ی
ل
ـس
لک
ت
مارتیا م دیا یـک
و
لیـس یخ
مارتیا م اتر ی

نخس
کسیس
یکصد گفتار ربای تین آشنایی با شالودهاهی فلسفه مار تی -
ٔ

امـیر نیـک آیین

لنینیس

تی

•امیرنیکآیین
•ماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخی
کتابدوم:ماتریالیسمتاریخی
•
ّ
چاپاول1358:
•
ّ
•چاپجدید:پاییز1391
•هم ٔهحقوقچاپونشربرایانتشاراتحزبتود ٔهایرانمحفوظاست.
Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany
www.tudehpartyiran.org
dabirkhaneh_hti@yahoo.de

ّ
کتاب دوم

لیـس یخ
مارتیا م اتر ی

چاپ جدید

پایـیز 1391

هوشنگناظمی(امیرنیکآیین)
تو ّلد:مهرماه١٣١٠
شهادت:شهریور١٣۶٧

عنوان

فهرست

صفحه

یادآوری 11.................................................................

فصلاول:کلیات١5..................................................
ّ

درس.41موضوععلمماتریالیسمتاریخی 17............................
درس.42تعریفعلمماتریالیسمتاریخیواهمیتآن 23................
درس.43جایماتریالیسمتاریخیدرسلسلهٔعقایدوآرایاجتماعی 29..
درس.44ماهیتانقالبیکهمارکسیسمدرزمینهٔعلوماجتماعی
ایجادکرد35...................................................

فصلدوم:طبیعت،جامعه،انسان4٣..................................
ّ

درس.45جامعه،طبیعتورابطهٔآنها45.................................
درس.46محیطجغرافیایی 51...........................................
درس.47نفوسومسئلهٔجمعیت57.....................................
درس.48انسانبهمثابهیکمقولهٔفلسفی 63.............................
درس.49سرنوشتوسرنوشتانسان،مسئلهٔبیگانگیازخود 69.......

فصلسوم:شیو ٔهتولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع ٧5.............
ّ
درس.50نیروهایمولده 77.............................................
درس.51مناسباتتولیدی 83...........................................
درس.52شیو ٔهتولیدوقوانیناساسیمربوطبهآن89....................



فصلچهارم:قانونمندیدرروندهایاجتماعی95....................

درس.53قانونمندیدرروندهایاجتماعی
(تکراردرتاریخ،مفردوعام،اجبارواختیار) 97..............
ّ

عنوان

صفحه

درس.54قانونمندیدرروندهایاجتماعی
(جبردرتاریخـعینیوذهنی)103............................

فصلپنجم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیپایهوروبنا ١٠9...........

درس.55پایهوروبنا 111...............................................
درس.56رابطهٔدیالکتیکیپایهوروبنا-نقشتعیینکنند ٔهپایه 119......
درس.57رابطهٔدیالکتیکیبینپایهوروبنا-نقشفعالروبنا،
استقاللنسبیآن125.........................................

فصلششم:تئوریمارکسیستیـلنینیستی ُفرماسیونهای
اجتماعیـاقتصادی١٣9.................................

درسُ .58فرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی141.......................
درس.59کموناولیه 147...............................................
ّ
درس.60بردهداری 159.................................................
درس.61فئودالیسم 171................................................
درس.62دربار ٔه«شیو ٔهتولیدآسیایی»181...............................
داری،اصولاولیه 185......................
درسُ .63فرماسیونسرمایه
ّ
درسُ .64فرماسیونسرمایهداری،قانوناساسیتولیدسرمایهداری،
تضاداصلیآن191............................................
درسُ .65فرماسیونسرمایهداری،دوطبقهٔاساسی،بورژوازی197......
درسُ .66فرماسیونسرمایهداری،دوطبقهٔاساسی،پرولتاریا 205.......
درسُ .67فرماسیونسرمایهداری،امپریالیسم 211.......................
درسُ .68فرماسیونکمونیستی،مرحلهٔسوسیالیسم219.................
درسُ .69فرماسیونکمونیستی،مرحلهٔکمونیسم 227...................

عنوان

صفحه

فصلهفتم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیطبقاتاجتماعیو
مبارز ٔهطبقاتی2٣٣.......................................

درس.70طبقهٔاجتماعی235............................................
درس.71مبارز ٔهطبقاتی 243............................................
درس.72مبارز ٔهطبقاتیدرنظامهایمختلف 253.......................
درس.73اشکالوخصلتمبارز ٔهطبقاتیبینپرولتاریاوبورژوازی259

فصلهشتم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالباجتماعی 2۶5.....

درس.74ماهیتوعلتانقالبومسئلهٔاصلیآن 267.................
درس.75انواعانقالباتاجتماعی،مرحلهٔکنونیانقالبایران 273.....
درسَ .76اشکالانقالبوراههایانجامآن 279........................
درس.77شرایطعینیوذهنیانقالبـوضعانقالبی 285..............
درس.78انقالبسوسیالیستی 293.....................................
درس.79قانونمندیوناگزیریانقالبسوسیالیستی299...............

فصلنهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیدولت ٣٠5..................

درس.80منشأوماهیتدولت 307.....................................
درس.81انواعدولت313...............................................
درس.82رابطهٔدولتوجامعه 319.....................................
درس.83دولتسوسیالیستی325.......................................

فصلدهمَ :اشکالتاریخیتجمعمردم٣٣٣...........................

درسَ .84اشکالتجمعمردمدرجوامعپیشازسرمایهداری335........

عنوان

صفحه

درس.85م ّلت341......................................................
درس.86مسئلهٔم ّلی353................................................
درس.87مسئلهٔم ّلیدرایران 361.......................................
درس.88انترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی 369...................
درس.89خانواده377...................................................

فصلیازدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستینقشتودههایمردم
وشخصیتدرتکاملتاریخ ٣85......................

درس.90تودههایمردمـسازندگانتاریخ 387.........................
درس.91نقششخصیتدرتاریخ393..................................

فصلدوازدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیهستیاجتماعیو
آگاهیاجتماعی 4٠٣.................................

درس.92هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی 405.......................
درسَ .93اشکالآگاهیاجتماعیـسیاستوحقوق،
ایدئولوژیسیاسیوقضایی 415..............................
درسَ .94اشکالآگاهیاجتماعیـاخالق 421.........................
درسَ .95اشکالآگاهیاجتماعیـعلم،انقالبعلمیوفنی 429......
درسَ .96اشکالآگاهیاجتماعیـهنر 443.............................
درسَ .97اشکالآگاهیاجتماعیـمذهب 451.........................
درسَ .98اشکالآگاهیاجتماعیـفلسفه 465..........................

فصلسیزدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیترقیاجتماعی4٧١.....

درس.99ترقیاجتماعی 473............................................
درس.100ترقیدرجامعهٔکمونیستی485...............................

یادآوری

دوم از یکصد گفتار پیرامون فلسف ٔه
کتابی که در دست دارید ،بخش ّ
لنینیسماست.بخشاول«،ماتریالیسمدیالکتیک»،طی40درس
مارکسیسمـ
ّ
اصول علم فلسفی آموزش مارکس ،انگلس و لنین ،آموزگاران و رهبران
طبق ٔهکارگروهم ٔهزحمتکشانجهانرابهصورتمقدماتیوبراینخستین
آشناییباشالودههایاینعلمبیاننمود.بخشحاضر،طی60درسشما
هایاولی ٔه«ماتریالیسمتاریخی»،علمفلسفیروندهایاجتماعیو
راباپایه
ّ
تکاملتاریخیکهجزءمتشکلهایازفلسف ٔهمارکسیستیـلنینیستیاستآشنا
میسازد.هریکازگفتارهاوبحثهارایک«درس»نامیدهایم،زیراکهاین
کتاببراساسدرسهایهفتگیرادیویپیکایرانتهیهگردیدهاست.
این گفتارها بر شالود ٔه چندین درسنام ٔه فلسفی مارکسیستی ،چندین
واژهنامه،اسناداحزابکمونیستی،اسنادونشریاتحزبتود ٔهایرانومنابع
دیگرتدوینشدهاست.شایانذکراستکهازپژوهشهایمنتشرهتوسط
حزبتود ٔهایران،برخیتعاریف،مطالبوپاراگرافهاعین ًانقلشدهاست.
شکلتنظیمدرسهاطوریاستکهبهخودآموزیمنظموطبقبرنام ٔههر
تودهای و هر انقالبی خواستار آشنایی با فلسف ٔه مارکسیسمـلنینیسم ،و به
تشکیلکالسهاودورههایآموزشیمرتبازجانبرفقاودوستانمبارز
میتواندکمککند،وضمن ًاپایهایباشدتابعد ًابتوانبامطالعاتدیگر،این
علم را عمیقتر فراگرفت .بیتردید دریافت نظریات و پیشنهادهای رفقا و
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آموزندگاندرآیندهمیتواندکمکمؤثریدرجهتبهبودمضمونونحو ٔه
تنظیماینکتابباشد.
درآغازهرفصل،فهرستدرسهایمربوطه،وبهویژهعناوینقسمتهای
هردرسدادهشدهاستکه َدر َبرگیرند ٔهنکاتاساسیومطالبگرهیدر
هریک از آنها است و بنابراین میتواند از جهت شیو ٔه آموزش مفید واقع
شود.توجهنوآموزواحتماالًراهنمایگروهآموزشیراجلبمیکنیمکهاین
فهرستوجزئیاتآن،همکمکیاستبرایآموختنمطالبوبرایدرک
نکاتاصلیومسائلعمد ٔهموردبحثدرهربخشیازهردرس،وهمبهویژه
میتواندبهمثابهپرسشنامهایدرخاتم ٔهآموختنهرفصل،براینظارتبرکار
خودآموزییاآموزشگروهیومرورمطالببهکاررود.
از آنجا که درک ماهیت مسائل اجتماعی برای هم ٔه اعضای حزب و
طرفدارانآن،برایهم ٔهمبارزانورزمندگانمیهندوستوآزادیطلباهمیت
فراواندارد،مباحثاینبخشدومازکتابعلمفلسف ٔهمارکسیستیـلنینیستی
ّ
رانسبتبهبخشاولیعنیماتریالیسمدیالکتیکمفصلتروباتوضیحات
ّ
بیشتروبامراجع ٔهوسیعتربهنمون ٔهمیهنماایرانبررسیخواهیمکرد.
هدفازتهی ٔهاینگفتارهایآموزشی،کمکبهمبارزانوبهویژهبهجوانانی
استکهخواهانآموختنایدئولوژیانقالبیطبق ٔهکارگرهستندومیخواهند
باروشنبینیودرایتدرجاد ٔهنبردبهخاطردموکراسی،استقالل،بهروزیو
سوسیالیسمگامنهند.
v

v

v

ماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیشالود ٔهفلسفیجنبشکمونیستی
بینالمللیاست.فراگرفتنآنشرطمس ّلموبیتردیداتخاذسیاستدرست
واستراتژیوتاکتیکدرست،ووثیق ٔهپبروزیدرنبردعلیهسلط ٔهسرمایهو
ارتجاع،علیهستمطبقاتیوم ّلیاست.کمونیستهاوهم ٔهانقالبیونصدیق
بایداینعلمفلسفیرابیاموزندتادرپیکارخودعلیهامپریالیسموارتجاع،علیه
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استعمارنوواستثمارپیروزگردند.وظیف ٔههم ٔهکمونیستهادفاعازاصول
جهانبینیمارکسیستیـلنینیستیوتحققبخشیدنبهآندرعملوغنیکردن
خالقوتکاملبخشیدنآناست.فلسف ٔهمارکسیستیـلنینیستیدرحیط ٔهپربار
علوموپراتیکاجتماعیوزندگیتودههایزحمتکش،یعنیدرآنچشمههای
الیزالیکههرگزخشکنمیشودومرتب ًاپرثمرتروغنیترمیشود،ریشههای
عمیقونیرومندخودرادوانیدهاست.ایدئولوژیکمونیستیوهست ٔهفلسفی
آنماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخیرابهطورجدّ یوپیگیرباتطبیق
مداومدرعرص ٔهزندگیوواقعیتودرمیداننبرداجتماعیبایدفراگرفت.
v

v

v

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

فصلاول:کلیات
ّ
درس.4١موضوعماتریالیسمتاریخی
 .1تفاوت تاریخ جامعه و تاریخ طبیعت ،قانونمندی در روندهای
اجتماعی
.2موضوععلمفلسفیماتریالیسمتاریخیوخصوصیاتآن
.3رابط ٔهبینماتریالیسمتاریخیودیگرعلوماجتماعیووجهممیز ٔهآن
درس.42تعریفواهمیتماتریالیسمتاریخی
.1قوانین،مقوالتومسئل ٔهاساسیاینعلم
.2تعریفعلمفلسفیماتریالیسمتاریخی
.3اهمیتعلمیآموزشاینعلم
.4تاریخچهایازتدوینوتکاملاینعلم
درس.4٣جایماتریالیسمتاریخیدرسلسل ٔهآراوعقایداجتماعی
.1عقایدمتفکرانپیشازمارکسدربار ٔهجامعهوتاریخ
.2نارساییهاینظریاتپیشازمارکس،ایدهآلیسمدربررسیاجتماع
.3چهارشالودهومحملیکهبرپای ٔهآنهاماتریالیسمتاریخیتدوینشد
.4رابط ٔهبینماتریالیسمتاریخیوماتریالیسمدیالکتیک

درس.44ماهیتانقالبیکهمارکسیسمدراینزمینهایجادکردهاست
.1ماتریالیسم پیگیر در هم ٔه زمینهها ،پاسخ درست به مسئل ٔه اساسی
فلسف ٔهاجتماعوتاریخ
.2نقشمناسباتما ّدیتولیدیدرجامعه
.3نقشعواملما ّدیعینیدرجامعهونقشعواملمعنویوذهنی

درس.4١موضوععلمماتریالیسمتاریخی
١

اولببینیمچهپدیدههاییرا،در
بررسیموضوعاینعلم،یعنیاینکهدردرج ٔه ّ
چهسطح،چگونهوبرچهاساسیمطالعهمیکند.برایپاسخبهاینپرسش
بایددومطلبراروشنکنیم:
نخستتفاوتبینطبیعتوجامعهوویژگیاینعرصهرا؛دوم ارتباطات و وجه تمایز علم ماتریالیسم تاریخی را با سایر علوم
 ّاجتماعی.
تفاوتتاریخجامعهراباتاریخطبیعتدرچندنکت ٔهاساسیمیتوانبیان
کرد:
 .1قبل از هر چیز در آنکه انسانها خالق و به وجود آورند ٔه تاریخ و
جامعهاندوبدونانسان،جامعهومسائلآن،مظاهروقوانینآن،وجودندارد.
حالآنکهبدونانسانطبیعتبودهوقوانینآنعملمیکردهومیکند.
.2درتکاملجامعه،همیشهعملانسانهاکهموجوداتیذیشعوروآگاه
هستند،دیدهمیشود.درموردپدیدههاوروندهایاجتماعمشاهدهمیکنیم
کهانسانهاطبقاحتیاجاتخودوهدفهایشانعملمیکنند،واینعمل
ُمهرخودرابرآنپدیدههاوروندهاباقیمیگذارد؛حالآنکهقوانینفیزیکو
شیمیوزیستشناسیوغیرهخودبهخودعملمیکند.
.3قوانینتکاملاجتماعیتوسطانسانهاوازراهاقداموعملآنهاجام ٔه
عملمیپوشندوبامنافعگروههایافرادبشریوطبقاتاجتماعیمستقیم ًادر
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ارتباطبودهوانسانهاوطبقاتاجتماعیدرتسریععملآنهایاجلوگیریاز
عملآنها،طبقمنافعخویشفعاالنهشرکتمیکنند.حالآنکهقوانینطبیعت
وعملآنهابامنافعگروههاوطبقاتبشریبرخوردنمیکندیابرخوردی
غیرمستقیموباواسطهدارد.
در هم ٔه این موارد به هنگام بحث قوانین ماتریالیسم تاریخی مفصالً
صحبت خواهیم کرد .فعالً مقصود ما فقط عبارت است از بیان برخی
تفاوتهای اساسی که بین عرص ٔه طبیعت و عرص ٔه اجتماع وجود دارد ،و
ویژگیهایعلمماتریالیسمتاریخی،بهمثابهبخشیمع ّینوجداییناپذیراز
فلسف ٔهمارکسیستیـلنینیستی،ازآنهاناشیمیشود.
همانندقطراتآبیکهدرجویبارهاوسپسدرنهرهابهرویهممیغلطند
ّ
درشطجوشانو خروشانراه خود رابهسویهدفمیگشایند،
وآنگاه
فعالیتافرادآدمینیزدربسترفعالیتاجتماعی،درجریانفعالیتتودهها،
طبقات و احزاب انجام میگیرد .در جریان حیات اجتماعی ،اندیشههای
مترقیوافکارارتجاعی،عقایددرستوغلط،آوایناامیدیوسرخوردگی
و سرود شادمانی و ایمان با یکدیگر برخورد و همآوردی میکند .به قول
شاعری،یکی«درتبوتابفکرغالماناست»وبهگفت ٔهسرایند ٔهدیگری،
دومی«درخلس ٔهبزمولئام».وایندوسینهبهسین ٔههممیایستند.هدفهاو
ّ
منافعبیشمارونیرومند،انفرادیوطبقاتی،م ّلیوبینالمللی،بایکدیگردر
تماسودرتعارضمیآیندوبررویهمتأثیرمیکنند،همسویییارودررویی
میکنند.دریاییازمنافععینی،ازپندارهایانسانی،ازطبایعسختمتفاوت،
ازتوقعاترفیعوذلیل،ازتمایالتپستوگرامی،ازعقایدشرافتمندانه
و نفرتانگیز به طغیان میآید .آتش احساسات متخاصم و متضاد ،نیک و
کشد.درنظراول،دربرابراین
بوبغض،شرفوذ ّلتزبانهمی
ّ
زشت،ح ّ
ُ
امواجپرهیاهو،انسانسردرگممیشودوبهخودمیگوید:آیادراینبحبوح ٔه
بغرنج«،منطقتاریخ»وجوددارد؟آیاحیاتاجتماعیمجموعهایدرهمو
برهم،سرگشتهوبهقولشاعر«ازاسرارشکآلودازلایماییاست»کهشعور
مارابهآندسترسینیست؟آیاقانونیواحکامیبراینروندهایبهظاهر

فصلاولـکلیات
ّ
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مغشوشوهزارجانبهحکمرواییمیکند؟
خالص ٔهمسئلهایناست:
آیاجامعهرانظموروالیوقاعدهوقانونیهست؟واگرهستآیاماافرادبشرراآنقدرتداناییهستکهایننظموقاعدهرابشناسیموباقانونمندیهایروندتاریخوجامعهآشناشویم؟
واگربشناسیم،آیاماراآنتواناییهستکهبرآنقواعدوروالتأثیربخشیموباشناختناینروندهاآنهارادرمسیریازپیشتعیینشدههدایت
کنیم؟

2

بههم ٔهاینپرسشهاکه«:جامع ٔهبشریچیست؟قوانینتکاملآنکدامند؟
چگونه انسان آنها را میشناسد و در فعالیت خود به کار میبرد؟» فلسف ٔه
مارکسیستیـلنینیستی پاسخ میدهد .تاریخ چند هزار سال ٔه بشریت و علوم
ثابتمیکندکهدرآنآشفتگیظاهری،قانونمندیهایضروریاجتماعی
وجودداردوتکاملجامعهطبققوانینعینیانجاممیگیردواینقوانینکامالً
قابلشناختاست.
آن بخش از فلسف ٔه مارکسیستیـلنینیستی که عامترین تئوری و اسلوب
شناختجامعهراهمانندیکسیستمیگانهودرتکوینوتکاملآنمطالعه
میکند ،ماتریالیسم تاریخی نام دارد .ماتریالیسم تاریخی بیان عمل احکام
ماتریالیسم دیالکتیک است در زندگی اجتماعی و کاربست قوانین آن بر
پدیدههاوروندهایحیاتجامعه.ماتریالیسمتاریخیعلمقوانینعا ّمتکامل
اجتماعیاست.
چنین است موضوع علم فلسفی ماتریالیسم تاریخی .چرا میگوییم
فلسفی؟ زیرا که این علم جزء متشکله و جدانشدنی از فلسف ٔه مارکسیستی
است که تکامل شکل اجتماعی حرکت و قوانین عا ّم این فرم خاص را
درکل ّیتآنمطالعهمیکند.چرارویکلماتعا ّموکل ّیتتکیهمیکنیمو
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میگوییمماتریالیسمتاریخی،علمعامترینقوانینتکاملجامعهاست،زیرا
کهدرزمین ٔهعلومانسانیومسائلمربوطبهاجتماعوتاریخبشری،دانشهای
گوناگونوجودداردکههریکبخشییاجهتیازحیاتاجتماعیوگروه
مع ّینیازپدیدههایجامعهرامطالعهمیکند؛ازاینقبیلاستعلوماقتصادی،
علومتاریخی،علومقضایی،علومانسانشناسی،استتیک،زبانشناسیوغیره
وغیره.
هریکازاینعلوماجتماعیکهبرشمردیم،تنهااینیاآنبخش،اینیاآن
جهتازحیاتاجتماعیرابررسیمیکند.هریکازآنهاقوانینخاصتکامل
اقتصادی،حقوقی،دولتی،زبان،هنروغیرهرامطالعهمینماید.ا ّمانههیچیک
ازآنهاونههم ٔهآنهاباهمنمیتوانندقوانینعا ّمتکاملجامعهرادرمجموع
خودبهمثابهیکسیستمواحدوبههمپیوستهودرحالرشدبهمانشاندهند.
آنهانمیتواننددرکروابطمتقابلبینبخشهایگوناگونجامعهوجایاین
یاآنپدیدهرادرسیستمکلیوعمومیامکانپذیرسازند.هم ٔهاینهاازوظایف
علمفلسفیماتریالیسمتاریخیاستوموضوعآنراتشکیلمیدهد.
ماتریالیسمتاریخییکدانشفلسفیاست،دانشیکهتئوریعمومیو
اسلوبعمومیمعرفترابرایهم ٔهدانشهایاجتماعیبهدستمیدهد.

٣

بینعلمماتریالیسمتاریخیودیگرعلوماجتماعیپیوندورابط ٔهدیالکتیکی
موجوداست.ازیکسو،ماتریالیسمتاریخیبراحکام،فاکتها،نتیجهگیریها
واطالعاتیکهعلوممختلفاجتماعیبهدستمیدهندتکیهمیکندوآنها
رابرایتحلیلکلیوعمومیخود،برایتعمیموبیرونکشیدنقوانینعا ّم
ومقوالتاساسیدرعرص ٔهاجتماعبهکارمیبرد؛ازسویدیگر،بهنوب ٔه
خودباارائ ٔهاینقوانینعا ّمحرکتجامعه،بهعلوممختلفاجتماعیدرکار
بررسی و تحلیل در هر رشت ٔه مشخص یاری میرساند و راهنمای تئوریک
ومتدولوژیکدیگرعلوماجتماعیاستواسلوبعمومیپژوهشرادر
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اختیارآنهامیگذارد.پستفاوتآنبادانشهایمشخصاجتماعیکههریک
زمین ٔهمع ّینومحدودیازحیاتاجتماعیرادرمدّ نظردارند،آناستکه
ماتریالیسمتاریخیجامعهرادروحدتوکل ّیتخود،درعملمتقابلجوانب
گوناگونخودمطالعهمیکندوبهروندتاریخیاجتماعدرسراسرخودنظر
دارد.
برای آنکه این مرزبندی بین ماتریالیسم تاریخی و دیگر علوم اجتماعی
کاملتر انجام گیرد و در نتیجه موضوع علم ماتریالیسم تاریخی روشنتر
شود ،باید دید که بین «ماتریالیسم تاریخی» و «جامعهشناسی» چه تفاوتی
موجوداست،چهمالکهاییایندوعلمراازهمجدامیکند،زیراکهچهبسا
«ماتریالیسم تاریخی» را جامعهشناسی مارکسیستی هم خواندهاند؛ ا ّما این
تعریفکاملینیست.
جامعهشناسی علمی است که روندهای ویژهای از اجتماع و مناسبات
بینانسانهاوبیننهادهایاجتماعیرادرهرنظامودورانمع ّین،ازنظر
جمیعجامعهمطالعهوبررسیمیکند.عناصروهستههایعلمجامعهشناسی
از دوران بردهداری با اندیشمندانی نظیر ارسطو پدید آمد و مدتها در
چهارچوبفلسف ٔهباستانوسپسدرآیینهایسیاسیواجتماعیگوناگون
رشدکرد.علمجامعهشناسیدراوایلقرننوزدهمشکلجامعییافتوبا
«اگوستکنت»و«سنسیمون»دانشمندانفرانسویبهصورتعلمیقائم
بهخوددرآمد.
دومقرنگذشتهتوسطمارکسوانگلس
ا ّماماتریالیسمتاریخیدرآغازنیم ٔه ّ
به صورت فلسف ٔه اجتماعی و بخشی از جهانبینی فلسفی و پژوهش کنند ٔه
قوانینعا ّمتحولجامعهتدوینشد؛واینعلمیاستکهدارایدایر ٔهکلیترو
عامتربودهوازعرصههایمختلفماکروسوسیولوژیومیکروسوسیولوژی
جدا است .پژوهشگر ماتریالیسم تاریخی یک دانشمند فیلسوف است ،و
پژوهشگرجامعهشناسیورشتههایمختلفآن،یکدانشمندکارشناسفن
مربوطه .روشن است که از یکسو ،جامعهشناسی بدون فلسف ٔه اجتماعی،
کهاسلوبعا ّمپژوهشرابهدستمیدهدوقوانینعا ّمومقوالتعا ّمو
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اساسی اجتماعی را روشن میکند ،نمیتواند راه خود را در انبوه فاکتها
بگشاید،وازسویدیگر،ماتریالیسمتاریخی،کههمانتئوریماتریالیستیو
دیالکتیکیدربار ٔهجامعهاست،بهنوب ٔهخودبرایپژوهشهاوعمیقترکردن
فرمولبندیهاوقوانینعا ّمخودبایدازجامعهشناسیوتحقیقاتمشخصآن
نظیرسایرعلوممربوطبهتاریخوجامعهفیضگیرد.
دانش فلسفی ماتریالیسم تاریخی ،عالوه بر استفاده از دستاوردها و
نتایجسایرعلوماجتماعی،خودنیزبهمطالع ٔهبیواسطهومستقیمروندهای
اعم از گذشته و حال میپردازد و با غور و
اجتماعی و واقعیات موجودّ ،
تحلیل،بهکشفقوانینعا ّمتکاملآنوپیشبینیسمتتحولآیندهوروشن
کردنمفاهیمعا ّم،یعنیمقوالتاساسیاینعلمدستمییابدومیتواند
پایهگذارآیندهنگریبراساسعلمیواسلوبدرستباشد.
چنین است ّاوالً تفاوت بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی ،ثانی ًا حد
فاصلبینماتریالیسمتاریخی،نهفقطباعلومطبیعی،بلکهوجهتمایزآنبا
علوممشخصومختلفاجتماعی.بادرکموضوععلمماتریالیسمتاریخی
بهعنوانعلمقوانینعا ّمتکاملجامعه،ماضمن ًاپیمیبریمکهماتریالیسم
تاریخیچهجاییدرسیستمفلسفیمارکسیستیـلنینیستیداردوحیط ٔهمطالعه
وپژوهشوکاربستاینعلمکداماست.

توضیحبیشتر:
«قانون»درس16
«مقوله»درس20
«پیشبینیعلمی»درس40
«رابط ٔهماتریالیسمدیالکتیکوماتریالیسمتاریخی»درسهای2و.7

درس.42تعریفعلمماتریالیسمتاریخیواهمیتآن
برایبیانتعریفیازاینعلم،ناگزیریمپیرامونچندمقول ٔهاجتماعیکهبعد ًا
بهتفصیلدرفصولآیندهفراخواهیمگرفت،اجماالًتوضیحاتیبدهیم،زیرا
کهبدوناستفادهازاینمقوالتنخواهیمتوانستبهتعریفجامعیازعلم
ماتریالیسمتاریخیدستیابیم.

١

در جامعه یک رشته پدیدهها و روندهای ما ّدی وجود دارد که مجموع آنها
را «هستی اجتماعی» مینامیم .مقصود از پدید ٔه ما ّدی آن است که مستقل
ازخواستوارادهوشعورما،بهطورعینیوجودداشتهباشد.یکرشته
پدیدههایمعنوینیزهستکهمجموعآنهارا«آگاهیاجتماعی»مینامیم.
هستی اجتماعیعبارت استاز حیاتما ّدیجامعهوتمامیشرایطعینی
زیستورابط ٔهانسانهاباطبیعت،وازهمهمهمترفعالیتتولیدیانسانو
باالخرهمناسباتاقتصادیبینخودانسانهادرجریانتولید.آگاهیاجتماعی
عبارتاستازحیاتمعنویوروحیانسانها،کلی ٔهاندیشههاوتئوریهاو
جهانبینیهاکهفعالیتانسانیرارهبریمیکنند،وهمچنینکلی ٔهنظریات
وتصوراتوروحیات.بینایندومقول ٔهاساسیاجتماعبشری،روابطو
وابستگیهایمتقابلومشخصوجودداردکهبایدآنهارابشناسیموبهاین
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رابطهپیببریمتانقشنیروهایمحرک ٔهتاریخرادرککنیم.
مسئل ٔهاساسیدرمورداجتماعایناستکهرابط ٔهدرستبینایندومقوله
را پیدا کنیم .بدون حل صحیح مسئل ٔه رابط ٔه بین هستی اجتماعی و آگاهی
اجتماعی،نمیتواناسلوبدرستوعلمیبررسیاینیاآنپدید ٔهاجتماعی
راتدوینکرد،نمیتوانچگونگیتحولاینیاآنروندتاریخیرادرککرد،
نمیتوانراهتغییرانقالبیزندگیاجتماعیراپیداکرد.
وجوهمشخص ٔهعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیعبارتازآناستکه:
ّاوالً،مانندهرعلمواقعی،مسئل ٔهاساسیرامطرحکردهوبهدرستیبهآن
پاسخمیدهد.
ثانی ًا،مانندهرعلمدیگری،ماتریالیسمتاریخیدارایمقوالتمختصبه
خوداست.
اینهاعامترینمقوالتمربوطبهجامع ٔهبشریاست،نظیرهستیاجتماعی،
آگاهیاجتماعی،شیو ٔهتولید،پایه،روبنا،انقالب،دولت...کهجمیعآنهاو
هریکازآنهاساختمانکلیحیاتاجتماعیوجنبههاییازآنرا،وپیدایشو
تکاملمفاهیممربوطهرامنعکسمیکند.
ثالث ًا،ماتریالیسمتاریخیمانندهرعلمدیگر،دارایقوانینمختصبهخود
است.اینهاعامترینقوانینحرکتوتکاملجامعههستند.برخیازاینقوانین
عا ّمدرتماممراحلتکاملجامعهعملمیکنند،نظیرقانون«نقشتعیینکنند ٔه
هستیاجتماعینسبتبهآگاهیاجتماعی»یاقانون«نقشقاطعشیو ٔهتولید
درتکاملجامعه»وغیره...برخیدیگرازاینقوانینکهبازهمقوانینعا ّم
هستند،دارایحیط ٔهعملمحدودتریومربوطبهمراحلودورانهایویژ ٔه
خویشهستند،مانندقانون«مبارز ٔهطبقاتیـنیرویمحرک ٔهتکاملاجتماعی»یا
قوانینعمومیگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسم.تنهامجموعاینقوانین
وآنمقوالتماتریالیسمتاریخی،تابلویواحدوموزونوجهانشمولیاز
تکاملاجتماعیرابهدستمیدهد.
بنابراین،ماتریالیسمتاریخیعالوهبرحلآنمسئل ٔهاساسی،همچویک
دانشفلسفیبایدبهاینقوانینومقوالتبپردازدومتدولوژیعمومیرانیز
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برایتمامعلوماجتماعیدراختیارمابگذارد.
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تعریفعلمماتریالیسمتاریخیبایدهم ٔهاینمطالبوآنمسئل ٔهاساسیرا
دربرگیرد،ومیتوانآنرابهاینترتیببیانکرد:
ماتریالیسمتاریخییکعلمفلسفیدربار ٔهرابط ٔهبینهستیاجتماعیو
آگاهیاجتماعی،دربار ٔهعامترینقوانینوقوایمحرک ٔهتکاملجامع ٔهبشری
ومقوالتاساسیآناست؛تئوریعا ّمواسلوبعلمیشناختجامعهو
تغییرآناست.
از این تعریف میشود دانست که ماتریالیسم تاریخی جزء متشکلهای
از فلسف ٔه مارکسیستیـلنینیستی و بخش جداییناپذیر آن است ،علمی که
قوانینعا ّمتکاملجامع ٔهبشریواشکالتحققاینقوانینرادرعملوطی
فعالیتتاریخیانسانهابررسیمیکند.ماتریالیسمتاریخیپای ٔهتئوریکو
متدولوژیکبرایجامعهشناسیودیگرعلوماجتماعیاست.
فلسف ٔه اجتماعی مارکس ،با تمام نظریات اجتماعی قبل از آن تفاوت
اساسیداردودرسیستمنظریاتعمومیبشردرمورداجتماع،چنانجای
ویژهایداردکهبایدگفتتوسطمارکسوانگلسدراینزمین ٔهدانشبشری،
یکانقالبواقعیحاصلشدهاست.
دراینزمینهفعالًکافیستخاطرنشانسازیمکهازیکسو،فلسف ٔهاجتماعی
مارکسیسمبهطورقاطعوپیگیربههرگونهایدهآلیسمدربرخوردباپدیدههای
اجتماعیپایاندادودراینزمینهنیزمسئل ٔهاساسیفلسفهرابهطورعلمیو
بهدرستیحلکرد،وشالود ٔهدرکما ّدیتاریخرابهدستداد،وازسوی
دیگر،درعینحالکهسرشتوماهیتما ّدیروندهایاجتماعیوتاریخی
را کشف و ثابت کرد ،ضمن ًا قاطعانه عقاید مبتذل مادیگرایان ٔه یکجانبه و
سطحیراردکردهوبهرغمایننوعماتریالیسممبتذلیابهاصطالحماتریالیسم
اقتصادیکهمنکرنقشاندیشههاونهادهاوسازمانهایاجتماعیدرتکامل
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جامعهاست،برعکسبهطورعلمیودیالکتیک،برتأثیرمتقابلوعملفعال
اینعواملتکیهنموده،استقاللنسبیآنهارانشاندادوعملمتقابلآنهارابر
حیاتما ّدیجامعهثابتکرد.

٣

از آنچه گفتیم اهمیت علم فلسفی ماتریالیسم تاریخی نیز روشن میشود.
ماتریالیسم تاریخی شالود ٔه اساسی تئوریک و اسلوبی تمام دانشهای
اجتماعیاست.اسلح ٔهبیجانشینتماممبارزانانقالبیاست.راهنمایعمل
تمامدانشمندانوپژوهشکنندگانیاستکهدرزمینههایمختلفاجتماعی
وتاریخجامعهمطالعهمیکنند.براییکجهانبینیمجهزبهایندانش،تاریخ
دیگر مجموعهای درهم و آشفته و انبوهی از وقایع بیارتباط و تصادفی و
بدونمعناوبیمنطقنیست،بلکهروندیاستکهطبققوانینعا ّمدیالکتیکی
خویشجریانمییابد.مهمآنکهاینقوانینرامیتوانکشفکردوبهطرز
عملآنهاپیبردوازاینراهدرچگونگیرشدجامعهبافعالیتآگاهان ٔهافراد
بشرتأثیرگذاشت.ماتریالیسمتاریخیبهماامکانمیدهدکهدرپدیدههای
بغرنجاجتماعی،خطاساسیتکاملرابیابیموبتوانیماینپدیدههارارهبری
کنیم و در آنها تأثیر به جای گذاریم .اهمیت عظیم ماتریالیسم تاریخی در
آن است که سالح علمی احزاب مارکسیستیـلنینیستی طبق ٔه کارگر و هم ٔه
زحمتکشان،وسیل ٔهشناختقوانینعینیتکاملجامعهودرکنقشعوامل
ذهنیـآگاهیوتشکلتودههاست.
ماتریالیسم تاریخی نشان میدهد که مقتضیات قوانین اجتماعی-آنچه
که قانونمندی تاریخ جامعه طلب میکند-توسط فعالیت و عمل انسانها،
طبقات،احزابوشخصیتهاجام ٔهعملبهخودمیپوشد.
ماتریالیسم تاریخی همراه ماتریالیسم دیالکتیک-یعنی مجموع فلسف ٔه
مارکسیستی-شالودهواساسسوسیالیسمعلمیاستکهخودیکیازسه
بخش مارکسیسم را تشکیل میدهد .این دانش فلسفی همچنین شالوده و
اساسسیاستواستراتژیوتاکتیکحزبطبق ٔهکارگرراتشکیلمیدهد.
هم ٔهاینهانشانمیدهدچهاهمیتعظیمیفراگرفتناینعلمبرایاعضای
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2٧

حزب ،برای هم ٔه مبارزان و انقالبیون دارد .ماتریالیسم تاریخی سرچشم ٔه
زوالناپذیر ایمان بیخلل ما به پیروزی تودهها و بنای جامع ٔه سوسیالیستی
است،زیراکهاینعلمتبدیلضروریواجتنابناپذیرجامع ٔهسرمایهداری
را به جامع ٔه سوسیالیستی ثابت میکند .آموزش اصول این علم در قلوب
زحمتکشانایمانقاطعبهپیروزینهاییرا،صرفنظرازفرازونشیبهای
راه،وظفرمندیامرشریفآزادیوبرابریونیکبختیورهاییازستمم ّلی
وطبقاتیراهموارهفروزاننگاهمیدارد.اینعلم،دورنمایتاریخیتابناکی
رادرجلویدیدگانمامیگستراندوآیند ٔهجامعهوسرنوشتانسانراروشن
میکند.

4

برایعالقهمندانبهپژوهشهایعمیقتریادآوریمیکنیمکهخطوطاساسی
ماتریالیسمتاریخیتوسطمارکسوانگلسدرکتاب«ایدئولوژیآلمانی»که
درسال1846نوشتهشدهبیانگردید،وسپسدراثرداهیان ٔهمارکس«نقدی
براقتصادسیاسی»اصولآنتدوینشد،وباالخرهدر«سرمایه»مارکساست
کهماتریالیسمتاریخیواصولوقواعدآنبهنحودرخشانیمورداستفاده
قرار گرفت .هر مبارز انقالبی و هر پژوهش کنند ٔه علم فلسفی ماتریالیسم
تاریخی،دربسیاریازدیگرآثارمارکسوانگلسوهمرزمانوشاگردان
آنها،ودرمرحل ٔهپسازآندرآثارفناناپذیرلنین،وباالخرهدرمراحلپساز
آندراسنادومدارکاحزابکمونیستوکارگری،میتواندشاهدغنیشدن
وژرفترشدناینعلمباشدوازآنهادرنبرداجتماعیخودودرتحقیقو
بررسیجامعهوتاریخالهامبگیرد.
ماتریالیسمتاریخیبهمثابهبخشیمهموحساسازمارکسیسم،برخالف
ادعایبرخیازمدعیان،نهتنهاکهنهنشدهوهمچنانسالحپیکارمبارزانو
انقالبیونووسیل ٔهبررسیاجتماعباقیمانده،بلکهدرآیندهنیزهرگزارزش
خودراازدستنخواهددادوکهنهنخواهدشد.آیابیاناینحکم،آنهمدرعصر
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پرتحرکوپویایما،یکادعایبیپایهویکدعویضددیالکتیکیوجزمی
است؟نه.زیراکهازیکسوماتریالیسمتاریخی،بهمثابهجزئیازدانشفلسفی
مارکسیسمـلنینیسم،یکآیینمتحجرنیست،بلکهدانشیاستدرحالتکامل
دائم.اینعلممجموعهایازاندیشههایپراکندهواحکامتجریدینیست،
بلکه یک سالح نیرومند شناخت ،یک اسلوب عمل ،یک وسیل ٔه دگرگونی
جهاناست.اگرپراتیک،اینیاآننتیجهگیریعلمیراتأییدنکند،علماز
آنرویبرمیتابدوبهکاوشمجددمیپردازد.فراگرفتناینعلمبهماامکان
میدهددرشرایطپیچیدهوبغرنج،آگاهانهوباکاردانیعملکنیم.اینعلمی
استکهخودرامرتب ًابهشیوههاینوینپژوهشمجهزمیسازدوازواقعیات
زندگیوپراتیکاجتماعینتیجهگیریعلمیمیکند.ازسویدیگر،اینعلم
کهنهشدنینیست،زیراکهاحکاماصولیآن،وبهقوللنینسنگبنیادتئوری
مارکس،تمامارزشواهمیتخودراحفظکردهوقانونمندیهاییکهمادر
جریانسلسلهدرسهایخودمطالعهخواهیمکرد،هموارهتماموکمالبه
قوتخودباقیخواهندبودُ ،منتهامرتب ًاغنیتروهمهجانبهتروژرفترخواهد
شد.زندگیاجتماعیوتجرب ٔهتاز ٔهمبارزهوپراتیکبشردرجامعه،همهمؤید
صحتایناصولهستند.
ّ
ماتریالیسم تاریخی ،بهمثابه بخشی از تئوری مارکسیسمـلنینیسم،
یک علم خالق و پیشرونده و دائم ًا غنی شونده است .برای وفاداری به
مارکسیسمـلنینیسم،بایدهماسلوبآنرابهکاربستوهمازتئوریآندفاع
کردوهمدرتکاملهردویآنهاکوشید.بهگفت ٔهلنین،وظیف ٔهکمونیستها
استکهچنانچهنخواهنداززندگیعقبمانند،بایدآنرادرتمامجهاتبه
پیشببرند.
توضیحبیشتر:
«ما ّدیومعنوی»درس3
«عا ّموخاص»درس21
«مسئل ٔهاساسیفلسفه»درس.3

درس.4٣جایماتریالیسمتاریخیدر
سلسلهعقایدوآرایاجتماعی
بادرکاینمسئلهکهماتریالیسمتاریخیچهجاییرادرسلسلهعقایدوآرای
پیرامونتاریخواجتماعبشریاشغالمیکند،بهترمیتوانیمپیببریمکهچرا
اینعلمیکانقالبواقعیدرزمین ٔهموردبحثبهوجودآوردهوازبیخوبن
شالودههاینوییراریختهاست،وبرچهاساسیاینانقالبصورتگرفته
است.

١

قبلازمارکسوانگلس،عد ٔهزیادیازمتفکرانوسیاستمدارانعقایدمختلفی
پیرامونجامعهومفاهیموابستهبهآنبیانداشتهوسیستمهایگوناگوناندیش ٔه
اجتماعیبهوجودآوردهاند.
هریک از این انواع نظرات و اندیشهها ،که گاه به صورت سیستمهای
جامعینیزدرمیآمدند،میکوشیدندبهنحویازانحا،سرشتوماهیتجامعه
ونحو ٔهتکاملآنوطرقرشدآن،منطقتاریخراتوضیحدهند.بدیهیبودکه
ازکهنهترین ادوار ،اندیشمندان به مسائل مربوط به تکامل جامعه نیز توجه
کنندوبکوشندکهبهعللاینتکامل،بهرازتغییرهاییکهدراجتماعبشری
حاصلمیشودپیبرند،بهسرشتانسانوبهسرنوشتتاریخدستیابند،
وبدانندکهآیااینتحوالتاتفاقیوتصادفیاستیادرنتیج ٔهعملقوانین
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عینیخاصیضرورت ًاایجادمیشود،واگرچنینعلتهاوقانونمندیهایی
وجوددارد،کدامندوچگونهمیتوانمظاهرمختلفزندگیاجتماعیبشررا
توضیحداد.پاسخبههم ٔهاینپرسشهاکهازدیربازمطرحبود،متنوعوسخت
متفاوتبود،وامروزمیتوانآشکارادیدکهتاقبلازمارکسیسم،پاسخجامع
وهمهجانبه،علمیودرست،بهاینمسائلدادهنشد.بااینهمه،حتیقبل
ازپیدایشمارکسیسمدراواسطقرنگذشته،برخیازمتفکرینبهیکرشته
نتیجهگیریهایصحیحدربار ٔهتکاملتاریخوجامعهرسیدهبودندوعقاید
و اندیشههای درستی در این یا آن زمینه بیان داشتند .مثالً ماتریالیستهای
فرانسویدرقرنهجدهم-اصحابانسیکلوپدی-بهایننتیجهرسیدهبودند
کهانسانوروشاووعقایداوثمرهوحاصلتأثیرمحیطاجتماعیاست.
برخیازمورخینفرانسویدراوایلقرنگذشتهبهوجودطبقاتمتخاصم
در جامعه و مبارز ٔه طبقاتی پیبرده بودند .عدهای از اقتصاددانان مشهور
انگلیسیسعیداشتندکهپای ٔهوجودطبقاترادراموراقتصادیپیداکنند.
سوسیالیستهایتخیلی،چهدرفرانسهوچهدرانگلستان،ضمناندیشههای
خود پیرامون جامع ٔه آیند ٔه کمونیستی ،برخی از وجوه مشخص ٔه آن را با
آیندهنگری موشکافانهای توصیف میکردند .دموکراتهای انقالبی روسیه
دربار ٔهنقشاقتصاددرتکاملجامعه،نقشتودههایمردمومبارز ٔهطبقاتی
وهمچنیندربار ٔهمسائلگوناگونروبنا،نظیرماهیتطبقاتیفلسفهوادبیات
وهنر،مطالبونکات ُپرارزشیبیانداشتند.باهم ٔهاینها،جامعهشناسیقبل
ازمارکسوانگلسنتوانستبهصورتیکعلمدرآیدوهرگزیکسیستم
درستوعلمیفلسفیدربار ٔهتاریخواجتماعبهوجودنیامد.

2

اولآنبودکهدراینزمینهایدهآلیسمحاکمیتقطعی
علتاینامردردرج ٔه ّ
داشت.اگردرزمین ٔهطبیعتیاتئوریشناخت،سیستمهایماتریالیستیپدید
شد و دانشمندان علوم طبیعی بر اساس ماتریالیستی در تکامل رشت ٔه خود
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٣١

میکوشیدند،درزمین ٔهاجتماع،برداشتودرکماتریالیستیوبرخوردعلمی
تاپایانپیگیروجودنداشت،ودانشمندانعلوماجتماعیبراساسایدهآلیسم
دربار ٔهتاریخوجامعهنظرمیدادند.تئوریهایایدهآلیستیناچارضدعلمیو
نادرستبود.فیلسوفبزرگآلمانی،هگل،کهاندیشههایداهیانهایدربار ٔه
«ضرورتتاریخی»و«طرحدیالکتیکتاریخجامع ٔهبشری»ارائهکرده،عقیده
داشتکهزندگیاجتماعیراارادهایبرترازطبیعترهبریمیکند.حتی
روشنگرانقرونگذشتهکهماتریالیسمرابهمرحل ٔهباالتریارتقادادهاند،وقتی
بهبررسیاجتماعمیپرداختند،باآنکهدرموردشکلگرفتنافکاربشریبه
تأثیرمحیطاجتماعیعقیدهداشتند،ولیمیگفتندکهخوداینمحیطناشی
ازتفکرواندیش ٔهانسانیاست.نمون ٔهدیگراینکهپیشازپیدایشمارکسیسم،
جامعهشناسانمیگفتندکهشخصیتهاینامآور،لشکرکشانوشاهان،طبق
ارادهوتشخیصخویشخالقتاریخهستند.بهطورخالصه،ایدهآلیسموجه
مشخص ٔهعلوماجتماعیراقبلازپیدایشمارکسیسمتشکیلمیداد.برخورد
ایدهآلیستی،حتیدرموردهوشمندانهترینسیستمها،درعملناتوانیخویش
را در توضیح پدیدههای اجتماعی ثابت کرده و حتی در مورد پیشروترین
اندیشمندانعصر،نقشسترونکنند ٔهخودرابر َمالساختهبود.

٣

تنها مارکس و انگلس توانستند سیستمی بهواقع علمی ،تا پایان پیگیر،
ماتریالیستیودرستبهوجودآورند.برچهاساسیآنهاتوانستندبهاینمهم
دستیابند؟
.1آنهابربنیادجهانبینیعلمیخود،ماتریالیسمدیالکتیک،توانستندبه
رموزغامضاجتماعوتاریخوبهماهیتمتضادتکاملجامعهدستیابند،و
سرشتاینتکامل،کنشوواکنشعواملونهادهایگوناگونونقشعلل
عمدهراروشنکنند،ووجودقانونمندیهایعینیرابررسینمایند.
.2مارکسوانگلسدرتدوینسیستمفلسفیخوددربار ٔهجامعه،یعنی
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ماتریالیسمتاریخی،نهتنهابرجهانبینیعلمیخویشوبراصولماتریالیسم
دیالکتیکمتکیبودند،بلکهآنهاارثی ٔهغنیهم ٔهمکاتبقبلیراموردبررسی
نقادانهقراردادندوازتمامیهستههایمعقولونکاتدرستوجنبههای
مثبتاینمکاتببهرههابرگرفتند.سیستمفلسفیمارکسوانگلسدربار ٔه
جامعه،نفیتماممکاتبقبلیبود،ولیایننفی،یکنفیدیالکتیکیبود.و
نفیدیالکتیکیمنجملهیعنیآنکهدرروندارتقابهمرحل ٔهکیفیت ًانووتازه،و
طردعنصرکهنه،تمامجنبههایمثبتوقابلزیستیکهدرپدید ٔهکهنهوجود
دارد،ونفیکنند ٔههم ٔهاینجنبههاونکاتوعناصرهسترانیزدربرگیرد.
سیستمفلسفیمارکسیسمدرزمین ٔهاجتماعوتاریخ،نسبتبهتمامعقایدو
مکاتبگذشته،یکچنیننفیدیالکتیکیاست.
.3عالوهبرایندو،درآستان ٔهپیدایشمارکسیسمودرزمانحیاتمارکس
وانگلس،علوممختلفومشخصمربوطبهرشتههایگوناگوناقتصادو
تاریخوسیاستوهنروحقوقرشدبسیاریافتهبود.آثار ُپرمغزومتکیبه
تجاربمتعدد،درزمین ٔهتاریخ،هنر،مذاهب،سیاست،تربیت،قضاوتو
سایرفعالیتهایاجتماعیزمانخودودستاوردهایآنراتعقیبمیکردند.
آنهاآثارتاریخنویسان،باستانشناسان،نژادشناسان،شرقشناسانوعقایدو
آرایرجالسیاسیوزمامدارانراباتوجهفراوانمطالعهمیکردند.برپای ٔه
هم ٔهاینهاوباسیرابشدنازکلی ٔهچشمههایمعرفتبشریدرزمین ٔهاجتماع
بودکهمارکسوانگلسبهتعمیمعلمیدستزدندوتئورینوینخودرا
دربار ٔهتکاملجامعهایجادکردندکهبهطورکیفیازهم ٔهعقایدجامعهشناسان
پیشینمتمایزومتفاوتاست.
 .4عالوه بر این سه نکته ،مهم اینجاست که مارکس و انگلس برای
برداشتن این گام کیفیت ًا نو ،بیانگر موضع طبق ٔه کارگر شدند ،در مبارزه و
فعالیتپرولتاریافعاالنهومستقیمشرکتجستند،وبابیانمواضعطبقاتی
پرولتاریاموفقبهانجاماینانقالبعظیمفکریگردیدند.
بنابراین،اصولو َمحملهایپیدایشماتریالیسمتاریخیکهمرحل ٔهکیفیت ًا
نوییدرسلسلهعقایدتاریخیواجتماعیاستعبارتنداز:تکیهبرشالود ٔه

فصلاولـکلیات
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فلسفیماتریالیسمدیالکتیک،بهرهگیریازجنبههایمثبتوباارزشمکاتب
اجتماعیوتاریخیقبل،تعمیمنتایجودستاوردهایعلوممشخصانسانیو
اجتماعیوتاریخی،وموضعطبقاتیپرولتاریا.
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یک مطلب را هم در توضیح رابط ٔه بین ماتریالیسم تاریخی با ماتریالیسم
دیالکتیکبایدروشنکنیم.نبایدتصورکردکهاولمارکسوانگلساندیش ٔه
ّ
فلسفیماتریالیسمدیالکتیکراتدوینکردندوبعدنشستندوبهانطباقآنبا
تاریخوجامعهپرداختند،ودرنتیجهعلمماتریالیستیتاریخیرابهوجود
آوردند.واضحاستکهعبارت«تکیهبرماتریالیسمدیالکتیکبرایتدوین
ماتریالیسمتاریخی»یاعبارت«انطباقاصولماتریالیسمدیالکتیکبرامور
اجتماعیوتاریخی»ابد ًاچنانمعناییندارد.مارکسوانگلسیکعلمواحد
ِ
سطوحبرپیگیریتاپایانعلمی،بر
ویگان ٔهفلسفیایجادکردهاندکهدرهم ٔه
بهرهگیریازتماممکاتبوعلومگذشته،برتعمیمتمامدستاوردهایعلوم،
اعمازطبیعیواجتماعیوغیرهمتکیاست.اینعلمواحدفلسفیبرهم ٔه
ّ
ها،اعمازطبیعتوجامعهوتفکرناظراست،وقوانینآنو
ه
شئونورشت
ّ
مقوالتآننتیج ٔهتفحصوپژوهشدرهم ٔهزمینههااست.ماازنظرآموزش
مطالبوتدریسمسائل،بخشهاراازهمجدامیکنیم.پساینمسئل ٔهمهم
را باید همیشه در نظر داشت که ماتریالیسم تاریخی مطلبی جدا از فلسف ٔه
مارکسیستی نیست ،بلکه جزء متشکل ٔه آن است .اهمیت مسائل اجتماعی
بهمثابهیکشکلخاصحرکتما ّده،ایجابمیکندکهبهطورمجزاوبرای
درکمسائلونتیجهگیریعملیازآن،اینمبحثجداگانهدرنظرگرفتهشود،
وگرنهدرتدوینوفرمولهکردنقوانیندیالکتیکیااصولماتریالیسمفلسفی
یامقوالتدیالکتیک،همانقدرپدیدههاوروندهایطبیعیموردنظربودهاند
که پدیدهها و روندهای اجتماعی .تعمیم به عمل آمده ،یک تعمیم فلسفی
استوناظربرتماماشکالحرکتما ّدهاست.قوانینومقوالتماتریالیسم
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دیالکتیک عا ّم و جهانشمولاند و منجمله عرص ٔه پدیدههای اجتماعی را
دربرمیگیرند.همینقانونهاومقوالتهنگامیکهدرعرص ٔهاجتماعبهکار
برده میشوند ،هنگامی که بر پدیدهها و روندهای جامعه ناظرند ،محتوای
ماتریالیسمتاریخیراتشکیلمیدهند.
نگاهی کوتاه به جریان تکامل اندیشههای اجتماعی و بررسی عوامل
وزمینههاییکهموجبشددرنیم ٔهقرننوزدهممارکسوانگلسموفقبه
تدوینعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیگردند،مارابهایننتیج ٔهکلیمیرساند
کهماهیتتفاوتکیفیواساسیبیناندیش ٔهمارکسیسموتمامیاندیشههای
قبلی در زمین ٔه مورد بحث ،یا به عبارت دیگر ماهیت انقالبی که توسط
مارکسیسمدرسیستمنظریاتاجتماعیبهوجودآمد،عبارتازآناستکه
درماتریالیسمتاریخیبهطورپیگیروتاآخر،ایدهآلیسمطردشدهومسئل ٔه
اساسیفلسفه،درموردجامعهنیزبهطرزعلمیودرستحلمیشود.
توضیحبیشتر:
«شرایطپیدایشمارکسیسم»درس6
«تاریخعقایدفلسفی»درس5
«نفیدیالکتیکی»درس19
«علمواحدفلسفیمارکسیسم»درسهای2و.7

درس.44ماهیتانقالبیکهمارکسیسمدرزمین ٔهعلوماجتماعی
ایجادکرد
ماتریالیسمتاریخی،بهمثابهبخشیازفلسفه،دارایتفاوتماهویوکیفی
باتمامسیستمهایقبلیتفکردرمورداجتماعوتاریخاستوازایننظر
مارکسیسم یک انقالب واقعی به وجود آورده است .ماهیت این انقالب
چیست؟ حل قاطع و پیگیر ماتریالیستی مسائل تاریخ و اجتماع و برخورد
قاطعدیالکتیکیباآنهاچگونهانجاممیگیرد؟چراچنینراهحلوبرخورد
مارکسیستی،مکتبفلسفیاجتماعوتاریخرابهصورتیکعلمدرآورده
است؟

١

برخورد ماتریالیسم تاریخی با حیات جامعه و تاریخ بشری برخوردی
اولایجابمیکندکهبه
ماتریالیستیودیالکتیکیاست.اینبرخورددردرج ٔه ّ
واقعیاتعینیتوجهشودوتاریخواجتماع،رویدادهاوروندهایآن،همان
طورکهدرواقعوبهطورعینیهستدرکگردد.چنینبرخوردینمیتواند
اینواقعیتسادهرادرنظرنگیردکهانسانهاقبلازپرداختنبهعلوموهنرها
وفلسفه،وپیشازهرگونهفعالیتمعنویکههریکالبتهبسیارمهماندو
بهجایخودموردبحثقرارخواهندگرفت،بایدغذاییبخورندومسکنی
داشتهباشندولباسبهبرکنندوبرایتهی ٔهآنهابایدکارکنندونعماتما ّدی
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راتولیدنمایند،وبدینمنظورآنهابایکدیگرناگزیربایددرتماسآیندوبین
خودمناسباتیبرقرارکنند.اینتوجهبهواقعیتاستکهنشانمیدهدشالود ٔه
زندگیوتکاملانسانیرادرجامعه،کاروتولیدنعماتما ّدیتشکیلمیدهد.
تولید وسایل ما ّدی که به طور مستقیم به زندگی انسان خدمت میکند
و مرحل ٔه رشد اقتصادی یا دور ٔه متناسب باآن،پایه وشالودهای راتشکیل
میدهدکهبراساسآننظامدولتیوعقایدقضاییوهنریواندیشههای
مذهبیوغیرهپدیدمیگردند.ازطریقآنپایهوشالودهاستکهمیبایست
اینمظاهرراتوضیحدادوروشنکرد،نهبرعکس،آنطورکهتاپیشاز
پیدایشمارکسیسممعمولبودهاست.
اینبیانبهنحوماتریالیستیباجامعهوروندهایگوناگونآنبرخورد
میکندوعنصراساسیومقدمرانشانمیدهدوخودبهروشنیحدفاصل
بینعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیباتمامسیستمهاینظریاتماقبلراترسیم
میکند .این حد فاصل عبارت است از ماتریالیسم پیگیر در هم ٔه زمینهها،
در هم ٔه شئون ،دربار ٔه هم ٔه اشکال حرکت ما ّده .در تئوری مارکسیستی،
ماتریالیسم نهتنها طبیعت بلکه اجتماع و پدیدههای مربوط به انسان را نیز
دربرمیگیرد.درحقیقت،بدوندرکما ّدیتاریخجامعه،درکما ّدیجهان
تکمیلنمیشد.مارکسوانگلسموجدینماتریالیسمپیگیروتدوینکنندگان
درکماتریالیستیاجتماعهستند.پیشازآنهاحتیفالسف ٔهماتریالیستهمدر
تحلیلاجتماعوتاریخ،ایدهآلیستباقیماندندوتصورمیکردندکهفکرو
اراد ٔهرجالوزبدگانوبرگزیدگان،یاعقایدوافکارعا ّمهاستکهتاریخرا
میگرداندوجامعهرامتحولمیسازد،یعنیعمالًشعوروآگاهیجامعهرا
موجدهستیما ّدیآنمیشمردند.بامارکسوانگلسمسئل ٔهاساسیفلسفه
درزمین ٔهتاریخوجامعهنیزپاسخماتریالیستیدریافتکرد.مسئل ٔهاساسی
فلسفه که رابط ٔه بین ما ّده و روح ،بین هستی عینی و آگاهی ذهن بود ،در
ماتریالیسمتاریخیبهاینشکلویژهدرمیآیدکهرابطهبینهستیاجتماعی
وآگاهیاجتماعیچیست؟دریکسیستمفلسفینظریاتاجتماعیبایددر
اولبهاینسؤالپاسخدادکهازایندو،کداممقدّ موتعیینکنندهاست:
درج ٔه ّ

فصلاولـکلیات
ّ
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هستیاجتماعییاآگاهیاجتماعی؟
مارکسمینویسد:
«اینآگاهیانسانهانیستکههستیآنهاراتعیینمیکند،بلکه
برعکس،اینهستیاجتماعیآنهاستکهآگاهیشانراتعیین
میکند».
ایناستتزاساسیماتریالیسمتاریخی،ایناستپاسخقاطعوپیگیر
مارکسیسمبهمسئل ٔهاساسیفلسفهدرموردجامعه.
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برایبیانماهیتانقالبیکهمارکسیسمدرسیستمنظریاتاجتماعیبهوجود
آورد،وبرایبیانحلماتریالیستیمسئل ٔهاساسیدرفلسف ٔهاجتماعوتاریخ،
ناگزیرازبیانچندمقولهومطلباساسیهستیمکهبعد ًادربار ٔههریکازآنها
بهتفصیلصحبتخواهیمکرد.اصولیکهفعالًاجماالًبهآنهااشارهمیکنیم،
عبارتنداز:
 .1ماتریالیسم تاریخی معتقد است که جنب ٔه تعیین کننده در زندگی
اجتماعی،پروسهیاروندتولیدنعماتاست.تولیدما ّدینیزدربرگیرند ٔهدو
نوعمناسباتاست؛یکیمناسباتانسانباطبیعتکهنیروهایمولدهبیانگر
آنند؛دیگریمناسباتبینانسانهاکهمهمترینآنهامناسباتتولیدیاست
ودرهرنظامیمتناسباستبامرحل ٔهمع ّینیازتکاملوخصلتنیروهای
مولده.
.2ماتریالیسمتاریخینشانمیدهدکهازمیانتماممناسباتاجتماعی
بسیارمتنوعیکهبینانسانهابرقرارمیشود،مناسباتتولیدیمناسباتما ّدی
وعینیهستند،یعنیمناسباتوروابطیکهبدونخواستوشعورانسانها،
بدونشرکتارادیآنها،بهطورعینی،درجریانکاروتولیدبیناعضای
جامعهبرقرارمیشود.
.3ماتریالیسمتاریخینشانمیدهدکهمناسباتتولیدیبهنوب ٔهخودبه
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اینیاآنشکل،گاهبهطورمستقیموبیشتراوقاتبهطورغیرمستقیم،روابط
ومناسباتمعنویوایدئولوژیکراتعیینمیکنند.مناسباتتولیدیشالودهو
پیساختماناقتصادیجامعهراتشکیلمیدهندوپای ٔهجامع ٔهمربوطههستند،
وبررویآنپایهاستکهیکرشتهمناسباتمعنویوایدئولوژیکونهادهای
وابستهبهآن،کهمجموع ًاآنهاراروبنامینامیم،ساختهوبنامیشود.
بنابراینماتریالیسمتاریخیباتعیینمناسباتتولیدیبهمثابهروابطیما ّدی
وعینی،وباتأکیدبرنقشآن،کهدرآخرینتحلیل،بهاینیابهآنشکل،
مستقیمیاغیرمستقیم،تعیینکنندهاست،درجستجویراهحلماتریالیستیتا
بهآخرپیگیرپیشمیرود،وازهمینرومیتوانددانشاجتماعوتاریخرابه
صورتیکعلمدرآورد.
پسمیتوانیمبگوییمکهماتریالیسم،درماتریالیسمتاریخیبدینصورت
تجلیمیکندکهدرتاریخاجتماع،تولیدما ّدیاستکهنقشتعیینکنندهرادر
تکاملجامعهایفامیکند،نهحیاتمعنویکهجنب ٔهفرعیومشتقدارد.
باایننحو ٔهبرداشت،اصلتقدّ مما ّدهبرروحوشعور،کهاصلمرکزی
ماتریالیسماست،برعرص ٔهتاریخواجتماعنیزانطباقمییابد.درهمینجا
استکهبایدمفهومچرخشانقالبیوتحولعظیمکیفیراکهمارکسیسمدر
زمین ٔهدرکقوانینتکاملجامعهایجادکردهاستبیابیم.

٣

درحالیکهقبلازپیدایشمارکسیسم،اندیشمندانحیاتاجتماعیوتحول
آن را با انگیزهها و علل معنوی و هدفها و تمایالت و اندیشهها توضیح
میدادند،مارکسوانگلسنشاندادندکهدرپشتانگیزههاومحرکهای
ِ
معنویفعالیتتاریخیانسانهاوطبقات،منافعما ّدیآنهاقرارداردکهخود
آنهمبهنوب ٔهخویشوابستهبهوضعوموقعیتاینطبقاتدرهرسیستممع ّین
مناسباتتولیدیاست.چنینبرخوردعلمیودرستیاستکهامکانمیدهد
تحولوتکاملجامعههمچویک«روندتاریخیـطبیعی»درنظرگرفتهشدهو
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موردمطالعهقرارگیرد.اینعبارتبدانمعنانیستکهبینروندهایطبیعت
واجتماعتفاوتیموجودنیستوبرهردوعرصهقوانینواحدیحکمروایی
میکنند.نه!اینعبارتبهمعنایتأکیدبرایننکت ٔهاساسیاستکهبرروند
اجتماعینیز-همچوطبیعت-قوانینعینیحاکماستوبدونشناختناین
قوانینحتیصحبتیهمازیکعلمنمیتوانددرمیانباشد.بهاینترتیب،
همانندطبیعتکهاشیاءوپدیدههاطبققوانینخاصخودوبدوندخالت
یکمش ّیتازلیتکاملخودرادرطیزمانپیمودهاند،درعرص ٔهاجتماعنیز
جامع ٔهانسانیمستقلازارادهوآگاهیافراد،بنابرقوانینذاتیخویشناگزیر
تحولیافتهومییابد،وازایننظرتفاوتیبانسجطبیعتندارد.فرقدراین
استکهدرعرص ٔهتاریخواجتماع،شعورپدیدارمیشود،قوانینعینیاز
راهفعالیتانسانهابهمنص ٔهظهورمیرسد،ونقشآگاهیانسانوذهناوو
اندیشههاونهادهانهتنهایکنقشمنفعلنیست،بلکهاینعواملهمهدارای
نقشفعالیبودهوپدیدههایروبناییتاحدودمع ّینیووابستهبهماهیتهر
پدیده،دارایاستقاللنسبینیزمیباشند.وایننکتهمسئل ٔهمهمیاستکه
مارکسیسمـلنینیسم هرگز گذرا از رویآن رد نمیشود و هیچگونه سازش
ووجهمشترکیباماتریالیسمسرراهیومبتذلوجزمیندارد.ماتریالیسم
تاریخی ،یک سیستم منظم و بههمپیوست ٔه عقاید دربار ٔه قوانین عا ّم مربوط
به جامعه و تکامل و تاریخ آن بر شالود ٔه ماتریالیسم دیالکتیک است .علم
ماتریالیسمتاریخیباهرگونهجمودوتحلیلیکجانبهومتافیزیکیپدیدههای
اجتماعیناسازگاراست.
پدیدههاوروندهایاجتماعیبغرنجوهمهجانبه،پرازکنشوواکنشهای
گوناگون عوامل مختلف است .ماتریالیسم تاریخی با حل مسئل ٔه اساسی،
بههیچوجه وجود و تأثیر سایر عوامل را نفی نمیکند ،بلکه تنها نظری ٔه
اجتماعیاستکههم ٔهعواملرا،همانطورکهدرواقعوبهطورعینیهستند
ودریکدیگرتأثیرمیگذارند،مطالعهمیکند.مارکسوانگلسباآنکهدر
آغازتدوینتئوریعلمیاجتماعیخود،بهویژهباحاکمیتایدهآلیسمدراین
زمینهروبروبودندووظیف ٔهاصلیشانمبارزهباایدهآلیسموذهنیگریدراین
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زمینهوثابتکردنتزاساسینقشتعیینکنند ٔههستیاجتماعی-درآخرین
حالبهکراتوهموارهاهمیتسایرعواملاجتماعیو
تحلیل-بود،بااین
ّ
عکسالعملپدیدههایمختلفآگاهیاجتماعیوتأثیرروندهاونهادهای
روبنایی را خاطرنشان ساختند ،و مارکسیستها را از برخورد یکجانبه و
سطحیبااینمسئلهوتلقیمکانیکیازاینتزاساسیبرحذرداشتند.آثار
خودآنهادربار ٔهمسائلمختلفاجتماعیوتاریخی،نمون ٔهدرخشانوبارزی
ازیکبرداشتهمهجانب ٔهدیالکتیکیودرنظرداشتننقشوعملعناصرو
عواملگوناگوناست،وازهرگونهتحلیلسطحیومکانیکی َبریاست.
اینراهمناگفتهنگذاریمکهبهرغمانواعضامنهاوهشدارهایبنیانگذاران
مارکسیسم برای جلوگیری از تبدیل این آموزش علمی و زنده و خالق به
جزمیاتسادهشده،بهعللمختلف،چنیندگماتیکیکردنوسطحیکردن
آموزشمارکسیسمرویداد.بسیاریاز«ردکنندگان»ومدعیانمارکسیسم
که توانایی مقابله با آموزش علمی پرولتاریا را ندارند و نمیتوانند تزهای
واقعیمارکسیسمـلنینیسمراردکنند،بهآنجزمیاتسطحیکهدرمرحل ٔه
خاصیپدیدشدوعمرشپایانیافته،بهناممارکسیسمحملهکردهوبطالن
آنرا،بهخیالخود،ثابتمینمایند،درحالیکهاینجزمیکردنوسطحی
نص آموزش مارکس و ادامه دهند ٔه نابغ ٔه آن لنین ،بهکلی
کردن ،از روح و ّ
بیگانهاست.درموردحلقاطعماتریالیستیمسئل ٔهاساسیوماهیتانقالب
حاصلهدرنظریاتاجتماعیوتاریخی،درتاریختکاملمارکسیسمروشها
وعقایدیپیداشدندکهبهتزکامالًدرستمارکسیسممبنیبرعینیتتحول
جامعهوتقدّ مهستیاجتماعیبرآگاهیاجتماعیونقشتعیینکنند ٔهپایه
دربرابرروبنا،برخورداسکوالستیکنمودندودرعمل،درشیو ٔهبرخورد
به مسائل ،در تحلیلهای مشخص تاریخی و سیاسی کار را به انکار نقش
فعال و گاه قاطع شعور جامعه ،و وابسته کردن مستقیم و مکانیکی و نفی
استقاللنسبیکشاندند،وبینعینیوذهنیدرجامعهدیوارکشیدند.چنین
برخوردیکهدورانکیششخصیتزمین ٔهپیدایشآنراپدیدآوردودرحاشی ٔه
انحرافمائوئیستیباردیگر«گلکرد»،نهماتریالیستیاستونهدیالکتیکی؛

فصلاولـکلیات
ّ

مارکسیسمنیست،اگرچهبهنامآنعرضهشود.

توضیحبیشتر:
«انقالبدرفلسفه»درس6
«پایهوروبنا»درس55
«نیروهایمولده»درس50
«مناسباتتولیدی»درس.51
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فصلدوم:طبیعت،جامعه،انسان
ّ
درس.45طبیعتوجامعهورابط ٔهآنها
.1طبیعتچیستونقشانساندرتحولآنکداماست؟
.2جامعهچیستواجزایمتشکل ٔهآنکداماست؟
.3رابط ٔهبینطبیعتوجامعهکداماستوچگونهبرهمتأثیرمتقابل
دارند؟
درس.4۶عاملمحیطجغرافیایی
.1مفهوممقول ٔه«محیطجغرافیایی»
.2رابط ٔهبینجامعهومحیطجغرافیاییزیستوتحولوابستگیهاو
پیوندها
.3اهمیتونقشعاملمحیطجغرافیاییوحدودایننقش
درس.4٧نفوسومسئل ٔهجمعیت،عاملدموگرافیک
.1مفهوممقول ٔه«نفوس»واجزایمتشکل ٔهآن
.2آراوعقایدپیشازمارکسدربار ٔهنفوسوتحولآنها
.3اهمیتونقشعاملنفوسوحدودآن

درس.48انسانبهمثابهیکمقول ٔهفلسفی
.1انسانچیستوخصلتهایاینمقول ٔهفلسفیکداماست؟
.2روندطوالنیبهوجودآمدنانسان،تکوینانسانیوتکویناجتماعی
.3کار،مناسباتاجتماعی
درس.49سرشتانسان،مسئل ٔهبیگانگیازخود
.1ماهیتوسرشتانسانچیست؟
.2ازخودبیگانهشدنیعنیچه؟
.3نظری ٔهمارکسیستیدربار ٔهبیگانگیازخود،ریشههایآن،تظاهرآن
درعرصههایمختلفوتحولآن

درس.45جامعه،طبیعتورابط ٔهآنها
برایآموختنقوانینومقوالتعلمماتریالیسمتاریخیالزماستکهنخست
بایکرشتهمفاهیماساسیکهمرتب ًاباآنهاسروکارخواهیمداشت،آشنا
شویم.قبلازهرچیزبایداصوالًببینیمطبیعتیعنیچه،جامعهیعنیچه،و
چهرابطهایبینآنهاموجوداست.

١

طبیعت عبارت است از مجموع روندهایی که به شکل طبیعی ،یعنی بدون
دخالتوتأثیرفعالیتانسان،جریاندارد.پدیدههایمربوطبهزمینوآب
و هوا و فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی و زیستشناسی جزء طبیعت
هستند .یعنی طبیعت هم ٔه روندهای ژئوفیزیک و اقلیمی ،فیزیکوشیمیک و
زیستیرادربرمیگیرد.اینپدیدههاوروندهامدتهاپیشازپیدایشانسان
وجودداشتهوبیکرانوازلیاستووجودآنهاوابستگیبهانسانندارد.
طبیعتدارایمفهومازاینهموسیعتریهست.یعنیتنهامحدودبهسیار ٔه
ما،زمین،یعنیکر ٔهخاکنیست،ونهفقطمنظوم ٔهشمسیوکهکشانما،بلکه
تمامکیهانرادربرمیگیرد.سیار ٔهما،زمینوپدیدههایمربوطبهآن،جزئی
ازطبیعتاست.اگربخواهیمیکتعریفکلیازطبیعتبهدستبدهیمباید
بگوییمکهطبیعتعبارتاستازجهانوواقعیتعینیکهنهخلقشده،نه
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ازبینخواهدرفتوبهقولحکمایماقدیماستوفانینیست،درزمان
ومکانبینهایتوبیکراناست،وبنابهقانونمندیهایویژهدرحرکتو
تکاملجاودانه.وا ّمابهمعنایمحدودتروتنگتریکهفعالًموردبحثما
است،طبیعتبهمعنایهم ٔهجهانآلیوغیرآلی(ارگانیکوغیرارگانیک)،
وهمانطورکهگفتیم،هم ٔهپدیدههاوروندهاییاستکهبدوندخالتو
شرکتانسانوجوددارندومطالع ٔهجوانبمختلفآنموضوععلوممختلف
طبیعیاست.طبیعتمحملومقدم ٔهضرورپیدایشجامع ٔهانسانیاست.اگر
طبیعتنبودجامع ٔهانسانیهمپیدانمیشد،زیراکهانسانعالیترینمحصول
آناست.انسانوجامع ٔهانسانیجزئیازطبیعتوتابععامترینقوانینآن
است،درحالیکهدارایقوانینخاصوویژ ٔهخودنیزمیباشد.پسبدیهی
است که ما در مطالع ٔه خود پیرامون جامعه و تاریخ بشری ،مفهوم دقیق و
روشنطبیعترانیزفرامیگیریموبهرابط ٔهطبیعتوجامعهتوجهمیکنیم.
ا ّماانسانیکهجزئیازطبیعتاست،دارایاینتفاوتاساسیباتمام
ِ
جانهستکهفقطتابعصرف
موجوداتدیگرطبیعیاعمازجانداروبی
ّ
طبیعتنیست،بلکهآنرادگرگونمیکند،برطبقمقاصدوهدفهایخود
آنرابهکارمیبرد،ومیتوانددرکناراشیاءوپدیدههایطبیعی،اشیاءو
پدیدههایمصنوعیبیافریند.سایرجانداران،وبهخصوصحیواناتکهجزء
طبیعتهستند،بهعلتوجودفیزیولوژیکخود،دراِکولوژیومحیطزیست
خودتغییراتیمیدهندکههمهناخودآگاه ،غیرهدفمند و خودبهخود است،
تغییراتیاستکهبخشیازطبیعتبربخشدیگر،طبققوانینمع ّینطبیعی
ایجادمیکند؛حالآنکهانسان،انسانیکهاندیشمنداستوابزارکارمیسازد،
طبیعتراباهدفمشخصدگرگونمیکند،وتابهآنحدطبیعتراتابع
خودمیکندومورداستفادهقرارمیدهدکهطبیعتدرواقعکیفیتیتازهکسب
میکندوبهتعبیری«انسانیمیشود».
کارلمارکسدراینزمینهتوضیحمیدهد،آنبخشیازمحیططبیعیکه
انسانآنرابهخدمتخودمیگیردچنانبازندگیانساندرهممیآمیزدکه
گوییبه«پیکرغیرارگانیکانسان»،به«بخشیازبدنانسان»بدلمیگردد.

فصلدومـطبیعت،جامعه،انسان
ّ

4٧

انسان با کار مولد خود یک «طبیعت دوم» به وجود میآوردِ .
خود طبیعت
ّ
باسیرطبیعیخویشوبدونشرکتومداخل ٔهانساننمیتوانستاشیاءو
هایاین«طبیعتدومساخت ٔهانسان»رابهوجودآورد.
پدیده
ّ
کند،چراکهاوالً
البتهاینتوضیح،اصلتقدّ مطبیعترابرانساننفینمی
ّ
طبیعتقبلازانسانوجودداشته،وثانی ًاانسانفقطدرچارچوبقوانینخود
طبیعتوازراهبهکاربردناینقوانینمیتوانددرطبیعتتأثیربگذاردوآن
رادگرگونکند.

2

جامعهچیست؟جامعه،بهمعنایوسیع،اجتماعوگردآمدنانسانهاست،به
ترتیبیکهدرخود،هم ٔهافرادبشررادربرمیگیرد.دراینمفهومعا ّمووسیع،
جامعهتنهاشاملآنانسانهاییکههماکنونزیستمیکنندنیست،بلکههم ٔه
نسلهایگذشتهوآینده،هم ٔهبشریت،تاریخآنودورنمایآیند ٔهآنرادربر
میگیرد.اگربخواهیمیکتعریفعلمیازجامعهبهدستبدهیم،میتوانیم
بگوییم که جامعه عبارت است از گردآمدگی یگانه و نظام سازمانیافته و
متشکلبینانسانهاکهدرهردورانتاریخی،تکاملآنمشخصبودهوخود
یکشکلعالیازحرکتما ّدهاست.
جامع ٔه انسانی در هر مرحله از تکامل خود ،سازمانی درهمپیچیده و
بغرنجوهمهجانبه،مشحونازدرهمآمیختگیهایروابطمتقابلومختلف
ومناسباتگوناگونانسانیاست.اعضایجامعه،یعنیانسانها،درجریان
بغرنجفعالیتوزندگیمشترکخود،دردستجاتگوناگون،خانواده،طبق ٔه
اجتماعی ،قوم و قبیله و م ّلت ،سازمانهای سیاسی و غیره گرد میآیند و
متشکلمیشوند.زندگیاجتماعی،بهمعنایحاصلجمعسادهایاززندگی
افرادجامعهنیست؛جامعهواحدیاستازنظرکیفیکامالًمع ّینکهتکاملآن
دارایقانونمندیهایعینی،تاریخیومشخصاست.
در جامعه ،بهمثابه یک واحد کیفیت ًا متمایز ،ارزشهای ما ّدی و معنوی
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گوناگون خلق میشود .از این قبیل است تکنیک ،سازمانها و نهادهای
اجتماعی،زبان،دانش،فلسفه،هنر،اخالقیات،حقوق،سیاستوغیره.افراد
بشربهمثابهیکفردنمیتوانندبهتنهاییوجداازجامعهوسیستمبغرنجآن
اینارزشهارابهوجودآورند.جامع ٔهبشریتمامیاینمجموع ٔهبغرنجو
چندسوی ٔهروابطانسانیاستکهدورانهاومراحلمختلفیراازسرگذرانده
است .برای مطالع ٔه هریک از اجزاء و عوامل مختلف اجتماعی و هریک
ازدورانهاومراحلآنبایدبهقوانینعمومیآندستیافت،بایدقوانین
عا ّمومقوالتمربوطبهجامعهرا(بهمثابهآنواحدکل،کهعلمماتریالیسم
تاریخیآنهارابررسیمیکند)آموخت،زیراهریکازعناصراینسیستمرا
کهبخواهیمموردتوجهقراردهیم(مثالًطبقهیامبارز ٔهطبقاتی،یادولتیا
انقالبیاهرمقول ٔهدیگراجتماعیراکهبخواهیمبررسیکنیم،یاهرنظام
خاصمثالًسرمایهدارییاسوسیالیسمراکهبخواهیممطالعهکنیم)نمیتوانیم
بهطورمجزاوجداازبقیهوجداازقوانینعا ّمومقوالتعا ّم،آنهارادرک
کردهوبهماهیتهریکپیببریم،بلکهتنهادرداخلاینمجموعودرپرتو
علمفلسفیماتریالیسمتاریخیوازنظرگاهوسیعوجهانشمولآناستکه
میتوانیمهریکازپدیدههایاجتماعیومسائلمربوطرابررسیکنیم.
مطالع ٔهجامع ٔهبشرینشانمیدهدکهساختمانآندارایعواملوجهات
اساسیچندیاستکهتولیدما ّدیدررأسآنهاقراردارد.بدونتولیدما ّدی
اصوالًجامعهنمیتواندوجودداشتهباشد.براساسآن،روابطتولیدیبین
انسانها برقرار میشود .بر اساس آن انسانها در روابط طبقاتی و م ّلی و
خانوادگیوهمچنینسیاسیوحقوقیوغیرهقرارمیگیرند.عرص ٔهمعنوییا
روحیحیاتاجتماعی،شاملاندیشهها،دانشهافلسفه،هنر،آدابوسنن،
عاداتورسو ِماخالقیمیشود.هم ٔهاینعواملبایکدیگردرارتباطدائمی
هستندوجامعهازترکیبهم ٔهآنهاوعملمتقابلآنهاوسیستمدربرگیرند ٔه
هم ٔهآنهابهوجودمیآید.هم ٔهاینعوامل،جهاتواجزاییکواحدند.این
راهمدرنظرداشتهباشیمکهجامعهبهطورکلیوانتزاعیوجودندارد،بلکه
ماتنهابااشکالمشخصسازماناجتماعی،نظیرفئودالیسمیاسرمایهدارییا

فصلدومـطبیعت،جامعه،انسان
ّ

سوسیالیسمسروکارداریم.

٣
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ِ
بینطبیعتوجامعه-نهالباغستانراانسان َغرسمیکند،ولیرشدو
رابط ٔه
تغییرشکلآنیکعملطبیعیاست.زمینجزئیازطبیعتاست،ا ّماتغییر
شکلآنبرایبهدستآوردنمحصول،کارانساناست.دامهایاهلیجزئی
ازطبیعتهستند،ا ّماچهتغییراتبزرگیکهانساندرطولتاریخبرایرسیدن
بههدفهایخویشدرانواعآنهابهوجودنیاوردهاست!خانهوساختمان
محصولدستانساناست،ولیمصالحآنهدیهایاستازطبیعت.خود
انسانیکموجودطبیعیاستوازدنیایجانورانخارجشده،واگرچهگل
سرسبدطبیعتوبهقولی«اشرفمخلوقات»وبهگفتهای« َمقطعیبرچکام ٔه
اولاجتماعی.ازهم ٔهاینمثالها
هستی»استُ ،منتهاموجودیاستدردرج ٔه ّ
معلوممیشودکهتاچهاندازهجامعهوطبیعتبههممربوطندوجداکردن
آنهابهسطحیوسادگی،عینسادگیوسطحیگریاست.جداکردنمطلق
ِ
هاوروندهاومتعلقدانستنانحصاریآنهابهطبیعتیابهجامعه،
هم ٔهپدیده
بهاشتباهمنجرمیشود.بسیارندپدیدههاوروندهاییکهنمیتوانگفتفقط
مربوطبهطبیعتیاتنهامتعلقبهاجتماعاند.چنانطرزتفکری،بینجامعه
وطبیعتبهطورمکانیکیجداییمیافکند،درحالیکهبایدمسئلهراباتمام
جانبگیآندرنظرگرفت.مطالبیکهدرقسمتاولدرس
بغرنجیوهمه
ّ
پیرامونجایانساندرطبیعتآموختیم،بهدرکدرستمسئلهکمکمیکند.
یکیازخصوصیاتمناسباتدیالکتیکیجامع ٔهانسانیوطبیعتدرآن
است که تأثیر انسان در دگرسازی طبیعت و تابع کردن آن به اراد ٔه خویش
دمبهدمافزایشمییابدومرتب ًاعرصههایتازهووسیعتریازجهانوکیهان
واردمیدانتأثیرانسانوجامع ٔهبشریمیشود.زمانیتنهاخشکیها،پساز
آنپهن ٔهدریاها،وآنگاهآسمان،جوالنگاهانسانبود.امروزمادیگرگامدر
عرص ٔهکیهاننهادهایمواینروندیاستبیپایان.
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توضیحبیشتر:
«ابزارسازیوکار»درس13
«سیستموبخش»درس22
«طبیعتوما ّده»درس8
«اشکالمختلفاجتماعانسانی»درس.84

درس.4۶محیطجغرافیایی

زندگیجامع ٔهبشرهموارهدریکبوم،دریکمحیطاکولوژیک،درمیان
یکمحیطزیستیامحیطجغرافیاییجریانمییابد.اگریکچنینمحیطی
که ادام ٔه زندگی بشر را ممکن میسازد وجود نداشته باشد ،وجود جامعه
غیرممکنمیگردد.بههنگاممطالع ٔهجامع ٔهانسانی،نخستاینپرسشمطرح
میشود:انسانکجازندگیمیکند؟اجتماعبشریدرچهمحیطینشوونما
مییابد؟معلوماست؛محیطزیستیکهبشررادربرمیگیرد،دررویکر ٔه
زمین،درحدودیکغشایبسیارنازکازپوست ٔهآنوقشرزیرینآتمسفرو
سطحآبهاقراردارد.عناصرواجزایاینمحدود ٔهاکولوژیکعبارتاست
ازمحیطجغرافیایی.
محیطجغرافیاییآنچارچوبطبیعیاستکهدردرونآنزندگیجامع ٔه
انسانیجریانداردواساسیترینعناصرآنعبارتندازشرایطاقلیمی،خاک،
آب و هوا ،پستی و بلندیها ،منابع زیرزمینی ،کوهها و درهها و رودها ،و
مجموع ٔه جهان حیوانات و گیاهان مجاور .محیط جغرافیایی شرط الزم،
حتمیودائمیبرایوجودانسانهااست،پای ٔهطبیعیبرایفعالیتتولیدی
انساناست،شرطضروربرایادام ٔهحیاتما ّدیجامع ٔهبشریاست.محیط
جغرافیاییمجموعهایاستازاشیاءوپدیدههایطبیعتبیجانوجاندارکه
درهرمرحل ٔهتاریخیمع ّینواردروندزندگیاجتماعمیشوند.
مفهوممحیطجغرافیاییرانبایدبهطورساکنوغیرمتحولدرنظرگرفت.
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برعکس ،مفهوم محیط جغرافیایی را باید کامالً وسیع ،با هم ٔه مشتقات و
تحوالتآن،باتغییرحدودواهمیتعواملواجزایگوناگونآندرطی
اعصاروقرون،وباتأثیریکهزندگیوعملنسلهایمختلفانسانبرآن
باقی گذاشتهاند ،درک کرد .به عنوان مثال ،در مفهوم محیط جغرافیایی نه
فقطرودخانههاییکهسرزمینیراسیرابمیکنند،بلکهتُرعههاییکهساخت ٔه
دستبشراست؛نهفقطسواحلآمادهبرایکشتیرانی،بلکهلنگراندازهای
مصنوعی؛نهفقطجنگلها،بلکهجنگلهایمصنوعی؛نهتنهامراتعطبیعی،
بلکهچراگاههاوچمنزارهایساخت ٔهبشر؛وغیرهوغیرهواردمیشود.در
اینمحیطجغرافیاییمتحولوتغییریابندهاستکهزندگیجامع ٔهبشرپیدا
میشودوجریانمییابد.تاریخبشریتدنبالهایازتاریخزمیناست.ایندو،
دوفصلازیکرمان،دوحلقهازیکزنجیر،دومرحلهازیکروندهستند.
ُ
بدونآنمحیطجغرافیایی،زندگیبشرغیرممکناست.حتیکیهاننوردانی
ِ
تراینغشاینازککر ٔهزمینراترکمیکنند،با
کههرچهدورتروطوالنی
برند،وسفاینفضایییاناویزهای
خودتکهایازاینشرایطرابههمراهمی
َ
آنهاوپوششهایغواصآسایآنان،حیاتیترینعواملاینمحیطرابرای
آنهابهطورمصنوعیحفظمیکنند.
مقول ٔهمحیطجغرافیاییدرحقیقتبیانگررابط ٔههمهجانب ٔهبینطبیعتو
جامعه،عملوعکسالعملآنهاست،ومامیتوانیمآنرا«محیطجغرافیایی
زیستجامع ٔهانسانی»بنامیم.دراینمقطع،توجهبهدیالکتیکروابطوتأثیر
متقابلطبیعتوجامعهاهمیتخاصدارد.
نحو ٔه این تغییر رابطه و تأثیر متقابل به این شکل است که همزمان با
رشدجامعه،ازوابستگیهایبالواسط ٔهجامعهبهطبیعتکاستهمیشودو
بهوابستگیهایباواسطهوغیرمستقیمآنافزودهمیشود.توضیحبدهیم:
اولازمحصوالتآماد ٔه
انساندرنخستیندورانهایتاریخخویش،دردرج ٔه ّ
طبیعت،یعنی ازآنچهکه محیطجغرافیایی پیرامون در دسترسمیگذاشته
ومستقیم ًاقابلمصرفبودهاستفادهمیکردهوزندگیاشمستقیم ًاوابسته
به وجود یا عدم میوهها و حیوانات وحشی و تأثیر مستقیم زندگیآفرین یا
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مرگزای شرایطینظیرسرما و گرمابودهاست.ولیهرچه جامعهتکامل
مییابد،فاصل ٔهانسانازاینشرایطوامکاناتطبیعیبیشترشدهواستقاللش
فزونترمیگردد،وانسانمیکوشدباکارخودبهتدریجوهرچهبیشتر،آنچه
راکهمناسبادام ٔهزندگیستفراهمسازد،شرایطپیرامونرامساعدترنماید،
آنراتغییردهدوبیشترقابلزیستکند.چرا؟زیراکهانسانبیشازپیشبه
قوانینطبیعتورموزآنوشیو ٔهتأثیربرایتغییرطبیعتومحیطزیستخود
وچگونگیبهکاربردناینقوانینپیمیبرد،وبهاینترتیبقدرتوسلط ٔه
خودرابرطبیعتفزونیمیبخشدوازوابستگیهایبالواسط ٔهخودبهآنها
میکاهدوتأثیرمستقیموشدیدبهعواملینظیرسرماوگرما،بارانوسیل،
خشکسالیوطغیانوغیرهراکاهشمیدهد.
ا ّماازسویدیگر،وطیهمینروندشناختطبیعتوقوانینآن،جامع ٔه
بشریتماسمرتب ًابیشتروژرفتریباطبیعتمیگیرد،وانسانمرتب ًاعناصر
تازهترومتعددتروروندهایگوناگونترو ُپرشمارتریازطبیعترابهحیط ٔه
فعالیت خود میکشد .چنین است که بهتدریج نیروی ثقل ،ریزش آب،
ُ
هایبسیارخردوکالن،
مغناطیس،برق،عناصرتجزیهشوند ٔهاتم،حرارت
قوانیننجومی،حالتپالسماییماده،اشع ٔهلیزروغیرهوغیرهوارددرحیط ٔه
فعالیتجامع ٔهبشریمیشود.نتیج ٔهعملاینعناصرهرچهپرشمارتر،آن
است که وابستگیهای باواسط ٔه جامعه و طبیعت بیشتر میشود .درج ٔه
استفاد ٔهجامعهازاجزایمحیطجغرافیاییفزونیمیگیردوبغرنجیمناسبات
و همپیوندی بین انسان و طبیعت افزوده میشود ،و خود مفهوم محیط
جغرافیاییوروابطووابستگیهایاکولوژیکمرتب ًاپرمحتواترمیشود.بدین
ترتیب،طبیعتوجامعهدریکدیگرتأثیرمیگذارند،بهیکدیگروابستهاند،و
یکواحددینامیکراتشکیلمیدهند.هم ٔهاینهااهمیتمحیطجغرافیایی
زیسترادرزندگیبشرینشانمیدهد.
ازآنچهگفتیممعلومشدکهمحیطجغرافیاییبخشیازطبیعتاستولی
سریعترازطبیعتدرمجموعخوددرتغییروتحولمیباشد،زیرادرمحیط
ِ
آثارعملجامعهظاهر
جغرافیاییونهدرسراسرطبیعتاستکهمستقیم ًا
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میشودوهرنسلیبهنوب ٔهخوددرآنعمارتینومیسازد،ووقتیمیرود
ومنزلبهدیگریمیپردازدُ ،مهرفعالیتخودرابرجبینآنباقیمیگذارد.
ژرفاوگستردگیاینتأثیروابستهبهسطحتولیددرهرمرحل ٔهتاریخیمشخص
از تکامل جامعه است .هرچه جامعه به پیش میرود ،این تأثیر عمیقتر و
ِ
پردامنهترمیشود.طبیعتبِ
کردرهمانحالتدستنخورد ٔهخودنمیتواند
همیشهنیازهایروزافزونتولیدومصرفرابرآوردهسازد.بههمینجهت،
انسانهاطبیعتراتغییرمیدهندومحیطمناسبوالزمومورداحتیاجرابه
وجودمیآورند.بدینترتیب،انساننیرومندترینعاملبرایتغییروتحول
محیطجغرافیاییاست.ا ّماابعادوخصلتوشکلاینتغییروابستهبهسطح
تکنیکونظاماجتماعیموجوداست.
مارکسیسمحیطهودامنهوژرفایتأثیرمتقابلمحیطجغرافیاییبرجامعه،
وجامعهبرمحیطجغرافیاییرا،بهخوبیروشنمیکند.آنمدعیانیکهبر
مارکسیسم بهاصطالح خرده میگیرند که گویا به اهمیت عوامل طبیعی و
محیطجغرافیاییواقفنیست،آبدرهاونمیکوبند؛برعکس،مارکسیسم
تنهاعلمیاستکهبهطوردقیقوعلمیبهنقشواهمیتمحیطجغرافیایی-
آنچنانکههست-آشنااستوجوانبمختلفآنرادرستبههماناندازه
کههستدرنظرمیگیرد.
مارکسیسممیآموزدکهمحیطجغرافیاییمیتوانداثردوگانهایبرتکامل
جامعهداشتهباشد.شرایططبیعیمناسب،نظیرآبوهوایمتنوعوموردنیاز،
وجودسنگهایمعدنیومنابعطبیعی،جنگلهاورودخانهها،بهتکاملآن
وبهآهنگسریعرشدآنکمکمیکند.برعکس،شرایطنامناسبوفقدانآن
عواملیکهبرشمردیم،موانعیدرراهاینتکاملایجادمینمایدوموجبکند
شدنآهنگرشدمیگردد.
تأثیرمحیطجغرافیاییتنهابهکندشدنیاتندکردنآهنگرشدکشورهاو
مللمحدودنمیشود،بلکهدرمواردمتعددی،تأثیرقاطعدرتکاملرشتههای
جداگان ٔهاقتصادباقیمیگذارد.مارکسیسمباذکراهمیتمحیطجغرافیاییو
نشاندادنتأثیرونقشآن،درعینحالثابتمیکندکهمحیطجغرافیاییعامل
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قاطعوتعیینکنندهدرتکاملجامعهنیست.مثالًعلتعقبماندگیاقتصادی
واجتماعیرانمیتواندرشرایططبیعیومحیطجغرافیاییجستجوکرد.
کافیاستکهبهمیهنماایران،اینسرزمینامکاناتشگرفوسرشاراز
انواعواقسامثروتهایزمینیوزیرزمینیودارایآبوهوایمتنوعکه
بهعللدیگریدرزنجیرنواستعمارنگهداشتهشدهوازرشدسریعوسالم
بیبهرهمانده،نظرافکنیم.
در بین متفکرین بورژوازی ،عدهای اهمیت محیط جغرافیایی را مطلق
کردند ،و در جامعهشناسی مکتبی به نام «دترمینیسم جغرافیایی» به وجود
آوردندکهمحیطجغرافیاییوحتیبرخیازعناصرجداگان ٔهآن،نظیرآب
وهواووجودرودخانهراعنصرتعیینکنندهدرتکاملجامعهمیداند.در
عصرامپریالیسم،اینتئوریبهشکلنظریهایموسومبه«ژئوپولیتیک»درآمد
و وسیلهای برای توجیه سیاست تجاوزکاران ٔه امپریالیستها گردید .مثالً
نمایندگانایننظریهدرآلمانهیتلریباطرحمسئل ٔهکاذب«فضایحیاتی»،
ادعاهایارضیخودرابرسرزمینهایمللهمسایهوسیادتبرجهانپیش
کشیدند .برای ر ّد نظری ٔه «نقش قاطع محیط جغرافیایی در تکامل اجتماع»
کوچکترینمراجعهبهواقعیتوتوجهبهتغییراتاجتماعکهدریکسرزمین
واحدباحفظکموبیشمحیطجغرافیاییپیشمیآید،یاسرزمینهایدارای
شرایط اقلیمی و محیط جغرافیایی تقریب ًا مشابه ولی دارای سطح تکامل و
نظامهایاجتماعیـاقتصادیگوناگون،کفایتمیکند.مثالًمقایسهایانجام
دهید بین جمهوریهای شوروی قفقاز با ترکیه و ایران ،یا بین کشورهای
اروپایمرکزیکهدرسیستمهایاجتماعیمختلفودرمراحلمتفاوتیاز
تکاملجامعههستند،ولیدرشرایطمشابهطبیعیبهسرمیبرند.باتماماینها،
عاملمحیطجغرافیاییتأثیرجدّ یدرتندیاکندکردنسیرتکاملیوآهنگ
رشدجامعهودرتعیینشکلظاهریتمدنهاودروجودرشتههایجداگان ٔه
اقتصاددارد.تأثیرمحیطجغرافیاییهمیشهازراهشیو ٔهتولیداجراوعملی
میشود.

درس.4٧نفوسومسئل ٔهجمعیت
«نفوس»«،جمعیت»یا«عاملدموگرافیک»مقول ٔهمهمیدربررسیمسائل
اجتماعیبودهودارایاهمیتویژهونقشمع ّینیدرحیاتاجتماعیاست.
بدونبحثپیداستکهنفوسشرطالزمبرایحیاتما ّدیجامعهاست.
انبوهانسانهابایدوجودداشتهباشدتاجامعهایبهوجودآید؛باکاراینانبوه
جمعیتونیروهایآنمهارمیشود.
همچنینبدیهیاستکهدرحدودشرایطمع ّینی،نفوسزیادتریاکمتر،
یاآهنگافزایشجمعیتمیتوانددرشتابیاکندیرشدمؤثرواقعشود.
افزایشنفوسبشریدرطولتاریخ،درتکاملجامعهنقشمؤثریایفاکردهو
یکیازعواملپیروزیهایمتعددبشربرنیروهایطبیعتبودهاست.برآورد
دانشمنداننشانمیدهدکهدوهزارسالپیش،عد ٔهنفوسبشریدرسراسر
رسیدهاست،حالآنکهدراواخرقرونوسطیو
گیتیبه200میلیوننفرمی
ٰ
دور ٔهرنسانسبهنیممیلیاردنفر،دراواسطقرنگذشتهبهیکمیلیارد،چهل
سالقبلبهدومیلیاردواکنونبهچهارمیلیاردنفر(4/4میلیارددرسال
)2000میرسد.نقشجمعیترادرتاریخجامعهوپیشرفتآننبایدانکار
کرد.بایدبهدقتوبهدرستیبهمیزاننقشاینعاملدرزندگیاجتماعیپیبرد
واهمیتآنوحدودعملآنرافراگرفت،زیراکهدرعصرماتئوریهای
گوناگونیباتحریفایننقش،مسائلاساسیاجتماعیراپوشیدهمیدارند.
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ببینیمنفوسبهمثابهیکمقول ٔهفلسفیدرعلمماتریالیسمتاریخییعنیچهو
نقشآنکداماست؟نفوسیعنیانبوهیازانسانهاکهفعالیتحیاتیخود
را در چارچوب اجتماعی مع ّینی انجام میدهند .به این معنا ،مقول ٔه نفوس
میتواند همگی جمعیت انسانی را در تمام کر ٔه زمین دربرگیرد ،یا افراد
یکقارهیاچندکشوریکمنطقه،یایککشوریایکناحیهازیککشور،
یاکوچکترینواحداجتماعینوعبشریراشاملگردد.ازنقطهنظرفلسفی
وجامعهشناسی«،نفوس»همعاملوانجامدهند ٔهتولیداجتماعیاستو
همموضوعوهدفآن؛یعنیاینانبوهجمعیتانسانهاواشتراکاجتماعی
آنهاستکهکارتولیدوایجادنعماتما ّدیومعنویراسازمانمیدهدوبه
انجاممیرساند،وهمبهخاطرادام ٔهحیاتآنانبوهجمعیتوگردهمآیی
گروهانسانهااستکهاینتولیدانجاممیگیرد،وهماوستکهازثمراتآن
برخوردارمیشود.ازنقطهنظراقتصادسیاسی،نفوسسرچشمهومنشأاصلی
نیرویکارومنبعانسانیتولیداست،ونیازهایفردیواجتماعیوطرق
تأمینآنهابهاینمقولهبستگیدارد.عنصردموگرافیک،مربوطبهجمعیت
ونفوس،یکعنصرمتشکل ٔهاجتماعیاستودرخود،مفاهیمزیررادربر
میگیرد:
تعدادافراد(برآوردکمی)
•
ّ
•تراکمجمعیت(نسبتعد ٔهافرادبهواحدسطحمسکونی)
•آهنگرشدجمعیت(نسبتافزایشعد ٔهافراددرواحدزمان)
•ترکیبوساختارجمعیت(مثالًازنظرجنسییاسنی،یاازنظرشغلی
وسطحآموزشوغیره)
نفوس-دراینمفهوموسیع-ازآنجاکهتأمینکنند ٔهنیرویکاردرجامعه
است،شرطالزمبرایموجودیتجامعهوتکاملآنبهشمارمیآید.یکیاز
عللآنکهساختجامعهمرتب ًابغرنجترمیشودوبرخیتحوالتمع ّیندر
زندگیاجتماعیحاصلمیشود،همینرشدجمعیتوازدیادنفوساست.
مارکسیسمـلنینیسمباتوجهبهاهمیتونقشعاملنفوس،جایواقعیآنرا
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درمیانتمامعناصریکهدرزندگیورشدوتحولاجتماعمؤثرند،تعیین
میکند،وبدونآنکهدچاراشتباهمطلقکردنایننقشوقاطعنشاندادن
آن،یادچاراشتباهنفیکاملآنگردد،نشانمیدهدکهدرهرمرحل ٔهمع ّین
تاریخی،اینعاملچگونهوتاچهحد،بهطورمشخصتأثیروعملمیکند.
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یکنگاهبهروندتحولآراوعقایددراینزمینهبهماکمکمیکندتابهتراین
نقشوجایعاملجمعیتونفوسرافراگیریم.درقرنهفدهممیالدی،
یعنیهنگامیکهتازهمناسباتسرمایهداریتولیددرحال نُضجورشدبود،
متفکرینینظیرویلیامپتیبررویایناندیشهکهدرآنزمانمترقیبودتکیه
کردندکهتراکمجمعیت،عاملقطعیدرتکاملاجتماعبهشمارمیرود.یک
قرنبعد،مالتوسکشیشواقتصاددانانگلیسیکوشیدکهدرهمانجهت
تئوری«دترمینیسمنفوس»رابنیاننهدوهمانطورکهعدهایعاملجغرافیایی
رامطلقنمودهبودند(دترمینیسمجغرافیایی)اونیزمیخواستنقشقاطعو
تعیینکنند ٔهجمعیترابهاثباترساندوبرایناساسمسائلاجتماعیواز
جملهفقرتودههایزحمتکشرابهعلتزادوولدزیادتوضیحدهد.کوشش
مالتوسبراساسمطلقکردنتأثیرونقشعاملنفوساستواراست.ویادعا
کردکهبینازدیادنفوسورشدتولیدووسایلزندگیعدمتطابقوجوددارد،
وهم ٔهبدبختیهاوفقروبیکارینتیج ٔهآناستکهجمعیتسریعترازوسایل
زندگیرشدمیکند.آیینویکهسپستوسطپیروانشتکمیلشدهاست،
مالتوسیانیسمنامدارد.بنابراینمکتب،تعدادجمعیتدرحالتصاعدهندسی
است،حالآنکهوسایلزیستوتغذیهتنهاباتصاعدحسابیزیادمیشود،و
بنابراینمرتب ًابرکمبودوعدمتکافویآنافزودهمیشود.خودمالتوسبرای
چار ٔهدشواریهایاجتماعیومرهمنهادنبرزخمهایجامعه،راهجلوگیری
ازازدواجوتوالدوتناسل،وپیرواناوسپسراهجنگوکاهشجمعیتاز
طریقامحایجمعیراپیشنهادکردند.
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درقروناخیر،ازاینتئوریغلطومتفرعاتآن،استثمارگرانوبلندگویان
استفادهکردند.آنهابهکراتکوشیدهومیکوشند
وایدئولوگهایشانوسیع ًا
ّ
کهعواملجمعیتیونفوسیرادربررسیمسائلاجتماعی،اساسیوقاطعو
تعیینکنندهجلوهدهند،وبرعملقوانیناجتماعیدرنظاماقتصادیـاجتماعی
سرمایهداریواستثمارپردهکشند،وعواقبشوماجتماعیناشیازآنراثمر ٔه
عملبرخیقوانینبهاصطالح«طبیعیوجاودانی»کهازخودنفوسناشی
میشود ،معرفی نمایند .مالتوسیانیسم معتقد است که بیماریهای واگیر،
قحطیوجنگ،بهطورطبیعیبینعد ٔهافرادبشرازیکسوووسایلزیست
وتغذیهازسویدیگرتناسببرقرارمیسازد،وحتیمیتواندرصورت
لزوم این عوامل متناسب کننده را به دست خود و عمد ًا به وجود آورد تا
تعادل مطلوب حاصل شود .ماهیت ضدانسانی و بهکلی غیرعلمی چنین
نظریاتیروشناست.درعصرامپریالیسم،اینتئوریبهمرحل ٔهتازهایکه
نئومالتوسیانیسمنامیدهمیشودواردشدُ .مبلغینایننظریهآشکارامیگویند
کهزیادیجمعیتواضاف ٔهنفوسبایدازطریقمصنوعیازبینبردهشود.
همچنانکهایننظریاتافراطیدربار ٔهنقشقاطعنفوسپیداشده،مادر
بررسیافکاروعقایددانشمندانبهنظریاتعکسآننیزبرمیخوریم،که
بهکلیاهمیتاینعاملرانفیکردهومنکرهرگونهنقشواثریازجانب
ِ
گردند.ازجملهماکسوبِرمنکرهرگونهنقشاینعامل
عنصرجمعیتمی
ِ
بودوخودآنرایکثمر ٔهفرعیرشدبازدهکاربهشمارمیآورد.ولیواقعیت
چیست؟جایواقعیعنصروعاملدموگرافیککداماست؟

٣

پاسخعلمیودرستبهاینپرسشرامارکسیسمـلنینیسممیدهد.مطالع ٔه
تاریخواجتماعثابتمیکندهیچقانونبهاصطالح«طبیعیوجاودانی»برای
نفوسوجودندارد.عاملنفوسماورایزمانومکاننیست.برعکس،هر
نظام اجتماعی ،هر ُفرماسیون اجتماعیـاقتصادی ،دارای قوانین جمعیت

فصلدومـطبیعت،جامعه،انسان
ّ

۶١

خاصخوداست.اضافهجمعیتواضافهنفوسهرگزچیزیجاودانهنیست
وبهویژهیکاضافهجمعیتمطلقبهنسبتامکانتغذیهایکهطبیعتفراهم
میسازد،وجودندارد،بلکهاضافهجمعیتمفهومیاستنسبیودرنظام
سرمایهداریوابستهاستبهحدمتوسطبهرهبرداریازسرمایه.یکنگاهدقیق
به جامع ٔه سرمایهداری معاصر نشان میدهد که تا چه اندازه مالتوسیانیسم
واندیشههایوابستهبدانباواقعیتدرتضاداست.درکشورهایصنعتی
پیشرفته ،آهنگ رشد تولید فرآوردههای کشاورزی حتی از آهنگ رشد
جمعیتنیزبیشتراست.تکنیکمدرنوانقالبعلمیوفنیازتمامبنای
اندیشههایمالتوسسنگبهرویسنگباقینگذاشتهاست،اگرچهازنظر
تئوری ،آن سنگها چیزی جز خشت خام نبودهاند .هماکنون در برخی از
کشورهایپیشرفت ٔهصنعتیجهانسرمایهداری،نهبحراناضافهجمعیت،بلکه
بحراناضافهمحصولوجوددارد.درهمانحال،درنواحیوسیعیازآسیا
وآفریقاوآمریکایالتین،دردمزمنکمبودتغذیهونیمهگرسنگیوگرسنگی
مداومبیدادمیکند.همینواقعیت،وهمچنینتغییروضعدرآنکشورهایی
کهسابق ًابامسئل ٔهکمبودموادغذاییوگرسنگیروبروبودندولیبهدنبال
انقالببنیادیاجتماعیوایجادنظاممترقی،مسئل ٔهجمعیتدرآنهابهنحوی
جدید و بر اساس بهکلی تازه نهاده شد و آن مشکل برطرف گردید ،نشان
میدهدکهکمیتغذیهوگرسنگیودشواریهایانسانیواجتماعیناشی
ازآنهارانهازطریقعواملیچون«اضافهجمعیت»وقوانینکذایی«طبیعی
و جاودانی» نفوس ،بلکه از طریق مقوالت اجتماعی نظیر نظام اجتماعی،
استثمار،عقبماندگیوقدرتخریدنازلتود ٔهزحمتکشبایدتوضیحداد.
توجهدقیقوعمیقبهآنبلی ٔهعظیماجتماعیکهژوزوئهدوکاسترودانشمند
برزیلیآنراباعنوان«جغرافیایگرسنگی»بیانکرده،نشانمیدهدکهتا
چهاندازهسرمایهداری،امپریالیسم،استثمار،نواستعماروعقبماندگیناشی
ازآن،مسئولیتسیطر ٔهگرسنگیرادرپهن ٔهبزرگجغرافیاییجهانبهعهده
دارند،نهجمعیتواضافهجمعیت.ازآنچهگفتیممعلوممیشودکهعامل
دموگرافیکیانفوسدارایهیچ ُبعدثابتوتغییرناپذیرینهدرزمانونه
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درمکاننیست.اینعاملداراینقشقاطعوتعیینکنندهنیستونمیتوان
تکاملاجتماعوتاریخجامعهوگذارازیکدورانبهدوراندیگررابااین
عاملوعملوتأثیرآنتوضیحداد.برعکس،آهنگرشدجمعیتخودنتیج ٔه
یکرشتهعواملمختلفاستکهبینآنها،شیو ٔهتولیدعاملاساسیاست.
بهطورمتقابل،وبهنحویدیالکتیکی،رشدجمعیتخودشرطالزمبرای
تکاملتولیداستونقشقاطعوتعیینکنند ٔهشیو ٔهتولید،منجملهازطریق
عامل جمعیت نیز بروز میکند .یعنی تأثیر شیو ٔه تولید در رشد اجتماع ،تا
انداز ٔهزیادیبهتراکمجمعیتوعناصردیگرمقول ٔهنفوسنظیرآهنگازدیاد
جمعیتوساختاروترکیبآنوابستهاست.عملوعکسالعملمتقابلبین
تولیداجتماعیورشدنفوسبسیاربغرنجوچندجانبهاست،وهموارهوابسته
بهخصوصیاتشیو ٔهتولیدمیباشد.درهرنظاماجتماعیـاقتصادی،قوانین
ویژ ٔهنفوسکهویژ ٔههماننظاماستوجودداشتهوعملمیکند.
دردورانما،رشددانشوفنوانقالبعلمیوفنی،ادار ٔهآگاهانهو
هدفمندرشدجمعیتوتنظیمهمهجانبهوطبقبرنام ٔهآنراضروروممکن
ساخته است .نقل و انتقال ،تمرکز و تراکم جمعیت ،و تغییرات در برخی
عناصرجمعیتنظیرسطحآموزش،تخصص،کارآیی،هماکنونبهمسائل
مهمپراتیکاقتصادیواجتماعیبدلشدهاستکهحلآنهاوابستهبهنظام
اجتماعیحاکمبرهرکشوراست.

توضیحبیشتر:
«عاملجغرافیاییودترمینیسمجغرافیایی»درس46
« ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادی»درس58
«شیو ٔهتولید»درس.52

درس.48انسانبهمثابهیکمقول ٔهفلسفی
جامعهمربوطبهانساناستوعلوممربوطبهآنبایدبهاینمقول ٔه«انسان»
نیزبپردازد.ماتریالیسمتاریخیبهاینمقولهازنظرگاهفلسفیبانتیجهگیریاز
دستاوردهایسایرعلوماجتماعیوانسانیوطبیعیوچگونگیتکوینآن
توجهمیکند.
١
انسانچیست؟انسانیکموجوداجتماعیاستووجهمشخص ٔهآنعبارت
استازتواناییاشبهساختنابزارکاروتغییردادنمحیطزیستوواقعیت
پیرامونبهوسیل ٔههمانابزارکاروبهوسیل ٔهتفکر،زبان،معنویاتوهنر.این
ِ
تعریفکلیازانساناست،ویکتعریففلسفیاست،یعنیعامترینوجوه
مشخصهواساسیترینخصوصیاترادرنظردارد.هریکازعلومطبیعی
یااجتماعیبهنوب ٔهخودودرحدخودتعریفیبرابرباموضوعآنعلم،برای
انسانعرضهمیدارند.ازنظرفلسفی،انسانبهمثابهمظهرومجموع ٔهتمامی
روابطاجتماعیمطرحاست.هم ٔهمکاتبوعقایدفلسفی،درآخرینتحلیل،
عبارتندازنظریاتیدربار ٔهانسانوسرشتاو.باکالندانستناینیاآنخاصیت
ُ
بشر،یاباخردشمردناینیاآنخصلتبشر،انواعواقسامسیستمنظریات
فلسفیدربار ٔهانسانبهوجودآمدهاست.فلسف ٔهواقع ًاعلمیوپیگیردربار ٔه
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انسانرا،مارکسیسمعرضهمیداردکههمهجانبهانسانرامطالعهمیکندو
ویراخالقتمامیفرهنگما ّدیومعنویمیشمرد.سرشتانسانراتنها
ازطریقعلمزیستشناسینمیتواندریافت.حتینقشواهمیتارگانیسم
بشرراتنهاعلمزیستشناسیوفیزیولوژینمیتواندتوضیحدهد،چراکه
انسانباالترازیکموجودطبیعی،یکموجوداجتماعینیزهست،وحتی
کارارگانیسمبدنانسانوتغییراتآنزیرتأثیرموجودیتاجتماعیوفرهنگ
ومعنویاتانسانیقراردارد.انسانامروزیازهمان َبدوتولد،صاحبتمام
خصایلانسانیاست.رفتارانسانیباجهانمجاوربادیگرانسانها،قدرت
کارکردن،دراجتماعزیستن،اندیشیدن،قادربودنبهدرکزیباییوپروراندن
احساسهایگوناگونمعنوی،هم ٔهاینهاباانسانبهمثابهیکموجوداجتماعی
کهازمرحل ٔهمع ّینتکاملیگذشتهوبهدورانآدمیتپاینهادهزاییدهمیشود.
هم ٔهاینهاخصلتهایمتعلقبهافرادجداگانهوویژگیهایارگانیسمبدن
انسانینیست،بلکهثمر ٔهیکروندطوالنیتاریخیـاجتماعیستکهطیآن
انسانبهوجودآمدهوسرشتاومتبلورشدهاست.
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نگاهی به این روند طوالنی ،از نظر زیستشناسی ،نوع بشر که آن را
ِ
«هوموساپیینس»یا«بشرصاحبخ َرد»میخوانند،متعلقبهطبق ٔهپستانداران
است .اگرچه منشأ طبیعی انسان از عهد باستان توسط متفکرینی نظیر
«آناکسماندر» و «لوکرسیو» بیان شده ،ولی این «چارلز داروین» دانشمند
بزرگانگلیسیاستکهبراینخستینباربهطورعلمیثابتکردکهانساناز
جرگ ٔهحیواناتاستونوعبشرنتیج ٔهتکاملنوعیازمیمونهاستکهامروز
آننوعازبینرفتهاست.او،وسپس«توماسهکسلی»،تئوریعلمیمنشأ
انسانرابنیاننهادند.پسازیکقرن،پژوهشهاییکهدرساختمولکولی
سلولها انجام شده ،دیگر جای کمترین شکّی در درستی آن تئوری باقی
نگذاشتهاست.البتهدراینمدتجزئیاتبیشماریدقیقشدهوبردامنه
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وعمقشناساییهایماازآغازاینروندتبدیلتدریجیبهانسانوجریان
آنبسیافزودهشدهاست.مثالًاطالعاتیکهتوسطسازمانیونسکودرپایان
سال  1972با جمعبندی پژوهشهای عالیقدرترین دانشمندان شوروی،
آمریکایی ،مکزیکی و انگلیسی در زمین ٔه انسانشناسی ،دیرینشناسی،
زمینشناسیوغیرهمنتشرشده،حاکیستکهانسانکنونینه35هزارسال
قبلونهاز«نهآندرتال»-موجودیبینمیمونوانسان-بلکهازپیشاز60
هزارسالقبلبهوجودآمدهونقط ٔهپیدایشویهمدرمکانمحدودنبودهو
درنقاطمختلفکر ٔهزمینهمزمانبوده،وانسانازنوعکنونی،مدتهابه
طورموازیبا«نهآندرتال»دریکزمانمیزیستهاند.البتههنوزتئوریهاو
فرضیههایگوناگوندربار ٔهسایرجزئیاتامروجودداردکهموردبحثما
نیستوباتکاملعلوممشخصهمیتواندتغییریابدوکاملشود.اینسیر
تکوینانسانراازبرخینوعمیمونتاانسانشکلهایاانسانوارهاوتاانسان
صاحب ِخ َرد ،آنتروپوژنز مینامند که از نظر ُلغوی به معنای زایش انسان
استوآنرامیتوان«تکوینانسانی»اصطالحکرد.ا ّماداروینوپیرواناو
نتوانستندعلتتغییرشکلمیمونرابهانسانوعلتتکوینانسانیراتوضیح
دهند،زیراکهتنهاباتکیهبرزیستشناسی،کالبدشناسیوفیزیولوژی،بیان
یک چنین توضیح علمی ناممکن است .تنها عوامل طبیعی و انگیزههای
زیستشناسیقادرنیستنداینروندبغرنجراروشنکنند.آنکسیکهاین
مسئلهراروشنکردوسنگتئوریعلمیتکوینانسانیراگذاشت،فردریک
انگلسبودکهبامطالع ٔههمهجانب ٔهنقشکاردرپیدایشانسانثابتکردکهاین
تحولبدونکاروبدونساختنابزاروبهکاربردنافزارکارنمیتوانستانجام
گیرد.انگلسانسانوروندپیدایشاوراهمهجانبهوباتکیهبردادههایعلوم
طبیعیوکشفیاتبسیارمهمداروین،ولیفراترازآن،باتوجهبهخصلتهای
اجتماعیدرنظرگرفتوثابتنمودکهدرجریانکاروبهکاربردنافزار
کاراستکهانسانخودرابهمثابهانسانمیآفریندودائم ًابهمثابهانسانتحول
میبخشدوتربیتمیکند.کاروبهکاربردنافزارکاراستکهخودموجب
میشودروندهایفیزیولوژیکوتغییراتبدنیوخصوصیاتزیستشناسی
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انساننیزبهسرعتتغییرکند.کاروبهکاربردنافزارکاراستکهدرشرایط
آمادگیعناصردیگرزیستیوجغرافیاییوآبوهواییوغیرهموجبانجام
آن جهش کیفی میشود که انسان را بهمثابه موجودی اجتماعی میآفریند؛
موجودیکهراستباالست،یعنیمستقیممیایستد،ومغزرشدیافتهایدارد،
وافقگستردهایدرمقابلدیدگانشقراردارد،ودستهایشآزادندوفکّش
سبکوزبانشمتحرکوآزاداست.
معنای این گونه برداشت علمی و صحیح آن است که از درون زایش
طبیعیانسانیاتکوینانسانی،روندتکویناجتماعیآغازمیشود،زیراکه
کاروتولیدیکپدید ٔهاجتماعیاست.اصطالحتکویناجتماعیکهآنرا
«سوسیوژنز» میخوانند ،در کنار تکوین انسانی یا «آنتروپوژنز» ،از مفاهیم
مهمجامعهشناسیاست.ماتریالیسمدیالکتیکعمیق ًاوهمهجانبهرابط ٔهکارو
زبانوتفکرراروشنکردهاست،تأثیرقاطعکاروبهکاربردنابزارتولیدرا
درپیدایششعوروپیدایشزباننشانداده،وثابتکردهاستکهاینسهعامل
بهنحوهمهجانبهومتقابل،بریکدیگرتأثیرداشته،وکارشالود ٔهآنبهشمار
میآید .در آن هنگام که نخستین گلههای انسانوارها و رمههای انسانی به
نخستیننظامهایطایفهایمبدلمیگردیدوانسانمتفکروابزارساز،اجتماع
انسانیخویشرابهوجودمیآورد،هنگامیکهتکویناجتماعیآغازمیگشت،
انساندیگرمراحلطوالنیرشدراپشتسرگذاشتهبود.مارکسیسمـلنینیسم
میآموزدکهایندومرحله،دوحلق ٔهیکزنجیرند.اگرچهدرتکوینانسانی
نقشعواملطبیعیواقلیمیوفیزیولوژیکوتشریحیعمدهبود،درتکوین
اجتماعی عوامل دیگری مانند نیروهای مولده و تحول مناسبات تولیدی
وتأثیرمتقابلروبناوپایهنقشعمدهرادارد،وآنعواملقبلی،بهعوامل
فرعیبدلمیگردند.روشناستکهدرمقطعتاریخ،یکدیوارچینایندو
راازهممجزانمیکند،وتوضیحاتیکهدادیمبههمپیوستگیوپیونددرونیو
درهمآمیختگیآنهارانشانمیدهد.
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نتیجهاینکهآنچهانسانراازتمامیحیواناتمجزامیکندکاراست،امکان
افزارسازیاست،بهخاطربهدستآوردنهدفمندنعماتالزمبرایزندگی،
انساندارایخصوصیاتوویژگیهایمتعددواساسیدیگرنیزهست،ولی
تمامیآنهاناشیازهمینروندکاراجتماعیاوست.
بهایننکتهتوجهکنیدکهدرجریانکاروتولید،بینانسانهامناسباتی
اجتماعیبرقرارمیگرددکهآنرامناسباتتولیدیمیخوانیموشالودهو
اساستماممناسباتاجتماعیدیگروعاملقاطعدرتکاملبعدیانسانو
جامعهاست.
انسان جز در جامعه نمیتواند زیست کند ،زیرا محصول جامعه ،تابع
جامعهوموجودیماهیت ًااجتماعیاست.بههمینجهتاستکهمارکس
تأکید میکند که ماهیت انسان ،سرشت انسان ،عبارت است از مجموع ٔه
مناسباتاجتماعی.
باتکیهبرایناصل،خودمارکسجنب ٔهفردیانسانرانیزمطالعهمیکند،
زیراانسان،اینموجوداجتماعی،فردیاستواقعیوزنده؛برایانسان،
یک سرشت فرضی جاودانی و تغییرناپذیر وجود ندارد .سرشت انسان با
تحولمناسباتاجتماعیکهدردرونآنانسانزیستمیکند،تغییروتحول
مییابد .انسان با تغییر طبیعت مرتب ًا و دائم ًا شرایط زندگی خود را تغییر
میدهد ،زمین ٔه موجودیت خود را عوض میکند ،مناسبات اجتماعی را نیز
تغییرمیدهد،وبدینساندائم ًاومرتب ًاخودشرانیزتغییرمیدهد.ازاین
جهتاستکهمیگوییمخالقانسانخوداوست.بهاینمسئلهتوجهکنید،
زیراکهیکنکت ٔهگرهیویکشالود ٔهاساسیدرنقطهنظرمارکسیستیدربار ٔه
انسانبهشمارمیرود.درکمفهومعمیقووسیعآنکهانسانخودآفرینند ٔه
خویشاست،نهتنهامارکسیسمراازتماممکاتبایدهآلیستیکهعواملمافوق
طبیعیومعنویرادراینموردقاطعمیشمرندجدامیکند،بلکهخطفاصل
بینمارکسیسمودیگرمکاتبماتریالیستیقبلازآنمیکشدکهبهطبیعت
فعالواجتماعیانسانوبهاهمیتپراتیکاجتماعیدرزایشوتحولانسان
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توجه نداشتند .تمام دادههای مدرن دانش در رشتههای گوناگون ،صحت
تئوریدارویندرزمین ٔهمنشأنوعبشریوتئوریمارکسیستیدربار ٔهنقشکار
درروندتکوینانسانراثابتکرده،وحلقاتزنجیریومراحلاینروند
رامع ّینمیکند .طیتکامل خود و گذار از دورانهای اجتماعیـاقتصادی
پستتر به دورانهای باالتر ،انسان بهتدریج خویشتن را از سلط ٔه نیروهای
کورطبیعتآزادمیکندوسپسباایجادجامع ٔهسوسیالیستیواستقرارکامل
کمونیسم،انسانخویشتنراازسلط ٔهنیروهایخودبهخودیرشداجتماعی
و جبر اجتماعی نیز آزاد میکند ،و با تکامل بخشیدن به خصایل و فضایل
خویش،بارشدمقدوراتوتمامجوانبشخصیتبشریخویش،بهحاکم
آگاهشرایطزندگیخودبدلمیشود،ودیگرنهمحکومشرایططبیعیاست
ونهمقهورشرایطاجتماعی.ازآنهنگاماستکهآزادیانسان،اختیارانسان
بهمعنایدرستکلمه،آغازمیشود.

