
 

  .بچاپ رسيد" ازوزدا" در شماره دوم روزنامه ١٩١٠ دسامبر سال ٢٣در تاریخ این نوشته 

 

  لنين. ای. نوشته  و
  

  درباره برخی از خصوصيات تکامل تاریخی مارکسيسم

  

در این . انگلس در خصوص خود و دوست شهيرش چنين ميگوید ـ آموزش ما دگم نيست بلکه رهنمون عمل است

ای از مارکسيسم که اکثرًا از نظر دور ميدارند با قوت و صراحت شگرفی خاطر نشان اصل کالسيک آن جنبه 

و ما با از نظر دور داشتن آن، مارکسيسم را بيک چيز یک طرفی، زشت و بی روح تبدیل ميکنيم، . گردیده است

 تاریخی جامع عصارۀ حياتی آنرا ميکشيم، ارکان اساسی تئوریک آن یعنی دیالکتيک یا آموزش مربوط به تکامل

االطراف و مشحون از تضاد را منهدم ميسازیم، ارتباط آنرا با وظائف عملی معين زمان، که در هر چرخش تازۀ تاریخ 

  .تغيير پذیرند، قطع مينمائيم

  

و اتفاقًا در زمان ما، در بين کسانيکه به سرنوشت مارکسيسم در روسيه عالقمندند، بسيارند کسانيکه این جنبۀ 

و حال آنکه بر همه کس واضحست که روسيه در سالهای اخير دستخوش چنان تحوالت . ظر دور ميدارندآنرا از ن

شدیدی شده که وضع اجتماعی و سياسی یعنی آنچيزی را که تعيين کنندۀ فوری و بالواسطه شرایط فعاليت و 

نظور من، البته آن وظائف م. بنابراین وظائف این فعاليت است با سرعت و شدت فوق العاده ای تغيير داده است

عمومی و کلی نيست که بهنگام چرخشهای تاریخی، تا زمانيکه مناسبات اساسی بين طبقات تغيير نکرده باشد 

روسيه نيز ) و نه فقط اقتصادی( کامًال واضح است که خط سير عمومی تکامل تدریجی اقتصادی . تغييری نميکنند

  . معه روس، در طی مثًال شش سال اخير تغييری نکرده استمانند مناسبات اساسی بين طبقات مختلف جا

ولی وظائف مربوط به عمل فوری و بالواسطه در طی این مدت بموازات تغيير وضعيت مشخص اجتماعی ـ 

 از مارکسيسم هم، که آئين مختلفی جنبه های و بنابر اینسياسی، بطور بسيار  شدیدی تغيير کرده است ـ 

برای توضيح این مطلب نظری به چگونگی تغييراتی که . ننمایند اهميت درجۀ اول کسب زنده ایست، نميتوانستند

در برابر ما فورًا دو . در طی شش سال اخير در وضعيت مشخص اجتماعی ـ سياسی روی داده است بيافکنيم

 ١٩٠٧تان سال یکی تقریبًا در تابس: دورۀ سه ساله خودنمائی ميکند که این مدت از زمان بدان ها تقسيم ميگردد

صفت مشخصۀ سه سالۀ اول از نقطۀ نظر صرفًا تئوریک تغييرات . ١٩١٠بپایان ميرسد و دیگری در تابستان 

سریعی است که در خصوصيات اساسی رژیم دولتی روسيه روی داده است، ضمنًا سير این تغييرات خيلی 

 اجتماعی ـ سياسی این تغييرات وارده در پایۀ. ناموزون و ميدان نوسان آن به هر دو طرف خيلی وسيع بوده است

فعاليت در دوما، در خارج دوما،  ( کامًال مختلف طبقات جامعۀ روس در صحنه های تمامعبارت بود از برآمد  " روبنا"

، که بقدری آشکار و مؤثر و دارای شکل توده ای بود که نظير آن کمتر در )مطبوعات، اتحادیه ها، اجتماعات و غيره

  .اهده ميشودتاریخ مش

جامعه "برعکس، صفت مشخصه سه سالۀ دوم ـ تکرار ميکنيم که ما این بار فقط از نقطۀ نظر صرفًا تئوریک 

در رژیم دولتی هيچگونه . صحبت ميکنيم ـ آنچنان تکامل بطئی است که تقریبًا با سکون برابر است" شناسی

