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  ليسم ديالکتيک در نظريات پانه کوک و لنينيسم وماترياوپوزيتي

 کوکپانه ۀفلسف و لنين
  آزاد بهمن

   1399آبان                   

 مقوالت،  به او های اشاره مناسبت  به شوند، می بررسی کوک پانه نظرات که نوشته اين در : تذکر

 مکانيک   به مربوط علمی نتايج از برخی  به که بود اجبار دورانش علمی های تئوری و ها داده

 ميالدی يکم و بيست قرن در که اکنون .شود اشاره ... و نسبيت تئوری شناسی، زيست کوانتايی،

 شده انتخاب چهارچوب که اند آمده نائل هايی پيشرفت چنان   به بشری دانش از ها بخش اين هستيم

 که است امر اين دادن نشان انتخاب، اين انگيزۀ .آيد می نظر   به کهنه بررسی اين کردن عرضه برای

 با" ،کند می ادعا که گونه  آن و علمی فرد يک مثابۀ   به کوک، پانه خودش، دوران های داده با حتّی

 مقتضی اگر آينده، در .کرد می عمل اين از بهتر بايست می ،"ديالکتيک ماترياليسم از باری کوله

 داليل بشری، دانش کنونی پيشرفت با همراه که پرداخت نتايجی رضهعَ   و تحليل به توان می ،باشد

 نوشتۀ .دهند می ارتقاء بيشتر را آن و افزايند می ديالکتيک ماترياليسم نظريات صّحت بر نوينی

 البته بررسی اين .آيد کار به زمينه اين در شايد هتبال .ندارد نيز ادعائی چنين و نيست فلسفی حاضر

 که هايی رفت پيش روشنائی در مارکسيستی نگرش بنيادهای از رخیب آوری ياد برای است فرصتی

  .شدند حاصل يکم و بيست قرن اوائل تا )فيزيک از بخشی اينجا در( علوم توسط

 مقدمه
 ها تريبونيست  به که بود، هلند دموکرات سوسيال حزب از منشعب گروهی اعضای از کوک پانه

ً  بود عیتجم پيدايش، آغاز در حزب اين .شدند معروف  از مخلوطی که ها آنارشيست از اکثرا

 .کرد می خود تهييجی و تبليغی های فعاليت پشتوانۀ را مارکسيستی و آنارشيستی های تئوری
 از بسياری مانند ضمن، در و داشت قرار کانت امانوئل فلسفه بر عمدتاْ  نظرياتشان های پايه

 با نزديکی پيوندهای که داشتند يتسگند  به نيز خاصی خاطر تعلق حزب اين در ها، آنارشيست

 در را او ،1888 آوريل 17در  مرگش از پس که آنجا تا بود؛  کرده برقرار آمريکا هایآنارشيست

 .سپردند خاک  به شيکاگو های آنارشيست آرامگاه
 کالسيک ۀففلس پايان و فويرباخ لودويک" نام به کتابش در انگلس

 مستقالً  که کند می ياد "فيلسوف وری شهپي" عنوان با ديتسگن از ،"آلمان

 زير کتابی در ديتسگن فلسفۀ .است يافته تدس ديالکتيک ماترياليسم به

 که گونه همان که، رسيد چاپ به ،"انسانی فکری کار هرۀجو" عنوان

روشنايینا و هامکررگويی حاوی متأسفانه داشتند، ابراز لنين و مارکس
 درست را ديالکتيک ماترياليسم ديتسگن خود چند هر .است بسيار های

 تغذيۀ منبع همواره داشت وجود شبيان در که التقاطی ولی کرد می درک

 ينئتز ماترياليسم نام با را خودشان ليسمآ هايد مدام که شد کسانی نظری

 .کرد چنين نيز کوکپانه .کنندمی ارائه و کرده
 ديتسگن های نوشته در التقاط از روشنی انتقادهای لنين ، "آمپيريوکريتيسيم و ماترياليسم" کتاب در

 های سياست ضد بر لوگزامبورگ روزا و لنين همانند ،ها سال کوک پانه هرچند .بود هکرد

 اين در ولی کرد مبارزه شد، می مسلط دّوم انترناسيونال رب که طبقاتی سازش و اپورتونيستی

 کوک پانه و کرد می شرکت خودش های داشتبر و ويژه نظريات با و مستقالً  ،کدام هر ،مبارزات
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 مرگ از پس ،انجامسر .داشت اختالف سياسی و نظری مسائل بسياری سر بر دو، اين با  هميشه

 ای جزوه لنين، کتاب به جواب در ، 1938سال در خودش، رفقای از تعدادی درخواست به و لنين

ً  را او و نوشت(1)  "فيلسوف لنين" عنوان تحت  از لنين انتقاد .داد قرار خود مالتح آماج شديدا

 در که اشکاالتی از جزوه اين در او .پردازد می آن به کوک پانه که است مواردی از يکی ديتسگن

 او فلسفۀ ديالکتيکی ماترياليستی محتوای و کرده استفاده سوء داشت وجود ديتسگن نظرات تحرير

 حمايت بوگدانف و آوناريوس ماخ، نظير هايی زيتيويستوپ از براين عالوه و کند می تحريف را

 انواع از يکی را او و زندمی بودن ليستآ هايد اتهام او به لنين، نوشتۀ تحريف با چنينهم و کند می

 های انديشه رسیبر دارد؟ وجود یواقعيت اتهام اين در آيا ولی .واندخ می مکانيکی هایماترياليست

 می ديتسگن از دفاع به خودش نظر از او که آنجا از و  موضوع همين از را کوکپانه فلسفی

  .برد خواهيم پی نيز لنين با او نظرهای اختالف عمق به ترتيب بدين .کنيم می شروع پردازد،

   :)شناخت ماترياليستی وریئت به نگاهی نيم( کوکپانه و ديتسگن لنين،
 از هايی بخش و کند می نقل نديتسگ از جمالتی )آمپيريوکريتيسيم و ماترياليسم( اشمقاله در لنين

  : کنيم توجه لنين به .دهد می نشان را هايشبندیجمله هایلغزش و او ماترياليستی هایانديشه
 اين با من، انديشۀ محتوای من، تحرير ميز ... است مغز محصول انديشه ... " گويدمی ديتسگن

 انديشۀ موضوع تحرير، ميز اين من، سر از خارج ولی .ندارد تفاوت آن با دارد، انطباق انديشه

 چنين را روشن کامالً  ماترياليستیِ  های قضيه اين ديتسگن معهذا، ."است متفاوت کامالً  آن با من،

 و کردنیحس اندازه همان به نيز گيردنمی نشأت من حواس از که تجسمی ولی" : کند می تکميل
 با چيزها اين که طور همان ندارد صوت و نور ميز، با تفاوتی روح ... است واقعی يعنی یمادّ 

 ".نيستند متفاوت يکديگر
 ماده و انديشه اينکه .است واضح خطا اينجا در " :  دهد می توضيح لنين

 اينکه گفتن ولی .است صحيح باشند، داشته وجود يعنی باشند، "واقعی"

 ".لسيمآ هايد و ماترياليسم اختالط سوی هب است لغزشی است، یمادّ  انديشه
 .است ديتسگن از نادرست جملۀ يک تنها اين واقع در" : دهد می ادامه لنين
 :کند می بيان را خود نظر تری دقيق بندی جمله با او ديگر جای در زيرا
 ".دارند وجود که هستند دارا را اشتراک وجه اين الاقل همادّ  و روح
 را ولق نقل اين ،کند می نقل را لنين گفتار از بخش همين که کوک پانه

 - کند، بيان خواهد می لنين که آنچه" که کند می ادعا و کرده قطع همينجا

ً  ها انديشه که اينست  –دکن بندیجمله "نادرست بيان" بدون شودنمی موفق ولی  دارند، وجود مطمئنا

 .)فيلسوف لنين کوک، پانه( ".نيست موجود فيزيکی مادّۀ در جز حقيقی و خالص عينی واقعيت ولی
 و مادّه )بودن واقعی( داشتن وجود از لنين .است واضح کوکپانه توسط لنين هایگفته فتحري 

 عينی واقعيت  " :که دهد می نسبت را گفته اين لنين به کوک   پانه و کند می صحبت دو، هر روح،

 دعای اين و نگفت چيزی چنين جا هيچ لنين ."نيست موجود فيزيکی مادّۀ در جز حقيقی و خالص

 .است محض کذب کوک پانه
 وجود مادّه و روح بين ما که تمايزی درک نيز و لنين نظرات درک برای بگذريم که تحريف اين از

 : دهد می ادامه لنين .پردازيم می شد، قطع کوک پانه توسط که آنجا از ،لنينگفتار ادامۀ به دارد،
 احتياج همادّ  يک به شيدناندي برای من .است جسمانی یکار انديشه" که کند می تصديق ديتسگن"

 ماده  ...شودمی عرضه ما به زندگی و طبيعت هایپديده در همادّ  اين .بيانديشم آن به بتوانم که دارم
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 از ماده ولی است ماده محصول روح .شود خارج ماده مرزهای از تواندنمی روح :است روح مرز

 نکرده اعتراض ديتسگن جملۀ اين  به کوک پانه که ستا تعجب جای( "....است بيشتر روح محصول

 )!است
 بدين و پيداست ،هايش انديشه در واقعيت و ماّده روح، و ماّده بين تمايز ديتسگن، های نوشته از

 تقدم او های انديشه در که بود اين ديتسگن یها نوشته بررسی از لنين هدف که شود می روشن ترتيب

ه، و روح رابطۀ مورد در وجودم اغتشاش از و بدهد نشان را روح بر مادّه  .بردارد پرده مادّ
 گفته به( که نيز پيرسون .کند می اشاره نيز انگليسی فيلسوف پيرسون، به لنين راستا همين در

ّ ..."واقعی اشياء"  بود معتقد ماخ مانند و کرد می پيروی زيتيويستیوپ فلسفۀ از )خودش  راتتأث

 و اراده از" که داشت اعالم ديگر جايی در که ميرفت فرو گويی نقيض و ضد در چنان ،"ندا سمیج
 وابسته )است انسان مغز منظورش( مادّی دستگاه يک  به که شعور

 بدون شعور و اراده  به که بگيريم ای نتيجه هيچ توانيم نمی ما است

 شکلی  به را قضيه همين پيرسون ."باشد داشته شباهت دستگاه اين

 عصبیِ  سيستم از خارج در آگاهی " گويد می و کرده خالصه ديگر

 تمام که  اين داشتن اعالم ؛ندارد معنايی ما عصبیِ  سيستم با مشابه

 لنين مورد اين در ،"است منطقی غير است شعور دارای مادّه

 مادّه تمام کنيم فرض که است منطقی عکس بر( :دهد می توضيح

 که خاصيتی است، خود خارج محيط دهندۀ انعکاس خاصيت دارای

 چيزی" کند می اضافه پيرسون ).است احساس مشابۀ خود ژرفای رد

 لنين اينجا در ."دارند وجود مادّه از خارج آگاهی و شعور که اينست بيان است منطقی کمتر که

 یحسّ  تأثرات مجموعۀ يک از فقط مادّه !شود می دچار شديد اغتشاش يک  به پيرسون" که نويسد می
 و احساس که گيرد می نتيجه اينجا از .اوست فلسفۀ است، اصل اين او برای ؛است شده تشکيل
 گويا، حتّی، و ندارد وجود ماده بدون احساس !نه .است ثانوی مادّه و هستند اوليه عوامل انديشه

 زمين .هستند ثانويه عوامل احساس و شعور ديگر عبارت  به !ندارد وجود نيز عصبی دستگاه بدون

 و .. ماخ نه ...کند می حمل را نهنگ دريا و کشد می دوش بر را مينز نهنگ کند، می حمل را دريا
 به را مرزها و افکنند می تاريکی فقط ها آن کنند؛ رفع را اغتشاش اين نيستند قادر ... ناريوسوِ اَ  نه

 و ماترياليسم" از لنين های قول نقل تمامی(  ".ندريز می درهم علمی،-فلسفی های گويی هم در کمک  
 ).اند شده گرفته  "ريتيسيمآمپيريوک

 را لنين گفتار از بخش اين او که اينست پيرسون فلسفۀ از لنين تحليل اين   به نسبت کوک پانه واکنش

 دهندۀ انعکاس يتخاصّ  دارای مادّه همۀ کنيم فرض که است منطقی برعکس( دارد می اظهار که

 داند می دليلی هم باز ،).است احساس مشابۀ خود ژرفای در که يتیخاصّ  است، خود خارج محيط

 دارای را ای مادّه نوع هر لنين که است مدعی او  !ماترياليسم از لنين برداشت بودن مکانيکی بر

 نيز فکر بايد کند می حس که کسی يا چيزی هر انگار( داند می کردن فکر و احساس خصوصيت

 به ميشود مربوط که دارد ريانج ای محدوه در بحث اينجا در که کند اقرار خواهد نمی و !)بکند

 از و باشد داشته وجود و شده ايجاد است یمادّ  سيستم يک که مغز در تواند می فقط آگاهی اينکه 

 لنين کردن محکوم برای دستاويزی دنبال هب در  به  در که کوک پانه ولی !آيد نمی طبيعت ماوراء

 رابطۀ که پردازد می ديگری عموضو  به و شده خارج بحث محدودۀ از ،کند می مغلطه است،

 را لنين مقالۀ از ديگر بخش اين بالفاصله کاری محکم برای آنگاه  !ندارد موضوع اصل با مستقيم
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 .... ماخ، بازهم که ماترياليسم دربارۀ اّما" :گويد می که کند می نقل
 داد نشان ما  به ديدرو نمونۀ ،دهد می قرار آن مقابل در را نظراتش

 از عبارت شيوه اين .است چگونه ها ماترياليست نگرش شيوۀ که

 برعکس، ... بگيرد نتيجه مادّه پويائی از را احساس که نيست اين

 مورد اين در .بيند می پويا ۀمادّ  ويژگی يک صورت هب را احساس

 ".داشت را ديدرو نظر همان انگلس
 که کند مین اشاره او ولی" :نويسد می رابطه اين در کوک پانه

 خودمان از داريم حق ما .است کرده ابراز را عقيده اين کجا انگلس

 در است؟ متکّی دقيقی دالئل بر بود نظر هم ديدرو و لنين با انگلس که اعتقاد اين آيا که کنيم سئوال

 ماّدۀ از شکلی زندگی" : گفت می و کرد می بيان متفاوتی کامالً  شکل به انگلس دورينگ آنتی

 ويژه مولکولی ساختارهای در فقط ولی نيست ای ماّده هر ويژگی زندگی که يعنی  ."است آلبومينی

 را احساس او ندارد احتمال وجه  هيچ  به ترتيب بدين .شود می ظاهر آلبومين نظير پيچيده، بسيار و

 اين .گيرد به نظر در ای مادّه نوع هر ويژگی صورت  به دارد، تعلق زنده ماّدۀ  به فقط دانيم می که

 از عام، طور  هب مادّه  به اند، شده ديده خاص های حالت بعضی در فقط که یخواصّ  دادنِ  متعمي نوع

 ".گيرد می چشمه سر ديالکتيک ضد و بورژوائی روحيۀ طرف   به انحراف يک
 نتايجی  به لنين نظرات تحريف طريق از کوشد می و کند می مغلطه وضوح  به هم باز کوک پانه اينجا

 کاسعان خاصيت لنين .»زندگی« از کوک پانه و گويد می »احساس« از ينلن .برسد او عليه

  زنده مادّۀ به فقط را احساس که کوک پانه و !کند می تعريف احساس مشابۀ را خارج محيط دهندگی

 ماوراء  به بنگريم تر ژرف اگر که بخشد می ويژه خصوصيتی آن  به واقع در دهد می ختصاصا

 خواهيم تصديق و آمد خواهد تر دور کمی احساس مورد در ديدرو و سانگل نظر( .رسد می طبيعت

 ).دارد تعلق زنده ماده  به فقط آن شبيه چيزی يا احساس که نگفتند هيچکدامشان که کرد
 از منظور جا همه گفتيم، قبالً  که گونه همان آورد پيرسون از لنين که قولی نقل در چيز، هر از قبل

 ساختمان با )ماشين يک( مادّی دستگاه يک عنوان با آن از ديدرو که است انسان مغز همان مادّه

 خودش از خارج ماّدی محيط از باشد قادر که ديگری مادّی دستگاه هر با را آن و کند می ياد ويژه

 يک( عبارت همين با نيز پيرسون .(2) داند می مشابه دهد، نشان واکنش آن  به نسبت و پذيرد تأثر

ً  نيز بحث اين موضوع .کند می ياد مغز زا )ماّدی دستگاه  انسان عصبی دستگاه و مغز سر بر اساسا

 صورت  به مادّه هر در نه و است آن در آگاهی و احساس شدن پديدار چگونگی و هستند مادّی که

 جاهای در کّرات  به لنين موارد اين در .شود می ظاهر مادّه کدام در زندگی که نيست اين نيز و عام

 از آلبومينی مادّۀ در زندگی پيدايش کردن مطرح با کوک پانه .است داده توضيح اش مقاله مختلف

 تا ،کند می مغلطه او .زندگی نه و است احساس بحث مورد موضوع زيرا شود، می خارج موضوع

 بسياری های نزديکی و است احساس جوهر سر بر اصلی بحث عالوه هب .برسد خواهش دل نتيجۀ به

 آنتی"  های کتاب در انگلس نظرات و "داالمبر با ديدرو مناظرۀ" مقالۀ در ديدرو تنظرا بين که

 .دندار وجود "طبيعت ديالکتيک" و "آلمان کالسيک فلسفۀ پايان و فايرباخ لودويک"  ،"دورينگ
 که در مورد احساس وآن بخش از اين کتاب  به پانه کوک بجای اشاره به آنتی دورينگبهتر بود 

 که خوار حشره گياهان از همچنين يا شوند می بسته هايشان برگ انسان دست تماس با که گياهانی

 بينيم نمی نيازی ما  ... " :گويد می انگلس .کرد می توجه ،دهند تشخيص را حيوانی پروتئين قادرند

 برگهای تماس کوچکترين اثر در که حساس گياهان آيا بپردازيم، گياه و حيوان زمينۀ در بحث  به که

 



5 

 " ...آنند؟ داشتن زمينۀ يا احساس از اثری بدون خوار، حشره گياهان يا و کنند می جمع را خود
ً  احساس ً  هنوز که پروتئين نوعی وجود  به بلکه نيست وابسته عصب  به ضرورتا  تعيين قابل دقيقا

   .)طبيعت فلسفۀ ،6 فصل دورينگ، آنتی انگلس،( " .دارد بستگی باشد نمی
 پذيری تحرک خصوصيت دارای ماّده اگر حتی ،افتد نمی )مغز( ماّده درون  به آسمان از احساس

 و خارج مادّی محيط با زنده ماّدۀ تماس زمان از که است ای  ويژه )پروسه( روند حاصل بلکه .باشد
 لحاظ از يکديگر با ادراک و احساس البته .رسد می تکامل  به و يافته جريان محيط اين در آن رشد

 ولی .ديگر یجسم تحرک برابر در جسم يک پذيری تأثير از است عبارت احساس .فاوتندمت ماهوی

 که( دارد نياز تعقل  به و گيرد می صورت باالتری درجۀ در ادراک

 از .آنست پويائی و مادّه های ويژگی از يکی احساس .)است مغز کار

 ودخ تماميت در و مادّه همۀ درستی  به )انگلس و ديدرو و( لنين نظر

  به ،احساس باالی درجات و است خارج مادّی محيط دهندۀ انعکاس
 در و محيط آن درون در آن شپوي های گی ويژ از يکی صورت

 احساس های دستگاه که جانوران نزد .گيرد می شکل مادّی ای پروسه

 بلکه اند نيامده وجود  به باره يک به ها دستگاه اين ،دارند يافته تکامل

 عنوان به .اند يافته تکامل خود ويژۀ های شکل به و شده ايجاد قرون طی

 بر صوت ماوراء امواج که است نهوآنگ رديگ جانوران برخی و پره شب حسّی های دستگاه مثال،

 را خود حرکت مسير "صوت ماوراء" امواج انعکاس از استفاده با  ها آن آنگاه ،دنگذار می اثر ها آن

 امواج انعکاس تفسير و بازيافت ،توليد ابزار فاقد انسان عصبی سيستم .کنند می پيدا تاريکی در

 تاريکی، در خود جغرافيايی موقعيت درک برای و است امکان اين از محروم و "صوت ماوراء"

 فرکانس که صداهائی کردن دنبال با است قادر انسان البته .دارد نياز ديگری امکانات و وسايل  به

 قبل احساس های دستگاه اين همۀ .شود راهنمائی نيز نددار قرار نیانسا شنوائی ودۀدمح در ها آن

 ابتدائی در ها آن در نيز احساس و بودند و ماده شکل ترين ساده خود تکامل باالی درجۀ به رسيدن

  .هوا ارتعاش همراه به مادّه نوسان حدّ  در بود؛ خود شکل ترين
 گذشته سال ميليارد چند کنون تا  آمدند جودو به  ای ياخته تک موجودات و پروتئين که زمانی از 

 ها،  محيط اين در زنده مادّۀ درونی پويش و مادّی های محيط با ارتباط در دوران، اين طی و است

 ۀ ويژ لتعقّ  و ادراک امکاناتِ  و یحسّ  های دستگاه با کدام هر حيوان و انسان و آمد پديد انواع انشقاق
 تکامل نيز ها آن حسّی های دستگاه .کنند می زندگی و يافته تکامل شده، روبرو طبيعت با خود

 .يافتند
 حساسيت ،طبيعتِ  از تصوری آنکه بدون" گويد می االمبرد  : کنيم توجه ديدرو و داالمبر ناظرۀمُ   به

 يک با که است ناپذير تقسيم و واحد بسيط،  کيفيتی دارای حساسيت که بينم می ،کنيم ارائه مادّه يا و

  -متافيزيکی الیپَ  و پرت" : دهد می جواب ديدرو " .ستني سازگار پذير تقسيم محمل يا موضوع

 خود  به هماد که  محسوسی اشکال تمام ها،  خصوصيت تمام که بينيد نمی مگر چی؟ .خداشناسی

ً  گيرد، می  ناموجود گردی يک نيمۀ ولی دارد وجود گرد جسم يک نيمۀ ...ناپذيرند؟ تقسيم اساسا

 کنيد قبول  .زياد و کم بی است؛ جنبش دارد، وجود که نچهآ ولی دارد وجود کم يا زياد شجنب است؛

 و باشيد فيزيکدان .کند می تخريب را )اشکال( آنها زيرا است ناسازگار اشکال جوهر با تقسيم که
 تعلّ  ۀرابط توضيح  به قادر اگر حتّی کنيد، قبول هستيد آن تولّد شاهد که هنگامی را پديده يک توليد

 تعلّ  با دهد می توضيح را چيز همه و دارد وجود که را تیعلّ  و باشيد منطقی .نباشيد آن یمعلول و



6 

 شماری بی مشکالت مولّد و ناپذيرتر تصور پديده با اش رابطه و است ناپذير تصور که ديگری

 جوهر يک قطف حيوان در انسان، در کيهان، در  .... نکنيد جايگزين کند، نمی حل را چيزی و است

ُ  يک .دارد وجود واحد   ".گوشت از انسان و است شده ساخته چوب از دستی رگا

 احساس اينکه کردن اعالم و پويا مادّۀ های ويژگی از يکی صورت  به احساس پيدايِش  به اعتقاد عدم

 خارج یِ مادّ  محيط نقش  به توجه بدون ،)کند می کوک پانه که کاری( دارد تعلق آلبومينی مادّۀ  به فقط

 روندی در و خود پويش در آلبومينی، مادّۀ همين در يژهو یاحساس گرفتن شکل برای که

 ماترياليسم حالت، بهترين در يا متافيزيک، باتالق  به افتادن واقع در است، الزم ديالکتيکی،

 نگونهآ( احساس آنکه از قبل آلبومينی، مادّۀ .است برده فرو خود در را کوک پانه که است مکانيکی

 به بازهم باره اين در .ديگر مادّۀ هر نظير است ای ماّده آيد وجود  به آن در )خواهد می کوک پانه که

 جسم در پنهان عنصری کنيد تصور ؛کنيد انتخاب بايد را دو اين از يکی" :کنيم توجه ديدرو سخنان

 فرض يا .آنست تکامل منتظر خود موجوديت کردن ظاهر برای که دارد وجود مرغ تخم حرکت بی

 آن درون  به  پوسته الی از را خودش تکامل، از معينی لحظۀ در نامرئی، عنصر اين که کنيد

 نداشت؟ اشغال در را فضايی هيچ يا کرد می اشغال را فضايی آيا چيست؟ عنصر اين ولی .بکشاند

 چه ديگر جای يا آنجا بود؟ کجا آمد؟ بيرون کجا از باشد، داشته حرکتی آنکه بدون يا آمد، چگونه

 آيا  بود؟ ای کاشانه منتظر داشت؟ وجود آيا شد؟ آفريده بود احتياج او  به که ای لحظه در آيا ميکرد؟

 خودتان  به نسبت تا دهيد فرا گوش خودتان  به ... ناهمگون؟ يا بود همگون کاشانه اين در وجودش

  ".درآييد ترحم  به

 وعين ذهن ماّده؛ و روح
 خود  به شايد رفت، می بيراه  به کند می صحبت لنين دربارۀ که زمانی فقط کوک پانه اظهارات اگر

 در جايگاهش مورد در نهايی ارزيابی در و کرده فرض اغماض قابل را او انحرافات ميداديم اجازه

 يا دانست ديالکتيک ماترياليسم با انطباق در بايد باالخره را نظراتش اينکه و پردازان نظريه ردۀ

 شويم می دقيق هايش انديشه به وقتی که اينجاست مشکل .نشويم قائل اهميتی ها انحراف اين ایبر نه،

 از او که است هايی زيتيويستوپ های گرايش  به نزديک بسيار که شود می حاصل آنها از گرايشی

 فلسفۀ گرايش  به حتّی و (EMMANUEL KANT) کانت سوی  به نيز گاهی و کند می دفاع آنها

  .غلتد درمی  (AGNOSTICISME)گری الادری و )تجربه اصالت( سمآمپيري
 زمينۀ در را خود دکترای تز .داشت تخّصص شناسی ستاره رشتۀ در و بود علمی فردی کوک پانه

 شبه .داشت عهدهبر را آمستردام رصدخانۀ مديريّت نيز مدتی .بود گذرانده دوقلو های ستاره

 لنين" مقالۀ .(*) کنند می ياد افتخار با او علمی مدارج از  "ماتيک پل" نظير هايی آنارشيست
به زبان آلمانی و  "John Harper" هارپرجان امضای  با 1938 اولين بار در سال برای "فيلسوف

حرارت شناخته شده  آن تاريخ بسياری از مشخصات ماّدی نور و در. رسيد چاپ   کپی به شکل پلی  به
 های ماکسول در مورد امواج و تئوری بارۀ حرارت و فيزيک آماریهای بولتزمن در  تئوری .بودند

پالنک  ثابت. بود در تجربه اثبات شده آنهاشناخته و صحت  الکترومغناطيسی و نور از قرن نوزدهم
 1905 سال در) همراه با آن مفهوم فوتون و( شده و تئوری پديدۀ فتوالکتريک کشف 1900 در سال

  .بشريت رفته رفته نفوذ به درون اتم و کشف اسرار آن را آغاز می کرد :ودب  تنظيم شدهاينشتين  توسط
و در  راترفورد وجود يک هستۀ سنگين در مرکز اتم را کشف کرد 1911حوالی سال های 

توسط بوهر  وردآ دست  به های تجربی بسيار اتم که موفقيت "ای سيّاره" مدل اّولين  1913سال
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با موفقيت نسبی ولی  يدرژنه از اتم نور مدل، طيف تابشی يا جذبیاين  در. شد دانمارکی پيشنهاد
  .داده شد اعجاب انگيز توضيح

که خواص اينشتين های  اساس کاربر "لوئی دوبروی"، 1924در سال  
ای فوتون را پيشنهاد کرده بود، همين خاصيت را به  ذّره -توأمان موجی

بر اين اساس فيزيک خود را پروتون و ديگر ذّرات تعميم داده و تز دکترای 
ژان  و Paul Langevin النژون لپ با حضور یهيئت در مقابل نوشته و

کرده پشتيانی از کارهای دوبروی اينشتين . کرددفاع  Jean Perrin نرَ پِ 
اساس کارهای ، براروين شرودينگر ،1926 سال در .تبليغ آن پرداخت  به

های مدل  ياری از نارسائیبس دوبروی، مکانيک موجی را پيشنهاد کرد که
 سال در .وردآ دست  های چشمگيری به اتم موفّقيتو در محاسبه و توضيح خواص  نداشتبوهر را 
انقالب جديدی در  محاسبه، روش ماتريسیديراک با آوردن  پل  1928در سال و هايزنبرگ 1927

  .وجود آوردند    بهکوانتومی مکانيک 
نور را به بسياری دور نبود آن زمانی که ( بودن نور، یت نظريۀ مادّ با اين همه موفقيت در اثبا مراهه

ً  عالم ربط داده و آن پروردگار  آزمايش )!نددانستمی مظهر وجود قادر مطلق  را غير ماّدی و مستقيما
ای  ستاره مجاورت در زمان-فضا انحنای هنگام عبور از انحراف امواج نورانی از مسير مستقيم الخط،

شمال برزيل اندازه  در "Sobral" سوبرال در 1919 مه ماه 29 هنگام خسوف که خورشيد، چون
را در زمينۀ ماّدی بودن نور از ميان  گونه مشکلی کوک هر ديگر برای پانه بايست گيری شد، می

 .ها تابع آنند اين آزمايش اثبات کرد که نور از همان قوانينی پيروی می کند که همۀ جرم .بردارد
ای که از  نيز رابطه و (ε = hν) می کندمربوط  ه انرژی امواج نورانی را با فرکانس نورک ای رابطه

 کند میمربوط نور  و سرعتشده و انرژی را با جرم  نتيجه )1905( نشتينيا تئوری نسبيت خاص
  به آنهات های متعدد، صحّ  ها شناخته شده و در آزمايش از همان سال ،E=mC2): در حالت سکون(

  .بود رسيدهاثبات 
بنياد، بدون  سفسطه نوعی استدالل است که در آن فرضی بی: حال برگرديم به شيوۀ برخورد پانه کوک

فلسفی دربارۀ يک موضوع مردود علمی يا های  استداللگيرد تا کّل  اساس قرار می ،استدالل و اثبات
، از مغلطه و تحريف گر برای برهم زدن استداللهای حريفش معموالً يک سفسطه. نشان داده شوند

را نظرات طرف مقابل کوشد از اين طريق تعادل تمامی  و می کند میهای او شروع  نظرات و استدالل
شود که نظراتی نيز از خودش عرضه کند، طبيعتاً در مقابل نظرات  ولی چون مجبور می. درهم بريزد

در گفتارشان اظهاراتی وجود در مورد کسانی که  .افتد در میالتقاط انحراف و   درست و علمی به
؟ آيا نبايد گفت که اينان در کنند چگونه بايد قضاوت کرد فی میعلمی را نبديهيات دارند که آشکارا، 

کوک  هکنند؟ حال بايد توجه کرد که در رابطۀ برخورد پان های خود، خودشان را نفی می واقع با استدالل
او مهلت شنيدن نام مکانيک   به  1924ژانويۀن در يمرگ لن اگر !شود با لنين چه کسی نفی می

ً پانه راکوانتومی  ً با زمان خودش  یوردهااهمه دست اين بايست از کوک نمی نداد، قاعدتا که مستقيما
ه توجّ  حال. و در ماّدی بودن نور و انرژی شّک کند اطالع بوده علمی او نيز مرتبط بودند بی رشتۀ

مّدعی داشتن  که )علمی( متعجب شويم که فردیو  کند میلنين  های برخوردی که او با نوشته   کنيم به
مکانيکی ابتدائی نيز  است، چگونه حتی از ماترياليسم "ديالکتيک صحيح و عميق از ماترياليسم"درکی 

  .افتد دور می  به
  : می گويد لنين
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اين مفهوم از  ولی .دادآن يک مفهوم فلسفی نسبت    به واقعيت عينی در مقابل ما قرار دارد، بايد اگر"
ای فلسفی  مقوله ماّده. ماّده است ی بسيار پيشين، اين مفهوم هماننهاازم باز تدوين شده است و ازدير

حواس انسان قرار دارد که از آن  که در اختيار می رودواقعيت عينی بکار    به است که برای اطالق
 ".و مستقل از حواس وجود دارد ندک می را منعکس گيرد، و آن ، عکس میکند می کپی برداری

   :می داردکوک در جواب لنين چنين اظهار  پانه
 ماّدۀ  که تمامی واقعّيت فقط به هنگامی معهذا. داريم خوب، همۀ ما مطمئناً با اولين جمله توافق بسيار"

اقعّيت و  هنيز ب الکتريسيته. گيريم اّولی در تضاد قرار می شود، ما ديگر با تعريف فيزيکی محدود می
ما نشان   ما وجود نور را به همين خاطر يک ماّدۀ فيزيکی است؟ حواس   به ؛ آياعينی تعلق دارد

 دانان برای توضيح پديدۀ را که فيزيک مفاهيمی. يک واقعّيت است ولی ماّده نيست نور :دهند می
آيا  و. ماّده برآورد کرد وانت دشواری می   ها، به و سپس فوتون کار بردند، يعنی ابتدا إتِر  نورانی به

تر از خود مواد  مستقيم ها، در همۀ آزمايشفيزيکی واقعيت ندارد؟  همان اندازۀ ماّدۀ   انرژی نيز به
 دليل است که نيم همين  به. آورند وجود می   به های ما را کنند و احساس تظاهر می آنها ماّدی، انرژی

ماترياليسم  ايانپ"  را اين ذات واقعی جهان است؛ و اوکه انرژی يگانه  گفت سوالد میقرن پيش اُ  
   ".ناميد" علمی

و آن هم جرم نيوتنی و نه ( که در تصور خودش دارد رای جرم ،شود که پانه کوک بروشنی ديده می
محسوس است ماده واقعيت عينی ولی، . گيرد می يکیماده با ) جرم از ديدگاه اينشتين و فيزيک مدرن

صرفا در اگر ماده را . شود ل فعاليت انسانی هم میشام ،عالوه بر اشيا ،محسوس نيیعيو اين واقعيت 
يعنی روندهای مربوط به زيست شناسی، روانشناسی، شناخت جامعه و ( بررسی کنيم حوزۀ فيزيک

ميدان  ،موج ،شامل انرژی ی که در تصور خود داريمعالوه بر جرم، )تاريخ و غيره را کنار بگذاريم
به آن صورتی که قرن (و تقليل ماده به جرم  گردد نيز می) معنی فيزيکی اين اصطالحاتر د(و غيره 

همۀ . ، برخوردی سطحی، غير علمی و عاميانه است)ها عادت داشتيم آن را در نظر خود مجسم کنيم
از  ور ماالزاماً بايد به حساب بياوريم تا تص.. ) انرژی، موج، ميدان و (آنچه که با ماّده همراه هستند، 

   .کامل تر شود ماّده

يک عامل خارجی    وجود آمدن احساس به   به کوک، خالف اظهارات اولّيۀ پانهبر که اينجا،بگذريم از اين
ولی !  دهد مینربط به ويژگی ماّدۀ پروتئينی  را آن ديگر اونسبت داده شده است و ) انرژی مواد ماّدی(

 نظريات  و به از خودش های منسوخ نيم قرن پيش تئوری  به که( کوک، از نظر پانه بدتر از اين،
 )!می دارد ، پايان ماترياليسم علمی را اعالمهشادمان سوالد رجوع کرده وافرادی چون اُ  تر منسوخ
سخنانش گوش  دنبالۀ   هب! های فيزيکی نيستند نور و فوتون ماّده الکتريسيته،! ماّدی نيست انرژی

چه که در خارج از ذهن انسان  چه چيزهای ديگری واقعّيت عينی، يعنی آن فرادهيم تا ببينيم باالخره
 :می دهندتشکيل  وجود دارد، را

 شود، فقط  ما منتقل می   از طريق حواس به کنند، آنچه که همسانان ما با ما صحبت می هنگاميکه" ... 
همچنين و  يز نيست بلکهنيستند، انرژی نوسانات هوا ن شوند صداهايی که از حلق و زبانشان خارج می

همان    به واقعّيت عينی تعلق دارند،   به ها انسان نظرات. باشند می ها و نظرات آنها بخصوص، انديشه
شود که  تشکيل می هم از چيزهای روحی و هم از چيزهايی ،واقعی جهان :قاطعيت که اشياء قابل لمس

 يا ماده، در ماترياليسم تاريخی ،)materia( "کلمۀ ماتريا معنای... " "...ناميم در فيزيک ماّده می
 منجمله" گفت که ديتسگن می طور همان: دارند آن چيزهايی است که واقعاً در جهان وجود تمام!!) ؟(

 ".روح و رؤيا
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 که در نوشتۀ کند میکوک همان اشتباهی را  پانه .است آشکار" ذهن" و" عين" اينجا اختالط مفاهيم در
در نزد  لغزش گيرد با اين تفاوت که اگر اين سان می يک انديشه را با ماّده ديتسگن مشاهده شده و

فکری تعلق  ليستیه آايد گرايش يک   گيرد، در نزد پانه کوک به می سرچشمهديتسگن از بيان نادرست 
با وضوح   بهکه  می داردبلکه باورهای واقعی خود را بيان  کند میسفسطه ندر اين اظهارات او . دارد
روح و ماّده را برابر  ،ذهن هايش بارها عين و نيست که در نوشته بيهوده. علم مغايرنداوردهای دست
 که چون ماّده واقعی است و روح و کند می تأکيد )مطابق با قوانين منطق صوری شايد( گيرد و می

 .ماّدی هستندهر دو رؤيا  اين روح ورؤيا نيز واقعی هستند بنابر

 امکان پذير است؟ شناخت واقعيت عينی آيا
، هيچگاه )و جهان به طور کلی( طبيعت يعنی کوشش برای کشف حقايق و قوانينعلمی،  پژوهش

نيست لحظۀ معين يا در يک پژوهش خاص در  ،"مطلق حقيقت" به ،"حقيقت کل" به يافتن مدعی دست
شاهد انطباقی بين  دهند میاجازه  که آن حقايق نسبی  در عين حال، دست يافتن به ولی. تواند باشد و نمی

 )که در تجربه و عمل معلوم می گردد(يز با خود آن شيئی از يک چ انديشه يا تصوير و توضيح ذهنی
 به) استبشرخارج از ذهن  که( عينی بخشی از آن واقعيت اقلالکه  مثابۀ اثبات اين امر است   به باشد،

که هنوز ناشناخته باقی  آن واقعيت عينیهای ديگر  بخش  يافتن به دست. ه استشد  درستی شناخته  
هايی از حقيقت است که  خارجی آن جنبه تظاهرات   شدن به  ها و دقيق گرو ادامۀ پژوهش اند، در مانده
های علمی جز  است و در پژوهش "کلّ "بخشی از  "جزء"عبارت ديگر،    به. اند ماندهباقی مستتر  هنوز

شناخت امکان پذير  مدارج عاليتر  ايق جزئی دستيابی بهکشف حق از طريق عبور از سلسلۀ پيوستۀ
 هر هست ودربرگيرندۀ مراحل پيشين نيز  ترتيب، روشن است که هر مرحله از شناخت بدين. نيست

البته اين به  .آوردهای تثبيت شدۀ پيشين نيز باشد دست ورد نوين بايد در عين حال دربرگيرندۀادست
ً معنی  در روند شناخت ممکن است با . و داده ها در طول زمان نيست ی معلوماتکمّ  انباشت صرفا

های  هائی از شناخت ها و يا تضادهائی روبرو شويم که نافی بخش و يا استدالل) تجربيات(داده ها 
ن است ممکيا  اندکه ديگر کهنه شده  ی باشندپيشين باشند و حتی نافی روش يا شيوۀ برخورد رايج

کارآئی نداشته يا روندهای جديد برخی پديده ها در توضيح های موجود  شناخت
 .باشند
هم حرکتی است از   دارد که آن روندی. شود حاصل نمیيکباره    ،شناختِ  ولی

احساس تا تحصيِل  بغرنج و پيچيده که از مشاهده،   از ساده به ،عالی دانی به
ا طی ای ر آن نهاد، مراحل ويژه بر "يافته تر تکامل"  درکی که بتوان نام

که همواره با جهش ها و عقب گرد و پيش رفت ( رونِد شناخت در. کند می
و در دل آن کرد از تظاهرات سطحی پديده عبور  الزم است )همراه است

 برای تعقل، تجريد شوند، مرحلۀ می های حّسی که حاصل داده پس از بررسِی انبوهِ  .نمودرسوخ 
حتی صورتی  جزاء متشکلۀ پديده بههر يک از امرحله،  گذار از اين در. است ناپذير گريز ای مرحله

قوانين  مفاهيم و انواع   بهدست يافتن شود تا  ها، مطالعه می مستقل و مجّزا از ديگر بخشاالمکان 
ها يا ويژگی های فرعی و ثانوی برای  دن تعينبه کنار نهاهدف از تجريد  . امکان يابدر در پديده تِ مستَ 

اما رسيدن به اين هستۀ . ای يک پديده يا شيئی است ا تعين بنيادی و يا هستهدست يابی به ويژگی ي
و بررسی تضاها و بنيادی  ۀبا مطالعۀ هست. نيست بنيادی هنوز به معنی شناخت کامل يا همه جانبه

هائی که در روند تجريد کنار گذاشته شده  ها يا ويژگی با تعينآن حرکت و تکامل آن الزم است ارتباط 
تا ) گرددو معلوم بررسی و جايگاهشان امکان و يا ضرورت آنها يعنی (د دوباره بازسازی شود بودن
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يا » مشخص بازسازی شده«، يعنی به شناخته شود) کنکرت(پديده يا شيئی به صورت مشخص 
مشخص بازسازی شده يا : اما اين هنوزتمام مسألۀ شناخت نيست .دست يابيم» مشخص انديشيده«

، مشخصشرايط    به بازگشت .ک بخوردحَ مَ ) پراتيک(ن گونه حاصل شده بايد در عمل معرفتی که بدي
اوليه، تحقيِق صحِت نظريات و  آزمايش گذاشتن درک   و بهاجزاء تمامی  از جامع سازی يک ديدباز

 ءِ ، حرکتی است که در رونِد اعتالو تعميم تر جامع مفاهيمی   يافتن به و از اين طريق، دست ها دريافت
. تجريد پايان کار نيست بلکه آغاز آنست اّولين است که روشن. يافت وقفه ادامه خواهد  شناخت، بی

   يافتن به کنند و در پی تعميق شناخت خود و دست می ظاهر امور بسنده   ها که به زيتيويستوپ برخالف
پيش    و به کوشد و تفحص میادامۀ تعقل    به وقفه بی ماترياليسم ديالکتيک مدارج باالتر آگاهی نيستند،

ها توسط  ای فوتون از انبوه داده ذّره -همين مثال باال در مورد استخراج خواص توأمان موجی. راند می
اين خواص ذّرات چند سال بعد توسط داويسون و گرمر در (و تعميم آن توسط لوئی دوبروی اينشتين 

س تعميم و فورمولبندی جديدش توسط شرودينگر و سپ) نداثبات رسيد  ن بهوآزمايش تداخل امواج الکتر
 .نمونۀ گويائی از شيوۀ کار علمی است که همواره بايد سرمشق قرار گيرد ،و ديگران

که از تماس آنها با  داشتند ... دربارۀ اتم، نيرو، کيهان، گيتی و ای ويژهفالسفۀ يونان قديم نظريات 
در نظر گرفتن سطح نازل دانش و  و با گرفت میسرچشمه  آنهاهاِی  احساس طبيعت و مشاهدات و

دليل تا اواخر قرون وسطی،  همين   به. نبود ِت نظرياتشان مهيّادوران، امکان تحقيق صحّ  فنوِن آن
نيز با کليسايی و نظام  ماندند  مذهب مسيحيت، راهنمای تفکر و عمل باقیبا  فۀ رواقیاز فلس اختالطی

-١٧٢٧( از اين دوران، قوانينی که نيوتن پس .کرد نظارت می بينی نمراعات اکيِد اين جها تماِم قوا بر
کشف و بيان کرد، در محدودۀ خود،  رابطه با جاذبۀ عمومی و نيز مکانيک کالسيک در )١۶۴٢

بردند  در مطالعات و محاسبات خود بکارمهندسان  گران و راهنمای محاسباتی شدند که پژوهش ها مدت
ها و  تنها در جنگ  نه آنها بشريت از ها مدتکه  ندخوانی داشت هم عيت عينیو نتايج حاصله چنان با واق

قوانين  اين. کرد استفاده نيز برای بهبود زندگی روزمّرۀ خودبرای محاسبۀ مسير گلولۀ توپ بلکه 
نتايج محاسبات با  نيروی جاذبۀ ضعيف کاربرد دارند و انطباق های کم و هنوز هم در حيطۀ سرعت

که شناخت  دهد می نشان )ماه و سيارۀ مريخ نها بر روی زمين بلکه همچنين بر روی کرۀت نه( تجربه
  .، با واقعيت عينی در انطباق استو شرايط محدوده انسان از طبيعت و در اين

تر و  های وسيع دانش  و دست يافتن به آنهاهمراه با گسترش و  ندو دانش بشری پيشرفت کرد فنون ولی 
. نيوتن اجتناب ناپذير شدند رسيد که بازنگری در قوانينفرا ای  مرحله طبيعت، یاز رازها تر عميق

 بيان 1905 سال در  (Albert Einstein) اينشتينکه چند قرن بعد از نيوتن توسط  قوانين ديناميک
بسيار  آنهادر  گرانشیهايی که نيروی  و يا در محيط سرعت نور  های نزديک به در سرعت ،شدند

قوانين نيوتن را در  هادستاورداين . رسند که با واقعيت عينی در انطباقند نتايجی می   ، بهقوی هستند
 در. گيرند بر میبلکه آنها را در کنند نمی دارند نفی  ای که کاربرد محدوده

شدند، چون نتايجی در انطباق با  بياناينشتين ط عين حال، قوانينی که توس
از  انسانشناخت  ، نشانۀ درست بودنددهن میدست   تجربی به های واقعيت

  بهعام  و نسبيتخاص که تئوری نسبيت  ستا ای حقيقت نسبی در محدوده
  . پردازد می آنها
چنان حقايقی دست    به های نوزدهم و بخصوص بيستم و دانش در قرن علم

مرزهايی  از - های عينی انسان بسياری از واقعيت يافتند که امروز ديگر
 خوب را  -های زنده تا اتم و سلول اجرام کيهانی گرفته در برگيرندۀ
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 رسيده است که امروز ديگر تمامی آن آن چنان درجۀ وااليی  در زمينۀ ژنتيک به کشفيات. شناسد می
 الالئی گفتندرد آرشيوها يا   شدند فقط به سروده .... جهنم و هائی که در مورد خلقت و آسمان و افسانه

ندگی با اوهام و زاز همان آغاز  را مغزهای جوان کودکان بهتر استالبته ( خورد ها می برای بچه
علی  ولی. وضع بر همين منوال است نيز" ها کوچکسيارب دنيای"زمينۀ اتم و  در ).ئيماليانخرافات 
و معضالت  ها روشنی رفت، نا همانگونه که انتظار می همه پيشرفت در شناخت طبيعت، رغم اين

تعميق بيشتر دانش در آيندۀ  و ها نکات گرهی نوين، پيام آور پيشرفت عنوان  ند که بهجديدی پديدار شد
  .نزديک است

 سو لوکر يونانی (Leucippe) لوسيپه ،(Epicure) اپيکور ،Démocrite) ( دموکريت
(Lucrèce) هادد نسبت  آنها   دنيای کهن به يی هستند که فرضيۀ اتمیها فيلسوف اولين )التين( رومی 

 و آزمون صّحت آن را تئوری پيشرفته آن دوران سطح دانش اجازۀ ارائه دادن يک در. شود یم
اين  در. آليستی بود نظرات ايده  آغشته به نيز بسيار ها فيلسوفبيان شده توسط اين  ماترياليسمِ . داد نمی

 اپذيرند که دائم دراتی ماّدی و تجزيه نذرّ اتم ها  . خالء و اتم ؛نظريۀ ابتدايی دو عنصر وجود دارد
مختلف اتم اشکال و  های   آرايش. با يکديگر تفاوت دارند و فقط در شکل، بزرگی، مکان و نظم حرکتند

نوزدهم در  تجزيه ناپذيری اتم تا اواخر قرن تصورِ  اين. آورند جهان را پديد می تغييرات پايان ناپذير
عنصر ماّدی ساده و  با موجوديت هرگونهماترياليسم ديالکتيک  ولی. محيط علمی نظريۀ غالب بود

زمان حيات انگلس، دانش  در. آيد مغايرت دارد حساب  به" بنای جهان سنگ" تغيير ناپذير نهايی که
 معتقد) بسيط( تجزيه ناپذير و ساده وجود اتمِ   که اغلب دانشمندان معاصر او به در سطحی قرار داشت

 هيچ  را به ها اتم" بود کهنظر اين بر ديالکتيک،  رياليسمآنکه انگلس مطابق با اصول مات حال. بودند
 س،لانگ" (شده نيز نيستند ترين ذّرات ماّدۀ شناخته و عموماً، کوچک دانست )بسيط( توان ساده وجه نمی

 "مختلف ماّده است نهايِت اشکال ای از زنجيرۀ بی حلقه اتم" نظر انگلس، از .)ديالکتيک طبيعت
 دهند می اتی که اتم را تشکيلاعتقاد داشتند که ذرّ  که" دانشمندانی" نوبۀ خود عليه   هنيز ب لنين .)همانجا(

او . ناميدمتافيزيکی  و اين برداشت راکرد هستند اعتراض  همان ذّرات بنيادی و نهايی طبيعت
رفت  اين واقعيت که تا ديروز شناخت انسان از طبيعت از محدوده اتم فراتر نمی ظۀبا مالح"  :گويد می

رود، ماترياليسم ديالکتيک بر خصلت تقريبی، نسبی و  ر فراتر نمیتِ و امروزه از حدود الکترون و اِ 
هايی در روند انکشاف شناخت انسان از طبيعت تأکيد  مثابه راه نشانه  موقتی اين مفاهيم علمی به

 ولی). آمپيريوکريتيسيم و ماترياليسم( ."همان اندازه پايان ناپذير است که اتم  الکترون به. کند می
 مدرن مختلف دانشمندان اتمی های شاهد جدال مکتب اندازۀ کافی عمر کرد تا   کوک، که به پانه

هيت اتم و سر ما بر )... دوبروی و پل النژون، نشتين، شرودينگر،يهای مکتب کوپنهاگ با ا جدال(
ديالکتيک نداشت، دچار  ليسمکوچک باشد، چون درک درستی از ماتريا نهايت های ماّدۀ بی ويژگی

در سطح  ،غلتيد پوزيتيويسم در  به شد، از ماترياليسم ديالکتيک جدا ماند و درگمی و يأس عميقسر
مسئله نيز  او در اين زمينه توجه کنيم که در شيوۀ طرح های نوشته   به .عمق مسئله پی نبرد   ماند و به

  :بر انگيز استسؤال 
. شدند تر بودن نور قابل توضيح بودند، شرايط سخت ای هبا فرض ذرّ  هايی که فقط کشف پديده با"

است که با سرعت زياد در   شده تشکيل )کوانتا( با اين فرض، نور از ذرات مجزا از يکديگر مطابق
موج و   بايست يا به می موجی قديمی هنوز صادق بود و برحسب احتياج تئوری. کنند می فضا حرکت

 :ولی هر دو نيز اعتبار داشتند وضوح با يکديگر در تضاد بودند   نظريه به دو. ردآو کوانتا روی  يا به
 در اين مرحله بود که در فيزيک دانان اين فقط. در محدودۀ ميدان کاربردی خود حقيقت داشتند يعنی
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پنهان شده  هايی کردند که واقعيت آنان زمانی فرض می های فيزيکی که ظن تقويت شد که موجوديت
کنيم چيزی جز مفاهيم  می گذاری گونه که ما نام جز تصاوير يا آن ها هستند، چيزی شت پديدهدر پ

  "..جريدی نيستندت
 !؟فيزيک دانان امروزند يا فيلسوفان چندين هزار سال پيش" آنان"که  می کندبگذريم از اينکه روشن ن 

 خواست میگذارد، اگر  میبا تصورات ذهنی برابر  ،ای از دانش است که مرحله ،که تجريد رااو 
های تاريخی را نيز در نظر  يم را مقايسه کند، حقش اين بود که تفاوت دورهدهای جديد و ق نظريه
ذکر ) ابقت دارداپيکور نيز مط هراکليت و که با فلسفۀ(را اين گفتۀ ديتسگن  آنگاه او ولی .بگيرد

 : که کند می
حسی، جهان، در هر لحظه و در  دنيای (....) ستحسی نشان دهندۀ يک تغيير دائمی ماده ا ادراک"

و مقابل  شود شود، ناپديد می آيد و ناپديد می می وجود  به. جديدی است که قبالً وجود نداشت هرجا، چيز
جاودانه است، بقا دارد،  ماند، فقط تغيير چيز يکسان باقی نمی هيچ .آيد وجود می   چشمان ما دوباره به

در واقع بر  )بورژوا( ماترياليسم (...) .می کند نيست زيرا که تغيير نيز تغيير اينطور تازه کامالً هم
 شکل کجا ما اين ذات جاودانه، پايدار و بی ولی  (...).ه تأکيد داردمادّ  دوام، جاودانگی، تخريب نشدن

 در )...( .روبرو هستيم ها، ما فقط با اشکال فانی ماده پديده را خواهيم يافت؟ در دنيای واقعی، دنيای
وجود  صورت مجموعۀ صور گذرای خود،   عمالً جز به ۀ جاودانه و نابود نشدنیدنيای واقعی، مادّ 

 ".ندارد
کنيم، ماده يک تجريد  خالصه" : که می کندمورد پسند خودش را استخراج اين نتيجۀ  در انتها و

، ماند عالم تجريد باقی می همينجا در او. اوست فلسفۀ. کوک است اين پايان استدالل پانه و  ".است
تجريد  زيرا. بنگرد دهد کمی دورتر را اش به او اجازه نمی فلسفه. شود سرگردان می و جلوتر نمی رود
واقعيت ها يعنی  از شناخت باشد بلکه پايان راه او در شناخت ای علمی نيست که مرحلهاو يک تجريد 

  .است ر ذهنیيک تصوّ  رسيدن به
به شيئی، واقعيت خارج از ذهن و فعاليت انسانی برای کوک در اين است که او نقص عمدۀ فلسفۀ پانه 
او خواهان اشيا يا موضوعات محسوسی است که کامالً از موضوعات انديشه . شناخت آن توجه ندارد

 برای شناختن آن فعاليت عينی انسانی از و واقعيت عينیانديشۀ او ازاز آن جا که ولی  .متمايز باشند
که  کوک پانه. جنبۀ فعال شناخت او توسط ايدئاليسم و صرفاً به شکل تجريدی تکامل می يابد، جداست

  . تواند بگويد نمی واقعی چيزی از جهان زندۀ ،درجا ميزندتصور ذهنی در 
 روند همان صورت يعنی نسبيتی در نسبی را به جهان واقعی، الزم بود حقايق راه يافتن به برای

تصور ذهنی که او قادر نيست از مرحلۀ ولی او چنين نمی کند و . کند و بررسی ها بنگرد شناخت پديده
 بيرون قدمی به ، از دنيای تصويرهای خودساخته و به دور از واقعيت عينی،نامد می تجريدآنرا 

" ريدیجت مفاهيم ... تصاوير يا جز" چيز ديگری را" فيزيکی های واقعيت" و بردارد و پيشتر برود
انديشه  تا آنجا که سرچشمه و مبنای !رسد پايان می کار بهد و وشمی  "تجريد  " چيز تبديل به همه! بيندب

   :کنيم توجه. گيرد در محاق قرار مینيز 
گونه نيز در  همان. شوند گيری می راه انديشيدن نتيجه هايی قابل رؤيت نيستند بلکه از پديدهاتم ها  " ...

از  آنها ، تمايز بين آنها، ماهيت دقيقآنهافضايی  محدودۀ. اند سهيمما  طبيعِت تمامی توليداِت انديشۀ
مابين  تجريد، بيان کنندۀ هرآنچه عام و مشترک صورت   به .شود می گيری نتيجه آنهاصۀ تجريدی مشخّ 
رس ما قرار داريم، در دست های خود احتياج که ما برای پيش بينی های مختلف هستند و آنچه را پديده

 : می دهد ادامه و" می دهند
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اتی ذرّ  را آنهاکردند بلکه  تجريد نگاه نمی صورت يک  هرا باتم ها  دانان است که فيزيک واضح"
هر عنصر برای  آيند، ابعاد کامالً مشخصی دارند، نمی چشم   پنداشتند که به کوچک و واقعی می

مات را نش نوين اين توهّ دا ولی. و خواص جرمی آن ها نيز دقيقاً مشخصند شيميايی مشابۀ يکديگرند
نوترون تجزيه شدند که ساختارهايی  ن، پروتون ووذراتی نظير الکتر   بهاتم ها  ابتدا. هم ريختدر

منطقی  های گيری دسترسی بوده و فقط از نتيجه قابل دارند و برخی از آنها از نظر تجربی غير پيچيده
صورت   هتوان ب هستند را ديگر نمی ها عناصر که در جهان در ردۀ کوچک ترين اين. شوند حاصل می

مدرن  فيزيک: کنند را اشغال می قابل تشخيص نگريست که در فضا، مکاِن مشّخصی وضوح  به اتِ ذرّ 
از يک  اگر. که در تمام فضا گسترش دارد دهد می نسبت را خصوصيت حرکت موجی آنهابه 

 معادلۀ رياضی جوابش را با يکدر اين امواج در جنبش است  چيزی دان سئوال شود که چه فيزيک
 عمالً . ی ناميدتوان يک ذات مادّ  را حتی نمی جنبد ؛ آنچه میی نيستندديگر امواج مادّ  ،جاامو. دهد می

هر ذّره وزن مشخصی  قبالً  .ج احتماالتنداها امو نو؛ الکترکنيم گذاری را احتماالت نام آنهابهتر است 
اکنون جرم نيز متناسب با  بود؛جرم، امکان پذير  تعريف يک کميت ويژه؛ داشت که از طريق آن

شود و  ديگری تبديل می   به يکی: را از انرژی جدا کرد توان آن نمی ديگر. کند می حالت حرکت تغيير
 دانان توصيف بودند و دنيايی که فيزيک ضوح از يگديگر جداو   به ،رآنکه اين دو تصوّ  حال. بالعکس

را با افتخار، دنيای  آن حد که آن تا. آن وجود نداشت ، تضادی درای واضح بود کردند مجموعه می
مفاهيمی بنيادی را حفظ  هايی مشخص، اگر فيزيک کوشش کند در محدوده امروز. نددانست می واقعی

اين مفاهيم  وقتی. نشدنی روبرو خواهد شد انرژی است با تضادهايی حل ماّده، جرم، و کند که نامشان
 يابند ها که دائماً گسترش می  پديده يعنی تجريدهايی که برای نمايش دنيای تاً هستند،گونه که حقيق را آن

  ".شود بنگريم، تضاد حل می
فکری او  نشان از آشفته کند میکوک صحبت  که پانه گونه اين! چه آسان شدتوسط  شيوۀ حل تضاد

در حالت سکون و  اتِ م ذرّ جرِ  و در نتيجه، رابطۀ جرم و انرژی گفت که او  بايدقبل از هرچيز  .دارد
-در حال حرکت را مخلوط کرده است و اين اختالط احتماالً از عدم درک رابطۀ ديالکتيکی انرژی

اين امکان نيز وجود . گيرد سرچشمه می )که در تئوری نسبيت خاص به روشنی بيان شده است(جرم 
 مکانيک واسطۀ کشف    عظيمی که به های تحولبا  از طبيعت بينش خود را ددارد که او قادر نشده باش

 .پديد آمده است انطباق بدهد دانش انسان در فيزيک وعام و خاص روابط نسبيت  نيز وکوانتومی 
   به مشخصات عام يک پديده يا شيئی است و فقط   به يافتن تجريد از نظر علمی، دست که  ديگر اين

شيئی  به شود که با دقّت ح تجريد مانع میدر سطدرجا زدن . پردازد های مشترک و کلّی می جنبه
وجود  آنهايی مطالعه شوند که در  ها و حرکت پرداخته و ويژگیدر محيطی که در آنست ص مشخّ 

  . می کند ها و اشياء ديگر متفاوت را از پديده آن دارد و
 مرحلۀحقيقت پس از   دست يافتن به برایطور که پيشتر نيز آمد،  نيهم. هميشه مشخص است حقيقت

مشّخص محيط  دوباره بهالزم است ، نمودزايدش جدا  موضوع را از حواشی دهد می تجريد که اجازه
 مطالعۀ موضوع در واکنش و ارتباطش   بيشتر به و بار ديگر و اين بار با روشنینموده برگشت ماّدی 
می و روند تشکيل علمی از دشناخت  .ندگرددر آن آشکار  تا حقايق نهفته ه شودختپردا محيط با آن 

به عنصر بنيادی شيئی يا پديدۀ مورد نظر از » مشخص بی واسطه يا محسوس«گذار از ) 1: شود
شيئی مورد نظر هويت خود را دارد هائی که بدون آنها هنوز  ينطريق تجريد يعنی جدا کردن همۀ تعّ 

کان و ضرورت ممطالعۀ تضادهای عنصر بنيادی برای بررسی ا) 2تا رسيدن به عنصر بنيادی و 
ده شده بودند و بازسازی آنها به صورت يک کل منسجم و واحد يعنی دست يابی هائی که کنار نها  نتعيّ 
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های شيئی يا پديدۀ مورد  ينکه مجموعۀ به هم پيوستۀ همۀ تعّ  به مشخص يا کنکرت بازسازی شده
وند را به دو سفر مارکس در مقدمۀ نقد اقتصاد سياسی اين دو ر. به صورتی منطقی است ،بررسی

مجرد به مشخص و از  مشخص بی واسطه به مجردتشبيه می کند که برخی مؤلفان آن را از 
البته خود مشخص بازسازی شده بايد محک تجربه بخورد تا معلوم . نامند می بازسازی شده يا انديشيده

حرکت : ان استبه صورت زير نيزقابل بيو شماتيک  کلیبه طورمطلب باال  .شود درست است يا نه
نخست حرکت از افراد مجزا : خالصه کردمی توان ديالکتيکی شناخت را در يک روند رفت و برگشت 

و و سپس با مطالعۀ نوع و تضادهای آن ) نوع(و از آن به عام ) جنس(مستقل به مقولۀ خاص  و ظاهراً 
ل ويژگی هايش يعنی يعنی برگشت به موارد خاص و در نهايت شناخت فرد با ک يشها يژگیوبازسازی 

يک  گويد، کوک از آن سخن می آن نوع تجريد که پانه ولی. شناخت فرد به شکل مشخص يا انضمامی
شود و  رؤيا همه چيز امکان پذير می در. تصورات و رؤيا است تجريد علمی نيست بلکه فرو رفتن در

 پانه ... فضايی و های سرايی های مذهبی گرفته تا داستان افسانه از. کند می پيدا" توضيح" خود برای
بينش قديمی و  ی را کههاي تصور، خطوط، مرزها و مطلق برد تا در دنيای پناه می "تجريد  " کوک به

هم ماترياليسم بورژوائی خود را در اعتقاد داشت، حفظ کند و دنيای آنها   به منسوخ ماترياليسم کهنه
که قابل يز قرابت دارد و اتم را با شيئی برای خود او البته اين گونه استدالل با فلسفۀ کانت ن .نريزد

  .نهد برابر میرسی نيست دست
شدند  آوردهره شده است و اطالعاتی ااندازۀ کافی اش اتم، به یدر باال به يک يک مراحل مطالعۀ اجزا

طه با عهد عتيق در رابهای  از تئوری که دهند میاجازه  و خبر داشتمسلماً  آنهاپانه کوک نيز از  که
ناپذير نيستند بلکه از ديگر آن ذّرات تجزيه اتم ها  که مطابق با آن ارائه شودديد نوينی  ،فتهفراتر راتم 

) و در عين صالبت و سختی که نظم طبيعت از آن نشان دارد با حفظ ابعاد(خوردارند که ترکيبی بر
در . موج وار در حرکتند ای گونه   به که در مرکز قرار دارد،ای سنگين  ها به دور هسته نودر آن الکتر

، می بينيم که بدين ترتيب. اند  کدام ذراتی مرکب و موج وارهدرون هسته نيز پروتون و نوترن هر
ناپذيرند زيرا انرژی  تجزيه(انگاشتند  را تجزيه ناپذير میاتم ها  که علی رغم تأييد بينش عهد عتيق

 ،)قرار نداردکه در شرايط عادی در دسترس همگان  مورد احتياج است آنهابسيار زيادی برای تجزيه 
  ! هيچ شکل جاودانه و نابود نشدنی وجود ندارد

عمالً  دنيای واقعی، ماّدۀ جاودانه و نابود نشدنی در": گفت  گرديم که میديتسگن بر  يک بار ديگر به
کوک قادر به  او درست بيان کرد ولی پانه ".وجود ندارد خود، یمجموعۀ صور گذراصورت    جز به

 .درک اين آموزش نشد
ابتدای  ست که درا قرن بيستم وجود دارد، همان کوک با کشفيات اوائل که در برخورد پانه التقاطی

مکانيک  های ی نتايج تجربيات و تفسيرها و تئوریبررس .شود می مشاهده "کپنهاگ" مکتبشکل گيری 
 ولی. گيرند مّداقه قرار مورد ،تفصيل  يگری بهالزم است در جای د چندان حائز اهميتند کهکوانتومی 

 آن   ها به کوک و تمامی پوزيتيويست که پانه ت ما بر سر انحرافی استبدر اينجا موضوع صح
 اين سرزمين   کنيم، ورود ما به صحبت میکوانتومی جا از مکانيک  ايناين رو اگر ما در  از. گرفتارند

 :ای از بحث توجه کنيم خالصه  به حال. خواهد بود ،باشد می ما اختصار و تا آنجا که مورد احتياج  به
که از سدۀ هفدهم و هيجدهم برخی (نور ای   توأمان موجی و ذّره يادآوری کنيم که پس از کشف خواص

 های ، آزمايش)؛ رجوع شود به ضميمه در بارۀ تاريخچۀ مختصر نوراز اين خواض شناخته شده بودند
امواح نورانی  تداخل  ها که مربوط به يکی از اين آزمايش در. ده انجام گرفتمتعددی بر روی اين پدي

مشاهده شد که وقتی  ،Young (2))يعنی انترفرانس يونگ آزمايش (در عبور از دو روزنه است
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ها  روزنه بر فقط يک فوتون توان فرض کرد که هربار يابد که می می شدت نور تا آن حد کاهش
اگر فوتون، بنا بر مفهوم  شوند حال آنکه تداخل امواج تشکيل می   به مربوطتابد، بازهم اشکال  می

ً می بود، در صفحۀ عکاسی تجزيه ناپذير می ای کالسيک، ذّره  ها بايست فقط تصاوير روزنه قاعدتا
  ")تاريخچۀ نور"رجوع شود به ضميمۀ ( .ظاهر شوند

 ها و الکترون ، ابعاد آن، هستۀ آن، آرايشماّده، اتم آن زمان هنوز ديد روشنی در مورد ساختمان رد 
 همه. رفتند پيش می ،روشن های دشوار و در نبود ديدگاهی از راه تجربه گران پژوهش. نداشت جود ...

