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بستر فرهنگی برآمدن مارکس
بر آمدن مارکس در آملان امری اتفاقی نبود همچنان که بر نیامدنش در ایران دالیل خاص
خودش را دارد  .به زبان دیگر مارکس در بیابان برهوت اروپا نشو و نمو نمی کند بلکه بر درخت
تناوری گل می دهد که ده ها شاخه پر گل دیگر دارد .با کمی تسامح این فراز هگل در مورد
مارکس هم صادق است »:آن فرزندی که نابغه می شمارندش از پیشینانش بزرگتر نیست.این
پیشینیان هر کدام سنگی بر روی بنا نهاده اند و نابغه خلف این خوشبختی را دارد که آخر از
همه می رسد و سنگ آخر طاق را بنا می گذارد و بنا به نام او تمام می شود چنین اشخاصی
از افکار کلی که در زوایای وجودشان است آگاهی ندارند ولی نیازمندی های زمان را خوب می
شناسند و می دانند که دنیا مستعد قبول چه چیزی است  .از این رو مردان بزرگ آفریننده
نیستند بلکه قابله اند و زمانه را کمک می کنند تا آن چه را که از مدتی پیش در رحمش رشد
کرده است بزاید«.
بهر روی ما با شش نام وشش کتاب بزرگ قبل از مارکس روبه روئيم  ،والبته این بدان معنا
نیست که قرن  ۱۹اروپا به همین شش نام و شش کتاب خالصه می شود  .این شش نام قله
های کوه های اندیشه در قرن  ۱۹اروپایند .
-۱هابز و کتاب لویاتان
لویاتان یا لوایتان برگرفته از کتاب ایوب در تورات است .هیوالیی عظیم الجثه که از دریا سرک
می کشد و مثل و مانند ندارد.
توماس هابز) (۱۵۵۸-۱۶۷۹در کتاب لویاتان بر این باور است که ،انسان ها طبیعتا ً
حریص ،متجاوز ،خودخواه و زورگو هستند و اگر به خود واگذار شوند»جنگ همه به ضد همه
«آغاز می شود.به همین دلیل به رهبری که به او امر ونهی کند )لویاتان(نیاز دارد .پس دخالت
دولت برای محدود کردن این طبیعت زور گو الزم است .
این کتاب دارای  ۴بخش است:
انساندولتدولت مسیحیقلمرو ظلمات-۲آدام اسمیت و ثروت ملل
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آدام اسمیت )( ۱۷۲۳-۱۷۹۰از نظریه پردازان سرمایه داری مدرن به حساب می آید .کتاب
ثروت ملل نخستین کتاب در مورد اقتصاد مدرن است .
آدام اسمیت استاد اقتصاد در دانشگاه گالسکو بود ،یکی از مراکز اصلی انقالب صنعتی و
رابطه تنگاتنگی با بورژازی صنعتی و تجاری داشت .پس نظریاتش به عنوان یک متفکر
بورژوازی قابل تعمق است .اسمیت در سال ۱۷۷۹کتاب ثروت ملل را نوشت .
آدام اسمیت بر این باور بود که تمایل به مبادله ،داد و ستد ومعاوضه چیزی با چیزی دیگر
تمایل معینی در طبیعت انسان است .پس سرمایه داری امری طبیعی است .
از یاد نباید برد که متفکرین قرن ۱۸طبیعی را بمعنای خوب می گرفتندو انتقادشان به جامعه
بدان خاطر بود که با طبیعت انسانی وفق نمی دهد.پس اسمیت سرمایه داری را با طبیعت
انسانی منطبق می دانست.
اسمیت به سه نکته مهم تاکید داشت :
دخالت دولت در اقتصادقانون عرضه و تقاضاقیمت طبیعی کاالاقتصاد دانان کالسیک براین باور بودند که انسان ها طبیعتاًرقابت کننده و در بند منافع
شخصی خود هستند و اگر اجازه دهند افراد منافع خصوصی خودرا دنبال کنند در اقتصاد
تعادل ایجاد می شود.پس دخالت دولت زیانبار است .در واقع بورژازی نوپا چنین تمایلی
داشت .
از سویی دیگر مسئله قیمت بود  .نظریه اسمیت در باره ارزش بر این ایده استوار بود که هر
کاالیی قیمت طبیعی خودش را دارد  .وقیمت طبیعی ،قیمتی است که هنگام تبادل عرضه و
تقاضا مشخص می شود و عرضه و تقاضا مکانیسمی است که قیمت کاال را تعیین می کند .
 -۳مالتوس و کتاب تحقیق در اصل جمعیت
توماس رابرت مالتوس ) (۱۷۶۶-۰۱۸۳۴کشیش انگلیکان در سال» ۱۷۹۸تحقیق در اصل
جمعیت«را نوشت .این کتاب پاسخی بود به کندورسه و دیگر متفکران عصر رو شنگری که
معتقد بودندبشریت می تواندبه طور بی نهایت وضع زندگی خودرا بهبود ببخشد .اینان
باورمندان انقالب کبیر فرانسه و نمایندگان بورژازی رادیکال بودند  .درحالی که مالتوس از
اشرافیت زمین دار دفاع می کرد .
مالتوس بر این باور بود که:
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جمعیت بطور تصاعدی افزایش می یابد ۲-۴-۱۶-۲۵۶ :
اما تولید خوراک به شکل ریاضی افزایش می یابد ۱-۲-۳-۴ :
پس هر زمان سطح زندگی مردم بهبود یابد ،تولید جمعیت افزوده می شود  .جمعیت که افزایش
می یافت کمبود مواد غذایی پیش می آید  .قحطی و بیماری باعث مرگ ومیر می شود و بار
دیگر تعادل بر قرار می شود  .پس هرکوشش برای بهبود سطح زندگی مردم به حکم قانون
طبیعت محکوم به شکست است  .این نظریه مورد استقبال سرمایه داران قرن  ۱۹قرار گرفت .
 -۴دیوید ریکاردو و کتاب اصول اقتصاد سیاسی
دیوید ریکاردو)(۱۷۷۲-۱۸۲۳بانکدار و نماینده پارملان انگلیس بود .اصول اقتصاد سیاسی
خودرا در سال  ۱۸۱۷نوشت و بر دو نکته کلیدی انگشت گذاشت :
نظریه کار؛ارزش مبارزه طبقاتی ریکاردو بر این باور بود که ارزش یک کاال به مقدار نسبی کاری که برای تولید آن الزم استبستگی داردبرخالف اسمیت که قیمت طبیعی یک کاال را ناشی از طرح های طبیعی ،و
اجزای آن مزد و سود وبهره می دانست .
 از این جا ببعد بین سرمایه داران ،کارگران و زمین داران بر سر تقسیم این ارزش نبرد آغازمی شود  .طبق این نظریه منافع کارگران و سرمایه داران و زمین داران متضاد است .یعنی
سود و مزد نسبت معکوس دارد .یعنی افزایش در ارزش کار برابر است با پائین آمدن سود و
بالعکس  .منفعت زمین داران یعنی بهره،نیز مخالف منافع دو طبقه دیگر است .پس ریکاردو
مبارزه طبقاتی را در مرکز جامعه سرمایه داری قرار دارد .
 ریکاردو مدافع منافع بورژازی صنعتی بود  .وبر این باور بود که تقسیم جامعه به سرمایه دارو طبقه کارگر امری طبیعی است
 -۵هگل و فلسفه حق
تا این جا اقتصاد دانان کالسیک به برخورد منافع بنیادی سرمایه و کار رسیده بودنداما قادر
نبودندتوضیح دهندچرا و چگونه تغییر تاریخی صورت می گیرد .
متفکرین عصر روشنگری تاریخ را آشکار شدن فرد انسانی تلقی می کردند  .این ضعف فکری
ناشی از محدودیت های ماتریالیسم مکانیکی بود که بنیاد تفکر روشنگری را تشکیل می داد.
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فیزیک گالیله و نیوتن حرکت اجسام را در نتیجه نیروهای خارجی مثالًجاذبه توضیح می داد .
اما چنین نظریه ای در مورد ارگانیزم های زنده چندان قانع کننده نبود .پس فلسفه طبیعت
بوجود آمد.
فلسفه طبیعت از دو زاویه مهم بود :
جامعه را چون ارگانیزمی می دید که فرد در خارج از آن نمی تواند زندگی کند .برخالفماتریالیزم مکانیکی که جامعه را مجموعه ای از افراد جدا از هم می دید .
جامعه را چون ارگانیزمی می دیدکه خود بخود به تدریج تکامل و تغییر می یابد .هگل) (۱۷۷۰-۱۸۳۱چنین نگرشی از جامعه را پایه نظام فلسفی خود قرار داد .
نظام او مبتنی بردو محور بود:
ایده مطلق دیالکتیکایده مطلق یا روح مطلق نزد هگل خداست.که همه چیز در روح نامتناهی او وجود دارد .خدا
طبیعت را بوجود می آوردو بعد از تکامل آگاهی و فهم انسانی خدا و طبیعت یکی می شوند.
هگل این پروسه را در سه مرحله نشان داد:
مرحله نخست:وحدت ساده ایده مطلقمرحله دوم:نفی ایده مطلق که طبیعت استمرحله سوم:یکی شدن طبیعت و ایده مطلقهگل بر این باور بود که روح انسانی یا ذهن خودرا جدا از طبیعت می بیند .منزوی وگم شده
در جهانی که از آن خود او نیست  .پس احساس از خود بیگانگی می کند ،الیناسیون .
اما بارشد آگاهی انسان پی می برد ،طبیعت سیما هایی از وحدتی گستر ده تر و روح مطلق یا
خدا هستند پس در این مرحله بر الیناسون غلبه می کند .
هگل تاریخ را پیشرفت روح مطلق یا خدا می داند .در حالی که متفکران عصر روشنگری تاریخ
را چونان »پیشرفت روح انسانی « می دیدند .
درون شاکله هگلی ،شیوه هگل قرار داشت .که هر چقدر آن شاکله محافظه کار بود ،این شیوه
انقالبی بود .
شیوه تفکر هگل بر دیالکتیک استوار بود که به دو پایه تکیه داشت:
نخست :تمامی اشیا حاوی تضادندتضاد بنیاد حرکت و زندگی است .6

و اما در سیاست ،هگل در سال ۱۸۲۱در فلسفه حق نوشت »:که اگر اقتصاد بازار دچار بی
نظمی شود به فقر،رکود و بی قراری اجتماعی می انجامد .پس دولت باید تضاد های نظام
بورژایی را کنترل کند.
 -۶فوئر باخ و گوهر مسیحیت
فوئرباخ) (۱۸۰۴-۱۸۷۲در سال ۱۸۴۱گوهر مسیحیت را نوشت .تحلیلی ماتریالیستی از دین و
فلسفه که اثر عمیقی بر هگلی ها ی چپ داشت .انگلس می نویسد:شور و شوق همه را
فراگرفته بود  .همه بی درنگ فوئر باخی شدیم «
اما این نقد چه بود؟
هگل می گفت :مرحله نخست؛وحدت ساده ایده مطلق و خداست.
این وحدت نفی خودرا آفرید ).طبیعت(که جهان مادی بود  ،مخالف و بیگانه شده
با خدا.
و در مرحله سوم  :سنتز است .و آن رشد آگاهی انسان است  ،که خدا و جهان
مادی را درروح مطلق آشتی می دهد.
فوئرباخ می گوید :هگل چیزی را که صرفاًخاصیت انسان است )یعنی تفکر(را به اصل حاکم
بر وجود فرافکنی می کند و به جای دیدن انسان به عنوان جزئي از جهان مادی و تفکر به
مثابه شیوه ای که جهان مادی را بازتاب می دهد ،انسان و طبیعت را بازتاب ایده مطلق می
داند .
این نگاه ریشه در تمامی ادیان دارد که آنچه در توان انسان است ،اندیشیدن ،عمل
کردن ،وتغییر جهان را به خدا بر می گرداند .
فوئر باخ به چند نکته اساسی اشاره می کند :
-۱تفکر بازتاب جهان است و آنرا نمی آفریند.
 -۲این شعور انسان نیست که هستی انسان را تعیین می کند بلکه بر عکس ،این هستی
اجتماعی آنان است که شعور و یا آگاهی آنان را تعیین می کند .
-۳گوهر انسان فقط در اجتماع و در وحدت انسان با انسان منعقد می شود
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متدولوژی مارکس
-۱انسان موجودی:
 حریص ،متجاوز،خودخواه و اهل داد و ستد) هابس و اسمیت(با طبیعتی تغییر ناپذیر)هگل و فوئرباخ(نیست.
چیزی به عنوان طبیعت انسانی به طور انتزاعی وجود ندارد.
گوهر انسان در واقعیتش مجموع روابط اجتماعی است  .به همین خاطر است که با تغییرات
بنیادی در جامعه ،اعتقادات و تمایالت انسانی هم تغییر می کند.
-۲برای برررسی انسان ،نباید از انسان شروع کرد و به جامعه رسید بلکه باید از جامعه شروع
کرد و به انسان رسید ،از دوره ای از جامعه که اقتصاد تعیین کننده آن است .
-۳هستی انسان را شعورآدمی تعیین نمی کند .این هستی اجتماعی است که شعور و آگاهی
انسان را می سازد .
-۴؛ انسان در کار برای جهان عینی خودرا به مثابه موجود نوعی به اثبات می رساند.در میان
این تولید ،طبیعت چون کار او و واقعیت او جلوه می کند .
-۵انسان و حیوان هر دو جزئي از طبیعت اند .و انگیزه هر دو بقا و باز تولید خویش است اما
آن چه انسان را از حیوان جدا می کند این است که انسان فعالیت حیاتی خودرا از موضع
اراده و آگاهی خود انجام می دهد اما حیوان با فعالیت حیاتی خود بیواسطه یکی
است .انسان از فعالیت حیاتی خود آگاهی دارد و به نیاز های خود به شیوه ای متنوع می
تواند پاسخ دهد.
-۶تاریخ حیوان تاریخ بررسی رفتار حیوان و انواع آن است در حالی که تاریخ انسان تاریخ
تغییراتی است که انسان در شیوه معیشت خود می دهد.
-۷تعریف انسان موجودی عقالنی است)ارسطو( تعریف کاملی نیست  .انسان موجودی است
تولید کننده .
-۸انسان با کارش به طبیعت پیوند می خورد .و با کارش خود و طبیعت را تغییر می دهد.
- ۹تولید یک فعالیتی اجتماعی است .از یک سو رابطه ای طبیعی است و از سویی دیگر یک
رابطه اجتماعی است  .انسان موجودی است بنیادا ً اجتماعی  .انسان منزوی و جدا از جامعه
وجود خارجی ندارد .
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-۱۰تولید اساسی ترین فعالیت انسانی است پس هنگامی که جامعه را تحلیل می کنیم باید
شیوه هایی که تولید را نظم می دهند بررسی کنیم .روابط اجتماعی تولید نقطه مرکزی بررسی
ها باید باشد
-۱۱از خود بیگانگی نگرش غلط به جهان نیست )هگل و فوئر باخ( ،از خود بیگانگی فرایندی
مادی و اجتماعی است  .کارگر در بازار کار ،نه به محصول کار خود ونه به کار خود کنترل
دارد .آنچه که فعالیت زیست او می باشد و باید از راه آن انسانیت یا وجود نوعی اش را تایید
کند به صورت وسیله محض برای هدفی دیگر در می آید.بدین گونه کارگراز طبیعت انسانی
خودش بیگانه می شود  .و چون انسان از طریق کارش با طبیعت و دیگر انسان ها رابطه
برقرار می کند پس با طبیعت و انسان های دیگر بیگانه می شود.
.-۱۲برای هگل فرآیند تفکر)ایده(آفریننده جهان واقعی است و جهان واقعی نمود خارجی »ایده
«است  .اما »ایده« چیزی نیست جز جهان مادی که در ذهن انسان باز تاب یافته است .
-۱۳دو انتقاد به اقتصاد دانان کالسیک وارد است :
با جامعه هم چون مجموعه ای از افراد جدا شده ،فاقدهر رابطه واقعی با یکدیگر رفتار میکنند  ،که این گونه نیست .
روابط تولید بورژایی را مقوالتی الیتغیر و ابدی می دانند .آنان تولید در روابط بورژایی را توضیح می دهند .اماچگونگی شکل گیری این روابط را توضیح
نمی دهند.
-۱۴سرمایه داری ،تولید و روابط اش؛ یک امر تاریخی است که با تغییر جامعه این روابط تغییر
می کند.
-۱۵مبارزه طبقاتی در جوامع طبقاتی جزء ذات این جوامع است .
-۱۶بین اضداد آشتی وجود ندارد)هگل(بین اضداد جنگ بر قرار است .و حل تضاد منوط به
پیروزی یکی بر دیگری است .تضاد میان کار وسرمایه نه از راه تغییر ذهنی که از طریق تغییر
انقالبی حل خواهد شد .
-۱۷تاریخ فرآیندی عینی است فرآیندی که مستقل از آگاهی صورت می گیرد و انسان را در
گیر خود می کند.
-۱۸درک دیالکتیکی واقعیت بر  ۳وجه است:
کشف امکانات برای تغییرکشف گرایشات درونی موقعیت که به دگرگونی موقعیت منجر می شود9

کنش عینی مبتنی برامکانات عینی-۱۹تاریخ اساسا تاریخ ایده ها نیست )هگل(تاریخ ،تغییر دادن پنداشت های ما از جهان است
-۲۰انسان ها تولید کنندگان ایده های خودشان هستند انسان های واقعی و فعال .که فعالیت
های شان مشرو ط است به :
نیرو های مولدشانو روابط متناسب با این نیروهاتا دورترین شکل هایشآگاهی هرگز نمی تواند چیزی جز هستی آگاه باشد .هستی انسان ها فرایند زیست واقعی
آنان است .
-۲۱به موازات تکامل تولید مادی و روابط تولیدی  ،تفکرنیز تغییر می کند .این آگاهی نیست که
زندگی را تعیین می کند بلکه زندگی است که آگاهی را تعیین می کند.
 -۲۲اگر بپذیریم که ایده ها واقعیت را دگرگون می کند نبرد ایده ها را جانشین مبارزه برای
تغییر شرایط اجتماعی کرده ایم.این نگاه به واقعیت عمیقا ً محافظه کارانه است .
-۲۳وقتی می گویند :انسان ها محصول شرایط محیط و تربیت اند .پس انسان های تغییر یافته
محصول شرایط دیگر و تربیت دیگرند .این نکته فراموش می شود که همین انسان ها هستند که
شرایط محیط را تغییر می دهند .یعنی مربی خود نیاز به تربیت دارد .
جامعه طبقاتی جامعه ای است پر از تضاد و تضاد موجد مبارزه طبقاتی و مبارزه خود موجد
تحول طبقاتی و رسیدن انسان ها به آگاهی است .
تغییر شرایط محیط پا به پای تغییر فعالیت انسانی است ،امری که به آن کنش انقالبی می
گویند.
-۲۴این گونه نیست که سرمایه داری زیر فشار تضاد های خود از پای در می آید و پیروزی
طبقه گارگر اجتناب ناپذیر است .همه چیز بستگی دارد به :
آگاهیسازمان یابیو شهامت طبقه کارگر-۲۵آزادی طبقه گارگر باید به وسیله خود طبقه کارگر صورت بگیرد .سوسیالیسم امر خود -
رهایی طبقه کارگر است .
-۲۶این انسان ها هستند که تاریخ خودشان را می سازند ،اما نه آن گونه که مایلند بلکه تحت
شرایط معین که از گذشته به ارث رسیده است .
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-۲۷کار فلسفه توضیح جهان نیست ،تغییر جهان است .
زندگی سرشار از تضاد هاست .و کار فلسفه غلبه بر این تضاد ها و از بین بردن آن هاست تا
انسان موفق شود از تمامی نیرو های مادی و معنوی خود به نفع یک زندگی انسانی سود برد.
-۲۸دورانی که آدمی در یک جنگ تمام عیار برای از بین بردن تضاد های ناشی از جامعه
طبقاتی است دوران پیش از تاریخ نام دارد .تاریخ واقعی انسان از آن ببعد شروع می شود.
-۲۹نیروهای تولیدی و روابط تولیدشیوه تولید را می سازند.
نیرو های تولید خود متشکل از دوبخش است:
نیروی کار انسانیابزار تولیدروابط تولید:رابطه ای است که بین صاحبان ابزار و صاحبان نیروی کار بر قرار می شود .
زمانی که بین نیروهای تولید)نیروی کار انسانی+ابزار تولید(و روابط تولید)مالکیت(تضاد بوجود
بیاید عصر انقالب اجتماعی آغاز می شود .
-۳۰زندگی مادی مقدم است بر زندگی معنوی ،اما این بدان معنا نیست که شعور حالت
انفعالی دارد شعور فعال است و بر زندگی مادی اثر می گذارد و گاه تاثیری قاطع دارد .
-۳۱فرماسیون های اقتصادی -اجتماعی محصول رشد نیرو های تولیدی جامعه اند و از قوانین
مشخصی پیروی می کنند .
-۳۲همه چیز را مورد تردید قراربده

. omm.bus dubit andem
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یازده تز فوئر باخ ۱و موش های جونده تاریخ۲
-۱در سال  ۱۹۴۵مارکس بعد از اخراج از فرانسه به بروکسل رفت .فکر کتاب ایدئولوژی آملانی
درآن جا شکل گرفت.واین یازده یادداشت کوتاه برای فصل اول این کتاب نوشته شده است.که
اساس نظریه مارکس در موردتاریخ است .و این نظریه ماتریا لیسم تاریخی است.
-۲در این زمان فوئر باخ جزء هگلی های جوان ومهم ترین نماینده ماتریالیسم مدرن بود .وکتاب
بنیاد های مسیحیت را نوشته بود.
تز یکم
نقص عمده همه مکاتب ماتریالیستی ماقبل)و از آن جمله فوئر باخ(در آنست که
شیئی،واقعیت ،حسیات تنها به صورت ابژه یا به صورت مشاهده در نظر گرفته می شود نه به
صورت فعالیت حسی انسانی ،نه به طور سوبژکتیف.
به این جهت چنین رخداده است که جهت فعال ،برخالف ماتریالیسم ،به وسیله ایده آلیسم،تکامل
یافته ،منتها به شکل تجریدی،زیرا بدیهی است که ایده آلیسم فعالیت واقعی ،حسی من حیث
هو را قبول ندارد .
فوئرباخ می خواهد با ابژه های حسی که واقعا ً با ابژه های فکری فرق دارند ،سرو کار داشته
باشد ولی وی خود فعالیت انسانی را به مثابه فعالیت پراتیک تلقی نمی کند .
به این جهت در »ماهیت مسیحیت«تنها فعالیت تئوریک را فعالیت حقیقتا ً انسانی می شمرد و
حال آن که پراتیک فقط در شکل ناپاک و یهودایی بروز آن در نظر گرفته می شود  .از این رو
وی به معنی فعالیت »انقالبی«و »پراتیکی -انتقادی« پی نمی برد .
نقض اصلی ماتریالیسم فوئرباخ در این است که جهان محسوس را بصورت عین اما ذهنی
درک می کند نه بصورت فعالیت مشخص بشری یا پراتیک.
ماتریالیسم فوئرباخ دونقطه قوت و ضعف داشت:
نقطه قوت آن :در این بود که واقعیت و جهان محسوس را مستقل از ذهن توضیح می داد .بعنوان چیزی که
مستقل از ما وجود دارد
نقطه ضعف آن:12

در این بود که جهان محسوس را بشکل ذهنی و ایستا درک می کرد .نه بصورت فعالیت
محسوس بشری.
اما در مقابل این درک ما ایدئالیسم را داریم که جنبه فعال یعنی تاثیر عین بر ذهن رادرک می
کنند .هرچند بطور انتزاعی و تجریدی.و عین را نادیده می گیرند.
این نشان می دهدکه چرا جنبه فعال واقعیت برای مخالفت با ماتریالیسم توسط ایدئالیسم
بسط داده شده است.
فوئر باخ هر چند در پی اعیان مشخصی است که متمایز از اعیان اندیشه است اما فعالیت
بشری را چون فعالیتی عینی در نظر نمی گیرد .و در کتاب ذات مسیحیت فعالیت ذهنی و
نظری را فعالیتی اصالتا ً بشری می گیرد ودرک خود از پراتیک را به شکلی تحقیرآ میز و جهود
وار محدود می کند.
جهود واریعنی عمل بمعنای پول درآوردن مانند یهودی ها،در این عبارت نوعی تحقیر و پستشمردن عمل نهفته است .
اشکال کار در این است که این دید مفاهیم تئوریک را حاصل تأمل ذهن در برابر عین می
داند.و آن را عامل تغییر جهان می بیند.و فعالیت بشری را امری کثیف وبی ارتباط با تفکر می
دید.
اما مارکس می گوید بشر در فعالیتش شناخت پیدا می کند.نه با تفکر محض.و از طریق تاثیر
گذاری برمحیط اطرافش جهان را تغییر می دهد .و مفاهیم تئوریک در پیوند ارگانیک با پراتیک
است .
استنباط فو ئرباخ از جهان محسوس از طرفی به اشراق صرف و از طرفی به احساس صرف
محدود می شود .
او انسان انتزاعی را به جای انسان واقعی و تاریخی قرار می دهد.
فوئر باخ نمی بیند که جهان محسوس اطراف او چیزی نیست که از ازل وجود داشته باشد .و
همواره همان باقی می ماند .بلکه جهان کنونی محصول صنعت و اوضاع و احوال جامعه است
.درواقع جهان کنونی یک محصول تاریخی است ثمره فعالیت نسل های متوالی لست  .نسل
هایی که هر کدام بر شانه های نسل قبلی ایستاده اند .و صنعت و مناسبات را تکامل داده
اند.
اعیان و یقین های محسوس هم از طریق تکامل صنعت و تجارت بما عرضه می شود .
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اهمیت این تز
در این تز مارکس برچند نکته مهم انگشت می گذارد
شناخت طبیعت در ارتباط با پراتیک انسان است؛ مرزبندی با فوئر باخمعرفت واقعی بشر تنها محصول آگاهی بشری نیست بلکه با فعالیت بشری گره خورده است؛مرزبندی با ایدئالیست ها
فعالیت انسان پایه و اساس معرفت انسان است .وآن سوی این پراتیک طبیعت قرار
دارد.طبیعتی که با فعالیت انسان گره خورده است.اما پدیده ای در خود وبیرونی است.
با طرح این تز مارکس تئوری پراکسیس رابه بخش اساسی معرفت بشری ارتقاء داد .
پراکسیس
واژه ای است یونانی که به پراتیک و عمل ترجمه شده است .پراکسیس آملانی آنست .از آن جا
که در آن به جنبه تاثیر گذاری انسان بریک پدیده نظر داردازعمل و کنش صرف فرا تر می
رود.
