خاطر عالقه به مادر عليه پدران خود متوجه
میسازد (در اينجا دولت نقش پدر را در جامعه بازی میکند).
 .۵جامع�ه شناس�ی ب�ورژوا به تع�دد انگيزهه�ا و علل اجتماع�ی (تئوری
فاکتورها) معتقد اس�ت يعنی نقش تقدم هس�تی مادی جامعه بر شعور ،نقش
قاط�ع زيربن�ای اجتماع�ی را رد میکند و ب�رای کلي ٔه عوامل م�ادی و معنوی
جامعه ،که در عرصههای مش�خص میتواند کم يا زياد ش�ود ،نقش يکس�انی
قائل است.
*

*

*

*

*

ما نيازی به رد اين «اس�تدالالت» فلس�فه و جامعه شناسی بورژوائی نمیبينيم،
زيرا کس�ی که مسائل ماترياليس�م ديالکتيک را با دقت مطالعه و درک کرده باشد نا
درستی اين استدالالت را به خوبی میبيند و پاسخ منطقی و علمی آنها را میيابد.
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مب�ارزه علي�ه اي�ن نظري�ات و دف�اع از اس�تنباط م�ادی تاري�خ وظيف ٔه مه�م احزاب
کمونيستی و کارگری و هر فرد انقالبی و ترقیخواه در نبرد عليه بورژوائی است.

پرسشهای کنترل:
 .۱مشخصات عمومی فلسفه و جامعه شناسی معاصر بورژوا را بيان
داريد .۲ .پوزيتیويسم و نئوپوزيتويسم را توضيح دهيد .۳ .پراگماتيسم
را توضيح دهيد .۴ .نئوتوميسم را توضيح دهيد .۵ .اگزيستانسياليسم
را توضيح دهيد .۶ .مختصات عمومی جامعه شناسی معاصر بورژوائی
کدام است؟  .۷اسلوب آمپيريک در جامعه شناسی بورژوا چيست؟
 .۸اسلوب تحليل ستروکتور و فونکسيون چيست؟  .۹آيا جامعه
شناسی بورژوا ترکيب طبقاتی جامعه را قبول دارد؟  .۱۰آيا جامعه
شناسی بورژوا به وجود تحول در جامعه معتقد است و چه انگيزههايی
برای آن قائل است؟  .۱۱آيا جامعه شناسی بوژوا اصل تکامل اجتماعی
را قبول دارد؟ « .۱۲تئوری عوامل» چيست؟
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فهرست اعالم
آبالر (پیر) ( ۱۱۴۲ـ )۱۰۷۹
فيلسوف سکوالستيک فرانسه و يکی از الهيون معروف قرون وسطی که
به انتقاد از «رآليسم» دست زد و بدينسان او را بايد جزء نمايندگان تفکر
ماترياليستی شمرد.
گاريوف (نيکالی پالتونويچ) ( ۱۸۷۷ـ )۱۸۱۳
يکی از دمکراتهای انقالبی روس و از فالسف ٔه ماترياليست قرن نوزدهم
روسيه ،وی در عين حال نويسنده و شاعر بود.
آنتونويچ (ماکسيم الکسه يه ويچ) ( ۱۹۱۸ـ )۱۸۳۵
از فالسف ٔه ماترياليست روسيه و همرزم چرنيشوسکی و دابروليوبف
آنسلم (سنت آنسلم) ( ۱۱۰۹ـ)۱۰۳۳
اسقف کنتربوری .از فالسفه و الهيون سکوالستيک قرون وسطائی .وی
در بحث بر سر «اسماء کلی» (اونيورسلها) طرفدار خط مشی ايداليستی
موسوم به «رآليسم» بود.
آناکسيماندر (قريب  ۶۱۰ـ  ۵۴۶قبل از ميالد)
از فالسف ٔه مکتب ملطيه در يونان قديم .او بهطور خود به خودی و
ناخودآگاه ماترياليستی و ديالکتيکی میانديشيد.
ابن سينا (ابوعلی) در اصطالح اروپائيان  ۱۰۳۷(Avicenneـ )۹۸۰
فيلسوف بزرگ ايران و تاجيک ،از پيروان مکتب مشاء ارسطو .پزشک و
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دانشمند ،مؤلف کتاب «قانون» در طب و «شفا» در فلسفه.
ابن رشد (محمد) در اصطالح اروپائيان  ۱۱۹۸(Averroesـ )۱۱۲۶
فيلسوف عرب که به عناصر ماترياليستی فلسفهٔ ارسطو تکيه کرد و آن را
بسط داد.
اپيکور(درفلسف ٔه قديم ما :ابيقورس) (Epicouresقريب  ۲۷۰ـ  ۳۴۱ق .م)
فيلسوف ماترياليست و آتهئيست يونان باستان و از پيروان برجست ٔه مشی
دمکريت.
ارسطو  ۳۲۲( Aristoteـ  ۳۸۴قبل از ميالد)
بزرگترين متفکر يونان باستان که در فلسف ٔه بين ماترياليسم و ايدآليسم
نوسان داشت .تقريبا درکليه رشتههای اساسی علوم يکی ازبنياد گذاران
محسوب میشود.
اريژن (بوان اسکوت) (Origeneتولد قريب  ۸۱۰ـ  ۸۱۵مرگ قريب
)۸۷۷
فيلسوف سکوالستيک ايرلندی ،يکی از بنيادگذاران مشی ايداليستی ـ
«رآليسم» در فلسف ٔه قرون وسطائی.
استوالد (ويلهلم فريدريش)  ۱۹۳۲ ( Ostwaldـ )۱۸۵۳