حدس و گمان با  های بسيار و در ناروشنی تمام و با دشواری بايست با چيز در تاريکی غرق بود و می
 .اثبات رسانيد  در تجربه به ق را کشف کرد و درستی کشفيات راذّره حقاي ها روبرو شده و ذّره پديده

ً " پراگماتيسم" شيوۀ حاکميت و چند  ، ديراکبورن، هايزنبرگ، ژوردان بوهر،. مطلق بود تقريبا
که  گرفنتد ها نتيجه می بودند، از اين آزمايش ديگر که با انستيتوی فيزيک کپنهاگ مربوط پژوهشگر

 هايزنبرگ قطعيتو رابطۀ عدم  کوانتومی  مکانيک (probabiliste) اوالً مشّخصات احتماالتی
(relations d’incertitude)  است که بايد  چيزهايی گيری و آن  واکنش ميان وسايل اندازه حاصل

توان صرفنظر  مطالعه نمی گيری بر موضوع مورد های اندازه دستگاه گيری شوند و از تأثير  اندازه
بايد که کند م آغشته است زيرا می خواهد القا زيتيويستوپ به زنگار تز خودش توجه شود که اين( کرد

چون آنچه که اندازه گيری کرديم همواره به خطا های  و خودمان را به آنچه که می بينيم محدود کنيم
می  )واقعيت مطلق( طاها مانع آشکار شدن عمق واقعيتدستگاه های اندازه گيری آغشته است و اين خ

به ادامۀ بحث  !زنبرگ اصوالً نبايد پيشتر برويمي، به قول هاه به هر حال دست نيافتنی استشوند ک
است  از کدام روزنه عبور کرده درصد گفت که فوتون توان با دقت صد مثال نمی عنوان هب ):توجه شود

 ً از احتمال حضور ذّره در يک مکان  توان در کجای فضا حضور داشته است و فقط می يا اساسا
ً . صحبت کرد عبارت ديگر با حواس خود يا   به يا( نکرديم گيری  از آنجا که ما تا چيزی را اندازه ثانيا

بهتر است بگوئيم که  نيستيم و نبايد دربارۀ آن قضاوت کنيم، قادر )نديديم ،گيری  وسايل اندازه کمک  به
  ها اعتماد کنيم که اندازه از داده یآن قسمت   است و فقط به  چيزی وجود نداشته گيری  تا قبل از اندازه

 گويند ادراک ما در چهارچوبی مکتب کپنهاگ می پيروان !دهند میدر دسترس ما قرار  ها گيری
نهايت  بی های دنيای برديم و برای تصوير کردن پديده ارث   قراردارد که ما از فيزيک کالسيک به

موضوع مورد مطالعه کامالً از  گيری، هر اندازهکنيم که در  هنوز فکر می ما. ها مناسب نيستند کوچک
  )3(. چنين نيست  مقياس اتمی اين گيری مستقل هستند حال آنکه در اندازه های  دستگاه

اينجا  البته ).شود توجه " اند حسی  ...واقعی تأثرات اشياء"  زيتيويستیوقرابت اين گفتار و تز پ به 
موضوع مورد مطالعه را تغيير می دهند شکی  ،سنجشدر اينکه ابزار . روری استضذکر يک نکته 

که اجباراً  حاصل يک آزمايش علمی نتيجه واکنش ابزار آزمايش و موضوع آزمايش استزيرا . نيست
توان نتيجه گرفت که  ولی از اين واقعيت نمی. شود موجب تغيير موضوع مورد اندازه گيری می

 .باشد يا ذاتاً ناشناختنی میفاقد عينيت  ،موضوع آزمايش ورای روند آزمايش
تجربۀ  هر .زاده شد در يک پارادوکسکوانتومی  کپنهاگ از مکانيک تفسير": هايزنبرگ توجه کنيم  به

بيان فيزيک    به های اتمی، اجباراً  روزمّره باشد يا پديده های زندگی فيزيک، چه در مورد پديده
کمک آن، شرايط    که به وجود آوردند   ا بهفيزيک کالسيک زبانی ر مفاهيم. شود کالسيک تصوير می

ما امکان ندارد برای اين مفاهيم  برای. يابند  دادن نتايج حاصله جريان می  گزارش ها و انجام آزمايش
مشروط  قطعيتکاربرد اين مفاهيم توسط روابط عدم  اّما. ميهم نبايد بکن بيابيم و اين کار را جايگزينی
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را فراموش کنيم،  آنها های بريم، هيچگاه نبايد محدوديت کار می  به اهيم راشود و هنگامی که اين مف می
 (4) ."را بهبود بخشيم آنهايا مجبور باشيم  بدون آنکه بتوانيم

 -بهتر است بگوئيم اين توّهم يا- فيزيک کالسيک، دانش بر پايۀ اين باور در": دهد می ادامه هايزنبرگ
 تئوری] ....[ .بکشيم تصوير   قادريم دنيا را بهالت از جانب خود بدون کمترين دخداشت که ما،  قرار 

پديدۀ فيزيکی  صورت جزئی از  دان را به فيزيکذهن زيرا  حاوی ويژگی حقيقتاً ذهنی نيستکوانتومی 
و  کيهانموضوع مورد مطالعه و مابقی    ؛ ولی از تقسيم دنيا بهدهد  دخالت نمی شود گيری می  که اندازه

تقسيم خودسرانه  اين. می کندکنيم آغاز  استفاده می مان از مفاهيم کالسيک های برای توصيف ما اينکه
  ".است

شناخت است و ما در  قابل غير ]فی نفسه[ "برای خود شيئی" نظر که اين
امانوئل  فعاالنه مشارکت داريم، در مرکز فلسفۀ هرگونه عمل شناخت

 اين نتيجه برسند   واهند بهخ مکتب کپنهاگ می پيروان .کانت قرار داشت
وسيلۀ    به چه( هايمان گيری که چون ما هيچ چيزی را مستقل از اندازه

اين  گيری که در ادامۀ های اندازه دستگاه وسيلۀ   گانه و چه به حواس پنج
 کردن از تحول يک  بشناسيم پس صحبت توانيم نمی )گيرند حواس قرار می

دوبروی،  ،اينشتين. ی معنی نداردگير  فاصلۀ دو اندازه در" سيستم"
. کردند با اين تفسير مخالفت می النژون و بسياری ديگر از پژوهشگران

 : می کندرا چنين خالصه اينشتين هايزنبرگ نظر  خود
، چه آنها مان و يا در فاصلۀ زمانی مابين از مشاهدات گويد که مستقل ما نمی   تفسير، در واقع، به اين"

دان بايد بر اين  فيزيک يک [...] .اين بين بيافتد شک نداريم که باالخره بايد اتفاقی در ما ولی .گذرد می
است و اگر علم نيز حضور نداشته باشد،  را بنا نکرده دنيايی وجود دارد که او آن اصل حرکت کند که

   ".دنيا وجود خواهد داشت اين
، بازهم همان می کند آنچه اين انتقاد طلبکنيم که  مشاهده می راحتی  به ": می دهد جواب هايزنبرگ

باشد؟ اينکه  جواب آن از نقطه نظر تفسير کپنهاگ چه بايد ولی. ماترياليستی است شناسی قديمی هستی
گذرد، تضادی  پی چه می در پی ، بين دو مشاهدۀکوانتومیفاصلۀ دو پروسۀ  خواهند بگوييم در از ما می

 می دهد کردن از مفاهيم کالسيک رجوع استفاده   به "دادن شرح" کلمۀ زيرا !همراه دارد پوچ با خود
 هستی[...]  کنند کاربرد ندارند  را از هم جدا می ای که دو مشاهده آنکه اين مفاهيم در فاصله حال

دنيايی که ما را احاطه  مستقيمِ " واقعيتِ " که نوع هستی، شد م بنا میشناسی ماترياليستی بر اين توهّ 
 ".دادن ممکن نيست اين تعميم ولی. شود  تا ابعاد اتم تعميم داده تواند کرده است، می

اصل کوانتومی  مکانيکشود که  کمی دورتر توضيح داده می. شمارند فلسفی اين تفسيرها بی نتايج
حاصل  کوانتومی مشخصۀ آماری مکانيکنيز از نظر مکتب کپنهاگ .برد عليّت را زير سئوال نمی

 تأثير متقابل با بلکه  )5") (می کندطاس بازی ن خدا"اينشتين  قولو به (يک تصادف نيست 
 . پديدآيد عدم قطعيت ،ها گيری اندازه در نتايج شود که موجب میاندازه گيری های  دستگاه

 بول تا آنجا که ميشل بيت دگذار ها باز می ها و نئوکانتيست زيتويستوتفسير راه را برای پ اين
 )Michel Bitbol( که می داردسبقت گرفته و اعالم  چهارچوب فلسفۀ نئوکانتيسم از بوهر نيز در 
 گيری است که بر روی های اندازه دستگاه و"  اشياء " تفسير کپنهاگ باز هم موضوع بر سر در"
گيری نشده است بايد  يا اندازه ديده " برای خود ئیِ شي " هنگامی که هنوز ولی. گذارند می تأثير"  شيئی"

  (6) ".دور بريزيم  به را"  شيئی " دنيای عينی و حتی مفهوم وجود يک
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ها  آزمايش بينی نتايج آيد که از آن برای پيش کار می اين  کنند که تفسير کپنهاک فقط به تصور می برخی
طور عام   علم به هدف" که گويد ظری دارد و میدر مورد همۀ علوم چنين ن کوک پانه( استفاده کنيم

های شناخته شده،  آزمايش از طريق می دهندهايی که اجازه  فرمول عبارت است از کشف روابط و
زيتيويستی است زيرا اهداف علم را محدود واين خود يک بينش پ ".کنيم  بينی ناشناخته را پيش های پديده

 دهد می اجازهکوانتومی  تا آنجا که مکانيک گويند می ).زند می تر کردن شناخت سرباز کرده و از عميق
. دارند، کافی است خوانی اندازۀ کافی با واقعيت هم  هنيز ب که راهی برای محاسبات پيدا شود و نتايج

استدالل با  اين. کامل است و نقصی نداردکوانتومی  از اين زمره بود و معتقد بود که مکانيک بوهر
هايی که مشاهده  واقعيت و نه توضيح داند میکردن  خود را تصوير ت دارد که وظيفۀآمپيريسم قراب

 اين." گونه اند کنم که حقايق اين تصديق می فقط "کنم توضيحی پيشنهاد نمی من": قول نيوتن  به. اند شده
 ويندگ می (Feynman) که از قول ريشارد فينمن کشاند آنجا می   بهآنان را درک از تفسير کپنهاگ 

. بودنظرش عکِس نظر بوهر اينشتين  .(Shut up and calculate) " باش و محاسبه کن ساکت"
 به کامل نيست و شايد حتی بايدکوانتومی  علّت عدم انعکاس تمام واقعيت، مکانيک   به و معتقد بود کها
نتايج فلسفی  ولی .است که در اين ميان هنوز برما پنهان مانده کردن متغير ديگری باشيم دنبال پيدا 

کشف حقيقت کاری    که به است )گرايی عمل( از تقريب پراگماتيکی مکتب کپنهاگ بسيار عميق تر
 .مهم است ندارد و نتيجه برايش

وجود ) با استدالل در چهارچوب فلسفۀ کانت و با استدالل پوزيتيويستی(کپنهاگ  مکتب. کنيم خالصه
اندازه  يا( را مشاهده کننده که واقعيترسد  می اين نتيجه و به کند می يک واقعيت عينی خارجی را نفی

داد که  جواب می ورزيد و میمخالفت پوزيتيويستی شديداً با اين فلسفۀ اينشتين  .کند می ايجاد )گيری
 ."چرخد داشته و دور زمين می کنيم همچنان وجود حتی وقتی نگاهش نيز نمی ماه" يقين دارد که

   گفت؟ سخن (determinisme) قطعيّت توان از هنوز می آيا
ويژگی همان دوگانگی  ينا .شود که ذاتی ماّده است می لزوم برخورد آماری از يک ويژگی نتيجه

يکديگر قرار دارند و از مفاهيم  با  ای ديالکتيکی رابطه در ای است که از نظر پل النژون ذرهّ – موجی
؛ يعنی دو خصوصيت اعتقاد داشت آن  وم که بوهر بهآن مفه  يکديگر و به مکّمل( موج و ذّره ناکافی

و  می کرد بررسی ستیوييپوزيت فقط موضوع را از نظر وهرب .روند می فراتر )يکديگر مستقل از
ً  آنچه را که بارۀ در گفت من او می. گرفت میدر نظر  (observable)قابل مشاهده است  مستقيما

ای و بدون  ذّره فقط( در همان چهارچوبابتدا او نيز  مدل اتمی. چيزی که نمی بينم نبايد صحبت کنم
بود  در مورد اين مدل که بسيار ابتدايی و ناقصاينشتين  .شد محاسبه )خصوصيت موجی  توجه به

وقتی  بعدها،. گيرد موجی ذّرات را در نظر نمی گفت که عيبش در اينست که خصوصيت می
ای ابتدايی  ذّره تری از مدل ه نتايج قانع کنندهعرضه کرد ک شرودينگر تئوری مکانيک موجی خود را

قدر که نتايج  نظر او همين از .کرد بوهر در همين مرحله توقف اين بار شد،  از آن حاصل می
 .هايش ت و کامل بودن تئوریبود بر صحّ  و دليلی کرد می در توافق بودند، کفايت محاسبات با تجربه
 )ها بسيار کوچکدنيای ( دنيای اتمیفيزيک   ای به دهمکتب کپنهاگ خدمات ارزنمکانيک موجی و 

حساب آوردن خصوصيت موجی     به دست آمده مرهونِ    های به موفقيت. کردند که نبايد فراموش شوند
به . که بويژه در اين ابعاد و در اين شرايط نقش عمده را به عهده دارندايست   ذّرات اتمی و هسته

به شکل ها تعريف شده و به تکامل رسيدند،  فيزيک که طی قرنعالوه شرايط عمومی و بنيادی 
همگی در  اصول و قوانين ديگر فيزيک،، حقيقی و قابل قبول بودن نتايج و بسياری از "شرايط حد"

ويژۀ محدودۀ  آرايش   ولی مسئله اينست که همه چيز به .به حساب آمده اندمکانيک موجی شرودينگر 
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وانگهی، . شودگيری  و نتيجه گردد در همين مرحله متوقفکارها  ،شتابزده شود تا اتم و هسته ختم نمی
تر شدن و تعميق تفکر  و خود آنهائی که نزديکجواب مانده  در اين شتابزدگی بسياری از سئواالت بی

  دنيای ماکروسکپی به بينشرا با اين استدالل که ما قادر نيستم با  ها بسيار کوچکدر زمينۀ دنيای 
از داشتن يک بينش کالسيک کردند،  منع میپردازيم، ب )ميکرسکپی(  ها نيای بسيار کوچکدائل مس
های اين دو دنيای متفاوت با يکديگر  و حقش بود که برای احتراز از مخلوط کردن مفهوم نبودند یمبرّ 

 اين معنی  بههای دو دنيا  اّما لزوم مخلوط نکردن مفهوم .ديگران نيز هشدار ميدادند  تر بوده و به دقيق
گونه  اين .م بايد از هر گونه تفحص و تدقيق باز ايستيمنيست که ما چون نگاه کالسيک داري

 اگر بخواهد حقيقت های متعدد است که تئوری همواره حاوی جنبه که واقعيت کند میگرايی درک ن تقليل
اندکی  اصل عدم قطعيت و حاصل آنکه برخی با تکيه بر .در خود منظور داردرا  آنهارا بيان کند بايد 

تا آنجا پيش  ،و تعميم آن از دنيای کوانتمی به ابعاد انسانی طبيعت مغلطه در بارۀ اين قانون بنيادی
را زير عالمت سئوال ) déterminisme(ک يعنی قطعيت يای فيز ميروند که يکی از اصول پايه

چون اين اصل را به صورت قانونی  ،نيز اصل عدم قطعيتکنند که تکيه بر  آنها فراموش می. برند می
 حاکم بودن اصل قطعيت  اقرار بهخودش  )هست نيز اين چنينکه (، دهد می تخطی ناپذير ارائه

)déterminisme( می باشد.   
  وقتی به و کند میطور که هست منعکس ن واقعيت را آن نظرات مکتب کپنهاگ، از نظر النژون 

، يک نوع اتمی مفاهيم جديد فيزيک آنگاه متوجه خواهيم شد که پردازيم،ب  موضوع از جنبۀ ديالکتيکی
و نوعی سنتز از شيئی  تواند آماری باشد که فقط می می دهندارائه  نوين  (déterminisme)قطعيّت

اين ری از که تصوّ آن برای .است تر "انسانی" آورند که از تفکيک مکانيکی می وجود   و موضوع به
موج  اين چه در آن. را در سطح آب مجسم کنيم موجی )تصوری ناکافی چند هر( داشته باشيم امر

را  اگر بخواهيم آن انرژی در تمام گسترۀ فضايی موج پخش است و اين .شود انرژی است جا می جابه
 نشستن کنيم که از زمان برخاستن تا فرو هايمان را طوری تنظيم مجبوريم دستگاه گيری کنيم  اندازه

گيری کنند و  اندازه ، مقدار انرژی رادر تمام گسترۀ فضائی آنقطعه به قطعه و  هموج، لحظه به لحظ
حساب   به جا شده بيافزاييم تا تمامی انرژِی جابه يکديگر  ها را به گيری اين اندازه در انتها، نتايج همۀ

جز از  بينيم که ترتيب می بدين ).نامند می (échantillonnage) برداری روش را نمونه اين(. آيد
اين . ندارد وجودبرش زمانی يا مکانی موج در هر  انرژی اندازۀ محاسبۀامکان  طريق روش آماری

جائی  ها را با جابه در مکانيک کالسيک که همۀ حرکت. يکی از خصوصيات حرکت موجی است
. ورنددست می آ  کنند، انرژی موج را با مجذور دامنۀ آن به خالصه کرده و محاسبه می" نقطۀ ماّدی"

رش فضائی تکه هر موجی يک گس می دانيمولی . دکنن گونه عمل می نيز همينکوانتومی يک در مکان
است يک  ، x∆ ای فضايی، همراه با گستره ،E∆ انرژی، بخشی از که گونه همانعالوه   هب. دارد

آن  تمامیو واحدی برای عبور  دقيق دهد زمان ما امکان نمی  نيز داراست که به ،t∆، گسترۀ زمانی
)t(  از يک نقطۀ مشخص)x(  احتمال وجود  ماند اينست که بگوئيم برای ما باقی می آنچه .کنيمتعيين

گرفتن دامنۀ  نظر از فضا، با در ،x نقطۀدر  و t∆ مشخص یزمانفاصلۀ  در ،E∆ مقداری انرژی،
عدم “رابطۀ  با نيز xزمان عبور موج از نقطۀ  های گيری اندازه! همان نقطه چقدر است موج در
 ها هستند گيری که نمايندۀ دقّت اندازه ،E *∆t∆زمان  انرژی وحاصل ضرب  يعنی يزنبرگاه "قطعيت

ً مشخص کنيم که  .شوند مشروط می )h(گری ثابت پالنک  با واسطه يعنی امکان ندارد بتوانيم دقيقا
اين از  .کرده استعبور  xپخش است دقيقاً در چه زمانی از نقطۀ  x∆موجی که در گسترۀ فضائی 

 .دستگاه های اندازه گيری ندارد  خصوصيت موج است و ربطی به
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از اشياء آماده و تام و  جهان": گفت می انگلس .کند میخود تغيير نيز تغيير  حتی .چيز در تغييراند همه
 د ورسن نظر می  هتغيير ب اشيائی که بال هايی است که در آن بلکه مجموعۀ پروسه تمام تشکيل نشده

و گاه پديد شده  اند است، يعنی مفاهيم، در حال تغيير الينقطع که محصول مغز آنهاايضاً تصاوير ذهنی 
 رسد و علی نظر می   اينکه ظاهراً تصادف به ، با تمامپويادر اين ميان تکامل  گردند و و گاه نابود می

 اتم،). ی دورينگ، چاپ فارسیآنت انگلس،." (گشايد را می های موقّت، سرانجام راه خود رغم فروکش
ابری  خودش ذرهّ است ولی با در نظر داشتن اينکه هرچند !کالسيک نيست معنی   به "صلب جسم"

يا يک  پنگ  صورت يک توپ پينگ   را به نميتوان ديگر آن فرا گرفته است،را   آننی محيط والکتر
ً ذّرات هسته. ای توپر مجسم کرد گوی شيشه يک بستۀ موج تشبيه   فوتون را به و همچنينای  عموما

يک   را به اتم و يا هستۀ آنبرخی از دانشمندان ما . برند کار می  اين شکل را به ،کرده و در محاسبات
، از قطرۀ باران ذرهّ است و هم موج همکه اتم  صالبت ولی. نظير باران تشبيه کردندقطرۀ معلق آب، 

. توان از هم جدا کرد نمیعلی رغم تضادشان را  ای  موجی و ذّرههای توأمان  ويژگی .بيشتر است
 ت متضاد که يکیسنتزی است از اين دو خصوصيّ  ؛شکل موج  ای است به است ماّدی و ماّده موجی

 که رسند وحدت می  به ی که در مقابل ما قرار دارددر اتم ويژگی،اين دو  .نفی کنندۀ آن ديگری است
 حجمی تقريبی با گسترۀ فضايی تقريبیِ  ،حال در عين .است های خود گسترش فضايی و ويژگی دارای

معادل  انرژی( آن" سکون حالت" جرممشخص دارد و 
همين مطلب را  عين(. مشخص است هميشه نيز) جرمش

های  تقريب ).توان گفت نيز می ای ذّرات هسته همۀدر مورد 
 ابعاد، گسترش فضائی، و ديگر متغيرهای اتم آن   مربوط به

نظر  ها صرف  توان از آن که در ابعاد انسانی می دلنقدر ناز
از . شوند ای تا بينهايت پخش نمی دامنۀ امواج هسته. کرد

تأثير متقابل قوی (شناسد  چهار نوع ميدان نيرو که علم می
، الکترومغناطيسی، تأثير متقابل ضعيف )نوترون -پروتون(

و  گرانشی نيرویهای  دانفقط مي، )و گرانشی
. ندنک میتأثير اثر  دور بسيار های فاصله از اطيسیالکترمغن

 منعکس کنندۀ يا جانشينتواند  هيچ وجه نمی   اسبات و رياضيات است بهمح عالوه آن چه مربوط به   به
در تمام فضا گسترش  ....حرکت موجی ...  "اين نظر پانه کوک که همين دليل   به .ها شود واقعيت

حدس زد که اگر  ميتوان! کامالً موهومی است "ج احتماالتنداامو"م ها ات ديگر او کهنظريۀ  و" دارد
  . نوسان باشند حجم و وزن اجسام سماوی دائم در تغيير و بايست بود، می غير از اين می

اگر  امروز" گويد که می کوک پانه !شود می کوک مشخص ترتيب ماهيت واقعی اظهارات پانه بدين
ماّده، جرم، و  مفاهيمی بنيادی را حفظ کند که نامشان ی مشخص،هاي فيزيک کوشش کند در محدوده

 اثبات   واقع محدوديت فکری خودش را به در "نشدنی روبرو خواهد شد انرژی است با تضادهايی حل
   است که نگرش ما نسبت به درست .دهد می زيتيويسم نشانوپ   و تعلّق فلسفی خودش را به ،رساند می

طور که کمی  برعکس، همان .فيزيکی نيست معنی نفی ماّدۀ  است ولی اين امر بهکرده  اتم تکامل پيدا
 دهد می دست  ماترياليسم ديالکتيک به اين تکامل داليل ديگری برای صحت نگرش دورتر خواهيم ديد،

 .شود عين حال موجب تکامل آن نيز می و در
توان يک  جنبد را حتّی نمی می آنچه: " ... ويدگ می او .کوک فوقاً نقل کرديم آنچه که از پانه   به برگرديم

  !"...ها امواج احتماالتند نوکنيم ؛ الکتر گذاری را احتماالت نام آنهابهتر است  عمالً . ناميد ذات ماّدی

زيز علی کريمیدوست ع اثر : فوتون هنری تصور  



20 

که منطق نارسای  او. دهد می داد سخن است که او موضوع را درست درک نکرده و بيهوده روشن
موج،  ن،والکتراز نظر او، . از همه چيز ديد انتزاعی دارد، کند میرياضی را جانشين فلسفه 

نيز ذات ماّدی  هيچکدام !شوند برابر می انتزاعند و در دنيای انتزاع همه با هم همه ... احتماالت
گويد که اين يک  نمی او !!با احتماالت است شود با موج که خودش برابر برابر می  الکترون؟ !نيستند

که در  وا !دارد با چه چيزی ربطمشخصاً که اين احتمال  کند میص نمشخّ  نينموج ماّدی است و همچ
خاص پردازد که نسبيت  می جرم و انرژی   ، وقتی بهدهد می برابر قرار متجانس را با هماينجا مفاهيم نا

 ..." که می کندبازهم سردرگم است و ِشکوه  برابر قرار داده و متجانس يکديگرند، با يکديگرآنها را 
؛ بود پذير ؛ جرم، امکانتعريف يک کميت ويژه هر ذّره وزن مشخصی داشت که از طريق آن قبالً 

 يکی: را از انرژی جدا کرد توان آن نمی ديگر. کند میتغيير  اکنون جرم نيز متناسب با حالت حرکت
 ".شود و بالعکس ديگری تبديل می  به

رابطۀ که  را نيز درک نکرده استخاص تئوری نسبيت  او .کوک انتها ندارد در گمی پانه سر
رانده جلو    به شناسی را يک گام ديگر و بدين ترتيب هستی کردهانرژی و جرم را اثبات  ديالکتيکی

زوج  تبديل ؛ در پديدۀداردمعادل جرمی نيز  کند که هر چه انرژی است يک  تواند درک نمی. است
انرژی مشخص هستند  شوند هميشه دارای تابش می دو پرتو گاما که ،فوتون  به ونرزيتوپ – نوالکتر

 ولی. ن هميشه مقدار ثابتی استوحالت سکون الکتر که جرم دهند میو نشان 
جرمی معادل خود دارد که بر جرم  نيز )سينتيک انرژی( انرژی جنبشی

ن در شتاب ودر نتيجه وقتی انرژی الکتر. شود شيئی افزوده می حالت سکون
يابد شعاع انحراف آن در ميدان مغناطيسی نيز تغيير   ای افزايش می دهنده

   !نسبت داده ميشودفوتون نيز يک جرم ظاهری   به حتی. کند می
 می داردبه واسطۀ اين شرط اساسی که الزام ( علی رغم دترمينيستی بودن

وضعيت شيئی از ابتدا تا انتها توسط معادلۀ حرکت مشخص بوده و معادالت 
قادر نيست قوانين کوانتومی مکانيک  ،.)ا نباشندتحول سيستم نيز واگر

 اين. بازتاب دهد بدون ابهام را (déterminisme) اصل قطعيّت مربوط به
آماری  گيرد زيرا تئوری ترموديناميک سرچشمه نمی بودن اين تئوری  نقص بيشک از ويژگِی آماری

اصل قطعيت در  خوبی با هد، برغم شکل آماری خو دارد، علی برد فراوانکه در دنيای مولکولی کار
ملحوظ کردن آنها  و لزوم و چگونگی خيزد میذّره بر-شک از دوگانگی موج مشکل بی. انطباق است
عمل   بهکوانتومی رفع نقيصۀ مکانيک  هايی که تا کنون برای ترين کوشش از موفق يکی. در محاسبات

اين  گرفت و اثبات کننده اين امر است کهانجام  بوهم-بروی محاسباتی است که مطابق با تئوری دو آمد،
محاسبه در چهار چوب  نتايج. اصول ماترياليسم علمی مطابقت داد ميتوان تکامل بخشيد و با تئوری را

شده بود، توسط  پيشنهاد (De Broglie Louis) لويی دوبروی توسط 1927 اين تئوری که در سال
اند   اين تئوری ذّرات با امواجی همراه در .(7)سيدر چاپ  به 1952 شد و در سال تدوين (Bohm) بوهم

تحت  موج. نامند تئوری را تئوری موج راهنما نيز می همين دليل اين  هگشايند و ب مسير آنها را می که
   را به گذارد و آن می که مانند يک ميدان الکتريکی بر ذّره اثر قرارداردکوانتومی تأثير يک پتانسيل 

. ذّره از ابتدا تا انتها مشخص است ترتيب، مطابق با اصل قطعيت، مسير و سرعت بدين. راند پيش می
 می کند در آزمايش يونگ، ذّره از يک روزنه عبور مثالً . روشنی کمتر است ها نا تفسير آزمايش در

خودش تداخل  گشايد که از دو روزنه عبور کرده و با می ولی مسير آن را موج همراه و راهنمايش
عيب نيست و بخصوص در  ولی بازهم بی تر است اين تئوری با واقعيت نزديکنتايج چند  ره. کند می
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يکديگر تفکيک  هيچ وجه نبايد از  ای را به موجی و ذّره خصوصيّات. ای خود اشکال دارد پايه فرض
 ناپذيرند و وارد کردن  تجزيه در مقولۀ واحدی وحدت دارند؛ در عين متضاد بودن،ضد دو  اين. کرد

 شک بی. رائی است که با علم منافات داردگ نوعی تقليل ،ها در محاسبات ويژگی و جدا از هم مصنوعی
تری برای  کامل های ها امکان خواهند داد تئوری کوچک بسيار های فيزيِک دنيای در آينده پيشرفت

اکنون در حال  هايی که هم ميان تئوری از. اين بخش از دانش بشری پديدآيند های واقعيت  تصوير جامع
 تئوری" و" گلوتون -کوارک"تئوری  بينی کرد پيش اميد بخشای  آينده انتوان برايش بوده و می تدوين

اندازۀ   ها، هنوز به موفقيت رغم برخی برد که، علی  توان نام می را ""ها حلقه"و نيز تئوری  "تارها"
 ها هنوز بسيار اين تئوری ن گفت کهتوا می. ندنشده اسنجيده نيافته و در محک تجربه  کافی تکامل

ها  اين تئوری  پرداختن به .کنند و بيشتر با حدس و گمان قرابت پيدا می ابتدائی و اثبات نشده اند
 .گنجد متأسفانه در بحث حاضر نمی

که همه  اين معنی است   های علمی به قوانين و تئوری در (déterminisme) اصل قطعيّت انعکاس
از ابتدا تا  ای، گيرد که بر هر پروسه ای صورت می ويژه های اساس قانونمندی چيز در طبيعت بر

هر معلولی علّتی دارد که مطابق با  افتد و ای بدون دليل اتفاق نمی پديده هيچ. انتهای آن حاکم است
سرگردان کيهانی  های چرخد يا اگر سنگ ماه به دور زمين می اگر. کند میرا مشروط  آن ،ويژه قوانين

گيرند، همگی نشان از  قرار می دور اين اجرام  کنند يا در مداری به می بر روی اجرام سماوی سقوط
صورت  که در اين قطعيّت مستتر است، به اند و قانونی دارند که بر حرکت اجرام حاکم وجود قطعيتی

خود و    بهانتهای اين حرکت را مشروط  سقوط اجسام تظاهر کرده و از ابتدا تا يا "جاذبه" علّت
ضرورتی است که در شرايط ويژه  آيد زائيدۀ نظر تصادف می   ترتيب آنچه به همين   به .کند می مشخص

 سئوال   روشن تر شدن مطلب به برای .افتد می قطعيّت و تحت تأثير قوانين ويژه اتفاق بر اساس اصل
رويش   هری را که ميخواهد بن مداوالکتر چگونه": پرسد روترفورد از بوهر توجه کنيم که می ارنست

نا درست و شبهه انگيز است ولی " مدار"کار بردن اصطالح   هر چند به( "؟می کندانتخاب  برود
 )کنيم برای ساده تر کردن بيان از همين اصطالح که بيشتر با مدل اوليۀ بوهر قرابت دارد استفاده می

مدارهای  اصطالح بهها از  نوالکتر رگذا داشت و مندی وجود نمی يک قانون اگر .روشن است جواب
بايست در  ، میمی گرفتصورت  مدارهای با انرژی کمتر برحسب اتفاق صرف  با انرژی بيشتر به

از  انشتين 1917 سال .آنکه چنين نيست شدت همۀ خطوط طيفی با هم برابر باشند حال بيناب اتم،
وجود  "ديگر مدار   عبور از مداری به"ن در وکه برای الکتر کند میاحتمال کمتر يا بيشتری صحبت 

بسياری قادرند  محاسبات. کند میو محاسبه  دهد می توضيحکوانتومی  دارد و اين احتمال را مکانيک
از نقاط  يکی. کنند را با ضريب اطمينان مناسبی توليداتم ها  های نسبی خطوط طيفی بيناب شدتاز 

رغم  در اين است که علی ودينگر تنظيم شدند،توسط هايزنبرگ و شر کهکوانتومی قدرت مکانيک 
است رابطۀ علّت و معلولی  قادر (déterminisme) با اصل قطعيّت کاملش انطباق کمبودها و عدم

محاسبات فيزيک نيوتونی در دنيای ابعاد  دقّت ی که هرچند بابا تقريب(تصادف را  و نيز ضرورت و
نين چو هماتم ها  انتشاری و جذبی در مورد طيف )کرد قبولتوان  قابل مقايسه نيست ولی می بزرگ

کنيم  گونه تصوير ت اين موفقّيت را بتوانيم اينعلّ  شايد. های اتمی توضيح دهد ديگر از پديده بسياری
، حتی اگر دهند میقرار  اند مبنا   را که از خواص توأمان ذّره هر حال اين محاسبات چون امواج  که به

ً  مراعات نمیکامالً لولی را مع ت واصل قطعيّت و علّ  طور    تمامی اطالعات اولّيه را به کنند و تقريبا
توليد    قادر به اند يکدها نز يتمحدودۀ محلّی با واقعّ  بايد وارد محاسبات نمود، از آنجا که در مصنوعی

از  بسياریبرکت همين مکانيک کوانتايی که    به امروز. رسند نظر می   به نتايجی هستند که قابل قبول
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علمی نظير شيمی، بيولوژی،  های هايی در بسياری از زمينه پيشرفت دانند، را کامل نمی فيزيکدانان آن
اند که زندگی  گرفته انجام ... و جامد، الکترونيک، هدايت امواج الکترومغناطيسی فيزيِک حالت

ها  و راه دراز پژوهش دها در اين زمينه هنوز بسيارن نادانسته ولی. اند کرده بشريت را دگرگون
 .همچنان ادامه دارد

 :  کنيم توجه. گويد می چه (déterminisme) ببينيم پانه کوک در مورد اصل قطعيّت حال
 شود، اغلب از حاکميت ضرورت سخن می صحبت "قانون در طبيعت حاکميت" از که هنگامی"

 اين: ی يک بيان انسانی استمعن  به شود اين وقتی از ضرورت در طبيعت صحبت می ولی. شنويم می
 قطعيّت نامناسب تر از آن کلمۀ. از خارج است کاربرد غلط است زيرا در رابطه با اجباری

(déterminisme)  در نوشته است ً اش  شويم و معنی روبرو می های بورژوازی با آن که غالبا
ب، کلمۀ ضرورت يک ترتي بدين. است از جايی يا توسط کسی پيشاپيش تثبيت شده اينست که آينده

هيچ وجه اختياری يا    به که بر طبق آن، چگونگی تکوين روندهای طبيعی يابد معنای مضاعف می
بايد توجه  معهذا .بکار برد انسان هارفتار  توان در مورد اينها کلماتی هستند که نمی البته. اتفاقی نيست

 ".کرد قبول می را در درون طبيعتوجود يک چنين اختيار  قديمی، )ئولوژیت( داشت که خدا شناسی
. می کندکرده و يکی را با ديگری اشتباه  کوک بازهم همه چيز را با هم مخلوط که پانه بينيم می

اتفاق  ضروری است تا امری آنهاشدن   که آماده آمدن مجموع شرايطی استمعنی لزوم پديد   به تصادف
تصادف و  ای که خود حاصل ای از تکوين پروسه تيجهن تواند تصادفی باشد يا آماده شدن می اين. بيافتد

که در درون همين  که شرايط آماده شدند آنگاه قوانين طبيعت هنگامی. ضرورت ديگری است
 رانند و به پيش می   را به ، پروسهالزامصورت   هگذارند و ب اثر می ،هستند مجموعه آمادۀ عمل کردن

صورت قانون طبيعی در   هبلکه ب آيد از خارج نمی الزام، کوک برخالف نظر پانه. رسانند تکامل می  
قطعيت  گيرد که او از آنجا سرچشمه می کوک پانهاشتباه . کند میحضور دارد و عمل  ها درون مجموعه

 برابر) "خداوند"خواست  يعنی( معنای مذهبی آن   با تقدير به معنای حاکميت قوانين طبيعی را   به
   .گيرند سر چشمه میو البته از دو بينش يا دو فلسفۀ متفاوت  ا يکديگر ندارنددو ربطی ب اين .گيرد می
 ،می کند ها مکان مقدسی را اشغال که نزد آنارشيست شود، می آزادی  در مورد آنچه که مربوط به اامّ 

های آماری  درون مجموعه در .گيرد تصادف قرار می بايد گفت که اين نيز در چهارچوب ضرورت و
 اين. شود نمی هيچ مولکولِی توسط خود مولکول انتخاب انرژیِ   ....جامداتمايعات يا  ازها يامثالً گ

گيرد که برای ما  می ها نيز طبق روندی انجام ميان مولکول انرژی تابع شرايط محيط است و توزيع آن
زيرا  کند مین اين نکات توجه  به کوک پانه. است الزامیولی در واقع کامالً  رسد نظر می  اتفاقی به

 )همچنين در اجتماع و( کند که در طبيعت قبول خواهد اين نمی زيتيويسم است و عالوه بروپ تارفگر
 کامل معنی آزادی   يا نداشته باشيم، اختيار به کنند که چه ما حضور داشته باشيم عمل می قوانينی
و حقايق، انسان قادر است  ها واقعيتکه با ناديده انگاشتن  کند میفکر  شايد. کنند را مشروط می انتخاب

آزادی  در جامعه نيز ولی ؟!وردآ دست به "آزادی"طبيعت رها کرده و  قوانين "چنگال" خود را از
های اجتماعی در برابرشان  پديده موجود در درون الزامهايی است که  انتخاب آن   محدود به ها انسان

دليل است که چشم خود را  همين  به ).هيم کرداين باره کمی دورتر صحبت خوا در( .دهد قرارمی
در رابطه با اجباری از خارج  زيرا" ..."قانون در طبيعت غلط است حاکميت" که گويد بندد و می می

 جهت حرکت اجسام   مثابۀ موجودی که به  جاذبه به نيروی" که دارد میهمين راستا اظهار  در ".است
اسرارآميزی  فرمان" اين می دهد ترجيح. "در مغز ماست ، در طبيعت وجود ندارد، وجودشمی دهد

 تفسير کند که گونه  کند و حرکت اجرام سماوی را اين  نفی را" دارد که همواره در تمام فضا وجود
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يک موجود با هوش عمل کرده و  مانند" ... "بردن از قانون اسنليوس  فرمان جای   به " ... "نور مانند"
زند تا محملی برای  می یهر در  او به !"هدف انتخاب کند   رسيدن به راه را برای ترين کوتاه
، قانون از بيرون نمی آيد بلکه در درون خود !بايد به او جواب داد که نه. گرائی خود پيدا کند اراده

مادی  های شکست نور در محيط  وط بهبروابط مر همين قانون اسنليوس، که. مجموعه حضوردارد
خوبی    ماکسول به سيطاغنالکتروم توسط تئوریبنيانی عينی دارد که ، کند میمتفاوت را ترسيم 

، الزاميک  صورت   بلکه به )خواه به دل(يک انتخاب  صورت   شده و تغيير مسير نور نه به داده  توضيح
کيهانی را در انطباق با تئوری نسبيت  های حرکت" دهد می در همين راستا ترجيح. رسد اثبات می   به
مسير ممکن  ترين عنوان کوتاه   نيروی جاذبه بلکه به ای از  صورت نتيجه   را نه به آنهاکرده و  عيينت

کوتاه ترين مسير بين دو نقطه بر  - géodésique بندیکمر خط( زمان - بعدی فضا در انحنای چهار
 "فضا هر )باشد ، دوبعدی يا چند بعدیروی يک سطح مفروض که ممکن است مسطح يا غير مسطح

 چون ولی .کنند زعم او اجرام کيهانی نيز مسير خودشان را خودشان انتخاب می  يعنی به .کند تصور
 ً قوانين تخطی ناپذير طبيعت با  مطابق "زمان – بعدی فضا چهار انحنای "همينبايد بداند که  قاعدتا

توجه  بايد" ارد کهبندد و اعالم درا ب چشمان خود می دهد باشد، ترجيح يک جرم می حضور  همنوط ب
يک تصور ذهنی  زعم او به يعنی(  !."اين نيز يک تجريد است داشت که مانند جاذبۀ عمومی نيوتن،

 !!کند میرا حل  قدرتی در تجريد او نهفته است که همۀ مشکالت عجب جای حيرت است که. )!است
 مثالٌ . گذارد وضيح باقی میو قّوۀ جاذبه را بدون ت جرم  های مربوط به اين تجريد او همۀ پديده ولی

بسيار بيشتر از  جرمیدر روی ستارگانی که دارای اتم ها  توضيح اينکه چرا فرکانس خطوط طيفی
که جرم چيست  اين .ماند می در روی زمين متفاوتند، معلّقاتم ها  همان زمين هستند با خطوط طيفی

که توضيح قابل  اخواهد رسيدمطالعه است و باالخره روزی فر موضوعی است که هم اکنون مورد
های  مشخص پديده تئوری نسبيت عمومی با مطالعۀ دقيق اوضاع ولی. شد قبولی برای آن پيدا خواهد

ها و حقايق  واقعيت قدرت درکِ  ذهن،. افزايد و بر غنای خود می کند میپيدا  توضيح آنهامختلف برای 
هايی از دانش را که  ست و جز بريدها سترون  (subjectivisme) گری دارد ولی ذهنی طبيعت را

صورتی ناقص،   ، آن هم بهکند می عيان )ماترياليسم ديالکتيک يعنی( علمی بر پايۀ فلسفۀ علمی پژوهش
را در قلمرو  نسبيت آن تئوری. ای بود در دانش بشری نيوتونی لحظه مکانيک. درک کند تواند نمی

دانش بشری نيست که در  ای از جز لحظهچيزی لماً تئوری جديد نيز مس اين .کند میويژۀ خودش نفی ن
خواهد شد ولی تا آنجا که اين تئوری  تری جايگزين های جامع و يا با تئوری يافت آينده تکامل خواهد

نتايج  در چهارچوب آن انجام گيرند و تاکنون نيز توانند همچنان استفاده است، محاسبات می قابل
  .از پديده هاست علمیت درک ای از صحّ  و نشانه دهند می های عينی وفق محاسبات با واقعيت
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 شوراهای کارگری تاريخی، پانه کوک و ماترياليسم
  : ، رابطۀ عين و ذهنخدر تاري قطعيت

 قطعيت اصل( مارکسيستِی وجود داشتن قانونمندی روشنی نظريۀ آنتی دورينگ، انگلس به در
determinism( های اجتماعی سخن از روندی در پروسه او .دارد میهای اجتماعی را بيان  روند در 

غم حضور  ر علی  ،گرفت میهای کوانتايی نتيجه  مورد پديده در "النژون پل" گونه که گويد که همان می
پيروی  ای های ويژه ندیم آيد، از قانون می پيچيدگی که از اين تعّدد عوامل حاصل شمار و  بیعوامل 

شمار  مجاهدات جداگانۀ بی تصادم " :توان مطالعه کرد علمی می های کمک روش  که امروز به کند می
مشابۀ وضعی که در طبيعت، که  شود کامالً  وضعی می  در عرصۀ تاريخ منجر به و اعمال جداگانه،

که از موهبت  کنند فعاليت می ها انسان ،جامعه تاريخِ  در " ... استحکمروا ، می کند اليشعر عمل
های  نمايند و هدف می و يا تحت تأثير شور و شوق خود رفتار شعور برخوردارند و از روی فکر

 .گيرد هدف مطلوب انجام نمی جا هيچ کاری بدون قصد آگاهانه، بدون اين در .دارند معينی را در نظر
 اهميت  - جداگانه برای اعصار و حوادثِ  هبويژ - برای پژوهش تاريخی تفاوتهر اندازه هم اين  ولی

 ".درونی است دهد که جريان تاريخ تابع قوانين تغيير نمی هيچوجه اين واقعيت را  داشته باشد، باز به
 )دورينگ آنتی انگلس،(

 : کوگ توجه کنيم به پانه حال
 ها انساناعی، مابين يا يک قانون تحول اجتم ،"آزادی" ،"تعالی" است بتوانيم باور کنيم که مشکل ..."

قوانين تحول  اين .راند همانند يک تقدير ناگزير، فرمان می ،ها انسانيا باالی سرشان قرار دارد که بر 
 در. اند شکلی مطلق تبيين شده  و بر مبنای روابط جزيی، بهذهن که توسط  هايی هستند اجتماعی، تجريد

بتوانيم از الزام صحبت کنيم،  اگر .طبيعت وجود دارددر تمام  همان اندازه است که  اين زمينه الزام به
ل مردمی، بيان ثَ مَ  اين .زنده ماندن بايد غذا بخورد تواند باشد که انسان برای  اجباری می فقط در مورد

 )کوک، لنين فيلسوف پانه( ."انسان و دنيا در مجموعۀ آنست روشن رابطۀ بنيادی بين
. علّت حضور جاذبۀ جرمی اسير گرانش زمين خواهد بود کسی که بر روی زمين است، اجباراً به

همين دليل ادعا کرد که او آزاد نيست؟ انسان با طبيعت و محيط اطراف خودش  توان به ولی آيا می
"! زنده ماندن بايد غذا بخورد برای"همان گونه که . روابطی دارد که قوانينشان برايش تخطی ناپذيرند

گوئيم موضوع بر سر چيست؟ اگر کسی در جائی  کسی سخن میپس هنگامی که از سلب آزادی 
محبوس بماند عوامل در بند ماندن او، قفل درب محبس و حضور فعال نگهبانان و چيزهائی از اين 

يا بايد اين غذا را از راه شکار و ميوه چينی و کشاورزی . اگر گرسنه است بايد غذا بخورد. قبيل است
در اين  زدد و يا برود در کارخانه کارکند و بندۀ کار بشود و بدين تريببه دست بياورد و يا بايد بد

اگر همۀ اين عوامل . ديک ارباب تن بده نبه ثروتمند کرد آزاديش را در گرو شکم بگذارد و جامعه،
 البته به .ش ميخواهد بکندلو هر کاری د خواهد برود هرجا می  تواند آزادانه به حذف شوند او نيز می

کمک دانش و فن راهی   های طبيعی نباشد که آن را هم شايد بتوان به خارج از محدوديت شرطی که
صورت، وجود يک سلسله قوانين و قراردادهای اجتماعی موجب محدوديت  همين  به .برايش پيدا کرد

 توان از سلب آزادی ولی باز هم نمی. باشند می در جامعه رفتارشان زندگی و در ها انسانآزادی مطلق 
مين تض اساسی آزاد و هوشمند برقرار گردند ها انسانزيرا همين قراردادها اگر مابين  صحبت کرد

نيز تابع  ها انسانالبته آزادی و هوشمندی . آزادی مشخص است، مجّرد نيست .خواهند بود آنهاآزادی 
جۀ يشرفته و يا سوسياليستی درپوضعيت جامعه است و در يک جامعۀ فئودالی، سرمايه داری 

ينی آزادی و هوشمندی و قوان ،در سطوح متفاوتی قرار دارند و در نتيجه ها انسانهوشمندی و آزادی 
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جامعه ربط دارند و بيان کنندۀ  يّتهميشه به وضع های مدنی، ، آزادیکه برای اجتماع وضع ميشوند
فراتر  دهد می ازهتواند از آنچه که اوضاع جامعه اج عبارت ديگر آزادی هيچگاه نمی  به. اوضاع آنند

طبيعت و هوش و آگاهی خودشان  توانند در ميان آن چه که جامعه، ها فقط می در جامعه، انسان .برود
که در دام خرافات اسيرند يا را ئی ها انسانانتخاب  .در مقابلشان قرار ميدهد انتخاب کنند و نه بيشتر

های واهی دائم در رنج و وحشت  عقوبت های دينی و خرافات مسخ شده اند که از بيم چنان در انديشه
و اختيار خود را به ديگران واگذار می  کنند کنند و خودشان آزادی خود را محدود می زندگی می

شود که او  آزادی انسان زمانی حاصل می. ظاهر آزاد باشند  حتّی اگر به -ناميد انهتوان آزاد نمی نمايند،
آنگاه می تواند آگاهانه . گيرد را در خدمت می آنهاو  ابدي عت و جامعه دست میبر قوانين عينی طبي

ديگر  های مکنم ها و ، در ميان انبوه امکان انتخابراهی را که در پيش پای او قرار گرفته است
 .برگزيند

که  امکان شناخت انسان از قوانين تحول اجتماعی در رابطه با پانه کوک بينانۀ اظهارات جنبۀ بد اگر
 نظر گرفت و همچنين ماهيت الادری در )، يعنی تصورات ذهنیاوتعبير   به( دصورت تجري   به

های اجتماعی، او  پديده بار در مورد بينيم که يک بار ديگر و اين می را کنار بگذاريم، شهاي تئوری
 )تصادف يعنی( آماده بودن شرايط اند و در صورت که بر تحوالت اجتماعی حاکم وجود قوانين عينی

 .کند میرا رد  مندی اين تحوالت يعنی اصل قطعيت قانون عبارت ديگر   کنند، به ضروری میرا  تحول
  اراده   به زيتيويستی او جستجو کرد کهودر انديشۀ پ کردن اصل قطعيت ماترياليستی را بايد  رد دليل

می يت عينی مقّدم اراده را بر واقع ها، انديشه و و مانند همۀ ايدئاليست شود گرايی آنارشيستی منتهی می
به خاطر داشته باشيم که يک پزيتيويست مسئله را می بيند ولی قادر نيست يک راه حل علمی و  .دارد

  .ارائه کندآن ديالکتيکی برای 
استدالل  وضوح در  به کند از پيدا کردن يک راه حل ديالکتيکی منع می را پانه کوک که او اراده گرايی

 : آشکار استزيرين 
توليد اجتماعی را در  بايد :ايست آسان و عملی و عمالً وظيفۀ طبقۀ کارگر عبارت از مسئله اصوالً "

  !"سازماندهی کرد دست گرفت و کار را
 و .گردد رابطه با دنيای نوينی است که بايد بنا در (!)... ساده وظيفۀ اين ..."سپس، می افزايد که 

 گونه عمل آفرينندگی امکان پذيرباشد تا هر د داشتهوجو شکل انديشه و اراده  اين دنيا بايد به ابتدا
 )تأکيد از نويسنده است( )250  شوراهای کارگری، صفحه کوک، پانه( ". گردد

شد تا  ابتدا از جنبۀ نظری بر سرمايه داری غالب بايد...." : گويد چنين در جای ديگر چنين می هم و
 نظراتشان، حقيقت   ظه است که ايمان مطلق بهدر اين لح فقط .بتوان از نظر مادی بر آن غلبه کرد

شوراهای  کوک، پانه(  ".شدن برايشان الزامی است ميتواند کارگران را متقاعد کند که پيروز ،....
  )77 کارگری، صفحه

ل جمله ای که نقل شد  شک بی به معنی نفی ماترياليسم تاريخی نيست و حرف پانه کوک در در نظر اوَّ
ئوريک بر بورژوازی همچون پيش شرط غلبۀ مادی براو، نظری درست و مورد ضرورت غلبۀ ت

بهتر است موضوع بيشتر برای روشن شدن ! مارکسيستی است و کاری است که خود مارکس کرد
 در اينجا  در باال بخشی از آن است نقل شده های هتمام پاراگراف پانه کوک را که جمل. پيش تر برويم

  :شويمو در آن دقيق می  ميمی آور
 ی يا معنوی او، يعنیادی قدرت روححد زيداری تا  ولی ما نبايد فراموش کنيم که قدرت سرمايه« 

مار ثايده های طبقۀ حاکم بر جامعه سلطه دارند و در اذهان طبقات است. است سلطه بر اذهان کارگران
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؛ در واقع گيرند پايه میدر آنجا توسط قوت درونی و ضرورت سيستم توليدی . کنند شونده نفوذ می
ات قدر اذهان طبتوسط آموزش، تبليغات و تأثيرات مدارس، کليسا، مطبوعات، ادبيات، راديو سينما 

تا هنگامی که چنين است، طبقۀ کارگری که از وضعيت طبقاتی خود . ندگرد می تحکيماستثمار شونده 
تواند  کند و نمی فکر نمیدهد، به شورش  استثمار همچون وضعيتی عادی رضايت می به آگاه است و نا

. توانند به کسب آزادی اميد بندند اذهانی که مطيع آموزه های اربابان باشند نمی. به مبارزه دست بزند
د قبل از آنکه واقعا بتوانند يوغ نسرمايه داری بر اذهان خود غلبه کن) روحیِ ( آنها بايد به سلطۀ معنویِ 

که به طور مادی شکست بخورد بايد به لحاظ تئوريک سرمايه داری پيش از آن. او را برکنند های
از حقيقت نظراتشان و  کارگران مطلق) قطعيت(زيرا تنها در آن هنگام، اطمينان . دچار شکست شود

زيرا تنها . خواهد دادبه آنها اعتمادی را که برای کسب پيروزی الزم است ، حقانيت اهدافشان به آن
زيرا تنها در آن هنگام گروه . يف نيروهای دشمن خواهد گرديددر آن هنگام ترديد و ترس باعث تضع

های ميانی متزلزل بجای آنکه به نفع سرمايه داری مبارزه کنند ممکن است به درجۀ معينی ضرورت 
  »  .تحول اجتماعی و بهره مندی از نظم جديد را درک کنند

ای،  دئولوژی حاکم بر هر جامعهکنند که اي يست ها تأييد میسمارک. اين جمالت کامالً درست هستند
اگر در همين  يک نقص دارند و آن اينکه ،درست جمالتِ  اين ولی. است مهمان ايئولوژی طبقۀ حاک

راهی ) های تاريخ مندی يعنی قانون(های ماّدی تاريخی  سطح باقی بمانند و با در نظر گرفتن ضرورت
اه به رکه  نظراتی صرفاً پزيتيويستی هستندبرای برون رفت از اين معضل پيشنهاد نشود، بيان کنندۀ 

گويد که در سيستم سرمايه داری افکار  او می. در گفتار پانه کوک دقيق شويم. جائی نخواهند بُرد
افزايد که برای رها شدن از  آنگاه می. گيرند و زير سلطۀ آن قرار دارند توسط بورژوازی شکل می

 زيرا،. بدين ترتيب دور باطل کامل می شود. ها کردبورژوازی بايد افکار را از سلطۀ آن ر شرّ 
گردد که کل ديدگاه های بورژوائی و کل ايدئولوژی بورژوائی  شود يا اين تصور القا می تصور می

! چنين نيستدر حالی که . پيش از سرنگونی سرمايه داری و محو روابط سرمايه داری قابل محوند
روابط سرمايه  يّۀکلاز سرنگونی سرمايه داری و محو  کل ايدئولوژی بورژوائی تنها پسحو شدن م

يعنی در و در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم  امکان داردداری و زوال طبقات و دولت 
به اشکال مختلف بازسازی و احيا  وئولوژی هنوز وجود دارد دوران سوسياليسم، اين ايداوائل 

 رشد، هائی برای روابط سرمايه داری مجال و زمينه، در خود سوسياليسمهمان گونه که . شود می
های  به همين دليل است که در سوسياليسم، مبارزه با سرمايه داری در عرصه .احيا دارند تقويت و

که خود (البته با شکل گيری تئوری سوسياليسم علمی . اقتصادی، سياسی و نظری ضرورت دارد
توان گفت که ايدئولوژی بورژوائی  می )ق تر و کامل تر شودتواند و بايد تکامل يابد و پيوسته دقي می

مبانی . بازسازی آن نيستامکان دچار شکست شده است اما اين به معنی از ميان رفتن آن و عدم 
ی که اکنون بدان رسيده، برای تسليح نظری پرولتاريا در در همين حدّ  –نظری سوسياليسم علمی

قرار دولت انقالبی ختن اين طبقه و ديگر استثمارگران، استبورژوازی، براندابا  مبارزۀ طبقاتی
توان گفت از  نمی يعنی. يشروی برای تغيير انقالبی روابط توليدی و اجتماعی کافی هستنداريا و پپرولت

). گويد نمیبه روشنی البته پانه کوک هم اين را حداقل در اينجا (ارد ند ابزار الزم وجود نظر تئوريک
پرولتاريا و حتی بخش پيشرو آن به چنين سالح تئوريکی مجهز نيست و از  هنوز کهمسأله اين است 

، که نيز های انقالبی توده ای خود سازمان ابزار تحقق عملی آن يعنی از حزب انقالبی پرولتری و
تأثير عين و ذهن بر يکديگر  .محروم است انتقال دهندۀ آگاهی سوسياليستی به طبقۀ کارگر است، نيز

. گذارد ، شرايط ذهنی نيز بر عين تأثير میندمؤثرهمانگونه که شرايط عينی بر ذهن . ه استدوطرف
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شود که قادر است چهرۀ دنيا را تغيير  بديل به يک نيروی ماّدی میتتئوری وقتی در توده ها نفوذ کند 
کارگر و عامل نفوذ تئوری انقالبی در طبقۀ  محمل وايدئولوژی، عينی تجسم  حزب پرولتاريا،. دهد

حضور حزب در  .طبقۀ و نماد آماده شدن يکی از شرايط انقالب پرولتاريائی است اين مظهر آگاهی
کند که طبقۀ کاگر در جريان عمل انقالبی و مبارزات  کنار و در رهبری مبارزات پرولتاريا، ياری می

که لزوم برچيدن نظم روزمرۀ خود به آگاهی سوسياليستی دست يابد و آنرا تا آنجا به تکامل برساند 
و پرولتاريا نمی تواند به تنهائی و  اين تمام کار نيست تازه ولی.  طبقاتی و راه آن بر او آشکار شود

زيرا او در . به آسانی کارخانه ها را تصاحب کرده و نظام اجتماعی مطلوب خودش را مستقر کند
ا بايد با او هم داستان شوند و يا خنثی جامعه تنها نيست و اقشار و طبقات ديگری نيز وجود دارند که ي

در جامعه حاضر آمادگی اقشار و گروه های ديگر. مانده و فقط ناظر بی طرف مبارزات باقی بمانند
ها در برابر  اگر آن چه .دمان اندازۀ طبقۀ کارگر اهميت داربرای تکوين و پيروزی انقالب به ه

 مانند،نطرف  بیحد اقل يا  د طبقۀ کارگر نباشندهمراه و متحّ سد شوند و مبارزاتی که در جريانند 
در اين . می بينيم که راهی بسيار طوالنی در پيش است .امکان به بن بست رسيدن انقالب بسيار است

که پانه کوک  کار آنقدرها هم نتيجه اينکه؛رابطۀ درهم تنيدۀ عين و ذهن از کجا بايد آغاز کرد؟ 
يک يا چند کارخانه و ايجاد يک ادارۀ شورائی در آن ها به پايان  که با اشغال ساده نيست گويد،   می

  !برسد 

لی وقتی به ضرورت شوند و یم دفعات تکرار   هايش به در همۀ نوشته کوک ی پانهاه استدالل اينگونه
لزوم وجود داشتن حزب در رهبری مبارزات پرولتاريا و نقش آن در باال بردن سطح آگاهی پرولتاريا 

اصول  روشنی و درست عکس   همه جا به شود، بله میاۀ کافی توجه نشده و حتی با آن مقبه انداز
 ذهن و عين و ديالکتيکیو  گنفراموش کردن رابطۀ تنگاتيعنی  ،)نظر مارکس و( ماترياليسم تاريخی

قالب که ان استاين نظر  تبليغدرغلطيدن در پزيتيويسم و   نيزعمالً  .مسند فرماندهی نشاندن را بر رؤيا
عقب نشينی از ميدان مبارزه  به معنای ،اين عمل کرد !رساند پيروزی می   انديشه و اراده به را

  . ماترياليستی و رها کردن ميدان در مقابل تفکر بورژوازی است
 گر اذهان پرولتاريا، محرکۀ تاريخ و روشن مثابۀ قوۀ ذهن و عين، مبارزۀ طبقاتی به رابطۀ کوک پانه

کارگران  عکس آموزش دادن به بر .بيند ها را نمی معلول ها و تت تاريخ و روابط علّ نقاط گرهی حرک
در رأس قرار  از وظايفی است که برای آماده کردن انقالب از نظر او يکیبه شيوه ای خاص 

يابد اينست که  خود دست می آگاهی امکان رهايی طبقۀ  هر کارگری که به وظيفۀ" گويد می .گيرد می
 زيرا )همانجا( ."آنها تأثير بگذارداعتنايی  بی ان رفقای خود پخش کند و بکوشد برمي را نظرات خود

حاکمند،  آنهابر  رو کسانی هستند که تسلط يافته و دنباله پرستی آيين آنهاهای انسانی که بر  روح آن"
 .)77 ، صفحهشوراهای کارگری کوک، پانه( ."توانند داشته باشند را نمی آزادی  يافتن به اميد دست

. عمل آگاهی رساندن، فردی است و معلوم نيست چگونه و در چه شرايطی انجام می گيرد اينجا، در
 !کنند بيابند تا انقالب )؟(شوند که بايد آموزش می عريفتيی کم مايه ها انسانکارگران  عالوه بر اين،

از البالی کالمش  .و از چه طريقی است ، شامل چه چيزهائیگويد اين آموزش به چه شکل نمی
شود که همين کارگران  می فراموش !توان درک کرد که شيوۀ آموزش او انتزاعی است همانقدر می

ها از  آيا آموزش آن آنها کجا و به چه روشی آموزش ديده بودند؟. نددرا ابداع کر بودند که شوراها
از  بيرون آمدن کارگران دالئل عينی کافی برای انگار عالوه، هب بود؟ های درس و در کالس پيش
شرايط ماّدی جامعه  اين امر تابع از نظر او  وجود ندارد و و درس گرفتن از تجربيات خود اعتنايی بی

پرسيد آيا تا زمانی که شرايط  بايد! يابد امکان می از پيش و اندرز و آموزش نيست و فقط از طريق پند
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 قيد قادر خواهند بود خود را از چگونه "..های انسانی روح.." تکِ   نيستند، تک ماّدی آماده
 های آگاهی سوسياليستی آنچنان بر توده داری رهايی بخشند تا شيوۀ توليد سرمايه های ازخودبيگانگی

متقاعد کند که برای  را آنهارا شکل بدهد که  آنهاارادۀ  ميليونی طبقۀ کارگر حاکم شود و انديشه و
 زمانِ   آنکه اگر عمل جمعی و هم يا !؟ره سوسياليسم را مستقر کننديکبا  و به پاخيزند اهداف انقالب به

گروهی  کنند که عمل  های آنارشيستی عمل گروه امکان نداشت، مطابق نظر برخی ديگر از تمام طبقه
های  مثابۀ سرمشق توده به را ).ناحيه باشد اند شامل مردم ساکن يک گروه کوچک ميتو اين( کوچک

انقالب  "موتور بزرگ"افتادن  موجب راه "موتوری کوچک"کنند تا مانند  می عظيم طبقه تجويز
غير قابل تحّمل و فجايع نظام  های اگر زير فشار زندگی و کار و محروميت پرولتاريا !بشوند

 .تفاوت خواهد گذشت ی نيز بیاين چنين های "سرمشق" شورش در نيايد، از کنار  به داری سرمايه
آموزش  است تا تعداد کافی از کارگران از طريق الزم "وقت" اقل چه اندازهعالوه، معلوم نيست ال به

يعنی در واقع با يک  کنند و با گروه کوچک خود و بريده از طبقه، اين آگاهی دست پيدا   انفرادی به
نوينی که  دنيای" کار در رابطه با سازماندهی "سادۀ وظيفۀ" انجام و "سوسياليسم استقرار" کودتا برای

 گروه کوچک آگاه برای پيروزی کنند؟ وانگهی، آيا در اين شرايط، عمل يگ اقدام "ايد بنا گرددب
کوک  آن گونه که مورد نظر پانه که تمام طبقه بايد در آن شرکت داشته باشد، ،"پرولتری انقالب"

 ب،در هردو شکل مطرح کردن مسئلۀ انقال انقالب از پايين، کافی است؟ روشن است که است، يعنی
ضرورت  و تکوين انقالب عواملی که برای خيزش انقالبی همۀ  تحقير طبقۀ کارگر و کم بها دادن به

  .بينش پانه کوک ديالکتيکی نيست بلکه يک بينش مکانيکی است .نهفته است ،دارند
   هيچگاه جز مسائلی که قادر به بشريت" از نظر مارکس، مطابق با ماترياليسم تاريخی و ولی 

شود که  همواره جايی مطرح می مسئله که ...زيرا، .کند میباشد برای خود مطرح ن آنها کردن حل
مقدمه بر نقد  مارکس،( ".حال مهيا شدن هستند آن نيز وجود دارند يا حداقل در  حل  راه شرايط مادی

و دنباله  آئين خود، حاکميت گروه خود و نشر داند میخود را تافتۀ جدابافته  کوک پانه ).اقتصاد سياسی
 شمرد و در عين حال کارگران را از مجاز می آفرين و پرولتاريا از اين گروه را معجزه  روی
ترتيب، از نظر او، موتور تاريخ،  بدين .دارد می برحذر )!؟( "حاکمند آنهابر  که ...کسانی" روی دنباله

جامعه و  اوضاع .کنند انقالب می )به طور مکانيکی(که "افکارند" طبقاتی نيست بلکه اين مبارزۀ
تعيين کنندۀ وضع جامعه  کنند بلکه بر عکس نقش افکار را تعيين می نيستند که ها انسانشرايط زندگی 

   او  ؟!قل می شوندمنتکه توسط همکاران  است "افکار" بر عهدۀ
 سوسيال دوران خود شاهد انحطاط و پوسيدگی احزاب کوک که در رسد که پانه نظر می چنين به ولی

مشخصات  پيشرفتۀ آن زمان بود، از تشکيالت حزبی با دموکرات آلمان و بسياری از کشورهای
واسطۀ عالئق  و به ماند می بيگانهو از ماترياليسم تاريخی نيز  گيرد دموکراسی فاصله می سوسيال

بر  او، .گيرند باورهای آنارشيستی در او قدرت می ،)گورتر نظير( رفقايش ديرينۀ خود و برخی از
و  خرده بورژوازی نفوذ( دموکراسی ماّدِی انحطاط سوسيال داليل  به خالف لنين و روزا لوگزامبورگ، 

و بدون تحليل کردن از  کم بها ميدهد که خودش نيز شاهد آن بود، )در حزب هايش و خواسته افکار
 اش مبدأ فکریهای  تئوری   ، بهترکيب طبقاتی آن و سلطۀ شديد بوروکراسی حزب با انحطاط رابطۀ

به گمان  و( های انقالب، بايد در غلط بودن کلّيت تئوری شود که علت انحطاط را بازگشته و مدعی می
کوشد  جستجو کرد و می گونه که مارکس، انگلس و لنين بنيان گذاشتند، آن )انقالب "الگوی"او 

ا از موزه های تاريخ های منسوخ ر يا در حقيقت تئوری(دهد   جديدی ارائه تئوری نوآوری کرده و
اجتماعی دست يافت  چنان سازمان   از فساد، بايد يکباره به که مطابق آن برای احتراز) بيرون بکشد
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چون  ولی .)اری برنيايدداری ديکر ک  يان خودش؛ از سرمايهب  يا به( نفوذ کند که در آن فساد نتواند
خيال    به بيند، کند و حرکت تاريخ را نيز نمی را نفی يافته سازمان یپرولتاريا و قدرت قادر نيست لزوم

مبارزات  ، بدون ارتباط بامتشکل از اعضاِء تعليم يافته ،خواهد تشکيالتی از نوع ويژه خودش می
پرولتاريا را متشکل  نخبگان که همۀ که چنين تشکيالتِ  کند مین روزمرۀ پرولتاريا خلق کند و درک

 فساد" تجمع کوچکی از اين نخبگان ؤيايی بيش نيست و اگر همداری، ر سرمايه کند، در شرايط جامعۀ
از دستش بر نخواهد ) آنهم محدود و بيشتر مضر( کاری جز در شرايط انقالبیآيد،  وجود  به "ناپذير

سکتاريستی باشد که عمالً منشأ عملی  ها و تواند بريده از توده فقط میتنهائی   آمد و خودش نيز به
نهايت تکامل ديدگاه  اين .دغلطميدر فساد    به اغلبمرور زمان   به ،که هيچ نخواهد بود انقالبی

در بارۀ آموزش طبقۀ کارگر، نقش طبقۀ  ها کسيسترنظر ما اما .اوست )و مکانيستی( زيتيويستیوپ
های طبقۀ کارگر پيش و پس از انقالب، سازماندهی جامعه پس از پيروزی  کارگر در انقالب، تشکل

 ، باز همدر انطباق با ماترياليسم تاريخی قرار دارد و کمی دور ترهای مبارزه با فساد،  اهانقالب، و ر
 .اشاره خواهد شد آنهابه 

 الگـوسازی؛ اعتصاب عمومی و شورا
نتايجش  گيرد، يکی از عينی راهنمای عمل قرار می يابد و بريده از واقعيت میاولويت ذهن  وقتی

پرسيد  بايد .دهد می را تحت الشعاع قرار انقالب و حتّی اهداف های عملی الگوسازی است که فعاليت
هايی بنا  و تئوری ها چه کسانی و بر مبنای چه داده و توسط آيند؟ در کجا اين الگوها از کجا می

 درگير آنست دارند؟ ماترياليسم، ماّده را فوراً با مبارزاتی که پرولتاريا عمالً و  ای شوند و چه رابطه می
اگر ربطی با عين نداشته باشد،  ذهن .دهد میاولويت  تئوری ه، عين را بر ذهن و تجربه را بربر انديش
 می رودراه  کج  زمان خودش بيگانه باشد، به زند و تئوری که با تجربۀ می پرسهمحدود خود  در دايرۀ

 را ربيات گذشتهاز تجهائی  بريده اند و يا ذهنهای  تراوشيا  الگوها .باشد عملو قادر نيست راهنمای 
دو  وجوه تشابه اين اند و که در زمان حال جريان دارد بيگانه رو با آنچه ند و از ايناعاريت گرفته  به

شکل شوراهای  هايش در اغلب نوشته کوک کدامند؟ پانه الگوهای .اند اندک ها، نيز در بهترين حالت
سياسی و اجتماعی  ار، نظام اداری،توليدی معتبر، سازماندهی ک عنوان تنها شکل روابطه کارگری ب

او از همان آغاز  شکل نيز، چون هدف انقالب است، بايد از نظر اين .شود سوسياليسم عرضه می
چه حکومت  حال .يابد يک اعتصاب عمومی، و بالواسطه استقرار دنبال  خيزش انقالبی به

  گويد و به دش در اين باره چه میخو بينيمب .يا هنوز وجود داشته باشد داری سرنگون شده باشد سرمايه
 شوند؟ می چگونه اين شوراها پديد آمده و مستقر نظر او

در حقيقت، تنها سالح برای تخريب  ترين سالح و توليد، بکار بردن پر قدرت سازماندهی کردن بنا"
ها را تصاحب  گشودند و ماشين ها سوی کارخانه  که کارگران راهی به هرجا. است داری سرمايه

بين  داری در کارخانه از که مديريت سرمايه آنجا .سازماندهی کار بپردازند   بالفاصله به ردند، بايدک
کارگران توليد را بر  ،دهد می ِشنوی و قدرت خود را از دست داری هرگونه حرف و سرمايه می رود

  به ها جا و در همۀ زمينه مبارزات در همه تا توانند منتظر بمانند نمی آنها ... دارند می مبانی نوين برپا
 ".و رزم ها، همراه با آميزشی از کار از کارخانه ؛دنيا بيايد  ه؛ نظم نوين بايد از پايين بپايان برسند

 )از نگارنده تأکيد(
  به نظم نوين   شوند که نسبت به آنجا تضعيف می داری و دولت تا زمان، نهادهای سرمايه هم..."

