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 مقدمه 
 

  اربابان   سرمایه داران،  این چه آموزشی است که تمامی مارکسیسم چیست؟  

آن وحشت   از آنان که خواهان حفظ وضع موجود هستند، و  و دولتمردان 

  دارند و تمامی دستگاههای تبلیغاتی خودشان را برعلیه آن بسیج کرده اند. 

خواهان حفظ  بدین معنی است که    ،اینکه اینان خواهان حفظ وضع موجودند 

در شرایط کنونی هستند. شرایطی که    اقتصاد و سیاست جامعهو نگهداری  

ع تغییر  کشان نیست. آنان نمی خواهند اوضابه هیچ عنوان مطلوب زحمت

  کند و اگر قرار باشد در آن تغییری صورت گیرد تغییری را می خواهند 

به دور و بر خود نگاهی  اگر   مانع از تداوم سیستم بهره کشی شان نباشد.  که

گسترش روز افزون کودکان کار، فحشا، دزدی و ارتشاء،   اندازیم، بی

کالهبرداری و اختالس های کالن، همه و همه حکایت از جامعه بیماری  

 است.  شده دارد که بر پایه نظامی طبقاتی بنا 

وضع بهتر    ،کسی بیاید  روزی   شاید شد که می توان صبر کرد و منتظر  
 گردد. 

  و جامعه را از این لجنزار   همت کند   قهرمانی   شاید   می توان منتظر شد که

   رها سازد. و سردرگمی 
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ند و  کاری ک شاید  تا کسی   می توان دست به دعا برد و به امید آن نشست 

 خود را هیچ پنداشت. 

هویتی  و در بی  می توان برای به قدرت رسیدن قدرت مندی تالش کرد  

 . نشست   التماس  به زانو زد و  برای لقمه نانی 

راست قامت ایستاد و فریاد زد دیگر بردگی و   ،می توان هم اما   

ما می خواهیم سرنوشت خود را   نوبت ماست.  حال  .مزدوری بس است 

 . و طرحی نو دراندازیم خود بدست گیریم 

  

 اثر برتولت برشت  "  کارگران کا ن اار س " قتع اان

 نظر به اینکه ـ 1

 ناتوان هستیم ما 

 برای بندگی ما 

 قانون ساختید

 نظر به اینکه دیگر 

 خواهیم بنده باشیم نمی

 قانون شما در آینده باطل است

 کنید ما رامی تهدید 

 مصمم هستیم 
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 کز زندگانی بد

 به هراسیم بیشتر از مرگ 

 نظر به اینکه ـ 2

 شما ما را غارت می کنید 

   اگر آن را تحمل کنیم

 گرسنه خواهیم ماند

 می خواهیم روشن کنیم  

 فقط شیشه ویترین مغازه ها

 ما را از نانی که به آن محتاجیم جدا می کند

 نظر به اینکه 

 توپ با تفنگ و 

 کنید ما راتهدید می 

 مصمم هستیم 

 کز زندگانی بد

 به هراسیم بیشتر از مرگ 

 نظر به اینکه ـ 3

 های بسیار خانه

 پاست  ردر هر کجا ب

 ولی ما

 بامی بر سر نداریم 

 مصمم هستیم 

 به این خانه ها نقل مکان کنیم که 
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 زیرا که دیگر 

 ید آ هامان خوش نمیزاغه

 نظر به اینکه 

 با تفنگ و توپ 

 کنید ما راتهدید می 

 مصمم هستیم 

 کز زندگانی بد

 به هراسیم  بیشتر از مرگ 

 نظر به اینکه ـ 4

 ها به خروار ذغال

 در انبارهایتان پر است 

 در حالی که 

 ما از سرما یخ می زنیم 

 مصمم هستیم 

 که آن ذغال ها را 

 در اختیار گیریم 

 نظر به اینکه 

 با توپ وتفنگ 

 کنید ما راتهدید می 

 هستیم مصمم 

 کز زندگانی بد

 به هراسیم بیشتر از مرگ 
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 نظر به اینکه ـ 5

 شویدموفق نمی 

 ما را دستمزدی کافی دهید

 را  خانه هاخود کار

 در اختیار خواهیم گرفت 

 نظر به اینکه  

 بدون شما

 همه چیز برای ما کافی است

 نظر به اینکه با توپ وتفنگ 

 کنید ما راتهدید می 

 مصمم هستیم 

 زندگانی بدکز 

 به هراسیم بیشتر از مرگ 

 نظر به اینکه ـ 6

 به وعده هایی که  

 دولت می دهد همیشه 

 نداریم  اعتماد

 زین پس مصممیم 

 زندگی زیبایی  
 تحت رهبری خودمان بسازیم

 نظر به اینکه 

 را آشنا هستید  تفنگتنها زبان 
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 را  زبان دیگری       و

 نمی فهمید

 ناچار خواهیم بود 

 را  تفنگهای لوله 

 .به طرف شما برگردانیم

 

با نگاهی کوتاه به گذشته خود و دیگر ملت های جهان، با کمی تعمق   

متوجه خواهیم شد که هیچکس نمی تواند برای زحمتکشان و کارگران  

کاری کند. نه شاه و نه شیخ و نه هیچ قهرمانی برای ما شادی و خوشبختی  

گیریم و خودمان    یشخود دست به زانوی خو   ما باید   .آورد به بارتواند  نمی  

   رها سازیم.  ازاین بندگی را

ولی اگر همت کنیم و بخواهیم برعلیه نابرابری ها، جور و ستم ها و بی  

  عدالتی ها مبارزه کنیم و قصد پیروزی در این مبارزه را داشته باشیم باید 

علم چگونه مبارزه کردن و پیروز شدن را بیاموزیم. باید   راه و روش و 

آموخت تا دوباره کسانی  و ستم ها را    ها  نابرابریعلم چگونه رها شدن از  

با نامهای زیبا و فریبنده ما را نفریبند و بساط جامعه کهنه را دوباره پهن  

 .  دوباره مارا به بردگی کشند  و نکنند، 

مارکسیسم اندیشه ای است برای رهائی کل جامعه بشری از دیو جامعه  

ً انسان   ندیشهطبقاتی و مالکیت خصوصی. این اندیشه نه یک ا صرفا
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شرایط  دوستانه و خیر خواهانه برای بشریت، بلکه توضیح علمی و دقیق 

است. این مهم بدست نخواهدآمد، مگر به پیشتازی و رهبری  رهائی بشریت  

رهائی به پایش نوشته شده است، یعنی  این طبقه ای که رسالت تاریخی 

 طبقه کارگر.  

  خوب اگر به  ر کارائی ندارد.م دیگر مرده و دیگمی گویند که مارکسیس 

مرده و کارائی ندارد  پس چرا از آن می ترسید و   مارکسیسم شما  خیال

هم که از آن صحبتی به   آن کس بزند. هر ینمی گذارید کسی از آن حرف

این همه وحشت   . می شوید میان می آورد با زندان و شکنجه او را پذیرا 

از مارکسیسم مانند جن از بسم هللا   1روشنفکران بورژوازی  از چیست؟

اینان آزاد  مگر مبلغین جیره خوار وحشت دارند و از آن فرار می کنند. 

مارکسیسم  سوء استفاده کرده   ازمردم آشنائی آگاهی و عدم که از  نیستند 

همان  سبت دهند؛ و جالب اینجاست که و دروغهای شاخداری را به آن ن

  لعن و نفرین می کنند و ساخته اند را تصویر دروغینی که از مارکسیسم 

تنها به قاضی می   تا ثابت کنند که مارکسیسم غلط است.  ،به نقد می کشند 

تا هرچه   این جماعت آزادند  و به حساب خود راضی بر می گردند.  روند 

گزاف و یاوه در مورد مارکسیسم می خواهند بگویند. پس چرا مارکسیستها  

و یاوه های این مزدوران   کنند دفاع  های خود ه ن حق را ندارند تا از اید ای

 
 ـ بورژوازی همان طبقه سرمایه داران و کارفرمایان هستند. 1
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سرمایه داران و حاکمان جهان از آزاد  . این همه ترسی که  سازند را بر مال  

تاج و تخت خود    جز این است کهاز کجاست؟ آیاد  گذاشتن مارکسیستها دارن

جز این است که اینان از آگاه شدن مردم هراسانند   ؟ د را در خطر می بینن

را در   مردم بنا شده است  و نادانی   بر پایه جهل شان که  کشی  و نظام بهره 

اینان بر جهل   قدرت  2؟ خطر می بینند و نمی خواهند مردم بیدار گردند 

کافی است مقایسه   مردم استوار است و از آگاهی زحمتکشان درهراسند. 

ای کنیم بین بودجه آموزش و پرورش و بودجه ای که برای ارتش و پلیس  

 فاجعه را بیشتر دریابیم.  این  و زندانها صرف می شود تا عمق

از این فجایع و   نکشان تنها راه حل برون رفت به قدرت رسیدن زحمت 

دشواری هائی است که بورژوازی برای بشریت بوجود آورده و جامعه  

 . کشاند بشریت را رو به نیستی و نابودی می 

رای مردم در قرن بیست و یکم  ب سرمایه داری که جهانی به  ،کافی است 

 
 اين عابران خوب و ستم برـ  2

 عابران ژندهنام تو را، اين 
 نمي دانند

 و اين دريغ هست، اما

 روزی که خلق بداند
 هر قطره خون تو محراب مي شود

 اين خلق نام بزرگ تو را
 در هر سرود میهني اش

 آواز مي دهد
 قسمتی از شعر بی نام  سروده خسرو گلسرخی
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خونریزی، فقر و فالکت، فحشا و   و. جنگ بیفکنیم نگاهی  ،است  ه ساخت

  و دستاوردهای  اینها ارمغانها ... نابودی تدریجی محیط زیست و بردگی،

ت  بورژوازی برای نوع بشر است. سر برآوردن ارتجاعی ترین تفکرا

نشانگر گندیدگی روزافزون نظام   یکم  و  قرون وسطائی در قرن بیست 

سرمایه داری و امپریالیسم است. نظامی که هیچ قاعده اخالقی و انسانی  

    را بجز سود نمی شناسد. 

ن از بحران و  برون رفتراه حل  تنها  کمونیسم    ، چرا مارکسیستها می گویند 

چرا سرمایه داری نمی خواهد که زحمتکشان با   سردر گمی کنونی است؟ 

   و آن را بخوانند؟  آشنا گردند این تئوری 

پرسشهای  شها و بسیاری از این پرس تمام سعی دارد که جواب  نوشته این 

به زبانی ساده و    را  ضرورت دارد که برای شناخت از مارکسیسم    دیگری

 . دارد یان ب  عامه فهم 

زحمتکشان و بویژه کارگران تحت چه   آموزش می دهد که 3مارکسیسم 

 

طبقاتی پرولتاریا به مثابۀ نقطۀ گذار  ال ک ا  ری  ا ح  ،   الا م اع م،(انقالبی)»این سوسیالیسم ـ 3

محو کلیۀ مناسبات تولیدی ای است که  برایاست،  ا   اخ  ف تبحا ی بن ت ر کدی برای ضروری
این اختالفات بر آنها بنا شده اند، برای محو کلیۀ مناسبات اجتماعی است که متناسب با این مناسبات 

 .«استاز این مناسبات اجتماعی منتج ست که تمامی ایده هائی ا دگرگونیتولیدی اند، برای 

 ، مبارزه طبقاتی در فرانسه، فصل سومکارل مارکس
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خود را خالص   بندگیمی توانند از این نابرابری ها و از این  شرایطی

تنها از طریق به قدرت  کنند. مارکسیسم معتقد است که خوشبختی انسانها 

ثروت جامعه     گان  تولید کننده   عمده ترین    که   رسیدن طبقه ای بدست می آید 

وجود طبقات و   طبقه کارگر است که کارگران. چون تنها یعنی  هستند،

در جامعه برایش بجز بدبختی و فالکت چیزی به ارمغان    ،امتیازات طبقاتی

در   ی طبقاتاختالفات و امتیازات محو کلیه نمی آورد. و بنابراین خواستار

و   گرو محو کلیه امتیازات و تمایزات آزادی این طبقه در  جامعه است. 

از  بدین معنی که تنها راه رهائی طبقه کارگر    .طبقاتی است   نابرابری های 

محو هر آنچیزی    در جوامع بشری است.  طبقاتی محو نظام    ، کار مزدوری

که بر پایه امتیاز و برتری قرار گرفته است. پس تا زمانی که هر گونه  

روی آزادی را نخواهد  رباشد طبقه کارگر  ستم و استثمار در جامعه بر قرا

  ، مجبور است برای آزادی و رهایی  . به این علت است که طبقه کارگر دید 

محو همه   محو هرگونه ستم و استثمار را در سر لوحه خویش قرار دهد.

تحقیر شده، اسیر و برده   اتی موجود  جامعه  زحمتکشان  ، روابطی که درآن

در اتحاد با   تنها  . کارگران 4شمرده می شوند  شده، طرد شده و نامحترم 

 
باید توجه داشت که در یک جامعه ای روابط انسانها بر مبنای پول و ثروت قرار دارد و هر آنکه  ـ 4

 ثروت دارد را قابل احترام و دارای امتیازات ویژۀ اجتماعی می شمارد و هر انکس را که مجبور
در است از صبح تا شام برای یک لفمه نان کار کند غیر محترم و فاقد ارزش می شمارد و این را 

صحبت های معمولی مردم نیز مشاهده می کنید که به عنوان توهین به یکدیگر لفظ حمال و یا عمله را 
 بکار می برند. در صورتیکه هردوی این مشاغل از سخت ترین و شاق ترین کار هاست.
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دیگر زحمتکشان جامعه می توانند به این مهم دست یابند. کارگران هیچ  

حق ویژه ای را نمی توانند طلب کنند چون هر حق ویژه ای تداوم و ادامه  

. کارگران  رت کشانده است که آنان را به اسا همان کار مزدوری است 

هستند، انحالل نظمی    برای سرمایه   که مجبور به کارمزدوری  جهت ازاین  

و به رسمیت می شناسد.   بوجود آوردهرا کارمزدوری که  خواهانند  را

تنها زمانی به آزادی واقعی دست پیدا می کنند که   و زحمتکشان  کارگران 

چون همین مالکیت    مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و طبیعت محو شود.

فقر و فالکت و   سبب  است که  های خصوصی بر طبیعت و ابزار تولید 

 مزدور شدن آنان شده است.  

،  د نعلی رغم اینکه اکثریت جامعه را تشکیل می ده   زحمتکشان   کارگران و 

کارگربرای  .  هستند از داشتن کوچکترین امتیاز و قدرتی در جامعه محروم  

خویش، ناچار است به کار مزدوری بپردازد چرا که چیزی   امرارمعاش

آن اتکا  د بلقمه نانی  بدست آوردن  برای    تا به جز نیروی بازوان خود ندارند  

کند. با بکارگیری روزافزون دستگاه های مدرن و اتوماتیک، همواره با  

چیزی بجز فقرو   هم  دربیرون از کارخانه  خطر اخراج روبروست.

  باقی  چرخه تولید آنهائی که در  در انتظارش نیست.  گرسنگی و بی هویتی 

می مانند باید به هرآنچه که کارفرما تمایل دارد گردن نهند تا هم سرنوشت  

خود سرنوشت   ،یعنی تا کارگرانخود نگردند.  بی کار با دیگر رفقای 
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پا ندارند،  را بدست نگیرند و تا حکومت خویش را بر    و تولید جامعه  خویش 

هم اکنون ما شاهد این هستیم که  نخواهد دید.  جامعه انسانی روی خوش 

  نشاندگان آنان  دست چطورجهان در آتش حرص و طمع سرمایه دارن و 

و کودک  و مرد می سوزد. هر روز ماشاهد آواره شدن هزاران نفر زن 

ت جنگ و ترور و قحطی هستیم. سرمایه  از خانه و کاشانه شان به عل

و به بند کشاندن مردم سراسر جهان    کنترل داری نشان داده است که برای  

در رقابت    سرمایه داراننمی کند.    مضایقهاز هیچ گونه ددمنشی و بربریت  

زحمتکشان کشور های مختلف را به جان هم می اندازند و   ، هایشان باهم

. با ایجاد دسته و گروههای تروریستی و  از کشته ها پشته درست می کنند 

 انداختن آنها به جان مردم امان مردم را بریده اند. 

و رفع  اگر در گر  نسانها، در گرو برابری همه آنهاست،اگر خوشبختی ا 

تمام نعمات  اگر در گرو این است که  هرگونه تبعیض بین انسانهاست،

به   افراد جامعه ههم، و گیرد تعلق مادی جامعه به تک تک افراد جامعه 

حق بهره مند شدن  ، یگرد بدون هیچ امتیازو برتری از یکوطور مساوی 

، پس مارکسیسم که  داشته باشند از کلیه نعمات مادی و معنوی جامعه را 

به  مارکسیسم ایجاد چنین شرایطی است را باید آموخت.  تئوری و آموزش 

  بحث می کند که چگونه می توان چنین شرائطی را پدید آورد. طور علمی  

شدنی است بلکه یک ضرورت تاریخی است که بر دوش   و این نه تنها
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آیا می شود دنیائی  زحمتکشان و بخصوص طبقه کارگر قرار گرفته است.  

  بهره کشی انسان از انسان؟  ط و محو شرایداشت به دور از نابرابری ها 

  ثروت  ین بیشتر از جامعه صاحب  ی کوچک ، طبقه درآن طی که محو شرای

و  با گرسنگی دسته  یجامعه است و اکثریت جامعه دربند نان بخورونمیر

   ؟5کنند  می  پنجه نرم 

نه تنها امکان وجود   ،آری به این پرسشها مثبت است.  جواب مارکسیستها

چنین شرایطی برای زندگی نوع بشر وجود دارد بلکه یک ضرورت  

یعنی بدون شک شدنی است، به شرطی که زحمتکشان دست    است.یخی  رتا

اریخ  عنی تکامل تی به دست یکدیگر برای ساختن جامعه ای نو بپاخیزند. 

انجامد و دراین راه تنها کوشش و سعی  می به ایجاد این شرایط  ها انسان

حال که   . میلیون ها زحمت کش ساکن کره زمین می تواند راه گشا باشد 

حال زمان آن فرارسیده    رقم زده است،شرایط زیست ما را این چنین    ،تاریخ

   .ما تاریخ خود را بسازیم است تا 

تکامل تاریخی است که به  در آن زندگی می کنیم، نتیجه ما جامعه ای که  

ما ارث رسیده، تکاملی که ارمغان  مبارزات و جنگ و خونریزی های  

ین مبارزاتی است که گاه با  پدران ما است. شرایط زندگی ما نتیجه چن

 
دارائی یک در صد از جمعیت جهان بیش از دارائی نود و نه در  2015ـ طبق آمار سازمان ملل  5

 قیه ساکنین کره ارض بوده است. صد ب
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پیروزی و گاه با شکست همراه بوده است. حال ما نیز باید تاریخ خود را  

بر مبنای شرایط موجود بسازیم و آن چیز دیگری نمی تواند باشد مگر  

جهد و کوشش و مبارزه برای شرایطی که در آن هیچ امتیاز و نابرابری  

قاتی دیگر به سر آمده و جامعه  طبقاتی وجود نداشته باشد. دوران جوامع طب 

ولی سرمایه داری خود بخود  سرمایه داری پوسیده و متعفن شده است. 

ارتش و پلیس و زندانها تضمین کننده تداوم  نظام بهره    ازبین نخواهد رفت.

این دستگاه عظیم سرمایه داری هیچگاه داوطلبانه    کشی از زحمتکشان است 

ید فراموش کرد که ما خود تاریخ خود  نباهرگز . تن به تسلیم نخواهد داد 

  در برابر تاریخ  و بی اثر را می سازیم. یعنی انسانها یک مفعول صرف

ع  ند، بلکه خود این انسانها تأثیر مستقیمی در تکامل تاریخ جوامتکامل نیست 

   . ند خویش دار

مورد بررسی  موشکافانه علمی  قرار می دهد و  ا را مارکسیسم همه اینه

کند که نه تنها پدید آمدن یک جامعه به دور از همه آن نابرابری  ثابت می 

بشریت ایجاد    ، جلوی پای ها و ظلم و ستم ها امکان پذیر است بلکه تنها راه

اارک   م  ک عدم  ه و بدون امتیازات طبقاتی  است.  جامعه ای بدون طبق

باید در نظر داشت که  پس مانند هر علم دیگری باید آن را فراگرفت.    ا د

تئوری های مارکس مانند شاخه های دیگر علم به هیچ وجه پایان یافته و  

دست نخوردنی نیست. تئوری های مارکس آیه کتابهای آسمانی نیستند که  
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فقط باید آنها را طوطی وار فراگرفت. برعکس تئوری های مارکس باید  

پیوسته گسترش داده شود. زیرا تئوری    جوش خورده و   بارزات طبقاتیبا م 

را بیان می دارد و این وظیفه کارگران و    های مارکس تنها اصول کلی

زحمتکشان است تا این تئوری جهان شمول را با شرایط خاص جامعه خود  

تطبیق داده و در مبارزات طبقاتی برای گرفتن قدرت سیاسی آن را گسترش  

 6دهند.  

  با زبانی ساده و عامه فهم  مکان حتی اال این است که  هدف این کتاب 

در این زمینه صدها جلد کتاب    البته ،  و ادعا های فوق را ثابت کند   نظریات  

نگاشته شده است. ولی چیزی که شاید در این زمینه کمبود آن حس می  

برای فارسی زبانان  گردد، نبود و یا کمبود آموزش مارکسیسم به زبان ساده  

اقل کتاب در این زمینه به زبان فارسی نادر است. حال تا چه  حد است و یا  

حد ما به هدف خود یعنی توضیح مارکسیسم به زبان ساده نزدیک شده ایم،  

 
ـ بعضی از روشنفکران بورژوازی که خود را مارکسیست جا می زنند. به بهانه تطبیق مارکسیسم با  6

جامعه خویش آن را از محتوای انقالبی نهی می کنند و گرفتن قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان 
ما ها بجای مبارزه طبقاتی برای برپایی حکومت را به فراموشی می سپارند. این دسته از مارکسیست ن

کارگران سعی می کنند تا با بورژوازی زد و بند نمایند و آشتی طبقاتی را بجای مبارزه طبقاتی بنشانند. 
تبلیغات برای شرکت کارگران در رای دادن یعنی اینکه کارگران انتخاب کنند که چه کسی آنها را 

ز با سرمایه داران و... این افراد را در اصطالح رویزیونیست می سرکوب کند و همزیستی مسالمت آمی
گویند یعنی کسانی که در صدد سازش با بورژوازی و لگد مال کردن منافع کارگران هستند. بنابراین 
مارکسیسم اصولی دارد که نباید آن را به فراموشی سپرد. که مهمترین آن مبارزه طبقاتی کارگران برای 

 و برپایی سوسیالیسم است.  کسب قدرت سیاسی
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 وانندگان است. خبا   قضاوت 

سعی شده است تا آنجا که  در مورد نقل قول ها و مطالبی که ترجمه شده،   

  بدون ساده نویسی آورده شده اند.  اصلی وفادار ماند و جایز است به متن 

تا به متن ساده کتاب  توضیحات پیچیده تر در زیر نویسها آورده شده است 

لطمه ای وارد نگردد. بعضی از پیکره های آورده شده در متن کتاب برای  

گاهی توجه ویژه خواننده را طلب می کند    ،درک بهتر موضوع است و لذا

 خواننده از روی آنها زود گذر نکند. و بهتر است 

آسان تر کتب    مسلماً این کتاب فقط می تواند کمکی برای خوانندگان برای درک 

جای منابع اصلی    نه می تواند و نه هدفش این است که    کالسیک مارکسیسم باشد و 

این کتاب تنها می تواند روزنه ای برای خواننده    . قرار بگیرد   کتب مارکسیستی 

البته برای درک ریشه    . 7باشد تا از طریق آن به آفتاب علم مارکسیسم دست یازد 

برعهده خواننده است که بعد از مطالعه این کتاب به    ، ای و گسترده از مارکسیسم 

  نوشته های از    ، منابع اصلی مارکسیسم مراجعه کند و مارکسیسم را عمیق تر 

رزام           فراگیرد. مارکس و انگلس و لنین     دست اول 
 
اب ک  ف  1398پائیز  ب 

 

ـ " ... به عالوه از شما می خواهیم که این تئوری ) مارکسیسم ـ ماتریالیسمم تاریخی ( را از روی  7

منابع اصلی مطالعه کنید و نه از منابع دست دوم... اما بدبختانه به کرات اتفاق می افتد که مردم فکر 
می توانند بدون دردسر چندان، از لحظه ای که اصول  می کنند که یک تئوری را کامالً فهمیده اند و

عمدۀ آن را به درستی ـ و آن هم نه همیشه ـ هضم کرده اند، به کار برند. من نمی توانم بسیاری از 
"مارکسیست های اخیر را به خاطر این نوع برخورد، ببخشم، زیرا مزخرفات فوق العاده خیره کننده 

 1890است." بخشی از نامه انگلس به بلوک سپتامبر ای در این عرصه نیز بروز کرده 
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  قسمتی فه ل و آن اینکه در قسمت فس  ذکر می دانم الزم به یک نکته  را در این جا 

شده  که این بحث بعدا به کتاب اضافه  نقش پراتیک در شناخت وجود دارد به نام 

. نکته اینکه اگر خواننده در فهم آن دچار مشکل شد و در نتیجه دچار بی  است 

حوصلگی در خواندن آن گردید، توصیه می شود که این بخش را رها کرده و به  

ادامه دهد و سپس در آخر مجددا به این قسمت برگشته و آن را   مطالعه بقیه کتاب 

متوجه خواهد شد که خیلی بهتر و عمیق تر آن را    با این روش خواننده مطالعه کند.  

              .  درک خواهد کرد 
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 8مختصر آشنائی با زندگی کارل مارکس 

 

در شهر تریر به دنیا آمد.   1818سال کارل مارکس در پنجم ما مه 

به مذهب پروتستان    1824پدرش وکیل دادگستری و یهودی بود که در سال  

پایان نامه   1841در آمد. مارکس در سال 

دانشگاهی خود را در باره فلسفه اپیکور نوشت و  

پس از پایان تحصیالت   او التحصیل شد. غ راف

دانشگاهی به بن رفت، به این قصد که استاد  

دانشگاه شود، اما سیاست های ارتجاعی دولت  

آلمان، مارکس جوان را وا داشت تا از کار دانشگاهی دست بشوید. در  

روزنامه اپوزوسیونی به نام روزنامۀ راین از مارکس دعوت    1842سال  

ت و از بن به کلن  وزنامه را پذیرفبه همکاری نمود. مارکس سردبیری ر

انقالبی   و سوی   هنگام سردبیری مارکس بیشتر سمت  ، آمد. روزنامه

گرفت. دولت روزنامه را زیر سانسور قرار داد، وسپس تصمیم گرفت که  

اصوالً آنرا تعطیل کند. مارکس برای بسته نشدن   1843از اول ژانویه 

 
 ـ برداشت مختصر شده ای از متن "کارل مارکس" نوشته و.ا.لنین 8
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ی کناره گیری مارکس نیز  روزنامه از سر دبیری آن کناره گیری کرد ول

با دوست دوران کودکیش    1843روزنامه را نجات نداد. مارکس در سال  

نی به یک خانواده اعیان و ارتجاعی  جنی فن وستفالن ازدواج کرد. ج  

ولی به طبقه و خانواده خویش پشت کرد و تا آخر عمر  ) پروس تعلق داشت  

برای   مارکس  1843 یار وفادار کارل مارکس باقی ماند(. در پائیز سال

مارکس  در مقاالتی  . رفت  به پاریس   رادیکال و انقالبی مجلۀ  انتشار یک  

که در این مجله نوشت، دیگر روی سخنش با توده های مردم و پرولتاریا  

است. در این مقاالت مارکس انتقادات بی امان  خود را از وضع موجود  

 اعالم کرد. 

چند روزی به پاریس آمد و پس از مالقات    9انگلس   1844در سپتامبر  

. آن  باقی ماند مارکس  و یار  نزدیک ترین دوست با مارکس تا آخر عمر 

برعلیه   پربارشان  دو با هم در طول زندگی

نظرات خرده بورژوازی و بورژوازی که طبقه  

از مبارزات خویش منحرف می کرد   کارگر را 

مارکس از   1845بی امان جنگیدند. در سال 

بی اش تبعید شد و به  پاریس به دلیل عقاید انقال 

 
فیلسوف و انقالبی کمونیست و یار و هم رزم مارکس بود. تعداد زیادی   1820ـ فریدریش انگلس متولد   9

انگلس نوشته شده است که از کتب کالسیک مارکسیسم با همکاری هردو دوست و همکار مارکس و 
برجسته ترین آن مانیفست حزب کمونیست است. مطالعه آثار انگلس همچون منشاء خانواده و آنتی 

 دورینگ به درک عمیق تر مارکسیسم و کمونیسم کمک فراوان می نماید. 

 فریدریش انگلس
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اتحادیه  "مارکس و انگلس به جامعه  1847. در بهار سال بروکسل رفت 

موریتی که این گروه  هی مخفی بود پیوستند و بنا به مأکه گرو  "کمونیستها 

   " مانیفست حزب کمونیست "  خود به نام اثر نامی    ،به مارکس و انگلس دادند 

تند. در این اثر جهان بینی نوین، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک به  را نوش

عنوان همه جانبه ترین و عمیق ترین آموزش در باره تکامل، تئوری  

ـ جهانی پرولتاریا با روشنی و  مبارزه طبقاتی و نقش انقالبی تاریخی 

پس از تبعید های پی در   خشندگی داهیانه ای ترسیم شده است. مارکس در

به لندن رفت و تا آخر   1849یک و فرانسه و آلمان در سال پی از بلژ

 عمر در آنجا ماند. 

جنی فن وستفالن در گذشت. و در مارس سال   1881در دوم دسامبر 

در روی صندلی خویش به خواب ابدی فرو رفت. او  آرام مارکس  1883

در کنار همسرش در گورستان هایگیت لندن به خاک سپرده شده است.  
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 10 مبانی مارکسیسم 

برایش جالب است    و دوچرخه سوارفرض کنید یک نفر حرکت دوچرخه  

برروی دو عدد چرخ  تنها دوچرخه چگونه یک و می خواهد بداند که  

حرکت می کند و نمی افتد.  

 

 در حقیقت می خواهد در مورد دوچرخه مطالعه و تحقیق کند. 

 
ه ـ "آموزش مارکس خصومت و کینه عظیم تمام علم بورژوازی ) چه فرمایشی و چه لیبرال( را، ک  10

به مارکسیسم به مثابه چیزی شبیه به یک طریقت ضاله می نگرد، در تمام جهان متمدن ، علیه خود بر 
می انگیزد. روش دیگری هم نمی توان انتظار داشت؛ چه در جامعه ایکه بنای آن بر مبارزه طبقاتی 

تمامی علم  نمی تواند وجود داشته باشد. به هر حال ن چ عدم ا  ااعی بی غرضیگذاشته شده است، 
فرمایشی و لیبرال، مدافع بردگی مزدوری هستند و مارکسیسم علیه این بردگی جنگ بی امان را اعالم 
نموده است. انتظار اینکه در جامعه بردگی مزدوری علم بی غرض وجود داشته باشد ساده لوحی سفیهانه 

لیل سود سرمایه، از کارخانه و در حکم این است که در مسئله مربوط به افزایش دستمزد کارگران و تق
 لنین سه منبع و سه جزءمارکسیسمداران انتظار بی غرضی داشته باشیم." و.ا.
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در ابتدا هیئت دوچرخه برایش پیچیده و مرموز است. برای پی بردن به  

یک دوچرخه را بر دارد و با دقت و از روی نقشه    راز و رمز آن باید 

 کند تا بتواند دقیق تر دوچرخه را بشناسد.  اجزای آن را از هم جدا 

بدنه دوچرخه که تشکیل شده از چند لوله که به هم جوش داده شده اند و   

چرخ دنده ها و زنجیری که سبب ارتباط این چرخ دنده ها با هم می  

گردد الستیک و طوقه و پره های دوچرخه زین و ... خالصه به دهها  

قطعه بر می خورد که اگر کسی بخواهد یک دوچرخه بسازد باید روی  

تمام این قطعات دقت و مطالعه کافی نماید. ولی یک نکته را نباید  

بدرد نمی   به یکدیگر  تباطشانام این قطعات بدون ارفراموش کند که تم

و کارایی الزم را که   ) یا حداقل دوچرخه ای نخواهیم داشت.(   خورند 

 سبب شود یک دوچرخه قابل استفاده باشد را ندارند.  

پس این فرد فقط به منظور مطالعه دقیق تر دوچرخه و کسب آگاهی الزم  
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جزا را از هم جدا می کند و  از چگونگی عملکرد دوچرخه است که این ا

.  کارایی نخواهند داشت  یکدیگربا   شانتباطرمی داند که این اجزاء بدون ا

و فقط در صورتی دانش این فرد نسبت به دوچرخه در سطح باالیی قرار  

می گیرد که مبادرت به ساخت یک دوچرخه نماید یعنی وارد عمل باز  

   .سازی یک دوچرخه گردد 

ر شخص مورد نظر ما دوچرخه ای را با دقت و کیفیت  با تمام این احوال اگ

  درآوردن  حرکت  به  بسیار اساسی برای عاملباال باز سازی کند، یک 

عامل   . یعنیکه اجازه نداریم آن را فراموش کنیم الزم است  دوچرخه

انسانی    . مسلماً هیچ دوچرخه ای بدون انسان نمی تواند حرکت نماید.ا  ا ی

 سواری دارد و می داند چگونه از آن استفاده نماید. که دانش دوچرخه 

به این هدف برسم که هر پدیده ای را که ما بخواهیم    می خواهمبا این مثال  

که آن را   اجزائیمورد بررسی و مطالعه قرار دهیم ابتدا باید آن را به 

تشکیل داده اند تقسم نماییم و سپس این جزئیات را مورد مطالعه قرار دهیم  

،  درست مانند دوچرخه ،ه با در نظر گرفتن ارتباط این جزئیات باهمالبت

بدون در نظر گرفتن ارتباط   موضوع چون بیرون کشیدن جزئیات از یک 

 . غلط از پدیده می رساند  ی آنها با هم کاری است اشتباه که ما را به درک

اگر دوچرخه سوار ما زنجیر چرخ را مورد مطالعه قرار دهد بدون  
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تباطش با دوچرخه می بیند زنجیری است که تقریباً به هیچ دردی نمی  را

فقط در ارتباط با دوچرخه است که کارایی بسیار    زنجیر دوچرخه  خورد و

11. دارد مهمی 
 

گونگی  در مثال باال ما چند نکته مهم و اساسی را مطرح کردیم، یکی چ

تقسیم گردد، و   به اجزاء تشکیل دهنده آن  ابتدا بررسی یک پدیده که باید 

با در نظر گرفتن   د نمورد آزمایش و مطالعه قرار گیرسپس این اجزاء 

در ارتباط باهم هستند که معنی و مفهوم   ءاین اجزا ارتباطشان با یکدیگر.

تمام پدیده هایی که به نوعی در ارتباط با جوامع  پیدا می کنند و دیگر اینکه  

  . را ایفا می کند بشری هستند عامل انسانی در آنان نقشی اساسی و کلیدی 

بیشتری توضیح داده خواهد  و عمق    البته تمام این موضوعات بعداً با ژرفا 

 شد.

  روشن تر و سهل تر  مارکسیسم و به منظور بررسی بحث و ایما نیز بر

را به اجزاء تشکیل دهنده آن تقسیم    مارکسیسم سعی می کنیم ابتدا    شدن آن، 

نماییم بدون آنکه فراموش کنیم که این اجزاء بدون ارتباط با یکدیگر معنی  

 

می گویند.  ا   اعـ بیرون کشیدن جزئی از یک پدیده به منظور مطالعه بر روی آن را در اصطالح  11

انتزاع و یا بیرون کشیدن جزئی از یک کل و مطالعه بر روی آن، بدون ارتباطش با کل پدیده کاری 
است که روشنفکران بورژوازی انجام می دهند تا نظام سرمایه داری موجود را پاک و منزه جلوه دهند. 

ماعی و در حقیقت فرد را به طور مثال دزدی و جنایت و دروغگویی را امری فردی می پندارند نه اجت
از جامعه جدا می کنند و ارتباط این ناهنجاری ها با نظام سرمایه داری حاکم را پرده پوشی می کنند تا 

 مبادا خدشه ای به نظام مقدس شان وارد گردد. 
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دقیق  و مفهوم خود را از دست می دهند. ما تنها برای بررسی و مطالعه 

    دست به این کار می زنیم   صورت فرضیبه  

تقسیم   اصلی  بخش سه بهرا مارکسیسم  12لنین 

اقتصاد و سوسیالیسم علمی که    ،. فلسفهنموده است 

سعی    به پیروی از همان تقسیم بندی  در این کتاب 

اده  رکسیسم به زبان سمی شود که هر سه جزء ما 

از هم جدایی  مارکسیسم این سه منبع و سه جزء مسلماً  توضیح داده شود. 

آن را   از فلسفه مارکسیسم نمی توان اقتصاد درستی و بدون درک  ناپذیرند 

آموخت و بدون آموختن سوسیالیسم علمی درک فلسفه مارکسیسم دشوار و  

هستند و در حقیقت    شده   همه این سه جزء درهم تنیده .  شاید غیر ممکن باشد 

تفکیک آنان از هم فقط به منظور  فراگرفت.  باید آنان را موازی باهم 

وجه جدائی  البته در ادامه بحث خواننده مت  فراگیری آسان تر آنان است.

قبل از اینکه وارد   سه جزء مارکسیسم خواهد شد.  ناپذیری این سه منبع و 

رکسیسم و کمونیسم  ما  بحث اصلی شویم، باید ابتدا یک شناخت کلی از

 پیگیری نماییم. بدست آوریم تا مطالب کتاب را راحت تر بتوانیم 

 
والدیمیر ایلیچ اولیانف معروف به لنین، از رهبران انقالب کارگری روسیه و حزب بلشویک و ـ   12

ختمان سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی بود. لنین، نظریه مارکس را که طبقه کارگر باید رهبر سا
قدرت را در دست گیرد تکامل داد و آن را عملی کرد. تحت رهبری او بود که اولین کشور سوسیالیستی 

 تاریخ بشر در روسیه بنا شد.
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انسانها برای زنده ماندن احتیاج به آب، غذا، لباس، سرپناهی برای زندگی،  

مسلماً بدون آب و غذا هیچ موجود  و دیگر ضروریات مادی زندگی دارند.  

تالش برای تولید و بدست آوردن این  زنده ای قادر به ادامه زندگی نیست.  

ضروریات در کنار تولید مثل بر دیگر فعالیتهای بشر سایه انداخته است.  

ساعتهای زندگی خود را صرف بدست آوردن لقمه   بهتریناکثر انسانها 

تاریخ تکامل بشر شیوه کسب  می نمایند.  خود  نانی برای خود و خانواده

ونه این ضروریات تولید می شود  همین ضروریات زندگی است. اینکه چگ 
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  ها اینکه انسان 13و چگونه این تولیدات بین افراد جامعه توضیع می گردد.

د درست بر می  نزندگی می کندورهم  و    هستند ی اجتماعی  اتطبیعتاً موجود 

اینکه چرا انسانها   14. گردد به همین موضوع مبارزه برای زنده ماندن

از دیر باز  که ، به این علت است را برگزیدند زندگی گروهی و اجتماعی 

اسالف پشمالوی ما دریافتند که زندگی گروهی و اجتماعی بهترین راه حل  

که طبیعت پیش پای آنان قرار   ی است انبوهی از مشکالتبرای غلبه بر 

. زندگی اجتماعی به آنان کمک کرد که بجای شکار شدن توسط  ه است داد 

باشند. در زندگی اجتماعی بود که اسالف   چیجانوران وحشی خود شکار 

ما توانستند تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند و از یک هوش و  

. مغز بزرگ آنان به آنها کمک کرد تا  15استعداد گروهی برخوردار شوند 

ابزار بسازند و خود  با کمک دستان خویش  و دفاع از خود،برای شکار 

 
وانی است و انسان واالتر از این حرفهاست. ـ یاوه هایی که می گوید غذا خوردن و تولید مثل اعمال حی 13

برای آدم ها غذا و پوشاک نمی شود اگر راست می گویند یک هفته بدون آب وغذا و پوشاک و سرپناه 
سر کنند تا ببینند که چه بالیی سرشان می آید. البته ماتریالیستها هم معتقد هستند که انسانها سوای 

و کتاب خواندن و تفریح و ... خیلی چیزهای دیگر احتیاج حیوانات به چیز های دیگری نظیر هنر 
دارند، .ولی باید در نظر داشت که تمام این چیزها وابسته است به تأمین شدن ابتدایی ترین و مهمترین 
ضروریات زندگی که همانا آب و عذا و موارد ذکر شده در باال می باشد. مسلماً یک انسان گرسنه هیچ 

جای غذا خوردن موسیقی گوش کند. و یا کسی که در سرما بدون لباس و باالپوش عالقه ای ندارد که ب
 در حال زجر کشیدن است یک تابلوی نقاشی برایش هیچ جذابیتی ندارد. 

 ـ که اصطالحاً آن را تنازع بقاء می گویند. 14
ند که از ـ زندگی گروهی در برخی از جانداران نقش کلیدی بازی می کند. مورچه ها موجوداتی هست 15

نظر هوشی در سطح بسیار پایینی قرار دارند. ولی هر چه تعداد مورچه ها در یک النه بیشتر باشد 
شهری که مورچه ها برای خود می سازند بزرگتر و پیشرفته تر است آنها گاهی در دسته های چند 

اجتماعی یکی  میلیونی در یک شهر باهم زندگی می کنند و دارای کشاورزی هستند. در حقیقت زندگی
 از پایه های باالرفتن هوش در موجودات است. 
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 و بزرگتر شدن مغز آنها کمک کرد.   تر  همین ساختن ابزار به پیچیده

برای زنده ماندن باید با طبیعت اطراف خود می جنگیدند    ی اولیهانسانها 

بقای قبیله به    تا بتوانند غذایی ناچیز برای زنده ماندن خود بدست آورند.

واسطه توانایی  که زنان در زایش داشتند در گرو وجود آنان بود و آنها  

 ه برخوردار بودند. از احترام و موقعیتی ویژ

با کشف کشاورزی توسط زنان و تبدیل شدن زنان به مهمترین  تولید کننده   

و دارای احترام    فزونی یافت   آنها در قبیله مقام و منزلت  مواد غذایی قبیله،  

 . گردیدند ویژه ای 

به   طی هزاران سال  فزونی یافتن تولید  دامداری و  با کشف کشاورزی و   

  چند هزار سال گذشت تا  تدریج ساخت کمونی قبیله رو به تغییر گذاشت،

و   به کمک جادوگران و  افرادی پیدا شدند که با زور و کلک کم کم 

زنان   صاحب شدند. این تولیدات اضافی را قبیله و جنگجویان  روحانیون 

انهایی درجه دوم و قابل خرید  انس   موقعیت ویژه خود را از دست دادند و به

در این میان   مذهب  رؤسای قبایل دائمی شدند.و فروش تنزل مقام یافتند. 

به واسطه ناتوانی بشر در   . جادوگران که درابتدانمود نقش کلیدی را ایفا 

د و برای خدای باران و زمین و  نمبارزه با بالیای طبیعی نقش ایفا می کر

تبدیل  ال  ح  ،ند قربانی می کرد   افراد قبیله را   هم  می کردند و گاهی دریا دعا  



 مبانی مارکسیسم

35 

 

تحمیق توده ها و ترساندن  با نفوذی شدند که وظیفه شان   16به روحانیون 

یعنی قرار گرفتن انسانها در   ،پیش آمده وضعیت جدید آنان بود. آنان باید 

به همین خاطر روز    د. نکن تأیید و تمجید  به نفع زور مداران  را    انسان مقابل  

جامعه وارد مرحله طبقاتی    بروز نقش روحانیون در جامعه پررنگ تر شد. 

انسانها باید در دوجبهه   دیگر با بوجود آمدن طبقات در جامعه  .د یگرد 

بدست    سائل معیشت و  با طبیعت برای تولید ومبارزه  اصلی  می جنگیدند.  

یگر بر سر چگونگی  و جنگ با انسانهای د  خویش آوردن مایحتاج زندگی 

تقسیم این تولیدات و اینکه چه کسی چه مقدار سهم از این تولیدات نصیبش  

ه  شود. مسلماً این تقسیم نابرابر ثروت که هم اکنون نیز وجود دارد اجازمی  

می دهد کسانی که کار زیادی انجام نمی دهند و تنها تکیه گاهشان زور و  

کسانی که   نسبت به گردد  قدرت است سهم به مراتب بیشتری نصیبشان

انسانها نه تنها باید برای زنده ماندن با  . تولید کنندگان مستقیم جامعه هستند 

بلکه با انسانهایی از نوع خویش که   مبارزه کنند،ت اطراف خویش عطبی

 
سوای او کنترل   ـ " تمام مذاهب، به هر حال، چیزی جز بازتاب خیالی ذهن انسان که نیرو های 16

زندگی روزانه او را در درست دارند نیست. در اوایل تاریخ این نیرو های طبیعت هستند که در ابتدا 
و در تکامل بعدی اشکال مختلف و متنوعی را دربین اقوام مختلف پیدا می   بدین گونه منعکس می شوند

کنند...اما چنی نگذشت که پهلو به پهلوی نیرو های طبیعی، نیرو های اجتماعی فعال می شوند و شروع 
به تأثیر گذاشتن می کنند. نیرو هایی که در برابر انسان همانقدر بیگانه و در آغاز همانقدر غیر قابل 

یح می باشند. و انسانها را با همان ضرورت به طاهر طبیعی تحت اقتدار خود در می آورند. توض
صورت های خیالی که در ابتدا بازتاب نیرو های اسرار آمیز طبیعت بود... در مرحله بعدی تکامل، 
که تمام صفات طبیعی و اجتمکاعی خدایان متعدد به یک خدای قادر و متعال و مطلق منتقل می گردد. 

 این نیز خود بازتاب انسان انتزاعی است." 
 فریدریش انگلس آنتی دورینگ
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  17  نزاع برخیزند.  ونیز به مقابله    ند ثمره تالش و دسترنج آنها را می دزد 

جالب اینجاست که این دزدی از دسترنج کسانی که کار می کنند همیشه در  

کار آفرین، کار   با اسامی    اکنون و  ،باقی ماند پرده ای از ابهام و ناروشن 

ما هم اکنون در جامعه ای   .است فرما ، صاحب سرمایه و ... تزئین شده 

زندگی می کنیم که صاحبان سرمایه بر تمام ملزومات زندگی ما تسلط  

ما کار کنیم  آیا دارند. این صاحبان سرمایه هستند که تصمیم می گیرند که 

 

و این نزاع تا بر قراری جامعه ای که تقسیم نه بر مبنای زور و قلدری بلکه بر مبنای کار و سپس ـ   17

تقسیم ثروت در تکامل آن بر مبنای احتیاج افراد انجام می پذیرد ادامه خواهد داشت. ما جامعه ای را که  

بر مبنای مقدار کاری است که افراد برای جامعه انجام می دهند و سرکوب کسانی که می خواهند از 

که تقسیم ثروت بر مبنای احتیاج افراد انجام  ایسوسیالیسم و جامعه  ، دسترنج کار دیگران زندگی کنند

می گیرد و دیگر کسی نیست که بخواهد از دسترنج دیگران زندگی کند را کمونیسم می نامیم. به عبارت 

 دیگر سوسیالیسم مرحله ابتدایی و الزمه کمونیسم است. 
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اینکه    گرسنگی و بی آینده بسر ببریم.   و یا اینکه بی کار در کنار خیابان در

کنند یکی از ضروریات زندگی است   انسانها برای زنده ماندن باید کار

  مالک ولی اینکه کسی دیگری تنها به این علت که دارای سرمایه و 

داریم   کردنابزارهای تولید است برای ما تصمیم بگیرد که آیا ما حق کار

 .   سپرد  تاریخ   که باید آن را به زباله دان یا خیر یک طنز تلخ تاریخ است 

سوسیالیسم علمی و مبارزه برای   کارگران و زحمت کشان با آموختن  

می توانند خود و در پی آن جامعه را از چنگال   ایجاد دولت کارگری، 

سرمایه داری و مهم تر از آن از جامعه طبقاتی رها گردانند و مالکیت  

 جمعی بر ابزار تولید را بجای مالکیت خصوصی بنشانند. 

چگونگی  علم برسند، احتیاج دارند که  رهاییکارگران برای اینکه به 

فرا بگیرند. باید دقت داشت که برای دست زدن به هر    را  خودشان  رهایی

مندی های آن را فرا گرفت.  نونقا ابتدا باید  ساده ترین کارهاکاری حتی 

از   یمبرای مثال ما اگر بخواهیم نان بپزیم باید بدانیم که چگونه می توان 

و بعد از همه    ا آن خمیری برای پختن نان آماده کنیم بو    کرده گندم آرد تهیه  

اینها باید بدانیم شرایط تنورما باید چگونه باشد شرایطی از قبیل درجه  

سوخت و مدتی که قرار است نان در تنور بماند. تمام اینها    نوع  حرارت و

ساده الزم است. این معلومات را بشر طی هزاران  نان  یک  برای پختن

نان بدست آورده است. حال که کارگران قرار است که   سال برای تهیه
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  دولت  و  جامعه را مدیریت کنند،  ست گیرند وخود اختیار تولیداتشان را بد 

از   را بیاموزند وگرنه  این کار  باید علم ، تشکیل دهند  را  ی خویش رگرکا

 بورژوازی و سرمایه داران شکست خواهند خورد. 

ابتدا باید جامعه و جهان پیرامون  علم مبارزات طبقاتی  برای فراگیری  

باید روش   آن خویش را بدرستی بشناسیم وبرای شناخت درست و صحیح 

بر مبنای خیال   که و قابل اتکا باشد. مسلماً شناختی  18شناختمان علمی 

  بوده  شناختی اشتباه باشد، پردازی ها و توهمات و بدون تجربه و آزمایش 

   بنای چنین شناختی محکوم به شکست خواهد بود. مو هر عملی بر 

 ر ش عدای ش اخد  ران چگ  ن ا د؟ 

رد یک موضوع به  ما چگونه می توانیم در مو 

   ؟ تا دچار کمترین اشتباه شویم درستی تحقیق کنیم 

دانشمندان چگونه موضوعات را مورد بررسی و  

 مطالعه قرار می دهند؟ 

اندیشه های صحیح ما انسانها از کجا می آیند؟ آیا به  

 

ن و تغییر و ازبین ـ علم؛ کشف روابط و قوانین جهان هستی است. جهانی که همواره در حال تکوی 18

رفتن  است. علم، دانسته های بشر است که برمبنای مشاهدات و آزمایشات مکرر درستی آن به اثبات 
 رسیده است. 

روش علمی نیز بر مبنای مشاهدات دقیق، طرح سوأل و کوشش برای پیدا کردن جواب سواالت از 
کوشش برای اثبات صحت و یا سقم طریق آزمایشات مکرر، جمع آوری داده ها و سپس دادن نظریه و 

 آن از طریق آزمایشات مستقیم و غیر مستقیم است. 
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 ژنتیک است؟  یا ما الهام می شود؟ آیا ارثی است و 

بحث می کند که ما چگونه باید جهان واقعی پیرامون   فد فن اارک   م 

خود، و بالطبع خود را بشناسیم؟ چگونه تحقیق کردن و اندیشیدن در مورد  

ن خواهد بود که آیا ما قدم بعدی که تغییر  پدیده های جهان، پایه  و اساس ای

شرایط جامعه و بالطبع شرایط زندگی خویش است را درست بر می داریم  

   ،ریا خی

"آنجا که   با اقتصاد های روز مره فرق اساسی دارد.  اق صاال اارک   م 

را می دیدند   ) مبادله کاال در    اقتصاد دانان بورژوازی مناسبات بین اشیاء

  19مقابل کاال ( مارکس مناسبات بین افراد را کشف نمود." 