 یا تقریبًا هيچگونه، برآمد آشکار و جامعی از طرف هيچگونه،. تغييری که تا اندازه ای محسوس باشد دیده نميشود

  .که در دورۀ پيشين این برآمد در آنها انجام ميگرفت مشاهده نميگردد" عرصه هائی" در اکثر آن طبقات

  

وجه تشابه این دو دوره عبارت از اینستکه تکامل تدریجی روسيه در جریان هر دو دوره، همان تکامل تدریجی 

تضاد بين این تکامل اقتصادی و موجودیت یک رشته مؤسسات فئودال و قرون .  بوده استپيشين سرمایه داری



 

وسطائی ازبين نرفته و کماکان بقوت خود باقی است؛ این تضاد هموار نشده و حتی بعلت آنکه مضمونی که تا 

  .حدت نيز یافته استاندازه ای دارای جنبۀ بورژوازی است و در داخل فالن یا بهمان مؤسسه جداگانه رخنه کرده، 

وجه تمایز این دو دوره عبارت از اینستکه در دورۀ اول در پيش پردۀ صحنۀ تاریخ این سئوال قرار داشت که همانا 

مضمون این تغييرات، بحکم جنبه سرمایه داری تکامل . نتيجۀ تغييرات سریع و ناموزون فوق الذکر چه خواهد بود

بورژوازی متوسط و بزرگ، که از خط . باشد، ولی بورژوازی داریم تا بورژوازیتدریجی روسيه، نميتوانست بورژوائی ن

مشی ليبراليسم کم و بيش معتدلی پيروی ميکند، بحکم همان موقعيت طبقاتی خود، از تغييرات شدید می 

سياسی حفظ " روبنای"ترسد و ميکوشد قسمت عمدۀ بقایای مؤسسات قدیمی را چه در رژیم ارضی و چه در 

زندگی ميکند در آميخته بود نميتوانست " از دسترنج خود"خرده بورژوازی روستا که با تودۀ دهقانی که . کند

 که بمراتب جای کمتری برای هرگونه بقایای کهن از نوع دیگریمساعی خود را در راه اجرای تغييرات بورژوازی 

 نسبت به وقایعی که در اطرافشان کارگران مزدور، تا آنجا که. سال قرون وسطائی باقی ميگذارد صرف نکند

ميگذشت از روی آگاهی رفتار ميکردند، نميتوانستند نسبت به این تصادم بين دو تمایل مختلف، که هر دو در 

قالب رژیم بورژوازی بود، ولی هر کدام یک شکل کامًال مختلف آن و یک سرعت کامًال متفاوت تکامل آنرا نشان 

تأثيرات مترقی این رژیم ميزان متفاوتی داشتند خط مشی معينی برای خود اختيار ميدادند و از لحاظ در برگرفتن 

  .ننمایند

  

موضوع تصادفی نه، بل بحکم ضرورت بود که دوران سه سالۀ گذشته، آن مسائلی را که معموًال  بدینطریق این

از عقيده ای نيست که هيچ چيز خطاتر . مسائل تاکتيک می نامند، در مارکسيسم در درجۀ اول اهميت قرار داد

مبارزه برای "و " روشنفکرانه"طبق آن گوئی مشاجرات و اختالفاتيکه در مورد این مسائل وجود داشت مشاجراتی 

حکایت ميکرد ـ " دمساز شدن روشنفکران با پرولتاریا"بود و از " نفوذ در پرولتاریائی که هنوز نضج نيافته است

بعکس، این طبقه چون نضج یافته بود نميتوانست در مقابل  تصادم دو . نندبرآ) ١(عقيده ایکه کليه کارکنان وخی 

تمایل مختلف موجوده در تمام سير تکامل بورژوازی روسيه القيد بماند و ایدئولوگهای این طبقه نيز نميتوانستند 

مستقيم یا بطور مستقيم یا غير مستقيم، با انعکاس (فرمول بندی های تئوریکی که با این دو تمایل مختلف 

  .مطابقت داشته باشد تنظيم نکنند) معکوس

 تمایل بدست هر دو، زیرا نبوددر سه سالۀ دوم تصادم تمایالت مختلف تکامل بورژوازی روسيه جزء مسائل روز 

کله خرهای قرون وسطائی نه تنها . عقب زده شده بدرون رانده و برای مدتی چند خاموش شده بود" کله خرها"