توضیحبیشتر:
«تفکروزبان»درس13
«پیدایشانسان»درس12
«جهشکیفی»درس18
«آزادیواختیار»درس27و.53

درس.49سرشتوسرنوشتانسان،
مسئل ٔهبیگانگیازخویش
١

اینمسئل ٔهمربوطبهانسان،متنوعبودهوازدیربازدرمرکزتوجهوتفکرفلسفی
قرارداشتهاست.آنشاخهازعلمفلسفهکهبهمطالع ٔهسرشتوسرنوشت
انساناختصاصداردومیتوانآنراجهانبینیعمومیدربار ٔهانساندانست
«آنتروپولوژی فلسفی» نامیده میشود (در زبان یونانی آنتروپوس به معنای
انساناست).
درسیرحکمتوتاریخفلسفه،برخوردباسرشتوسرنوشتانساناز
موضعماتریالیستییاایدهآلیستی،ازموضعانساندوستانهیاضدانسانی،از
ُ
بینانهیابدبینانه،ازموضعخرافیومذهبییاعلمیوآتِئیستی
موضعخوش
صورتگرفته،ومکاتببسیارمتنوعورنگارنگیعرضهشدهوازنظرگاههای
مختلفویکجانبه،مثالًزیستشناسییاجامعهشناسی،بررسیهاییبرای
پیبردن به ماهیت ( ،)Antologieیا محک زدن بر اساس تئوری ارزشها
()Axiologieانجامشدهاست.آنچهدراینبررسیهامطمحنظربوده،عمل
انسانها،احساساتانسانی،وعقلوخردانسانیاست،وفالسفهکوشیدهاند
انسانوطبیعترابشناسندوآیند ٔهاوراپیشبینیکنند.
هماکنون در فلسف ٔه بورژوایی این عقیده رایج است که ماهیت انسان
عبارتاستازمجموع ٔهمختصاتروانیوغرایزثابتوتغییرناپذیرکهاز
آنجملهاند،غریز ٔهحفظنفس،غریز ٔهجنسی،غریز ٔهتملک،غریز ٔهجنگو
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تجاوز،غریز ٔهمرگوغیره.بهنظرآنهااینغرایز،جاودانیوتغییرناپذیرند
وتمامیاعمالوحرکاتانسانوهمچنینمحتوایتاریخوجامعهرااین
خصوصیاتروانیتعیینمیکند،وتحوالتتاریخیورویدادهایاجتماعی
ورفتاربشریگویاچیزیجزمظاهرگوناگونورنگارنگاینمختصاتثابت
نیست.
مارکسیسم این مسائل را نیز بر شالود ٔه ماتریالیسم دیالکتیک به طور
همهجانبهبررسیمیکندونظری ٔهجامعوعلمیدربار ٔهسرشتوسرنوشت
انسانراعرضهمیدارد.ایننظریه،همساختمانوتکوینانسانرادرنظر
میگیرد،هموضعوموقعاجتماعیاورا،همارزشهایانسانیوفرهنگ
وهدفمندیعملانسانیرادرنظردارد،همپیوندفعالیتواحساساتو
معرفتانسانیرا.درآموزشمارکسیسم ،اینمسائلهمچنانمورد بحث
فالسفهبراساسماتریالیسمدیالکتیکاستومرتب ًاتئوریماازایننظرغنیتر
وژرفترمیشود.درحقیقتاینعلمیستدردستتدوینکهدستاوردهاو
تعمیمهایآنبرایماتریالیسمتاریخیدارایاهمیتجدّ یاست.اساساین
دانشراکهمارویهمهجانبهبودنوجامعبودنشتکیهمیکنیم،مارکسبنا
نهاده.ویدربار ٔهماهیتانساناینتعریفرابهدستدادهاست:
مجرد نیست که ویژ ٔه یک فرد خاص
«ماهیت انسان امری ّ
انسانیباشد.ماهیتانساندرواقععبارتاستازمجموع ٔه
کلی ٔهمناسباتاجتماعی».
اینتعریفبهماکمکمیکندکهانسانراهمهجانبهدرنظربگیریموبدانیم
کهماهیتانسانتنهاازنظرموجودطبیعیبودناوتعییننمیشود.
اگرچه از جهت منشأ پیدایش و مختصات فیزیولوژیک و کالبدی و
قانونمندیهایزیستشناسیاعضا،انسانباطبیعتپیوندداردوعالیترین
محصولتکاملآناست،ولیمختصاتانسانیازهمانآغاززایشبهفرد
داده نمیشود .از آن جمله است شعور و زبان و عواطف و احساسات و
رفتار ،که انسان کلی ٔه محملهای ضرور برای کسب این مختصات انسانی
راازاسالفخودبهارثمیبرد،ولیتنهادرداخلاجتماعوبراثرزندگی
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اجتماعی استکه انسان دارای این مختصات انسانیمیشود.نتیجه اینکه
انساندرورایجامعهنمیتواندبهانسانبدلگردد.نمیتواندانسانباشدو
انسانبماند.فردیتانسانوانسانیتاوازاجتماعیتاوجدانیست.مجموع ٔه
مناسباتاجتماعیانساندرتمامیتنوعوازهم ٔهنظرگاهها،ایناستآنچه
ماهیتانسانیرامیسازدوبهکلی ٔهمختصاتروانیاوشکلمیدهد.حتی
مختصاتصرف ًافیزیولوژیکانسانماننددیدنوشنیدنوغیرهتحتتأثیر
حیات اجتماعی قرار دارد ،و این مختصات ،خصلت انسانیـاجتماعی
یافتهاند.

2

دررابطهبابحثمقول ٔهفلسفیانسان،مسئل ٔهناخویشتنییابیگانگیازخود
مطرحمیشودکهماآنرامعادلواژ ٔه«آلییهناسیون»( )Aliénationبهکار
میبریم .در آموزش مارکسیسم« ،بیگانگی از خویش» یک مقول ٔه فلسفه
وجامعهشناسیمارکسیستیاستکهتغییرشکلفعالیتانسانیونتایجو
ثمراتاینفعالیترابهنیروهاییخارجازانسان،بیگانهازانسانومخالف
با انسان نشان میدهد .این نتایج میتواند فرآوردههای کار انسانی باشد یا
نهادهایاجتماعییامحصوالتآگاهیاجتماعیانسان.مثالًنعمما ّدیکه
محصولکاربشرند،یاسرمایهکهثمر ٔهفعالیتانسانیست،یااینوآنمؤسسه
یانهاداجتماعینظیر«دولت»کهانسانخوددرپراتیکاجتماعیخویشخالق
آنبوده،بهچیزیجداازانسانبدلمیشود،باانساندرتضاددرمیآید،بر
انسانمسلطمیشود؛آنچهکهازخودانسانبود،بهچیزیغریبه،بیگانهو
دشمنانسانبدلمیگردد.انساندرمقابلعروسکیخودساختهوتبدیلبه
بتشده،سجدهمیکند.بهعبارتدیگر،وقتیمحصولفعالیتانسانی،نظیر
کارمولدومناسباتاجتماعیوسیاسیوموازیناخالقیوتئوریهایعلمی
واشکالشعوراجتماعیونهادهایروبناییونیزبرخیمختصاتانسانی،
بهچیزیمستقلازانسان،جداازانسان،بیگانهازانسانومسلطبرانسان
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بدلشود،آنگاهبیگانگیصورتگرفته،آلییهناسیونوبیگانهشدنازخویش
حاصلگردیدهاست.بهطورکلی«،بیگانگی»درمفهومفلسفیوقتیروی
میدهدکهچیزیازماهیتوخصلتخودبهدورافتدوبینآنچیزوسرشت
آنجداییحاصلآید.
درتاریخفلسفه،پیرامونمقول ٔه«بیگانگیازخود»بایدنخستازهگل
فیلسوفبزرگآلمانییادکنیمکهاینمقولهرادرسیستمایدهآلیستیفلسف ٔه
خویشواردکرد،ومقصودشازآنعبارتبودازخروجاندیش ٔهمطلقاز
شکلاولی ٔهخودوتبدیلعاملذهنیبهعاملعینی.بهنظرهگل،اصوالًازاین
ّ
طریقاستکهطبیعتوجامعهخلقمیگردد.بهعقید ٔهاو،ازطریقفلسفه،
باردیگراندیشهخویشرابازیافته،خودآگاهشدهوبربیگانگیفائقخواهد
آمد.ا ّمافویرباخفیلسوفماتریالیستآلمانیمعتقدبودکهبیگانگییعنیآنکه
انسانبهعلتتسلطمذهب،ماهیتوخصلتانسانیخودراازدستبدهد
وتمامیخصایلانسانیخودشرابهموجودیمافوقطبیعتوبهعاملی
ذهنینسبتدهد.بهنظراو،علموماتریالیسممیتواندبراینبیگانگیانسان
غلبهکند،آنچهراکهمتعلقبهانسانبودبهویبازگرداند،مانعازآنگرددکه
انسانازخودبیگانهشود.

٣

برداشتماتریالیستیودیالکتیکیازمقول ٔه«بیگانگیازخویش»براینخستین
بارتوسطمارکسوانگلسانجامگرفت.مارکسنشاندادهکهشکلاساسی
بیگانگیانسانازخویش،کهتمامجوانبدیگر«بیگانگیازخود»ازآنناشی
میشود،عبارتاستازکارانسانیبیگانهشده،یعنیآنکهمحصولوثمر ٔه
کارانسانازتعلقوتسلطانسانبهدرمیآیدوبااوبیگانهمیشود.مثالًنتیج ٔه
کارکارگردرجامع ٔهسرمایهداریدیگرمتعلقبهخودکارگرنیست،بلکهبه
تعلقکارفرماوسرمایهداردرمیآید.محصولراکارگرتولیدمیکندولی
خودمیبیندکهایندستاوردازآناونیست،ازدستاوخارجاستوتمام

فصلدومـطبیعت،جامعه،انسان
ّ

٧٣

زندگیشهموابستهبهآنمیشود.نتیج ٔهکاردهقاننیزکهرویزمینمالک
یاسرمایهدارصاحبمزرعهکارمیکندمالخوداونیست.نتیج ٔهکاردهقان
ازاوبیگانهمیشود،یعنیبهتعلقغیردرمیآید،مالصاحبزمینمیشود.
عرقجبینانبوهعظیم،بهصورت ُد ّروگوهرمتعلقبهمعدودیقلیلمیشود.
پسدرنتیج ٔهاینعامل،یعنیکارانسانیبیگانهشدهاستکهشرایطزندگی
وکارانسانکهمولدوانجامدهند ٔهکاراست،چهازنظرعینیوچهازنظر
ذهنی،اززیرنظارتاوخارجمیشودوبهنیروییغریبهودشمناوبدل
میگردد.ازاینجاستکهاهمیتوجودطبقاتمتخاصمدرمسئل ٔهبیگانگیاز
خودروشنمیشود.
ریش ٔه بیگانگی در تقسیم اجتماعی کار نهفته است .در شرایط مالکیت
خصوصی بر وسایل تولید ،آنچنان مناسبات اجتماعی بین انسانها برقرار
میگرددکهبهصورتیکشیءمستقلوخارجازحیط ٔهنفوذوعملانسانها
درمیآید ،و به جای آنکه انسان بر این مناسبات چیره و مسلط باشد ،این
مناسباتبرانسانچیرهومسلطمیشود.درستمثلآنزمانهایگذشته
که انسان خود مجسمهای میساخت و تندیسی میپرداخت و سپس آن را
ُبتمیکردوخدایخویشمیشمردوبهعبادتشگردنمینهاد«.بیگانگی»
ِ
نوعیبتشدنعواملیاستکهخودتابعومشتقازانساناند،ولیبهجایی
میرسندکهبرانسانخداییوحکمرواییمیکنند.
ازتوضیحاتیکهدادیممعلوممیشودکه«بیگانگیازخود»یکجریان
موقتدرتاریخاست.درمرحل ٔهمع ّینیبهوجودآمدهومربوطبهزمانیست
کهپیوندهایاجتماعیشکلخودبهخودیدارد،مربوطبهزمانیستکههر
نوعفعالیتیبهانحصارگروهمع ّینیازافراددرمیآیدولذابرایکلی ٔهاعضای
دیگرجامعهبهچیزیبیگانهبدلمیشود.
درعرص ٔهاقتصاد،اساسبیگانگیازخودعبارتاستازتسلطمالکیت
استثمارگرخصوصیوتعلقمحصولکاربهکسدیگریجزآنکهتولیدکرده،
تبدیلکاربهامریاجباریکهازخارجتحمیلمیشودوجنب ٔهخصمان ٔهروابط
طبقاتاجتماعی.
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در عرص ٔه زندگی اجتماعی و سیاسی ،اساس بیگانگی از خود عبارت
استازتکاملخودبهخودیجامعهوعجزانساندرمقابلنهادهاونیروهایی
کهخودایجادکرده،نظیردولت،جنگ،بحرانوغیره.ایننهادهاونیروها
شکلکنترلناپذیرومافوقانسانیبهخودمیگیرند.
در عرص ٔه آگاهی اجتماعی نیز اساس بیگانگی از خود عبارت است از
َوهم،خرافات،مذهب،ایدهآلیسمونظایرآن،کهنیروهاواندیشههایانسانی
راکهمتعلقبهانسانوآفرید ٔهخوداوستبهنیروهایالهوتیوآسمانینسبت
میدهد،وایناندیشههابهصورتیتغییرشکلیافتهبرانسانحاکممیگردندو
همچوآفرینندهوتعیینکنند ٔهسرنوشتاودرنظرگرفتهمیشود.ناخویشتنی
معنوی و روحی دنباله و انعکاسی است از بیگانگی واقعی اجتماعی.
ناخویشتنیهمانطورکهآغازیداشته،پایانیهمخواهدداشت،ودرمرحل ٔه
دیگریازتاریخبشری،هنگامیکهمحملهایعینیواجتماعیآنازبین
برود،دیگرنیزوجودنخواهدداشت.برایرسیدنبهآن،برایآنکهانسانبه
خودبازگرددوماهیتکاملخویشرابازیابدوخودخالقسرنوشتخویش
و مظهر کامل سرشت انسانی خویش گردد ،باید جامع ٔه رها از تناقضات
طبقاتیرابراساسبیرونآوردنوسایلتولیدازچنگالمالکیتخصوصی
وبنایکمونیسمبهوجودآورد.باایجادمناسباتتولیدیمتکیبرمالکیت
عمومیومشترکبروسایلتولید،جامع ٔهسوسیالیستیوکمونیستیشرایط
ومحملهایالزمرابرایطردتدریجیبیگانگیازخویشوبهخودآوری
انسان،برایآنکهانسانبهمعنایکاملوجامعکلمه«انسانیگردد»فراهم
میآورد.
توضیحبیشتر:
«دربار ٔههگلوفویرباخ»درس5و6
«محسوسات»درس32
«بیگانگیواختیار»درس27
«بیگانگیوکمونیسم»درس.69

فصلسوم:شیو ٔهتولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع
ّ
درس.5٠نیروهایمولده
.1تولیدما ّدیونقشآندرتکاملاجتماع،شیو ٔهتولیدودوجنب ٔهآن
.2چهارجزءمتشکل ٔهمقول ٔه«نیروهایمولده»
.3تعریفاینمقولهونقشآن
درس.5١مناسباتتولیدی
.1مناسباتتولیدییعنیچه؟
.2چهارجزءمتشکل ٔهمقول ٔه«مناسباتتولیدی»
.3انواعمناسباتتولیدیوتحولآندرطولتاریخ
.4خصلتما ّدیمناسباتتولیدی
درس.52شیو ٔهتولیدوقوانیناساسیمربوطبهآن
.1تعریفمقول ٔه«شیو ٔهتولید»،اجزایآنونقشآندرتکاملاجتماع
.2تحولشیو ٔهتولیددرطولتاریخ
.3علتتغییرشیو ٔهتولید،وحدتوتضاددوقطبآن،قانوناساسی
ناشیازآن

درس.5٠نیروهایمولده

باوجوداهمیتشگرفوهمهجانبهایکهعاملمحیطجغرافیاییوعامل
نفوسدرامرتکاملجامعه،درتندکردنیا کُندکردنسیرتکاملجامعهو
تعیینشکلظاهریتمدنهادارند،نهشرایطمحیطجغرافیاییمیتواندعامل
قاطعوتعیینکنندهدرتکاملاجتماعباشدنهعاملنفوس.اینهردو،زمین ٔه
طبیعیرشدجامعهراتشکیلمیدهندوهردونقشیبسمهمولینهقاطعدر
تکاملجامعهدارند.آنهانمیتوانندعلتتعیینکنند ٔهراهوسمتاینتحول
باشند.پسمنطق ًابهاینپرسشمیرسیمکهعاملتعیینکنندهکداماست؟
باالخرهآنحلق ٔهاصلیزنجیرتکاملاجتماعیدرکجاست؟علتاینروند
تاریخیبغرنجوشگرفکهپیشرفتجامعهنامداردچیست؟

١

پاسخعلمفلسفیماتریالیسمتاریخیبهاینپرسشایناستکهپای ٔهتکامل
جامعه،تولیدما ّدیاست:نقشاساسیوقاطعرادرتکاملاجتماع،شیو ٔه
تولیدایفامیکند.درحقیقتمارکسیسماینواقعیتسادهوبدیهیرادرنظر
میگیردکهانسانهابدونغذاولباسومسکنوسوختوسایرنعماتما ّدی
الزمبرایادام ٔهزندگی،نمیتوانندزیستکنندوبرایبهدستآوردناین
نعماتبایدکارکنند.کارعبارتاستازفعالیتآگاهانهوضروروهدفمند
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انسانهابهخاطرتغییراشیاءطبیعتوآمادهساختنوسایلمصرفی.انسان
چنانموجودینیستکهبتواندباآنچهطبیعتحاضروآمادهدراختیارش
میگذارد زندگی کند .کار وسیل ٔه ارتباط انسان با طبیعت و تنها راه تأمین
مصرف،تنهاطریقادام ٔهبقااست.کاراساسوشالود ٔهحیاتاجتماعیواز
ضروریاتبدیهیزندگیانسانیست.
متصور
بدون فعالیت تولیدی ما ّدی ،اصوالً زندگی انسان امکانپذیر و
ّ
نیست.اینکهچگونهوباچهوسایلیکارمیکنیموشیو ٔهتولیدنعماتما ّدی
کداماستوچهمناسباتیبینانسانوطبیعتوبینخودانسانهادراین
جریانایجادمیگردد،علتاساسیوتعیینکنند ٔهتکاملجامعهدرلحظ ٔه
مع ّین تاریخی است .این یکی از مهمترین قوانین علم ماتریالیسم تاریخی
است.
برایروشنشدناینقانونمابایدبامفاهیمیکهضمنبررسیآنمورد
ِ
وبهنحوعلمیآشناشویم.نخستیناینمفاهیم،مقول ٔهبسیار
نیازاست،عمیق ًا
مهم«شیو ٔهتولید»استکهگفتیمنقشاساسیرادرتکاملجامعهایفامیکند.
وا ّماازآنجاکهخوداینمقولهمرکّبازدوجزءودارایدوجنبهاست،الزم
استکهباایندوجهتکهخوددومقول ٔهاساسیعلمماتریالیسمتاریخی
استو«نیروهایمولده»و«مناسباتتولیدی»نامدارند،آشناگردیم.اینها
ستونهایاصلیدردرکما ّدیتاریخودربرداشتمارکسیستیازتحول
جامعهاستولذابایدبادقتکاملاینمقوالترافراگرفتتابهتربهدرک
این قانون مهم ماتریالیستی تاریخی موفق شد که :تولید ما ّدی ،پای ٔه تکامل
اجتماعوعلتتعیینکنند ٔهآناست.
علم ماتریالیسم تاریخی مانند هر دانش دیگری بر یک رشته قوانین
ومقوالت متکی است؛ بدوندرک دقیق و درست این مقوالت وقوانین،
درکماتریالیستیتاریخوبرداشتعلمیازجامعهوپویاییآنممکننیست.
قانونیکهنامبردیم،ومقوالت«شیو ٔهتولید»«،نیروهایمولده»و«مناسبات
تولیدی»ازاینگونهاند.

فصلسومـشیوهٔتولیدـعاملقاطعدرتکاملاجتماع
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اجزایمقول ٔه«نیروهایمولده»-درجریانکار،انساناشیاءموجوددرطبیعت
راتغییرمیدهدتانیازهایزندگیخودراتأمینکندوموادمصرفیرافراهم
آورد.مثالًبرایساختنیکماشین،بایدسنگمعدنآهنرااستخراجکرد،آن
راباوسایلخاصذوبنمودوبهفوالدتبدیلکرد،سپسدرکارخانجاتبا
وسایلوبنابرشیو ٔهمع ّینرویآنکارکرد،وباکمکعلموفن،بهنحوی
کهموردنیازونظراستاشیاءالزمراساخت.بنابراین،جریانتولیدما ّدی
وابستهاستبه:
.1موضوعکار
.2وسایلکار
.3علموفن
.4انسانهاونیرویکاروتجربهومهارتآنها.
موضوعکار،آناشیاییهستندکهکارانسانیمتوجهآنهاستورویآنهاعملمیشود.اززمینورستنیهاومعادنوکلی ٔهاشیاءطبیعیوارددرحیط ٔه
تولیدگرفتهتاهم ٔهاشیاءوفرآوردههاییکهخودثمر ٔهکارقبلیبشراستودر
موردمع ّین،بهموضوعتاز ٔهکاربدلمیشود.
وسایلکار،آنابزاروماشینهاوآالتوهمچنینمؤسساتتولیدی،ساختمانها و وسایط نقلیه ،جادهها و غیره است که در جریان کار مورد
استفادهقرارمیگیرند.
علموفن،جمیعآنآشناییهاینظریوتعمیمهاییاستکهپراتیکبشریراروشنمیکندوبهکمکآنهانعمما ّدیتولیدمیشود.
وباالخرهاینانسانهاهستندکهکلی ٔهاینوسایلرابهکارمیگیرندوباکمکتجرب ٔهخوددرتولید،مهارتدرکار،هم ٔهنعمتهایموجودزندگیرا
تهیهمیکنند.
از میان وسایل کار ،مهمترین آنها افزار تولیدی است .افزار تولیدی
ابزارهاییهستندکهبهکمکآنهاانسانرویموضوعِکارعملمیکندوبهوسیل ٔه
آنها،طبقنیازوخواستخویش،موضوعکارراتغییرمیدهد.تولیدبدون
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افزارتولیدیغیرممکناست.تنهانیرویعضالنیانسانهابرایاینتغییر
کافینیست.بهکمکابزاروآالت،بشرمیتواندلوازمزندگیوفرآوردههای
مصرفیخودراتأمینکند.واضحاستکهطیتاریخ،اینافزارازسادهترین
اشکال،بهاشکالمرتب ًاکاملتروغامضتریبدلشدهتاجاییکه-ناگفته
پیداست-افزارتولیدیکنونیبههیچوجهقابلمقایسهباافزارتولیدیبشر
ّاولیهنیست.هرچهاینآالتتولیدیپیشرفتهترباشدوکارانسانیباتکنیک
مدرنترودستاوردهایتازهترعلممجهزگردد،جامع ٔهمربوطهجلوافتادهتر
است.ا ّماواضحاستکهآالتتولیدیازچکشوسندانوخیشهایساده
گرفتهتاماشینهایغولپیکرواتوماتیک،بهخودیخودنعماتما ّدیرادر
دسترسانساننمیگذارند.خوداینهاتوسطبشربایدساختهشوندوتوسط
بشربهکارافتند.
درموردعلمنیزبهعنوانیکعنصردیگرنیروهایمولده،بایدبگوییم
کهدانشباترقیاتشگرفوکشفیاتبزرگانقالبیخوددرهم ٔهزمینهها،
باتأثیردرشرایطاقلیمیوتسخیرکیهانوکشفمنابعجدیدانرژیوتسلط
برطبیعت،باتدوینشیوههایدقیقادار ٔهاموراقتصادیورهبریجمعیو
فنمدیریتوغیره،بیشازپیشبهیکعاملمهموقاطعدرزمین ٔهافزایش
نیروهایمولدهتبدیلمیگردد.
وا ّمادرموردانسانها،یعنیعنصرچهارمیادشده،ازتوضیحاتیکهدادیم
معلوممیشودکهتنهاانسانهاهستندکهآالتتولیدیرابهکارمیاندازند،
تولید را سازمان میدهند ،و برای خودکارترین ماشینهای سیبرنتیک و
کامپیوترهانیزبرنام ٔهعملتهیهمیکنندوعلموفنرادرتمامشئونبهپیش
میبرند.بههمینجهتنیزانسانهاباتجربهومهارتخود،بانیرویکار
خود،نهتنهاعنصرمتشکلهایازجریانتولیدبهشمارمیآیند،بلکهدرتمام
مراحل تکامل جامعه ،تولیدکنندگان ،تودههای زحمتکش ،نیروی اساسی
تولیدبودهوهستند.آنهانقشقاطعرادرتکاملتولیدایفامیکنندودردرج ٔه
ّاولعبارتندازکارگرانصنعتی،دهقانان،تکنیسینها،مهندسینودانشمندانی
کهبابسطتکنیکتولید،سروکاردارند.افزارکارپای ٔهما ّدیـفنیجامعهاست،
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ولیازآنجاکهافزاربدونانسان،مردهوبیتأثیراست،لذاعنصرتعیینکننده
درنیروهایمولدهونیرویاساسیتولید،خودانساناست.

٣

تعریفمقول ٔه«نیروهایمولده»-نیروهایمولدهعبارتندازمجموع ٔهوسایل
اولابزارکاروتولید؛موضوعکار،یعنیهم ٔهاشیاییکهوارد
کارودردرج ٔه ّ
روندتولیدمیشوند؛علم،کهنقشروزافزونیبهمثابهعاملنیرومندتولید
مییابد؛وباالخرهانسانهابانیرویکاروتجرب ٔهتولیدیومهارتوآشنایی
باکار.
نیروهایمولدهبیانگررابط ٔهانسانازیکسوواشیاءوقوایطبیعتاز
سویدیگراست.حالتنیروهایمولدهودرج ٔهتکاملآنهانشانمیدهد
که انسان تا چه حد بر طبیعت پیروز شده و بر آن حکومت میکند .بازده
کاروتسلطانسانبرطبیعتبههماناندازهبیشتراستکهنیروهایمولده
رشدیافتهتر باشند؛ یعنی وسایل کار و ابزار تولید کاملتر و همهجانبهتر ،و
تجربهومهارتوسطحفرهنگیوعلمیانسانهاباالترباشد.درجریانتولید،
انسانهاوسایلوابزارتولیدراتکمیلمیکنند،ماشینهایجدیدمیسازند،
ازطبیعتبهتروهمهجانبهتربهرهمیگیرند،برنیروهایطبیعتمهارمیزنند،
آنهارابهترمیشناسندودرخدمتخودمیگیرند،شناساییهایعلمیوفنی
خودراکاملتروغنیترنمودهوبهاینترتیبرشدمداومنیروهایمولدهرا
تأمینمیکنند.
نیروهای مولده ،از آنجا که دائم ًا در حال تغییر و تعویض و تکاملاند،
متحرکترینوانقالبیترینعنصرشیو ٔهتولیدبهشمارمیروندوتحولوتغییر
آنها،بهنحوضروروعینی،تغییرمناسباتتولیدیراایجابمیکند.وا ّمااز
بینتمامعناصرخودنیروهایمولدهکهبرشمردیم،اینوسایلکارودردرج ٔه
ّاولآالتوافزارتولیداستکهسریعتررشدوتکاملمییابد.چنیناست
پای ٔهما ّدیرشداجتماعبشری.درعینحال،درجریانتولیدوتغییرطبیعتو
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ها،تغییراتمهموماهویدر
تکمیلوسایلکاروغنیشدنتجربهوشناسایی
َ
نیرویکارایجادمیشود،درج ٔهمهارتوتخصصوکیفیتکارباالمیرود.
درعصرحاضر،انقالبعلمیوفنیتأثیرینیرومندبررشدنیروهایمولده
وبرعاملانسانیآنبهجایمیگذارد.
آری خود انسان نیز ،عادات و رفتار و آگاهی او ،بر این شالوده تغییر
میکند.نهتنهاسیمایاقتصادیجامعهازبیخوبنعوضمیشود،بلکههم ٔه
مناسباتانسانی،سازمانهاونهادهایجامعه،معنویاتواخالقیاتتغییرو
تحولمییابد.انسانهانهتنهاطبیعترادگربارهمیسازند،بلکهجامعهراو
خودرا-انسانیترا-دگربارهوهموارهمیآفرینند.

توضیحبیشتر:
«طبیعتوجامعه»درس45
«کار»درس13و48
«قانون»درس16
«مقوله»درس20
«سیبرنتیک»درس.36

درس.5١مناسباتتولیدی

«تولیدما ّدیشالود ٔهتکاملاجتماعوعلتتعیینکنند ٔهاینتکاملاست»-این
یکیازمهمترینقوانینعلمماتریالیسمتاریخیاستکهازدرسگذشتهبه
آموختنآنپرداختیم.ولیبرایفراگرفتندقیقاینقانونبایدمقول ٔه«شیو ٔه
تولید» را نیز همهجانبه بیاموزیم ،زیرا که درست همین شیو ٔه تولید نعمات
ما ّدی است که در هر مرحل ٔه تاریخی مع ّین ،سیمای اجتماع را مشخص
میسازدوعلتقاطعتکاملجامعهاست.شیو ٔهتولید،عالوهبر«نیروهای
مولده»کهدردرسگذشتهآموختیم،دارایجهتوجنب ٔهاساسیدیگریهم
هستکه«مناسباتتولیدی»نامدارد.

١

توضیحمقول ٔهمناسباتتولیدی-تولیدما ّدیتنهابهنیروهایمولدهمحدود
نمیشود.تولیدنعمما ّدیدرهرمرحل ٔهمع ّینتاریخی،تنهاداراییکجنبه
نیست،زیراکهانسانهابهطورمجزاوانفرادیزندگیوتولیدنمیکنند؛بلکه
همراهباآن،اجتماع ًا،درحالیکهدرجامع ٔهبشریمتشکلهستند،کارمیکنند
وبهتولیدنعمما ّدیمیپردازند.کارهمیشهکاراجتماعیاست.انسانهمیشه
موجودی اجتماعی است .فعالیت تولیدی انسانها همواره در چارچوب
اجتماعصورتمیگیرد.
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ا ّمادرجریانکارودرروندتولید،انسانهاناگزیربایکدیگردارایمناسباتی
میشوند.بینخودروابطمختلفیبرقرارمیکنند.آدمیاندرجریانتولید،تنها
برمحیطمجاورتأثیرنمیگذارند،تنهاباطبیعتروبرووهمجوار،درنبردیا
همزیستی،درکشمکشیابهرهگیرینیستند،بلکهبرایهمانفعالیتمشترک
وادام ٔهزندگیومبادل ٔهمتقابلثمر ٔهکاروفعالیتخویش،ناگزیربایکدیگردر
تماسورابطهدرمیآیند.مناسباتبینانسانهابهطورکلیبسیارگونهگونه
وسختمتنوعاست؛همما ّدیاستوهممعنوی،هماقتصادیاستو
همسیاسیواخالقیوحقوقیوعاطفیوغیره.اصوالًخودجامعهچیزی
نیستجزمجموعهایازمناسباتگوناگوناجتماعیُ ،منتهامارکسیسمبین
مناسباتما ّدیاجتماعیومناسباتمعنوییاایدئولوژیکوروانیجامعه
تفاوتقائلمیشود.موضوعبحثمامناسباتیاستکهدرامرتولیدبین
انسانهابهوجودمیآیدوآنرا«مناسباتتولیدی»مینامیم.
مارکسمینویسد:
«انسانهابرایتولید،دررابطهومناسباتخاصیبایکدیگر
وارد میشوند و تنها در چارچوب این روابط و مناسبات
اجتماعیاستکهعملانسانهابررویطبیعتجریانمییابد
وتولیدانجاممیشود».
اگر مقول ٔه «نیروهای مولده» بیانگر رابط ٔه انسان با طبیعت باشد ،مقول ٔه
«مناسباتتولیدی» ُمب ّینرابط ٔهانسانهابایکدیگراست.
بهایننکتهتوجهکنیدکهازهمانزمانابتداییترینمراحلتولید،ازهمان
َبدوتبدیلمیمونبهانسانکهکاروابزارسازیعاملاساسیآنبوده،انسانها
بینخوددارایمناسباتمتقابلیمیشوند.البتهاینمناسباتدرهرمرحل ٔه
تاریخی متفاوت است .مثالً مقایسه کنید روابط همکاری بدیهی بین افراد
قبایلشکارچیاولیهرابهمنظورشکارجمعی،باروابطبینبردهوبردهدار؛
ّ
یامقایسهکنیدمناسباتبینمشتیسرمایهداربزرگغارتگرراباانبوهعظیم
کارگرانرنجبر،ودرمقابلآن،مناسباتبینکارگرانودهقانانرادرجامع ٔه
سوسیالیستی بر اساس همکاری و برابری .این مثالها نشان ٔه تغییر مداوم
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مناسباتتولیدیدرطولتاریخاستکهبرشالود ٔهرشدنیروهایمولدهانجام
میگیرد.

2

اجزایمقول ٔه«مناسباتتولیدی»-باتکاملاجتماعورشدنیروهایمولدهبین
دستجاتکشاورزودستجاتدامپرور،وبینگروههایکشاورزوگروههای
ور،وبیناینهاوگروهتجار،تقسیمکارایجادمیشودومناسباتتولیدی
پیشه
ّ
هرچهمتنوعتروتازهتریاستقرارمییابد.تولیدصنعتیماشینی،اینروابط
بینتولیدکنندگان،بینافراداجتماعرابسیارگوناگونکردهاست.ا ّماازبین
اینتنوعوگوناگونیبایدعنصراساسیراپیداکرد،بایدبهعاملریشهای
دستیافت.
شالود ٔه مناسبات تولیدی عبارت است از اشکال مالکیت ،یعنی اینکه
وسایل تولیدی در دست چه کسانی ،در تعلق چه کسانی و به چه صورت
است.بهدیگرسخن،موضعوموقعیتافرادنسبتبهوسایلتولیدینظیر
زمین و منابع زیرزمینی و جنگلها و آبها و مواد ّاولیه و ساختمانهای
تولیدیوابزارکاروماشینآالتتولیدیوغیرهچگونهاست.خصلتو
ماهیتمناسباتتولیدی،مناسباتیکهبینانسانهادرروندتولیدپدیدمیآید،
اولوابستهبهآناستکهاینعواملگوناگوندرمالکیتکیست.
دردرج ٔه ّ
ا ّمامناسباتتولیدیعالوهبراشکالمالکیتوروابطناشیازتعلقوسایل
تولیدی،دارایعناصرمهمدیگرینیزهست.میدانیدکهتشخیصعنصر
اصلیوتعیینکننده،درهیچموردی،بههیچوجهبهمعناینفییاکمبهادادن
بهسایرعناصروعواملنیست.
مقول ٔهمناسباتتولیدیعالوهبر«عنصرروابطمالکیت»کهعنصراصلی
وتعیینکنندهاست،عناصردیگریرانیزدربرمیگیرد،ازجمله:
•مواضعگروههایمختلفاجتماعیدرتولیدوروابطآنهادرجریان
تولید،
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•جایهرگروهدرسیستمتولیدیاجتماعی،
•اشکالتوزیعوبهرهگیریازثمر ٔهتولید.
اینعناصردراساسازهمانعاملقبلی،یعنیاشکالمالکیت،ناشی
میشود.مثالًاگرمالکیتاجتماعیباشد،یعنیوسایلتولیدمتعلقبههمگان
ودراختیارهم ٔهزحمتکشانباشد،آنوقتمناسباتتولیدیخصلتهمکاری
وکمکمتقابلبهخودمیگیردوموضعگروههایمختلفبراساسبرابریو
حقمساویتعیینمیگردد.ا ّمااگرمالکیتخصوصیباشدووسایلتولیدی
درمالکیتمشتیاستثمارگرباشد،دراینصورتمناسباتتولیدیدارای
خصلتتسلط،بهرهکشیوستمگریخواهدبود؛یکگروهکهمالکوسایل
تولیدند،حاکموتصمیمگیرندهوفرمانرواخواهندبودوگروهدیگرکهاز
چنینمالکیتیمحرومند،درموضعمحکوم،مجریوفرمانبرقرارخواهند
گرفت.
یاست.چگونگیکمی
مقصودازاشکالتوزیعنیزنحو ٔهتقسیمنعماتما ّد
ّ
وکیفیتقسیمن َعمحاصلهتوسطکارجامعه،واینکهبههرفردوگروهچقدرو
چگونهازایننعممیرسد،عنصردیگریازمقول ٔهمناسباتتولیدیاستکه
خودوابستهبهنحو ٔهمالکیتبروسایلتولیداست.مثالًمالکیتخصوصی
سرمایهدارسببمیشودکهبهنحوغیرعادالنهوبهکلیحقکشانهاینعمات
ما ّدیبینکارگروکارفرما،بینزحمتکشانوسرمایهدارانتقسیمشودواز
یاختالفاتفاحشطبقاتیودر ٔهژرففاصل ٔهاجتماعیبه
نظرتوزیعنعمما ّد
ّ
وجودآید.همهمیبینیمکهمالکوسایلتولید،اگرچهکوچکترینشرکتی
همدرجریانکارنداشتهباشد،قسمتاعظمنتیج ٔهکاررامیبلعد.نگاهی
بهوضعدرباریان،سرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالن،نشانمیدهدکه
چگونهمالکیتبروسایلتولیدکهعنصراساسیدرمناسباتتولیدیاست،
برایآنانوضعوموقعیتحاکموسیطرهگروبرخورداریازنعمرافراهم
میسازد و شرایط غارت ثروت کشور و ثمر ٔه کار مردم را آماده میکند،
درحالیکهبهعلتفقدانمالکیت،میلیونهاکارگرودهقانزحمتکشدیگر
ازثمر ٔهکارخودبرخوردارنیستند،بهفقروزندگیدشوارمحکومندوحقی
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درتعیینواقعیسرنوشتخودومیهنشانندارند.

8٧

٣

انواع مناسبات تولیدی -مناسبات تولیدی عبارت است از روابطی که بین
انسانهادرجریانتولیدومبادلهوتوزیعنعمما ّدیمستقرمیگرددوخودپایه
وزیربنایاقتصادیجامعهراتشکیلمیدهد.ماهیتاینمناسباتتولیدی
است که سراسر نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع را تعیین
میکند.
انواعاینمناسباتتولیدیاستکهانواعصورتبندیهایادورانهای
اجتماعیـاقتصادی رابه وجود میآورد .مناسبات تولیدی میتواندبه طور
کلیبردوقسمباشد:
.1مناسباتهمکاریوتعاون
.2مناسباتسیادتوتبع ّیت
این تقسیمبندی بستگی دارد به رابط ٔه بین انسانها نسبت به ابزار کار
ووسایلتولید.آنجاکهآدمیانبهطورجمعیواشتراکیو ک ُِلکتیفمالک
وسایلتولیدباشند،بهمثابهخانواد ٔهمشترکومتقابالًذینفعدرهم ٔهامور
زیستخواهندکرد،ومناسبات[ازنوع]همکاریوتعاونخواهدبود.آنجا
کهبخشیازجامعهمالکوسایلتولیدباشدوبخشدیگریفاقدآن،بهناچار
آن بخش دیگر را به تبع ّیت وامیدارد ،او را استثمار میکند ،بر او سیادت
میجوید.

4

خصلتمناسباتتولیدی-مناسباتتولیدیبینانسانهابهطورعینی،یعنی
مستقلازخواستواراد ٔهانسانهاوتمایلآنهاتشکیلمیشود.انسانهابرای
ایجادشرایطضرورزندگی،بهناچاروارداینمناسباتمیشوند،وچگونگی
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آنمنوطبهاراد ٔهانسانهانیست،بلکهمنوطبداناستکهچهسطحوگونهای
تصوریهم
ازنیروهایمولدهرادراختیاردارند.مثال
ًبشرهایاولیهاصوالً ّ
ّ
ازمناسباتسرمایهداریتولیدنمیتوانستندداشتهباشندونمیتوانستنداراده
کنندکهواردجامع ٔهسرمایهداریشوند.یاآنهاکهدرنظامبردهداریبهقیامعلیه
صاحبانوسایلتولیدبرمیخاستند،بهفرضهمکهآرزویبرابریانسانها
ونوعیتصورازجامع ٔهسوسیالیستیدرمخ ّیلشانمیگنجید،نمیتوانستند
چنانجامعهایراکهنیازبهسطحمع ّینیازنیروهایمولدهداردبسازند.واین
خودیکیازجنبههایمهمرابط ٔهدیالکتیکیبیننیروهایمولدهومناسبات
تولیدیاستکهدوجهت«شیو ٔهتولید»هستند.مناسباتتولیدیمناسباتی
ما ّدیاست.دربینمجموع ٔهمناسباتاجتماعیموجوددرجامع ٔهانسانی،
اینمناسباتتولیدیاستکه-درآخرینتحلیل-تعیینکنند ٔهسایرمناسبات
استوویژگیوخصلتهردوراناجتماعیرامیتواندتعیینکند.

درس.52شیو ٔهتولیدوقوانیناساسیمربوطبهآن
برایدرکمقول ٔهبسیارمهمعلمماتریالیسمتاریخی«،شیو ٔهتولید»،وقوانین
مربوطبهآن،ماتاکنونتمامعواملودانستنیهایالزمراگردآوردهایموبا
دوجهتاساسیآن،بامقول ٔه«نیروهایمولده»وبامقول ٔه«مناسباتتولیدی»
آشناشدهایم.

١

شیو ٔهتولیدعبارتاستازوحدتدیالکتیکیایندوجزءوایندوجنبهاز
وجوداجتماعیانسان؛ازیکسومناسباتشباطبیعتوازسویدیگرمناسباتش
بادیگرانسانها.شیو ٔهتولیدعبارتاستازوحدتایندوجنبهدرهردوران
مع ّینتاریخی.بافراگرفتنمقوالتنیروهایمولدهومناسباتتولیدی،مادر
حقیقتبادوجنبهایکهدروحدتبایکدیگرندوهمراههمشیو ٔهتولیدرا
تشکیلمیدهند،آشناشدهایم.بهزبانسادهمیتوانگفتکهشیو ٔهتولیدیعنی
نحو ٔهبهدستآوردنوسایلزندگیبشر،ازخوراکوپوشاکگرفتهتامنزل
وسوختووسایلتولیدوغیره،یعنیهرآنچهکهبرایموجودیتنوعبشرو
ادام ٔهبقاوتکاملاجتماعضرورتدارد.ازتوضیحاتیکهتاکنوندادیممعلوم
شدکهتولیدما ّدیرانمیتوانتنهابهیکجنبهمحدودکردومثالًدرج ٔهتسلط
برطبیعتودرج ٔهرشدابزاررامالکدانست.انسانهامجزاومنفردزندگی
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وکارنمیکنندواجتماعانسانی،بدونمناسباتتولیدیبینانسانهایتولید
کننده،غیرممکناست.هنگامیکهدردرسهایماتریالیسمتاریخیماازاین
تزاساسیمارکسیسمیادمیکنیمکهشیو ٔهتولیدعاملقاطعوتعیینکنندهدر
تکاملتاریخاست،مقصودمانهمینوحدتدیالکتیکیبیننیروهایمولدهو
مناسباتتولیدیاست.مادردرسهایگذشتهاهمیتونقشعواملیچون
محیطجغرافیاییونفوسیاعاملدموگرافیکوبرخیعواملدیگررامطالعه
کردیم،ودردرسهایبعد،نقشواهمیتعواملمربوطبهآگاهیاجتماعی
رانیزفراخواهیمگرفت،ولیهیچیکازاینعوامل،آنعنصرتعیینکنندهو
قاطعکهتحولجامعهوتکاملتاریخوابستهبهآنباشد،نیست.
تحولوتغییرشیو ٔهتولیداستکهبهصورتتغییردورانهایاجتماعی
و تکامل تاریخی جامعه جلوهگر میشود .هر نظام اجتماعی که آن را
صورتبندییا ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادیمینامیم،دارایوجهمشخصه
وشالودهایستکههمانشیو ٔهتولیداست.
پسشیو ٔهتولیدعبارتاستازآننحو ٔهتولیدوبهدستآوردننعمات
ما ّدی ضرور برایزندگیوتکاملجامعهکهدرهر مرحل ٔهتاریخی ،مع ّین
است،وبیانگروحدتدیالکتیکیبیننیروهایمولده(بهمثابهمحتوایما ّدی
تولید)ومناسباتتولیدی(بهمثابهشکلاجتماعیبیواسط ٔهتحققآنمحتوا)
است.
دراینمفهوموسیعوهمهجانبه،شیو ٔهتولیدشالود ٔههردوراناجتماعی
و پای ٔه هم ٔه زندگی جامعه است؛ هر وقت تغییر کند و تحول یابد ،تمامی
صورتبندی اجتماع را تغییر میدهد و دوران تاریخی مربوطه را تحول
میبخشد.روندتغییراتاجتماعیورشدتاریخجامع ٔهبشریچیزینیست
جزهمینتحولشیو ٔهتولیدوجانشینشدنیکیبهجایدیگری.
کموناولیه،بردهداری،فئودالیسم،سرمایهداریوکمونیسم،آنشیوههای
ّ
مع ّینتولیدهستندکهتاریخبشردرتکاملچندینهزارسال ٔهخودشناختهواز
سرگذراندهومیگذراند.علتاینتغییروحرکتوتعویضشیوههایتولید،
دیالکتیکداخلیشیو ٔهتولیداست.
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مارکسیسمـلنینیسم معتقد است که شالود ٔه تحلیل و توضیح ما ّدی تکامل
جامع ٔهانسانیراآنتغییراتیتشکیلمیدهدکهدرشیو ٔهتولیدرویمیدهد،و
اینتغییراتاستکهبهدنبالخودموجبتغییراشکالنظاموساختاجتماع
وسراسرروبنایاجتماعواندیشههاونهادهایوابستهبهآنوزندگیمعنوی
جامعه میگردد ،و سبب تغییر و تحول خود انسان و نحو ٔه زندگی او نیز
میشود.چنیناستیکبرخوردعمیق ًاماتریالیستیباعلتتحولوتکامل
اجتماع.مقول ٔهشیو ٔهتولیدبهمانشانمیدهدکهحلق ٔهاساسیچنینبرخوردی
درکجاستوچگونهبایدبهنحودیالکتیکیوهمهجانبهازمیانتمامعواملی
کهدرزندگیاجتماعتأثیرمیبخشدوموجبایجادانواعتغییراتوتحوالت
میشود،آنعلتاساسیوتعیینکنندهکهنقشقاطعرادرتکاملاجتماعایفا
میکند،یافت.
هرشیو ٔهتولیدیکمرحل ٔهکیفیت ًاتازهوعالیتردرتکاملاجتماعاست؛
تعویض و جانشینی یک شیو ٔه تولید بهجای شیو ٔه تولید پیشین ،یک روند
عینیوقانونمندوهموارهصعودیوروبهکمالاست.فئودالیسمنسبتبه
بردهدارییکدورانباالتراست،یکشیو ٔهتولیدبرتراست،وسرمایهداری،
بههمینترتیب،نسبتبهفئودالیسم.تغییراجتماعکهبراساسقوانینعینی
صورتمیگیرد،بهمعنایآناستکهجاییکشیو ٔهتولیدکهنهشدهراکه
دیگرجوابگویمرحل ٔهتاریخیتازهنیست،شیو ٔهتولیدتازهایبگیرد.مثالً
آنچه که در حال حاضر مشخص کنند ٔه دوران معاصر است ،گذار تمامی
بشریت-درمقطعتمامیجامع ٔهبشری-ازشیو ٔهتولیدسرمایهداریبهشیو ٔه
اولی ٔهآنراتشکیلمیدهد.
تولیدکمونیستیاست،کهسوسیالیسمتنهامرحل ٔه ّ
نتیجهاینکه:شیو ٔهتولیدهرچهباشد،جامعهنیزهمانطورخواهدبود.
اندیشههاونهادهایحاکم،نظریاتسیاسیوعقایدوحیاتمعنویحاکم،
همه ُمنشعبازآنخواهدبود.
مسئلهایکهدراینجامطرحمیشود،ایناستکهمحرکومنشأتغییر
شیو ٔهتولیدچیستوکدامقانونعینیبرآنحاکماست؟مناسباتتولیدی
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ونیروهایمولدهبایدباهمدرچارچوبیکشیو ٔهتولیدیبسازند،تاحدود
مع ّینیبایدهماهنگباشند.ا ّمااگرناهمسازیبهرودرروییکشد،یعنیهرگاه
کهاینمناسباتتولیدیسدّ تکاملنیروهایمولدهشوند،هرگاهکهرابطهبین
انسانهاوگروههاوطبقاتدرجامعهبهشکلیباشدکهامکانندهدنیروهای
مولده و بهویژه وسایل کار و ابزار تولید تکامل یابند ،آنوقت جامعه وارد
دورانبحرانیمیشود؛چارچوبسابقدیگرنمیتوانددوامیابد؛لزومپیدا
میکندکهشیو ٔهتولیدتغییرپیداکندوآنچنانمناسباتتولیدیبهوجودآید
کهباخصلتنیروهایمولدهبخواندوباآنتطابقداشتهباشد.
بنابراینتحولورشددائمیوناگزیرنیروهایمولده-کهتکاملابزار
کار،انقالبیترینعنصرآناست-موجبمیشودکهمناسباتتولیدیبین
انسانهاییکهباآننیروهاسروکاردارندنیزتغییریابد.
مناسبات تولیدی کهنهشده ،و در درج ٔه ّاول مناسبات ناشی از شکل
مالکیتبروسایلتولید،جایخودرابهمناسباتتازهایمیدهدتادیگربند
وقیدیبرپاینیروهایمولد ٔهرشدیابندهنباشد.ایناستنکت ٔهمهمدررابط ٔه
دیالکتیکیمابیننیروهایمولدهومناسباتتولیدی؛ایناستعلتدرونی
تغییرشیو ٔهتولیدوتحولتاریخوتکاملجامعه.
دوجنب ٔهشیو ٔهتولید،دوقطبآن،دروحدتودرتضادندورابط ٔهبین
آندوبهترتیبیاستکهدرهردورانتاریخیمع ّین،مناسباتتولیدیباید
باخصلتیکهنیروهایمولدهدرتکاملخودمییابند،تطبیقپیداکند.دراثر
تکامل نیروهای مولده و به دنبال تضادی که حادث میشود ،چارهای جز
درهمشکستنقیدمناسباتتولیدیموجود(وتغییراشکالمالکیتوموضع
طبقاتدرجامعهوشکلتوزیع)نیست.
یعنی باید مناسبات تولیدی جدیدی به وجود آید که با خصلت تاز ٔه
نیروهایمولدهبخواند،وباردیگرتطابقووحدتبیندوجنب ٔهشیو ٔهتولید
برقرارشود.ایناستمحتواومضمونآنقانونمهمعلمماتریالیسمتاریخی
که«قانونتطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده»نامیدهمیشود.
اینیکقانونعمومیاجتماعوبیانگرعملمتقابلوروابطمتقابلبین
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دوجنب ٔهشیو ٔهتولیدونقشآندرروندعینیتکاملاجتماعیو ُمب ّینضرورت
انقالب اجتماعی بهمثابه برقرار کنند ٔه مجدد تطابق بین مناسبات تولیدی
و خصلت نیروهای مولده است .جانشینشدن پیدرپی نظامات مختلف
اجتماعیوتسلسلتاریخیآنها،نمونههایمشخصومثالهایبارزدربار ٔه
عمل این قانون و چگونگی تحول نیروهای مولده بهمثابه عنصر اساسی و
تعیینکنندهوسپسلزومبرقراریمناسباتتاز ٔهتولیدیوپیدایششیو ٔهتولید
جدیداست.قانون«تطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده»بیانگر
رابط ٔهدیالکتیکیدرونیمقول ٔهشیو ٔهتولیدوبیندوجنب ٔهاساسیآنومشخص
کنند ٔهچگونگیوعلتتکاملجامعهاست.
برای مارکسیسمـلنینیسم ،شالود ٔه توضیح ما ّدی تکامل جامع ٔه بشری
عبارت است از :تغییرات حاصله درشیو ٔهتولید .از آنجا که تمام تغییرات
جامعه،درساختجامعهوروبنایاجتماعوزندگیمعنویونحو ٔهزندگیو
خودانسان،ناشیازتغییرشیو ٔهتولیداست،اهمیتاساسیاینمقولهوقانون
مربوطبهآنروشنمیگردد.

توضیحبیشتر:
«وحدتوتضاد»درس17
«صورتبندیاجتماعیـاقتصادی»درس.58

فصلچهارم:قانونمندیدرروندهایاجتماعی

درس.5٣تکراردرتاریخ،اجبارواختیار
.1تکراردرتاریخبهچهمعناست؟رابطهبینمفردوعا ّمدرروندهای
اجتماعیچیست؟
 .2آزادی و اختیار بشر در مقابل قوانین طبیعی و در مقابل قوانین
اجتماعیبهچهمعناست؟
درس.54عواملعینیوذهنیدرروندهایاجتماعی
.1جبرتاریخیعنیچهوچرافعالیتآگاهان ٔهبشرالزماست؟
.2دیالکتیکعواملعینیوذهنیدرتکاملتاریخکداماست؟
.3نقشتعیینکنند ٔهعاملعینیونقشقاطععاملذهنییعنیچه؟

درس.5٣قانونمندیدرروندهایاجتماعی
(تکراردرتاریخ،مفردوعا ّم،اجبارواختیار)
١

ماتریالیسم تاریخی نشان میدهد که قوانین رشد اجتماع ،عینی ،ماهوی و
ضروری هستند ،و مناسبات تکرارشدنی در پدیدههای اجتماع را منعکس
میکنند .قانونمندیهای تاریخیَ ،سمتهای اساسی تکامل جامعه را از
پایینترینمراحلتاعالیترینمدارجبیانمیکنند.ولیایناصلینیستکه
موردقبولهم ٔهفالسفهباشد.برعکس،چهدرگذشتهوچههماکنون،انواع
نظریات برای مقابله با اندیش ٔه اساسی «قانونمندی در روندهای اجتماعی»
عرضه شده است .کم نبودند و نیستند «اندیشمندانی» که تاریخ را علم
نمیدانند،زیراکهبهزعمآنهاهیچقانونی-قانونعینیوضروری-درتاریخ
جامعهعملنمیکندوالبتهبدونقانون،علمهمنیست.آنهامعتقدهستندکه
مفهوم«قانونمندیتاریخی»خودمفهومیپرازتضادمنطقیاستوچیزی
استدرردیفکوس ٔهریشپهن.آنهادربیاننظرخویش«استدالل»میکنند
کهدرزندگیاجتماعی،گویافقطحوادثمنفردوغیرقابلتکراروجوددارد.
هرچهدرتاریخرویدادهومیدهد،نهدرگذشتهسابقهداشتهونهدرآینده
تکرارخواهدشد.وچونتکراردرتاریخنیست،هیچعاملمشترکوعا ّم
همنیست،ودرنتیجهنمیتوانهیچقانونعلمیبرایحوادثتاریخیکشف
وتنظیمکرد.اینگفته،البتهاستداللنیست.واضحاستکهحوادثجداگانه
باتمامجزئیاتمشخصخود،هرگزتکرارنمیشود.نهتنهادرجامعه،که
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درطبیعتنیز،دوشیءکامالًشبیه،دوروندکامالًمشابهویگانهدرتمام
جوانبوجهاتخویشکهتکراریکدیگرباشند،وجودندارد.ولیدرست
درهمینفرد ّیتتکرارنشدنی،درهمینموجودیتکامالًمشخص،چیزیعا ّم
ومشترکوتکرارشدنیوجودداردکهماهیتاساسیرابیانمیکند.
مثالًدردههاکشورجهانکهسابق ًامستعمرهبودند،استعماربرافتاده،ولی
در هریک ،راه خاصی به شکلی کامالً انفرادی که در دیگری تکرار نشده،
پیموده شده است .در هر کشور ،آنقدر حوادث متفاوت و شخصیتها
گوناگونوشرایطمختلفبودندکهروندتشکیلدولتمستقلازمستعمر ٔه
قبلیرادرهریکازآنهامیتوان-کامالًبهحق-ازنظرجزئیاتامروظواهر
رویدادها،حادثهایتکرارناشدنیومنحصربهفرددانست.بینراهوشکل
نیلبهاستقاللدرالجزایریاهندوستان،درنیجریهیاماداگاسکار،دراندونزی
یاسواحلعاج،درلیبییاسنگاپور،تفاوتهاعظیماست،ولیآیابینآنها
هیچچیزمشترکیوجودندارد؟آیادرهمانفردیتمشخصهریکازاین
رویدادهایتاریخی،وویژگیهاییکهابد ًاتکرارنشده،چیزیعا ّمومشترک
وجود ندارد؟ چرا .آن جوهر اصلی که در همهجا ،در هم ٔه این رویدادها
ِ
آنهااست،عبارتاستازتالشیسیستم
تکرارمیشودووجهمشترککلی ٔه
مستعمراتیامپریالیسمدردورانما.مثالدیگر:درکشورهاییکهسوسیالیسم
درآنهاپیروزشده،حوادثوجریاناوضاعبههنگامسرنگونی ُفرماسیون
قبلی،صورتکامالًانفرادیداشتهودردیگریتکرارنشده،ولیصرفنظر
ازتفاوتهایبسیارزیاددرشرایطوراهانجامانقالب،وتناسبنیروهاو
مشخصاتم ّلیومحلیوزمانیوغیرهوغیرهکهبههریکسیمایمشخص
ِ
ِ
واحدگذارازسرمایهداری
جاقانون
تکرارنشدنیوفردیآنرامیدهد،درهمه
بهسوسیالیسمعملکردهواصولمشترکوعا ّمانقالبسوسیالیستیدرهم ٔه
مواردتکرارشدهاست.آری ،تکراردر تاریخ رانهبهمعنایسطحیآنکه
منکرپیشرفتوتحولمیشد،بلکهبهمعنایرابط ٔهژرفدیالکتیکیبینمفرد
وعا ّم،بینمشخصومشترک،بهمعنایوجودماهیتییگانهدرپدیدههای
جداگانه،قوانینیواحددرشرایطیمختلفواصولیتکرارشوندهدرحوادثی
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اینواقعیتکهجامعهبنابرقوانینعینیتکاملمییابدوروندهایاجتماعی
براساسقانونمندیهایما ّدیاستواراست،بهاینمعنانیستکهانسانها
جاودانه در زنجیر وابستگی بردهوار به این قوانین مق ّید شدهاند .قبول
قانونمندیواجباروناگزیریناشیازآنبههیچوجهبهمعناینفیآزادیو
اختیاربشرنیستُ .منتهابایدمعنایدقیقاینمقوالترادرککرد.کلیددرک
مسئلهعبارتاستازبرخورددیالکتیکیواحترازازمطلقکردنوسطحی
کردن و یکجانبه کردن مسئله .آزادی و اختیار بشر در این نیست که گویا
میتواندمستقلازوجودوعملهرگونهقانونطبیعیواجتماعیعملکند.
در حقیقت ،آزادی واقعی بشر در برابر این قوانین ،عبارت است از
شناختآنهاواستفاد ٔهعملیازآنهاوبهکارگرفتنآنها،بهمنظورارضای
نیازمندیهایانسانوجامعه.
.1درموردطبیعت،اگرقوانینطبیعیرانشناسیموآنهارابهخدمت
نگیریموسلط ٔهخودرابرعملعینیآنهابرقرارنکنیم،اینقوانینخودبهخودی
وبیبندوبارعملکردهوممکناستنقشمخربیبرایجامعهپیداکنند.در
چنینصورتی،اینقانونمندیهایطبیعیبرانسانچیرهومسلطمیشوند؛
برعکس،شناختوبهکاربستنآنهابهمعنایچیرگیانسانبرآنهاو«تسخیر
طبیعت»است.روندتکاملدانشهایطبیعیوترقیتکنیکیدرواقععبارت
استازروندشناختوبهکارگرفتنقوانینطبیعت.آزادیانساندربرابر
قوانینطبیعیچیزیجزایننیست.وقتیمیگوییم«تسخیرطبیعت»،مقصود
دیگرینمیتوانددربینباشد،واینالبتهذرهاییالحظهایبهمعنایانکار
یانادیدهگرفتناینقوانینعینینیست.اینقوانینعینیراکهمستقلازما
وجود دارند ،نمیتوان خودسرانه نادیده گرفت و نفی کرد .آنها مستقل از
انسانوجامعهعملمیکنندُ .منتهاانسانوجامعهمیتواندآنهارافراگیرد،
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بهطرزعملآنهاهرچهژرفتروکاملترپیببرد،وبااینآگاهی،همازعمل
احتمالیمخربآنهاجلوگیردوهمبهسودخودوبرایبرآوردننیازهای
خویشازعملآنهابهرهگیرد.هرچهجامعهبهجلومیرودوهرچهنیروهای
مولدهبیشتررشدمیکند،سلط ٔهجامعهبرطبیعتبیشترمیشود،یعنیآزادی
انساننسبتبهقوانینعینیطبیعتفزونترمیگردد.ادارهکردنوزیرنظر
گرفتناینروندهاوقوانینتوسطعلومطبیعیوعلومتکنیکیانجاممیشود.
.2درمورداجتماع،درموردجامعهوقانونمندیهایاجتماعی،مسئله
ازاینبغرنجتراست.تنهادرج ٔهشناختومیزانرشدنیروهایمولدهبرای
تسلطبرآنهاکافینیست.
سلط ٔهانسانهابرطبیعتهنوزنمیتواندآزادیآنهارادربرابرقوانینعینی
اجتماعتأمینکند.دانستنوبهکارگرفتنقوانیناجتماعیبهگونهایمتفاوت
ازسلطهبرقوانینطبیعیصورتمیگیرد.قوانینعینیاجتماعتعیینکنند ٔه
تکاملآنهستند،ازآنجملهاستقوانیناقتصادیودیگرقوانینرشدهستی
اجتماعینظیرقانونتطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده؛این
قوانیننیزخودبهخودیوصرفنظرازآنکهانسانبهوجودوعملآنهاپیبرد
یانه،عملمیکنند،وتاهنگامیکهانسانآنهارانشناسدوسپسبرآنهاحاکم
نشود ،این قوانین همانند نیروهای بیگانه از انسان و دشمن او و مافوق او
عملمیکنند،بههمانگونهکهقوانینطبیعیناشناختهنیزقاهروبیگانهبه
نظرمیآیند.درتمامطولتاریخبشریتاپیدایشجامع ٔهسوسیالیستی،قوانین
اقتصادی و دیگر قوانین عینی اجتماع خودبهخودی و به نحوی قاهر عمل
میکردند.شناساییاینقوانیندرشرایطسرمایهداری،باپیدایشمارکسیسم
شروعشدکهبهنحویعلمیبهدرکوبهکارگرفتناینقوانینپرداخت.ولی
اینشناساییهنوزبرایغلبهبرعملخودبهخودیاینقوانینکافینیست.تا
مالکیتخصوصیبروسایلتولیدباقیاست،قوانیناقتصادیخودبهخودی
عملمیکنند.
برای اینکه در این زمینه از عصر اجبار و ناگزیری پا فراتر نهاده شود،
عالوهبرمعرفتبرقوانین،الزماستکهمناسباتتولیدینوعتازهمستقر
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گردد.نهفقطشناخت،بلکهتسلطبرقوانینعینیاجتماعیکهالزم ٔهگذار
به عهد آزادی و اختیار است ،هنگامی امکانپذیر میشود که سوسیالیسم
برقرار گردد .این است جهشی که بشر از عرص ٔه ناگزیری به صحن ٔه آزادی
عمل و اختیار انجاممیدهد.یعنیتنهادر ایننظام استکه بشرمیتواند
آگاهانهعملقوانیناجتماعیراتنظیمکندوبهسودجامعهازعملآنهابهره
گیرد.مالکیتاجتماعیبروسایلتولیدواستقرارمناسباتنوینتولیدی،
خود،فعالیتآگاهان ٔهتولیدکنندگان-تود ٔهزحمتکشان-وتنظیمآگاهان ٔهاین
فعالیت را طلب میکند .قوانین عینی اقتصادی ،شالود ٔه تنظیم برنامههای
رشداقتصادیم ّلیقرارمیگیرد.حزبطبق ٔهکارگر-عاملذهنیورهبری
کنند ٔهجامعهدرنظامسوسیالیستی-بایددقیق ًاآنچهراکهبهطورعینیعمل
اینقوانینمیطلبد،درنظرگیرد،تابهرهبریموفقودرستجامعهتوفیق
یابد.چنیناستمعنایآزادیواختیاردرزمین ٔهقانونمندیهایعینیاجتماع
ودیالکتیکآن.آزادیواختیاردراینجا،درامکانرهبریعلمیجامعهو
روندهایاجتماعیوبهکارگرفتنقوانینعینیجلوهمیکند،واینرهبری
براساسعلممارکسیسمـلنینیسم،وبرشالود ٔهآن،دیگرعلوماجتماعیوبه
ویژهاقتصادی،درجامع ٔهسوسیالیستیانجاممیگیرد.
تدوینبرنامههایاحزاببرادروتعییناستراتژیوتاکتیکدرستتوسط
احزابکمونیستوکارگریبرپای ٔهشناختقوانینعینیکهدرجامعهعمل
میکنند،ممکناست.تدوینبرنامههایحزبی،وهمچنینتدوینبرنامههای
رشداقتصادیوادار ٔهجامعهتوسطاحزابکمونیستوکارگریکشورهای
سوسیالیستی،بهمعنایشناختقوانینعینیوتسلطبرآنهاست.چنیناست
معنایآزادیجامعهدربرابرقوانینعینیاقتصادی.هرچهشناختاینقوانین
عمیقترباشد،هرچهبهعملآنهابهترپیبردهشودوصحیحتردربرنامههای
کارانعکاسیابدوژرفتروعلمیتربااینقوانینبرخوردشودوجنبههای
تاز ٔهآنکشفودرنظرگرفتهشود،آزادیواختیاردربرابرناگزیریواجبار
بیشتروبیشترمیشود.بدینگونهاستکهمسئل ٔهاجبارواختیار،یاناگزیری
تاریخیوآزادیبشردرجامعهراهحلدیالکتیکیخودرامییابد.
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درس.54قانونمندیدرروندهایاجتماعی
(جبرتاریخـعینیوذهنی)
١

وجودقانونمندیدرروندهایاجتماعیودرتاریخجامع ٔهبشریبهمعنای
فاتالیسموگردننهادنبهتقدیرومش ّیتازلینیست«.جبرتاریخ»،اینعبارت
بسیار ُمصطلحرابهمعنایآنکههمهچیزمقدّ راستوخواهدشد،یابهمعنای
آنکهنیازیبهعملآگاهان ٔهانساننیستچونقانونعینیخودبهخودیعمل
میکندوراهخویشرامیگشاید،نبایدفهمید.چنیندرکیاز«جبرتاریخ»
وازقانونمندیوروندهایاجتماعی،بهکلیضدمارکسیستیاست،زیراکه
دیالکتیکعواملعینیوذهنیراازنظردورمیدارد،زیراکهنقشاندیشهها
وآگاهیاجتماعیوبرمبنایآنتشکّلومبارزهرانفیمیکند،زیراکهعمل
عنصرعینیوقوانیناقتصادیرامطلقمینماید.درکغیردیالکتیکیازجبر
تاریخ-کهدرستنقط ٔهمقابلنفیهرگونهقانونمندیدرتاریخاست-تود ٔه
مردمراخلعسالحونقشمبارزهوفعالیتزحمتکشانرانفیمیکند.
مارکسیستـلنینیستها با تکیه به قانونمندیهای عینی روند اجتماعی
وباتوجهبهدیالکتیکعناصرذهنیوعینی،بادرکاهمیتونقشآگاهی
اجتماعیوشرکتتودههادرخلقآگاهان ٔهتاریخ،فعالیتخودرابربسیجو
سازماندادنتود ٔهزحمتکشوتدارکانقالباجتماعیوکوششهمهجانبه
وآگاهانهبرایپیشرفتجامعهمتمرکزمیکنند.
برخیها ُخرده میگیرند که مارکسیستها دچار تضاد منطقی هستند،
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زیراازیکجانبضرورتعینیواجتنابناپذیرفرارسیدننظامکمونیستی
وجبرتحولجامعهونابودیحتمیسرمایهداریرامطرحمیکنند،ولیاز
جانبدیگربهسازماندادننبردانقالبیتودههاومتشکلساختنزحمتکشان
میپردازند.اگرآنجبرهستپسدیگراینکوششبرایچیست؟واگراین
کوششومبارزهالزماست،پسادعایجبروقانونمندیتاریخیچرا؟اگر
فرارسیدنسوسیالیسممثلطلوعصبحصادقحتمیاست،پسدیگرتشکیل
حزبومبارزهوازخودگذشتگیچرا؟مگرکسیبرایطلوعخورشیدهم
حزب تشکیل میدهد؟ و باالخره اگر قرار است حتم ًا سرمایهداری از بین
برودوحتم ًاسوسیالیسمبرپای ٔهقوانینعینیوضروریاجتماعظهورکند،
پسدیگرچهنیازیهستبهاینهمهجنبوجوشومبارزهوتشکیالتو
اعتصابوتظاهراتوفداکاریوقهرمانیوفعالیتانقالبی؟چنانادعایی
سطحیوبیپایه،وچنینپرسشیسادهلوحانهوبیمایهاست.مدعیاناصالً
دیالکتیکجوانبذهنیوعینیرانفهمیدهاندونمیدانندکهدرستباکشف
ِ
لاقتصادیتحولجامعهتوسطمارکسوانگلس،
او
قوانینعینی،ودردرج ٔه ّ
نقشاندیشههاوآگاهی،ونقشفعالیتآگاهان ٔهمردمونهادهاوسازمانهای
روبنایی و از جمله احزاب و تشکیالت کارگری و خلقی ،به نحوی کامالً
علمیودقیقروشنوثابتشد.

2

تفاوتاجتماعباطبیعتدرایناستکهقوانینعینیاجتماعیتوسطانسانها
و با فعالیت هرچه آگاهانهتر آنها تحقق میپذیرد .این ،نکت ٔه اساسی برای
درکمسئل ٔهموردبحثاست.عملقوانیناجتماعی،خودبهخودیوجدا
ازانسانهانیست،زیراکهاجتماعمرکّبازانسانهاست،وکاروپراتیکو
فعالیتومبارز ٔهانسانهااستکهروندهایاجتماعیرابهوجودمیآورد،و
دراینجااستکهبرخالفروندهایطبیعت،عاملذهنینقشپیدامیکند.
روندهایاجتماعیبهنحویدیالکتیکیدارایدوجنب ٔهعینیوذهنیهستند؛
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دوجنب ٔهپیوستهبههمودرتأثیرمتقابلدائمیوجدانشدنیازهم.
کلیددرکویژگیرشدجامعهوتفاوتآنباطبیعت،کلیددرکتفاوت
قوانینهستیطبیعیوقوانینهستیاجتماعی،عبارتاستازدرکدرست
دیالکتیکیعملوعکسالعملمتقابلبینعاملتعیینکنند ٔهعینیوعامل
ذهنی.
قوانین تکامل جامعه ،عینی هستند ،همان طور که قوانین طبیعت عینی
هستند،ا ّمادوتفاوتعظیمبینطبیعتوجامعههست:
•یکیفعالیتتولیدیدرجامعه
دومیآگاهیانسانی،کهبراساسآنفعالیت[تولیدی]،مرتب ًاتکامل
• ّ
مییابد.
قوانینطبیعت،ومنجملهگردشزمینبهدورخورشیدوطلوعآفتاب،
قوانین روندهای کور و ناآگاهانه است .قوانین اجتماع ،و منجمله قانون
رختبرکشیدنحتمیسرمایهداریوفرارسیدنعصرتابناکسوسیالیسم،
قوانینیهستندکهازعملوآگاهیوفعالیتانسانها،یعنیموجوداتیآگاهو
ذیشعورمیگذرندتاتحققپذیرند.
قوانینعینیجامعهخودبهخودیعملنمیکنند،وعملآنهاوپیشرفت
جامعه،مستلزمشرکتفعالانساناست،وهرچهجامعهتکاملیافتهترباشد،
بیشترفعالیتایدئولوژیکآگاهانهومبارز ٔهانقالبیطبقاتمترقیراایجاب
میکند.

٣

آموزشمارکسیسمـلنینیسمدرمسئل ٔهدرکدرستقانونمندیدرروندهای
اجتماعی،بافاتالیسم(جبرگرایی،تقدیرگرایی)،باماتریالیسماقتصادی،و
همچنینباولونتاریسم(ارادهگرایی)وذهنیگریکامالًبیگانهاست.
فالسف ٔهمارکسیستـلنینیستدرایناواخربرایبیانهرچهدرستترو
روشنترمطلب،بینلفظتعیینکننده(،)Determinantبهمعنایمشخص
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کنندهونشاندهند ٔهمحتواواساس،ولفظقاطع(،)Decisifبهمعنایبرنده
وحلکنند ٔهمسئله،برخالفسابقکهدرادبیاتمارکسیستیهردولفظبه
معنایمساویبهکاربردهمیشد،تفاوتقائلمیشوندومسئل ٔهموردبحث
رابهاینشکلفرمولهمیکنند:
درقانونمندیهایرشداجتماع،عاملعینیداراینقشتعیینکنندهو
عاملذهنیداراینقشقاطعاست.
اینتزماتریالیسمتاریخیبیانواقعیتاریخجوامعانسانیاست.براساس
اینبرخوردعلمی،وظیف ٔهمهمهم ٔهانقالبیونراستینبرایبسیجتودههای
مردم و سازمان دادن مبارز ٔه زحمتکشان و ترویج ایدئولوژی کمونیستی و
تحکیمحزبطبق ٔهکارگروتأمیننقشرهبریکنند ٔهآن،کامالًروشنمیشود.
این تز ماتریالیسم تاریخی که خود ثمر ٔه کوشش خالقان ٔه
مارکسیستـلنینیستها برای غنیکردن مداوم آموزش ما است ،پای ٔه علمی
برایمقابل ٔهعملیوپراتیکعلیهدوانحرافراستوچپاست.
اینتزازیکسوازادعاهایرویزیونیستهایراستواوپورتونیستهای
معاصرپردهبرمیداردکهمعتقدندازجامع ٔهسرمایهداریبهطورخودبهخودی
سوسیالیسم «میروید» و سرنگون کردن حاکمیت بورژوازی و استقرار
حاکمیتپرولتاریا،کهتنهادریکمبارز ٔهانقالبیبهرهبریحزبطرازنوین
امکانپذیر است ،ضرورتی ندارد .واقعیات نشان میدهد که تنها انقالب
سوسیالیستی و شرکت فعال و آگاهان ٔه تود ٔه مردم بهخاطر تحوالت بنیادی
و سرنگون کردن سرمایهداری و استثمار فرد از فرد و ریشهکن کردن ستم
طبقاتیوم ّلیمیتواندراهجامعهرابهسویسوسیالیسمبگشاید.بدونازبین
بردنمالکیتخصوصیبروسایل[تولید]واستقرارمالکیتسوسیالیستی،
چنینتحولیممکننیست.اینراتجرب ٔهکشورهاییکهدرآنهارفرمیستهاو
احزابسوسیالدموکراتراستبهرویکارآمدهاند-ودرهمهجاکارگزار
وادارهکنند ٔهامورسرمایهداریشدند-ثابتکردهاست.
ازسویدیگر،تزماتریالیسمتاریخیمربوطبهنقشتعیینکنند ٔهعامل
عینی و نقش قاطع عامل ذهنی در روندهای اجتماعیـتاریخی از ادعاهای
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رویزیونیستهای «چپ» نیز پرده برمیدارد که نقش عامل عینی را نادیده
میگیرندیاکمبهامیدهند،واصوالًبهشرایطعینیتوجهنکردهوامکانات
عاملذهنیرا ُپربهادادهوآنرابهعاملتعیینکنندهبدلمیکنندوکاررابه
ذهنیگراییمیکشانندکهدرصحن ٔهسیاستچیزیجزماجراجویینیست.

توضیحبیشتر:
«ضرورت»درس26
«جبرواختیار»درس.27
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درس.55تعریفپایهوروبنا
.1تعریفمقول ٔهپایه،اهمیتونقشآن
.2تعریفمقول ٔهروبنا،اهمیتنقشواجزایآن
.3ششنکت ٔهمهمدرتوضیحمقول ٔهروبنا
درس.5۶رابط ٔهدیالکتیکیبینپایهوروبناـنقشتعیینکنند ٔهپایه
.1چراوچگونهپایهتعیینکنندهاست؟
 .2خصلت متضاد پایه در جوامع متکی بر استثمار ،روبنای متضاد
ناشیازآن
.3تحولپایهوتأثیرآندرروبنا
درس.5٧دررابط ٔهدیالکتیکیبینپایهوروبنا ـنقشفعالروبناواستقالل
نسبیآن
.1نفیدیالکتیکیروبنایگذشته
.2ارزشهایدیرپادرروبناوانتقالآنها
.3حفظبرخیعناصرجداگان ٔهروبناضمنتغییرتمامیسیستمروبنایی
.4جانسختیعواملروبنایی،قوانینویژ ٔهتکاملآن
.5نزدیکیودوریعناصرمختلفروبنایینسبتبهپایه،واثرآندر

استقاللنسبیروبنا
.6خصلتبغرنجومتضادعناصرروبناییواثرآندراستقاللنسبی
روبنا
.7نقشفعالروبناوتأثیرمتقابلآنبرپایه(درجهتتحکیمیادر
جهتتضعیف)

درس.55پایهوروبنا
بابررسیتئوریمارکسیستیـلنینیستی«پایهوروبنا»وآموختندومقول ٔه«پایه»
و«روبنا»کهتوسطکارلمارکسوفردریکانگلسکشفوتدوینشد،ما
میتوانیماینمسئلهراحلکنیمکهچگونهشیو ٔهتولیدومناسباتتولیدی،
تماممناسباتدیگراجتماعیاعمازسیاسیوحقوقیواخالقیوغیرهرا
ّ
تعیین میکند و چگونه این مناسبات به نوب ٔه خود در تکامل پای ٔه اقتصادی
جامعهتأثیردارد.

١

پایه.مارکسیسمدرمیانانبوهمناسباتاجتماعیموجوددرجامعه،مناسبات
ما ّدیتولیدیرابهمثابهمناسباتاساسیوتعیینکنندهمیداند.
پایهوزیربنایاجتماعدرهرمرحل ٔهمشخصتکاملتاریخیعبارتاست
ازمجموع ٔهاینمناسباتتولیدیکهشالود ٔهما ّدیاجتماع،ساختماناقتصادی
جامعهراتشکیلمیدهند.
پس،ازلحاظمضمون،بینمفهومیاتعریفپایهوزیربنابامفهوموتعریف
مناسباتتولیدیتفاوتینیستُ (.منتهاوقتیاینمجموعهرابهمثابهقطبیدر
برابرقطبنیروهایمولدهدردرونمقول ٔهشیو ٔهتولیدقرارمیدهیم،آنرا
مناسباتتولیدیمیخوانیم،ولیوقتیکهنقشوجایهمانمجموعه،یعنی
مناسباتتولیدیرادردرونزندگیاجتماعینشانمیدهیموخاطرنشان

١١2
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میسازیمکهبررویاینشالودهاستکهتمامیمناسباتدیگراجتماعیبنا
میگردد،آنرا«پایه»مینامیم).
هر جامعه دارای پایه و شالودهای است و وضع آن بهمثابه مجموع ٔه
مناسباتتولیدی،بستگیبهوضعوخصلتنیروهایمولدهدارد،ودرهر
جامعهای مطابق با درج ٔه مع ّینی از تکامل نیروهای مولد ٔه آن دوران است.
مناسباتتولیدی،وبنابراینپایهیازیربنایجامعه،مناسباتیما ّدی،مستقلاز
ارادهوذهنانساناست،یعنیدارایخصلتیعینیاست.
(درادبیاتمارکسیستیازاینمقولهبانامهای«ساختماناقتصادی»«،پای ٔه
اقتصادی»«،شالود ٔهما ّدیجامعه»وغیرهنیزیادشدهاست.اکنوندیگردرآثار
مارکسیستیتنهابانام«پایه»اینمقول ٔهمهمماتریالیسمتاریخیبیانمیگردد،
ُمنتهادرترجمههایفارسیوآثارموجودمارکسیستی،ازواژ ٔه«زیربنا»نیز
بهعلتآنکهدرمقابلواژ ٔه«روبنا»میتواندآسانتربهکاررود،باآنکهدقیق
وکامالًدرستنیست،استفادهمیشود.بنابرایندرجزواتودرسنامههاو
آثارمارکسیستیبهفارسی،اگربهواژ ٔه«زیربنا»برخوردیم،نبایدآنراترجم ٔه
«انفراستروکتور» بدانیم ،و باید توجه داشته باشیم که مقصود همان «پایه»
استوبهتراستکههمینواژ ٔهاخیررابهکاربریم).
پایهنقشعظیمیدرزندگیاجتماعبازیمیکندوامکانمیدهدکهتولید
وتوزیعنعمما ّدیسازماندادهشود.انسانهابدونبرقراریمناسباتتولیدی
نمیتوانندبهکارتولیدیبپردازندووسایلزندگیراایجادوتوزیعکنند،
مصرفنمایندوزندگیراادامهدهند.عالوهبراین،اهمیتپایهازآنجانیز
معلوممیشودکهتبدیلیک ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادیبه ُفرماسیوندیگر،
مثالًگذارازفئودالیسمبهسرمایهداری،بدانمعناستکهمناسباتتولیدی
جدیدیبهوجودآیدومثالًمناسباتسرمایهداریجانشینمناسباتتولیدی
فئودالیشود.یعنیآنکهپای ٔهتازهایایجادگردد.پسدرحقیقتتاریختکامل
جامعه و روند تسلسل ُفرماسیونهای اجتماعیـاقتصادی چیزی نیست جز
تاریخجایگزینیوپشتسرهمآمدنمناسباتتولیدییاپایههایمختلف،
کهبهدنبالخود،تغییروتکاملسایرمظاهروجنبههایحیاتاجتماعیرابه
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روبنا.جامع ٔهبشریبهمثابهبنایرفیعیاستکهاگرمناسباتما ّدیتولیدی،
شالودهوپای ٔهآنراتشکیلمیدهند،عالوهبراینپیواساس،داراینماو
ساختمانینیزهستکهبررویآنپیبنامیشودوازهمینروآنرا«روبنا»
مینامیم.
روبنا عبارت است از مجموع ٔه اندیشهها و نظریات سیاسی و حقوقی
و فلسفی و اخالقی و هنری و مذهبی جامعه و نهادها و مؤسسات ،و
سازمانهایمربوطبهآنها،واشکالمربوطبهآگاهیاجتماعیدرهرمرحل ٔه
مشخصتکاملجامعه.
روبناعبارتاستازمجموع ٔهاندیشههاوتئوریهاواحساساتومنویات
وآرمانهاواخالقیاتکهبرخیازآنهابهصورتهایثابتونهادیشکل
میگیرندوبههیئتمؤسساتوسازمانهایاجتماعتجلیمیکنندوبرخی
دیگربهصورتمناسباتغیرنهادیباقیمیمانند.
وقتیمابهیکجامعهنظرمیافکنیم،درآنتنهامناسباتتولیدیبینافراد،
ووجودطبقات،وجاییراکهاینیاآنگروهدرامرتولیدوتوزیعنعمما ّدی
اشغالمیکندنمیبینیم.بلکهعالوهبراینها،ماهمچنینمشاهدهمیکنیمدر
جامعهانواعواقساماندیشههاونظریاتهست.ایناندیشههاوعقایددربار ٔه
تماممسائلورشتههااست،ازسیاستگرفتهتاقضاوت،ازهنرگرفتهتا
مذهب،ازاخالقگرفتهتافلسفهوغیرهوغیره.ماهمچنینمشاهدهمیکنیم
کهدر جامعهانواع واقسام مؤسسات ونهادها وسازمانها موجود است؛
دولتهستباانواعسازمانهاودستگاهدولتی،ارتشهستوسازمانهای
نظامیوانتظامی،دادگستریهستوانواعدادگاهها،احزابمختلفهست
باتشکیالتوبرنامههاوشکلکارگوناگون،سازمانهایاجتماعیهست
وانواعاتحادیههاوباشگاهها،سازمانهایمذهبیهستوانواعمساجدو
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کلیساهاوکنشتهاومعابد،آدابورسوموسننوعاداتیهستکهبرخی
بهشکلنهادهایاجتماعیسازمانیافتهدرآمدهاند.
جمیع این نظریات و اندیشهها و نهادها و مؤسسات مربوط به آنها را
مقول ٔه«روبنا»بیانمیکند.پسروبنا،همنظریاتواندیشهها،وهمنهادها
ومؤسساترادریک ُفرماسیونمشخصاجتماعیـاقتصادیدربرمیگیرد.
مثالًدرآن،همعقایدسیاسیموجوددریکجامع ٔهمشخص،دردورانمع ّین
تکاملآنواردمیشود،وهمدولتودستگاهدولتیواحزابسیاسی،که
همهنهادهاومؤسساتسیاسیهستند؛همعقایدونظریاتدربار ٔهامرعدالت
و قضاوت وارد میشود ،و هم سازمان دادگستری و دادگاههای مختلف
موجودکهنهادهایقضاییهستند؛همعقایدونظریاتهنریواردمیشودو
همباشگاههاواتحادیههاوجشنهاوفستیوالهاوجوایزهنریکهنهادهای
هنریهستند؛همعقایدمذهبیوامورمربوطبهایماندینیواردمیشود
وهممساجدوتکایاوکلیساهاوشوراهایمذهبیومراسمترتیبیافتهو
سازماندادهشد ٔهدینیکهنهادهایمذهبیهستند.

٣

نکاتیکهپیرامونمقال ٔه«روبنا»بایددرنظرداشت:
 .1مقول ٔه روبنا نهتنها نظریات و اندیشهها و عقاید موجود در هر نظام
اجتماعیـاقتصادی،بلکههمچنیننهادهایاجتماعیوابستهبهآنهارادربر
میگیرد.
.2نظریاتواندیشههاومنویاتیکهدرتعریفمقول ٔه«روبنا»ازآنهانام
بردیم،دردوسطحمیتوانندتجلیکنند:
الف.درسطح«رواناجتماع»،کهدراینصورتبهطورعمدهناخودآگاه
استوبهویژهپندارهاومعتقداتانتقالیواحساساتوعاداتوآدابو
ذوقوسلیقههارادربرمیگیرد؛
ب .در سطح ایدئولوژیک و تئوریک جامعه ،که در این صورت بخش
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خودآگاهشعوراجتماعی،بخشتدوینشدهوسازمانیافت ٔهآناست.
.3ازآنجاکهروبناتنهابراساسوپای ٔهمناسباتتولیدیویژ ٔههرفرماسیون
یا صورتبندی اجتماعیـاقتصادی بنا میگردد و با تغییر آن تغییر میکند،
حامل و دربر گیرند ٔه تمامی اشکال آگاهی اجتماعی نیست ،هم ٔه حیات
معنویجامعهراشاملنمیشود.مثالًعواملیچونزبانوعلمازاشکال
آگاهیاجتماعیاست،وحیاتمعنویجامعه،البتهبدونزبانوبدونعلم
قابلتصورنیست،ا ّماآنهاواردمقول ٔهروبنانمیشوند،زیراکهاینعواملبر
پای ٔهمشخصیکفرماسیونیانظاماجتماعیبهوجودنیامدهاندوباتغییریک
فرماسیون،باتحولپایه،تغییروتحولنمییابندووابستهبهشکلخاصیاز
مناسباتتولیدینبودهودارایخاصیتطبقاتینیستند.درحالیکهعناصر
روبنایی،همهاعمازنظریاتواندیشههایامؤسساتونهادهایمربوطبه
ّ
آنها،وابستهبهشکلخاصاینیاآنمناسباتتولیدیبودهومتعلقبهاینیاآن
پای ٔهمع ّینومشخصهستند،براساسآنبرپامیشوندوپسازبینرفتنآن
اساسوپایه،دیریازود،کُندیاسریع،یکبارهیابهتدریجعوضمیشوند.مثالً
وقتیمناسباتتولیدیفئودالیسمتغییرمییابدوجامعهبهدورانسرمایهداری
گاممینهد،برخیعواملآگاهیاجتماعینظیرزبانوعلمسیرعادیتکامل
خودرامیپیمایندوچونزایید ٔهپای ٔهفئودالینبودند،عوضنمیشوند،بلکه
طبققوانینخاصخودرشدمیکنند.ا ّماروبنایجامعه،یعنیسازماندولتی
وجمیعنظریاتوعقایدویژ ٔهدورانفئودالیسریع ًایابهتدریجازبینمیروند.
نهادهایمربوطبهآنهانیزراهزوالمیپیمایندوجایهم ٔهآنهاراعقایدو
نظریاتویژ ٔهدورانسرمایهداریکهبرپای ٔهتازهپدیدمیشوند،میگیرندو
سازمانهایتازهونهادهایمتناسبباآنهاحکمفرمامیگردند.
 .4عوامل و عناصر مختلف روبنا نسبت به پایه در درجات مختلف
وابستگیونزدیکیقراردارندونبایدهمهراازیکسنخودریکردیف
دانست.مثالًفعالترینومتحرکترینعنصرروبناعبارتاستازروبنای
سیاسی که مستقیم ًا وابسته به پایه است و به نوب ٔه خود تأثیر قاطع بر سایر
عواملروبناداردوازطریقآن،تغییراتپایهدردیگرعناصرروبناییمنعکس
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میشود.ا ّماعناصرینظیرهنریااخالقیامذهب،هرچهدورترازپایهقرار
دارند-وبهطورغیرمستقیموباواسطه-آرامتروبهتدریجتغییراتآنرادر
خودمنعکسمیکنندوبااستقاللنسبت ًابیشتردگرگونمیگردند.مثالًعقاید
ونظریاتسیاسیونهادهایمربوطهمتعلقبهجامع ٔهفئودالی،پسازگذار
جامعهبهسرمایهداری،نخستینعناصریهستندکهتغییرمییابندونظریات
تاز ٔهمتعلقبهسرمایهداریجانشیننظریاتسابقمیشودودولتفئودالیکه
یکنهادسیاسیاستجایخودرابهدولتبورژواییمیدهد.چهبساکهاین
تغییرماهیتدولت،بهمثابهمهمتریننهادسیاسیروبنایی،باتغییرشکلآننیز
همراهباشدومثالًشکلسلطنتیحکومتکهبهویژهمتعلقبهدورانفرسوده
وقرونوسطاییفئودالیاست،جایخودرابهشکلحکومتجمهوری
بدهد،وبدینترتیبتغییرنهادسیاسیبهطورکاملصورتگیرد.احتمال
حفظشکلهمالبتههمانطورکهتجربهنشانمیدهدهست،ولیاگرهماین
شکلظاهریحفظشودومناسباتتولیدیجدیدالزام ًاباآنشکلنهادیدر
تضاددرنیاید،درهرصورتماهیتدولتبهعنواننهادروبناییتغییرمیکند
ودولتبورژواییدرخدمتطبق ٔهجدیداستثمارگرومدافعوبیانگرنظریات
واندیشههایبورژواییجانشیندولتقبلیفئودالیمیشود،چهدراینجانیز
نهشکلومهرهها،بلکهماهیتنهادوتغییرآنمطرحاست.ا ّماسایرعناصر
روبناییهرقدرباپایهفاصل ٔهبیشترداشتهباشند،هرقدروابستگیکمترباشد،
دیرتروآرامترتغییرمییابند.
.5درروندتکاملتاریخ،هیچپایهاینمیتواندپدیدشودمگرآنکهدر
بطنجامع ٔهکهنشرایطما ّدیمتناسبباآنوایجادکنند ٔهپیدایشآن،یعنی
نیروهایمولد ٔهالزمبرایاینظهور،پدیدآمدهباشند.
.6درمواردمختلفودرسطوحگوناگون،هنگامیکهازپای ٔهما ّدیدرک
تاریخ،ازشالود ٔهاساسیما ّدیدرجامعهوتاریخاجتماعصحبتمیشود،بر
حسبمسئل ٔهموردبحث،گاه«شیو ٔهتولید»وگاه«هستیاجتماع»موردنظر
است،کههریکموضوعخویشراداردونبایدبامقول ٔه«پایه»اشتباهشود.
مفهوم و مضمون مقول ٔه «پایه» برابر است با محتوای مقول ٔه مناسبات

فصلپنجمـتئوریمارکسیستیـلنینیستیپایهوروبنا

١١٧

تولیدی؛پسحیطهومحدود ٔهآنکوچکترازمقول ٔه«شیو ٔهتولید»استکه
عالوهبرمناسباتتولیدی،نیروهایمولدهراهمدربرمیگیرد.مقول ٔهپایه
همچنین نسبت به مقول ٔه دیگر علم ماتریالیسم تاریخی «هستی اجتماعی»
دارایحیطهومحدود ٔهتنگتریاست،زیراکههستیاجتماعیبیانگرتمامی
زندگیما ّدیجامعهاست،نهفقطمناسباتتولیدیکهاساسیترینمناسبات
ما ّدیبینانسانهادرجامعهاست.

توضیحبیشتر:
«پایهوروبنا»درسهای56و57
«مناسباتتولیدی»درس15
«شیو ٔهتولید»درس52
« ُفرماسیون»درس58
«هستیاجتماعی»درس.92

درس.5۶رابط ٔهدیالکتیکیپایهوروبنا،
نقشتعیینکنند ٔهپایه
برای بیان رابط ٔه دیالکتیکی بین پایه و روبنا و توضیح تئوری
مارکسیستیـمارکسیستیپایهوروبنا،بهویژهبررویدومحوراساسیبحث
خودرامتمرکزمیکنیم؛یکینشاندادننقشتعیینکنند ٔهپایهنسبتبهروبنا،
ودیگرینشاندادناستقاللنسبیونقشفعالروبنادرمقابلپایه.

١

دررابط ٔهدیالکتیکیمتقابلوهمهجانبهایکهبینپایهوروبناموجوداست،
پایهیازیربنایاقتصادیعینی،یامناسباتتولیدیموجوددرهرجامعه،جهت
تعیینکنندهراتشکیلمیدهد.روبنابراساسپایهایجادمیشودوسرشت
آنرامنعکسمیکند.هرطورکهپایهباشد،روبنا،یعنیاندیشههاوافکارو
سازمانهاونهادهایاجتماعیمربوطبهآننیزهمانطورخواهدبود.مثالًدر
وییاکموناولیه،پایهبراساسنبودنمالکیتخصوصی
جامع ٔهاشتراکیبدَ
ّ
وفقدانطبقات،وبنابرایننبودنتناقضاتطبقاتیمتکیبود.بههمینعلت
همدرآنجوامع،نظریاتوعقایدمربوطبهطبقاتونهادهایوابستهبهآن
وجودنداشت.ا ّماوقتیدرجامع ٔهبردهداری،مالکیتخصوصیوطبقات
پیداشد،پای ٔهتازهایبراساسمناسباتتولیدیبینبردهداروبردهایجادشد.
اینپایهموجبپیدایشروبناینوعجدیدیشد.افکارواندیشههاییپدید
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آمدکهسلط ٔهبردهدارانرابربردگان«اثباتوتوجیه»میکرد.مؤسساتو
نهادهایینیزپیداشدکهاینسلطهراحفظوتأمینمیکرد.دولتکهیک
نهادروبناییوابستهبهافکارسیاسیوحقوقیروبناییاست،درایندوران
وبهخاطرحفظمنافعبردهدارانودفاعازسلط ٔهآنان،بهخاطرتحکیمپای ٔه
جدید-مناسباتتولیدیبردهداری-ایجادشد.روبنایتازهایبهوجودآمد
کهپیدایشپای ٔهتازه،ایجادآنراایجابمیکرد.عناصرمختلفاینروبنا،در
عصرماقبلنمیتوانستبهوجودآیدوبهوجودهمنیامد،زیراکهمحملهای
ما ّدیالزمبهعلتنبودنطبقاتومنافعطبقاتیوجودنداشت.
جنب ٔه دیگر نقش تعیین کنند ٔه پایه از این امر معلوم میشود که عناصر
روبنایینمیتوانندبدونتکیهبریکپای ٔهمع ّینبهوجودآیندوپیدایشآنها
مشروطومنوطبهوجودیکپایهیازیربنایاقتصادیمتناسباست.مثالً
اندیش ٔهیکجامع ٔهبرابروسعادتمنددرقالبسوسیالیستییاکمونیستی،یک
عنصرروبناییاست،ولیاینعنصرنمیتوانستخودرویانهوبدونشالود ٔه
مع ّینبهوجودآید؛الزمبودکهشرایطاقتصادیویژهایفراهمگرددوتکامل
«پایه» به حدّ ی برسد که پیدایش این اندیشه را ممکن گرداند .مثال دیگر:
سازمانارتشیادستگاهیادستگاهشکنجهگریعناصرونهادهایروبنایی
هستند،ولیآنهاهمتنهادرشرایطمع ّینمیتوانستندپدیدشوند.الزمبودکه
طبقاتاسیرکنندهوبهرهکشیباشندوبرایحفظسیطر ٔهخویشونگهداری
مناسباتتولیدیمربوط،احتیاجبهچنیننهادهاییداشتهباشندتاآنهاپدید
گردند.دستگاهشکنجهوآزاربردگان،سازمانانکیزیسیوندرقرونوسطی،
ٰ
یابساطسازمانامنیتتبهکاردرایرانکنونی،همهنهادهایروبناییخاص
هستندکهمتناسببانظریاتومنافعحاکمدرهریکازاینجوامعوبرای
مربوطهبناگردیدند.اولی
حفظسیطر ٔهطبقاتبهرهکشوبررویپای ٔهجامع ٔه
ّ
رابردهدارانایجادکردندتابردگانراسرکوبوآنهاراخاموشومبدلبه
کاروتولیدنمایند،دومیرافئودالهاوکلیسایتاریکاندیش
یکابزارساد ٔه
ّ
بناکردندتاازمناسباتپوسید ٔهغارترعایادفاعکندواندیشههاینوآورو
طلبراسرکوبنماید،وسومیرارژیمیضدم ّلیوضددموکراتیک
تحول
ّ
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و تجاوزگر به وجود آورده تا از مناسبات تولیدی استثماری ،از منافع
سرمایهدارانبزرگوزمیندارانبزرگ،ازسلطنتمطلقهونفوذامپریالیستی
مدافعهکند،نواستعمارواستبدادراحاکمبیرقیبکشورماگرداند،وکوشش
برایایجاد«پایه»اینوراکهایرانیآزادوآباد،مترقیورشدیافته،صلحجوو
مرفهبداننیازدارد،سرکوبنماید.آرینظریاتونهادهایاجتماعیبهمثابه
عناصرروبناییبرشالود ٔه«پای ٔهویژ ٔه»خودبنامیگردند.مثالدیگر:نظریات
هنریواستتیکمانییاهومر،رودکییاشکسپیر،نمیتوانستچناننظریاتی
باشدکهامروزهدرثلثآخرقرنبیستمماشاهدآنهاهستیم.مثالًنظریاتو
عقایدکنونیدربار ٔههنروسرشتآنونقشآن،احتیاجبهپایهایداشتکه
درآنزمانهانبودوبههمینعلتهمایننظریاتدرآنزمانهاپدیدنشدند.
مثالدیگر:مزدکیابابک،اسپارتاکوسیابابفهرقدرهمانقالبیودرکار
خودپیگیربودند،نمیتوانستندحزبطبق ٔهکارگررابهوجودآورند.حزب
طبق ٔهکارگریکنهادروبناییاستکهتنهاپسازپیدایشسرمایهداریوپس
ازطیدورانتکاملیمناسباتتولیدیمربوطه،هنگامیکهطبق ٔهکارگربه
منافعخاصطبقاتیخودآگاهمیشودوبهتئوریعلمیتحولجامعهمجهز
میگردد،میتواندبهوجودآید.همینمثالهارامیتواندربار ٔهاندیشههای
علمیدورانهایمختلفیاسازمانهایمختلفاجتماعیذکرکردوبهاین
نتیجهرسیدکههرپایهایروبنایخاصخودرادارد،هرروبناییبرشالود ٔه
پای ٔهخاصیبنامیگردد.پایه،یعنیمناسباتما ّدیتولیدی،تعیینکنندهاست
وجهتقاطعراتشکیلمیدهد.ایجادروبنانیزکههمیشهتوسطانسانها
بنامیگردد،خودسرانهودلبخواهنیست،بلکههمیشهتابعشرایطما ّدیو
اقتصادیوضروریاتناشیازرشدپای ٔهمربوطهاست.

2

درجوامعیکهطبقاتمتخاصموجوددارد«پایه»یازیربنایاقتصادیاجتماع
(مناسباتتولیدی)دارایخصلتمتضاداستوروبنایچنینجامعهاینیز
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انعکاسیازتضادهایموجوددرپایهبودهوبهنوب ٔهخوددارایخصلتمتضاد
است،زیراکهاینروبنانیزنشاندهند ٔهتضادمنافعطبقاتیوتناقضمیان
بهرهکشانوبهرهدهاناست.طبقاتاستثمارگروحاکم،عقایدونظریات
خود را دارند و نهادها و مؤسسات خاص مربوط به آن را ایجاد میکنند،
طبقاتاستثمارشوندهوستم ِ
کشنیزافکارونظریاتخودرادارندومتناسب
باآنمؤسساتونهادهایخودرابنامینهند.پسروبناییکجامعهدرهر
دوراناجتماعیـاقتصادیمع ّین،افکار،عقایدونهادهایطبقاتوگروههای
مختلفرادربرمیگیرد.مثالًدرجامع ٔهسرمایهداری،بررویپای ٔهمناسبات
اولتضاد
تولیدیسرمایهداریکهدربرگیرند ٔهتضادهایعدیدهودردرج ٔه ّ
بینبورژوازیوپرولتاریااست،روبنایگونهگونهومرکّبیایجادمیشودکه
همنظریاتواندیشههایبورژوازیرادرتمامزمینههایسیاسیوحقوقی
وهنریوفلسفیواخالقیوغیرهدربرمیگیرد،همنظریاتوافکارطبق ٔه
کارگررادرتماماینموارد؛همسازمانهاونهادهایمتعلقبهبورژوازیرا،
نظیردولتودادگاههاودستگاههایارتشیوانتظامیواحزابحاکمهو
سازمانهایوابستهبهطبقاتحاکمرادربرمیگیرد،همتشکیالتونهادهای
متعلقبهزحمتکشانواحزابوسندیکاهاواتحادیههایمتعلقبهآنانرا.
واضحاستکهدرچنینجامعهایافکارونهادهایآنطبقهایدرمجموع
روبناحاکماستکهازنظراقتصادینیزحاکماست.بهعبارتدیگر،آن
طبقهیاطبقاتیکهنیرویما ّدیمسلطرادرجامعهدردستدارد،درعینحال
نیرویمعنویمسلطجامعهنیزهست.ازاینتسلط،طبق ٔهحاکمهبرایحفظ
وتحکیمپای ٔهجامعه،برایادام ٔهسیطر ٔهخویشاستفادهمیکند.طبقاتحاکمه
هم ٔهعناصراندیشهایونظریروبنا(ازعقایدسیاسیگرفتهتانظراتخرافی،
ازافکارحقوقیگرفتهتاموازیناخالقییاپندارهایسنتیواهی)راموافقبا
منافعخویشبهکارمیبرندتاسلط ٔهاستثمارگران ٔهخودراحفظکنند.طبقات
وقشرهایحاکم،همچنینبهوسعتازنهادهاومؤسساتروبنایی(ازدولت
وارتشوژاندارمریگرفتهتاسازمانهایامنیتیواختناقیودادرسی،از
وسایلنیرومندارتباطجمعیوسیستمآموزشیگرفتهتااحزابفرمایشیو
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دستجاتوسازمانهاییکهبهمنظوراعمالفشاریافریبایجادنمودهاند)
برایحفظتسلطخودبهرهبرداشتهوآنهارابهخدمتخودمیگیرندتانظام
اقتصادیوپای ٔهموجودراادامهدهند.
به نوب ٔه خود ،پرولتاریا نیز عقاید و نظریات خاص خویش و مؤسسات
و نهادهای خود را ایجاد میکند و آنها را در برابر نظریات و نهادهای
بورژوازیقرارمیدهد.یعنیکارگرانودیگرزحمتکشانبهتدریجبهماهیت
سرمایهداریپیمیبرندوضرورتمحوایننظاماستثمارگررادرککردهو
هایخودرا،اعم
بهنظریاتخاصخویشمجهزمیشوند،وسپسسازمان
ّ
ازاحزابسیاسیوسندیکاهاوباشگاههایمختلف،بهاشکالگوناگونبه
وجودمیآورند.پرولتاریادرجریانمبارز ٔهانقالبیخود،بامسلحشدنبه
تئوریمارکسیسمـلنینیسمسیستمکاملنظریاتسیاسیوحقوقیوهنریو
فلسفیواخالقیخودراایجادمیکند.

٣

نقشتعیینکنند ٔهپایهنسبتبهروبناتنهادرایننیستکهروبنازایید ٔهپایهاست،
بلکهدرایننکت ٔهدیگرنیزهستکهتغییراتماهویدرنظاماقتصادی(یعنی
وقتیپایهتحولیابدومناسباتتولیدیعوضشودیاتکاملیابد)بهناچاربه
انجامد.حتیدرداخلیک ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادی،این
تغییرروبنامی
ٰ
وابستگیرامیتواندید.روندتکاملیپایهدرجامع ٔهسرمایهداریوتحولش
بهامپریالیسم،یعنیورودشبهمرحل ٔهپوسیدگی،درروبنابهصورتپیدایش
وتحکیماشکالارتجاعیوفاشیستیحکومت،ترکعلنیآرمانهایقبلی،
انحطاط هنر بورژوایی ،رواج تباهترین اشکال فلسف ٔه ایدهآلیستی و فرهنگ
کاذب و پوچ منعکس میشود .هنگامی که بر اثر انقالب اجتماعی پایه یا
زیربنایاقتصادیبهکلیتازهایجانشینپای ٔهقبلیمیشود(یعنیشیو ٔهتولید
تغییریافتهومناسباتتولیدینوینمستقرمیشود)آنوقتدرروبناتغییرات
ژرفرویمیدهدوهمراهباسلط ٔهسیاسیطبق ٔهجدید،افکاروعقایدتازه
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حاکممیشود،نهادهایسابقازبینمیرودونهادهاومؤسساتنوینایجاد
میشود،دولتجدیدوسیستمسیاسیوحقوقیتازهبنامیگردد.

توضیحبیشتر:
«پایهوروبنا»درسهای55و57
«مناسباتتولیدی»درس51
« ُفرماسیوناجتماعیـاقتصادی»درس.58

درس.5٧رابط ٔهدیالکتیکیبینپایهوروبنا،
نقشفعالروبنا،استقاللنسبیآن
تئوری مارکسیستیـلنینیستی «پایه و روبنا» محتوای این مقوالت و رابط ٔه
دیالکتیکی بینآنها رانشانمیدهد.در اینرابطه نقش تعیین کننده را پایه
نسبتبهروبنادارد.ا ّمارابط ٔهمتقابلدیالکتیکیبینایندومقولهعالوهبر
تأکیدنقشتعیینکنند ٔهپایه،شاملنقشفعالروبناواستقاللنسبیآننیز
میشود.بدوندرکاینجانبمسئله،درکماازتئوریمارکسیستیـلنینستی
پایه و روبنا ناقص و نادرست خواهد بود ،زیرا که این تئوری از برخورد
یکجانبهوسطحیبهمسئل ٔهروابطبینپای ٔهعینیواقتصادیجامعهوروبنای
سیاسیوقضاییوهنریوفلسفیآنبهکلیبیگانهاستوآنچهکهازجانب
تئوریبافان و مدعیان بورژواییبهمثابه اندیش ٔه مارکسیستی عرضه میگردد
ومتضمنتأکیدخشکومکانیکینقشتعیینکنند ٔهپایهوفراموشکردن
و نادیده گرفتن نقش فعال روبنا و استقالل نسبی آن است ،ابد ًا با آموزش
واقعیمارکسولنیندراینزمینهخویشاوندیندارد.مدعیان،تئوریعمیق
وعلمیمارکسیستیرادراینزمینهنیزمسخمیکنندوبهدروغآنراجزمی
وغیردیالکتیکیجلوهمیدهندتابتوانندآنچهراکهخودبهناممارکسیسم
ساختهاند،ردکنند.
مامیگوییمروبناییکهبربنیان«پایه»زادهمیشودوبراساسآنپدید
میگردد،خوددارایاستقاللنسبیاست،نقشفعالدارد،بهنوب ٔهخودبر
پایهتأثیرمیگذارد،دارایقوانینویژ ٔهتکاملخویشاست.
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معنایاینتصریحآناستکهوابستگیمکانیکیویکجانبهوسطحی
بیندومقولهموجودنیستوهم ٔهعناصرروبناییبهنحوبیواسطهومنجمد
ومنفعلبهپای ٔهاقتصادیجامعهمتصلنیستند،بلکهزایشعناصرروبناییبر
اساسپایهوبنیاناقتصادی،بههیچوجهنافیموجودیتمستقلاینعناصر،
شخصیتمستقلآنهاوتکاملآنهابراساسقوانینوموازینعلمیخویش
نیست.ایناستقاللروبناونقشمتقابالًفعالآنداراینمودهایگوناگون
است.

١

ِ
قدیم،بهمعناینابودیصرف
ازبینرفتنروبنایقدیمبههنگامنابودیپای ٔه
وکاملوطردمطلقتمامعناصروجنبههاواشکالروبناییموجودنیست.
نفی روبنای کهنه ،یک نفی ساده و مکانیکی نیست ،یک نفی دیالکتیکی
است.ایننفیایاستکهبهمرحل ٔهعالیتریازتکاملمیانجامد،عوامل
غیرقابلزیستراطردمیکندولیباجذبعواملمثبتوشایست ٔهزیستدر
پدید ٔهنفیشدههمراهاست.کافیاستبهدستاوردهایارزشمندبشریدر
طیاعصاروقرون،ازنظرمعنوی،ونهادهاییکهتمدنبشریرابهپیشبرده
توجهکنیمتانمونههایآنروشنگردد.تنهااینچنیننفی،یعنیطردروبنای
کهنهبهشیو ٔهدیالکتیکیاستکهضامنتعالیعناصرروبناییورشددائمی
جنبههایمعنویونهادیروبنادرجامع ٔهبشریاست.

2

در روبنای جامعه ،ارزشهای دیرپا یا پایداری وجود دارد که برای تمامی
زندگیبشر(ونهفقطبراییکنظاممشخصاجتماعی)اهمیت،فعل ّیتو
مرت َبتخودراحفظمیکندوباتغییرپایهتغییرنمیکند،بلکهغناومحتوای
ژرفتریمییابد؛ازآنجملهاندبرخیموازیناخالقیمربوطبهفضیلتها
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وخصایلعالیبشریوهمچنینارجمندتریندستاوردهایادبیوهنری.
نمون ٔههنروآثارهنریمثالبارزیبراستقاللعواملروبناییونقشفعال
آناست.ازدورترینادوارتاکنون،نبوغبشریدرزمینههایمختلفهنر،
آثارجاودانوبهمعنایواقعیکلمهفناناپذیربهوجودآوردهکههمانندهم ٔه
نمودهایهنری،بخشیازروبنااست،ولیبرایهمیشه-ونهفقطدریک
فرماسیون اجتماعیـاقتصادی -در گنجین ٔه معنوی بشر حفظ شده و جزئی
میشودازروبنایهرجامع ٔهجدیدیکهجاینظامقبلیرامیگیرد.
بدینترتیب،بهطورکلی،روبنایهرجامع ٔهمع ّین،پدید ٔهبغرنجیاست
کههماندیشههاونهادهاییازجامع ٔهکهنهرادربرمیگیردوهماندیشههاو
نهادهاییراکهبراساسزیربنایاقتصادیجدیدبربنیانپای ٔهتازهپدیدآمدهاند.

٣

بههنگامایجادپای ٔهنوین،یعنیاستقرارمناسباتجدیدتولیدی،خودبهخود
تمامپدیدههایروبناییکهنهازبیننمیروند.وقتیمامیگوییمروبنانیزدر
ُفرماسیونجدیداجتماعیـاقتصادیتغییرمیکند،مقصودمانتنهاآناست
کهروبنابهمثابهیکمجموع ٔهواحد،بهمثابهیکسیستمنظریاتواندیشههای
موجودویکسیستمنهادهاومؤسساتجامع ٔهکهنه،فرومیریزدوازبین
میرود،وگرنهعناصرجداگانهایازاینروبناباقیمیماندودرزمر ٔهعناصر
روبناییجامع ٔهجدیدجایمیگیرد.البتهروبنایجدید-درجامع ٔهبرتریکه
بهوجودآمده-فقطآنعناصریازروبنایکهن ٔهمتعلقبهجامع ٔهزوالیافتهرا
دربرمیگیردوجزءروبنایتازهمیکندکهبتوانددرخدمتپای ٔهجدیددرآید،
بتواندبهمنافعطبقاتحاکم ٔهجدیدخدمتکند.بهعنوانمثال،هرجامعهای
کهبرشالود ٔهاستثمارفردازفرداستوارباشد،اعمازبردهدارییافئودالییا
سرمایهداری،ازروبنایپیشینخودآنافکارونظریاتونهادهاییراکهتوجیه
کنند ٔهبهرهکشیوحافظبهرهکشانباشدنگهمیدارد.مثالًاندیش ٔهابدیبودن
اختالفاتطبقاتی،ازلیبودنتفاوتهایاجتماعی،ناتوانبودنبشردربرابر

١28

ماتریالیسمتاریخی

سرنوشتوقضاوقدر،اندیش ٔهتندادنبهتقدیریغیرقابلتغییرونظایراینها
ازجمل ٔهآنعناصرروبناییاستکهدرهم ٔهدورانهاینامبردهبرایتحکیم
پای ٔهجدیدبهکارگرفتهشدهوجزءمتشکلهایازروبنایتازهمیشود.مثالیاز
نهادها:سازمانهایاختناقوشکنجهگری،یکنهادروبناییاست.ایننهاد
توسطبردهدارانعهدباستان،توسطفئودالهاواربابکلیساوتاریکاندیشان
عصرتفتیشعقایدقرونوسطیوتوسطحکومتهایاستبدادیکنونییکی
ٰ
پسازدیگریگرفتهشده،درسیستمتاز ٔهروبناییحفظشدهوبرایحمایت
ازپای ٔهاقتصادیجدیدمورداستفادهقرارگرفتهاست.

4

جنب ٔه دیگریازباقیماندنعناصرروبناییقدیمدرحالتیاستکهعنصر
روبنایی مربوطه قابل تطبیق با پای ٔه جدید نیست ،با آن نمیخواند ،ولی
بااینحال جانسخت است ،به زندگی خود که تکاملش طبق قوانین ویژ ٔه
خویشصورتمیگیردادامهمیدهدوبهآسانیمیدانتهینمیکند.
مسئل ٔهدیرپایییاپایداریعناصرروبنایی،پسازپیدایشوتحکیمپای ٔه
جدید،ازشواهدمهماستقاللنسبیروبناونشان ٔهآناستکهعناصرروبنایی
بهطورمستقیموبیواسطهبهپایهمتصلنیستندودرعینحالکهزایید ٔهآنند،
زایید ٔه مکانیکی آن بهشمار نمیروند ،بلکه دارای شخصیت مستقل بوده و
تکاملآنها،درارتباطدیالکتیکیباپایه،براساسقوانینخاصدرونیخود
روبناوعنصرمربوطهصورتمیگیرد.ازآنچهآموختیممعلوممیشودکهاین
پایدارییادیرپاییدوجنبهدارد:
الف.برخیازعناصرروبناییمیتوانندباپای ٔهنوینتطبیقنمایند،بهپای ٔه
جدیدونیروهایاجتماعیکهپای ٔهجدیدمعرفمنافعآنهااست،خدمتکنند.
اینعناصر-اگرچهمتعلقبهگذشتهباقیمیمانند،جزئیازروبنایحاکم
جدیدمیشوندوپایداریآنهابهمعنایجذبشدندرروبنایتازهوبهکار
گرفتنآنهادرخدمتپای ٔهتازهاست.
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ب .بسیارند عناصر روبنایی قدیم که قابل تطبیق با پای ٔه جدید نیستند،
نمیتوانندبهآنوبهنیروهایاجتماعیذینفعدراستحکامپای ٔهجدیدخدمت
گونهعناصرروبنایینیز،حتی
کنند،ولیتاریخنشانمیدهدکهبرخیازاین
ٰ
درچنینحالتیسختجانیمیکنند،باقیمیمانند،عملمیکنندوتامدت
مع ّینی همچنان به زندگی خود که طبق قوانین خاص تکامل مییابد ،ادامه
میدهند.درمورداینجنبهازادامهکاریودیرپاییعناصرروبنایی،مبارزهای
گاه بس طوالنی الزمست تا عنصر مربوطه بهتدریج از میان برود .مثالً در
جامع ٔهسرمایهداری،برخی روابطپدرشاهیوبعضیاز موازین اخالقیات
اشرافمنشانهباقیمیمانندکهباپای ٔهسرمایهدارینمیخواند،مانعرشدآن
است،ولیدیرپاستوبهرغمپای ٔهجدیدبهعمرخودمدتهاادامهمیدهد.
مثال دیگر :در جامع ٔه سوسیالیستی ،عناصر روبنایی خاص مانند برخی
نظریاتخرافییاناسیونالیسمونمودهاییازشوونیسمدرزمینههایمختلف
باقیمیماندکهپای ٔهما ّدیآنهاازبینرفتهوادام ٔهموجودیتآنهاهیچگونه
توجیهما ّدیوتاریخیندارد؛باپای ٔهجدیدابد ًانمیخواندوبههیچوجهکمکی
بهپای ٔهنوینسوسیالیستینمیکند،برعکسزیانمندومغایرباتواناشدنآن
است،ولیبهرغمآنودرتناقضباآنسختجانیمیکنندتابهتدریجعناصر
نوینروبناییبرآنهاغلبهکنندو[آنهارا]ازعرص ٔهتاریخبیرونرانند.

5

جنب ٔهدیگراستقاللروبنادرایناستکهعناصرمختلفآن،همهدررابط ٔه
مشابهویگانهای با پایه نیستند و به نحو مشابه و واحدی تغییرات آن را منعکس
نمیکنند ،بلکه برخی به پایه نزدیکترند و مستقیمتر با آن وابستگی دارند
(نظیر عناصر سیاسی و حقوقی روبنا) و بعضی دیگر دورترند و کمتر و با
واسطه با پایه مربوطند (نظیر عناصر هنری ،اخالقی و غیره) .دیرپایی اندک
یا افزون این یا آن ،استقالل کم یا بیش این یا آن عنصر روبنایی ،به علت این
نکته و قوانین خاصی است که هریک از آنها برای تکامل خویش دارا هستند.
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کوششی عبث و درهرحال غیرمارکسیستی خواهد بود اگر کسی بخواهد تغییر
هم ٔه عناصر روبنایی را بهیکسان و به طور مشابه و تنها با تغییر پایه و به نحوی
مستقیم توضیح دهد ،و به تکامل درونی هر عنصر روبنایی که دارای ویژگی
خاص خود و استقالل نسبی خاص خویش -به نسبت دوری یا نزدیکی از
پایه -است ،توجه نکند .روبنا زایید ٔه پایه است ،ا ّما تغییرات پایه به نحوی کم و
بیش بغرنج ،با واسطه یا مستقیم ،زودتر یا بهتدریج در روبنا منعکس میشود.

