پوزيتيويسم وماترياليسم ديالکتيک در نظريات پانه کوک و لنين

لنين و ﻓﻠسﻔﮥ پانهکوک
بهمن آزاد
آبان 1399
تذکر  :در اين نوشته که نظرات پانه کوک بررسی ﻣی شوند ،به ﻣناسبت اشاره های او به ﻣقوﻻت،
داده ها و تئوری های ﻋﻠﻣی دورانش اجبار بود که به برخی از نتايج ﻋﻠﻣی ﻣربوط به ﻣکانيک
کوانتايی ،زيست شناسی ،تئوری نسبيت و  ...اشاره شود .اکنون که در قرن بيست و يکم ﻣيﻼدی
هستيم اين بخش ها از دانش بشری به چنان پيشرفت هايی نائل آﻣده اند که چهارچوب انتخاب شده
برای ﻋرضه کردن اين بررسی کهنه به نظر ﻣی آيد .انگيزۀ اين انتخاب ،نشان دادن اين اﻣر است که
ﺣ ت ّی با داده های دوران خودش ،پانه کوک ،به ﻣﺛابﮥ يک فرد ﻋﻠﻣی و آن گونه که ادﻋا ﻣی کند" ،با
کوله باری از ﻣاترياليسم ديالکتيک" ،ﻣی بايست بهتر از اين ﻋﻣل ﻣی کرد .در آينده ،اگر ﻣقتضی
ﻋ رضه نتايجی پرداخت که هﻣراه با پيشرفت کنونی دانش بشری ،دﻻيل
باشد ،ﻣی توان به تﺣﻠيل و َ
نوينی بر ص ّﺣت نظريات ﻣاترياليسم ديالکتيک ﻣی افزايند و آن را بيشتر ارتقاء ﻣی دهند .نوشتﮥ
ﺣاضر فﻠسﻔی نيست و چنين ادﻋائی نيز ندارد .البته شايد در اين زﻣينه به کار آيد .اين بررسی البته
فرصتی است برای ياد آوری برخی از بنيادهای نگرش ﻣارکسيستی در روشنائی پيش رفت هايی که
توسط ﻋﻠوم )در اينجا بخشی از فيزيک( تا اوائل قرن بيست و يکم ﺣاصل شدند.

مقدمه
پانه کوک از اﻋضای گروهی ﻣنشعب از ﺣزب سوسيال دﻣوکرات هﻠند بود ،که به تريبونيست ها
ﻣعروف شدند .اين ﺣزب در آغاز پيدايش ،تجﻣعی بود اکﺛرا ً از آنارشيست ها که ﻣخﻠوطی از
تئوری های آنارشيستی و ﻣارکسيستی را پشتوانﮥ فعاليت های تبﻠيغی و تهييجی خود ﻣی کرد.
پايه های نظرياتشان ﻋﻣدتا ْ بر فﻠسﻔه اﻣانوئل کانت قرار داشت و در ضﻣن ،ﻣانند بسياری از
آنارشيست ها ،در اين ﺣزب تعﻠﻖ خاطر خاصی نيز به ديتسگن داشتند که پيوندهای نزديکی با
آنارشيستهای آﻣريکا برقرار کرده بود؛ تا آنجا که پس از ﻣرگش در  17آوريل  ،1888او را در
آراﻣگاه آنارشيست های شيکاگو به خاک سپردند.
انگﻠس در کتابش به نام "لودويک فويرباخ و پايان فﻠسﻔﮥ کﻼسيک
آلﻣان" ،از ديتسگن با ﻋنوان "پيشه وری فيﻠسوف" ياد ﻣی کند که ﻣستقﻼ ً
به ﻣاترياليسم ديالکتيک دست يافته است .فﻠسﻔﮥ ديتسگن در کتابی زير
ﻋنوان "جو هرۀ کار فکری انسانی" ،به چاپ رسيد که ،هﻣان گونه که
ﻣارکس و لنين ابراز داشتند ،ﻣتأسﻔانه ﺣاوی ﻣکررگويیها و ناروشنايی
های بسيار است .هر چند خود ديتسگن ﻣاترياليسم ديالکتيک را درست
درک ﻣی کرد ولی التقاطی که در بيانش وجود داشت هﻣواره ﻣنبﻊ تغذيﮥ
نظری کسانی شد که ﻣدام ايده آليسم خودشان را با نام ﻣاترياليسم تزئين
کرده و ارائه ﻣیکنند .پانهکوک نيز چنين کرد.
در کتاب "ﻣاترياليسم و آﻣپيريوکريتيسيم"  ،لنين انتقادهای روشنی از التقاط در نوشته های ديتسگن
کرده بود .هرچند پانه کوک سال ها ،هﻣانند لنين و روزا لوگزاﻣبورگ بر ضد سياست های
دو م ﻣسﻠط ﻣی شد ،ﻣبارزه کرد ولی در اين
اپورتونيستی و سازش طبقاتی که بر انترناسيونال ّ
ﻣبارزات ،هر کدام ،ﻣستقﻼ ً و با نظريات ويژه و برداشت های خودش شرکت ﻣی کرد و پانه کوک
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هﻣيشه با اين دو ،بر سر بسياری ﻣسائل نظری و سياسی اختﻼف داشت .سرانجام ،پس از ﻣرگ
لنين و به درخواست تعدادی از رفقای خودش ،در سال  ،1938در جواب به کتاب لنين ،جزوه ای
تﺣت ﻋنوان "لنين فيﻠسوف" ) (1نوشت و او را شديدا ً آﻣاج ﺣﻣﻼت خود قرار داد .انتقاد لنين از
ديتسگن يکی از ﻣواردی است که پانه کوک به آن ﻣی پردازد .او در اين جزوه از اشکاﻻتی که در
تﺣرير نظرات ديتسگن وجود داشت سوء استﻔاده کرده و ﻣﺣتوای ﻣاترياليستی ديالکتيکی فﻠسﻔﮥ او
را تﺣريف ﻣی کند و ﻋﻼوه براين از پوزيتيويست هايی نظير ﻣاخ ،آوناريوس و بوگدانف ﺣﻣايت
ﻣی کند و هﻣچنين با تﺣريف نوشتﮥ لنين ،به او اتهام ايده آليست بودن ﻣیزند و او را يکی از انواع
ﻣاترياليستهای ﻣکانيکی ﻣی خواند .ولی آيا در اين اتهام واقعيتی وجود دارد؟ بررسی انديشه های
فﻠسﻔی پانهکوک را از هﻣين ﻣوضوع و از آنجا که او از نظر خودش به دفاع از ديتسگن ﻣی
پردازد ،شروع ﻣی کنيم .بدين ترتيب به ﻋﻣﻖ اختﻼف نظرهای او با لنين نيز پی خواهيم برد.

لنين ،ديتسگن و پانهکوک )نيم نگاهی به تﺋوری ماترياليستی شناخت(:
لنين در ﻣقالهاش )ﻣاترياليسم و آﻣپيريوکريتيسيم( جﻣﻼتی از ديتسگن نقل ﻣی کند و بخش هايی از
انديشههای ﻣاترياليستی او و لغزشهای جﻣﻠهبندیهايش را نشان ﻣی دهد .به لنين توجه کنيم :
ديتسگن ﻣیگويد "  ...انديشه ﻣﺣصول ﻣغز است  ...ﻣيز تﺣرير ﻣن ،ﻣﺣتوای انديشﮥ ﻣن ،با اين
انديشه انطباق دارد ،با آن تﻔاوت ندارد .ولی خارج از سر ﻣن ،اين ﻣيز تﺣرير ،ﻣوضوع انديشﮥ
ﻣاترياليستی کاﻣﻼ ً روشن را چنين
ﻣن ،با آن کاﻣﻼ ً ﻣتﻔاوت است ".ﻣعهذا ،ديتسگن اين قضيه های
ِ
تکﻣيل ﻣی کند " :ولی تجسﻣی که از ﺣواس ﻣن نشأت نﻣیگيرد نيز به هﻣان اندازه ﺣسکردنی و
ﻣا ّد ی يعنی واقعی است  ...روح تﻔاوتی با ﻣيز ،نور و صوت ندارد هﻣان طور که اين چيزها با
يکديگر ﻣتﻔاوت نيستند".
لنين توضيح ﻣی دهد "  :در اينجا خطا واضح است .اينکه انديشه و ﻣاده
"واقعی" باشند ،يعنی وجود داشته باشند ،صﺣيح است .ولی گﻔتن اينکه
انديشه ﻣا ّد ی است ،لغزشی است به سوی اختﻼط ﻣاترياليسم و ايده آلسيم".
لنين اداﻣه ﻣی دهد " :در واقﻊ اين تنها يک جﻣﻠﮥ نادرست از ديتسگن است.
زيرا در جای ديگر او با جﻣﻠه بندی دقيﻖ تری نظر خود را بيان ﻣی کند:
روح و ﻣا ّد ه ﻻاقل اين وجه اشتراک را دارا هستند که وجود دارند".
پانه کوک که هﻣين بخش از گﻔتار لنين را نقل ﻣی کند ،اين نقل قول را
هﻣينجا قطﻊ کرده و ادﻋا ﻣی کند که "آنچه که لنين ﻣی خواهد بيان کند- ،
ولی ﻣوفﻖ نﻣیشود بدون "بيان نادرست" جﻣﻠهبندی کند – اينست که انديشه ها ﻣطﻣئنا ً وجود دارند،
ولی واقعيت ﻋينی خالص و ﺣقيقی جز در ﻣادّۀ فيزيکی ﻣوجود نيست) ".پانه کوک ،لنين فيﻠسوف(.
تﺣريف گﻔتههای لنين توسط پانهکوک واضح است .لنين از وجود داشتن )واقعی بودن( ﻣادّه و
روح ،هر دو ،صﺣبت ﻣی کند و پانه کوک به لنين اين گﻔته را نسبت ﻣی دهد که " :واقعيت ﻋينی
خالص و ﺣقيقی جز در ﻣادّۀ فيزيکی ﻣوجود نيست ".لنين هيچ جا چنين چيزی نگﻔت و اين دﻋای
پانه کوک کذب ﻣﺣض است.
از اين تﺣريف که بگذريم برای درک نظرات لنين و نيز درک تﻣايزی که ﻣا بين روح و ﻣادّه وجود
دارد ،به اداﻣﮥ گﻔتارلنين ،از آنجا که توسط پانه کوک قطﻊ شد ،ﻣی پردازيم .لنين اداﻣه ﻣی دهد :
"ديتسگن تصديﻖ ﻣی کند که "انديشه کاری جسﻣانی است .ﻣن برای انديشيدن به يک ﻣا ّد ه اﺣتياج
دارم که بتوانم به آن بيانديشم .اين ﻣا ّد ه در پديدههای طبيعت و زندگی به ﻣا ﻋرضه ﻣیشود  ...ﻣاده
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ﻣرز روح است :روح نﻣیتواند از ﻣرزهای ﻣاده خارج شود  .روح ﻣﺣصول ﻣاده است ولی ﻣاده از
ﻣﺣصول روح بيشتر است ")....جای تعجب است که پانه کوک به اين جﻣﻠﮥ ديتسگن اﻋتراض نکرده
است!(
از نوشته های ديتسگن ،تﻣايز بين ﻣادّه و روح ،ﻣادّه و واقعيت در انديشه هايش ،پيداست و بدين
ترتيب روشن ﻣی شود که هدف لنين از بررسی نوشته های ديتسگن اين بود که در انديشه های او تقدم
ﻣادّه بر روح را نشان بدهد و از اغتشاش ﻣوجود در ﻣورد رابطﮥ روح و ﻣادّه ،پرده بردارد.
در هﻣين راستا لنين به پيرسون ،فيﻠسوف انگﻠيسی نيز اشاره ﻣی کند .پيرسون نيز که )به گﻔته
خودش( از فﻠسﻔﮥ پوزيتيويستی پيروی ﻣی کرد و ﻣانند ﻣاخ ﻣعتقد بود "اشياء واقعی"...تأﺛ ّرات
جسﻣی اند " ،چنان در ضد و نقيض گويی فرو ﻣيرفت که در جايی ديگر اﻋﻼم داشت که "از اراده و
شعور که به يک دستگاه ﻣادّی )ﻣنظورش ﻣغز انسان است( وابسته
است ﻣا نﻣی توانيم هيچ نتيجه ای بگيريم که به اراده و شعور بدون
اين دستگاه شباهت داشته باشد" .پيرسون هﻣين قضيه را به شکﻠی
ﻋصبی
ديگر خﻼصه کرده و ﻣی گويد " آگاهی در خارج از سيستم
ِ
ﻋصبی ﻣا ﻣعنايی ندارد؛ اﻋﻼم داشتن اين که تﻣام
ﻣشابه با سيستم
ِ
ﻣادّه دارای شعور است غير ﻣنطقی است" ،در اين ﻣورد لنين
توضيح ﻣی دهد ) :بر ﻋکس ﻣنطقی است که فرض کنيم تﻣام ﻣادّه
دارای خاصيت انعکاس دهندۀ ﻣﺣيط خارج خود است ،خاصيتی که
در ژرفای خود ﻣشابﮥ اﺣساس است (.پيرسون اضافه ﻣی کند "چيزی
که کﻣتر ﻣنطقی است بيان اينست که شعور و آگاهی خارج از ﻣادّه وجود دارند ".در اينجا لنين
سی
ﻣی نويسد که "پيرسون به يک اغتشاش شديد دچار ﻣی شود! ﻣادّه فقط از يک ﻣجﻣوﻋﮥ تأﺛرات ﺣ ّ
تشکيل شده است؛ برای او اين اصل است ،فﻠسﻔﮥ اوست .از اينجا نتيجه ﻣی گيرد که اﺣساس و
انديشه ﻋواﻣل اوليه هستند و ﻣادّه ﺛانوی است .نه! اﺣساس بدون ﻣاده وجود ندارد و ﺣت ّی ،گويا،
بدون دستگاه ﻋصبی نيز وجود ندارد! به ﻋبارت ديگر شعور و اﺣساس ﻋواﻣل ﺛانويه هستند .زﻣين
دريا را ﺣﻣل ﻣی کند ،نهنگ زﻣين را بر دوش ﻣی کشد و دريا نهنگ را ﺣﻣل ﻣی کند ...نه ﻣاخ  ..و
نه ا َ ِو ناريوس  ...قادر نيستند اين اغتشاش را رفﻊ کنند؛ آن ها فقط تاريکی ﻣی افکنند و ﻣرزها را به
کﻣک در هم گويی های فﻠسﻔی-ﻋﻠﻣی ،درهم ﻣی ريزند ") .تﻣاﻣی نقل قول های لنين از" ﻣاترياليسم و
آﻣپيريوکريتيسيم " گرفته شده اند(.
واکنش پانه کوک نسبت به اين تﺣﻠيل لنين از فﻠسﻔﮥ پيرسون اينست که او اين بخش از گﻔتار لنين را
ص يت انعکاس دهندۀ
که اظهار ﻣی دارد )برﻋکس ﻣنطقی است که فرض کنيم هﻣﮥ ﻣادّه دارای خا ّ
ص يتی که در ژرفای خود ﻣشابﮥ اﺣساس است ،(.باز هم دليﻠی ﻣی داند
ﻣﺣيط خارج خود است ،خا ّ
بر ﻣکانيکی بودن برداشت لنين از ﻣاترياليسم! او ﻣدﻋی است که لنين هر نوع ﻣادّه ای را دارای
خصوصيت اﺣساس و فکر کردن ﻣی داند )انگار هر چيزی يا کسی که ﺣس ﻣی کند بايد فکر نيز
بکند!( و نﻣی خواهد اقرار کند که در اينجا بﺣث در ﻣﺣدوه ای جريان دارد که ﻣربوط ﻣيشود به
اينکه آگاهی فقط ﻣی تواند در ﻣغز که يک سيستم ﻣا ّد ی است ايجاد شده و وجود داشته باشد و از
ﻣاوراء طبيعت نﻣی آيد! ولی پانه کوک که در به در به دنبال دستاويزی برای ﻣﺣکوم کردن لنين
است ،ﻣغﻠطه ﻣی کند ،از ﻣﺣدودۀ بﺣث خارج شده و به ﻣوضوع ديگری ﻣی پردازد که رابطﮥ
ﻣستقيم با اصل ﻣوضوع ندارد ! آنگاه برای ﻣﺣکم کاری بﻼفاصﻠه اين بخش ديگر از ﻣقالﮥ لنين را
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نقل ﻣی کند که ﻣی گويد" :ا ّﻣ ا دربارۀ ﻣاترياليسم که بازهم ﻣاخ.... ،
نظراتش را در ﻣقابل آن قرار ﻣی دهد ،نﻣونﮥ ديدرو به ﻣا نشان داد
که شيوۀ نگرش ﻣاترياليست ها چگونه است .اين شيوه ﻋبارت از
اين نيست که اﺣساس را از پويائی ﻣادّه نتيجه بگيرد  ...برﻋکس،
اﺣساس را به صورت يک ويژگی ﻣادّ ۀ پويا ﻣی بيند .در اين ﻣورد
انگﻠس هﻣان نظر ديدرو را داشت".
پانه کوک در اين رابطه ﻣی نويسد" :ولی او اشاره نﻣی کند که
انگﻠس کجا اين ﻋقيده را ابراز کرده است .ﻣا ﺣﻖ داريم از خودﻣان
سئوال کنيم که آيا اين اﻋتقاد که انگﻠس با لنين و ديدرو هم نظر بود بر دﻻئل دقيقی ﻣتکّ ی است؟ در
آنتی دورينگ انگﻠس به شکل کاﻣﻼ ً ﻣتﻔاوتی بيان ﻣی کرد و ﻣی گﻔت " :زندگی شکﻠی از ﻣادّۀ
آلبوﻣينی است" .يعنی که زندگی ويژگی هر ﻣادّه ای نيست ولی فقط در ساختارهای ﻣولکولی ويژه
و بسيار پيچيده ،نظير آلبوﻣين ظاهر ﻣی شود .بدين ترتيب به هيچ وجه اﺣتﻣال ندارد او اﺣساس را
که ﻣی دانيم فقط به ﻣادّۀ زنده تعﻠﻖ دارد ،به صورت ويژگی هر نوع ﻣادّه ای در نظر به گيرد .اين
ص ی که فقط در بعضی ﺣالت های خاص ديده شدهاند ،به ﻣادّه به طور ﻋام ،از
دادن خوا ّ
نوع تعﻣيم ِ
يک انﺣراف به طرف روﺣيﮥ بورژوائی و ضد ديالکتيک سر چشﻣه ﻣی گيرد".
اينجا پانه کوک باز هم به وضوح ﻣغﻠطه ﻣی کند و ﻣی کوشد از طريﻖ تﺣريف نظرات لنين به نتايجی
ﻋﻠيه او برسد .لنين از »اﺣساس« ﻣی گويد و پانه کوک از »زندگی« .لنين خاصيت انعکاس
دهندگی ﻣﺣيط خارج را ﻣشابﮥ اﺣساس تعريف ﻣی کند! و پانه کوک که اﺣساس را فقط به ﻣادّۀ زنده
اختصاص ﻣی دهد در واقﻊ به آن خصوصيتی ويژه ﻣی بخشد که اگر ژرف تر بنگريم به ﻣاوراء
طبيعت ﻣی رسد) .نظر انگﻠس و ديدرو در ﻣورد اﺣساس کﻣی دور تر خواهد آﻣد و تصديﻖ خواهيم
کرد که هيچکداﻣشان نگﻔتند که اﺣساس يا چيزی شبيه آن فقط به ﻣاده زنده تعﻠﻖ دارد(.
قبل از هر چيز ،در نقل قولی که لنين از پيرسون آورد هﻣان گونه که قبﻼ ً گﻔتيم ،هﻣه جا ﻣنظور از
ﻣادّه هﻣان ﻣغز انسان است که ديدرو از آن با ﻋنوان يک دستگاه ﻣادّی )يک ﻣاشين( با ساختﻣان
ويژه ياد ﻣی کند و آن را با هر دستگاه ﻣادّی ديگری که قادر باشد از ﻣﺣيط ﻣادّی خارج از خودش
تأﺛر پذيرد و نسبت به آن واکنش نشان دهد ،ﻣشابه ﻣی داند) . (2پيرسون نيز با هﻣين ﻋبارت )يک
دستگاه ﻣادّی( از ﻣغز ياد ﻣی کند .ﻣوضوع اين بﺣث نيز اساسا ً بر سر ﻣغز و دستگاه ﻋصبی انسان
که ﻣادّی هستند و چگونگی پديدار شدن اﺣساس و آگاهی در آن است و نه در هر ﻣادّه به صورت
کر ات در جاهای
ﻋام و نيز اين نيست که زندگی در کدام ﻣادّه ظاهر ﻣی شود .در اين ﻣوارد لنين به ّ
ﻣختﻠف ﻣقاله اش توضيح داده است .پانه کوک با ﻣطرح کردن پيدايش زندگی در ﻣادّۀ آلبوﻣينی از
ﻣوضوع خارج ﻣی شود ،زيرا ﻣوضوع ﻣورد بﺣث اﺣساس است و نه زندگی .او ﻣغﻠطه ﻣی کند ،تا
به نتيجﮥ دل خواهش برسد .به ﻋﻼوه بﺣث اصﻠی بر سر جوهر اﺣساس است و نزديکی های بسياری
که بين نظرات ديدرو در ﻣقالﮥ "ﻣناظرۀ ديدرو با داﻻﻣبر" و نظرات انگﻠس در کتاب های " آنتی
دورينگ" " ،لودويک فايرباخ و پايان فﻠسﻔﮥ کﻼسيک آلﻣان" و "ديالکتيک طبيعت" وجود دارند.
بهتر بود پانه کوک بجای اشاره به آنتی دورينگ به آن بخش از اين کتاب که در ﻣورد اﺣساس و
گياهانی که با تﻣاس دست انسان برگ هايشان بسته ﻣی شوند يا هﻣچنين از گياهان ﺣشره خوار که
قادرند پروتئين ﺣيوانی را تشخيص دهند ،توجه ﻣی کرد .انگﻠس ﻣی گويد ... " :ﻣا نيازی نﻣی بينيم
که به بﺣث در زﻣينﮥ ﺣيوان و گياه بپردازيم ،آيا گياهان ﺣساس که در اﺛر کوچکترين تﻣاس برگهای
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خود را جﻣﻊ ﻣی کنند و يا گياهان ﺣشره خوار ،بدون اﺛری از اﺣساس يا زﻣينﮥ داشتن آنند؟ "...
اﺣساس ضرورتا ً به ﻋصب وابسته نيست بﻠکه به وجود نوﻋی پروتئين که هنوز دقيقا ً قابل تعيين
نﻣی باشد بستگی دارد) " .انگﻠس ،آنتی دورينگ ،فصل  ،6فﻠسﻔﮥ طبيعت(.
اﺣساس از آسﻣان به درون ﻣا ّده )ﻣغز( نﻣی افتد ،ﺣتی اگر ﻣادّه دارای خصوصيت تﺣرک پذيری
باشد .بﻠکه ﺣاصل روند )پروسه( ويژه ای است که از زﻣان تﻣاس ﻣادّۀ زنده با ﻣﺣيط ﻣادّی خارج و
رشد آن در اين ﻣﺣيط جريان يافته و به تکاﻣل ﻣیرسد .البته اﺣساس و ادراک با يکديگر از لﺣاظ
ﻣاهوی ﻣتﻔاوتند .اﺣساس ﻋبارت است از تأﺛير پذيری يک جسم در برابر تﺣرک جسﻣی ديگر .ولی
ادراک در درجﮥ باﻻتری صورت ﻣی گيرد و به تعقل نياز دارد )که
کار ﻣغز است( .اﺣساس يکی از ويژگی های ﻣادّه و پويائی آنست .از
نظر لنين )و ديدرو و انگﻠس( به درستی هﻣﮥ ﻣادّه و در تﻣاﻣيت خود
انعکاس دهندۀ ﻣﺣيط ﻣادّی خارج است و درجات باﻻی اﺣساس ،به
صورت يکی از ويژ گی های پويش آن در درون آن ﻣﺣيط و در
پروسه ای ﻣادّی شکل ﻣی گيرد .نزد جانوران که دستگاه های اﺣساس
تکاﻣل يافته دارند ،اين دستگاه ها به يک باره به وجود نياﻣده اند بﻠکه
طی قرون ايجاد شده و به شکل های ويژۀ خود تکاﻣل يافته اند .به ﻋنوان
ﻣﺛال ،دستگاه های ﺣ سّ ی شب پره و برخی جانوران ديگر آنگو نه است که اﻣواج ﻣاوراء صوت بر
آن ها اﺛر ﻣی گذارند ،آنگاه آن ها با استﻔاده از انعکاس اﻣواج "ﻣاوراء صوت" ﻣسير ﺣرکت خود را
در تاريکی پيدا ﻣی کنند .سيستم ﻋصبی انسان فاقد ابزار توليد ،بازيافت و تﻔسير انعکاس اﻣواج
"ﻣاوراء صوت" و ﻣﺣروم از اين اﻣکان است و برای درک ﻣوقعيت جغرافيايی خود در تاريکی،
به وسايل و اﻣکانات ديگری نياز دارد .البته انسان قادر است با دنبال کردن صداهائی که فرکانس
آن ها در ﻣﺣدودۀ شنوائی انسانی قرار دارند نيز راهنﻣائی شود .هﻣﮥ اين دستگاه های اﺣساس قبل
رسيدن به درجﮥ باﻻی تکاﻣل خود ساده ترين شکل ﻣاده و بودند و اﺣساس نيز در آن ها در ابتدائی
ترين شکل خود بود؛ در ﺣ ّد نوسان ﻣادّه به هﻣراه ارتعاش هوا.
از زﻣانی که پروتئين و ﻣوجودات تک ياخته ای به وجود آﻣدند تا کنون چند ﻣيﻠيارد سال گذشته
است و طی اين دوران ،در ارتباط با ﻣﺣيط های ﻣادّی و پويش درونی ﻣادّۀ زنده در اين ﻣﺣيط ها،
ت ادراک و تعق ّل ويژ ۀ
انشقاق انواع پديد آﻣد و انسان و ﺣيوان هر کدام با دستگاه های ﺣسّ ی و اﻣکانا ِ
خود با طبيعت روبرو شده ،تکاﻣل يافته و زندگی ﻣی کنند .دستگاه های ﺣ سّ ی آن ها نيز تکاﻣل
يافتند.
ت  ،ﺣساسيت
به ُﻣ ناظرۀ داﻻﻣبر و ديدرو توجه کنيم  :داﻻﻣبر ﻣی گويد "بدون آنکه تصوری از طبيع ِ
و يا ﻣادّه ارائه کنيم ،ﻣی بينم که ﺣساسيت دارای کيﻔيتی بسيط ،واﺣد و تقسيم ناپذير است که با يک
ﻣوضوع يا ﻣﺣﻣل تقسيم پذير سازگار نيست " .ديدرو جواب ﻣی دهد " :پرت و پَﻼی ﻣتافيزيکی -
خداشناسی .چی؟ ﻣگر نﻣی بينيد که تﻣام خصوصيت ها ،تﻣام اشکال ﻣﺣسوسی که ﻣاده به خود
ﻣی گيرد ،اساسا ً تقسيم ناپذيرند؟ ...نيﻣﮥ يک جسم گرد وجود دارد ولی نيﻣﮥ يک گردی ناﻣوجود
است؛ جنبش زياد يا کم وجود دارد ولی آنچه که وجود دارد ،جنبش است؛ بی کم و زياد .قبول کنيد
که تقسيم با جوهر اشکال ناسازگار است زيرا آنها )اشکال( را تخريب ﻣی کند .فيزيکدان باشيد و
توليد يک پديده را هنگاﻣی که شاهد تول ّد آن هستيد قبول کنيد ،ﺣ ت ّی اگر قادر به توضيح رابطﮥ ﻋﻠ ّت
و ﻣعﻠولی آن نباشيد .ﻣنطقی باشيد و ﻋﻠ ّتی را که وجود دارد و هﻣه چيز را توضيح ﻣی دهد با ﻋﻠ ّت

5

ديگری که تصور ناپذير است و رابطه اش با پديده تصور ناپذيرتر و ﻣول ّد ﻣشکﻼت بی شﻣاری
است و چيزی را ﺣل نﻣی کند ،جايگزين نکنيد  ....در کيهان ،در انسان ،در ﺣيوان فقط يک جوهر
واﺣد وجود دارد .يک ا ُرگ دستی از چوب ساخته شده است و انسان از گوشت".
پيدايش اﺣساس به صورت يکی از ويژگی های ﻣادّۀ پويا و اﻋﻼم کردن اينکه اﺣساس
ﻋدم اﻋتقاد به
ِ
ی خارج
فقط به ﻣادّۀ آلبوﻣينی تعﻠﻖ دارد )کاری که پانه کوک ﻣی کند( ،بدون توجه به نقش ﻣﺣيط ﻣا ّد ِ
که برای شکل گرفتن اﺣساسی و يژه در هﻣين ﻣادّۀ آلبوﻣينی ،در پويش خود و در روندی
ديالکتيکی ،ﻻزم است ،در واقﻊ افتادن به باتﻼق ﻣتافيزيک ،يا در بهترين ﺣالت ،ﻣاترياليسم
ﻣکانيکی است که پانه کوک را در خود فرو برده است .ﻣادّۀ آلبوﻣينی ،قبل از آنکه اﺣساس )آ نگونه
که پانه کوک ﻣی خواهد( در آن به وجود آيد ﻣادّه ای است نظير هر ﻣادّۀ ديگر .در اين باره بازهم به
سخنان ديدرو توجه کنيم" :يکی از اين دو را بايد انتخاب کنيد؛ تصور کنيد ﻋنصری پنهان در جسم
بی ﺣرکت تخم ﻣرغ وجود دارد که برای ظاهر کردن ﻣوجوديت خود ﻣنتظر تکاﻣل آنست .يا فرض
کنيد که اين ﻋنصر ناﻣرئی ،در لﺣظﮥ ﻣعينی از تکاﻣل ،خودش را از ﻻی پوسته به درون آن
بکشاند .ولی اين ﻋنصر چيست؟ آيا فضايی را اشغال ﻣی کرد يا هيچ فضايی را در اشغال نداشت؟
چگونه آﻣد ،يا بدون آنکه ﺣرکتی داشته باشد ،از کجا بيرون آﻣد؟ کجا بود؟ آنجا يا جای ديگر چه
ﻣيکرد؟ آيا در لﺣظهای که به او اﺣتياج بود آفريده شد؟ آيا وجود داشت؟ ﻣنتظر کاشانه ای بود؟ آيا
وجودش در اين کاشانه هﻣگون بود يا ناهﻣگون؟  ...به خودتان گوش فرا دهيد تا نسبت به خودتان
به ترﺣم درآييد".

روح و مادّه؛ ذهن وعين
اگر اظهارات پانه کوک فقط زﻣانی که دربارۀ لنين صﺣبت ﻣی کند به بيراه ﻣی رفت ،شايد به خود
اجازه ﻣيداديم انﺣرافات او را قابل اغﻣاض فرض کرده و در ارزيابی نهايی در ﻣورد جايگاهش در
ردۀ نظريه پردازان و اينکه نظراتش را باﻻخره بايد در انطباق با ﻣاترياليسم ديالکتيک دانست يا
نه ،برای اين انﺣراف ها اهﻣيتی قائل نشويم .ﻣشکل اينجاست که وقتی به انديشه هايش دقيﻖ ﻣی شويم
گرايشی از آنها ﺣاصل ﻣی شود که بسيار نزديک به گرايش های پوزيتيويست هايی است که او از
آنها دفاع ﻣی کند و گاهی نيز به سوی کانت ) (EMMANUEL KANTو ﺣ ت ّی به گرايش فﻠسﻔﮥ
آﻣپيريسم )اصالت تجربه( و ﻻادری گری ) (AGNOSTICISMEدرﻣی غﻠتد.
ص ص داشت .تز دکترای خود را در زﻣينﮥ
پانه کوک فردی ﻋﻠﻣی بود و در رشتﮥ ستاره شناسی تخ ّ
ستاره های دوقﻠو گذرانده بود .ﻣدتی نيز ﻣدير يّت رصدخانﮥ آﻣستردام را برﻋهده داشت .شبه
آنارشيست هايی نظير" پل ﻣاتيک" از ﻣدارج ﻋﻠﻣی او با افتخار ياد ﻣی کنند )*( .ﻣقالﮥ "لنين
فيﻠسوف" برای اولين بار در سال  1938با اﻣضای جان هارپر " "John Harperو به زبان آلﻣانی
به شکل پﻠیکپی به چاپ رسيد .در آن تاريخ بسياری از ﻣشخصات ﻣادّی نور و ﺣرارت شناخته شده
بودند .تئوریهای بولتزﻣن در بارۀ ﺣرارت و فيزيک آﻣاری و تئوریهای ﻣاکسول در ﻣورد اﻣواج
الکتروﻣغناطيسی و نور از قرن نوزدهم شناخته و صﺣت آنها در تجربه اﺛبات شده بود .ﺛابت پﻼنک
در سال  1900کشف شده و تئوری پديدۀ فتوالکتريک )و هﻣراه با آن ﻣﻔهوم فوتون( در سال 1905
توسط اينشتين تنظيم شده بود :بشريت رفته رفته نﻔوذ به درون اتم و کشف اسرار آن را آغاز ﻣی کرد.
ﺣوالی سال های  1911راترفورد وجود يک هستﮥ سنگين در ﻣرکز اتم را کشف کرد و در
سال ّ 1913اولين ﻣدل "سيّارهای" اتم که ﻣوفقيتهای تجربی بسيار به دست آورد توسط بوهر
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دانﻣارکی پيشنهاد شد .در اين ﻣدل ،طيف تابشی يا جذبی نور از اتم هيدرژن با ﻣوفقيت نسبی ولی
اﻋجاب انگيز توضيح داده شد.
در سال " ،1924لوئی دوبروی" براساس کارهای اينشتين که خواص
ذرهای فوتون را پيشنهاد کرده بود ،هﻣين خاصيت را به
توأﻣان ﻣوجیّ -
ذرات تعﻣيم داده و تز دکترای فيزيک خود را بر اين اساس
پروتون و ديگر ّ
نوشته و در ﻣقابل هيئتی با ﺣضور پل ﻻنژون  Paul Langevinو ژان
ِپ َرن  Jean Perrinدفاع کرد .اينشتين از کارهای دوبروی پشتيانی کرده
به تبﻠيغ آن پرداخت .در سال  ،1926اروين شرودينگر ،براساس کارهای
دوبروی ،ﻣکانيک ﻣوجی را پيشنهاد کرد که بسياری از نارسائی های ﻣدل
بوهر را نداشت و در ﻣﺣاسبه و توضيح خواص اتم ﻣوفّقيتهای چشﻣگيری به دست آورد .در سال
1927هايزنبرگ و در سال  1928پل ديراک با آوردن روش ﻣاتريسی ﻣﺣاسبه ،انقﻼب جديدی در
ﻣکانيک کوانتوﻣی به وجود آوردند.
هﻣراه با اين هﻣه ﻣوفقيت در اﺛبات نظريﮥ ﻣا ّدی بودن نور) ،دور نبود آن زﻣانی که بسياری نور را به
پروردگار ﻋالم ربط داده و آن را غير ﻣادّی و ﻣستقيﻣا ً ﻣظهر وجود قادر ﻣطﻠﻖ ﻣی دانستند!( آزﻣايش
انﺣراف اﻣواج نورانی از ﻣسير ﻣستقيم الخط ،هنگام ﻋبور از انﺣنای فضا-زﻣان در ﻣجاورت ستارهای
چون خورشيد ،که هنگام خسوف  29ﻣاه ﻣه  1919در سوبرال " "Sobralدر شﻣال برزيل اندازه
گيری شد ،ﻣیبايست ديگر برای پانهکوک هرگونه ﻣشکﻠی را در زﻣينﮥ ﻣادّی بودن نور از ﻣيان
بردارد .اين آزﻣايش اﺛبات کرد که نور از هﻣان قوانينی پيروی ﻣی کند که هﻣﮥ جرمها تابﻊ آنند.
رابطهای که انرژی اﻣواج نورانی را با فرکانس نور ﻣربوط ﻣی کند ) (ε = hνو نيز رابطهای که از
تئوری نسبيت خاص اينشتين ) (1905نتيجه شده و انرژی را با جرم و سرﻋت نور ﻣربوط ﻣیکند
)در ﺣالت سکون ،(E=mC2 :از هﻣان سالها شناخته شده و در آزﻣايشهای ﻣتعدد ،ص ّﺣت آنها به
اﺛبات رسيده بود.
ﺣال برگرديم به شيوۀ برخورد پانه کوک :سﻔسطه نوﻋی استدﻻل است که در آن فرضی بیبنياد ،بدون
استدﻻل و اﺛبات ،اساس قرار ﻣیگيرد تا ک ّل استدﻻلهای ﻋﻠﻣی يا فﻠسﻔی دربارۀ يک ﻣوضوع ﻣردود
نشان داده شوند .ﻣعﻣوﻻً يک سﻔسطهگر برای برهم زدن استدﻻلهای ﺣريﻔش ،از ﻣغﻠطه و تﺣريف
نظرات و استدﻻلهای او شروع ﻣیکند و ﻣیکوشد از اين طريﻖ تعادل تﻣاﻣی نظرات طرف ﻣقابل را
درهم بريزد .ولی چون ﻣجبور ﻣیشود که نظراتی نيز از خودش ﻋرضه کند ،طبيعتا ً در ﻣقابل نظرات
درست و ﻋﻠﻣی به انﺣراف و التقاط در ﻣیافتد .در ﻣورد کسانی که در گﻔتارشان اظهاراتی وجود
دارند که آشکارا ،بديهيات ﻋﻠﻣی را نﻔی ﻣیکنند چگونه بايد قضاوت کرد؟ آيا نبايد گﻔت که اينان در
واقﻊ با استدﻻلهای خود ،خودشان را نﻔی ﻣیکنند؟ ﺣال بايد توجه کرد که در رابطﮥ برخورد پانهکوک
با لنين چه کسی نﻔی ﻣیشود! اگر ﻣرگ لنين در ژانويﮥ  1924به او ﻣهﻠت شنيدن نام ﻣکانيک
کوانتوﻣی را نداد ،قاﻋدتا ً پانهکوک نﻣیبايست از اين هﻣه دستاوردهای زﻣان خودش که ﻣستقيﻣا ً با
ک کند .ﺣال تو ّجه
رشتﮥ ﻋﻠﻣی او نيز ﻣرتبط بودند بیاطﻼع بوده و در ﻣادّی بودن نور و انرژی ش ّ
کنيم به برخوردی که او با نوشتههای لنين ﻣیکند و ﻣتعجب شويم که فردی )ﻋﻠﻣی( که ﻣدّﻋی داشتن
درکی "صﺣيح و ﻋﻣيﻖ از ﻣاترياليسم ديالکتيک" است ،چگونه ﺣتی از ﻣاترياليسم ﻣکانيکی ابتدائی نيز
به دور ﻣیافتد.
لنين ﻣی گويد:
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"اگر واقعيت ﻋينی در ﻣقابل ﻣا قرار دارد ،بايد به آن يک ﻣﻔهوم فﻠسﻔی نسبت داد .ولی اين ﻣﻔهوم از
ديرباز تدوين شده است و از زﻣانهای بسيار پيشين ،اين ﻣﻔهوم هﻣان ﻣادّه است .ﻣادّه ﻣقولهای فﻠسﻔی
است که برای اطﻼق به واقعيت ﻋينی بکار ﻣی رود که در اختيار ﺣواس انسان قرار دارد که از آن
کپی برداری ﻣیکند ،ﻋکس ﻣیگيرد ،و آن را ﻣنعکس ﻣیکند و ﻣستقل از ﺣواس وجود دارد".
پانه کوک در جواب لنين چنين اظهار ﻣی دارد:
"بسيار خوب ،هﻣﮥ ﻣا ﻣطﻣئنا ً با اولين جﻣﻠه توافﻖ داريم .ﻣعهذا هنگاﻣی که تﻣاﻣی واقعّيت فقط به ﻣادّۀ
فيزيکی ﻣﺣدود ﻣیشود ،ﻣا ديگر با تعريف ّاولی در تضاد قرار ﻣیگيريم .الکتريسيته نيز به واق ّعيت
ﻋينی تعﻠﻖ دارد؛ آيا به هﻣين خاطر يک ﻣادّۀ فيزيکی است؟ ﺣواس ﻣا وجود نور را به ﻣا نشان
ﻣیدهند :نور يک واق ّعيت است ولی ﻣادّه نيست .ﻣﻔاهيﻣی را که فيزيکدانان برای توضيح پديدۀ
نورانی به کار بردند ،يعنی ابتدا إتِر و سپس فوتونها ،به دشواری ﻣیتوان ﻣادّه برآورد کرد .و آيا
انرژی نيز به هﻣان اندازۀ ﻣادّۀ فيزيکی واقعيت ندارد؟ در هﻣﮥ آزﻣايشها ،ﻣستقيمتر از خود ﻣواد
ﻣادّی ،انرژی آنها تظاهر ﻣیکنند و اﺣساسهای ﻣا را به وجود ﻣیآورند .به هﻣين دليل است که نيم
قرن پيش ا ُسوالد ﻣیگﻔت که انرژی يگانه ذات واقعی جهان است؛ و او اين را "پايان ﻣاترياليسم
ﻋﻠﻣی" ناﻣيد".
بروشنی ديده ﻣیشود که پانه کوک ،جرمی را که در تصور خودش دارد )و آن هم جرم نيوتنی و نه
جرم از ديدگاه اينشتين و فيزيک ﻣدرن( با ماده يکی ﻣیگيرد .ولی ،ﻣاده واقعيت ﻋينی ﻣﺣسوس است
و اين واقعيت ﻋينيی ﻣﺣسوس ،ﻋﻼوه بر اشيا ،شاﻣل فعاليت انسانی هم ﻣیشود .اگر ﻣاده را صرفا در
ﺣوزۀ فيزيک بررسی کنيم )يعنی روندهای ﻣربوط به زيست شناسی ،روانشناسی ،شناخت جاﻣعه و
تاريخ و غيره را کنار بگذاريم( ،ﻋﻼوه بر جرﻣی که در تصور خود داريم شاﻣل انرژی ،ﻣوج ،ﻣيدان
و غيره )در ﻣعنی فيزيکی اين اصطﻼﺣات( نيز ﻣیگردد و تقﻠيل ﻣاده به جرم )به آن صورتی که قرن
ها ﻋادت داشتيم آن را در نظر خود ﻣجسم کنيم( ،برخوردی سطﺣی ،غير ﻋﻠﻣی و ﻋاﻣيانه است .هﻣﮥ
آنچه که با ﻣادّه هﻣراه هستند) ،انرژی ،ﻣوج ،ﻣيدان و  ( ..الزاﻣا ً بايد به ﺣساب بياوريم تا تصور ﻣا از
ﻣادّه کاﻣل تر شود.
بگذريم از اينکه اينجا ،برخﻼف اظهارات اولّيﮥ پانهکوک ،به وجود آﻣدن اﺣساس به يک ﻋاﻣل خارجی
)انرژی ﻣواد ﻣادّی( نسبت داده شده است و او ديگر آن را به ويژگی ﻣادّۀ پروتئينی ربط نﻣیدهد! ولی
بدتر از اين ،از نظر پانهکوک) ،که به تئوریهای ﻣنسوخ نيم قرن پيش از خودش و به نظريات
ﻣنسوختر افرادی چون ا ُسوالد رجوع کرده و شادﻣانه ،پايان ﻣاترياليسم ﻋﻠﻣی را اﻋﻼم ﻣی دارد!(
انرژی ﻣادّی نيست! الکتريسيته ،نور و فوتون ﻣادّههای فيزيکی نيستند! به دنبالﮥ سخنانش گوش
فرادهيم تا ببينيم باﻻخره چه چيزهای ديگری واقعّيت ﻋينی ،يعنی آن چه که در خارج از ذهن انسان
وجود دارد ،را تشکيل ﻣی دهند:
"  ...هنگاﻣيکه هﻣسانان ﻣا با ﻣا صﺣبت ﻣیکنند ،آنچه که از طريﻖ ﺣواس به ﻣا ﻣنتقل ﻣیشود ،فقط
صداهايی که از ﺣﻠﻖ و زبانشان خارج ﻣیشوند نيستند ،انرژی نوسانات هوا نيز نيست بﻠکه هﻣچنين و
بخصوص ،انديشهها و نظرات آنها ﻣیباشند .نظرات انسانها به واقعّيت ﻋينی تعﻠﻖ دارند ،به هﻣان
قاطعيت که اشياء قابل لﻣس :جهان واقعی ،هم از چيزهای روﺣی و هم از چيزهايی تشکيل ﻣیشود که
در فيزيک ﻣادّه ﻣیناﻣيم ..." "...ﻣعنای کﻠﻣﮥ ﻣاتريا" ) ،(materiaيا ﻣاده ،در ﻣاترياليسم تاريخی
)؟!!( تﻣام آن چيزهايی است که واقعا ً در جهان وجود دارند :هﻣان طور که ديتسگن ﻣیگﻔت "ﻣنجﻣﻠه
روح و رؤيا".
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در اينجا اختﻼط ﻣﻔاهيم "ﻋين" و "ذهن" آشکار است .پانه کوک هﻣان اشتباهی را ﻣیکند که در نوشتﮥ
ديتسگن ﻣشاهده شده و انديشه را با ﻣادّه يکسان ﻣیگيرد با اين تﻔاوت که اگر اين لغزش در نزد
ديتسگن از بيان نادرست سرچشﻣه ﻣیگيرد ،در نزد پانه کوک به يک گرايش ايده آليستی فکری تعﻠﻖ
دارد .او در اين اظهارات سﻔسطه نﻣیکند بﻠکه باورهای واقعی خود را بيان ﻣی دارد که به وضوح با
دستاوردهای ﻋﻠم ﻣغايرند .بيهوده نيست که در نوشتههايش بارها ﻋين و ذهن ،روح و ﻣاّده را برابر
ﻣیگيرد و )شايد ﻣطابﻖ با قوانين ﻣنطﻖ صوری( تأکيد ﻣیکند که چون ﻣادّه واقعی است و روح و
رؤيا نيز واقعی هستند بنابراين روح و رؤيا هر دو ﻣادّی هستند.