شيميست و فيلسوف آلمانی متولد ريگا .استوالد «انرژی» را به جای ماده گوهر
اصلی جهان اعم از مادی و معنوی میشمرد.

اسميت ( آدام ) ۱۷۹۰( A. Smithـ )۱۷۲۳
اقتصاددان انگليسی (اسکاتلندی) .مؤلف«تحقيق در بار ٔه طبيعت و
علل ثروت ملل» ...نظريات اقتصادی او يکی از منابع تئوريک آموزش
اقتصادی مارکس است.
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افالطون  ۳۴۷ ( Flatonـ  ۴۲۷قبل از ميالد)
فيلسوف يونان باستان ،ايدآليست ذهنیگرا .وی مؤلف بيش از سی کتاب و
مفاوضه (ديالگ) فلسفی است.
انگلس (فريدريش)  ۱۸۹۵ ( Fr. Engelsـ )۱۸۲۰

همکار کبير مارکس و همراه او بنيادگذار جهان بینی مارکسيستی و يکی از
پيشوايان پرولتاريا جهانی.
اينشتاين (آلربت)  ۱۹۵۵( Einsteinـ)۱۸۷۹

فيزيسين آلمانی ،بنيادگذار تئوری نسبيت عمومی و خصوصی.
بابف (فرانسوا اميل معروف به گراکوس)  ۱۷۹۷( G. Babeufـ )۱۷۶۰
انقالبی فرانسوی و نمايند ٔه کمونيسم هموار طلبانه و رهبر جنبش «برابران»
ببل (اوگوست)  ۱۹۱۳ ( A. Bebelـ )۱۸۴۰
از بنیاد گذاران سوسيال دمکراسی آملان .از مروجني و تئوريسنيهای
برجست ٔه مارکسيستی .به ويژه در مسئل ٔه زنان پژوهش مارکسيستی او دارای
ارزش است («زن و سوسياليسم» (.))۱۸۷۹
برکلی (جرج)  Berkeley ( ۱۷۵۳ـ .)۱۶۸۵
اسقف ايرلندی ،از نمايندگان معروف ايدآليسم سوبژکتيف انگلستان.
برونو (جردانو)  ۱۶۰۰ ( Brunoـ )۱۵۴۸
متفکر ماترياليست ايتاليائی ،ماترياليسم در نزد او به صورت «وحدت
وجود» (پانته ئيسم) در میآيد .انديشههای کپرنيک را در بار ٔه ساختمان
جهان بسط داد .به حکم کليسا سوخته شد.
بال گوپف (ديميتری) ( ۱۹۲۴ـ ) ۱۸۵۶
نخستين مروج بزرگ مارکسيسم در بلغارستان ،رهبر بخش «حدود» در
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حزب سوسياليست بلغارستان ،مورخ ،فيلسوف ،اقتصاد دان و نقاد هنری.
بلینسکی (ويساريون گريگورويچ) ( ۱۸۴۸ـ)۱۸۱۱
دمکرات انقالبی روس ،نقاد هنری و نويسنده و فيلسوف ماترياليست.
بيکن (فرنسيس)  ۱۶۲۶( F. Baconـ )۱۵۶۱
فيلسوف انگليسی ،از آغاز گران ماترياليسم انگليسی در قرن هفدهم.
کت ) ( Pasonsمتولد )۱۹۰۲
پارسنس (تِ ْل ْ
جامعه شناس امريکائی ،نمايند ٔه مکتب ستروکتور و فونسکيون در جامعه
شناسی.
پاولف (ايوان پتروويچ) ( ۱۹۳۶ـ )۱۸۴۹
دانشمند طبيعت شناس روس .کاشف تئوری «بازتاب مشروط» و
فعاليتهای عالی عصبی و کار نيم کر ٔه بزرگ مغز.
پلخانف (گئورگی وانستينو ويچ) ( ۱۹۱۸ـ )۱۸۵۶
فيلسوف مارکسيست روس ،از نمايندگان برجست ٔه جنبش کارگری روسيه
و جهان و از مروجان و تئوريسينهای سرشناس مارکسيسم .پس از ۱۹۰۳
به مواضع منشويکی پيوست.
توماس داکوئن ۱۲۷۴( Thomas d Aquinـ )۱۲۲۵
از فالسفه و الهيون سکوالستيک ايتاليا و بنيادگذار مکتب «توميسم» که
آموزش فلسفی مذهب کاتوليک است.
جيمز (ويليام)  ۱۹۱۰( W. Jamesـ )۱۸۴۲
فيلسوف و روانشناس بورژوازی امريکائی و يکی از بنيادگذاران
پراگماتيسم (فلسف ٔه اصالت عمل).
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دابرو ليوبف (نيکالی الکساندرويچ) ( ۱۸۶۱ـ )۱۸۳۲