تز دوم
این مساله که آیا اندیشه بشری دارای حقیقتی عینی هست یانه مسله یی نظری نبوده بلکه
مساله یی عملی است.در پراتیک است که انسان باید حقیقت و توان اندیشه اش را این جا و
آن جاو اکنون اثبات کند .مناقشه در باره ی واقعیت یابی واقعیتی اندیشه ئی جدا از پراتیک
صرفا مساله ئی اسکوالستیک است.
اسکوالستیک از اسکوال می آید بمعنای مدرسه و مراداز آن مدارس مذهبی در قرون وسطاست.
عصری که کلیسا بر اروپا حکومت می کرد .و بحث های طوالنی و نظری وبی حاصل آن
معروف به بحث های اسکوالستیک است.
سوال از این جا آغاز می شود که:
-۱آیااندیشه بشری حقیقی است یانه
 -۲اگر اندیشه بشریی دارای حقیقت است .این حقیقت نظری است یا عملی
-۳برای این که این حقیقت را ثابت کنیم.معیار ما چیست
اگر معیار درستی یک اندیشه پراتیک نباشد.یعنی نتوانیم در عمل درستی یا نادرستی آن را به
اثبات برسانیم باید در ذهن دنبال آن بگردیم.و اگر این گونه باشد برای رد و یا اثبات حقیقت هر
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اندیشه وارد بحث های بی حاصل نظری می شویم  .بحث هایی که می تواند تا مدت های
طوالنی ادامه یابد.
تز سوم
آن مسلک ماتریالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و احوال وتربیت می داندو معتقد است
که برای تغییر آدمیان بایداوضاع و احوال تربیت را تغییر دادفراموش می کند که اوضاع دقیقا ً
به دست آدمیان تغییر می یابدواین خود مربی است که نیاز به تربیت دارد.
از دیدگاه چنین مسلکی جامعه نا گزیر به دوبخش تقسیم می شودکه یک بخش آن باالتر از
خود جامعه است؛مثال نزد رابرت اوون.
تقارن تغییر اوضاع و احوال و تغییر فعالیت بشری باتغییر خودبخودرا فقط در وجه پراتیک
انقالبی می توان نگریست و به نحوی عقالنی درک کرد.
خطاب مارکس در این جا ماتریالیست های فرانسوی و سوسیالیست های تخیلی انگلیسی
است .که انسان را محصول اوضاع و احوال و تربیت می دانستند و فکر می کردند باتغییر این
وضع جامعه خود بخودتغییر می کند.
مارکس می گوید:
-۱تقسیم جامعه به دوبخش نخبگان و مردم عادی غلط است.
-۲جامعه خود بخود تغییر نمی کند و نیاز مند یک عامل تغییر است .
-۳این عامل تغییر انسان است
-۴این انسان است که در پراتیک انقالبی خود وضعیت موجود را از بنیاد تغییر می دهد.تغییر
جامعه در گرو تغییر خود انسان همزمان با تغییر جامعه است.مربی خود نیاز به آموزش دارد
اشاره به این موضوع است.
اشکال ماتریالیست ها در آن بود که نگاهی سطحی و یک سویه به مسا ئل داشتندو نقش
پراتیک انقالبی انسان را درتغییر محیط نادیده می گرفتند.
تز چهارم
فوئرباخ؛بر اساس خود بیگانگی انسان؛ که پدیده دین است.جهان را دو گونه می پندارد
-۱جهان دینی ؛که موضوع تصور است
-۲دنیای واقعی
آن گاه برآن می شود که جهان دینی را در دنیای واقعی که پایه آن است مستحیل کند.
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او غافل است که با این کار هنوز مساله بقوت خود باقی است.زیرا آن چه باید توضیح دادبه
ویژه این است که چرا دنیای واقعی از خود جدا شده و بصورت قلمروی مستقل در ابر ها
تثبیت می یابد
این جدا شدن فقط بر اساس از خود گسیختگی و تضاد درونی دنیای واقعی تبیین پذیر است
پس نخست باید جهان را در تضاد آن درک کرد تا سپس بتوان با اقدام انقالبی و حذف تضاد
عمال دگرگون ساخت.به عنوان مثال همین که دریافتیم که خانواده زمینی راز خانواده آسمانی
است دیگر باید به انتقاد نظری همان خانواده زمینی ؛از یک سو؛و دگرگون کردن انقالبی آن در
عمل؛از سوی دیگر پرداخت.
فوئرباخ براین باور است که انسان دچار از خود بیگانگی است  .که گزاره درستی است .واین
از خود بیگانگی خودرا به هیئت دین در آورده است.که خودش را به آسمان برده است.
تا اینجا درست .برای غلبه بر این از خود بیگانگی باید چکار کرد  .فوئر باخ می گوید دنیای
آسمانی را باید در دنیا ی زمینی حل کرد.
اما برای حل دنیای آسمانی در دنیای زمینی ابتدا باید دید چه مشکلی در زندگی زمینی بود که
انسان مجبور شد دنیای آسمانی را درست کند  .اگر ما آسمان را بزمین بیاوریم پیش از آن که
آن گره کور را باز کنیم مشکل هم چنان بقوت خود باقی است.و هنگامی که فهمیدیم خانواده
زمینی راز خانواده آسمانی است باید از دو سو به آن نزدیک شد:
 -۱انتقاد نظری
-۲دگرکون کردن انقالبی آن در عمل
پس راه حل غلبه بر این از خود بیگانگی:
-۱یافنت تضادهایی که در جهان واقعی بوده است
-۲دگرگون کردن این تضاد ها در عمل است.
الیناسون بچه معناست
الیناسیون بمعنای از خود بیگانگی نیست.معنای دقیق آن بیگانگی است .واز خود بیگانگی
یکی از وجوه آن است .
در قرن  ۱۵درمورد غصب مال افراد بکار برده می شد.بعد ها ژان ژاک روسو در مورد وا گذار
نکردن حقوق فردی بکار برد و این که کسی حق ندارد حقوق خودرابه کسی ببخشد .و به آن
بیگانه شود.
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بعد ها هگل الیناسون را در بیگانگی انسان از گوهر خود بکار برد و فوئر باخ بیگانگی را
بمعنای جدایی انسان از گوهرش و باور او به نیرو هایی فراطبیعی معنا کرد.
در نزد مارکس اما بیگانگی انسان از فرآورده کارش آغاز می شود .و چون زندگی انسان
همان فعالیت های اوست پس انسان از زندگیش بیگانه می شود .این بیگانگی تسری می یابد
ِ
خود طبیعی است .و طبیعت کالبد غیر اندام وار اوست
به بیگانگی از طبیعت زیرا خودش همان
 .و انسان بیگانه شده با خودش ،با طبیعت با دیگر انسان ها هم بیگانه می شود .
تز پنجم
فوئر باخ ناراضی از اندیشه انتزاعی به نگرش حسی روی می آورد
اما جهان محسوس راچون ؛محصول مشخص انسان در نظر نمی گیرد
اندیشه انتزاعی نگرش ایدئالیست هاست  .مارکس فاصله گرفنت فوئرباخ را ازاندیشه
ایدئالیستی و از این که او با تفکر مجرد راضی نمی شود را قابل تحسین می بیند  .و نزدیک
شدن به تامل حسی را یک گام به پیش می بیند اما اشکال کار از اینجا ببعد است که فوئر باخ
حس کردن را جزئی از پراتیک مشخص انسانی به حساب نمی آورد.
اندیشه انتزاعی یعنی چهمرحله حسی شناخت یعنی چهاندیشه انتزاعی فکری ایدئالیستی است ..فوئر باخ با تفکر مجرد راضی نیست .و متوسل به
تامل حسی دنیای خارج می شود.این بمعنای فاصله گرفنت از ایدئالیست هاست .اما وقتی در
این مرحله فوئر باخ متوقف می شود .از یاد می برد که حس کردن نیز از پراتیک مشخص
انسان ناشی می شود.این نکته ایست اساسی که فوئٰرباخ از نظر دور می دارد.
مراحل شناخت:
 -۱شناخت یک مرحله ای
خود به سه گروه تقسیم می شود:
راسیونالیست ها:که فقط عقل را منشا شناخت می دانندوبرای حس ارزشی قائل نیستند.امپریست ها:ماهیت شناخت را حسی محض می دانند .وبرای عقل نقشی قائل نیستندعرفا:که به شناخت از طریق دل با ور دارند -۲عده ای شناخت را چند مرحله ای می دانند:
دو مرحله ای مثل هگل:مرحله علمی
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مرحله فلسفی
دو مرحله ای مثل ماتریالیست ها:
مرحله حسی
مرحله منطقی
الف -مرحله حسی:خود به سه مرحله تقسیم می شود:
 احساسادراک تصورب -مرحله منطقی خود به سه مرحله تقسیم می شود:
مفاهیم احکام استنتاج-۱شناخت همیشه ازراه احساس زنده و بی واسطه ومشاهده اشیا آغاز می شود.
اطالعات تجربی اندیشه را بحرکت در می آورد.بعبارت دیگر اندیشه از ارتباط مستقیم یا غیر
مستقیم انسان با اشیا مادی بوجود می آید.
-۲مرحله دوم بعد از احساس ،ادراک است.ادراک مکمل احساس است ولی جمع مکانیکی آن
نیست.
ادراک تصویر حسی کلی اشیا است.که در عین حال متضمن همه ویژه گی ها و کیفیت هایی
ست که در احساس انعکاس یافته است.
ادراک نه تنها به احساس های پدید آمده لحظه حاضر تکیه داردبلکه مجموع تجربه های پیشین
انسان و تمام فعالیت های علمی وی نیزاز مبانی ادراک است .آموخته ها و معلومات گذشته در
این مر حله بکمک می آید.
 -۳تجسم:
سومین صورت انعکاسی حسی جهان مادی در شعور بشری ست.
تجسم تصویر حسی کاملی از اشیا و پدیده هایی است که در لحظه مفروض دیگر در تیرس
حواس ما قرار ندارند.
تصویر در شعور ما حاضر است اما اشیا در بیرون دیگر حاضر نیست.
این سه مرحله را مرحله ابتدایی شناخت می گویند.
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مرحله دوم شناخت:اندیشه مجرد منطقی
تجسم هر چیز بازآفرینی احساس و احیاء اثر قبلی آن در مغز بشری نیست.
تجسم تصویر تعمیم یافته ایست که از مجموع همه ادراک های پیشین نتیجه می شود پس
بعنوان شکل رابطی برای دومین مرحله شناخت است.
مرحله دوم شامل سه مرحله است:
مفهومحکماستدالل-۱مفاهیم:
کلی ترین و اساسی ترین و ضروری ترین ویژه گی ها وکیفیت ها ی اشیاء و پدیده های جهان
مادی را منعکس می کند.
هیچ اندیشه ای وجود ندارد که از مفهوم بی نیاز باشد.
مفاهیم و تجسم
مفاهیم با تجسم فصل مشترک دارند اما یکی نیستند .تصویر ها جزئی تر و ذهنی ترند.
پیدایش مفاهیم نتیجه سیر فکری طوالنی نسل هاست.شناخت انسان خودرا بشکل مفاهیم در
می آورد و پیوسته وسعت می یابد.
 -۲حکم
حرکت واقعی اندیشه ها حاصل جمع ساده مفاهیم نیست.بلکه حاصل رابطه بین مفاهیم و
سیستماتیزه شدن مفاهیم است.که به این مرحله حکم می گویند.
حکم شکلی از اندیشه است که رابطه مشخص بین مفاهیم را بیان می کند.
 -۳استدالل
سومین صورت شناخت منطقی است .استدالل یک عمل ذهنی است .که به اتکای احکام درست
حکم جدیدی در باره اشیا و پدیده های جهان عینی بدست می دهد.
بدون استدالل شناخت پدیده ها و روند هایی که مستقیما به ادراک در نمی آیند امکان پذیر
نیست.بدین جهت استدالل برای شناخت ویژه گی ها و روابط درونی و نهانی اشیا و کشف
ماهیت پدیده های محیط پیرامون و ادراک قوانین و گسترش آن مهم است.
استدالل پایه و اساس ساخت منطق وهر ساخت علمی است.
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اندیشه مجرددر مرحله دوم شناخت برای شناخت جهان اهمیت بسزایی دارد .تنها با مشاهده
تجربی پدیده ها نمی توان از ماهیت پدیده ها پرده بر داشت.
اندیشه مجرد که درصورت مفاهیم و احکام و استدالل ها تجلی می کند سبب شناخت جهان
عینی می شود.
بین دو مرحله شناخت ؛ مرحله حسی و منطقی ؛رابطه ارگانیک وجود دارد.
تز ششم
فوئر باخ گرچه ذات دینی را در ذات بشری حل می کند  .اما در نظر نمی گیردکه ذات بشر امر
انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد دیگر نیست.این ذات در واقعیت خویش مجموعه ئی
از روابط اجتماعی است  .از آن جا که فوئر باخ به نقد تحقیقی این موجود واقعی نمی پردازد
ناگزیر:
-۱جریان تاریخ را نادیده می گیردو با فرض وجود یک فرد انسانی منتزع و جدا از دیگران روح
دینی را چیزی تغییر ناپذیر وبه خودی خودموجود می پندارد
 -۲در نتیجه،وجود بشری را فقط به عنوان نوع بعنوان کلیت درونی گنگ که محمل صرفا طبیعی
ارتباط افراد با یکدیگر است در نظر می گیرد.
ذات دینی چیست
ذات بشر چیست
روح دینی چیست
نوع بشر چیست
ذات بچه معناست
ذات بمعنای ماهیت شی¨ است  .یعنی آنچه چیستی شی¨ به آنست .ذات به باطن وحقیقت
شی¨ نیز اطالق می شود.
معنای لغوی ذات:
اصل،جوهر ،خمیره ،سرشت،طبیعت،طینت ،فطرت
کاربرد عرفی ذات انسان
مراد مجموعه ای از ویژه گی های ذاتی و اکتسابی ست .که از دو جنبه قابل برسی است:
-۱از جنبه مادی:که به آن طینت می گویند
-۲از جنبه معنوی :به آن فطرت می گویند
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با تبیین دینی از جهان قائل شدن به ذات دینی و ذات بشری امر پذیرفته شده ایست .باور
دینی انسان را به دوبخش تقسیم می کند:طینت و فطرت .
در این تبیین ذات انسان یک امر پیشینی ست و دین نیز امریست که پیشاپیش در ذات انسان
نهادینه شده است.
فوئرباخ هم با قائل شدن به ذات انسان و ذات دین .این دو ذات را درهم ادغام می کند و می
گوید:انسان بخاطر فالکت خود مجبور است خدا را اختراع کند و برای حل مشکالت خود به آن
توسل بجوید.واین کشف نشانه ای از خود بیگانه گی انسان است.
انتزاع
یک فعالیت و عمل ذهنی است که عقل توسط آن مفهومی را از عالم خارج در می یابد.
ذهن پس ازآن که چند چیز مشابه رادرک کرد.آن ها را با هم مقایسه می کند.اوصافی را که
مخصوص بهر کدام از آن هاست کنار می گذاردووجه تشابه و صفت مشترک آن هارابرمی
گزیندو از آن صفت مشترک یک مفهوم می سازد.که در باره همه افراد آن صادق است.
مفاهیم انتزاعی در خارج وجود ندارندیعنی نمی توان انسانیت را در خارج نشان داد.
اما در عالم واقع ما با پدیده ای بنام ذات انسان روبرو نیستیم .ذات انسان و ذات دین هردو
انتزاعی انسانی است .همچنان که مفهوم انسان نیز یک انتزاع ذهنی است و ما در عالم واقع
انسان بمفهوم انسان نداریم  .ما با انسان مشخص روبروئیم .مثل زید یا عمر.
ذات بشریک پدیده انتزاعی و مجرد نیست.جوهر انسان پدیده ی¨ یکپارچه که شامل همه انسان
ها بطور مساوی بشودنیست.در واقع جوهر انسان مجموعه ای از روابط اجتماعی ست .
جوهر انسان یک هستی متعین پیشینی نیست بلکه بر اسا س روابطش با سایر انسان ها
تعیین می گردد.ذات انسان در زندگی اجتماعی انسان متعین می شود.
وقتی انسان را در پروسه تاریخیش نبینی و انسان واقعی را در زندگی واقعی رها کنی و به
انسان منتزع از شرایط بپردازی.خواه نا خواه در بررسی تاریخی دچار اشتباه می شوی.
همین اتفاق در مورد دین می افتد.انسانی که از بستر تاریخیش جدا شده است  .فرآورده های
ذهنی اش از بستر تاریخی جدا می شود .و دین بعنوان یک پاسخ به مجهوالت هستی به ذات
دین و روح دینی که بر فراز آسمان ها چرخ می زند تبدیل می شود.و وجودی مستقل از انسان
و ماورایی می یابد.
انسان نوعی ماهیتی کلی و درونی و گنگ داردو رابطه اش با افراد دیگر رابطه ای واقعی
نیست.
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انسان در پروسه واقعی زندگی که همان پروسه کار و تغییر طبیعت و تغییر خود است  .انسانی
است مشخص با ایده ها و نظراتی که از زندگیش برخاسته است .
دین مثل هر ایده دیگری که یک مقوله تاریخی ست.و بررسی آن نیاز مند درک درست از انسان
تاریخی ست.
انسان در نزد فوئرباخ بمثابه شیء حواس است  .یعنی شیئی که به حواس ما در می آید  .در
حالی که انسان را باید بمثابه فعالیت محسوس درک کرد .یعنی درک انسان در یک رابطه
اجتماعی و تحت مناسبات معین .
فوئر باخ به انسان های واقعی و فعال نمی رسد بلکه در سطح انسان منتزع شده باقی می
ماند .
واز مناسبات بشری تنها عشق را می شناسد  .آن را هم ایدئالیزه می کند
فوئر باخ هیچ انتقادی از مناسبات کنونی ندارد به همین خاطر موفق نمی شود جهان محسوس
را بمثابه »فعالیت کل زنده محسوس« افرادی که آن را تشکیل می دهند در ک کند .
فوئر باخ تا جایی که به تاریخ نمی پردازد ماتریالیست است و آن جایی که به تاریخ می رسد
ماتریالیست نیست  .در نزد او ماتریالیسم و تاریخ جدا هستند .
تز هفتم
بنا براین فوئر باخ توجه نمی کند که روح دینی خود محصول اجتماعی است و خرد انسانی
مجردی که وی تحلیل می کند در واقع به یک شکل اجتماعی معین تعلق دارد.
انسان و خرد انسانی محصول پراتیک تاریخی انسان در جامعه انسانی ست.نیاز انسان به
غذا و مسکن و پوشاک انسان را مجبور کرد که خود و طبیعت را بگونه ای سازمان بدهدکه
حوائج مادی او بر آورده گردد.خرد انسانی حاصل غلبه مداوم او بر طبیعت است .که خودرا در
هیئت ساخت ابزار تولید وایده های ذهنی نشان داده است.
برای بررسی روح دینی و خرد انسانی باید انسان را در تنگاتنک کار و پیکار برعلیه طبیعت
دید.
تز هشتم
هرگونه زندگی اجتماعی ذاتا پراتیک است.راه حل عقالنی همه رموزی را که تئوری رابسوی راز
پنداری می کشا ند در پراتیک انسانی ودردرک این پراتیک نهفته است.
پراکسیس
پراکسیس یک واژه یونانی ست بمعنای عمل و کنش متوجه هدف است.
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این واژه باآثار ارسطو وارد سخن فلسفی شدومراد او انجام دادن بود نه ساخنت.
در سده هیجدهم لفظ پراتیک را بمعنای انجام دادن بکار بردندو پراکتیس را امر عملی نامیدند.
پراکتیس را هگلی های جوان و بعد مارکس بکار برد .واز نظر مارکس:تمامی شکل های کنش و
فعالیت انسان است از جمله مبارزه طبقاتی و کنش سیاسی که در آمدی به دگرگونی زندگی
اجتماعی است.
در نزد مارکس جنبه اصلی پراتیک تولید شرایط زندگی و تولید مناسبات اجتماعی است .در
انسان شناسی مارکسی هیچ نکته ای به اندازه فعالیت وکنش انسان اهمیت ندارد.
مارکس در برابر سوژه همیشه دانا و شناسای دکارت ،انسانی در گیر عمل و فعالیت را قرار
داد.
از نظر مارکس شناخت انسان از راه دقت به شکل کنش های اوکه فعالیت های اجتماعی و
آفریننده هستند ممکن است.
مارکس وقتی پراکسیس را بکار می بردمرادش فعالیت تولیدی بهمراه عامل ذهنی است.کنشی
توام با اندیشه  ،عملی استوار به نظریه.
عمل انسانی و فهم این عمل راه حل راز و رمز هایی است که نظریه را بسوی عرفان پیش می
راند ،به سخن دیگر وقتی اندیشه های سیاسی و حقوقی و هنری و دینی رفته رفته با عمل
انسانی فاصله می گیرند راز گونه می شوند و آدمی می اندیشد که این ایده ها مبنای مادی
ندارند  .مبنایی فرا زمینی دارند.ایده نیز تمایل دارد خودرا در البالی اصطالحات گم کند و
رازگونه گی خودرا دو چندان کند.مارکس می گوید »:برای راز گشایی این ایده ها ما راهی جز
بازگشت به عمل انسانی و فهمیدن عمل انسانی نداریم«.
کنش تاریخی
کنش تاریخی دو ویژه گی دارد:
نخست جمعی ستو دوم انقالبی ستمارکس بعد ها کنش تاریخی را پراتیک انقالبی خواند
نظریه و عمل
نظریه بخودی خود دارای ارزش مستقلی نیست.به شرایط مادی ،واقعی و عملی وابسته و
پیوسته است .مالک درستی و نا درستی هر نظریه تجربه عملی و راستین است.
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پندار های ذهنی بطور معمول خودرا با تعلق شان به مبنایی نظری توجیه می کنند.اما این
مبنای نظری باید مورد نقادی قرار گیردواین نقادی از یک راه ممکن است:بازگشت به مبنای
واقعی و عملی.
اما این بمعنای بی نیازی عمل از نظریه و تئوری نیست.عمل به راهنمای نظری استوار است.
وخود این نظر از توجه تاریخی به موقعیت حاضر و شکل گیری کنش ها و فعالیت های انسانی
نتیجه می شود.در نتیجه به وحدت نظریه و کنش می رسیم.
هنگامی که مارکس می گوید:فلسفه سالح عملی خودرا در پرولتاریا می جوید؛نظریه فلسفه
است و پرولتاریا عمل ،و پرولتاریا سالح نظری خودرا در فلسفه.؛عمل و نظریه؛به وحدت نظریه و
عمل یا کنش و تئوری نظر دارد.
چرا یک اندیشه راز آمیز می شود
اندیشه گسسته از فعالیت ممکن نیست.اما اگر بهر دلیلی مبنای مادی و عملی یک اندیشه
انکار شود  .آن اندیشه رفته رفته راز گونه می شود.راز گونه می شود تا بتواند مبنای ماورایی
بیابد.
اینجاست که اندیشه در برابر عمل می ایستد  .وخودرا مستقل و نقد نا شدنی نشان می دهد.
هر نظریه ای مدعی حقیقی بودن دارد.راه اثبات حقیقی بودن آن چیست.؟
پراتیک است.تمامی تقابل های نظری راه حل خودرا در عمل باید بیابند.
هگل می گفت راه حل فلسفه است و مارکس می گفت عمل است.
تز نهم
باال ترین نتیجه ای که ماتریالیسم مشاهده ای یعنی ماتریالیسمی که فعالیت حواس را فعالیتی
پراتیک نمی یابد بدان می رسد همانا شیوه مشاهده ای افراد جدا از هم در جامعه مدنی
است.
جامعه مدنی در اینجا مراد جامعه بورژایی است.و ماتریالیسم نگرشی یا مشاهده ای
ماتریالیسمی است که در مرحله حسی شناخت متوقف می شود  .و شناخت را امری نظری
می داند تا عملی .
این نگاه در جامعه بورژایی از آن جا که نقشی برای پراتیک قائل نیست افراد را بشکل تنها و
جدا از هم می بیند و بتبع آن نقشی سیاسی برای انسان جدا از هم افتاده قائل نیست.
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تز دهم
دیدگاه ماتریالیسم کهن جامعه مدنی است.دیدگاه ماتریالیسم نوجامعه بشری یا بشریت
اجتماعی است
دو تفسیر در مورد این تز وجود دارد:
-۱اینجا ما با دو جامعه رو برو ئیم .جامعه مدنی و جامعه بشری.
مارکس بر این باور است که ماتریالیسم کهن یا فوئرباخی یک اندیشه بورژایی ست و به جامعه
مدنی یا بورژایی باور دارد  .ماتریالیسم نو یک اندیشه پرولتری ست و به یک جامعه بشری یا
کمونیستی باور دارد.
-۲تفسیر دوم :واژه جامعه مدنی در قرن هیجده در انگلیس مطرح شد.بعد به فرانسه و آملان
رفت.
در آملان جامعه مدنی ؛جامعه بدون دولت؛در برابر جامعه سیاسی ؛جامعه با دولت ؛قرار گرفت.
و برخورد مارکس در این تز نقد این نگاه است  .نقد جامعه بدون دولت.
تز یازدهم
فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند.مسئله اما بر سر دگرگون کردن
جهان است
فیلسوفان منظور تمامی فالسفه قدیمی است ؛ایدئالیست یا ماتریالیست.و تفسیر کردن بمعنای
توضیح دادن است.
ارائه تئوری و زدن حرف های شیرین است.اما تمامی آن ها یک مسئله مهم را از یاد برده اند.
مسئله انسان در همه زمان ها تغییر جهان بوده است  .واگر در پی فهم جهان بوده اند و از
فالسفه می خواستند که جهان را برای آن ها تفسیر کنند.می خواستند بدانند که جهان چیست
و چرا و چگونه بایدآن را تغییر داد.
انسان از طریق پراتیک و فعالیت حسی خود در ارتباط با سایرین از جامعه شناخت پیدا می
کند.موقعیت خودرا درک و فهم می کند و وقتی به این موقعیت آگاه شد با فعالیت انتقادی و
انقالبی یا همان پراکسیس برای تغییر و دگرگون کردن محیط خود اقدام می کند.
دونگرش:
-۱در تفسیر صرف جهان بعنوان یک رویکرد صرف فلسفی کار جهان به شکلی تبیین می شود
و ما خود را با این نحو ياآن نحو تطبیق می دهیم .
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-۲نگرش دوم بر آن است که جهان را باید نخست فهمید  .و این فهم باید یک فهم علمی
باشد .بعد از فهم و درک جهان است که می توان وارد فاز تغییر آن شد .و این فاز با عمل موثر
و پراتیکی انقالبی شروع می شود .
اینجاست که درک مارکس و انگلس با درک فالسفه قبل زاویه می گیردو خصلت موثر و دگرگون
کننده تئوری انقالبی و ارتباط آن با پراتیک انقالبی خودرا نشان می دهد.