های دولتی قديم  سازمان .... قادرند ضرر بزنند هنوز البته. گردند ل میيبدچيزهايی بيگانه و بيهوده ت
کنند مانع تعادل اوضاع  کوشش می آيند که فقط ای در می نيروهايی حاشيه صورت   تضعيف شده، به
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در درون دنيای کاری که در  ،اند مانده مسلح بورژوازی، حتی اگر هنوز هم قدرتمند های دسته. گردند
 اين. آيند و خرابکاران مضر درمی هيبت اخاللگران غيرقانونی  بيش از بيش به عه است،کمال توس

از  تأکيد( )189 شوراهای کارگری، صفحه کوک، پانه( ".شوند اخاللگران، باالخره مهار و منحل می
 )نگارنده

يش می آرام و يکنواخت به پ. انقالب روندی يکنواخت و خطی دارد اظهاراتاين  درکنيم که  توجه
مشام   به های خالصانه همراه با يک دنيا خيال پروری پرودونيسم "دالويز عطر"ها  بعالوه از آن. رود

روند  برای کار آنجا می آيا !شوند؟ می ها    نيست اين کارگران چگونه وارد کارخانه معلومولی  .ميرسد
 موفق به اگر( رگرانتوسط کا ؟ در اين صورت، در دست گرفتن توليدکارخانه يا برای تصاحب

های مسلحش که برای  دسته داری همراه با شرايطی که يک نظام سرمايه در )تصاحب کارخانه بشوند  
داری  سرمايه روابط که راه انداختن توليد در شرايطی   نيز به نظام هنوز وجود دارند و حفاظت از اين

، اگر دهد می قرار ... کاال و مزد و ی سود،توليد را در زنجيرۀ روابط تحميل اند و بر جامعه حاکم هنوز
 و " ..و گرفتن توليد دستدر" جا بر همه او .گيرد نمی "کورپوراتيسم" ممکن باشد، نام ديگری جز

 خود..." :هم تقّدم دارد وجود آمدن شوراها   که حتّی بر به کند می تکيه "توليد روی قدرت بر تصرف"
که بايد انجام  ترين قسمت کاری است ترين و مشکل اصلی ،ديعنی تصرف قدرت بر روی تولي مبارزه،

 .)همانجا( ".آيند می وجود جريان اين مبارزه است که شوراها به در .گيرد
مثابۀ   به داری و منتج از تضادهای نظام سرمايه که در مد نظر دارد نيز نه حاصل مبارزات شوراهايی

های ادارۀ کارخانه يا  کميته لبد، بلکه بيشتر مشابهِ ط را به چالش می ارگان قدرت که کِلّ اين نظام
کارخانه را  آنجا که امکان ندارد همۀ کارگران يک از... ": يک يا چند کارخانه است جلسات عمومی

چندی  از ...دارند خود ابراز می های خود را با واسطۀ نمايندگان خواست آنهادر يک جلسه جمع کنيم، 
شوراهای کارگری،  کوک، پانه(..".نامند شوراهای کارگری می ان راهای نمايندگ اين تجمعپيش، 
 )69  صفحه

موقت و فقط  خود نيز اقرار کنند و شوراها را نهادهايی های محدوديت  ذهنيات باالخره مجبورند به اين
 : نظر بگيرند در "گذار دوران" برای

 ؛ هيچکدام از اين اشکالای هميشهبر  نه البته،...کارگری عبارتند از شکل حکومت برخود شوراهای"
طی آن طبقۀ کارگر برای  کارگری شکل سازماندهی دوران گذار است که شوراهای....جاودانه نيستند

 ".کند میاجتماعی را سازماندهی  داری را تخريب کرده و توليد سرمايه ،کند میقدرت مبارزه 
  )101 شوراهای کارگری، صفحه کوک، پانه(

روسيه، انقالب آلمان  1917و  1905تجربيات تاريخی کمون پاريس، انقالب های به  گويا پانه کوک
طبقۀ  ارگان سياسی، انقالب مجارستان و غيره توجه ندارد و مفهوم شورا به عنوان 1923تا  1918

درت سياسی بورژوازی، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوائی، استقرار کارگر برای برانداختن ق
بدون . پرولتری يا فرمانروائی پرولتاريا از طريق شوراها و غيره را درک نمی کندقدرت دولتی نوين 

يعنی بدون شوراهائی که قدرت سياسی را در دست توسط پرولتاريا و متحدانش، تسخير قدرت سياسی 
داشته باشند و فرمانروائی پرولتری را عملی سازند، شورا در کارخانه که امر مديريت توليد را بايد در 

نمی تواند اين وظيفه را به  -که بهتر است آن را کميتۀ کارخانه يا محل کار بناميم –دست داشته باشد
 –ان هم برای مدتی محدود  –اجرا درآورد و در عمل يا منحل خواهد شد يا به ابزار دست بورژوازی 

ه کوک و پانتئوريک و عملی اين يکی از مهم ترين نقاط ضعف و انحراف . تبديل خواهد گرديد
 از ديدگاه فلسفی اين به معنی عدم درک ديالکتيک و به طور مشخص .نيروهای طرفدار يا پيرو اوست
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يکی از نکات اصلی که مورد توجه پانه کوک قرار . رابطۀ ميان اقتصاد و سياست است عدم درک
داری سرمايه ) و حقوقی(نگرفته اين است که هرچند روبنای سياسی و از جمله روبنای سياسی 

و (داری اند و بر پايۀ روابط سرمايه داری مستقر هستند  محصول روابط و مناسبات اقتصادی سرمايه
روند اما ، )و حافظ شالودۀ اقتصادی يعنی روابط سرمايه داری اند شوند ناميده می روبنابه همين جهت 

سی و حقوقی سرمايه يعنی انقالب نخست روبنای سيا :دنکن ديناميسم انقالب مسيری معکوس طی می و
داری را که حافظ روابط سرمايه داری اند بر می اندازد تا بتواند شالودۀ اقتصادی يعنی روابط اقتصادی 

و اين  روند تغيير، يعنی گذار از روابط توليدی سرمايه داری به روابط توليدی کمونيستی  را تغيير دهد
که روبنای سياسی آن چيزی جز است ان گذار يک دور به روبنای ويژۀ خود دارد يعنی نيازمند نياز

انقالب اجتماعی پرولتاريا با انقالب  ،بنا براين. تواند باشد پرولتاريا نمی) فرمانروائی(ديکتاتوری 
تغيير  –شود اما نمی تواند در انقالب سياسی متوقف شود و بايد به انقالب اقتصادی  سياسی آغاز می

و به انقالب فرهنگی بپردازد تا بتواند جامعه ای نوين را مستقر –توليدی و اجتماعی  بنيادی روابط
  .سازد

م در همۀ استقرار سريع سوسياليسانقالبی در کشورهای سرمايه داری  به همين گونه در روند گذار 
تحول انقالبی روبنا، يعنی استقرار دولت انقالبی کارگران و  و ،يستامکان پذير ن ، يکشبهشئون اجتماع

مفاهيم بنيادی يکی از . کند میمکن مزحمتکش به رهبری پرولتاريا تسريع اين تحول را  توده های
بيان کرده همين است و به نظر می رسد بارها که مارکس  تداوم انقالبتر بگوئيم  انقالب مداوم يا روشن

ها و نيز  که پانه کوک اين موضوع را نفهميده بود همان گونه که کائوتسکی و ديگر رفرميست
مستلزم در مفهوم مارکسيستی آن درک تداوم انقالب  .ندانقالب را درک نکردها معنی تداوم  آنارشيست

درک ديالکتيک است که آن هم بدون درک روشن از تکامل مبارزۀ طبقاتی و اوضاع بين المللی ميسر 
رکت فعال در ش ،مجهز شدن به اين درک همچنين. آيد نيست و تنها از مطالعۀ آثار فلسفی به دست نمی

 .روند مبارزۀ طبقاتی پرولتری را طلب می کند
 ، شوراها اهميت انقالبیآنهاگرا بوده و در  روشنی تقليل  به ، برخالف ادعاهايش،کوک پانه نظرات

 .خود را از دست داده و مسخ شده هستند
 ددننوردي ر میشان د اروپا را از دوران جوانی و انگلس در کورۀ مبارزات انقالبی که سراسر مارکس

ً در زهدان اين مبارزات تکوين نيز آنهاهای  آبديده شده بودند و تئوری تکامل  يافته و به مستقيما
 دامان فئوداليتۀ  آلمان از بيم پرولتاريا به حوالی دوران بيسمارک، هنگاميکه بورژوازی در .رسيدند

نيز  کشور فرارسيد و مبارزات پرولتاريادر اين  داری يک دوران نسبتاً آرام تکامل سرمايه ،"برد پناه"
 ،دموکراسی آلمان در اين شرايط سوسيال .کارگران معطوف شد هبود شرايط کار و زندگیب بيشتر به

و در  آنهااين مبارزات و گسترش  را شکل دادن به وظيفۀ خودمطابق با منطق ديالکتيک مارکسيسم، 
در مبارزات  ها، در جريان شرکت ها با تودهنارتباط آ عين حال تربيت کارگران پيشرو و تحکيم

کنترل شديد سانسور  زير فعاليت ابتدا در شرايط نيمه مخفی و سپس اين .دانست می ،روزمّرۀ پرولتاريا
با ببل و  های مرتبط ها و گروه که از ائتالف السالی ها سوسياليست .گرفت می حکومتی صورت

رغم حضور مارکس و  و علی ر تئوری ضعيف بودندشدند، هنوز از نظ می تشکيل )پدر( ليبکنشت
که برخی ريشه در گذشته و  آلوده بود نظرات سوسياليسم خرده بورژوائی انواعصحنه از انگلس، 

پديد آمدن همه نوع  سال فعاليت در اين شرايط، زمينه را برای ها ده .دوران کودکی مبارزات داشتند
اين شرايط بود که  در .باز گذاشته بود بورژوازی خودیز روی ا طلبانه و دنباله های انحالل تئوری

شدند و حتی افرادی نظير  ارميداندو امثال آنها کائوتسکی و هيلفردينگ و  افرادی نظير برنشتين،
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روشنی برای انقالب سوسياليستی  ديدگاه. ببل مدتی در مکتب دورينگ مأوی گزيدند و )پدر( ليبکنشت
مطلق قرار  های انقالبی ميديدند، در اقليت خيزش ای ضعيفی برای آيندۀکه دورنم آنهاو  وجود نداشت

 گذار" و "داری آرام سرمايه تکامل" های تئوری از مرگ مارکس و اواخر زندگی انگلس، پس .داشتند
قابل مالحظه پيدا  های انگلس، در صحنه حضوری رغم کوشش علی ،"سوسياليسم  آميز به مسالمت

 های عمومی در روسيه و روسيه و اعتصاب در 1905 ، ناگهان انقالبين شرايطهم در .کردند
اذهان  سياسی و انقالب، چنان بر های اعتصاب به اقتصادی های های رشد اعتصاب لهستان و نمونه

خود مشغول  را به همه "از طريق اعتصاب عمومی انقالب" تئوریِ  ها مدتانقالبيون اثر گذاشت که تا 
و در اوج انقالب آلمان هنوز گمان  نشدمستثنی گزامبورگ از اين قاعده روزا لو حتی .داشت می
 .مستقر نمود باره کي ها سوسياليسم را به کارخانه عمومی و اشغال که بايد از طريق اعتصاب  برد می

کوک  بردند ولی پانه اين نظريه پی های محدوديت به و در عمل لوگزامبورگ و يارانش باالخره هرچند
 .ن باور را رها نکرداي هيچگاه

 داشته عهدهر شرايطی قادرند نقشی انقالبی برکه د خوبی و در عمل دريافت که همين شوراها  به او
هايی مسلّم هستند  بوراکرات آنهارهبران سنّتی سنديکاها که بسياری از  علت سلطۀ باشند، سرانجام به 

واسطۀ احاطۀ محيطی   به و همچنين) ندبه گفتۀ لنين درجه داران بورژوازی در درون طبقۀ کارگر( 
فروکش کرد و نظرات انقالبی کنار  خود دارد، آنجا که موج انقالب کهن را با هر جامعۀکه هنوز مُ 

اشکال  سوی فساد و استقرار  توانند جامعه را به می روال عادی خود بازگشت،  شده و زندگی به گذاشته
که او و  ها پس از شکست فاجعه بار انقالب آلمان سال او .کنند ديگری از روابط استثماری منحرف

 :نويسد کار ببرند، می آن به يارانش کوشيدند اين الگوها را در
بعد از  ،1918 ثبوت رسيد، يعنی هنگاميکه در سال  به ها بار ديگر در آلمان انقالبی سويت اهميت..."

کارگران  ولی .ی آن ايجاد شدندسربازان از روی نمونۀ روس های کارگران و تجزيۀ ارتش، سويت
فوريشان نيز مطابق با  سنديکا خو گرفته بودند و اهداف سياسی آلمانی که با ديسيپلين حزب و

گرفته بود، رهبران سنديکاها و  ها و با جمهوری و اصالحات شکل دموکرات های سوسيال ايدئال
عمل کنند  دشان مبارزه کرده و درستتوانسته بودند خو آنها .رأس اين شوراها قرار دادند حزب را در

داری  افکار سرمايه برای خودشان انتخاب کردند که مملو از ولی کمبود اطمينان داشته و رؤسايی
 "شوراها کنگرۀ" شگفت آور نيست که يک بنابراين .کند میکه کارها را هميشه خراب  چيزی -بودند

زودی  به بايست ؛ پارلمانی که انتخاباتش میکند گيری نفع يک پارلمان جديد کناره  گرفت به تصميم
 "...برقرار گردد

 John Harper، Les conseil ouvriers, International concil  زبان انگليسی و با نام مستعار به (
correspodance, Vol. 2, N° 5, Avril 1936( 

 ماند و در اوج انقالبفروکش موج انقالب ن در آلمان، اين روند حتّی در انتظار فرارسيدن يعنی،
و بوروکرات حزب سوسيال دموکرات و  سنتی "رهبران" آلمان، همين شوراها بودند که تحت نفوذ

يعنی  مجلس مؤسسان منتخب بورژوازی،  کار به انحالل خود و واگذاری ادامۀ  ، بهوابسته سنديکاهای
اين حزب از مدت ها پيش زير سلطۀ که  دکن می، او توجه نولی .دادند داری رأی تأييد نظام سرمايه  به

از خرده اکثراً مجلس مؤسسان رأی دادند خودشان هم  بهآنها که  خرده بورژوازی قرار داشت و
نفع   بهطبعاً ده بورژواها اين خورو  هم از قماش خودشان بودند" رهبران سنتی"و آن  بورژواها بودند

اند، مبارزۀ طبقاتی است و در اين مقطع از ر پيش می آنچه تاريخ را به .خودشان رأی دادندطبقۀ 
طبقۀ کارگر  .تاريخ، حزب سوسيال دموکرات آلمان مأوای خرده بورژوازی و ارگان مبارزاتی آن بود

اسپارتاکيست ها که بالقوه قادر  .از رهبری يک حزب انقالبی و کمونيست در آن زمان محروم بود
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در نتيجه  .ک حزب کمونيست مستقل تأخير داشتندبودند نقش اين حزب را بازی کنند، در ايجاد ي
پرولتاريای آلمان در حزب سوسيال دموکرات گروگان خورده بورژوازی تحت رهبری مشتی خائن به 
طبقۀ کارگر نظير ابرت، کائوتسکی، شايدمن و غيره باقی مانده بودند و نتيجۀ آن هم افتادن انقالب به 

شورائی و سرکردگی طبقۀ کارگر با اهدافش که مدل حکومت  چنگ خورده بورژوازی شد
 .سازگارنبود

 را نيز افزود ولی هيچگاه روسيه 1917 بلشويکی بر اين پيش قضاوتی، الگوهايی از انقالب کوک پانه
پی برد و ) يعنی ارگان مبارزات طبقاتی پرولتاريا از نوع حزب لنينی(لزوم يک حزب انقالبی  نه به

حزب انقالبی برای نشان دادن وظايف  عهدۀنقشی بر در انقالب چه  رک کند کهد قادر شد درست نه
 قرار دارد و عدم حضور اين حزب که آنها ها و سازمان دادن مبارزات توده انقالب به فوری

يی نهااکشاند، چه زي می از حاملين ايدئولوژی حاکم و ارتجاع هنباله روی کورکوراند پرولتاريا را به
ولی پانه کوک مفتون . ردظيفۀ ماّديت بخشيدن به تئوری انقالبی را بر عهده داحزب و. دآور بار می به

  !الگو حتی تا زمان مرگش نيز او را رها نکرد يناالگوی خويش است و 
از ديدگاه پانه کوک، حزب طبقۀ کارگر، در بهترين حالت، نقش مشاور برای پرولتاريا ايفا می کند 

البته  پانه کوک. توان در صورت لزوم به آن مراجعه کرد یمانند يک دفتر حقوقی يا وکيل که م
ماند تا روزی که  باقی می» بذرپاشی«کند اما در حد  ضرورت ترويج ايده های انقالبی را نفی نمی

از ديد او در آن روز عناصر انقالبی و نيز توده ها سريعا و به طور خودجوش به  ؛انقالب فرا رسد
 !خود به خود و بدون دخالت و رهبری حزب انقالبی پرولتاريا !"د شدآموزۀ کمونيستی مجهز خواهن"

که با  مرهدر مبارزات عملی روز نقش فعال، عملی و رهبری حزب انقالبی پرولتاريابه  پانه کوک
ويژه به ايجاد تشکل او ب .دهد بها نمی شرکت در مبارزات، کار آموزش کارگران را به پيش ميبرد،

برای وحدت بخشيدن به  ترين عناصر طبقۀ کارگر روترين و انقالبیشکل پيشکه چيزی جز تانقالبی 
او . اعتناست بی است انقالبرسانيدن انجام  به سر تدارک و به منظور پرولتاريا و هدايت مبارزۀ او

جهت برانداختن قدرت سرمايه داران و زمينداران، نقش حزب را در رهبری مبارزه در انقالب آلمان، 
مانروائی پرولتاريا، تحول انقالبی روابط توليد و توزيع، الغای کاِر مزدی و گذار به سمت استقرار فر

نکردند يا از اين اينکه برخی احزاب کمونيست اين نقش را ايفا . کند بيند يا انکار می کمونيسم است نمی
ی حزب انقالبی تواند توجيهی برای نفی نقش حيات نمیو به راه سرمايه داری رفتند راه منحرف شدند 

برخی  به در اينجا بد نيست. باشددر روند رهائی پرولتاريا  ،عنی حزب کمونيستي ،پرولتاريا
پانه کوک پس از انقالب اکتبر و شکل گيری . پانه کوک در مورد حزب توجه کنيم اظهارات

  :انترناسيونال سوم می نويسد
وضعيتی که انترناسيونال دوم در آن به  نسبت[اکنون انترناسيونال سوم در وضعيت کامال متفاوتی «

داری که در آن وظيفۀ سوسيال  سرمايه برد زيرا فاز توسعۀ هماهنگ به سر می] قرار داشت
توده ها به لحاظ اصول توانست چيزی جز روشن ساختن  نمی –در بهترين معنای کلمه  –دموکراسی 

تواند منتظر روزی باشد که در آن  میدنيا نسرمايه داری فرو پاشيده است، . باشد، سپری شده است
يد به سريع ترين وجه ممکن توده ها با. دقيق کمونيسم نايل کرده باشدترويج ما اکثريت مردم را به فهم 

ک و وفاداری آن به اصول حزب کوچيک  .ا و خود را از سقوط نجات دهنددنيا ر ارد عمل شوند تاو
خواهد هرچه  ه میآيا اپورتونيسم ک خورد؟ چه درد میيابد به  هنگامی که دخالت توده ها ضرورت می

  کند؟ سيع را گرد هم آورد حق ندارد مدعی شود که از ضرورت تبعيت میزودتر توده های و
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نه تنها يک حزب کوچک راديکال بلکه يک حزب بزرگ توده ای يا ائتالفی از احزاب مختلف 
کار توده هاست، به صورت خودجوش به راه انقالب . توانند انقالبی را بخوبی رهبری کنند نيزنمی

مواقع می توانند آغازگر در برخی  گيرند صورت میها که به تصميم احزاب  افتد، برخی حرکت می
نها آ، ، اما نيروهای تعيين کننده جای ديگرند)دهد هرچند چنين چيزی به ندرت رخ می(انقالب باشند 

 .قرار دارند و در رويدادهای بزرگ سياست جهانی نهفته در ناخودآگاه توده ها  در عوامل روانیِ 
های روشن را ترويج کند تا در ميان توده ها  آگاهی ،اين است که از پيشوظيفۀ يک حزب انقالبی 

مناسب است پديدار شوند تا بدانند انجام چه کاری ] لحظات انقالب[در اين لحظات  ]توانا[عناصر قابل 
به هنگام انقالب حزب بايد برنامه، دستور روز و . کننددر مورد وضعيت داوری  و خود آنان

زيرا  کنند درستی آنها را بپذيرند تدوين کند تا توده ها که به صورت خودجوش عمل میرهنمودهائی 
تر  شوند روشن اهداف انقالبی خود را به صورت فشرده در آنها می يابند و بر اساس آنها قادر می

تا هنگامی که توده ها غير فعالند به نظر می رسد . بارزه توسط حزباين است معنی رهبری م: ببينند
زيادی  های آدمبيهوده باشد، اما اصولی که بدين سان ترويج شده اند به ] کار ترويجی[ها  اين تالش

اين اصول نيروی فعالی  ،که موقتا خود را از حزب جدا نگاه داشته اند و در سير انقالب رسند می
 بهدهی عناصری که با آن اصول آشنا شده اند  که در سمت] ز خود نشان می دهندا[دهند  بروز می

به عکس، ماليم کردن اصول برای داشتن حزبی بزرگ از . کنند  مسير درست، نقش خود را ايفا می
ها، به معنی فرصت دادن به عناصر سر در گم است تا به  ها و امتياز دادن ابتدا، به کمک ائتالف

 .به سيطره ای دست يابند که توده ها نتوانند به علت کمبودهايشان از آن رهائی يابند هنگام انقالب
رفتن به سوی کسب قدرت در زمانی است که شرط های کهنه شده به معنی  اتحاد بر اساس درک

  ».و اين به معنی متوقف کردن سير انقالب است تحول کامل ايده ها؛بنيادی آن فراهم نشده باشد يعنی 
 Sergeمتن های تدوين شده توسط سرژ بريسيانه » پانه کوک و شوراهای کارگری«: عمنب(

Bricianer  مطالعات و اسناد بين امللی، «از انتشاراتEDI«  168 -169، ص 1977 –پاريس (– 
  .تکيه بر کلمات از ماست

شود که  عی مینقل کرده ايم خود دچار موض در جمالتی که از اوشود که پانه کوک  به روشنی ديده می
دنيا نمی تواند منتظر روزی باشد که در آن  «در آغاز می گويد : در آغاز مورد انتقاد قرار داده است

توده ها بايد به سريع ترين وجه ممکن . ترويج ما اکثريت مردم را به فهم دقيق کمونيسم نايل کرده باشد
شرط "را  "تحول کامل ايده ها"در آخر  و» .ارد عمل شوند تا دنيا را و خود را از سقوط نجات دهندو

روشن تر  .به معنی متوقف کردن سير انقالب است داند و اين می "رفتن به سوی کسب قدرتبنيادی 
دنيا در حال سقوط است پس به توده ! توده ها نادانند پس نبايد قدرت را گرفت: توان گفت از اين نمی
و رهبری مبارزات را  فقط به پند و اندرز قناعت کنيممعلوم نيست چرا بايد  !کاری بکنند ها بگوئيم
 ؟ندرا تصرف کن قدرت نيم تامگر خودمان از توده ها نيستيم؟ پس چرا نبايد بقيه را بسيج ک؟ رها کنيم

درک پانه کوک از به که بگذريم و تناقض او يشان گوئی از اين پر چرا بايد باز هم به انتظار بنشينيم؟
. است» های روشن آگاهی«سازمانی است که کارش ترويج از ديد او حزب يز اينجا ن: می رسيمحزب 

شوند و اين عناصر به  می وعناصر پيشرباعث بروزهای روشن در ميان توده ها  آگاهی ناياز نظر او 
افتند و توده ها هم در می يابند که خواست هايشان در آن ايده  اين ايده ها می "ياد"هنگام انقالب به 

شود توده ها در جريان فعاليت خودجوششان با  ايده ها نيروی فعالی پيدا می کنند که باعث میهاست و 
حزب مورد نظر پانه کوک در روند عمل روزانه در کنار ! يادآوری آن ايده ها مسير درست را بيابند

در و که در عين حال آگاهی سوسياليستی داشته  فعالی ها نيست، اين حزب از عناصر پيشروتوده 
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 !آورند چون آنها بعدا سر بر می –تشکيل نشده استطول مبارزه تربيت شده و تجربه اندوخته باشند 
مگر خودشان از  !گيرد کتب فعال مبارزه انجام نمیهايشان در م آموزش معلوم نيست از کجا می آيند؟

و تدارک عملی  در فعاليت عملینبايد از پيش پس چرا   درون و در درون طبقۀ کارگرنبايد باشند؟
در تعيين برنامه، استراتژی و اما  !؟هدبدخود بخود رخ بايد ون انقالب چ داشته باشند؟انقالب شرکت 

ال او در مبارزات که معلوم نيست به خاطر عدم شرکت فع –زند  هائی می تاکتيک انقالب حرف
حزب . شته باشندتا چه حد اعتبار دا ها آندرستی يا نادرستی  هزمايش روزانکارگران و عدم آ

 آورد که معلوم نيست از کجا می کند هم تدوين می» رهنمودهائی برنامه، دستور روز و« کوکی، پانه
  !»ايزد در بيابانش دهد باز«تا روزی » اندازد   در دجله می«اما آنها را نيز مانند مطالب ترويجی اش 

کنند و اولی  ز سر پای خود حرکت میدر ديدگاه پانه کوک توده ها جنبش خودجوش دارند و ايده ها ني
اغراق نکرده ايم اگر بگوئيم درک ! گيرند ها را پيدا می کنند اگر به دردشان خورد به کار می ها دومی

نفعال گرايانه و اايده آليستی، متافيزيکی  مکانيستی، ری و عمل رابطه ایوپانه کوک از رابطۀ ميان تئ
  . است

اوهام نظام  هايی که هنوز مسخ توده  خودشان را به که قادر شدندبيند  ها را می نقش باالئی او
ولی دنباله روی کورکورانۀ  و نظرات خودشان را بر جامعه غالب کنند داری بودند، بقبوالنند سرمايه

نفوذ  که پرولتاريا را از زير جای تصديق کردن لزوم يک رهبری انقالبی به یو .بيند توده هارا نمی
حال خود  ها را به کند که توده راهی را تبليغ دهد می ترجيح ،بکشدرون بي رژوازیو بو بوروکراسی

 بندد تا از رؤيای های خود را می و چشم )سپارد میيعنی بازهم به دست بورژوازی ( کند میرها 
  .نيايد بيرون "از پائين انقالب" شوراها و

طبيعی بود  امری )ها از باالئی ها پائينی( انآن زم در آلمانِ  دموکراسی ها از سوسيال پيروی توده گفتيم
که  داشت تعلق هائی همان توده  به، مسلّط بودکه بر آن خرده بورژوازی شديداً زيرا اين حزب 

از ابتدا در  حزباين  البته .و خودشان در ساختن آن شرکت داشتند اکثريتشان از پرلتاريا نبودند
نفع کارگران،   و به داران برای گرفتن امتياز از سرمايه و کرد می صفوف خود کارگران را نيز متشکل

 ،در مقطع انقالب ولی، !رسانده بود هايی پيروزی  را به آنهارا رهبری کرده و  ها مبارزاتشان سال
غلبۀ اپورتونيسم و  علت ديگرِ . درون حزب زير سلطۀ خرده بورژوازی قرار داشتند کارگران در
ً انقالبی نيرويی د از حضور نداشتنها عبارت بو توده دنباله روی و مستقل از  ديگر، نيروئی واقعا

افشا کرده و  دموکراسی را درک و باشد خيانت سوسيال ، که قادرسوسيال دموکرات رهبری حزب
گونه که  بخشی از کارگران، همان اگر .رهبری کند آنهاثات کردن تشبّ  خنثی های انقالبی را برای توده

اوالً نيروهايشان برای  ،"کنند بودند خودشان مبارزه کرده و درست عمل تهتوانس" گويد، او می
 بينی که نداشتند و باالخره رهبری روشن نبود و ثانياً برنامه و ديدگاههای روشنی پيروزی نهايی کافی

بدهد و  ها نشان توده  نيازهای فوری مبارزه را به ها را تشخيص داده و در هر لحظه ضرورت
های انقالبی  عالوه، عدم استقالل جناح  به. وجود نداشت متمرکز و رهبری کند،مبارزات را 

باقی مانده و  سوسيال دموکرات و رويزيونيست که در درون حزب... ) لوگزامبورگ و ليبکنشت و (
وجود  شد، اين ظن را در درون توده به فعاليتشان محدود می توسط مرکزيت آن شديداً کنترل شده و

اين شرايط جز شکست چه انتظار  در. های مختلف حزب با يکديگر تفاوتی ندارند جناح می آورد که
مامی اهداف آن به ت يافتن  يک رهبری انقالبی، پيروزی انقالب و دست بدون !داشت؟ توان ديگری می

 .نيست پذير امکان



36 

مانند همۀ  او !قادر باشد انقالبی را رهبری کند کوک خودش نيز از زمره پيشتازانی نبود که پانه
طور مثبت   او قادر شد به آنچه .نبودها  حرکت و تغيير در جريان پروسه ديدن ها قادر به پوزيتيويست

هم در شکلی مسخ شده  را  آن !اشور ناقص درک کند، فقط اعتصاب عمومی بود و طور  ببيند و به
سنديکا و کميتۀ کارخانه  ؛ مابيننيستند پرولتاريا ی واقعی قدرتآنهااو ارگ شوراهای .درک کرد

تر را و دورانقالب  کلّی روند اين دو پديده خارج شده،محدوديت او قادر نشد از  زيرا. نندک می نوسان
نه  اند و ی قدرت انقالبیآنهاانقالب ارگ درستی درک کند که شوراها در دوران به ببيند و بخصوص

 پرولتاريا يعنی ديکتاتوریحاکم قدرت  هادهایدهی توليد نيست بلکه ن کارشان سازمان. کميتۀ کارخانه
زيرکشيدن بورژوازی از مسند   گام، به سلطۀ شوراها بر جامعه، اولّين استقرار برای. پرولتاريا هستند

عمل، راه را برای  اين. سرکوب اوست های و نابود کردن ماشين دولتی و بخصوص دستگاه قدرت
پرولتاريا که در  جريان همين پروسه است که نمايندگان در .کند میهموار  فعاليت آزادانۀ پرولتاريا

و مطابق با منافع طبقۀ کارگر را  شيوۀ جديد  شوند، سازماندهی توليد به می مستقر حاکممقام قدرت 
 چنان غرق در اوهام او. برند می پيش بهبرنامه ريزی کرده و ترين وجه،  مطلوب و به مانع دون ب
. زمان را دريابد های توانست چشم بگشايد و ضرورت که نمی بود "از پايين از باال، انقالب انقالب"

که  شود بلکه همچنين الزام دارد خالصه نمی خريب ماشين دولتی بورژوازیت سياسی به انقالب
 و بقايای روبنای زيربنا تا ادامۀ راه را برای تغيير انقالبی ديکتاتوری پرولتاريا نيز استقرار يابد

در تمامی  .بگشايد تعالی فرهنگ و تمامی روبنای جامعۀ نو، و از آنجا، مهيا کردن شرايطکهن جامعه 
 .گيرند طول اين دورۀ تاريخی شوراها همچنان حضور دارند و نقشی مهم بر عهده می

ساخته و ايستا  های از پيش را برپايۀ الگوها و تئوری ، عمل خودممارکسيسم، بر خالف آنارشيس ولی
ر ن ويژۀ خود بوده و دائم تحت تأثيقواني هم اينست که واقعيت عينی اجتماع تابع علتش .دده قرار نمی

است و از آن تأثير  جزء جدائی ناپذيری از اين واقعيت عينی و انسان که خود کند میاين قوانين، تغيير 
ود را در های علمی، راه خ بر روش گذارد، هر لحظه اجبار دارد با تکيه می گيرد و بر آن اثر می

های کمونيسم منتج از  تئوری .براند پيش تاريخ به با شرايط جديد بيابد و در راستای حرکت انطباق
ها نيز در راستای کّل حرکت اجتماع و در انطباق با آن  شرايط عينی جامعه هستند و عمل کمونيست

ی فکر بورژواينتسن که يک روشناآقای ه هب و در جواب رابطه در اين انگلس. شوند مشخص می
آقای «: نويسد می دموکرات و خواهان آشتی دادن کمونيسم با بورژواهای هم فکر خودش می باشد،

است؛ کمونيسم  جنبشکمونيسم يک آئين نيست بلکه يک . شود هاينتسن مرتکب اشتباه بسيار بزرگی می
ن فلسفه نه اين يا آ ها نقطۀ عزيمت کمونيست. شود ناشی می] فاکت ها[ واقعياتنه از اصول بلکه از 

کمونيسم ناشی از . و بويژه نتايج واقعی آن درکشورهای متمدن معاصر است بلکه کل سير تاريخ گذشته
های  صنعت بزرگ و پيامدهای آن، ناشی از استقرار بازار جهانی ورقابت آزاد همراه آن و بحران

تبديل شده اند، ناشی از ايجاد  تجاری هرچه شديدتر و عام تر است که به بحران حقيقی بازار جهانی
کمونيسم تا آنجا . پرولتاريا و تجمع سرمايه و مبارزۀ طبقاتی پيرو آن بين پرولتاريا و بورژوازی است

که يک تئوری است بيان نظری موقعيت پرولتاريا در اين مبارزه و جمع بندی نظری شرايط رهائی 
  ».پرولتارياست

(Engels: The Communists and Karl Heinzen; Deutsche-Brüsseler Zeitung No 80, Oct. 7, 1847)  

آن  ينیمی پذيرد اما به جنبۀ جنبشی يا ع –البته با درک خود  –پانه کوک جنبۀ نظری کمونيسم را 
، ذهنی است و از يعنی ديدش نسبت به کمونيسم يک جانبه است. اعتناست تشريح شد بیچنانکه در باال 

  .به آن توجه نداردو آيد  واقعيت عينی نمی
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 دادن به شکل و ايدئاليسم است که بجای کمک کردن و گرايی  اراده  بهدرغلتيدن ها در واقع  پيچی نسخه
گری عيان است و از  ذهنی. کشانند می شکست يراهه و احتماالً بهب را به آن بارزات جاری پرولتاريا،م

مبارزات و از واقعيت عينی  بافی بريده تئوریالگوسازی يا هرگونه  برداری، کپی. عينيت بيگانه است
 .آيند راهنمايی پرولتاريا در مبارزات نمی کار  ها جدا هستند، به چون از اين واقعيت جاری پرولتاريا،

از آن خموده  هايی که تا قبل شوند، توده انقالبی می شرايط ماّدی جامعه آمادۀ برآمدن يک خيزش وقتی
 خيزند و در هرگام انقالب، معجزه می بر رسيدند، ناگهان با وجدانی آگاه یم نظر و حتّی ضدانقالبی به

پيشين  ها در جريان مبارزات ترين توده پيشرفته ها که همراه با اين ميان، کمونيست در .آفرينند می
های انقالبی  توده اند، با همين شرکت در انقالب آماده کرده برای متشکل و متحد شده و صفوف خود را

های عينی جامعه و  عمل از واقعيت برنامۀ .کنند پرولتاريا در مبارزه شرکت می ر راه پيروزیو د
نيازهای زمان  يابد و کامالً با مبارزات تکامل می جاری پرولتاريا نتيجه شده و در جريان مبارزات

ه ندارد که و عقيد ها نيست کمونيست  دادن به مخالف آموزش مارکسيسم. گيرد قرار میخود در انطباق 
از آنجا که فقط بر  شد، نظر که ابتدا توسط برنشتاين تبليغ می اين. هيچ جنبش همه چيز است و تئوری

نه تصرف قدرت و استقرار جامعۀ  و( کرد می برای بهبود شرايط کار تکيه ها فعاليت روزمّرۀ توده
  بهدرغلتيدن  لش نيز جزداد و حاص انجام نمی خودی به کاری جز دنباله روی از جنبش خود ،)نوين

از در فعاليت عملی خود ها، با اتّکا بر تئوری مارکسيستی،  کمونيست .اکونوميسم و رفورميسم نبود
و  گرفته شرايط و قوانين اين مبارزات را فرا مستقيم در مبارزات روزمرۀ پرولتاريا، طريق شرکت

، ها از اين طريق است که توده. ده آماده شوندبرای مبارزات آين آموزند تا می ها توده به در عمل را آنها
همراه با اين مبارزات و  تاريخ اين چنين است که .يابند می درست آموزش ها، و همراه با آنها کمونيست
 .خواهد رفت  پيش  به با سرنگونی بورژوازی

بلکه  دهند میقرار ن آغاز حرکت خود را بر اين يا آن اصول فلسفی ها، کمونيست" انگلس، بيان  به
کشورهای متمدن و در زمان  را در آوردهای واقعی آن خود و بخصوص دست حرکت تاريخ را در کلّ 

از بيان نظری شرايط رهايی  ستا عبارت ...از نظر تئوری، کمونيسم، ...گيرند می حاضر در نظر
  "پرولتاريا

Engels: The Communists and Karl Heinzen; Deutsche-Brüsseler Zeitung No 80, Oct. 7, 1847  

آن،  که در نتيجۀ رشد تضادهای ساختاری داند می ير در تکامل جامعهزای ناگ انقالب را لحظه مارکس
که انقالب  می داندای  ويژه ند را نيز تابع شرايطداردر آن شرکت  يی کهها انسانرسد و آگاهی  فرامی

. دهد می ها را نيز نشان و راه حل دهد می رقرا آنهاوظايفی ايجاد کرده و در مقابل  تحت آن شرايط،
است  چنين اين. بنددکار ب  و به ببيندها را  حل اين راه طبقۀ کارگر بايد قبل از هر چيز قادر باشد حزب

های  ترتيب انقالب کار توده بدين .شود پيش رانده می بشری به که با انجام آن وظايف، تاريخ جامعۀ
عمل  آنها  به يابند و ظايف فوری خود آگاهی میو به انقالب )پروسۀ( است که در روند ای انقالبی

 ندارند تا مجبور باشند آن را مرحله به يک ناکجا آباد در پيش راهی برای رسيدن به آنها .کنند می
ترتيب،  بدين .کنند طی شده از پيش آماده ای از روی نقشه و قدم به قدم مرحله و کيلومتر به کيلومتر

 شود از عبارت می گيرد ها قرار می عهدۀ کمونيستپرولتری بر انقالب ردنک ه برای آمادهای ک وظيفه
 : مارکس( "...که در انتظارشان هستند و هماهنگ کردن همۀ کارگران در مبارزاتی متشکل ..."

اين  و ).لندن در 1871 سپتامبر 25 بين المللی کارگران، يۀدر يادمان هفتمين سالگرد اتحاد سخنرانی
 .غيرپذيرد و ال و در عمل صورت می آماده کردن در جريان مبارزات روزمره

تفاوت  جهت با تمام اشکال ابتدايی سوسياليسم از اين مارکسيسم: " گويد در همين رابطه چنين می لنين
در اشکال بسيار  بلکه، مبارزه را کند میو مشخصی منحصر ن يچ شکل واحده دارد که جنبش را به
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 دادن،م تعمي  به کند میرا محدود  خود. کند میاين اشکال را اختراع ن دارد ولی خودشمتنوع قبول 
خودجوش پديد  مبارزۀ طبقات انقالبی که در جريان جنبش اشکال بخشيدن بهی کردن و آگاهل متش
پرستی است  نسخه پيچی از سر آيين و هرنوع انتزاعیفرمول مخالف کامل هرنوع  مارکسيسم .آيند می

که همراه با توسعۀ  مبارزاتی. موشکافی شوند ها با دقت که مبارزات جاری توده دارد ارو اصر
 های نوين و بيش از  وقفه روش بی ها و تعميق بحران اقتصادی و سياسی، توده جنبش، ارتقاء آگاهی

 را دليل است که مارکسيسم هيچ شکل مبارزه مينه  به .آورند وجود می دفاع و حمله را به متنوعپيش 
محدود  اشکال ممکن و موجود مبارزه در يک لحظه به ؛ هيچگاه خود راکند میطور مطلق رد ن به
پيدايش اشکال   به طرز اجتناب ناپذيری در اوضاع اجتماعی، به ؛ قبول دارد که يک تغييرکند مین

اين نظر  از .دوران نا آشنا بودند انجاميد که آن زمان و برای مبارزين آن جديدی از مبارزه خواهد
نيست که از روی  ؛ مدعی اينيابد ها آموزش می عمل توده توان گفت که مارکسيسم در مکتب می

آموزش  ها توده ريزند، به عمق دفتر کارشان طرح می در "ها سيستم سازندگان" اشکال مبارزاتی که
که از  غان خواهند آوردارم  نوينی از مبارزه به اشکال .... ی آيندهها بحرانکه  دانيم می ما. دهند می

  .بينی کنيم توانيم پيش حاال نمی
بررسی  مسئلۀ اشکال مبارزه از نظر تاريخی آن که دارد میطور مطلق الزام   مارکسيسم به ثانياً،
  -مثابۀ ندانستن الفبای ماترياليسمه مشخص، ب کردن اين مسئله خارج از اوضاع تاريخی طرح .شوند

 )"های پارتيزانی گجن" لنين( ".است ديالکتيک

 از باال، انقالب از پايين انقالب؛ باال و پايين
افرادی که   عهدۀکه بر  می داندای ن را وظيفه زدودن نظام کهن و جانشينی آن با نظامی نو مارکسيسم،

منافع از تا  می دهندشکيل که حکومت و دولت را ت قراردارند، باشد داری سرمايه ۀجامع "باالی" در
 که - طبقۀ کارگر و زحمتکشان ديگر – دهند میانجام  هايی توده را کاراين  .ندنکحفاظت  بورژوازی

 ،و شرايط زندگی طاقت فرسای آن از موقعيت فرودست آنهاند و نجات قراردار جامعه" پايين" در
. ابود کردکار بردن قهر و از طريق انقالب ن  که آن را اجباراً بايد با به نابودی نظم کهن وابسته است  به

خودش را  ، نبايد انتظار داشت که نظاممی دهد تشکيل که قشر فوقانی اجتماع را بورژوازی اززيرا 
برعکس بورژوازی  .که دارد بگذرد و سوسياليسم را مستقرکند سرنگون کرده، از امتيازاتی داوطلبانه

او را بايد  ومت و رژيمحک! خواهد کردکشی و امتيازات خودش با چنگ و دندان حفاظت  از نظام بهره
 . با زور بر انداخت

نمايندگان دولت و حکومت در حاکميت دارد،  آنهاجوامع که بورژوازی بر ترين  دموکراتيکدر 
  ولی سيستم انتخاباتی و روابط نمايندگان و مردم به .شوند ا ظاهر دموکراتيک تعيين میانتخاباتی ب

رفته رفته از ) دار عنوان حافظ و نمايندۀ طبقۀ سرمايه  هب(اقشار باالئی جامعه و دولت نوعی است که 
 ،کوبرو با زور پليس و ديگر نيروهای سگيرند  جامعۀ مدنی جدا شده و در باالی سر آن قرار می

بر کارگران و زحمتکشان  که حاصلش جز فقر و محروميت نيست،را استثمار و بهره کشی نظام 
نامزدهائی که انتخاب برای  از طريق رأی گيری همگانیظاهر دموکراتيک رژيم  .کنند میتحميل 

داری بسياری از نمايندگان مادام  های سرمايه ترين حکومت نه همۀ نمايندگان زيرا در پيشرفته( اغلب
ولی اکثراً عضو احزاب   شناختهناتا حوالی انتخابات  )اند های خود گويا زنجير شده العمر بر صندلی

هم توّ  رأی دهندگان. شود حفظ می - کنند کرده و برايشان تبليغ می  حمايت اآنهکه از - اند بورژوائی
ها  از دست آننمايندگان کنترل بر ی که کار انتخابات تمام شد، ديگر هنگام ودارند  کردن انتخاب

داری،  حکومت سرمايه )مجلس نمايندگی(پارلمان در  بورژوازیوابسته به نمايندۀ يک  .شود خارج می
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فاصله از مردم  آن اجرای نقش مشخصی بر عهده دارد که برای ابتدای انتخاب شدن،از همان 
کمک اين  دولت به و گذارد قوانينی است که دولت در اختيارش میکردن  اش تصويب وظيفه .گيرد می

و از منافع سرمايه و سرمايه  دبر پيش می  بهرا داری  قوانين وظيفۀ حفاظت از نظام بهره کشی سرمايه
داری را  ها، نظام سرمايه عالوه بر همۀ اين .کند میحفاظت  )يعنی استثمار طبقۀ کارکر( اندار
ها و سود  ها، از خود بيگانگی ها، نابرابری توان از اين طريق برانداخت و جامعه را از شر بحران نمی

  .رزشی قائل نيست خالص نمودها ا عاليت اقتصادی که برای انسانمحوری ف
يعنی توسط قدرت حاکمه را رد کرده و آن در جهت حفاظت پايدار از انقالب از باال ای که  نظريه 

کش و بخصوص طبقۀ کارگر و رهائی جامعه از زنجيرهای استثمار و از خود  های زحمت منافع توده
، ها اگر زمانی باالئی. شود ها نتيجه می ها و پائينی ، از همين تقسيم جامعه به باالئیداند میبيکانگی ن

هائی در اين راستا  ، به فکر تغييرات در بنياد جامعه بيافتند و به رفورمبورژوائی يعنی هيئت حاکمه
 ً برعکس، . و تحکيم قدرت خود بر جامعه خواهد بودمنافع در جهت حفظ  عملشان دست بزنند مسلما

و  لتیقصد محروم کردن او از قدرت دو ر فرد يا گروهی در مقابل بورژوازی قرار بگيرد واگ
وسايل  های دولتی و و تمامی دستگاه روبرو شده حکومتواکنش با شديداً  داشته باشد،امتيازات آن را 

  ! ندا کار آماده  نيز برای همين اوتحت سلطۀ  و حراست از مناطقمخالفان سرکوب 
  :چنين می گويد راستادر اين خودش نيز  کوک پانه

شماری  دفاع از سلطۀ خويش، تعداد بی تواند برای بيند، میخودش را در خطر ب هرگاه ..." دار سرمايه
برايشان  های کامالً مسلح سازماندهی کرده و گروه را در آنهاکند،  جوان و قوی را اجير مردان

آميز و مزدهای  های افتخار آنها موقعيت  تواند به می همچنين .نمايد های اجتماعی مناسب تأمين موقعيت
تنها اربابان خود را سرگرم کرده و  نويسندگان و انديشمندان را بخرد تا نه خوب بدهد، هنرمندان،

و دانش، از  اح اقتدارشان باشند و با نيرنگکنند و مدّ  گويی تملق آنهاباشند بلکه از گزارشان خدمت
 .انتقادی دفاع کنند در برابر هر نوع آنهاسلطۀ 

ليت شخصی، تمجيد از کوشش و انرژی مسئو رسميت شناختن مالکيت خصوصی، به -او  اصول ... 
را از محيط  آنهاکنند؛  نظرات را کارگران نيز با خود حمل می اين .آاليند تمامی جامعه را می -فردی

تمام وسايل ماّدی و ذهنی ممکن برای  آورند و اند می آمده آنهاخودشان از  خورده بورژوايی که
 .... اند ها همواره در عمل بر روی توده بورژوايی  و تحکيم اين سلطۀ نظرات خورده حفاظت

يک  تنها .دولتی قدرت :او سياسی عامل قدرت بورژوازی عبارت است از سازماندهی ترين مهم
و تداوم  وحدت .کردن بر اکثريت را بدهد اجازۀ حکومت يک اقليت  سازمان مستحکم قادر است به

اعصاب در تمامی  های دان که مانند رگهو بوروکراسی کارمن اهداف و ارادۀ دولت مرکزی، ديسپلين
 توسط يک حالت روحی واحد به و کند  میهايش در تمامی بدن نفوذ  شاخه دواند و جامعه ريشه می

مسلح در مواقع ضروری، اينها هستند  و همچنين امکان در اختيار داشتن يک نيروی آيد حرکت درمی 
قلعه،  استحکام .خود را بر مردم تأمين کند ازعسلطۀ بالمن دهد  می يک اقليت اجازه که به وسايلی

آورد که  وجود می به آورد و از آن قدرتی رام نشدنی هيجان درمی اوجِ   نيروهای فيزيکی اردوگاه را به
قدرت بر  اين :طور است همين ؛ در مورد قدرت دولتی نيزشود حاکم می بر سراسر يک ناحيه

 اگر ... کند میناپذير بنا  ای تسخير بخشد و از آن قلعه می استحکام نيروهای ماّدی و روحی طبقۀ حاکم
  حِ بهمسلّ  کاری در مقابل نيروهای  سازمان و سالح چه شورش وادار کند، بدون  مردم را نارضايی به

داری،  با تکامل سرمايه آيد؟ همراه ديسپلين دولتی از دستشان برمی دهی شده و دارای خوبی سازمان
داران بزرگ متمرکز  سرمايهاز  تری چه کوچکهای تعداد هر انبوه در دست قدرت يک بورژوازی
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بر  کارمندانشپيش افزايد و با افزايش بيش از  می شود و بر قدرت خود دولت نيز متمرکز می ؛شود می
نيروهای  همه  تواند در مقابل اين کارگر چه می طبقۀ .کند می تر تسلط خود بر جامعه بازهم افزون

 )182 -181  شوراهای کارگری، صفحۀ کوک، پانه( "دهد؟عظيم قرار 
 ده است، چه کاری از دست طبقۀ کارگرش در مقابل اين نقش تيره که از اوضاع تصوير راستی،

  آيد؟ برمی
و  دست گروهی کوچک از انقالبيون مصمم  دولت به حل بالنکی اين بود که با نابود کردن رأس راه

و شرايط  هدکرنابود را سرکوب و مقاومت بورژوازی  رماندهی نيروهایستاد ف توان می قابل اعتماد،
اين گروه کوچک را  کرد می هر زمان که در زندان نبود، سعی او، !دورآ پديد را رهايی طبقه کارگر 

زندان   شد و به ، دستگير میرفت بار در نيمۀ کار لو می ولی هر !بخشد گرد آورد و کار را خاتمه
موفق  قدرت، انقالبيونخأل  فرو ريخت و در شرايط حکومت. کمون پاريس فرارسيد امسرانج .افتاد می

که خود را  کمون. اين زمان بالنکی در زندان بود در. بياورند وجود  شدند يک حکومت کارگری به
های آن غافل پيامد بورژوازی و کرد و از جمع آوری نيرو توسط فرض  ديد کار را تمام شده حاکم می

نيروهای مسلح جديدی روبرو شد که  آنکه طولی نکشيد که با واکنش شديد بورژوازی حاصل .ماند
 .نمود سرکوب کرد و حاکميت خود را مجدداً برقرار کمون را به وحشيانه ترين وجهگرد آورد، 

وجود  به داری، با در درون جامعۀ سرمايه می کردشد که فکر حل ديگر توسط پرودن پيشنهاد می راه
توليدکنندگان  دست خودِ  توليد به خودگردان توسط کارگران، رفته رفته تمام های توليدی کارگاهآوردن 

 شوند و حاکميت بورژوازی درهم خلع می از مالکيت وسايل توليد خود به خود داران و سرمايه افتد می
ها  انديشهاين . برد یم گيرد که استثمار را از بين انقالبی در می جامعه ريزد و بدين ترتيب از پائينِ  می

آزموده و  تصورو ديگران  ، آوئنسيمون فوريه و سنکه قبالً توسط  ی قرار دارندهائ در ادامۀ تخيل
 .شکست انجاميدند  بهداری  واسطۀ احاطۀ سيستم سرمايه  شده و به

 موجود است که از حوصلۀ اين هااين مورد برسر های بسياری تمامی ادبيات مارکسيستی، بحث در
يافت که اغلب   دست نيز های ديگر راه حل نقد بسياری از توان به همين ادبيات می در .اند وشته خارجن

ها مخلوطی از  انديشه اين. کوک است پانهی ها آنچه مورد نظر ماست، انديشه ولی. دواند از اين ترکيبی
. ز هم تفکيک نمودتوان ا می شواریه دوجود آورده که ب  ها به و آنارشيست ها کسيسترنظرات ما

در اين است که  "انقالب از پائين"آزادی برسد  خواهد مستقماً به میهمواره که  هستۀ اصلی استدالل او
 :  شود چند جمله خالصه می

های  ها، تمامی دستگاه ماشين تمام  ....دهد می کارگر مهمترين بخش جمعيت را تشکيل طبقۀ ...."
  ...داران ارباب و صاحب هستند است که سرمايه درست  ...ارندهای او قرار د جامه در دست توليدی

ميتوانند  کارگران  ...بياندازند راه ها را به ماشين  نميتوانند آنهافرمان نبرند  آنهاکارگران از  اگر
جريان زندگی و کار، کارگران کشف  در " ... "...  يا متوقف کنند راه بياندازند ها را به دستگاه

آزادی خود  شوند و بايد برای توسط سرمايه استثمار می که دهند میای را تشکيل  طبقۀ ويژهکه  کنند می
  "....عليه آن مبارزه کنند

 "... شوند يک قدرت بالفعل می  تبديل به تشکيالت است که نيروهای اقتصادی و روحی کمک  به "...
سازماندهی  اب ...توان جز نمی حاکم شده است واسطۀ يک سازماندهی قوی يک اقليت که به بر" ...