۶

استقاللنسبیروبنا،بهویژهدردورانهایگذاروبینابینی،ناشیازبرخی
عواملپیچیدهترنیزهست.درجوامعمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایل
تولید،همپایهوهمروبنا،دارایخصلتبغرنج،مرکّبوبهشدتمتضاد
هستند .یعنی آنها یکپارچه ،یکدست و همگون نیستند ،بلکه از عناصر
مختلفومغایریکدیگرترکیبیافتهاند.درایننظاماتاجتماعی(بردهداری،
فئودالیسم،سرمایهداری)پایهبرشالود ٔهمناسباتتولیدیاستثماریاستوار
است.اینواقعیتتعیینکنند ٔهمبارز ٔهطبقاتیبینطبقاتبهرهدهوبهرهکشدر
سطحایدئولوژیکوسیاسیدرروبنااست.بهعالوهدراینجوامع،مناسبات
تولیدیهرنظاماجتماعیـاقتصادیآیندهدربطننظامپیشینایجادمیشود
و رشد میکند .در این جوامع ،طی مدتهای طوالنی بینابینی و مراحل
گذار ،چندین زیربنای اقتصادی وجود دارد -اگرچه یکی مسلط است -و
روبنانیزبهنوب ٔهخوددارایبغرنجیهاوویژگیهایناشیازآناست.در
اینجوامع،طبقاتممتازواستثمارگر-میرندهیابالنده-ازعناصرروبنایی
موجودوسیع ًااستفادهمیکنندتا مناسباتتولیدی مورد نظر خود را حفظ
نمودهازخطرنابودیبرهانندیادیگریرامستحکمنمودهوبهپای ٔهحاکم
بدلنمایند.مثالًمناسباتتولیدیسرمایهداریدربطنجامع ٔهفئودالیایجاد
میشودونمایندگانقدرتمنداینمناسبات،وبورژوازینوخاسته،ازعناصر
روبناییموجودبهرهبرمیگیرندتامناسباتبهرهکشیسرمایهداریرامسلط
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سازند.استفاد ٔهرژیمکنونیایرانوبورژوازیوابستهبهامپریالیسم،ازعناصر
روبناییبرایانجامایناصالحاتشاهانهوتسریعدرحاکمساختنمناسبات
سرمایهداریکهدرعصرماباروابطنواستعماریپیوندمستحکمدارد،نمون ٔه
آناست.تمامدستگاهحکومتیوسیستمدولتیوقضاییواداریونظامیو
تماموسایلایدئولوژیکونهادهایروبناییازجانباینرژیموسرمایهداران
بزرگبهکارگرفتهشدهومیشودتاپای ٔهجدید-مناسباتتولیدیمتکیبر
استثمارسرمایهداری-بهسوداینطبقاتبهرهکشمستقرشود.

٧

نقشفعالروبنا،نقشمتقابلومؤثرآنبرپایه،جنب ٔهمهمدیگراستقاللنسبی
آندروحدتدیالکتیکی«پایهوروبنا»است.
روبناپسازبهوجودآمدن،عنصریمنفعلوپاسیفنیست،بلکهعنصری
فعالوتأثیربخشاستکهبهنوب ٔهخوددرپایهایکهآنرابهوجودآوردهاثر
میکند،درتکاملبعدیپایهنقشبازیمیکند،فعاالنهدرحیاتاجتماعتا
ِ
جویدکهبرخالقخویش،براساساقتصادیجامعه،بر
بدانحدشرکتمی
سرعتوکندیتکاملآن،برتغییراتآناثرمینهد.
عناصر روبنایی یا در جهت تسریع یا در جهت کند کردن رشد جامعه
میتوانندعملکنند.عواملروبنایی-اعمازاندیشههاونظریاتیانهادهاو
مؤسسات-بستهبهآنکهبیانگرمنافعنیروهایاجتماعیمترقیوپیشروباشند
یامنعکسکنند ٔهمنافعنیروهایاجتماعیومحافظهکار،روندتکاملجامعه
راتندمیکنندیاکندمینمایند.بهویژهدرزمانمامبارز ٔهایدئولوژیکهرروز
دامن ٔهوسیعتر،بااهمیتبیشتروتأثیرقاطعتریکسبمیکند.چرا؟زیراکهبا
تبلیغایدئولوژیارتجاعیمیتوانپای ٔهارتجاعیراتحکیمکرد،وبالعکسبا
تبلیغایدئولوژیمترقیمیتوانمردمرابرایبرانداختنپای ٔهکهنهتجهیزنمود.
نقش مؤثر مترقی یا ارتجاعی در زمین ٔه رشد جامعه ،یکی از مهمترین
جوانبنقشفعالروبنا،دروحدتدیالکتیکی«پایهـروبنا»است.بهعبارت
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دیگر،درجامعهایکهبهطبقاتمتخاصمتقسیمشدهاست:
الف.اندیشههاونهادهایحاکمروبنایی،بهحفظپای ٔهموجود،بهتحکیم
سیطر ٔهطبقاتحاکمهکمکمیکنندودرتقویتوادام ٔهعمرپایهنقشفعال
مؤثردارند.
ب.اندیشههاونهادهایمتعلقبهطبقاتمترقیوتحولطلب،درجهت
نابودیپایهوایجادنظامنویننقشفعالمؤثردارند.
 در مورد نخست ،در مقطع تاریخی هماکنون ،جامع ٔه سرمایهداریمعاصردورانزندگیخودرادرمقیاسجهانیپیمودهوعمرشبهسررسیده
ودیگرموجودیتشتوجیهتاریخیومنطقیندارد.تکاملاجتماعیـتاریخی
جامع ٔهبشریوسطحتمدنوترقیاتعلمیوفنیبدانجارسیدهکهکمترین
جا و توجیهی برای بقای نظام استثمار و ستمگری باقی نمیگذارد .تاریخ
جامع ٔهبشریبهآنحدازبلوغرسیدهکهازمدتهاپیشستمطبقاتیوم ّلی
واستعماریرابهکلیازدامانخودبزداید.ا ّمامیبینیمکهعمرشومایننظام
محکومبهفناادامهدارد.چرا؟زیراکهدولتبورژوایی،حقوقبورژوایی،
تماموسایلنفوذوتأثیرایدئولوژیکبورژوایی،جمیعروبنایحاکمهکهنقش
بسیاربزرگیدردفاعازسرمایهداریدارند،برایحفظوحراستآنبهکار
میروند.زیراکهامپریالیستها،طبقاتمتکیبراستثماروستم،باتمامنیروو
باهم ٔهوسایلازروبنایاجتماعیموجودنهایتاستفادهرامیکنندتاازتغییر
پایهجلوگیرند.انواعتئوریهاونظریاتراخلقمیکنندواشاعهمیدهندتا
مردمراتخدیرکنند،چشمآنهاراببندند،جلویفعالیتآگاهان ٔهانقالبیآنهارا
بگیرندودرمیانشانتفرقهبیندازند.
درایراننیزرژیمکنونیمیکوشدبرایتحکیمپای ٔهاقتصادیخویشو
حفظمنافعسرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالنوانحصاراتامپریالیستی،
انواع نظریاتغلط ازجمله نظری ٔهآشتیطبقاتی رادرصفوفزحمتکشان
تبلیغکندوباتوسلبهافسان ٔهوحدتم ّلیملوکانه،منکروجودتضادومبارز ٔه
طبقاتیشود،کیشارتجاعیومنحطشاهپرستیراهمراهباانواعنظریات
خرافیوفرسودهرواجدهد.منظورآناستکهبااستفادهازایننظریات،
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زحمتکشانراازمبارزهبازدارند،ازهشیاریوحقطلبیآنهابکاهند،جلوی
تکاملکشورمارابهسویجامعهایکهدرآنازاستثماروسلط ٔهبهرهکشان
ونواستعمارخبرینباشد،بگیرند.پسایننظریاتغلط(عناصرروبنایی)
نقش فعال و مؤثر ترمز کننده دارد .در مورد نهادهای روبنایی نیز رژیم
کنونیبرمؤسساتوسازمانهاییچوندستگاهدولتیونیروهایمسلح،
سازمانتبهکارامنیتومحاکمنظامی،حزبسلطنتیومجالسدرباریو
جمعیتهایفرمایشی،وسیع ًاتکیهمیکندوازایننهادهاونقشفعالآنها
برای حفظ پای ٔه موجود و ادام ٔه نظام ضدخلقی کنونی استفاده میکند .این
نهادهایروبناییحافظمنافعبهرهکشانداخلیوخارجیهستندونیروهای
تحولطلبومترقیراسرکوبمیکنند.وظیف ٔهآننظریاتوایننهادهاکند
کردنروندتکاملیجامعهاستوتقویتفعاالنهپای ٔهموجود.
پسبهطورکلی،طبقاتحاکم(نیروهایارتجاعی)ازروبنا(نظریات
ونهادها)بهخاطرمبارزهعلیهدیگرطبقاتوبهویژهزحمتکشان(نیروهای
ترقیخواه) که خواستار تحول بنیادی و ایجاد پای ٔه نوین اجتماعی هستند،
استفادهمیکنند.
درمورددومنیزنقشفعالومؤثرعناصرروبناییراکهبیانگرومدافعّ
منافعطبق ٔهحاکم ٔهمیرندهنیستبهروشنیمیتواندریافت.اینگونهعناصر،
نظیر اندیشهها و نظریات پرولتاریا و زحمتکشان و تشکیالت و نهادهای
وابستهبهآن،مثلاحزابخلقیوتودهایوسازمانهایزحمتکشان،عنصر
حاکمدرروبنایجامعهنیستند.ایننظریاتواندیشههابیانگرمنافعطبقات
زحمتکشیعنیطبقاتمحرومدرجوامعپیشازسوسیالیستیهستند.ا ّما
اینعناصرروبنایی،نظیراندیش ٔهلزوممبارزهبرایتغییروضعوایجادپایهای
نوین،مانندلزومایجادمناسباتتولیدیتازهوفارغازاستثمار،مانندوجودو
عملنهادهاییچوناحزابکمونیستوکارگریواتحادیههاوسندیکاهای
زحمتکشانوغیره،نقشبسیارفعالواساسیدرتحولجامعهوتسریعرشد
اجتماعوازبینبردنپای ٔهپیشینایفامیکنند.عملآنهابهنوب ٔهخوددرشتاب
گردشچرختاریخبسیمؤثراست.ایناندیشههاونظریاتهنگامیکهدر
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تود ٔهمردمنفوذوآنهارابسیجکند،بهصورتیکنیرویواقعیما ّدیویک
ِ
آید،ووقتیباسالحسازمانآگاهوآبدیدهوراستینمجهز
قدرتپویادرمی
شود ،جهش انقالبی جامعه را امکانپذیر میسازد .مثال :برنام ٔه همهجانب ٔه
علمی و روشن حزب تود ٔه ایران ،یک سیستم جامع نظریات برای تحول
بنیادیجامع ٔهایراناستکهمنافعطبقاتزحمتکشومصالحعالی ٔهمیهنما
رامنعکسمیکند.اینعنصرروبنایینقشفعالدرتکاملجامع ٔهماداردوهر
قدرکهبیشتردرتودههانفوذکندوبهامرمشترکمردمزحمتکشمیهنمابدل
شود،بههماناندازهبهنیرویما ّدیقاطعتروپرتوانتریبرایتکاملجامعه
ورهاییمیهنوایجادپایهاینوینبدلمیگردد.
حزبطبق ٔهکارگرنیزیکنهادروبناییاست.نیروهایاجتماعیمترقی
باتکیهبراینتشکیالتوبااستفادهازنقشعظیمفعالآنمیتوانندتحولی
بنیادی را در جامعه ایجاد کنند و انقالب واقعی اجتماعی را به سرمنزل
پیروزیبرسانند.دراینموردکافیاستبهیادآوریممثالًنقشومقامحزب
کمونیست(نهادروبنایی)وتئوریعلمیمارکسیسمـلنینیسم(نظری ٔهروبنایی)
راکهباسازماندادننبردتودههاوانجامانقالبکبیرسوسیالیستیاکتبر،با
انتقالقدرتازدستسرمایهدارانوزمیندارانبزرگبهدستپرولتاریاو
متحدینش،شرایطالزمرابرایانتقالپای ٔهسرمایهداریبهپای ٔهسوسیالیستی
فراهمآوردودورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمرادرمقیاسجهانی
آغازنهاد.
خدمتروبنایحاکم،درجوامعطبقاتی،بهحفظوتحکیمپای ٔهموجود،
وخدمتروبنایمتعلقبهطبقاتزحمتکشونیروهایمترقی،بهدرهمکوبی
پای ٔهموجودوایجادورشدپای ٔهنوین،بیاندازهعظیماست.
نتیجه اینکه تئوری مارکسیستیـلنینیستی در وحدت دیالکتیکی پایه و
روبنا،پایهراهمچومضموناقتصادیوروبنارابهمثابهشکلآنمیداند.
دیالکتیکدرونیاینوحدتنشانمیدهدکهشکلیکبازتابمنفعل،یک
زایید ٔهباطل،یکصورتمکانیکیوبیاثرنیست.روبنابهمثابهشکلیک
مضمون اقتصادی ،دارای استقالل نسبی است ،قوانین ویژ ٔه خود را دارد،
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محرکهایدرونیرشدوتضادهایداخلیخویشرادارااستونقشیفعال
نسبتبهمضمونایفامیکند.
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درس.۶١فئودالیسم
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.2خصوصیاتایننظامدرخاورزمین
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.4روبنادر ُفرماسیونفئودالی
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.1جایاین ُفرماسیوندرتحولجامع ٔهبشری
.2چندمقول ٔهمهمدرتاریختکاملسرمایهداری:تولیدکاالیی،همکاری
ساد ٔهسرمایهداری،مانوفاکتور،تولیدماشینی
.3پیدایشمناسباتتولیدیسرمایهداری،انقالببورژوایی
.4روبنادرجامع ٔهسرمایهداری

درس.۶4تضاداصلینظامسرمایهداریوقانوناساسیتولیدآن
.1قانوناضافهارزش
.2تضاداصلیجامع ٔهسرمایهداریونحو ٔهحلآن

درس.۶5دوطبق ٔهاساسیجامع ٔهسرمایهداریـبورژوازی
.1تعریفطبق ٔهبورژوازی
.2تقسیمبندیاینطبقهبرحسبمالکهایمختلف
.3اقشاریازبورژوازیدرکشورهایدرحالرشد،بورژوازیایران
.4رشدسرمایهداریدرایران
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.1مشخصاتعمومی ُفرماسیونکمونیستی
.2پیدایشسوسیالیسمـچرخشیتاریخی،اصلتولیدومصرفدرآن
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.4مالکیتطبقات،توزیعن َعم،روبنایجامعهدرسوسیالیسم
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درس.58فرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی

باکمکمقوالتبسیارمهمیچون«نیروهایمولده»و«مناسباتتولیدی»
و«شیو ٔهتولید»و«پایهوروبنا»وقوانینمهمیچونقانون«تطابقمناسبات
تولیدیباخصلتنیروهایمولده»وقانون«نقشتعیینکنندهوقاطعشیو ٔه
تولیددرتکاملاجتماعوروندتاریخبشری»کهآموختهایم،اینکمیتوانیمبا
تئوریمارکسیستیـلنینیستی« ُفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی»آشناشویم.
اینتئوریپلههایاساسیتاریخبشریراروشنمیکند،یکمرحلهرااز
مراحلدیگرتمیزمیدهدوچگونگیتسلسلجوامعبشریرابیانمیکند.

١

ُفرماسیونیاصورتبندیاجتماعیـاقتصادیعبارتاستازیکمرحلهدر
تکاملتاریخبشرکهبهویژهبانظاماقتصادیمع ّینتاریخوروبنایمتناسببا
آنمشخصمیگردد.مقول ٔه«صورتبندییافرماسیوناجتماعیـاقتصادی»
(هرجاکهبهاختصارکلم ٔه ُفرماسیونیاصورتبندیرابهکاربردیممقصودمان
همینمقولهاست)یکمفهومهمهجانبهاستکهنظاماجتماعیمع ّینتاریخی،
برشالود ٔهشیو ٔهتولیدمع ّینوروبنایمتناسبباآنرادربرمیگیرد.
اینیکارگانیسمتمامعیاراجتماعبشریاستکهدارایقوانینخاص
زایش،گسترشوعملکرداست.مقول ٔهفرماسیوناجتماعیـاقتصادی،نوع
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یاساختیاتیپتاریخیجامعهرابیانمیداردکهبرشیو ٔهمع ّینومشخص
تولیدمتکیاستوهمراهباروبنایمربوطهودیگرعناصراجتماعیوانسانی
مربوط ٔهیکمرحله،یکپل ٔهمع ّینرادرروندتکاملیوجلوروند ٔهتاریخبشری
تشکیلمیدهد.
مابررویمحتوایهمهجانب ٔهاینمقولهتکیهمیکنیم،زیراکهدرکاین
همهجانبگی و منحصر نکردن فرماسیون تنها به یک عنصر متشکل ٔه آن و
پیبردن به مضمون غنی و پربار مقول ٔه فرماسیون ،اهمیت درجه ّاول برای
بررسیما ّدیتاریخدارد.
درتاریخبشربهطورعمدهوبهشکلکالسیکپنج ُفرماسیونیکیجای
دیگریراگرفتهاست.اینهاعبارتنداز:
.1کموناولیهیاجامع ٔهاشتراکی َبدوی
ّ
.2بردهداری
.3فئودالیسم
.4سرمایهداری
.5کمونیسم

2

نکاتیپیرامونمحتوایاینمقوله– درهر ُفرماسیونمع ّین:
نیروهایمولدهشالود ٔهما ّدیوفنیآنجامعهراتشکیلمیدهد،مناسباتتولیدیساختاقتصادیآنرابنامینهد، کلی ٔه اندیشهها و نهادها ،ایدئولوژیها و مؤسساتی که بر آن پایه بنامیشود،روبنایآنجامعهرامیسازد،
وباالخرهآنجامعهباعناصریچونزبانوشکلمع ّینسازمانخانوادهوگروههایقومیوانسانیمشخصهمراهاست.
هم ٔه این عوامل با یکدیگر در ارتباط درونیاند ،با یکدیگر وحدت
دیالکتیکیدارندوبرهمتأثیرمیگذارند.
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«فرماسیوناجتماعیـاقتصادی»یکپلهیامرحلهدرتکاملتاریخبودهو
بهتماماینعناصر،بههم ٔهایناجزایمتشکلهدرمجموعنظرداردونباید
آنرا-چنانکهدربرخیدرسنامههاومقاالتنوشتهشده-بهشیو ٔهتولید
منحصرنمود،اگرچهشیو ٔهتولیدشالودهواساسآناست.
هر ُفرماسیون بر پای ٔه شیو ٔه مع ّین تولید که ویژ ٔه آن است پدید میشود.
شاخصاینشیو ٔهتولید،سطحمع ّینتسلطانسانبرطبیعت،درج ٔهتکامل
نیروهایمولدهومناسباتتولیدیویژهاستکهخودمبنایتشکلانواعدیگر
مناسباتاجتماعیاست.
هرفرماسیونداراییکساختونظاممع ّینازنظرشیو ٔهتولیدمربوطه،
پای ٔهما ّدیوروبنایآن،ساختطبقاتی،تجمعاتنیکیاقومیوانسانیودیگر
شاخصهایتاریختکاملبشریاست.
مارکسیسم که برای نخستین بار در علوم فلسفی و اجتماعی مقول ٔه
«صورتبندیاجتماعیـاقتصادی»رابیانکرده،کلی ٔهاینعناصرراجزئیاز
محتوایغنیوهمهجانب ٔهآنمیشمردوبهنقشهریکوتأثیرمتقابلوعمل
یکایکآنهابرشالود ٔهشیو ٔهتولیدتکیهمیکند.
بنابراین«فرماسیوناجتماعیـاقتصادی»یکسیستممتحرکومتحول،
یکمجموع ٔهدینامیکویگانهازروندهاوارتباطاتما ّدیومعنویاست
کهدرمیانآنهاجایاساسیوقاطعرامناسباتتولیدیکهخودزایید ٔهسطح
مع ّینازتکاملنیروهایمولدهاستوبهنوب ٔهخودزایند ٔهروبنایویژهایبا
تماماجزایآناست،اشغالمیکند.

٣

دربار ٔهاهمیتاینمقوله«.صورتبندیاجتماعیـاقتصادی»یکیازمفاهیم
بنیادی ماتریالیسم تاریخی و بیانگر مراحل مع ّین پیشروند ٔه تکامل جامعه
است .این مقوله کلید بررسی تاریخ ،سنگبنای درک ما ّدی تاریخ است و
به کمک آن میتوان خصلت قانونمند روندهای تاریخی را درک کرد .این
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مقولهبهماامکانمیدهدکهبهجایآنکهبهبحثپیرامون«جامعهبهطور
کلی»بپردازیم،وقایعتاریخیرابهطورمشخصوعلمی،درچارچوبهر
صورتبندیمشخصبررسیوتجزیهوتحلیلکنیم.اینمقولهبهماامکان
میدهدکهبهآنچهعا ّمومشترکدرجوامعمختلفبشری،درکشورهای
مختلف،درتاریخوسرنوشتخلقهایگوناگوناستدستیابیمووجوه
اشتراکوعواملمکررووجودروابطعلتومعلولیمشابهدرسرزمینها
ّ
وتواریخمختلفرابهرغمفواصلجغرافیاییوویژگیهایتاریخیهریک
درککنیموبهرازقانونمندیدرتاریخوجامعهپیببریم.بااینتئوریما
میتوانیمدربررسیهایعلمیخودمحکهاومعیارهایمشترکوعلمی
رابهکاربریموبهعلتوجودیتکرارهاوتشابهات،کههماناوجودقوانین
عینی برای تکامل روندهای اجتماعی است ،واقف شویم ،نه آنکه آنها را
نشانی از یک نیروی مافوق بشر و ماورای طبیعت و اجتماع یا ثمر ٔه بازی
اتفاقاتوبوالهوسیهایاحتماالتبدانیم.باتکیهبهمقول ٔه«صورتبندی
اجتماعیـاقتصادی» و درک محتوای عمیق و همهجانب ٔه آن ما میتوانیم به
بیپایگینظرکسانیکهمنکرعلمدرتاریخمیشوندوذهنیگریرادربررسی
تاریخمللوکشورهاجانشینبررسیعواملعینیوبرخوردعلمیمیکنند،
پیببریم.مقول ٔهفرماسیوناجتماعیـاقتصادیبهماکمکمیکندجامع ٔهبشری
رادرهریکازمراحلتکاملخویش،نهبهمثاب ٔهیکمجموع ٔهآشفتهوجداگان ٔه
عناصرگوناگون،بلکههمچویکارگانیسماجتماعییگانهوزندهوپویاکه
دارایوحدتدرونیوبنیادیاستواجزایآنبرهمدارایتأثیرمتقابل
هستند،درککنیم.

4

برای درک عمیقتر مضمون تئوری مارکسیستیـلنینیستی «فرماسیون
اجتماعیـاقتصادی» و قبل از بحث پیرامون هریک از آنها ،توجه به نکات
زیرینضروراست:
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ُ .1فرماسیونها از یکسو دارای قوانین عا ّم هستند که مربوط به هم ٔه
آنهاستودرموردهمهجاریوصادقاست.مثلقانون«تطابقمناسبات
تولیدیباخصلتنیروهایمولده»؛ازسویدیگر،قوانیندیگرینیزهست
کهمربوطبهچندفرماسیونمیشود،مثالً«قانونمبارز ٔهطبقاتی»مربوطبه
جوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصم؛وباالخرهقوانینینیزهستتنهاویژ ٔهیک
فرماسیون،مثلقانونبحراناضافهتولیدسرمایهدارییاقانونتکاملطبق
برنامهبرایسوسیالیسم.
درهرفرماسیون،همقوانینخودآنصورتبندیکهبیانگرویژگیهای
مشخصآناستعملمیکنندوهمقوانینمشترکوعا ّمهم ٔهفرماسیونها
یایکگروهمع ّینازفرماسیونهاکهبافرماسیونموردبحثدارایوجوه
مشترکهستند.
.2شکلفرماسیونهاوراهوآهنگتکاملآنهادرسراسرجهانیکسان
نیستوبایدشرایطویژهرادرنظرداشت.حتیاینکهمثالًدرمناطقبیابانیو
ٰ
بیآبآسیاوآفریقا،تکاملفرماسیونهااگرچهازنظرسرشتیکسانمانده،
ولیازجهتشکلبروزوآهنگتکاملدارایویژگیهایزیاداست.
.3جامع ٔهبشریدرمجموعخودازمراحلمختلفپنجگانهایکهنامبردیم
میگذردونمیتواندازاینمراحلیعنیفرماسیونهابجهد.ا ّمایکجامع ٔه
مشخصدراینیاآنسرزمین،بهاینیاآنعلت،میتواندیکفرماسیونرا
بهاصطالح«طفرهزند»،یعنیبدونطییکمرحله،بهپای ٔهباالترگامنهد؛
بجهد.مثالًجامع ٔهکنونیایاالتمتحده،تاریخخودرابدونفئودالیسمآغاز
کرد،ومغولستاندورانسرمایهداریراازسرنگذراندومستقیم ًاازشکل
ماقبلسرمایهداریبهسوسیالیسمرفت.مفهومراهرشدغیرسرمایهداریکه
اکنونجلویبرخیازکشورهایآسیاوآفریقاقرارگرفته،عبارتاستاز
احترازونپیمودنتمامیراهدردناکتکاملسرمایهداریوگشودنطرقجدید
وسمتگیریمبتکرانهایکهتعالیجامعهرابهسویسوسیالیسمامکانپذیر
سازد.اینبهمعنایآناستکهالزمنیستحتم ًاتمامعناصرسرمایهداریبه
نُضجکاملبرسدوراهکالسیککشورهایاروپاییطیشود.درتاریخگذشته
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گذاشتنکموناولیههمهجابهمعنایگذارابتدابهبردهداریو
نیزپشتسر
ّ
سپسفئودالیسمنبوده،بلکهبرایبسیاریازخلقها،شاخصعبارتاست
ازنپیمودنوطفرهزدنمرحل ٔهبردهداریوسیرایندورانبهشکلجنبیو
فرعی.
اصوالًبایدتوجهداشتکهقوانیناجتماعیهمیشهدرتمامعرصههابه
اشکالمختلفیبروزمیکندوعملقوانینغالب ًابهصورتگرایشمسلط
درمیآید.
.4بینهرفرماسیونازسویی،وسطحنیروهایمولدهوتکنیکمورد
استفاده از سوی دیگر ،البته به طور کلی ارتباط هست ،کما اینکه مثالً نه
سوسیالیسم با خیش چوبی میخواند ،نه سرمایهداری با آسیاب بادی،
نه بردهداری با صنایع اتمی جور درمیآید و نه فئودالیسم با شمارگرهای
الکترونیک.ا ّمااینرابطهرابایدبهطورکلیودرمعنایدیالکتیکیآندرک
کرد،نهبهطورمتحجر؛مثالًتکنیکمشابهیدرسطحمشابهیاواحدمیتواند،
اگرچهباکامیابیکمیابیش،درنظاماتمختلفبهکاررودودرفرماسیونهای
مختلفوجودداشتهباشد،مثلتکنیکهمانندکنونیدرکشورهایپیشرفت ٔه
سرمایهداریودرجوامعسوسیالیستی.
.5هرفرماسیون،کلی ٔهعناصرمثبتوقابلزیستفرماسیونقبلیرابه
ارثمیگیردودرخودنگهداشتهوجذبمیکند.گذاربهفرماسیونباالتر
یکنفیدیالکتیکیاست.اینگذاریکتحولانقالبیاست،همهجانبهاست
و در جوامعی که متکی بر وجود طبقات متخاصم است ،توسط انقالب
اجتماعیانجاممیگیرد.
توضیحبیشتر:
«تجمعاتنیک»درس84
«علتومعلول»درس25
«سیستموبخش»درس22
«تحولانقالبیوکیفی»درس.18

درس.59کموناولیه
ّ
کموناولیهیاجامع ٔهاشتراکی َبدوی،نخستین«فرماسیوناجتماعیـاقتصادی»
ّ
درتاریخبشروطوالنیتریندورهدرادوارمختلفتاریخجامع ٔهانسانیاست،
وچندیندههزارسالرادربرمیگیرد.وجودآندرهم ٔهسرزمینها،درهرجا
کهبشروجودداشته،بهاثباترسیدهاست.
در آستان ٔه پیدایش جامع ٔه بشری ،تکوین انسانی یا آنتروپوژنز ،تغییرات
زیستی یا بیولوژیک برای ایجاد نوع جدید و تحوالت فیزیولوژیک ادامه
دارد ،و تکوین اجتماعی یا سوسیوژنز در حال جوانه زدن و نطفه بستن
است.گلههاینخستینانسانوارههابهتدریجدرکارزایشنوعبشر-انسان
ِ
هوموساپیینس -است .با کمون ّاولیه ،تکوین اجتماعی بهتر و
اندیشمند،
کاملترشکلمیگیردودیگرمابهبرکتکارهدفمندوساختنابزارکار،نهبا
رمههاوگلههایانسانوارهها،بلکهباجامع ٔهبشری-البتهدرابتداییترینپل ٔه
تکاملیخوددرمسیرصعودیتاریخ-روبروهستیم.
ازاینپس،وجهمشخص ٔهتحوالتوجنب ٔهبارزواساسیآن،تحوالت
اجتماعینوعبشراست.

١

حرکتتاریخبشرازهنگامیآغازمیشودکهانساندستبهساختنابزار
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وآالتتولیدمیزندوبدینسانبهطورکیفیازجانورانمتمایزمیگرددو
جامع ٔهانسانیبهمعنایویژ ٔهآنبهوجودمیآید.
گامهاینخستینجامعهسختوابستهوتابعطبیعتاستکهنیروهای
آن قاهر ،و امکانات بشر برای مقابله و به خدمت گرفتن آن بسیار محدود
وجزئیاست.امکاناتیکهطبیعتدرهرنقط ٔهمع ّیندراختیارانسانقرار
میدهد ،و انبوهی یا کمی جمعیت بهویژه در مراحل بدوی تکامل جامع ٔه
بشریوبهطورکلیشرایططبیعی،اقلیمی،جغرافیاییودموگرافیک،در
امرتولیدتأثیربسزاییداشتهودرهرنقطه،محیطزیستویژهایرابهانسان
ساکن آنجا تحمیل نموده است .بنابراین روندهای تکامل جامع ٔه بشری در
همهجابهیکشکلوبهیکصورتواحدوشبیهبههمنبودهاست.ا ّما
بهرغم هم ٔه گوناگونیها ،جهت عمومی تاریخ بشر یکسان است .مطالع ٔه
تاریخودستاوردهایعلوممختلفهنشانمیدهدکهحرکتجامع ٔهبشریاز
مبدأیکزندگیاشتراکیبدویبرپای ٔهمالکیتمشترککمونهابروسایلو
فرآوردههایتولیدآغازشدهاست.
کمون واژهای است که ترجم ٔه آن میتواند با «اشتراکی»« ،جمعی»،
«همگانی»ونظایرآننزدیکیداشتهباشدواصطالحمع ّینیدرزبانفارسی
معادلباآننیست.دریکیازبررسیهاپیشنهادشدهاستکهواژ ٔهباستانی
«ویس» که هم در اوستا و هم در سنگنبشتههای داریوش آمده و تا زمان
ساسانیاننیزباقیمانده،برایبیاناینمفهومبرگزیدهشود،زیراپیشازآنکه
«ویس»بهدهکدههایطایفهایوبهجماعاتدهکدهایاطالقشود،دارای
چنینمعناییبودهاست.
کموناولیه،ایننخستینفرماسیوناجتماعیـاقتصادی،مالکیت
شالود ٔه
ّ
اجتماعی و مشترک اجتماعات و گروههای انسانی مبتنی بر وسایل بسیار
ابتداییتولیدوکارجمعیاست.
مالکیتدراینفرماسیونچگونهبود؟زمین،وسایلکار،مساکن،آالت
ِ
خانگیوغیره،ملکمشترکهمگی،یعنیکلی ٔهافرادقبیلهوگروهمربوطه
بود.مالکیتاشتراکیعبارتبودازمالکیتگروههایکوچکومعموالًجدا
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ازهم.همزمانبااینمالکیتاشتراکی-ودرچارچوبآن-مالکیتشخصی
اعضایهرگروهبربرخیوسایلکارکهدرعینحالسالحتدافعیووسیل ٔه
مقابلهبادرندگانمحسوبمیشد،وجودداشت.
تولید چگونه انجام میگرفت؟ تولید به طور جمعی و با وسایل بسیار
ابتدایی صورت میگرفت و چه بسا به شکار و جمعآوری میوه به طور
دستهجمعیونظایراینهامحدودمیشد.
محصول کار به چه کسی میرسید و توزیع چگونه بود؟ در فرماسیون
کموناولیه،افراددرتقسیمثمر ٔهکارمشترکحقمساویداشتندومحصول
ّ
کاربینهم ٔهافرادگروهتقسیممیشدوبهطورمشترکودوستانهمصرف
میشد.
اینمناسباتتولیدیبرشالود ٔهمالکیتاشتراکیوحقتوزیعمساویو
اشتراکیاولیه،نتیج ٔهاجتماعی
همکاریهم ٔهافراد،درصورتبندیجامع ٔه
ّ
کردنآگاهانهوسایلتولیدنبوده،بلکهضرورتکارجمعیومالکیتاشتراکی
بروسایلتولید،ازسطحبسیارنازلرشدنیروهایمولدهوازخصلتبدوی
کاروحقارتوناچیزیمحصولکارناشیمیشد.
درآغازاینفرماسیون،انسانازابزارکاریکهحاضروآمادهدرطبیعت
موجود بود ،نظیر چوبدستی و قطعهسنگ استفاده میکرد ،و سپس به
تهی ٔهآالتوابزارازچوبوسنگوصیقلیکردنآنوبهکاربردنشاخ
واستخوانپرداختکهبهتدریجکاملترودقیقترشدند.پسازآن،کمکم
وسایلتازهترینظیرتیروکمان،قایقوغیرهاختراعشدوانسانباکشف
آتشوطریق ٔهبرافروختنوحفظآن،گاممهمیدرتکاملخویشبرداشت.
درآنهنگامبراییکفردبهتنهاییغیرممکنبودکهنعمما ّدیرابرای
قهار طبیعی و درندگان و قبایل همسایه
زیست تولید کند و علیه نیروهای ّ
مبارزهنماید.زندگیوکارجمعیودفاعمشترک،ضرورتحیاتیداشت؛
امریناگزیربود.کارانساندرآنمرحلهبههیچوجهثمریبیشازآنکهبرای
ادام ٔه حیات بسیار محقر وی الزم بود ،نمیآفرید .اضافه محصولی وجود
کارانسانکموناولیهازطریقصیدیامیوهچینییاکشتهای
نداشتوثمر ٔه
ّ
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ابتدایی ،حداکثر همانقدر بود که از گرسنگی نمیرد .در این مرحل ٔه ّاولی ٔه
جامع ٔهبشری،بهرهکشیاجتماعیمفهومینمیتوانستداشتهباشد.بهعلت
سطحنازلوسایلتولیدکهشاخصاینمرحلهاست،درامرتولیدوکارو
درامرتوزیعومصرفنیزتساویواشتراکحکومتمیکرد،زیرابهجزآن،
شد.درکموناولیه-جامع ٔهابتداییاشتراکی
ادام ٔهزندگیجامعهممکننمی
ّ
بشری-نابرابریازنظردرآمدومالکیتوجودنداشت،بهرهکشیوطبقات
نبود،استثمارفردازفردودولتهنوزبهوجودنیامدهبود.
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درایننظامبهتدریجتقسیمطبیعیکارشکلمیگیرد،یعنیکارهابرحسب
جنس -زن یا مرد بودن -و بر حسب سن -پیر یا جوان بودن -بین افراد
گروهیاطایفهتقسیممیشود.رشداقتصاد،البتهباهمانمعیارهایبدوی،
وازدیادنفوس،منجربهشکلگرفتنو نُضجیافتنسازمانهایقبیلهایو
شاخصهایمختلفاتنیکمیشود.درآغاز،درایناجتماعقبیلهای،نقش
اساسیوموضعاصلیرازناندارابودندواین،آندورانیاستکهبهآن
«ماتریارکال» یا مادرشاهی یا مادرساالری میگویند .پس از آن ،در جریان
تکامل تاریخی ،مردان دارای وضع مسلط تاریخی شدند .به این مرحله
«پاتریارکال»یاپدرشاهییاپدرساالریمیگویند.
دراینفرماسیون،مناسباتاجتماعیراعاداتوآدابوموازیناخالقی
طایفهایتنظیممیکرد وبهویژه روابطخونی-دودمانینقشاساسی رادر
تنظیماینمناسباتداشت.بهتدریجوبههمراهرشدوسایلتولید،اینگرایش
کهطایف ٔهخونیتجزیهگرددومناسباتانسانییااِتنیکدیگریفائقشود،
تسریعشد.پسازآنکهکارانفرادیدردرونخانوادهممکنگردید،خانواده
بهواحداساسیانسانییااتنیک،بهسلولوواحدمهمتجمعانسانیبدل
گردید.قبایلبهخانوادههاتقسیمشدند.مساکنووسایلتولیدبهتدریجبه
مالکیتخانوادههادرآمد.بنابراینشاخصاینفرماسیون،سازماناجتماعی
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گروههایانسانیبرشالود ٔهوابستگیهایدودمانی،خونی،طایفهایووجود
یکنظاممتکیبرعالیقووابستگیهایخویشاوندیهمخونیاست.

٣

در این فرماسیون ،آگاهی اجتماعی در سطحی عقبمانده و تکاملنیافته
است؛متکیبرسطحبسیارنازلوسایلتولیدوتجربهومهارتبسیارابتدایی
وناقصکارافرادبشریوبیانگرهمانوابستگیهایطایفهایوهمخونی
است.هنوزازبغرنجیهاوزیروبمهایآگاهیاجتماعیواشکالمختلف
تعقلیآنخبرینیست.درآگاهیاجتماعی،اساطیروافسانههاواعتقاداتو
خرافاتوجادوگریوباورهایغیرتعقلیجایفائقیدارند،اگرچهعناصر
عقالییومنطقیوشبهمنطقیدرآنوجودداردوبهتدریجفزونیمیگیرد.

4

درجریانمبارز ٔهانسانباطبیعت،وکوششبرایتولیدومصرفوادام ٔهبقا،
ابزارکارمرتب ًاتکاملمییابد،تجربهومهارتبشرزیادترمیشود،وهمزمان
باآن،استفادهازمحصوالتآماد ٔهطبیعیجایخودرابهکشاورزی،وشکار
حیواناتوحشیجایخودرابهاهلیکردندامهاوپرورشآنهامیدهد.
اقتصادیکموناولیه،
بهاینترتیب،درطیتکاملفرماسیوناجتماعیـ
ّ
همزمانبارشددامپروریوکشاورزی،تقسیماجتماعیکاربهوجودمیآید
ومبادلهبینافرادقبایلآغازمیشود.
نخستینتقسیمبزرگاجتماعیکار،جداشدنقبایلدامپروریاشبانبود.
ازآنبهبعد،ابزارکاربسیارسریعتررشدکرد.بهعلتتکاملبعدینیروهای
مولده،کارانسانهرچهبیشترثمرمیدهد،نعمما ّدیبیشترتولیدمیشود،
وسایل زیستن متنوعتر و فزونتر میگردد ،حداقل نیاز برای ادام ٔه زندگی
بیشتر میشود ،کار انفرادی و در چهارچوب خانواده ممکن و ثمربخش
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میشود،اضافه محصول پدیدمیآید،آنامکان پدیدمیآیدکهکار اضافی
انسانومحصولاضافیکارانسانبهتصرففرددیگریدرآید،میدانبرای
آنکهمالکیتخصوصیبروسایلتولیدبهوجودآید،گشودهمیشود.اینیک
گامارتجاعیدرتاریخنیست،بلکهیکضرورتتکامل،یکگامدرجهت
پیشرفتناگزیرآیندهاست.
در مراحلنهایی اینفرماسیون ،دیگرمناسباتتساویوهمکاریبین
افراد بشر و اشتراک مالکیت ،اجاز ٔه تکامل نیروهای مولده را نمیدهد.
ضرورتهای دیگری به کرسی مینشیند .بهرهبرداری خصوصی و تقسیم
اجتماعی کار ،تکمیل ابزار کار و تقویت تجربه و مهارت کار و ازدیاد
بازدهکار،کارانفرادیواضافهمحصولومبادلهمنجربهپیدایشمالکیت
خصوصیواختالفدرآمد،وبهدنبالآنپیدایشطبقاتواستثمارفرداز
فردمیشود.البتهبرایآنکهاینتغییرکیفیعمیقانجامگیرد،مدتزمان
درازیالزمآمدتاتحوالتکمیانباشتهگردد.تالشیجامع ٔهاشتراکیبدوی
ّ
بهتدریجوطیزمانوبانضجوتقویتمالکیتخصوصیومبادلهانجام
میگیرد.گروههایخاصدارایدرآمدویژهوصاحبوضعاجتماعیخاص
(مثالًبهعلترهبرینظامیوحفاظتشبکههایآبیاریوسرپرستیامور
جمعیقبایل)،کمکمبهطبق ٔهجدیداستثمارگرمبدلمیشوند.آنقشرهاییاز
طوایفکهداراینفوذونقشویژ ٔهبیشتریبودند،مانندریشسفیدانقبیلهو
پهلوانانوکاهنانوجادوگران،ازاینشرایطوازوجوداضافهمحصولبرای
کسبثروتشخصیوبهرهبردنبدونکارکردنواستفادهازثمر ٔهدسترنج
دیگران سود میبرند .جامعه به فقیر و غنی تقسیم میشود و محملهای
بهرهکشیپدیدمیآید.
بهاینترتیبجامعهآبستنپیدایشاستثماروایجادشیو ٔهتولیدجدیدو
گذاربهفرماسیوناجتماعیـاقتصادیدیگریمیگردد.
هایرشدآن،دومین
تکاملکموناولیهوباالترینپله
درآخرینمرحل ٔه
ّ
ّ
تقسیم بزرگ اجتماعی کار انجام میگیرد .پیشهوری از کشاورزی جدا
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میشود.اینامر،تولیدبهخاطرمبادلهراتشویقوتسریعمیکندوباآهنگی
فرماسیونکموناولیهمیافزاید.
پرشتاببرتجزی ٔه
ّ
برحسبشرایطمشخصتاریخیدرهرسرزمینی،فرماسیونکموناولیه
ّ
جایخودرابهتدریجبهجامع ٔهمتکیبربهرهکشیوطبقاتمتخاصموستم
میدهد.راهگذاربهجامع ٔهطبقاتیازنظرشکلوآهنگبسیارمتنوعاست.
بعضیهامیگویندکهتادنیادنیابوده،فقیروغنیواختالفبینافرادهم
بودهوتاآخرقیامتهمباقیخواهدماند!این،حرفدرستینیست.جامع ٔه
بشریدههاهزارسالرابدوناختالفوتفاوت،بدونبهرهکشیوستمو
زورگوییسرکرده،اگرچهسطحبسیارپستوزندگیبسیاردشواریداشته
است.جمعمدت[عمر]تمامجوامعیکهدرآنهااستثماروستموتفاوت
بینفقیروغنیوجودداشته،بسیکمترازنخستینفرماسیونبودهاست.پس
ازآنکهجامع ٔهبشریدرمجموعخود،ازفرماسیونهایمنقسمبهطبقاتو
متکیبربهرهکشیگذشت،مااکنوندردورانگذاربهجامع ٔهنوین،بدون
طبقهوبهرهکشیوستم،درمقیاستمامیبشریتهستیم،ومیلیونهاسال
دیگررابشریت،اینباردرسطحعالیزندگیوتولید،درسطحواالیتمدن
بابرخورداریازهم ٔهنعمما ّدیومعنوی،برشالود ٔهبرابریوهمکاری،در
جامع ٔهکمونیستیزیستخواهدکرد.
اشتراکیاولیهرانفیکردندومیبایستهمنفی
جوامعاستثماری،جامع ٔه
ّ
کنندتاجامعهبهپیشرود.پسازچندهزارسالتکامل،فرماسیونکمونیستی
به نوب ٔه خود ،فرماسیون سرمایهداری و در مجموع تمام نظامات متکی بر
استثماررا،درمرحلهایبرتروبرشالود ٔهنیروهایمولد ٔهتکاملیافتهتر،نفی
ِ
کند.ایننفینفی،بازگشتبهعقبنیست،بلکهاینبارجامعهبهسطحی
می
عالیعروجمیکندکهدرآنتساویوبرابریوهمکاریوفقدانبهرهکشی
همراهباوفورنعماتورفاهوسعادتوشکفتگیشخصیتانسانیخواهد
بود.
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5
مطالع ٔه جامع ٔه ایران در زمان کمون ّاولیه یا نظام اشتراکی بدوی مرهون
پژوهشهایروشنفکرانوفعالینحزبتود ٔهایراناست.نگاهیگذرابهاین
بررسیهاچنیننشانمیدهد:تاریخایرانباستانازهنگامیکهکهنترینآثار
انسانساکندرحدودجغرافیاییایرانبهدستآمده،ازلحاظشیو ٔهزندگیو
وسایلزیستنشانمیدهدکهانسانساکنکشورمابهطورکلی،پسازگذار
ازدورانطوالنیشکاروماهیگیریواستفاد ٔهفرعیازمیوهوگیاهدراواخر
دور ٔهسنگمیانهیامزولیتواوایلدور ٔهسنگنویاتئولیت،بهاهلیکردندام
وزندگیاسکانیافت ٔهزراعتیودامداریدستیافتهاست.کهنترینآثاریکه
ازانسانساکنایرانتاکنونبهدستآمده،آثارانسانهاییاستکهحدود70
تا75هزارسالپیشازمیالددرمازندرانمیزیستهاند.کشفیاتدرغارهای
مازندران،کرمانشاهان،آذربایجانوخراسان،روندتحولتمدنانسانیرادر
کشورمانشانمیدهد.بنابهتحقیقاتانسانشناسی،دردور ٔهمتأخرسنگ
ِ
کهناستکهانساننوعکنونی-بشراندیشمند(هوموساپیینس)-پدیدشده
است.قبلازآن،دردور ٔهمیان ٔهسنگکهن،هنوزدرمیهنماانسانوارهها
میزیستندکهدرکارتکوینانسانیوآستان ٔهتکویناجتماعیخویشبودند.
ایرانیانآریاییدرروایاتخودتصویریازنخستینانسانهایساکنمیهنما
داشتهاندکهتاحدودزیادیباپژوهشهایمردمشناسیمعاصردربار ٔهانسان
غارنشینتطبیقمیکند.درروایاتمزبورچنینآمدهکهگیمرتهیاکیومرث،
یعنینخستینانسان،بهجهانیفرستادهشدهبودکههنوزمحلسکونت َددان
ِ
بودوویمجبورشددرتاریکیودردرونغاریزندانیباشدوایزدروشنایی
اورانجاتداد.
کاوشهای باستانشناسان نشان میدهد که ساکنین قدیم ایران ،عصر
سنگکهنومیانهراناگزیردرکوههاگذراندهاندودشترافقطدرپایان
دور ٔهسنگمیانهوآغازدور ٔهسنگنو،یعنیبین9تا5هزارسالپیشاز
میالد،موردسکونتقراردادهاند.پسازفروکشآبدریایداخلیایران
وسکونتدردشت،اکثرنقاطمسکونی،پیرامونکویربزرگمرکزیقرار
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گرفتهاست.جالباستکهاساطیرباستانینیزتقدمزندگیکوهستانیرا
درموردنخستینانسانهاتأییدمیکنند.فردوسیدرابتدایافسان ٔهکیومرث،
نخستینانسانداستانیهندوایرانیان،درشاهنامهچنینسرودهاست:
کیومرث شد بر جهان کدخدای
نخستین،بهکوهاندرون،ساختجای
سر تخت و بختش برآمد ز کوه
پلنگینه پوشیده خود با گروه
از او اندر آمد همی پرورش
که پوشیدنی ،نو ُبد و نو ،خورش
ازابزاروآالتسنگیوهمچنینازاستخوانهایحیواناتیکهدرغارهای
موردپژوهشایرانیافتشده،ایننکتهمسلممیگرددکهشکارمهمترین
وسیل ٔه زیست انسانهای غارنشین بوده است .تیر و کمان مهمترین سالح
شکارغارنشینانبوده.آنانتیرهایخودرابهصورتسنگچههایتیزیبا
اشکالهندسیمیساختندوظاهر ًارودههایحیواناتراکهبهچوبنصب
میکردند،بهمثابهزهکمانبهکارمیبردهاند.شاخهابهمثابهسربیلیاکلنگ
بهکارمیرفتهوفقدانظروفسفالیننشان ٔهآناستکههنوزانسانآنزمان
ساکنایران،بهوسایلذخیرهکردناغذیهپینبردهوزندگیاشازطعم ٔههر
روزواتفاقیمیگذشتهاست.
سگ نخستین حیوان اهلی بوده و سپس بز .در مرحل ٔه مقدم سنگ نو،
غارنشینانکمربند(بهشهر)بهدامداریپرداختهوگلههاییازبزوگوسفند
رابهچرامیبردهاند.اینمردمفقطدرمرحل ٔهمؤخرسنگنوبهکشاورزی
پرداختهاند.دراینمرحله،یعنیطیهزارههایششموپنجمقبلازمیالد،
تغییرات اساسی در زندگی مردم ساحلنشین دریای خزر به وجود میآید.
نخستینظروفسفالینساختهمیشودوساکنانایرانبهفنبافندگیدست
مییابند.
ِ
بهطورخالصه،درحدودششهزارسالپیشازمیالد،انساناینمنطق ٔه
ایراندرعینآنکهشکارهنوزمهمترینشیو ٔهزیستاوراتشکیلمیدهد،به
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مقدماتکشاورزیودامپروریدستمییابد.
انسانساکنکوههایبختیارینیزدرابتدایدورانسنگنوبههمانمرحله
رسیدوساکنینمنطق ٔهغربیایرانبینهزارههاینهموهشتمقبلازمیالد،در
درههای کوهستانی استقرار یافته و به کشاورزی و دامپروری پرداختند .در
دهکد ٔهآسیابوتپهسرابنزدیککرمانشاه،قدیمیترینخانههاییکهانسان
درکشورمابرایسکونتخودساخته،وکهنترینآثارزندگیزراعتیایران
رودشتفارسدرعهدسنگنو
کشفشدهاست.تمدنکشاورزیمنطق ٔه َم ْ
نیزازنخستینتمدنهایرونقیافت ٔهزراعتیایراناست.بدینترتیب،تدریج ًا
کشاورزیودامداریبهصورتدوپای ٔهاصلیزندگیساکنینایرانباستان
درآمد و شکار بهمثابهوسیل ٔه عمد ٔه زیست به عقب رانده شد .در اثر وضع
جغرافیاییایرانوپراکندگیجماعاتودشواریارتباطات،تمدنیکدست
ومرتبطیدرآنعهدبهوجودنیامدواغلباختراعاتوپیشرفتهادرزمین ٔه
نیروهایمولدهدرهرمحل،تاحدیجداگانهومستقلازنقاطدیگرصورت
گرفت.
پژوهشهای علمی نشان میدهد که در اکثر نقاط کشور ما زندگی
اسکانیافت ٔه کشاورزی ،مقدّ م بر زندگی کوچند ٔه اقوام دامدار آغاز شده
دومپیشازمیالد
است.اثراقوامکوچندهدرکشورمافقطدرآغازهزار ٔه ّ
طیهمینهزارهاستکهاولینتقسیماجتماعیکار
دیدهمیشودوظاهر ًا
ّ
بیناقوامزراعتپیشهواقوامکوچند ٔهشبانپیشهدرایرانبهوجودآمدهاست.
پژوهشهای باستانشناسی تقدم کشاورزی اسکانیافته را بر کوچندگی در
کشورمانشانمیدهد.آثارموجوددرغارهاثابتمیکندکهگروههایانسانی
آنزمان،مسکنمشترک،ابزارتولیدمشترکوتغذی ٔهمشترکداشتهاند.آن
اشتراک و تساوی ،با تولید جمعی و کار مشترک مالزمه داشته است .کار
مشترک ،مسکن مشترک ،آتش مشترک ،با ضرورتی طبیعی ،انسانها و
گروههای ُاردووارانسانیآنزمانهارابههمپیوندداد.
نخستین سازمان اجتماعی آن عهد به صورت ویسهای دودمانی یا
کمونهایخونیـطایفهایوازخطمادریدرآمدهاست،زیراکهشناسایی
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خویشاوندیوهمخونی،درشرایطآمیزشجنسیآنعصرجزازطریقدود ٔه
مادریامکانوجودوثبوتنداشت.عد ٔهجماعاتآنزمانحدودچندینده
نفربودهاست.نقشاقتصادیزن،چهبهمثابهپای ٔهعینیومشخصبقایطایفه
وشاخصبستگیهایهمخونی،وچهبهمثابهتولیدکنند ٔهمستقیمومنظمو
مطمئنموادغذاییونگهداریآنوحفظآتشوسازند ٔهظروفسفالین،
نقشویژهایاست.قبلازآنتقسیمطبیعیکار،بهحساب:شکارکارمردان
وچیدنمیوهوجمعآوریگیاهانکارزنانمشخصمیشدهاست.
بررسیهای علمی نشان میدهد که جماعات بدوی ساکن ایران ،به
موازات تکامل نیروهای مولده ،دو مرحل ٔه تحولی را طی کردند؛ از سویی
بهگروههایکوچکترتولیدیبراساسهمخونیتقسیمشده«،همبودها»
یااشتراکهایدودمانیشکارچیانراتشکیلدادند،وازسویدیگردردرون
هرهمبودیاگروهاشتراکی،امورتولیدیبرحسبسنوجنستقسیمشد.
تکاملبعدیایننظاماتباازدیادبازدهکاروتقویتنقشزن،مبدلبهایجاد
ویسهایمادرساالریگردید.درچنینمرحلهایازتکاملمناسباتتولیدی
استکهانسانهایایرانآنعهد،بهمقدماتکشاورزیدستیافتند،عهدی
که تا دوران مفرغ و آهن و تالشی مادرساالری به طول میانجامد .ویس
دومقبلاز
مادرساالریبیشازچهارهزارسالدوامکردوآثارآنتاهزار ٔه ّ
میالددرایراندیدهمیشود.انفرادویسهاوپراکندگیآنهاکهمعلولوضع
خاصاقلیمیکشورمااست،موجببقایسرسختان ٔهمادرساالریوپایداری
طوالنیآناست.دور ٔهتالشیاینفرماسیوندرایرانبهدنبالتقسیماجتماعی
سومپیشازمیالدبهاینطرف
کاروگسترشروابطدادوستدازحدودهزار ٔه ّ
است.
توضیحبیشتر:
«تکوینانسانیوتکویناجتماعی»درس48
«عاملجغرافیایی»درس46
«عاملدموگرافیک»درس.47

درس.۶٠بردهداری

نظامکموناولیهوسیرجامعهبهسویاشکالباالتربرشالود ٔهمالکیت
تجزی ٔه
ّ
خصوصیواستثمار،درمقطعتاریخییکگامارتجاعینیست،وکمون
ّاولیهیکمدین ٔهفاضل ٔهازدسترفته،کهنابودیشافسوسرابرانگیزاندنبود،
بلکه نابودی آن یک ضرورت تکامل و یک گام ناگزیر در جهت پیشرفت
اشتراکیاولیه
عمومیجامعهبهسویآیندهبودهاست.میبایستآنجامع ٔه
ّ
جایخویشرابهجوامعمتکیبراستثمارمیداد،تساویواشتراکموجود
درآننفیمیشدتاپسازگذارازمراحلمختلفجامع ٔهبشری،بازنظامات
متکیبراستثمارومالکیتخصوصیرانفیکندوباردیگردرسطحیواال،
بابرخورداریازعالیترینسطحتمدنوشالود ٔهنیروهایمولدهپرتوانی،به
ِ
اصولمشترکوتساویبرسد،جامعهازطریقنفینفیکیفیت ًابهمرحل ٔهباالتر
نیلکند،وتاریخانسانیبهدورانواقعیخویش،بهدورانکمونیسمگامنهد.
بردهداری یکی از فرماسیونهایی است که در جریان تکامل تاریخ
جای کمون ّاولیه را گرفته است .این نخستین صورتبندی کالسیک
اجتماعیـاقتصادیبرشالود ٔهاستثمارفردازفرداستکهدرآنطبقاتوجود
دارد و به جای تساوی بین افراد ،مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدید
تالشیکموناولیهوبرشالود ٔهافزایشنابرابری
میشود.بردهداری،مرحل ٔه
ّ
اقتصادی،کهخودثمر ٔهپیدایشمالکیتفردیبود،نضجگرفت.
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دوطبق ٔهاصلیاینصورتبندیاجتماعیـاقتصادی«،بردگان»و«بردهداران»
بودند.بردهداران،صاحببرده،صاحبزمینهایوسیعوکارگاههاوکشتیها
بودند.بردگان،فاقدهرگونهمالکیتیبودند،حتیمالکوصاحباختیارجان
خودنیزنبودند.عالوهبرایندوطبق ٔهاصلی،درنظامبردهداریطبقاتمیانهو
بینابینینظیرمالکینکوچک،پیشهوران،دهقانانوتولیدکنندگانآزاد-کهاز
کارخودزندگیمیکردند(بهویژهدرمرحل ٔهنخستوکالسیکایننظام)،و
همچنینعناصروازدهوبیطبقهکهازمالکینکوچکورشکستشدهوتولید
کنند ٔهخردهپایورشکستشده،ولیغیربرده،تشکیلمیشدند،نیزوجود
داشتند(.درمورداینعناصربیطبقهووازد ٔهدورانباستان،دربرخیآثار
ونوشتههاواژ ٔه«پرولتاریایآنتیک»رامشاهدهمیکنیمکهالبتههیچربطیبا
پرولتاریابهمعنایعلمیوامروزیاینواژهنداردودرحقیقت،آنعناصر،
اغلبلومپنهاراتشکیلمیدادند).
شالود ٔه مناسبات تولیدی در این صورتبندی عبارت است از مالکیت
خصوصیبردهداربرتولید(مزارع،معادن،کارگاهها،افزارتولید)...،وبر
تولیدکنندگان،یعنیبربردگان.بردهبهعنوانونظیریکشیءقابلخرید
وفروشبود،انسانشمردهنمیشد،وبردهدارصاحبجاناونیزبهشمار
میرفتومیتوانستبااوهمچنانرفتارکندکهباهرملکدیگرخودو
ابزاریاشیءتحتمالکیتشمیکرد.بردهکهمولدبیواسط ٔهنعماتما ّدی
ِ
بود،هیچفرقیباسایراشیاءنداشت.ملکطِلقبردهداروناگزیربهانجامهر
بیگاریوفرمانیبود.بهرهکشیازبردگانبرپای ٔهاعمالفشارغیراقتصادیو
زوراستواربود.خودبردهدارانبهاقشارمختلف،نظیرمالکانبزرگزمین،
صاحبان کارگاههای پیشهوری و صنعتگری و کشتیسازی و بازرگانان و
سوداگرانورباخوارانتقسیممیشدند.
از نظر نیروهای مولده ،در فرماسیون بردهداری آالت تولیدی فلزی
(نخستبرنزوسپسآهن)جایوسایلچوبیوسنگیرامیگیرد.بازده
کاردرنتیج ٔهپیدایشخیشآهنوداسآهنیباالمیرود.عد ٔهزیادبردگان-
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اگرچههریکبازدهکمیداشتند-خودبهیکعاملمهمنیرویتولیدبدل
میشود.شاخههایجدیدکشاورزیرشدمییابد.طرقمصنوعیآبیاریو
حفرترعههاوایجادسدهایکوچک،وسایلاستخراجمعادن،آسیابهای
مختلف ،کورههای ابتدایی ذوب فلز مورد استفاده قرار میگیرد .مشاغل
مختلفپیشهوریدرشهرهاایجادشدهوامورساختمانیوکشتیسازیو
ارابهسازیوتکنیکنظامیوامورتجاریرشدمییابد.
درنظامبردهداری،بردهدارنهتنهااضافهمحصولکاربردهراازاومیگیرد،
بلکهآنبخشیازمحصولراکهبرایمعیشتوادام ٔهزندگیخودبردهضرور
بودتابتواندنیرویکارخودراتجدیدکندنیزبهغارتمیبرد.اینزورگویی
و غارتگری خشن و اعمال فشار غیراقتصادی و رفتار بیاندازه غیرانسانی
بابردگان،موجبمرگومیرسریعبردگانمیشد.آنهادرواقعهمبدتراز
حیواناتمیزیستندونمونههاییهستکهحاکیازرفتاربهترصاحببردهبا
َح َشماستتابرد ٔهارزانقیمتوسهلالوصول.
نیازدائمیبهتأمینبردگانرا،بهطورعمدهجنگهاییکهبردهدارانبه
راهمیانداختندمرتفعمیکرد.اسراازقبایلواقوامدیگر،مهمترینسرچشم ٔه
تهی ٔهبردهبهشمارمیآمد.افرادسایرجوامعبهبنداسارتمیافتادندوبنده
میشدند و سپس به موضوع بهرهکشی بدل گردیده ،برده میشدند .ولی
عالوهبرجنگواسرا،پیشهورانودهقانانورشکستهنیزکهسابق ًاآزادبودند،
نخستبدهکاربردهدارانصاحبثروتمیشدندوسپسدراثروامداری
بهزنجیربردگیدرمیآمدند.پسبردگیدارایدومنبععمدهبود:جنگو
وامداری.
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عواملروبناییدراینفرماسیون:
دولتبراینخستینباردردورانبردگیپدیدمیشود.جامعهدیگربه
طبقاتمتخاصمبهرهکشوبهرهدهتقسیمشدهوبدوندستگاهدولتیممکن
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نبودتود ٔهبردگانرابهاطاعتواداشتوبهتحملآنهمهزجروعذابوادار
ساخت.برایادار ٔهجامعهبهسودبردهدارانوادام ٔهغارتگریآنان،وجود
دولتناگزیروالزمبود.همراهدولتوواحدهایارتشیوقوایمسلحو
دستگاه اداری و نهادهای مختلف وابسته به آن ،بوروکراسی وسیع دولتی
بهتدریجشکلگرفت.
فرهنگ،علم،هنر– درشرایطکارعد ٔهعظیمبردگانوارزانیبینهایت
آنهابهرغموسایلیکههنوزبسیارابتداییاست،اضافهمحصولیبهدست
بیشتریرا(نسبتبهکموناولیهوسطحبسیارنازلآن)
میآیدکهامکاننسبت ًا
ّ
برایرشدوسایلتولیدوافزایشموادمصرفی،وزمین ٔهترقیرابرایدانشها
وهنرفراهممیسازد.بردهدارانبهبرکتکاربیحسابوارزانبردگان،خود
راازهرگونهکاربدنیوامورتولیدما ّدیرهامینمایندوبهنحویانحصاری
ادار ٔه امور جامعه و جریانات سیاسی و زمینههای مربوط به علم و هنر و
فرهنگمعنویرادردستخویشمتمرکزمیسازند.
درایندوراناستکهکاربدنییایدیرودررو،درمقابلهوتعارضبا
کارفکریقرارمیگیرد.درایننظام،اینامکانپیدامیشود(امکانیکهدر
کموناولیهبهعلترشدناچیزآالتتولیدوعدمکفایتمحصوالتمصرفی
ّ
موجودنبود)کهکسانیکامالًخودراوقفکارفکری(علمی،هنریو…)
کنند؛اینامکانپدیدمیآیدکهعلموفرهنگترقیعظیمینماید،متفکرانو
هنرمندانبزرگکهآواز ٔهشهرتوثمراتفعالیتمعنویشانهنوزهمجهان
رادرمینوردد،درخاوروباخترپدیدآیند.درجامع ٔهیونان،فرهنگبهاوجی
تکاملعلموفلسفهودراموشعروحجاری
شگرفرسیدهوعالیترینقل ٔه
ّ
ومعماریدراینسرزمینبهوجودآمد.دولتبردهداریرومباستاناینارثی ٔه
غنیراکسبکردومجموع ٔهفرهنگیونانیـرومیکهفرهنگآنتیکنامدارد،
مهمترینمرحل ٔهتکاملتمدنانسانیدردورانباستاناست.سیرتاریخچنان
بود که یونان و روم توانستند بهترین دستاوردهای تمدن خلقهای دیگر را
کسبکنندوازآنیکسنتزکاملترپدیدآورند.
درهمیندوران،تقابلبینشهرودهنیزبروزمیکند؛شهررودرروودر
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گیرد.درکموناولیه،بینمنزلگاههایانسانی،تفاوتیکه
مقابلدهقرارمی
ّ
پایهایبرایهماوردیومقابل ٔهآنهاباشدوجودنداشت.سطحنازلنیروی
مولدهوماهیتمناسباتتولیدیمانعازایجادچنانتفاوتهاییمیشد.ا ّما
در فرماسیون اجتماعیـاقتصادی بردهداری ،بازرگانان ،پیشهوران ،دستگاه
اداری،مراکزتعلیمارتشیومراکزامورفرهنگیوهنریدرشهرهامتمرکز
میشوند،ونقاطمسکونیدیگر،یعنیدهات،درسطحنازلتررشدمیمانند
داریوکشاورزیوکارصعببردگانمیگردند.سرآغازاین
ومرکزح َشم
َ
َ
دوپدیده،یعنیتقابلبینکاریدیوکارفکریوتقابلبینشهروده،کهدر
مرحل ٔهعالیکمونیسمازبینخواهدرفت،درجامع ٔهبردهدارییافتمیشود.

٣

قانون اساسی اقتصادی در نظام بردهداری عبارت است از تولید محصول
اضافیبرایرفعنیازهایمصرفیبردهدارانازراهاستثماربیرحمان ٔهبردگان.
بر اساس مالکیت کامل بر وسایل تولید و بر ِ
خود بردگان در این نظام،
بردهداران بخش بزرگ محصول کار بردگان را صرف مخارج غیرتولیدی
ازقبیلارضایهوسهایشخصیوگنجاندوزیوساختمانهاینظامیو
جمعآوریسپاهوساختمانقصرهاوقلعههاومعابدوبهراهانداختنمراسم
عیاشی و تشریفات و غیره میکردند .تنها بخش ناچیزی از محصول کار
بردگانبرایتوسع ٔهتولیدبهکارمیرفت.جنگهایمخربموجبانهدام
نیروهایمولدهوکشتارجمعیمردمبود.بردگاننیزهیچگونهنفعیدرتکامل
تولیدورشدآننداشتند.بدینعللاستکهتولیددرفرماسیونبردهداری
پیشرفتینداشتیابسیار کُندپیشمیرفت.نظامبردهداریدچارتضادهای
عدیدهبود.شکلبهرهکشیبردهداری،عمدهتریننیرویتولیدراکهبردگان
بودندنابودمیکرد،درحالیکهنیازعینیبهوجودبردهفزایندهبود.ازاینرو،
جنگمهمترینوسیل ٔهتهی ٔهآنبهشمارمیرفت.ا ّماقدرتنظامیجامعهبر
تود ٔهتولیدکنندگانکوچکآزاد،ازقبیلدهقانانوپیشهورانمتکیبودکه
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ارتشراتشکیلمیدادندوبارمالیاتهاراتحملمیکردند؛ولیایناننیز
بهنحوروزافزونی،درنتیج ٔهرقابتتولیدبردهداریبزرگوبارمالیاتها،
ورشکستوفنامیشدندوبدینطریقتضادآشتیناپذیردیگریبینصاحبان
بزرگبردهودهقانانآزادروزبهروزقوتمیگرفت.ازبینرفتنتدریجی
تود ٔه ُ
خردهپایآزاد،همقدرتاقتصادیجوامعبردهداریراکاهشمیداد،
همازنیروینظامیوسیاسیآنهامیکاست.
تشدیدتضادهایدرونی،باالخرهاینجامعهرا،کهبههنگامخودنقش
مهمیدرتکاملتاریخایفاکردومبانیپیشرفتوتمدنراگذاشت،بهزوال
برد.
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اشتراکیاولیهپیموده،وطریقیکهبهجامع ٔهطبقاتی
راهیکهتجزی ٔهجامع ٔه
ّ
رسیده ،در همهجا یکسان نیست .این ،یک روند تحولی طوالنی است که
ازراههایمختلفوباویژگیهایگوناگونبهتشکیلطبقاتمتخاصمو
دولتهاانجامیدهاست.نهتنهابردهداریباخصوصیاتوبهشکلکالسیک،
راه منحصربهفرد گذار از کمون ّاولیه به جامع ٔه طبقاتی نیست ،بلکه خود
بردهدارینیزازنظرخصوصیاتروندتشکیلوایجاد،وازنظرویژگیهای
استثمارکاربردگان،وازنظراشکالمختلفسازمانامورنظامیودولتی،
درمناطقمختلف،تفاوتهاییبسیارداشتهوازاینلحاظکهوابستهبهکدام
دوران تاریخی مع ّین بوده و چه مشخصات جغرافیایی و جمعیتی داشته،
اشکالگوناگونیافتهاست.
بردگی نخست در بابِل و آشور و مصر و چین و هند پدید آمد .در
دومپیشازمیالد،درماوراءالقفقازدر
بینالنهرینازهزار ٔهچهارمتاهزار ٔه ّ
اولپیشازمیالد،درآسیایمیانهدرقرونهشتموهفتمپیشازمیالد
هزار ٔه ّ
بردگیپدیدشد.ولیبهویژهدریونانورومباستانوهمچنینتاحدودیدر
کلدهوآشورومصراستکهبردهداریبهشکلکالسیکخودتکاملحاصل
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کرد.دریونانباستان،اینفرماسیوندرقرونپنجموچهارمقبلازمیالدبه
اوجرونقخودرسیدکهبهنوب ٔهخویشموجبتوسع ٔهبردهداریدرآسیای
صغیر،مصرومقدونیهشد،وایندوران2000تا2500سالپیشرادربر
میگیرد.دررومباستان،اوجنظامبردهداریبهدوقرنقبلتادوقرنبعداز
میالدبازمیگردد.درشرق،وازآنجملهدرمیهنما-درآنحدیکهبردگی
وجودداشت-بیشترخصلتپدرشاهیوخانوادگیبهخودگرفت.بهطور
کلیبردهداریبااشکالودرجاتوعمقگوناگونتقریب ًادرنزدهم ٔهاقوام
جهانوجودداشته،اگرچهنهدرهمهجابهصورتشیو ٔهتولیدمسلطدرآمده.
ازوجودکاربردگاندرسرزمینهایمختلفنمیتواننتیجهگرفتکهدر
جاپسازتالشینظامکموناولیه،فرماسیونبردهداریتسلطیافتهاست.
همه
ّ

5

خاصی مییابد .بوروکراسی وسیع دولتی و
در شرق باستان ،دولت نقش ّ
هرمقدرتدولتیدرشرقودرکشورمابهصورتیبودکهدیوانهایوابسته
بهدربار،بهدورپادشاهانیکهقدرتالهیبهخودنسبتمیدادندمتمرکز
میشدند.اینبوروکراسیودستگاهحاکمهبههمراهپادشاهامکانمییافت
کهبهقولکارلمارکستمامجامعهرابهیک«بردگیهمگانی»محکومکند.
دراینشکل،اقتصادبرپای ٔهبهرهگیریاشتراکیومالکیتدولتیبرزمینو
استثمارتودههایمحلازطرفدستگاهدولتیقرارداشت،کهبخشبزرگیاز
عوایدرابهعنوانمالیاتیاخراجازکشاورزانودامدارانوتولیدکنندگاندیگر
دریافتمیکرد.کمونوتههایاهمبودهایآزاددهقانیبهاینترتیباستقالل
خودرابهتدریجازدستدادهووابستهبهدولتمیشدند.ادار ٔهاموراقتصادی
وسیاسیدردستدولتمتمرکزمیشدومجموعدهقانانوتولیدکنندگانو
سراسرجامعهبهحالتوابستگیکاملو«بردگیجمعی»درمیآمد.گروهی
ازجامعهشناسانمارکسیستمعتقدندکهتشکیلدولتدرشرقباستانبر
پای ٔهتقسیمافرادجامعهبهبندهوآزادصورتنگرفت،بلکهتقسیمجامعهبهدو
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گروهفقیروغنیمبنایاولی ٔهتشکیلدولتبودهودرواقعپیدایشروحانیون
ّ
وسلحشورانورؤسایقبایلواشرافطوایفوقشربندیدرونیجامع ٔهآن
زمان،درنتیج ٔهتمرکزتدریجیثروتوقدرتدردسترؤساوروحانیون
وریشسفیدانموجبشدکهجامع ٔهبیطبق ٔهطایفهایبهدوگروهتوانگرو
درویش،یعنیاشرافوروحانیونازطرفیوسایرافرادطایفهازسویدیگر
تقسیمشود.وظایفاقتصادیمتعددیکهبهعهد ٔهرؤسایطوایفوپیشوایان
قبایلبود،ازقبیلتقسیمنوبتیزمینهاوآبیاریونظارتبرآنهاوحفظامنیت
طایفهوقبیلهدرمقابلحمالتودستبردها،نگاهداریومر ّمتراههاتوأمبا
تفاوتدرثروت،موجبپیدایشنخستیندولتهایشرقیگردیدهاست.
درایندولتهاوجوامعشرقی،ازکاربردگاننیز(کهدرآنمرحلهازاسرای
جنگیبودند)برایامورمختلفدولتیاستفادهمیشد.اینامرکهمالکیت
خصوصیبرزمینوجودنداشتوشکلتولیداشتراکیبود،چنانمانعی
درراهتوسع ٔهنظامبردهداریوتسلطآنبراقتصاداینجوامعبهوجودآورد
کههیچگاهاینصورتبندیاجتماعیـاقتصادیدرخاورزمینبهدرج ٔهبسط
یافتهاینرسیدوبردگانهیچگاهطبق ٔهعمدهونیرویاساسیجامعهراتشکیل
ندادند.عاملانقالبیدرجامعهکهنقشاساسیرادرقیامهاوعصیانهاایفا
میکردند ،تودههای دهقانی بودند نه بردگان .دولتهای شرق باستان از
طریقانحصارمالکیتزمینوبستنعوارضسنگین،وضعما ّدیاینتوده
را تا شرایط بردگان تنزل میدادند .بااینحال ،در سرزمینهای خاورزمین،
بردگانازطرفشاهواشرافوروحانیوننهتنهامانندخدمتگذارانخانگی
واشیاءتجملیمورداستفادهقرارمیگرفتند،بلکهبهمیزانکموبیشوسیعی
در معادن ،در کارهای ساختمانی و پیشهوری ،در پرستشگاهها و حتی در
کشاورزینیزاستثمارمیشدند.

۶

درمیهنماایرانخصلتاصلیایننظامورسمبردگی،عالوهبردواصل
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سابقالذکر،یعنینقشخاصدولتودیوانهایوابستهبهدربارو«بردگی
جمعی»حاکمبرجامعه،بااینخصوصیتنیزمشخصمیگرددکهبردگی
بهمعنایاخصکلمه،اعمازخانگییاجنگی،وتاحدودمع ّینیدرساختمان
ّ
کاخهاوراههاوکاردرمعادنپدیدشد.دامن ٔهشرکتبردهدرتولیددرکشور
مابهمیزانرومویوناننرسید.بردهداریدرمیهنمابابقایایجدیجامع ٔه
دودمانیهمراهبودوسپسهمراهبسطنظاماربابـرعیتیتادیرزمانیباقی
ماند.البتهتمامجوانباقتصادیواجتماعیوانسانیوضعدرآندورانها
هنوزروشننیستوتاریخگذشت ٔهمیهنمادرانتظاربررسیهایژرفتری
است.تحقیقاتیکهتاکنونانجامشدهنشانمیدهدکهبهعلتمزایایطبیعی
در ناحی ٔه جنوب غربی دشت شوش که مشابه با شرایط بینالنهرین بود ،از
سومقبلازمیالدتمدنیبهوجودآمدهکهمظهرآننخستیندولتدراین
هزار ٔه ّ
سرزمین،یعنیدولتایالماست.ایندولتدشتهاوجبالجنوبباختری
ایرانوسواحلخلیجفارسرادربرمیگرفت.اینامرکهپادشاهانایالمخود
راپدروشاهوخدامینامیدهاند،نشانتالشینظامطایفهایدراینمناطقوبه
وجودآمدننخستینجامع ٔهطبقاتیبادستگاهدولتیاستبدادیاست.مالکیت
دولتیوشیو ٔهاشتراکیتولید،پای ٔهاساسیاقتصاددولتایالمبود.شهرهای
متعددنشان ٔهپیدایشپیشههایگوناگونوجداشدنپیشهوریازکشاورزی
و دلیل پیشرفت مهم امر مبادالت است .غیر از مناطق غربی ایران ،در آن
زماناوضاعاقتصادیواجتماعیبهکُندیپیشمیرفتواقتصادبهمراتب
عقبافتادهترازایالمونواحیهمسای ٔهآنیعنیبابل،آسیایصغیرومصردر
سومپیشازمیالداست.بههمینجهت،یکمنشیبابلیکهدرآنعهد
هزار ٔه ّ
میزیست،نوشت«:عالمتمدنبهدامنههایزاگرسخاتمهمییابد».استفاده
دومپیشازمیالدآغازشد،ورشدمبادالتوبسط
ازمفرغکهدرحدودهزار ٔه ّ
ارتباطباتمدنهاواجتماعاتپیشرفتهواتصالبقی ٔهنواحیایرانبامناطق
غربیوهمسایه،تدریج ًادراوضاعاقتصادیواجتماعیتأثیرکرد.
دومقبلازمیالددرمناطق
دولتکاسیانودولتمیتانیکهطیهزار ٔه ّ
غربیبهمثابهدودولتمقتدرپادشاهیتأسیسشدند،نشانآنبودکهقشربندی
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طبقاتیدرجامعهبهحدیرسیدهبودکهتشکیلدولتمرکزیرابرایتحکیم
موقعیتطبق ٔهحاکمهواجرایوظایفعمومیضروریمیساخت.دولت
کاسیاندرنواحیکوهستانیلرستان،درواقعحکومت ُا َمرایبزرگدامداربر
تودههایقبیلهبود.مراتعوزمینهایمحدودبهعمومتعلقداشتوکشتو
زرعبهطورجمعیصورتمیگرفتوبزرگانقبایلوسپسپادشاهانمالک
آنهاشمردهمیشدند.دولتکاسیعبارتازحکومتیاشرافیونظامیبود
کههنوزبرپای ٔهنظامطایفهایقرارداشت.
دردولتمیتانیقشربندیروشنتریوجودداشتواقشارمختلفدر
خدمت«کاخ»بودند.بندگیازطریقوامدارکردنورباخواریوپسرخواندگی
ودخترخواندگیپدیدشد.بندهداریبهمقیاسمع ّینیازجانبدولتمیتانی
مورداستفادهقرارمیگرفتولیشیو ٔهمسلط،بهرهداریاشتراکیومالکیت
اولپیشازمیالد،دوحادث ٔهمهمدرمیهنماروی
دولتیاست.درآغازهزار ٔه ّ
سومین مهاجم ٔه اقوام هند و ایرانی به سرزمین
میدهد :استفاده از آهن ،و ّ
ایران.آهن،اسبووسایلچرخدارتحولبزرگیدرنیروهایمولدهبهوجود
آوردند.تقسیمنواحیبینسرانطوایففاتحآریایی،بهتبدیلجامع ٔهبیطبق ٔه
بومیبهجامع ٔهطبقاتیکمککرد.
درقرنهاینهموهشتمپیشازمیالد،جامع ٔهایرانمرکّبازسهطبق ٔه
متمایزبود:امیروبزرگانآریاییتابعاو،روستاییانکهباوجودکمونوتهها
یاهمبودهایدهقانیوآزادینسبیتحترق ّیتواستثمارامیرانوبزرگان
بودند،وبردگانکهازآزادیوداراییبهرهاینداشتند.درسرایاینامرا،
غالمانوکنیزانوانواعپیشهورانبردهوجودداشتند.
تشکیلدولتمادبهقرنهشتمقبلازمیالدبازمیگردد.طوایفمتعددهر
قوم،تحتادار ٔهواحدمتمرکزشده،وبراثرجنگها،روندتمرکزثروتو
ترشد.درزمانه َوخشترهدرقرنششمپیشازمیالد،
اختالفدرآمدسریع
ُ
استفادهازکاربردگانچهبرایخدمتگزاریبزرگانودرمعابد،وچهبرای
استفاد ٔهاقتصادی،قوتگرفت.جامع ٔهطبقاتیبیشازپیشرشدمییافت.
مالکیت دولتی بهتدریج ویسها یا کمونهای دودمانی را که رژیم تولید
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اشتراکیراحفظکردهبودندبهتأدی ٔهباجوخراجومالیاتمجبورساخت.در
کناراینامر،دولتمادازنیرویکاربردگانبرایامورکشاورزیوصنعتی
درمعادنوامورساختمانیاستفادهمیکرد.ازقرنهشتم،پیشههاوهنرهادر
نزداقواممادرونقبسیاریافت.
دولتپارسنیزدرقرنششمپیشازمیالدبراساسحفظمنافعاشراف
طوایف و استثمار تودههای روستایی به وجود آمد .استفاده از بردگان به
صورتابتداییوخانگینیزمعمولبود.تسلطبرشاهنشاهیمادوتشکیل
دولتهخامنشی،نخستیندولتسراسریایران،موجبتسریعروندتقسیم
طبقاتی و تمرکز دولتی گردید .در این دوران ،اساس اقتصاد را کشاورزی
تشکیلمیداد؛کانالها،راههاوسدهاساختهشد،حفرقناتودرختکاری
واستخراجفلزاترونقیافت.آبیاریمصنوعیوکشتیرانیتوسعهیافت.

٧

تالشیفرماسیونبردهداری
پسازرشدمع ّینیکهخودقرنهاوقرنهابهطولانجامید،دیگرنیروهای
مولدهنمیتوانستنددرچارچوبمناسباتتولیدیجامع ٔهبردهداریتکامل
یابند.تضادهایطبقاتیبهصورتیحادتشدیدمیشد.اجبارغیراقتصادیو
جوروستموحشیانهموجببازدهاندککاربردگان،موجبنابودیجمعی
آنان ،موجب عدم عالق ٔه آنان به هرگونه ترقی فنی و تکمیل ابزار کار بود.
تنها کثرت عددی بردگان بود که هم ٔه اینها را جبران میکرد ،ولی این امر
نمیتوانستمدتزیادیبهدرازاکشد.جامعهبهسرعتبهطرفانحطاط
میرفت .بردهداران در زندگی پرعیش و نوش ،پر از تجمل و شکوه غرق
میشدند.بردگانبیشازپیشدستبهشورشوقیاممیزدند.
بر اثر قیامهای بزرگ بردگان که شورش تاریخی اسپارتاکوس نمون ٔه
آنهاست،شالود ٔهبردهداریمتزلزلمیشود.اینقیامهاچهازجانببردگان
کهدیگرتحملادام ٔهوضعرانداشتندوچهازجانبدهقانانآزادوپیشهوران
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کهدائم ًاباخطرورشکستوتبدیلبهبردهروبروبودند،وهمچنینانحطاط
وفسادبیسابقهدررأسهرماجتماع،جامع ٔهبردهداریراکهدیگربهطور
عینینیزنمیتوانستپاسخگوینیازتکاملجامعهباشد،ازدرونپوساند
ومتالشیکرد.دربسیاریموارد،هجومقبایلخارجینظاماتبردهداری
را بهآسانی از پای درآورد و آن را منهدم ساخت .به جای این فرماسیون،
«صورتبندیاجتماعیـاقتصادی»دیگریکهآنهمبرشالود ٔهاستثمارمتکی
بودُ ،منتهااصولیدیگرداشت،مستقرشد.ایننظامدرشکلکالسیکخود،
فئودالیسم،بهنسبتنظامبردهداریمترقیتربودوامکاناتتازهایرابرای
رشدنیروهایمولدهوترقیاجتماعبهوجودآورد.

درس.۶١فئودالیسم

فئودالیسم آن «صورتبندی اجتماعیـاقتصادی» است که یا در نتیج ٔه
زوالوتالشیکموناولیه،یا
تالشیجامع ٔهبردهدارییامستقیم ًادرنتیج ٔه
ّ
باویژگیهایمشخصدیگربهوجودآمدهوعلیرغمتنوعراههایرسیدن
بدان،تقریب ًادرکلی ٔهسرزمینهایجهان،البتهدرهرجاباویژگیهایمشخص
خود ،وجود داشته است .در اروپای غربی این نظام از قرن پنجم تا قرون
دوم
هفدهموهجدهم،ودرروسیهوشرقاروپاازقرننهممیالدیتانیم ٔه ّ
قرننوزدهمرادربرمیگیرد.

١

.1پیدایش ُفرماسیونفئودالیبهمعنایکالسیکاروپاییآن:
درشکلکالسیکخود،عواملایننظامدربطنجامع ٔهبردهداریبهصورت
«کولون»بروزنمود.کولونهاعبارتبودندازبردگانآزادشدهیازحمتکشان
آزادوغیربردهکهقطعاتکوچکزمینراباشرایطمع ّینازمالکزمین(که
بردهدارانبودند)میگرفتندوموظفبودندکهاینزمینراکهمالکیتآن
با مالک بزرگ بود ،زراعت کنند و سهم بزرگی را از محصول به صورت
جنسیانقدبهمالکتسلیمکنندومقرریهایدیگریرانیزبهشکلمالیاتو
بیگاریتأدیهنمایند.دراواخر ُفرماسیونبردهداری،سازمانکاربهاینشکل
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عوایدبیشتریرابرایبردهدارانوخواجگانصاحبزمینتأمینمیکرد.
زارعینجدیدوابستهبهزمینبودند؛اگرصاحبملکزمینرامیفروخت،
بههمراهزمین،زارعیکهرویآنکارمیکردخریدوفروشمیشد(فقطدر
وابستگیبازمین)؛ویدیگربندهوزرخریدبهشمارنمیرفتوجداگانهمثل
غالموبردهفروختهنمیشد.
این نوع جدید زحمتکشان که به زبان رومی کولون ( )Colonنامیده
ِ
شدند،پیشینیانسرفهایارعایایقرونوسطاییهستند.بامرورزمان،
می
تفاوتمیانبردگانآزادشدهوکولونهاودهقانانآزادازبینرفتوهمهبه
ِ
وسیعویکدست«رعیت»کهدرغرب«سرف»نامیدهمیشد،بدلشدند.
تود ٔه
ِ
ازاینرو،نظامفئودالیسمرا«سرواژ»نیزگفتهاند.
.2طبقاتاساسیدرصورتبندیاجتماعیـاقتصادیفئودالیسمعبارتند
از« :دهقانان رعیت» (بهره ِدهان) و «مالکان فئودال» (بهرهکشان) .ا ّما این
ساختطبقاتیبهظاهرساده،بهعلتقشربندیدرونیآنبسیاربغرنجبود.
دردرونطبقاتواقشاروگروهها،سلسلهمراتبیاهیرارشیمفصلیوجود
داشت.اینقشربندیوسلسلهمراتبدرجوامعفئودالیاروپاییسختدقیق
ومنظمبودومثالًدرمیاناشرافیادرمیانروحانیونیادرمیاناصناف
ِ
وصاحبانح َرف،قشربندیهایمنجمدوهرمدقیقوخدشهناپذیریحاکم
بود.زمرهها،طبقات،اقشاروگروههاازجهتحقوقومزایاتفاوتهای
ُ
بسیعظیمداشتند.اشرافمنشی،بهاصلونسببالیدن،الفزنیبهخون
وخانوادهونجابتواصالتازمشخصاتایدئولوژیسیاسیواجتماعی
نظامفئودالیبود.
تضادومبارز ٔهشدیدبیندوطبق ٔهاصلیاینفرماسیونمنجربهقیامهای
وسطی را انباشته است .عامل
مهم دهقانی شده که سراسر تاریخ قرون
ٰ
انقالبیدرایننظامهموارهدهقانانوپیشهورانبودهاند.دردوراناخیراین
فرماسیون،طبق ٔهجدیدی،طبق ٔهبورژوازی،نُضجمیگیردکهحاملمناسبات
تولیدیتازهای،مناسباتسرمایهداریاستوتضادهایتازهوشدیدیبین
فئودالهاوبورژوازیدرحالرشدکهدرآنزمانمترقیبود،پدیدمیشود.
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.3وضعنیروهایمولدهدراینفرماسیون:
«صورتبندی اجتماعیـاقتصادی فئودالیسم» یک مرحل ٔه ضرور تکامل
جامع ٔهانسانیاستوپیدایشوپیدایشآنبهنوب ٔهخودبهرشدتولیدونیروهای
مولدهکمککرد.رشت ٔهاساسیتولیددراینصورتبندیکشاورزیاست.
کارتودههایدهقانیوابستهبهزمینکههریکقطعهزمینیراکشتمیکردو
دارایابزارتولیدمتعلقبهخودبودوتاحدیخویشرادرپیشرفتکشاورزی
ذینفع میشمرد ،توانست موانعی را که در آن عصر در راه رشد نیروهای
مولده وجود داشت برطرف سازد .در آغاز این فرماسیون ،ادوات زراعی،
خیشچوبیوآهنیوداسوبیلبودوسپسگاوآهنچرخداروادوات
زراعیدندانهداروبعدتدریج ًاآسیایبادیوآبیوغیرهبهوجودآمدند.سطح
تولیدترقیکرد،محصوالتمتنوعترشد،دامپروریرشدیافت،پیشهوری
بهتدریجکامالًازکشاورزیجداشد،حرفههایجدیدپیداشد،درپیشهوری
تخصص و در نتیجه بازده کار رشد کرد .آهنگری ،کشتیرانی و ِمنجمله
باکشتیبادبانی،واستفادهازنیرویآبوچرخوباد(عالوهبراستفادهاز
نیرویعضالنیخودانسان)تأثیرمهمیدرپیشرفتامورصنعتیکرد.کاغذ،
باروت،چاپوبسیاریازاختراعاتدیگرکهنقشمهمیدرتکاملتاریخ
ایفاکردند،دراینمرحلهپدیدشدند.دردوراناخیراینفرماسیون،کشفیات
بزرگجغرافیاییقرنهایپانزدهوشانزدهوایجادبازارجهانیوبسطتجارت
ودریانوردی وآغازمستعمرهکردن سرزمینهای دیگروهمچنینمصرف
فزایندهوتقاضایروزافزونکاالهایمختلف-کهداستانمعروفبهصحبت
نشستن سعدی با بازرگانی در جزیر ٔه کیش بیان موجز ادبی آن است -از
پدیدههایمهمایندوراناست.پیدایشدوکریسندگیوبافندگیورشد
سریعنساجیوپیدایشسریعشهرهاوبازارهاوقوافلبازرگانیواستفاده
ازکودودامبرایکشاورزیوغیرهوغیرهنشانمیدهدکهنیروهایمولده
درطیفرماسیونفئودالیسمچگونهرشدیافتندوبرداشتنبندهایمناسبات
تولیدیزمانبردهداریچگونهمنجربهرشدنیروهایمولدهشد.باوجود
تماماینها،تکنیکدروضعیکنواختودرسطحنازلقرارداشتوازپیدایش
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مانوفاکتورهابهبعد،روزبهروزبیشترظاهرمیشدکهمناسباتفئودالیتولید،
پسازچندقرنتکامل،دیگرامکاناتخودرابهپایانرسانیدهوتکاملآیند ٔه
تولیددرچارچوبتنگفئودالیممکننیست.
.4مناسباتتولیدیدر«فرماسیوناجتماعیـاقتصادیفئودالی»:
مناسباتتولیدیجامع ٔهفئودالیبرمالکیتارباببرزمینوبروابستگی
شخصی دهقانان به ارباب فئودال ،یعنی بر مالکیت محدود وی بر رعیت
استواربود.رعیتوسرفدیگربندهوبردهنبود،اختیارجاناودردستمالک
نبودومستقالًوجداگانهفروختهنمیشد،اگرچههمراهزمینیکهبهفروش
میرسید،بهمالکجدیدمنتقلمیشد.دهقانمجازنبودزمیناربابیراترک
کندومختاربهخدمتنزداربابدیگرنبود.بنابراینیکوابستگیشخصی
بهمالکوجودداشت.وابستگیدهقانبهفئودالنوعیازاجبارغیراقتصادی
است.دهقاندرایننظامدارایسهمیازمحصولبودکهبهخوداوتعلق
داشت.درایندوران،هممالکیتفئودالیوهممالکیتانفرادیدهقانیو
پیشهوریبرادواتوابزارتولید،توأم ًاوجودداشت.بخشمهمیازدهقانان
درنظامفئودالیسمدارایافزارکاربودندوازعواملمختلفتولیدکشاورزی
یکدویاچندعاملراصاحببودند.دهقاناقتصادکوچکیراادارهمیکرد،
ولیچونخودمالکزمیننبودمیبایستبرروی ن ََسق،اززمینیکهمتعلق
بهاربابفئودالبود،کارکندوبهاینترتیبمالکمیتوانستبهعنوانبهر ٔه
مالکانهثمر ٔهکاردهقانرابهسودخودضبطکند.بهر ٔهمالکانهیابهر ٔهاربابی،
محصولاضافیرعیتبودکهتسلیماربابمیشد.مابهطورکلیبهسهنوع
بهر ٔهمالکانهبرمیخوریمکهدرمراحلمختلفنظامفئودالیکمابیشدرجنب
جنسی،وسومبهر ٔه
یکدیگروجودداشتند:یکیکاربهرهیابیگاری،دومبهر ٔه
ّ
ّ
نقدی.ا ّمادرهریکازمراحلمختلفتکاملجامع ٔهفئودالی،یکیازاشکال
یادشده،تفوقیافتهاست.
درمرحل ٔهابتدایینظامفئودالی،کاربهرهکهدرعرفمعمولیمیتوانآن
رابهبیگاریتعبیرنمود،شکلمسلطبهرهکشیازدهقانانبود.بدینمعنا
که دهقان روزهای مع ّینی از هفته را مستقیم ًا برای ارباب و روی زمین او
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کارمیکردواینیککاراجباریومجانیبرایارباببود.بهاینترتیب،
بهاصطالح اقتصادی ،زمان کار اضافی دهقان از نظر مدت و مکان کامالً
مشخصبود.
بهر ٔهجنسیعبارتبودازتسلیممنظممقداریازمحصولزراعیودامی
بهارباب.
بهر ٔهنقدیبهمعنایپرداختبهر ٔهمالکانهبهپولاست.فائقشدنشکل
بهر ٔهنقدی،خصوصیتدورانیاستکهفئودالیسمدرحالتالشیاستو
مناسباتسرمایهداریبیشازپیشدرکاررسوخوجاافتادنهستند.عالوه
بربهر ٔهمالکان ٔهمنظم،مالکیکسلسلهمالیاتهاوعوارضوسیورساتبه
دهقانانتحمیلمیکرد.ازنظرمناسباتتولیدینیزواضحاستکههرکشور
وسرزمیندارایمشخصاتفئودالیمخصوصبهخودبود.

2

درممالکباستانیخاورزمین،مدتهامناسباتفئودالیبابقایایدورانهای
پیشیندرآمیختهبودوبردگیخانگیوبقایایمناسباتعشیرهایوپدرشاهی
وویژگیهایتحولشرقباستانمهرخودراگذاشتهبود.مالکیتدولتی
برزمینومالکیتشاهانقسمتمهمیاززمینهارادربرمیگرفت.آبیاری
مصنوعی و قنوات و شبکههای آبیاری و لزوم حفاظت و نگهداری آنها و
تعلقآنهابهدولتواشرافونقشخاصدولتدراینجوامع،ویژگیهای
متعددیراموجبمیشد.بهطورکلیجوامعشرقباستانراهویژهایرا
پیمودهاند و رسیدن به طبقات اساسی «مالک بزرگ» و «رعیت» در آنها
دارایمشخصاتوخصوصیاتیاست.درکشورهایشرقی،اکثر ًادهقانان
وابستگی،بهشکلکالسیک،بهزمیننداشتندوبیشترقروضآنانبهمالک،
دهقان را از نظر اقتصادی -نه قانون ًا بلکه عمالً و ماهیت ًا -وابسته میکرد.
در ایران نیز اگرچه نظام اربابـرعیتی که در میهن ما وجود داشته دارای
سرشتمشابهیبافرماسیونفئودالیاست،ولینمیتوانعین ًاایندوعبارت
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رامترادفبهکاربرد،زیراکهنظاماربابـرعیتیچهازلحاظمنشأونحو ٔه
تکامل،یعنیازدیدمقول ٔهتاریخی،وچهازلحاظطرزعملورسومجاری،
یعنیازدیدمقول ٔهمنطقی،دارایویژگیهاییبودهکهدرفئودالیسمکالسیک
اروپاییدیدهنمیشود.بهعالوه،درنظاماربابـرعیتیکهمیتوانآنراشکل
خاصفئودالیسمدرایراندانست،شکلیکهخصوصیاتوویژگیهایخود
راداردوبایدموردمطالعهقرارگیرد،خصوصیتعمدهعبارتبودازمالکیت
دوگان ٔهمالکانفئودالبرزمینوبرآب،واستثمارشدیدتود ٔهدهقانبیزمین
وکمزمین.درایننظام،درکنارمالکیتاربابی،مالکیتدهقانینیزوجود
داشت.مالکیتدولتی(خالصه)ومالکیتنهادهایمذهبی(موقوفه)نقش
بسزاییدارابود.غارترعیتازطریقبهر ٔهجنسیوبهر ٔهنقدیوبراساس
رسم مزارعه و عوامل چندگان ٔه زراعی صورت میگرفت .رعایا به شکل
کالسیکغربیوابستهبهزمیننبودند،ولیبهعلتمقروضبودندائمی،از
نظراقتصادیبهمالکوابستهمیشدند.

٣

قانون اساسی اقتصاد عبارت است از تولید محصول اضافی برای تأمین
ِ
ارباب فئودال ،با محتوای استثمار رعایای وابسته ،بر مبنای
نیازمندیهای
مالکیت ارباب بر زمین و مالکیت محدود وی بر رعایا از طریق کاربهره
یا بیگاری ،بهر ٔه جنسی و بهر ٔه نقدی و انواع دیگر عوارض و مالیاتها و
سیورسات.دراینفرمولبندیقانوناساسیاقتصادفئودالی،همهدفبیان
شدههمماهیتبهرهکشیوشالود ٔهآنروشنشدهوهمشیوههایاستثمار
معرفیشدهاست.
درآغازاینفرماسیون،اقتصادطبیعیتفوقکاملداشت.اینمقولهدر
نظامفئودالیاهمیتویژهایدارد.اقتصادطبیعیبهمعنایدایر ٔهبستهومحدود
تنگیازتولیداستکههدفآنمصرفداخلیوخودیبود،یعنیتولیدبهویژه
برایمصرفانجاممیشدهنهبرایمبادله.بهعبارتدیگر،مقصودازاقتصاد
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طبیعیآناستکههراربابدرامالکخودازعوایدوبهرهایکهازاستثمار
دهقانانبهدستمیآوردزندگیمیکردوتقریب ًاکلی ٔهنیازمندیهایضروری
ویوخدمهاشدرامالکخوداوتولیدوتهیهمیشدوبهندرتمبادالتبا
خارجازاینمحیطبستهمورداحتیاجبود.اقتصاددهقانینیزبرهمینپایهقرار
داشتوخانواد ٔهدهقانیخوداغلببهامورپیشهوریمیپرداختوبخش
عمد ٔهنیازمندیهایخودرادرداخلخودخانوادهوشخص ًاتأمینمیکرد.
باگذشتقرنها،بهتدریجهمراهتوسع ٔهشهرها،تولیدپیشهوریوتقسیمکار
ومبادالتبینشهرودهبسطیافتوناگزیردرهایاقتصادطبیعیبهخارج
گشودهشد،دایر ٔهبستهشکستهشدوبازارگسترشیافت.پدید ٔهجمعهبازارو
شنبهبازارونظایرآنهامربوطبهدورانیاستکهاحتیاجاتمصرفیمتنوعتر
شدهونیازهایهرواحدنمیتواندتنهاازدرونبرآوردهشود،وبرایارضای
آنهااحتیاجبهمبادلهپیداشدُ .منتهاهنوزبازارهایدائمیومراکزشهریکه
بتواندایننیازهارامرتفعسازدیابهوجودنیامده،یادرحالرشدبوده،یابه
علت ُبعدمسافت،دورازدسترسبودهاند،وناگزیرامرمبادلهوخروجاز
اقتصادطبیعیوبستهدرروزهایمع ّینهفته،درنقط ٔهمع ّین(ثابتیامتحرک)
انجاممیگرفتهاست.

4

نکاتیدربار ٔهروبنایاجتماعدراینفرماسیون:
خصیص ٔهآغازنظامفئودالیدرشکلکالسیکآن،فقدانیکحکومت
مرکزیمقتدروتجزیهوپراکندگیسیاسیاست.ولیدرنتیج ٔهتکاملتولید
ومناسباتتولیدیوتشدیدنبردهایطبقاتی،گرایشبهسویوحدتسیاسی
وتمرکزدولتیپدیدمیشودوکمکمتقویتمییابد.
دولتکهدرنظامفئودالیسمبهشکلسلطنتاست،درنبردعلیهدهقانان،
یاراربابانمالکبودهوفقطدراواخرنظامفئودالیسماستکهسلطنتبا
دستیاریبورژوازیعلیهفئودالهاکهمخالفتمرکزدولتیبودندعملکرده
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است،وطبق ٔهاستثمارگرجدیدازایننهادکهن ٔهروبناییبرایاستقرارسلط ٔه
خودوبسطشکلدیگریازاستثمارسودجستهاست.
مذهب و مؤسسات مذهبی (کلیسا ،مسجد ،کنشت ،معبد )…،در
جامع ٔه فئودالی نقش عظیمی داشت .مؤسسات مذهبی ،عبادتگاهها و
ُخدّ اممذاهب،اوقاففراوانوامالکوسیعیدراختیارداشتندوبادولت
فئودالیواشراففئودالازجهتثروتونفوذپهلومیزدندوچهبساآنها
رازیرنگینخویشداشتند.ایدئولوژیمذهبی،شکلمسلطایدئولوژیدر
فرماسیون اجتماعیـاقتصادی فئودالیسم بود .این ایدئولوژی انواع دیگر
آگاهیاجتماعیمانندفلسفهوهنرواخالقوحقوقراتابعخودساختهبود.
وظیف ٔهتمامعواملمعنویروبنایی،توجیهالهیاتوخدمتبهروحانیونو
ایدئولوژیمذهبی،خدمتبهشیو ٔهتولیدحاکمبود.درشکلکالسیکنظام
فئودالی،مذهبدرخدمتفئودالیسمبودوآنراجاودانی،مقدّ رومقدّ س
معرفیمیکرد.بههمینجهت،درنقط ٔهمقابلنیزجنبشهایدهقانیوخلقی
وحقطلبانه،درآندورانرنگمذهبیوعرفانیبهخودمیگرفت.بسیاری
ازجنگهایدهقانیاروپاوقیامهایبزرگحقطلبان ٔه ِ
سروهاعلیهفئودالها
سیمایمذهبیداشتوزیرناموپرچملوتر،کالونویانهوس،دهقانان
حقطلب به نبرد طبقاتی میپرداختند .در کشور ما نیز جنبشهای مانی و
ُ
مزدک،خرمدینانبابکواسماعیلی ٔهصباحوحروفیهونقطویهوبابیهوغیره
همهجنبشهایخلقیوحقطلبانهایبودندکهبهحکمروزگارواقتضای
زمان،چهر ٔهمذهبییافتهبودند.
کلیسا در اروپا و در جهان کاتولیک بهویژه ،به یک نهاد روبنایی عمده
برایزیرنظرگرفتنحیاتاجتماعوتأثیربرآنبدلشد.کلیسادرعینحال
بزرگترینمالکومظهرفئودالیسموقدرتقاهروسرکوبکنندهبهشمار
میرفتودارایتشکیالتمقتدر،علنیومخفی،متمرکزومنضبطبودو
ازبهکاربردنهیچوسیل ٔهخونین،خشنوکثیفی-درعینتظاهربهرأفت
وترحموطهارت-برایحفظسیطر ٔهخویشودفاعازحکومتفئودالی
رویگرداننبود.کلیسابرفرهنگمکتوبوبرامرآموزشوتربیتانحصار
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مطلقوبیرقیبداشت.بهطورخالصه،نقشایدئولوژیونهادهایمذهبی،
یعنینقشعاملروبناییمذهب،دراجتماعفئودالینقشفائقوعمدهبود.
در«فرماسیوناجتماعیـاقتصادیفئودالیسم»بهرغمسیطر ٔهخفقانانگیز
کلیساونقشمنفیتحجرفکریناشیازدگمهایجامدمذهبیوترورعقیدتی
کهدورانانکیزیسیوننمون ٔهآناست،فرهنگگامهاییبهجلوبرداشت.در
ایندورانبهرغمسدها،فرهنگما ّدیومعنویبشریتباارزشهایتازهای
غنیشد.

5

زوالصورتبندیفئودالیسم:
مناسباتتولیدیفئودالیکهدرآغازوبهنسبتنظامبردهداریمشوقتولید
ومحرکرشدبود،درمرحل ٔهمع ّینیازتکاملایندوران،بهسدیدرراهرشد
نیروهایمولدهمبدلمیشود.ابزارتولیدونیروهایمولدهدررشدناگزیر
خود،درزنجیراسارتمناسباتفئودالیتولیددرقیدمیمانند،وحیط ٔهفراخ
وزمین ٔهگستردهایبرایرشدنمییابند.ازدرونجامع ٔهفئودالی،همزمانبا
رشدتولیدکاالییومبادله،عواملکموبیششکلگرفتهایازیکشیو ٔهتولید
دیگر،ازفرماسیونسرمایهداری،پدیدمیگردد.قیامهاوجنگهایدهقانیاز
یکسواساسجامع ٔهفئودالیرامتزلزلمیکندوازسویدیگرتضادهایبین
سرمایهداریدرحالرشدومناسباتفئودالیکهبهبندیگرانبرپایجامعه
بدلشدهاند،فورانمیکند.جامع ٔهبشریراهخودرابهسویدورانبعدیکه
بازهماجتماعیبرشالود ٔهاستثمارفردازفرداست،یعنیجامع ٔهسرمایهداری
میگشاید.اینجامع ٔهجدیدنسبتبهنظامپیشینمترقیتراست.بهنیروهای
مولدهفضایبازبرایرشدمیدهدودرراهپیماییعظیمتاریخبشریبهسوی
جامع ٔهبدونطبقه،بهسویکمونیسم،یکسرمنزلدیگرنیزطیمیگردد.
دونکتهالزمبهتذکراست:
یکی اینکه انقالبهای بورژوایی ،نظام فئودالی را نابود کرد ولی
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سرمایهداریهماکنوننیز،بهویژهدرکشورهایکمرشد،ازبسیاریازبقایای
فئودالی رها نشده است .این بقایا را هم در عرص ٔه مالکیت و روشهای
بهرهکشی،همدراخالقیاتورسومجامعهوهمدربرخیازعواملروبنایی
میتوان دید .نکت ٔه دیگر اینکه در دوران معاصر ،به علت وجود سیستم
جهانی سوسیالیستی ،که به عامل قاطع تکامل جامع ٔه بشری بدل شده ،و
همچنین به علت وجود نهضتهای نیرومند م ّلی و آزادیبخش ،امکان
آنهستکهجوامعیکهدرآنهاهنوزفئودالیسمیابقایایآنوجوددارد،
دیگرازدورانپردردسرمایهدارینگذرندومستقیم ًابادرپیشگرفتنراه
رشد غیرسرمایهداری یا از طریق سمتگیری سوسیالیستی -همچنان که
در برنام ٔه حزب تود ٔه ایران در مورد تحول بنیادی جامع ٔه ما و یک وظیف ٔه
اساسیحکومتم ّلیومترقیودموکراتیکبیانشده-راهخودرابهسوی
«صورتبندی اجتماعیـاقتصادی سوسیالیسم» بگشایند .این راه ،البته راه
رشدسومی،درورایدوراهسرمایهدارییاسوسیالیسمنیستُ ،منتهابسیاری
ّ
کشورهایآسیاییوآفریقاییدرسطحیقراردارندکهگذارازیکمرحل ٔه
طوالنیتدارکی،اگربخواهندنظامسرمایهداریرا«طفرهبزنند»،برایشان
الزماست.درکشورماسرمایهداریپیشرفتکرده،ودرمرحلهاینیست
کهمسئل ٔهگذارازفئودالیسممستقیم ًابهسوسیالیسمبرایشمطرحباشد.ولی
انقالب ایران هنوز در مرحل ٔه سوسیالیستی نیست ،بلکه در مرحل ٔه انقالب
م ّلی و دموکراتیک است ،و به همین جهت حزب ما فرمول «سمتگیری
سوسیالیستی»رابهکارمیبردکهضمنآنبقایایفئودالیموجوددرجامعه
نیز،ازهم ٔهجوانبوبهسودتود ٔهزحمتکشزدودهخواهدشد.

درس.۶2دربار ٔه«شیو ٔهتولیدآسیایی»
١

جهت عمومی تحول تاریخ بشری یکسان و قوانین اساسی حاکم بر آن
واحدند.درعینحال،اشکالتکاملوانحاللوتبدلصورتبندیهاونحو ٔه
درهمآمیختگیآنهاگوناگونوبادرجاتمتفاوتاست.درسهدرسگذشته
دیدیمکهراهتکاملجامع ٔهبشریدرمناطقوسرزمینهایمختلفجهانبه
طورعمدهودراساسمشترکاست،کهدرعینحالدارایویژگیهایینیز
درهرجابودهاست.
ازآنجاکهدرنشریاتمارکسیستیوبحثهایکنونیازنظاماجتماعی
خاصیکهکارلمارکسدربرخیازآثارخویشآنرا«شیو ٔهتولیدآسیایی»
نامیدهسخنبهمیانمیآید،دراینبارهاجماالًتوضیحاتیمیدهیم.
تئوریفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادییکدستاورداساسیماتریالیسم
تاریخیاست.همانطورکهدردرسهایگذشتهدیدیم،جامع ٔهبشریدر
مجموع خویش از پنج فرماسیون کمون ّاولیه ،بردهداری ،فئودالیسم،
سرمایهداریوکمونیسمگذشتهومیگذرد.کارلمارکسپژوهشهایعمیق
خودرابهطورعمدهبرهمینشکلکالسیکتحولفرماسیونهااستوارکرده
اولیهبهجامع ٔه
است.مارکسدربررسیویژگیگذارازجامع ٔهبدونطبق ٔه ّ
طبقاتی ،و ویژگیهای هریک از سه فرماسیون متکی بر استثمار و طبقات
متخاصم،اشکالمختلفونحوههایگوناگونتحوالتمالکیترامطالعه
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کردهاستوقانونمندیهایعا ّمرادرهریکازحاالتخاصکشفکرده
وتوضیحدادهاست.طیبرخیاز اینبررسیهااستکهمادربعضیاز
آثارمارکسبهعبارت«شیو ٔهتولیدآسیایی»برمیخوریم.مارکسهمچنین
دربررسیهایژرفخویشبرایتحولمالکیتجمعیقبیلهایبهاشکال
دیگرمالکیت،چهارجهتعمدهراتشخیصدادهاستکهعبارتنداز:شکل
آسیایی،شکلاسالوی،شکلژرمنیوشکلکالسیکیونانوروم.
دردور ٔهمع ّینیازاینبررسیهااستکهمارکساشاراتوتوضیحات
متعددیپیرامونویژگیهایساختاجتماعیـاقتصادیمشخصیدرشرق
باستانمطرحمیکند.دراینبررسیهایمع ّین،برشالود ٔهتحقیقاتمشخص
موجودآنزمان،تفاوتهاییکهبارژیمهایبردهداریکالسیکیونانوروم
ونیزفئودالیسماروپاییموجوداستخاطرنشانشدهاست.

2

یکرشتهازمشخصاتوویژگیهایمربوطبه«شیو ٔهتولیدآسیایی»،آنچنان
کهازاشاراتوتوضیحاتوبررسیهایمتعددمارکسبرمیآید،چنیناند:
ّاول-وجودیککمونوتهیا«ویس»کشاورزیروستاییکهازکمونهایا
هایاولیهمتمایزاست،ولیهمانندکمونهایجامع ٔهاشتراکیبدویبا
ویس
ّ
بازدهبسیارنازلکارهمراهاست.
دوم-وجوددولت،کههمانطورکهمیدانیمیکنهادروبناییستوابسته
ّ
بهجوامعمنقسمبهطبقات.در«شیو ٔهتولیدآسیایی»تشکیلدولتوابسته
استبهوجودطبقاتاجتماعیوقشرهایبرتروپستتر.طبق ٔهاجتماعی
برترازجمعکمونوتههایکشاورزییاویسروستایی(دهکدههایطایفهای)
باجوخراج،سیورساتوعوارضاجباریمیگیردوبدینطریقیکاستثمار
اقتصادگروهیبرقرارمیکند.
سوم-فقدانمالکیتخصوصیبرزمین.بررویقطعاتمع ّینزمین،
ّ
مالکیتدوگانهوجودداشت؛هممالکیت«کاخ»(دربار)یعنیرئیسدولت،
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وهممالکیتکمونوتهیعنیاجتماعاشتراکیروستایی.
چهارم-خصلتاستبدادیوخودکام ٔهقدرتدولتیکهپای ٔهآنراحق
مالکیتسلطانمستبدبرزمین(اگرچهمشترک)تشکیلمیداد.ا ّمااینحقدر
شیو ٔهتولیدآسیاییفاقدخصلتشخصیبودوخصلتمقامیوعملیداشت.
یعنینهحقسلطان،بلکهحقهرشخصیکهسلطانبودوعملویژ ٔهاورا
انجاممیدادشمردهمیشد.بهعالوه،خودکامگیوقدرتمتمرکزمستبدهبر
وظایفمع ّینسلطانونزدیکاناودرتشکیالتجامعهونقشویژهایکهبه
عللخاصاقلیمیوجمعیتیداشتهاند،متکیبودهاست.
پنجم-اگرهمبردگاندراینشیو ٔهتولیدوجودداشتند،نقشاساسیو
قاطعرادرتولیداجتماعایفانمیکردند.ایننقشبهعهد ٔهدهقانانکمونوتهها
(ویسها؛اجتماعاتهمیار)بود.
ششم-تضاداساسیطبقاتیدراینشیو ٔهتولیدبینکمونوتههایروستایی
ازیکسووطبق ٔهبرترومنجملهسلطانازسویدیگربودهاست.
اینها هستند ویژگیهای «شیو ٔه تولید آسیایی» بدانگونه که از
برخی توضیحات و بررسیهای مارکس ناشی میشود .دانشمندان
مارکسیستـلنینیست در این باره پژوهشهای فراوان کردهاند و بحثهای
ُپربارآنهاهنوزهمادامهدارد.اینبحثهاازهماکنونصحتکاملتئوری
مارکسیستیفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادیوگذارجامع ٔهبشریازپنج
فرماسیون را ثابت کرده است .این بحثها نشان داده است که از یکسو
نبایدمسائلرامطلقوقالبیکردوویژگیهاراندید،وازسویدیگرنبایدبه
طورانحصاریتوجهرابهویژگیهامعطوفداشت،قانونمندیهاراندیدو
نتیجههایغیراصولیازآنگرفت.
توضیحبیشتر:
«شیو ٔهتولید»درس52
«فرماسیون»درس58
«کموناولیه»درس59
ّ
«بردهداری»درس.60

داریـاصولاولیه
درس.۶٣فرماسیونسرمایه
ّ
١

فرماسیون سرمایهداری ساخت دیگر استثماری و طبقاتی است که تاریخ
بشربهخودشناختهوپیدایشآنازنظرتکاملجامع ٔهبشریگامیاستبه
جلو،مرحلهایاستمترقیترنسبتبهفئودالیسمکهبهنوبهوبهموقعخود
سدهاییراکهدرمقابلرشدنیروهایمولدهوتکاملاجتماعبهوجودمیآید
درهممیشکندوجامعهرابهجلومیراند.سرمایهداریآخریننظاممتکی
بربهرهکشی،واپسینفرماسیونمرکبازطبقاتمتخاصماست.پسازاین
مرحله،دفتراجتماعاتطبقاتیواستثماریبستهوفصلنوتاریخبشرآغاز
میشود،فصلیکهمیتوانآنراتاریخواقعیبشریدانستوهرچهپیش
ازآنبوده،ماقبلتاریخانسانیبهشمارآورد.دورانما،دورانگذارجامع ٔه
بشریدرمقیاسجهانیازسرمایهداریبهسوسیالیسماست.مادرعصری
زندگیمیکنیمکهشاهدازبینرفتنآخریننظاماستثماریهستیموازجمل ٔه
ِ
شمولیکمونیسم،جامع ٔه
نسلهاییهستیمکهزایش،گسترشوباالخرهجهان
ِ
انسانیآینده،جامع ٔهفارغازبهرهکشیوستم،فارغازنبردطبقاتیوتناقضات
اجتماعی وابسته بدان را شاهد هستند .ولی این گذار ،خود نبردی است
طوالنیُ ،پرفرازونشیب،دشواروافتخارآمیز.مانهتنهاشاهد،بلکهشرکت
کنندهدرایننبردیموبجاستکهبیشتروبهتربافرماسیونسرمایهداریو
مقوالتمربوطبدان،بهطورعملیوعمیقآشناشویم.بدینجهتالزم
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است مفصلتر از سایر صورتبندیها که تا کنون مورد بحث قرار دادیم،
مقوالتوقوانیناینصورتبندیراکهایرانمانیزبهنحویگستردهوپر
شتابواردآنشدهفراگیریم.

2

.1تولیدکاالیی.تولیدکاالییبسیارقدیمترازنظامسرمایهداریاستودر
جوامعپیشازسرمایهدارینیزوجودداشتهاست.ا ّمادرسرمایهداریدیگر
تقریب ًاهمهچیزشکلکاالبهخودمیگیردواصلخریدوفروشبرکلی ٔهشئون
اقتصادیحکومتمیکند.اگراقتصادطبیعیبسته،وجهمشخص ٔهفئودالیسم
است ،تولید کاالیی گسترده و در اوج تکامل ،وجه مشخص ٔه سرمایهداری
است.تولیدکاالییسادهکهدرفرماسیونفئودالیسمنیزهست،درمراحل
آخرآندوران،یعنیبههنگامیکهتالشیآنآغازمیشود،بهتدریجبرپای ٔه
پیدایشتولیدسرمایهداریقرارمیگیردودرفرماسیونسرمایهداریتفوق
پیدا میکند و همهگیر میشود و تمام رشتههای تولید را دربر میگیرد .در
ِ
داری،خودنیرویکارانسانبهیککاالبدلمیگرددواین
جامع ٔهسرمایه
نکت ٔهمهمیاستکهدردرکماهیتسرمایهداریبایدبدانتوجهداشت.نه
فقطاجناسساختهشدهبهصورتمتاعوکاالموردمبادلهوخریدوفروش
قرارمیگیرد،بلکهنیرویکارانسانی،خودبهیککاالبدلمیشودومیتواند
بهبازارآید.کسیکهصاحبآناست(یعنینیرویکاردارد،یعنیکارگر
است)میتواندآنرابفروشد.دیگریکهبداناحتیاجداردومیتواندازآن
بهرهبرداریکند(یعنیکارفرمااستومیتواندمبلغیبابتاینکاالیویژهای
کهبهدستمیآوردبپردازد)آنرامیخرد.تولیدکاالییساد ٔهپیشهورانو
دهقانانبرپای ٔهکارانفرادیوشخصیتولیدکنندهقراردارد،درحالیکهتولید
کاالییسرمایهداریبرمبنایاستفادهازکارافراددیگر،براساسبهرهگیری
ازنیرویکارکسدیگربراساسخریدنیرویکاروبهرهکشیازآناستوار
است.
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.2مرحل ٔهابتداییتولیدسرمایهداری،همکاریساد ٔهسرمایهدارینامیده
میشود.اینمقولهبیانکنند ٔهشکلیازاجتماعیشدنکاراست.معنایاین
مقولهآناستکهسرمایهدار،یعنیکسیکهسرمایهایداردومیتواندنیروی
کاررابخرد،عدهایازکارگرانرا،یعنیکسانیراکهچیزیندارندوحاضر
بهفروشنیرویکارخودهستند،اجیرمیکند،آنهارامزدبگیرخودمیکند
واینکارگرانبهموازاتهم،همراهباهم،کارمشخصومشابهیراانجام
میدهند.مثالًدربرخیازکارگاههایقالیبافیایران،کارگرانمزدبگیرکار
مشابهانجاممیدهندوهمهبهموازاتهمدرمقابلمزدیکهمیگیرند،نیروی
کارخودرابهطورمشابهبهکارمیاندازندتاقالیآمادهشود.اینهمکاری
ساد ٔه سرمایهداریو مرحل ٔه ابتداییتولید سرمایهداریاست .اینمرحلهبه
علتآنکهکاررابهصورتجمعیسازمانمیدهد،بهعلتآنکهدروسایل
تولیدصرفهجوییمیکند،وازمخارجتولیدمیکاهد،برمیزانباروریوبر
سرعتکارمیافزایدوسودبیشتریراعایدکسیکهنیرویکارراخریده
میکند،وبنابراینخوددرحقیقت،سببشکفتگینیروهایمولدهمیشود.
.3مانوفاکتور.مرحل ٔهبعدیپسازهمکاریساد ٔهسرمایهداریاست.از
نظرلغویاینواژهبهمعنایکارگاهدستیاستولیبایدبهمفهومآنتوجه
کردکهعبارتازآنتولیدسرمایهداریاستکهبرپای ٔهسیستمکاروتکنیک
پیشهوریقراردارد.مثالًوقتیکهصاحبسرمایه،یعنیکسیکهنیرویکار
رابهمثابه کاالیی میخرد ،میتواند افراد مختلف و پیشهوران و صنعتگران
گوناگونیراکههریکدررشت ٔهمع ّینیتخصصدارند،اجیرکندوآنهارادر
یککارگاهبرایساختنیککاالیبغرنجترومحتاجبهپیشههایگوناگون
بهکارگمارد،آنوقتمابامانوفاکتورکهعاملمشخص ٔهمرحل ٔهمع ّینیاز
تکاملسرمایهداریاست،روبروهستیم.دراینجاکارگرانمزدبگیرکهنیروی
کارخودرافروختهاند،همهیککارمشابهوواحدانجامنمیدهندوفعالیت
تولیدیآنهامشابهنیست،زیراهریکتخصصخاصیدارند،ازپیش ٔهخاصی
سررشتهدارند؛باهمکارمیکنند،ولیمجموعکارآنهااستکهکاالیمورد
نظر سرمایهدار اجیر کننده را به وجود میآورد .همچنین وقتی که در یک
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کارگاه،عملساختنوآمادهکردنهربخشازکاالبهیککارگروپیشهور
سپردهشودوبهتدریجکاالیموردنظربراثرکارکارگرانمختلفبهشکل
نهاییخوددرآید،مابامانوفاکتورروبروهستیم.مثالًیککارگاهمبلسازی
کهدرآننجاروسراجوخیاطهریکنیرویکارومهارتخودرابهصاحب
کارگاهفروختهوهریککارمشخصوحرف ٔهویژ ٔهخودراانجاممیدهد،ولی
ِ
کارمبلاستکهکاالیواحدموردنظرسرمایهدارومتعلقبهسرمایهدار
نتیج ٔه
اجیرکنندهاست.مانوفاکتورهاشرایطالزمرابرایگذاربهتولیدماشینیآماده
ساختندوبههمینجهتحدواسطورشت ٔهمتصلکنند ٔهبینتولیدپیشهوری
وصنعتبزرگمکانیزهمحسوبمیگردند.مانوفاکتورهاازحدودقرنهای
پانزدهوشانزدهدراروپا،پرورشگاهسرمایهداریبودند،تاآنکهدراواخرقرن
هجدهمواوایلقرننوزدهمجایخودرابهتولیدماشینیدادند.
 .4تولید ماشینی .این مرحله از تولید سرمایهداری هنگامی است
که کارخانجات مجهز با ماشین و تکنیک صنعتی جای مانوفاکتورها و
کارگاههایپیشهوریرامیگیرند.دراینمرحلهکهدرحقیقتیکانقالب
صنعتیدرتولیدرویمیدهد،نیرویمولدهجهشعظیمیمییابدوبهتدریج
درکشاورزینیزاصولسرمایهداریومناسباتتاز ٔهبهرهکشیحاکممیگردد
ومؤسساتبزرگسرمایهداریتأسیسمیشودکهدرآنصاحبسرمایهو
زمینووسایلکار،افرادیراکهکاالیدیگریجزنیرویکارخودراندارد
بهمزدوریمیگیرد،نیرویکارآنهارامیخردوآنهارابهکاردرمزرعهو
دامداری میگمارد .اینها کارگران کشاورزیاند که همراه با ماشینهای
کشاورزی و دیگر وسایل تولید متعلق به صاحب سرمایه ،برای وی کار
میکنند.