آيا شناخت واقعيت عينی امکان پذير است؟
پژوهش ﻋﻠﻣی ،يعنی کوشش برای کشف ﺣقايﻖ و قوانين طبيعت )و جهان به طور کﻠی( ،هيچگاه
ﻣدﻋی دستيافتن به "کل ﺣقيقت" ،به "ﺣقيقت ﻣطﻠﻖ" ،در لﺣظﮥ ﻣعين يا در يک پژوهش خاص نيست
و نﻣیتواند باشد .ولی در ﻋين ﺣال ،دست يافتن به آن ﺣقايﻖ نسبی که اجازه ﻣیدهند شاهد انطباقی بين
انديشه يا تصوير و توضيح ذهنی از يک چيز با خود آن شيئی )که در تجربه و ﻋﻣل ﻣعﻠوم ﻣی گردد(
باشد ،به ﻣﺛابﮥ اﺛبات اين اﻣر است که ﻻاقل بخشی از آن واقعيت ﻋينی )که خارج از ذهن بشراست( به
درستی شناخته شده است .دست يافتن به بخشهای ديگر آن واقعيت ﻋينی که هنوز ناشناخته باقی
ﻣاندهاند ،در گرو اداﻣﮥ پژوهشها و دقيﻖ شدن به تظاهرات خارجی آن جنبههايی از ﺣقيقت است که
هنوز ﻣستتر باقی ﻣاندهاند .به ﻋبارت ديگر" ،جزء" بخشی از "ک ّل" است و در پژوهشهای ﻋﻠﻣی جز
از طريﻖ ﻋبور از سﻠسﻠﮥ پيوستﮥ کشف ﺣقايﻖ جزئی دستيابی به ﻣدارج ﻋاليتر شناخت اﻣکان پذير
نيست .بدين ترتيب ،روشن است که هر ﻣرﺣﻠه از شناخت دربرگيرندۀ ﻣراﺣل پيشين نيز هست و هر
دستاورد نوين بايد در ﻋين ﺣال دربرگيرندۀ دستآوردهای تﺛبيت شدۀ پيشين نيز باشد .البته اين به
ﻣعنی انباشت صرفا ً ک ّﻣی ﻣعﻠوﻣات و داده ها در طول زﻣان نيست .در روند شناخت ﻣﻣکن است با
داده ها )تجربيات( و يا استدﻻلها و يا تضادهائی روبرو شويم که نافی بخشهائی از شناختهای
پيشين باشند و ﺣتی نافی روش يا شيوۀ برخورد رايجی باشند که ديگر کهنه شده اند يا ﻣﻣکن است
شناختهای ﻣوجود در توضيح برخی پديده ها يا روندهای جديد کارآئی نداشته
باشند.
ت ،يکباره ﺣاصل نﻣیشود .روندی دارد که آن هم ﺣرکتی است از
ولی شناخ ِ
دانی به ﻋالی ،از ساده به بغرنج و پيچيده که از ﻣشاهده ،اﺣساس تا تﺣصي ِل
درکی که بتوان نام "تکاﻣل يافته تر" بر آن نهاد ،ﻣراﺣل ويژهای را طی
ﻣیکند .در رون ِد شناخت )که هﻣواره با جهش ها و ﻋقب گرد و پيش رفت
هﻣراه است( ﻻزم است از تظاهرات سطﺣی پديده ﻋبور کرد و در دل آن
سی که ﺣاصل ﻣیشوند ،ﻣرﺣﻠﮥ تجريد برای تعقل،
رسوخ نﻣود .پس از
بررسی انبو ِه دادههای ﺣ ّ
ِ
ﻣرﺣﻠهای گريز ناپذير است .در گذار از اين ﻣرﺣﻠه ،هر يک از اجزاء ﻣتشکﻠﮥ پديده به صورتی ﺣتی
ّ
ﻣجزا از ديگر بخشها ،ﻣطالعه ﻣیشود تا دست يافتن به انواع ﻣﻔاهيم و قوانين
اﻻﻣکان ﻣستقل و
ﻣست َتِر در پديده اﻣکان يابد .هدف از تجريد به کنار نهادن تعينها يا ويژگی های فرﻋی و ﺛانوی برای
دست يابی به ويژگی يا تعين بنيادی و يا هستهای يک پديده يا شيئی است .اﻣا رسيدن به اين هستﮥ
بنيادی هنوز به ﻣعنی شناخت کاﻣل يا هﻣه جانبه نيست .با ﻣطالعﮥ هستﮥ بنيادی و بررسی تضاها و
ﺣرکت و تکاﻣل آن ﻻزم است ارتباط آن با تعينها يا ويژگیهائی که در روند تجريد کنار گذاشته شده
بودند دوباره بازسازی شود )يعنی اﻣکان و يا ضرورت آنها و جايگاهشان بررسی و ﻣعﻠوم گردد( تا
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پديده يا شيئی به صورت ﻣشخص )کنکرت( شناخته شود ،يعنی به »ﻣشخص بازسازی شده« يا
»ﻣشخص انديشيده« دست يابيم .اﻣا اين هنوزتﻣام ﻣسألﮥ شناخت نيست :ﻣشخص بازسازی شده يا
ﻣعرفتی که بدين گونه ﺣاصل شده بايد در ﻋﻣل )پراتيک( َﻣ َﺣک بخورد .بازگشت به شرايط ﻣشخص،
ت نظريات و
ﻖ صﺣ ِ
بازسازی يک ديد جاﻣﻊ از تﻣاﻣی اجزاء و به آزﻣايش گذاشتن درک اوليه ،تﺣقي ِ
دريافتها و از اين طريﻖ ،دستيافتن به ﻣﻔاهيﻣی جاﻣﻊتر و تعﻣيم ،ﺣرکتی است که در رون ِد اﻋتﻼ ِء
شناخت ،بیوقﻔه اداﻣه خواهد يافت .روشن است که ّاولين تجريد پايان کار نيست بﻠکه آغاز آنست.
برخﻼف پوزيتيويستها که به ظاهر اﻣور بسنده ﻣیکنند و در پی تعﻣيﻖ شناخت خود و دست يافتن به
ﻣدارج باﻻتر آگاهی نيستند ،ﻣاترياليسم ديالکتيک بیوقﻔه به اداﻣﮥ تعقل و تﻔﺣص ﻣیکوشد و به پيش
ذرهای فوتون از انبوه دادهها توسط
ﻣیراند .هﻣين ﻣﺛال باﻻ در ﻣورد استخراج خواص توأﻣان ﻣوجیّ -
ذرات چند سال بعد توسط داويسون و گرﻣر در
اينشتين و تعﻣيم آن توسط لوئی دوبروی )اين خواص ّ
آزﻣايش تداخل اﻣواج الکترون به اﺛبات رسيدند( و سپس تعﻣيم و فورﻣولبندی جديدش توسط شرودينگر
و ديگران ،نﻣونﮥ گويائی از شيوۀ کار ﻋﻠﻣی است که هﻣواره بايد سرﻣشﻖ قرار گيرد.
فﻼسﻔﮥ يونان قديم نظريات ويژهای دربارۀ اتم ،نيرو ،کيهان ،گيتی و  ...داشتند که از تﻣاس آنها با
های آنها سرچشﻣه ﻣیگرفت و با در نظر گرفتن سطح نازل دانش و
طبيعت و ﻣشاهدات و اﺣساس ِ
ت نظرياتشان ﻣهيّا نبود .به هﻣين دليل تا اواخر قرون وسطی،
فنون آن دوران ،اﻣکان تﺣقيﻖ ص ّﺣ ِ
ِ
اختﻼطی از فﻠسﻔﮥ رواقی با ﻣذهب ﻣسيﺣيت ،راهنﻣای تﻔکر و ﻋﻣل باقی ﻣاندند و نظام کﻠيسايی نيز با
تﻣام قوا بر ﻣراﻋات اکي ِد اين جهانبينی نظارت ﻣیکرد .پس از اين دوران ،قوانينی که نيوتن )-١٧٢٧
ِ
 (١۶۴٢در رابطه با جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی و نيز ﻣکانيک کﻼسيک کشف و بيان کرد ،در ﻣﺣدودۀ خود،
ﻣدتها راهنﻣای ﻣﺣاسباتی شدند که پژوهشگران و ﻣهندسان در ﻣطالعات و ﻣﺣاسبات خود بکار بردند
و نتايج ﺣاصﻠه چنان با واقعيت ﻋينی همخوانی داشتند که ﻣدتها بشريت از آنها نه تنها در جنگها و
روزﻣرۀ خود نيز استﻔاده کرد .اين قوانين
برای ﻣﺣاسبﮥ ﻣسير گﻠولﮥ توپ بﻠکه برای بهبود زندگی
ّ
هنوز هم در ﺣيطﮥ سرﻋتهای کم و نيروی جاذبﮥ ضعيف کاربرد دارند و انطباق نتايج ﻣﺣاسبات با
تجربه )نه تنها بر روی زﻣين بﻠکه هﻣچنين بر روی کرۀ ﻣاه و سيارۀ ﻣريخ( نشان ﻣیدهد که شناخت
انسان از طبيعت و در اين ﻣﺣدوده و شرايط ،با واقعيت ﻋينی در انطباق است.
ولی فنون و دانش بشری پيشرفت کردند و هﻣراه با گسترش آنها و دست يافتن به دانشهای وسيﻊتر و
ﻋﻣيﻖتر از رازهای طبيعت ،ﻣرﺣﻠهای فرا رسيد که بازنگری در قوانين نيوتن اجتناب ناپذير شدند.
قوانين ديناﻣيک که چند قرن بعد از نيوتن توسط اينشتين ) (Albert Einsteinدر سال  1905بيان
شدند ،در سرﻋتهای نزديک به سرﻋت نور و يا در ﻣﺣيطهايی که نيروی گرانشی در آنها بسيار
قوی هستند ،به نتايجی ﻣیرسند که با واقعيت ﻋينی در انطباقند .اين دستاوردها قوانين نيوتن را در
ﻣﺣدودهای که کاربرد دارند نﻔی نﻣیکنند بﻠکه آنها را دربر ﻣیگيرند .در
ﻋين ﺣال ،قوانينی که توسط اينشتين بيان شدند ،چون نتايجی در انطباق با
واقعيتهای تجربی به دست ﻣیدهند ،نشانﮥ درست بودن شناخت انسان از
ﺣقيقت نسبی در ﻣﺣدودهای است که تئوری نسبيت خاص و نسبيت ﻋام به
آنها ﻣیپردازد.
ﻋﻠم و دانش در قرنهای نوزدهم و بخصوص بيستم به چنان ﺣقايقی دست
يافتند که اﻣروز ديگر انسان بسياری از واقعيتهای ﻋينی  -از ﻣرزهايی
در برگيرندۀ اجرام کيهانی گرفته تا اتم و سﻠولهای زنده -را خوب
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ﻣیشناسد .کشﻔيات در زﻣينﮥ ژنتيک به آن چنان درجﮥ واﻻيی رسيده است که اﻣروز ديگر تﻣاﻣی آن
افسانههائی که در ﻣورد خﻠقت و آسﻣان و جهنم و  ....سروده شدند فقط به درد آرشيوها يا ﻻﻻئی گﻔتن
برای بچهها ﻣیخورد )البته بهتر است ﻣغزهای جوان کودکان را از هﻣان آغاز زندگی با اوهام و
خرافات نياﻻئيم( .در زﻣينﮥ اتم و "دنيای بسيارکوچکها" نيز وضﻊ بر هﻣين ﻣنوال است .ولی ﻋﻠی
رغم اين هﻣه پيشرفت در شناخت طبيعت ،هﻣانگونه که انتظار ﻣیرفت ،نا روشنیها و ﻣعضﻼت
جديدی پديدار شدند که به ﻋنوان نکات گرهی نوين ،پيام آور پيشرفتها و تعﻣيﻖ بيشتر دانش در آيندۀ
نزديک است.
دﻣوکريت ) ، (Démocriteاپيکور) ، (Epicureلوسيپه ) (Leucippeيونانی و لوکرس
) (Lucrèceروﻣی )ﻻتين( اولين فيﻠسوفهايی هستند که فرضيﮥ اتﻣی دنيای کهن به آنها نسبت داده
ﻣیشود .در آن دوران سطح دانش اجازۀ ارائه دادن يک تئوری پيشرفته و آزﻣون ص ّﺣت آن را
ﻣاترياليسم بيان شده توسط اين فيﻠسوفها نيز بسيار آغشته به نظرات ايدهآليستی بود .در اين
نﻣیداد.
ِ
ذراتی ﻣادّی و تجزيه ناپذيرند که دائم در
نظريﮥ ابتدايی دو ﻋنصر وجود دارد؛ خﻼء و اتم .اتم ها ّ
ﺣرکتند و فقط در شکل ،بزرگی ،ﻣکان و نظم با يکديگر تﻔاوت دارند .آرايشهای ﻣختﻠف اتم اشکال و
تصور تجزيه ناپذيری اتم تا اواخر قرن نوزدهم در
تغييرات پايان ناپذير جهان را پديد ﻣیآورند .اين
ِ
ﻣﺣيط ﻋﻠﻣی نظريﮥ غالب بود .ولی ﻣاترياليسم ديالکتيک با ﻣوجوديت هرگونه ﻋنصر ﻣادّی ساده و
تغيير ناپذير نهايی که "سنگ بنای جهان" به ﺣساب آيد ﻣغايرت دارد .در زﻣان ﺣيات انگﻠس ،دانش
اتم تجزيه ناپذير و ساده )بسيط( ﻣعتقد
در سطﺣی قرار داشت که اغﻠب دانشﻣندان ﻣعاصر او به وجود ِ
بودند .ﺣال آنکه انگﻠس ﻣطابﻖ با اصول ﻣاترياليسم ديالکتيک ،بر اين نظر بود که "اتمها را به هيچ
ذرات ﻣادّۀ شناخته شده نيز نيستند" )انگﻠس،
وجه نﻣیتوان ساده )بسيط( دانست و ﻋﻣوﻣاً ،کوچکترين ّ
ت اشکال ﻣختﻠف ﻣادّه است"
ديالکتيک طبيعت( .از نظر انگﻠس" ،اتم ﺣﻠقهای از زنجيرۀ بینهاي ِ
ذراتی که اتم را تشکيل ﻣیدهند
)هﻣانجا( .لنين نيز به نوبﮥ خود ﻋﻠيه "دانشﻣندانی" که اﻋتقاد داشتند که ّ
ذرات بنيادی و نهايی طبيعت هستند اﻋتراض کرد و اين برداشت را ﻣتافيزيکی ناﻣيد .او
هﻣان ّ
ﻣیگويد " :با ﻣﻼﺣظﮥ اين واقعيت که تا ديروز شناخت انسان از طبيعت از ﻣﺣدوده اتم فراتر نﻣیرفت
و اﻣروزه از ﺣدود الکترون و اِتِر فراتر نﻣیرود ،ﻣاترياليسم ديالکتيک بر خصﻠت تقريبی ،نسبی و
ﻣوقتی اين ﻣﻔاهيم ﻋﻠﻣی به ﻣﺛابه راه نشانههايی در روند انکشاف شناخت انسان از طبيعت تا ٔکيد
ﻣیکند .الکترون به هﻣان اندازه پايان ناپذير است که اتم) ".ﻣاترياليسم و آﻣپيريوکريتيسيم( .ولی
پانهکوک ،که به اندازۀ کافی ﻋﻣر کرد تا شاهد جدال ﻣکتبهای ﻣختﻠف دانشﻣندان اتﻣی ﻣدرن
)جدالهای ﻣکتب کوپنهاگ با اينشتين ،شرودينگر ،پل ﻻنژون ،دوبروی و ( ...بر سر ﻣاهيت اتم و
ويژگیهای ﻣادّۀ بینهايت کوچک باشد ،چون درک درستی از ﻣاترياليسم ديالکتيک نداشت ،دچار
سردرگﻣی و يأس ﻋﻣيﻖ شد ،از ﻣاترياليسم ديالکتيک جدا ﻣاند و به پوزيتيويسم در غﻠتيد ،در سطح
ﻣاند و به ﻋﻣﻖ ﻣسئﻠه پی نبرد .به نوشتههای او در اين زﻣينه توجه کنيم که در شيوۀ طرح ﻣسئﻠه نيز
سؤال بر انگيز است:
ذرهای بودن نور قابل توضيح بودند ،شرايط سختتر شدند.
"با کشف پديدههايی که فقط با فرض ّ
ﻣطابﻖ با اين فرض ،نور از ذرات ﻣجزا از يکديگر )کوانتا( تشکيل شده است که با سرﻋت زياد در
فضا ﺣرکت ﻣیکنند .تئوری ﻣوجی قديﻣی هنوز صادق بود و برﺣسب اﺣتياج ﻣیبايست يا به ﻣوج و
يا به کوانتا روی آورد .دو نظريه به وضوح با يکديگر در تضاد بودند ولی هر دو نيز اﻋتبار داشتند:
يعنی در ﻣﺣدودۀ ﻣيدان کاربردی خود ﺣقيقت داشتند .فقط در اين ﻣرﺣﻠه بود که در فيزيک دانان اين
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ظن تقويت شد که ﻣوجوديتهای فيزيکی که آنان زﻣانی فرض ﻣیکردند که واقعيت هايی پنهان شده
در پشت پديدهها هستند ،چيزی جز تصاوير يا آن گونه که ﻣا نامگذاری ﻣیکنيم چيزی جز ﻣﻔاهيم
تجريدی نيستند"..
بگذريم از اينکه روشن نﻣی کند که "آنان" فيزيک دانان اﻣروزند يا فيﻠسوفان چندين هزار سال پيش؟!
او که تجريد را ،که ﻣرﺣﻠهای از دانش است ،با تصورات ذهنی برابر ﻣیگذارد ،اگر ﻣیخواست
نظريههای جديد و قديم را ﻣقايسه کند ،ﺣقش اين بود که تﻔاوت دورههای تاريخی را نيز در نظر
بگيرد .او ولی آنگاه اين گﻔتﮥ ديتسگن را )که با فﻠسﻔﮥ هراکﻠيت و اپيکور نيز ﻣطابقت دارد( ذکر
ﻣیکند که:
"ادراک ﺣسی نشان دهندۀ يک تغيير دائﻣی ﻣاده است ) (....دنيای ﺣسی ،جهان ،در هر لﺣظه و در
هرجا ،چيز جديدی است که قبﻼً وجود نداشت .به وجود ﻣیآيد و ناپديد ﻣیشود ،ناپديد ﻣیشود و ﻣقابل
چشﻣان ﻣا دوباره به وجود ﻣیآيد .هيچ چيز يکسان باقی نﻣیﻣاند ،فقط تغيير جاودانه است ،بقا دارد،
تازه کاﻣﻼً هم اينطور نيست زيرا که تغيير نيز تغيير ﻣی کند (...) .ﻣاترياليسم )بورژوا( در واقﻊ بر
دوام ،جاودانگی ،تخريب نشدن ﻣا ّده تأکيد دارد (...) .ولی کجا ﻣا اين ذات جاودانه ،پايدار و بیشکل
را خواهيم يافت؟ در دنيای واقعی ،دنيای پديدهها ،ﻣا فقط با اشکال فانی ﻣاده روبرو هستيم (...) .در
دنيای واقعی ،ﻣا ّدۀ جاودانه و نابود نشدنی ﻋﻣﻼً جز به صورت ﻣجﻣوﻋﮥ صور گذرای خود ،وجود
ندارد".
و در انتها اين نتيجﮥ ﻣورد پسند خودش را استخراج ﻣی کند که " :خﻼصه کنيم ،ماده يک تجريد
است " .و اين پايان استدﻻل پانهکوک است .فﻠسﻔﮥ اوست .او هﻣينجا در ﻋالم تجريد باقی ﻣیﻣاند،
جﻠوتر نﻣی رود و سرگردان ﻣیشود .فﻠسﻔهاش به او اجازه نﻣیدهد کﻣی دورتر را بنگرد .زيرا تجريد
او يک تجريد ﻋﻠﻣی نيست که ﻣرﺣﻠهای از شناخت باشد بﻠکه پايان راه او در شناخت واقعيت ها يعنی
تصور ذهنی است.
رسيدن به يک
ّ
نقص ﻋﻣدۀ فﻠسﻔﮥ پانه کوک در اين است که او به شيئی ،واقعيت خارج از ذهن و فعاليت انسانی برای
شناخت آن توجه ندارد .او خواهان اشيا يا ﻣوضوﻋات ﻣﺣسوسی است که کاﻣﻼً از ﻣوضوﻋات انديشه
ﻣتﻣايز باشند .ولی از آن جا که انديشﮥ او ازواقعيت ﻋينی و از فعاليت ﻋينی انسانی برای شناختن آن
جداست ،جنبﮥ فعال شناخت او توسط ايدئاليسم و صرفا ً به شکل تجريدی تکاﻣل ﻣی يابد .پانه کوک که
در تصور ذهنی درجا ﻣيزند ،از جهان زندۀ واقعی چيزی نﻣیتواند بگويد.
برای راه يافتن به جهان واقعی ،ﻻزم بود ﺣقايﻖ نسبی را به هﻣان صورت يعنی نسبيتی در روند
شناخت پديدهها بنگرد و بررسی کند .ولی او چنين نﻣی کند و قادر نيست از ﻣرﺣﻠﮥ تصور ذهنی که او
آنرا تجريد ﻣیناﻣد ،از دنيای تصويرهای خودساخته و به دور از واقعيت ﻋينی ،قدﻣی به بيرون
بردارد و پيشتر برود و "واقعيتهای فيزيکی" را چيز ديگری "جز تصاوير يا  ...ﻣﻔاهيم تجريدی"
ببيند! هﻣه چيز تبديل به "تجريد" ﻣی شود و کار به پايان ﻣیرسد! تا آنجا که سرچشﻣه و ﻣبنای انديشه
نيز در ﻣﺣاق قرار ﻣیگيرد .توجه کنيم:
"  ...اتم ها پديدههايی قابل رؤيت نيستند بﻠکه از راه انديشيدن نتيجهگيری ﻣیشوند .هﻣان گونه نيز در
ت انديشﮥ ﻣا سهيماند .ﻣﺣدودۀ فضايی آنها ،تﻣايز بين آنها ،ﻣاهيت دقيﻖ آنها از
ت تﻣاﻣی توليدا ِ
طبيع ِ
ﻣش ّخصﮥ تجريدی آنها نتيجهگيری ﻣیشود .به صورت تجريد ،بيان کنندۀ هرآنچه ﻋام و ﻣشترک ﻣابين
پديدههای ﻣختﻠف هستند و آنچه را که ﻣا برای پيش بينیهای خود اﺣتياج داريم ،در دسترس ﻣا قرار
ﻣی دهند" و اداﻣه ﻣی دهد:
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ذراتی
"واضح است که فيزيکدانان اتم ها را به صورت يک تجريد نگاه نﻣیکردند بﻠکه آنها را ّ
کوچک و واقعی ﻣیپنداشتند که به چشم نﻣیآيند ،ابعاد کاﻣﻼً ﻣشخصی دارند ،برای هر ﻋنصر
شيﻣيايی ﻣشابﮥ يکديگرند و خواص جرﻣی آن ها نيز دقيقا ً ﻣشخصند .ولی دانش نوين اين تو ّهﻣات را
درهم ريخت .ابتدا اتم ها به ذراتی نظير الکترون ،پروتون و نوترون تجزيه شدند که ساختارهايی
پيچيده دارند و برخی از آنها از نظر تجربی غير قابل دسترسی بوده و فقط از نتيجهگيریهای ﻣنطقی
ﺣاصل ﻣیشوند .اين ﻋناصر که در جهان در ردۀ کوچک ترينها هستند را ديگر نﻣیتوان به صورت
ﻣکان ﻣش ّخصی را اشغال ﻣیکنند :فيزيک ﻣدرن
ت به وضوح قابل تشخيص نگريست که در فضا،
ذرا ِ
ّ
ِ
به آنها خصوصيت ﺣرکت ﻣوجی را نسبت ﻣیدهد که در تﻣام فضا گسترش دارد .اگر از يک
فيزيکدان سئوال شود که چهچيزی در اين اﻣواج در جنبش است جوابش را با يک ﻣعادلﮥ رياضی
ﻣیدهد .اﻣواج ،ديگر اﻣواج ﻣا ّدی نيستند؛ آنچه ﻣیجنبد را ﺣتی نﻣیتوان يک ذات ﻣا ّدی ناﻣيد .ﻋﻣﻼ ً
ذره وزن ﻣشخصی
بهتر است آنها را اﺣتﻣاﻻت نامگذاری کنيم؛ الکترونها اﻣواج اﺣتﻣاﻻتند .قبﻼً هر ّ
داشت که از طريﻖ آن تعريف يک کﻣيت ويژه؛ جرم ،اﻣکان پذير بود؛ اکنون جرم نيز ﻣتناسب با
ﺣالت ﺣرکت تغيير ﻣیکند .ديگر نﻣیتوان آن را از انرژی جدا کرد :يکی به ديگری تبديل ﻣیشود و
تصور ،به وضوح از يگديگر جدا بودند و دنيايی که فيزيکدانان توصيف
بالعکس .ﺣال آنکه اين دو
ّ
ﻣیکردند ﻣجﻣوﻋهای واضح بود ،تضادی در آن وجود نداشت .تا آن ﺣد که آن را با افتخار ،دنيای
واقعی ﻣیدانستند .اﻣروز اگر فيزيک کوشش کند در ﻣﺣدودههايی ﻣشخص ،ﻣﻔاهيﻣی بنيادی را ﺣﻔظ
کند که ناﻣشان ﻣادّه ،جرم ،و انرژی است با تضادهايی ﺣل نشدنی روبرو خواهد شد .وقتی اين ﻣﻔاهيم
را آن گونه که ﺣقيقتا ً هستند ،يعنی تجريدهايی که برای نﻣايش دنيای پديدهها که دائﻣا ً گسترش ﻣیيابند
بنگريم ،تضاد ﺣل ﻣیشود".
شيوۀ ﺣل تضاد توسط چه آسان شد! اين گونه که پانهکوک صﺣبت ﻣیکند نشان از آشﻔته فکری او
ت در ﺣالت سکون و
ذرا ِ
جرم ّ
دارد .قبل از هرچيز بايد گﻔت که او رابطﮥ جرم و انرژی و در نتيجهِ ،
در ﺣال ﺣرکت را ﻣخﻠوط کرده است و اين اختﻼط اﺣتﻣاﻻً از ﻋدم درک رابطﮥ ديالکتيکی انرژی-
جرم )که در تئوری نسبيت خاص به روشنی بيان شده است( سرچشﻣه ﻣیگيرد .اين اﻣکان نيز وجود
دارد که او قادر نشده باشد بينش خود را از طبيعت با تﺣولهای ﻋظيﻣی که به واسطﮥ کشف ﻣکانيک
کوانتوﻣی و نيز روابط نسبيت خاص و ﻋام در فيزيک و دانش انسان پديد آﻣده است انطباق بدهد.
ديگر اين که تجريد از نظر ﻋﻠﻣی ،دست يافتن به ﻣشخصات ﻋام يک پديده يا شيئی است و فقط به
جنبههای ﻣشترک و کﻠّی ﻣیپردازد .درجا زدن در سطح تجريد ﻣانﻊ ﻣیشود که با دقّت به شيئی
ﻣش ّخص در ﻣﺣيطی که در آنست پرداخته و ويژگیها و ﺣرکتهايی ﻣطالعه شوند که در آن وجود
دارد و آن را از پديدهها و اشياء ديگر ﻣتﻔاوت ﻣی کند.
ﺣقيقت هﻣيشه ﻣشخص است .هﻣين طور که پيشتر نيز آﻣد ،برای دست يافتن به ﺣقيقت پس از ﻣرﺣﻠﮥ
تجريد که اجازه ﻣیدهد ﻣوضوع را از ﺣواشی زايدش جدا نﻣود ،ﻻزم است دوباره به ﻣﺣيط ﻣش ّخص
ﻣادّی برگشت نﻣوده و بار ديگر و اين بار با روشنی بيشتر به ﻣطالعﮥ ﻣوضوع در واکنش و ارتباطش
با آن ﻣﺣيط پرداخته شود تا ﺣقايﻖ نهﻔته در آن آشکار گردند .شناخت ﻋﻠﻣی از دو روند تشکيل ﻣی
شود (1 :گذار از »ﻣشخص بی واسطه يا ﻣﺣسوس« به ﻋنصر بنيادی شيئی يا پديدۀ ﻣورد نظر از
طريﻖ تجريد يعنی جدا کردن هﻣﮥ تعّينهائی که بدون آنها هنوز شيئی ﻣورد نظر هويت خود را دارد
تا رسيدن به ﻋنصر بنيادی و  (2ﻣطالعﮥ تضادهای ﻋنصر بنيادی برای بررسی اﻣکان و ضرورت
تعيّنهائی که کنار نهاده شده بودند و بازسازی آنها به صورت يک کل ﻣنسجم و واﺣد يعنی دست يابی
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به ﻣشخص يا کنکرت بازسازی شده که ﻣجﻣوﻋﮥ به هم پيوستﮥ هﻣﮥ تعّينهای شيئی يا پديدۀ ﻣورد
بررسی ،به صورتی ﻣنطقی است .ﻣارکس در ﻣقدﻣﮥ نقد اقتصاد سياسی اين دو روند را به دو سﻔر
تشبيه ﻣی کند که برخی ﻣؤلﻔان آن را از ﻣشخص بی واسطه به ﻣجرد و از ﻣجرد به ﻣشخص
بازسازی شده يا انديشيده ﻣیناﻣند .البته خود ﻣشخص بازسازی شده بايد ﻣﺣک تجربه بخورد تا ﻣعﻠوم
شود درست است يا نه .ﻣطﻠب باﻻ به طورﮐﻠﯽ و شماتيک به صورت زير نيزقابل بيان است :ﺣرﮐت
ديالکتيکﯽ شناخت را در يک روند رفت و برگشت مﯽ توان خﻼصه ﮐرد :نخست ﺣرﮐت از افراد مجزا
و ظاهرا ً مستقل به مقولۀ خاص )ﺟنﺲ( و از آن به عام )نوع( و سپﺲ با مطالعۀ نوع و تضادهای آن و
بازسازی ويژگﯽهايش يعنﯽ برگشت به موارد خاص و در نهايت شناخت فرد با ﮐل ويژگﯽ هايش يعنﯽ
شناخت فرد به شکل مشخص يا انضمامی .ولی آن نوع تجريد که پانهکوک از آن سخن ﻣیگويد ،يک
تجريد ﻋﻠﻣی نيست بﻠکه فرو رفتن در تصورات و رؤيا است .در رؤيا هﻣه چيز اﻣکان پذير ﻣیشود و
برای خود "توضيح" پيدا ﻣیکند .از افسانههای ﻣذهبی گرفته تا داستان سرايیهای فضايی و  ...پانه
کوک به "تجريد" پناه ﻣیبرد تا در دنيای تصور ،خطوط ،ﻣرزها و ﻣطﻠﻖهايی را که بينش قديﻣی و
ﻣنسوخ ﻣاترياليسم کهنه به آنها اﻋتقاد داشت ،ﺣﻔظ کند و دنيای ﻣاترياليسم بورژوائی خود را درهم
نريزد .البته اين گونه استدﻻل با فﻠسﻔﮥ کانت نيز قرابت دارد و اتم را با شيئی برای خود او که قابل
دسترسی نيست برابر ﻣینهد.
در باﻻ به يک يک ﻣراﺣل ﻣطالعﮥ اجزای اتم ،بهاندازۀ کافی اشاره شده است و اطﻼﻋاتی آورده شدند
که پانه کوک نيز از آنها ﻣسﻠﻣا ً خبر داشت و اجازه ﻣیدهند که از تئوریهای ﻋهد ﻋتيﻖ در رابطه با
ذرات تجزيه ناپذير نيستند بﻠکه از
اتم فراتر رفته ،ديد نوينی ارائه شود که ﻣطابﻖ با آن اتم ها ديگر آن ّ
ترکيبی برخوردارند که )با ﺣﻔظ ابعاد و در ﻋين صﻼبت و سختی که نظم طبيعت از آن نشان دارد(
در آن الکترونها به دور هستهای سنگين که در ﻣرکز قرار دارد ،به گونهای ﻣوج وار در ﺣرکتند .در
درون هسته نيز پروتون و نوترن هرکدام ذراتی ﻣرکب و ﻣوج واره اند .ﻣی بينيم که بدين ترتيب،
ﻋﻠی رغم تأييد بينش ﻋهد ﻋتيﻖ که اتم ها را تجزيه ناپذير ﻣیانگاشتند )تجزيه ناپذيرند زيرا انرژی
بسيار زيادی برای تجزيه آنها ﻣورد اﺣتياج است که در شرايط ﻋادی در دسترس هﻣگان قرار ندارد(،
هيچ شکل جاودانه و نابود نشدنی وجود ندارد!
يک بار ديگر به ديتسگن برگرديم که ﻣیگﻔت " :در دنيای واقعی ،ﻣادّۀ جاودانه و نابود نشدنی ﻋﻣﻼً
جز به صورت مجموعﮥ صور گذرای خود ،وجود ندارد ".او درست بيان کرد ولی پانهکوک قادر به
درک اين آﻣوزش نشد.
التقاطی که در برخورد پانهکوک با کشﻔيات اوائل قرن بيستم وجود دارد ،هﻣان است که در ابتدای
شکل گيری ﻣکتب "کپنهاگ" ﻣشاهده ﻣیشود .بررسی نتايج تجربيات و تﻔسيرها و تئوریهای ﻣکانيک
کوانتوﻣی چندان ﺣائز اهﻣيتند که ﻻزم است در جای ديگری به تﻔصيل ،ﻣورد ﻣدّاقه قرارگيرند .ولی
در اينجا ﻣوضوع صﺣبت ﻣا بر سر انﺣرافی است که پانهکوک و تﻣاﻣی پوزيتيويستها به آن
گرفتارند .از اين رو اگر ﻣا در اينجا از ﻣکانيک کوانتوﻣی صﺣبت ﻣیکنيم ،ورود ﻣا به اين سرزﻣين
به اختصار و تا آنجا که ﻣورد اﺣتياج ﻣا ﻣیباشد ،خواهد بود .ﺣال به خﻼصهای از بﺣث توجه کنيم:
ذرهای نور )که از سدۀ هﻔدهم و هيجدهم برخی
يادآوری کنيم که پس از کشف خواص توأﻣان ﻣوجی و ّ
از اين خواض شناخته شده بودند؛ رجوع شود به ضﻣيﻣه در بارۀ تاريخچﮥ ﻣختصر نور( ،آزﻣايشهای
ﻣتعددی بر روی اين پديده انجام گرفت .در يکی از اين آزﻣايشها که ﻣربوط به تداخل اﻣواح نورانی
در ﻋبور از دو روزنه است )آزﻣايش يونگ يعنی انترفرانس) ،(Young (2ﻣشاهده شد که وقتی
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شدت نور تا آن ﺣد کاهش ﻣیيابد که ﻣیتوان فرض کرد که هربار فقط يک فوتون بر روزنهها
ﻣیتابد ،بازهم اشکال ﻣربوط به تداخل اﻣواج تشکيل ﻣیشوند ﺣال آنکه اگر فوتون ،بنا بر ﻣﻔهوم
ذرهای تجزيه ناپذير ﻣیبود ،در صﻔﺣﮥ ﻋکاسی قاﻋدتا ً ﻣیبايست فقط تصاوير روزنهها
کﻼسيکّ ،
ظاهر شوند) .رجوع شود به ضﻣيﻣﮥ "تاريخچﮥ نور"(
در آن زﻣان هنوز ديد روشنی در ﻣورد ساختﻣان ﻣادّه ،اتم ،ابعاد آن ،هستﮥ آن ،آرايش الکترونها و
...جود نداشت .پژوهشگران از راه تجربههای دشوار و در نبود ديدگاهی روشن ،پيش ﻣیرفتند .هﻣه
چيز در تاريکی غرق بود و ﻣیبايست با دشواریهای بسيار و در ناروشنی تﻣام و با ﺣدس و گﻣان با
ذره ﺣقايﻖ را کشف کرد و درستی کشﻔيات را در تجربه به اﺛبات رسانيد.
ذره ّ
پديدهها روبرو شده و ّ
ﺣاکﻣيت شيوۀ "پراگﻣاتيسم" تقريبا ً ﻣطﻠﻖ بود .بوهر ،بورن ،هايزنبرگ ،ژوردان ،ديراک و چند
پژوهشگر ديگر که با انستيتوی فيزيک کپنهاگ ﻣربوط بودند ،از اين آزﻣايشها نتيجه ﻣیگرفنتد که
اوﻻً ﻣش ّخصات اﺣتﻣاﻻتی ) (probabilisteﻣکانيک کوانتوﻣی و رابطﮥ ﻋدم قطعيت هايزنبرگ
) (relations d’incertitudeﺣاصل واکنش ﻣيان وسايل اندازه گيری و آن چيزهايی است که بايد
اندازه گيری شوند و از تأﺛير دستگاههای اندازهگيری بر ﻣوضوع ﻣورد ﻣطالعه نﻣیتوان صرفنظر
کرد )توجه شود که اين تز خودش به زنگار پوزيتيويستم آغشته است زيرا ﻣی خواهد القا کند که بايد
خودﻣان را به آنچه که ﻣی بينيم ﻣﺣدود کنيم و چون آنچه که اندازه گيری کرديم هﻣواره به خطا های
دستگاه های اندازه گيری آغشته است و اين خطاها ﻣانﻊ آشکار شدن ﻋﻣﻖ واقعيت )واقعيت ﻣطﻠﻖ( ﻣی
شوند که به هر ﺣال دست نيافتنی است ،به قول هايزنبرگ اصوﻻً نبايد پيشتر برويم! به اداﻣﮥ بﺣث
توجه شود (:بهﻋنوان ﻣﺛال نﻣیتوان با دقت صد درصد گﻔت که فوتون از کدام روزنه ﻋبور کردهاست
ذره در يک ﻣکان
يا اساسا ً در کجای فضا ﺣضور داشته است و فقط ﻣیتوان از اﺣتﻣال ﺣضور ّ
صﺣبت کرد .ﺛانيا ً از آنجا که ﻣا تا چيزی را اندازه گيری نکرديم )يا بهﻋبارت ديگر با ﺣواس خود يا
بهکﻣک وسايل اندازه گيری ،نديديم( قادر نيستيم و نبايد دربارۀ آن قضاوت کنيم ،بهتر است بگوئيم که
تا قبل از اندازه گيری چيزی وجود نداشته است و فقط به آن قسﻣتی از دادهها اﻋتﻣاد کنيم که اندازه
گيریها در دسترس ﻣا قرار ﻣیدهند! پيروان ﻣکتب کپنهاگ ﻣیگويند ادراک ﻣا در چهارچوبی
قراردارد که ﻣا از فيزيک کﻼسيک به ارث برديم و برای تصوير کردن پديدههای دنيای بینهايت
کوچکها ﻣناسب نيستند .ﻣا هنوز فکر ﻣیکنيم که در هر اندازهگيری ،ﻣوضوع ﻣورد ﻣطالعه کاﻣﻼً از
)(3
دستگاههای اندازهگيری ﻣستقل هستند ﺣال آنکه در ﻣقياس اتﻣی اين چنين نيست.
به قرابت اين گﻔتار و تز پوزيتيويستی " اشياء واقعی تأﺛرات  ...ﺣسیاند " توجه شود (.البته اينجا
ذکر يک نکته ضروری است .در اينکه ابزار سنجش ،ﻣوضوع ﻣورد ﻣطالعه را تغيير ﻣی دهند شکی
نيست .زيرا ﺣاصل يک آزﻣايش ﻋﻠﻣی نتيجه واکنش ابزار آزﻣايش و ﻣوضوع آزﻣايش است که اجبارا ً
ﻣوجب تغيير ﻣوضوع ﻣورد اندازه گيری ﻣیشود .ولی از اين واقعيت نﻣیتوان نتيجه گرفت که
ﻣوضوع آزﻣايش ورای روند آزﻣايش ،فاقد ﻋينيت يا ذاتا ً ناشناختنی ﻣیباشد.
به هايزنبرگ توجه کنيم" :تﻔسير کپنهاگ از ﻣکانيک کوانتوﻣی در يک پارادوکس زاده شد .هر تجربﮥ
روزﻣره باشد يا پديدههای اتﻣی ،اجبارا ً به بيان فيزيک
فيزيک ،چه در ﻣورد پديدههای زندگی
ّ
کﻼسيک تصوير ﻣیشود .ﻣﻔاهيم فيزيک کﻼسيک زبانی را به وجود آوردند که به کﻣک آن ،شرايط
انجام آزﻣايشها و گزارش دادن نتايج ﺣاصﻠه جريان ﻣی يابند .برای ﻣا اﻣکان ندارد برای اين ﻣﻔاهيم
جايگزينی بيابيم و اين کار را هم نبايد بکنيم .ا ّﻣا کاربرد اين ﻣﻔاهيم توسط روابط ﻋدم قطعيت ﻣشروط
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ﻣیشود و هنگاﻣی که اين ﻣﻔاهيم را به کار ﻣیبريم ،هيچگاه نبايد ﻣﺣدوديتهای آنها را فراﻣوش کنيم،
)(4
بدون آنکه بتوانيم يا ﻣجبور باشيم آنها را بهبود بخشيم".
هايزنبرگ اداﻣه ﻣیدهد" :در فيزيک کﻼسيک ،دانش بر پايﮥ اين باور -يا بهتر است بگوئيم اين تو ّهم -
قرار داشت که ﻣا ،بدون کﻣترين دخالت از جانب خود قادريم دنيا را به تصوير بکشيم [....] .تئوری
کوانتوﻣی ﺣاوی ويژگی ﺣقيقتا ً ذهنی نيست زيرا ذهن فيزيکدان را به صورت جزئی از پديدۀ فيزيکی
که اندازه گيری ﻣیشود دخالت نﻣیدهد؛ ولی از تقسيم دنيا به ﻣوضوع ﻣورد ﻣطالعه و ﻣابقی کيهان و
اينکه ﻣا برای توصيفهایﻣان از ﻣﻔاهيم کﻼسيک استﻔاده ﻣیکنيم آغاز ﻣی کند .اين تقسيم خودسرانه
است ".
اين نظر که "شيئی برای خود" ]فی نﻔسه[ غير قابل شناخت است و ﻣا در
هرگونه ﻋﻣل شناخت فعاﻻنه ﻣشارکت داريم ،در ﻣرکز فﻠسﻔﮥ اﻣانوئل
کانت قرار داشت .پيروان ﻣکتب کپنهاگ ﻣی خواهند به اين نتيجه برسند
که چون ﻣا هيچ چيزی را ﻣستقل از اندازه گيریهايﻣان )چه به وسيﻠﮥ
ﺣواس پنجگانه و چه به وسيﻠﮥ دستگاههای اندازهگيری که در اداﻣﮥ اين
ﺣواس قرار ﻣیگيرند( نﻣیتوانيم بشناسيم پس صﺣبت کردن از تﺣول يک
"سيستم" در فاصﻠﮥ دو اندازه گيری ﻣعنی ندارد .اينشتين ،دوبروی،
ﻻنژون و بسياری ديگر از پژوهشگران با اين تﻔسير ﻣخالﻔت ﻣیکردند.
خود هايزنبرگ نظر اينشتين را چنين خﻼصه ﻣی کند:
"اين تﻔسير ،در واقﻊ ،به ﻣا نﻣیگويد که ﻣستقل از ﻣشاهداتﻣان و يا در فاصﻠﮥ زﻣانی ﻣابين آنها ،چه
ﻣیگذرد .ولی ﻣا شک نداريم که باﻻخره بايد اتﻔاقی در اين بين بيافتد [...] .يک فيزيکدان بايد بر اين
اصل ﺣرکت کند که دنيايی وجود دارد که او آن را بنا نکرده است و اگر ﻋﻠم نيز ﺣضور نداشته باشد،
اين دنيا وجود خواهد داشت".
هايزنبرگ جواب ﻣی دهد " :بهراﺣتی ﻣشاهده ﻣیکنيم که آنچه اين انتقاد طﻠب ﻣی کند ،بازهم هﻣان
هستیشناسی قديﻣی ﻣاترياليستی است .ولی جواب آن از نقطه نظر تﻔسير کپنهاگ چه بايد باشد؟ اينکه
از ﻣا ﻣیخواهند بگوييم در فاصﻠﮥ دو پروسﮥ کوانتوﻣی ،بين دو ﻣشاهدۀ پیدرپی چه ﻣیگذرد ،تضادی
پوچ با خود هﻣراه دارد! زيرا کﻠﻣﮥ "شرح دادن" به استﻔاده کردن از ﻣﻔاهيم کﻼسيک رجوع ﻣی دهد
ﺣال آنکه اين ﻣﻔاهيم در فاصﻠهای که دو ﻣشاهده را از هم جدا ﻣیکنند کاربرد ندارند ] [...هستی
ﻣستقيم دنيايی که ﻣا را اﺣاطه
ت"
شناسی ﻣاترياليستی بر اين تو ّهم بنا ﻣیشد که نوع هستی" ،واقعي ِ
ِ
کرده است ،ﻣیتواند تا ابعاد اتم تعﻣيم داده شود .ولی اين تعﻣيمدادن ﻣﻣکن نيست".
نتايج فﻠسﻔی اين تﻔسيرها بیشﻣارند .کﻣی دورتر توضيح داده ﻣیشود که ﻣکانيک کوانتوﻣی اصل
ﻋﻠيّت را زير سئوال نﻣیبرد .از نظر ﻣکتب کپنهاگ نيزﻣشخصﮥ آﻣاری ﻣکانيک کوانتوﻣی ﺣاصل
يک تصادف نيست )و به قول اينشتين "خدا طاس بازی نﻣی کند"( ) (5بﻠکه تأﺛير ﻣتقابل با
دستگاههای اندازه گيری ﻣوجب ﻣیشود که در نتايج اندازهگيریها ،ﻋدم قطعيت پديدآيد .
اين تﻔسير راه را برای پوزيتويستها و نئوکانتيست ها باز ﻣیگذارد تا آنجا که ﻣيشل بيتبول
) (Michel Bitbolدر چهارچوب فﻠسﻔﮥ نئوکانتيسم از بوهر نيز سبقت گرفته و اﻋﻼم ﻣی دارد که
"در تﻔسير کپنهاگ باز هم ﻣوضوع بر سر " اشياء " و دستگاههای اندازهگيری است که بر روی
ی برای خود " ديده يا اندازهگيری نشده است بايد
"شيئی " تأﺛير ﻣیگذارند .ولی هنگاﻣی که هنوز " شيئ ِ
)(6
وجود يک دنيای ﻋينی و ﺣتی ﻣﻔهوم " شيئی " را به دور بريزيم ".
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برخی تصور ﻣیکنند که تﻔسير کپنهاک فقط به اين کار ﻣیآيد که از آن برای پيشبينی نتايج آزﻣايشها
استﻔاده کنيم )پانهکوک در ﻣورد هﻣﮥ ﻋﻠوم چنين نظری دارد و ﻣیگويد که "هدف ﻋﻠم به طور ﻋام
ﻋبارت است از کشف روابط و فرﻣولهايی که اجازه ﻣی دهند از طريﻖ آزﻣايشهای شناخته شده،
پديدههای ناشناخته را پيشبينی کنيم" .اين خود يک بينش پوزيتيويستی است زيرا اهداف ﻋﻠم را ﻣﺣدود
کرده و از ﻋﻣيﻖتر کردن شناخت سرباز ﻣیزند (.ﻣیگويند تا آنجا که ﻣکانيک کوانتوﻣی اجازه ﻣیدهد
که راهی برای ﻣﺣاسبات پيدا شود و نتايج نيز به اندازۀ کافی با واقعيت همخوانی دارند ،کافی است.
بوهر از اين زﻣره بود و ﻣعتقد بود که ﻣکانيک کوانتوﻣی کاﻣل است و نقصی ندارد .اين استدﻻل با
آﻣپيريسم قرابت دارد که وظيﻔﮥ خود را تصويرکردن ﻣیداند و نه توضيح واقعيتهايی که ﻣشاهده
شدهاند .به قول نيوتن" :ﻣن توضيﺣی پيشنهاد نﻣیکنم" فقط تصديﻖ ﻣیکنم که ﺣقايﻖ اين گونه اند ".اين
درک از تﻔسير کپنهاگ آنان را به آنجا ﻣیکشاند که از قول ريشارد فينﻣن ) (Feynmanﻣیگويند
ﻋکس نظر بوهر بود.
"ساکت باش و ﻣﺣاسبه کن ) ." (Shut up and calculateاينشتين نظرش
ِ
او ﻣعتقد بود که به ﻋﻠّت ﻋدم انعکاس تﻣام واقعيت ،ﻣکانيک کوانتوﻣی کاﻣل نيست و شايد ﺣتی بايد به
دنبال پيداکردن ﻣتغير ديگری باشيم که در اين ﻣيان هنوز برﻣا پنهان ﻣانده است .ولی نتايج فﻠسﻔی
ﻣکتب کپنهاگ بسيار ﻋﻣيﻖ تر از تقريب پراگﻣاتيکی )ﻋﻣل گرايی( است که به کشف ﺣقيقت کاری
ندارد و نتيجه برايش ﻣهم است.
خﻼصه کنيم .ﻣکتب کپنهاگ )با استدﻻل در چهارچوب فﻠسﻔﮥ کانت و با استدﻻل پوزيتيويستی( وجود
يک واقعيت ﻋينی خارجی را نﻔی ﻣیکند و بهاين نتيجه ﻣیرسد که واقعيت را ﻣشاهده کننده )يا اندازه
گيری( ايجاد ﻣیکند .اينشتين شديدا ً با اين فﻠسﻔﮥ پوزيتيويستی ﻣخالﻔت ﻣیورزيد و جواب ﻣیداد که
يقين دارد که "ﻣاه ﺣتی وقتی نگاهش نيز نﻣیکنيم هﻣچنان وجود داشته و دور زﻣين ﻣیچرخد".

آيا هنوز میتوان از قطعيّت ) (determinismeسخن گﻔت؟
لزوم برخورد آﻣاری از يک ويژگی نتيجه ﻣیشود که ذاتی ﻣادّه است .اين ويژگی هﻣان دوگانگی
ﻣوجی– ذرهّای است که از نظر پل ﻻنژون در رابطهای ديالکتيکی با يکديگر قرار دارند و از ﻣﻔاهيم
ذره )ﻣک ّﻣل يکديگر و به آن ﻣﻔهوم که بوهر به آن اﻋتقاد داشت؛ يعنی دو خصوصيت
ناکافی ﻣوج و ّ
ﻣستقل از يکديگر( فراتر ﻣیروند .بوهر فقط ﻣوضوع را از نظر پوزيتيويستی بررسی ﻣی کرد و
آنچه را که ﻣستقيﻣا ً قابل ﻣشاهده است ) (observableدر نظر ﻣیگرفت .او ﻣیگﻔت ﻣن دربارۀ
ذرهای و بدون
چيزی که نﻣی بينم نبايد صﺣبت کنم .ﻣدل اتﻣی او نيز ابتدا در هﻣان چهارچوب )فقط ّ
توجه به خصوصيت ﻣوجی( ﻣﺣاسبه شد .اينشتين در ﻣورد اين ﻣدل که بسيار ابتدايی و ناقص بود
ذرات را در نظر نﻣیگيرد .بعدها ،وقتی
ﻣیگﻔت که ﻋيبش در اينست که خصوصيت ﻣوجی ّ
ذرهای ابتدايی
شرودينگر تئوری ﻣکانيک ﻣوجی خود را ﻋرضه کرد که نتايج قانﻊ کنندهتری از ﻣدل ّ
از آن ﺣاصل ﻣیشد ،اين بار بوهر در هﻣين ﻣرﺣﻠه توقف کرد .از نظر او هﻣين قدر که نتايج
ﻣﺣاسبات با تجربه در توافﻖ بودند ،کﻔايت ﻣیکرد و دليﻠی بود بر ص ّﺣت و کاﻣل بودن تئوریهايش.
ﻣکانيک ﻣوجی و ﻣکتب کپنهاگ خدﻣات ارزندهای به فيزيک دنيای اتﻣی )دنيای بسيار کوچکها(
ﻣرهون به ﺣساب آوردن خصوصيت ﻣوجی
کردند که نبايد فراﻣوش شوند .ﻣوفقيتهای به دست آﻣده
ِ
ذرات اتﻣی و هسته ايست که بويژه در اين ابعاد و در اين شرايط نقش ﻋﻣده را به ﻋهده دارند .به
ّ
ﻋﻼوه شرايط ﻋﻣوﻣی و بنيادی فيزيک که طی قرنها تعريف شده و به تکاﻣل رسيدند ،به شکل
"شرايط ﺣد" ،ﺣقيقی و قابل قبول بودن نتايج و بسياری از اصول و قوانين ديگر فيزيک ،هﻣگی در
ﻣکانيک ﻣوجی شرودينگر به ﺣساب آﻣده اند .ولی ﻣسئﻠه اينست که هﻣه چيز به آرايش ويژۀ ﻣﺣدودۀ
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اتم و هسته ختم نﻣیشود تا شتابزده ،کارها در هﻣين ﻣرﺣﻠه ﻣتوقف گردد و نتيجهگيری شود .وانگهی،
در اين شتابزدگی بسياری از سئواﻻت بیجواب ﻣانده و خود آنهائی که نزديکتر شدن و تعﻣيﻖ تﻔکر
در زﻣينﮥ دنيای بسيار کوچکها را با اين استدﻻل که ﻣا قادر نيستم با بينش دنيای ﻣاکروسکپی به
ﻣسائل دنيای بسيار کوچکها ) ﻣيکرسکپی( بپردازيم ،ﻣنﻊ ﻣیکردند ،از داشتن يک بينش کﻼسيک
ﻣبری نبودند و ﺣقش بود که برای اﺣتراز از ﻣخﻠوط کردن ﻣﻔهومهای اين دو دنيای ﻣتﻔاوت با يکديگر
ّ
دقيﻖتر بوده و به ديگران نيز هشدار ﻣيدادند .ا ّﻣا لزوم ﻣخﻠوط نکردن ﻣﻔهومهای دو دنيا به اين ﻣعنی
نيست که ﻣا چون نگاه کﻼسيک داريم بايد از هر گونه تﻔﺣص و تدقيﻖ باز ايستيم .اين گونه
تقﻠيلگرايی درک نﻣیکند که واقعيت هﻣواره ﺣاوی جنبههای ﻣتعدد است که تئوری اگر بخواهد ﺣقيقت
را بيان کند بايد آنها را در خود ﻣنظور دارد .ﺣاصل آنکه برخی با تکيه بر اصل ﻋدم قطعيت و اندکی
ﻣغﻠطه در بارۀ اين قانون بنيادی طبيعت و تعﻣيم آن از دنيای کوانتﻣی به ابعاد انسانی ،تا آنجا پيش
ﻣيروند که يکی از اصول پايهای فيزيک يعنی قطعيت ) (déterminismeرا زير ﻋﻼﻣت سئوال
ﻣیبرند .آنها فراﻣوش ﻣیکنند که تکيه بر اصل ﻋدم قطعيت نيز ،چون اين اصل را به صورت قانونی
تخطی ناپذير ارائه ﻣیدهد) ،که اين چنين نيز هست( خودش اقرار به ﺣاکم بودن اصل قطعيت
) (déterminismeﻣی باشد.
از نظر ﻻنژون نظرات ﻣکتب کپنهاگ ،واقعيت را آن طور که هست ﻣنعکس نﻣیکند و وقتی به
ﻣوضوع از جنبﮥ ديالکتيکی بپردازيم ،آنگاه ﻣتوجه خواهيم شد که ﻣﻔاهيم جديد فيزيک اتﻣی ،يک نوع
قطعيّت ) (déterminismeنوين ارائه ﻣی دهند که فقط ﻣیتواند آﻣاری باشد و نوﻋی سنتز از شيئی
تصوری از اين
و ﻣوضوع به وجود ﻣیآورند که از تﻔکيک ﻣکانيکی" انسانی" تر است .برای آنکه
ّ
اﻣر داشته باشيم )هر چند تصوری ناکافی( ﻣوجی را در سطح آب ﻣجسم کنيم .آن چه در اين ﻣوج
جابهجا ﻣیشود انرژی است .اين انرژی در تﻣام گسترۀ فضايی ﻣوج پخش است و اگر بخواهيم آن را
اندازه گيری کنيم ﻣجبوريم دستگاههايﻣان را طوری تنظيم کنيم که از زﻣان برخاستن تا فرونشستن
ﻣوج ،لﺣظه به لﺣظه و قطعه به قطعه در تﻣام گسترۀ فضائی آن ،ﻣقدار انرژی را اندازهگيری کنند و
انرژی جابهجا شده به ﺣساب
در انتها ،نتايج هﻣﮥ اين اندازهگيریها را به يکديگر بيافزاييم تا تﻣاﻣی
ِ
آيد) .اين روش را نﻣونهبرداری ) (échantillonnageﻣیناﻣند (.بدين ترتيب ﻣیبينيم که جز از
طريﻖ روش آﻣاری اﻣکان ﻣﺣاسبﮥ اندازۀ انرژی ﻣوج در هر برش زﻣانی يا ﻣکانی وجود ندارد .اين
يکی از خصوصيات ﺣرکت ﻣوجی است .در ﻣکانيک کﻼسيک که هﻣﮥ ﺣرکتها را با جابهجائی
"نقطﮥ ﻣادّی" خﻼصه کرده و ﻣﺣاسبه ﻣیکنند ،انرژی ﻣوج را با ﻣجذور داﻣنﮥ آن به دست ﻣی آورند.
در ﻣکانيک کوانتوﻣی نيز هﻣينگونه ﻋﻣل ﻣیکنند .ولی ﻣی دانيم که هر ﻣوجی يک گسترش فضائی
دارد .به ﻋﻼوه هﻣان گونه که بخشی از انرژی ،∆E ،هﻣراه با گسترهای فضايی ، ∆x ،است يک
گسترۀ زﻣانی ،∆t ،نيز داراست که به ﻣا اﻣکان نﻣیدهد زﻣان دقيﻖ و واﺣدی برای ﻋبور تﻣاﻣی آن
) (tاز يک نقطﮥ ﻣشخص ) (xتعيين کنيم .آنچه برای ﻣا باقی ﻣیﻣاند اينست که بگوئيم اﺣتﻣال وجود
ﻣقداری انرژی ،∆E ،در فاصﻠﮥ زﻣانی ﻣشخص  ∆tو در نقطﮥ  ،xاز فضا ،با درنظرگرفتن داﻣنﮥ
ﻣوج در هﻣان نقطه چقدر است! اندازهگيریهای زﻣان ﻋبور ﻣوج از نقطﮥ  xنيز با رابطﮥ “ﻋدم
قطعيت" هايزنبرگ يعنی ﺣاصل ضرب انرژی و زﻣان  ،∆E *∆tکه نﻣايندۀ دقّت اندازهگيریها هستند
با واسطهگری ﺛابت پﻼنک ) (hﻣشروط ﻣیشوند .يعنی اﻣکان ندارد بتوانيم دقيقا ً ﻣشخص کنيم که
ﻣوجی که در گسترۀ فضائی  ∆xپخش است دقيقا ً در چه زﻣانی از نقطﮥ  xﻋبور کرده است .اين از
خصوصيت ﻣوج است و ربطی به دستگاه های اندازه گيری ندارد.
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هﻣه چيز در تغييراند .ﺣتی خود تغيير نيز تغيير ﻣیکند .انگﻠس ﻣیگﻔت" :جهان از اشياء آﻣاده و تام و
تﻣام تشکيل نشده بﻠکه ﻣجﻣوﻋﮥ پروسههايی است که در آن اشيائی که بﻼتغيير به نظر ﻣیرسند و
ايضا ً تصاوير ذهنی آنها که ﻣﺣصول ﻣغز است ،يعنی ﻣﻔاهيم ،در ﺣال تغيير ﻻينقطﻊاند و گاه پديد شده
و گاه نابود ﻣیگردند و در اين ﻣيان تکاﻣل پويا ،با تﻣام اينکه ظاهرا ً تصادف به نظر ﻣیرسد و ﻋﻠی
رغم فروکشهای ﻣوقّت ،سرانجام راه خود را ﻣیگشايد) ".انگﻠس ،آنتی دورينگ ،چاپ فارسی( .اتم،
"جسم صﻠب" به ﻣعنی کﻼسيک نيست! هرچند خودش ذرهّ است ولی با در نظر داشتن اينکه ابری
الکترونی ﻣﺣيط آن را فرا گرفته است ،نﻣيتوان ديگر آن را به صورت يک توپ پينگ پنگ يا يک
ذرات هستهای و هﻣچنين فوتون را به يک بستﮥ ﻣوج تشبيه
گوی شيشهای توپر ﻣجسم کرد .ﻋﻣوﻣا ً ّ
کرده و در ﻣﺣاسبات ،اين شکل را به کار ﻣیبرند .برخی از دانشﻣندان ﻣا اتم و يا هستﮥ آنرا به يک
قطرۀ ﻣعﻠﻖ آب ،نظير باران تشبيه کردند .ولی صﻼبت اتم که هم ذرهّ است و هم ﻣوج ،از قطرۀ باران
ذرهای را ﻋﻠی رغم تضادشان نﻣیتوان از هم جدا کرد.
بيشتر است .ويژگیهای توأﻣان ﻣوجی و ّ
ﻣوجی است ﻣادّی و ﻣادّهای است به شکل ﻣوج؛ سنتزی است از اين دو خصوصيّت ﻣتضاد که يکی
نﻔی کنندۀ آن ديگری است .اين دو ويژگی ،در اتﻣی که در ﻣقابل ﻣا قرار دارد به وﺣدت ﻣیرسند که
تقريبی
دارای گسترش فضايی و ويژگیهای خود است .در ﻋين ﺣال ،ﺣجﻣی تقريبی با گسترۀ فضايی
ِ
ﻣشخص دارد و جرم "ﺣالت سکون" آن )انرژی ﻣعادل
تصور هنری ﻓوتون  :اثر دوست عزيز عﻠی کريمی
جرﻣش( نيز هﻣيشه ﻣشخص است) .ﻋين هﻣين ﻣطﻠب را
ذرات هستهای نيز ﻣیتوان گﻔت (.تقريبهای
در ﻣورد هﻣﮥ ّ
ﻣربوط به ابعاد ،گسترش فضائی ،و ديگر ﻣتغيرهای اتم آن
قدر نازلند که در ابعاد انسانی ﻣیتوان از آنها صرفنظر
کرد .داﻣنﮥ اﻣواج هستهای تا بينهايت پخش نﻣیشوند .از
چهار نوع ﻣيدان نيرو که ﻋﻠم ﻣیشناسد )تأﺛير ﻣتقابل قوی
)پروتون -نوترون( ،الکتروﻣغناطيسی ،تأﺛير ﻣتقابل ضعيف
و گرانشی( ،فقط ﻣيدانهای نيروی گرانشی و
الکترﻣغناطيسی از فاصﻠههای بسيار دور اﺛر تأﺛير ﻣیکنند.
به ﻋﻼوه آن چه ﻣربوط به ﻣﺣاسبات و رياضيات است به هيچ وجه نﻣیتواند ﻣنعکس کنندۀ يا جانشين
واقعيتها شود .به هﻣين دليل اين نظر پانه کوک که "  ...ﺣرکت ﻣوجی  ....در تﻣام فضا گسترش
دارد" و نظريﮥ ديگر او که اتم ها "اﻣواج اﺣتﻣاﻻتند" کاﻣﻼً ﻣوهوﻣی است! ﻣيتوان ﺣدس زد که اگر
غير از اين ﻣیبود ،ﻣیبايست ﺣجم و وزن اجسام سﻣاوی دائم در تغيير و نوسان باشند.
بدين ترتيب ﻣاهيت واقعی اظهارات پانهکوک ﻣشخص ﻣیشود! پانهکوک که ﻣیگويد "اﻣروز اگر
فيزيک کوشش کند در ﻣﺣدودههايی ﻣشخص ،ﻣﻔاهيﻣی بنيادی را ﺣﻔظ کند که ناﻣشان ﻣادّه ،جرم ،و
انرژی است با تضادهايی ﺣل نشدنی روبرو خواهد شد" در واقﻊ ﻣﺣدوديت فکری خودش را به اﺛبات
ﻣیرساند ،و تعﻠّﻖ فﻠسﻔی خودش را به پوزيتيويسم نشان ﻣیدهد .درست است که نگرش ﻣا نسبت به
اتم تکاﻣل پيدا کرده است ولی اين اﻣر به ﻣعنی نﻔی ﻣادّۀ فيزيکی نيست .برﻋکس ،هﻣان طور که کﻣی
دورتر خواهيم ديد ،اين تکاﻣل دﻻيل ديگری برای صﺣت نگرش ﻣاترياليسم ديالکتيک بهدست ﻣیدهد
و در ﻋين ﺣال ﻣوجب تکاﻣل آن نيز ﻣیشود.
برگرديم به آنچه که از پانهکوک فوقا ً نقل کرديم .او ﻣیگويد ... " :آنچه ﻣیجنبد را ﺣتّی نﻣیتوان يک
ذات ﻣادّی ناﻣيد .ﻋﻣﻼ ً بهتر است آنها را اﺣتﻣاﻻت نامگذاری کنيم ؛ الکترونها اﻣواج اﺣتﻣاﻻتند"!...
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روشن است که او ﻣوضوع را درست درک نکرده و بيهوده داد سخن ﻣیدهد .او که ﻣنطﻖ نارسای
رياضی را جانشين فﻠسﻔه ﻣیکند ،از هﻣه چيز ديد انتزاﻋی دارد .از نظر او ،الکترون ،ﻣوج،
اﺣتﻣاﻻت  ...هﻣه انتزاﻋند و در دنيای انتزاع هﻣه با هم برابر ﻣیشوند! هيچکدام نيز ذات ﻣادّی
نيستند!؟ الکترون برابر ﻣیشود با ﻣوج که خودش برابر با اﺣتﻣاﻻت است!! او نﻣیگويد که اين يک
ﻣوج ﻣادّی است و هﻣچنين ﻣش ّخص نﻣیکند که اين اﺣتﻣال ﻣشخصا ً با چه چيزی ربط دارد! او که در
اينجا ﻣﻔاهيم ناﻣتجانس را با هم برابر قرار ﻣیدهد ،وقتی به جرم و انرژی ﻣیپردازد که نسبيت خاص
آنها را با يکديگر برابر قرار داده و ﻣتجانس يکديگرند ،بازهم سردرگم است و ِشکوه ﻣی کند که "...
ذره وزن ﻣشخصی داشت که از طريﻖ آن تعريف يک کﻣيت ويژه؛ جرم ،اﻣکانپذير بود؛
قبﻼً هر ّ
اکنون جرم نيز ﻣتناسب با ﺣالت ﺣرکت تغيير ﻣیکند .ديگر نﻣیتوان آن را از انرژی جدا کرد :يکی
به ديگری تبديل ﻣیشود و بالعکس".
سر در گﻣی پانهکوک انتها ندارد .او تئوری نسبيت خاص را نيز درک نکرده است که رابطﮥ
ديالکتيکی انرژی و جرم را اﺛبات کرده و بدين ترتيب هستیشناسی را يک گام ديگر به جﻠو رانده
است .نﻣیتواند درک کند که هر چه انرژی است يک ﻣعادل جرﻣی نيز دارد؛ در پديدۀ تبديل زوج
الکترون – پوزيترون به فوتون ،دو پرتو گاﻣا که تابش ﻣیشوند هﻣيشه دارای انرژی ﻣشخص هستند
و نشان ﻣیدهند که جرم ﺣالت سکون الکترون هﻣيشه ﻣقدار ﺛابتی است .ولی
انرژی جنبشی )انرژی سينتيک( نيز جرﻣی ﻣعادل خود دارد که بر جرم
ﺣالت سکون شيئی افزوده ﻣیشود .در نتيجه وقتی انرژی الکترون در شتاب
دهندهای افزايش ﻣیيابد شعاع انﺣراف آن در ﻣيدان ﻣغناطيسی نيز تغيير
ﻣیکند .ﺣتی به فوتون نيز يک جرم ظاهری نسبت داده ﻣيشود!
ﻋﻠی رغم دترﻣينيستی بودن )به واسطﮥ اين شرط اساسی که الزام ﻣی دارد
وضعيت شيئی از ابتدا تا انتها توسط ﻣعادلﮥ ﺣرکت ﻣشخص بوده و ﻣعادﻻت
تﺣول سيستم نيز واگرا نباشند ،(.ﻣکانيک کوانتوﻣی قادر نيست قوانين
ﻣربوط به اصل قطعيّت ) (déterminismeرا بدون ابهام بازتاب دهد .اين
ويژگی آﻣاری بودن اين تئوری سرچشﻣه نﻣیگيرد زيرا تئوری ترﻣوديناﻣيک آﻣاری
نقص بيشک از
ِ
که در دنيای ﻣولکولی کاربرد فراوان دارد ،ﻋﻠیرغم شکل آﻣاری خود ،بهخوبی با اصل قطعيت در
ذره برﻣیخيزد و لزوم و چگونگی ﻣﻠﺣوظ کردن آنها
انطباق است .ﻣشکل بیشک از دوگانگی ﻣوجّ -
در ﻣﺣاسبات .يکی از ﻣوفﻖترين کوششهايی که تا کنون برای رفﻊ نقيصﮥ ﻣکانيک کوانتوﻣی بهﻋﻣل
آﻣد ،ﻣﺣاسباتی است که ﻣطابﻖ با تئوری دوبروی-بوهم انجام گرفت و اﺛبات کننده اين اﻣر است که اين
تئوری را ﻣيتوان تکاﻣل بخشيد و با اصول ﻣاترياليسم ﻋﻠﻣی ﻣطابقت داد .نتايج ﻣﺣاسبه در چهار چوب
اين تئوری که در سال  1927توسط لويی دوبروی ) (De Broglie Louisپيشنهاد شده بود ،توسط
)(7
ذرات با اﻣواجی هﻣراهاند
بوهم ) (Bohmتدوين شد و در سال  1952بهچاپ رسيد  .در اين تئوری ّ
که ﻣسير آنها را ﻣیگشايند و به هﻣين دليل اين تئوری را تئوری ﻣوج راهنﻣا نيز ﻣیناﻣند .ﻣوج تﺣت
ذره اﺛر ﻣیگذارد و آن را به
تأﺛير يک پتانسيل کوانتوﻣی قراردارد که ﻣانند يک ﻣيدان الکتريکی بر ّ
ذره از ابتدا تا انتها ﻣشخص است.
پيش ﻣیراند .بدين ترتيب ،ﻣطابﻖ با اصل قطعيت ،ﻣسير و سرﻋت ّ
ذره از يک روزنه ﻋبور ﻣی کند
در تﻔسير آزﻣايشها ناروشنی کﻣتر است .ﻣﺛﻼ ً در آزﻣايش يونگّ ،
ولی ﻣسير آن را ﻣوج هﻣراه و راهنﻣايش ﻣیگشايد که از دو روزنه ﻋبور کرده و با خودش تداخل
ﻣیکند .هر چند نتايج اين تئوری با واقعيت نزديکتر است ولی بازهم بیﻋيب نيست و بخصوص در
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ذرهای را به هيچ وجه نبايد از يکديگر تﻔکيک
فرض پايهای خود اشکال دارد .خصوصيّات ﻣوجی و ّ
کرد .اين دو ضد در ﻋين ﻣتضاد بودن ،در ﻣقولﮥ واﺣدی وﺣدت دارند؛ تجزيه ناپذيرند و وارد کردن
ﻣصنوﻋی و جدا از هم ويژگیها در ﻣﺣاسبات ،نوﻋی تقﻠيلگرائی است که با ﻋﻠم ﻣنافات دارد .بیشک
فيزيک دنيای بسيار کوچکها اﻣکان خواهند داد تئوریهای کاﻣلتری برای
در آينده پيشرفتهای
ِ
تصوير جاﻣﻊ واقعيتهای اين بخش از دانش بشری پديدآيند .از ﻣيان تئوریهايی که هم اکنون در ﺣال
تدوين بوده و ﻣیتوان برايشان آيندهای اﻣيد بخش پيشبينی کرد تئوری "کوارک -گﻠوتون" و "تئوری
"تارها" و نيز تئوری "ﺣﻠقهها"" را ﻣیتوان نام برد که ،ﻋﻠیرغم برخی ﻣوفقيتها ،هنوز بهاندازۀ
کافی تکاﻣل نيافته و در ﻣﺣک تجربه سنجيده نشده اند .ﻣیتوان گﻔت که اين تئوریها هنوز بسيار
ابتدائی و اﺛبات نشده اند و بيشتر با ﺣدس و گﻣان قرابت پيدا ﻣیکنند .پرداختن به اين تئوریها
ﻣتأسﻔانه در بﺣث ﺣاضر نﻣیگنجد.
انعکاس اصل قطعيّت ) (déterminismeدر قوانين و تئوریهای ﻋﻠﻣی به اين ﻣعنی است که هﻣه
چيز در طبيعت بر اساس قانونﻣندیهای ويژهای صورت ﻣیگيرد که بر هر پروسهای ،از ابتدا تا
انتهای آن ﺣاکم است .هيچ پديدهای بدون دليل اتﻔاق نﻣیافتد و هر ﻣعﻠولی ﻋﻠّتی دارد که ﻣطابﻖ با
قوانين ويژه ،آن را ﻣشروط ﻣیکند .اگر ﻣاه به دور زﻣين ﻣیچرخد يا اگر سنگهای سرگردان کيهانی
بر روی اجرام سﻣاوی سقوط ﻣیکنند يا در ﻣداری به دور اين اجرام قرار ﻣیگيرند ،هﻣگی نشان از
وجود قطعيتی دارند که بر ﺣرکت اجرام ﺣاکماند و قانونی که در اين قطعيّت ﻣستتر است ،بهصورت
ﻋﻠّت "جاذبه" يا سقوط اجسام تظاهر کرده و از ابتدا تا انتهای اين ﺣرکت را ﻣشروط به خود و
ﻣشخص ﻣیکند .به هﻣين ترتيب آنچه به نظر تصادف ﻣیآيد زائيدۀ ضرورتی است که در شرايط ويژه
بر اساس اصل قطعيّت و تﺣت تأﺛير قوانين ويژه اتﻔاق ﻣیافتد .برای روشن تر شدن ﻣطﻠب به سئوال
ارنست روترفورد از بوهر توجه کنيم که ﻣیپرسد" :چگونه الکترون ﻣداری را که ﻣيخواهد به رويش
برود انتخاب ﻣی کند؟" )هر چند به کار بردن اصطﻼح "ﻣدار" نا درست و شبهه انگيز است ولی
برای ساده تر کردن بيان از هﻣين اصطﻼح که بيشتر با ﻣدل اوليﮥ بوهر قرابت دارد استﻔاده ﻣیکنيم(
جواب روشن است .اگر يک قانونﻣندی وجود نﻣیداشت و گذار الکترونها از بهاصطﻼح ﻣدارهای
با انرژی بيشتر به ﻣدارهای با انرژی کﻣتر برﺣسب اتﻔاق صرف صورت ﻣی گرفت ،ﻣیبايست در
بيناب اتم ،شدت هﻣﮥ خطوط طيﻔی با هم برابر باشند ﺣال آنکه چنين نيست .سال  1917انشتين از
اﺣتﻣال کﻣتر يا بيشتری صﺣبت ﻣیکند که برای الکترون در "ﻋبور از ﻣداری به ﻣدار ديگر" وجود
دارد و اين اﺣتﻣال را ﻣکانيک کوانتوﻣی توضيح ﻣیدهد و ﻣﺣاسبه ﻣیکند .ﻣﺣاسبات قادرند بسياری
از شدتهای نسبی خطوط طيﻔی بيناب اتم ها را با ضريب اطﻣينان ﻣناسبی توليد کنند .يکی از نقاط
قدرت ﻣکانيک کوانتوﻣی که توسط هايزنبرگ و شرودينگر تنظيم شدند ،در اين است که ﻋﻠیرغم
کﻣبودها و ﻋدم انطباق کاﻣﻠش با اصل قطعيّت ) (déterminismeقادر است رابطﮥ ﻋﻠّت و ﻣعﻠولی
و نيز ضرورت و تصادف را )با تقريبی که هرچند با دقّت ﻣﺣاسبات فيزيک نيوتونی در دنيای ابعاد
بزرگ قابل ﻣقايسه نيست ولی ﻣیتوان قبول کرد( در ﻣورد طيف انتشاری و جذبی اتم ها و هﻣچنين
بسياری ديگر از پديدههای اتﻣی توضيح دهد .شايد ﻋﻠّت اين ﻣوفقّيت را بتوانيم اين گونه تصوير کنيم
ذرهاند ﻣبنا قرار ﻣیدهند ،ﺣتی اگر
که به هر ﺣال اين ﻣﺣاسبات چون اﻣواج را که از خواص توأﻣان ّ
اصل قطعيّت و ﻋﻠّت و ﻣعﻠولی را کاﻣﻼً ﻣراﻋات نﻣیکنند و تقريبا ً تﻣاﻣی اطﻼﻋات اولّيه را به طور
ﻣصنوﻋی بايد وارد ﻣﺣاسبات نﻣود ،از آنجا که در ﻣﺣدودۀ ﻣﺣﻠّی با واقعّيتها نزديکاند قادر به توليد
نتايجی هستند که قابل قبول به نظر ﻣیرسند .اﻣروز به برکت هﻣين ﻣکانيک کوانتايی که بسياری از
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فيزيکدانان آن را کاﻣل نﻣیدانند ،پيشرفتهايی در بسياری از زﻣينههای ﻋﻠﻣی نظير شيﻣی ،بيولوژی،
فيزيک ﺣالت جاﻣد ،الکترونيک ،هدايت اﻣواج الکتروﻣغناطيسی و  ...انجام گرفتهاند که زندگی
ِ
بشريت را دگرگون کردهاند .ولی نادانستهها در اين زﻣينه هنوز بسيارند و راه دراز پژوهشها
هﻣچنان اداﻣه دارد.
ﺣال ببينيم پانه کوک در ﻣورد اصل قطعيّت ) (déterminismeچه ﻣیگويد .توجه کنيم :
"هنگاﻣی که از "ﺣاکﻣيت قانون در طبيعت" صﺣبت ﻣیشود ،اغﻠب از ﺣاکﻣيت ضرورت سخن
ﻣیشنويم .ولی وقتی از ضرورت در طبيعت صﺣبت ﻣیشود اين به ﻣعنی يک بيان انسانی است :اين
کاربرد غﻠط است زيرا در رابطه با اجباری از خارج است .ناﻣناسب تر از آن کﻠﻣﮥ قطعيّت
) (déterminismeاست که غالبا ً در نوشتههای بورژوازی با آن روبرو ﻣیشويم و ﻣعنیاش
اينست که آينده از جايی يا توسط کسی پيشاپيش تﺛبيت شدهاست .بدين ترتيب ،کﻠﻣﮥ ضرورت يک
ﻣعنای ﻣضاﻋف ﻣیيابد که بر طبﻖ آن ،چگونگی تکوين روندهای طبيعی به هيچ وجه اختياری يا
اتﻔاقی نيست .البته اينها کﻠﻣاتی هستند که نﻣیتوان در ﻣورد رفتار انسان ها بکار برد .ﻣعهذا بايد توجه
داشت که خدا شناسی )تئولوژی( قديﻣی ،وجود يک چنين اختيار را در درون طبيعت قبول ﻣیکرد".
ﻣیبينيم که پانهکوک بازهم هﻣه چيز را با هم ﻣخﻠوط کرده و يکی را با ديگری اشتباه ﻣی کند.
تصادف به ﻣعنی لزوم پديدآﻣدن ﻣجﻣوع شرايطی است که آﻣاده شدن آنها ضروری است تا اﻣری اتﻔاق
بيافتد .اين آﻣاده شدن ﻣیتواند تصادفی باشد يا نتيجهای از تکوين پروسهای که خود ﺣاصل تصادف و
ضرورت ديگری است .هنگاﻣی که شرايط آﻣاده شدند آنگاه قوانين طبيعت که در درون هﻣين
ﻣجﻣوﻋه آﻣادۀ ﻋﻣل کردن هستند ،اﺛر ﻣیگذارند و به صورت الزام ،پروسه را به پيش ﻣیرانند و به
تکاﻣل ﻣیرسانند .برخﻼف نظر پانهکوک ،الزام از خارج نﻣیآيد بﻠکه به صورت قانون طبيعی در
درون ﻣجﻣوﻋهها ﺣضور دارد و ﻋﻣل ﻣیکند .اشتباه پانهکوک از آنجا سرچشﻣه ﻣیگيرد که او قطعيت
به ﻣعنای ﺣاکﻣيت قوانين طبيعی را با تقدير به ﻣعنای ﻣذهبی آن )يعنی خواست "خداوند"( برابر
ﻣیگيرد .اين دو ربطی با يکديگر ندارند و البته از دو بينش يا دو فﻠسﻔﮥ ﻣتﻔاوت سر چشﻣه ﻣیگيرند.
ا ّﻣا در ﻣورد آنچه که ﻣربوط به آزادی ﻣیشود ،که نزد آنارشيستها ﻣکان ﻣقدسی را اشغال ﻣی کند،
بايد گﻔت که اين نيز در چهارچوب ضرورت و تصادف قرار ﻣیگيرد .در درون ﻣجﻣوﻋههای آﻣاری
ﻣولکولی توسط خود ﻣولکول انتخاب نﻣیشود .اين
انرژی هيچ
ﻣﺛﻼً گازها يا ﻣايعات يا جاﻣدات ....
ِ
ِ
انرژی تابﻊ شرايط ﻣﺣيط است و توزيﻊ آن ﻣيان ﻣولکولها نيز طبﻖ روندی انجام ﻣیگيرد که برای ﻣا
اتﻔاقی بهنظر ﻣیرسد ولی در واقﻊ کاﻣﻼً الزاﻣی است .پانهکوک بهاين نکات توجه نﻣیکند زيرا
گرفتار پوزيتيويسم است و ﻋﻼوه بر اين نﻣیخواهد قبولکند که در طبيعت )و هﻣچنين در اجتﻣاع(
قوانينی ﻋﻣل ﻣیکنند که چه ﻣا ﺣضور داشته باشيم يا نداشته باشيم ،اختيار به ﻣعنی آزادی کامل
انتخاب را ﻣشروط ﻣیکنند .شايد فکر ﻣیکند که با ناديده انگاشتن واقعيتها و ﺣقايﻖ ،انسان قادر است
خود را از "چنگال" قوانين طبيعت رها کرده و "آزادی" بهدست آورد!؟ ولی در جاﻣعه نيز آزادی
انسانها ﻣﺣدود به آن انتخابهايی است که الزام ﻣوجود در درون پديدههای اجتﻣاﻋی در برابرشان
قرارﻣیدهد) .در اين باره کﻣی دورتر صﺣبت خواهيم کرد (.به هﻣين دليل است که چشم خود را
ﻣیبندد و ﻣیگويد که "ﺣاکﻣيت قانون در طبيعت غﻠط است" "...زيرا در رابطه با اجباری از خارج
است" .در هﻣين راستا اظهار ﻣیدارد که "نيروی جاذبه به ﻣﺛابﮥ ﻣوجودی که به ﺣرکت اجسام جهت
ﻣی دهد ،در طبيعت وجود ندارد ،وجودش در ﻣغز ﻣاست" .ترجيح ﻣی دهد اين "فرﻣان اسرارآﻣيزی
که هﻣواره در تﻣام فضا وجود دارد" را نﻔی کند و ﺣرکت اجرام سﻣاوی را اين گونه تﻔسير کند که
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"ﻣانند نور"  " ...به جای فرﻣان بردن از قانون اسنﻠيوس" " ...ﻣانند يک ﻣوجود با هوش ﻋﻣل کرده و
کوتاهترين راه را برای رسيدن به هدف انتخاب کند"! او به هر دری ﻣیزند تا ﻣﺣﻣﻠی برای
ارادهگرائی خود پيدا کند .بايد به او جواب داد که نه! ،قانون از بيرون نﻣی آيد بﻠکه در درون خود
ﻣجﻣوﻋه ﺣضوردارد .هﻣين قانون اسنﻠيوس ،که روابط ﻣربوط به شکست نور در ﻣﺣيطهای ﻣادی
ﻣتﻔاوت را ترسيم ﻣیکند ،بنيانی ﻋينی دارد که توسط تئوری الکتروﻣغناطيس ﻣاکسول به خوبی
توضيح داده شده و تغيير ﻣسير نور نه به صورت يک انتخاب )دلبهخواه( بﻠکه به صورت يک الزام،
به اﺛبات ﻣیرسد .در هﻣين راستا ترجيح ﻣیدهد "ﺣرکتهای کيهانی را در انطباق با تئوری نسبيت
تعيين کرده و آنها را نه به صورت نتيجه ای از نيروی جاذبه بﻠکه به ﻋنوان کوتاه ترين ﻣسير ﻣﻣکن
در انﺣنای چهاربعدی فضا-زﻣان )خط کﻣربندی  -géodésiqueکوتاه ترين ﻣسير بين دو نقطه بر
روی يک سطح ﻣﻔروض که ﻣﻣکن است ﻣسطح يا غير ﻣسطح ،دوبعدی يا چند بعدی باشد( هر فضا"
تصور کند .يعنی به زﻋم او اجرام کيهانی نيز ﻣسير خودشان را خودشان انتخاب ﻣیکنند .ولی چون
قاﻋدتا ً بايد بداند که هﻣين "انﺣنای چهاربعدی فضا – زﻣان" ﻣطابﻖ با قوانين تخطی ناپذير طبيعت
ﻣنوط به ﺣضور يک جرم ﻣیباشد ،ترجيح ﻣی دهد چشﻣان خود را ببندد و اﻋﻼم دارد که "بايد توجه
داشت که ﻣانند جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی نيوتن ،اين نيز يک تجريد است) !".يعنی بهزﻋم او يک تصور ذهنی
است!( .جای ﺣيرت است که ﻋجب قدرتی در تجريد او نهﻔته است که هﻣﮥ ﻣشکﻼت را ﺣل ﻣیکند!!
قوۀ جاذبه را بدون توضيح باقی ﻣیگذارد .ﻣﺛﻼ ٌ
ولی اين تجريد او هﻣﮥ پديدههای ﻣربوط بهجرم و ّ
توضيح اينکه چرا فرکانس خطوط طيﻔی اتم ها در روی ستارگانی که دارای جرﻣی بسيار بيشتر از
زﻣين هستند با خطوط طيﻔی هﻣان اتم ها در روی زﻣين ﻣتﻔاوتند ،ﻣعﻠّﻖ ﻣیﻣاند .اين که جرم چيست
ﻣوضوﻋی است که هم اکنون ﻣورد ﻣطالعه است و باﻻخره روزی فراخواهد رسيد که توضيح قابل
قبولی برای آن پيدا خواهد شد .ولی تئوری نسبيت ﻋﻣوﻣی با ﻣطالعﮥ دقيﻖ اوضاع ﻣشخص پديدههای
درک واقعيتها و ﺣقايﻖ
ﻣختﻠف برای آنها توضيح پيدا ﻣیکند و بر غنای خود ﻣیافزايد .ذهن ،قدرت
ِ
طبيعت را دارد ولی ذهنیگری ) (subjectivismeسترون است و جز بريدههايی از دانش را که
پژوهش ﻋﻠﻣی بر پايﮥ فﻠسﻔﮥ ﻋﻠﻣی )يعنی ﻣاترياليسم ديالکتيک( ﻋيان ﻣیکند ،آن هم بهصورتی ناقص،
نﻣیتواند درک کند .ﻣکانيک نيوتونی لﺣظهای بود در دانش بشری .تئوری نسبيت آن را در قﻠﻣرو
ويژۀ خودش نﻔی نﻣیکند .اين تئوری جديد نيز ﻣسﻠﻣا ً چيزی جز لﺣظهای از دانش بشری نيست که در
آينده تکاﻣل خواهد يافت و يا با تئوریهای جاﻣﻊتری جايگزين خواهد شد ولی تا آنجا که اين تئوری
قابل استﻔاده است ،ﻣﺣاسبات ﻣیتوانند هﻣچنان در چهارچوب آن انجام گيرند و تاکنون نيز نتايج
ﻣﺣاسبات با واقعيتهای ﻋينی وفﻖ ﻣیدهند و نشانهای از ص ّﺣت درک ﻋﻠﻣی از پديده هاست.
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ماترياليسم تاريخی ،پانه کوک و شوراهای کارگری
قطعيت در تاريﺦ ،رابطﮥ عين و ذهن:
ﻣارکسيستی وجود داشتن قانونﻣندی )اصل قطعيت
در آنتی دورينگ ،انگﻠس بهروشنی نظريﮥ
ِ
 (determinismدر روندهای اجتﻣاﻋی را بيان ﻣیدارد .او از روندی در پروسههای اجتﻣاﻋی سخن
ﻣیگويد که هﻣانگونه که" پل ﻻنژون" در ﻣورد پديدههای کوانتايی نتيجه ﻣیگرفت ،ﻋﻠیرغم ﺣضور
ﻋواﻣل بیشﻣار و پيچيدگی که از اين تعدّد ﻋواﻣل ﺣاصل ﻣیآيد ،از قانونﻣندیهای ويژهای پيروی
ﻣیکند که اﻣروز به کﻣک روشهای ﻋﻠﻣی ﻣیتوان ﻣطالعه کرد " :تصادم ﻣجاهدات جداگانﮥ بیشﻣار
و اﻋﻣال جداگانه ،در ﻋرصﮥ تاريخ ﻣنجر به وضعی ﻣیشود کاﻣﻼ ً ﻣشابﮥ وضعی که در طبيعت ،که
ﻻيشعر ﻋﻣل ﻣی کند ،ﺣکﻣروا است  " ...در تاريخِ جاﻣعه ،انسانها فعاليت ﻣیکنند که از ﻣوهبت
شعور برخوردارند و از روی فکر و يا تﺣت تأﺛير شور و شوق خود رفتار ﻣینﻣايند و هدفهای
ﻣعينی را در نظر دارند .در اينجا هيچ کاری بدون قصد آگاهانه ،بدون هدف ﻣطﻠوب انجام نﻣیگيرد.
ث جداگانه  -اهﻣيت
ولی هر اندازه هم اين تﻔاوت برای پژوهش تاريخی  -بويژه برای اﻋصار و ﺣواد ِ
داشته باشد ،باز بههيچوجه اين واقعيت را تغيير نﻣیدهد که جريان تاريخ تابﻊ قوانين درونی است".
)انگﻠس ،آنتیدورينگ(
ﺣال به پانهکوگ توجه کنيم:
"...ﻣشکل است بتوانيم باور کنيم که "تعالی"" ،آزادی" ،يا يک قانون تﺣول اجتﻣاﻋی ،ﻣابين انسانها
يا باﻻی سرشان قرار دارد که بر انسانها ،هﻣانند يک تقدير ناگزير ،فرﻣان ﻣیراند .اين قوانين تﺣول
اجتﻣاﻋی ،تجريدهايی هستند که توسط ذهن و بر ﻣبنای روابط جزيی ،بهشکﻠی ﻣطﻠﻖ تبيين شدهاند .در
اين زﻣينه الزام بههﻣان اندازه است که در تﻣام طبيعت وجود دارد .اگر بتوانيم از الزام صﺣبت کنيم،
فقط در ﻣورد اجباری ﻣیتواند باشد که انسان برای زنده ﻣاندن بايد غذا بخورد .اين َﻣﺛ َل ﻣردﻣی ،بيان
روشن رابطﮥ بنيادی بين انسان و دنيا در ﻣجﻣوﻋﮥ آنست) ".پانه کوک ،لنين فيﻠسوف(
کسی که بر روی زﻣين است ،اجبارا ً به ﻋﻠّت ﺣضور جاذبﮥ جرﻣی اسير گرانش زﻣين خواهد بود.
ولی آيا ﻣیتوان بههﻣين دليل ادﻋا کرد که او آزاد نيست؟ انسان با طبيعت و ﻣﺣيط اطراف خودش
روابطی دارد که قوانينشان برايش تخطی ناپذيرند .هﻣان گونه که "برای زنده ﻣاندن بايد غذا بخورد"!
پس هنگاﻣی که از سﻠب آزادی کسی سخن ﻣیگوئيم ﻣوضوع بر سر چيست؟ اگر کسی در جائی
ﻣﺣبوس بﻣاند ﻋواﻣل در بند ﻣاندن او ،قﻔل درب ﻣﺣبس و ﺣضور فعال نگهبانان و چيزهائی از اين
قبيل است .اگر گرسنه است بايد غذا بخورد .يا بايد اين غذا را از راه شکار و ﻣيوه چينی و کشاورزی
به دست بياورد و يا بايد بدزدد و يا برود در کارخانه کارکند و بندۀ کار بشود و بدين تريب در اين
جاﻣعه ،آزاديش را در گرو شکم بگذارد و به ﺛروتﻣند کردن يک ارباب تن بدهد .اگر هﻣﮥ اين ﻋواﻣل
ﺣذف شوند او نيز ﻣیتواند آزادانه به هرجا ﻣیخواهد برود و هر کاری دلش ﻣيخواهد بکند .البته به
شرطی که خارج از ﻣﺣدوديتهای طبيعی نباشد که آن را هم شايد بتوان به کﻣک دانش و فن راهی
برايش پيدا کرد .به هﻣينصورت ،وجود يک سﻠسﻠه قوانين و قراردادهای اجتﻣاﻋی ﻣوجب ﻣﺣدوديت
آزادی ﻣطﻠﻖ انسانها در زندگی و رفتارشان در جاﻣعه ﻣیباشند .ولی باز هم نﻣیتوان از سﻠب آزادی
صﺣبت کرد زيرا هﻣين قراردادها اگر ﻣابين انسانهای آزاد و هوشﻣند برقرار گردند اساس تضﻣين
ﻣجرد نيست .البته آزادی و هوشﻣندی انسانها نيز تابﻊ
آزادی آنها خواهند بود .آزادی ﻣشخص است،
ّ
وضعيت جاﻣعه است و در يک جاﻣعﮥ فئودالی ،سرﻣايه داری پيشرفته و يا سوسياليستی درجﮥ
هوشﻣندی و آزادی انسانها در سطوح ﻣتﻔاوتی قرار دارند و در نتيجه ،آزادی و هوشﻣندی و قوانينی
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که برای اجتﻣاع وضﻊ ﻣيشوند ،آزادیهای ﻣدنی ،هﻣيشه به وضعيّت جاﻣعه ربط دارند و بيان کنندۀ
اوضاع آنند .به ﻋبارت ديگر آزادی هيچگاه نﻣیتواند از آنچه که اوضاع جاﻣعه اجازه ﻣیدهد فراتر
برود .در جاﻣعه ،انسانها فقط ﻣیتوانند در ﻣيان آن چه که جاﻣعه ،طبيعت و هوش و آگاهی خودشان
در ﻣقابﻠشان قرار ﻣيدهد انتخاب کنند و نه بيشتر .انتخاب انسانهائی را که در دام خرافات اسيرند يا
چنان در انديشههای دينی و خرافات ﻣسخ شده اند که از بيم ﻋقوبتهای واهی دائم در رنج و وﺣشت
زندگی ﻣیکنند و خودشان آزادی خود را ﻣﺣدود ﻣیکنند و اختيار خود را به ديگران واگذار ﻣی
نﻣايند ،نﻣیتوان آزادانه ناﻣيد -ﺣتّی اگر به ظاهر آزاد باشند .آزادی انسان زﻣانی ﺣاصل ﻣیشود که او
بر قوانين ﻋينی طبيعت و جاﻣعه دست ﻣیيابد و آنها را در خدﻣت ﻣیگيرد .آنگاه ﻣی تواند آگاهانه
راهی را که در پيش پای او قرار گرفته است ،در ﻣيان انبوه اﻣکان انتخابها و ﻣﻣکنهای ديگر
برگزيند.
اگر جنبﮥ بدبينانﮥ اظهارات پانه کوک در رابطه با اﻣکان شناخت انسان از قوانين تﺣول اجتﻣاﻋی که
به صورت تجريد )به تعبير او ،يعنی تصورات ذهنی( در نظر گرفت و هﻣچنين ﻣاهيت ﻻادری
تئوریهايش را کنار بگذاريم ،ﻣیبينيم که يک بار ديگر و اين بار در ﻣورد پديدههای اجتﻣاﻋی ،او
وجود قوانين ﻋينی که بر تﺣوﻻت اجتﻣاﻋی ﺣاکماند و در صورت آﻣاده بودن شرايط )يعنی تصادف(
تﺣول را ضروری ﻣیکنند ،به ﻋبارت ديگر قانونﻣندی اين تﺣوﻻت يعنی اصل قطعيت را رد ﻣیکند.
دليل رد کردن اصل قطعيت ﻣاترياليستی را بايد در انديشﮥ پوزيتيويستی او جستجو کرد که به اراده
گرايی آنارشيستی ﻣنتهی ﻣیشود و ﻣانند هﻣﮥ ايدئاليستها ،انديشه و اراده را بر واقعيت ﻋينی ﻣقدّم ﻣی
دارد .به خاطر داشته باشيم که يک پزيتيويست ﻣسئﻠه را ﻣی بيند ولی قادر نيست يک راه ﺣل ﻋﻠﻣی و
ديالکتيکی برای آن ارائه کند.
اراده گرايی پانه کوک که او را از پيدا کردن يک راه ﺣل ديالکتيکی ﻣنﻊ ﻣیکند بهوضوح در استدﻻل
زيرين آشکار است:
"اصوﻻ ً و ﻋﻣﻼً وظيﻔﮥ طبقﮥ کارگر ﻋبارت از ﻣسئﻠه ايست آسان و ﻋﻣﻠی :بايد توليد اجتﻣاﻋی را در
دست گرفت و کار را سازﻣاندهی کرد!"
سپس ،ﻣی افزايد که " ...اين وظيﻔﮥ ساده (!) ...در رابطه با دنيای نوينی است که بايد بنا گردد .و
ابتدا اين دنيا بايد به شکل انديشه و اراده وجود داشته باشد تا هرگونه ﻋﻣل آفرينندگی اﻣکان پذير
گردد) " .پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه ) ( 250تأکيد از نويسنده است(
و همچنين در جای ديگر چنين ﻣیگويد : "....بايد ابتدا از جنبﮥ نظری بر سرﻣايه داری غالب شد تا
بتوان از نظر ﻣادی بر آن غﻠبه کرد .فقط در اين لﺣظه است که ايﻣان ﻣطﻠﻖ به ﺣقيقت نظراتشان،
 ،....ﻣيتواند کارگران را ﻣتقاﻋد کند که پيروز شدن برايشان الزاﻣی است) " .پانهکوک ،شوراهای
کارگری ،صﻔﺣه( 77
بیشک جﻣﻠه ای که نقل شد در نظر ﱠاول به ﻣعنی نﻔی ﻣاترياليسم تاريخی نيست و ﺣرف پانه کوک در
ﻣورد ضرورت غﻠبﮥ تئوريک بر بورژوازی هﻣچون پيش شرط غﻠبﮥ ﻣادی براو ،نظری درست و
ﻣارکسيستی است و کاری است که خود ﻣارکس کرد! برای روشن شدن بيشتر ﻣوضوع بهتر است
پيش تر برويم .تﻣام پاراگراف پانه کوک را که جﻣﻠههای نقل شده در باﻻ بخشی از آن است در اينجا
ﻣی آوريم و در آن دقيﻖ ﻣی شويم:
»ولی ﻣا نبايد فراﻣوش کنيم که قدرت سرﻣايهداری تا ﺣد زيادی قدرت روﺣی يا ﻣعنوی او ،يعنی
سﻠطه بر اذهان کارگران است .ايده های طبقﮥ ﺣاکم بر جاﻣعه سﻠطه دارند و در اذهان طبقات استﺛﻣار
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شونده نﻔوذ ﻣیکنند .در آنجا توسط قوت درونی و ضرورت سيستم توليدی پايه ﻣیگيرند؛ در واقﻊ
توسط آﻣوزش ،تبﻠيغات و تأﺛيرات ﻣدارس ،کﻠيسا ،ﻣطبوﻋات ،ادبيات ،راديو سينﻣا در اذهان طبقات
استﺛﻣار شونده تﺣکيم ﻣیگردند .تا هنگاﻣی که چنين است ،طبقﮥ کارگری که از وضعيت طبقاتی خود
نا آگاه است و به استﺛﻣار هﻣچون وضعيتی ﻋادی رضايت ﻣیدهد ،به شورش فکر نﻣیکند و نﻣیتواند
به ﻣبارزه دست بزند .اذهانی که ﻣطيﻊ آﻣوزه های اربابان باشند نﻣیتوانند به کسب آزادی اﻣيد بندند.
روﺣی( سرﻣايه داری بر اذهان خود غﻠبه کنند قبل از آنکه واقعا بتوانند يوغ
ﻣعنوی )
آنها بايد به سﻠطﮥ
ِ
ِ
های او را برکنند .سرﻣايه داری پيش از آنکه به طور ﻣادی شکست بخورد بايد به لﺣاظ تئوريک
دچار شکست شود .زيرا تنها در آن هنگام ،اطﻣينان )قطعيت( ﻣطﻠﻖ کارگران از ﺣقيقت نظراتشان و
ﺣقانيت اهدافشان به آن ،اﻋتﻣادی را که برای کسب پيروزی ﻻزم است به آنها خواهد داد .زيرا تنها
در آن هنگام ترديد و ترس باﻋث تضعيف نيروهای دشﻣن خواهد گرديد .زيرا تنها در آن هنگام گروه
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« .
اين جﻣﻼت کاﻣﻼً درست هستند .ﻣارکسيست ها تأييد ﻣیکنند که ايدئولوژی ﺣاکم بر هر جاﻣعهای،
ت درست ،يک نقص دارند و آن اينکه اگر در هﻣين
هﻣان ايئولوژی طبقﮥ ﺣاکم است .ولی اين جﻣﻼ ِ
سطح باقی بﻣانند و با در نظر گرفتن ضرورتهای ﻣادّی تاريخی )يعنی قانونﻣندیهای تاريخ( راهی
برای برون رفت از اين ﻣعضل پيشنهاد نشود ،بيان کنندۀ نظراتی صرفا ً پزيتيويستی هستند که راه به
جائی نخواهند بُرد .در گﻔتار پانه کوک دقيﻖ شويم .او ﻣیگويد که در سيستم سرﻣايه داری افکار
توسط بورژوازی شکل ﻣیگيرند و زير سﻠطﮥ آن قرار دارند .آنگاه ﻣیافزايد که برای رها شدن از
شر بورژوازی بايد افکار را از سﻠطﮥ آن رها کرد .بدين ترتيب دور باطل کاﻣل ﻣی شود .زيرا،
ّ
تصور ﻣیشود يا اين تصور القا ﻣیگردد که کل ديدگاه های بورژوائی و کل ايدئولوژی بورژوائی
پيش از سرنگونی سرﻣايه داری و ﻣﺣو روابط سرﻣايه داری قابل ﻣﺣوند .در ﺣالی که چنين نيست!
ﻣﺣو شدن کل ايدئولوژی بورژوائی تنها پس از سرنگونی سرﻣايه داری و ﻣﺣو کﻠيّﮥ روابط سرﻣايه
داری و زوال طبقات و دولت اﻣکان دارد و در دوران گذار از سرﻣايه داری به کﻣونيسم يعنی در
اوائل دوران سوسياليسم ،اين ايدئولوژی هنوز وجود دارد و به اشکال ﻣختﻠف بازسازی و اﺣيا
ﻣیشود .هﻣان گونه که در خود سوسياليسم ،روابط سرﻣايه داری ﻣجال و زﻣينههائی برای رشد،
تقويت و اﺣيا دارند .به هﻣين دليل است که در سوسياليسم ،ﻣبارزه با سرﻣايه داری در ﻋرصههای
اقتصادی ،سياسی و نظری ضرورت دارد .البته با شکل گيری تئوری سوسياليسم ﻋﻠﻣی )که خود
ﻣیتواند و بايد تکاﻣل يابد و پيوسته دقيﻖ تر و کاﻣل تر شود( ﻣیتوان گﻔت که ايدئولوژی بورژوائی
دچار شکست شده است اﻣا اين به ﻣعنی از ﻣيان رفتن آن و ﻋدم اﻣکان بازسازی آن نيست .ﻣبانی
نظری سوسياليسم ﻋﻠﻣی– در هﻣين ﺣ ّدی که اکنون بدان رسيده ،برای تسﻠيح نظری پرولتاريا در
ﻣبارزۀ طبقاتی با بورژوازی ،برانداختن اين طبقه و ديگر استﺛﻣارگران ،استقرار دولت انقﻼبی
پرولتاريا و پيشروی برای تغيير انقﻼبی روابط توليدی و اجتﻣاﻋی کافی هستند .يعنی نﻣیتوان گﻔت از
نظر تئوريک ابزار ﻻزم وجود ندارد )البته پانه کوک هم اين را ﺣداقل در اينجا به روشنی نﻣیگويد(.
ﻣسأله اين است که هنوز پرولتاريا و ﺣتی بخش پيشرو آن به چنين سﻼح تئوريکی ﻣجهز نيست و از
ابزار تﺣقﻖ ﻋﻣﻠی آن يعنی از ﺣزب انقﻼبی پرولتری و سازﻣانهای انقﻼبی توده ای خود نيز ،که
انتقال دهندۀ آگاهی سوسياليستی به طبقﮥ کارگر است ،نيز ﻣﺣروم است .تأﺛير ﻋين و ذهن بر يکديگر
دوطرفه است .هﻣانگونه که شرايط ﻋينی بر ذهن ﻣؤﺛرند ،شرايط ذهنی نيز بر ﻋين تأﺛير ﻣیگذارد.