زیر نویس
 -۱انگلس می نویسد:در یکی از دفاتر کهنه مارکس  ۱۱،تز در باره فوئر باخ یافتم …این تز ها
یاد داشت هایی است که با سرعت نوشته شده و قصد آن بوده است که بعد ها ساخته و
پرداخته گردد و به هیچ روی برای چاپ در نظر گرفته نشده است  .ولی ارزش آن ها به سان
سند بنیادینی که نطفه ی پر نبوغ جهان بینی نوین را در بر دارد .از اندازه و میزان افزون
است .
-۲در سال  ۱۸۵۹مارکس نوشت :در بهار  ۱۸۴۵انگلس به بروکسل آمد  .تصمیم گرفتیم با هم
بر داشت خودرا در مقابله با برداشت ایده آلیستی فلسفه بنویسیم …دست نوشته )کتاب
ایدئولوژی آملانی(در دو جلد قطور به ناشران وستفالی فرستاده شد ولی آن ها اعالم کردند که
بعلت تغییر شرایط قادر به انتشار آن نیستند .ما با کمال میل دست نوشته هارا به انتقاد جونده
موش ها سپردیم.
فقر فلسفه و بیانیه حزب کمونیست بر بستر همین دست نوشته ها شکل گرفت .
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ایدئولوژی آملانی
در آمد
 ۱۱تز فوئرباخ بعنوان هسته های نوین اندیشه های مارکسیستی در کتاب ایدئولوژی آملانی بر
و بار می گیرد و برنا می شود .به همین خاطر الزم است برای درک بیشتر این تز ها روی کتاب
ایدئولوژی آملانی بخصوص فصل نخست آن کمی خم بشویم .
اهمیت کتاب ایدئولوژی آملانی:
در این کتاب است که درک ماتریالیستی از تاریخ بمثابه یک تئوری تشریح می شود .
انگلس بعد ها نوشت این تئوری که قوانین واقعی تکامل اجتماعی را آشکار می سازد نخستین
کشف سترگ مارکس است و .دومین کشف او تئوری ارزش اضافه است .
این کتاب شامل دو بخش است .بخش اول به فوئر باخ و برونوبائوئرو ماکس اشتیرنر
اختصاص دارد و بخش دوم در نقد »سوسیالیسم حقیقی«است.
این کتاب نگاه نوینی در شکل گیری نهایی اصول فلسفی جهان بینی پرولتاریا بود.
مارکس در نامه ای به لسکه اوت  ۱۸۴۶این کتاب را پیش شرط درک نظرات اقتصادی خود می
داند.
ما در این کتاب با  ۴فراز مهم در اندیشه مارکس و انگلس روبرو می شویم:
ا-درک مادی از تاریخ
 -۲ضرورت یک انقالب پرولتری
-۳ضرورت فتح قدرت سیاسی توسط پرولتاریا
 -۴ضرورت اعمال دیکتاتوری پرولتاریا
انگلس می گوید گذار از سوسیالیسم تخیلی به علمی نتیجه دو کشف مهم بود :
-۱برداشت ماتریالیستی از تاریخ
-۲نظریه ارزش اضافی
هسته بنیادین این درک در  ۱۱تز فوئرباخ شکل گرفت و بعد در ایدئولوژی آملانی به درخت
تنومند و جوانی تبدیل شد .
برای تبیین تاریخ تا روزگارمارکس همه یا از داستان های ادیان سامی شروع می کردند یا از
حرکت ایده و روح برای انکشاف خود اما مارکس و انگلس از انسان های واقعی و زنده شروع
کردند  .انسان هایی که برای این که زندگی کنند نیازمند آنند که بخورند و بیاشامند و خودرا
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پوشیده نگه دارند و برای این که به این نیاز های واقعی و انسانی پاسخ بدهند باید دست به
تولید بزنند و این تولید به ابزار تولید ورابطه با دیگر انسان ها نیاز دارد.
پس فعالیت انسانی  ۲وجه دارد:
-۱تولید:رابطه انسان با طبیعت
-۲مراوده؛رابطه انسان با دیگر انسان ها
تولید و مراوده رابطه ای دیالکتیکی دارند اما نقش تولید مهم تر است.
وجوه تولید ؛تولید خود شکل های مختلفی دارد:
تولید وسائل معیشتتولید نیاز هاتولید خود انسانتولید روابط اجتماعیتولید آگاهیتولید اجتماعی و روابط اجتماعینیرو های تولیدی روابط اجتماعی را شکل می دهند و با تکامل این نیروها شکل روابط نیز
دستخوش تغییر قرار می گیرد.و تضاد بین این دوعامل تعیین کننده همه بر خورد هایی است
که در تاریخ صورت می گیرد.
این تضاد بوسیله یک انقالب اجتماعی حل می شود  .و شکل جدید مراوده جای شکل قدیم را
می گیرد .به این خاطر است که ما در تاریخ یک پیوستگی بین حوادث می بینیم .
با این کشف درک پروسه های تاریخی ممکن شد  .و تاریخ جهان تحت فرماسیون های -
اقتصادی -اجتماعی مورد پژوهش قرار گرفت .
تکامل تاریخی نیروهای تولید بچه معناست
وقتی صحبت از تکامل تاریخی تولید می کنیم در واقع داریم از تکامل نیروهای تولیدی حرف
می زنیم.
تقسیم کار
تجلی بیرونی تکامل نیروهای تولیدی ،تکامل تقسیم کار است .
شکل مالکیت
با هر مرحله از تقسیم کار یک شکل مالکیت خودرا نشان می دهد  .مالکیت چیزی جز بیان
قانونی روابط تولیدی نیست.
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انواع مالکیت:
-۱نخستین شکل مالکیت ،مالکیت قبیله ای بود .
ما در این مرحله با رشد نیافتگی تولید روبروئیم .و زندگی از طریق شکار ،ماهیگیری،دامپروری
و کمی کشاورزی می گذرد.
تقسیم کار ابتدایی است.
ساختار اجتماعی:خانواده ،قبیله پدر ساالر و بردگان بود.با-۲مالکیت جماعتی باستان و مالکیت دولتی
از اتحاد قبایل همراه با برده داری است .
مالکیت خصوصی اموال منقول و سپس غیر منقول روبروئیم.
 -۳مالکیت فئودالی
این مالکیت از روستا منشا می گیرد.و نیروی تولید نه بردگان که سرف ها بودند.درکنار کار
سرف ها با کار افزارمندان در شهر ها مواجه هستیم.که در شهر ها اصناف رابوجود می
آورند.
مالکیت در این دوران دارایی ارضی با کار سرف ها وسرمایه کوچک در شهر ها با کار صاحب
سرمایه و شاگرد ها تشکیل می شد.
 -۴مالکیت بورژایی
آگاهی چیست
افراد معین تحت شرایط معین وارد یک روابط معین اجتماعی می شوند و ساختار سیاسی
اقتصادی معینی را بوجود می آورند.
تصورات،مفاهیم و آگاهی های نخستین از دل همین مناسبات بیرون می آید.
انسان ها سازندگان تصورات خویشند ؛انسان های واقعی و فعال که در مناسبات مشخص و
مراوده هایی مشخص با خویش ووسایل تولیدند.
آگاهی هیچ چیز دیگر نیست مگر موجود آگاه،انسان ها و روابط آن ها.
در واقع همه چیز از زمین شروع می شود نه از آسمان ها.
آنچه انسان ها تصور می کنند و می اندیشند چیزی جز پژواک نهایی انسان در گیر در
ساخت و ساز اجتماعی تولید نیست .که در مغز آدمی تصفیه و پاالیش می شود و شکل
جدیدی بخود می گیرد .
رابطه شعور ووجود
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انسان ها با تکامل تولید و مناسبات مادی خود جهان خود و تفکرات خودرا تغییر می دهند .این
شعور نیست که تعیین کننده وجود آدمی است بلکه وجود است که شعور را تعیین می کند .
دو رویکرد:
برای بررسی انسان دو رویکرد وجود دارد
-۱برسی شعور انسان
برسی انسان شعورمندو حیات واقعی او؛انسان تحت مناسبات معین.بمحض این که انسان در فرایند فعال -حیاتی بررسی شود دیگر تاریخ مجموعه ای از فاکت
های مرده نیست )امپریست ها(یا فعالیت موضوعاتی تخیلی)ایدئالیست ها(.
آن جا که بررسی انسان در حیات واقعی آغاز می شود قافیه بافی های پوچ در مورد شعور
پایان می یابد .
سه رویکرد به رهایی انسان
-۱آزادی انسان عملی است تاریخی نه عملی ذهنی .همان شرایط تاریخی که انسان را به بند
کشیده است همان شرایط باید انسان را از بند رها کند.
رهایی انسان در جهان واقعی با وسایل واقعی ممکن است.تا زمانی که بشر نتواند
خوراک ،پوشاک ،مسکن خودرا به حد کافی و وافی تولید کند رهایی ممکن نیست .
-۲مذهب رهایی انسان را نه در این دنیا که در دنیای دیگر بشارت می دهد .از نظر مذهب دنیا
زندان مومن است و جنت کافر  .پس باید مهیا شد برای دنیای باقی و گذشنت از دنیایی که
مادیات آن را آلوده ساخته است.
-۳عرفان اما رهایی را رهایی ذهنی می داند .راه رهایی ریاضت فردی و گذشنت از دنیا و
تمامی تعلقات آن است و پشت سر گذاشنت نام وننگ ومنیت و خودخواهی های فردی .
سه برآمد اساسی تاریخ:
-۱برای آن که آدمی تاریخ خودرا بسازد باید زندگی کند و برای آن که زندگی کند باید بخورد و
بپوشد .پس نخستین بر آمد تولید وسایل زندگی و تولید خود حیات است.
-۲دومین بر آمد خلق نیاز های جدید است.
-۳سومین شرط ادامه حیات است و این یعنی زاد ولد و تکثیر و رابطه بین زن و مرد و شکل
گیری خانواده.
نیرو های مولد
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شیوه معینی از تولید همراه با شیوه معینی از همکاری د رهم می آمیزد که نیروهای مولد را
درست می کنند .
زبان
زبان درست به اندازه آگاهی قدمت دارد.
زبان آگاهی عملی واقعی است که برای سایر انسان ها هم وجود دارد.
زبان حاصل نیاز و ضرورت مناسبات بین انسان هاست .
پروسه شکل گیری آگاهی
-۱اگاهی نخست انسان از طبیعت است که یک اگاهی جانورانه است
 -۲آگاهی بعدی آگاهی انسان از معاشرت با دیگران است که یک آگاهی گله ای است.
 -۳شعور قبیله ای با افزایش تولید و افزایش نیاز ها و رابطه ها تکامل می یابد .و با تقسیم
کار به یدی و فکری آگاهی قادر می شود خودرا از قید پراتیک برهاند اینجاست که
الهیات ،فلسفه و اخالق بوجود می آید .
-۴زمانی می رسد که بین مناسبات موجود با نیروهای مولده تضاد حاصل می شود .در این
زمان است که ما با خلق نظریاتی فلسفی و مذهبی مغایر وضع موجود روبروئیم.
هسته های نخستین مالکیت
کلیه تضاد ها در تقسیم کار مستتر بود توزیع نابرابر باعث جدایی خانواده ها شد و همین
نطفه نخستین مالکیت را در خانواده ها بوجود آورد.
نخستین شکل مالکیت برده شدن زن و فرزند در خانواده برای مرد بود .
برداشت مادی ازتاریخ بما چه می گوید:
-۱در پروسه تکامل نیروهای مولده مرحله ای پیش می آید که نیروهای تولیدی و روابط موجود در
تضاد با هم قرار می گیرند و در همین رابطه طبقه ای بوجود می آید که تمامی بار جامعه را بر
دوش می کشد بدون این که از امتیازات آن بهره ای ببرد .
طبقه ای که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد  .و آگاهی کمونیستی از او نشأت می گیرد .
-۲مناسبات حاکم سلطه طبقه معینی را بوجود می آورد که قدرت اجتماعیش را از مالکیت می
گیرد.و در شکل دولت خودش را متبلور می کند بهمین خاطر هر مبارزه انقالبی متوجه این طبقه
می شود که بر اریکه قدرت تکیه دارد .
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-۳در کلیه انقالب های پیشین )برده داری و فئودالی(شیوه فعالیت بالتغییر می ماند مسئله بر
سر تقسیم جدید کار و آدم هاست .در حالی که در انقالب کمونیستی دگرگونی شیوه فعالیت
مراد است .
برای آن که سلطه همه طبقات باید از بین برده شود
-۴برای این دگرگونی آگاهی کمونیستی در مقیاسی وسیع الزم است .
واین دگرگونی فقط و فقط در یک انقالب و پروسه آن شدنی است .
بنابر این ضرورت انقالب فقط در این نیست که طبقه حاکم جور دیگری از قدرت دست نمی
کشد .بلکه ضرورت آن به این خاطر است که طبقه انقالبی تنها با انقالب می تواند خودرا از
شر کثافات طبقاتی کهن سال نجات دهد .
عقاید حاکم
-۱افکار طبقه فرمانروا در هر عصری عقاید فرمانروا بوده است  .یعنی طبقه ای که نیروی مادی
حاکم جامعه است ،در عین حال نیروی معنوی حاکم نیز می باشد  .طبقه ای که وسایل تولید
مادی را در اختیار داید در نتیجه وسایل تولید فکری را نیز تحت کنترل دارد.بطوری که افکار
کسانی که فاقد وسایل تولید فکری اند در مجموع تحت سلطه آن قرار می گیرد .
-۲عقاید فرمانروا چیزی نیست جز بیان ایدئال روابط مادی غالب ،روابطی که بمثابه افکار در ک
شده اند .
-۳در طبقه حاکم تقسیم کار فکری و یدی ،بخشی را بشکل ایدئولوگ های این طبقه در می
آورد .که وظیفه دارند تصور طبقه در باره خودش را تئوریزه کنند .
 -۴افکار انقالبی در دورانی بوجود می آید که طبقه انقالبی نطفه می بندد .
-۵ایدئولوگ های هر دوران تصورات هر طبقه را از مناسبات حاکم جدا می کنند و در مورد آن
سخن می گویند .سیادت اشرافیت فئودالیسم را با مفاهیم شرافت و وفاداری و سلطه بورژازی
را به مفاهیم آزادی و برابری تقلیل می دهند .و اعالم می کنند تاریخ همواره تحت تاثیر ایده
هاست .و از یاد می برند که ایده ها از تصورات و اندیشه های صرف منشا نمی گیرند از
مناسبات حاکم بر می خیزند .
بوجود آمدن شهر ها
تقسیم کار فکری و یدی باعث جدایی شهر ها از روستا ها شد .این تضاد خود را در شکل:
گذار از بربریت به مدنیتاز قبیله به دولت32

ا زمحلی گری به ملیتنشان داد.
ضرورت بوجود آمدن دوایر دولتی وپلیس و مالیات بگیران در همین دوران است .
در همین دوران است که فرار سرف ها از روستا به شهر آغاز می شود .و اینان در شهر ها
طبقه عوام و در بازار پادو ها و شاگردان و وردستان را بوجود می آورند.
شورش ها در این دوران بیشتر منشا روستایی داشتند که بخاطر پراکندگی و بی برنامه گی با
شکست مواجه می شدند.
بخشی دیگر از این شورش ها توسط عوام صورت می گرفت که بعلت ضعف تشکیالتی و
اندیشیدگی به نتیجه نمی رسید.وردستان از این شورش ها حمایت نمی کردند .چون خودرا
استادان فردا می دیدند.
بوجود آمدن بازرگانان
تقسیم کار بعدی جدایی تولید از توزیع بود .که باعث بوجود آمدن بازرگانان شد .
گسترش تجارت توسط بازرگانان باعث مراوده بین شهر ها شد حاصل آن:
تقسیم شهر ها به صنایع و تولیدات خاصحفظ و انتقال اختراعاتحفظ و ارتقاء نیروی مولده بعلت انتقال مداوم اختراعات و نو آوری در افزار تولید جدید وانتقال آن توسط بازرگانان
 پی آمد تخصصی شدن کار در شهرها بوجود آمدن مانوفاکتور ها و شاخه های مختلفتولید بود و شکوفایی آن بود .بافندگی نخستین مانو فاکتور بود .
 -تغییر بعدی افزایش سرمایه منقول در برابر سرمایه غیر منقول بود . در فاصله قرن  ۱۳تا  ۱۵با انحالل خدم و حشم و سپاهیان فئودالی ما با پدیده ای بنامولگردان روبروئیم که بتدریج جذب مانو فاکتور ها می شدند.
 -با ظهور مانو فاکتور ها تجارت وارد بعد جهانی می شود و ملت ها وارد یک دوران رقابت وجنگ می شوند و تجارت از این دوران اهمیتی سیاسی پیدا می کند .
 با پیدایش مانوفاکتور ها مناسبات پدر ساالری اصناف جای خودرا به مناسبات پولی میانکارگر و سرمایه دار می دهد.
 گسترش مناسبات و کشف آمریکا تکانی جدی به امر بازرگانی داد.سفر های ماجراجویانمثل مارکو پولو و استعمار دیگر ملل د رهمین دوران است .
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 گسترش بازرگانی و صنایع مانوفاکتوری باعث بوجود آمدن بورژازی شد . در فصله قرن  ۱۷تا  ۱۸گسترش بازرگانی و صنعت دریانوردی ملل بسیاری را بزیر سلطهاستعمار کشاند و جهان و بازار هایش میان استعمارگران تقسیم شد .
 تشویق تولید در داخل و ممنوعیت خروج مواد خام باعث گسترش هر چه بیشتر مانوفاکتور هاشد .
 بورژازی نوپا علوم مکانیک و طبیعی را به خدمت خود در آورد و حقوق گمرکی و حمایتدولت ها را نیز برای جهانی کردن خود به خدمت گرفت .
 پرولتاریا در همین دوران به خشت افتاد. تضاد میان نیروهای مولده و کل مراوده خودرا به اشکال گوناگون نشان می داد: معارضات طبقاتی تناقضات آگاهی نبرد عقاید مبارزه سیاسی منشا میان این تصادمات تضاد میان نیروهای مولده و شکل مراوده بودنقش جنگ در تاریخ
دو رویکرد:
-۱جنگ نیروی محرکه تاریخ است
-۲جنگ در نزد اقوام وحشی شکل عادی مراوده بود  .وبا افزایش جمعیت یگانه شیوه ممکن
برای پاسخ به نیاز برای وسایل تولید جدید بود .
بحث بر سر گرفنت یک سرزمین نبود  .بحث اصلی این بود که فاتحان راهی جز انطباق خود با
شیوه رایج تولید نداشتند .و فاتحان چاره ای نداشتند که از شکست خوردگان زبان و سنن و
فرهنگ را بیاموزند .به همین خاطر است که می گویند :بنده همان سرور بود.
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 ۱۸برومر؛نکته ها و نظرات
-۱کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت مارکس مربوط است به کودتای ۲دسامبرلویی بناپارت که
به حیات جمهوری دوم فرانسه پایان داد.اما کودتای اول ازآن ناپلئون اول است که در هیجدهم
برومر انجام شد .لویی بناپارت برادر زاده اوست .مارکس ترم هیجدهم برومر را بجای کودتا به
تعریض بکار برده است .در واقع نام کتاب کودتای لویی بناپارت است.
-۲مارکس در این اثر ضمن تحلیل شکست انقالب ۱۸۴۸وقایعی را که منجر به کودتای ۱۸۵۱
شد را بررسی می کند.مارکس برای توصیف دولت کودتا از بناپارتیسم استفاده می کند.
بناپارتیسم چیست
در سال ۱۸۵۱در جریان یک کودتای نظامی نوعی رژیم سیاسی مدافع سرمایه داری با ویژگیمتفاوت از لیبرالیسم کالسیک پدید آمد.
این دولت علیرغم این که مظهر اراده سرمایه داران بود اما بر دهقانان و لومپن ها تکیه داشت.این دولت ،دولت استثنایی بورژازی است  .وحاصل زمانی است که دو طبقه اصلی از اعمالهژمونی عاجزند
 اهداف سرمایه داری را پیش می برداما از شیوه های لیبرالیستی استفاده نمی کند.بناپارتیسم وضعیتی است برآمده از تعادل طبقاتی جامعه که دولتی مستقل از طبقاتاجتماعی شکل می گیردودر مقام عمل نگران منافع و عالیق سران طبقات اجتماعی نیست.
سنگ بنای آن به قدرت رسیدن یک دیکتاتور نظامی ست .اما ذاتی ماهیت دولت نظامی بودنآن نیست.
سیمای دولت بناپارتی از روی رابطه دولت با طبقات اجتماعی ترسیم می شودظهور این دولت معلول انفعال طبقات اصلی استمارکس دولت بناپارتی را زائده انگل گونه بر پیکره جامعه مدنی می داند
دولتی بی ریشه است .پس عمر کوتاهی دارد .از حمایت عمیق طبقات اجتماعی برخوردار
نیست .چون منافع طبقاتی هیچ طبقه ای را تام و تمام نمایندگی نمی کند .اما بمعنای آن
نیست که در عمل سمت گیری طبقاتی ندارد
نوعی حکومت است که نهاد های مدنی و سیاسی به انقیاد قدرت نظام پلیسی در می آیددر راس آن رهبر است که مدعی بیان اراده تفکیک ناپذیر مردم است
عوام گرایی ،اقتدار طلبي ،میهن دوستی و ماجراجویی های نظامی از مشخصات آنست35

دریک موقعیت خاص تاریخی طبقه حاکمه دیگر توان حکومت کردن ندارد.طبقه کارگر هم آنقدر قوی نیست که حکومت رابدست بگیرد .در چنین شرایطی طبقه حاکمه قدرت سیاسی خودرا
واگذار می کندبه یک قوه مجریه نسبتا ً مستقل ،با ظا هری انقالبی و باطنی ضدانقالبی.
شکل گیری بناپارتیسم نوعی اتحاد فرصت طلبانه و عوام گرایانه بخشی از بورژازی و لومپنپرولتاریاست
لومپن مترادف بیکاره هاست.اینان گروهی از اقشار رانده شده در حاشیه جوامع صنعتی
هستند.که ارتباط شان با سازمان تولید بریده شده است.و برای گذران زندگی دست به کارهای
پست می زنند.چاقوکشان،ولگردان ،اوباش ،فواحش روسپپیان  ،که در مقاطع خاص سیاهی
لشکر جریانات ارتجاعی می شوند.
-۳این کتاب با گفته معروف مارکس شروع می شود:هگل در جایی اظهار می کند که تمام
وقایع بزرگ و شخصیت های تاریخی دوبار ظاهر می شوند .او فراموش می کند اضافه کندکه
بار اول بصورت تراژدی بار دوم بصورت نمایش کمدی.
کودتای اول
در مقطعی انقالب فرانسه توسط ۵هیئت مدیره؛دیراکتور اداره می شد.یک نوع حکومت
شورایی .امانوئل جوزف سییس که خود یکی از اعضا شورا بود تصمیم گرفت با یک کودتا در
تاریخ  ۱۸برومر ۱۷۹۹شورای حکومتی را منحل کند.
عامل اجرای کودتا ناپلئون بناپارت بود که قهرمان جنگ های فرانسه در مصر بود.
قرار بود ناپلئون اعضا دیراکتور را مجبور به استعفا و دو مجلس سابق فرانسه را دوباره روی
کار بیاورد.کودتا ی اول که با موفقیت انجام شد .ناپلئون با کمک برادرش لوسین بناپارت بر
علیه سییس و تالیران دو عضو سابق دیراکتور کودتا کرد.
وخودرا کنسول اول فرانسه نامید .و مدتی بعد امپراطور شد.
دو توضیح
-۱کودتای دوم ۲ ،دسامبر توسط ناپلئون سوم لویی بناپارت صورت می گیرد که برادر زاده
ناپلئون اول است  .مارکس با یکی گرفنت این دو کودتا نام هیجدهم برومر رابه تعریض می
آورد .تا بگوید این کودتا لنگه دوم آن کودتاست.
-۲گفته می شود اشاره مارکس به تکرار تاریخ از سوی هگل سندیت کتابی ندارد و مارکس این
روایت را از نامه سوم دسامبر ۱۸۵۱انگلس به خودش گرفته است.انگلس می نویسد:به راستی
چنان می نماید که هگل پیر ؛در نقش روح تاریخ؛در گور خویش دست اندر کار است و به تاریخ
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جهان جهت می دهد .تاریخی که مقدر است همه چیز آن به آگاهانه ترین وجهی دوبار پیش
بیاید بار اول به عنوان تراژدی و بار دوم بصورت کمدی فالکت بار.
بعید نیست این بر داشت انگلس از نوشته های هگل باشد .و هگل به صراحت چنین حرفی را
نزده باشد
یک نکته دیگر
انگلس در مقدمه اش بر این کتاب از کشف بزرگ مارکس در این کتاب می گوید»:و این که
همه نبرد های تاریخی-سیاسی .مذهبی  .فلسفی و ایدیولوژیک چیزی جز بیان کم و بیش
روشن نبرد های طبقاتی نیستند.
قانونی که بموجب آن هستی طبقات اجتماعی و برخورد آن ها بایکدیگر به شیوه تولید وابسته
است.
-۴روش مارکس در این اثرمبتنی بر سه محور است:
سنجشقضاوتراهکار -۵مارکس در این کتاب از فوریه  ۱۸۴۸تا دسامبر  ۱۸۵۱یعنی روز کودتا را به سه مرحله
تقسیم می کند-:
الف-دوره نخست :از سقوط لویی فلیپ پادشاه فرانسه از  ۲۴فوریه شروع می شود تا تشکیل
مجلس موسسان مه ۱۸۴۸
ب -دوره دوم :از تشکیل مجلس موسسان است تا مه ۱۸۴۹
پ-دوره سوم ؛از مه ۱۸۴۹تا  ۲دسامبر ۱۹۵۱روز کودتا
دوره نخست :دوران موقت است .ونیروهای فعال در آن عبارتند از:
هواداران سلطنت اورلیانبورژازی جمهوری خواهخرده بورژازیجمهوری خواهان دموکرات-طبقه کارگر  ،سوسیال دموکرات
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این دوره پیش در آمد انقالب است.وهمه عناصری که در انقالب شرکت داشته اند حضور
دارند.
دوره دوم تشکیل جمهوری بورژایی است  .و بورژازی تالش می کندانقالب را در چارچوب
اهداف بورژازی محدود کند.
دوره سوم دوره ای است که مجلس تشکیل شده است و جمهوری پارملانی است.
تصویب قانون اساسی و تقدیس آزادی چیزی نبود جز تامین امنیت برای بورژازی.
در فاصله  ۲۰دسامبر۱۸۴۸تا انحالل مجلس موسسان در ماه مه  ۱۸۴۹سقوط جمهوری
خواهان بورژا ست.