 اقتصاد مارکسیستی بحث می کند که: 

 ثروت چیست؟   

ثروت جامعه از کجا می آید؟ و تولید کننده اصلی ثروت جامعه چه کسانی  

 هستند؟ 

 رد؟  بهره می ب  د می کند و چه کسی از این تولیدات چه کسی تولی

گرانی بی کاری بی    منشاء  چرا بحران اقتصادی در جامعه بوجود می آید؟

 فقر و فالکت از کجاست؟   خانمانی 

 
 ـ سه منبع و سه جزء اثر و.ا. لنین 19
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ارتش ونیروهای نظامی که ساالنه میلیون ها دالر از بودجه یک کشور  

صرف آن می شود، در حقیقت حافظ و ضامن نظم موجودند، نظمی  که  

ی دائمی شدن وضع موجود باید  تنها برای عده قلیلی مطلوب است. یعن

تضمین گردد، تا ثروت صاحبان سرمایه تداوم یابد. بدین منظور در کنار  

نیرو های سرکوب،  دستگاههای مختلف اداری بکارگرفته می شود. مثالً، 

مجلس قانون گذاری به منظور تصویب قوانینی برای قانونی کردن سیستم  

رای تعیین چگونگی تنبیه  استثمار و بهره کشی، دادگاههای مختلف ب

حکومینی که  م نافرمایان، پلیس و زندان و اعدام و شکنجه برای مجازات 

این قوانین را زیر پا گذاشته اند و خالصه تمام این دم ودستگاههای عریض  

مردم می گذارد، فقط به منظور حفظ    رج زیادی هم رو دست و طویل که خ

  20 وضع موجوداست.

بحث می کند که چرا طبقه خاصی از جامعه طالیه دار  سوسیالیسم علمی

که در آن نان و گرسنگی به تساوی تقسیم می شود. دولت و   است انقالبی 

 
ـ " مادام که افراد فرا نگیرند در پس هریک از جمالت، اظهارات و وعده و وعیدهای اخالقی، دینی،  20

است همواره قربانی سفیهانۀ فریب و سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سی
خود فریبی بوده و خواهند بود. طرفداران رفرم و اصالحات تا زمانیکه پی نبرند که هر مؤسسه قدیمی، 
هر اندازه هم بی ریخت و فاسد به نظر آید متکی به قوای طبقه ای از طبقات حکمفرما است، همواره 

 یکاما برای درهم شکستن مقاومت این طبقات فقط از طرف مدافعین نظم قدیم تحمیق می گردند. و 
وسیله وجود دارد؛ باید در همان جامعه ایکه ما را احاطه نموده است آن نیرو هائی را پیدا کرد و برای 
مبارزه تربیت کرد و سازمان داد که می توانند و برحسب موقعیت اجتماعی خود باید نیروئی را تشکیل 

 ن و آوردن نو باشد." بدهند که قادر به انهدام که
 سه منبع و سه جزء مارکسیسم  و.ا.لنین
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مفهوم دولت چیست؟ جامعه بشر چگونه تکامل یافته و طبقات چگونه پدیدار 

ازبین   را جامعه یطبقات نظام تا بدینجا رسیدند؟ چگونه می توان و شدند 

برد؟ آیا این کار شدنی است و یا اینکه وجود طبقات و امتیازات طبقاتی و  

 زیر دست و باال دست بودن در جامعه ازلی و ابدی است؟
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 ؟ چیست   فلسفه 
 

ام  دن ـن د از شـــــنـی اـی ده نـب خوانـن

. فلســــفه وحشــــت کند فلســــفه  

که   ییمارکسـیسـتی با فلسـفه ها

در جامعه رایج است و تدریس 

ــامالً فرق  و تبلیغ می گردد ک

چون همدارد. فلـسفه های رایج  

تغییر   چون برای  .اسـت   زندگی روزمره مردم بیگانه با  و بازی با کلمات،

ده اـست   تغییر ـشرایط  جهان و دادن ته نـش فه های   .مردم زحمتکش نوـش فلـس

ده و ـغامض  رایج ار پیچـی اـبل لمسوغیر   بســــــی . برای د نـ ر می آینظه بـ  ـق

ــ  دگی و ـســ هاینـکه بتوان بـن  ،نمود  رکوب بزرگترین بخش ـجامـعه را توجـی

ــیار اســت. الزم اســت که این ـسـ  را در   تماحتیاج به لفاظی و پرحرفی بس

و به خورد مردم داد تا  بســته بندی کرد   دوپهلوزرورق حرفهای پیچیده و  
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اده 21روح آن درک نگردد  اخ دار را نمی توان صـاف و ـس . دروغ های ـش

ــوع بیهوده و بدرد نخور کتابها آورد بمیان مردم  ــر یک موضـ . باید بر سـ

ــورت گیرد. البته  ــر در گمی بزرگترین غارت ها ص ــت تا در این س نوش

ــتند نیز مجازات  ــانی که بر مال کننده این دروغ پردازی ها هسـ برای کسـ

ــنگین در نظر گرفته   ــود می  های سـ ــول من    .شـ ــفه می خواهند اصـ فالسـ

. و وقتی بی ربطی افکار درآوردی خود را به جهان و طبیعت تحمیل کنند 

خود را متوجه می شـــوند، برای ماله کشـــی آن به شـــعبده بازی با کلمات 

                                        روی می آورند.

ــتی با همین زندگی مادی مردم ســـرو کولی   ــیسـ ــفه مارکسـ ار دارد و فلسـ

دگی را بحـث می شـــــرایط رهـائی از این روز مرگی و این بردگی و بـن

 نه تنها با زندگی مردم غریب و نا مربوط نیست بلکه برآمده از آن  ،22کند 

ــت   و ــرایط بندگی اسـ در حقیقت می توان   .برای رهائی همین مردم از شـ

، فلـسفه مارکـسیـستی هم فلـسفه هـست و هم فلـسفه نیـست. اگر به فلـسفه گقت 

ــفه ها می خواهند همه  های رایج قدیم و جدید بنگریم می بینیم که این فلسـ

 
ـ شما را رجوع می دهم به کتابهایی که در مدارس علمیه تدریس می گردد. آنوقت منظور مرا بهتر  21

متوجه خواهید شد. من قطعه ای از این فاجعه را در انتهای کتاب آورده ام که خواننده می تواند به 
 رجوع کند. 3پیوست 

ـ "اصول نقطه شروع و مطالعه نبوده بلکه نتیجه آن می باشد. اصول بر طبیعت و تاریخ انسانی  22

اعمال نگشته بلکه از طبیعت و تاریخ انسانی تشریح می گردند. طبیعت و جهان انسانی از اصول 
ین است مطابعت نکرده، بلکه اصول تا آنجا صحیح و معتبرند که با طبیعت و تاریخ در تطابق باشند. چن

 یگانه درک ماتریالیستی مسئله."    فریدریش انگلس  آنتی دورینگ
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ری قانون مندی های خـشک و نا کار آمد و بدرد  چیز جهان را در یک ـس

ــاخته و  ــریح دنیایی بپردازند که س ــیر و تش نخور جای دهند و تنها به تفس

داخـته ذهنـیات آـنان اســـــت ـتا تغییردنـیای واقعی را غیر ممکن کنـند. و پر

چون جلوی تغییرات را گرفتن غیر ممکن اســـــت مجبور هســـــتـند ـکه ـبه 

ــم  ــی و پرت و پال گویی روی بیاورند. خوب از این نظر ماتریالیسـ لفاضـ

ــت. چون به هیچ عنوان  ــفه نیس ــم یک فلس ــیس ــفه مارکس دیالکتیک یا  فلس

ی بال تغییر و ثابت نیسـت. مارکسـیسـم نه می خواهد  قصـدش توضـیح دنیا

)اگر بخواهد مســائل را به طور علمی نقد و بررســی کند( و نه می تواند 

ادعای کشــف حقیقتی ثابت و دائمی و به دور از عمل را داشــته باشــد و 

یند. نه   ده خودش بنـش ای این حقیقت کـشف ـش بیح گویان به تماـش پس  تـس ـس

یک فلسـفه نیسـت. ماتریالیسـم دیالکتیک فلسـفه   از این نظرات مارکسـیسـم

ای اســت که نفی کننده شــیوه تفکرات فیلســوفان اســت. فلســفه ماتریالیســم 

دیالکتیک نقد دنیای وارونه و کله پاـشده اـست. فلـسفه مارکـسیـستی یا همان 

ماتریالیســم دیالکتیک ابزاری اســت انقالبی در دســتان انســان منتقد برای 

که ـسرو ته گـشته. در دنیایی که کارگران به عنوان   واژگونی همین دنیایی

مهمترین تولیـد کننـده گـان نعم مـادی جـامعـه، خود از موهبـت تولیـدات 

ــی در تولید ندارند و یا  خویش بی بهره اند ولی برعکس آنان که هیچ نقشـ

نقش بســیار کم رنگی در تولید دارند صــاحبان نعمات مادی جامعه هســتند 

ــت همین تولیدات   ــدن تولید کننده گان و درســ را برای هر چه فقیر تر شــ
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ــم یا همان  ــیس ــفه مارکس ثروت جامعه یعنی کارگران بکار می گیرند. فلس

ه ها برای  ت در اندیـش ت، بلکه انقالبی اـس فه نیـس م دیالکتیک فلـس ماتریالیـس

فه ماتریالیـسم  م دیالکتیک نقد فلـس ته ماتریالیـس تم های فلـسفی گذـش یـس محو ـس

جهان وارونه بلکه   این  کهنه اســت. نه برای توضــیحو فلســفه ایدآلیســم  

برای تغییر و واژگونی و ســـر وته کردن این جهان وارونه اســـت. و این 

تغییر تنها به دسـت انسـانهایی انجام می گیرد که خود نا خواسـته و بیگانه 

، ســـازندگان این جهان وارونه و از ثروت هایی که تولید می کنند   از خود 

تند. نانمی تواند و نباید برای زحمتکـشان  لـسفه  پس این  ف  هـس و پیچیده   ناآـش

. مارکسیسم معتقد است که فلسفه را به عنوان لفاظی برای توضیحات باشد 

کار ناذد   غ  ر ا ن  رذانجـهان پیرامونـمان ـباـید کـنار ـگذاشـــــت و برای 

ه علوم زفلـسفه مارکـسیـستی یک فلـسفه بیطرف نیـست. اـصالً در حو.  ب ذد

اســــت بیطرفی معنی و   یکی از شــــاخه های مهم آنه  اجتماعی که فلســــف

جامعه ای که به طبقات مختلف تقسـیم بندی شـده اسـت در مفهومی ندارد.  

 زر و زورمگر می توان بیطرف بود. ـیا ـباـید طرف آنـهائی ـکه صـــــاـحب  

تند و با    و قلدری با ارتش و نیرو های نظامی  و ـشالق  تازیانهتکیه بر  هـس

 ایسـتاد   آن طبقه ای  سـمت یا   گرفت،  هسـتند راوضـع موجود    پاسـدار  خود،

ــتند   ثروت جامعه  گان عمدهبا اینکه تولید کنند   که مادی   ثروت های از  هسـ

ــام برای زنده ماندن   ،ند د و مجبورندار  ناچیز  بهره ای جامعه   ــبح تا ش ص

د. آنهائی که دم از نراین همه در فقر و فالکت بـسر می ب  با  ولی  ،د نکار کن
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ت بیطرفی  د، درحقیـق ه نظم فعلی حفظ شـــــود. می زنـن د ـک بی  می خواهـن

نظمی که بر پایه اسـتثمار وفالکت   طرفی در این میان یعنی طرف خدایان

ــان قراردارد  ا انســـ ــد  .را گرفتن 23میلیونـه ه ثروت ـیک درصـــ نظمی ـک

 ـساکنینی  آن اـست.درـصد بقیه ـساکنین    و نه  ازجمعیت کره زمین برابر نود 

اجـنگ اری ـکه همین ـیک   وخونریزی ـکه هر روزه ـب و کشـــــت و کشــــــت

ــدی ها برای حفظ همین نظم ب ــت و پنجه ه  درصـ راه می اندازند، باید دسـ

م   یـس د یک تفکر بی طرف   نمی تواند نرم کنند. مارکـس مباـش یـس علم   . مارکـس

ـشرایط رهائی طبقه ای اـست که، گرچه اکثریت جامعه را تـشکیل می دهد 

ــده، ولی  و گر چه اکنون  د  ــتم کمرش خم ش ــاهنگر زیر بار فقرو س  پیش

  که از هر گونه ستم و استثمار آزاد است. است جامعه ای 

 .را می شناسیم حال ببینیم که ما چگونه جهان پیرامونمان و خودمان

یک کودک وقتی پا به عرصــــه گیتی می گذارد هیچ شــــناختی از جهان  

اطراف خود ندارد. جهان پیرامون او قبل از بدنیا آمدنش وجود داشـــته و 

هیچ ربطی ـبه اراده او در ایـجاد چنین جـهانی ـبا چنین روابط پیچـیده و تو 

دارد. این ده  در تویی ـن ا آـم دنـی ک خـانواده متمول ـب د در ـی کودک می تواـن

 
ـ بر مبنای گزارش صندوق اعتبارات سوئیس، یک درصد از جمعیت جهان صاحب پنجاه در صد از  23

ثروت جهان می باشند. یعنی دارائی نود و نه درصد از مردم جهان برابر با دارائی یک در صد از 
ن است. این در حالی است که بیش از دو میلیارد انسان در کشور های در حال جمعیت ثروتمندان جها

 توسعه کمتر از سه دالر در روز درآمد دارند. به پیوست چهار در انتهای کتاب توجه نمایید
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ـخانواده فقیر. این مســـــئـله ـکه فقیر ـبه دنـیا بـیاـید و ـیا  شـــــد و ـیا در ـیکـبا

ــت  ــت او نیس ــاخته و پرداخته ای که از   ثروتمند دس این کودک با دنیای س

این کودک برای ادامه زندگی احتیاج ست.  روبرو  نیاکان خود به ارث برده

ــد و از آن بهره ببرد. چگونه این ــناس  دارد که جهان اطراف خویش را بش

 کودک انسان شروع به شناختن جهان اطراف خود می نماید؟

ــاتی که دارند با جهان اطراف خویش تماس  ــاسـ ــانها به واســـطه احسـ انسـ

  اس گویند.      اس ا  گا ن  ،برقرار می کنند. این احساسات را در علم

بشـر احسـاسـاتی هسـتند که انسـان را قادر می سـازد تا به کمک   ا ج گا ن

حواس آنها با جهان پیرامون خود ارتباط بر قرار کرده و آنرا بشناسد. این  

، حس چشــائی، حس المســه وحس عبارتند از حس بینائی، حس شــنوائی

 بویائی.

جهان اطراف ما از کانال    درحقیقت 

حواس بر شعور ما تأثیر   پنج این

نه    ،وگرنه شناخت جهان  د.می گذار

به ما نازل می شود و نه یک  

که ابتدا و   ذاتی مغز است  ویژگی 

از    جهانقبل از تماس با پدیده های  

ولی این    .د آنها شناخت داشته باش
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شناختی که در ابتدا با کمک حواس پنجگانه خود بدست می آوریم یک  

  ن شناخت حسی شناخت حسی و غیر قابل اعتماد است. ولی ذهن ما روی ای

فکر می کند آن را تجزیه و تحلیل   که در تماس با پدیده ایجاد شده است،

درصد اشتباه بودن آن زیاد است   هنوز  می کند و به نتایجی می رسد که 

که از آن پدیده  بدست آوردیم  را به تجربه    را  لذا ما باید این برداشت حسی

و آزمایش بگذاریم. با مشاهدات و آزمایشات مکرر برروی پدیده ما بتدریج  

قانونمندی های جاری بر آن پدیده را کشف می کنیم و هرچه پدیده را مورد  

آزمایشات بیشتر و دقیق تر قرار دهیم از آن چیز بیشتری می آموزیم. این  

                                                                                                                                                                                                                                                                      شناخت علمی است.  روند تکوین یک 

کودکی که    داستانهای  24. یق چشیدن مشخص می گردد رمزه حلوا تنها از ط

در بدو تولد سخن گفت و یا کسی که علم لدنی دارد یعنی دانش فطری دارد 

  ، جهانو بدون سعی و کوشش و بدون مطالعه بر روی اشیاء و پدیده های  

همه چیز را می داند، دروغی محض و داستان سرائی هائی است تا بتوانند  

ملتی را در جهل ونا امیدی نگه دارند. اینان سعی می کنند که با این داستان  

قبوالنند که فرا گیری قوانین طبیعت فقط از عهده  ه سرائی ها به مردم ب

 

را برحسب صفات قابل حس آنها برای مصرف خود بکار می بریم، در  "در لحظه ای که ما اشیاءـ 24

همان لحظه درستی یا نادرستی ادراکات حسی خود را در معرض یک آزمایش اشتباه ناپذیر قرار می 

دهیم. در صورتیکه این ادراکات نادرست باشند، قضاوت و حکم ما در باره چگونگی استفاده از چنین 

ت خواهد بود و کوشش ما برای بکار بردن آن نیز ناگزیر با شکست مواجه شیئی نیز ضرورتاً نادرس

 می گردد" تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم انگلس
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ان بی هیچ  بر می آید و بقیه باید بر گفته های آن مؤمنافرادی خاص و 

عا ها نیز خود یک گناه  پرسشی گردن نهند. چرا که شک کردن بر این اد 

در حقیقت احساسات و شعور ما   .است  و عذاب   کبیره و مستوجب عقوبت 

نیست. تا ما با   در ذهن ماچیز دیگری بجز انعکاس دنیای مادی خارج 

بشناسیم    نمی توانیم آن را  کمک حواس پنجگانه خود با پدیده ای آشنا نشویم،

فعل    فرآورده  ،اندیشه و شعور ما  این یک اصل ماتریالیستی شناخت است. 

 25و انفعاالت ماده ای است به نام مغز. 

را فرا   علمی ما باید چگونه اندیشیدن و چگونه مطالعه و تحقیق کردن  

بگیریم. فلسفه علمی به ما می آموزد که تنها راه درک صحیح از جهان  

هستی از طریق تحقیق و آزمایش های علمی  امکان پذیر است اگر کسی  

ادعا می کند که مثالً انسان از نسل آدم و حوا است، خوب باید ابتدا بگوید  

ن مدعا  که این اندیشه را چگونه بدست آورده مدارک و شواهدش بر ای

ات به چنین نتیجه  مدارک و شواهد و آزمایشسند و چیست؟ بر طبق کدام 

آیا فسیلی سنگواره ای   ای رسیده است؟ چگونه آنرا می خواهد اثبات کند؟ 

  یک عده  ای از حضرت آدم بدست آورده و یا صرفاً به خیاالت و یا نشانه  

شواهد و  بررسی های علمی همیشه بر مبنای    ای متوهم گردن نهاده است؟

را صرفاً   شنقطه اتکایمدارک جلو می رود. علم هیچگاه نمی تواند 

 
 ـ" اندیشه و شعور محصوالت مغز انسانند" آنتی دورینگ  فریدریش انگلس 25
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برمبنای ذهنیات تأیید نشده و به تجربه و آزمایش در نیامده کسی و یا  

   کسانی بگذارد.

کودکی را در نظر بگیریم که برای اولین بار می بیند که مادرش بعد از  

د و دور می  نمی ک ظ رها اتو را بدون محاف به اشتباه ، لباسها اتو کردن 

چیز براق و زیبایی  . کودک درابتدا از طریق حس بینایی خویش یک  شود 

) البته شاید قبالً هم این منظره را دیده و همیشه  در ذهنش نقش می بندد 

بنابراین به این  .  دوست داشته مانند مادرش به این شیئی قشنگ دست بزند(

بازی برای کودکان همان کسب   یافتد که  می توان با آن بازی کرد. فکر م

کودکان در بسیاری موارد، از طریق بازی    تجربه برای بزرگساالن است.

جهان پیرامون خویش را می شناسند. ولی وقتی کودک اتوی داغ را لمس  

متوجه می شود که اتو چیز خطرناکی است و نباید   ،می کند و می سوزد 

به آن دست زد. یعنی حس المسه او به او این آموزش را می دهد که نباید  

به چنین چیزی دست بزند. ولی این شناخت کامالً ناقص و ابتدائی است.  

است ولی با  و خطر ناک زیرا کودک تصور می کند که همیشه اتو داغ 

از  کم کم تصویر درست تری  او  اهدات زیاد بزرگ تر شدن کودک و مش

در ذهنش نقش می بندد. هر چه آزمایشات و مشاهداتش بر روی اتو  اتو 

بیشتر باشد شناختش نسبت به آن دقیق تر و کامل تر می گردد و به جائی  

می رسد که دیگر حتی می تواند از اتو برای اتو کردن لباس استفاده نماید.  
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به این سادگی هم هیچگاه صد در صد کامل نمی   ولی شناخت از این پدیده 

شود. شناخت یک تعمیر کار اتو در یک سطح باالتری نسبت به کسی که  

  همینطور و  اتو را صرفاً برای مصارف خانگی بکار می برد قرار دارد 

شناخت یک مهندس طراح اتو نسبت به یک تعمیر کار اتو در سطح و  

  پیرامونمان که شناخت ما از جهان منظور این سطوح باالتری قرار دارد. 

همیشه چیز   نخواهد رسید به پایان  صد در صد کامل نمی شود و هیچگاه 

همواره    شناخت ما    ولی   نو و تازه ای برای کشف پیش پای بشر قرار دارد. 

 و عمیق تر شدن است.    ،در حال تکامل و تغییر

ممکن است مذهبیون و آنهایی که ترقی و پیشرفت بشر با منافع آنان  

خ   اگر اا  خوانایی ندارد از این مطلب سوء استفاده کنند و بگویند که: 

نا اره الر ا  کشفرای  ال الی ا   ک ا ض ع اشخص ن   م، اس  

ش اخد بشر  ای   ا ال قاب  ا کا   اتائن باشالر ش اخد ا  ا را ا ال ال  

ن قاب  ا کا    در  ب ابرا ن ن چگاه اا  ای   ا  م بگ   م  ا د ب ابرا 

این طور صحبت خود یک   کن چن چ  ی الر د   چن چ  ی غدت ا در

که می گویند به دانش بشر نمی توان   هم اینان  فلسفی است. 26سفسطه 

اطمینان داشت سوار بر هواپیما می شوند و با کشتی به مسافرت می روند 

 
عی از راه ـ به غلط انداختن طرف مقابل از راه استدالل های بی اساس. سفسطه یعنی اثبات موضو 26

 دالیل بی پایه و اساس. 
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و از تلفن همراه برای تماسهای خود استفاده می کنند و به محض زدن کلید 

المپ اتاقشان روشن می شود و از نور آن استفاده می کنند. یعنی   برق،

هم اینان یک لحظه هم   به علم تکیه می کنند.  بدون اینکه به زبان بیاورند 

                                                                                                                                                                                                         زندگی بدون علم و دانش نیستند.   به حاضر

به پزشک مراجعه  به جای دعا خواندن  برای درماناین سفسطه گران  

نند که روش کارش  ـکی را انتخاب کـعی می کنند آن پزشـمی کنند، و س

علمی تر است و حتی برای درمان به بالد کفر سفر می کنند.  ولی تمام  

شه های علمی  هم و غمشان این است که نکند  مردم زحمتکش به اندی 

 27  روی آورند.

  می   نازل  آسمان  از  آیا  گیرند؟   می  سرچشمه   ازکجا  انسان  صحیح  های  ایده"

  های  ایده. بازهم نه  هستند؟ انسان مغز ذاتی  خصیصه آنها  آیا . نه شوند؟ 

  این  از یعنی گیرند، می سرچشمه اجتماعی پراتیک از فقط انسان صحیح

  آزمونهای  و  طبقاتی  تولیدی، مبارزه مبارزه :  اجتماعی  پراتیک نوع سه

 .اوست..  فکر کننده تعیین  انسان   اجتماعی موجودیت . علمی

 

اینکه با زدن کلید برق المپ روشن می گردد بیانگر استفاده ای ساده از قوانین علمی است. ولی ـ  27

همین چیزی که بسیار ساده می نماید در پشت آن دنیایی از تجربیات و آزمایشات نهفته است که دانشمندان 
وانینی دست پیدا کنند که حال ما به آسانی از آن استفاده می با صرف ساعتهای بی شماری توانستند به ق

 کنیم.
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   گانه   پنج  حواس  اعضای  وسیله   به   عینی   خارجی  دنیای   شمار   بی   های   پدیده

  که  یابند  می  انعکاس انسان  درمغز  بدن  سطح و زبان بینی، گوش، چشم،

  ادراک   کافی  های  داده  تجمع  با .  دهند   می  بدست   حسی  شناخت   فقط   آغاز  در

  ایده  به  یعنی   تعقلی   شناخت   به   حسی   شناخت   و   گردد   می  پدید   جهشی  حسی،

  موعه جم  از  مرحله  نخستین   این.  است   شناخت   پروسه  یک  این.  شود   می  بدل

  هستی   از  ذهنی،  شعور  به  عینی  ماده  از  گذار  مرحله  یعنی  شناخت،  پروسه 

  تئوریها،  منجمله )ایده یا  شعور  آیا  اینکه  مرحله این  در. است  ایده  به 

  بازتاب   بدرستی  را  عینی   خارجی   جهان  قوانین (  تدابیر  و   ها  نقشه   سیاستها،

  نمی  هنوز  نیز ایده  یا  شعور  صحت  و  شود  نمی ثابت  هنوز  یانه،  کنند  می

  مرحله  یعنی  آید، می شناخت  روند  مرحله  دومین  سپس  شود؛  معین  تواند 

  بدست   شناخت   انسانها  اینجا  در   هستی  به   ازایده  ماده،  به  شعور  از  بازگشت 

  آیا   که   ببینند   تا   بندند   می   کار   به   اجتماعی  پراتیک   در  را   اول   مرحله   از  آمده
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  انجامند   می   شده   بینی  پیش  کامیابیهای   به  تدابیر  و   ها  نقشه  سیاستها،   تئوریها، 

  شود،  منجر شده  بینی پیش کامیابیهای  به  که  هرآنچه  طورکلی،  به . یانه 

  به  امر  این  است؛ اشتباه  بیانجامد،  شکست  به که  آنچه  هر  و  است  درست 

   ". است  صادق طبیعت   با  بشر  مبارزه   مورد  در  خصوص 

 درباره شناخت  مائو تسه دون 
 
انسانها تا آنجایی که از روشهای علمی برای  شناخت طبیعت استفاده می   

آزمایش و تجربیات مکرر از دل   و قوانین جاری بر طبیعت را با کنند 

تجربیات و  و محدوده این قوانین در همان سطح  ،کشف می کنند  طبیعت 

یعنی ما در عمل متوجه می شویم  قابل اطمینان هستند.  انسانها  آزمایشات 

که برداشت و درک ما از پدیده مورد نظر درست بوده یا اشتباه و با کار  

های پیوسته خود هم ماده را بهتر می شناسیم و هم اندیشه خود را   ل و عم

چرخ را اختراع کرد و  بشر  از زمانی کهبرای مثال: تصیحیح می کنیم. 

کارهایش استفاده نمود، تا کشف قوانین اهرم  کردن از آن برای آسان تر 

توسط ارشمیدس،  صدها سال طول کشید. انسانها بدون اینکه قوانین اهرم  

تواند و اینکه چرخ می  را بشناسند، ها

به صورت قرقره چقدر کارها را ساده 

برای آسان تر کردن  کند، از آن

استفاده می کردند. با کشف   ن کارهایشا
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بشر توانست   ،توسط ارشمیدس قوانین اهرم ها

باکشف   بعدها، چرخ نماید، و  استفاده بهتری از

می توان به   یروبرای انتقال ن اینکه چرخ را

  گتری بشر باز گام بزر  ، صورت چرخ دنده درآورد 

علم، این قوانین   هر چه بیشتر برای ساده کردن کار برداشت. با پیشرفت 

که گاهی   ،روز بروز تکامل پیدا می کنند و قوانین جدیدی کشف می شود 

خیلی  ناقض قوانین گذشته هستند. اکنون ما 

اغلب     در مورد چرخ دنده می دانیم.  چیز ها 

وسائل نقلیه ای که بشر از آن استفاده می  

کند از نوعی چرخ دنده بهره می برند. دانش  

بشر نسبت به همین موضوعی که بسیار  

ساده بنظر می آید بسیار پیشرفت کرده. ولی  

باز هم هنوز بسیاری چیزها در دل همین  

  کاا  چرخ تی ن اران  ا 
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  28چرخ دنده نهفته است که بشر هنوز کشف نکرده است.  

  قونین  حد تجربیات و فهم و دانش خویش از  بنابراین بشر همواره در

  و آنان را بکار  می نماید استفاده    بود شرایط زندگی خویشهبرای ب  طبیعت 

  . تکامل و به روز کردن آن دارد سعی در گیرد و    می

قایق به بیش از هشتصد    ت اولین خسا  عمر  می زنیم؛    مثال   مورد دیگری را  

 
ـ " در تئوری شناخت مانند هر شعبه دیگر علم، ما باید دیالکتیکی بیاندیشیم. یعنی نباید معرفت خود  28

در نظر بگیریم، بلکه باید معین کنیم چگونه معرفت از جهل   را به عنوان حاضر و آماده و تغییر ناپزیر
 ظهور پیدا می یابد، چگونه معرفت ناکامل و نادقیق کامل تر و دقیق تر می گردد"

 لنین، ماتریالیسم و امپریو کریتی سیسم

ا ن قا ق کن الر ند ال ا الا شاله ا د ا عدق بن ا  ا را ی ا د کن  ال ال اله ن ار 

  ا  ا ش ا  آن ا  فااله ای کراله ا الر 
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نشان داد که چوب برروی   به اجداد ما    مشاهده و تجربه  .هزار سال می رسد 

  متوجه  ناخواسته با تجربه و آزمایش آنها. در حقیقت آب شناور می ماند 

شدند که بعضی مواد مانند چوب از آب سبک تر هستند بنابراین آنها ازاین  

ده ها هزار سال طول  تجربه با ارزش برای ساختن قایق استفاده کردند.

کشید تا بشر دریافت که با کمک قوانین علمی می تواند کشتی های فوالدیی  

در حالیکه  ما می  29 وی آب شناور باقی بمانند. بررمی توانند  بسازد که 

یعنی هم تجربه   دانیم که یک تکه شمش فوالدی فوراً به زیر آب می رود.

سخن    کشتی های چوبی درست و علمی بود و هم تجربه کشتی های فوالدی.

کوتاه اینکه علم بشر نسبت به جهان اطراف خویش و همینطور خودش روز  

پایانی   تر می گردد ولی هیچگاه این پروسۀ تکاملبروز کامل تر و دقیق 

از  در ابتدا اگر به همان کودک برگردیم در می یابیم که این کودک ندارد. 

. هنوز پدیده های  ندارد جهان اطراف خویش درک درست و قابل اطمینانی  

جهان برایش عجیب و ناروشن است. درست مانند انسان ابتدائی که جهان  

این با هرچه   ولی  . نمود پیرامونش برایش عجیب و ناروشن جلوه می 

  رفته رفته  بر تجربیاتش اضافه می شود و بزرگ تر شدن این کودک 

دم   و این روند تا  خودش و جهان اطرافش را بهتر و دقیق تر می شناسد 

 
در  قبل از میالد بدنیا آمد. او قوانین زیادی  278ـ ارشمیدس دانشمند و ریاضی دان یونانی در سال  29

زمینه فیزیک و مکانیک کشف کرد ولی در این رابطه او کشف کرد که هر جسمی که وارد مایعی می 
شود به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزن آن کاسته می شود. طبق این قانون است که کشتی های 

 عظیم چند هزار تنی بر روی آب شناور باقی می مانند.
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   .  مرگش ادامه دارد 

پر از رمز    برایشان   انسانهای اولیه همانند کودکانی بودند که جهان اطراف 

و راز بود. بیشتر اوقات دروحشت از محیط اطراف خویش بسر می بردند.  

ضعف جسمانی آنان نسبت به حیوانات اطراف سبب شده بود که جامعه ای  

باشند. چنین جامعه پیوسته ای   بهم چسبیده با ارتباطاتی بسیار قوی داشته

  . است حال طبیعت درهیچ یک از موجودات زنده به خود ندیده ه را تا ب 

پدیده های جهان اطرفش مانند سیل و زلزله  

و آتش سوزی به صورت اتفاقات ستمگرانه  

و انتقام جویانه و خودکامه و غارتگر جلوه  

. او نمی توانست درک درستی از  گرمی شد 

فاقاتی که اطرافش می افتد  این طبیعت و ات

داشته باشد. زیرا شناختش هنوز کودکانه و  

ابتدائی بود لذا طبیعت را موجودی با شعور  

. او از طبیعت  است  می پنداشت که گاهی مهربان و گاهی ستمگر و قهار 

بر ترس خویش    می ترسید چون بسیار نیرومند تر از او بود. لذا برای غلبه 

ور حفاظت و حراست  آورد. آنان را مأم   ویش روی  به خدایان خود ساخته خ 

. خوب اگر قرار  داد داد. و برای خوشنودی او قربانی می  از خویش قرار

بود انسان در همین سطح از شناخت باقی بماند و در جا بزند و خدایان را  
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پندارد، ضعیف و خفیف  پهنه،مسئول تمام امور بداند و خود را در این 

. و این همه  را بشناسد طبیعت  قوانین واقعیهیچگاه نمی توانست 

جلوی   بستنبجای سد اگر دستاوردهای عظیم علمی را بدست آورد. 

می رفت دست به   ،کشاورزی استفاده از آب آن برای رودخانه ها برای 

نمی توانست راه های   ،دعا می شد که شاید خدا برایش باران نازل نماید 

برای اینکه فرزندش از بیماری  اگر  پیشرفته آب یاری را فرا گیرد. و یا

نمیرد بجای استفاده از داروی مناسب به دعا نویسی روی می آورد هیچگاه  

  واضحاتی  توضیح  علم پزشکی بدین جا که رسیده است نمی رسید. این ها

که در صورت نادیده گرفتن آنان ما نمی توانیم   ، از دنیای مادی است 

   شناخت درستی از جهان بدست آوریم. 

شکلهای  و هستی یعنی اینکه همه گیتی  30  . ران اا  ک  ران ااالی ا د

جاذبه نیز  نیروی انرژی نیز خود نوعی ماده است.   مختلف ماده هستند. 

  ک   فد فن اارک   م،نوعی ماده است. بنابراین وقتی که گفته می شود 

 

 
  Mبرابر است با جرم ماده  Eاین فرمول که به فرمول نسبیت اینشتن معروف است انرزی    2E= MC ـ   30

انرژی  یبا مقدار مساوی استدر فیزیک هر مقدار جرم ماده   . Cمجذور سرعت ثابت نور ضرب در

در حقیقت ماده و انرژی یکی هستند.   و هر مقدار انرژی برابری و هم سنگ است با مقداری جرم ماده.
 ته آلبرت اینستین ماده و انرژی دو روی یک سکه هستند. به گف
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. بدین معنی است که معتقد است اوالً  ا د 31اا ر ار   ی ) ااالی (  فد فن

، و ثانیاً اینکه در  ند جهان چیزی بجز حالتهای مختلف ماده و انرژی نیست

ابتدای امر این شعور ماست که از جهان هستی تأثیر میگیرد و نه بالعکس.  

یعنی جهان هستی بدون شعور ما هم وجود خارجی داشته و خواهد داشت.  

ماست که بدون جهان هستی نمی   32این شعور یعنی قائم به ذات است ولی 

. میلیارد ها سال قبل از اینکه شعور ما بوجود بیاید  تواند وجود داشته باشد 

و کالً هر گونه اندیشه ای وجود داشته باشد جهان هستی وجود داشته است  

هیچ اندیشه و روحی نبوده است.   و و وجودش وابسته به هیچ شعور

شناخته شده را چیزی حدود چهارده میلیارد  دانشمندان عمرجهان هستی 

سال تخمین می زنند. برای اینکه خواننده بزرگی این رقم را بهتر درک  

کند مقایسه ای انجام می دهیم. دانشمندان می گویند اگر ابتدای همین جهان  

هستی را ما اول فروردین در نظر بگیریم پیدایش منظومه شمسی در آذر  

و در دی ماه ابتدای زندگی بر روی کره    ی نه ماه بعد یعن  ماه اتفاق می افتد 

زمین شروع می شود و تنها پانزده ثانیه به آخر سال به پیدایش انسان  

اختصاص دارد. در اینجا خواننده متوجه می شود که چقدر حرف چرند و  

 
ـ ماتر یعنی ماده و ماتریالیسم یعنی مکتب مادی و ماتریالیست یعنی کسی که به مکتب مادی اعتقاد  31

دارد. یعنی اعتقاد دارد که تمام هستی از صورت های مختلف ماده تشکیل یافته و سوای این صورت 
یز دیگری نیست. بنابراین روح و جن و پری و خدا... جز خیال پردازی های متفاوت ماده در جهان چ

 خام و گمراه کننده چیز دیگری نیستند.
 ـ مغز انسانها کامل ترین ماده شناخته شده جهان هستی است. 32
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و یا موجودی   بی ربطی خواهد بود به اینکه ما پیدایش جهان را به شعور

و یا اینکه انسان اشرف مخلوقات است و خدا همه  . دهیم هوشمند نسبت 

در جواب سوأل ناپلئون که چرا    33الپالس "    چیز را برای راحتی او آفرید.

اثر همین منجم بزرگ، حتی یکبار هم نامی از   اکا   م آ ااندر کتاب 

آفریننده جهان برده نشده است، با غرور جواب داد: من به این فرض  

احتیاجی نداشتم. ولی امروز در تصویر ما از گیتی و تکامل آن دیگر مطلقاً  

 34جایی برای آفریننده و یاحاکمی باقی نمی ماند." 

بر پایه مسائل و نظرات علمی  یعنی    .ا د  35عدای  ا ال شن ای  اارک   م،

روش تحقیقش بر روی پدیده های جهان   واضح است که  بناشده است و 

   .36باشد علمی  روشی   باید   هستی 

و  و تجربیات  مشاهدات اندیشه ای می تواند علمی باشد که برمبنای 

سپس نتیجه گیری از این آزمایشات و به آزمایش گذاشتن این  آزمایشات و 

  ، دوباره تصحیح  همین نتیجه گیری ها بعد از آزمایشو  نتیجه گیری ها 

 
 ( 1809ـ  1749ـ پیر سیمون الپالس ریاضی دان و منجم فرانسوی )   33
 یدریش انگلسـ تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم فر 34
 عدم، ش اخد ق ا  ن  ران ن  ی، الر ر  ال  غ  ر    کاا  خ  ش ا درـ  35
ـ "... تاریخ فلسفه و تاریخ علم اجتماع با صراحت نشان می دهد که در مارکسیسم چیزی شبیه به »  36

اصول مذهبی « به مفهوم یک آموزش محدود وخشک و جامدی که دور از شاهراه تکامل تمدن جهان 
آمده باشد نیست.برعکس، تمام نبوغ مارکس در این است که به پرسشهایی پاسخ می دهد که فکر   بوجود

و بالواسطه آموزش مستقیم  ادامهپیشروی بشر قبالً آن را طرح کرده است.آموزش مارکس به مثابه 
 بزرگترین نمایندگان فلسفه و علم اقتصاد و سوسیالیسم بوجود آمده است.
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  37بنا گشته باشد. 

  ساخت وسیله ای می افتد فکر ه ب  ،را که می بیند و یا رودخانه انسان دریا 

که بتواند برروی آن حرکت و یا از آن عبور کند. انسانی که در تمام طول  

زندگی اش رودخانه و دریا ندیده باشد، مسلماً به فکرش هم خطور نمی  

کند که قایق بسازد. بنابراین ابتدا برای انسان مشکل عبور از دریا و یا  

در    عکس.  قایق می افتاد نه بال  ن و سپس به فکر ساخترودخانه پیش می آید  

مورد مسائل دینی و مذهبی  

انسانهای  هم همینطور است.  

ترسی که از    علت به    نخستین 

ش  خوی  طبیعت اطراف

ند و اینکه این طبیعت داشت

مقابله با بالیای  عدم توانی خویش برای  و بواسطه  . راز آمیز بود  برایشان 

ن مسکنی  این خدایا   ،د نتا به آنها پناه ببر   ند خدایانی ساخت   برای خود   ،طبیعی

نه اینکه خدایان انسانها را ساختند تا   . بشربودند بر درد های پایان ناپذیر

نازل    بر آنها  و بال  آنها را بترساند و برای آزمایش آنها  بدبختی و مصیبت 

اینها   جیع ترین شکلی شکنجه کند. فو سپس در روز قیامت آنها را با  کند 

تراوشات اذهان بیماری است که به جز خونریزی و کشت و کشتار برای  

 
 ـ به زبان فلسفی می گویند: ذهنیات که همان اندیشه است باید بر مبنای عینیات قرار گیرد 37
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قبل از اینکه    ،مثال دیگر  بشر سرنوشت دیگری را نمی توانند تصور کنند. 

بفکر رهایی از چنگال آن  سرمایه داری بوجود بیاید بشر نمی توانست 

م  تما  این است که شیوه تولید سرمایه داری ضرورت های  باشد. یکی از 

و درست این همبستگی شیوه   .سازد  می  تولیدات جامعه را به هم مربوط 

سبب شد که تولید کنندگان    می نامیم  ا  ااعی شالن   ر الکه ما آن را    تولید،

  دارند و  یکه همه آنها منافع مشترک  دریابند کارگران  مستقیم جامعه یعنی

و نظام   ند باهم متحد گرد راهی جز این ندارند که و آزادی برای رهایی 

   .سرمایه داری را از میان بردارند 

ً  و ماده  است.  38ماده قوانین کشف  ، علم   شدن  حال تغییر و تبدیلدر دائما

است. چوب را که می سوزانید بخش زیادی از آن به انرژی حرارتی تبدیل  

به انرژی  می گردد و مقداری از آن تبدیل می شود به کربن بخشی از آن 

و مقداری هم به صورت خاکستر که  تبدیل می گردد تابشی و گرمایی 

حاوی مواد کانی است باقی می ماند بخش زیادی از آن به گاز تبدیل می  

گردد و ازبین نمی رود و ناپدید نمی  ولی چیزی در اینجا نابود نمی  گردد 

این تغییر و تبدیالت دائماً    شود فقط چوب به مواد دیگری تبدیل شده است.  

ت مانند تغییرات  در طبیعت صورت می گیرد برخی از این تغییرات کند اس

  ا و برخی مثل همین سوختن چوب سریع جود آمدن کوههپوسته زمین و بو 

 
 ـ " غرض مکتب مادی از ماده همان وحدت واقعی متغییراست نه جرم فیزیکی " دکتر تقی ارانی 38
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یعنی چیزی در طبیعت نه خود به خود بوجود می آید و نه خود   هستند.

این یکی از مهمترین   بخود ازبین میرود فقط به همدیگر تبدیل می گردند. 

کشف   فیزیک است که به آن اصل بقای ماده و انرژی می گویند.قوانین 

 جز با آزمایش و تجربه بدست نخواهد آمد.  ماده  تغییرات   قوانین

عقاید و نظرات صحیح انسان از کجا سرچشمه می گیرند؟  ابتدا ببینیم که 

چرا بعضی از طرحها و نقشه های ما به شکست می انجامد و بعضی از  

آنها به نتایج پیش بینی شده می رسد؟ دانشمندان چگونه تحقیق می کنند و  

به کشف قوانین طبیعت نائل می آیند؟ بشر چگونه توانسته است به چنین  

   ما جهان را چگونه می شناسیم؟  پیشرفتهای عظیم علمی دست پیدا کند؟ 

درک صحیح از جهان هستی از طریق تحقیق و آزمایش های علمی  امکان  

باید توجه داشت که این شناخت ما انتها نخواهد داشت چون پدیده    پذیر است 

خود بینهایت هستند و در حال تغییر و دگرگونی های مداوم.   جهانهای 

لبته یکی از امتیازات بسیار مهم انسان این است که می تواند تجربیات و  ا

شناخت خود را به دیگران و به نسلهای بعدی خویش منتقل نماید. بنابراین  

الزم نیست از   ها  در بیشتر موارد انسانها برای شناخت از اشیاء و پدیده

به شناخت  ان گشروع کنند و می توانند با دانستن تجربیات گذشت صفر

   . عمیق تر و قابل اطمینان تری دست یابند 
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هم انسان که برای شناخت اشیاء و پدیده های عالم پا پیش می گذارد و هم  

خود اشیاء و پدیده های عالم ، هردومداوم و پیوسته درحال تغییر هستنند.  

ً  پیوسته ،و بنابراین شناخت انسان لزوماً  تحول   در حال تغییر و و دائما

پروسه تجربه و آزمایش مستمر  یک    از  علمی گویند کهرا  دانسته ای  است.  

نسبت به آن شناخت پیدا می  انسان با تغییر محیط خویش پدید آمده باشد. 

می کند. در   ایده و نظرات او نیز تغییر و تکامل پیداو در این پروسه  کند 

ت  این پروسه رفت و برگشت، انسان همواره به شناخت نو و تازه تری دس

 پیدا می کند که پایه ای می شود برای شناخت های کامل تر بعدی.  

برای اینکه ما بتوانیم درک دقیقی از شرایط جامعه ای که درآن زندگی می  

کنیم بدست آوریم. برای اینکه قوانین چگونگی تغییر این شرایط را کشف  

ا  نمائیم. احتیاج داریم که طبیعت اطراف خویش و قوانین جاری برآن ر

بشناسیم. اگر درک غلطی  

از قوانین طبیعت داشته  

باشیم، برای مثال تصور  

کنیم که با یک عصا می  

توان دریا را شکافت و از  

آن عبور کرد و یا براین  

تصور باشیم که کسی می  
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تواند با شمشیر کره ماه را دوشقه کند و یا اینکه با یک خر می توان به  

ی واضح است که برای تغییر شرایط  آسمانها سفرکرد، با چنین پندارهای 

منتظر معجزه بمانیم. اگر خود را بنده کسی فرض کردیم  باید زندگی مان 

بنده خدا نامیدیم هیچ گاه از بندگی رهایی نخواهیم یافت.  و خود را همواره  

و شرایط   وقتی بپذیریم که همه چیز خارج از قوانین طبیعت امکان دارد 

یا منتظر اتفاقاتی آسمانی برای تغییر آن   دائمی بدانیم و یا  زیستی خود را 

اگر نپذیریم  باشیم هیچ گاه از این شرایط تحقیر آمیز رهایی نخواهیم یافت.  

که دنیای ما یک دنیای مادی است و چیزی بجز قوانین ماده برآن جاری  

نیست و تصور کنیم که نیروهایی هستند مافوق این جهان هستی که ما را  

ختیار و در کنترل خود دارند، طبیعی است که درمانده و بی اختیار  در ا

در پی معجزه خواهیم ماند. چیزی که هیچ گاه نه اتفاق افتاده و نه اتفاق  

اگر فقط در پی گدایی از سرمایه داران برای مزدی کمی   . خواهد افتاد 

 بیشتر باشیم، هیچ گاه از این بندگی رهایی نخواهیم یافت.

ز قوانین طبیعت ما این آزادی را خواهیم داشت که این قوانین  با شناخت ا

پایه   زیستن خویش استفاده نماییم. این است  تر را در جهت بهتر و آسوده

یعنی همان ماتریالیسم. البته مارکسیسم تنها یک فلسفه    مادی   ه فلسفو اساس  
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    39ماتریالیستی نیست که بعداً به آن خواهیم پرداخت. 

 ر ش اخد ال   حش ارا  ک
 

بر روی پدیده ها و اشیاء    هادر اینجا پراتیک به معنی آزمون و عمل انسان 

است. به عبارت ساده تر انسانها در زندگی روز مره خود   ی جهان هست

برای نیل  همواره و پیوسته در حال تغییر شرایط زندگی خویش هستند. و 

روشن تر اینکه   .محیط خویش را نیز تغییر دهند  به این هدف مجبورند 

برای مثال اگر در گذشته مسافرتها با اسب و قاطر انجام می گرفت، اکنون  

اکثر مسافرتها با اتومبیل و اتوبوس و یا قطار و هواپیما صورت می گیرد.  

چهره شهر خودتان را از صد سال پیش تا کنون در نظر بگیرید متوجه  

ر تغییر کرده است و این تغییرات هم یکدفعه اتفاق  خواهید شد که چقد 

نیافتاده است. تمام اینها نتیجه کاری است که انسانها برای تغییر شرایط  

شما یک کارگر را که هشت ساعت و یا بیشتر    زندگی خود انجام می دهند. 

در روز کار می کند در نظر بگیرید. این کارگر در کارخانه همراه با  

بر روی مواد اولیه کارخانه و   رکاران خود پیوسته  با کادیگر رفقا و هم

کند. این یک نوع پراتیک و   می  کاالی خاصی را تولید  ،تغییر شکل آن

عمل در محیط کار است و یا همین کارگر در خانه مبادرت به پختن غذا  

 
 ـ " وظیفه عبارت از آن نیست که روابط را در ذهن اختراع کنیم، بلکه عبارت از آن است که این 39

 روابط را در خود واقعیات کشف نماییم." لودویک فوئر باخ و... فریدریش انگلس
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مین انرژی خود می نماید تا بتواند فردا نیز با داشتن نیروی کافی  أبرای ت

این نیز یک پراتیک است. اگر همین کارگر همراه با دیگر رفقای  ،  کار کند 

خود برای بهبود وضع معیشتی خود دست به اعتصاب و یا تظاهرات بزند  

این نیز یک نوع پراتیک اجتماعی این کارگر است. با این مقدمه خواننده  

ببینیم که این پراتیک  شده است و حال  کمابیش منظور از پراتیک را متوجه  

 زندگی ما چه نقشی را ایفا می کند. در 

 
 

ف  فن بن ترق اخ دف   را  ران را  ف  ر کراله ا ال؛ ) الر  

  ار کن (  ک ن، )ارم( ضر رد  غ  ر آن ا در  اار کس

ما   خارج از ذهن  وجود خود ما،همینطور  و جهان اطراف مااول اینکه: 

به عبارت ساده تر،   د. نیعنی واقعیت دار . وجود خارجی و حقیقی دارند 

و یا یک شعور مافوق انسانی   ما  و تفکر   وجود جهان هستی ربطی به شعور 

چنانچه قبل از اینکه بشر پا به عرصه گیتی بگذارد میلیار ها سال   ندارد.

بود که جهان وجود داشت و هیچ ربطی هم به  انسان و شعورش نداشته و  

د تاریخ تکامل موجودات زنده به عنوان کامل  انسان در رون مغزندارد. 

ترین ماده شناخته شده هستی پا به عرصه گیتی گذاشت و خود این شعور  

پس این نکته مهم است   انسانها دارای تاریخ تکاملی خاص خویش است.
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که بدانیم ماده و جهان هستی قبل از شعور ما انسانها وجود داشته است.  

   یگری آن را خلق نکرده اند.یعنی نه شعور ما و نه کس د 

برروی آن کار انجام می    و   جهان هستی را که ما مشاهده می کنیم  در ثانی

، آن را تغییر می دهیم و برای خود آن را بکار می گیریم. از آهن  دهیم

اتومبیل و راه آهن می سازیم و از آن برای حمل و نقل استفاده می نماییم.  