26

تئوری وقتی در توده ها نﻔوذ کند تبديل به يک نيروی ﻣادّی ﻣیشود که قادر است چهرۀ دنيا را تغيير
دهد .ﺣزب پرولتاريا ،تجسم ﻋينی ايدئولوژی ،ﻣﺣﻣل و ﻋاﻣل نﻔوذ تئوری انقﻼبی در طبقﮥ کارگر و
ﻣظهر آگاهی اين طبقﮥ و نﻣاد آﻣاده شدن يکی از شرايط انقﻼب پرولتاريائی است .حضور حزب در
کنار و در رهبری مبارزات پرولتاريا ،ياری میکند که طبقﮥ کاگر در جريان عمل انقﻼبی و مبارزات
روزمرۀ خود به آگاهی سوسياليستی دست يابد و آنرا تا آنجا به تکامل برساند که لزوم برچيدن نظم
طبقاتی و راه آن بر او آشکار شود .ولی تازه اين تﻣام کار نيست و پرولتاريا نﻣی تواند به تنهائی و
به آسانی کارخانه ها را تصاﺣب کرده و نظام اجتﻣاﻋی ﻣطﻠوب خودش را ﻣستقر کند .زيرا او در
جاﻣعه تنها نيست و اقشار و طبقات ديگری نيز وجود دارند که يا بايد با او هم داستان شوند و يا خنﺛی
ﻣانده و فقط ناظر بی طرف ﻣبارزات باقی بﻣانند .آمادگی اقشار و گروه های ديگرحاضر در جامعه
برای تکوين و پيروزی انقﻼب به همان اندازۀ طبقﮥ کارگر اهميت دارد .چه اگر آنها در برابر
ﻣبارزاتی که در جريانند سد شوند و هﻣراه و ﻣت ّﺣد طبقﮥ کارگر نباشند يا ﺣد اقل بیطرف نﻣانند،
اﻣکان به بن بست رسيدن انقﻼب بسيار است .ﻣی بينيم که راهی بسيار طوﻻنی در پيش است .در اين
رابطﮥ درهم تنيدۀ ﻋين و ذهن از کجا بايد آغاز کرد؟ نتيجه اينکه؛ کار آنقدرها هم که پانه کوک
ﻣیگويد ،ساده نيست که با اشغال يک يا چند کارخانه و ايجاد يک ادارۀ شورائی در آن ها به پايان
برسد !
اينگونه استدﻻلهای پانهکوک در هﻣﮥ نوشتههايش به دفعات تکرار ﻣیشوند ولی وقتی به ضرورت
لزوم وجود داشتن ﺣزب در رهبری ﻣبارزات پرولتاريا و نقش آن در باﻻ بردن سطح آگاهی پرولتاريا
به اندازۀ کافی توجه نشده و ﺣتی با آن ﻣقابﻠه ﻣیشود ،هﻣه جا به روشنی و درست ﻋکس اصول
ﻣاترياليسم تاريخی )و نظر ﻣارکس( ،يعنی فراﻣوش کردن رابطﮥ تنگاتنگ و ديالکتيکی ذهن و ﻋين و
رؤيا را بر ﻣسند فرﻣاندهی نشاندن .ﻋﻣﻼ ً نيز درغﻠطيدن در پزيتيويسم و تبﻠيغ اين نظر است که انقﻼب
را انديشه و اراده به پيروزی ﻣیرساند! اين ﻋﻣل کرد ،به ﻣعنای ﻋقب نشينی از ﻣيدان ﻣبارزه
ﻣاترياليستی و رها کردن ﻣيدان در ﻣقابل تﻔکر بورژوازی است.
پانهکوک رابطﮥ ذهن و ﻋين ،ﻣبارزۀ طبقاتی به ﻣﺛابﮥ قوۀ ﻣﺣرکﮥ تاريخ و روشنگر اذهان پرولتاريا،
نقاط گرهی ﺣرکت تاريخ و روابط ﻋﻠّتها و ﻣعﻠولها را نﻣیبيند .بر ﻋکس آﻣوزش دادن به کارگران
به شيوه ای خاص از نظر او يکی از وظايﻔی است که برای آﻣاده کردن انقﻼب در رأس قرار
ﻣیگيرد .ﻣیگويد "وظيﻔﮥ هر کارگری که به آگاهی اﻣکان رهايی طبقﮥ خود دست ﻣیيابد اينست که
نظرات خود را ﻣيان رفقای خود پخش کند و بکوشد بر بیاﻋتنايی آنها تأﺛير بگذارد) ".هﻣانجا( زيرا
"آن روحهای انسانی که بر آنها آيينپرستی تسﻠط يافته و دنبالهرو کسانی هستند که بر آنها ﺣاکﻣند،
اﻣيد دست يافتن به آزادی را نﻣیتوانند داشته باشند) ".پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه.( 77
در اينجا ،ﻋﻣل آگاهی رساندن ،فردی است و ﻣعﻠوم نيست چگونه و در چه شرايطی انجام ﻣی گيرد.
ﻋﻼوه بر اين ،کارگران انسانهايی کم ﻣايه تعريف ﻣیشوند که بايد آﻣوزش)؟( بيابند تا انقﻼب کنند!
نﻣیگويد اين آﻣوزش به چه شکل ،شاﻣل چه چيزهائی و از چه طريقی است .از ﻻبﻼی کﻼﻣش
هﻣانقدر ﻣیتوان درک کرد که شيوۀ آﻣوزش او انتزاﻋی است! فراﻣوش ﻣیشود که هﻣين کارگران
بودند که شوراها را ابداع کردند .آنها کجا و به چه روشی آﻣوزش ديده بودند؟ آيا آﻣوزش آنها از
پيش و در کﻼسهای درس بود؟ به ﻋﻼوه ،انگار دﻻئل ﻋينی کافی برای بيرون آﻣدن کارگران از
بیاﻋتنايی و درس گرفتن از تجربيات خود وجود ندارد و از نظر او اين اﻣر تابﻊ شرايط ﻣادّی جاﻣعه
نيست و فقط از طريﻖ پند و اندرز و آﻣوزش از پيش اﻣکان ﻣیيابد! بايد پرسيد آيا تا زﻣانی که شرايط
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تک "..روحهای انسانی "..چگونه قادر خواهند بود خود را از قيد
ﻣادّی آﻣاده نيستند ،تک
ِ
ازخودبيگانگیهای شيوۀ توليد سرﻣايهداری رهايی بخشند تا آگاهی سوسياليستی آنچنان بر تودههای
ﻣيﻠيونی طبقﮥ کارگر ﺣاکم شود و انديشه و ارادۀ آنها را شکل بدهد که آنها را ﻣتقاﻋد کند که برای
زﻣان
اهداف انقﻼب به پاخيزند و به يکباره سوسياليسم را ﻣستقر کنند؟! يا آنکه اگر ﻋﻣل جﻣعی و هم
ِ
تﻣام طبقه اﻣکان نداشت ،ﻣطابﻖ نظر برخی ديگر از گروههای آنارشيستی ﻋﻣل کنند که ﻋﻣل گروهی
کوچک )اين گروه کوچک ﻣيتواند شاﻣل ﻣردم ساکن يک ناﺣيه باشد (.را بهﻣﺛابﮥ سرﻣشﻖ تودههای
ﻋظيم طبقه تجويز ﻣیکنند تا ﻣانند "ﻣوتوری کوچک" ﻣوجب راه افتادن "ﻣوتور بزرگ" انقﻼب
بشوند! پرولتاريا اگر زير فشار زندگی و کار و ﻣﺣروﻣيتهای غير قابل تﺣ ّﻣل و فجايﻊ نظام
سرﻣايهداری به شورش در نيايد ،از کنار "سرﻣشﻖ" های اين چنينی نيز بیتﻔاوت خواهد گذشت.
بهﻋﻼوه ،ﻣعﻠوم نيست ﻻاقل چه اندازه "وقت" ﻻزم است تا تعداد کافی از کارگران از طريﻖ آﻣوزش
انﻔرادی به اين آگاهی دست پيدا کنند و با گروه کوچک خود و بريده از طبقه ،يعنی در واقﻊ با يک
کودتا برای "استقرار سوسياليسم" و انجام "وظيﻔﮥ سادۀ" سازﻣاندهی کار در رابطه با "دنيای نوينی که
بايد بنا گردد" اقدام کنند؟ وانگهی ،آيا در اين شرايط ،ﻋﻣل يگ گروه کوچک آگاه برای پيروزی
"انقﻼب پرولتری" ،که تﻣام طبقه بايد در آن شرکت داشته باشد ،آن گونه که ﻣورد نظر پانهکوک
است ،يعنی انقﻼب از پايين ،کافی است؟ روشن است که در هردو شکل ﻣطرح کردن ﻣسئﻠﮥ انقﻼب،
تﺣقير طبقﮥ کارگر و کم بها دادن به هﻣﮥ ﻋواﻣﻠی که برای خيزش انقﻼبی و تکوين انقﻼب ضرورت
دارند ،نهﻔته است .بينش پانه کوک ديالکتيکی نيست بﻠکه يک بينش ﻣکانيکی است.
ولی ﻣطابﻖ با ﻣاترياليسم تاريخی و از نظر ﻣارکس" ،بشريت هيچگاه جز ﻣسائﻠی که قادر به
ﺣلکردن آنها باشد برای خود ﻣطرح نﻣیکند .زيرا... ،که ﻣسئﻠه هﻣواره جايی ﻣطرح ﻣیشود که
شرايط ﻣادی راه ﺣل آن نيز وجود دارند يا ﺣداقل در ﺣال ﻣهيا شدن هستند) ".ﻣارکس ،ﻣقدﻣه بر نقد
اقتصاد سياسی( .پانهکوک خود را تافتﮥ جدابافته ﻣیداند و نشر آئين خود ،ﺣاکﻣيت گروه خود و دنباله
روی پرولتاريا از اين گروه را ﻣعجزه آفرين و ﻣجاز ﻣیشﻣرد و در ﻋين ﺣال کارگران را از
دنبالهروی "کسانی ...که بر آنها ﺣاکﻣند" )؟!( برﺣذر ﻣیدارد .بدين ترتيب ،از نظر او ،ﻣوتور تاريخ،
ﻣبارزۀ طبقاتی نيست بﻠکه اين "افکارند" که)به طور ﻣکانيکی( انقﻼب ﻣیکنند .اوضاع جاﻣعه و
شرايط زندگی انسانها نيستند که افکار را تعيين ﻣیکنند بﻠکه بر ﻋکس نقش تعيين کنندۀ وضﻊ جاﻣعه
بر ﻋهدۀ "افکار" است که توسط هﻣکاران ﻣنتقل ﻣی شوند!؟ او
ولی چنين بهنظر ﻣیرسد که پانهکوک که در دوران خود شاهد انﺣطاط و پوسيدگی اﺣزاب سوسيال
دﻣوکرات آلﻣان و بسياری از کشورهای پيشرفتﮥ آن زﻣان بود ،از تشکيﻼت ﺣزبی با ﻣشخصات
سوسيالدﻣوکراسی فاصﻠه ﻣیگيرد و از ﻣاترياليسم تاريخی نيز بيگانه ﻣیﻣاند و به واسطﮥ ﻋﻼئﻖ
ديرينﮥ خود و برخی از رفقايش )نظير گورتر( ،باورهای آنارشيستی در او قدرت ﻣیگيرند .او ،بر
ّی انﺣطاط سوسيالدﻣوکراسی )نﻔوذ خرده بورژوازی و
خﻼف لنين و روزا لوگزاﻣبورگ ،به دﻻيل ﻣاد ِ
افکار و خواستههايش در ﺣزب( که خودش نيز شاهد آن بود ،کم بها ﻣيدهد و بدون تﺣﻠيل کردن از
رابطﮥ انﺣطاط ﺣزب با ترکيب طبقاتی آن و سﻠطﮥ شديد بوروکراسی ،به تئوریهای ﻣبدأ فکریاش
بازگشته و ﻣدﻋی ﻣیشود که ﻋﻠت انﺣطاط را بايد در غﻠط بودن کﻠّيت تئوریهای انقﻼب) ،و به گﻣان
او "الگوی" انقﻼب( آن گونه که ﻣارکس ،انگﻠس و لنين بنيان گذاشتند ،جستجو کرد و ﻣیکوشد
نوآوری کرده و تئوری جديدی ارائه دهد )يا در ﺣقيقت تئوریهای ﻣنسوخ را از ﻣوزه های تاريخ
بيرون بکشد( که ﻣطابﻖ آن برای اﺣتراز از فساد ،بايد يکباره به چنان سازﻣان اجتﻣاﻋی دست يافت
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که در آن فساد نتواند نﻔوذ کند )يا به بيان خودش؛ از سرﻣايهداری ديکر کاری برنيايد (.ولی چون
قادر نيست لزوم و قدرت پرولتاريای سازﻣانيافته را نﻔیکند و ﺣرکت تاريخ را نيز نﻣیبيند ،به خيال
اﻋضاء تعﻠيم يافته ،بدون ارتباط با ﻣبارزات
خودش ﻣیخواهد تشکيﻼتی از نوع ويژه ،ﻣتشکل از
ِ
ت نخبگان که هﻣﮥ پرولتاريا را ﻣتشکل
روزﻣرۀ پرولتاريا خﻠﻖ کند و درک نﻣیکند که چنين تشکيﻼ ِ
کند ،در شرايط جاﻣعﮥ سرﻣايهداری ،رؤيايی بيش نيست و اگر هم تجﻣﻊ کوچکی از اين نخبگان "فساد
ناپذير" بهوجود آيد ،جز در شرايط انقﻼبی کاری )آنهم ﻣﺣدود و بيشتر ﻣضر( از دستش بر نخواهد
آﻣد و خودش نيز به تنهائی فقط ﻣیتواند بريده از تودهها و سکتاريستی باشد که ﻋﻣﻼً ﻣنشأ ﻋﻣﻠی
انقﻼبی نخواهد بود که هيچ ،به ﻣرور زﻣان اغﻠب به فساد در ﻣيغﻠطد .اين نهايت تکاﻣل ديدگاه
پوزيتيويستی )و ﻣکانيستی( اوست .اﻣا نظر ﻣارکسيستها در بارۀ آﻣوزش طبقﮥ کارگر ،نقش طبقﮥ
کارگر در انقﻼب ،تشکلهای طبقﮥ کارگر پيش و پس از انقﻼب ،سازﻣاندهی جاﻣعه پس از پيروزی
انقﻼب ،و راه های ﻣبارزه با فساد ،در انطباق با ﻣاترياليسم تاريخی قرار دارد و کﻣی دور تر ،باز هم
به آنها اشاره خواهد شد.

الگـوسازی؛ اعتصاب عمومی و شورا
وقتی ذهن اولويت ﻣیيابد و بريده از واقعيت ﻋينی راهنﻣای ﻋﻣل قرار ﻣیگيرد ،يکی از نتايجش
الگوسازی است که فعاليتهای ﻋﻣﻠی و ﺣتّی اهداف انقﻼب را تﺣت الشعاع قرار ﻣیدهد .بايد پرسيد
اين الگوها از کجا ﻣیآيند؟ در کجا و توسط چه کسانی و بر ﻣبنای چه دادهها و تئوریهايی بنا
ﻣیشوند و چه رابطهای با ﻣبارزاتی که پرولتاريا ﻋﻣﻼً و فورا ً درگير آنست دارند؟ ﻣاترياليسم ،ﻣادّه را
بر انديشه ،ﻋين را بر ذهن و تجربه را بر تئوری اولويت ﻣیدهد .ذهن اگر ربطی با ﻋين نداشته باشد،
در دايرۀ ﻣﺣدود خود پرسه ﻣیزند و تئوری که با تجربﮥ زﻣان خودش بيگانه باشد ،به کجراه ﻣی رود
و قادر نيست راهنﻣای ﻋﻣل باشد .الگوها يا تراوشهای ذهناند و يا بريدههائی از تجربيات گذشته را
بهﻋاريت گرفته اند و از اين رو با آنچه که در زﻣان ﺣال جريان دارد بيگانهاند و وجوه تشابه اين دو
نيز در بهترين ﺣالتها ،اندکاند .الگوهای پانهکوک کداﻣند؟ در اغﻠب نوشتههايش شکل شوراهای
کارگری به ﻋنوان تنها شکل روابط توليدی ﻣعتبر ،سازﻣاندهی کار ،نظام اداری ،سياسی و اجتﻣاﻋی
سوسياليسم ﻋرضه ﻣیشود .اين شکل نيز ،چون هدف انقﻼب است ،بايد از نظر او از هﻣان آغاز
خيزش انقﻼبی به دنبال يک اﻋتصاب ﻋﻣوﻣی ،و بﻼواسطه استقرار يابد .ﺣال چه ﺣکوﻣت
سرﻣايهداری سرنگون شده باشد يا هنوز وجود داشته باشد .ببينيم خودش در اين باره چه ﻣیگويد و به
نظر او چگونه اين شوراها پديد آﻣده و ﻣستقر ﻣیشوند؟
"بنا کردن سازماندهی توليد ،بکار بردن پر قدرتترين سﻼح و در حقيقت ،تنها سﻼح برای تخريب
سرمايهداری است .هرجا که کارگران راهی به سوی کارخانهها گشودند و ﻣاشينها را تصاﺣب
کردند ،بايد بﻼفاصﻠه به سازﻣاندهی کار بپردازند .آنجا که ﻣديريت سرﻣايهداری در کارخانه از بين
ﻣی رود و سرﻣايهداری هرگونه ﺣرف ِشنوی و قدرت خود را از دست ﻣیدهد ،کارگران توليد را بر
ﻣبانی نوين برپا ﻣیدارند  ...آنها نﻣیتوانند ﻣنتظر بﻣانند تا مبارزات در همه جا و در همﮥ زمينهها به
پايان برسند؛ نظم نوين بايد از پايين به دنيا بيايد؛ از کارخانهها ،هﻣراه با آﻣيزشی از کار و رزم".
)تأکيد از نگارنده(
"...هم زﻣان ،نهادهای سرﻣايهداری و دولت تا آنجا تضعيف ﻣیشوند که نسبت به نظم نوين به
چيزهايی بيگانه و بيهوده تبديل ﻣیگردند .البته هنوز قادرند ضرر بزنند  ....سازﻣانهای دولتی قديم
تضعيف شده ،به صورت نيروهايی ﺣاشيهای در ﻣیآيند که فقط کوشش ﻣیکنند ﻣانﻊ تعادل اوضاع
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گردند .دستههای مسﻠح بورژوازی ،حتی اگر هنوز هم قدرتمند ماندهاند ،در درون دنيای کاری که در
کﻣال توسعه است ،بيش از بيش به هيبت اخﻼلگران غيرقانونی و خرابکاران ﻣضر درﻣیآيند .اين
اخﻼلگران ،باﻻخره ﻣهار و ﻣنﺣل ﻣیشوند) ".پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه ) (189تأکيد از
نگارنده(
توجه کنيم که در اين اظهارات انقﻼب روندی يکنواخت و خطی دارد .آرام و يکنواخت به پيش ﻣی
رود .بعﻼوه از آنها "ﻋطر دﻻويز" پرودونيسم هﻣراه با يک دنيا خيال پروریهای خالصانه به ﻣشام
ﻣيرسد .ولی ﻣعﻠوم نيست اين کارگران چگونه وارد کارخانهها ﻣیشوند؟! آيا برای کار آنجا ﻣیروند
يا برای تصاﺣب کارخانه؟ در اين صورت ،در دست گرفتن توليد توسط کارگران )اگر ﻣوفﻖ به
تصاﺣب کارخانه بشوند( در شرايطی که يک نظام سرﻣايهداری هﻣراه با دستههای ﻣسﻠﺣش که برای
ﺣﻔاظت از اين نظام هنوز وجود دارند و نيز به راه انداختن توليد در شرايطی که روابط سرﻣايهداری
هنوز بر جاﻣعه ﺣاکماند و توليد را در زنجيرۀ روابط تﺣﻣيﻠی سود ،کاﻻ و ﻣزد و  ...قرار ﻣیدهد ،اگر
ﻣﻣکن باشد ،نام ديگری جز "کورپوراتيسم" نﻣیگيرد .او هﻣهجا بر "دردست گرفتن توليد و " ..و
"تصرف قدرت بر روی توليد" تکيه ﻣیکند که ﺣتّی بر به وجود آﻣدن شوراها هم تقدّم دارد..." :خود
مبارزه ،يعنی تصرف قدرت بر روی توليد ،اصﻠیترين و ﻣشکلترين قسﻣت کاری است که بايد انجام
گيرد .در جريان اين ﻣبارزه است که شوراها بهوجود ﻣیآيند) ".هﻣانجا(.
شوراهايی که در ﻣد نظر دارد نيز نه ﺣاصل ﻣبارزات ﻣنتج از تضادهای نظام سرﻣايهداری و به ﻣﺛابﮥ
ارگان قدرت که ک ِّل اين نظام را به چالش ﻣیطﻠبد ،بﻠکه بيشتر ﻣشاب ِه کﻣيتههای ادارۀ کارخانه يا
جﻠسات ﻋﻣوﻣی يک يا چند کارخانه است ..." :از آنجا که اﻣکان ندارد هﻣﮥ کارگران يک کارخانه را
در يک جﻠسه جﻣﻊ کنيم ،آنها خواستهای خود را با واسطﮥ نﻣايندگان خود ابراز ﻣیدارند ...از چندی
پيش ،اين تجمعهای نمايندگان را شوراهای کارگری مینامند)..".پانهکوک ،شوراهای کارگری،
صﻔﺣه ( 69
اين ذهنيات باﻻخره ﻣجبورند به ﻣﺣدوديتهای خود نيز اقرار کنند و شوراها را نهادهايی ﻣوقت و فقط
برای "دوران گذار" در نظر بگيرند:
"شوراهای کارگری ﻋبارتند از شکل ﺣکوﻣت برخود...البته ،نه برای هﻣيشه؛ هيچکدام از اين اشکال
جاودانه نيستند....شوراهای کارگری شکل سازﻣاندهی دوران گذار است که طی آن طبقﮥ کارگر برای
قدرت ﻣبارزه ﻣیکند ،سرﻣايهداری را تخريب کرده و توليد اجتﻣاﻋی را سازﻣاندهی ﻣیکند".
)پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه( 101
پانه ﮐوک گويا به تجربيات تاريخﯽ ﮐمون پاريﺲ ،انقﻼب های  1905و  1917روسيه ،انقﻼب آلمان
 1918تا  ،1923انقﻼب مجارستان و غيره توﺟه ندارد و مفهوم شورا به عنوان ارگان سياسﯽ طبقۀ
ﮐارگر برای برانداختن قدرت سياسﯽ بورژوازی ،درهم شکستن ماشين دولتﯽ بورژوائﯽ ،استقرار
قدرت دولتﯽ نوين پرولتری يا فرمانروائﯽ پرولتاريا از طريق شوراها و غيره را درک نمﯽ ﮐند .بدون
تسخير قدرت سياسﯽ توسط پرولتاريا و متحدانش ،يعنﯽ بدون شوراهائﯽ ﮐه قدرت سياسﯽ را در دست
داشته باشند و فرمانروائﯽ پرولتری را عمﻠﯽ سازند ،شورا در ﮐارخانه ﮐه امر مديريت توليد را بايد در
دست داشته باشد– ﮐه بهتر است آن را ﮐميتۀ ﮐارخانه يا محل ﮐار بناميم -نمﯽ تواند اين وظيفه را به
اﺟرا درآورد و در عمل يا منحل خواهد شد يا به ابزار دست بورژوازی – ان هم برای مدتﯽ محدود –
تبديل خواهد گرديد .اين يکﯽ از مهم ترين نقاط ضعف و انحراف تئوريک و عمﻠﯽ پانه ﮐوک و
نيروهای طرفدار يا پيرو اوست .از ديدگاه فﻠسفﯽ اين به معنﯽ عدم درک ديالکتيک و به طور مشخص
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عدم درک رابطۀ ميان اقتصاد و سياست است .يکﯽ از نکات اصﻠﯽ ﮐه مورد توﺟه پانه ﮐوک قرار
نگرفته اين است ﮐه هرچند روبنای سياسﯽ و از ﺟمﻠه روبنای سياسﯽ )و ﺣقوقﯽ( سرمايه داری
محصول روابط و مناسبات اقتصادی سرمايهداری اند و بر پايۀ روابط سرمايه داری مستقر هستند )و
به همين ﺟهت روبنا ناميده مﯽشوند و ﺣافظ شالودۀ اقتصادی يعنﯽ روابط سرمايه داری اند( ،اما روند
و ديناميسم انقﻼب مسيری معکوس طﯽ مﯽﮐنند :يعنﯽ انقﻼب نخست روبنای سياسﯽ و ﺣقوقﯽ سرمايه
داری را ﮐه ﺣافظ روابط سرمايه داری اند بر مﯽ اندازد تا بتواند شالودۀ اقتصادی يعنﯽ روابط اقتصادی
را تغيير دهد و اين روند تغيير ،يعنﯽ گذار از روابط توليدی سرمايه داری به روابط توليدی ﮐمونيستﯽ
نياز به روبنای ويژۀ خود دارد يعنﯽ نيازمند يک دوران گذار است ﮐه روبنای سياسﯽ آن چيزی ﺟز
ديکتاتوری )فرمانروائﯽ( پرولتاريا نمﯽتواند باشد .بنا براين ،انقﻼب اﺟتماعﯽ پرولتاريا با انقﻼب
سياسﯽ آغاز مﯽشود اما نمﯽ تواند در انقﻼب سياسﯽ متوقف شود و بايد به انقﻼب اقتصادی – تغيير
بنيادی روابط توليدی و اﺟتماعﯽ –و به انقﻼب فرهنگﯽ بپردازد تا بتواند ﺟامعه ای نوين را مستقر
سازد.
به همين گونه در روند گذار انقﻼبﯽ در ﮐشورهای سرمايه داری استقرار سريع سوسياليسم در همۀ
شئون اﺟتماع ،يکشبه امکان پذير نيست ،و تحول انقﻼبﯽ روبنا ،يعنﯽ استقرار دولت انقﻼبﯽ ﮐارگران و
توده های زﺣمتکش به رهبری پرولتاريا تسريع اين تحول را ممکن مﯽﮐند .يکﯽ از مفاهيم بنيادی
انقﻼب مداوم يا روشنتر بگوئيم تداوم انقﻼب ﮐه مارﮐﺲ بارها بيان ﮐرده همين است و به نظر مﯽ رسد
ﮐه پانه ﮐوک اين موضوع را نفهميده بود همان گونه ﮐه ﮐائوتسکﯽ و ديگر رفرميستها و نيز
آنارشيستها معنﯽ تداوم انقﻼب را درک نکردند .درک تداوم انقﻼب در مفهوم مارﮐسيستﯽ آن مستﻠزم
درک ديالکتيک است ﮐه آن هم بدون درک روشن از تکامل مبارزۀ طبقاتﯽ و اوضاع بين المﻠﻠﯽ ميسر
نيست و تنها از مطالعۀ آثار فﻠسفﯽ به دست نمﯽآيد .مجهز شدن به اين درک همچنين ،شرﮐت فعال در
روند مبارزۀ طبقاتﯽ پرولتری را طﻠب مﯽ ﮐند.
نظرات پانهکوک ،برخﻼف ادﻋاهايش ،به روشنی تقﻠيل گرا بوده و در آنها ،شوراها اهﻣيت انقﻼبی
خود را از دست داده و ﻣسخ شده هستند.
ﻣارکس و انگﻠس در کورۀ ﻣبارزات انقﻼبی که سراسر اروپا را از دوران جوانیشان در ﻣینورديدند
آبديده شده بودند و تئوریهای آنها نيز ﻣستقيﻣا ً در زهدان اين ﻣبارزات تکوين يافته و به تکاﻣل
رسيدند .در ﺣوالی دوران بيسﻣارک ،هنگاﻣيکه بورژوازی آلﻣان از بيم پرولتاريا بهداﻣان فئوداليتﮥ
"پناه برد" ،يک دوران نسبتا ً آرام تکاﻣل سرﻣايهداری در اين کشور فرارسيد و ﻣبارزات پرولتاريا نيز
بيشتر به بهبود شرايط کار و زندگی کارگران ﻣعطوف شد .سوسيال دﻣوکراسی آلﻣان در اين شرايط،
ﻣطابﻖ با ﻣنطﻖ ديالکتيک ﻣارکسيسم ،وظيﻔﮥ خود را شکل دادن به اين ﻣبارزات و گسترش آنها و در
ﻋين ﺣال تربيت کارگران پيشرو و تﺣکيم ارتباط آنها با تودهها ،در جريان شرکت در ﻣبارزات
روزﻣرۀ پرولتاريا ،ﻣیدانست .اين فعاليت ابتدا در شرايط نيﻣه ﻣخﻔی و سپس زير کنترل شديد سانسور
ّ
ﺣکوﻣتی صورت ﻣیگرفت .سوسياليستها که از ائتﻼف ﻻسالیها و گروههای ﻣرتبط با ببل و
ليبکنشت )پدر( تشکيل ﻣیشدند ،هنوز از نظر تئوری ضعيف بودند و ﻋﻠیرغم ﺣضور ﻣارکس و
انگﻠس ،صﺣنه از انواع نظرات سوسياليسم خرده بورژوائی آلوده بود که برخی ريشه در گذشته و
دوران کودکی ﻣبارزات داشتند .دهها سال فعاليت در اين شرايط ،زﻣينه را برای پديد آﻣدن هﻣه نوع
تئوریهای انﺣﻼل طﻠبانه و دنبالهروی از بورژوازی خودی باز گذاشته بود .در اين شرايط بود که
افرادی نظير برنشتين ،کائوتسکی و هيﻠﻔردينگ و و اﻣﺛال آنها ﻣيداندار شدند و ﺣتی افرادی نظير

31

ليبکنشت )پدر( و ببل ﻣدتی در ﻣکتب دورينگ ﻣأوی گزيدند .ديدگاه روشنی برای انقﻼب سوسياليستی
وجود نداشت و آنها که دورنﻣای ضعيﻔی برای آيندۀ خيزشهای انقﻼبی ﻣيديدند ،در اقﻠيت ﻣطﻠﻖ قرار
داشتند .پس از ﻣرگ ﻣارکس و اواخر زندگی انگﻠس ،تئوریهای "تکاﻣل آرام سرﻣايهداری" و "گذار
ﻣسالﻣتآﻣيز بهسوسياليسم" ،ﻋﻠیرغم کوششهای انگﻠس ،در صﺣنه ﺣضوری قابل ﻣﻼﺣظه پيدا
کردند .در هﻣين شرايط ،ناگهان انقﻼب  1905در روسيه و اﻋتصابهای ﻋﻣوﻣی در روسيه و
لهستان و نﻣونههای رشد اﻋتصابهای اقتصادی به اﻋتصابهای سياسی و انقﻼب ،چنان بر اذهان
تئوری "انقﻼب از طريﻖ اﻋتصاب ﻋﻣوﻣی" هﻣه را به خود ﻣشغول
انقﻼبيون اﺛر گذاشت که تا ﻣدتها
ِ
ﻣیداشت .ﺣتی روزا لوگزاﻣبورگ از اين قاﻋده ﻣستﺛنی نشد و در اوج انقﻼب آلﻣان هنوز گﻣان
ﻣیبرد که بايد از طريﻖ اﻋتصاب ﻋﻣوﻣی و اشغال کارخانهها سوسياليسم را به يکباره ﻣستقر نﻣود.
هرچند لوگزاﻣبورگ و يارانش باﻻخره و در ﻋﻣل به ﻣﺣدوديتهای اين نظريه پیبردند ولی پانهکوک
هيچگاه اين باور را رها نکرد.
او به خوبی و در ﻋﻣل دريافت که هﻣين شوراها که در شرايطی قادرند نقشی انقﻼبی برﻋهده داشته
باشند ،سرانجام به ﻋﻠت سﻠطﮥ رهبران سنّتی سنديکاها که بسياری از آنها بوراکراتهايی ﻣسﻠّم هستند
) به گﻔتﮥ لنين درجه داران بورژوازی در درون طبقﮥ کارگرند( و هﻣچنين به واسطﮥ اﺣاطﮥ ﻣﺣيطی
که هنوز ُﻣهر جاﻣعﮥ کهن را با خود دارد ،آنجا که ﻣوج انقﻼب فروکش کرد و نظرات انقﻼبی کنار
گذاشته شده و زندگی به روال ﻋادی خود بازگشت ،ﻣیتوانند جاﻣعه را به سوی فساد و استقرار اشکال
ديگری از روابط استﺛﻣاری ﻣنﺣرف کنند .او سالها پس از شکست فاجعه بار انقﻼب آلﻣان که او و
يارانش کوشيدند اين الگوها را در آن به کار ببرند ،ﻣینويسد:
"...اهﻣيت انقﻼبی سويتها بار ديگر در آلﻣان به ﺛبوت رسيد ،يعنی هنگاﻣيکه در سال  ،1918بعد از
تجزيﮥ ارتش ،سويتهای کارگران و سربازان از روی نﻣونﮥ روسی آن ايجاد شدند .ولی کارگران
آلﻣانی که با ديسيپﻠين ﺣزب و سنديکا خو گرفته بودند و اهداف سياسی فوريشان نيز ﻣطابﻖ با
ايدئالهای سوسيال دﻣوکراتها و با جﻣهوری و اصﻼﺣات شکل گرفته بود ،رهبران سنديکاها و
ﺣزب را در رأس اين شوراها قرار دادند .آنها توانسته بودند خودشان ﻣبارزه کرده و درست ﻋﻣل کنند
ولی کﻣبود اطﻣينان داشته و رؤسايی برای خودشان انتخاب کردند که ﻣﻣﻠو از افکار سرﻣايهداری
بودند -چيزی که کارها را هﻣيشه خراب ﻣیکند .بنابراين شگﻔت آور نيست که يک "کنگرۀ شوراها"
تصﻣيم گرفت به نﻔﻊ يک پارلﻣان جديد کنارهگيری کند؛ پارلﻣانی که انتخاباتش ﻣیبايست بهزودی
برقرار گردد"...
) به زبان انگﻠيسی و با نام ﻣستعار Les conseil ouvriers, International concil ، John Harper
(correspodance, Vol. 2, N° 5, Avril 1936