 لژیتیمیست ها:سرمایه داران زمیندار بودنداورالنیست ها سرمایه مالی و صنعتی بودندنیروی اصلی انقالب  ۱۸۴۸پرولتاریا بودکه مسلحانه سرنوشت انقالب رارقم زد.اما بورژازیتوانست با فریب دیگر اقشارمجلس را از دست پرولتاریا بگیرد و شورش ژوئن آن ها را سرکوب
کند.
لویی بناپارت توانست با حمایت لومپن ها و دهقانان به ریاست جمهوری برسد.-۶مارکس در برسی انقالب فرانسه به سه مولفه نگاه می کند:
طبقات اجتماعی -اقتصادیرابطه طبقات باهممنافع اقتصادی هر طبقه -۷مارکس در برسی موضع گیری جریانات سیاسی نشان می دهدموضع گیری احزاب
خصلت طبقاتی دارندو تاکید می کند:
هر مبارزه تاریخی در هر عرصه ای که انجام می گیرد:
عرصه سیاسیاقتصادی دینیفلسفیدر ماهیت خودچیزی جز مبارزه طبقات با یکدیگر نیست.
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نظریه مبارزه طبقاتی را مارکس نخستین با ر در کتاب مبارزه طبقاتی در فرانسه مطرح
کرد.ودر کتاب هیجدهم برومربا کاربرد عینی تر آن  ،شکست انقالب فرانسه را تحلیل طبقاتی
کرد.
-۸یکی از ویژه گی های این کتاب اصطالحات تئاتری در کنار پیچیده گی های زبانی ست.
-۹انقالب فوریه انقالبی بود که توسط پرولتایا صورت گرفت وبا از بین بردن سلطنت  ،جمهوری
را مستقر کرد .اما از آن او نبود  .پس در گام بعد شکست خورد.
فراز های مهم:
اولین فراز کلیدی این کتاب بازخوانی حوادث و تببین آن ها از دریچه مبارزه طبقاتی بود .دومین فراز این کتاب تبیین نقش انسان در شکل دادن به تاریخ است.مارکس می گوید»:درست است که انسان ها تاریخ خودرا می سازند .اما نه در شرایطی که خود آزادانه انتخاب
می کنند.بلکه در شرایطی که از گذشته گان به آنان داده شده است«.
وقتی مارکس می گوید »:بار سنگین مردگان بر دوش ما سنگینی می کند« می خواهد بگوید
که امر تغییر جامعه را باید درکانتکست سنت دید.
سومین فراز این کتاب این است که انسان ها وقتی می خواهند تغییر نویی در جامعه انجامبدهند ،به سراغ ارواح گذشتگان که همان سنت است می رونداز نام ها و شعار های آن ها
سود می جویند .اما بمحض این که انقالب سخنگویان خودرا پیدا کرد و توانست با زبان خود
حرف بزند.مردگان را به گورهای خود می راند.
 چهارمین فراز :شکست انقالب است .مارکس بر این باور است که انقالب در ظاهر شکستمی خورد اما در باطن به حرکت خود به جلو ادامه می دهد.و می گوید برای پریدن از یک
رودخانه بزرگ بعضی اوقات الزم است که به عقب برویم تا بتوانیم خیز بلندتری برداریم.
مارکس بدین خاطر از تکرار تاریخ بشکل تراژدی و کمدی حرف می زند.که مردم فرانسه در
ابتدا درک غلطی از کودتای لویی بناپارت داشتند و فکر می کردند شبح انقالب  ۱۸۴۸باز
گشته است.اما چون این کودتا گامی به عقب بود  .مارکس آنرا به کاریکاتور و کمدی تشبیه می
کند.
پنجمین فراز  :تقسیم بندی انقالب های سده  ۱۸و  ۱۹است .مارکس می گوید انقالب هایسده  ۱۸زود شعله می گرفتند و زود هم خاموش می شدند .اما انقالب های سده ۱۹چون
انقالب های اجتماعی اند به کندی جلو می روند و زود هم از نفس نمی افتند.و وقتی می
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گوید »:در انقالب های گذشته عبارت از مضمون جلو می افتاد اما در انقالب های
جدیدمضمون در عبارت نمی گنجد« اشاره اش به این معناست.
ششمین فراز  :؛در مورد توقف و شکست و عقب نشینی است.ودر راس آن ها انقالب هایپرولتری است.مارکس می گوید »:انقالب پرولتری پیوسته در حال انتقاد از خود است.در هر
مرحله حساسی می ایستد و حرکت خودرا باز نگری می کندو مورد نقد وانتقاد قرار می دهد.
تا با خود آگاهی جدیدخودش را تصحیح کند «.و این توقف علت دارد :
برسی امکاناتبرسی هدفتصحیح مسیرو مجددا ً تالش هایش را از سر می گیرد .تردید ها و ناتوانی هایش را به سخره می گیرد .و
رقیب را جز برای این بر زمین نمی زندکه از زمین نیرویی تازه بر گیردو در رویا رویی خود
دهشتناک تر قد برافرازدو در برابر بزرگی و نامشخص بودن هدف های خودبارها عقب می
نشیندتا لحظه ای که کار بجایی برسد که همه راه های بازگشت بسته باشدودر شرایطی قرار
گیرند که فریاد بزنند:اینک رودس اینجا باید جهید
اینک گل اینجا باید پای افشاند
این توضیحات مارکس برای مقطعی از انقالب است .که راه حرکت به سمت جلو بسته شده
است و یأس جنبش را فراگرفته است.
 -۱۰از نظر مارکس انقالب تحول در بنیاد هاست  .و اگر در مرحله ای شکست می خورد .دیر
یا زود مضمون جدید خودرا پیدا می کند .وخودرا نشان می دهد اینجاست که همه با تعجب
می گویند :موش کور پیر چه نقبی زد .که برگرفته از شکسپیر است.
 -۱۱مارکس وقتی به نقل از هگل می گوید انقالب مرد زنده باد انقالب در واقع دارد از ادامه
انقالب حرف می زند .که شکست مقطعی انقالب به معنای تعطیلی انقالب نیست .انقالب تحول
در بنیادهاست .وپیوسته در اعماق عمل می کند و ما ممکن است نبینیم .تحوالت دیده نمی شود
و تاریخ در جایی که دیکتاتور ها ایستاده اند در حال زدن نقب خود است وناگهان ما خالی
شدن زمین زیر پای دیکتاتور هارا می بینیم.
-۱۲هنگامی که پرولتاریا هنوز آماده بدست گرفنت قدرت نیست و بورژازی هم توان پاسخ به
بحران های اجتماعی اقتصادی را ندارد .کسی وارد صحنه می شود که هیچ هویتی ندارد .و
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نماینده کسانی می شود که نماینده ای ندارند .روستائیان و لومپن ها.این گونه بناپارتیسم وارد
صحنه می شود.
روستائیان به لحاظ بیرونی به دلیل آن که تحت یک نظام بهره کشی واحد هستند یک طبقه
اند.اما به لحاظ آگاهی طبقاتی یک طبقه به حساب نمی آیند .و خود توانایی آن را ندارند که
خود را نمایندگی کنند.کسی دیگر باید این کار را بکند.
کمون پاریس
لویی بناپارت برای فرار از بحران های داخلی جنگ خارجی را درپیش گرفت .جنگ با پروس بر
سر دو ایالت الزاس و لورن.
جنگ ابتدا از سوی آملان دفاعی بود .اما وقتی دید به پیروزی دست یافته است بدستو امپراطور
ویلهلم ارتش آملان داخل فرانسه شد.و تا نزدیکی پاریس پیش رفت.لویی بناپارت سرنگون شد و
جمهوری سوم استقرار یافت.و به ورسای عقب نشست.
موش کور تاریخ در این مدت نقب خودرا زده بود و پرولتاریای پاریس کنترل پاریس را بدست
گرفت و اعالم حکومت کمون را کرد.ودست به اصالحات عمومی زد:
بخشش وام ها واجاره های دولتیالغا کارشبانهتعیین حداقل دستمزدو حقوق یکسانبیمه های عمومیاما همان طور که مارکس پیش بینی می کرد دولت آملان با دولت مستقر در ورسای سازش کرد
و با حمله دولت ورسای کمون بخون کشیده شد .ده ها هزار کشته و زخمی و زندانی و فراری
حاصل این شکست بود.
کتاب جنگ داخلی در فرانسه
این کتاب سه خطابیه مارکس است به انتر ناسیونال اول.
خطابیه اول مربوط است به قبل از کمون پاریس  .که مارکس پیش بینی می کند در صورت
شروع جنگ بناپارت رفتنی ست.
اما نکته مهم در خطابیه سوم است .و آن شکسنت ماشین دولتی است.
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مارکس در هیجدهم برومر می گوید پرولتاریا نمی تواند ماشین دولتی را بدست بیاورد و از آن
بنفع خودش بکار گیرد  .شکست کمون به پرولتایا فهماند که تنها راه پیروزی درهم شکسنت
ماشین دولتی است.
نقدی که به این کتاب وارد می کنند
-۱مارکس دولت را طبقاتی می داند .در حالی که دولت ماورا طبقات و مستقل است.
-۲مارکس هر نظر را طبقاتی می داند ودر پشت هر اندیشه منافع طبقاتی را می بیند.
نکته ای دیگر
مترجم کتاب باقر پرهام است و ناشر نشر مرکز.با یک مقدمه ناشر و یک مقدمه مترجم .که اگر
نمی بود بهتر بود چرا که بر کتاب چیزی که نمی افزاید چیزی هم کم می کند  .که بهر صورت
باید از آن گذشت وآن قدر اهمیت ندارد.
بعد دو پیشگفتار داریم نخست از مارکس ودو م از انگلس که هفت بخش است.
مارکس در این پیش گفتار می گوید این کتاب را بخواهش دوستش ویدمیر در سال ۱۸۵۲نوشته
است  .یعنی کمی بعداز کودتا.
مارکس اما بیک نکته اشاره می کند و آن این که از دید او این کودتا خروجی نهایی مبارزه
طبقاتی در فرانسه بوده است.و در آخر به پیشگویی اش در پایان کتاب اشاره می کند :که
وقتی ردای امپراطوری بر دوش لویی بناپارت می افتد مجسمه مفرغی در میدان واندم سقوط
می کند.که اشاره ایست به سرنگون کردن مجسمه ناپلئون در سال  ۱۸۷۱بعد از پیروزی کمون
پاریس.
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سزاریسم
مارکس در همین پیش گفتار به کار بردن سزاریسم را در مورد رژیم کودتا رد می کند .و آن را
دیدگاهی سطحی می داند چرا که به نیروهای شرکت کننده و فرآورده این مبارزه دقت نمی
کنند.
در جهان باستان مبارزه بین توده شهری فقیر و ثروتمند بود و پرولتاریا برده ها بودند که نقشی
در این مبارزه نداشتند .در حالیکه مبارزه در دنیای مدرن یک سوی آن پرولتاریا است.
دولت های استثنایی
ما با چهار شکل دولت روبروئیم که به آن دولت های استثنایی می گویند:
-۱سزاریسم
-۲بناپارتیسم
-۳فاشیسم
-۴کاست
 -۱سزاریسم
این اصطالح بیانگر شکلی از دیکتاتوری است.که مدل کلی آن ژولیوس سزار است.فرمانده
خودکامه ای که در سال  ۴۹قبل از میالد حکومت را از چنگ سناتور های رومی بیرون آورد.
این واژه را بومر درسال ۱۸۴۵و پیش از او مام رومئو ۱۹۵۰بکار بردند.و بعد در مورد حکومت
لویی بناپارت رایج شد که مارکس آن را رد می کند.اما ویژه گی هایش:
نوعی رهبریست بسیار شخصیتوام با نظامیگریکه بصورت غیر قانونی ؛کودتا؛بوجود می آیدکه متکی به توده عوام استو نهاد های سیاسی را تحقیر می کند،احزاب و پارملانمشروعیت خودرا با توسل مستقیم از مردم می گیردبا شیوه های پلیسی هر مخالفی را سرکوب می کند.گرامشی
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از نظر گرامشی سزاریسم مربوط است بیک شرایط تاریخی -سیاسی خاص که یک شخصیت
بزرگ موقعیت داوری پیدا می کند .شرایطی که توازن قوا میان دونیروی اصلی به شکلی است
که هیچ کدام قادر به اعمال هژمونی نیستند و جامعه بسوی یک فاجعه پیش می رود.
گرامشی به دو نوع سزاریسم باور داشت:
سزاریسم مترقی:مانند ناپلئونسزاریسم واپسگرا :لویی بناپارتبناپارتیسم
سیستم سیاسی است که مشخصه آن :
دیکتاتوری بنام خلق در جامه سلطنتی استبناپارتیسم نیروهای اقتصادی را برای بورژازی بر ضد طبقه کارگر تضمین می کند بی آن کهقدرت سیاسی را به بورژازی بدهد
مارکس در هیجدهم برومر از بناپارتیسم نامی نمی برد اما آن را توضیح می دهد.بناپارتیسم صرف نظر کردن بورژازی از حاکمیت سیاسی .و دادن نمایندگی خود به حاکمیتخود کامه است .حاکمیتی که اوضاع را بنفع بورژازی سر و سامان می دهد.و از حاکمیت
بورژازی حراست می کند.
پیش شرط بناپارتیسم تناسب قوا میان بورژازی و پرولتاریا ست .یعنی مبارزه طبقاتی در حالت
پات باشد.
 پایگاه طبقاتی بناپارتیسم عناصر بی طبقه از همه طبقات است.لومپن پرولتاریا و دهقانانبی چیز .حاکمیت بکمک این سیاهی لشکر در قوه مجریه به استقالل نسبی از بورژازی می
رسد.
 لنین بناپارتیسم را قدرتی متکی بر باند های نظامی میان دو طبقه همتراز که رودر روی همایستاده اند می داند.
مشخصه بناپارتیسم عبارت است از تایید سه گانه موضع قدرت: -۱انتخاب از سوی مجلس
 -۲همه پرسی و گرفنت تایید از ملت
-۳حمایت روحانیت
اگوست تالهایمر بناپارتیسم را پیش درآمد فاشیسم می داند
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عده ای بناپارتیسم را مشخصه وضعیت پیشا انقالبی می دانند که یا به فاشیسم می رسد یابه انقالب ختم می شود.
بناپارتیسم
-۱در سال ۱۸۵۱در جریا ن یک کودتای نظامی نوعی رژیم سیاسی مدافع سرمایه داری با
ویژگی متفاوت از لیبرالیسم کالسیک پدید آمد.
 -۲که مظهر اراده سرمایه داران است اما بر دهقانان و لومپن ها تکیه می کند
-۳این دولت ،دولت استثنایی بورژازی است  .وحاصل زمانی است که دو طبقه اصلی از اعمال
هژمونی عاجزند.
-۴این دولت اهداف سرمایه داری را پیش می برداما از شیوه های لیبرالیستی استفاده نمی
کند
-۵کارل مارکس در هیجدهم برومر بناپارتیسم را تئوریزه می کند.
-۶بناپارتیسم وضعیتی است برآمده از تعادل قوای جامعه که دولتی مستقل از طبقات اجتماعی
شکل می گیردودر مقام عمل نگران منافع و عالیق سران طبقات اجتماعی نیست.
سنگ بنای آن به قدرت رسیدن یک دیکتاتور نظامی ست .اما این دیکتاتوری نظامی ذاتیماهیت دولت نیست.
سیمای دولت بناپارتی از روی رابطه دولت با طبقات اجتماعی ترسیم می شودظهور این دولت معلول انفعال طبقات اصلی استمارکس دولت بناپارتی را زائده انگل گونه بر پیکره جامعه مدنی می داند
دولتی بی ریشه است .پس عمر کوتاهی دارد .از حمایت عمیق طبقات اجتماعی برخوردار
نیست .چون منافع طبقاتی هیچ طبقه ای را تام و تمام نمایندگی نمی کند .اما بمعنای آن
نیست که در عمل سمت گیری طبقاتی ندارد
نوعی حکومت است که نهاد های مدنی و سیاسی به انقیاد قدرت نظام پلیسی در می آیددر راس آن رهبر است که مدعی بیان اراده تفکیک ناپذیر مردم است
عوام گرایی اقتدار طلب میهن پرستی و ماجراجویی های نظامی از مشخصات آن استدریک موقعیت خاص تاریخی طبقه حاکمه دیگر توان حکومت کردن ندارد.طبقه کارگر هم آنقدرقوی نیست که حکومت رابدست به گیرد .در چنین شرایطی طبقه حاکمه قدرت سیاسی خودرا
واگذار می کندبه یک قوه مجریه نسبتا ً مستقل .با ظاهر انقالبی و باطنی ضدانقالبی.
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شکل گیری بناپارتیسم نوعی اتحاد فرصت طلبانه و عوام گرایانه بخشی از بورژازی و لومپنپرولتاریا ست
لومپن مترادف بیکاره هاست.اینان گروهی از اقشار رانده شده در حاشیه جوامع صنعتی
هستند.که ارتباط شان با سازمان تولید بریده شده است.و برای گذران زندگی دست به کارهای
پست می زنند.چاقوکشان،ولگردان ،اوباش ،فواحش روسپپیان که در مقاطع خاص سیاهی
لشکر جریانات ارتجاعی می شوند.
پیش گفتار انگلس سی سال بعد نوشته شده است .انگلس بر نکته مهمی انگشت می گذارد .و
آن کشف مهم مارکس بود مبنی بر این که همه نبرد های تاریخی چیزی جز بیان کم و بیش
روشن نبرد های طبقاتی نیستند.
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بیماری کودکی»چپ«
»-۱رادی°کال°یسم چ°پ« ب°یماری ک°ودک°ی در ک°مون°یسم را ل°نین در ن°قد چ°په°ای آمل°ان°ی ن°وش°ته اس°ت. .
ومراد از چپ دگماتیسم چپ است .
-۲ل°نین م°یگ°وی°د :ب°رخ°ی از وی°ژگ°ی ه°ا و م°شخصات ان°قالب روس°یه ج°نبه ب°ین امل°للی دارد ک°ه دی°گر
احزاب می توانند از آن سود جویند.
-۳در بررسی علل پیروزی انقالب لنین به دو ویژگی حزب بلشویک اشاره می کند:
ـ مرکزیتی بی چون و چرا
ـ انضباطی آهنین
و دلیل این انضباط را دو عامل می داند:
 آگاهی ،وفاداری و پایداری پیشاهنک صحت رهبریپ°°یشاه°°نگی ک°°ه در ح°°د وس°°یعی ب°°ا ط°°بقه ،ت°°وده ه°°ا و زح°°متکشان ت°°ماس دارد .و ره°°بری ک°°ه ت°°وده
ها در تجربیات خود به صحت تاکتیک ها و استراتژی آن ایمان آورده اند.
—۴لنین می گوید:حزب باید چند چیز را بیاموزد:
همچنان که شیوه های تعرض را می آموزد،باید شیوه عقب نشینی را یاد بگیرد.عقب نشینی باید:
منظم
با حداقل زمان
باکمتریت تلفات)دستگیری،انشعاب،و انفعال(صورت بگیرد
 و باید یاد بگیرد که چگونه با تغییر شرایط مبارزه علنی رابه مبارزه مخفی تبدیل کند. و ب °°ای °°د ی °°اد ب °°گیرد چ °°گون °°ه در ح °°اک °°میت ه °°ای ارت °°جاع °°ی در پ °°ارمل °°ان ه °°ا ،در ات °°حادی °°ه ه °°ا وسندیکاها فعالیت کند.
—و ب°°ای°°د ب°°یام°°وزدچ°°گون°°ه ب°°ااپ°°ورت°°ون°°یسم راس°°ت و ان°°قالب°°یگری خ°°رده ب°°ورژوازی )آن°°ارش°°یسم( ک°°ه
هر دو از دشمنان طبقه کارگرند مبارزه ای جدی داشته باشد.
»چپ «های آملانی چه می گفتند:
-۱تبدیل حزب رهبران به حزب توده ها
-۲تحریم پارملانتاریسم بورژایی
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-۳بیرون آمدن از سندیکا های زرد وارتجاعی
-۴عدم مصالحه و سازش با جریانات بورژایی
طرح یک پرسش:
دیکتاتوری حزب یا طبقه
دیکتاتوری رهبران یا دیکتاتوری توده ها
نخس°°ت ب°°بینیم ک°°مونیس°°ت ه°°ای آمل°°ان°°ی چ°°ه م°°ی گ°°فتند ک°°ه ل°°نین آن را ن°°وع°°ی ب°°یماری ک°°ودک°°ی چ°°پ
م°°ی دی°°د و ب°°عد خ°°م ش°°وی°°یم روی پ°°اس°°خ ل°°نین و ب°°عد پ°°ژوه°°ش ک°°نیم و ب°°بینیم چ°°ه چ°°یزی در ای°°ن راب°°طه
دیده نشده است .
-۱دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم دوران دیکتاتوری پرولتاریاست .
پرسش:این دیکتاتوری دیکتاتوری کیست:طبقه یا حزب؟
پاسخ:این دیکتاتوری ،دیکتاتوری طبقه است
دو حزب در برابر هم صف کشیده اند:حزب رهبران که خواهان مصالحه با احزاب بورژاییو شرکت در پارملان و سندیکا های زرد است
دی°گر ح°زب ت°وده ه°ا ک°ه خ°واه°ان رد اس°لوب ه°ای پ°ارمل°ان°ی و س°ازش ه°ای اپ°ورت°ونیس°تی اس°ت .آن
جا دیکتاتوری رهبران  .اینجا دیکتاتوری توده هاست.
پاسخ لنین
ت°°وده ه°°ا ب°°ه ط°°بقات ت°°قسیم م°°ی ش°°ون°°د،ط°°بقات رااح°°زاب س°°یاس°°ی ره°°بری م°°ی ک°°نند.و اح°°زاب را
ره °°بران ح °°زب °°ی .پ °°س وق °°تی گ °°فته م °°ی ش °°ود؛دی °°کتات °°وری ط °°بقه ی °°ا ح °°زب ؛ت °°وده ه °°ا و ره °°بران در واق °°ع
حرفی بی معنا زده می شود .
ح °°زب از ط °°ری °°ق ات °°حادی °°ه ه °°اک °°ه غ °°یرح °°زب °°ی ان °°د ودر ارگ °°ان ه °°ای ره °°بری آن ک °°مونیس °°ت ه °°ا ه °°م
ع°ضوی°ت دارن°د ب°ا ط°بقه و ت°وده ارت°باط ب°رق°رار م°ی ک°نند و دی°کتات°وری ط°بقه ای°ن گ°ون°ه ت°حقق م°ی ی°اب°د
:
توده———طبقه————-حزب————-رهبران
ای°ن ه°ا در ادام°ه ه°م ان°د ن°ه م°قاب°ل ه°م .ع°لت س°ر در گ°می ای°ن اف°رادب°هم خ°وردن وض°عیت ج°ام°عه
و تغییر فاز مبارزه علنی به مبارزه مخفی است.
اینان مسئله اشرافیت کارگری را تسری می دهند به تمامی رهبران که این گونه نیست .
یک نکته مهم
ل°° °نین در س°° °ال  ۱۹۲۰ای°° °ن م°° °قال°° °ه را ن°° °وش°° °ت و در س°° °ال ۱۹۲۴در گ°° °ذش°° °ت چ°° °یزی ن°° °گذش°° °ت ک°° °ه
اس°تال°ین م°هار ح°زب را در دس°ت گ°رف°ت .نخس°ت دی°کتات°وری ط°بقه ت°بدی°ل ش°د ب°ه دی°کتات°وری ح°زب .
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و م °°دت °°ی ب °°عد دی °°کتات °°وری ح °°زب ت °°بدی °°ل ش °°دب °°ه دی °°کتات °°وری ره °°بران ح °°زب °°ی و ک °°می ب °°عد دی °°کتات °°وری
رهبران حزبی تبدیل شد به دیکتاتوری رهبر حزب.
پ°°رس°°شی ک°°ه م°°طرح م°°ی ش°°ودای°°ن اس°°ت ک°°ه چ°°پ ه°°ای آمل°°ان°°ی چ°°ه ن°°کته ای را دی°°ده ب°°ودن°°د ک°°ه ای°°ن
امر در نزد لنین مغفول می ماند .
نفی یا ضرورت حزب
چپ های آملانی به جای حزب ،سازمانی جدید از عناصر انقالبی اتحادیه های کارگری را
پیشنهاد می کنند .چرا؟
بخاطر آن که سمت و سوی حزب را بطرف سازش با بورژازی می بینندو در جوهره حزب
یک نوع دیکتاتوری را درحال نشو نما می بینند
نگاه کنیم به پاسخ لنین :
»ن °°فی ح °°زب °°یت ت °°حت ع °°نوان ن °°فی دی °°کتات °°وری پ °°یشوای °°ان و ش °°عار دی °°کتات °°وری ت °°وده در م °°قاب °°ل
دیکتاتوری حزب و پیشوا به معنای خلع سالح کردن پرولتاریا در مقابل بورژوازی است.
در م°°ورد ن°°فی ح°°زب و ن°°فی ان°°ضباط ح°°زب°°ی ب°°ا ای°°ن اس°°تدالل ک°°ه ای°°ن اح°°زاب س°°رش°°ت ب°°ورژای°°ی
دارند .خلع سالح پرولتاریا بسود بورژازی است.
در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم غلبه بر عادت میلیون ها خرده مالک و خرده
بورژوا و غلبه بر سرمایه خرد بدون یک حزب منضبط و متشکل غیرممکن است.
سئوال :آیا چپ ها مجازند در سندیکا های زرد فعالیت کنند:پاسخ چپ های آملانی:نه مجاز نیستند.
ام°°اب°°بینیم پ°°اس°°خ ل°°نین چیس°°ت:ت°°کام°°ل پ°°رول°°تاری°°ا از ط°°ری°°ق س°°ندی°°کا و ه°°مکاری آن ب°°ا ح°°زب ط°°بقه
ک °°ارگ °°ر ان °°جام م °°ی گ °°یرد .وظ °°یفه ح °°زب ت °°رب °°یت و ره °°بری س °°ندی °°کا ه °°اس °°ت .ام °°ا از ی °°اد ن °°بای °°د ب °°رد ک °°ه
س°ندی°کا ب°عنوان م°کتب ک°مون°یسم و ت°دارک و پ°رورش پ°رول°تاری°ا ب°رای ت°حقق دی°کتات°وری پ°رول°تاری°اس°ت
و ن °°یز وس °°یله ای ض °°رور ب °°رای ان °°تقال ت °°دری °°جی اداره ک °°لیه ام °°ور اق °°تصادی ک °°شور ب °°ه دس °°ت ط °°بقه
کارگر است .