٣

بافراگیریاینمقوالت،مادرعملمروریدرتاریخرشدوتکاملسرمایهداری
نیزکردیم.ازاینمرورمعلوممیشودکهمناسباتتولیدیسرمایهداریدربطن
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فرماسیونفئودالیپیدامیشود.تولیدکاالییدرآننظامریشهمیدواندورشد
میکندوخودعاملیمیشودکهازدرون،ترکاندنودرهمشکستنچارچوب
منجمدفئودالیراایجابمیکند.همکاریساد ٔهسرمایهداریومانوفاکتورها،
پایگاهاقتصادیطبق ٔهجدیدبورژواهاومناسباتسرمایهداریدربطننظام
فئودالی بودند .طبق ٔه جدید و حاملین مناسبات تولیدی جدید سرمایهداری
مدتها قبل از آنکه فرماسیون سرمایهداری یا دولت سرمایهداری پا گیرد،
دردرونفرماسیونقبلیوجودداشتهودرتضادباطبق ٔهفئودالومناسبات
فئودالیرشدکردهاند.درشرایطیکهتضاداصلیفرماسیونفئودالی،یعنی
تضادبینرعایاوفئودالهاوقیامهایدهقانی،اساسنظامکهن ٔهفئودالیرا
میلرزاند،انقالباتیکهزیررهبریطبق ٔهجدیدسرمایهداریوبهخاطراستقرار
سلط ٔهسیاسیآنوحاکمکردنکاملمناسباتتولیدیسرمایهداریصورت
دومقرن
گرفت،نظاماتفئودالیراسرنگونکردند.چنینانقالباتیدرنیم ٔه ّ
اولقرنهفدهمدر
شانزدهمدرسرزمینهایکنونیبلژیکوهلند،درنیم ٔه ّ
انگلستانودرآخرقرنهجدهمدرفرانسهرویداد.اینهااشکالکالسیک
پایانیافتنفرماسیونفئودالیسمومستقرشدنصورتبندیسرمایهداریبود.

4

بورژوازیبرایحفظسلط ٔهطبقاتیخودوادام ٔهحیاتفرماسیونسرمایهداری
ازتمامیروبنایاینصورتبندیبهوسعتاستفادهمیکند.دولت،سیاست،
حقوق ،دستگاه قضاوت ،ایدئولوژی ،هنر ،فلسفه ،مذهب و کلی ٔه عناصر
روبناییحاکم،اعمازاندیشههاونظریاتدرهرزمینهیانهادهاومؤسسات
وابستهبدانها،اهرمهایمهمومؤثریدردستطبق ٔهبورژوازیاستبرای
تأمینسلط ٔهخویش،برایادام ٔهمناسباتتولیدیسرمایهداری،برایتحکیم
فرماسیونسرمایهداری.
دولت سرمایهداری عنصر اساسی روبنای این جامعه و مهمترین حربه
در دست طبق ٔه سرمایهدار است .از طریق دولت است که بهرهکشان چه با
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حرب ٔهحیلهوفریبوچهباحرب ٔهزورواختناقمیکوشندمبارزاتطبقاتی
را سرکوب یا منحرف کنند و به عمر تسلط خویش ادامه دهند .دولت
سرمایهداریمیتوانداشکالمختلفبهخودبگیرد،ازدموکراسیبورژوایی
گرفتهتاانواعدیکتاتوریهاینظامیوفاشیستی،ولیدرهرحالایندولت-
مهمترینعنصرروبناییجامعه-وسیل ٔهدیکتاتوریطبقاتیبورژوازیاست،
آلتتسلطسرمایهبرکار،وحامیومدافعمنافعاستثمارگراناست.
سایرعواملروبنایی،ازدستگاهقضاییتااشکالمختلفهنری،ازوسایل
ارتباطجمعیواطالعاتیگرفتهتاسیستمتعلیماتی،ازعواملمذهبیگرفته
تاحتیامورمربوطبهآدابوسنن،همهبهوسایلیبدلمیشوددرخدمت
اغراضطبقاتیومنافعطبقاتیسرمایهداری،درخدمتپای ٔهما ّدیاجتماع
سرمایهداری،یعنیمناسباتتولیدیمتکیبراستثمار.درجامع ٔهسرمایهداری
کهمنقسمبهطبقاتاست،طبق ٔهکارگروزحمتکشاننیزایدئولوژیخویش،
متکیبرمنافعطبقاتیوعواملروبناییناشیازآنرادارند.آنهااندیشههاو
نظریات(درهم ٔهزمینههاینامبرده)ونهادهایمربوطه(نظیراحزابکارگری
ومترقیوسندیکاهاوانجمنهاوغیره)راایجادمیکنندوآنهارابهوسایلی
براینبردطبقاتیخویشوبهحربههاییعلیهسلط ٔهاستثماروستمطبقاتی
سرمایهداری ،علیه مناسبات تولیدی حاکم بدل میسازند .ولی در جامع ٔه
سرمایهداری،روبنایحاکمعبارتاستازروبنایمتعلقبهطبق ٔهحاکمه،
یعنیروبنایسرمایهداری.مبارزهعلیهایننظاموبرایایجادفرماسیوننوین،
همچنینمبارزهایاستعلیهعواملگوناگونروبنایسرمایهداری.

درس.۶4فرماسیونسرمایهداری،
قانوناساسیتولیدیسرمایهداری،تضاداصلیآن
١

پرولترها،کارگران،بهقصدتأمینوسایلزندگیخویشکارمیکنندوچون
خودوسیلهوابزارتولیدندارند،نیرویکارخودراناگزیربهصاحبانوسایل
تولیدمیفروشندتادرعوضمزدیبهدستآورده،زندگیکنند.کارکارگر
مزدبگیر،عالوهبرارزشنیرویکارکهبهخودکارگرمیرسد،ارزشبیشتری
ایجاد میکند که بهرایگان و به صورت سود به دست سرمایهدار میرسد.
کاالیساختهشدهبیشازمجموعارزشمواداولیهواستهالکماشینهاو
ّ
سایرعواملتولیدیودستمزدیکهبهکارگرپرداختشدهارزشدارد.این
ارزشاضافیاگرچهثمر ٔهکارکارگراست،ولیبهدستاونمیرسد.در
واقعنیرویکاردرنظامسرمایهداریبهکاالبدلمیشود.اینکاالیخاص
داراییکویژگیاساسیومهماستکهوجهتمایزآنباتمامکاالهایدیگر
بهشمارمیرود،وآناینکهنیرویکارچنانکاالییاستکهمیتواندبیشاز
ارزشخودارزشایجادکند.
اینارزشبیشتریکهنیرویکاربههنگامکاربهوجودمیآورد،ارزش
اضافینامیدهمیشود.فروشنیرویکارازجانبکارگروخریدآنتوسط
سرمایهدارصاحبوسایلتولید،سرمایهدارراغنیترمیسازدوبهاوسود
میرساند؛پسارزشاضافیسرچشم ٔهسودسرمایهداریاست.
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کارکارگرمنجربهایجادارزشیتازهمیشود،ولیدربرابراینارزش
تازه ،سرمایهدار چیزی به کارگر نمیدهد ،بلکه حداکثر همان ارزش ّاولی ٔه
نیرویکاراورامیپردازد.بهاینترتیب،ثمر ٔهکارکارگرازاوبیگانهمیشود
وبهتصاحبغیردرمیآید.بهرهوثمرهایکهازکار-ودرستتربگوییماز
بهکاربردننیرویکار-حاصلمیشود،بهسرمایهدارمیرسد.پسارزش
اضافیاساسبهرهکشیازطبق ٔهکارگروریش ٔهتضادطبقاتیاست.
ارزش اضافی که به صورت سود به دست سرمایهدار میرسد ،نزد او
تراکم حاصل میکند .سرمایهدار هم ٔه آن را به مصرف نمیرساند ،بلکه از
ِ
تراکمآن،خودسرمایهحاصلمیگردد.بهدیگرسخن،سرمایهدارهیچمنبع
دیگریبرایایجادسرمایهجزهمینبهرهکشیازکارگروتراکمارزشاضافی
ندارد.هرچهبهرهکشیادامهپیداکندوارزشاضافیبیشتریتوسطکارگران
مزدبگیرایجادشود،میزانسرمایههمبیشترومتراکمترمیشود.پسارزش
اضافیخودمولدسرمایهاست،بهاینمعناکهسرمایهچیزینیستجزتراکم
ارزشاضافی.
به دست آوردن ارزش اضافی از راه بهرهکشی ،از کار مزدوری ،قانون
عمد ٔهسرمایهداریوقو ٔهمحرک ٔهتولیدسرمایهداریاست.
ظاهرمطلبآناستکهکارگردرنظامسرمایهداری،درفروشنیروی
کارخودآزاداستومالکنیرویکارخوداست.درحقیقتکارگرهیچ
راهیبرایتأمینزندگیخودوخانوادهاشجزایننداردکهنیرویکارخود
رابفروشد،بهکسیبفروشدکهصاحبوسایلتولیداستومیتواندآنرابه
کاراندازد.کارگردرانتخابخودآزادنیست.اومجبوراستبهاستثمارتن
دردهد،زیرادرنظامسرمایهداریزندگیخودوخانوادهاشدرگرویادام ٔه
آناست.اوناگزیراسترنجببردوشاهدباشدکهثمر ٔهکارشگنجیبرای
سرمایهدارمیشود.
بدین ترتیب ،هدف از تولید سرمایهداری عبارت است از کسب ارزش
اضافی .برای رسیدن به این هدف و کسب سود بیشتر ،سرمایهداران تولید
را بسط میدهند ،تکنیک نو را به خدمت میگیرند ،از دستاوردهای دانش
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استفادهمیکنند،وبدینسانبربازدهکارمیافزایند.بازاررابسطمیدهند،
منابعجدیدموادخامراجستوجومیکنند،بهاستعمارسرزمینهایدیگر
و غارت وحشیان ٔه مستعمرات دست میزنند .سرمایهداری نیروهای مولد ٔه
پرتوانیرابراساستکنیکهاینوبهوجودمیآوردکهمحصوالتیبهمراتب
فزونترومتنوعترازتمامادوارپیشینتاریخانسانیایجادمیکند.برایکسب
ارزشاضافیوبهعلتوجوداینقو ٔهمحرکهاستکهسرمایهداریتولیدو
مصرفبسیارباالتر،بازدهکاربسیارباالتر،واجتماعیشدنتولیدبهدرج ٔه
بسیارباالتریرابهوجودمیآورد.

2

سرمایهداریباتوسع ٔهتولید،باجمعکردنمیلیونهاکارگردرکارخانههاو
فابریکهاومؤسساتمختلفتولیدصنعتیوکشاورزیوغیره،بااجتماعی
کردنهرچهبیشتروشدیدترروندکار،بهتولیدخصلتاجتماعیمیبخشد.
ا ّما از سوی دیگر ،حاصل کار بهوسیل ٔه صاحبان خصوصی وسایل تولید،
بهوسیل ٔه سرمایهداران ،تصاحب میگردد .یعنی خصلت کار ،اجتماعی
استولیخصلتتصاحبنتیج ٔهکار،خصوصیاست.این،تضاداساسی
نظامسرمایهداریاست.تضادبینخصلتاجتماعیتولیدوشکلتصاحب
خصوصیسرمایهدارینتیج ٔهتولید.توضیحبدهیم:درجامع ٔهسرمایهداری
کاالهادربنگاههایبزرگومؤسساتصنعتیوکشاورزیوتولیدیعظیمو
هرچهوسیعترتولیدمیشود.صدهاوهزاراننفردرهریکازاینمؤسسات
وبنگاههاکارمیکنند.دیگرماباکارگاههایکوچکپیشهورییاصنعتگران
انفرادیروبرونیستیمکهیکیاچندنفریامرتولیدراسازماندادهوروندکار
رابهانجامرسانند.تقسیمکاراجتماعیدرنظامسرمایهداریهرچهبغرنجتر
وپرشاخهترمیشود.انواعپیوندهایمختلفبینرشتههایمختلفاقتصاد
پدیدمیآید.تولیدکاالفیالواقعخصلتوسیعاجتماعیپیدامیکند.ولی
نتیج ٔهاینتولیدکهاینهمهخصلتاجتماعییافتهچطور؟نتیجهومحصول
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اینتولیدوثمر ٔهکارعظیماجتماعیشدهبهتصرفخصوصیسرمایهداران
ِ
ِ
تولیداجتماعیشدهبهجیبمشتی
آید.سودهایکالنحاصلازروند
درمی
سرمایهدارخصوصیمیرود.
ارزش اضافی که توسط میلیونها نفر و ضمن تولیدی اجتماعیشده به
وجودمیآید،بهچنگعد ٔهمعدودیصاحبوسایلتولیدکهمالکخصوصی
اینوسایلهستندمیافتد.ازاینجاستکهتضادعمد ٔهجامع ٔهسرمایهداریپدید
ِ
تولیدباخصلتاجتماعیبهتصرفخصوصیسرمایهداران
میشود.ثمر ٔه
درمیآید .تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و شکل خصوصی تملک یا
تصاحب،تضاداساسیسرمایهداریاست.
وقتی میگوییم این تضاد اساسی جامع ٔه سرمایهداری است ،بدان معنا
استکهتمامتضادهایدیگراینجامعهازهمینتضادناشیمیشودوحل
قطعیتمامآنهاوابستهبهحلاینتضاداساسیاست.وقتیمیگوییمتضاد
بینخصلتاجتماعیتولیدوشکلتصاحبخصوصیسرمایهداریتضاد
اساسی فرماسیون سرمایهداری است ،این بدان معنا است که تا این تضاد
حلنشود،فرماسیونسرمایهداریباقیاستوبرایپایاندادنبهآن،یعنی
برچیدن بساط بهرهکشی ،میبایست تصاحب خصوصیـسرمایهداری ثمر ٔه
تولیدازمیانبرود؛بایدوسایلتولیدازتملکخصوصیسرمایهدارانبهدر
آیدوبهدستاجتماعسپردهشود.
حلاینتضاداساسیبهمعنایآناستکهبهجایفرماسیونسرمایهداری،
فرماسیونسوسیالیستیبرپای ٔهمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدایجادشود،
وتنهادراینصورتاستکهتمامتضادهاومشکالتجامع ٔهسرمایهداریرا
میتوانریشهکنکرد.ازتضاداساسیسرمایهداریاستکهدیگرتضادهای
آن ناشی میشود .مثالً یکی از مظاهر این تضاد اساسی ،نبرد بورژوازی و
پرولتاریا است :نبرد طبقاتی بین دو طبق ٔه اساسی این جامعه ،نبرد بین آنها
کهارزشاضافیتولیدمیکنندوکارآنهاستکهخصلتاجتماعییافتهاز
یکسو،وآنهاکهارزشاضافیراتصاحبمیکنندوثمر ٔهتولیدرابهنحو
خصوصی مالک میشوند از سوی دیگر .اگر این نبرد در مقطع تاریخ با
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پیروزیحتمیپرولتاریاوسرنگونیسرمایهداریتمامخواهدشد،بهآنعلت
استکهخصلتاجتماعیتولیدبهطورعینیوناگزیر،مالکیتاجتماعیبر
وسایلتولیدراطلبمیکند.اگردرنظامسرمایهداریهرجومرجدرتولید
وبحراناقتصادیپدیدمیشود،ایننیزوابستهبهتضاداساسیفرماسیون
سرمایهداری است .از مظاهر این تضاد اساسی است که در یک مؤسس ٔه
صنعتیجداگانه،امرتولیدواقتصاد،منظموازروینقشهادارهمیشود،
ولیدرمقیاسسراسرجامعه،تولیدسرمایهداریتابعادارهوتشکلهماهنگ
نیست و در آن هرجومرج تولید حکمرواست .پدیدههای عدیدهای چون
عقب ماندن تقاضا و قدرت پرداخت جامعه از بسط دامن ٔه تولید ،بحران و
رکودتولیدیوورشکستگیتولیدکنندگانکوچکتر،وضعبدطبق ٔهکارگر
وتودههایزحمتکش،ستمونابرابریاجتماعی،اختالفاتفاحشطبقاتیو
غیره،مظاهرگوناگونعملکرداینتضاداساسیجامع ٔهسرمایهداریاست.
همچنیناگرمیبینیمکهتولیددرایننظامبهبسطدائمیگرایشداردولی
امکاناتمصرفیتود ٔهمردممحدوداستوبهعلتفقروکمیقدرتخرید،
اینهانمیتوانندمحصوالتتولیدشدهرابخرندودرنتیجهبحراناضافهتولید
ایجادمیشودوسپاهبیکارانپیدامیشودوبیکاریروزافزونمیگردد،هم ٔه
اینهانیزازمظاهرعملهمانتضاداساسیجامع ٔهسرمایهداریاست.

توضیحبیشتر:
«تضادآشنیناپذیر»درس.17

درس.۶5فرماسیونسرمایهداری،
دوطبق ٔهاساسیـبورژوازی
١

دوطبق ٔهاساسیدر«صورتبندیاجتماعیـاقتصادیسرمایهداری»عبارتنداز
بورژوازیوپرولتاریا.بورژوازیطبق ٔهحاکمدرجامع ٔهسرمایهداریومالک
وسایلاساسیتولیداستکهازاینوسایلبرایکسبسودازطریقاستثمار
کارگرانمزدبگیراستفادهمیکند.بورژوازییاطبق ٔهسرمایهدارانشاملکسانی
استکهوسایلاساسیتولیدنظیرکارخانههاوفابریکهاومؤسساتتولیدی
ووسایلحملونقلوهمچنینبانکهاومؤسساتبازرگانیوخدماتیو
واحدهایمدرنکشاورزیرامالکهستند.سرچشم ٔهسودآنهااضافهارزشی
استکهدرنتیج ٔهکارکارگرانوبنابرقانوناضافهارزشبهدستمیآید.
بورژوازی در بطن جامع ٔه فئودالی و در جریان متالشی شدن تولید
تراکماولی ٔهسرمایهبهمثابهطبقهظاهرشد،
خردهکاالییرشدکردودرمرحل ٔه
ّ
وسپسطیچندقرنمبارزهتوانستحاکمیتاقتصادیوسیاسیخودرا
مستقرکند.
درپیکارعلیهسلط ٔهفئودالیسم،پیکاریکهجنبههایاقتصادیوسیاسیو
ایدئولوژیکیافت،بورژوازیطبقهایمترقیبود،زیراکهخواستارپیشرفت
جامعه،برداشتنبندهایفئودالیازدستوپایآندرشئونمختلف ٔهاقتصاد
واجتماعوروابطانسانیوعلموغیرهبود،ومنافعشرشدنیروهایمولده
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رااقتضامیکرد.
درقرونهفدهمتانوزدهم،ضمنانقالباتبورژوایی،اینطبقهقدرت
خودرامستقرکرد.باتکاملجامع ٔهسرمایهداریورشدنیروهایمولدهونیرو
یافتنطبق ٔهکارگروتشدیدتضاداساسیفرماسیونسرمایهداری،یعنیتضاد
بینخصلتاجتماعیتولیدوشکلتصاحبخصوصیسرمایهدارینتیج ٔه
تولید،بورژوازیبهطبقهایارتجاعیبدلگردید؛طبقهایکهدیگردرپیشرفت
اجتماع و فرارسیدن مرحل ٔه نوین تکامل فرماسیونهای اجتماعیـاقتصادی
ذینفعنیست.
درمرحل ٔهامپریالیسم،کهآخرینمرحل ٔهسرمایهداریاست،درنتیج ٔهسلط ٔه
انحصاراتوسرمای ٔهمالی،خصلتارتجاعیوانگلیبورژوازیبیشازهر
وقتدیگرظاهرمیشود.
منافعبورژوازیکامالًبامنافعطبق ٔهکارگرودیگرزحمتکشانمغایرت
دارد،زیراکهازطریقبهرهکشیازاینهاواعمالستمبراینهااستکهسود
و قدرت خویش را به دست میآورد و حفظ میکند .تضاد بورژوازی و
پرولتاریاکهناشیازهمانتضاداساسیجامع ٔهسرمایهداریاست،تضادی
استآشنیناپذیرکهفقطهمزمانباحلتضاداساسی،یعنیازطریقانحالل
بورژوازیبهمثابهطبقه،واستقرارمالکیتاجتماعیبروسایلتولید،بهدنبال
انقالبسوسیالیستیحلمیشود.

2

بورژوازیبرحسباینکهسرمای ٔهخودرادرچهرشتهایبهکارانداختهباشد،
بهچندقشرتقسیممیشودکهمهمترینآنهاعبارتنداز:
بورژوازیصنعتییاکارفرمایانمؤسساتصنعتیبورژوازیبازرگانیکهتجاربزرگرادربرمیگیردبورژوازیبانکیکهبانکدارانراشاملمیشود-بورژوازیروستاییکهکوالکهاهستند.
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منبع درآمد و سود هم ٔه آنها ارزش اضافی است که از بهرهکشی کار
زحمتکشان حاصل میشود .عالوه بر سود کارفرمایان که شکل مستقیم
تصاحب ارزش اضافی در مؤسسات صنعتی و واحدهای سرمایهداری
کشاورزیاست،نفعبازرگانی،ربحبانکهاوبهر ٔهمالکان ٔهزمینداران،همه
اشکالمختلفواجزایارزشاضافیهستند،یعنیازاستثمارزحمتکشان
حاصلمیگردد.
ازنظرقدرتمالیونفوذسیاسینیزمیتوانبورژوازیرابهگروههای
بزرگ،متوسطوکوچکطبقهبندیکرد.ازنظرکم ّیت،بورژوازیکوچکو
متوسطاکثریتدارند،ولیاهرمهایاقتصادیوهمچنینسیاسیواجتماعی
دردستبورژوازیبزرگاستکهعلیرغمعد ٔهکم،اکثرمنابعتولیدیو
مالیوقدرتسیاسیرادردستدارد.بورژوازیمتوسطوکوچکهمواره
در خطر ورشکست بوده و اغلب در تضاد با منافع بورژوازی بزرگ قرار
میگیرد.درمراحلانحصاریوپیدایشسرمای ٔهمالی،موازیباتعمیقتضاد
طبقاتیعمدهبینپرولتاریاوبورژوازی،بینکاروسرمایه،تضادبینمشتی
سرمایهدار انحصارگر و تمامی اقشار دیگر جامعه و ِمنجمله بورژوازی
غیرانحصاریتشدیدمییابد.

٣

درکشورهایوابستهومستعمرهوکمرشدمیتواندربورژوازیدوگروهرا
تشخیصداد.یکیبورژوازیم ّلیودیگریموسومبهکمپرادوریاوابسته.
بورژوازیم ّلی،وابستهبهمحافلامپریالیستینیست.سودوسرمایهگذاری
اوباانحصاراتبیگانهپیوندندارد.برتولیدداخلیمتکیاست.منافعشاغلب
بامنافعسرمایهداریامپریالیستیدرتضاددرمیآید.بههمینجهتاستکه
بورژوازیم ّلیمیتواندتامرحلهوحدمع ّینیدرنبردضدامپریالیستیشرکت
کندودراینحدنقشمثبتیدرایننبردایفانماید،وبنابراینماهیتیمترقی
یابد.درج ٔهشرکتبورژوازیم ّلیدرنبردضدامپریالیستیوترقیخواهانه،به

2٠٠

ماتریالیسمتاریخی

تناسبنیروهایطبقاتیدرعرص ٔهم ّلیوبینالمللیوابستهاست.تجربهنشان
میدهدکه:
عناصرمیهنپرستقشربورژوازیم ّلیمیتواننددرکشورهایمختلف،
درجبه ٔهواحدم ّلی،علیهسلط ٔهامپریالیسمبرایکوتاهکردندستانحصارات
بیگانهازمنابعم ّلی،بهخاطراستقالل،مبارزهکنند.
بورژوازیکمپرادوراصطالح ًابهآنقشرعالیوثروتمندبورژوازیدر
کشورهایروبهرشدگفتهمیشودکهدارایروابطمحکمباسرمای ٔهبیگانهو
انحصاراتامپریالیستیاست.منافعآنهاحفظوتحکیمسیادتسرمای ٔهبیگانه
راایجابمیکند.پیوندنزدیکآنانباسرمای ٔهخارجیمیتوانددرعرص ٔهتولید
باشدیااموربانکیومالییابازرگانی.پیونددرعرص ٔهمبادله،یعنیکمپرادوری
بازرگانی(ازواژ ٔهاسپانیاییبهمعنای«خریدار»)ازمشخصاتدوراناستعمار
کهنهبود.پیوندتولیدیوبانکیومالی،ازمشخصاتاستعمارنویناست.
سرمایهگذاریهایمختلفبانکهایمختلط،مؤسساتتولیدیوخدماتی
مختلط،شرکتهایفنیومشاورتیمختلط،انواعگوناگونعرص ٔهعملاین
کمپرادورهایجدیداستکهدرمیهنمانمونههایآنزیادوفزایندهاستو
سیاسترژیمبهتقویتآننظردارد.
بورژوازی کمپرادور -که درستتر است آن را «بورژوازی وابسته»
بخوانیم-ازعواملمهموابستگیاقتصادیوسیاسیوفرهنگیکشورهای
درحالرشدبهکشورهایامپریالیستیوازپایگاههایعمد ٔهطبقاتیارتجاع
داخلیواستعمارنوینوشیو ٔهدیکتاتوریحکومتاست.
در بورژوازی ایران یک قشر تاز ٔه دیگر دیده میشود که «بورژوازی
بوروکراتیک»است.اینهاعبارتندازقشریازصاحبانسرمایهکهبااستفاده
ازنفوذوقدرتدولتی،ازطریقبرداشتهاواختالسحقالعملهایکالن
وبهدستآوردنانواعامتیازاتبهاصطالحقانونیوزدوبنددستگاهدولتیو
مقاطعهکاریها،عوایدهنگفتکسبمیکنند.انتقالدائمیعد ٔهقابلتوجهی
ازباالترینمسئوالناموردولتیبهبخشخصوصی،وبالعکسانتقالبرخی
از گردانندگان پرنفوذ بخش خصوصی به عالیترین مقامات پرمسئولیت
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دولتی،مظهریازوجودوعملاینقشربورژوازیبوروکراتیکاست.در
اینبین،مامهرههایاساسیگردانندگانرژیم،ازاعضایخانواد ٔهسلطنتی
گرفتهتاکارمندانعالیرتب ٔهاقتصادیواداریدولتوکادرهایلشکریو
امنیتیوافسرانبازنشستهرامییابیمکهدرمتنوعترینرشتههایصنعتیو
بازرگانیوکشاورزیومالیوساختمانیوغیرهسرمایهگذاریکردهاندو
بامقامیکهدردستگاهدولتیدارندوبندوبستیکهازاینطریقبهسود
خویشانجاممیدهندوازاعمالنفوذیکهدرسای ٔهحکومتاستبدادیبدون
بیم از بازخواست و نظارت خلق به عمل میآورند ،به یکی از مهمترین و
ثروتمندترینوفعالترینگروههایسرمایهداریایرانبدلشدهاند.
بورژوازی ایران ،یعنی طبق ٔه سرمایهدار ،بر اثر تغییراتی که در اوضاع
اقتصادی و اجتماعی کشور روی داده و جهت آن تسریع بسط مناسبات
داریدرشهرودهایرانبوده،قدرتروزافزونییافتهوتغییراتکمی
سرمایه
ّ
وکیفیمهمینیزدرقشربندیهایدرونیآنبهوجودآمدهاست.عللعمد ٔه
اینتغییراتعبارتاستاز:
اوالًرشدسریعمناسباتسرمایهداریدرسراسرکشوروزوالتدریجیّ
نفوذفئودالهابهمثابهطبقهوتبدیلآنهابهسرمایهدار.
 ثانی ًا تشویق و حمایت امپریالیسم از رشد سرمایهداری و کوششبرای جلب بورژوازی به کمک شیوههای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی
استعمارنوینوتبدیلآنبهپایگاهخودودرآمیختنباآنوایجادوسیعنوعی
کمپرادوریجدید.
ثالث ًاکوششرژیمبرایجلبهم ٔهاقشاربورژوازیبااستفادهازدرآمدعظیمنفتواهرمهایدیگراقتصادیوسیاسیوترساندنآنازدورنمای
جنبشمردموپیروزیآن.
درحالحاضرماشاهدگسترشپرشتابسرمایهداریصنعتیومالیو
بانکیوپیدایشگرایشهایانحصاریدرسرمایهداریایرانوظهوراشکال
مختلف اختالط سرمایهداری ایران با سرمایهداری انحصاری امپریالیستی
و پیدایش نوعی خردهامپریالیسم منطقهای و اختالط سرمایهداری دولتی با
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سرمایهداریخصوصیهستیم.
سرمایهداران بزرگ اعم از صنعتی و مالی و بازرگانی و بوروکراتیک،
درکنارزمیندارانبزرگ،بهطورعمدهترکیبطبقاتیهیئتحاکم ٔهکنونی
را تشکیل میدهند .شاه و اعضای خانواد ٔه سلطنتی به عنوان بزرگترین
سرمایهدارانوزمیندارانبررأساینطبقاتقراردارندوبهطورعمدهاین
طبقاتنزدیکترینهمکارانامپریالیسمدرکشورماهستند.
قشرهای متوسط و کوچک بورژوازی ایران بهرغم برخورداری جزئی
ازدرآمدهایاستثنایینفت،همچنانتحتتسلطسرمایهدارانبزرگباقی
ماندهوموجودیتآنهابهعلترقابتکاالهایوارداتییامحصوالتصنایع
بزرگداخلیدائم ًادرمعرضخطرقراردارد.سیاستاقتصادیدولتمتوجه
ایجاد تسهیالت و امتیازات برای سرمایهداران بزرگ و بهویژه آن بخش از
سرمایهداریاستکهباسرمایههایامپریالیستیپیوندنزدیکدارند،سیاستی
که در نهایت امر به ورشکست سرمایهداری متوسط و کوچک میانجامد.
درنتیجهبخشبزرگیازبورژوازیکوچکومتوسطضمنتحولاوضاع
میتوانندبهمواضعمخالفتباامپریالیستهاورژیمگرایشپیداکنند.باید
موضعاقشارسرمایهداریرادرمناسباتباامپریالیسمورژیمکنونیبهطور
مشخص در هر لحظه بررسی و ارزیابی کرد و با درک علل مشخص این
موضعگیریدرهرزمانمع ّین،آنرادرآرایشنیروهایمبارزدرنظرگرفت.
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پیدایشوگسترشتدریجیمناسباتسرمایهداریتولیدیدرمیهنما،دربطن
فرماسیونماقبلکهآنرابانظاماربابـرعیتیمیشناسیم،سابقهایچندین
دهسالهدارد.ولیوجودمناسباتاربابـرعیتیواشکالپیشازسرمایهداری،
مانعیدرراهرشدسریعآنبود.در15سالاخیر،هدفودورنمایاجرای
نقشههایرژیمعبارتاستازاستقرارکاملسیستمسرمایهداری،بسطو
تسلطمناسباتسرمایهداریدرتمامشئوناقتصادی،درشهروده،درسراسر
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حیاتاجتماعما.اینتدابیردرکادریمحدود،دروابستگیباسرمایهداری
بینالمللیوباامپریالیسمکهبهشیوههایاستعمارنوینتوسلمیجویدودر
زیرتأثیر«سرمایهداریانحصاریدولتی»انجاممیگیرد.
سرمایهداریجوابگوینیازهایجامع ٔهایراننیست.زایند ٔهانواعمشکالت
ومعضالتاجتماعیواقتصادیاست.جریانقشربندیهاومرزبندیهای
طبقاتیراسریعترواختالفاتطبقاتیراشدیدترمیکند.راهرشدسرمایهداری
نمیتواندتضادعمد ٔهجامع ٔهکنونیماراحلکندوبهواپسماندگیووابستگی
میهنماپایاندهد.برعکس،تضادهایآشتیناپذیرتازهایبههمراهمیآوردو
ِ
موجبتشدیدجهتضددموکراتیکدرسیاسترژیممیشودونظامیگری،
تجاوزوتروریسمرازمینهسازیمیکند.راهرشدسرمایهداری،درشرایط
کنونیتاریخی،راهدرستوسالمپیشرفتاجتماعیواقتصادیایراننیست.
تجرب ٔهچندسالاخیرعمالًنشاندادهاستکهسرمایهداریایرانامکانات
مساعد استثنایی را برای تأمینیکرشدهمهجانبه وپرتوان ،عمالًبهسود
اغراض تنگنظران ٔه طبقاتی خود و منافع امپریالیسم بر باد میدهد .این راه
رشد،سدیدربرابرترقیومانعیبرایدموکراسیاقتصادیوسیاسیاست.
بهدسترژیمکنونی،مناسباتتولیدیسرمایهداریدرحالیدرکشور
ما استقرار مییابد که در مقیاس جهانی دو سیستم جهانی سرمایهداری و
سوسیالیستیوجودداردوسرمایهداریدورانافولوزوالخودراآغازکرده
است.
در عصری میهن ما را به سوی تسلط مناسبات استثمار سرمایهداری
سوق میدهند که در پهن ٔه جهانی ،گذار به سوسیالیسم مضمون عمد ٔه آن
است .به دست رژیم کنونی ،استثمار سرمایهداری در شرایطی بر میهن ما
مستولیمیگرددکههمهگونهشرایطبرایازبینبردنآن،برایاتخاذیکراه
غیرسرمایهداریرشد،یادرستتربگوییمبراییکسمتگیریسوسیالیستی
وجوددارد.درشرایطیکهدرهم ٔهجهانودرمنطقه،نهضتهایرهاییبخش
م ّلی به پیروزیهای فزایندهای علیه امپریالیسم و نواستعمار و سرمایهداری
نایلمیشود،رژیمشاهمیهنمارابهزنجیرسرمایهداریوابستهبهامپریالیسم
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میبندد.تحکیموتسلطسرمایهداریدرمیهنماباتشدیدتضادهایدردناکو
مصایبیهمراهاستکهناشیازاستثمارسرمایهداریوغارتگریامپریالیستی
وسیطر ٔهسیاسیواقتصادیونظامیوفرهنگینواستعماراست.
ایرانیان میهنپرست بیش از پیش معتقد میشوند که راه ترقی و رهایی
میهنمانمیتواندازاینسوباشد.اینراهوتسلطفرماسیونسرمایهداریبر
اجتماعما،اساس ًانهیکراهسالم،بلکهگمراهیمحضاست.

توضیحبیشتر:
«تضادآشتیناپذیر»درس.17

درس.۶۶فرماسیونسرمایهداری،
دوطبق ٔهاساسیـپرولتاریا
١

پرولتاریارامیتوانبدانگونهکهمارکسوانگلسگفتهاندچنینتعریفکرد:
«بهطبق ٔهکارگرمزدبگیر،یعنیکسانیکهفاقدوسایلتولیدهستندومجبورند
نیروی کار خود را به صاحب وسایل تولید یعنی سرمایهداران بفروشند،
پرولتاریایصنعتییابهطورمطلقپرولتاریامیگوییم».دردورانباستان،این
اصطالحدرجامع ٔهکهنرومیبهفقراورنجبرانبهطوراعماطالقمیشده
وحتیگاهمفهوملومپنداشتهاست.واضحاستکهمفهومکنونیآنبهکلی
چیز دیگری است .اگرچه در برخی اصطالحات مانند «انترناسیونالیسم
پرولتری»یا«دیکتاتوریپرولتاریا»واژ ٔهپرولتاریابهمعنایاعمطبق ٔهکارگر
بهکاربردهمیشود،بااینحالبایددرنظرداشتکهمفهومدقیقوعلمیآن
تنهامربوطبهفرماسیونسرمایهداریاستومثالًبهطبق ٔهکارگردرجامع ٔه
سوسیالیستی نمیتوان پرولتاریا گفت ،زیراکه پرولتاریا ،کارگران مزدبگیر
فاقدوسایلتولیدوفروشند ٔهنیرویکاربهصاحبانوسایلتولیدراتشکیل
میدهندنهطبق ٔهکارگرراکهدیگراستثمارنمیشود،ودرجامعهایکهوسایل
تولیددرآناجتماعیاست،خودطبق ٔهحاکمشدهاست.
پرولتاریا،یعنیطبقهکارگردرجامع ٔهسرمایهداری،همراهباسایراقشار
زحمتکشان،مولدهم ٔهنعمما ّدیاستودرجریانتولید،عالوهبرارزش
نیرویکارخود،ارزشاضافینیزتولیدمیکندکهازطرفکارفرمابهشکل
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سودتصاحبمیشود.
از نظر تاریخی ،طبق ٔه پرولتاریای صنعتی ،همزمان با زایش شیو ٔه تولید
سرمایهداری ،یعنی در مرحل ٔه تالشی فئودالیسم پدید میگردد ،و بهتدریج
بهمثابه یک طبق ٔه همگون که افراد آن دارای منافع مشترک بوده و صاحب
وظیفه و عمل مشخص و رسالت تاریخی مع ّینی است متبلور میشود.
نخستینمنابعایجادپرولتاریاعبارتبودازخانهخرابیوورشکستدهقانان
که زمینهای خود را از دست میدادند و مهاجر میشدند و ورشکست
پیشهورانوصنعتگران.بعدهاورشکستخردهبورژوازیدرشهرودهنیز
باتکاملسرمایهداری،بهتقویتصفوفپرولتاریامنجرمیشود.اینتقویت،
وابستهبهرشدتولیدسرمایهداریونیرومندشدنصنایعمدرناست.البتهبین
تقویتکمیوکیفیپرولتاریاتفاوتهست،اگرچهرابطهوپیوندنیزوجود
ّ
دارد.بهایننکتهبهویژهبههنگامرشدسریعصفوفطبق ٔهکارگربایدتوجه
کرد.
دردهههایچهاروپنجقرننوزدهم،درکشورهایپیشرفت ٔهاروپایغربی
روندتاریخیتبدیلپرولتاریاازیکطبق ٔهدرخود،بهیکطبقهبرایخودانجام
پذیرفت«.طبق ٔهدرخود»یعنیکهپرولتاریابهمثابهیکطبق ٔهاجتماعیمتبلور
شده،ولیهنوزبهمنافعمشترکخودوبهرسالتتاریخیخودآگاهیندارد.
«طبقهبرایخود»یعنیهنگامیکهپرولتاریابهمنافعخود،وبهنقشخوددر
جامعهوبهرسالتتاریخیخویشپیبردهوازآنبهبعدهرچهفزونتربهیک
نیرویسیاسیآگاهقائمبهخود،مستقلوانقالبیبدلمیشود.

2

پرولتاریایکیازدوطبق ٔهاساسی«فرماسیوناجتماعیـاقتصادیسرمایهداری»
است.بهرهکشیازپرولتاریاتوسطبورژوازیزایند ٔهتضادآشتیناپذیرمنافع
طبقاتیآنهاومبارز ٔهطبقاتیآنهااست.اینتضادومبارزهیکپای ٔهعینیوواقعی
داردوباهیچتبلیغوافسانهسراییپیرامونوحدتطبقاتیویگانگیعاطفی
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ونظایراینلفاظیهانمیتوانآنراپردهپوشیکرد،زیراکهاضافهارزشیکه
طبق ٔهکارگرباکارخودتولیدمیکند،توسططبق ٔهسرمایهدارربودهمیشود.
بورژوازی ،از آنجا که صاحب وسایل تولید است ،ثمر ٔه کار کارگران را
تصاحبمیکندوتنهاباادام ٔهایناستثماروربودناستکهسرمایهداریبه
موجودیتخودادامهمیدهد.درجریانمبارزهبینپرولتارهاوبورژوازی،
رفتهرفته طبق ٔه کارگر به منافع خود آگاه میشود ،مصالح طبقاتی خود را
درمییابد ،درک اجتماعیاش غنیتر میشود ،بهتدریج از اشکال مبارزه و
درجات عالیتر تشکل استفاده میکند ،و باالخره این مبارزه ،علیه سراسر
سیستمسرمایهداری،درتماماشکالسیاسیواقتصادیوایدئولوژیک،به
خاطراستقرارسوسیالیسممتوجهمیگردد.

٣

پرولتاریاپیگیرترینطبق ٔهانقالبیدرجامع ٔهسرمایهداریاست.چرا؟زیراکه:
 .1پرولتاریا با مترقیترین و رشدیابندهترین شکل تولید ،یعنی صنایع
ماشینیوتولیدبزرگصنعتیدرارتباطاستوپیوستهرشدوتکاملمییابد.
خصلت تولید سرمایهداری ،خود برای اتحاد ،تشکل و آموزش پرولتاریا
شرایطمساعدرافراهممیکند.
.2امکانویبرایسازماندادناقداماتآگاهان ٔهتودهایازهرطبق ٔهدیگر
بیشتر ،و آگاهی طبقاتی وی باالتر است .مبارز ٔه پرولتاریا علیه بورژوازی
قانونتکاملجامع ٔهسرمایهداریاست.
.3پرولتاریامیتواندوبایددرمبارزهبرایرهاییخودازیوغسرمایه،
اولدهقانانرابهسوی
ازبنداستثمار،تمامتودههایزحمتکشودردرج ٔه ّ
خویش جلب کند ،بیانگر منافع اساسی هم ٔه زحمتکشان گردد و نبرد علیه
سرمایهداریرارهبریکند.
بههمینجهتپرولتاریا،یعنیطبق ٔهکارگرجامع ٔهسرمایهداری،میتواند
وظیف ٔهتاریخینابودکردنبورژوازیرابهمثابهطبقه،وپایاندادنبهتقسیم

2٠8

ماتریالیسمتاریخی

طبقاتی جامعه و ایجاد جامع ٔه نوین سوسیالیستی را به انجام برساند .پس
رسالتتاریخیپرولتاریاعبارتاستازتحولانقالبیجامع ٔهسرمایهداری
وبنایجامع ٔهکمونیستی.اینعظیمترینتحولدرتاریخبشریاست.پشت
سرگذاشتنجوامعطبقاتیمتکیبربهرهکشی،شروعتاریخواقعیانسانیت
است؛ رسالت [تاریخی پرولتاریا] ،ایجاد جامع ٔه نو بدون طبق ٔه فارغ از
استثمار،وبهوجودآوردنجامع ٔهکمونیستیاست.
در جریان مبارزه و برای انجام رسالت تاریخی خویش ،پرولتاریا
سازمانهایطبقاتیوصنفیوسیاسیخویشراایجادمیکندکهعالیترین
آناحزابکمونیستیوکارگریهستند،احزابیکهتعالیممارکسیسمـلنینیسم
راراهنمایعملخویشقراردادهاند.خوداینآموزشعبارتاستازتعمیم
تجربیاتنهضتانقالبیبینالمللیپرولتاریا،آموزشیکهمرتب ًاتکاملمییابد
وباتجربیاتوتعمیمهایتازهغنیترمیشود.آموزشمارکسیسمـلنینیسم
بیانایدئولوژیکوعلمیمنافعپرولتاریا،جهانبینیاینطبقه،ودرعینحال
نبردپیگیرپرولتاریااست.درعصرما،تغییراتکمی
سالحقاطعوآگاهان ٔه
ّ
و کیفی عمیقی در ساخت طبق ٔه کارگر و ترکیب اجزای متشکل ٔه آن ایجاد
میشود.تئوریسینهایمارکسیستـلنینیستواحزابکمونیستیبهعواقبی
کهتحوالتدورانمعاصروبهویژهانقالبعلمیوفنیدرتغییراتدرونی
طبق ٔهکارگرومفهوماینمقول ٔهمهماجتماعیدارد،وبهجوانباقتصادیو
سیاسیواجتماعیوتشکیالتیومعنویآنتوجهفراوانیمیکنندوبحثهای
خالقوپرباریدراینزمینهانجاممیگیرد.
پسازانقالبسوسیالیستیونابودیاستثمار،پرولتاریابهطبقهایجدید،
طبق ٔهکارگریکهسیستمسرمایهداریراازبینبردهوبهرهکشیوستمطبقاتی
رانابودکردهومالکیتاجتماعیبروسایلتولیدرامستقرساختهوفرماسیون
اجتماعیـاقتصادی نوینی را ایجاد نموده و خود سرنوشت خویش را در
دستدارد،بدلمیگردد.طبق ٔهکارگردیگرطبقهایمیشودرهبریکنند ٔه
جامعه،وایدئولوژیاو،ایدئولوژیحاکم.ازراهحلتضاداساسیفرماسیون
سرمایهداریوایجادشیو ٔهتولیدجدید،پرولتاریاخودشراهمتغییرمیدهد.
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درمیهنماایران،پرولتاریادرنتیج ٔهرشدسرمایهداریدرشهرودهبهسرعت
درحالرشداست.پرولتاریایصنعتیمتشکلدرکارخانجاتبهشکلقابل
توجهیدرحالفزونیاست.میزانتمرکزکارگراننیزقابلمالحظهاست.
درزندگیاقتصادیواجتماعیکشور،طبق ٔهکارگربهعاملمؤثرومهمی
مبدلمیشودوباپیشرفتسریعمناسباتسرمایهداریوصنعتیشدنکشور
وایجادمؤسساتبزرگتولیدی،نقشطبق ٔهکارگرمرتب ًافزونترومؤثرتر
کارگرمیهنمادارایسننمبارزاتی
خواهدشد.بایدتوجهداشتکهطبق ٔه
ُ
و تشکیالتی بسیار غنی و سوابق پیکارهای سیاسی و سندیکایی طوالنی
است.طبق ٔهکارگربیشازهرقشروطبق ٔهدیگریمستقیم ًاتحتاستثمارو
فشارسرمایههایداخلیوخارجیاست.تدابیرنیمبندوعوامفریبان ٔهدولت
نتوانستهتغییریاساسیدروضعاینطبقهایجادکند.دستمزدناچیزاکثریت
هایاولی ٔهزندگیامروزکمتر
کارگرانما،بهمراتبازضروریتریننیازمندی
ّ
است.طبق ٔهکارگرایرانبهعلتماهیتخویشونقشاجتماعیووضعخود
درجامعه،وآیندهایکهدرانتظارشاست،مهمترینواساسیتریننیروی
انقالبی کشور ما را تشکیل میدهد .تمرکز ،تشکل ،اتحاد و تجرب ٔه مبارز ٔه
طبقاتیاشموجبمیشودکهزودتروعمیقتروپیگیرترازسایرطبقاتو
قشرهایزحمتکشجامعهبهسطحباالترآگاهیسیاسینایلگردد.
طبق ٔه کارگر ایران استوارترین نیروی ترقیخواه جامعه ،پیگیرترین و
قاطعترین مبارز ضدامپریالیسم و ضددیکتاتوری ،سرسختترین مدافع
استقاللودموکراسیدرکشورماست.چهدرمبارز ٔهکنونیاستقاللطلبانهو
آزادیخواهان ٔهمردمکشورماوچهدررهبریتحوالتبنیادیحیاتاجتماعی
ایراندرآینده،مهمتریننقشبهعهد ٔهاوست.
درتمامیجهان،تاریخجامع ٔهسرمایهداری،تاریخمبارز ٔهبیامانطبقاتی
بینبورژوازیوپرولتاریاستکهمنطبقباقوانینرشدجامعهوناشیازیک
تضادعینیوازمهمترینسرچشمههایتکاملجامع ٔهسرمایهداریاست.

درس.۶٧فرماسیونسرمایهداری،امپریالیسم

فرماسیونسرمایهداریازدومرحل ٔهعمدهدرتکاملخودگذشتهاست.یکی
سرمایهداری پیش از انحصاری که شاخص آن وجود رقابت آزاد است ،و
دومیسرمایهداریانحصارییاامپریالیسم.
ّ

١

امپریالیسم،آخرینمرحل ٔهسرمایهداری،مرحل ٔهانحصاریتکاملآناست.
اینمرحلهازاواخرقرننوزدهمواوایلسد ٔهحاضرآغازمیشود.تئوری
مربوط به امپریالیسم را والدیمیر ایلیچ لنین تدوین کرد و در اثر معروف
خود«امپریالیسم،عالیترینمرحل ٔهسرمایهداری»کهدرسال191٦انتشار
یافتبهتجزیهوتحلیلجوانبمشخص ٔهآنپرداخت.برایامپریالیسم،که
نه یک فرماسیون اجتماعیـاقتصادی مستقل ،بلکه مرحل ٔه نهایی فرماسیون
سرمایهداری است ،لنین پنج وجه مشخص ٔه اساسی توصیف نموده است،
بدینقرار:
.1تمرکزتولیدوتمرکزسرمایهدراینمرحلهبهدرج ٔهبسیارعالیمیرسد
وموجبایجادانحصاریامونو ُپلهامیشود.انحصارهادراینمرحلهنقش
قاطعرادرحیاتاقتصادیبازیمیکنند.
 .2سرمای ٔه بانکی با سرمای ٔه صنعتی در هم آمیخته میشود و بر آن پایه
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«سرمای ٔهمالی»و«الیگارشیمالی»پدیدمیآید.
.3دراینمرحلهازتکاملفرماسیونسرمایهداری،صدورسرمایهبهجای
صدورکاالاهمیتویژهایکسبمیکند.
 .4اتحادیهها و کُنسرنهای بینالمللی انحصاری سرمایهداران تشکیل
میشود.ایناتحادیههابهصورتکارتلها،تراستها،کنسرسیومهاوغیره،
جهانراازنظراقتصادیبینخودتقسیممیکنند؛وباالخره،
.5دراینمرحله،تقسیمسرزمینهایجهانبینبزرگترینوثروتمندترین
دولسرمایهداریپایانمییابدومسئل ٔهآغازتجدیدتقسیمآنهامطرحمیشود.
اساس اقتصادی و خصلت ویژ ٔه امپریالیسم عبارت است از تسلط
انحصارها.انحصارهادررشتههایمختلف،کامالًوهمهجانبه،هماقتصاد
وهمسیاستوهمدیگرشئونزندگیدربزرگترینکشورهایسرمایهداری
رادرحیط ٔهاقتداروزیرسیطر ٔهخودمیگیرندورقابتآزادازبینمیرود،یا
زیرکنترلانحصارهابهشدتمحدودمیشود.سلط ٔهانحصارهادرحیات
اقتصادی،بانفوذوقدرتروزافزونآنهادرزمین ٔهسیاسیهمراهاست.آنها
دستگاهدولتیرازیرفرمانمستقیمخودمیکشندوآنراتحتالشعاعمنافع
خودمیسازند.
درحقیقتدراینمرحل ٔهباالیتکاملفرماسیونسرمایهداری،انحصارها
امپراطوران قدَ رقدرتی هستند در هم ٔه شئون زندگی جامعه .خود لغت
امپریالیسمنیزازریش ٔهالتینیایمپریوبهمعنایامپراطوریمشتقاست.در
مرحل ٔه امپریالیسم ،کلی ٔه تضادهای سرمایهداری ،یعنی تضادهای اقتصادی
وسیاسیوطبقاتیوم ّلی،شدتوحدّ تبیسابقهایمییابد.مبارز ٔهدول
امپریالیستی بر سر بازار فروش و عرض ٔه سرمایهگذاری و به دست آوردن
موادخامونیرویکارارزانواحرازتسلطجهانیفزونیمییابد،ودرآغاز
ایندوران،تسلطبالمنازعامپریالیسمناگزیرکاررابهجنگهایویرانیآور
میکشاند.
امپریالیسم بهمثابه عالیترین مرحل ٔه فرماسیون سرمایهداری ،درعینحال
مرحل ٔه تالشی آن ،مرحل ٔه پوسیدگی و احتضار آن است .امپریالیسم آستان
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انقالبسوسیالیستیاست.انقالبکبیرسوسیالیستیاکتبردرسال1917
گیردوم،پیروزیانقالبسوسیالیستیدریکرشتهاز
وپسازجنگجهان
ّ
کشورها،اثباتدرخشاناینتزلنینیبود.درمرحل ٔهامپریالیسم،شرایطدر
مجموعسیستمسرمایهداریبرایانقالباجتماعیپرولتاریانضجمییابد،
تضادبینکاروسرمایه،تضادبین دولامپریالیستی وکشورهایوابستهو
مستعمره،وتضادبینخوددولامپریالیستیهرچهبیشترشدیدمیشود.وجود
سیستمجهانیسوسیالیستیموجبتشدیداینتضادهایسهگانهمیگردد.
واضحاستکهتشدیدتضادهاوپوسیدگیماهویامپریالیسمبهمعنای
وجودرکودمطلقسرمایهدارینیست.لنینمینویسد«:اشتباهخواهدبوداگر
تصورشودکهتمایلبهتالشیوپوسیدگیمغایربارشدسریعسرمایهداری
است».درحالحاضر،درشرایطژرفترشدنبحرانعمومیسرمایهداری،
ایننظامهنوزدارایآنقدرتوامکاناتهستکهدرزمینههایمختلف
دانشوفنوتولیدوسازمانجامعهبهدستاوردهایی،گاهمهم،نایلآیدو
دراینیاآنکشور،دراینیاآنرشت ٔهاقتصادی،پیشرفتهایی،گاهسریع،به
دستآورد.بااینحال،درکلی ٔهکشورهایامپریالیستی،پدیدههایعدمثبات
اقتصادیودشواریهاوناموزونیهافزایندهاست.

2

سرمایهداری انحصاری ،یعنی امپریالیسم ،در نتیج ٔه تشدید تضادهای خود
واردروندتبدیلبه«سرمایهداریانحصاریدولتی»میگردد.سرمایهداری
انحصاریدولتی،شکلومرحل ٔهتازهایازهمانامپریالیسماستکهاکنون
در برخی از کشورهای رشدیافت ٔه اروپا و آمریکا و ژاپن شاهد آن هستیم.
سرمایهداریانحصاریدولتیچیست؟سرمایهداریانحصاریدولتیعبارت
ازاتحادانحصارهاودولتبورژواییدریکمکانیسمواحدودرهمآمیختگی
ووحدتنیرویانحصارهاونیرویدولتدریکدستگاهیگانهاست.دراین
دوران،تسلطانحصارهابرزندگیمردمتقویتیافتهوهمهجانبهترمیشود،
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حداکثرسودبرایبورژوازیتأمینمیگردد،بخشدولتیبسطمییابد،وامور
اقتصادیازطریقبرنامهریزیوسرمایهگذاریوتخصیصاعتباراتدولتی
و اجرای پیشبینیهای هدفمند اقتصادی بهوسیل ٔه دستگاه دولت ،به سود
انحصارات،تنظیمونظارتمیشود.درحالحاضرامپریالیسموشکلتاز ٔه
آنسرمایهداریانحصاریدولتیبهمنظورمبارز ٔهاقتصادیعلیهسوسیالیسم
ومقاومتدربرابرنهضتکارگری،اقداماتیبراییکیکردنبازاراقتصادی
وتولیدصنعتیانجاممیدهد،سازمانهایجدیدویگان ٔهمافوقم ّلی،اعماز
سیاسیواقتصادیبهمنظوربههمپیوستگیدولوانحصاراتامپریالیستیبه
وجودمیآورد(پدیدهایکهانتگراسیونیاهمپیوندینامدارد).
دراینمرحلهوشکلتاز ٔهامپریالیسم،نظامیکردناقتصادوهم ٔهشئون
زندگیکشورجایویژهوبیسابقهایرااحرازمیکندوبخشمهمیازدرآمد
م ّلیصرفمخارجنظامیوجنگهایبزرگوکوچکومسابق ٔهتسلیحاتی
وایجادپایگاههاونگهداشتنارتشمیگردد.ا ّماهیچیکازاینتغییراتو
اشکالتازهواقداماتنمیتواندپایههایپوسید ٔهسرمایهداریرانجاتدهد.
اینفرماسیونماننددیگرفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادیپیشازآنمحکوم
بهنابودیاست،وبهحکمتکاملتاریخبشریبایدجایخودرابهفرماسیونی
کهدرآنازاستثماروستمووجودطبقاتمتخاصماثرینباشد،بدهد.بهرغم
رشدتولیددربرخیازکشورهایسرمایهداری،تضادهایم ّلیوبینالمللی
این نظام شدت مییابد .به رغم تئوریسینهایی که مجذوب امپریالیسم و
مب ّلغ بهاصطالح «برکات» آن هستند ،پدیدههای عدید ٔه اقتصادی و مالی و
بازرگانیواجتماعیدرجوامعسرمایهداریپیشرفته،حاکیازتشدیددائمی
تضادهایامپریالیسماست.درمرحل ٔهامپریالیسم،زحمتکشاندچارمصایب
تازهمیشوندواستفادهازدستاوردهایعلمواتوماسیوندرشرایطایننظام
براینمصایبمیافزاید.سلط ٔهانحصارهانهفقطعلیهکارگرانودهقانانو
دیگرزحمتکشان،بلکهعلیهمنافعقشرهایبورژوازیکوچکومتوسطنیز
متوجهمیشود.انحصارهابهدشمنجامعهبدلمیشوندوواقعیات،پوچ
بودننظریاتینظیر«سرمایهداریخلقی»و«دولتبهروزیهمگانی»رابه
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ثبوتمیرساند.
امپریالیسمزایند ٔهفاشیسمودیکتاتوریخونین،موجدجنگهاومسابقات
تسلیحاتی ،لگدمال کردن استقالل خلقها و حقوق دموکراتیک مردم ،و
مسئولمحرومیتهاومصایبمیلیونهاومیلیونهاانساناست.امپریالیسم
مسبباصلیپیدایشاینوضعاستکهتودههایعظیمیدرآسیاوآفریقا
وآمریکایالتینمجبورنددرشرایطفقروبیماریوبیسوادیومناسبات
اجتماعی کهن زیست کنند ،و خلقهای کاملی به مرگ تدریجی و نابودی
محکومشوند.درعصرما،روزبهروزروشنترمیشودکهوجودامپریالیسم
بامنافعحیاتیزحمتکشانیدیوفکری،بامنافعاقشاراجتماعیگوناگون،با
منافعم ّلتهاوکشورها،باامرآزادی،استقاللورفاهتصادممییابد.

٣

از زمان انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر ،سرمایهداری وارد بحران عمومی
خودشدهاست،بحرانیکهسیاستواقتصادوایدئولوژیآنرادر َبرمیگیرد.
عرص ٔهتسلطاودرجهاندمبهدمتنگترمیشود.سیستمسوسیالیستیجهانی
پیداشدهوشرایطدرهمهجابرایزوالسرمایهداریمساعدترمیشود.ا ّما
اضمحالل انقالبی امپریالیسم  در سراسر جهان همزمان انجام نمیگیرد.
بهعلتناموزونیتکاملاقتصادیوسیاسیکشورهایسرمایهداری،کهاز
قوانینعینیدورانامپریالیستیاست،انقالبوگذاربهفرماسیونبعدیدر
کشورهایمختلف،درزمانهایمختلفصورتمیگیرد.
لنینتئوریانقالبسوسیالیستیرادرشرایطتاریخیامپریالیسمبسط
داد و آموزش خود را مربوط به امکان پیروزی انقالب ،نخست در یک یا
چندکشورسرمایهداریمجزاتدوینکرد.انقالبکبیراکتبروحوادثبعدی
جهان،اثباتعملیاینتئوریبود.جریاننابودیسرمایهداریانحصاریو
پایانیافتن«فرماسیوناجتماعیـاقتصادیسرمایهداری»وایجادجامع ٔهنوین
وپیدایشفرماسیونکمونیستی،مدتزمانطوالنیتاریخیرادربرمیگیرد
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که طی آن در مقیاس جهانی ،دو سیستم همزمان وجود خواهند داشت.
عصریکهمادرآنزندگیمیکنیموازانقالبکبیراکتبرآغازشده،همین
عصرگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمدرمقیاسجهانیاست.
اینک بزرگترین دولت امپریالیستی ،امپریالیسم آمریکا است .این
تکاملیافتهترین کشور صنعتی سرمایهداری ،دارای ناهنجارترین اقتصاد
نظامیشدهورسواترینحیاتاجتماعیوسیاسیاست.امپریالیسمآمریکا
ربایند ٔهاصلیثروتکشورهایآسیاوآفریقاوآمریکایالتین،سازماندهند ٔه
اصلیتوطئهها،کودتاها،پیمانهاینظامی،مسابق ٔهتسلیحاتی،مداخل ٔهنظامی
وگانگستریمسیاسیوسیطر ٔهمالیواقتصادیاست.امپریالیسمآمریکااینک
بزرگترین استثمارگر بینالمللی ،تکیهگاه عمد ٔه ارتجاع جهانی و ژاندارم
شمار ٔهیکبینالمللیاست.
اتحادعملومبارز ٔهمشترکسهنیرویعمد ٔهنبردضدامپریالیستییعنی
کشورهای سوسیالیستی ،نهضتهای آزادیبخش م ّلی ،و جنبش کارگری
کشورهایسرمایهداری،وثیق ٔهپیروزیدرپیکارعلیهامپریالیسماست.

4

زوال فرماسیون سرمایهداری  -سرمایهداری که زمانی نسبت به فئودالیسم
مترقیبود،پسازآنکهنیروهایمولدهرابهمیزانزیادیرشدداد،خودبه
بزرگترینمانعپیشرفتهمهجانب ٔهجامعهبدلمیشود.اگرقرنبیستم،این
قرنرشدعظیمنیروهایمولدهوتکاملبیسابق ٔهدانشوفن،هنوزبهفقر
صدهامیلیونانسان،بهگرسنگیوبیماریوبیسوادیپایانندادهووفور
نعمتهایما ّدیومعنویرابرایهم ٔهافرادرویزمینتأمیننکرده،گناهآن
تنهابهگردنسرمایهداریاست.تصادمفزایندهبیننیروهایمولدهومناسبات
تولیدیموجود،درمقابلبشریتوظیف ٔهآزادساختننیروهایپرتوانمولد ٔه
آفرید ٔه انسان را از بند اسارت مناسبات سرمایهداری قرار داده است تا این
نیروهاودستاوردهادرخیروصالحجامعهمورداستفادهقرارگیرد.تضاد
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اساسیاینفرماسیون،کهدرآنازیکسوخصلتتولیداجتماعیاستواز
ِ
ِ
تولیدخصوصیسرمایهداریاست،بایداز
سویدیگرشکلتصاحبنتیج ٔه
راهاستقرارمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدحلشود،واینمسئلهاساس
الغایاستثماروستمطبقاتیومحتوایاصلیفرماسیونجدیدسوسیالیستی
است.
ماهیتنظامسرمایهداریووضعپرولتاریادرجامعه،طبق ٔهکارگررابه
مبارزهبابورژوازیمیکشاند.تاریخفرماسیونسرمایهداری،تاریخمبارز ٔه
بیامانطبقاتیبینپرولتاریاوبورژوازیاست.اینمبارزهمنطبقباقوانین
رشدجامعه،پدیدهایعینیوناگزیر،وخودازمهمترینسرچشمههایروند
تکاملوزوالفرماسیونسرمایهداریاست.
وظیف ٔهبزرگورسالتتاریخیپرولتاریاآناستکهبرایهمیشهبهرهکشی
رابههرصورتودرتماماشکالخودبراندازد،سرمایهداریرانابودکند،
جامع ٔهکمونیستیبدونطبقاتراپدیدآورد.
دراینپیکار،پرولتاریامیتواندوبایدتمامتودههایزحمتکشراکهاز
نظامسرمایهداریبهتنگآمدهاندمتشکلسازد،وطییکنبرداصولیوپیگیر
برایازبینبردناستثمارسرمایهداریوساختمانجامع ٔهنوینرهبریکند.
نیرویمحرک ٔهاساسیاینروندتاریخی،طبق ٔهکارگراست.
فرماسیون سرمایهداری بیش از نیم قرن است که دیگر تنها سیستم
اجتماعیـاقتصادی موجود نیست .انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر ،جهان
سرمایهداریراازپایهلرزاندویکششمکر ٔهزمینراازچنگالاینفرماسیون
بهرهکشیوستمرهاییبخشیدوازآنزمان«بحرانعمومیسرمایهداری»
شروعشد.پسازجنگدومجهانگیر،حیط ٔهعملسرمایهداریبازهمتنگتر
ّ
شد و عدهای از کشورها زنجیر اسارت سرمایهداری را گسستند و سیستم
سوم نفوس بشری را دربر
جهانی سوسیالیستی تشکیل شد که اینک یک ّ
میگیرد.
درحالحاضرافزایشنیروونفوذسیستمجهانیسوسیالیستیوروند
تالشیسریعسیستممستعمراتیامپریالیسمورشدنهضتهایآزادیبخش
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م ّلیومبارز ٔهفزایند ٔهطبقاتیدرکشورهایسرمایهداریوتشدیدتضادهای
داخلی بین خود امپریالیستها که موجب ژرفتر شدن بحران عمومی
سرمایهداریمیشود،هم ٔهحوادث،صحتاینارزیابیمارکسیستیـلنینیستی
خصلتدورانکنونیومضمونوگرایشهایاساسیآنراتأییدمیکنندکه
دورانما،دورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسماست.

درس.۶8فرماسیونکمونیستی،مرحل ٔهسوسیالیسم
«فرماسیون اجتماعیـاقتصادی کمونیستی» که آیند ٔه تمام جامع ٔه بشری را
لیراسوسیالیسمودومی
دهد،خوددارایدومرحلهاستکهاو
تشکیلمی
ّ
ّ
راکمونیسممیخوانیم.اصولومشخصاتعمومیوعمد ٔهایندومرحله
یگانهاست،ولیتمایزهاوتفاوتهاییهمبینآنهاچهازنظررشدما ّدیو
درج ٔهبلوغمناسباتتولیدیوچهازنظرنضجمعنویجامعهوجوددارد.
لنینمیگوید:
«سوسیالیسمآنجامعهایاستکهبالواسطهازسرمایهداری
بیرونمیآیدونخستیننوعجامع ٔهنویناست.ا ّماکمونیسم
نوععالیتر جامعه است و تنها زمانی میتواند بسط یابدکه
سوسیالیسمکامالًتحکیمشدهباشد».
حزب تود ٔه ایران ،حزب طبق ٔه کارگر و هم ٔه زحمتکشان میهن ما ،در
دورنمای تاریخی آینده برای برانداختن هرگونه بهرهکشی انسان از انسان
مبارزه میکند و خواستار استقرار سوسیالیسم ،یعنی آنچنان نظامی است
کهتودههایزحمتکشکشورراازبندهایاسارتآوراستثمارووابستگیو
عقبماندگیوستمم ّلیوطبقاتیرهاییبخشدوراهرشدسریعهمهجانب ٔه
نیروهای مولده را بگشاید و ترقی بیوقف ٔه سطح زندگی ما ّدی و معنوی
جامعهراتأمیننماید.هدفنهاییحزبتود ٔهایرانوآماجنهاییمبارز ٔهما
سوسیالیسماست.
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مختصاتعمومیومشخصاتعمد ٔهفرماسیونکمونیستی(کهسوسیالیسم
مرحل ٔهنخستآناست)عبارتنداز:
.1اگردرفرماسیونسرمایهداریاقتصادکشوربرمالکیتخصوصیبر
وسایلتولیدمبتنیاستوعمدهترینوسایلتولیددردستعد ٔهمعدودی
سرمایهدار و زمیندار بزرگ است ،در فرماسیون کمونیستی برعکس،
اقتصادکشوربرمالکیتاجتماعیوسایلتولیدبنیادگذاریمیشود.دراین
فرماسیوندیگریکمشتثروتمندسرمایهدارصاحبومالککارخانههاو
زمینهاوبانکهاومؤسساتتولیدیوخدماتیوبازرگانیومعادنوحمل
ونقلنیستند،بلکهخودزحمتکشانمالکوسایلتولیدهستند.پسدردرج ٔه
ّاولمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدپای ٔهاینفرماسیوناست.
.2اگردرسرمایهداریروابطاستثماروستمحاکماست،درفرماسیون
کمونیستیبینافرادجامعهروابطهمکاریرفیقانهوکمکوتعاونمتقابل
برقرارمیشود.
 .3اگر در فرماسیون سرمایهداریبه علت مالکیت خصوصی و روابط
بهرهکشی ،کار امری تحمیلی و ستمگرانه و زیر بار استثمار بسی سنگین
است ،در فرماسیون کمونیستی برعکس ،به علت آنکه کار از بار استثمار
رهاییمییابد،بهامریآزادوبهسوداجتماعبدلمیشود؛درواقعکاری
میشودکههرعضوجامعهداوطلبانه،آزادانه،باشور،بهسودهمگانوبه
سودخویشانجاممیدهد.
 .4اگر در فرماسیون سرمایهداری رشد تولید و ترقی نیروهای مولده
خودبهخودی،ناموزونُ ،پرهرجومرجوبرشالود ٔهحداکثرسودسرمایهداران
است ،در فرماسیون کمونیستی این نحو ٔه رشد جای خود را به رشدی
میدهدکه آگاهانهوعلمیوبهسودتمامیجامعهتنظیموادارهمیشود،
یعنیافرادجامعهبااتکابهقوانینعینیطبیعیواجتماعیوباآگاهیکامل،
ازاینقوانینبهسودتکاملما ّدیومعنویجامعهاستفادهمیکنند.دراین
فرماسیونمالکیتبروسایلتولیدی،اجتماعیاستنهخصوصی،وبنابراین
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باخصلتنیروهایمولدهکهآنهماجتماعیاستتطابقدارد(.یعنیتضاد
اصلی فرماسیون سرمایهداری حل شده است) و همین تطابق علت اصلی
رشد مداوم اقتصادی است .سراسر حیات اقتصادی جامعه بهوسیل ٔه برنام ٔه
جامعیرشدوتکاملمییابد.

2

ازعصرجوامعسوسیالیستیبیشازنیمقرنیاچنددههنگذشته،ولیهمین
مدتتاریخیکوتاه،حتیدرشرایطمحاصرهٔامپریالیستیوعواقبآن،به
آشکارترین و غیرقابل انکارترین وجه ثابت کرده است که مرحل ٔه ّاول این
فرماسیونومناسباتحاکمدرآن،برفرماسیونسرمایهداریبرتریداردوراه
نجاتازواپسماندگی،راهترقیسریعوتأمینرفاهفزایند ٔهتودههاورهایی
طبقاتیوم ّلی،گذاربهاینفرماسیوناست.
البتهرشداقتصادیدرجوامعسرمایهداریهمصورتمیگیرد،ولیجزء
بسیارناچیزیازآنودرآمدهایحاصلهازثروتهایم ّلیوترقیاقتصادی،
آنهمدرنتیج ٔهمبارزاتطوالنیمردم،نصیبزحمتکشانمیشود،وقسمت
اعظمنتایجاینرشدودرآمدهایحاصلهرامشتیسرمایهدارانوصاحبان
وسایل تولید تصاحب میکنند .در جوامع سوسیالیستی ،رشد اقتصادی
متوجه ارضای هرچه کاملتر نیازهای ما ّدی و معنوی هم ٔه اعضای جامعه
است،نیازهاییکهروزافزوناستوبرآوردنآنهاازطریقرشدمداومتولید
بر شالود ٔه عالیترین تکنیک و آخرین دستاوردهای دانش بشری صورت
میگیرد.
پس از فرماسیونهای سهگان ٔه بردهداری و فئودالیسم و سرمایهداری که
برشالود ٔهبهرهکشیوستمطبقاتیقرارداشتند،درفرماسیونکمونیستی،و
اولآنسوسیالیسم،اصلاستثمارانسانبرمیافتد.نخست
ازهمانمرحل ٔه ّ
هرکسیبهانداز ٔهکارش،وپسازآنکهرشدما ّدیومعنویجامعهبهحد
مع ّینی رسید ،هرکس به انداز ٔه نیازش از نعم موجود برخوردار میشود.
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هرگونهستمم ّلیونژادیوطبقاتیازبینمیرود.آزادیواقعیوتساوی
واقعی برای هم ٔه افراد جامعه تأمین میشود ،زیرا این را دیگر همهکس
میتواندببیندکهتاوسایلتولیددردستعد ٔهمعدودیسرمایهداراستو
این مالکیت وسیل ٔه غارت اکثریت مردم و سیطره بر آنها است ،از تساوی
نمیتوانصحبتکرد؛وتازحمتکشانمجبورندنیرویکارخودرابفروشند
وفشارمناسباتاستثماریراتحملکنند،آزادیواقعیبهدستنخواهدآمد.
بههمینجهتاستکهمیگوییمگذارازفرماسیونکمونیستیعالیترینو
ژرفترینتحولوچرخشتاریخیدرحیاتجامع ٔهبشریاست.تاریخواقع ًا
انسانیبشریتازهمینهنگامآغازمیشودوبههمینمعنااستکهمارکس
تمامیفرماسیونهایگذشتهرا«ماقبلتاریخزندگیبشریت»نامیدهاست.

٣

دوم[،مرحل ٔه]عالیفرماسیونکمونیستیبهوجودنیامدهاست.
هنوزمرحل ٔه ّ
تاکنوندربخشمهمیازجهانکهبیشازیکسومجمعیتبشریرادربر
ّ
میگیرد،بهفرماسیونسرمایهداریپایاندادهشده،دریکرشتهازکشورها
سوسیالیسمساختهمیشود،برخیازآنهابهدرجاتپیشرفتهایازاینمرحله
رسیدهاندودراتحادجماهیرشورویپایههایفنیـما ّدیجامع ٔهکمونیستیبنا
میگردد.درسوسیالیسم،یعنیدرمرحل ٔهنخستفرماسیونکمونیستی:
اوالًهنوزمالکیتهمهخلقیبروسایلتولیدکامالًشکلنگرفته،ّ
ثانی ًاوحدتکاملکارجسمیوفکریپدیدنشده،ِ
اصلتوزیع،بهمیزانکارهرکساستونهنسبتبهنیازهایاو،
ثالث ًارابع ًابرخیمقوالتاقتصادیناشیازسطحتولیدووضعاجتماعینظیرکاال،سود،بهاوغیرههنوزباقیماندهوعملمیکنند،
وباالخرههنوزبقایاییازنظریاتوعاداتوعواملروحیواخالقیجامع ٔهکهنوجودداشتهوتحولونوسازیاینعواملنمیتواندباهمان
آهنگوشتابساختمانپای ٔهما ّدیومناسباتنویناجتماعیتولیدیصورت
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گیرد.
تماماینوجوهپنجگانهمیتواندبهماتفاوتهاوتمایزیراکهبینمرحل ٔه
دوم(کمونیسم)وجوددارد،نشاندهد.
ّاول(سوسیالیسم)ومرحل ٔه ّ

4

درتوضیحنکاتگفتهشدهیادآوریبایدکردکهدرمرحل ٔهسوسیالیسم(فاز
ّاولفرماسیونکمونیستی):
.1مالکیتاجتماعیبردونوعاساسیاست:اولدولتییاهمهخلقی،
ّ
ودومگروهییاتعاونی.درهردونوع،روابطبینافرادعاریازبهرهکشی
ّ
وستمبودهوبرهمکاریوکمکرفیقانهمتکیاست.روشناستکهدر
اینجاصحبتازمالکیتاجتماعیبروسایلتولیداست،وگرنهدرجامع ٔه
سوسیالیستیمالکیتشخصیوفردیبروسایلمصرفیوبرهم ٔهاشیاءو
وسایلمورداحتیاجشخصیوخانوادگی،ونیزدرشرایطومراحلمع ّین،
مالکیتفردیبروسایلتولیدکوچک،بهشرطیکهوسیلهایبرایاستثمار
نباشد ،و نیز وابسته به شرایط این یا آن کشور ،مالکیت تولیدکنندگان و
بازرگانانوپیشهورانکوچکومتوسطکهبهرشداقتصادوپیشرفتکشورو
تحکیمسوسیالیسمکمککند،باقیمیماند.
.2درموردطبقاتنیزتضادهایآشتیناپذیربهعلتازبینرفتنبهرهکشی
ازبینمیروند.بدینترتیب،طبقاتمتخاصمدیگردرجامع ٔهسوسیالیستی
وجودنداردولیهنوزطبقاتمتمایزوجوددارندُ ،منتهااینهاطبقاتدوست
ومتحدهستند.علتاینتمایزچیست؟ازیکسووجودانواعمالکیتها
و منجمله تفاوت بین انواع مالکیتهای اجتماعی (همهخلقی یا گروهی)
موجبمیشودکهبینطبقاتینظیرکارگرانودهقانانمؤسساتاشتراکی
وکارکنانمؤسساتتعاونی،تفاوتهاییموجودباشد.ازسویدیگر،این
تمایزبهعلتآناستکههنوزتفاوتبینکاربدنیوفکریازبیننمیرود
ووحدتارگانیکبینایندونوعکاربهوجودنیامدهوقشرروشنفکرباقی

224

ماتریالیسمتاریخی

میماند .خالصه هنوز جامع ٔه سوسیالیستی (مرحل ٔه ّاول فرماسیون) جامع ٔه
بیطبق ٔهکمونیستینیست.
.3ازنظراصلتوزیعهمتاوفورکاملنعمتأمیننشودوتاکاربهیک
نیازحیاتیافرادجامعهبدلنگردد،روشناستکهنمیتوانتوزیعومصرف
رابراصل«نیازهایهرکس»قرارداد.وجهمشخص ٔهاصلتوزیعدرمرحل ٔه
سوسیالیسمآناستکهازهرکسبهمیزاناستعدادشکارخواستهمیشودو
بههرکسبهمیزانکارشدادهمیشود.
بههمینجهت،نظارتدقیقبرمیزانکارومیزانمصرفدراینمرحله
ضرورتاکیدداردواینخودازوظایفمهمدولتسوسیالیستیاست.
 .4توجه به عوامل روبنایی و آگاهی اجتماعی در مرحل ٔه سوسیالیسم
اهمیت ویژه دارد ،زیرا اگرچه در همان مرحل ٔه ّاول فرماسیون ،ایدئولوژی
سوسیالیستیحاکممیشودودرشعورافرادتسلطمییابد،ولینظریاتو
آدابوعاداتغیرپرولتریوبقایایمعنویواخالقیجامع ٔهکهنهنوزمدت
اولفرماسیونباقیمیگذارد.به
زیادیمیماندکه ُمهرخودرابرچهر ٔهمرحل ٔه ّ
اینعواملبایداضافهکردکهبهرهکشانسابق،دردرونجامعهبهانواعوسایل
دستبهمقاومتمستقیموغیرمستقیممیزنند،ارتجاعبهدسایسخودادامه
میدهدودرصحن ٔهجهانیهمسرمایهداریجهانیبهتأثیرواقداماتخویش
ادامهمیدهدوامپریالیسمبهکارتخریبیمیپردازد.
هم ٔهاینها،آنطورکهتاریخنشاندادهومنطقحکممیکند،سببمیشود
کهامرساختمانسوسیالیسمامریآسان،بیارزشوبیلغزش،بدونفراز
و نشیب ،بدون نقص و اشتباه نباشد .تصوری غیر از این ،تصوری خام،
غیردیالکتیکی و سادهلوحانه خواهد بود .سوسیالیسم این جامع ٔه نوین
و تابناک بشری ،راه خود را بهرغم مشکالت و مبارزات دشوار به جلو
میگشاید.بهعالوه،گذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمنمیتواندبهیکباره
وبهفوریتانجامشود.اینجریانیاستبغرنجوطوالنیومتنوعکهدرطول
آنمناسباتاقتصادیجدیدیشالودهریزیمیشود،فرهنگینوپدیدمیآید،
روبنایاجتماعازبیخوبنتغییرمیپذیردوانسانخودراازنومیسازد.
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اولاینفرماسیون،یعنیجامع ٔهسوسیالیستی،عبارت
شاخصهایمرحل ٔه ّ
استاز:استقرارمالکیتاجتماعیبروسایلاساسیتولید،دگرگونیتمام
حیاتاقتصادیواجتماعیوفرهنگیجامعهوشکوفاییوترقیسریعآن،
حلمسئل ٔهم ّلی،رشدهمهجانب ٔهشخصیتانسانی،بسطروزافزوندموکراسی،
تحققاصل«ازهرکسبهانداز ٔهاستعدادش،بههرکسبهانداز ٔهکارش».
علموعمل،منطقوتاریخنشاندادهکهجامع ٔهسوسیالیستیمیتواند
مردمجهانرابهسرمنزلآزادیونیکبختیبرساند،استقاللوسربلندی
راتأمینکند،بهواپسماندگیما ّدیومعنویپایاندهد.حتیهمانمرحل ٔه
ّاول فرماسیون کمونیستی ،یعنی جامع ٔه سوسیالیستی ،برای کارگران کار و
سربلندی ،برای دهقانان زمین و تکنیک ،برای روشنفکران افق وسیع کار
خالقوشکفتگیشخصیتواستعداد،وبرایهم ٔهزحمتکشانرفاهما ّدیو
معنوی،علموفرهنگمعاصروبهداشتعمومیوتأمینآیندهواطمینانبه
فردارابهارمغانمیآورد.

درس.۶9فرماسیونکمونیستی،مرحل ٔهکمونیسم
جامع ٔه سوسیالیستی بنابر قوانین عینی اجتماع و ضرورت رشد اجتماع به
دوم ،در سیر تکاملی
مرحل ٔه عالیتری تکامل مییابد .تدارک این مرحل ٔه ّ
اولفرماسیونودربطنمرحل ٔهسوسیالیستیوبرشالود ٔهآنصورت
مرحل ٔه ّ
میگیرد.اینروندضروروعینی،توسطفعالیتآگاهان ٔهمردمازراهتحقق
تدریجیسیاستحزبکمونیستازراهتکمیلوتعالیهم ٔهجوانبجامع ٔه
سوسیالیستیانجاممیشود.هدفغاییمبارز ٔهاحزابکمونیستوکارگری
ونبردانقالبیکارگرانوزحمتکشانجهان،رسیدنبهاینمرحلهاست.

١

جوانب مختلف این جامعه را ،با توجه به وجوه و تمایز آن با مرحل ٔه ّاول
فرماسیونمربوطه،بررسیکنیم:
 شاخص پای ٔه اقتصادی و مالکیت در جامع ٔه کمونیستی نظیر جامع ٔهسوسیالیستیاستولیچهازنظرسطحتکاملنیروهایمولده،چهازنظر
درج ٔه بلوغ مناسبات تولیدی و شاخصهای مناسبات دیگر اجتماعی ،بین
ایندومرحل ٔهیکفرماسیون،تفاوتهاییهست.شاخصمالکیتدراین
مرحل ٔهعالیفرماسیونکمونیستیعبارتاستازمالکیتکمونیستییگانه
بروسایلتولید.اشیاءموردمصرفشخصیتحتتملکواختیارکاملهر
عضوجامعهخواهدبود.
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شاخصتولیدعبارتاستازافزایشمداومتولیداجتماعیوباالبردنسطحبازدهکاربراساسپیشرفتسریعدانشوفن،بهکارگرفتنمدرنترین
و نیرومندترین تکنیک ،تسلط بیسابق ٔه انسان بر طبیعت ،عالیترین درج ٔه
سازماناقتصاد،ثمربخشترینومعقولترینطرزاستفادهازثروتهایما ّدی
وطبیعیومنابعنیرویکارانسانیومنطقیترینشکلبهرهگیریازمحیط
زیستوحفظآن.
شاخصهدفتولیددرکمونیسمعبارتاستازتأمینپیشرفتبدونوقف ٔه جامعه و واگذاری کلی ٔه نعم ما ّدی و معنوی بر حسب نیازمندیهای
روزافزونانسانجامع ٔهکمونیستیوتقاضایفردیوسلیق ٔهشخصی.هدف
عبارتاستازارضاینیازهایروزافزونهرفردجامعه.
شاخصتوزیعدرکمونیسمعبارتاستازاجرایاینشعارکه«ازهرکسطبقاستعدادش،بههرکسطبقنیازش».درسوسیالیسم،یعنیمرحل ٔه
ّاولاینفرماسیون،هنوزآنوفورنعمما ّدیوشرایطمعنویوامکاناتعملی
وجودنداردکهبتواناینشعارراتحققبخشید.ولیدرکمونیسمبرشالود ٔه
شاخصهایتولیدوهدفآنونحو ٔهمالکیتکهبرشمردیم،وهمچنینبر
شالود ٔه تغییر خود انسان و برخوردش با کار ،اجرای این اصل امکانپذیر
میشود.
شاخصطبقاتدرکمونیسمعدمآنهااست.بدینمعناکهدراینمرحل ٔهعالیفرماسیون،دیگرطبقاتاجتماعیولودرحدودتفاوتمیاندهقانان
سوسیالیستیوکارگرانسوسیالیستیوجودنخواهدداشتوجامع ٔهبشری
ازنظرطبقاتیتقسیمنخواهدشد.چرا؟زیراکهاوالًبهجایدوشکلمالکیت
ّ
اجتماعی(همهخلقیوگروهی)بهتدریجدرآیندهمالکیتیگان ٔههمگانیخلق
ایجادمیشودوثانی ًاعالوهبررفعتفاوتهایمربوطبهشکلمالکیتدر
کشاورزیوصنعت،تفاوتهایاجتماعیواقتصادیوفرهنگیومعیشتیو
نحو ٔهزندگیبینشهروده،بینکارگرانودهقاناننیزازبینمیرود.هرچه
نیروهایمولدهرشدکندوامکاناترفاهوآسایشاهالیبیشترشود،دهبیشتر
به سطح شهر ارتقا مییابد .تفاوت بین کار صنعتی و کار کشاورزی ،بین
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محیطشهریومحیطروستاییازبینمیرود.
همچنین با پیروزی کمونیسم ،کار بدنی و کار فکری و فعالیت ویژ ٔه
روشنفکریوفعالیتمستقیمتولیدیعمیق ًاباهمدرمیآمیزدوسطحفرهنگی
ومعلوماتفنیوعلمیهمگانبهسطحباالییکهدرآنکارفکریامتیازودر
انحصارکسینیستمیرسد؛تفاوتوتمایزازایننظرگاهنیزازبینمیرود.
بدینسان کمونیسم به تقسیم جامعه به طبقات و قشرهای اجتماعی پایان
میدهد.وبدینترتیب،تساویاجتماعیکاملبینهم ٔهاعضایجامعهتأمین
میشود.واضحاستکهدراینجامنظورایننیستکههم ٔهافراد،یکسطح
ومشابهمیشوندوهمچوندستگاههایکوکیکهازیکماشینبیرونآمده
باشند،بهیکدیگرشبیهوهمانندخواهندبود.نه،منظورآناستکهتفاوتاز
نظرطبقاتیورابطهباوسایلتولیدونحو ٔهمالکیتواستفادهازنعمما ّدیاز
میانخواهدرفتوهمگانفرصتهایمشابهوشرایطیگانهایبرایرشدو
تعالیخواهندیافت.
 شاخص روبنایی  -نتیج ٔه از بین رفتن طبقات و ایجاد تساوی کاملاجتماعیآناستکهبرخیازمقوالتمهمروبنایینظیردولتومناسبات
حقوقیوایدئولوژیسیاسیوحقوقیکهوابستهبهوجودطبقاتهستندزوال
مییابند .جای دولت را «خودگردانی اجتماعی کمونیستی» میگیرد ،یعنی
اعضایمتشکل ٔهجامعهبرپای ٔهموازیناخالقیکمونیستیکهخودبهسرشتو
نیازروحیافرادبدلمیشود،امورجامعهرامیگردانند.زوالدولترانباید
بهمعنایازبینرفتنسازمانهاودستگاههایادارهکنند ٔهجامعهدانست،بلکه
اینامربهمعنایازبینرفتندستگاهیاستکهمظهرتسلطیکطبقهبربقی ٔه
قشرهاوطبقاتاستودرسوسیالیسمنمایند ٔهاکثریتزحمتکشجامعهو
دردورانساختنپایههایما ّدیوفنیکمونیسم،درشرایطوجوددوسیستم
جهانی،نمایند ٔههم ٔهخلقاست.همراهزوالدولت،مؤسساتیکهویژ ٔهآن
هستندزوالمییابند.
مقوالتاِتیک(اخالقی)بهعنصربیشازپیشمهمروبناییبدلشدهو
جایعمدهرامیگیرند.هنربهشکوفاییعظیمیمیرسدوجایشامخیرا

2٣٠

ماتریالیسمتاریخی

درسیستمروبناییجامع ٔهکمونیستیاشغالمیکند.
شاخصوضعافرادورابط ٔهبینفردوجامعه-دراینمرحله،وحدتمنافعاجتماعیوفردیایجادمیشودوبراینپایه،همهدرادار ٔهاموراجتماع
شرکت فعال ،برابر و آزاد خواهند داشت و بین افراد و جامعه مناسبات
هماهنگبرقرارخواهدشد.دراینجامعه،تقاضایافراد،هرچندکهتنوعی
عظیمورشدیهمهجانبهوفزایندهمییابد،بااینحالناشیازنیازمندیهای
سالمومعقولانسانیخواهدبود.سطحعالیآگاهیکمونیستیوفرهنگی
وعشقبهکار،انضباط،خدمتبهمصالحجامعه،انساندوستی،کلکتیویسم
(جمعگرایی)ازخصایلذاتیانسانجامع ٔهنوینآیندهخواهدبود.
شاخصمسئل ٔهکارورابط ٔهانسانباکار-کمونیسمخصلتکارراتغییرمیدهدولیاعضایجامعهراازکارمعافنمیدارد.چنینجامعهای
ِ
پرورینخواهدبود.هرفرد
بههیچوجهجامع ٔههرجومرج،خودسری،وتن
دارای قدرت کار ،در کار اجتماعی شرکت خواهد کرد .در هم ٔه اعضای
جامعهبراثرتغییرخصلتکاروسطحتجهیزفنیآنودرپرتوعالیبودن
سطحآگاهی،یکنوعنیازدرونیپدیدمیآیدکههرفردداوطلبانهوطبقذوق
وتمایلخودوبرایرفاهجامعهکارکند.اساسکاردیگراجبارنیست،بلکه
اولزندگی،به
درکیکوظیف ٔهاجتماعیاست.کاربهیکضرورتدرج ٔه ّ
یکزینتانسانیوبهعاملمهمرشدموزونوهمهجانب ٔهشخصیتفردبدل
میگردد.
شاخصبلوغشخصیتانسانی-استعدادهاوقرایحوبهترینخصایلانسانیدرکمونیسمشکفتهوبارورمیشودوعرص ٔهوسیعظهوروخالقیت
پیدامیکند.هم ٔهشرایطوامکاناتبراینیلبهحداعالیجمالوکمال
روحیفراهممیشود.روابطخانوادگینیزتمام ًاازشائبههایحسابهای
ما ّدیمنزهمیگرددوکامالًبربنیادعشقودادمتقابلاستوارمیشود.
 کمونیسم نزدیکی و دوستی هرچه بیشتر و همهجانب ٔه بین ملل را براساساشتراککاملمنافعاقتصادیوسیاسیومعنویوبرادریوتساوی
وهمکاریتأمینخواهدکرد.کمونیسم،بینالمللمتحدانسانهاراجانشین
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با نتیجهگیری ازشاخصهاییکه برشمردیم ،در یک فرمولکلی میتوانیم
کمونیسمراچنینتعریفکنیم:
کمونیسمعبارتاستازنظاماجتماعیبدونطبقاتبامالکیتیگان ٔه
همگانیمردمبروسایلتولیدوبرابریکاملاجتماعیهم ٔهاعضایجامعه
کهدرآنهمزمانباتکاملهمهجانب ٔهافراد،نیروهایمولدهنیزبربنیاددانشو
تکنیکدائم ًاپیشرفتمیکنندواصل«ازهرکسطبقاستعدادش،بههرکس
بنابرنیازش»تحققمیپذیرد.
کمونیسم عبارت است از جامع ٔه کامالً متشکل -به عالیترین سطح
سازمانیافته-مرکّبازمردمزحمتکشآزادوآگاهکهدرآنادار ٔهامورتوسط
خودجامعهانجاممیگیردوکاربهنفعجامعهبرایهمهکسبهیکنیازحیاتی
وبهضرورتادراکشدهتبدیلخواهدگردیدواستعدادهرفردبهحداکثر
شکوفانخواهدگشت.

فصلهفتم:تئوریمارکسیستیـلنینیستی
طبقاتاجتماعیومبارز ٔهطبقاتی

درس.٧٠طبق ٔهاجتماعی
.1عواملیکهمنجربهایجادطبقهدراجتماعشد
.2شاخصهایچهارگان ٔهطبق ٔهاجتماعی
.3طبقاتاساسیوطبقاتفرعیدرهرفرماسیون
.4تعریفلنینیطبق ٔهاجتماعی
.5اهمیتبهکاربردندقیقمقول ٔهطبقه

درس.٧١مبارز ٔهطبقاتی
.1عینیبودنمبارز ٔهطبقاتی
.2مبارز ٔهطبقاتی-نیرویمحرک ٔهاساسیدرجوامعمنقسمبهطبقات،
نقشمبارز ٔهطبقاتیدرزمینههایمختلفحیاتاجتماعی
.3برخوردطبقاتیوتحلیلطبقاتی
.4اندیشههایضدمارکسیستیدربار ٔهطبقه
 .5خصلت دیالکتیکی و همهجانب ٔه برخورد طبقاتی ،مبارز ٔه طبقاتی و
مسئل ٔهوحدتم ّلی

درس.٧2مبارز ٔهطبقاتیدرنظامهایمختلف
.1مبارز ٔهطبقاتیدرجوامعپیشازسرمایهداری
.2شرایطوویژگیهایمبارز ٔهطبقاتیدرجامع ٔهسرمایهداریدرمرحل ٔه
کنونی
.3مبارز ٔهطبقاتیدردورانگذاربهسوسیالیسم
درس.٧٣اشکالوخصلتمبارز ٔهطبقاتیبینپرولتاریاوبورژوازی
.1وابستگیوارتباطبینطبقاتاجتماعی،منافعطبقاتی
.2مبارز ٔهآشتیناپذیربینپرولتاریاوبورژوازی
.3سهشکلعمد ٔهمبارز ٔهطبقاتیپرولتاریا

درس.٧٠طبق ٔهاجتماعی
مقول ٔه«طبقه»یککشفعلممارکسیستینیست.قبلازمارکسنیزدانشمندان
و مورخین و جامعهشناسان دیگری به وجود «طبقات» در جامعه و تقسیم
افراد و انسانها به این گروههای اجتماعی پیبرده بودند و پیرامون ماهیت
ونقشاینیاآنطبقهبررسیهاوکشفیاتیصورتگرفتهبود.اینکهبرخی
ایدئولوگهایبورژواییوبهدنبالآنهادستگاهتبلیغاتیکنونیایرانبابهکار
بردن عبارت «طرفداران عقل طبقاتی» در مورد مارکسیستها ،میخواهند
اعتقادبهوجودطبقاتاجتماعیراتنهابهمارکسیستهانسبتدهند،تنها
حتیقبل از مارکسبه وجود
گواه بر جهل وکوتهاندیشیآنها است .علم ٰ
طبقاتوتفاوتهایطبقاتیونقشآنهادرجامعهوتاریخوبهمبارز ٔهطبقات
پیبردهبود.اینکدیگرجزبرمب ّلغانکممایه،برکمترکسیپوشیدهاستکه
رویدادهایاجتماعیوحوادثتاریخیرابدونتوجهبهطبقاتونقشو
مبارز ٔهآنهانمیتوانتوضیحداد،وهرتوضیحعلمیتاریخوبرخوردعلمیبا
جامعهوروندهایآنجزبادرنظرگرفتنموجودیتوفعالیتطبقات،جزاز
یکنظرگاهطبقاتیامکانپذیرنیست.

١

ا ّما مارکس و انگلس و لنین در غنیساختن و رشد درک علمی این مقوله
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و تدوین تئوری علمی طبقات و مبارز ٔه طبقاتی سهم بسیار مهم و اساسی
داشتهاند.خودمارکسسهمیراکهشخص ًادرتکاملاینتئوریداشتهبه
اختصاروباجامعیتودقتچنینتوضیحدادهاست:
ِ
«آنچه مربوط به من است ،این خدمت از آن من نیست که
طبقاترادرجامع ٔهمعاصریامبارز ٔهطبقاتیبینآنهاکشف
کردهباشم.مسئل ٔهنودرنظریاتمناثباتنکاتزیریناست:
 .1وجود طبقات تنها با مراحل تاریخی مع ّین تکامل تولید
مربوطاست.
 .2مبارز ٔهطبقاتیضرورت ًاوبهناچاربهدیکتاتوریپرولتاریا
میانجامد.
 .3این دیکتاتوری خود گذار به از بین رفتن هم ٔه طبقات و
ایجادجامع ٔهکمونیستیبدونطبقهاست».
طبقاتهمیشهوازهمانآغازپیدایشجامع ٔهبشریوجودنداشتهودو
«جامعه»و«طبقه»الزموملزومیکدیگرنیستند.کموناولیه،جامعهای
مقول ٔه
ّ
بدونطبقهبود.تقسیمجامعهبهطبقات،دریکمرحل ٔهمع ّینازتکاملتاریخی،
بر شالود ٔه سطح مع ّینی از رشد نیروهای مولده ،در مرحل ٔه ازهم پاشیدگی
فرماسیوناشتراکیاولیهانجامگرفت.پای ٔهاقتصادیپیدایشطبقاتعبارت
ّ
بودازپیدایشتقسیماجتماعیکارومالکیتبروسایلتولید.مارکسیسمبدون
آنکهمنکرنقشمع ّینونسبیاعمالزوروغلبهوجبر-مثالًدرطیجنگها-
درامرتقسیمجامعهبهطبقاتوازآنجملهپیدایشبردگیباشد،برمبنای
اقتصادیپیدایشطبقاتتکیهمیکندونظرآنهاییراکهاینپدیدهراتنهانتیج ٔه
اعمالزوروغلبهدانستهاند،طردمیکند.تقسی ِمکاراجتماعی،مانندجدا
ِ
شدنشبانیازکشاورزی،پیشهوریازکشاورزی،بازرگانیازپیشهوریو
ِ
ِ
ِ
اولیهرویداد،طبقاتمختلفیماننددهقانان،
غیرهکهدردوران
تالشیکمون ّ
شبانان،پیشهورانوبازرگانانرابهوجودآورد.درعینحال،پیدایشمالکیت
خصوصیجامعهرابهفقیروغنی،بهرهکشوبهرهدهتقسیمکردودرآمیختن
ایندوعامل،ساختطبقاتیرابهوجودآورد.بااستقرارسوسیالیسم،این
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ساختطبقاتیماهیت ًادگرگونمیشودودرمرحل ٔهکمونیسم،تقسیمطبقاتی
جامعهکامالًازمیانخواهدرفت.

2

طبق ٔهاجتماعییعنیچه؟طبقهعبارتاستازگروهبزرگانسانهاکهدارای
شاخصهاوخصوصیتهایاجتماعیمشترکبودهوتوسطاینشاخصها
وویژگیهاازگروههایدیگرمتمایزمیگردند.
نخستینشاخصجاومقامیاستکهاینافراددرنظامتولیدیمربوطه
احرازمیکنند.میدانیمکههرفرماسیوندارایشیو ٔهتولیدخاصخوداست
اول
کهازدیگریمتمایزوبهطورتاریخیمشخصومع ّیناست.دردرج ٔه ّ
بایداینچارچوبرادرنظرداشت.مثالًجاییکهطبق ٔهبردهداردرفرماسیون
اجتماعیـاقتصادی بردهداری احراز میکند ،نهتنها با طبق ٔه بردگان ،بلکه با
فئودالهاوارباباندرسیستمتولیدیفرماسیونفئودالیسم،یاباجاومقام
سرمایهدار در نظام تولیدی سرمایهداری متفاوت است .اگرچه این طبقات
همهاستثمارگرند،ولیهریکدرچارچوبنظاممشخصتاریخیمربوطبه
خود،ازدیگریمتمایزمیگردد.مثالدیگر:طبق ٔهبورژوادرنظامفئودالیسم
و در نظام سرمایهداری جا و مقام متفاوتی دارد .طبق ٔه کارگر نیز در نظام
سرمایهداریجاومقامکامالًمتفاوتیباطبق ٔهکارگردرنظامسوسیالیستی
داردکهدونظاممشخصومتمایزند.پس:
وجود ،ماهیت ،سیمای هر طبقه در فرماسیون مشخص مربوطه مع ّین
میگرددوبرایشناختهرطبقهبایدنخستمقاموجایآنرادرسیستم
مع ّینتولیدیدرنظرگرفت.
شاخصدوممناسباتورابطهایاستکهگروهموردنظرازافرادانسانی
ّ
باوسایلتولیددارد،بدینمعناکهدرتعیینهرطبقهوتعلقطبقاتیافرادآن،
بایددرنظرداشتکهاینافراددارایمالکیتبروسایلتولیدهستندیانه،و
چهنوعمالکیتیدارندودرچهحدی،وازایننظرچهوجوهمشترکیبین
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اینافرادوجودداردکهآنهاراازدیگرانمتمایزمیکند.مثالًطبق ٔهبردهدار
به علت مالکیت کاملش بر وسایل تولید آن زمان و بر کار و جان بردگان
مشخصمیشود.هم ٔهافرادطبق ٔهکارگرنیزدرجامع ٔهسرمایهداری،منجمله
بهعلتفقدانمالکیتبروسایلتولیدوناگزیریفروشنیرویکارخویش،
ازدیگرانمتمایزمیگردند.مناسباتگروهانسانهانسبتبهوسایلتولید
(که اساس تفاوتهای طبقاتی را تشکیل میدهد) در هر نظامی معموالً و
اکثر ًاتوسطقوانینمختلفقضاییفرمولبندی،مسجلوتحکیمشدهوبه
اولدولت)براجتماعتحمیلمیشود.مثالًفئودالها
نیرویروبنا(دردرج ٔه ّ
واربابانباقوانینمختلفعرفیوشرعی،مالکیتکاملخودرابرزمینو
مالکیت،وقسمیونسبیخودرابردهقانانوسرفهابهزورقوانیندولتی
وموازینجاریهتسجیلمیکردندوآنرامقدسوخدشهناپذیرمیدانستند.
همینطورمناسباتطبق ٔهسرمایهدارباوسایلتولید،یعنیمالکیتآنهابراینها
ِ
درجامعه،بهزورانواعقوانینقضاییوقدرتدولتی،مقدسوخدشهناپذیر
معرفیمیشود.
شاخصسومعبارتاستازنقشیکهافرادهرگروهدرسازماناجتماعی
ّ
کاردارند.درفرماسیونهایمختلف،هرطبقهداراینقشمع ّینیدرسازمان
اجتماعیکاراست.مثالًنقشویژ ٔهفئودالهادرسازمانکاروتولیداجتماع
آنهاراازسایرطبقات-نهتنهادردرونفرماسیونفئودالیسم،بلکهنسبتبه
سایر طبقات صاحب وسایل تولید -متمایز میکند .همینطور تفاوتهای
مع ّینی بین طبق ٔه دهقانان رعیت در فرماسیون فئودالیسم و اقشار مختلف
دهقاناندرنظامسرمایهداریازنظرنقشآنهادرسازمانکاروتولیدوجود
دارد.
باالخرهشاخصچهارمعبارتاستازچگونگیبهدستآوردنبخشی
ازثروتهایجامعهومقداراینبخش.اینشاخصتوزیعنعمما ّدیاست.
یعنیثروتهاییکهدرجامعههستوتوسطکارجامعهتولیدمیشود،همه
بهطوریکسانومشابه(ازنظرکم ّیتوشکل)بینهم ٔهافرادتقسیمنمیشود،
بلکهبرحسبتعلقطبقاتی،شکلبهرهبرداریازنعموابعادآنفرقمیکند.
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سرمایهدارانبهشکلاضافهارزشسهمخودرامیبرند،فئودالهابهشکل
بهر ٔهمالکان ٔهجنسیونقدیوکاری،کارگرانبهشکلدستمزد.مقدارسهمی
کههرطبقهمیبردنیزبسیارمتفاوتاست.طبقاتصاحبوسایلتولید،
استثمارگروحاکمه،درهرنظاممشخصتاریخیمقادیربینهایتبیشتریاز
ثروتهایجامعهرامیبرندودیگرانراکهاکثریتجامعهاندمحروممیکنند.
پسمثالًوجهمشترکطبقاتیسرمایهدارانعالوهبرشاخصهایقبلی،درآمد
وسودکالنبهشکلاضافهارزشومقداربهرهبریعظیمازثروتجامعه
نیزهست،کهیکخانواد ٔهآنهابیشازهزارانودههاهزارخانواد ٔهکارگراز
نع ِمما ّدیومعنویموجودوازثروتهایجامعهبرخوردارمیشود.مثالً
ِ
دارانکالنوزمیندارانبزرگازایننظرگاه
پهلویهاوگروهکمعد ٔهسرمایه
نیز-مقداروشکلآنبخشیازنع ِمما ّدیکهبهجیبمیزنند-بینخودوجه
ِ
ِ
ِ
هاایرانیزحمتکشقرار
طبقاتیدارندکهتمامیآنهارادربرابرمیلیون
مشترک
میدهد.

٣

شاخصهای«طبق ٔه اجتماعی» .وجوه تمایز هرطبقه با طبق ٔه دیگر و وجوه
اشتراکافرادمتعلقبههرطبقهنشانمیدهدکهبهبرکتجاییکهیکطبق ٔه
اجتماعی در برخی نظامات مشخص اقتصادی اشغال میکند ،این طبقه
میتواندثمر ٔهکارطبق ٔهدیگررابهخوداختصاصدهد،آنرامتعلقبهخود
سازد،استثمارکند.
در صورتبندیهای بردهداری و فئودالیسم و سرمایهداری ،دو طبق ٔه
اساسی متضاد و متخاصم که دارای تضاد آشتیناپذیر هستند وجود دارد،
یعنی بهترتیب طبقات برده و بردهدار ،رعیت یا سرف و ارباب یا فئودال،
کارگروسرمایهداردربرابریکدیگرقراردارند.طبق ٔهعمد ٔهبهرهکشبهبرکت
مالکیتشومناسباتشنسبتبهوسایلتولیدوجاومقامشدرنظامتولیدی
ونقشخوددرسازماناجتماعیکارمیتواندطبق ٔهعمد ٔهبهرهدهرااستثمار
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کند،ثمر ٔهکاراورابهخوداختصاصدهد.طبقاتعمدهواساسی،طبقاتی
هستندکهباشیو ٔهمسلطتولیددرآنفرماسیوندرارتباطند.ا ّماترکیبطبقاتی
جامعهبغرنجاستودرهرفرماسیونمیتواندچندینطبق ٔهاجتماعیموجود
باشد.یعنیبهجزطبقاتاساسیدرهرنظامی،طبقاتبینابینیوغیرعمده
نیزوجوددارند.اینهایاطبقاتدرحالتالشیوقشربندیهستند(کهقاعدت ًا
ِ
هایگذشتهازطبقاتاصلیبودند)یاطبقاتدرحالزایشو
درفرماسیون
تکاملهستند(کهقاعدت ًادرفرماسیونآیندهبهطبق ٔهاساسیبدلمیشوند)،یا
ِ
اقشارمختلفباوابستگیهاوحالتهایمیانهوبغرنجهستند.

4

پسازآموختنشاخصهاوجوانبمختلفمقول ٔه«طبقه»میتوانیمباتعریف
علمیوهمهجانبهایکهوالدیمیرایلیچلنینبهدستدادهآشناشویم:
طبقات،گروههایبزرگانسانهاهستندکهازجهتجایخوددرسیستم
تولیداجتماعیدورانتاریخیمع ّین،ازجهترابط ٔهخودباوسایلتولیدی
ِ
ِ
نقشخوددرسازمان
شود،ازجهت
کهاغلبدرقوانینتسجیلوفرمولهمی
اجتماعی کار ،و بنابراین از جهت شیوههای دریافت و میزان آن سهمی از
ثروتهایاجتماعیکهدراختیاردارند،ازیکدیگرمتمایزمیگردند.طبقات
آنچنانگروههاییازافرادهستندکهگروهیازآنهامیتواندبهبرکتاختالف
مقامدرشیو ٔهمع ّیناقتصادیـاجتماعی،کارگروهدیگررابهتصاحبخود
درآورد.
با چنین تعریف علمی و جامعی ،ما به کنه مقول ٔه «طبقه اجتماعی»
پیمیبریمواساستقسیمطبقاتیجامعهرادرمییابیم.پساگرچهبهوجود
طبقات،دانشمندانقبلازمارکسهمپیبردهبودند،ولیکشفپای ٔهعینی
تقسیمجامعهبهطبقهدرعرص ٔهتولیدما ّدی،سهمیاستکهدرعلمفلسفهو
درجامعهشناسیبهمارکسیسمتعلقداردوباآن،برخوردباطبقه،بهمعنای
واقعیکلمهبهیکبرخوردعلمیبدلشدهاست.
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عالمتعمدهوشاخصاساسیطبقه،رابطهباوسایلتولیداست.اساس
تعلقطبقاتیبهیکطبقهومتمایزشدنازسایرطبقات،همینمناسباتو
رابطهایاستکهباوسایلتولیدوجوددارد(یعنیبهویژهچگونگیمالکیت
بروسایلتولیدونوعوخصلتوحداینمالکیت).سایرشاخصها،مثالً
مقامونقشدرتولیداجتماعیوسازمانکاروطرقدریافتومیزاندرآمدها
وبخشیازثروتجامعه،همهناشیازهمینرابطهباوسایلتولیدوتابعی
ازآناست.

5

مقول ٔهطبقهرابایدبهمفهومعلمیوبنابرتعریفدقیقیکهازآنبهدستدادیم
بهکاربرد.مثالًبایددانستکهاصطالحاتینظیرطبق ٔهزنان!طبق ٔهکارمندان!
طبق ٔهنانواها!ونظایراینهاکهدربرخینوشتههایروزنامهایوسخنرانیهای
«سرانامور»دیدهمیشودغلطواشتباهرایجوعامیانهایاست.بهعبارت
دیگر،نبایدقشریاگروهصنفیوجنسیوسنیمع ّینیراباطبق ٔهاجتماعیاشتباه
کرد،زیراکهدربسیاریموارد،بهاینوسیلهاصوالًوجودطبق ٔهاجتماعیبا
مشخصاتدقیقآننفیمیشودوکارعمالًبهنفیتضادهایطبقاتیومبارز ٔه
طبقاتیدردرونهریکازاینگروهبندیهامیکشد.درستاستکهافراداین
گروههاازنظرصنفییاجنسییاسنیوغیرهمیتوانندمنافعومسائلمشترکی
داشتهباشند،ولینبایدفراموشکردکههریکازچنینگروههاییافرادمتعلق
بهطبقاتکامالً«مشخصومتمایز»رادربرمیگیرند.چطورمیتوانمثالًاز
«طبق ٔهزنان!»صحبتکرددرحالیکهدراینگروهجنسی،زنانزحمتکش
کارگر و روستایی رنجبر ،درست در نقط ٔه مقابل طبقاتی ِ
زنان درباری و
وابستگانبههیئتحاکمهقراردارند.همچنینعبارت«طبق ٔهکارمندان!»در
واقعتضادطبقاتیموجودبینگروهرهبریکنندهوتصمیمگیرند ٔهدستگاه
ِ
اداریراباانبوهعظیمحقوقبگیرانزحمتکشمیپوشاند.
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درس.٧١مبارز ٔهطبقاتی
١

طبقات بهرهکش از آنجا که صاحب وسایل تولید هستند ،سهم مهمی از
ثروتهای اجتماعی را که طبقات بهرهده تولید کردهاند به خود اختصاص
میدهند.ازهمینجااستکهتناقضاتوتضادهایطبقاتناشیمیشود.
از همین جا است که بین طبقات ،مبارزه روی میدهد؛ بردگان در مقابل
بردهداران،رعایاوسرفهادربرابراربابانوفئودالها،وکارگراندربرابر
سرمایهداران قرار میگیرند .مبارز ٔه طبقاتی ،بر شالود ٔه عینی وجود طبقات
بهرهکشوبهرهده،وبرایناساسکهمنافعآنهامتضاداستوسودیکیزیان
دیگریاست،جریانمییابد.مبارز ٔهطبقاتیامرینیستکهکسیآنرااراده
کردهوبهطورذهنیبهوجودآوردهباشد.ازبینرفتنآنهموابستهبهمیلو
اراد ٔهافرادنیست.تاریخبهیادداردکهدربرخیکشورهاطبقاتحاکمه«دستور
دادند»ومجالسفرمایشی«قانونیتصویبکردند»کهازامروزبهبعدمبارز ٔه
طبقاتیدرکشوربرمیافتدوصلحطبقاتیبرقرارمیشود!هماکنوندرکشور
ماهیئتحاکمه،سرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالنکهدروابستگیوپیوند
باامپریالیسمونواستعمار،اکثریتعظیمخلقما،هم ٔهطبقاتزحمتکشرا
استثمارمیکنندومنافعشاندرستدرنقط ٔهمقابلطبقاتبهرهدهقراردارد،
توسطدستگاهتبلیغاتیخودمرتب ًافریادمیکشندکهبهاراد ٔهشاهنشاهگرگو
میشازیکجویآبمیخورند،ستیزطبقاتیجایخودرابهوحدتطبقاتی
دادهاست.بینبزرگترینسرمایهدارانوزمیندارانغارتگرواینهمهکارگر
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ودهقانوزحمتکشکهباگرسنگیوبیکاریومهاجرتوگرانیوفقدان
وسایلتولیدووسایلزندگیدستبهگریبانند،گویایگانگیعاطفیوجود
داردنهمبارز ٔهطبقاتی.ا ّمامبارز ٔهطبقاتیراکهیکمسئل ٔهعینیاستوبه
توانبافرمایشملغی
ارادهوتمایلافرادوتصمیموتبلیغوابستهنیستنمی
ٰ
ساخت.بافشارسازمانامنیتمیتوانازبروزاعتصابکارگریجلوگرفت
یادادخواهیدهقانیراسرکوبکرد،ولیمنافعمتضادکارگروسرمایهدار
بزرگ یا دهقان و زمیندار کالن را نمیتوان لغو کرد .این تضاد به علت
مناسباتمتضادیاستکهآنانباوسایلتولیددارند.طبق ٔهصاحبوسایل
تولید ثروتمند ،ستمگر و بهرهکش است ،و درهرحالِ ،
گرگ طبق ٔه محروم
ازوسایلتولید،کهستمکشوبهرهدهاست.آنیکینفعشدرایناستکه
کشیکند،بیشتربرباید؛اینیکینفعشدرایناستکهبهرهکشی
بیشتربهره
ُ
راریشهکنکند،وسایلتولیدونعمزندگیراکهازآنمحروماستبهدست
خودگیرد.اینمنافعطبقاتیمتضاد،ریشهومنشأمبارز ٔهطبقاتیاست.هر
قدر که مب ّلغان بورژوازی و مزدبگیران هیئتهای حاکم ٔه استثمارگر دست
وپابزنندودربار ٔهوحدتطبقاتویگانگیعاطفیسینهچاکدهندوبه
اصطالح خودشان بر طرفداران عقل طبقاتی بتازند ،نمیتوانند از صحن ٔه
کشورماواقعیترا،یعنیتضادعینیموجودبینمنافعدرباروسرمایهداری
بزرگوابستهوزمیندارانکالنراباتود ٔهعظیمزحمتکشبهرهدهبزدایند،
زیراکهزدودناینتضادیعنیازبینرفتنوجودطبقاتبهرهکشوستمگرو
سیستمحکومتیآنان.

2

قبل از پیدایش مارکسیسم نیز دانشمندان و مورخین و اقتصاددانان ،نهتنها
بهوجودطبقاتبلکهبهوجودمبارز ٔهطبقاتینیزپیبردهبودند.ولیبدون
برخوردماتریالیستیودیالکتیکیبهتاریخوجامعه،تئوریمبارز ٔهطبقاتی
نمیتوانستبهنحوعلمیتدوینشود.مارکسوانگلستدوینکنندگاناین
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تئوریعلمیهستند.آنهاثابتکردندکهمبارز ٔهطبقاتینیرویمحرک ٔهاساسی
درتمامجوامعمنقسمبهطبقاتمتخاصماست.آنهانشاندادنداینمبارزه
سرانجامازطریقانقالبسوسیالیستیواستقراردیکتاتوریپرولتاریابهاز
بین رفتن هر نوع طبقه و ایجاد جامع ٔه بدون طبقات کمونیستی میانجامد.
بررسیتاریخهم ٔهجوامعنشانمیدهدکهتاریخِ جامعههایطبقاتیعبارت
استازتاریخِ مبارز ٔهطبقات.مارکسوانگلسبااینبررسیعلمیبهاین
نتیجهرسیدندکه:
«برده و آزاد ،پاتریسین و پلب ،مالک زمین و رعیت ،استاد
صنعتگرصاحبکاروشاگرد،بهطورخالصهاسیرکنندگان
و اسیران ،در تضاد دائمی بوده و با یکدیگر مبارزهای بدون
انقطاع ،گاه پنهان و گاه آشکار داشتهاند .این مبارزه همیشه
با تحول انقالبی تمام بنای جامعه یا نابودی مشترک طبقات
متخاصمپایانپذیرفتهاست».
علموتاریخثابتمیکندکهمبارز ٔهطبقاتمتخاصم،آشتیناپذیراست.
منافع ارباب را با منافع رعیت نمیتوان تلفیق داد و آشتی طبقاتی ایجاد
کرد؛بایدبساطاربابورعیتیرابرچیدورعیتراازقیداستثمارارباب
رهانید.نمیتوانمنافعسرمایهدارصاحبوسایلتولیدراکهمنشأسودش
اضافهارزش(ثمر ٔهکارکارگر)استبامنافعکارگرانیکهاستثمارمیشوندو
ثمر ٔهکارشانبهجیبسرمایهدارمیرودآشتیدادوصلحطبقاتیوآشتیو
یگانگیبهوجودآورد؛بایدکهبساطسرمایهداریرابرچید،مالکیتاجتماعی
رابروسایلتولیدبرقرارکرد،کارگرانراازقیدبندهایاستثمارسرمایهداری
رهانید.مبارز ٔهآشتیناپذیرطبقاتیازتضادعمیقوضعاقتصادیوسیاسی
طبقاتدرجامعهناشیمیشود.مبارز ٔهبهره ِدهانعلیهاستثمار،علیهاسارت
وخواستزندگیآزاد،رهاازبهرهکشیوسعادتمند،درعینحالمبارزهای
استکامالًطبیعی،عادالنهوحقه،مبارزهایاستکهباقانونتکاملاجتماع،
باقوانینعینیتاریخمنطبقاست.اینمبارزهنیرویمحرکهومنبعتکامل
جوامعی است که در آنها طبقات متخاصم وجود دارد .درک روندهای
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اجتماعیوبررسیرویدادهایتاریخیبدونبررسینیروهایطبقاتیممکن
نیست.تئوریمبارز ٔهطبقاتیبهماهمعللرویدادهارانشانمیدهدوهم
قطبنمایعملمااستوهموسیل ٔهبررسیجامعهاست.لنینمینویسد:
«در پیچ و خم آشفتگیهای ظاهری جامعه ،مارکسیسم
راهنمای اصلی را به دست میدهد و قوانین عینی و ضرور
جامعه را کشف میکند .این راهنما ،تئوری مبارز ٔه طبقاتی
است».
ترقی اجتماعی مرهون مبارز ٔه طبقاتی است .این مبارزه تکامل جامعه
راهمدردورانهاینسبت ًاآرامرشدوهمبهویژهدردورانهایطوفانهای
انقالبیتأمینمیکند.مبارز ٔهطبقاتیازنظراقتصادیحتیدررشدنیروهای
مولدهوترقیتکنیکینیز،ازآنجهتکهسرمایهداراندرآنوسیلهایبرای
مقابلهبااتحادوحقطلبیکارگرانرامیبینند،بیتأثیرنیست.ا ّمابهخصوص
ِ
طبقاتیدرزندگیسیاسیجامعهاهمیتفراوانکسبمیکند.هرقدر
مبارز ٔه
مبارز ٔهتودههاوطبقاتبهرهدهسرسختتر،متشکلترواصولیترباشدتکامل
پیشروند ٔهجامعهنیزعلیالقاعدهسریعترخواهدبود.عالیترینشکلمبارز ٔه
طبقاتی،انقالباجتماعیاست.قانونمندیمبارز ٔهطبقاتیدرجوامعِمرکّب
ازطبقاتمتخاصم،ازکشفیاتمهممارکسیسماست.علمفلسفیجامعهو
تاریخکهمارکسوانگلسپایهگذارانآنبودندثابتکردکهمنافعبهرهکش
وبهرهدهباهمناهمسازاست.نهبهضربر ُفرم،نهبهزورتبلیغ،ونهبهفشار
سرکوب،هیچجویینمیتوانساختکهآبمنافعطبقاتبهرهکشوبهرهده
درآنرود.مبارز ٔهطبقاتیناگزیراستودراینگونهجوامع،یکامرعینی
است.مبارز ٔهطبقاتینهیکپدید ٔهتصادفییاگذرایادلبخواه،بلکهقانونعینی
تکاملتاریخواجتماعاست.ایننبردیاستکهبهآشتینمیانجامد،بلکه
درنهایتامربهازبینبردنبهرهکشیونابودینظامطبقاتیمنجرمیشود.
ماهیت و علل تسلسل فرماسیونهای اجتماعیـاقتصادی که در حقیقت
پلکانهای رشد جامع ٔه بشری هستند ،در پرتو تئوری مارکسیستیـلنینیستی
طبقات اجتماعی و قانون مبارز ٔه طبقاتی روشن شده و معلوم میگردد که
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اینتحولتاریخی،اینروندروبهباالومترقی،اینطیمراحلومنازل،
طبقاتیانجامگرفتهاست.اوجگرفتنتاریخوپیشروی
تنهاازخاللمبارز ٔه
َ
جامعهبهایننیرویمحرکهنیازداشت.واینقو ٔهمحرکهدربردهداری،شیو ٔه
تولیدآسیایی،فئودالیسموسرمایهداری،درتمامانواعجوامعطبقاتیومتکی
بهاستثمار،ساختاجتماعیـاقتصادیرادگرگونساخته،بهپیشراندهو
موجباتانتقالبهمرحل ٔهباالترونظامتازهتریرافراهمساختهاست.چنین
استکهلنینمیگوید:
«محرکواقعیتاریخ،مبارز ٔهانقالبیطبقاتاست».

٣

مارکسیسم بهدرستی و بنا به خصلت علمی خویش ،بر ساخت طبقاتی
جوامع مبتنی بر مالکیت خصوصی تکیه میکند و مبارز ٔه طبقاتی را اهرم
اساسیونیرویمحرک ٔهاساسیتحولاینگونهاجتماعاتمیداندومعتقد
استکهبایدنخستودراساس،وجودطبقات،وابستگیطبقاتی،ماهیت
طبقاتیومنافعطبقاتیرادرنظرداشت،نهنظری ٔهماهیتبهاصطالحثابت
و الیتغ ّیر و تجریدی انسانی را در ماورای چارچوب مشخص اجتماعی و
تاریخی.مارکسیسمضمنخاطرنشانساختنایناصول،درنظرداردکه
هرنوعجمودومطلقکردن،ازیکبرخورددرستوعلمیبهدوراست.
مارکسیسمباتکیهبرایناصول،هرگزآنرامطلقنمیکندومثالًمنکرلزوم
بررسیآنتروپولوژیکتاریخکهبرخیعواملوعناصرمربوطبهنوعانسان
رادرنظربگیردنیست،بلکهبهآنبههماناندازهکهباید،ودرجهانعینی
نقشدارد،ارزشمیدهدوتکیهاساسیرابرساختطبقاتیجامعهمینهد
ونیرویمحرک ٔهاساسیرادرنبردطبقاتیتشخیصمیدهد.پسبرایآنکه
برخوردماباجامعهعلمیودرست،وتحلیلماازتاریخعلمیودرست
باشد،بایدبرخوردماطبقاتیوتحلیلماطبقاتیباشد.تنهابهاینترتیبما
روندهایاجتماعیرادرکمیکنیموحجابهارابهکنارمیزنیموازمیان
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انبوهرویدادهاوفاکتهامسیراصلیواستخوانبندیاصلیرادرکمیکنیم
وکنهوقایعرابرمالمیسازیم.
درصحن ٔهمبارزهنیزاگرمحتوایطبقاتیرویدادها،تصمیمات،شعارهاو
اقداماترادرکنکنیم،بدونشکنادانوسطحیباقیخواهیمماند.