يعنی ،در آلﻣان ،اين روند ﺣتّی در انتظار فرارسيدن فروکش ﻣوج انقﻼب نﻣاند و در اوج انقﻼب
آلﻣان ،هﻣين شوراها بودند که تﺣت نﻔوذ "رهبران" سنتی و بوروکرات ﺣزب سوسيال دﻣوکرات و
سنديکاهای وابسته ،به انﺣﻼل خود و واگذاری اداﻣﮥ کار به ﻣجﻠس ﻣؤسسان ﻣنتخب بورژوازی ،يعنی
به تأييد نظام سرﻣايهداری رأی دادند .ولی ،او توجه نﻣیکند که اين ﺣزب از ﻣدت ها پيش زير سﻠطﮥ
خرده بورژوازی قرار داشت و آنها که به ﻣجﻠس ﻣؤسسان رأی دادند خودشان هم اکﺛرا ً از خرده
بورژواها بودند و آن "رهبران سنتی" هم از قﻣاش خودشان بودند و اين خورده بورژواها طبعا ً به نﻔﻊ
طبقﮥ خودشان رأی دادند .آنچه تاريخ را به پيش ﻣیراند ،ﻣبارزۀ طبقاتی است و در اين ﻣقطﻊ از
تاريخ ،ﺣزب سوسيال دﻣوکرات آلﻣان ﻣأوای خرده بورژوازی و ارگان ﻣبارزاتی آن بود .طبقﮥ کارگر
از رهبری يک ﺣزب انقﻼبی و کﻣونيست در آن زﻣان ﻣﺣروم بود .اسپارتاکيست ها که بالقوه قادر
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بودند نقش اين ﺣزب را بازی کنند ،در ايجاد يک ﺣزب کﻣونيست ﻣستقل تأخير داشتند .در نتيجه
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 انقﻼب به
چنگ خورده بورژوازی شد که ﻣدل ﺣکوﻣت شورائی و سرکردگی طبقﮥ کارگر با اهدافش
سازگارنبود.
پانهکوک بر اين پيش قضاوتی ،الگوهايی از انقﻼب بﻠشويکی  1917روسيه را نيز افزود ولی هيچگاه
نه به لزوم يک ﺣزب انقﻼبی )از نوع ﺣزب لنينی يعنی ارگان ﻣبارزات طبقاتی پرولتاريا( پی برد و
نه قادر شد درست درک کند که در انقﻼب چه نقشی برﻋهدۀ ﺣزب انقﻼبی برای نشان دادن وظايف
فوری انقﻼب به تودهها و سازﻣان دادن ﻣبارزات آنها قرار دارد و ﻋدم ﺣضور اين ﺣزب که
پرولتاريا را به دنباله روی کورکورانه از ﺣاﻣﻠين ايدئولوژی ﺣاکم و ارتجاع ﻣیکشاند ،چه زيانهايی
به بار ﻣیآورد .ﺣزب وظيﻔﮥ ﻣادّيت بخشيدن به تئوری انقﻼبی را بر ﻋهده دارد .ولی پانه کوک ﻣﻔتون
الگوی خويش است و اين الگو ﺣتی تا زﻣان ﻣرگش نيز او را رها نکرد!
از ديدگاه پانه کوک ،ﺣزب طبقﮥ کارگر ،در بهترين ﺣالت ،نقش ﻣشاور برای پرولتاريا ايﻔا ﻣی کند
ﻣانند يک دفتر ﺣقوقی يا وکيل که ﻣیتوان در صورت لزوم به آن ﻣراجعه کرد .پانه کوک البته
ضرورت ترويج ايده های انقﻼبی را نﻔی نﻣیکند اﻣا در ﺣد »بذرپاشی« باقی ﻣیﻣاند تا روزی که
انقﻼب فرا رسد؛ از ديد او در آن روز ﻋناصر انقﻼبی و نيز توده ها سريعا و به طور خودجوش به
"آﻣوزۀ کﻣونيستی ﻣجهز خواهند شد"! خود به خود و بدون دخالت و رهبری ﺣزب انقﻼبی پرولتاريا!
پانه کوک به نقش فعال ،ﻋﻣﻠی و رهبری ﺣزب انقﻼبی پرولتاريا در ﻣبارزات ﻋﻣﻠی روزﻣره که با
شرکت در ﻣبارزات ،کار آﻣوزش کارگران را به پيش ﻣيبرد ،بها نﻣیدهد .او بويژه به ايجاد تشکل
انقﻼبی که چيزی جز تشکل پيشروترين و انقﻼبیترين ﻋناصر طبقﮥ کارگر برای وﺣدت بخشيدن به
پرولتاريا و هدايت ﻣبارزۀ او به ﻣنظور تدارک و به سر انجام رسانيدن انقﻼب است بیاﻋتناست .او
در انقﻼب آلﻣان ،نقش ﺣزب را در رهبری ﻣبارزه جهت برانداختن قدرت سرﻣايه داران و زﻣينداران،
کار ﻣزدی و گذار به سﻣت
استقرار فرﻣانروائی پرولتاريا ،تﺣول انقﻼبی روابط توليد و توزيﻊ ،الغای ِ
کﻣونيسم است نﻣیبيند يا انکار ﻣیکند .اينکه برخی اﺣزاب کﻣونيست اين نقش را ايﻔا نکردند يا از اين
راه ﻣنﺣرف شدند و به راه سرﻣايه داری رفتند نﻣیتواند توجيهی برای نﻔی نقش ﺣياتی ﺣزب انقﻼبی
پرولتاريا ،يعنی ﺣزب کﻣونيست ،در روند رهائی پرولتاريا باشد .در اينجا بد نيست به برخی
اظهارات پانه کوک در ﻣورد ﺣزب توجه کنيم .پانه کوک پس از انقﻼب اکتبر و شکل گيری
انترناسيونال سوم ﻣی نويسد:
»اکنون انترناسيونال سوم در وضعيت کاﻣﻼ ﻣتﻔاوتی ]نسبت به وضعيتی که انترناسيونال دوم در آن
قرار داشت[ به سر ﻣیبرد زيرا فاز توسعﮥ هﻣاهنگ سرﻣايهداری که در آن وظيﻔﮥ سوسيال
دﻣوکراسی – در بهترين ﻣعنای کﻠﻣه – نﻣیتوانست چيزی جز روشن ساختن توده ها به لﺣاظ اصول
باشد ،سپری شده است .سرﻣايه داری فرو پاشيده است ،دنيا نﻣیتواند ﻣنتظر روزی باشد که در آن
ترويج ﻣا اکﺛريت ﻣردم را به فهم دقيﻖ کﻣونيسم نايل کرده باشد .توده ها بايد به سريﻊ ترين وجه ﻣﻣکن
وارد ﻋﻣل شوند تا دنيا را و خود را از سقوط نجات دهند .يک ﺣزب کوچک و وفاداری آن به اصول
هنگاﻣی که دخالت توده ها ضرورت ﻣیيابد به چه درد ﻣیخورد؟ آيا اپورتونيسم که ﻣیخواهد هرچه
زودتر توده های وسيﻊ را گرد هم آورد ﺣﻖ ندارد ﻣدﻋی شود که از ضرورت تبعيت ﻣیکند؟
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نه تنها يک ﺣزب کوچک راديکال بﻠکه يک ﺣزب بزرگ توده ای يا ائتﻼفی از اﺣزاب ﻣختﻠف
نيزنﻣیتوانند انقﻼبی را بخوبی رهبری کنند .انقﻼب کار توده هاست ،به صورت خودجوش به راه
ﻣیافتد ،برخی ﺣرکتها که به تصﻣيم اﺣزاب صورت ﻣیگيرند در برخی ﻣواقﻊ ﻣی توانند آغازگر
انقﻼب باشند )هرچند چنين چيزی به ندرت رخ ﻣیدهد( ،اﻣا نيروهای تعيين کننده جای ديگرند ،آنها
روانی نهﻔته در ناخودآگاه توده ها قرار دارند و در رويدادهای بزرگ سياست جهانی.
در ﻋواﻣل
ِ
وظيﻔﮥ يک ﺣزب انقﻼبی اين است که از پيش ،آگاهیهای روشن را ترويج کند تا در ﻣيان توده ها
ﻋناصر قابل ]توانا[ در اين لﺣظات ]لﺣظات انقﻼب[ پديدار شوند تا بدانند انجام چه کاری ﻣناسب است
و خود آنان در ﻣورد وضعيت داوری کنند .به هنگام انقﻼب ﺣزب بايد برناﻣه ،دستور روز و
رهنﻣودهائی تدوين کند تا توده ها که به صورت خودجوش ﻋﻣل ﻣیکنند درستی آنها را بپذيرند زيرا
اهداف انقﻼبی خود را به صورت فشرده در آنها ﻣی يابند و بر اساس آنها قادر ﻣیشوند روشنتر
ببينند :اين است ﻣعنی رهبری ﻣبارزه توسط ﺣزب .تا هنگاﻣی که توده ها غير فعالند به نظر ﻣی رسد
اين تﻼشها ]کار ترويجی[ بيهوده باشد ،اﻣا اصولی که بدين سان ترويج شده اند به آدمهای زيادی
ﻣیرسند که ﻣوقتا خود را از ﺣزب جدا نگاه داشته اند و در سير انقﻼب ،اين اصول نيروی فعالی
بروز ﻣیدهند ]از خود نشان ﻣی دهند[ که در سﻣتدهی ﻋناصری که با آن اصول آشنا شده اند به
ﻣسير درست ،نقش خود را ايﻔا ﻣیکنند .به ﻋکس ،ﻣﻼيم کردن اصول برای داشتن ﺣزبی بزرگ از
ابتدا ،به کﻣک ائتﻼفها و اﻣتياز دادنها ،به ﻣعنی فرصت دادن به ﻋناصر سر در گم است تا به
هنگام انقﻼب به سيطره ای دست يابند که توده ها نتوانند به ﻋﻠت کﻣبودهايشان از آن رهائی يابند.
اتﺣاد بر اساس درکهای کهنه شده به ﻣعنی رفتن به سوی کسب قدرت در زﻣانی است که شرط
بنيادی آن فراهم نشده باشد يعنی تﺣول کاﻣل ايده ها؛ و اين به ﻣعنی ﻣتوقف کردن سير انقﻼب است«.
)ﻣنبﻊ» :پانه کوک و شوراهای کارگری« ﻣتن های تدوين شده توسط سرژ بريسيانه Serge
 Bricianerاز انتشارات »ﻣطالعات و اسناد بين اﻣﻠﻠی «EDI ،پاريس –  ،1977ص – (168 -169
تکيه بر کﻠﻣات از ﻣاست.
به روشنی ديده ﻣیشود که پانه کوک در جﻣﻼتی که از او نقل کرده ايم خود دچار ﻣوضعی ﻣیشود که
در آغاز ﻣورد انتقاد قرار داده است :در آغاز ﻣی گويد » دنيا نﻣی تواند ﻣنتظر روزی باشد که در آن
ترويج ﻣا اکﺛريت ﻣردم را به فهم دقيﻖ کﻣونيسم نايل کرده باشد .توده ها بايد به سريﻊ ترين وجه ﻣﻣکن
وارد ﻋﻣل شوند تا دنيا را و خود را از سقوط نجات دهند «.و در آخر "تﺣول کاﻣل ايده ها" را "شرط
بنيادی رفتن به سوی کسب قدرت" ﻣیداند و اين به ﻣعنی ﻣتوقف کردن سير انقﻼب است .روشن تر
از اين نﻣیتوان گﻔت :توده ها نادانند پس نبايد قدرت را گرفت! دنيا در ﺣال سقوط است پس به توده
ها بگوئيم کاری بکنند! ﻣعﻠوم نيست چرا بايد فقط به پند و اندرز قناﻋت کنيم و رهبری ﻣبارزات را
رها کنيم؟ ﻣگر خودﻣان از توده ها نيستيم؟ پس چرا نبايد بقيه را بسيج کنيم تا قدرت را تصرف کنند؟
چرا بايد باز هم به انتظار بنشينيم؟ از اين پريشان گوئی و تناقض او که بگذريم به درک پانه کوک از
ﺣزب ﻣی رسيم :اينجا نيز از ديد او ﺣزب سازﻣانی است که کارش ترويج »آگاهیهای روشن« است.
از نظر او اين آگاهیهای روشن در ﻣيان توده ها باﻋث بروزﻋناصر پيشرو ﻣیشوند و اين ﻋناصر به
هنگام انقﻼب به "ياد" اين ايده ها ﻣیافتند و توده ها هم در ﻣی يابند که خواست هايشان در آن ايده
هاست و ايده ها نيروی فعالی پيدا ﻣی کنند که باﻋث ﻣیشود توده ها در جريان فعاليت خودجوششان با
يادآوری آن ايده ها ﻣسير درست را بيابند! ﺣزب ﻣورد نظر پانه کوک در روند ﻋﻣل روزانه در کنار
توده ها نيست ،اين ﺣزب از ﻋناصر پيشرو فعالی که در ﻋين ﺣال آگاهی سوسياليستی داشته و در
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طول ﻣبارزه تربيت شده و تجربه اندوخته باشند تشکيل نشده است– چون آنها بعدا سر بر ﻣیآورند!
ﻣعﻠوم نيست از کجا ﻣی آيند؟ آﻣوزشهايشان در ﻣکتب فعال ﻣبارزه انجام نﻣیگيرد! ﻣگر خودشان از
درون و در درون طبقﮥ کارگرنبايد باشند؟ پس چرا نبايد از پيش در فعاليت ﻋﻣﻠی و تدارک ﻋﻣﻠی
انقﻼب شرکت داشته باشند؟ چون انقﻼب بايد خود بخود رخ بدهد؟! اﻣا در تعيين برناﻣه ،استراتژی و
تاکتيک انقﻼب ﺣرفهائی ﻣیزند – که ﻣعﻠوم نيست به خاطر ﻋدم شرکت فعال او در ﻣبارزات
کارگران و ﻋدم آزﻣايش روزانه درستی يا نادرستی آنها تا چه ﺣد اﻋتبار داشته باشند .ﺣزب
پانهکوکی» ،برناﻣه ،دستور روز و رهنﻣودهائی« هم تدوين ﻣیکند که ﻣعﻠوم نيست از کجا ﻣیآورد
اﻣا آنها را نيز ﻣانند ﻣطالب ترويجی اش »در دجﻠه ﻣیاندازد« تا روزی »ايزد در بيابانش دهد باز«!
در ديدگاه پانه کوک توده ها جنبش خودجوش دارند و ايده ها نيز سر پای خود ﺣرکت ﻣیکنند و اولی
ها دوﻣیها را پيدا ﻣی کنند اگر به دردشان خورد به کار ﻣیگيرند! اغراق نکرده ايم اگر بگوئيم درک
پانه کوک از رابطﮥ ﻣيان تئوری و ﻋﻣل رابطه ای ﻣکانيستی ،ايده آليستی ،ﻣتافيزيکی و انﻔعال گرايانه
است.
او نقش باﻻئیها را ﻣیبيند که قادر شدند خودشان را به تودههايی که هنوز ﻣسخ اوهام نظام
سرﻣايهداری بودند ،بقبوﻻنند و نظرات خودشان را بر جاﻣعه غالب کنند ولی دنباله روی کورکورانﮥ
توده هارا نﻣیبيند .وی به جای تصديﻖ کردن لزوم يک رهبری انقﻼبی که پرولتاريا را از زير نﻔوذ
بوروکراسی و بورژوازی بيرون بکشد ،ترجيح ﻣیدهد راهی را تبﻠيغ کند که تودهها را بهﺣال خود
رها ﻣیکند )يعنی بازهم به دست بورژوازی ﻣیسپارد( و چشمهای خود را ﻣیبندد تا از رؤيای
شوراها و" انقﻼب از پائين" بيرون نيايد.
آلﻣان آن زﻣان )پائينیها از باﻻئیها( اﻣری طبيعی بود
گﻔتيم پيروی تودهها از سوسيالدﻣوکراسی در
ِ
زيرا اين ﺣزب که بر آن خرده بورژوازی شديدا ً ﻣسﻠّط بود ،بههﻣان تودههائی تعﻠﻖ داشت که
اکﺛريتشان از پرلتاريا نبودند و خودشان در ساختن آن شرکت داشتند .البته اين ﺣزب از ابتدا در
صﻔوف خود کارگران را نيز ﻣتشکل ﻣیکرد و برای گرفتن اﻣتياز از سرﻣايهداران و به نﻔﻊ کارگران،
سالها ﻣبارزاتشان را رهبری کرده و آنها را به پيروزیهايی رسانده بود! ولی ،در ﻣقطﻊ انقﻼب،
ديگر غﻠبﮥ اپورتونيسم و
کارگران در درون ﺣزب زير سﻠطﮥ خرده بورژوازی قرار داشتند .ﻋﻠت
ِ
دنباله روی تودهها ﻋبارت بود از ﺣضور نداشتن نيرويی ديگر ،نيروئی واقعا ً انقﻼبی و ﻣستقل از
رهبری ﺣزب سوسيال دﻣوکرات ،که قادر باشد خيانت سوسيالدﻣوکراسی را درک و افشا کرده و
تودههای انقﻼبی را برای خنﺛیکردن تشبّﺛات آنها رهبری کند .اگر بخشی از کارگران ،هﻣانگونه که
او ﻣیگويد" ،توانسته بودند خودشان ﻣبارزه کرده و درست ﻋﻣل کنند" ،اوﻻً نيروهايشان برای
پيروزی نهايی کافی نبود و ﺛانيا ً برناﻣه و ديدگاههای روشنی نداشتند و باﻻخره رهبری روشنبينی که
در هر لﺣظه ضرورتها را تشخيص داده و نيازهای فوری ﻣبارزه را به تودهها نشان بدهد و
ﻣبارزات را ﻣتﻣرکز و رهبری کند ،وجود نداشت .بهﻋﻼوه ،ﻋدم استقﻼل جناحهای انقﻼبی
)لوگزاﻣبورگ و ليبکنشت و  ( ...که در درون ﺣزب سوسيال دﻣوکرات و رويزيونيست باقی ﻣانده و
توسط ﻣرکزيت آن شديدا ً کنترل شده و فعاليتشان ﻣﺣدود ﻣیشد ،اين ظن را در درون توده به وجود
ﻣی آورد که جناحهای ﻣختﻠف ﺣزب با يکديگر تﻔاوتی ندارند .در اين شرايط جز شکست چه انتظار
ديگری ﻣیتوان داشت؟! بدون يک رهبری انقﻼبی ،پيروزی انقﻼب و دست يافتن به تﻣاﻣی اهداف آن
اﻣکانپذير نيست.
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پانه کوک خودش نيز از زﻣره پيشتازانی نبود که قادر باشد انقﻼبی را رهبری کند! او ﻣانند هﻣﮥ
پوزيتيويستها قادر بهديدن ﺣرکت و تغيير در جريان پروسهها نبود .آنچه او قادر شد بهطور ﻣﺛبت
ببيند و بهطور ناقص درک کند ،فقط اﻋتصاب ﻋﻣوﻣی بود و شورا! آن را هم در شکﻠی ﻣسخ شده
درک کرد .شوراهای او ارگآنهای واقعی قدرت پرولتاريا نيستند؛ ﻣابين سنديکا و کﻣيتﮥ کارخانه
نوسان ﻣیکنند .زيرا او قادر نشد از ﻣﺣدوديت اين دو پديده خارج شده ،روند کﻠّی انقﻼب و دورتر را
ببيند و بخصوص به درستی درک کند که شوراها در دوران انقﻼب ارگآنهای قدرت انقﻼبیاند و نه
کﻣيتﮥ کارخانه .کارشان سازﻣاندهی توليد نيست بﻠکه نهادهای قدرت ﺣاکم پرولتاريا يعنی ديکتاتوری
پرولتاريا هستند .برای استقرار سﻠطﮥ شوراها بر جاﻣعه ،اولّين گام ،بهزيرکشيدن بورژوازی از ﻣسند
قدرت و نابود کردن ﻣاشين دولتی و بخصوص دستگاههای سرکوب اوست .اين ﻋﻣل ،راه را برای
فعاليت آزادانﮥ پرولتاريا هﻣوار ﻣیکند .در جريان هﻣين پروسه است که نﻣايندگان پرولتاريا که در
ﻣقام قدرت ﺣاکم ﻣستقر ﻣیشوند ،سازﻣاندهی توليد بهشيوۀ جديد و ﻣطابﻖ با ﻣنافﻊ طبقﮥ کارگر را
بدون ﻣانﻊ و به ﻣطﻠوبترين وجه ،برناﻣه ريزی کرده و به پيش ﻣیبرند .او چنان غرق در اوهام
"انقﻼب از باﻻ ،انقﻼب از پايين" بود که نﻣیتوانست چشم بگشايد و ضرورتهای زﻣان را دريابد.
انقﻼب سياسی به تخريب ﻣاشين دولتی بورژوازی خﻼصه نﻣیشود بﻠکه هﻣچنين الزام دارد که
ديکتاتوری پرولتاريا نيز استقرار يابد تا اداﻣﮥ راه را برای تغيير انقﻼبی زيربنا و بقايای روبنای
جاﻣعه کهن و از آنجا ،ﻣهيا کردن شرايط تعالی فرهنگ و تﻣاﻣی روبنای جاﻣعﮥ نو ،بگشايد .در تﻣاﻣی
طول اين دورۀ تاريخی شوراها هﻣچنان ﺣضور دارند و نقشی ﻣهم بر ﻋهده ﻣیگيرند.
ولی ﻣارکسيسم ،بر خﻼف آنارشيسم ،ﻋﻣل خود را برپايﮥ الگوها و تئوریهای از پيش ساخته و ايستا
قرار نﻣیدهد .ﻋﻠتش هم اينست که واقعيت ﻋينی اجتﻣاع تابﻊ قوانين ويژۀ خود بوده و دائم تﺣت تأﺛير
اين قوانين ،تغيير ﻣیکند و انسان که خود جزء جدائی ناپذيری از اين واقعيت ﻋينی است و از آن تأﺛير
ﻣیگيرد و بر آن اﺛر ﻣیگذارد ،هر لﺣظه اجبار دارد با تکيه بر روشهای ﻋﻠﻣی ،راه خود را در
انطباق با شرايط جديد بيابد و در راستای ﺣرکت تاريخ به پيشبراند .تئوریهای کﻣونيسم ﻣنتج از
شرايط ﻋينی جاﻣعه هستند و ﻋﻣل کﻣونيستها نيز در راستای ک ّل ﺣرکت اجتﻣاع و در انطباق با آن
ﻣشخص ﻣیشوند .انگﻠس در اين رابطه و در جواب به آقای هاينتسن که يک روشنﻔکر بورژوای
دﻣوکرات و خواهان آشتی دادن کﻣونيسم با بورژواهای هم فکر خودش ﻣی باشد ،مﯽنويسد» :آقای
هاينتسن مرتکب اشتباه بسيار بزرگﯽ مﯽشود .ﮐمونيسم يک آئين نيست بﻠکه يک ﺟنبش است؛ ﮐمونيسم
نه از اصول بﻠکه از واقعيات ]فاﮐت ها[ ناشﯽ مﯽشود .نقطۀ عزيمت ﮐمونيستها نه اين يا آن فﻠسفه
بﻠکه ﮐل سير تاريخ گذشته و بويژه نتايج واقعﯽ آن درﮐشورهای متمدن معاصر است .ﮐمونيسم ناشﯽ از
صنعت بزرگ و پيامدهای آن ،ناشﯽ از استقرار بازار ﺟهانﯽ ورقابت آزاد همراه آن و بحرانهای
تجاری هرچه شديدتر و عام تر است ﮐه به بحران ﺣقيقﯽ بازار ﺟهانﯽ تبديل شده اند ،ناشﯽ از ايجاد
پرولتاريا و تجمع سرمايه و مبارزۀ طبقاتﯽ پيرو آن بين پرولتاريا و بورژوازی است .ﮐمونيسم تا آنجا
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

پانه ﮐوک ﺟنبۀ نظری ﮐمونيسم را – البته با درک خود – مﯽ پذيرد اما به ﺟنبۀ ﺟنبشﯽ يا عينﯽ آن
چنانکه در باﻻ تشريح شد بﯽاعتناست .يعنﯽ ديدش نسبت به ﮐمونيسم يک ﺟانبه است ،ذهنﯽ است و از
واقعيت عينﯽ نمﯽآيد و به آن توﺟه ندارد.
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نسخه پيچیها در واقﻊ درغﻠتيدن به اراده گرايی و ايدئاليسم است که بجای کﻣک کردن و شکلدادن به
ﻣبارزات جاری پرولتاريا ،آن را به بيراهه و اﺣتﻣاﻻً بهشکست ﻣیکشانند .ذهنیگری ﻋيان است و از
ﻋينيت بيگانه است .کپیبرداری ،الگوسازی يا هرگونه تئوریبافی بريده از واقعيت ﻋينی و ﻣبارزات
جاری پرولتاريا ،چون از اين واقعيتها جدا هستند ،بهکار راهنﻣايی پرولتاريا در ﻣبارزات نﻣیآيند.
وقتی شرايط ﻣادّی جاﻣعه آﻣادۀ برآﻣدن يک خيزش انقﻼبی ﻣیشوند ،تودههايی که تا قبل از آن خﻣوده
و ﺣتّی ضدانقﻼبی به نظر ﻣیرسيدند ،ناگهان با وجدانی آگاه برﻣیخيزند و در هرگام انقﻼب ،ﻣعجزه
ﻣیآفرينند .در اين ﻣيان ،کﻣونيستها که هﻣراه با پيشرفتهترين تودهها در جريان ﻣبارزات پيشين
ﻣتشکل و ﻣتﺣد شده و صﻔوف خود را برای شرکت در انقﻼب آﻣاده کردهاند ،با هﻣين تودههای انقﻼبی
و در راه پيروزی پرولتاريا در ﻣبارزه شرکت ﻣیکنند .برناﻣﮥ ﻋﻣل از واقعيتهای ﻋينی جاﻣعه و
ﻣبارزات جاری پرولتاريا نتيجه شده و در جريان ﻣبارزات تکاﻣل ﻣیيابد و کاﻣﻼً با نيازهای زﻣان
خود در انطباق قرار ﻣیگيرد .ﻣارکسيسم ﻣخالف آﻣوزشدادن به کﻣونيستها نيست و ﻋقيده ندارد که
جنبش هﻣه چيز است و تئوری هيچ .اين نظر که ابتدا توسط برنشتاين تبﻠيغ ﻣیشد ،از آنجا که فقط بر
روزﻣرۀ تودهها برای بهبود شرايط کار تکيه ﻣیکرد )و نه تصرف قدرت و استقرار جاﻣعﮥ
فعاليت
ّ
نوين( ،کاری جز دنباله روی از جنبش خودبهخودی انجام نﻣیداد و ﺣاصﻠش نيز جز درغﻠتيدن به
اکونوﻣيسم و رفورﻣيسم نبود .کﻣونيستها ،با اتّکا بر تئوری ﻣارکسيستی ،در فعاليت ﻋﻣﻠی خود از
طريﻖ شرکت ﻣستقيم در ﻣبارزات روزﻣرۀ پرولتاريا ،شرايط و قوانين اين ﻣبارزات را فراگرفته و
آنها را در ﻋﻣل به تودهها ﻣیآﻣوزند تا برای ﻣبارزات آينده آﻣاده شوند .از اين طريﻖ است که تودهها،
و هﻣراه با آنها کﻣونيستها ،آﻣوزش درست ﻣیيابند .اين چنين است که تاريخ هﻣراه با اين ﻣبارزات و
با سرنگونی بورژوازی بهپيش خواهد رفت.
به بيان انگﻠس "،کﻣونيستها ،آغاز ﺣرکت خود را بر اين يا آن اصول فﻠسﻔی قرار نﻣیدهند بﻠکه
ﺣرکت تاريخ را در ک ّل خود و بخصوص دستآوردهای واقعی آن را در کشورهای ﻣتﻣدن و در زﻣان
ﺣاضر در نظر ﻣیگيرند ...کﻣونيسم ،از نظر تئوری... ،ﻋبارت است از بيان نظری شرايط رهايی
پرولتاريا"
Engels: The Communists and Karl Heinzen; Deutsche-Brüsseler Zeitung No 80, Oct. 7, 1847

ﻣارکس انقﻼب را لﺣظهای ناگزير در تکاﻣل جاﻣعه ﻣیداند که در نتيجﮥ رشد تضادهای ساختاری آن،
فراﻣیرسد و آگاهی انسانهايی که در آن شرکت دارند را نيز تابﻊ شرايط ويژهای ﻣی داند که انقﻼب
تﺣت آن شرايط ،وظايﻔی ايجاد کرده و در ﻣقابل آنها قرار ﻣیدهد و راه ﺣلها را نيز نشان ﻣیدهد.
ﺣزب طبقﮥ کارگر بايد قبل از هر چيز قادر باشد اين راه ﺣلها را ببيند و به کار ببندد .اين چنين است
که با انجام آن وظايف ،تاريخ جاﻣعﮥ بشری به پيش رانده ﻣیشود .بدين ترتيب انقﻼب کار تودههای
انقﻼبیای است که در روند )پروسﮥ( انقﻼب به وظايف فوری خود آگاهی ﻣیيابند و بهآنها ﻋﻣل
ﻣیکنند .آنها راهی برای رسيدن به يک ناکجا آباد در پيش ندارند تا ﻣجبور باشند آن را ﻣرﺣﻠه به
ﻣرﺣﻠه و کيﻠوﻣتر به کيﻠوﻣتر و قدم به قدم از روی نقشهای از پيش آﻣاده شده طیکنند .بدين ترتيب،
وظيﻔهای که برای آﻣاده کردن انقﻼب پرولتری برﻋهدۀ کﻣونيستها قرار ﻣیگيرد ﻋبارت ﻣیشود از
" ...ﻣتشکل و هﻣاهنگ کردن هﻣﮥ کارگران در ﻣبارزاتی که در انتظارشان هستند) "...ﻣارکس :
سخنرانی در يادﻣان هﻔتﻣين سالگرد اتﺣاديﮥ بين الﻣﻠﻠی کارگران 25 ،سپتاﻣبر  1871در لندن (.و اين
آﻣاده کردن در جريان ﻣبارزات روزﻣره و در ﻋﻣل صورت ﻣیپذيرد و ﻻغير.
لنين در هﻣين رابطه چنين ﻣیگويد " :ﻣارکسيسم از اين جهت با تﻣام اشکال ابتدايی سوسياليسم تﻔاوت
دارد که جنبش را به هيچ شکل واﺣد و ﻣشخصی ﻣنﺣصر نﻣیکند بﻠکه ،ﻣبارزه را در اشکال بسيار
37

ﻣتنوع قبول دارد ولی خودش اين اشکال را اختراع نﻣیکند .خود را ﻣﺣدود ﻣیکند به تعﻣيم دادن،
ﻣتشل کردن و آگاهی بخشيدن به اشکال ﻣبارزۀ طبقات انقﻼبی که در جريان جنبش خودجوش پديد
ﻣیآيند .ﻣارکسيسم ﻣخالف کاﻣل هرنوع فرﻣول انتزاﻋی و هرنوع نسخه پيچی از سر آيينپرستی است
و اصرار دارد که ﻣبارزات جاری تودهها با دقت ﻣوشکافی شوند .ﻣبارزاتی که هﻣراه با توسعﮥ
جنبش ،ارتقاء آگاهی تودهها و تعﻣيﻖ بﺣران اقتصادی و سياسی ،بیوقﻔه روشهای نوين و بيش از
پيش ﻣتنوع دفاع و ﺣﻣﻠه را به وجود ﻣیآورند .به هﻣين دليل است که ﻣارکسيسم هيچ شکل ﻣبارزه را
به طور ﻣطﻠﻖ رد نﻣیکند؛ هيچگاه خود را به اشکال ﻣﻣکن و ﻣوجود ﻣبارزه در يک لﺣظه ﻣﺣدود
نﻣیکند؛ قبول دارد که يک تغيير در اوضاع اجتﻣاﻋی ،به طرز اجتناب ناپذيری به پيدايش اشکال
جديدی از ﻣبارزه خواهد انجاﻣيد که آن زﻣان و برای ﻣبارزين آن دوران نا آشنا بودند .از اين نظر
ﻣیتوان گﻔت که ﻣارکسيسم در ﻣکتب ﻋﻣل تودهها آﻣوزش ﻣیيابد؛ ﻣدﻋی اين نيست که از روی
اشکال ﻣبارزاتی که "سازندگان سيستمها" در ﻋﻣﻖ دفتر کارشان طرح ﻣیريزند ،به تودهها آﻣوزش
ﻣیدهند .ﻣا ﻣیدانيم که بﺣرانهای آينده  ....اشکال نوينی از ﻣبارزه به ارﻣغان خواهند آورد که از
ﺣاﻻ نﻣیتوانيم پيشبينی کنيم.
ﺛانياً ،ﻣارکسيسم به طور ﻣطﻠﻖ الزام ﻣیدارد که ﻣسئﻠﮥ اشکال ﻣبارزه از نظر تاريخی آن بررسی
شوند .طرح کردن اين ﻣسئﻠه خارج از اوضاع تاريخی ﻣشخص ،به ﻣﺛابﮥ ندانستن الﻔبای ﻣاترياليسم-
ديالکتيک است) ".لنين" جنگ های پارتيزانی"(

باﻻ و پايين؛ انقﻼب از باﻻ ،انقﻼب از پايين
ﻣارکسيسم ،زدودن نظام کهن و جانشينی آن با نظاﻣی نو را وظيﻔهای نﻣی داند که بر ﻋهدۀ افرادی که
در" باﻻی" جاﻣعﮥ سرﻣايهداری قراردارند ،باشد که ﺣکوﻣت و دولت را تشکيل ﻣی دهند تا از ﻣنافﻊ
بورژوازی ﺣﻔاظت کنند .اين کار را تودههايی انجام ﻣیدهند – طبقﮥ کارگر و زﺣﻣتکشان ديگر -که
در "پايين" جاﻣعه قراردارند و نجات آنها از ﻣوقعيت فرودست و شرايط زندگی طاقت فرسای آن،
بهنابودی نظم کهن وابسته است که آن را اجبارا ً بايد با بهکار بردن قهر و از طريﻖ انقﻼب نابود کرد.
زيرا از بورژوازی که قشر فوقانی اجتﻣاع را تشکيل ﻣی دهد ،نبايد انتظار داشت که نظام خودش را
داوطﻠبانه سرنگون کرده ،از اﻣتيازاتی که دارد بگذرد و سوسياليسم را ﻣستقرکند .برﻋکس بورژوازی
از نظام بهرهکشی و اﻣتيازات خودش با چنگ و دندان ﺣﻔاظت خواهد کرد! ﺣکوﻣت و رژيم او را بايد
با زور بر انداخت.
در دﻣوکراتيکترين جواﻣﻊ که بورژوازی بر آنها ﺣاکﻣيت دارد ،نﻣايندگان دولت و ﺣکوﻣت در
انتخاباتی با ظاهر دﻣوکراتيک تعيين ﻣیشوند .ولی سيستم انتخاباتی و روابط نﻣايندگان و ﻣردم به
نوﻋی است که اقشار باﻻئی جاﻣعه و دولت )بهﻋنوان ﺣافظ و نﻣايندۀ طبقﮥ سرﻣايهدار( رفته رفته از
جاﻣعﮥ ﻣدنی جدا شده و در باﻻی سر آن قرار ﻣیگيرند و با زور پﻠيس و ديگر نيروهای سرکوب،
نظام استﺛﻣار و بهره کشی را که ﺣاصﻠش جز فقر و ﻣﺣروﻣيت نيست ،بر کارگران و زﺣﻣتکشان
تﺣﻣيل ﻣیکنند .ظاهر دﻣوکراتيک رژيم از طريﻖ رأی گيری هﻣگانی برای انتخاب ناﻣزدهائی که
اغﻠب )نه هﻣﮥ نﻣايندگان زيرا در پيشرفتهترين ﺣکوﻣتهای سرﻣايهداری بسياری از نﻣايندگان ﻣادام
العﻣر بر صندلیهای خود گويا زنجير شدهاند( تا ﺣوالی انتخابات ناشناخته ولی اکﺛرا ً ﻋضو اﺣزاب
توهم
بورژوائیاند -که از آنها ﺣﻣايت کرده و برايشان تبﻠيغ ﻣیکنند  -ﺣﻔظ ﻣیشود .رأی دهندگان ّ
انتخاب کردن دارند و هنگاﻣی که کار انتخابات تﻣام شد ،ديگر کنترل بر نﻣايندگان از دست آنها
خارج ﻣیشود .يک نﻣايندۀ وابسته به بورژوازی در پارلﻣان )ﻣجﻠس نﻣايندگی( ﺣکوﻣت سرﻣايهداری،
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از هﻣان ابتدای انتخاب شدن ،نقش ﻣشخصی بر ﻋهده دارد که برای اجرای آن از ﻣردم فاصﻠه
ﻣیگيرد .وظيﻔهاش تصويبکردن قوانينی است که دولت در اختيارش ﻣیگذارد و دولت بهکﻣک اين
قوانين وظيﻔﮥ ﺣﻔاظت از نظام بهره کشی سرﻣايهداری را بهپيش ﻣیبرد و از ﻣنافﻊ سرﻣايه و سرﻣايه
داران )يعنی استﺛﻣار طبقﮥ کارکر( ﺣﻔاظت ﻣیکند .ﻋﻼوه بر هﻣﮥ اينها ،نظام سرﻣايهداری را
نﻣیتوان از اين طريﻖ برانداخت و جاﻣعه را از شر بﺣرانها ،نابرابریها ،از خود بيگانگیها و سود
ﻣﺣوری فعاليت اقتصادی که برای انسانها ارزشی قائل نيست خﻼص نﻣود.
نظريهای که انقﻼب از باﻻ يعنی توسط قدرت ﺣاکﻣه را رد کرده و آن در جهت ﺣﻔاظت پايدار از
ﻣنافﻊ تودههای زﺣﻣتکش و بخصوص طبقﮥ کارگر و رهائی جاﻣعه از زنجيرهای استﺛﻣار و از خود
بيکانگی نﻣیداند ،از هﻣين تقسيم جاﻣعه به باﻻئیها و پائينیها نتيجه ﻣیشود .اگر زﻣانی باﻻئیها،
يعنی هيئت ﺣاکﻣه بورژوائی ،به فکر تغييرات در بنياد جاﻣعه بيافتند و به رفورمهائی در اين راستا
دست بزنند ﻣسﻠﻣا ً ﻋﻣﻠشان در جهت ﺣﻔظ ﻣنافﻊ و تﺣکيم قدرت خود بر جاﻣعه خواهد بود .برﻋکس،
اگر فرد يا گروهی در ﻣقابل بورژوازی قرار بگيرد و قصد ﻣﺣروم کردن او از قدرت دولتی و
اﻣتيازات آن را داشته باشد ،شديدا ً با واکنش ﺣکوﻣت روبرو شده و تﻣاﻣی دستگاههای دولتی و وسايل
سرکوب ﻣخالﻔان و ﺣراست از ﻣناطﻖ تﺣت سﻠطﮥ او نيز برای هﻣين کار آﻣاده اند!
پانهکوک خودش نيز در اين راستا چنين ﻣی گويد:
سرﻣايهدار " ...هرگاه خودش را در خطر ببيند ،ﻣیتواند برای دفاع از سﻠطﮥ خويش ،تعداد بیشﻣاری
ﻣردان جوان و قوی را اجير کند ،آنها را در گروههای کاﻣﻼً ﻣسﻠح سازﻣاندهی کرده و برايشان
ﻣوقعيتهای اجتﻣاﻋی ﻣناسب تأﻣين نﻣايد .هﻣچنين ﻣیتواند بهآنها ﻣوقعيتهای افتخار آﻣيز و ﻣزدهای
خوب بدهد ،هنرﻣندان ،نويسندگان و انديشﻣندان را بخرد تا نه تنها اربابان خود را سرگرم کرده و
خدﻣتگزارشان باشند بﻠکه از آنها تﻣﻠﻖگويی کنند و ﻣ ّداح اقتدارشان باشند و با نيرنگ و دانش ،از
سﻠطﮥ آنها در برابر هر نوع انتقادی دفاع کنند.
 ...اصول او  -بهرسﻣيت شناختن ﻣالکيت خصوصی ،ﻣسئوليت شخصی ،تﻣجيد از کوشش و انرژی
فردی -تﻣاﻣی جاﻣعه را ﻣیآﻻيند .اين نظرات را کارگران نيز با خود ﺣﻣل ﻣیکنند؛ آنها را از ﻣﺣيط
خورده بورژوايی که خودشان از آنها آﻣدهاند ﻣیآورند و تﻣام وسايل ﻣادّی و ذهنی ﻣﻣکن برای
ﺣﻔاظت و تﺣکيم اين سﻠطﮥ نظرات خورده بورژوايی بر روی تودهها هﻣواره در ﻋﻣلاند....
ﻣهمترين ﻋاﻣل قدرت بورژوازی ﻋبارت است از سازﻣاندهی سياسی او :قدرت دولتی .تنها يک
سازﻣان ﻣستﺣکم قادر است بهيک اقﻠيت اجازۀ ﺣکوﻣتکردن بر اکﺛريت را بدهد .وﺣدت و تداوم
اهداف و ارادۀ دولت ﻣرکزی ،ديسپﻠين و بوروکراسی کارﻣندان که ﻣانند رگههای اﻋصاب در تﻣاﻣی
جاﻣعه ريشه ﻣیدواند و شاخههايش در تﻣاﻣی بدن نﻔوذ ﻣیکند و توسط يک ﺣالت روﺣی واﺣد به
ﺣرکت درﻣیآيد و هﻣچنين اﻣکان در اختيار داشتن يک نيروی ﻣسﻠح در ﻣواقﻊ ضروری ،اينها هستند
وسايﻠی که به يک اقﻠيت اجازه ﻣیدهد سﻠطﮥ بﻼﻣنازع خود را بر ﻣردم تأﻣين کند .استﺣکام قﻠعه،
نيروهای فيزيکی اردوگاه را به اوجِ هيجان درﻣیآورد و از آن قدرتی رام نشدنی به وجود ﻣیآورد که
بر سراسر يک ناﺣيه ﺣاکم ﻣیشود؛ در ﻣورد قدرت دولتی نيز هﻣين طور است :اين قدرت بر
نيروهای ﻣادّی و روﺣی طبقﮥ ﺣاکم استﺣکام ﻣیبخشد و از آن قﻠعهای تسخير ناپذير بنا ﻣیکند  ...اگر
ح به
ﻣردم را نارضايی به شورش وادار کند ،بدون سازﻣان و سﻼح چه کاری در ﻣقابل نيروهای ﻣسﻠّ ِ
خوبی سازﻣاندهی شده و دارای ديسپﻠين دولتی از دستشان برﻣیآيد؟ هﻣراه با تکاﻣل سرﻣايهداری،
قدرت يک بورژوازی انبوه در دستهای تعداد هرچه کوچکتری از سرﻣايهداران بزرگ ﻣتﻣرکز

39

ﻣیشود؛ دولت نيز ﻣتﻣرکز ﻣیشود و بر قدرت خود ﻣیافزايد و با افزايش بيش از پيش کارﻣندانش بر
تسﻠط خود بر جاﻣعه بازهم افزونتر ﻣیکند .طبقﮥ کارگر چه ﻣیتواند در ﻣقابل اين هﻣه نيروهای
ﻋظيم قرار دهد؟" )پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣﮥ ( 181- 182
راستی ،در ﻣقابل اين نقش تيره که از اوضاع تصوير شده است ،چه کاری از دست طبقﮥ کارگر
برﻣیآيد؟
راه ﺣل بﻼنکی اين بود که با نابود کردن رأس دولت بهدست گروهی کوچک از انقﻼبيون ﻣصﻣم و
قابل اﻋتﻣاد ،ﻣیتوان ستاد فرﻣاندهی نيروهای سرکوب و ﻣقاوﻣت بورژوازی را نابود کرده و شرايط
رهايی طبقه کارگر را پديد آورد! او ،هر زﻣان که در زندان نبود ،سعی ﻣیکرد اين گروه کوچک را
گرد آورد و کار را خاتﻣه بخشد! ولی هر بار در نيﻣﮥ کار لو ﻣیرفت ،دستگير ﻣیشد و بهزندان
ﻣیافتاد .سرانجام کﻣون پاريس فرارسيد .ﺣکوﻣت فرو ريخت و در شرايط خﻸ قدرت ،انقﻼبيون ﻣوفﻖ
شدند يک ﺣکوﻣت کارگری بهوجود بياورند .در اين زﻣان بﻼنکی در زندان بود .کﻣون که خود را
ﺣاکم ﻣیديد کار را تﻣام شده فرض کرد و از جﻣﻊ آوری نيرو توسط بورژوازی و پياﻣدهای آن غافل
ﻣاند .ﺣاصل آنکه طولی نکشيد که با واکنش شديد بورژوازی روبرو شد که نيروهای ﻣسﻠح جديدی
گرد آورد ،کﻣون را به وﺣشيانه ترين وجه سرکوب کرد و ﺣاکﻣيت خود را ﻣجددا ً برقرار نﻣود.
راه ﺣل ديگر توسط پرودن پيشنهاد ﻣیشد که فکرﻣی کرد در درون جاﻣعﮥ سرﻣايهداری ،با به وجود
آوردن کارگاههای توليدی خودگردان توسط کارگران ،رفته رفته تﻣام توليد به دست خو ِد توليدکنندگان
ﻣیافتد و سرﻣايهداران خود به خود از ﻣالکيت وسايل توليد خﻠﻊ ﻣیشوند و ﺣاکﻣيت بورژوازی درهم
پائين جاﻣعه انقﻼبی در ﻣیگيرد که استﺛﻣار را از بين ﻣیبرد .اين انديشهها
ﻣیريزد و بدين ترتيب از
ِ
در اداﻣﮥ تخيلهائی قرار دارند که قبﻼً توسط فوريه و سنسيﻣون ،آوئن و ديگران تصور و آزﻣوده
شده و به واسطﮥ اﺣاطﮥ سيستم سرﻣايهداری بهشکست انجاﻣيدند.
در تﻣاﻣی ادبيات ﻣارکسيستی ،بﺣثهای بسياری برسر اين ﻣوردها ﻣوجود است که از ﺣوصﻠﮥ اين
نوشته خارجاند .در هﻣين ادبيات ﻣیتوان به نقد بسياری از راه ﺣلهای ديگر نيز دست يافت که اغﻠب
ترکيبی از اين دواند .ولی آنچه ﻣورد نظر ﻣاست ،انديشههای پانهکوک است .اين انديشهها ﻣخﻠوطی از
نظرات ﻣارکسيستها و آنارشيستها به وجود آورده که به دشواری ﻣیتوان از هم تﻔکيک نﻣود.
هستﮥ اصﻠی استدﻻل او که هﻣواره ﻣیخواهد ﻣستقﻣا ً به آزادی برسد "انقﻼب از پائين" است که در اين
چند جﻣﻠه خﻼصه ﻣیشود :
"....طبقﮥ کارگر ﻣهﻣترين بخش جﻣعيت را تشکيل ﻣیدهد  ....تﻣام ﻣاشينها ،تﻣاﻣی دستگاههای
توليدی جاﻣه در دستهای او قرار دارند  ...درست است که سرﻣايهداران ارباب و صاﺣب هستند ...
اگر کارگران از آنها فرﻣان نبرند آنها نﻣيتوانند ﻣاشينها را به راه بياندازند  ...کارگران ﻣيتوانند
دستگاهها را به راه بياندازند يا ﻣتوقف کنند  " ... " ...در جريان زندگی و کار ،کارگران کشف
ﻣیکنند که طبقﮥ ويژهای را تشکيل ﻣیدهند که توسط سرﻣايه استﺛﻣار ﻣیشوند و بايد برای آزادی خود
ﻋﻠيه آن ﻣبارزه کنند "....
 "...به کﻣک تشکيﻼت است که نيروهای اقتصادی و روﺣی تبديل بهيک قدرت بالﻔعل ﻣیشوند "...
" ...بر يک اقﻠيت که به واسطﮥ يک سازﻣاندهی قوی ﺣاکم شده است نﻣیتوان جز ...با سازﻣاندهی
اکﺛريت  ...غﻠبه کرد  ".."..ﻋواﻣل ديگر قدرت ،نظير روشنبينی و سازﻣاندهی به کوششهای خو ِد
بيدارشدن آگاهی طبقاتی و يک شناخت ﻋﻣيﻖ از جاﻣعه و توسعﮥ آن
کارگران وابسته است. .."...
ِ
ﻣوجب رهايی از بردگی روﺣی و پايان يافتن بی اﻋتنايی ...ﻣیشود"...".بیشک بايد در انتظار
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دورانهای بﺣران و نبرد باشيم؛ اﻣکان دارد زنجيرهای از دورانهای آراﻣش ،تضعيف و تﺣکيم
سرﻣايهداری فرارسد...در اين هنگام است که بايد برای آﻣاده شدن ،از اين ﻣهﻠتها استﻔاده کرده و به
کﻣک يک تبﻠيغات ﻣستﺣکم ،انديشههای نوين خودگرانی و سازﻣاندهی در شوراها را در کارگران
نﻔوذ بدهيم  ) ..."...پانهکوک ،شوراهای کارگری 183 ،تا( 185
 "....تﺣول روﺣی برای کارگران ﻣهﻣترين ﻋاﻣل در کسب قدرت توسط پرولتارياست .انقﻼب
پرولتری ﺣاصل يک نيروی خشن و فيزيکی نيست؛ بﻠکه يک پيروزی روﺣی است  ...پيروزی
کارگران بهخاطر سهﻣگينی ﻣشتشان نيست) ".پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه ... " ... (250اين
انقﻼب ﻣسﻠﻣا ً ﺣاصل ﻋﻣﻠکرد ﻣنتج از قدرت تودۀ کارگران است .ولی اين قدرت قبل از هر چيز يک
قدرت روﺣی است) " .پانهکوک ،شوراهای کارگری ،صﻔﺣه ( 174
بدين ترتيب روشن است که از نظر پانه کوک تصرف قدرت دولتی فوريتی ندارد )از آن ﺣرفی
نﻣیزند( که هيچ بﻠکه بايد از آن اﺣتراز کرد و درست در بﺣبوﺣﮥ ﻣبارزات که ﻣیتوانند سرنوشت
ساز نيز باشند بايد به انتظار دوران آراﻣش نشست تا اﻣکان آﻣوزش دادن به کارگران پيدا شود! زيرا
بايد ابتدا کارگران را آﻣوزش داد و از نظر روﺣی آﻣاده کرد .الگوی او کاﻣﻼً روشن است :رفتن به
سوی کسب قدرت در زﻣانی که شرط بنيادی آن يعنی تﺣول کاﻣل ايده ها فراهم نشده باشد را ﻣنﻊ
ﻣیکند؛ و اين به ﻣعنی ﻣتوقف کردن سير انقﻼب است .از نظر او تا زﻣانی که ايده های کارگران
کاﻣﻼ تﺣول نيافته اند ،نبايد برای کسب قدرت سياسی ﺣرکت کنند .پزيتيويسم را نﻣی توان ﻣتهم کرد
که اوضاع را نﻣیبيند ولی هﻣانطور که قبﻼ گﻔتيم او اين قانون ديالکتيکی را درک نﻣيکند که در
جاﻣعﮥ سرﻣايهداری ايده ها کاﻣﻼ تﺣول پيدا نﻣیکنند و ايده های سوسياليستی که در کنار ايده های
سرﻣايهداری وجود دارند و با آن ﻣبارزه ﻣیکنند ،در ﻣواردی ﺣتّی ﻣوفﻖ به شکست ايده های
بورژوائی ﻣیشوند – اﻣا تﺣول کاﻣل و تﺛبيت ايده ها در جاﻣعه ،زﻣانی به ﻣعنی شکست کاﻣل و ﻣﺣو
ايده های بورژوائی است که جاﻣعﮥ سرﻣايه داری نابود شده باشد .بدين سان اگر ﺣرفهای پانه کوک
را تا به آخر دنبال کنيم ﻣی بينيم ﻋﻣﻼ انقﻼب را تعويﻖ به ﻣﺣال ﻣیکند! بدين ترتيب ،فريادهای او که
ﻣی گويد بايد "نظم نوين از پايين به دنيا بيايد" يعنی کارگران خودشان و بدون رهبری اقدام کنند بی
ﻣعنی هستند .ا ّﻣا ،چون شيوۀ جديد توليد نيز از دل جاﻣعﮥ سرﻣايهداری بيرون نﻣیآيد و هيچگونه
ارتباطی با شرايط زﻣانی انقﻼب و وضﻊ نيروهای توليدی در آن زﻣان ندارد راه او ﻣتعﻠﻖ به ناکجا
آبادی است که از پيش الگوی آن ساخته شده است و با تبﻠيغ و "آﻣوزش" بايد به کارگران تﻠقين شود!
کار ﺣزب و تشکيﻼتی که او تجويز ﻣیکند نيز چيز ديگری جز اين آﻣوزش دادن انتزاﻋی نيست!
اينگونه است که ﻣاهيت تأﺛر برانگيز اين نتيجه گيرش آنجا آشکار ﻣیشود که ﻣی گويد :برای استقرار
نظم نوين ،کافی است روابط ﺣقوقی آن برقرار شوند زيرا " :روابط ﺣقوقی نقش تعيين کننده در
اقتصاد دارند"! هﻣين! )پانهکوک ،ﻣاترياليسم تاريخی ؛( Die Nieuwe Hijd, 1919
بايد توجه کرد که در اداﻣﮥ استدﻻل های او ،با فرض ﻣﺣال ،اگر طرح پانهکوک ﻣوفﻖ شود ،آنچه بايد
جانشين قدرت دولتی سرﻣايهداری شود نيز در ابتدا خودش يک اتوريتﮥ )ﺣکوﻣت( جديد است! بدين
ترتيب ،اين نظم که از نظر پانهکوک بايد "از پائين" به وجود بيايد ،خودش يک قشر فوقانی به وجود
خواهد آورد که در شرايط ﺣاکﻣيت سرﻣايه داری با آن هﻣخوانی خواهد داشت! ديديم که او نيز به اين
کارگری گذشته
اﻣر اقرار ﻣیکند و ﻣیگويد که در شوراها غالبا ً ﻣسئولين سنديکاها و سازﻣانهای
ِ
بهنﻣايندگی انتخاب ﻣیشوند .پس چگونه ﻣیتوان ادﻋا کرد که اين دوقطبی شدن جاﻣعه ،اﻣکان
بازسازی نظاﻣی استﺛﻣاری را به صورتی ديگر اﻣکان پذير نخواهد کرد؟ ﻣضافا ً اينکه نظام شورايی

41

ﻣورد نظر پانهکوک در شرايطی به وجود ﻣیآيد و فعال ﻣیشود که توليد کاﻻيی هنوز از بيننرفته و
شوراها که در اﺣاطﮥ نظام سرﻣايهداری قرارگرفتهاند ،اجبارا ً در اﺣاطﮥ افکار و قوانين سيستم توليدی
ﻣبرا نيستند!
سرﻣايهداری فعاليت ﻣیکنند و از اين رو از تأﺛير قوانين اين شيوۀ توليد و پياﻣدهای آن ّ
سخنان پانهکوک بسيار غﻠط انداز و دلنشيناند و انسان را به رؤيا فرو ﻣیبرند .ولی هنگاﻣی که اين
گونه رؤيا پروریها در ﻣقام رهبری قرارگيرند ،طبقﮥ کارگر را از فاجعهای به فاجعﮥ ديگر
ﻣیکشانند .بورژوازی ﺣاکﻣيت را برای سازﻣاندادن شيوۀ توليد سرﻣايهداری و استﺛﻣار ﻣیخواهد و
از آن با چنگ و دندان دفاع ﻣی کند .به هﻣين جهت هيچگاه ديده نشده است که با به وجود آﻣدن
سر سازگاری داشته باشد .هرگونه کوشش طبقﮥ
کارگاههای توليدی  -ﻣصرفی خودگردان و خودکﻔا ِ
کارگر که در جهت بيرون آوردن ابزار توليد از چنگ بورژوازی باشد ،هﻣواره با وﺣشيانهترين
شيوهها درهم شکسته ﻣیشود کﻣا اينکه تا کنون نيز چنين بوده است .وگرنه ،اين هﻣه ارتش و پﻠيس و
قوانين سرکوب و اختناق جنبش کارگری که از بدو تولّد ﺣکوﻣتهای بورژوائی بر جواﻣﻊ ﺣاکم شدند
برای چيست؟ چرا بورژوازی هﻣيشه در ﻣقابل فعاليت آزادانﮥ سنديکاها ،اﺣزاب و سازﻣانهای
کارگری اين هﻣه ﻣوانﻊ به وجود ﻣیآورد و ﻋﻠیرغم جﻣﻠه پردازیهای غﻠط انداز در بارۀ آزادی و
برابری که دارد ،ﻣانﻊ فعاليت آزادانﮥ سازﻣانهای ﻣبارزاتی کارگران ﻣیشود و آنها را بیرﺣﻣانه
سرکوب ﻣیکند و از زندانی کردن و کشتار آنان نيز ابايی ندارد؟ تاريخ ﻣعاصر پر است از نﻣونههای
سرکوبهای خونين طبقﮥ کارگر! سنديکاها فقط زﻣانی تﺣ ّﻣل ﻣیشوند که تعادل قدرت )يا به زبان
ديگر تعادل وﺣشت( چارۀ ديگری برای بورژوازی باقی نﻣیگذارد .ولی هيچگاه نيز از رخنهکردن
ﻋ ّﻣال سرﻣايه داری در اين سازﻣآنها و به انﺣراف کشاندن و بیاﺛر کردن آنها کوتاهی نﻣیشود .
پانهکوک خودش هم در انقﻼب آلﻣان ﺣضور داشت و شاهد خونريزیهای وﺣشيانه برای ﺣﻔظ
سرکردگی بورژوازی بر جاﻣعه بود .او در اين انقﻼب شاهد پيدايش خودبهخودی شوراها بود و
ﻣیديد چگونه شوراهايی که ﻣاشينها را تصاﺣب کرده و توليد را خودشان در دست ﻣی گرفتند با
وﺣشيگری نيروهای سرکوب به خاک و خون کشيده ﻣیشدند .ولی به جای انديشيدن به راههای بیاﺛر
کردن نيروهای ارتجاع و کﻣک رساندن به ﻣبارزات کارگرانی که بارها برای برچيدن ﻣاشين دولتی
بورژوازی ﺣاکم تجﻣﻊ کرده و آﻣادۀ تصرف قدرت بودند ،هﻣراه با ياران آنارشيستش ،بدون توجه به
ِ
وظايف سياسی روز ،هﻣچنان و در هﻣه شرايط ،فقط در فکر به راه انداختن اﻋتصاب و تصرف
کارخانهها )و به خيال خودشان "انقﻼب از پايين"( بودند و کارگران درگير در ﻣبارزۀ انقﻼبی و رو
در رو با نيروهای ﻣسﻠح بورژوازی را به ﺣال خود رها کرده و دستهای بورژوازی را برای
سرکوب انقﻼب باز گذاشتند .ﻣيدان چنان برای ﻋﻣﻠکرد آزادانﮥ ﺣکوﻣت باز گذاشته شده بود که ﺣتّی
در شرايط يک جنبش اﻋتصابی ﻋظيم هﻣراه با اشغال کارخانهها که برای ﻣقابﻠه با کودتای "کاپ" در
سراسر آلﻣان به وقوع پيوست ،نيروئی وجود نداشت )ﺣزب کﻣونيست جوان آلﻣان که آنارشيستها و
"ﺣزب کﻣونيست کارگری" به تازگی از آن انشعاب کرده بودند ،هنوز بسيار ضعيف بود( تا تودهها را
برای بيرون آوردن بقايای قدرت از کف بیکﻔايت ﺣکوﻣت فراری سوسيال دﻣوکراسی خائن )ابرت،
شايدﻣن ،نوسکه( رهبری کند! از اين نوع ﻣوقعيتها چندين بار به وجود آﻣدند ولی هﻣگی به ﻋﻠت
ﻋﻣﻠکرد آنها که هﻣچنان ﻣدﻋی "انقﻼب از پائين بودند" ،به بيراهه رفتند .اينست ﻣنطﻖ تاريخ :تا آن
زمان که طبقﮥ کارگر قدرت دولتی را در دست نگيرد و حکومت و ارتش بورژوازی را درهم نشکند،
بورژوازی قادر خواهد شد حتّی در بحرانیترين شرايط ،حاکميت متزلزل خود را استحکام بخشد و
بردگی کار و ﻓقر و محروميت مادّی و معنوی را بر تودههای عظيم مردم زحمتکش تحميل کند و در
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اين راه از وابستگی ﻓکری بسياری از کارگران به نظام سرمايهداری نيز استﻔاده خواهدکرد .ﺣاصل
آنکه در آلﻣان" ،جﻣهوری وايﻣار" هﻣچنان بر جا ﻣاند تا پس از ﻣرگ ابرت ) (Ebertهيندنبورگ
) ،(Hindenbourgيعنی نﻣايندۀ ارتجاﻋیترين قشر بورژوازی در رأس دولت قرار گرفت که او نيز
به نوبﮥ خود با انتخاب هيتﻠر به ﻋنوان صدر اﻋظم آلﻣان راه گشای استقرار نازيسم گرديد .البته
پانهکوک اﻣکان برخوردها و جنگهای ﻣسﻠﺣانه ﻣابين کارگران و سرﻣايهداری را در دوران انقﻼب
ﻣنتﻔی نﻣیداند ولی بينش او در اين زﻣينه کاﻣﻼً ﻣکانيکی و بسيار ﻣﺣدود است .در نوشتههای او
بسيار به ندرت با اﻣکان برخوردهای ﻣسﻠﺣانه ﻣابين طبقﮥ کارگر و بورژوازی ﻣواجه ﻣیشويم )که
اغﻠب نيز از نظر او به ضرر طبقﮥ کارگر تﻣام ﻣیشود( .نﻣونﮥ زير يکی از اينها است! توجه کنيم:
"...نﻣیتوانيم از هم اکنون ﻣشخص کنيم که ﻣبارزۀ طبقﮥ کارگر برای رهايی ،چه اشکالی به خود
خواهد گرفت .برﺣسب زﻣانها و ﻣکآنها ،اﻣکان دارد اين ﻣبارزات به صورت يک جنگ داخﻠی
سهﻣگين درآيند.....ﻣیتوان انديشيد که در اين صورت کارگران هيچ شانسی نخواهند داشت زيرا
ﺣکوﻣتها و سرﻣايهداران قادرند با پول و اقتدارشان ارتشهايی به تعداد نا ﻣﺣدود پديد بياورند .در
واقﻊ در اين برخوردهای خونين ،کشتارها و قﻠﻊ و قﻣﻊها ،نيروی طبقﮥ کارگر قادر نيست به خوبی
ﻋﻣل کند .سرزﻣين واقعی او ﻣﺣيط کار اوست ،کار توليدی  ....ولی در خو ِد ﻣبارزۀ ﻣسﻠﺣانه ،تسﻠط
سرﻣايهداری بی چون و چرا نيست .توليد سﻼح در دست کارگران است ؛ ﻋﻣل ارتش ﻣزدوران به
کار کارگران وابسته است .اگر تعداد افراد اين ارتش ﻣﺣدود باشد و تﻣاﻣی طبقﮥ کارگر نيز ﻣتﺣد و
ِ
بیباک باشد ،آنگاه در ﻣقابل ارتش سرﻣايهداران برﻣیخيزند و آن را به ﻋجز درآورده و به واسطﮥ
تعدادشان بر او چيره ﻣیشوند )...پانه کوک؛ شوراهای کارگری) ( 185- 186،تکيه بر روی جﻣﻼت
از نويسنده است(
ﻣیبينيم که بينش او کاﻣﻼً ﻣکانيکی است و جائی برای اﻣکان تغيير توازن قوا در شرايط ويژۀ انقﻼبی
باز نﻣیگذارد .البته ،او به واسطﮥ کينه و ﻋداوتی که با کﻣونيستها و بخصوص با لنين داشت ،نﻣونﮥ
روسيه را که خودش هم شاهد آن بود فراﻣوش ﻣیکند و نﻣیخواهد اقرار کند که وقتی لﺣظﮥ انقﻼب
فراﻣیرسد ،طبقﮥ کارگر می تواند با چنان نيروئی وارد صﺣنﮥ ﻣبارزات شود که ﺣتی سهﻣگينترين
لشکرهای چندين کشور بزرگ اﻣپرياليستی نيز قادر نيستند اراده و قدرتش را درهم بشکنند .او
هنگاﻣی ﻣقالﮥ شوراهای کارگری را ﻣینوشت که شاهد پيروزی پرولتاريای بﻠشويک شوروی در
جنگ ﻋﻠيه لشکرهای ﻣتﺣد آﻣريکا ،انگﻠيس ،فرانسه و  ...و روسهای سﻔيد بود و ديد چگونه در يک
آن پرولتاريای انقﻼبی است که تقريبا ً با دست خالی به ﻣقابﻠه با
"جنگ داخﻠی" نيز پيروزی نهايی از ِ
يورش ارتجاع داخﻠی و نيروهای ﻣتﺣد اﻣپرياليستها برخاست و پيروز شد! ولی اين تنها نﻣونﮥ
برخورد ﻣکانيکی پانهکوک با ﻣسائل انقﻼب نيست .در هيچ جای نوشتههايش نشانهای از يک بر
خورد ديالکتيکی وجود ندارد .انگار هﻣه چيز بر راستای روندی يکنواخت و در يک خط راست پيش
خواهد رفت! هيچجا نﻣیتوان با بﺣرآن ها و نقاط گرهی و تﺣوﻻت ناگهانی ،پيشرفتها و پس
نشستنها ،ﻣواجه شد! در هﻣين نقل قول باﻻ شرط ﻣوفقيت کارگران به تعداد آنها وابسته شده است و
ﻣوقعيتهايی که بورژوازی به ﻋﻠت وجود بﺣران قادر به ﺣکوﻣت کردن و ﺣتّی جﻣﻊ آوری نيروی
جديد نيست و خﻸ قدرت ﻣوجود ،ﻣوقعيت ﻣناسبی برای خﻠﻊ او و استقرار ﺣکوﻣت کارگری ايجاد
ﻣیکند ،به هيچ ﻋنوان در نظر نﻣیآيد .انگار نظام سرﻣايهداری بﺣرانزا نيست و اوضاع جاﻣعه
هﻣواره يکسان و ﻻيتغير باقی ﻣی ﻣاند! لنين بر اساس يک تﺣﻠيل ديالتيکی از وضعيت سرﻣايهداری
در دوران خودش ،به اين نتيجه رسيد که رشد ناﻣوزون سرﻣايهداری ﻣوجب پديدار شدن بﺣرانهای
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شديد در ﺣﻠقههای ضعيف زنجيرۀ سرﻣايهداری اﻣپرياليستی شده و اﻣکان پيروزی انقﻼب در اين
ﺣﻠقهها و گسستن زنجير را افزايش ﻣیدهد .اين نتيجهگيری بارها صﺣت خود را نشان داد .ولی از
نظر پانهکوک ،اين گونه بﺣرانها که )نظير انقﻼب آلﻣان در دوران خودش( اﻣکان تصرف قدرت
توسط پرولتاريا و سازﻣاندادن توليد بر ﻣبانی نو را پديد ﻣیآورد ،هيچگاه ﻣطرح نيست .از نظر او،
توضيح تاريخ و ﻋﻠل شورش انسان ها را بايد در" فقر بﻼواسطه ،ﻣشت آهنين گرسنگی ،غريزۀ
ﺣﻔاظت از خود که ﻣختص هﻣﮥ ﻣوجودات زنده است" جستجو کرد و يا آنها را در ﻣيان ﻋﻠتهای
دشﻣن اصل سادۀ ﺣﻔاظت از خويشتن ﻣیباشند"!....
ديگری يافت که "ﻋﻠل ايدئاليستی نام دارند و اغﻠب
ِ
)شوراهای کارگری ،برای اولّين بار در ﻣجﻠﮥ  De Nieuwe Tijdسال  1919به چاپ رسيد( ﻣیبينيم
که در افکارش ،رشد ديالکتيکی تضادهای درونی و ساختاری جاﻣعﮥ سرﻣايهداری ،بﺣرانها و
ﻣبارزات طبقاتی که الزاﻣا ً به انقﻼب ﻣنتهی ﻣیشود ،جايی ندارد.
در نقطﮥ ﻣقابل پانه کوک ،ﻣارکس قرار دارد که با تکيه بر ﻣاترياليسم تاريخی ،اﻋﻼم ﻣیدارد که
کارگران بايد قبل از هر چيز ،برای تصرف قدرت دولتی که ﻣرکز اِﻋﻣال قهر بورژوازی ﻋﻠيه
کارگران است بجنگند:
"هدف ﻋاجل کﻣونيستها هﻣان است که ديگر اﺣزاب پرولتری در پیآنند ،يعنی تشکل پرولتاريا به
صورت يک طبقه ،برانداختن تسﻠط بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا) ".ﻣانيﻔست
ﺣزب کﻣونيست ؛ ﻣارکس ،انگﻠس( .
بازهم بر خﻼف پانه کوک ،نظريﮥ ﻣارکسيستی بر آنست که:
"...نخستين گام در انقﻼب کارگری ﻋبارت است از استقرار پرولتاريا در ﻣقام طبقﮥ فرﻣانروا و به
دست آوردن دﻣوکراسی .پرولتاريا از فرﻣانروائی سياسی خويش برای آن استﻔاده خواهد کرد که تﻣام
سرﻣايه را گام به گام از چنگ بورژوازی بيرون بکشد ،تﻣام افزارهای توليد را در دست دولت يعنی
پرولتاريای ﻣتشکل شده به صورت طبقﮥ فرﻣانروا ﻣتﻣرکز سازد و ﻣجﻣوع نيروهای ﻣولّد را با
سرﻋتی هرچه بيشتر افزايش دهد .اين ﻋﻣل را در آغاز کار البته فقط از طريﻖ دخالت ﻣستبدانه در
ﻋرصﮥ ﺣﻖ ﻣالکيت و در ﻣناسبات توليدی بورژوائی يعنی فقط به کﻣک اقداﻣاتی ﻣیتوان انجام داد که
از لﺣاظ اقتصادی ناکافی و ناﻣوجه به نظر ﻣیآيند ،ولی در جريان پيشروی از چارچوب خود فراتر
ﻣیروند و به ﻋنوان وسيﻠهای برای دگرگونی سراپای شيوۀ توليد ،اجتناب ناپذير ﻣیگردند... " .
)ﻣانيﻔست ﺣزب کﻣونيست ؛ ﻣارکس ،انگﻠس(
نﻣونههای انقﻼبهای کارگری ،بخصوص کﻣون پاريس و انقﻼب شوروی ،چين و  ...بسياری
نﻣونههای ديگر به وضوح نشان ﻣیدهند که نه تنها هنگاﻣی که قدرت دولتی ﻣورد تهديد قرارگرفته
است ،بﻠکه ﺣتّی پس از سرنگونی نيز بورژوازی از ﻣقاوﻣت و ﻣبارزه برای تسخير ﻣجدد قدرت
دست برنﻣیدارد .اين ﻣبارزه در تﻣاﻣی اشکال خود ،از جﻣﻠه ﻣبارزۀ ﻣسﻠﺣانه ،صورت ﻣیپذيرد .به
هﻣين دليل است که ﻣارکس که نﻣونﮥ کﻣون پاريس را در ﻣقابل داشت ،پس از سرنگونی بورژوازی،
يک دورۀ ديکتاتوری پرولتاريائی را برای ﻣقابﻠه با تشبﺛات او ﻻزم ﻣی داند و يکی از وظايف ﺣزب
طبقﮥ کارگر را نيز تدارک يک ارتش پرولتاريائی ﻣیداند که از شروط ﻻزم برای دفاع از ﺣاکﻣيت
طبقﮥ کارگر است.
ﻣارکس ﻣیگويد " ...قبل از انجام يک تغيير سوسياليستی ،يک ديکتاتوری پرولتاريايی ﻻزم است ،که
اولين شرط آن ارتش پرولتاريايی است .طبقات کارگری بايد در ﻣيدان جنگ ﺣﻖ رهايی خودشان را
فتح کنند) ".کنﻔرانس ياد بود کﻣون 8721؟(
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چه نظرات "وﺣشتناکی"!! تصرف قدرت دولتی ،سازﻣاندهی طبقﮥ کارگر ،ﺣزب طبقﮥ کارگر،
ديسيپﻠين ،رهبری پرولتاريا در انقﻼب ،ديکتاتوری پرولتاريا! اينها هﻣه نظراتی هستند که
آنارشيستهائی نظير پانهکوک را به وﺣشت ﻣی اندازند .ولی بدون اين ابزارها ،فرارسيدن کﻣونيسم
اﻣکان پذير نيست .پانهکوک که تئوریهايش تودهها را بدون ﺣزب و رهبری ﻣتﻣرکز به جنگ
بورژوازی ﻣیفرستد ،ﻣدﻋی است که نظرات کﻣونيستها ﻣعادل انقﻼب از باﻻست و ﺣزب را ﻣعادل
پارلﻣان های بورژوازی بهﺣساب ﻣیآورد !
ب ُّرنده ترين سﻼﺣی که در دست پرولتارياست و ﻣیتواند پيروزی او را برای سرنگونی بورژوازی و
رسيدن به جاﻣعه ای کﻣونيستی تضﻣين کند ،هﻣانا تشکيﻼت سياسی او ،يعنی ﺣزب اوست .روشن
است که در اينجا وقتی از پرولتاريا در انقﻼب سخن گﻔته ﻣیشود ،ﻣنظور تﻣام طبقه است اﻋم از
فعاﻻن ﻋﻣﻠی يا فعاﻻن نظری" ،رهبران" يا "تودهها" ! شﻣشير بورژوازی به هﻣان اندازه که بر روی
تودهها کشيده ﻣیشود ،بر سر رهبران ،نيز فرود ﻣیآيد .ولی ﺣزب کﻣونيست در" باﻻی "جاﻣعه قرار
ندارد .جدا کردن "تودهها" از "رهبران" و هﻣسان نشاندادن سﻠسﻠه ﻣراتب ﺣزبی با ساختار جاﻣعﮥ
طبقاتی سرﻣايهداری کاﻣﻼً نابجا و فريبکارانه است.
ﻣسئولين و کادرهای رهبری ﺣزب در کنگرههای ﺣزبی توسط نﻣايندگان آگاهترين کارگران ،که
خودشان هم از آنها هستند ،انتخاب ﻣیشوند و )برخﻼف رهبران آنارشيستها( خودشان خودشان را
ﻣنصوب نﻣیکنند .اين رهبران در هر لﺣظه قابل ﻋزل بوده و در قبال ﻣسئوليتهای خود جوابگو
هستند .ﺣزب نه تنها با تودههای ﺣزبی بﻠکه با تﻣام طبقﮥ کارگر و هﻣﮥ ﻣردم زﺣﻣتکش روابط
تنگاتنگ دارد زيرا از درون آنها ﻣیآيد و از آنها نيرو ﻣیگيرد ،به ﻣبارزاتشان ﻋﻠيه نظام و
ايدئولوژی سرﻣايهداری جهت داده و برای رهايی از چنگ استﺛﻣار و از خود بيگانگی نيرو ﻣیبخشد.
ِ
رابطهای ديالکتيکی ﺣزب را با تودههای انقﻼبی پيوند ﻣیدهد که تا زﻣانی که طبقات وجود دارند،
جاﻣعه را قدم به قدم به سوی ﻣﺣو طبقات راهنﻣائی ﻣینﻣايد .اين چنين است که ﺣرکت تاريخ در
سيطرۀ آگاهی ﻣردم زﺣﻣتکش قرار ﻣیگيرد و در خدﻣت ﻣنافﻊ آنها به پيش ﻣی رود .تئوریهای
"انقﻼب از پائين" پانه کوک که انقﻼب را به تاريکی ﺣوادث غير قابل پيشبينی و به دست قضا و قدر
ﻣیسپارد ،سرابی بيش نيستند.