ب°°رخ°°ی ص°°فات ارت°°جاع°°ی س°°ندی°°کا ه°°ا در دوران دی°°کتات°°وری پ°°رول°°تاری°°ا ب°°ال اش°°کال اس°°ت .وظ°°یفه
پیشاهنگ آموزش و تربیت عقب مانده ترین قشر های طبقه کارگر است
س°°ندی°°کا ه°°ااغ°°لب ت°°حت ن°°فوذ اش°°راف°°یت ک°°ارگ°°ری اس°°ت ام°°ا ای°°ن دل°°یل ن°°رف°°نت م°°ا ب°°ه س°°ندی°°کا ه°°ا و
ی°اخ°روج م°ا از س°ندی°کا ه°ا نیس°ت.ب°ای°د ب°درون س°ندی°کا ه°ا رف°ت و اش°راف°یت ک°ارگ°ری را اف°شا ک°رد .
ب°°ای°°د ب°°ا م°°بارزه ای ب°°ی ام°°ان س°°ندی°°کا ه°°ا را از دس°°ت آن ه°°ا خ°°ارج ک°°رد .ن°°رف°°نت ب°°ه س°°ندی°°کا ه°°ا ره°°ا
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کردن توده های عقب مانده پرولتاریا در دست اشرافیت کارگری است
هر جا که توده است باید در آن جا حضور داشت و به تربیت و آموزش پرداخت.
ش°رط ورود ب°ه س°ندی°کا و ات°حادی°ه ب°ر خ°الف آن°چه چ°پ ه°ای آمل°ان°ی م°ی گ°وی°ند پ°ذی°رش دی°کتات°وری
پرولتاریا نیست.
ب°ای°د به°ر وس°یله ای وارد س°ندی°کا ش°د .اگ°ر الزم ب°اش°دب°ا ح°یله و م°کر و م°سکوت گ°ذاش°نت وک°تمان
حقیقت و شگر دهای غیرقانونی در برابر سد هایی که بورژازی می گذارد.
م°°ا ب°°ای°°د در دوران ح°°اک°°میت ارت°°جاع ب°°ا ت°°لفیق ک°°ار ع°°لنی و م°°خفی از ت°°مام°°ی ام°°کان°°ات از ج°°مله
شرکت در پارملانهای ارتجاعی و اتحادیه ها و سندیکاها و سازمان ها سود بجوییم.
پرسش:آیا باید در پارملان های بورژایی شرکت کرد ؟
کمونیست های چپ آملان شرکت در پارملان و مبارزات پارملانی را کهنه شده و رد میکردند.
ام °°ا ل °°نین ب °°ر ای °°ن ب °°اور ب °°ود ک °°ه آن °°چه از ن °°ظر ت °°اری °°خی رد ش °°ده اس °°ت ب °°ه م °°عنای رد ش °°دن در
س °°یاس °°ت ع °°ملی نیس °°ت .ن °°فی ت °°اری °°خی پ °°ارمل °°ان °°تاری °°سم ب °°ورژوازی °°ی رب °°طی ب °°ه ش °°رک °°ت در پ °°ارمل °°ان
ب°°ورژوازی ن°°دارد .ش°°رک°°ت در ان°°تخاب°°ات پ°°ارمل°°ان°°ی و م°°بارزه از پش°°ت ت°°یری°°بون پ°°ارمل°°ان ب°°رای ح°°زب و
ت°°رب°°یت قش°°ره°°ای ع°°قبم°°ان°°ده پ°°رول°°تاری°°ا و ب°°یداری و ت°°نوی°°ن اف°°کار ت°°وده روس°°تای°°ی ی°°ک وظ°°یقه ح°°تمی
اس°°ت .ت°°ا زم°°ان°°ی ک°°ه پ°°رول°°تاری°°ا ق°°درت ب°°رچ°°یدن ب°°ساط پ°°ارمل°°ان ب°°ورژوای°°ی را ن°°دارد .ب°°دان جه°°ت ک°°ه در
آنجا هنوز کارگر حضور دارد باید در پارملان شرکت کنند.
تح°ری°م ان°تخاب°ات ه°نگام°ی ص°حیح اس°ت ک°ه م°وق°عیت ان°قالب°ی در ج°ام°عه ح°اک°م اس°ت .و ک°ارگ°ران
و دهقانان هیچگونه حمایتی از پارملان نمی کنند.
اما چپ های آملانی می گفتندباز گشت به مبارزه منسوخ شده پارملانی مردود است .
ببینیم پاسخ لنین چیست:
وقتی در آملان انقالبی صورت نگرفته لفظ بازگشت بی معناست.م°نسوخ ش°دن ب°ه ل°حاظ ت°اری°خی ب°ا م°نسوخ ش°دن ب°ه ل°حاظ ع°ملی ی°کی نیس°ت.زم°ان زی°ادی ب°ینای°°ن دو ف°°اص°°له هس°°ت .پ°°ارمل°°ان°°تاری°°سم از ن°°ظر س°°یاس°°ی ت°°ا م°°دت ه°°ای ط°°والن°°ی ک°°ار ب°°رد و ک°°ار آی°°ی
دارد.میلیون ها کارگر از پارملانتارسیم هواداری می کنند.
ت°°ا زم°°ان°°ی ک°°ه م°°ا ت°°وان°°ای°°ی ب°°رچ°°یدن پ°°ارمل°°ان و ن°°هاد ه°°ای ب°°ورژای°°ی را ن°°داری°°م ب°°رای ت°°رب°°یت ت°°وده و
طبقه باید در آن ها حضور داشته باشیم .
ح°ضور در پ°ارمل°ان ک°ار ب°ر چ°یدن پ°ارمل°ان را م°شکل ت°ر ن°می ک°ند سه°ل ت°ر م°ی ک°ند .ت°جارب ن°شان
م°°ی ده°°د ه°°نگام م°°وق°°عیت ان°°قالب°°ی ف°°عال°°یت ت°°وده ه°°ا در ب°°یرو ن از پ°°ارمل°°ان و ح°°زب در درون پ°°ارمل°°ان
50

اثرات شگرفی دارد.
تنها راه فروپاشی سازمان های ارتجاعی از درون آن هاست .
تحریم چه زمانی مجاز است.؟
اگر بلشویکها در سال  ۱۹۰۵شرکت در انتخابات مجلس را تحریم کردند بدین خاطر بود که
موقعیت انقالبی حاکم بود .اعتصابات توده ای به سیاسی و سیاسی به اعتصاب انقالبی و
قیام منجر شد وگرنه تحریم بهطور کلی مطرح نبود.
یک نکته
لنین در مورد شرکت کردن یا نکردن در انتخابات پارملان های بورژوایی مرز های خودر ا با
دگماتیسم چپ روشن می کند  .اما بما نمی گوید ؛در حکومت هایی که انتخابات بورژایی
بیشتر به نمایش های انتخاباتی شبیه است .و دموکراسی های بورژایی تقلیل پیدا می کند به
انتخاباتی نمایشی و در این انتخابات نمایشی هم چپ جایی برای شرکت ندارد.و فرصت
شرکت و تبلیغ از او گرفته می شود و بالنتیجه شرکت و تحریم سالبه بانتفاع موضوع
است .تکلیف چیست .
اپورتونیسم راست با میدان داری و آوردن فاکت از لنین تحریم کنندگان چنین انتخاباتی را
سکتاریسم چپ می نامد .اما روشن نمی کنند که کسی که به عروسی دعوت نشده است
رقصیدن و نرقصیدن او چه معنایی دارد .
برای اپورتونیسم راست صرف شرکت و حضور در آن نمایش کافی است و کار ی هم ندارد
که در این بازی به سیاهی لشکر یک جناح تبدیل می شود .
آیا سازش مجاز است یا نه
چه زمانی و چگونه مصالحه ای مجاز است؟
چپ های آملانی هر نوع مصالحه با جریانات بورژایی رارد می کنند.
ل°°نین م°°ی گ°°وی°°د:م°°صال°°حه ب°°ه ط°°ور ک°°لی م°°ردود نیس°°ت .م°°صال°°حه ای ب°°ا ب°°ورژوازی م°°ردود اس°°ت ک°°ه
منج°°ر ب°°ه اپ°°ورت°°ون°°یسم و خ°°یان°°ت م°°ی ش°°ود .ب°°ای°°د اوض°°اع و ش°°رای°°ط م°°صال°°حه را م°°ورد ب°°ررس°°ی ق°°رار
داد.
مصالحهای که منجر به همدستی با بورژوازی بر علیه پرولتاریا شود خیانت است.
م°صال°حه م°ی ت°وان°د مش°روع ی°ا خ°ائ°نان°ه ب°اش°د .ن°می ت°وان ن°سخه ای ب°رای ه°مه زم°ان ه°ا در م°وردم°صال°حه ن°وش°ت .م°صال°حه ب°ه ط°ور اع°م م°جاز نیس°ت .چ°را ک°ه م°رز ب°ین اپ°ورت°ون°یسم و رادی°کال°یسم از
بین می رود.
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م°هم ای°ن اس°ت ک°ه ای°ن م°صال°حه ب°ه م°نظور ارت°قاء ن°ه ت°نزل س°طح ع°موم°ی آگ°اه°ی پ°رول°تاری°ا ب°ه ک°ار
رود.
چپ های آملانی:هیچ سازشی مجاز نیست
ل°نین :س°ازش°ی ک°ه ش°رای°ط ع°ینی تح°میل م°ی ک°ند ب°ا س°ازش°ی ک°ه ب°رای خ°وش خ°دم°تی ب°ه ب°ورژازی
انجام می گیرد تفاوت بسیار دارد .
ب°°رای س°°ازش ن°°می ت°°وان ی°°ک ن°°سخه ع°°موم°°ی داد .ای°°ن ب°°رعه°°ده ره°°بری ح°°زب اس°°ت ک°°ه ت°°شخیص
دهد این سازش از چه نوعی است.
سازش بر  ۲نوع است
مجازغیر مجاز،اپورتویستی و خائنانهب °°رای پ °°یروزی ب °°ر ب °°ورژازی م °°ا ن °°اچ °°اری °°م ب °°ا متح °°دی °°نی م °°وق °°ت،ن °°اپ °°یدار،م °°تزل °°زل س °°ازش ه °°ای
مش°°روط°°ی داش°°ته ب°°اش°°یم .اس°°تفاده از ش°°کاف ه°°ا و ت°°ضاد ه°°ای م°°وق°°ت م°°یان دش°°منان ب°°ال اش°°کال
است .این حکم برای پرولتاریا قبل و بعد از پیروی درست است .
دی°ال°کتیک س°ازش و م°بارزه اوس و اس°اس ک°ار پ°رول°تاری°ا س°ت .م°هم ای°ن اس°ت ک°ه ای°ن س°ازش در
جه°ت ت°رف°یع و ن°ه ت°نزل س°طح ع°موم°ی آگ°اه°ی پ°رول°تری  ،در جه°ت ت°قوی°ت روح°یه ان°قالب°ی و آم°ادگ°ی
پرولتاریا برای پیکار و پیروزی شود.
در ای°°ن س°°ازش در ق°°بال ع°°ناص°°ری ک°°ه ب°°ه س°°وی ط°°بقه م°°ی آی°°ند ب°°ای°°دگ°°ذش°°ت ه°°ای°°ی ق°°ائ°°ل ش°°وی°°م و
همزمان عناصری را که بسوی بورژازی می روند بایکوت کنیم .
سازش در سپهر اپور تونیسم راست اما از جنس دیگر ی است.اپورتونیسم راست به
خروجی سازش اندیشه نمی کند.درفکر دادن و گرفنت نیست .در این اندیشه نیست تا با این
مصالحه فرصت پیدا کند وضربه را در موقعیت بهتری به حریف وارد کند .مهم سازش بهر قیمت
و هر بهانه ای است  .مهم آن ست که او یک طرف این مصالحه باشد هر چند ممکن است
حریف اورا در این مصالحه برسمیت هم نشناسد .برای او سازش همه چیز و هدف هیچ چیز
معتبر است .سازش او چیزی از نادانسته ها ی توده و طبقه کم نمی کند بر آن نادانسته ها
چیز هایی افزوده می کند
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پدیده ای به نام مالینفسکی
م°ال°ینفسکی ع°ام°ل پ°لیس ت°زار و ن°مای°نده مج°لس دوم°ا ب°ود .و ت°وانس°ته ب°ود ب°ه ک°میته م°رک°زی ح°زب راه
ی °°اب °°د .او از ی °°ک س °°و م °°ی ب °°ایس °°ت ان °°تشار ی °°وم °°یه نش °°ری °°ات ع °°لنی را تس °°ری °°ع ک °°ند و از س °°وی °°ی دی °°گر
ف°عال°ین ح°زب°ی را ب°ه پ°لیس م°عرف°ی م°ی ک°رد .ع°لت ای°نکه او ن°توانس°ت ح°زب را منه°دم ک°ند ت°لفیق ک°ار
علنی و مخفی به شکل درست آن بود.
پ°°دی°°ده م°°ال°°ینفسکی م°°ختص ی°°ک ح°°زب و ی°°ک زم°°ان م°°شخص و ی°°ک ف°°رد م°°شخص نیس°°ت  .ام°°ری
اس °°ت ع °°ام  .ه °°مه زم °°ان °°ی و ه °°مه م °°کان °°ی اس °°ت  .ت °°ا زم °°ان °°ی ک °°ه دی °°گر ج °°ام °°عه ب °°ه ط °°بقات م °°تخاص °°م
تقسیم نشده باشد .
ام°ا ی°ک پ°رس°ش ک°ه ب°قوت خ°ود ب°اق°ی اس°ت ای°ن اس°ت :ک°ه چ°گون°ه م°ی ش°ود ای°ن پ°دی°ده در ی°ک ح°زب
منج°°ر ب°°ه خ°°سارات°°ی ق°°اب°°ل ج°°بران م°°ی ش°°ود و در ی°°ک ح°°زب دی°°گر منج°°ر ب°°ه ف°°روپ°°اش°°ی آن ح°°زب م°°ی
شود .
لنین می گوید :تلفیق کار علنی و مخفی  .این بچه معناست .
ت °°شکیالت ی °°ک ح °°زب س °°اخ °°تمان چ °°ند اش °°کوب °°ه ای نیس °°ت ک °°ه ب °°ا م °°دل ل °°نینی در ه °°ر ج °°ای °°ی آن را
ب°°سازی و درآن ج°°اخ°°وش ک°°نی .ت°°شکیالت ب°°رج و ب°°اروی ی°°ک ح°°زب اس°°ت ک°°ه ب°°ا ت°°وج°°ه ب°°ه ج°°غراف°°یا و
سیاست و تاریخ و فرهنگ باال می رود و پیشاهنگان طبقه در آن موضع می گیرند.
ب°دون داش°نت درک°ی دی°ال°کتیکی از وض°عیت ط°بقات ،ت°اری°خ ،ف°ره°نگ،اق°تصاد و س°یاس°ت و ت°وازن
ن °° °یروه °° °ای م °° °یدان °° °ی،ب °° °دون داش °° °نت مش °° °ت آه °° °نین و پُ °° °ر در م °° °بارزه ط °° °بقات °° °ی،ک °° °پی ب °° °رداری از ه °° °ر
ت°شکیالت°ی آب در ه°اون ک°وب°یدن اس°ت  .ت°شکیالت ل°نینی ب°ه م°عنای گ°رت°ه ب°رداری ف°یزی°کی و ش°کلی
از ح°زب نیس°ت  .روح ل°نینی ح°زب ام°ر دی°گریس°ت .چس°بیدن ب°ه ک°ال°بد ح°زب وره°ا ک°ردن روح ج°اری
و ساری کارگری ورزمندگی حزب لنینی قدم زدن در دنیای مردگان است .
جمع بندی کنیم
کتاب »بیماری کودکی« مرزبندی لنینیسم است بر سر سه موضوع:
-۱شرکت در اتحادیه ها و سندیکاهای زرد
-۲شرکت در پارملان های بورژوایی
-۳مصالحه
ای°ن س°ه م°حور پ°اش°نه آش°یل ب°حث ه°ا و درگ°یری ه°ا چ°پ در آن دوران و دوران ه°ای ب°عدی ب°وده
و خواهد بود .لنین نشان می دهد سه رویکرد به این مسئله وجود دارد:
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.-۱رویکرد چپ،
 -۲رویکردراست
 -۳رویکرداصولی
روی°کرد چ°پ ک°ه ش°رک°ت در ات°حادی°ه ه°ای ک°ارگ°ری زرد ی°ا دول°تی را رد م°ی ک°ند ش°رک°ت در پ°ارمل°ان
را با پارملانتاریسم یکی می گیرد .و هر نوع مصالحهای را خیانت به منافع پرولتاریا می داند.
روی°کرد راس°ت ت°مام°ی ت°الش خ°ود را ب°ر ش°رک°ت در ات°حادی°ه ه°ای زرد ،پ°ارمل°ان و م°صال°حه ت°ام و
تمام با حکومت های وقت می داند.
و روی°°کرد اص°°ول°°ی ک°°ه ب°°ر ای°°ن ب°°اور اس°°ت ک°°ه ش°°رک°°ت در ات°°حادی°°ه ه°°ا و پ°°ارمل°°ان ب°°رای آگ°°اه ک°°ردن
ت°°وده و ط°°بقه و ی°°اف°°نت ت°°ری°°بون°°ی ب°°رای اف°°شاگ°°ری الزم اس°°ت .و م°°صال°°حه در م°°وارد م°°شخص ب°°الم°°ان°°ع
است.
ای°ن س°ه روی°کرد ام°ا آب°شخوری ی°کسان ن°دارن°د .روی°کرد چ°پ ح°اک°میت را ض°دان°قالب°ی و ش°رای°ط را
ان°قالب°ی م°ی دان°د .روی°کرد دوم ح°اک°میت را ان°قالب°ی و ش°رای°ط را در ح°ال ت°ثبیت ب°ه ن°فع ح°اک°میت م°ی
داند و رویکرد سوم حاکمیت را دوگانه و در حال گذار می داند.
چندنکته مناقشه بر انگیز
-۱پیشاهنگ و نبرد قطعی
ل °°نین ب °°رای اپ °°ورت °°ون °°یسم ب °°ی ع °°مل پ °°ناه آرام °°ش اس °°ت .ق °°لوه ک °°ن ک °°ردن ی °°ک گ °°زاره از ی °°ک ف °°راز و
تفسیر به رای آن برای رسیدن به مقصود  .نگاه کنیم به این فراز لنین :
»ت°نها ب°ه ن°یروی پ°یشاه°نگ ن°می ت°وان ب°ه پ°یروزی رس°ید.ک°شان°دن پ°یشاه°نگ ی°که و ت°نها ب°ه م°یدان
پ °°یکار ق °°طعی ،ه °°نگام °°ی ک °°ه ه °°نوز ط °°بقه وت °°وده ه °°ای ان °°بوه ب °°ه پش °°تیبان °°ی مس °°تقیم از پ °°یشاه °°نگ ب °°ر
ن°خاس°ته ی°ا دس°ت ک°م م°وض°ع ب°یطرف°ی ن°یک خ°واه°ان°ه در ق°بال آن ات°خاذ ن°کرده ان°د و از پش°تیبان°ی از
دشمن دست نکشیده انداقدامی است نه تنها نابخردانه بلکه حتی تبهکارانه است«
ببینیم لنین چه می گوید»:تنها به نیروی پیشاهنگ نمی توان پیروز شد «.
ک°°دام پ°°یشاه°°نگ م°°دع°°ی اس°°ت او ب°°ه ت°°نهای°°ی و ب°°ه وک°°ال°°ت از ت°°وده و ط°°بقه م°°ی خ°°واه°°د ج°°نگ را ب°°ا
پیروزی به پایان برد .
»ک °°شان °°دن پ °°یشاه °°نگ ی °°که وت °°نهاب °°ه م °°یدان پ °°یکار ق °°طعی«ه °°نگام °°ی ک °°ه ت °°وده و ط °°بقه در م °°یدان
نیس °°تند ع °°ملی ن °°ابخ °°ردان °°ه و ت °°بهکاران °°ه اس °°ت.از دو گ °°زاره درس °°ت ،اپ °°ورت °°ون °°یسم ن °°تیجه ای غ °°لط م °°ی
گیرد نتیجه ای که هیچ ربطی به این صغری و کبری منطقی ندارد.
پ °°یشاه °°نگ را ب °°راس °°تی چ °°ه چ °°یزی پ °°یشاه °°نگ م °°ی ک °°ند  .ج °°ز ای °°ن ک °°ه ج °°لوت °°ر از ت °°وده در م °°یدان
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م°بارزه اس°ت ت°ا ت°وده و ط°بقه را ب°رای ورود و اث°ر گ°ذاری در پ°یکار ط°بقات°ی راه°نمای°ی ک°ند .ام°ا ای°ن
ورود رب°طی ب°ه م°بارزه ق°طعی ب°رای پ°یروزی ن°دارد.م°بارزه ق°طعی در زم°ان دی°گر و ب°ا س°پاه دی°گر رق°م
خواهد خورد .
ب °°ا ای °°ن گ °°زاره ه °°ای ق °°لوه ک °°ن ش °°ده و ای °°ن م °°غلطه م °°صادره ب °°ه م °°طلوب اپ °°ورت °°ون °°یسم ب °°ار س °°نگین
م°°بارزه را از دوش ب°°ر م°°ی دارد و در س°°ای°°ه گ°°زاره ه°°ای°°ی از ای°°ن دس°°ت ل°°م م°°ی ده°°د ت°°اام°°واج ان°°قالب
از ج°° °ای°° °ی ب°° °رخ°° °یزد و او ک°° °ه آم°° °اده چ°° °نین لح°° °ظه اه°° °ورای°° °ی اس°° °ت ب°° °ر م°° °وج ان°° °قالب س°° °وار ش°° °ود .
اپورتونیسم پیشاهنگ موج سواری است .
-۲آماده بودن شرایط عینی انقالب
لنین می گوید:قانون اساسی انقالب از این قرار است:
 »ک°°اف°°ی نیس°°ت ک°°ه ت°°ودهه°°ای اس°°تثمارش°°ون°°ده ب°°ه ع°°دم ام°°کان زن°°دگ°°ی ب°°ه ش°°یوه س°°اب°°ق پ°°ی ب°°برن°°د وتغییر آنرا طلب نمایند .برای انقالب ضروری است که
 -استثمارگران نتوانند به شیوه سابق زندگی و حکومت کنند پائینیها نظام کهنه را نخواهند و باالییها نتوانند به شیوه سابق ادامه دهند. تمام آن نیروهای طبقاتی که با ما دشمن اند سردرگم باشند و با هم درگیر باشند. تمام عناصر متزلزل و خرده بورژوا در برابر خلق رسوا شده باشند. در بین پرولتاریا شعور انقالبی در اوج باشدموقعیت انقالبی و شرایط انقالبی
ب °°یژن ج °°زن °°ی در ی °°ادداش °°ت ه °°ای °°ش در زن °°دان در ن °°قدی ک °°ه ب °°ه ه °°م اس °°ترات °°ژی و ه °°م ت °°اک °°تیک
اح°°مدزاده ن°°وش°°ت) .ن°°ه ب°°ه ش°°کل ص°°ری°°ح( آم°°اده ب°°ودن ش°°رای°°ط ع°°ینی ان°°قالب را از س°°وی م°°سعودچ°°پ
روی ب°° °ه ح°° °ساب آورد .و در س°° °ال ۱۳۵۷ح°° °رم°° °تی پ°° °ور و اش°° °رف ده°° °قان°° °ی دو ع°° °ضو ش°° °ورای°° °عال°° °ی
س°°ازم°°ان در خ°°ارج از ک°°شور ط°°ی ج°°زوه »ش°°رای°°ط ع°°ینی ان°°قالب« ض°°من رد ن°°قد ج°°زن°°ی ب°°ه م°°سعود
ن°وش°تند» رف°یق ج°زن°ی ش°رای°ط ع°ینی ان°قالب را ب°ا وض°عیت ان°قالب°ی ی°کی م°ی گ°یرد.ک°ه ن°ظر م°سعود
ای°ن گ°ون°ه نیس°ت .م°سعود ب°ین ش°رای°ط ع°ینی ان°قالب ب°ا م°وق°عیت ان°قالب°ی ف°رق م°ی گ°ذارد  .در ش°رای°ط
ع °°ینی م °°ا ش °°عار س °°رن °°گون °°ی م °°ی ده °°یم ام °°ا در م °°وق °°عیت ان °°قالب °°ی از ت °°وده و ط °°بقه م °°ی خ °°واه °°یم ت °°ا
حاکمیت را سرنگون کنند.
م°سعود درک°تاب ه°م اس°ترات°ژ ی و ه°م ت°اک°تیک ش°رای°ط ع°ینی ان°قالب را آم°اده م°ی ب°یندام°ا آن را
ب °°ه م °°عنای آم °°اده ب °°ودن ت °°وده و ط °°بقه ب °°رای س °°رن °°گون °°ی ن °°می دان °°د و ب °°ر ای °°ن ب °°اور اس °°ت ک °°ه ب °°ا ک °°ار
پیشاهنگ ما به مرحله قیام و سرنگونی هم می رسیم.
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شیوه تولید آسیایی و دسپوتیسم شرقی
تبیین دسپوتیسم شرقی
برای تبیین استبدادشرقی الزم است که در ساخت اقتصادی این جوامع به دنبال خاستگاه این
استبداد بگردیم.
نظریه شیوه تولید آسیایی،قابل توجه ترین نظریه ای است که سعی کرده است ساخت
اقتصادی جوامع شرقی و کشور های آسیایی به طور اعم و ایران را بطور اخص توضیح دهد.
یونانی ها اولین گروهی بودند که به بحث در مورد استبداد شرقی پرداختندو آن را با رژیم های
اروپایی و یونانی مغایر تلقی کردند .بعد ها منتسکیو در مذمت نظام های استبدادی در اروپا
به تقبیح استبداد شرقی و اثرات زیانبار آن پرداخت.
جان استوارت میل و جیمزمیل استبداد شرقی را در نبود مالکیت خصوصی بررسی کردند .و
مالکیت انحصاری حکومت را دلیل آن می دانستند .به نظر آنان حکومت در این جوامع دو نوع
مالیات از رعایا اخذ می کند:
 -۱بهره مالکانه
-۲مالیات عمومی
اخذ دائم مالیات ها و عدم وجود مالکیت خصوصی در نهایت سبب دلسردی کشاورزان و منجر
به عدم تحرک و عدم خالقیت اقتصادی می شود .
مشکل دیگر رعایا در جوامع شرقی قدیم وجود قوانین حقوقی وامنیت الزم برای رعایا در مقابل
دولت بود.
هگل وجه اصلی استبداد شرقی را نبود حقوق فردی و صنفی برای مردم در مقابل دولت می
دانست.
مشخصات دولت و اقتصاد شرق از نظر اقتصاد دانان اروپایی
-۱حکومت بخش عمده ای از درآمدهای زمین را به شکل مالیات و بهره مالکانه به خود
اختصاص می دهد.
-۲حکومت به دلیل توان اقتصادی باال امکان مشارکت در طرح های بزرگ آبیاری را دارد
-۳حکومت به شکل استبدادی فعالیت می کند
-۴نظام اقتصادی جوامع آسیایی فاقد تحرک و پویایی وخالقیت است .