های خوِد  کوشش به بينی و سازماندهی ديگر قدرت، نظير روشن عوامل "..".. کرد غلبه ... اکثريت
توسعۀ آن  آگاهی طبقاتی و يک شناخت عميق از جامعه و بيدارشدنِ   ..."...استوابسته کارگران 

بايد در انتظار  شک بی"...."شود می... بی اعتنايی يافتن موجب رهايی از بردگی روحی و پايان
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آرامش، تضعيف و تحکيم  یها دورانای از  ؛ امکان دارد زنجيرهباشيم ی بحران و نبردها دوران
 کرده و به ها استفاده  از اين مهلت شدن،  اين هنگام است که بايد برای آماده در...داری فرارسد سرمايه

کارگران  ها را در ودگرانی و سازماندهی در شوراخ های نوين يک تبليغات مستحکم، انديشه کمک 
 )185 تا 183 شوراهای کارگری، کوک، پانه(  ..."... نفوذ بدهيم

 انقالب .قدرت توسط پرولتارياست روحی برای کارگران مهمترين عامل در کسب تحول " ....
 وزیپير ... ؛ بلکه يک پيروزی روحی استتحاصل يک نيروی خشن و فيزيکی نيس پرولتری

 اين ..." ... )250 شوراهای کارگری، صفحه کوک، پانه( ."خاطر سهمگينی مشتشان نيست  کارگران به
اين قدرت قبل از هر چيز يک  ولی. تودۀ کارگران است انقالب مسلماً حاصل عملکرد منتج از قدرت

 )174  شوراهای کارگری، صفحه کوک، پانه( ". قدرت روحی است
از آن حرفی ( ندارد از نظر پانه کوک تصرف قدرت دولتی فوريتیه بدين ترتيب روشن است ک

توانند سرنوشت  و درست در بحبوحۀ مبارزات که می  بلکه بايد از آن احتراز کرد که هيچ )زند نمی
زيرا ! به انتظار دوران آرامش نشست تا امکان آموزش دادن به کارگران پيدا شودبايد باشند  نيز ساز
رفتن به  :الگوی او کامالً روشن است. نظر روحی آماده کردو از داد ان را آموزش ابتدا کارگربايد 

فراهم نشده باشد را منع  تحول کامل ايده هاسوی کسب قدرت در زمانی که شرط بنيادی آن يعنی 
تا زمانی که ايده های کارگران  از نظر او. ؛ و اين به معنی متوقف کردن سير انقالب استکند می

پزيتيويسم را نمی توان متهم کرد . نبايد برای کسب قدرت سياسی حرکت کنند اند، ول نيافتهکامال تح
در  درک نميکند که اين قانون ديالکتيکی را اوقبال گفتيم بيند ولی همانطور که  که اوضاع را نمی

ايده های  در کنارکه کنند و ايده های سوسياليستی  داری ايده ها کامال تحول پيدا نمی جامعۀ سرمايه
موفق به شکست ايده های حتّی در مواردی  ،کنند داری وجود دارند و با آن مبارزه می سرمايه

کامل و محو  تبه معنی شکس زمانیدر جامعه،  ايده هاو تثبيت اما تحول کامل  –شوند  بورژوائی می
های پانه کوک  رفبدين سان اگر ح. نابود شده باشدايده های بورژوائی است که جامعۀ سرمايه داری 

ترتيب، فريادهای او که  بدين! کند را تا به آخر دنبال کنيم می بينيم عمال انقالب را تعويق به محال می
بی  اقدام کنند رهبری و بدون يعنی کارگران خودشان "دنيا بيايد  نوين از پايين به نظم" بايد می گويد

آيد و هيچگونه  بيرون نمی داری جامعۀ سرمايهجديد توليد نيز از دل  شيوۀ چون اّما،. معنی هستند
 به ناکجا متعلقراه او  در آن زمان ندارد شرايط زمانی انقالب و وضع نيروهای توليدی ارتباطی با

 !شود کارگران تلقين   به بايد "آموزش" ساخته شده است و با تبليغ و آبادی است که از پيش الگوی آن
 !کند نيز چيز ديگری جز اين آموزش دادن انتزاعی نيست میکار حزب و تشکيالتی که او تجويز 

برای استقرار  :می گويد شود که آشکار می آنجا اينگونه است که ماهيت تأثر برانگيز اين نتيجه گيرش
حقوقی نقش تعيين کننده در  روابط" : است روابط حقوقی آن برقرار شوند زيرا کافینظم نوين، 
  )Die Nieuwe Hijd, 1919 ؛ماترياليسم تاريخی  کوک، پانه( !همين "!اقتصاد دارند

بايد آنچه کوک موفق شود،  با فرض محال، اگر طرح پانه در ادامۀ استدالل های او، توجه کرد که بايد
 بدين !است يدجد) حکومت( يک اتوريتۀ خودش در ابتدا نيزشود داری  دولتی سرمايه جانشين قدرت

وجود  بيايد، خودش يک قشر فوقانی به وجود  به" پائين از" بايدکوک  هپان از نظر ترتيب، اين نظم که
اين    نيز بهاو که  ديديم !که در شرايط حاکميت سرمايه داری با آن همخوانی خواهد داشت آورد خواهد

ً مسئولين و می کند میامر اقرار   گذشته ی کارگریِ ها ناسنديکاها و سازم گويد که در شوراها غالبا
امکان  ،شدن جامعه توان ادعا کرد که اين دوقطبی چگونه می پس .شوند يندگی انتخاب مینما  به

مضافاً اينکه نظام شورايی  صورتی ديگر امکان پذير نخواهد کرد؟  را به بازسازی نظامی استثماری
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و  تهنرف شود که توليد کااليی هنوز از بين می و فعالآيد  میوجود  کوک در شرايطی به پانه مورد نظر
توليدی  سيستمکار و قوانين فا در احاطۀاند، اجباراً  قرارگرفته داری شوراها که در احاطۀ نظام سرمايه

 !و پيامدهای آن مبّرا نيستند رو از تأثير قوانين اين شيوۀ توليد از اين کنند و داری فعاليت می سرمايه
که اين   هنگامی ولی .برند رؤيا فرو می  هو انسان را ب اند انداز و دلنشين  کوک بسيار غلط پانه سخنان

فاجعۀ ديگر  ای به فاجعه مقام رهبری قرارگيرند، طبقۀ کارگر را از ها در گونه رؤيا پروری
خواهد و  میو استثمار داری  سرمايه دادن شيوۀ توليد حاکميت را برای سازمان بورژوازی. کشانند می

آمدن  وجوده که با بنشده است جهت هيچگاه ديده  همين به .می کنددندان دفاع  از آن با چنگ و
کوشش طبقۀ  هرگونه .باشد کفا سِر سازگاری داشتهخودگردان و خود مصرفی - های توليدی کارگاه

ترين  با وحشيانه ابزار توليد از چنگ بورژوازی باشد، همواره کارگر که در جهت بيرون آوردن
اين همه ارتش و پليس و  وگرنه،. ه استون نيز چنين بودشود کما اينکه تا کن می ها درهم شکسته شيوه

های بورژوائی بر جوامع حاکم شدند  د حکومتاختناق جنبش کارگری که از بدو تولّ  قوانين سرکوب و
 ینهااآزادانۀ سنديکاها، احزاب و سازم چيست؟ چرا بورژوازی هميشه در مقابل فعاليت برای

آزادی و  غلط انداز در بارۀ های جمله پردازیرغم  و علی دآور وجود میه همه موانع ب کارگری اين
 رحمانه را بی آنهاشود و  کارگران می ی مبارزاتینهاامانع فعاليت آزادانۀ سازم برابری که دارد،

های  نمونه ؟ تاريخ معاصر پر است ازنداردابايی نيز آنان کردن و کشتار  یو از زندان کند میسرکوب 
زبان  به يا( شوند که تعادل قدرت ل میفقط زمانی تحمّ  سنديکاها !کارگر های خونين طبقۀ سرکوب

 کردن هيچگاه نيز از رخنه ولی. گذارد باقی نمیبرای بورژوازی ديگری  چارۀ )ديگر تعادل وحشت
  .شود کوتاهی نمی آنهااثر کردن  انحراف کشاندن و بیه و ب آنهادر اين سازم عّمال سرمايه داری

های وحشيانه برای حفظ  خونريزی هم در انقالب آلمان حضور داشت و شاهدخودش  کوک پانه
شوراها بود و  خودی در اين انقالب شاهد پيدايش خودبه او .بورژوازی بر جامعه بود سرکردگی

ند با می گرفتدر دست  ها را تصاحب کرده و توليد را خودشان ماشين ديد چگونه شوراهايی که می
ر اث های بی راه    جای انديشيدن به به ولی .شدند خاک و خون کشيده می به سرکوب وحشيگری نيروهای

دولتی  کارگرانی که بارها برای برچيدن ماشين مبارزاته و کمک رساندن ب ی ارتجاعکردن نيروها
 ، بدون توجه بهتصرف قدرت بودند، همراه با ياران آنارشيستش حاکم تجمع کرده و آمادۀ بورژوازیِ 

تصرف  راه انداختن اعتصاب و در فکر بهو در همه شرايط، فقط همچنان ی روز، وظايف سياس 
 رو و انقالبیگير در مبارزۀ درو کارگران  بودند )"از پايين انقالب" به خيال خودشان و( ها کارخانه

های بورژوازی را برای  کرده و دست حال خود رها را بهبورژوازی نيروهای مسلح در رو با 
گذاشته شده بود که حتّی  چنان برای عملکرد آزادانۀ حکومت باز ميدان. گذاشتند باز  انقالب سرکوب

 در "کاپ" که برای مقابله با کودتای ها اعتصابی عظيم همراه با اشغال کارخانه در شرايط يک جنبش
و  ها ستکمونيست جوان آلمان که آنارشي حزب( نداشت نيروئی وجود ،وقوع پيوست سراسر آلمان به

ها را  توده تا) بسيار ضعيف بود بودند، هنوز  تازگی از آن انشعاب کرده به "حزب کمونيست کارگری"
 ابرت،( خائن کفايت حکومت فراری سوسيال دموکراسی بی قدرت از کفبقايای برای بيرون آوردن 

علت  آمدند ولی همگی به وجود ها چندين بار به اين نوع موقعيت از !کند رهبری )شايدمن، نوسکه
آن  تا :منطق تاريخ اينست .بيراهه رفتند به ،"از پائين بودند انقالب" همچنان مدعی که آنهاعملکرد 

 هم نشکند،و حکومت و ارتش بورژوازی را در نگيرد زمان که طبقۀ کارگر قدرت دولتی را در دست
تحکام بخشد و را اس ترين شرايط، حاکميت متزلزل خود بحرانی بورژوازی قادر خواهد شد حتّی در

در  و عظيم مردم زحمتکش تحميل کند های محروميت ماّدی و معنوی را بر توده بردگی کار و فقر و
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 حاصل. خواهدکرد داری نيز استفاده نظام سرمايه کارگران به اين راه از وابستگی فکری بسياری از
 هيندنبورگ  (Ebert) بر جا ماند تا پس از مرگ ابرت همچنان "وايمار جمهوری" در آلمان، آنکه

(Hindenbourg)، او نيز  که در رأس دولت قرار گرفت ترين قشر بورژوازی يعنی نمايندۀ ارتجاعی
 البته .نازيسم گرديد گشای استقراره عنوان صدر اعظم آلمان را نوبۀ خود با انتخاب هيتلر به به

را در دوران انقالب  داری يهمسلحانه مابين کارگران و سرما های کوک امکان برخوردها و جنگ پانه
های او  نوشته در  .بسيار محدود است بينش او در اين زمينه کامالً مکانيکی و ولی داند میمنتفی ن

که ( شويم بورژوازی مواجه می برخوردهای مسلحانه مابين طبقۀ کارگر و ندرت با امکان  بسيار به
 : کنيم توجه !ها است زير يکی از اين نمونۀ .)شود ضرر طبقۀ کارگر تمام می  اغلب نيز از نظر او به

 خود کارگر برای رهايی، چه اشکالی به از هم اکنون مشخص کنيم که مبارزۀ طبقۀ توانيم نمی..."
صورت يک جنگ داخلی  مبارزات به ، امکان دارد اينها آنو مک ها نازم برحسب .خواهد گرفت

زيرا  شانسی نخواهند داشت صورت کارگران هيچ  در اينانديشيد که  توان می.....درآيند سهمگين
 در. تعداد نا محدود پديد بياورند هايی به ارتش داران قادرند با پول و اقتدارشان سرمايه ها و حکومت

خوبی  نيست به طبقۀ کارگر قادرها، نيروی  قلع و قمع واقع در اين برخوردهای خونين، کشتارها و
در خوِد مبارزۀ مسلحانه، تسلط  ولی .... ر اوست، کار توليدیواقعی او محيط کا سرزمين .عمل کند
 به سالح در دست کارگران است ؛ عمل ارتش مزدوران توليد .بی چون و چرا نيست داری سرمايه

طبقۀ کارگر نيز متحد و  تعداد افراد اين ارتش محدود باشد و تمامی اگر .استوابسته کارگران  کارِ 
واسطۀ  را به عجز درآورده و به خيزند و آن برمی داران بل ارتش سرمايهآنگاه در مقا د،باک باش یب

تکيه بر روی جمالت ( )186 -185 ؛ شوراهای کارگری،کوک پانه( ...شوند تعدادشان بر او چيره می
 )از نويسنده است

انقالبی ويژۀ جائی برای امکان تغيير توازن قوا در شرايط  و بينيم که بينش او کامالً مکانيکی است می
و بخصوص با لنين داشت، نمونۀ  ها واسطۀ کينه و عداوتی که با کمونيست  او به البته، .گذارد باز نمی

اقرار کند که وقتی لحظۀ انقالب  خواهد و نمی کند میبود فراموش آن خودش هم شاهد  روسيه را که
 ترين د که حتی سهمگينمبارزات شو وارد صحنۀ با چنان نيروئی می تواندطبقۀ کارگر  رسد، فرامی

 او. بشکنند نيز قادر نيستند اراده و قدرتش را درهم لشکرهای چندين کشور بزرگ امپرياليستی
در  که شاهد پيروزی پرولتاريای بلشويک شوروی نوشت هنگامی مقالۀ شوراهای کارگری را می

 و ديد چگونه در يک های سفيد بود روس و ... فرانسه و متحد آمريکا، انگليس،لشکرهای جنگ عليه 
 مقابله با است که تقريباً با دست خالی به پيروزی نهايی از آِن پرولتاريای انقالبی نيز "داخلی جنگ"

اين تنها نمونۀ  ولی !ها برخاست و پيروز شد امپرياليست يورش ارتجاع داخلی و نيروهای متحد
 ای از يک بر هايش نشانه نوشتههيچ جای  در .با مسائل انقالب نيست کوک برخورد مکانيکی پانه

خط راست پيش  همه چيز بر راستای روندی يکنواخت و در يک انگار .خورد ديالکتيکی وجود ندارد
ها و پس  رفتتحوالت ناگهانی، پيش و نقاط گرهی و ها آنتوان با بحر نمی جا هيچ !خواهد رفت

تعداد آنها وابسته شده است و  به نهمين نقل قول باال شرط موفقيت کارگرا در !مواجه شد ها، نشستن
حتّی جمع آوری نيروی  حکومت کردن و  به بحران قادر  علت وجود که بورژوازی به هايی موقعيت

 استقرار حکومت کارگری ايجادخلع او و مناسبی برای  ، موقعيتقدرت موجودخأل و نيست  جديد
و اوضاع جامعه  زا نيست داری بحران نظام سرمايه انگار. آيد هيچ عنوان در نظر نمی ، بهکند می

داری  سرمايه بر اساس يک تحليل ديالتيکی از وضعيت لنين !همواره يکسان و اليتغير باقی می ماند
ی ها بحرانموجب پديدار شدن  داری نتيجه رسيد که رشد ناموزون سرمايه اين  در دوران خودش، به
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 انقالب در اين پيروزی ليستی شده و امکانامپريا داری های ضعيف زنجيرۀ سرمايه حلقه شديد در
از  ولی .گيری بارها صحت خود را نشان داد نتيجه اين .دهد می را افزايش زنجيرها و گسستن  حلقه

تصرف قدرت  امکان )انقالب آلمان در دوران خودش نظير( که ها بحرانکوک، اين گونه  نظر پانه
نظر او،  از .گاه مطرح نيست  هيچ آورد، نو را پديد می توليد بر مبانی دادن توسط پرولتاريا و سازمان

بالواسطه، مشت آهنين گرسنگی، غريزۀ  فقر" را بايد در انسان هاتوضيح تاريخ و علل شورش 
های  را در ميان علت آنهاکرد و يا  جستجو "از خود که مختص همۀ موجودات زنده است حفاظت
 !".... باشند سادۀ حفاظت از خويشتن می و اغلب دشمِن اصلايدئاليستی نام دارند  علل" يافت که ديگری

 بينيم می )رسيد چاپ  به 1919 سال De Nieuwe Tijd کارگری، برای اولّين بار در مجلۀ شوراهای(
 و ها بحران، داری درونی و ساختاری جامعۀ سرمايه که در افکارش، رشد ديالکتيکی تضادهای

 .جايی ندارد ،شود می الب منتهیانق اً بهالزاممبارزات طبقاتی که 
که  دارد میاعالم  با تکيه بر ماترياليسم تاريخی، قرار دارد که مارکسپانه کوک،  در نقطۀ مقابل

بورژوازی عليه  برای تصرف قدرت دولتی که مرکز اِعمال قهر کارگران بايد قبل از هر چيز،
 :کارگران است بجنگند

 به آنند، يعنی تشکل پرولتاريا پرولتری در پی يگر احزابها همان است که د عاجل کمونيست هدف"
 مانيفست( ".سياسی توسط پرولتاريا قدرت تصرف و صورت يک طبقه، برانداختن تسلط بورژوازی 

  .)حزب کمونيست ؛ مارکس، انگلس
 : بازهم بر خالف پانه کوک، نظريۀ مارکسيستی بر آنست که

 پرولتاريا در مقام طبقۀ فرمانروا و به ت است از استقرارگام در انقالب کارگری عبار نخستين ..."
خواهد کرد که تمام  از فرمانروائی سياسی خويش برای آن استفاده پرولتاريا .ن دموکراسیوردآ دست

از چنگ بورژوازی بيرون بکشد، تمام افزارهای توليد را در دست دولت يعنی  گام  سرمايه را گام به
سازد و مجموع نيروهای مولّد را با  صورت طبقۀ فرمانروا متمرکز هشده ب  متشکل پرولتاريای

دخالت مستبدانه در  عمل را در آغاز کار البته فقط از طريق اين .هرچه بيشتر افزايش دهد سرعتی
توان انجام داد که  اقداماتی می کمک بات توليدی بورژوائی يعنی فقط بهمناس عرصۀ حق مالکيت و در

 ولی در جريان پيشروی از چارچوب خود فراتر آيند، نظر می اکافی و ناموجه بهاقتصادی ن از لحاظ
.  " ...گردند می دگرگونی سراپای شيوۀ توليد، اجتناب ناپذير ای برای عنوان وسيلهه روند و ب می

 )مارکس، انگلس حزب کمونيست ؛ مانيفست(
 بسياری ... وی، چين وکمون پاريس و انقالب شور بخصوص ،های کارگری انقالب های نمونه
قرارگرفته  تنها هنگامی که قدرت دولتی مورد تهديد  نه که دهند میوضوح نشان  های ديگر به نمونه

تسخير مجدد قدرت  نيز بورژوازی از مقاومت و مبارزه برای بلکه حتّی پس از سرنگونیاست، 
  به .پذيرد صورت می ،سلحانهم مبارزۀاز جمله  مبارزه در تمامی اشکال خود، اين .دارد میدست برن

 را در مقابل داشت، پس از سرنگونی بورژوازی، دليل است که مارکس که نمونۀ کمون پاريس همين
از وظايف حزب  و يکی می داندمقابله با تشبثات او الزم  يک دورۀ ديکتاتوری پرولتاريائی را برای

الزم برای دفاع از حاکميت  از شروط که داند میارتش پرولتاريائی  طبقۀ کارگر را نيز تدارک يک
 .طبقۀ کارگر است

پرولتاريايی الزم است، که  از انجام يک تغيير سوسياليستی، يک ديکتاتوری قبل... " گويد می مارکس
را  کارگری بايد در ميدان جنگ حق رهايی خودشان طبقات .ارتش پرولتاريايی است اولين شرط آن

 )؟1872 ونياد بود کم انسرکنف( ."فتح کنند
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طبقۀ کارگر،  قدرت دولتی، سازماندهی طبقۀ کارگر، حزب تصرف !!"وحشتناکی"  نظرات چه
اينها همه نظراتی هستند که  !در انقالب، ديکتاتوری پرولتاريا ديسيپلين، رهبری پرولتاريا

 نيسمرسيدن کموفرا ،هااين ابزار بدون ولی. حشت می اندازندکوک را به و آنارشيستهائی نظير پانه
جنگ  ز بهرهبری متمرک ها را بدون حزب و هايش توده که تئوری کوک پانه .امکان پذير نيست

از باالست و حزب را معادل  ها معادل انقالب مدعی است که نظرات کمونيست فرستد، بورژوازی می
   ! آورد حساب می  بورژوازی به یهاان پارلم

برای سرنگونی بورژوازی و تواند پيروزی او را  می بُّرنده ترين سالحی که در دست پرولتارياست و
 روشن. اوستسياسی او، يعنی حزب تضمين کند، همانا تشکيالت  جامعه ای کمونيستی رسيدن به

است اعم از  ، منظور تمام طبقهشود گفته میانقالب سخن  است که در اينجا وقتی از پرولتاريا در
همان اندازه که بر روی  شمشير بورژوازی به ! "ها توده" يا "رهبران" ،نظری فعاالنعملی يا فعاالن 

قرار  جامعه "باالی" حزب کمونيست در ولی. آيد شود، بر سر رهبران، نيز فرود می ها کشيده می توده
دادن سلسله مراتب حزبی با ساختار جامعۀ  نشان همسانو  "رهبران" از" ها توده" جدا کردن .ندارد

 .است کارانه فريب نابجا و داری کامالً  طبقاتی سرمايه
، که ترين کارگران آگاه های حزبی توسط نمايندگان در کنگرهمسئولين و کادرهای رهبری حزب 

خودشان را  خودشان )ها رهبران آنارشيست برخالف( شوند و انتخاب میخودشان هم از آنها هستند، 
گو  بهای خود جوا مسئوليت بالرهبران در هر لحظه قابل عزل بوده و در ق اين .کنند منصوب نمی

 طبقۀ کارگر و همۀ مردم زحمتکش روابط های حزبی بلکه با تمام تنها با توده  نه حزب .هستند
مبارزاتشان عليه نظام و  به گيرد، ها نيرو می و از آن آيد ها می رد زيرا از درون آنتنگاتنگ دا
 .بخشد ستثمار و از خود بيگانگی نيرو میچنگ ا داری جهت داده و برای رهايی از سرمايه ايدئولوِژی

دارند،  که تا زمانی که طبقات وجود دهد می پيوند های انقالبی ديالکتيکی حزب را با توده ای رابطه
 است که حرکت تاريخ در اين چنين .نمايد میطبقات راهنمائی  سوی محو  قدم به  جامعه را قدم به

 های تئوری .می رودپيش   ه ب آنهادر خدمت منافع  گيرد و زحمتکش قرار می آگاهی مردم يطرۀس
 دست قضا و قدر  بينی و به قابل پيش تاريکی حوادث غير  کوک که انقالب را به پانه "از پائين انقالب"

 .ندسپارد، سرابی بيش نيست می

 : پايانی سخن
 و غير علمی ويسمزيتيوهای پ مشخصهجا  اين تا .دهيم می جا خاتمه کوک را همين نظرات پانه بررسی

 ماترياليسم تاريخی نشان داده و )يعنی فلسفۀ علم(ماترياليسم ديالکتيک  و بيگانگی او ازاين نظرات 
تاريکی  آنهاکه هيچ بلکه بر  کند میکمک ن درک مسائل علمی  شد که بينش او به  داده نشان .شد 

اين بينش شد نيز  روبرو خواهد آنهابا کارگر در انقالب  مسائلی که طبقۀ برای حلّ  عالوهه ب .افکند می
در هر دو زمينۀ ماترياليسم  هايش تئوری .است زيان بخشگمراه کننده و تنها مناسب نيست بلکه   نه

 نظرات .روند بيراه می  زيتيويستی، بهوشديداً پ های ديدگاهعلت غلبۀ  ماترياليسم تاريخی، به ديالکتيک و
گونه قرابتی  هيچ که از دستاوردهای مارکسيسم است، یتاريخ ترياليسمِ کوک، با نظريۀ ديالکتيکِی ما پانه

 یها ناکوک و ديگر جري آنگونه که پانه ،"از پائين انقالب" شکست نظريۀ عالوه،ه ب .ندارند
جهانی جنگ  های بعد از انقالب شورايی آلمان در سال آنارشيستی مدعی آن بودند، در جريان جنيش

هايش نکات قابل  در نوشته البته .برای پرولتاريای جهان کافی است به منفیعنوان يک تجر  اول، به
با  .دنطلب میفرصت ديگری  ولی نظر برسند  بهشايد جالب  آنهادارند که بررسی  بحث زيادی وجود

 امروز ديگر ،او بحثهای مورد  بشری در اکثر زمينه پيشرفت دانشکه همراه با اين در نظر گرفتن
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اتالف وقتش  به مطرح کردن دوبارۀ آن مباحث، تکرار مکّررات است و ،اند رف شدهها بر ط ابهام
 گونه که در اين نوشته اکتبر انجاميد، همان برعکس، نظرات لنين که به پيروزی انقالب .ارزد نمی

بخصوص که پيروزی  ؛بخشند غنا می آنها مارکس بوده و به های تئوری نشان داده شد، در انطباق با
اثبات   و انگلس را به عظيمی است که صّحت بسياری از نظرات مارکس قالب دستاورد تجربیاين ان

برای تاريخ بشری بسيار  رو از اينو  دستاوردهای نظری و عملی بسياری نيز داشته رسانيده و
بلکه همچنين  وردآ دست  که به هايی خاطر پيروزی  انقالب شوروی نه فقط به مطالعۀ .ارزشمند است

اهميت بسيار است و  حائز يک جامعۀ کمونيستی  به رسيدن" در "اش نافرجامی"خاطر کمبودها و   به
ولی نظرات پانه کوک همانگونه که نشان . وقت بيشتری صرف شود ،مطالعه جا دارد که برای اين

  .داده شد، گمراه کننده و در عين حال موجب اتالف وقت است
 ولی بازارها پر است از لجن گذرد نمی "سوسياليسم اهاردوگ" زيادی از فروپاشی مدتهنوز 

خيال   پاشند و به رِد يأس میکه گَ  نادم "پردازان نظريه" های نويسندگان بورژوازی و ندبه های پراکنی 
، باال گرفتن شدت سرکوب و هم در عوض .کنند گيری های آينده پيش کوشند از انقالب می شانخود

های واقعی  مارکسيست ها و احزاب کمونيست موجب شدند که از سازمانزمان، از هم پاشيدن بسياری 
 پرولتاريائی دشمنان مارکسيسم و انقالب تازاخت وتر مقهوها  مدتو ميدان  گرفتند دست  کمتر قلم به

 بلشويکی معتقد بودند که اين انقالب اگر رهبران انقالب برخی از .قرار گرفت که هنوز هم ادامه دارد
حرکت  هيچگاه .بيانجامدشکست  به ممکن است نشود پرولتاريا در سطح جهانی همراهی پيروزی با 

دليلی ندارد که در  ها انجام نگرفت و ها و جهش درجا زدن ها، عقب نشينی ها و تاريخ بدون پيشرفت
يأس مبدل   همه اميدهای زودرس به خاطر نابودی اتحاد شوروی به ی، که آنمورد انقالب سوسياليست

معنی پاياِن کاِر تبديل جامعۀ   قدرت دولتی توسط پرولتاريای شوروی به تصرف .غير از اين باشد د،ش
 تغييراتی بود که اگر شرايط اجازه ميدادند، گشای يک جامعۀ کمونيستی نبود بلکه فقط راه  شوروی به

جامعۀ شوروی بودند  خودِ   که مربوط به  شرايط، در عين اين اين .يافت امکان می آنها  يافتن به دست
اين محيط اغلب بسيار  اثرات .شدند در احاطۀ خود داشت نيز مشروط می را  توسط محيطی که آن

دشمنان سوسياليسم و آنان که همچنان خواهان استوار بودن يوغ سرمايه داری بر گردۀ  .مخرب بودند
. سم شکست خورده استکنند که چون اتحاد شوروی در هم شکست پس سوسيال طبقۀ کارگرند ادعا می

ها در يک مبارزه شکست خوردند ولی اين شکست ربطی به  ولی ما ميدانيم که هر چند کمونيست
و زيرا سوسياليسم به مثابۀ يک نظام اقتصادی و فرهنگی هنوز استقرار نيافته . سوسياليسم ندارد

 .بود تا شکست بخورداستحکام نيافته 
خود را در  ها، تاريخ راه ها و شکست علی رغم پيروزی آموزد، گونه که ماترياليسم تاريخی می همان

آيد، در  نظر يک توقف می  که به جا آن .رود میپيش   گشايد و به می يک حرکِت مارپيچی باال رونده
پيش، در حال آماده شدن هستند و   به آيد، شرايط برای جهشی بزرگ چشم نمی  که به حرکتی ناگزير

اشتباهات  مکث الزامی کوچکی است برای بازبينی آيد در واقع گرد می قبنظر يک ع  که به آنجا
چيز در  همه .رسد فرامی عمل کردن در پراتيکی که در آيندۀ نزديک شدن برای بهتر  گذشته و آماده

دستخوش تغيير  نيز "اّول جای" گردد زيرا همين نمی جای اولش باز  حرکت است و هيچ چيز به
باشد و يک شکست  داشته در پی "شکستی" آيد ممکن است دست می  پيروزی به که يک جا آن .شود می
 که به تغييراتی .می رودپيش   گونه به  همواره اين تاريخ .های درخشانی باشد مادر پيروزی تواند می

ها، فرهنگ،  انديشه نوبۀ خود موجب تغيير در  به دهد می رخ ای واسطۀ يک انقالب در زيربنای جامعه 
نباشد خود را با اين اعتال وفق دهد،  شود و اگر روبنای جامعه قادر اجتماعی می علم و بينش هنر،
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. يا انقالب جديد بيانجامد و "گرد عقب" يک  حتّی به تواند دوران متالطمی آغاز خواهد شد که می آنگاه
جديدی را  ت روبنايیگذارد که بازهم تغييرا تأثير می نوبۀ خود در زيربنای جامعه  در روبنا به تغيير

 وقفۀ روند تعالی بی  ها بايد همواره به کمونيست. پذير نيست اين روند توقف الزامی خواهد کرد و
 .کنند ها را همراهی ند، تودههستانتظار در که  هايی الزامات تاريخی دقيق باشند و در حرکت

 : که مارکس می گويد همانگونه
در توليد اجتماعی زندگی خويش،  ها انسان  :که رسد تيجۀ عام میاين ن  اقتصاد سياسی به بررسی  ..."

درجۀ  شوند که روابط توليدی نام دارند و با مید روابط مشخص، الزامی و مستقل از ارادۀ خو وارد
 اين روابط، ساختار اقتصادی جامعه، يا آن مجموعۀ .دمرتبطن معين توسعۀ نيروهای توليد ماّدی

اشکال  شود و آن روبنای حقوقی و سياسی بنا می که بر روی دهند می های عينی را تشکيل پايه
 توليد زندگی ماّدی، مشروط کنندۀ روند شيوۀ .دارند قرار مشخص آگاهی اجتماعی با آن در پيوند

 نيست که وجودشان را تعيين انسان هاآگاهی  اين .است طور عامه زندگی اجتماعی، سياسی و فکری ب
ای از  مرحله در .می کند را تعيين آنهاست که آگاهی انسان ها هستی اجتماعیعکس، اين ، برمی کند

افتند، يا چيزی که جز  می مادی جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد تکامل خود، نيروهای توليد
پرورش يافته بودند در تضاد  با روابط مالکيتی که تا آن زمان در دل آن نيست،آن روابط بيان حقوقی 

 صورت مانعی در سر راه آن قرار بودند، به روابط که اشکال تکامل نيروهای توليدی اين. فتندا می
در بنياد اقتصادی، تمامی روبنای  تغيير .شود يک دوران انقالب اجتماعی آغاز می آنگاه .گيرند می

تغييرات  که بر اين هنگامی ...)می کندو رو  زير( دهد می با سرعتی کم و بيش سريع تغيير عظيم را
 -  را با شيوۀ علمی دقيق بررسی نمود آنها توان  که می - ی بين اين تغييرات مادّ  نگريم، بايد همواره می

خالصه، اشکال  طور  سياسی، مذهبی، هنری يا فلسفی يا به و شرايط توليد اقتصادِی اشکال حقوقی،
کنند فرق  ا تا انتها دنبال میر آن از اين منازعه آگاهی يافته و ها انسان ايدئولوژيک که تحت آن

کنيم، بر اين  دارد قضاوت نمی که در مورد يک فرد با تصوری که او از خود گونه همان .گذاشت
عکس اين آگاهی را  بر .نشينيم قضاوت نمی  خويش به تغييرات نيز بر پايۀ خودآگاهی دوران از دوران

نيروهای توليد اجتماعی و روابط  که بينای  زندگی مادی، از طريق منازعه بايد از طريق تضادهای
آنکه تمامی  مگر رود میيک صورت بندی اجتماعی از بين ن هيچگاه .وجود دارد، توضيح داد توليدی

هيچگاه روابط توليدی جديد و  گنجايش آنها را داراست، توسعه يابند، نيروهای توليدی که ظرفيت
. شوند ماّدی اين روابط در دل جامعۀ قديم شکوفا شوند مگر آنکه شرايط وجود جايگزين نمی تر عالی

مطرح  باشد برای خود آنهاکردن  حل  که قادر به همين دليل است که بشريت هيچگاه جز مسائلی به
 شود که شرايط مادی همواره جايی مطرح می که مسئله  بينيم با نگاهی دقيقتر، می زيرا، .کند مین

خطوط کلی، شيوۀ توليد آسيايی،  در .در حال مهيا شدن هستند ،آن نيز وجود دارند يا حّداقل  حل راه
. درپی شکل بندی اقتصادی اجتماع ناميد پی یدوران هار دتوان  بورژوايی مدرن را می فئودالی و

معنای   نه به تضادمند، .تضادمند اجتماعی است داری آخرين شکل روند توليد توليدی سرمايه روابط
ترتيب، نيروهای  همين  به. شود که از شرايط زندگی افراد حاصل می ايیتضادهای فردی بلکه تضاده

کردن اين تضادها  شرايط ماّدی حل يابند، در عين حال بورژوايی توسعه می توليدی که در سينۀ جامعۀ
  ."رسد پايان می  جامعۀ بشری نيز به  تاريخ اين شيوۀ توليد، دوران ماقبل با .کنند ايجاد می را هم

 )مقدمه بر نقد اقتصاد سياسی ،مارکس(
جامعۀ بشری در  پرولتاريا در جهان، تاِريخ در جا زدن قدرت رسيدن  به داری و  سرنگونی سرمايه با

نفع گروهی کوچک و   به انکشاف جامعه برای توليد هرچه بيشتر سود دورانی که توسعۀ توليد و
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  به. شود حرکت واقعی تاريخ، از سرگرفته می مۀبايد و ادا کشيده شده است، پايان می بند  استثمارگر به
هايی  شوروی سر آغاز خيزش موج انقالب. آغاز تاريخ است گفتۀ مارکس، اين تازه  عبارت ديگر و به

جهان  چهرۀ. ملّی در سراسر جهان بود رهايی بخشهای  جنبشهای کمونيستی و نيز  انقالب عظيم از
انحراف شوروی از سوسياليسم، غلبۀ رويزيونيسم بر حزب  با ها تغيير کرد و گرچه اين انقالببا 

بورژوازی بر جهان،  اتحاد شوروی و سلطۀ مجدد فرو پاشيدنکمونيست آن کشور و سرانجام با 
درجات باالتری از پيشرفت   بشريّت به تأخير افتاد ولی شک نيست که  ظاهراً به پيروزی نهايی کمونيسم

اکنون،  هم .های آينده فرجام بهتری تصور شود انقالب د شد که برایشد و اين تعالی موجب خواه نائل
سهمگين مردم  های جنبششرايط برای فراگير شدن داری،  سرمايه در شرايط بحراِن همه جانبۀ سيستم

های  مانند دهانهنيز   مبارزات شاهديم که شود و هرچه بيشتر آماده می، سراسر جهاندر زحمتکش 
الزام  ها يأس و خمودگی اوج يابی مجدد مبارزات توده ها پس از سال. کنند یسر باز ما، آنهآتشفش

همۀ  آموزد عمل شود و تاريخی و مارکسيسم می گونه که ماترياليسم خواست تاريخ، آن به دارند که می
با پرولتاريای  ها در ارتباط تنگاتنگ هرچه وسيعتر کمونيست ها متوجۀ متشکل کردن سريع و کوشش

های  های عظيم انقالب معنای پايان خيزش موج  فروپاشی اتحاد شوروی به .ان گرددسراسر جه
های پرولتری آينده در سراسر جهان  کمونيستی نيست بلکه پيام آور شدت و قدرت ييشتر توفان انقالب

  .است
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 : می داردعرضه  ديدرو افکار فلسفی خود را بدين ترتيب ،"با داالمبر مناظرۀ" مقالۀ در .2
هايی را که  خودش آهنگ آيا ... من بگوئيد  به و .کنيم که کالوسن دارای احساس و حافظه است فرض

دارای حساسيت و  هايی ما آلت کرديد، تکرار نخواهد کرد؟ اجرا )هايش کالويه(هايش شستی شما روی
شوند و اغلب نيز  نواخته می هايی هستند که توسط طبيعت و محيط ما شستی حواس .حافظه هستيم

يک کالوسِن  نظر من، تمامی آن چيزهايی است که در  به ها، ؛ همۀ ايننوازند خودشان را می خودشان،
دارای  بايد گويد که اين کالوسن می در جواب می داالمبر ."افتد اتفاق می که مانند من و شما تنظيم شده،
 " بينيد؟ اين تخم مرغ را می شما .گويد بدون شک فوراً می ديدرو .باشد توانايی تغذيه و توليد مثل نيز

 اين .کنند های روی زمين را سرنگون می عبادتگاه مۀ مکاتب خداشناسی و تمامیهمين است که ه با
که نطفه وارد  آن احساس؛ و پس از است بی آن شود، توده ای که نطفه وارد تخم مرغ چيست؟ قبل از آن

حرکت و  چيزی جز يک مايع بی احساس، زيرا اين نطفه خودش ای بی توده شود؟ بازهم آن شد چه می
واسطۀ ه يابد؟ ب زندگی تحول می  به ساختاری ديگر، به احساس و  اين توده به چگونه .نيستناهنجار 
 آيد، تمام که از اين تخم بيرون می جانوری .... آورد؟ حرکت را چه به وجود می حرارت .حرارت
شويد  همراه با دکارت مدعی می است همۀ اعمال شما را انجام بدهد؛ آيا قادر .های شما را دارد احساس

 به خردسال شما را مسخره خواهند کرد و فالسفه های بچه ماشين تقليد کننده است؟ ولی که اين يک
اقرار کنيد که ميان  اگر .است شما هم ماشين ديگری هستيد شما خواهند گفت که اگر اين يک ماشين 

رسانيد و با  اثبات می  به ساختاری موجود نيست، عقل و منطق خود را شما و حيوان جز تفاوتی
ماّدۀ   که به جان ای بی نتيجه خواهند رسيد که از ماّده اين  ؛ ولی بر خالف شما بهخواهيد بود نيّت حسن

و  حافظه، آگاهی، عشق است، همراه با گرما و حرکت، احساس، زندگی، جان ديگری آغشته شده بی
 "..... شد انديشه حاصل خواهد

3. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of , Emil Wolf, Max Born
Propagation, Interference and Diffraction of Light 

4. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 7e éd. (1re éd. 1959) 
577-575 ), p.4-64222-521-0-978 ISBN( 

 گيری نيز مانند ذّرۀ مورد مطالعه، اندازه های درک اين مطلب بايد توجه داشت که دستگاه برای .5
مجاورت  از "ذّرۀ" هنگام عبور اند و طبيعی است که در آن ابعاد، شده تشکيل )ذّرات و(اتم ها  از

يکديگر  دارند، برنيز تداخل  اند و مرزهايشان نيروی اين دو که مشابۀ هم یآنهاگيری ميد دستگاه اندازه
 در )بار الکتريکی مثبت با( ای مثال يک اتم را در نظر بگيريم که از هسته عنوانه ب .گذارند می تأثير

ها به دور هسته يک موج ساکن  نوالکتر گردش .دارد قرار )بار منفی با( ها نواحاطۀ ابری از الکتر
ای با ابعاد  ذّره را )پروتون يا( نوالکترتوجه داشت که حتّی اگر  بايد .می کنداطراف اتم ايجاد  در

 )ابعاد اتم  به نسبت( نسبتاً دور الکترومغناطيسی اين ذّرات تا فواصل یها نامشخص فرض کنيم، ميد
ای خود صفر است ولی هنگامی که  پايه بار الکتريکی اتم در مجموع و در حالت گرچه .دارند وجود
نيروی  یها ناشود با ميد است وارد محيط می رومغناطيسیيک فوتون که خودش ذّره ميدان الکت مثالً 

هستۀ اتم  در .گرفت  خواهد قرار آنهاشده و اجباراً تحت تأثير  بشدت متغير در تمامی محيط مواجه
اند که آن ها  شده تشکيل )"کوارک"( بسيط نيستند و هر کدام از سه ذّره ذّراتی مانند پروتون و نوترون

بوجود آورده و خواص محيط خود  اند و موجی ساکن  مجموعۀ خود در حرکت دور مرکز ثقل  هم به
اند و در هم تنيدگی اين  شديد ابعاد و وزن ذّرات  کم و نيروها نسبت به فواصل .دهند می را تغيير
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با  مطابق( مثالً گوِی بازی بيليارد يا توپ فوتبال را با توان آن هيچ وجه نمی  است که به مجموعه چنان
ی ها نااست همراه با ميد احاطه کردهابر الکترونی که هستۀ اتم را  آن .دنمو مقايسه )ماديد 

کمک آن   تا بتوانيم به می کندن ايجادصيقلی که با خود دارد، سطحی مشخص و  الکترومغناطيسی
که  ری سريعاً متغيها ناهمۀ اينها، اين ميد با .دندقيق تعريف کنيم که مشخصۀ ابعاد اتم باش مرزهايی

خودش نيز حامل همين  ای که اندازه گيری وجود دارند و ذّره های در فواصل بسيار کوتاه در دستگاه
اين شرايط برای مطالعۀ  در .گذارند می شود، بر هم اثر و با سرعت وارد محيط می بوده ها نانوع ميد

از  توان يک ذّره را نمی گيرد زيرا انجام می گيری بر روی انبوهی از ذرات مشابه  اندازه ها، پديده
ضعيف  ماند آنقدر اثری که از يک واکنش باقی می بعالوه .جدا کرد و تشخيص دادديگر ذرات مشابه 

آنکه برای  حاصل .اثر ضروری است  وضوح بخشيدن به منظور  دفعات به  است که تکرار آن به
همه بايد اقرار  ولی با اين .توان عمل کرد از طريق بررسی آماری نمی گيری و محاسبات، جز اندازه

بسيار در اختيار داشتند تکامل استان دوران بهای  کرد که بينش بشريت ديگر از آنچه که فيلسوف
  .بيشتری پيدا کرده است

 Physique et Philosophie , Werner هايزنبرگ از کتاب به های مربوط نقل قول تمامی .6

 , éditions Albin Michel, 1971Heisenberg  عاريت گرفته شده اند به. 
 1926 دسامبر 4 انشتين به ماکس بورن نامۀ .7
8. L'aveuglante proximité du réel, Flammarion, 1998 

Champs , Michel Bitbol, Mécanique quantique, une introduction philosophique
sciences, Flammarion, 1996  

9. D. Bohm Wholeness and the Implicate Order Routledge Kegan Paul, London 
1980. p. 76 

  

  
  :برخی واژه ها

هان را غيرقابل نظريه ايست ايدئاليستی که ج: ناشناختنی، غير قابل شناختن، الادری:  اگنوستيسيم

. تواند چيزی باالتر از احساس را درک کند گويد که عقل انسان محدود است و نمی می. داند میشناختن 
د و در نيمۀ در قرن هجدهم توسط هيوم و کانت تدوين ش که در فلسفۀ قديم نيز وجود داشت اين نظر

دگاه های کانت آگنوستيکی نيست، دي کلّ !  البته[. باال ترين درجه توسعه يافتدّوم قرن نوزدهم به 
ا آن را يکی از مّ پذيرد ا کانت در زمينه هائی به يقين قطعی اعتقاد دارد و بر خالف هيوم عليت را می

کانت در مورد عقل عملی يا . داند خواص ذهن يا عقل بشری و يا جزء مقوالت ماقبل تجربی می
کانت به . در مورد شکل سياسی جامعهاک يا الادری مسلک نيست، همچنين شکّ ) و حقوق(اخالق 

اخت الادری گری کانت در زمينۀ عدم امکان شن. جمهوری و نوعی حکومت دموکراتيک باور داشت
تضاد آشتی ناپذير آگنوستيسيم " ماترياليسم و آمپيريوکريتيسيم"لنين در ] .شيئی فی نفسه يا در خود است

ای   اّول از همه نظريه: "نويسد اترياليسم و آگنوستيسيم میرساند و دربارۀ م اثبات می را با ماترياليسم به
ناخت و ما به ش دهد می گويد که حواسمان يک بازسازی درست از اشياء به ما وجود دارد که می

اين نظر ماترياليسم است . گذارد ماهيت اين اشياء دست می يابيم و دنيای خارج بر حواس ما اثر می
نوستيسيم از احساس پس در عمق نظر آگنوستسيسم چه نهفته است ؟ آگ. کند را رد می که آگنوستيسيم آن
هيچ چيزی در ورای شود و به  پديده متوقف می] شناختِ [؛ قبل از دست يافتن به فراتر نمی رود
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گفتارش دقيقاً اينست که ما قادر نيستيم که هيچ اطالع قابل اطمينانی در بارۀ . ندارد" اطمينان"احساس 
بدين ترتيب، ماترياليسم موجوديت شيئی . دست بياوريم به ) يعنی شيئی برای خود(ياء ين اشخود ا

برای خود و امکان شناختن آنرا قبول دارد ولی آگنوستسيسم حتّی موجوديت شيئی برای خود را قبول 
ريتيسيم لنين آمپيريوک. (دست بياوريم دارد که ما قادر نيستيم اطالع قابل اطميانی به ندارد و اظهار می

های ايدئاليست  هيوم، کانت و همچنين فيلسوفاين نظر به ) 113، صفحۀ 1952و سال چاپ مسک
  .ديگری نظير اگوست کنت و اسپنسر تعلق داشت

قبول دارد  مثالً کانت موجود بودن شيئی برای خود را. وجوه مختلف تظاهر می کند آگنوستيسيم به
ی ديگرحتّی ها فيلسوفحال آنکه هيوم و بسياری از . کند میناخت آن را نفی ولی امکان دستيافتن به ش

دست  به آنهاگويند امکان ندارد اطالع قابل اطمينانی در بارۀ  کنند و می وجود عينی اشياء را نفی می
  .بياوريم

و بسياری از نوشته های ديگرش، " وئر باخ و پايان فلسفۀ کالسيک آلمانلودويک ف"انگلس در کتاب 
ً انتقاد کرده استاز اين دو ن . در نظريۀ شناخت، آگنوستيسيم نوعی شّکاکيت است. ظر عميقا

آگنوستيسيم نوعی شّکاکيت است زيرا در امکان شناختن شيئی برای خود و موجوديت جهان خارج 
ً گسترش يافته است. کند میشک  وجه مشخصۀ آن . در فلسفۀ بورژوائی معاصر، آگنوستيسيم وسيعا

مبدأ . کند مید گريزی را تجويز رَ ؛ عرفان و خِ دانش علمی و انديشۀ منطقی استاز چشم پوشی کامل 
زيرا . محدود کردن علوم دارندگرايش به  ايش طبقات حاکمه بازميگردد کهگر اجتماعی آگنوستيسيم به

يابد حمايت کرده و با هرچه که از ُدور خارج شده  علم واقعی از هرچه که نوين است و توسعه می
کوشد کارگران را از فراگرفتن قوانين عينی جامعه منحرف  آگنوستيسيم می. کند مید مبارزه مير ومی

 .کنند وی کمونيسم راهنمائی میس ترديد کارگران را به کند؛ قوانينی که بی

ی ايدئولويکی، نظرات نهااجمع زدن غير اصولی جري ),Éclectisme Éclectique: ( التقاطی

ً هر فلسفۀ . کوشند ماترياليسم را با ايدئاليسم سازگار کنند ها می قاطیالت. های ناهمگون و تئوری اساسا
های  همين دليل بنياد فلسفی تئوری به. پايه و بی ربطی دارای يک مشخصۀ التقاطی است بی

های مدرن و تمامی جريانات فلسفی مدّعی نو آوری  های انترناسيونال دّوم، رويزيونيست رويزيونيست
  .سيسم، التقاطی استو اصالح مارک

اين جريان . داند میای است که انديشه يا اصول ذهنی را مقّدم بر ماّده  در فلسفه مقوله:  ايدئاليسم
، "انديشۀ مطلق"صورت عينيت يافتن بر خالف ماترياليسم، جهان را به  فلسفی که ضد علمی است،

يک هستی واقعی دارد و دنيای ما ) وجدان(گويد فقط روح  نگرد و می می" روح جهانی"، "وجدان"
  .ها هستند ، احساس، نمادها ومفهوم)وجدان(ماّدی، وجود، طبيعت، محصول روح 

  .ايدئاليسم ذهنی و ايدئاليسم عينی: را می توان باز شناختدو نوع فلسفۀ ايدئاليستی 

ا نام اين نوع ايدئاليسم ب. داند می، وجود را جز احساس، تصور و وجدان شخص نايدئاليسم ذهنی

 یپنداشته و قبول نداشت که در ورايا تصور گره خورده است که همه چيز را توّهم " اسقف برکلی"
. کنند های مشخص توليد می وجود انسان اشياء واقعی وجود دارند که بر حواس او اثر کرده و احساس

بياوری حقايق برتو از گويد اگر ايمان  گردد که می منتهی می" نفس گرائی"ايدئاليسسم ذهنی الزاماً به 
ولی عمل اجتماعی در هرقدم ما را قانع می کند که احساس، درک و . گردد طريق الهام آشکار می

يت ضد علمی ايدئاليسم بهترين وجه ماهاشياء حقيقی و عينيت هستند و به  تصور انسان بازتاب دهندۀ
  . اثبات می رساندذهنی را به 
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 فردی نبوده بلکه مستقل از انسان يک) وجدان( روح وجود، گويد که بنيان ، میايدئاليسم عينی

جهانی وجود دارد ) ، رازگونه، نهانی mystique(عينی جهانی، يک خواست عارفانۀ ) وجدان( روح
  . همه چيز استمبدأ که بانی و 

ين ز اشود و ا ختم می" ماوراء طبيعه"نظريۀ   هب وابسته است و از هر طريقی بهمذايدئاليسم شديداً به 
وجود يک نيروی نشناختنی و ناديدنی است که بر همۀ چيزها و همۀ رو، يار و متحد باور داشتن به 

جدائی کار فکری . و کِلّ جهان حاکم است ها انسانامور و اتفاقات تسلط دارد و بر زندگی و سرنوشت 
تفسير . فلسفی آماده کردوجود آمدن ايدئاليسم  بقات و استثمار، شرايط را برای به از کاريدی، ظهور ط

خواهند به  قات ارتجاعی است که میهای طبيعت عمدتاً از کارهای نظريه پردازان طب ايدئاليستی پديده
همين دليل بايد از تعيين سرنوشت خود ناتوانند و به  کش بقبوالنند که انسان ها در مردم زحمت

ه تی تن بدهند و اعتراضی هم نداشتبدبخ استثمار و فقر وعيت و زندگی خود راضی باشند و به وض
را  آنهامعنی شورش عليه آن نيروی ناديدنی خواهد بود که سرنوشت باشند زيرا اگر اعتراض کنند به 

بيند و بر همه چيز حاکم است و نه تنها در زندگی بلکه پس از  از پيش تعيين کرده و همه چيز را می
صورت به  ها انساندر اين نوع فلسفه، ! ام می گيرد مرگ نيز او را تعقيب کرده و از تمّرد او انتق
گيرند و چون منفرد هستند در مقابل آن چه که سرنوشت  انفرادی در مقابل سرنوشت خودشان قرار می

در اين . مانند اختيار و ذليل می بی) کار نيز بخشی از همان سرنوشت است که صاحب(شود  ناميده می
اگر . تنهائی روبرو شوداست و بايد با سرنوشت خودش به  دشمکتب نظری، هرکس مسئول عمل خو

صورت فردی مقابله ها به  ، او مجبور است با آن سختیصاحب کار روزگار کارگری را دشوار کند
مقابله پليس و ارتش که متشکل و مجهز به ابزار سرکوب هستند، به تنهائی به  کند و در مقابل نيروی

ای جز زندان و شکنجه و اعدام  است و تا کنون اين نوع مقاومت نتيجهاش نيز معلوم  برخيزد که نتيجه
دانند که بايد برای بهبود  را موجوداتی اجتماعی می انسان هاها  که ماترياليست حال آن. نداشته است

بيند که با  سرنوشت خود متّحد و متشکل عمل کنند و خوشبختی فرد را در درون جامعۀ خوشبخت می
روشن است که بزرگترين و . رسد افتۀ کارگران و در اتّحاد با ساير زحمتکشان فرا میمبارزۀ تشّکل ي

زندگی ئی که برای دست يافتن به ها انسانها نيز در مقابل نيروی متّحد و متشّکل  مجّهزترين ارتش
است فلسفۀ ايدئاليستی در خدمت درهم شکستن داوطلبانۀ هرگونه خو. اند کامالً ناتوانند بهتر برخاسته

اليسم نقشی ارتجاعی بر گرفته از اين رو، در تاريخ جوامع، ايدئ. تشکل و مبارزۀ جمعی قرار دارد
  . عليه نيروهای پيشرفت جامعه، دموکراسی و علوم مبارزه می کند: است

در . اش در زندگی اجتماعی و نيز در روند شناخت قرار دارد آيد و ريشه های دور می ايدئاليسم از قرن
در اين . ايجاد شودمابين آگاهی و واقعيّت شکاف  می دهد ها امکان ناخت، تعميم دادن پديدهروند ش

را از ماّده جدا کرده و بر آنها  آنهاصورت مطلق در آمدند، های عام به  که مفهومحالت پس از آن
تی از سيب و وق) مثالی بسيار پيش پا افتاده(عنوان مثال به . تقّدس و روحانيت می پوشانند ای از هاله

را در مفهوم عام  آنهاطور واقعی وجود دارند و ردو و پرتقال صحبت می کنيم که به گالبی و گ
رده بندی می کنيم، ايدئالسيم عينی اين مفهوم عام  را، که چيزی جز يک انتزاع نيست، در مبدأ " ميوه"

اين بهانه که  ليسم ذهنی، بههمين ترتيب، ايدئابه . دهد می وجود سيب و گالبی و گردو وپرتقال قرار
گری احساس ممکن نيست، واقعيت جهان خارج را نفی کرده و احساس را  شناختن اشياء بدون واسطه

  .می کندتنها واقعيت موجود تلقّی 
که بازگو کنندۀ منافع آريستوکراسی برده دار و  کرد می ايدئاليسم عينی يونان قديم را افالطون نمايندگی

ها  از نظر افالطون، دنيای واقعی، دنيای فوق احساس ايده. اسِی عهد عتيق بودشديداً ضد دموکر
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صورت در دوران فئودالی، فلسفه به . است) اشباح(ها  ها و سايه باشد و بازتابی مه آلود از ايده می
رسيد و  هنگامی که افول فئوداليسم فرا . شد کار گرفته میهای مذهبی به  بزاری در خدمت مکتبا

داری گسترش يافتند، از درون بورژوازی انقالبی کشورهای پيشرفتۀ آن دوران چندين  سرمايه روابط
ذهن گرائی برکلی و . آمدند پديد می..) نظير بيکن، اسپينوزا، هابس و (گروه فيلسوف ماترياليست 

آن دوران شّکاکيت هيوم در واقع اشکالی از مبارزات ايدئاليسم عليه ماترياليسم است که در انگلستان 
ه، شلينگ، هگل کانت، فيخت(فلسفۀ ايدئاليستی آلمان در قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم . جريان يافت

که در قرن هيجدهم ...) ال متری، هولباخ، ديدرو و ( انقالب و ماترياليسم فرانسه واکنشی بود به ..) 
لمان، هگل ايدئاليسم فلسفی را به در آ. نقش مهمی در مبارزه عليه مذهب و ايدئاليسم بر عهده گرفتند

ولی علی رغم ايدئاليسم، . ست يا تجسم يافتن آن" ايده"از نظر او همه چيز . حد نهائی خود گسترش داد
انگلس هگل . های هگل يک عنصر بسيار پيشرفته وجود داشت که همان هستۀ ديالکتيک آنست در کار

ی می داند چون انگلس ايده آليست های پس از هگل ايده آليسم آلمان –قابل توجه  –را آخرين فيلسوف 
فيلسوفانی مانند نيچه، هوسرل، هايدگر، ياسپرس ! مانند نيچه، هوسرل، هايدگر و غيره را نمی شناخت

  .همين طور شوپنهاوئر که معاصر هگل بود. و غيره نيز ايده آليست اند و پس از هگل آمده اند
مارکس و . ی آلمانی است که عليه ايدئاليسم مبارزه کردافيلسوف هفويرباخ يکی از شايسته ترين 

و با شيوۀ علمی ادامه دادند انگلس از فويرباخ بسيار تجليل کردند و مبارزه عليه ايدئاليسم را پيگيرانه 
فعاليت محسوس انسانی به  رسا و ناپيگيربود زيرا بهفوير باخ  ناولی کار . تکامل رسانيدندو به 

همچنين کم توجهی او به ديالکتيک و برخورد های ايده آليستی او . يخ توجه نداشتعبارت ديگر به تار
فويرباخ با آنکه به درستی مذهب و خدا را ساختۀ . برخورد او به مذهب و عشق و »ماهيت انسان«به 

انسان می داند اما می کوشد برای مراسم و اعتقادات مذهبی نه تنها توضيح بلکه بعضا توجيه مادی 
يازده تز مارکس در (. ايده آليستی است و انگلس آن را نقد کرده است قبرخورد او به عش. کند پيدا

مبارزات لنين و تجربۀانقالب پرولتری روسيه نظرات  ).بارۀ فويرباخ در واقع نقد فويرباخ است
مه موجب ولی آنچه که بيش از ه. ماترياليستی مارکس و انگلس را تأييد کرده و آنها را ارتقاء دادند

طرز انکار ناپذيری های پيروزمندانۀ علوم بود که به  درهم شکستن فلسفۀ ايدئاليستی شد همانا پيشرفت
ولی حتّی در اين مرحله . اثبات رسانيد سستی بنياد اين فلسفه و نادرست بودن تمامی ادعاهای آنرا به

ميدان آمدند که بسيار ارتجاعی تر  بههای نوينی  نيز مبارزۀ ايدئاليسم عليه ماترياليسم رها نشد و مکتب
ای نظير ماخ و اوناريوس  شناخته شده) علمی(های  از گذشته بودند و چون برخی از آن ها توسط چهره

ماخ و آوناريوس مکتب ايدئاليسم ذهنی برکلی را در قالب . شدند قدرت ايذائی بسياری داشتند ارائه می
اين کوشش " ماترياليسم و آمپيريوکريتيسيسم"قالۀ مبسوط لنين در م. آمپيريوکريتيسيسم احيا کردند

  .ارتجاعی را افشا و محکوم کرده و مشخصات ارتجاعی و ضد علمی اين مکتب را افشا کرد
ی قبل از مارکس و انگلس، از جمله فيلسوف هابرای توضيح دادن پديده های اجتماعی، تمامی 

دانشمند ی ها انسانآنها می گفتند که تاريخ را اساساً . ردندک ها، از مبانی ايدئاليستی آغاز می ماترياليست
خ هستند که قدرت ارتقاء رانند و مردم نيروهائی غيرفعال و ِکرِ  پيش میو قهرمانان، بدون مردم به 

ً توسط سوسياليست. يک عامل تاريخی را ندارنديافتن به  های خورده بورژوا،  اين نظرات اساسا
زير هر چند ايدئاليسم از مسند خود به . شود ا و امثال آنها هنوز تبليغ میه ها، آنارشيست پوپوليست

های مبارزات طبقۀ کارگر تسلط  کشيده شد و ماترياليسم رفته رفته همراه با پيشرفت علوم و پيروزی
ی ايدئاليسِت ارتجاعی همچنان ادامه دارد و تا زمانی که طبقات فيلسوف هاهای  يافت ولی کوشش

امروزه، هنوز نظرات فلسفی فوق ارتجاعی . بين نرفتند، همچنان ادامه خواهند يافتکامالً از 
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های ايدئاليستی بورژوائی  نژادپرستی، جنسيت گرائی، مالتوزيانيسم و غيره توسط برخی از مکتب
  . شوند تبليغ می
بود، دنيا شاهد دورۀ ظهور و سلطۀ امپرياليسم  پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم که هم های در سال

خصوص در رشتۀ فيزيک عليه اليستی شدديداً ارتجاعی شد که به جانبۀ ايدئ يک يورش همه
پس از کشف راديو اکتيويته و تدوين نظريۀ . دستاوردهای غيرقابل انکار علم مبارزه می کرد
ها کرده و  شرفتهای کامالً اشتباهی از اين پي گيری الکترونی، برخی از طبيعت گرايان ايدئاليست نتيجه

!" ماًده ناپديد شده است: "که  مفهوم ماّده ديگر در هم ريخت می دهندها نشان  گفتند که اين اکتشاف می
گيری غلط ريشه در جان سختی باورهای متافيزيکی و مذهبی برخی از اين دانشمندان دارد  اين نتيجه

ند آن باورها را زنده نگاه خواست میکه پس از عيان شدن اشتباه در باورهای گذشته خود، همچنان 
حال آن که ماترياليسم ديالکتيک . دارند و بينش ايدئاليستی خود را در چهارچوبی جديد بگنجانند

ها به  که در گذشته، علوم در آ ن هايی است آموزد که آنچه اينجا ناپديد شده است در واقع محدوديت می
ناميدند نشانۀ لزوم رها کردن نظرياتی بود که  ماّده میآنچه آنها ناپديد شدن . بند کشيده شده بودند

سرعت، غير قابل تگی آن به يعنی جرم مطلق و عدم وابس(دانشمندان تا آن زمان در مورد ماّده داشتند 
کردند که برخالف  های نوين اثبات می اکتشاف..). نفوذ بودن ماّده، مطلق بودن زمان و مکان و 

مان ا ماترياليسم ديالکتيک، هيچ چيز مطلق وجود ندارد و آنچه که تا آن زهای گذشته و مطابق ب نظريه
قول لنين به . های ويژۀ ماّده دانست به وضعيتهائی وابسته  صورت نسبيتپنداشتند را بايد به  مطلق می

  ."تنها ويژگی ماّده در اينست که يک واقعيت عينی است و خارج از ذهن ما وجود دارد"
هرآنچه پژوهش . هده دارندعيزيک، رياضيات نقش بسيار مهمی برخصوص در فدر علوم مدرن و ب
های بازتوليد آن  شود تا اثبات شده و را ه رياضيات سپرده میآورد برای محاسبه به  علمی به دست می

کار ميگيرد تا به کمک آنچه ما انی است که باالترين تجريد را به زبان رياضيات،  زب. بررسی گردد
روشن است که نتايج اين محاسبات  .های عينی را مطالعه کند ی ناميم، روابط ميان پديدهمحاسبات م

محافل ارتجاعی  .اثبات برسندبه  آنهاهای تجربی مقايسه شوند تا صحت و سقم دستاوردالزاماً بايد با 
خاتمه همان روابط رياضی شوند که جهان عينی به  و مدعی می از اين پيشرفت علم سؤء استفاده کرده

  ! رد ضی، واقعيت عينی و ماّده وجود نداگيرند که در پشت سر روابط ريا يابد و نتيجه می می
موضوع ديگری که ايدئاليست ها دستاويز کردند تا همچنان ايدئاليسم خود را نجات دهند، اصل نسبی 

اصل نسبی . گردد می ايدئاليسم ختمترديد به  يالکتيکی تفسير نشود بیاين اصل اگر د. بودن دانش است
اين معنی است که پيشرفت و توسعۀ دانش از نظر تاريخی مشروط است و ما حق بودن دانش به 

همراه با پيشرفت دانش و  .را بالفاصله حقيقت مطلق بدانيم نداريم هرگاه که بر حقيقتی دست يافتيم آن
نسوخ شده و هر آنچه که تأييد هرچه که م. يابند توليد، حقايق علمی نيز تدقيق شده تکامل و تعميق می

ايدئاليست ها از اين اصل استفادۀ غلط نموده و نسبيت گريز برخی از . شود نشد، به دور ريخته می
ناپذير شناخت را مطلق می نمايند و از اين راه هر نوع حقيقت عينی که تصوير دنيای خارج در دانش 

ناميده و در مورد حقيقت مطلق " اليسم فيزيکايدئ"لنين اين گرايش را . کنند انسان است را نفی می
  ".حقيقت مطلق جمعی از حقايق نسبی است"که  کند میاثبات 

ايدئاليسم در فيزيک نوعی ايدئاليسم ذهنی است که از تفسير فلسفی غلط اکتشافات نوين توسط برخی 
ک دانان، مکانيک ی ارتجاعی بورژوازی و تعدادی از فيزيها فيلسوف. شود از فيزيک دانان نتيجه می

کشفيات اعجاز آميزی نظير . کنند گيری ايدئاليستی تفسير می کوانتا و تئوری نسبيت را با يک جهت
زوج الکترون و پوزيترون و بالعکس، که مانند تبديل فوتون به (يکديگر  بهقابليت تبديل ذّرات ماّدی 
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ستی ناپديد شدن ماّده و يا زادن ماّده از برای تفسير ايدئالي) ها قابل رؤيت است راحتی در آزمايشکاه به
شود برای  ای می همين ترتيب، تئوری نسبيت بهانهبه . شود کار گرفته می به.. غيره و " خالص"انرژی 

خرده ی ارتجاعی بورژوا و فيلسوف ها. اين اّدعا که فضا و زمان اشکال عينی وجود نيستند
جای آن  ا اصل عليت و الزام عينی را نفی کنند و بهکنند ت بورژوازی، از هرنوع کشفيات استفاده می

ولی دانشمندانی هم بودند که همواره عليه ايدئاليسم در . را بنشانند" آزادی اختيار الکترن"اصل 
در . های واقعاً علمی دانستند فيزيک مبارزه کردند و ماترياليسم ديالکتيک را تنها بنيان فلسفی پژوهش

رد از پل النژون و نيز ايرن و فردريک ماريو کوری در فرانسه و بالکت و ميان اين دانشمندا جا دا
  .برنال در انگلستان ياد کنيم

-Mach 1838(جريانی ايدئاليستی ذهنی و ارتجاعی است که توسط ماخ :  آمپيريوکريتيسيسم

تحليل ("دان بود نظرات فلسفی خود را در دو کتاب  ماخ که فيزيک. بنيان گذاری شد) اتريش  1916
او وجود جهان خارج و مستقل از ذهن انسان . ارائه داد) 1905" دانش و خطا"و  1885" احساسات

تفسيرهای او از . می دانستهای انسان  ای از احساس و اشياء را مجموعۀ پيچيده می کرد را نفی
. دنيز بر همين مبنا قرار داشتن»  « déterminismeزمان، مکان، علت و معلول و جبر علمی 
شد نظرات ارتجاعی  حد آن بود و از اين طريق کوشش می ويژگی شاخص فلسفۀ ماخ، التقاتی بودن بی

تا از اين راه به می کردغلط تفسير های جديد علمی را بهآدستاوردماخ . احيا شود) Berkley(برکلی 
  .برسد) Fidéisme(فلسفۀ الهام 

اولين دانشمندانی بودند که از ) Laplace(و الپالس ) Condorcet(کندرسه :   زيتيويسموپ

برای اشاره کردن به آنچه که انسان با بکار گرفتن حواس پنج گانۀ خود " شناخت مثبت"عبارت 
زيتيويسم برای يک مکتب جديد با اگوست کنت وولی نام پ .شناسد، استفاده کردند و می کند میدريافت 

)Auguste Comte 1798-1857 (اضی دان، وارث دستاوردهای اگوست کنت ري. زاده شد
پروراند، کوشيد  سر می راز آنجا که اصالح جامعه را د. کندرسه و از پيروان سنت سيمون بود

کار  يک شکل علمی درآورد و علوم را در خدمت سياست و برای بهبود جامعه به سياست را نيز به
ای که در حال  در جامعه. زيتيويسم اگوست کنت در راستای فلسفۀ دوران روشنگری استوپ. گيرد

شود، او می کوشد به  ر آن تأييد میتوسعه و صنعتی شدن سريع است و جايگاه علم هر روز بيشتر د
بهبود کار سياست و  ياریِ  از دستاوردهای علوم، به) ترکيب منطقی، جمع بندی(کمک يک سنتز  

ای در رابطه با سطح دانش و  زيتيويسم عبارت است از فلسفهواز نظر اگوست کنت، پ. اجتماع بشتابد
های جامعه برپا نمود که بر مبنای رياضيات، که شکل  ای از دانش بايد ترازنامه. اوضاع جامعۀ مدرن

جامعه شناسی، . اخالقيات دست يافت  مشخص کردن فيزيک جامعه و از آنجا به و مرجع است، به
و حتّی تنظيم کنندۀ علوم ديگر  ماحصل، توجيه کننده) عبارتی است که اگوست کنت پيشنهاد کرد(

نوعی   رسد که با انديشه و اميِد حصول به در انتهای خود به نوعی پيوستگی اجتماع انسانی می. است
خواهان ) ) انقالبی(و پيشرفت ) ارتجاعی(با ادعای فرا رفتن از آموزه ی نظم (اتفاق نظر اجتماعی 

از " رسد که  نظريۀ نوعی مشيّت می ال بهجدائی قدرت معنوی از قدرت دنيوی شده و در عين ح
  ".پرولتاريا نشئت می گيرد

برخورد : "را می توان در اين بياِن پل النژون خالصه کرد پوزيتيويسمنقد مارکسيستی از 
های اکتسابی در  بيشتر برای تهيه کردن ترازنامۀ دانش. زيتيويستی اساساً انتقادی، تحليلی و ايستاستوپ

آيد تا نشان دادن راهی برای  کار می ها به ن روشِن محتوی و ساختار اين دانشجامعه و برای بيا
امکان حذف . آنهاخورد تا تصحيح  کار نشان دادن مشکالت می بيشتر به. گسترش و بازسازی آنها
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ولی . می دهد محتوی را ها و افشا کردن مسائل و مصاديق پوچ و بی کردن برخی مفاهيم و تئوری
  ." ا داشتن مفاهيم يا تئوری های نوين باز نمی کندراهی برای بر پ

  ايدئاليسم بعد از کانت به  منطقی که در محفل وين و در واکنش به پوزيتيويسممدرن يا  پوزيتيويسم
اگوست  پوزيتيويسمرواج داشتند، هيچ قرابتی با ) آلمانی زبان(وجود آمد که در کشورهای ژرمنی 

جای تکيه بر جزميّات، را کنار گذاشته و به ) خيال بافی(فلسفه بافی  مدعی است که. کنت يا ماخ ندارد
مدعی است که جايگاهش در ورای . کند میتکيه " های مثبت واقعيت"کلّی گوئی و تجريد، فقط بر 