سخن پايانی:
بررسی نظرات پانه کوک را هﻣينجا خاتﻣه ﻣیدهيم .تا اينجا ﻣشخصههای پوزيتيويسم و غير ﻋﻠﻣی
اين نظرات و بيگانگی او از ﻣاترياليسم ديالکتيک )يعنی فﻠسﻔﮥ ﻋﻠم( و ﻣاترياليسم تاريخی نشان داده
شد .نشان داده شد که بينش او به درک ﻣسائل ﻋﻠﻣی کﻣک نﻣیکند که هيچ بﻠکه بر آنها تاريکی
ﻣیافکند .به ﻋﻼوه برای ﺣ ّل ﻣسائﻠی که طبقﮥ کارگر در انقﻼب با آنها روبرو خواهد شد نيز اين بينش
نه تنها ﻣناسب نيست بﻠکه گﻣراه کننده و زيان بخش است .تئوریهايش در هر دو زﻣينﮥ ﻣاترياليسم
ديالکتيک و ﻣاترياليسم تاريخی ،بهﻋﻠت غﻠبﮥ ديدگاههای شديدا ً پوزيتيويستی ،بهبيراه ﻣیروند .نظرات
ترياليسم تاريخی که از دستاوردهای ﻣارکسيسم است ،هيچگونه قرابتی
ديالکتيکی ﻣا
پانهکوک ،با نظريﮥ
ِ
ِ
ندارند .به ﻋﻼوه ،شکست نظريﮥ" انقﻼب از پائين" ،آنگونه که پانهکوک و ديگر جريانهای
آنارشيستی ﻣدﻋی آن بودند ،در جريان جنيش انقﻼب شورايی آلﻣان در سالهای بعد از جنگ جهانی
اول ،به ﻋنوان يک تجربه ﻣنﻔی برای پرولتاريای جهان کافی است .البته در نوشتههايش نکات قابل
بﺣث زيادی وجود دارند که بررسی آنها شايد جالب به نظر برسند ولی فرصت ديگری ﻣیطﻠبند .با
در نظر گرفتن اينکه هﻣراه با پيشرفت دانش بشری در اکﺛر زﻣينههای ﻣورد بﺣث او ،اﻣروز ديگر
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ﻣکررات است و به اتﻼف وقتش
ابهامها بر طرف شدهاند ،ﻣطرح کردن دوبارۀ آن ﻣباﺣث ،تکرار
ّ
نﻣیارزد .برﻋکس ،نظرات لنين که به پيروزی انقﻼب اکتبر انجاﻣيد ،هﻣان گونه که در اين نوشته
نشان داده شد ،در انطباق با تئوریهای ﻣارکس بوده و به آنها غنا ﻣیبخشند؛ بخصوص که پيروزی
اين انقﻼب دستاورد تجربی ﻋظيﻣی است که ص ّﺣت بسياری از نظرات ﻣارکس و انگﻠس را به اﺛبات
رسانيده و دستاوردهای نظری و ﻋﻣﻠی بسياری نيز داشته و از اين رو برای تاريخ بشری بسيار
ارزشﻣند است .ﻣطالعﮥ انقﻼب شوروی نه فقط به خاطر پيروزیهايی که به دست آورد بﻠکه هﻣچنين
به خاطر کﻣبودها و "نافرجاﻣیاش" در "رسيدن به يک جاﻣعﮥ کﻣونيستی ﺣائز اهﻣيت بسيار است و
جا دارد که برای اين ﻣطالعه ،وقت بيشتری صرف شود .ولی نظرات پانه کوک هﻣانگونه که نشان
داده شد ،گﻣراه کننده و در ﻋين ﺣال ﻣوجب اتﻼف وقت است.
هنوز ﻣدت زيادی از فروپاشی "اردوگاه سوسياليسم" نﻣیگذرد ولی بازارها پر است از لجن
پراکنیهای نويسندگان بورژوازی و ندبههای "نظريه پردازان" نادم که َگر ِد يأس ﻣیپاشند و به خيال
خودشان ﻣیکوشند از انقﻼبهای آينده پيشگيری کنند .در ﻋوض ،باﻻ گرفتن شدت سرکوب و هم
زﻣان ،از هم پاشيدن بسياری از سازﻣانها و اﺣزاب کﻣونيست ﻣوجب شدند که ﻣارکسيستهای واقعی
کﻣتر قﻠم به دست گرفتند و ﻣيدان ﻣدتها ﻣقهور تاخت وتاز دشﻣنان ﻣارکسيسم و انقﻼب پرولتاريائی
قرار گرفت که هنوز هم اداﻣه دارد .برخی از رهبران انقﻼب بﻠشويکی ﻣعتقد بودند که اين انقﻼب اگر
با پيروزی پرولتاريا در سطح جهانی هﻣراهی نشود ﻣﻣکن است به شکست بيانجاﻣد .هيچگاه ﺣرکت
تاريخ بدون پيشرفتها و ﻋقب نشينیها ،درجا زدنها و جهشها انجام نگرفت و دليﻠی ندارد که در
ﻣورد انقﻼب سوسياليستی ،که آن هﻣه اﻣيدهای زودرس به خاطر نابودی اتﺣاد شوروی به يأس ﻣبدل
کار تبديل جاﻣعﮥ
شد ،غير از اين باشد .تصرف قدرت دولتی توسط پرولتاريای شوروی به ﻣعنی
پايان ِ
ِ
شوروی به يک جاﻣعﮥ کﻣونيستی نبود بﻠکه فقط راهگشای تغييراتی بود که اگر شرايط اجازه ﻣيدادند،
دستيافتن به آنها اﻣکان ﻣیيافت .اين شرايط ،در ﻋين اين که ﻣربوط به خو ِد جاﻣعﮥ شوروی بودند
توسط ﻣﺣيطی که آن را در اﺣاطﮥ خود داشت نيز ﻣشروط ﻣیشدند .اﺛرات اين ﻣﺣيط اغﻠب بسيار
ﻣخرب بودند .دشﻣنان سوسياليسم و آنان که هﻣچنان خواهان استوار بودن يوغ سرﻣايه داری بر گردۀ
طبقﮥ کارگرند ادﻋا ﻣیکنند که چون اتﺣاد شوروی در هم شکست پس سوسيالسم شکست خورده است.
ولی ﻣا ﻣيدانيم که هر چند کﻣونيستها در يک ﻣبارزه شکست خوردند ولی اين شکست ربطی به
سوسياليسم ندارد .زيرا سوسياليسم به ﻣﺛابﮥ يک نظام اقتصادی و فرهنگی هنوز استقرار نيافته و
استﺣکام نيافته بود تا شکست بخورد.
هﻣانگونه که ﻣاترياليسم تاريخی ﻣیآﻣوزد ،ﻋﻠی رغم پيروزیها و شکستها ،تاريخ راه خود را در
ت ﻣارپيچی باﻻ رونده ﻣیگشايد و به پيش ﻣیرود .آنجا که به نظر يک توقف ﻣیآيد ،در
يک ﺣرک ِ
ﺣرکتی ناگزير که به چشم نﻣیآيد ،شرايط برای جهشی بزرگ به پيش ،در ﺣال آﻣاده شدن هستند و
آنجا که به نظر يک ﻋقبگرد ﻣیآيد در واقﻊ ﻣکث الزاﻣی کوچکی است برای بازبينی اشتباهات
گذشته و آﻣاده شدن برای بهتر ﻋﻣل کردن در پراتيکی که در آيندۀ نزديک فراﻣیرسد .هﻣه چيز در
ﺣرکت است و هيچ چيز به جای اولش باز نﻣیگردد زيرا هﻣين "جای ّاول" نيز دستخوش تغيير
ﻣیشود .آنجا که يک پيروزی به دست ﻣیآيد ﻣﻣکن است "شکستی" در پی داشته باشد و يک شکست
ﻣیتواند ﻣادر پيروزیهای درخشانی باشد .تاريخ هﻣواره اين گونه به پيش ﻣی رود .تغييراتی که به
واسطﮥ يک انقﻼب در زيربنای جاﻣعهای رخ ﻣیدهد به نوبﮥ خود ﻣوجب تغيير در انديشهها ،فرهنگ،
هنر ،ﻋﻠم و بينش اجتﻣاﻋی ﻣیشود و اگر روبنای جاﻣعه قادر نباشد خود را با اين اﻋتﻼ وفﻖ دهد،

46

آنگاه دوران ﻣتﻼطﻣی آغاز خواهد شد که ﻣیتواند ﺣتّی به يک "ﻋقبگرد" و يا انقﻼب جديد بيانجاﻣد.
تغيير در روبنا به نوبﮥ خود در زيربنای جاﻣعه تأﺛير ﻣیگذارد که بازهم تغييرات روبنايی جديدی را
الزاﻣی خواهد کرد و اين روند توقف پذير نيست .کﻣونيستها بايد هﻣواره به روند تعالی بیوقﻔﮥ
الزاﻣات تاريخی دقيﻖ باشند و در ﺣرکتهايی که در انتظار هستند ،تودهها را هﻣراهی کنند.
هﻣانگونه که ﻣارکس ﻣی گويد:
"  ...بررسی اقتصاد سياسی به اين نتيجﮥ ﻋام ﻣیرسد که  :انسانها در توليد اجتﻣاﻋی زندگی خويش،
وارد روابط ﻣشخص ،الزاﻣی و ﻣستقل از ارادۀ خود ﻣیشوند که روابط توليدی نام دارند و با درجﮥ
ﻣعين توسعﮥ نيروهای توليد ﻣادّی ﻣرتبطند .ﻣجﻣوﻋﮥ اين روابط ،ساختار اقتصادی جاﻣعه ،يا آن
پايههای ﻋينی را تشکيل ﻣیدهند که بر روی آن روبنای ﺣقوقی و سياسی بنا ﻣیشود و اشکال
ﻣشخص آگاهی اجتﻣاﻋی با آن در پيوند قرار دارند .شيوۀ توليد زندگی ﻣادّی ،ﻣشروط کنندۀ روند
زندگی اجتﻣاﻋی ،سياسی و فکری به طور ﻋام است .اين آگاهی انسان ها نيست که وجودشان را تعيين
ﻣی کند ،برﻋکس ،اين هستی اجتﻣاﻋی انسان هاست که آگاهی آنها را تعيين ﻣی کند .در ﻣرﺣﻠهای از
تکاﻣل خود ،نيروهای توليد ﻣادی جاﻣعه با روابط توليدی ﻣوجود در تضاد ﻣیافتند ،يا چيزی که جز
بيان ﺣقوقی آن روابط نيست ،با روابط ﻣالکيتی که تا آن زﻣان در دل آن پرورش يافته بودند در تضاد
ﻣیافتند .اين روابط که اشکال تکاﻣل نيروهای توليدی بودند ،بهصورت ﻣانعی در سر راه آن قرار
ﻣیگيرند .آنگاه يک دوران انقﻼب اجتﻣاﻋی آغاز ﻣیشود .تغيير در بنياد اقتصادی ،تﻣاﻣی روبنای
ﻋظيم را با سرﻋتی کم و بيش سريﻊ تغيير ﻣیدهد )زير و رو ﻣی کند( ...هنگاﻣی که بر اين تغييرات
ﻣینگريم ،بايد هﻣواره بين اين تغييرات ﻣا ّدی  -که ﻣیتوان آنها را با شيوۀ ﻋﻠﻣی دقيﻖ بررسی نﻣود -
اقتصادی اشکال ﺣقوقی ،سياسی ،ﻣذهبی ،هنری يا فﻠسﻔی يا به طور خﻼصه ،اشکال
و شرايط توليد
ِ
ايدئولوژيک که تﺣت آن انسانها از اين ﻣنازﻋه آگاهی يافته و آن را تا انتها دنبال ﻣیکنند فرق
گذاشت .هﻣان گونه که در ﻣورد يک فرد با تصوری که او از خود دارد قضاوت نﻣیکنيم ،بر اين
دوران تغييرات نيز بر پايﮥ خودآگاهی دوران از خويش به قضاوت نﻣینشينيم .بر ﻋکس اين آگاهی را
بايد از طريﻖ تضادهای زندگی ﻣادی ،از طريﻖ ﻣنازﻋهای که بين نيروهای توليد اجتﻣاﻋی و روابط
توليدی وجود دارد ،توضيح داد .هيچگاه يک صورت بندی اجتﻣاﻋی از بين نﻣیرود ﻣگر آنکه تﻣاﻣی
نيروهای توليدی که ظرفيت گنجايش آنها را داراست ،توسعه يابند ،هيچگاه روابط توليدی جديد و
ﻋالیتر جايگزين نﻣیشوند ﻣگر آنکه شرايط وجود ﻣادّی اين روابط در دل جاﻣعﮥ قديم شکوفا شوند.
بههﻣين دليل است که بشريت هيچگاه جز ﻣسائﻠی که قادر به ﺣلکردن آنها باشد برای خود ﻣطرح
نﻣیکند .زيرا ،با نگاهی دقيقتر ،ﻣیبينيم که ﻣسئﻠه هﻣواره جايی ﻣطرح ﻣیشود که شرايط ﻣادی
راهﺣل آن نيز وجود دارند يا ﺣدّاقل ،در ﺣال ﻣهيا شدن هستند .در خطوط کﻠی ،شيوۀ توليد آسيايی،
فئودالی و بورژوايی ﻣدرن را ﻣیتوان در دوران های پیدرپی شکل بندی اقتصادی اجتﻣاع ناﻣيد.
روابط توليدی سرﻣايهداری آخرين شکل روند توليد تضادﻣند اجتﻣاﻋی است .تضادﻣند ،نه به ﻣعنای
تضادهای فردی بﻠکه تضادهايی که از شرايط زندگی افراد ﺣاصل ﻣیشود .به هﻣين ترتيب ،نيروهای
توليدی که در سينﮥ جاﻣعﮥ بورژوايی توسعه ﻣیيابند ،در ﻋين ﺣال شرايط ﻣادّی ﺣلکردن اين تضادها
را هم ايجاد ﻣیکنند .با اين شيوۀ توليد ،دوران ﻣاقبلتاريخ جاﻣعﮥ بشری نيز به پايان ﻣیرسد".
)ﻣارکس ،ﻣقدﻣه بر نقد اقتصاد سياسی(
تاريخ در جا زدن جاﻣعﮥ بشری در
با سرنگونی سرﻣايهداری و به قدرت رسيدن پرولتاريا در جهانِ ،
دورانی که توسعﮥ توليد و انکشاف جاﻣعه برای توليد هرچه بيشتر سود به نﻔﻊ گروهی کوچک و
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استﺛﻣارگر به بند کشيده شده است ،پايان ﻣیبايد و اداﻣﮥ ﺣرکت واقعی تاريخ ،از سرگرفته ﻣیشود .به
ﻋبارت ديگر و به گﻔتﮥ ﻣارکس ،اين تازه آغاز تاريخ است .انقﻼب شوروی سر آغاز خيزش ﻣوجهايی
ﻋظيم از انقﻼبهای کﻣونيستی و نيز جنبشهای رهايی بخش ﻣﻠّی در سراسر جهان بود .چهرۀ جهان
با اين انقﻼبها تغيير کرد و گرچه با انﺣراف شوروی از سوسياليسم ،غﻠبﮥ رويزيونيسم بر ﺣزب
کﻣونيست آن کشور و سرانجام با فرو پاشيدن اتﺣاد شوروی و سﻠطﮥ ﻣجدد بورژوازی بر جهان،
پيروزی نهايی کﻣونيسم ظاهرا ً بهتأخير افتاد ولی شک نيست که بشريّت بهدرجات باﻻتری از پيشرفت
نائل شد و اين تعالی ﻣوجب خواهد شد که برای انقﻼبهای آينده فرجام بهتری تصور شود .هم اکنون،
بﺣران هﻣه جانبﮥ سيستم سرﻣايهداری ،شرايط برای فراگير شدن جنبشهای سهﻣگين ﻣردم
در شرايط
ِ
زﺣﻣتکش در سراسر جهان ،هرچه بيشتر آﻣاده ﻣیشود و شاهديم که ﻣبارزات نيز ﻣانند دهانههای
آتشﻔشآنها ،سر باز ﻣیکنند .اوج يابی ﻣجدد ﻣبارزات توده ها پس از سالها يأس و خﻣودگی الزام
ﻣیدارند که به خواست تاريخ ،آن گونه که ﻣاترياليسم تاريخی و ﻣارکسيسم ﻣیآﻣوزد ﻋﻣل شود و هﻣﮥ
کوششها ﻣتوجﮥ ﻣتشکل کردن سريﻊ و هرچه وسيعتر کﻣونيستها در ارتباط تنگاتنگ با پرولتاريای
سراسر جهان گردد .فروپاشی اتﺣاد شوروی به ﻣعنای پايان خيزش ﻣوجهای ﻋظيم انقﻼبهای
کﻣونيستی نيست بﻠکه پيام آور شدت و قدرت ييشتر توفان انقﻼبهای پرولتری آينده در سراسر جهان
است.
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در ﻣقالﮥ" ﻣناظرۀ با داﻻﻣبر" ،ديدرو افکار فﻠسﻔی خود را بدين ترتيب ﻋرضه ﻣی دارد :
.2
فرض کنيم که کﻼوسن دارای اﺣساس و ﺣافظه است .و به ﻣن بگوئيد  ...آيا خودش آهنگهايی را که
شﻣا روی شستیهايش)کﻼويههايش( اجرا کرديد ،تکرار نخواهد کرد؟ ﻣا آلتهايی دارای ﺣساسيت و
ﺣافظه هستيم .ﺣواس ﻣا شستیهايی هستند که توسط طبيعت و ﻣﺣيط نواخته ﻣیشوند و اغﻠب نيز
کﻼوسن
خودشان ،خودشان را ﻣینوازند؛ هﻣﮥ اينها ،به نظر ﻣن ،تﻣاﻣی آن چيزهايی است که در يک
ِ
که ﻣانند ﻣن و شﻣا تنظيم شده ،اتﻔاق ﻣیافتد ".داﻻﻣبر در جواب ﻣیگويد که اين کﻼوسن ﻣیبايد دارای
توانايی تغذيه و توليد ﻣﺛل نيز باشد .ديدرو فورا ً ﻣیگويد بدون شک .شﻣا اين تخم ﻣرغ را ﻣیبينيد؟ "
با هﻣين است که هﻣﮥ ﻣکاتب خداشناسی و تﻣاﻣی ﻋبادتگاههای روی زﻣين را سرنگون ﻣیکنند .اين
تخم ﻣرغ چيست؟ قبل از آنکه نطﻔه وارد آن شود ،توده ایاست بیاﺣساس؛ و پس از آنکه نطﻔه وارد
آن شد چه ﻣیشود؟ بازهم تودهای بیاﺣساس ،زيرا اين نطﻔه خودش چيزی جز يک ﻣايﻊ بیﺣرکت و
ناهنجار نيست .چگونه اين توده به ساختاری ديگر ،به اﺣساس و به زندگی تﺣول ﻣیيابد؟ به واسطﮥ
ﺣرارت .ﺣرارت را چه به وجود ﻣیآورد؟ ﺣرکت  ....جانوری که از اين تخم بيرون ﻣیآيد ،تﻣام
اﺣساسهای شﻣا را دارد .قادر است هﻣﮥ اﻋﻣال شﻣا را انجام بدهد؛ آيا هﻣراه با دکارت ﻣدﻋی ﻣیشويد
که اين يک ﻣاشين تقﻠيد کننده است؟ ولی بچههای خردسال شﻣا را ﻣسخره خواهند کرد و فﻼسﻔه به
شﻣا خواهند گﻔت که اگر اين يک ﻣاشين است شﻣا هم ﻣاشين ديگری هستيد .اگر اقرار کنيد که ﻣيان
شﻣا و ﺣيوان جز تﻔاوتی ساختاری ﻣوجود نيست ،ﻋقل و ﻣنطﻖ خود را به اﺛبات ﻣیرسانيد و با
ﺣسننيّت خواهيد بود؛ ولی بر خﻼف شﻣا به اين نتيجه خواهند رسيد که از ﻣادّهای بیجان که به ﻣادّۀ
بیجان ديگری آغشته شده است ،هﻣراه با گرﻣا و ﺣرکت ،اﺣساس ،زندگی ،ﺣافظه ،آگاهی ،ﻋشﻖ و
انديشه ﺣاصل خواهد شد".....
Max Born, Emil Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of
.3
Propagation, Interference and Diffraction of Light
)Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 7e éd. (1re éd. 1959
.4
(ISBN 978-0-521-64222-4), p. 575-577

ذرۀ ﻣورد ﻣطالعه،
.5
برای درک اين ﻣطﻠب بايد توجه داشت که دستگاههای اندازهگيری نيز ﻣانند ّ
ذرۀ" از ﻣجاورت
ذرات( تشکيل شدهاند و طبيعی است که در آن ابعاد ،هنگام ﻋبور " ّ
از اتم ها )و ّ
دستگاه اندازهگيری ﻣيدآنهای نيروی اين دو که ﻣشابﮥ هماند و ﻣرزهايشان نيز تداخل دارند ،بر يکديگر
تأﺛير ﻣیگذارند .به ﻋنوان ﻣﺛال يک اتم را در نظر بگيريم که از هستهای )با بار الکتريکی ﻣﺛبت( در
اﺣاطﮥ ابری از الکترونها )با بار ﻣنﻔی( قرار دارد .گردش الکترونها به دور هسته يک ﻣوج ساکن
ذرهای با ابعاد
در اطراف اتم ايجاد ﻣی کند .بايد توجه داشت که ﺣتّی اگر الکترون )يا پروتون( را ّ
ذرات تا فواصل نسبتا ً دور )نسبت به ابعاد اتم(
ﻣشخص فرض کنيم ،ﻣيدانهای الکتروﻣغناطيسی اين ّ
وجود دارند .گرچه بار الکتريکی اتم در ﻣجﻣوع و در ﺣالت پايهای خود صﻔر است ولی هنگاﻣی که
ذره ﻣيدان الکتروﻣغناطيسی است وارد ﻣﺣيط ﻣیشود با ﻣيدانهای نيروی
ﻣﺛﻼً يک فوتون که خودش ّ
بشدت ﻣتغير در تﻣاﻣی ﻣﺣيط ﻣواجه شده و اجبارا ً تﺣت تأﺛير آنها قرار خواهد گرفت .در هستﮥ اتم
ذره )"کوارک"( تشکيل شدهاند که آن ها
ذراتی ﻣانند پروتون و نوترون بسيط نيستند و هر کدام از سه ّ
ّ
هم به دور ﻣرکز ﺛقل ﻣجﻣوﻋﮥ خود در ﺣرکت اند و ﻣوجی ساکن بوجود آورده و خواص ﻣﺣيط خود
ذرات شديداند و در هم تنيدگی اين
را تغيير ﻣیدهند .فواصل کم و نيروها نسبت به ابعاد و وزن ّ
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ﻣجﻣوﻋه چنان است که به هيچ وجه نﻣیتوان آن را با ﻣﺛﻼً
گوی بازی بيﻠيارد يا توپ فوتبال )ﻣطابﻖ با
ِ
ديد ﻣا( ﻣقايسه نﻣود .آن ابر الکترونی که هستﮥ اتم را اﺣاطه کرده است هﻣراه با ﻣيدان های
الکتروﻣغناطيسی که با خود دارد ،سطﺣی ﻣشخص و صيقﻠی ايجاد نﻣی کند تا بتوانيم به کﻣک آن
ﻣرزهايی دقيﻖ تعريف کنيم که ﻣشخصﮥ ابعاد اتم باشند .با هﻣﮥ اينها ،اين ﻣيدانهای سريعا ً ﻣتغير که
ذرهای که خودش نيز ﺣاﻣل هﻣين
در فواصل بسيار کوتاه در دستگاههای اندازه گيری وجود دارند و ّ
نوع ﻣيدانها بوده و با سرﻋت وارد ﻣﺣيط ﻣیشود ،بر هم اﺛر ﻣیگذارند .در اين شرايط برای ﻣطالعﮥ
ذره را نﻣیتوان از
پديدهها ،اندازه گيری بر روی انبوهی از ذرات ﻣشابه انجام ﻣیگيرد زيرا يک ّ
ذرات ﻣشابه ديگر جدا کرد و تشخيص داد .بعﻼوه اﺛری که از يک واکنش باقی ﻣیﻣاند آنقدر ضعيف
است که تکرار آن به دفعات به ﻣنظور وضوح بخشيدن به اﺛر ضروری است .ﺣاصل آنکه برای
اندازهگيری و ﻣﺣاسبات ،جز از طريﻖ بررسی آﻣاری نﻣیتوان ﻋﻣل کرد .ولی با اين هﻣه بايد اقرار
کرد که بينش بشريت ديگر از آنچه که فيﻠسوفهای دوران باستان در اختيار داشتند تکاﻣل بسيار
بيشتری پيدا کرده است.
تﻣاﻣی نقل قولهای ﻣربوط به هايزنبرگ از کتاب Werner , Physique et Philosophie
.6
 Heisenberg, éditions Albin Michel, 1971به ﻋاريت گرفته شده اند.
ناﻣﮥ انشتين به ﻣاکس بورن  4دساﻣبر1926
.7
L'aveuglante proximité du réel, Flammarion, 1998
.8
Mécanique quantique, une introduction philosophique, Michel Bitbol, Champs
sciences, Flammarion, 1996
D. Bohm Wholeness and the Implicate Order Routledge Kegan Paul, London
.9
1980. p. 76

ها:

برخی واژه
اگنوستيسيم  :ناشناختنی ،غير قابل شناختن ،ﻻادری :نظريه ايست ايدئاليستی که جهان را غيرقابل
شناختن ﻣیداند .ﻣیگويد که ﻋقل انسان ﻣﺣدود است و نﻣیتواند چيزی باﻻتر از اﺣساس را درک کند.
اين نظر که در فﻠسﻔﮥ قديم نيز وجود داشت در قرن هجدهم توسط هيوم و کانت تدوين شد و در نيﻣﮥ
دوم قرن نوزدهم به باﻻ ترين درجه توسعه يافت] .البته ! ک ّل ديدگاه های کانت آگنوستيکی نيست،
ّ
کانت در زﻣينه هائی به يقين قطعی اﻋتقاد دارد و بر خﻼف هيوم ﻋﻠيت را ﻣیپذيرد ا ّﻣا آن را يکی از
خواص ذهن يا ﻋقل بشری و يا جزء ﻣقوﻻت ﻣاقبل تجربی ﻣیداند .کانت در ﻣورد ﻋقل ﻋﻣﻠی يا
اخﻼق )و ﺣقوق( ش ّکاک يا ﻻادری ﻣسﻠک نيست ،هﻣچنين در ﻣورد شکل سياسی جاﻣعه .کانت به
جﻣهوری و نوﻋی ﺣکوﻣت دﻣوکراتيک باور داشت .ﻻادری گری کانت در زﻣينﮥ ﻋدم اﻣکان شناخت
شيئی فی نﻔسه يا در خود است [.لنين در "ﻣاترياليسم و آﻣپيريوکريتيسيم" تضاد آشتی ناپذير آگنوستيسيم
را با ﻣاترياليسم بهاﺛبات ﻣیرساند و دربارۀ ﻣاترياليسم و آگنوستيسيم ﻣینويسدّ " :اول از هﻣه نظريهای
وجود دارد که ﻣیگويد که ﺣواسﻣان يک بازسازی درست از اشياء به ﻣا ﻣیدهد و ﻣا به شناخت
ﻣاهيت اين اشياء دست ﻣی يابيم و دنيای خارج بر ﺣواس ﻣا اﺛر ﻣیگذارد .اين نظر ﻣاترياليسم است
که آگنوستيسيم آنرا رد ﻣیکند .پس در ﻋﻣﻖ نظر آگنوستسيسم چه نهﻔته است ؟ آگنوستيسيم از اﺣساس
ت[ پديده ﻣتوقف ﻣیشود و به هيچ چيزی در ورای
فراتر نﻣی رود؛ قبل از دست يافتن به ]شناخ ِ
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اﺣساس "اطﻣينان" ندارد .گﻔتارش دقيقا ً اينست که ﻣا قادر نيستيم که هيچ اطﻼع قابل اطﻣينانی در بارۀ
خود اين اشياء )يعنی شيئی برای خود( به دست بياوريم .بدين ترتيب ،ﻣاترياليسم ﻣوجوديت شيئی
برای خود و اﻣکان شناختن آنرا قبول دارد ولی آگنوستسيسم ﺣتّی ﻣوجوديت شيئی برای خود را قبول
ندارد و اظهار ﻣیدارد که ﻣا قادر نيستيم اطﻼع قابل اطﻣيانی بهدست بياوريم) .لنين آﻣپيريوکريتيسيم
چاپ ﻣسکو سال  ،1952صﻔﺣﮥ  (113اين نظر به هيوم ،کانت و هﻣچنين فيﻠسوفهای ايدئاليست
ديگری نظير اگوست کنت و اسپنسر تعﻠﻖ داشت.
آگنوستيسيم به وجوه ﻣختﻠف تظاهر ﻣی کند .ﻣﺛﻼً کانت ﻣوجود بودن شيئی برای خود را قبول دارد
ولی اﻣکان دستيافتن به شناخت آن را نﻔی ﻣیکند .ﺣال آنکه هيوم و بسياری از فيﻠسوفهای ديگرﺣتّی
وجود ﻋينی اشياء را نﻔی ﻣیکنند و ﻣیگويند اﻣکان ندارد اطﻼع قابل اطﻣينانی در بارۀ آنها به دست
بياوريم.
انگﻠس در کتاب "لودويک فوئر باخ و پايان فﻠسﻔﮥ کﻼسيک آلﻣان" و بسياری از نوشته های ديگرش،
از اين دو نظر ﻋﻣيقا ً انتقاد کرده است .در نظريﮥ شناخت ،آگنوستيسيم نوﻋی ش ّ
کاکيت است.
آگنوستيسيم نوﻋی ش ّ
کاکيت است زيرا در اﻣکان شناختن شيئی برای خود و ﻣوجوديت جهان خارج
شک ﻣیکند .در فﻠسﻔﮥ بورژوائی ﻣعاصر ،آگنوستيسيم وسيعا ً گسترش يافته است .وجه ﻣشخصﮥ آن
چشم پوشی کاﻣل از دانش ﻋﻠﻣی و انديشﮥ ﻣنطقی است؛ ﻋرفان و ِخ َرد گريزی را تجويز ﻣیکند .ﻣبدأ
اجتﻣاﻋی آگنوستيسيم به گرايش طبقات ﺣاکﻣه بازﻣيگردد که گرايش به ﻣﺣدود کردن ﻋﻠوم دارند .زيرا
ﻋﻠم واقعی از هرچه که نوين است و توسعه ﻣیيابد ﺣﻣايت کرده و با هرچه که از دُور خارج شده
وﻣیﻣيرد ﻣبارزه ﻣیکند .آگنوستيسيم ﻣیکوشد کارگران را از فراگرفتن قوانين ﻋينی جاﻣعه ﻣنﺣرف
کند؛ قوانينی که بیترديد کارگران را به سوی کﻣونيسم راهنﻣائی ﻣیکنند.
التقاطی  (Éclectique, Éclectisme) :جﻣﻊ زدن غير اصولی جريانهای ايدئولويکی ،نظرات
و تئوریهای ناهﻣگون .التقاطیها ﻣیکوشند ﻣاترياليسم را با ايدئاليسم سازگار کنند .اساسا ً هر فﻠسﻔﮥ
بیپايه و بی ربطی دارای يک ﻣشخصﮥ التقاطی است .بههﻣين دليل بنياد فﻠسﻔی تئوریهای
دوم ،رويزيونيستهای ﻣدرن و تﻣاﻣی جريانات فﻠسﻔی ﻣدﻋّی نو آوری
رويزيونيستهای انترناسيونال ّ
و اصﻼح ﻣارکسيسم ،التقاطی است.
ايدﺋاليسم  :در فﻠسﻔه ﻣقولهای است که انديشه يا اصول ذهنی را ﻣقدّم بر ﻣادّه ﻣیداند .اين جريان
فﻠسﻔی که ضد ﻋﻠﻣی است ،بر خﻼف ﻣاترياليسم ،جهان را به صورت ﻋينيت يافتن "انديشﮥ ﻣطﻠﻖ"،
"وجدان"" ،روح جهانی" ﻣینگرد و ﻣیگويد فقط روح )وجدان( ﻣا يک هستی واقعی دارد و دنيای
ﻣادّی ،وجود ،طبيعت ،ﻣﺣصول روح )وجدان( ،اﺣساس ،نﻣادها وﻣﻔهومها هستند.
دو نوع فﻠسﻔﮥ ايدئاليستی را ﻣی توان باز شناخت :ايدئاليسم ذهنی و ايدئاليسم ﻋينی.
ايدﺋاليسم ذهنی ،وجود را جز اﺣساس ،تصور و وجدان شخص نﻣیداند .اين نوع ايدئاليسم با نام
"اسقف برکﻠی" گره خورده است که هﻣه چيز را تو ّهم يا تصور پنداشته و قبول نداشت که در ورای
وجود انسان اشياء واقعی وجود دارند که بر ﺣواس او اﺛر کرده و اﺣساسهای ﻣشخص توليد ﻣیکنند.
ايدئاليسسم ذهنی الزاﻣا ً به "نﻔس گرائی" ﻣنتهی ﻣیگردد که ﻣیگويد اگر ايﻣان بياوری ﺣقايﻖ برتو از
طريﻖ الهام آشکار ﻣیگردد .ولی ﻋﻣل اجتﻣاﻋی در هرقدم ﻣا را قانﻊ ﻣی کند که اﺣساس ،درک و
تصور انسان بازتاب دهندۀ اشياء ﺣقيقی و ﻋينيت هستند و به بهترين وجه ﻣاهيت ضد ﻋﻠﻣی ايدئاليسم
ذهنی را به اﺛبات ﻣی رساند.
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ايدﺋاليسم عينی ،ﻣیگويد که بنيان وجود ،روح )وجدان( فردی نبوده بﻠکه ﻣستقل از انسان يک
روح )وجدان( ﻋينی جهانی ،يک خواست ﻋارفانﮥ ) ، mystiqueرازگونه ،نهانی( جهانی وجود دارد
که بانی و ﻣبدأ هﻣه چيز است.
ايدئاليسم شديدا ً به ﻣذهب وابسته است و از هر طريقی به نظريﮥ "ﻣاوراء طبيعه" ختم ﻣیشود و از اين
رو ،يار و ﻣتﺣد باور داشتن به وجود يک نيروی نشناختنی و ناديدنی است که بر هﻣﮥ چيزها و هﻣﮥ
اﻣور و اتﻔاقات تسﻠط دارد و بر زندگی و سرنوشت انسانها و ِّ
کل جهان ﺣاکم است .جدائی کار فکری
از کاريدی ،ظهور طبقات و استﺛﻣار ،شرايط را برای به وجود آﻣدن ايدئاليسم فﻠسﻔی آﻣاده کرد .تﻔسير
ايدئاليستی پديدههای طبيعت ﻋﻣدتا ً از کارهای نظريه پردازان طبقات ارتجاﻋی است که ﻣیخواهند به
ﻣردم زﺣﻣتکش بقبوﻻنند که انسان ها در تعيين سرنوشت خود ناتوانند و به هﻣين دليل بايد از
وضعيت و زندگی خود راضی باشند و به استﺛﻣار و فقر و بدبختی تن بدهند و اﻋتراضی هم نداشته
باشند زيرا اگر اﻋتراض کنند به ﻣعنی شورش ﻋﻠيه آن نيروی ناديدنی خواهد بود که سرنوشت آنها را
از پيش تعيين کرده و هﻣه چيز را ﻣیبيند و بر هﻣه چيز ﺣاکم است و نه تنها در زندگی بﻠکه پس از
تﻣرد او انتقام ﻣی گيرد ! در اين نوع فﻠسﻔه ،انسانها به صورت
ﻣرگ نيز او را تعقيب کرده و از ّ
انﻔرادی در ﻣقابل سرنوشت خودشان قرار ﻣیگيرند و چون ﻣنﻔرد هستند در ﻣقابل آن چه که سرنوشت
ناﻣيده ﻣیشود )که صاﺣبکار نيز بخشی از هﻣان سرنوشت است( بیاختيار و ذليل ﻣیﻣانند .در اين
ﻣکتب نظری ،هرکس ﻣسئول ﻋﻣل خودش است و بايد با سرنوشت خودش به تنهائی روبرو شود .اگر
صاﺣب کار روزگار کارگری را دشوار کند ،او ﻣجبور است با آن سختیها به صورت فردی ﻣقابﻠه
کند و در ﻣقابل نيروی پﻠيس و ارتش که ﻣتشکل و ﻣجهز به ابزار سرکوب هستند ،به تنهائی به ﻣقابﻠه
برخيزد که نتيجهاش نيز ﻣعﻠوم است و تا کنون اين نوع ﻣقاوﻣت نتيجهای جز زندان و شکنجه و اﻋدام
نداشته است .ﺣال آنکه ﻣاترياليستها انسان ها را ﻣوجوداتی اجتﻣاﻋی ﻣیدانند که بايد برای بهبود
سرنوشت خود ﻣتّﺣد و ﻣتشکل ﻋﻣل کنند و خوشبختی فرد را در درون جاﻣعﮥ خوشبخت ﻣیبيند که با
ﻣبارزۀ تش ّکل يافتﮥ کارگران و در ات ّﺣاد با ساير زﺣﻣتکشان فرا ﻣیرسد .روشن است که بزرگترين و
ﻣج ّهزترين ارتشها نيز در ﻣقابل نيروی ﻣتّﺣد و ﻣتش ّکل انسانهائی که برای دست يافتن به زندگی
بهتر برخاستهاند کاﻣﻼً ناتوانند .فﻠسﻔﮥ ايدئاليستی در خدﻣت درهم شکستن داوطﻠبانﮥ هرگونه خواست
تشکل و ﻣبارزۀ جﻣعی قرار دارد .از اين رو ،در تاريخ جواﻣﻊ ،ايدئاليسم نقشی ارتجاﻋی بر گرفته
است :ﻋﻠيه نيروهای پيشرفت جاﻣعه ،دﻣوکراسی و ﻋﻠوم ﻣبارزه ﻣی کند.
ايدئاليسم از قرنهای دور ﻣیآيد و ريشهاش در زندگی اجتﻣاﻋی و نيز در روند شناخت قرار دارد .در
روند شناخت ،تعﻣيم دادن پديدهها اﻣکان ﻣی دهد ﻣابين آگاهی و واقعيّت شکاف ايجاد شود .در اين
ﺣالت پس از آنکه ﻣﻔهومهای ﻋام به صورت ﻣطﻠﻖ در آﻣدند ،آنها را از ﻣادّه جدا کرده و بر آنها
هالهای از تقدّس و روﺣانيت ﻣی پوشانند .به ﻋنوان ﻣﺛال )ﻣﺛالی بسيار پيش پا افتاده( وقتی از سيب و
گﻼبی و گردو و پرتقال صﺣبت ﻣی کنيم که به طور واقعی وجود دارند و آنها را در ﻣﻔهوم ﻋام
"ﻣيوه" رده بندی ﻣی کنيم ،ايدئالسيم ﻋينی اين ﻣﻔهوم ﻋام را ،که چيزی جز يک انتزاع نيست ،در ﻣبدأ
وجود سيب و گﻼبی و گردو وپرتقال قرار ﻣیدهد .به هﻣين ترتيب ،ايدئاليسم ذهنی ،بهاين بهانه که
شناختن اشياء بدون واسطهگری اﺣساس ﻣﻣکن نيست ،واقعيت جهان خارج را نﻔی کرده و اﺣساس را
تنها واقعيت ﻣوجود تﻠقّی ﻣی کند.
ايدئاليسم ﻋينی يونان قديم را افﻼطون نﻣايندگی ﻣیکرد که بازگو کنندۀ ﻣنافﻊ آريستوکراسی برده دار و
اسی ﻋهد ﻋتيﻖ بود .از نظر افﻼطون ،دنيای واقعی ،دنيای فوق اﺣساس ايدهها
شديدا ً ضد دﻣوکر ِ
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ﻣیباشد و بازتابی ﻣه آلود از ايدهها و سايهها )اشباح( است .در دوران فئودالی ،فﻠسﻔه به صورت
ابزاری در خدﻣت ﻣکتبهای ﻣذهبی به کار گرفته ﻣیشد .هنگاﻣی که افول فئوداليسم فرا رسيد و
روابط سرﻣايهداری گسترش يافتند ،از درون بورژوازی انقﻼبی کشورهای پيشرفتﮥ آن دوران چندين
گروه فيﻠسوف ﻣاترياليست )نظير بيکن ،اسپينوزا ،هابس و  (..پديد ﻣیآﻣدند .ذهن گرائی برکﻠی و
ش ّ
کاکيت هيوم در واقﻊ اشکالی از ﻣبارزات ايدئاليسم ﻋﻠيه ﻣاترياليسم است که در انگﻠستان آن دوران
جريان يافت .فﻠسﻔﮥ ايدئاليستی آلﻣان در قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم )کانت ،فيخته ،شﻠينگ ،هگل
 (..واکنشی بود به انقﻼب و ﻣاترياليسم فرانسه ) ﻻ ﻣتری ،هولباخ ،ديدرو و  (...که در قرن هيجدهم
نقش ﻣهﻣی در ﻣبارزه ﻋﻠيه ﻣذهب و ايدئاليسم بر ﻋهده گرفتند .در آلﻣان ،هگل ايدئاليسم فﻠسﻔی را به
ﺣد نهائی خود گسترش داد .از نظر او هﻣه چيز "ايده" يا تجسم يافتن آنست .ولی ﻋﻠی رغم ايدئاليسم،
در کارهای هگل يک ﻋنصر بسيار پيشرفته وجود داشت که هﻣان هستﮥ ديالکتيک آنست .انگﻠس هگل
را آخرين فيﻠسوف – قابل توجه – ايده آليسم آلﻣانی ﻣی داند چون انگﻠس ايده آليست های پس از هگل
ﻣانند نيچه ،هوسرل ،هايدگر و غيره را نﻣی شناخت! فيﻠسوفانی ﻣانند نيچه ،هوسرل ،هايدگر ،ياسپرس
و غيره نيز ايده آليست اند و پس از هگل آﻣده اند .هﻣين طور شوپنهاوئر که ﻣعاصر هگل بود.
فويرباخ يکی از شايسته ترين فيﻠسوف های آلﻣانی است که ﻋﻠيه ايدئاليسم ﻣبارزه کرد .ﻣارکس و
انگﻠس از فويرباخ بسيار تجﻠيل کردند و ﻣبارزه ﻋﻠيه ايدئاليسم را پيگيرانه و با شيوۀ ﻋﻠﻣی اداﻣه دادند
و به تکاﻣل رسانيدند .ولی کار فوير باخ نارسا و ناپيگيربود زيرا به فعاليت ﻣﺣسوس انسانی به
ﻋبارت ديگر به تاريخ توجه نداشت .هﻣچنين کم توجهی او به ديالکتيک و برخورد های ايده آليستی او
به »ﻣاهيت انسان« و برخورد او به ﻣذهب و ﻋشﻖ .فويرباخ با آنکه به درستی ﻣذهب و خدا را ساختﮥ
انسان ﻣی داند اﻣا ﻣی کوشد برای ﻣراسم و اﻋتقادات ﻣذهبی نه تنها توضيح بﻠکه بعضا توجيه ﻣادی
پيدا کند .برخورد او به ﻋشﻖ ايده آليستی است و انگﻠس آن را نقد کرده است) .يازده تز ﻣارکس در
بارۀ فويرباخ در واقﻊ نقد فويرباخ است (.ﻣبارزات لنين و تجربﮥانقﻼب پرولتری روسيه نظرات
ﻣاترياليستی ﻣارکس و انگﻠس را تأييد کرده و آنها را ارتقاء دادند .ولی آنچه که بيش از هﻣه ﻣوجب
درهم شکستن فﻠسﻔﮥ ايدئاليستی شد هﻣانا پيشرفتهای پيروزﻣندانﮥ ﻋﻠوم بود که به طرز انکار ناپذيری
سستی بنياد اين فﻠسﻔه و نادرست بودن تﻣاﻣی ادﻋاهای آنرا بهاﺛبات رسانيد .ولی ﺣتّی در اين ﻣرﺣﻠه
نيز ﻣبارزۀ ايدئاليسم ﻋﻠيه ﻣاترياليسم رها نشد و ﻣکتبهای نوينی بهﻣيدان آﻣدند که بسيار ارتجاﻋی تر
از گذشته بودند و چون برخی از آن ها توسط چهرههای )ﻋﻠﻣی( شناخته شدهای نظير ﻣاخ و اوناريوس
ارائه ﻣیشدند قدرت ايذائی بسياری داشتند .ﻣاخ و آوناريوس ﻣکتب ايدئاليسم ذهنی برکﻠی را در قالب
آﻣپيريوکريتيسيسم اﺣيا کردند .لنين در ﻣقالﮥ ﻣبسوط "ﻣاترياليسم و آﻣپيريوکريتيسيسم" اين کوشش
ارتجاﻋی را افشا و ﻣﺣکوم کرده و ﻣشخصات ارتجاﻋی و ضد ﻋﻠﻣی اين ﻣکتب را افشا کرد.
برای توضيح دادن پديده های اجتﻣاﻋی ،تﻣاﻣی فيﻠسوف های قبل از ﻣارکس و انگﻠس ،از جﻣﻠه
ﻣاترياليستها ،از ﻣبانی ايدئاليستی آغاز ﻣیکردند .آنها ﻣی گﻔتند که تاريخ را اساسا ً انسانهای دانشﻣند
و قهرﻣانان ،بدون ﻣردم به پيش ﻣیرانند و ﻣردم نيروهائی غيرفعال و ِک ِرخ هستند که قدرت ارتقاء
يافتن به يک ﻋاﻣل تاريخی را ندارند .اين نظرات اساسا ً توسط سوسياليستهای خورده بورژوا،
پوپوليستها ،آنارشيستها و اﻣﺛال آنها هنوز تبﻠيغ ﻣیشود .هر چند ايدئاليسم از ﻣسند خود به زير
کشيده شد و ﻣاترياليسم رفته رفته هﻣراه با پيشرفت ﻋﻠوم و پيروزیهای ﻣبارزات طبقﮥ کارگر تسﻠط
ت ارتجاﻋی هﻣچنان اداﻣه دارد و تا زﻣانی که طبقات
يافت ولی کوششهای فيﻠسوف های ايدئاليس ِ
کاﻣﻼً از بين نرفتند ،هﻣچنان اداﻣه خواهند يافت .اﻣروزه ،هنوز نظرات فﻠسﻔی فوق ارتجاﻋی
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نژادپرستی ،جنسيت گرائی ،ﻣالتوزيانيسم و غيره توسط برخی از ﻣکتبهای ايدئاليستی بورژوائی
تبﻠيغ ﻣیشوند.
در سالهای پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم که همدورۀ ظهور و سﻠطﮥ اﻣپرياليسم بود ،دنيا شاهد
يک يورش هﻣهجانبﮥ ايدئاليستی شدديدا ً ارتجاﻋی شد که به خصوص در رشتﮥ فيزيک ﻋﻠيه
دستاوردهای غيرقابل انکار ﻋﻠم ﻣبارزه ﻣی کرد .پس از کشف راديو اکتيويته و تدوين نظريﮥ
الکترونی ،برخی از طبيعت گرايان ايدئاليست نتيجهگيریهای کاﻣﻼً اشتباهی از اين پيشرفتها کرده و
ﻣیگﻔتند که اين اکتشافها نشان ﻣی دهند که ﻣﻔهوم ﻣادّه ديگر در هم ريخت" :ﻣادًه ناپديد شده است!"
اين نتيجهگيری غﻠط ريشه در جان سختی باورهای ﻣتافيزيکی و ﻣذهبی برخی از اين دانشﻣندان دارد
که پس از ﻋيان شدن اشتباه در باورهای گذشته خود ،هﻣچنان ﻣی خواستند آن باورها را زنده نگاه
دارند و بينش ايدئاليستی خود را در چهارچوبی جديد بگنجانند .ﺣال آن که ﻣاترياليسم ديالکتيک
ﻣیآﻣوزد که آنچه اينجا ناپديد شده است در واقﻊ ﻣﺣدوديتهايی است که در گذشته ،ﻋﻠوم در آ نها به
بند کشيده شده بودند .آنچه آنها ناپديد شدن ﻣادّه ﻣیناﻣيدند نشانﮥ لزوم رها کردن نظرياتی بود که
دانشﻣندان تا آن زﻣان در ﻣورد ﻣادّه داشتند )يعنی جرم ﻣطﻠﻖ و ﻋدم وابستگی آن به سرﻋت ،غير قابل
نﻔوذ بودن ﻣادّه ،ﻣطﻠﻖ بودن زﻣان و ﻣکان و  .(..اکتشافهای نوين اﺛبات ﻣیکردند که برخﻼف
نظريههای گذشته و ﻣطابﻖ با ﻣاترياليسم ديالکتيک ،هيچ چيز ﻣطﻠﻖ وجود ندارد و آنچه که تا آن زﻣان
ﻣطﻠﻖ ﻣیپنداشتند را بايد به صورت نسبيتهائی وابسته به وضعيتهای ويژۀ ﻣادّه دانست .به قول لنين
"تنها ويژگی ﻣادّه در اينست که يک واقعيت ﻋينی است و خارج از ذهن ﻣا وجود دارد".
در ﻋﻠوم ﻣدرن و بخصوص در فيزيک ،رياضيات نقش بسيار ﻣهﻣی برﻋهده دارند .هرآنچه پژوهش
ﻋﻠﻣی به دست ﻣیآورد برای ﻣﺣاسبه به رياضيات سپرده ﻣیشود تا اﺛبات شده و را ههای بازتوليد آن
بررسی گردد .زبان رياضيات ،زبانی است که باﻻترين تجريد را به کار ﻣيگيرد تا به کﻣک آنچه ﻣا
ﻣﺣاسبات ﻣی ناﻣيم ،روابط ﻣيان پديدههای ﻋينی را ﻣطالعه کند .روشن است که نتايج اين ﻣﺣاسبات
الزاﻣا ً بايد با دستاوردهای تجربی ﻣقايسه شوند تا صﺣت و سقم آنها به اﺛبات برسند .ﻣﺣافل ارتجاﻋی
از اين پيشرفت ﻋﻠم سؤء استﻔاده کرده و ﻣدﻋی ﻣیشوند که جهان ﻋينی به هﻣان روابط رياضی خاتﻣه
ﻣیيابد و نتيجه ﻣیگيرند که در پشت سر روابط رياضی ،واقعيت ﻋينی و ﻣادّه وجود ندارد !
ﻣوضوع ديگری که ايدئاليست ها دستاويز کردند تا هﻣچنان ايدئاليسم خود را نجات دهند ،اصل نسبی
بودن دانش است .اين اصل اگر ديالکتيکی تﻔسير نشود بیترديد به ايدئاليسم ختم ﻣیگردد .اصل نسبی
بودن دانش به اين ﻣعنی است که پيشرفت و توسعﮥ دانش از نظر تاريخی ﻣشروط است و ﻣا ﺣﻖ
نداريم هرگاه که بر ﺣقيقتی دست يافتيم آن را بﻼفاصﻠه ﺣقيقت ﻣطﻠﻖ بدانيم .هﻣراه با پيشرفت دانش و
توليد ،ﺣقايﻖ ﻋﻠﻣی نيز تدقيﻖ شده تکاﻣل و تعﻣيﻖ ﻣیيابند .هرچه که ﻣنسوخ شده و هر آنچه که تأييد
نشد ،به دور ريخته ﻣیشود .برخی از ايدئاليست ها از اين اصل استﻔادۀ غﻠط نﻣوده و نسبيت گريز
ناپذير شناخت را ﻣطﻠﻖ ﻣی نﻣايند و از اين راه هر نوع ﺣقيقت ﻋينی که تصوير دنيای خارج در دانش
انسان است را نﻔی ﻣیکنند .لنين اين گرايش را "ايدئاليسم فيزيک" ناﻣيده و در ﻣورد ﺣقيقت ﻣطﻠﻖ
اﺛبات ﻣیکند که "ﺣقيقت ﻣطﻠﻖ جﻣعی از ﺣقايﻖ نسبی است".
ايدئاليسم در فيزيک نوﻋی ايدئاليسم ذهنی است که از تﻔسير فﻠسﻔی غﻠط اکتشافات نوين توسط برخی
از فيزيک دانان نتيجه ﻣیشود .فيﻠسوفهای ارتجاﻋی بورژوازی و تعدادی از فيزيک دانان ،ﻣکانيک
کوانتا و تئوری نسبيت را با يک جهتگيری ايدئاليستی تﻔسير ﻣیکنند .کشﻔيات اﻋجاز آﻣيزی نظير
ذرات ﻣادّی بهيکديگر )ﻣانند تبديل فوتون به زوج الکترون و پوزيترون و بالعکس ،که
قابﻠيت تبديل ّ
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بهراﺣتی در آزﻣايشکاهها قابل رؤيت است( برای تﻔسير ايدئاليستی ناپديد شدن ﻣادّه و يا زادن ﻣادّه از
انرژی "خالص" و غيره  ..بهکار گرفته ﻣیشود .به هﻣين ترتيب ،تئوری نسبيت بهانهای ﻣیشود برای
اين ادّﻋا که فضا و زﻣان اشکال ﻋينی وجود نيستند .فيﻠسوف های ارتجاﻋی بورژوا و خرده
بورژوازی ،از هرنوع کشﻔيات استﻔاده ﻣیکنند تا اصل ﻋﻠيت و الزام ﻋينی را نﻔی کنند و بهجای آن
اصل "آزادی اختيار الکترن" را بنشانند .ولی دانشﻣندانی هم بودند که هﻣواره ﻋﻠيه ايدئاليسم در
فيزيک ﻣبارزه کردند و ﻣاترياليسم ديالکتيک را تنها بنيان فﻠسﻔی پژوهشهای واقعا ً ﻋﻠﻣی دانستند .در
ﻣيان اين دانشﻣندا جا دارد از پل ﻻنژون و نيز ايرن و فردريک ﻣاريو کوری در فرانسه و بﻼکت و
برنال در انگﻠستان ياد کنيم.
آمپيريوکريتيسيسم  :جريانی ايدئاليستی ذهنی و ارتجاﻋی است که توسط ﻣاخ )Mach 1838-
 1916اتريش ( بنيان گذاری شد .ﻣاخ که فيزيکدان بود نظرات فﻠسﻔی خود را در دو کتاب )"تﺣﻠيل
اﺣساسات"  1885و "دانش و خطا"  (1905ارائه داد .او وجود جهان خارج و ﻣستقل از ذهن انسان
را نﻔی ﻣی کرد و اشياء را ﻣجﻣوﻋﮥ پيچيدهای از اﺣساسهای انسان ﻣی دانست .تﻔسيرهای او از
زﻣان ،ﻣکان ،ﻋﻠت و ﻣعﻠول و جبر ﻋﻠﻣی »  « déterminismeنيز بر هﻣين ﻣبنا قرار داشتند.
ويژگی شاخص فﻠسﻔﮥ ﻣاخ ،التقاتی بودن بیﺣد آن بود و از اين طريﻖ کوشش ﻣیشد نظرات ارتجاﻋی
برکﻠی ) (Berkleyاﺣيا شود .ﻣاخ آدستاوردهای جديد ﻋﻠﻣی را بهغﻠط تﻔسيرﻣی کردتا از اين راه به
فﻠسﻔﮥ الهام ) (Fidéismeبرسد.
پوزيتيويسم  :کندرسه ) (Condorcetو ﻻپﻼس ) (Laplaceاولين دانشﻣندانی بودند که از
ﻋبارت "شناخت ﻣﺛبت" برای اشاره کردن به آنچه که انسان با بکار گرفتن ﺣواس پنج گانﮥ خود
دريافت ﻣیکند و ﻣیشناسد ،استﻔاده کردند .ولی نام پوزيتيويسم برای يک ﻣکتب جديد با اگوست کنت
) (Auguste Comte 1798-1857زاده شد .اگوست کنت رياضی دان ،وارث دستاوردهای
کندرسه و از پيروان سنت سيﻣون بود .از آنجا که اصﻼح جاﻣعه را در سر ﻣیپروراند ،کوشيد
سياست را نيز به يک شکل ﻋﻠﻣی درآورد و ﻋﻠوم را در خدﻣت سياست و برای بهبود جاﻣعه به کار
گيرد .پوزيتيويسم اگوست کنت در راستای فﻠسﻔﮥ دوران روشنگری است .در جاﻣعهای که در ﺣال
توسعه و صنعتی شدن سريﻊ است و جايگاه ﻋﻠم هر روز بيشتر در آن تأييد ﻣیشود ،او ﻣی کوشد به
ياری بهبود کار سياست و
کﻣک يک سنتز )ترکيب ﻣنطقی ،جﻣﻊ بندی( از دستاوردهای ﻋﻠوم ،به
ِ
اجتﻣاع بشتابد .از نظر اگوست کنت ،پوزيتيويسم ﻋبارت است از فﻠسﻔهای در رابطه با سطح دانش و
اوضاع جاﻣعﮥ ﻣدرن .بايد ترازناﻣهای از دانشهای جاﻣعه برپا نﻣود که بر ﻣبنای رياضيات ،که شکل
و ﻣرجﻊ است ،بهﻣشخص کردن فيزيک جاﻣعه و از آنجا به اخﻼقيات دست يافت .جاﻣعه شناسی،
)ﻋبارتی است که اگوست کنت پيشنهاد کرد( ﻣاﺣصل ،توجيه کننده و ﺣتّی تنظيم کنندۀ ﻋﻠوم ديگر
است .در انتهای خود به نوﻋی پيوستگی اجتﻣاع انسانی ﻣیرسد که با انديشه و اﻣي ِد ﺣصول به نوﻋی
اتﻔاق نظر اجتﻣاﻋی )با ادﻋای فرا رفتن از آﻣوزه ی نظم )ارتجاﻋی( و پيشرفت )انقﻼبی( ( خواهان
جدائی قدرت ﻣعنوی از قدرت دنيوی شده و در ﻋين ﺣال به نظريﮥ نوﻋی ﻣشيّت ﻣیرسد که " از
پرولتاريا نشئت ﻣی گيرد".
بيان پل ﻻنژون خﻼصه کرد" :برخورد
نقد ﻣارکسيستی از پوزيتيويسم را ﻣی توان در اين
ِ
پوزيتيويستی اساسا ً انتقادی ،تﺣﻠيﻠی و ايستاست .بيشتر برای تهيه کردن ترازناﻣﮥ دانشهای اکتسابی در
روشن ﻣﺣتوی و ساختار اين دانشها به کار ﻣیآيد تا نشان دادن راهی برای
جاﻣعه و برای بيان
ِ
گسترش و بازسازی آنها .بيشتر به کار نشان دادن ﻣشکﻼت ﻣیخورد تا تصﺣيح آنها .اﻣکان ﺣذف
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کردن برخی ﻣﻔاهيم و تئوریها و افشا کردن ﻣسائل و ﻣصاديﻖ پوچ و بیﻣﺣتوی را ﻣی دهد .ولی
راهی برای بر پا داشتن ﻣﻔاهيم يا تئوری های نوين باز نﻣی کند".
پوزيتيويسم ﻣدرن يا پوزيتيويسم ﻣنطقی که در ﻣﺣﻔل وين و در واکنش به ايدئاليسم بعد از کانت به
وجود آﻣد که در کشورهای ژرﻣنی )آلﻣانی زبان( رواج داشتند ،هيچ قرابتی با پوزيتيويسم اگوست
کنت يا ﻣاخ ندارد .ﻣدﻋی است که فﻠسﻔه بافی )خيال بافی( را کنار گذاشته و به جای تکيه بر جزﻣيّات،
کﻠّی گوئی و تجريد ،فقط بر "واقعيتهای ﻣﺛبت" تکيه ﻣیکند .ﻣدﻋی است که جايگاهش در ورای
ﻣاترياليسم و ايدئاليسم قرار دارد و نه اينست و نه آن .ولی در واقﻊ يکی از انواع ايدئاليسم ذهنی است.
انکار فﻠسﻔه دستاويزی است که فيﻠسوفهای بورژوا برای وارد کردن ايدئاليسم در ﻋﻠوم از آن استﻔاده
ﻣیکنند .با اﻋﻼن اين که دانشﻣندان ﻣیتوانند وبايد از فﻠسﻔه بگذرند ،با ادﻋای اينکه واقعيتها ﻋﻣده
هستند ،پوزيتيويستها ﻣیکوشند هﻣين واقعيتها را ايدئاليستی تعبير و تﻔسير کنند .انکار فﻠسﻔه در
واقﻊ به ﻣبارزه بر ضد فﻠسﻔﮥ ﻋﻠﻣی ،بر ضد ﻣاترياليسم و به دفاع از ايدئاليسم ختم ﻣیشود .در ﻋين
ﺣال ،اﻣروزه پوزيتيويسم ﻣنطقی در انواع خود بخصوص در کشورهای آنگﻠوساکسون )انگﻠيسی
زبان( رواج دارد و قادر شد تﺣرک جديد و تعيين کننده ای به پژوهشهای زبان شناسی و ﻣنطﻖ بدهد
که در راستای الزاﻣاتی که توسط ﻻک  ،Lockeاسپينوزا Spinozaو ﻻيبنتيس  ، Leibnitzدر
قرن  17بيان شدند قرار بگيرد .ولی اين ادﻋا که خودش را فﻠسﻔﮥ ﻋﻠوم ﻣدرن بداند آشکارا نا درست
است :هر چند که گﻣان ﻣیبرد اجازه دارد تﻔسيری کاﻣﻼً "درست و با صﻼبت" از ﻣکانيک کوانتيک
ارائه بدهد که در سال های  1930در ﻣکتب کپنهاگ )بوهر ،بورن ،ديراک ،هايزنبرگ  ( ....توسعه
يافت.
از نظر ﻣارکسيسم ،انتقاد از پوزيتيويسم ﻣنطقی ﻣدتها در هﻣان راستای انتقاد از ﻣاخ قرارداشت که
اساسا ً ﻣنﻔی بود .ﺣال آنکه بهتر است به خاطر داشته باشيم که از اين پس از اجزاء ﻣتشکﻠﮥ روشهای
ﻋﻠﻣی و از نيازهای دقيﻖ بودن است .اجازه ﻣی دهد اصول و روشهای ﻋﻠﻣی را درست بررسی کنيم
تا آنها را از پيش فرضهای جزﻣی برهانيم .ولی به ﻣﺛابﮥ يک فﻠسﻔه ،پوزيتيويسم جديد رضايت بخش
نيست زيرا داﻣنﮥ سئوالهای ﻣﻣکن را به واسطﮥ هم ارز قرار دادن ﻋﻠم با يک زبان ،ﻣﺣدود ﻣیکند :
رئاليسم )واقعيت گرائی( به آﻣپيريسم )ﻋﻣل گرائی( تبديل ﻣیشود و فﻠسﻔه به تجزيه و تﺣﻠيل يک
زبان.
ﻓﻠسﻔﮥ رواقی  Stoïcisme :جريان فﻠسﻔی يونانی و روﻣی که ترکيبی است از ﻣاترياليسم و
اﻻهيات و در قرن چهارم پيش از ﻣيﻼد توسط زنون ) (Zenonو کيتيون ) (Kitionبنيان گذاری شده
سوم بعد از ﻣيﻼد تکاﻣل يافت .زنون و کيتيون در يک رواق که در ﻣيدان اصﻠی آتن قرار
و تا قرن ّ
داشت آﻣوزش ﻣيدادند و ﻋنوان ﻣکتب رواقيون ) (Stoïcismeنيز از هﻣينجا سرچشﻣه گرفته
است .از آﻣوزشهای اوليّﮥ اين ﻣکتب به جز بخشهای بسيار کوچک ،باقی نﻣانده است .ﻣﺣتوای آن،
نظرياتی است در بارۀ گيتی و ﻣنطﻖ .در آن ﻋقل به ﻣعنی دانستن اﻣور الهی و دنيوی است يعنی
دانستن قوانينی که نه فقط بر روش انسانها بﻠکه برسراسر گيتی ﺣکم ﻣی راند .پس از آنها ،اين
ﻣکتب توسط ِس ِنک ) ،(Sénèqueاپيکتت ) (Epictèteو اﻣپراطور ﻣارک اورل )Marc-
 (Aurèleتکاﻣل داده شد و ﻣکتب رواقی روﻣی را به وجود آورد که بر انسان ،تﻼش و ﻋزم به
نيکوکاری تﻣرکز دارد و خردﻣند بودن به ﻣعنی دارا بودن هنری ﻣناسب و به ﻋبارت ديگر ﺣصول
فضيﻠت است .در ﻣکتب رواقی ،سعادتﻣند کسی است که شرايط ﻣﺣيط خارج بر او اﺛر ناشته باشند و
از آنچه ﻣیگذرد کناره گيری کند .برای رسيدن به اين درجه ،تسﻠط بر تصورات و به کار بردن
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قضاوت درست ﻻزم است .در اينجا ديگر فﻠسﻔﮥ از طبيعت و جسﻣانی وارد ﻣبﺣث اخﻼق و رهائی
درون ﻣیشود.
منطق از نظر رواقيون  :از نظر رواقيون ﻣنطﻖ ،شرايط دست يافتن به دانش را بر رسی
سی است .آنگاه که روح آﻣادۀ درک کردن است ،ﺣقيقت را که در
ﻣیکند .ولی ُﻣدل ﺣقيقت ،دنيای ﺣ ّ
روح ﺣک شده است ،بازنﻣائی ﻣیکند .برای دست يافتن به دانش ،يعنی برای درک ﻣستﺣکم و قابل
سيات يا گﻣانه زنی بيرون
اطﻣينان يک ﺣقيقت ،روح بايد فعاﻻنه دخالت کرده و ﺣقيقت را از راه ﺣد ّ
بکشد؛ اين اصول از هﻣان ابتدا در روح وجود دارند و توسط اشياء خارج بيدار ﻣيشوند .خرد از
سيات تشکيل ﻣيشود.
ﻣجﻣوﻋﮥ ﺣد ّ
در ﻣکتب رواقيون ،ﻓيزيک نقشی ﻣرکزی داراست و آنهم ،از نظر آنها ،ﻋبارت است از ﻣطالعﮥ
طبيعت يا خدا .فﻠسﻔﮥ رواقی را در واقﻊ ﻣیتوان بهصورت نوﻋی فﻠسﻔﮥ وﺣدت وجود دانست .در اين
ﻣکتب خدا هﻣان دنياست .دنيا که در آن خرد يعنی اصل نظم ﺣﻠول )نﻔوذ کرده و يکی شده است( کرده
است ،ﺣاوی وﺣدت و خرد ﻣیباشد .نهادی است کاﻣل که بر سرنوشت ،پويش جاودان ،پيوسته و
ﻣنظم فرﻣان ﻣی راند .از نظر رواقيون ،قدرتی روﺣانی ادارۀ تﻣاﻣی گيتی را ﻋهده دار است که آن را
ﻣشيّت الهی ﻣیناﻣند .ﻣشيّت الهی که سرنوشت و ساختار جهان است ،از آنجا که هدفی را دنبال
ﻣیکند ،جايگاه ﻣه ّﻣی در فيزيک رواقيون اشغال ﻣیکند .ﻣعهذا رواقيون به "تقدير" اﻋتقاد ندارند زيرا
که برای انسان بخش ﻣهﻣی از آزادی انتخاب باقی ﻣیگذارند.
اخﻼق از نظر رواقيون :اخﻼق از نظر رواقيون ﻣبتنی است بر آزادی .ﻋﻠی رغم تقدير ،انسان
در تصورات و نظراتش آزاد است و ﻋﻠی رغم ﻋدم تسﻠط بر ﻋﻠتها ،بر تصورات و نظراتش ﻣیتواند
ﻣسﻠّط باشد .آزادی به ﻣعنی قادر بودن فرد در ﻋﻣل و انديشه و قضاوت است .آنچه به ﻣا ربط دارد
ﻋبارتند از نظرات و خواستهای ﻣا .آنچه بهﻣا ربط ندارد ﻋبارتند از جسم ،شهرت ،افتخارات و
نعﻣتهای ﻣادّی .ﻣسﻠط بودن بر تصورات ﻣوجب نﻔوذ ناپذيری و آراﻣش روح ﻣيشود ،اختﻼل را از
بين ﻣیبرد و به آنجا ﻣیرسد که فرد ﺣتی درد را اﺣساس نﻣیکند .بدين ترتيب انسان به قﻠﻣرو نيکی و
خوشبختی دست ﻣی يابد که آنهم انطباق با طبيعت و خداست يعنی زندگی کردن ﻣطابﻖ با ﺣکم ﻋقل.
شور و اشتياق ،دشﻣن زندگی يک خردﻣند است ولی او از راه سﻠطه بر تصوراتش ﻣی تواند بر آنها
نيز ﻣسﻠط شود.
"هﻣه چيز ﻋقيده است و ﻋقيده به تو ربط دارد"  :اين فرﻣول )از اﻣپراطور  ،( Marc-Aurèleخرد
از نظر رواقيون را خﻼصه ﻣیکند و تا قرنها بر ﻣجﻣوﻋه نظرات فﻠسﻔی ) تا اسپينوزا و دکارت و
 (...اﺛر گذارد.
صﻔت رواقی ) ( Stoïqueبرای کسانی به کار ﻣی رود که تزلزل ناپذير بوده و قادرند اهداف خود
را با سرسختی تعقيب کنند و در ﻣقابل ترس ،درد ،دلهره ،ﻣﺣروﻣيت يا ديگر ﻣشکﻼت هستی فرو
نﻣیپاشند.
ماترياليسم  :يکی از دو جريان اصﻠی فﻠسﻔه است که به سئوال بنيادی آن که ﻋبارتست از رابطﮥ ﻣيان
انديشه و وجود ،از راه ﻋﻠﻣی جواب ﻣیگويد .بر خﻼف ايدئاليسم ،ﻣاترياليسم ﻣادّه را ﻣقدم بر انديشه و
ايده ﻣیداند؛ در کشورهای شرقی ﻋهد ﻋتيﻖ پديدار شد :در بابل ،ﻣصر ،هند و چين .در دوران به
وجود آﻣدن شهرهای يونانی ،در قرنهای هﻔتم و ششم قبل از ﻣيﻼد ،توسعه يافت .ﻣاترياليسم که بر
ﻋﻠم تکيه دارد ،هﻣيشه جهان بينی طبقات اجتﻣاﻋی پيشرو بود که برای ترقی ﻣبارزه ﻣیکردند و به
پيشرفت ﻋﻠم ﻋﻼقﻣند بودند .ﻋالی ترين شکل ﻣاترياليسم را در ﻣاترياليسم فﻠسﻔی ﻣارکسيسم ﻣیتوان
57

يافت که با تکيه بر توسعﮥ توليد و پيشرفتهای ﻋﻠﻣی دوران نوين ،بر کاستیها وسستیهای ﻣاترياليسم
گذشته فائﻖ آﻣده است.
در ﻣاترياليسم ﻋهد ﻋتيﻖ ،در آن زﻣان که ﻋﻠم هنوز پيشرفت نکرده بود ،فيﻠسوفها نيز بيشتر بر
اوهام و تصورات خود تکيه داشتند .آنها ﻋينيت ﻣادّه را درک ﻣیکردند ولی چون از ﻣادّه اطﻼع
کﻣیداشتند ،بههﻣان بخشی که در دسترسشان قرار داشت تکيه کرده و آنرا بنياد فﻠسﻔﮥ خود قرار
ﻣیدادند .در کوششهای فﻠسﻔی اوليّﮥ انديشﻣندان يونان ،هﻣيشه يک ﻋنصر ﻣادّی در ﻣبنای وجود قرار
داشت :تالس )از ﻣکتب ﻣيﻠت  (Miletﻣبداء هﻣه چيز را آب ﻣیدانست ،آناکسيﻣن )(Anaximène
اين ﻣبدآ را هوا ﻣیپنداشت .از نظر هراکﻠس ،کيهان آتشی زنده بود ،هست و خواهد بود که جاودانه،
پيوسته و بی وقﻔه ،ﻣتناوبا ً شعﻠهور و خاﻣوش ﻣیشود .هﻣﮥ انديشههای ﻣاترياليستی آن دوران بر پايﮥ
اطﻼﻋات بسيار کﻣی از طبيعت و غالبا ً تﻔسيرهای ناقصی از اين اطﻼﻋات و بر ﻣبنای ﻣنطﻖ صوری
شکل ﻣیگرفتند .انگﻠس در بارۀ اين فيﻠسوفها ﻣیگويد " :ﻣی بينيم که از هﻣان زﻣان يک ﻣاترياليسم
خودجوش شکل ﻣیگيرد که در اولين قدمهای نشو و نﻣای خود  "..قرار داشت.