مختلف از آن  سازیم و برای کارهای  پالستیک می از آن نفت  با تغییر

استفاده می نماییم و هزاران هزار تغییراتی دیگر که ما برروی طبیعت  

این پراتیک ما بر روی جهان هستی شعور ما را تکامل و  انجام می دهیم.  

و ما روز بروز می توانیم کارهایمان را بهتر و سریع تر   رشد می دهد. 

براین تصور بودند که ما فقط نظاره  الیستها  ولی در گذشته ماتری  انجام دهیم. 

گر جهان پیرامون خویش هستیم و پراتیک و عمل انسانها در تغییر آن را  

درصورتیکه انسان در جریان شناختش از جهان هستی    درنظر نمی گرفتند. 

آنرا تغییر می دهد و تنها در روند تغییر دادن محیط خویش است که هم  

جهان هستی را بهتر می شناسد و هم شعورش رشد کرده و تکامل پیدا می  

کند. یعنی ذهن و شعور ما تنها از جهان خارج  تأثیر نمی گیرد بلکه روی  

رد و تنها از این طریق تأثیر گرفتن و اثر گذاشتن است  آن اثر نیز می گذا

که آن را دقیق تر و کامل تر می شناسد. اینکه چرا انسانها در ابتدا نتوانستند  

هواپیما و یا اتوموبیل بسازند درست بر می گردد به همین مسئله مهم که  
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شعور انسانها در جریان کار برروی طبیعت هم خود و هم طبیعتی را که  

د. در طبیعت بدون حضور انسان  نآن سر و کار دارد تکامل می ده  با 

و انسانها هم   چیز های دیگر نبود اه هواپیما و یا اتوموبیل و خیلی گهیچ

پراتیک   روند تکامل  هیچگاه نمی توانستند در ابتدا و بدون در نظر گرفتن

ه  طبیعت هموارآنها را بسازند. انسانها با عمل و پراتیک بر روی  یش خو

ابزار تولید خود را تکامل می دهند و در این روند پراتیک است که شعور  

 .   بخشند خود و در نتیجه جامعه خود را تکامل می 
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اینکه: ما چطور می توانیم درستی و یا نادرستی  یک تئوری و یا یک    دوم 

. درستی و نادرستی نظرات آیا تنها با استدالل و  تشخیص دهیمنظر را 

از نظر فلسفه مارکسیسم جواب منفی است.   ؟کفایت می کند آوردن دلیل 

تفکرات بشر به آزمون و پراتیک   نادرستی و یا  ی تنها راه تشخیص درست

انسان باید در پراتیک حقیقی بودن و واقعی بودن     40دن آنهاست. درآور

خود را ثابت کند. در پراتیک است که انسان می تواند ثابت کند   ات تفکر

که تفکراتش مربوط به جهان مادی است و یا تخیلی و پوچ است. مارکسیسم  

معتقد است که پرولتاریا تنها زمانی به رهایی دست پیدا خواهد کرد که  

تئوری رهایی خویش را به عمل در بیاورد. تئوری خود بخود منجر به  

پرولتاریا نمی گردد. اگر قرار است طبقه کارگر قدرت را دردست رهایی  

نشان   بودن تئوری رهایی خویش را گیرد باید این طبقه در عمل انقالبی 

جدا از مبارزه طبقاتی تنها می تواند    تئوریچک و چانه زدن بر سر    .دهد 

 کار مذهبیون باشد. 

  تهای نظاره گر یا همان ماتریالیس سوم : ماتریالیستهای غیر مارکسیست 

اوضاع و احوال و تربیت جامعه   لمحصو که افراد براین عقیده هستند 

خویش هستند و لذا با تغییر و بهبود آموزش و پرورش می توان افراد 

 

 تبه عمل کار برآید به سخندانی نیس یسعدیا گرچه سخندان و مصالح گوی ـ 40
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این درست است که افراد در سیستم های تربیتی  شایسته تری تربیت نمود.  

و تربیتی،  و آموزشی جامعه تربیت می گردند و با بهبود شرایط آموزشی  

می توان افرادی فهمیده تر و باتربیت تری به جامعه تحویل داد. ولی در  

این جا یک نکته بسیار مهم به فراموشی سپرده شده است و آن اینکه تغییر  

شرایط آموزش و پرورش به وسیله افراد تغییر پیدا می کند و خود این  

یقت این نوع تفکر   افراد که مربی هستند خود نیز باید تربیت شوند. در حق 

در   می خواهد علما و خبرگان و عقال را در رأس بقیه مردم قرار دهد.

و در هم کوبیدن سیستم آموزشی  حالی که تنها با عمل و پراتیک انقالبی 

که بر مبنای  تمایزات طبقاتی قرار گرفته  است و برپائی یک سیستم  

شایسته ای تربیت  انسانهای  آموزشی و تربیتی مدرن و اجتماعی می توان 

 نمود.  

چهارم: ماتریالیستهای غیر مارکسیست، مذهب را با تناقضات و تضاد  

با   تنها هایی که با دنیای مادی ما دارد نقد می کنند و تصور می کنند که

نقد این توهمات مذهبی می توان آن را از میان برداشت. آنها این نکته را  

ی ما روابط بین انسانها به صورتی  فراموش کرده اند که در همین دنیای ماد 

ساخته و پرداخته شده است که به مذهب احتیاج دارد. بنابراین باید برای  

نمود. مذهب روح این جهان   ر ابت را الگرگ ن مذهب و خرافات این   محو 

بی روح است. بنابراین برای نقد مذهب ابتدا باید به نقد آن روابطی پرداخت  
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ه و بی هویت شده ساخته است. این انسان  که انسان را موجودی مسخ شد 

مسخ شده ایده آل های خود را، خوشبختی خود را، رهایی خود را در  

می بیند. مذهب   یعنی خدا موجود ذهنی که برای خود درست کرده است 

قلب تپنده این جهان بدون قلب است. لذا تنها با پراتیک و نقد عملی و  

را که افیون توده ها ست از میان  انقالبی جامعه است که می توان مذهب 

 برداشت.

دنیایی خیالی و موهوم است.   ، پنجم : مبنای تفکرات مذهبی و ایدآلیستی

ولی تفکرات ماتریالیستهایی که  مشاهدات را بدون پراتیک و عمل در  

نظر می گیرد نیز نمی تواند جهان را به درستی به تصویر کشد و آنرا  

 تغییر دهد.  

ششم : انسان کیست؟ اگر انسان را از محیط خویش یعنی از جامعه ای که  

در آن زندگی می کند جدا کنیم، مشاهده می کنیم که یک موجود زنده و  

یکی از انواع حیواناتی است که بر روی کره زمین مانند دیگر جانداران  

چنین   بهانسان  مقام. ولی پایین آوردن 41زندگی می کند  ض این کره ار

ی و انسان اجتماعی  انسان جامعهطحی به ما هیچ کمکی برای شناخت س

 
ـ " انسان را از حیوان می توان با آگاهی، دین یا هر آن چه که میل تان باشد، تمیز داد. خود انسانها،  41

به مجرد آن که شروع به تولید وسائل معاش خود می کنندـ و این مرحله ای است که از سازمان جسمانی 
تولید وسائل معیشت خود، به  آن ها تأثیر می پذیردـ بین خود و حیوانات تمیز قائل می شوند. انسانها با

 طور غیر مستقیم به تولید زندگی مادی شان می پردازند." 
 ایدئولوژی آلمانی نوشته مارکس و انگلس 



 فلسفه چیست؟ 

75 

 

  ، انسانهاه  لعاده تکامل یافتا  این زندگی اجتماعی و شعور فوق .  نمی کند   شده

تنها در جامعه ای  انسان    ،ابزار سازی و تولید وسائل معیشت موجب شد تا

 که در آن زندگی می کند معنی شود. 

"  ال، ا ا عن ا ا باد ا  ااعی ا دخ  اان د ا  ان الر  اقع د  "     

 تزهای فوئرباخ    مارکس 

ماتریالیستهای کهن تمام خصوصیات ذهنی افراد را مانند مذهب و... به  

مورد بررسی قرار   آن  صورت، فردی و جدا از جامعه و جریان تاریخ 

   43و مجرد  42می دهند. شعور و ادراکات انسان به صورت انتزاعی 

وجود ندارد بلکه شعور و ادراکات و باورهای  انسان در روابطش با  

 انسانهای دیگر در تاریخ تکامل اجتماعیش در جامعه تعریف می شود.  

هفتم: دین یک محصول اجتماعی است. دین ساخته و پرداخته یک ذهن  

بیمار گونه فردی مجرد نمی تواند باشد بلکه دین توجیه کننده از خود  

نسانهاست دین آه مظلومانی است که پناهی ندارند به جز اینکه  بیگانگی ا

پناه   است  به چیزی دست نیافتنی و خیالی، که ساخته شعورخویش 

 
 انتزاع یعنی بیرون کشیدن یک موضوع  از روابطش با محیط اطراف برای مطالعه 42
 ی اش.ـ انسان مجرد یعنی در نظر گرفتن یک انسان جدا از جامعه و محیط زندگ 43
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دین؛ توجیه کننده روابط بیگانگی انسان از خودش در بستر  . 44بیاورند 

 تاریخی است. 

 " نرگ  ن   الگی ا  ااعی طا اً ارا  ک ا دهشتم: " 

 فوئر باخ مارکس تز های 

برای شکافتن کالف سر در گم فلسفه هایی که راز آمیز جلوه می کنند باید  

این فلسفه ها را از آسمان خود فریبی به زمین آورد. به زندگی روزمره و  

انسانها    . برگرداند   پراتیک انسانها برای تولید و باز تولید وسائل معیشتشان 

زندگی می کنند بررسی    بلکه در جامعه طبقاتی که   را نه به صورت مجرد 

کرد. و تمام تئوری هایی که چیزی بجز رهایی بشر از ستم و استثمار می  

و فلسفه هایی که قصدشان رهایی بشر از جامعه طبقاتی نیست را به    گویند 

 دور افکند.   

در حقیقت همان  اعتقاد دارند ماتریالیسم مشاهده ای کسانی که به نهم: 

می بینند   نظاره گرماتریالیستهای غیر مارکسی هستند که انسانها را تنها 

و اینکه این اشیائ و پدیده ها هستند که بر احساسات انسان تأثیر می گذارند  

و انسانها هیچ نقشی عملی برای شناخت آنان ندارند. درحقیقت شناخت  

تریالیسم مشاهده ای، همانطور  انسانها را جدا از پراتیکشان می بینند.  ما

 
ـ " بنیان نقد غیر مذهبی این است که، انسان مذهب را می سازد، نه مذهب انسان را..."           44

 کارل مارکس  نقد فلسفه هگل  
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که گفته شد افراد را به صورت سلول هایی جدا از هم می بیند و آنان را  

جدا جدا مورد بررسی قرار می دهد. در صورتیکه ماتریالیسم دیالکتیک  

افراد را در اجتماع و درروند پراتیک مشترکشان برای تولید و باز تولید  

ارزات طبقاتی خویش مورد  وسائل معیشت و زندگی خویش و در مب

 بررسی قرار می دهد.  

دهم. و آخر اینکه ماتریالیسم مشاهده ای نقشی برای دولت و طبقات در   

جامعه قائل نیست و اگر از جامعه مدنی صحبت می کند، منظورش افرادی  

هستند که بی واسطه یکدیگر در کنار هم زندگی می کنند در صورتیکه  

ه بشری را نه به صورت یک پدیده همگون بلکه  ماتریالیسم دیالکتیک جامع

به صورت طبقاتی می بیند. طبقاتی که در پراتیک اجتماعی هر کدام نقش  

معینی در تولید و توزیع و مصرف اجتماعی دارند. آنان که مهمترین تولید  

کنندگان جامعه هستند سهمشان در توزیع ثروت اجتماعی ناچیز و  

ند تا بتوانند  مان بزنده  اینکه ی است برای مصرفشان تنها نان بخورو نمیر

آنان که در تولید هیچ نقشی ندارند و یا نقش ناچیزی   بیشتر تولید کنند و

 دارند بیشترین سهم از ثروت اجتماعی نسیبشان می شود.   

اارکس اع حال ب ال کن ار ر ار ا   را  اا ی بن رنا ی ال د ا الا ای ک ال   

   ک الر    ئ ری خ ال بخ ال ا  ر بن  کن  ئ ری را بن عا  ا ح بی  بال

ال رد    ک اد  ک   ر ی ااالی ا د     رنا ی ار ر ار ا  ای گرالالر
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الارای ار ش   اد س  اقعی ا در     را با قرر ا ح بی   ا کشان بن  

البته یک تئوری   ت ر  اقعی  ر گ ن ای ش ال  ن با ب ث    ال  نار

و بدون آن نمی توان انقالب  بسیار مهم و حیاتی است  انقالبی به نوبه خود 

  کرد ولی یک تئوری انقالبی تنها موقعی می تواند واقعاً انقالبی شود که 

همه گیر شود و تنها موقعی می تواند همه گیر شود که به ریشه بردگی  

 مردم پیوند برقرار کند.  زحمتکش  توده های ا ب  مردم به پردازد و

 

بود بهتر است خواندن کتاب    قسمتهای باال اگر برای خواننده کمی پیچیده

 را ادامه دهد و  بعد از اتمام کتاب دوباره به این قسمت برگردد. 
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 یا کره زمین همیشه به همین شکل بوده است؟ آ

 

. آیا جهان پیرامون ما همیشه به همین  نظری به جهان پیرامونمان بیافکنیم 

شکلی که اکنون ما مشاهده می کنیم بوده است؟ ما شاهد تغییرات روزمره  

  آب و هوا، تغییرات شهر ها، خیابانها و جاده ها، جنگلها و رودخانه ها، 

تولید  بخش زیادی از این تغییرات خود انسانها هستند.  عاملو... هستیم.  

فجایع غیر   ،جوامع کنونی بشر به محیط زیست  بی توجهیسود و  برای

ولی خارج از   .قابل جبرانی را برای محیط زیست ما بوجود  آورده است 

دخالت انسان بر محیط زیست ببینیم که آیا خود جهان همیشه بدین شکلی  

    که ما می بینیم بوده است؟ 

در ـگذشــــــته، آن زـمانی که 

ــم  ــرفت چشـ علم هنوز پیشـ

تر   مردم گیری نداـشت، بیـش

و ـمـتـفـکرـین تصـــــور ـمی 

همیشه کردند که کره زمین  

ه همین صـــــورت کنونی   ـب
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و   که مثل میخ بر زمین فرورفته اند   بوده اـست. کوهها  ثابت و بدون تغییر

ــکی ها و جنگلها فکر می   .به همین صــورت فعلی بوده اند   دریا ها و خش

و کردند زمین مرکز عالم است و بشر اشرف مخلوقات و همه چیز برای ا

حتی بســیاری فکر می کردند که زمین مســطح اســت و   خلق شــده اســت.

 45ین پرت شوند. در قرون وسطیست که کشتی ها از لبه آن به پایممکن ا

نظر بود و بالطبع نظر کلیسـا را باید همه   ینهمکلیسـا شـدیداً بر  ،در اروپا

قبول می کردـند و هرکس ـکه این نظر را قبول نمی کرد او را زـنده زـنده 

اد در آتش می ســـــوزاـندن. مثالً جیوردانو برونو فیلســـــوفی بود ـکه  اعتـق

 میادینیکی از   گرد اســـت کلیســـا او را درتوپ  زمین مانند یک   داشـــت،

ــوزاند   شــهر ــهوری چون گالیله را مجبور . دان46روم در آتش س ــمند مش ش

 
 ـ سالهای بین قرن ششم و پانزدهم میالدی را قرون وسطی می گویند.  45
 زانده شد.در شهر رم سو  1600فوریه سال  17و در  1548متولد   Giordano Brunoـ   46
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پس بگیرد و در انظار   را  مبنی بر گرد بودن زمین  ،کردند که ادعای خود 

ــت. با این همه او را تا آخر عمر در  ــطح اسـ عمومی بگوید که زمین مسـ

 حبس خانگی نگه داشتند.

ــطح بودن زمین اعتقاد د   ــوره فاطرارد قرآن نیز به مسـ آمده  . مثالً در سـ

 است که 

دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از  همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه مى 

 47.دارد اوست بردبار آمرزندهاو هیچ كس آنها را نگاه نمى
 

اى كه خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و كشتیها  آیا ندیده 

دارد تا ]مبادا[ بر زمین  نگاه مى در دریا به فرمان او روانند و آسمان را 

خداوند نسبت به مردم سخت  فرو افتد مگر به اذن خودش ]باشد[ در حقیقت 

   48رئوف و مهربان است 

بگو آیا شما به کسی کفر می ورزید که زمین  

را در دو روز آفرید، و برای او همتایی قرار  

جهانیان. و لنگر   است پروردگار  می دهید؟ آن

بر روی آن،و در آن   ها یی در آن ساخت

برکت ایجاد کرد و خوردنیهایش را تعیین 

 کرد در چهارروز. برای پرسندگان یکسان.
 

  

 
ه  إ  ـ  47 ن بَْعد  ْن أََحٍد م   ُك السََّماَوات  َواْْلَْرَض أَن تَُزواَل َولَئ ن َزالَتَا إ ْن أَْمَسَكُهَما م  َ یُْمس   نَّهُ َكاَن َحل یًما َغفُوًرا إ نَّ َّللاَّ
ا ف ي اْْلَْرض  َواْلفُْلَك :  48 َر لَُكم مَّ َ َسخَّ ُك السََّماء أَن تَقََع َعلَى اْْلَْرض  إ الَّ  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ ه  َویُْمس  ي ف ي اْلبَْحر  ب أَْمر  تَْجر 

یمٌ  ح  َ ب النَّاس  لََرُؤوٌف رَّ  ب إ ْذن ه  إ نَّ َّللاَّ
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اکنون دیگر هیچ انسان عاقلی نمی تواند بگوید که  ولی با پیشرفت علم 

 . زمین مسطح است و ممکن است آسمان بر آن فرو افتد 

دانشمندان اکنون عمر کره زمین را بیش از چهارو نیم میلیارد سال برآورد  

ابتدا کره زمین از ابرو گازهائی که اطراف خورشید را فراگرفته    می کنند. 

آسمانی که در آن زمان    بودند شکل گرفت این توده گداخته مدام با سنگهای 

های آسمانی  به وفور یافت می شد بمباران گردید. یعنی اینکه این سنگ 

اقیانوسی از مواد   مدام با کره زمین که 

مذاب بود، برخورد می کردند و آن را  

. در ابتدا  کره زمین  49شکل می دادند 

خیلی داغ بود به اندازه سطح خورشید  

رفته رفته سطح این کره   گرما داشت. 

رو به سردی گذاشت و این   ،گداخته

یدا کرد. آتشفشانهای اولیه  اقیانوس مواد مذاب،  پوسته ای برای خودش پ 

بر روی این پوسته نازک بوجود آمدند این آتشفشانها همیشه فعال بودند و  

  ؛ هنوز خبری از اکسیژن نبود  . گازهای سمی بسیاری متصاعد می کردند 

فقط این آتش فشانها باعث شدند جو سمی به دور زمین ایجاد گردد. که  

ششصد  حدود  ارد.  د را ن   آنل  تاب تحم  هیچ موجود زنده شناخته شده کنونی

 
ـ همین سنگهای آسمانی حاوی مقدار زیادی آب بودند که منشاء بخش زیادی از آب های کره زمین  49

 شدند.
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بیشتر سطح کره زمین را مواد مذاب   میلیون سال براین منوال گذشت،هنوز 

تشکیل می داد این پوسته نازک دائماً در اثر فعل و انفعاالت درونی ترک  

می خورد و مواد مذاب بیرون می ریخت. ولی یک اتفاق بسیار مهمی که  

افتاد این بود، که با سرد شدن پوسته زمین، بخار آب توانست از درون این  

نکه بسیاری از سنگهای آسمانی که به زمین  مواد مذاب آزاد شود. ضمن ای 

اطراف کره    برخورد می کردند حاوی مقادیر زیادی آب بودند.  رفته رفته 

زمین را جوی غلیظ از بخار آب و مواد سمی فرا گرفت. با هرچه غلیظ  

تر شدن این جو بارانهای اولیه شروع به باریدن نمودند و سطح کره زمین  

میلونها سال بدون انقطاع باران بارید و  بیشتر خنک کردند  را هرچه 

کنید اگر در شهر شما یک هفته   اقیانوسهای اولیه تشکیل شد. شما تصور 

به این ترتیب  بدون انقطاع باران ببارد آب همه جا را فرا خواهد گرفت . 
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قیانوسها  ا، دریا ها و  بارانبارش  می توان تصور کرد، چطور میلونها سال  

   د آورد.را روی کره زمین بوجو

ــال پیش درون   ــد میلیون ســ ــتصــ ــه میلیارد و هشــ حیات اولیه حدود ســ

اقیانوســهای اولیه که به شــکل ســوپی از مواد پروتئینی و اســید های آمینه 

و... بودند شــکل گرفت. چگونه شــکل گرفت؟ هنوز دانشــمندان بر ســر 

ــیده اند. تحقیقات در این مورد  ــکل گرفتن آن به توافق نرســ چگونگی شــ

ر بسـیار مشـکل اسـت. سـه میلیارد و هشـتصـد میلیون سـال هنوز   برای بـش

ــکل گیری  ــر هنوز چگونگی شـ ــت و تعجبی ندارد که بشـ زمان کمی نیسـ

حـیات را نمی داـند. تئوری ـهای زـیادی وجود دارد ـکه مهمترین آن، دقیق 

پروفســــور اپارین دانشــــمند روســــی و تئوری ژن خود خواه اثر   تئوری
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ولی به خاطر پیچیدگی های این مباحث که بین    50ریچارد داوکینز اســت.

دانشـــمندان در جریان اســـت ما از روی آنان می گذریم بحث ما در اینجا 

چیز دیگری اســـت به هر حال دانشـــمندان می دانند که حدود دو میلیاردو 

ال پیش  باکتری های اولیه ـشکل گرفتند. حدود یک میلیارد  یک میلیون ـس

 ساختمان داخلی پیچیده شکل گرفتند. سال بعد سلولهای اولیه با

میلیون ها سال بعد چیزی حدود ششصد و سی وپنج میلیون سال پیش   

موجوداتی بوجود آمدند که بدنشان خیلی نرم بود و هیچ قسمت سختی  

  نداشتند بنابراین چیز زیادی از خود بجای نگذاشتند تا دانشمندان دقیقاً 

یلیون سال تا پانصد میلیون  م  545حدود  شکل آنها را تشخیص بدهند.

  خود سال قبل موجودات درون دریا ها دیگر می توانستند شکار کنند و 

  وجودات در دریا ها بسر می بردند.پنهان کنند ولی هنوز ماز دشمن را 

 زنده ای وجود نداشت.در آبهای شیرین و در خشکی موجو

ون  به همین شکل که اکن  نیز در ضمن قارها و خشکی های کره زمین 

 

و از  شوروی اهل شیمیدانستزی( 1980 ، درگذشته  189۴ زاده   یچ اُپارینالکساندر ایوانوو ـ 50

 .بود منشأ حیات نظران درباره  صاحب

مارس  2۶زاده   : Clinton Richard Dawkins(انگلیسی به کلینتون ریچارد داوکینز

 .است بریتانیا اهل شناس فرگشتیزیست و رفتارشناس( 19۴1

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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وجود دارد نبوده است. تقریباً در سیصد میلیون سال پیش با بهم چسبیدن  

  که بعد از صد  اا گن آ خشکی های کره زمین قاره ای شکل گرفت به نام 

زیرین زمین این    های  . با حرکت الیه سال شروع کرد به تکه شدن   میلیون 

به نقشه    به شکل امروزی آن درآمد   و رفته رفته  قاره بزرگ ازهم گسیخت 

  نگاهی بیاندازید و با نقشه فعلی کره زمین آنرا مقایسه کنید.  اا گن آ قاره 
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پوسته کره زمین مانند یک موجود زنده همواره در حال حرکت است ولی  

این حرکات آنقدرغیر محسوس و کند است که ما متوجه آن نمی شویم ولی  

در جهان رخ می دهد به علت همین   وجود دارد.اکثر زلزله هائی که 

همین الیه   حرکت  طی میلیونها سال حرکات الیه های زیرین زمین است. 

و از آن قاره هائی پدید آمد   از هم گسیخت  ن آگ اا قاره عظیم  زمین های

قاره   ،نیز سال بعد  البته در میلیونها  که امروز ما آنرا می بینیم. شکلی  به

و به شکل دیگری در   ماند همین شکل باقی نخواهند  های کره زمین به

   در حال شکل عوض کردن است.   روزهر  در حقیقت زمین ما     آمد.  د خواهن

دایناسورها پدید   بر روی کره زمین  میلیون سال پیش  205تا  248بین 

میلیون سال پیش بود   142تا  205که بین  آمدند. در عصر جوراسیک

 دایناسورها فرمانروای کره زمین شدند. دراین زمان بود که پرندگان نیز 

 ها   بوجود آمدند. پستانداران اولیه نیز در این زمان وجود داشتند. در دریا

 شک  ک   ی قاره نای کره  ا ن
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جثــه ای بوجود آمــده بودنــد کــه دســــــت کمی از لنیز موجودات عظیم ا

.بعضــی از انواع دایناســورها بقدری عظیم دایناســورهای خشــکی نداشــتند 

 122.4به    انالجثه بودند که ارتفاع آنان به پنجاه و هشــــت متر و وزن آن

که یک دایناســـور شـــکارچی غول پیکر بود     را ر ستن می رســـید.  

ارتفاعش تا چهل متر  و وزن آن به نود تن می رسید و از بقیه دایناسورها 

ــو ــانتی متر می   هم  رهاتغذیه میکرد. کوچکترین دایناس ــان به پنجاه س قدش

 رسید.

ال بر میلیون ســ   135این موجودات   

د و  انروائی می کردـن کره زمین فرـم

ــت و تکامل دیگر موجودات را  زیسـ

 تحت تأثیر خود قرار داده بودند.

حدود ـشصـت و پنج میلیون 

ــال پیش دوران جنگلهای  س

انبوه و انقراض دایناسورها 

بــود. بـــا انــقــراض ایــن 

ـموـجودات ـغول ـپـیـکر راه 

برای تکــامــل پرنــدگــان و 

ــتانداران، برای پرکردن  پس
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ــد  . باید توجه داشــت ه بود این خالء باز شــد. هوا گرم تر و مرطوب تر ش

آب و هوا در تغییر و   ات تغییر ،همواره در طی این ســـــه میلـیارد ســـــال

تکامل موجودات کره زمین نقش مهمی داشـته اسـت. در سـی میلیون سـال 

 2.4پیش کره زمین شـروع کرد به سـرد شـدن  اولین عصـر یخ بندان در  

. میلـیارد ســـــال پیش رخ داد. کره زمین ـمانـند ـیک توپ برفی شـــــده بود 

ا با این بســیاری از گونه های گیاهی و حیوانی که نتوانســتند خودشــان ر

مـجدداً زمین گرم شـــــد. طی  ولی تغییر شـــــرایط وفق دهـند ازبین رفتـند.

 کره زمین همواره تکرار شـده اسـت.عصـر یخبندان    ،دوران های مختلف

ــده، وجود   ــناخته شـ به هر  .دارد در تاریخ کره زمین پنج دوره یخبندان شـ

هوا صـورت مقصـود این اـست که خواننده پی به این قضـیه ببرد که آب و  
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و موجودات کره زمین طی این چهار و نیم میلیارد ســـال که از عمر کره 

ذرد همواره در ــت  بوده و تحول تغییر حـال زمین می ـگ اهی این اســـ . ـگ

تغییرات به حدی ـشدید بوده که گونه هائی از جانوران که نتوانـستند با این 

ــان را هماهنگ کنند، از بین رفته اند  هائی   و تنها آن گونه تغییرات خودش

ان اـه د  یاز ـجانوران و گـی اقی توانســـــتـن د ـکه ـقدرت  ـب انـن ا تغییر بـم تطبیق ـب

ــتند. ــرایط جدید را داشـ ــان نیز   شـ ــت که با این تطبیق خودشـ ــح اسـ واضـ

 دستخوش تغییرات اساسی شدند. 

درحدود شـصـت و پنج میلیون سـال پیش طایفه ای از میمونها زندگی می 

ــامپانزه و گوریل از آ ــان و شـ ــدند. این میمونها کردند که انسـ نها نتیجه شـ

ــده اســت.  دیگر وجود ندارند. نســل آنان در اثر تکامل طبیعت منقرض ش

ــتخوانها و  ــطه  اس ولی این میمونها نیاکان ما بودند. اکنون آنان را به واس

یاجمجمه هائی که از آنان بجای مانده اســـت می شـــناســـیم. در اثر تکامل  

یا ای از میمونهای انســان نما    ســت و پنج میلیون ســال پیش شــاخهیحدودب

انســان   از خانواده میمونها جداشــدند. این گونه از میمونهایانســان ســانان  

ــتانداران ماقبل خود بودند و  ــم میبریم، کامل تر از پس نما که ما از آنها اس

حدود پنج میلیون ســال  ســر منشــاء میمونهای باهوش و انســان هســتند. در

ــاخه دیگر که  ــت و ش ــامپانزه ها اس ــاء ش ــاخه ای از اینها که منش پیش ش

حوصــله  منشــاء انســانها اســت از این میمونها جدا می شــود. خواننده اگر
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د ی آمده نگاهی بیانداز صــفحه بعد  در  داشــته باشــد می تواند به لوحه ای که

در این لوحه بوضــوح نشــان داده شــده اســت که چگونه در طول تکامل 

را یکی   راه تکاملی خویش  ، هریکمیلیون ها ساله انواع مختلف میمیونها

د از د و از هم دیگری بـع د ـجدا  پیش گرفتـن ــدـن ازع  شـــ ا در اثر تـن اء و ـی بـق

  .ازبین رفته و یا خواهند رفت 
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که بتواند ـشرح مفـصلی از  البته این نوـشته یک کتاب زیـست ـشناـسی نیـست 

. خوانـنده اگر عالـقه ـبه موجودات دیگر ـبدـهد  چگونگی تـکاـمل انســـــان و

 کتاب و جزوات  صــدها جلد   مورد را دارد بهتر اســت  به  این دانســتن در

اسـت رجوع کند. این مختصـر فقط به   نوشـته شـدهمورد  این  که در   علمی

ــنایی خواننده با  منظور ــت   علم تکامل  آش تا خواننده یک درک کلی از  ،اس

  روند تکامل و موضوع آن بدست آورد.

گفتار باال بخش کوچکی از نتیجه تحقیقات هزاران دانشمند در سراسر  

ود  گیتی است که با تحقیقات و مطالعات دقیق خویش توانسته اند تا حد 

  تمام  زیادی از راز سرنوشت کره زمین و تکامل انسان پرده بر دارند. 

نتیجه   ، مانو دنیای اطراف انسان تکامل  روند  ی ما از چگونگاطالعات 

که در موزه های مختلف جهان نگهداری می    است   میلیونها فسیلی  بررسی  

  تحقیق و  کار ساعت  هزاراناصل اهد ح تمام این مدارک و شو و ،شود 

مشاهدات و آزمایشات   از که است، تی دانشمندان سراسر گی شبانه روزی

. مسلماً  رسیده اند به نتایج باال  ی، و بررسی ها و تطبیق دادن های بیشمار

هنوز سوأالت زیادی بی پرسش مانده است. و بشر با تحقیقات بی وقفه و  

.  دارد  این سوأالت  برای  جواب   پیدا کردن   خستگی ناپذیر خویش سعی در 

  مذهبی ی است بین نظرات یک  باشیم که فرق اساس   توجه داشتهولی ما باید  

بدون اینکه به خود    که تنها با اتکا به تخیالت خود و یا تخیالت کسان دیگر 
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و نتیجه تحقیقات هزازان   نظر می دهد  بدهد، زحمت تحقیق و آزمایش

، با نظرات دانشمندی  دانشمند سراسر گیتی را پوچ و بی ارزش می شمارد 

که با زحمت فراوان برای دادن نظریه ای دل خاک را می کاود تا استخوان  

یا فسیلی که از میلیونها سال پیش در دور دست ترین مناطق عالم بجا مانده  

زمین    چگونگی پیدایش کره   برای مثالرا کشف و برروی آن مطالعه کند.  

و تصور    فرض کردنار سال  را در شش روز دانستن و عمر بشر را ده هز

نخستین انسانهای روی کره  آدم و حوا با همین شکل و شمایل ما  اینکه 

همه نشانه جهلی است   از بهشت به روی زمین پرتاب شدند خاک بودند و 

   .51دارد  یعلم  آن رشته  که گوینده آن از

 
ـ " مذاهب اصوالً معتقد به آفرینش اولین انسان هستند. آنها همگی نظریات کمابیش مشابهی در این  51

باره دارند. مثالً مصریان باستان عقیده داشتند که خدای خنوم یا هنوم نخستین مرد و زن جهان را، در 
آیه ی هفت از باب دوم روی چرخ کوزه گری ، از گل آفرید. تورات نیز نظر مشابهی با این دارد. مثالً  

کتاب پیدایش از کتب عهد عتیق چنین می گوید." خداوند آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی 
روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد." مسیحیان نیز معتقدند که خدا آدم را از گل آفریده و حوا را از 

در سوره طه، البقره و غیره چنین نظریاتی   پهلوی آدم. در مورد آفرینش آدم و حوا در قرآن هم از جمله
وجود دارد. داستان آفرینش آدم و حوا را از تفسیر طبری که یکی از معروف ترین تفسیر های قرآن 

 است، نقل می کنم.
پس از این که خلقت آدم تمام شد، خدا به شیطان دستور داد که آدم را سجده کند؛ ولی شیطان قبول نکرد 

است و من او را سجده نمی کنم، زیرا که من از آتشم از او بر ترم. خدا نیز شیطان و گفت آدم از خاک  
 را به جرم نافرمانی از بهشت بیرون کرد. 

از طرفی، آدم در بهشت به خوشی می گذرانید تا اینکه یک روز هنگامی که آدم در خواب بود خدا حوا 
را زیاد کند. شیطان بر آدم حسد می بردو را از دنده چپ او خلق کرد؛ زیرا که می خواست نسل آدم 

نیز می خواست که بر او تالفی کند. روزی در الی دندان مار مخفی شد و به درون بهشت رفت و به 
هر حیله ای که بود آدم و حوا را فریفت و به خوردن میوه ای که خدا حرام کرده بود واداشت. حوا پنج 

ی آن را خودش خورد و هیچ حادثه ای پیش نیامد؛ در نتیجه دانه گندم از درخت گندم چید، و دو دانه 
آدم هم سه دانه ی دیگر را از حوا گرفت و خورد که نا گاه تمام موهای بدن هردوشان ریخت. از 
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که ابتدا مرغ بوده است و   را مطرح می کنند،همیشه ایدآلیستها این سوأل 

دانشمند طبیعی دان و زمین شناسی به نام   1859تخم مرغ. در سال  یا

نتیجه تحقیقات  داروین  . ین جواب این سوأل را به خوبی داد چارلز دارو 

به پرسش باال   شخودش را در کتابی به نام منشاء تکامل نوشت. پاسخ

داروین ثابت کرد که موجودات در اثر میلیونها سال   . ن چ کالام  بود؛ چنین 

ما در اینجا    که مااکنون می بینیم درآمده اند.  و شمایلی  تکامل به این شکلی

سعی می کنیم که به خواننده نشان دهیم که واقعیات جهان هستی نه به یک  

بلکه در اثر میلونها سال تغییر و تحوالت بدینجا رسیده است و این  باره 

خاصیاتهای ماده است و هیچگاه تمامی ندارد.   ر و تحوالت یکی ازتغیی

یعنی اینکه ماده و جهان بی تغییر، همانقدر بی معنی هستند، که شما جسمی  

 

یکدیگر شرم کردند؛ و هریک برگی از درخت انجیر کندند و خود را پوشاندند؛ درختان بهشت سر فرود 
وهای آنها را جمع کردند و آدم و حوا و شیطان و ابلیس را از بهشت آوردند ؛ و با شاخه های خود م

بیرون انداختند. شیطان به سمنان افتاد، حوا به جده، مار به اصفهان و آدم به سر کوه اندلیب در 
هندوستان. آدم بر سر کوه سراندیب نشست و صد سال تمام گریست. از اشک چشمانش جویباری براه 

 یر گردید. افتاد و از کوه سراز
در کنار جویبار گیاهان شفا بخش روئئدند. پس از صد سال آدم پیر و ناتوان شده بود و می خواست 
بمیرد که خدا او را بخشید و اجازه داد که با همسرش حوا در روی زمین زندگی کنند و فرزندانی به 

  ا ال اؤا ی  بر  ار خ   ش ۀ  ای ر" بن  ح  ا  ک ا  احالان وجود آورند
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حرکت و زمان یکی از   را بدون طول و عرض در نظر بگیرید.

خصوصیات جدائی ناپذیر ماده است. ماده بدون حرکت نمی تواند وجود  

  ر ماده بدون حرکت همانقدر بی معنی است که تصور . تصوداشته باشد 

حرکت یعنی تغییر البته گاهی اوقات این تغییرات بسیار  حرکت بدون ماده.  

تا   کات کند هستند و گاهی سریع ولی مهم این است که این تغییرات و حر

بحث بسیار    ،بحث تکامل.  خواهند داشت زمانی که ماده وجود دارد، وجود  

 درک مارکسیستی از طبیعت است.   اساسی  ز پایه هایمهمی است و یکی ا

. مبهتراست که کمی راجع به ماده صحبت کنی  حال
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که در جهان هستی وجود دارد  هرچیزی ،از نقطه نظر درک ماتریالیستی

اشکال مختلف ماده هستند. ذهن ما نیز خود شکلی از ماده است در حقیقت  

به عبارت دیگر جهان هستی از  کامل ترین ماده شناخته شده گیتی است. 

ف از ماده در طول تاریخ علم  ی. تعر52است  نشدهچیزی بجز ماده تشکیل 

 است.  بوده  همواره دستخوش تغییرات زیادی

 
ـ در قدیم درک درستی از عنصر نداشتند و معتقد بودند که عنصر یعنی ماده خالص که این تعریف  52

خود نیز نامفهوم و گنگ است. اکنون وقتی صحبت از عنصر می شود بدین معنی است که ماده ای 
ن دارای یک هسته اتمی مستقل که به گرد آن الکترونهایش در حال گردش هستند. ساده ترین عنصر جها

هیدروژن است که دارای یک هسته اتمی شامل یک عدد پروتون است که به گرد آن یک عدد الکترون  
                درحال گردش است.
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این تصور   ر ب گذشته در 

بودند که طبیعت از چهار  

عنصر تشکیل شده  

 ا ن ذ    آ  ذ آ ش ذ  است."

که به آنها عناصر   ن ا " 

فیلسوف   اربعه می گفتند.

اااال کدس  یونانی به نام 

سال قبل از    450که تقریباً  

میالد زندگی می کرد با  

آزمایشات ابتدائی خود پی به وجود هوا به عنوان یکی از عناصر طبیعت  

دوران باستان سقراط و سپس ارسطو نیز  معروف  دانشمند و فیلسوف    .برد 

در حقیقت آنان تقسیم بندی تمام چیز هایی    به این چهار عنصر باور داشتند. 

که بر روی کره زمین وجود دارد را در قالب چهار عنصر بیان می کردند.  

حالت مواد را نیز به چهار حالت تقسیم می نمودند. گرم ،سرد، تر، و  

خشک و بقیه حالتهای ماده را بدون هیچ منطقی ترکیبی از این جهار حالت  

نشمندانی بودند که روش علمی برای تحقیقات خود  می پنداشتند. ولی باز دا

 در پیش می گرفتند.  

                       حدود چهار صد سال قبل از میالد فیلسئف دیگر یونانی به نام دمکریتوس                                                             

 آ ش

 آ 

 ن ا

 خشکی

  ا ن

 ع اصر چرارگا ن اااال کدس

 رطوبت سرما

 گرما

 آب     آتش  زمین        هوا          
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تشکیل   53ذیر بنام اتم براین باور بود که تمام عناصر از چیزی تقسیم ناپ

تئوری اتم را قبول نکرد زیرا  قبل از میالد ارسطو    340شده اند. در سال  

می گفت که این تئوری برای خدا محدودیت ایجاد می کند و چیزی که غیر  

قابل تجزیه باشد به معنی محدود کردن قدرت خداست در صورتی که خدا  

این   یجه رسید خدا می داند( ) حال از کجا به این نت نیروی نامحدود دارد.

عقیده ارسطو که جهان از چهار عنصر تشکیل شده است بعالوه یک  

عنصر پنجم بنام اتر، تا دوهزار سال بعد از ارسطو نیز رایج بود و توسط  

ولی با پیشرفت علوم بخصوص در عصر    روحانیون مذهبی ترویج می شد.

صر خالصی  ا آتش عنجدید دانشمندان دریافتند که آب و هوا و زمین و 

نیستند و خود اینها از عناصر مختلفی تشکیل شده  

به    1627بویل شیمیدان ایرلندی متولد    رابرت   .54اند 

انتقاد از تئوری ارسطو پرداخت و بیان نمود که به  

زمین خود از عناصر زیادی مثل طال و  طور مثال 

آهن و مس... تشکیل شده است و نمی تواند خود  

 
 ـ اتم کلمه یونانی است به معنی غیر قابل تجزیه. 53
و یک اتم اکسیژن ترکیب شده است. هوا شامل گازهای بسیاری است که  ـ آب از دو اتم هیدروژن  54

عمده آن گاز اکسیزن و نیتروژن است. آتش در حقیقت ترکیب یک ماده با اکسیژن است حال این ماده 
می تواند کاغذ و یا چوب و یا چیزهای دیگری باشد. زمین نیز شامل بسیاری از عناصر طبیعی است 

 قاط مختلف کره زمین متفاوت است.که ترکیبات خاک در ن

 رابرت بویل
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یک عنصر باشد. ولی همین طال و آهن و مس خود عنصر هستند چون  

 نمی توانند به عنصر ساده تر تقسیم شوند. 

ر در حدود صدو هجده عنصر توسط دانشمندان کشف و یا  در حال حاض

  در جدولی به نام جدول تناوبی تنظیم گردیده  ساخته شده است که همه اینها

 .55است 

پای ننشست و با هر کشف تازه  هیچگاه از  56باید د انست که ایده آلیسم 

تا جلوی انتشار و پیشرفت آن را بگیرد. تا به   علم، براین کوشش بوده 

تئوری های خود ساخته خویش خدشه ای وارد نشود و مردم همیشه در  

هر کشف تازه علمی برای اثبات خود مجبور بود از  جهل و نادانی بمانند.  

 اری عبور کند.  یپیچ و خم های مبارزاتی بس 

 
توانست شصت و سه عنصر شناخته شده تا  1870ـ دیمیتری مندلیف شیمی دان روسی در سال   55

آن زمان را در جدولی بر مبنای وزن اتمی شان مرتب کند و از این طریق توانست عناصری را هم 
ل هم به نام مندلیف معروف است که تا آن زمان کشف نشده بود را حدس بزند. در حال حاظر این جدو

 و هم به عنوان جدول تناوبی.
. یعنی اینکه تفکر قادر ـ ایده آلیست به کسی گفته می شود که فکر و شعور را مقدم بر ماده می پندارد 56

است بدون تماس با جهان مادی فقط با اندیشیدن آن را بشناسد. خالص ترین ایده آلیستها مذهبیون هستند 
که شناختشان از جهان را به شعوری خارج از این جهان نسبت می دهند. حتی غیر عقالنی ترین عبارات 

ی کنند حتی اگر با واقعیات دنیای مادی تناقض داشته را هم به دلیل اینکه در کتابهای آسمانی آمده قبول م
 باشد. مانند سفر به آسمان با یک االغ و یا نصف کردن کره ماه و...
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          ار رای اااله

انســان بیعت ماده به صــورت و شــکلهای مختلفی وجود دارد ابتدا  در ط   

 .سه حالت ماده را می شناخت 

 ـ گاز.  جامد ـ مایع 

ــیت  ــان از دیر باز از خاصــ انســ

جامد بودن ماده اســتفاده می کرد.  

او یاد گرفت که با شـــکل دادن و 

تیز کردن ـسنگها و اـستخوانها می 

تواند از آنها برای شـــکار اســـتفاده کند. بعد ها یاد گرفت ظروف ســـفالین 

 درست نماید. 

 ـقدیمیدر اهرام مصـــــر ـکه ـقدـمت 

حدود پنج هزار ســـــال   به  آنترین  

چـنان هنر  ، ســـــنگـها57د می رـســــ 

بر روی   داده شــده ویقل  ـصـ مندانه  

هم چیـده شـــــده انـد کـه حیرت و 

 
 2560ـ هرم بزرگ جیزه قدیمی ترین و بزرگترین هرم از اهرام ثالثه است. ساخت آن در سال  57

 متر ارتفاع دارد. 139د. قبل از میالد به اتمام رسی 2540قبل از میالد شروع شد و در سال 
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  .تحسین هر آدمی را بر می انگیزد 

 گی  ااالاد:  ژ

دارای حجم و شکل معینی هستند و فقط بر اثر اعمال نیرو تغییر    ااالاد

شکل پیدا می کنند. مانند خیلی از اشیائی که ما از آنان استفاده می کنیم.  

 میز، صندلی، چکش، و خیلی چیزهای دیگر. 

ر هزار سال قبل  ادر حدود چه

انسان از چرخ آبی  از میالد 

برای آبیاری استفاده می کرد 

های آبی حدود چهار  اولین آسیاب

صد سال قبل از میالد در مصر  

 ساخته شدند. 

   :گی اا عاد  ژ

فقط دارای حجم معین هستند ولی شکل معینی ندارند و به شکل   اا عاد

 دارند در می آیند. مانند آب، شیر، بنزین و ... قرار ظرفی که در آن 

کشف خاصیت و قوانین   گازها نه حجم معین و نه شکل خاصی دارند.  

 گام بعدی بشر در تنازع با طبیعت بود.  گازها،

از نیروی باد برای حرکت دادن قایق و آسیاب    رسالهای متمادی است که بش 
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های بادی استفاده می  

اولین کشتی و     کند.

آسیاب های بادی قدمتی  

پنج هزار و پانصد ساله  

ل  شام خود دارند. هوا 

 چند نوع گاز است. 

   ژگی گا نا

تمام حجم ظرف خود را اشغال می کنند. مانند گاز کربنیکی که از   گا نا

 دهان بیرون می دهیم و یا هوائی که برای تنفس الزم داریم و... 

تم  دو حالت دیگر ماده کشف گردید. حالت  با پیشرفت علم در قرن بیس 

پالسما و میدان. دانشمندان هرروزه با پشتکار درپی کشف حالت های  

مختلف ماده و انرژی هستند. آلبرت اینشتن ثابت کرد که ماده و انرژی به  

هم تبدیل می گردند و در حقیقت یکی هستند. به هر صورت جهان ما  

اوت ماده. ماده به شکل های مختلف  انباشته شده است از صورت های متف

خلق    خود را نشان می دهد ولی مقدارش درجهان ثابت است و نه می تواند  

از شکلی به شکل    و  فقط می توانند به هم تبدیل گردند   گردد   شود و نه نابود 

. بشر نیز باید قوانین جاری بر طبیعت را از درون خود  آیند دیگر در 

. ما  وجود ندارد ی کشف قوانین طبیعت طبیعت کشف کند جای دیگری برا
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نمی توانیم اندیشه های خود را به طبیعت تحمیل کنیم. بلکه این قوانین باید  

بودند.  به نام کیمیا گر  ازدرون طبیعت بیرون کشیده شود. در قدیم عده ای  

این عده با صرف وقت و با سختی کشیدن سعی داشتند که چیزهائی مثل  

مس را تبدیل به طال کنند. خوب چون اینان می خواستند تفکرات خودشان  

را در مورد تبدیل مس به طال به طبیعت اعمال کنند، هیچ گاه موفق نشدند.  

واکنش  چون قوانین طبیعت را نمی شناختند و نمی دانستند که با هیچ 

شیمائی مس به طال تبدیل نخواهد شد. خوب ما در حال حاظر این را می  

دانیم که طال و مس دو عنصر از طبعیت هستند با ساختارهای اتمی متفاوت  

   58که در شرایط عادی قابل تبدیل به یکدیگر نیستند. 

بزرگ    بسیار برای پی بردن به عظمت گیتی و اینکه کره زمین که بنظر ما  

من مقایسه ای   در مقابل عظمت گیتی ذره ای ناچیز است، کند، جلوه می 

دهم. زمین ما در منظومه ای قرار دارد به نام منظومۀ شمسی.   می  انجام 

این منظومه دارای نه سیاره ) تیر ـ ناهید ـ زمین ـ مریخ ـ مشتری ـ زحل  

  بهمراه ماه  اورانوس ـ  نپتون و پلوتو (  است که با فاصله های متفاوت ـ 

قطر  فاقد ماه هستند.    های خود به گرد خورشید می گردند. البته تیر و ناهید 

ست.  برابر کره زمین ا 333000و وزن آن تنها خورشید صدو نه برابر 

 
ـ البته با تغییر ساختمان اتمی مس می توان از آن طال و عنصر دیگر را بدست آورد که البته فعالً   58

بشر قادر به انجام این کار نیست. ولی مثالً در ستارگان، در حرارت های میلیون ها درجه سانتی گراد 
هم تبدیل گردند. مثالً ستاره خورشید ما گداخته گیش به و فشارهائی فوقالعاده زیاد عناصر می توانند به  

 علت هم جوشی هسته ای گازهای هیدروژن و تبدیل شدنشان به گاز هلیوم است.
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عظیمی قرار دارد که اسم آن   ار یخود این منظومه شمسی در کهکشان بس 

ما   شیری که منظومه شمسی  هکهکشان را شیری است. این  ه کهکشان را

از بازوانش قرار دارد دارای بیش از دویست میلیارد ستاره    در گوشه یکی 

خورشید   .است که بعضی از این ستاره ها از خورشید ما نیز بزرگترند 

قطر این کهکشان راه شیری صد    یک ستاره متوسط به حساب می آید.   ما،

هزار سال نوری است. یعنی یک پرتو نور صد هزار سال طول می کشد  

این کهکشان را طی کند. برای مثال اگر شما سفینه ای داشته باشید  تا قطر  

صد   که البته چنین چیزی امکان ندارد، 59سرعت نور حرکت کند  که با

هزار سال طول می کشد تا شما قطر کهکشان راه شیری را طی نمائید.  

تازه کهکشان راه شیری یکی از میلیونها کهکشانی است که در گیتی وجود  

ر بعضی از کهکشانها به صد ها میلیون سال نوری می رسد.  دارد. قط

  علی رغم خواست ما کم کم مسئله دارد پیچیده می گردد. من فقط تصمیم 

داشتم کوچکی زمین خودمان را در مقابل عظمت گیتی به نمایش بگذارم.  

  چون در قدیم کلیسا فکر می کرد که زمین ما مرکز عالم است. حال شما

در مقابل فقط کهکشان    ما   متوجه می شوید. کره زمین   پوچی این حرف را 

 
کیلومتر در ثانیه است. یعنی نور در یک ثانیه می تواند هشت بار کره  300000ـ سرعت نور   59

 زمین را دور بزند.
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اتم در   مثل یک هسته است  61که خود بخش کوچکی از گیتی  60راه شیری 

مقابل  

یک  

توپ  

  تنیس

می  

   ماند. 