. ولی در واقع يکی از انواع ايدئاليسم ذهنی است. ماترياليسم و ايدئاليسم قرار دارد و نه اينست و نه آن
ی بورژوا برای وارد کردن ايدئاليسم در علوم از آن استفاده ها فيلسوفسفه دستاويزی است که انکار فل

ها عمده  توانند وبايد از فلسفه بگذرند، با ادعای اينکه واقعيت با اعالن اين که دانشمندان می. کنند می
انکار فلسفه در . کنندير ها را ايدئاليستی تعبير و تفس کوشند همين واقعيت ها می پوزيتيويستهستند، 
در عين . شود دفاع از ايدئاليسم ختم می  مبارزه بر ضد فلسفۀ علمی، بر ضد ماترياليسم و بهواقع به 

انگليسی (منطقی در انواع خود بخصوص در کشورهای آنگلوساکسون  پوزيتيويسمحال، امروزه 
های زبان شناسی و منطق بدهد  رواج دارد و قادر شد تحرک جديد و تعيين کننده ای به پژوهش) زبان
، در  Leibnitzبنتيس يو ال Spinoza ، اسپينوزاLockeراستای الزاماتی که توسط الک در که 

ولی اين ادعا که خودش را فلسفۀ علوم مدرن بداند آشکارا نا درست . بيان شدند قرار بگيرد 17قرن 
از مکانيک کوانتيک " ت و با صالبتدرس"برد اجازه دارد تفسيری کامالً  هر چند که گمان می: است

توسعه .... ) بوهر، بورن، ديراک، هايزنبرگ (در مکتب کپنهاگ  1930ارائه بدهد که در سال های 
  .يافت

در همان راستای انتقاد از ماخ قرارداشت که  ها مدتمنطقی  پوزيتيويسمسيسم، انتقاد از از نظر مارک
های  اطر داشته باشيم که از اين پس از اجزاء متشکلۀ روشخ حال آنکه بهتر است به. اساساً منفی بود

های علمی را درست بررسی کنيم  اصول و روش می دهد اجازه. علمی و از نيازهای دقيق بودن است
جديد رضايت بخش  پوزيتيويسممثابۀ يک فلسفه،  ولی به. های جزمی برهانيم تا آنها را از پيش فرض

: کند  ارز قرار دادن علم با يک زبان، محدود می اسطۀ همو  را به نيست زيرا دامنۀ سئوالهای ممکن
شود و فلسفه به تجزيه و تحليل يک  تبديل می) عمل گرائی(به آمپيريسم ) واقعيت گرائی(رئاليسم 

  .زبان

ترکيبی است از ماترياليسم و  جريان فلسفی يونانی و رومی که  Stoïcisme:   فلسفۀ رواقی

بنيان گذاری شده ) Kition(و کيتيون ) Zenon(هارم پيش از ميالد توسط زنون االهيات و در قرن چ
زنون و کيتيون در يک رواق که در ميدان اصلی آتن قرار . و تا قرن سّوم بعد از ميالد تکامل يافت

جا سرچشمه گرفته  نيز از همين) Stoïcisme(داشت آموزش ميدادند و عنوان مکتب رواقيون  
محتوای آن، . های بسيار کوچک، باقی نمانده است جز بخشای اوليّۀ اين مکتب به ه از آموزش. است

معنی دانستن امور الهی و دنيوی است يعنی در آن عقل به . بارۀ گيتی و منطق نظرياتی است در
پس از آنها، اين  .راند بلکه برسراسر گيتی حکم می ها انساندانستن قوانينی که نه فقط بر روش 

-Marc(و امپراطور مارک اورل ) Epictète(، اپيکتت )Sénèque(ِسِنک مکتب توسط 
Aurèle (وجود آورد که بر انسان، تالش و عزم به  تکامل داده شد و مکتب رواقی رومی را به 

عبارت ديگر حصول معنی دارا بودن هنری مناسب و به  نيکوکاری تمرکز دارد و خردمند بودن به
سعادتمند کسی است که شرايط محيط خارج بر او اثر ناشته باشند و در مکتب رواقی، . فضيلت است
کار بردن  اين درجه، تسلط بر تصورات و به برای رسيدن به. گذرد کناره گيری کند از آنچه می
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در اينجا ديگر فلسفۀ از طبيعت و جسمانی وارد مبحث اخالق و رهائی . قضاوت درست الزم است
  .شود درون می

دانش را بر رسی  از نظر رواقيون منطق، شرايط دست يافتن به:  قيونمنطق از نظر روا

آنگاه که روح آمادۀ درک کردن است، حقيقت را که در . دنيای حّسی است ،ولی ُمدل حقيقت. کند می
دانش، يعنی برای درک مستحکم و قابل  برای دست يافتن به. کند میروح حک شده است، بازنمائی 

حدّسيات يا گمانه زنی بيرون بايد فعاالنه دخالت کرده و حقيقت را از راه  اطمينان يک حقيقت، روح
خرد از . شوند ؛ اين اصول از همان ابتدا در روح وجود دارند و توسط اشياء خارج بيدار ميبکشد

  .مجموعۀ حدّسيات تشکيل ميشود
از مطالعۀ  ستا ، عبارتآنهانقشی مرکزی داراست و آنهم، از نظر  فيزيکدر مکتب رواقيون، 

در اين . صورت نوعی فلسفۀ وحدت وجود دانست توان به فلسفۀ رواقی را در واقع می. طبيعت يا خدا
کرده ) نفوذ کرده و يکی شده است(دنيا که در آن خرد يعنی اصل نظم حلول . مکتب خدا همان دنياست

ان، پيوسته و ست کامل که بر سرنوشت، پويش جاودا نهادی. باشد است، حاوی وحدت و خرد می
از نظر رواقيون، قدرتی روحانی ادارۀ تمامی گيتی را عهده دار است که آن را . منظم فرمان می راند

جا که هدفی را دنبال سرنوشت و ساختار جهان است، از آنمشيّت الهی که . نامند مشيّت الهی می
اعتقاد ندارند زيرا " تقدير"به معهذا رواقيون . کند میکند، جايگاه مهّمی در فيزيک رواقيون اشغال  می
  .گذارند برای انسان بخش مهمی از آزادی انتخاب باقی میکه 

علی رغم تقدير، انسان . اخالق از نظر رواقيون مبتنی است بر آزادی: اخالق از نظر رواقيون

تواند   ها، بر تصورات و نظراتش می در تصورات و نظراتش آزاد است و علی رغم عدم تسلط بر علت
ما ربط دارد  آنچه به. است معنی قادر بودن فرد در عمل و انديشه و قضاوت آزادی به. مسلّط باشد

 ما ربط ندارد عبارتند از جسم، شهرت، افتخارات و آنچه به. های ما عبارتند از نظرات و خواست
را از ، اختالل ناپذيری و آرامش روح ميشود ذمسلط بودن بر تصورات موجب نفو. های ماّدی نعمت

قلمرو نيکی و  بدين ترتيب انسان به. کند میرسد که فرد حتی درد را احساس ن نجا میآ  برد و به بين می
. خوشبختی دست می يابد که آنهم انطباق با طبيعت و خداست يعنی زندگی کردن مطابق با حکم عقل

 آنهامی تواند بر شور و اشتياق، دشمن زندگی يک خردمند است ولی او از راه سلطه بر تصوراتش 
  .نيز مسلط شود

، خرد ) Marc-Aurèleاز امپراطور (اين فرمول " : همه چيز عقيده است و عقيده به تو ربط دارد"
تا اسپينوزا و دکارت و ( کند و تا قرنها بر مجموعه نظرات فلسفی  از نظر رواقيون را خالصه می

  .اثر گذارد...) 
درند اهداف خود ی رود که تزلزل ناپذير بوده و قاکار م برای کسانی به)  Stoïque(صفت رواقی 

را با سرسختی تعقيب کنند و در مقابل ترس، درد، دلهره، محروميت يا ديگر مشکالت هستی فرو 
  .پاشند نمی

سئوال بنيادی آن که عبارتست از رابطۀ ميان ز دو جريان اصلی فلسفه است که به يکی ا: ماترياليسم 
بر خالف ايدئاليسم، ماترياليسم ماّده را مقدم بر انديشه و . گويد راه علمی جواب میانديشه و وجود، از 

در دوران به . بل، مصر، هند و چيندر با: ر شددر کشورهای شرقی عهد عتيق پديدا؛ داند میايده 
ماترياليسم که بر . های هفتم و ششم قبل از ميالد، توسعه يافت وجود آمدن شهرهای يونانی، در قرن

کردند و به  برای ترقی مبارزه می علم تکيه دارد، هميشه جهان بينی طبقات اجتماعی پيشرو بود که
توان  عالی ترين شکل ماترياليسم را در ماترياليسم فلسفی مارکسيسم می. پيشرفت علم عالقمند بودند
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های ماترياليسم  تیها وسس های علمی دوران نوين، بر کاستی يافت که با تکيه بر توسعۀ توليد و پيشرفت
  . گذشته فائق آمده است

نيز بيشتر بر  ها فيلسوفدر ماترياليسم عهد عتيق، در آن زمان که علم هنوز پيشرفت نکرده بود، 
کردند ولی چون از ماّده اطالع  آنها عينيت ماّده را درک می. اوهام و تصورات خود تکيه داشتند

قرار داشت تکيه کرده و آنرا بنياد فلسفۀ خود قرار همان بخشی که در دسترسشان  داشتند، به کمی
ر مبنای وجود قرار های فلسفی اوليّۀ انديشمندان يونان، هميشه يک عنصر ماّدی د در کوشش. دادند می

) Anaximène(، آناکسيمن دانست میمبداء همه چيز را آب ) Miletاز مکتب ميلت (تالس : داشت
هراکلس، کيهان آتشی زنده بود، هست و خواهد بود که جاودانه،  از نظر. پنداشت اين مبدآ را هوا می

های ماترياليستی آن دوران بر پايۀ  همۀ انديشه. شود ور و خاموش می پيوسته و بی وقفه، متناوباً شعله
اطالعات بسيار کمی از طبيعت و غالباً تفسيرهای ناقصی از اين اطالعات  و بر مبنای منطق صوری 

می بينيم که از همان زمان يک ماترياليسم : "ويد گ می ها فيلسوفانگلس در بارۀ اين . گرفتند شکل می
  .قرار داشت.." های نشو و نمای خود  گيرد که  در اولين قدم خودجوش شکل می

  ماترياليسم مکانيکی يا ماترياليسم عاميانه
ترين رشتۀ علوم طبيعی تا قبل از پيدايش فيزيک نوين، مکانيک چندان توسعه يافته بود که عمده 

های اجتماعی نيز  تئوریدر نتيجه طبيعی است که تأثير مکانيک در زمينۀ فلسفی و . آمد حساب می به
همين دليل،  سوی، ماده دارای اينرسی است و بههای مکانيکی فران از نظر ماترياليست. چشم بيايد به

ها، طبيعت  ن ترتيب، از ديدگاه آنبدي. کردند علت حرکت ماّده را در يک عامل خارجی جستجو می
همين دنيای موجود که هدف  جام بهمجموعۀ کامل و واحدی است و تحّرکی که در آن ديده ميشود سران

، ..)بيکن، دکارت، (همراه با قدرت گرفتن مکتب آمپيريسم . انجامد است می) علّت غائی(نهائی 
 بر اين ديدگاه وارد کرد و هگل بهلين ضربت را ترديدها آغاز شد تا آنکه کانت با نظريۀ ديناميسم، او

های آن تاخت و سرانجام مارکس و انگلس با ماترياليسم  ترين پيش فرض کمک ديالکتيک، بر بنيادی
ديالکتيک ديدگاهی در انطباق با آخرين دست آوردهای دانش دوران نوين ارائه دادند و از راز پويائی 

هستی، جهان و همه چيز آن بر پايۀ ماّدۀ پويا شکل گرفته است . ندطبيعت بر بنيان ماّديت پرده برداشت
و در تغييری دائم و در حرکتی از دانی به عالی قرار دارند و در اين حرکت، تکامِل نا محدود از 

پا  علت شکل عاميانه و پيش اترياليسم مکانيکی قرن هيجدهم بهولی م. عمده ترين مشخصات است
در فرهنگ و ادبيات جامعۀ  ای که در اذهان دوانيده و حضورش چنين ريشهافتاده ای که دارد و هم

تأثير ماترياليسم . کند آاليد، هنوز جان سختی می ی که همراه با منطق صوری افکار را میيبورژوا
در نتيجۀ اين . عاميانه يا ماترياليسم مکانيکی در تخريب ديگاه ماترياليسم مارکسيستی قابل توجه است

ک حرکت يا يک رابطۀ از نوع ديالکتيکی به عملکردی يکنواخت و يک جانبه تعبير شده و به تأثير، ي
تعيين کنندگی همچنين، مهم ترين دست آورد ماترياليسم تاريخی که عبارتست از . يابد آن تقليل می

را به صورت تعيين کنندگی اقتصاد در تحول جامعه تفسير  پيچيدۀ تحول جامعه همراه با اقتصاد
اجتماعی را فقط به ساختار اقتصادی آن محدود  –نمايند و باالخره يک صورت بندی اقتصادی  می
های اينگونه  کسوت برنشتين از پيش. روشن است که اين گونه نظرات به کجا راه دارند. کنند می

که از اينجا آغاز کرد به تجديد نظر در بسياری از دستاوردهای  تفسيرها از مارکسيسم بود و در راهی
از اين جهت، . در تاريخ مارکسيسم، مکانيسم و اکونوميسم هميشه با هم بودند. بنيادی مارکسيسم رسيد

ً و در دورانی که انگلس هنوز حيات داشت، به يک انحراف نظری  خطری در انتظار بود که سريعا
ً بهاين جا. غالب تبديل شد صورتی خستگی ناپذير برای اصالح  ی خوشبختی است که انگلس شخصا
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، حتّی مسئوليت 1890در سال " ژوزف بلوخ"نامه ای از  اين انحراف کوشش کرد و در جواب به
اين مسئوليت در اصل، ارائه کردن موضوع . خودش و مارکس را نيز در اين رابطه انکار نکرد

  :نويسد  انگلس می. گذاشت جای سوء استفاده را باز می هائی بود که با جمله بندیهمراه 
از نظر درک ماترياليستی تاريخ، عامل تعيين کننده در تاريخ، درنهايت، توليد و بازتوليد زندگی "

در اين صورت، اگر کسی اين گزاره را شکنجه . نه من و نه مارکس بيش از اين نگفتيم. واقعی است
محتوی، مّجرد  ای بی جمله آن را به فقط عامل اقتصادی تعيين کننده است،تا از آن اقرار بگيرد که کند 

اشکال سياسی  -اما عناصر مختلف روبنا  وضعيت اقتصادی اساس است .و پوچ تبديل کرده است
که پس از پيروزی در نبرد توسط طبقه پيروز ] جامعه[های اساسی  قانون -مبارزه طبقاتی و نتايج آن، 

و حتی بازتاب همه اين مبارزات واقعی در مغز شرکت کنندگان،  -، و غيره، يابند استقرار می
نيز  های جزمی، های مذهبی و توسعه بعدی آنها به سيستم های سياسی، حقوقی، فلسفی، برداشت نظريه

ای تعين کننده،  ، شکل آن را به شيوهاز موارد در بسياری گذارند و بر جريان مبارزات تاريخی اثر می
مثابۀ يک  است که حرکت اقتصادی بهعمل و عکس العمل همۀ اين عوامل درحضوِر  .کنند  یمعين م

يعنی چيزهائی و (کند  ها، باالخره راهی برای خودش باز می انتهای اتفاق ضرورت در ميان تودۀ بی
ها را  م آنه می توانيها چنان دشوار است ک ها چندان دور از نظر يا اثبات آن اتفاقاتی که پيوند داخلی آن

مورد هر کاربردن تئوری در  وگرنه، به.) ها صرف نظر کنيم آن حساب بياوريم و از ناموجود به
  .ی يک مجهولی خواهد بود دوره ی تاريخی، ساده تر از حل يک معادله

از . ها و در شرايط بسيار مشخص سازيم ولی، قبل از هر چيز، با پيش فرض تاريخمان را خودمان می
ولی شرايط سياسی و غيره، و حتّی . شرايط اقتصادی هستند که در نهايت تعيين کننده اندميان همه، 

  .ها سلطه دارند نيز نقشی، هرچند تعيين کننده نباشد، برعهده دارند ها که بر مغز انسان سنت
ه شود که نتيجه نهايی هميشه ناشی از درگيری تعداد زيادی از اراد ای ساخته می تاريخ به گونه.... 

ای از شرايط خاص هستِی، به آن  واسطۀ توده ها به نوبه خود به های فردی است که هر کدام از اين
شماری وجود دارند که يکديگر را  آيند؛ بنابراين در اينجا نيروهای بی صورتی که هستند به وجود می

ای  آن منتّجه های نيرو وجود دارند، که از کنند، يک گروه نامحدود از متوازی االضالع خنثی می
آن به صورتی نگريست که به طور  که می توان به نوبه خود به -رويداد تاريخی  –حاصل می شود 

زيرا آن چه که . کند گونه ای ناخود آگاه و نابينا عمل می  گيرد که به از يک نيرو نشأت می] انگار[کلی 
آيد چيزی است که هيچکس  شود و آنچه که حاصل می خواهد توسط ديگران ممانعت می  يک فرد می

يابد و همچنين، در  اين چنين است که تا امروز، تاريخ همانند يک روند طبيعی جريان می. خواست نمی
که هر  –های مختلف  ولی، از آنچه که خواست. کند های پويش طبيعت تبعيّت می اصل، از همان قانون

يا (و در آخر امر اقتصادی  کس آن چيزی را ميخواهد که ترکيب جسمانيش و شرايط خارجی،
خواهد  به آن چيزی که می -شمرد  مجاز می) وضعّيت شخصی خودش يا اوضاع اجتماعی در مجموع

رسد که ما حق نداريم  يابد، اّما به يک حّد متوسط عام، به يک منتّجۀ مشترکی، می دست نمی
کند و به همين ترتيب، در  بر عکس، هر يک به نتيجه کمک می. گيری کنيم که برابر صفر است نتيجه

خواهم که اين نظريه را از منابع اصلی مطالعه کنيد و نه  من همچنين از شما می. شود آن گنجانده می
ً خيلی آسان ] اين تئوری[نويسد كه در آن  ماركس به ندرت چيزی را می. تر است دست دوم، واقعا

لوئی )  Le 18 Brumaire (مراما، به ويژه، هيجدهم برو. كند هرگز نقش خود را بازی نمی
خواهم  سپس می. رود ، اغلب به آن اشاره می در سرمايه. ای عالی از کاربرد آن است بناپارت نمونه

ريزد و لودويگ فوئرباخ  علم را درهم می E. Dühringشما را به آثارم ارجاع دهم؛ آقای دورينگ 
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از ماترياليسم تاريخی را که در دانش من  ها دقيق ترين شرح و پايان فلسفه کالسيک آلمان، که در آن
اين مارکس و من هستيم که بخشاً اين مسئوليت را بر عهده داريم که بعضی . وجود دارد ارائه کردم

در مقابل مخالفان . ، به آن ميدهند اوقات جوانان وزن بيشتری از آنچه ناشی از جنبه اقتصادی است
نکار کرده بودند ، تأکيد کنيم، حال آن که ما هميشه وقت، جا، بايد بر اصل اساسی که آنها ا خود، ما می

اما به محض آن که . و نه فرصتی نداشتيم، تا جائی به ساير عواملی که در تعامل دخيل هستند بدهيم
شد و جای  رسيد،  موضوع عوض می ای از تاريخ، يعنی به برنامۀ عملی می نوبت به ارائه گوشه

افتد که، به محض دريافت  اما، متأسفانه، فقط خيلی اوقات اتفاق می .خطای احتمالی وجود نداشت
کنيم که يک نظريه جديد را کامالً درک کرده ايم و قادريم آن را بدون مشکل  اصول اساسی، فکر می

از يکی از  تر توانم در مقابل اين سرزنش، بيش من نمی. ، و اين هميشه درست نيست  کار ببريم به
  ....."، همچنين بايد گفت که ما نيز کارهای خاصی انجام داده ايم خير ما مقاومت کنما" مارکسيستهای"

        * * * * *  
ً در همين دوران که انگلس با هدف آموزندگی و ابرام بر تئوری درست در برابر جوانانی که  تقريبا

کرد،  ی تأکيد میديدند، بر ديدگاه درست مارکسيست در مارکسيسم جبر اقتصادی می" پل الفارگ"نظير 
افرادی نظير : نامد می" های مبتذل مارکسيست"لنين وارد مبارزه عليه کسانی ميشود که آنان را 

که به سادگی مارکسيسم را يک ماترياليسم اقتصادی تعريف ) Mikhaïlovski(ميخائيلووسکی 
در پراتيک سياسی در عين حال، . گيرند کنند و تمامی روندهای روبنائی را از اقتصاد نتيجه می می
) اپورتونيستی يا دگماتيستی(گير خود، لنين، در عمل، مبارزه ای اصولی عليه نتايج سياسی  پی

ها که در انقالب  ، عليه منشويک1905به عنوان مثال، در . برد ماترياليسم مکانيست به پيش می
. خيزد به مبارزه بر می ،ديدند دموکراتيک جز يک مرحلۀ کامالً محدود به محتويات بورژوائی آن نمی

. توان يافت بازتاب اين مبارزه را در کتاب دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک می
از اينجا اين طور : ها از بر بودند که سياست بر پايۀ اقتصاد قرار دارد اکونوميست: نويسد لنين می

نوايسکرائيها از بر کردند که . دی پائين آوردکه بايد مبارزۀ سياسی را تا سطح مبارزۀ اقصا" فهميدند"
از اينجا اينطور فهميدند که . انقالب دموکراتيک بر بنيان اقتصادِی انقالب بورژوائی قرار دارد

نيز در مقابل  1917در ". وظايف دموکراتيک پرولتاريا را بايد تا سطح اعتدال بورژوائی پائين آورد
رها کرده و به " دموکراتيک -مرحلۀ بورژوا"ود را از انديشۀ بخشی از حزب بلشويک که قادر نبود خ

وظايف انقالب سوسياليستی که در مقابلشان قرار داشت فکر کنند و وارد عمل بشوند، مبارزه کرد و 
  . تزهای آوريل به اين مبارزه تعلّق دارد

فلسفۀ "آن در يک  محبوس کردن کند و گرايش به ه مراحل تقسيم میماترياليسم مکانيکی، تاريخ را ب
 ،عملی اين همبستگیِ . گذارد اصولی برای اين مرحله بندی در اختيارش می ،اکونوميسم. دارد" تاريخ

ما بين دو گرايش انحرافی، بنيان تئوری تسلسل خّطی پنج شيوۀ توليد را تشکيل ميدهد که در دوران 
نيروهای توليدی خود، به صورت  در اين تئوری، هر شيوۀ توليد در نتيجۀ توسعۀ. استالين رايج شد

که حتّی در قرن بيست و يکم وقتی با  حاصل آن. آورد خّطی، شيوۀ توليدی بعد از خود را به وجود می
نامند ولی به شيوۀ مکانيستی و اکونوميستی فکر ميکنند،  شويم که خود را انقالبی می کسانی روبرو می
شود، قبل از هر چيز به  تی در  کشوری سئوال میها از امکان انقالب سوسياليس هنگامی که با آن

  .را نتيجه بگيرند" مرحلۀ انقالب"پرازند تا  شمارش تعداد کارگران و کارگاه های صنعتی آن می

  :اکونوميسم  
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نظريه ايست که همۀ پديده های اجتماعی را به اقتصاد ارتباط ميدهد و در نتيجه، مبارزات طبقۀ 
ايش و فقط در محدودۀ  کشد و سر آخر به منافع لحظه رچوب به بند میکارگر را نيز، در همين چها

 .کند توليد و به بنگاه محل کارش محدود می
شود که در آن اقتصاد و تحول اقتصادی  و سطحی آثار مارکس منتج می تفسير ويژهاين نظريه از يک 

برای روشن شدن . کند پيدا می... های ديگر؛ سياسی، فلسفی، اجتماعی و  اهميتی ورای همه جنبه
ترين اثر مارکس، فقط به بخش بررسی عملکرد  مطلب از آنجا شروع کنيم که کتاب سرمايه مهم

سياسی است و در " روبنای"شود، ديگر آثار مارکس که مربوط به  اقتصادی سرمايه محدود می
نيست، مجادالت نمونه چون جنگ طبقاتی در فرانسه، مانيفست حزب کمو به عنوان(های متعدد  نوشته

های  های متعدد فلسفی، بنيان گذاری اّولين بين الملل کمونيستی، انتقاد از برنامه ها، نوشته با آنارشيست
ها و بخصوص بر سر کار سياسی يا محدود ماندن در چهارچوب  ها، انتقاد از آنارشيست کمونيست

به نتيجۀ توسعۀ توليد وسود، گردد  شود و همه چيز برمی فراموش می) مبارزات سنديکائی و غيره
های تکنيکی و بازتوليد سرمايه و نيروی کار  بازدهی سرمايه و افزايش تعداد کارگران و نوآوری

که (شود که تا هنگامی که سرمايه نيروی کار را تا نهايت خود  آنگاه از طبقۀ کارگر دعوت می. وووو
ی خود را به پايان نرسانيد و توليد را به گسترش نداد و نو آوری علمی و تکنيک) معلوم نيست کجاست

های کارگری  باالترين درجه توسعۀ نداد، فقط برای بهبود وضع زندگی خود و در چهارچوب اتحاديه
ها  و به چيز ديگری جز افزايش نيروی اتحاديه) زيرا هنوز موقع انقالب نيست(يا صنفی مبارزه کنند 

  . با کارفرما نيانديشند برای داشتن موقعيت بهتری هنگام چانه زدن
داری يا هربار که  های فعاليت شکوفای سرمايه ولی اکونوميسم نوعی آلودگی است که در دوران

شوند، به صورت يک بيماری، در جمع برخی  شرايط برای يک فعاليت سياسی و حزبی نا مناسب می
د که اغلب از ميان اين گونه افرا. کند از کسانی که داعيۀ مارکسيست بودن دارند، ظهور می

موضوع انتقاد . خيزند آيند، با ادعای مارکسيسم به جنگ با مارکسيسم برمی آريستوکراسی کارگری می
  !روفورم يا انقالب ؟: از اکونوميسم در واقع بر سر استراتژی جنبش کمونيستی است 

  .  اکونوميسم سه بار در جنبش کمونيستی بين المللی به وجهی عمده ظهور کرد
در رابطه با مفهوم ) دترمينيسم(، اکونوميسم در هيبت نوعی جبر 1890-1885های  سال در -1

داری بحران آفرين است، بنابر اين در يکی از اين  اگر شيوۀ توليد سرمايه: بحران مطرح شد 
ها، عبور از اين شيوۀ توليد غير قابل اجتناب خواهد شد و تسلسل بحران باالخره به فروپاشی  بحران

از اينجا چنين نتيجه گرفتند که استراتژی طبقۀ کارگر بايد عبارت باشد از . نظام خواهد انجاميداين 
و ) يعنی سوسيال دموکراسی آلمان(گسترش روز افزون سازماندهی خود و تقويت حزب سياسيش 

اّولين رويزيونيست های . افزايش نفوذش به منظور آمادگی برای جمع کردن محصول در آخر کار
اين نظريه در ميان طرفداران جنبش خود . ال دموکراسی در ميان مبلغين اين نظريه قرار داشتندسوسي

 .انگيخته نير غالب بود
گيری از آلودگی جنبش کارگری به سياست  در آغاز قرن بيستم، اکونوميسم با ادعای پيش -2

مبارزۀ اقتصادی در  کند و برای اين منظور، فعاليت انقالبی طبقۀ کارگر را به بورژوازی، عمل می
. کند ها محدود کرده و اعضاء حزب را فقط از درون طبقۀ کارگر انتخاب می ها و بنگاه درون کارخانه

در زمينۀ تئوری، اين . کشد  هائی است که اين انحراف باخود يدک می کارگرزدگی يکی از ويژگی
مدن خود به خودی آگاهی انجامد که در انتظار بيرون آ شيوۀ تفکر به نظريۀ خودانگيختگی می

روشن است که بورژوازی از اينگونه . سوسياليستی از درون مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر است
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تا زمانی که سرمايه . برد انحرافات در مبارزات طبقۀ کارگر برای بقای نظام بهره کشی خود سود می
طبقاتی تأمين خواهد شد و اين  داری و سود سرمايه برقرار باشند، سهم بورژوازی در تعادل نيروهای

های با بورس، تورم، پائين آمدن دائمی ارزش کار، تحميل فقر، مقابله با مبارزات  تعادل نيز در بازی
 .شود کارگران و اختناق مشخص می

گيرد، در اتحاد شوروی مفهومی  هنگامی که استالينيسم قدرت می 1920های  در اواخر سال -3
ه گذار به کمونيسم وابسته به افزايش نيروهای توليدی است و آنگاه و کند که مدعی است ک ظهور می

داری حاصل سد شدن راه گسترش نيروهای  بحران سرمايه چونشود که  بر اين پايه چنين استدالل می
داری است، بنابراين، هنگامی که سوسياليسم  توليدی به مناسبت تضادهای ذاتی روابط توليدی سرمايه

ماهيت . انجامد ، گسترش پيوستۀ نيروهای توليدی، خود به خود به کمونيسم خواهديابد استقرار می
زيرا در دوران گذار سوسياليستی مجموعۀ روابط جامعه و . اکونوميستی اين نوع استدال روشن است

نيروهای توليد، فرهنگ، علوم و هنر ووو  بايد تحول پيدا کند و اقتصاد فقط يک بخش کوچک در 
 .موعه استدرون اين مج

  کارگرزدگی 
 )Ouvrierismusبه آلمانی  workerismو به انگليسی  ouvriérisme به فرانسه( کارگرزدگی 

داند تا آنجا که  ترين خصوصيت برای انقالبی بودن می به گرايشی اشاره دارد که کارگر بودن را مهم
جهت اصرار دارند که در  برخی حتّی برايشان فقط کارگر بودن شرط انقالبی بودن است و به همين

ً بايد يک کارگر حضور داشته باشد . رهبری يک حزب، سنديکا يا هيئت نمايندگی کمونيستی، حتما
نسبت به اقشار ديگر " نژادپرستی"دليل بنيادی اين گرايش، سؤظن و برخی اوقات حتی انزجار يا 

و مفتضح ترين نمايش اّولين . تر، روشنفکران است جامعه نظير خورده بورژوازی و يا واضح
نمايندگانی که به اين . رخ داد) 1866(کارگرزدگی در کنگرۀ اّول انترناسيونال کمونيست در ژنو 

يکی از . شيوۀ تفکر تعلّق داشتند ميخواستند کارگر بودن را شرط عضويّت در انترناسيونال قرار بدهند
رد که کنگره فقط از کارگران يدی شکل تقاضا ک) Tolain(نمايندگان متعلّق به اين شيوۀ تفکر، تولن 

به دنبال اين تقاضا، نمايندگان فرانسه که به ايدئولوژی پرودونی تعلّق داشتند، به اينجا رسيدند . بگيرد
رأی در مقابل  25اين پيشنهاد با . که کارل مارکس چون روشنفکر است بايد از کنگره اخراج شود

، در کنگرۀ اّول کارگران، بار ديگر )1876سال (ريس پنج سال بعد از کمون پا. بيست رأی ردشد
. کند از نو تظاهر می» کنند کسانی که کار تئوريک می«و » ها سياسی کار« ,سوء ظن نسبت به

سنديکائيش و يا يک گر نباشد، و يا اگر از طرف اتاق کار«گيرند که اکر کسی  نمايندگان تصميم می
از طرف يک گروه کارگری ديگر توصيه نشده باشد، جامعۀ کارگری ديگر يا در غير اينصورت 

  ." اجازۀ صحبت ندارد
و اين (شود از طرفی حاکی از نگرانی  عدم تحمل کردن ديگران که در کارگرزدگی مشاهده می

از اينست که در جنبشی که نام طبقۀ کارگر بر آنست بايد الاقل اعضای اين ) نگرانی بر حق است
های  از طرف ديگر از آنجا که جنبش کارگری از آغازش با دسيسه. دطبقه اکثريت را تشکيل بدهن

پايان ناپذير کارفرمايان برای در دست گرفتن رهبری جنبش و دور کردن آن از اهدافش روبرو بود و 
اقل از اعتبار بياندازند اگر نمی توانستند متوقف کنند ال ايادی بورژوازی هميشه کوشش داشتند آن را

های کارگری شد که  تبديل به شعار مرکزی جنبش" رها کنيم مانخودرا خودمان  ،ندگانتوليد کن"شعار 
خواست استقالل کامل طبقۀ گارکر يک تضاد باخود . در سرود انترناسيونال نيز بازتاب يافته است

ً کارگر بودن تضمينی . دارد از طرفی به هرکس که کارگر باشد اطمينان می کند زيرا انگار صرفا
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از طرف ديگر با اتکا و اطمينان به غريزۀ کارگری، جنبش را از . وفاداری و خيانت نکردناست به 
های علمی و دانش علمی از شرايط استثمار که به کارگران امکان دستيابی به آگاهی  دست آورد تحليل

دون ب"کردند که  انگلس و لنين تأکيد می. کند ميدهد، محروم می) که از خارج می آيند(طبقاتی را 
تاريخچۀ کارگرزدگی که از ابتدای جنبش ". تئوری انقالبی، جنبش انقالبی وجود نخواهد داشت

ی هايش نوشته نشده است و عمل کرد آن به اوضاع گسنيکائی با آن همراه بود، هنوز در تمامی پيچيد
دگان در کمون پاريس، در انطباق با سنت های فرانسوی، فقط نماين. کشورهای مختلف بستگی دارد

کارل مارکس، مقدمه بر جنگ داخلی در (کارگران يا نمايندگان شناخته شدۀ آن ها حق اجالس داشتند 
ها دوری  حزب کمونيست فرانسه از مبدأ کارگری رهبران خود، حتّی پس از سال). 1891فرانسه، 

رگرانی داشت که باکونين هميشه اشاره به کا. بالد سازد و به خود می از محيط توليدی کارخانه، بت می
" چپ"در ايران، حوالی انقالب، جوانان ). اين کارگران که اينجا هستند(اند  در جلسات مقابلش نشسته

البته . ها لباس بپوشند کردند خود را شبيه کارگران آرايش بدهند و مانند آن و طرفدار انقالب سعی می
هايش پاره  سواد است، لباس د که بیکردن اغلب اين جوانان در رؤياهای خود طبقۀ کارگری تصور می

يک نشانۀ کارگر در " انقالبِی چپ"های  بعد از انقالب اغلب سازمان !کند است و بسيار کم حمام می
  .کشيدند نشريات يا نام سازمان خود يدک می

حقيقت از  يافتن به ای بود برای دست ک شيوهی عهد عتيق، ديالکتيها فيلسوفاز نظر برخی : ديالکتيک
ی يونانی آن دوران، ها فيلسوف. ه مجادله و راهی بود برای پيدا کردن تناقض در گفتار طرف مقابلرا
داشت که اشياء در  ، ديالکتيسين مشهور، اظهار میلسهراک. شدند کتيک زاده میالگفتۀ انگلس با دي به

، همه چيز کند میهر زمان، هم وجود دارند و هم وجود ندارند زيرا همه چيز جاری است و دائم تغيير 
اين . از نظر فلسفۀ ديالکتيک، هيچ چيز نهائی، مطلق و مقدس نيستگردد؛  شود و نابود می زاده می

کند، هيچ چيز جز روند وقفه ناپذيِر شدن و  فلسفه خصلت گذرای همه چيز را در همه چيز آشکار می
خوِد فلسفۀ ديالکتيک . کند مت نمیاز ميان رفتن، صعود پايان ناپذير از پست به عالی در مقابل آن مقاو

ديالکتيک عبارت است «از نظر مارکس . چيزی بيش از انعکاس اين روند در مغز انديشه ورز نيست
دنيا از تضادهائی تشکيل شده است که دائم  . »از دانش قوانين عام ِهم دنيای خارج و هم انديشۀ بشری

  . بارزۀ اضداد نهفته استدر م) ، شدنتحول( پيشرفتعلت . با يکديگر درگيرند
ی يونان بيش از ها فيلسوفولی ديالکتيِک . ارسطو، اشکال اصلی انديشۀ ديالکتيکی را بررسی کرد

ها و اشياء را  هم پيوسته می انگاشتند و قادر نشدند پديده را يگانه و کامالً به آنها طبيعت. حد ساده بود
املی از دنيا امکان ندارد تصوير روشن و ک ،ن آنکاری که بدو: از يکديگر مجزا کرده و تحليل کنند

  بيشتر توجه داشتند تا به ،تسلسل حالت ديگر، به تغييرات و عبور از يک حالت به   آنها به. "بسازيم
حاصل آنکه طی ) انگلس، آنتی دورينگ." (هم پيوسته است ، می گذرد و بهمی کندآنچه که حرکت 

 شد که امکان تبديل اشياء به ر میتصو: ک متافيزيکی فائق ماندها و تا آخر قرن هيجدهم، يک در قرن
  . ديگر وجود ندارد يک

) گاليسيا(را برای دانشنامۀ گرانات در پرونين » کارل مارکس«نوشتن مقالۀ  ١٩١٤لنين در بهار 
در اين مقاله لنين به . ديشروع کرد و در نوامبر همان سال در برن سويس آن را به پايان رسان

ار در مورد ماترياليسم و ديالکتيک از نظر مارکسيسم يعنی ماترياليسم ديالکتيک مدرن صحبت اختص
اين نوشتۀ لنين برای داشتن درکی اوليه از ماترياليسم و ديالکتيک مارکسيستی بسيار  نظری به. کند می

 .ولی درک عميق از دياکتيک نيازمند مطالعۀ گسترده تری از آن است. مفيد است
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در  ١٩١٥داشت در سال ] مترجم فارسی –يکی از نام های مستعار لنين [ايلين . ه امضای ومقاله ک
صورت  مقالۀ اصلی را به Priboiانتشارات پريبوی  ١٩١٨در سال . چاپ شد] گرانات[دانشنامه 

با مقدمه ای از لنين اما بدون بخش کتاب نگاری ) به صورتی که در دانشنامه آمده بود(جزوه 
در مجموعۀ  ١٩٢٥انتشار کامل مقاله بر اساس دست نوشت لنين در سال . منتشر کردمارکسيسم 

کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه  ه توسط انستيتوی لنين وابسته ب» مارکس، انگلس، مارکسيسم«
لنين، ترجمۀ » کارل مارکس«های فلسفی آن مقاله را به نقل از مقالۀ  ما بخش. چاپ شد) بلشويک(

  :در زير می آوريم ،گسهراب شباهن

  آموزۀ مارکسيستی
مارکس نابغه ای بود که سه جريان عمدۀ . دستگاه نظرات و آموزش های مارکس است مارکسيسم

ايدئولوژيک سدۀ نوزدهم، متعلق به سه تا از پيشرفته ترين کشورهای نوع بشر، را ادامه داد و کامل 
ليس و سوسياليسم فرانسوی همراه با آموزه فلسفۀ کالسيک آلمان، اقتصاد سياسی کالسيک انگ: کرد

پارچگی تحسين برانگيز ديدگاه های مارکس استحکام منطقی و يک. به طور کلی های انقالبی فرانسوی
حتی مورد تأييد مخالفان او است، ديدگاه هائی که در کليت خود ماترياليسم مدرن و سوسياليسم علمی 

ری همۀ کشورهای متمدن جهان تشکيل می دهند و ما مدرن را همچون نظريه و برنامۀ جنبش کارگ
را بر آن می دارند که خالصه ای از اصول کلی جهان بينی عام او را پيش از توضيح محتوای اصلی 

  . مارکسيسم، يعنی آموزش اقتصادی مارکس، شرح دهيم

  ماترياليسم فلسفی
ت، به ويژه پيرو فويرباخ که ديدگاه هايش شکل گرفت ماترياليس ١٨٤٤-١٨٤٥مارکس از سال های 

بود که بعدها مارکس جنبه های ضعيف او را تنها دراين می دانست که ماترياليسم فويرباخ به حد کافی 
فويرباخ، گسسِت قاطعانۀ » دوران ساز«از ديد مارکس اهميت تاريخی و . پيگير و همه جانبه نيست

در سدۀ هيجدهم، به ويژه ] ماترياليسمی که[«د او از ايده آليسم هگلی و اعالم گرويدن به ماترياليسم بو
و دين و يزدان شناسی، بلکه با هرگونه متافيزيک ... در فرانسه، نه تنها با نهادهای موجود سياسی 

» مبارزه می کرد) »فلسفۀ متين عقالنی«متمايز از )  مسموم] فلسفه بافی[گمانه زنی «به معنی (
» جلد اولسرمايه  چاپ دومپس گفتار «مارکس در ). »یميراث ادب«در خانوادۀ مقدس، مارکس، (

مستقلی ] سوژۀ[روند تفکر، که او آن را تحت نام ايده، حتی به عامل فعال ... از نظر هگل «: نوشت
چيزی ] آنچه به ايده مربوط می شود[از نظر من به عکس، ايده آل ... تبديل می کند، خالق جهان است

انگلس در . »بشر بازتاب يافته و به صور انديشه مبدل شده است جز دنيای مادی نيست که در ذهن
که مارکس دست (آنتی دورينگ توافق کامل با اين فلسفۀ ماترياليستی مارکس و در توضيح آن در 

وحدت واقعی جهان در ... وحدت جهان در هستی آن نيست «: می نويسد) نوشت آن را خوانده بود
ل طوالنی و توان فرسای فلسفه و علوم طبيعی به اثبات رسيده ماديت آن است و اين امر با تکام

هرگز و هيچ جا مادۀ بدون حرکت وجود نداشته و . ه استحرکت، شکل وجودی مادّ «... » است
اما اگر اين پرسش مطرح شود که فکر و آگاهی ... حرکت بدون ماده نمی تواند وجود داشته باشد 

وشن است که آنها محصول مغز انسان اند و انسان خود، واقعا چه هستند و از کجا می آيند، ر
محصول طبيعت است که در طبيعت و با محيط آن تکامل يافته است؛ بنابراين بديهی است که 
محصوالت مغز انسان نيز که در تحليل نهائی محصول طبيعت اند با بقيۀ پيوندهای طبيعت، تناقضی 

ليست بود يعنی از نظر او افکارش تصاوير کمابيش مجرد هگل ايده آ«. »ندارند و متناظر آنها هستند
را به کار » نقش و حک يا ُکپی«انگلس گاهی کلمۀ (يا بازتاِب اشيا و روندهای واقعی  در ذهن نيستند 
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اند که در جائی حتی پيش ايده ، بلکه به عکس، اشيا و تکامل آنها تصاويری تحقق يافته از )می گيرد
که  –] و پايان فلسفۀ کالسيک آلمان[ لودويگ فويرباخ انگلس در . »ه استاز وجود جهان وجود داشت

در آن ديدگاه های خود و مارکس در بارۀ فلسفۀ فويرباخ را تشريح می کند و آن را پس از مطالعۀ 
دربارۀ هگل، فويرباخ و  ١٨٤٤-١٨٤٥دست نوشت قديمی ای که خود او و مارکس در سال های 

  : می نويسد –ودند به چاپ رساند درک مادی تاريخ نوشته ب
... مسألۀ بنيادی بزرگ همۀ فلسفه ها، به ويژه فلسفۀ مدرن اخير، مسألۀ رابطۀ بين انديشه و هستی «

هائی که  رابطۀ بين روح و طبيعت است يعنی اينکه روح مقدم است يا طبيعت؟ فيلسوفان برحسب پاسخ
آنهائی که تقدم روح بر طبيعت را تأييد . شوند یبه اين پرسش داده اند به دو اردوی بزرگ تقسيم م

ديگران که تقدم . کنند و آفرينش را به شکلی می پذيرند اردوی ايده آليسم را تشکيل می دهند می
) فلسفی(هر کاربرد ديگری از مفهوم . های مختلف ماترياليسم اند طبيعت را می پذيرند متعلق به مکتب

مارکس نه تنها قاطعانه ايده آليسم را . انجامد رگمی و پريشان فکری میايده آليسم و ماترياليسم به سر د
که همواره به نحوی با مذهب پيوند دارد، بلکه ديدگاه های هيوم و کانت، الادری گری، مکتب 
انتقادی، پوزيتيويسم در اشکال گوناگون آن را نيز که نظرات رايج در زمان ما هستند رد کرد و چنين 

پذيرش شرمگينانه و پنهانی «به ايده آليسم و در بهترين حالت » ارتجاعی«دن امتيازات فلسفه ای را دا
دربارۀ اين مسأله عالوه بر آثاری از . می دانست» ماترياليسم و انکار آشکار آن در برابر عموم

. مارکس به انگلس رجوع کنيد ١٨٦٦دسامبر  ١٢انگلس و مارکس که در باال نام برديم به نامۀ مورخ 
از » ماترياليستی تر«در اين نامه مارکس به گفته ای از توماس هاکسلی طبيعی دادن معروف که 

تا آنجا که ما به طور واقعی مشاهده «هاکسلی می پذيرد : حرف های معمول او بود ارجاع می دهد
ه می گيرد و مارکس به او خرد» کنيم و می انديشيم احتماال نمی توانيم از ماترياليسم کناره بگيريم می

  .که سوراخی برای ورود الادری گری و مکتب هيوم باز گذاشته است
آزادی «: آنچه به ويژه توجه بدان اهميت دارد نظر مارکس دربارۀ رابطۀ بين آزادی و ضرورت است

انگلس، آنتی (» ضرورت تنها هنگامی کور است که فهميده نشده باشد«، »درک ضرورت است
رسميت شناختن قانون عينی در طبيعت و تبديل ديالکتيکی ضرورت به  اين به معنی به). دورينگ

و تبديل » شيئی برای ما«ناشناخته اما قابل شناخت به » شيئی در خودِ «مانند تبديل (آزادی است 
و از » کهن«مارکس و انگلس کمبودهای اساسِی ماترياليسم ). »]هانمود[پديده ها «به » ماهيت اشيا«

را در اين می ) و از آن بيشتر ماترياليسم عاميانۀ بوشنر، فوگت و مولشوت(ويرباخ جمله ماترياليسم ف
است يعنی آخرين تکامل های شيمی و زيست شناسی » مکانيکی«اين ماترياليسم عمدتا ) ١دانستند که 

اينکه ماترياليسم کهن ) ٢را در نظر نمی گيرد، ) در عصر ما بايد اضافه شود نظريۀ الکتريکی ماده(
بود و به نحوی منطقی و ) يعنی متافيزيکی در معنی ضد ديالکتيکی(ير تاريخی و غير ديالکتيکی غ

را امری مجرد می ديد و » جوهر انسانی«اينکه ماترياليسم کهن ) ٣همه جانبه ديدگاه تکاملی نداشت، 
ريخ که به صورت انضمامی توسط تا(» روابط اجتماعی«ای از تمام » پيچيده«نه همچون مجموعۀ 

جهان بسنده می کرد در حالی که نکتۀ اصلی » تفسيريا تعبير«و بنابراين تنها به ) تعيين شده اند
  .را درک نکرد» فعاليت عملی انقالبی«جهان است؛ به عبارت ديگر ماترياليسم کهن اهميت » تغيير«

  ديالکتيک
ترين آموزۀ تکامل و از نظر مارکس و انگلس، ديالکتيک هگلی جامع ترين، پرمحتواترين و عميق 

آنها هرگونه فرمول بندی ديگری از تکامل و تحول . باالترين دستاورد فلسفۀ کالسيک آلمان بود
ثله گِر سير واقعی تکامل طبيعت و جامعه می تدريجی را يک جانبه، کم محتوا و تحريف کننده و مُ 
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). و انقالبات همراه است ]کاتاستروف ها[سيری که غالبا با جهش ها، تغييرات سهمگين (دانستند 
از تخريب ايده (مارکس و من تقريبا نخستين کسانی بوديم که ديالکتيِک آگاهانه را «: انگلس نوشت

طبيعت بوتۀ ... نجات داديم و آن را در درک مادی طبيعت به کار بستيم ) آليسم، از جمله مکتب هگل
يعی جديد مصالح و مواد بسيار غنی و ديالکتيک است و بايد گفت که علوم طب] آزمايشگاه[آزمايش 

اين جمالت پيش از کشف راديوم، (روز افزونی برای محک زدن ديالکتيک فراهم آورده اند 
و بدين سان ثابت کرده اند که روند !) الکترون، تبديل عناصر به يکديگر و غيره نوشته شده اند

  .»طبيعت در تحليل نهائی ديالکتيکی است و نه متافيزيکی
اين انديشۀ بزرگ و بنيادی که جهان را نبايد همچون مجموعه ای از اشيای حاضر «: گويد س میانگل

و آماده  فهميد، بلکه بايد آن را مجموعۀ پيچيده ای از روندها به حساب آورد که در آن اشيای به ظاهر 
وجود آمدن و  ثابت و تصاوير به ظاهر ثابت شان در مغز ما يعنی مفاهيم، دستخوش تغيير دائمی و به

آری، اين انديشۀ بنيادی بزرگ، به ويژه از زمان هگل چنان به طور کامل در ... از ميان رفتن هستند 
اما پذيرش . گيرد آگاهی عمومی رسوخ کرده است که در شکل عامش به ندرت مورد مخالفت قرار می

ه های مختلِف پژوهش، اين انديشۀ بنيادی در حرف و کاربست آن در واقعيت، در جزئيات و در حوز
اين فلسفه . از نظر فلسفۀ ديالکتيک، هيچ چيز نهائی، مطلق و مقدس نيست«. »دو چيز متفاوت اند

خصلت گذرای همه چيز را در همه چيز آشکار می کند، هيچ چيز جز روند وقفه ناپذيِر شدن و از 
خوِد فلسفۀ ديالکتيک . کند میميان رفتن، صعود پايان ناپذير از پست به عالی در مقابل آن مقاومت ن

ديالکتيک «بدين سان از نظر مارکس . »چيزی بيش از انعکاس اين روند در مغز انديشه ورز نيست
  . »عبارت است از دانش قوانين عام ِهم دنيای خارج و هم انديشۀ بشری

ديگر به فلسفه «ماترياليسم ديالکتيک . مارکس اين جنبۀ انقالبی فلسفۀ هگل را پذيرفت و تکامل بخشيد
دانش انديشه و «از فلسفۀ گذشته آنچه باقی می ماند . »ای که بر فراز علوم ديگر باشد نياز ندارد

ديالکتيک، طبق درک مارکس و نيز هگل . »منطق صوری و ديالکتيک است] يعنی[ –قوانين آن 
می شود که آن هم دربر گيرندۀ همۀ آن چيزی است که امروزه نظريۀ شناخت يا اپيستمولوژی ناميده 

بايد موضوع خود را به نحو تاريخی در نظر بگيرد، منشأ و تکامل معرفت و گذار از نادانی به دانائی 
  .   را مطالعه کند و تعميم دهد

امروزه انديشۀ تکامل و تحول تقريبا به طور کامل وارد آگاهی اجتماعی شده است، اما نه از طريق 
ان که توسط مارکس و انگلس براساس نظر هگل پی ريزی شده بسيار اما اين ايده آن چن. فلسفۀ هگل

تکاملی که ظاهرا مراحل گذشته را تکرار می . همه جانبه تر و پر محتواتر از ايدۀ جاری تحول است
، تکاملی که به بيان ديگر مارپيچی است و نه خط )»نفی نفی«(کند، اما تکراری که متفاوت است 

؛ تبديل کميت به »گسست در تداوم« -ق جهش، تغييرات سهمگين، انقالبات؛ تکاملی از طري -مستقيم، 
تکان های درونی برای تغيير ناشی از تضادها و درگيری نيروها و گرايش های مختلف که   -کيفيت، 

همبستگی  -روی جسم واحدی، يا در درون پديده ای معين يا در درون يک جامعه عمل می کنند؛ 
در حالی که تاريخ همواره جنبه های تازه تری (های هر پديده  ستنی بين همه جنبهمتقابل و پيوند ناگس

چنين  –کند  ، پيوندی که روند حرکتی عام، يکسان، قانونمند را فراهم می)از آن را آشکار می کند
ژانويۀ  ٨به نامۀ مورخ (تر از آموزۀ معمولی تکامل است  که غنی) ١(است برخی از وجوه ديالکتيک 

کند  اشتاين را مسخره می» سه گانه های چوبی«مارکس به انگلس نگاه کنيد که در آن مارکس  ١٨٦٨
  ). که در آميختن آن با ديالکتيک ماترياليستی پوچ و بی معنی است

 درک مادی تاريخ
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، نقص و يک جانبه نگری ماترياليسم کهن بدين ]عدم استحکام منطقی[مارکس پس از درک ناپيگيری 
با بنياد ماترياليستی و بازسازی اين دانش بر روی آن ... هماهنگ کردن دانش جامعه «ه باور رسيد ک

داند  از آنجا که ماترياليسم به طور کلی آگاهی را محصول و نتيجۀ هستی می«. ضرورت دارد» بنياد
يد ماترياليسم هنگامی که در مورد زندگی اجتماعی نوع بشر به کار بسته شود با] پس[و نه به عکس، 

: مارکس در جلد اول سرمايه می نويسد. »را محصول هستی اجتماعی بداند اجتماعیآگاهی 
، روند بی واسطۀ توليد را که ]پرداختن انسان به طبيعت[تکنولوژی شيوۀ عملکرد انسان بر طبيعت «

عی او کند و بدين سان شيوۀ شکل گيری روابط اجتما دهد آشکار می با آن انسان به حيات خود ادامه می
سهمی در نقد اقتصاد سياسی مارکس در مقدمۀ . »کند های ذهنی ناشی از آنها را بر مال می و درک

فرمول جامعی از اصول بنيادی ماترياليسم را آن چنان که در مورد جامعۀ انسانی به کار رود در 
  : جمالت زير بيان می کند

شوند که مستقل از  ن و ضروری ای میانسان ها در توليد اجتماعِی زندگی خود وارد روابط معي«
. ارادۀ آنهاست، روابط توليدی ای که متناظر مرحلۀ معينی از تکامل نيروهای مادی توليدشان است

مجموع کل اين روابط توليدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می دهد، يعنی آن شالودۀ واقعی که 
شکال معين آگاهی اجتماعی با آن هماهنگی روبنای حقوقی و سياسی بر روی آن ظاهر می شود و اَ 

شيوۀ توليد زندگی مادی، روندهای زندگی ]. و اشکال معين آگاهی اجتماعی متناظر آن است [ دارد 
اين آگاهی انسان ها نيست که هستی . اجتماعی، سياسی و فرهنگی را به طور کلی مشروط می سازد

نيروهای . است که آگاهی شان را تعيين می نمايدآنان را تعيين می کند، بلکه به عکس هستی آنان 
يا با آنچه صرفاً بيان حقوقی  –مولد مادی جامعه در مرحلۀ معينی از تکامل خود، با روابط توليدی 

يعنی با روابط مالکيتی که تاکنون در چهارچوب آن عمل کرده اند، وارد  –روابط توليدی است 
در اين . نيروهای مولد به زنجيرهای آنها مبدل می گردنداين روابط از اَشکاِل . درگيری می شوند

با تغيير شالودۀ اقتصادی، کل روبنای عظيم به . هنگام يک عصر انقالب اجتماعی آغاز می گردد
در بررسی اين تحوالت همواره بايد بين تحول مادی شرايط . ُکندی يا به سرعت تحول می يابد

م طبيعی آن را تعيين کرد، و اَشکال ايدئولوژيکی که در آنها اقتصادی توليد، که می توان با دقت علو
همان . انسان ها از اين درگيری آگاهی می يابند و مبارزه را به سرانجام می رسانند تمايز قايل شد

گونه که در مورد يک شخص برحسب آنچه خود او در مورد خويش می انديشد داوری نمی کنند، به 
بلکه به . نمی توان برحسب آگاهی متناظرشان قضاوت کرد] اجتماعی[ت همان گونه دربارۀ اين تحوال

عکس، اين آگاهی را بايد از روی تضادهای زندگی مادی، از درگيری موجود بين نيروهای اجتماعی 
در تصويری کلی می توان شيوه های توليد آسيائی، باستانی، ... توليد و روابط توليدی توضيح داد 

مدرن را همچون دوره های تحول پيش روندۀ شکل بندی های اقتصادی مشخص  فئودالی و بورژوائی
: او به انگلس ١٨٦٦ژوئيۀ  ٧رجوع کنيد به فرمول بندی خالصۀ مارکس در نامۀ مورخ (» .کرد

  ).»نظريۀ ما که طبق آن سازمان کار توسط وسايل توليد تعيين می شود«
ترش پيگير ماترياليسم در حوزۀ پديده های کشف درک مادی تاريخ، يا بهتر بگوئيم ادامه و گس

نخست اينکه اين نظريات . اجتماعی، دو عيب اصلی نظريات تاريخی قبلی را از ميان برداشت
کردند  در بهترين حالت انگيزه های ايدئولوژيکی فعاليت تاريخی نوع بشر را بررسی می] قديمی[

نند، بی آنکه قوانين عينی ای را که حاکم بر آنکه در مورد آنچه باعث اين انگيزه ها شده کاوش ک بی
تکامل دستگاه روابط اجتماعی است بفهمند و بی آنکه ريشه های اين روابط را در درجۀ تکامل توليد 

مردم را دربر نمی گرفتند، در  تودۀدوم اينکه نظريه های قديمی فعاليت های . مادی تشخيص دهند
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بار مطالعۀ شرايط اجتماعی زندگی توده ها و تغييرات اين  حالی که ماترياليسم تاريخی برای نخستين
در و تاريخ نگاری ِ قبل از مارکس » جامعه شناسی«. شرايط را با دقت علوم طبيعی امکان پذير کرد

انبوهی از داده های خام که به صورت تصادفی جمع آوری، بر روی هم انباشت شده بهترين حالت 
 کليتمارکسيسم با بررسی . ای روند تاريخی را ارائه می کردندبودند و توصيفی از برخی جنبه ه

 طبقاتمتضاد، با خالصه کردن آنها به شرايط  دقيقا قابل تعريف زندگی و توليد  پيچيدۀ های گرايش
در تفسير » رهبری کننده«مختلف جامعه ، با حذف ذهنی گرائی و گزينش دلبخواهانۀ برخی ايده های 

همۀ ايده ها و همۀ گرايش ها بدون استثنا در شرايط نيروهای مادی توليد  ريشۀآنها، و با کشف اينکه 
های  قرار دارد، راه مطالعۀ همه جانبه و جامع ِ روند سر برآوردن، تکامل و زوال شکل بندی

اما چه چيزی انگيزه های . انسان ها تاريخ خود را می سازند. اقتصادی را نشان داد –اجتماعی 
ای تودۀ مردم را تعيين می کند، يعنی چه چيزی باعث برخورد ايده ها و تالش های مردم، انگيزه ه

های کل توده های جوامع انسانی چيست، شرايط عينی توليد  شود؛ مجموع کل اين درگيری متضاد می
های تاريخی انسان است کدام اند، قانون تکامل اين  زندگی مادی که شکل دهندۀ شالودۀ همۀ فعاليت

مارکس به همۀ اينها توجه کرد و راه مطالعۀ علمی تاريخ همچون روندی هم شکل  –يست شرايط چ
  .و قانونمند را در تنوع و متضاد بودن عظيمش نشان داد] يکسان[

  مبارزۀ طبقاتی
اينکه در هر جامعه ای تالش های برخی اعضای آن با تالش های برخی ديگر وارد درگيری می 

سرشار از تضاد است، اينکه تاريخ نشان می دهد مبارزاتی بين ملت ها و شود، اينکه زندگی اجتماعی 
جوامع و نيز در درون ملت ها و جوامع وجود دارد و افزون بر آن دوره های تناوب انقالب و 
ارتجاع، صلح و جنگ، رکود و پيشرفت سريع يا زوال وجود دارند، جملگی واقعياتی هستند که همه 

راهنما يا سرنخی به دست می دهد که ما را قادر می سازد قوانين حاکم بر  مارکسيسم اصل. می دانند
اين دهليز ظاهرا پر پيچ و خم و درهم و برهم را کشف کنيم، اين اصل راهنما يا سرنخ، نظريۀ 

تنها مطالعۀ کل پيچيدۀ تالش های همۀ اعضای جامعۀ معين يا گروه های جوامع . مبارزۀ طبقاتی است
سرچشمۀ تالش های متضاد در . علمی نتيجۀ اين تالش ها رهنمون شود] تعيين[ريف می تواند به تع

  )  ٢(اختالف بين موقعيت ها و شيوۀ زندگی طبقاتی است که هر جامعه ای بدان تقسيم شده است 
تاريخ همۀ جوامعی که تاکنون زندگی کرده اند تاريخ مبارزۀ «: نوشتمانيفست کمونيست مارکس در 
مرد آزاد و «). »]کمون اوليه[به استثنای تاريخ جامعۀ بدوی «: انگلس بعدها افزود(» طبقاتی است

، ارباب و رعيت، صاحب کار صنفی و شاگرد و ]پاتريسين ها و پِلب ها[برده، اشراف و تودۀ عوام 
در يک کالم، ستمگر و ستم کش همواره در مقابل يکديگر قرار داشته اند و مبارزه ای بی وقفه، گاه 

شکل پنهان و گاه به صورت نبرد آشکار انجام داده اند، نبردی که هر بار يا به صورت بازسازی  به
جامعۀ مدرن بورژوائی که ...  انقالبی وسيع جامعه و يا انهدام طبقات متخاصم به فرجام رسيده است 

معه صرفا اين جا. از ويرانه های جامعۀ فئودالی سربرآورده تضاد طبقاتی را از ميان نبرده است
. طبقات جديد، شرايط جديد ستم، و شکل های جديد مبارزه را جانشين آنچه در گذشته بود کرده است
. اما عصرما، عصر بورژوازی اين وجه تمايز را دارد که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است

روبروی  جامعه به طور کلی هر چه بيشتر به دو اردوی بزرگ متخاصم، دو طبقۀ بزرگ که مستقيما
از زمان انقالب کبير فرانسه تاريخ . »بورژوازی و پرولتاريا: يکديگر قرار دارند تجزيه می شود

اروپا به روشنی بسيار در شماری از کشورها آن چيزی را که در زير سطح رويدادها قرار دارد يعنی 
شماری مورخ  ]بازگشت سلطنت در فرانسه[در دورۀ رستوراسيون . مبارزۀ طبقاتی را آشکار کرد
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سربرآوردند که با جمع بندی رويدادها مجبور شدند مبارزۀ طبقاتی را ) تيری، گيزو، مينيه، تی ير(
عصر پيروزی کامل بورژوازی، نهادهای  -عصر جديد ). ٣(همچون کليد کل تاريخ فرانسه بپذيرند 

غيره، عصر  ، عصر مطبوعات روزانه و ارزان و)هرچند نه عمومی(انتخابی، رأی گيری وسيع 
اتحاديه های نيرومند و گسترش يابندۀ کارگران و اتحاديه های کارفرمائی و غيره حتی با آشکاری 

و » صلح آميز«هرچند گاه در شکلی بسيار يک جانبه، (بيشتر نشان داده است که مبارزۀ طبقاتی 
مارکس يست مانيفست کمونعبارت زير از . ، محرک اصلی رويدادها است)بروز می کند» قانونی«

به ما نشان می دهد که توقع مارکس از علوم اجتماعی اين بود که  تحليلی عينی از وضعيت هر طبقه 
از تمام طبقاتی که امروز «: در جامعۀ مدرن در پيوند با شرايط تکامل هر يک از طبقات ارائه دهد

ديگر طبقات در حال . سترو در روی بورژوازی قرار دارند تنها پرولتاريا طبقه ای واقعا انقالبی ا
پرولتاريا محصول ويژه و اصلی ] اما[زوال اند و سرانجام در مقابل صنعت جديد ناپديد می شوند 

طبقۀ متوسط پائين، صاحبان کارگاه های کوچک، دکان داران، پيشه وران، . صنعت جديد است
بخشی از طبقۀ متوسط  دهقانان همگی با بورژوازی مبارزه می کنند تا شعلۀ زندگی خود به عنوان 

از اين بيشتر، آنها . بنابراين آنان انقالبی نيستند بلکه محافظه کارند. رااز خاموش شدن نجات دهند
آنان اگر تصادفا انقالبی باشند . ارتجاعی اند، زيرا می کوشند چرخ های تاريخ را به عقب برگردانند

از ] به عنوان انقالبی[نقالبی اند بنابراين صرفا از نظر تحول آتی شان به موقعيت پرولتری است که ا
منافع آيندۀ خود و نه وضعيت کنونی شان دفاع می کنند، آنها موضع ويژۀ خود را ترک می کنند تا 

به کتاب نگاری (مارکس در شماری از تأليفات تاريخی اش . »خود را در موضع پرولتاريا قرار دهند
طبقه و گاه  هرتاريخ نگاری ماترياليستی، تحليل موقعيت  نمونه های درخشان و عميقی از) نگاه کنيد

موقعيت گروه ها و اليه های مختلف يک طبقه عرضه کرده و به روشنی نشان داده که چگونه و چرا 
جمالت نقل شده در باال تصويری از شبکۀ پيچيدۀ .»هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سياسی است«

طبقۀ ديگر و از گذشته به آينده است که مارکس مورد تجزيه  يک طبقه به گذارهایروابط اجتماعی و 
  . و تحليل قرار می دهد تا برآيند تکامل تاريخی را نشان دهد

  .عميق ترين، جامع ترين و تفصيلی ترين تأييد و کاربست نظريۀ مارکس، آموزۀ اقتصادی او است
  پانوشت ها

صرفا برخی از وجوه و جنبه های ديالکتيک  –لنين در اينجا، چنان که خود خاطر نشان می کند ) ١[(
ترتيب مقوالت و مفاهيمی که متذکر می شود الزاما نه ترتيب منطقی آنها در .  نام می بردرا 

لنين در برخی نوشته های فلسفی ديگرش، . ديالکتيک و نه ترتيبی براساس اهميت و جايگاه شان است
نوشته شده در فاصلۀ [ »علم منطق هگل کتاب) conspectus(خالصه و فشردۀ «از جمله در 

به نحو روشن تر، دقيق تر و منطقی تری مقوالت و محتوای ديالکتيک را  ،]١٩١٤سپتامبر تا دسامبر 
را مهم ترين  قانون تضاددر اين بررسی ها لنين مانند هگل، مارکس و انگلس، . بررسی کرده است

  : نويسد لنين در آنجا می. قانون ديالکتيک ارزيابی می کند
که توضيح می دهد چگونه اضداد هم هويت اند و معموال ] آموزه ای است[ديالکتيک نظريه ايست «

در چه شرايطی اضداد هم هويت اند و يکی به  –) هم هويت شوند(چگونه می توانند هم هويت باشند 
رض کند، ف] بی حرکت[چرا ذهن بشری نبايد اين اضداد را مرده و خشک  –ديگری تبديل می شود 

خالصه و فشردۀ لنين، . (»بلکه بايد زنده، مشروط، پويا بداند و اينکه يکی به ديگری تبديل می شود
،  ١٩٧٣، ترجمۀ فرانسوی، اديسيون سوسيال، پاريس، »دفتر های فلسفی«، در کتاب علم منطق هگل

  )١٠٧ص 
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ک را نظريۀ وحدت اضداد می توان به طور خالصه ديالکتي«: در اواخر همين نوشته چنين می خوانيم
اما اين امر مستلزم توضيحات و بسط . بدين سان هستۀ اصلی ديالکتيک فهميده خواهد شد. تعريف کرد
  )٢١١پيشين، ص . (»مطلب است

و می " منفی همچنين مثبت است"«: هگل چنين نقل می کند علم منظقلنين در همين نوشته از کتاب 
تضادهای داخلی محتوای نو و باالتری را ای معينی دارد، محتونفی، امری متعين است، «افزايد 

  . جانشين محتوای کهن می کنند
گذار و تکامِل (، نه گذار هست و نه تکامل ]توضيح مترجم فارسی –منطق صوری [در منطق قديم، 
لنين آنگاه چنين نتيجه . »پيوند درونی و ضروری بين همۀ بخش ها وجود ندارد"، )مفاهيم و انديشه

  :ری می کندگي
  : از نظر من معنی اينها چنين است!! بسيار مهم«

، پيوند عينی بين همۀ جنبه ها، نيروها، گرايش ها و غيره  در حوزۀ معين  ضروریپيوند  )1
 پديده ها؛

همان . (»، منطق درونی عينی تحول و مبارزۀ بين تمايزها، قطبی شدن"ذاتی تمايزها زايش" )2
 )٩٥جا ص 

  . د از نظر لنين و هگل، تضاد چه جايگاه ويژه و مهمی در ديالکتيک داردبدين سان  ديده می شو
، که برای نخستين بار ١٩١٥نوشته شده در سال  -» دربارۀ مسألۀ ديالکتيک«لنين همچنين در مقالۀ 

يک کل واحد به اجزای متضاد و شناخت آنها ] تجزيۀ[تقسيم «: می گويد –منتشر شد ١٩٢٥در سال 
ديالکتيک را تشکيل می ) ا يکی از وجوه شاخص اصلی، اگر نه وجه شاخص اصلیي( ماهيت(...)  