انقالبی دمکرات روس .فيلسوف ماترياليست .نقاد هنری و نويسند ٔه
اجتماعی.
داروين (چارلز رابرت)  ۱۸۸۲( Darwinـ )۱۸۰۹
عالم طبيعت آزمای انگليسی و بنيادگذار زيست شناسی تحولی( تئوری
تحول انواع).
دلباک (پل آنری)  ۱۷۸۹( D Holbachـ )۱۷۲۳
فيلسوف ماترياليست فرانسوی .از نقادان مذاهب و نمايندگان آته ئيسم.
دالمتری (ژولين افروا)  ۱۷۵۱( de la Mettrieـ )۱۷۰۹
پزشک و فيلسوف فرانسوی ،نمايند ٔه ماترياليسم مکانيک .از نويسندگان
(«انسيکلوپدی».
دکارت (رنه)  ۱۶۵۰( Descartesـ )۱۵۹۶
فيلسوف ،رياضی دان و طبيعت آزمای فرانسوی .در فلسفه در مواضع
دوگرائی (دوآليسم) قرار داشت.
دمکريت (در آثار فلسفی قديم ما :ذيمقراطيس) ( Democcriteاز قريب
 ۴۲۰تا قريب  ۳۷۰ق .م) فيلسوف ماترياليست يونان باستان و يکی از
بنيادگذاران ساختمان اتمی اجسام (اتميستيک) .در فلسفه قرون وسطائی،
اتم «جزء اليتجزی» ناميده شده است.
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ديتسگن (يوزف)  ۱۸۸۸( Ditzgenـ )۱۸۲۸
کارگر دباغ ،فيلسوف خودآموزکه مستقال ماترياليسم ديالکتيک را کشف
کرد .وی آتهئيست ومروج مارکسيسم و سوسياليسم است.
ديده رو (دنی)  ۱۷۸۴( Diderotـ )۱۷۱۳
فيلسوف ماترياليست فرانسوی و يکی از مهمترين مؤلفين «انسيکلوپدی»
فرانسه و بنيادگذاران (در سال .)۱۷۵۱
ديوئی (جان)  ۱۹۵۲( Dewyـ )۱۸۵۹
فيلسوف جامعه شناس و پداگوک امريکائی و يکی از نمایندگان معروف
مکتب فلسفی بورژوائی پراگماتيسم.
رادپشف (الکساندر نيکاليويچ) ( ۱۸۰۲ـ )۱۷۴۹
نويسنده و متفکر انقالبی روس ،ماترياليست ،از بنيادگذاران تفکر انقالبی
در روسيه.
ريکاردو (ديويد)  ۱۸۲۳( Ricardoـ )۱۷۷۲
اقتصاددان انگليسی .تئوری اقتصادی او يکی از منابع تئوريک آموزش
اقتصادی مارکس است.
سارتر (ژان پل) ( Sartresمتولد )۱۹۰۵
فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوی ،رجل اجتماعی و نويسند ٔه معروف
اين کشور.
سپينوزا (باروخ بنديکت)  ۱۶۷۷( Spinozaـ )۱۶۳۲
فيلسوف ماترياليست هلندی .ماترياليسم در نزد او به صورت «وحدت
وجود» (پانتهئيسم) بروزمیکند (خدا را «طبيعت طبيعت ساز» می نامد).
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سن سيمون (آنری کلود)  ۱۸۲۵( Saint Simonـ )۱۷۶۰
يکی از نمايندگان برجست ٔه سوسياليسم تخيلی فرانسوی .آموزش وی يکی
از منابع تئوريک سوسياليسم علمی مارکس است.
شلينگ (فريدريش ويلهلم يوزف)  ۱۸۵۴( Schellingـ )۱۷۷۵
فيلسوف آلمانی ،ايدآليست عينی گرا و يکی از نمايندگان فلسف ٔه کالسيک
آلمان.
فوريه (شارل)  ۱۸۳۷( Fourierـ )۱۷۷۲
يکی از نمايندگان سوسياليسم تخيلی فرانسوی .آموزش وی يکی از منابع
تئوريک سوسياليسم علمی مارکس است.
فويرباخ (لودويک)  ۱۸۷۲( Feuerbachـ )۱۸۰۴
فيلسوف ماترياليست و آته ئيست آلمانی ـ نظريات فلسفی او يکی از منابع
تئوريک فلسف ٔه مارکسيستی است.
فيشته (يوهان گت ليب)  ۱۸۱۴( Fichteـ )۱۷۶۲
نمايند ٔه فلسف ٔه ايدآليستی کالسيک آلمان ،ايدآليست ذهنیگرا.