 

 

 

 

 

 

 

 
هکشان ما ) راه شیری ( بین دویست تا چهار صد میلیارد ستاره ـ دانشمندان حدس می زنند که در ک 60

 و حد اقل صد میلیارد سیاره وجود دارد.
ـ دانشمندان تعداد ستاره ها در کل جهانی که تا کنون کشف شده است را چیزی در حدود  61

 ستاره می دانند. 1,000,000,000,000,000,000,000

 اد   

  ا  ن

 ا را  س

 ک  ان

 اش ری

 بررام

  ا ن

  ان ال

   ر

 خ رش ال

ذ ذا
ذظ

ذ ا
ش
ن 

ذاذ
ی
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 62؟ دیالکتیک چیست 

 

مارکسـیسـم تنها یک مکتب ماتریالیسـتی نیسـت. مارکسـیسـم روش تحقیقی 

 چیســــت؟  دیالکتیکگوئیم. حال ببینیم این  دارد که ما به آن دیالکتیک می  

معتقد   تنها  باید توجه داشـت که این کافی نیسـت که ما برای شـناخت جهان

باـشیم که همه چیز از ماده تـشکیل ـشده اـست. خیلی از فالـسفه ماتریالیـست 

د می را همین حرف  دون تغییر می  .زدـن ت و ـب اـب ادی را ـث ان ـم ا جـه منتـه

ــتند. همه چیز همان بود که از روز ا این   .زل بود پنداشـ

 روش تحقیق نمی تواـند ـما را ـبه کشـــــف قوانین طبیـعت 

 63هراکلیتوس  ونانی به نامیک فیلسوف ی  راهنمایی کند.  

 
ـ دیالکتیک در لغت به معنی گفتمان بین دو یا چند نفر با نظرات متفاوت که به منظور رسیدن به  62

که  ( Polemic )حقیقت و درستی یک موضوع انجام می شود. البته باید دانست که دیالکتیک با جدل 

ه در فارسی به منظور پیروزی یک نظریه بین دو یا چند نفر انجام می گیرد متفاوت است. که به اشتبا
گاهی دیالکتیک را به منطق جدل ترجمه می کنند. با توضیحاتی که در این مبحث می آید امید است 

 خواننده با مفهوم دقیق فلسفی دیالکتیک آشنا گردد.
قبل از میالد زندگی می کرد.  475تا  535ـ هراکلیتوس فیلسوف و اندیشمند یونانی که بین سالهای  63

 از صحبت های مهم او اینکه: او پدر دیالکتیک بود
 همه چیز تغییر می کند و هیچ چیزی ثابت نمی ماند.
 همه چیز در حرکت است و هیچ چیزی ثابت نیست.
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ال پیش حرف   ال   شذاا  ای   ا زد. او گفت    جالبیدر دوهزار و پانصـد ـس

د این ـچه   رالر  ذک ر الخذا ذن ال بذار قذالم بگذطار ذال ا اعتراض کردـن خیلی ـه

در رودخانه نزدیک خانه مان بارها قدم گذاشــتیم حرف چرندی اســت، ما  

ــت.   ــنا کردیم هیچ اتفاقی هم نیافتاده اسـ هراکلیتوس این را چرا  و درآن شـ

ــاده،  ؟گفت  ــما در رودخانه قدم می به این علت که بار دوم که   خیلی سـ شـ

گذارید این همان رودخانه نیـست. خوب ـشاید خواننده هم معترض ـشود که 

ـسطه می کنم و چیزی که واـضح اـست را می خواهم من دارم در اینجا ـسف

ین را نفی کنم. اصـــالً اینطور نیســـت. رودخانه یعنی جریان دائمی آب بناب

ما که بار دوم پا به  دن اـست و ـش هر لحظه آب رودخانه در حال عوض ـش

رودخانه می گذارید این آب همان آب اولی نیســت آن آب قبلی به ســرعت 

ه اســـــت. هراکل ان ـگذر کرده و رفـت یتوس هم منظورش همین بود ـکه جـه
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مانند همین رودخانه می ماند و در حال تغییرات دائمی اســــت. در مبحث 

ــر تغییرات دائمی جهان بحث گردید. هراکلیتوس در   قبلی به طور مختصـ

همه   که پی برد   خاصــیت جهان هســتی  به این  دوهزارو پانصــد ســال پیش

دـیل شـــــدن اســـــت.  همواره در ـحال چیز ن چ چ  ی او گـفت تغییر و تـب

 اا الگار    د ب    غ  رر

 و درسـت نگاه کردن و تحقیق کردن بهدیالکتیک روش درسـت اندیشـیدن  

اشـــیاء و پدیده های جهان مادی اســـت. درحقیقت دیالکتیک منطق جدیدی 

  است بر خاسته از علم.

اندیشــه های ایده آلیســتی یک اصــل   در تفکرو

 اع  ح ضذذذذ ن معروفی هســــت که می گوید:  

 . حال این جمله یعنی چی؟ا ا  ا د

را نقض و  این جمله بدین معنی است که دوتا چیز متضاد که همدیگر 

 باشند.  باهم جا   زمان در یک نفی می کنند نمی توانند در یک

باطری که عبارتند از   شــــما یک باطری را در نظر بگیرید آیا دوتا قطب 

مثبت و منفی در کنار هم نیســـــتند تا بتوانند کاری انجام دهند، برای مثال 

المپی را روشـن نمایند و یا سـبب اسـتارت زدن موتور ماشـین  شـوند. آیا 

ــد. در مورد برق  ــته باشـ ــالً وجود داشـ باطری با یک قطب می تواند اصـ
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یک فاز و یک نول   خانه شــما هم به همین صــورت اســت. یعنی شــما باید 

 داشته باشید تا بتوانید المپی را روشن کنید. 

همین را در مورد آهن ربا مـشاهده کنید. آیا قطب ـشمال آهن ربا در کنار  

غیر   این دوقطب متضـــاد قطب جنوب آن قرار نمی گیرد. عدم پیوســـتگی  

 دو آهن رباکنید    به دو نیمممکن است. یعنی شما اگر آهن ربا را از وسط  

نمی قطب ـشمال و جنوب خواهید داشت. یعنی آهنربا بدون دو قطب   با دو

قطب شـما و جنوب در حالی که همدیگر را دفع   .تواند وجود داشـته باشـد 

می کنند باید درکنار هم و در یک وحدت باشـــند تا ما چیزی به نام آهنربا 

یم. ته باـش تمام پدیده های این را در دیالکتیک وحدت اضـداد می گویند.  داـش

 جهان هستی به همین صورت هستند. 

ــطح نداریم. آب آیا برای اینکه آبی بجریان بی افتد ما احتیاج به اختالف ســ

موقعی ـبه جرـیان می افـتد ـتا درـیک ســـــطح شــــــیب دار قرار گیرد یعنی 

سـطحی که ارتفاعش پیوسـته در حال کم شـدن باشـد اختالف ارتفاع سـطح 

یعنی تا ـسطحی که آب در جریان اـست، با  آب ـسبب جریان آب می گردد.

تا تضـــاد نباشـــد حرکت غیر   هم متفاوت نباشـــند آب حرکت نخواهد کرد.

ممکن اسـت و پدیده های جهان هسـتی 

پیوـسته در حال حرکت و تغییر هـستند 

 یعنی در وجودشان تضاد نهفته است.
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مثال   از زاویه دیگری به مســــئله نگاه کنیم.

ــت ها می  گالبی را در نظر بگیریم. ایده آلیس

ال هم  د درعین ـح د میوه گالبی نمی تواـن گویـن

. این این محال اســت   م نباشــد گالبی باشــد و ه

ــی و بدون تحقیق بنظر می  ــت می آید با یک نگاه حسـ در نظر اول درسـ

کمی بیشـتر متوجه می   تحقیق   رسـد حق با آنها اسـت. ولی با کمی دقت و  

ــت و   ــویم که این نتیجه گیری غلط اسـ اگر   طبیعت جور در نمی آید.  باشـ

که در اینجا یک      شــویمرا بخواهیم عمیق تر بشــکافیم متوجه می   مطلب 

زمان و حرکت   رفاکتو  آنفاکتور اســـاســـی در نظر گرفته نشـــده اســـت و

ــتند.    طبیعت   زمان و حرکت از اجزاء جدائی ناپذیر  64اســــت. برای هســ

چه زمانی گالبی  اینکه مســـئله روشـــن تر گردد باید گفت، میوه گالبی از

چه چیزی گالبی می   ما بهـشده اـست و تا چه زمانی گالبی باقی می ماند.  

تا گندیده گی را پشـت   رسـیدگی ازگوییم. گالبی یک تاریخ رشـد و تکامل  

و ســبز و بد مزه اســت  ســر خود دارد. آیا آن میوه ای که تازه جوانه زده

و یا آن میوه   زردرنگ  گالبی اســـت؟ و یا آن میوه رســـیده و خوشـــمزه و

 
ـ پدیده ها ضمن داشتن سه بعد مکانی دارای یک بعد زمانی هم هستند. یعنی تمام پدیده های عالم  64

 چهار بعد دارند که بعد چهارم زمان است.
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قهوه ای شـــــده گـندـیده ای ـکه دیگر ـبدرد 

ــا گالبی  خوردن ــه اینه نمی خورد. هم

اره اتـفاق  د و این روـند تغییر یکـب هســـــتـن

نمی افتد بلکه تدریجی اســت و هر لحظه 

ــرو کار دارید  ــما با گالبی جدیدی سـ . شـ

در بـعد زـمان  ـمانـند هـمان رودـخاـنه یعنی

. بـنابر این نمی در حرـکت دائمی اســـــت 

توان گفـت کـه این یـا گالبی اســـــت و 

 یاگالبی نیســت و نمی تواند هردو باشــد.

د  ه خودش را نفی می کـن گالبی هر لحـظ

دـیل شـــــدن ـبه چیز دیگری  و در ـحال تـب

 صــورت هم به همین    ما انســانها  اســت.

ـیک مســـــیر کودکی ـتا پیری را طی می 

ـ کنیم تا مرگ ســـراغمان بیاید. و ما همواره در حال تغییر   ته و نفی گذـشـ

دن   تیم. اگر ما در زندگی تغییر نکنیم خیلی مان و ـش به یک چیز دیگر هـس

سـالها درس می خواند تا متخصـص رشـته ای   شـخصـیبد می شـود. مثالً  

تمام   خیلی بد می ـشود،  باـشد که  قبلی آدمهمان    ـشخص بـشود. حاال اگر این  

ــت. و یا اگر ما همان تفکرات دوران کودکی را  زحماتش به هدر رفته اس

ــیم، به ما می گویند این فرد یک عقب افتاده ذهنی اســت و این  ــته باش داش
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ــت. بنابراین ما از دوران کودکی تا کنون تغییرات زیادی  یک بیماری اسـ

ــت یعنی همواره   کرده ایم و این تغییرات هر لحظه درحال اتفاق افتادن اس

ما در حال شـدن هسـتیم و ثابت نیسـتیم. پس با کمی دقت متوجه می شـویم 

که فرضــــاً اگر ما از خانه بیرون رفتیم و مدتی بعد به خانه برگشــــتیم ما 

نیستیم. خیلی کارها انجام   ایمدیگر آن انسان سابق که از خانه بیرون رفته  

فی گذاشــته اســت. با داده ایم که بر ذهن و شــعور ما تأثیرات مثبت و یا من

یمی بدنمان را   امیدن ـش ده ایم   تغییر داده ایمخوردن و آـش . و کمی پیر تر ـش

حتی اگر این تغییرات نا محسـوس و جزئی   ،به هر حال ما تغییر کرده ایم

شــما تغییرات را در گالبی ســریع تر از تغییرات یک انســان می   باشــد.

ها تغییراتشــان کند و بعضــی چیز  عبینید. بعضــی چیزها تغییراتشــان ســری

. اگر تغییرات گالبی در چند روز انجام می گیرد و تغیرات ما در اســـــت 

ولی مهم این اـست   چند ـسال  تغییرات یک ـسنگ به میلیونها ـسال میرـسد.

که تغییر وجود دارد و تنـها چیزی که مطلق اســـــت همان تغییر و حرکت 

ف در کـنار هم متـفاوتی ـبا مـنافع مختل  آدمـهای ،اســـــت. در همین ـجامـعه ـما

ــرمایه داران منافعی  ــده اند و با هم زندگی می کنند. کارگران با س جمع ش

ولی در یک جا بالجبار جمع ـشده اند تا منافع ـسرمایه داران   ند.متـضاد دار

ــرمایه داران و  تأمین گردد. ــرمایه داری کارگران بدون ســ در جامعه ســ

 تولید   برایباشــند.  ســرمایه داران بدون کارگران نمی توانند وجود داشــته 

ــرمایه    در یک کارخانه ــت که تولید انجام  الزم  وحدت نیروی کار باسـ اسـ
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ــرمایه تولیدی هم در جامعه   .گیرد  بدون این وحدت اضــداد یعنی کار و س

ــرمایه داری نخواهد بود. ــاد با هم یعنی    ســ ــدن دو نیروی متضــ جمع شــ

نام   کارگران و ســــرمایه داران، موجب تشــــکیل جامعه ای می شــــود به

ا هم اکنون درآن  ه وجود دارد و ـم امـع ه داری  و این ـج اـی ه ســـــرـم امـع ـج

 زندگی می کنیم.

  آنهایی که می گویند جمع ضدین محال است می خواهند روی این مسئله  

  . یعنی سرپوش بگذارند   که کارگران با سرمایه داران منافعی متضاد دارند 

کارگران و سرمایه داران   چون  ؛گویند ب می خواهند اینطور وانمود کنند و 

می خواهند بگویند    ،داراند نمنافعی متضاد    بنابراین   ،در یک جا جمع شده اند 

همه ما انسان هستیم و باید در کنار هم به خوبی و خوشی  همه یکی هستند و    )؛که

سعی کنیم خوب باشیم و با یکدیگر   بدون کینه ورزی و غرض ورزی زندگی کنیم.

حاال یکی پول بیشتری دارد و یکی پول کمتری دارد،    بورزیم،مهربان  و به هم عشق 

ما    اعتراض بخواهد صلح را در این جامعه به خطر اندازد. ا نباید باعث شود که کسی ب

نباید به کسی که بیشتر پول دارد حسادت بورزیم و باید سرمان تو کار خودمان باشد،  

بسیاری اراجیف دیگر برای  و    ( ما خوب باشیم و چکار داریم که دیگری بد است.

ولی چنین صحبت هایی    .سرپوش گذاشتن بر روی تضادهای طبقاتی جامعه 

نظم کنونی جامعه،  می خورد که  به برکت  از جامعه فقط بدرد طبقه ای
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از نیروی کار زحمتکشان، در رفاه کامل، زندگی های  با دزدی  ،  است قادر

 مجلل خویش را داشته باشند.  

ً کمونیسته  ا مخالف دوستی و مهربانی و عشق ورزیدن انسانها به  مسلما

ً کمونیستها براین باورند که تا دوستی و هم دلی و  یکدیگر نیستند.  اتفاقا

، آنها قادر نیستند خودشان را از چنگال  نباشد عشق و اتحاد بین زحمتکشان  

سعی   آزاد و رها سازند و درست برعکس سرمایه داری  ، سرمایه داری

دولت های   ن اتحاد و همدلی بین زحمت کشان بوجود نیاید. تا ای  می کند 

با تبلیغ و ترویج ایده های نژاد پرستی و ملی گرایی و قوم   سرمایه داری 

را از   آنهابین مردم نفاق بیافکند و  ،د نپرستی و مرد ساالری سعی دار

کمونیستها براین   ، تا بتواند بهتر غارتشان کنند. د نیکدیگر جدا نگهدار

باورند وحدت و تشکیالت بین زحمتکشان شرط اساسی پیروزی آنان در  

سرمایه داران با تزریق فرهنگ های عقب   سرمایه داری است. نبرد با

افتاده و خشن در جامعه کوشش می نمایند تا بین مردم چند دستگی و  

آنها گردند. برای مثال اختالف انداختن  دشمنی ایجاد نمایند تا مانع اتحاد 

ملیت های مختلف فارس    مسلمان و غیر مسلمان، بین شیعه و سنی، بین بین  

ز  یاختالف و تما   و ترک و بلوچ و کرد و لر و گیلک و... و از همه مهمتر 

تمام اینها از فرهنگ  بین دو دسته بزرگ جامعه یعنی زن و مرد.    قرار دادن

های منحط و ارتجاعی نیرو های حاکمه سرچشمه می گیرد. ولی از طرف  
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دیگر زحمتکشان هیچ  

برادری و دوستی و عشقی  

بین خود و آنهایی که آنها را 

استثمار می کنند و به بردگی  

هیچ    می کشانند ندارند.

دوستی در اینجا نمی تواند 

وجود داشته باشد. جامعه  

کنونی ما اتفاقاً جمع ضدین است. جمع بین دارا و ندار، جمع بین حاکم و  

ولی همین کنار هم قرار    کننده و استثمار شونده.  محکوم، جمع بین استثمار

این جمع شدن کارگران    گرفتن دو نیروی متضاد، دائمی و همیشگی نیست.

چنانچه تاریخ جوامع طبقاتی بشر  و سرمایه داران، همیشگی نخواهد بود. 

آن را به اثبات رسانده است، این نظم کنونی توسط نیرویی که همواره در  

تو سری خوردن است به چالش کشیده می شود و به  حال سرکوب شدن و 

هم ریخته می شود. تمام انقالبات تاریخ بشر اثبات همین حرف است.  

ماتریالیسم دیالکتیک براین باور است که وحدت اضداد موقتی و ناپایدار  

و مبارزه اضداد دائمی است. اگر بار دیگر جامعه انسانی را در نظر  

مثال برده و برده دار، مشخصه یک جامعه   بگیریم وحدت اضداد به طور

برداری است. ولی این برده و بردار ضمن اینکه در وحدت خویش در  

کنار یکدیگر جامعه ای را تشکیل دادند که صد ها سال به درازا کشید  
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و غلبه برده داران بر برده ها هیچگاه    ضمن آن باهم در حال مبارزه بودند 

داری    هد چنانکه در نتیجه همین مبارزات جامعه بر  . مطلق و همیشگی نبود 

از هم گسیخت و منزل را به جامعه ای جدید تر تسلیم کرد. و یا در مورد  

جامعه سرمایه داری نیز ما به یک وحدت بین کارگران و سرمایه داران  

در تولید می بینیم ولی همین وحدت نسبی موقتی بوده و روزی نیست که  

ارگران برای احقاق حقوق خویش روبرو نگردد و به  جامعه با مبارزات ک

جایی می رسد که دیگر وحدت غیر ممکن بوده و سرمایه داری مجبوراست  

 جای خود را به جامعه ای نوین تر بدهد. 

ده همواره در  دـی ک ـپ ان انجـام می گیرد. و ـی د تغییرات در طول زـم روـن

را هیچ کس و حال تغییر به چیز دیگری است و جلوی این روند تغییرات  

هیچ چیز نمی تواند بگیرد. البته می توان آن را کند و یا ـسریع و تند نمود 

ت. مثالً همین گالبی اگر در  ولی جلوی این تغییرات را نمی شـــــود گرـف

شــود روند گندیدن آن کند می شــود ولی نمی ایســتد و یا   دارییخچال نگه

روند   ،لفینیک حکومت و یا یک دولت می تواند با کشـــت و کشـــتار مخا

کـند نـماـید ولی ـقادر نیســـــت این موتور را تغییرش ـبه ـیک نـظام ـجدـید تر 

دا ـتدریجی انـجام می ـباز دارد.   ـتاریخ را از حرـکت  ه این تغییرات ابـت البـت

ذیر این تغییرات  ـطه معین ـکه آن را انقالب می گوییم،د ولی در ـیک نقنـ ـپ
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ــینی ن ــبب ازبین رفتن کهنه و جانشـ . 65و می گردد ناگهانی می گردد و سـ

کم کم درجه حرارت آب باال   ،برای مثال آب را وقتی ما حرارت می دهیم

می رود تا به نقطه جوش برسـد تا قبل از نقطه جوش شـما تغییرات چشـم 

ــاهده کنند  ــتقیم،    هگیری در آب نمی بینید و یک مشـ آب ده بدون تماس مسـ

ــخیص نمی دهد  که آب ولی به محض این ،درجه را با آب پنجاه درجه تشــ

به نقطه جوش رـسید ناگهان قلیان می کند و می جوـشد. در یک جامعه هم 

یک مشـــاهده کننده از دور وقتی به وضـــع به همین منوال پیش می رود.  

و متوجه   یک جامـعه نظر می اندازد ظاهراً آنرا ســـــاکت و آرام می بیـند،

ــاد ها که مانند خوره نظام طبقاتی جامعه را   درون جامعه  و اختالفات تضــ

ها   ولی تـضاد های درون جامعه ناـشی از نابرابری   می خورد نمی گردد.

میدارد، آنان که در جامعه هیچ قلیان وا  و تمایزات رفته رفته جامعه را به  

به حســاب می آیند، رفته رفته به حقوق خویش  آگاه شــده و متشــکل می 

در اینجا جامعه به جوش می   ب می زنند.گردند و دست به شورش و انقال

 .سـازد آید و چه بسـا بسـاط نظام قدیم را در هم پیچد و نظم نوینی برقرار 

ــعی می کند که  ــتارها و تبلیغات ســ هیئت حاکمه همواره با زندانها و کشــ

 

ن فلسفی می توان به این صورت جمع بندی کرد که روند تغییرات کمی زمانی و در یک ـ به زبا 65

نقطه مشخصی سبب تغییر کیفی در پدیده می گردد. بنابراین روند تغییرات کمی در جامعه را نباید دست 
ان، کم گرفت. باال رفتن آگاهی کارگران، مبارزه آنان برای بهبود شرایط کار و دستمزد، متشکل شدن آن

و... همه بیانگر تغییرات کمی است که در آگاهی کارگران و زحمتکشان بوجود می آید. و این تغییرات 
کمی مانند همان باال رفتن درجه حرارت آب، روزی منجر به یک انقالب سرنوشت ساز شده و سبب 

 یک تغییر کیفی در ساخت اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه می شود.
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ــته می  مرگ خود را عقب بیاندازد ولی در بطن جامعه نطفه تغییر آن بسـ

و لزوم   زندگیـشاناهی مردم نـسبت به ـشرایط  ـشود و با تغییراتی که در آگ

ــت حکومت  ــده و  ،تغییرآن بوجود می آید علی رغم خواس ــکل ش طی   متش

امر تدریجی و نامشــهود باشــد به یکباره   یک همبســتگی که شــاید در بدو

 قـیام کرده و طومار هیـئت حاکـمه را در هم می پیچـند. این مطـلب را تاریخ

در طبیعت مثال های بیشماری   ه است.چند هزار ساله بشر به اثبات رساند 

  از این قبیل وجود دارد. این یکی از اساسی ترین قوانین دیالکتیک است.

ــت خوب این  ــیم که هر چیزی در حال تغییر اسـ ــته باشـ اگر ما قبول داشـ

درآن اثر   66تغییر باید یک عامل درونی داشــته باشــد البته عوامل خارجی

ک چیزی در درونش  د ـی اـی ارجی ـب ل ـخ د ولی مهم تر از عواـم ذارـن می ـگ

ـباشـــــد ـکه دائم وادارش می کـند ـکه تغییر کـند. چون اگر تغییر را فقط ـبه 

عامل خارجی نســبت دهیم این می شــود که اگر آن عامل به نحوی حذف 

ده تغییر نخواهـد کرد.  دـی ا گفتیم تغییر و گردد این ـپ ه ـم در صـــــورتی ـک

ــت.  حرک ــت که مطلق اســ این عامل درونی را در ت ماده تنها چیزی اســ

 
رجی را نباید دست کم گرفت گاهی همین عامل خارجی جهت تغییر را تعیین می کند ـ البته عامل خا 66

و گاهی این عامل خارجی سبب نابودی پدیده می گردد. ولی عامل خارجی نمی تواند از تغییر جلو 
گیری نماید. مثالً عامل خارجی که درجه حرارت مناسب باشد می تواند تخم مرغ را به جوجه تبدیل 

ی تواند یک سنگ را به جوجه تبدیل کند. پتانسیل جوجه شدن باید در تخم مرغ موجود باشد کند ولی نم
تا تبدیل صورت گیرد. یک عامل خارجی مانند حمله یک قوم وحشی می تواند با قتل عام  یک جامعه 
تی را از روی کره زمین محو کند ولی اگر جامعه ازبین نرفت نمی تواند جلوی تغییرات آن را بگیرد ح

 اگر آن را کند نماید.
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می گویند. یعنی یک پدیده در خودش یک تـضادی بین   67 ضذاال  ،دیالکتیک

حمل می   با خود   شهست و آن را در تمام طول عمر خوی  بودن و نبودنش

ه آن کودک برگردیم، از اگر ـب د. ـب ه این  کـن ذاریم ـک فرض را براین می ـگ

این   ان نفر دیگر در سراسر دنیا زندگی طبیعی می کند،کودک مانند هزار

کودک وقتی بدنیا می آید درونش همیـشه با مرگ و زندگی در نبرد اـست. 

هرـچه بزرگتر و قوی تر می گردد، شـــــاخص زـندگی اش بر مرگش می 

ــاخص زندگی اش   ــد همینطور ش ــن جوانی برس قوی تر می چربد تا به س

ــاخص زندگانی   گردد. ــد. ولی وقتی درجوانی این شـ به اوج خود می رسـ

ــروع می کند بر او غلبه  ــاخص مرگ شـ رو به پیری می گذارد کم کم شـ

میمیرد. این داسـتان   از کار افتاده می شـود و سـپس  کردن تا اینکه روزی

 است. هستی اجتناب ناپذیر همه 

شمار می رود.  ه قانون تکامل نیز یکی از مهمترین قوانین دیالکتیک ب

تکامل بدین معنی که کلیه پدیده های جهان ثابت نیستند و همواره در حال  

تبدیل شدن به چیز دیگر هستند. هرچیز نویی روزی کهنه می شود و  

. در دنیا هیچ چیز نمی تواند ازلی و ابدی باشد مگر خود  68خواهد مرد 

 
ـ لنین در اثری به نام خالصه علم منطق هگل می نویسد: " دیالکتیک بطور خالصه می تواند به  67

 مثابه وحدت اضداد تعریف شود."  به نقل از درباره تضاد مائوتسه تونگ
ـ این را در اصطالح فلسفی نفی در نفی می گویند. بدین معنی که یک چیز خودش را نفی می کند و  68

چیز دیگری می شود و آن نیز خودش رانفی می کند و تبدیل یه چیز دیگری می گردد که در مورد  
 موجودات زنده تبدیل به چیز کامل تری می گردد که ما آن را قانون تکامل می نامیم.
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مسئله ای   تاریخ کره زمین به روشنی بیان چنین  آن  وجود ماده و حرکت 

 است که همه  

بوجود آمدن و نابودی است. ما هیچ چیز  . چیز در حال 

ماده.    مختلف   ابدی و الیزال نداریم مگر تغییر صورتهای

زمین را مختصر در باال ذکر کردیم این  تغییرات کره 

مسئله به وضوح به چشم خورد که چگونه این کره زمین  

با پیدایش  ، و ما طی میلیونها سال دست خوش تغییر شده

ماده مسیر جدید و سریع تری برای   ،حیات بر روی آن

 است.   تغییرات طی نموده

در اینجا من سعی نمودم چگونگی برخورد ماتریالیستی به مسائل و فرق  

ه  نشان دهم. اید  را تی که هیچ پایه و اساسی ندارد،ایدآلیس  درکهای آن با 

آلیست ماندند، یعنی بجای مطالعه و تحقیق بر روی  ه آلیستها تا آنجا که اید 

نتوانستند  ماده به تفکرات صرف خویش اتکا کردند هیچ چیزی از دنیا را 

تغییر و یا توضیح دهند. ولی هم اینکه در کارهای  

روش ماتریالیستی  چه خواسته چه نا خواسته خویش 

پیش گرفتند به موفقیت هائی دست یافتند. مثالً ابوعلی  
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  ، ولی در زمینه کارهای پزشکی  آلیست بود،ه  از نظر فلسفی یک اید   69نا سی

روش ماتریالیستی پیشه کرد. یعنی با برخورد به مشکالت پزشکی بجای  

دعا نوشتن و یا دعا کردن برای مریض به واقعیت رجوع کرد. سعی کرد  

مادی است خوب بشناسد و بدون مراجعه به   موضوعبیماری را که یک 

دست به   های مختلف ی اجنه و چیزهائی ازاین قبیل برای درمان بیمار

و در کار خویش بسیار هم موفق بود. البته  ا   د. نایش ز حقیق و آزمت

  محمدبن  دانشمندانی نیز در قدیم بودند که کالً ماتریالیست بودند مانند 

چشمگیری کسب  هم موفقیت های  در کارهای خویش  کهکریای رازی ز

  است.   70کریای رازی ز  با ارزش  یکی از همین کارهای    . کشف الکل نمود 

و بی   بول نداشتن ماوراء الطبیعه ته به واسطه ماتریالیست بودنش و قالب

سوزانده شد   71، او توسط مذهبیون با ارزش آثار بسیاری از ،او دین بودن 

تمام این صحبت ها برای این است که خواننده متوجه بشود    ازبین رفت.  و

ود  روزی پدید آمدند کهنه شده و لزوماً جای خ همانگونه که حکومتها که 

البته عامل انسانی اساس این تغییرات است     نو خواهند داد.نظامی را به 

عزمشان را جزم نکنند این   ،یعنی تا انسانها متشکل و آگاهانه برای تغییر

 

 416هجری شمسی در روستایی نزدیک بخارا متولد شد و در سال  359علی سینا در سالـ ابو  69

 هجری شمسی در همدان درگذشت.
هجری قمری در ری زاده شد  251ـ محمد زکریای رازی، پزشک، فیلسوف، و شیمی دان در سال  70

ی و شیمی و هجری قمری در همانجا وفات یافت. او آثار ماندگاری در زمینه پزشک 313و درسال 
 فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل، جوهر گوگرد ) اسید سولفوریک ( و نفت سفید مشهور است.

 ـ همین مذهبیونی که می گویند چرا به عقاید ما احترام نمی گذارید. 71
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  اگر برگردیم به مثال دوچرخه که درابتدا .تغییر صورت نخواهد گرفت 

آورده شده یک دوچرخه زمانی می تواند کارایی داشته باشد که یک انسان  

تا انسانی اراده نکند و دوچرخه   آگاه به فن دوچرخه سواری آن را براند. 

را به حرکت در نیاورد این دوچرخه بال استفاده باقی می ماند و کارایی  

به هر صورت  ولی تغییرات اجتناب ناپذیرند یعنی  نخواهد داشت.

زحمتکشان آگاه و متشکل می شوند، و برای تغییر وضع کنونی به خیابان  

ها سر ریز خواهند کرد و طومار دزدان و آدمکشان را درهم خواهند  

   پیچید. 



 

128 

 



 

129 

 

 

 

 چگونگی پیدایش انسان 

 

حدود سه میلیارد و هشتصد  اولین نشانه های حیات  همانطور که گفته شد،

روی کره زمین پدیدار گردید. با پیدایش حیات، در   بر  میلیون سال پیش 

چهره کره زمین کامالً تغییر کرد و از یک   تکامل ماده انقالبی رخ داد.

نینی  ماده تحت تأثیر قوا گوی بی جان به کره ای سبز و زنده تبدیل شد. 

"ق ا  ن اااله    قرار گرفت که تا آن زمان بر روی کره زمین بی سابقه بود 

ماده زنده ضمن اینکه از قوانین ماده بی جان پیروی می نماید خود     اله" 

  . متمایز می گرداند   دارای قوانین بخصوصی است که آن را از ماده بی جان

با نر  کاادی کن اااله بن خ ال ای گ رال ق ا  ن    کن   ا ن ا د  ارم   ک ن    ک

ا ص   بن آن      کاا  ا الا ای ک  ال   ق ا  ن  ال الی  ن  ا گ  ن  

قوانینی را که   .فن بر ق ا  ن قال م اال الار ای گرال الضاق ا  ن قال م بدکن ا

 موجودات جاندار را از بی جان تمیز می دهد به قرار زیر است.  

کوچکترین جزء موجود زنده      شاله ا الرا   الاد   اله ا   د    شک

از یک هسته و مایعی   سلول است که به طور اختصار، تشکیل شده است 
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چنین ارگانی    ازکه به دور آن هسته است و پوسته آن. همه موجودان زنده  

 تشکیل شده اند. 

  ا   الاد   اله با ال   ا ائی الر افد   ا  فااله ا  ا رژی را الاش ن باش الر 

انرژی مورد نیاز موجودات زنده از مواد غذائی که از طبیعت اطراف  

 خویش دریافت می دارند تأمین می گردد. 

 ا   الاد   اله رشال    کاا  ای ک  الر  

موجودات زنده دارای یک پروسه زندگی هستند که از تولد  تا مرگ را  

و    در بر می گیرد که طی این پروسه موجود زنده رشد کرده بالغ می شود 

 سپس میمیرد. 

 ا   الاد   اله   ر ال اث  ای  اا  الر  
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 ا   الاد   اله بن ا  ت اترافشان  اک ش  شان ای الن الر  

محیط می  بدین معنی که موجودات زنده تحت تأثیر محیط خویش هستند.

تواند رشد و پروسه زندگی را در یک موجود زنده آسان و یا سخت و یا  

 حتی منجر به مرگ آن شود.    

  اله  عی ای ک ال خ ال را با ا  ت اترافش  تب ق النالر الر غ ر   ا   ال 

 ر ا ب ن خ انال رفدا  ص رد 

البته باید دانست    است.  های اساسی بود بین موجود زنده و غیر زنده اینها فرق

که یک موجود زنده باید تمام مشخصات موارد باال را داشته باشد زیرا  

  دارا  را از مشخصات باال  ات یک موجود غیر زنده می تواند یکی یا چند 

مثالً اگر آب را بروی   . باشد ولی هنوز ما به آن موجود زنده نمی گوئیم 

این    .خواهیم بود آن مثل یک گل    یک سنگ آهک بریزیم شاهد شکفته شدن 

حاصل ترکیب آب با سنگ آهک است که یک واکنش    ،شکفته شدن ورشد 

صرفاً شیمیائی است و ربطی به موجود زنده ندارد و یا انرژی بنزین و یا  

گازوئیل سبب حرکت اتوموبیل می شود ولی اتومبیل یک موجود زنده  

نیست چون مشخصات دیگر را که ما ذکر کردیم مانند رشد و یا تولید مثل  

ودات زنده بر روی کره زمین و وجود شرایط  را ندارد. با پیدایش موج 

رشد   پراکنده شدند و  به سرعت بر روی کره زمین آنان  ، محیطمناسب 

برروی   ،ابتدا در اقیانوسها و سپس بعد از میلیونها سال تکامل کردند.
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خشکی پدید آمدند. طی میلیونها سال موجودات زنده در اثر تکامل از شکلی  

و موجودات ضعیف تر که در برابر  تند یافبه شکل دیگر تغییر شکل 

  بین رفتند. نتوانستند خود را تطبیق دهند ازاطراف خویش  تغییرات محیط   

نده به علت شرایط متفاوتی است، که  این تنوع انواع مختلف موجودات ز

هشت   با د. ما سیاره خودمان راداشته ان خویش  تکامل رشد و برای آنان 

از جانداران شریک هستیم. این انواع  میلیون و هفتصد هزار نوع دیگر 

مختلف از موجودات زنده، شامل موجودات تک سلولی تا پستانداران  

. از بین رفتن هریک از این انواع  موجودات زنده ممکن است  است   بزرگ

 .  وارد آورد صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست ما  

شما می توانید تکامل چند میلیون ساله اسب را ببینید. تکامل   پایین در  

اسب به خوبی نشان می دهد که موجودات کره زمین هیچگاه به این شکلی  

که ما امروزه می بینیم نبوده اند بلکه طی تکامل میلیونها سال بدین  شکل  

 کنونی درآمده اند. 
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باشد. انسان    نبوده و نمی توانست پیدایش انسان نیز خارج از چرخه تکامل  

هم مانند همه موجودات این جهان تاریخ پیدایش و تکامل خود را دارد.  

اگر به لوح زیر دقت کنید چگونگی تکامل انسان را که توسط دانشمندان  

طی هزاران ساعت تالش و کوشش و با جمع آوری مدارک و فسیلها بدست  

ک ما و شامپانزه و همینطور بابون  آخرین جد مشتر  آمده است را می بینید.

 پیش می زیسته است.  حدود شش تا هفت میلیون سال
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نه بصورت خطی و ساده بلکه بسیار    تکامل انسانهاباید به خاطر داشت که  

بوده است. چون خود همین راه تکاملی به شاخه هائی    و پرپیچ و خم   پیچیده

همه آنها به نوعی یا  از میمونهای انسان گونه مختلفی تقسیم شده است که 

در اثر تغییرات محیطی و عدم توانائی انطباق با تغییرات طبیعت اطراف  

امروزی تکامل پیدا کرده اند نسل کشی    هایویا توسط گله هائی که به انسان

و بجز استخوان و فسیل از آنها چیزی باقی نمانده   شده وازبین رفته اند 

   است.

در اینجا هفت نوع از انسانها که تا کنون کشف شده اند و برروی زمین  

 نام میبریم. پسوند هومو یعنی انسان. را می زیسته اند 

 بین هفتصد تا دویست هزار سال پیش  ـ هومو هایدلبرگ 1

 میلیون سال پیش 1   8میلیون تا 1    9بین   ـ هومو رودولفنس 2

 میلیون سال پیش 1    4میلیون تا  2   4بین ـ هومو هابیلیس 3

 هزار سال پیش  17تا    95بین   ـ هومو فلورزنس 4

 هزار سال پیش  143میلیون تا   1    9بین   ـ هومو ارکتوس 5

 هزار سال پیش  30هزار تا  600 ـ هومو نئاندرتال 6

که خود ما باشیم و از حدود دویست     یا همان انسان هوشمند   ـ هومو ساپین7

پا به عرصه گیتی نهادیم. اگر دقت کنید متوجه می  هزار سال پیش از 
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شوید که بعضی از انواع انسانها که از بین رفتند خیلی بیش از ما تا کنون  

برروی زمین می زیسته اند و به دالیلی که هنوز به دقت مشخص نشده  

رفته اند. ازبین تمام اینها نئاندرتالها به ما نزدیک تر بودند و   است ازبین

حتی با هوموسپین ها آمیزش جنسی نیز داشته اند که دانشمندان در ما  

ژنهای نئاندرتالها را کشف کرده اند. البته هرروزه اطالعات ما در زمینه  

  تکامل در اثر کار شبانه روزی دانشمندان سراسر جهان افزوده می شود 

   و ما شاهد قدیمی شدن اطالعاتمان هر چند یکبار هستیم. 
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و   دانشگاه ویت واترزراند در آفریقای جنوبی، انجمن نشنال جئوگرافی 

دپارتمان علوم و فن آوری و تحقیق آفریقای جنوبی در تاریخ دهم سپتامبر  

از کشف نوع جدیدی از انسان گونه خبر دادند. این کشف نور تازه    2015

ای بر منشاء نوع انسان افکند. بنظر می رسد که جسد مرده هومونالدی به  

پیش   صورت آگاهانه به درون غاری در یک اتاق مجزا آورده شده است. 

گان فقط توسط انسانهای  د از این دانشمندان براین تصور بودند که دفن مر

مدرن انجام می شده است. محققان مؤسسه ماکس پالنک بخش انسان  

و تکامل در الیپزیک نیز در این تحقیقات شرکت داشتند. تصویر   شناسی 

باال متعلق است به  همونالدی که حدود دو ونیم میلیون سال پیش می زیسته  

است. دانشمندان از روی استخوانهای بدست آمده  حدس می زنند که باید  
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   چنین چهره ای داشته باشد. 

  کنون بنظر می رسد، نبوده که ا جامعه بشری همیشه همین گونه بنابراین 

. در طی صد ها هزار سال که از عمر بشر کنونی می گذرد جامعه  است 

است.  بعضی از   گشته بشری دستخوش تغییرات شگرف و عمیقی 

دورانهای تکاملی به علت کم بود شواهد هنوز در تاریکی قرار دارند ولی  

زهای بیشتری  با تالشهای شبانه روزی دانشمندان سراسر دنیا ما هرروز چی

 درباره خود می آموزیم. 

ابتدا، طبق شیوه زندگی آنها )میمونها یی که ما از آنها تکامل پیدا   "

کردیم ( هنگامی که از درخت باال می رفتند، دستها عملکردهای متفاوتی  

نسبت به پا ها داشتند. این میمونها رفته رفته عادت استفاده از دستهای  

دست دادند و رفته دفته بیشتر راست قامت    خود را هنگام راه رفتن از

 الر گطار ا  ا ا ن بن ا  ان ب الر  ا ن  ع  ن ک  اله  ر ن گام شدند.

همه میمونهای انسان نمای موجود می توانند راست قامت بایستند و روی  

خود حرکت کنند. ولی تنها در صورت نیاز فوری و به صورت   دوپای 

زمختی این کار را انجام می دهند. راه رفتن آنان به صورت نیمه خم و  

شاما استفاده از دستها است. بیشتر آنان مشتهایشان را روی زمین می  

گذارند و پاهایشان را می کشندو بدنشان را بین دو بازوی خویش تاب  
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ک فلج که با دوت چوب دستی راه می رود. به طور کلی  می دهند. مثل ی

تمام مراحلی را که از راه رفتن با چهار عضو تا راه رفتن روی دوپا  

 راشما می توانید امروز بین میمونهای انسان نما مشاهده کنید.  

بنابراین، در ابتدا، عملیاتی که طی هزاران سال اجداد ما برای      …

میمون به انسان فراگرفت، عملیاتی بسیار ساده    انطباق دستهایش از تحول

بود. بدین ترتیب دست نه تنها اندام کار است بلکه محصول کار نیز می  

باشد...سیادت بر طبیعت با تکامل دست، با کار شروع شد و افق انسان را  

با هر پیشرفت جدید گسترش داد... به طور خالصه انسانهائی که در حال  

نقطعه ای رسیدند که آنها چیزی برای گفتن به یکدیگر    ساخته شدن بودند به 

داشتند. ضرورت ارگان را آفرید. حنجره تکامل نیافته میمون به طور  

 تدریجی توانائی تلفظ یک صدا بعد از دیگری را پیداکرد.

... اول کار و سپس همراه با آن سخن گفتن ــ این ها دو محرک اساسی  

مونهای انسان نما بتدریج به مغز انسان  بودند که تحت تأ ثیر آن مغز می

  از آن با وجود تشابه آن ) با مغز میمون(  مغز انسان پیداکرد.  شکلتغییر

بزرگتر و کامل تر است. دوشادوش تکامل مغز، تکامل مستقیم ترین ابزار  

آن یعنی ارگانهای حواس انجام گرفت. درست همانطور که تکامل تدریجی  

ری همراه با پیشرفت ارگان شنوائی منطبق با  گویش به طور اجتناب ناپذی 
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آن است. همانطور هم تکامل مغز به عنوان یک کل همراه با پیشرفت  

ارگانهای مختلف حسی است. عقاب بسیار دور تر از انسان می تواند ببیند،  

اما چشم انسان جزئیات بیشتری را در چیزها می بیند تا چشم عقاب. سگ  

ز انسان دارد ولی یک صدم رایحه هائی که  حس بویائی بسیار تیزتری ا

برای انسان عالمت مشخصه  چیزها از یکدیگر هستند را تشخیص نمی  

دهد... صد ها هزار سال ـ که در مقایسه با تاریخ کره زمین چیزی مانند  

یک ثانیه در زندگی انسان است : گذشت تا اینکه جامعه انسانی از یک  

چه  ولی باالخره بوجود آمد. و ما چه  دسته میمونهای درختی بوجود آمد. 

تفاون مشخصه ای رابین گله های میمون و جامعه انسانی را در می یابیم؟  

 کار

کار با ساختن ابزار شروع می شود... کهن ترین ابزار... ابزار شکار و   

ماهیگیری هستند و ... نشان دهنده گذار از گیاه خواری به مصرف گوشت  

دیگری است از گذار میمون به انسان...  است... و این گام مهم 

گوشتخواری باعث دو پیشرفت بسیارمهم شده است ـ مهار کردن آتش و  

اهلی کردن حیوانات... درست همانطور که انسان یاد گرفت که هر چیز  

خوردنی را مصرف کند. همانطور هم یاد گرفت که در هر شرایط اقلیمی  

کونت پراکنده شد و تنها حیوانی  زندگی نماید. او در سراسر جهان قابل س

 بود که توانست این کار را مستقالً انجام دهد... 
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با همکاری دستها و ارگانهای گویش و مغز، نه فقط به طور فردی بلکه  

در جامعه، انسان قادر به انجام هرچه بیشتر و بیشتر عملیات پیچیده تری  

انجام دهد و به آنها دست  برای هرچه بیشتر اهداف بلند پروازانه خویش 

   72یابد." 

بنابراین با آزاد شدن دست. اجداد ما توانستند از دستشان برای تولید ابزار  

 استفاده کنند و همین کار سبب رشد هرچه بیشتر شعور انسان گردید. 

بشر در میابیم که مراحل تکاملی انسان   تکامل ما با مطالعه سرگذشت 

در تولید وسائل معیشت خویش. هرچه این    او   متعاقب بوده است با پیشرفت 

آن تولید وسائل   در پی  ، تولید با ابزار و وسائل پیشرفته تری انجام شد 

معیشتش روبه فزونی نهاد از نظر هوش و ذهنیت متکامل تر گردید و  

 د. پیشرفته تر ش

در حدود دویست هزار   73ن ا   اا ن نا  انسانهای مدرن یا به نام علمی

می زیسته اند جائی در حوالی   منطقه ای در شرق آفریقا  درسال پیش 

شروع به مهاجرت به سمت آسیا و اروپا   اتیوپی و چاد امروزی. آنها بعداً 

اجداد ما حدود صد و شصت و هزار سال پیش صدف جمع می   کردند.

 
 ـ  نقش کار در تبدیل میمون به انسان اثر فریدریش انگلس 72
 باهوش است.ـ واژه التین به معنای انسان  73
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در  کشاورزی  د هزار سال قبل از میال 9حدود کردند و آنها را می پختند.  

چیزی که ما به   .بین النهرین و سواحل شرقی دریای مدیترانه بوجود آمد 

از چهارهزار سال قبل   عنوان انسانهای متمدن می شناسیم عمرش به بیش

رسد که در مقابل عمر کلی انسانهای هوشمند بسیار ناچیز   نمی   از میالد 

وهها به صورت  و ک است. یعنی ما بیشتر عمرمان را در دشتها وجنگلها

گله ای زندگی می کردیم. نه شاهی داشتیم و نه رهبری و نه چیزی برای  

مدرن به علت    مالکیت وجود داشت. از شیوه زندگی جوامع اولیه انسانهای

شواهد و مدارک ناکافی هنوز چیز زیادی نمی دانیم ولی جوامع سرخ  

  تصویری پوستی کمک بسیار زیادی به محققین و انسان شناسان کردند تا 

 .  آوریمکلی از شیوه زندگی و تفکر انسانهای اولیه بدست 

.  انسانها در ابتدا با طبیعت عجین بودند و خود را بخشی از آن می دانستند 
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. بیشتر  ند نیرو های طبیعت مافوق آنها قرار داشت و به آنان حکم می راند 

قوانین طبیعت برای بشر ناشناخته بود و او یا به آنها از سر ناچاری تن  

می داد و یا او را دچار وحشت می کرد. انسانهای اولیه زندگی خشن و  

نسان  ا  ،بی رحمی را سپری می کردند. در حقیقت بنا به قوانین طبیعت 

شانس زیادی برای بقا نداشت و می توانست مانند بسیاری دیگر از انواع  

موجودات ازصحنه گیتی حذف شود زیرا از نظر فیزیکی از سایر حیوانات  

و همینطوربزرگی جثه اش او را  ند اطراف خویش بسیار ضعیف تر بود 

 حواس پنج گانه اش ضعیف    .هر چه بیشتر در خطر انقراض قرار می داد 

 

 

 

 

 

 

بود که بتواند بر حیوانات اطراف خویش غلبه کند. مثالً   تر از آنچیزی 

بود به واسطه کوچکی جثه  نوعی موش که تنها پستاندار زمان دایناسور ها  

98%

2%

 ار خ ا  ان خرالا ال

تاریخ انسانهای نخستین

تاریخ انسانهای متمدن 

  اا شگر ف ق  شان ای النال کن اا ا  ا را   را ال  الرصال ا   ار خ عار بشر،

ا االن   شرر  ش ن ب اله ا مر اابحی  ار خ   الگی ا  ا را برر ی کره  ا ن 

ص رد غ ر ا االن     شی ب اله ا در بن  
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بود از منقرض شدن نجات پیدا کند. ولی سر نوشت انسانها   اش توانسته 

با   مبارزه طور دیگری رقم خورد. یکی از برگهای برنده انسانها در 

ی زندگی کردن آنها بود. آنها وقتی از درخت پائین آمدند  اجتماع  ،طبیعت 

کار دستان خود را آزاد  و بر روی دوپای خویش قرار گرفتند و با این 

که انسانها  راهی گذاشتند  بدون اینکه خود آگاهی داشته باشند قدم در    نمودند،

ترین جانوران بر روی کره زمین نمود. آزاد شدن دستها و در  را قدرتمند 

آن با کار بر روی طبیعت به منظور ساختن ابزار آالت برای شکار و  پی  

دفاع، سبب گردید تا مغز انسان این عالی ترین ارگان تمایزش بر دیگر  

حیوانات رشد و پرورش پیدا کند. با پیدایش گویش که فقط در یک حیوان  

اجتماعی می توانست ضرورت پیدا کند در تکامل مغز انسان کمک شایانی  

از اینجا به خوبی می توان دریافت که چگونه علت و معلول بر   کرد.

همدیگر تأثیر می گذارند و سبب رشد و تکامل و پویائی یکدیگر می گردند  

  و این با طرز تفکر  74و حتی گاهی جای معلول و علت عوض می شود. 

در جامعه تبلیغ و تدریس می گردد که همه چیز را ایستا  های رایجی که 

 است.  متفاوت پندارد می  ساکن  و

نجره انسانها، آنها توانستند با هم دیگر حرف بزنند و تجربیات  ح با تکامل   

 
ـ در اینجا انسانها به علت هوش خود و با کمک دستان خویش، ابزار درست می کنند. بکار گیری  74

 این ابزار سبب باهوش تر شدن آنها گشته و لذا ابزار بهتر و دقیق تری می سازند.
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خود را به همدیگر منتقل کنند. آزاد شدن دستها در انسان و متعاقب آن  

ارتباط گفتاری باعث شد که به طور روز افزونی انسانها با هوش تر  

انسان از یک موجود زبون و نا کار آمد تبدیل به یکی از   کم کم  بشوند.

شد. دانشمندان میگویند که ممکن   خطر ناک ترین موجودات کره زمین

است انقراض نسل ماموتها به واسطه انسانها بوده باشد که آنها را شکار  

همین انسانها هنوز در مقابل نیرو های طبیعت زبون   ولی می کردند. 

آمدی زیادی نداشتند. بنابراین از همان ابتدا دو برخورد    کار   عاجز بودند و و

 از جانب انسان شکل گرفت. متناقض با طبیعت 

انسانها به کمک مغز تکامل یافته خود، همواره با کنجکاوی تحسین  

برانگیزی سعی در به کاری گیری طبیعت اطراف خویش برای بهتر  
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در آوردن آنها به شکل  زیستن خود نمودند. مثالً با تغییر شکل سنگها و 

نیزه و چاقو برای بهتر شکار کردن توانستند اسلحه ای قوی تراز دندان و  

که روی آب می ماند برای    یچوباز    چنگالهای حیوانات اختراع کنند. و یا

که انسانهای نخستین به واسطه ابتدائی    زمانی .   می کردند    ستفاده ا  قایقرانی

بودن ابزار تولید و به دنبال آن دانش شناخت خویش از طبیعت، با قهر  

طبیعت روبرو می شدند و نیرو های مخرب طبیعی برایش ناشناخته بود  

ء این نیرو ها را به چیزهای ناشناخته  منشا ،داشت  بسیار  و از آن وحشت 

آسمان را موجوداتی باهوش تر از خویش  زمین و دریا و    .نسبت می دادند 

و با رقصیدن و دعا کردن ازاین   و به آن احترام می گذاشتند  می پنداشتند 

این نیرو های طبیعی به   رفته رفته   نیرو های طبیعی کمک می خواستند. 