  (...).هگل دقيقا موضوع را بدين گونه مطرح می کند . دهد
معموال به اين جنبۀ . درست بودن اين جنبه از محتوای ديالکتيک بايد با تاريخ علم محک زده شود

هم هويتی اضداد همچون ): نب پلخانفاز جمله از جا(ديالکتيک توجه کافی صورت نمی گيرد 
) و نيز قانون دنيای عينی(مجموع کل يک رشته مثال ها فرض می شود و نه همچون قانون شناخت 

به خاطر عامه فهم «همين موضوع در مورد انگلس هم . »مثال کمونيسم ابتدائی«، »مثال يک بذر«[
  ]. »صادق است» ...کردن 

  ]:برخی از اين مثال ها چنين اند[
  ]حساب جامع و فاضل[، انتگرال و ديفرانسيل -و + در رياضيات، 

  در مکانيک، کنش و واکنش
  در فيزيک، الکتريسيتۀ مثبت و منفی

  در شيمی ترکيب و تجزيۀ اتم ها
  .»در علوم اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی

يتی و گرچه تفاوت بين هم هو –آنها » وحدت«شايد درست تر باشد که بگوئيم (هم هويتی اضداد 
به معنی بازشناسی ) وحدت در اينجا اهميت ويژه ای ندارد و از جهت معينی هر دو درست اند

 از جمله(پديده ها و روندهای طبيعت  همۀو متخالف در  نافی يکديگرگرايش های متضاد، ) کشف(
شان، در تکامل خود » پوئی- خود«شرط شناخت همۀ روندهای جهان در . است) ذهن و جامعه

» مبارزۀ«تکامل، . ه شان، در زندگی واقعی شان، شناخت آنها همچون وحدت اضداد استانگيخت
از تکامل ) دو درک ممکن؟ دو درِک به لحاظ تاريخی قابل مشاهده؟(دو درک اساسی . اضداد است
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تکامل همچون وحدت اضداد  وتکامل همچون کاهش يا افزايش، همچون تکرار، : عبارتند از) تحول(
  ).يز واحد به دو ضد نافی يکديگر و رابطۀ متقابل آنهاتقسيم يک چ(

آن، سرچشمۀ آن، انگيزۀ آن در سايه باقی می  محرکپوئی، نيروی -در درک نخست از حرکت، خود
). خدا، ذهن و غيره قلمداد می شود –يا اين سرچشمه، عاملی خارجی] (مانند ناروشن باقی می[مانند 

  .پوئی جلب می گردد-خود ناخت سرچشمۀدر درک دوم، توجه اصلی دقيقا به ش
» پوئی-خود«درک دوم کليد  تنها. درک دوم زنده است. درک نخستين، مرده، بی روح و خشک است

تبديل شدن «، »گسست در تداوم«، »ها جهش«همۀ موجودات را به دست می دهد؛ تنها اين درک کليد 
  .د، انهدام کهنه و سر برآوردن نو را عرضه می کن»به ضد خود

مبارزۀ . امری مشروط، موقت، گذرا و نسبی است) انطباق، هم هويتی، عمل يکسان اضداد(وحدت 
  .»اضداد نافی يکديگر امری مطلق است همان گونه که تکامل و حرکت مطلق اند

حال که جايگاه تضاد در ديالکتيک از ديدگاه هگل و لنين روشن شد بد نيست نگاهی به برخی قوانين 
تأثير (بايد گفت که قوانين ديگر ديالکتيک مانند نفِی نفی، کنش و واکنش . ک بيافکنيمديگر ديالکتي

متکی بر تضادند و بدون درک ، که بيان عام تری از رابطۀ بين علت و معلول است و غيره) متقابل
  .تضاد به درستی قابل فهم و کاربرد نيستند

حالی که  محتوای مثبت را در خود جذب می  مثال طبيعی است که نفِی نفی، که بيان دو نفی است در
ی باالتر است بدون درک نفی حکند، و بنابراين حاصل آن بيانگر محتوائی غنی تر و در سط

ديالکتيکی قابل فهم نيست و نفی ديالکتيکی بيانگر رابطۀ مبارزه بين اضدادی است که در کل واحدی 
  .وحدت و همزيستی دارند

اثر ) ب(روی ) الف(اگر بگوئيم : يده ها نيز بدون تضاد قابل فهم نيستندکنش و واکنش بين اشيا و پد
که ممکن است هر دو درست باشند و (مؤثر است اين دو حکم ) الف(نيز متقابال بر ) ب(می گذارد و 

چه هستند و چرا برهم اثر می ) ب(و ) الف(هنوز دربارۀ اينکه خود ) معموال هر دو درست اند
  :هگل در اين باره می نويسد. ند اثر بگذارند، چيزی نمی گويندگذارند يا می توان

. بخشد را در تکامل تامش تحقق می] علت و معلولی[، رابطۀ علّی]عمل متقابل[کنش و واکنش «
بنابراين هنگامی که اين باور رشد می کند که چيزها را ديگر نمی توان، به خاطر پيشرفت نامحدودی 

رضايت بخش از ديدگاه علّی مورد مطالعه قرار داد انديشه معموال به  که از آن سخن رفت، به نحوی
تواند به اين  در پژوهش تاريخی، نخست مسأله می] مثال[بدين سان . رابطۀ عمل متقابل پناه می آورد

يک ملت علت قانون اساسی و ديگر قوانين آن ] سلوک[آيا خصلت و رفتارهای : صورت مطرح شود
ل اند؟ در گام بعدی، خصلت و رفتارها از يک طرف و قانون اساسی و قوانين هستند يا اينکه معلو

در اين حالت، : عادی از طرف ديگر، همچون دو اصل رابطۀ کنش و واکنش در نظر گرفته می شوند
: هگل می افزايد. »علت در همان رابطه ای که علت است در عين حال معلول خواهد بود و به عکس

شک نزديک ترين حقيقت رابطۀ بين علت و معلول است و می توان گفت  اصل کنش و واکنش بی«
مفهوم يا صورت معقول از نظر هگل مقوله ای است [در حاشيۀ مفهوم يا صورت معقول قرار دارد 

 –(*) که بيانگر حقيقت کلی و انضمامِی وجود و ماهيت است و خود و غير خود را در بر دارد 
ينه با فرض اينکه هدف ما دست يابی به ايدۀ کامل و همه جانبه ای است اما در اين زم]. مترجم فارسی

اگر ما در مطالعۀ محتوای معينی . خرسند شويم] رابطۀ کنش و واکنش[نبايد به کار بست اين رابطه 
از چارچوب رابطۀ کنش و واکنش فراتر نرويم، شيوۀ برخوردی اتخاذ کرده ايم که موضوع را کامال 

يا واسطه [ما خواهيم ماند و يک فاکت ساده و فراخوان ما برای ميانجی . قی می گذاردغير قابل فهم با
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که انگيزۀ اصلی ما در ارجاع به رابطۀ عليت است هنوز پاسخی ] ای برای دست يابی به شناخت
اگر دقيق تر به قانع کننده نبودن کاربست رابطۀ کنش و واکنش نگاه کنيم خواهيم . دريافت نکرده است

همچون چيزی هم ارِز مفهوم کلی  که اين به خاطر وضعيتی است که در آن رابطۀ کنش و واکنش ديد
به جای آنکه اين رابطه پيش از هر چيز در طبيعت و سرشت در نظر گرفته شده ] صورت معقول[

ما نبايد دو جنبه را به صورت صرفا ] و واکنش[برای درک رابطۀ کنش . خودش شناخته و درک شود
عوامل مقولۀ سوم عالی تری بدانيم که چيزی .... های داده شده مالحظه کنيم بلکه بايد آنها را  واقعيت

اينکه بگوئيم سلوک اسپارتی ها ). تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است( جز صورت معقول نيست
رست علت قانون اساسی آنها بوده يا قانون اساسی آنها علت سلوکشان، هر دو بی شک به گونه ای د

اما از آنجا که نه سلوک و نه قانون اساسی اسپارتی ها را درک نکرده ايم نتيجۀ چنين انديشه ای . اند
تنها هنگامی به نقطۀ قانع کننده خواهيم رسيد که اين دو جنبه . هرگز نمی تواند نهائی و قانع کننده باشد

و تاريخ اسپارت را بتوانيم در اين و نيز همۀ جنبه های ديگر، همۀ جنبه های ويژۀ زندگی اسپارتی ها 
ترجمۀ انگليسی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، منطق، هگل، . (»مفهوم کلی يا صورت معقول بيابيم

  ). ٢١٨-٢١٩، ص ١٩٧٥
يا [خاص يک شيئی خود ِ «را ] صورت معقول[، مفهوم »پديده شناسی روح«هگل در مقدمۀ (*) 

بدين سان مفهوم، خود و . »خود را متجلی می کند شدن خويش در«می داند که » ]موضوع شناخت
با اين درک روشن می شود که چرا هگل علت و معلول را در . را در بر دارد) ضد خود(غير خود 

  ]مترجم فارسی. [می داند] صورت معقول[حاشيۀ مفهوم 
کتيک را می گويد شايد بتوان عناصر ديال» خالصه و فشردۀ کتاب منطق هگل«لنين در اواخر نوشتۀ 

  :به صورت تفصيلی زير بيان کرد
 )نه مثال، نه انحراف از موضوع، بلکه بررسی خوِد چيز(بررسی   عينی بودن«

 چندگانه و گوناگون اين چيز با چيزهای ديگر  روابطمجموع کل  )1
 ، حرکت ويژۀ آن، زندگی ويژۀ آن)يا پديده(اين چيز  تکامل )2
 د اين چيزبه لحاظ درونی متضا) جنبه های(گرايش های  )3
 وحدت اضدادهمچون مجموع و ) يا پديده و غيره(مالحظۀ اين چيز  )4
 مبارزۀ مربوط به تکامل اين اضداد، تالش ها و تضاد ها )5
، جدا کردن بخش های مختلف، گرد آوردن مجموع ]آناليز و سنتز[وحدت تحليل و ترکيب  )6

 اجزا در يک کليت
هر چيز . و گوناگون اند بلکه عام نيز هستندنه تنها چند گانه ) پديده و غيره(روابط هر چيز  )7

 .چيز ديگری پيوند داردهربا ) پديده، روند و غيره(
هر تعين، کيفيت، ويژگی، جنبه، خاصيت به ديگرِ  گذارهرنه تنها وحدت اضداد، بلکه همچنين  )8

 )به ضد خود؟( يک
 .و غيره نوين روند نامتناهی ِ به روز شدن جنبه ها، روابط )9

 هرچه عميق تر شدن شناخت انسان نسبت به اشيا، پديده ها، روند ها  ِ روند نامتناهی  )10
 .و غيره با گذار از نمود به ماهيت و از ماهيت کمتر عميق به ماهيت عميق تر

از همزيستی به عليت و از شکلی از پيوند و همبستگی متقابل به شکلی ديگر که   )11
 .عميق تر و عام تر است
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يژگی ها، و غيره از مرحلۀ پائين تر در مرحلۀ تکرار برخی از خطوط شاخص، و  )12
 .باالتر] پلۀ[
 )نفی نفی(بازگشت ظاهری به گذشته   )13
 .محتوا] تحول[حذف شکل، بازسازی . مبارزۀ محتوا با شکل و به عکس  )14
خالصه ( »).هستند ٩مثال هائی از  ١٦و  ١٥. ( عکسگذار از کميت به کيفيت و به   )15

 )٢٠٩- ٢١٠ص  و فشردۀ کتاب منطق هگل، 
بررسی ديالکتيکی اشيا و پديده ها از طريق نگرش بدان ها همچون پديده هائی در حال تغيير و 
دگرگونی دائمی و در نتيجه شناخت علل اين دگرگونی که همان تضادهای درونی پديدۀ مورد نظر و 

و بررسی  کنش و واکنش آن با پديده ها و اشيای ديگرند، به عبارت ديگر، تکيه بر مطالعۀ تضادها
همچون وحدتی از اضداد که نافی يکديگر و در عين حال وابسته به ) پديده، روند و غيره(هر چيز 

همديگرند و از يکديگر جدائی ناپذيرند در نوشته های گوناگون انگلس نيز بارها مورد تأکيد قرار 
  :چنين می خوانيم» آنتی دورينگ«از جمله در فصل اول . گرفته است

ی که به متافيزيک معتقد است چيزها و تصاوير ذهنی شان، يعنی مفاهيم، موضوعات از نظر کس« 
تحقيق مجزائی هستند که بايد آنها را يکی پس از ديگری، به شکل ثابت، جدا از هم و جامدی که يک 

او . چنين کسی به تضادهای مطلق بی واسطه فکر می کند. بار برای هميشه داده شده اند بررسی کرد
از ديد او يا چيزی . هر چيز بيش از آن از نظر او بيهوده است» نه، نه«يا » آری، آری«گويد يا می 

مثبت و منفی مطلقا . وجود دارد يا ندارد؛ هيچ چيز نمی تواند در عين حال خودش و چيز ديگری باشد
  .نافی يگديگرند؛ علت و معلول در تقابِل خشکی با يکديگر قرار دارند

شيوه جلوه می کند زيرا شيوۀ به اصطالح ] بديهی ترين[يوۀ تفکری مقبول نرين در نظر اول چنين ش
خود موجود ] خانگی[اما اين عقل سليم متين که در چهارديواری مسائل معمولی . عقل سليم متين است

محترمی است هنگامی که جرأت می يابد وارد دنيای وحشی ِ  تحقيق شود ماجراهای بسيار شگفت 
شيوۀ نگرش متافيزيکی، هر قدر هم در حوزه های وسيعی که دامنه شان بر حسب . انگيزی دارد

سرشت موضوع مورد مطالعه تغيير می کند موجه و حتی الزم باشد، همواره دير يا زود به مانعی 
برخورد می کند که فراتر از آن محدود، کوته نظرانه و مجرد می شود و دچار تناقض های حل 

ن دليل که در مقابل اشيای منفرد، رشته ای که آنها را به هم می پيوندد؛ در به اي: نشدنی می گردد
. مقابل هستی آن اشيا، تطور و از ميان رفتن شان؛ در مقابل سکون، حرکت شان را فراموش می کند

مثال برای نيازهای روزانه همۀ ما می دانيم و با . درختان مانع از آن می شوند که او جنگل را ببيند
می توانيم بگوئيم که حيوانی زنده است يا نه؛ اما مطالعه ای دقيق تر بر ما آشکار می کند که  قطعيت

گاهی اين مسأله يکی از غامض ترين مسايل است و حقوق دانان که تالش فکری فراوان و بی ثمری 
ورد به برای تعيين مرزی عقالنی که از آن به بعد بتوان کشتن جنين در رحم مادر را قتل به حساب آ

عمل آورده اند اين را به خوبی می دانند؛ همچنين مالحظۀ لحظۀ مرگ ناممکن است، زيرا مرگ نه 
همچنين هر موجود زنده در هر لحظه . رويدادی يگانه و لحظه ای بلکه روندی بسيار طوالنی است

ر هر همان است و همان نيست؛ در هر لحظه، مواد خارجی را جذب و مواد ديگری دفع می کند، د
و در طول زمانی کمابيش . لحظه سلول هائی از او می ميرند و سلول های جديدی به وجود می آيند

طوالنی مادۀ جسم او تماما تجديد شده است، اتم های ديگری از ماده جانشين آن شده اند به طوری که 
رسی کنيم در اگر چيز ها را از نزديک بر. هر موجود زنده همواره هم خودش است و هم چيزی ديگر

خواهيم يافت که دو قطب يک تضاد، مثال مثبت و منفی، همان گونه که در مقابل هم قرار دارند از هم 
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به همين طريق علت و معلول . جدائی ناپذيرند و به رغم تضادشان متقابال در هم نفوذ می کنند
عتبار دارند که در هستند که تنها هنگامی ارزش و ا] representations[تصورات يا نمايه هائی 

اما همين که ما مورد خاصی را در پيوند عمومی آن با جهان مورد . موارد خاص به کار برده شوند
فرو می ريزند و در ] علت و معلول ها در موارد خاص[بررسی قرار دهيم، اين تصورات و نمايه ها 

خود را عوض می کنند،  کنش و واکنش عام حل می شوند که در آن علت ها و معلول ها پيوسته جای
آن چيزی که در اينجا و در اين لحظه معلول بود در جای ديگر يا در لحظۀ ديگر به علت تبديل می 

  ]تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است.[شود و به عکس
اما از . هيچ يک از اين روندها و شيوه های تفکر با چهارچوب انديشۀ متافيزيکی جور در نمی آيد

کتيک که اشيا و تصاوير مفهمومی آنها را اساسا در پيوند متقابل شان، در همبستگی شان، ديدگاه ديال
در حرکت شان، در به وجود آمدن و از ميان رفتن شان درک می کند، روندهائی از نوع آنچه در باال 

 .»گفته شد تأييداتی بر روش عمل ويژه اش هستند
، به ويژه در قسمت اول اين »آنتی دورينگ« بخش مهمی از برخورد انگلس به دورينگ در کتاب

نخستين و مهم ترين اصل ويژگی های «: دورينگ می نويسد. کتاب، مربوط به مقولۀ تضاد است
، مقوله ای است که تنها می تواند به ترکيبی از متضاد. مربوط می شود  طرد تضادمنطقی هستی به 

يا تضاد وجود ندارد، به عبارت ديگر طرح تضاد در اش. انديشه ها تعلق داشته باشد و نه به واقعيت
تقابل نيروهائی که يکی ....  خود اوج پوچی و بی معنی گوئی است] متحقق[همچون مقوله ای واقعی 

در مقابل ديگری و در جهت مخالف اندازه گيری می شود شکل بنيادی همۀ اعمال در هستی جهان و 
بين عناصر و افراد هيچ وجه اشتراکی با ايده های پوچ  اما اين تقابل جهت نيروها. موجودات آن است

  :او همچنين در مورد تضاد از ديدگاه هگل می نويسد» .تضاد ندارد
تضاد به طور عينی هم در انديشه، که بنا به طبيعتش تنها به شکل ذهنی و .... طبق منظق هگل «

در ] با گوشت و استخوان[سم آگانه قابل تصور است، حضور دارد و هم اگر بتوان گفت به طور مج
خوِد اشيا و روندها موجود است، به طوری که امر پوچ و بی معنی تنها به صورت ترکيبی ناممکن 

واقعی بودن امر پوچ و بی معنی، . از انديشه ها باقی نمی ماند بلکه به نيروئی واقعی مبدل می گردد
هر قدر چيزی متضادتر ... لی استکالم ايمانی غير قابل شک در وحدت منطقی و غير منطقی هگ

اين . باشد حقيقی تر است، به کالم ديگر هر قدر چيزی بی معنی تر و پوچ تر باشد معتبر تر است
اصل بنيادی که حتی تازه هم نيست، بلکه از يزدان شناسی، وحی و عرفان اقتباس شده بيان لخت به 

  ).١٢فصل ، قسمت اول، آنتی دورينگ(» .اصطالح اصل ديالکتيکی است
پوچ و بی معنی و = تضاد : انگلس با نقل اين جمالت از دورينگ حرف او را چنين خالصه می کند

  :انگلس می کوشد ثابت کند که. بنابراين نمی تواند در دنيای واقعی وجود داشته باشد
ی در نه تنها در سير انديشۀ بشری و تکامل فلسفه وعلم، بلکه در خود دنيای مادی واقعی يعن) الف

طبيعت و اجتماع تضاد به مثابۀ امری عينی وجود دارد و عملکرد قوانين ديالکتيک را به طور اعم و 
  .قانون تضاد را به طور خاص در روندهای طبيعی و اجتماعی زيادی تشريح می کند

از طريق تضاد و به خاطر تضاد صورت  -که کمتر کسی منکر وجود آن است  –حرکت و تغيير ) ب
انگلس از ساده ترين حرکت که حرکت مکانيکی است شروع می کند و نشان می دهد که : می گيرد

  . اين حرکت، يعنی جابجائی، را تنها از طريق تضاد می توان می فهميد
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ما در اينجا نمی توانيم همۀ بحث ها و استدالل های انگلس را نقل کنيم و صرفا عبارات زير از او را  
متافيزيکی به نگرش ديالکتيکی را تشريح می کند و جايگاه تضاد را حتی که چگونگی گذار از بينش 

  :در ساده ترين حرکات نشان می دهد نقل می کنيم
اين حقيقت دارد که تا آنجا که ما اشيا را ساکن و بی جان در نظر بگيريم، آنها را به صورت مجزا، «

در چنين . [ان مواجه نخواهيم شديا در کنار هم و پشت سر هم بررسی کنيم با هيچ تضادی در آن
کيفيات معينی خواهيم ديد که قسما مشترک يا متفاوت يا حتی متضادند اما در اين حلت ] بررسی ای

. اخير اين کيفيت های متضاد بين اشيای مختلف توزيع شده اند و بنابراين حاوی تضاد درونی نيستند
اما همين . يوۀ تفکر متافيزيکی همخوانی داشتدر محدودۀ اين قلمرو از مشاهده می توان با مبنای ش

که اشيا را در حرکت شان، در تغييرشان، در زندگی شان، در تأثير متقابلشان در نظر بگيريم 
خود حرکت تضاد . در آن صورت فورا با تضادها در گير می شويم. وضعيت کامال دگرگون می شود

که در ] به وجود آيد[توسط جسمی صورت گيرد حتی تغيير مکان سادۀ مکانيکی تنها می تواند : است
حرکت . لحظۀ واحدی در يک جا و جای ديگر باشد، هم در جای واحد و يکسانی باشد و هم نباشد

  .دقيقا به معنی تأييد مداوم و حل همزمان اين تضاد است
و با آن به به طور عينی در خود اشيا و روندها حضور دارد "بنابراين در اينجا با تضادی مواجهيم که

  ) ١٢، قسمت اول، فصل آنتی دورينگ(» ". طور مجسم  می توان روبرو شد
  )يادداشت مترجم فارسی( 

را چنين  طبقۀ اجتماعینوشته،  ١٩١٩ژوئن  ٢٨که در ] ابتکار عظيم[» آغاز بزرگ«لنين در ) ٢(  
ر نظام تاريخا طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که بر حسب جايگاهی که د«: تعريف می کند

که در غالب موارد در (تعيين شدۀ توليد اجتماعی اشغال کرده اند، بر حسب روابطشان با وسايل توليد 
، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتيجه برحسب )قانون تثبيت و فرمول بندی شده

از يکديگر متمايز می  سهم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد اين ثروت،] تحصيل، کسب[شيوۀ تصاحب 
طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جايگاه های متفاوتی که در نظام معين اقتصاد . شوند

ياد داشت مترجم . (»کار ديگری را تصاحب کند]  ثمرۀ[اجتماعی دارند،يکی از آنها می تواند 
  ).فارسی

نظريۀ مبارزۀ طبقاتی در آثار  به ويد مير دربارۀ  ١٨٥٢مارس  ٥مارکس در نامۀ مورخ ) ٣[(
اگر من به جای تو بودم به ... «: متفکران بورژوا و نو آوری و دستاورد خود در اين باره می نويسد

آقايان دموکرات به طور کلی تذکر می دادم که بهتر است خود را با ادبيات بورژوائی آشنا کنند پيش 
اين آقايان می بايست به طور مثال آثار . راه بياندازند] هياهو[از آنکه به ضد مخالفان آن ادبيات عوعو 

تا حدی » تاريخ طبقات در گذشته«تيری، گيزو، جان ويد و غيره را مطالعه می کردند تا در مورد 
آنها بهتر بود خود را با مقدمات اقتصاد سياسی آشنا می کردند پيش از آنکه به نقد آن . روشن شوند

را باز کنند و در ] اصول اقتصاد سياسی و ماليات[اب بزرگ ريکاردو کافی است مثال کت. بپردازند
 : مواجه شوند... صفحۀ نخست آن با سطور زير 

يعنی هر آنچه از زمين در اثر کار برد متحدانۀ کار، ماشين و سرمايه به دست می  –محصول زمين "
زم برای کشت و کارگرانی که آيد بين سه طبقۀ جامعه يعنی مالکان زمين، مالکان استوک يا سرمايۀ ال

 ".با صنعت آنها کشت صورت می گيرد، تقسيم می شود
نه افتخار : "...  مارکس سپس در مورد آنچه خود او به نظريۀ مبارزۀ طبقاتی افزوده چنين می نويسد

مورخان بورژوا بسيار . کشف وجود طبقات در جامعۀ مدرن و نه مبارزۀ بين آنها به من بر نمی گردد
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از من تحول تاريخی مبارزۀ بين طبقات را تشريح و اقتصاددانان بورژوا آناتومی آن را بيان  پيش
وجود طبقات تنها مربوط به ) ١: چيز نوی که من آورده ام اين است که ثابت کرده ام . کرده بودند

ً به ديکتاتوری پرولت) ٢مراحل تاريخی معينی از تکامل توليد است،  اريا منجر مبارزۀ طبقاتی الزاما
" است ای بی طبقه سمت جامعه الغای همۀ طبقات به  خود اين ديکتاتوری صرفا گذاری به) ٣شود،  می

 ).يادداشت مترجم فارسی(
 : ماتيک 
 حزب اعضای از او .ناميد آنارشيست شبه را او توان می و نيست خالص آنارشيست ماتيک

 مهاجرت از پس و بود )غيره و اتوروله ،گورتر مانند کسانی رهبری به( آلمان کارگری کمونيست

 گروسمن هنريک و KORSCH کورش با بويژه و آلمانی چپ مهاجران با 1920 دهۀ در آمريکا به

 را بحران و سرمايه انباشت مورد در بويژه اقتصاديش نظرات ماتيک که مارکسيست دان اقتصاد(

 چپ کارگری اتحاديۀ بزرگترين -  »جهان صنعتی کارگران« سازمان با و شد آشنا )گرفته او از

 مکتب مؤسسان از که ديگری کسان و هورکهايمر با همچنين او .کرد می همکاری آمريکا

 تک انسان« کتاب بر نقدی و شناخت می هم را مارکوزه ماتيک .بود محشور بودند فرانکفورت

 شدن اهميت کم يا ياپرولتار رفتن ميان از بر مبنی مارکوزه ايدۀ و نوشت او »ساحتی تک يا بُعدی

 به و او مانند و بود کوک پانه مريد حدی تا گفت شود می و طرفدار ماتيک .کرد نقد را پرولتاريا

 .بود لنين قدتمن او سياق
 آگاهی سوسياليستی و خود انگيختگی 

و به  spontaneismبه انگليسی ( Spontanéismeترجمۀ دقيق و واحدی از کلمۀ فرانسوی 
: به فارسی وجود ندارد و آنچه تا به حال به کار رفته است عبارتند از ) Spontaneismusآلمانی 

های خودجوش،  های حرکت در طبيعت و در تاريخ نمونه. خود انگيختگی، خود به خودی، خودجوشی
رسد  دليل باشند، به نظر می هائی هستند که چه انتظارشان برود و چه ظاهراً بی بسيارند و آن حرکت

ماّدۀ منفجره، ذّره ذّره و به مرور در . ها دخالت نداشته است ا چيزی در برانگيختن آنکه کسی ي
با يک جرقّه   ناگهان، ای که شايد انتظارش هم نرود، در لحظه. محيطی، ظرفی، جائی، انبار ميشود

فشان در که شايد به چشم نيز نيايد، نظير يک بمب، يا به علتی که ظاهراً ناشناخته است، مانند يک آتش
های سياسی، طرفداران  در نظريه. آيد طبيعت، يا يک شورش در اجتماع، انفجار پديد می

تواند و بايد، از اّول تا آخر، خود به خود  گويند که انقالب اجتماعی می می" خودانگيختگی انقالبی"
تاز، چه  يک گروه پيش" رهبری"تکوين بيابد و به نتيجه برسد و هيچگاه در چهارچوب و يا زير 

در اين تئوری، مخالفت با دخالت در روند انقالب بيشتر . حزب سياسی و چه سنديکا، قرار نگيرد
ها سازماندهی مبارزات، از  هائی با ساختار عمودی و متمرکز است که در آن شامل احزاب يا سازمان

ی از نوع بر عکس ساختارهای ضد اتوريتۀ خودگردان و افق. گيرد شکل می" از باال"مرکز يا 
شکل گرفته است و هر بخش مستقالً " از پائين"ها سازماندهی افقی يا به تعبيری  فدراليسم که در آن

که از نظر (ها  اکونوميست. های مختلفی وجود دارد در اين نظريه گرايش. کند، مستثنی هستند عمل می
فقط به محدودۀ اقتصادی و  ، مبارزات طبقۀ کارگر را)تعداد اعضا و امکانات مادی قابل توجه هستند

با هدف باال بردن دستمزد و بهبود شرايط کار محدود می کنند و معتقدند که برای موفقيت در اين 
رسد و به همين دليل هيچ  مبارزات، دورماندن از مسائل سياسی الزامی است و گرنه به نتيجه نمی

ً داخل مبارزه هستند، حق ها که مس حزب سياسی يا گروه روشنفکری از خارج از محدودۀ آن تقيما
کنند هميشه در مرز سياست توقف  ها هم سعی می خود اين گروه. دخالت در اين مبارزات را ندارند
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های زير نفوذ يا وابسته به کارفرمايان و يا  اين نظريه بيشتر توسط اتحاديه. کنند و داخل آن نشوند
ترين وظيفه عبارت است از گفتگو و  گروه مهم در اين. شود ايدئولوژی مذهبی يا ارتجاعی حمايت می

ترين اعضاء آريستوکراسی  بيش. چانه زنی با کارفرمايان برای باالبردن دستمزد يا بهبود شرايط کار
مبارزه برای سوسياليسم و آزادی کار از يوغ سرمايه، يا . کنند کارگری در ميان همين گروه ظهور می
به ) های غير مذهبی به ويژه در گروه(سخنی از آن بگويند برايشان مطرح نيست و يا اگر گاهی 

  .يابد ای نامعلوم موکول می شود و يا به هدفی دست نيافتنی تعبير می آينده
دهند که  ها تشکيل می های مختلف آنارشيست گروه ديگر از طرفداران جنبش خودانگيخته را شعبه

اين . باشد ها می بودن وجه مشترک همۀ آننامند ولی ضداتوريته  برخی حتی خود را مارکسيست می
ً در گير در مبارزه مخالفت می گروه ها شديداً با دخالت نيروهائی خارج از گروه . کنند های مستقيما

شايد علت پيدايش اين مخالفت را بايد در شرايط اّوليۀ آغاز مبارزات مستقل طبقۀ کارگر جستجو کرد 
گيری و مبارزه با عوامل و جاسوسان  وهای خارجی برای پيشهای کارگری از نير که استقالل سازمان

اين گرايش رفته رفته . کردند، الزامی بود ها را ترمز می کارفرمايان که در مبارزات اخالل و يا آن
ها وجود  دو شاخۀ مهم از آن. های آنارشيستی شد صورت يک تئوری منسجم درآمد و راهنمای گروه به

اشتغال ) با الهام از پرودن(های خود گردان  رهای سنديکائی و ايجاد گروهدارد که يکی صرفاً به کا
گمان ... های خيابانی با پليس و  دارند و گروه ديگرش با عمليات خشونت بار و سر و صدا و درگيری

 .دهند که طبقۀ کارگر از آن پيروی خواهد کرد برند نمونه ای ارائه می می
ها و بدون  عاليتی عملی و انقالبی است که از درون خوِد تودهولی در اساس خود، خودانگيختگی ف

  .دخالت از خارج، بويژه از جانب يک تشکيالت سياسی يا يک ِخَرد انقالبی، انجام گرفته باشد
های  سازماندهی پراکندۀ اتحاديۀ کارگران ريشه در تاريخ جنبش کارگری دارد و ظهور اولّين سازمان

ً دست آور های کارگری و مبارزات  د بزرگی بود که به امکانات و قدرت اتحاديهفدراليستی مسلما
های عميق دريافتند که در  ها بودند که از راه تحليل ولی اين روشنفکران و فيلسوف. کارگران افزود

داری که بر استثمار کارگران و بر بردگی کار قراردارد طبقۀ کارگر از فرودستی  شيوۀ توليد سرمايه
از اين رو، مبارزه . داشت و در نتيجه محکوم به فقر مدام و تيره روزی فزاينده است رهائی نخواهد

برای بهبود زندگی طبقۀ کارگر ديگر در محدوۀ چانه زنی با کارفرما نميتواند محصور بماند و با 
مبارزه برای رهائی از نظام سرمايه داری و استقرار نظمی نو و جامعه ای که کارگر را از بردگی 

های  مارکس و انگلس، با استفاده از ديالکتيک ماترياليستی در نوشته. ر برهاند گره خورده استکا
صورت عمودی و بر اساس سانتراليسم دموکراتيک  مختلف، بر لزوم يک تشکيالت متمرکز که به

مقابل  سازمان يافته باشد تأکيد نمودند و در اّولين انترناسيونال کمونيستی از اين نوع سازماندهی در
ولی مارکسيسم ساختارگرا نيست و مبارزۀ طبقاتی را تنها نيروی . گرايشهای مختلف دفاع کردند
سازد ولی از آن  مارکسيسم از شکل ساختمانی تشکيالت بت نمی. داند محرکه و پيش برندۀ تاريخ می

زۀ ها کسب قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر است، برای مبار جا که موضوع مبارزات کمونيست
توان قدرت طبقۀ کارگر را با تکه پاره  سياسی منسجم و يک پارچه و پيش بردن سياستی واحد، نمی

کردن تشکيالتش تضعيف نمود بلکه، تمرکز رهبری حول سياست و استراتژی و تاکتيک واحد را 
طبقۀ کارگر بايد امکان . تر است دهی متمرکز و عمودی منطقی ضروری ميداند که آنهم درسازمان

جدل بر سر . داشته باشد که هرلحظه که نياز دارد، تمام قدرتش را در صفی واحد و فشرده گرد آورد
های  ها و آنارشيست شکل سازماندهی واستراتژی و تاکتيک، در انترناسيونال اّول، ميان مارکسيست
  .طرفدار ميکائيل باکونين و پرودون، موجب انشعاب در تشکيالت انترناسيوال شد
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داری نظامی است بحران زا و در شرايط بحران، دوران تنش و شورش فرا ميرسد و بسيار  سرمايه
ها و عملکرد عوامل نفوذی کارفرايان نيز فايده ای  اتفاق افتاده است که حتّی خيانت رهبران اتّحاديه

ه در يک حرکت ای ارائه نداد ک تاريخ اّما تا کنون نمونه. نيز به انقالب انجاميدند  هائی نداشته و شورش
پيش کشيده شده  داری و بر افتادن بردگی کار از ابتدا و از درون آن به خود جوش برچيدن نظام سرمايه

ولی . ها بر سر لزوم دخالت يا عدم دخالت يک حزب سياسی بسيار طوالنی است تاريخچۀ جدل. باشد
های طرفداران ضد اتوريته و  به ياد بايد آورد که با پيروزی انقالب سوسياليستی شوروی، بر نظريه

ولی با پيدايش رويزيونيسم جديد در درون حزب کمونيست . های بزرگی وارد شد آنارشيست ضربه
ولی تاريخ ادامه دارد و در . بار طرفداران سازماندهی عمودی ضربه خوردند اتحاد شوروی اين

ای اعم از جنبش ماه مه  های عظيم خود انگيختۀ توده های پی در پی در جنبش دوران نوين، شکست
های عظيم مردم در خاورميانه و شمال آفريقا، بار ديگر به اثبات رسانيد  در فرانسه يا خيزش 1968

  .که برای پيروزی در انقالب، طبقۀ کارگر به يک سازماندهی نوع لنينی احتياج دارد
ی توسط طبقۀ کارگر که در انترناسيونال اّول، طرفداران پرودن و باکونين با ايجاد يک حزب سياس
اينان حتّی تا آنجا . کردند کارگران و روشنفکران را در تشکيالت واحد سازماندهی کند مخالفت می

ً کارگر يدی نبود از جلسات اخراج کنند نمايندگان . پيش رفتند که کوشيدند هرکه را که مستقيما
سۀ انترناسيونال تقاضا کردند که کردند، در اولين جل فرانسوی که از ايدئولوژی پرودونی پيروی می

پس از رأی . چون مارکس روشنفکر است و کارگر يدی نيست، بايد از جلسۀ انترناسيونال اخراج شود
همراه با پيشرفت و توسعۀ سوسيال . رأی رد شد 25رأی در مقابل  20گيری، اين تقاضا با 

خودانگيختگی جنبش توده ای به  ويژه در آلمان، رفته رفته بر خورد با دموکراسی در اروپا و به
اين تقابل . ای تاکتيکی در مقابل سازماندهی و تشکيالت در جنبش کارگری قرار گرفت صورت مسئله

آگاهی سوسياليستی : ".. ای بيان کرد که معروف شد  بنيان جدلی شد که طی آن کائوتسکی جمله
وجود  د و از درون آن بهعنصری است که از خارج وارد مبارزات طبقاتی طبقۀ کارگر ميشو

، "رابوچايا ميسل"لنين در مقابله با طرفداران روسی خودانگيختگی در   1902در سال ..."  آيد نمی
آمده است حاوی سه نکتۀ مهم " چه بايد کرد"انتقاد لنين که در . عيناً جملۀ کائوتسکی را نقل کرده است

  :است
مظهر ايدئولوژی ) conscience trade-unioniste" ( های صنفی اتحاديه"آگاهی تا حّد تشکيل  -

 .ها است خود جوش توده
برخالف نظرات رويزيونيستی برنشتين، تشکيالت در قطب مقابل تضاد با خودجوشی قرار دارد، به  -

های دائمی هميشه بر  گونه که الزام کند و همان جنبش را تابع خود می" هدف نهائی"همان صورت که 
 .يت دارندای اولوّ  نيازهای لحظه

دهد، حزب است که مفهومش، عامل فعال خارج  نيروئی که خودانگيختی را تا سطح آگاهی ارتقاء می -
 .از مبارزۀ طبقاتی است

در نظريۀ لنين رشد آکاهی، به . نظريۀ لنين نسبت به فرمول کائوتسکی حاوی انعطاف بيشتری است
حال آنکه در بيان کائوتسکی . ر استای از فعاليت انسانی که حزب مظهر آنست مستت صورت نتيجه

اين سخنان . را نتيجه گيری کرد" آگاهی تئوريک"و " آگاهی سوسياليستی"توان نوعی اختالط ميان  می
مبارزاتی : سياسی جريان داشتند-به دورانی تعلق دارد که مبارزات حاّدِ طبقاتی" چه بايد کرد"لنين در 

درک روابط "، "مارکسيسم علنی"، "تروريستی-ونوميستیاک"، "تروريستی"، "اکونوميستی"در اشکال 
کوشش لنين بيشتر معطوِف يافتن راه حلی سريع برای بيرون رفتن از ". مابين سياست و اقتصاد
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لنين، خود انگيختگی و آگاهی، توده ها . ها بود تا درگير شدن در يک جدل تئوريک و تجريدی بست بن
ها  هايشان و ترکيب آن يق الزامات سياسی، به چگونگی رابطهکند تا از طر و تشکيالت را بررسی می

هدف او در بررسی عنصر خود انگيخته عبارتست از دست يافتن به چگونگی . با يکديگر پی ببرد
  . حمايت کمونيستی از هر جنبش انقالبی عليه رژيم حاکم

حزب به سوی  در اينجا مالحظاتی ضروری است که بدون در نظر داشتن آنها امکان دارد که
که از حزب انتظار دارد که فقط به صورت يک منبع تئوری (ديدگاهی منتج از فورمول کائوتسکيستی 

که تمامی قدرت را به دست حزب ) (انحراف استالينيستی ؟(و يا در نقطۀ مقابل اين ديدگاه ) عمل کند
  .منحرف شود) حزب فرمانده  و توده ها مجری: می سپارد 

که نيروی " عنصر آگاه"يگانه ضامن استقالل ايدئووژيک پرولتارياست، فقط " یآگاه"اگر  -الف 
بدين ترتيب مشاهده ميشود که آگاهی با . جنينی آنست ابتکار عمل سياسی توده ها را ممکن ميسازد

گيرد و از آن ممانعت  که تئوری در تقابل با عمل قرار نمی خود انگيختگی معارضه ندارد همچنان
بخشد و هردو در حرکتی واحد شرکت  عکس،  تئوری، سطح خود انگيختگی را ارتقا میبر. کند نمی

  . دارند که محدودۀ آن توسط نيروهای در گير در مبارزۀ طبقاتی و شرايط مبارزه مشخص می شود
بدين ترتيب، خودانگيختگی هميشه در رابطه با يک وضعيت کلّی قرار دارد که اشکال و شدت  –ب 

  .کند و همچنين ابزار مبارزه را در اختيارش ميگذارد آن را مشخص می
: لنين نقل می کرد که (باالتر باشد " آگاهی"تواند به وجود آورندۀ يک  در نتيجه، اين روند می –ج 
  .)آگاهی باالتری طلب می کرد) از فعالّين سوسيال دموکرات روس(خود انگيختگی از آنها "

ها با خود  را نسبت به توده) ها ايدئولوگ(ماندگی واکنش رهبران غالباً خودانگيختگی عالئم عقب  –د 
و می کوشيدند مشروعيتی ... رهبران از نظر تئوری و عمل عقب می ماندند : ... لنين . ( همراه دارد

  ..) برای تأخير خود را پيدا کنند
شورش "مرحلۀ رزا لوگزامبورگ نيز مانند لنين معتقد است که آگاهی سوسيال دموکراتی شامل دو 

دربارۀ ( های او را  ولی هنگاميکه مجموعۀ تحليل. شود می" جنبش سياسی واقعی"و " خودانگيخته
يابيم که در آن عنصر  کنيم در می گيريم و با لنين مقايسه می در نظر می) تاکتيک، حزب، قيام

ضروری است که از يابد زيرا از نظر او برای جنبش توده ای مطلقاً  خودانگيخته اهميت بيشتری می
 Die Neue Zeitعصر جديد  " .. بعد از اّولين عمل. ("هرگونه کاستن از قدرتش خود داری کند

  :به اين نظرات دقيق تر شويم) 1905
شدت "استقالل ايدئولوژيک پرولتاريا تنها به تشکيالتش وابسته نيست بلکه به صورتی ارگانيکی به 

 Wieder "دوباره توده ها و رهبران("وابستگی دارد " قيت اويافتن فعاليت خودانگيخته و تقويت خًال 
Masse und Führer  ( 

ها را به صورت رابطۀ رهبران و  لوگزامبورگ نظريۀ لنينی تأخير نظريه پردازان نسبت به توده
در " خود سازمان يابی"رهبری شوندگان، توده ها و رهبران، با ظرافت بسيار تحليل کرده و به مفهوم 

توده های پرولتاريا به رهبر احتياج ندارند، خودشان "گيرد که  رسد و نتيجه می مبارزه می حين
 )Masse und Führer"  توده ها و رهبران" ("کنند خودشان را رهبری می

آور در آورد زيرا انقالب توسط  توان به انقياد يک برنامۀ تاکتيکی الزام بدين ترتيب، انقالب را نمی
وسايل مبارزه ای ابداع می کنند که تا آن زمان ناشناخته بودند و مستقل از "گيرد که  میتوده ها انجام 

 ,Massenstreik. (بخشند هرگونه رهنمود حزب، زرادخانۀ مردمی را کنترل کرده و غنا می
Partei und Gewerkschaften  "ها اعتصاب سراسری، حزب و اتحاّديه" ( 
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سپارد تا پايان  ها می ابتکار عمل اّوليه را به توده: کند  ب مداخله میحزب فقط بعد از پايان روند انقال
. کند تا  يک سازمان دهنده او بيشتر به شکل يک آژيتاتور جمعی عمل می. کار را بهتر رهبری کند

ماندن در داخل  وظيفۀ هميشگی او عبارت است از تسلط بر جريان در عين باقی
اعتصاب عمومی، حزب و " Massenstreik, Partei und Gewerkschaften"(جريان
 ")سنديکا

  )فقط يک قدم.. لنين می گفت يک قدم جلوتر از توده ها، (
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  نور مختصری از تاريخچۀ
  ترجمه و نگارش بهمن آزاد

    1399آبان 
    مقدمه

، از آغاز تاريخ شناخته شدۀ بشريت تا اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، همه نوع افسانه سرائی
های شبه علمی دربارۀ مبدأ پيدايش جهان و زندگی، پرداخته شد که برخی از آنها  و تئوری خيال بافی

شده و غير قابل  باورهای تثبيت(ها به صورت دگم  در سطح حکومتی رسميت يافتند؛ نظرياتی که قرن
ا عواقب هردن آنشدند و زير سئوال ب در خدمت طبقات حاکم قرار گرفته و بر جامعه تحميل می) تغيير

  .وخيمی در پی داشت
چنين بود که انديشه به بند  ينا

های متمادی  کشيده شد و قرن
در برابر تحّول جامعه و 
کشفيات علمی و رشد آگاهی، 
به قيمت تکفير، سرکوب و 

نظير (حتّی سوزاندن دانشمندان 
جوردانو برونو که توسط 
کليسای انکيزيسيون زنده در 

ن آتش سوخت يا سوزاند
هائی نظير  های فيلسوف کتاب

دموکريت يا اپيکور که فلسفه 
هايشان رنگ ماّدی گرائی 
داشت، توسط طرفداران 

ولی . ، سدها بنا کردند)افالطون
دانش بشری راه خود  ،با اينهمه

 را گشود و هرچه علوم و فنون
ها را  پيشرفت کردند، دگم بيشتر

بيشتر درهم شکستند و راه 
سعۀ توليد شکوفائی جامعه و تو

علمی  هایِ  و پژوهش نهای نوي هموارتر شد؛ تا بازهم دامنه علم گسترش يابد و به برکت روش
های دانش در مبحث نور قرار دارد که همراه با  يکی از اين شاخه. تر، دانش عمق بيشتری بيابد دقيق

ايفا ويژه ای  تکامل آن، در اعتالء بينش انسان نسبت به طبيعت و آگاهی از وجود خويشتنش نقش
بررسی تکامل ديدگاه ما در مبحث نور ممکن است غير ضروری جلوه کند ولی روند اين . ه استکرد

به آن توجه شود تا دريابيم هيچگاه نبايد درهيچ  شايسته استکه  تکامل در خود ديالکتيکی دارد
کنيم و ّمدعی شويم که  ای، در نيمۀ راه متوقف شويم و به اندک نتايجی که به دست آمده قناعت زمينه

ً کشف شده است و از پيشروی بيشتر باز ايستيم دريابيم که دانش محدوديت . حقيقت ديگر تماما
توان  نکتۀ ديگر اين است که در اين بررسی به روشنی می. پذيرد و دريای علم بيکران است نمی

های ذهنی  در حّد تراوشيا  ههای عملی نبود نظريات در بارۀ نور، حاصل پژوهش گاهدريافت که هر
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ها آزموده شود،  آن درستی يا نادرستیمقابله نشدند تا تطابق نيافته و ها با تجربه  باقی ماندند و تئوری
عالوه، در اين بررسی، رابطۀ ب. پيشرفت چشمگيری حاصل نشدانديشه از خطا مصون نماند و 

شری و اعتالی بينش انسان نسبت به پيشرفت اجتماعی و توسعۀ توليد و نقش آنها در پيشرفت دانش ب
  .شود طبيعت و جامعه نيز بروشنی ديده می

) ذات نور(رسيد که طبيعت آن  ها وجود نور در طبيعت چنان عادی و پيش پا افتاده به نظر می قرن
ولی امروز، هرچند هنوز . گرفت می ها صورت و در اطرافش داستان سرائی شد ه میگرفت ناديده 

ت که در بارۀ نور توان گف با جرأت می اّمايارند و راه کشف حقايق به پايان نرسيده است ها بس نادانستی
ً در  ها را نيز بيش از هرچيز مديون پژوهش و اين دانستی دانيم بسيار می هائی هستيم که عمدتا

کشورهای واقع در حوزۀ خاورميانه و اروپا و با فرهنگ ويژۀ اين نواحی و همراه با 
کاست بلکه در  و اين امر نه تنها از همواری راه نمی. ، صورت گرفتآنهای موجود در  قضاوتی پيش

از اين رو بهتر است فعالً . أثرات بيشتر آن کشف خواهند شد ،نتايح نهائی نيز بی تأثير نبود و در آينده
  .دست آمد اکتفا شود  به آنچه که در اين ناحيه به

  مکتب های يونان باستان 
  :های فلسفی يونانی شروع کنيم  را کنار بگذاريم و از دوران مکتب" ماقبل تاريخ"

ها  شوند؟ برای آن های يونانی اين بود که اشياء چگونه ديده می فيلسوفدر اين مورد پرسش اصلی 
در طبيعتی که بر بنياد چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش . شدند جوهر نور و ماهيت آن مطرح نمی

 توانست سئوال اهيت نور که نماد آتش و از عنصرهای بنيادی جهان بود، ديگر نمیتشکيل شده باشد، م
بايست آن را به همين  می! آمد و بس حساب می نور يک عنصر بنيادی وبسيط طبيعت به. باشدبرانگيز 

جنبش ويژۀ يک محيط يا تابش (طبيعِت پيوسته يا ناپيوستۀ نور و انتشار آن . صورتی که بود پذيرفت
  .مطرح نبود) ّرهيک ذ

  :آوردند که برای ديده شدن  سه جواب به دست می" چگونه می بينيم؟"از سئوال بنيادی  
قبل از  435تا  490( 3دوکل آريژانت تئوری آتش بيرونی که آمپه. (شود نور از خوِد اشياء تابش می

قرن چهارم قبل از ( 5تدوران لوسيپهء ميل). را توسعه داد آن 4مدافع آن بود و بعدها ارسطو) ميالد
 )"شبح"( مشابه را که آن( کردند  تجزيه می اشياء بسيار کوچک ناديدنی  ، اين آتش بيرونی را به)ميالد

 و شدند ، که از شيئی تابش می)دندکر میگذاری ناِم  dummyيا به انگليسی  Simulacreيا به فرانسه 
ها حتی قادر بودند   اين شبح. شدن اشيا ميشوندديده در آن نفوذ کرده و موجب  ،رسيدند چون به چشم می

 7، اپيکور)قبل از ميالد 470حدود ( 6ها، دموکريت اتميست. در خواب و رؤيا نيز به سراغ چشم بيايند

 .کردند از اين تئوری دفاع می) قبل از ميالد 55تا  98(  8و لوکرس) قبل از ميالد 270تا  341(
مطابق . رواج داشت 10و پيروان اقليدس 9که در مکتب فيثاغورث" ديدن"تئوری آتش درونی يا دّوم، 

در اين تئوری، . بيند قرار دارد که می) در درون خودمان(سرچشمۀ نور در درون چشم با اين نظريه، 
به عبارت ديگر، چشم موجوديتی ناديدنی از . کند چشم جايگاه تابش ويژه ايست که ديدن را ممکن می

آن را  11هيپارک. يابد جويد و آن را می محيط اطراف خود، وجود شيئی را می کند که از خود تابش می

  .ادامۀ روح بود 12کرد و برای افالطون با دستی دراز شده مقايسه می
هم از درون اشياء و هم از  ،نور هم زمانآن، مطابق با  وجود داشت که يک تئوری اختالطیباالخره 

برای . کرد دفاع می اين نظريه از) قبل از ميالد 348تا  427(افالطون . شود درون چشم تابش می
خوانی يک آتش درونی با يک آتش بيرونی يعنی دنيائی است که ما را احاطه  افالطون ديدن حاصل هم
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شود در روشنائی روز به مالقات  هنگامی که آتشی که در روح ماست از چشم تابش می. کرده است
 .گردد حاصل می" ديدن"از اين مالقاِت همسانان،  .تابد رود که از شيئی می آتشی می

ها چگونگی انتشار و يا حرکت ويژۀ يک محيط يا تابش يک  قابل توجه است که در تمامی اين تئوری
  . ذّره مطرح نيست

نظريۀ آتش مخالف او . را آغازگر تئوری انتشار نور بناميم) 322تا  384(شايد بتوانيم ارسطو 
بينيم؟ از نظر او  گر ديدن حاصل تابشی درونی است پس چرا در تاريکی نمیگفت ا و می بوددرونی 

ای  توان مشابه نظريه اين تئوری را می. ديدن حاصل نوسانات محيط است که از شيئی تا چشم ميرسد
از . نامد می) يا زالل Diaphane(ارسطو اين محيط را . حساب آورد  در زمينۀ موجی بودن نور به

آنجا که زالل در حالت . زالل دارای دو حالت بالقوه و بالفعل است. ل ديدنی نيستنظر ارسطو، زال
. کند زالل را فعال می) که از آتش است(حضور يک چشمۀ نور . بالقوه قرار دارد تاريکی حاکم است

  .شود خوِد طبيعت است آنچه که گاه روشن و گاه تاريک می. نور آتش نيست بلکه عمل زالل است
های هندسی برای محاسبۀ  همۀ کوشش خود را متوجۀ روش) رن سّوم قبل از ميالدق(اقليدس 

مسائل مورد مطالعۀ او بسيارند و به صورت . نور کاری ندارد ماهيت کند و با نوری می" تصورات"
از نظر اقليدس نور در راستای يک خط . شوند ها مطرح می ها و قضيه ها، فرض يک سری از تعريف

را  "اپتيک هندسی"اين نمونۀ رياضی، بنيان . يابد انتشار می) به معنای رياضی(امت مستقيم بدون ضخ
به پديده  "یاپتيک فيزيک"اپتيک هندسی، بر خالف . دهد که هنوزهم مورد استفاده است تشکيل می

اقليدس گاهی از پرتوهای خورشيدی . هائی توجه دارد که طبيعت بنيادی نور در آن دخالتی ندارند
" مخروط بينائی"يک  که در فرض می کرد درون  چشمی اغلب سر چشمۀ نور را د ولرک ه میاستفاد

د، از تجربه ميده بدستهای انعکاس نور که او  قانون. نمايد شيئی را روشن می يتتابش شده و تمام
پرتوهای تابش و بازتاب در يک صفحه قرار دارند و . رسند شوند و به اثبات نمی حاصل می

ها را به  اقليدس اين قانون. شوند با يکديگر برابرند ی که با عمود به صفحۀ بازتاب ساخته میهائ زاويه
کشف نشده های شکست نور هنوز  ولی در اين دوران قانون. های مقعّر و محّدب نيز بسط ميدهد آينه
  .اند

ريات اقليدس، با استفاده از نظ) قرن اّول بعد از ميالد Héron d’Alexandrie(  13هرون اسکندريه
د که در بازتاب نور کر هرون اسکندريه ثابت . درک  قوانين بازتاب نور را بر پايۀ اصولی کلّی برقرار

های تابش و بازتاب با يکديگر برابرند، و در اين صورت نور کوتاه ترين مسيررا  بر روی آينه، زاويه
  . نيز طی کرده است

 Claude 201-131 14کلود گالين(، جالينوس بزرگ فيلسوف و طبيب در قرن دّوم بعد از ميالد،
Galien ( ،ها را  های آن حيوان را کالبد شکافی کرده و چشم تعدادی، برای بهبود دانش پزشکی

در نتيجۀ اين بررسی، . ندکردديدن آشکار  روندنقش عصب بينائی را در  ها اين پژوهش. درمطالعه ک
ای داخلی از راه مغز به عصب بينائی  ق اين نظر، سيّالهمطاب. ستپيو به نظريات افالطون  جالينوس

رسد  ای خارجی که از شيئی می کند تا قادر باشد تحت تأثير سياله راه می يابد که چشم را حساس می
نقش شبکيه که آخرين اليۀ . از نظر او، عدسی چشم بخش حساس و جايگاه بينائی است. قرار بگيرد

نه به عنوان جايگاه بينائی بلکه به صورت يک پيوند برای اتصال  چشم است، برای او مهم است ولی
  .چشم به مغز از راه عصب بينائی

) بعد از ميالد Claude Ptolémée 100-168(  15،16بعد از ميالد، کلود بطلميوس 150حوالی سال 
به حرکت تقديمی [های وسيعی در ستاره شناسی انجام داد که طی آن حرکت تقديمی زمين  پژوهش
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او در زمينۀ نور وسايلی ابداع . به اثبات رسيد] معنی تغيير جهت محور حرکت جسم چرخان است
کرد که اندازه گيری منظم شکست نور را با دقّتی زياد، ممکن 

های تابش و شکست را  از نظر بطلميوس قانونی که زاويه. ساخت
به شکل (کند يک قانون سهمی است  ديگر مرتبط می  به يک

r=a×i+b×i2 × r    که در آنr  زاويۀ شکست وi  زاويۀ تابش
  .آشنا بود) مثلثات(ها  بطلميوس با جدول سينوس). است

  امپراطوری عرب
به دنبال فروپاشيدن تمدن يونان و روم، امپراطوری عرب ظهور 

در . گرفت کرد که از خاور ميانه تا حوضۀ مديترانه را در بر می
نگ فاتحان با فرهنگ ها، فره دوران آرامش پس از جنگ

های  يکی از فيلسوف. گرفته شدها از سر های شکست خورده آميخت وفعاليت دانشمندان و فيلسوف ملت
در دوران  18بود که در کنار خوارزمی) ميالدی 873تا  801(  17دار اين دوران ابويوسف الکندینام

حکومت مأمون به ترجمۀ آثار اقليدس پرداخت و مدافع تئوری آتش 
سطح چشم به سطوح بسيار  قسيميکی از کارهای او ت. ونی بوددر

. گرفت کوچک بود که در آن هر نقطه در رأس يک هرم بينائی قرار می
های نور را نيز تقسيم کرد و مفهوم باريکۀ نور  به همين ترتيب او چشمه

  . های نور را آفريد و اپتيِک باريکه

زيست و در دربار عباسيان تقرب بسيار يافت اّما در زمان مأمون، معتصم و متوکل می  الکندی

متوکل به حديث و اخبار اعتقاد داشت . مغضوب متوکل قرار گرفت زيرا با او اختالف مسلک داشت
گفتند که اين کتاب بعد از  دانستند و می ولی الکندی به معتزله تعلق داشت که قرآن را کالم خدا نمی

و  ،که معلوم نيست کالم خدا باشد ه،ای آورد هرجائی نوشته مرگ محّمد جمع آوری شد و هر کسی از
ذات "و به همين دليل کتاب کنونی مملو ازتناقض و تضاد است حال آن که  هرا به قرآن نسبت داد آن

به عالوه . تناقض است و کالم خدا بی" خداوندی
دانند بر  تکيه افرادی که قرآن را کالم خدا می

مسلمانان را گمراه حديث و اخبار قرار دارد و 
ها را معلوم نيست چه  کند زيرا اين حديث می

ها نيز  کسانی نقل کرده اند و در معصوميت آن
به همين دالئل بهتر است . جای ترديد باقی است

که مسلمانان دانش خود را ارتقا بدهند و با مغز 
خود بيانديشند تا بهتر درک کنند و از اين راه به 

وامل خليفه متوّکل، الکندی را با ضرب و شتم به زندان انداختند و کتابخانۀ او ع. تر شوند خدا نزديک
الکندی به . به او مسترد گرديد اش او اندکی قبل از مرگش، آزاد شد و کتابخانه. بط کردندضرا 

ميدانست و در موسيقی، رياضيات، نجوم،  یهای ايرانی، يونانی و هندی آشنا بود و زبان پهلو فلسفه
دوران عرب از قرن هشتم تا قرن يازدهم ميالدی  شکوفائیاوج . الهيات و سياست مقاله نوشت منطق،

و ابن  19در اين دوران کارهای ابن سهل. قرار داشت و با فروپاشی امپراطوری عرب پايان يافت

 .اهميت زيادی دارنددر زمينۀ نور  20هيثم
 بيشتر در زمينۀ . ميالدی قرار داشت 980ای ه دوران فعاليتش در سال. رياضی دان بود 19ابن سهل
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های  کرد که شهرت داشت برای به آتش کشيدن کشتی های مقعر ارشميدس مطالعه می تعيين شکل آينه
ها و انعکاس نور  ولی او به مطالعۀ شکل آينه. شده است ها استفاده می رومی در جنگ سيراکيوز از آن

کند  ا در حالتی که نور از يک محيط شفّاف عبور میمحدود نماند و کوشيد کانون تمرکز نور ر
های محّدب که نور را در يک نقطه متمرکز  او به مطالعۀ شکلی از عدسی. نيز پيدا کند) شکست نور(

يابد که زاويۀ نوِر تابش شده را با نوری که در محيط دّوم  ای دست می پردازد و به رابطه کنند، می می
 –اسنل "ها بعد نام رابطۀ  ن رابطه همان رابطۀ معروفی است که قرنکند اي شکسته است، مشخص می

  .  به خود گرفت" دکارت
 Alhazenابو علی ابن الحسن ابن الحسن الـهـيثم در اروپا به ) (ميالدی 1039-965(  20ابن هيثم

 توان گفت که او می. به نوبۀ خود سهم بزرگی در پيشرفت دانش فيزيک برعهده گرفت) شهرت دارد
. پرداخت و در واقع بنيان گذار اين روش است  اّولين کسی بود که با تکيه بر روش علمی به پژوهش

گفت، اين دنيا را خدا به وجود آورد و ما از راه آموختِن آنچه او پديد آورده است به وجود و  او می
ين دليل چندين بار خود های او چندان آماده نبودند و به هم اّما شرايط برای پژوهش. ميبريم عظمتـش پی

برای مهار ) گير بود بسيار سخت خليفۀ فاطمی مصرکه(در دوران حکومت الحاکم . را به ديوانگی زد
کردن آب رود نيل، از عراق به مصر سفر کرد و چون بيم داشت موفق نشود، خود را به ديوانگی زد 

های او در اطاقی  از آزمايش بسياری. کرد و در آنجا منتظر ماند و در خفا آزمايش و پژوهش می
. انجام گرفت) اطاق تاريک نظير يک دوربين عکاسی(ای ساخته بود  تاريک که بر ديوار آن روزنه

گفتند نور از  يکی جريان فيزيک دانان که می. در آن دوران دو جريان فکری در مقابل هم قرار داشتند
گفتند يک رود، و ديگری رياضی دانان که می  اشياء به سوی چشم می

رود و آن را  سوی شيئی می پرتو بينائی وجود دارد که از چشم به 
گويد  کند و می ها را رد می ابن هيثم هردو اين تئوری. کند می" روشن"

ابن هيثم . که هيچ دليل قانع کنندۀ تجربی برای اين نظريات وجود ندارد
توضيح  که قادر باشد پديده ها را" فيزيکی"به لزوم يافتن يک تئوری 

ورزيد و معتقد بود که تئوری  بدهد و با هندسه تطبيق کند اصرار می
  .بينائی را بايد از نو نوشت

پرداخت و از طريق تجربی و با استفاده از يک باريکۀ نور، انتشار  ابن هيثم بطور منظم به آزمايش 
ان که شبحی در نظر های يون بر خالف نظريۀ اتميست. رسانيد نور در يک خط مستقيم را به اثبات 

داشتند که تصوير کامل شيئی باشد و تمامی مشخصات شيِئی را بطور کامل، يکجا و پيوسته انتقال 
آيد که هر  رسد، از نقاط مختلف شيئی می بدهد، از نظر ابن هيثم تصويری که از شيئی به چشم می

له آزمون و تجربه اثبات او از راه يک سلس. کند های فضا تابش می نقطۀ آن، نور را در همۀ جهت
رساند که نور  باالخره به اثبات می. اند کند که نور و رنگ بطور جدائی ناپذير به يک ديگر وابسته می

ای روشن نگاه کرده و سپس به تاريکی  گذارد زيرا هنگامی که برای مدتی به ناحيه در چشم اثر می
ها، ابن هيثم تئوری پرتو  مبنای اين تجربهبر . ماند نگريم، اثر تصوير همچنان در چشم باقی می می