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مارکس با بررسی نظریات منتسکیو ،اقتصاددانان کالسیک ،نظریه هگل و گزارش مامورین
کشور های استعماری به چنین جمع بندی رسید:
-۱در جوامع شرقی دولت استثمار گر اصلی است زیرا مالکیت انحصاری زمین را
دارد .
 -۲این زمین ها نیازمند شبکه آبیاری است
لذا دولت بخش عمده در آمد زمین را بخود اختصاص می دهد زیرا دولت دارای قدرت الزم و
کافی اقتصادی است .
از سویی دیگر اقوام در این سرزمین ها در مقابل دونوع تغییر به سختی مقاومت می کنند و از
این رو جامعه از عدم پویایی خاصی برخوردار است و به هر حال این نظریه در بند های زیر
خالصه می شود :
الف-عدم وجود مالکیت خصوصی باعث می شود که حقوق و آزادی های فردی وجود نداشته
باشد
ب -کمبود باران،نبود رودخانه های متعدد،صحرا های بزرگ و بی آب نیاز به شبکه آبیاری
مصنوعی را ضروری می سازد و از آنجا که احداث این شبکه ها هزینه های کالنی را بدنبال
داردافراد نمی تواننداین وظیفه را بعهده بگیرنددر نتیجه حکومت ها با سرمایه گذاری در این
زمینه آب و زمین را تحت کنترل خود می گیرند.
پ-حکومت دارای قدرت اقتصادی زیادی است  .زیرا هم بهره مالکانه وهم مالیات را از رعایا
اخذ می کند .
ت-این امر به عدم پیدایش شهر ها ،عدم پویایی و تحول درونی اقتصاد جامعه و در نتیجه
استبداددیرپای سالطین وحکام منجر می شود .
شیوه تولید آسیایی
باآموزه های مارکسیسم تمامی جوامع از چهار مرحله عبور کرده اند :
کمون های اولیهبرده داریفئودالیسم-سرمایه داری
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صورت بندی های اقتصادی -اجتماعی که یکی بعد از دیگری می آیند .اما جوامع شرقی با
این تقسیم بندی کالسیک قابل تبیین نبودند.شیوه تولید آسیایی شکل متمایز یا صورت بندی
اقتصادی-اجتماعی دیگری است که خاص جوامع شرقی است .
مارکس شیوه تولید آسیایی را به عنوان یکی از اشکال تاریخی جامعه لحاظ کرده است .
شیوه تولید
مناسبات میان مردم که در جریات تولید کاال های مساوی پدید می آید و در مقاطع زمانی معین
غالب می شود روی هم رفته شیوه تولید نامیده می شود .
مارکس و انگلس در آثار خویش در باره نظام های اجتماعی و شیوه تولید ی که به لحاظ
اجتماعی وجود داشته اندچنین می گویند:
«به اختصار می توان شیوه تولید آسیایی
باستانی
فئودالی
و بورژایی
رابه مثابه دوره های متوالی در شکل بندی اقتصادی-اجتماعی جامعه بر شمرد.
یک نکته
باید توجه داشت که فهرست مارکس فقط شامل شیوه های تولید مختص نظام های اجتماعی
آشتی ناپذیر است  .وشیوه های تولید اشتراکی اولیه و کمونیستی را شامل نمی شود .
دسته بندی مندل از شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری
 -۱نظام اشتراکی
-۲نظام آسیایی
 -۳نظام باستانی یا کالسیک
-۴نظام فئودالی
ویژگی هایی از جوامع شرقی
 -۱مالکیت نهایی دولت به زمین
-۲گسترش وسیع دامنه نظام اشتراکی
 -۳حکومت استبدادی
-۴نقش با اهمیت آبیاری مصنوعی
-۵حد معینی از عقب ماندگی توسعه اقتصادی
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در جوامعی که با شیوه تولید آسیایی مشخص می شوندطبقه استثمارگر عبارت بود از گروه
های ممتاز صاحب منصبان ،فرماندهان نظامی ،روحانیون زمین دار و یا بعبارت دقیق تر
کسانی که بهره مالکانه زمین را تصاحب می کردند.
این ها مستقیما در دولت سازمان یافته و ابزار تولید را به صورت دسته جمعی در تملک داشتند
و بطور دسته جمعی اعضای جوامع اشتراکی اولیه را استثمار می کردند.
کورالف در موردشیوه تولید آسیایی می گوید:
جوامع مبتنی برشیوه تولیدآسیایی جوامعی بودندکه درآن ها طبقه استثمارگر از گروه
صاحب منصبان ،فرماندهان نظامی و روحانیون زمیندار تشکیل می شدند .کسانی که بطور
کلی از رهگذر بهره مالکانه زندگی می کردند.
مارکس در اواخر دهه۱۸۵۰در نقد اقتصاد سیاسی اقدام به فرضیه سازی در باب شیوه تولید
آسیایی با خصوصیاتی معین و ویژه کرد.خصوصیاتی از قبیل:
 فرماندهی الزم در جوامع اشتراکی،خصلت استبدادی دیوان ساالردولتو اهمیت کارهای عام املنفعه به ویژه تاسیسات آبیاری،فقدان مالکیت خصوصی برزمین،وخصلت توسعه نیافته آن.مارکس این ویژگی ها را بر اساس گزارش سیاحان،مامورین استعماری در توصیف کشور
هایی مثل چین استخراج کرد.
جمع بندی مارکس از گزارشات این بود که دولت در کشور های شرقی مانند هر جای دیگر
جهان محصول آشتی ناپذیری منافع طبقاتی است.
دولت در فضایی از کشاکش های سهمگین اجتماعی پدیدآمده و با برده شدن بعضی نیروهای
اجتماعی به دست بعضی دیگرهمراه بود.اما همانطور که انگلس بارها تاکید کرده است در این
بخش از دنیای بشری »سلطه سیاسی در همه جا مبتنی بر اعمال بعضی کار کرد های
ضروری اجتماعی بود« .و فقط هنگامی برای مدت طوالنی دوام پیدا می کردکه این کار
ضرورتی اجتماعی را انجام می داد.
قشرها و گروه های حاکم در وهله اول نظارت به کار کرد های اقتصادی  ،سیاسی ،نظامی
دولت را به دست می گرفتند.ودر درجه اول نه ابزار تولید  ،بلکه مدیریت آ ن را غصب می
کردند.آن ها نتایج کار را بخود اختصاص می دادندنه شرایط مقدماتی آن را.
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آن ها سعی می کردند به منافع خودپرستانه خویش لباس اهداف مشترک غیر شخصی
بپوشانندو اعمال خودرا به ظاهر اراده ناب و مستقل دولت وانمود کنند و غالبا هم موفق بودند.
باید بخاطر داشت که در شیوه تولید آسیایی  ،طبقه حاکم جایگاه مسلط خویش را بر اثر انجام
کار کرد های سودمند اجتماعی و اعمال کنترل موثر به ابزار تولید به دست می آورد نه مالکیت
واقعی بر آن و این طبقه حاکم با دستگاه دولت یکی است  .وبه همان اندازه گسترش یابنده
است .
سه تعریف متمایز از شیوه تولید آسیایی
کاچاتفسکی از شیوه تولیدآسیایی سه تعریف متمایز می دهد:
-۱شیو ه تولید آسیایی به مثابه یک مرحله گذار اجباری میان جامعه ماقبل طبقاتی یا بدون
طبقه و جامعه طبقاتی است که کلیه مردم شرق و غرب از آن گذشته اند
 -۲شیوه تولید آسیایی  ،به مثابه مرحله ای است که فقط در آن کشورهایی که شرایط طبیعی
آن هاپرداخت به امر آبیاری در مقیاس بزرگ را ایجاب می کرده است قرار می گیرد.
-۳شیوه تولید آسیایی به مثابه شیوه تولیدی است که با شکلی از استثمار مبتنی بر بدهی -
اسارت مشخص می شود .
نظریه توکئی در مورد شیوه تولید آسیایی
توکئی معتقد است که در جوامع مبتنی بر شیوه تولید آسیایی  ،استثمار و آشتی ناپذیری
طبقاتی بر مبنای مالکیت قبیله ای و اشتراکی پدید آمده است .
عناصر شیوه تولید آسیایی
 -۱فقدان مالکیت )نه حق تصرف یا در اختیار داشنت(بر وسیله اصلی تولید یعنی زمین.
-۲یکی بودن بهره مالکانه و مالیات ها ،یا بعبارت دیگر این واقعیت که بهره مالکانه به شکل
مالیات است .
 -۳طبقه حاکم به گونه ای تعاونی ،سازمان یافته و به اندازه دستگاه اداری دولت گسترش یافته
است .
مفهوم شیوه تولید آسیایی برای اولین بار در سال  ۱۸۵۰توسط مارکس و انگلس مطرح شد.
مارکس وانگلس جوامع مبتنی بر شیوه تولید آسیایی را نظام های اشتراکی کشاورزی تعریف
می کردند .
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ماهیت خود کفایی این جوامع اشتراکی و جدایی آن ها از یکدیگر ضرورتا به تکامل نوعی
دولت استبدادی منجر شدکه کار کرد های آن کنترل نیروهای طبیعی )بارز ترین مثال آن ابداع
نظام آبیاری است(و دفاع از منافع جامعه اشتراکی را شامل می شود.
مارکس این نظام را به لحاظ تاریخی میان جامعه اشتراکی اولیه و نظام برده داری قرار می
داد.
در این جانیازی نیست که در باره ایدئولوژی این قبیل نظام ها مطالب بیشتری گفته شود.کامال
ٌ
،کامال راکدو فاقد
روشن است که این ایدئولوژی در قالب های مذهبی و سراسر اقتدار طلبانه
هرگونه تحرک است و با هر جنبش و خالقیتی در هر حوزه ای از زندگی اجتماعی خصومت
می ورزد.
بر اساس آموزه های مارکس،شیوه تولید آسیایی ،نظام برده داری ،و نظام فئودالی از نظر
زمانی دوره های متوالی تاریخ بشر محسوب می شود.
بر اساس نیرو های مولده موجود در دسترس جوامع اشتراکی ،شیوه تولید آسیایی در شرایطی
توانست شکل بگیرد که نظام اشتراکی ابتدایی در حال فرو پاشی بوداما بر اثر نیاز به کارهای
عمومی بزرگ از قبیل احداث شبکه های آبیاری در این جوامع با یکدیگر متحد شدند.
بنابر این تمدن های باستانی خاور نزدیک و قلمرو شرقی مدیترانه که درآنجا توسط سومر و
مصر بنیانگذاری شدند همراه با کارهای بزرگ عمومی شان پی ریزی اولین تمدن جهان را
آغاز کرده بودندنخستین مرحله را در جامعه طبقاتی بوجود آوردند.
در این کهن ترین جامعه طبقاتی اعضای جامعه اشتراکی زیر سیطره قدرت استبدادی
فرمانروایی سومر و مصر استثمار می شدندو بردگان نیز که کارشان درکندن چاه برای
احداث شبکه آبیاری بسیار اهمیت داشت استثمار می شدند.
صورت بندی های اقتصادی -اجتماعی از نظر مندل
 -۱نظام اشتراکی اولیه
نظامی مبتنی بر گرد آوری خوراک ،ماهیگیری و شکار در سطحی ابتدایی که بقای آن صرفا ً
در گرو همکاری جمعی بود.و محصوالت چنین جامعه ای چندان اندک بود که افراد باید تقریبا ً
به یک اندازه در آن سهیم باشندتا کسی از گرسنگی نمیرد .بدین ترتیب در نتیجه کوچک و
ضعیف شدن بیش از حد جامعه برای دفاع از خود بقای جامعه به خطر می افتاد.
 -۲نظام آسیایی
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نظامی که در آن این گروه های اشتراکی برجای می ماننداما روسای قبایل ،دودمان حاکم یا
روحانی-پادشاهی پدید می آیندکه انجام کار های تجاری یا نظامی یا سازماندهی آبیاری
برای عموم را بعهده می گیرندو اسباب باالی زندگی را از طریق اخذ مالیات های کم و بیش
داوطلبانه از جوامع اشتراکی تامین می کنند.
در این مرحله اعضای جوامع اشتراکی دیگر به هیچ وجه در حاصل کار خودبه یکسان سهیم
نیستند .بلکه زمین را کم و بیش به اشتراک در تملک دارند  ،به گونه ای که فرد از یک طرف
حفاظت از موجودیت اشتراکی را بر عهده دارد و از طرف دیگر از تالش جدی در آباد کردن
قطعه زمینی که برای فصل معینی یا چند سال روی آن کار می کند نفعی نمی برد.
 -۳نظام باستانی یا کالسیک
 -۴نظام فئودالی
چند مسئله مغفول مانده
در تبیین شیوه تولید آسیایی سه عنصر:
کمبود آبوجودزمین های وسیع خشکنبود مالکیت خصوصیکافی است .اما در تبیین دسپوتیسم شرقی عناصر تشکیل دهند شیوه تولید آسیایی کافی
نیست  .و بنظر می رسد سه عنصر مغفول مانده است :
-۱امنیت
-۲فرهنگ
-۳استعمار
الف :امنیت
کمبود آب وکمبود زمین های حاصل خیز سبب پراکندگی مردم در مناطق شرق می شود .این
پراکندگی وقتی در کنار هجوم مداوم همسایگان قدرتمند و قبایل در حال کوچ و حرکت می شود
بحرانی تاریخی را در روح و روان مردم این سامان شکل می دهد،بحران عدم امنیت .چرا که
پیش زمینه هر آبادانی و زیست انسانی امنیت است .
برای مقابله باهجوم مداوم قبایل وحشی دولت متمرکز و قدرتمند نیاز زندگی مردم شرق بوده
است .و استبداد از دل این نیاز و ضروت بیرون امده است .
ب:فرهنگ
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فرهنگ عبارت است از مجموعه کنش ها و اصولی که به رفتار و عملکرد های افراد در جامعه
شکل می دهد.
فرهنگ توجیه کننده روابط و مناسبات موجود در جامعه است .اصول و معیار های اجتماعی
زمانی می تواند در جامعه استوار بماند که بمرور ایام و به تدریج توسط مردم مورد استفاده
قرار گرفته و برای آنها عادت شود .
بدون این عادات و فرهنگ،یک سیستم اجتماعی نمی تواند دوام بیاوردو تثبیت گردد.
فرهنگ می تواندتوجیه کننده و مفسر خوبی برای ساختار و ماهیت حکومت ها باشد .
هنگامی که در یک جامعه برای قرون متمادی رژیم معینی بر سر کار باقی می ماندبه عبارت
دیگر فرهنگ حاکم بر یک جامعه حکایت از آن داردکه این مردم نسبت به قوانین و حاکمیت
موجود پذیرش و تمکین دارند .
برای برقرار ماندن یک نظام استبدادی مهم ترین اصل برای تحقق این هدف درک و پذیرش
مردم نسبت به این نظام است  .اگر مردم در تنظیم رفتار خود با آن سیستم دچار مشکل
نباشندو آن را بپذیرندبدیهی است که رژیم آ ن کشور می تواند به کار خود ادامه بدهد.
نظریه استبداد نفتی
نظریه شیوه تولید آسیایی عموما به دوره ماقبل صنعتی می پردازد .اما برای تبیین استبداد
شرقی در دوره جدید باید به دنبال نظریه های دیگری گشت.
نظریه استبداد نفتی یکی از نظریاتی است که سعی می کند ریشه های استبدانوین شرقی را
با توجه به ساخت اقتصادی جدید توضیح دهد.
تا پیش از در آمد های نفتی ،ضعف مالکیت خصوصی خاستگاه و منشا استبداد در این دوره
بوده است  .اما بعد از کشف نفت ،درآمد های نفتی خاستگاه و منشا استبداد شرقی گردیده
است .که پنج ویژگی مهم دارد:
-۱سرمایه داری دولتی وخدمات مالی نفتی در انحصار دولت به او توان اعمال قدرت خود سرانه
را می دهد.
-۲فرهنگ بعنوان یک عامل موثر در تقویت و استمرار این استبداد عمل می کند .
-۳گرچه راه سرمایه داری گشوده می شود اما قدرت انحصاری دولت و فرهنگ استبدادی
اجازه نمی دهد که توسعه اقتصادی منجر به توسعه سیاسی شود.
-۴نظام اقتصادی سرمایه داری شکل می گیرد اما فرهنگ و سیاست خاص خودرا بوجود نمی
آوردو نظام مونارشی با اقتصاد سرمایه داری همراه می شود.
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-۵نظام سیاسی قدیم مبتنی بر ساختار فرهنگی و سیاسی باستانی در کنار نظام جدید
اقتصادی به حیات خود ادامه می دهدو توجهی به ضرورت ها و نیاز های خاص دوران ندارد .
فرهنگ استبدادی
شواهد متعدد از وجودتاثیر عوامل فرهنگی و تاریخی بر حفظ و تداوم نظام استبدادی وجود
دارد .
وجود چنین فرهنگی باعث آن می شود که با وجود تحوالت و تغییرات مختلف در امور سیاسی و
اقتصادی ،ساختار سیاسی همیشه محکم و پا برجا باقی بماند.
پ:استعمار و امپریالیسم
مسئله استعمار و امپریالیسم در تبیین استبداد معاصر مطرح می شود .
استعمار پیش از هرچیز به بازار و سهم خود می اندیشد ،پس برای عقد قرار دادهای
اقتصادی و سیاسی ترجیح می دهد با حکومتی خودکامه،دولتی وابسته و مجلسی فرمایشی
روبرو گردد.
از مشروطه به بعد هر زمان که جنبش انقالبی قدرت گرفته است و مردم توانسته اند عرض
اندامی بکنند اولین خواست مردم لغو قرار داد های استعماری بوده است .
در طول دهه ها و سده ها استعمار با حمایت های مالی ،فرهنگی و نظامی و سیاسی اش به
دیر پا کردن استبداد کمک کرده است .
یک نکته مهم
از انقالب مشروطه به بعد و حتی خود انقالب مشروطه نقش استعمار در تحوالت داخلی مغفول
ماند .این نقش در مراحلی آن قدر تعیین کننده بوده است که سیر وقایع را بکلی تغییر داده
است .
نقش سرمایه داری وابسته در تحکیم استبداد
سرمایه داری که از ابتدای قرن بیستم در رابطه با هجوم سرمایه داری زیاده خواه غرب شکل
گرفت ،پلی بود برای آمدن اجناس بنجل غربی و رفنت مواد خام ،از پنبه و خشکبار گرفته تا
فرش و نفت .
فرزندی که پدرش سرمایه داری غرب بود و مادرش حکومت های استبدادی ،برای وفا دار ماندن
به این دو باید بورژازی ملی را از صحنه می راند و به ته کاسه ای از قدرت بسنده می کرد تا
نفت و کشکمش برود و دالر بیاید و دموکراسی هم که نباشد چه بهتر .دالر و پورسانت های
اسلحه و معامالت پشت پرده که هست .
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در این جا و آن جا ضعف های حکومت های استبدادی را با تئوری های دانشگاهی ماله کشی
کند  .راه وشیوه جدید سرکوب را به قزاق ها بیاموزاند و در چشم توده و طبقه خاک بپاشد.جز
این در مورد بورژازی دالل چه می توان گفت .
نتیجه گیری کنیم
تبیین دسپوتیسم شرقی از دو محور اساسی می گذرد:
-۱ساخت اقتصادی
-۲ساخت فرهنگی
مردمی که در طول سده ها بخاطر نوع معیشت شان چشم به دست حاکمان داشته اند،رفته
رفته استبداد در ذهن و روح و خاطره جمعی آنها به نوعی سنت و فرهنگ بدل می شود  .و
مردم می پذیرند که شاه نه انسانی چون آن ها که سایه خدا و انسانی فرا زمینی است .
حاکمان نیز رفته رفته باور می کنند که آنان نیز نیرویی ماورائ زمینی اند که برای هدایت
کارهای انسانی خلق شده اند
دیالکتیک استبداد شرقی ،درکی تاریخی از اقتصادو فرهنگ این مرز وبوم است.
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مانیفستی برای بورژازی رفرمیست؛
چرا ملت ها شکست می خورند
نویسنده گان:دارون عجم اوغلو و جیمز  .ای  .رابینسون
ترجمه:محسن میر عمادی و محمد حسین نعیمی پور
انتشارات:روزنه؛چاپ اول۱۳۹۳
الیگارشی چیست
الیگارشی حکومت گروه اندک است .حکومت گروهی اندک و فاسد که در برابر مردم مسئول
نیست .
حکومت الیگارشی چگونه شکل می گیرد
جامعه برای ادامه حیات نیاز به تولید دارد و تولید نیاز مند امنیت است.
امنیت جامعه از دو سو مورد تهدید قرار می گیرد:
داخلخارجالیگارشی جنگاوران
پس جامعه مجبور است برای مقابله با برهم زنندگان امنیت در داخل و بر هم زنندگان امنیت
در خارج ،امنیت جامعه رابدست عده ای از میان خود بسپارد .این عده را جنگاوران می
گویند .
اشتغال به این حرفه و موروثی شدن آن رفته رفته در جامعه آغازین و جوامع بعد به شکل گیری
اندک ساالران نظامی کمک می کند  .الیگارشی نظامی این گونه شکل می گیرد .
عامل فقر یا ثروت چیست
چند نظریه وجود دارد :
-۱تاریخ؛عده ای به عامل تاریخی در فقر و ثروت ملل باور دارند
-۲جغرافیا؛عده ای عامل جغرافیایی مثل آب یا منطقه گرمسیری و سرد سیری را عمده می کنند
-۳نهاد های اقتصادی مناسب؛ مولفین کتاب ضمن آوردن دالیلی در رد عامل تاریخی و
جغرافیایی،ثروت وفقر یک ملت را بودن ویا نبودن نهاد های اقتصادی مناسب می دانند .
مولفه های توسعه
-۱نهاد های اقتصادی مناسب
-۲مالکیت خصوصی
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-۳رقابت
-۴نظام سیاسی کثرت گرا
-۵کسب مناسب سیاسی بشکل رقابتی
 -۶گسترش رای دهندگان
-۷تولید رهبران سیاسی جدید
-۸حاکمیت قانون
موانع توسعه
در مورد موانع توسعه چهار نظریه وجود دارد:
 -۱جهل و غفلت رهبران
-۲نهاد های وسیاست های اقتصادی نا مطلوب
 -۳بزرگی بیش از حد دولت
-۴الیگارشی حاکم ؛
مولفین این کتاب الیگارشی سیاسی را مانع عمده در توسعه کشورها می دانند.
نخبگان قوانین را به نفع خود و به ضرر اکثریت دستکاری می کنند.
مشکل کمبود دانش سیاسی نیست مشکل حفظ قدرت از طریق فدا کردن منافع عمومی است .
راه حل چیست
امکان برابر برای استفاده از فرصت های اجتماعی و اقتصادیدسترسی برابر به قدرت اقتصادی و سیاسیاما اندک ساالران حاکم اجازه نمی دهند دیگران با فرصت و موقعیت برابر برای کسب موقعیت
اقتصادی و سیاسی با آن ها رقابت کنند.
چه باید کرد؟
باید از این ها عبور کرد .
چگونه؟
راه گذار از اندک ساالری
-۱هشیاری مردم
-۲توانمند سازی مردم
-۳بیرون آوردن حفظ امنیت از دست نیرو های امنیتی و نظامی
وضعیت در اروپا
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دو پارامتر در اروپا وجود داشت که به آن ها کمک می کردتا اجازه ندهنداندک ساالرن نظامی
مسلط شوند:
-۱فراوانی آب برای تولید
-۲جغرافیا؛کوه ها که چون دژی مناطق را از هم جدا و محافظت می کرد
این دو عامل کمک می کرد که حکومت های محلی با ارتش محلی شکل بگیرند و بتوانند در
مقابل شاه از خود دفاع کنند.
رفته رفته نهاد هایی بوجود آمد که منافع قدرت های محلی را در برابر قدرت مرکزی محافظت
می کرد.
در شرق
سرزمین های گسترده و کم آب و نیاز مردم به نظامی فرا گیر برای حفظ و نگهداری این شبکه
و هجوم مدام قبایل وحشی و نبود حفاظ های مناسب جغرافیایی مثل کوه ها به شرق اجازه
شکل گیری حکومت های محلی را نمی داد.و مردم در برابر شاهان بی دفاع بودند.
دسپوتیسم شرقی
برای تبیین استبداد شرق در جهان باستان باید  ۳مولفه را بررسی کرد:
-۱آب
-۲جغرافیا
-۳فرهنگ
درشیوه تولید آسیایی مسئله آب نقش مهمی دارد .نیاز به آب و نظام آبیاری نیاز بیک حکومت
متمرکز را در دستور روز قرار می داد .
مسئله دوم عامل جغرافیابود  .سرزمینی پهناور در تالقی آسیا و اروپا واین یعنی عبور مداوم
قبایل از این سو به آن سو .
وبرای ایجاد امنیت و پس راندن این هجوم ها حکومت متمرکز و بر آمدن الیگارشی میلیتانت
امری اجتناب نا پذیر بود.
بخش دیکر این استبداد قدسیت مقام سلطنت در فرهنگ ایرانی بود.
استبداد شرقی در دروان معاصر
در دوران معاصر در قدرت گیری الیگارشی حاکم عواملی چند دخیل بوده اند :
-۱نفت به کمک آب آمد و الیگارشی حاکم به بزرگترین زمین دار و سرمایه دار تبدیل شد
-۲جغرافیا؛سرزمین های وسیع و هجوم همسایه گان طمع کار
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-۳فرهنگ ؛فرهنگ پذیرش و تمکین به ًقدرت موجودو تقدس قدرت از هر سنخی که حاکم بود
-۴استعمار:از فتح علیشاه ببعدنقشی پر رنگ و پر رنگ تر یافت ؛چه در انحراف و چه در
شکست جنبش ها و حمایت از مستبدین حاکم .
باز گشت الیگار شی به قدرت
یک پرسش:چرا در کشور هایی که انقالب می شود بعداز مدتی الیگارشی به قدرت باز می
گردد؟
بخاطر آن که کنترل مدنی بر نهاد های امنیتی و نظامی نیست  .و آنانی که بر این نهاد ها
نفوذ دارند سعی می کنند بار دیگر منابع قدرت و ثروت را در انحصار خود در بیاورند.
چه باید کرد
در گذشته داشنت نیروی نظامی متکثر باعث حذف قدرت انحصاری الیگارشی نظامی می شد .
امری که در اروپا اتفاق افتاد ولی این امر در دوران کنونی ممکن نیست .
پس چه باید کرد ؟
یک سیکل
برای توسعه ما نیاز به دو مولفه داریم:
قانونمندیدسترسی برابر به فرصت هااین دو مولفه نیازمند جامعه مدنی است
جامعه مدنی نیاز مند کنترل نیرو های امنیتی-نظامی است
چگونه به جامعه مدنی برسیم
باید مردم را توانمند ساخت.