صورت خدایانی مسلط بر بشر درآمدند. بالیای طبیعی به غضب و خشم  

ین تفکر تا جائی پیش رفت که برای  ا این خدایان نسبت داده می شد و 

این طرز     می کردند. قربانی    افرادی از فبیله را  باید خوشنودی این خدایان،  

ترس  تفکر که ریشه در جهل و نادانی بشر نسبت به نیرو های طبیعی و 

  درحال قربانی گرفتن از انسانهاست.   نیز   تا هم اکنون  داشت   از این نیرو ها

ه صورت ادیان مختلف درآمد. قربانی کردن  تکامل این شکل از تفکر ب 

انسان منسوخ و لغو نشد بلکه در کنار آن قربانی کردن حیوانات برای  

ما هم اکنون در زندانها شاهد   قرار گرفت.  ،خوشنودی خدای خود ساخته

و یا اعدام کردن افراد دگر اندیش هستیم که برای خشنودی خدای    سربریدن 
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در   کشتار این  شیوه از. 75حاکمان سربیده شده و یا اعدام می گردند 

کشورهایی رخ می دهد که دارای نظامی مذهبی هستند و به کسی بجز  

پاسخگو نیستند. رشد این نظامها کمک بزرگی به تحکیم   ی سرمایهخدا

ری و امپریالیسم در جهان کرده و می کند. به همین علت  قدرت سرمایه دا

است که ما شاهد رشد و قدرت گرفتن روز افزون چنین نظامهایی در جهان  

   هستیم.  

 

 
 ـ سربریدن و اعدام محاربین با خدا در زندانهای جمهوری اسالمی در دهه شصت رواج داشت و 75

سپس این روش توسط حکومت داعش و طالبان پیگیری شد. در عربستان نیز از این روش استفاده می 
 کنند.
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   ماتریالیسم تاریخی

 

از زمانی که انسانها دست به تولید وسائل معیشت خویش زدند، و این عمل  

بین   تفاوت ژرفی را نه به صورت اتفاقی بلکه به طور مداوم انجام دادند، 

اینکه انسانها چگونه و با چه شیوه ای  . پدید آمد و دیگر حیوانات  انسانها 

کامل ابزاری  کامالً بستگی به درجه ت وسائل معیشتشان را تولید می کنند 

  ه ببستگی مستقیم با آن سرو کار دارند. زندگی انسانها آنها دارد که 

و اینکه چه چیزی و به چه شیوه ای تولید می شود. چگونگی  دارد  تولیدشان  

تولید و به دنبال آن چگونگی توزیع و سپس مبادله بیانگر شیوه زندگی  

روند فعالیت تولیدی  انسانهاست. بنابراین واقعیت این است که انسانها در 

خویش، وارد روابطی با یکدیگر می شوند که این روابط همان مناسبات  

ا  آگانی ا    فرا رآگانی ا  ا را چ  ی  اجتماعی و سیاسی آن هاست.

یعنی دانسته های ما محدود است به جهانی    ران ن  ی  ای   ا ال باشالر

ون خودمان را که  که درآن زندگی می کنیم. ما چیز بیشتر از جهان پیرام 

در مورد شناخت از جوامع انسانی و تاریخ او هم به  نمی توانیم بشناسیم. 

همین ترتیب است. شناخت و آگاهی نسبت به انسان و جامعه و تاریخ او  
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باید برمبنای شناخت از چیزی باشد که در تکامل انسان و جامعه او نقش  

سبت به چگونگی شیوه  آگاهی ن بنابراین.   ر الاساسی را دارا ست یعنی 

تولید او و اینکه این تولیدات به چه شیوه ای در جامعه توزیع و مبادله می  

  بورژوازی   .کلید حل معمای تاریخ تکامل جوامع انسانی است  ،76گردند 

که تاریخ تشکیل شده است از یکسری اتفاقات    به مردم به قبوالند   سعی دارد 

یا نقشی در تاریخ نداشته    عادی  و جنگها بر سر تاج و تخت شاهان و مردم

اند و یا اگر داشته اند نقش آنها بسیار کم رنگ بوده است. ما در اینجا به  

ً تاریخطور  انسانها تاریخ   تمدن مختصر می خواهیم بحث کنیم که اتفاقا

تاریخ مبارزات همین مردمی که عادی به نظر    است. آنها    مبارزات طبقاتی 

   می آیند ولی تولید کنند گان اصلی جوامع بشری هستند. 

اارک د خص صی   ا شاء خا  االه؛نام  ه  فریدریش انگلس در کتاب خود ب 

ــناس بزرگ آنزمان    بر مبنای تحقیقات   77  ال رد ــان ش خ ی تار   ا رگانانس

 
 ـ " این آگاهی نیست که زندگی را تعیین می کند، بلکه زندگی است که تعیین کننده آگاهی است." 76

 
زندگی بیش از هرچیز " برای "ساختن تاریخ" انسان باید در موقعیتی باشد که بتواند زندگی کند. لیکن 

در گیر خوردن و نوشیدن، مسکن، پوشاک و چیزهای متعدد دیگر است. بنابراین، اولین کنش تاریخی، 
تولید وسایل الزم برای برطرف ساختن این نیازها، یعنی یعنی تولید خود زندگی مادی است. و به راستی 

نند هزاران سال قبل، باید همه روزه این کنشی تاریخی و شرط اساسی همۀ تاریخ است که امروز هم ما
 و همه ساعته برای نگه داشتن زندگی انسان برآورد شود." 

 ایدئولوژی آلمانی  مارکس و انگلس
ـ  عالوه براآن، انگلس در این کتاب به چگونگی تکامل خانواده و نقش اساسی شیوه تولید در تغییرات  77

ری و  متعاقب آن به جامعه طبقاتی می پردازد. پیدایش بنیادی جوامع انسانی از مادر تباری به پدرساال
 دولت به عنوان یک ضرورت جامعه طبقاتی و چگونگی تکامل آن بحث می گردد. 
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ــیم  ــه دوره تقسـ ــر را به سـ بشـ

ود  ـم  ذ  ذش، بذربذر ذذذد،   . ـن

این تقسیم بندی بر مبنای   .الن ا

پیشرفتی است که بشر در تولید 

وســـــاـئل مـعاش خود داشــــــته. 

درست بر همین مبنا هریک از 

ــیم نموده  ــه مرحله پائینی و میانی و باالئی تقســ این دورانها را نیز به ســ

ـند این بخش از کـتاب را اســـــت. ـما هم ـبه پیروی از این کـتاب ارزشـــــم

   .78اینگونه به پیش می بریم

 ارف ذ    ش 

ــ مرحله پائینی: کودکی نسل بشر، بشر هنوز در موطن اولیه اش، یعنی 1

ــیاری از از این مناطق هم  ــت بســ جنگل های آفریقا زندگی می کرده اســ

ــده اند  ــتند. در این مرحله  اکنون صــحرای برهوت ش و قابل ســکونت نیس

 
ـ عصر حجر به دورانی گفته می شود که انسانها به طور گسترده ای از اشکال مختلف سنگها برای  78

ابزار ابتدا بدون کار بروی سنگ انجام می شکار و دفاع استفاده می کردند. اسفاده سنگ به صورت 
شد و سپس انسان یاد گرفت که سنگها را برای مقاصد مختلف تیز و به شکلهای متقاوت در بیاورد. این 
عصر حجر یا  تقریباً از سه میلیون و چهارصد هزار سال پیش شروع می شود و با دامداری و کشف 

یالد پایان می یابد. در خاور میانه دوران برنز یعنی دورانی استفاده از مس حدود پنج هزار سال قبل از م
که بشر از برنز برای ابزار کار خویش استفاده می کرد به حدود سه هزار و پانصد سال قبل از میالد 

 برمی گردد. عصر آهن در خاور میانه از هزار و دویست سال قبل از میالد شروع می شود.
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 میوه جات، دانه ها و هسته ها و ریشه گیاهان، غذای او بودند، 

ـ مرحله میانی: در این مرحله استفاده از آتش کشف می شود و رژیم  2

غذای انسان    لیست غذائی بشررا دچار تغییراتی می کند. صدف و ماهی به  

ن را از قید یک جا ماندن رها  اضافه می گردد. " این غذای جدید انسا 

ساخت. انسان قادر شد که با  

دنبال کردن رودها و سواحل  

دریا، حتی در همان حالت 

توحش، بر قسمت اعظم  

سطح کره زمین گسترده  

شود. ابزار های سنگی خشن  

و صیقل نیافته... کالً یا  

   79عمدتاً متعلق به این دوران بوده است." 
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ــ مرحله باالئی: این مرحله با 3

اختراع تیر و کمان شــروع می 

شـــــود، ـکه ـبا اســـــتـفاده از آن، 

حیوانات شــکاری وحشــی جزء 

غذا های عادی شــده، و شــکار 

یکی از اشــتغاالت معمولی می 

ــتند و اختراع  ــیار پیچیده ای هسـ گردد. کمان، کمند و تیر، ابزار های بسـ

و نیروی فکر ـصیقل یافته... می   آنها متـضمن تجربه انباـشته ـشده طوالنی

باـشد... تیر و کمان برای دوران توحش، حکم ـشمـشیر آهنین برای دوران 

ــالح تعیین  ــلحه گرم برای دوران تمدن را دارد، یعنی ســ بربریت، و اســ

  80کننده است."

   ذ بربر د 

ــ مرحله پائینی: " این مرحله 1 ــ

ــفال گری آغاز می  ــروع س با ش

ران شـود... ویژگی مشـخص دو

و   حیوانات   بربریت، اهلی کردن

دام پروری و کشـــــت گیـاهـان 

 
 همانجاـ  80
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 81است."

نیمکره شرقی ) منظور آسیا و اروپاست( با اهلی  در  ـ مرحله میانی: " 2

کردن حیوانات شروع می شود؛ در نیمکره غربی ) منظور قاره  

با    همینطوربا پرورش گیاهان خوردنی بوسیله آبیاری و نیز   آمریکاست(

   82استفاده از خشت و سنگ برای ساختمان، آغاز می گردد."

ــ مرحله باالئی: " با ذوب و تصـفیه سـنگ آهن3 روع می شـود و با شـ   ــــ

با و استفاده از آن برای نوشته های ادبی به مرحله تمدن اختراع نوـشتن الف

می رســــد... از همه مهمتر، ما دراینجا برای 

اولین بار با ـشخم آهنی که توـسط احـشام کـشیده 

می شــد، مواجه می شــویم. که کشــت زمین را 

 وسیع ـــ زراعت ـــ میسر می ساخت   مقیاسدر 

ــرایطی ک ه در آن زمان وجود داشــت، و در ش

ائل معیـشت در مقایـسه با ـشرایط قبل را  یک ازدیاد عمالً نا محدود در وـس

ممکن می نمود؛ ـما همچنین در ارتـباط ـبا این تســـــطیح جنـگل ـها و تـبدـیل 

آنها به زمین زراعی و چراگاه ـــ که باز بدون و جود تبر آهنی و بیل، در 

 
 اثر فریدریش انگلس منشاء خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولتـ  81
 ـ همانجا 82



 ماتریالیسم تاریخی

155 

 

کنیم. ولی همراه با این، یک   یک حد وـسیع غیر ممکن بود را مـشاهده می

ازدـیاد ســـــریع جمعـیت، و تراکم آن نیز، در مـناطق کوـچک بوجود آـمد... 

فعالً ـما می توانیم دوره بـندی مورـگان را ـبااین ترتـیب تعمیم دهیم: توحش 

ـــــ دورانی که درآن تصاحب محصوالت طبیعی آماده برای استفاده غالب 

دندعمدتاً ابزاری بودند که این بود؛ چیزهائی که توسـط انسـان تولید می شـ 

تصاحب را تسهیل می کردند. بربریت ـــــ دورانی که در آن دامپروری و 

ــیوه های ازدیاد بارآوری طبیعت زراعت زمین بوجود   آمد، که در آنها شـ

ــان تکمیل  ــ دورانی که انسـ ــد. تمدن ــــــ ــان آموخته شـ بر اثر فعالیت انسـ

به مفهوم خاص کلمه طبیعی را فرا می گیرد؛ دوران صـنعت    محصـوالت 
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  83و هنر."

در پی رشد و تکامل ابزار تولید و کشف کشاورزی و دامداری، انسانها  

مواد غذائی مورد نیاز خویش را ذخیره کنند و دیگر مجبور نبودند   توانستند 

صحرا و جنگلها    ،هرروزه با صرف وقت و انرژی زیاد در جستجوی غذا 

گاهی دست خالی برگردند. بشر از گرسنگی مزمن نجات   را درنوردندو 

  پیداکرد. غذا ذخیره شد، حال این انرژی می توانست صرف تغییر و تکامل 

تولید گردد. همین ذخیره مواد غذائی و   افزایش ابزارتولید، برای بیشتر 

وجود دام سبب شد، قبایل مختلف چیزی برای مبادله با یکدیگر داشته  

تدا مبادله بین قبایل مختلف انجام می شده است به علت اینکه  باشند. البته اب

درون قبیله هنوز مالکیت معنی نداشت و کسی مالک چیزی نبوده و عمدتاً  

همه تولیدات و ابزار تولید متعلق به کل قبیله بود. بنابراین مبادالت عمدتاً  

ر ال    ر ال بن ا ظ ر اباالرن را اا   بین قبایل مختلف انجام می گرفت. 

قبیله   اگرچه این تولید کاالئی در مقایسه با کل تولیدات ر کاالئی ای  اا م

بسیار ناچیز بوده، ولی رفته رفته به یکجور هدف برای بخشی از تولیدات  

بنابراین    84نمودند. تبدیل گردید. در ابتدا احشام نقش اساسی در مبادالت ایفا  

 
 اثر فریدریش انگلس منشاء خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولتـ  83
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 آمد، و تنها بعدها برای تغذیه انسان اهمیت یافت." منشاء خانواده، فریدریش انگلس
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همین   85مبادالت.  گاو و گوسفند تبدیل شدند به معیاری برای سنجش 

مبادالت بسیار ابتدائی و اولیه و ذخیره سازی، سبب شد که ساختار جوامع  

و آداب رسوم قدیمی    ساختارها    . ابتدائی یعنی کمون های اولیه تََرک بردارد 

که در تضاد با شیوه جدید تولید قرار می گرفت بتدریج کم رنگ تر گردیدند  

که مطابق با شیوه تولید جدید بود  و جای خود را به آداب رسوم جدید تر 

بتدریج امتیازات در جوامع اولیه شکل گرفت، حال چیزی برای   86دادند.

تصاحب وجود داشت، اگر قبالً در جنگها اسیری گرفته می شد رسم براین  

بود که یا این اسیر عضو قبیله شود و مانند دیگران حق و حقوقی مساوی  

یک  داشته باشد و یا به علت کمبود شدید مواد غذائی او را می کشتند. حاال  

می توانست کار کند و بیشتر از مصرف و خوراک خود تولید کند   نفر

بنابراین برده داری ابتدائی شکل گرفت یعنی اینکه اسرا می توانستند  

تمام عمر برای قبیله کارکنند و تولید نمایند. "اما این   ،درازای زنده ماندن

  ثروت متعلق به چه کسی بود؟ بدون هیچ تردیدی در ابتدا به تیره تعلق 

بود و بردگان مانند احشام قابل   بوجود آمده اکنون دیگر بردگی  87داشت."

 
ـ ما بقایای این سنت را هم اکنون در کشورهای اسالمی شاهد هستیم که فی المثل دیه را برمبنای  85

 سنجند. شتر می
ـ مثالً زنان در جوامع ابتدائی از قدرت و منزلت ویژه ای برخوردار بودند، مسلماً احترامی که کمونها  86

در آن دوران برای زن قائل بودند را نمی توان با احترامی که اکنون در جوامع انسانی به زن گذاشته 
رت بزرگی بودند. آنها در صورت می شو مقایسه کرد. " زنان در تیره ) مانند همه جاهای دیگر( قد

لزوم، تردید نمی کردند، که آنطور که اصطالحاً گفته می شد، " شاخ ها را از سر رئیس انداخته" و او 
 را به صف جنگندگان تنزل دهند."  همانجا 
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تولید ثروت برای صاحب و یا صاحبان خود    با کار خویش  زاد ولد بودند و

 .  نمودند 

" آسیائی های سرزمین پنج رودخانه هند و منطقه گنگ، و... سامی های  

گوسفند، بز و   دجله و فرات ـ اکنون با گله های اسب، شتر، االغ، گاو،

خوک مایملکی پیدا کردند که فقط نیاز به سر پرستی و ساده ترین توجه را  

داشتند تا به تعداد هرچه بیشتر گسترش یابند و مواد غذائی بسیار غنی،  

شیر و گوشت را بدست دهند. تمام طرق قدیمی تهیه غذا به فراموشی  

صورت یک  سپرده شدند. شکار که زمانی یک ضرورت بود، اکنون به 

تفنن درآمد... بر افتادن حق مادری شکست جهانی ـ تاریخی جنس مؤنث  

بود. مرد فرمانروائی خانه را نیز بدست آورد؛ زن تنزل مقالم یافت، برده  

   88شد، بنده شهوت مرد، و ابزاری صرف برای تولید فرزندان. " 

تشکیل  برای امور مشترک در مرحله کمون های اولیه یک شورای قبیله 

می گردید. اینان نماینده های واقعی قبیله بودند وهرآن قابل عزل بودند.  

شورا در حضور عام تشکیل جلسه می داد . اطراف آن را سایر اعضای  

قبیله می گرفتند. تمام افراد قبیله حق شرکت در بحث را داشتند و  

ت را  مطمئن باشند که به عقاید آنها توجه خواهد شد. تصمیما میتوانستند 
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 شورا اتخاذ می کرد.  

" پست ترین تمایالت ) حرص فرومایه، هوسبازی حیوان وار، آزمندی  

دون صفتانه، غارت خود خواهانۀ منابع عمومی ( جامعه متمدن جدید،  

جامعه طبقاتی را افتتاح می کنند؛ شنیع ترین وسیله ها ـ دزدی، تجاوز،  

بی پایه کرده و سرنگون  جامعه تیره ای بی طبقه کهن را    ،فریب، و خیانت 

ساله اش، هرگز جز تکامل    2500میکنند. و جامعه نو، در تمام طول هستی

یک اقلیت کوچک به حساب ستم و استثمار یک اکثریت بزرگ، چیز  

   89دیگری نبوده است؛ و امروز، بیش از همیشه چنین است." 

لکه حاال  با تشکیل خانواده های پدر ساالر،  دیگر نه جمع تیره و یاقبیله ب

بجای آن خانواده صاحب تولیدات وابزار تولید و دام شد. مالکیت  

خصوصی به شکل خانواده بروز کرد حاال دیگر حق ارث وجود داشت  

ارث می بردند. خانواده   در یعنی فرزندان خانواده بجای کمون از پدر وما

  در مقابل تیره قدرت گرفت و این قدرت رفته رفته افزایش پیدا کرد. حال 

خانواده های ثروت مند و فقیر وجود داشت برده داری که ابتدا محدود به  

اسرای جنگی بود می رفت که کل جامعه را در نوردد و به حساب کل  

حتی بعضی از افراد جامعه را به  جامعه طبقه ای ممتاز ساخته شود که 

. حال نهادی الزم می آمد که بتواند امتیازات این طبقه  بردگی درآورد 
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برای مطیع نگه داشتن  ک را در مقابل بخش بزرگ جامعه حفظ نماید.  کوچ

اکثر مردم و جلوگیری از فرو پاشی جامعه، ناشی از اختالف بین دوبخش  

از آن، نهادی الزم آمد که یک بخش به حساب بخش دیگر جامعه در  

ثروت افزائی کند و امتیازات ویژه خاص طبقه خود را داشته باشد    ،آرامش

بود.    ال ردجامعه به طبقات را پاس دارد. این نهاد بوجود آمد و آن  و تقسیم  

در باره دولت ما در بخش سوسیالیسم علمی مفصالً توضیح خواهیم داد.  

تقسیم کار یکی دیگر از ضروریات جامعه طبقاتی بود. اگر در گذشته  

کسی بر کس دیگری امتیاز نداشت حال کسانی که  در گذشته وظیفه خاص  

ً از ریش سفیدان انتخاب می  نگهداری  از ذخایر قبیله را داشتند و عمدتا

قبیله جای گرفتند. بتدریج ساخت    در رأس شدند، خود را ممتاز گردانیده و  

جوامع بشری دستخوش تغییرات اساسی گردید. امتیازاتی که قبالً ناشناخته  

بود تکوین و رشد پیداکرد. جادو گران که قبال فقط طی مراسمی خاص  

خاب می شدند و جنگجویان داوطلبانی بودند که  فقط در صورت نیاز و  انت

با دشمن می شدند و ریش سفیدان قبیله نیز که طی   د بروز جنگ آماده نبر

مراسمی برای مقاصدی محدود انتخاب می شدند و نقش اساسی در تصمیم  

  ، شورای قبیله که تمام افراد قبیله عضو آن بودند ایفا می کردند   یگیری ها 

دیگر همه ثابت ودائمی شدند. حال دیگر افراد می توانستند بدون آنکه نقش  

  به برکت و   مستقیم در تولید داشته باشند، عهده دار وظایفی خاص باشند 
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یازات  . امت باشند  زندگی مرفهی برخوردار از تولید کنندگان مستقیم جامعه 

قسیم کار موجب شد تا تولید کنندگان مستقیم جامعه قدرت و  ت طبقاتی و 

منزلت خویش را از دست بدهند. حال دیگر ریش سفیدان و جادو گران در  

با دائمی شدن    گرفتند.رده های باالتری نسبت به افراد عادی قبیله قرار می  

باشد، و به  افرادی به صورت جنگاور بدون اینکه موقعیت جنگی در کار 

خدمت گرفته شدن این افراد توسط رئیس قبیله وضع برای افراد عادی  

بتوانند   ای تا عده فزونی گرفت، شد. نیاز به تولید بیشتر روز بروز بدتر 

تفاوت سطح معیشتی و خرابی وضع   .بدون کارکردن روزگار بگذرانند 

آید که با    اقتصادی تولید کنندگان مستقیم سبب شد نیروئی در جامعه بوجود 

  جامعه   ایجاد رعب و وحشت در جامعه ضامن حفظ این امتیازات ویژه در  

باشد. شخصیت های مذهبی شروع  

به قربانی کردن افراد در مراسم  

های متفاوت نمودند ابتدا این قربانی  

ها به اسرای جنگی و بردگان محدود  

قربانیان از    ، ولی رفته رفتهند می شد 

میان افراد قبیله و بیشتر از فرزندان  

قربانی    جوان آنها انتخاب می شدند.  

منظور های مختلف به   به کردن 

قبیله کمک   تحکیم امتیازات درون
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بسیار نمود. با پیشرفت نظام پدر ساالری در فبیله دختران قبیله طی  

ردن در قبایل  . البته این مراسم قربانی کشدند مراسمی انتخاب و قربانی 

مختلف متفاوت بوده است. ولی کالً به تحکیم امتیازات کمک شایانی نمود.  

فقط  اگر قبالً  پیش رفت.به سوی نهادینه شدن برده داری  بتدریج جامعه 

به بردگی   نیز  ی جامعهاسرای جنگی برده محسوب می شدند حال اعضا 

خودش و یا به  از  رفته رفته جنگها نه بصورت دفاع قبیله گرفته شدند. 

برای نجات   دیگر جدید و یا غارت قبیله ای هایمنظور ورود به سرزمین

ً دائمی و به   از گرسنگی بود، بلکه حال دیگر جنگها به صورت تقریبا

با   و گرفتن برده انجام می شد. منظور تحکیم قدرت وامتیازات پرسود 

  ی پدید شهر نشین  در یک جا  تحکیم نظام برده داری و ساکن شدن قبایل

آمد. با تولید روزافزون و بیشتر از نیاز روزمره تقسیم کار در جامعه  

 شد.  رفراگی

با تقسیم کار در جامعه، تولید به  

صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد.  

شهر ها از مراکز تولید یعنی روستا  

ها جداشدند و اقشار و طبقات جدید  

.  ند همراه با امتیازات جدید پدید آمد 

البته تکوین و رشد امتیازات طی  
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هزاران سال و با مقاومت و خونریزی بسیار همراه بود. با تشکیل شهر  

تحکیم    به منظور  نندگان جامعهک تولید    سرکوب   در پی آنها این تمایزات و  

شد. حال دیگر سازمان قدیمی قبیله ای برای حفظ چنین  این تمایزات بیشتر

اتی عمیقی بناشده بود کفایت نمی کرد لذا  نظامی که بر پایه تمایزات طبق

   برای حفظ این نظام

  به نابودی نکشاند،برای اینکه تضاد ایجاد شده بین افراد، جامعه را و  

   .ال رد  پدیدار گشت به نام  ی نیروی

ات را فراهم می  ه ـبه طبـق ه تقســـــیم ـجامـع د، زمیـن اـمل نیرو ـهای موـل " تـک

ـ   جهات نماید، طبقاتی که نه تنها منافعی متفاوت دارند، بلکه در بســـیاری  

منافعشان یکسره با هم در تضاد است. این تقابل   جهات و در اساسی ترین  

ــمنانه میان طبقات اجتماعی و مبارزه میان ــبب برخورد های دشـ  منافع سـ

آنها می گردد. این مبارزه ســرانجام ســازمان دولت را جایگزین ســازمان 

    90طایفه می کند "

به این نتیجه می  از تمام گفته های باال 

که انسانها در فعالیت برای   توان رسید 

نیازهای طبیعی  خویش، تاریخ   ارضای

 
 ـ به نقل از کتاب مسائل اساسی مارکسیسم نوشته پلخانوف 90
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خویش را رقم می زنند. آری انسانها تاریخ خویش را می سازند ولی  

همانطور که انسان   ست. دار را قوانین خاص خود  نیزساختن این تاریخ 

بجز   یکه برای سیر کردن شکم خود ابزار عصر حجر، یعنی انسانی 

نه  بسازد، که موشک و یا هواپیما  قادر نبود  ،سنگ در دست نداشت 

که بتواند   ابزارش و نه خودش به چنان درجه ای از تکامل نرسیده بود،

نمی  همانطور هم  وسائل پیشرفته ای مانند هواپیما و یا اتوموبیل بسازد،

توان انتظار داشت که انسان عصر برده داری، به درک جامعه سرمایه  

ران های متفاوت  دوداری و یا سوسیالیسم برسد. چنانچه این اتفاق نیافتاد. 

  تاریخی که انسانها پشت سر نهاده اند را نمی توان خارج از قانون تکامل 

   آن بررسی نمود.

 براله الاری 

ابتدا در جوامع    به معنی واقعی کلمه یعنی دولت مدرن  باید دانست که دولت 

. یعنی در مرحله ای   و به باالترین سطح تکامل یافت   برده داری بوجود آمد 

اتی  جامعه به حد عالی خودش رسیده بود. و همانطور که  که تقسیم طبق

می شود   تقسیم در باال توضیح داده شد، وقتی جامعه به طبقات متخاصم 

)که در ابتدا برده ها و برده داران بودند ( احتیاج به سازمانی پیدا می کند  

که سرپوش و مانعی باشد برای بروز  جنگ و دعوا بین طبقات متخاصم  
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جازه ندهد تا جامعه از هم بپاشد. حافظ نظمی باشد که جامعه طبقاتی  او 

بدان نیاز دارد. بدون شک چنین نظمی  به نفع طبقه ای است که از استثمار  

و دسترنج  طبقه ای دیگر زندگی می نماید. این سازمان همانا دولت است.  

به   بنابراین دولت برای این بوجود آمد و نیاز جامعه شد، چون جامعه

طبقاتی مجزا از هم تقسیم شده بود. عده ای شدند صاحب همه چیز و عده  

ای صاحب هیچ چیز. بنابراین باید سازمانی باشد تا از این بی عدالتی ها  

محافظت نماید. اجازه ندهد تا بی چیزان بر ثروتمندان جامعه بشورند.  

ه دولت  طبقاتی در جامعه وجود نداشت نیازی هم ب در دورانی کهمسلماً 

سازماندهی ها موقتی  برای موارد مهم مثل   تنها  و  نبود و بوجود هم نیامد 

 .  الزم بود که شورای قبیله آن را سازماندهی می کرد جنگ و شکار  

بنابراین دولت درجامعه وقتی پدید آمد که جامعه تقسم به اقشار و طبقات  

 با منافع  گوناگون گردید. 

ر کشوری وجود دارد. این قدرت تنها  " این قدرت حاکمه اجتماعی در ه

مرکب از افراد مسلح نیست بلکه ضمائمی نیز دارد، ازقبیل زندانها و  

انواع مؤسسات قهریه که جامعه دارای سازمان طایفه ای ) کالن ( از آن  

 91بی خبر بود" 

 
 ـ منشاء خانواده، فریدریش انگلس 91
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اگر آشتی طبقات ممکن بود دولت نمی توانست نه پدید آید و نه پایدار  "

 92بماند." 

طبقاتی، ارگان ستمگری یک   نظرمارکس، دولت ارگان سیادت " طبق 

طبقه بر طبقه دیگر و حاکی از ایجاد نظمی است که این ستمگری را، با  

 93تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می سازد" 

ابزار تولید انسانهاست. درست    هردورانی متعلق به یک سطح از تکامل 

مینهای متفاوت خطوط کلی تکامل  زانسانهای سربه همین خاطر است که 

عقب تر از بعضی   ملتها تاریخی شان شبیه به هم است. البته بعضی از 

را طی   کلی  ولی همه تقریباً یک مسیر  قرار گرفتند. دیگر در این مسیر 

 می نمایند.  

 یی زـنده ـماـندن ـبه ـناـچار ـباـید بررو انســـــانـها در جرـیان زـندگی خود برا

ارطبیـعت اطراف خو د. درا یش ـک ایـن د نـم د و تولـی ار ین کنـن د وـک د تولـی روـن

را تکامل می دهند و   ـشان  انـسانها روز بروز ابزار و آالت تولید   اـست که

ان تخوش تغییر و تکامل می   با تکامل ابزار تولیدـش ان دـس خود و جامعه ـش

ــت با قوانین یک  ــکارچی وجود داشـ ــود. قوانینی که در یک جامعه شـ شـ

 
 ـ دولت و انقالب ـ  لنین 92
 ـ دولت وانقالب ـ لنین 93
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درسـت بواسـطه شـیوه و نوع متفاوت   . واینجامعه کشـاورز فرق می کرد 

ــیوه تولیدی ــان  ش ــرفت ابزار تولید و اینکه یک نفر بیش از بود   ش . با پیش

بب ـشد که دیگر اـسرای جنگی کـشته و نیاز خود می توانـست تولید نماید سـ 

رحمت برای ارباب و یا اربابان خود کار ممعدوم نشـــوند و در ازای این  

رفته رفته جامعه برده داری شــکل گرفت. برده ها دیگر  94  و تولید نمایند.

مهم و اصـــــلی  ـنه ـیک اســـــتثـنا و بخش کوچکی از ـجامـعه بلـکه ـبه بخش

 .جامعه تبدیل شدند 

دی اسـت. در روم ابتدا م نمونه خوبی از این نظام تولیظام برده داری رون

ســوم نبود اینان میاب بودند بد رفتاری با آنان مریار گران و کبرده ها بـسـ 

بیشتر به کارهای خانه و حتی در بعضی موارد به عنوان معلم و آموزگار 

 مورد استفاده قرار می گرفتند. با کشورگشائی های روم بویژه در زمان 

ـکه متـعاـقب  افزایش پـیدا کرد   روم  ار رفـته رفـته تـعداد بردـگانژولـیت ســـــز

 

هزاران برده جنگی به همراه داشت که به عنوان برده مورد  یونان باستان های مداوم درجنگـ "  94

شدند. در به کار مشغول می  اسپارت و آتن گرفتند. برخی بردگان در معادن نقرهاستفاده قرار می

کشت شد و کسی که برده دیگری را میکشت پاک شمرده می، کسی که برده خود را میافالطون قوانین

گفته بود که هر کس به بردگی گرفتار  هومر[ 3.]پرداختبایست بهای برده را به صاحب آن میمی

های آزاد ر از انسانتتر و فرومایهارسطو بردگان را پست[ ۴.]گیردنیمی از خرد او را می زئوس شود، 

و برای خودشان بهتر است که تحت تسلط قرار گیرند. [ ۵]شونددانسته و معتقد بود که آنان برده زاده می

 ".برده بودند آتن در قرن پنجم پیش از میالد، بیش از نیمی از جمعیت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
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ا ســـــقوط ارزش بردگـان، ا بود ـب ه حتی  ـت جـائی ـک

کمتر شـــــد. در مـعادن   هم ارزش ایـنان از احشـــــام

ــکن ــرحد مرگ  گانریه از برده  د اســ ، با زور تا ســ

ــالق و داغ و درفش ــیدند.کار می   شـ  برده  کی  کشـ

باید شــانس میاورد که بیش از ســه ســال بتواند زنده 

ــترش  ــکل گیری نظام برده داری و گسـ بماند. با شـ

رم توانســت قدرتمند ترین نظام آن زمان گردد. ابزار تولید شــروع به   ،آن

تکاملش را در ابزار جنگی نشــان داد. منجنیق اول از همه  تکامل نهاد که  

وبد. کشتی های جنگی بسیار زیاد هائی که می توانست قلعه ها را درهم ک

ار یسـانی های بسـ اه رم را تا دوردسـتها برسـاند. آب رکه می توانسـت سـپ

پیشـــرفته رم هنوز از عجایب آن زمان اســـت. جاده ســـازی های بســـیار 

ت  بانه روزی بردگان بیچاره ایـس رفته همه و همه را رم مدیون کار ـش پیـش

ــعه و تکامل چنین غولی ل   ــدند وازبین می   هکه در زیر چرخ توســ می شــ

رفتند. ولی در قاموس طبیعت هیچ چیز ازلی و ابدی نیسـت. رم نیز با آن 

نهاد. در چنین نظامی   اضـــمحاللهمه شـــکوه و جاللش رفته رفته رو به  

که بر پایه بکار گیری خشـن و بازور عده ای بیشـمار اسـت مسـلماً قیام و 

د. بزرگترین و افـت اق نـی ــت اتـف ام معروف شـــــورش نمی توانســـ ترـیت آن قـی

در  هراس و حـشت به طول انجامید و توانـست    پارتاکوس بود که دوـسالاسـ 
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دل برده داران بـیافکـند. این 

قیام درســــال هفتاد و ســــه 

پیش از میالد اتفـاق افتـاد. 

اســــپارتاکوس که از اهالی 

ناحیه ای در شـــمال دریای 

اژه بود بعد از اســیر شــدن 

توســط ســپاه روم به عنوان 

اتور آمو د گالدـی زش می بیـن

اینان کســـانی بودند که باید 

در میــدان هــائی کــه برای 

ــا و تفریح اهالی   ــده بود برای تماش که اکثراً از  این کار در نظر گرفته ش

راف بودند،   رحد مرگ مبارزه  باهم تا  اـش کشـته شـوند   یا باید   ،می کردند ـس

ــند  ــپارتاکوس دســــت به قیام زد و خیلاولی     95.و یااینکه بکشــ  زود   یســ

فرار روم از محیط کارخویش   امپراتوری   بردگان ازسـراسـر  بسـیاری از

از   ییوســتند. اســپارتاکوس دوســال بعد از قیام توســط یککرده و به او پ

اـسپارتاکوس همراه   .ـسرداران رومی بنام کراـسوس ـشکـست ـسختی خورد 

 
نا می گفتند. که مکانی بود مانند یک تئاتر بزرگ  95 ـ جایی را که گالدیاتورها با هم می جنگیدن را آر 

لیه یکدیگر می که مردم گرداگرد آن می نشستند و به تماشای جنگ و خونریزی گالدیاتورها بر ع
 نشستند.

بنای کولوسئوم در روم جایی که گالدیاتورها در آن  

باهم می جنگیدند. بین پنجاه تا هشتاد هزار  

توانست در خود جای دهد. قدمت  تماشاچی را می 

آن به هفتاد سال بعد از میالد می رسد. حدود هزار  

 و نهصد و پنجاه سال پیش 
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برده به صــلیب کشــیده شــدند. جدا از قیام معروف با بیش از شــش هزار  

که در جنگ با   اســپارتاکوس همواره قیامها و شــورشــهائی توســط بردگان

تند، انجام می پذیرفت و همه  ت دادن نداـش اربابان خود چیزی برای از دـس

. مهمترین دلیل شــکســت بردگان این بود که ند شــد   می   منجر به شــکســت 

ا بجز برده داری نظام اجتماعی را برپا دارند. آنهخود نمی دانستند که چه  

هی که پیروز می شــدند خود نیز نظام دیگری را نمی شــناختند و هرآز گا

به  کرده و تنها جای برده و برده دار عوض می شــــد.  ن نظام را پرپاهما

ونه رقم خورد ولی هـمانطور که گفـته شـــــد این نظام هرحال تاریخ بدین گ

ن قیام های متعدد م با آپیشرفت ابزار تولید و همگا  کم کم از اعتبار افتاد با

و همینطور فرار روز افزون آـنان از دســـــت برده و ـپاـیان ـناـپذیر بردـگان  

نـظام برده داری کم کم ، روم بین رفتن امپراتوریـبا از  همینطور وداران 

ار  اد و ســـــود دهی از اعتـب ه زمین افـت ا ـب از بود ـت ایی نـی ه برده ـه . دیگر ـب

میخکوب شــــده باشــــند و 

ــد  ــد فرار کنن برده . نتوانن

داری بـا بیش از دوهزار 

ســـال ســـابقه می رفت تا 

د تر  دـی امی ـج ه نـظ منزل ـب

ارد. یو ـکارآـمد تر  بســــــپ
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مواجه بودند. در اروپا بعد    زمینداران بزرگ با فرار روز افزون برده ها

سـقوط امپراطوری رم و پیروزی ژرمن ها نظام برده داری با مشـکل از 

ی توانـستند جلوی فرار برده ها جدی روبرو ـشده بود. دیگر برده داران نم

ا  ه بود و می رـفت ـت دار امپراطوری برده داران ازبین رفـت د. اقـت را بگیرـن

ــود. این روند کمنظام جد  ــورهای   و  یدی جایگزین آن شـ بیش در تمام کشـ

 .برده دار مانند چین و رم به چشم می خورد بزرگ 

ــد که در زمان  ر" در باره ب  در ایران  آریائیها و حتی دگی باید یاد آور شـ

پیش از آنها بردگی در جامعه رواج داشـته اسـت... بعد ها سـیسـتم بردگی 

بیشــتر رواج یافت، اما اصــل اقتصــاد بردگی در میان قبایل ایران باســتان 

پیشـرفت چندانی نداشـت، چون سـیسـتم پدرسـاالری، خانوادگی به سـختی 

 96رایج بود..."

 :نشیاندر دوره هخامدر همان کتاب می خوانیم که 

در امالک بلند پایگان پارسـی در آسـیای صـغیر، بابل و مصـر به مقدار "  

زیادی از کار بردگان بهره کشــی می شــد. در پیشــرفته ترین اســتانهای 

قلمرو دولت هخامنشــی، بردگان در ردیف دامها به شــمار می آمدند. و به 

ـند، به عنوان اموال منقول پربـها آنـها را مورد خرـید و فروش قرار می داد 
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اداش و  ار بی غعنوان ارث و ـپ د. شــــــم ذار می کردـن ه دیگران واـگ یره ـب

شماری از این بردگان به شکل های گوناگون به کارهای خانگی، کارهای 

کشــاورزی، کار در معادن ســنگ شــاه  و به کارهای ســاختمانی ســرگرم 

 97"بودند.

                              فئ الار  م  ا اربا  رع  ی

برده داری جای خود را به نظامی   نظام

داد کــه مزیــت هــای بســـــیــاری برای 

د، افزایش  ــت . اوالً تولـی ان داشـــ اـب ارـب

اً برده ـها ـبه  بیشـــــتری پـیدا نمود و ـثانـی

د  ا فرار کنـن ه از کشـــــتزارـه ای اینـک ـج

ـمانـند میخ در زمین ـپابرـجاشـــــدـند. این 

اب  ا ارـب ا نظـام فئودالی و ـی اـن نظـام هـم

آنـها ـقاـبل خرـید و فروش نبودـند  دهـقاـنان ـنه برده بودـند ـنه آزاد   .رعیتی بود 

ــود. ــان بـ ــودشـــــ ــه خـ ــق بـ ــلـ ــعـ ــتـ ــان مـ ــایشـــــ ــواده هـ ــانـ                                                            و خـ

ــتند و با زمین خرید و فولی حق ترک زمین ــدند. ها را نداشــ روش می شــ

ی پایه اـستثمار نیمه بردگان   نظام ارباب رعیتی یا ـسرواژ نظامی بود که بر
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 شکل گرفت. به نام رعیت 

ت جا  ،بنابراین در دل نظام برده داری کل گرفت که توانـس یننظامی ـش  نـش

خود این نظام که از تکامل نظام برداری شـــکل   .شـــود نظام پوســـیده  این  

ــتثمار دهقانانی  ،گرفته بود  بدین   که بر تکه زمینی که ارباب   بر مبنای اســ

پس دهقانان یا زارعین     .ـشکل گرفت  قرار می داد در اختیار آنان    منظور

ـکه ـبه ـمالـیات ـهای مختلف  پرداـخت  از پرداـخت ســـــهم ارـباب از زمین و

که معموالً تنها  را  بقیه محصـول  .انواع بهانه ها از دهقانان گرفته می شـد 

ده بودن دهقـان و خـانواده  برای خود نگـه می  ،داد  اش را میکفـاف زـن

باید   انهم رواج داشـــت یعنی اینکه دهقان  یداشـــتند. ضـــمن اینکه بیگار

د. ن خویش کار نمای  انروزهای معینی را بدون دریافت دـستمزد برای ارباب

خویش را در اختیار   دهقانان برای لـشگریان ـشاه و ارباب نیز باید جوانان

ــتند.  آنان   ــیاری از   می گذاش ــی برای   ناطقمدر بس ــب اول عروس حق ش

که در عصر برده داری   حق شب اول بجای کنیزارباب محفوظ می ماند.  

بـایـد مـالیـات ازدواج  دهقـانـان و یـا در جـاهـای دیگرر گرفـت اقر بود،

و   نشــده بود   ر نوشــتهـضـ . البته قوانین مانند عصــر حامی نمودند پرداخت  

 فعال مایـشا  اندر زمینهای خودشـ   ها  تقریباً ارباب   .اجرا نمی ـشد   موبه مو

با دهقانان   ند می توانســـت  دلشـــان می خواســـت یعنی هر کاری که   ند  بود 

همانطور که حرف شـاه   و کسـی هم یارای اعتراض نداشـت.  ند نخویش بک
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ــاه"  .حکم ـخدا را داشـــــت  ، در مقـیاس "ـچه فرـمان یزدان ـچه فرـمان شـــ

ــان قانون بو  در اواخردر ایران  د و الزم االجرا،  کوچکتر اربابان حرفشــ

جای خود را به   ه بود روابط برده داری کم رنگ شــد   که  دوران اشــکانیان

ــاب  ــاب رعیتی داد. ارب ــدای دوران رعیتی  روابط مبتنی بر ارب از ابت

ــرایط ویژه ایران که  ــتم بنابه ش ــیس ــت. منتها این س ــانیان رواج داش ــاس س

و همچنین مســـــئـله مهم آب، د همواره مورد هجوم فـباـیل مختلف ـبدوی بو

. البته داشــته باشــد تکامل طبیعی خویش را   مانند غرب    هیچگاه نتوانســت 

سـاسـانیان این نظام  زیاد مرکزی   در طول دوران سـاسـانیان بنا به قدرت 

نـظام  مـجدداً   مســـــلـمانـهاتـکاـمل چشـــــم گیری در ایران نمود و لی ـبا حمـله  

یاری از ایرانیان به صـورت کنیز و برده در  بردگی به ایران بازگـشت بـس

بازار های مختلف برده داری فروخته شدند. پس از حمله اعراب مسلمان، 

حمله مغولها ضـربه دیگری بود بر پیکر جامعه ایران تا از تکامل طبیعی 

ـبه حـیات   در کـنار نـظام برده داری  نـظام ارـباب رعیتی  آن جلوگیری نـماـید.

ک  ه عنوان ـی اجـار برده داری در ایران ـب ه داد. در دوران ـق خویش اداـم

ــئله غیر عمده و کناری در کنار نظام ارباب رعیتی قرار گرفت. این  مســ

تا  ،که در اروپا به عنوان نظام فئودالی معروف گـشت   ارباب رعیتی  نظام

نب زندگی بر تمام جوا  و قدر قدرتی می کرد   ،قبل از انقالب کبیر فرانســه

در   .نمود می    روائیســـیاســـی و اقتصـــادی و اجتماعی حکم  اعم از  مردم
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طول قرون وســـطی در اروپا 

اســاس تولید بر مبنای ســیســتم 

ــت یعنی  فئودالی قرار داشــــ

ــبات تولیدی  جامعه بر  98مناسـ

مبـنای بهره کشـــــی از نیروی 

نظام فئودالی  کار دهقانان بود.

یک نظام ـشدیداً ـسلـسله مراتبی 

این سلسله مراتب باید بود. که  

توـسط کلیه ـشهروندان رعایت 

 می شد. 

ــرایط ــت که نظامهای برده داری و فئودالی بنا به شـ  بطور کلی باید دانسـ

و هوا و جغرافیـای محیط هر جـامعـه بـا یکـدیگر تفـاوتهـایی  محیط، آب 

 می باشـند.  سـیسـتم باهم یکسـاندارند. ولی در خطوط کلی و اسـاسـی این  

ــد که   اروپا جنبش فرهنگی اجتماعی در اواخر قرن چهاردهم در متولد شـ

رنـسانس مـشهور گشت. رنسانس در لغت به معنی دوران   بعد ها به عـصر

 

ـ مناسبات تولیدی اساساً به معنی مناسبات و روابطی است بین تولید کنندگان مستقیم مانند کارگران  98

و یا دهقانان و یا برده ها از طرفی و کسانی که از ثمره کار این طبقات زندگی می کنند، مانند برده 
یگر مجموعه روابط داران و یا فئودالها و یا سرمایه دارها از طرف دیگر وجود دارد. به عبارت د

اجتماعی است  که افراد جامعه  علی رغم اراده خود برای تولید ضروریات زندگی خویش وارد آن می 
شوند. این مناسبات بر مبنای ساخت اقتصادی اجتماعی قرار گرفته و در اثر تغییرو تکامل این ساخت 

  به نوبه خود تغییر و تکامل پیدا می کند.

  د دن ارا   فئ الاری  ا ن رارشی قالرد
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نوزائی اســت. زیرا عقاید و فرهنگ دوران باســتان که در قرون وســطی 

به شـکل نویی جلوه   باردیگر و اینبار  بخشـاً به فراموشـی سـپرده شـده بود 

ــتان که در  ــفه دوران باسـ ــنفکران آن دوران به کتب فالسـ ــد. روشـ گر شـ

کـتابـخاـنه ـهای کلیســـــا ـخاک می خوردـند روی آوردـند. البـته ارســـــطو و 

افالطون که مورد تأیید کلیســا بودند تبلیغ و ترویج می شــد ولی اســمی از 

ــین های ــفه ماتریالیســـت و دیالکتیسـ ر حقیقت معروف یونان نبود. د  فالسـ

دوران رنـسانس جنبـشی همه جانبه در عرـصه های مختلف فلـسفی و دانش 

ایده دوباره    .شــــاهان و کلیســــا بود   مطلقه برای ازبین بردن قدرت و هنر  

رنســانس بوجود آمد. عصــردربین روشــنفکران  دوران باســتان    جمهوری

 تکامل یافته ترجمهوری که اندیـشمندان دوره رنـسانس به آن اعتقاد داـشتند 

رد گرایی دوره رنسـانس دوره خ  بود.  جمهوری آتن و رم     ۀو به روز شـد 

رد   نیز بود. گرایی به این مفهوم که بـسیاری از فالسفه این دوران براین   خ 

 عقیده بودند که خرد و عقل انـسان منبع معتبری برای ـشناخت انـسان اـست

. این مفهوم و پذیرش عقایدی که با عقل جور در نمی آید شــایســته نیســت 

ا و  ابتدا در مقابل تند   کلیـس قرار مذهبیون که به وحی و خرافات اعتقاد داـش

پرواز کردن که به   االغبرای مثال دو تکه شـــــدن ماه و یا با یک  .  گرفت 

عقـل جور در نمی آیـد را خرد گرایـان نفی می کردنـد و می گفتنـد هر 

خرد گرایی به معنی عدم   حرفی باید به اثبات عقلی برســــد تا قبول گردد.



 ماتریالیسم تاریخی

177 

 

روـشنفکران دوره رنـسانس پذیرش ـسخنان دیگران به ـصورت مطلق بود.  

رد انسـان به تنهایی می تواند خوبی و بدی را تشـخیص معتقد بودند   که  خ 

دهد. جواب به پرـسـشهایی که پیش پای بـشر قرار گرفته اـست، باید منطقی 

ــا که همه چیز را  ــد و باعقل جور در بیاید. عقاید کلیســ و قانع کننده باشــ

خواســت و مشــیت الهی می دانســت دیگر نمی توانســت کاربردی در علم 

کلیسـا   دوران داشـته باشـد. سـخنانی مبنی بر اینکه چون  روبه پیشـرفت آن

قبول کرد را   آن را  براین عقیده اـست و یا فالن قدیس چنین گفته و لذا باید 

. منتـها ایراد آنان این بود که تجربه را در نظر نمی گرفتند و نمی پذیرفتـند 

 ند بود   غافل از این  قرار می دادند. تنها عقل را پایه و اـساس ـشناخت بـشر  

چون به اصالت ماده و تفکر از کجا سرچشمه می گیرد؟    که خود این عقل

ــتند  ــی از حقیقت را می دیدند. ولی به هر   تنها  و طبیعت اعتقاد نداشـ بخشـ

حال قدم بزرگ و مثبتی در جهت آگاهی انســان برداشــتند. بزرگانی مانند 

ــپینوزا  99رنه دکارت  ــربه ای کاری به عقاید   101و الیپ نیتز  100و اسـ ضـ

کلیســا زدند طوری که کلیســا اســپینوزا را به دلیل اعتقاداتش لعن و تکفیر 

 
 در 1596و ریاضی دان و طبیعی دان بزرگ عصر رنسانس، درسال ـ رنه دکارت قیلسوف  99

 در سوئد چشم از جهان فروبست.  1650فرانسه بدنیا آمد و در سال 
در آمستردام  بدنیا آمد به نظر او خدا 1632ـ باروخ اسپینوزا فیلسوف مشهور هلندی در سال  100

چشم از جهان  1677او در سال همان طبیعت است که در برگیرنده تمام علت ها و جوهر هاست. 
 فروبست.