کانت (ايمانوئل)  ۱۸۰۴( Kantـ )۱۷۲۴
بنيادگذار فلسف ٔه کالسيک ايدآليستی آلمان .در جهان شناسی فرضي ٔه مربوط
به منشاء پيدايش منظوم ٔه شمسی» نيز متعلق به اوست.
گرتسن (الکساندر ايوانويچ) ( ۱۸۷۰ـ )۱۸۱۲دمکرات انقالبی روس،
فيلسوف ماترياليست ،نويسند ٔه آثار ادبی و اجتماعی.
البريوال (آنتونيو)  ۱۹۰۴( Labriolaـ )۱۸۴۳
فيلسوف ايتاليائی ،نخستين مارکسيست اين کشور و مروج آن .اثر او:
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«بررسی درک ماترياليستی تاريخ».
الفارگ (پل)  ۱۹۱۱( Lafagueـ )۱۸۴۲
شاگرد مارکس و انگلس و داماد مارکس .لنين او را يکی از پر قريحه ترين
مروجين مارکسيسم میدانست .فيلسوف ،اقتصاددان و رجل اجتماعی و
انقالبی.
الک (جان)  ۱۷۰۴( Lockeـ )۱۶۳۲
فيلسوف ماترياليست انگليسی .تنظيم کنند ٔه نظري ٔه حسگرائی
(سانسواليسم) در معرفت .اثر او« :تحقيق در بار ٔه ادراک انسانی».
لنين (والديمير ايليچ) ( ۱۹۲۴ـ )۱۸۷۰
تئوريسين بزرگ مارکسيست ،پيشوای پرولتاريا جهانی ،بنیادگذار دوران
«لنينی» در بسط تئوری مارکسيستی.
لوکرسیوس کاروس) Lucretius

( ۵۵ـ ۹۹قبل از

لوکرسيوس (تیتوس
میالد)
شاعرو فیلسوف ماتریالیست روم باستان و از پیروان اپیکور.