ابن هيثم اّولين نفری است که ساختار چشم را برای درک مکانيسم  .بينائِی آتش درونی را رد کرد
کرد که مکان بينائی عدسی  ولی او نيز مانند جالينوس تصّور می. آورد بينائی به وضوح به حساب می

او که از قانون شکست نور که موجب . گيرد شيئی تعلق می ای از چشم است و به هر نقطه از آن نقطه
شود اطالع نداشت، به پرتوهائی که به طورعمودی به چشم  تمرکز تصوير در يک نقطه می

کرد که اين پرتوها نظير شمشيری که از نوکش به چشم  او گمان می. رسيدند اهميت ويژه ميداد می
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رسند و پرتوهای  هائی که موّرب می دارند تا آن زند قدرت بيشتری برای ورود به چشم ضربه می
ابن هيثم در بارۀ چگونگی انتشار نور نظری . رسند عمودی مستقيماً از چشم عبور کرده به عدسی می

پذيرد به  کند که نور به هر شکلی انتشار يابد، تابش آن در يک لحظه صورت می ندارد ولی تأکيد می
کوشد يک تفسير مکانيکی از  او می. غير قابل تشخيص است طوری که درازای زمان تابش برای ما

و ) مماس بر سطح(انعکاس و شکست نور ارائه کند و در تحليل خود پرتو نور را به دو مؤلفۀ افقی 
کند ولی مؤلفۀ عمودی بر  افقی تغيير نمیگويد که در بازتاب، مؤلفۀ  کند و می عمودی تجزيه می

مؤلفۀ مماس همچنان بدون تغيير باقی ميماند حال آن که سرعت ولی هنگام شکست نور، . گردد می
سرعت نور را محدود می دانست و بر آن بود که نور ابن هيثم . شود تر می مؤلفۀ عمودی کمتر يا بيش

و با سرعتی کمتر ازمحيط  يا محيطی با ضريب شکست باالتر از يک، کاهش می يابددر محيط غليظ 
فرما از آن برای بيان اصل (طلبد  را می پيمايد که کمترين زمان را میکند و مسيری  رقيق حرکت می

بر سر  22و فِرما 21در قرن هفدهم مجادلۀ شديدی مابين دکارت) الهام می گيرد» کمترين عمل«
دکارت بر خالف ابن هيثم معتقد بود که . سرعت نور در محيط های رقيق و غليظ در خواهد گرفت

  https://www.astro.ku.dk/~erik/HoegAlhazen.pdf    .ر بيشتر می شودسرعت نور در محيط غليظ ت

او " رساله در باب نور"کتاب . به باور اکثريت تاريخ نويسان، ابن هـيثم پيشگام روش علمی مدرن بود
را، به صورت قاعده ای برای به ) تجربه(را تغيير داد و هم اصول آزمايش " اپتيک"هم معنی کلمۀ 
هايش نه بر پايۀ نظريات انتزاعی بلکه بر  پژوهش. های عينی در دانش، برقرار کرد ليلدست آوردن د

  .هايش نيز بارها تکرار شده اند اساس شواهد و مدارک تجربی و عينی قرار دارند و آزمايش
  :روش علمی ابن هيثم با روش علمی مدرن بسيار مشابه بوده و در بر گيرندۀ مراحل زير است 

  مشاهده – 1
  تعريف مسئله – 2
  فرمول بندی فرضيه – 3
  )تجربه(بررسی فرضيه به کمک آزمايش  – 4
  ها تحليل نتايج آزمايش – 5
  تفسير داده ها و فرمول بندی نتيجۀ نهائی – 6
  انتشار نتايج – 7

اهميت ابن هيثم نه چندان به واسطۀ کشفيات انقالبيش، بلکه به اين خاطر بود که نشان داد روش علمی 
دهد  او نشان می. برای علم است ابن هـيثم، يک رهنمود واقعی" رساله در باب نور"کتاب . چيست

انجام شده را با دقّت تشريح نمود، چه وسايلی به کار گرفته شدند، چه به دست  چگونه بايد آزمايِش 
 .ها کدامند آمده و نتايج نهائی آزمايش

  قرون وسطای غرب 
. وپا، فعاليت شديدی برای ترجمۀ آثار يونانی و عرب در گرفتميالدی، در ار 1200های  از سال 

فعاليت . شدند های مذهبی مسيحيان و دانِش دوران گذشته و عرب آشکار  تضادهای زيادی بين کتاب
دو . حاصل اين کوشش بنای يک ساختار تئوری کامالً جديد است. برای تطابق عقل با الهام شدت يافت

و سران دانشگاه خداشناسی پاريس، به پيروی از  23سنت توماس اکــن. شوند گرايش عمده آشکار می
بدين ترتيب، تقدس نور، . کنند که نماد کامل وجود خدا است ارسطو، از نور ماهيتی بسيط بنا می

دانشگاه هنر پاريس و دانشگاه  24های برعکس، فرانسـيـسکن .کند امکان پيشرفت علمی را محدود می
افالطون،  های تئوریو ) به جز بخش مربوط به تجربه(کنند  ی عرب را قبول میسفورد، دستاوردهاکآ
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، اسقف 25رابرت گروسـتست .دهند را پشتوانۀ خود قرار می های عرب ارسطو و مکانيـست
فرانسيــسکن لينکلن که گردانندۀ دانشگاه آکسفورد در انگلستان بود را بايد بنيان گذار اپتيک در غرب 

داند  ، نور را روشنائی خداوند می)430-354(  26او در ادامۀ افکار سـنت اگوسـتن. به حساب آورد
شود و در آن واحد در همۀ  که روشنگر روح انسان است و معـتقد است که نور خود به خود تکثير می

او تجويز کرد که از آزمايش و محاسبات به کمک هندسه و رياضيات برای . يابد ها انتشار می جهت
  . ها استفاده شود فرضيهاثبات 

های گذشته را  کوشد تئوری بيکن می. از شاگردان گروستست بود) 1292 -1215( 27روژه بيـکن

از . کند ناميد استفاده می می" شکل"هيثم ابن ، به معنی آنچه که "انواع"او از . با هم به توافق برساند
بر . شوند ها پخش می شيئی و در همۀ جهتاز هر نقطۀ  "انواع"گيرد و از نظر او  هيثم الهام میبن ا

داند، بيکن با الهام از ارسطو به يک محيط ماّدی  که بينائی را در خالء ممکن میخالف دموکريت 
منظور [ .او را می توان با موج مشابه دانست" انواع"معتقد است و بدين ترتيب " انواع"برای انتقال 

برای انتشار خود به يک محمل مانند آب يا  ج صوتهمانند امواکهاست موج در معنی کالسيک آن 
  .]هوا نياز دارد و نه امواج الکترومغناطيسی که می دانيم در خال نيز انتشار می يابند

نويسد که معجزه هائی با شکست نور  او می. بيکن به پديده های بازتاب و شکست نور توجه ويژه دارد
توان بسيار کوچک کرد و  چه بسيار بزرگ است را میآن.. افتند که بسيار اهميت دارند اتفاق می
توانيم  می.. اشياء دور را می توان نزديک کرد و اشياء نزديک را دور.... برعکس

ماّدۀ شفاف را به شکلی در آوريم و آن را به ترتيبی نسبت به چشم قرار دهيم که 
ما امکان  و به....پرتوهای شکسته و منحرف شده در جهتی بروند که ما ميخواهيم

  .بدهند مطابق با ميل خود، اشياء را دور يا نزديک کنيم
جدول شکست )  Witelo (Vitelion) 1275-1220راهب لهستانی( 28همزمان، ويتلو

های مختلف منتشر کرد  و يکی ديگر از  نور را در رابطه با زاويۀ تابش برای محيط
توضيح قابل ) 1310-1250 29فرايبرگ ديتريش(چهره های اپتيک قرون وسطی 

  .قبولی از پديدۀ رنگين کمان ارائه داد
  .در قرن يازدهم ميالدی در ايتاليا عينک برای اصالح بينائی اختراع شد

 رنسانس و پايه گذاری دانش نو
 . انتشار يافت و از اين پس در دسترس تمدن غرب قرار گرفت 1572مجموعۀ آثار ابن هيثم در سال 

- 1535ناپل  Giambattista Della Porta(  30م جيان باتيستا دّال پورتادر نيمۀ دّوم قرن شانزده
در اين کتاب که بيست جلد دارد آزمايش اطاق تاريک . جادوی طبيعی را به چاپ می رساند) 1615

دهد که در نتيجه تصوير  او در ورودی اطاق تاريک يک عدسی قرار می. دهد را توضيح می
را بدين ترتيب چگونگی بينائی و نقش شبکيه . بندد اطاق نقش می تری بر روی صفحۀ انتهای دقيق

دهد  ها نشان می دان اپتيک ها و نويسد؛ اين آزمايش به فيلسوف او می .دهد توضيح میکشف می کند و 
  .پذيرد که بينائی در کجا صورت می
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- 1630( 32کپلرو ) 1564-1642( 31گاليلهها اختراع شدند که  ها و تلسکوپ در اين دوران دوربين

  .برای کشف آسمان به کار بردند) 1571
ها با  عدسی(دستاورد تعيين کنندۀ گاليله ساختن وسيله ای با کيفيت باال  

او به صورت توسط بود که ) های خوب و تلسکوپی بدون لرزش شيشه
عمدهٔ شهرت گاليله به دفاع علمی او . ای علمی به کار گرفته شد وسيله

کوپرنيک مدتی پيش از گاليله گفته . گردد برمی  کوپرنيک  از نظريهٔ 
رّد فرضيهٔ زمين مرکزی . چرخد بود که خورشيد به گرد زمين نمی

ن سخنی کليسا که صدها سال بود در انطباق با نظريات ارسطو همچو
تفتيش  شد، منجر به محکوم شدن گاليله در دادگاه آسمانی تلقی می

) 1600فوريۀ  17در (قبل از او . شد و او را تهديد به قتل کردند عقايد
را به خاطر ابراز همين )  Giordano Bruno( 33جردانو برونو

گاليله استغفار کرد و جانش را . عقايد، زنده در آتش سوزانده بودند
ها پرداخت و توانست  خته بود، به رصد آسمانکه خود سا  تلسکوپی ن بااهمچن ولی او. نجات داد

 همچنين او دريافت که نور ماه حاصل. را مشاهده نموده و مورد مطالعه قرار دهد ماه جزئيات سطح
به دور سيارۀ مشتری و کمربند  ")وارهماه(" سياره چهاروجود کشف . انعکاس نور خورشيد است از
که برای ادامۀ حرکت جسم به  در دوران گاليله اين نظريه رواج داشت. نيز از کارهای اوست ـلحزُ 

اما او با آزمايشی نشان داد که اين ديدگاه اشتباه است و اين موضوع بعدها منجر به . نيرو نياز است
گاليله در آزمايشی از فراز برج پيتزا ثابت کرد که سرعت سقوط آزاد  .شد قانون اول نيوتن کشف

يک پاندول  های د نوسانهمچنين اثبات کرد که پريو. ها بستگی ندارد اجسام از ارتفاع، به وزن آن
   .فقط به طول نخی که به آن آويزان است بستگی دارد) آونگ(

توان  چه را که نمی را اندازه گيری کرد و آن برای شناخت علمی بايد هر چيز"گاليله باور داشت که 
ات قانون طبيعت به زبان رياضيّ "او همچنين نوشت که " اندازه گرفت نيز بايد قابل اندازه گيری نمود

  ".نوشته شده است
های بزرگ به سوی آزادی از قيد وبند  بدين ترتيب دورانی در اروپا آغاز شد که انسان را با قدم

، پس از فرود انسان بر 1960در سال . و جهل خود خواسته به پيش راند ، اوهام و خرافاتطبيعت
ليله را صادر کرد و در سال سطح کرۀ ماه، پاپ ژان پل دّوم دستور بر رسی مجدد پروندۀ ارتداد گا

 .کليسای کاتوليک اعالم داشت که گاليله را بخشيده است 1992
در عوض کپلر طرز کار اطاق . هر چند دانش نظری گاليله در زمينۀ اپتيک بسيار ناروشن باقی ماند

در رديف اولين ) Ludovico Cardi( 34تاريک را به درستی توضيح داد و همراه با لودويکو کاردی
 هيثم را کهبن کپلر فرضيۀ ا. ست که چگونگی عملکرد چشم رابه درستی تشريح کردا دانشمندانی
گويد  او می. ، مردود شمرداستتعيين کننده  بر چشم در روند بينائی نيروی پرتوهای عمود مدعی بود

 زم میملدليلی بر اين وجود ندارد که پرتوهای غير عمودی نيروی کمتری از آنچه ماهيت وجوديشان 
کپلر نظر يک پزشک ) شناسی کالبد(های آناتومی   های متخصص با اطالع از پژوهش. داشته باشندکند 

، محل جالينوسـيثم و بن هپذيرد که بر خالف ا را می) Félix Platter( 35فليکس پالتر بنام سوئيسی
ير به عهدۀ کار سرپا کردن تصو. دانست تشکيل تصوير را بر روی شبکيه و به صورت معکوس می

های محدب  عدسی ،کپلر همچنين برای تصحيح خطای پير چشمی و يا نزديک بينی. گرفت مغز قرار 
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بدين ترتيب چشم به يک ابزار اپتيک تبديل شد و مسئلۀ بينائی راه حل پيدا کرد . کرد و مقعر را تجويز 
ح و غيره اعتبار خود را ازين های عهد قديم اعم از پرتو بينائی، شب تمامی تئوری. اپتيک نوين آغازشد

  .کشيد پس و برای هميشه از دست دادند و مسئلۀ طبيعت نور سر بر

 موجی نور ماهيتو ) René Descartes 1650-1596( 21رنه دکارت
کند که پژوهش در بارۀ نور در سه  دکارت پيشنهاد می. نور در مرکز آثار علمی دکارت قرار دارد 

  :زمينۀ مجزا شکل بگيرد 
 فيزيکی نور اهيتم

 انتقال تصوير از شبکيه بر مغز
 نمايش ذهنی

بر روی اولّين نکته متمرکز  را با تنظيم زمينه های پژوهش، کار خود
  :پردازد به سه پرسش میمی کند و 

 انتشار خطی نور را چگونه توضيح بدهيم ؟
 بدهيم؟   حانعکاس و شکست نور را چگونه توضيخواص 

 رنگ چيست ؟
کند که نور را به صورت يک جريان از  ها، پيشنهاد می ث نقطه نظرهای اتميستدکارت، وار

بنا بر (کند  حمل نمی" ماده"در نظر بگيريم که در انتشارش با خود ) بنابراين ذّره(های کوچک  گلوله
. بدين ترتيب امکان می يابد بازتاب و شکست نور را به آسانی توضيح بدهد). اين نظير يک موج

به سمت عقب پرتاب شده است و شکست به صورت  ای است که  هه صورت جهش گلولبازتاب ب
شود که  در سر راهش ترسيم می) سطح جدا کنندۀ دو محيط ؛ ديوپتر(عبور گلوله از يک پردۀ گسترده 

هر چه قابليت شکست نوردر اين محيط بيشتر باشد، سرعت . در آن طرفش محيط ديگری وجود دارد
  .استنور در آن بيشتر 

نور مشابه جريانی . برای تعيين قانون شکست نور، استدالل دکارت بر مبنای تشابه با مکانيک است
که سرعت نور در محيطی با قدرت شکست  شودو فرض مي شدههای کوچک در نظر گرفته  از گلوله

   .شود بيشتر زيادتر می
کند، استدالل دکارت بر مبنای  یبرای پيدا کردن رابطه ای که نور تابشی را با نور شکسته مربوط م

حرکت گلوله ترکيبی است از حرکت موازی  دالل می کند کهتشابه با مکانيک قرار دارد و چنين است
ماند حال آنکه  هنگام ورود در محيط دّوم، مؤلفۀ موازی يکسان می. سطح آب و حرکتی عمود بر آن

   .يابد مؤلفۀ عمودی که وارد محيط دّوم شده است تغيير می
دکارت می گويد که اگر توجه کنيد که يک گلوله در يک محيط نرم تحرک خود را بيشتر از دست 

تا بر روی يک قالی، به همين  غلطد  میتر  خت راحتميدهد تا در محيط سخت و در روی يک ميز لُ 
آن و در مقابل است ناپيوسته نرم و  ترتيب َعَمل ماّدۀ لطيفی که فضا را پرکرده است در هوا که

. شود تا در آب که مقاومت بيشتر دارد و يا در شيشه دهد، بيشتر با مانع روبرو می مقاومتی نشان نمی
تر به  تر باشند، به همان اندازه آسان تر و پيوسته به طوری که هرچه بخشهای کوچک ماّدۀ شفّاف سخت

  .نور امکان عبور ميدهند
يابد و مسيرش از خط  آب شود، سرعتش کاهش میای وارد  اگر گلوله. آيد در اينجا معضلی پيش می

حال آن که برعکس، نور پس از ورود از هوا به آب، در داخل اين محيط به . شود عمودی دور می
نيروئی به آن وارد شده و  Bدر نقطۀ  )توجه شود به شکل باال( انگار. شود خط عمودی نزديک می
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توجه کنيم که از نظر دکارت، نيرو با . (دپيش برو Iشود که سرعت بگيرد و تا نقطۀ  موجب می

جمع  Iنيرو و سرعت در نقطۀ ) سرعت رابطۀ مستقيم دارد و او نور را به گلوله تشبيه کرده است
از . اند ها هميشه ثابت در دايره ای با شعاع واحد، نسبت. برداری دو سرعت افقی و عمودی هستند

 مقدار ثابت(گيريم که  نتيجه می bd=abچون  و Sin i = (CB/AB)  (sin r = EB/BD)طرف ديگر،

CB/EB= ( يا به عبارت ديگرsin i /sin r = cste  .در . اين رابطه بيانگر قانون شکست نور است

اعالم ) Mersenne( 36ای به مرسن  را در نامه) ها قانون سينوس(دکارت اين قانون  1632ماه ژوئن، 

ً هم زمان با دکارت، اسنل .ميدارد عين همين قانون را در ) ,Snellius  1591-1626( 37يوستقريبا
اسنل . به همين دليل اين قانون را به نام دکارت و اسنليوس نام گذاری کردند. انگليس به دست آورد

اين قانون را بدون هيچ گونه تفسير اعالم ميدارد حال آن که دکارت يک تفسير بحث برانگيز بر آن 
  .نهاده است 

که  آيند  ندارند بلکه هنگامی به وجود می حضورها در جوهر وجودی نور  رنگاز نظر دکارت، 
: آيند  ها به َدَوران در می در اين حالت گلوله. کنند با يک سطح برخورد می) ذّرات ماّدۀ لطيف(ها  گلوله

 گويد که دکارت در بارۀ طبيعت نور می) نور قرمز نتيجۀ دوران کند و آبی از دوران سريع تر است(
انتشار نور در يک محيط نظير ريزش شراب است ...." احتياجی ندارم که بگويم طبيعت نور چيست"

در فلسفۀ دکارت خالء وجود ندارد . ريزد های انگور به خط مستقيم می در يک بشکه، که مابين دانه
کند و از  یهای مابين اجسام را پر م ای بسيار لطيف و بسيار سيّال وجود دارد که فاصله بلکه ماّده

  . ستارگان تا ما، بدون وقفه گسترش يافته است
همان گونه که گاليله (تراکم پذير نيست و . از نظر دکارت، گيتی، جهان، پر است و خالء وجود ندارد

بدين . در آن امکان پذيرند) نظير گرداب(های چرخشی  فقط حرکت) کردند و جردانو برونو فکر می
های نورانی  يابد، جوهر پديده فشاری که در يک لحظه در محيط انتقال میترتيب ماّده متراکم است و 

بدين ترتيب نور در واقع يک حرکت نيست بلکه گرايش به حرکت است، يک فشار است، . است
  ".تر تکثر مييابد  با لرزش های کوچک"سطۀ يک محيط اکه با و" نظير يک لرزش"
اين محيط که . صور يک محيط ماّدی جدائی پذير نيست، از ت"عملکرد ويژه"تصور نور به مثابۀ يک  
دکارت می گويد که . نام گذاری شد فقط َمحمل حرکت است و در خوِد حرکت شرکت ندارد" اتر"

حتّی اگر اين پرتوها عبارت . "ها را بدنبال دارند پرتوهای نور چيزی نيستند جز خطوطی که اين عمل
کند و  پرتو نورانی از قوانين حرکت تابعيّت می". شوند احساس می" لحظه"از عملی باشند که در 
کند و موضوع جدل بين او  اين دوگانگی، تئوری دکارت را نا هماهنگ می. امکان دارد ُکند هم بشود

  .گيردد و فرما قرار می

  زمان کوتاه تر يا مسير آسان تر:  38اليبـنـيتزو  22فرما

 Pierre(ير فرما  تر نور در محيط متراکم توسط پیهای دکارت در بارۀ سرعت بيشتر يا کم فرضيه
de Fermat 1601-1665 ( ًهای دکارت را قانع کننده  او استدالل. مورد نقد قرار گرفتشديدا

ها، هندسۀ تحليلی را  دان بود و برای پيدا کردن ماکزيمم و مينيمم منحنی فرما رياضی. ندانست
، 39او همراه با پاسکال. محسوب ميشودديفرانسيل  گذاری کرد و يکی از پيشگامان محاسبات پايه

اش  که مشغله) Mersenne(به درخواست مرسن . محاسبات آمار و احتماالت را بنيان گذاری کردند
پس از مبادلۀ چند نامه . پردازد يۀ دکارت میرمتمرکز کردن اطالعات علمی بود، فرما به انتقاد از نظ

، 1661در سال . "درآوردتواند ما را از مخمصه  کمی هندسه می"نويسد که  با او، باالخره فرما می



91 

به اثبات ") اصل فرما("فرما قانون شکست نور را از طريق تعيين کوتاه ترين زمان در انتقال نور 
  . را در فيزيک بکارميگيرد" وارياسونل"رساند و برای اين کار اوليّن نمونۀ محاسبات  می

 برای ،پيشنهاد کرده بود" هرون اسکندريه"مسير در بازتاب نور که  فرما ابتدا به اصل کوتاه ترين
توان برای شکست نور به همان صورِت بازتاب  ولی اين اصل را نمی. کند میتوجه  نيز شکست نور

شکند و از کوتاه ترين مسير که به  آن بکار گرفت زيرا در اينجا نور در سطح جدائی دو محيط می
ند که به نام او کفرما اصل کوتاه ترين زمان را پيشنهاد مي. کند د عبور نمیرسد خط راست باش نظر می

با ) t=x/c(کند   شده بر سرعت نور محاسبه می او زمان  را از طريق تقسيم مسير طی. ثبت شده است
بدين ترتيب در محاسبات او سرعت نور . تری دارد فرض بر اينکه نور در محيط متراکم سرعت کم

  ).عکس نظريۀ دکارت(کند  نسبت معکوس پيدا می با غلظت محيط

اعد محاسبۀ ديفرانسيل را برای وق) GotFried Wilhelm Leibnitz1716-1646 ( 38اليبنيتس

گذارد که نور از مسيری گذر خواهد کرد که  او فرض را براين . برد ها بکار پيدا کردن قانون سينوس
اگر . مسير ترکيبی است از طول آن و مقاومت محيطگويد که دشواری  او می. تر باشد از همه آسان

مشخص کنيم، با ضرب کردن طول هر مسير و ضريب مقاومت  nو  mمقاومت دو محيط را با 
. شود آيد که مينيمم آن از طريق ديفرانسيل، محاسبه می ای رياضی به دست می مربوط به آن، رابطه

  : رتو تابشی و پرتو شکست نورهای پ ای است برحسب سينوس حاصل اين محاسبه رابطه
m sin i = n sin r 

   .فرما مختصرتر استتحليل ديفرانسيل، از تحليل اليبنيتس به علّت بکاربردن معادالت 
زيرا برای . شود فرضيۀ اليبنيتس در تقابل با نظريۀ فرما قراردارد ولی با دکارت به توافق نزديک می

مسئله جواب قانع  ،ولی با اينهمه. تر، آسان تر استاو نيز سرعت عبور نور از يک محيط مقاوم 
 .کننده ای پيدا نکرد

  نور موج می شود 
طبيعت موجی نور را ) Francesco Maria Grimaldi 1663-1618( 40گريمالدی 1663در 

همۀ آنهائی که . بی پرده بگوئيم: "او می نويسد . گريمالدی يک کشيش فرانسيسکن بود: کند کشف می
انسجام طبيعت و از . ند نور را می شناسند و با اين حال قادر نيستيم از آن صحبت کنيمکور نيست

]consistance[ ی تعريف آن معنی برا و بی) مطنطن(ها که کلمات بزرگ  فيلسوف. آن اطالع نداريم
 همه، وارد شدن به با اين. افزايند برند فقط به مشکالتی که مدعی حل کردنشان هستند، می بکار می

به اين شرط که مقهور اعتبار و قدرت بزرگان نشويم و فقط بر . مطالعۀ آن بی پروائی نيست
  .شود بدين ترتيب گريمالدی پيرو گاليله می ."ها بيافزائيم ها و تفسير آن آزمايش

در يک اطاق کامالً تاريک باريکه ای بسيار نازک نور را بر روی يک تار مو هدايت می گريمالدی 
آنچه می بيند . آنرا بر روی يک صفحه که پشت سرش قرار داده است مشاهده ميکند کند و سايۀ

های  ولی تعدادی خطوط رنگی با فاصله. سايه ای نه سايه وجود دارد و نه هيچ نيم: شگفت آور است
شوند که تا آن زمان کسی در بارۀ آن چيزی  منظم ظاهر می

را کشف کرد او برای اولين بار يک ويژگی نور . ننوشته بود
گريمالدی . ناميد) يا پراش diffraction(که آن را ديفراکسيون 

نتيجه می گيرد که نور موجوديتی است که به صورت موج 
ها، شيوۀ پخش و  چگونگی پيدايش اين موج. يابد انتشار می



92 

شدند و  ای نور قانع نمی پيروان تئوری ذّره. نا مشخص است برايش ها بارنگ هنوز رابطۀ آن
کوشيدند آن را به کمک مالحظاتی نظير برخورد ذّرات نور با يکديگر يا تأثير متقابل اين ذّره ها و  می

در . ولی پديدۀ پراش بسيار پيچيده تر از يک انحراف سادۀ نور است. های روزنه توضيح بدهند جداره
دارای پيرامونی  شود که سايۀ اجسام بدون حاشيه و گذارد و مانع می همه جا آثار خود را باقی می

شود که کمی نور، شيئی را دور بزند و پشت آن، در آنجا که بايد  پراش موجب می. کامالً صاف باشد
  .سايه و تاريک باشد، کمی روشنائی نفوذ کند

گر و مخترع انگليسی، به کمک دو  پژوهش) Robert Hooke 1703- 1635(، 41برت هوکار

هوک از هرچه . داد مکانها را ا د به دنيای بسيار کوچکعدسی، ميکروسکپ را اختراع کرد که ورو
های بسيار نازک  ها، مواد معدنی و اليه ها، سلول حشرات، بافت. در دسترسش بود تصوير برداشت

رنگ است، هر  توجه او به اين جلب شد که از يک اليه سنگ ميکا که ابتدا بی. هائی نظير ميکا سنگ
در جستجوی توضيحی . گردد های جديدتری در آن ظاهر می د، رنگتری را جدا کن های نازک چه اليه

که در  را در مرز نور و سايه  "هائی ويچهگ"دال بر چرخش  ،برای اين پديده، ابتدا استدالل دکارت
بايد  های نازک، شکست دّوم نور می زيرا در مورد اليه. کند بايد پيدا شود رد می نتيجۀ شکست نور می
های  در جستجوی يک تئوری که قادر باشد همزمان رنگ اين اليه. نثی کنداثر شکست اول را خ

در شکست معمولی نور و يا رنگ اشياء را ها  نازک و نيز پيدايش رنگ
ً مسئلۀ طبيعت نور مطرح   مشاهدۀ ادامۀ تابش نور. شد توضيح بدهد طبعا

به  اين ايده را ه،يا مالش داده شد شده از يک قطعه الماس گرم در تاريکی
که الماس تخريب نشده است و پس از مدتی به حالت هوک القا می کند 
گيرد که لرزشی بسيار کوتاه در  از اينجا نتيجه می. گردد اّوليۀ خود باز می
نهايت در تمام  شود که با سرعتی بسيار زياد ولی نه بی  الماس ايجاد می

هر پالس يا " نويسد که او می. يابد انتشار می ها جسم آن و در همه جهت
هر چند با (يابد، مانند يک موج  کند که حجمش دائم افزايش می کره ای ايجاد می ،لرزش چشمۀ نور

ای که حرکت از آنجا شروع شده  هائی در سطح آب و با مرکز نقطه يا حلقه) سرعتی بسيار بيشتر
ا را با زاويۀ روند و پرتوه در نتيجه، هر بخش از اين کرۀ موج در محيطی همگن پيش می. است

  .بُّرند عمودی می
 برهوک از موجی که به تصوير کشيد برای توضيح دادن شکست نور استفاده کرد ولی از آنجا که 

در  ،بيشتر بودن سرعت نور در آب، جهت حرکت ه علّتبدر محاسباتش کرد،  اتّکاهای دکارت  فرض
خواهم  در ابنجا نمی"او مينويسد . نبودشد و نتيجه قانع کننده  عمود نمی "سطح موج"پرتو شکسته بر 

مثالً : کند نور مانع ايجاد می حرکت دليلی ارائه کنم بر اين که يک جسم بيشتر از آن ديگری در مقابل
  "تر از هوا هدايت نمايد اين که چرا آب بايد پرتوها را آسان

جسم شفاف که قادر است ای کيفی ميان اين فرضيه و کميتی از ماّده لطيف موجود در  هوک فقط رابطه
  . نامد می" اتر"او اين محيط را . کند ها را انتقال بدهد برقرار می لرزش

  )Christiaan Huygens 1695-1629( 42موج هويگنس و سطح

هويگنس دانشمند هلندی است که توسط آکادمی علوم فرانسه که تازه 
باب  ای در در آنجا مقاله. تأسيس شده بود، به اين کشور دعوت شد

کوشيد دريابد که چرا نور  در اين مقاله، او . تئوری انتشار نور ارائه داد
 يابد و پرتوها، بدون آنکه مانعی  در راستای خطی مستقيم انتشار می
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از آنجا که قادر به توضيح دادن رنگها . کنند يکديگر تالقی میبرای حرکت يکديگر به وجود بياوند، با 
بخصوص که در مقابلش تئوری نيوتونی قرار داشت که ويژگی . گذاشت شد، مبحث رنگ را کنار  نمی

  .هاست مسئلۀ رنگ ی درعمده اش توضيح
،  دکارتیاصول هويگنس ديدگاهی مکانيکی از نور را انتخاب کرد و در 

 . تئوری موجی خود را ارائه داد
های  شود بلکه توسط اتر که به گوی در مدل هويگنس، ماّده جا به جا نمی

برای تجسم . دهند ت و به هم چسبيده تشبيه شده اند، انرژی را انتقال میسخ
های سنگين و چسبيده به هم را  اين نوع از انتقال انرژی، رديفی از گوی

تجسم کنيم که اگر ضربتی به گوی اّول وارد شود، اين ضربت، بدون جا 
  .رددگ ها، فقط موجب از جا پريدن گوی انتهائی می به جا کردن همۀ گوی

های  وارهيکی از ماه( ،)Io(در َرَصد يو  )(Ole Rœmer 1644-1710 43رومردر همان دوران  

هزار کيلومتر در  200کرد که بيش از  مشخص کردن سرعت نور پيدا  ی برای، امکان)سيارۀ مشتری
ی بدين ترتيب در تئوری هويگنس، نور در اتر باسرعتی ثابت و در حرکتی موج. ثانيه ارزيابی شد

آيد که  هر نقطه ازفضا نيز به صورت يک چشمۀ ثانوی در می. يابد انتشار می همانند امواج صوتی
ها،  پوش اين موج. کند خودش موج کروی کوچکی تابش می

سطحی که بر همۀ اين کره های کوچک مماس است يا جبهۀ (
ط همگن، انتشار های دور از چشمۀ نور و در محي در نتيجه، در فاصله. ، سطحی صاف است)موج
  .شود به انتشار موجی تخت با سرعت ثابت تبديل می) با تقريبی بسيار خوب(نور 

د ردر مو. دوپديدۀ بازتاب و شکست نور را به درستی توضيح داد ،هويگنس به کمک همين مدل
باشد به نتيجۀ  شکست نور با فرض اينکه سرعت نور در آب و شيشه کمتر از سرعت آن در هوا می

در واقع، در اين بررسی وقتی عبور جبهۀ نور از سطح جدا کنندۀ دو محيط در نظر . رسيد ی درست
گرفته شود، هنگام عبور نور از محيط اّول به محيط دّوم، با توجه به حرکت جبهۀ موج، و سرعت  

 :، به آسانی اثبات می شود که)  V2و  V1( ها جابه جا شدن آن در هر يک از محيط
 sin i / sin r = V1 / V2 .)i  زاويۀ تابش وr روند با در نظر گرفتن اين که در ) زاويۀ شکست است

شود، اين رابطه در صورتی معنی دارد که  شکست نور در آب، پرتو شکسته به خط عمود نزديک می
)2 V >1 V (خواهيم ديد که اين . يعنی سرعت نور در هوا بيشتر از سرعت آن در آب يا شيشه باشد

  .رود رست است و امروز هم به کار میرابطه د
" اصل هويگنس"هويگنس از کارهای گاريمالدی اطالع ندااشت ونميدانست که بعدها تئوری جبهۀ نور 

ولی در تحليل پديدۀ . نامگذاری شده و در تحليل پراش و تداخل امواج نيز کاربرد خواهد داشت
نه تنها اين ) کالسيم که شفاف استنوعی کربنات طبيعی (در کريستال کالسيت  "فعاضشکست م"

در راستائی  ،پديده به درستی توضيح داده شد بلکه به پيشنهاد هويگنس، برش دادن سنگ کالسيت
  .ف نور از آن حذف شودعموجب شد که خط شکست مضا ،ويژه

  نور و 44نيوتون

. نها بودنددا ترين فيزيک شک دو تن از بزرگ و انشتين بی) Issac Newton 1727-1642(نيوتون 

هايش  طبيعت و قانون: نوشت ) Alexander Pope( 45بر سنگ مزارنيوتون، شاعر الکساندر پوپ
  .و نور آمد... خداوند گفت که نيوتن بيايد،  ،در تاريکی پنهان بودند
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کار بر روی تئوری نور را آغاز کرد که در  1670های  نيوتون، پدر تئوری جاذبۀ عمومی، از سال

او يک تئوری دربارۀ بازتاب و شکست نور ارائه کرد . کتاب اپتيک به چاپ رسانيددر  1704سال 
های پی درپی و به دنبال هم  از نظر او پرتو نور از تکه. که بر مبنای جاذبۀ عمومی شکل گرفت

يکی از . کنند شود که يکديگر را از طريق نيروی جاذبه جذب می تشکيل می) برای ما ذّره(
که مشخص نيست، انجام اثر نيروهائی به واسطۀ ها  آن حرکته ها اين است که های اين ذرّ  ويژگی

شود که  کار او آنجا آغاز می. پردازد آنگاه نيوتن به يک بررسی کامالً مکانيکی از نور می. گيرد می
برای  )سطح جداکنندۀ دو محيط" (ديوپتر کامل"به پيروی از کپلر و دکارت در جستجوی يک 

توان از طريق جالدادن از  ها را نمی واج رنگی عدسیمکه ا  شود کروی، متوجه میهای غير  عدسی
شود و با تجزيۀ نور خورشيد توسط يک  آور می تر به منشورها روی برای مطالعۀ دقيق. ردبين بُ 

آنگاه اين . نامد می] طيف[" Spectreاسپکتر "د که آنرا گرد منشور با نوعی رنگين کمان روبرو می
گفت توسط  گردد که آيا رنگ جزء خوِد نور است يا آن گونه که دکارت می ايش مطرح میسئوال بر

داد و يکی از  آيد؟ نيوتون يک ديافراگم در مقابل نور تجزيه شده قرار  سطح منعکس کننده به وجود می
رنگ  کرد که د و مشاهده يگذران آنگاه رنگ انتخاب شده را از منشور ديگری . ها را انتخاب کرد رنگ

پس از چندين آزمايش . نتيجه گرفت که رنگ را منشور ايجاد نکرده استجا  از اين. تغيير نکرده است
کرد که ذّراتی که نور سفيد را  نور است و يادداشت  اتمتعلقاز رسيد که رنگ  ديگر به اين نتيجه 

را ايجاد  گتصور رندهند از انواع مختلف تشکيل شده اند و به همين دليل پس از تجزيه،  تشکيل می
کند که رنگ در ذات نور است و نتيجه ای از تأثير متقابل نور و  بدين ترتيب نيوتن ثابت می .کنند می

شوند، در  های نورانی تابش می ذّراتی که توسط جسم. رنگ جزء جدائی ناپذير نور است: ماّده نيست
  . ندخط مستقيم در فضا، اجسام شفّاف و همگن و هوا انتشار می ياب

گفت که بازتاب حاصل  می دکارت. کارت به مشکل بر خورد کرددر رابطه با بازتاب نور، نيوتن با د
مانند توپی که با يک سطح صيقلی برخورد می (به عقب جهيدن نور در برخورد با يک سطح است 

  .نيوتن اثبات کرد که اين استدالل استحکامی ندارد.) کند
آيد و در سطح جدا کننده آن با خالء بازتاب  ر از درون شيشه میاّول به اين خاطر که وقتی نو 

  .با چه چيزی برخورد کرده و به عقب برگشتند" های نور گوی"يابد، بايد پرسيد اين  می
حتّی وقتی سطح آينه را با پودرهای بسيار ريز صيقل . دّوم اين که سطح آينه کامالً هموار نيست

در اين صورت اگر . ها ريز ترند باشند بازهم ذّره های نور از آن ميدهيم، هر چه ذره های پودر ريز
ها بايد در همه سو باشد و در نتيجه نور،  ها به عقب برگردند، جهش آن نور بر روی اين گونه سطح

های ويژۀ سطح  گيرد که که بازتاب توسط نقطه نيوتن نتيجه می. تصوير روشنی به دست نخواهد داد
د بلکه حاصل عمل کرد يک نيروی خاص است که بطور يکنواخت بر گير يک جسم صورت نمی

  .روی سطح بازتاب دهنده پخش شده باشد
شکنند که عمل کرد آن  دهند يا می از نظر نيوتن، اجسام، نور را به کمک نيروی واحدی بازتاب می

طح برخورد ای که نور با س اين نيرو بر سطح بازتاب عمود است و در نقطه. های متفاوت دارد شکل
گذارد و با دور شدن از سطحِ بازتاب دهنده،  های بسيار کم اثر می در فاصله. شود کند وارد عمل می می

بدين ترتيب مسير ذّرات . کننده باشد کننده يا دفع تواند جذب و در شرايطی، می يابد ش میکاه شدت آن 
ازتاب دهنده در آن اخاللی ايجاد نور به شکلی موزون تغيير می يابد، بدون آن که ناموزونی سطح ب

برای ). به شکل يک سهمی( کنند  های جدا کنندۀ دو محيط، انحنا پيدا می باالخره در نزديکی سطح. کند
های  دکارت، نيوتن مجبور است فرض را بر اين بگذارد که سرعت نور در محيط-بازيافتن قانون اسنل
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گيرد و  های غليظ شتاب می و انتشار نور در محيطنظر ا از. باال تر بيشتر باشد شکست دارای ضريب
بدين ترتيب او با دکارت و هوک توافق دارد و نظرش در تناقض . يابد سرعت ذّرات نور افزايش می

دانستند و جواب نيوتن اينست  فرما و گريمالدی اين نظر را پوچ می. فرما و هويگنس است ابن هيثم، با
ً حاوی منفذ اگر نيروی . های کافی برای انتقال بدون مانع ذّرات نور هستند که اجسام شفّاف لزوما

. شود و ميشکند يابد وگرنه فقط منحرف می بازتاب دهنده به اندازۀ کافی شديد باشد، نور بازتاب می
در مورد منشور که نور را . پذيرد صورت می) G×F=M(انحراف مطابق با قانون جاذبۀ عمومی 

های متفاوت  های متفاوت جرم ست زيرا از نظر نيوتن، نورهائی با رنگکند توضيح آسان ا تجزيه می
شوند موجب پيدا شدن انحناء متفاوت در مسيرشان  ها وارد می دارند و در نتيجه نيروهائی که بر آن

شکند، مسيرها از هم  رسند ولی وقتی نور می هنگام بازتاب نور، مسيرها باالخره به هم می. گردد می
نور " اعواج رنگی"کند که برای احتراز از  نيوتن پيشنهاد می. شوند ها آشکار می و رنگ مانند جدا می

های مقعر برای ساختن  ، از آينه)ها در هم ريختن تصوير به علت پخش ناهمگون رنگ(ستارگان 
  .تلسکوپ استفاده شود و خودش هم اولّين تلسکوپ انعکاسی را ساخت

 Royal(ها را به جامعۀ سلطنتی لندن  رابطه با رنگ ، نيوتن تئوری خود در1672در سال 
Society of London( ]شد تحليل او با برخورد نامناسبی روبرو . داد ارائه ]انجمن سلطنتی لندن .

ها را احساسی که توسط  دانست و رنگ رئيس جلسه هوک بود که مانند هويگنس نور را موج می
رت و محبوبيت هوک تا آن حد زياد بود که اکثريت در آن دوران شه. شوند ارتعاشات ايجاد می

تصديق می کنم که "نيوتن که سر خورده شده بود نوشت؛ . کردند های او را قبول می دانشمندان استدالل
کنم، به جز آنچه که برای ارضا خودم انجام  برای هميشه با آن خداحافظی می.... بَردۀ فلسفۀ خود شدم 

بالفاصله . يوتن کتابش در مورد مکانيک و جاذبۀ عمومی را چاپ کردن 1686در سال ". خواهم داد
  .کرد به جز هوک های او را قبول  همه کس تئوری. شد موفقيت بزرگی نصيبش 

دهند که اين کتاب در  ها نشان می بررسی. يافت انتشار  1704در سال " در باب نور"کتاِب نيوتن 
. داد آنرا قبل از مرگ هوک و هويگنس انتشار ندهدآمادۀ چاپ بود ولی نيوتن ترجيح  1680سال 

ولی نيوتن . خواست ديگر کسی که قادر به انتقادی مستدل از تئوری اوست وجود نداشته باشد شايد می
ها نيست و بعالوه مجبور است  گويد که قادر به توضيح رنگ کند و می از تئوری هويگنس انتقاد می
البته تئوری نيوتن زيباست ولی عيبش اينست . بتوانند انتشار يابند هايش فضا را از اتر پر کند تا موج

شود يک نيروی جديد، بدون توضيح و اثبات آن، برای شکست  که مجبور می
  .نيوتن هيچگاه به طبيعت نور اشاره ای نکرد. و بازتاب نور به ميدان بياورد

ک، اپتي) 1800تا  1700از ( سال  100پس از نظريۀ نيوتن، به مّدت 
باقی ماند؛ تنها مشکلی که حل نشده بود کشف نيروئی بود " پايان يافته"دانشی 

ولی اين تئوری کمبودهای فراوانی دارد که . گردد که موجب شکست نور می
ه نور ک به عنوان مثال هنگامی. ها توضيح ندادن پراش نور است يکی از آن

، پراش موجب دور شدن پرتوهای عبوری کند تابد يا از يک روزنه عبور می بر يک سيم آهنی می
شود که  نيروئی که نيوتن از آن صحبت  در چنين صورتی، مسئله به اين صورت مطرح می. گردد می
  کند چگونه است که هم ويژگی جذب کننده و هم دفع کننده دارد ؟ می

  و نور 46اويلر

کند  ّره ای نور مخالفت میبا تئوری ذ) Leonard Euler 1783-1707(لئونارد اويلر  1746در سال 
کرده است و  تمام فضا را پر " اتر"و مانند دکارت و هويگنس بر اين نظر است که مايع بسيار لطيفی 
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اويلر که در . ها به شبکيۀ چشم است بينائی نيز نتيجۀ انتقال اين ارتعاش. ارتعاش همين اتر است ،نور
گفت که نور در اتر مانند صوت در  یدانست و م تخصص داشت نور را با آن شبيه می" صوت"

های نور  کرد و رنگ را نتيجۀ تفاوت فرکانس اويلر مفهوم فرکانس را برای نور پيشنهاد . هواست
و پائين ترين فرکانس نور را به قرمز و ) های موسيقی در صوت درست نظير ارتفاع نوت(دانست  

وری صوت به عاريت گرفته شده است برای نور اين نظريه که از تئ. داد باالترين آنرا به بنفش نسبت 
. زند ها را دور می کند و آن نور در مقابل موانع مانند صوت عمل می زيرا صحت خود را ثابت کرد

برد و گفت که شکستن نور توسط شيشه با پخش  های نيوتون را زير عالمت سئوال  اويلر نتيجه گيری
يح حو مقعر، اعوجاج رنگی عدسی را ميتوان تصنور تناسب ندارد و با الصاق دو عدسی محدب 

   . نمود

   و پالريزاسيون  )Étienne Louis Malus   1775-1812( 47مالوس

آغاز قرن نوزدهم و فروريختن فرمانروائی مطلق کليسا و پيروزی انقالب فرانسه هيجان و تب 
و تداخل امواج نورانی در اين دوران دو پديدۀ مهم پالريزاسيون . پژوهی را دو چندان کرد دانش

، به نفع فرضيۀ موجی بودن نور کشف شد ولی بازهم اجازۀ انتخاب نهائی )توسط مالوس و يونگ(
مالوس که مهندس بود، در ارتش ناپلئون و در کنار او در . بين موجی يا ذّره ای بودن نور داده نشد

در لشگرکشی به مصر . اشتبخش تدارکات و ساختن پل و استحکامات برای ارتش فرانسه فعاليت د
به کار گمارده  "انستيوی مصر"و ناپلئون در ) Monge(  49و مونژ )Fourier(  48در کنار فوريه

مالوس مدافع . در رشتۀ علوم را آغاز کند های خود بدين ترتيب امکان يافت باالخره فعاليت. شد
های هويگنس به  ليلی از تئوریبرای ارائۀ روابطی تح. های نيوتن و ذّره ای بودن نور بود تئوری

ها بود که پالريزاسيون  درجريان اين پژوهش. هائی برای تحقيق در بارۀ بازتاب نور پرداخت آزمايش
نيز تئوری شکست  1810در سال . 50به چاپ رسانيد 1809بازتاب شده را کشف کرد و در سال  نورِ 

. آن جايزۀ آکادمی علوم به او تعلق گرفت ها را به چاپ رسانيد که به خاطر دو گانۀ نور در کريستال
ای تابش شود بر  شود که سطح موج نورانی که توسط يک چشمۀ نقطه هايش گفته می در تئوری

  . باشند پرتوهای نور عمود می

و تداخل امواج ) 1 773–1829( 15توماس يونگ
   نور

به حساب  "انهمه چيزدان" از انگليسی و یيونگ دانشمند
وسيقی، امواج صوتی، باستان شناسی و طب، م. آيد می

در . دانش او بودند های عرصهباالخره اپتيک و نور 
زمينۀ نور مقهور اتوريتۀ نيوتن نشد و تئوری ذّره ای نور 

برعکس به تئوری موجی . شمرد میرا حقه بازی 
هائی که در دو  کرد حاشيه فکر می. هويگنس دل بست

شوند بايد حاصل تداخل  تشکيل می گرفته است، قرار رنو در معرض تابش طرف سايۀ يک سيم که
گردد طرف سيم  دريابد که اگر مانع تابش نور بر يکبه آزمايش روی آورد تا . نورانی باشند  جاموا

اگر پراش، حاصل عمل نيروی شکنندۀ نور  چرا که؟  ها وجود خواهند داشت آيا باز هم اين حاشيه
نبايد مانع عمل کردن اين نيرو بشود و حاشيه همچنان  ،ر نوراباشد، پس بستن يک طرف از راه انتش

آزمايش از بين رفت و يونگ نتيجه گرفت که در يک قدمی حقيقت  هنگامحاشيه . وجود خواهد داشت
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در تصويری که بر روی . آنگاه آزمايشی با تابش نور بر دو روزنۀ نزديک به هم انجام داد. قراردارد
يونگ نتيجۀ . های نور، آشکار شدند تداخل موج انگرنماي ،وشن منّظمهای ر پرده ظاهر شد، لکه

ن باورهای دافعااين مقاله از طرف م ،در انگلستان. رسانيدچاپ به  1804پژوهش خود را در سال 

در اين باره ) Lord Brougham( 52لُرد بروهام از جمله. روبرو شد یت شديدمخالفرسمی، با 
موارد نوينی از ..... هدور از درک بشری که در انگلستان پيشنهاد شددر فرضيۀ بسيار : "نويسد می

 اينست که تفسيری پوچ و پر از ضد و نقيض از آن می) يونگ(تنها شايستگی . ها ديده شدند رنگ
   .هايش را متوقف کرد پژوهش ،از اين انتقادات بسيار سرخورده ،يونگ." دهد

  ) Augustin Fresnel 1788-1827( 53اوگوستن فرنل

انجام ) و بدون اطالع داشتن از تجربيات او( هائی مشابه يونگ  ده سال بعد، فرنل در فرانسه آزمايش
او توانست . داشت یا فرنل مهندس بود و پايۀ رياضی قوی. رسد می او های ميدهد و به همان نتيجه

های تداخل بلکه  کيل لّکهبا اين مدل، او نه تنها محل تش. کند ابداعيک مدل رياضی برای تداخل امواج 
فرانسوا  برایفرنل نتايج خود را قبل از چاپ . را نيز محاسبه کردشّدت نور در هر يک از آنها 

آراگو که شيفتۀ تئوری فرنل شده بود امکانات . که عضو آکادمی فرانسه بود فرستاد) Arago( 54آراگو
هايش  ادامۀ پژوهشخانۀ پاريس را در اختيار او گذاشت و او را تشويق به  رصد
 فراوان شوند بر مقاومت طرفداران فرنل و آراگو موفق می رفته رفته. کرد

 ههمان جا کمحاسبۀ دقيق شدت نور درست در . تئوری ذّره ای نيوتن، غلبه کنند
تئوری  .های بزرگ تئوری فرنل است شود يکی از موفقيت ديده می در تجربه

. را نداشتها  ها و شدت نور در آن و مينيممپيش بينی اين ماگزيمم  توانائینيوتن 
پس از . از آن خود کردعلوم فرانسه را  یفرنل جايزۀ آکادم 1819در سال 

ولی بازهم . به پيروزی رسيده استرسيد که تئوری موجی بودن نور برای هميشه  اين، به نظر می
ر لطيفی که فضا را پر کرده اين که پالريزاسيون چيست و اين مايع بسيا: مسائلی باقی مانده بودند

  ؟از چه جنسيستاست 

   53فرنل و پالريزاسيون

هنگامی که دو ورقۀ . های نازک تقسيم کنند ها را به ورقه قادر بودند کريستال ،فرنل در زمانِ 
بر سر راه پرتو نور، پشت هم و عمود بر محور تابش قرار بگيرند، ) نظير اسپات ديسلند(کريستالی 

 ،زاويۀ خاصيک نور در تابش ر از اّولين ورقه، با چرخاندن ورقۀ دّوم حول محور پس از عبور نو
 90برای آن که نور دوباره، از ورقۀ دّوم کامالً عبور کند بايد ورقۀ دّوم را . شود نور کامالً محو می

فرنل اين خاصيت را پالريزاسيون نام گذاری کرد و برای توضيح آن عرضی بودن . درجه بچرخانيم
، قعاودر . تندگاشان ها را طولی می تا آن زمان اين نوساندر حاليکه  رفتض گوفرم را های نور وسانن

هائی که نوسان هايشان در  پرتورسد، فقط  فرنل فرض بر اين گذاشت که وقتی نور به کريستال اّول می
ر از کريستال اول و اما با عبور نو. را دارنداز کريستال  قابليت عبورراستای ويژه ای قرار دارند، 

ها در  های آن ، از آنجا که اين پرتوها طوری انتخاب شده اند که نوسانتابش آن برکريستال دوم
که محور  خواهد بوددر شرايطی قادر به عبور تنها  نورگيرند،  راستای ويژه ای صورت می

بر يکديگر عمود بر عکس اگر دو محور . باشديش ها پالريزاسيون کريستال دّوم موازی با نوسان
  .درکخواهد باشند، هيچ نوری عبور ن

  ؟  فرضيۀ اتر
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های عرضی نياز به  انتشار موج چون .زا بود های نور مشکل عرضی بودن نوساناز سوی ديگر 
حال ) يابد نظير موجی که پس از انداختن سنگی، در سطح آب انتشار می(محيطی لزج و چسبنده دارند 

در اين رابطه بود که . شد مفروض گرفته میهای موجی نور  بودن نوسانکه تا زمان فرنل  طولی  آن
قابل لمس ) آب برخالف(آمد،  محيطی که به چشم نمی. آمد به حساب میاتر محيط ماّدی بسيار سيال 

باشد،  فراگيربايست  بعالوه، اتر می. نشان نميداد ی از خودکردن نبود و در مقابل حرکت اجسام مقاومت
نهايت  که بی موادی، اين امر برای ...ها و  های شفّاف نظير شيشه، آب، کريستال ون جسمبويژه در در

قابل نيز است که وجود ماّده ای که هم سيال و هم چسبنده باشد  روشن. ستنيد، قابل تصور نسيّال نباش
  .تصور نيست

  ؟ موج يا ذّره
معتقد )  François Arago 1786-1853 ( 54،  ستاره شناس فرانسوی، فرانسوا آراگو1838 سال در
 .برود که يکی از اين دو تئوری الزاماً بايد در مقابله با قضاوت آزمايش از بين بود

هوک، دکارت، (، نور بايد در آب سريعتر از هوا انتشار يابد بپذيريماگر فرض ذّره ای بودن را 
برای پيدا ). فرما، هويگنسن هيثم، اب( رسيم متضاّدی مینتايج به ، نيمادموج ب را ولی اگر نور) نيوتن

اندازه گيری مستقيم سرعت تجربه يعنی، کردن يک راه حل، چاره ای نيست جز گردن نهادن به حکم 
  ! تفاوتهای م نور در محيط

  فيلسوف. انديشيد نور می) هر چند بسيار زياد(های قديم، کمتر کسی به سرعت محدود  از دوران
احتمال دارد  گفتشايد تنها کسی بود که ) قبل از ميالد Empédocle 493-433( 3سدوکليونانی، آمپِ 

امکانات کمبود ولی با . نيز همين فرض را قبول داشت 20هيـثمبن پس از او ا. سرعت نور محدود باشد
حتّی در دوران گاليله امکان اندازه گيری مستقيم . قابل اندازه گيری نبودسرعت نور  ،آن دوران در

کوشش گاليله که به کمک دستيارش به اندازه گيری سرعت نور در فاصلۀ . د نداشتسرعت نور وجو
اّولين . برسدبه نتيجه  نتوانست، نيز صورت گرفتميان دو تپه و با خاموش و روشن کردن دو چراغ 

های زحل، واره ، يکی از ماه"Io يو"برآورد مّوفقيت آميز سرعت نور از طريق رصد کردن حرکت 

اين نتيجه با نظريات نيوتن . بود ثانيه کيلومتر در 244658نجام گرفت که نتيجه اش توسط رومر، ا
منطقی است که اگر در انطباق با نظريۀ نيوتن نور ذّره ای . کرد همخوانی داشت و او از آن استقبال 

های رسمی  کند، انتشار آن بر خالف نظر برخی فيلسوف باشد که تحت اثر نيروئی حرکت می
آنی باشد و مانند هر ذّرۀ ديگری بايد سرعتی محدود، هر چند بسيار زياد، به آن نسبت  ستتوان نمی
ستاره شناسان  اتاکنون مطابق با پديده های ماه های زحل، که از طريق مشاهد"نويسد  نيوتن می. داد

يابد  ر میانتشا] با سرعت محدود[نا پيوسته  بطور ماند که نور مختلف تصديق شده اند، شّکی باقی نمی
اتوريتۀ نيوتن و احترام به ." زمان می برد دقيقههفت تا هشت  ،به زمينتا از خورشيد رسيدنش و 

 ، بعد از اوهای ديگری کالمش موجب شد که برای باال بردن دقّت اندازه گيری سرعت نور، پژوهش
  .دنانجام بگير

  .و اندازه گيری انحراف ظاهری ستارگان 55برادلی

بر ) James Bradley 1693-1768(ی يک سال بعد از مرگ نيوتن، جيمز برادلی ، يعن1728سال 
بعالوه او اّولين نفری است که با توضيحات خود . آورد جديدی از سرعت نور در خالء به دست آورد

اين . داددر مورد انحراف ظاهری نور ستارگان، دليلی علمی بر گردش زمين به دور خورشيد ارائه 
با اندازه گيری اين جا به . شود به جائی ظاهری ستارگان به علت حرکت زمين می اانحراف موجب ج
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 301000جائی و با دانستن سرعت گردش زمين به دور خورشيد، برادلی توانست سرعت نور را 
  .    کيلو متر در ثانيه به دست آورد

الت شگر در حهابتدا پژو. آيد اندازه گيری آسان به نظر می ،در مورد باران
حال اگر پژوهشگر با سرعت مثالً . بارد سکون قرار دارد و باران عمودی می

. بيند کيلومتر در ساعت حرکت کند، بارش باران را به صورت مّورب می 30
کند ولی سرعتی که پژوهشگر در اين حالت اندازه  البته سرعت باران تغيير نمی

به اضافه سرعت جابجا شدن ) V(اران يکی سرعت ب: جمع برداری دو سرعت است) Vr(گيرد  می

با دانستن سرعت جا به جا شدن و زاويۀ مابين سرعت .  )v(پژوهشگر 
نسبی و سرعت جا به جائی می توان به آسانی سرعت قطرات باران را 

توان  روش مشابهی نيز برای اندازه گيری سرعت نور می. محاسبه کرد
ر است زيرا کسی که ت البته در مورد نور کمی مشکل. به کار گرفت

ً  کند بر روی زمين اندازه گيری می  30قرار دارد که با سرعت تقريبا
شود که  اين حرکت موجب می. چرخد کيلومتر بر ثانيه دور خورشيد می

. ستارگان نيز در نظر مشاهده گر زمينی در طول سال يک مدار به شکل بيضی در آسمان ترسيم کنند
با اينهمه، برادلی . شوند و اندازه گيری نيز طوالنی است تی روبرو میمشکال ابدين ترتيب محاسبات ب

کيلومتر در ثانيه  300000نزديک به ای که به دست آمد،  نتيجهبا تقريبی بسيار خوب محاسبه کرد و 
  .رسيد

  57و فوکو 56های فيزو اندازه گيری

 امکان که اشکال در اينجا بود ولی پاسخ دادندها تا کنون به بسياری از سئواالت  اين اندازه گيری 
قابل های مختلف  ها سرعت نور در محيط و بعالوه با اين روشوجود نداشت اندازه گيری مستقيم نور 

بيش از صد سال طول کشيد تا همراه با پيشرفت علم و صنعت اين امکان پديدآيد که . اندازه گيری نبود
 و فوکو ) Louis Fizeau Armand Hyppolyte 1896-1819(دو دانشمند فرانسوی، فيزو 

)1819-1868 Jean Bernard Léon Foucault  (ی با الهام از گاليله و با در اختيار داشتن وسايل
های بسيار کوتاه و وسايل اپتيک با کيفيت مناسب، هرکدام به شيوۀ خودش،  زمان اندازه گيریِ  برای

ً اندازه  زمان طی فيزو اولّين کسی بود که اين . گيری کنندکردن يک مسافت توسط نور را مستقيما
  . اندازه گيری را با مّوفقيت انجام داد

آمد، در يک دسته پرتوهای موازی با يکديگر  نوری که از يک چشمۀ قوی می در آزمايش فيزو،
به الی يکی از دنده های  شد که بتواند از ال تابيد و از آنجا به گونه ای هدايت می بريک نيمه آينه می

به الی  ، دوباره از الای در فاصلۀ دور عبور کرده و پس از بازتاب بر روی آينه یخِ دندانه دارچر
. نگرد برسد های چرخ عبور کند و به چشم پژوهشگری که در دوربينش می يکی ديگر از دندانه

 شود آيد، نوری که در دوربين ديده می که چرخ با سرعت کم به گردش در می روشن است که هنگامی
چرخی که فيزو استفاده کرد . وقف شده استتزيرا به تناوب توسط دنده های چرخ م" زند چشمک می"

بود که نور در  به اين معناشد،  هنگامی که نور بازتاب ديگر خاموش و روشن نمی. دندانه داشت 720
آن عبور کرده ای که هنگام رفتن از  ای عبور کند که درست بعد از دندانه بازگشت، توانست از دندانه

بدين ترتيب زمان يک رفت و برگشت نور برابر می شود با زمان جا به جائی يک  .شتبود قرار دا
ای که در رفت و  فاصله ودور در ثانيه  6/12خ سرعت گردش چر ،در آزمايش فيزو .دندانۀ چرخ
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ندانه، و يک د ۀبا محاسبۀ زمان الزم برای گردش چرخ به انداز. متر بود 17266طی شد  برگشت
آيد که در  سرعت نور به دست می ،تقسيم مسافت طی شده به اين زمان

 مقايسه بادر . کيلومتر بر ثانيه 313000آزمايش فيزو برابر شد با 

زيادتر از به دست آورد، فيزو  نتيجه ای کهکيلومتر بر ثانيه،  300000
دقيق کردن  اين خطا احتماالً از عدم امکان مشخص. اندازۀ واقعی است

  .خيزد سرعت گردش چرخ دندانه دار بر می

ۀ ناندازه گيری جديدی به کمک يک آي فوکو 1862، چند سال بعد در سال فوکو اندازه گيریِ 

آينۀ مقعر که جمعاً مسيری بيست متری ايجاد  5بازتاب پشت سرهم نور در از طريق  و دوران کننده
کرد که پس از  ای ايجاد می تابيد و باريکه ای می زنهيک چشمۀ شديد نور بر رو. کردند، انجام داد می

نيمی از آن،  .شد ، به دو نيمه تقسيم میدرجه قرار داشت 45ه در زاويۀ ، کعبور از يک تيغۀ نيمه آينه
بر و نيمی ديگر به راه خود ادامه داده و  شد در مسيری عمود بر باريکه، وارد يک ميکروسکپ می

پنج آينۀ  متشکل از يک شبکۀ وارد اين نورس از بازتاب بر روی آينۀ دّوار، پ. تابيد می دّواريک آينۀ 
پياپی  های پس از بازتاب شد و می گر قرار داشتندديمتر از يک 4اصلۀ فمقعر که با 

 .کمی چرخيده بود زاويۀ هگشت که در اين فاصله ب بازمی دّواربه سوی آينۀ وباره د
ود می آورد جکه ای در کنار تصوير اّوليه به ول در تيغۀ نيم آينه بازتاب اين نور 

زاويۀ چرخش آينه را  امکان داشتۀ اين دو به راحتی لزه گيری فاصداکه با ان
زمان الزم  امکان داشتدّوار  ۀآنگاه با دانستن سرعت چرخش آين. محاسبه نمود

يق تقسيم راز ط ای که فوکو نتيجه. پالس نوری را مشخص نمود توسطها  کردن فاصلۀ آينه برای طی
کيلومتر در  298000به دست آورد برابر بود با کردن فاصلۀ پيموده شده بر زمان پيمودن اين فاصله 

روش فوکو بسيار ظريف و زيباست و با در نظر گرفتن وسايل محدودی که احتياج دارد از آن  .ثانيه
نتيجه ای که از اين . نموداستفاده نيزهای مختلف  توان برای اندازه گيری سرعت نور در محيط می

تئوری (معکوس دارد  ،ها به دست آمد نشان ميدهد که سرعت نور با ضريب شکست نسبت اندازه گيری

  :عبارتند ازمختلف اندازه های به دست آمده برای سه محيط ) هويگنس

 n=1    v=300000 Km /s  :هوا
 n=1/33 v=220000 Km/s :آب

 n=1/5  v=150000 Km/s :شيشه
گفت  انجام شد، فرضيۀ فرانسوا آراگو را که می 1850ش تعيين کننده ای که توسط فوکو در سال آزماي

سرعت نور در آب کمتر از سرعت آن در خالء است تأييد 
ی پيروزبه کرد و بدين ترتيب تئوری موجی نور باالخره 

های بعدی جملگی در تأييد اين نظريه  اندازه گيری. رسيد
. شد میقت اندازه گيری افزوده بودند ولی هربار بر د

نور برابر است با  اندازه گيری شدۀ امروز سرعت
اين  .کيلومتر بر ثانيه)   0,0002 -/+ 299792,45898(

 :ماند فقط يک سئوال هنوز باقی می های قديم، رسد که از ميان تمامی سئوال طور به نظر می
های  اهيم ديد که باز هم سئوالولی خو کند؟ نوسان می ه چيزیچ وبيعت اين موج چيست؟ ط

  .نوينی مطرح خواهند شد
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  ی ؛يسطو ميدان الکترومغنا 58ماکسول
  شود ِی متغير تبديل میيسطالکترومغنانور به ميدان 

بندی از پديده های الکتريکی و  يک جمع) James Clarke Maxwell 1879-1831(ماکسول 
ای منسجم از  د و مجموعهررا وارد محاسبات ک "ئیجريان جا به جا"و مفهوم  انجام داد مغناطيسی

جريان جا به جائی يک جريان الکتريکی است که در اثر تغيييرات ميدان مغناطيسی . داروابط ارائه د
اين روابط در خالء، يعنی در جائی که بار . )الفمندان رجوع کنند به پيوست ه عالق. (آيد به وجود می

های  های الکتريکی و مغناطيسی را به يکديگر و با ثابت شد ميدانيا جريان الکتريکی وجود نداشته با
به شکلی بسيار ساده و با معادالت ، μ 0 مغناطيسی،] نفوذپذيری" [پرمآبيليتۀ"و  ، ε0، "الکتريک دی"

را در رابطه با اندازۀ بار الکتريکی "  ε0دی الکتريک "ثابت  [. کنند ديفرانسيل درجۀ اول مربوط می

 ε0ظرفيت خازن که با  Cاختالف پتانسيل،  Q=CV) "V"شود از رابطۀ  ازن انبار میکه در يک خ
 پرمآبيليتۀ. آيد به دست می )در خازنمقدار بار الکتريکی ذخيره شده عبارت است از  Qرابطه دارد و 