بدنیا آمد. او یکی از پایه  1664ـ گوتفرید الیپنیتز فیلسوف و ریاضی دان آلمانی بود که در سال  101

گذاران حساب دیفرانسیل و انتگرال است. او برعکس نیوتون زمان و مکان را نسبی می دانست. او 
 وفات یافت. 1716در فلسفه پیرو دکارت بود. الیپنیتز در سال 
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ــیمی، فیزیک ،منطق، ریاضــیات، نجوم جغرافیا   نمود. در   ، و صــنعت ش

رفت مگیری کرد   هایاین عصـر پیـش د تا کتابها   .ند چـش بب ـش اختراع چاپ ـس

ــترس عموم قرار گیرد و ایده های جدیدی ــتر در دسـ ــد   بیشـ پیدا کند.  رشـ

ــپینوزا، پرنیک، دکارت،ک ــپیر، و   اسـ ــکسـ گالیله، داوینچی و میکالنژ، شـ

بســــیاری دیگر از متفکرین و هنرمندان و دانشــــمندان برخاســــته از این 

تند.   و کلیـسا که قدرتی   ـسبب ـشد تا پایه های فئودالیـسم  رنـسانسعـصر هـس

 ،بالمنازع در جامعه بودند ـسـست و لرزان گردد. یکی از نتایج این عـصر 

بعد از   ابتدا  انقالب صـــنعتیاتفاق افتاد.    انقالب صـــنعتی بود که در اروپا

انگلستان   . مهمترین عاملی که باعث شد کهاتفاق افتاد در انگلستان    1750

اولین کشوری بود که انقالب   پیش قراول انقالب صنعتی باشد این بود که،

کـشاورزی در آنجا بوقوع پیوـست که زمینه مناـسبی را برای رـشد ـصنعت 

ا اتکا به صـــنعت توانســـت بانگلســـتان  متعاقب آن    که  در آنجا فراهم نمود 

خود قوی ترین ارتش آن زمان را ایجاد کند و به تـسخیر مـستعمرات روی 

تعمرات جدید عرصـه تازهآورد.   خیر مـس ای برای رقابت بین   کـشف و تـس

دولتهای اروپایی گردید. و ســبب شــد نیرویی در جامعه شــکل بگیرد که 
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می رفت تا سرنوشت کره زمین را دگرگون 

  102نماید.

ای  د ـه اـم ه از پـی ــه ـک درانقالب کبیر فرانســـ

مردم به تنگ   دوره رنســـانس در اروپا بود،

آمده از ظلم وجور فئودالها و کلیســـا و شـــاه  

ــتند نظام   ــاله فئودالی را توانسـ ــد سـ چند صـ

برچینـند و ـبه دـخاـلت کلیســـــا در امور مردم 

ان  اـی د.ـپ ام فئودالی را لغو کنـن د و نـظ ا  دهـن ـب

 نظام فئودالی در فرانسـه سـیسـتم فئودالی در اروپا نیز ضـربه مهلکی  لغو

خورد و کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگر به دنبال مردم فرانسه روان 

انگلســتان   در  گرچهگشــته، و نظام فئودالی را به زباله دان تاریخ ســپردند.

مدتها پیش ازانقالب کبیر فرانسـه سـیسـتم بهره کشـی سـرمایه داری غالب 

و دیگر همواره مدافع نظامهای فئودالی و مرتجع در اروپا    شــده بود. ولی

ورها بود  تانه و آزادی خواهانه   .کـش ر دوـس عارهای بـش ه با ـش انقالب فرانـس

 
" کشف مناطق زرخیز و نقره خیز آمریکا، قلع و قمع، ببردگی در آوردن مردمان بومی و مدفون ـ 102

ساختن آنان در معادن، آغاز استیال بر هندشرقی و غارت آن، تبدیل قاره آفریقا به قرقگاه سوداگرانه 

اری هستند. این پروسه های برای شکار سیاه پوستان، همه اینها بشارت دهنده صبح دولت سرمایه د

 کاپیتال ـ جلد اول ـ کارل مارکس  شاعرانه مراحل اصلی انباشت اولیه بشمار می روند." 
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ــتم را  ــت قلبهای مردم تحت سـ توانسـ

باعث جلب توجه ملت   و  تســـخیر کند 

یکی   ملتها  گردد.های ســتم دیده اروپا  

فرانســـــه  بـه انقالب بعـد از دیگری 

ــم در اروپا یکی  ــتند و فئودالیسـ پیوسـ

  شد.بعد از دیگری منحل و نابود 

مردم پاریس برای بدسـت آوردن اسـلحه   1789جوالی سـال  دهم  هاردر چ

و مهمات به زندان باســتیل حمله می کنند. این شــروع انقالب فرانســه بود 

ــلطنتی منجر به  ــیار میان مردم و گارد ســ ــمکش های بســ که بعد از کشــ

 گرفت جمهوری فرانســه شــکل   اولین  1792در ســال    .پیروزی مردم شــد 

ـناـکام  ـماـند. همین انقالب   1804ـکه ـبا کودـتای ـناپلئون بـناـپارت در ســـــال 

 یافتند و مردم در   ـشد در فرانـسه ـسبب روـشنگری وـسیعی بین مردم اروپا  

تنـها ـبا انقالب می توانـند حرف خود  ـکه

 را به کرســـی بنشـــانند و حکومت های

ــا داوطلبانه   ،خود کامه فئودالی و کلیســ

در شرق .  کشید قدرت نخواهند  از    دست 

ــاه  ل شـــ ایی مـث ا اینـکه در حکوـمت ـه ـب

عباس ـسرمایه داری تجاری پیـشرفتهای 

 یکی از پوستر های انقالبیون فرانسه
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تبداد بیش  چـشم گیری کرده بود ولی ـسرمایه دارهای صـنعتی  به ـسبب اـس

 .بلرزاند پایه های فئودالیسم را  ند از حد شاهان و مالیان نتوانست

 1284)   روســیه  1905انقالبات آمریکا و فرانســه و بخصــوص انقالب   

 1285تأثیر عمیقی بر آگاهی مردم ایران داشـــت. در  هجری شـــمســـی(  

دههج روطه خواهان متحصـن ـش ی مـش مـس تار  ری ـش کیلو خواـس مجلس   تـش

 ـضمناً خواـستار قانون اـساـسی و اـصالحات مالی  ومردم    منتخب   نمایندگان

مظفراـلدین شـــــاه ـقاـجار فرـمان  هـمان ســـــال در چـهاردهم مرداد . شـــــدـند 

. نهـضت مـشروطه با فراز و نـشیب های بـسیار با کرد   مـشروطه را ـصادر

و   نتوانســت بدســت آورد موفقیت چشــم گیری    ،ســازشــکاری ها و خیانتها

ایران باالخره در اواخر ســال ناتوان از تغییر ســاخت اقتصــادی اجتماعی  

با کودتای رضـاخان میرپنج تیر خالص به نهضـت مشـروطه زده   1299

و برقراری   انقالب مشــروطه ســعی در جمع کردن بســاط اربابان   .شــد 

و  ـبا ـناـکام ـماـندن انقالب مشـــــروـطه لیو  نمود  آزادی و تشـــــکـیل مجلس 

نخورده  بازگـشت دوباره اـستبداد توـسط رـضاـشاه نظام ارباب رعیتی دـست 

البتـه نیرو هـای جنگـل بـه رهبری میرزا کوچـک خـان در بـاقی مـانـد. 

ــال اچهـ  د و  1299ردهم خرداد مـاه ســـ در گیالن اعالم جمهوری کردـن

صــم داشــتند که برای ســرنگونی حکومت مرکزی به تهران بروند. یتصــم

های میرزا کوچک خان ناکام   ســازشــکاریولی این جنبش نیز به خاطر  
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  ضا خان میرپنج سالخی شد.رماند و بدست 

ــه وری   ،دل نظام فئودالی اروپا در در پیشـ

ـصنایع دـستی ـشروع به رـشد کارگاههای  و  

با   در دوران رنســــانس  ند.و توســــعه نمود 

ــنایع احتیاج  ــتر این صـ ــعه هرچه بیشـ توسـ

روز افزون به نیروی کار بیشــتر می شــد. 

ه مه ا نکـت م در جوامع فئودالی این بود منتـه

. در و در زیر یوغ اربابان قرار داشـت که نیروی عمده کار در روسـتاها  

عه دامداری تان با توـس  روز  دهقانان هر  به نیروی کاراربابان    ، نیازانگلـس

دهـقاـنان را از زمین ـهای زراعی راـندـند و آنـها   اینبـنابر ،می شـــــد کمتر 

ــهر ــتند. کارگاهها بیک باره با آواره ش زیادی   ارزان و  نیروی کار  ها گش

ــهر ها   ــده بودند.مواجه گردیدند که در ش ــتفاده از   آواره ش کارگاهها با اس

دیگر اروپا   نقاطاین نیروی ارزان شــروع به رشــد و توســعه نمودند. در 

انی ـکه از زم اـن  ینـهای خویش فرار می کردـند نیروی ـکار خوبی برایدهـق

ــدند صــنایع   ــرمایه داران   به تدریج.  ش ــکل س ــه وران به ش  که  یبزرگپیش

ــتند   دیگر . از طرف دیگر این نیروی در آمدند   احتیاج به کار کردن نداشــ

رانی شـــدند که شـــغول به تولید بود تبدیل به کارگکاری که در کارگاهها م

ش هیچ درآمد دیگری نمی توانســــتند داشــــته بجز فروش نیروی کار خوی
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صــنایع و ســترش هرچه بیشــتر  د. این یکی از نکات اســاســی برای گباشــن

برای ســیر کردن شــکم خود و خانواده شــان کارگران    .رمایه داری بود ســ 

ی توانســــتند ســــرمایه داران م  .ها نداشــــتند   هاارگکار در ک  بجزچاره ای  

ــیار ارز ــرمایه نیروی کار آنها را با قیمتی بسـ ان در بازار کار بخرند. سـ

با کمک نیروی   وارد میدان شــدند وو برادری  با شــعار آزادی   ابتدا  دارن

منظور آنها از   فئودالـها را کـنار زدند. ولی  ،چیزان شـــــهر و روســــــتا  بی

ــتثمار بود بلکه در حقیقت آنان  آزادی ــریت از قید اسـ نه آزادی جامعه بشـ

ــتار ــودهای بودننیروی کار    خرید  آزادی  خواســ د تا بتوانند از این راه ســ

 .ند آزدی تجارت و بازار بود   کالن خویش را تضـمین کنند. آنان خواسـتار

ولی ـبا ـقدرت گرفتن خود  متوـلد شـــــد.ســـــرـماـیه داری   ـبدین ترتـیب رژیم

 گورکن خود را نیز آفرید که همانا کارگران بودند.

مـارکس در بـاره چگونگی انتقـال قـدرت از فئودالهـا بـه بورژوازی در 

 فرانسه در کتاب هجدهم برومر لوئی بناپارت چنین می نویسد: 

چ اله  " ا ن ق ۀ ا را ی، با  ذا اان   ذ ع ال  ا ی    ظاای اش، با ال ذ گاه ال ر ی ا 

  اصذذ  عی اش، با  ذذااه   م ا د   ی کارا الان   ار ش ا ج ا د   ی  ذذربا ا ش، 

ا ن ن أد ا گدی    شذ  اک، کن  ااای  ن  ااعۀ فرا  ذ ی را چ ن غشذا ی ا شذا اله  

  ناۀ ا افطش را ا ذذذال ال کراله ا ذذذد، الر عرال  ذذذدت د اتدحن،   بن ن گام   ا  

 فئ الار  مررر شک   گرال الر
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 ن فئ الاری بن کارا ذالان عاری ر بذن  ح ق بگ ر  بذال   شذذذذذال ال،   ررر صذذذذذا بذان ع ذا 

 ح ق ر گذار ذف فئ الاری ، بذن بر ذااذن کذاا ً ا ظم قذالرد ال ر ی، کذن کذار آن، اذا  ذال کذار  

 " ک کارخا ن،  ح  م ب الی شاله   ا ارک  ا د  بال   گرال الر 

در ســیســتم هایی که پایه و اســاس آن برمبنای اســتثمار فرد از فرد اســت 

ابزار سرکوب یعنی دولت انجام می گیرد. قال قدرت بدون برهم ریختن  انت

تم بهره کـشی را دار یـس دقیقاً و تفاوتش با نظامی که قصـد محو و نابودی ـس

همین اســت. در نظامهای پیشــین قدرت و طبقات حاکم لزومی در بهم  در

 ،منظور تحکیم و تداوم قدرت هیئت حاکمه بود ه  ریختن ـسیـستم دولت که ب

ــرکوب را تکامل می دادند، کاریکه طبقه   نمی ــین سـ دیدند و فقط این ماشـ

ــتثمار بدســت   نباید کارگر   انجام دهد و برای اینکه قدرت را برای محو اس

 گیرد باید این ماشین دولتی را درهم کوبد و نابود گرداند. 

ه  امـع از ـج ــان وارد ـف ه انســـ انی ـک ه زـم دیم ـک الی دـی امالً اجـم ه طور ـک ا ـب ـم

ردید، از ـسه ـشیوه تولیدی متفاوت عبور کرد ) به این ـشیوه های طبقاتی گ

 تولیدی متفاوت فرماسیون نیز میگویند(.

 برده داری ـ فئودالی ـ سرمایه داری

قرار   انســان از انســاننقطه مشــترک هرســه این فرماســیونها در اســتثمار  

دارد. ـبدین گوـنه ـکه طبـقات ـجامـعه برمبـنای اینـکه در این بهره کشـــــی در 
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جا قرار گرفته اند تعریف می شــوند. یعنی آیا بر مبنای اســتثمار و بهره ک

کشی زندگی می کنند و یا جزو طبقه ای هستند که استثمار می شوند و از 

ـکار آـنان ـعده ای می توانـند در ـناز و نعـمت زـندگی کنـند. این یکی  برـکت 

از بزرگترین کشـــــفـهای ـمارکس بود ـکه درـیاـفت تـکاـمل ـتاریخ بشـــــر ـنه 

مبنای داســتان شــاهان و پهلوانان بلکه برمبنای مبارزه میان خیل عظیم بر

 اـستثمار ـشوندگان و عده قلیل اـستثمار کنندگان بنا ـشده اـست. این درک از

 گویند. یم اا ر ار  م  ار خیتاریخ را 

انگار قرار بود فرانســـه پیش قراول تکامل تاریخی باشـــد. کشـــوری که 

م در اروپا زد و ـسیـستم ـسرمایه داری را ـضربه کاری را به کمر فئودالیسـ 

با هزاران کـشمکش و پس و پیش ـشدند به کرـسی نشاند می رفت که همین 

نظام را به حسـاب یک حکومت کارگری ناب که طالیه دار برچیدن نظام 

 بهره کشی بود به زباله دان تارخ افکند. 

پرولتاریای پاریس خواســـــتار ســـــرنگونی   1871یه ســـــال  وژان  22در 

که بورژوازی فرانـسه  با آتش خواـستی  مت و برقراری کمون ـشدند.  حکو

مارس   18پاســخ می دهد. در   به آن  گشــودن برروی کارگران بی ســالح

ـسربازانی که برای ـسرکوب کارگران به پاریس اعزام ـشده بودند به افراد 

 کمون ) کموناردها ( می پیوندند. و سرکوب کارگران عقیم می ماند. 
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 اارس 28اعضذذای کا ن برگ  اله شذذال ال؛ الر ر    (1871 ذذا  )اارس  26الر " 

ا   ال ذد کا ن اع م شذذذذذال؛ کا  ذن ارک ی گذارال ادی، کذن  ذا آن  ذار خ، قذالرد را الر 

ال ذذد الاشذذد، بن  فع کا ن ک اررفد،   ا ش ا  آن با صذذال ر فراا ی اع م کرال کن 

اارس، کا ن خالاد  30اد س ا کراد شذذذذرم آ ر اار س ا    شذذذذاله ا ذذذذدر الر 

ا باری   ار ش الائای را رغ  شذذاله اع م کرال   احرر الاشذذد   را گارال ادی، کن نر 

شذرر  ال  ذارم ای   ا  ذد عضذ  آن باشذال،  گا ن   ر ی ا ذدف اط رف ن شذاله ا ذدر 

رغ    1871 ذا اذاه آ ر ذ   1870کا ن، ناچ  ن ارالاخذد کرا ذن خذا ذن نذا را ا  اک بر 

خد شذذذاله ب ال بن   ذذذا  ااه نای بعالی  کرال   کرا ن نا ی را کن برای ا ن االد ارالا

ء  ث حن ای را کن الر االاره رن ی الر شذذررالاری  گطاشذذد،       فر ش نرگ  ن اشذذ ا

اار س بن گر  گطاشذ ن شذاله ب ال ال ا  قف  ذاخدر الر نا ن ر  ، اأا ر د خار  ان  

کن     اعضاء کا ن برگ  اله شاله ب ال ال  أ  ال شال   آ ان بن کار خ ال اشغ   شال ال، 

» ارچم کا ن، ارچم  ار ری  را ی ا د «ر الر آ ر   احرر شال کن  ح ق چرا کن  

ن ار  شبذاال ر ن کذارا ذال کا ن،   ب ذابرا ن  ح ق اعضذذذذذای آن،  ای   ا ذال ا  شذذذذذ 

ال رد،    ا  ب ش ر باشالر ر   بعال ا  آن،  صا م ارب ت بن  الا ی کد  ا الر  ا  فرا ک

 م گرال ال   احرر شال کن  طف ب ال ن ای کن بن اؤ  اد اطنبی ارالاخد ای شال، اع

آ ر  ،  8ناۀ اا ا  کد  ذا نا     اا ا  عا ای ا  ذ   شذ  الر     ن ا  کن، الر 

ال ذ  ر الااله شذال کن نرگ  ن ع اد،  صذ  ر، » ارا ذم « العا  ا بن  ا آ رالن آالا  

شذر عد، خ صذن » نان آ چ  نا ی کن ارالاخ ن  ن آ را بن   الان فرالی افراال ارب ت 

الر االارس برچ اله ش ال، ال   ری کن بن  الر ج بن آن عا  شالر  ای ش ال « ا  ص ن

آ ر ذ ، الر   ا  اعذالام نرر  ه ابذار ان کا ن کذن بذال ذذذذذد   ر  نذای  ک اذد  5

 ر ذذای  ذذ ر شذذاله ب ال ال، ال ذذ  ری صذذاالر شذذال کن افراالی ا  ناان گر ه بن ع  ان 
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 الر الر  گر گان با الاشذذد شذذ  ال، ا  را ا ن گ  ن افراال نرگ  ال اله  شذذال کن اعالام شذذ 

گارال ادی اأا ر  اف ن    ذ  ا الن ال ذ گاه گ    ن شذال    137آ ر  ، گرالان  6ر   

 12آن ال ذذ گاه، الر غ غای شذذاالاا ی عا ای ارالم الر ا ء عام  ذذ  ا اله شذذالر الر 

آ ر  ، کا ن  صذذذذا م گرفد  ذذذذ  ن ا ر  ی ا الان  ا ال م الر اار س را کن اظرر 

ن اق ام ب ال،   اس ا  ا ر  ی الر   ف ا رن ار ذذ ی افراتی   عاا   فرقن ا الا  ب 

، بذا ط   کرالن     نذای بذن غ  اذد گرف ذن شذذذذذاله، ر خ ذن گری شذذذذذاله ب ال، 1809

آ ر ذ  کا ن  16اذا اذن ناذان  ذذذذذا  ا  ذام گرفذدر الر  16برا ذالا  ذال،   ا ن کذار الر 

ال ذذذذ  ر الاال  ا ا  کارگانرا ی کن کارشذذذذان    ذذذذت کارفراا ان ا  قف شذذذذاله ب ال  

ن نا ی بر ا ذذذاس ا ن آاارگ ری نا  ال  ن گرالال کن االاره آن آاارگ ری شذذذ ال    حشذذذ 

ب گانرای   ر الی بن کارگرا ی  ذذذاراله شذذذ ال کن  ا آن  اان الر آن نا کار ای کراله  

، کارگرا ی کن قرار ب ال بن صذذ رد ا  ان نای  عا  ی  اع شذذ  ال  ا بعال نا ناۀ ا ال

کا ن کار شذذذذبا ن آ ر  ،  20آن ا  ان نا الر  ک فالرا ذذذذ  ن ب رد گرال آ  الر الر 

 ذا  ا ی نذا،       الف ر نذای بکذارگاذاری کذارگران را » ا ظ ر شذذذذذرک رذای کذار ذابی  

 برای کارگران« ررر اا  ع اع م کرالررر

الر ارک  کا ن    کارگران  ا  اا  الگان شذذذذ اخ ن شذذذذالۀ آ ان کس ال گری  ضذذذذ ر  

 الاشذذذذد؛  صذذذذا م گ ری نای کا ن     بن نا ن  ذذذذ اق ا  خصذذذذدد ار ر ار ا ی  

 رخ رالار ب ال الرررب

کا ن بن ا ن     ن ر ذذذ ال کن تبحن کارگر، اس ا  ال ذذذد  اف ن بن قالرد،  ای   ا ال 

 ااعن را بن کاک ناان ااشذ ن ال ر ی گطش ن االاره ک ال؛ ا ن تبحن کارگر، برای آ کن 

کن بن  ا گی بن چ ف آ راله ب ال، ال باره ا  ال ذد  النال، ای  ذدتن تبحا ی خ الش را 

ن ااشذ ن  ذرک   گطشذ ن را کن عد ن خ ال ا  بن کار گرف ن شذاله  با  ذد، ا   ک ذ ، آ
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ب ال ا  ا ان برالارال،  ری، ا   ذذذ ی ال گر  الاب ری ا خاط ک ال کن قالرد  ف  د شذذذاله 

بن گااشذذذذ گان   کارا الا ی کن خ ال ا  برای االارۀ  ااعن اأا ر ای کرال، نا اره   

 بال ن ا  ث اء اس گرف  ی باشالر "

   1871ک ا    ف الاخدی الر فرا  ن  1891چا  آراا ی احالان فر الر ش ا گدس بر 

در در نوشــته انگلس مشــخصــات کلی اولین حکومت کارگری جهان که  

در .  به خوبی نشــان داده شــده اســت در پاریس شــکل گرفت    1871ســال  

  چنین می نویسد:مارکس  ،کمونهمین کتاب در جمعبندی از 

عا ای ارالم الر   ا ی گ  اگ ن شذذذذرر " کا ن ا  اشذذذذا ران شذذذذرری کن با ر ی 

برگ  اله ای شذال ال  شذک   ای شذالر ا ن افراال الر نر ر ظن ای اا ذخگ  ب ال ال   احام 

شذان اس گرف  ی ب الر اکثر د ا ن اعضذاء ارب ن ا  کارگران  ا ا   اا  الگان  ذرشذ اس  

رراا ی، بدکن  ک ن ئد ا رائی  اتبحن کارگر ب ال الر کا ن ای با  ذذذذد  ن  ک ا الام ا

عا  ک  اله،  ع ی ا را   قا   گطار الر ع ن  ا ، باشذذذال:   ر ی ا  ظاای، بن  ای    

آ کن ناچ ان اب ار  ک اد ارک ی باشذذال، ب الر ف ا  ع ا  ن  ذذ ا ذذی اش ا ر م 

،    بال   بن اب اری الر ال ذد کا ن شذال، اب اری اا ذخگ  کن الر نر ا ظن ای گرال ال

کارک ان ناۀ ال گر شذذذاخن نای      ا  ذذذد احااش را ا  ال ذذذد بالنالر الر ا رال  ااای

خالااد االاری     بن نا ن  ذذان عا  شذذالر کار عا ای الر خالاد ال ذذ گاه االاری ا  

خ ال اعضذذذذذاء کا ن گرف ذن  ذا اذا  ن  ر ن ار بذۀ ال ذذذذذ گذاه االاری، کذاری ب ال کذن ای 

رش ه گ ری نای ار  م   الخارد   ا  ام گ رالر ا ال کارگریبا  ذد با ا الی اعاال  

گری نای ار  م احاااد عاری ال ر ی ناراه با خ ال ا ن احاااد ا ب ن رف  الر خالااد  
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عا ای ا  ا ن اس ال گر الر  کم ادذک خصذذذذذ صذذذذذی ا   الا ی اذأا ر ا   ذا ذ  

 ک اذد ارک ی  دحی  ای شذذذذذال ذالر رر کا ن ناذد برآن الاشذذذذذد کذن اب ار اع  ی 

ا برا الا ال؛ فراا ی الر  رد  الا ی کد  ذذا ا  « قالرد کشذذ شذذان، ر ع ی» ذذرک  ، 

نای  ا  الار   ال رد،   خدع اارک د ا  ناۀ کد  انا، ارب ن الر  الی کن آن نا بن ن ئد

  اارک  بال   شذذاله ب ال ال، صذذاالر گرال الر کشذذ ش نا را بن آرااش با  شذذ ن شذذالن   

ر  ن،  ارالاخ ن بن   الگی خصذ صذی برگرالا ال ال،  ا، ناا  ال ا شذ   ان خ ال،  ع ی   ا

بذا ا کذا بذن صذذذذذالقذاد    ذط راد ا ا ذان اعذاش خ ال را بگذطرا  ذالر  ر ال بذن ناذۀ 

ا  ذ ذاد آا  شذی بن صذ رد را گان برای ناۀارالم آ اال شذال،   خ ال آن ا  ذ ذاد 

    ا  نر گ  ن الخارد ا   ذ ی کد  ذا   ال رد برک ار اع م شذال الر بال ن  ذان  ن   را  

عدم     ا  ق ذال     ر ا ذذذذذارد آا  ش الر ال ذذذذذ رس ناگذان قرار ای گرفذد، خ ال 

کارک ان ال ذذذذ گاه   ا شذذذذالا ری نای تبحا ی   قالرد  ک ا ی  اکم برآن رنا گرال الر

  اا  ال ال گر ناکاران خ ال الر ال ذذذ گاه االاری قضذذذا ا   حا  ا ذذذ ح    اا شذذذی ررر

عا ای،  بذال ذ  بذن ع ذا  ن   احذااذاد ا  خذابی، اذا ذذذذذخگ    اس گرف  ی شذذذذذال ذالررر 

کن شذذک   ذذا اا ی کا ن   ی الر ک چک ر ن ا ارع   آشذذکارا  صذذر ف شذذاله ا ذذد

ر  ذ انا، شذک   ذ ا ذی » ا رال  ظر برای  ک اد « ا ذد   الر ا اتق ر  ذ ا ی  

ار ش الائای »  ذا ژا ذالاراری « ای بذا  ذذذذذد  ذای خ ال را بذن  ذک   ر ی چر کی  

ارالای بالنال کن االد خالاد آن     ب ذذذذ ار ک  اه باشذذذذالر کا ن نای ر  ذذذذ ا ی نر 

 ذد اا ر اشذ رک خ ال را بن کاک ا اعی ا شذک  ا   اا  الگان ناۀ ا ذ ا ی ای با 

کا ن نا، کن الر ارک  ا ذ ان  شذک   ای شذال، االاره ک  ال،   نا ن ا ااع ا ذ ا ی ای 

با  د بن   بۀ خ ال  اا  الگا ی برای  شک   ا اعی عا ای الر  تف ادی بن اار س  

نر ر ظن ای   ا  ذذذد    ال؛ ا ن گ  ن  اا  الگی نا نم » نرگ  ابالی  ب ال   « ذذذ بفر

اس گرف ن شذذ الررر   الد ادد  ای با  ذذد ا ب ن بر ال، بدکن برعکس، ای با  ذذد  
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 ا اان الااله ش الررر بر اب ای قا  ن ا ا ی کا ن 

بن  ای ا  کن نر  ذن  ا شذش  ذا   ک بار ارالم  اع شذ  ال    کی ا  اعضذای تبحن 

نم ب ذالر ذف الر ناذان اذارراذان، کذن بعذالاً  الر ذاکم را بذن ع  ان »  اذا  ذاله « خ ال 

اذذارراذذان  ح ق ارالم را   ر اذذا بگذذطارال، برگ    ذذال، ارا عذذن بذذن آرای عا ای   

ا  خاباد را ای با  ذذد بن صذذ ر ی الر آ رال کن ناچ ن اب اری الر خالاد ارالم، آن 

 نم ارالای کن ال رقار  کا ن نا  ا اان  اف ن ب ال ال، الر آ الررر"

 کار  اارکس   1871  ف الاخدی الر فرا  ن  

با یورش وحشایانه بورژوازی فرانسه که منافع خویش را شدیداً  ولی کمون  

  1871می سال  21در خطر می دید به خاک و خون کشیده شد. در 

که از نظر تعداد و سالح برتری مطلقی نسبت به   103سربازان ورسای 

.  مله ور می شوند ند از شمال و شرق پاریس به کمون حکموناردها داشت

کمون پاریس پس از یک هفته نبرد خونین و بی رحمانه در ساعت چهار  

  سقوط می کند. بیش از سی هزار 1871می سال  28بعد از ظهر روز 

نفر از کموناردها کشته و یا  

  اعدام می شوند. کمون پاریس 

اولین دولت کارگری جهان بود  

و با تمام کاستی هایش نشان داد 

ر از  که دیگر تنها راه رهایی بش 

قید ظلم و جور و ستم و  

نابرابری خالص شدن از دست 

 
 ـ درآن زمان کاخ ورسای مقر فرماندهی بورژوازی و مرتجعین برعلیه نیرو های انقالبی بود. 103
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ماشین دولتی قدیم است   جامعه طبقاتی است و فقط با انقالب و خرد کردن 

با اینکه بسیار   کمون پاریسحکومت که می توان به این مقصود رسید. 

  دو روز طول کشید ولی به جهانیان نشان داد که   و  کوتاه بود و فقط هفتاد 

که طالیه دار رهایی کل جامعه انسانی است.    هستند نها طبقه ای  کارگران ت 

در همین مدت کوتاه باالترین سطح دمکراسی که تا به حال بشر به خود  

را به نمایش گذاشتند. فقیر ترین مردم در تصمیم گیری ها شرکت    بود ندیده  

س  مارک.  ه داشتند و می توانستند هم انتخاب کننده باشند، و هم انتخاب شوند 

هرچه بیشتر  و انگلس با جمعبندی از قیام کمون پاریس، تئوری کمونیسم را  

 . به کمال رساندند 

نقش بسیار مهمی چه در حکومت کمون و چه در سنگر سازی    نیز زنان  

مثال ژوزفین مارچیز یک زن رختشوی  و مبارزه با دشمن داشتند. بطور 

فریاد برآورد   ،ماه می 23و    22اهل پاریس، با برداشتن اسلحه در نبرد  

جنگ، اگر من کشته شوم برای این  ه که: " " شما مزدوران ترسو، بیاید ب 

 چند تن از شما ها را کشته ام "  است که قبالً 

 لنین در جمع بندی از کمون چنین می نویسد: 

 :اقالاااد   ا ی کا ن" 

 ا     ار ش الائم-1

ا  ب ن برالن ب ر کرا ی ارف( ا  خابی شالن کد ۀ احاااد ر ای  (  ح قرا  -2

 .فرا ک ]الر  ا [ باشال 6000 با ال ب ش ا  

 ( فک ک کد  ا ا  ال ردر )بر ااۀ  الاق  -3

 (را ج  اخ ن   ص  د را گانر )بر ااۀ  الاق ) 4 
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 :اقالاااد اق صاالی کا ن

  .اا  ع  اخ ن کار شبا ن  ا  اناذ 1 

  .را مرغ   ذ 2

الر ال د گرف ن کارخا ن نا ی کن بن آ را ر  الگی  شاله ب ال    اگطار کرالن آ را ذ 3

بن  ا اا رای  عا  ی کارگری ناراه با ارالاخد خ ارد بر ا اس  شخ ص 

 اعد کار ر  ا ن بن ا را   8کا    ن الا ری   ض ف: با کرا را  صا    کرال الر 

 رالر  ااال

  .104نا اال اره  ی، صال ر  کم عالم ارالاخد اا ا ا  رناا ان الاالن بن  صا   اذ 4

" 

توسط اوژن پوتیه    ،105انترناسیونال همبستگی کارگران جهان به نام  سرود  

بیان گر خطوط کلی  است،  سروده شده 1870شاعر کمونارد در تاریخ 

این شعر اولین بار توسط ابولقاسم  نظرات کموناردهای آن زمان است. 

ای اشتباهات زیادی است. این  راشده است که د الهوتی به فارسی ترجمه 

از روی متن انگلیسی آن ترجمه شده است. مصرع هایی را هم که به  متن  

تا  علت طوالنی بودن شعر حذف کردم به منظور شعر صدمه نمی زند 

 
 کمون و. ا . لنین ـ طرح یک سخنرانی آموزشی در بارۀ 104
ـ انتر ناسیونال یعنی بین الملل، و انترناسیونالیسم یعنی اعتقاد به اینکه مرزها باعث جدائی انسانها  105

از یکدیگر می شود. در حقیقت کارگران جهان مرزی را بین خود به رسمیت نمی شناسند و ملیت ها و 
که همانا سرمایه داری است مبارزه کنند.  قومیت های مختلف باید با هم متحد برعلیه دشمن مشترکشان

کارگران سراسر جهان اگر می خواهند پیروز شوند باید دریک رزم مشترک دوش به دوش یکدیگر 
برعلیه نظام سرمایه داری به مبارزه برخیزند. بورژوازی با کشیدن خط بین قومیت ها و ملت های 

ارزه با منشاء بدبختی هایشان یعنی سرمایه داری مختلف سعی در تفرقه انداختن بین آنهاست تا بجای مب
 باهم به جنگ و نزاع برخیزند.
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ً از  گردد.  و هم مفهوم تر هم کوتاه ترشعر به زبان فارسی  ولی مسلما

    حالت سرود در آمده است.  

  ال، ای ال  خ ان  ا ن برخ 

    گیربرخ   ال،   الا  ان گ

 ا ن   رش  را ی ا د

 بگطار ال رد ا   اله را بر ب م

 بااخ   ال ،باا خ   ال ،خ   ب الگان

 ران ا  ب خ   بن ای خ انال  غ  ر ک ال                                                           

 باش ماا ن چی      م بگطار نان چ   

ا ن آخر ن ر م اا د                                                                                 

ب ا  ال با نم  ک ش  م،   فرالا                                                               

   ژاال ا  ا را خ انال ب الا  ر ا    ا  

 ن چ  ا ی اعظای    ال  الارال

 ر  ا ی،  ن شاه،  ن  ن خالا

  ر ال ک  الگان، ب ا  ال خ الاان را   اد الن م                                                  

ب ا  ال  ا   اد اش رک را فراان الن م                             

                                                                    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  ک اد   م ای ک ال   قا  ن فر   ای النال

اار اد خ ن ب چارگان را ای اکال                                                            

                 ن چ  ظ فن ای برای ثر  ا الان احرر  شاله ا د                             

 ح ق فحرا شاله  ا د   خاری                                                                  
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  ق   ا ی قا   ی ال گر ای تدبال

                                          رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر            

                                                                     ت ن اعالن   راه آنن         

 ا بن  ا  کاری ا  ام الااله ا ال؟                                                                     

                                                                                   ب   ال الی ا    ر ی؟         

                                                            الر گا  ص ال ق ا ن راه   ان     

  ر ی کار ا  ام الااله ط   ای ش ال                                                      نرچن 

 فراان ای الن م کن با ال آ را را اس الن ال

ارالم   را  حشان را ای خ ان ال                                                          

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                                                 

                                                                                ا ن  برال  را ی ا د 

  فرالا                                                                ب ا  ال با نم  کی ش  م،

 ا  ر  ا    ا   ژاال ا  ا را خ انال شال

با رشد روز افزون سرمایه داری در قرن نوزدهم و با ورشکستگی    

بزرگ و با پیدایش کارخانجات   صنایع نایع کوچک و حل شدن آنان در ص

سرمایه انحصاری پدیدار گشت. با   ها،بانکبزرگ و تمرکز روز افزون 

، هر چه بیشتر بر  پیدایش سرمایه انحصاری و تمرکز روزافزون سرمایه

از   لشگر پرولتاریا و بیکاران افزوده گردید. جهان وارد فاز نوینی شد. 

هر چه بیشتر اجتماعی شدن تولید، و وابستگی تولیدات به   با  طرفی
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این تولیدات اجتماعی و  خصوصی مالکیت  و از طرف دیگر همدیگر،

تضاد بین کارگران و  عده قلیلی مولتی میلیاردر تمرکز ثروت در دستان 

  این قدرت دهشتناکی که از   سرمایه داران را شدت و حدت تازه ای بخشید.

و اقتصادی جامعه  تمام فعالیت های اجتماعی    و  ،ده شد دل سرمایه داری زا

این باالترین مرحله تکامل سرمایه    .خویش قرار داد   و انقیاد   را تحت کنترل

با پیدایش امپریالیسم مبارزات کارگران  ست. ا106داری همانا امپریالیسم 

کارگری اهمیت هرچه بیشتری پیدا   وارد فاز جدیدی شد. انترناسیونالیسم

 کرد.  

با پیدایش امپریالیسـم در اواخر قرن نوزدهم و متعاقب آن با شـروع اولین 

و به ارمغان آوردن بدبختی و فالکت برای   1914جنگ جهانی در ســـال 

 
ـ لنین در کتاب معروف خود " امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلۀ سرمایه داری " در مورد مقام  106

تاریخی امپریالیسم چنین می نویسد: " ما دیدیم که امپریالیسم از لحاظ ماهیت اقتصادی خود سرمایه 
 اری انحصاریست.تنها همین موضوع مقام تاریخی امپریالیسم را معین می کند...د

اوالً انحصار زائیده تمرکز تولید در مدارج بسیار عالی تکامل آن و عبارتست از اتحادیه های انحصاری 
 سرمایه داران، یعنی کارتلها، سندیکاهها و تراست ها.

ترین منابع مواد خام و بخصوص منابعی گردیدند که ثانیاً، انحصارها موجب تصرف بیش از پیش مهم
صنایع عمدۀ جامعۀ سرمایه داری یعنی صنایعی که بیش از همه کارتلیزه بودند. نظیر صنایع ذغال 
سنگ و فلز سازی به آن نیاز داشتند.تملک انحصاری بزرگترین منابع مواد خام بطور دهشتناکی براقتدار 

 سرمایۀ بزرگ افزود...
 حصار زائیده بانکهاست...ثالثاً ان

رابعاً انحصار زائیده سیاست های استعماری است..." در همین کتاب در جای دیگر لنین می نویسد: " 
از تمام مطالبی که فوفاً در باره ماهیت اقتصادی امپریالیسم گفته شداین نتیجه بدست می آید که امپریالیسم 

عبارت صحیح تر سرمایه داری در حال احتضار توصیف  را باید به مثابه سرمایه داری انتقالی یا به
 نمود..."
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ــاکنان کره زمین، اولین انقالب پرولتاریا بعد از  اکثریت قریب به اتفاق سـ

  اتفاق افتاد. 1917یه در سال پیدایش امپریالیسم در روس

جنگ جهانی امپریالیستی اول، فقر و فالکت را برای طبقات زحمت کش  

روسیه به ارمغان آورده بود. درجبهه های جنگ نیز روسیه کشته های  

بسیار داده بود و این سبب نارضایتی عمومی بخصوص کارگران و  

ه رهبری لنین  دهقانان شده بود. حزب کمونیست روسیه » بلشویکها « ب

لنین   تنها حزبی بود که شعار پایان جنگ و صلح در جبهه ها را می داد.

کید داشت که این جنگ یک جنگ امپریالیستی و برای غارت زحمتکشان  تا

هردو طرف جنگ است و ربطی به زحمتکشان ندارد، و کارگران می  

بایست بجای حضور در جبهه های جنگ و کشته شدن برای توسعه طلبی  

از دست   تشکل و گرفتن قدرت سیاسی  پی در ،ای بورژوازی خودیه

روز جهانی  در  1917هشتم مارس سال  بورژوازی کشور خویش باشند.

زنان کارگر نساجی پطرو گراد دست از کار کشیدند و دست به   ،زن

اعتصاب زدند. آنان خواستار غذا و صلح بودند. دهها هزار تن از کارگران  

ن پیوستند. حکومت تزار دستور آتش کشودن برروی  دیگر رشته ها به آنا 

در  تظاهر کنندگان را داد. بدین نحو صد ها تن کشته و مجروح شدند. 

پطرو گراد و مسکو اکثر کارگران دست به اعتصاب می زنند. شورش به  

مارس تزار فرمان انحالل مجلس را می دهد.   11پادگانها می رسد. در 
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اولین انقالب   1917. در فوریه سال ننشستند ولی زحمتکشان از پای 

روسیه با روی کار آمدن دولتی بورژوازی و کناره گیری تزار از سلطنت  

انجام می گیرد. دولت موقت تشکیل می شود. ولی به علت سازشکار بودن  

این دولت، به خواستهای اساسی مردم که صلح و نان و زمین بود نمی  

حومه شهر ها شروع    ناطق روستائیشورش ها مجدداً در متواند پاسخ دهد.  

و زمین ها مصادره و کاخهای باشکوه با خاک یکسان شدند. در شهر   شد 

ها تظاهرات علیه جنگ به چندین برابر افزایش یافت. حزب کارگران  

بلشویک بی وقفه در میان کارگران به تبلیغ و ترویج نظرات کمونیستی و  

از شورا های کارگری   سیاست های حزب بلشویک ادامه می داد. بخشی 

علی رغم خواست    کمونیست   خواهان قیام مسلحانه بودند. در ماه جون حزب 

براین  هنوز زود است.    قیام مسلحانه، تشخیص داد که  تعداد زیادی کارگران

عقیده بود که باید اکثریت کارگران پطرزبورگ و مسکو به این نتیجه  

ار کارگران می زند  برسند. اینبار حکومت موقت دست به سرکوب و کشت

و در چهارم جون پلیس برروی کارگران آتش می گشاید و بار دیگر صد  

دستور پیگرد و بازداشت بلشویکها داده می  هاتن زخمی و کشته می شوند.  

شود. بلشویکها بتدریج در شورا های کارگری محبوب شدند و اکثریت را  

نای کارگران  نان قالرد بال د ش رابدست آوردند. شعار مهم بلشویکها 

بود. کارگران روسیه در بیست    النحا ان   صدف    ا ن برای النحا ان 

تحت رهبری حزب کمونیست » بلشویک «   1917و پنجم اکتبر سال 
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مسلحانه قیام می کنند و اولین حکومت کارگری را بعد از کمون پاریس  

بوجود می آورند. این حکومت با جمع بندی های لنین از کمون پاریس  

. حکومت شوراها  متولد می شود   اام قالرد بال د ش رانا مبنای بر

 باالترین دمکراسی کارگری را به نمایش می گذارد.  

" خصذدد  ذ  ذ ار  ذ ی الاکرا   ذم شذ ر ی،  ع ی ار ر ری، الر شذرا ت اشذخص 

فعدی ا الً ا ن ا ذذذذد کن ا  خا  ک  الگان را   اله ای   ا کش   ا ذذذذ ثاار شذذذذ  اله 

 ا ی ترال ا ذد؛ ثا  اً ا ن ا ذد کن نر   ع شذکدرای کاغط   شذک   ای الن ال   ب رژ

با ی   ا ال ال د ا  خاباد ا  فی ا ذذذذذد     اله نا خ ال  ر      ا عال ا  خاباد را 

  آ االی کذااذ  الار ذال ا  خب ن را بذا  خ ا  ذال؛ ثذارثذاً ا   ذذذذذ کذن بر ر ن    ع  ن ای ک  ذالر

ب رد ب   ال ای آ ال    ع ذا اان   اله ای ا شذان ف   ا کشذان   ار ر ار ای صذ ا 

ا ن  ذذذا اان بن ار ر ار ا ا ا ه ای النال   ذذذ ع ر ن   اله نای ا ذذذ ثاار شذذذ  اله را 

رنبری ک ال   آ را را بن  ذ ی   الگی  ذ ا ذی ا ذ ح  بکشذا ال   ا  ر اظ  ذ ا ذی آ را  

ا  کذار  نرا بذا   ربذن خ الشذذذذذان  رب ذد  اذا ذال،   بذال ن  ر  ذ  برای  خ ذذذذذ  ن بذار بذ 

اقعاً  اام ارالم، کشذذ ر الاری را ب اا   ال   شذذر ع بن کشذذ ر  ارالاخ ن ای شذذ ال کن  

 107" الاری  اا  الر

تشـکیل دولت اتحاد جماهیر شـوروی سـوسـیالیسـتی همانطور که از نامش 

پیداســـت می بایســـت باالترین دمکراســـی را در اختیار طبقات زحمتکش 

جامعه قرار دهد. کارگران در این دولت نقش رهبری کننده را می بایـست 

 
 ـ وظایف نوین حکومت شوروی ـ تکامل سازمان شوروی ـ والدیمیر ایلیچ لنین 107
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 کنند.را باشند تا از به سازش کشیده شدن آن با بورژوازی جلوگیری دا

" ش را نا ذذذذ  ا اان ب  ا تن خ ال   اله نای   ا کش   ا  ثاار ش  اله ن   ال، 

 ذذا اا ی ن ذذ  ال کن ا ن اار را برای آ ان   ذذر   ای  اا ال کن خ الشذذان ال رد باا  

ر ذان ب  ژه ا شذذذذذان ذف الار ذال   بذن نر    ی ب  ا  ذال کشذذذذذ ر الاری ک  ذالر الر ا ن  

  ا کشذذان   ا ذذ ثاار شذذ  الگان  ع ی ار ر ار ای شذذرر الارای ا ن ا  د ا ذذد کن 

ا  ال شذذاله ا ذذد؛ ا خا  کرالن    ظارد  ب  ذذ دن ب گانرای ب رد بن بر ر ن    ی 

بر ا  خا  شذذذالگان برای  ی ا  نر چ   آ ذذذا  ر ا ذذذدر  ذذذا اان شذذذ ر ی بن ت ر  

  ا ذ ثاار شذ  الگان را الر ا راا ن ا شذان ف  ا  اا  ک اار ا  اال کد ن   ا کشذان 

 108آ ان  ع ی ار ر ار ا   ر   ای  اا الر " 

رفـته رفـته ـقدرت از  109بـعد از مرگ لنین و کم شـــــدن ـقدرت شـــــوراـها 

 

 ـ انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. و.ا. لنین 108
چیست؟ جوهر این قدرت جدید که اکثر مردم کشورهای جهان هنوز آن را نمی  قدرت شورائیـ  109

 خواهند یا نمی توانند بفهمند، چیست ؟

طبیعت این قدرت، که جذب کننده تعداد هرچه بیشتر و بیشتر کارگران هر کشوری است، موارد زیر 

 است:

ا سرمایه داران اداره می شد. در گذشته، کشور ) روسیه( به هرصورت و طریقی بوسیله ثروتمندان و ی

اما هم اکنون برای اولین بار کشور بوسیله طبقات و عالوه براین بوسیله توده آن طبقاتی که تحت ستم 

سرمایه داری بودند، اداره می شود. حتی در دمکراتیک ترین و آزادترین جمهوری ها، تا جائی که 

باقی مانده است، دولت همیشه در دست سرمایه داری حکومت می کند، و زمین در مالکیت شخصی 

 یک گروه اقلیت، که از نه دهم سرمایه داران و افراد ثروتمند تشکیل شده، است. 

در این کشور، در روسیه، برای اولین بار در تاریخ جهان، دولت کشور به شکلی سازماندهی شده که 

یل آن سازمان توده ای را می دهند که تنها کارگران و دهقانان به عنوان نماینده استثمار شوندگان، تشک
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اســتالین دیگر اثری از   ژوزف  کارگران پس گرفته شــد. در اواخر دوران

مرگ استالین و روی کار آمدن قدرت مستقیم شورا های کارگری نبود. با  

میخ بر تابوت جمهوری شــوراها که زمانی ســرمشــق   نف آخریخرشــچ

 کارگران جهان بود کوبیده شد. و جمهوری شورا های کارگران و دهقانان

به تاریخ پیوســت. ولی با اینکه جمهوری شــورا ها به   روســیه شــوروی

کارگران و قبضه شدن قدرت حزب بلشویک در دست خاطر بی تجربگی  

 

به عنوان شورا ها شناخته شده است و این شورا ها هستند که قدرت دولتی را رهبری می کنند. به این 

دلیل است، که علی رغم تهمت زدن های نمایندگان بورژوازی تمام کشورها بر علیه روسیه، کلمه " 

ه پسند مردم جهان، کلمه محبوب کارگران، و همه ر نه تنها قابل درک بلکه همضشورا " در حال حا

زحمتکشان شده است. و به این علت، با وجود همه آزار و اذیت ها ئی که طرفداران کمونیسم در 

کشورهای مختلف متحمل می شوند، قدرت شوروی باید به ناچار، لزوماً، و نه در آینده دور، همه جهان 

 را فتح کند. 

نقص های زیادی در سازمان قدرت شوراها در کشور وجود دارد. قدرت ما به خوبی می دانیم که 

شوروی  کار معجزه و طلسم نیست. آن یک شبه تمام ابلیس بیسوادی گذشته، فقر فرهنگی، عواقب 

جنگ وحشیانه، پسایند غارتهای سرمایه داری را  شفا نمی دهد. ولی جاده را برای سوسیالیسم هموار 

الً تحت ستم بودند شانس این را می دهد که کمر راست کنند و به درجه روز می کند. به کسانی که قب

 افزونی تمام قدرت دولتی کشور، کل اداره اقتصادی، کل مدیریت تولید را بدست  خود گیرند.

قدرت شوراها راه به سوی سوسیالیسم است که بوسیله توده کارگران کشف شد. و به همین علت است 

                                                        است. به همین علت است که شکست ناپذیر است.که راهی درست 

ر  ع ش ال بن   ر ان بابک فر ام )    خ را ی ظبت شاله ر  ن بر ر ی صف ن گراااف ن ا  ر ی 

 (2ا   د  
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ـیک ـعده مـعدود و متـعاـقب آن تغییر ـماهـیت دادن حزب کمونیســـــت اتـحاد 

شــــوروی به یک حزب بورژوازی، ازبین رفت و در زمان خرشــــچف 

دیگر چیزی از سـوسـیالیسـم باقی نماند مگر اسـمش، ولی تجربیات بسـیار 

ــر جهان قر ــراسـ ــمندی در اختیار کارگران سـ ار داد تا کارگران با ارزشـ

انه تر برای انقالب و ب مانی بازتر و دوراندیـش دـست گیری قدرت خود چـش

 را آماده کنند.

ســوســیالیســتی   دســتاوردهای انقالب اکتبر و ایجاد اتحاد جماهیر شــوروی

برای کارگران سـراسـر جهان بسـیار ارزنده و حیاتی اسـت. حیاتی از این 

ه تجربـیات این انقالب، و جمع بـندی از نظر ـکه طبـقه ـکارگر تنـها ـبا اتـکا بـ 

ــتوار تر و مطمئن تر  ــتهای آن می تواند با قدمهایی اسـ ــکسـ پیروزی و شـ

برای تحول جامعه و انقالب ســوســیالیســتی اقدام نماید. انقالب اکتبر به ما 

می آموزد که هرگونه تحولی در جامعه اگربه رهبری طبقه کارگر نباشــد 

ــت. یکی نتیجه ای جز تداوم بردگی کارگ ــان نخواهد داشـ ران و زحمتکشـ

دیگر از نتایج و دســـتاوردهای بزرگ انقالب اکتبر و دولت شـــوراها این 

بود که تا طبـقه کارگر حزب مســـــتـقل خود را بـنا نکـند و درون این حزب 

ود، راهی جز ـشکـست نخواهد داـشت. حزبی که بتواند انقالبی  متـشکل نـش

پیش برد. دیکتاتوری پرولتاریا   را برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به

از این منظر که بورژوازی اجازه پیدا نکند تا بســاط ظلم و اســتثمار خود 
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و این دیکـتاتوری تنـها و  .معنی می دـهد   را دوـباره در ـجامـعه بگســـــتراـند 

تنـها از این منظر ـقاـبل بـحث و درک اســـــت. وگرـنه دیکـتاتوری پرولـتاریا 

ای زحمتکشـــان به ارمغان بیا ورد. باید باال ترین درجه دمکراســـی را بر

چـنانـکه در ســـــالـهای بـعد از انقالب اکتبر برای ـکارگران و دهـقاـنان چنین 

ی ســیاســی و کرد. داشــتن حق مســاوی زنان و مردان در تمام زمینه ها

اریخی بود کـه اتحـاد جمـاهیر  دیگر یکی اجتمـاعی اوردهـای ـت از دســــــت

ممنوعیت .  اجرا درآورد   به  اولین بار در تاریخ طبقاتی بشر  برای  شوروی

ــیل اجباری برای دختران و اینکه  ازدواج اجباری و تعدد زوجات، تحصــ

برای عدم ارـسال کودکان برای تحـصیل به مدارس جرم محـسوب می ـشد.  