4

تئوریمارکسیستیـلنینیستیطبقاتومبارز ٔهطبقاتیهموارههدفحمالت
ایدئولوژیکدشمنبودهاست.ادعای«وحدتطبقاتیوآشتیطبقاتی»در
جامعهیکیازآنهااست.برخیدیگرکهعوامفریبیسطحیراکافینمیبینند،
به این آشکاری و سادهلوحی تقسیم را نفی نمیکنند ،بلکه با قائل شدن
گروههاوقشرهاییبرمالکحرفههاومشاغلوروحیاتوعقایدوغیره
تقسیمجامعهرابهطبقاتاجتماعیمیپوشانند.یعنیبهوجودبرخیگروهها
بامالکهایمندرآوردییافرضیاعترافمیکنندتاوجودطبق ٔهاجتماعی
با آن مشخصات دقیق علمی را که لنین توصیف نمود منکر شوند .بعضی
دیگرکهنهآنسادهلوحیراکافیمیدانندونهاینسالوسیراوافیمیدانند،
میکوشندتاباقبولبرخیازعناصرتئوریمارکس،برشالود ٔهاساسیآن
سایهافکنند.مثالًتقسیمجامعهرابهطبقاتمیپذیرند ُمنتهادرتعریفطبقه
وتشخیصطبقاتازهم،عناصردیگریرامهمترمیدانندوحتیاگرحاضر
باشندمالکیتبروسایلتولیدرابهعنوانیکعاملقبولکنند،میگویندکه
پای ٔهاساسیدیگرتمیزوتشخیصطبقه،عامل«قدرت»است.درحقیقتآنها
جامعهرابهقدرتمندانودولتیانوحکمروایانازیکسووغیرآنانازسوی
دیگرتقسیممیکنند،غافلازاینکهبایدعلتخودهمینحکمرواییوقدرت
داشتنرادانستوبهریش ٔهکارپیبرد.
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تئوری مارکسیستی مبارز ٔه طبقاتی را باید همهجانبه ،عمیق و در رابطه با
تمامیآموزشمارکسیسمـلنینیسمدرنظرداشتوآنراشماتیزه،سطحی
ومالنقطیبهکارنبرد.مثالًنبایدبهاستناداینتئوری،بینمحتوایبرخیاز
روندهایاجتماعبااینیاآنطبقهرابط ٔهمستقیموبالواسطهبرقرارکرد.یا
نبایدبهصرفوجودطبقاتوجداییآنان،وجوهمشترکومسائلمشترک
بینآنهارانفیکردونادیدگرفت.توضیحبدهیمتااهمیتعملییکبرخورد
واقع ًاعلمی،همهجانبهوخالقروشنترشود.
درمورداولدیدهشدهاستکهگاهبهادعایبیانیکاندیش ٔهمارکسیستی،
ّ
علموفرهنگیاحتیزبانرابهاینیاآنطبقهنسبتدادهاند.اینالبتهساده
کردنیکمسئل ٔهبغرنجوسطحیکردنیکمسئل ٔههمهجانبهوعمیقاست.
علمیاتمامیفرهنگاجتماعرانمیتوانمثالًدرجامع ٔهمعاصرسرمایهداری
مستقیم ًابهبورژوازینسبتداد.مسائلبغرنجرانمیتوانبهادعایتحریف
مارکسیستیسادهوبیرنگکرد.
دوم نیز مسلم ًا باید در ضمن بررسی جدایی و نبرد طبقاتی،
در مورد ّ
وجوه مشترک موجود نظیر روحیات عمومی جامعه و منافع مشترک در
جبهههایمشخصرادرنظرگرفت.یکجامع ٔهمرکّبازمجموعطبقات،
بهعلتتکاملتاریخیخودوسننوآدابورواناجتماعیخود،دارای
وجوهمشترکغیرقابلانکاریاستکهدرموردهرکشوروخلقباکشور
وخلقدیگرمتفاوتاست،واینوجوهمشترکهم ٔهافرادجامعهرابهطور
کلی دربر میگیرد .ا ّما از اینجا نمیتوان اتحاد طبقات متخاصم و یگانگی
عاطفیبهرهکشانوبهرهدهانرانتیجهگرفت،زیراکهبهطورعینیوواقعی،
عمدهواصلیعبارتاستازجداییطبقاتممتازومحروم،مبارز ٔهطبقاتی
بهرهکشان و بهرهدهان ،درحالیکه آن برخی وجوه مشترک و روحیات
عمومی،فرعیاست.
اتحاد بهرهده و بهرهکش محال است؛ صلح طبقاتی غیرممکن است،
ولیدرهمینزمینهنکت ٔهمهمدیگریرابایدازنظردورنداشتوآناینکه
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طبقاتمتخاصمومخالف،گاهدرمسائلمشخص،منافعمشترکمییابند
و در یک جبه ٔه مشترک و واحد قرار میگیرند .این امر بهویژه در مراحل
مع ّینیازتکاملتاریخدیدهمیشودونفیآن،بهاستناددرکسطحیتئوری
مبارز ٔهطبقاتی،زیانبزرگبهنهضتمیزند.مثالًدرحالحاضردرمیهنما
طبقاتمختلفیازکارگرانگرفتهتاسرمایهدارانم ّلیوکارفرمایانکوچک
ومتوسط،ازدهقانانگرفتهتاپیشهورانوصاحبانحرفومشاغلمختلف
اعمازاستثمارشوندهواستثمارکنند ٔهغیروابستهبهسرمایههایامپریالیستیبه
درباروبهسازمانامنیت،همهدریکامرعمد ٔهمشخصدارایوجهمشترک
هستند:دفاعازمیهنواستقاللکشورودفاعازآزادیهایدموکراتیکو
حقوقبشری.هم ٔهاینطبقاتوقشرهاازسلط ٔهامپریالیسمونواستعمارو
استبداد سلطنتی رنج میبرند ،بنابراین هم ٔه آنها -بهرغم تضادهای عینی و
موجودطبقاتشان-دریکامرمشخص،دریکجبه ٔهمشترکدرمقابلدشمن
مشترکقراردارند.همهخواستارسرنگونیرژیمضدم ّلی،ضددموکراتیک،
تجاوزکاروفاسدکنونیهستند.تنهادراینمفهومواقعیاستکهدرمرحل ٔه
کنونی،وحدتم ّلیبینخلقهایایرانمیتواندبهوجودآید.وحدتم ّلی
در حال حاضر تنها به معنای وحدت هم ٔه طبقات ضد امپریالیستی و ضد
دیکتاتوری،علیهزمیندارانکالنوسرمایهدارانبزرگوابستهبهامپریالیسم،
برایحلتضاداصلیجامع ٔهما،میتواندمطرحباشدواینهمانوحدتی
استکهماخواهانآنیموبهخاطرنیلبدانمبارزهمیکنیم.ا ّما«وحدتم ّلی»
بهمعنایوحدتتمامطبقاتونفیمبارز ٔهطبقاتیبهبرکتانقالبکذایی
شاهانه!دروغسادهلوحانهایاستکههرقدمیدرپهن ٔهکشورماوهرروزی
درگذرانآن،بطالنشراثابتمیکند.
لب ٔهتیزوحدتم ّلیواقعی،بهمعناییگانگیونبردمشترککلی ٔهعناصر
م ّلیوآزادیخواهصرفنظرازوابستگیطبقاتیآنها،علیهامپریالیسمومنافع
نواستعماریدرمنطقهوژاندارمآنوبساطاستبدادیمتوجهاست،وهدفش
ایجادایرانیمستقل،دموکراتیک،مترقیوآباداست.
لب ٔهتیزادعایپوچ«وحدتم ّلی»شاهانه،علیهزحمتکشانکشورماوعلیه
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تماممیهنپرستان،علیهمصالحعالی ٔهمیهنماوآیند ٔهآنمتوجهاستوهدفش
جاودانی کردن بساط بهرهکشی و تسلط استثمارگران داخلی و خارجی و
حکومت جبر و خفقان سلطنتی ،ادام ٔه سیاست نظامیگری و سرکوب
نهضتهایآزادیبخشمنطقهاست.
درکهمهجانبه،مشخصودقیقتئوریمبارز ٔهطبقاتیوکاربرددرست
آنواحترازازبرخوردسطحیوکتابیبیاندازهمهموحیاتیاست.هیچ
مارکسیستـلنینیست واقعی ،به بهان ٔه تئوری مبارز ٔه طبقاتی نمیتواند این
واقعیاتراکهخودجزئیازتئوریمارکسیستیمبارز ٔهطبقاتیاستنادیده
بگیرد و از آن احکامی مخدوش و سطحی بسازد .به طور خالصه ،اصل
عبارتاستازدرکوانطباقصحیح،همهجانبه،خالقومشخصتئوری
ِ
ِ
ساخت طبقاتی جامعه و مبارز ٔه طبقاتی .صحبت بر سر احتراز از
انقالبی
انطباقمکانیکیوبرخوردتجریدیومطلقکنندهاست.
یک نکت ٔه آخر اینکه مختصات عمومی که ما برای طبقات ذکر میکنیم
بدانمعنانیستکههرفردجداگانهایازیکطبقهحتم ًادارایتمامخواصو
مختصاتمنفییامثبتطبق ٔهخوداست.بایدبهمجموعطبقهبرخوردطبقاتی
داشتونتایجحاصلهدرموردبررسیمختصاتیکطبق ٔهاجتماعیرابه
تمامافرادعضوآنطبقه-بههرفردمشخص-تعمیمنداد.مثالًممکناست
کهیکعضوطبق ٔهانقالبی،ایدئولوژیطبق ٔهبهرهکشوارتجاعیرابپذیرد،یا
برعکس،یکفردمتعلقبهطبقهایکهبهرهکشوارتجاعیاستبهایدئولوژی
انقالبیبپیونددونظایراینها،ودربرخوردبااینیاآنفردنمیتوانکلیشهوار
قضاوتکردو ُمهریساختوپرداختوبرجبینهرفردتنهابهخاطرتعلق
طبقاتیاشزد.
مختصات هر فرد به نحو مشخص ،فردی و در عمل معلوم میشود.
درحالیکهکلیدراهگشاوقطبنمایاصلیدربرخوردبااجتماعوپدیدههای
آنودرنبرد،همانبرخوردطبقاتیودرنظرگرفتنمشخصاتومختصات
یکطبقهاست.
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درس.٧2مبارز ٔهطبقاتیدرنظامهایمختلف
دومسئله،یکیمبارز ٔهطبقاتیدرجوامعمختلفودیگری َاشکالسهگان ٔه
مبارز ٔهطبقاتی،جایویژهایدرتئوریمارکسیستیـلنینیستیطبقاتومبارز ٔه
طبقاتیدارد.البتهبحثتفصیلیاینمسائلدرعلومینظیرجامعهشناسیو
تاریخوسوسیالیسمعلمیانجاممیشود.بااینحال،درعلمفلسف ٔهاجتماعو
اولوروندمبارز ٔهطبقاتیدر
تاریخنیزبایدبهرئوسمطالباشارهکرد.مسئل ٔه ّ
طولتاریخدرجوامعمختلف،درواقعدرستیاینحکملنینرانشانمیدهد
کهمیگوید:
«محرکواقعیتاریخ،مبارز ٔهانقالبیطبقاتاست».

١

در جوامع ماقبل سرمایهداری مبارز ٔه طبقاتی اشکال گوناگون داشت .در
بردهداری،مبارز ٔهبردگانازخرابکردنابزارتولیدگرفتهتاقیامهایعظیم
تودهاینظیرقیاماسپارتاکوس َاشکالمختلفیبهخودگرفت.درصورتبندی
فئودالیسم ،نبرد اساسی طبقاتی بین دهقانان و فئودالها جریان داشت که
اغلبزحمتکشانشهرهاوپیشهورانبهآنمیپیوستند.قیامهایزحمتکشان
وبهرهدهانوجنگهایدهقانیسراسرتاریخفئودالیسمراپوشاندهاست.
میهن ما ایران در طول هزاران سال پس از تالشی نظام اشتراکی ّاولیه تا
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دورانمعاصر،اشکالمختلفنبردطبقاتیرابهخوددیدهوتاریخمانامهاو
صفحاتدرخشانیرادرایننبردبهرهدهانعلیهبهرهکشانثبتکردهاست.
مزدک و مانی و قرنهای دراز پیروان آنها ،زنگیان و زنادقه ،سپیدجامگان
و سرخعلمان ،صوفیان و اسماعیلیان ،همه نامها و رویدادهایی است
افتخارآفرین،جلوهگاهیکنبردطبقاتی دیرپاوخستگیناپذیر؛نمودارهایی
از اشکال مختلف قیامهای تودهای گاه مستقیم و آشکارا و گاه زیر پرچم
اتحادمذهبیعلیهاشرافیتوزور،علیهخالفتوستمگری،علیهبهرهکشی
واشکالمالکیتحاکم.استخوانبندیاساسیتاریخمیهنمانهسرگذشت
سالطینوکشورگشایان،بلکهروندنبردهایبیپایانخوارانعلیهارجمندان،
افتادگانعلیهبلندمرتبگاناست.زندگیوسرنوشتشاهانوفرماندهان،
منقرضکنندگانسلسلههاوبنیانگذارانسلسلههانیزدراینمتنقراردارد.
تاریخمیهنماهنوزبایدعمیق ًاوعلم ًاآموختهشود،ولیایننکتههماکنون
بیتردیداستکهستونفقراتآن،نیرویبهپیشبرندهوتکاملدهند ٔهآن،نبرد
ستم ِ
کشانعلیهبهرهکشان،فعالیتسازند ٔهما ّدیومعنویزحمتکشان،مبارز ٔه
تودهایمردمایرانبودهاست.
هرچه این جوامع پیشتر میرفت ،مبارز ٔه طبقاتی حادتر و سریعتر
میشد.درطولهزارانسال،قیامتودههایمردم،چهدربردهداریوچهدر
فئودالیسم،نتوانستبهاستثمارپایاندهدوطبقاتونبردطبقاتیراازحیات
جامعهبزداید،زیراکههنوزشرایطالزمفراهمنبود،سطحتولیدهنوزامکان
گذارجامعهبهنظامفارغازاستثماررانمیداد.تود ٔهمردمنهمتشکلبودندو
نههدفمشخصوتئوریعلمیراهنماییداشتند،نهراهنیلبهخواستها
و آرمانهای خویش را میدانستند و نه از حزب پیشاهنگ و ستاد رهبری
مبارزهمیتوانستخبریباشد.هم ٔهاینشرایطتنهادردورانمع ّینیازرشد
سرمایهداری ایجاد میشود .با این همه ،در فرماسیون ماقبل سرمایهداری،
مبارز ٔهطبقاتی،قیامهایبردگانودهقانان،جنگهایتودههاوزحمتکشان
وحقطلبان،پایههایجامع ٔهکهنهرامتزلزلکردندونقشعظیممترقی-در
جهتسیرتاریخ-داشتندواساسیتریننیرورادرتحرکوجلوراندنجامعه
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درجامع ٔهسرمایهداریکهآخریننظاممبتنیبراستثماراست،مبارز ٔهطبقاتی
شدتبیسابقهایمییابد.پرولتاریا،طبق ٔهکارگرجامع ٔهمدرنسرمایهداریکه
مترقیترین،متشکلترینوآگاهترینطبق ٔهجامعهاست،دررأسایننبردقرار
دارد.اینمبارزهدرحیاتاقتصادی،درامرتولید،درتکاملفنوبهویژهدر
حیاتسیاسیواجتماعیومعنویجامعهنقشمحرک ٔهعمدهایفامیکند.در
تمامروندهاوپدیدههایاجتماعکنونی،اعمازبینالمللیوم ّلی،درهرسطح
وزمینهایُ ،مهراینمبارز ٔهعظیمطبقاتیهویدااست.چارچوبعمومیو
شرایط کنونی نبرد طبقاتی کدام است؟ در حال حاضر این نبرد در شرایط
گذارتمامیجامعهبشری،درمقیاسجهانیازسرمایهداریبهسوسیالیسم،
در شرایط بحران عمومی سرمایهداری جریان مییابد .این شرایط عمومی
وجهانشمولرادرهرنبردطبقاتی،درهرجایجهانبایددرنظرداشت.
شرایطیکهزمینهرابهسودطبق ٔهکارگروزحمتکشانعمیق ًاتغییردادهاست.
ویژگیهایمبارز ٔهطبقاتیدرمرحل ٔهکنونیچیست؟
ویژگیمهمیکهمبارز ٔهطبقاتیپرولتاریاعلیهسرمایهداریواستثمارپیدا
کردهیکیایناستکهاینمبارزهبهنحوفزایندهایبامبارز ٔهعمومیخلقهابه
خاطراستقاللم ّلی،بامبارزهبهخاطرصلحعجینشدهودرهممیآمیزد.لب ٔه
تیزاینمبارزاتونبردمشترکمتوجهامپریالیسموانحصاراتاست.همین
امر ،اتحاد نیروهای هوادار سوسیالیسم و برچیدن استثمار را با نیروهای
استقاللطلب و نیروهای دموکراتیک ضداستبدادی امکانپذیر میسازد.
ویژگیدیگراینکهدرعصرحاضرمبارز ٔهطبقاتیتنهامبارز ٔهطبقاتمتخاصم
دردرونهرکشورنیست،بلکهعالوهبرآنمبارزهایاستعا ّموجهانگیر،در
تمامسطوحبینسیستمجهانیسوسیالیسموسیستمجهانیسرمایهداری.این
نبردعظیمکهدارایشکلهایاقتصادیوسیاسیوایدئولوژیکوفرهنگی
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ودیپلماتیکوغیرهاستدرسراپایرشدجامع ٔهبشریوسیرحوادث،در
همهجاتأثیرژرفبهجایمیگذارد.

٣

درمرحل ٔهمع ّینیازرشدسرمایهداری،رشدمبارز ٔهطبقاتیناگزیرپرولتاریا
را به سوی انجام انقالب سوسیالیستی سوق میدهد .پس از انقالب
سوسیالیستی و اجتماعی کردن مالکیت وسایل تولیدی و سلب قدرت از
طبقاتبهرهکش،بهتدریجراهبهسویجامع ٔهبدونطبقهگشودهمیشود.ا ّما
بالفاصلهپسازاینانقالب،مرحل ٔهگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمفرا
میرسدکهدراینمرحلهنیزمبارز ٔهطبقاتیبااشکالوماهیتتازهایادامه
پیدامیکند.بورژوازیکهپسازاینانقالبازاریک ٔهقدرتسرنگونشده،
البتهبههیچوجهبابرقراریقدرتزحمتکشانسرسازگاریوآشتیندارد
وبهمحومالکیتخصوصیبروسایلتولیدتندرنمیدهدوبهمقاومت
بیرحمانهوسرسختانهایدستمییازد.اینخودیکیازعللادام ٔهمبارز ٔه
طبقاتیدرمرحل ٔهگذاربهسوسیالیسماست.
وسایل بورژوازی در این نبرد ،بهرغم آنکه قدرت دولتی را از دست
داده ،عبارت است از :استفاده از مواضع اقتصادی ،از ارتباطات با اقشار
فوقانیکارمندانوروشنفکرانومتخصصینارتشیوکشوری،ازروابطبا
سرمایهداریحاکمدرخارج.طریقعملبورژوازیمغلوبدربرابرپرولتاریا
عبارت است از :فلج کردن حیات اقتصادی ،کارشکنی ،کودتاسازی،
سوءقصد،خرابکاری،تأثیردرافکارتودهها،شایعهپراکنی.درهم ٔهایناحوال
و درموردهم ٔه این طرق ،بورژوازی مغلوببه یاری سرمای ٔه بینالمللی و
امپریالیسممتکیاست.
ا ّما از آنجا که پرولتاریا پس از انقالب سوسیالیستی از لحاظ سیاسی
مسلط است و مواضع کلیدی اقتصاد را به دست میگیرد ،بهرغم آنکه در
دورانگذارمبارز ٔهطبقاتیازبیننمیرود،متناسبباشرایطنوین،اشکال
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وحیط ٔهعملتازهایپیدامیکند.دراینمرحله،اشکالنوینمبارز ٔهطبقاتی
عبارتندازسرکوبمقاومتبهرهکشانکهحتیممکناستکاررابهجنگ
داخلی بهمثابه حادترین شکل مبارز ٔه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی
بکشاند .مبارزه برای تحوالت سوسیالیستی کشور ،برای به دست گرفتن
رهبری تودههای غیرپرولتری ،برای استفاده از کارشناسان بورژوا و جلب
آنانبهکاربهخاطراعتالیکشور،برایپیشبردایدئولوژیپرولتریوپیروزی
درزمین ٔهاندیشهای،برایرشدوتعالیاجتماعوبهبودمداوموضعزندگی
ما ّدیومعنویزحمتکشان.بنابراین،درموردمبارز ٔهطبقاتیدرمرحل ٔهگذار
ازسرمایهداریبهسوسیالیسمووجوددیکتاتوریپرولتاریابایدازدوافراطبر
حذرماند.یکیغلودرآن،بهاینمعناکهگویابهمیزانیکهجامعهپیشمیرود
و سوسیالیسم موفقیتهای تازهای کسب میکند ،مبارز ٔه طبقاتی شدت
بیشتری مییابد ،حادتر میشود( .همانطور که در عمل و به دوران کیش
شخصیت استالین دیده شد ،چنین نظری محمل ناصوابی برای روشهای
ضدقانونیوسرکوبهایبیاساسوعدماحترامبهحقوقدموکراتیکمردم
وپرولتاریابهوجودمیآورد).دیگرینادیدهگرفتنیاکمبهادادنبهآن،به
اینمعناکهعرص ٔهبسیاروسیعومتنوعایننبرددرکنشودومطابقشرایط
نوینومتناسببااشکالتاز ٔهآنعملنگردد(.چنینبرداشتیدرعملمنجر
بهشکستدراینیاآنسنگرمبارز ٔهواقعیطبقاتیمیگردد).
پسازگذارازاینمرحله،وبهدنبالتحوالتعمیقودورانسازحاصله،
درجامعهدوطبق ٔهدوستیعنیکارگرانودهقانانوهمچنینروشنفکران
زحمتکشسوسیالیستیباقیمیمانندکهدیگربینآنهامبارزهازنوعمبارزه
بین طبقات متخاصم وجود ندارد ،زیرا که هیچیک از آنها استثمار کنند ٔه
کار دیگرینیستوهیچیکچنانمناسبات ویژهایباوسایلتولید،یعنی
چناناشکالمالکیتینداردکهبتواندستمگروبهرهکشگردد.هم ٔهآنهادر
ضمنتفاوتهاومنافعویژ ٔهخود،دررشدمداومجامعهوپیشرفتبهسوی
کمونیسموبرانداختنهرگونهتفاوتطبقاتیودرنتیجهمحوکامل«طبق ٔه
اجتماعی»نفعمشترکدارند.
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آیادراینمرحلههرگونهشکلیازمبارز ٔهطبقاتیازبینمیرود؟
تاهنگامیکهدرجهانسیستمسرمایهداریوجوددارد،مبارز ٔهطبقاتی
زحمتکشانکشورهایسوسیالیستیعلیهبورژوازیامپریالیستیادامهخواهد
یافتواینیکیازویژگیهاینبردطبقاتیدرزمانحاضراست:نبردیدر
پهن ٔهگیتی.پسازمحوطبقاتبهرهکشواصلبهرهکشیفردازفرددرداخل،
لب ٔهتیزمبارزهمتوجهصحن ٔهبینالمللیمیشود،وهمچنینعرص ٔهوسیعمبارز ٔه
ایدئولوژیکرادربرمیگیرد.ازاشکالمتنوعنبرددرصحن ٔهبینالمللیقبالً
نامبردیم.همزیستیمسالمتآمیزیکیازایناشکالدائمیطبقاتیاستکه
هدفشطردجنگازحیط ٔهمناسباتبیندولبودهوتحققآنافشایمداوم
توطئههای امپریالیستها و تقویت هوشیاری و همبستگی با تمام نیروهای
هواخواهسوسیالیسم،دموکراسی،صلحواستقاللوتوجهبهنیروهایدفاعی
ومقاومتدرمقابلهرگونهتجاوزراضرورمیکند.اینشیو ٔهنبردطبقاتی
(همزیستیمسالمتآمیزبیندول)عرص ٔهایدئولوژیکرادربرنمیگیرد،یعنی
درعرص ٔهایدئولوژیکهیچگونههمزیستینمیتواندوجودداشتهباشد.
کمونیستهاباتکیهبهوجودعینیطبقاتوبادرکاهمیتونقشمبارز ٔه
عینیطبقاتیدراجتماع،بهخاطرایجادجامع ٔهبدونطبقه،بهخاطرازبین
بردنمبارز ٔهطبقاتیوایجادوحدتواقعیبینهم ٔهافرادجامعه-کهجزازراه
نابودیاستثماروستمممکننیست-میرزمند.
توضیحبیشتر:
«مبارز ٔهطبقاتی»درس71
«فئودالیسم»درس61
«سرمایهداری»درس63
«سوسیالیسم»درس68
«دولتسوسیالیستی»درس83
«پرولتاریا»درس.66

درسَ .٧٣اشکالوخصلتمبارز ٔهطبقاتی
بینپرولتاریاوبورژوازی
١

طبقاتوگروههایجامعهازهمجداوبهانفرادزندگینمیکنند،بلکهدر
فعالیتتولیدی،درکار،درتمامیشئونزندگیاجتماعیبایکدیگردرتماس
درمیآیندوروابطیبینآنهاایجادمیشود.دیوارچینطبقاتاجتماعیرا
ازهمجدانمیکند،بلکهآنهادروابستگیمتقابلوبرخورددائمی،درتماس
همیشگی،عملوعکسالعمل،تأثیرونفوذمتقابلقراردارند.وجودطبقات
وساختطبقاتاجتماعتوسطعواملعینیمشخصمیگردد،یعنیوابسته
بهارادهوتمایلکسینیستودرنتیج ٔهتصمیموخواستکسیبهوجود
نیامده بلکه بر شالود ٔه عللی عینی ،مستقل از ذهن ،و بهویژه بر اساس پای ٔه
اقتصادیوسطحنیرویمولدهایجادمیشود.
ا ّمادرموردروابطبینطبقاتوگروههایموجودودینامیکاینروابط،
عالوهبراین،پای ٔهعینیدیگریکهبهویژهازمنافعهرطبقهناشیمیگردد،
یکرشتهعواملذهنینظیرآگاهیانسانها،سطحفرهنگووجدانطبقاتی،
درج ٔهفعالیتسیاسی،سنتهاوسوابقوغیرهتأثیرداشتهوعملمیکنند.در
جامع ٔهسرمایهداریتابلویمناسباتبینطبقاتبسیبغرنجومتنوعاست.
پای ٔهاینبغرنجیوتنوععالوهبرساختپیچید ٔهطبقاتی،عبارتاستازتأثیر
روزافزونعواملذهنیبراینمناسباتوفعالیتهایسیاسیوایدئولوژیک
فزایندهوامکاناتسازمانیوتشکلعملیمبارزهدراجتماعکنونی.
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خالصهکنیم:طبقاتاجتماعیاوالًدارایرابطهومناسباتیبایکدیگرند.
ّ
ثانی ًااینروابطعالوهبرشالود ٔهعینیبهیکرشتهعواملذهنیوابستگیدارد.
ثالث ًانقشاینگونهعواملدرتعیینچگونگیمناسباتبینطبقاتفزاینده
است.
ادامهدهیم:پای ٔهروابطومناسباتوعملوعکسالعملبینگروههای
مختلف اجتماعی عبارت است از منافع این طبقات و در درج ٔه ّاول منافع
ما ّدی آنها .منافع طبقاتی مشترک ،آمال و هدفهای مشترک ،ثمر ٔه شرایط
عینیهستیاینیاآنطبقهومحرکومشوقآنهادرشبک ٔهبغرنجمناسبات
بین طبقات است .به علت خصلت متضاد مناسبات تولیدی در جامع ٔه
سرمایهداری ،به علت منافع اقتصادی آشتیناپذیری که طبقات اساسی این
لیدومیرااستثمار
جامعهیعنیبورژوازیوپرولتاریابایکدیگردارندواو
ّ
ّ
نموده و ثمر ٔه کارش را تصاحب میکند ،مناسبات و روابط این دو طبقه،
متخاصماست،یعنیبراساسدوستیواتفاقنظروهدفومنافعمشترک
ِ
ِ
مناسباتایندوطبقه،
خصمانهقراردارد.اساس
متکینیست،بلکهبرشالود ٔه
مبارز ٔهطبقاتیبینآندواست.

2

شرایطعینیجامع ٔهسرمایهداریچنانعملمیکندکه ُاساساسروابطبین
بورژوازی و پرولتاریا مبارز ٔه آنها و روابط خصمان ٔه آشتیناپذیرشان باشد.
بخواهیمیانخواهیم،مبارز ٔهطبقاتیاساساینرابطهاستوتنهادیدبیناکافی
استکهمتوجهوجودوعملآنشود،واگرعقلقاصرنباشدنمیتواندمنکر
آنگردد.
به علت تضاد و خصومت آشتیناپذیر بین منافع اساسی طبق ٔه کارگر و
بورژوازی،بینایندوطبقهدرتمامشئونفعالیتاجتماعمبارزهایمداومو
ِ
جانبهدرگیراست.اینالبتهبهمعنایآننیستکهنبرد،تنهاشکلمناسبات
همه
بینایندوطبقهباشد،بلکهبهمعنایآناستکهمبارز ٔهطبقاتیجهتعمده،
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اساسیوتعیینکنندهرادرمجموع ٔهمناسباتایندوطبقهتشکیلمیدهد.
مثالًمناسباتکارمشترکوفعالیتدرجهتواحدنیزبینایندوطبقهوجود
داردوماآنرادرجریانکارتولیدیمیبینیمکههدفشتأمینجریانتولیدو
ایجادفرآوردههااستُ .منتهاهمینکارمشترکوفعالیتدریکجهتنیز،در
چهارچوبعمومیاستثمارگرانودرشرایطکلیستمبورژوازیوسلط ٔهاین
طبقهکهمغایربامنافعطبقهکارگراستجریاندارد.حالتخاصاعتصاب
درحقیقتعبارتاستازقطعموقتیایننوعمناسباتکارمشترکوفعالیت
یگانهدرعرص ٔهیککارخانه،یکمحله،یکرشتهیادرتمامکشوروهمه
رشتهها.نتیجهاینکه:
اساسمناسباتبینطبقاتبامنافعمتضاد،مبارز ٔهطبقاتیاست.روابط
متخاصم،مناسباتمتضادبیندوطبقهوبینمنافعدوطبقه-صرفنظراز
وضعویژ ٔههرکشوروسطحزندگیدرآنوتاریخوسنتهاوویژگیهایآن
کشور-بهوجودآورند ٔهمبارز ٔهطبقاتیدراشکالمختلفآناست.
بینطبقاتمختلفدرجامع ٔهسرمایهداری،مناسباتاجتماعیگوناگون
وجود دارد .ولی در این میان ،مناسبات بین پرولتاریا و بورژوازی نقش
اساسی را ایفا میکند و در درج ٔه ّاول اهمیت قرار دارد .رابط ٔه بین این دو
طبقهوتناسبنیروهابینایندوطبقه،بهمیزانعظیمیدرتمامیمناسبات
اجتماعیبینطبقاتمختلف،درتمامیحیاتجامعه،تأثیرمیگذارد.
دردرکوبیانمنافعطبقاتومتبلورکردنوسازماندادنمناسباتبین
طبقاتوبیانمنویاتوآرمانهاوهدفهایهرطبقه،نقشمهمیرافعالیت
سیاسیوایدئولوژیکآگاهتریننمایندگانهرطبقهایفامیکند(کهمعموالً
دراحزابمتشکلمیشوند).هرچهجامعهجلوترمیرود،ایننقشبارزتر
ونمایانترمیگردد.درج ٔهآگاهیهرطبقهعمیق ًابرمناسباتآنطبقهباسایر
طبقاتوبهویژهباطبق ٔهمستقیم ًامخالفشتأثیرمیگذارد.
خالصه کنیمّ :اوالً در مجموع مناسبات بین دو طبق ٔه اساسی جامعه
سرمایهداری ،اساس و عمده ،مبارز ٔه طبقاتی است؛ ثانی ًا ،مناسبات بین دو
طبق ٔهاساسی،درتمامیمناسباتاجتماعیموجودبینکلی ٔهطبقاتاجتماع
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نقشدرجهاولرادارااست؛وثالث ًافعالیتسیاسیوایدئولوژیکوعامل
ّ
آگاهیطبقاتی،درمناسباتبینطبقاتنقشوتأثیرفراواندارد.

٣

مبارز ٔه طبقاتی پرولتاریا مرتب ًا ژرفتر ،همهجانبهتر ،م ّلیتر ،همبستهتر،
آگاهانهتروسازمانیافتهتروجهانیترمیشود.اینازخصلتطبق ٔهکارگر
ورشدجامعهناشیمیگردد.اینمبارز ٔهطبقاتیبهویژهدرسهشکلاساسی
اقتصادیوسیاسیوایدئولوژیکتظاهرمیکند.
ازاینسهشکلعمدهکهخودبایکدیگردرارتباطمحکمهستند،مبارز ٔه
اقتصادی و ایدئولوژیک تابع هدفهای مبارز ٔه سیاسی هستند که مهمترین
شکلمبارزهبودهوداراینقشقاطعوتعیینکنندهدرامرآزادیطبق ٔهکارگر
و هم ٔه زحمتکشان از بند استثمار و ستم است .سرنوشت دو شکل عمد ٔه
ِ
اقتصادیوایدئولوژیکمبارزه-درآخرینتحلیل-بهشکلسیاسیمبارز ٔه
طبقاتیوابستهاست.اینکمختصریدربار ٔههریکازاینسهشکل:
مبارز ٔه اقتصادی سادهترین شکل و بیش از همه قابل دسترسی برای
تودههایوسیعکارگرانوزحمتکشاناست.اینمبارزهایاستبرایبهبود
وضع ما ّدی و شرایط کار و زندگی و باال بردن دستمزد و کاهش ساعات
کاروبیمهوبازنشستگیومرخصیبااستفادهازحقوقوصندوقبیکاری
وضمانتکاروحقوقسندیکاییوغیره.همچنینمبارزهبرایکسبنعم
آموزشیوفرهنگی،اصالحنظامآموزشیوحقفرزندانبهتعلیموتربیتو
علیهشهریههاوبرایفرصتهایمساویدرامرآموختنحرفهوپیشرفتو
همچنیندستیابیبهکمکهایپزشکی،علیهمالیاتهاوغیرهازانواعهمین
مبارز ٔهاقتصادیهستند.رسیدنبههریکازهدفهایاینمبارزهوبرآورده
ساختنمطالباتاجتماعیواقتصادیوفرهنگی،مستقیمیاغیرمستقیمدر
شرایطکاروزندگیودرمبارز ٔهزحمتکشانوسطحآگاهیوتشکلآنانتأثیر
میگذارد.انواعپیکارهابرایبهکرسینشاندناینخواستهاانجاممیشود
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کههمهنقشبزرگیدرجنبشانقالبیپرولتاریادارد.این،مکتبمهمتشکلو
سازماندهی،باالبردنسطحآگاهیطبقاتیوهمبستگیطبقاتیاست.ا ّمااین
هنوزمبارز ٔهتمامطبق ٔهپرولتاریاعلیهتمامطبق ٔهبورژوازینیست؛هدفآن،
ُاساساسسرمایهداریوحلتضاداساسیومحوقدرتدولتیبورژوازی
نیست .اگر مبارزه فقط به این شکل خاص منحصر شود ،مغایر با منافع
اساسیزحمتکشانخواهدبود.نمون ٔهآن،جریانموسومبهتِ ِریدیونیونیسمیا
اتحادیهگراییاستکهتنهاویژ ٔهانگلستاننیستودرحقیقتعبارتاستاز
نفیدیگراشکالمبارزهورهاکردنمنافعپرولتاریاوجاودانیساختنسلط ٔه
سرمایهداری.یکمرحل ٔهعالیدرمبارز ٔهاقتصادیهنگامیاستکهیکرشته
خواستها-اگرچهدارایمحتوایاقتصادیومطالباتی-خصلتسیاسی
مییابند .طبق ٔه کارگر آنها را به نام تمام طبقه ،علیه طبق ٔه سرمایهدار مطرح
میکندوگاهموفقمیشودکهآنهارادرقوانینبگنجاند.اینامردرحقیقتبه
معنایآناستکهپرولتاریاتوانستهاستبهتمامجامعهصحتوحقانیتاین
وآنخواستخودرابقبوالندونیرویقبوالندنآنراداشتهاست.
مبارز ٔهسیاسیمهمترینشکلنبردطبقاتی،مبارزهایاستدرراهنابودی
پایههاینظامسرمایهداری؛هدفشبهدستگرفتنقدرتسیاسیوبرقراری
دیکتاتوریپرولتاریاورهاساختنبشریتازقیدبهرهکشیوستماست.اگر
مبارز ٔهاقتصادی،بورژوازیرابهبرخیگذشتهاوادارمیسازدوتاحدودی
به بهبود وضع زحمتکشان منجر میشود ،مبارز ٔه سیاسی عمیقترین منافع
اقتصادی و سیاسی پرولتاریا را تأمین میکند و مبارز ٔه طبقاتی را به نتیجه
میرساندومنجربهایجادنظامیمیشودکهدرآنطبقاتومبارز ٔهطبقاتی
برافتد.پرولتاریادراینعرصه،ازاعتصاباتسیاسیوتظاهراتومبارزات
گوناگون مسالمتآمیز و قهرآمیز تا قیام مسلحانه و غیره استفاده میکند.
هم ٔه این وسایل ،تابع وظیف ٔه تدارک و اجرای انقالب سوسیالیستی است
کهعالیترینمرحل ٔهمبارز ٔهطبقاتیووسیل ٔهمنحصربهفردوقاطعنابودی
سرمایهداریاست.
مبارز ٔهایدئولوژیکعبارتاستازنبردطبقاتیپرولتاریاعلیهایدئولوژی
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بورژوازیکهدرجامع ٔهسرمایهداریمسلطاست.آگاهشدنبهمنافعطبقاتی،
پیبردنبهرسالتتاریخیطبق ٔهخویش،پیروزساختنایدئولوژیپرولتری،
طرداندیشههایگوناگونیکهمانعمبارز ٔهزحمتکشانمیشود،ازاجزایاین
مبارزه است .تئوری انقالبی پرولتاریا مارکسیسمـلنینیسم است ،و مبارز ٔه
ایدئولوژیکبهمعنایرسوخآندرصفوفطبق ٔهکارگرومبارزهعلیهجریان
خودرودرجنبشکارگریومبارزهعلیهانحرافاتمختلفراستوچپ
نیزهست.مبارز ٔهایدئولوژیک،همانندمبارز ٔهاقتصادی،تابعوظایفسیاسی
جنبش،تابعهدفسرنگونیسلط ٔهبورژوازیواستقرارسلط ٔهپرولتاریااست.
درعصرماکهبورژوازیوامپریالیسمبهزرادخان ٔهعظیموبغرنجیازوسایل
ِ
برد،اهمیت
تأثیرایدهایمجهزشدهووسیع ًاآنراعلیهطبق ٔهکارگربهکارمی
ِ
عملیمبارز ٔهایدئولوژیکروزافزوناست.

توضیحبیشتر:
«عینیوذهنی»درس3
«بورژوازی»درس65
«پرولتاریا»درس66
«مبارز ٔهطبقاتی»درس71

فصلهشتم:تئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالباجتماعی
درس.٧4ماهیتوعلتانقالبومسئل ٔهاصلیآن
.1معنایمقول ٔهانقالب
.2قانونمندیوقوعانقالب
.3مسئل ٔهاساسیانقالب
.4نقشانقالبدرپیشرفتجامعه
درس.٧5انواعانقالباتاجتماعی،مرحل ٔهکنونیانقالبایران
.1انواعانقالباتوهدفهایمشخصآن
.2مرحل ٔهکنونیانقالبایران
درس.٧۶اشکالانقالبوراههایانجامآن
.1تنوعراههایانجامانقالب
.2عواملعمدهدرشرایطمعاصرانجامانقالب
درس.٧٧شرایطذهنیوعینیانقالب،مقول ٔهوضعانقالبی
.1شرایطما ّدیانقالب،شرایطعینیوذهنیانقالب
.2سهوجهمشخص ٔهوضعانقالبی
.3شرایطذهنیانقالب
 .4اهمیت تئوری لنینی در این زمینه و رد نظریات ارادهگرایی و
تقدیرگرایی

درس.٧8انقالبسوسیالیستی
.1ماهیتوسرشتانقالبسوسیالیستی،سهوجهتمایزآن
.2نیرویقاطعدرانقالبسوسیالیستی
.3مسئل ٔهاساسیانقالبسوسیالیستی
درس.٧9قانونمندیوناگزیریانقالبسوسیالیستی
.1مبانیما ّدیوعینیانقالبسوسیالیستی،عواملذهنی
.2مرحل ٔهلنینیتئوریانقالبسوسیالیستی

درس.٧4ماهیتوعلتانقالبومسئل ٔهاصلیآن
تئوریمارکسیستیـلنینیستی«انقالباجتماعی»بهمانشانمیدهدکهچگونه
ازیکنظاماجتماعی،جامعهبهنظامدیگروباالترگاممیگذارد،وچگونه
یکطبق ٔهحاکمجایخودرابهطبق ٔهدیگرمیدهدوازسریرقدرتوسیادت
بهزیرمیآید.

١

انقالب اجتماعی عمیقترین و بنیادیترین تحول را در حیات سیاسی و
اقتصادیوایدئولوژیکجامعهبهوجودمیآورد.درنتیج ٔهانقالباجتماعی،
طبقاتحاکمهکهنمایند ٔهنظامیمنحطوروبهزوالاندسرنگونمیشوند
وطبقاتدیگریکهحاملمناسباتمترقیترهستندجایآنهارامیگیرند.
درنتیج ٔهانقالب،مناسباتتولیدیکهنهازبینبردهمیشودوروابطنوین
تولیدیکهزمینهرابرایرشدنیروهایمولدهآمادهمیسازد،استقرارمییابد.
عوامل روبنایی ،نهادها و نظریات اجتماعی نیز دگرگون میشود .به بیان
فلسفیمیتوانگفتکهانقالباجتماعیروندتغییرکیفیوریشهایجامعه
استکهطیآنگذارازیکفرماسیوناجتماعیپستتربهیکفرماسیون
باالترانجاممیگیرد.
هرگاهدرکشوریتغییراتی،هرچندبهظاهرچشمگیر،رویدهد،ولیاگر
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اینتغییرات،تحوالتبنیادیوماهویوکیفیدرحیاتسیاسیواقتصادیو
عواملروبنایینباشد،اگرطبقاتجدیدومترقیزمامامورکشوریعنیقدرت
دولتی را به دست نگیرند و طبقات حاکم ٔه ارتجاعی را از قدرت سرنگون
نسازند،اگرمناسباتتولیدیجدیدیایجادنشود،بههیچوجهنمیتواناز
یکانقالباجتماعیصحبتکرد.روشنشدناینمطلببهظاهرساده،
بهویژه در زمانی که افسانهسرایی پیرامون «انقالب» مد روز و ترجیعبند
تبلیغاترژیمایرانشدهدارایاهمیتاست.درکشورما،بهعللینظیربروز
بحراندرجامعه،مبارزاتوسیعتود ٔهمردم،ترسهیئتحاکمهازانفجار
انقالبیوتحوالتدورانسازدرجهانودرمنطق ٔهخاورمیانه،هیئتحاکمه
وادارشدبهرفرمهاییدستبزندوازمواضعگذشت ٔهخودعقبنشینیهایی
کند.سرمایهدارانبزرگوزمیندارانکالن،طبق ٔهحاکم ٔهایرانودررأسآن
دربارسلطنتیبهیکسلسلهاقداماتواصالحات-اغلبسطحیونیمبند-
متوسلشدندکهدراصلنهطبقاتحاکمهراسرنگونمیسازند،نهقدرت
دولتیرابهدستطبقاتم ّلیومترقیمیسپرد،ونهتحولیبنیادیدرحیات
سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک ایجاد میکند .این تغییرات سالیان اخیر
موجببسطمناسباتتولیدیسرمایهداریوابستهبهانحصاراتامپریالیستی
شدهولیهرگزنتوانستهونخواهدتوانستتضادهایجامع ٔهکنونیماراحل
کندوآنرابهمرحل ٔهکیفیت ًاعالیتربرساند.
رژیمکنونیباتکیهبهتغییراتناشیازرشدسرمایهداریدروابستگیبا
نواستعمار،باسوءاستفادهازامکاناتاستثناییوفرصتهایویژ ٔهمعاصر،
وبهخصوصبهزورتبلیغات،میکوشدآنچهراکهازیکطرفزیرفشار
مبارز ٔه مردم و از طرف دیگر به منظور تقویت سیادت طبقات استثمارگر
حاکمهانجاممیدهد،انقالبنامدهد،درحالیکهشرطالزمتحققانقالب
ایراندرمرحل ٔهکنونیآن-یعنیمرحل ٔهم ّلیودموکراتیک-عبارتاستاز
واژگونکردنرژیمپوسید ٔهسلطنتیوپایاندادنبهحاکمیتسرمایهدارانو
زمیندارانبزرگوانتقالقدرتحاکمهازدستطبقاتوقشرهایارتجاعی
وبهدستطبقاتوقشرهایمترقی،م ّلیودموکراتیک،ومحتوایآنعبارت
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استازکوتاهساختندستانحصارهایامپریالیستیازمنابعطبیعیوامور
اقتصادیکشور،تأمیناستقاللکاملسیاسیواقتصادی،دموکراتیککردن
حیاتسیاسیواقتصادیکشور،یعنیاستقرارجمهوریم ّلیودموکراتیک
درایران.
یادآوری نمون ٔه ایران و مقایس ٔه ضرورتهای واقعی انقالب ایران با
ادعاهای رژیم دربار ٔه «انقالب سفید» و «انقالب شاه و مردم» به ما کمک
میکند تا در بحث مقول ٔه «انقالب اجتماعی» ژرفتر به اهمیت سیاسی و
عملیآنپیببریم.

2

انقالب اجتماعی یک پدید ٔه اتفاقی یا دستوری نیست .انقالب یک پدید ٔه
قانونمنداستکهازتکاملشرایطما ّدیاجتماع،درمرحل ٔهمع ّینیازتکامل
آن سرچشمه میگیرد و ثمر ٔه تضادهای داخلی خاص اجتماعی است که
بر شالود ٔه طبقات متخاصم پیریزی شدهاند .انقالب یک تحول کیفی و
بنیادی،یکچرخشعظیمواساسیدرحیاتجامعهاست.کارلمارکس،
آموزگارزحمتکشانجهاندربار ٔهعلتالعللانقالبوگذارازفرماسیونیبه
فرماسیونیباالترمینویسد:
«نیروهای ما ّدی مولده در مرحل ٔه مع ّینی از تکامل خود با
مناسبات تولیدی موجود -که تا کنون در بطن آن تکامل
مییافتند(-یابامناسباتمالکیتکهتنهابیانحقوقیمناسبات
تولیدیاست)درتضادقرارمیگیرند.اینمناسبات،ازشکل
تکاملنیروهایمولدهبهمانعآنبدلمیشوند.آنگاهدوران
انقالباجتماعیفرامیرسد».
این گفت ٔه ُپرمغز کلید فهم تئوری مارکسیستیـلنینیستی انقالب را به ما
میدهد.
درحقیقتانقالبثمر ٔهعملکردیکقانونعینیاجتماعاستوآنقانون
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«تطابقمناسباتتولیدیباخصلتنیروهایمولده»است.تضادبیننیروهای
مولد ٔهنوومناسباتتولیدیکهنه،شالود ٔهاقتصادیـعینیانقالباجتماعیرا
تشکیلمیدهد.مناسباتتولیدینمیتوانندمدتزیادیازتکاملنیروهای
مولده عقب بمانند؛ دیر یا زود میبایست بین آنها هماهنگی ایجاد شود.
طبقاتاستثمارگر،اگرچهمیرندهولیقدرتمند،مانعاینهماهنگیمیشوند.
ِ
اینهماهنگیکهخودزندگیآنرابهنحوعینیطلبمیکند،ازطریقانقالب
اجتماعیصورتمیپذیرد.
تنهاوجودمحملاقتصادیـعینیانقالببرایتحققآنکافینیست.بر
اینشالود ٔهعینی،فعالیتوشرکتطبقاتاجتماعیانجاممیشود.تضاد
بینخصلتنیروهایمولدهومناسباتتولیدی،درجوامعمنقسمبهطبقات
متخاصم،همیشهبهشکلتضادبینمنافعطبقاتمختلفبروزمیکند.در
مقابلطبق ٔهارتجاعیوروبهزوالکهمظهرمناسباتتولیدیکهنهاست،طبق ٔه
مترقیکهمظهرمناسباتتولیدینویناستقدعلممیکند.
مبارزه آشتیناپذیری بین طبق ٔه پیشرو و طبق ٔه ارتجاعی درمیگیرد که
عالیترینمرحل ٔهآن«انقالباجتماعی»است.مارکسیسمـلنینیسمانقالبرا
نتیج ٔهضروریواجتنابناپذیرتکاملجوامعمنقسمبهطبقاتآشتیناپذیر
میداند.دراینگونهجوامع،رشداقتصادیواجتماعیوتحوالتحاصله
بهتدریجومرحلهبهمرحله،شرایطوعواملدگرگونیعمیقوبنیادیرابه
رساند.تغییراتکمیلزومتحوالتکیفیرامطرحمیکند،و
حدبلوغمی
ّ
سرانجامتغییربنیادینظاماجتماعیراممکنومیسروضرورمینماید.

٣

واضحاستکهطبق ٔهمرتجعومیرنده،ا ّماهنوزقدرتمند،هرگزداوطلبانهاز
سیادتوسیطر ٔهخوددستبرنمیداردوبرایحفظمناسباتتولیدیقدیم،
برایادام ٔهحکومتونحو ٔهاستثمارخود،باتمامقوا،باچنگودنداناز
قدرتدولتیکهوسیل ٔهاساسیسیادتسیاسیاواستاستفادهمیکند.به
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همینجهتهمبرایازبینبردنمناسباتتولیدیکهنه،طبق ٔهمترقیراهی
جزبهدستگرفتنقدرتسیاسی،دولت،جزسرنگونیطبق ٔهحاکمازسریر
قدرتوایجاددولتجدیدندارد.حلاینمسئلهکهآیاانقالبپیروزخواهد
شدیانه؟آیامناسباتتولیدینوینمستقرخواهدگشتیانه؟درواپسین
تحلیلمربوطبهآناستکهآیاطبق ٔهانقالبیمیتواندقدرتدولتیرابهدست
گیرد[یانه].بههمینجهت،مسئل ٔهاساسیهرانقالباجتماعی،مسئل ٔهقدرت
سیاسیدولتیاست.لنینمینویسد:
دیگر،اولین،عمدهترین
گذارقدرتدولتیازدستیکطبقهبهدستطبق ٔه
ّ
ومهمترینعالمتانقالباست.چهبهمعنایاکیدعلمیاینمفهوم،وچهاز
نظراهمیتعلمیـسیاسیآن،انتقالقدرتازدستطبق ٔهحاکم ٔهپوسیدهبه
دستطبقهیاطبقاتپیشرووبالندهمضموناساسیهرانقالباست.

4

از طریق انقالب ،طبقات مترقی راه تکامل جامعه را باز میکنند .انقالب
دارای اهمیت شگرف در زندگی اجتماع است .تعویض نظام فرسوده با
نظامینو،تنهاباتحوالتکیفیوانقالبیدرهم ٔهشئونسیاسیواقتصادیو
ایدئولوژیکامکانپذیراست.ازاینراهاستکهمیتوانسدهایموجودبر
سرراهرشداقتصادیوسیاسیوفرهنگیرا(همراهباطبقاتمخالفبااین
رشد)ازمیانبرداشت.نیرویتعیینکنند ٔهانقالباتاجتماعیراتود ٔهمردم
تشکیلمیدهند.درمراحلانقالبی،انرژیخالق ٔهوسیعترینتودههایمردم
شدید ًابهکارمیافتدومیلیونهاافرادزحمتکشبهزندگیفعالاجتماعی،به
مبارز ٔهآگاهانهبرایایجادنظامنوینوبهشرکتدرتعیینسرنوشتخویش
گاممیگذارند.دراینمراحلپرجوشوخروشانقالبی،اندیشههاینوو
انقالبیاهمیتبسیارزیادکسبمیکنند.دراندیشهها،تضادهایعینیموجود
درجامعهوراهحلآنهامنعکسمیشود.اندیشههادرتودههایمردمنفوذ
میکنندوبهنیرویما ّدیعظیمیبدلمیگردندکهقادراستفلکراسقف
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بشکافدومقاومتطبقاتارتجاعیرادرهمشکندوطرحینودراندازد.در
اینمراحلانقالبی،پیشرفتجامعهبهنحوقابلمالحظهایتسریعمیشودو
ترازسالیاندرازگردآوریکمیومواقع
هرروزوهرماهوهرسالشغنی
ّ
عادی،سرشارازمحتوایتحولبخشمیگردد،نقشتودههابارزترازهرگاه
نمایانمیشود،وفرمانتاریخبرمسندحکومتمینشیند.بسی ُپرمعنااست
کهکارلمارکسباتوجهبهاینجهات،انقالبرا« ُلکوموتیوتاریخ»نامیده
است.
میهنپرستانانقالبیایرانبهتجرب ٔهمشخصمیهنمامدتهااستبهاین
واقعیت پیبردهاند .از همان بدو رسوخ اندیشههای مارکسیستی در ایران،
مبارزانپیگیرشرطتأمیناستقاللوآزادیمیهنونیکبختیخلقرادرانجام
انقالبدانستهاند.روزنام ٔه«ایراننو»ارگانحزبدموکراتدرسال1910با
نقلقولازکارلمارکسچنیننوشت:
«انقالبقابل ٔههیئتهایاجتماعیهاست.همانطورکهاگرتا
مادرینباشدطفلیمتولدنمیشود،همینقسمنیزهیچگونه
نتیج ٔه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدون انقالب صورت
خارجیپیدانمیکند».
دربرنام ٔهحداقلحزبکمونیستایرانکهبیشازنیمقرنپیشتوسط
لودوم«،ایجادفوریدولتموقت
حیدرعمواوغلینوشتهشده،درمواداو
ّ
ّ
انقالبیوبهدستگرفتنتمامقدرتحاکمه»ذکرشدهاست.
توضیحبیشتر:
«تضاد»درس17
«کیفیت»درس18
«فرماسیون»درس58
«مبارز ٔهطبقاتی»درس71
«نقشتودههایمردمدرتاریخ»درس90
«نیروهایمولده»درس50
«مناسباتتولیدی»درس.51

درس.٧5انواعانقالباتاجتماعی،مرحل ٔهکنونیانقالبایران
١

براساسچندمالکووجهممیزهمیتوانچندیننوعانقالبتشخیصداد.
اینمالکهاعبارتنداز:
•مرحل ٔهتکاملاقتصادیـاجتماعیوفرماسیونیکهیکجامعهدرآن
قراردارد.
•طبقاتیکهدرحالمبارزههستندوجهتنوومترقییاجهتارتجاعی
ومیرندهراتشکیلمیدهند.
•تضادهاییکهدریکجامعهدرشرایطمع ّینتاریخیبایدحلگردد.
مثالًبرحسباینمالکهاووجوهممیزهمیتوان«انقالببورژوایی»،
«انقالببورژوادموکراتیک»«،انقالبسوسیالیستی»راازهمتشخیصداد.
مثالبزنیم:انقالبکبیرفرانسهکهنزدیکبهدوسدهپیشرویداد،یک
انقالب بورژوایی بود .چرا؟ زیرا که نظام فرسود ٔه فئودالی را از بین برد.
فرماسیونسرمایهداریراکهدرآنزماننوومترقیبود،جایگزینآنساخت.
حکومتراازدستطبق ٔهمرتجعومیرند ٔهفئودالهاکهسلطنتبوربونها
مظهرآنبودبهدرآوردوبهدستطبق ٔهبورژوازیکهدرآنزمانمترقیبود
سپرد.تضادهاییکهحلشدوطبقاتیکهدرطیانقالبدرگیرشدند،همه
گواهخصلتبورژواییاینانقالبدورانسازاست.
انقالبمشروطیتایرانماهیت ًایکانقالببا ُمهردموکراتیسمبود،زیرا
اگرچهناتمامماندوبهپیروزیکاملنرسید،ولیبساطفعالمایشائیواستبدادی
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سلطنت،بهاساسخانخانیونظاماربابرعیتیپوسیدهضرباتجدیزدو
راهرابرایرشدجامعهوشرکتتود ٔهمردمدرتعیینسرنوشتکشوربازکرد.
مرحل ٔهویژ ٔهتاریخیانجامآندراوایلقرنحاضر،پسازپیدایشامپریالیسمو
انقالباولروسیهومرحل ٔهکیفینودرجنبشپرولتاریایجهانیازیکسو،و
ّ
ازسویدیگرشرکتمردموتشکلدر«انجمنها»و«مراکزغیبی»وپیدایش
«فداییان» و «مجاهدین» و مطرح شدن خواستها و شعارهای ویژ ٔه خلق
زحمتکشُ ،مهرخویشرابرچهر ٔهانقالبمشروطیتنهادند.اینانقالب
بهویژهدرمراحلعالیگسترشآن،ازچارچوبانقالببورژواییفراتررفت
وجنبههایضداستعماریوضدامپریالیستی،ضدسرمایهداریبینالمللیو
به طور عینی متحد مبارزات جهانی پرولتاریا یافت .این ّاولین جنبش ملل
کشورهای مستعمره و نیمهمستعمره علیه امپریالیسم و مجموع ٔه سیستم
استعماریجهانیبهشمارمیآید.
نوع دیگر ،عالیتریننوع انقالب ،انقالبسوسیالیستی استکهنمون ٔه
برجست ٔهآنانقالبکبیراکتبراست.این،یکتحولبنیادیعظیمدرسراسر
حیاتجامع ٔهبشریبود،زیراکهنظاماتمبتنیبراستثمارراریشهکنکرد،
بزرگترین چرخش را در تاریخ بشر با ایجاد جامع ٔه سوسیالیستی بنا نهاد.
تضادهایی که طی این انقالب حل شد و طبقاتی که به پیکار برخاستند،
وقدرتحاکمهکهبهدستطبقهکارگرافتاد،برخصلتسوسیالیستیآن
گواهیمیدهند.
پس باید ببینیم هر انقالب اجتماعی چه تضادهایی را حل میکند ،چه
وظایفاجتماعیانجاممیدهد،چهمناسباتتولیدینوییرامستقرمیکند،
چهنیروهایاجتماعیدرآنشرکتمیکنند،چهطبقهایراازقدرتساقط
مینمایدوچهطبقهایدررأسانقالبقراردارد؛آنوقتمیتوانیمنوعآن
انقالباجتماعیراتعیینکنیم.عمدهترینانواعانقالباتسهنوعاستکهاز
آنهانامبردیم.وجوهمشخص ٔهآنهارامیتوانبهترتیبزیرخالصهکرد:
.1درانقالببورژواییقدرتدولتیفئودالیجایخودرابهقدرتدولتی
بورژوایی میدهد ،مناسبات تولیدی فئودالی از بین رفته و سلط ٔه مناسبات
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دوم قرن
تولیدی سرمایهداری عمومیت مییابد .نمونههای آن را در نیم ٔه ّ
شانزدهم(درسرزمینهایکنونیهلندوبلژیک)،قرنهفدهم(انگلستان)،
قرنهجدهم(فرانسه)وقرننوزدهم(برخیازکشورهایاروپا)میتواندید.
 .2انقالب بورژوا دموکراتیک شکل قاطع و پیگیر انقالب بورژوایی
است.مرحل ٔهانجامآن،قوایمحرک ٔهآن،وظایفپیگیرتروتاز ٔهآن،وبهویژه
شرکتفعاالنهوآگاهان ٔهتودههایمردمدرآن(کهاغلبباشعارهایخاص
وخواستهایویژ ٔهخویشواردمیدانعملشدهوانجامآنهارادرجریان
انقالبتحمیلمیکنند)خصلتایننوعانقالبراتعیینمیکند.دراینمورد
نیزدونوعانقالببورژوادموکراتیک،یکیکهنودیگرینورامیتوانتمیز
داد.مثالًانقالباتسالهای1849-1848دربسیاریازکشورهایاروپای
باختریومرکزیوخاوریازنوعاول،وانقالباتکشورهایمختلفشرق
ّ
اروپا و آسیا در دوران امپریالیسم (مانند انقالب  1905روسیه ،انقالب
ایران،انقالباتچینوترکیه)ازنوعدوماست.
مشروط ٔه
ّ
.3انقالبسوسیالیستیعالمتِگذاربهجامع ٔهفارغازستماستکهبه
دنبالآنمناسباتتولیدیوروبنایسوسیالیستیایجادومستقرمیشود.در
درسجداگانهایبهتفصیلپیرامونایننوعانقالبسخنخواهدرفت.

2

اینمسئلهکههرکشوردرشرایطمشخصدرکداممرحل ٔهانقالبقرارگرفته،
یعنیکدامنوعانقالباجتماعیبایددرآنانجامشود،کدامتضادهابایدحل
شودوتضادعمدهکداماستوکدامطبقهیاطبقاتبایدازقدرتسرنگون
شوندوکدامطبقهیاطبقاتبایدحکومترابهدستگیرند،ازمهمترین
مسائلیاستکهدرمقابلیکحزبوسازمانانقالبیقرارمیگیرد.تعیین
مشخصودرستنوعومرحل ٔهانقالب،نکت ٔهگرهیدراستراتژیوتاکتیک
حزبانقالبیاست.درمیهنماوضعازایننظرچگونهاست؟
«حزب تود ٔه ایران» با بررسی علمی و دقیق جامع ٔه کنونی و تضادهای
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موجود و وظایف عمد ٔه انقالب و وضع طبقات به این نتیجه میرسد که
کشورمادرمرحل ٔهانقالبم ّلیودموکراتیکاست«.حزبتود ٔهایران»حزب
مارکسیستیـلنینیستیطبق ٔهکارگرایرانومدافعپیگیرزحمتکشاناست،و
البته برای برانداختن هرگونه استثمار انسان از انسان و در راه سوسیالیسم
مبارزه میکند .ا ّما در مرحل ٔه مشخص کنونی ،جامع ٔه ایران هنوز در مقابل
انقالبسوسیالیستیقرارندارد.
مرحل ٔهتکاملتاریخیکهاجتماعمابهآنرسیدهووظایفیکهدردستور
روزاست،نیروهاییکهدرانقالبشرکتمیکنند،طبقاتیکهبایدازقدرت
سرنگونشوندوطبقاتیکهدرانجامانقالبذینفعودرآنشریکند،هنوز
نوعسوسیالیستیانقالبرادرکشورمامطرحنمیکند.ازسویدیگر،انقالب
بورژوایینیزبیشازهفتادسالقبلباخصلتیدموکراتیکبههمانترتیبکهیاد
کردیمانجامشدهوهماکنونقدرتحاکمهدردستبزرگترینسرمایهداران
وزمیندارانکالناست،وهدفتدابیروسیاسترژیم،تحکیموبسطاین
قدرتوگسترشهمهجانبهوپرشتابمناسباتتولیدیسرمایهداریاست.
راه سرمایهداری که ایران -در وابستگی فزاینده به سرمایهداری انحصاری
امپریالیستی-بهآنراندهمیشود،هیچیکازتضادهایکنونیجامع ٔهمارا
حلنخواهدکرد.اینراه،راهدرستوسالمپیشرفتاقتصادیواجتماعی
ایراننیست.
•درجامع ٔهکنونیماچهتضادعمدهایبایدحلشود؟تضادمردمبا
امپریالیسموسیاستنواستعماریش،باارتجاعوقشرهایوابستهبه
امپریالیسموبقایاینظاماتکهنماقبلسرمایهداری.
•وظیف ٔه حیاتی که در مقابل میهن و مردم مطرح است کدام است؟
عمال آن ،نیل به
رهایی از قید سرمایههای غارتگر امپریالیستی و ّ
حاکمیتخلق،تأمیناستقاللودموکراسی،غلبهبرواپسماندگی،و
تأمینرشدسریعورفاهعامه.
•انقالبیکهبتواندآنتضادعمدهراحلکندواینوظیف ٔهحیاتیرابه
سرانجامبرساندبایدکدامطبقاتراازسریرقدرتسرنگونسازد؟
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سرمایهدارانوزمیندارانکالنراکهدرپیوندباامپریالیسمجهانی
عملمیکنند.
•قدرتحاکمهکهاکنوندروجودرژیمپوسید ٔهسلطنتیمتبلورشده،از
دستاینطبقاتوقشرهایارتجاعیبهدستچهکسانیبایدمنتقلشود؟
بهدستطبقاتوقشرهایم ّلیودموکراتیککهعبارتندازکارگران،
دهقانان،زحمتکشانشهریکهقشرمهمیازروشنفکرانوکارمندان
رادربرمیگیرد،خردهبورژوازیوقشرهایمترقیوم ّلیبورژوازی.
هم ٔهاینهایعنیاستقرارجمهوریم ّلیودموکراتیک.
چنیناستمرحل ٔهکنونیانقالبایران.اینانقالبونظایرآندرعصر
کنونیجزئیاستازجبه ٔهمشترکانقالباتسوسیالیستیوضدامپریالیستی،
ودرزمانیصورتمیگیردکهمضمونعمد ٔهآنگذارتمامیجامع ٔهبشری
از سرمایهداری به سوسیالیسم است .در این شرایط ،طرد قاطع راه رشد
سرمایهداری جزء متشکل ٔه یک استراتژی درست و شرط بیتردید محو
وابستگینواستعماریاست.پسراهیکهدراینمرحل ٔهانقالببایددرپیش
گرفته شود ،راه سمتگیری سوسیالیستی است ،که اگرچه هنوز به معنای
استقرارسوسیالیسمنیستولیپایههایعینیرابرایعبوربهسویجامع ٔه
سوسیالیستیآمادهمیکند.
نتیجهاینکهدرکشورماکهامپریالیسمدرآنداراییکسلسلهپایگاههای
نیرومنداستونظامیضدخلقیوضددموکراتیکبرآنحکومتمیراند،
نوع و مرحل ٔه انقالب عبارت است از :انقالب م ّلی و دموکراتیک که راه
سمتگیری سوسیالیستی را برگزیند ،و باالخره با تأمین سرکردگی طبق ٔه
کارگردرانجامآن،راهرابرایتحولسوسیالیستیجامعهدرآیندهبگشاید.
توضیحبیشتر:
«تضادهاوتضادعمده»درس17
«طبقات»درس70
«سرمایهداری»درس.64

درس.٧۶اشکالانقالبوراههایانجامآن
مارکسیسمـلنینیسممیآموزدکهمضمونانقالب،گذارجامعهبهمرحل ٔهکیفیت ًا
و ماهیت ًا نو ،و مسئل ٔه اساسی آن سرنگونی طبقه یا طبقات مرتجع از سریر
حکومتوقدرتدولتیوبهقدرترسیدنطبقهیاطبقاتمترقیوانقالبی
استکهدرهرحالاعمالقهرانقالبیازجانبنیروهایانقالبیبرنیروهای
ضدانقالبیاستبهخاطرایجاداینجهشکیفی.ا ّماراهیکهانقالب-بااین
ماهیتوسرشت-میتواندبپیماید،درهمهجاودرهمهگاهیکسانویگانه
نیست.اشکالانجامفرقمیکند.اینوابستهبهشرایطتاریخیمشخصهر
کشوردرهرزمانستکهازچهراهیوبهچهشکلیایناعمالقهرصورت
گیردواینانتقالقدرتدولتیعلیهضدانقالبوبهسودانقالبانجامپذیرد.
راههاو َاشکالمیتواندبسیارمتنوعباشد،ا ّمااینراههاو َاشکالبهطورعمده
یا راه مسلحانهاند یا غیرمسلحانه .به عبارت دیگر اشکال انجام انقالب یا
غیرمسالمتآمیزاستیامسالمتآمیز.

١

طبق ٔهکارگر،دررأسهم ٔهزحمتکشان،میلداردودراینامرذینفعاستکه
قدرتدولتیرابدونجنگداخلیفتحکند.البتهطبقاتاستثمارگربهدلخواه
وازرویتمایلهرگزقدرتدولتیراازدستنمیدهند،ا ّمامقاومتآنها
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میتواندبرحسبشرایطونیرو،درجهوشدتمتفاوتیداشتهباشد.درج ٔه
شدتوحدّ تنبردودستیازیدنبهاینیاآنشکلازتصرفحکومت،
بیشازآنکهمربوطبهپرولتاریاباشد،مربوطبهطبقاتاستثمارگروشکلو
نحو ٔهمقاومتآنهاوامکاناتجبروزورآنهاعلیهاکثریتخلقاست.حزب
طبق ٔهکارگرشکلانجامانقالبرابامطالع ٔهاوضاعمشخصکشوروبادر
نظرگرفتنشرایطوخصوصیاتتاریخیومشخصکشورتعیینمیکند.یک
نسخ ٔهازپیشآمادهشدهودرهمهجاودرهمهحالصادقدراینزمینهوجود
ندارد.منحصرکردنراهانجامانقالبتنهابهیکراه،هیچوجهمشترکیبا
مارکسیسمـلنینیسمندارد.پرولتاریاطیفوسیعیازوسایلمبارزهواشکال
ِ
ضرورت
متنوعی از طرق انجام انقالب را در برابر دارد و باید بر حسب
مشخصازآنهااستفادهکند.اگرتماماینراههارا-بهجزیکراه-برروی
پرولتاریاببندیم،اگرازهم ٔهوسایل،پرولتاریارا-بهجزیکوسیله-محروم
کنیم،درحقیقتانقالبراخلعسالحکردهایم؛بهامرانقالب،باتظاهربه
انقالب،لطمهزدهایم.آنکسانیکهمثالًراهموسومبه«محاصر ٔهشهرهااز
طریق دهات» را در هم ٔه زمانها و در هم ٔه شرایط برای هم ٔه کشورها تنها
راهصحیحمیشمرندوهرراهدیگریرانفیمیکنند؛آنکسانیکهتنهاو
تنهاراهپارتیزانییاراهچریکشهریرامطلقمیکنندوهیچراهدیگریرا
قبولندارند؛آنکسانیکهفقطوفقطراهپارلمانرابلدندوبرندهشدندر
انتخاباترامطلقمیکنندوبرسین ٔهبقی ٔهراههادستردمیگذارند،همهبا
مارکسیسمـلنینیسم بیگانهاند .یک چنین انحصار و مطلقگرایی هیچ وجه
مشترکیباماتریالیسمدیالکتیککهپای ٔهفلسفیتئوریمااستندارد.تئوری
مارکسیستیـلنینیستی انقالب میآموزد که طبق ٔه کارگر برای آنکه وظیفه و
رسالتتاریخیخویشرابهانجامبرساند،بایدتودههایمردمرابسیجکند،
آنهاراباتمام َاشکالمبارزهووسایلنبردمجهزومسلحکند،ازمناسبترین
َاشکالکهباشرایطمشخصهرکشورانطباقداشتهباشداستفادهکند،همیشه
آمادهباشدکهباسرعتبتواندازیکشکلنبردانقالبی-اگرشرایطاقتضا
کند-بهشکلدیگرنبردبپردازد،هشیاروبیدار،هیچیکازسالحهارااز
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کفنگذاردودرنبردقطعیبرایتحولانقالبیجامعهازهم ٔهآنهابهرهگرفته
وزحمتکشانرادراتقالب،دریورشوتسخیردژقدرتدولتیوسپسدر
تمامتحوالتانقالبیدورانسازرهبریکند.نمون ٔهحزببلشویکورهبری
لنینطیسال،1917ماهبهماهوهفتهبههفته،درسبزرگوتجرب ٔهعملی
گرانبهایی در زمین ٔه اینگونه متد و اسلوب کار انقالبی حزب طبق ٔه کارگر
است.بهاینآموزشلنینتوجهکنیمکهمیگوید:
«مارکس دست خود را و دستهای مجاهدان آتی انقالب
سوسیالیستیرادرمورد َاشکال،شیوههاوطریقههایتحول
انقالبینمیبستوبسیارخوبدرکمیکردکهچهانبوهیاز
مسائلنومطرحمیشودووضعدرجریاندگرگونیانقالبیبا
چهسرعتوباچهشدتیتغییرمیکند».
مسئل ٔهراهانقالبولزوماحترازازمطلقگراییودگماتیسموانحراف
چپوراست،درمسئل ٔهمهماشکالانقالب،ازمباحثگرمدرونجنبش
است.حزبتود ٔهایراندراینزمینهنیزقاطعانهآموزشمارکس،انگلسو
لنینوتعمیمتجربیاتانقالبیجهانیراراهنمایخودقرارمیدهد.حزب
مامطلقکردنوانحصارتماماشکالوراههاراتنهابهیکراهوشکلواحد،
درهم ٔهشرایط،مردودمیشمردوآنرابرایانقالبوبهحالآیند ٔهنهضت
زیانمندمیداند.حزبمامعتقداستآنکسانیکهراهمسالمتآمیزانقالب
یایکیازاشکالانجامآن،مثالًپارلمانتاریسمرامطلقمیکنند،درعملمانع
تجهیزوتشکلتودههاومبارز ٔهاصولیوپیگیرآنهامیشوند،بهسازشبا
رژیمدرمیغلطند،ساترکراهتهایرژیمکنونیشدهوباالخرهمانعانقالب
میشوند.حزبمامعتقداستآنکسانیکهراهغیرمسالمتآمیزانقالبیا
یکیازاشکالمشخصانجامآنرامطلقمیکنند،درعملتود ٔهزحمتکش
راخلعسالحمیکنند،مانعتشکلو نبردسازمانیافت ٔهتودههامیشوند،و
باالخره مانع انقالب میگردند .حزب تود ٔه ایران به این رهنمود لنین تکیه
میکندکهمیگوید:
«حل مسئله ،همانا منوط است به وضعیت جنبش کارگری،
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وسعتآن،بهآنشیوههایمبارزهکهدرجنبشبهوجودآمده
است ،خصوصیات تشکیالت انقالبی که جنبش را رهبری
مینماید،بهروشسایرعناصراجتماعینسبتبهپرولتاریاو
حکومتمطلقه،بهشرایطسیاستخارجیوداخلی،خالصه
منوطاستبههزارانشرطکهپیشگوییدربار ٔهآنهاهممحال
وهمبیفایدهاست».

در عصر ما که عصر گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم در پهن ٔه جهانی
است ،مسئل ٔه نحو ٔه انجام انقالب از مسائل حاد و اساسی است .تئوری
مارکسیستیـلنینیستیکهتعمیمتجربیاتنهضتوروشنگرراهآیندهاست،
میآموزد که تظاهر قانونمندی اصول انقالب و برگزیدن شکلی از اشکال
اینتحولبنیادیوهمهجانبه(کهدرکلی ٔهشئونوسطوححیاتجامعهروی
میدهد)وابستهاستبهسطحتکاملنیروهایمولده،ویژگیهایم ّلی،سطح
عمومیفرهنگیخلق،سنتهایتاریخی،مناسباتبینطبقات،تناسببین
نیروهایطبقات،چهدریککشوروچهدرعرص ٔهبینالمللی،درهرلحظ ٔه
مع ّین.
در عصر ما که اردوی کشورهای سوسیالیستی و نهضت کارگری
بینالمللیوجنبشآزادیبخشم ّلیدرنبردمشترکعلیهامپریالیسموسرمای ٔه
انحصاری بینالمللی پیروزیهای بزرگ و بیسابقه به دست میآورند ،در
زمانیکهسوسیالیسمبهعاملقاطعدرتحولاوضاعجهانیبدلمیشود،
در زمانی که تضادهای امپریالیستها هرچه حادتر و عمیقتر و مشکالت
سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک جهان سرمایهداری هرچه پردامنهتر و
بغرنجتر میشود و انقالب علمی و فنی امکانات بیسابقهای را به وجود
میآورد،تئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالببانتیجهگیریهایتازهایغنی
میشود.ازاینقبیلاستایجادشرایطمناسبتربرایاینیاآنکشورکهاز
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طریقمسالمتآمیزانقالبرابهسرانجامپیروزمندخودبرساند؛امکاندر
پیشگرفتنراهرشدغیرسرمایهدارییاسمتگیریسوسیالیستیبراییک
رشتهازکشورهایدرحالرشدجهاندرمرحل ٔهکنونیانقالبآنها،امکانو
ضرورتاتحادکلی ٔهنیروهایدموکراتیکوترقیخواهدرسطحیککشورو
سهنیرویعمد ٔهضدامپریالیستیدرعرص ٔهجهانی.
انجام انقالب و به قدرت رساندن طبق ٔه کارگر و متحدین او ،مهمترین
وظیف ٔههرحزبکمونیستوکارگریوبزرگترینخدمتهرحزببهامر
سوسیالیسموانترناسیونالیسمپرولتریاست.اعالمی ٔهاحزاببرادرمصوب ٔه
کنفرانسبینالمللیسال1969میگوید:
«احزاب کمونیست و کارگری در شرایط بسیار گوناگون و
خاصمبارزهمیکنندکهبرخوردمتناسببااینشرایطرابرای
حل مشخص وظایف آنها میطلبد .هر حزبی سیاست خود
را بر پای ٔه اصول مارکسیسمـلنینیسم و در نظر گرفتن شرایط
مشخصم ّلیمستقالنهتنظیممیکند.هرحزبیجهات،اشکال
و شیوههای مبارز ٔه خود را تعیین میکند و وابسته به شرایط
مع ّین،راهمسالمتآمیزیاغیرمسالمتآمیزگذاربهسوسیالیسم
و همچنین اشکال و شیوههای ساختمان سوسیالیسم را در
کشورخودانتخابمیکند».

توضیحبیشتر:
«شکلومضمون»درس23
«عا ّموخاص»درس.21

درس.٧٧شرایطعینیوذهنیانقالب– وضعانقالبی

مسئل ٔهشرایطعینیوشرایطذهنی،ودررابطهباآنمقول ٔهمهم«وضعانقالبی»،
بخشیازتئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالباجتماعیاست.دربیاناین
مسائل ،ما به احکام ُپرارزش والدیمیر ایلیچ لنین و نتیجهگیریهای علمی
اوازپراتیکجنبشانقالبیجهاناستنادمیجوییم.ایناستنادبههیچوجه
«دلیلی»بردگماتیسمنیست،زیراکهاوالًآموزشلنینهرگزکهنهنشدهو
ّ
تماماهمیتوارزشتئوریکوپراتیکخودراحفظکرده،وتجرب ٔهکنونی
نهضتانقالبینیزصحتوفعلیتآنرابهثبوتمیرساند.ثانی ًاآموزشلنین
بههیچوجهمطلبیمربوطبهروسی ٔهاوایلقرنکنونییایککشورمشخص
و زمان مع ّین نیست ،بلکه آموزشی است جهانشمول ،و قانونمندی عا ّم
روندانقالبیرادرتمامیجهانبیانمیکند.بگذارمائوئیستهاکهنظریات
انحرافیونادرستدراینبارهبیانمیدارند،الاقلآنرابهناملنینوآموزش
لنینیجانزنندوحسابخودراهمچنانکهواقع ًاهمازلنینیسمجدااست،از
ناملنینجداکنند.
لنیندرآثارخودازشرایطعینیوذهنیانقالبسخنگفته،وجود«وضع
انقالبی»رابرایوقوعانقالبضروردانستهو«مشخصاتوضعانقالبی»را
دقیق ًابیاننمودهاست.ارثی ٔهمعنویلنینازاینجهتدارایاهمیتفوقالعاده
است.ویاینمقوالتمهمراضمنتنظیماستراتژیوتاکتیکجنبشانقالبی
پرولتاریاوضمنرهبریعملیانقالب،درنورعلمودرکور ٔهعمل،تدوین
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١

انقالباجتماعیعبارتاستازحلتضادهایاجتماعیبهنحویکهبهتغییر
کیفیپایهوروبنامنجرگرددوفرماسیونعالیتراجتماعیبهوجودآورد،و
جامع ٔهبشریرابهمرحل ٔهکیفیت ًانووباالتریسوقدهد.همچنینمیدانیم
که تضاد میان مناسبات تولیدی با خصلت نیروهای مولده مبنای اقتصادی
یاشرایطما ّدیانقالبرافراهممیکند،وازنظرتاریخی،ضرورتوقوع
انقالباجتماعیرادرمرحل ٔهمع ّینیمطرحمیسازد.ولیبلوغاینتضادو
طرحاینمسئلههنوزبهمعنایآننیستکهشرایطبرایانجامانقالبفراهم
است .لنینیسم میآموزد که برای انجام انقالب اجتماعی ،عالوه بر شرایط
ما ّدیکهممکناستازسالهاقبلبهوجودآمدهوپختهشدهباشد،شرایطو
محملهایدیگرینیزالزماستکهیکرشتهازآنهاراشرایطعینیمینامیم،
زیرامتضمنوقوعتغییراتعینیمع ّینیاست،ویکرشت ٔهدیگرراشرایط
ذهنیمینامیمزیراکهمربوطبهپیشاهنگانقالبوحزبمیشود.پسدر
تئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالب،عالوهبرشرایطما ّدیومبانیاقتصادی
ومحملهایعمومیانقالب،بایدمفهوم«شرایطعینیوذهنیانقالب»را
آموخت.

2

جمیعآنشرایطعینیمشخصیراکهلنینبرایوقوعانقالبضرورمیشمرد
«وضعانقالبی»ناممینهیم.بهعبارتدیگر،وضعانقالبیجمیعشرایطعینی
استکهبازتاببحراناقتصادیوسیاسییکنظاماجتماعیدرمرحلهای
مشخصاستوانجامانقالباجتماعیرامیسرمیسازد.وضعانقالبیکه
پیدایشآنمنوطبهخواستوذهنوارادهافرادنیست(وبهعبارتدیگر
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عینیاست)طبقتعریفجامعلنین،دارایسهعالمتعمدهیاوجهمشخصه
است:
ّاول .عدم امکان طبقات حاکمه به حفظ سلطه و حکومت خود بدون
تغییردرشیوههایحکومتی.اینبهمعناییکبحرانعمومیم ّلیاستکه
هم استثمارشوندگان و هم استثمارکنندگان را دربر میگیرد .یعنی نه فقط
بهرهدهانیاپایینیهانخواهندبهشیو ٔهگذشتهزندگیکنند،بلکهبهرهکشانیا
باالییهانیزنتوانندبهشیو ٔهگذشتهحکومتکنند.
دوم .تشدید بیسابق ٔه نیازها و خواستهای برآورده نشد ٔه تودههای
ّ
زحمتکشکهکاررابهنحویبیسابقهبهتشدیدتضادبینتودههایمردمو
هیئتحاکمهمیکشاند.
سوم .تشدید قابل مالحظ ٔه فعالیت تودههای زحمتکش که معموالً به
ّ
هنگام آرامش ،تن به غارت میدهند ،ولی در هنگامههای طوفانی ،هم در
نتیج ٔهمحیطبحرانعمومیوهمدرنتیج ٔهاقداماتهیئتحاکمه،بیشاز
پیشوشدید ًابهمبارز ٔهتاریخیجلبمیشوند،وخالصهبهنحویبیسابقه
آمادگیپیدامیکنندکهبهعملانقالبیدستبزنند.درتوضیحاینمسئل ٔهمهم
بهدونکتهبایدتوجهکرد:
اولاینکهباالرفتنآگاهیسیاسیمردم،کهوابستهبهاینتشدید
نکت ٔه ّفعالیت مستقالنه است ،خود یک عامل ذهنی تاریخ شمرده میشود ،ولی
نسبتبهعاملذهنیانقالبکهسازمانپیشاهنگانوحزباست،درجمع
عواملعینیوشرایطعینیانقالبقرارمیگیرد،وپیدایشآنیکیازعالمات
مشخص ٔهوضعانقالبیاست.
دوماینکهحلق ٔهاساسیدراینمشخصاتسهگانهدرپیدایشوضع
نکت ٔه ّانقالبی،اوالًوقوعیکبحرانعمومیوثانی ًاشرکتبیسابقهوفعالیتعظیم
ّ
تود ٔهمردماست.
کامالًروشناستکهاینعواملومحملهایعینی،مطلبیبهکلیجدااز
شرایطما ّدییامبانیاقتصادیاستکهبدونآنهاانقالبعلیالقاعدهمحال
است .پیدایش این شرایط مشخص عینی نهتنها مستقل از اراد ٔه گروهها و
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احزاباست،بلکهبهاراد ٔهطبقاتهمبستگیندارد.
ازهمینجااستکههمگیآنهارادرمقول ٔه«شرایطعینیانقالب»گرد
میآوریم.

٣

ا ّما شرایط عینی انقالب اگرچه برای انجام انقالب ضرورند ،ولی کافی
نیستند.چهبساکهعالوهبرمحملهایما ّدیعمومی،همینشرایطعینی
مشخصانقالبباهمانمشخصاتسهگانهایکهبیانکردیم،درکشوری
در لحظ ٔه مع ّین وجود داشته باشد ،ولی انقالب رخ ندهد .چرا؟ زیرا که
برایتحققانقالب،بهوجودعاملذهنینیزنیازهست.برایآنکهامکانی
کهبراثروجودشرایطعینیبهوجودآمدهبهواقعیتبدلشود،بایدعالوه
بر«وضعانقالبی»،شرایطذهنیانقالبنیزفراهمگردد،وایننیستمگر
سازمانمتشکلوبانفوذومجربپیشاهنگانانقالبی،یگانگیوجنبشهم ٔه
نیروهایانقالبیوتحولطلبودرمرکزآنهاحزبطبق ٔهکارگر«.شرایط
ذهنیانقالب»عبارتندازلیاقتوکفایتطبقهوطبقاتانقالبیونیروهای
ترقیخواهبهانجاموپیشبردمبارز ٔهشجاعانهوفداکارانه،اتحادوهمبستگی
ایننیروها،ودرهست ٔهآن،وجودیکحزبباتجرب ٔهانقالبیکهباسیاست
درستواصولیوباتکیهبهاستراتژیوتاکتیکدرستانقالبیامرانقالب
رارهبرینماید.لنینمیگوید:
«انقالبمولودهروضعانقالبینیست،بلکهمولودوضعی
است که در آن به تغییرات عینی ،دگرگونی ذهنی ،یعنی
تواناییطبق ٔهانقالبیبهاقداماتتودهایبهحدکافینیرومند،
اضافهشودکهبتوانددولتکهنهراکههیچگاهحتیدردوران
بحرانهانیزاگرآنرانیندازندخودنمیافتد،درهمشکندیا
متزلزلسازد».
چنین کاری فقط از عهد ٔه نیروهای متحد انقالبی و تودههای مبارز
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تحولطلب،ودرمرکزآنهاپیشاهنگطبق ٔهانقالبی،یعنیحزبطرازنوین
طبق ٔهکارگربرمیآید.بنابراین،روحوهست ٔهاصلی«شرایطذهنیانقالب»را
حزبطبق ٔهکارگرتشکیلمیدهد.برایآنکهامکانیکهبراثروجودشرایط
عینیحاصلگشتهبهواقعیتتبدیلشود،الزماستکهشرایطذهنی،دست
دردستوضعانقالبی،عملنماید.یعنینیروهایانقالبیمتحدبودهودر
جبههایواحدعملکنندوحزببتواندباتودههاعمیقترینروابطرابرقرار
کند،قادرباشدتودههارادرزیررهبریخویشبیدارکند،گردآورد،متشکل
ِ
درستعملومبارزهمسلح
سازد،بهشعارهایدرستمجهزنماید،بابرنام ٔه
کند،وطبقسیاستیراستینواصولی،تودههارادریورشعلیهحکومت
بهسویپیروزیببرد.پسشرایطذهنیشاملآناستکهحزبدرشرایط
طوفانیبتواندناخدایمجربیباشد،وامرتشکیلجبه ٔهواحدنیروهایمترقی
وانقالبیبهسرانجامبرسد.اگرحزبیوجودداشتولیفاقدمشخصات
رهبری درست نبرد بود ،یا کار جبه ٔه مشترک و واحد نیروهای انقالبی به
ساماندرستنرسد،آنوقتانقالبمیتواندبهگمراهیکشاندهشود،دچار
شکستشودیاراهحلبینابینیوسازشکارانهایبرجامعهتحمیلگردد.

4

پسمقول ٔهوضعانقالبیبامشخصاتسهگان ٔهآن،کامالًازشرایطما ّدییا
محملهاومبانیاقتصادیانقالبجدااست.یعنیوقتیماازشرایطعینی
انقالبصحبتمیکنیم،منظورآننیستکهنیروهایمولدهبهدرج ٔهمع ّینی
ازرشدوبلوغرسیدهباشندوتضادبینآنهاومناسباتتولیدیبهانداز ٔهمع ّینی
پختهشدهباشد.اینهاهمالبتهعواملعینیهستند،ولیدرمقطعبحثما،
رشدنیروهایمولدهوتشدیدتضاداساسییکمحملعمومیاستکهمثالً
هماکنوندرکشورهایسرمایهداریحاصلاست،ولیضرورنکردهکهبه
صرفوجودآن،انقالبرخدهد.اهمیتدرکمقول ٔهوضعانقالبیدراینجا
است.
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دراینزمینه-درسطحبحثفلسفی-دوانحرافکههردوانکاراین
مقولهاستدیدهمیشود.عدهایهستندکههمانسطحرشدنیروهایمولدهو
تعمیقتضاداساسیراکافیدانستهومعتقدندکهتکاملاینوضعخودبهخود
انقالب را ممکن و عملی میسازد .این ،تئوری فاتالیستی یا تقدیرگرایی
است ،معتقد به فروریختن خودبهخودی سرمایهداری و منکر مقول ٔه وضع
انقالبی بهمثابه شرایط عینی مشخص انقالب در لحظ ٔه مع ّین و منکر لزوم
شرایطذهنیانقالباست.ازسویدیگر،نظری ٔهولونتاریسمیاارادهگرایی
استکهآننیزوجودشرایطعینیانقالبرانفیمیکندوقوانینعینیتاریخ
وقانونمندیهایروندتکاملجامعهراهیچمیشمردودرعملمنکرمقول ٔه
«وضعانقالبی»شدهومیخواهدبهاتکایعدهایفداکاریاپیشاهنگیارهبر،
دراجتماعانقالبایجادکند.ماکمونیستهاهردونظریه،یعنیادعایلزوم
رشدعالینیروهایمولدهبرایانقالبوانجامخودبهخودیآنازیکسو،و
نفیشرایطضرورعینیوذهنیوانقالبسازیمصنوعیراازسویدیگر،
مردودمیشمریم.اینهاازنظرتئوریکغلطوازنظرعملیبرایامرانقالب
زیانمندندوتودههاراخلعسالحمیکنند.
درخاتمهچندنکتهرایادآوریکنیم:یکیاینکهدرشرایطکنونیجهانیو
وجوداردوگاهنیرومندسوسیالیسموتغییرمداومتناسبقوابهسودنیروهای
تحولطلب،عواملمختلفیمیتواننددرپیدایشوتعمیقوضعانقالبیمؤثر
واقع شوند .همپیوندی و ارتباطات بینالمللی به درجهای از رشد رسیده
کهتحوالتوبحرانهاوانقالبهاودگرگونیهایحاصلهدرکشورهای
امپریالیستی ،در ممالک همسایه ،در رویدادهای جهانی ،میتواند سریع ًا و
عمیق ًاتأثیربخشدوعاملذهنیبایدهشیار،آمادهوبیدارمتوجهاینتغییرات
وعواملمختلفتأثیربخشباشد.
دوماینکهازبینعواملمختلفشرایطعینیمشخص،برحسبوضع
ّ
خاص تاریخی هر کشور و مسائل حاد لحظه ،وضع انقالبی میتواند به
صورتهایگوناگونبروزکندواینیاآنعاملعینیدرزمانمع ّینوکشور
مع ّیننقشکمتریابیشتریدرپیدایشوضعانقالبیداشتهباشد.
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سوم اینکه تئوریسینهای کمونیست ،بهویژه در این اواخر ،خاطرنشان
ّ
میسازند که ّاوالً وضع انقالبی در دوران ما میتواند بهسرعت و به طور
ناگهانیپدیدآید،وثانی ًادراوضاعواحوالکنونی،نقشعاملذهنیفزونی
میپذیردواهمیتفعالیتاحزابمارکسیستـلنینیستومسئولیتشاندر
قبالچگونگیروندانقالببیشترمیشود.
چهارم اینکه قانونمندیهای عا ّم مربوط به شرایط انقالب ،در مورد
مشخصهرکشور،اشکالبسیارمتنوعیبهخودمیگیردَ .اشکالرانباید
مطلقکردوالگونبایدساخت،زیراقانونمندیعا ّمدرهرلحظهوجا،در
شرایطمشخصزمانیومکانی،بهوجهخاصوانفرادیبروزمیکندوشکل
مشخصبهخودمیگیرد.
درکوبهکاربردندیالکتیکعا ّم،خاصومفرددراینجااهمیتحیاتی
دارد.اگرانقالبیونبخواهنداشکالویژ ٔهتحولانقالبیرادراینیاآنکشور
تقلید کنند ،الگوسازی کنند ،یک شکل را برای همهجا مطلق سازند ،با
شکستروبرومیشوندوامرانقالبرابهتأخیرمیاندازند.لنینمیگوید:
«دراینموردنیزمثلهمیشهبایدتوانستاصولعا ّموبنیادی
کمونیسمرابروفقویژگیمناسباتمیانطبقاتواحزابو
نیزبروفقویژگیسیرحرکتعینیبهسویکمونیسم(کهدر
هرکشوریوجودداردوبههمینجهتبایدتوانستآنرا
بررسیکردویافتوشناخت)بکاربست».
توضیحبیشتر:
«عینیوذهنی»درس3
«امکانوواقعیت»درس28
«عا ّموخاصومفرد»درس21
«قانونمندیدرتاریخ»درسهای53و54
«نیروهایمولده»درس.50

درس.٧8انقالبسوسیالیستی

انجام انقالب سوسیالیستی و گذار جامعه از ُفرماسیون سرمایهداری
به فرماسیون سوسیالیستی یک روند ضروری و ناگزیر است که بنابر
قانونمندیهای تکامل جامعه حاصل میشود .پرولتاریا و هم ٔه زحمتکشان
برای رهایی از قید استثمار ،بیکاری و فقر ،و برای کسب آزادی و برابری
واقعیوزدودنهم ٔهمظاهرستمطبقاتیوم ّلیمیبایستومیتوانندنظام
سرمایهداریراازبینبردهوجامع ٔهسوسیالیستیرابنانهند.تنهاراهرسیدنبه
اینهدفوتحققآنضرورتتاریخی،انقالبسوسیالیستیاست.بایدتوجه
داشتکهمعموالًازعبارت«انقالبسوسیالیستی»دومعنامستفادمیشود.
یکیمعنایوسیعآن،کهعبارتاستازیکدور ٔهکاملتاریخیکهدرطول
آنسرمایهدارینابودمیشودوبهنحوکاملسوسیالیسماستقرارمییابد.این
مفهوم،یکدوراننسبت ًاطوالنیتاریخیرامشخصمیکندوبیانکنند ٔهتمام
محتوایغنیوهمهجانب ٔهانقالبسوسیالیستیاست.مفهومدیگرومعنای
محدودآن،عبارتاستازبهدستگرفتنبالواسط ٔهقدرتسیاسیازطرف
پرولتاریا،یعنیجنب ٔهمربوطبهقدرتدولتیوسیاسیانقالبکهخوددارای
اهمیتدرجهاولوعظیمیاستوبیانگرسرآغازونقط ٔهشروعآناست.
ّ
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ماهیتوسرشتانقالبسوسیالیستی– انقالبسوسیالیستیازریشهباسایر
انواعانقالبهایاجتماعیفرقدارد.اینتفاوتدرکجااست؟
ّاوالًهدفانقالبهایپیشین-اگرچههریکدرزمانخودنقشمترقی
دررشدجامعهداشتند-الغایاستثمارنبود،بلکهنوعیاستثمارراجانشین
نوعکهنهمیکرد؛اساسبهرهکشیوستمطبقاتیباقیمیماند.ا ّماانقالب
سوسیالیستیبرایهمیشهبههرگونهاستثمارپایانمیدهدوسرآغازمرحل ٔه
تاریخیایجادجامع ٔهبدونطبقاتبهشمارمیرود.
ثانی ًاانقالبهایاجتماعیپیشینوظیف ٔهایجادیکاقتصادنوینرابهعهده
نداشتند.هدفآنهاعبارتبودازایجادیکقدرتسیاسیمطابقباقدرت
اقتصادی و مناسبات تولیدی که در بطن جامع ٔه قدیمی به وجود آمده بود،
درحالیکهیکیازمهمترینوظایفانقالبسوسیالیستیایجادیکاقتصاد
سوسیالیستیومناسباتتولیدیبهکلینوینیاستکهدرجامع ٔهپیشینوجود
نداشت.اینوظیف ٔهکامالنووخالقیاست.
انقالبسوسیالیستیکاملترینومناسبترینشرایطرابرایرشدسریع
نیروهایمولدهفراهمآوردهومناسباتتولیدیبهکلینوییرامستقرمیکند
کهبهآرمانهایدیرین ٔهآزادیوبرابریوعدالتجام ٔهعملمیپوشاند؛زمین ٔه
نامحدودشکوفاییشخصیتانسانیومناعتبشریوهنروفرهنگودانش
وفنرافراهممیسازد.انقالبسوسیالیستیماهیت ًاوعمیق ًاخالقاستو
تغییراتبنیادیدرهم ٔهزمینههایسیاسیواقتصادیوایدئولوژیکایجاد
میکند،وچنانافقهاینوینیرامیگشایدکهدرآنثمراتترقیاجتماعیبه
ِ
نحویفزایندهازآنهم ٔهزحمتکشانخواهدبود.
ثالث ًادرهیچیکازانقالبهایپیشین،نظیرانقالبسوسیالیستی،جامعه
شاهد فعالیت شدید و همهجانب ٔه تودههای مردم نیست .در این انقالب،
پرولتاریاوسیعترینتودههایزحمتکشرابهدورخودمتشکلمیکندوهمراه
باهم ٔهآنها،باهم ٔهآزادیخواهانوترقیخواهان،مبارزهعلیهسرمایهداریو
بهخاطرپیروزیسوسیالیسمرابهسرانجامظفرمندخودمیرساند.درانقالب
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سوسیالیستی،بیشازهرگاهدرتاریخ،نقشتودههادرساختنتاریخ،شرکت
فعالوآگاهان ٔهتودههادرتعیینسرنوشتودربنایهم ٔهشئونزندگیاجتماع
مشاهدهمیشود.

2

نیروی قاطع در انقالب سوسیالیستی طبق ٔه کارگر است که مترقیترین و
انقالبیترین،متشکلترینوآگاهترینومجهزترینطبقهاستودررأسآن
حزبمارکسیستیـلنینیستیقراردارد.تنهاطبق ٔهکارگراستکهبهعلتاین
خواصخویشمیتواندهم ٔهزحمتکشانرادریورشعلیهسلط ٔهسرمایهداری
متشکلورهبریکند.پسازبهدستگرفتنقدرتسیاسینیز،بازاینطبق ٔه
کارگر است که همچنان زحمتکشان را در راه بنای جامع ٔه نوین متشکل و
رهبریمیکند.اینتنهاطبق ٔهکارگراستکهباتوسلبههرسهشکلاساسی
اقتصادیوسیاسیوایدئولوژیکمبارزه،باتشکلدرحزبسیاسیودر
سازمانهایسندیکاییصنفیخویش،بااستراتژیوتاکتیکانقالبی،قادربه
انجاماینوظیفه،تدارکورهبریانقالبسوسیالیستیاست.
درایناواخر،درردایننظری ٔهعلمیمارکسیسمـلنینیسمکهتجرب ٔهتاریخی
نیزدرستیآنرانشانداده،برخیشبهتئوریهارایجساختهاندازاینقبیلکه
کارگراندرجامع ٔهمصرفی،مرفهشدهاند،پوسیدهوفاسدووابستهبهشیو ٔه
تولیدسرمایهداریشدهاند،درسیستمجامع ٔهسرمایهداریجذب،حلوادغام
شدهاندودیگرحاضربهمبارزهنبودهونیروییدرمقابلوعلیهسرمایهداری
نبوده،رسالتانقالبیندارند!ایدئولوگهایبورژوااغلبدرلفاف ٔهچپنمایی
این نظریات را بیان میدارند ،ا ّما نهضت نیرومند و انقالبی طبق ٔه کارگر و
رشدفزایند ٔهآنثابتمیکندکهاینطبقههرگزنهتسلیموسرخورده،ونه
ازآنچهکهتاکنونبهقدرتپیکارخودبهدستآورده،راضیوآسودهخیال
شدهاست.کسانیکهایننظریاترابههممیبافند،حتیخودشاندچاراین
توهمکهطبق ٔهکارگررابااینجمالتبفریبندنیستند،بلکههدفشانجداکردن
ّ
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سایرنیروهایانقالبیواقشاربالقوهمتحدطبق ٔهکارگر،نظیرروشنفکرانو
دانشجویانوبرخیزحمتکشانشهریغیرپرولتری،ازطبق ٔهکارگراست.در
شرایطکنونی،مبارز ٔهانقالبیطبق ٔهکارگربهخاطرخواستهایمتنوعبنیادی
وعمیقیجریانیافتهوتشدیدمیشود.اینمبارزهبهخاطرچیست؟
•بهخاطرسطحزندگیعالیترکهمقولهایبغرنجوبامحتوایبسیار
غنیترازگذشتهاست،
•بهخاطربهرهگیریازدستاوردهایعلموفن،کهدرعصرما،یک
انقالب واقعی در این زمینه ،ثمرات آن را به نحوی کیفی فزونی
بخشیده،
•بهخاطرکسبارزشهایفرهنگوتمدنوایجادشرایطشکفتگی
شخصیتانسانیورفعتبعیضاتوخلقفرصتهایمساویبرای
همگان،
•بهخاطرشرکتفعالدرامورکشوریوحلمسائلاساسیسیاست
داخلیوخارجیمتناسببانیرویواقعیووزنمخصوصاینطبقه
درجامعه،
•بهخاطردموکراسیهمهجانبهوراستین،
•بهخاطراستقاللم ّلیوسربلندیوترقیمیهن،
•بهخاطرسوسیالیسم.
اینهااستعللاساسیتشدیدنبردطبق ٔهکارگردرزمانمادرکشورهای
سرمایهداری.مقداریدستمزدیاحقبیم ٔهبیشترومرخصیسالیانهکهبهزور
مبارزاتطوالنیبهدستآمده،یافرض ًاداشتنیخچالوماشینکهبهعنوان
مظهرجامع ٔهمصرفیوپوسیدگیوجذبشدنطبق ٔهکارگرمعرفیمیشود
کجا،وآنرسالتبزرگتاریخیپرولتاریاوخواستهایطبق ٔهکارگرکجا؟
تنها نمون ٔه استفاده از سالح کالسیک اعتصاب کافی است که پوچی
شبهتئوریهایمربوطبهفسادادعاییکارگرانودستکشیدنآنهاازنبرد
دوم ()1939-1919
را نشان دهد .طی بیست سال قبل از جنگ جهانی ّ
عد ٔهاعتصابکنندگاندرجهانسرمایهداری74میلیوننفربود.طیده ٔه
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شصت ( )1970-1960این رقم به  360میلیون نفر رسید .مقایسه بین
سالهای اخیر هم ُپرمعنا است .در سال  1958عد ٔه اعتصاب کنندگان در
کشورهای سرمایهداری  26میلیون نفر ،در سال  57 ،1968میلیون نفر،
ودرسال70،1970میلیوننفربود.حقیقتچقدرباادعایفاسدشدن
طبق ٔهکارگردرجامع ٔهمصرفیوجذبشدندرسیستمسرمایهداریبیگانه
است! ا ّما مهمتر از این ارقام ،درج ٔه تشکل و خواستهای اعتصابگران و
سطحآگاهیوسمتآشکارسیاسیبسیاریازاعتصاباتوتقویتوتحکیم
احزابکمونیستیاست.اکنوندیگرمبارز ٔهطبق ٔهکارگردرسیاستوروش
دولتها،درتمامرشتههایحیاتجامعهتأثیرعمیقمیگذارد.طبق ٔهکارگربا
پیشاهنگکمونیستیخود،بالفعلوبالقوه،طبقهایباچنانماهیتوقدرتو
آیندهایاستکهمیتوانددررأسهم ٔهزحمتکشانودراتحادباآنان،وظیف ٔه
بزرگاجرایانقالبسوسیالیستیرابهانجامبرساند.

٣

مسئل ٔهاساسیدرانقالبسوسیالیستیعبارتاستازتصرفقدرتسیاسی
دولتی از طرف پرولتاریا .طبق ٔه کارگر وظیف ٔه تاریخی خود ،یعنی محو
سرمایهداریوبنایسوسیالیسمرا،تنهادرصورتیمیتواندانجامدهدکه
ِ
ِ
ُ
نوینپرولتریرابنانهاده،و
ردکندودولت
ماشیندولتیبورژوازیراخ
بااستفادهازایناهرمنیرومندسیاسیومهمتریننهادروبنایی،بهکارعظیم
ساختماننظامنوینسوسیالیستیبپردازد.
بهطورکلی،مسئل ٔهاساسیانقالبآناستکهقدرتسیاسیدولتیباید
ازدستطبقهیاطبقاتیکهوابستهبهشیو ٔهتولیدکهنههستندگرفتهشودوبه
دستطبقهیاطبقاتیکهحاملمناسباتتولیدینوومترقیهستندسپرده
شود .در انقالب سوسیالیستی ،باید قدرت سیاسی دولتی طبق ٔه کارگر در
اتحادباسایرزحمتکشانراایجادکرد:دولتسوسیالیستیرا.
تجرب ٔه تاریخی نشان میدهد که نیروهای محرک ٔه انقالب سوسیالیستی
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عبارتند از طبق ٔه کارگر ،که رهبر آن است ،و تودههای وسیع زحمتکشان
شهر و ده ،که متحد طبق ٔه کارگرند .همین اتحاد طبق ٔه کارگر با دهقانان
زحمتکش و سایر اقشار و طبقات زحمتکش و متوسط زیر رهبری حزب
مارکسیستـلنینیست که بر شالود ٔه منافع اساسی آنان تحقق میپذیرد ،آن
نیرویاجتماعیالزمیراتشکیلمیدهدکهپیروزیانقالبسوسیالیستی
راتضمینمیکند.
نخستین انقالب سوسیالیستی پیروزمند در تاریخ بشری ،انقالب کبیر
اکتبر است .اهمیت انقالب کبیر اکتبر تنها در آن نیست که برای ِ
خود آن
کشورصلحواستقاللوترقی،برایدهقانانزمینورفاه،برایزحمتکشان
آزادی و سربلندی ،برای زنان برابری ،برای همگان فرصتهای مساوی
ترقیو برخورداریازمواهب ،برای خلقها وم ّلتهارهاییازستمم ّلی
واستعماری،وبرایتمامیجامعهنجاتازبندامتیازاتطبقاتی،رهاییاز
بهرهکشیفردازفردوستماجتماعیرابهارمغانآورد؛ازانقالبکبیراکتبر
بهبعد،درجهاندوراننوینیآغازشدکهبهپیروزیسوسیالیسمدرسراسر
گیتیخواهدانجامید.ازآنهنگام،ناقوسنابودیسلط ٔهسرمایهوهرگونه
بهرهکشیوستمدرهم ٔهپهن ٔهدنیابهصدادرآمد.انقالبکبیراکتبرنقط ٔهعطفی
درتاریخسراسرجهانوسرآغازدورانگذارجامع ٔهبشریازسرمایهداریبه
سوسیالیسماستکهمضموناساسیدورانمااست.

توضیحبیشتر:
«طبق ٔهکارگر»درس66
«انقالب»درس74
«مبارز ٔهطبقاتی»درس71
«دولتسوسیالیستی»درس.83
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ناگزیریانقالبسوسیالیستیازقوانینعینیتکاملجامعهوازتضادهای
جامع ٔهسرمایهداریناشیمیشود.بهطورکلیودرمقطعمحملهایما ّدی
ِ
ِ
قانونعینی«تطابقمناسبات
اساسی،ضرورتانقالبسوسیالیستیازعمل
تولیدیباسطحتکاملوخصلتنیروهایمولده»ناشیمیشود.مارکسو
انگلسنوشتهاند:
«انحصاروسلط ٔهسرمایه،بندیبرپایشیو ٔهتولیدیمیشود
کههمراهآنوتوسطآنرشدکردهبود.تمرکزوسایلتولید
و اجتماعی شدن کار به نقطهای میرسد که دیگر با پوست ٔه
سرمایهداریدرتباینقرارمیگیرد.اینپوستهدرهممیشکند.
ناقوسمرگمالکیتخصوصیسرمایهداریبهصدادرمیآید.
ازآنهاکهسلبمالکیتکردهاند،سلبمالکیتمیشود».
ایننوشت ٔهبنیانگذارانعلماجتماعوفلسف ٔهعلمیماتریالیسمتاریخی،
ِ
یناگزیریانقالبسوسیالیستیراروشنمیکند.مبانی
محملاساسیوما ّد
اولعبارتاستازمحملهای
ما ّدیوعینیانقالبسوسیالیستیدردرج ٔه ّ
ما ّدیودرج ٔهمع ّینبلوغاقتصادیسرمایهداریکهازهماکنوندرزمانمابه
وجودآمدهاست.ولیضرورتوامکانتاریخیانجامانقالبسوسیالیستی،
تنهابهوجوداینمحملهاوبلوغایندرج ٔهرشدوابستهنیست.
اگرمفهوم«شرایطعینی»راتنهابااینمحملهایما ّدیاشتباهکنیم،به
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ایننتیج ٔهغلطوپیشافتادهمیرسیمکهانقالببهخودیخودوبههنگام
رسیدن به یک درج ٔه مع ّین رشد اقتصادی بروز میکند .ا ّما مقول ٔه «شرایط
عینی»انقالبسوسیالیستی،عواملوعناصردیگریراکهمربوطبهشرایط
مشخصاجتماعیـسیاسیاستدربرمیگیرد،وبهطورخالصه،شاملیک
بحرانسرتاسریمیشودکهشئونمختلفنظامموجودراازپاتاسر،ازباال
تاپایینفراگیرد.
انقالبسوسیالیستیناگزیراست،وهنگامیکهاینمحملهاوشرایط
وعواملآمادهبود،انجاممیشود.اینشرایطوعواملعبارتنداز:تشدید
بیسابق ٔه تضادهای داخلی ،گره خوردن تضادهای اجتماعی و م ّلی ،تبدیل
یککشوربهحلق ٔهضعیفدرزنجیرکشورهایسرمایهداری،ایجادشرایط
ویژ ٔه جهانی ،یعنی وابستگیهای متقابل عوامل داخلی و خارجی ،وجود
محملهایطبقاتیضرور،یعنیطبق ٔهکارگرمتشکلوآبدیده،بهانداز ٔهکافی
نیرومندودارایمتحدینآمادهبهعملانقالبی.
در چنین شرایطی ،اجرای انقالب سوسیالیستی در دستور روز قرار
میگیرد،وناگزیریتاریخیبهصورتواقعیتدرمیآید.
اینیاآنموقعیتووضععمومیدراینیاآنلحظهمیتواندمشوقو
محرکیاحتیتسریعکنند ٔهیابرعکس،بازدارندهیاحتیمتوقفکنند ٔهبروز
وپیروزیانقالبباشد،ولیچنینموقعیتووضععمومینمیتواندتمامی
آنمجموع ٔهشرایطاقتصادیواجتماعیوسیاسیالزمرابسازد.بایددانست
کهخوداینمجموع ٔهشرایط،ثمر ٔهروندتکاملیدرازمدتیککشوربوده،و
آنهاهستندکهانقالباجتماعیرابهیکضرورتتاریخیبدلمیکنند.در
ارزیابیتناسببینعواملداخلیوخارجیانقالب،علممارکسیسمـلنینیسم
بههردوعاملتوجهداردوتصریحمیکندکهبینایندو،کنشوواکنش
متقابلهست،ولیتعیینکننده،عاملداخلیاست.ضرورتعینیانقالب
وابستهبهعاملوعنصرداخلیاست.واینخودناشیازتمامیروندتکامل
اجتماعیـاقتصادیـسیاسییککشوراست.رویایننکتهتکیهکردیمکهدر
زمانمامارکسیستهایدروغینیپیداشدهاندکهادعایصدورانقالبرا
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مطرحمیکنندوبرایانجاموتزریقآنازخارج،وظیفهتعیینمیکنند.اینها
درواقععنصرخارجیرامقدّ موتعیینکنندهمیدانند،ودرعملبهضرورت
انقالبکهثمر ٔهعواملدرونیاست،وبهنیروولیاقتهرخلقبهانجامآن
باورندارند.
انجامانقالبمربوطبهیکرشتهعواملوشرایطذهنیوآمادگیوبلوغ
اینشرایطنیزهستکهمقصودازآن،وجودنیرویاجتماعیوسیاسیبه
انداز ٔهکافینیرومند،آگاه،مصمموقادربهانجامانقالبودرهمشکستن
مقاومتطبق ٔهحاکمهاست.طبق ٔهکارگروحزبآن،متحدینطبقهوجبه ٔه
واحدآنانوسیاستدرستآنانُ ،مب ّیناینشرایطاست.اینعواملمیتوانند
مبارز ٔه اجتماعی را به نتیج ٔه منطقی خود برسانند و در شرایطی که گفتیم،
ضرورتعینیانقالبسوسیالیستیراازصورتامکانبهدرآورده،وبهیک
واقعیتپیروزمندبدلنمایند.
اگرچه امپریالیسم هنوز نیرومند است و در کشورهای پیشافتاد ٔه
سرمایهداری،طبقاتحاکمهازطریقسودهایافسانهواریکهازاستثمارتود ٔه
زحمتکشکشوروازمکیدنخونکشورهایعقبماندهووابسته،بهطرق
مختلفنواستعماری،بهدستمیآورند،میتوانندبهعمرخودادامهدهند،و
همچنانامکاناتیرابرایادام ٔهزندگیوپیشرفتنسبی ُفرماسیونسرمایهداری
فراهمسازند،واگرچهایدئولوگهایسرمایهداریبهانواعوسایلمیکوشند
تودههارابفریبندوزحمتکشانراازراهصحیحمبارزهمنحرفسازندوبا
توسلبهانواعتئوریهایپوسیدهنظیر«سرمایهداریخلقی»«،دولتبهروزی
عمومی»« ،جامع ٔه صنعتی»« ،جامع ٔه مصرفی»« ،تجانس و درآمیختگی دو
سیستم»وغیرهمیخواهندماهیتسیطرهخویشراپنهانکنند،بااینحال،
عمرسرمایهداریبرلببامرسیدهاست.
در زمان ما ،توسل سرمایهداری به شیوههای ارتجاعی و فاشیستی و
میلیتاریستیشدتمییابد،استثمارطبق ٔهکارگروهم ٔهزحمتکشانشدیدتر
ومتنوعتروموذیانهترمیشود،دستاوردهایمبارزاتطوالنیزحمتکشان
درزمین ٔهسطحزندگیوآزادیهایدموکراتیکمورددستبردقرارمیگیرد،
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ومسابق ٔهتسلیحاتیوتدارکاتجنگیوتوطئهعلیهاستقاللوآزادیسایر
مللبهپدیدههایویرانگروروزمرهایدرحیاتکشورهایسرمایهداریبدل
میشود.افقپیروزیانقالبروشنترازهمیشهاست.
تنهاانقالبسوسیالیستیاستکهمیتواندموانععظیمیراکهدرمقابل
رشد نیروهای مولده و تکامل و ترقی جامع ٔه بشری و استفاد ٔه همهجانبه
از انقالب علمی و فنی به سود تمامی زحمتکشان و مناعت و آزادگی و
شکفتگیشخصیتبشریوجوددارد،ازطریقنابودکردنمناسباتتولیدی
سرمایهداریازمیانبرداردوپاسخگویضرورتعینیتکاملجامعهوتأمین
کنند ٔهپیشرفتاجتماعباشد.

2

مرحل ٔهلنینیتئوریانقالبسوسیالیستی-اینتئوریکهتوسطمارکسو
انگلس تدوین شده ،در شرایط امپریالیسم توسط لنین تکامل یافت ،و پس
ازآننیزبراساستجرب ٔهگردآمدهدرجنبشجهانیکارگری،توسطاحزاب
کمونیستوکارگریغنیترگردید.
لنین با تحلیل مرحل ٔه امپریالیستی فرماسیون سرمایهداری ،قانون تکامل
اقتصادیـسیاسی ناهماهنگ و جهشوار سرمایهداری را در کشورهای
مختلفکشفکردونتیجهگرفتکهپیروزیهمزمانانقالبسوسیالیستی
در هم ٔه کشورها -آنچنان که در زمان مارکس و انگلس ممکن و ضرور
شمردهمیشد-امکانپذیرنیست،بلکهانقالبسوسیالیستیدرآغازتنهادر
یککشوریادریکگروهازکشورهاکهدرآنهاتضادهایداخلیشدتیافتهو
طبق ٔهکارگربهنیرویسیاسیـاجتماعینیرومندیبدلشدهوبهمتحدساختن
تودههاعلیهبورژوازیتوفیقیافتهباشد،امکانپذیراست.روندانقالبیجهان،
درستیکاملایننظریاتداهیانهراثابتکرد.لنینهمچنینباتحلیلواقعیات
بهنحویکامالًنووخالق،مسئل ٔهانقالبرادرآنکشورهاییکهبهعلترشد
دیرتروضعیفترسرمایهداری،همچنانوظایفبورژواـدموکراتیکدرآنها
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سنگینیبیشتریدارد،مطرحوحلکرد.لنیننشانداددرشرایطنوین،در
کشورهاییکهبورژوازیدیگرقادرنیستتاپایانبهحلاینوظایفهمت
گمارد،انقالببورژواـدموکراتیکخصلتویژهایپیدامیکندکهآنرااز
انقالبهایبورژواـدموکراتیکگذشتهمتمایزمیسازد.چنینانقالباتیاکنون
میتواندبهرهبریپرولتاریاصورتگیرد،وچنانشرایطاجتماعیـاقتصادی
فراهم شده ،که بدون آنکه یک دوران تاریخی طوالنی تکامل سرمایهداری
الزمآید،سریع ًاگذاربهانقالبسوسیالیستیمیتواندانجامشود.لنیننشان
دادکهتنهاپرولتاریاتوانآنراداردکهتودههایوسیعدهقانانوسایراقشار
زحمتکشانرابرایانجامکاملوظایفانقالببورژواـدموکراتیکوتبدیل
آنبهانقالبسوسیالیستیبسیج،متحدورهبریکند.بنابراینطرحوحل
مسئل ٔهانقالبسوسیالیستیدراینگونهکشورهامظهردیگریازمرحل ٔهلنینی
تئوریانقالبسوسیالیستیاست.
در زمان ما نیز احزاب کمونیست و کارگری در کنگرهها و طی اسناد
خویش،توسطرهبرانوتئوریسینهایخود،درجلساتمشاور ٔهچندجانبه
وبینالمللیخود،تجرب ٔهغنیمبارز ٔهطبقاتیرادرپرتوشرایطنوینداخلی
وخارجیجمعبستکردهوتئوریمارکسیستیـلنینیستیانقالبرابازهم
غنیترکردهاند.درحقیقتتغییراتعظیمودورانسازسالیاناخیر،درمقابل
احزابکمونیستوکارگریوظیف ٔهتحلیلوبررسیدقیقومشخصشرایط
عینینهضتانقالبیراقراردادهاست.ازجمل ٔهاینمسائلاستبلوغمحملها
وشرایطعینیوذهنیانقالب،نقط ٔهآغازونحو ٔهانجاموراههاواشکال
آن.درحالحاضر،عواملینظیرسیستمنیرومندکشورهایسوسیالیستی،
با قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک خود ،متالشی شدن
سومبحران
سیستممستعمراتیامپریالیسم،واردشدنسرمایهداریبهمرحل ٔه ّ
عمومی خویش ،ظهور پدیدههای نوین مربوط به سرمایهداری انحصاری
دولتی،انقالبعظیمعلمیوفنیوغیرهبهوجودآمدهکهتأثیراتهمهجانبه
وژرفیبررویعواملاقتصادیـاجتماعیـسیاسیداخلیوخارجی،یعنی
عواملیکهدرایجادوتبلوروضعانقالبینقشدارند،باقیمیگذارد.برخی
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عواملوعللیکهدرگذشتهازمظاهربروزوضعانقالبیبودند،امروزدیگر
نقشنسبت ًاکمتریدارند،وبرعکسبرخیعواملوتضادهایاقتصادیو
اجتماعی،نقشبارزتریدرفراهمساختنشرایطعینیانقالبپیداکردهاند.
اهمیتعللسیاسیایجادوضعانقالبی،نظیرمبارزهبرایتحوالتبنیادی
دموکراتیک،بهخاطرامراستقالل،علیهجنگوتجاوزونظامیگری،برای
حقوقبشریوآزادیهایدموکراتیکوحقتعیینسرنوشتخلقهاوعلیه
تبعیضنژادینیزبسیارفزونییافتهاست.
هم ٔه اینها و همچنین راههای مختلفی که احزاب گوناگون برای انجام
انقالب در نظر گرفتهاند ،و در مورد کشورهای در حال رشد ،امکان در
پیشگرفتنراهغیرسرمایهداریرشدیاایجادنظامیانقالبیکهسمتگیری
سوسیالیستیدرپیشگیرد،یااهمیتروزافزونیکهبرایعاملذهنیانقالب
وبراینقشومسئولیتاحزابکمونیستوکارگریقائلیموغیرهوغیره،
مظاهردیگریازغنیشدنمارکسیستیـلنینیستیانقالبدرزمانمااست.

توضیحبیشتر:
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مسئل ٔهدولتیکیازآنمسائلیاستکهنمایندگانجامعهشناسیبورژوایی
بیشازهرمبحثدیگریکوششنمودهاندهرچهمیتوانندآنراباآشفتگیها،
تحریفهاومغالطههابیامیزند.علتاینروشهمروشناست:مسئل ٔهدولت
بیشازهرچیزدیگربامنافعطبقاتحاکمهاصطکاکدارد،ودرکدرست
ماهیتونقشآن،مستقیم ًاحاکمیتاینطبقاتراموردتهدیدقرارمیدهد.
کافیاستبهروشوتبلیغاتسراندولتایراننگاهکنیم.چهگزافهگوییها
وتبلیغاتواهیکهازطرفآنانبهعملنمیآیدتاماهیتدولتموجودو
نقش آن را بپوشاند ،آن را نمایند ٔه مردم و مظهر وحدت م ّلی و خدمتگزار
هم ٔهطبقاتواقشارمعرفیکنند.دستگاهتبلیغاتیمیکوشدکههزارمعنای
متفاوترابرایمفهومدولترایجسازدتاماهیتآنرامکتومنگهدارد.گاه
آنرامساویهیئتوزیرانومجلسینمیگذارد،گاهدستگاهاداریرامترادف
باآنبهقلممیدهد،گاهآنراچیزیباالترازطبقاتوگروههاوماورایمنافع
گروههایمختلفاجتماعیمیشمرد،گاهآنرامظهرهمبستگیوقومیت
معرفیمیکند،ودرهرحالسعیداردسرشتواقعیآنومقصودازمفهوم
دولتراازمردمپنهانکند.اینگونهتشبثاتتازگیندارد،ومبلغانرژیمدر
موردتئوری«دولت»نیزنوبرینیاوردهاند.آنهاهمانگفتههایجامعهشناسان
بورژوازیرارونویسونشخوارمیکنند.درتاریخفلسفهوعلماجتماعبه
انواعایننظریاتبرمیخوریم.بعضیازنظریهسازانکهوظیف ٔهدفاعازدولت
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حاکمراداشتهودارند،حتیآنرانهادیبانیروییمافوقطبیعیوسرشتی
خارجازحیط ٔهدرکوتأثیرافرادجامعهتصویرکردهاند.برخیگفتهاندکهاز
همانزمانیکهآدمیبوده،دولتهمبوده،وتاجهانباقیاست،همچنان
خواهدبود.یکوجهمشترکمهماینقبیلتئوریبافانوتوجیهکنندگانسلط ٔه
حکومتموجود،آناستکهخصلتطبقاتیدولترانفیمیکنندوآنرا
وسیل ٔهتنظیموترتیبوادار ٔهجامعهدانستهوقاضیبیطرفوداوریماورای
دستجاتاجتماعیوگروههاواحزابخواندهاند.تنهامارکسیسمـلنینیسمبه
مسئل ٔهدولت،منشأآن،ماهیتآن،ونقشآندرحیاتاجتماعیپاسخعلمی
میدهد.