لومونوسف (ميخائيل واسيلوويچ) ( ۱۷۶۵ـ )۱۷۱۱
دانشمند و فيلسوف ماترياليست و شاعر روس و بنياد گذار دانشگاه
روسيه.
ماخ (ارنست)  ۱۹۱۶( Machـ )۱۸۳۸
فيزيسين و فيلسوف اطريشی و يکی از پايه گذاران فلسف ٔه «سنجش
آزمونگرائی» (آمپيريوکريتيسيسم) که لنين آن را مورد نقادی قرار داد.

مارکس (کارل)  ۱۸۸۳( Marxـ )۱۸۱۸
بنيادگذار مارکسيسم .پيشوای بزرگ پرولتاريا جهان.
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مرتن (رابرت کينگ) ( Mertonتولد )۱۹۱۰
يکی از نمايندگان شيو ٔه تخيلی ستروکتور و فونکسيون که تنها بررسی
«مؤسسات اجتماعی» را الزم میداند بدون آنکه بر پاي ٔه اقتصادی و
اجتماعی و ماهيت طبقاتی و منشاء تاريخی آنها توجه کند.
مرينگ (فرانتس)  ۱۹۱۹( Mehringـ )۱۸۴۶
مورخ مارکسيست و ادبيات شناس و از بنيادگذاران حزب کمونيست
آلمان.
مولوی (موالنا جالل الدين) ( ۱۲۷۳ـ ) ۱۲۰۷
شاعر و عارف بزرگ ايران که درانديشهاش عناصر ديالکتيک فراوان است.
مؤلف منظوم ٔه عرفانی «مثنوی».
هابس (تامس)  ۱۶۷۹( Hobbesـ )۱۵۸۸
فيلسوف انگليسی ،از پايه گذاران ماترياليسم مکانيک ،مؤلف کتاب
«لويتان».
هايدگر (مارتين) ( Heideggerتولد )۱۸۸۹
يکی از بنياد گذاران مهم اگزيستانسياليسم .فيلسوف بورژوازی آلمانی.
هراکليت (در فلسف ٔه قديم ما :هرقليطوس) ( Heracliteاز قريب  ۵۴۰تا
قريب  ۴۸۰ق .م)
فيلسوف ماترياليست يونان باستان ،از فالسف ٔه مکتب ايونی و بيانگرد
ديالکتیک طبيعی (يا خود به خودی).
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هگل (گئورگ ويلهلم فريدريش)  ۱۸۳۱( Hegelـ )۱۷۷۰
فيلسوف ايدئاليست عينیگرا و تنظيم کنند ٔه ديالکتيک ایدئالیستی.
دیالکتیک او یکی از منابع تئوریک آموزش دیالکتیک مارکس است
هلوسيوس (کلود آدريان)  ۱۷۷۱( Helvetiusـ )۱۷۱۵
فيلسوف ماترياليست و آتهئيست فرانسوی و از زمر ٔه نويسندگان
«انسيکلوپدی»
هيوم (ديويد) ( ۱۷۷۶ـ )۱۷۱۱
فيلسوف ايدآليست وآگنوستيک انگليسی و روانشناس ،مورخ ،اقتصاددان.
وینر ( ُنربرت)  ۱۹۶۴( Wienerـ)۱۸۹۴
رياضیدان امريکايی .يکی از بنيادگذاران دانش «سيبرنتيک» .اثر او:
«سيبرنتيک يا اداره و ارتباط در جانوران و ماشينها» (.)۱۹۴۸
ياسپرس (کارل)  ۱۹۶۳( Jaspersـ )۱۸۸۳
فيلسوف بورژوازی آلمانی و يکی از نمايندگان مهم اگزيستانسياليسم.

چند تذکر :
 .۱تواريخ همه بر اساس تاریخ ميالدی ذکر شده است.
 .۲آن نامها که شکل فرانسوی آن در فارسی مرسوم شده (مانند
اسکوت اريژن و سن توماس داکوئن) بههمين ترتيب آورده شده
است.
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