ماترياليسم مکانيکی يا ماترياليسم عاميانه
تا قبل از پيدايش فيزيک نوين ،ﻣکانيک چندان توسعه يافته بود که ﻋﻣده ترين رشتﮥ ﻋﻠوم طبيعی
بهﺣساب ﻣیآﻣد .در نتيجه طبيعی است که تأﺛير ﻣکانيک در زﻣينﮥ فﻠسﻔی و تئوریهای اجتﻣاﻋی نيز
به چشم بيايد .از نظر ﻣاترياليستهای ﻣکانيکی فرانسوی ،ﻣاده دارای اينرسی است و به هﻣين دليل،
ﻋﻠت ﺣرکت ﻣادّه را در يک ﻋاﻣل خارجی جستجو ﻣیکردند .بدين ترتيب ،از ديدگاه آنها ،طبيعت
تﺣرکی که در آن ديده ﻣيشود سرانجام به هﻣين دنيای ﻣوجود که هدف
ﻣجﻣوﻋﮥ کاﻣل و واﺣدی است و ّ
نهائی )ﻋﻠّت غائی( است ﻣیانجاﻣد .هﻣراه با قدرت گرفتن ﻣکتب آﻣپيريسم )بيکن ،دکارت،(.. ،
ترديدها آغاز شد تا آنکه کانت با نظريﮥ ديناﻣيسم ،اولين ضربت را بر اين ديدگاه وارد کرد و هگل به
کﻣک ديالکتيک ،بر بنيادیترين پيش فرضهای آن تاخت و سرانجام ﻣارکس و انگﻠس با ﻣاترياليسم
ديالکتيک ديدگاهی در انطباق با آخرين دست آوردهای دانش دوران نوين ارائه دادند و از راز پويائی
طبيعت بر بنيان ﻣادّيت پرده برداشتند .هستی ،جهان و هﻣه چيز آن بر پايﮥ ﻣادّۀ پويا شکل گرفته است
و در تغييری دائم و در ﺣرکتی از دانی به ﻋالی قرار دارند و در اين ﺣرکت ،تکاﻣ ِل نا ﻣﺣدود از
ﻋﻣده ترين ﻣشخصات است .ولی ﻣاترياليسم ﻣکانيکی قرن هيجدهم به ﻋﻠت شکل ﻋاﻣيانه و پيشپا
افتاده ای که دارد و هﻣچنين ريشهای که در اذهان دوانيده و ﺣضورش در فرهنگ و ادبيات جاﻣعﮥ
بورژوايی که هﻣراه با ﻣنطﻖ صوری افکار را ﻣیآﻻيد ،هنوز جان سختی ﻣیکند .تأﺛير ﻣاترياليسم
ﻋاﻣيانه يا ﻣاترياليسم ﻣکانيکی در تخريب ديگاه ﻣاترياليسم ﻣارکسيستی قابل توجه است .در نتيجﮥ اين
تأﺛير ،يک ﺣرکت يا يک رابطﮥ از نوع ديالکتيکی به ﻋﻣﻠکردی يکنواخت و يک جانبه تعبير شده و به
آن تقﻠيل ﻣیيابد .هﻣچنين ،ﻣهم ترين دست آورد ﻣاترياليسم تاريخی که ﻋبارتست از تعيين کنندگی
پيچيدۀ تﺣول جاﻣعه هﻣراه با اقتصاد را به صورت تعيين کنندگی اقتصاد در تﺣول جاﻣعه تﻔسير
ﻣینﻣايند و باﻻخره يک صورت بندی اقتصادی – اجتﻣاﻋی را فقط به ساختار اقتصادی آن ﻣﺣدود
ﻣیکنند .روشن است که اين گونه نظرات به کجا راه دارند .برنشتين از پيشکسوتهای اينگونه
تﻔسيرها از ﻣارکسيسم بود و در راهی که از اينجا آغاز کرد به تجديد نظر در بسياری از دستاوردهای
بنيادی ﻣارکسيسم رسيد .در تاريخ ﻣارکسيسم ،ﻣکانيسم و اکونوﻣيسم هﻣيشه با هم بودند .از اين جهت،
خطری در انتظار بود که سريعا ً و در دورانی که انگﻠس هنوز ﺣيات داشت ،بهيک انﺣراف نظری
غالب تبديل شد .اين جای خوشبختی است که انگﻠس شخصا ً بهصورتی خستگی ناپذير برای اصﻼح
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اين انﺣراف کوشش کرد و در جواب بهناﻣه ای از "ژوزف بﻠوخ" در سال  ،1890ﺣتّی ﻣسئوليت
خودش و ﻣارکس را نيز در اين رابطه انکار نکرد .اين ﻣسئوليت در اصل ،ارائه کردن ﻣوضوع
هﻣراه با جﻣﻠه بندیهائی بود که جای سوء استﻔاده را باز ﻣیگذاشت .انگﻠس ﻣینويسد :
"از نظر درک ﻣاترياليستی تاريخ ،ﻋاﻣل تعيين کننده در تاريخ ،درنهايت ،توليد و بازتوليد زندگی
واقعی است .نه ﻣن و نه ﻣارکس بيش از اين نگﻔتيم .در اين صورت ،اگر کسی اين گزاره را شکنجه
کند تا از آن اقرار بگيرد که فقط ﻋاﻣل اقتصادی تعيين کننده است ،آن را بهجﻣﻠهای بیﻣﺣتوی ،ﻣ ّجرد
و پوچ تبديل کرده است .وضعيت اقتصادی اساس است اﻣا ﻋناصر ﻣختﻠف روبنا  -اشکال سياسی
ﻣبارزه طبقاتی و نتايج آن - ،قانونهای اساسی ]جاﻣعه[ که پس از پيروزی در نبرد توسط طبقه پيروز
استقرار ﻣیيابند ،و غيره - ،و ﺣتی بازتاب هﻣه اين ﻣبارزات واقعی در ﻣغز شرکت کنندگان،
نظريههای سياسی ،ﺣقوقی ،فﻠسﻔی ،برداشتهای ﻣذهبی و توسعه بعدی آنها به سيستمهای جزﻣی ،نيز
بر جريان ﻣبارزات تاريخی اﺛر ﻣیگذارند و در بسياری از ﻣوارد ،شکل آن را به شيوهای تعين کننده،
درﺣضور ﻋﻣل و ﻋکس العﻣل هﻣﮥ اين ﻋواﻣل است که ﺣرکت اقتصادی به ﻣﺛابﮥ يک
ﻣعين ﻣیکنند.
ِ
ضرورت در ﻣيان تودۀ بیانتهای اتﻔاقها ،باﻻخره راهی برای خودش باز ﻣیکند )يعنی چيزهائی و
اتﻔاقاتی که پيوند داخﻠی آنها چندان دور از نظر يا اﺛبات آنها چنان دشوار است که ﻣی توانيم آنها را
ناﻣوجود به ﺣساب بياوريم و از آنها صرف نظر کنيم (.وگرنه ،به کاربردن تئوری در ﻣورد هر
دوره ی تاريخی ،ساده تر از ﺣل يک ﻣعادلهی يک ﻣجهولی خواهد بود.
تاريخﻣان را خودﻣان ﻣیسازيم ولی ،قبل از هر چيز ،با پيش فرضها و در شرايط بسيار ﻣشخص .از
ﻣيان هﻣه ،شرايط اقتصادی هستند که در نهايت تعيين کننده اند .ولی شرايط سياسی و غيره ،و ﺣتّی
سنتها که بر ﻣغز انسانها سﻠطه دارند نيز نقشی ،هرچند تعيين کننده نباشد ،برﻋهده دارند.
 ....تاريخ به گونهای ساخته ﻣیشود که نتيجه نهايی هﻣيشه ناشی از درگيری تعداد زيادی از اراده
هستی ،به آن
های فردی است که هر کدام از اينها به نوبه خود به واسطﮥ تودهای از شرايط خاص
ِ
صورتی که هستند به وجود ﻣیآيند؛ بنابراين در اينجا نيروهای بیشﻣاری وجود دارند که يکديگر را
خنﺛی ﻣیکنند ،يک گروه ناﻣﺣدود از ﻣتوازی اﻻضﻼعهای نيرو وجود دارند ،که از آن ﻣنت ّجهای
ﺣاصل ﻣی شود – رويداد تاريخی  -که ﻣی توان به نوبه خود به آن به صورتی نگريست که به طور
کﻠی ]انگار[ از يک نيرو نشأت ﻣیگيرد که به گونه ای ناخود آگاه و نابينا ﻋﻣل ﻣیکند .زيرا آن چه که
يک فرد ﻣیخواهد توسط ديگران ﻣﻣانعت ﻣیشود و آنچه که ﺣاصل ﻣیآيد چيزی است که هيچکس
نﻣیخواست .اين چنين است که تا اﻣروز ،تاريخ هﻣانند يک روند طبيعی جريان ﻣیيابد و هﻣچنين ،در
اصل ،از هﻣان قانونهای پويش طبيعت تبعيّت ﻣیکند .ولی ،از آنچه که خواستهای ﻣختﻠف – که هر
کس آن چيزی را ﻣيخواهد که ترکيب جسﻣانيش و شرايط خارجی ،و در آخر اﻣر اقتصادی )يا
وضعّيت شخصی خودش يا اوضاع اجتﻣاﻋی در ﻣجﻣوع( ﻣجاز ﻣیشﻣرد  -به آن چيزی که ﻣیخواهد
دست نﻣیيابد ،ا ّﻣا به يک ﺣ ّد ﻣتوسط ﻋام ،به يک ﻣنت ّجﮥ ﻣشترکی ،ﻣیرسد که ﻣا ﺣﻖ نداريم
نتيجهگيری کنيم که برابر صﻔر است .بر ﻋکس ،هر يک به نتيجه کﻣک ﻣیکند و به هﻣين ترتيب ،در
آن گنجانده ﻣیشود .ﻣن هﻣچنين از شﻣا ﻣیخواهم که اين نظريه را از ﻣنابﻊ اصﻠی ﻣطالعه کنيد و نه
دست دوم ،واقعا ً خيﻠی آسانتر است .ﻣاركس به ندرت چيزی را ﻣینويسد كه در آن ]اين تئوری[
هرگز نقش خود را بازی نﻣیكند .اﻣا ،به ويژه ،هيجدهم بروﻣر)  ( Le 18 Brumaireلوئی
بناپارت نﻣونهای ﻋالی از کاربرد آن است .در سرﻣايه ،اغﻠب به آن اشاره ﻣیرود .سپس ﻣیخواهم
شﻣا را به آﺛارم ارجاع دهم؛ آقای دورينگ  E. Dühringﻋﻠم را درهم ﻣیريزد و لودويگ فوئرباخ
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و پايان فﻠسﻔه کﻼسيک آلﻣان ،که در آنها دقيﻖ ترين شرح از ﻣاترياليسم تاريخی را که در دانش ﻣن
وجود دارد ارائه کردم .اين ﻣارکس و ﻣن هستيم که بخشا ً اين ﻣسئوليت را بر ﻋهده داريم که بعضی
اوقات جوانان وزن بيشتری از آنچه ناشی از جنبه اقتصادی است ،به آن ﻣيدهند .در ﻣقابل ﻣخالﻔان
خود ،ﻣا ﻣیبايد بر اصل اساسی که آنها انکار کرده بودند  ،تأکيد کنيم ،ﺣال آن که ﻣا هﻣيشه وقت ،جا،
و نه فرصتی نداشتيم ،تا جائی به ساير ﻋواﻣﻠی که در تعاﻣل دخيل هستند بدهيم .اﻣا به ﻣﺣض آن که
نوبت به ارائه گوشهای از تاريخ ،يعنی به برناﻣﮥ ﻋﻣﻠی ﻣیرسيد ،ﻣوضوع ﻋوض ﻣیشد و جای
خطای اﺣتﻣالی وجود نداشت .اﻣا ،ﻣتأسﻔانه ،فقط خيﻠی اوقات اتﻔاق ﻣیافتد که ،به ﻣﺣض دريافت
اصول اساسی ،فکر ﻣیکنيم که يک نظريه جديد را کاﻣﻼً درک کرده ايم و قادريم آن را بدون ﻣشکل
به کار ببريم ،و اين هﻣيشه درست نيست .ﻣن نﻣیتوانم در ﻣقابل اين سرزنش ،بيشتر از يکی از
"ﻣارکسيستهای" اخير ﻣا ﻣقاوﻣت کنم ،هﻣچنين بايد گﻔت که ﻣا نيز کارهای خاصی انجام داده ايم ".....
*****
تقريبا ً در هﻣين دوران که انگﻠس با هدف آﻣوزندگی و ابرام بر تئوری درست در برابر جوانانی که
نظير "پل ﻻفارگ" در ﻣارکسيسم جبر اقتصادی ﻣیديدند ،بر ديدگاه درست ﻣارکسيستی تأکيد ﻣیکرد،
لنين وارد ﻣبارزه ﻋﻠيه کسانی ﻣيشود که آنان را "ﻣارکسيستهای ﻣبتذل" ﻣیناﻣد :افرادی نظير
ﻣيخائيﻠووسکی ) (Mikhaïlovskiکه به سادگی ﻣارکسيسم را يک ﻣاترياليسم اقتصادی تعريف
ﻣیکنند و تﻣاﻣی روندهای روبنائی را از اقتصاد نتيجه ﻣیگيرند .در ﻋين ﺣال ،در پراتيک سياسی
پیگير خود ،لنين ،در ﻋﻣل ،ﻣبارزه ای اصولی ﻋﻠيه نتايج سياسی )اپورتونيستی يا دگﻣاتيستی(
ﻣاترياليسم ﻣکانيست به پيش ﻣیبرد .به ﻋنوان ﻣﺛال ،در  ،1905ﻋﻠيه ﻣنشويکها که در انقﻼب
دﻣوکراتيک جز يک ﻣرﺣﻠﮥ کاﻣﻼً ﻣﺣدود به ﻣﺣتويات بورژوائی آن نﻣیديدند ،به ﻣبارزه بر ﻣیخيزد.
بازتاب اين ﻣبارزه را در کتاب دو تاکتيک سوسيال دﻣوکراسی در انقﻼب دﻣوکراتيک ﻣیتوان يافت.
لنين ﻣینويسد :اکونوﻣيستها از بر بودند که سياست بر پايﮥ اقتصاد قرار دارد :از اينجا اين طور
"فهﻣيدند" که بايد ﻣبارزۀ سياسی را تا سطح ﻣبارزۀ اقصادی پائين آورد .نوايسکرائيها از بر کردند که
اقتصادی انقﻼب بورژوائی قرار دارد .از اينجا اينطور فهﻣيدند که
انقﻼب دﻣوکراتيک بر بنيان
ِ
وظايف دﻣوکراتيک پرولتاريا را بايد تا سطح اﻋتدال بورژوائی پائين آورد" .در  1917نيز در ﻣقابل
بخشی از ﺣزب بﻠشويک که قادر نبود خود را از انديشﮥ "ﻣرﺣﻠﮥ بورژوا -دﻣوکراتيک" رها کرده و به
وظايف انقﻼب سوسياليستی که در ﻣقابﻠشان قرار داشت فکر کنند و وارد ﻋﻣل بشوند ،ﻣبارزه کرد و
تزهای آوريل به اين ﻣبارزه تعﻠّﻖ دارد.
ﻣاترياليسم ﻣکانيکی ،تاريخ را به ﻣراﺣل تقسيم ﻣیکند و گرايش به ﻣﺣبوس کردن آن در يک "فﻠسﻔﮥ
هﻣبستگی ﻋﻣﻠی،
تاريخ" دارد .اکونوﻣيسم ،اصولی برای اين ﻣرﺣﻠه بندی در اختيارش ﻣیگذارد .اين
ِ
ﻣا بين دو گرايش انﺣرافی ،بنيان تئوری تسﻠسل ّ
خطی پنج شيوۀ توليد را تشکيل ﻣيدهد که در دوران
استالين رايج شد .در اين تئوری ،هر شيوۀ توليد در نتيجﮥ توسعﮥ نيروهای توليدی خود ،به صورت
ّ
خطی ،شيوۀ توليدی بعد از خود را به وجود ﻣیآورد .ﺣاصل آنکه ﺣتّی در قرن بيست و يکم وقتی با
کسانی روبرو ﻣیشويم که خود را انقﻼبی ﻣیناﻣند ولی به شيوۀ ﻣکانيستی و اکونوﻣيستی فکر ﻣيکنند،
هنگاﻣی که با آنها از اﻣکان انقﻼب سوسياليستی در کشوری سئوال ﻣیشود ،قبل از هر چيز به
شﻣارش تعداد کارگران و کارگاه های صنعتی آن ﻣیپرازند تا "ﻣرﺣﻠﮥ انقﻼب" را نتيجه بگيرند.

اکونوميسم :
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نظريه ايست که هﻣﮥ پديده های اجتﻣاﻋی را به اقتصاد ارتباط ﻣيدهد و در نتيجه ،ﻣبارزات طبقﮥ
کارگر را نيز ،در هﻣين چهارچوب به بند ﻣیکشد و سر آخر به ﻣنافﻊ لﺣظهايش و فقط در ﻣﺣدودۀ
توليد و به بنگاه ﻣﺣل کارش ﻣﺣدود ﻣیکند.
اين نظريه از يک تﻔسير ويژه و سطﺣی آﺛار ﻣارکس ﻣنتج ﻣیشود که در آن اقتصاد و تﺣول اقتصادی
اهﻣيتی ورای هﻣه جنبههای ديگر؛ سياسی ،فﻠسﻔی ،اجتﻣاﻋی و  ...پيدا ﻣیکند .برای روشن شدن
ﻣطﻠب از آنجا شروع کنيم که کتاب سرﻣايه ﻣهمترين اﺛر ﻣارکس ،فقط به بخش بررسی ﻋﻣﻠکرد
اقتصادی سرﻣايه ﻣﺣدود ﻣیشود ،ديگر آﺛار ﻣارکس که ﻣربوط به "روبنای" سياسی است و در
نوشتههای ﻣتعدد )به ﻋنواننﻣونه چون جنگ طبقاتی در فرانسه ،ﻣانيﻔست ﺣزب کﻣونيست ،ﻣجادﻻت
با آنارشيستها ،نوشتههای ﻣتعدد فﻠسﻔی ،بنيان گذاری ّاولين بين الﻣﻠل کﻣونيستی ،انتقاد از برناﻣههای
کﻣونيستها ،انتقاد از آنارشيستها و بخصوص بر سر کار سياسی يا ﻣﺣدود ﻣاندن در چهارچوب
ﻣبارزات سنديکائی و غيره( فراﻣوش ﻣیشود و هﻣه چيز برﻣیگردد به نتيجﮥ توسعﮥ توليد وسود،
بازدهی سرﻣايه و افزايش تعداد کارگران و نوآوریهای تکنيکی و بازتوليد سرﻣايه و نيروی کار
وووو .آنگاه از طبقﮥ کارگر دﻋوت ﻣیشود که تا هنگاﻣی که سرﻣايه نيروی کار را تا نهايت خود )که
ﻣعﻠوم نيست کجاست( گسترش نداد و نو آوری ﻋﻠﻣی و تکنيکی خود را به پايان نرسانيد و توليد را به
باﻻترين درجه توسعﮥ نداد ،فقط برای بهبود وضﻊ زندگی خود و در چهارچوب اتﺣاديههای کارگری
يا صنﻔی ﻣبارزه کنند )زيرا هنوز ﻣوقﻊ انقﻼب نيست( و به چيز ديگری جز افزايش نيروی اتﺣاديهها
برای داشتن ﻣوقعيت بهتری هنگام چانه زدن با کارفرﻣا نيانديشند.
ولی اکونوﻣيسم نوﻋی آلودگی است که در دورانهای فعاليت شکوفای سرﻣايهداری يا هربار که
شرايط برای يک فعاليت سياسی و ﺣزبی نا ﻣناسب ﻣیشوند ،به صورت يک بيﻣاری ،در جﻣﻊ برخی
از کسانی که داﻋيﮥ ﻣارکسيست بودن دارند ،ظهور ﻣیکند .اين گونه افراد که اغﻠب از ﻣيان
آريستوکراسی کارگری ﻣیآيند ،با ادﻋای ﻣارکسيسم به جنگ با ﻣارکسيسم برﻣیخيزند .ﻣوضوع انتقاد
از اکونوﻣيسم در واقﻊ بر سر استراتژی جنبش کﻣونيستی است  :روفورم يا انقﻼب ؟!
اکونوﻣيسم سه بار در جنبش کﻣونيستی بين الﻣﻠﻠی به وجهی ﻋﻣده ظهور کرد.
در سالهای  ،1890-1885اکونوﻣيسم در هيبت نوﻋی جبر )دترﻣينيسم( در رابطه با ﻣﻔهوم
-1
بﺣران ﻣطرح شد  :اگر شيوۀ توليد سرﻣايهداری بﺣران آفرين است ،بنابر اين در يکی از اين
بﺣرانها ،ﻋبور از اين شيوۀ توليد غير قابل اجتناب خواهد شد و تسﻠسل بﺣران باﻻخره به فروپاشی
اين نظام خواهد انجاﻣيد .از اينجا چنين نتيجه گرفتند که استراتژی طبقﮥ کارگر بايد ﻋبارت باشد از
گسترش روز افزون سازﻣاندهی خود و تقويت ﺣزب سياسيش )يعنی سوسيال دﻣوکراسی آلﻣان( و
افزايش نﻔوذش به ﻣنظور آﻣادگی برای جﻣﻊ کردن ﻣﺣصول در آخر کارّ .اولين رويزيونيست های
سوسيال دﻣوکراسی در ﻣيان ﻣبﻠغين اين نظريه قرار داشتند .اين نظريه در ﻣيان طرفداران جنبش خود
انگيخته نير غالب بود.
در آغاز قرن بيستم ،اکونوﻣيسم با ادﻋای پيشگيری از آلودگی جنبش کارگری به سياست
-2
بورژوازی ،ﻋﻣل ﻣیکند و برای اين ﻣنظور ،فعاليت انقﻼبی طبقﮥ کارگر را به ﻣبارزۀ اقتصادی در
درون کارخانهها و بنگاهها ﻣﺣدود کرده و اﻋضاء ﺣزب را فقط از درون طبقﮥ کارگر انتخاب ﻣیکند.
کارگرزدگی يکی از ويژگیهائی است که اين انﺣراف باخود يدک ﻣیکشد .در زﻣينﮥ تئوری ،اين
شيوۀ تﻔکر به نظريﮥ خودانگيختگی ﻣیانجاﻣد که در انتظار بيرون آﻣدن خود به خودی آگاهی
سوسياليستی از درون ﻣبارزات اقتصادی طبقﮥ کارگر است .روشن است که بورژوازی از اينگونه
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انﺣرافات در ﻣبارزات طبقﮥ کارگر برای بقای نظام بهره کشی خود سود ﻣیبرد .تا زﻣانی که سرﻣايه
داری و سود سرﻣايه برقرار باشند ،سهم بورژوازی در تعادل نيروهای طبقاتی تأﻣين خواهد شد و اين
تعادل نيز در بازیهای با بورس ،تورم ،پائين آﻣدن دائﻣی ارزش کار ،تﺣﻣيل فقر ،ﻣقابﻠه با ﻣبارزات
کارگران و اختناق ﻣشخص ﻣیشود.
در اواخر سالهای  1920هنگاﻣی که استالينيسم قدرت ﻣیگيرد ،در اتﺣاد شوروی ﻣﻔهوﻣی
-3
ظهور ﻣیکند که ﻣدﻋی است که گذار به کﻣونيسم وابسته به افزايش نيروهای توليدی است و آنگاه و
بر اين پايه چنين استدﻻل ﻣیشود که چون بﺣران سرﻣايهداری ﺣاصل سد شدن راه گسترش نيروهای
توليدی به ﻣناسبت تضادهای ذاتی روابط توليدی سرﻣايهداری است ،بنابراين ،هنگاﻣی که سوسياليسم
استقرار ﻣیيابد ،گسترش پيوستﮥ نيروهای توليدی ،خود به خود به کﻣونيسم خواهدانجاﻣد .ﻣاهيت
اکونوﻣيستی اين نوع استدال روشن است .زيرا در دوران گذار سوسياليستی ﻣجﻣوﻋﮥ روابط جاﻣعه و
نيروهای توليد ،فرهنگ ،ﻋﻠوم و هنر ووو بايد تﺣول پيدا کند و اقتصاد فقط يک بخش کوچک در
درون اين ﻣجﻣوﻋه است.

کارگرزدگی
کارگرزدگی ) به فرانسه  ouvriérismeو به انگﻠيسی  workerismبه آلﻣانی (Ouvrierismus
به گرايشی اشاره دارد که کارگر بودن را ﻣهمترين خصوصيت برای انقﻼبی بودن ﻣیداند تا آنجا که
برخی ﺣتّی برايشان فقط کارگر بودن شرط انقﻼبی بودن است و به هﻣين جهت اصرار دارند که در
رهبری يک ﺣزب ،سنديکا يا هيئت نﻣايندگی کﻣونيستی ،ﺣتﻣا ً بايد يک کارگر ﺣضور داشته باشد.
دليل بنيادی اين گرايش ،سؤظن و برخی اوقات ﺣتی انزجار يا "نژادپرستی" نسبت به اقشار ديگر
جاﻣعه نظير خورده بورژوازی و يا واضحتر ،روشنﻔکران استّ .اولين و ﻣﻔتضح ترين نﻣايش
کارگرزدگی در کنگرۀ ّاول انترناسيونال کﻣونيست در ژنو ) (1866رخ داد .نﻣايندگانی که به اين
شيوۀ تﻔکر تعﻠّﻖ داشتند ﻣيخواستند کارگر بودن را شرط ﻋضويّت در انترناسيونال قرار بدهند .يکی از
نﻣايندگان ﻣتعﻠّﻖ به اين شيوۀ تﻔکر ،تولن ) (Tolainتقاضا کرد که کنگره فقط از کارگران يدی شکل
بگيرد .به دنبال اين تقاضا ،نﻣايندگان فرانسه که به ايدئولوژی پرودونی تعﻠّﻖ داشتند ،به اينجا رسيدند
که کارل ﻣارکس چون روشنﻔکر است بايد از کنگره اخراج شود .اين پيشنهاد با  25رأی در ﻣقابل
بيست رأی ردشد .پنج سال بعد از کﻣون پاريس )سال  ،(1876در کنگرۀ ّاول کارگران ،بار ديگر
سوء ظن نسبت به» ,سياسی کارها« و »کسانی که کار تئوريک ﻣیکنند« از نو تظاهر ﻣیکند.
نﻣايندگان تصﻣيم ﻣیگيرند که اکر کسی »کارگر نباشد ،و يا اگر از طرف اتاق سنديکائيش و يا يک
جاﻣعﮥ کارگری ديگر يا در غير اينصورت از طرف يک گروه کارگری ديگر توصيه نشده باشد،
اجازۀ صﺣبت ندارد".
ﻋدم تﺣﻣل کردن ديگران که در کارگرزدگی ﻣشاهده ﻣیشود از طرفی ﺣاکی از نگرانی )و اين
نگرانی بر ﺣﻖ است( از اينست که در جنبشی که نام طبقﮥ کارگر بر آنست بايد ﻻاقل اﻋضای اين
طبقه اکﺛريت را تشکيل بدهند .از طرف ديگر از آنجا که جنبش کارگری از آغازش با دسيسههای
پايان ناپذير کارفرﻣايان برای در دست گرفتن رهبری جنبش و دور کردن آن از اهدافش روبرو بود و
ايادی بورژوازی هﻣيشه کوشش داشتند آن را اگر نﻣی توانستند ﻣتوقف کنند ﻻاقل از اﻋتبار بياندازند
شعار "توليد کنندگان ،خودﻣان را خودﻣان رها کنيم" تبديل به شعار ﻣرکزی جنبشهای کارگری شد که
در سرود انترناسيونال نيز بازتاب يافته است .خواست استقﻼل کاﻣل طبقﮥ گارکر يک تضاد باخود
دارد .از طرفی به هرکس که کارگر باشد اطﻣينان ﻣی کند زيرا انگار صرفا ً کارگر بودن تضﻣينی
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است به وفاداری و خيانت نکردن .از طرف ديگر با اتکا و اطﻣينان به غريزۀ کارگری ،جنبش را از
دست آورد تﺣﻠيلهای ﻋﻠﻣی و دانش ﻋﻠﻣی از شرايط استﺛﻣار که به کارگران اﻣکان دستيابی به آگاهی
طبقاتی را )که از خارج ﻣی آيند( ﻣيدهد ،ﻣﺣروم ﻣیکند .انگﻠس و لنين تأکيد ﻣیکردند که "بدون
تئوری انقﻼبی ،جنبش انقﻼبی وجود نخواهد داشت" .تاريخچﮥ کارگرزدگی که از ابتدای جنبش
سنيکائی با آن هﻣراه بود ،هنوز در تﻣاﻣی پيچيدگی هايش نوشته نشده است و ﻋﻣل کرد آن به اوضاع
کشورهای ﻣختﻠف بستگی دارد .در کﻣون پاريس ،در انطباق با سنت های فرانسوی ،فقط نﻣايندگان
کارگران يا نﻣايندگان شناخته شدۀ آن ها ﺣﻖ اجﻼس داشتند )کارل ﻣارکس ،ﻣقدﻣه بر جنگ داخﻠی در
فرانسه .(1891 ،ﺣزب کﻣونيست فرانسه از ﻣبدأ کارگری رهبران خود ،ﺣتّی پس از سالها دوری
از ﻣﺣيط توليدی کارخانه ،بت ﻣیسازد و به خود ﻣیبالد .باکونين هﻣيشه اشاره به کارگرانی داشت که
در جﻠسات ﻣقابﻠش نشستهاند )اين کارگران که اينجا هستند( .در ايران ،ﺣوالی انقﻼب ،جوانان "چپ"
و طرفدار انقﻼب سعی ﻣیکردند خود را شبيه کارگران آرايش بدهند و ﻣانند آنها لباس بپوشند .البته
اغﻠب اين جوانان در رؤياهای خود طبقﮥ کارگری تصور ﻣیکردند که بیسواد است ،لباسهايش پاره
انقﻼبی چپ" يک نشانﮥ کارگر در
است و بسيار کم ﺣﻣام ﻣیکند! بعد از انقﻼب اغﻠب سازﻣانهای "
ِ
نشريات يا نام سازﻣان خود يدک ﻣیکشيدند.
ديالکتيک :از نظر برخی فيﻠسوفهای ﻋهد ﻋتيﻖ ،ديالکتيک شيوهای بود برای دستيافتن به ﺣقيقت از
راه ﻣجادله و راهی بود برای پيدا کردن تناقض در گﻔتار طرف ﻣقابل .فيﻠسوفهای يونانی آن دوران،
به گﻔتﮥ انگﻠس با ديالکتيک زاده ﻣیشدند .هراکﻠس ،ديالکتيسين ﻣشهور ،اظهار ﻣیداشت که اشياء در
هر زﻣان ،هم وجود دارند و هم وجود ندارند زيرا هﻣه چيز جاری است و دائم تغيير ﻣیکند ،هﻣه چيز
زاده ﻣیشود و نابود ﻣیگردد؛ از نظر فﻠسﻔﮥ ديالکتيک ،هيچ چيز نهائی ،ﻣطﻠﻖ و ﻣقدس نيست .اين
ناپذير شدن و
فﻠسﻔه خصﻠت گذرای هﻣه چيز را در هﻣه چيز آشکار ﻣیکند ،هيچ چيز جز روند وقﻔه
ِ
از ﻣيان رفتن ،صعود پايان ناپذير از پست به ﻋالی در ﻣقابل آن ﻣقاوﻣت نﻣیکند .خو ِد فﻠسﻔﮥ ديالکتيک
چيزی بيش از انعکاس اين روند در ﻣغز انديشه ورز نيست .از نظر ﻣارکس »ديالکتيک ﻋبارت است
از دانش قوانين ﻋام ِهم دنيای خارج و هم انديشﮥ بشری« .دنيا از تضادهائی تشکيل شده است که دائم
با يکديگر درگيرند .ﻋﻠت پيشرفت )تﺣول ،شدن( در ﻣبارزۀ اضداد نهﻔته است.
ديالکتيک فيﻠسوفهای يونان بيش از
ارسطو ،اشکال اصﻠی انديشﮥ ديالکتيکی را بررسی کرد .ولی
ِ
ﺣد ساده بود .آنها طبيعت را يگانه و کاﻣﻼً به هم پيوسته ﻣی انگاشتند و قادر نشدند پديدهها و اشياء را
از يکديگر ﻣجزا کرده و تﺣﻠيل کنند :کاری که بدون آن ،اﻣکان ندارد تصوير روشن و کاﻣﻠی از دنيا
بسازيم" .آنها به تغييرات و ﻋبور از يک ﺣالت به ﺣالت ديگر ،به تسﻠسل ،بيشتر توجه داشتند تا به
آنچه که ﺣرکت ﻣی کند ،ﻣی گذرد و به هم پيوسته است) ".انگﻠس ،آنتی دورينگ( ﺣاصل آنکه طی
قرنها و تا آخر قرن هيجدهم ،يک درک ﻣتافيزيکی فائﻖ ﻣاند :تصور ﻣیشد که اﻣکان تبديل اشياء به
يکديگر وجود ندارد.
لنين در بهار  ١٩١٤نوشتن ﻣقالﮥ »کارل ﻣارکس« را برای دانشناﻣﮥ گرانات در پرونين )گاليسيا(
شروع کرد و در نواﻣبر هﻣان سال در برن سويس آن را به پايان رسانيد .در اين ﻣقاله لنين به
اختصار در ﻣورد ﻣاترياليسم و ديالکتيک از نظر ﻣارکسيسم يعنی ﻣاترياليسم ديالکتيک ﻣدرن صﺣبت
ﻣیکند .نظری به اين نوشتﮥ لنين برای داشتن درکی اوليه از ﻣاترياليسم و ديالکتيک ﻣارکسيستی بسيار
ﻣﻔيد است .ولی درک ﻋﻣيﻖ از دياکتيک نيازﻣند ﻣطالعﮥ گسترده تری از آن است.
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ﻣقاله که اﻣضای و .ايﻠين ]يکی از نام های ﻣستعار لنين – ﻣترجم فارسی[ داشت در سال  ١٩١٥در
دانشناﻣه ]گرانات[ چاپ شد .در سال  ١٩١٨انتشارات پريبوی  Priboiﻣقالﮥ اصﻠی را به صورت
جزوه )به صورتی که در دانشناﻣه آﻣده بود( با ﻣقدﻣه ای از لنين اﻣا بدون بخش کتاب نگاری
ﻣارکسيسم ﻣنتشر کرد .انتشار کاﻣل ﻣقاله بر اساس دست نوشت لنين در سال  ١٩٢٥در ﻣجﻣوﻋﮥ
»ﻣارکس ،انگﻠس ،ﻣارکسيسم« توسط انستيتوی لنين وابسته به کﻣيتﮥ ﻣرکزی ﺣزب کﻣونيست روسيه
)بﻠشويک( چاپ شد .ﻣا بخشهای فﻠسﻔی آن ﻣقاله را به نقل از ﻣقالﮥ »کارل ﻣارکس« لنين ،ترجﻣﮥ
سهراب شباهنگ ،در زير ﻣی آوريم:

آموزۀ مارکسيستی
ﻣارکسيسم دستگاه نظرات و آﻣوزش های ﻣارکس است .ﻣارکس نابغه ای بود که سه جريان ﻋﻣدۀ
ايدئولوژيک سدۀ نوزدهم ،ﻣتعﻠﻖ به سه تا از پيشرفته ترين کشورهای نوع بشر ،را اداﻣه داد و کاﻣل
کرد :فﻠسﻔﮥ کﻼسيک آلﻣان ،اقتصاد سياسی کﻼسيک انگﻠيس و سوسياليسم فرانسوی هﻣراه با آﻣوزه
های انقﻼبی فرانسوی به طور کﻠی .استﺣکام ﻣنطقی و يکپارچگی تﺣسين برانگيز ديدگاه های ﻣارکس
ﺣتی ﻣورد تأييد ﻣخالﻔان او است ،ديدگاه هائی که در کﻠيت خود ﻣاترياليسم ﻣدرن و سوسياليسم ﻋﻠﻣی
ﻣدرن را هﻣچون نظريه و برناﻣﮥ جنبش کارگری هﻣﮥ کشورهای ﻣتﻣدن جهان تشکيل ﻣی دهند و ﻣا
را بر آن ﻣی دارند که خﻼصه ای از اصول کﻠی جهان بينی ﻋام او را پيش از توضيح ﻣﺣتوای اصﻠی
ﻣارکسيسم ،يعنی آﻣوزش اقتصادی ﻣارکس ،شرح دهيم.

ماترياليسم ﻓﻠسﻔی
ﻣارکس از سال های  ١٨٤٤-١٨٤٥که ديدگاه هايش شکل گرفت ﻣاترياليست ،به ويژه پيرو فويرباخ
بود که بعدها ﻣارکس جنبه های ضعيف او را تنها دراين ﻣی دانست که ﻣاترياليسم فويرباخ به ﺣد کافی
ت قاطعانﮥ
پيگير و هﻣه جانبه نيست .از ديد ﻣارکس اهﻣيت تاريخی و »دوران ساز« فويرباخ ،گسس ِ
او از ايده آليسم هگﻠی و اﻋﻼم گرويدن به ﻣاترياليسم بود »]ﻣاترياليسﻣی که[ در سدۀ هيجدهم ،به ويژه
در فرانسه ،نه تنها با نهادهای ﻣوجود سياسی  ...و دين و يزدان شناسی ،بﻠکه با هرگونه ﻣتافيزيک
)به ﻣعنی »گﻣانه زنی ]فﻠسﻔه بافی[ ﻣسﻣوم( ﻣتﻣايز از »فﻠسﻔﮥ ﻣتين ﻋقﻼنی«( ﻣبارزه ﻣی کرد«
)ﻣارکس ،خانوادۀ ﻣقدس ،در »ﻣيراث ادبی«( .ﻣارکس در »پس گﻔتار چاپ دوم سرﻣايه جﻠد اول«
نوشت» :از نظر هگل  ...روند تﻔکر ،که او آن را تﺣت نام ايده ،ﺣتی به ﻋاﻣل فعال ]سوژۀ[ ﻣستقﻠی
تبديل ﻣی کند ،خالﻖ جهان است ...از نظر ﻣن به ﻋکس ،ايده آل ]آنچه به ايده ﻣربوط ﻣی شود[ چيزی
جز دنيای ﻣادی نيست که در ذهن بشر بازتاب يافته و به صور انديشه ﻣبدل شده است« .انگﻠس در
توافﻖ کاﻣل با اين فﻠسﻔﮥ ﻣاترياليستی ﻣارکس و در توضيح آن در آنتی دورينگ )که ﻣارکس دست
نوشت آن را خوانده بود( ﻣی نويسد» :وﺣدت جهان در هستی آن نيست  ...وﺣدت واقعی جهان در
ﻣاديت آن است و اين اﻣر با تکاﻣل طوﻻنی و توان فرسای فﻠسﻔه و ﻋﻠوم طبيعی به اﺛبات رسيده
است« » ...ﺣرکت ،شکل وجودی ﻣا ّده است .هرگز و هيچ جا ﻣادۀ بدون ﺣرکت وجود نداشته و
ﺣرکت بدون ﻣاده نﻣی تواند وجود داشته باشد  ...اﻣا اگر اين پرسش ﻣطرح شود که فکر و آگاهی
واقعا چه هستند و از کجا ﻣی آيند ،روشن است که آنها ﻣﺣصول ﻣغز انسان اند و انسان خود،
ﻣﺣصول طبيعت است که در طبيعت و با ﻣﺣيط آن تکاﻣل يافته است؛ بنابراين بديهی است که
ﻣﺣصوﻻت ﻣغز انسان نيز که در تﺣﻠيل نهائی ﻣﺣصول طبيعت اند با بقيﮥ پيوندهای طبيعت ،تناقضی
ندارند و ﻣتناظر آنها هستند«» .هگل ايده آليست بود يعنی از نظر او افکارش تصاوير کﻣابيش ﻣجرد
ب اشيا و روندهای واقعی در ذهن نيستند )انگﻠس گاهی کﻠﻣﮥ »نقش و ﺣک يا ُکپی« را به کار
يا بازتا ِ
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ﻣی گيرد( ،بﻠکه به ﻋکس ،اشيا و تکاﻣل آنها تصاويری تﺣقﻖ يافته از ايده اند که در جائی ﺣتی پيش
از وجود جهان وجود داشته است« .انگﻠس در لودويگ فويرباخ ] و پايان فﻠسﻔﮥ کﻼسيک آلﻣان[ – که
در آن ديدگاه های خود و ﻣارکس در بارۀ فﻠسﻔﮥ فويرباخ را تشريح ﻣی کند و آن را پس از ﻣطالعﮥ
دست نوشت قديﻣی ای که خود او و ﻣارکس در سال های  ١٨٤٤-١٨٤٥دربارۀ هگل ،فويرباخ و
درک ﻣادی تاريخ نوشته بودند به چاپ رساند – ﻣی نويسد:
»ﻣسألﮥ بنيادی بزرگ هﻣﮥ فﻠسﻔه ها ،به ويژه فﻠسﻔﮥ ﻣدرن اخير ،ﻣسألﮥ رابطﮥ بين انديشه و هستی ...
رابطﮥ بين روح و طبيعت است يعنی اينکه روح ﻣقدم است يا طبيعت؟ فيﻠسوفان برﺣسب پاسخهائی که
به اين پرسش داده اند به دو اردوی بزرگ تقسيم ﻣیشوند .آنهائی که تقدم روح بر طبيعت را تأييد
ﻣیکنند و آفرينش را به شکﻠی ﻣی پذيرند اردوی ايده آليسم را تشکيل ﻣی دهند .ديگران که تقدم
طبيعت را ﻣی پذيرند ﻣتعﻠﻖ به ﻣکتبهای ﻣختﻠف ﻣاترياليسم اند .هر کاربرد ديگری از ﻣﻔهوم )فﻠسﻔی(
ايده آليسم و ﻣاترياليسم به سر درگﻣی و پريشان فکری ﻣیانجاﻣد .ﻣارکس نه تنها قاطعانه ايده آليسم را
که هﻣواره به نﺣوی با ﻣذهب پيوند دارد ،بﻠکه ديدگاه های هيوم و کانت ،ﻻادری گری ،ﻣکتب
انتقادی ،پوزيتيويسم در اشکال گوناگون آن را نيز که نظرات رايج در زﻣان ﻣا هستند رد کرد و چنين
فﻠسﻔه ای را دادن اﻣتيازات »ارتجاﻋی« به ايده آليسم و در بهترين ﺣالت »پذيرش شرﻣگينانه و پنهانی
ﻣاترياليسم و انکار آشکار آن در برابر ﻋﻣوم« ﻣی دانست .دربارۀ اين ﻣسأله ﻋﻼوه بر آﺛاری از
انگﻠس و ﻣارکس که در باﻻ نام برديم به ناﻣﮥ ﻣورخ  ١٢دساﻣبر  ١٨٦٦ﻣارکس به انگﻠس رجوع کنيد.
در اين ناﻣه ﻣارکس به گﻔته ای از توﻣاس هاکسﻠی طبيعی دادن ﻣعروف که »ﻣاترياليستی تر« از
ﺣرف های ﻣعﻣول او بود ارجاع ﻣی دهد :هاکسﻠی ﻣی پذيرد »تا آنجا که ﻣا به طور واقعی ﻣشاهده
ﻣیکنيم و ﻣی انديشيم اﺣتﻣاﻻ نﻣی توانيم از ﻣاترياليسم کناره بگيريم« و ﻣارکس به او خرده ﻣی گيرد
که سوراخی برای ورود ﻻادری گری و ﻣکتب هيوم باز گذاشته است.
آنچه به ويژه توجه بدان اهﻣيت دارد نظر ﻣارکس دربارۀ رابطﮥ بين آزادی و ضرورت است» :آزادی
درک ضرورت است«» ،ضرورت تنها هنگاﻣی کور است که فهﻣيده نشده باشد« )انگﻠس ،آنتی
دورينگ( .اين به ﻣعنی به رسﻣيت شناختن قانون ﻋينی در طبيعت و تبديل ديالکتيکی ضرورت به
آزادی است )ﻣانند تبديل »شيئی در خو ِد« ناشناخته اﻣا قابل شناخت به »شيئی برای ﻣا« و تبديل
اساسی ﻣاترياليسم »کهن« و از
»ﻣاهيت اشيا« به »پديده ها ]نﻣودها[«( .ﻣارکس و انگﻠس کﻣبودهای
ِ
جﻣﻠه ﻣاترياليسم فويرباخ )و از آن بيشتر ﻣاترياليسم ﻋاﻣيانﮥ بوشنر ،فوگت و ﻣولشوت( را در اين ﻣی
دانستند که  (١اين ﻣاترياليسم ﻋﻣدتا »ﻣکانيکی« است يعنی آخرين تکاﻣل های شيﻣی و زيست شناسی
)در ﻋصر ﻣا بايد اضافه شود نظريﮥ الکتريکی ﻣاده( را در نظر نﻣی گيرد (٢ ،اينکه ﻣاترياليسم کهن
غير تاريخی و غير ديالکتيکی )يعنی ﻣتافيزيکی در ﻣعنی ضد ديالکتيکی( بود و به نﺣوی ﻣنطقی و
هﻣه جانبه ديدگاه تکاﻣﻠی نداشت (٣ ،اينکه ﻣاترياليسم کهن »جوهر انسانی« را اﻣری ﻣجرد ﻣی ديد و
نه هﻣچون ﻣجﻣوﻋﮥ »پيچيده« ای از تﻣام »روابط اجتﻣاﻋی« )که به صورت انضﻣاﻣی توسط تاريخ
تعيين شده اند( و بنابراين تنها به »تﻔسيريا تعبير« جهان بسنده ﻣی کرد در ﺣالی که نکتﮥ اصﻠی
»تغيير« جهان است؛ به ﻋبارت ديگر ﻣاترياليسم کهن اهﻣيت »فعاليت ﻋﻣﻠی انقﻼبی« را درک نکرد.
ديالکتيک
از نظر ﻣارکس و انگﻠس ،ديالکتيک هگﻠی جاﻣﻊ ترين ،پرﻣﺣتواترين و ﻋﻣيﻖ ترين آﻣوزۀ تکاﻣل و
باﻻترين دستاورد فﻠسﻔﮥ کﻼسيک آلﻣان بود .آنها هرگونه فرﻣول بندی ديگری از تکاﻣل و تﺣول
گر سير واقعی تکاﻣل طبيعت و جاﻣعه ﻣی
تدريجی را يک جانبه ،کم ﻣﺣتوا و تﺣريف کننده و ُﻣﺛﻠه ِ
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دانستند )سيری که غالبا با جهش ها ،تغييرات سهﻣگين ]کاتاستروف ها[ و انقﻼبات هﻣراه است(.
ديالکتيک آگاهانه را )از تخريب ايده
انگﻠس نوشت» :ﻣارکس و ﻣن تقريبا نخستين کسانی بوديم که
ِ
آليسم ،از جﻣﻠه ﻣکتب هگل( نجات داديم و آن را در درک ﻣادی طبيعت به کار بستيم  ...طبيعت بوتﮥ
آزﻣايش ]آزﻣايشگاه[ ديالکتيک است و بايد گﻔت که ﻋﻠوم طبيعی جديد ﻣصالح و ﻣواد بسيار غنی و
روز افزونی برای ﻣﺣک زدن ديالکتيک فراهم آورده اند )اين جﻣﻼت پيش از کشف راديوم،
الکترون ،تبديل ﻋناصر به يکديگر و غيره نوشته شده اند!( و بدين سان ﺛابت کرده اند که روند
طبيعت در تﺣﻠيل نهائی ديالکتيکی است و نه ﻣتافيزيکی«.
انگﻠس ﻣیگويد» :اين انديشﮥ بزرگ و بنيادی که جهان را نبايد هﻣچون ﻣجﻣوﻋه ای از اشيای ﺣاضر
و آﻣاده فهﻣيد ،بﻠکه بايد آن را ﻣجﻣوﻋﮥ پيچيده ای از روندها به ﺣساب آورد که در آن اشيای به ظاهر
ﺛابت و تصاوير به ظاهر ﺛابت شان در ﻣغز ﻣا يعنی ﻣﻔاهيم ،دستخوش تغيير دائﻣی و به وجود آﻣدن و
از ﻣيان رفتن هستند  ...آری ،اين انديشﮥ بنيادی بزرگ ،به ويژه از زﻣان هگل چنان به طور کاﻣل در
آگاهی ﻋﻣوﻣی رسوخ کرده است که در شکل ﻋاﻣش به ندرت ﻣورد ﻣخالﻔت قرار ﻣیگيرد .اﻣا پذيرش
ﻣختﻠف پژوهش،
اين انديشﮥ بنيادی در ﺣرف و کاربست آن در واقعيت ،در جزئيات و در ﺣوزه های
ِ
دو چيز ﻣتﻔاوت اند«» .از نظر فﻠسﻔﮥ ديالکتيک ،هيچ چيز نهائی ،ﻣطﻠﻖ و ﻣقدس نيست .اين فﻠسﻔه
ناپذير شدن و از
خصﻠت گذرای هﻣه چيز را در هﻣه چيز آشکار ﻣی کند ،هيچ چيز جز روند وقﻔه
ِ
ﻣيان رفتن ،صعود پايان ناپذير از پست به ﻋالی در ﻣقابل آن ﻣقاوﻣت نﻣیکند .خو ِد فﻠسﻔﮥ ديالکتيک
چيزی بيش از انعکاس اين روند در ﻣغز انديشه ورز نيست« .بدين سان از نظر ﻣارکس »ديالکتيک
ﻋبارت است از دانش قوانين ﻋام ِهم دنيای خارج و هم انديشﮥ بشری«.
ﻣارکس اين جنبﮥ انقﻼبی فﻠسﻔﮥ هگل را پذيرفت و تکاﻣل بخشيد .ﻣاترياليسم ديالکتيک »ديگر به فﻠسﻔه
ای که بر فراز ﻋﻠوم ديگر باشد نياز ندارد« .از فﻠسﻔﮥ گذشته آنچه باقی ﻣی ﻣاند »دانش انديشه و
قوانين آن – ]يعنی[ ﻣنطﻖ صوری و ديالکتيک است« .ديالکتيک ،طبﻖ درک ﻣارکس و نيز هگل
دربر گيرندۀ هﻣﮥ آن چيزی است که اﻣروزه نظريﮥ شناخت يا اپيستﻣولوژی ناﻣيده ﻣی شود که آن هم
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
فﻠسﻔﮥ هگل .اﻣا اين ايده آن چنان که توسط ﻣارکس و انگﻠس براساس نظر هگل پی ريزی شده بسيار
هﻣه جانبه تر و پر ﻣﺣتواتر از ايدۀ جاری تﺣول است .تکاﻣﻠی که ظاهرا ﻣراﺣل گذشته را تکرار ﻣی
کند ،اﻣا تکراری که ﻣتﻔاوت است )»نﻔی نﻔی«( ،تکاﻣﻠی که به بيان ديگر ﻣارپيچی است و نه خط
ﻣستقيم - ،تکاﻣﻠی از طريﻖ جهش ،تغييرات سهﻣگين ،انقﻼبات؛ » -گسست در تداوم«؛ تبديل کﻣيت به
کيﻔيت - ،تکان های درونی برای تغيير ناشی از تضادها و درگيری نيروها و گرايش های ﻣختﻠف که
روی جسم واﺣدی ،يا در درون پديده ای ﻣعين يا در درون يک جاﻣعه ﻋﻣل ﻣی کنند؛  -هﻣبستگی
ﻣتقابل و پيوند ناگسستنی بين هﻣه جنبههای هر پديده )در ﺣالی که تاريخ هﻣواره جنبه های تازه تری
از آن را آشکار ﻣی کند( ،پيوندی که روند ﺣرکتی ﻋام ،يکسان ،قانونﻣند را فراهم ﻣیکند – چنين
است برخی از وجوه ديالکتيک ) (١که غنیتر از آﻣوزۀ ﻣعﻣولی تکاﻣل است )به ناﻣﮥ ﻣورخ  ٨ژانويﮥ
 ١٨٦٨ﻣارکس به انگﻠس نگاه کنيد که در آن ﻣارکس »سه گانه های چوبی« اشتاين را ﻣسخره ﻣیکند
که در آﻣيختن آن با ديالکتيک ﻣاترياليستی پوچ و بی ﻣعنی است(.