2

منشأدولتـدولتوجودابدینداشته،بلکهدرنتیج ٔهروندتکاملیجامع ٔه
نیایجادشدهاست.درکموناولیه،نخستین ُفرماسیون
بشریدرمرحل ٔهمع ّی
ّ
ابتدایی اشتراکی که جامع ٔه بشری به خود شناخته است ،هنگامی که هنوز
مالکیتخصوصیبهوجودنیامدهبود،هنگامیکههنوزطبقاتوجودخارجی
نداشتند،دولتهموجودنداشت.مشاغلو َمناصباجتماعیکهدرآنعصر
وجود داشت،مربوطبودبهانجامبرخیمقتضیات ادام ٔهزندگیآنزمان.
اتکاملنیروهایمولدهموجبتالشیوازهمپاشیدگیکموناولیهشدو
ا ّم
ّ
مالکیتخصوصیبهوجودآمد،وهمزمانباآن،جامعهبهطبقاتتقسیمشد.
ازآنموقعبهبعدبودکهنیازبهیکنهاداجتماعیتازه،بهیکوسیلهوابزار
اجتماعیجدیددرجامعهپیداشد،تاطبقهایبتواندبهکمکآننهادروبنایی،
مالکیت خصوصی و سیادت خود را حفظ کند ،و از پای ٔه اقتصادی ،یعنی
مناسباتتولیدیمستقردفاعکند،وبهرهدهانراواداردکهبهنفعبهرهکشان
کارکنند.ایننهاداجتماعی،اینوسیله،دولتبود؛اینوسیلهایبودبرای
تسلطاجتماعیوبرایاعمالجبردردستطبق ٔهبهرهکش.پیدایشدولت
وتکاملآنبامبارز ٔهطبقاتیشدیدیهمراهبود.فردریکانگلسدرکتاب
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مشهورخود«منشأخانواده،مالکیتخصوصیودولت»توضیحمیدهدکه
درشرایطویژ ٔهتضادهایآشتیناپذیرفزایندهبینطبقاتاجتماعی،
«وجودیکنیروییکهبهظاهرمافوقاجتماعباشدو«نظم»را
حفظکندالزمآمد.ایننیروکهازبطناجتماعخارجمیشود
ولیرفتهرفتههرچهبیشترازآنبیگانهمیگردد،دولتاست».
تشکیل دولت چنین صورت گرفت که یک نیروی اجتماعی ویژهای،
متمایزازتود ٔهمردم،ومجهزبهوسایلاعمالفشاروتحمیلاراد ٔهخویشبه
وجودآمد.اقشاروافرادی،وضعممتازییافتندوآنوسایلاعمالجبرنیز
بهتدریجبهصورتارتشهاوپلیسودستگاهعدلیهوقضاوتشکلگرفتند.
دکتر تقی ارانی رهبر عالیقدر و دانشمند زحمتکشان میهن ما ،در اثر
معروفخود«بشرازنظرما ّدی»مینویسد:
«یکطبقهکهمقتدراست،تشکیالتیبهاسمحکومت[شکل]
دهدکهاقتداروتسلطخودرامسجلکند،یعنیقدرتیکه
می
ّ
باتماماجتماعالتیامداشت،ازاجتماعخارجواسلحهایدر
دست عد ٔه مخصوصی میشود و به اسم حکومت استقالل
پیدامیکند،کهظاهر ًاغیرازطبقاتموجوددرجامعه،ولیدر
حقیقتنمایند ٔهیکطبقهازجامعهاست».
بازهمدرتوضیحدولت،تقیارانیمینویسد:
«وضعیتمالکیتدرداخلیکجامعه،مو ّلدحکومتاست.
وجود این وضع از ابتدای تاریخ نبوده و تا آخر تاریخ هم
نخواهدبود.اینناموساجتماعنیزمانندنوامیسدیگرروزی
بهموز ٔهتاریخسپردهخواهدشد».
بنابراین و به طور خالصه ،دولت یک مقول ٔه تاریخی است .محصول
جامع ٔهمنقسمبهطبقاتاست.درلحظ ٔهمع ّینیازحیاتاجتماع،همزمانبا
پیدایشطبقاتپیداشد،وهمزمانباازبینرفتنطبقاتاجتماعینیزازبین
خواهدرفت،زیراکهضرورتتاریخیخودراازدستخواهددادُ .منتهافقط
درجامع ٔهکمونیستیومرحل ٔهعالیآناستکهچنینشرایطیفراهممیگردد.
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ماهیتدولتـدولتیکوسیل ٔهسیاسیوماشینیاستبرایحفظسلطه
وسیادتیکطبقهبرطبق ٔهدیگر.بهاینجمالتازنوشتههایکالسیکهای
مارکسیسمـلنینیسمتوجهکنید:
کارلمارکسمیگوید:
«دولتماشینسرکوبییکطبقهتوسططبق ٔهدیگراست».
فردریکانگلسمیگوید:
«دولتنیرویویژ ٔهسرکوبوسیطرهاست».
والدیمیرایلیچلنینمیگوید:
«دولتارگانسیادتیکطبق ٔهمع ّیناست».
طبقهای که از نظر اقتصادی سیادت دارد ،یعنی مالک بر وسایل تولید
است،بهوسیل ٔهدولت-بااستفادهازاینابزاراجتماعیکهدولتنامدارد-از
نظرسیاسیهمسیادتخودرابرقرارمیکند.طبق ٔهمزبورازاینراه،یعنی
به وسیل ٔه دولت ،صاحب ابزار نیرومندی برای سرکوب استثمارشوندگان
میشود.پس:
دولتعبارتاستازسازمانسیاسیطبق ٔهازنظراقتصادیمسلط؛و
مهمترینوسیل ٔهتأمیناینتسلطاست.
بدینترتیب،دولتدارایماهیتطبقاتیاست:دولتمهمترینبخشاز
روبنایهرجامعهراتشکیلمیدهد،روبناییکهخودزایید ٔهپای ٔهاقتصادینظام
مربوطهاست.دولت-اینمهمتریننهادروبنایی-باتماموسایلومؤسسات
وسازمانهایخود،هم ٔهاقداماتوتدابیرراانجاممیدهدتاپای ٔهویژ ٔهخودرا
حفظکندوتحکیمبخشد.
درهماناثر«بشرازنظرما ّدی»،دکترتقیارانیپیرامونمسئل ٔهماهیت
دولتمینویسد:
«حکومت دستگاهی است که بهوسیل ٔه طبق ٔه قویتر تشکیل
شده و استیالی آن را بر طبق ٔه زیردست تأمین میکند.
تشکیالت قانونگذاری و قضایی ،رهبری تعلیم و تربیت و
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ذوقهنری،تحتقدرتدولتاست.بنابراینواضحاستکه
درجامع ٔهطبقاتی،قوانین،طرزحفظحقوق،آدابورسوم…
تولیدافکاردراطفالوافراد،تما ْمطبقاتیبودهوبهنفعطبق ٔه
مع ّینخواهدبود.نبایدایدهآلیستشدهوتصورکردکهچنین
دستگاهی(یعنیدولت)خوشیوسعادتتمامافرادراتأمین
خواهدکرد».
چنیناستپاسخروشنوعلمیدکترارانیدربار ٔهماهیتدولتبهآنهایی
کههنوزهمازآشتیطبقاتیدممیزنندومیگوینددولتمادرغمخواری
استبرایهم ٔهطبقات،چوپانیاستکهگرگومیشعلیالسو ّیهتحتتوجه
فائق ٔهاوازیکآبشخورسیرابمیشوند.بیشازنیمقرناستکهپیشگامان
وراهنمایانخلقهایایراندروجودحزبکمونیستایرانوارانیها،بهآن
درجهازمعرفتاجتماعیرسیدهبودندکهبرپای ٔهتعالیممارکسیستیوبهطور
علمی،مسئل ٔهدولتراروشنساختند.درمقابلاینسطحباالیرشدآگاهی
طبقاتیوعلمینمایندگانطبق ٔهکارگرازچندیندههقبل،چقدرسطحیو
مبتذلمینمایدتشبثزمامدارانکنونیایرانودستگاهتبلیغاتیشانکههنوز
همهمانادعایفرسودهوبیاعتبارراتکرارمیکنندکههم ٔهطبقات،اعم
ازاستثمارگرواستثمارشونده،برادرندودرمقابلدولتمساویندودولت
برترازطبقاتوحامیهردواست.آنتحلیلعلمیودقیقمارامقایسه
کنیدبااینادعایآنانکهدولتدستگاهیاستناظربرعشقومحبتیکه
گویابینسرمایهدارانبزرگووابستهبهانحصاراتامپریالیستیازیکسو
وکارگرانیکهدربدترینشرایطجانمیکنند،ازسویدیگر،ایجادشده،و
لیوعلیهدومیاست.آنتحلیلواقعیودرست
انکاراینکهدولتحامیاو
ّ
ّ
مارامقایسهکنیدبااینادعایآنانکهمیگوینددولتتنهاشاهدوتنظیم
کنند ٔهعالقهوهمکاریصمیمانهایاستکهگویابینزمیندارانبزرگو
صاحبانبزرگمالکیهاوسلفخرهاورباخوارانازیکسو،وانبوهعظیم
دهقانانتهیدستبیزمینوکمزمینازسویدیگرحکمفرماشده،وانکار
لیاستعلیهدومی.
اینکهدولتخدمتگزاراو
ّ
ّ
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ِ
کنیم:هدفدولتهمیشهدفاعازمواضعومنافعطبق ٔهحاکمه
خالصهمی
درفرماسیوناجتماعیموجودبودهاست.
درجوامعمتکیبرمالکیتخصوصیبروسایلتولیدوبراستثمارفرد
از فرد ،دولت بیانگر و مظهر قدرت سیاسی طبق ٔه استثمارگر است ،تبلور
دیکتاتوریطبقهاست.
پایه و اساس قدرت دولتی عبارت است از نیروی ارتش و پلیس و
ژاندارمریومحاکمودستگاهقضاییوسرویسهایاطالعاتیوسازمان
امنیتواردوگاههاوزندانهاوشبک ٔهدستگاهاداریبوروکراتیکوقوانین
ونظامنامههاوموازینیکهبرایحفظمنافعوسلط ٔهطبق ٔهحاکمهواقلیت
استثمارگروضعوایجادشدهاست.بهتدریجوباحادشدنمبارز ٔهطبقاتی،
ماشینعظیمدولتیباشاخههاووظایفمتنوعخودکهجنبههایاقتصادیو
سیاسیونظامیوفرهنگیوآموزشیوایدئولوژیکوغیرهرادربرمیگیرد،
مرتب ًاتکاملمییابد.قدرتدولتیتازیانهایاستدردستطبقهیاطبقات
استثمارگرتاتود ٔهمردمرادرانقیادواطاعتنگهداردواستیالیسیاسی
و اجتماعی را همزمان با تسلط اقتصادی تأمین کند .صرف قسمت اعظم
بودجهها برای ارتش و پلیس؛ خودکامگی محاکم نظامی و قلب ماهیت
دستگاهدادگستری؛حرکتدستگاهاداریبرایحفظمنافعطبقاتحاکمه،
وضع انواع و اقسام قوانین و تصویبنامهها برای حفظ قدرت موجود و
سرکوبمردم،همهبازتابهاییاستازماهیتدولتوضرباتیاستاز
عملاینتازیانه.

توضیحبیشتر:
«کموناولیه»درس،59
ّ
«پایهوروبنا»درس.55
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نوعدولتمربوطاستبهفرماسیوناجتماعیـاقتصادیکهدولتمدافعآن
استوطبقهایکهقدرترابهدستدارد.ازآنجاکهتاریخسهفرماسیون
متکی بر استثمار را از سر گذرانده ،سه نوع دولت استثمارگران را نیز
میشناسد:دولتبردهداری،دولتفئودالی،دولتسرمایهداری.
آنچه که این انواع سهگانه را ازهم متمایز میکند ،پای ٔه اقتصادی ،یعنی
مناسباتتولیدیحاکمدرهریکازجوامعمربوطهوطبقهایاستکههریک
ازاینانواعدولتها،خدمتگزارآناست.توجهداریدکهمادراینجاتنهادربار ٔه
انواعدولتدرصورتبندیهایمتکیبراستثماروطبقاتمتخاصمصحبت
ِ
کنیموگرنهجهان،دولتدیگر،دولتنوعجدید،دولتسوسیالیستیرا
می
نیزمیشناسدکهازریشهباآنانواعسهگانهتفاوتدارد،زیرادولتیاست
حقیقت ًاتودهای و خلقی و سالحی است برای برانداختن استثمار و تدارک
محوطبقات،واصوالًوسیلهایبراینفیخویش،یعنیامحایدولت.عالوه
برآنکهسهنوعدولتبرایسهفرماسیونمتکیبراستثماروجوددارد،هریک
ازاینانواعدارایاشکالمختلفهستند.شکلیکهیکدولتپیدامیکند
وابستهبهشرایطمشخصتاریخی،تکاملوتناسبنیروهادرداخلوخارج
است.ا ّماهرقدرهمکه َاشکالحکومتیمتفاوتباشد،ماهیتطبقاتیآن
نوعدولتدریکفرماسیونمع ّینبالتغییرمیماند.بنابراینبایددربار ٔهنوعو
شکلدولتدقیقبودوایندومفهومرابایکدیگراشتباهنکرد.
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مثالًدرهماننخستینجامع ٔهکالسیکمتکیبراستثمار،یعنیبردهداری،
برایادار ٔهکشوراشکالگوناگونیوجودداشت.همسلطنتموروثیبود
ِ
مثابهقدرتمطلقیکامپراطوریاسلطان،همقدرتتیرانهایاسرکردگان
به
نظامیجنگاوربود،همجمهوریبودبهمثابهقدرتیکهازراهانتخاباتتأمین
میشد،همقدرتاریستوکراسیواشرافیتبودکهاقلیتنسبت ًاکوچکیرا
دربرمیگرفت،وهمدموکراسیبهمثابهقدرتاکثریتآزادگان.ا ّمابهرغم
ِ
تماماینتنوعاشکال،درهرحال،دولتآنزمان،دولتنوعبردهداریبود؛
دولتیبوددرخدمتبردهدارانبرایحفظتسلطآنان.
درنظامفئودالینیزمیتواننظیرهمینتفاوتهارامشاهدهکرد.شایعترین
شکل دولت نوع فئودالی ،شکل سلطنتی است ،زیرا این شکلی است که
اصوالًبهتربانظامفئودالیجوردرمیآمده،معذالکگاهیدولتفئودالی
اشکالدیگرخانخانی،ملوکالطوایفی،متمرکزوحتیشکلجمهورینیز
بهخودمیگرفته.ا ّمابازدرهرحالدولتنوعفئودالیبودهوسالحیدردست
اربابانبرایسرکوبدهقانانوپیشهوران.
درمورددولتنوعسرمایهدارینیزهمینمسئله،یعنیتنوعاشکالبرای
نوعواحدبسیاردیدهمیشودوبرایمابحثاینمطلبمهمترازهمهاست.
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دولت نوع بورژوایی دولتی است مدافع ُفرماسیون اجتماعیـاقتصادی
سرمایهداری ،محافظ مناسبات تولیدی استثمار سرمایهداری ،سالحی در
دستطبق ٔهبورژوازی.اینخصلتطبقاتی،بیانگرماهیترژیمسیاسیو
سرشتدولتبورژواییاست.ایناستمحتوایدائمیوتغییرناپذیرایننوع
دولت،صرفنظرازشکلدولتونحوههایحکومتیوخصوصیاتاینیا
آنکشوروویژگیهایاینیاآنمرحل ٔهتکاملهردولتبورژوایی.ایناست
مضمونماهیتدولتنوعبورژواییصرفنظرازاشکالمختلفیکهتاکنون
بهخودشناختهوهماکنوندرکشورهایمختلفسرمایهدارییافتمیشود.
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اشکالمشخصحکومتمیتوانددرکشورهایمختلفیادریککشور
درمراحلمختلف،متفاوتباشد.رژیمسیاسیمیتوانددراینیاآنکشور
تغییر کند ،ولی این تفاوتها و تغییرات نمیتواند و نباید ماهیت دولت،
خصلتطبقاتیآن،نوعدولتراازنظرمابپوشاند.
وجوداشکالمختلفدولتدرجامع ٔهسرمایهداریچگونهتجلیمیکند؟
برخیازاجزایمتشکل ٔهقدرتدولتی،نحو ٔهسازمانیوسلسلهمراتبدرونی
قدرتدولتی،نحو ٔهتشکیلوعملکردارگانهایمقننهونحو ٔهتدوینقوانینو
موازینجاریه،رابطهومناسباتبینقوایاجراییهومقننه،حلقههایمختلف
دستگاهاداریدولتوغیره،هریکمیتواننداشکالبینهایتمتنوعیبهخود
بگیرندوهریکنقشوجایخاصیداشتهباشند،ودرنتیجهشکلحکومتی
ویژهایرابهوجودآورند.شایددوکشورسرمایهداریراپیدانکنیدکهازهر
لحاظدستگاهدولتیمشابههمداشتهباشند؛ولیکلی ٔهآنها،کلی ٔهآنهابدون
ِ
ِ
تسلططبقاتیبورژوازیهستندکههریکدرهرجاویژگیخود
استثنا،دستگاه
رایافتهاست.چرادرجامع ٔهسرمایهداریچنینتنوعاشکالحاصلمیشود؟
زیراکهدرهرکشور عواملمختلفینظیرسوابقتاریخی ،سنتهای مردم
آنکشور،شرایطمشخصموجود،تناسبقوانینطبقاتاجتماعی،حدّ ت
مبارز ٔهطبقاتی،نحو ٔهتکاملاقتصادیواجتماعیآنجامعهوراهیکهآن
کشورپیموده،وظایفمتغ ّیربرایحفظتسلططبقاتیوجودداشتهوعمل
میکنند.اینعواملدرایجاداینیاآنشکلرژیمسیاسیتأثیرمیگذارد.
مامیبینیمکهدریکجارژیمدموکراسیپارلمانیهستودرجایدیگر
سلطنتمشروطه،درجاییریاستجمهوریاختیاراتوسیعدارد،جایدیگر
قدرتحاکمهایباشدتعملبیشتری،وباالخرهدرجاییدیگربورژوازی
برای حفظ سلط ٔه خود به شکل رژیم فاشیستی توسل جسته و دیکتاتوری
آشکاروتروریستییاشکلخونتاینظامیفاشیستیرابرگزیدهاست.ا ّما
درهرحالوبهرغمهم ٔهایناشکالگوناگون،نوعِهمگیایندولتهایکی
است:نوعدولتبورژوایی،باماهیتطبقاتییگانه.

٣١۶
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البتهباوجوداهمیتاساسیکهنوعدولتداردواساستغییرآنکهعبارت
است از گذار از یک فرماسیون به فرماسیون عالیتر ،اشکال حکومتی نیز
برای تودههای مردم و مبارز ٔه آنها اهمیت ویژهای دارد .بیشک برای تود ٔه
خلق بیتفاوت و علیالسو ّیه نیست که کدام شکل حکومتی وجود دارد.
مثالً جمهوریت شکلی از حکومت استکه درآن ارگانهایعالی دولتی
برایمدتمع ّینیانتخابمیشوند.سلطنتآنشکلحکومتیاستکهیک
شخص،تنهابرپای ٔهوراثترئیسکشوراست،ودرعصرکنونیبهجزعد ٔه
معدودیازکشورها،تقریب ًادرهمهجاشکلجمهوریدولتاستقراریافتهو
شکلسلطنتکهبامضمونسرمایهداریکمترمیخواند،بهمنزل ٔهیکمقول ٔه
سختکهنهوفرسوده،بهبایگانیتاریخسپردهشدهاستوهرسالهماز
باقیماندههایکیدوسلطنتازبینمیرود.کمااینکهنزدیک60سالقبل،هم ٔه
پنجکشورهمسای ٔهما،کشورهایسلطنتیوامپراطوریبودند،ولیدرحال
حاضرحتیدریکیازآنهاهمسلطنتباقینماندهوهمهبهشکلجمهوری
ادارهمیشوند.تازهدربرخیازکشورهاییکههنوزاینشکلقدیمیموجود
است،ماهیتاولیهاشبهکلیتغییریافتهوبدونآنکهشاهقدرتواختیاری
ّ
داشته باشد ،به عنوان مقام تشریفاتی و غیرمسئول حفظ میشود .مثالً در
انگلستان ،برخی ُسنَن محافظهکارانه بهان ٔه ادامه آن است ،و در سوئد حتی
تاریخنابودیوالغایآنراازهماکنونتعیینکردهاند!شکلسلطنتی،خود
نیزمتنوعاست.شکلتشریفاتیوغیراستبدادیراسلطنتمشروطهمیتوان
نامیدکهدرآن،همانطورکهنیاکانمشروطهخواهماخواستهاند،شاهفقط
سلطنتمیکندنهحکومت،وکلی ٔهقواوقدرتدولتیناشیازمردمومتعلق
بهم ّلتاست.شکلدیگر،شکلسلطنتاستبدادیوخودکامهاستکههنوز
دردوسهکشوروجوددارد،نظیرایرانوعربستانسعودی.اینارتجاعیترین
شکلدولتیاستکهدرآنعمالًآزادیهایدموکراتیکازمردمسلبگشته
وشاهمطلقالعنانوتاماالختیاراست.اینشکلحکومتیسلطنتباتمام
مختصاتآن،نظیرکیششاهپرستی-اگرهمدردورانهایعتیقتوجیهی
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تاریخیداشت-دراینثلثآخرقرنبیستمهیچگونهمحملیندارد؛رژیمی
پوسیدهومحکومبهفنااست.حتیازاوایلقرنگذشته،درفرانسهودیگر
کشورهایپیشرفته،واژهروآیالیستیاشاهپرستبهمعنای«مرتجعافراطی»
بهکارمیرفتهومیرود.مبارز ٔهخلقهابرایتغییرشکلحکومتوداشتن
شکل مترقیتری حتی در درون یک نوع دولت ،و استقرار دموکراسی در
ًموجهوقانونیاستوبهنوب ٔهخودپیکار
چارچوب ُفرماسیونموجود،کامال ّ
نهاییرابرایتغییربنیادینوعدولتوایجادنظامیبرترتسهیلمیکند.

توضیحبیشتر:
«دولت»درس،80
«بردهداری»درس،60
«فئودالیسم»درس.61

درس.82رابط ٔهدولتوجامعه
١

در ُفرماسیونهایمختلفاستثماری،دولتوظیف ٔهخودرابرایسیادتیک
طبقهبرطبق ٔهدیگربهانحایمتفاوتیانجامداده،ورابط ٔهایندستگاهباجامعه،
با اهالی ،همواره یکسان نبوده است؛ اگرچه خصوصیت مشترک هم ٔه آنها
عبارتاستازپیداکردنشیوههایمتناسبزمانبراینگهداشتنتودههادر
زیرزنجیراسارتوبهرهکشیوسرکوبزحمتکشان.
درنظامبردهداری،اینرابطهباخشونتحداکثر،واینقصدباصراحتوروشنیکاملانجاممیگرفت.هیچگونهرابطهومناسبتیتود ٔهبردگانرابه
دولتبردهدارانپیوندنمیداد،برعکسزنجیروشالق،نیزهومرگ،مرز
مشخصوبارزبینایندوووسیل ٔهمستقیم،عادیترینوسیل ٔهسیطر ٔهدولت
بود.بیگانگیوجداییکاملبود.
درجامع ٔهفئودالی،شیوههاکمیبغرنجترشد،وابستگیهایاقتصادیواعمالفشارهایاقتصادینیزبهمیانآمد،ولیبازهمانزورمستقیم،قهر
آشکار،همانجداییصریحوبدونپرد ٔهدولتفئودالیازتود ٔهمردموجه
مشخص ٔهدولتفئودالینیزبود.نهفقطخردکردنبیرحمان ٔهقیامهایبردگان
وبهخونکشیدندائمیشورشهایدهقانانبههنگامتشدیدوبروزانفجاری
تضادهایطبقاتی،بلکهجداییآشکاروبیگانگیکاملازجامعه،دولتهای
نوع بردهداری و نوع فئودالی را -حتی در دورانهای «آرام» -مشخص
میساخت.
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دردولتنوعبورژوایی،بازهمشیوههابغرنجترمیشود.باازدیادنقشتودههاوشدتیابینبردطبقاتیوتشکلوآگاهیفزایند ٔهمردم،دستیازی
بهروشهایدیگرومتنوعساختنآنوپوشیدهنگهداشتنماهیتامرضرور
میگردد.دولتدیگرنمیتواندهمانجداییآشکاروبیگانگیصریحسابق
راحفظکند.استفادهازجامههایدموکراتیکوظواهریبرایشرکتمردم
دراموردولتیالزممیآیدتادیکتاتوریطبق ٔهسرمایهداریپنهانوحفظگردد.
باید توجه داشت که در جامع ٔه سرمایهداری ،عرص ٔه سیاست عرصهای
بغرنجاست ،زیراکهدر اینعرصه،تنهاسازمانهاونهادهاواندیشههای
بورژوازیعملنمیکنند،بلکهآرمانها،خواستهاواشکالسازمانیطبق ٔه
کارگروهم ٔهزحمتکشاننیزبهوجودآمده،تأثیرگذاشتهوعملمیکنند.
احزاب سیاسی و سندیکاها وارد صحنه میشوند ،سازمانهای مترقی و
جمعیتهای گوناگون فعالیت میکنند .بورژوازی و دولت او قادر نیست
همیشهودرهمهجاجلویتمامیاینفعالیتهاوثمربخشیآنهارابگیردو
آنهاراازبینببرد،بلکهبهطورروزافزونیمجبوربهقبولوجودآنهاوپذیرش
اینیاآنخواستآنهامیشود.بهاینترتیب،درعرص ٔهسیاستهمیشهیک
برخوردورودرروییدائمیوجودداردکهناشیازمنافعطبقاتیمتضادبوده
و بسته به سطح آگاهی و تشکل زحمتکشان مرتب ًا اوج میگیرد .مناسبات
سیاسیویژ ٔهجامع ٔهسرمایهداریوتحولآنرا،درهرصورتتنهاوتنها،از
طریقماهیتطبقاتیدولت،کهمهمتریننهادسیاسیاست،وتناسبقوانین
طبقاتاجتماعیاساسیمیتوانتوضیحدادودرککرد،زیراکههرمقابله
ورودرروییسیاسیدرآخرینتحلیل،بیانمبارز ٔهطبقاتیاست،وسیاست
همچنانکهلنینگفتهاست،
«به مستقیمترین وجهی بازتاب مبارزه بین طبقات مختلف
اجتماعیاست».
مبارز ٔهزحمتکشانوتشدیدمبارز ٔهطبقاتیدرشرایطیکهطبق ٔهکارگربه
آموزشمارکسیسمـلنینیسممجهزشده،دارایپیشاهنگآبدیدهوسازمانهای
متعددخویشاست،دردستگاهدولتیوارگانهایمختلفآنتأثیرمیگذارد،
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بدون آنکه این مطلب به معنای آن باشد که سر سوزنی در ماهیت اساسی
دولتبهمثابهارگانسیادتطبق ٔهبورژوازی،بهمثابهماشینسرکوبیطبقاتی
تغییریحاصلشود.درکشورهایمختلفیبراثراینمبارزهوبهعنوانیک
دستاورد این مبارزه ،در ارگانهای مختلف مقننه ،نمایندگان مردم شرکت
میکنند؛بهناگزیردرنحو ٔهعملدستگاهعدلیهوقضاییهموازینیدرچارچوب
دموکراسیبورژواییدرنظرگرفتهمیشود؛امکاناتیپدیدمیآیدکهجلوی
خودکامگیها و خودسریها در اجرای سیاستهای خشن طبقاتی گرفته
شود.دراینموارد،بهجایقطعرابط ٔهلختوآشکارورودرروییمستقیم
وصریحبیندولتوجامعه،پدیدههایبغرنجتریدرجامع ٔهسرمایهداری
مینشیند.ولیباتمامایناحوال،تانظامسرمایهداریودولتاوباقیاست،
ایندولتهموارهودراساس،ماهیتخودراحفظمیکندُ ،ب ّراتریناسلح ٔه
سیادت استثمارگران باقی میماند ،و تنها با خردکردن این ماشین و ایجاد
دگرگونیماهویدرآناستکهبایددولتینوودرخورنظامنوینفارغاز
استثماربنانهاد.
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در چارچوب جامع ٔه سرمایهداری -و تا هنگامی که این نظام هست-
مارکسیست لنینیستها بدون آنکه هیچگونه پندار واهی داشته باشند ،با
تشخیص درست ماهیت دولت و نقش آن و تأثیر عواملی که بر رابط ٔه بین
دولتوجامعهعملمیکنند،دررأسنبردزحمتکشانوآزادیخواهانقرار
میگیرند تا دموکراسی ،هرچند هم محدود ،محترم شمرده شود و جلوی
شیوههایفاشیستیوتروریسمدولتیگرفتهشودورژیمسیاسیمساعدتری
برسرکارآید.تودههااگربتواننددولتبورژواییرامجبورسازندکهاصول
دموکراتیک را محترم شمرده و آزادیهای مدنی را مراعات کند ،شرایط
مساعدترومناسبتریرابرایمبارز ٔهخودوارتقایآنبهسطحعالیتری
فراهمخواهندنمود.
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رژیم سیاسی عبارت است از مجموع ٔه اسلوبها و شیوههای اجرای
دیکتاتوریطبق ٔهحاکمهدرشرایطمشخصتاریخی.
لنینمیآموزدکهبورژوازیهمازاسلوباعمالقهرونفیمطلقرفرمها
و سرکوب خشن استفاده میکند ،هم از اسلوب بهاصطالح لیبرالیسم و
عقبنشینی .لنین میآموزد که مبارزان باید این دو سیستم اداره ،دو عمل
بورژوازیراوجایگزینشدنیکیبادیگریوآمیختهشدنیکیبادیگریرا
هموارهدرنظرداشتهباشند.
تجربهنشانمیدهدکهگرایشعامدولبورژوایینفیدموکراسیوتوسل
هرچهبیشتربهاسلوبهایشدتعملوجلوگیریازعملوتأثیرعملتود ٔه
مردماست.رژیمترورواختناقوفاشیسم،مظهرافراطیوکاملاینگرایش
است.
پس،ازیکسواینامرکهرژیمسیاسیچگونهباشدبرایجامعهومبارزان
علیالسو ّیهنیست،وازسویدیگر،حتیاگرتحتتأثیرمبارز ٔهمردموضع
مساعدتریبهوجودآمدهورژیمدموکراسیبورژواییحاکمباشد،درهرحال
مضموناینرژیمعبارتاستازدیکتاتوریطبق ٔهسرمایهدارکهماهیتنوع
دولتبورژواییراتشکیلمیدهد.
نتیجهاینکهازیکطرف،درکمسئل ٔهاخیربرایداشتندورنمایروشن
نبردوراهومقصدغاییکامالًضروراست،وگرنهدامسوسیالدموکراسی
راستوتحلیلدردولتسرمایهداریدرانتظارمبارزانخواهدبود.ازطرف
ِ
دیگر،درکدیالکتیکیاهمیتونقشمبارزهبهخاطردموکراسیوکوشش
برایاستقراررژیمسیاسیمساعدترومناسبترینیزکامالًضروراست،
وگرنهکورهراهسکتاریسموجداییازتودهها،مبارزانرابهبیراههخواهد
کشاند.

٣

فونکسیونیاوظایفدولتـبهدولتدرجامع ٔهمتکیبراستثمارایننقشو
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وظیفهمحولشدهکهازمنافعطبق ٔهحاکمهچهدرداخل،یعنیدرمقابلسایر
طبقاتاجتماع،وچهدرخارج،یعنیدرمقابلسایردولدفاعکند.
وظیف ٔهعمدهواساسیداخلیدولتدرجامع ٔهمتکیبراستثمارعبارت
است از سرکوب مخالفان طبقاتی ،اعمال زور و فشار بر زحمتکشان ،و
تحمیلسیادتوحفظامتیازاتوشرایطبهرهکشیبرایطبقاتحاکمه.
وظیف ٔهعمد ٔهخارجیدولتنیزدفاعوپیشبردمنافعطبق ٔهاستثمارگرحاکم
درمناسباتبینالمللیودررابطهبادولدیگراست.عملکردیاوظیف ٔهدولت
رابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد.
 .1استثمارگران تنها به شالود ٔه قدرت اقتصادی خود ،یعنی مالکیت بر
وسایلتولیدی،نمیتوانندمنافعخودراتأمینوسلط ٔهخویشرابرزحمتکشان
حفظنمایند.ازهمینرو،طبقاتاستثمارگرازدستگاهخاصاعمالزور،از
ارگانهاینظامیوپلیسیدولت،ازسرنیزهوزندانودادگاهوهم ٔهآنچه
کهدولترابهمثابهارگانجبروقهرمتمایزمیسازدوسیع ًااستفادهمیکنند.
این وظیفه یا فونکسیون در عرص ٔه خارجی هم ،با سرکوب نهضتهای
آزادیبخشمللدیگرکهسلط ٔهطبق ٔهحاکمهرادرکشورمع ّینتهدیدکند،یا
بهمنافعغارتگران ٔهآنخللواردسازد،بابهراهانداختنجنگهاوتجاوزات،
بامداخالتگوناگوندرامورسایرکشورها،بادسایسدیپلماتیکمختلف
انجاممیشود.
.2ا ّماوظیف ٔهدولتتنهامحدودبهاعمالزوروفشارنیستودرعصر
ماتنهاوسایلخشنوآشکاربرایسرکوبخونینبهکارنمیرود.عالوه
برآن،ازطرقدیگرنیزکوششدائمیوهمهجانبهمیشودتاازرشدنهضت
انقالبیجلوگیریشودوسیادتبهرهکشانحفظگردد.اینکوششازطریق
وظیفه و فونکسیون دیگر دولت که در زمین ٔه ایدئولوژیک و فرهنگی است
شکل میگیرد .این وظیفه ،سازمان دادن اغوا و تحمیق و گمراه ساختن
جامعهوفریبتود ٔهمردماست.سیستمگسترد ٔهآموزشیووسایلارتباط
جمعی-کهقدرتوتأثیربیسابقهیافتهاند-واثربخشیدرافکارعمومی،
دستگاهبسیارعظیمیاستکهدولتدراختیارداردودرراهانجاماینوظیفه
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وخدمتبهاستثمارگرانوسیع ًابهکارمیاندازد.منجمله،عالوهبرفریب
ودلخوشکردنبهمواعید،اندیشههایتوسلبهقضاوقدرویأسوتسلیم
رااشاعهمیدهند،نفاقوعدماعتمادمیپراکنند،بیهودگینبردورضایت
بهسرنوشتازلیودمراغنیمتشمردنوازجامعهومنافعمیهن ُبریدنرا
موعظهمیکنند.اهمیتوظیف ٔهایدئولوژیکـمعنویـاخالقیدولتروزافزون
است.پسازلنیننیزمارکسیستهایبرجستهاینظیرآنتونیوگرامشیوتقی
ارانیبدینجنبهازوظایفدولتتوجهخاصمعطوفداشتهاند.
.3عالوهبرایندووظیفه،دولتبورژواییداراییکسلسلهعملکردها
یافونکسیوناقتصادیوسازماندهیبهخاطرتأمیناساسیطبق ٔهسرمایهدار
نیز هست .این وظایف مرتب ًا بیشتر و پردامنهتر میشود .دولت در خدمت
طبق ٔهبورژوازی،درروندتجدیدتولیدسرمایهداری،بهاشکالگوناگونو
بادرجاتمتفاوتیشرکتمیکند.بعضیازرشتههامستقیم ًابهدستدولت
ادارهمیشود.سیستممالیاتبندیوتدوینبرنامههاروزبهروزنقشمهمتری
کسبمیکند.درمرحل ٔهسرمایهداریانحصاریدولتی،دولتهرچهبیشترو
وسیعتربهسودالیگارشیمالیوبزرگترینانحصاراتدراقتصاددخالت
میورزد.ارگانهایدولتیبیشازپیشدرحلمسائلمربوطبهمناسباتبین
کارگروکارفرماشرکتمیجویند.
پسنقشووظیف ٔهدولتمنحصربهاعمالقهرطبقاتیمستقیمنیست،
اگرچهایننقشهمچنانعمدهوعظیماست،ولیبهآن،روابطفزایند ٔهمیان
دولتواقتصاد،میاندولتوحیاتایدئولوژیکجامعهافزودهمیشود.
هر سه گروه عمد ٔه وظایف دولت :وظیف ٔه اعمال جبر و قهر ،وظیف ٔه
ایدئولوژیکووظیف ٔهاقتصادی،بهسودطبق ٔهحاکم-طبق ٔهسرمایهدار-انجام
میگیرد.

درس.8٣دولتسوسیالیستی
دولتسوسیالیستینوعجدیدیاستکهبهکلیوماهیت ًاباسهنوعدولت
وابستهبهفرماسیونهایمتکیبراستثمارتفاوتدارد.دولتسوسیالیستی
اولجامع ٔهنوینفارغازبهرهکشی،بازهم
دولتیاستکهدرفازومرحل ٔه ّ
بهعنوانمهمتریننهادروبناییبهوجودمیآیدوبازهموظیف ٔهاساسیاش
تحکیمپای ٔهاقتصادیجامعهاست،کهاینبار،مناسباتتولیدیسوسیالیستی
است.

١

دولتوسیل ٔهسیادتسیاسییکطبقهاستوعلیرغمشکلوطرزکارو
مکانیسمخود،درماهیتامردیکتاتورییکطبقهرا-طبقهایکهازلحاظ
اقتصادینیزحاکماست-برقرارمیسازد.بههنگامساختمانسوسیالیسم
نیز ،یعنی در مرحل ٔه گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم تا پیروزی نهایی
آن،دولتیکهبهوجودمیآیددارایهمینماهیتاستوهمینوظیفهرابه
عهدهدارد.تفاوتماهویدرمضمونطبقاتیاست.اگراینمضموندولت
سوسیالیستیرادیکتاتوریپرولتاریامیخوانیم،بههمینمعنااست.بالفاصله
پسازانقالبسوسیالیستی،مسئل ٔهاساسیکههمانامسئل ٔهقدرتسیاسی،
مسئل ٔهدولتاست،تنهاازراهدرهمشکستنماشیندولتیبورژوازیواز

٣2۶

ماتریالیسمتاریخی

بینبردندیکتاتوریطبقاتبهرهکش(صرفنظرازشکلآنها)وازراهایجاد
دولتنوعجدیدحلمیگردد.خصوصیاتایندولتآناستکه:
.1هدفشنهتحکیمسیادتیکطبقه،بلکهاصوالًازبینبردنطبقات
وایجادجامع ٔهبدونطبقهاست.
.2هدفشنهتحکیمنهادهاومؤسساتخود،بلکهاصوالًودردورنمای
تاریخی،زوالدولتدرجامعهاست.
دراولینگامها،پرولتاریادراتحادباتمامیمردمزحمتکشبایدازیکسو
ّ
مقاومتطبق ٔهبهرهکشرادرهمشکندوازسویدیگربایدمناسباتتولیدی
نوینیرافارغازاستثماروستمبهوجودآورد،تقویتکندوحاکمنماید،و
جامعهاینویندرتمامسطوحوجهاتبسازد،وتمامیروبنایجامعهرا
تحولیبنیادیبخشد.برایاینکارعظیموتاریخیوبهواقعدورانساز،نیاز
به یک دستگاه حاکمیت نوع جدید ،به یک ماشین دولتی ویژهای است که
متکیبراکثریتتودههاباشدوبهسودآنهاعملکند.

2

تا هنگامی که مقاومت طبقات استثمارگر هست ،یک وظیف ٔه دولت این
استکه علیه این اقلیتبهرهکش و ستمگر عمل کند .این وظیفهبهتدریج
درصحن ٔهداخلیباپیشرفتامرساختمانسوسیالیسموازبینرفتنمحمل
عینیـطبقاتیخودزوالمییابد.تاچنینمقاومتومبارزهایهست،دولت
سوسیالیستیمانندهردولتدیگر،دیکتاتورییکطبقهیاطبقاتبرطبقه
یا طبقات دیگری استُ .منتها این ،دیکتاتوری نوع جدید است ،زیرا برای
ّاولینباردرتاریختوسطاکثریتمردمعلیهاقلیتبهرهکشاعمالمیشود
وهدفشبرانداختناستثماروباالخرهمحودیکتاتوریودولتاست.هر
اقدامایندولت،هرگامآنبرایبنایسوسیالیسم،برایایجادجامع ٔهبدون
طبقه،درخودجوان ٔهزدودندولترادربردارد.بورژوازیعمالًدیکتاتوری
ستمگرانهواسنثمارگران ٔهطبقاتیخودرابرقرارمیکند،ولیآنرامحیالنهو
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رذیالنه«دموکراسی»میخواند،ودرحالیکهازتوسلبهخونینترینشیوهها
وخشنتریناسلوبهانیزبههنگامنیازاباییندارد،ریاکارانه َدمازآزادی
میزند.ا ّماطبقاتزحمتکشودررأسآنهاطبق ٔهکارگرمیدانندکهدرمقابل
ایناقلیتوبرایازبینبردنسلطهوبهرهکشیآنانراهیجزدرهمکوبی
ماشیندولتیقبلیوایجاددستگاهحکومتیتازهایباماهیتکامالًنووخالق
وسازندهومدافعاکثریتتودهها،هم ٔهزحمتکشان،ندارند.اینماهیتدولت
ِ
سوسیالیستیدورانگذارراکهاصیلتریندموکراسیبهسوداکثریتخلق
است،دیکتاتوریپرولتاریامینامندکهوظیف ٔهاساسیآن،وظیف ٔهروزافزونو
بالند ٔهآن،وظیف ٔهساختنجامع ٔهنو،وظیف ٔهخالقهاست.

٣

والدیمیرایلیچلنیندیکتاتوریپرولتاریارارهبریتودههاتوسططبق ٔهکارگر
برایایجادنظامنوینمیداند.ویهمچنیندیکتاتوریپرولتاریارابهمثابه
شکلویژ ٔهاتحادطبقاتیبینپرولتاریاوقشرهایانبوهزحمتکشانیااکثریت
آنهاتعریفکردهوهدفازآنراسرنگونیکاملسرمایهوایجادوتحکیم
قطعیسوسیالیسمدانستهاست.لنینمینویسد:
«اگر عبارت التینی علمی تاریخی فلسفی «دیکتاتوری
پرولتاریا»رابهزبانسادهترجمهکنیم،بهمعنایزیریناست:
تنها طبق ٔه مع ّین ،یعنی کارگران صنعتی شهرنشین فابریکها
وکارخانههاقادرندهم ٔهتود ٔهزحمتکشبهرهدهرادرنبردبه
خاطر سرنگونی یوغ سرمایه ،در جریان خود این سرنگون
کردن،ودرمبارزهبرایحفظوتحکیمپیروزیحاصلهدرامر
ایجادنظامنوینسوسیالیستی،ودرتمامنبردبرایازبینبردن
طبقاترهبریکنند».
پسیکیازوظایفدولتسوسیالیستیدردورانگذار،درهمشکستن
مقاومتاستثمارگرانوتحکیمپیروزیانقالب،جلوگیریازهرگونهتشبث
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بهخاطربازگرداندنقدرتبورژوازیودفاعدرمقابلتجاوزاتامپریالیستی
و ارتجاع بینالمللی است .این وظیفه و فونکسیون در آنچه که مربوط به
صحن ٔهداخلیاستروبهزوالاست.درستجرب ٔهتلخدورانکیششخصیت
نشانمیدهدکهمطلقکردناینوظیفهوهرچهمهمتروروزافزونترجلوه
دادنآن،چهاثراتدردباروزیانمندیبرایامرسوسیالیسمدارد.درحقیقت
دیکتاتوری پرولتاریا بههیچوجه تنها به معنای اعمال جبر علیه طبقات
استثمارگرنیست،بلکهوظیفهوفونکسیوندیگرآن،عملاصلیآن،عملی
خالقوسازندهاست،واینعملازهمانروزاولشروعدورانگذاروجود
ّ
داشتهوروزافزوناست.پرولتاریاازدولتخویشبرایجلبتود ٔهعظیم
زحمتکشان،برایتقویتاتحادطبقاتیهم ٔهزحمتکشان،برایبسیجهمگانی
بهخاطرساختمانجامع ٔهنوسوسیالیستیاستفادهمیکند.
قدرتدولتیدرسوسیالیسم،اساسیترینوسیل ٔهتحولبنیادیوهمهجانبه
درکلی ٔهشئونحیاتجامعه،دراقتصادوسیاستوفرهنگوهنروطرز
زندگیوتربیتکمونیستیتودههاوبنایجامع ٔهسوسیالیستیاست.
یعنیدولتسوسیالیستیافزارعمد ٔهسیاسیبرایساختمانسوسیالیسم
است.ایندولت،دردورنمایتاریخی،افزارعمد ٔهفراهمآوردنشرایطبه
خاطرازبینبردندولتاست.

4

ازنظرتاریخی،نخستینشکلدیکتاتوریپرولتاریا«کمونپاریس»بود.قیام
زحمتکشانپاریسدرسال،1871برایمدتکوتاهولیبراینخستینباردر
داریرابرانداختوبهقولکارلمارکس«اولین
تاریخبشری،سیطر ٔهسرمایه
ّ
یورشبهسویافالک»بود.اینتجرب ٔهغنیتاریخی،بهمارکسامکانداد
دربار ٔهدولتدرجامع ٔهآیندهنتیجهگیریهایالزمرابهعملآورد.مارکس
نوشت:
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«مبارز ٔهطبقاتیناگزیربهدیکتاتوریپرولتاریامیانجامدو…
دولت دوران گذار… چیز دیگری جز دیکتاتوری انقالبی
پرولتاریانمیتواندباشد».
از آن به بعد ،مسئل ٔه آموزش مربوط به دیکتاتوری پرولتاریا بهمثابه یک
مسئل ٔهعمدهدرآموزشمارکسیسمپیرامونمقوالتاساسی«مبارز ٔهطبقاتی»،
«انقالب»و«دولت»جایگرفت.تجرب ٔهتاریخینشاندادکهاینمحتوای
دولتدردورانگذارمیتوانداشکالمختلفیبهخودگیرد.شکل«کمون»
یکیازآنهابود«.شوراها»شکلدیگرآناستکهلنینآنرادرنتیج ٔهانقالبات
روسیهدرسالهای1905و1917کشفکرد«.دموکراسیتودهای»شکل
دوم جهانی در یک رشته از کشورهای
جدیدتر آن است که پس از جنگ ّ
اروپایمرکزیوخاوریوآسیاپدیدشد.عمالًدرکشورهایسوسیالیستی،
هماکنوناسالیبوشیوههایحکومتیمختلفیدیدهمیشود.بنابهشرایط
مشخصهرکشور،بنابهسنتهاوویژگیهایهرخلق،بنابهتناسبنیروها
ومقتضیاتخاص،بدونتردیداشکالبسیارمتنوعدیگریدرآیندهنیزپدیدار
خواهدشد.هرخلقیمیتواندباانقالبسوسیالیستیخودشکلجدیدیاز
دموکراسیسوسیالیستیبرایتودهها،ودردورانگذار،شکلجدیدیاز
دیکتاتوریپرولتاریاراایجادکندوتجرب ٔهتاریخیراغنیترنماید.

5

وجود واژ ٔه دیکتاتوری در عبارت «دیکتاتوری پرولتاریا» نباید موجب
هیچگونهاشتباهیشود.دیکتاتوریپرولتاریایعنیدموکراسیبرایاکثریت
خلق،یعنیآمادهساختنشرایطبرایحکومتواقعیمردمبرمردم،یعنی
فراهم آوردن زمینه برای اجرای وسیعترین دموکراسی به سود تود ٔه مردم.
حالآنکهدموکراتیکترینشکلجمهوریبورژوازیجزدیکتاتوریاقلیت
بهرهکشبراکثریتزحمتکشومحرومچیزدیگرینیست.البتهدموکراسی
سوسیالیستیروندیاستطوالنیودرجاتمختلف نُضجوتشکلراطی
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میکند.تجرب ٔهتاریخینشانمیدهدکهاینامربهخودیخودانجامنمیشود
واحتمالفرازونشیبواشتباهونقضدموکراسیوتعبیروبهکاربردن
غلط دیکتاتوری منتفی نیست .در دوران کیش شخصیت ،قانونیت نقض
شد،بهدموکراسیسوسیالیستیلطمات جدیواردآمد،باتعبیرهای غلط
سوءاستفادههایدردناکیشدکهباسرشتسوسیالیسمبهکلیبیگانهاست.
کنگر ٔهبیستمحزبکمونیستاتحادشورویآنهارابررسیوطردکرد.این
گونهانحرافات،الزامیوپیدایشآنهاقانونمندنیست.آنچهقانونمنداست
وجوددموکراسیسوسیالیستیاستکهازدرجاتومراحلمختلفمیگذرد
ومرتب ًاکاملتروغنیترمیشود.
اگر گرایش عمومی دولت نوع بورژوایی به سوی اعمال فشار آشکار،
و توسل به فاشیسم و خالصه جبر و خفقان صریح است ،در دولت نوع
سوسیالیستی گرایش قانونمند گستردهتر شدن و ژرفتر شدن دموکراسی،
همراهباتکاملتمامجامعهاست.
ایننکت ٔهمهمیاستکهبایدبهآنتوجهکرد.دموکراسیسوسیالیستی
روزافزوناستودائم ًاعمیقترومؤثرترمیشود.
محملهایعینیوشرایطالزمبرایآنکهشرکتتودههادرامورکشور
هرچهواقعیترووسیعترشود،مرتب ًابیشترفراهممیشود،واینشرکتدائم ًا
مؤثرتروعملیترمیگردد.حکومتمردمبرمردمتنهادرسوسیالیسمتحقق
مییابدومعنایواقعیکسبمیکند،وبهویژهاینتحقق،روزافزوناستو
دامن ٔهدموکراسیواقعی-دموکراسیبرایهم ٔهزحمتکشان-مرتب ًاوسیعتر
[میشود].همزمانبارشدجامعهوتقویتمناسباتتولیدیسوسیالیستیو
باالرفتنسطحواطالعسیاسیواقتصادیوفرهنگیتودهها،واقع ًاهمآنها
میتوانندنقشخالقوفزایندهایدرادار ٔهامورکشورداشتهباشندوبهمقول ٔه
دموکراسیمحتوایهرچهواقعیتروعمیقتریببخشند.لنیندربار ٔهشوراها
بهمثابهشکلدیکتاتوریپرولتاریامینویسد:
«اینازهرجمهوریپارلمانیبهمراتبدموکراتیکتراست.
اینحکومتیاستکهدرهایآنبهرویهمگانگشودهاست،

فصلنهمـتئوریمارکسیستیـلنینیستیدولت

٣٣١

تمامفعالیتخودرادرانظارتودههاانجاممیدهد،مناسب
حالتودههااستوازتودههاریشهمیگیرد».

۶

پسازدورانگذاروپیروزیسوسیالیسم،هنگامیکهوظایفونقشدولت
سوسیالیستیدردورانبنایپایههایمادیـفنیکمونیسمتغییربنیادیمییابد،
محتوایآننیزازدیکتاتوریپرولتاریاعوضشدهودولتبهصورتدولت
تمامیخلقدرمیآید.عناصرچنینتحولیازهمانآغازوجودداشتهوبهتدریج
ِ
ِ
نقشسرکوبوبالندگینقشسازندگی،اساساین
کنند.میرندگی
عملمی
روندطوالنیوبغرنجاست.طیخوددورانگذاروساختمانسوسیالیسم
هم ،اشکال و طرز عمل و وسایل و شیوههای دیکتاتوری پرولتاریا تغییر
میپذیردوپسازاینروندطوالنیاستکهبهتدریجدیکتاتوریپرولتاریا
جایخودرابهدولتتمامیخلقمیدهد.اینمرحل ٔهتازهایدرتکاملدولت
سوسیالیستیاستکهمتناسبباوظایفوساختجدیدجامع ٔهسوسیالیستی
پیروزمندیاستکهساختمانکمونیسمراآغازنهاده.
بعدها،وقتیاینوظایفعملیشد،درمرحل ٔهعالیتری،همطبقاتوهم
خوددولتازمیانخواهدرفتوجایآنراخودگردانیاجتماعیکمونیستی
خواهدگرفت.تقیارانیمینویسد:
«در جامع ٔه بیطبقات ،حکومت بهخودیخود میمیرد ،ولی
یک تشکیالت به جهت تنظیم عمل تولید و تقسیم ایجاد
میشود… ودراینتشکیالتتمامافرادشرکتمینمایند».
دولتسوسیالیستیآنچناندولتیاستکهبرایآمادهساختناینشرایط
چهازنظرما ّدیوچهازنظرآگاهیسوسیالیستی،درراهالغایطبقاتومحو
طبقاتنبردمیکند.
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توضیحبیشتر:
«دولت»درس80
«مضمونوشکل»درس23
«روبنا»درسهای55و57
«پرولتاریا»درس66
«انقالبسوسیالیستی»درس.78
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فصلدهم:اشکالتاریخیتجمعمردم
درس.84اشکالتجمعمردمدرجوامعپیشازسرمایهداری
.1روندتکاملاتنیکجامعه
.2طایفه،قبیله،قوم
.3نقشکنونیوتحولآنها
درس.85م ّلت
.1محملهایپیدایشم ّلت
.2نقشآگاهیبهتعلقم ّلیوعواملروبنایی
.3تعریفمقول ٔهم ّلت
.4خصوصیاتتئوریمارکسیستیـلنینیستیدربار ٔهم ّلت
.5نظریاتبورژواییوغیرعلمیدربار ٔهم ّلت
.6دربار ٔهخصلتاجتماعی،مشخصوتاریخیمقول ٔهم ّلت
درس.8۶مسئل ٔهم ّلی
.1برخوردمشخصوتاریخیبامسئل ٔهم ّلی،تحولمسئله
.2مسئل ٔهم ّلیتابعمبارز ٔهطبقاتیوامرانقالب؛محتوایاجتماعیـطبقاتی
مسئله
.3چهاراصلدرمسئل ٔهم ّلی
.4امپریالیسمدشمنم ّلتها

درس.8٧مسئل ٔهم ّلیدرایران
.1بغرنجیمسئلهوپژوهشهایانجامشده
.2ایرانکشورچندم ّلیتی
.3ستمم ّلیدرایران
.4پیوندهایتاریخیومنافعمشترکخلقهایایران
.5راهحلمسئل ٔهم ّلی
درس.88انترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی
.1ششنکت ٔهاساسیدربار ٔهانترناسیونالیسمپرولتریوجوانبمختلف
آن
.2مفهوممیهنپرستیورابط ٔهآنباانترناسیونالیسم
درس.89خانواده
.1شالود ٔهخانوادهوجایآندرحیاتاجتماع
.2تحوالتخانوادهدرطولتاریخ
.3سهشکلاساسیخانواده
.4نقشکنونیخانواده
.5رابط ٔهبینزنومرد،تساویحقوق
.6خانوادهدرنظامسوسیالیستی

درس.84اشکالتجمعمردمدرجوامعپیشازسرمایهداری

جامعهبهمثابهیکسیستمبههمپیوسته،دریگانگیوبغرنجیخویش،نهتنها
دارای ساخت اقتصادی و ساخت اجتماعی و طبقاتی است ،بلکه دارای
اشکالمختلفتجمعانسانینیزهست.خانواده،قوم،قبیله،طایفه،عشیره،
م ّلتوغیرهازاینگونهاشکالمختلفتجمعمردمهستند.
این اشکال مختلف ،طی روند تکاملی تاریخ ،شکل گرفته و متبلور
میشوند،تکاملوتغییرمییابند.

١

بهجزمقول ٔهویژ ٔه«خانواده»،سایراشکالتجمعانسانیرامیتوانبهطورکلی
وابسته به فرماسیون اجتماعیـاقتصادی مع ّین دانست .مثالً قبایل ،طوایف
هایکموناولیهوشیوهتولیدآسیایی،قومهابهبردهداری
وعشایربهنظام
ّ
و فئودالیسم ،و پیدایش م ّلت -در معنای علمی آن -به نظام سرمایهداری
وابستگیدارد.پسهریکازایناشکالتجمعانسانی،معرفحدمع ّینیاز
تکامل اجتماع هستند.یعنی جامع ٔه بشری عالوه بر روند تکاملی اقتصادی
و اجتماعی ،یک روند تکاملی اتنیک یا مردمی را میپیماید و خطسیر
عمومیاشازایننظرعبارتاستازتشکلدرطوایفوسپستجمعآنها
وتبدیلبهاقواموسپسگذارازاقوامبهم ّلتها،وسرانجام-درآینده-یک
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بینالمللبزرگانسانی.واژ ٔه«اتنیک»ازلفظیونانی«اتنیکوس»بهمعنایقوم
یاتود ٔهمردمگرفتهشدهاست.انواعتجمعاتاتنیکعبارتندازطایفه،قبیله،
قوموم ّلتکهاینآخری،یعنیم ّلت،چونسیرتکاملویژهایداشتهوثمر ٔه
روندتاریخیـاجتماعیطوالنیاست،دیگریکمقول ٔهاتنیکخالصیایک
مقول ٔهبیولوژیکونژادینیست،بلکهشکلتکاملیافت ٔهتجمعانسانیاستبا
محتوایاجتماعی؛مقولهایاستاجتماعی.
هریکازانواعتشکلوتجمعانسانی،دارایوجوهاشتراکمختصبهخود
استکههم ٔهافرادمع ّینیکمحدودهرابههمپیوندمیدهد.بهعبارتدیگر،
درهرجامعهای،اگرچهبینطبقاتواقشاراختالفوجوددارد،بااینحال
بینتماماعضاوجوهاشتراکوتجمعمع ّینیرامیتوانیافتکهازشاخصها
ومالکهایمع ّینیازقبیلزبان،سنن،آداب،سرزمین،روحیات،ضوابط
معنوی،روانی،فرهنگیوپیوندهایاقتصادیوغیرهسرچشمهمیگیرد.در
درسهایگذشتهآموختهایمکهعاملتعیینکنندهوقاطعدرتکاملتاریخ،
رشدنیروهایمولدهوتغییرشیو ٔهتولیداست.همزمانبااینرشدوبهدنبال
آن،اشکالتجمعمردمنیزتغییرمیکندواشکالاتنیکتازهایپدیدشده،
ریشهمیدوانندوجامیافتند.اینرشداقتصادیـاجتماعیجامعهاستکه
رشداتنیکراسببمیشودوتغییراتعمیقدرروحیاتوسننوآداب،در
زبانوفرهنگ،درمرزوبوموپیوندهایاقتصادیبهوجودمیآورد.واضح
استکهتماماینهاعواملیهستنددارایریشههایعمیق،وتابعیتیکهبهآن
اشارهمیکنیم،مکانیکیوسریعنیست.اینشاخصهادیرپاوسختجان
بوده و در طول تکامل تاریخ پایداری مع ّینی از خود نشان میدهند و تأثیر
مع ّینی نیز در جریان آن دارند .بااینحال ،نهتنها خود عامل تعیین کننده در
تاریخ نیستند ،بلکه همانطور که گفتیم -در آخرین تحلیل -با تغییر شیو ٔه
تولید،تغییروتکاملمییابند.
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«قبیله»و«طایفه»و«قوم»اشکالتجمعمردمدرنظامهایپیشازسرمایهداری
هستند.
هادرنظامکموناولیهاست.شالود ٔهآنپیوندهای
طایفهشکلتجمعانسان
ّ
خونیـخویشاوندی است که خود بهتدریج برای طایفه ،خصوصیتهای
سرزمینیوزبانیوفرهنگیمع ّینیراایجادمیکند.هرکسعضوطایفهبود
درمالکیتاجتماعیآننیزشریکشده،وهمچنینبخشیازمحصولبه
اوتعلقمیگرفتوحقشرکتدرزندگیاجتماعیطایفهرامییافت.از
اینجابهتدریجپیوندهایمع ّیناقتصادیبینافرادطایفهپدیدمیشود.طایفه
عبارتبودازخانوادههایبههمپیوستهوخویشاوند.اتحادچندطایفهقبیله
رابهوجودمیآوردواتحادقبایل،عشیرهیاایلرا.طایفهشکلویژ ٔهاجتماع
اشتراکیاولیهاست.پای ٔهآنبرمالکیتاشتراکیبر
افرادانسانیدرجامع ٔه
ّ
وسایلتولیدواستفاد ٔهمشترکازآنهاقراردارد.اینشکلتجمعافراددر
دورانپالئولیتیکعالیپدیدمیشود،واینهنگامیاستکهرشدنیروهای
مولد ٔهالبتهبسیارابتداییآنزمان،ایجابکردکهبهجایآنگلههایابتدایی
و غیرثابت انسانوارهای ّاولیه ،اجتماعی از افراد که یگانه ،وابسته به هم
و ثابت باشد به وجود آید .این یگانگی و همبستگی جز بر شالود ٔه خونی
و خویشاوندی طبیعی نمیتوانست به وجود آید .بدیهی است که چون
طبیعیترینومطمئنترینراهشناختخویشاوندیواطمینانبههمخونیدر
آنزمانازطریقمادربود،وهمچنیننظربهنقشاقتصادیزندرآندوران،
تماماعقابیکزن،وخانوادههایخویشاوندیکهزندررأسهریکاز
آنهاقرارداشتتشکیلطایفهرادادند،ودرمرحل ٔهبعد،بافزونینقشمرد،
اعقابیکمردوخانوادههایخویشاوندازطریقمرداناعضاییکطایفهرا
ِ
کردند.بنابرایندرآغازوجودطوایفوقبایل،مناسباتجنسیو
مشخصمی
همچنینسنیجاینخستینرادرشکلبندیتجمعانسانیداشتودرجامعه،
مادرساالریوپدرساالریوهمچنینکهنساالرییاحکومتسالخوردگان
وجودداشتکهجنس،ودرچارچوبآنس ِ
ِ
ن،مالکبود.درهرحالطایفه
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واحدجمعیمشخصیاستکهازنظراقتصادیمستقلاست،یعنیرابطهو
وابستگیبهواحدهایمشابهندارد.اگرازدواجخارجطایفهایمجازشمرده
شود،آنوقتازطریقخونی،باواحدجمعیدیگریازنوعخویش،یعنیبا
طایف ٔهدیگری-ومعموالًطایف ٔههمسایه-پیوندووابستگیبرقرارمیشود.هر
طایفهبهتدریجنهفقطازنظرافرادخویشاوندوهمخوندارایاعضایثابت
میشود،بلکهازنظرسرزمینیهمثباتمییابد،یعنیمحدود ٔهمع ّینیازمرزو
بومرابهخوداختصاصمیدهد.
در دوران تالشی کمون ّاولیه ،اهمیت مالکهای اشتراک سرزمین و
پیوندهای اقتصادی بهتدریج بهمثابه شالود ٔه مهم طایفه بیشتر میشود و
مالکهایجنسیوسنیسابقبهصورتهایدیگروباواسطهوبادرج ٔه
کمتریعملمیکنند.
بسط تولید و مبادل ٔه کاالیی و گذار به نظامهای طبقاتی ،این مناسبات
طایفهایرابههممیزندوازتجمعوترکیبطوایفوقبایلشکل دیگر
تجمعانسانهاـقومهابهوجودمیآید.
ها،کهدربحثفرماسیوناشتراکیاولیهدرایرانآموختیم،شکل
ویس
ّ
مشخصنظامطوایفیدردورتریناعصارتاریخمطالعهشد ٔهمیهنماست.
البتههماکنوننیزدرایرانطوایفوقبایلوجوددارد،کهوجودآنهاخودنمون ٔه
دیرپاییوسختجانینهادهایاتنیکیاست،ولیالبتهمحتوایآنهابهکلیاز
طوایفکموناولیهجدااستکهمالکیتاشتراکیپای ٔهآنهابود.تغییراتیکه
ّ
پیدایشاستثمار،طبقات،دولتونظاماربابـرعیتیدرساختاقتصادیو
اجتماعیجامعهایجادکرده،وبهدنبالآنروندسریعرشدسرمایهداریکه
جامعهبهآنواردشده،همهعمیق ًادراینتجمعمردمتأثیرگذاشتهومیگذارد
وتحوالتکیفیماهویدرآنبهوجودآوردهاست.کافیاستکهدراین
زمینهرابط ٔهدرهمآمیختگیعمیقشکلایلوعشیرهوطایفهراباخانخانیو
ملوکالطوایفیوبساطاربابـرعیتیبهیادآوریم.مطالع ٔهساختوماهیت
عشایروایالتایرانوقبایلمرکب ٔههریک،اینحقیقترانیزکهتجمعاتنیکی
نقشقاطعدرتکاملتاریخندارد،بلکهخودتابعیاستازتکاملشیو ٔهتولید
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ووابستهاستبهفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادیمربوطه،ثابتمیکند.
قومشکلدیگرتجمعمردموویژ ٔهنظامهایبردهداریوفئودالیسماست.
اینشکلیاستکهباتجمعچندینقبیلهودرنتیجهپیدایشوتقویتمالکیت
خصوصیبارشدوگسترشتقسیمکارومبادل ٔهکاالییپدیدمیشود.این
مرحلهایاستکهدیگرطبقاتپیدامیشوندونضجمیگیرندورابط ٔهخونی
جایتأثیرمستقیموآشکاراولیه،بهصورتهایدیگرعمل
وخویشاوندیبه
ّ
میکند،وخودشکلیمیشودبرایتأثیرعواملتازه.بهاینترتیب،آنروابط
بهتدریجاهمیتسابقخودراازدستمیدهند.
آنچهپیدایشقومراایجابمیکندوموجبدرهمآمیختگیقبایلواتحاد
سرزمینهایآنهامیشود،نیازهایاقتصادیاست.شکلسابقتجمعافراد
برشالود ٔههمخونیودرمحدود ٔهکوچکسرزمینیدیگربامقتضیاترشد
اجتماع و مرحل ٔه تازهای که نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به آن وارد
شدهاند،نمیخواندوگذاربهشکلباالتر«قوم»ضرورمیگردد.درعینحال،
جنگهاوفتوحاتسرزمینهاتوسطقبایلمختلفبهنوب ٔهخودبهنزدیکی
ودرهمآمیختگیقبایلوپیدایشاقوامواتحادوگسترشسرزمینهایآنها
کمک کرد .درحالیکه در تشخیص قوم ،عامل وحدت سرزمینی (بهجای
همخونی)عاملاساسیاست،روندوحدتزبانیوفرهنگینیزباتشکیل
اقوامشدتونیرومیگیرد.پیوندهایخونیوخویشاوندیاگرچههمچنان
به دنبال وابستگیهای طایفهای (که از اجتماع آنها قوم تشکیل میشود) تا
مدتیباقیمیماند،ولیبهتدریجزوالیافتهوفراموشمیشود.
بنابراین،شاخصهایوحدتسرزمینوزبانوسننوفرهنگدراین
شکل تجمع مردم اساسی است .ولی این وحدت و اشتراک خود هنوز به
انداز ٔهکافیقوامنیافتهوهمهجانبهریشهندوانیدهوبهحدکافیپایدارنیست.
پبوندهایاقتصادیبینافرادوواحدهایقومنیزاگرچهوجوددارد،ولی
هنوزنهکاملاستونهپایداروریشهگرفته.
«قوم» شکل تجمع اتنیک ویژ ٔه فرماسیونهای متکی بر استثمار ماقبل
سرمایهداری -بردهداری و فئودالیسم -است .بهتدریج که عوامل وحدت
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زبانیوسرزمینیوسننفرهنگوپیوندهایاقتصادیوهمسانیهایروانی
قوامیافتندوبهشکلپایداروکاملدرآمدند«،م ّلت»شکلمیگیرد،واین
روندیاستناشیازنضجوتقویتسرمایهداری.

٣

الزمبهیادآوریاستکهدرجهانامروزانواعاینشکلهایتجمعاتنیک
ماقبلسرمایهداری،بهویژهدرآسیاوآفریقاوجوددارد.ایناشکالکهندر
همهجابهدنبالرشدسرمایهداریازبینمیروندودرحالحاضرازآنجاکه
درچارچوبواحدم ّلیدرداخلهرکشورامکانتطبیقبامقتضیاتعصر
بیشتراستوایناشکالبهمانعجدیدرراهرشدورفععقبماندگیبدل
شدهاند،روندزوالاشکالقبیلهایوقومیوایجادتشکلم ّلیتقریب ًادرهمهجا
بهسرعتانجاممیگیرد.بااینحال،جامعهشناسانواقتصاددانانوهمچنین
مبارزانراهاستقاللوآزادیوسوسیالیسمکهمسئل ٔهغلبهبرعقبماندگیو
اتخاذراهرشدازاهممسائلموجوددرمقابلآنهاست،بهوجودبقایایاشکال
ّ
کهنقبیلهایوقومیوآدابورسومپدرساالریبایدتوجهدقیقنمایندو
درتحلیلهایخودوارزیابیمسائلوپیداکردنراهحلها،اینعواملعینی
موجودراازنظردورندارند.

توضیحبیشتر:
«فرماسیون»درس56
«کموناولیه»درس59
ّ
«م ّلت»درس85
«خانواده»درس.89

درس.85م ّلت

درجریانتاریخ،عالوهبرروندتکاملاقتصادیواجتماعی،یکروندتکامل
اتنیکیامردمیوجوددارد.شکلتجمعافرادبشریبهدنبالتکاملشیو ٔه
تولیدتغییرمیپذیردودرمرحل ٔهمع ّینیکهوابستهبهنُضجورشدسرمایهداری
است«،م ّلتها»بهوجودمیآیند.

١

«م ّلت» شکلی از تجمع افراد است که وجه مشخص ٔه آن عبارت است از
بههمپیوستگیووحدتاقتصادیپایدارازافرادیکهدرسرزمینواحدی
براساسگسترشبازارداخلیزندگیمیکنندوبهیکزبانحرفمیزنندو
داراییگانگیسنتهاوآدابتاریخیریشهگرفتهبودهودرنحو ٔهزندگیو
خصوصیاتاخالقیوروانیوشاخصهاییکهفرهنگیکخلقراتشکیل
میدهندشریکهستند.
ازنظرزمانی،پیدایشم ّلتهامربوطبهدورانتالشیفئودالیسموریشه
گرفتنواستحکامشیو ٔهتولیدسرمایهداریاست.بارشدسرمایهداری،تجزی ٔه
اقتصادیوسیاسیبهتدریجازمیانمیرودوبازارواحددرمقیاسسراسر
کشوریبهوجودمیآیدواشتراکپایدارافرادکهعواملریشهداراقتصادی
مای ٔهاینپایداریاستتأمینمیشود.
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مارکس و انگلس متذکر شدهاند که سرمایهداری به تفرق ٔه قومی پایان
میدهدواهالیرااقتصاد ًابههموابستهساختهوتمرکزسیاسیایجادنموده
و شرایط پیدایش و قوام م ّلتها را فراهم میسازد .لنین میگوید که م ّلت
محصولناگزیروشکلناگزیرمرحل ٔهبورژواییتکاملاجتماعاست.
م ّلتبهمثابهشکلوقالبیبرایتکاملنیروهایمولدهوفرهنگوحیات
معنویجامعه،نقشبسیارمهمیدرزندگیجامعهبازیمیکند.ایننقش
اگرچهبانضجسرمایهداریآغازمیشود،ولیباپایانفرماسیونسرمایهداری
خاتمهنمیپذیرد،بلکهدرنظامسوسیالیستینیزباقیمیماندومدتهاپساز
پیروزیکاملاینفرماسیون-حتیدرمقیاسجهانی-نیزعملکردهوتأثیر
میگذارد.
روند پیدایش و شکل گرفتن م ّلت روندی بغرنج ،طوالنی و همهجانبه
است.برایآنکهاقوامتاحدیکم ّلترشدوارتقایابند،بایدراهیپیموده
شودکهبهیکتغییرکیفیوتحولماهویبینجامد.برایاینتحول،گسترش
بازار داخلی ،ایجاد صنعت ،مراکز فرهنگی و تشکل گردانهای م ّلی طبق ٔه
کارگروروشنفکرانضروراست.
زبانکهعالمتمهموآشکاروپایداروحدتوبههمپیوستگیم ّلیاست،
خودازتحولوپیوندلهجههایخویشاوندبهصورتزبانرسمیوادبی
یگانهپدیدمیگردد.درجریاناینتحول،بهتدریجتفاوتبینزبانمحاورهو
گفتگویعنی«لفظعوام»،وزبانمکاتبهیعنی«لفظقلم»ازبینمیرود،وفرق
بینلهجههاوگویشهاونیمزبانهایوالیاتوزبانادارییادیوانیزدوده
میشود.واضحاستکهچنینتحولیبسیطوالنیاست.
پیرامونخصوصیاتروانییکم ّلتبایدبگوییمکهاینعاملبهویژهدر
نحو ٔهزندگی،سنتها،آداب،عادات،درویژگیهایفرهنگیواستعدادهای
عمومیهنرییافنیونظیرآنهاتجلیمیکند.اینوجهمشخصهدرادبیات
وهنریکم ّلت،درآوازهاورقصهایم ّلی،دراشعارخلقیوفولکلور،
درضربالمثلهاوچیستانها،درمعماریوپوشاکودیگرزمینههابازتاب
مییابد.

فصلدهمـ َاشکالتاریخیتجمعمردم
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اینوجوهمشخصهرابایدبهمثابهمجتمعییگانهوسیستمیواحددرنظر
گرفت،زیراکهفقطیکچنیناجتماعیازافرادمیتواندبهمرحل ٔهکیفیت ًانوی
«م ّلت» ارتقا یابد .از جانب دیگر ،این وجوه مشخصه را نباید مطلق کرد،
زیراکهنقط ٔهحرکتتشکیلهرم ّلتی،شرایطقوامهرم ّلتی،ازنظرتاریخی
متفاوتاست.خلقهاویژگیخودرادارند.راهرشدآنها،ساختاقتصادی
وسیاسیواجتماعیوسنتهایدیرین ٔهاجتماعاتآنهابسیارگوناگوناست.
عواملمختلفبهنحومختلفوباشدتوضعفگوناگوندرهرمورد
مشخصعملکردهاند.بررسیمارکسیستیـلنینیستیم ّلتدرهرموردباید
مشخصباشد،وضمنآنکهازاصولتئوریفیضمیگیرد،نبایدویژگیها
رانادیدهانگارد.

2

تئوری مارکسیستیـلنینیستی م ّلت نشان میدهد که پیدایش و وجود م ّلت
درعینحال که به طور عینی مشروط به عوامل اقتصادی و اجتماعی ما ّدی
است،ضمن ًاآگاهیبهتعلقم ّلیواحساسوابستگیبهایناشتراکپایدار
تاریخیرانیزدربرمیگیرد.
روندقواموانسجامیکم ّلتوتبلورآنازنظرزمانی،درازمدتودارای
مراحلمتعدداست،ودرجریانآناستکهخودآگاهیم ّلیومبارز ٔهم ّلی
پدیدمیشودکهخوددرپیدایشمقول ٔهم ّلتنقشبسزاییدارد.بهنوب ٔهخود
وبهطورمتقابل،اینآگاهیومبارزهبراینیلبهتسجیلموجودیتم ّلیو
استقاللم ّلیوخودمختاریسیاسی،حتیدرحالیکهروابطدرونیاقتصادی
هنوز ضعیف باشد یا تکامل زبان م ّلی کامالً انجام نگرفته باشد یا وحدت
سرزمینیتأمیننشدهباشد،بهقوامم ّلیتوانونیرومیبخشد.
پس پدید ٔه ضرور و عینی قوام م ّلتها ،به طور خودبهخودی انجام
نمیگیرد،بلکهبهمثابهنقط ٔهاوجمبارز ٔهمردم،بهخاطراثباتحقوقم ّلیو
بروزشخصیتم ّلیجلوهگرمیشود.
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تئوری مارکسیستیـلنینیستی م ّلت ،تأثیر عوامل روبنایی را هم در روند
پیدایش و نضج م ّلتها از نظر دور نمیدارد .مثالً در روند قوام م ّلتها،
تشکیلدولتهایم ّلیتأثیرزیادیدارد.دولتالبتهخصلتطبقاتیداردو
درتحلیلماهیتدولتاینامر،یعنیخصلتطبقاتیاشقاطعوتعیینکننده
است.ا ّمادرعینحالدولت،شکلسازمانسیاسیم ّلتنیزهست،وبهطور
عینیدرجریانتاریخ،تشکیلدولتهایم ّلینقشمؤثریدرروندتحکیم
م ّلتهاایفاکردهومیکند.علتایننقش،شرایطویژهایاستکهتشکیل
دولتم ّلی،داشتنیکدولتم ّلی،برایتمامیتارضی،وحدتسرزمین،
اشتراک اقتصادی و همچنین روابط فرهنگی و معنوی و تحکیم ارتباطات
ایجادمیکند.وجودیکدولت م ّلیچارچوبمناسبی برایبههم جوش
خوردنویکیشدنایجادمیکند.
برخی مطالعات مشخص دانشمندان مارکسیست نشان داده است که
انطباقمرزهایسیاسیدولتیبرمرزهایمحلسکونتیکاشتراکاتنیک،
طبیعت ًاجهتتحکیمم ّلیایناشتراک(درصورتموجودبودنشرایطمساعد
دیگر)یاتکاملکامیابان ٔهم ّلتهاییکهشکلیافتهاند،شرایطمساعدیپدید
میآورد.همچنینوقتیدریککشوراشتراکهایاتنیکمختلفیسکونت
دارند،درآنصورتزباندولتیاجباریوبرخیاشتراکمنافعدرروابط
خارجیباکشورهایدیگربهتحلیلرفتناقلیتهایم ّلیدرخلقیام ّلت
حاکم مساعدت میکند .ولی داشتن دولت بههیچوجه شرط ضرور برای
موجودیتیکم ّلتنیست.دراینموردمثالًمیتوانبهکشورهایکثیرالمله
ولییکدولتیمانندکاناداوسویسوایرانوپاکستاناشارهکرد.

٣

اگر بخواهیم در یک فرمول کلی مقول ٔه «م ّلت» را تعریف کنیم ،میتوانیم
بگوییم:
م ّلت شکل ماهیت ًا نو از اجتماع افراد و عبارت است از اشتراک پایدار
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انسانهاکهبهنحوضروردرطیتکاملتاریخیبهوجودآمده،مربوطبه
مرحل ٔهمشخصپیدایشونضجمناسباتتولیدیسرمایهداریبودهووجوه
مشخص ٔه آن عبارتند از اشتراک سرزمین ،اشتراک زبان ،اشتراک زندگی
اقتصادیبرشالود ٔهتولیدماشینیویکاقتصادم ّلی،اشتراکفرهنگمعنوی
وخصوصیاتروانی،کهاینخوددرمقیاستمامییکم ّلتتظاهرنموده
و شخصیت و فردیت یک م ّلت را متجلی کرده و پای ٔه خودآگاهی م ّلی را
میسازد.

4

طیشصتسالیکهازفرمولهشدنتعاریفمشهورمارکسیستی«م ّلت»که
بهویژهمرهونآثارلنیناستمیگذرد،اصولعمد ٔهآندربوت ٔهآزمایشتاریخ
بهاثباترسیده،ودرضمنبراثرتجاربزندگیوبررسیهایعلمیتاریخ
سایرمللوخلقهاوبررسیعواملوشاخصهایتأثیرکنندهدرآن،غنای
بیشتریدراینتئوریواردشدهاست.جامع ٔهبشریدراینمدتدگرگونیهای
فوقالعاده یافته؛ انقالب کبیر اکتبر ،بحران عمومی سرمایهداری ،پیدایش
م ّلتهایسوسیالیستی،تالشیسیستممستعمراتی،موجعظیمنهضتهای
رهاییبخش م ّلی ،همه عواملی هستند که در روند تشکیل و قوام م ّلتها
تأثیرگذاشته،باعثتسریعرشدتکاملم ّلیشده،وبهموازاتآن،مفاهیمو
تئوریماراغنیترکردهوتکاملبخشیدهاست.تئوریمارکسیستیـلنینیستی
«م ّلت» درست برخالف تئوریهای رنگارنگ غیرعلمی ،بر شالود ٔه تحلیل
عینیحیاتاجتماعمتکیاست:ماتریالیستیاست،انعکاسواقعیتاست،
دیالکتیکیاست،نقشوتأثیرهم ٔهعواملوارتباطاتوتأثیرمتقابلآنهاو
تضادهایدرونیهریکرادرنظردارد.اینتئوری،نضجوقوامم ّلتراثمر ٔه
اولعواملما ّدیدر
یکروندتاریخیدرازمدتمیداند،روندیکهدردرج ٔه ّ
آنقاطعوتعیینکنندهبودهوطیآننیروهایمولدهرشدیافتهومناسبات
تولیدیسرمایهداریتحکیممییابند.

٣4۶
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برای درک بهتر جوانب مختلف تئوری مارکسیستیـلنینیستی «م ّلت» جا
دارددربرخوردبابرخینظریاتبورژواییوغیرعلمیدربار ٔهم ّلت،مواضع
مارکسیستیرابیانکنیم.
برخی از فالسفه و جامعهشناسان در تعیین و تعریف مقول ٔه م ّلت،
شاخصهاینژادیوبیولوژیکراواردمیکنند،یااینوآنوجهمشخصه
رامطلقمینمایند،یاشاخصهایدیگریراواردمیکنند،یاجنب ٔهمعنویو
روحیومذهبیبهآنمیدهند.
.1عدهایصافوسادهمعتقدندکهم ّلتادامهیافتنوعمومیتیافتن
مناسباتخانوادگیوقبیلهایاست.ایندستهجهشکیفیدرتکاملاشکال
تجمعمردمرانمیبینندومتوجهنیستندکهنضجوظهورم ّلتیکمرحل ٔه
کیفیت ًانودراشتراکواجتماعمردمانونتیج ٔهیکتکاملتاریخیـاجتماعی
است.
.2درموردشاخصهاینژادیوقومی،مارکسیسممعتقداستکهالبته
م ّلتدارایمحملهایاتنیکوآنتروپولوژیک،یعنیقومیوانسانشناسی
هست ،ولی از آنجا که پیدایش آن ثمر ٔه یک روند طوالنی تکامل اجتماع
است،روندیکهدرطولآنتبارهاونژادهادرهمادغامشدهوبههمجوش
میخورندویکیمیشوند،دیگریکمقول ٔهخالصاتنیکیانژادینیست.
کسانی که تا آخرین نتایج این نظری ٔه غلط پیش میروند میگویند که م ّلت
شالود ٔهخالصنژادیداردوپدیدهایالیتغ ّیروجاودانیاست.انواعنظریات
فاشیستیونیمهفاشیستیدربار ٔهم ّلتبراینگونهعقایدمتکیاست.
 .3برخی دیگر از فالسفه بنابر تئوریهای ایدهآلیستی خود در بررسی
جامعه ،یا بنابر موضع طبقاتی خویش ،این یا آن وجه مشخصه را ناچیز
میگیرندیامطلقمیکنندوبهطورکلینقششرایطما ّدیرادرروندنضج
وپاگیریوقوامم ّلتهاکمارزشمیدانند،وباالخرهبهنتایجغیرعلمیو
یکجانبهمیرسند.شایعتریناینگونهنظریاتدربار ٔهم ّلت،نظری ٔهروحی
است.ایننظریهبهمطلقکردنعواملوشاخصهایروحیمتکیاست.
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مثالًارنسترنانمیگوید«یکم ّلت،یکروح،یکمعنویت،یکخانواد ٔه
معنویاست».
.4درمیانتئوریهایکنونیبورژوایی،نظری ٔهروانینیزبسیاررایجاست.
مثالًامرسونمعتقداستکه«م ّلتزمانیهستکهیکگروهانسانهاچنین
حس کنند که یک م ّلت را تشکیل میدهند» .تئوری مارکسیستیـلنینیستی
م ّلتنشانمیدهدکهاشتراکسرزمینوزبانوتداوممناسباتاقتصادی
وفرهنگی،درفرهنگومشخصاتروانییکم ّلتودرآگاهیم ّلییک
م ّلت منعکس شده و احساسات و آرمانهای م ّلی را به وجود میآورد.
مارکسیسمـلنینیسمبدونآنکهمنکروجودونقشعواملروانیومعنویو
خودآگاهیم ّلیشود،نقشدرستوجایواقعیآنهارانشانمیدهدوبارد
تئوریهایروانی،درعینحالاهمیتفرهنگوآگاهیم ّلیووقوفبهتعلق
م ّلیرادرروندایجادم ّلتهاخاطرنشانمیسازد.
.5مسئل ٔهدیگرتعلقمذهبیومیزانونقشآندرروندقوامم ّلتاست.
عاملمذهب،ازوجوهمشخص ٔهم ّلتنیست.چهبسیارساکنینیککشور
که یک مذهب دارند ولی چند م ّلت هستند ،مثالً در پاکستان؛ یا چه بسیار
ساکنینچندکشورکهصاحبیکمذهبهستندولییکم ّلتنیستند،مثل
دههاکشورهمسای ٔهکاتولیکدراروپایاکشورهایمسلمانعرب.یاچهبسیار
افرادیکهصاحبمذاهبمختلفندولییکم ّلتراتشکیلمیدهند،مانند
اهالیاغلبکشورها.بااینحال،بهویژهدربرخیمناطق،مذهبعاملمهمی
درزندگیخلقهابودهوباقیماندهاست.عمالًهرقدربقایایقرونوسطایی
بیشترومناسباتپیشازسرمایهدارینیرومندترباشد،تأثیرونقشعواملی
مانندمذهببیشترمیشود.ایننقشقاطعنیستوبهطورمستقیمهمعمل
نمیکند،وبهویژهازآنجاناشیمیشودکهمذهبدرآموزشوپرورش،در
فرهنگونزدیکیمعنویافراد،وهمچنیندرمحاکموامورحقوقیوازآن
طریقدراموراقتصادیتأثیرمیگذارد.اینتأثیرازحدمع ّینیفراترنمیرود.
مثالً تعلق به این یا آن مذهب امکان ارتباط و معاشرت بین انسانهایی را
کهپیروآنهستندتسهیلمیکند،وبرعکسدیوارهاومرزهایمع ّینیبین
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پیروان مذاهب مختلف ایجاد میکند و در راه اختالط و درهمآمیختگی
اینافراددشواریبهوجودمیآورد.ولیهرقدرهمکهمواضعمذهبدر
زندگیخلقهامحکمباشدیامثالًدرعصرحاضر،درامورسیاسیویژهای
نظیرمقابلهباامپریالیسمونواستعمارنقشمثبتیایفاکند،بااینحالپیروی
از مذاهب مع ّین نمیتواند شرط مسلم تعلق م ّلی محسوب شود .بهعالوه،
زندگینشانمیدهدکهبهرغمدیوارهاومرزهاییکهازآننامبردیم،مذهب
امکاناختالطگروههاییراکهپیرویکمذهبهستندبام ّلتیکهاکثریتآن
ازمذهبدیگریهستندبهطورقاطعازمیاننمیبرد.دراینجاعواملبسیارو
ضرورتهایعینیمتعددعملمیکنندکهعملبازدارندهوجداکنند ٔهمذهب
راخنثیمیکنند.
نظریهایکههمپیوندیمذهبیراپای ٔهتعلقم ّلیمیداندموجبشدهاست
کهمثالًهم ٔهاهالیایرانراکهمسلمانهستند،بهطوررسمی«م ّلتایران»
بنامندو«اقلیتم ّلی»،خلقهاییرابهحسابآورندکهغیرمسلمانهستند.
چنیناستکهدرمجلسشورانمایند ٔهاقلیتهایکلیمیوآشوریوزرتشتی
را مییابیم ولی حقوق م ّلی م ّلتهایی نظیر آذربایجانی و کرد به رسمیت
شناختهنمیشود.
 .6یک نکت ٔه دیگر را هم به هنگام بررسی مقول ٔه م ّلت و نظریات
غیرمارکسیستی باید در نظر داشت و آن استفاد ٔه نابجا از این مقوله و به
کاربردنکلم ٔه«م ّلت»بهمفهومدیگریاست.مثالًدرایرانوهندوستانرسم
براینجاریشدهکههم ٔهاهالیساکنیککشوررا،یاخلقیکهحکومتآن
کشورراتشکیلداده،م ّلتبنامند.دربرخیاسنادوبررسیهایخارجی،
بهویژهبهزبانهایانگلیسیوفرانسوی،واژ ٔه«م ّلت»نهدرمفهومعلمیبیان
شدهبلکهبهمعنایکلی ٔهاهالییککشوربهکاربردهمیشود.مثالًطبقاین
رسموعادتمیگویند:م ّلتایران،م ّلتپاکستان،م ّلتیوگسالوی،م ّلت
اسپانیا،کهگاهیمتوجهنیستنددرهریکازاینکشورهاچندینم ّلتزیست
میکنندوکشورمزبورکثیرالملهاست،وشایدهممتوجههستندولیتعمد ًا
بااینکلمهموجودیتم ّلتهایدیگرساکنهرکشوررانفیمیکنند.اگر
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درمحاورهیانثرروزنامهنویسیبتوانبرایناشتباهواستفاد ٔهنادرستبهمثابه
یکعادتچشمپوشید،دریکبررسیعلمیبایدتفاوتآنراازنظردور
نداشت،بهویژهکهایناشتباهنتایجسیاسیواجتماعیفراواندارد.

۶

م ّلت که دارای چهار وجه مشترک پایدار یعنی زبان ،سرزمین ،فرهنگ و
اقتصاداست،مقولهایاستاجتماعی،مشخصوتاریخی.
 .1م ّلت مقولهای است اجتماعی ،به این معنا که اگرچه معموالً دارای
محملهایاتنیکوآنتروپولوژیکیعنیقومیوانسانشناسیومردمشناسی
استوپیدایشآننتیج ٔهتکاملاشکالدیگرتجمعاتنیکاست،بااینحال
مقولهای خالص ،اتنیک یا بیولوژیک یا نژادی نیست ،بلکه پدیدهای است
اجتماعیوثمر ٔهیکروندطوالنیتکاملاجتماعاست،روندیکهدرطول
آنتبارهاوخلقهاونژادهاییبههمجوشمیخورندتابهپیدایشم ّلتمنجر
شود.آنچهکهدرآخرینتحلیلموجباینجوشخوردنوادغاموتغییر
کیفیورسیدنبهمرحل ٔهماهیت ًاتازهایمیشود،تولیدسرمایهداریوایجاد
بازارداخلییگانهاستکهدرآن،همچودرکور ٔهبزرگی،مرزهایقبیلهای
وقومیوتفاوتهایطایفهایوعشیرهایومحلیذوبمیشودوازبین
میرود .م ّلت جمع ساد ٔه چندین قوم نیست ،بلکه مرحل ٔه ماهیت ًا نوینی در
تجمعافراداست؛پدیدهایاستاجتماعیکهبراینظامهایسرمایهداریو
سوسیالیسمشکلعمد ٔهتجمعاهالیبهشمارمیرود.
 .2م ّلت مقولهای است مشخص ،به این معنا که وابسته به فرماسیون
مربوطه است و مفهوم مجردی نیست .خصلت م ّلت و نقش آن در حیات
جامعههمواره ُمهرعواملوفعالیتنیروهایمختلفطبقاتیداخلخودرابر
اولبایدبینم ّلتنوعبورژوایی،یعنیهنگامیکهنظام
جبیندارد.دردرج ٔه ّ
سرمایهداریدرجامعهحاکماست،وم ّلتنوعسوسیالیستی،یعنیهنگامی
کهسوسیالیسمپیروزشدهاست،تمیزقائلشد.درنظامسرمایهداریم ّلت
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راتنهاتازمانیمیتوانیکاشتراکثابتوواحددانستوازوحدتم ّلی
صحبتکردکهوظایفومنافعگستردهومشترکیبینپرولتاریاوبورژوازی-
دوطبق ٔهاصلیآنفرماسیون-وجودداشتهباشد:یاازنظرمنافعمشترکدر
نابودکردنفئودالیسم،یاازنظرمنافعمشترکدرمقابلهونبردباامپریالیسم
خارجی.بهجزاینحاالت،م ّلترادرنظامسرمایهدارینمیتوانیکدست
وهمگوندانست.پیدایشم ّلتاگرروندوحدتواشتراکدرشاخصهای
مع ّینیاست،درعینحالروندتقسیمبهطبقاتمتخاصمبورژوازیوپرولتاریا
وتعمیقوتشدیدتضادهابینبهرهکشانوبهرهدهاناست،ودرجریانتکامل
تاریخ،آنچهقاطعوتعیینکنندهاست،همینعواملاجتماعیوطبقاتیاست.
بنابراینم ّلترانبایدبهطورمطلقومجرد،بلکهبایدبهطورمشخص
درنظرگرفت.درحقیقتباتکاملنظامسرمایهداری،تضادهاوتناقضات
طبقاتیروزافزون،م ّلتراتقسیموتجزیهمیکند.بورژوازیبهطبقهایبدل
میشودکهوجودومنافعشبامنافعم ّلیورشدجامعهوتکاملم ّلتبهمثابه
مجتمعواشتراکتاریخیافرادبشریمغایرتدارد.م ّلتبورژواییازیک
شکلتجمعبرایاشتراکثابتویگانگی،بهصورتشکلوچارچوبیبرای
بروزتضادهاونبردهادرمیآید.نهوحدت،بلکهتضادهاونبردبینطبقات
وجهمشخص ٔهم ّلتدرایننظاماست.
درجریانتکاملجامعه،منافعاصیلم ّلیورشدتاریخی،وتکاملآیند ٔه
نیروهایمولدهدرخدمتخلقوگسترشوغنیشدنفرهنگ،یعنیتمام
آنچهکهمیتوانیمآنرا«امرم ّلی»بنامیم،بیشازپیشبهمبارز ٔهطبقاتیطبق ٔه
کارگرومتحدینشوابستهمیشود.طبق ٔهکارگروزحمتکشانبیشازپیشبه
مظهروبیانگرمنافعم ّلتووثیق ٔهرشدآتیما ّدیومعنویم ّلتبدلمیشوند.
سلط ٔهطبقاتیبورژوازیدرچارچوبیکم ّلتموجبتشدیدتضادهادر
داخلهرم ّلتمیشود؛وتضادهاورقابتهایمابینبورژوازیکشورهای
مختلفسرمایهداری،موجبدشمنیوخصومتبینم ّلتهاوگرایشبه
سوی سیطرهجویی و استثمار م ّلتهای ضعیفتر و کوچکتر میشود.
هنگامیکهحسابسرمایهداریدرتکاملتاریخیازحسابتود ٔهزحمتکش
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ِ
شود،وهنگامیکهمنافعاساسیمشترکنظیر،رشدجامعهدرراه
جدامی
ترقی،ومبارز ٔهضدامپریالیستی،آنهارابههمپیوندندهد،ادعای«وحدت
م ّلی» البتهسخنیبیپایه و دروغین است،پوششی است برایپنهان کردن
بهرهکشیوتفرق ٔهطبقاتی،پردهایاستبررویاغراضتنگنظران ٔهطبقات
استثمارگرحاکمهکهبامنافعراستینم ّلیتعارضپیداکردهاست.اینهمان
شیوهای است که هماکنون رژیم ایران میکوشد از آن استفاده کند و زیر
ادعای«وحدتم ّلی»،تمامتضادهایدردناکجامعهماوماهیتضدم ّلی
سیاستهایخودرادرزمینههایاقتصادیوسیاسیونظامیوفرهنگی،در
زمین ٔهنفتونظامیگریوتجاوزوپاسداریمنافعامپریالیسمبپوشاند.
مقول ٔهم ّلتمقولهایمشخصاستنهمطلق.گفت ٔهلنینرابهیادداشته
باشیمکهگوشزدمیکرد،درهرم ّلتبورژواعمالًدوم ّلتوهمراهآندو
فرهنگوجوددارد،زیراکهاشتراکم ّلیموجبازبینرفتنتضادطبقاتی
نیست،واینعاملدومیاستکهدرتاریخنقشتعیینکنندهرادارد.
ّ
.3م ّلتمقولهایاستتاریخی،بهاینمعناکهشکلیازاجتماعواشتراک
افرادبشریاستکهدرمرحل ٔهمع ّینیپیداشده،روندتکاملیخاصراپیموده،
ودرمرحل ٔهمع ّینینیزازبینخواهدرفت.پسازسرنگونیسرمایهداری،
سیمای م ّلت نیز بهتدریج عمیق ًا تحول میپذیرد و به یک م ّلت نو ،رها از
تضادهایطبقاتیومبارز ٔهطبقاتی،بهم ّلتسوسیالیستیبدلمیشود.شالود ٔه
این م ّلت را اتحاد طبق ٔه کارگر و دهقانان زحمتکش تشکیل میدهد .م ّلت
سوسیالیستییکدستوهمگوناست.عواملتجزیهکنند ٔهقبلیدرآنازبین
میرود.وجهمشخص ٔهم ّلتسوسیالیستیوحدتفزایند ٔهمعنویوسیاسی
زحمتکشاناست.یگانگیواقعیم ّلیتنهادرایننظاماستکهمعنایواقعی
پیدامیکند.افراددارایمنافعمشترکهستندوآرمانهایاساسیهمگانیکی
است.تنهادرنظامسوسیالیستینقشم ّلتبهمثابهشکلتجمعافرادوقالب
وچارچوبمناسبیبرایامررشدسریعاقتصادوفرهنگشکوفانمیشود.
نیرویبالقوهوسازند ٔهم ّلتتنهادرسوسیالیسمهمهجانبهتجلیمیکند.
شالود ٔه اقتصادی م ّلت سوسیالیستی ،مناسبات تولیدی سوسیالیستی،
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و شالود ٔه سیاسی آن ،قدرت سیاسی طبق ٔه کارگر و متحدینش ،و شالود ٔه
ایدئولوژیک آن ،آموزش مارکسیسمـلنینیسمی است که با هرگونه تظاهر
ناسیونالیستیوستمم ّلیوتضادطبقاتیوم ّلیبیگانهاست.
براثراستقرارسوسیالیسم،روابطبینم ّلتهانیزازریشهعوضمیشود.
علل خصومتها و کینهها و بیاعتمادیها از بین میرود .طبق ٔه کارگر و
زحمتکشان،ازهرم ّلتیکهباشند،منافعوهدفهایمشترکدارندوسود
هیچیک در زیان دیگری نیست .در این نظام ،ستم م ّلی برچیده میشود.
وجه مشخص ٔه روابط بین م ّلتها و دولتهای آنان عبارت است از کمک
برادرانهواحتراممتقابل،استقاللوحاکمیتم ّلی،تمامیتارضیوتساوی
حقوق،مبادالتروزافزوناقتصادیوفرهنگیوتکاملموزونوهمهجانبه
و هماهنگ و شکوفایی جمعی .در سوسیالیسم رشد و شکفتگی هر م ّلت
موازیبااتحادودوستیبینهم ٔهمللپیشمیرود.شالود ٔهاینروابطجدید
«انترناسیونالیسمپرولتری»است.
پسازپیروزیکاملکمونیسمدرمقیاسجهانیودراثریکروندطوالنی
تکامل،نزدیکیبیشازپیشمللمنجربهازبینرفتنتفاوتهایم ّلیخواهد
شد .در مراحل دور جامع ٔه کمونیستی بسیار تکاملیافته ،شکل جدیدی از
تجمعتاریخیافرادایجادخواهدشدکهجایم ّلتراخواهدگرفتوتمامی
بشریترادریکبینالمللبزرگ،دریکخانواد ٔهیگانهگردخواهدآورد.
اینالبتهمربوطبهآیندههایدوراستوبسیاردیرترازتحققیگانگیکامل
اجتماعیصورتپذیرخواهدشد.
توضیحبیشتر:
«سرمایهداری»درس64
«مبارز ٔهطبقاتی»درس71
«قوم»درس84
«انترناسیونالیسمپرولتری»درس88
«کمونیسم»درس69
«دولت»درس.80

درس.8۶مسئل ٔهم ّلی
سرمایهداریبهنحویناگزیرمسئل ٔهم ّلیوهمزمانباآننابرابریوستمم ّلی،
اسارت م ّلتهایی را توسط م ّلت دیگر ،ناسیونالیسم و تعصب کور م ّلی یا
شوینیسمرابههمراهمیآورد.مسئل ٔهم ّلیهمچنینبهمعنایراههاووسایل
مبارزه با ستم م ّلی و نابرابری و طرق رهایی ملل اسیر و باالخره برقراری
تساویکاملحقوقمیانخلقهانیزهست.

١

تئوریمارکسیستیـلنینیستی«م ّلت»توجهجدّ یبه«مسئل ٔهم ّلی»مبذولداشته
وبهآنبرخوردیمشخصوتاریخیدارد؛یعنیمعتقداستکهبرایحل
مسئلهبایدسطحتکاملجامعه،ویژگیهایمع ّینهرکشور،شرایطمشخص
وخصوصیاتدرهرمورد،تناسبنیروهایطبقاتیچهدردرونیککشورو
چهدرعرص ٔهجهانی،ودرج ٔهفعالیتتودههایزحمتکشم ّلتهایمختلف
وسطحآگاهیوتشکلآنهارابهحسابآورد.مسئل ٔهم ّلیمسئلهاینیستکه
ازهنگامبهوجودآمدنتاحلقطعیبدونتغییربماندومحتواومضمونش
تغییرنکند.برعکس،همراهتکاملجامعهومرحل ٔهمع ّینرشداجتماعووابسته
بهعواملمختلفیکهنامبردیم،همجاواهمیتمسئل ٔهم ّلیوهممحتواو
مضمونآنتغییرمیپذیرد.بهطورکلیودرمقیاسهم ٔهکشورها،درمرحل ٔه
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پیدایش م ّلتها ،مسئل ٔه م ّلی وابسته است به سرنگونی فئودالیسم و تشکیل
دولتهایم ّلی.درمرحل ٔهامپریالیسم،مسئل ٔهم ّلیبهیکمسئل ٔهبینالمللیوبین
دولتهابدلمیشودوبهویژهبامسئل ٔهآزادیاززیریوغاستعمارونواستعمار
درهم میآمیزد.در اینمرحله،سیستممستعمراتی پیدامیشودو جهانبه
کشورهای اسارتگر و ملل اسیر تقسیم میشود .انحصارات امپریالیستی به
بزرگتریناسیرکنند ٔهم ّلتهاوخفهکنند ٔهآزادیخلقهابدلمیشوند.دراین
مرحله،مسئل ٔهم ّلیازحدودمسئل ٔهداخلیککشوربیرونمیآیدودرصحن ٔه
جهانیبهصورت«مسئل ٔهم ّلیـمستعمراتی»درمیآید.پسازتالشیسیستم
مستعمراتیورویآوردنامپریالیسمبهشیوههاینواستعماری،مسئل ٔهم ّلیدر
پیوندکاملبانبردعمومیضدامپریالیستی،بامبارزهبهخاطراستقاللکامل
سیاسیواقتصادی،بهخاطرآزادیورشدمستقلوغلبهبرعقبماندگی
مطرحمیگردد.
مسئل ٔهم ّلیاگرچهدرمراحلمختلفدارایاهمیتومحتوایمتفاوت
ومتغیریاست،ولیدرهرحالتابعیاستازمبارز ٔهطبقاتیوامرانقالب،
تابعیاستازمنافعمبارزهبهخاطرسوسیالیسموترقیاجتماعی.ایننکت ٔه
اساسیوگرهاصلی،درآموزشمارکس،انگلسولنیندرموردمسئل ٔهم ّلی
است.

2

مبارزه بین بهرهکشان و بهرهدهان وجه مشخص ٔه تکامل م ّلت در جامع ٔه
سرمایهداری است .از دروس قبل آموختیم که زندگی اقتصادی م ّلت در
شرایطسرمایهداریبرشالود ٔهمالکیتخصوصیسرمایهداریبروسایلتولید
متکیاستکهخودزایند ٔهاستثماروموجدطبقاتاجتماعیبامنافعطبقاتی
متضادومغایریکدیگراست.آموختیمکهفرهنگوآگاهیاجتماعیهرم ّلت
خصلتدوگانهومتضاددارد،واینعناصردرداخلیکم ّلتبرزمین ٔهتضاد
و مخالفت عمیق بین ایدئولوژی سرمایهداری و ایدئولوژی پرولتاریا رشد
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میکنند .بنابراین مبارزه بین دو قطب جامع ٔه سرمایهداری ،در درون م ّلت،
هموجهمشخص ٔهتکاملم ّلتوهمنیرویمحرک ٔهجامعهدرمجموعخود
است.ازاینرواستکهجنبههایمختلفمسئل ٔهم ّلیکهمیتواندشاملروابط
اقتصادی،ارضی،سیاسی،دولتی،حقوقی،فرهنگی،زبانیوغیرهباشد،و
مجموع ٔهمسئل ٔهم ّلی،هموارهبهصورتتابعیازمسائلاجتماعیوطبقاتی
مطرحمیگردد.
زندگیوپراتیکتاریخیوتجرب ٔههمهمللصحتایناصلاساسیتئوری
مارکسیستیـلنینیستی را دربار ٔه م ّلت و مسئل ٔه م ّلی به ثبوت رسانده است.
اینتئورینشانمیدهدکهمسئل ٔهم ّلیدرمجموعخودوبهطورکامل،در
چارچوبجامع ٔهسرمایهداریقابلحلنیستوحلقطعیوواقعیآنتنهادر
شرایطپیروزیسوسیالیسمامکانپذیراست.برابریکاملم ّلتهاومناسبات
برادرانهومتقابالًسودمندواحترامآمیزتنهادرشرایطیکهازبهرهکشیعاری
باشد-یعنیدرشرایطسوسیالیسم-واقع ًاعملیاست.
تئوری و سیاست مارکسیسمـلنینیسم در مسئل ٔه م ّلی بر درک محتوای
اجتماعیوطبقاتیآنشالودهریزیشدهاست.

٣

برایآنکهفراگرفتناساستئوریمارکسیستیـلنینیستیدرزمین ٔهمسئل ٔهم ّلی
آسانترشود،مادرچهاراصلآنراخالصهمیکنیم:
ّاول.هرمسئلهوامروتدبیروراهحلیکهمربوطبهم ّلتباشد،بایدبه
عنوانتابعیازمنافعترقیاجتماعیدرسراسرجهانوبیشازهمهتابعی
ازمنافعطبق ٔهکارگرجهانیمطرحوبررسیوحلگردد.بنابراین،نظرگاه
اصولیوقاطعدرارزیابیهرمسئل ٔهم ّلیعبارتاستازنظرگاهطبقاتی،
موضعگیریبرشالود ٔهانترناسیونالیسمپرولتری.
دوم.مهمترینعاملبرایآیند ٔهتاریخمعاصردرزمین ٔهرشدم ّلیودورنمای
ّ
ّ
تکاململتها،عبارتاستازتشکیلوتحکیمسیستمسوسیالیستیجهانی
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و روند همکاری رفیقانه و بههمنزدیکی دوستان ٔه م ّلتهای سوسیالیستی.
این روندهمهجانبهکههم ٔهشئون حیات اجتماعی را در اینکشورها دربر
میگیرد ،با منافع خلقهای سوسیالیستی منطبق است و به امر مبارزه علیه
سیستمامپریالیستیخدمتمیکند.تحکیمسیستمسوسیالیستی،نهتنهابرای
آیند ٔه خود م ّلتهای سوسیالیستی اهمیت درجه ّاول دارد ،بلکه از آنجا که
مسئل ٔهم ّلیدرهم ٔهکشورهایگیتیدرپیوندکاملبامبارز ٔهضدامپریالیستی
استوهماکنونیکیازسهجریانعمد ٔهایننبردجهانیونیرویعمد ٔهآن
همانا سیستم سوسیالیستی جهانی است ،تحکیم و تقویت آن تأثیر مستقیم
درسرنوشتوآیند ٔههمهمللودربرانداختنستمم ّلیدرهم ٔهجهاندارد.
به همین جهت ،از نظرگاه مارکسیسمـلنینیسم ،تحکیم هرچه بیشتر سیستم
سوسیالیستیوظیف ٔهاساسیکنونیدرزمین ٔهمسئل ٔهم ّلیاست.اینامرمتضمن
حمایتکاملوهمهجانبهازشکوفاییاقتصادم ّلیهرکشوروفرهنگم ّلی
هرم ّلتسوسیالیستی،متضمنحقوقبرابروتساویکاملوروابطمتکی
براحتراممتقابلاست.روندتحکیموبههمپیوستگیم ّلتهایسوسیالیستی
درسیستمجهانیسوسیالیستی،ازطریقحلتضادهاییکهبیشازهرچیز
ناشیازارثی ٔهتاریخیوتفاوتهایناشیازراهرشدوسطحرشدم ّلتهای
سوسیالیستیاستامکانپذیرمیگردد.
سوم.مارکسیسمـلنینیسمپیگیرانهوبدونتردیدازحقهرم ّلتبهحاکم
ّ
شدنبرسرنوشتخویشوتعیینمقدراتخودواینکهدرامورخویشمختار
وتصمیمگیرندهباشدحمایتمیکند.درداخلیککشورکثیرالمله،این
حقتاجداشدنکاملرانیزدربرمیگیرد،درعینحالکهتأکیدمیکنداتحاد
داوطلبانهواصولیوهمبستگیبرادرانهووحدتبیخدشهوواقعیدراین
کشورها تنها برشالود ٔه احترامکاملبه حقوق مساویهم ٔه ملل برشالود ٔه
منافع مشترک هم ٔه زحمتکشان و امر ترقی اجتماعی امکانپذیر میگردد.
مارکسیسمـلنینیسمباهرگونهجنگوبرخوردبینم ّلتهاوباهرگونهشکل
ستمم ّلیواعمالفشارم ّلی،بهویژهبااشکالاستعماریونواستعماریآنکه
خاصطبقاتاستثمارگرووجهمشخص ٔهسیاستآنهادرقبالزحمتکشان

فصلدهمـ َاشکالتاریخیتجمعمردم

٣5٧

است ،مخالف است .در حقیقت سیاست بورژوازی در مسئل ٔه م ّلی زایند ٔه
ستمواختالف،ازهمگسیختگیوجدایی،کینهودشمنیاست،وسیاست
پرولتاریادرمسئل ٔهم ّلیموجببرابریودوستی،بههمپیوستگیونزدیکی،
وحدت و یکپارچگی است .مارکسیسمـلنینیسم کوشش در راه برقراری
مناسبات دموکراتیک بین م ّلتها و بههمنزدیکی آنها را از اهداف سیاست
اولاتحادکارگرانوکلی ٔهزحمتکشانهر
خویشقرارمیدهدودردرج ٔه ّ
کشور و هم ٔه کشورها را در نبرد عمومی مشترک به خاطر صلح و ترقی
اجتماعیوسوسیالیسم،شالود ٔهاساسیاینسیاستمیشمرد.اصلراهنما
دراینزمینهچنیناست:باسرنگونکردنبساطبهرهکشیفردازفرددرداخل
یکم ّلت،زمینهبرایرفعتناقضاتبینم ّلتهافراهممیگردد؛باسرنگونی
ستمطبقاتی،راهرفعستمم ّلیهموارمیشود؛باسرنگونیاستثماردریک
کشور چند م ّلتی ،امکان واقعی وحدت داوطلبانه و مستحکم م ّلتها و
یکپارچگیبیخدش ٔهآنانپدیدمیآید.بهطورکلی،درآمیختگیویکیشدن
م ّلتهااگرطبیعیومبتنیبرستمم ّلیواستحالهازطریقزورنباشد،روندی
مترقی است .در سوسیالیسم این روند میتواند فارغ از ستم و بر شالود ٔه
برابریوکمکمتقابلوشکوفاییهمزمانانجامگیرد،ودرآیندههایدورتر
زمینهرابرایپیدایشواحدهایبزرگبهسویبینالمللجهانیآمادهکند.
چهارم.مارکسیسمـلنینیسمعلیهایدئولوژیتعصبم ّلیوکینهوبغض
م ّلی،علیهدشمنیم ّلتینسبتبهم ّلتدیگر،علیهعدماعتمادوبدگمانیم ّلی
وعلیهنیهیلیسمم ّلی-یعنیانکاراصولم ّلیتوهیچشمردنعواملم ّلی-
بهشدتمبارزهمیکند.مارکسیسمـلنینیسمبهنحویخستگیناپذیریمبارزه
میکندتاایدئولوژیطبق ٔهکارگردرمسئل ٔهم ّلی،انترناسیونالیسمپرولتریو
همبستگیباهم ٔهخلقهاییکهبهخاطرآزادیم ّلیخودنبردمیکنندپیروزو
شکوفانشود.احزابکمونیستوکارگریکهآموزشمارکسیسمـلنینیسم
راخالقانهدرکشورهایخودبهکارمیبرندوباشرایطمشخصمیهنخود
تطبیقمیدهند،مسئولیتم ّلیوبینالمللیخویشراجداییناپذیرمیدانند.
کمونیستها هم میهنپرستان اصیل و پیگیر ،و هم انترناسیونالیستهای
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صدیق هستند .آنها هم تنگنظری م ّلی و هم نفی و کم بها دادن به منافع
م ّلی،وهمتمایلبهسیطرهجویییاهژمونیسمراردمیکنند.آنهاعلیهدو
انحرافدرمسئل ٔهم ّلی-ناسیونالیسممحلیازجانبم ّلتکوچکوتحت
ستم،وشوینیسمعظمتطلبانهازجانبم ّلتبزرگتروحاکم-میرزمند.
آنهاپرچمدارمنافعواقعیم ّلیهستند،درحالیکهطبقاتارتجاعیخائنبه
منافعم ّلیهستند.

4

دشمنجهانیم ّلتها،دشمنمنافعوخواستهایم ّلی،دشمناستقاللو
حاکمیتوسربلندیم ّلی،امپریالیسماست.امپریالیسمازبقایایاستعمار
دفاعمیکند.بهشیوههاینواستعماریمتوسلمیشود ،به مداخل ٔهمستقیم
نظامیدستمیزند،علیهجنبشهایم ّلی،کودتاوتوطئهومداخل ٔهغیرمستقیم
توسطژاندارمهایمنطقهایوتجاوزوغیرهترتیبمیدهد،درراهاستقالل
سیاسی و اقتصادی سنگ میاندازد ،به حکومتهای تابع و وابسته یاری
میرساند،میکوشدجلویسیرکشورهارادرراهسوسیالیسمیادرراهمترقی
رشدغیرسرمایهداریوسمتگیریسوسیالیستیبگیرد،ازطریققراردادهای
اقتصادیوپیمانهاینظامیوسیاسیونفوذفرهنگیبهحاکمیتم ّلیو
موجودیتم ّلیضربهمیزند،موجباصلیعقبماندگیوحفظفاصلهبا
کاروانپیشرفتوتمدناست.امپریالیسمهمچنینناسیونالیسمارتجاعیرا
تشویقمیکندتابینکشورهایرشدیابندهودرداخلآنهااصطکاکایجاد
کند ،به سالح تفرقهافکنی و انشعاب و تشتت متوسل میشود .امپریالیسم
ازآنتیکمونیسموسیع ًابرایمقابلهبانهضتهایم ّلیومنافعم ّلیوبرای
نفاقافکنیاستفادهمیکند.نقط ٔهگرهیدرعصرمادرحلمسائلم ّلیعبارت
است از نبرد ضدامپریالیستی و اتحاد با کشورهای سوسیالیستی و نهضت
کمونیستیوکارگریجهانیکهعناصرمتشکل ٔهدیگرایننبردهستند.
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توضیحبیشتر:
«م ّلت»درس85
«امپریالیسم»درس67
«سرمایهداری»درس.64
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درس.8٧مسئل ٔهم ّلیدرایران
مبارزان مارکسیست در هر کشور ،به طور مشخص با تکیه بر تئوری
مارکسیستیـلنینیستی«م ّلتومسئل ٔهم ّلی»،وضعمع ّینکشورخودرابررسی
میکنندوبهمسائلم ّلیخودپاسخگفته،راههایحلآنرابیانمیدارند.در
میهنماروشنکردنمسائلم ّلیبرایامرپیکارآزادیبخشمیهنی،م ّلیو
اجتماعیماحائزاهمیتویژهایاست.درعصرماودرموقعیکهازیکسو
استعمار نوین به دستاندازی همهجانبه در میهن ما پرداخته و نقشههای
سیاسیونظامیواقتصادیوفرهنگیاش،گاهحتیموجودیتم ّلیمارا
موردمخاطرهقرارمیدهد،وازسویدیگررژیمکنونینقشژاندارممنطقهو
کارگزارامپریالیسمرادرخاورمیانهوخلیجفارسبهعهدهگرفتهواستقاللو
آزادیمللدیگرخارجازمرزهایکشورمارادرمعرضتهدیدقرارمیدهد،
اینمسئلهحدّ ت،فعلیتوچندجانبگیخاصیکسبمیکند.

١

مسائلم ّلیدرکشورماالبتهبغرنجاستوهنوزمارکسیستـلنینیستهاکار
زیادیبرایبررسیآندرجلودارند.ولیاینبهآنمعنانیستکهکارینشده
یاخطوطاساسیمسئلهروشننشدهاست.برعکس،کمونیستهایایرانی
مسئل ٔهم ّلیراموردبحثدقیقعلمی،دورازجنجالشوینیستیوتعصب
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کورناسیونالیستیقراردادهاند.حزبتود ٔهایراندراینزمینهسهمشایانی
دارد.دراسنادرسمیحزبما،درنشریاتحزبتودهایما،جوانبمختلف
مسئل ٔهم ّلیموردبررسیوارزیابیقرارگرفتهوتزهایراهنماارائهشدهاست.
همچنین مارکسیستـلنینیستهای کشورهای دیگر و بهویژه دانشمندان
شورویوخاورشناسانوایرانشناساننامیآنکشور،کارپژوهشیبزرگی
رادرزمین ٔهبررسیتکاملاتنیکخلقهایایرانوتاریخقواموشکلگرفتن
اشکال تجمع مردمی در سرزمین میهن ما از پیش بردهاند ،که در کتب و
رساالتومجالتعلمیمختلفگردآوریشدهاست.
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کشور ما ایران کشوری یکم ّلتی نیست .در سرزمین میهن ما ،م ّلتها و
اقلیتهای م ّلی متعددی زیست میکنند که جامعهشناسان و اقتصاددانان و
مردمشناسانودیگردانشمندانمیتوانندخصوصیاتهریکرامطالعهکرده
ومشخصنمایند.برخورداصولیوعلمیحزبمابراینواقعیتمتکی
استکهایرانکشوریاستکثیرالملهکهدرآنم ّلتهاواقوامگوناگونی
زندگیمیکنند،مانندفارسها،آذربایجانیها،کردها،بلوچها،ترکمنهاو
عربها.درنواحیمختلفایراندرداخلواحدهایم ّلیدیگر،اقواموعشایر
ترکزبانوکردزبانبهسرمیبرندکهدارایسرزمین،زبانوآدابورسوم
خودمیباشند.بهعالوه،اقلیتهایم ّلیدیگریوجوددارندکهدرسراسر
کشورماپراکندهاند،مانندارمنیها،آسوریها،یهودیها… بنابراین،ارزیابی
وبررسیحزبماکهبرپای ٔهواقعیتموجودوعلممتکیاست،درستنقط ٔه
مقابلنظروبرداشتمحافلحاکم ٔهایراناستکهوجودم ّلتهایمختلفرا
ِ
کندوایننفیموجودیتم ّلیراشالود ٔه
دردرونمیهنواحدماایراننفیمی
ستمم ّلیونفیحقوقدموکراتیکم ّلیقرارمیدهد.مبارزانبایددرمسئل ٔه
م ّلینیزواقعیتعینیراببینندومسائلناشیازآنرابررسیکنندوبرای
آنهاراهحلهایمناسبرابجویند.بررسیعلمیجامع ٔهچندم ّلتیایراننشان
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میدهد که درج ٔه رشد اتنیک و تکامل خصوصیات م ّلی در همهجا و هم ٔه
مواردیکساننیست.سطحرشدمتفاوتوفرازونشیبهایگذارازدوران
اربابـرعیتی و نظام عشیرهای و پیش از سرمایهداری به مناسبات تولیدی
سرمایهداری موجب شده است که درج ٔه قوام م ّلی در نزد واحدهای م ّلی
ساکنایرانیکساننباشد.بدینمعناکهنُضجعالماتچهارگانهایکهوجود
آنهابرایتشکیلم ّلتضروراست،یعنیاشتراکسرزمین،اشتراکزبان،
اشتراکفرهنگ،اشتراکمناسباتاقتصادی،درنزدهم ٔهاینواحدهایم ّلی
درسطحهمانندقرارندارد.روشناستکهدرکنارفارسها،آذربایجانیهاو
کردهامراحلتکام ّلیبیشتریراازجهتاینقوامگذراندهاند(.الزمبهتذکر
استکهمقصودازاصطالحفارسهاالبتهساکنیناستانفارسنیست،بلکه
اصطالحقراردادیورایجاستکهکلی ٔهساکنینایرانرابهغیرازآذربایجانیها
وکردهاوبلوچهاوعربهاوترکمنهادربرمیگیرد).
حزبتود ٔهایرانمعتقداستکه:
«ایرانکشوریاستکثیرالملهورشتههایمختلفیخلقهای
ساکنایرانرابههمپیوندمیدهد.اینخلقهاطیقرنهای
متمادیتاریخبایکدیگرسرنوشتمشترکیداشتهاندودرابداع
وایجادفرهنگغنیوبرازند ٔهایرانباهمهمکاریکردهاندو
درراهاستقاللوآزادیمتحد ًاودوشادوشهمفداکاریهای
بیشمارنمودهاند.منافعاساسیخلقهایایراندرراهمبارزه
علیهامپریالیسموارتجاعباهمدرمیآمیزد.ولیدرنتیج ٔهوجود
ستمم ّلیکهازطرفطبقاتحاکمهاعمالمیگردد،هم ٔهاین
خلقهاازحقوقحق ٔهخودبرخوردارنیستند.ستمم ّلیمانع
تأمیناتحادعمیقبینخلقهاومانعیدرراهترقیسیاسی،
اقتصادیوفرهنگیهمهجانب ٔهکشورشدهاست».