های الکتريکی که در همان محيط حضور  ، ميدان مغناطيسی در يک محيط را با جريان0μ مغناطيسی،
کردن اين روابط با يکديگر، دو معادله از  با ترکيب.] کند و قابل اندازه گيری است د مربوط میدارن

بدين ترتيب، روابط ماکسول حاکی از وجود . دنآي نوع معادالت عمومی انتشار موج به دست می
هائی است که مرکبند از يک ميدان الکتريکی و يک ميدان مغناطيسی با ارتعاشات عرضی و  موج
ر است با ابکند که بر ها را نيز تئوری ماکسول محاسبه می سرعت انتشار اين موج. ود برهمعم

با  حال .  )=μ0 × ε0 (c(-2(  ؛ءخالدر  (μ0) "پرمآبيليتۀ"و  (ε0) "الکتريک دی" های مضربی از ثابت

  :  در نظر گرفتن اينکه

 ε0 = 8,854187×10-12 kg-1m-3A2S4 = 8,854187×10-12 F/m  

μ0 = 4π × 10-7 kg m A2.s2 = 4π × 10-7 T.m/A       

  c = (8,854187×10-12 ×4π×10-7) -2 = 299 792 471m/s    :برابر ميشود با ها موجسرعت 
اندازه ايست نزديک به  محاسبه شد بسيار غناطيسیاين اندازه که برای سرعت انتشار امواج الکتروم

گيرد که نور حالت  ماکسول نتيجه می. دست آمدهای مختلف به  سرعت نور از راه آزمايشکه برای 
   .موج بودنش، درست شبيه هرنوع موج ديگر است بايد باشد و غناطيسیالکتروم خاصی از امواج
تا آنجا که . ه استرسيدبه کمال درک نور  شده ووط به نور ديگر حل بمشکالت مر به نظر ميرسيد

اظهار ميدارد )  iam ThomsonWill 1824-1907) (لرد کلوين( 59ويليام تومسون 1900در سال 
تنها . از اين پس هيچ چيز جديدی در فيزيک کشف نخواهد شد: "که پايان فيزيک نزديک است

ولی با ". تر های بيش از بيش دقيق هائی که خواهيم داشت عبارت خواهند بود از اندازه گيری پيشرفت
سی برقرار کرد و نکنفرا 1900در سال  :ندنک یخود جلب م بهرا افکارش " ابر کوچک تيره"اينهمه دو 

که حرارت و نور دو شيوۀ حرکت هستند، مبتنی بر آنزيبائی و روشنی تئوری ديناميک :  "در آن گفت
که اين [...] يکی توسط تئوری موجی نور . ابر به تيرگی کشيده شده اند پاره در حال حاضر توسط دو

تواند در يک جامد انعطاف پذير، آنگونه که اتر  ن میچگونه زمي«کشد که  سئوال را به پيش می
توزيع  بولتزمن در مورد -های ماکسول ، دّومی آموزش»هست، جا به جا شود؟) زالل(رخشان 

  ."مکانيک کوانتائی"د و دّومی به رسيخواهد  "تنسبي تئوری"اّما ميدانيم که اّولی به  ."انرژی

  60نسبيت انشتين تئوری نور، در بنيان
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ولی به اين سئوال پاسخ قانع . يابد پايان قرن نوزدهم مشخص شد که نور نوسانی است که انتشار میتا 
کند چيست؟ در جائی که خالء    ها را منتقل می که نوسان) اتر(آن محيط ماّدی کننده ای داده نشد که 

ها  انتقال نوسانمحيط ماّدی برای  جائی که يعنی) ستارگان و زمينبين مثالً در فاصلۀ (حاکم است 
ها، نور يک پديدۀ  يابد؟ عالوه بر همۀ اين جا چگونه انتشار می نآگذرد؟ نور در  وجود ندارد، چه می

ً . الکترومغناطيسی است های الکتريکی که در  بايد تشکيل شده باشد از دوقطبی" اتر"، بنابراين مطمئنا
. گشايد می موجیهای  ای عبور اختاللهای محيط، راه را بر نتيجۀ حرکت بارهای الکتريکی و نوسان

کند و هيچ مقاومتی نيز در  اّوالً در تمام اجسام نفوذ می. نيز بسيار عجيب هستند" اتر"ولی خواص اين 
 ، چونحالهمان ولی در . کند ند نمیحرکت سيارات را نيز کُ ! دهد مقابل حرکت اجسام نشان نمی

 ،در نتيجه ،های طولی ندارند وتی هيچ گاه نوسانهای ص های نور عرضی هستند و بر خالف موج موج
را الزم اتر  تراکم شديدعالوه بر همۀ اينها، سرعت باالی نور . محيط انتشار دهنده بايد جامد باشد

رسند ولی بد تر از همه اين  همۀ اينها عجيب به نظر می. که با خواص ذکر شده در تضاد است دارد
ها با  حضور دارد و معنايش اينست که اين موج "c"ور است که در معادالت ماکسول سرعت ن

توانند در همۀ مختصات صدق کنند زيرا  در نتيجه، اين معادالت نمی. يابند انتشار می" سرعت نور"
دارای مفهومی نسبی است  ،سرعت نسبت به مشاهده کننده و بنا براين نسبت به يک سيستم مختصات

مراعات بشود، برای آن که معادالت ماکسول در ) ه تعريف کردآنگونه که گاليل(و اگر اصول فيزيک 
که  بايستیصدق کند، ) آيد مشاهده کننده خودش نيز يک سيستم مختّصات به حساب می(همۀ مختصات 

ی تغيير تمام اسرعت نيز به معناين تغيير . سرعت نور همراه با تغيير سيستم مختصات، تغيير کند
اين همه با اصل تغيير !! ها نسبت به شخص مشاهده کننده است يطخواص الکتريکی و مغناطيسی مح

برای حفظ ظاهر، برخی پيشنهاد کردند که معادالت . گاليله در تضاد است) invariance(ناپذيری 
کند و برای تمام    در سکون است صدق می" اتر"ماکسول فقط در يک مختّصات مطلق، آنجا که 

 .شود مغناطيسی مشخص بايد با يک آزمايش الکترو" اتر" سبت بههای مختّصات ديگر، حرکت ن سيستم
   ).رجوع شود" ب"پيوست  بهتر در بارۀ تغيير مختصات  توضيح بيشبرای (

ای  داشت زيرا اصل نسبيت گاليله انتشار امواج نور، انشتين را به انديشه وامیبرای " اتر"فرض وجود 
اگر : کرد ها اين سئوال را مطرح می انشتين سال. شد میمراعات نالکترومغناطيسی در تعميم به امواج 

ای قرار داشته باشد، چه اتّفاقی خواهد افتاد؟ اگر  من با سرعت نور در حرکت باشم و در مقابلم آينه
 cکند، از سرعت  نوری که صورتم را ترک می اش اينست که  تصويرم را در آينه مشاهده کنم، معنی

بدون نگاه ( هستمحرکت در ميدانم که اين را را نبينم  تصويرماگر  ولی. کرده استسريعتر حرکت 
  . )نقل به معنی(ای در تضاد است  و اين با اصل نسبيت گاليله) کردن به بيرون

مثالً (ها برای آشکار کردن تغييرات سرعت نور در يک سيستم مختصات نامشخص،  کوشش
از آنجا که قابل تصور نبود که زمين . آغاز شد"  اتر"نسبت به سرعت نور در  )مختصات زمين

ها توسط  جمع برداری سرعت يعنی نسبت به اتر در حالت سکون باشد، يک آزمايش معمولی

تصور شد تا تغييرات سرعت ) Michelson 1852-1931 Albert Abraham(  61مايکلسون

رجوع (. شود در حرکت است اندازه گيری" اتر"نور، بر روی محملی بر روی زمين که نسبت به 
بر روی  )يک دهم سرعت نور( کيلومتر در ثانيه 30از آنجا که زمين با سرعت ") ج"شود به پيوست 

به آزمايشگاهی بسيار مناسب برای اين اندازه گيری  را بايد زمين پس، مدار خود در حرکت است،
های اندازه  دادن جهت ديگر و با تغيير های چندين ماه از يک ها در فاصله اندازه گيری. شمار آوريم
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ها  اوت، آزمايشفمورلی به کمک مايکلسون آمد و با يکديگر بارها و در شرايط مت. گيری تکرار شدند
 .هيچ تغييری برای سرعت نور اندازه گيری نشد: را تکرار کردند ولی نتيجه همواره همان بود

نسبی ميان زمين و اتر  یرکتاگر ح" رسيدند که  توافقبا يکديگر به  مايکلسون و مورلیباالخره 
فرمولی که به کار گرفته شد از نوع ." زالل وجود داشته باشد، اين حرکت بسيار کوچک است

نفی يا تصديق نميتوان حکم های معمول در فيزيک است که هيچگاه تنها با يک سری آزمايش  فرمول
دودۀ خطاهای دستگاه و نتيجۀ اندازه گيری در مح صادر کرديک پديده را  در مورد صد در صد

-1838( 62وجود اتر را اعالم کرد ارنست ماخعدم اّولين کسی که با قطعيت  .اندازه گيری قرار دارد
1916 Ernst Mach (ولی جواب نهائی به ". نظريۀ اتر را بايد به دور انداخت: "بود که اظهار داشت

-Albert Einstein 1879(ن انشتي. عرضه کرد" نسبيت خاص"را انشتين در تئوری " اتر"مسئلۀ 
که  ،اندازد بلکه همزمان مفهوم زمان و فضای مطلق را نيز نه تنها نظريۀ اتر را بدور می) 1955

انشتين،  "تئوری نسبيت خاِص "در . شکند چهارچوب مطالعات فيزيک نيوتونی بودند، در هم می
نور . "شود می فيزيک میهای عمو يکی از ثابت و" زمان-فضا"سرعت نور تبديل به ثابت ساختار 

شوند و  مختصات مکانی شيئی و زمان وابسته به سرعت می". يابد هميشه با سرعت نور انتشار می
  :گيرد فيزيک بر پايۀ دو اصل شکل می

همه قوانين فيزيک برای مشاهده "دارد که  است که اعالن می "نسبيت گاليله"اّولی اصل تعميم يافتۀ  
حرکت نسبی "انشتين با گاليله کامالً موافق است که ." رکت، يکسانندمختصات ح مۀه درکنندگان 

  ". يست حرکت يکنواخت مختصاتی را که در آنست اثبات کندنواقعاً نسبی است و هيچکس قادر 
سرعت نور . "سرعت نور است) invarianceاصل (گاه انشتين است ثابت بودن  اصل دوّم که تکيه
ساختار رياضی الزم برای رعايت اين اصول، با نام  ".زه استحرکت، يک اندا در همۀ مختصات

  .شناخته شده اند) Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928( 64،63 ستلورنتغيير مختّصات 

  :ستتغيير مختصات لورن
 :معادالت تغيير مختصات لورنتس چنين اند[

 t’ = ϒ(t – v.x/c2);     x’=ϒ(x – v.t);    y’=y ;    z’=z;    ϒ=1/(1–v2/ c2)1/    

  x, y, z , t  مختصات مکانی و زمانی يک نقطۀ مادی در يک دستگاه مختصات وx’, y’, z’, t’  مختصات مکانی و زمانی همان

ناظر اول با . نسبت به دستکاه مختصات اول در حال حرکت است vنقطه در دستگاه مختصات ديگری هستند که با سرعت ثابت 
اندازه گيری می کند و ناظر دوم با دستگاه ) با وسيلۀ اندازه گيری مسافت خود و ساعت اين دستگاه اول(ول دستگاه مختصات ا

بدين سان هم مسافت ها و هم . اندازه گيری می کند) يعنی با وسيلۀ اندازه گيری مسافت و ساعت اين دستگاه دوم(مختصات دوم 
و نيز به ضريبی  vو به سرعت ) يعنی زمان و مکان نسبی اند(خواهند بود فواصل زمانی رويدادها برای اين دو ناظر متفاوت 

 .]نور است سرعت  c،و  ϒ =  : ناميده می شود بستگی دارند ϒکه 

حرکت ) نزديک به سرعت نور(در نتيجۀ اين تغيير مختصات، هنگامی که يک جسم با سرعت زياد  
های  های نسبی کوتاه و زمان طولدر مختصات مربوط به آن،  )ها xمثالً در راستای محور ( کند، می

ای و ساختار شتاب دهنده های ذّرات  به خصوص در فيزيک هسته ،اين تئوری. (شوند نسبی بلندتر می
رد شويم کاربُ  های زياد روبرو می ای و نيز در ستاره شناسی، يا هر کجای ديگری که با سرعت هسته
  ) دارد

آشنا ) E = M.C2( انشتين های مّهم تئوری نسبيت وردال قوی با يکی ديگر از دستبه احتماخوانندگان 
های مختلف و در تجربه، تأييد شده  ها در آزمايشنبيشتر نيست که همۀ اي هستند و نيازی به توصيف

را ارائه داد، نظريۀ او با مخالفت بسياری از دانشمندان زمان  ها هنگامی که انشتين اين رابطه. اند
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گفت  می) Henri Pointcarré 1912-1854( 65 به عنوان مثال، هانری پوانکاره. ودش روبرو شدخ
در آن زمان، لورنتس و پوانکاره سخت  .دنکن ابط اصل ثابت بودن جرم را مراعات نمیوکه اين ر

تن های نيو با تئوری ينهای نو برای آشتی دادن يافته محاسباتسرگرم محاسبات بسيار دقيق و غرق در 
نبوغ انشتين در اين بود که در جزئيات غرق نشد بلکه از طريق يک جمع بندی به آنجا . و گاليله بودند

بايد ها را شکست و يا  يا بايد چهارچوبگنجند،  های کهنه نمی رسيد که اگر مفاهيم نو در چهارچوب
ن در بارۀ اينکه وقتی توضيح انشتي. در صورت لزوم دوباره تعريف کرديا ها را به دور انداخت و  آن

شود، و  اش به جرم حالت سکون افزوده می ذّره ای در حرکت است، جرمی معادل با انرژی جنبشی
، )دـحرکتندر سرعت زياد  مثالً در مورد ذّراتی که در شتاب دهنده ها با(تأييد اين تئوری در تجربه، 

 یتغيير ناپذيری جرم به مرتبۀ باالتر بدين ترتيب اصل. درست بودن نظريۀ انشتين را به اثبات رسانيد
انرژی و وحدت اين -دوگانگی جرم( اصل تبديل جرم و انرژی به يکديگر. از فيزيک نيوتن ارتقا يافت

  .و اصل بقای انرژی بر مسند شايستۀ خويش قرار گرفتند )های متضاد مقوله
، با شد ها پيدا نمی بل درک بر آنکه تا آن زمان علّتی قايی ها، بسياری از پديده ها عالوه بر همۀ اين

. به عنوان مثال تغييرات مدار عطارد در نزديکی خورشيد. امکان توضيح يافتتئوری نسبيت 
مدار خود، نسبت  حال حرکت در ردايست که يک سيّاره  ترين نقطه نزديک) Périhélie( "هلی پری"

ً برای همۀ سياره. کند به خورشيد پيدا می ولی در مورد عطارد . ، ثابت استها اين نقطه قاعدتا
)Mercure (از . ثانيه تغيير مکان ميدهد 43، سياره به خورشيد است، هر صد سال که نزديک ترين

زمان اطراف خود - است که خورشيد در فضا "اعوجاجی"نظر تئوری نسبيت، اين جا به جايی به علت 
عطارد مطابق با تئوری نسبيت انجام داد  هائی که انشتين برای تعيين مدار  محاسبه. آورد به وجود می

 .ها قرار دارند کامالً در انطباق با نتايج اندازه گيری
. دهد را نمی ها زمينهبيشتر در اين کنکاش بحث حاضر که محتوايش تاريخچۀ مختصر نور است اجازۀ 

بر روی  ،ز جهانهای تازه ای ا ها افق اين نتيجه. ها خالی از لطف نيست هرچند پرداختن به اين مطلب
بايد اّما . داشتاشاره خواهيم   نهابه برخی از آ ،در صورت نياز و دورتر. گشايد دانش انسان می

. ه شدپژوهش در بارۀ نور، انسان را به جائی رسانيد که افق بينائيش بر تمامی هستی گشودپذيرفت که 
رفت در پيش ولی. پرداخته شودروشن است که در اين مختصر امکان ندارد به همۀ زوايای اين دانش 

زمينۀ نور به تنهائی در تغيير ديدگاه انسان نسبت به جهان و بهبود زندگی او چنان اهميت دارد که 
اندازيم به دو  دن، نگاهی میولی قبل از ادامه دا. بهتر است همچنان به تاريخچۀ مختصر نوربپردازيم

  :ورد بنيادی در زمينۀ نورادست

  فاجعۀ ماوراء بنفش
 کند تابش میالکترومغناطيسی پرتوهای وقتی جسمی را گرم کنيم اين جسم 

در درون تنوری که . ندبا دمای جسم متناسب ها های آن که شدت و طول موج
و با محيط خارج ارتباطی ندارد، پرتوهائی  مسدودند جداره های آن کامالً 

ها جذب شوند و پرتوهائی نيز توسط همين جداره  از جداره ها تابش می
زمانی ميرسد  ،وقتی حرارت ثابت بماند ،در يک دمای مشخص. شوند می

که اندازۀ پرتوهای تابشی و جذبی در درون تنور با يکديگر برابر شده و 
روزنه آنقدر (کنيم  نگاه اگر از روزنه ای بسيار کوچک به درون آن تنور. دگرد تعادل برقرار می

هائی با چه طول موج و هر يک به چه  چه پرتو) ريزد میکوچک است که تعادل حرارتی را برهم ن
،  شده برحسب هر طول موج تابش هایپرتوهای  شد؟ تجربه نشان ميدهد که شدت شدتی مشاهده خواهند 
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رسد و  شوند که در جائی به باالترين اندازۀ خود می های مشخص به نوعی توزيع می در درجه حرارت
اين چنين است که با گرم کردن جسم، رنگ . يابد سريعاً کاهش میها،  سپس همراه با کاهش طول موج

در دماهای مختلف، قرمز، زرد،  که آهن گداخته نظير(کند  نور تابشی به تناسب حرارت آن تغيير می
نظر تئوری از ). نمايد زيرا آنچه ما می بينيم رنگ مربوط به تعادل حرارتی است بنفس يا سفيد می
ماوراء  به سوی( "صفر"سوی  بهبايد  پرتوها طول موجا ادامۀ حرارت دادن، همراه بقديمی فيزيک، 

و اين کاهش شدت پرتوهائی که دارای طول ، زيرا انرژی مجموعه افزايش می يابد دنک ميل) بنفش
اين عدم تطابق تئوری با تجربه، به فاجعۀ ماوراء بنفش شهرت  .کند موج کمترند با تئوری وفق نمی

 66ax Karl Ernst Ludwig PlanckMتن راه حّل اين نقصاِن تئوری، ماکس پالنکبرای ياف .يافت
 گيرد صورت میهای مشخص اندازه تبادل انرژی بين نور و ماّده به کرد که  فرض)  1947-1858

کردن شکل و در محاسباتی که برای پيدا  نام گرفتند" کوانتا"اين اندازه ها . )شد نور دوباره ذرهّ ای(
يابد که به نام  مهم فيزيک دست میهای  به يکی از ثابت ، پالنکدهد ها انجام می  نی تابشدرست منح

 χ 6.626068   34-10:شود و اندازۀ آن برابر است با در فيزيک  ناميده می" ثابت پالنک"خودش، 
   .ثانيه - ولژ

ی را نتيجه گيری تابش حرارت "آنتروپی" به اضافه محاسبات مکانيک آماری، انشتين از قانون پالنک
برای يک  67که بولتزمنآورد  دست  به را ای همان رابطه ها، شبيه برای توزيع شدت طول موج د وکر 

تشکيل  hν با انرژی) فوتون(ذّره  Nاز  در تئوری انشتين" گاز کامل"اين . پيدا کرده بود گاز کامل
يا  hν(ای مشخص انرژی ه برخالف پالنک که کميت. ]نس نور مورد نظر استافرک ν[شده است 

توزيع "که  فتگرفت، انشتين نتيجه گر انرژی ميان نور و ماّده در نظر میرا فقط هنگام تبادل ) کوانتا
شود، پيوسته نيست بلکه متشکل از  ای تابش می انرژی نوری که در فضا توسط يک چشمۀ نقطه

ميگيرند، بدون تقسيم شدن جا  فضا جایمختلف تعداد محدودی از کوانتاهای انرژی است که در نقاط 
ی که از تئوری ا منحنی ."توانند در واحدهای کامل توليد و جذب شوند شوند و فقط می به جا می

  .آيد کامالً با منحنی تجربی مطابقت دارد انشتين به دست می

   69تو الکتريکوپديدۀ ف

توالکتريک و، پديدۀ فۀ پالنکريکه در آن به کمک نظ يافتر انتشامقاله ای از انشتين  1905در سال  

 Hertz ( 68توسط هرتز 1887اين پديده در سال . توضيح داده شد
کشف شده بود که مشاهدات خود را به کمک يک ) 1857- 1894 

در آن زمان . نيافت آنداد ولی توضيحی برای می وپ انجام کالکتروس
 جوزف توسط 1897ن در سال والکتر(هنوز الکترون کشف نشده بود 

). کشف شد Sir Joseph John Thomson  1940- 1856 70تومسون
که هرتز مشاهده کرد اين بود که فرکانس نور بايد به چيزی 

 تا پديده مشاهده )مثالً ماوراء بنقش(اندازۀ کافی زياد باشد 
امری که (شدت نور تأثيری در راه اندازی پديده ندارد . شود

اگر  و )استموجی بودن نور فرضيۀ قديمی متضاد با 
. شود الکتروسکپ دارای بار مثبت باشد پديده آشکار نمی

های آزمايش و داده های زمان  انشتين با در نظر گرفتن نتيجه
خودش، پيشنهاد کرد که برای کندن يک الکترون از فلز بايد 

 



106 

ضرب ثابت  اندازۀ آن مطابق با رابطۀ پالنک برابر است با حاصل د کهشومقداری انرژی صرف 
روشن . حداقل آن برای فلزات مختلف متفاوت استو )  hν =є يا( در فرکانس نور تابشی  hنک پال

انرژی الزم برای  اگر حد اقلّ . کند نور رابطۀ مستقيم پيدا می) ν(است که اين حداقل با فرکانس 

 باشد، انرژی جنبشی الکترونی که کنده شد hνو انرژی فوتون تابشی  ودهب Wاستخراج الکترون 

ترديد داشت به کمک يک  نظريهبه اين نسبت که  71ميليکان). Ecin = hν – W( :  شود با برابر می

اين سلول متشکل . ندهائی را شروع کرد که در مجموع ده سال طول کشيد توالکتريک آزمايشوسلول ف
رآن فلزی که نور ب ای هعبور نور و ديگری به صورت صفح مانند، جهت يکی حلقه :بود از دوقطب

فرض کنيم . گردداز آن الکترون آزاد مي در شرايط مناسب،تابد و  می
و صفحه فلزی به قطب ) آند(به قطب مثبت متصل باشد  "ای د حلقهوالکتر"

قطب ن آزاد شده باشد طبيعی است که به سوی واگر الکتر). کاتد(منفی 
ميليکان . حرکت خواهد کرد و جريان الکتريکی برقرار خواهد شد مثبت

مشاهده کرد که وقتی اختالف پتانسيل صفر است، شرط پيدايش جريان، 
فرکانسی که ( "فرکانس آستانه"اين . اندازۀ فرکانس يا به عبارت ديگر، انرژی نور تابشی است

. برای هر فلزی، مقداری است مشخص) " νs: هنگامی که بيشتر از آن بشود الکترون کنده خواهد شد
شتاب ) قطب منفی(د و کاتُ ) قطب مثبت(د در اختالف پتانسيل مابين آنُ  ،دهنگاميکه الکترون آزاد ش

های مثبت و منفی را با يکديگر عوض کنيم، در صورتی که  حال اگر قطب. د برسدگيرد تا به آنُ  می
د روان گردد، در ميدان الکتريکی که به سوی آنُ  Ecin = hν – Wن کنده شده باشد و با انرژی والکتر

و اگر نتواند بر اختالف پتانسيل الکتريکی غالب شود، به سوی خواهد شد  "ترمز"است معکوس شده 
انرژی جنبشی هنگامی صفر . شود می قطعو جريان الکتريکی  خواهد گشتباز " دکاتُ "صفحۀ فلزی 

در اينصورت . 0hν = Wشود که انرژی بازدارنده درست برابر انرژی فوتون تابشی باشد؛ يعنی  می
 برابر ثابت پالنک خواهد بود  يا   آن های مختلف، خط راستی خواهيم داشت که شيب رکانسبه ازای ف

ν/0h = W .  

مربوط  Uاندازۀ اختالف پتانسيل   e×U 0W =های مختلِف فوتون، در رابطۀ  يليکان به ازای فرکانسم
فوتون ترسيم  )انرژی(اندازه گرفت و آنرا بر روی نموداری بر حسب فرکانس  به فوتون تابشی را

زمان با اثبات  هم بدين ترتيب. شيب خط راستی که به دست آمد دقيقاً برابر با ثابت پالنک است. کرد
ً اندازه گيری شد  - يا ژول =kg/s2m34  -10× 6.626068 h  :نظر انشتين، ثابت پالنک نيز مستقيما

 .ثانيه

و ظاهراً  نور ، مادی بودنگرچه اکنون ديگر   )؟ فوتون موج يا ذّره(ويژگی دوگانۀ نور 

يکی از اين . هِای نوينی پديد آمدند ولی در اين مرحله تناقض ه بودندهايش شناخته شد ترين ويژگی مهم
از نظر انشتين ومطابق با . مشاهده کرد hνє = توان در رابطۀ انرژی و فرکانس  ها را می تناقض
ای  ولی در عين حال مطابق با رابطه єنرژی ست با اا ، فوتون ذّره ای)پديدۀ فوتو الکتريک(تجربه 

پس راه برای . νکند، موجی است با فرکانس  تجربی که انرژی ذّره را به يک فرکانس مربوط می
در عصر نيوتون و هويگنس نيز اختالفی بر . ماند باز می) مثالّ آزمايش يونگ(هائی  تفسير آزمايش

 یتر بسيار جّدی به صورت بار انگار موضوع يننور وجود داشت ولی ا نسر موجی يا ذّره ای بود
بايستی به  می، فت بيشترپيشر ان بسيار پيشرفت کرده بود و برایانس و فنون دانش. ه استشد مطرح 

ها تعلق  که نور خودش به آن غناطيسیشناختن و استفاده از امواج الکتروم. پاسخ داده ميشد تضاداين 
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های ديگر و  ، شيمی و بسياری از بخشXن امواج حرارتی، پرتو ، شناختن اتم و هستۀ آن، شناختدارد
 باز هم رفتگرفت که نيازمند پيش وينی شکل میدنيای ن. ناشناختۀ طبيعت در آن دوران آغاز شده بود

  .بايد بازهم به طبيعت رجوع کند و انسان برای يافتن جواب سئواالت خود می بيشتر دانش بود

  شود تر می جهان ژرف 
ای برای مشاهده و  وسيله) Joseph von Fraunhofer 1826-1787(  72فراونهوفر 1815ل در سا
اين وسيله . ها اختراع کرد اتم تابشیگيری طول موج طيف  اندازه

داد طيف  تشکيل شده بود از يک منشور و چند عدسی که اجازه می
. اندازه گيری شوند شده های تابش ها، مشاهده و طول موج اتم تابشی

های مختلف بويژه بررسی  ها از اين وسيله برای اندازه گيری دتم
نور سفيد يک . کردند های قيمتی استفاده می درجۀ خالص بودن سنگ

طيف پيوسته ميداد ولی وقتی يک گاز گرم را در برابر روزنۀ ورودی 
هائی که گاز را تشکيل  های رنگی طيف ويژۀ اتم دادند خط قرار می
در مقابل  ،بر عکس اگر همان گاز را سرد. دآمدن می به چشمميدادند 

های   شدند که طول موج هائی تيره در ميان طيف پيوستۀ رنگی ظاهر می نور سفيد قرار ميدادند، خط
 البته اين وسيله بعدها تکامل پيدا کرد و. گاز گرم بود یهای طيف تابش ها برابر طول موج وابسته به آن

  .ناميده شد" اسپکتروسکوپ"اين دستگاه  .گرفته شدهای علمی به کار  برای پژوهش
آغاز  گوناگونهای  های ويژۀ اتم طيف و رده بندی  اندازه گيری "اسپکتروسکپ"از همان ابتدای ساختن 

های طيفی اتم هيدرژن با دقّت زياد  خط. شد ولی توضيح علمی آن تا زمان بوهر به انتظار نشست
که ) Johann Balmer 1825-1898( 73بالمر 1855در سال و  دنه بوداندازه گيری و رده بندی شد

ای تجربی  کرد به رابطه اتم هيدرژن کار می )اسپکتر( بر روی بيناب
که خطوط طيفی مختلفی را که خودش و ديگر پژوهشگران  دست يافت

دو  pو  n در اين رابطه. به دست آورده بودند، به يکديگر ربط ميداد
   .طول موج پرتو تابشی است λو  کنند ها را مشخص می يک گروه ازطيف عدد هستند که هر کدام،

هايش به وجود يک  در آزمايش) Ernest Rutherford 7193-1871( 74راترفورد 1911در سال 

بر اين . استتر   هسته در مرکز اتم پی برد که ابعادش نزديک به هزار برابر از ابعاد اتم کوچک
اين مدل . دور يک هستۀ مرکزی در گردشندبها  نورد که در آن الکتراساس تصويری از اتم ارائه ک

ها  داد چرا الکترون عمده اش اين بود که توضيح نمی عيببه عالوه . شد ها نمی جوابگوی مسئلۀ طيف
 چرخشیحرکت ، سيطانغمطابق با تئوری الکترومزيرا  !؟کنند بر هستۀ مرکزی سقوط نمی در نهايت
ً ها  الکترون  موجب از دست دادن انرژی شده وهمراه غناطيسی های الکتروم ايد با تابش موجبقاعدتا

با بار الکتريکی (بر روی هسته  )با بار الکتريکی منفی( کترونلابه سقوط  بايد در نتيجه که بشود
  .بيانجامد) مثبت

مدل با استفاده از ثابت پالنک، اولّين ) Niels Bohr 1885-1962( 75نيلس بوهر 1913در سال 

های اتمی را با يک تقريب  تابش) spectreبيناب، (قانع کنندۀ اتم را ارائه کرد که قادر بود طيف 
تئوری بوهر بر . را محاسبه کند) ژنوهای شبه هيدر اتم(ها  خوب توضيح داده و انرژی برخی از آن

فورد و رابطۀ ، مدل اتمی راتر)سری بالمر( ژنوبيناب اتم هيدر  پايۀ دست آوردهای اندازه گيری
  . کوانتائی فرکانس و انرژی فوتون قرار داشت

 

 



108 

 :د ربوهر سه فرض پيشنهاد ک
ها  ها الکترون وجود دارند که بر آنشکل ی ه او داير) stationnaireثابت، (مدارهائی پايدار  - 1

ص هر کدام از اين مدارها به يک انرژی کامالً مشخّ  .کنند تابش نمی مغناطيسیهيچ انرژی الکترو
به اين اين انرژی اندازه ای منفی دارد ). توان آنها را تراز انرژی ناميد پس می(اند  الکترون متعلق

اند و تا اين کمبود جبران نشود،  الکترون به علت کمبود انرژی به هم پيوسته- موعۀ هستهجکه م معنا
  . شندباقادر به جدا شدن از يکديگر نمی 

بدين . منتقل شودب يا تابش يک فوتون از يک مدار به مدار ديگر تواند از طريق جذ الکترون می - 2
 در بيناب جذبی، انرژِی خطوط سياه درست برابر انرژی خطوط بيناب تابشی استترتيب علت اينکه 

    .روشن ميگردد
ضرب سرعت، جرم و  های الکترن به واسطۀ کوانتائی شدن اندازۀ حال ئی شدن انرژیاکوانت – 3

  ")د"رجوع شود به پيوست (  mvr = nh/2π  : ترن، به دورهسته است شعاع مدار الک
ولی آنچه . خوانی دارند بوهر هم تئوری های های تجربی خطوط طيفی اتم هيدرژن با پيش بينی انرژی

   .افزايد تأييد نظريۀ کوانتائی فوتون و ماهيت نور است که هم زمان بر اهميت اين موفقيت می
فوتون با طول  فوتون به صورت ذّره در نظر گرفته شد و گرچه رابطۀ انرژیِ  در اين تئوری، همه جا

موج آن همه جا حضور دارد ولی هيچ جا از فوتون به عنوان موج و از روابط انتشار موج برای 
 77همين امر موجب شد که به ويژه پس از پيشنهاد لوئی دوبروی. نيست در ميان ها سخنی محاسبه

استفاده از ای يا الکترن،  موج برای ذّرات هسته-انۀ ذّرهمبنی بر ويژگی دوگ
 79و هايزنبرگ 78های اتمی توسط شرودينگر معادالت موجی برای محاسبه

تولد مکانيک موجی سرآغاز تحول بزرگی در دانش انسان از . پيشنهاد شوند
تراع اخ. های نوينی در علم و صنعت شد طبيعت و به وجود آمدن رشته

کامپيوتر و توسعۀ ارتباطات،  يزر، اختراعکشف و اختراع لترانزيستور، 
مايکروويو، رآکتورهای اتمی و و و بسياری ديگر از اين نوع  فيبر نوری،تلفن همراه، يزيون، لوت

به خاطر  ها ات، دنيای انسان را چنان دچار تحول کرد که جای تعجب است چرا انساناختراع
جای تأسف است . ندکرد میکی و جهل و در يک زندگی آميبی گذران ها در تاري پايه، قرن  اعتقاداتی بی

های الکندی   وردانو برونو را به بوتۀ آتش سپردند يا مانع ادامۀ پژوهشجکسانی که  بازماندگانکه 
برند، هنوز هم در   شدند و او را به زندان انداختند، علی رغم استفاده ای که از همۀ اين اختراعات می

  !دنشسته ان کمين
که طی اين راه دراز آشکار  هائی پرسشولی هنوز . رسد ينجا به پايان میدر ااهراً داستان نور ظ

درک دوگانگی موج و ذّره مشکل . های جديدی را به ميان کشيده اند و نادانستنی شدند، جواب نيافتند
تا آنجا که مقدور بود ها را  آن ،ها ها برای درک و به ذهن سپردن پديده هاست که انسان زيرا قرن است

نمايش به های خود را  ولی اين دوگانگی وجود دارد و در شرايطی، هر يک از جنبه. ساده کردند
درست مانند سايۀ يک استوانه بر ديوار که در شرايطی دايره و در شرايط ديگر يک . گذاردمي

های  و آزمايش ، مجادالتو ذّرات دنيای ميکروسکپی بر روی اين ويژگی فوتون. مستطيل است
از  که و بسياری از انديشمندان 81، شرودينگر، ويلر80انشتين، دوبروی، النژون. بسياری انجام گرفت

ها در مقابل بوهر،  کردند، مدت دفاع می در خارج از ذهن انسان يک واقعيت فيزيکی داشتن وجود
کانيک کوانتائی در شکل هائی که از بنيان گذاران م و همۀ آن 83بورنماکس ، 82هايزنبرگ، ديراک

مکتب کپنهاگ مملو از رمز و رازهای . بودند قرار گرفتند کنونی آن يا پيروان مکتب کپنهاگ
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در تضاد بود و به همين جهت انشتين  )ماترياليسم( زيتويسم و پراگماتيسم با بنيان فکری انشتينوپ
کرد که در حدود امکانات  يشنهاد میهائی پ داد و آزمايش برای مقابله با آن هميشه به واقعيت رجوع می

ولی در عين حال با به چالش کشيدن  نبودند و اجباراً در سطح انديشه باقی ماندند قابل اجراآن دوران 
آزمون "ها که به  اين آزمايش. ها را به تکامل رساندند ها افزودند و تئوری نظرات، بر وسعت انديشه

در پيشرفت و تکامل  ويژه ، بهشهرت دارند) لمانیبه آ gedankenexperiment( 84"در انديشه
مکانيک کوانتائی نقش بزرگی ايفا کردند و به مرور همراه با تکامل و پيشرفت امکانات تکنيک و 

ها را  کوشند تا در حد امکانات روز، يک يک اين آزمايش علم، پژوهشگران کوشيدند و هنوز می
جواب  های بی ها چون به سئوال اين آزمايش .ی رسانندعملی کنند و از اين راه به تکامل دانش يار

روشن است که بر پايۀ ديالکتيک طبيعت، هربار . ها ضروری است دانش تعلق دارند، انجام دادن آن
کند و دانش را به پيش  جواب دادن به يک معّما، راه را برای مطرح شدن معّماهای ديگری باز می

  .راند می
ذّره انجام شد به گروهی تعلق دارد که -ين اواخر بر روی دوگانگی موجيکی از کارهای تجربی که ا

ها  نتايج آزمايش. به پژوهش پرداختند،  Rogerو Grangierهمراه با  Aspect85زير نظر پروفسور 

های اين گروه  در آزمايش. تشريح شده است 86Vincent Jacquesدر جزئيّات خود در تز دکترای 
رجوع شود ( رسد  وتون بدون هيچ شبهه ای به صورت تجربی به اثبات میهويت موجی و ذّره ای ف

به عالوه با اندازه گيری تداخل موج فوتون با خودش و همچنين با اندازه گيری راهی "). ه"به پيوست 
ها و بد  به تمامی شبهه ،پيمايد که فوتون به صورت يک ذّره، پس از تداخل موجش با خودش می

نظريۀ انشتين  در عين حال،. دهد نتيجۀ بينش مکتب کپنهاگ ايجاد شده بود پايان میهائی که در  آموزی
  .رسدمی دانست در عمل به اثبات  که فوتون را تجزيه ناپذير می

دوگانگی هويت موجی و ذّره  کشف توضيح انشتين در بارۀ پديدۀ فتوالکتريک باالخره به بدين ترتيب
های قديمی و ريشه دار بينش انديشمندان را به چالش کشيد   عادت که کليه ایپديده . ای فوتون ختم شد

. به سر در گمی دچار نمودکه قادر نبودند سريعاً از باورهای قديمی خود رها شوند، را  هائی  ۀ آنو هم
هر نوع ، بودن ذّرات مادی امکان نداشتای که اندازه گيری اين دو ويژگی موج و ذّره  تا آن زمان

که در تدوين تئوری رايج کنونی مکانيک کوانتائی نقش  "مکتب کپنهاگ"گروه . دان آمدبه ميتفسيری 
ولی جالب است که اين سردرگمی موجب نشد . عمده را بر عهده داشت نيز از اين قاعده مستثنی نشد

های عينی  بازگو کنندۀ نسبی واقعيت الاقل های مکانيک کوانتائی به نتايجی برسيم که که در محاسبه
که  بخشی از ديدگاه های فلسفی دانست به حساب آوردنهای اين موفّقيت را بايد  يکی از علت. باشندن

که مطابق  ندنک را درمحاسبات وارد می "شرايط حد"که مثالً  وجود داشتند فيزيک کالسيک از ابتدا در
الزام  ها يان آنبا آن روابط و محاسبات رياضی بايد به نتايجی ختم شوند که واقعی باشند که در م

بهتر است از وارد شدن به . نيز قرار دارند ها  آزمايش نتايجتئوری با  انطباق ها و  واقعی بودن تابع
و ) فوتون(ذّرۀ نور  -ولی بر ويژگی دوگانه و توأمان موج. های بيش از حد تکنيکی پرهيز کنيم   بحث

واقعيت "با درک قديمِی و عادی شدۀ که ... ) ن، پروتون و ون، نوترونظير الکتر(ذّرات ماّدی 
بوهر برای اِولين بار اين دو . ، کامالً تفاوت دارد توجه کنيم که موجب تفسيرهای بسياری شد"کیيفيز

شده است،  معروف )complémentarité( "اصل مکّمل بودن"ويژگی را در اصلی که زير عنوان 
  : صورت زير بيان کرد  به
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وم کالسيک برای تفسير يک آزمايش، به کاربردن هم زمان مفاهيم هر گونه به کاربردن يک مفه"
های ديگر همان پديده مورد نيازند، ممنوع  کالسيک ديگر را که به همان اندازه برای تفسير جنبه

  ".کند می
ما  دو ويژگی هم زمانِ  به کار بردندرست است که . رسد به نظر میاين بيان بسيار گنگ و نامفهوم 

؟  ، آن ديگری را بايد فراموش کردويژگی د ولی چرا هنگام صحبت از يککن وبرو میشکل رمبا  را
روند  برخی حتّی تا آنجا پيش می". بينيم، وجود دارد ماه، حتی زمانی که ما آنرا نمی"گفت  انشتين می

به  .کنند که واقعيت، تا زمانی که کسی برای مشاهده اش حضور نداشته باشد، وجود ندارد  که ادعا می
شود که هر   مشکل  اينجاست که فراموش می". آفريند  واقعيت را مشاهده کننده می"عبارت ديگر 

و مسافت ) يا ساعت(ويژگی را بايد با وسيلۀ ويژۀ خودش اندازه گيری کرد؛ مثالً زمان را با  ثانيه  
برای . گيريم ار میکنيم و برای هر کدام نيز وسيلۀ ويژۀ خودش را به ک  را با متر اندازه گيری می

برای مشاهدۀ ويژگی موجی، از وسيلۀ مناسب  کنيم و از آشکار ساز استفاده میمشاهدۀ ويژگی ذّره ای 
برای وارد شدن بيشتر به اين مبحث که به تناقضات مکانيک موجی و . مثالً تداخل امواج ،خودش
  .آغاز خوبی است) Paty Michel( 88های ميشل پاتی های بنياديش می پردازد، مقاله تئوری

 اثبات رسانيد؟  مکتب کپنهاک به  توان وجود طبيعت دوگانۀ نور را به طور تجربی به  چگونه می
ها را از طريق   اند که ما اجباراً بايد آن  ميکروسکوسپی چنان کوچک" ذّرات"گويد که ابعاد   درستی می 

های مورد اندازه گيری با  تقابل موضوعگيری کنيم و در اين ابعاد، واکنش م تجربه و آزمايش نتيجه
اين امر از دقت . اجتناب ناپذير است ،های اندازه گيری  دستگاه
در يک طنز . روند ها به خطا می  کاهد و نتيجه گيری ها می آزمايش

تواند درک کند چه چيزی را  عاميانه حتی گفته شد که نور می
تصميم  ،اندازه گيری ميخواهند ببينند و آنگاه قبل از ورود به دستگاه

اين . گيرد که آيا بايد نظير يک ذّره عمل کند يا نظير يک موج می
 ی پيشنهاد کرد ويلر آزمايش. نام گذاری شد 89"تئوری توطئه"، نظريه

در اين آزمايش يک دستگاه اندازه گيری به . نام گرفت 90"تأخير در انتخاب راه "با  که اندازه گيری
معادالت " شرايط حدّ " سپس. کند ای راه پرتو ورودی را به دو نيمه میرود که در ابتد کارمی

بدين ترتيب فوتون ديگر . دهد به تقسيم کنندۀ موج تغيير می) يا موج(ورود ذّره شرودينگر را بعد از 
که نشان دهنِد آزمايش  ابتدائی وسايل آرايشاگر تئوری توطئه درست فرض شود، . راه بازگشت ندارد

اگر ذّره هنگام ورود به دستگاه اندازه  بايد برای فوتون تعيين کننده باشد واست،  اّوليه" شرايط حد"
و شرايط حّد دّوم نيز او را در مقابل  که موضوع بر سر اندازه گيری کدام ويژگی اوست" نداند"گيری 

 دادن نشان شهدف کهدر اين صورت او در يک آزمايش ، انتخاب ناخواستۀ جديدی قرار داده باشد
تواند در آخرين لحظه برای فريب دادن آزمايش  نمیخورده و " فريب"، است ويژگی موجی )مثالً (

نظر انشتين با اين تفسير توافق داشت ولی بوهر معتقد ). و بر عکس(کند  ذّره عمليک مانند کننده، 
موجی يا ذّره ای گيرد و مطابق با آن، ويژگی   نهائی را در نظر می" شرايط حد"بود که فوتون فقط 

کند که چه ويژگيش را به   به عبارت ديگر، فوتون خودش انتخاب می .دگذارنمايش ميبه خود را 
  .نمايش بگذارد

در . طرح ريزی کرد 91"زندر-ماخ"خود را برای يک انترفرومتر  90"انتخاب با تأخير"آزمايش  ،ويلر

و  1ندۀ موج ميشود که نيمی از آن را به راه فوتون وارد يک نيمۀ آينۀ تقسيم کناين نوع انترفرومتر، 

نور را به سوی يک نيمه آينۀ دّوم  ،ديگر آنگاه، دو آينه. کند هدايت می 2نيم ديگر را به راه 
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تداخل  1ها در آشکار ساز شمارۀ  زمان از هر دو راه عبور کند، موج  اگر فوتون هم. فرستند  می

خواهد  2و يا از راه  1م بر داشته شود، فوتون يا از راه دوّ " نيمه آينۀ"اگر . سازنده خواهند داشت

شمارش  2و يا در آشکارساز  1يا در آشکار ساز يعنی (رفت و مانند يک ذّره عمل خواهد کرد 
توانيم انتخاب کنيم که فوتون از هر دوراه برود يا فقط به يکی از راه ها  بدين ترتيب، می). خواهد شد

  .هدايت شود
  ).های مجرد عملی اسکيزوفرنی داشته باشند يا نه توانيم تصميم بگيريم که آيا فوتون  ر، میبه گفتۀ ويل(

بعد از عبور فوتون  را، نيمه آينۀ دّوم  در مسير نور گيريم میتصميم  ،"انتخاب با تأخير"آزمايش در 
وانتائی را می و بدين ترتيب تفاوت ميان يک پيش گوئی کالسيک و کقرار دهيم  از تقسيم کنندۀ اّول 

  ").و"رجوع شود به پيوست . (اين آزمايش نيز توسط گروه پروفسور آسپه انجام شد .آزمائيم
د اينست که برای اندازه گيری هر ويژگی فوتون به مثابۀ مبه دست آ ها اين آزمايشای که از   نتيجه

 آرايشحتّی اگر اين . ويژۀ دستگاه اندازه گيری احتياج است آرايشهر بار به يک  ،موضوع کوانتائی
ه اتوان هيچگ بدين ترتيب نمی. بعد از ورود فوتون به دستگاه اندازه گيری انجام شود اتفاقی وبه طور 

اين موضوع با نظر . به فوتون نسبت داد ،مستقل از دستگاه اندازه گيری را واقعيت فيزيکی کالسيک
  :گفت  بوهر در تطابق است که می

 « it obviously can make no difference as regards observable effects obtainable 
by a definite experimental arrangement, whether our plans of constructing or 
handling the instrument are fixed beforehand or whether we prefer to 
postpone the completion of our planning until a later moment when the 

particle is already on its way from one instrument to another »  
های ما  بديهی است که از نظر اثرات قابل مشاهده در يک آزمايش مشخص، تفاوتی ندارد که برنامه(

نامه ريزی برای ساختن يا به کاربردن ابزار، از قبل تثبيت شده باشند يا اينکه ما ترجيح دهيم تکميل بر
خود را به آخرين لحظه، يعنی هنگامی موکول کنيم که  ذره در گذرش از يک دستگاه به دستگاه 

 .)ديگر، وارد راهش شده باشد
گيريم   جا که هر آرايش ويژۀ انترفرومتر به معنی به کار گرفتن دستگاه مستقلی است، نتيجه می از آن

  . تون يک دستگاه ويژۀ آزمايش احتياج استهای فو  که برای اندازه گيری هر يک از ويژگی
، ويژگی خود و ما" فريب دادن"و برای  دستگاه اندازه گيری هنگام ورود به، امکان ندارد که نور ولی

. انتخاب نمايدبا ويژگی دستگاه اندازه گيری  ها را پنهان کند و يا آن طبيعت موجی يا ذّره ای خود را
يم که دانبماّدی و اليشعری بايد موجوديتی را ست که نور ا اين" تأخيرانتخاب با "آزمايش نهائی نتيجۀ 

  .تضادندمهمزمان دارای دو ويژگی موجی و ذّره ای است، هر چند اين دو ويژگی کالسيک متقابالً 
بدين ترتيب، روشن است که ويژگی مکمل بودن را بايد در محاسبات، هميشه منظور داشت ولی ما 

لوحانه تفسير کرده و مثالً بگوئيم که وسايل اندازه گيری تعيين کنندۀ ماهيت حق نداريم آنرا ساده 
  .هستندنور موجی يا ذّره ای 

بدين ترتيب همراه با آن چه که در رابطه با نور کشف شد، يک دنيای نوين، دنيای بسيار کوچک ها، 
کيلومتر محدود بودند  به جهان قديمی با ابعادی که به کوه و دشت و متر و نيز دنيای ميکروسکپی،

فقط  برای مطرح کردن پيچيدگی اين جهان ميکروسکپی خوبست توجه کنيم که نور به . افزوده شد
مثابه ذّره ای که موجی است مرکب از دو ميدان الکتريکی و مغناطيسی که در خود ميپيچد و به 

ان الکترو کند، در عين حال شکل دهندۀ ميد صورت يک بسته موج با سرعت نور حرکت می
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يسی نيز بايد طنتيجه آنکه همانگونه که نور کوانتائی است، ميدان الکترومغنا. مغناطيسی نيز هست
جهان . ولی بهتر است در مقوله پيشتر نرويم زيرا به موضوع نور مستقيماً ربط ندارد. ائی باشدتانکو

دنيای ما از ابعاد ذّرات تر شد ولی همراه با اين عمق گرفتن سقف آسمان نيز باالتر رفت و  عميق
وسعتی که تماماً يا از خالء و يا از همين . تا ميلياردها سال نوری وسعت يافت) متر 10 -27(هسته ای 

که احتياج به  مطرح شدندی هائ لواسئها هم  در اين دنيای بسيار بزرگ. ذّرات هسته ای پر شده است
ا مسائل جديدی که مطرح شده اند، ما سرانجام و همراه ب تر دارند های بيشتر و انديشۀ عميق پژوهش

  .های ساده قرار گرفته ايم در آغاز راه شناخت عميق تر از واقعيت
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  : ماکسول سیيطاغنروابط ميدان های الکتروم:   الف
  

  

  
  

  
وقتی دو سيستم مختصات نسبت به يکديگر در حرکتند، اين جا به جائی چگونه  :گاليله  تئوریر د -  ب

را در نظر   ’Oو Oگذارد؟ دو سيستم مختصات  بر قوانين حرکت در هريک از دو سيستم تأثير می
نسبت  uبا سرعت  ’Oگيرد و  را اندازه می tدر حالت سکون قرار دارد و ساعتش زمان  O. بگيريم

هر دو ساعت در يک   t = 0در زمان . گيرد را اندازه می ’tه آن در حرکت است وساعتش زمان ب

می بينيم کنيم،  نگاه می قرار داريم و Oسيستم به مرکز  دروقتی . است t’= 0وضعيت قرار دارند پس 

ت حال، يک اتفاق واحد را در دو مختّصا. است  OXدارای سرعتی ثابت بر روی محور ’Oقطۀ که ن
  :بررسی کنيم

و  ’yو  ’xمکان با   ’Oدر سيستم. شوند اندازه گيری می tو زمان با   zو  yو  xمکان با   Oدر سيستم

z’    و زمان باt’ مطابق با تغيير مختصات گاليله . شوند اندازه گيری می  :  
    t =t’ 

x’ = x – ut  ,  y’ = y  z’ = z,     

  
  
  
  

  : توجه کنيمحال به قوانين ماکسول برای خأل

می بينيم که در قانون گاليله سرعت نسبی 
حال آنکه در تئوری ماکسول سرعت نور ربطی به . يعنی به سيستم مختّصات بستگی دارد است

div E = 0    گوس-رابطۀ ماکسول  

rot E = - ∂B/∂t   رابطۀ ماکسول فاراده 

div B = 0   رابطۀ ماکسول تومسون يا فلو 

rot B = μ0 ε0 ∂E/∂t  رابطۀ ماکسول آمپر 
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)  μ0 و ε0 های يعنی ضريب(های الکتريکی و مغناطيسی محيط  سيستم مختصات ندارد و فقط به ويژگی

 بايد پرسيد کيلومتر در ثانيه ولی 300000برابر است با  سرعت نور !همۀ اينها درست. ستا هبستوا
اجازه ) و اپتيک و غيره طيساغنمکانيک، الکتروم(نسبت به کدام مختصات؟ هيچ تجربۀ فيزيک 

، در درون گيرد دهد حرکت يکنواخت و مستقيم الخط سيستم مختصاتی که تجربه در آن انجام می نمی
به . هميشه همسان هستندنيز د نآي به دست می ها ز آزمايشنتايجی که ا. آشکار شود همان مختصات

های کم و به اصطالح  در سرعت(های مختصات گاليله ای  عبارت ديگر قوانين فيزيک در همۀ سيستم
  .با هم يکسانند") غير نسبی"شرايط 

بر روی  کيلومتر در ثانيه 30از آنجا که زمين با سرعت :  آزمايش مايکلسون و مورلی –ج 

به آزمايشگاهی بسيار مناسب برای اين اندازه گيری  را بايد زمين پس، ر خود در حرکت است،مدا
های کامالً برابر از  در فاصله M2و  M1دستگاهی ساخت که در آن دو آينۀ مايکلسون . شمار آوريم

غۀ نيمه توسط تي "و تقسيم بازتاب"مسيرهای نور در دو آينه از نقطۀ . يک تيغۀ نيمه آينه قرار دارند
ساکن باشد، برای مشاهده کننده، دو مسير در " اتر"پس اگر زمين نسبت به . يکديگر عمودند رآينه، ب

). شده و هم از نظر مدت زمان  های طی هم از نظر فاصله. (ديگر برابرند دو راه عمود بر هم با يک
مطابق با ) M1آينۀ مثالً در جهت (در حرکت باشد،  vبا سرعت " اتر"برعکس اگر زمين نسبت به 

شوند و دو فاصله که در دو جهت متفاوت هم  های مشابه طی نمی مکانيک گاليله، دو مسير با سرعت
يک رفت و برگشت در جهت در. شوند میقرار دارند، بايکديگر برابر ن

های  که با حذف جمله   t1حرکت زمين زمان الزم برابر خواهد بود با 
  :  نويسيم  درجۀ دّوم می

    
زمانی برابر با به يک رفت و برگشت در جهت عمود بر حرکت زمين، 

t2    احتياج دارد:  

     :که با حذف جمله های درجۀ دّوم می شود       

  :از اينجا می توان تفاوت زمانی دو مسير را محاسبه کرد 

        
پس،  .گيری باشدهای عادی قابل اندازه  اين اختالف زمانی بسيار کوچک تر از آنست که با روش

اندازه (ای تهيه کرد که انترفرومتر  مايکلسون وسيله .روش اندازه گيری تداخل امواج نور انتخاب شد
  . مايکلسون نام گرفت) گيرندۀ تداخل

طول يک شاخۀ  m/s 104×3و سرعت زمين برابر است  m/s 108×3سرعت نور برابر است با 
  :شود با اوت زمانی دو مسير برابر میبدين ترتيب تف. است m 10انترفرومتر حدود 

توان با وسايل معمولی اندازه گيری کرد  اين زمان را نمی. ثانيه s 15-10يا    1025 / 109 × 10  

که بين دو   c × t  δ =های نور را به علت اختالف زمانی توان اميد داشت که تداخل موج برعکس می
. اندازه گيری کرد ،شد خواهد به اين دليل ميان آنها ايجاد  راه بايد وجود داشته باشد و اختالف فازی که
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ها با محاسبۀ سرعت زمين و  و ميزان تداخل موج  c .Δt δΔ =    :اين اختالف زمانی برابر است با
  :برابر است باميشود  گرفتهطول موج نوری که به کار 

 / (β2. D/λ) (c .Δt) p=Δ   که در آن: β = v/c = (3 × 104/3 ×108) = 10-4    

 10اش  و برای يک انترفرومتر که طول شاخه ندمتر ا  7- 10×5های قابل رؤيت حدوداً  طول موج 

پهنای خط متر،  ميلی p = 10/(5×10-7) × 10 -8 = 0,2Δ  توان انتظار داشت که با اندازۀ متر باشد می
هائی که انجام گرفت، هيچگاه  ولی درآزمايش. طيفی تداخل به وجود بيايد که کامالً قابل مشاهده است

     .ها ديده نشد هيچ طيف تداخل موج
يعنی حاصل ضرب ( "ممان سينتيک"به علت کوانتائی بودن  اتم کوانتائی شدن ترازهای انرژی:  د 

انرژی الکترون  و )mrv=  به عبارت ديگر( است) mrv الکترن جرم، شعاع مدار و سرعت

    :برابر است با  و کوانتائی شده
E1=-k2mqe و  k=1/4 πє0در اين رابطه

گرفت که از نام  76، انرژی يا ثابت ريدبرگ4/2

 -نوالکتر "-13.6"ای اتم هيدرژن که  و برابر است با انرژی تراز پايه فرمولی تجربی به دست آمده
  .با انرژی الزم برای يونيزه کردن اتم هيدرژن دقيقاً توافق دارد و باشد میولت 

 "کريستال - نانو"يک ) خالء-ازت( NVها از طريق تحريک مرکز رنگی  ها، فوتون مايشدر اين آز:  ه
 تابش کرد و به ازای کار می) پالسی(ليزر به صورت ناپيوسته . الماس توسط يک اليزر توليد شدند

زمان تابش  ،عالوه بر اين. شد هر بار فقط يک فوتون توليد می NVاليزر بر روی مرکز  "پالس"يک 
های اليزر   فاصلۀ زمانی دو فوتون متوالی به فرکانس پالس. کامالً قابل تنظيم و مشخص بود فوتون

انتخاب شد زيرا با در نظر گرفتن ابعاد دستگاه ها و عمر  )80×10 -9( نانو ثانيه 80وابسته بود که 

 .بود کامالً مناسب، اين مّدت برای اين آزمايش تراز انرژی "0τ " متوسط

   
از اين مسير به محل اتصال  شده، توليد  کۀ نور از پيش تنظيم شده بود و هربار فوتون واحدمسير باري

شود که از قاعده به  که از دومنشور بسيار نازک تشکيل می( فرنل) biprismp(يک دو منشوری 
رنل دو منشوری ف. شد  مید دستگاه اندازه گيری تداخل موج جا وار رسيده و از آن )يکديگر چسبيده اند

. يونگ دارد "های هدو روزن"کند و از اين رو، شباهت بسيار با  باريکۀ نور را به دو قسمت تقسيم می
" منشوری فرنلدو "شدند يکی پس از ديگری بر محل اتصال  ها که يک به يک توليد می فوتون

. دش بودموج يک فوتون با خو متعلق بهگرفت، اين تداخل صورت مي تداخلی رسيدند و هر بار که می
بايد تداخل کنند، يک صفحۀ  ها  ها، آنجا که موج  در پشت دو منشوری فرنل، بر سر راه فوتون

 CCD(شود،  های عکاسی الکترونيکی استفاده می ناز آن نوع که در دوربي ،الکترونيکی حساس
camera  به فرانسهdispositif à transfert de charges (87  قرار دادند که مختصات محل

ان يپس از پا .انباشت ها را يکی پس از ديگری ضبط کرده در حافظۀ کامپيوتر می ن برخورد فوتو
 ها  متعلق به آناطالعات ، های اندازه گيری شده در هر مختصات  آزمايش، برای باال بردن آمار فوتون
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ها بسيار کوچک بود، يک عدسی در   از آنجا که ابعاد تصوير تداخل موج. به يکديگر افزوده شدند
تر شده و از شمارش يک  خروجی انترفرومتر و قبل از صفحۀ حساس قرارداده شد تا تصوير بزرگ

  . احتراز شود متوالی" پيکسل"فوتون توسط دو 

  
دقيقه در حافظۀ يک  30گيری شده که به مدت تقريبی های اندازه   افزودن نوارهای تداخل موج

های يک فوتون با خودش داللت  به روشنی بر تداخل موجمطابق با شکل زير، کامپيوتر ذخيره شدند، 
  .می کند

  
هائی  نمودار زير، نمايش تعداد فوتون. اين روش استمزايای ها، يکی از   برآورد کّمی از تداخل موج

های جاری موج محاسبه  منحنی آبی رنگ با استفاده از تئوریو مرده شده انداست که در هر ستون ش
  .ه استشد

  
تر کردن تصوير در   بسيار کوچک است يک عدسی برای بزرگ CCDاز آنجا که سطح ضبط کنندۀ 

  .در اين نمودار بزرگ نمائی عدسی تصحيح شده است. مقابل آن قرار داده شده بود
ها   تداخل موج مطالعۀ بر در اين انترفرومتر، عالوه

که فوتون به صورت ذّره طی  را توان مسيری می
کافيست برای اين کار، . کند نيز مشخص کرد می

صفحۀ حساس را برداشته و به جای آن دو آشکار 
هر در انتهای ) الکتريکفتو یاز نوع ديودها(ساز 

اگر . اخه شده اند قرار بگيرندبه دو ش "دومنشوری فرنل"باريکۀ پرتوهای نوری که توسط  از مسيرِ 
 معنی است که فوتون از هر دو مسير عبور کرده اين آشکار سازها، به طور همزمان شمارش کنند به 

آشکار ساز  در دو ی، در محدودۀ خطاهای اندازه گيری، هيچ پالس همزماندر اين آزمايش جديد .است
. ها عبور کرده است  ون فقط از يکی از شاخهفوتهر اينست که هر بار،  ۀاين نتيجه نشان. شمارش نشد

ای کامالً طبيعی و قابل انتظار بود زيرا در غير اين صورت و از آنجا که هر بار فقط  البته چنين نتيجه
شده شکسته بايست نتيجه گرفت که فوتون به دو نيمه  می ،يک فوتون وارد دستگاه اندازه گيری شد

  .است
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-برای آزمايش انتخاب کرد يک انترفرومتر ماخ )Alain Aspect( 85وسيله ای که گروه آسپه:  و

  فوتون. نامند نيز می)  Jamin(استفاده از نور پالريزه است که آن را انترفرومتر ژامن بر پايه زندر، 

پس از عبور از يک . صورت جزئی پالريزه هستند  آيند به می NVکه از مرکز ) واحد(د های مجرّ 
آنگاه يک . شود  می انتخابها  يک پالريزاسيون خطی برای فوتون ،"پالريزاسيونمکعب تقسيم کنندۀ "

قسمت ديگر را  وسو  ها به يک  ، نور را به دو قسمت کرده يک قسمت را برای کنترل"نيم موج"تيغۀ 
را در  P و  Sهای عمود بر هم  پالريزاسيون BSinتيغۀ تقسيم کنندۀ . کند به سوی انترفرومتر روانه می

دارای اين دو باريکۀ نور که . اندازد کند و بين آنها فاصله می جدا می از هم ختصات فضائیم
که  ،متری 48های مختلف و طی کردن يک مسير  عمود برهم اند، پس از کنترل ایه يونسپالريزا

شود   باقی ميگذارد، وارد تيغۀ نيم موج نهائی می" انتخاب با تأخير"زمان کافی برای وارد کردن تيغۀ 
وارد يک تيغۀ تغيير دهندۀ پالريزاسيون  چرخيده ودرجه  90و پالريزاسيون دو قسمت باريکۀ نور 

BS’ شود که کامالً متقارن است با  میBSin . پس از عبور، فاصلۀ دو باريکهS و P  از يکديگر از بين

الريزاسيون آن که محورهای پ(د نشو  می EOMاپتيکی -رود و وارد يک تعديل کنندۀ الکتريکی می
ها بسوی يک منشور   پس از آن، باريکه). قرار دارند P و Sدرجه نسبت به محورهای  22.5°

قرار P و  Sهای  ميروند که محورهای پالريزاسيون ويژۀ آن در جهت پالريزاسيون 92"الستونوُ "
ای ورودی را ه در انتهای دو شاخۀ خروجی انترفرومتر، دو آشکار ساز قرار دارند که فوتون. دارد
بدين ترتيب با اين شيوۀ پيچيدۀ عبور دو بخش از باريکۀ نور اّوليه، از مخلوط شدن . شمارند می

  .شود احتراز می در طول راه دنرس  هائی که از هر يک شاخۀ انترفرومتر می  باريکه
نور  های  اعمال نشود، هيچ تأثيری بر روی پالريزاسيون باريکه EOMاگر اختالف پتانسيلی بر 
های عمود برهم هستند با يکديگر تداخل نخواهند   که دارای پالريزاسيونها   نخواهد گذاشت و باريکه

منحرف شده و هر يک به سوی يکی از " الستونوُ "توسط منشور و  )توانند تداخل کنند نمی( کرد
در اين شکل . شوند آشکارسازها راهنمائی می

کار از تنظيم انترفرومتر، هر يک از دو آش
های انترفرومتر تعلق   ساز به يکی از شاخه

  به دارد و امکان ميدهد که اطالعات مربوط
راهی که فوتون طی کرده است کامالً 

 در اين آرايش، از آنجا که. مشخص شود
کند و   دستگاه به شکل انترفرومتر عمل نمی

فقط اطالعات مربوط به راه طی شده را در 
ويژگی  زه گيریِ گذارد، برای اندا اختيار می

آزمايش "ذّره ای فوتون مناسب است و با 
ای بودن نور،  هويلر، برای اثبات ذرّ " فکری

 .مطابقت دارد
 EOMبر  Vπهنگامی که اختالف پتانسيل 

 چرخش °45های موج ورودی را   اعمال ميشود، مانند يک تيغۀ نيم موج عمل کرده و پالريزاسيون
با يکديگر ترکيب شده و در " الستونوُ "ها توسط منشور  های موج در اينصورت، پالريزاسيون. ميدهد
ها ظاهر ميشود و اين درست با پيشنهاد ويلر در   پديدۀ تداخل موج انترفرومتر، های خروجی شاخه
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که تيغۀ تعيين کننده را در آخرين لحظه و پس از آن که فوتون وارد خط پايانِی اندازه  انطباق است
شمارش "هميشه به طور اتفاقی و به کمک يک توليد کنندۀ  Vπاختالف پتانسيل . دگيری شد، قرار ميده

ذّره ای  آرايش موجی و آرايششود تا از اين طريق از هرگونه هماهنگی مابين  می اعمال "آماری
  . دستگاه احتراز شود