چگونه مردم را توانمند بکنیم :
آموزشگسترش اطالعات از طریق رسانه آزادشرکت در سازمان های غیر دولتی ،ان .جی .اوحضور احزاب در فضای سیاسی کشورراه دیگر
برای توانمند سازی ما نیاز به همکاری جمعی داریم
چگونه دیگران را به این همکاری دعوت کنیم:
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باید منافع خصوصی را به منافع عمومی گره بزنیم
باید مردم به این نتیجه برسند که منافع فردی آن ها ایجاب می کند تن به همکاری اجتماعی
دهند.
قدرت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
همکاری اجتماعی منجر به قدرت اجتماعی می شود و امکان دفاع از حقوق مردم در برابر فرا
دستان فراهم می شودو این یعنی سرمایه اجتماعی.
همکار ی گروهی تولید هویت گروهی می کند که البته بمعنای حزب نیست ولی بمعنای پیش از
حزب است
همکاری جمعی باعث تغییر خلقیات گروهی می شود .
تغییر خلقیات دو کار می کند:
فرصت طلبی را به کنار می زندتحمل و تساهل را رشد می دهد .
حوزه های همکاری
محل سکونتمحل تحصیلمحل کارشهرچگونه به حزب برسیم
از همکاری اجتماعی به اعتماد متقابل اجتماعی می رسیم .اعتماد متقابل باعث پیوند مردم بهم می شودپیوند مردم بیک دیگر شبکه اجتماعی را بوجود می آوردشبکه های اجتماعی منجر به تشکیل سازمان های اجتماعی می شود
سازمان های اجتماعی جامعه را آماده فعالیت حزبی می کند .
چند نکته
علل نابرابری
- ۱فرضیه جغرافیا :ملل فقیر در قسمت های کم آب و بد آب و هوای کره زمین واقعند
مولفین کتاب بر این باورند که تاریخ نشان می دهد هیچ رابطه مستقیمی میان فقر و آب و هوا
وجود ندارد.
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اما این گونه نیست .با عامل جغرافیا نمی توان به تمامی ریشه های فقر و ثروت ملل را توضیح
داد این حرف درستی است .برای این که این ریشه ها یک وجهی نیستند ؛چند وجهی اند .
یکی از وجوهش می تواند عامل جغرافیا باشد .
 -۲اشاعه و استفاده نا متقارن و نابرابراز فناوری هاست
 -۳فرهنگ:ماکس وبر می گوید اصالح دینی پروتستان و اخالق پروتستانی باعث بوجود آمدن
جامعه صنعتی شد.
اما مولفین کتاب نقش فرهنگ و دین را درفقر و ثروت ملل نفی می کنند .
فرهنگ هم مثل جغرافیا نمی تواندبه تنهایی فقر و ثروت ملل را توضیح دهد اما همان طور که
ماکس وبر از اخالق پروتستانی و شکل گیری جامعه صنعتی حرف می زند ،فرهنگ نقش
خودش را در انگیزه ها و توانمندی های ملل ایفاء می کند .
-۴فرضیه غفلت:این فرضیه فقر ملل را به نادانی رهبران ارتباط می دهد .رهبران نمی دانند
چگونه می توان کشور را ثروتمند کرد .
بخش کوچکی از نابرابری بهمین علت است اما تمامی علت نیست  .اینجا حق با مولفین کتاب
است .
انتخاب نادرست بخاطر فرهنگ و غفلت نیست بخاطر تعمدی است که رهبران جامعه برای حفظ
منافع خود دارند .حماقت ها و ندانست ها مزید بر علت می شود .
مبارزه با فقر
برای مبارزه با فقرچهار رویکرد تا کنون وجود داشته است و به آن عمل شده است :
-۱نخستین رویکرد از آن صندوق بین املللی پول است .که بر فرضیه غفلت و نا آگاهی رهبران
استوار است پس تا کنون سعی شده است با ارائه راهکار هایی رهبران نادان را به راه راست
هدایت کنند  .این راهکار ها تا کنون چنین بوده است :
ثبات در سطح کالن اقتصادکاسنت از طول و عرض دستگاه دولتشناور کردن نرخ ارزآزادسازی حرکت سرمایهاین راهکار ها تا کنون ناموفق بوده است
-۲راهکار دوم اصالحات در سطح خرد ؛مثل اصالح نظام آموزشی و در مانی
این راهکار نیز موفقیت آن چنانی تا کنون نداشته است
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-۳کمک های خارجی بشر دوستانه
دادن پول و تجهیزات که نمونه تیپیک و شکست خورده آن افغانستان و عراق است  .نود در صد
این کمک ها توسط حکومت های فاسد غارت می شود .
 -۴ایجاد و توسعه نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر
انواع نهاد های اقتصادی
نهاد ها دو دسته اند:
-۱نهاد های فراگیر-اقتصادی ؛
درنهاد های اقتصادی فراگیر :مالکیت خصوصی و احترام به آن ؛قانونمند بودن جامعه؛دعوت و
تشویق اکثریت برای دخول در موقعیت های اقتصادی از مولفه های اصلی آن است.
بنیان این نهاد ها بر نهادهای سیاسی فراگیر قرار دارد .و این دو هم را تغذیه و تقویت می
کنند .
این نهادها مشوق رشد اقتصادی اند.
در طول  ۳۰۰سال گذشته آن جوامعی که دارای نهاد های فراگیربوده اند ثروتمند شده اند.
-۲نهاد های سیاسی -استثماری؛
این نهاد ها کارشان بیرون کشیدن ثروت از دست مردم و منتقل کردن آن بزیر مجموعه هایی
که وابسته به اندک ساالران است .
در خدمت منافع اندکی از جامعه اند و با قدرتی که دارند از ورود دیگران به بازار جلو گیری
می کنند .
اینان از طریق سلطه سیاسی ،سلطه اقتصادی خودرا قوی می کنند و از طریق سلطه
اقتصادی به سلطه سیاسی می رسند .
این نهادها مانعی برای رشداقتصادی اند.
مخالفت الیگارشی با رشد اقتصادی تنها اقتصادی نیست ،سیاسی هم هست  .رشد اقتصادی
نیرو های جدیدی را به صحنه می آورد که جز سود بدنبال سهم خود در قدرت هم هستند  .پس
مخالفت دو سویه است الیگارشی حاکم حاضر نیست کسی را شریک در قدرت و ثروت خود
کند .
رشد در این نهاد وجود دارد با دو فرق:
پایدار نیستمبتنی بر تغییرات فناورانه نیست72

نهاد های استثماری میزانی محدود رفاه می آفرینند که بین تعدادی محدود توزیع می کنند
بهمین خاطر نیاز به تمرکزسیا سی دارند .
یک نظریه
عده ای برآن بودند که رشد اقتصادی باعث گسترش دموکراسی می شود .وقتی جورج بوش
می گوید ؛نگران نباشید با چین معامله کنید آینده با ماست .در واقع پیش بینی می کنند رشد
اقتصادی باعث رشد تکثر گرایی می شود.
اما سیر بعدی حوادث نشان دادرشد اقتصادی ضرورتا ً به دموکراسی نمی رسد .
چند نکته
-۱این کتاب به رفرم و مدل توسعه در قالب یک نظام سرمایه داری نظر دارد .و در واقع برایش
مسجل است که این کار درعصر حاضر در چارچوب همین نظام و در کانتکست جهانی سرمایه
داری در کشور های پیرامونی شدنی است و می توان بیک مدل مناسب در توسعه رسید .
این رفرم در دو مرحله خالصه می شود :
-۱گرفنت قدرت سیاسی از دست بورژازی انحصاری که از آن بنام الیگارشی حکومتگر نام می
برد .
اما روشن نمی کند چگونه این کار انجام می شود ؛با یک انقالب سیاسی یا با رجوع همه به
صندوق های رأی.
-۲سپردن قدرت به دست سرمایه متوسط و کوچک برای اصالح ساختار سیاسی و اقتصادی
جامعه.
این رفرم مبتنی است بر:
نظامی کثرت گرادموکراتقانون مندکه به اصل مالکیت
و رأی مردم
احترام گذاشته می شود
وتمامی جامعه از امنیت برخوردارند.
و رسانه بعنوان وجدان آکاه جامعه حضوری فعال دارد
و مردم با حضورشان در نهاد های مدنی در سرنوشت خود و جامعه نقش دارند .
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یک نمونه موفق
نمونه موفق برای این نظریه برزیل است .
در سال ۱۹۶۴در برزیل،کودتایی بر علیه حکومت دموکرات خوآینوا گوالرت صورت گرفت و
نظامیان روی کار آمدند اما بعد از  ۱۴سال در سال  ۱۹۷۸مجبور به عقب نشینی شدند .
اعتصاب کارگران صنایع ماشین سازی و فلزات نقطه شروع این تحول بود و رهبری کارگران
با ایناسیو لوال بود.
اعتصاب بزودی بیک اعتصاب سراسری تبدیل شد و لوال و دیگر رهبران کارگری توانستند این
اعتصاب را با خواسته های دیگر جنبش ها گره بزنند و یک حزب فراگیر که ائتالفی از همه
گروه ها بود تشکیل بدهند .
و در یک پروسه بلند مدت با پیروی در انتخابات محلی و شهر داری ها خود را تا صندلی رئیس
جمهوری باال بکشانند و در رشد اقتصادی به الگویی موفق تبدیل شوند.
هرچند این الگوی موفق در زمان نوشنت کتاب در حال حاضر جایش را به یک فاشیسم مالی
داده است و حکومت گران قبلی یا در زندان اند ویا بر کنار از سیاست دوران بازنشستگی را
سپری می کنند.
-۲نویسندگان این کتاب بخش های مالی سرمایه داری را با ترم الیگارشی حکومتگر ارزیابی
می کنند و تمرکز آن ها روی بخش نظامی -امنیتی بورژازی است  .در حالی که بورژازی
میلیتانت یک بخش از بورژاز ی است و بورژازی تجاری و صنعتی و بروکرات را فراموش می
کنند .
-۳سرمایه را در بعد ملی اش بررسی می کنند  .در حالی که بررسی سرمایه در بعد ملی یک
بررسی ابتری است  .بحث اصلی روی سرمایه داخلی در پیوند با سرمایه جهانی است وتعیین
جایگاه سرمایه پیرامونی است .
-۴نهاد سازی و تقویت بنیه اجتماعی و ساخت تشکل در کشور های پیرامونی به سادگی ممکن
نیست .چرا که سرکوب امان نمی دهد .
-۵نیرو های پیشبرنده و حاضر در صحنه برای عقب راندن الیگارشی سیاسی از اقتصاد و
سیاست روشن نیست چه کسانی هستند. .
با این همه ،جدا از آن که بعضی بر این باورند که در کشور های پیرامونی تحقق شعار های
انجام نشده انقالب بورژوا دموکراتیک برعهده طبقه کارگر است  .بخاطر آن که بورژازی ملی
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دیگر در عصر امپریالیسم وجود خارجی ندارد.اما مدل ارائه شده برای توسعه جای تاملی در
خور دارد.
چند پرسش
-۱ماهیت این الیگارشی حاکم چیست؟
بورژازی است .؟ کدام الیه؟
-۲آیا این بورژازی تمامی الیه های بورژازی را در بر می گیرد یا تنها بورژازی میلیتانت را در
بر می گیرد.
 -۳اگر چنین است الیه های دیگر در چه وضعی هستند ؟شریک حکومتی این الیگارشی اند یا
بر علیه آن هستند .
-۴نیروی پیش برنده این گذار کیست:
بورژازی صنعتیبورژازی بروکراتبورژازی سنتیاقشار میانهطبقه کارگر-۵واکنش الیگارشی حاکم در کشور های پیرامونی نسبت به نهاد سازی چیست ؟
-۶در صورت ممانعت توسط نهاد های امنیتی-نظامی چه باید کرد .؟
-۷اما پرسش اساسی این است؛ که رفنت بسوی تشکیل نهاد های سیاسی و بدنبال آن
اقتصادی برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری و حمایت از خالقیت های علمی و احترام به
مالکیت و قانومند کردن جامعه که امری است تاریخی و بر می گردد به بدایت سرمایه در عصر
ی که امپریالسیم از قالب قرن بیستمی خود بیرون آمده است و خود در گیر و دار بحران
مرگبار ساختاری است شدنی است ؟
-۸آیا سرمایه متوسط و کوچک در پروسه رشد خود به سرمایه بزرگ و انحصاری تبدیل نمی
شود و سرمایه انحصاری نهاد فراگیر را به نهاد استثماری تبدیل نمی کند ؟
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شمه ای در مورد تاریخ انسان
هم زمان با فاصله گرفنت انسان از زندگی گله ای آدمی به این درک رسید که برای زیسنت و
غلبه بر طبیعت نیاز مند کمک به دیگران وکمک گرفنت از دیگران است.در این دوران انسان در
خانواده همخون زندگی می کرد.
خانواده همخون خانواده ای مادر ساالر بود .و نسب نه از پدرکه از مادر برده می شد.
از اجتماع چند خانواده تیره بوجود می آمد .
واز اجتماع چند تیره طایفه بوجود می آمد .
واز اجتماع چند طایفه قبیله شکل می گرفت .
طبیعتا ً یا ضرورتا ً
عده ای بر این باورند که انسان موجودی طبیعتاًاجتماعی است  ،اما تاریخ نشان می دهد که
انسان موجودی ضرورتا ً اجتماعی است .
انسان نخستین نا گاه خودرا در دنیایی بی کران یافت .دنیایی که همه چیزش برای او نا
شناخته و عجیب بود و قدرت او مقابل طبیعت چیزی در حد صفر بود.پس خودرا موجودی بی
پناه یافت .که در روی درختان یا شکاف سنگ ها می زیست .
از تاریکی می هراسید و از این موجودی که به نا گاه از راه می رسید و کوه و دشت و دریا را
در خود می کشید واهمه داشت از باد و باران و رعد و برق نیز هراس داشت .
پس باید براین ناشناخته ها غلبه می کرد .نخستین دشمن او گرسنگی بود .دوران میوه چینی
ازمیوه های رسیده گذشته بود و دوران شکار فرا رسیده بود و شکار بدون ابزار الزم چیزی در
حد ناممکن بود  .بخاطر آن که طبیعت ابزاری در اختیار پرندگان و حیوانات و ماهیان گذاشته
بود که انسان فاقد آن بود .
پرنده پرواز می کرد و حیوان بسرعت می دوید و یا با دندان های برنده و پنجه های مرگبارش
از خود دفاع می کرد و ماهی خود را به آب های عمیق می رساند .
ساخت قبیله ای
ساخت قبیله ای با تمامی سادگی هایش برای حل مشکالت زندگی انسان نخستین کافی
بود .این ساخت چند ویژه گی داشت:
مشکالت داخلی با رای شورا حل می شدمشکالت خارجی با جنگ حل می شدحاکم ومحکومی وجود نداشت76

هیچ تمایزی بین حقوق ووظایف نبود .در واقع جامعه آنقدر پیچیده نشده بود که تمایز حقوق و وظیفه فرقی داشته باشد .باید انسان
نخستین در شکار شرکت می کرد ،حق بود یا وظیفه برایش علی السویه بود .
در این زمان جمعیت کم ،شکارگاه وسیع و تقسیم کار ساده بود  .مردان به شکار می رفتندو
وسایل خوراک را فراهم می کردند و زنان کار های خانه را انجام می دادند .
مادراین دوران با خانواده کمونیستی روبروئيم ؛تولید اشتراکی ،زمین اشتراکی و مصرف
اشتراکی.
اولین تقسیم کار
با کشف امکان اهلی شدن بعضی از حیوانات ،دامداری و دامپروری بوجود آمد و قبایل به دو
دسته تقسیم شدند:
قبایل شبانقبایل غیر شبانامکان مبادله
دامداری به انسان امکان تولید شیر ،لبنیات ،گوشت ،پوست،پشم و پارچه را داد .مبادله از
حالت اتفاقی به مبادله بصورت منظم در آمد .
احشام رفته رفته به کاال تبدیل شدندکه توسط کاال های دیگر سنجیده می شدند .در واقع
احشام عملکرد پول را بعهده گرفتند .
بستانکاری
آب و هوای مناطقی که قبایل شبان زندگی می کردندایجاب می کرد که برای تحمل یک زمستان
سخت و طوالنی ذخیره ای از علوفه تهیه شود  .از این رو کشت علوفه و غالت بصورت امری
ناگزیر درآمد .و بزودی غالت کشت شده غذای اصلی انسان شد و در واقع این مرحله پیش
درآمد کشاورزی به حساب می آمد .
دو کشف مهم
در این دوران چرخ بافندگی اختراع شد و هم چنین انسان توانست با ذوب سنگ معدن ابزاری
فلزی بسازد اما هنوز تا کشف آهن راه درازی بود با این همه این دو کشف دستاورد مهمی در
زندگی بشر بشمار می رفت .
تقسیم جامعه
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افزایش تولید در تمامی رشته هانیروی کار انسانی را قادر ساخت که بیش از نیاز خود تولید
کند .ودر ضمن میزان کار افراد هم افزایش یافت.پس افزایش نیروی کار در دستور قرار
گرفت .و این نیرو باید از طریق جنگ و گرفنت اسیر تامین می شد .
جامعه از اولین تقسیم کار به ازدیاد بار آوری کار رسیدو از آنجا به ازدیاد ثروت و بعد توسعه
عرصه کار و همه این ها برده داری را بدنبال خود آورد .و جامعه رفته رفته به دو طبقه تقسیم
شد ،اربابان و برده ها،استثمار کنندگان و استثمار شونده گان.
ناگفته پیداست که افراد دیگری هم بودند که جزء این طبقه نبودند اما وجه غالب تولید با این دو
طبقه بود .
توفق تاریخی مرد بر زن
به مالکیت در آوردن فردی گله ها انقالبی در خانواده پدید آورد .مرد مسئول تامین معاش بود .
پس مالک این وسایل هم بود  .زن تنها در مصرف با او شریک بود  .ودر مالکیت سهمی نداشت
در دوران قبل مرد شکار می کرد و زن کار خانه را بعهده داشت و نفر نخست بود .اما مرد
شبان موقعیت اش با مرد شکارچی متفاوت بود  .او مالک گله ها و سایل و زمین بود .و کار
خانه اهمیت خودرا از دست داده بود پس مسئله حق ارث پیش آمد و مرد توانست با الغاءحق
مادری و تثبیت حق پدری »خانواده یار گیر « را به» خانواده یکتا همسری« تبدیل کند و
موقعیت برتر خودرا تثبیت کند.
یک نکته
پس تا زمانی که شرکت زنان در کار بعنوان یک شریک برابر تبدیل نشود برابری زن و مرد
شدنی نیست  .باید جز این کار خانگی به یک صنعت عمومی تبدیل شود .
کشف آهن
کشف آهن نقشی انقالبی در تاریخ بشر بازی کرد .شمشیرآهنی،گاو آهن ،تبرآهنی ،کشاورزی
را گسترش داد و جنگل هارا تسطیح کرد .
هنر خانه سازی
پا بپای رشد صنایع ،هنر خانه سازی پیشرفت چشم گیری کرد  .وخانه ها با سنگ و آجر در
میان دیوار های سنگی و برج و بارو گسترش یافت .
ثروت که امروز دیگر شخصی بودباید در ست و حسابی محافظت می شد .
دومین تقسیم کار
حرفه ها رفته رفته تخصصی تر شدند ،بافندگی،فلز کاری،و الخ..
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کشاورزی نیز گسترش یافته بود .بشر موفق شده بود روغن و شراب تهیه کند پس دیگر این کار
ها از عهده یک نفر بر نمی آمد.و دومین تقسیم بزرگ کاربوجود آمد و صنایع دستی از
کشاورزی جدا شد .
این تقسیم خود باعث پیدایش تولید برای مبادله شد  .مبادله کاالیی و همراه آن تجارت بوجود
آمد .اماهنوز در بازار پول وجود نداشت .ولی فلزات بهاداربعنوان کاالی پولی استفاده می
شد .
از بین رفنت جوامع کمونیستی
ازدیاد مداوم تولید و همراه با آن ازدیاد بارآوری کار موجب باال رفنت ارز ش نیروی کار انسانی
شد .
برده داری اکنون به بخش اساسی سیستم اجتماعی تبدیل شده بود .و دیگر کار بردگان کمک
صرف نبود .بلکه گروه گروه در مزارع ومعادن بکار گماشته می شدند .
رفته رفته در جامعه دو قطب تشکیل شد ،فقرا و اغنیا .و این مصادف بود با متالشی شدن
خانوارهای کمونیستی ،پایان دادن به کشت های اشتراکی و تبدیل مزارع به مالکیت خصوصی
افراد و گذار خانواده یار گیر به یکتا همسری و تبدیل خانواده به واحد اقتصادی جامعه .
ارگان سرکوب و غارت
تراکم بیشتر جمعیت وحدت داخلی و خارجی را ضروری می ساخت .پس فدراسیون قبایل
خویشاوند در هم ادغام شد  .سرزمین های قبایل به یک سرزمین واحد تبدیل شدند.و فرماندهی
نظامی نیز یک مقام رسمی غیر قابل چشم پوشی شد .
جنگ از یک وسیله برای انتقام و یا وسیله ای برای توسعه قلمرو تبدیل به یک شغل مادی شد .
جنگ ها از این مرحله ببعد قدرت فرماندهان نظامی را افزایش دادو با ایجاد حق پدری ،این
مناصب نیز موروثی شد  .بنیاد سلطنت موروثی و اشرافیت موروثی نهاده شد .
وبه این ترتیب ارگان های ساخت تیره ای از یک سازمان ساده برای اداره کردن امور به یک
سازمان برای غارت همسایگان و یک ارگان برای اعمال قهر برعلیه مردم تبدیل شد.
این امر نتیجه ضروری تقسیم تیره به فقیر و غنی بود و بقول مارکس اگر تفاوت های مالکیت
یگانگی منافع را در تیره تبدیل به تناقض بین اعضاء تیره نکرده بود  ،و اگر توسعه برده داری
کار برای امرار معاش را همچون حقایقی شایسته بردگان و پست تر از غارتگری نکره بود ،این
پروسه ها اتفاق نمی افتاد .
پیدایش تجار
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در مرحله بربریت ما با سه دوره روبروئيم:
-۱مرحله ابتدایی که تولید برای مصرف است و مبادله تصادفی است
 -۲مرحله میانی که جامعه وارد فاز شبانی می شود و مبادله بشکل منظم در می آید
 -۳مرحله باالیی که تقسیم کار کشاورزی و صنایع دستی بوجود می آید و مبادله امری حیاتی
می شود.
در دوران بعدی که دوران تمدن است یک تقسیم کار سومی بوجود می آید  .طبقه ای ایجاد می
شود که بدون آن که در تولید شرکت داشته باشد ،کارش مبادله محصوالت است و رفته رفته
اداره تولید را غصب می کند و تولید کنندگان را تحت انقیاد خوددر می آورد .این طبقه به زودی
به ثروتی انبوه وبه تبع آن به نفوذی اجتماعی می رسد .
پیدایش پول
با پیدایش تجار پول هم پیداشد ،پول فلزی و سکه مضروب.وسیله ای غیر مولد که بر مواد و
محصوالتش حکومت می کند  .کاالی کاال ها،که در درون خود تمام کاال های دیگر را پنهان می
کند.
وام و ربا
بعد از فروش کاال در برابر پول ،وام دادن و وام گرفنت هم از راه رسید  .که بهره و ربا خواری را
همراه داشت.
زمین به مثابه ثروت
در کنار ثروت به شکل کاال و برده ودر کنار ثروت به شکل پول ،ثروت به شکل زمین نیزبوجود
آمد .
در زمان مالکیت تیره ای ،زمین متعلق به تیره بود پس غیر قابل خرید و فروش بود .اما وقتی
زمین به شکل تملک شخصی در آمد پس قابل خرید و فروش و حتی گرو گذاری شد .
بدین ترتیب با گسترش تجارت ،پول ،رباخواری،مالکیت ،و گرو گذاری زمین از یک سو و تراکم
ثروت در دست عده ای و فقرفزاینده در نزد عده ای دیگر بوجود آمد .
اشرافیتی نوین بوجود آمد که با اشرافیت تیره ای نسبتی نداشت و آن ها را به عقب راند .
دالیل انحالل ساخت تیره ای
 -۱تیره ها و قبیله ها درهم آمیخته شده بودندو زندگی در یک سرزمین واحد توسط یک تیره از
بین رفته بود .
-۲تغییر محل زندگی به علت شغل و حرفه امکان تجمع تیره را گرفته بود .
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-۳در اثر تغییر شرایط معیشت خواست ها و منافعی بوجود آمده بود که ارگان های تیره
پاسخگوی آن نبودند.
 -۴ارگان های نوینی که خارج از تیره شکل گرفته بود برعلیه تیره بود.
-۵ترکیب غنی و فقیر،بدهکار و ربا خوار با ساخت تیره مغایر بود.
-۶ترکیب جدید جامعه ساخت تیره ای را به یک اشرافیت نفرت انگیزمبدل ساخته بود و
اساسنامه تیره ای که از یک جامعه بدون تناقض برخاسته بودامکان پاسخگویی به یک جامعه
پر تضاد طبقاتی و در حال انفجار را نداشت و تنها دولت می توانست در وراء طبقات ظاهر
شود  .از برخورد های علنی طبقات ممانعت کند و این تناقض را در حد اقتصادی سوق دهد.
دولت
درآتن دولت مستقیماًو عمدتا ً ازتنا قض های طبقاتی که در جامعه تیره ای تکامل یافته
بودبرخاست  .در روم پیروزی عوام »پله بین ها«بر اشرافیت انحصاری،دولت را ساخت .ودر
ژرمن ها دولت به مثابه نتیجه مستقیم فتح سرزمین های وسیع خارجی که سازمان تیره ای هیچ
وسیله ای برای حکومت بر آن را نداشت بوجود آمد .
دولت چیست
دولت نه قدرتی است که از خارج بر جامعه تحمیل شده باشد
نه واقعیت ایده معنوی است »هگل«نه تصویر واقعیت عقلی است»هگل«برعکس دولت محصول جامعه در یک مرحله معینی از تکامل است  .دولت در واقع پاسخ به یک
تناقض حل نا شدنی درجامعه است .وقتی جامعه به تناقض های آشتی ناپذیر مبتال می
شود ،دولت ضرورت می یابد تا ظاهرا ً در باالی سرجامعه بایستد و بر خورد ها را تخفیف دهد.
وآن را در محدوده نظم نگه دارد .
ویژه گی دولت :
-۱دولت اتباع خودرا برحسب سرزمین تقسیم می کند .اما تیره وابستگی خونی را در نظر می
گرفت.
-۲دولت یک قدرت عمومی شامل ارتش و پلیس و زندان ایجاد می کند
-۳برای نگه داری از این قدرت عمومی مالیات می گیرد.