درک مادی تاريﺦ
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ﻣارکس پس از درک ناپيگيری ]ﻋدم استﺣکام ﻣنطقی[ ،نقص و يک جانبه نگری ﻣاترياليسم کهن بدين
باور رسيد که »هﻣاهنگ کردن دانش جاﻣعه  ...با بنياد ﻣاترياليستی و بازسازی اين دانش بر روی آن
بنياد« ضرورت دارد» .از آنجا که ﻣاترياليسم به طور کﻠی آگاهی را ﻣﺣصول و نتيجﮥ هستی ﻣیداند
و نه به ﻋکس] ،پس[ ﻣاترياليسم هنگاﻣی که در ﻣورد زندگی اجتﻣاﻋی نوع بشر به کار بسته شود بايد
آگاهی اجتﻣاﻋی را ﻣﺣصول هستی اجتﻣاﻋی بداند« .ﻣارکس در جﻠد اول سرﻣايه ﻣی نويسد:
»تکنولوژی شيوۀ ﻋﻣﻠکرد انسان بر طبيعت ]پرداختن انسان به طبيعت[ ،روند بی واسطﮥ توليد را که
با آن انسان به ﺣيات خود اداﻣه ﻣیدهد آشکار ﻣیکند و بدين سان شيوۀ شکل گيری روابط اجتﻣاﻋی او
و درکهای ذهنی ناشی از آنها را بر ﻣﻼ ﻣیکند« .ﻣارکس در ﻣقدﻣﮥ سهﻣی در نقد اقتصاد سياسی
فرﻣول جاﻣعی از اصول بنيادی ﻣاترياليسم را آن چنان که در ﻣورد جاﻣعﮥ انسانی به کار رود در
جﻣﻼت زير بيان ﻣی کند:
اجتﻣاﻋی زندگی خود وارد روابط ﻣعين و ضروری ای ﻣیشوند که ﻣستقل از
»انسان ها در توليد
ِ
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
روبنای ﺣقوقی و سياسی بر روی آن ظاهر ﻣی شود و ا َشکال ﻣعين آگاهی اجتﻣاﻋی با آن هﻣاهنگی
دارد ] و اشکال ﻣعين آگاهی اجتﻣاﻋی ﻣتناظر آن است [ .شيوۀ توليد زندگی ﻣادی ،روندهای زندگی
اجتﻣاﻋی ،سياسی و فرهنگی را به طور کﻠی ﻣشروط ﻣی سازد .اين آگاهی انسان ها نيست که هستی
آنان را تعيين ﻣی کند ،بﻠکه به ﻋکس هستی آنان است که آگاهی شان را تعيين ﻣی نﻣايد .نيروهای
ﻣولد ﻣادی جاﻣعه در ﻣرﺣﻠﮥ ﻣعينی از تکاﻣل خود ،با روابط توليدی – يا با آنچه صرفا ً بيان ﺣقوقی
روابط توليدی است – يعنی با روابط ﻣالکيتی که تاکنون در چهارچوب آن ﻋﻣل کرده اند ،وارد
درگيری ﻣی شوند .اين روابط از اَشکا ِل نيروهای ﻣولد به زنجيرهای آنها ﻣبدل ﻣی گردند .در اين
هنگام يک ﻋصر انقﻼب اجتﻣاﻋی آغاز ﻣی گردد .با تغيير شالودۀ اقتصادی ،کل روبنای ﻋظيم به
ُکندی يا به سرﻋت تﺣول ﻣی يابد .در بررسی اين تﺣوﻻت هﻣواره بايد بين تﺣول ﻣادی شرايط
اقتصادی توليد ،که ﻣی توان با دقت ﻋﻠوم طبيعی آن را تعيين کرد ،و اَشکال ايدئولوژيکی که در آنها
انسان ها از اين درگيری آگاهی ﻣی يابند و ﻣبارزه را به سرانجام ﻣی رسانند تﻣايز قايل شد .هﻣان
گونه که در ﻣورد يک شخص برﺣسب آنچه خود او در ﻣورد خويش ﻣی انديشد داوری نﻣی کنند ،به
هﻣان گونه دربارۀ اين تﺣوﻻت ]اجتﻣاﻋی[ نﻣی توان برﺣسب آگاهی ﻣتناظرشان قضاوت کرد .بﻠکه به
ﻋکس ،اين آگاهی را بايد از روی تضادهای زندگی ﻣادی ،از درگيری ﻣوجود بين نيروهای اجتﻣاﻋی
توليد و روابط توليدی توضيح داد  ...در تصويری کﻠی ﻣی توان شيوه های توليد آسيائی ،باستانی،
فئودالی و بورژوائی ﻣدرن را هﻣچون دوره های تﺣول پيش روندۀ شکل بندی های اقتصادی ﻣشخص
کرد) «.رجوع کنيد به فرﻣول بندی خﻼصﮥ ﻣارکس در ناﻣﮥ ﻣورخ  ٧ژوئيﮥ  ١٨٦٦او به انگﻠس:
»نظريﮥ ﻣا که طبﻖ آن سازﻣان کار توسط وسايل توليد تعيين ﻣی شود«(.
کشف درک ﻣادی تاريخ ،يا بهتر بگوئيم اداﻣه و گسترش پيگير ﻣاترياليسم در ﺣوزۀ پديده های
اجتﻣاﻋی ،دو ﻋيب اصﻠی نظريات تاريخی قبﻠی را از ﻣيان برداشت .نخست اينکه اين نظريات
]قديﻣی[ در بهترين ﺣالت انگيزه های ايدئولوژيکی فعاليت تاريخی نوع بشر را بررسی ﻣیکردند
بیآنکه در ﻣورد آنچه باﻋث اين انگيزه ها شده کاوش کنند ،بی آنکه قوانين ﻋينی ای را که ﺣاکم بر
تکاﻣل دستگاه روابط اجتﻣاﻋی است بﻔهﻣند و بی آنکه ريشه های اين روابط را در درجﮥ تکاﻣل توليد
ﻣادی تشخيص دهند .دوم اينکه نظريه های قديﻣی فعاليت های تودۀ ﻣردم را دربر نﻣی گرفتند ،در
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ﺣالی که ﻣاترياليسم تاريخی برای نخستين بار ﻣطالعﮥ شرايط اجتﻣاﻋی زندگی توده ها و تغييرات اين
شرايط را با دقت ﻋﻠوم طبيعی اﻣکان پذير کرد» .جاﻣعه شناسی« و تاريخ نگاری ِ قبل از ﻣارکس در
بهترين ﺣالت انبوهی از داده های خام که به صورت تصادفی جﻣﻊ آوری ،بر روی هم انباشت شده
بودند و توصيﻔی از برخی جنبه های روند تاريخی را ارائه ﻣی کردند .ﻣارکسيسم با بررسی کﻠيت
گرايشهای پيچيدۀ ﻣتضاد ،با خﻼصه کردن آنها به شرايط دقيقا قابل تعريف زندگی و توليد طبقات
ﻣختﻠف جاﻣعه  ،با ﺣذف ذهنی گرائی و گزينش دلبخواهانﮥ برخی ايده های »رهبری کننده« در تﻔسير
آنها ،و با کشف اينکه ريشﮥ هﻣﮥ ايده ها و هﻣﮥ گرايش ها بدون استﺛنا در شرايط نيروهای ﻣادی توليد
قرار دارد ،راه ﻣطالعﮥ هﻣه جانبه و جاﻣﻊ ِ روند سر برآوردن ،تکاﻣل و زوال شکل بندیهای
اجتﻣاﻋی – اقتصادی را نشان داد .انسان ها تاريخ خود را ﻣی سازند .اﻣا چه چيزی انگيزه های
ﻣردم ،انگيزه های تودۀ ﻣردم را تعيين ﻣی کند ،يعنی چه چيزی باﻋث برخورد ايده ها و تﻼش های
ﻣتضاد ﻣیشود؛ ﻣجﻣوع کل اين درگيریهای کل توده های جواﻣﻊ انسانی چيست ،شرايط ﻋينی توليد
زندگی ﻣادی که شکل دهندۀ شالودۀ هﻣﮥ فعاليتهای تاريخی انسان است کدام اند ،قانون تکاﻣل اين
شرايط چيست – ﻣارکس به هﻣﮥ اينها توجه کرد و راه ﻣطالعﮥ ﻋﻠﻣی تاريخ هﻣچون روندی هم شکل
]يکسان[ و قانونﻣند را در تنوع و ﻣتضاد بودن ﻋظيﻣش نشان داد.
مبارزۀ طبقاتی
اينکه در هر جاﻣعه ای تﻼش های برخی اﻋضای آن با تﻼش های برخی ديگر وارد درگيری ﻣی
شود ،اينکه زندگی اجتﻣاﻋی سرشار از تضاد است ،اينکه تاريخ نشان ﻣی دهد ﻣبارزاتی بين ﻣﻠت ها و
جواﻣﻊ و نيز در درون ﻣﻠت ها و جواﻣﻊ وجود دارد و افزون بر آن دوره های تناوب انقﻼب و
ارتجاع ،صﻠح و جنگ ،رکود و پيشرفت سريﻊ يا زوال وجود دارند ،جﻣﻠگی واقعياتی هستند که هﻣه
ﻣی دانند .ﻣارکسيسم اصل راهنﻣا يا سرنخی به دست ﻣی دهد که ﻣا را قادر ﻣی سازد قوانين ﺣاکم بر
اين دهﻠيز ظاهرا پر پيچ و خم و درهم و برهم را کشف کنيم ،اين اصل راهنﻣا يا سرنخ ،نظريﮥ
ﻣبارزۀ طبقاتی است .تنها ﻣطالعﮥ کل پيچيدۀ تﻼش های هﻣﮥ اﻋضای جاﻣعﮥ ﻣعين يا گروه های جواﻣﻊ
ﻣی تواند به تعريف ]تعيين[ ﻋﻠﻣی نتيجﮥ اين تﻼش ها رهنﻣون شود .سرچشﻣﮥ تﻼش های ﻣتضاد در
اختﻼف بين ﻣوقعيت ها و شيوۀ زندگی طبقاتی است که هر جاﻣعه ای بدان تقسيم شده است )(٢
ﻣارکس در ﻣانيﻔست کﻣونيست نوشت» :تاريخ هﻣﮥ جواﻣعی که تاکنون زندگی کرده اند تاريخ ﻣبارزۀ
طبقاتی است« )انگﻠس بعدها افزود» :به استﺛنای تاريخ جاﻣعﮥ بدوی ]کﻣون اوليه[«(» .ﻣرد آزاد و
برده ،اشراف و تودۀ ﻋوام ]پاتريسين ها و ِپﻠب ها[ ،ارباب و رﻋيت ،صاﺣب کار صنﻔی و شاگرد و
در يک کﻼم ،ستﻣگر و ستم کش هﻣواره در ﻣقابل يکديگر قرار داشته اند و ﻣبارزه ای بی وقﻔه ،گاه
به شکل پنهان و گاه به صورت نبرد آشکار انجام داده اند ،نبردی که هر بار يا به صورت بازسازی
انقﻼبی وسيﻊ جاﻣعه و يا انهدام طبقات ﻣتخاصم به فرجام رسيده است  ...جاﻣعﮥ ﻣدرن بورژوائی که
از ويرانه های جاﻣعﮥ فئودالی سربرآورده تضاد طبقاتی را از ﻣيان نبرده است .اين جاﻣعه صرفا
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.
جاﻣعه به طور کﻠی هر چه بيشتر به دو اردوی بزرگ ﻣتخاصم ،دو طبقﮥ بزرگ که ﻣستقيﻣا روبروی
يکديگر قرار دارند تجزيه ﻣی شود :بورژوازی و پرولتاريا« .از زﻣان انقﻼب کبير فرانسه تاريخ
اروپا به روشنی بسيار در شﻣاری از کشورها آن چيزی را که در زير سطح رويدادها قرار دارد يعنی
ﻣبارزۀ طبقاتی را آشکار کرد .در دورۀ رستوراسيون ]بازگشت سﻠطنت در فرانسه[ شﻣاری ﻣورخ
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)تيری ،گيزو ،ﻣينيه ،تی ير( سربرآوردند که با جﻣﻊ بندی رويدادها ﻣجبور شدند ﻣبارزۀ طبقاتی را
هﻣچون کﻠيد کل تاريخ فرانسه بپذيرند ) .(٣ﻋصر جديد  -ﻋصر پيروزی کاﻣل بورژوازی ،نهادهای
انتخابی ،رأی گيری وسيﻊ )هرچند نه ﻋﻣوﻣی( ،ﻋصر ﻣطبوﻋات روزانه و ارزان و غيره ،ﻋصر
اتﺣاديه های نيروﻣند و گسترش يابندۀ کارگران و اتﺣاديه های کارفرﻣائی و غيره ﺣتی با آشکاری
بيشتر نشان داده است که ﻣبارزۀ طبقاتی )هرچند گاه در شکﻠی بسيار يک جانبه» ،صﻠح آﻣيز« و
»قانونی« بروز ﻣی کند( ،ﻣﺣرک اصﻠی رويدادها است .ﻋبارت زير از ﻣانيﻔست کﻣونيست ﻣارکس
به ﻣا نشان ﻣی دهد که توقﻊ ﻣارکس از ﻋﻠوم اجتﻣاﻋی اين بود که تﺣﻠيﻠی ﻋينی از وضعيت هر طبقه
در جاﻣعﮥ ﻣدرن در پيوند با شرايط تکاﻣل هر يک از طبقات ارائه دهد» :از تﻣام طبقاتی که اﻣروز
رو در روی بورژوازی قرار دارند تنها پرولتاريا طبقه ای واقعا انقﻼبی است .ديگر طبقات در ﺣال
زوال اند و سرانجام در ﻣقابل صنعت جديد ناپديد ﻣی شوند ]اﻣا[ پرولتاريا ﻣﺣصول ويژه و اصﻠی
صنعت جديد است .طبقﮥ ﻣتوسط پائين ،صاﺣبان کارگاه های کوچک ،دکان داران ،پيشه وران،
دهقانان هﻣگی با بورژوازی ﻣبارزه ﻣی کنند تا شعﻠﮥ زندگی خود به ﻋنوان بخشی از طبقﮥ ﻣتوسط
رااز خاﻣوش شدن نجات دهند .بنابراين آنان انقﻼبی نيستند بﻠکه ﻣﺣافظه کارند .از اين بيشتر ،آنها
ارتجاﻋی اند ،زيرا ﻣی کوشند چرخ های تاريخ را به ﻋقب برگردانند .آنان اگر تصادفا انقﻼبی باشند
صرفا از نظر تﺣول آتی شان به ﻣوقعيت پرولتری است که انقﻼبی اند بنابراين ]به ﻋنوان انقﻼبی[ از
ﻣنافﻊ آيندۀ خود و نه وضعيت کنونی شان دفاع ﻣی کنند ،آنها ﻣوضﻊ ويژۀ خود را ترک ﻣی کنند تا
خود را در ﻣوضﻊ پرولتاريا قرار دهند« .ﻣارکس در شﻣاری از تأليﻔات تاريخی اش )به کتاب نگاری
نگاه کنيد( نﻣونه های درخشان و ﻋﻣيقی از تاريخ نگاری ﻣاترياليستی ،تﺣﻠيل ﻣوقعيت هر طبقه و گاه
ﻣوقعيت گروه ها و ﻻيه های ﻣختﻠف يک طبقه ﻋرضه کرده و به روشنی نشان داده که چگونه و چرا
»هر ﻣبارزۀ طبقاتی ﻣبارزه ای سياسی است«.جﻣﻼت نقل شده در باﻻ تصويری از شبکﮥ پيچيدۀ
روابط اجتﻣاﻋی و گذارهای يک طبقه به طبقﮥ ديگر و از گذشته به آينده است که ﻣارکس ﻣورد تجزيه
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
]) (١لنين در اينجا ،چنان که خود خاطر نشان ﻣی کند – صرفا برخی از وجوه و جنبه های ديالکتيک
را نام ﻣی برد  .ترتيب ﻣقوﻻت و ﻣﻔاهيﻣی که ﻣتذکر ﻣی شود الزاﻣا نه ترتيب ﻣنطقی آنها در
ديالکتيک و نه ترتيبی براساس اهﻣيت و جايگاه شان است .لنين در برخی نوشته های فﻠسﻔی ديگرش،
از جﻣﻠه در »خﻼصه و فشردۀ ) (conspectusکتاب ﻋﻠم ﻣنطﻖ هگل« ]نوشته شده در فاصﻠﮥ
سپتاﻣبر تا دساﻣبر  ،[١٩١٤به نﺣو روشن تر ،دقيﻖ تر و ﻣنطقی تری ﻣقوﻻت و ﻣﺣتوای ديالکتيک را
بررسی کرده است .در اين بررسی ها لنين ﻣانند هگل ،ﻣارکس و انگﻠس ،قانون تضاد را ﻣهم ترين
قانون ديالکتيک ارزيابی ﻣی کند .لنين در آنجا ﻣی نويسد:
»ديالکتيک نظريه ايست ]آﻣوزه ای است[ که توضيح ﻣی دهد چگونه اضداد هم هويت اند و ﻣعﻣوﻻ
چگونه ﻣی توانند هم هويت باشند )هم هويت شوند( – در چه شرايطی اضداد هم هويت اند و يکی به
ديگری تبديل ﻣی شود – چرا ذهن بشری نبايد اين اضداد را ﻣرده و خشک ]بی ﺣرکت[ فرض کند،
بﻠکه بايد زنده ،ﻣشروط ،پويا بداند و اينکه يکی به ديگری تبديل ﻣی شود«) .لنين ،خﻼصه و فشردۀ
کتاب ﻋﻠم ﻣنطﻖ هگل ،در »دفتر های فﻠسﻔی« ،ترجﻣﮥ فرانسوی ،اديسيون سوسيال ،پاريس، ١٩٧٣ ،
ص (١٠٧
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در اواخر هﻣين نوشته چنين ﻣی خوانيم» :ﻣی توان به طور خﻼصه ديالکتيک را نظريﮥ وﺣدت اضداد
تعريف کرد .بدين سان هستﮥ اصﻠی ديالکتيک فهﻣيده خواهد شد .اﻣا اين اﻣر ﻣستﻠزم توضيﺣات و بسط
ﻣطﻠب است«) .پيشين ،ص (٢١١
لنين در هﻣين نوشته از کتاب ﻋﻠم ﻣنظﻖ هگل چنين نقل ﻣی کند"» :ﻣنﻔی هﻣچنين ﻣﺛبت است" و ﻣی
افزايد »نﻔی ،اﻣری ﻣتعين است ،ﻣﺣتوای ﻣعينی دارد ،تضادهای داخﻠی ﻣﺣتوای نو و باﻻتری را
جانشين ﻣﺣتوای کهن ﻣی کنند.
در ﻣنطﻖ قديم] ،ﻣنطﻖ صوری – توضيح ﻣترجم فارسی[ ،نه گذار هست و نه تکاﻣل )گذار و تکاﻣ ِل
ﻣﻔاهيم و انديشه(" ،پيوند درونی و ضروری بين هﻣﮥ بخش ها وجود ندارد« .لنين آنگاه چنين نتيجه
گيری ﻣی کند:
»بسيار ﻣهم!! از نظر ﻣن ﻣعنی اينها چنين است:
 (1پيوند ضروری  ،پيوند ﻋينی بين هﻣﮥ جنبه ها ،نيروها ،گرايش ها و غيره در ﺣوزۀ ﻣعين
پديده ها؛
" (2زايش ذاتی تﻣايزها" ،ﻣنطﻖ درونی ﻋينی تﺣول و ﻣبارزۀ بين تﻣايزها ،قطبی شدن«) .هﻣان
جا ص (٩٥
بدين سان ديده ﻣی شود از نظر لنين و هگل ،تضاد چه جايگاه ويژه و ﻣهﻣی در ديالکتيک دارد.
لنين هﻣچنين در ﻣقالﮥ »دربارۀ ﻣسألﮥ ديالکتيک«  -نوشته شده در سال  ،١٩١٥که برای نخستين بار
در سال  ١٩٢٥ﻣنتشر شد– ﻣی گويد» :تقسيم ]تجزيﮥ[ يک کل واﺣد به اجزای ﻣتضاد و شناخت آنها
) (...ﻣاهيت )يا يکی از وجوه شاخص اصﻠی ،اگر نه وجه شاخص اصﻠی( ديالکتيک را تشکيل ﻣی
دهد .هگل دقيقا ﻣوضوع را بدين گونه ﻣطرح ﻣی کند ).(...
درست بودن اين جنبه از ﻣﺣتوای ديالکتيک بايد با تاريخ ﻋﻠم ﻣﺣک زده شود .ﻣعﻣوﻻ به اين جنبﮥ
ديالکتيک توجه کافی صورت نﻣی گيرد )از جﻣﻠه از جانب پﻠخانف( :هم هويتی اضداد هﻣچون
ﻣجﻣوع کل يک رشته ﻣﺛال ها فرض ﻣی شود و نه هﻣچون قانون شناخت )و نيز قانون دنيای ﻋينی(
]»ﻣﺛﻼ يک بذر«» ،ﻣﺛﻼ کﻣونيسم ابتدائی« .هﻣين ﻣوضوع در ﻣورد انگﻠس هم »به خاطر ﻋاﻣه فهم
کردن  «...صادق است«[.
]برخی از اين ﻣﺛال ها چنين اند[:
در رياضيات + ،و  ،-انتگرال و ديﻔرانسيل ]ﺣساب جاﻣﻊ و فاضل[
در ﻣکانيک ،کنش و واکنش
در فيزيک ،الکتريسيتﮥ ﻣﺛبت و ﻣنﻔی
در شيﻣی ترکيب و تجزيﮥ اتم ها
در ﻋﻠوم اجتﻣاﻋی ،ﻣبارزۀ طبقاتی«.
هم هويتی اضداد )شايد درست تر باشد که بگوئيم »وﺣدت« آنها – گرچه تﻔاوت بين هم هويتی و
وﺣدت در اينجا اهﻣيت ويژه ای ندارد و از جهت ﻣعينی هر دو درست اند( به ﻣعنی بازشناسی
)کشف( گرايش های ﻣتضاد ،نافی يکديگر و ﻣتخالف در هﻣﮥ پديده ها و روندهای طبيعت )از جﻣﻠه
ذهن و جاﻣعه( است .شرط شناخت هﻣﮥ روندهای جهان در »خود-پوئی« شان ،در تکاﻣل خود
انگيخته شان ،در زندگی واقعی شان ،شناخت آنها هﻣچون وﺣدت اضداد است .تکاﻣل» ،ﻣبارزۀ«
درک به لﺣاظ تاريخی قابل ﻣشاهده؟( از تکاﻣل
اضداد است .دو درک اساسی )دو درک ﻣﻣکن؟ دو
ِ
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)تﺣول( ﻋبارتند از :تکاﻣل هﻣچون کاهش يا افزايش ،هﻣچون تکرار ،و تکاﻣل هﻣچون وﺣدت اضداد
)تقسيم يک چيز واﺣد به دو ضد نافی يکديگر و رابطﮥ ﻣتقابل آنها(.
در درک نخست از ﺣرکت ،خود-پوئی ،نيروی ﻣﺣرک آن ،سرچشﻣﮥ آن ،انگيزۀ آن در سايه باقی ﻣی
ﻣانند ]ناروشن باقی ﻣیﻣانند[ )يا اين سرچشﻣه ،ﻋاﻣﻠی خارجی– خدا ،ذهن و غيره قﻠﻣداد ﻣی شود(.
در درک دوم ،توجه اصﻠی دقيقا به شناخت سرچشﻣﮥ خود-پوئی جﻠب ﻣی گردد.
درک نخستين ،ﻣرده ،بی روح و خشک است .درک دوم زنده است .تنها درک دوم کﻠيد »خود-پوئی«
هﻣﮥ ﻣوجودات را به دست ﻣی دهد؛ تنها اين درک کﻠيد »جهشها«» ،گسست در تداوم«» ،تبديل شدن
به ضد خود« ،انهدام کهنه و سر برآوردن نو را ﻋرضه ﻣی کند.
وﺣدت )انطباق ،هم هويتی ،ﻋﻣل يکسان اضداد( اﻣری ﻣشروط ،ﻣوقت ،گذرا و نسبی است .ﻣبارزۀ
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
نﻔی نﻔی ،کنش و واکنش )تأﺛير
ديگر ديالکتيک بيافکنيم .بايد گﻔت که قوانين ديگر ديالکتيک ﻣانند ِ
ﻣتقابل( که بيان ﻋام تری از رابطﮥ بين ﻋﻠت و ﻣعﻠول است و غيره ،ﻣتکی بر تضادند و بدون درک
تضاد به درستی قابل فهم و کاربرد نيستند.
نﻔی نﻔی ،که بيان دو نﻔی است در ﺣالی که ﻣﺣتوای ﻣﺛبت را در خود جذب ﻣی
ﻣﺛﻼ طبيعی است که ِ
کند ،و بنابراين ﺣاصل آن بيانگر ﻣﺣتوائی غنی تر و در سطﺣی باﻻتر است بدون درک نﻔی
ديالکتيکی قابل فهم نيست و نﻔی ديالکتيکی بيانگر رابطﮥ ﻣبارزه بين اضدادی است که در کل واﺣدی
وﺣدت و هﻣزيستی دارند.
کنش و واکنش بين اشيا و پديده ها نيز بدون تضاد قابل فهم نيستند :اگر بگوئيم )الف( روی )ب( اﺛر
ﻣی گذارد و )ب( نيز ﻣتقابﻼ بر )الف( ﻣؤﺛر است اين دو ﺣکم )که ﻣﻣکن است هر دو درست باشند و
ﻣعﻣوﻻ هر دو درست اند( هنوز دربارۀ اينکه خود )الف( و )ب( چه هستند و چرا برهم اﺛر ﻣی
گذارند يا ﻣی توانند اﺛر بگذارند ،چيزی نﻣی گويند .هگل در اين باره ﻣی نويسد:
»کنش و واکنش ]ﻋﻣل ﻣتقابل[ ،رابطﮥ ﻋﻠّی]ﻋﻠت و ﻣعﻠولی[ را در تکاﻣل تاﻣش تﺣقﻖ ﻣیبخشد.
بنابراين هنگاﻣی که اين باور رشد ﻣی کند که چيزها را ديگر نﻣی توان ،به خاطر پيشرفت ناﻣﺣدودی
که از آن سخن رفت ،به نﺣوی رضايت بخش از ديدگاه ﻋﻠّی ﻣورد ﻣطالعه قرار داد انديشه ﻣعﻣوﻻ به
رابطﮥ ﻋﻣل ﻣتقابل پناه ﻣی آورد .بدين سان ]ﻣﺛﻼ[ در پژوهش تاريخی ،نخست ﻣسأله ﻣیتواند به اين
صورت ﻣطرح شود :آيا خصﻠت و رفتارهای ]سﻠوک[ يک ﻣﻠت ﻋﻠت قانون اساسی و ديگر قوانين آن
هستند يا اينکه ﻣعﻠول اند؟ در گام بعدی ،خصﻠت و رفتارها از يک طرف و قانون اساسی و قوانين
ﻋادی از طرف ديگر ،هﻣچون دو اصل رابطﮥ کنش و واکنش در نظر گرفته ﻣی شوند :در اين ﺣالت،
ﻋﻠت در هﻣان رابطه ای که ﻋﻠت است در ﻋين ﺣال ﻣعﻠول خواهد بود و به ﻋکس« .هگل ﻣی افزايد:
»اصل کنش و واکنش بی شک نزديک ترين ﺣقيقت رابطﮥ بين ﻋﻠت و ﻣعﻠول است و ﻣی توان گﻔت
در ﺣاشيﮥ ﻣﻔهوم يا صورت ﻣعقول قرار دارد ]ﻣﻔهوم يا صورت ﻣعقول از نظر هگل ﻣقوله ای است
انضﻣاﻣی وجود و ﻣاهيت است و خود و غير خود را در بر دارد )*( –
که بيانگر ﺣقيقت کﻠی و
ِ
ﻣترجم فارسی[ .اﻣا در اين زﻣينه با فرض اينکه هدف ﻣا دست يابی به ايدۀ کاﻣل و هﻣه جانبه ای است
نبايد به کار بست اين رابطه ]رابطﮥ کنش و واکنش[ خرسند شويم .اگر ﻣا در ﻣطالعﮥ ﻣﺣتوای ﻣعينی
از چارچوب رابطﮥ کنش و واکنش فراتر نرويم ،شيوۀ برخوردی اتخاذ کرده ايم که ﻣوضوع را کاﻣﻼ
غير قابل فهم باقی ﻣی گذارد .ﻣا خواهيم ﻣاند و يک فاکت ساده و فراخوان ﻣا برای ﻣيانجی ]يا واسطه
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ای برای دست يابی به شناخت[ که انگيزۀ اصﻠی ﻣا در ارجاع به رابطﮥ ﻋﻠيت است هنوز پاسخی
دريافت نکرده است .اگر دقيﻖ تر به قانﻊ کننده نبودن کاربست رابطﮥ کنش و واکنش نگاه کنيم خواهيم
ارز ﻣﻔهوم کﻠی
ديد که اين به خاطر وضعيتی است که در آن رابطﮥ کنش و واکنش هﻣچون چيزی هم ِ
]صورت ﻣعقول[ در نظر گرفته شده به جای آنکه اين رابطه پيش از هر چيز در طبيعت و سرشت
خودش شناخته و درک شود .برای درک رابطﮥ کنش ]و واکنش[ ﻣا نبايد دو جنبه را به صورت صرفا
واقعيت های داده شده ﻣﻼﺣظه کنيم بﻠکه بايد آنها را  ....ﻋواﻣل ﻣقولﮥ سوم ﻋالی تری بدانيم که چيزی
جز صورت ﻣعقول نيست )تکيه بر کﻠﻣات از ﻣترجم فارسی است( .اينکه بگوئيم سﻠوک اسپارتی ها
ﻋﻠت قانون اساسی آنها بوده يا قانون اساسی آنها ﻋﻠت سﻠوکشان ،هر دو بی شک به گونه ای درست
اند .اﻣا از آنجا که نه سﻠوک و نه قانون اساسی اسپارتی ها را درک نکرده ايم نتيجﮥ چنين انديشه ای
هرگز نﻣی تواند نهائی و قانﻊ کننده باشد .تنها هنگاﻣی به نقطﮥ قانﻊ کننده خواهيم رسيد که اين دو جنبه
و نيز هﻣﮥ جنبه های ديگر ،هﻣﮥ جنبه های ويژۀ زندگی اسپارتی ها و تاريخ اسپارت را بتوانيم در اين
ﻣﻔهوم کﻠی يا صورت ﻣعقول بيابيم«) .هگل ،ﻣنطﻖ ،ترجﻣﮥ انگﻠيسی ،انتشارات دانشگاه آکسﻔورد،
 ،١٩٧٥ص .(٢١٨-٢١٩
)*( هگل در ﻣقدﻣﮥ »پديده شناسی روح« ،ﻣﻔهوم ]صورت ﻣعقول[ را »خود ِ خاص يک شيئی ]يا
ﻣوضوع شناخت[« ﻣی داند که »در شدن خويش خود را ﻣتجﻠی ﻣی کند« .بدين سان ﻣﻔهوم ،خود و
غير خود )ضد خود( را در بر دارد .با اين درک روشن ﻣی شود که چرا هگل ﻋﻠت و ﻣعﻠول را در
ﺣاشيﮥ ﻣﻔهوم ]صورت ﻣعقول[ ﻣی داند] .ﻣترجم فارسی[
لنين در اواخر نوشتﮥ »خﻼصه و فشردۀ کتاب ﻣنطﻖ هگل« ﻣی گويد شايد بتوان ﻋناصر ديالکتيک را
به صورت تﻔصيﻠی زير بيان کرد:
»ﻋينی بودن بررسی )نه ﻣﺛال ،نه انﺣراف از ﻣوضوع ،بﻠکه بررسی خو ِد چيز(
 (1ﻣجﻣوع کل روابط چندگانه و گوناگون اين چيز با چيزهای ديگر
 (2تکاﻣل اين چيز )يا پديده( ،ﺣرکت ويژۀ آن ،زندگی ويژۀ آن
 (3گرايش های )جنبه های( به لﺣاظ درونی ﻣتضاد اين چيز
 (4ﻣﻼﺣظﮥ اين چيز )يا پديده و غيره( هﻣچون ﻣجﻣوع و وﺣدت اضداد
 (5ﻣبارزۀ ﻣربوط به تکاﻣل اين اضداد ،تﻼش ها و تضاد ها
 (6وﺣدت تﺣﻠيل و ترکيب ]آناليز و سنتز[ ،جدا کردن بخش های ﻣختﻠف ،گرد آوردن ﻣجﻣوع
اجزا در يک کﻠيت
 (7روابط هر چيز )پديده و غيره( نه تنها چند گانه و گوناگون اند بﻠکه ﻋام نيز هستند .هر چيز
)پديده ،روند و غيره( با هرچيز ديگری پيوند دارد.
ديگرهر
 (8نه تنها وﺣدت اضداد ،بﻠکه هﻣچنين گذارهر تعين ،کيﻔيت ،ويژگی ،جنبه ،خاصيت به
ِ
يک )به ضد خود؟(
 (9روند ناﻣتناهی ِ به روز شدن جنبه ها ،روابط نوين و غيره.
روند ناﻣتناهی ِ هرچه ﻋﻣيﻖ تر شدن شناخت انسان نسبت به اشيا ،پديده ها ،روند ها
(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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تکرار برخی از خطوط شاخص ،ويژگی ها ،و غيره از ﻣرﺣﻠﮥ پائين تر در ﻣرﺣﻠﮥ
(12
]پﻠﮥ[ باﻻتر.
بازگشت ظاهری به گذشته )نﻔی نﻔی(
(13
ﻣبارزۀ ﻣﺣتوا با شکل و به ﻋکس .ﺣذف شکل ،بازسازی ]تﺣول[ ﻣﺣتوا.
(14
گذار از کﻣيت به کيﻔيت و به ﻋکس  ١٥) .و  ١٦ﻣﺛال هائی از  ٩هستند() «.خﻼصه
(15
و فشردۀ کتاب ﻣنطﻖ هگل ،ص (٢٠٩- ٢١٠
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
کنش و واکنش آن با پديده ها و اشيای ديگرند ،به ﻋبارت ديگر ،تکيه بر ﻣطالعﮥ تضادها و بررسی
هر چيز )پديده ،روند و غيره( هﻣچون وﺣدتی از اضداد که نافی يکديگر و در ﻋين ﺣال وابسته به
هﻣديگرند و از يکديگر جدائی ناپذيرند در نوشته های گوناگون انگﻠس نيز بارها ﻣورد تأکيد قرار
گرفته است .از جﻣﻠه در فصل اول »آنتی دورينگ« چنين ﻣی خوانيم:
»از نظر کسی که به ﻣتافيزيک ﻣعتقد است چيزها و تصاوير ذهنی شان ،يعنی ﻣﻔاهيم ،ﻣوضوﻋات
تﺣقيﻖ ﻣجزائی هستند که بايد آنها را يکی پس از ديگری ،به شکل ﺛابت ،جدا از هم و جاﻣدی که يک
بار برای هﻣيشه داده شده اند بررسی کرد .چنين کسی به تضادهای ﻣطﻠﻖ بی واسطه فکر ﻣی کند .او
يا ﻣی گويد »آری ،آری« يا »نه ،نه« هر چيز بيش از آن از نظر او بيهوده است .از ديد او يا چيزی
وجود دارد يا ندارد؛ هيچ چيز نﻣی تواند در ﻋين ﺣال خودش و چيز ديگری باشد .ﻣﺛبت و ﻣنﻔی ﻣطﻠقا
نافی يگديگرند؛ ﻋﻠت و ﻣعﻠول در تقاب ِل خشکی با يکديگر قرار دارند.
در نظر اول چنين شيوۀ تﻔکری ﻣقبول نرين ]بديهی ترين[ شيوه جﻠوه ﻣی کند زيرا شيوۀ به اصطﻼح
ﻋقل سﻠيم ﻣتين است .اﻣا اين ﻋقل سﻠيم ﻣتين که در چهارديواری ﻣسائل ﻣعﻣولی ]خانگی[ خود ﻣوجود
ﻣﺣترﻣی است هنگاﻣی که جرأت ﻣی يابد وارد دنيای وﺣشی ِ تﺣقيﻖ شود ﻣاجراهای بسيار شگﻔت
انگيزی دارد .شيوۀ نگرش ﻣتافيزيکی ،هر قدر هم در ﺣوزه های وسيعی که داﻣنه شان بر ﺣسب
سرشت ﻣوضوع ﻣورد ﻣطالعه تغيير ﻣی کند ﻣوجه و ﺣتی ﻻزم 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
نشدنی ﻣی گردد :به اين دليل که در ﻣقابل اشيای ﻣنﻔرد ،رشته ای که آنها را به هم ﻣی پيوندد؛ در
ﻣقابل هستی آن اشيا ،تطور و از ﻣيان رفتن شان؛ در ﻣقابل سکون ،ﺣرکت شان را فراﻣوش ﻣی کند.
درختان ﻣانﻊ از آن ﻣی شوند که او جنگل را ببيند .ﻣﺛﻼ برای نيازهای روزانه هﻣﮥ ﻣا ﻣی دانيم و با
قطعيت ﻣی توانيم بگوئيم که ﺣيوانی زنده است يا نه؛ اﻣا ﻣطالعه ای دقيﻖ تر بر ﻣا آشکار ﻣی کند که
گاهی اين ﻣسأله يکی از غاﻣض ترين ﻣسايل است و ﺣقوق دانان که تﻼش فکری فراوان و بی ﺛﻣری
برای تعيين ﻣرزی ﻋقﻼنی که از آن به بعد بتوان کشتن جنين در رﺣم ﻣادر را قتل به ﺣساب آورد به
ﻋﻣل آورده اند اين را به خوبی ﻣی دانند؛ هﻣچنين ﻣﻼﺣظﮥ لﺣظﮥ ﻣرگ ناﻣﻣکن است ،زيرا ﻣرگ نه
رويدادی يگانه و لﺣظه ای بﻠکه روندی بسيار طوﻻنی است .هﻣچنين هر ﻣوجود زنده در هر لﺣظه
هﻣان است و هﻣان نيست؛ در هر لﺣظه ،ﻣواد خارجی را جذب و ﻣواد ديگری دفﻊ ﻣی کند ،در هر
لﺣظه سﻠول هائی از او ﻣی ﻣيرند و سﻠول های جديدی به وجود ﻣی آيند .و در طول زﻣانی کﻣابيش
طوﻻنی ﻣادۀ جسم او تﻣاﻣا تجديد شده است ،اتم های ديگری از ﻣاده جانشين آن شده اند به طوری که
هر ﻣوجود زنده هﻣواره هم خودش است و هم چيزی ديگر .اگر چيز ها را از نزديک بررسی کنيم در
خواهيم يافت که دو قطب يک تضاد ،ﻣﺛﻼ ﻣﺛبت و ﻣنﻔی ،هﻣان گونه که در ﻣقابل هم قرار دارند از هم
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جدائی ناپذيرند و به رغم تضادشان ﻣتقابﻼ در هم نﻔوذ ﻣی کنند .به هﻣين طريﻖ ﻋﻠت و ﻣعﻠول
تصورات يا نﻣايه هائی ] [representationsهستند که تنها هنگاﻣی ارزش و اﻋتبار دارند که در
ﻣوارد خاص به کار برده شوند .اﻣا هﻣين که ﻣا ﻣورد خاصی را در پيوند ﻋﻣوﻣی آن با جهان ﻣورد
بررسی قرار دهيم ،اين تصورات و نﻣايه ها ]ﻋﻠت و ﻣعﻠول ها در ﻣوارد خاص[ فرو ﻣی ريزند و در
کنش و واکنش ﻋام ﺣل ﻣی شوند که در آن ﻋﻠت ها و ﻣعﻠول ها پيوسته جای خود را ﻋوض ﻣی کنند،
آن چيزی که در اينجا و در اين لﺣظه ﻣعﻠول بود در جای ديگر يا در لﺣظﮥ ديگر به ﻋﻠت تبديل ﻣی
شود و به ﻋکس].تکيه بر کﻠﻣات از ﻣترجم فارسی است[
هيچ يک از اين روندها و شيوه های تﻔکر با چهارچوب انديشﮥ ﻣتافيزيکی جور در نﻣی آيد .اﻣا از
ديدگاه ديالکتيک که اشيا و تصاوير ﻣﻔهﻣوﻣی آنها را اساسا در پيوند ﻣتقابل شان ،در هﻣبستگی شان،
در ﺣرکت شان ،در به وجود آﻣدن و از ﻣيان رفتن شان درک ﻣی کند ،روندهائی از نوع آنچه در باﻻ
گﻔته شد تأييداتی بر روش ﻋﻣل ويژه اش هستند«.
بخش ﻣهﻣی از برخورد انگﻠس به دورينگ در کتاب »آنتی دورينگ« ،به ويژه در قسﻣت اول اين
کتاب ،ﻣربوط به ﻣقولﮥ تضاد است .دورينگ ﻣی نويسد» :نخستين و ﻣهم ترين اصل ويژگی های
ﻣنطقی هستی به طرد تضاد ﻣربوط ﻣی شود .متضاد ،ﻣقوله ای است که تنها ﻣی تواند به ترکيبی از
انديشه ها تعﻠﻖ داشته باشد و نه به واقعيت .در اشيا تضاد وجود ندارد ،به ﻋبارت ديگر طرح تضاد
هﻣچون ﻣقوله ای واقعی ]ﻣتﺣقﻖ[ خود اوج پوچی و بی ﻣعنی گوئی است ....تقابل نيروهائی که يکی
در ﻣقابل ديگری و در جهت ﻣخالف اندازه گيری ﻣی شود شکل بنيادی هﻣﮥ اﻋﻣال در هستی جهان و
ﻣوجودات آن است .اﻣا اين تقابل جهت نيروها بين ﻋناصر و افراد هيچ وجه اشتراکی با ايده های پوچ
تضاد ندارد «.او هﻣچنين در ﻣورد تضاد از ديدگاه هگل ﻣی نويسد:
»طبﻖ ﻣنظﻖ هگل  ....تضاد به طور ﻋينی هم در انديشه ،که بنا به طبيعتش تنها به شکل ذهنی و
آگانه قابل تصور است ،ﺣضور دارد و هم اگر بتوان گﻔت به طور ﻣجسم ]با گوشت و استخوان[ در
خو ِد اشيا و روندها ﻣوجود است ،به طوری که اﻣر پوچ و بی ﻣعنی تنها به صورت ترکيبی ناﻣﻣکن
از انديشه ها باقی نﻣی ﻣاند بﻠکه به نيروئی واقعی ﻣبدل ﻣی گردد .واقعی بودن اﻣر پوچ و بی ﻣعنی،
کﻼم ايﻣانی غير قابل شک در وﺣدت ﻣنطقی و غير ﻣنطقی هگﻠی است ...هر قدر چيزی ﻣتضادتر
باشد ﺣقيقی تر است ،به کﻼم ديگر هر قدر چيزی بی ﻣعنی تر و پوچ تر باشد ﻣعتبر تر است .اين
اصل بنيادی که ﺣتی تازه هم نيست ،بﻠکه از يزدان شناسی ،وﺣی و ﻋرفان اقتباس شده بيان لخت به
اصطﻼح اصل ديالکتيکی است) «.آنتی دورينگ ،قسﻣت اول ،فصل .(١٢
انگﻠس با نقل اين جﻣﻼت از دورينگ ﺣرف او را چنين خﻼصه ﻣی کند :تضاد = پوچ و بی ﻣعنی و
بنابراين نﻣی تواند در دنيای واقعی وجود داشته باشد .انگﻠس ﻣی کوشد ﺛابت کند که:
الف( نه تنها در سير انديشﮥ بشری و تکاﻣل فﻠسﻔه وﻋﻠم ،بﻠکه در خود دنيای ﻣادی واقعی يعنی در
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.
ب( ﺣرکت و تغيير – که کﻣتر کسی ﻣنکر وجود آن است  -از طريﻖ تضاد و به خاطر تضاد صورت
ﻣی گيرد :انگﻠس از ساده ترين ﺣرکت که ﺣرکت ﻣکانيکی است شروع ﻣی کند و نشان ﻣی دهد که
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 استدﻻل های انگﻠس را نقل کنيم و صرفا ﻋبارات زير از او را
که چگونگی گذار از بينش ﻣتافيزيکی به نگرش ديالکتيکی را تشريح ﻣی کند و جايگاه تضاد را ﺣتی
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،
يا در کنار هم و پشت سر هم بررسی کنيم با هيچ تضادی در آنان ﻣواجه نخواهيم شد] .در چنين
بررسی ای[ کيﻔيات ﻣعينی خواهيم ديد که قسﻣا ﻣشترک يا ﻣتﻔاوت يا ﺣتی ﻣتضادند اﻣا در اين ﺣﻠت
اخير اين کيﻔيت های ﻣتضاد بين اشيای ﻣختﻠف توزيﻊ شده اند و بنابراين ﺣاوی تضاد درونی نيستند.
در ﻣﺣدودۀ اين قﻠﻣرو از ﻣشاهده ﻣی توان با ﻣبنای شيوۀ تﻔکر ﻣتافيزيکی هﻣخوانی داشت .اﻣا هﻣين
که اشيا را در ﺣرکت شان ،در تغييرشان ،در زندگی شان ،در تأﺛير ﻣتقابﻠشان در نظر بگيريم
وضعيت کاﻣﻼ دگرگون ﻣی شود .در آن صورت فورا با تضادها در گير ﻣی شويم .خود ﺣرکت تضاد
است :ﺣتی تغيير ﻣکان سادۀ ﻣکانيکی تنها ﻣی تواند توسط جسﻣی صورت گيرد ]به وجود آيد[ که در
لﺣظﮥ واﺣدی در يک جا و جای ديگر باشد ،هم در جای واﺣد و يکسانی باشد و هم نباشد .ﺣرکت
دقيقا به ﻣعنی تأييد ﻣداوم و ﺣل هﻣزﻣان اين تضاد است.
بنابراين در اينجا با تضادی ﻣواجهيم که"به طور ﻋينی در خود اشيا و روندها ﺣضور دارد و با آن به
طور ﻣجسم ﻣی توان روبرو شد") « .آنتی دورينگ ،قسﻣت اول ،فصل ( ١٢
)يادداشت ﻣترجم فارسی(
) (٢لنين در »آغاز بزرگ« ]ابتکار ﻋظيم[ که در  ٢٨ژوئن  ١٩١٩نوشته ،طبقﮥ اجتﻣاﻋی را چنين
تعريف ﻣی کند» :طبقات ،گروه های بزرگی از ﻣردم اند که بر ﺣسب جايگاهی که در نظام تاريخا
تعيين شدۀ توليد اجتﻣاﻋی اشغال کرده اند ،بر ﺣسب روابطشان با وسايل توليد )که در غالب ﻣوارد در
قانون تﺛبيت و فرﻣول بندی شده( ،برﺣسب نقش شان در سازﻣان اجتﻣاﻋی کار ،و در نتيجه برﺣسب
شيوۀ تصاﺣب ]تﺣصيل ،کسب[ سهم شان از ﺛروت اجتﻣاﻋی و ابعاد اين ﺛروت ،از يکديگر ﻣتﻣايز ﻣی
شوند .طبقات ،گروه هائی از ﻣردم اند ،که به خاطر جايگاه های ﻣتﻔاوتی که در نظام ﻣعين اقتصاد
اجتﻣاﻋی دارند،يکی از آنها ﻣی تواند ]ﺛﻣرۀ[ کار ديگری را تصاﺣب کند«) .ياد داشت ﻣترجم
فارسی(.
]) (٣ﻣارکس در ناﻣﮥ ﻣورخ  ٥ﻣارس  ١٨٥٢به ويد ﻣير دربارۀ نظريﮥ ﻣبارزۀ طبقاتی در آﺛار
ﻣتﻔکران بورژوا و نو آوری و دستاورد خود در اين باره ﻣی نويسد ...» :اگر ﻣن به جای تو بودم به
آقايان دﻣوکرات به طور کﻠی تذکر ﻣی دادم که بهتر است خود را با ادبيات بورژوائی آشنا کنند پيش
از آنکه به ضد ﻣخالﻔان آن ادبيات ﻋوﻋو ]هياهو[ راه بياندازند .اين آقايان ﻣی بايست به طور ﻣﺛال آﺛار
تيری ،گيزو ،جان ويد و غيره را ﻣطالعه ﻣی کردند تا در ﻣورد »تاريخ طبقات در گذشته« تا ﺣدی
روشن شوند .آنها بهتر بود خود را با ﻣقدﻣات اقتصاد سياسی آشنا ﻣی کردند پيش از آنکه به نقد آن
بپردازند .کافی است ﻣﺛﻼ کتاب بزرگ ريکاردو ]اصول اقتصاد سياسی و ﻣاليات[ را باز کنند و در
صﻔﺣﮥ نخست آن با سطور زير  ...ﻣواجه شوند:
"ﻣﺣصول زﻣين – يعنی هر آنچه از زﻣين در اﺛر کار برد ﻣتﺣدانﮥ کار ،ﻣاشين و سرﻣايه به دست ﻣی
آيد بين سه طبقﮥ جاﻣعه يعنی ﻣالکان زﻣين ،ﻣالکان استوک يا سرﻣايﮥ ﻻزم برای کشت و کارگرانی که
با صنعت آنها کشت صورت ﻣی گيرد ،تقسيم ﻣی شود".
ﻣارکس سپس در ﻣورد آنچه خود او به نظريﮥ ﻣبارزۀ طبقاتی افزوده چنين ﻣی نويسد ..." :نه افتخار
کشف وجود طبقات در جاﻣعﮥ ﻣدرن و نه ﻣبارزۀ بين آنها به ﻣن بر نﻣی گردد .ﻣورخان بورژوا بسيار
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پيش از ﻣن تﺣول تاريخی ﻣبارزۀ بين طبقات را تشريح و اقتصاددانان بورژوا آناتوﻣی آن را بيان
کرده بودند .چيز نوی که ﻣن آورده ام اين است که ﺛابت کرده ام  (١ :وجود طبقات تنها ﻣربوط به
ﻣراﺣل تاريخی ﻣعينی از تکاﻣل توليد است (٢ ،ﻣبارزۀ طبقاتی الزاﻣا ً به ديکتاتوری پرولتاريا ﻣنجر
ﻣیشود (٣ ،خود اين ديکتاتوری صرفا گذاری بهالغای هﻣﮥ طبقات بهسﻣت جاﻣعهای بی طبقهاست"
)يادداشت ﻣترجم فارسی(.
ماتيک :
ﻣاتيک آنارشيست خالص نيست و ﻣی توان او را شبه آنارشيست ناﻣيد .او از اﻋضای ﺣزب
کﻣونيست کارگری آلﻣان )به رهبری کسانی ﻣانند گورتر ،اتوروله و غيره( بود و پس از ﻣهاجرت
به آﻣريکا در دهﮥ  1920با ﻣهاجران چپ آلﻣانی و بويژه با کورش  KORSCHو هنريک گروسﻣن
)اقتصاد دان ﻣارکسيست که ﻣاتيک نظرات اقتصاديش بويژه در ﻣورد انباشت سرﻣايه و بﺣران را
از او گرفته( آشنا شد و با سازﻣان »کارگران صنعتی جهان«  -بزرگترين اتﺣاديﮥ کارگری چپ
آﻣريکا هﻣکاری ﻣی کرد .او هﻣچنين با هورکهايﻣر و کسان ديگری که از ﻣؤسسان ﻣکتب
فرانکﻔورت بودند ﻣﺣشور بود .ﻣاتيک ﻣارکوزه را هم ﻣی شناخت و نقدی بر کتاب »انسان تک
ب ُعدی يا تک ساﺣتی« او نوشت و ايدۀ ﻣارکوزه ﻣبنی بر از ﻣيان رفتن پرولتاريا يا کم اهﻣيت شدن
پرولتاريا را نقد کرد .ﻣاتيک طرفدار و ﻣی شود گﻔت تا ﺣدی ﻣريد پانه کوک بود و ﻣانند او و به
سياق او ﻣنتقد لنين بود.
آگاهی سوسياليستی و خود انگيختگی
ترجﻣﮥ دقيﻖ و واﺣدی از کﻠﻣﮥ فرانسوی ) Spontanéismeبه انگﻠيسی  spontaneismو به
آلﻣانی  (Spontaneismusبه فارسی وجود ندارد و آنچه تا به ﺣال به کار رفته است ﻋبارتند از :
خود انگيختگی ،خود به خودی ،خودجوشی .در طبيعت و در تاريخ نﻣونههای ﺣرکتهای خودجوش،
بسيارند و آن ﺣرکتهائی هستند که چه انتظارشان برود و چه ظاهرا ً بیدليل باشند ،به نظر ﻣیرسد
ذره و به ﻣرور در
ذره ّ
که کسی يا چيزی در برانگيختن آنها دخالت نداشته است .ﻣادّۀ ﻣنﻔجرهّ ،
ﻣﺣيطی ،ظرفی ،جائی ،انبار ﻣيشود .در لﺣظهای که شايد انتظارش هم نرود ،ناگهان ،با يک جرقّه
که شايد به چشم نيز نيايد ،نظير يک بﻣب ،يا به ﻋﻠتی که ظاهرا ً ناشناخته است ،ﻣانند يک آتشﻔشان در
طبيعت ،يا يک شورش در اجتﻣاع ،انﻔجار پديد ﻣیآيد .در نظريههای سياسی ،طرفداران
"خودانگيختگی انقﻼبی" ﻣیگويند که انقﻼب اجتﻣاﻋی ﻣیتواند و بايد ،از ّاول تا آخر ،خود به خود
تکوين بيابد و به نتيجه برسد و هيچگاه در چهارچوب و يا زير "رهبری" يک گروه پيشتاز ،چه
ﺣزب سياسی و چه سنديکا ،قرار نگيرد .در اين تئوری ،ﻣخالﻔت با دخالت در روند انقﻼب بيشتر
شاﻣل اﺣزاب يا سازﻣانهائی با ساختار ﻋﻣودی و ﻣتﻣرکز است که در آنها سازﻣاندهی ﻣبارزات ،از
ﻣرکز يا "از باﻻ" شکل ﻣیگيرد .بر ﻋکس ساختارهای ضد اتوريتﮥ خودگردان و افقی از نوع
فدراليسم که در آنها سازﻣاندهی افقی يا به تعبيری "از پائين" شکل گرفته است و هر بخش ﻣستقﻼً
ﻋﻣل ﻣیکند ،ﻣستﺛنی هستند .در اين نظريه گرايشهای ﻣختﻠﻔی وجود دارد .اکونوﻣيستها )که از نظر
تعداد اﻋضا و اﻣکانات ﻣادی قابل توجه هستند( ،ﻣبارزات طبقﮥ کارگر را فقط به ﻣﺣدودۀ اقتصادی و
با هدف باﻻ بردن دستﻣزد و بهبود شرايط کار ﻣﺣدود ﻣی کنند و ﻣعتقدند که برای ﻣوفقيت در اين
ﻣبارزات ،دورﻣاندن از ﻣسائل سياسی الزاﻣی است و گرنه به نتيجه نﻣیرسد و به هﻣين دليل هيچ
ﺣزب سياسی يا گروه روشنﻔکری از خارج از ﻣﺣدودۀ آنها که ﻣستقيﻣا ً داخل ﻣبارزه هستند ،ﺣﻖ
دخالت در اين ﻣبارزات را ندارند .خود اين گروهها هم سعی ﻣیکنند هﻣيشه در ﻣرز سياست توقف
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کنند و داخل آن نشوند .اين نظريه بيشتر توسط اتﺣاديههای زير نﻔوذ يا وابسته به کارفرﻣايان و يا
ايدئولوژی ﻣذهبی يا ارتجاﻋی ﺣﻣايت ﻣیشود .در اين گروه ﻣهمترين وظيﻔه ﻋبارت است از گﻔتگو و
چانه زنی با کارفرﻣايان برای باﻻبردن دستﻣزد يا بهبود شرايط کار .بيشترين اﻋضاء آريستوکراسی
کارگری در ﻣيان هﻣين گروه ظهور ﻣیکنند .ﻣبارزه برای سوسياليسم و آزادی کار از يوغ سرﻣايه ،يا
برايشان ﻣطرح نيست و يا اگر گاهی سخنی از آن بگويند )به ويژه در گروههای غير ﻣذهبی( به
آيندهای ناﻣعﻠوم ﻣوکول ﻣی شود و يا به هدفی دست نيافتنی تعبير ﻣیيابد.
گروه ديگر از طرفداران جنبش خودانگيخته را شعبههای ﻣختﻠف آنارشيستها تشکيل ﻣیدهند که
برخی ﺣتی خود را ﻣارکسيست ﻣیناﻣند ولی ضداتوريته بودن وجه ﻣشترک هﻣﮥ آنها ﻣیباشد .اين
گروه ها شديدا ً با دخالت نيروهائی خارج از گروههای ﻣستقيﻣا ً در گير در ﻣبارزه ﻣخالﻔت ﻣیکنند.
شايد ﻋﻠت پيدايش اين ﻣخالﻔت را بايد در شرايط ّاوليﮥ آغاز ﻣبارزات ﻣستقل طبقﮥ کارگر جستجو کرد
که استقﻼل سازﻣانهای کارگری از نيروهای خارجی برای پيشگيری و ﻣبارزه با ﻋواﻣل و جاسوسان
کارفرﻣايان که در ﻣبارزات اخﻼل و يا آنها را ترﻣز ﻣیکردند ،الزاﻣی بود .اين گرايش رفته رفته
بهصورت يک تئوری ﻣنسجم درآﻣد و راهنﻣای گروههای آنارشيستی شد .دو شاخﮥ ﻣهم از آنها وجود
دارد که يکی صرفا ً به کارهای سنديکائی و ايجاد گروههای خود گردان )با الهام از پرودن( اشتغال
دارند و گروه ديگرش با ﻋﻣﻠيات خشونت بار و سر و صدا و درگيریهای خيابانی با پﻠيس و  ...گﻣان
ﻣیبرند نﻣونه ای ارائه ﻣیدهند که طبقﮥ کارگر از آن پيروی خواهد کرد.
ولی در اساس خود ،خودانگيختگی فعاليتی ﻋﻣﻠی و انقﻼبی است که از درون خو ِد تودهها و بدون
دخالت از خارج ،بويژه از جانب يک تشکيﻼت سياسی يا يک ِخ َرد انقﻼبی ،انجام گرفته باشد.
سازﻣاندهی پراکندۀ اتﺣاديﮥ کارگران ريشه در تاريخ جنبش کارگری دارد و ظهور اولّين سازﻣانهای
فدراليستی ﻣسﻠﻣا ً دست آورد بزرگی بود که به اﻣکانات و قدرت اتﺣاديههای کارگری و ﻣبارزات
کارگران افزود .ولی اين روشنﻔکران و فيﻠسوفها بودند که از راه تﺣﻠيلهای ﻋﻣيﻖ دريافتند که در
شيوۀ توليد سرﻣايهداری که بر استﺛﻣار کارگران و بر بردگی کار قراردارد طبقﮥ کارگر از فرودستی
رهائی نخواهد داشت و در نتيجه ﻣﺣکوم به فقر ﻣدام و تيره روزی فزاينده است .از اين رو ،ﻣبارزه
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
کار برهاند گره خورده است .ﻣارکس و انگﻠس ،با استﻔاده از ديالکتيک ﻣاترياليستی در نوشتههای
ﻣختﻠف ،بر لزوم يک تشکيﻼت ﻣتﻣرکز که بهصورت ﻋﻣودی و بر اساس سانتراليسم دﻣوکراتيک
سازﻣان يافته باشد تأکيد نﻣودند و در ّاولين انترناسيونال کﻣونيستی از اين نوع سازﻣاندهی در ﻣقابل
گرايشهای ﻣختﻠف دفاع کردند .ولی ﻣارکسيسم ساختارگرا نيست و ﻣبارزۀ طبقاتی را تنها نيروی
ﻣﺣرکه و پيش برندۀ تاريخ ﻣیداند .ﻣارکسيسم از شکل ساختﻣانی تشکيﻼت بت نﻣیسازد ولی از آن
جا که ﻣوضوع ﻣبارزات کﻣونيستها کسب قدرت سياسی توسط طبقﮥ کارگر است ،برای ﻣبارزۀ
سياسی ﻣنسجم و يک پارچه و پيش بردن سياستی واﺣد ،نﻣیتوان قدرت طبقﮥ کارگر را با تکه پاره
کردن تشکيﻼتش تضعيف نﻣود بﻠکه ،تﻣرکز رهبری ﺣول سياست و استراتژی و تاکتيک واﺣد را
ضروری ﻣيداند که آنهم درسازﻣاندهی ﻣتﻣرکز و ﻋﻣودی ﻣنطقیتر است .طبقﮥ کارگر بايد اﻣکان
داشته باشد که هرلﺣظه که نياز دارد ،تﻣام قدرتش را در صﻔی واﺣد و فشرده گرد آورد .جدل بر سر
شکل سازﻣاندهی واستراتژی و تاکتيک ،در انترناسيونال ّاول ،ﻣيان ﻣارکسيستها و آنارشيستهای
طرفدار ﻣيکائيل باکونين و پرودون ،ﻣوجب انشعاب در تشکيﻼت انترناسيوال شد.
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سرﻣايهداری نظاﻣی است بﺣران زا و در شرايط بﺣران ،دوران تنش و شورش فرا ﻣيرسد و بسيار
اتﻔاق افتاده است که ﺣتّی خيانت رهبران ات ّﺣاديهها و ﻋﻣﻠکرد ﻋواﻣل نﻔوذی کارفرايان نيز فايده ای
نداشته و شورشهائی نيز به انقﻼب انجاﻣيدند .تاريخ ا ّﻣا تا کنون نﻣونهای ارائه نداد که در يک ﺣرکت
خود جوش برچيدن نظام سرﻣايهداری و بر افتادن بردگی کار از ابتدا و از درون آن بهپيش کشيده شده
باشد .تاريخچﮥ جدلها بر سر لزوم دخالت يا ﻋدم دخالت يک ﺣزب سياسی بسيار طوﻻنی است .ولی
به ياد بايد آورد که با پيروزی انقﻼب سوسياليستی شوروی ،بر نظريههای طرفداران ضد اتوريته و
آنارشيست ضربههای بزرگی وارد شد .ولی با پيدايش رويزيونيسم جديد در درون ﺣزب کﻣونيست
اتﺣاد شوروی اينبار طرفداران سازﻣاندهی ﻋﻣودی ضربه خوردند .ولی تاريخ اداﻣه دارد و در
دوران نوين ،شکستهای پی در پی در جنبشهای ﻋظيم خود انگيختﮥ توده ای اﻋم از جنبش ﻣاه ﻣه
 1968در فرانسه يا خيزشهای ﻋظيم ﻣردم در خاورﻣيانه و شﻣال آفريقا ،بار ديگر به اﺛبات رسانيد
که برای پيروزی در انقﻼب ،طبقﮥ کارگر به يک سازﻣاندهی نوع لنينی اﺣتياج دارد.
در انترناسيونال ّاول ،طرفداران پرودن و باکونين با ايجاد يک ﺣزب سياسی توسط طبقﮥ کارگر که
کارگران و روشنﻔکران را در تشکيﻼت واﺣد سازﻣاندهی کند ﻣخالﻔت ﻣیکردند .اينان ﺣتّی تا آنجا
پيش رفتند که کوشيدند هرکه را که ﻣستقيﻣا ً کارگر يدی نبود از جﻠسات اخراج کنند .نﻣايندگان
فرانسوی که از ايدئولوژی پرودونی پيروی ﻣیکردند ،در اولين جﻠسﮥ انترناسيونال تقاضا کردند که
چون ﻣارکس روشنﻔکر است و کارگر يدی نيست ،بايد از جﻠسﮥ انترناسيونال اخراج شود .پس از رأی
گيری ،اين تقاضا با  20رأی در ﻣقابل  25رأی رد شد .هﻣراه با پيشرفت و توسعﮥ سوسيال
دﻣوکراسی در اروپا و بهويژه در آلﻣان ،رفته رفته بر خورد با خودانگيختگی جنبش توده ای به
صورت ﻣسئﻠهای تاکتيکی در ﻣقابل سازﻣاندهی و تشکيﻼت در جنبش کارگری قرار گرفت .اين تقابل
بنيان جدلی شد که طی آن کائوتسکی جﻣﻠهای بيان کرد که ﻣعروف شد  .." :آگاهی سوسياليستی
ﻋنصری است که از خارج وارد ﻣبارزات طبقاتی طبقﮥ کارگر ﻣيشود و از درون آن بهوجود
نﻣیآيد "...در سال  1902لنين در ﻣقابﻠه با طرفداران روسی خودانگيختگی در "رابوچايا ﻣيسل"،
ﻋينا ً جﻣﻠﮥ کائوتسکی را نقل کرده است .انتقاد لنين که در "چه بايد کرد" آﻣده است ﺣاوی سه نکتﮥ ﻣهم
است:
 آگاهی تا ﺣ ّد تشکيل "اتﺣاديههای صنﻔی" )  (conscience trade-unionisteﻣظهر ايدئولوژیخود جوش تودهها است.
 برخﻼف نظرات رويزيونيستی برنشتين ،تشکيﻼت در قطب ﻣقابل تضاد با خودجوشی قرار دارد ،بههﻣان صورت که "هدف نهائی" جنبش را تابﻊ خود ﻣیکند و هﻣانگونه که الزامهای دائﻣی هﻣيشه بر
اولويت دارند.
نيازهای لﺣظهای ّ
 نيروئی که خودانگيختی را تا سطح آگاهی ارتقاء ﻣیدهد ،ﺣزب است که ﻣﻔهوﻣش ،ﻋاﻣل فعال خارجاز ﻣبارزۀ طبقاتی است.
نظريﮥ لنين نسبت به فرﻣول کائوتسکی ﺣاوی انعطاف بيشتری است .در نظريﮥ لنين رشد آکاهی ،به
صورت نتيجهای از فعاليت انسانی که ﺣزب ﻣظهر آنست ﻣستتر است .ﺣال آنکه در بيان کائوتسکی
ﻣیتوان نوﻋی اختﻼط ﻣيان "آگاهی سوسياليستی" و "آگاهی تئوريک" را نتيجه گيری کرد .اين سخنان
لنين در "چه بايد کرد" به دورانی تعﻠﻖ دارد که ﻣبارزات ﺣا ِ ّد طبقاتی-سياسی جريان داشتند :ﻣبارزاتی
در اشکال "اکونوﻣيستی"" ،تروريستی"" ،اکونوﻣيستی-تروريستی"" ،ﻣارکسيسم ﻋﻠنی"" ،درک روابط
ﻣعطوف يافتن راه ﺣﻠی سريﻊ برای بيرون رفتن از
ﻣابين سياست و اقتصاد" .کوشش لنين بيشتر
ِ
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بنبستها بود تا درگير شدن در يک جدل تئوريک و تجريدی .لنين ،خود انگيختگی و آگاهی ،توده ها
و تشکيﻼت را بررسی ﻣیکند تا از طريﻖ الزاﻣات سياسی ،به چگونگی رابطههايشان و ترکيب آنها
با يکديگر پی ببرد .هدف او در بررسی ﻋنصر خود انگيخته ﻋبارتست از دست يافتن به چگونگی
ﺣﻣايت کﻣونيستی از هر جنبش انقﻼبی ﻋﻠيه رژيم ﺣاکم.
در اينجا ﻣﻼﺣظاتی ضروری است که بدون در نظر داشتن آنها اﻣکان دارد که ﺣزب به سوی
ديدگاهی ﻣنتج از فورﻣول کائوتسکيستی )که از ﺣزب انتظار دارد که فقط به صورت يک ﻣنبﻊ تئوری
ﻋﻣل کند( و يا در نقطﮥ ﻣقابل اين ديدگاه )انﺣراف استالينيستی ؟( )که تﻣاﻣی قدرت را به دست ﺣزب
ﻣی سپارد  :ﺣزب فرﻣانده و توده ها ﻣجری( ﻣنﺣرف شود.
الف  -اگر "آگاهی" يگانه ضاﻣن استقﻼل ايدئووژيک پرولتارياست ،فقط "ﻋنصر آگاه" که نيروی
جنينی آنست ابتکار ﻋﻣل سياسی توده ها را ﻣﻣکن ﻣيسازد .بدين ترتيب ﻣشاهده ﻣيشود که آگاهی با
خود انگيختگی ﻣعارضه ندارد هﻣچنانکه تئوری در تقابل با ﻋﻣل قرار نﻣیگيرد و از آن ﻣﻣانعت
نﻣیکند .برﻋکس ،تئوری ،سطح خود انگيختگی را ارتقا ﻣیبخشد و هردو در ﺣرکتی واﺣد شرکت
دارند که ﻣﺣدودۀ آن توسط نيروهای در گير در ﻣبارزۀ طبقاتی و شرايط ﻣبارزه ﻣشخص ﻣی شود.
ب – بدين ترتيب ،خودانگيختگی هﻣيشه در رابطه با يک وضعيت کﻠّی قرار دارد که اشکال و شدت
آن را ﻣشخص ﻣیکند و هﻣچنين ابزار ﻣبارزه را در اختيارش ﻣيگذارد.
ج – در نتيجه ،اين روند ﻣیتواند به وجود آورندۀ يک "آگاهی" باﻻتر باشد )لنين نقل ﻣی کرد که :
"خود انگيختگی از آنها )از فعالّين سوسيال دﻣوکرات روس( آگاهی باﻻتری طﻠب ﻣی کرد(.
د – غالبا ً خودانگيختگی ﻋﻼئم ﻋقب ﻣاندگی واکنش رهبران )ايدئولوگها( را نسبت به تودهها با خود
هﻣراه دارد ) .لنين  ... :رهبران از نظر تئوری و ﻋﻣل ﻋقب ﻣی ﻣاندند  ...و ﻣی کوشيدند ﻣشروﻋيتی
برای تأخير خود را پيدا کنند(..
رزا لوگزاﻣبورگ نيز ﻣانند لنين ﻣعتقد است که آگاهی سوسيال دﻣوکراتی شاﻣل دو ﻣرﺣﻠﮥ "شورش
خودانگيخته" و "جنبش سياسی واقعی" ﻣیشود .ولی هنگاﻣيکه ﻣجﻣوﻋﮥ تﺣﻠيلهای او را ) دربارۀ
تاکتيک ،ﺣزب ،قيام( در نظر ﻣیگيريم و با لنين ﻣقايسه ﻣیکنيم در ﻣیيابيم که در آن ﻋنصر
خودانگيخته اهﻣيت بيشتری ﻣیيابد زيرا از نظر او برای جنبش توده ای ﻣطﻠقا ً ضروری است که از
هرگونه کاستن از قدرتش خود داری کند") .بعد از ّاولين ﻋﻣل"  ..ﻋصر جديد Die Neue Zeit
 (1905به اين نظرات دقيﻖ تر شويم:
استقﻼل ايدئولوژيک پرولتاريا تنها به تشکيﻼتش وابسته نيست بﻠکه به صورتی ارگانيکی به "شدت
يافتن فعاليت خودانگيخته و تقويت ً
خﻼقيت او" وابستگی دارد )"دوباره توده ها و رهبران" Wieder
(Masse und Führer
لوگزاﻣبورگ نظريﮥ لنينی تأخير نظريه پردازان نسبت به تودهها را به صورت رابطﮥ رهبران و
رهبری شوندگان ،توده ها و رهبران ،با ظرافت بسيار تﺣﻠيل کرده و به ﻣﻔهوم "خود سازﻣان يابی" در
ﺣين ﻣبارزه ﻣیرسد و نتيجه ﻣیگيرد که "توده های پرولتاريا به رهبر اﺣتياج ندارند ،خودشان
خودشان را رهبری ﻣیکنند" )"توده ها و رهبران" (Masse und Führer
بدين ترتيب ،انقﻼب را نﻣیتوان به انقياد يک برناﻣﮥ تاکتيکی الزامآور در آورد زيرا انقﻼب توسط
توده ها انجام ﻣیگيرد که "وسايل ﻣبارزه ای ابداع ﻣی کنند که تا آن زﻣان ناشناخته بودند و ﻣستقل از
هرگونه رهنﻣود ﺣزب ،زرادخانﮥ ﻣردﻣی را کنترل کرده و غنا ﻣیبخشندMassenstreik, ) .
" Partei und Gewerkschaftenاﻋتصاب سراسری ،ﺣزب و اتﺣادّيهها" (