پيش صحنه را پر کردند بلکه قلوب وسيعترین قشرهای جامعۀ بورژوازی را نيز با روحيۀ مخصوص به وخی یعنی با 

تسليم "دم بين دو شيوۀ اصالح وضع کهن نبود بلکه روح نتيجۀ حاصله تصا. روح افسردگی و عزلت جوئی انباشتند

  .و مستغرق شدن در آموزش های ضداجتماعی و نيز رواج عرفان و غيره بود" ندامت"و " و رضا

عصر گذشته، قشرهای اهالی " خارجی"و این تغيير شدید حيرت آور که نه تصادفی بود و نه نتيجه فقط یک فشار 

ائل سياسی برکنار مانده و این مسائل برای آنها بيگانه بود، چنان تکان عميقی داد را، که نسلها و قرنها از مس

و بررسی جدید قضایای اساسی و عالقۀ جدید به "  تجدید نظر در کليۀ ارزشها"که بطور طبيعی و ناگزیر موجب 

رین بيدار شده و بالفاصله از خواب دیبطور ناگهانی ميليونهائی که . آموختن تئوری و الفباء و اصول مقدماتی گردید

در مقابل مهمترین قضایا قرار گرفته بودند نميتوانستند مدت مدیدی خود را در این ارتفاع نگاه دارند، نميتوانستند 

درسهای پرارزش و " هضم"بدون یک تنفس، بدون مراجعه بمسائل مقدماتی، بدون تدارکات جدیدی که به آنها در 

لعاده وسيعتری امکان دهد که مجددًا، ولی بمراتب راسختر، آگاهتر، مطمئنتر و بی نظير کمک کند بتودۀ فوق ا

  .متين تر بجلو برود، براه خود ادامه دهند

  



 

دیالکتيک تکامل تاریخ چنين بود که در دورۀ اول آنچه در دستور روز قرار داشت اجرای اصالحات بالواسطه در کليه 

ید نظر در تجربۀ حاصله و فراگرفتن آن از طرف قشرهای وسيعتر و شئون حياتی کشور بود و در دورۀ دوم ـ تجد

  .باصطالح نفوذ یافتن آن در زیربنا یعنی در صفوف عقب ماندۀ طبقات مختلف

نظر باینکه مارکسيسم یک شریعت بيجان و یک آموزش پایان یافته، حاضر و آماده و الیتغيير نبوده بلکه رهنمون 

. تغيير ناگهانی حيرت آور شرایط زندگی اجتماعی را در خود منعکس ننمایدزندۀ عمل است، لذا نميتوانست 

انعکاس این تغيير هم انحطاط عميق، پراکندگی فکری، انواع و اقسام تزلزالت و خالصۀ کالم جدی ترین بحران 

ر  مارکسيسم  مجددًا داصولدفع جدی این انحطاط و مبارزۀ قطعی و سرسخت در راه .  مارکسيسم بودداخلی

قشرهای فوق العاده وسيع طبقاتی که در موقع تنظيم وظائف خود نميتوانند مارکسيسم . دستور روز قرار گرفت

مختلف " شعارهای"را نادیده انگارند مارکسيسم را در دورۀ پيشين بطور فوق العاده یکجانبه و ناهنجاری آموختند، 

. پی برده باشند بمصداق مارکسيستی این جوابها هبدون اینکو جوابهای مختلف مسائل تاکتيکی را از برکردند 

در مجردترین و کليترین " تجدید نظر"در شئون مختلف زندگی اجتماعی منجر به " تجدید نظر در کليه ارزشها"

نفوذ فلسفۀ بورژوازی با سایه روشنهای مختلف ایده آليستی خود بصورت . مبانی فلسفی مارکسيسم گردید

که بدون فهم و تعمق، " شعارهائی"تکرار . در بين مارکسيستها انعکاس پيدا کردبيماری همه گير ماخيسم 

طوطی واری از حفظ شده بود برواج وسيع عبارت پردازیهای پوچ منجر گردید که عمًال بجریانهای بکلی غير 

سایه روشن "عيان یا نهان و یا شناسائی آتزویسم بعنوان ) ٢" (آتزویسم"مارکسيستی و خرده بورژوائی از نوع 

  .از مارکسيسم منتهی ميشد" مشروعی

  