از طرف   1920در ـتاریخ   دـیاـنا آبـکارـیک زن ـبه ـنام  اولین ـبار در ـتاریخ  

جمهوری ارمنـستان ـسفیر این کـشور در ژاپن ـشد. بانو کولنتای نیز در در 

ســفیر اتحاد جماهیر شــوروی در مکزیک و ســپس در ســال   1926ســال 

د. این پـست ها    1927 فیر ـشوروی در نروژ و ـسپس در ـسوئد ـش باعث ـس

ترل مـستقیم کن  ـسفیر زن در تاریخ ثبت ـشود.  ـشد که نام او به عنوان اولین

دســتاوردهای تولید توســط شــورا های کارگران و دهقانان یکی دیگر از  

کـامـل ترین نوع و بـه جهـانیـان نشـــــان داد کـه  مهم انقالب اکتبر بود،

 .دیکتاتوری پرولتاریاست ، دمکراسی
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"و به عنوان نخستین قدم، زمان آن رسیده که در برابر سراسر جهان و در  

با صدای رسا دستور کار را به ثبت برسانیم:    برابر قرن ها تاریخ جهانی، 

  – آن چه که تا کنون به عنوان برابری حقوق و دموکراسی معرفی می شد  

یعنی پارلمان، مجلس ملی، حق برابررای، فریب و کالهبرداری ای بیش  

نبوده است  همه قدرت در دست توده های کارگر، به مثابه ی سالح انقالبی  

ی، فقط این شعار، برابری واقعی حقوق است،  برای نابودی سرمایه دار

 روزا لوکزامبورگ            "فقط این دموکراسی واقعی است 
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 چیست؟ مارکسیستی منظور از اقتصاد

 

که توسط   راا ن بن  بان  االه در مورد اقتصاد مارکسیسم در کتاب 

ئل اقتصاد مارکسیستی  به عمده مسا  ،انتشار یافته نگارنده همین سطور

اشاره شده است که خواننده برای درک بهتر از اقتصاد مارکسیسم به آن  

رجوع کند. ولی در اینجا نیز سعی می شود که خطوط کلی اقتصاد به زبان  

 بررسی گردد.  ساده

زنده ماندنشان برای تجدید حیات خویش برای تجدید و باز    انسانها برای

. بقول برتولت برشت   دارند   خوردنغذا  به  تولید نیروی کار خویش، احتیاج  

و برای اینکه انسان غذا  " رچاره چ  دچ ن ا  ان ا  ان ا د با ال غطاخ رال، "

تولید   به گونه ای آن را بخورد باید 
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 . 110کند 

 ای ک  ال؟    اباالرن  ا  ا را چگ  ن   ر ال

همانطور که در قبل هم توضیح داده شد. انسانها برای اینکه بتوانند زنده  

بمانند و زندگی کنند و به زندگی خویش ادامه دهند مجبور هستند که  

.  نمایند چیزهایی را که برای زندگی کردن خویش الزم دارند را تولید 

  چگونگی تولید و باز تولید این نیازها اساس و شالوده جوامع بشری را 

تشکیل می دهد. چرا تولید و باز تولید؟ زیرا تولید باید طوری انجام گیرد  

که امکان شرایط دوباره تولید کردن نیز فراهم گردد. جوامع انسانی نمی  

توانند بر مبنای تولیدات اتفاقی پایه ریزی گردند. انسانهای اولیه تولیدات  

ند که اگر امروز  به صورت اتفاقی انجام می گرفت. آنها مطمئن نبود   نشا

حیوانی شکار می کنند چند روز بعد هم می توانند همین کار را انجام دهند.  

ولی انسانهای متمدن امروزی نمی توانند به اینصورت زندگی نمایند. آنها  

باید برای دوباره و دوباره تولید کردن برنامه دراز مدت داشته باشند حال  

عتی. برای مثال اگر قرار باشد  این تولیدات چه کشاورزی باشد و چه صن

اتومبیلی در کارخانه ای تولید گردد نمی تواند این اتوموبیل یک بار برای  

 
ادله و معیشت زندگی مادی ـ " اقتصاد سیاسی به معنای وسیع کلمه، علم به قوانینی است که بر مب 110

در جامعۀ انسانی حاکم است. تولید و مبادله در عملکرد متفاوتند. تولید می تواند بدون مبادله انجام پذیرد. 
 ولی مبادله ضرورتاً مبادله تولید هاست و نمی تواند بدون تولید اتفاق بیافتد." 

 فریدریش انگلس ـ آنتی دورینگ
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همیشه تولید گردد باید تولید اتوموبیل مداوم باشد یعنی تولید این اتوموبیل  

باید طوری انجام گیرد که شرایط ادامه این تولید در روزها و سالهای آینده  

سرمایه دار برای اینکه تولیدی انجام دهد    بنابراینباشد. را در خود داشته  

باید مکانی برای کارخانه خویش بخرد و یا اجاره کند. باید ماشین آالت  

مخصوص تولید را تهیه نماید. مواد اولیه برای تولید را نیز از پیش باید  

تهیه کرده باشد و مهمتر از همه در بازار باید افرادی باشند تا حاضر به  

فروش نیروی کار خویش باشند یعنی نیرو کار و یا همان کارگر باید در  

بازار وجود داشته باشد تا سرمایه دار بتواند آنها را برای تولید اجیر نماید.  

نبود هریک از شرایط فوق تولید را متوقف خواهد کرد و ما چیزی به نام  

 تولید نخواهیم داشت. 

کامالً بستگی دارد به اینکه انسانها باچه ابزاری      و مبادله   چگونگی تولید 

تولید می کنند. همانطور که در قسمت ماتریالیسم تاریخی دیدیم در فرآیند  

تولید است که انسانها گام بگام ابزار تولید خویش را تکامل می دهند و به  

اندیشه خویش را و همچنین روابط   ، تکامل دادن ابزار تولید   واسطه همین 

اندیشه انسانهایی که با سنگ به شکار    ود را تغییر و تکامل می دهند. بین خ

می رفتند در باره خود و طبیعت اطراف خویش مسلماً با اندیشه انسانهایی  

که با ماشینهای پیچیده وکامپیوتر سرو کار دارند فرق اساسی دارد. در  

، این  حقیقت همانگونه که انسانها ابزار تولید خویش را تکامل می بخشند 
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 د.  نیز خود انسانها را تکامل می ده ابزار

  پیشرفت  بیشتر  همانطور که گفته شد در طول تاریخ هرچه ابزار تولید 

برای  نه تنها    فرد کار یک    تا جایی که  .تولید مواد غذایی فزونی یافت   ،کرد 

تولید اضافه بر نیاز   شرایط  می کرد بلکه خودش و خانواده اش کفایت 

بشری    اقتصاد جوامع   شکل گیری   اضافه تولید نقش اساسی در  . بوجود آمد 

داشت. این تولید اضافه بر نیاز حال دیگر می توانست با کاالهای دیگر  

مبادله گردد. بنابراین بین قبایل مبادله شکل گرفت و با شکل گرفتن مبادله  

  بین قبایل قوانین این مبادله نیز بوجود آمد. عالوه برآن اقشاری در جامعه 

پدیدار گشتند که بدون شرکت در تولید مستقیم جامعه بتوانند از تولیدات  

بهره ببرند. در جامعه مناسبات تولیدی شکل گرفت. یعنی چگونگی  جامعه  

توزیع تولیدات جامعه. مالکیت در جامعه نهادینه می شود. طبیعت مالک  

      سان پیدا می کند. زمین و آب و معادن و...شیوه بهره کشی انسان از ان

،  تاریخ جوامع ساخت اجتماعی و اقتصادی جوامع را تشکیل می دهد.

تاریخ مبارزه بین تولید کنندگان جامعه و تصاحب کنندگان این تولیدات  

برای اولین بار در طبیعت و در جوامع انسانی رابطه خاصی بین   است.

تثمار  انسانها برقرار شد. این رابطه خاص انسانها را به دو دسته بزرگ اس 

کننده و اسثمار شونده تقسیم کرد. این تضاد جوامع بشری را به دو طبقه  

آشتی ناپذیر تقسیم نمود. دیگر تغییر و تکامل جوامع بشری در گرو  
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چگونگی حل این تضاد قرار گرفت. تضادی که انسانها را به جان هم  

قطار  انداخت تا برروی گوشت و استخوان تولید کنندگان مستقیم جامعه 

جامعه طبقاتی به حرکت درآید. قطاری که حرکتش منوط به   تمدن تاریخ

ریختن خون هزاران مرد و زن و کودکی بود که گناهی نداشتند جز اینکه  

چون مسئله اینجا   باید تولید کنند تا عده ای در رفاه و آرامش بسر ببرند.

دیگر    بود که کسانی که تولید می کنند، خود صاحب آن نیستند، بلکه کسانی 

چگونگی تقسیم این تولیدات بین  که تولید نمی کنند آنرا تصاحب می کنند.   

اا ر ابت  ا ا ا باد  را در اقتصاد    صاحبان ثروت و تولیدکنندگان مستقیم  

می نامیم. مثالً در جوامع برده دار روابط تولیدی برده داری است.      ر الی

ودالی و در جوامع سرمایه  و در جوامع فئودالی روابط یا مناسبات تولیدی فئ

داری، این روابط را سرمایه داری می گویند. بنابراین شکل گیری و  

سازماندهی جوامع بستگی دارد به رابطه خاص تولیدی که بین صاحبان و  

اکنون ما در دنیایی    خدایان ثروت با تولید کنندگان مستقیم ایجاد شده است. 

اقتصادی که در   .لب است زندگی می کنیم که اقتصاد سرمایه داری غا

باالترین مرحله آن  یعنی امپریالیسم قرار دارد. امپریالیستها امپراطوری  

که تمام اقتصاد جهان را زیر کنترل و نفوذ  های عظیم مالی هستند  

. سرمایه داری نظامی است که توانست به تمام روزنه  خودقرار داده اند 

های جامعه نفوذ کند و قدرت این را داشت تا بتواند اکثر اهالی را تبدیل به  

کارگر مزد بگیر نماید. بنابراین برای کارگران این عظیم ترین نیروی  
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بسیار حیاتی است که اقتصاد سرمایه داری را   111تولیدی تاریخ بشر 

شد مسلماً در ابتدا باید آنرا    اینکه بتوان بر چنین غولی چیره  ایبربشناسند.  

شناخت. مارکس در کتاب کاپیتال خود به صورت هوشمندانه و دقیقی  

 .  112موشکافی کرده است اقتصاد سرمایه داری را

تثمار انـسان از  نظام ـسرمایه داری همانند نظامهای ماقبل خود برمبنای اـس

مجبور هستند که کار کنند، تا عده ای ای    انسان قرار دارد. یعنی یک عده

چگونه این امر میـسر   داـشته باـشند.ای  زندگی مرفه و آـسوده    دیگر بتوانند 

ـکار دیگران زـندگی  برـکت ؟ یعنی چگوـنه ـعده ای می توانـند ـکه ازاســـــت 

 کنند؟

ــرمایه داری تنها برمبنای  ــت که تولیدات سـ در ابتدای امر باید توجه داشـ

ــود ا ــد تولیدی به نام ســ ــودی در میان نباشــ نجام می گیرد. یعنی اگر ســ

 تولیدسرمایه داری نیز نخواهد بود. 

یک کارخانه برای تولید نیاز به ماشین آالت و ابزار تولیدی متعددی دارد 

ئله ما  اده کردن مـس رمایه دار برای ولی برای ـس فرض می کنیم که یک ـس

تولید به یک عدد دسـتگاه پرس احتیاج دارد. این پرس نماینده تمام وسـائل 

 
کننده مستقیم در تاریخ بشر بی سابقه است. طبق آمار در ویکیپدیا در سال   ـ تا به حال این همه تولید 111

حدود سه میلیارد کارگر در سراسر جهان مشغول به کار هستند و این درحالی است که در همین   2012
 میلیون بی کار در سراسر جهان وجود دارد.  200سال حدود 

کارگران    االه     ی کاا  ا  اارکس برای جلد اول را نگارنده در کتابی تحت عنوان    کتاب کاپیتالـ   112

. که عالقه مندان می توانند با مراجعه به آن نکات عمده آن را به شکل ساده و عامه فهم توضیح داده ام
 اقتصاد سرمایه داری را عمیق تر درک نمایند.
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و دســتگاههای تولیدی یک کارخانه اســت. فرض کنیم که قیمت این پرس 

ــبات  ــد و برای اینکه محاسـ مان دچار اختالل   در بازار هزار تومکان باشـ

ای ســرمایه داری صــرف نظر می نشــود از کالهبرداری ها و کلک زدنه

 کنیم. خوب گفتیم که قیمت این پرس در بازار هزار تومان اسـت. بنابراین 

ــتگاه با قیمت واقعی و ثابت آن   ــرمایه دار ما با خرید و فروش این دسـ سـ

د بتواـند آن را  اـی د ـب نمی تواـند درآـمد کســـــب نـماـید. اگر هزار توـمان خرـی

ر از مـسئله جامعه ای را در نظر هزار تومان بفروـشد. برای درک دقیق ت

بگیریم که ثروت آن فقط یک ماـشین پرس اـست. افراد این جامعه با خرید 

ــتگاه پرس اگر هزار بار هم این کار را انجام دهند یک  و فروش این دســ

د. چون در ـجامـعه هـمان ـیک ــاـفه نمی کنـن  لایر هم ـبه ثروت ـجامـعه اضـــ

ــتگاه ــتگ  دســ ــت. تنها این دســ اثر   راه پرس مفلوک د پرس باقی مانده اســ

جابجایی زیاد و مرور زمان صدمه می خورد و ارزشش کم می شود. در 

اینـجا ثروت ـجامـعه بـجای فزونی ـکاهش می ـیاـبد یعنی ـجامـعه فقیر تر می 

، کسـب سـود اسـت   شبنابراین در یک جامعه سـرمایه داری که هدفگردد. 

ارخانه هم به هدف خود نمی رســـد. در مورد مواد اولیه و ک ســـرمایه دار

نه به ثروت   این وـسائلبا خرید و فروش    وـضع به همین منوال اـست یعنی

 جامعه افزوده می شـود و نه سـرمایه داری می تواند به سـود خود برسـد.

ادـله ه  مـب ا ـب اـکاال ـه مگر اینـکه  درآـمد زا و ســـــود آور نخواـهد بود  ییتنـه

یعنی مواد   حال ســــرمایه دار ما این کاالها را.  تولیدی در کنار آن باشــــد 
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اولیه و ماشین آالت مورد نیاز تولید را در یک کارخانه کنار هم جمع می 

ر هم قرار گرفتن این وســائل تولید باز ای نمی افتد و کننماید باز هیچ اتفاق

. آنها به خوبی و خوشی نخواهند بود و سود آوری    ثروت آفرین  به تنهایی  

شـوند و از بین بروند و سـرمایه دار ما   مسـتهلکدر کنار هم می مانند تا  

رما اهد ازبین رفتن تدریجی ـس خواهد ه خویش  ینگران از وضـع موجود ـش

به احتیاج    ،اینکه ثروت افزایی شود و سرمایه دارها سود ببرند   برایبود.  

ــائل تولید و مواد اولیه کاالی   ،نیروی زنده ای دارند تا با کار برروی وسـ

ست که با کار برروی این مواد ارزش آن فزونی . طبیعی اجدیدی بیافریند 

ســرمایه دار خوش شــانس اســت چون این نیروی زنده در بازار   می یابد.

وجود دارد و او می تواند با خرید آن به هدف خود که همانا کســب ســود 

اـست برـسد. این نیروی زنده کار همانا کارگر اـست که مجبور اـست برای 

ش نیروی ـکار خود را ـبه ســـــرـماـیه داران اداـمه زـندگی خود و ـخانواده ا

بفروشد. کارگر با کار برروی مواد اولیه و وسائل تولیدی که سرمایه دار 

در اختیار او می گذارد ضــمن اینکه ارزش این وســائل را حفظ می نماید 

و نمی گذارد در اثر مرور زمان ازبین بروند ارزش جدیدی به این کاالها 

ر با فروش آن می تواند سود ببرد و به برکت سرمایه دااضافه می کند که  

. نـماـید ـکار ـکارگر بتواـند ـیک زـندگی تجملی برای خود و ـخانواده اش مهـیا  

اگر ارزش مکان کارخانه را )خ( و ارزش وسائل تولید را )پ( و ارزش 
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  )ک( بنامیم بنابراین خواهیم داشت:مواد اولیه را )م( و مزد کارگر را 

ارزش کاالی جدید که بزرگتر است از جمع                      خ+پ+م+ک  

چون در روند تولید بر روی آنها کار  .  خ+پ+م+ک  ارزشهای گذشته یعنی 

که اگر بزرگتر نبود هیچگاه    انجام شده و لذا ارزششان اضافه گردیده است.  

    سرمایه دار برای آن سرمایه گذاری نمی کرد. 

 ارزش )خ+پ+م+ک( + ارزش جدید ارزش کاالی جدید = 

 ارزش جدید را ما اضافه ارزش و یا ارزش اضافی می گوییم.

فکر کنم خواننده متوجه شــــده باشــــد که منشــــاء این ارزش اضــــافی از 

 کجاست.

اگر فی المثل کارگر با هشت ساعت کار روزانه کاالیی به ارزش دویست 

د از دـی االی ـج ان از ارزش ـک ــد توـم د و صـــ د کـن ان تولـی اـبت ارزش  توـم ـب

. بنابراین کارگر با کار برروی این کاال به آن صــد تومان باشــد خ+پ+م  

اـضافه کرده اـست ولی ـسرمایه دار که احمق نیـست تمام این ـصدتومان را 

 مزد کارگر را مقدار وســـــایل معیشـــــت او کهبابت مزد به کارگر بدهد.  

ــت، تعیین می کند و این د  ــازی نیروی کار او الزم اسـ ر هر برای باز سـ

ــت. بنابراین مزد کارگر ربطی به این که چه مقدار  جامعه ای متفاوت اسـ

پنجاه تومان   فرض می گیریمدر این مثال   ارزش تولید کرده اســت ندارد.

   ر ال
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می دـهد و پنـجاه توـمان بقـیه را برای خود نـگه ـباـبت مزد آن را ـبه ـکارگر 

که ما این پنجاه تومان را اضــافه ارزش مینامیم که توســط کار می دارد. 

رمایه دار تصـاحب   ط ـس . این اسـت گردیده اسـت کارگر تولید شـده اما توـس

روز ســرمایه داران و فقیر شــدن روز ه  راز و رمز ثروتمند شــدن روز ب

لبته این مســائل به صــورت گســترده تری ا  بروز کارگران و زحمتکشــان.

ــت که ما فقط در    ذذراا ن بن  بان  ذذاالهدر کتاب   ــده اس توضــیح داده ش

ــاراتی می کنیم. یک نکته مهم دیگری که خواننده باید در  اینجه به آن اشــ

ــد اینکه تا تولیدی در جامعه صــورت نگیرد نه مبادله ای  ــته باش نظر داش

ه ثروتی افزاا ت و ـن د گرـف ام خواـه ه دیگر نـج د کرد. و نکـت دا خواـه یش پـی

و ثمره نیروی کار، نه برای تداوم نظام ســـــرمایه داری، حاصـــــل    اینکه

 ـشرط یکبار بلکه مداوم و پیوـسته باید توـسط ـسرمایه دارن تـصاحب ـشود.  

دستمزد بیشتر از   قدر باشد   است که تولید کننده  تصاحب این  این  ضروری

تولید   کارگر،  ی و معیشـــت خود که مســـاوی اســـت با تامین حداقل زندگ

ــافه   ــد   تولیدینماید. یعنی باید اضـ ــرمایه داران   موجود باشـ ــط سـ تا توسـ

ــاحب گردد  ــتر از  کارگریعنی تا   .تصـ ــتمزدشبیشـ ــافه   دسـ کار نکند اضـ

ــت و ب ــاحب هم وجود نتولیدی وجود نخواهد داشـ ابراین چیزی برای تصـ

کار کند و ندارد. حال چرا کســـی مجبور می شـــود که اضـــافه بر نیازش  

تولید نماید و این اضـافه توسـط شـخص دیگری تصـاحب شـود. مسـلماً این 
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. در نـظامـهای گذشــــــته این تصـــــاحب کامالً امر داوطلـبانه اتـفاق نمی افـتد 

ــیر مجبور بودند منطبق بود با نیروی قهر. یعنی برده ها با   ــمشــ زور شــ

ــع بهتر نبود.  برای اربابان خود کار کنند. در نظام ارباب رعیتی هم وضـ

تند و در موعد  ته به زمین خود بودند و حق ترک آن را نداـش دهقانان وابـس

ا داغ و  ه ـب د و گرـن دهـن اب ـب ه ارـب د ـکه ســـــهم خود را ـب مقرر مجبور بودـن

ــرمایه داری کارگران به ظاهر آزاد   درفش روبرو بودند. ولی در نظام سـ

هســـــتـند ـکه ـبه هرکـجا ـکه می خواهـند بروـند و در هر ـکارـخاـنه ای ـکه می 

ت  الکـی د در ـم ت و ابزار تولـی ه طبیـع ا اینـک د. ولی نظر ـب ار کنـن د ـک خواهـن

ســـرمایه داران قرار دارد کارگران برای زنده ماندن مجبور به کار برای 

جبر اقتصـادی تبدیل شـده . در اینجا جبر فیزیکی به  سـرمایه داران هسـتند 

ــرمایه داران ندهند خود و  ــت چراکه اگر کارگران تن به کار برای سـ اسـ

نه می مانند. جبر اقتصـادی خیلی قوی تر و هولناک تر  ان گرـس خانواده ـش

از جبر فیزیکی اســـــت. اگر برده دار مجبور بود برای اینـکه ثروتش از 

ـ  ــت او را بین نرود، برده خویش را زنده نگهدارد و حداقل وـسـ ائل معیشـ

تإمین کند، برای سـرمایه دار مهم نیسـت که طبقه کارگر در چه وضـعیتی 

به ـسر می برد اگر این کارگر از گرـسنگی مرد کارگران زیادی پـشت در 

کارخانه منتظرند تا اـستخدام ـشوند. ولی قوه قهریه در نظام ـسرمایه داری 

ـبا اعتصـــــاب و   را نیز نـباـید فراموش کرد. اگر ـکارگران متـحد شـــــوـند و

اعتراض هایشــان بخواهند حق خویش گیرند. ســرمایه داران از ســرکوب 
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  خشونت بار آنان ابایی ندارند.

 

 کاال چ  د؟ 

ــت برای بقای خویش تولید کند. با  ــر مجبور اس ــد بش همانطور که گفته ش

نه فقط در زمینه کشــاورزی بلکه در   ات پیشــرفت جوامع بشــری این تولید 

زمینه ـصنایع نیز هـست. یعنی تولیدات انـسانها فقط به تولیدات مواد غذایی 

محدود نمی شــود بلکه تولیدات صــنعتی نقشــی اســاســی در تولید ســرمایه 

بینیم ـکه در جوامع ســـــرـماـیه داری داری ـبازی می کنـند. بـنابراین ـما می 

د می گردد، کـ  د. انبوهی از ـکاال تولـی ه ثروت ـجامـعه را تشـــــکـیل می دهـن

هرچه تولید کاال در یک کشــور بیشــتر باشــد، آن جامعه ثروتمند تراســت. 

ــت؟ ما در اقتصــاد به هر چیزی کاال نمی گوییم.  خوب حال این کاال چیس

بلکه کاال به چیزی می گوییم که دو خاصـیت مهم داشـته باشـد. اول اینکه 

حال این نیاز هرچه می خواهد باـشد. از نیازهای ما را برآورده کند.    یکی

ــرگرمی افراد را تأمین می  از مواد خوردنی گرفته تا تلویزیون که نیاز س

ت ولی چون نیاز عده ای  انها مضـر اـس یگار که برای انـس کند و یا حتی ـس

را تأمین می کند می تواند کاال باشــد. این خاصــیت را در اقتصــاد ارزش 

 مصرف می گویند. 
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ه برای مبادله تولید شـده باشـد. یعنی هر چیزی که تولید خاصـیت دوم اینک

شـد و در مبادله قرار نگرفت کاال نیسـت. مثالً اگر کسـی جورابی بافت تا 

با اینکه دارای ارزش مصــرف   خود و یا خانواده اش پا کنند، این جوراب 

. اما زمانی کاال نیست   است و یکی از نیاز های ما را برآورد می کند ولی

را در   خاصیت   آنوقت این جوراب کاالست. این فروش بافته شد،  که برای

 .اقتصاد ارزش مبادله می گویند 

 پس کاال دارای دو خاصیت است ارزش مصرف و ارزش مبادله.

ــت  مارکس بحث می کند که کارگر نیز برای اینکه زنده بماند مجبور اســ

ازار بـ  االی دیگری در ـب د هر ـک انـن ار خویش را ـم ه نیروی ـک ش فرو ه ـک

د هر ـکاالی دیگری هم  ــاـند. در حقیـقت نیروی ـکار ـکارگر نیز ـمانـن برســـ

نیروی کار کارگر دارای ارزش مصرف است و هم دارای ارزش مبادله.  

در پروســه تولید به مصــرف می رســد و این ارزش مصــرف نیروی کار 

. یعنی در جایی که نیروی کار کارگر توـسط ـسرمایه دار به مـصرف اـست 

 ف نیروی کار نمایان می شــــود. ارزش مبادله رســــید ارزش مصــــرمی  

همان مزدی اســت که ســرمایه دار بابت کارکردن کارگر در  نیروی کار،

مدت معین به او می پردازد. جالب اینجاـست که ارزش مبادله نیروی کار 

ـندارد و ـکارگر ـبا تولـید   کـند هیچ ربطی ـبه نوع ـکاالیی ـکه ـکارگر تولـید می  

او   .رای او ندارد که چه چیزی تولید می نماید خویش بیگانه اـست. فرقی ب
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دســتمزد کارگر مزدی که قبالً مقرر شــده اســت را دریافت می دارد. فقط  

برمبنای حداقل وســائل معیشــتی اســت که برای باز ســازی نیروی کار او 

بعد از اتمام   دســتمزد کارگر بر مبنای این که الزم اســت تعیین می گردد.

نیروی کارش تجدید ئل معیشــت الزم دارد تا  چقدر وســا  او  کار روزانه

ــود تا بتواند دوباره ــرکارش برگردد و کار    ش ــود   کند س . البته تعیین می ش

این دسـتمزد با چانه زدن ها و از همه مهمتر مبارزات کارگران می تواند 

ا کم و اً حول و حوش ـی دـت اد گردد ولی عـم ل  زـی دار یعنی حـداـق ان مـق هـم

 وسائل معیشتی برای باسازی نیروی کار قرار می گیرد.

  حال سرمایه دار چگونه سود می برد؟

سود سرمایه دار مسلما از آسمان نمی آید سود سرمایه دار از درون خود  

همین پروـسه تولید ـشکل می گیرد. یعنی اینکه تا تولیدی نباـشد نه ـسرمایه 

داری در ـکار خواـهد بود ـنه ســـــودی. فرض کنـید هـمه ـکارگران ـبه اـندازه 

ــان   ــتند. آنوقت چه اتفاقی می افتا  توانخود و خوانواده ش د؟ همه تولید داش

کارشـان چیزی   تنها  سـرمایه دارانی که در تولید مسـتقیماً سـهمی ندارند و

نیسـت جز اینکه به کارگران دسـتور بدهند که چطوری سـریع تر کارکنند 

باید از گرسـنگی بمیرند.   نسـیبشـان بشـود،سـود بیشـتری  سـرمایه داران  تا  

د تولید از خوحال همین کارگران اگر تصـمیم بگیرند که کمی بیشـتر از نی
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به آموزش خود و فرزندانشــان همینطور به این اضــافه تولید را   ولی  کنند 

انی که خود دکتر و دارو و.... اختصـاص بدهند آنوقت باز می بینیم که کـس

ــان کار ندارند جز اینکه از   ــترنج  و خانواده شــ نیروی کار کارگران دســ

ــنگی بمیرند. حال اگر همین کارگران   ــمیم ارتزاق کنند باید از گرســ تصــ

بگیرند که امورات خودـشان را در دـست بگیرند و خودـشان جامعه خویش 

ــتمدارانی که کاری  ــیاس را هدایت نمایند. چه اتفاقی می افتد؟ خوب تمام س

ـندارـند بجز اینـکه ـقانون بنویســــــند ـکه چطوری ـکارگران را ســـــرکوب و 

سرمایه دارن و ...بی مصرف باقی می مانند و مجبورند   غارت کنند همه  

. و ـکار مفـید کنـند و ـیا گرســــــنه بـمانـند   ـبه خـیل عظیم ـکارگران بپیوـندـند ـیا 

چون اضافه تولیدی برای آنان اختصاص نیافته است. بنابراین ما می بینیم 

نه که در حقیقت امر این کارگران هـستند که به کل جامعه حقوق می دهند  

 ران.گجامعه به کار

م می گیرد.    مالکیت خصـوصـی در مقابل مالکیت عمومی قرار یالیـس وـس ـس

تا کسـی قادر نباشـد از ثمره   ،یعنی لغو مالکیت خصـوصـی بر ابزار تولید 

ــدن ابزار  ــتثمار فرد از فرد و عمومی شـ ــود ببرد. لغو اسـ کار دیگری سـ

ماشـین آالت و ابزار تولید توسـط خود کارگر سـاخته می شـود ولی   .تولید 

در ســـرمایه داری به عنوان قدرت ســـرمایه ســـبب اســـتثمار و بی کاری 

کارگران می ـشود. در حقیقت طبقه کارگر با ـساختن ابزار تولید و ماـشین 
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آالت با دسـت خود پدیدآورنده غولی اسـت که کارگر را در چنگال خویش 

را هرچه بیشـتر می فشـارد تا اضـافه ارزشـی بیشـتر از او او  له می کند.  

دســــــت بمکــد. ولی از طرف دیگر مــاشـــــین آالت اگر عمومی و در 

زحمتکشــان باشــد ســبب آســان تر شــدن کار و باال رفتن ســطح زندگی 

انســـان برای ارضـــای نیازهای خود احتیاج  عمومی در جامعه می گردد.

رای رفع نـیاز ـهای خود تغییر دارد ـکه بر روی طبیـعت ـکار کـند و آن را ب

شـکل دهد ولی با پیدا شـدن مالکیت خصـوصـی در جوامع بشـری طبیعت 

مالک خصـوصـی پیدا کرد. حاال دیگر کسـی نمی تواند آزادانه از طبیعت 

طبیعی عده و منابع طبیعی اش اســتفاده کند، حال مالک زمین و این منابع  

کفاف زنده ماندنشـان   فقط  ای را وادار می کند تا با دریافت دسـتمزدی که

ه  ه متعلق ـب ا ـن ت آنـه ام زحـم ه تـم د و نتیـج ار کنـن د برروی آن ـک را می دـه

تولید کننده مســــتقیم بلکه متعلق به مالک آن اســــت. بنابراین لغو مالکیت 

خصــوصــی بر طبیعت و منابع آن یعنی عمومی کردن مالکیت بر طبیعت 

حال خواننده و منابع طبیعی  یک هدف بالواســطه ســوســیالیســم اســت.  

 متوجه می شود که چرا کمونیستها مخالف مالکیت خصوصی هستند. 

" ما تاریخ تولید ـصنعتی را از قرون وـسطی تا به حال به ـسه دوره تقـسیم 

 می کنیم:

هر    جایی کهو دستیار،  ؛ استادان پیشه ور کوچک با چند شاگرد  پیشه وری
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 کارگر یک کاالی کامل را تولید می کند. 

، جایی که تعداد بیشتری از کارگران در یک کارگاه بزرگ  مانوفاکتور

جمع شده و یک کاال را مشترکاً براساس اصل تقسیم کار تولید می کنند،  

بدین صورت که هریک از کارگران تنها بخشی از کار را انجام می دهد  

و محصول فقط زمانی کامل می گردد که از دست تمام کارگران گذشته  

   باشد. 

، جایی که تولیدات بوسیله ماشینی تولید می گردد که توسط  صنعت مدرن

  به حرکت در می آید 113یی )برق، باد، آب سوختهای فسیلی و غیره( نیرو

و جایی که کار کارگر به نظارت و تصحیح کارایی ماشین محدود می  

 گردد. 

ــرفت  ــتر کار در کارگاهها و پیش ــیم هرچه بیش ــنایع و تقس ــرفت ص با پیش

ماشـــین آالت مختلف کارخانه ها پدید آمدند. کارحانه،   و اختراع  صـــنایع

جایی است که  از ماشین آالت برای تولید استفاده می گردد. با رقابت بین 

ـسرمایه داران و بحرانهای ادواری که از بالیای ـشیوه تولید ـسرمایه داری 

اســت، آنهایی که قدرت مالی کافی داشــتند تا در این رقابت ها و بحرانها 

بیاوردند، ماندند و ـسرمایه های کوچکتر توـسط ـسرمایه های بزرگتر دوام  

 
 ـ توضیح داخل پرانتز ازمن است. 113
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ــد، و  ــرمایه رفته رفته متمرکز تر شــ ــورت ســ ــدند. بدین صــ خورده شــ

ــدند و  انحصــارات بوجود آمد یعنی اینکه چند ســرمایه دار دورهم جمع ش

ــکیل یک اتحادیه ای رادادند تا قیمت تولیدات و بازارها را کنترل کنند  تش

مجدداً باعث تمرکز هرچه بیشـتر سـرمایه گردید.این تمرکز تا و این کا ر 

ــتها  114بدانجا پیش رفت که کارتل ــرمایه   115ها و تراس ــتند و س پدیدار گش

 داری پابه عصر جدیدی گذاشت بنام امپریالیسم.

ســـــرـماـیه داری در تـکاـمل خویش در اواـیل قرن بیســـــتم وارد مرحـله ای 

جهانی از نتایج این مرحله   بـسیار خطرناک برای بـشریت ـشد که دو جنگ

ــرمایه داری ــت  از سـ ــم می خوانیم اسـ . این مرحله که ما آن را امپریالیسـ

مرحله متمرکز شـدن هرچه بیشـتر سـرمایه و یکی شـدن سـرمایه بانکها با 

اسـت تا جامعه انسـانی را   سـرمایه های صـنعتی به منظور ایجاد هیوالیی

و بیشــتر به ورطه نابودی و گندیدگی بکشــاند. کشــته شــدن هرچه بیشــتر  

بیش از هفده میلیون نفر و آوارگی و بی خانمان شدن بیش از چهل میلیون 

اول و متعاقب آن کـشته ـشدن هـشتاد و جهانی  نفر از مردم جهان در جنگ  

 
صاد، کارتل توافق بین چند شرکت معظم رقیب است، برای کنترل قیمت بازار و بیرون ـ در اقت 114

انداختن و حذف شرکتهای دیگری که در این کارتل عضو نیستند از بازار است. در کارتل شرکتهای 
 عضو استقالل خود را حفظ می نمایند.

این است که شرکتها به نوعی   ـ تراست از اتحاد چند شرکت بزرگ بوجود می آید و فرقش با کارتل 115

 استقالل خود را از دست می دهند و تابع قوانین تراست می گردند.
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ــاکنین کره ارز پنج میلیون نفر از ثمرات  ،انی دوم در جـنگ جهـ  از ســـ

 درخشان امپراطوری مالی سرمایه داران است.

" سرمایه داری در جهت رشد خود به سیستم جهانی ستمگری مستعمراتی 

ــکنه روی زمین و  ــرو براکثریت عظیمی از سـ ــور های پیشـ ــتی کشـ مشـ

  116اختناق مالی آنان مبدل گردیده است." 

رتست از تمایل به اعمال " امپریالیـسم از نقطه نظر ـسیاسی بطور کلی عبا

  117زور و ارتجاع."

ــاهد  ــد روز افزون   ما ش تفکرات مذهبی و ارتجاعی در قرن بیســت و رش

یکم هسـتیم. پیدایش حکومت های اسـالمی در منطقه به هیچ عنوان امری 

اتفاقی نیســت. امپریالیســتها با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت 

ــرمایه گذاری های کال ــترش ایده های خود و با سـ ــد و گسـ ن موجب رشـ

ارتجاعی در ســراســر جهان هســتند. از ایده های ناســیونالیســتی و نژاد 

ــام ایده های مذهبی و خرافی. ولی در عین  ــتی گرفته تا انواع و اقسـ پرسـ

حال تمام این ســـیاســـتها برای به بردگی کشـــاندن و در تحت ســـلطه نگاه 

می کند و آن انقالبات   داـشتن مردم ـسراـسر جهان ـضد خودش را هم ایجاد 

 
 ـ امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری ـ لنین 116
 ـ همان جا 117
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 کارگران و زحمتکشان است.

   118" امپریالیسم آستان انقالبات اجتماعی پرولتاریاست."

ــاد ها و نابرابری ها در   با بوجود  ــم، تضـ ــارات و امپریالیسـ آمدن انحصـ

ســیســتم ســرمایه داری نه تنها کم تر نشــد بلکه عمیق تر و حاد تر گردید. 

هرج و مرج در تولید که منـشاء آن در تولید برای کـسب ـسود بیـشتر اـست 

با ـشدت بیـشتری جامعه را به فقر و فالکت می کـشاند. بحران های پی در 

رمایه داران نه   پی اقتصـادی بیانگر همین هرج  و مرج در تولید اـست. ـس

د بلـکه تنـها ـبه  ـبه منظور نـیاز مردم دســـــت ـبه تولـید فرآورده ای می زنـن

. در اینجاـست که ما ـشاهد هـستیم اـست   منظور ـسود و تـصرف بیـشتر بازار

که تولیدات بیشــتر در ســرمایه داری ســبب فقر و نابرابری بیشــتر جامعه 

ت تولیدات منتظر کسانی است که قدرت خرید آن را داشته می شود. انباش

باشـــند وگرنه حتی اگر عده ای از گرســـنگی هم بمیرند غذاهای اضـــافی 

ــود. ــود ولی به نیازمندان داده نمی شـ هرج و مرج    119دور ریخته می شـ

ــطه  ــود که بواسـ ــیاری از تولیداتی می شـ ــبب ازبین رفتن بسـ در تولید سـ

. در جامعه ســرمایه داری برنامه ریزی رســند رقابت نتوانســتند به فروش  

ابر درک  برای تولـید محصـــــوالت وجود ـندارد و هر ســـــرـماـیه داری بـن

 
 ـ امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری ـ لنین 118
 تبلیغاتی صرف نظر می شود.ـ در اینجا از حرکات نمادین و  119
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خودش از بازار و توانایی مالی خود و با اتکا به اعتبارات بانکی شــروع 

 او تنها نیـست و  نکته اینجاـست کهبه ـسرمایه گذاری برای تولید می نماید.  

ــرمایه داران دیگر ــتســ ــت به چنین کاری  که    ند ی نیز هســ  .می زنند دســ

ــدید و تنگاتنگ قرار دارند. تا آنجا که  ــرمایه داران با هم در رقابتی شـ سـ

در ـحد توان تـمام روزـنه ـهای ـبازار را  ـتا  بتوانـند دیواـنه وار تولـید می کنـند 

رقیب طبیعی اـست که    نگذارند.پر نمایند تا جایی برای رقیب باقی    خویش

نیز چنین می کند. این دیوانگی برای تولید هرچه بیـشتر ـسبب اـشباء بازار 

ود  ت   و  می ـش ده اـس باء ـش د که بازار چنان پر و اـش دیگر   وزمانی می رـس

کاالهای تولیدی به بخش زیادی از  ،ندارد   وجود   جایی برای تولید بیشـــتر

ــند. بیش از تولیدات    به این دلیل کهنه  فروش نرفتن کاال    فروش نمی رســ

اینجاســت   که خریداری ندارد. در اســت   اســت بلکه به این دلیل  مردم  نیاز

بحران گریبان جامعه را   که فراوانی کاالها ســبب فقر و فالکت می شــود.

می گیرد و با ورشــکســته شــدن بســیاری از ســرمایه داران، این کارگران 

ازار . با بیکار ـشدن خیل عظیمی از کارگران، بکه بیکار می ـشوند هـستند  

برای فروش محصــــوالت ســــرمایه داران تنگ تر می شــــود و بحران 

ده اند قادر  اقتصـادی عمیق تر می گردد. ـسرمایه دارانی که ورـشکـست ـش

به پرداخت بدهی خود به بانکها نیـستند و بانکها با بحران مالی مواجه می 

ــیدن پول مردم بیچاره جبران مکافات می کنند. دولت  گردند و با باال کشــ

 ملی سـعی می کند با اختصـاص   ات ایه داران با ژسـت دفاع از تولید سـرم
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ای کالنوام اچیز و ـه ای ـن ا بهره ـه دات  ـب ه تولـی ت ـب ای ارزان قیـم ارز ـه

رونق ببخـشد ولی در حقیقت با به باد دادن ـسرمایه های ملی و ـسپردن آن 

د. ن اختالس می نمایبه دـست ـسرمایه داران، آنان را ترغیب به زد و بند و  

عمیق تر شده   روز بروز  ختالس های کالن بحران اقتصادی در جامعهبا ا

قشری هستند که باید تاوان و هزینه   اصلی ترینو کارگران و زحمتکشان  

ــاید  ــتر خویش بپردازند. شـ چنین بحرانهایی را به قیمت فقر و فالکت بیشـ

د که فقیرتر شـدن جامعه به نفع هیچ کس نیسـت. این کامالً  چنین بنظر رـس

ــتب ــت چراکه هر چه  اش ــوند و به  افراد اه اس ــتری از جامعه فقیر تر ش بیش

صـفوف کارگران و زحمتکشـان بپیوندند نیروی کار برای سـرمایه داران 

ارزان تر می شـــود. با بوجود آمدن یک ارتش بزرگ بیکاران، ســـرمایه 

داران خیلی راحت تر می توانند برســـر دســـتمزد کارگران چانه بزنند و 

ــتمزد را در پ ــطح ممکن نگه دارند.  دســ فحر   ف کد ا نب ی ایین تر ســ

ا    یااار ار  ذ   کشذ ر نای  ا ذد کن  ذراا ن الارن  ک کشذ ر ا  ترفی  

بن  ا  آن بن بر ر ن شذکدی   ذعی ای ک  ال با الاان  الن بن آنترف ال گر  

  ا  فااله ببر الر  فع خ  ش

  ضاال ب ن   ر ال ا  ااعی   اارک د خص صی

ــرمایه داری   ــورت اجتماعی با نیرو یدر سـ کار کارگران و   تولید به صـ
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دات اکثراً  زحمتکشـــــان ـجامـعه انـجام می گیرد. در دوران ـهای ـقدیم تولـی

فردی بودنـد. کفـاش تمـام مراحـل تولیـد کفش را خودش و یـا بـا کمـک 

شـاگردش که ممکن بود فرزندش باشـد انجام می داد. یک دهقان از چهار 

الها خار تای خود ـس د و تقریباً تمام احتیاجان خود و دیواری روـس ج نمی ـش

انواده اش را مجبور بود خود برآورد  ه  هـخ اـی ه ســـــرـم امـع د. ولی در ـج کـن

د  د داری تولـی ان تولـی ام می گیرد. هـم اعی انـج ه اجتـم ه فردی بلـک ا ـن االـه ـک

کفش را اگر در نظر بگیریم، از تهـیه چرم گرفـته ـتا مراـحل مختلف تولـید 

ــپس فروش آن، همه و همه د  ــی از و سـ ــت که که بخشـ ارای مراحلی اسـ

می  تولـید آن ـجامـعه و حتی بخشـــــی از ـجامـعه مـلت ـهای دیگر را درگیر

ســازد. یعنی تولید یک کفش با کمک ماشــین آالت مختلف صــد ها گارگر 

. در حقیقت تولیدات گیرد می    برتولید کننده، با زبان و آداب متفاوت را در

ــرمایه داری، کارگر ان   تر می   جهان را به یکدیگر نزدیکدر جامعه ســ

د  ا را و کـن د. ولی از طرف دیگر  آنـه افعی مشـــــترک می گرداـن دارای مـن

ـنه ـجامـعه  کرده اســـــت ـماـلک این تولـیدات ـکه تـمام ـجامـعه را درگیر خود 

بلکه مشـت قلیلی سـرمایه دار هسـتند. در یک نگاه اینطور بنظر می رسـد 

ــتر کاال های با تکه جامعه تالش می کند تا نیاز هایش را   ولید هرچه بیشــ

متنوع ارضــا کند. ولی اصــالً اینطور نیســت. تولیدات در جامعه ســرمایه 

داری ـنه ـبانقشـــــه و ـبا توـجه ـبه نـیازـهای ـجامـعه بلـکه تنـها و تنـها ـبه ـخاطر 

ســـود ســـرمایه دار انجام می گیرد. مالکیت خصـــوصـــی تولیدات جامعه 
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فتن نـیاز ـجامـعه فقط ســـــرـماـیه دار را برآن می دارد ـکه بـجای در نظر گر

برای سـود شـخصـی خود، سـرمایه گذاری برای تولید نماید. و درسـت به 

این دلیل اسـت که ممکن اسـت جامعه نیاز به کاالیی اسـاسـی داشـته باشـد 

ولی چون سود آن در جامعه کم است تولید نگردد. برای مثال ممکن است 

ــرفته آبیاری بر ــتم پیشـ ــیسـ ــاورزان جامعه احتیاج به یک سـ ای تولید کشـ

کاالهای کشاورزی داشته باشند و باید در این زمینه طرح و برنامه ریزی 

محصوالت شود. ولی سرمایه داران ترجیح می دهند به خاطر سود بیشتر  

ــاورزان را  ــاورزی را از خارج با قیمتی ارزان تر وارد نمایند و کشـ کشـ

ا نفر ال میلیونـه د برای مـث ا در نظر بگیرـی د و ـی ه خراب کنـن اـن از مردم  ـخ

زحمتکش جامعه احتیاج به کفش برای پوشــیدن دارند ولی کارخانه ای که 

ــت این کفش ها را تولید کند به این نگاه نمی کند که میلیونها نفر  قرار اسـ

تند بلکه این را در نظر می گیرد که آیا  یدن هـس در انتظار کفش برای پوـش

ــاند؟ پس اگر ــده را می تواند به فروش رسـ ــهای تولد شـ میلیونها نفر  کفشـ

محتاج کفش اگر پول خرید آن را نداشــته باشــند، مســلماً کفش در محدوده 

ای تولید خواهد ـشد که ـسرمایه دار بتواند آن را به فروش رـساند. و برای 

ســرمایه و ســرمایه دار مهم نیســت که میلیونها نفر کفشــی برای پوشــیدن 

ــما ویترین مغازه ه ا را مملو از ندارند. درســـت به این علت اســـت که شـ

ـکاالـهایی می بینـید ـکه ـبا وجود احتـیاج بیشــــــماری از افراد ـجامـعه ـبه آن، 
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، پشـت ویترین مغازه ها همانطور خاک می چون قادر به خرید آن نیسـتند 

خورند و بدون مصرف باقی می مانند. این هرج و مرج در تولید یکی از 

رمایه داری با آن   ت که جامعه ـس نده ترین تضـادهایی اـس روبروـست و کـش

  از آن گریزی نیست.

مسئله دیگر این است که کارگران با تولیدات خویش از یک طرف ثروتی 

که محصــول کار جمعی آنان اســت و از طرف دیگر   بوجود می آورند را 

کارگران   این ثروت به اشـکال مختلف بر علیه آنان بکار گرفته می شـود.

ل ـسرمایه برای به بردگی تولیدکنندگان ثروتی هـستند که این ثروت به ـشک

کارگران تولید کنندگان   کشـــاندن روز افزون آنان بکار گرفته می شـــود.

ماشــین آالتی هســتند که این ماشــین آالت ســبب بی کاری آنان می شــود. 

کارگران تولید کنندگان اســلحه هایی هســتند که روزی بر علیه آنان بکار 

تند که خود   تولید کنندگان کاال های  نگرفته می ـشود. کارگرا مصـرفی هـس

نمی توانند در شــرایط عادی از آنها اســتفاده نمایند و لذا برای خرید همان 

ــتر و طوالنی   کار کنند.   یرتکاال های تولیدی خود مجبورند با شــدت بیش

ــه می گردد به کار  تنها  طوری که زندگی آنان  زمانمدت و    کردن  خالص

توانـند نیروی ـکار خویش ـتا دوـباره ب   برای تـجدـید نیروی ـکار خویش کمی

   را به سرمایه دار بفروشند.

 .تولید سرمایه داری دارای سه خصلت است  باالبنابر گفته های 
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ـنه   انـجام می گیرد برای ـبازار  تولـید ســـــرـماـیه داری   نـظام   اول اینـکه؛ در

 .  ع ی   ر ال کاال ی برای نیاز کسی و یا کسانی. یعنی تولید برای سود.

 ع ی   ا ذذدر ا  صذذار   ذذا     ر ال الر ال ذذد  ذذراا ن الاراندوم اینکه؛  

  اارک د خص صی

، یعنی ـکارگران برمبـنای فروش نیروی ـکار خویش کذار ا الیو ســـــوم؛ 

 زندگی می کنند.

کســـیســـتی بحث گردید بخش مطالبی که در اینجا به عنوان اقتصـــاد مار

بســیار کوچکی از انبوه مطالبی اســت که در این زمینه به رشــته تحریر 

ــکیبایی خواننده و حجم کتاب مطلب  ــت. با در نظر گرفتن شــ درآمده اســ

ان ـباقی  اـیان می بریم در ـحالیـکه حـکاـیت همچـن ــاد را دراینـجا ـبه ـپ اقتصـــ

مطالب در   خود پیگیراـست. بر خواننده پژوهش گر و موـشکاف اـست که  

ــد. ـچه این خود ســـــرآـغازی بود برای مـطالـعه و تحقیق  اشـــ ه ـب این زمیـن

 خوانندگان عزیز.
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انسانها محصول محیط خویش هستند. بدین معنی است که تمام این دزدی  

  ها آدمکشی ها، قتل ها، کالهبرداری ها، مواد مخدر، اجحافات و نابرابری  

ها و خالصه تمام این پلشتی ها و نامردمی ها محصول جامعه ای است  

که ما درآن زندگی می کنیم. محصول مناسباتی است که انسان را موجودی  

حقیر شده، سرکوب شده، و به زنجیر کشیده شده می خواهد. مناسباتی که  ت

برپایه اختالفات و امتیازات طبقاتی قرار دارد. یک انسان در بدو تولد نه  

خوب است و نه بد. این جامعه است که او را شکل می دهد و به صورت  

مجانی  برای مثال اگر در جامعه ای نان    دیو و دد و یا فرشته در می آورد.