-۴دولت بخاطر قدرتش در فوق جامعه قرار می گیردووسیله ای می شود برای مطیع کردن
طبقات ستمدیده.پس دولت یک سازمان طبقه اغنیا ست برای حفاظت اغنیا در مقابل طبقه فقرا.
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 -۵دولت یک پدیده تاریخی است و در مرحله معینی از تکامل اقتصادی که لزوما به تقسیم
جامعه به طبقات مربوط می شودبوجود آمد .دولت جهت این تقسیم بصورت یک ضرورت درآمد.
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پروسه شکل گیری خانواده
 -۱خانواده همخون
خ°°ان°°واده ه°°مخ°°ون اول°°ین م°°رح°°له ش°°کلگ°°یری خ°°ان°°واده اس°°ت .در ای°°ن م°°رح°°له ازدواج ب°°ا م°°حارم ام°°ری
طبیعی و اخالقی است.
 -۲خانواده پونالوایی
برای رسیدن به این مرحله بشر دو پیشرفت می کند:
-۱ممنوعیت روابط جنسی بین والدین و فرزندان،
-۲ممنوعیت رابطه جنسی بین خواهران و برادران.
قبائلی که در آنها مقاربت درونی محدود شد به شکل سریع تری به تیره رسیدند .که این تیره
ها بنیاد نظام اجتماعی اکثر خلق های بربر بود و در یونان و روم از تیره مستقیما ً به تمدن
رسیدند.
یک نکته
دانشمندان انسان شناس ،زندگی انسان را به سه دوران تقسیم می کنند:
-۱دوران توحش :که وجه مشخصه آن استفاده از محصوالت طبیعی و آماده است.
-۲دوران بربریت :که وجه مشخصه آن استفاده از محصوالت زراعی و دامپروری است.
-۳دوران تمدن :که وجه مشخصه آن استفاده از صنعت و هنر است.
ل °°وئ °°یس م °°ورگ °°ان در پ °°ژوه °°ش م °°عروف °°ش »ج °°ام °°عه ب °°اس °°تان« ای °°ن ش °°کل از خ °°ان °°واده را پ °°ون °°ال °°وای °°ی
م°°ینام°°د پ°°ون°°ال°°وا ه°°مراه ص°°میمی و ش°°ری°°ک م°°عنا م°°ی ده°°د .در گ°°ذش°°ته دخ°°تران )ع°°مه ،ع°°مو ،خ°°ال°°ه و
دای°ی( همس°ره°ای مش°ترکِ ش°وه°ره°ای مش°ترکِ خ°ود ب°ودن°د .ای°ن ش°وه°ران ه°مدی°گر را ب°رادر خ°طاب
می کردند؛ در دوران خانواده همخون.
اما بعد از منع ازدواج خواهر یا برادر این شوهران دیگر خود را پونالوا خطاب می کردند .از
سویی دیگر عده ای از برادران عده ای زن را که خواهر نبودند مشترکا ً به همسری می گرفتند.
این زنان نیز همدیگر را پونالوا خطاب میکردند.
به مجرد آن که مفهوم ناشایست بودن مقاربت جنسی بین فرزندان یک مادر واحد به وجود
آمد این مفهوم روی تقسیمات جماعت های خانوارهای قدیمی و ایجاد جماعت های جدید تأثیر
گذاشت .خواهران هسته یک خانواده و برادران هسته خانواده دیگر شدند .همین امر باعث
تقسیم عمه ،عمو ،خاله ،دایی و فرزندان آن ها هم شد .که در مرحله قبل نبود .و همه همدیگر را
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برادر و خواهر یا پدر و مادر خطاب می کردند.
خانواده پونالوایی مرحله تکامل یافته تر زندگی انسان است که متضمن اقامتگاه های نسبتا ً
پایدار ومجتمع های کمونیستی نخستین است.
در تمامی اشکال خانواده گروهی ،پدر طفل معلوم نیست .اما مادر معلوم است .و نسب از
طریق مادر شناخته می شود .به عبارت دیگر در آن دوران نمی پرسیدند پدر این بچه کیست.
می گفتند :مادر این بچه کیست.
 -۳خانواده یارگیر
ب °°ا ت °°کام °°ل ت °°یره ه °°ا ،ب °°ا ازدی °°اد ط °°بقات خ °°واه °°ران و ب °°رادران ک °°ه ازدواج ب °°ین آن °°ها م °°منوع ش °°ده ب °°ود
ازدواج ه°°ای گ°°روه°°ی ب°°یش از پ°°یش دش°°وار ش°°ده ب°°ود .پ°°س ازدواج ب°°ای°°د ب°°ه ش°°کل دی°°گری درم°°ی آم°°د
خانواده یارگیر در همین راستا شکل گرفت.
در این مرحله یک مرد با یک زن زندگی می کرد .اما فرزندان هم چنان مانند گذشته به مادر
تعلق داشتند .این ازدواج درون تیره ها صورت می گیرد .تیره ای که هم خوناند اما ازدواج با
تیرههای دیگر نیز انجام می شود.
ب°ا ب°ه وج°ود آم°دن ی°کتا همس°ری ،ب°رخ°الف دوران ق°بل ک°ه زن°ان ب°ه م°یزان زی°ادی دراخ°تیار م°ردان
بودند زن کمیاب می شود .خریدن و ربودن زنان از این مرحله به بعد به وجود می آید.
ازدواج گروهی به یکتاهمسری در اصل توسط زنان صورت گرفت.
ب°ا ت°کام°ل ش°رای°ط اق°تصادی و ازدی°اد ج°معیت رواب°ط ج°نسی ک°هن خ°صلت س°اده و ب°دوی خ°ود را
از دس°ت داد و زم°ان°ی رس°ید ک°ه ای°ن ام°ر ب°رای زن°ان خ°فت ب°ار و س°تمگران°ه ج°لوه ک°رد .پ°س خ°واس°تار
حق عفت ،ازدواج موقت یا دائم شدند.
خ °°ان °°واده پ °°ون °°ال °°وای °°ی در م °°رز ب °°ین ت °°وح °°ش و ب °°رب °°ری °°ت و ع °°مدت °ا ً در م °°رح °°له ب °°االی °°ی ت °°وح °°ش و ی °°ا در
مرحله پایین بربریت به وجود آمد.
در دوران ت°وح°ش ازدواج گ°روه°ی ب°ود در دوران ب°رب°ری°ت ی°ارگ°یر و در دوران ت°مدن خ°ان°واده ش°کل
یکتاهمسری یافت.
گذار خانواده مادرساالر به پدرساالر
م °°ا اک °°نون در م °°رح °°له ف °°روپ °°اش °°ی ج °°وام °°ع ک °°مونیس °°تی ب °°اس °°تان °°ی هس °°تیم .بش °°ر از م °°رح °°له ش °°کار و
اس °°تفاده از م °°واد آم °°اده ب °°ه م °°رح °°له دام °°پروری و اه °°لی ک °°ردن ح °°یوان °°ات رس °°یده اس °°ت و ای °°ن دو ک °°ار
منبع ثروت غیرمنتظره ای را برای انسان به وجود آورد.
تا مرحله پایین بربریت ثروت شامل خانه ،پوشاک ،تزئینات بدوی و ابزار تهیه غذا و سالح
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بود .اما دامپروری و زراعت ،گلههای بزرگ گاو و گوسفند و اسب را برای انسان به ارمغان
آورد .این ثروت ابتدا متعلق به تیره بود .اما کم کم منتقل شد به رؤسای قبایل و خانواده ها.
بردهداری نیز کم کم در حال گسترش بود .در گذشته ،در مرحله توحش ،اسرا یا کشته میشدند
و یا به صورت برادر و یا زن جذب قبیله می شدند .اما گله های بزرگ و مزارع در این مرحله
نیاز به مراقبت داشت .و کار برده ها ضرورت پیدا کرد.
طبق تقسیم کار انجام شده تهیه غذا و ابزاری که برای آن ضروری بود و مالکیت آنها به مرد
تعلق می گرفت مرد هنگام جدایی مایملک خود را و زن اسباب خانه را می برد.
پس احشام و ابزار کار و بردگان به مرد تعلق داشت .اما فرزندان او از او ارث نمی بردند.
بلکه به تیره تعلق می گرفت .و طبق اصول تیره ای ورثه فرد متوفی در درجه اول وابستگان تیره
ای او بودند .ولی فرزندان از آنجا که به مادر تعلق داشتند .پس به تیره پدر متعلق نبودند و از
ارث محروم بودند .پس گله ها و برده ها به برادران و خواهران و فرزندان آنها تعلق می گرفت
مشکل کار در نسب بر مبنای حق مادری بود .این امر باید منسوخ می شد و به نسب بر مبنای
حق پدری تغییر می کرد.
ازدیاد ثروت به مرد موضعی برتر داده بود و انگیزه انتقال ارث به فرزندان ،به مرد این فرصت
را داد که در این تغییر کوشا باشد .انگلس از این تغییر به عنوان »یکی از تعیین کننده ترین
انقالب های بشر« یاد می کند .این انقالب در عصر ماقبل تاریخ صورت گرفت و تاریخ دقیق
آن در میان خلق های مختلف روشن نیست.
برافتادن حق مادری ،شکست جهانی ـ تاریخی جنس مؤنث بود.
زن تنزل مقام یافت .برده شد .بنده شهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزندان مرد شد.
اولین اثر حکومت مطلق مرد ،چند همسری بود.
فامیلیا
ف °°ام °°یلیا در اب °°تدا ب °°ه ع °°نوان خ °°ان °°واده ن °°بود .در م °°یان روم °°ی ه °°ا ف °°ام °°یلیا ب °°ه ب °°رده اط °°الق م °°ی ش °°د.
ف°ام°ول°وس ب°هم°عنای ب°رده خ°ان°گی اس°ت .و ف°ام°یلیا ب°ه م°عنای ت°مام°ی ب°ردگ°ان°ی اس°ت ک°ه م°تعلق ب°ه ی°ک
فرد بود.
این اصطالح توسط رومی ها اختراع شد تا یک ارگانیسم اجتماعی نوین که که رئیس آن،
زن و فرزندان و تعدادی غالم ،تحت قانون پدرساالرانه رومی با قدرت مرگ و زندگی بر تمام آن
ها را در اختیار داشت تشریح کند.
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 -۴خانواده یکتاهمسری
این شکل از خانواده مصادف است با گذار از مرحله میانی بربریت به مرحله باالیی بربریت از
خانواده یارگیر منشأ گرفت .و پیروزی نهایی آن یکی از نشانه های آغاز عصر تمدن است .در
واقع شروع آن از مرحله باالیی بربریت است اما تا تبدیل شدن به شیوه غالب تا آنجا از عصر
تمدن طول می کشد.
ای°ن ش°کل از خ°ان°واده م°تکی ب°ر ت°فوق م°رد اس°ت ه°دف آش°کار آن ت°ول°ید ف°رزن°دان ب°ا نس°ب پ°دری
است .برای آنکه ارث به فرزندان برسد.
ی°کتاهمس°ری از آن°جای°ی ک°ه م°صادف اس°ت ب°ا دوران ب°رده داری ،ب°ا چ°ند همس°ری از س°وی م°رد
نیز شانه به شانه است .چند همسری درواقع محصول دوران برده داری است.
ام°°ا از ی°°اد ن°°بری°°م ک°°ه ی°°کتاهمس°°ری ب°°ه ه°°یچ وج°°ه ث°°مره ع°°شق ج°°نسی ف°°ردی ن°°بود .و ب°°ه آن م°°طلقاً
کاری نداشت زیرا ازدواج مانند همیشه مصلحتی بود.
ای°°ن اول°°ین ش°°کل خ°°ان°°واده اس°°ت ک°°ه ن°°ه ب°°ر ش°°رای°°ط ط°°بیعی ب°°لکه ب°°ر ش°°رای°°ط اق°°تصادی م°°بتنی ب°°ود.
یعنی غلبه مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی.
بدین طریق یکتاهمسری به مثابه آشتی مرد و زن و به طریق اولی ،به صورت عالی ترین
شکل چنین سازش پدیدار نمی شود بلکه برعکس به صورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر،
به مثابه اعالم تضاد بین جنس ها به شدتی که تا کنون در اعصار ماقبل تاریخ سابقه نداشته
است ظاهر می شود.
ای°°ن اول°°ین ت°°قسیم ک°°ار ب°°ین زن و م°°رد ب°°ه خ°°اط°°ر ت°°ول°°ید م°°ثل اس°°ت و م°°ی ت°°وان اض°°اف°°ه ک°°رد »اول°°ین
ت°ناق°ض ط°بقات°ی ک°ه در ت°ای°خ ب°ه وج°ود آم°د م°قارن اس°ت ب°ا ت°کام°ل ت°ناق°ض ب°ین م°رد و زن در ازدواج
یکتاهمسری و اولین ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر جنس مؤنث«.
به هر روی یکتاهمسری یک پیشرفت عظیم تاریخی بود ولی در عین حال همراه برده داری و
ثروت خصوصی ،عصری را آغاز کرد که تا ،امروز ادامه دارد که در آن رفاه و تکامل یک گروه
به قیمت بدبختی و سرکوب گروهی دیگر به وجود آمد.
ریشه تاریخی فحشا
تسلیم به خاطر پول در ابتدا یک عمل مذهبی بود .و در معبد خدای عشق انجام می گرفت و
پول آن در ابتدا به خزانه معبد ریخته می شد .زنان برده خدمتکار معبد آنیتس در ارمنستان و
معبد آفرودیت در کرینت و نیز دخترکان رقاص مذهبی معابد هندوستان اولین فاحشهگان بودند.
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ای°°ن تس°°لیم اب°°تدا در م°°عاب°°د جه°°ت خ°°ری°°د ع°°فت ب°°ود ،ن°°وع°°ی م°°جوز ب°°رای ازدواج .ب°°عده°°ا ای°°ن ک°°ار
توسط خدمتکاران معابد به نیابت از تمامی زنان صورت می گرفت.
ام°ا ب°ه ع°نوان ک°ار در م°رح°له ب°االی°ی ب°رب°ری°ت در زم°ان°ی ک°ه ک°ار م°زدوری در ک°نار ب°ردگ°ی پ°یدا ش°د
ب°ه ع°نوان ه°مزاد ض°روری ک°ار م°زدوری ب°ه ف°حشاء ح°رف°ه ای زن°ان آزاد در ک°نار تس°لیم اج°باری زن°ان
برده پدیدار شد.
ورود عشق در دوران یکتاهمسری
بزرگترین پیشرفت در تکامل یکتاهمسری به طور قطعی با ورود ژرمن ها به تاریخ صورت گرفت.
زیرا در میان آن ها و شاید به سبب فقرشان ،ازدواج یارگیری هنوز به یکتاهمسری منجر نشده
بود .ازدواج در نزد آنان مقدس بود .چند همسری برای رؤسای قبایل وجود داشت .گذار حق
مادری به حق پدری مدت کمی از آن گذشته بود و زنان در میان آنان محترم و در امور عمومی
متنفذ بودند .مجموعه این عوامل در تضاد بود با وضعیت مرد در یکتاهمسری .پس به زن اجازه
می داد آزادتر و محترم تر وارد فاز یکتاهمسری شود .در این دوران و تحت این شرایط عشق
جنسی فردی ،چیزی که تا کنون در جهان ناشناخته بود وارد رابطه زن و مرد شود و این
بزرگترین پیشرفت معنوی بشر بود.
ازدواج بورژوایی
ازدواج در ک°شوره°ای ک°ات°ول°یک ک°ه وال°دی°ن ب°رای پس°ران خ°ود زن م°ناس°بی پ°یدا م°ی ک°نند .ن°تیجه ای°ن
ک °°ار ب °°رروز ت °°ضاده °°ای ذات °°ی ی °°کتاهمس °°ری اس °°ت .ه °°تاری °°سم رش °°دی °°اب °°نده از ج °°ان °°ب م °°رد و زن °°ای
رشدیابنده از جانب زن.
ام°°ا در ک°°شوره°°ای پ°°روتس°°تان م°°رد اج°°ازه دارد ک°°ه زن°°ی از ط°°بقه خ°°ود را ک°°م و ب°°یش ان°°تخاب ک°°ند.
پ°س ای°ن ازدواج م°مکن اس°ت ت°ا ان°دازه°ای م°بتنی ب°ر ع°شق ب°اش°د .در ای°ن م°ورد ه°تاری°سم از ج°ان°ب
م°°رد ک°°متر و زن°°ا در ن°°زد زن°°ان ن°°یز ی°°ک وج°°ه غ°°ال°°ب نیس°°ت .ام°°ا در ه°°ر دو م°°ورد ت°°عیین ک°°ننده ازدواج
موضع طبقاتی طرفین است و تا حدود ازدواج مصلحتی باقی می ماند.
ازدواج پرولتری
اگ°ر ع°شق در ازدواج پ°رول°تری ی°ک ق°اع°ده نیس°ت ،ام°ا در م°یان پ°رول°تاری°ا ع°شق م°ی ت°وان°د ی°ک ق°اع°ده
ب°اش°د .چ°را ک°ه پ°ای°ه ه°ای ی°کتاهمس°ری در آن از ب°ین رف°ته اس°ت .م°ال°کیتی وج°ود ن°دارد .ک°ه زی°رب°نای
یکتاهمسری در تسلط مرد و زن و تضمین توارث آن است.
بنابراین در اینجا ابدا ً انگیزه ای برای اعمال تسلط مرد وجود ندارد .بعالوه اسباب این کار
نیز موجود نیست.
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قانون بورژوایی که از این تسلط حراست می کند فقط برای طبقات دارا و نحوه برخورد آنها
با پرولتاریا وجود دارد .این قانون خرج برمی دارد و بنابراین به علت فقر کارگر هیچ اعتباری از
نظر نحوه رفتار او با زنش را ندارد .در اینجا عوامل تعیین کننده ،مناسبات مشخص و
اجتماعی کامالً متفاوتی هستند .بعالوه از آنجا که زن خود نیز اغلب در بازار کار ،کار می
کند .آخرین بقایای تسلط مرد در خانه پرولتری پایه های خود را از دست داده است .شاید تنها
مقداری خشونت به زن باقی مانده باشد .خشونتی که پس از برقرای یکتاهمسری بسیار
ریشهدار شده است.
ب°°ناب°°رای°°ن ه°°مزادان ج°°اودان ی°°کتاهمس°°ری ،ه°°تاری°°سم و زن°°ا ،ت°°قری°°با ً ن°°قشی ن°°دارد .در ح°°قیقت زن
ح°ق ج°دای°ی را دوب°اره ب°ه دس°ت آورد .ه°نگام°ی ک°ه م°رد و زن ن°توان°ند ب°ا ه°م ب°سازن°د ت°رج°یح م°یده°ند
از هم جدا شوند.
خ °°الص °°ه ازدواج پ °°رول °°تری ت °°نها از ن °°قطه ن °°ظر م °°عنوی ی °°کتاهمس °°ران °°ه اس °°ت .ول °°ی از ن °°قطه ن °°ظر
تاریخی به هیچ وجه چنین نیست.
ح °°قوق °°دان °°ان ب °°ورژوای °°ی ب °°ر دواط °°لبان °°ه ب °°ودن ازدواج و داش °°نت ح °°قوق م °°ساوی در اث °°نای ازدواج
ت °°أک °°ید م °°ی ک °°نند .ام °°ا در زن °°دگ °°ی ح °°قیقی ای °°ن دواط °°لب ب °°ودن و آن ح °°ق م °°ساوی مح °°لی از ِاع °°راب
ندارد.
در خانواده کمونیستی نخستین اراده عمومی خانه با زن بود .و این کار یک صنعت عمومی و
اجتماعا ً ضروری تلقی می شد .مثل تهیه غذا به وسیله مرد .اما در خانواده یکتاهمسری ،کار
زن خصلت عمومی و اجتماعی خود را از دست داد و تبدیل به یک خدمت خصوصی شد .زن
اولین خدمتکار خانگی شد در خانواده یکتاهمسری .و از شرکت در تولید اجتماعی بیرون رانده
شد.
امروز خانواده فردی مبتنی بر بردگی خانگی آشکار و یا پوشیده زن است .مرد نانآور خانه
است و این امر به او یک موضع مسلط می دهد .و احتیاجی به هیچ امتیاز قانونی خاصی
ندارد .مرد در خانه بورژوا و زن پرولتاریا است.
نخس°°ت ش°°رط ره°°ای°°ی زن ورود مج°°دد ت°°مام°°ی زن°°ان ب°°ه ص°°نعت ع°°موم°°ی اس°°ت .و ای°°ن ام°°ر مس°°تلزم
این است که خصوصیت خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی جامعه از میان برود.
وضعیت زن در خانواده کمونیستی
ب°نیاده°ای اق°تصادی ی°کتاهمس°ری چ°ه ب°ود؟ ت°راک°م ث°روت در دس°ت م°رد و م°یل ب°ه ب°اق°ی گ°ذاش°نت ب°رای
فرزندان.
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با تبدیل قسمت عمده ثروت قابل ارث به مالکیت اجتماعی مسئله تراکم ثروت وارث تا حدود
زیادی حل می شود و بنیان اقتصادی یکتاهمسری فرو می ریزد .اما این بدان معنا نیست که
خانواده بر مبنای یکتاهمسری نابود می شود .بلکه تحقق واقعی آن عملی می شود .زیرا با
انتقال وسایل تولید به مالکیت اجتماعی ،کار مزدوری و قرینه آن فحشاء به خاطر پول از بین
می رود و یکتاهمسری به جای زوال سرانجام به یک واقعیت هم برای مردان و هم برای زنان
تبدیل می شود.
با انتقال وسایل تولید به مالکیت اشتراکی خانواده فردی دیگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد
بود .پس خانه داری خصوصی تبدیل به یک صنعت اجتماعی می گردد .تعلیم و تربیت فرزندان
یک امر عمومی می شود و جامعه با رعایت تساوی از همه اطفال مراقبت می کند .پس تمامی
موانعی که از تسلیم آزادانه زن به مرد مورد عالقه اش جلوگیری می کرد برداشته می شود .در
آن روز نگاه جامعه به حرمت بکارت و حیای زنانه تغییر می کند.
آن°چه در ای°ن دوران ع°مده م°ی ش°ود ع°شق ج°نسی -ف°ردی اس°ت .ق°بل از ق°رون وس°طی ای°ن ع°شق
وج°ود ن°داش°ت ای°ن ک°ه دو ج°نس ،زن و م°رد ،نس°بت ب°ه زی°بای°ی و م°عاش°رت ن°زدی°ک و ت°مای°الت م°شاب°ه،
ب°ی ت°فاوت ن°بوده ان°د ام°ری ب°دی°هی اس°ت .ام°ا در س°راس°ر عه°د ک°هن ازدواج ب°ه وس°یله وال°دی°ن ت°رت°یب
داده می شد و ازدواج نه یک تمایل ذهنی که یک وظیفه عینی بود.
در قرون وسطی عشق جنسی بیشتر به شکل زنا خودش را نشان می داد.
به هر روی ازدواج مبتنی بر عشق یک حق انسانی است .زن و مرد هر دو به تساوی در این
حق شریک اند .اما این حق انسانی محدود به طبقه حاکم می شد.
طبقه تحت ستم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن محروم بودند.
ام °° °ا ری °° °شخند ت °° °اری °° °خ ب °° °ار دی °° °گر خ °° °ود را ن °° °شان داد ط °° °بقه ح °° °اک °° °م ت °° °نها در م °° °وارد اس °° °تثنای °° °ی
ازدواجهای داوطلبانه داشت .اما این امر در میان طبقه مغلوب یک قاعده بود.
آزادی کامل در ازدواج فقط هنگامی می تواند به طور عام عملی شود که الغاء تولید سرمایه
داری و مناسبات مالکیتی که به وسیله آن ایجاد شده است .تمام آن مالحظات اقتصادی فرعی
که هنوز یک چنین تأثیر قدرتمندی در انتخاب شریک بازی می کند از میان برده شود .در آن
هنگام هیچ انگیزه دیگری به جز عاطفه متقابل باقی نخواهد ماند.
از آنج°ا ک°ه ع°شق ج°نسی ب°ناب°ر ن°فس م°اه°یتش ان°حصاری اس°ت .ب°ناب°رای°ن ازدواج°ی ک°ه م°بتنی
بر عشق جنسی است نیز بنابر نفس ماهیتش یکتاهمسرانه است.
ت °°اری °°خ ن °°شان م °°یده °°د ک °°ه پیش °°رف °°ت از ازدواج گ °°روه °°ی ب °°ه ازدواج ف °°ردی ع °°مدت °ا ً ک °°ار زن °°ان ب °°ود .و
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گ°ذار از ازدواج ی°ارگ°یری ب°ه ی°کتاهمس°ری ک°ار م°ردان و زن ت°دری°جا ً در م°وض°ع ب°دی ران°ده ش°د .ام°ا
ب °°ا از ب °°ین رف °°نت م °°الح °°ظات اق °°تصادی و رف °°ع ن °°گران °°ی از م °°عاش و آت °°یه ف °°رزن °°دان ک °°ه ه °°مگی ب °°اع °°ث
تساوی زن و مرد میشود .مردان واقعا ً یکتاهمسرانه می شوند.
به هر رو تمام خصوصیاتی که یکتاهمسری از بنیادهای اقتصادی اش گرفته است .مثل
تفوق مرد و غیرقابل نسخ بودن ازدواج و آنچه را که سنت و مذهب بر این امر افزوده است از
بین می رود.
و ما می رسیم به جایی که تنها ازدواج های مبتنی بر عشق اخالقی می شود .و باز هم
جلوتر می رویم و می رسیم به جایی که آن زندگی اخالقی تلقی می شود که عشق در آن ادامه
داشته باشد.
اما آنچه به ُ
ضرس قاطع می توان گفت آن چیزهایی است که بعد از نابودی تولید سرمایه
داری اتفاق می افتد .اما چه چیزی به آن اضافه خواهد شد .الزم است یک نسل نوین پرورش
یابد .نسلی از مردان که از خرید و تصاحب خبری ندارند و نسلی از زنان که با هیچ ما بازایی
جز عشق تسلیم مردان نشده اند .آن وقت آنها قاضیان و داوران خود خواهند بود.
ب °°ا ای °°ن ه °°مه ی °°ک اص °°ل مس °°لم اس °°ت خ °°ان °°واده مخ °°لوق سیس °°تم اج °°تماع °°ی اس °°ت و ف °°ره °°نگ آن را
منعکس می کند .پس باید ضروریات جامعه را در هر دورهای برآورده کند.
اگ °°ر خ °°ان °°واده ی °°کتاهمس °°ر ن °°توان °°د ب °°ه آن ض °°روری °°ات پ °°اس °°خ ده °°د .چ °°ه خ °°واه °°د ش °°د م °°شکل ب °°توان
ماهیت جانشینی آن را پیش بینی کرد.
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