از طرف دیگر تمایالت وخی مآبانه و روح عزلت جوئی، که وسيعترین قشرهای بورژوازی را فرا گرفته است در آن 

از . بيندازد نفوذ کرد" اعتدال و احتياط"جریانی نيز، که سعی دارد تئوری و عمل مارکسيستی را بمجرای 

رت پردازی باقی مانده که بعنوان پوششی برای استداللهای کامًال آغشته بروح ليبرالی مارکسيسم فقط یک عبا

  .و غيره بکار ميرود" سفسطه"و " سلسله مراتب"دربارۀ 

  

فقط برای روشن شدن مطالب مذکور دربارۀ عمق . البته بررسی این استداللها از حوصلۀ این مقاله خارج است

ارتباط این بحران با تمام اوضاع اجتماعی و اقتصادی دورۀ جاری کافی است بحرانی که مارکسيسم ميگذراند و 

هيچ . نميتوان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز نموده بی اعتناء بود. اشاره ای به این استداللها بشود

 خود از این چيز مضرتر و ضداصولی تر از کوششی نيست که از طریق عبارت پردازی برای خالص نمودن گریبان

برای دفاع از اصول تئوریک مارکسيسم و قواعد اساسی آن که در نتيجه توسعه نفوذ بورژوازی در . مسائل ميشود

 مارکسيستهائيکه کليۀمارکسيسم، از هر طرف تحریف ميشود هيچ چيز مهمتر از متحد نمودن " رفيقان نيمه راه"

  .بعمق بحران و لزوم مبارزه با آن آگاهندـ نيست

  

ورۀ سه سالۀ گذشته آنچنان قشرهای وسيعی را به شرکت آگاهانه در زندگی اجتماعی برانگيخت که اغلب د

جراید بورژوازی درباره . آنها فقط اکنون برای اولين بار بطرز واقعی شروع به آشنائی با مارکسيسم نموده اند

انحطاط در . اهی را بيشتر وسعت ميدهندبمراتب بيش از سابق افراد را دچار گمراهی مينمایند و دامنۀ این گمر

بدین جهت پی بردن بدالئل ناگزیر بودن این انحطاط در . درون مارکسيسم در چنين شرایطی بخصوص خطرناکست

دورۀ فعلی و متحد شدن برای یک مبارزۀ پيگير برضد آن، بمعنای مستقيم و دقيق کلمه، وظيفه ایست که زمان 

  .ه استدر مقابل مارکسيستها قرار داد

  

این . متعلق به کادتها شرکت داشتند" وخی"ـ کسانی هستند که در انتشار مجموعه موسوم به " وخووتسها"ـ ١

هرشنزون و . استرووه، م. بولگاکف، پ. بردیایف، س.  در مسکو منتشر گریدی و ن١٩٠٩مجموعه در بهار سال 



 

در مقاالت مربوط به " وخووتسها. "ج نمودندسایر نمایندگان ضدانقالبی بورژوازی ليبرال مقاالتی در آن در

روشنفکران روس ميکوشيدند سنت انقالبی ـ دموکراتيک بهترین نمایندگان مردم روس منجمله بلينسکی و 

 را لوث ميکردند و از حکومت تزار بپاس اینکه با ١٩٠۵آنها جنبش انقالبی سال . چرنيشفسکی را لکه دار سازند

این مجموعه . نجات داد اظهار سپاسگزاری مينمودند" از خشم مردم"ورژوازی را ب" سرنيزه و زندانهای خود"

  .روشنفکران را به خدمت حکومت مطلقه دعوت ميکرد

" مسکوسکيه و دمستی"را چه از لحاظ فلسفی و چه از لحاظ پوبليسيستی با برنامۀ روزنامۀ " وخی"لنين برنامۀ 

دموکراسی را با سيلی "ميناميد که " دائرة المعارف ارتداد ليبرالی "ارگان باندهای سياه هم تراز ميدانست و آنرا

  ".از کثافات بورژوازی ملوث ميکرد

  

دورۀ مختصر تاریخ حزب کمونيست " رجوع شود به " آتزویسم"ـ دربارۀ آتزویسم و در خصوص مبارزۀ حزب بر ضد ٢

   ترجمه فارسی مسکو٢١۴ ـ٢٣٨ص ـ" اتحاد شوروی) بلشویک(

       

 
  