٣۶4
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بایدتوجهداشتکهستمم ّلیبرایتود ٔهزحمتکشوامررشدکشور،تنهادر
تحمیلزبانفارسیدرآموزشودرمراجعاتبهاداراتخالصهنمیشود،و
عواقبمترتببرآننیزتنهازمین ٔهفرهنگیرادربرنمیگیرد.ستمم ّلیواقعیت
چندجانبهایاستکهزایید ٔهرژیمیاستثمارگرواستبدادیوضدخلقیاست.
درکشورمابهجزفارسها،بقی ٔهواحدهایم ّلیازحقادار ٔهاموراجتماعی،
اقتصادی،اداریوفرهنگیخویشمحرومند،یعنیدرمعرضستموتبعیض
م ّلی قرار دارند .ستم م ّلی در میان ملل و اقوام ساکن سرزمین ایران تخم
دشمنیوسوءظنوعدماعتمادمیافشاندومانعهمبستگیواحدهایم ّلی
ساکنکشورمادریکاتحادداوطلبانهوبرادرانهمیگردد.بنابراینمیبینیم
کهستمم ّلیموجود،چندجانبهاستودرهیچکجایایرانشاخصم ّلیو
تعلقم ّلی،مبنایکمترینخودمختارییاداشتنحقوقم ّلینیست.عواقب
این ستم م ّلی نهفقط زمین ٔه فرهنگی ،بلکه زمینههای اقتصادی و سیاسی و
اجتماعیراوسیع ًافرامیگیردوحتینتایجهالکتبارآنمیتواندتمامیت
ارضیایرانوموجودیتآنرابهمثابهیکمیهنواحدموردمخاطرهقرار
دهد .سیاست تبعیض م ّلی و ستم م ّلی رژیم از همه لحاظ برای میهن ما،
برایرشدهمهجانبهوسالمآن،برایغلبهبرعقبماندگیوترقیموزونو
متناسبهم ٔهنواحیوهمهخلقها،وهمچنانکهگفتیمبرایاتحادداوطلبانه
ومستحکممردمسراسرایرانبسیارزیانباراست،ونیروهایمترقیبایددر
اینجهتنیزمبارز ٔهاصولیوپیگیرخودراعلیهاینسیاستوعواقبآن
سازماندهند.اگربرخیازنمایندگانخانوادههایبزرگبهرهکشقشرباالیی
آذربایجانیها،کردها،بختیاریهاوغیرهرادرمقاماتوزارتوسفارتو
استانداریوغیرهمیبینیموآنهاراجزئیازبزرگترینثروتمندانوبخشیاز
هیئتحاکمهمییابیم،اینبهمعنایتساویحقوقبرایتودههایزحمتکش
م ّلتهایمزبورنیست.نمایندگانقشرهایباالییآنم ّلتهاواقلیتهای
م ّلی ،که صاحب پستهای رهبری در دولت و در دستگاههای مرکزی و
محلیودراموراقتصادیونظامیوغیرهاند،باسایرعناصرهیئتحاکمه
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بههمجوشخوردهاندوبههیچوجهنمایند ٔهم ّلتخودواقلیتم ّلیکهازآن
نشئتگرفتهاندنیستند.آنهاخصوصیاتم ّلیخودراازدستدادهاند.
ستمم ّلیبرم ّلتهاواقلیتهایم ّلی،ازجانبطبق ٔهحاکمهایکهعناصری
ازمنشأخودآنم ّلتهاواقلیتهارادرخودجذبکردهاعمالمیشود.
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واقعیات نشان میدهد که در بین واحدهای م ّلی ساکن سرزمین ما آگاهی
م ّلیومطالب ٔهحقوقم ّلیدرحالرشداستومسئل ٔهم ّلیبیشازپیشحدت
مییابد،وحلآنبهیکیازوظایفمبرماجتماعیبدلمیگردد.درطرحو
حلمسئل ٔهم ّلی،درکنارواقعیتستمم ّلیکهازطرفهیئتحاکمهاعمال
میشودوموجبتفرق ٔهمعنویمللواقوامساکنمیهنمااست،بایدواقعیت
دیگریرانیزموردتوجهقراردادوآنرشتههایمختلفیاستکهواحدهای
م ّلیایرانرابهیکدیگرپیوندمیدهد.
سرنوشتمشترک،طیقرونمتمادیهمکاریبرایایجادفرهنگایران،
مبارز ٔهمشترکبرایاستقاللمیهنوآزادی،وهمچنینروندعینینزدیکی
خلقهابراثررشدجامعهودرآمیختگیهایاقتصادیوانسانیوفرهنگی
ناشیازآن،مظاهرگوناگوناینپیونداست.
همهمیدانندکهازدرونمبارزاتاجتماعیوتالشهایفرهنگیمشترک
خلقهای ایران چهرههای برجستهای برخاستهاند که اهمیت جهانی دارند
و متعلق به هم ٔه خلقهای ایراناند .در همین دوران ما ،حیدرعمواغلی و
پسیان،ستارخانودکترتقیارانی،مصدقوروزبه،دهخداومعین،بهار
ونیماازآنسیماهاییهستندکهبیشازتعلقم ّلیخود،افتخارآفرینهم ٔه
مردم ایراناند .اشتراک منافع هم ٔه ملل و اقلیتهای م ّلی ایران در مقابله با
امپریالیسموباارتجاعجنب ٔهمهمواساسیاینپیونداست.همهخلقهای
ایراندربرابرنقشههاینواستعماریوحکومتاستبدادسلطنتیمنافعواحد
اینهابهنحویکسانموردستمامپریالیستیوعمالداخلیآنقرار
دارند.هم ٔه
ّ
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دارند.عواقبشومسیاسترژیمدرمنطقهوسرکوبمللونهضتهای
رهاییبخش م ّلی خاورمیانه و خلیج فارس ،و تحریکات علیه دول مترقی
منطقهکهزیانشمتوجههم ٔهمیهنمااست،دامنگیرکلی ٔهمللواقلیتهای
م ّلیساکنایرانمیشود.
پس طرح و حل درست مسئل ٔه م ّلی میطلبد که هم ستم م ّلی و
محرومیتهایم ّلیموجودرادرنظرداشت،وهمپیوندهایعمیقتاریخی
وفرهنگیومنافععمد ٔهمشترکسیاسیواجتماعیموجودبینخلقهای
ایرانرا.
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حزبتود ٔهایران،حزبطبقهکارگرسراسرایرانوهم ٔهزحمتکشانمیهن
ما،نظرروشنوصریحخودرادربار ٔهچگونگیحلمسئل ٔهم ّلیاعالمنموده
است .حزب تود ٔه ایران طرفدار برابری کامل حقوق کلی ٔه اقوام و ملل و
اقلیتهایم ّلیساکنسرزمینایرانواتحادداوطلبان ٔهآنهادرچارچوبمیهن
واحدوبرپای ٔهحفظتمامیتارضیکشورایراناست.
ریشهکنکردنستمم ّلیشرطاساسیومقدمتأمیناینهدفاست.برای
اتحادواقعیوتمامیتارضیمستحکمبایدستمم ّلیراازبینبرد.راهنیل
بدینمقصود،تأمینخودمختاریاقوامومللمحرومایراناست.بایدحق
کاملخلقهایایراندرتعیینسرنوشتخویشتأمینگرددوحقاقلیتهای
م ّلیدربرخورداریازکلی ٔهحقوقاجتماعیوفرهنگیوم ّلیشناختهشود.
تقسیماتکشوریبایددرچارچوبمیهنمابرپای ٔهم ّلیانجامگیرد.درمورد
اقلیتهای م ّلی که به علت پراکندگی خود نمیتوانند خودمختاری داشته
باشند،بایدبرابریحقوقآنهاباسایرمللواقوامساکنایران،ونیزحقوق
فرهنگیآنانتأمینگردد.
حزبماخاطرنشانمیسازدکهتضادم ّلیباآنکهازتضادهایمهمجامع ٔه
مااست،ولیتضاداصلینیست.وظیف ٔهمقدمهم ٔهزحمتکشانایران،هم ٔه
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خلقهایایرانصرفنظرازتعلقم ّلی،کوششیگانهدرجهتمبارزهعلیه
امپریالیسموارتجاعواستبداداست.حزبما،همانحرافناسیونالیسمم ّلت
کوچکوهمانحرافشوینیسمم ّلتبزرگراردمیکندوهموارهمدافع
منافعطبقاتیزحمتکشانومدافعمنافعم ّلیخلقهایایرانبودهوهست.
حلقطعیمسئل ٔهم ّلیجزباحلمسائلطبقاتی،پسازانجاموپیروزی
انقالبسوسیالیستیامکانپذیرنیست.رفعکاملستمم ّلیدرگرویطرد
قاطعستمطبقاتیوریشهکنشدناستثماراست.بنابراینمسئل ٔهم ّلیبهطور
کاملوقاطعدرنظامسوسیالیستیحلخواهدشدکهرسیدنبهآنهدف
غاییحزبتود ٔهایراناست.

توضیحبیشتر:
«م ّلت»درس85
«مسئل ٔهم ّلی»درس86
«تضادوتضاداصلی»درس.17

درس.88انترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی
دررابطهباتئوریمارکسیستیـلنینیستی«م ّلت»،مقوالتمهمانترناسیونالیسم
پرولتریومیهنپرستیراتوضیحمیدهیم.

١

.1معنایمفهومانترناسیونالیسمپرولتریومیهنپرستی:
انترناسیونالیسمپرولترییعنیاتحادپرولتاریاوزحمتکشانهم ٔهم ّلتها
وهم ٔهکشورهادرنبردمشترکعلیهسرمایهوستمطبقاتیوم ّلیدرسراسر
جهان در نبرد مشترک به خاطر سوسیالیسم و کمونیسم .انترناسیونالیسم
پرولتریعبارتاستازسیاستوایدئولوژیهمبستگیبینالمللیکارگران
وهم ٔهزحمتکشان.
.2پایهوشالود ٔهانترناسیونالیسم:
میدانیمکهکارگرانوزحمتکشانهرم ّلتوهرکشوریعلیهبورژوازی
بهرهکش و برای دفاع از منافع حیاتی خود ،برای استقرار دموکراسی و
سوسیالیسم میرزمند .درعینحال ،کارگران و زحمتکشان هم ٔه کشورهای
جهان دارای منافع مشترک و همانندی هستند و دشمن طبقاتی واحدی
دارندکهبورژوازیسراسردنیااست.اتحادوهمبستگیوپشتیبانیمتقابل
کارگرانوزحمتکشانهم ٔهم ّلتهاوهم ٔهکشورهادرمبارزهبهخاطرامر
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مشترکازهمینجا،ازوحدتمنافعاقتصادی،سیاسی،وازاشتراکهدفها
و آرمانهای آنان ناشی میگردد .چنین است پای ٔه عینی انترناسیونالیسم
پرولتری.سرمایهدرمقیاسجهانیمتحداست،کارنیزبایددرمقیاسجهانی
متحدشود.
.3تاریخچ ٔهانترناسیونالیسموتکاملآن:
این اندیشه از همان آغاز تدوین و شکل گرفتن آموزش مارکسیسم
توسطمارکسوانگلسبیانشد.کمونیسمهموارهباهمبستگیبینالمللی
زحمتکشانعجینبودهوخواهدبود.مارکسوانگلسبرسرلوح ٔهنخستین
اثرکالسیکمارکسیستییعنی«مانیفستحزبکمونیست»کهدرسال1848
منتشرشد،اینشعارجاویدانرانوشتند:
پرولتاریایسراسرجهانمتحدشوید!
اینشعار،بیانسیاسیاندیش ٔهانترناسیونالیسمپرولتریبود.ازآنبهبعد،
تکاملجامع ٔهبشریوسیرتاریخ،همفعلیتوصحتاینشعارراثابتکرد
وهمبرغنایآنافزودومحتوایآنراگسترشداد.
تا پیش از انقالب کبیر اکتبر ،انترناسیونالیسم پرولتری بهویژه به معنای
همبستگی بینالمللی زحمتکشان تمام کشورها در مبارزه برای برانداختن
سرمایهداریوبهحکومترساندنطبق ٔهکارگربود.پسازپیدایشنخستین
دولتسوسیالیستیدرجهان،عالوهبرآنمحتوایسابق،عناصرتازهایبهآن
افزودهشد،نظیرپشتیبانیجنبشجهانیازنخستینحکومتپرولتریودفاع
ازآن،کمکوپشتیبانینخستیندولتسوسیالیستیازجنبشجهانی،تعمیم
مفهومانترناسیونالیسمدرمناسباتبامللستمدیدهوجنبشآزادیبخشم ّلی.
دوم و تشکیل اردوگاه کشورهای سوسیالیستی،
پس از جنگ ّ
انترناسیونالیسم بهمثابه پایه و اساس مناسبات بین دول ،مفهوم تاز ٔه روابط
برادرانهوکمکمتقابلبینایندولرانیزدربرگرفت.اینتاریخچهگواه
برآناستکهمارکسیسمـلنینیسمخواستاروحدتخللناپذیرمنافعم ّلیو
بینالمللیزحمتکشانجهاندرراهپیروزیسوسیالیسماست،زیراکهنبرد
علیهسرمایهداریوامپریالیسمخصلتبینالمللیدارد،اگرچهراهمشخص
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پیروزیآندرهرکشورواشکالساختمانسوسیالیسمدرهرکشور،وابسته
بهشرایطمشخصتاریخیهرم ّلتوهرکشوراست.
.4انترناسیونالیسمدرروابطبینملل:
اینگفت ٔهانگلسبسیارمشهوراستکه«م ّلتیکهبرم ّلتدیگرستمروا
داردخودنمیتواندآزادباشد».لنیناینگفتهرااصلاساسیانترناسیونالیسم
نامیدهاست.ایناصلراهنمایهم ٔهاحزابکمونیستدرطرحوبررسی
مسئل ٔه م ّلی و حل آن است .این اصل رد کامل هرگونه ستم م ّلی آشکار و
پنهان،هرگونهناسیونالیسموتعصبم ّلیاست.نمون ٔهحلمسئل ٔهم ّلیرابر
ایناساسحکومتجوانشورویزیررهبریلنین،درقبالمللگوناگونو
اقلیتهایم ّلیبهروشنیعرضهداشت.درزمانماشعارمعروفمارکس
و انگلس با شعار «پرولترهای تمام کشورها و ملل ستمدیده متحد شوید»
تکمیلگردیدهاست.ایننتیج ٔهمستقیماشتراکهدفهایجنبشکمونیستی
واردویسوسیالیستیونهضتهایم ّلیوآزادیبخشدرنبردواحدآنها
علیهامپریالیسماست.
.5انترناسیونالیسمدرروابطبیناحزابکمونیستوکارگری:
منافعمشترک،دشمنواحد،آرمانهاوهدفمشترکوآموزشمشترک
مارکسیستیـلنینیستیشالود ٔهایناصلدرروابطبیناحزاببرادراست.در
عیناینپیوندهایاساسی،پیدایشبرخیاختالفات،بهعلتشرایطعینی
مع ّینمبارزهومسائلویژهایکههرکشورباآنروبرواستوعللمختلف
دیگر،محتملاست.بعضیازایناختالفاتدرجریانحوادثمرتفعخواهد
شد،یادرپرتویرشدحوادثکهماهیتمسائلموردبحثراروشنخواهد
کردمحوخواهدگردید،وبرخیدیگرممکناستمدتبیشتریدوامآورند.
ولیاصلآناستکههم ٔهمسائلواختالفاتومواردموردبحثمیتواند
و باید از راه همکاری احزاب کمونیست در تمام جبههها ،از راه گسترش
مناسباتوبحثوتبادلعقیدهوتجربهومشورترفیقانه،ازراهوحدت
عمل صمیمانه در عرص ٔه جهانی حل گردند .هر حزب با استقالل کامل
وطبقشرایطمشخصکشورخودمشیوسیاستوشیو ٔهکارخویشرا
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تعیینمیکند؛دارایحقوقبرابرباهرحزببرادراستودرمقابلطبق ٔه
کارگروجنبشمیهنخودوطبق ٔهکارگرجهانیمسئولاست.درعینحال،
رابطه با کشورهای سوسیالیستی که اتحاد شوروی نخستین و باتجربهترین
کشور سوسیالیستی جهان در مرکز آنها قرار دارد ،جای مهمی در مسئل ٔه
انترناسیونالیسمداراست.سیاستوپراتیکضدشوروی(آنتیسوویتیزم)در
عملبهدشمنطبقاتیکمکمیکند.کمونیستهایایرانیچهدرزمانحزب
کمونیستایرانوچهدردورانفعالیتحزبتود ٔهایرانبهحقبهاینجنبهکه
واقعیاتمشخصشرایطکشورمانیزآنرابیشتربرجستهمیکند،توجهویژه
داشتهودارند.اینسنتیاستکهکمونیستهابهخاطرعالیترینمصالح
طبقاتیومیهنی،بایدآنراگرامیدارند.
.6انترناسیونالیسمدرروابطبیندولسوسیالیستی:
ایناصل،پایهوشالود ٔهمناسباتطرازنوینبینکشورهایسوسیالیستی،
پای ٔهکمکهمهجانب ٔهمتقابل،همکاریهایوسیعبرادرانه،پشتیبانیکاملو
تعاون خدشهناپذیر بین آنها است .این اصل همچنین برابری حقوق ،حق
حاکمیت،عدممداخلهدرامورداخلییکدیگرراایجابمیکند.هرگاهبین
کشورهایسوسیالیستیاختالفیدرارزیابی،درروشوشیو ٔهکارودرعقیده،
براثرتفاوتسطحرشداقتصادیوساختماناجتماعیووضعبینالمللیدر
رابطهباویژگیهایم ّلیهریکازآنهابروزکند،چنیناختالفاتیمیتواندو
بایدبراساسانترناسیونالیسم،بحثومذاکر ٔهرفیقانه،همکاریداوطلبانهو
برادرانه،باکامیابیحلگردد.چنیناختالفاتینبایددرهیچصورتیبهجبه ٔه
واحدکشورهایسوسیالیستیعلیهامپریالیسمخللیواردسازد.پای ٔهعینی
چنینبرخوردی،همگونینظاماجتماعیـاقتصادیواشتراکمصالحاساسی
ووحدتهدفهایاینکشورهاودولتهااست.
این نکات نشان میدهد که انترناسیونالیسم پرولتری با منافع راستین
م ّلیمطابقتکاملدارد،زیراکهپیکاربهخاطرمنافعمیهنیوم ّلیوآزادی
واستقاللجزازراهمبارز ٔهمشترکعلیهامپریالیسموهمکاریبرادرانهو
همبستگیبینالمللیباکشورهایسوسیالیستییاکشورهاییکهدرراهآزادی
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میهنپرستیواقعیجنب ٔهانترناسیونالیستیدارد،یعنیمغایرباآزادیواستقالل
ورهاییمللدیگرنیست،بهمبارز ٔهرهاییبخشکمکمیرساندوازمبارز ٔه
رهاییبخشدیگرمللفیضومددمیگیرد.بهطورمتقابل،انترناسیونالیسم
عمیق ًا میهنپرستانه است ،زیرا که عمیقترین منافع م ّلی را در نظر دارد،
بهراستیراهپیروزیراهموارمیکندوزمین ٔهشکوفاییم ّلیوآزادیکامل
میهنرافراهممیسازد.شالود ٔهوحدتبینمیهنپرستیوانترناسیونالیسم
عبارتازآناستکهمنافعواهدافاساسیطبق ٔهکارگردرزمین ٔهنبردعلیه
بورژوازیداخلیهرکشوربامنافعواهدافمشترکدرزمین ٔهسراسرجهان
مطابقتکاملدارد.میهنپرستیواقعیبهبرکتآنکهباانترناسیونالیسمپیوند
دارد،باهرگونهناسیونالیسم،باهرگونهکین ٔهم ّلیوکین ٔهنژادیوتعصبکور
م ّلیبیگانهاست،زیراکهاینعواملاتحادزحمتکشانمللمختلفرابرهم
میزند،دروحدتعملومبارز ٔهمشترککهانترناسیونالیسمآنراایجاب
میکند خلل وارد میسازد .از سوی دیگر انترناسیونالیسم پرولتری نیز به
برکتآنکهبامیهنپرستیواقعیپیوندداردباکسموپولیتیسم،یعنیآنعقید ٔه
سیاسیکهاهمیتتعلقانسانهارابهم ّلتخودوعالیقمیهنیرانفیمیکند
وبهاصطالح«جهانوطنی»راتبلیغمیکند،وبانیهیلیسمم ّلیکهمنکروجود
م ّلتوویژگیهایآنواهمیتعناصرناشیازآندرزندگیخلقهامیشود،
بهکلیبیگانهاست.
لنینمیگویدمیهنپرستییکیازژرفتریناحساساتبشریاستکه
گذشتقرونبهآنقوامونیروبخشیدهاست.میهنپرستینهازیکروحی ٔه
اسرارآمیزغیرقابلدرکمنشأمیگیردونهازخواصنژادی،چنانکهفاشیستها
وشبهفاشیستهاادعامیکنند.اینناشیازشرایطمع ّیناقتصادیواجتماعی،
ناشیازمنافععینیتود ٔهزحمتکشاست.میهنپرستیعاملمهمیدرآگاهی
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اجتماعیاستوچهبههنگامتشکیلوقوامم ّلتها،وابستهبهنُضجمناسبات
سرمایهداری،وچهبههنگامرشدمبارز ٔهضدامپریالیستیبرایاستقاللم ّلی،
اهمیتوبرجستگیخاصکسبمیکند.همراهباتکاملجامعهوتشدید
تضادهایطبقاتی،بورژوازیمنافعتنگطبقاتیخودرامافوقمنافعم ّلیقرار
میدهدوازمیهنپرستیتنهابهعنوانیکوسیل ٔهتبلیغاتیاستفادهمیکند.
تنهاآنطبقهوطبقاتیکهبارشدجامعههمپاهستندودرتکاملآنذینفع،
میتوانندبیانگرمنافعم ّلیومظهرواقعیمیهنپرستیباشند.کمونیستها
درهم ٔهکشورهاباواالتریننمونههایایثاروفداکاریازآرمانهایشریف
انسانی،میهنیوطبقاتیخوددفاعنمودهاند.نامکمونیستهادرهم ٔهکشورها
بهمثابهعالیقدرترینمیهنپرستانوانترناسیونالیستهابررویپرچممبارز ٔه
آنهانقشبستهاست.برایکمونیستهامیهنپرستی،عشقوعالقهبهمیهن
وبهخلقزحمتکشیعنیمبارز ٔهبیامانوپیگیربهخاطراستقاللاقتصادیو
سیاسیعلیههرنوعبهرهکشیوستم،یعنیپیکاربرایسربلندیم ّلیورشد
سریعوغلبهبرعقبماندگیوتکاملارزشهایما ّدیومعنویمیهن،یعنی
تکاملفرهنگوسننمترقیونبردبهخاطربهروزیونیکبختیتودههای
مردمیکهدراینمرزوبومزیستمیکنند.اینراکمونیستهادرهمهجا
بانبرداصولیوخستگیناپذیرخودثابتکردهاند.ا ّمابرایطبقاتحاکم ٔه
بهرهکش،میهنپرستیپرد ٔهدودیاستبهخاطرپوشاندنمقاصدبهرهکشانهو
ضدم ّلیوضدخلقی.آنهاحاضرنددرپایاغراضطبقاتیخویشکشوریرا
بهخوانیغمابدلکنند،استقاللنظامیوسیاسیاشرابهباددهند،منابعش
رابهدستبیگانگانبسپارندوحتیحاضرندمیهنرابهآتشوخونبکشانند،
یکسرهویرانکنندتاآن«وطنی»راکهدرچمدانودرحسابهایبانکهای
سوئیسوآمریکاوانگلستاندارند،نجاتدهند.تاریخنشاندادهاستکه
سرمایهداریوطبقاتبهرهکشوستمگرورژیمهایضدخلقیواستبدادی
همواره-وبهآسانی-عالیترینمنافعم ّلیراپیشپایمنافعتنگطبقاتی
خویشقربانیکردهاند.
زحمتکشانتنهامیهنپرستانواقعیوپیگیرند.عشقراستینبهم ّلت،به
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میهن،جزدرمبارزهبهخاطررهاییم ّلیوطبقاتیوبهخاطرمحواستثمارو
ستموعقبماندگی،جزدرارتباطکاملوجداییناپذیرباانترناسیونالیسم
پرولتریشکوفاننمیگردد.عشقراستینبهمیهنخودی،بامنافعم ّلیو
میهنی هم ٔه خلقها و منافع جنبش جهانی کمونیستی و رهاییبخش تطابق
داشته و همبستگی بینالمللی هم ٔه زحمتکشان و هم ٔه ملل را در نبرد علیه
امپریالیسمایجابمیکند.

درس.89خانواده

یکیازاشکالتجمعمردمان«خانواده»است.

١

خانوادهمتکیاستبرزناشوییوپیوندخونی،یعنیمجموع ٔهمناسباتیاست
کهشوهروزن،والدینواوالد،خواهرانوبرادرانوغیرهبینخوددارند،
وازآنجاکهیکواحدابتداییاجتماعیاست،آنراسلولیایاخت ٔهاجتماع
مینامند.
خانوادهمجموع ٔهبغرنجیاستازانواعمناسباتوروندهاوپدیدههای
ما ّدیومناسباتوروندهاوپدیدههایمعنوی.
خانوادهدووظیفهونقشاساسیویژهداردکهخودشرطضروروجود
نوعبشروادام ٔهزندگیآناست:
•تنظیمروابطبینجنسمردوجنسزن؛
•تأمینادام ٔهنسلوتربیتفرزندان.
زناشویی،یعنیپیوندپایدارزنومرد،وهمزیستیوگردآمدنآنانو
فرزندانواقوامآنها،خانوادهرابهوجودمیآورد.اینپیوندوتجمعدرطول
تاریخاشکالمختلفبهخودگرفتهاست.بهعبارتدیگر،وظایفاساسی
نامبرده،درطولتاریخبشریت،بهانواعگوناگونمطرحشدهوبستهبهدرج ٔه
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تکاملتمدنوبهنوعنظاماجتماعیاقتصادی،بهطورمتفاوتیحلشدهاست.
خانواده آن واحد شالودهای در حیات اجتماع است که در آن مناسبات
جسمیوروانی،اقتصادیواخالقی،استتیکوغیرهبههمگرهمیخورد.
مناسبات و روابط «طبیعیـبیولوژیک» و همچنین مناسبات
«اقتصادیـمصرفی» از گروه ارتباطات ما ّدی در درون خانواده است ،و
مناسباتحقوقیواخالقیوسنتیوروانیازگروهارتباطاتمعنویدرون
خانوادهبهشمارمیرود.
براثروجودخانوادهوازطریقارتباطبین َا َبوینوفرزندان،بیننسلها
نیزپیوندبرقرارمیگردد.هم ٔهاینهااهمیتویژ ٔهخانوادهرادرزندگیاجتماع
بشرینشانمیدهد.نتیجهاینکهبینجامعهوخانوادهارتباطوتأثیروبازتاب
وجوددارد،بهویژهکهتشکیلخانوادهوامرزناشوییبامناسباتحقوقیو
اجتماعیمع ّینیهمراهاستواینمناسباتخودوابستهبهنظامهایاجتماعی
بودهوباتغییرآنهاتغییرمیکنند.
بنابراینخانوادهاگرچهمستقیم ًاوبدونواسطهبااینیاآنشیو ٔهتولید
وابستهنیست،ولیبارشتههایمختلفی،همباپایهوهمباروبنایجامعهدر
پیونداستوازآنهاتأثیرمیپذیردوبهنحویتغییراتآنهارادرخودمنعکس
میکند.

2

خانوادهیکمقول ٔهالیتغ ّیروهمیشهیکشکلنبودهاست.علومانسانشناسی،
باستانشناسیوجامعهشناسیومردمشناسیوسایرعلوم،تحوالتیراکه
طیقرونواعصاردرخانوادهرویدادهمطالعهکردهومیکنند.اینبررسی
نشانمیدهدکهخانوادهیکمقول ٔهتاریخیاست،درمرحل ٔهمع ّینیازتکامل
اجتماعبهوجودآمدهوسیرتکاملیخاصیراپیمودهاست.ظهورخانوادهبه
هنگامیاستکهدرجامعهتقسیمکار،بهشالود ٔهجنسوسنحاصلشدو
اسکانقبایلاولی ٔهبشریآغازگردید.واینزمانیبودکهبرارتباطاتطبیعی
ّ
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بیندوجنسزنومرد،ارتباطاتومنافعاقتصادیجدیدافزودهشد.
درزمین ٔهمطالع ٔهتاریخخانواده،بهویژهفردریکانگلسولویسمورگان
سهمبسزاییدارند.
اثرمعروفانگلس«منشأخانواده،مالکیتخصوصیودولت»پایهگذار
بررسی علمی خانواده و برخورد ماتریالیستی و دیالکتیکی با این مقول ٔه
ماتریالیسمتاریخیبودهاست.اینبرخورد،عللتکاملخانوادهوچگونگی
وعلتپیدایشخانوادههاوانواعآنهارابراساسزناشوییمشترکچندمرد
مع ّینباچندزنمع ّین،زناشویییکمردباچندینزن،زناشویییکزنبا
چندینمرد،وزناشویییکمردبایکزن،وهمچنینشالود ٔهما ّدیـعینیو
درآخرینتحلیلاقتصادیـاجتماعیآنرانشانداد.
درمراحلمختلفکموناولیه،مسئل ٔهتولیدمثلوادام ٔهنسلودرنتیجه
ّ
نظامخویشاوندیدارایوزنواهمیتویژهایبودهاست.امرتولیدومصرف
درچارچوبایننظامخویشاوندیتنظیموترتیبمییافتهوبنابراینتمامی
سیستممناسباتاجتماعیازرویموازینوقواعدیکهاشکالونحوههای
نظام خویشاوندی و وابستگی خانوادگی را تعیین میکرده ،تنظیم میشده
است.
طیمراحلمختلفایننظام،بهتدریجازدواجبینمحارم،بینوالدینو
فرزندانوبینخواهرانوبرادرانممنوعشد،درحالیکهدربعضیمناطق
جهاناینگونهازدواجتاپسازتالشیکاملکموناولیههمدوامآورد.سپس
ّ
بهتدریجازدواجخارجازخانواده،وازدواجخارجازقبیلهوایلعمومیت
و رواج یافت .لویس مورگان طرح عمومی اشکال خانوادهها را ،به دنبال
پژوهشهایطوالنی،درچهارمرحلهدرجهبندیکرد:مرحل ٔهمنعازدواجبین
نسلها،مرحل ٔهمنعازدواجداخلیکگروهاجتماعی،مرحل ٔهمادرساالری
پدرساالری.مادربحثفرماسیونکموناولیهدیدیمکه
وباالخرهمرحل ٔه
ّ
درمرحل ٔهمادرساالریخانوادهایبزرگازتبارمادریبانقشبرجست ٔهزن
از نظر اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی ،و تشخیص زاد و رود از جهت
مادری وجود داشت ،و در مرحل ٔه بعدی ،یعنی پدرساالری ،خانوادهای
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بزرگازتبارپدریوجودداشتکهبهتدریجبهخانوادههایکوچکترواز
چندهمسری به تکهمسری بدل شد .پژوهشهای دقیق توسط دانشهای
مختلفنشانمیدهدکهدرآنمراحل،معنایمقول ٔه«خانواده»بستهبهنقشو
فوایداقتصادیآن،گاهگستردهتروگاهتنگتربودهاست،زیراکهدرآنزمان
معنایخانوادهضمندربرگیریمفهومگروههمخونوخویشاوندبامعنای
یک«کارگاهخانوادگی»کههدفوفوایداقتصادیمشخصیداشتهمترادف
بودهاست.درعمل،پای ٔهاقتصادیکارگاهتولیدیخانوادگیازیکفرماسیون
بهفرماسیوندیگروازیکطبق ٔهاجتماعیبهطبق ٔهدیگرتغییرمیکند،وبه
نسبتیکهاینپایهتغییرمیکندوگستردهتریاتنگترمیگردد،موازینوقواعد
سازمانخانوادهومناسباتاجتماعیبینوالدینوفرزنداننیزتغییرمینماید.
دکترتقیارانیدراثرمعروفخود«بشرازنظرما ّدی»مینویسد:
«آیاممکنبودنوعتولیدجامعه،درنوعخانوادهبالتأثیرباشد؟
البتهنه!یعنیاگرچهخانوادهاساس ًابهواسط ٔهخاصیتحفظ
نسلتشکیلیافته،ولیاینخودمرحل ٔهثانیحفظفرداست.
بنابراین،طرزتولیدجامعهنیزبهطورثانویدرآنتأثیرکرده،
درخانوادهنیزمانندجامعهتقسیمکار،فرماندهوفرمان َبرپیدا
شدهاست».

٣

درمجموع ٔهتغییراتوتحوالتیکهخانوادهحاصلکردهاست،بهویژهسه
شکلآنحائزاهمیتاست:
ّاول.خانواد ٔهبزرگ– عبارتبودازواحدیکهدرخودگروهیاززوجتین
راباتماماقوامکههمراهیکدیگرزندگیودرداخلیکگروهواحدتولیدو
مصرفکارمیکردند،دربرمیگرفتهاست.
دوم.خانواد ٔهمحدود– عبارتبودازواحدیکهدرخودتنهایکزنو
ّ
شوهربهعنوانبزرگخانوادهبانزدیکترینخویشانآنهارادربرمیگرفته
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است.
سوم.خانواد ٔهکوچک– اینشکل،دردوراناخیرسرمایهداریبهعنوان
ّ
شکل غالب ،همهگیر میشود و تنها زن و شوهر و فرزندان صغیر آنها را
دربرمیگیرد.اینتحوالتومراحلنهتنهانشانیازتکاملدرونیایننهاد
اجتماعیاست،بلکهوابستگیوبههمپیوستگیآنرابازمینههایاقتصادی،
بافرماسیونهایاجتماعینشانمیدهد.بازتابتغییراتدرفرماسیونهاو
تطوراتتاریخیرادراشکالخانواده،درابعادومفهومخانواده،درنقش
آن با انحای مختلف میتوان دید .مثالً پابهپای تالشی شیوههای تولیدی
پیشازسرمایهداریدرجامعه،خانوادههایگستردهباتمامرگوریشهو
بههمپیوستگیهایخودکهیک«بزرگخاندان»میشناختوتمامی افراد
آن،واحدمتصلوبههمجوشخوردهایراتشکیلمیدادندمتالشیمیشود،
واگرچهسلسلهمراتبونظمقبلیتامدتیبهشکلصوریوظاهریباقی
میماند،ولیبهتدریجخانوادههایکوچکترومستقلوجداازهمکهباشیو ٔه
تولیدسرمایهداریسازگارتراستجایآنهارامیگیردونهتنهااقوامنزدیک،
بلکهفرزندانیکهبزرگمیشوندوتشکیلزوجمیدهند،خود،خانوادههای
مستقل تازهای را به وجود میآورند .این شکل ،با اجتماعی شدن کار ،با
خصلتهاینوینیروهایمولدهوآزادشدننیرویکار،باشرایطتاز ٔهتمدن
بیشترمیخواند.

4

هرچه جامعه جلوتر میرود ،بهتدریج از نقش تولیدی «کارگاه خانوادگی»
کاسته میشود و فرمهای اجتماعی دیگر برای سازمان دادن و ادار ٔه تولید
کهشایست ٔهسطحتاز ٔهنیروهایمولدهاستبهوجودمیآید.همزمانبااین
روند،پای ٔهاقتصادیگروهخانوادگینیزتغییرمییابدوازاینجهت،یعنی
ازجهتپای ٔهاقتصادی،خانوادهبهتدریجوهرچهبیشتربهیکگروهمصرف
مشترکن َعمیکهخارجازواحدخانوادهتولیدمیشودوبهیککانونگذران
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و معیشت بدل میگردد .البته سطح و نوع گذران و زندگی بشر و اشکال
اولمشروطاستبهنظاماجتماعیـاقتصادیوبهماهیت
معیشتیدردرج ٔه ّ
مناسباتحاکماقتصادی،وهمچنینوابستهاستبهسطحعمومیتکامل
فرهنگوتمدندرهرجامعه؛ولیازآنجاکهانسانبهجزوقتضروربرای
کاراجتماعیوتولیدی،قسمتعمد ٔهبقی ٔهوقتخودرادرخانوادهمیگذراند
وخانوادهمرکزاصلیسازماندادنمصرفن َعممادیومعنویاست،سهم
بزرگیازگذرانروزمرهوزندگیافرادبهانحایمختلفبهخانوادهوابسته
میشود.

5

دررابطهبامقول ٔهخانواده،مسئل ٔهرابط ٔهبینزنومردوحقوقآنهامطرح
میگردد .نهفقط خانواد ٔه چند همسری ،بلکه پیدایش خانواد ٔه تکهمسری
نیزهمراهباسلط ٔهمردبرزنونقضتساویحقوقزوجتینبودهاست.زن
طیقرونوبهتدریج،بهملک،بهبرد ٔهمردیکهاربابومالکوهمهچیز
خانواده به حساب میآید بدل شد .در نظام سرمایهداری ،خصلت خانواده
از جهات مختلف مشروط به مالکیت خصوصی و در زیر تأثیر حاکمیت
سرمایهوستمقراردارد.درجوامعمتکیبراستثمار،چرخخانوادهچنان
میچرخدکهعمالًدرتشکیلوادام ٔهخانواده،محاسباتخشنمادی،فواید
مالی ،چشمداشتهای گوناگون و تحمیالت مختلف نقش بزرگی بازی
میکند .عشقهای واقعی زمین ٔه شکوفایی نمییابند ،گاه به ناکامی محکوم
میگردندواغلبمقهورمالحظاتدیگرمیشوند.درجامع ٔهسرمایهداری،
نظیر جوامع استثماری پیش از آن ،جسم زن به کاالی مورد معامله بدل
میشودوفحشابهصورتیکنهاددائمیورسمیدرمیآیدودرزیرعنوان
«قدیمیترینحرف ٔهدنیا»پستتریننوعبهرهکشیوغیرطبیعیترینشیو ٔهستم
و خوار شمردن و تبعیض توجیه میگردد .در محافل باالی جامعه و بین
طبقاتاستثمارگرواقشارحاکمهکهپولومقامهمهچیزوخصایلانسانی
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هیچاست،فسادوتباهیدرونخانوادههرچهشدیدترمیشود،خانوادهاز
هرگونهمحتوایشریفوانسانیتهیمیگردد،پولوسودوبدهوبستان،
جایهمهچیزرامیگیردوابتذالوانحطاطقاطعانهحکمفرمامیشود.تنها
دربینزحمتکشان،دربینکارگرانودهقانان،درمیانروشنفکرانمترقی،
درمیانآنهاکهبهکاروشرافتخودمتکیهستندوبرایحقوقمساویو
بشریمیرزمندوچشمبهآیندهدارندمناسباتسالمخانوادگیوپیوندهای
متکیبرعشقوودادجوانهمیزندومحبتواعتمادمتقابل،دوستیوعالقه
معنایواقعیونیرویخالقهپیدامیکند.همراهباازدیادنقشزندرتولید
اجتماعی،درادارهامورمختلف،درفعالیتهایاجتماعی،خواستبرابری
حقوقزنومرد،خواسترهاییزنازقیوداعصاربهنیرویما ّدیمهمیبدل
میشودکهتأثیرخودرادرحیاتاجتماعباقیمیگذاردومحافلحاکمهرا
بهعقبنشینیهاییدرجهتبهرسمیتشناختناینحقوقناگزیرمیکند.

۶

درنظامسوسیالیستینقشخانوادهبیشازپیشتقویتمییابد.عواملمالی
ومحاسباتتنگنظرانههرچهکمترتأثیرمیکندورفتهرفتهبهکلینقشخود
راازدستمیدهد.درعوض،عواملیمانندعشقوعالقه،تطابقروحیو
احتراممتقابلشالود ٔهخانوادهمیشود.بنیانفقروفحشاوفسادکهکانونهای
خانوادگیرادرجامع ٔهسرمایهداریمتزلزلمیکندازهمفرومیریزد.برپای ٔه
روابط مساوی افراد جامعه نسبت به وسایل تولید ،تساوی واقعی در هم ٔه
زمینههابینزنومردتأمینمیشود،ووقتیسودجوییوحسابگریوابتذال
ازبینرفتوعشقزنومردازپلیدیوتباهینجاتیافت،عالئقخانوادگی
وپیوندزناشوییتحکیممییابد؛امرتوجهبهتربیتفرزندانوامکانفزایند ٔه
بهترین پرورش و همچنین مبانی اخالقی سالم شکوفان میشود .در نظام
آیند ٔهکمونیستی،همراهبارفاههمهجانبهووفورنعممادیومعنویوتحکیم
موازیناخالقیعالیکمونیستی،مناسباتخانوادگیبازهمتحکیموتکامل
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مییابد.خانوادهبهطورقاطعازهرگونهمحاسباتما ّدیوسودجوییبریو
پاکمیشودوبهعالیترینمرحل ٔهپایداری،لطافتواصالتمیرسد.

توضیحبیشتر:
«فرماسیون»درس58
«کموناولیه»درس59
ّ
«اخالق»درس.94

فصلیازدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستی
نقشتودههایمردموشخصیتدرتکاملتاریخ

درس.9٠تودههایمردمـسازندگانتاریخ
.1معنایمقول ٔه«تودههایمردم»
.2نقشتودههایمردمدرسهزمین ٔهاساسیحیاتجامعه
.3جایطبق ٔهکارگرمعاصردرمقول ٔهتودههایمردم
.4نقشتودههایمردمدرنظامسوسیالیستی
درس.9١نقششخصیتدرتاریخ
.1معنایمقول ٔه«شخصیت»،مفهوموسیعآن

درس.9٠تودههایمردمـسازندگانتاریخ
١

در معنای وسیع فلسفی و همچنین در اصطالح علمی جاری سیاسی و
جامعهشناسی،عبارت«تودههایمردم»بههم ٔهطبقاتواقشاروکسانیکه
درروحترقیوتکاملجامعهعملمیکننداطالقمیشود.
به عبارت دیگر ،در هر مرحل ٔه مع ّین تاریخی ،جمیع طبقات و اقشاری
کهمنافعاساسیشانبامصالحترقیوپیشرفتجامعهتطبیقکند،درجهت
تکاملتاریخفعالیتوکارکنند،درحلوظایفمترقیمشخصزمانخود
شرکتونقشداشتهباشند«،تودههایمردم»نامیدهمیشوند.ازاینتعریف
دونتیجهگرفتهمیشود:یکیاینکهمعنایتود ٔهمردممعادلومساویتمامی
اتباع یک دولت یا هم ٔه اهالی یک کشور نیست .دیگر اینکه این مقوله یک
تجمعتاریخیرانظیرقومیام ّلتتشکیلنمیدهد.
تودههایمردممقولهایاستناهمگونکهدرخود،کارکنانیدیوفکری
ووابستگانبهطبقاتمختلفرامیتوانددربرگیرد.تعریفمزبورهمچنین
مشخص میکند که استخوانبندی اصلی این مقوله ،طبقات زحمتکشاند،
ا ّمادرعینحالاینتعریفنشانمیدهدکه«تودههایمردم»اکثریتمطلق
اهالیرادرجوامعمنقسمبهطبقاتشاملمیشود.تنهاآناقشاروطبقاتو
افرادیکهدرجهتارتجاععملمیکنند،درپیشرفتجامعهذینفعنیستند،
وعملومنافعوخواستهایشاندرجهتعکسترقیاجتماعیاست،
خارج از مفهوم خلق یا تودههای مردم قرار میگیرند .بنابراین میتوانیم
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بگوییم که تودههای مردم عبارتند از بخش قاطع و تعیینکنند ٔه اهالی یک
کشورکهدرهرجامعهبخشمشخصیراتشکیلدادهومرکّبازمجموع ٔه
طبقاتواقشارزحمتکشومترقیهستند.درحقیقتمقول ٔه«تودههایمردم»
دررابطهبامقول ٔهبسیارمهم«ترقیجامعه»است.هرقشروطبقهایکهدر
جهتترقیجامعهعملکند،درلحظ ٔهمع ّینوبهطورمشخصحاملعنصر
نووپیشروندهباشد،بهآیندهنظرودرآنسهمیداشتهباشد،داخلدرمفهوم
تودههایمردمقرارمیگیرد.اگربهاینمعناتوجهکنیممتوجهمیشویمکهدر
هرنظاماجتماعی،ودرهرمرحلهازتکاملآن،مفهومومحتوای«تودههای
مردم»متفاوتاست،زیراکهاقشاروطبقاتزحمتکشومترقیوآنهاکهدر
روحپیشرفتجامعهعملمیکنندوآیندهباآنهااست،ازنظرزمانیومکانی
مشخصبودهودرمواردمختلفتغییرمیکنند.

2

دربار ٔهنقشتودههایمردمدراجتماعوتاریخ،انواعنظریاتوجودداشته
و دارد .مکاتب بورژوایی به نقش تودههای مردم کم بها میدهند یا بهکلی
منکرآنمیشوند،تاریخرازایید ٔهفعالیتوخواست«زبدگان»و«نخبگان»
میشمارند ،و تود ٔه مردم را به مومی در دست رهبران و گوسفندانی زیر
فرمانشبانتشبیهمیکنند.مکاتببورژواییوخردهبورژواییبذربدبینیو
عدماعتمادوحقیرشمردنتودههایمردمونقشوفعالیتآنهارامیپراکنند.
تنهاماتریالیسمتاریخیاستکهمیتواندبهطورعلمی،نقشتودههارادر
تکاملتاریخودرروندهایاجتماعیتعیینکند.ماتریالیسمتاریخیثابت
میکند تود ٔه مردم در تمامی فعالیتهای بغرنج خود ،اعم از اقتصادی و
سیاسیوفرهنگی،نقشقاطعدرحیاتاجتماعیدارند.
بهجنبههایمختلفایننقشنظریبیفکنیم:
الف.تودههایمردمبهمثابهمولدنعممادی،بهمثابهتکاملدهند ٔهتکنیک
ونیروهایمولده،شرایطاساسیرابرایموجودیتوپیشرفتجامعهفراهم
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میسازند.اینتودههایمردمهستندکهبافعالیتوکارخودراهرابرایعمل
قوانینعینیاجتماعوتاریخبازمیکنند.رشدتولید،شالود ٔهما ّدیتکامل
تاریخاستوتودههایزحمتکشنیروهایاساسیتولید،وبهوجودآورند ٔه
هم ٔهنعمتهایما ّدیهستندومصرفوبقایجامعهراتأمینمیکنند.بدون
کاروفعالیتتودههایمردم،زندگیوموجودیتوپیشرفتجامعهممکن
نیست.ازهمینجااهمیتطبقاتزحمتکشدردرونمقول ٔه«تودههایمردم»
معلوممیشود،زیراآنهاهستندکهابزارتولیدرابراساستجربهومهارتو
داناییخودتکاملمیدهندوپای ٔهالزموشرایطضروررابرایبسطوتکامل
علموفنفراهممینمایند.
ب.تود ٔهمردمخالقتاریخونیرویمحرک ٔهقاطعدرروندترقیاجتماعی
و نوسازی انقالبی جامعه هستند .در مصافهای اجتماعی ،سرنوشت
انقالبهایاجتماعیوآزادیبخشعظیمراتود ٔهمردمتعیینمیکنند.بدون
شرکتوشوروشوقانقالبیتودههایمردم،تحققانقالباتممکننیست.
ازلحظ ٔهتقسیمجامعهبهطبقات،تاریخبشریعبارتاستازتاریخمبارز ٔه
طبقاتی.دراینمبارزهتودههانقشاساسیرابهعهدهدارند.
هرچه جامعه تکامل مییابد و به جلو میرود ،این نقش نیز عمیقتر و
همهجانبهترومؤثرترمیشود.بهطورکلیبینترقیاجتماعونقشتودهها
پیونددیالکتیکیمتقابلبرقراراست.هرچهترقیاجتماعیبیشترباشد،سطح
سازمان و آگاهی تود ٔه مردم باالتر میرود و نقش آنها مؤثرتر میشود .به
نوب ٔهخود،تسریعرشداجتماعبهوسعتوشدتشرکتتودههایمردمدر
تحوالتهمهجانب ٔهانقالبیوابستهاست.
چهدرجریانانقالباتاجتماعیوآزادیبخشوچهدرمبارزاتمتنوع
عصر ما به خاطر صلح و دموکراسی ،به خاطر استقالل و آزادی ،علیه
امپریالیسموارتجاع،نقشعظیمودورانسازتودههایمردمانکارناشدنی
است.عاملتعیینکنندهدرپیروزییاشکست،وبالنتیجهدرتعیینجهتو
آهنگتکاملپیشروند ٔهاجتماع،تودههاهستند.
نقشوشرکتتودههایمردمنهفقطدرمقیاستمامتاریخیکساننیست،
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بلکهدرداخلیکفرماسیونودرمرحل ٔهمع ّینتاریخینیزدرهردورهای
متفاوت است .طی دورههای رکود سیاسی و تسلط نیروهای ارتجاع و
سیطر ٔهخفقان،حضور،عملوشرکتتودههاظاهروعیاننیست.دراین
دورههایگذراستکهبعضیهاتصورمیکنندتودههاکرختهستند،قطعه
مومیهستند،ازآنهاکاریساختهنیست،بهخوابرفتهاندوسرنوشتو
آیندهوتاریخدردستج ّبارانستمگروزمامدارانهمهکارهاست.ولیاین
تصوریسطحیازظواهراموراست.آنهادرزیرسطحآرامآب،جوشش
درونیراکهتوفانزااستنمیبینند.حتیدرهمیندورهها،عالوهبرنقش
تدارکی و آمادگی ،وقتی که به نظر چنین میرسد که دیگر چرخ تاریخ
نمیچرخد،تودههابامقاومتنامشهودخود،باهشیاریوبیداریخود،با
انواعواکنشهایخویشعرصهرابرنیروهایارتجاعیدمبهدمتنگمیکنند
وتأثیرخودرابرجریانحوادثواتخاذتدابیرباقیمیگذارند.فشارومبارز ٔه
تودههادرهمینایامبهاصطالحآرام،کماکانیکیازانگیزههایمهمپیشرفت
اجتماعیاست.وا ّمادرچرخشهایتاریخی،آنهنگامکهلکوموتیوتاریخ
بهسرعتدرحرکتدرمیآیدوسیمایاجتماعبهسرعتدگرگونمیشود،
درآنهنگامیکهتوفاندرمیگیردوهرروزازآندوران-ازنظرتاریخ-برابر
باماههاوسالهادورههایگذران«آرام»است،نقشخالقوسازند ٔهتودهها،
نقشعظیموتعیینکنند ٔهآنهاکامالًآشکارمیگردد.
ج.تودههایمردمهمچنینخالقفرهنگمعنویودرآخرینتحلیلحامل
وزایند ٔهترقیفرهنگیومعنویجامعههستند.سهمعظیمآنهادررشدو
تکاملفرهنگوعلموهنرانکارشدنینیست.واضحاستکهدرشرایط
استثماروستمطبقاتیوم ّلی،درشرایطاختناقوسرکوب،تودههایمردم
نمیتوانندامکاناتخویشراتمام ًابارورساختهواستعدادخودراکامالًظاهر
نمایند.چنینشکوفاییوظهوربالمانعاستعدادهاوخالقیتهادرعرص ٔه
فرهنگیومعنوی،درسوسیالیسموکمونیسمامکانپذیرمیشود.درهرحال،
برشالود ٔهفرهنگخلقیوخالقیتمعنویتودههایمردماستکهنمایندگان
برجست ٔهفرهنگیکجامعهپرورشمییابند.وقتیماکسیمگورکیمیگوید
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کهسازند ٔههم ٔهحماسههایبزرگ،خالقتمامتراژدیهایتاریخوموجد
تمامتاریخفرهنگجهانیتودههاهستند،بههمینمعنانظردارد.

٣

کارگرچهازنظرکمیوچهازنظرکیفی،یعنی
درنظامسرمایهداری،طبق ٔه
ّ
از نظر عده و نقش سیاسی و رسالت اجتماعی خود ،به مهمترین بخش
مقول ٔه«تودههایمهم»بدلمیگردد.طبق ٔهکارگروظیف ٔهرهاییجامعهازبند
بهرهکشیوستمطبقاتیوم ّلیرادررأسنبردتودههابهعهدهمیگیرد،و
اینامربرشالود ٔهسازماندادنآگاهان ٔهمبارز ٔهطبقاتیوم ّلیتودههایمردم
امکانپذیرمیشود.برایرسیدنبهاینهدف،حزبطبق ٔهکارگربهوجود
میآیدکهبهمثابهیکحزبمبارزومجهزبهتئوریانقالبیمارکسیسمـلنینیسم
ِ
گیردوراهوهدفنبردوشیوههایآنرا
درپیشاپیشتودههایمردمقرارمی
نشانمیدهد،آنراسازماندادهورهبریمیکند.
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در نظام سوسیالیستی ،نقش تودههای مردم در تمام زمینهها و ِمنجمله در
رشت ٔهاساسیساختدولتورهبریآنواموراقتصادیوبنایجامع ٔهنو،
بهقوللنیننهدهچندانبلکهصدچندانمیشود.درحقیقت،نقشتودههادر
ایننظامبهمرحل ٔهکیفیت ًانوییگاممیگذارد.اینامرواینشرکتخالقانه
هرچهآگاهانهتر،سازماندادهشدهتر،همهجانبهتروهمهگیرترانجاممیشود.
گسترش فزایند ٔه دموکراسی سوسیالیستی زمینه را برای شرکت روزافزون
تودهها در هم ٔه شئون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره
فراهممیسازد.اصوالًتحوالتعظیمجامع ٔهکمونیستیتنهاازراهشرکت
گسترده و فعال و آگاهانه و پرشور تودهها امکانپذیر میشود .هرچه بنای
جامع ٔهسوسیالیستیکاملتروپختهترمیشود،حیط ٔهمفهوم«تودههایمردم»
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وسیعترمیشودوبیشازپیشبهمفهوم«تمامیساکنینیککشور»نزدیک
میگردد.درجامع ٔهتکاملیافت ٔهسوسیالیستی،هنگامیکههیچقشروطبقهای
نباشدکهکارنکندیادرترقیاجتماعیذینفعنباشدودرجهتپیشرفتعمل
ننماید،مفهومایندومقولهیکیمیشود.
بررسیمارکسیستیـلنینیستینقشتودههایمردموجنبههایمختلفآن
نشانمیدهدکهاینکاروکوششتودههایوسیعمردماستکهجامعهو
تمدنآنراحفظمیکند،تداومآنراتأمینمیکند،زمین ٔهتکاملپیشروند ٔه
تاریخ را فراهم میآورد؛ این قطرات نامشهود تالش تودهها است که طی
نسلها ،اقیانوس پرتالطم تاریخ را به وجود آورده است .تودههای مردم
آفرینند ٔهواقعیتاریخونیرویتعیینکنند ٔهتکاملاجتماعیهستند.

توضیحبیشتر:
«ترقیاجتماعی»درس99
«انقالب»درس74
«نیروهایمولده»درس50
«کمونیسم»درس69
«سوسیالیسم»درس.68

درس.9١نقششخصیتدرتاریخ

نقششخصیتدرتاریخچیست؟آیاتأییدنقشقاطعتودههایمردمدرآفریدن
تاریخ،بهمعناینفیشخصیتهاورهبراناست؟آیابهمعنایانکارتأثیر
شخصیتبررویحوادثتاریخیاست؟اینپرسشهاازدیربازمتفکرانو
جامعهشناسانرابهخودمشغولداشته،ا ّماتنهامارکسیسمـلنینیسمتوانست
بهمثابهیکعلم،همقوانینعاموعینیتکاملجامعهراکشفکندوهمنقش
قاطعتودههایمردمرانشاندهدودراینچارچوب،بهنحودقیقودرست،
نقشافرادجداگانه،شخصیتهاورهبرانراکشفکند.

١

نخستالزماستکهمعنایمقول ٔه«شخصیت»رابیانکنیم.شخصیتبه
معنایوسیعکلمهعبارتاستازثمر ٔهتکاملتاریخی،اجتماعیوشخصی
هر فرد و بروز ارزشهای اجتماعی شخص؛ به این معنا هر فرد انسانی
شخصیتخاصخودرادارد.یکمعنایمحدودتریهماینکلمهداردو
آنعبارتاستازفردیکهدارایخواصواستعدادهایذهنیوعقالیی
وهنریواخالقیخاصوبرجستهبودهودراینیاآنزمینه،مثالًدرحیات
سیاسیواجتماعی،درعلموتکنیک،درهنریادرفننظاموغیرهسهمویژه،
برجستهواستثناییوارزشمندیایفاکند.اینهادومعنایوسیعومحدوداین
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مقولهدرعلومفلسفیواجتماعیاست.اضافهکنیمکهدرعلومدیگرنظیر
روانپزشکیوروانشناسیوغیرهنیزمقول ٔه«شخصیت»بامعنایویژ ٔهخود
وجودداردکهبحثدیگریاست.دراینجاتنهامعنایفلسفیوجامعهشناسی
مقول ٔهشخصیتمطرحاستومااگرچهبیشتربهمعنای«محدود»ومصطلح
شخصیتنظرداریم،الزممیدانیمکهنخستتوضیحاتیدربار ٔهمفهوموسیع
فلسفی«شخصیت»بدهیم.
انسانداراییکماهیتاجتماعیاست.ماهیتانسانچیزیانتزاعیو
تجریدییاانفرادیومجزاازمحیطنیست.اینماهیترادرشرایطمشخص
ِ
تواندجذبکند،ازآنخودکند.شخصیتبیانگر
ومع ّیناجتماعی،فردمی
ِ
ِ
ازآنفردشدهاست.
اینماهیتاجتماعی
ازایننظر،شخصیتبافردتفاوتدارد.فردیعنیتعلقبهنوعانساندر
سلسلهمراتبجانوران.ا ّماشخصیتدراینمفهوموسیعازنظرماتریالیسم
تاریخیعبارتاستازثمرهومحصولتکاملاجتماعیبراساسمجموع
مناسباتاجتماعیکهدروجودیکفردمتمرکزومتبلورمیشود.شخصیت،
جداومنفردازاینمناسباتنیستوبهماهیتآنتنهامیتوانبهمثابهجزئی
ازیککل،جزئیازقشر،طبقه،م ّلتوجامعهپیبرد.پسمیتوانیمبگوییم
کهشخصیتعبارتازفردیاستکهدرجریانکاراجتماعیوشرکتفعال
درحیاتاجتماعی-بهویژهدرمیانطبق ٔهخویش-ساختهمیشودوتکامل
مییابد،خودرامیسازدوتکاملمیدهد.
مسائل ُپرشمارمربوطبهشخصیتراکههموارهازمباحثپرشورفلسفی
بوده،تنهاهنگامیمیتوانبهدرستیطرحوحلکردکهمشروطبودناجتماعی
آن را در نظر داشت ،یعنی انسان را نه بهمثاب ٔه یک فرد مجزا ،بلکه همچو
مجموعهای از مناسبات اجتماعی مشخص و تاریخی باید در نظر گرفت.
پس«شخصیت»مقولهاینیستکهبهخواصجسمانیوارگانیسمبدنیفرد
انسانیمربوطباشدیابهنحویانفرادیتوضیحپذیرگردد«.شخصیت»آن
خاصیتوویژگیانسانیاستکهدرجریانتکاملاجتماعیبهوجودمیآید.
در حقیقت اگر انسان موجودی است بیولوژیک و اجتماعی« ،شخصیت»
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تنهابیانگرجنب ٔهاجتماعیاواست.بهاینمعنا،هرانسانشخصیتیاست.
درعینحال،بهاینمعنا،انسان«شخصیت»زاییدهنمیشود،بلکهدرجریان
فعالیتوکاروتماسبامحیطاجتماعیبهشخصیتبدلمیگردد.بهعالوه،
مفهوم «شخصیت» همیشه عنصری از فعالیت ،تأثیربخشی و خودسازی
را دربر دارد .اگر برای تعریف ماهیت انسان میتوان «مجموع ٔه مناسبات
اجتماعی»رابهکاربرد،برایتعریفشخصیتاینمطلبکافینیست،زیرا
کهانسانبهمثابهشخصیت،قبلازهرچیزبهوسیل ٔهفعالیتخویشمتمایزو
مشخص میگردد .موضعگیری و موقعیت انسان در حیات اجتماع ،تعیین
کنند ٔهشخصیتاست.شخصیت،درجریانشرکتفعالدرزندگیقشر،
طبقه،م ّلتوجامعهشکلمیگیردوپرورشمییابد،ودراینشکلگرفتنو
پرورشیافتن،خودشخصسهمدارد.
هر شخصیتی زیر تأثیر انواع شرایط اقتصادی و ایدئولوژیکی تکامل
مییابد.بایدتأثیرمشخصیکایکاینعواملواجزایآنوعملوواکنش
متقابل آنها را دریافت .به شخصیت نباید بهمثابه مقولهای ثابت و الیتغ ّیر
نگریست،بلکهبایددانستکهشخصیتانسانیمقولهایاستمتحرکو
تغییرپذیر؛محصولیاستازتأثیراتمتقابلومناسباتمتقابلانسانومحیط
اووشرایطاجتماعیاوکهخوددائم ًاتغییرمیکنند.
بحثمقول ٔه«شخصیت»ازمباحثیاستکهدربار ٔهآنبینایدهآلیسمو
ماتریالیسمنبردشدیدعقیدتیوجوددارد،وازآنجاکههماکنونازصحنههای
برخورد ایدئولوژیک بین مکاتب مختلف بورژوایی کنونی از یکسو و
مارکسیسمـلنینیسمازسویدیگراست،مارویدرکماتریالیستیوعلمیآن
تکیهکردیم.ضمن ًا،درپیبحثمفهوموسیعفلسفیمقول ٔه«شخصیت»،باید
تصریحوتأکیدکردکهشخصیتمطلبینیستکهبهخودیخودجداازمحیط
وقائمبهذاتباشد،بلکهمحصولیاستازتکاملیکروند،روندیتاریخی
وشخصی،روندیفعالبادیالکتیکدرونیوذوجوانب.بهقولی،شخصیت
عبارتاستازپاسخآگاهان ٔهذهنبهواقعیاتموجودعینی.شخصیتبنایی
استکهساختهمیشودوانسانخودآنرامیسازد«.شخصیت»درجریان
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درکوهضمفعاالن ٔهارزشهایاجتماعی،زیرتأثیراجتماعوتوسطآنبه
وجود میآید و خود شخص در ایجاد آن فعاالنه سهم دارد .شخصیت در
جریانوزیرتأثیرپراتیک،درجریانتأثیرپذیرفتنازجامعهودرکارزشهای
اجتماعی،وتأثیرگذاشتنبرجامعهوایجادارزشهاینویناجتماعیحادث
میشود.

2

ا ّمابحثفلسفیمقول ٔهشخصیتشاملمعنایمحدودمصطلحینیزمیشود،
و هنگامی که در فصل نقش تودههای مردم و نقش شخصیت در تاریخ و
روندهای اجتماعی -طی درسهای ماتریالیسم تاریخی -مطرح میشود،
منظورهمینمعنایمحدودآناست؛ ُمنتهادرکعلمیمفهوموسیعمقول ٔه
شخصیت،بهفهمدرستاینمفهوممحدودنیزکمکمؤثریمیکند.دراین
زمینه،بحثمابیشترمربوطبهشخصیتهایسیاسیواجتماعی،رهبران
نهضتهاوزمامداراندولتهامیشود،اگرچهرئوسمطالبدرهم ٔهموارد
مربوطبهخواصواستعدادهایبرجستهواستثناییصادقاست.تئوریهای
غیرمارکسیستی شخصیت را در این معنا نیز امری مرموز و تجریدی و
غیرقابلدرکمعرفیمیکنندوآنراجداازجامعه،جداازتحولعینیدرنظر
میگیرند.اینتئوریهامیکوشندعالیتریننقشوقاطعترینتأثیررابرای
شخصیتقائلشوند،ولیازآنجاکهبرخوردآنهاغیرعلمیوتحلیلآنها
سطحیوایدهآلیستیاست،موفقنمیشوندنقشواقعیشخصیتراکشف
کنندوسردرگممیمانند.تنهاتئوریمارکسیستیاستکهجاومقامواقعی
دوم ،یعنی افراد دارای خواص و استعدادهای
شخصیت را در این معنای ّ
برجستهواستثنایی،ونقشآنرادرروندهایاجتماعیوتاریخیبهطور
دقیقوعلمیتعیینمیکندووزنراستینشخصیترادرجریانتاریخبهاو
میبخشد.پای ٔهفلسفیدرکایننقش،ارتباطمتقابلبینفردوجامعهودرک
دیالکتیکیمقوالت«عاموخاص»«،ضرورتوتصادف»،و«جبرواختیار»
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درصحن ٔهتاریخواجتماعاست.تنهابراینشالود ٔهاستوارمیتواندیدروشن
وبرخورددرستبامسئل ٔهشخصیتونقشآندرتاریخداشت.
تاریخبنابرقوانینعینیپیشمیرود.درجریانآن،تودههایمردم-که
زحمتکشانستوانفقراتآنهستند-نقشاساسیراایفامیکنند.اینسیر
جبری را که طبق قوانین عینی -مستقل از میل و اراده و ذهن -صورت
میگیرد،هیچفردوشخصیتیهرقدربانفوذوهوشمندوبرجستهومبتکر
باشد ،نمیتواند بنا به هوس و خواست خود تغییر دهد و متوقف سازد.
قانونمندیعینیتکامل،ازاراد ٔههرشخصیتینیرومندتراست.دکترارانی
مینویسد:
«تا جریان اجتماع ،که نتیج ٔه یک تکامل طوالنی است ،یک
چنینمقامیراایجابنکند،افرادنمیتوانندمنشأاثرباشند».
ا ّماسیرجبریوضرورتاریخمیتواندتندتریاکندترانجامگیرد،ازاینیا
آنراه،بهاینیاآنصورتعملیشود.اگرجریانگذاروروندمع ّینتاریخ
وعملقوانینعینیاجتماع،جبریوحتمیاست،آهنگگذارواشکالآنها
ونحو ٔهعملقوانین،شکلونوعحوادثبههیچوجهمقدّ رنیستومیتواند
بینهایتمتنوعباشد.دراینموارداستکهحضوروشرکتشخصیتنقش
بازیمیکند.براییکروندتاریخیمع ّین،میتواندطرقگوناگونتحقق
وجود داشته باشد .این وابسته به شرایط مشخص و نیروهای اجتماعی و
مبارز ٔهطبقاتوغیرهاست.نقشرهبرانوشخصیتهادرستدرهمینجا
نمایانمیگردد،زیراکهآنهابااستعدادسازماندهیوتواناییفرماندهیو
قدرترهبریخودمیتواننددرچگونگیتشکلتودهها،درثمربخشیمبارز ٔه
تودههایمردموسیمایمشخصمحصولمبارز ٔهطبقاتیمؤثرواقعشوند،و
دراینرابطهمیتوانندسیرحوادثراکندتریاتندترکنند،نهضترازودتربه
شاهراهبرسانندیابهکورهراهبغلطانند،نیلبههدفراآسانترکنندیامشکلتر
سازند.
عملقانونعینیاجتماعضروروحتمیاست،ا ّمااینکهچگونه،باچه
سیماییوباچهسرعتیوتوسطچهکسانیتحققیابد ،تصادفیاستکه
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ِ
ضرورتتاریخیازخاللآنبروزمیکند.
برای متمایز ساختن این معنای «شخصیت» از سایر معانی شخصیت،
اصطالح «شخصیت تاریخی» را به کار میبریم ،یعنی رهبر و زمامدار و
َر ُج ِل سیاسی و اجتماعی و دولتی که فعالیت او ،اندیشه و عمل او ،تأثیر
قابلمالحظهایبرجریانحوادثتاریخداشتهباشد.
عقایدایدهآلیستیوذهنیگرایانهبرایشخصیتتاریخینقشقاطعدر
تاریخ قائلاند .ماتریالیسم تاریخی معتقد است که نقش قاطع در آفرینش
ِ
تاریخ،ازآنتودههایمردماستواین،
شرایطتاریخیمشخصاستکهشخصیتهارامیآفریندوآنهارابرای
انجام نقش مع ّین خویش ،برای بیان یک ضرورت عینی تکامل تاریخ ،به
صحن ٔهحوادثفرامیخواند.
روشناستکهخواصواستعدادوحتیسیمایاخالقیوخصوصیات
فردیاینیاآنشخصیتبررویصحن ٔهحوادث ُمهرواثرخویشراباقی
میگذارد.شخصیتهاکهدارایمختصاتمشخصخویشهستند،عنصر
تصادفرادرتاریخواردمیسازندوبهرویدادهارنگویژ ٔهآنرامیدهند.
نسبتبهاینکهشخصیتهایتاریخیورهبراندرجهتتسریععملقوانین
عینیقرارگیرندیامخالفآناقدامکنند،درجهتتکاملجامعهفعالیتکنند
یا هدفشان مخالفت با این تکامل باشد ،در تاریخ نقش مترقی یا ارتجاعی
ایفاخواهندکرد.خصلتمثبتیامنفیشخصیتتاریخیوابستهاستبه
موضعگیری طبقاتی ،در کنار طبقات مترقی و بالنده جای داشتن یا بیانگر
منافعطبقاتیمیرندهوارتجاعیبودن،وابستهاستبهتطابقیاعدمتطابق
فعالیتشخصیتباقوانینعینیتکاملاجتماع.
حاالکهنقشوجایواقعیشخصیتدرروندتکاملتاریخروشنشد،
معلوممیگرددکهازنظرمارکسیسمکیششخصیت،یعنیمطلقکردننقش
او ،و به دنبالش ستایش بیکرانی که کار را به پرستیدن و همهکاره دانستن
شخصیتمیکشاندوروحدموکراسیرامیکُشدوجلویبروزهمهجانب ٔه
نقشتودههاوشرکتآنهارادرامورکشورمیگیرد،بهکلیمطروداست.
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درتجرب ٔهنهضتهایجهانیکمونیستیاثراتسوءکیششخصیتاستالین
وسپسکیشمائونشاندادکهچقدراینجریانکهبهمعنایکاهشنقش
حزبوتودههاوترمزکنند ٔهفعالیتخالقهوابتکاروحسمسئولیتاستبا
مارکسیسمـلنینیسمبیگانهاست.
درکمارکسیستینقششخصیتازسویدیگر،هرگونهانکارآنارشیستی
نقشومقامعینیوواقعیشخصیتونفیآنرانیزقاطعانهطردمیکند.

فصلدوازدهم:تئوریمارکسیستیـلنینیستی
هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی

درس.92هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی
.1طرحوحلمسئل ٔهاساسیماتریالیسمتاریخی
.2تعریفمقوالتهستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی
.3تقسیمبندیواجزایآگاهیاجتماعی
.4نقشهستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی،ردنظریاتایدهآلیستیو
ما ّدیگرایان ٔهسطحی
.5نقشفعالآگاهیاجتماعیواستقاللنسبیآن
.6توضیحاتیبرایدقیقشدنمفهومایندومقوله
درس.9٣سیاستوحقوقوایدئولوژیسیاسیوقضایی
.1معنایمقول ٔه«سیاست»وایدئولوژیسیاسی؛جایآندرسیستم
آگاهیاجتماعیوخصوصیاتآن
.2حقوقوایدئولوژیقضایی
درس.94اخالق
.1تعریفمقول ٔه«اخالق»وویژگیهایآن
.2انواعاصولاخالقیوتحولآن

.3مبارز ٔهبیناصولاخالقیپرولتاریاوبورژوازی
.4رابط ٔهاخالقباسایراشکالآگاهیاجتماعی
.5اتیکیاعلماالخالقوتحولآن؛مکاتباصلیدرآن
درس.95علم،انقالبعلمیوفنی
ِ
«علم»وهدفآن
.1تعریفمقول ٔه
ِ
شکالآگاهیاجتماعی
.2تفاوتعلمباسایر َا
.3اجزایمتشکل ٔهعلم،انواعِدانشها
.4رابط ٔهمیانعلمومقوالتآگاهیاجتماعیوروبنا
ِ
چگونگیتکاملعلوموقوانیندرونیآن
.5
.6وجوهمشخص ٔهعلو ِممعاصر
«.7انقالبعلمیوفنی»ومحتوایآن
ِ
نتایجاجتماعیانقالبعلمیوفنی
.8
.9وابستگیانقالبعلمیوفنیبامناسباتتولیدیونظاماجتماعی
درس.9۶هنر
.1ویژگیبازتابدرهنر،تصویرهنری،وحدتعاموخاص
.2نقشفعالیتخالق ٔههنرمند
.3وظایفسهگان ٔههنرواهمیتاجتماعیآن
.4رابط ٔههنرباهستیاجتماعیوبامنافعطبقاتی؛استقاللنسبیآن
.5خصلتم ّلیهنر
درس.9٧مذهب
.1عواملطبیعیوپیدایشمذهب
.2عواملاجتماعیوپیدایشمذهب
.3تحولمذاهبواجزایمتشکل ٔهآن
.4عللدیرپاییمذهب

.5ماتریالیسمومذهب
 .6مسئل ٔه اصلی  -منافع مشترک و اهداف مشترک مارکسیستها و
مذهبیوندرنبردعلیهامپریالیسم،استبدادوسرمایهداری
درس.98فلسفه
.1تعریفوویژگیفلسفه
.2استقاللنسبیفلسفه
.3جاونقشفلسفهدرسیستمآگاهیاجتماعی
.4تکاملتاریخیفلسفه
.5فلسف ٔهماتریالیسمدیالکتیک

درس.92هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی
١

دو مقول ٔه «هستی اجتماعی» و «آگاهی اجتماعی» دو جنب ٔه مادی و معنوی
حیاتجامعهرانشانمیدهند.همانطورکهرابط ٔهبینما ّدهوشعورمسئل ٔه
اساسیفلسفهاست،چگونگیرابط ٔهبینایندومقولهنیزمسئل ٔهاساسیرادر
علمفلسف ٔهاجتماعوتاریختشکیلمیدهد.پاسخماتریالیسمبهمسئل ٔهاساسی
فلسفهبرشالود ٔهتقدمما ّدهبرشعورمتکیاست.درموردمسئل ٔهاساسیفلسف ٔه
اجتماعوتاریخ،براینخستینباردرتاریختفکربشریاینکارلمارکسبود
کهنشانداد:
ّاوالً ،این هستی اجتماعی است که در آخرین تحلیل روندهای حیات
معنویجامعهراتعیینمیکند،
ثانی ًا،درمیانتماممناسباتمتنوعوگوناگوناجتماعی،مناسباتتولیدی،
بهمثابه مناسباتی عینی ،عنصر اساسی و هست ٔه مرکزی هستی اجتماعی را
تشکیلمیدهند.
کارلمارکسپسازبررسیعمیقاجتماعبهایننتیجهگیریدورانساز
رسیدکه:
اینآگاهیانسانهانیستکههستیاجتماعیآنانراتعیینمیکند،بلکه
برعکس،اینهستیاجتماعیانسانهااستکهآگاهیشانراتعیینمیکند.
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درواقعهمپدیدههایاجتماعانسانیبهطورکلیبردونوعهستند:
•یاپدیدههاوروندهایما ّدی،یعنیمستقلازفکروذهنوارادهو
شعورانساناند،وبهطورعینیوجوددارند،
•یاپدیدههاوروندهایمعنویهستند،یعنیحاصلفکرواندیشهو
آگاهیانساناند.
هستیاجتماعیچیست؟هستیاجتماعیعبارتاستازمجموع ٔهعناصر
زندگیما ّدیجامعه:
•چارچوبکیهانیـجغرافیایی،
•شرایطنفوسوتراکمجمعیت،
•عواملمختلفمحیطزیستپیرامون،
•تماماشیاءوموادیکهخودانسانخلقکردهوموجودیتما ّدیدارند
وبهبخشیازاینشرایطومحیطبدلشدهاند،
•تماممناسباتوارتباطاتما ّدی-یعنیعینیومستقلازذهن-کهبین
انسانهاوطبیعت،وبینخودانسانهادرجریانکارایجادمیشود.
مارکسیسم نشان میدهد که این مناسبات نوع اخیر در مجموع ٔه حیات
اولداردودرآخرینتحلیل(نهبهطورمستقیمو
ما ّدیجامعهنقشدرج ٔه ّ
سادهوبالواسطهوسطحی،بلکهدرآخرینتحلیل)اینگونهروابطهستندکه
درپیدایشوتکاملآگاهیاجتماعینقشتعیینکنندهدارند.
آگاهی اجتماعی چیست؟ آگاهی اجتماعی عبارت است از مجموع ٔه
عناصروپدیدههاییکهبازتابیازحیاتما ّدیدرآگاهیوشعورانسانها
هستند،یعنیعبارتاستازشناختوارزیابیواقعیتاجتماعیدرسطوح
مختلف،ازسطحشناختخودبهخودیوروانیگرفتهتاسطحایدئولوژیک
وتئوریک.
شعورفردیبازتابواقعیتدرآگاهییکانسان،ودرجهاندرونی،روحیونفسانییکفردجداگانهاست.
-آگاهیاجتماعیبازتابیاستبسژرفتر،همهجانبهتر،تعمیمیافتهتر؛
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انعکاس هستی اجتماعی است در تمامی بغرنجی خود و در سطح تمامی
جامعه.بنابراین،آگاهیاجتماعیحاصلجمعساد ٔهشعورانفرادیافرادبشر
نیست،بلکهمقول ٔهکیفیت ًامتفاوتیاست.

٣

آگاهیاجتماعیدارایساختبغرنجیاست.درآگاهیاجتماعیمیتوان
سطوح مختلف افقی و عمودی را تمیز داد و در هریک از آنها نیز انواع
گوناگونی:
درسطحعمودی،مقول ٔهآگاهیاجتماعیرامیتوانبهویژهازدونظریابه
دوصورتمشخصنمود:
 .1آگاهی عمومی و متعارفی (روحی ٔه اجتماعی) که عبارت است از
مجموع ٔهتصورات،آدابورسوم،روحیاتاجتماعی،ذوقوسلیق ٔه
عمومی که جنب ٔه عادی و عملی دارد و به شکل خودبهخودی در
جریانتاریخاجتماعومسیرزندگیشکلمیگیردوبهافرادجامعه
القامیشود،ومیتوانآنرا«رواناجتماع»یاروحی ٔهجامعهنامید.
 .2آگاهی سیستماتیزه شده و مدرن (شناخت تئوریک) که در سطح
باالتری است و به صورت نظریات علمی و تئوریک تدوین شده
است.پای ٔهپیدایشاینسطح،جداشدنکارفکریازکاریدیوامکان
تفکرتئوریکیانظری،جداازتفکرپراتیکوعملیاست.عناصر
شعوراجتماعیدراینسطحبهتدریجمتراکمشدهوتوسطکاهنان
و فالسفه و خردمندان و رجال سیاسی و دانشمندان سیستمبندی
گردیدهوبهصورتمعارفبشریودانشهادرآمدهاست.آنبخش
ازآگاهیاجتماعیرادراینسطحکهسیستمنظریاتتئوریکدربار ٔه
جامعهاستودرآنمنافعطبقاتیوقشرهامنعکساست،ایدئولوژی
مینامیم.
درسطحافقی،مقول ٔهآگاهیاجتماعیرامیتوانبرحسباشکالکیفیت ًا
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متمایز آن تقسیم کرد .مثالً شکل سیاسی ،قضایی ،زیباییشناسی ،هنری،
علمی،فلسفی،مذهبی،اخالقیوغیره.بایدتوجهداشتکهاشکالآگاهی
اجتماعی در تقسیمبندی افقی ّاوالً باهم در ارتباطند ،و ثانی ًا هریک از آنها
دارایدوسطحمشخص،یکیعادیوعمومی،ودیگریسیستماتیزهشده
دوناست.یعنیهرشکلازنظرتقسیمبندیافقی،دارایدوسطحاز
و ُم ّ
نظرتقسیمبندیعمودیاست.مثالًسیاستیااستتیکیامذهبرا،بهعنوان
شکلیازآگاهیاجتماعی،میتوانهمدرسطحآگاهیعامهوروحی ٔهجامعه
مطالعهوبررسیکرد،همدرسطحآگاهینظریومدون.
ّ

4

جهانبینیهای ایدهآلیستی میکوشند تکامل اجتماع را بر شالود ٔه عناصر
مختلف معنوی توضیح دهند .برعکس ،ماتریالیسم تاریخی زندگی ما ّدی،
موجودیتعینی،هستیاجتماعیراعاملاولیهوعنصرتعیینکنندهمیداند
ّ
وحیاتمعنویراعنصرثانویوبازتابزندگیما ّدیمشتقازآنمیشمارد.
ازمارکسآموختهایمکهآگاهیچیزینیستجزهستیایکهبهآنآگاهی
یافتهایم.چیزینیستجزآگاهیبههستی،واینهستیانسانهانیزچیزی
نیستجزروندواقعیزندگیآنها.
بااینآموزشاساسیاستکهعلوماجتماعیپای ٔهعلمیپیدامیکنندوبه
مسئل ٔهاساسیفلسفهتاریخواجتماعپاسخدرستدادهمیشود.
ا ّماتماماینتأکیداتکهبرایدرکاصلماتریالیستیوبرخوردعلمیو
درستبامسئل ٔهرابطهبینهستیوآگاهیاجتماعیاست،بههیچوجهبهمعنای
پاسخیسادهشده،سطحیویکجانبهنیست.فلسف ٔهمارکسیستیفلسفهای
استدیالکتیکی،منعکسکنند ٔهواقعیتوتمامیبغرنجیهایآن.مارکسیسم
دراینزمینهبرروینقشتاریخیآگاهیاجتماعی،اندیشههاوعواملذهنی
تأکیددارد.مارکسیسمتنهاعلمیاستکهبهدرستیودقیق ًانقشعظیماین
عواملرادرنظرگرفتهوتأثیرآنهارادرحیاتاجتماعبررسیمیکند،به
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علت و چگونگی این نقش و به حدود این تأثیر و میزان آن پی میبرد ،و
باالخرهآگاهیبهایننقشرا،خودوسیلهایبرایتحولجامعهقرارمیدهد.
ماتریالیسمتاریخیتئوریکاملآگاهیاجتماعیونقشآنرادرجامع ٔهبشری
تدوینکردهاست.آگاهیاجتماعیمیتواندبهتکاملهستیاجتماعیشتاب
بخشدیاآنراکندکند.اینوابستهبداناستکهبازتابمنافعطبقاتمترقی
وبالندهباشدیابیانگرمنافعطبقاتمیرندهوارتجاعی؛وابستهبداناست
کهنیازهایعینیترقیاجتماعرامنعکسکندیانه.آگاهیاجتماعیبازتاب
مکانیکیهستیاجتماعینیست.
مکاتبماتریالیستیسطحیومبتذلیوجوددارندکهنقشاندیشههاو
عواملذهنیرادرحیاتاجتماعنفیمیکنندوبهطورسطحیومکانیکی
نقشمؤثروفعالآگاهیاجتماعیرامنکرمیشوند،یامستقیم ًاوبالواسطه
میخواهندتمامیپدیدههایبغرنجآگاهیاجتماعیرابهبهان ٔه«اقتصادی»
توضیح دهند .ماتریالیسم تاریخی ،یعنی علم فلسفی مارکسیسمـلنینیسم
دربار ٔه تاریخ و جامعه ،با چنان برداشت سطحی و مبتذل ،بهکلی بیگانه
است.دشمنانمارکسیسمکهقدرتمقابلهباآموزشتئوریکطبق ٔهکارگر
راندارندومیخواهندبهقولخود،مارکسیسمرا«ردکنند»،اغلبهمان
تزهایماتریالیسمعوامانهوسطحیوبهاصطالح«اقتصادی»رابهانهکرده،
آنهاراتزهایمارکسیسممعرفینموده،وآنوقتبربنایپوشالیوسستیکه
خودبهناممارکسیسمساختهاندُ ،دنکیشوتوارحملهمیبرندومیاندیشند
کهمارکسیسمراتارومارکردهاند!

5

ماتریالیسمتاریخیعملوعکسالعملمتقابلودرونیوتأثیرمتقابلورابط ٔه
دیالکتیکی بین دو مقول ٔه آگاهی اجتماعی و هستی اجتماعی را خاطرنشان
میسازد و نقش فعال آگاهی اجتماعی را در مقابل هستی اجتماعی ثابت
میکند؛نشانمیدهدکهآگاهیاجتماعیدارایچهقوانینتکاملمستقلو
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چهویژگیهاییهستوبرشالود ٔهاینقوانینویژهچگونهمیتواندازتکامل
هستیاجتماعیعقببماندیابرعکس،برتغییراتآنپیشیگیرد.درعینحال،
آگاهیاجتماعیحفظوتداومووراثتوانتقالارزشهایفرهنگیوحیات
معنویراازیکنظامبهنظامدیگرتأمینمیکند.اینمقولهدرخودسننو
آدابوخصوصیاتمعنویوفرهنگیوروانیرادربرمیگیرد.
توسطهم ٔهاینهااستکهاستقاللنسبیآگاهیاجتماعینسبتبههستی
طورکهگفتیم،عنصراولیه،قاطعو
اجتماعیجلوهگرمیشود.اگرچههمان
ّ
تعیینکننده-درآخرینتحلیل-هستیاجتماعیاست،آگاهیاجتماعیبر
زمین ٔهاستقاللنسبیخود،عملمتقابلوتأثیرمتقابلخودرابررویهستی
اجتماعیانجاممیدهدوخصلتانتقادیخالقهوتغییردهندهوفعالخویش
راجلوهگرمیسازد.مارکسیسمـلنینیسماهمیتانقالبیاندیشههایمترقیرا
کهدرآگاهیتودههارسوخمیکندوبهیکنیرویما ّدیدرراهتکاملاجتماع
بدلمیشود،خاطرنشانمیسازد.تغییرهستیاجتماعیموجبتغییرآگاهی
اجتماعی میشود ،ولی این کار بهخودیخود ،سطحی و بهیکباره صورت
نمیگیرد،بلکهدرجریانیکروندبغرنج،متضادوطوالنیانجاممیشود.
تئوریمارکسیستیمقوالت«هستیاجتماعی»و«آگاهیاجتماعی»نشان
میدهد که اندیشهها و موضعگیریها و آگاهیها و ارزیابیهای معنوی،
اخالقی ،سیاسی ،حقوقی ،هنری ،فلسفی و غیره دارای شالودههای عینی
طبقاتیبودهوتضادهاومنافعطبقاتیرامنعکسمیکند.اینتئوریبهما
امکانمیدهد:
• ّاوالًپدیدههایآگاهیاجتماعیرابهطورعینیوبدونپیشداوری
تحلیلکنیم،
•ثانی ًاقانونمندیهایروندتکاملیآگاهیاجتماعیراروشنسازیم،
•ثالث ًا برای ارزیابی سیستمهای ایدئولوژیک ،در چارچوب مشخص
تاریخیآنهاوبرایمرزبندیدقیقومشخصاندیشههایمترقیو
ارتجاعیونقشمشخصهریکازآنهادرهرعصر،معیارهاومحک
درستبهدستآوریم،
•وباالخرهاینتئوریخودپای ٔهتئوریکضرورتشرکتفعالدرنبرد
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ایدئولوژیکولزومعملانقالبیفعالوآگاهانهاست.
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اینکچندتوضیحبرایاحترازازاشتباهوروشنشدنمطالبومرزبندی
دقیقتر بین مقوالت هستی اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،پایه ،روبنا و
ایدئولوژی.
«.1پایه»یاپای ٔهاقتصادی،حیط ٔهبهمراتبکمتریراازهستیاجتماعیدربر
میگیرد.جزئیازآناست،اگرچههست ٔهاصلیآناست.هستیاجتماعی،
عالوهبرپایهکهمجموع ٔهمناسباتتولیدیاست،مناسباتدیگرعینیبین
انسانها،مناسباتبینجامعهوطبیعت،وهمچنینشرایطنفوسوجمعیت،
محیطزیست،شرایطجغرافیاییـکیهانیهستیاجتماعرانیزشاملمیشود.
«.2روبنا»نسبتبهآگاهیاجتماعیازیکنظروسیعتراستوحیط ٔه
گستردهتریرادربرمیگیردوازنظردیگرتنگترومحدودترازآناست.
ازآنجاکهازبیناندیشههاومکاتبونظریات،تنهاآنبخشیراکهدارای
خصلتطبقاتیاستومستقیم ًاناشیازپای ٔهمشخصشیو ٔهتولیدمربوطه
استدربرمیگیرد،بسیتنگترازآگاهیاجتماعیاستکهچهدرسطح
روان اجتماعی یا آگاهی عامه و روحی ٔه عمومی و چه در سطح آگاهی
سیستماتیزهشدهومدونوایدئولوژیک،کلی ٔهعواملوعناصرزندگیمعنوی
ّ
وکلی ٔهمظاهرآگاهیهاومعلوماتاجتماعیرادربرمیگیرد.
.3روبنانسبتبهایدئولوژیحیط ٔهوسیعتریرادربرمیگیرد؛نهتنهااز
آنروکهنهادهاومؤسساتوسازمانهایاجتماعیراهمعالوهبراندیشهها
ومکاتبشاملمیشود،بلکهازآنجاکهروبنانهفقطمکاتبوتئوریهای
اجتماعیدارایخصلتطبقاتی،بلکهسطحغیرسیستماتیزهوعامهایآگاهی
کهایدئولوژیتنهاشاملمکاتبمدونو
طبقاتیراشاملمیشود.درحالی
ّ
سیستماتیزهشدهمیگردد ومربوطبهسطح رواناجتماعی و روحی ٔهعامه
نیست.
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«مسئل ٔهاساسیفلسفه»درس3
«پایهوروبنا»درس55
«ترقیاجتماعی»درس.99
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ِ
مؤسسات وابسته به
نهادها و
اندیشههاونظریات

آگاهی اجتماعی
ِ

هایمدو ِنطبقاتی
اندیشه
ّ
=
ِ
ایدئولوژی
نظریات ناشی از
اندیشهها و

سطحمدونوسیستماتیزه
ّ
ِ
سطحرواناجتماعی

روبنـا

ِ
مشخصشیو ٔهتولید
پای ٔه

ِ
ِ
غیرمدو ِنعامه
طبقاتی
آگاهی
ّ

ِ
ِ
مدو ِنغیرطبقاتی
نظریات
علمی ّ

ِ
تصوراتوروحیاتعام ٔهغیروابستهبه
شیو ٔهتولیدمع ّین

هستی اجتماعی
ِ

ِ
مناسباتبینانسانهاوطبیعت

شیو ٔهتولید

ِ
مناسباتعینیبینانسانها

ِ
مناسباتتولیدی

پـایه

ِ
مناسباتعینیگوناگوندیگربینانسانها

نیروهایمولده

ِ
دیگرمناسباتعینیبینانسانهاوطبیعت

ِ
اشیاءوموادیکهانسانخلقکردهوجزءمحیطشدهاند
ِ
ِ
مختلفمحیطزیستپیرامون
عوامل
ِ
ِ
گرافیکوشرایطمربوطبهنفوس
عوامل ِد ُم

ِ
ِ
ِ
زیستجامعه
کیهانیـجغرافیایی
عوامل

درسَ .9٣اشکالآگاهیاجتماعی
سیاستوحقوق،ایدئولوژیسیاسیوقضایی
١

محتوای مقول ٔه «سیاست» چیست؟ سیاست مجموع ٔه بغرنجی از زمینهها
وعرصههایمختلفاستکهباهمدرارتباطندومتقابالًدریکدیگرتأثیر
میگذارند.مهمترینآنهاعبارتنداز:
ّاول.عرص ٔهمناسبات سیاسیبینطبقاتو احزابآنها(یعنیسیاست
داخلی)،وبیندولتهاوسیستمهایجهانی(یعنیسیاستخارجی).این
عرصه بهویژه شکل سازمان جامعه را که پس از ایجاد طبقات متخاصم به
وجودمیآیدوهست ٔهمرکزیآنقدرتدولتیاست،دربرمیگیرد.
دوم .عرص ٔه سیاسی عملی ،که فعالیتهای سیاسی طبقات و احزاب
ّ
و دولتها و سیستمهای جهانی را دربر میگیرد و بهویژه شامل تدارک
و سازمان دادن مبارزات سیاسی برای تحقق هدفهای سیاسی هریک و
سرانجامبهدستآوردنوتحکیمقدرتدولتیمیباشد.اینعرصه،فعالیت
اجتماعیـتاریخیمردموشیوههاووسایلاجراییکسیاستونحو ٔهعملی
نیلبههدفرانیزشاملمیشود.
سوم .عرص ٔه ایدئولوژی سیاسی است که در درسهای ماتریالیسم
ّ
تاریخی-بهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعی-موردتوجهمااست.
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ایدئولوژیسیاسیعبارتاستازانعکاسکموبیشکاملمنافعوهدفهای
طبقاتیدرسیستممدونشدهوترتیبیافتهایازنظریاتواندیشهها،مکاتب
ّ
سیاسیوتئوریها.ایننظریاتشالود ٔهاندیشهایتدویناستراتژیوتاکتیک
سیاسیوایجادنهادهاوسازمانهایسیاسیاستکهباکمکآنهاازمنافع
طبقاتی مدافعه میشود .بین اندیشههای سیاسی و نهادهای سیاسی بهمثابه
عناصر روبنایی جامعه با پای ٔه آنها رابط ٔه متقابل دیالکتیکی موجود است.
«پایه»،تعیینکنند ٔهسیاستاست،ولیسیاستنیزتنهابازتابمنفعلپایه
نیست،بلکهفعاالنهبرآنتأثیرمیبخشدوبرایتحولشعملمیکند،واین
تأثیرمیتواندکندکنندهیاشتاببخشندهباشد.
سیاستمیتواندتأثیرمترقیبرتحولجامعهداشتهباشد،هنگامیکه:
ّاوالً،ازقانونمندیتکاملاجتماعیمنشأبگیرد،
ثانی ًا،بازتابدرستمقتضیاتزندگیاجتماعباشد،
ثالث ًا،تحلیلعینیمناسباتبینطبقاتوتوازننیروهایآنهاراشالود ٔه
خویشقراردهدوگرایشهایتکاملوتحولوتغییراینمناسباتوتوازن
رابهدرستیارزیابیوپیشبینیوبرآوردکند.تنهادرچنینصورتیسیاست
بهیکعلمبدلمیشود.
درعصرمابهطورعمدهمیتواندوسیاستمتضاداساسیراتمیزداد.
یکیسیاستطبق ٔهکارگرودیگریسیاستبورژوازیامپریالیستی.سیاست
طبق ٔهکارگروحزبویبرشالود ٔهتئوریکمونیسمعلمیاستواراستکه
خودعلمیاستدربار ٔهرسالتتاریخیطبق ٔهکارگروایجادجامع ٔهبدون
طبقه.اینعلم،اساسیتریناندیشههایسیاسیواصولمارکسیسمـلنینیسم
رادربرمیگیردوشناختقانونمندیهایکلیمشیعمومینهضتجهانی
کمونیستیوکارگریرادرهرمرحل ٔهمشخصایجابمیکند.
سیاستبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعییاایدئولوژیسیاسی،بهنحوی
مستقیممناسباتاقتصادیبینطبقاتومنافعطبقاتیرامنعکسمیکندو
مستقیمترینعرصهایاستکهدرآنبازتابوتأثیرپایهبرروبنا،ودربحث
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کنونی ما ،هستی اجتماعی بر آگاهی اجتماعی را میتوان دید .اندیشهها و
مکاتبسیاسی(یعنیسیاستدرسطحآگاهیاجتماعیمدونوسیستماتیزه
ّ
شده)دربرنامههاواعالمیههایاحزابوسازمانهایسیاسی،دراسنادو
مدارکدولتها،درقوانیناساسیکشورها،دردکترینهایاآیینهایسیاسی
رجالدولتی،وهمچنیندرآثارتئوریکمخصوصتدوینوبیانمیگردد.
معیاردرستیسیاستآناستکهتاچهحدبتواندمنافعحیاتیزحمتکشان
رامنعکسکندوبهترقیجامعهکمکنماید.
سیاستبهمثابهیکشکلآگاهیاجتماعی،تأثیرفعالوپرتوانیبرپای ٔه
اقتصادیجامعه،برتحولمناسباتتولیدی،کههست ٔهاصلیهستیاجتماعی
است-وتوسطآنبرتمامیهستیاجتماعی-باقیمیگذارد.سیاستهمراه
باحقوقوایدئولوژیقضایییاحقوقیوسیلهوواسطهایاستبرایعمل
تعیینکنند ٔهپای ٔهاقتصادیدرسایراشکالآگاهیاجتماعینظیرفلسفه،هنرو
غیره.اینخودنمونهایاستازوابستگیهاوپیوندهاوتأثیراتمتقابلبین
عواملمختلفهستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی.
سیاستبهمثابهیکعنصرآگاهیاجتماعینهتنهاعنصریاستفعالو
دارایتأثیرمستقیمبرمناسباتتولیدیوبرنظاماجتماعی(زیرادرنتیج ٔه
مبارز ٔه طبقاتی است که نظامها دگرگون میشود و فرماسیونهای تازه پا
میگیرد)،بلکهازیکسوخودسیاستدراشکالدیگرآگاهیاجتماعینظیر
فلسفی،اخالقی،هنریوغیرهتأثیرداردوتأثیرمیپذیرد؛وازسویدیگر،
وسیلهایمیشودتاپای ٔهاقتصادی-نهبهطورمستقیم-بلکهبهواسط ٔهآن،
بر ایناشکالتأثیرتعیینکنند ٔهخودراباقیگذارد.وقتیمیگوییمهستی
اجتماعیدرآخرینتحلیلتعیینکنندهاستوتأثیرآنباواسطهوغیرمستقیم
انجام میشود ،منجمله به همین امر (واسطه بودن سیاست بهمثابه شکل
آگاهیاجتماعی)نظرداریم.برایدرکهرتحولوتغییریوکشفهررابط ٔه
علت و معلولی در اشکال آگاهی اجتماعی ،باید تمام بغرنجیها ،مراحل
واسطهای،تأثیراتمتقابلوچگونگیتأثیرعلتوراهونحو ٔهانجاماینتأثیر
رامطالعهکرد،نهآنکهبهطورمکانیکیوسطحی،ارتباطمستقیموبیواسطه
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بینمثالًهستیاجتماعیواخالقیاهنربرقرارکرد.
پسخصوصیاتاینشکلآگاهیاجتماعیعبارتاستاز:
ّاول.ارتباطنزدیکیبینسیاستوطبقاتومبارز ٔهطبقاتیموجوداست.
درسیاست،مناسباتاقتصادیبینطبقات،مناسباتتولیدیومنافعاساسی
طبقاتمستقیم ًامنعکسمیشود.ازاینرواستکهسیاسترامیتوانبیان
متبلورومتمرکزاقتصاددانست.
دوم.سیاستنزدیکترینعرص ٔهآگاهیاجتماعیبههستیاجتماعیاست
ّ
ومستقیمتروبیواسطهترازهم ٔهاشکالدیگرباآنوباهست ٔهمرکزیآنپیوند
دارد.
سوم.سیاستبخشیاستازروبنا،وتغییراتآنتابعقانونمندیهای
ّ
مربوطبهمقوالتپایهوروبنااست.البتهروبنایسیاسی(یاعنصرسیاسی
روبنایجامعه)عالوهبرایدئولوژیسیاسیکهموردبحثمااست،آگاهی
هوشمسیاسیدرسطحروانجامعه،ونیزاضافهبر
طبقاتیغیرمدونعا ّم
ّ
ّ
اینها،نهادهاوسازمانهایسیاسیوابستهرادربرمیگیرد.
چهارم .ایدئولوژی سیاسی توسط مبارز ٔه طبقات و فعالیت احزاب
و سازمانها و دولتها بالواسطه جام ٔه تحقق میپوشد و به صحن ٔه عمل
درمیآیدوپرتوانترینتأثیرمتقابلراباقیمیگذارد.

٣

قبالًازحقوقوایدئولوژیقضایینامبردیم.درواقعهم،بهعنوانشکل
آگاهیاجتماعی،نمیتوانآنراازایدئولوژیسیاسیجداکرد.درمفهوم
درسهای فلسفه ،حقوق عبارت است از مجموع ٔه قوانین و مقرراتی که
چارچوبمناسباتقضاییبینانسانهاراتعیینمیکند.اینقوانینوموازین
توسطدولتبهمثابهبیانمنافعواراد ٔهطبقاتحاکمهتدوینواجرایآنبه
جامعهتحمیلمیشود.حقوقنیزهمچوسیاستهمراهباتقسیماجتماعبه
طبقاتمتخاصموتشکیلدولتپدیدمیآیدودرماهیتامرعبارتاست
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ازقانونیکردنومدونکردنوقبوالندناجباریمنافعواراد ٔهطبق ٔهحاکمه
ّ
ازطریققوانینبهتمامیجامعه.بهاینترتیب،سیستمحقوقیباهرنظام
اجتماعی تغییر میپذیرد ،و همچو سیاست دارای خصلت طبقاتی است،
و همراه آن عنصری از روبنای جامعه به شمار میرود .قانونمندیهای
پیدایش و تکامل و تعویض سیستمهای حقوقی و ایدئولوژی قضایی را
تئوری مارکسیستیـلنینیستی «پایه و روبنا» توضیح میدهد .هر فرماسیون
اجتماعیـاقتصادیدارایتیپیانوعویژ ٔهحقوقمختصبهخوداست:حقوق
وسیستمقضاییبردهداری؛فئودالی؛سرمایهداریوسوسیالیستی.ایدئولوژی
قضاییعبارتاستازمجموع ٔهنظریاتواندیشههادربار ٔهچگونگیوضع
قوانینومقرراتومناسباتقضاییبینافرادجامعهبهخاطرحفظمنافع
طبقاتیمشخص.وابستگیاینمقولهبامقول ٔهسیاستازهمینتعاریفپیدا
است.ایدئولوژیسیاسیوحقوقیبهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،خصلت
تاریخیدارد،یعنیابدینیست.درمرحل ٔهمع ّینیپدیدشدهودرمرحل ٔهمع ّینی
ازبینخواهدرفت.

درسَ .94اشکالآگاهیاجتماعی
اخالق
١

اینمقول ٔهآگاهیاجتماعی،صحن ٔهوسیعدیگریازمناسباتبینافرادجامعه
را تنظیم مینماید .اخالق عبارت است از مجموع ٔه عادات ،احساسات،
معتقدات،سنن،آداب،روشهاوموازینیکهدرزمین ٔهمناسباتبینافراد،بین
فردواجتماع،بینشخصوگروه،درسطحهایمختلفبرقرارمیشودودر
نحو ٔهرفتاروچگونگیبرخوردبامسائلودرقواعدعملوکردارشخص
بروز میکند .به این ترتیب ،اخالقیات عبارت است از وحدتی بین آگاهی
انسانورفتاراو.اخالقبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعیوبازتابیازهستی
اجتماعی،دارایمقوالتویژ ٔهاساسیخویشاستکهمهمترینآنهاعبارتند
ازنیکیوبدی،عدلوظلم،وظیفهومسئولیت،شرافتورذالت،حقانیت
وستم…
اخالق بر خالف سیاست و حقوق پدیدهای نیست که در مرحل ٔه مع ّین
تکامل اجتماع و همزمان با وجود طبقات به وجود آید .به عالوه ،تفاوت
موازینومعیارهایاخالقیباموازینوقواعدحقوقیوسیاستآناست
کهاینموازیناخیربهوسیل ٔهمجموع ٔهقوانینیکهازجانبدولتهابهجامعه
تحمیل میشود اجرا میگردد ،درحالیکه موازین و معیارهای اخالقی از
جانبقوانینمصوبدولتهاحمایتنمیشود،بلکهنیرویافکارعمومی،
نیروی سنّتها و آداب جاریه و عادت عمومی و قدرت تربیت از آنها
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نگاهداریمیکندواحترامبهآنهابرشالود ٔهوجدانشخصیوخواستعا ّمه
وتأثیرافکارعمومیاستواراست.
موازین و معیارهای اخالقی تنظیم کنند ٔه روش انسان است در مقابل
خانوادهوسایرافرادبشری،درمقابلطبقهوم ّلت،درمقابلتمامیجامعه
ومردمسایرکشورها.اخالقهمزمانباجامع ٔهبشریزاییدهمیشود،زیرا
اجتماعافرادهمیشهازفردعضوخودتوقعاتوانتظاراتیداشتهوزندگی
اجتماعیوهمزیستی،احترامواجرایمقرراتوموازیناخالقیمع ّینیرا
ایجابمیکردهاست.

2

درکموناولیه،جامع ٔهاشتراکیبدوی،اخالق،بهمثابهمجموعهایازهمین
ّ
آدابورسوموتوقعاتجمعازفردوخواستافکارعمومیگروهوجود
داشته و حتی در آن زمان ،شکل مسلط و حاکم ،مهمترین شکل آگاهی
اجتماعیبودهاست.مناسباتاخالقیپراتیککهاجرایآنهادرعملبرای
ادام ٔهحیاتجامعهضروربود،وسپسآگاهیاخالقی،درهمانجریانکار
وازهمانابتدایپیدایشجامع ٔهانسانیپدیدشد،زیراکهبدونآنتنظیمو
سازمانزندگیجامعهامکاننداشت.اصولاخالقیبرابریومساواتویژ ٔه
کموناولیهوجمعگرایییاکلکتیویسمابتداییآنزمانبرهمیناساساستوار
ّ
بود.موازیناخالقیدرفرماسیونکموناولیهبرایهم ٔهافرادجامعهیکگونه
ّ
وواحدبود.
ا ّما در جوامعطبقاتی یک رشته آداب ورسوم و موازین کردار و عمل
افرادهستکهمربوطبهتمامیافرادجامعهاست،ویکرشتهآدابورسوم
ونحو ٔهرفتارکهناشیازتعلقطبقاتیاست،ویژ ٔهطبقهایمشخصاست،
در چارچوب منافع یکطبقهبه وجودمیآید و این طبق ٔه مخصوصآن را
اشتراکیاولیهوتقسیم
میطلبد.بهعبارتدیگر،همزمانباتالشیجامع ٔه
ّ
نظاماشتراکیاولیهنیز
جامعهبهطبقات،موازیناخالقیواحدویکگون ٔه
ّ
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تجزیهمیشودوازآنهنگامبهبعداخالقخصلتطبقاتیپیدامیکند.در
هریکازفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادی،موازینحاکماخالقیعبارت
استازموازینطبق ٔهحاکم.
درهرفرماسیون،بهویژهدرمرحل ٔهافولوسقوطآنها،درکناروعلیه
موازین اخالقی حاکم ،ما با موازین اخالقی دیگری -موازین متعلق به
تودههایزحمتکشوقشرهایمترقیکهخواهانترقیوپیشرفتوحامل
عنصرنو هستند -روبروهستیمکه مظهر اعتراضستمدیدگان،علیه ظلم،
مظهر خواست تحولطلبان بوده و درک دیگری از خیر و از عدالت ،از
حقان ّیتووظیفهرابهجزدرکحاکمعرضهمیدارد.ذکرمثالهاییدربار ٔه
یکی از مقوالت «اخالق» (نیکی و بدی) میتواند به ما در فهم دو سطح
عمومیوطبقاتیودودرک،دراینسطحطبقاتیکمککند.مثالًهمهکس
معتقداستوافکارعمومیایناصلرامیقبوالندکهاگربهزنیباردارکمک
شودکارخوبیانجامگرفته،یااگردرمقابلنابیناییکهبرسرراهشچاهی
قرارداردخاموشنشستهشودکاربدیصورتگرفته(سطحعمومیقبول
مقول ٔهخوبوبد).ازاینمثالهادیدهمیشودکهدرطیقرون،موازینساده
وبدیهیهمزیستیانسانهاخصلتیهمگانیـانسانیمییابند،بهآداباخالقی
عا ّمهبدلمیشوند.اینگونهموازینوقواعدرامیتوانموازینعمومیبشری
اخالقینامید.اینگروهازموازینوآداب،عنصرمداومتوپیگیریرادر
روندمشخصتاریخیتکاملاخالق،بهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،تشکیل
میدهند .ا ّما درعینحال ،در جوامع منقسم به طبقات ،بسیاری از مسائل
اخالقیواصولرفتارانسانیکهبهنظراستثمارگرانوستمگرانخوبو
شایستهاست،ازنظراستثمارشوندگانوستمدیدگانبدومذموماست.این
گروهازموازیناخالقیراموازینطبقاتیاخالقیمینامیم.مثالًشاهواقبال
گفتهاندکهحتیازکلم ٔهاعتصاببدشانمیآید،ولیکارگرانمیگویندکه
اگر برای باالبردن دستمزدهایمان بتوانیم اعتصاب را سازمان دهیم بسیار
خوبخواهدشد.
مالکیتخصوصیبروسایلتولیدبهنظرسرمایهدارانامرخیریاست
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و سرچشم ٔه ثروت ،ولی برای زحمتکشان مای ٔه شر است و منشأ بدبختی.
به نظر سرمایهداران وابسته ،رسوخ ایران بر باد ده سرمایههای امپریالیستی
خوباستوکاردولتخدمتیاستعالی،ا ّمابهنظرمردمبرعکس،این
عملناقضاستقاللماومانعرشدسالمایرانوعملیاستبدوکاردولت
خیانتیاستآشکار.قمارهایچندمیلیونتومانی،قاچاقواشاع ٔههروئین،
انواعفسادجنسیوخانوادگیباموازیناخالقیدرباریوثروتمندانجوردر
میآید،ولیمغایرباموازیناخالقیمیلیونهازحمتکشایرانیاست.همه
میدانیمکهدرمبحثاخالق،مقوالتینظیرادبوانسانیتوترحمونزاکت
وغیرهچهمعانیبهکلیمتفاوتیازنظرگاهومواضعطبقاتیمختلفدارند.
البتهبایدتوجهداشتکهطبقاتحاکمهموارهکوشیدهاندومیکوشندموازین
طبقاتیمتعلقبهخودرابهکمکوسایلمختلفارتباطیوتبلیغیوتأثیربر
افکارعمومیودستگاهتعلیموتربیتوغیره،بهعنوانموازیناخالقیعموم
خلقجابزنندوآنهاراهمگانیوابدیجلوهگرسازند.

٣

مصاف بین موازین اخالقی بورژوایی و پرولتری بخشی است از نبرد
ایدئولوژیک عظیمی که در جهان امروز جریان دارد .اخالق بورژوازی که
سودوحفظمالکیتخصوصیاساسآناست،بهسرنوشتمردم،بهآیند ٔه
میهن،بهمصالحجامعهبیاعتنااست.منافعفردگرایانه،اغراضتنگنظران ٔه
طبقاتی ،پول و سود قطبنمای آن است .انسانها گرگوار به دنبال سود
بیشترمیتوانندیکدیگررابدرند.اندیویدوآلیسم،عطشثروت،خودپرستی،
خصومت و رقابت ،اصول اخالقی حاکم بر این نظام است .همهچیز و
منجملهشرفووجدان،عشقومناعتبشری،خانوادهومیهن،همهچیزبه
کاالبدلمیشودوطبقموازیناخالقیبورژواییمیتواندبهفروشرودودر
آستانخدایپولوسودومنافعشخصیقربانیشود.
درمقابل،موازیناخالقیپرولتاریایانقالبیبیانگرمنافعتمامتودههای
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زحمتکشدرنبردعلیهاستثماروستمبودهودرشرایطمبارزهعلیهمناسبات
تولیدیاستثماریسرمایهداریپدیدشدهوتحکیممییابد.برشالود ٔهآنو
بههنگامازبینبردنآنمناسبات،موازیناخالقکمونیستیپدیدمیشود.
شالود ٔه تئوریک این اخالق نوین ،مارکسیسمـلنینیسم است .اخالق جامع ٔه
سوسیالیستی تمام موازین اخالقی همگانی بشری و تمام عناصر پرارزش
سیستمهای اخالقی ماقبل را در خود فرا گرفته و آنها را تکامل داده و
موازینجدیدیرابرآنهامیافزایدکهدررأسآنهابرخوردنویننسبتبه
کار و نسبت به مالکیت عموم خلق ،میهنپرستی عمیق و انترناسیونالیسم،
جمعگرایی یا کلکتیویسم ،انساندوستی سوسیالیستی و وفاداری بیخدشه
بهامرسوسیالیسماست.هرچهجامع ٔهسوسیالیستیوسپسکمونیستیپیش
میرودوتکاملمییابد،اهمیتاصولاخالقیوموازیناخالقیدرتنظیم
مناسباتبینانسانهابیشتروبیشترمیشودونقشاخالقیاتفزونیمییابد،
درحالیکهبهدنبالزوالدولت،نقشواهمیتسیاستوحقوقکمتروکمتر
شدهوباالخرهبهعنوانشکلآگاهیاجتماعیازبینمیروند.

4

اخالقزیرتأثیرسایراشکالروبنادرهرفرماسیون،زیرتأثیرسایراشکال
آگاهیاجتماعینیزهستوفرهنگما ّدیومعنویجامعه ُمهرخودرابر
آنباقیمیگذارد.درجریانتکاملتاریخوپیشرفتتمدنوفرهنگ،برخی
موازینوآدابورسومیکهزمانیخوبوشایستهشمردهمیشد،ارزش
خود را از دست میدهند و به عوامل زشت و مطرود بدل میگردند .پس
موازین و اصول اخالقی جاودان و بدون تغییر نیستند و زیر تأثیر تغییرات
هستیاجتماعی،پای ٔهاقتصادیجامعه،عواملروبناییوسایراشکالآگاهی
اجتماعیتغییرمیپذیرند.
اخالق بهمثابه شکل آگاهی اجتماعی دارای وظیف ٔه اجتماعی مشخصی
است ،و این وظیفه عبارت است از تأیید یا تکذیب ،قبول یا رد معنوی و
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وجدانی مناسبات اجتماعی اساسی موجود در جامعه در هر مرحل ٔه مع ّین،
بهمنظورحفظوتحکیماینمناسباتیاتغییروتحولآنها.ازاینجانقش
فعالاخالقدرحیاتجامعهمنشأمیگیردکهخودبهمثابهعنصریازروبنا
بهعاملیتأثیربخشوعملکنندهبدلمیشودودرمناسباتتولیدیوسایر
مناسبات اجتماعی ،در هستی اجتماعی و همچنین در سایر اشکال آگاهی
اجتماعیتأثیرخودراباقیمیگذارد.اخالقازجهتموضعگیریفردو
افکارعمومیدرمقابلکارومالکیتوسایلتولید،براقتصادتأثیرمیکند.
هراقدامسیاسیبایکارزیابیاخالقی،باردیاقبولازجانبافکارعمومی
روبرومیشود.روشناستکهچقدراهمیتداردکهیکتصمیماقتصادی
یایکعملسیاسی،اخالق ًاازجانبمردمموردحمایتقرارگیردیابرعکس
طردشود.

5

آنعلمفلسفیکهمسائلپراتیکوتئوریکمربوطبهاخالقرامطالعهمیکند
اِتیکنامیدهمیشود.اتیکیاعلماالخالقبهمثابهجزءمتشکلهایازدانشهای
فلسفیازعهدباستانپدیدشد.
فالسف ٔه ماتریالیسم در طی قرون ،از ارسطو گرفته تا انسیکلوپدیستها
و فویرباخ ،وابستگی مفاهیم و موازین اخالقی را به نیازها و منافع واقعی
انسانهانشاندادهوآنراجداازقیودمذهبیموردبررسیقراردادند.ولی
البتهبهعلتمحدودبودنناگزیرتاریخیشاننمیتوانستندپیگیرانهمنشأو
ماهیتاخالقوقوانینتکاملآنراتوضیحدهند.
فالسف ٔهایدهآلیستسعیکردندبرشالود ٔهاینیاآناصلمعنوییاعوامل
مذهبی و اراد ٔه خدا علماالخالق را پایهگذاری کنند« .خیر» نزد افالطون،
«مطلق» نزدهگل« ،خردعملی»نزدکانت،از اینگونهبود .ا ّمابعضیاز
آنهاموفقشدندکهبرخیمسائلواقعیاخالقیرامطرحوبررسیکنندو
پاسخهایپرارزشیبیابند.ازآنجملهاستمسئولیتفردیتوسطسقراط،
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آزادیومناعتانسانیتوسطکانت،رابطهبیناخالقوحقوقوبیناخالق
ذهنیوگروهیتوسطهگل.
علماالخالقمارکسیستیبرشالود ٔهماتریالیسمدیالکتیکودستاوردهای
علوماجتماعیمشخصنظیرانسانشناسیوجامعهشناسیوروانشناسیو
غیرهبهمسائلمنشأوماهیتوخصلتاخالقپاسخعلمیودقیقمیدهد.
مارکسیسم،همتئوریهایمطلقگرایانهوادعایجاودانیبودنوتغییرناپذیر
بودناخالقراردمیکندوهمتئوریهاینسبیگرایانه(رالتیویستی)راکه
کاررابهانکاروجودوعملآنمیکشانند.مارکسیسمنشانمیدهدکهاخالق
را باید همچو پدیدهای اجتماعیـتاریخی مورد بررسی قرار داد و تحول و
تکاملاخالقیاتوموازینوقواعدرفتارمربوطبدانرادراعصارمختلف
مطالعهکرد.مارکسیسمبهپیشرفتاخالققائلاستنهبهجموداخالقیو
تغییرناپذیریموازیناخالقی.مارکسیسمنقشتودههارابرایایجادموازین
اخالقینووپیشرفتآنوخصلتطبقاتیاخالقرادرجوامعطبقاتیروشن
میکند.مارکسیسمنشانمیدهدکهانسانهامحتوایموازینآگاهیورفتار
اخالقی خود را از منافع اقتصادی و طبقاتی و از شرایط زندگی اجتماعی
خویشمیگیرند.مارکسیسمتوجهرابهعملورسالتاخالقواثربخشی
فعالآنجلبمیکند.اینتأثیرازطریقموازینرفتاروفشارمعنویعا ّمه،از
طریقایدهآلهاوارزیابیهایموردقبولتود ٔهمردمانجاممیگیردودرتجهیز
نیروهایاجتماعیبهکمکانگیزههایدرونیانسانوتصمیموجدانیافراد
نقشبسیجکنند ٔهبسیارمهمیدارد.
توضیحبیشتر:
«پایهوروبنا»درس55
«طبقات»درس70
«فرماسیون»درس58
«کموناولیه»درس.59
ّ

درسَ .95اشکالآگاهیاجتماعی
علم،انقالبعلمیوفنی
١

علممجموع ٔهبههمپیوستهوتدوینشدهایازشناساییهاوآگاهیهایواقعی
وقابلاعتماددربار ٔهطبیعتوجامعهوتفکراست.تکاملعلومازبررسیو
گردآوریفاکتهاومشاهداتآغازشدهوبهایجادتئوریهاوسیستمبندیها
وتنظیمقوانینمیانجامد.شیو ٔهعلم،شیوهایتعقلیواثباتیاستوباکمک
محاسبهوتجربهومشاهد ٔهواقعیاتمیتواندرستیاحکامعلمراتحقیق
کردوبهمحکزد.پسعلمبهمثابهشکلیازآگاهیاجتماعی،مجموع ٔهآن
معارفوآگاهیهایبشریدرعرصههایمختلفطبیعیواجتماعیاست
کهبراساسفاکتهایدقیقوقابلاعتمادومسلمگردمیآیدوبهصورت
تئوریهایعلمیبیانمیشودویکسیستمکاملپژوهشرابرایرشتههای
گوناگونمعرفتبهوجودمیآورد.
هدفعمد ٔهعلمعبارتاستازکشفقوانینطبیعتوجامعهوتنظیم
تئوریهای مختلف علمی که بتواند پدیدهها و روندهای مختلف طبیعی و
اجتماعی را توضیح دهد .پس علم ّاوالً یک فعالیت انسانی است به قصد
معرفتطبیعتوجامعه،وثانی ًابهکار ب ِ
ردناینمعرفتاستبرایتأثیربر
ُ
طبیعتوجامعه.تطبیقعملیعلومیااجرایتئوریهاوقوانینعلمیوبه
کاربستناصولدانشدرپراتیکشاملجنبههایمختلفاست:
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•تکاملتولیدما ّدیوتأمینمصرفونیازهایهمهجانب ٔهبشری،
•دفاع از موجودیت انسان و بهبود مداوم شرایط زیست و محیط
زیست،
•تحولوتغییرمناسباتاجتماعی.

برایآنکهحیط ٔهعلمومرزهایآنبهمثابهشکلآگاهیاجتماعیروشنشود،
تفاوتآنراباسایراشکالآگاهیهاوشناختبررسیمیکنیم:
•علم با شناساییهای عملی یا تجربی این تفاوت را دارد که علم،
قوانینیرابررسیمیکندکهتکاملپدیدههاوروندهاطبقآنصورت
میگیرندوبراساسآنمیتوانبهپیشبینیعلمیدستزد.
•علمباآنمعارفوآگاهیهایبشریکههنوزبهسطحعلمنرسیدهو
درمرحل ٔهتجربیوگردآوریفاکتهایامشاهداتهستنداینتفاوت
راداردکهدرعلم،آگاهیهایمربوطبههررشتهوزمینهایازواقعیت
دریکسیستممتمرکزوبههمپیوستهگردمیآیدوبهشکلاصولو
قوانینواحکامومقوالتدریکتئوریبیانمیگردد.تامعرفتیاین
خصیصهرانداشتهباشد،نمیتوانآنراعلمنامید.
•علمباهنر،کهآننیزیکشکلشناختوآگاهیبشری،یکشکل
آگاهیاجتماعیاست،اینتفاوتراداردکهاگرچههردوانعکاس
عاموبازتابعمومیتیافت ٔهواقعیاتعینیهستند،ولیعلمبهسوی
زدودنهرگونهعنصرذهنیوعاملانسانیازمحتوایخویشگرایش
دارد،ولیهنربرعکس،واقعیاترادررابطهونسبتبهانسانودر
پیوندباذهنمنعکسمیکندوازاینجهت،ذهنیتانسانیماهیت ًادر
بافتهراثرهنریدیدهمیشود.پسعلم،مفاهیمعامرابهصورت
تجریدی ،به شکل قانون و مقوله عرضه میکند ،درحالیکه هنر
مفاهیمعامرادروحدتبالواسطهباخاصوبهشکلایماژیاتصویر
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هنریبیانمیدارد.
•علمبامذهب،کهآنهمشکلدیگریازآگاهیاجتماعیاست،این
تفاوتراداردکهعلم،شکلمسخشدهوغیرواقعیبازتابجهان
واقعینیستوبهشالود ٔهایمانوباورتع ّبدییاکشفاشراقیمتکی
نیست،بلکهبرشالود ٔهتجربهومشاهدهوتعقلمتکیاست.علم،
وسیله و حرب ٔه انسان برای چیره شدن بر شرایط و محیط طبیعی و
اجتماعیاست،نهنشان ٔهترسوجهلدربرابرنیروهایقاهرطبیعی
واجتماعی.