دزدی، فحشا، اعتیاد،   .دزدی نان کند باشد کسی به فکرش نمی رسد که 

کند. هیچکس دزد    ی همه نتیجه جامعه ای است که نابرابری درآن بی داد م

 

" سوسیالیسم نوین در ماهیت خویش، از طرفی محصول بینش تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی مسلط ـ 120

بر جامعۀ نوین است. تضاد میان دارندگان و تهی دستان، تضاد میان کارگران مزدور و سرمایه داران، 

ر شکل تئوریکش نخست به صورت و از سوی دیگر محصول آنارشی حاکم برتولید است. اما از نظ

ادامۀ تکامل یافته و ظاهراً منطقی تر اصولی که روشنفکران بزرگ قرن هجدهم فرانسه تبیین کرده اند 

 انگلس  آنتی دورینگ   جلوه می کند. " 
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ولی نباید فراموش کرد که انسان خود نیز یک    فاحشه به دنیا نمی آید.   یا   و

ا  ان نا    ار خ جامعه نیست.  و  خویش  موجود بی اراده در برابر تاریخ 

درست است که انسانها    رای  ا  ال   راخ  ش  را ای  ا ال   ا  ا را  ار خ  

   ری ا ن اعدم خ ال     با ال محصول تعلیم و تربیت جامعه خویش هستند 

تکامل تاریخ نشان داده است که در جایی که مناسبات و روابط   ب اا  الر 

تولید در پوسته تکامل نیرو های مولده جامعه نمی گنجند انسانها توانسته  

اند برعلیه مناسبات موجود برعلیه روابطی که آنها را به بردگی می کشد  

تاریخ تکامل جوامع انسانی  ط را درهم ریزند.   بشورش کنند و این روا 

   .اریخ پیچیده و پر پیچ و خمی بوده است ت

به این بستگی دارد که تولید چگونه صورت می گیرد     شیوه زندگی انسانها 

یع می گردد. اگر تولید توسط کسانی  زو تولیدات جامعه چگون مبادله و تو

انجام می پذیرد که هیچ اراده وآزادی از خود ندارند و مانند حیوانات خرید  

در حقیقت بنده و برده هستند، و تمام تولیدات و تولید   و فروش می گردند. 

،  کننده که همان برده است متعلق به شخص دیگری است به نام برده دار

در حقیقت ساخت اقتصادی و اجتماعی این  .  این یک جامعه برده دار است 

   جامعه برده داری است.

زمین است  ه به تاگر تولیدات جامعه توسط رعیتی انجام می گیرد که وابس

لق به اوست و بخش قابل مالحظه آن را  عو سهم کمی از تولید خویش مت
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ارباب برمی دارد. این جامعه یک جامعه فئودالی و یا ارباب رعیتی است.  

   تماعی این جامعه فئودالی است.ج یعنی ساخت اقتصادی و ا

باالخره اگر تولیدات توسط کارگرانی آزاد انجام می گیرد، آزاد از این  

ظر که نه در بازار خرید و فروش می شوند و نه وابسطه به زمین و یا  ن

و هیچ سهم   . 121چیز دیگری هستند. آزاد از هرآنچه که رنگ تعلق گیرد 

کار خویش دستمزدی   برابرمستقیمی از تولیدات خویش ندارند بلکه در 

تمام و کمال متعلق به   کارگاه و یا کارخانه دریافت می دارند و تولیدات 

کسی است که تنها هنرش داشتن سرمایه است. این یک جامعه نمونه  

یعنی ساخت اقتصادی اجتماعی این جامعه سرمایه  سرمایه داری است. 

 122داری است. 

 
 زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است  ـ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود 121

 حافظ شیرازی 
 نیانسان در انتخاب ا  ایانسان است. آ  امحصول تعامل انسان ب  ست؟یچ  ، شکل آناز  سوای  جامعه  ـ " 122

 دیریانسان را در نظر بگ یدیتول تکاملاز  ینیمع سطح وجه اگر  چیآن شکل جامعه آزاد است؟ به ه ای

، تجارت   دیتول  تکاملاز    ینیمع  سطح  داشت. اگر    دیرا خواه  متناسب با آننوع تجارت و مصرف    کی،  

، به آن سازمان مربوط کی،  ی مربوط به آناجتماع قوانینشکل  کی،  در نظر بگیریدمصرف را  ای

گرو هها و طبقات اجتماعی مطابق با آن و در یک کالم به یک جامعه مدنی خانواده ،  به یک بافت

را  یاسیس ستمیآن س ای نی، ا در نظر بگیریدرا  یآن جامعه مدن ای نی. اگر امطابق با آن خواهید رسید

 ..است. یجامعه مدن یرسم انیب کهداشت ،  دیخواه

نیرو هایی که تمام تاریخش   –  ندستیخود آزاد ن  یدیتول  یروهای، انسان در انتخاب ن  ستیبه گفتن ن  یازین

هر نیروی تولیدی یک نیروی اکتسابی است که محصول فعالیت های قبلی   –  برآن مبنا قرار گرفته است

  .."  از نامه مارکس نامه به آننکفاوست.
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ولی این پایان کار نیست همانطور که انسانها مراحل مختلفی از تکامل  

جامعه سرمایه   ری رسیدند،جامعه را طی نمودند تا به جامعه سرمایه دا

داری نیز ابدی نخواهد بود و باید جای خود را به ساخت اقتصادی و  

مگر   نمی تواند باشد و آن چیزی  123تماعی جدیدتری بدهد. جا

در حقیقت انسانها در جریان تولید، ابزار های تولیدی   . 124سوسیالیسم 

خود   خویش را تکامل می دهند و ضمن تکامل ابزار های تولیدی خویش 

را نیز تکامل می بخشند. شعور انسانها در جریان بی وقفه مبارزه برای  

زندگی و تولید وسائل معیشت خویش تکامل می یابد انسانها باهوش تر می  

وسائل تولیدی خویش را برای بهتر زندگی کردن تکامل می دهند   ،گردند 

همه پی در پی   ،روش زندگی شان ،تفکرشان ،که ضمن آن شعور شان

تغییر و تکامل می یابد. در پی این تغییر و تکامل روز افزون، کار به  

که در جامعه وجود دارد تحمل تکامل  125جایی می رسد که دیگر مناسباتی 

خود را   و از این بابت  ندارد  لید و تولید کنندگان جامعه را ابزار توبیشتر 

در خطر می بیند. مناسباتی که حکم می کند چه کسی حاکم و چه کسی  

 

 رفت و منزل به دیگری پرداخت  ـ هر که آمد عمارتی نو ساخت 123

 سعدی
ـ ویژگی بارز کمونیسم، از بین بردن مالکیت به معنای اعم کلمه نیست، بلکه انهدام مالکیت  124

 بورژوازی است. مانیفست حزب کمونیست  کارل مارکس و فریدریش انگلس
) یعنی چگونگی تقسیم ثروت، قدرت و قوانینی که تمام این امتیازات را به شکل قانون به  ـ  125

 جامعه تحمیل می کند.(
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محکوم باشد. مناسباتی که بر قرار کننده چگونگی توزیع ثروت در جامعه  

است. یعنی معلوم می دارد که ثروت جامعه به چه کسانی باید تعلق گیرد.  

از تولیدات جامعه چقدر است. بنابراین کار بجایی می رسد  سهم هرکس 

که جنگ و نزاع همیشکی که بین تولید کنندگان که اکثریت جامعه را  

دارند  تشکیل می دهند و توزیع کنندگان ثروت که همیشه در اقلیت قرار 

با افزایش آگاهی زحمتکشان   باال گرفته و غیر مسالمت آمیز می گردد.

سبات موجود را شایسته مقام انسانی خویش نمی بینند. لذا  جامعه، آنان منا

قیام می کنند و مناسبات کهنه را درهم می پیچند و مناسبات نوی برقرار  

جامعه  نقش ترمز کننده تکامل    ،موجود   در حقیقت مناسبات تولید   . سازند می  

را بازی می کند و به صورت ارتجاعی خشن و بی رحم که نمی   انسانی

ه تغییر بدهد در می آید. در اینجاست که انسانها تاریخ خویش  خواهد تن ب

را می سازند و با برداشتن این سد ارتجاع راه را برای بهتر زیستن و  

  موتور  تکامل بیشتر خویش باز می کنند. عده ای فکر می کنند که بنشینیم تا

و پوسته ارتجاع را بدرد و جامعه ای   کار خودش را بکند،تکامل تاریخ 

فراد نمی دانند که انسانها تاریخ  ا. این به ارمغان آورد ین را برای ما نو 

و تا انسانها برای تغییر و تکامل جامعه خویش قیام   خویش را می سازند 

نکنند هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. ولی باال رفتن آگاهی انسانها نسبت به  

جبر تاریخ  شرایط خویش و به دنبال آن شورش آنها بر علیه وضع موجود  

کار یک کشاورز وابسته است به زمین،   است که از آن گریزی نیست.
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باران، باد، و خورشید تا محصوالتش به بار بنشیند. ولی تمام این نیرو  

های طبیعی همانطور که گندم را رشد می دهند، علف های هرز را هم  

  اگر  می توانند رشد دهند. باران می تواند تبدیل به سیل شود، و... ولی 

بنشیند و مظاره گر باشد تا شاید طبیعت برایش محصولی به   کشاورز

با کمک نیروی   ارمغان آورد چیزی بدست نخواهد آورد. اما کشاورز

طبیعی برای داشتن  می تواند از این نیرو های  خویش بازوان و هوش 

محصولی خوب استفاده نماید. البته باز باید تکرا کنم که درجه تکامل  

مولده کار این کشاورز را محدود می کند. یعنی کشاورز دوهزار  نیروهای  

  نمی تواند استفاده نماید.   یشسال پیش از کمباین برای برداشت محصول خو 

مختصر    ولی خود انسانها هستند که ابزار تولید خویش را تکامل می دهند.

تکامل نیرو های مولده جامعه می توانند   ارچوب ه در چاینکه انسانها 

شعور خود   ،ات و روابط تولیدی را تغییر دهند و دراین روند تغییرمناسب 

 را نیز تغییر و تکامل می دهند. 

مالکین و سرمایه داران مسلماً در مقابل هر تغییر و تحولی که مالکیت آنها  

مقاومت می کنند. چون ثروت و امتیازات طبقاتی خویش    ندازد را در خطر ا 

فکر می کنند جامعه از دست سرمایه  را در خطر می بینند. آنهایی که 

داران خود بخود نجات پیدا می کند مانند آن کشاورزی هستند که منتظر  

برایش   د باد و باران و زمین و خورشی ،است که بدون زحمت کشیدن
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به ارمغان بیآورند. تاریخ نشان داده است که سرمایه داران    خوبی  محصول

ستهای کارگران و زحمت کشان  در مقابل کوچکترین و ابتدایی ترین خوا

برای اینکه کوچکترین تغییری در سیستم بهره کشی خود ندهند دست به  

چه جنایاتی می زنند. از شکنجه و به زندان انداختن کارگران معترض  

 . گرفته تا اعدام و ترور فعالین کارگری 

طبقه کارگر در اروپا بسیار وخیم    در قرن هجدهم و نوزدهم وضع معیشتی 

. آنان با دشواری و جان کندن بسیار مجبور بودند که گاهی هجده ساعت  بود 

در روز کار کنند تا بتوانند از پس شکم خود و زن وبچه خود برآیند. در  

بیغوله هایی زندگی می کردند که بوی ادرار و تعفن فضا را پر کرده بود.  

ار و نداشتن امنیت شغلی یعنی هر موقع که  حقوق ناچیز ساعت طوالنی ک

دار اراده می کرد می توانست کارگران را اخراج کند، و...   سرمایه

خالصه شورشها و اعتراضات کارگری سراسر اروپا را فرا گرفته بود.  

دراین بین عده ای روشنفکر با دیدن چنین وضع غیر انسانی که طبقه  

و شروع کردند  باید اصالح شود.  کارگر داشت بفکر افتناند که این وضع 

زحمتکشان، آنها خیال می کردند که نظام   و حقوق به مبارزه برای حق 

با اصالحاتی در این   قابلیت اصالح را دارد و می توان  ، سرمایه داری

این افراد سوسیالیست بودند منتهی  کارگران را از بردگی نجات داد.  ظام ن

اقتصادی اجتماعی بلکه به عنوان  سوسیالیسم را نه به عنوان یک ساخت 
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اندیشه ای در برابر نابرابری ها و ظلم و ستم ها می پنداشتند. این  

که تمام این نابرابری ها و ستم ها   نتوانستند تشخیص دهند سوسیالیست ها 

در خود ماهیت نظام سرمایه داری نهفته است. مسئله سرمایه دار خوب و  

مسئله خود این نظام بهره کشی است  سرمایه دار بد نیست.  یا مهربان و

 126  که باید ازبین برود.

" بینش ماتریالیسم تاریخ از این حکم حرکت می کند که تولید و در کنار  

آن مبادله محصوالت آن، اساس نظام تمام اجتماعات را تشکیل می دهد و  

در هرجامعه ای که در تاریخ پدیدار می شود، تقسیم محصوالت و همراه  

ه بندی اجتماعی طبقات یا اقشار بستگی به آن دارد که چه چیز و  با آن رد 

 .. چگونه تولید می شود و این تولید به چه ترتیب مبادله می گردد.

این گفته همچنان بدان معناست که ابزار رفع نابسامانی های کشف شده  

نیز، به صورت کم و بیش تکامل یافته باید در همین مناسبات تولیدی تغییر  

 
و در انگلستان  1825ـ 1760و هنری سن سیمون  1837ـ 1772در فرانسه چارلز فوریه  ـ 126

 از مشهور ترین سوسیالستهای خیال پرداز بودند. 1858ـ  1771رابرت اون 
البته این افراد ایده های بسیار مهمی هم که برای آن موقع انقالبی بود را نیز ارائه دادند فی المثل فوریه 

هان حق برابری زن و مرد بود او نوشت " درجه آزادی زن یک مقیاس طبیعی، برای در آن زمان خوا
آزادی عمومی است. فوریه این افکار خود را در تز زیر تکامل و توضیح می دهد: " ترقی اجتماعی و 
تغییرات زمان به موازات رشد آزادی زنان به پیش می رود، نابودی نظام اجتماعی متقابالً و به همان 

ت با محدودیت و سلب آزادی زنان همراه می باشد. " سپس فوریه براین اساس چنین نتیجه می نسب
گیرد." بسط و تکامل حقوق زنان فصل عمده کلیه پیشرفت های اجتماعی است." به نقل از کتاب تکامل 
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یافته موجود باشد. این ابزار را نمی توان پیدا کرد، بلکه باید آن را به  

 127وسیله مغزها درمیان واقعیت های مادی موجود کشف نمود." 

بزک دوزک کردن این نظام با چیزهایی از قبیل انتخابات آزاد و دمکراسی  

ماهیت آن را که برمبنای بهرکشی انسان از انسان است   د و...نمی توان

. این سوسیالیستها را ما سوسیالیستهای تخیلی می نامیم که در  دهد تغییر 

خیال خود می خواستند که در چارچوب همین نظام سرمایه داری  

تا زمانی که کارگران، توسط سرمایه  . عملی سازند  را  خویش لیسم سوسیا

داران کنترل می شوند، طبیعی است که باید مثل یک برده زندگی کنند.  

 راه وسطی وجود ندارد. 

مارکس و انگلس با تحقیق در باره نظام سرمایه داری و اینکه این نظام  

و بویژه با درس    چگونه کار می کند و با درس گرفتن ازمبارزات کارگران

سوسیالیسم علمی را بنا   ،گرفتن از قیام کمون پاریس و جمع بندی از آن

نهادند. یعنی به این نتیجه رسیدند که از نظر علمی ماشین دولتی سرمایه  

داری ابتدا باید ازبین برود و سپس نظام جدیدی بر روی خرابه های آن  

دیدی است که نه  بناگردد این نظام یک ساخت اقتصادی و اجتماعی ج

  128هرکس به اندازه کارش قرار دارد.به  برمبنای کارمزدی بلکه برمبنای  

 
 ـ تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم اثر فریدریش انگلس 127
نی دزدی که سرمایه دار از کار کارگر می کند ممنوع است و کارگر به اندازه کاری که برای ـ یع 128

 جامعه انجام می دهد سهم خودش را از تولید برداشت می کند.
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سهم بزرگی از تولیدات  دیگر سرمایه داری وجود ندارد که بتواند یعنی 

 را ببلعد.   جامعه

برای اینکه ما سوسیالیسم علمی را بهتر بشناسیم باید ابتدا بدانیم که دولت  

 چیست؟ 

   ال رد چ  د؟

  ل یعبارت است از تبد   ی گام در انقالب کارگر  ن یکه نخست  م ید یفوق د " در 

 129"  ی به مقام طبقه حاکم و به کف آوردن دمکراس ا یپرولتار

اتفاقی    در چند هزار سال پیش  همانطور که دیدیم در تاریخ اجتماعی انسانها

به    جامعه بود. در حقیقت   پیدایش طبقات دربسیار مهم و اساسی افتاد و آن  

جامعه به دوبخش عمده تقسیم گردید. دو بخشی که منافعی کامالً   تدریج 

کار دیگران    بواسطه متضاد با یکدیگر دارند. از طرفی استثمار کنندگان که  

همیشه در   ،کاخها و قصر های زیبا در اختیار دارند  ،زندگی می کنند 

و از طرف دیگر   مشغولند گذرانی خوش  به  مراسم ها و جشنهای پرخرج

  د برای گذران زندگی خویش به سختی کار ناستثمار شوندگان که مجبور

 کنند و در حقیقت تولید کنندگان اصلی جامعه هستند.  

باید در جامعه نیرویی وجود داشته باشد که مانع از برخوردهای  حال 

ردد  همیشگی و فرساینده این دو بخش از جامعه شود. باید نظمی برقرار گ

 
 ـ دولت و انقالب  لنین 129
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ً تا تحت این نظم کسانی که مورد بهره کشی قرار می گیرند، که    اتفاقا

اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، به شرایط زندگی که دارند گردن نهند  

تا استثمار کننده گان بتوانند در آسایش و آرامش زندگی کنند. این نیروی  

خ پدید آمد دولت در تاری  130است.  ال ردبازدارنده تصادمات طبقاتی همانا 

از هم نپاشد. بنابراین هر طبقه ای از جامعه که قدرت را    تبحا ی تا جامعه  

بدست گرفت دولت خویش را تشکیل داد، تا بوسیله آن بقیه اقشار و طبقات  

جامعه را سرکوب و تحت فرمان خویش درآورد. تمام نیروهایی مانند  

ری، همه و همه  ارتش و پلیس و دادگاهها و زندانها و مجالس قانون گذا

   برای این است که نظم کنونی و شرایط مناسب برای بهره کشی حفظ گردد. 

باید این نکته را به خاطر سپرد؛ دولت که به صورت قوه قهریه جلوه می  

کند، تنها حافظ استثمار است و علت استثمار نیست، چون عده ای فکر می  

برعکس، علت   کنند زور و قهر و اجبار سبب استثمار می شود. درست 

ً اقتصادی است که قوه قهریه ای   وجود استثمار و مناسبات حاکم صرفا

برای جلوگیری از فروپاشی این مناسبات و روابط اقتصادی موجود الزم  

   می آید.    

 
ـ "... همراه با اختالفات موجود در توزیع، اختالفات طبقاتی بروز می کند. جامعه به طبقات ممتاز  130

محروم ، استثمارگر و استثمارشونده، غالب و مغلوب تقسیم می شود. و دولت که در بادی امر  و
نتیجۀتکامل گرو های خود روی کمون های قبیله، برای حفظ منافع مشترکشان ) مثالً آبیاری در شرق 

سلطۀ  ( و دفاع در برابر خارج بود، از اکنون دیگر یکی از مقاصدش نیز این است که شرایط حیات و
 طبقۀ مسلط را بر علیه طبقه تحت سلطه قهراً پابرجا نگهدارد." فریدریش انگلس آنتی دورینگ
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شیوه تولید سرمایه داری با تبدیل بیش از پیش اکثریت مردم به کارگران   

آورد که می   امعه بوجود و زحمتکشان ناخودآگاه نیروی عظیمی را در ج 

تواند، نظم جامعه سرمایه داری را بهم ریزد و نظم نوینی در جامعه بوجود  

 131آورد. این نظم نوین همانا سوسیالیسم است. 

سوسیالیسم نیز همانند دولت های ماقبل خود، قدرت و نیرویی است دردست 

دولت  . منتها یک فرق اساسی مابین یک یعنی کارگران طبقه ای خاص 

. دردولت کارگری اینبار و برای  است  کارگری و دولت های ماقبل آن 

اولین بار در تاریخ بشر این استثمار کننده گان نیستند که قدرت دولتی را  

می  دردست دارند، بلکه استثمار شوند گان هستند که صاحب قدرت دولتی  

شتر از  . اینبار بجای اینکه از قدرت دولتی درجهت استثمار هرچه بیشوند 

مردم استفاده گردد، این قدرت در دست کارگران برای ازبین بردن استثمار  

و بهره کشی و جلوگیری از بوجود آمدن مجدد این بهره کشی در جامعه  

پدیدآورنده   استفاده می گردد. چرا که وجود هرگونه استثمار در جامعه 

 است.  طبقه حاکم یعنی کارگران استثمار  مجدد 

ستی همانند دولت های قبلی ، دیکتاتوری وجود دارد.  در دولت سوسیالی

دمکراسی برای استثمار کنندگان و   سوسیالیسم، قبلما منتها دولت های

دیکتاتوری برعلیه استثمار شوندگان بود. اینبار قضیه کامالًبرعکس  

 
ـ" بین جامعه سرمایه داری و کمونیستی دوران گذار انقالبی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با  131

نقالبی پرولتاریا این دوران، یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری ا
 نمی تواند باشد." کارل مارکس نقد برنامه گوتا
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. دیکتاتوری پرولتاریا که دیکتاتوری جامعه سوسیالیستی است،  132است 

رای اهالی جامعه به ارمغان می آورد و دیکتاتوری  باالترین دمکراسی را ب

بر علیه کسانی است که می خواهند نظام بهره کشی را از نو   تنها  اش

را یک   درست به همین علت است که دولت سوسیالیتی .133بوجود آورند 

. دولت  نیمه دولت می نامند چراکه این دولت گذاری است به سوی کمونیسم 

یعنی به   نماید می  همگانی دولتی است که به تدریج خود را  سوسیالیستی،

تنها در   . تدریج مردم یاد می گیرند که خود اداره کننده گان جامعه باشند 

نها آن  رود و ت ش ازبین مییضرورت وجود  دولت  کم کم  اینجاست که 

زمان است که صبح دم کمونیسم فرا می رسد و جامعه طبقاتی به تاریخ  

می پیوندد. ولی تا آن زمان کارگران مجبورند که قدرت قهریه را دردست  

سرمایه  داشته باشند تا مانع برگشت سرمایه داری و بساط استثمار شوند.

نظر   قطه ن مسلماً از داران به سادگی مواضع خویش را خالی نمی نمایند.

 
ـ " واضح است که برای محو کامل طبقات باید نه تنها اسثمارگران یعنی مالکین و سرمایه داران  132

را سرنگون ساخت و نه تنها مالکیت آنها را لغو نمود، بلکه باید هرگونه مالکیت خصوصی بر وسایل 
ساخت و هم تفاوت بین شهر و ده و هم تفاوت بین افراد متعلق به کار جسمی و  تولید را نیز ملغی

 افراد متغلق به کار فکری را ازبین برد. این کاری است بس طوالنی."
 و. ا. لنین  ابتکار عظیم 

و به عنوان نخستین قدم، زمان آن رسیده که در برابر سراسر جهان و در برابر قرن ها تاریخ " ـ  133

جهانی، با صدای رسا دستور کار را به ثبت برسانیم: آن چه که تا کنون به عنوان برابری حقوق و 

هبرداری ای بیش الفریب و ک ، یعنی پارلمان، مجلس ملی، حق برابررای –دموکراسی معرفی می شد 

 ، یه داریانقالبی برای نابودی سرما  سالحنبوده است  همه قدرت در دست توده های کارگر، به مثابه ی  

 ت. "  روزا لوکزانبورگ              فقط این شعار، برابری واقعی حقوق است، فقط این دموکراسی واقعی اس
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، احیا کننده گان نظام بهره کشی باید سرکوب شوند،  و زحمتکشان  کارگران 

می تواند جامعه از شر نظام طبقاتی خالصی یابد  تنها در صورتی  زیرا

و به خودی خود واضح است    .نظام بهره کشی فرد از فرد نابود گردد   که  

نمی  که سرمایه داران بدون مبارزه و مقاومت از مواضع خویش عقب 

مکیدن خون   نشینند. زیرا برای آنها کمونیسم یعنی از دست دادن آزادی  

بورژوازی درکش از آزادی چیزی نیست جز  کارگران و زحمتکشان. 

آزادی استثمار و حق سود، آزادی ربا خواری آزادی فحشا و...ولی  

پرولتاریا تحت هیچ شرایطی نمی تواند و نباید سرمایه داران را برای  

امیال خود آزاد بگذارد و باید قاطعانه در مقابل برگشت جامعه   رسیدن به

کهن مبارزه کند و هرچه مقاومت سرمایه داران شدید تر باشد باید پرولتاریا  

ب آزادی از  لمصمم تر و قاطع تر در مقابل آنها بایستد. بنابراین س

چون بورژوازی    نیست که توگویی  و یا انتقام   بورژوازی یک معامله به مثل

پس حاال کارگران و زحمتکشان می  از کارگران سلب آزادی می نماید 

بنابراین در ماهیت امر فرقی   انتقام بگیرند، خواهند مقابله به مثل کنند و 

بین کمونیستها و سرمایه داری نیست هر دو می خواهند آزادی دیگری را  

ه از مبارزه طبقاتی  سلب نمایند. این گفته های روشنفکران بی دردی است ک 

هیچ نمی دانند و تنها خواسته آنها در این است که صلح و آرامش آنها به  

هم نریزد. حال اگر کودکان کار هر روز به جای اینکه در مدرسه برای  
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تحصیل حضور یابند مجبورند با مشقت کار کنند و شبها هم مورد تجاوز  

  ر جامعه اتفاق می افتد قرار گیرند و هزاران خشونت هایی از این قبیل د 

مهم است که کسی برای برداشتن این   برای آنها این  مهم نیست.  برایشان 

نابرابری ها دست به خشونت نزند و آرامش آنها را بهم نریزد. ولی بین  

آزاد بودن سرمایه داران و زحمتکشان یک دنیا تفاوت وجود دارد. نمی  

تا از کارگران و زحمتکشان    شود هردو آزاد باشند یا سرمایه داران آزادند 

بهره کشی کنند و یا کارگران آزادند تا قاطعانه جلوی این بهره کشی را  

منتها این سلب آزادی از سرمایه داران   سد نمایند راه وسطی وجود ندارد. 

تنها به این معنی است که آنهااز مقام سرمایه داری خود به زیر کشیده می  

د مانند یک سرمایه دار رفتار کنند و برای  شوند و گرنه تا زمانیکه نخواهن

برگشت جامعه کهن توطئه ننمایند و دست به جنایت نزنند، مقام انسانی آنها  

به عنوان یک شهروند حفظ خواهد شد. سرمایه داران از نا آگاهی توده  

دمکراسی    ،های مردم استفاده می کنند و می گویند که جامعه سرمایه داری

کافی است تا خود را   ه برسمیت می شناسد. ولیو آزادی را برای هم 

ند که ممکن است منافعش توسط اکثریت جامعه که  ندرخطر ببیند و حس ک 

  گرشان نیروهای سرکوب زحمتکشان باشند به خطر افتد آنگاه خشن ترین 

د. جنایاتی که در طول  نرا برعلیه کارگران و زحمتکشان بکار می گیر

آنقدر بی شمار است که برای تهیه  ند ه امرتکب شد  ان سرمایه دار ،تاریخ

         لیستی از آن احتیاج به دهها جلد کتاب است.   
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دولت سوسیالیستی با دولت های ماقبل خویش در این است که    فرق دیگر  

حرکت کرده   ، در جهت عکس تمرکز قدرت در جامعهبه محض استقرار

به صورت یک  خود را در جامعه گسترش می دهد و بتدریج  قدرت  و

می گیرد. در اینجاست که این  جامعه را در بر افراد تمام ، قدرت همگانی

 دیگر نیازی بوجودش نخواهد بود و به خواب می رود.  دولت 

" پرولتاریا نیروی دولتی را دردست می گیرد و ابزار تولید را در ابتدا به  

ورد. ولی از این طریق پرولتاریا خود را به عنوان  مالکیت دولت درمی آ

طبقه و همراه با خود همه تفاوت ها و تضادهای طبقاتی و هم چنین دولت  

 را به عنوان دولت ازبین می برد... 

به محض اینکه دیگر طبقه برای مورد ستم واقع شدن در جامعه موجود  

برای برقراری  و مقاومت های فردی    به محض اینکه سلطه طبقاتی   نباشد،

هرج و مرج در تولید با ضدیت و افراطی گری ناشی از آن از جامعه  

، دیگر چیزی برای مورد ستم واقع شدن وجود نخواهد داشت  رخت بربست 

اولین اقدام   که یک دستگاه سرکوب کننده، یعنی دولت را ضروری سازد.

ائل  دولت به عنوان نماینده واقعی تمام جامعه که به معنای تصاحب وس

تولید از طرف تمام جامعه است، در عین حال آخرین اقدام مستقلی است  

گرفت. دخالت نیروی دولتی در روابط   که به نام دولت انجام خواهد 

اجتماعی  به تدریج در بخس های مختلف زائد می گردد و سپس خود بخود  
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 134" ازبین می رود.

الیسم بجای سرمایه  باید دانست که بدون یک انقالب قهرآمیز استقرار سوسی 

داری محال است ولی دولت سوسیالیستی بتدریج و خود بخود ازبین می  

 رود و جای خود را به جامعه کمونیستی می دهد. 

" با نابودی تفاوت های طبقاتی، تمامی نابرابری های اجتماعی و سیاسی  

 135ناشی از آنها نیز به نوبه خود از جامعه رخت برخواهد بست." 

 

" بنا به گفته مارکس، پرولتاریا فقط دولتی الزم دارد که زوال یابنده باشد،  

و نتواند    انحالل نماید یعنی ساختمان آن طوری باشد که بیدرنگ شروع به  

پرولتاریائی که  "یعنی  " زوال را نپیماید؛ و ثانیاً زحمتکشان به "دولت  هرا

  136نیازمندند.  " به صورت طبقه حاکمه متشکل شده است 

حال کارگران و زحمت کشان چگونه قدرت سیاسی را به دست می  

 گیرند؟  

زمانی   این شاید اساسی ترین پرسش برای یک انقالب پرولتری باشد. تا 

طبقه کارگر خود را در یک حزب انقالبی متشکل نکند، نمی تواند   که

برای سرنگونی بورژوازی گامی به پیش بردارد. کارگران باید بدانند که  

 
 ـ تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم  فریدریش انگلس 134
 ـ مارکس نقد برنامه گوتا 135
 ـ دولت و انقالب اثر لنین 136
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ابر این نیروی مخرب و مهیب بورژوازی که خود را به صورت  در بر

دولت متشکل کرده است به صورت تک تک و یا گروههای کوچک هیچ  

شانسی ندارند مگر چانه زدنها بر سر کمی دستمزد. که گاهی موارد در  

این چانه زدن ها موفق و گاهی ناموفق هستند. ولی نکته اینجاست که نظام  

وری پابرجا می ماند و کارگران همچنان برده سرمایه  مزد کار  استثمارگر  

باقی می مانند. اگر کارگران به این آگاهی دست پیدا کنند که باید این نظام  

مزدوری برچیده شود و کارگران و زحمتکشان جامعه باید سرنوشت  

خویش را خود بدست گیرند، چاره ای ندارند جز اینکه این نظام مزدوری  

و برای برانداختن چنین نظام سازمان یافته ای با تمام   137را براندازند. 

ان چاره ای جز  رنیروهای ارتش و پلیس و سازمانها اطالعاتی اش کارگ

تشکل در یک حزب سراسری، حزبی که بتواند اکثریت کارگران را  

گرفتن قدرت سیاسی یک جنگ  ندارند.  حزب کمونیست   یعنی  نمایندگی کند،

و زحمتکشان دارای نیروی بسیار عظیمی هستند  کارگران  تمام عیار است.  

، هیچ یک از سازمانهای مخوف بورژوازی تاب  138که اگر متحد گردند 

 
 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم و می در ساغر اندازیم ـ بیا تاگل برافشانیم 137

 به هم سازیم و بنیادش براندازیم  ارانمن و  اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد      
ـ " ...ولی ما یقین داریم که آزادی کارگران فقط به دست خود کارگران می تواند انجام گیرد؛  138

بدون آگاهی و تشکل توده ها، بدون آماده نمودن و پرورش آنها از راه مبارزه طبقاتی آشکار بر ضد 
 تمام بورژوازی، کوچکترین سخنی دربارۀ انقالب سوسیالیستی نمی تواند درمیان باشد."

 ا.لنین  دوتاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیکو.
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مقاومت دربرابر آنها را ندارد و مانند توده کاهی که در برابر طوفان قرار  

می گیرد، زمانی که در برابر عظم توده های میلیونی کارگران و  

سی قرار می گیرند، پراکنده شده و  زحمتکشان برای گرفتن قدرت سیا

ازبین خواهند رفت. نقطه ضعف سرمایه داران دراین است که به طبقه  

ادامه دهد.   آنهابه تولید سود برای  ،زیره د که سربنکارگری نیاز دار

سرمایه داران نیاز به ارتش بیکاران دارند تا در صورت نیاز از آنها برای  

طلب می کنند استفاده نمایند. ولی وقتی    جایگزینی کارگرانی که حقشان را

در برابر کارگران متشکل و آگاه قرار بگیرند وقتی در برابر یک تشکل  

 سراسری کارگران قرار بگیرند راهی جز تسلیم نخواهند داشت. 

" مارکسیسم با پروردن حزب طبقه کارگر، پیش آهنگی از پرولتاریا را  

را بدست گیرد و همه مردم  پرورش می دهد که قادر است قدرت حاکمه 

   139را به سوی سوسیالیسم راهنمائی کند." 

می تواند   ا دف کارگران   النحا اندر آخر اینکه تنها دولت شوراهای 

ضامن محو ستم و استثمار در جامعه باشد و جامعه را به سمت کمونیسم  

جایی که دیگر طبقاتی برای سرکوب و یا تحت ستم وجود   رهبری کند. 

نخواهند داشت. جامعه ای که همه کار می کنند و هرکس برمبنای احتیاجی  

که دارد از تولیدات جامعه برداشت می کند. همه کارها به صورت داوطلبی  

 
 ـ دولت و انقالب  لنین 139
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 و اختیاری انجام می گیرد. 

به مدارجی    ارالم  اله نای  " ...برای نخستین بار در تاریخ جوامع متمدن  

بدکن الر االاره اا ر  تقاء خواهند یافت که نه تنها در رای دادن و انتخاب  را

بنوبه    نانخواهند داشت. در دوران سوسیالیسم    ا  ح  شرکت  ر  اره      

امور را اداره خواهند نمود و بزودی عادت خواهد شد که هیچکس اداره 

  140نکند." 

جویند، دیگر سرمایه داری نمی  " اگر همه در اداره امور دولت شرکت 

 141" . ماند  به تواند پایدار

باید این نکته را در نظر داشت که سوسیالیسم و کمونیسم از نظر مارکسیسم  

آرمانی که   و یا ایده ای نیست که به علت مفید بودن آن باید تحقق پیدا کند 

واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد. مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم  

راه حل تضادهای جامعه سرمایه داری می دانند که در تضاد های خودش  

تضاد هایی که راهی برای حا آن نیست مگر  گم گشته و غرق شده است. 

   محو جامعه سرمایه داری و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا. 
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     ار  م   کا    م 

که طی یک   دولت در سوسیالیسم چیزی نیست جز دیکتاتوری پرولتاریا 

انقالب مسلحانه زحمتکشان به رهبری طیقه کارگری که خودش را در  

بورژوازی   حزب خویش یعنی حزب کمونیست سازماندهی کرده برعلیه

بدست می آید. طی این انقالب شورا های مسلح کارگران و زحمتکشان و  

دهقانان قدرت حاکمه را در دست می گیرند و کامل ترین دمکراسی تاریخ  

بشر را به نمایش می گذارند. ولی سوسیالیسم مرحله ابتدایی و اولیه برای  

ضر ر اً   ااعن کن ن چ تبحن ای    جامعه کمونیستی است.رسیدن به 

  ررا  ااعن کا     ی ای گ   ال   ن چگ  ن اا  ا  تبحا ی الرآن    ال  الارال

به اندازه توانائی که   هرکسبه جامعه ای است که  سوسیالیسم راه رسیدن 

دارد برای جامعه کار می کند و به اندازه احتیاجی که دارد از محصوالت  

جامعه برداشت می نماید. ولی تا آن زمان بشر احتیاج به یک مرحله گذار  

ضمن محو زیر ساخت های اقتصادی سرمایه داری از   انقالبی دارد تا

ام فرهنگ فاسد بورژوازی  تم  سپردن مالکیت ابزار تولید به جامعه، طریق  

یعنی فرهنگ برتری طلبی ، امتیاز خواهی، خود بینی و خود ستایی،  

به   که طی هزاران سال تاریخ طبقاتی در جوامع انسانیفردگرایی و... 

شکل گرفته است و در سرمایه داری به اوج خودش   صورت غیر طبیعی 
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ا و رفتار  در شرایط بحرانی عادت ه 142ازمیان بردارد.رسیده است را 

های سوسیالیستی و اجتماعی را که هنوز در بین انسانها باقی مانده است  

را می توان مشاهده نمود. با وجود فساد و گندیده گی جامعه طبقاتی این  

رفتار ها که جزو نهاد انسانها است، ازبین نمی رود. در شرایط جنگ و  

که با به خطر انداختن  یا بالیای طبیعی افرادی زیادی را ما مشاهده می کنیم  

جانشان سعی در کمک به هم نوعان خود دارند و یا مهمتر از همه در  

انقالبات ما شاهد جان فشانی و فداکاری های بسیاری از توده های مردم  

هستیم که برای اعتالی جامعه خویش انجام می دهند. در جوامع طبقاتی  

تکامل یافته  ین سایه سنگین فرد گرایی و منفعت های شخصی بر روی ا

. ولی در سوسیالیسم با پرورش این  افکنده است ترین خصلت انسانها سایه 

خصلت مهم انسان، و با بزیر سؤال بردن امتیازات فردی و جای گزینی  

آن با همکاری گروهی، بزرگترین پیشرفتها در همه زمینه های اجتماعی  

سود دهی بلکه  و اقتصادی پدیدار می گردد. فرد نه به عنوان یک وسیله 

در این صورت      143به عنوان یک سلول از جامعه در نظر گرفته می شود. 

مسلم است که اگر یک سلول از جامعه مورد ستم قرار بگیرد تمام جامعه  

 
کمونیستی، دوران تبدیل انقالبی اولی به دومی اقرار دارد.  ـ " بین جامعه سرمایه داری و جامعه 142

    ال ک ا  ری چیزی نمی تواند باشد مطابق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی هم که دوات آن  
 وجود دارد. " مارکس  نقد برنامه گوتاار ر ار ا 

 دگر عضو ها را نماند قرار ـ چو عضوی به در آورد روزگار 143

 نشاید که نامت نهند آدمی  تو کز مهنت دیگران بی غمی
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مورد ستم قرار گرفته است و همه باید در یک همکاری مشترک برای  

 ادن برر  ک  ازبین بردن هرگونه ستم دوش بدوش یکدیگر مبارزه کنند. 

حقوق افراد جدا از حقوق جمع و حقوق  ر  ن با ال    ک  ن برر  ادگی

. دولت و حکومت در سوسیالیسم در جهت  جمع جدا از حقوق افراد نیست 

ا گیر شدن پیش می رود. خود گردانی تا جایی پیش خواهد  همه گیر و فر

رفت تا دولت رفته رفته زوال یابد و به خواب ابدی رود و جامعه وارد  

فاز کمونیسم گردد. یعنی مرحله ای که جامعه دیگر احتیاج به دولت ندارد.  

ولی قبل از آن پرولتاریا باید به عنوان پیش آهنگ ستمکشان به صورت  

ناراه با ب ت الاکرا   م  قدرت سیاسی را دردست گیرد. "  طبقه حاکمه

کن برای  خ   ن بار الاکرا   م برای   ا گران  ب اله بدکن الاکرا   م  

برای  ری ال  ان   ارالم ا د، ال ک ا  ری ار ر  ار ا ا ر ا  را ی ا   

ر اظ آ االی برای   اگران   ا  ثاار گران    راا ن الاران قائ  ای  

 نقالب نوشته و.او لنین " دولت و ا ش الر 

وسایل تولید از تملک خصوصی افراد جداگانه خارج می شود و وسایل  

الر     ار  م  " تولید متعلق به تمام جامعه می گردد و بدین ترتیب 

  ا     ر ال،  ا  ثاار فرال ا  فرال غ ر ااکن ای گرالالر   را  ای   ان 

       آ رالر" کارخا ن ااش ن،  ا ن   غ ره را بن اارک د خص صی الر 

 لنین دولت و انقالب     
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با شعار  هرکس به اندازه کاری  بنابراین فرق است بین جامعه سوسیالیستی  

، با جامعه کمونیستی  که انجام می دهد از محصوالت جامعه سهم می گیرد 

به اندازه توانایی که دارد کار انجام می دهد و به   با این شعار که هرکس

 اندازه نیازی که دارد از محصوالت جامعه برداشت می کند. 

"... در فاز باالیی جامعه کمونیستی، پس از آنکه تبعیت اسارت آمیز انسان  

از تقسیم کار ازمیان برود؛ هنگامیکه به همراه این وضع تقابل بین کار  

میان برخیزد؛ هنگامیکه کار، دیگر تنها وسیله  نیز از فکری و جسمی 

زندگی نبوده بلکه خود به نخستین نیاز زندگی مبدل شود؛ هنگامیکه به  

همراه تکامل همه جانبه افراد نیروهای مولده نیز رشد یابد و کلیه سرچشمه  

های ثروت اجتماعی سیل آسا به جریان افتد، تنها آن هنگام می توان بر  

ازی از هر جهت فائق آمد و جامعه می تواند بر پرچم  افق محدود بورژو

خود بنویسد: از هرکس صبق استعدادش و به هرکس طبق نیازش. " نقد  

 برنامه گوتا اثر کارل مارکس از کتاب دولت وانقالب 

نکته دیگر اینکه پرولتاریا نمی تواند ماشین حاضر آماده دولت بورژوازی  

کار اندازد. وظیفه کارگران و  را تحویل گیر و آنرا به نفع خویش ب

زحمتکشان انهدام و خرد کردن این ماشین پوسیده و متعفن است تا بر روی  

لیسم و حکومت شورا ها را به دور از هرگونه کاغذ بازی  خرابی آن سوسیا

بورژوازی که   ل و رشوه و حق میز بناسازند. این دستگاه عریض و طوی
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ی تواند در جهت منافع مردم  خرج زیادی هم رو دست مردم می گذارد نم

 زحمتکش و به سود آنان کارایی داشته باشد.  

سوسیالیسم نظم نوینی است که پاسدار منافع زحمتکشان و محو ستم و  

استثمار بر روی خرابه های نظم بورژوازی بنا می شود. نظمی که  

برقراری آن تنها به دست کارگران و زحمتکشان مسلح عملی و پابرجا  

 . خواهد بود 

رزام
 
اب ک ف    2019اا        ب 
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 پیوستها 

 1 ا   د

 میلیارد سال پیش پیدایش سلولهای ابتدایی  5/ 3 •

که توانایی انجام فتو   میلیارد سال پیش پیدایش باکتری هایی 4/ 3 •

 سنتز را داشتند 

 میلیارد سال پیش تشکیل سلول های پیچیده 2 •

 میلیارد سال پیش زیستن پرسلولی ها  1 •

 میلیون سال پیش پیدایش حیوانات ساده  600 •

در   با دهان و مخرجها  میلیون سال پیش پیدایش حیوان 550 •

 اقیانوسها 

 پیدایش ماهی ها میلیون سال پیش  500 •

 حشرات در خشکی و  ن سال پیش پیدایش گیاهانمیلیو  475 •

 میلیون سال پیش پیدایش حشرات و دانه های گیاهی  400 •

 میلیون سال پیش پیدایش دوزیستان  360 •

 ایش خزندگان د میلیون سال پیش پی 300 •

 سال پیش پیدایش پستانداران  میلیون 200 •

 میلیون سال پیش پیدایش پرندگان  150 •

 میلیون سال پیش پیدایش گلها   130 •

 میلیون سال پیش پیدایش میمونها  60 •

 میلیون سال پیش پیدایش میمونهای بی دم بزرگ  20 •

 میلیون سال پیش پیدایش انسان سانان  5/ 2 •

 هزار سال پیش پیدایش انسان باهوش  200 •
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 2 ا   د

 قالرد ش رائی چ  د؟ 

  رارر  ن

چیست؟ جوهر این قدرت جدید که اکثر مردم کشورهای   قدرت شورائی 

 جهان هنوز آن را درک نمی کنند و یا نخواهند فهمید، چیست ؟ 

طبیعت این قدرت، که جذب کننده تعداد هرچه بیشتر و بیشتر کارگران  

 هر کشوری است، موارد زیر است: 

در گذشته، کشور ) روسیه( به هرصورت و طریقی بوسیله ثروتمندان و  

ا سرمایه داران اداره می شد. اما هم اکنون برای اولین بار کشور بوسیله  ی

طبقات و عالوه براین بوسیله توده آن طبقاتی که تحت ستم سرمایه داری  

بودند، اداره می شود. حتی در دمکراتیک ترین و آزادترین جمهوری ها،  

تا جائی که سرمایه داری حکومت می کند، و زمین در مالکیت شخصی  

باقی مانده است، دولت همیشه در دست یک گروه اقلیت، که از نه دهم  

 سرمایه داران و افراد ثروتمند تشکیل شده، است.  

در این کشور، در روسیه، برای اولین بار در تاریخ جهان، دولت کشور  

به شکلی سازماندهی شده که تنها کارگران و دهقانان کارگران به عنوان  

گان، تشکیل آن سازمان توده ای را می دهند که به  نماینده استثمار شوند 

عنوان شورا ها شناخته شده است و این شورا ها هستند که قدرت دولتی  
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را رهبری می کنند. به این دلیل است، که علی رغم تهمت زدن های  

نمایندگان بورژوازی تمام کشورها بر علیه روسیه، کلمه " شورا " در حال  

بلکه همه پسند مردم جهان، کلمه محبوب   حاظر نه تنها قابل درک 

کارگران، و همه زحمتکشان شده است. و به این علت، با وجود همه آزار  

و اذیت ها ئی که طرفداران کمونیسم در کشورهای مختلف متحمل می  

شوند، قدرت شوروی باید به ناچار، لزوماً، و نه در آینده دور، همه جهان  

 را فتح کند.  

انیم که نقص های زیادی در سازمان قدرت شوراها در  ما به خوبی می د 

کشور وجود دارد. قدرت شوروی  کار معجزه و طلسم نیست. آن یک شبه  

تمام ابلیس بیسوادی گذشته، فقر فرهنگی، عواقب جنگ وحشیانه، پسایند  

غارتهای سرمایه داری را  شفا نمی دهد. ولی جاده را برای سوسیالیسم  

که   نی که قبالً تحت ستم بودند شانس این را می دهد هموار می کند. به کسا

کمر راست کنند و به درجه روز افزونی تمام قدرت دولتی کشور، کل اداره اقتصادی، کل  

 مدیریت تولید را بدست  خود گیرند. 

قدرت شوراها راه به سوی سوسیالیسم است که بوسیله توده کارگران کشف  

ت است. به همین علت است که  شد. و به همین علت است که راهی درس

 شکست ناپذیر است. 

 بابک فرزام  از روی متن انگلیسی زیر   ترجمه 
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What is Soviet power? What is the essence of this 

new power, which people in most countries still 

will not, or cannot, understand? The nature of this 

power, which is attracting larger and larger 

numbers of workers in every country, is the 

following: in the past the country was, in one way 

or another, governed by the rich, or by the 

capitalists, but now, for the first time, the country 

is being governed by the classes, and moreover, 

by the masses of those classes, which capitalism 

formerly oppressed. Even in the most democratic 

and freest republics, as long as capital rules and 

the land remains private property, the 

government will always be in the hands of a small 

minority, nine-tenths of which consist of 

capitalists, or rich men. 

http://marxists.org/admin/legal/fdl.htm
http://marxists.org/admin/legal/fdl.htm
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In this country, in Russia, for the first time in 

the world history, the government of the country 

is so organised that only the workers and the 

working peasants, to the exclusion of the 

exploiters, constitute those mass organisations 

known as Soviets, and these Soviets wield all 

state power. That is why, in spite of the slander 

that the representatives of the bourgeoisie in all 

countries spread about Russia, the word "Soviet" 

has now become not only intelligible but popular 

all over the world, has become the favourite word 

of the workers, and of all working people. And 

that is why, notwithstanding all the persecution 

to which the adherents of communism in the 

different countries are subjected, Soviet power 

must necessarily, inevitably, and in the not 

distant future, triumph all over the world. 

We know very well that there are still many 

defects in the organisation of Soviet power in this 

country. Soviet power is not a miracle-working 

talisman. It does not, overnight, heal all the evils 

of the past- illiteracy, lack of culture, the 

consequences of a barbarous war, the aftermath 
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of predatory capitalism. But it does pave the way 

to socialism. It gives those who were formerly 

oppressed the chance to straighten their backs 

and to an ever-increasing degree to take the 

whole government of the country, the whole 

administration of the economy, the whole 

management of production, into their own hands. 

Soviet power is the road to socialism that was 

discovered by the masses of the working people, 

and that is why it is the true road, that is why it is 

invincible. 
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 3 ا   د

نمونه ای از مباحث فلسفی و فقهی حوزه علمیه  که به درد هیچ کس و  

 هیچ چیز نمی خورد. 

مفاهیم ثانیه فلسفی: در نقطه مقابل مقوالت عشر یا مفاهیم اولی قرار دارد. مقوالت ثانیه فلسفی   "

خارج قابلیت صدق دارد. نوع وجود مفاهیم »ما بازاء خارجی« ندارد اما »منشأ انتزاع« دارند. در  

ثانیه فلسفی، از قبیل وجود رابط است. وجود عرضی نیست تا از جوهر جدا شود. این مقوالت را  

باید با اعراض مقایسه کرد. عرض در خارج وجود دارد و »وجود رابطی« است، موضوع دارد، 

ر خارج چیزی نیست، جزء همان  وجود تبعی است اما وجود معقول ثانیه »وجود رابط« است، د

منشأ انتزاع آن. طور و نحوۀ وجود است مانند امکان و حدوث که با قیام و قعود فرق دارد. لذا 

وجود معقوالت ثانیه، وجود رابطی نیست بلکه وجود رابط است. انحاء و اطوار وجود است؛ این 

ود خارجی نیست. ما بازاء »طور« در ذات او پخش است و آزمایش پذیر نیست زیرا جدای از وج

 خارجی مربوط به جوهر و عرض است. 

شود. عرض چیزی  پرسش: اگر لون و رنگ باشد، بله اما قیام و قعود یا علم عارض بر وجود می  
است که »ما به ازاء خارجی« دارد ولی چسبیده به چیزی است. اعراض از مراتب وجود است  

تنیدگی   د نیست. عرض مصداق خارجی دارد اما در هم اما اطوار و مقوالت انتزاعی در کنار وجو 
 " مقوله انتزاعی غیر قابل انفکاک است. »امکان« و »حدوث« در وجود ماهیت پخش است.

 گزیده ای از مباحث فقه تربیتی از آیت هللا غلیرضا اعرافی 
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