٣

درچارچوبهرعلمیمیتوانچندبخشراتمیزداد:
.1مجموع ٔهفاکتها،ثمراتمشاهدات،ثمراتتجربیات،وفرضیهها
کهبعد ًامیتوانندتأییدیاتکذیبگردند.
.2نتایجتعمیمتجربهوتعمیمفاکتهاکهدرمفاهیموقوانینوتئوریها
بیانمیگرددودرپراتیکوعملصحتآنمعلوممیگردد.
.3تحلیلتئوریکعمومییابرداشتفلسفینتایجحاصلهتوسطعلم،
عقیدهونظرکلیوجامعپیراموناینیاآنبخشازواقعیت.
.4اسلوبپژوهشوبررسییامتدولوژی.
علوممشخصرابردودست ٔهعلومطبیعیوعلوماجتماعیتقسیممیکنند.
علومطبیعیقوانینطبیعتراکشفمیکند.ازکشفوبهکاربردناین
قوانینمیتوانبرایتغییرمحیطزیستوبرایبسطنیروهایمولدهاستفاده
کرد.علومطبیعیبهخودیخودخصلتطبقاتیندارند.کشفقوانینعلوم
طبیعیزاییدهومربوطبهشیو ٔهتولیدخاصینیستوبخشهایفاکتهاو
تجربیاتوتعمیمآنهاوقوانینواحکامناشیازآنهاجزوعناصرروبنایی
بهشمارنمیروند.ا ّماتفسیرهاوتحلیلهاییکهبرپای ٔهآنهاانجاممیشودو
برداشتهاییکهازآنهاصورتمیگیردمیتوانددرخدمتطبقاتدرآید
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وجزئیازایدئولوژیوروبنابهشماررود.پسعلومطبیعیدرحقیقتتنها
ازطریقتعمیمهایکلی،ازطریقفلسفهکهگاهاسلوبکارآنهارابهدست
میدهدوگاهنتایجکاروکشفیاتآنهاراتفسیرمیکند،مورداستفاد ٔهطبقات
قرارمیگیرند،وایناستفادهنهمستقیم ًابلکهباواسطهوبهکمکفلسفهانجام
میگیرد.خوداینعلوموقوانینواحکامومقوالتآنهایکسانمیتوانندبه
فرماسیونهایمختلفخدمتکنند؛اگرچههرفرماسیونیمیتواندشرایطو
امکاناتبیشتروبهتر،یاکمترومحدودتریرابرایاینخدمتآمادهسازد.
دومعلوم،یعنیعلوماجتماعی،جهاتمختلفزندگیجامعهو
رشت ٔه ّ
قوانینتکاملآنرامطالعهمیکنندومستقیم ًابامناسباتتولیدیوترکیب
طبقاتی و آیندهنگری و نقش اجتماعی طبقات و گروهها ارتباط دارند.
ازاینرو ،خدمت علوم اجتماعی به منافع طبقات و به امر تکامل اجتماع
مستقیم است .اینها جزئی از ایدئولوژی محسوب میگردند .در عصر ما،
سرمایهداریدرزمین ٔهرشتههایعلوماجتماعی،درحقیقتتاآخروپیگیر،
بهعلممتکینیست،بلکهبهکمکسفسطههایشبهعلمیمیکوشدازآنها
برایتوجیهنظامسرمایهداریوادام ٔهاستثماراستفادهکند.علوماجتماعی
باپیدایشمارکسیسم،پای ٔهتئوریکوفلسفیتابهآخرعلمییافتندکههمان
ماتریالیسمدیالکتیکاست.درجامع ٔهسوسیالیستیموانعاجتماعیبرسرراه
تکاملاینعلومازبینمیرود،زیراطبق ٔهکارگرودولتسوسیالیستیدر
کشفقوانینتکاملاجتماعوبهکارگرفتنآنهاذینفعاندوهم ٔهامکاناترا
برایبسطکاملودقیقاینعلومفراهممیسازند.

4

رابط ٔهمیانعلمبامقوالتآگاهیاجتماعیوروبنا:کلی ٔهعلومشکلیهستند
ازآگاهیاجتماعی،شکلتدوینشدهایازشناساییهایواقعیکهباقوانین
وتئوریهامشخصمیگردد.ا ّمادرموردروبنا،بهجزعلوماجتماعی،تنهاآن
بخشیازعلومکهبهتحلیلوبرداشتکلیواظهارنظرعمومیمیپردازدو
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ازاینجهتبهطبقاتوپای ٔهاقتصادیمع ّینیمیتواندخدمتکند،وابستهبه
روبناوجزئیازایدئولوژیاست.
دراینمقطعیکمبحثمهم،مناسباتعلمبافلسفهاستکهمناسبات
بغرنجومتقابلاست.فلسف ٔهماتریالیستی،ماهیت ًاباعلمپیونددارد،دائم ًابا
نتایجحاصلهازعلومغنیترمیشودوباهرکشفدورانسازوتحولمهم
علوم،شکلخودراتغییرمیدهد.درعینحال،فلسف ٔهماتریالیستیبهعنوان
یک تئوری دربار ٔه عامترین قوانین جهان ،خود یک علم و درعینحال یک
نظرگاه ،یک اسلوب مشترک برای هم ٔه علوم اختصاصی است .باید توجه
داشتکهامکاندارددرموردبرخوردبافاکتهاوگردآوریمشاهداتو
انجامتجربیاتوسپسدرزمین ٔهتعمیماینفاکتهاوکشفقوانینوتوضیح
مقوالتواحکاماینیاآنعلممشخص،روشیماتریالیستی،عینیومتکی
برواقعیاتداشتوبنابراینبهنتایجدرخشندهودورانسازرسید؛ولیبعد
ازآن،درتحلیلکلیوبرداشتفلسفیازهماننتایج،بهنظریاتایدهآلیستی
ذهنیگرایانهوغیرواقعبینانهتکیهکرد،وبنابراینبهفلسفهبافیهایمیانتهی
وغلطدرغلطید.

5

تکامل علوم بیش از هر چیز ،در مورد علوم طبیعی مرهون نیازهای تولید
ما ّدی و در مورد علوم اجتماعی مرهون پراتیک و عمل اجتماعیـسیاسی
است .رابط ٔه علم با پراتیک میتواند یا غیرمستقیم باشد (مثالً در شیمی یا
بیولوژی)یامستقیم(مانندعلومتولیدیومهندسیدرصنعتوکشاورزی).
ترقیوتکاملعلممیتواندبهعللمختلفتندتریاکندترشود،ازجملهبه
علتسطحتکنیک؛بهعلتتأثیرسایراشکالآگاهیاجتماعیبهویژهفلسفه
و مذهب؛ به علت اقدام عامل سیاسی نظیر مداخل ٔه دولت؛ به علت سطح
آموزشوغیره.
درتکاملعلم،بهجزمناسباتآنباپراتیک،قوانینداخلیخوداینشکل
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آگاهیاجتماعیعملمیکندکهدارایمنطقویژ ٔهدرونیخودبودهوبهنحو
خاصی،ارزشهایحاصلهدرهردورانرابهدوراندیگرانتقالمیدهد.
علممانندسایراشکالآگاهیاجتماعیوگاهبیشترازسایرانواع،نسبت
بههستیاجتماعیدارایاستقاللنسبیاست.تأثیرهستیاجتماعیبرعلم
مستقیم و بالواسطه نیست .راه عمومی تکامل علم و شناخت علمی بشر
عبارتاستازگذارازپدیدهبهماهیت،ازسطحبهعمق،ازماهیتیکمعمق
به ماهیتی ژرفتر .علم هرچه بیشتر و فزونتر به سوی شناخت کاملتر و
همهجانبهترجهانعینیسیرمیکندوراهیبیپایانرابهسویحقیقتمطلق
میپیماید.
از نظر تاریخی ،علم زمانی پدید میشود که شناساییهای بشری از
پیرای ٔهافسانههاواساطیرپاکشدونخستینسیستمهایفلسفیماتریالیستی
هایفیزیکیوجویوزیستشناسیتوجیهطبیعیو
کوشیدندبرایپدیده
ّ
منطقیوعللواقعیپیداکنند.دکترتقیارانیمینویسد:
«انسان در نتیج ٔه احتیاج ما ّدی و بعضی پیشامدها از طبیعت
اطالعاتیپیدامیکند.بازاحتیاجاورامجبورمیکندکهاین
اطالعاتراطبقهبندینمودهوازآنهانتایجوقوانینکلیبه
دستآورد… اینتعمیماطالعاتدربشرسادهابتدابهشکل
اعتقادبهاجنّهوارواح،بعدبهحالتمذهب،بعدفلسفهوعلم
صورتگرفت».
تاریخ تکامل علوم را از نظرگاههای مختلف تقسیمبندی کردهاند .مثالً
مرحل ٔهتوضیحی،تشریحیوتجربی،وسپسمرحل ٔهتعقلیواستداللی؛یا
مراحلمتناوبپژوهشتحلیلیوپژوهشترکیبی(آنالیتیکوسینتتیک)؛یا
مرحل ٔهحاکمیتاسلوبمتافیزیکوسپسمرحل ٔهتفوقاسلوبدیالکتیک.

۶

وجوهمشخص ٔهعلوممعاصرعبارتنداز:
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•آهنگپرشتابتکاملآن،
•تبدیلتدریجیآنبهیکنیرویمولد ٔهبالواسطه،
•تفاوت یافتن و متمایز شدن هرچه بیشتر رشتههای فرعی و ایجاد
رشتههایتاز ٔهعلوم،
•ادغامنتایجحاصلهازعلوممختلفوبازهمپیدایشرشتههایتاز ٔه
علوم.
درحالحاضراسلوبهایویژ ٔهبرخیعلوم،هرچهبیشتروکامیابانهتر
درسایرعلومبهکارمیرودوریاضیاتهمچویکعنصرکمکیهمگانی
برایهم ٔهعلوممورداستفادهقرارمیگیرد.شمارگرهایاماشینهایمحاسب ٔه
خودکار-کامپیوترها-بهعاملنیرومندتکاملعلومبدلمیگردند.
اکنون دیگر مسائل عظیم مربوط به سازمان علم و متدولوژی آنچنان
وسیع و بغرنج شده که پیدایش رشت ٔه جدیدی به نام «علم دربار ٔه علم» یا
سیانتولوژیضرورشدهاستواینرشتهدرحالپروبالگرفتناست.البته
اینرشت ٔهجدیدعلمیراباآنچهدرگذشتهعلمالعلوممیخواندندوازآن
بهغلطفلسفهراارادهمیکردند،نبایداشتباهکرد.سیانتولوژییاعلمدربار ٔه
علم ،رشتهای است که علم را بهمثابه یک پدید ٔه اجتماعیموضوع خویش
قرارمیدهدونحو ٔهتکاملوساختعلموسازمانآنوجاونقشآنرادر
جامعهمطالعهکردهوبهترینومناسبترینشیوههایبررسیوتحقیقعلمی
راتعیینمیکند.
اهمیتعلمدرجامع ٔهبشریمرتب ًادرحالافزایشاست.علمبهیکیاز
مهمتریناشکالآگاهیاجتماعیبدلشدهوبهویژهدرجامع ٔهسوسیالیستی
کههمهگونهامکاناتمادیومعنویوانسانیوزمین ٔهوسیعبرایگسترش
آنآمادهاست،بهیکیازمهمتریناهرمهایتحولانقالبیجامعهوغلبهبر
طبیعتبدلمیگردد.

4٣۶
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انقالبعلمیوفنیعبارتاستازیکروندبغرنجتکامل ُپرشتابوبسیار
بههمپیوست ٔهدانشوتکنیکمعاصرکهدرآنعلمبالفاصلهدرپیشاپیشترقی
تکنیکیقرارمیگیردوخودبیشازپیشبهیکنیرویمولد ٔهبالواسطهبدل
شدهوموجبایجادانقالبیدرنیروهایمولدهمیگردد.
اینیکیازویژگیهایاساسیوخصوصیاتعمد ٔهدورانمعاصراست.
محتوایانقالبدرعلومعبارتازکشفیاتدورانسازودستاوردهای
عظیمتئوریکدررشتههایمختلفعلومطبیعیوتکنیکی،بهویژهدر-20
25سالاخیراست.البتهدرگذشتهنیزدرطیقرون،علمهممراحلثبات
نسبیوگردآوریکمیآگاهیهایتازهراگذرانده،وهممراحلجهشیبا
ّ
تغییراتبنیادیوکیفیوانقالبدرنظریههاوتئوریهارا.درمراحلثبات
نسبی،اگرچهترقیعلمقطعنمیشود،ولیآگاهیهایتئوریکاساسیتقریب ًا
بدونتغییرمیماند؛درحالیکهتغییراتکیفیوکلیاینتئوریهاوتزهای
کمی -یک انقالب در علم بهشمار
اساسی -پس از هر مرحله گردآوری ّ
میآید.
محتوای انقالب در فنون و بهویژه در تکنیک تولید ما ّدی عبارت است
از تغییرات عمیق و ریشهای در زمین ٔه وسایل کار ،در زمین ٔه موضوع کار،
در تکنولوژی .البته در گذشته نیز عالوه بر انقالب در علوم ،تاریخ بشری
بارهاانقالبدرتکنیکرابهخودشناختهاست،کهدرماهیتامرانقالب
وتغییراتکیفیوجهشیدرزمین ٔهآالتوابزارتولیدبودهاست.اینگونه
انقالبدرتکنیککهمتناوب ًاتولیداجتماعیراازپایهمتحولمیسازد،بخش
جداییناپذیریازمنطقدرونیتکاملنیروهایمولدهاست.
بین انقالبات در زمین ٔه علوم و انقالبات در زمین ٔه فنون همیشه رابطهای
درونیومستحکموجودداشتهواینرابطههرچهجامعهبهجلورفته،قویتر
و بالواسطهتر شده است .در حال حاضر ما بهروشنی شاهد این پیوند و
تغییراتعمیقدررشت ٔهتولیدووسایلکار،وابستهبهتکاملدانشهاهستیم.
اینامرازراهتطبیقوبهمرحل ٔهاجرادرآمدنکشفیاتتئوریکعلمیوبهویژه
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از طریق خودکار کردن بغرنج و همهجانب ٔه روند تولید ،و از طریق به کار
گرفتنوسیعماشینهایمحاسب ٔهالکترونیکییاشمارگرهاوشیمیاییکردن
روندهایتولیدیواستفادهازبرخیمنابعجدیدانرژیوغیرهحاصلشده
است.اگردرگذشتهفاصل ٔهبینانقالبعلمیوسپسنتایجوبازتابآن
درتکنیکزیادبودومعموالًتأثیربالفاصلهومستقیمجهشکیفیعلمدر
تکنیکدیدهنمیشد،درحالحاضراینتأثیرهرچهسریعتروهمهجانبهترو
بالواسطهترخودنماییمیکند.
مادرحقیقتاکنوندربرابریکروندواحدوعظیمنوینقرارداریم.
روندی که دارای دو جنبه ،دو جهت است ،و تأثیر آن بر مجموع ٔه حیات
اجتماعیبیشتروسریعترمیشود.وابستگیمتقابلوتأثیرمتقابلدوجنب ٔهاین
روند-انقالبعلمیوانقالبفنی-ازاینجانیزمشهودمیشودکهانقالبات
علمیزمینهرابرایانقالباتفنیآمادهمیکنندوخوداینانقالباتتکنیکی،
شرایط الزم ما ّدی را برای تکامل علوم فراهم ساخته و کشفیات بعدی را
ضرورمیکنند.اینوابستگیوتأثیرمتقابلنیزدرزمانمابهمرحل ٔهکیفیت ًا
نوییارتقایافتهاست،وماواقع ًابایکپدید ٔهنوین،بایکروندواحدکهآن
راانقالبعلمیوفنیمینامیمروبروهستیم.چنینانقالبی-همهجانبهو
پرشتابوبغرنج-درگذشتهسابقهنداشتهاست.
ایندرخشانترینوچشمگیرترینجهشدرتاریخمناسباتبینانسانو
طبیعت،درشناساییطبیعتبهوسیل ٔهانسانواستفادهازقوانینآندرتولید
است.اینجهشکیفی،مرحلهایکیفیت ًانودرتکاملنیروهایمولدهوتغییر
پای ٔهفنیتولیدزیرتأثیرمستقیموبالفاصل ٔهکشفیاتعظیمدانشمعاصراست.
درکناروبهموازاتانقالباجتماعی(گذارجامع ٔهبشریبهسوسیالیسم
که سیمای جهان را مشخص میکند و نیرومندتر شدن و متحد شدن سه
نیرویعمد ٔهبزرگعصرما،یعنیسیستمجهانیسوسیالیستیوطبق ٔهکارگر
بینالمللیونهضترهاییبخشم ّلیکهاساسجریانپرتوانانقالبیجهان
معاصرونیرویتغییردهندهوتحولبخشدورانماراتشکیلمیدهد)انقالب
علمیوفنیجریانداردکهدرتمامرشتههایعلموفنونیروهایمولده
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تحولیبزرگایجادمیکندوعاملمساعدبزرگیبراینیروهایانقالبیو
مترقیاست،وبرعکس،برمشکالتنیروهایمحافظهکاروارتجاعیبیشتر
خواهدافزود.

8

انقالبعلمیوفنینهفقطایجادرشتههاینوینصنایعراامکانپذیرساخته،
بلکه موجب گسترش عظیم تولید ما ّدی و ازدیاد قابلمالحظ ٔه بازده کار
اجتماعیشدهاست.انقالبعلمیوفنیدارایریشههایعمیقاجتماعی
وعلمییامعرفتیاستوروندیاستعینیوضرورکهازقانونمندیهای
جهانشمول تکامل نیروهای مولده و از ضرورتهای درونی رشد جامعه
ناشی میگردد .انقالب علمی و فنی فعالیت انسانی را در تمام رشتهها و
شئون ،و به نحوی فزاینده ،از کار بدنی و از تبعیت کامل نسبت به ماشین
آزادمیکندوعمیق ًاخصلتآنراتغییرمیدهد.درنتیج ٔهآن،اهمیتووزن
مخصوصکادرهایپژوهشیوطراحی،مهندسانوتکنیسینها،وهمچنین
اهمیتونقشسطحمهارتفنیکارگرانفزونیمییابد.انقالبعلمیوفنی
ازاینراهدرترکیبوساختارصنفیوحرفهایطبقاتاجتماعیتأثیرجدی
وعمیقمیکندودرسطحآگاهیطبق ٔهکارگروافزایشنقشومقاماینطبقه
درتولیدودرحیاتاجتماعیمؤثرواقعمیشود.دراعالمی ٔهکنفرانساحزاب
کمونیستیوکارگریگفتهمیشود:
«در دوران ما که علم مستقیم ًا به صورت نیروی مولده
درمیآید ،عد ٔه روزافزونی از روشنفکران وارد صفوف
مزدبگیرانمیشوند.منافعاجتماعیآنانبامنافعطبق ٔهکارگر
درمیآمیزد.تمایالتآفرینند ٔهآناندرمقابلضرورتهایپوی ٔه
سودجویان ٔه سرمایهداری انحصاری قرار میگیرد .گروههای
مختلفیازروشنفکرانباوجودوضعوموقعیتگوناگونی
که دارند ،بیش از پیش با انحصارها و سیاست امپریالیستی
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دولتهابرخوردپیدامیکنند.اتحادزحمتکشانیدیوفکری
روزبهروزبهعاملمهمتری… بدلمیگردد».
انقالبعلمیوفنیدررابط ٔهانسانوتکنیکوبامصرف،وهمچنیندر
مجموعمناسباتاجتماعیودرمعاشروزمرهوآنچهکه«نحو ٔهزندگی»نام
داردمؤثرواقعشدهومیشود.اثراتآندرجهانبینیمردم،درطرزفکر
مردمانکارناشدنیاست.بنابراینانقالبعلمیوفنیدرحیاتجامعهتأثیر
نیرومندوهمهجانب ٔهاقتصادیواجتماعیوسیاسیدارد.این،سالحپرتوان
وبیسابق ٔهتحولاجتماعیووسیل ٔهتغییرهمهجانب ٔهمناسباتاجتماعیوبه
وجودآورند ٔهمحملهایواقعیبرایبهبودزندگیتودههایزحمتکش،برای
شکوفاییدموکراسیدرجامعه،برایآزادیانسان،برایگذارازحیط ٔهجبر
بهافقاختیاراست.

9

دراینجابهیکنکت ٔهمهمبایدتوجهداشت،وآناینکهاگرچهانقالبعلمیو
فنیدرسطحجهانیانجاممیگیردوبازتابآندرزمینههایمختلفحیات
اقتصادیواجتماعیدرهم ٔهکشورهاونهفقطدرکشورهایپیشافتاده،بلکهبه
طرقمختلفدرکشورهایدرحالرشدنیزمشهودمیگردد،ولیاینبازتاب
وابعادآنوچگونگیآنوتأثیراتآن،وابستهاستبهمناسباتتولیدیحاکم
درهرجامعه.علمازهمانبدوپیدایشخوددرپیوندمستقیمونزدیکبارشد
جامعهبودهوتوسطشرایطاجتماعیـاقتصادیمشخصتعیینمیشده،وبه
نوب ٔهخودبرتولیدما ّدیوسیستممناسباتاجتماعی،بستهبهشرایطمشخص
مناسباتتولیدیحاکم،تأثیرمیگذاشتهاست.درحالحاضرودرمورد
انقالبعلمیوفنی،اینوابستگیروشنترازهمیشهدیدهمیشود.مناسبات
تولیدیسرمایهداریترمزکنند ٔهبهرهگیریازدستاوردهایعلموفنمدرنبه
سودتمامیجامعهاست.سرمایهداریحاکماینروندرابهگسترشیکجانبه
ومتضاد،آنهمدر وابستگیبهسود سرمایهداریسوقمیدهد.درحالیکه
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درجامع ٔهسوسیالیستیشرایطالزمفراهممیآیدتامحتوایانقالبعلمی
وفنیهرچهبیشتروفزونترشکوفانگرددواینروندعظیمبهتکاملمداوم
وهمهجانبهوموزونجامعهدرمجموعخویشخدمتنماید.انقالبعلمی
وفنیهنگامیتماممحتوایتحولبخشخویشراظاهرمیسازدکهبرزمین ٔه
یکانقالباجتماعیصورتپذیرد.
دراینبارهاعالمی ٔهکنفرانسجهانیاحزابکمونیستوکارگریمیگوید:
«انقالبعلمیوفنیدر برابرانسانیت امکاناتبیسابقهای
برای دگرگون ساختن طبیعت و ایجاد ثروتهای عظیم
ما ّدیوچندبرابرکردناستعدادهایخالق ٔهانسانپدیدآورده
است .درحالیکه این امکانات میبایست برای خیر همگان
مورد استفاده قرار گیرد ،سرمایهداران از انقالب علمی و
فنی برای افزایش سود خود و تشدید استثمار زحمتکشان
استفاده میکنند .انقالب علمی و فنی روند اجتماعی شدن
اقتصادراتندترمیکندواینامردرشرایطسیطر ٔهانحصارها
به تجدید تناقضات اجتماعی در مقیاسهای بزرگتر و با
شدت بیشتر منجر میشود… مقدّ م بر هم ٔه اینها ،تضاد بین
امکانات فوقالعادهای است که انقالب علمی و فنی ایجاد
کردهوموانعیکهسرمایهداریدرراهاستفادهازاینامکانات
به مصلحت سراسر جامعه به وجود میآورد و بخش بیشتر
اکتشافاتعلمیومنابععظیمما ّدیرابرایمقاصدجنگیبه
کارمیبرد،وبدینسانثروتهایم ّلیراتلفمیکند…»در
سوسیالیسمبرعکس«،رسوخعلومدرعرصههایگوناگون
حیات اقتصادی و اجتماعی ،استفاد ٔه کامل از دورنماهایی
کهانقالبعلمیوفنیبرایرشدشتاباناقتصادوبرآوردن
نیازمندیهایتماماعضایجامعهبهدستمیدهد،درنتیج ٔه
خصلتسوسیالیستیمالکیت،دراثرسازمانوبرنامهریزی
تولید ،به وسیل ٔه شرکت فعال زحمتکشان یدی و فکری در
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اداره و مدیریت اقتصاد امکانپذیر گردیده است .گسترش
هرچه وسیعتر انقالب علمی و فنی ،که به صورت یکی از
میدانهاینبردبینسرمایهداریوسوسیالیسمدرآمدهاست،
یکخواستمؤکّدجامع ٔهسوسیالیستیاست».
اینتصریحاعالمی ٔهمشترکاحزاببرادرونامبردنازانقالبعلمیو
فنیبهمثابهیکمیداننبردبینسرمایهداریوسوسیالیسمباردیگراهمیتو
جایآنرادرجامع ٔهمعاصرمع ّینمیکند.انقالبعلمیوفنیپای ٔهما ّدیفنی
جامعهرادگرگونمیکندوبرایازبینبردنتضادبینشهروده،بینکاریدی
وکارفکری،محملضروررافراهممیکند.اینانقالبعاملما ّدیقاطعی
برایتأمینگذارازسرمایهداریبهکمونیسماست.نتایجودستاوردهایاین
انقالبموجباتاجتماعیشدنبازهمبیشترتولیدوشرایطتبدیلمالکیت
خصوصیبهمالکیتاجتماعیبروسایلتولیدرافراهمترمیسازد.نتیجهای
کهازاینبحثمیگیریمایناستکهانقالبسوسیالیستیوانقالبعلمی
وفنیدوجنبهازلحظ ٔهواحدیدرتکاملتاریخیجامع ٔهبشریمحسوب
میگردند؛دوجنبهازیکروندعینیکهمتقابالًیکدیگررامشروطمیکنند
وبریکدیگرتأثیرمیگذارند،واینروندعینیواحدعبارتاستازعروج
انسانبرقللتاز ٔهتمدن،عبارتاستازنیلبهکمونیسم.

درسَ .9۶اشکالآگاهیاجتماعی
هنر

هنرشکلیازفعالیتانسانیوشکلیازآگاهیاجتماعیانساناست.در
اینجا البته این مقوله تنها بهمثابه یک مقول ٔه ماتریالیسم تاریخی و در مقطع
فلسفیموردبررسیقرارمیگیرد.

١

تفاوتهنرباسایراشکالآگاهیاجتماعی،همدرموضوعآنوهمدرنحو ٔه
انعکاسواقعیتاست.موضوعویژ ٔههنرعبارتاستازواقعیتدرنسبتو
دررابطهباانسان،واقعیتیکهدرآنعکسالعملکنونیوآینده،بالقوهوبالفعل
انساننهفتهاست.پسوجهمشخصهوعاملمتمایزکنند ٔههنرآناستکههنر
بهنحوویژهایبهانساناجتماعینظردارد؛بهسرشتوسرنوشتانسان،به
ماهیتومناسباتانسانباواقعیت،بهجهانعقالییوفکریاو،بهکردار
وپندارواحساساتاونظردارد.ویژگیدیگرهنردرنحو ٔهبازتابموضوع
خویشاست؛درایناستکهازواقعیت،بازتابیبهصورتتصویریاچهره
میدهد،نهبهصورتمقول ٔهعلمیوحکممنطقی.اینتصویریمشخصو
احساسیاستکهماهیتموضوعراتوسطوحدتبینعاموخاصمنعکس
میکند.مثالًعلمبهعنوانشکلآگاهیاجتماعی،پدیدههاوروندهایطبیعی
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واجتماعیرابهوسیل ٔهمقوالتواحکامعامومفاهیمتجریدیمنعکسو
بیانمیکند،حالآنکههنرهمینکارراباکمکتصویر،چهره-یاایماژ-
دهد.اینتصاویر،اعمازادبیوصحنهایوترسیمیوموسیقی
انجاممی
ّ
وغیره،بهصورتیمشخصواحساسیبرایماماهیتواقعیتوخطوط
اساسیوعمد ٔهآنومحتوایمناسباتاجتماعیوحقایقزندگیوعواطفو
احساساتانسانیرامنعکسوبیانمیکنند.چهرههادرهنرمشخصوفردی
هستند.ولیآنهاخطوطمشخص ٔهعاموکلییکگروهازپدیدههارادربر
میگیرندوبیانمیکنند.
تعمیمتوسطتصویرهنریبهشکلودرقالبمشخصانجاممیشود.
آنچهعاموقانونمندوکلیوتجریدیاست،درهنربهصورتخاص،زنده،
فردیجلوهمیکند.
ازاینطریقاستکههنردرپدیدههایزندگیوواقعیتنفوذمیکند،به
خصلتتضادهایاجتماعیوبهروشطبقاتواقشارواشخاصپیمیبرد،
روابط علت و معلولی را به شیو ٔه خود روشن میکند ،در مورد پدیدههای
زندگیقضاوتمیکند،زشتیهاوزیباییهارانشانمیدهد،عالیرااز َپست
جدامیکند،میگویدکهفاجعهکدامومضحکهکداماست،چهچیزراباید
ستودوسرودوچهچیزرابایدبهسخرهگرفتوهجوکرد.
ُ

2

نتیج ٔهانعکاسهنری(انعکاسبهمعنایفلسفیآن)ایجاداثرهنریاست.
دراینایجاد،فعالیتخالقفردهنرمندوفانتزیاونقشدرجهاولدارند.
ّ
برایایجاداثرهنری،هنرمندازموادومصالحمع ّینی-وابستهبهرشت ٔههنری-
استفادهمیکند؛ازکلماتیاسنگیارنگیاژستوحرکت،یاازارتعاش
صوتیونوارحساسدرمقابلنوروغیره.هنرمنداینموادومصالحرابنابر
اصول مخصوص ترکیبی رشت ٔه خود -معماری یا نقاشی ،تئاتر یا ادبیات،
سینمایارقص،موسیقییامجسمهسازیوغیرهبهصورتینهاییدرمیآورد
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تابههدفومنظوریبرسد.هنرمندکارخالقهانجاممیدهد،میسازد.وی
بهمصالحدردسترسخویش«شکل»میدهدتااندیشهای،مطلبی،احساسی،
عکسالعملانسانیدربرابرواقعیتوزندگیرابیانکندوبهدیگرانبرساند.
بااینفعالیتخالقه،بااین«ساختن»،هنرمندبهعناصرومصالحما ّدیشکلی
جدیدمیدهد،سیمایینوبهوجودمیآوردتامعناومفهومی،یااحساسو
عقیدهایکههنرمندبهآنپی ُبرده،یابهآنتمایلدارد،متبلورشود،واینمعنا
ومفهومبتواندبهدیگراننیز-بهجمع،طایفهوقبیله،بهقشروطبقه،بهم ّلت
یابهجامع ٔهبشری-القاگردد.دراینمقطعروشناستکهفعالیتخالق ٔه
هنرمندداشتنتکنیکوتسلطبرفنویژهایرادرهررشتهطلبمیکندکه
خودبحثجداگانهاست.
نتیجهاینکه:
• ّاوالًچهر ٔههنرییکتعمیماستُ ،منتهایکعا ّممشخص،
•ثانی ًابازتابواقعیتعینیتوسطچهر ٔههنری،ازنظرگاهذهنیواز
طریقذهنهنرمندوفعالیتاووفانتزیاوصورتمیگیرد.
لذامیتوانگفتکهتصویرهنری،وحدتویژهایاستبینعامومفرد،
بینکلیومشخص،بینعینیوذهنی،بینما ّدیومعنوی.

٣

وظایفهنر:هنردرجامعهیکوظیف ٔهمعرفتیدارددرجهتشناختعمیقتر
واقعیاتزندگیجامعهوانساندرهردورانمع ّینتاریخ.وهمچنینیک
وظیف ٔهتربیتیداردبرایدگرگونساختنانسانوپرورشاخالقیومعنوی
اوکهباتأثیربرعواطفبشری،انسانرابهعملودستزدنبهاقدامات
اجتماعیفرامیخواندوتجهیزمیکند.اینوظایفهنرمستقیموبالواسطه
سومیصورتمیگیرد
انجامنمیگیرد،بلکهتنهاازطریقوباواسط ٔهوظیف ٔه ّ
که وظیف ٔه ستهتیک نام دارد و توسط آن حساسیت هنری انسان دائم ًا رشد
میکندوبرعواطفوتعقلواندیشههاتأثیرمیگذارد.وظیف ٔهستهتیکهنر
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باالبردنسطحذوقوسلیقهوحساسیتوظرافتوارتقایسطحقضاوت
شناختهنریوتمیززیبااززشتاست.مجموع ٔهاینهاوظیف ٔهاجتماعیهنر
ونقشعظیمآناستکهبیشازهمهباتأثیریکهبرزندگیجامعهوبسیج
انسانهاوعملروشنگریدراذهانوبهحرکتآوردنجانهاواستوارکردن
ارادههادارد،تحققمیپذیرد.تأثیرعاطفیهنربرآگاهیانسان،سرچشم ٔه
نیرویایدئولوژیکعظیمآناست.
هنربهمثابهیکفعالیتویژ ٔهانسانیازبدوپیدایشانسانپدیدشدومرتب ًا
گسترشیافتوتنوعحاصلکردورشتههایتاز ٔهآنابداعگردید؛وظیف ٔه
معرفتی و تربیتی خود و تأثیر خویش را بر انسان و جامع ٔه انسانی وسعت
بخشید،وبهطوردائموسایلبیانیخویشراتکاملداد.

4

هنربهمثابهشکلآگاهیاجتماعی،درآخرینتحلیل،توسطهستیاجتماعی
تعیینمیشودوبهنوب ٔهخودنقشبسیارفعالیدرتکاملجامعهوتغییرهستی
اجتماعیدارد؛ازسایراشکالآگاهیاجتماعیتأثیرمیپذیردومتقابالًبر
آنهاتأثیرمیگذارد.عقایدومکاتبایدهآلیستیمیکوشندهنرراازواقعیات
اجتماعیجداکنندوآنرایامظهریاز«شعورمطلق»و«مفهومتجریدی
زیبایی» میدانند یا ثمرهای از «من» ذهنیگرایان ٔه فرد ،مستقل از شرایط
اجتماعی.اینعقاید،طرفدارهنربرایهنرند.ولیتاریخچندینهزارسال ٔه
رشتههایگوناگونهنریوکلی ٔهآثارجاودانیبزرگتریننوابغعالمهنرکامالً
چنیننظریاتیرانفیمیکندونشانمیدهدکهتکاملهنرعمیق ًاوباتمامرگ
وپیخودوابستهبهتکاملاجتماعوزندگیاجتماعیاست.هنرماننددیگر
اشکالآگاهیاجتماعیدروابستگیکاملباجامعهرشدمیکندوتغییراتآن
رامنعکسمیسازد.
درعینحالبایددرنظرداشتکههنرازپای ٔهاقتصادیجامعه-نسبتبه
سایر اشکال ایدئولوژی و آگاهی اجتماعی نظیر سیاست و حقوق -دورتر
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استوتغییراتآنرانهبالفاصلهونهمستقیم ًامنعکسمیکند،بلکهاین
تأثیر باواسطه است .در تحول و تغییر هنر ،عوامل و عناصر دیگری نیز
ذی َمدخلاند،نظیرسنّتهایهنری،وضععمومیسیاسیوروحیجامعه،و
میزانتسلطسایرانواعآگاهیاجتماعیوغیره،کههم ٔهاینهااستقاللینسبیبه
تکاملهنرمیبخشد.رابط ٔههنرباپای ٔهاقتصادیراهرگزنبایدخشک،مستقیم
ومکانیکیدانست.چنینبرداشتیابد ًامارکسیستینیست.برعکس،بازتاب
وضعوتغییراتاقتصادیجامعهتوسطهنر،همیشهباواسطهانجاممیگیرد
ودریکتحلیلعلمیبایدجوانبگوناگونرادرنظرگرفت.ازاینرواست
که ما طی تاریخ میتوانیم مشاهده کنیم که در برخی از کشورهای از نظر
اقتصادیعقبمانده،هنرشکوفاییوجودداشته،وبرعکسدیدهمیشودکه
دربرخیکشورهایازنظراقتصادیپیشرفته،هنردچاررکودبودهوبهقهقرا
میرفتهاست.همینخودنشانمیدهدکهدرجامع ٔهطبقاتیهنربههیچوجه
مستقیم ًامنعکسکنند ٔهسطحرشدتولیدوبیانگردرج ٔهرشداقتصادینیست،
بلکهتمامیشرایطاجتماعیزندگیاستکهدرآنبازتابمییابد.احترازاز
هرگونه«اقتصادیگرایی»دربررسیامورهنریواحترازازبرداشتیکجانبه
وازسادهوسطحیکردنپدیدههایبغرنجوعمیقهنرییکتوصی ٔهدائمی
مارکسیسمـلنینیسماست.
بهعالوه،مداومتووراثتوسنّتدرابداعآثارهنری،نقشمهمیدر
تکاملهنردارد.آثاربزرگوگرانقدرهنری،همزمانباشرایطمشخص
تاریخی و اجتماعی که در آن زاییده شدهاند از بین نمیروند ،بلکه در هر
دورانحیاتتازهایمییابندوبیانگراحساساتوطرزتفکرجامع ٔهبشری
میگردند.درجوامعطبقاتی،هنرکهیکیازاشکالایدئولوژیاستخصلت
طبقاتی مییابد و درعینحال برخی از مشخصات عمومی انسانی خود را
حفظ میکند .صرفنظر از اینکه هنرمند آگاه باشد یا نه ،درهرحال آثار او
منافعطبقاتیاینیاآنطبقهوقشراجتماعی،جهانبینیاینیاآنطبقه،عقاید
وروشوعکسالعملاینیاآنطبقهوقشراجتماعیرادربرابرواقعیات
زندگیبیانمیکند.درجوامعطبقاتی،هنرنمیتواندازسیاست،اززندگی
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جامعه،ازسیستممناسباتبینطبقاتجداوبیگانهباشد.کوششیکهگاه
برایتهیکردنهنرازهرگونهایدهوآرمانونظریهو«زدودن»ایدئولوژیاز
آنمیشود،همبیمحتواوعبثاست،وهمزیانمندوتباهکنند ٔههنر.نتیج ٔه
آن«،هنر»منحطوغیرانسانیو ُمب ّلغقساوتوتاریکاندیشی،خودخواهی
واحساساتپستو َبهیمیاستکهدرکشورهایسرمایهداریبهوسعت
پراکندهمیشودوبرایبیگانهکردنانسانازخود،برایایجادافرادانسانی
فاقدانسانیت،بهکارگرفتهمیشود.ازهنرادعاییغیرسیاسیوغیرطبقاتی،
طبقاتاستثمارگروستمگردرعملسودفراواندرجهتهدفهایسیاسی
ومنافعطبقاتیخویشمیبرند.

5

آثارهنریدرمجموع ٔهابداعاتفرهنگیهرخلق،بیشازهمهدارایخصلت
م ّلیاست،زیراکهوسایلبیانیآنوشکلیکههراثربهخودمیگیردوابسته
بهخصوصیاتم ّلیوزبانوسنّتهاوآدابوتاریخچ ٔهقوامم ّلیاست.این
مسئلهکهسیمایم ّلیاثرهنریرامشخصمیکند،مغایرباخصلتآشکار
وبسیارفعالطبقاتیهنردرجوامعطبقاتینیست.سیمایم ّلیوخصلت
طبقاتیهنرمغایرباجنب ٔهعا ّمانسانیآنهمنیست،کهخودثمر ٔهمداومتاین
شکلآگاهیاجتماعیدرتاریخباتکیهبهارزشهایعا ّمانسانیاست.
درطولتاریختکاملهنر،وحدتیبینسنّتونوآوریهنری،بینویژگی
م ّلیوماهیتجهانیاثرهنریبهوجودمیآید.برخیازآثارهنری،باارزش
وغنایاستثناییخود،میتوانندبیانگرماهیتها،آرمانهاومسائلوعواطفی
باشندکهارزشعا ّم،جهانیودرازمدتتاریخیدارند.آنهاازنسلیبهنسل
دیگر،ازدورانیبهدوراندیگرانتقالیافتهودرنظاماتمختلفقدرواهمیت
خویشونقشووظیف ٔهستهتیکوتربیتیومعرفتیخودراحفظمیکنندو
ارزشهاییبهشمارمیروندکهوحدتنوعبشرومداومتفرهنگم ّلیو
جهانیرامتجلیمیسازند.هنرمندانخودبیشازپیشپیمیبرندکهوثیق ٔه
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جاودانیشدناثرهنریوشاخصعظمتودیرپاییواصالتهنرآناست
کهبهآرمانهاوخواستهایتود ٔهخلق،بهانسانیترینعواطفواحساسات
انسانیوبهامرپیشرفتاجتماعخدمتکندودرعالیتریندرجه،درراه
ایجادجامع ٔهکمونیستیکوشاباشد.

توضیحبیشتر:
«خاصوعا ّم»درس21
«مضمونوشکل»درس23
«انعکاس»درس.12

درسَ .9٧اشکالآگاهیاجتماعی
مذهب

مذهبآنشکلازآگاهیاجتماعیاستکهواقعیاتطبیعیواجتماعیرا
بهنحویمسخشدهوتغییرشکلیافتهانعکاسمیدهد،یعنیبازتابیاست
پندارآمیزازآننیروهایطبیعیواجتماعیکهبرانسانمسلطندوذهنانسانی
هنوز آن قدرت و آزادی را ندارد که به نحو درست و دقیق این نیروها و
واقعیاترامنعکسنماید.

١

مذهب از همان کمون ّاولیه پدید آمد .در واپسماندهترین مراحل تکامل
نیروهایمولده،انسانهاوسایلکموامکاناتبسیارضعیفیبرایمقابلهبا
نیروهایقاهرطبیعیوسوانحمختلفداشتند.نهفقطهرسیلیازلزلهیا
آتشفشانی،رعدوبرقیاجذرومدّ ،پدیدهایغیرقابلدرکومافوقهرگونه
َوهموتصورشمردهمیشد،بلکهبارانوبرف،طوفانوخشکسالی،توالی
فصولوشبوروز،بیماریوخوابدیدن،معماییناگشودنیبود.درآن
هنگام،بشراولیهناگزیربودکهبرایپدیدههایطبیعیتوجیهاتپندارآمیز
ّ
تعبیهکندودرکمسخشدهوبهکلیخیالیازآنهاداشتهباشد،زیراکهدرک
واکنشبشراولیه،عجزوجهل،ناتوانی
واقعیآنهامیسرنبود.وجهمشخص ٔه
ّ
ّ
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و ترس در مقابل این واقعیت و نیروها بود و این خصلت از سطح بسیار
عقبماند ٔهتکاملدرآنزمانناشیمیشد.
اینهابشراولیهراواداشتتابهقولانگلس«بهنیروهایطبیعی،شکل
هم ٔه
ّ
وخصلتیمافوقطبیعی»ببخشد.
هایاولیه
برایپدیدههاییکهامروزبسیاربدیهیوپیشپاافتادهاند،انسان
ّ
قدرتآسمانیوپرازرازهاینامکشوفقائلمیشدندوآنچهراکهخوددر
ذهنخویشدرنتیج ٔهعجزوترسپرداختهبودند،میپرستیدندودربرابرش
سجدهمیکردند.درپشتسرنیروهایطبیعی،آنهادرتصورخویش،خدایان
وشیاطینوارواحواجنهراگذاشتند؛بهمعجزهوجادورویآوردند.
تصوراتمذهبیازآنزمانتاکنونازمراحلمختلفگذشتهوتاریخی
طوالنیراطیکردهواشکالگوناگونیافتهاست.مذهبدرجامع ٔهاشتراکی
ّاولیهبسیارمتنوعوآمیختهایازانواعمعتقداتوباورها،افسانههاواساطیر،
مراسم و کیشها بود .آنیمیسم یا قائل شدن روح برای اشیاء و پدیدههای
طبیعتوتلقیآنهابهصورتموجوداتیشبیهوبههیئتانسانی،بتسازیو
پرستیدنجسمیکهخودساختهواوهامیکهخودپرداختهبودند،جادوگری،
کیشاسالفودرگذشتگان،پرستیدنارواح،پرستشخورشید،کیشماهو
ستارگان،رودیاکوه،همراهمراسمینظیرنمازبردنوبهمصلیرفتنوصدقه
ٰ
دادنوقربانیکردنونذربستنبهمنظورجلبترحمومهربانیوبخشایش
خدایان ،یا جلوگیری از آتش خشم و غضب آنها ،عناصر اصلی این باور
مذهبیدرآنعصراستوبازتابعجزوناتوانیدربرابرنیروهایطبیعی.
دراینجابهسهنکتهبایدتوجهداشت:
ّاول.آنانعکاسمسخشدهوپندارآمیزازهستیدرآگاهیاجتماعی،بادر
نظرگرفتنسطحتمدنوپیشرفت،سطحنیروهایمولدهومیزانبهکلیناچیز
تسلطبشربرطبیعت،کامالًبدیهیوناگزیربودهوجزایننمیتوانستهباشد.
دوم.همینپیدایشآگاهیمذهبی،یعنیپیدایشمذهببهعنوانشکلی
ّ
ازآگاهیاجتماعی،گامیاستبهجلودرراهایجادوتکاملآگاهیبهخود
انسان،درراهشناختپدیدههاوشناختسرشتانسانوغوردرآن،درراه
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تأثیربرطبیعت(البتهآنهمازطرقیمسخشدهوپندارآمیزودرنتیجهغیرمؤثر).
م.همینآگاهیمذهبیانساناولیه،نقشمهمیدرتنظیمروابطبین
سو
ّ
ّ
انسانهاوسازمانیافتنسایراشکالآگاهیاجتماعینظیرهنروفلسفهو
اخالقداشتهاست.تأثیرمذهببراینشئوندرآنهنگامکامالًروشناست
وپسازمرحل ٔهنخستنُضجوپاگرفتنایناشکال،درفرماسیونهایبعدی
اجتماعیـاقتصادیاینتأثیرادامهداشتهونقشهایمتضادایفاکردهاست.

2

همزمان با پیدایش اجتماع منقسم به طبقات ،سرکوب اجتماعی تودههای
زحمتکش و بهرهده از جانب ستمگران و بهرهکشان ،بهمثابه قدرتی کور و
غیرقابلدرکونیروییقاهروخوفناکجلوهمیکند.ازآنپس،بردرکو
انعکاسمسخشد ٔهنیروهایطبیعی،درکمسخشد ٔهنیروهایاجتماعینیز
تدریججایاولرامیگیرد.
اضافهمیشودکهبه
ّ
هرچه جامعه جلوتر میرود ،ریشههای باور مذهبی بیشتر از چشم ٔه
مناسباتاستثماریوستماجتماعیآبمیخورد.
لنینخاطرنشانمیسازدکهدرجامع ٔهسرمایهداریمذهباساس ًادارای
ریش ٔهاجتماعیاست.
پسمذهببازتابیمسخشدهوپندارآمیزازنیروهایطبیعیواجتماعی
مسلطبرانساناستدرذهناو.مذهبآنشکلیازآگاهیاجتماعیاست
کهدرآنهرچهطبیعیوناسوتیوزمینیاست،بهشکلیماورایطبیعی،
الهوتیوآسمانیجلوهگرمیشود؛آنچهناشیازعجزوترساست،همچو
ثمر ٔهتقدسوعظمتتلقیمیشود.
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علت وجود انواع مذاهب عبارت است از تحول شرایط اجتماعی و
ویژگیهایمناسباتبینانسانوطبیعتومناسباتتولیدیدرهردوران
تاریخیودرهرمنطقه.درطولتاریخ،بهتدریجخدایانوبتهایخانواده
جایخودرابهخدایانطوایفوسپسخدایانقبایلدادند.هرچهتمرکز
قدرتدرجامعهبیشترمیشد،عد ٔهخدایانکمترشدهوبینآنهاپایگانها
یا سلسلهمراتب به وجود آمده ،یک یا چند خدا اهمیت بیشتری مییافتند.
همزمان با پیدایش امپراطوریهای استبدادی عصر باستان« ،چندخدایی»
جایخودرابه«یکتاخدایی»میدهد.بهخدایواحدآسمانی،همانقدرتی
درمذهبتفویضمیگرددکهشاهدرجهانواقعیدارد.بهنوب ٔهخود،دراین
عصرکهناستکهشاهسای ٔهخداشمردهمیشد.
مذهببخشهایمختلفدارد:
.1بخشتئوریهایتجریدیونظریاتفلسفیکهبهصورتیکسیستم
جهانبینیتدوینشدهو«الهیات»نامیدهمیشودودرواقعسیستماساطیر
مذهبیاست.اینبخشازمذهب،سیستمجامعومع ّینیاستازنظریات
دربار ٔهجهانوجامعهوانسانوسرشتونقشووظیف ٔهانسان.
.2بخشسننوآدابگوناگون،روحیاتواحساساتانسانها،کهطی
ُ
قرونحفظمیشودوانتقالمییابد.
.3باالخرهبخشوسایلومراسم،ونهادهاییکهچگونگیوطرزاجرای
«کیش»رامع ّینمیکند،نظیرآتشکدهها،معابد،کنشتها،کلیساها،مساجد،
ِ
ُ
ها،خدّ امدینیوجریاناتوابستهبهآنها
جات،دیرها،صومعه
تکایا،موقوفه
نظیرمراسمویژ ٔهروزانهوهفتگیوماهانهوساالنه،آوازهایمذهبی،مراسم
موعظه،غسلتعمید،انجامفرایضدینیوغیره.وظیفهوهدفاینمراسمو
نهادها،تقویتپایههایمذهبوتأثیربخشیدراحساسوعواطفانسانی
است ،و روش و موضع انسان را نسبت به جهان مافوق طبیعی ،خداوند،
وایمانبهیکمبدأیابهاصلحقوعدالتیاخواستقلبیچنیناصولی
منعکسمیکند.
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پلخانفمینویسد:
«مذهبرامیتوانهمچوسیستمیکموبیشموزونازمفاهیم
و روحیات و اعمال تعریف کرد .مفاهیم ،عنصر اسطورهای
مذهبراتشکیلمیدهد؛روحیات،مربوطبهجنب ٔهاحساسات
مذهبی هستند؛ اعمال ،پرستش مذهبی یا کیش را دربر
میگیرد».
مذهببهعنوانیکعنصرروبنایی،همشاملاندیشههاوعقایدمربوطه
میشودوازایننظریکایدئولوژیاست،وهمشاملنهادهاومؤسساتو
سازمانهایوابستهبهآنها.ازلحاظایدئولوژیک،مذهببهمثابهبازتابیمسخ
شدهوغلطازواقعیت،اساس ًادرجهتعکسعلمقراردارد.بدینجهت،
هرچهدامن ٔهعلموسیعتروعمقدانشبشریبیشترمیشود،حیط ٔهمذهب
درآنچهمربوطبهمبانیمعرفتیآناستکاهشمییابد.مذهبدروجود
کلیسا،طیقرونمتمادیوبهویژهدردورانانکیزیسیونباهرگونهپیشرفت
علملجوجانهوخشنمخالفتکرد،دانشمندانرابهآتشکشید،آزاداندیشان
راخونریختیابهزوربهتوبهواداشت،کتابهاسوختومکاتببست.
تاریخعلومدرواقععبارتاستازتاریخنبردیهمهجانبهبینباورهاو
خرافاتمذهبیبادانشهایاصیلبشری.
درعصرماوبههنگاموقوعانقالبعلمیوفنیوگسترشآموزشعمومی
وباالرفتنسطحفرهنگ،دشواراستکهمذهبصریح ًاباعلمدرافتد.چنین
استکهدرحالحاضرکلیسایکاتولیکپایبنداندیش ٔههماهنگیایمانبا
خرد،مذهبباعلمشدهوبرایآنکهمباداآخرینمواضعخودراهمازدست
بدهد،شکلکلیساهاوظاهرونحو ٔهانجاممراسمرا«مدرنوجوانانه»میکند
وبهآشتیبادستاوردهایعلمتظاهرمینماید.
مذهب عالوه بر جنب ٔه ایدئولوژیک ،مانند سایر عوامل روبنایی دارای
ُ
نهادهاومؤسساتخویشاست.ایننهادها(صومعه،کلیسا،مسجد،خدّ ام
دین،روحانیون،مراسمدینی،موقوفات…)جزءمتشکلهایازمذهببهمثابه
یکپدید ٔهاجتماعیـتاریخیهستند.

45۶

4

ماتریالیسمتاریخی

مذهبرامیتواندیرپاترینوسختجانترینشکلآگاهیاجتماعیدانست
زیرا:
ّاوالً،مذهببهعنوانعنصرروبناییوشکلآگاهیاجتماعیازپایههای
اقتصادی جامعه و هستی اجتماعی فاصله دارد و مانند سیاست و حقوق
درپیوند مستقیمباآنها نیست،یعنی دارای استقاللنسبی بیشتری است و
حیات ما ّدی جامعه تأثیر خود را غیرمستقیم و با واسطه و بهتدریج در آن
باقیمیگذارد،وبنابراینکمترودیرتروبغرنجترزیرتأثیرتغییراتهستی
اجتماعیو«پایه»قرارمیگیرد.
ثانی ًا ،علل و مبانی پیدایش و وجود مذهب (اعم از طبقاتی و معرفتی)
مدتهایمدیددواممیکند.همچنینجنبههایعاطفیواحساساتیتعلیمات
آنازفرازقرونواعصارمیگذرد.اینخودعلتدیگرهمراهیمذهببا
جامع ٔهبشریطیمدتطوالنیتاریخیاست.
ثالث ًا ،توضیحات مذهبی برای یک رشته پرسشهای مهم و جانکاه که
انساندربرابرخودقرارمیدهد،ازاینقبیلکه«:منکیستم؟ازکجاآمدهام،
بهکجامیروم؟ازاینآمدنورفتنچهسود؟وهدفوارزشزندگیمن
چیست؟»درمدتزمانتاریخیبسطوالنی(تاآنگاهکهعلموفلسفهبتواند
پاسخشایستهودرسترابیابدوبیاندارد)پاسخیدرسطحخویشعرضه
میدارد.دلبستگیبهاینپاسخ،وایمانبهآن،نیرویکوچکوگذرایینیست.
درعینحال،مذهبطیدورانیطوالنینقشنوعی«جبرانگر»راایفامیکند
و پاسخگوی بسیاری نیازهای وجدان و خواستهای روان ،گرایشها،
آرزوهاوبلندپروازیهامیشود.بهعالوه،مذهببرایعقولبسیاریطیآن
دورانهاشکلمنسجموبههمپیوستهایاستازیکایدئولوژی،جهانبینیو
آرمان(تاهنگامیکهنوععلمیوراستینآندردسترسنباشد).
رابع ًاُ ،دگمها،معتقدات،آیاتواصولمذهبینسلبهنسل،مقدسو
جاودانیوخدشهناپذیرمعرفیوتعلیمدادهمیشود،تلقینوتحمیلمیگردد.
خامس ًا ،مذهب در انواع مختلف آن به همت معتقدان یا به کوشش
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گردانندگاننهادهایآن،میتواندخودراتطبیقدهدوبانظامهایمختلف
سازشکندوباشرایطتار ٔهتاریخیخوگیردوحتیگاه(بهویژهدرایناواخر)
برخیازدستاوردهایتمدنوعلمبشریراردنکندوبپذیرد(وحتیمدرنیزه
شود).
نیروی عادت و سنّت با این علل دوام و سرسختی در هم میآمیزد و
موجبدیرپاییمذهبمیشود.بههمینسببمدتهاپسازآنکههرگونه
شرایطاجتماعیوتوجهمنطقیوپای ٔهعینیموجودیتآنازبینرود،بازهم
باقیمیماند.
ا ّما مذهب را نیز از عمل قوانین عینی تاریخ راه رهایی نیست .مذهب
پدیدهای است تاریخی .یعنی در زمان مع ّینی از تکامل اجتماع پدید شده،
تکاملیافته،انواعمختلفخودرابرحسبشرایطزمانومکانوتحول
مناسباتاجتماعیبهوجودآوردهوباالخرهدرزمانیدیگرجایخودرادر
سیستمآگاهیاجتماعیبشریتازدستخواهدداد.
دردورانفئودالیسم،مذهبشکلحاکم،نیرومندترینشکلایدئولوژی
درجامعهبود،وفئودالهاوحکومتهایاشرافیحداکثراستفادهراازمذهب
علیهتود ٔهزحمتکش،علیهعلموترقیخواهیبردند.
بورژوازیهنگامیکهبرایرسیدنبهقدرتعلیهفئودالیسممیرزمیدو
انقالبیبود،باایدئولوژیآنیعنیایدهآلیسممذهبیومذهب،باکامیابیبه
نبردبرخاستوبهسویماتریالیسموآتهایسمیانفیمذاهبگرایشداشت.
ولی پس از به قدرت رسیدن ،به خاطر سلطه بر زحمتکشان ،مذهب را به
خدمتخودگرفتوآنراباشرایطنوینومقتضیاتسیطر ٔهسرمایهسازگار
ساخت.
ازسوی دیگر،مبارزاتاجتماعی،م ّلیوطبقاتیدرطولتاریخبارها
و بارها سیمای مذهبی به خود گرفته و زیر پرچم مذهب ،انقالبیون و
ترقیخواهانعصرگردآمدهوباستموحقکشیمیرزمیدهاند.کافیاست
که در تاریخ میهن ما از شخصیتهایی چون مزدک و بابک خرمدین و از
جنبشهاییچوناسماعیلیهوتش ّیع،ودراروپاازنمونههاییچونلوترو
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کالونویانهوسیادکنیم.لنینمینویسد:
«اعتراض سیاسی زیر پوشش مذهبی ،پدیدهای است که نزد
هم ٔهخلقهادرمرحل ٔهمع ّینیازتکاملآنهابهوجودمیآید».
حتیدرعصرما،بهعللمختلفینظیرسطحناکافیآگاهی،عدماطالع
برتئوریهایعلمی،دیرپاییسنّتها،تربیتمذهبیوغیره،هنوزبرخیاز
نهضتهایآزادیبخششکلمذهبیبهخودمیگیرند.
در موارد گوناگون ،مضمون مترقی و دموکراتیک نهضتها در شکل
مذهبیبروزمیکند.

5

متفکرانعالیقدرماتریالیستطیقرونمبانیمذهبراموردانتقادعلمی
قراردادهاند.تحلیلآنهابهویژهدرزمین ٔهمنشأمعرفتیمذهبدارایعناصر
پرارزشفراواناست.ولیقبلازمارکسیسمهیچکسنتوانستریشههای
اجتماعی و منشأ طبقاتی پدید ٔه مذهب را توضیح دهد ،نظری ٔه پیگیر علمی
رادراینبارهارائهدارد،ماهیتمذهبوچگونگیپیدایشوتکاملآنرا
روشنسازد،ودرپیوندباآزادیانسانازجبرطبیعیواجتماعی،راهواقعی
غلبهبرایننوعازخودبیگانهشدنانسانرابنمایاند.اینراهعبارتاستاز
رهاییکاملبشریتازقیوداستثماروستم،غلبهبرطبیعتوبهکارگرفتن
آگاهان ٔهقوانینآن،وحاکمشدنبرروندتکاملیاجتماعبرسرنوشتانسان
وشکوفاییشخصیتوسرشتانسانیبشریت.اینراهازاستقرارجامع ٔه
کمونیستیمیگذرد.
اینراهیاستطوالنیوبغرنجونبایدونمیتوانآنراشتابزدهوبهزور
تازاند،زیراکهاصل،غلبهبرعللاجتماعیومعرفتیاستنهیورشبرمظاهر
وسننریشهدار.آزادیمذاهبوآزادیاجرایمراسموعاداتمذهبیدر
کشورهایسوسیالیستیودرعینحالکوششبرایگسترشعلمورهایی
جامعه از خرافات و باورهای کهن بر این اصول متکی است .سیاست هر
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دولتسوسیالیستیبایدبراینشالودههایعلمماتریالیسمتاریخیاستوار
باشدوازچپ َرویاحترازکند.
درنظاماتمتکیبراستثمار،طبقاتبهرهکشنفعخودرادراینمیبینند
کهازمعتقداتمذهبیمردمبرایتحمیلخضوعوفرمانبرداریاستفادهکنند
ودرآگاهیافرادجامعهتنهاآرزویخیالپروران ٔهسعادتدردنیایپساز
مرگوفردوسبرینرازندهدارند،بهاینامیدکهازمبارز ٔهمشخصآنهابرای
سعادتدرهمیندنیابهخاطرازبینبردنجهنمستموبیداد،بهخاطرالغای
بهرهکشی ،جلوگیری نمایند .ستمگران و بهرهکشان از آرزوی برخورداری
معجزهآمیزازهم ٔهنِ َعمدردنیای«باقی»سوءاستفادهمیکنندتاخوددراین
«جهانفانی»هم ٔهنعممادیواقعیراکهثمر ٔهرنجوکوششتودههایمردم
استتصاحبکنند.
در این مفهوم  طبقاتی و برخورد تاریخی است که باید جمل ٔه معروف
مارکسرافهمیدکهگفت«:مذهبتریاکتودههاست».
کردزیراکهاستثمارگرانازمذهبمزورانهو
لنینبراینسخنتکیهمی
ّ
بهوسعت به خاطر تحکیم سیادت خود استفاده میکنند؛ زیرا که ستمگران
مذهب را به وسیلهای برای به زنجیر کشیدن معنوی تودهها ،برای سلط ٔه
ایدئولوژیکبرزحمتکشانبدلمیکنند.بهرهکشانوستمگرانکهخوددر
خلوتکمترینارزشیبرایاصولمذهبیقائلنیستند،باجلوهدرمحراب
ومنبر،ازایناصولسوءاستفادهمیکنندتازحمتکشانراخاموشسازند،به
آنچهکهدادهشدهوبهسرنوشتمقدّ رراضینمایند،آنهارامعتقدکنندکهدر
برابرارادهایحاکموقاهرناتوانوعاجزندودرنتیجهانرژیانقالبیتودهها
رافلجوتخدیرنمایند.آنان«امیدرحمتوبیمعذاب»رادردلهامیآفرینند
تاخودبهآسودگیازبرکتهای« ُدنیوی»سودبرند،بهوعد ٔهنسیهخلقرا
سرگرممیکنندتا[خود]نقدراازچنگننهند.بههمینعلتاستکهوقتی
متفکریروشنبیناز«طاعتزاهدانسالوس»بهجانمیآید،مذهبرا«به
رویدریاهاخشتزدن»و«فسانهگفتنودرخوابشدن»مینامدوفریاد
میزندکهداستانبهشتودوزخواساطیرمذهبی«قولیاستخالف،دلدر
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آننتوانبست»وسرانجامکسانیرامیستایدکه«آسودهزمسجدندوفارغ
زکنشت».
در جوامع طبقاتی ،استثمارگران از مذهب به عنوان عنصری روبنایی،
هموارهبرایتحکیمپای ٔهاقتصادیجامعهونظاماستثماریاستفادهکردهاند
وآنرادرعبودیت،تنبهرضادادن،فرمانبرداریوترسخالصهکردهاند،
وباادعایحلمسائلفلسفیواخالقیواجتماعیتوسطمذهب،موجب
گمراهیوتخدیرمعتقدانشدهاند.

۶

ولیبهرغمتشبثاتبهرهکشان،روشوعملمعتقدانبهمذهبدرعرص ٔه
اجتماعبهعواملوانگیزههایدیگریوابستهاستونمیتوانددربنداهداف
واغراضاستثمارگرانواستفاد ٔهآنهاازمذهبمحصورشود.درعصرما
کهتضادهایمختلفدرعرص ٔهجهانیومیهنیهرچهبیشتررشدمیکند،
مرزوحدفاصلبینافرادرانهمذهبومعتقداتدینی،بلکهمنافعطبقاتی
وخواستهایاصیلطبقاتیوم ّلیواجتماعیتعیینمیکند.بههمینعلت،
اکنوندرهمهجا،درمقابلدشمنمشترک-امپریالیسموارتجاع-زحمتکشان
وترقیخواهان،اعمازمذهبیوغیرمذهبی،اعمازکمونیستومسیحیو
مسلمانوپیروانسایرادیان،صرفنظرازتفاوتمسلکدینیخود،دست
برادریوهمکاریمیدهند.همکاریووحدتعملبینمعتقدانبهدینو
منکرانمذهب،بینهم ٔهزحمتکشانومیهنپرستان،علیهدشمنانمشترکشان
مرتب ًافزونترومحکمترواصولیترمیشود.بهقولشاعر«:آنکهخدایرا
میپرستیدوآنکهبهاوباورنداشت»هردودرکنارهم،بهخاطرمقاصدعالی
مشترکمیهنیوانسانیوطبقاتیخویشفداکاریکردهوتاسرحدشهادت
متحد ًامبارزهمیکنند.مسئل ٔههمکاریوپیوندمذهبیونومارکسیستهااینک
دیگرمسئل ٔهحادروزووجهمشخص ٔهنبردمشترکدربسیاریازکشورهای
جهانشدهاست.
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همکاری و نبرد مشترک مارکسیستها و مذهبیون سطوح و درجات
مختلفیرادربرمیگیرد:
ُ
الف.بسیاریازروحانیونوخدّ امدینیدرآسیاوآمریکایالتینواروپاو
آفریقاباقاطعیتفزایندهنسبتبهسلط ٔهسرمایهوستمونسبتبهغارتگریها
و تجاوزات امپریالیستی اعتراض میکنند و صف پیکارجویان را تقویت
مینمایند:
کشیشهایمسیحی،حتیصاحبان َمناسبمختلفدرسلسلهمراتبکلیسایکاتولیک،درکشورهایمختلفعلیهدیکتاتوریووابستگی،علیه
سلط ٔه امپریالیسم میرزمند و به نیروهای ترقیخواه جامعه میپیوندند .تا
آنجاکهنمایندگانکلیسادردامآنتیکمونیسمنمیافتندوجانبدموکراسی
واستقاللرامیگیرند،کمونیستهابرایوحدتعملباآنهادرزمینههای
مشخصسیاسی،اهمیتدرخورویژهایقائلاندوبرایتحققآنمیکوشند.
روحانیونبوداییبهنوب ٔهخودوبهویژهدرهندوچیننمونههایبارزایثاردرنبردضدامپریالیستیوضدفسادووابستگیواستبدادازخودنشاندادهاند.
درجهاناسالمنیز،اگرچهنهدرهم ٔهکشورهایمسلمان،کمنیستندروحانیونومتفکرانمذهبیکهبهنبردم ّلیوضدامپریالیستیوضداستبدادی
روی میآورند و بانگ معتبر خویش را به سود منافع م ّلی و علیه فساد و
خودسریحاکموسلط ٔهنواستعماری،برایدفاعازخواستهاوآرمانهای
مردمزحمتکشبلندمیکنند.
ب.دربینتودههایزحمتکشمعتقدبهمذهب،موجهمبستگیوپیوند
با مارکسیستها هرچه بیشتر اوج میگیرد .دیگر ت ُّرهات ضدکمونیستی
قادرنیستمثلگذشتهدرصفوفخلقشکافاندازد،وبهان ٔهمذهبیدیگر
نمیتوانددستاویزپنهاننمودنتضادمنافعطبقاتمتخاصمگردد.درعمل
ثابتمیشودکهمسئل ٔهمذهبتابعیاستازنبردمشخصطبقاتیزحمتکشان.
کمونیستهانیزبهنوب ٔهخویش،همبانظریاتانحرافیراستدربار ٔهآشتی
ایدئولوژیک بین مذهب و مارکسیست و هم با نظریات ماورای «چپ»که
«جنگعلیهمذهب»رامسئل ٔهحادواساسیمعرفیمیکندمیرزمند.باید
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توجهداشتکهرابطهبامذهبدرحیط ٔهمبارز ٔهایدئولوژیکقرارداردوانتقال
آنبهحیط ٔهمبارز ٔهسیاسی-آنطورکهآنارشیستهایچپنمامیکنند-عملی
نفاقافکنانهوخطرناکبودهومستقیم ًابهسوددشمنطبقاتیوامپریالیسم
تماممیشود.لنینبارهاتوجهرابهلزوموحدتعملبینزحمتکشاناعماز
مذهبیوغیرمذهبی،درنبرددموکراتیکوضدامپریالیستیجلبکردهاست.
لنینمینویسد:
«وحدتدرمبارز ٔهواقع ًاانقالبیطبق ٔهزحمتکشکهبرایایجاد
بهشتبررویزمینمیرزمد،برایمابسیبیشازوحدت
عقیدتیپرولتاریادرزمین ٔهبهشتآسمانیاهمیتدارد».
شالود ٔهسیاستوعملمارکسیستـلنینیستهادراینزمینهایناستکه:
اختالفاتفلسفیومذهبینمیبایستمانعیبرسرراهمبارز ٔهمشترک
زحمتکشانبهخاطرمنافعوآرمانهایمشترکشانگردد.
برخورد با مذهب تابعی است از وظیف ٔه عمد ٔه مبارزه برای صلح،
دموکراسی،استقاللوسوسیالیسم.
اولقراردارد،زیراکهدرنهایتامر،
مصالحنبردسیاسیهمیشهدررد ٔه ّ
ثمراتونتایجموفقیتآمیزایننبردضدامپریالیستیاستکهمیتواندشرایط
رابرایرهاییزحمتکشانازمحملهایاجتماعیپیشداوریهایمذهبی
فراهمسازد.
توجهبهایناصولتئوریکبهخاطرپیشرفتعملمتحدانقالبیاهمیت
فراواندارد،زیراکهبهویژهدرکشورهایمسلمان،بسیاریازنهضتهایبا
خصلتمترقیوضدامپریالیستی،بهکسوتمذهبیدرآمدهاندوسیرتم ّلی
َ
وسیاسیآنهاصورتدینییافتهاست.ایننهضتهابهاصولصدراسالم
ومراعاتعدلوتساوی،طردثروتاندوزیوستمگریوحتیگاهطرد
استثمارفردازفردتکیهمیکنند.حزبتود ٔهایرانایننکتهراتأییدکردهاست
که:
«مسلمانانقالبیکهدربرابربیدادگریرژیموبرایپارهکردن
زنجیرهایبردگیاستعمارنوینقدبرافراشتهاست،درهمان
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راهیگامبرمیداردکهمارکسیستـلنینیستهایواقعیپیش
گرفتهاند… یک انقالبی مارکسیست هرگز نمیتواند دشمن
یکانقالبیمسلمانباشد».
حزبتود ٔهایرانکهبهلزومایجادجبه ٔهمتحدنیروهایضدامپریالیستی
وضدارتجاعیتکیهمیکند،مضمونرامیبیندواصولمشترکوماهیت
سیاسیوطبقاتینبردمشترکرادرنظردارد.

توضیحبیشتر:
«هستیاجتماعیوآگاهیاجتماعی»درس92
«سرشتوسرنوشتانسان»درس49
«ازخودبیگانگی»درس49
«طوایفوقبایل»درس84
«پایهوروبنا»درس.55

درسَ .98اشکالآگاهیاجتماعی
فلسفه
١

فلسفهعبارتاستازیکسیستمبههمپیوستهومنسجمازمفاهیمواندیشهها،
مقوالتوقوانیندربار ٔهجهان،بهعالیترینوکلیترینوجهدربار ٔهمقامو
جایانساندرجهان.
فلسفهیکنظرگاهتعمیمی،یکجهانبینیاستدربار ٔهگیتیوزندگی.
فلسفهاوالًبردرکعامترینقوانینطبیعتوجامعهتوجهدارد.
ّ
ثانی ًاخودروندشناختومنطقوقوانینمربوطبهتفکرانسانیرامطالعه
میکند.
ثالث ًااسلوبپژوهشرادراختیارمیگذارد.
فلسفهمانندهرشکلدیگرآگاهیاجتماعیبازتابیازهستیاجتماعی
است.تکاملوتغییرآن،نتیجهوثمر ٔهتکاملوتغییرهستیاجتماعیاست
کهدرآخرینتحلیلعنصرتعیینکنندهراتشکیلمیدهد.هرسیستمفلسفی
ثمر ٔهمعنوییکمحیطما ّدیواجتماعیمشخصاستوچیزیازآسمان
فروافتاده،بدونپای ٔهعینی،تافتهایجدابافتهنیست.درپیدایشوتدوینهر
سیستمفلسفی،عواملمختلفاقتصادیواجتماعیوطبقاتیمؤثرند.
ویژگی فلسفه نسبت به دیگر اشکال آگاهی اجتماعی در آن است که
عامترینوکلیترینمفاهیمراپیرامونجهانوانسانموضوعخویشقرار
میدهد.

4۶۶
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درعینحالفلسفهمانندسایراشکالآگاهیاجتماعیدارایقوانینویژ ٔهتکامل
خویشاستومنطقدرونیرشدخودراداردوصاحباستقاللنسبیاست.
.1فلسفهبهعلتجنب ٔهانتزاعیقویخود،بهعلتتعمیمبهعالیترین
درجهونظرداشتنبهعامترینمفاهیموکلیترینقوانین،دارایرابط ٔهمستقیم
وبالواسطهبامحیطما ّدیخویشنیستوازپای ٔهاقتصادیجامعهدورترقرار
میگیرد.
.2فلسفهبادیگراشکالآگاهیاجتماعیدرارتباطوتأثیرمتقابلقرار
دارد.سیاست،حقوق،علم،هنروغیرهدرشکلگرفتننظریاتفلسفیتأثیر
عمیقدارندونظریاتفلسفیبهنوب ٔهخودتأثیرعمیقبراشکالدیگرآگاهی
اجتماعیباقیمیگذارند.مثالًتأثیرعلمدرنظریاتفلسفیماتریالیستیو
تأثیرمذاهبدرنظریاتفلسفیایدهآلیستیکامالًمشهوداست.ازهمهبیشترو
مهمتر،سیاستوایدئولوژیسیاسیبرنظریاتفلسفیتأثیرمیگذارند.برای
درکتأثیرمتقابلفلسفهبرسایراشکالآگاهیاجتماعیکهتأثیریبسیارمهم
وعمیقاست،کافیستتوجهداشتکهفلسفهبنیادتئوریکهم ٔهایدئولوژیها
وپای ٔهنظریهم ٔهسیستمهایفکریوآیینهایسیاسیوحقوقیواخالقیو
هنریومکاتبعلمیدرهرزمین ٔهمشخصحیاتمعنویجامعهاست.
.3درنظریاتفلسفیوراثتومداومتوجودداردواحکامونظریات
جدیدبرپای ٔهتعالیمودستاوردهایگذشتهپدیدمیآید،وتدوینتئوریهای
جدیدزیرتأثیرتئوریهایقبلیانجاممیگیرد.

٣

فلسفهبهعنوانشکلیازآگاهیاجتماعی،ازآنجاکهدارایساختارتئوریک
استوازآنجاکهشیوهایبرایشناختواسلوبیبرایپژوهشدراختیار
میگذارد،اینهدفراداردکهسیماییکلی،جهانشمولوعامازواقعیت،
ازگیتی،اززندگی،ازگذشتهوحالوآیند ٔهجهاندرتمامیتوجامعیتآن
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دردسترسبگذارد.اینهدفدرطولتاریخفلسفهمرتب ًابرجستهترومتبلورتر
شدهاست.درسطحشناساییهایکنونیبشری،فلسفهبهمثابهیکپایگاهو
نظرگاهتئوریکمتکیبرتعمیمهاوکشفیاتعلوممختلفجلوهمیکند.
ا ّمافلسفهعالوهبرسیستمبههمپیوست ٔهمفاهیمومقوالتعامواسلوب
پژوهشوشناخت،روشوموضعگیریانساندرمقابلگیتیالیتناهیو
بهویژهدرمقابلزندگیوحدمقامآدمیترادرجهانوجامعهبیانمیکندو
ازاینروازنظرتئوریارزشهانیزاهمیتویژهایدارد،زیرابهکمکفلسفه
وبراساسنظریاتتئوریکجهانبینیاستکهبرخوردباواقعیات،باجهان
وجامعهوهرچهدرآناستوهرچهدرآنانجاممیگیردصورتمیپذیرد؛
سلسلهمراتبیاپایگانهایارزشهاومقامومفهومهرپدیدهوروندمعلوم
میگرددونظرانساندربار ٔهآنچهکهاورامحاطمیکندوارزشیکهبههر
پدیدهمیدهدروشنمیشود.
دورنمایآیند ٔهشناختفلسفینیزروشنترشدنهرچهبیشترروشهاو
موضعگیریهاودرکشرایطهستیانسانوشناختعمیقتروگستردهتر
هستیدرتمامیتخویشاست.
بنابراین فلسفه شکل برتر خودشناسی انسانست؛ وسیل ٔه مهم غلبه بر
بیگانگیازخوداستوازاینجهتوظیف ٔهانسانیمهمیایفامیکند.هم ٔه
اینعواملفلسفهرابهمثابهیکشکلویژ ٔهآگاهیاجتماعیمتمایزمیکند.

4

هایبشراولیهبهخاطر
ازنظرتاریخی،جوانههایفلسفهبانخستینکوشش
ّ
پیبردنبهماهیتجهانپیرامونومناسباتشباآنپدیدشد.ا ّمابهعنوانشکل
متمایزیازآگاهیاجتماعی،فلسفهدرجامع ٔهبردهداریپدیدمیشودکهخود:
ّاوالً،نتیج ٔهبسطدامنهعملفعالانسانوتأثیربرطبیعتاست؛
ثانی ًا،نتیج ٔهتکاملخاصیتتعمیمدرتفکربشریوقدرتتجریدیمنطق
است؛
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ثالث ًا،نتیج ٔهپیداشدنفرصتالزمبرایتفکرفلسفیبهدنبالجداشدن
کارفکریازکاربدنیدرنخستینجامع ٔهطبقاتیبودهاست.
درجوامعطبقاتی،فلسفههمیشهیکشکلایدئولوژیکآگاهیاجتماعی،
بخشی از روبنا ،در خدمت پای ٔه اقتصادی فرماسیون مربوطه یا علیه آن،
و عنصری فعال در نبرد طبقاتی بوده و هست .فلسفه با مسئل ٔه اساسی که
طرحمیکندوبادوجریاناساسیماتریالیسموایدهآلیسمکهدرآنبهنبرد
برمیخیزد،مستقیم ًاومؤثر ًادرنبردایدئولوژیکطبقاتمتخاصمواردصحنه
میشود.نظریاتفلسفیمافوقطبقاتورهاازمنافعوخواستهایطبقاتی
وجودنداشتهوندارد.درفلسفههمیشهمبارز ٔهطبقاتاجتماعیمنعکسبوده
وهست.نظریاتفلسفیبهطورعینیسالحمهمیدردستاینیاآنطبقه،
مترقییاارتجاعی،برایپیشبردمنافعونظریاتطبقاتی،مترقییاارتجاعی،
بودهوهست.تقیارانیمعتقداست:
«دستهایکهروبهترقیاستیادرخودامیدپیشرفتمیبیند،
ما ّدیفکرمیکند،وعموم ًابایدتوجهکردکهتفکرما ّدیبهکلی
ِ
طبیعیبشراستواگربدبختیاجتماعیبشررامجبورنکند،
بشرقطع ًاما ّدیفکرمیکند».
درعینحالفلسفهدروابستگیکاملوپیوندمتقابلباروندهایتاریخی
تکاملشناختانسانیوپراتیکاجتماعیـتاریخیرشدمیکندوبهنحوی
عاماینروندرامنعکسمینماید.
در دوران باستان ،به علت سطح نازل شناساییهای مشخص آن زمان
دربار ٔه طبیعت و جامعه ،فلسفه سیستم یگانه و آمیزهای از معرفتهای آن
عصروروشهاوارزیابیهایمختلفبود،ودرحقیقت،هممسائلفلسفی
بهمعنایواقعیواخصرادربرمیگرفتوهممعلوماتمشخصوعملی
دربار ٔه جنبههای مختلف واقعیت را .ولی از همان زمان ،بهتدریج روند
جداشدنوشکلگرفتنمتمایزفلسفهنسبتبهسایرعلومآغازشد.
درقرونوسطیوبههنگامسلط ٔهاسکوالستیک،موضعغالبمذهبدر
ٰ
جامعهوحکومتبالمنازعکلیساموجبشدکهفلسفهبهصورتخادمدین
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درآیدووظیفهاشپایهگذاریوتوضیحوتوجیهآیاتودگمهایمذهبی،بر
پای ٔهتمایالتگردانندگانکلیسایکاتولیکتعیینگردد.

5

باکارلمارکسوفردریکانگلسوباتدوینفلسف ٔهماتریالیسمدیالکتیک،
انقالبی واقعی در این شکل آگاهی اجتماعی ایجاد شد .فلسفه به یک
جهانبینی علمی دربار ٔه گیتی و مظاهر مختلف آن بدل شد که میتوان به
صحتوحقیقتآندرپرتویپراتیکودرطیروندفزایند ٔهشناختبشری
ورشدعلومپیبردومرتب ًاآنراکاملترودقیقترنمود.
به این ترتیب فلسفه جای واقعی خود را در سلسل ٔه علوم ،بهمثابه علم
عامترینمقوالتوقوانیندربار ٔهطبیعتوجامعهوتفکرپیداکرد.
فلسف ٔهمارکسیستیپای ٔهتئوریککمونیسمعلمیوسالح ُبرند ٔهطبق ٔهکارگر
وهم ٔهزحمتکشاندرنبردعلیهنظامسرمایهداری،علیهاستثماروستم،علیه
پای ٔهاقتصادیجامع ٔهمتکیبربهرهکشیوافزارنیرومندیدرمبارز ٔههمهجانب ٔه
پرولتاریاعلیهبورژوازیاست.
کارلمارکسگفتهاست:
«همانطور که فلسفه در پرولتاریا سالح ما ّدی خویش را
مییابد،پرولتاریانیزدرفلسفهسالحروحیخویشرابهدست
میآورد».
ایناندیش ٔهعمیقیاست،زیراکهتاپیدایشمارکسیسم،وظیف ٔهفلسفهتنها
توضیحوتفسیرجهانبود،حالآنکهرسالتفلسفهعبارتاستازتغییر
جهان.برایاینتغییر،یکافزارما ّدی،یکنیرویما ّدیالزماست،واین
نیرویما ّدیهنگامیحاصلمیگرددکهاندیشهها(ودرشالود ٔهآنهانظریات
فلسفیکهپای ٔهتئوریکجهانبینیاست)درتودههانفوذکندوآنهارابهخاطر
این تغییر تجهیز نماید .پرولتاریا آن هست ٔه اصلی تود ٔه زحمتکشان است که
فلسف ٔهمارکسیستیرابهسالحروحیخویشبدلمیکندوفلسف ٔهمارکسیستی
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نیزجزدرپیوندباپرولتاریاوبدلشدنبهیکسالحروحینبردنمیتواند
رسالتخویشرابهانجامرساندوبهعاملتغییردهند ٔهجهانپیرامونبدل
گردد.
ماتریالیسم دیالکتیک ،یعنی فلسف ٔه مارکسیستی ،یک انقالب همهجانبه
درتاریخهم ٔهمکاتبفلسفیویکسیستمبههمپیوستهوموزونازعامترین
مقوالتواحکاموقوانینبرایشناختوتغییرطبیعتوجامع ٔهانساناست.
ماتریالیسمدیالکتیکهمراهباحالتویژهومشخصآندرموردتاریخ
جامع ٔه بشری و حیات اجتماعی که ماتریالیسم تاریخی نامیده میشود -و
هردوبهطورجداییناپذیربههمپیوستهاند-یکجهانبینیجامعوسیستم
یگانهومنطبقباواقعیتراتشکیلمیدهندکهدائم ًاباپیشرفتدانشبشریو
گسترشحیط ٔهشناختماتکاملمییابدوغنیترمیشود.
اینآموزشفلسفیازهرگونهجمودوتحجربیگانهاست،وسیلهایاست
برایشناختواسلوبیاستبرایپژوهشوکشفقوانینطبیعتوجامعه
وتفکر.فلسف ٔهمارکسیستیپای ٔهتئوریککمونیسمعلمیوحربهایاستبرای
مبارز ٔهطبقاتیواجتماعی،چراغراهنمایراهیاستکهمبارزانآگاهباید
بپیمایند.

توضیحبیشتر:
«جهانبینی»درس1
«موضوعفلسفه»درس2
«مسئل ٔهاساسیفلسفه»درس3
«تفکروشعور»درس12
«انقالبدرفلسفه»درس6
«فلسف ٔهمارکسیستی»درس.7

فصلسیزدهم:تئوریمارکسیستی– لنینیستیترقیاجتماعی
درس.99مقول ٔهترقیاجتماعیوقوانینآن
.1مفهوممقول ٔه«ترقی»درطیقرونوتحولآن
.2دگرگونی،رشد،ترقی
.3شالودهومفهوماصلیترقی
.4عللوقوانینترقیاجتماعی
.5معیارومحکعینیترقیاجتماعی
.6سیرموقتیقهقراییدرجریاندائمیترقی
.7نقشانسانومبارز ٔهاودرامرترقیاجتماعی
.8آهنگ،نوع،منشأترقی
.9نوعپیشرفتاجتماعیدرنظامسرمایهداریونظریاتبورژواییدر
اینباره
درس.١٠٠ترقیدرجامع ٔهکمونیستی،آیند ٔهبشریت
.1نوعجدیدترقیاجتماعیدرسوسیالیسم
.2مشخصاتوویژگیهایترقیدرفرماسیونکمونیستی
.3خوشبینیانقالبیکمونیستهاوشالود ٔهخارایینآن

درس.99ترقیاجتماعی

تاریخبشریتیکروندمداومپیشرفتاستکهمظهرروشنآنجانشینی
پیاپیفرماسیونهایاجتماعیـاقتصادیاستوهریکازآنهامرحلهایبرتر،
باویژگیهایمشخصخویشراتشکیلمیدهد.ا ّماتاریختنهامرکبازاین
جانشینیهاوتعویضصورتبندیهانیست،بلکهیکروندپیش َر َوندهاست
که[هر]مرحل ٔهآنتوسطمرحل ٔهپیشینتدارکمیشودودرپلکانتصاعدی
تحولجامعه،پل ٔهباالترینسبتبهپل ٔهقبلیبهشمارمیرود.

١

برایدرکبهترمقول ٔه«ترقیاجتماعی»نخستبهچگونگیتطوروتکامل
خود این مقوله نظری بیفکنیم .مقول ٔه «ترقی اجتماعی» در فلسف ٔه اجتماعی
عصرمدرنپدیدمیگردد،زیراکهقبلازآن،آهنگبسیارکندتحولجامعه
درنظاماتبردهداریوفئودالیسماجازهنمیدادکهاندیشمندانوقت،حرکت
جامعه را به جلو ببینند و در مفهوم «ترقی اجتماعی» آن را تعمیم بخشند.
(بگذریمازمتفکرانیکهبهعلتعقایدارتجاعیومواضعطبقاتیخود،در
دیدنچنینروندیبهجلوذینفعنبودند).
در مراحل نخست تکامل جامع ٔه بشری ،وقایع سیاسی نظیر سرنگونی
سلسلهها،سقوطامپراطوریها،بیدادسالطین،جنگهاوکشتارها،درمتن
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شرایطزندگیتقریب ًاتغییرناپذیر،معموالًموجبپیدایشعقایدبدبینانهدربار ٔه
تحولاجتماعوسمتحرکتتاریخمیشد.عدهایازمتفکرانعهدباستان
حتیتاریخراروندپسرفتمیدانستندکهاز«عصریطالیی»روبهتنزلو
انحطاطمیرود.عدهایدیگرتاریخراهمچوگردشی َد َورانیوتکرارمجدد
مراحلقبالًطیشدهمیدیدند.فالسف ٔهمعتقدبهترقیاجتماعیوخوشبینبه
روندمتعالیتاریخ،انگشتشماربودند.
مذهبیکهدرقرونوسطیرواجیافتنیزبرپای ٔهبدبینی
نظرگاهاجتماعیـ
ٰ
فلسفی و افسوس بر بهشت گمشده استوار بود و تنها تعدیلی که به عمل
میآوردوعد ٔهفردوسورستگاریآیندهبودکهآنهمنهدردنیایواقعیودر
تاریخبشریت،بلکهدرسرایباقیوجهانپسازمرگمیبایستصورت
پذیرد.
بانضجشیو ٔهتولیدسرمایهداریورشدسریععلموفنوتحولپرشتاب
رویدادهاوتحوالتاجتماعی،متفکرانمترقیقرونهفدهوهجدهنظرگاه
مذهبیوبدبینانهرادربار ٔهجهتتاریخبهدورافکندند.بورژوازیدرزمانی
کهمترقیبودزمینهرابرایپرورشآنافکاراجتماعیآمادهکردکهازنظر
تاریخی خوشبینانه بود؛ باور به خردمندی ،اطمینان به پیشرفت ،ایمان به
اعتالیمداومرارواجمیداد؛سرنوشتآیند ٔهرابهتروروشنترمیدید؛جهت
تکاملتاریخراازدانیبهعالی،ازپستتربهبرترمیدانستوعصرطالیی
سعادت و «حکومت ِخ َرد» را نه در گذشته بلکه در آینده جستجو میکرد.
عقید ٔه«ترقیاجتماعی»درآنزمانعقیدهایانقالبیوسازندهونوآوربود؛
پای ٔهتئوریکبرایویرانکردنمناسباتفئودالیایجادمیکردوزایشجامع ٔه
اایننظریاتاوالًبهخاطرسلط ٔهایدهآلیسمفلسفی،
نوینیرانویدمیداد.ا ّم
ّ
نتوانستمعیارهایما ّدیوعینیبرایمقول ٔهترقیاجتماعیتعیینکند،وثانی ًا
برخوردشباگذشته،برخوردیتاریخیومشخصودرچارچوبشرایط
هردوراننبود،بلکهنفیمطلقگذشتهبهبهان ٔههواداریازآیندهبود.اضافه
کنیم که سیستمهای مختلف سوسیالیسم تخیلی -اگرچه دارای اشتباهات
تئوریکگوناگون،بهویژهفقداندورنمایعلمیتاریخیبودند-برشالود ٔه
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هماننظریاتخوشبینانهوترقیخواهانهتدوینگردیدند.
هگلفیلسوفعالیقدرآلمانیتوانستبیانتئوریکژرفتریبرایمسئل ٔه
«ترقیاجتماعی»بیابد.برخورداودراینزمینهوابستهبهسیستمدیالکتیک
اوست.هگلمعتقدبودکهتحول،یکپیشرفتبهجلوازناکاملبهسوی
کاملتراستو«ناکامل»راهمبهطورمطلقوتجریدیوتنهابهمثابهناکامل
درنظرنمیگرفت،بلکهبهمثابهچیزیمیدانستکهنسبتبه«ناکاملترقبلاز
خودش»کاملتربودهودرخودمتضادخویشرامیپروراندوجنین«کاملتر
ازخویش»رادربطندارد.درایننظریه،کهنهومیرنده،همیشهپای ٔهالزم
براینووبالندهاست.ا ّماهگلکهایدهآلیستبود،شالود ٔهاینترقیوگذاربه
مراحلباالتررادریک«روحجهانی»جستجومیکرد.
نبوغمارکسوانگلس-پایهگذارانماتریالیسمدیالکتیکوبیانگرانموضع
طبقاتیپرولتاریا-الزمبودتاتئوریواقع ًاعلمیدربار ٔه«ترقیاجتماعی»به
وجودآید،تئوریایکهلنینآنراوسیع ًاوهمهجانبهتکاملبخشیدهاست.

2

برایدرکاینتئوریبایدمفهوم«ترقی»یا«پیشرفت»رابررسیکنیمودراین
رابطهبامفاهیم«دگرگونی»و«رشد»نیزآشناشویم.
دگرگونیچیست؟هرگونهتغییردرداخلیکشیءوپدیدهدردولحظ ٔه
متفاوت«دگرگونی»نامیدهمیشود.اینعامترینمقولهایاستکه-دراین
مورد-آنچهراکهدرتمامروندهامشترکاستنشانمیدهد.
رشدچیست؟هرگاهکهتمامییکشیءیاسیستمکامالًتغییریابدواین
تغییرمنطق ًاپایانیافتهباشدوتنهامنحصربهاینیاآنعنصروجزءنبودهبلکه
تمامیساختداخلیشیءیاسیستمرادربرگیرد،با«رشد»روبروهستیم.
پس مفهوم رشد حیط ٔه تنگتری ،ولی محتوای پربارتری نسبت به مقول ٔه
دگرگونیدارد.
ترقییاپیشرفتچیست؟مفهومترقیحیط ٔهبازهمتنگترولیمحتوای
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بازهم ُپربارترومتراکمتریدارد،زیراکهدرآن،خطتصاعدیوباالروند ٔه
تکاملیکسیستموحرکتآنازاشکال َپستتربهاشکالعالیترمنعکس
میگردد.
مارکسخاطرنشانمیساختکهمفهومپیشرفترانبایدبهطورتجریدی
بررسی کرد ،و مفاهیم «پیشرفت» و « َپسرفت» تنها در رابطه با تکامل یک
سیستممع ّیندارایمعنایمشخصهستند.

٣

پیشرفتاجتماعیچیست؟جامع ٔهانسانییکسیستمبهغایتبغرنجاست
که از انبوهی سیستمهای فرعی و وابسته ترکیب میشود .هریک از این
سیستمهایفرعییات َبعیبهنحویکمیابیشنامتساویوناموزونتکامل
مییابند .بنابراین اگر مقول ٔه «پیشرفت» یا مقول ٔه « َپسرفت» را در رابطه با
جوانبمجزاوجداگان ٔهزندگیبررسیکنیم،یعنیتنهااینیاآنعنصررادر
نظرداشتهباشیم،نخواهیمتوانستبهیکنتیجهگیریکلیدرستبرسیم.ما
میتوانیمهنگامیاز«ترقیاجتماعی»صحبتکنیمکهتمامیجامعهجنبشبه
جلوداشتهواینپیشرفتمتعالی،زمینههایقاطعزندگیاجتماعرادربرگیرد.
چنیناستمفهومترقیاجتماعیدرتئوریعمومیماتریالیسمتاریخی.ولی
البتهمیتوانمسئل ٔه«ترقی»رادرهریکاززمینههایگوناگونجامعهمطالعه
کرد،ا ّمابایددرنظرگرفتکهدرهریکازاینرشتههاوزمینههانیز،ترقی
حاصلهراجزدرپیوندباترقیاجتماعیازنظرگاهعمومینمیتوانبرآورد
وارزیابیکرد.
درروندتکاملتاریخ،یکفرماسیونجایفرماسیونپیشینرامیگیرد.
ا ّما از آنجا که یک مداومت منطقی در مجموع تاریخ بشری وجود دارد،
ارزشهایما ّدیومعنویکهدریکساختاریانظاماجتماعیمع ّینبهوجود
میآید،ازبیننمیرود،وهرنسلیکارخالقوسازند ٔهخودراورسالت
تاریخیخویشراازآنجاآغازمیکندکهنسلهایپیشینپایاندادهاند.همین
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خودبهتاریخخصلتیکتحولپیش َروند ٔهدائمی-ونهتنهاپشتسرهمآمدن
وجانشینشدنفرماسیونهارا-اعطامیکند.تئوریمارکسیستیـلنینیستی
شالود ٔهترقیاجتماعیومعیارومحکآنرادرقوانیناساسیکهحاکمبر
تحولتاریخاندجستجومیکندونشانمیدهدکهاینقوانیندرحیط ٔهزندگی
ما ّدیجامعهجایدارند.

4

ازدوجنب ٔهشیو ٔهتولید،کهیکینیروهایمولدهودیگریمناسباتتولیدی
است،ایننیروهایمولدهاستکه ُمب ّینمداومتونشان ٔهپیگیریدرتحول
اولتحولوتکامل
تاریخاست.تحولپیشروند ٔهنیروهایمولدهرادردرج ٔه ّ
دائمیابزارکارکهتأمینکنند ٔهازدیادبازدهکاراستنشانمیدهد.ا ّماخود
تحولوتکاملدائمیابزارکاروسازمانتولید،عمیق ًاوابستهاستبهتکامل
عنصرانسانیدرنیروهایمولدهکهعاملنیرومندارتقایبازدهکاراجتماعی
است.
توانآنراباابعادکمیمشخص
همینارتقایبازدهکاراجتماعی(کهمی
ّ
کرد)یکقانونعمومیواساسیتحولجامعهاستکهدرتمامطولتاریخ
زندگیبشرعملکردهوخواهدکرد.
وا ّمابرایقضاوتدربار ٔهمیزانبلوغودرج ٔهرشدعمومینظاماجتماعی
اولبهخصلتمناسباتتولیدیتوجهکرد.هرفرماسیونیدر
بایددردرج ٔه ّ
طولتاریخ،مناسباتتولیدیبرترومترقیتریرابرقرارمیکند.ازایننظر
«ترقی»عبارتاستازآنکهمناسباتجدیدتولیدی،آهنگتکاملوشکوفایی
نیروهایمولدهراتسریعمیکندوامکاناتفزونتررشدرادراختیارانسان
میگذارد.
آهنگ ترقی اجتماعی آهنگی شتابیابنده است ،یعنی بر سرعت ترقی
اجتماعیمرتب ًاافزودهمیشود.همزمانباآن،شرکتتودههایمردمدرخلق
فعاالن ٔهتاریخبیشازپیشفزونیمیپذیرد.
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رشدفزایند ٔهنقشتود ٔهمردمدرتاریخ،یکیازجنبههایاساسیویکیاز
عالئماصلیترقیاجتماعیاست.
ازایننظرنیزهریکازفرماسیونها،اگرچهازنظرتاریخیمحدودندولی
نسبتبهفرماسیونپیشینبرترومترقیترند.درپیاپیآمدنآنها،امرترقی
اجتماعیچنانانجاممیگیردکههرچهکهنهومیرندهاستطردمیشود،و
هرآنچهکهقابلیتزیستداردومیتواندتکاملیابد،حفظشدهوتکامل
مییابد.

5

جهانبینی ماتریالیستی تاریخ ،معیار و محک عینی ترقی اجتماع را چه در
حیطههایمختلفزندگیجامعهوچهدرمجموعجامع ٔهانسانیدراختیارما
میگذارد.اینمعیاررامیتوانیمچنینفرمولبندیکنیم:
جامعهیارونداجتماعیبههماناندازهمترقیتراستکهامکاناتعینی
بیشتری را برای ازدیاد بازده کار ،برای رشد نیروهای مولده ،برای تکامل
آزادان ٔهتودههایزحمتکشکهنیرویاساسیمولدهوسازندگانتاریخاند،و
برایخالقیتتاریخیمستقالن ٔهآنها،برایازدیادوارضاینیازهایما ّدیو
معنویآنها،وبرایرشدوبهکارگیریاستعدادهایخالق ٔهآنهافراهمسازد.
دراینمعیارومحکترقیاجتماعیبایدنقشنیروهایمولدهراخاطرنشان
کنیمکهرشدآنخطتصاعدیمداومیرامیپیمایدوهمچنیننقشبازدهکار
اجتماعیرا.روشناستکهاینهارابایدبهمثابهمقوالتاجتماعیعمومی
در نظر گرفت که میتوانند بیانگر جوانب اساسی و مهم زندگی از قبیل
سطحتکنیکووضعمناسباتتولیدیودیگرمناسباتاجتماعیباشند.به
اینترتیب،تئوریمارکسیستیـلنینیستی«ترقی»کامالًبانظریاتبورژوایی
مجزا ،یا برخی از عالئم
تفاوت دارد که فقط رشد تکنیک را ،آنهم بهطور ّ
رشدتولیدرایادرج ٔهمصرفرابدونهیچگونهرابطهایباشرایطسیاسی
واجتماعی،مدّ نظردارند.والدیمیرایلیچلنینمعیارعالیپیشرفتاجتماعی
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رادررشدنیروهایمولدهوبازدهکارمیدید،واینشاخصرادروابستگی
کاملباشرایطزندگیتودههایزحمتکشدرنظرمیگرفت.
در بررسی مشخص این مسئله همیشه باید دقت کرد که مسائل مشابه
اقتصادیوفنیکهناشیازسطحمشابهرشدنیروهایمولدههستند،درجوامع
سرمایهداریودرجوامعسوسیالیستیبهطرزمتفاوتیمطرحوحلمیشوند
و -آنچه که اهمیت بسیار دارد -نتایج اجتماعی متفاوت به بار میآورند.
مثالًبرایقضاوتعمومیدرامرپیشرفتیکجامعه،دانستنسطحترقی
فنیآنقدرمهمنیستکهدانستنپاسخبهاینسؤالکهاینسطحفنیبهچه
کسیخدمتمیکند،واثراتوعواقبناشیازآندرموردشرایطزندگی
گستردهتریناقشاراهالیچگونهاست؟

۶

درتئوری«ترقیاجتماعی»عالوهبرقانونعمومیارتقایبازدهکاراجتماعی
درتمامطولتحولتاریخ،قانونرشدفزایند ٔهنقشتودههایمردمدرتاریخو
قانونمداومتدرپیشرفتمتعالیتاریخ،یکقانونمهمدیگرعلمماتریالیسم
تاریخیعبارتازایناستکه:
خطعمومیپیشرفتتاریخ،درفرماسیونهایماقبلکمونیستی،بهطور
متناوبوگهگاهتوسطمراحلپسرفتقطعمیشود.
مفهوماینقانونایناستکهضمنسیردائمیبهجلو-کهمشیعمومی
تحول تاریخ است -ما با سیر قهقرایی که گهگاهی و جزئی است روبرو
میشویم.لنینخاطرنشانمیکندکه:
«غیردیالکتیکی ،غیرعلمی و از نظر تئوریک نادرست است
اگرتاریخجهانیرایکجلورفتنمنظمودائمیوبدونمانع
بدانیمومنکرشویمکهگاهگاهجهشهایعظیمیهمبهعقب
رخمیدهد».
تاریخازراه ُپرپیچوخمُ ،پرفرازونشیبمیگذردوقانونمندبودنروند
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ترقیبههیچوجهبهمعنایپیمودنجادهایصافوراستنیستوپیچوخمها
وبرگشتهاضمنآندیدهمیشود.حرکتبهعقبَ -پسرفت-هممیتواند
تمامییکسیستمروبهزوالرادربرگیردوهمعناصرمختلفیازیکسیستم
روبهرشدرا.نتیجهایکهازعملکرداینقانونمیگیریمایناستکهتحول
پیش َر َوند ٔه تاریخی ،گرایشهای متضادی را در بطن خود میپروراند .مثالً
گاهمیبینیمکهنیروهایارتجاعیمیتوانندبرایمدتیکوتاهیاطوالنی،بر
ًسد
نیروهایترقیخواهتفوقیابندوجلویسیرتاریخرا-کههرگزکامال َ
شدنینیست-موقت ًاترمزکنندوجامعهرابهعقببکشندواشکالسیاسیو
اجتماعیارتجاعیتروکهنهترراحاکمنمایند.ازسویدیگر،رشدپیش َروند ٔه
برخیازپدیدههاوعناصر،موجبانحطاطوزوالپدیدههاوعناصردیگر
میشود.

٧

آموختهایمکهتاریخجامعهراانسانهامیسازند.انساننیرویواقعی،زندهو
فعالیاستکهپیشرفتاجتماعیناشیازاووثمر ٔهفعالیتوکاراو،مبارزه
وکوششاوست.خالقوحاملپیشرفتاجتماعی،انساناجتماعیاست؛
یعنیانسانیکه ُمب ّیننیرویاجتماعیطبقاتیمع ّیندرهرجامعهاست.در
عصرمادربینایننیروها،احزابمارکسیستیـلنینیستیجاواهمیتیویژه
کسبکردهاند.ایناحزاببیشازپیشحامل«پیشرفتاجتماعی»شدهو
به دور خود نیروهای زنده ،تحولطلب و بالند ٔه اجتماع را گرد میآورند.
راه کمونیستها دشوار و ُپرخار است .دشمنان کم نیستند .انواع نیروهای
ارتجاعیومخالفپیشرفت،کهگاهبسنیرومندند،درصحن ٔهبینالمللیو
م ّلی،درزیرپرچم«ضدکمونیسم»گردآمدهومیکوشندتاجلویپیشرفت
تاریخرابگیرندومراحلپسرفتوسیرقهقراییرا،دربعضینقاطباحیلهو
ترساندنودربرخیدیگرباسرنیزهوخون،مستقرسازند.مادرکشورخود،
درمنطق ٔهجغرافیاییخودودرهم ٔهنقاطجهانتادورترینقارهها،هماکنون
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شاهدانواعاینتشب ّثاتوکوششهاهستیمونمونههایمختلفایندرگیری
عظیم بین نیروهای ترقی ،و در درج ٔه ّاول نهضت جهانی کمونیستی را ،با
نیروهایارتجاعی،ودررأسآنامپریالیسم،بهعیاندرهمهجامیبینیم.هم
خطعمومیپیشرفترا-آنهمباآهنگی ُپرشتابطیدورانتاریخیکوتاه-
مشاهدهمیکنیم،وهمشکستهاوپسرفتهاوغلب ٔهموقتارتجاعرا.
درضمن،تحولپیشروند ٔهخودجنبشکمونیستیجهانیوتوانونفوذ
فزایند ٔهآن-ازمارکسوانگلسدریکصدسالپیشتالنیندرنیمقرنپیش
وتا امروز -بس چشمگیر و دورانساز است .ا ّماهمین تحول نیزفارغ از
تضادهایدرونینیست.اپورتونیسمراستوچپ،انحرافاتواشتباهات،
ازنیروووحدتواثربخشیاینجنبشمیکاهد.بااینحال،درمقطعتاریخ،
کامیابی ارتجاع جزئی ،محدود و گذراست ،و نهضت انقالبی -بیانگر
پیشرفتاجتماعی-شکستناپذیروباالخرهپیروزاست؛درستبهخاطر
آنکهحاملگرایشپیشروندهوعنصرنووبالندهدرتحولاجتماعیجهانو
مظهرمنافعاساسیتودههایوسیعوزحمتکشاست.

8

اگرچهپیشرفتهمراهدائمیتاریخبشریاست،ولیآهنگآنونوعآندر
هرمرحلهتغییرمیکند،زیراکهاینعواملوابستهبهسیستماجتماعیموجود
درهرزماناست.درجوامعکموناولیهوبردهداریوفئودالیآهنگرشد
ّ
بسیارکندبود،بهنظرمیرسیدکهگونهایتکرارحوادثومراحلدرازیاز
ِ
ِ
داری،آهنگ
درجازدنکهفاقدمحتواینوبودوجوددارد.بااستقرارسرمایه
تحو ِلاجتماعیسریع ًاافزایشمییابدوهم ِ
زمانباآنتناقضدرمناسبات
ّ

اجتماعیشدیدتروقویترمیشود.علتآهنگمتفاوتترقیونوعمتمایز
ِ
ِ
ِ
درونیجامعهودر
تضادهای
هایمختلف،آناستکهبین
ترقیدرزمان
ِ
ِ
تضادهایدرونهررونداجتماعی،دردوران ِ
ِ
ِ
هایگوناگونتفاوتوجود
بین
دارد .از ِ
نظر آهنگ و نوعِ ترقی ،نهتنها ِ
بین فرماسیونهای مختلف تفاوت
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هست،بلکهدردرونهرصورتبندینیزبرحسبدرج ٔهتکاملومیزانبلوغ
تضادهاوشدتآنها،اینتفاوتهادیدهمیشود.هم ٔهاینهانتیج ٔهیکقانون
دیگردرمسئل ٔه«ترقیاجتماعی»است:
وجود تضادهای درونی در روندهای اجتماعی رشدیابنده ،یک قانون
عمومیدیگرپیشرفتدرجوامعمتکیبروجودطبقاتمتخاصماست.
مارکسمیگوید:
«بدونتضادترقینیست؛اینقانونیستکهتمدنازآغازتابه
امروزازآنپیرویکرده».
نتیجهایکهازعملکرداینقانونحاصلمیشودآناستکهدرهرجامع ٔه
متکیبراستثمار،بهعلتماهیتتضادهایآنجامعه،ترقیاجتماعیخصلت
متضادنامتناسبُ ،پرپیچوخمدارد.
مثالًدرجامع ٔهسرمایهداری،ترقیتکنیکیورشدتولیدوتعمیقتقسیم
اجتماعیکاروافزایشبازدهکاریکرویسکهاست،ولیرویدیگرآن،
تبدیلانسانبهزائد ٔهماشین،تهیکردنکارازمحتوایانسانیاش،تشدیداز
خودبیگانهشدنانسانوتشدیدبهرهکشیاست.دریکرویسکهپیشرفت
علماست،دررویدیگرآنایجادانواعسالحهایکشتارجمعی.دریک
رویسکهسطحزندگینسبت ًاباالدرچندکشورسرمایهداریپیشرفتهاست،
ودرسویدیگرآنبدبختیوعقبماندگیسیاهمیلیونهاومیلیونهاانسان
درکشورهایوابستهونواستعمارزده.دریکسویسکهثروتما ّدیاست،
ودرسویدیگرآنبحرانوفقرمعنوی!

9

نوع پیشرفت اجتماعی در جامع ٔه سرمایهداری عالوه بر این خصلت
عوجی است .حرکت به جلو ،پیشرفت با
متضاد ،دارای منحنی سخت ُم َ
توقفهای مکرر ،با پسرفت قطع میشود .به دنبال مراحل شکوفایی و
جهش،مراحلانحطاطوعقبگردمیآید.جنگهاوبحرانهایاقتصادی
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زایید ٔه سرمایهداری ،به ویرانی نیروهای مولده که سرمایهداری خود آنها را
رشد داده منجر میشود .در مرحل ٔه امپریالیسم ،ارتجاع در سیاست سیطره
ِ
یابدونهادهایدموکراتیککهخودسرمایهداریایجادکردهوزمانیبهآن
می
میبالیده،قربانیفاشیسمومیلیتاریسممیشودوبهشدتدستخوشتجاوز
قرارمیگیرد.انحطاطوپسرفتدرایدئولوژی،فرهنگ،معنویات،وپست
کردنشخصیتانسانیومناعتاودرجامع ٔهسرمایهداریمعاصربهشدت
هویداست.
بهاینعللاستکهبهجایاندیش ٔه«ترقی»کهوجهمشخص ٔهایدئولوژی
بورژواییدردورانشکوفاییواعتالیآنبود،اکنونایدئولوژیبورژوایی
سرشارازبدبینیوناباوریبهآیندهوناامیدیومشحونازانکارپیشرفتتاریخ
وپرازتوجیهارتجاعوتحسیننظامحاکماست.عدهایازایدئولوگهای
بورژوایی مدعیاند« :سهل است که پیشرفت اجتماعی وجود و مفهومی
ندارد،بلکهجامع ٔهبشریرانابودیزودرسیمستقیم ًاتهدیدمیکند،فاجعهای
آنراازبینخواهدبرد،سانحهایسهمناکدرکمینهم ٔهبشریتاست».
مورچهراآبمی ُبرد،میگفتوایکهجهانیراطوفانفراگرفتهوهمهغرق
میشوند!طبق ٔهسرمایهداریدرحالنزعودرآستان ٔهمرگاست،میپنداردکه
تمامیبشریترافاجعهایدرانتظاراست!برخیدیگرازاینایدئولوگهادر
مقابلبیدورنماییوناامیدیخویشوطبق ٔهخویش،راهگریزدیگریمییابند
ومیگویند«:ازجهانب ُبریم،جهانتهوعآوراست،تاریخفریبندهواجتماع
مزوروهمهچیزبیسرانجاموبیمنطقاست!قیدتاریخواجتماعرابزنیم،
ّ
بهدرونخویشپناهبریم«،من»هرکسمهماست،لحظهرادریاب،حتیاگر
شدهبهضرباعتیاد«زندگی»کنا ّماهرگزدرغمجامعهوپیشرفتتاریخ
نباش!»اینهانیزبا«پیشرفتاجتماعی»کهزمانیآرمانیهمهخواهبودوهنوز
همدرتبلیغاترسمیترکنشده«،قهرکردهاند».کمنیستندایدئولوگهایی
کهپیشرفتراپندارواهی،وسیرمتعالیتاریخراخودفریبیبیپایهمینامند.
نظریات متفاوت است ،ولی ریشه و منشأ آنها یکی و هدف آنها هم یکی
است:انحرافتودههاازمبارزهبرایپیشبردنتاریخوتحولبنیادیجامعه،

484

ماتریالیسمتاریخی

جلوگیریازپیوستننیروهایهرچهبیشتریبهاردویترقی.
بهطورکلیمکاتبمختلفجامعهشناسیبورژواییسهنظری ٔهاساسیدر
دارند.اولنفیکاملترقیاجتماعی.اینهابرخصلتمتضاد
اینمسئلهبیانمی
ّ
کنند.دومایننظریهکه
روندتاریختکیهمیکنندومراحلپسرفترامطلقمی
ّ
پیداکردنراهحلعلمیوواقعیبرایمسئل ٔهپیشرفتاجتماعیوتعیینمعیار
عینیآنکامالًغیرممکنوبهکلیغیرمقدوراست.شالود ٔهفلسفیایننظریه،
هایتاریخیبشریاست.سومایننظریهکه
مطلقکردننسبیبودنشناسایی
ّ
پیشرفتاجتماعیتنهابهمعنایآناستکهمیتوانبهطورنامحدودجامع ٔه
سرمایهداریمعاصرراتکمیلکردوبهبودبخشید.
روشناستکهدرهرسهموردهدفعبارتاستازحفظنظامموجود
و انکار لزوم نفی نظام سرمایهداری توسط نظامی برتر و پیشرفتهتر -نظام
سوسیالیستی.

توضیحبیشتر:
«فرماسیوناجتماعیـاقتصادی»درس58
«سیستم،بخش»درس22
«شیو ٔهتولید»درس52
«مناسباتتولیدی»درس51
«نیروهایمولده»درس50
«نقشتودههادرتاریخ»درس.90

درس.١٠٠ترقیدرجامع ٔهکمونیستی
١

باپیروزیانقالبسوسیالیستیوسرنگونیفرماسیونسرمایهداریکهحامل
تضادهایآشتیناپذیراجتماعیاست،وهمزمانباتحکیمتدریجیفرماسیون
کمونیستی،پیشرفتاجتماعینوعجدیدیبهوجودمیآید.تیپکمونیستی
پیشرفتاجتماعییکنوعجدیدوبرتردرتاریخاستکهآغازپیدایشآندر
سوسیالیستی(فازاولفرماسیونکمونیستی)است.طیاینمرحله،با
مرحل ٔه
ّ
محوبهرهکشیوتضادهایآشتیناپذیر،شرایطبرایرشدموزوناقتصادو
ترقیسریعنیروهایمولدهوارتقایمداومبازدهکاروگسترشفزایند ٔهآزادی
و عدالت اجتماعی فراهم میشود .ولی مرحل ٔه ّاول فرماسیون کمونیستی
هنوزمرحل ٔهبلوغآنازنظراقتصادی،اجتماعیومعنوینیست؛واینامر
درمحتوایمشخصواشکالپیشرفتتأثیرمیگذارد،وبینعناصرمختلف
آنناموزونیوفرازونشیبایجادمیکند.بینزندگیما ّدیانسانهاوسطح
فرهنگی و معنوی آنها ،و همچنین بین درجات مختلف آگاهی کمونیستی
عناصرعدمتناسبپدیدمیشود.اینویژگیهاومشکالترشدبهطورعینی
وقابلدرکوجوددارندوحزبودولتوجامع ٔهسوسیالیستیمرتب ًابرآنها
غلبهمیکند،وا ّماچهبسابهانهایبرایاتهاماتودروغبافیهایبورژوازی
معاصر علیه سوسیالیسم میگردد .هم ٔه این ویژگیها نمیتواند این اصل
اساسیراموردتردیدقراردهدکهدرنظامسوسیالیستی،پیشرفتاجتماعی
دیگرخصلتمتضادآشتیناپذیرخودراازدستمیدهد؛پیشرفتیمیشود
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بهواقعانسانی،درخدمتانسان،وطبقمنافعهم ٔهزحمتکشانوخلقها.
با سوسیالیسم ،جامع ٔه واقع ًا دموکراتیک پدید میآید که در آن زمینه برای
شکوفاییهم ٔهافرادوبروزهم ٔهاستعدادهافراهممیشود.نوعجدیدترقی
اجتماعیدرایننظام،هم ٔهشاخصهایقاطعشیو ٔهتولید،پایهوروبنارافرا
میگیرد.آهنگاینپیشرفتشتابیبیسابقهمییابد.ترقیاجتماعیدرجامع ٔه
پیشرفت ٔهکمونیستیبه«ازخودبیگانگیانسان»پایانمیدهد،رشداقتصادیبر
شالود ٔهموازینانساندوستانهانجاممیگیردوبهقولکارلمارکس«رشدفرد
اجتماعی،شالود ٔهاساسیتولیدوهم ٔهثروتهامیشود».

2

محتوای اساسی پیشرفت اجتماعی در جامع ٔه پیشرفت ٔه کمونیستی عبارت
استازرشدبیپایانوآزادفردانسانیدرهم ٔهجوانبوازهم ٔهنظرگاهها.
مشخصاتوویژگیهاینوعپیشرفتاجتماعیدرنظامکمونیستیبهاختصار
چنیناست:
 .1پیشرفت خصلت آنتاگونیستی -متخاصم -ندارد .به سود طبقات
حاکم و گروههای ویژه انجام نمیشود؛ کمونیسم خصلت مترقی
دائمیداردوپیشرفتبهسودتمامیجامعهوهریکازافرادجامعه
انجاممیشود.
.2پیشرفتخصلتنابرابر،ناموزونوبیتناسبندارد؛رشددریک
جهت،موازیوهمزمانبادرجازدندررشت ٔهدیگروحتیباپسرفت
دررشت ٔهدیگرنیست.درکمونیسم،پیشرفتدرتمامشئونزندگی
اجتماعیوفردیبهطورهمهجانبهصورتمیگیرد.پیشرفتما ّدی
مشوق پیشرفت معنوی و
و فنی ،اقتصادی و اجتماعی همزمان ،و ّ
روحی و باالبرند ٔه سطح فرهنگی و ایدئولوژیک است .بین فرد و
جامعه ،این دو مقول ٔه اساسی اجتماع ،مناسباتی بر شالود ٔه وحدت
منافعایجادمیشود.پیشرفت،هم ٔهکشورهاوهم ٔهمناطقرابرپای ٔه
ِ
گیرد،ورشدیکی،به
همکاریدوستانهوتقسیمعقالییکارفرامی
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حسابواپسماندگیدیگرینیست.
.3پیشرفتخصلتخودبهخودیو ُپرهرجومرجندارد؛درکمونیسم،
پیشرفت آگاهانه طبق نقشه و با آیندهنگری علمی و پیشبینی دقیق
اجتماعیوتاریخیصورتمیگیرد.
.4برایسرمایهداری،تولیدهمهچیز،وسودهدفنهاییاست.انسان
تنها وسیلهای است در چنگ سرمایهداران به خاطر سازمان تولید
و کسب سود .در کمونیسم ،انسان و خواستها و نیازهای ما ّدی
ومعنویفزایند ٔهاو،وشخصیتواستعداداوهمهچیز،وارضای
همهجانبهوفزایند ٔهایننیازهاهدفاست.تولیدوسیلهاست.شعار
کمونیسم این است :همهچیز به خاطر نیکبختی انسان .رسالت
تاریخیکمونیسمعبارتاستاز:رهاییبشریتازقیدنابرابریهای
اجتماعی،ازهم ٔهاشکالستموبهرهکشی،ازفجایعجنگ،وبرقراری
صلح،کار،آزادی،برابریونیکبختیبرایهم ٔهخلقها.
 .5در جوامع طبقاتی ،مبارز ٔه طبقاتی و انقالب اجتماعی راهگشای
اصلی پیشرفت بود؛ در کمونیسم ،پیشرفت که همچنان بر شالود ٔه
غلبهبرتضادهاوحلآنهاونفیعنصرکهنهمتکیاست،خصلتی
غیرمتخاصممییابد.ایننفیغیرآنتاگونیستی،خودژرفاووسعتی
بینظیر به پیشرفت اجتماعی میدهد ،زیرا که تمامی نیرو و انرژی
انسانیوهم ٔهارزشهاواستعدادهادرراههدفهایمثبتوخالقه
بهکارگرفتهمیشود.برشالود ٔهظهورمداومعنصرنوونفیمداوم
عنصرکهنه،پیشرفتدرکمونیسمبیانتهاست،چشم ٔهفیاضیاست
خشکنشدنی.
روند تاریخ هرگز به یک سرحد کمال که برتر و کاملتر از آن وجود
نداشتهباشد نخواهدرسید.ترقی ،دائمی و الیزال است.هرگز بشریت به
خودنخواهدگفت«:رسیدیم؛دیگرازاینجلوترنخواهیمرفت».چنیناست
مشخصاتنوععالیپیشرفتاجتماعیپسازپیروزیکمونیسم.کمونیسمبه
دورههایماقبلتاریخجامع ٔهبشریپایانمیدهد.تاریخواقعی،تاریخانسانی
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جامعهآغازمیگردد.بشرازعهدجبربهعصراختیارگاممیگذاردواینخود
خصلتاساسینوعتاز ٔهپیشرفتاجتماعیاست.

٣

ِ
کنونی،برایحصولپیشرفتبشریتعواملزیریناهمیتویژهای
درلحظ ٔه
دارند:تأمینصلحجهانیوسازماندادنمناسباتبینالمللیدرشالودهای
فارغازجنگومسابقاتتسلیحاتی،تأمیناستقاللم ّلیوبرکندنمناسبات
نواستعماریدرهم ٔهزمینههایاقتصادیونظامیوسیاسیوفرهنگی،تأمین
دموکراسیوطردشیوههایاستبدادیبهخاطرایجادشرایطآزادان ٔهزیستو
شرکتفعالتود ٔهمردمدرشئونمختلفزندگیجامعه.
هم ٔهشیفتگانراهسوسیالیسمدرکشورهایمختلفجهاناهمیتعظیم
صلح،استقالل،دموکراسیرابرایتأمینپیشرفتاجتماعیدرکمیکنندو
براینیلبههدفغاییخود،جامع ٔهکمونیستی،میرزمندتاایناصولپیروز
شود.

4

موانع هرچه باشند ،ما کمونیستها تردید نداریمکه پیشرفت اجتماع ادامه
خواهد یافت و بشریت به جامع ٔه کمونیستی ،از طریق نبرد فعال و شرکت
فداکاران ٔه خود در مبارزه ،خواهد رسید .خوشبینی انقالبی کمونیستها-
ناشی از درک ماتریالیستی تاریخ و مقول ٔه پیشرفت در آن -بر پای ٔه
نتیجهگیریهایدقیقومستدلعلمیاستواراست.آرمانوهدفکمونیسم
آناستکهبینانسانهاوبینخلقهامناسباتواقع ًاانسانیبرقرارسازد،
ریش ٔهستموزورگوییوبهرهکشیونابرابریودشمنیرابرکند،صلحو
سعادترادررویزمینبرایهمهبرقرارکند.بهایندلیلاستکهبهرغم
هم ٔهپیگردهایخونینوسرکوبیهایوحشیانهوبهرغمهم ٔهتبلیغاتدروغو
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اتهاماتبیپایه،آرمانکمونیسمجهانگیرتروهرچهپیروزترمیشود،وهم ٔه
مادرهمهجایگیتی،شاهدگرویدنفزایند ٔهخلقبهآنهستیم.ایناستآنچه
کههم ٔهبهرهکشان،هم ٔهبردهکنندگانمدرنونیزهدارانوشالقزنانآنهارا
نگرانوخشمگینمیکند.
ِ
درمقابلما،هماکنون،دورنمایگسترد ٔهدنیاینو-کمونیستی-گشوده
است.دربعضیکشورها،سوادآنازهماکنوندیدهمیشود.درکشورهای
دیگر،سوسیالیسمدرمیداندیدقراردارد.درنقاطدیگری،پیچوخمراههاو
سنگالخهاهنوزمابینحالواینآیندهفاصله[انداخته]است.ولیالبتهکسانی
ِ
ِ
ِ
گلستانآنطرفجادهرادلیلعدموجود
دیدنبودن
اند،درافق
کهدرپیچجاده
آن،ووجودصخر ٔهحائلرانشان ٔهعدمامکانرسیدنبهآننمیدانند.
قرن ما قرنی بس بغرنج است .عصر ما دوران ُپرپیچوتاب مرگ یک
فرماسیونوزایشدنیاییجدیداست.چهواقعهایتاریخیترازترکماقبل
تاریخوورودبهتاریخواقعیانسانیت!فرازونشیبهابیشماروبرخوردها
عظیماست.مادردورانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمزیستمیکنیم،
دورانیکهدرآنگرامیترینآرزوهایبشریتمترقیجام ٔهعملپوشیدهو
خواهدپوشید،امیدهاتحققیافتهوخواهدیافت؛درعرص ٔهتسخیرطبیعت،در
صحن ٔهعلومودرپهن ٔهاجتماعپیروزیهایدورانسازبهدستآمدهوخواهد
آمد.بشریتمیتواندبهخودببالدوکامالًحقداردکهعمیق ًابهآیندهخوشبین
باشد .آینده مال ماست ،مال خلق زحمتکش! ما مارکسیستـلنینیستها
بهپیشرفتتاریخباورداریموبهخاطرتحوالتبنیادیدرجامعهکهرشد
موزون و همهجانب ٔه انسانیت را تأمین کند میرزمیم ،و هم ٔه ترقیخواهان
راستینوپیگیررابهاینراهفرامیخوانیم.فلسف ٔهمارکسیستیـلنینیستیچراغ
راهنمایاینمبارزهاست.
شکوفایی،آزادی،سربلندی،بهروزیامکانپذیراست.بهخاطرآن-با
الهامازدالورانبلندآوازهوقهرمانانگمنامیکهسالهاستدرراهشپیکار
کنند-برزمیم.
کردهومی
َ
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