79

ﺣزب فقط بعد از پايان روند انقﻼب ﻣداخﻠه ﻣیکند  :ابتکار ﻋﻣل ّاوليه را به تودهها ﻣیسپارد تا پايان
کار را بهتر رهبری کند .او بيشتر به شکل يک آژيتاتور جﻣعی ﻋﻣل ﻣیکند تا يک سازﻣان دهنده.
وظيﻔﮥ هﻣيشگی او ﻋبارت است از تسﻠط بر جريان در ﻋين باقیﻣاندن در داخل
جريان") "Massenstreik, Partei und Gewerkschaftenاﻋتصاب ﻋﻣوﻣی ،ﺣزب و
سنديکا"(
)لنين ﻣی گﻔت يک قدم جﻠوتر از توده ها .. ،فقط يک قدم(
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مختصری از تاريخچﮥ نور
ترﺟمه و نگارش بهمن آزاد
آبان 1399
مقدمه
از آغاز تاريخ شناخته شدۀ بشريت تا اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم ،هﻣه نوع افسانه سرائی،
خيال بافی و تئوریهای شبه ﻋﻠﻣی دربارۀ ﻣبدأ پيدايش جهان و زندگی ،پرداخته شد که برخی از آنها
در سطح ﺣکوﻣتی رسﻣيت يافتند؛ نظرياتی که قرنها به صورت دگم )باورهای تﺛبيت شده و غير قابل
تغيير( در خدﻣت طبقات ﺣاکم قرار گرفته و بر جاﻣعه تﺣﻣيل ﻣیشدند و زير سئوال بردن آنها ﻋواقب
وخيﻣی در پی داشت.
اينچنين بود که انديشه به بند
کشيده شد و قرنهای ﻣتﻣادی
تﺣول جاﻣعه و
در برابر
ّ
کشﻔيات ﻋﻠﻣی و رشد آگاهی،
به قيﻣت تکﻔير ،سرکوب و
ﺣتّی سوزاندن دانشﻣندان )نظير
جوردانو برونو که توسط
کﻠيسای انکيزيسيون زنده در
آتش سوخت يا سوزاندن
کتابهای فيﻠسوفهائی نظير
دﻣوکريت يا اپيکور که فﻠسﻔه
هايشان رنگ ﻣادّی گرائی
طرفداران
توسط
داشت،
افﻼطون( ،سدها بنا کردند .ولی
با اينهﻣه ،دانش بشری راه خود
را گشود و هرچه ﻋﻠوم و فنون
بيشتر پيشرفت کردند ،دگمها را
بيشتر درهم شکستند و راه
شکوفائی جاﻣعه و توسعﮥ توليد
های ﻋﻠﻣی
هﻣوارتر شد؛ تا بازهم داﻣنه ﻋﻠم گسترش يابد و به برکت روشهای نوين و پژوهش ِ
دقيﻖتر ،دانش ﻋﻣﻖ بيشتری بيابد .يکی از اين شاخههای دانش در ﻣبﺣث نور قرار دارد که هﻣراه با
تکاﻣل آن ،در اﻋتﻼء بينش انسان نسبت به طبيعت و آگاهی از وجود خويشتنش نقش ويژه ای ايﻔا
کرده است .بررسی تکاﻣل ديدگاه ﻣا در ﻣبﺣث نور ﻣﻣکن است غير ضروری جﻠوه کند ولی روند اين
تکاﻣل در خود ديالکتيکی دارد که شايسته است به آن توجه شود تا دريابيم هيچگاه نبايد درهيچ
زﻣينهای ،در نيﻣﮥ راه ﻣتوقف شويم و به اندک نتايجی که به دست آﻣده قناﻋت کنيم و ّﻣدﻋی شويم که
ﺣقيقت ديگر تﻣاﻣا ً کشف شده است و از پيشروی بيشتر باز ايستيم .دريابيم که دانش ﻣﺣدوديت
نﻣیپذيرد و دريای ﻋﻠم بيکران است .نکتﮥ ديگر اين است که در اين بررسی به روشنی ﻣیتوان
دريافت که هرگاه نظريات در بارۀ نور ،ﺣاصل پژوهشهای ﻋﻣﻠی نبوده يا در ﺣ ّد تراوشهای ذهنی
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باقی ﻣاندند و تئوریها با تجربه تطابﻖ نيافته و ﻣقابﻠه نشدند تا درستی يا نادرستی آنها آزﻣوده شود،
انديشه از خطا ﻣصون نﻣاند و پيشرفت چشﻣگيری ﺣاصل نشد .بعﻼوه ،در اين بررسی ،رابطﮥ
پيشرفت اجتﻣاﻋی و توسعﮥ توليد و نقش آنها در پيشرفت دانش بشری و اﻋتﻼی بينش انسان نسبت به
طبيعت و جاﻣعه نيز بروشنی ديده ﻣیشود.
قرنها وجود نور در طبيعت چنان ﻋادی و پيش پا افتاده به نظر ﻣیرسيد که طبيعت آن )ذات نور(
ناديده گرفته ﻣیشد و در اطرافش داستان سرائیها صورت ﻣیگرفت .ولی اﻣروز ،هرچند هنوز
نادانستیها بسيارند و راه کشف ﺣقايﻖ به پايان نرسيده است ا ّﻣا با جرأت ﻣیتوان گﻔت که در بارۀ نور
بسيار ﻣیدانيم و اين دانستیها را نيز بيش از هرچيز ﻣديون پژوهشهائی هستيم که ﻋﻣدتا ً در
کشورهای واقﻊ در ﺣوزۀ خاورﻣيانه و اروپا و با فرهنگ ويژۀ اين نواﺣی و هﻣراه با
پيشقضاوتیهای ﻣوجود در آن ،صورت گرفت .و اين اﻣر نه تنها از هﻣواری راه نﻣیکاست بﻠکه در
نتايح نهائی نيز بی تأﺛير نبود و در آينده ،أﺛرات بيشتر آن کشف خواهند شد .از اين رو بهتر است فعﻼً
به آنچه که در اين ناﺣيه به دست آﻣد اکتﻔا شود.

مکتب های يونان باستان
"ﻣاقبل تاريخ" را کنار بگذاريم و از دوران ﻣکتبهای فﻠسﻔی يونانی شروع کنيم :
در اين ﻣورد پرسش اصﻠی فيﻠسوفهای يونانی اين بود که اشياء چگونه ديده ﻣیشوند؟ برای آنها
جوهر نور و ﻣاهيت آن ﻣطرح نﻣیشدند .در طبيعتی که بر بنياد چهار ﻋنصر آب و باد و خاک و آتش
تشکيل شده باشد ،ﻣاهيت نور که نﻣاد آتش و از ﻋنصرهای بنيادی جهان بود ،ديگر نﻣیتوانست سئوال
برانگيز باشد .نور يک ﻋنصر بنيادی وبسيط طبيعت به ﺣساب ﻣیآﻣد و بس! ﻣیبايست آن را به هﻣين
ت پيوسته يا ناپيوستﮥ نور و انتشار آن )جنبش ويژۀ يک ﻣﺣيط يا تابش
صورتی که بود پذيرفت .طبيع ِ
يک ذ ّره( ﻣطرح نبود.
از سئوال بنيادی "چگونه ﻣی بينيم؟" سه جواب به دست ﻣیآوردند که برای ديده شدن :
نور از خو ِد اشياء تابش ﻣیشود) .تئوری آتش بيرونی که آﻣپهدوکل آريژانت 490) 3تا  435قبل از
ﻣيﻼد( ﻣدافﻊ آن بود و بعدها ارسطو 4آنرا توسعه داد( .دوران لوسيپهء ﻣيﻠت) 5قرن چهارم قبل از
ﻣيﻼد( ،اين آتش بيرونی را به اشياء بسيار کوچک ناديدنی تجزيه ﻣیکردند )که آن را ﻣشابه )"شبح"(
نام گذاری ﻣیکردند( ،که از شيئی تابش ﻣیشدند و
يا به فرانسه  Simulacreيا به انگﻠيسی ِ dummy
چون به چشم ﻣیرسيدند ،در آن نﻔوذ کرده و ﻣوجب ديده شدن اشيا ﻣيشوند .اين شبحها ﺣتی قادر بودند
7
در خواب و رؤيا نيز به سراغ چشم بيايند .اتﻣيستها ،دﻣوکريت) 6ﺣدود  470قبل از ﻣيﻼد( ،اپيکور
) 341تا  270قبل از ﻣيﻼد( و لوکرس 98 ) 8تا  55قبل از ﻣيﻼد( از اين تئوری دفاع ﻣیکردند.
دوم ،تئوری آتش درونی يا "ديدن" که در ﻣکتب فيﺛاغورث 9و پيروان اقﻠيدس 10رواج داشت .ﻣطابﻖ
ّ
با اين نظريه ،سرچشﻣﮥ نور در درون چشم )در درون خودﻣان( قرار دارد که ﻣیبيند .در اين تئوری،
چشم جايگاه تابش ويژه ايست که ديدن را ﻣﻣکن ﻣیکند .به ﻋبارت ديگر ،چشم ﻣوجوديتی ناديدنی از
خود تابش ﻣیکند که از ﻣﺣيط اطراف خود ،وجود شيئی را ﻣیجويد و آن را ﻣیيابد .هيپارک 11آن را
با دستی دراز شده ﻣقايسه ﻣیکرد و برای افﻼطون 12اداﻣﮥ روح بود.
باﻻخره يک تئوری اختﻼطی وجود داشت که ﻣطابﻖ با آن ،نور هم زﻣان ،هم از درون اشياء و هم از
درون چشم تابش ﻣیشود .افﻼطون ) 427تا  348قبل از ﻣيﻼد( از اين نظريه دفاع ﻣی کرد .برای
افﻼطون ديدن ﺣاصل همخوانی يک آتش درونی با يک آتش بيرونی يعنی دنيائی است که ﻣا را اﺣاطه
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کرده است .هنگاﻣی که آتشی که در روح ﻣاست از چشم تابش ﻣیشود در روشنائی روز به ﻣﻼقات
ت هﻣسانان" ،ديدن" ﺣاصل ﻣیگردد.
آتشی ﻣیرود که از شيئی ﻣیتابد .از اين ﻣﻼقا ِ
قابل توجه است که در تﻣاﻣی اين تئوریها چگونگی انتشار و يا ﺣرکت ويژۀ يک ﻣﺣيط يا تابش يک
ذره ﻣطرح نيست.
ّ
شايد بتوانيم ارسطو ) 384تا  (322را آغازگر تئوری انتشار نور بناﻣيم .او ﻣخالف نظريﮥ آتش
درونی بود و ﻣیگﻔت اگر ديدن ﺣاصل تابشی درونی است پس چرا در تاريکی نﻣیبينيم؟ از نظر او
ديدن ﺣاصل نوسانات ﻣﺣيط است که از شيئی تا چشم ﻣيرسد .اين تئوری را ﻣیتوان ﻣشابه نظريهای
در زﻣينﮥ ﻣوجی بودن نور به ﺣساب آورد .ارسطو اين ﻣﺣيط را ) Diaphaneيا زﻻل( ﻣیناﻣد .از
نظر ارسطو ،زﻻل ديدنی نيست .زﻻل دارای دو ﺣالت بالقوه و بالﻔعل است .آنجا که زﻻل در ﺣالت
بالقوه قرار دارد تاريکی ﺣاکم است .ﺣضور يک چشﻣﮥ نور )که از آتش است( زﻻل را فعال ﻣیکند.
نور آتش نيست بﻠکه ﻋﻣل زﻻل است .آنچه که گاه روشن و گاه تاريک ﻣیشود خو ِد طبيعت است.
سوم قبل از ﻣيﻼد( هﻣﮥ کوشش خود را ﻣتوجﮥ روشهای هندسی برای ﻣﺣاسبﮥ
اقﻠيدس )قرن ّ
"تصورات" نوری ﻣیکند و با ﻣاهيت نور کاری ندارد .ﻣسائل ﻣورد ﻣطالعﮥ او بسيارند و به صورت
يک سری از تعريفها ،فرضها و قضيهها ﻣطرح ﻣیشوند .از نظر اقﻠيدس نور در راستای يک خط
ﻣستقيم بدون ضخاﻣت )به ﻣعنای رياضی( انتشار ﻣیيابد .اين نﻣونﮥ رياضی ،بنيان "اپتيک هندسی" را
تشکيل ﻣیدهد که هنوزهم ﻣورد استﻔاده است .اپتيک هندسی ،بر خﻼف "اپتيک فيزيکی" به پديده
هائی توجه دارد که طبيعت بنيادی نور در آن دخالتی ندارند .اقﻠيدس گاهی از پرتوهای خورشيدی
استﻔاده ﻣیکرد ولی اغﻠب سر چشﻣﮥ نور را درون چشم فرض ﻣی کرد که در يک "ﻣخروط بينائی"
تابش شده و تﻣاﻣيت شيئی را روشن ﻣینﻣايد .قانونهای انعکاس نور که او بدست ﻣيدهد ،از تجربه
ﺣاصل ﻣیشوند و به اﺛبات نﻣیرسند .پرتوهای تابش و بازتاب در يک صﻔﺣه قرار دارند و
زاويههائی که با ﻋﻣود به صﻔﺣﮥ بازتاب ساخته ﻣیشوند با يکديگر برابرند .اقﻠيدس اين قانونها را به
آينههای ﻣقعّر و ﻣﺣدّب نيز بسط ﻣيدهد .ولی در اين دوران قانونهای شکست نور هنوز کشف نشده
اند.
13
هرون اسکندريه )  Héron d’Alexandrieقرن ّاول بعد از ﻣيﻼد( با استﻔاده از نظريات اقﻠيدس،
قوانين بازتاب نور را بر پايﮥ اصولی کﻠّی برقرار کرد .هرون اسکندريه ﺛابت کرد که در بازتاب نور
بر روی آينه ،زاويههای تابش و بازتاب با يکديگر برابرند ،و در اين صورت نور کوتاه ترين ﻣسيررا
نيز طی کرده است.
14
دوم بعد از ﻣيﻼد ،فيﻠسوف و طبيب بزرگ جالينوس) ،کﻠود گالين Claude 201-131
در قرن ّ
 ،( Galienبرای بهبود دانش پزشکی ،تعدادی ﺣيوان را کالبد شکافی کرده و چشمهای آنها را
ﻣطالعه کرد .اين پژوهشها نقش ﻋصب بينائی را در روند ديدن آشکار کردند .در نتيجﮥ اين بررسی،
جالينوس به نظريات افﻼطون پيوست .ﻣطابﻖ اين نظر ،سيّالهای داخﻠی از راه ﻣغز به ﻋصب بينائی
راه ﻣی يابد که چشم را ﺣساس ﻣیکند تا قادر باشد تﺣت تأﺛير سيالهای خارجی که از شيئی ﻣیرسد
قرار بگيرد .از نظر او ،ﻋدسی چشم بخش ﺣساس و جايگاه بينائی است .نقش شبکيه که آخرين ﻻيﮥ
چشم است ،برای او ﻣهم است ولی نه به ﻋنوان جايگاه بينائی بﻠکه به صورت يک پيوند برای اتصال
چشم به ﻣغز از راه ﻋصب بينائی.
15،16
)  168-100 Claude Ptoléméeبعد از ﻣيﻼد(
ﺣوالی سال  150بعد از ﻣيﻼد ،کﻠود بطﻠﻣيوس
پژوهشهای وسيعی در ستاره شناسی انجام داد که طی آن ﺣرکت تقديﻣی زﻣين ]ﺣرکت تقديﻣی به
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ﻣعنی تغيير جهت ﻣﺣور ﺣرکت جسم چرخان است[ به اﺛبات رسيد .او در زﻣينﮥ نور وسايﻠی ابداع
کرد که اندازه گيری ﻣنظم شکست نور را با دقّتی زياد ،ﻣﻣکن
ساخت .از نظر بطﻠﻣيوس قانونی که زاويههای تابش و شکست را
به يک ديگر ﻣرتبط ﻣیکند يک قانون سهﻣی است )به شکل
 r=a×i+b×i2 × rکه در آن  rزاويﮥ شکست و  iزاويﮥ تابش
است( .بطﻠﻣيوس با جدول سينوسها )ﻣﺛﻠﺛات( آشنا بود.

امپراطوری عرب
به دنبال فروپاشيدن تﻣدن يونان و روم ،اﻣپراطوری ﻋرب ظهور
کرد که از خاور ﻣيانه تا ﺣوضﮥ ﻣديترانه را در بر ﻣیگرفت .در
دوران آراﻣش پس از جنگها ،فرهنگ فاتﺣان با فرهنگ
ﻣﻠتهای شکست خورده آﻣيخت وفعاليت دانشﻣندان و فيﻠسوفها از سرگرفته شد .يکی از فيﻠسوفهای
ناﻣدار اين دوران ابويوسف الکندی 801 ) 17تا  873ﻣيﻼدی( بود که در کنار خوارزﻣی 18در دوران
ﺣکوﻣت ﻣأﻣون به ترجﻣﮥ آﺛار اقﻠيدس پرداخت و ﻣدافﻊ تئوری آتش
درونی بود .يکی از کارهای او تقسيم سطح چشم به سطوح بسيار
کوچک بود که در آن هر نقطه در رأس يک هرم بينائی قرار ﻣیگرفت.
به هﻣين ترتيب او چشﻣههای نور را نيز تقسيم کرد و ﻣﻔهوم باريکﮥ نور
اپتيک باريکههای نور را آفريد.
و
ِ
الکندی در زﻣان ﻣأﻣون ،ﻣعتصم و ﻣتوکل ﻣی زيست و در دربار ﻋباسيان تقرب بسيار يافت ا ّﻣا
ﻣغضوب ﻣتوکل قرار گرفت زيرا با او اختﻼف ﻣسﻠک داشت .ﻣتوکل به ﺣديث و اخبار اﻋتقاد داشت
ولی الکندی به ﻣعتزله تعﻠﻖ داشت که قرآن را کﻼم خدا نﻣیدانستند و ﻣیگﻔتند که اين کتاب بعد از
ﻣرگ ﻣﺣ ّﻣد جﻣﻊ آوری شد و هر کسی از هرجائی نوشتهای آورده ،که ﻣعﻠوم نيست کﻼم خدا باشد ،و
آن را به قرآن نسبت داده و به هﻣين دليل کتاب کنونی ﻣﻣﻠو ازتناقض و تضاد است ﺣال آن که "ذات
خداوندی" و کﻼم خدا بیتناقض است .به ﻋﻼوه
تکيه افرادی که قرآن را کﻼم خدا ﻣیدانند بر
ﺣديث و اخبار قرار دارد و ﻣسﻠﻣانان را گﻣراه
ﻣیکند زيرا اين ﺣديثها را ﻣعﻠوم نيست چه
کسانی نقل کرده اند و در ﻣعصوﻣيت آنها نيز
جای ترديد باقی است .به هﻣين دﻻئل بهتر است
که ﻣسﻠﻣانان دانش خود را ارتقا بدهند و با ﻣغز
خود بيانديشند تا بهتر درک کنند و از اين راه به
خدا نزديکتر شوند .ﻋواﻣل خﻠيﻔه ﻣتو ّکل ،الکندی را با ضرب و شتم به زندان انداختند و کتابخانﮥ او
را ضبط کردند .او اندکی قبل از ﻣرگش ،آزاد شد و کتابخانهاش به او ﻣسترد گرديد .الکندی به
فﻠسﻔههای ايرانی ،يونانی و هندی آشنا بود و زبان پهﻠوی ﻣيدانست و در ﻣوسيقی ،رياضيات ،نجوم،
ﻣنطﻖ ،الهيات و سياست ﻣقاله نوشت .اوج شکوفائی دوران ﻋرب از قرن هشتم تا قرن يازدهم ﻣيﻼدی
قرار داشت و با فروپاشی اﻣپراطوری ﻋرب پايان يافت .در اين دوران کارهای ابن سهل 19و ابن
هيﺛم 20در زﻣينﮥ نور اهﻣيت زيادی دارند.
ابن سهل 19رياضی دان بود .دوران فعاليتش در سالهای  980ﻣيﻼدی قرار داشت .بيشتر در زﻣينﮥ
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تعيين شکل آينههای ﻣقعر ارشﻣيدس ﻣطالعه ﻣیکرد که شهرت داشت برای به آتش کشيدن کشتیهای
روﻣی در جنگ سيراکيوز از آنها استﻔاده ﻣیشده است .ولی او به ﻣطالعﮥ شکل آينهها و انعکاس نور
ﻣﺣدود نﻣاند و کوشيد کانون تﻣرکز نور را در ﺣالتی که نور از يک ﻣﺣيط شﻔّاف ﻋبور ﻣیکند
)شکست نور( نيز پيدا کند .او به ﻣطالعﮥ شکﻠی از ﻋدسیهای ﻣﺣدّب که نور را در يک نقطه ﻣتﻣرکز
دوم
نور تابش شده را با نوری که در ﻣﺣيط ّ
ﻣیکنند ،ﻣیپردازد و به رابطهای دست ﻣیيابد که زاويﮥ ِ
شکسته است ،ﻣشخص ﻣیکند اين رابطه هﻣان رابطﮥ ﻣعروفی است که قرنها بعد نام رابطﮥ "اسنل –
دکارت" به خود گرفت.
ابن هيثم 1039-965 ) 20ﻣيﻼدی( )ابو ﻋﻠی ابن الﺣسن ابن الﺣسن الـهـيﺛم در اروپا به Alhazen
شهرت دارد( به نوبﮥ خود سهم بزرگی در پيشرفت دانش فيزيک برﻋهده گرفت .ﻣیتوان گﻔت که او
ّاولين کسی بود که با تکيه بر روش ﻋﻠﻣی به پژوهش پرداخت و در واقﻊ بنيان گذار اين روش است.
آﻣوختن آنچه او پديد آورده است به وجود و
او ﻣیگﻔت ،اين دنيا را خدا به وجود آورد و ﻣا از راه
ِ
ﻋظﻣتـش پیﻣيبريم .ا ّﻣا شرايط برای پژوهشهای او چندان آﻣاده نبودند و به هﻣين دليل چندين بار خود
را به ديوانگی زد .در دوران ﺣکوﻣت الﺣاکم )خﻠيﻔﮥ فاطﻣی ﻣصرکه بسيار سختگير بود( برای ﻣهار
کردن آب رود نيل ،از ﻋراق به ﻣصر سﻔر کرد و چون بيم داشت ﻣوفﻖ نشود ،خود را به ديوانگی زد
و در آنجا ﻣنتظر ﻣاند و در خﻔا آزﻣايش و پژوهش ﻣیکرد .بسياری از آزﻣايشهای او در اطاقی
تاريک که بر ديوار آن روزنهای ساخته بود )اطاق تاريک نظير يک دوربين ﻋکاسی( انجام گرفت.
در آن دوران دو جريان فکری در ﻣقابل هم قرار داشتند .يکی جريان فيزيک دانان که ﻣیگﻔتند نور از
اشياء به سوی چشم ﻣیرود ،و ديگری رياضی دانان که ﻣی گﻔتند يک
پرتو بينائی وجود دارد که از چشم به سوی شيئی ﻣیرود و آن را
"روشن" ﻣیکند .ابن هيﺛم هردو اين تئوریها را رد ﻣیکند و ﻣیگويد
که هيچ دليل قانﻊ کنندۀ تجربی برای اين نظريات وجود ندارد .ابن هيﺛم
به لزوم يافتن يک تئوری "فيزيکی" که قادر باشد پديده ها را توضيح
بدهد و با هندسه تطبيﻖ کند اصرار ﻣیورزيد و ﻣعتقد بود که تئوری
بينائی را بايد از نو نوشت.
ابن هيﺛم بطور ﻣنظم به آزﻣايش پرداخت و از طريﻖ تجربی و با استﻔاده از يک باريکﮥ نور ،انتشار
نور در يک خط ﻣستقيم را به اﺛبات رسانيد .بر خﻼف نظريﮥ اتﻣيستهای يونان که شبﺣی در نظر
داشتند که تصوير کاﻣل شيئی باشد و تﻣاﻣی ﻣشخصات شيِئی را بطور کاﻣل ،يکجا و پيوسته انتقال
بدهد ،از نظر ابن هيﺛم تصويری که از شيئی به چشم ﻣیرسد ،از نقاط ﻣختﻠف شيئی ﻣیآيد که هر
نقطﮥ آن ،نور را در هﻣﮥ جهتهای فضا تابش ﻣیکند .او از راه يک سﻠسﻠه آزﻣون و تجربه اﺛبات
ﻣیکند که نور و رنگ بطور جدائی ناپذير به يک ديگر وابستهاند .باﻻخره به اﺛبات ﻣیرساند که نور
در چشم اﺛر ﻣیگذارد زيرا هنگاﻣی که برای ﻣدتی به ناﺣيهای روشن نگاه کرده و سپس به تاريکی
ﻣینگريم ،اﺛر تصوير هﻣچنان در چشم باقی ﻣیﻣاند .بر ﻣبنای اين تجربهها ،ابن هيﺛم تئوری پرتو
بينائی آتش درونی را رد کرد .ابن هيﺛم ّاولين نﻔری است که ساختار چشم را برای درک ﻣکانيسم
ِ
تصور ﻣیکرد که ﻣکان بينائی ﻋدسی
بينائی به وضوح به ﺣساب ﻣیآورد .ولی او نيز ﻣانند جالينوس
ّ
چشم است و به هر نقطه از آن نقطهای از شيئی تعﻠﻖ ﻣیگيرد .او که از قانون شکست نور که ﻣوجب
تﻣرکز تصوير در يک نقطه ﻣیشود اطﻼع نداشت ،به پرتوهائی که به طورﻋﻣودی به چشم
ﻣیرسيدند اهﻣيت ويژه ﻣيداد .او گﻣان ﻣیکرد که اين پرتوها نظير شﻣشيری که از نوکش به چشم
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ﻣورب ﻣیرسند و پرتوهای
ضربه ﻣیزند قدرت بيشتری برای ورود به چشم دارند تا آنهائی که
ّ
ﻋﻣودی ﻣستقيﻣا ً از چشم ﻋبور کرده به ﻋدسی ﻣیرسند .ابن هيﺛم در بارۀ چگونگی انتشار نور نظری
ندارد ولی تأکيد ﻣیکند که نور به هر شکﻠی انتشار يابد ،تابش آن در يک لﺣظه صورت ﻣیپذيرد به
طوری که درازای زﻣان تابش برای ﻣا غير قابل تشخيص است .او ﻣیکوشد يک تﻔسير ﻣکانيکی از
انعکاس و شکست نور ارائه کند و در تﺣﻠيل خود پرتو نور را به دو ﻣؤلﻔﮥ افقی )ﻣﻣاس بر سطح( و
ﻋﻣودی تجزيه ﻣیکند و ﻣیگويد که در بازتاب ،ﻣؤلﻔﮥ افقی تغيير نﻣیکند ولی ﻣؤلﻔﮥ ﻋﻣودی بر
ﻣیگردد .ولی هنگام شکست نور ،ﻣؤلﻔﮥ ﻣﻣاس هﻣچنان بدون تغيير باقی ﻣيﻣاند ﺣال آن که سرﻋت
ﻣؤلﻔﮥ ﻋﻣودی کﻣتر يا بيشتر ﻣیشود .ابن هيﺛم سرﻋت نور را ﻣﺣدود ﻣی دانست و بر آن بود که نور
در ﻣﺣيط غﻠيظ يا ﻣﺣيطی با ضريب شکست باﻻتر از يک ،کاهش ﻣی يابد و با سرﻋتی کﻣتر ازﻣﺣيط
رقيﻖ ﺣرکت ﻣیکند و ﻣسيری را ﻣی پيﻣايد که کﻣترين زﻣان را ﻣیطﻠبد )فرﻣا از آن برای بيان اصل
»کﻣترين ﻋﻣل« الهام ﻣی گيرد( در قرن هﻔدهم ﻣجادلﮥ شديدی ﻣابين دکارت 21و فِرﻣا 22بر سر
سرﻋت نور در ﻣﺣيط های رقيﻖ و غﻠيظ در خواهد گرفت .دکارت بر خﻼف ابن هيﺛم ﻣعتقد بود که
https://www.astro.ku.dk/~erik/HoegAlhazen.pdf
سرﻋت نور در ﻣﺣيط غﻠيظ تر بيشتر ﻣی شود.
به باور اکﺛريت تاريخ نويسان ،ابن هـيﺛم پيشگام روش ﻋﻠﻣی ﻣدرن بود .کتاب "رساله در باب نور" او
هم ﻣعنی کﻠﻣﮥ "اپتيک" را تغيير داد و هم اصول آزﻣايش )تجربه( را ،به صورت قاﻋده ای برای به
دست آوردن دليلهای ﻋينی در دانش ،برقرار کرد .پژوهشهايش نه بر پايﮥ نظريات انتزاﻋی بﻠکه بر
اساس شواهد و ﻣدارک تجربی و ﻋينی قرار دارند و آزﻣايشهايش نيز بارها تکرار شده اند.
روش ﻋﻠﻣی ابن هيﺛم با روش ﻋﻠﻣی ﻣدرن بسيار ﻣشابه بوده و در بر گيرندۀ ﻣراﺣل زير است :
 – 1ﻣشاهده
 – 2تعريف ﻣسئﻠه
 – 3فرﻣول بندی فرضيه
 – 4بررسی فرضيه به کﻣک آزﻣايش )تجربه(
 – 5تﺣﻠيل نتايج آزﻣايشها
 – 6تﻔسير داده ها و فرﻣول بندی نتيجﮥ نهائی
 – 7انتشار نتايج
اهﻣيت ابن هيﺛم نه چندان به واسطﮥ کشﻔيات انقﻼبيش ،بﻠکه به اين خاطر بود که نشان داد روش ﻋﻠﻣی
چيست .کتاب "رساله در باب نور" ابن هـيﺛم ،يک رهنﻣود واقعی برای ﻋﻠم است .او نشان ﻣیدهد
آزﻣايش انجام شده را با دقّت تشريح نﻣود ،چه وسايﻠی به کار گرفته شدند ،چه به دست
چگونه بايد
ِ
آﻣده و نتايج نهائی آزﻣايشها کداﻣند.

قرون وسطای غرب
از سالهای  1200ﻣيﻼدی ،در اروپا ،فعاليت شديدی برای ترجﻣﮥ آﺛار يونانی و ﻋرب در گرفت.
دانش دوران گذشته و ﻋرب آشکار شدند .فعاليت
تضادهای زيادی بين کتابهای ﻣذهبی ﻣسيﺣيان و
ِ
برای تطابﻖ ﻋقل با الهام شدت يافت .ﺣاصل اين کوشش بنای يک ساختار تئوری کاﻣﻼً جديد است .دو
گرايش ﻋﻣده آشکار ﻣیشوند .سنت توﻣاس اکــن 23و سران دانشگاه خداشناسی پاريس ،به پيروی از
ارسطو ،از نور ﻣاهيتی بسيط بنا ﻣیکنند که نﻣاد کاﻣل وجود خدا است .بدين ترتيب ،تقدس نور،
اﻣکان پيشرفت ﻋﻠﻣی را ﻣﺣدود ﻣی کند .برﻋکس ،فرانسـيـسکنهای 24دانشگاه هنر پاريس و دانشگاه
آکسﻔورد ،دستاوردهای ﻋرب را قبول ﻣیکنند )به جز بخش ﻣربوط به تجربه( و تئوریهای افﻼطون،
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ارسطو و ﻣکانيـستهای ﻋرب را پشتوانﮥ خود قرار ﻣیدهند .رابرت گروسـتست ،25اسقف
فرانسيــسکن لينکﻠن که گردانندۀ دانشگاه آکسﻔورد در انگﻠستان بود را بايد بنيان گذار اپتيک در غرب
به ﺣساب آورد .او در اداﻣﮥ افکار سـنت اگوسـتن ،(430-354 ) 26نور را روشنائی خداوند ﻣی داند
که روشنگر روح انسان است و ﻣعـتقد است که نور خود به خود تکﺛير ﻣیشود و در آن واﺣد در هﻣﮥ
جهتها انتشار ﻣیيابد .او تجويز کرد که از آزﻣايش و ﻣﺣاسبات به کﻣک هندسه و رياضيات برای
اﺛبات فرضيهها استﻔاده شود.
روژه بيـکن (1292 -1215) 27از شاگردان گروستست بود .بيکن ﻣیکوشد تئوریهای گذشته را
با هم به توافﻖ برساند .او از "انواع" ،به ﻣعنی آنچه که ابن هيﺛم "شکل" ﻣیناﻣيد استﻔاده ﻣیکند .از
ابن هيﺛم الهام ﻣیگيرد و از نظر او "انواع" از هر نقطﮥ شيئی و در هﻣﮥ جهتها پخش ﻣیشوند .بر
خﻼف دﻣوکريت که بينائی را در خﻼء ﻣﻣکن ﻣیداند ،بيکن با الهام از ارسطو به يک ﻣﺣيط ﻣادّی
برای انتقال "انواع" ﻣعتقد است و بدين ترتيب "انواع" او را ﻣی توان با ﻣوج ﻣشابه دانست] .ﻣنظور
ﻣوج در ﻣعنی کﻼسيک آن است کههﻣانند اﻣواج صوت برای انتشار خود به يک ﻣﺣﻣل ﻣانند آب يا
هوا نياز دارد و نه اﻣواج الکتروﻣغناطيسی که ﻣی دانيم در خﻼ نيز انتشار ﻣی يابند[.
بيکن به پديده های بازتاب و شکست نور توجه ويژه دارد .او ﻣینويسد که ﻣعجزه هائی با شکست نور
اتﻔاق ﻣیافتند که بسيار اهﻣيت دارند ..آنچه بسيار بزرگ است را ﻣیتوان بسيار کوچک کرد و
برﻋکس ....اشياء دور را ﻣی توان نزديک کرد و اشياء نزديک را دور ..ﻣیتوانيم
ﻣادّۀ شﻔاف را به شکﻠی در آوريم و آن را به ترتيبی نسبت به چشم قرار دهيم که
پرتوهای شکسته و ﻣنﺣرف شده در جهتی بروند که ﻣا ﻣيخواهيم....و به ﻣا اﻣکان
بدهند ﻣطابﻖ با ﻣيل خود ،اشياء را دور يا نزديک کنيم.
هﻣزﻣان ،ويتﻠو) 28راهب لهستانی ) (1220-1275 Witelo (Vitelionجدول شکست
نور را در رابطه با زاويﮥ تابش برای ﻣﺣيطهای ﻣختﻠف ﻣنتشر کرد و يکی ديگر از
چهره های اپتيک قرون وسطی )ديتريش فرايبرگ (1310-1250 29توضيح قابل
قبولی از پديدۀ رنگين کﻣان ارائه داد.
در قرن يازدهم ﻣيﻼدی در ايتاليا ﻋينک برای اصﻼح بينائی اختراع شد.

رنسانس و پايه گذاری دانش نو
ﻣجﻣوﻋﮥ آﺛار ابن هيﺛم در سال  1572انتشار يافت و از اين پس در دسترس تﻣدن غرب قرار گرفت.
دوم قرن شانزدهم جيان باتيستا ّ
دﻻ پورتا Giambattista Della Porta ) 30ناپل -5153
در نيﻣﮥ ّ
 (1615جادوی طبيعی را به چاپ ﻣی رساند .در اين کتاب که بيست جﻠد دارد آزﻣايش اطاق تاريک
را توضيح ﻣی دهد .او در ورودی اطاق تاريک يک ﻋدسی قرار ﻣیدهد که در نتيجه تصوير
دقيﻖتری بر روی صﻔﺣﮥ انتهای اطاق نقش ﻣیبندد .بدين ترتيب چگونگی بينائی و نقش شبکيه را
کشف ﻣی کند و توضيح ﻣیدهد .او ﻣینويسد؛ اين آزﻣايش به فيﻠسوفها و اپتيکدانها نشان ﻣیدهد
که بينائی در کجا صورت ﻣیپذيرد.
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در اين دوران دوربينها و تﻠسکوپها اختراع شدند که گاليﻠه

31

) (1564-1642و کپﻠر-1630) 32

 (1571برای کشف آسﻣان به کار بردند.
دستاورد تعيين کنندۀ گاليﻠه ساختن وسيﻠه ای با کيﻔيت باﻻ )ﻋدسیها با
شيشههای خوب و تﻠسکوپی بدون لرزش( بود که توسط او به صورت
وسيﻠهای ﻋﻠﻣی به کار گرفته شد .ﻋﻣدهٔ شهرت گاليﻠه به دفاع ﻋﻠﻣی او
از نظريهٔ کوپرنيک برﻣیگردد .کوپرنيک ﻣدتی پيش از گاليﻠه گﻔته
بود که خورشيد به گرد زﻣين نﻣیچرخد .ر ّد فرضيهٔ زﻣين ﻣرکزی
کﻠيسا که صدها سال بود در انطباق با نظريات ارسطو هﻣچون سخنی
آسﻣانی تﻠقی ﻣیشد ،ﻣنجر به ﻣﺣکوم شدن گاليﻠه در دادگاه تﻔتيش
ﻋقايد شد و او را تهديد به قتل کردند .قبل از او )در  17فوريﮥ (1600
جردانو برونو ( Giordano Bruno) 33را به خاطر ابراز هﻣين
ﻋقايد ،زنده در آتش سوزانده بودند .گاليﻠه استغﻔار کرد و جانش را
نجات داد .ولی او هﻣچنان با تﻠسکوپی که خود ساخته بود ،به رصد آسﻣانها پرداخت و توانست
جزئيات سطح ﻣاه را ﻣشاهده نﻣوده و ﻣورد ﻣطالعه قرار دهد .هﻣچنين او دريافت که نور ﻣاه ﺣاصل
از انعکاس نور خورشيد است .کشف وجود چهار سياره )"ﻣاهواره"( به دور سيارۀ ﻣشتری و کﻣربند
ُزﺣـل نيز از کارهای اوست .در دوران گاليﻠه اين نظريه رواج داشت که برای اداﻣﮥ ﺣرکت جسم به
نيرو نياز است .اﻣا او با آزﻣايشی نشان داد که اين ديدگاه اشتباه است و اين ﻣوضوع بعدها ﻣنجر به
کشف قانون اول نيوتن شد .گاليﻠه در آزﻣايشی از فراز برج پيتزا ﺛابت کرد که سرﻋت سقوط آزاد
اجسام از ارتﻔاع ،به وزن آنها بستگی ندارد .هﻣچنين اﺛبات کرد که پريود نوسانهای يک پاندول
)آونگ( فقط به طول نخی که به آن آويزان است بستگی دارد.
گاليﻠه باور داشت که "برای شناخت ﻋﻠﻣی بايد هر چيز را اندازه گيری کرد و آنچه را که نﻣیتوان
اندازه گرفت نيز بايد قابل اندازه گيری نﻣود" او هﻣچنين نوشت که "قانون طبيعت به زبان رياضيّات
نوشته شده است".
بدين ترتيب دورانی در اروپا آغاز شد که انسان را با قدمهای بزرگ به سوی آزادی از قيد وبند
طبيعت ،اوهام و خرافات و جهل خود خواسته به پيش راند .در سال  ،1960پس از فرود انسان بر
دوم دستور بر رسی ﻣجدد پروندۀ ارتداد گاليﻠه را صادر کرد و در سال
سطح کرۀ ﻣاه ،پاپ ژان پل ّ
 1992کﻠيسای کاتوليک اﻋﻼم داشت که گاليﻠه را بخشيده است.
هر چند دانش نظری گاليﻠه در زﻣينﮥ اپتيک بسيار ناروشن باقی ﻣاند .در ﻋوض کپﻠر طرز کار اطاق
تاريک را به درستی توضيح داد و هﻣراه با لودويکو کاردی (Ludovico Cardi) 34در رديف اولين
دانشﻣندانی است که چگونگی ﻋﻣﻠکرد چشم رابه درستی تشريح کرد .کپﻠر فرضيﮥ ابن هيﺛم را که
ﻣدﻋی بود نيروی پرتوهای ﻋﻣود بر چشم در روند بينائی تعيين کننده است ،ﻣردود شﻣرد .او ﻣیگويد
دليﻠی بر اين وجود ندارد که پرتوهای غير ﻋﻣودی نيروی کﻣتری از آنچه ﻣاهيت وجوديشان ﻣﻠزم ﻣی
کند داشته باشند .با اطﻼع از پژوهشهای ﻣتخصصهای آناتوﻣی )کالبد شناسی( کپﻠر نظر يک پزشک
سوئيسی بنام فﻠيکس پﻼتر (Félix Platter) 35را ﻣیپذيرد که بر خﻼف ابن هـيﺛم و جالينوس ،ﻣﺣل
تشکيل تصوير را بر روی شبکيه و به صورت ﻣعکوس ﻣیدانست .کار سرپا کردن تصوير به ﻋهدۀ
ﻣغز قرار گرفت .کپﻠر هﻣچنين برای تصﺣيح خطای پير چشﻣی و يا نزديک بينی ،ﻋدسیهای ﻣﺣدب
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و ﻣقعر را تجويز کرد .بدين ترتيب چشم به يک ابزار اپتيک تبديل شد و ﻣسئﻠﮥ بينائی راه ﺣل پيدا کرد
اپتيک نوين آغازشد .تﻣاﻣی تئوریهای ﻋهد قديم اﻋم از پرتو بينائی ،شبح و غيره اﻋتبار خود را ازين
پس و برای هﻣيشه از دست دادند و ﻣسئﻠﮥ طبيعت نور سر برکشيد.
رنه دکارت (1596-1650 René Descartes) 21و ﻣاهيت ﻣوجی نور
نور در ﻣرکز آﺛار ﻋﻠﻣی دکارت قرار دارد .دکارت پيشنهاد ﻣیکند که پژوهش در بارۀ نور در سه
زﻣينﮥ ﻣجزا شکل بگيرد :
ﻣاهيت فيزيکی نور
انتقال تصوير از شبکيه بر ﻣغز
نﻣايش ذهنی
با تنظيم زﻣينه های پژوهش ،کار خود را بر روی اولّين نکته ﻣتﻣرکز
ﻣی کند و به سه پرسش ﻣی پردازد:
انتشار خطی نور را چگونه توضيح بدهيم ؟
خواص انعکاس و شکست نور را چگونه توضيح بدهيم؟
رنگ چيست ؟
دکارت ،وارث نقطه نظرهای اتﻣيستها ،پيشنهاد ﻣیکند که نور را به صورت يک جريان از
ذره( در نظر بگيريم که در انتشارش با خود "ﻣاده" ﺣﻣل نﻣیکند )بنا بر
گﻠولههای کوچک )بنابراين ّ
اين نظير يک ﻣوج( .بدين ترتيب اﻣکان ﻣی يابد بازتاب و شکست نور را به آسانی توضيح بدهد.
بازتاب به صورت جهش گﻠولهای است که به سﻣت ﻋقب پرتاب شده است و شکست به صورت
ﻋبور گﻠوله از يک پردۀ گسترده )سطح جدا کنندۀ دو ﻣﺣيط ؛ ديوپتر( در سر راهش ترسيم ﻣیشود که
در آن طرفش ﻣﺣيط ديگری وجود دارد .هر چه قابﻠيت شکست نوردر اين ﻣﺣيط بيشتر باشد ،سرﻋت
نور در آن بيشتر است.
برای تعيين قانون شکست نور ،استدﻻل دکارت بر ﻣبنای تشابه با ﻣکانيک است .نور ﻣشابه جريانی
از گﻠولههای کوچک در نظر گرفته شده و فرض ﻣيشود که سرﻋت نور در ﻣﺣيطی با قدرت شکست
بيشتر زيادتر ﻣیشود.
برای پيدا کردن رابطه ای که نور تابشی را با نور شکسته ﻣربوط ﻣیکند ،استدﻻل دکارت بر ﻣبنای
تشابه با ﻣکانيک قرار دارد و چنين استدﻻل ﻣی کند که ﺣرکت گﻠوله ترکيبی است از ﺣرکت ﻣوازی
دوم ،ﻣؤلﻔﮥ ﻣوازی يکسان ﻣیﻣاند ﺣال آنکه
سطح آب و ﺣرکتی ﻋﻣود بر آن .هنگام ورود در ﻣﺣيط ّ
دوم شده است تغيير ﻣیيابد.
ﻣؤلﻔﮥ ﻋﻣودی که وارد ﻣﺣيط ّ
دکارت ﻣی گويد که اگر توجه کنيد که يک گﻠوله در يک ﻣﺣيط نرم تﺣرک خود را بيشتر از دست
ﻣيدهد تا در ﻣﺣيط سخت و در روی يک ﻣيز لُخت راﺣتتر ﻣیغﻠطد تا بر روی يک قالی ،به هﻣين
ترتيب َﻋ َﻣل ﻣادّۀ لطيﻔی که فضا را پرکرده است در هوا که نرم و ناپيوسته است و در ﻣقابل آن
ﻣقاوﻣتی نشان نﻣی دهد ،بيشتر با ﻣانﻊ روبرو ﻣیشود تا در آب که ﻣقاوﻣت بيشتر دارد و يا در شيشه.
به طوری که هرچه بخشهای کوچک ﻣادّۀ شﻔّاف سختتر و پيوستهتر باشند ،به هﻣان اندازه آسانتر به
نور اﻣکان ﻋبور ﻣيدهند.
در اينجا ﻣعضﻠی پيش ﻣیآيد .اگر گﻠولهای وارد آب شود ،سرﻋتش کاهش ﻣیيابد و ﻣسيرش از خط
ﻋﻣودی دور ﻣیشود .ﺣال آن که برﻋکس ،نور پس از ورود از هوا به آب ،در داخل اين ﻣﺣيط به
خط ﻋﻣودی نزديک ﻣیشود .انگار )توجه شود به شکل باﻻ( در نقطﮥ  Bنيروئی به آن وارد شده و
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ﻣوجب ﻣیشود که سرﻋت بگيرد و تا نقطﮥ  Iپيش برود) .توجه کنيم که از نظر دکارت ،نيرو با
سرﻋت رابطﮥ ﻣستقيم دارد و او نور را به گﻠوله تشبيه کرده است( نيرو و سرﻋت در نقطﮥ  Iجﻣﻊ
برداری دو سرﻋت افقی و ﻋﻣودی هستند .در دايره ای با شعاع واﺣد ،نسبتها هﻣيشه ﺛابتاند .از
طرف ديگر (sin r = EB/BD) Sin i = (CB/AB) ،و چون  bd=abنتيجه ﻣیگيريم که )ﻣقدار ﺛابت
= (CB/EBيا به ﻋبارت ديگر  . sin i /sin r = csteاين رابطه بيانگر قانون شکست نور است .در
ﻣاه ژوئن 1632 ،دکارت اين قانون )قانون سينوسها( را در ناﻣهای به ﻣرسن (Mersenne) 36اﻋﻼم
ﻣيدارد .تقريبا ً هم زﻣان با دکارت ،اسنﻠيوس (1591-1626, Snellius ) 37ﻋين هﻣين قانون را در
انگﻠيس به دست آورد .به هﻣين دليل اين قانون را به نام دکارت و اسنﻠيوس نام گذاری کردند .اسنل
اين قانون را بدون هيچ گونه تﻔسير اﻋﻼم ﻣيدارد ﺣال آن که دکارت يک تﻔسير بﺣث برانگيز بر آن
نهاده است.
از نظر دکارت ،رنگها در جوهر وجودی نور ﺣضور ندارند بﻠکه هنگاﻣی به وجود ﻣیآيند که
ذرات ﻣادّۀ لطيف( با يک سطح برخورد ﻣیکنند .در اين ﺣالت گﻠولهها به َد َوران در ﻣیآيند :
گﻠولهها ) ّ
)نور قرﻣز نتيجﮥ دوران کند و آبی از دوران سريﻊ تر است( دکارت در بارۀ طبيعت نور ﻣیگويد که
"اﺣتياجی ندارم که بگويم طبيعت نور چيست "....انتشار نور در يک ﻣﺣيط نظير ريزش شراب است
در يک بشکه ،که ﻣابين دانههای انگور به خط ﻣستقيم ﻣیريزد .در فﻠسﻔﮥ دکارت خﻼء وجود ندارد
بﻠکه ﻣادّهای بسيار لطيف و بسيار سيّال وجود دارد که فاصﻠههای ﻣابين اجسام را پر ﻣیکند و از
ستارگان تا ﻣا ،بدون وقﻔه گسترش يافته است.
از نظر دکارت ،گيتی ،جهان ،پر است و خﻼء وجود ندارد .تراکم پذير نيست و )هﻣان گونه که گاليﻠه
و جردانو برونو فکر ﻣیکردند( فقط ﺣرکتهای چرخشی )نظير گرداب( در آن اﻣکان پذيرند .بدين
ترتيب ﻣادّه ﻣتراکم است و فشاری که در يک لﺣظه در ﻣﺣيط انتقال ﻣیيابد ،جوهر پديدههای نورانی
است .بدين ترتيب نور در واقﻊ يک ﺣرکت نيست بﻠکه گرايش به ﺣرکت است ،يک فشار است،
"نظير يک لرزش" که با واسطﮥ يک ﻣﺣيط "با لرزش های کوچکتر تکﺛر ﻣييابد".
تصور نور به ﻣﺛابﮥ يک "ﻋﻣﻠکرد ويژه" ،از تصور يک ﻣﺣيط ﻣادّی جدائی پذير نيست .اين ﻣﺣيط که
"اتر" نام گذاری شد فقط َﻣﺣﻣل ﺣرکت است و در خو ِد ﺣرکت شرکت ندارد .دکارت ﻣی گويد که
پرتوهای نور چيزی نيستند جز خطوطی که اين ﻋﻣلها را بدنبال دارند" .ﺣتّی اگر اين پرتوها ﻋبارت
از ﻋﻣﻠی باشند که در "لﺣظه" اﺣساس ﻣیشوند" .پرتو نورانی از قوانين ﺣرکت تابعيّت ﻣیکند و
اﻣکان دارد ُکند هم بشود .اين دوگانگی ،تئوری دکارت را نا هﻣاهنگ ﻣیکند و ﻣوضوع جدل بين او
و فرﻣا قرار ﻣیگيردد.
ﻓرما 22و ﻻيبـنـيتز : 38زمان کوتاه تر يا مسير آسان تر
فرضيههای دکارت در بارۀ سرﻋت بيشتر يا کﻣتر نور در ﻣﺣيط ﻣتراکم توسط پیير فرﻣا ) Pierre
 (de Fermat 1601-1665شديدا ً ﻣورد نقد قرار گرفت .او استدﻻلهای دکارت را قانﻊ کننده
ندانست .فرﻣا رياضیدان بود و برای پيدا کردن ﻣاکزيﻣم و ﻣينيﻣم ﻣنﺣنیها ،هندسﮥ تﺣﻠيﻠی را
پايهگذاری کرد و يکی از پيشگاﻣان ﻣﺣاسبات ديﻔرانسيل ﻣﺣسوب ﻣيشود .او هﻣراه با پاسکال،39
ﻣﺣاسبات آﻣار و اﺣتﻣاﻻت را بنيان گذاری کردند .به درخواست ﻣرسن ) (Mersenneکه ﻣشغﻠهاش
ﻣتﻣرکز کردن اطﻼﻋات ﻋﻠﻣی بود ،فرﻣا به انتقاد از نظريﮥ دکارت ﻣیپردازد .پس از ﻣبادلﮥ چند ناﻣه
با او ،باﻻخره فرﻣا ﻣینويسد که "کﻣی هندسه ﻣیتواند ﻣا را از ﻣخﻣصه درآورد" .در سال ،1661
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فرﻣا قانون شکست نور را از طريﻖ تعيين کوتاه ترين زﻣان در انتقال نور )"اصل فرﻣا"( به اﺛبات
ﻣیرساند و برای اين کار اوليّن نﻣونﮥ ﻣﺣاسبات "وارياسونل" را در فيزيک بکارﻣيگيرد.
فرﻣا ابتدا به اصل کوتاه ترين ﻣسير در بازتاب نور که "هرون اسکندريه" پيشنهاد کرده بود ،برای
ت بازتاب
شکست نور نيز توجه ﻣیکند .ولی اين اصل را نﻣیتوان برای شکست نور به هﻣان صور ِ
آن بکار گرفت زيرا در اينجا نور در سطح جدائی دو ﻣﺣيط ﻣیشکند و از کوتاه ترين ﻣسير که به
نظر ﻣیرسد خط راست باشد ﻋبور نﻣیکند .فرﻣا اصل کوتاه ترين زﻣان را پيشنهاد ﻣيکند که به نام او
ﺛبت شده است .او زﻣان را از طريﻖ تقسيم ﻣسير طیشده بر سرﻋت نور ﻣﺣاسبه ﻣیکند ) (t=x/cبا
فرض بر اينکه نور در ﻣﺣيط ﻣتراکم سرﻋت کمتری دارد .بدين ترتيب در ﻣﺣاسبات او سرﻋت نور
با غﻠظت ﻣﺣيط نسبت ﻣعکوس پيدا ﻣیکند )ﻋکس نظريﮥ دکارت(.
ﻻيبنيتس (1646-1716 GotFried Wilhelm Leibnitz) 38قواﻋد ﻣﺣاسبﮥ ديﻔرانسيل را برای
پيدا کردن قانون سينوسها بکاربرد .او فرض را براين گذارد که نور از ﻣسيری گذر خواهد کرد که
از هﻣه آسانتر باشد .او ﻣیگويد که دشواری ﻣسير ترکيبی است از طول آن و ﻣقاوﻣت ﻣﺣيط .اگر
ﻣقاوﻣت دو ﻣﺣيط را با  mو  nﻣشخص کنيم ،با ضرب کردن طول هر ﻣسير و ضريب ﻣقاوﻣت
ﻣربوط به آن ،رابطهای رياضی به دست ﻣیآيد که ﻣينيﻣم آن از طريﻖ ديﻔرانسيل ،ﻣﺣاسبه ﻣیشود.
ﺣاصل اين ﻣﺣاسبه رابطهای است برﺣسب سينوسهای پرتو تابشی و پرتو شکست نور :
m sin i = n sin r
تﺣﻠيل ﻻيبنيتس به ﻋﻠّت بکاربردن ﻣعادﻻت ديﻔرانسيل ،از تﺣﻠيل فرﻣا ﻣختصرتر است.
فرضيﮥ ﻻيبنيتس در تقابل با نظريﮥ فرﻣا قراردارد ولی با دکارت به توافﻖ نزديک ﻣیشود .زيرا برای
او نيز سرﻋت ﻋبور نور از يک ﻣﺣيط ﻣقاوم تر ،آسان تر است .ولی با اينهﻣه ،ﻣسئﻠه جواب قانﻊ
کننده ای پيدا نکرد.

نور موج می شود
40
در  1663گريمالدی

) (1618-1663 Francesco Maria Grimaldiطبيعت ﻣوجی نور را
کشف ﻣیکند :گريﻣالدی يک کشيش فرانسيسکن بود .او ﻣی نويسد " :بی پرده بگوئيم .هﻣﮥ آنهائی که
کور نيستند نور را ﻣی شناسند و با اين ﺣال قادر نيستيم از آن صﺣبت کنيم .از طبيعت و انسجام
] [consistanceآن اطﻼع نداريم .فيﻠسوفها که کﻠﻣات بزرگ )ﻣطنطن( و بیﻣعنی برای تعريف آن
بکار ﻣیبرند فقط به ﻣشکﻼتی که ﻣدﻋی ﺣل کردنشان هستند ،ﻣیافزايند .با اينهﻣه ،وارد شدن به
ﻣطالعﮥ آن بی پروائی نيست .به اين شرط که ﻣقهور اﻋتبار و قدرت بزرگان نشويم و فقط بر
آزﻣايشها و تﻔسير آنها بيافزائيم ".بدين ترتيب گريﻣالدی پيرو گاليﻠه ﻣیشود.
گريﻣالدی در يک اطاق کاﻣﻼً تاريک باريکه ای بسيار نازک نور را بر روی يک تار ﻣو هدايت ﻣی
کند و سايﮥ آنرا بر روی يک صﻔﺣه که پشت سرش قرار داده است ﻣشاهده ﻣيکند .آنچه ﻣی بيند
شگﻔت آور است :نه سايه وجود دارد و نه هيچ نيمسايه ای .ولی تعدادی خطوط رنگی با فاصﻠههای
ﻣنظم ظاهر ﻣیشوند که تا آن زﻣان کسی در بارۀ آن چيزی
ننوشته بود .او برای اولين بار يک ويژگی نور را کشف کرد
که آن را ديﻔراکسيون ) diffractionيا پراش( ناﻣيد .گريﻣالدی
نتيجه ﻣی گيرد که نور ﻣوجوديتی است که به صورت ﻣوج
انتشار ﻣیيابد .چگونگی پيدايش اين ﻣوجها ،شيوۀ پخش و
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ذرهای نور قانﻊ نﻣیشدند و
رابطﮥ آنها بارنگ هنوز برايش نا ﻣشخص است .پيروان تئوری ّ
ذره ها و
ذرات نور با يکديگر يا تأﺛير ﻣتقابل اين ّ
ﻣیکوشيدند آن را به کﻣک ﻣﻼﺣظاتی نظير برخورد ّ
جدارههای روزنه توضيح بدهند .ولی پديدۀ پراش بسيار پيچيده تر از يک انﺣراف سادۀ نور است .در
هﻣه جا آﺛار خود را باقی ﻣیگذارد و ﻣانﻊ ﻣیشود که سايﮥ اجسام بدون ﺣاشيه و دارای پيراﻣونی
کاﻣﻼً صاف باشد .پراش ﻣوجب ﻣیشود که کﻣی نور ،شيئی را دور بزند و پشت آن ،در آنجا که بايد
سايه و تاريک باشد ،کﻣی روشنائی نﻔوذ کند.
رابرت هوک (1635 -1703 Robert Hooke) ،41پژوهشگر و ﻣخترع انگﻠيسی ،به کﻣک دو
ﻋدسی ،ﻣيکروسکپ را اختراع کرد که ورود به دنيای بسيار کوچکها را اﻣکان داد .هوک از هرچه
در دسترسش بود تصوير برداشت .ﺣشرات ،بافتها ،سﻠولها ،ﻣواد ﻣعدنی و ﻻيههای بسيار نازک
سنگهائی نظير ﻣيکا .توجه او به اين جﻠب شد که از يک ﻻيه سنگ ﻣيکا که ابتدا بیرنگ است ،هر
چه ﻻيههای نازکتری را جدا کند ،رنگهای جديدتری در آن ظاهر ﻣیگردد .در جستجوی توضيﺣی
برای اين پديده ،ابتدا استدﻻل دکارت ،دال بر چرخش "گويچههائی" در ﻣرز نور و سايه را که در
دوم نور ﻣیبايد
نتيجﮥ شکست نور ﻣیبايد پيدا شود رد ﻣیکند .زيرا در ﻣورد ﻻيههای نازک ،شکست ّ
اﺛر شکست اول را خنﺛی کند .در جستجوی يک تئوری که قادر باشد هﻣزﻣان رنگ اين ﻻيههای
نازک و نيز پيدايش رنگها در شکست ﻣعﻣولی نور و يا رنگ اشياء را
توضيح بدهد طبعا ً ﻣسئﻠﮥ طبيعت نور ﻣطرح شد .ﻣشاهدۀ اداﻣﮥ تابش نور
در تاريکی از يک قطعه الﻣاس گرم شده يا ﻣالش داده شده ،اين ايده را به
هوک القا ﻣی کند که الﻣاس تخريب نشده است و پس از ﻣدتی به ﺣالت
ّاوليﮥ خود باز ﻣیگردد .از اينجا نتيجه ﻣیگيرد که لرزشی بسيار کوتاه در
الﻣاس ايجاد ﻣیشود که با سرﻋتی بسيار زياد ولی نه بینهايت در تﻣام
جسم آن و در هﻣه جهتها انتشار ﻣیيابد .او ﻣینويسد که "هر پالس يا
لرزش چشﻣﮥ نور ،کره ای ايجاد ﻣیکند که ﺣجﻣش دائم افزايش ﻣیيابد ،ﻣانند يک ﻣوج )هر چند با
سرﻋتی بسيار بيشتر( يا ﺣﻠقههائی در سطح آب و با ﻣرکز نقطهای که ﺣرکت از آنجا شروع شده
است .در نتيجه ،هر بخش از اين کرۀ ﻣوج در ﻣﺣيطی هﻣگن پيش ﻣیروند و پرتوها را با زاويﮥ
ﻋﻣودی ﻣیب ُّرند.
هوک از ﻣوجی که به تصوير کشيد برای توضيح دادن شکست نور استﻔاده کرد ولی از آنجا که بر
فرضهای دکارت اتّکا کرد ،در ﻣﺣاسباتش به ﻋﻠّت بيشتر بودن سرﻋت نور در آب ،جهت ﺣرکت ،در
پرتو شکسته بر "سطح ﻣوج" ﻋﻣود نﻣیشد و نتيجه قانﻊ کننده نبود .او ﻣينويسد "در ابنجا نﻣیخواهم
دليﻠی ارائه کنم بر اين که يک جسم بيشتر از آن ديگری در ﻣقابل ﺣرکت نور ﻣانﻊ ايجاد ﻣیکند :ﻣﺛﻼً
اين که چرا آب بايد پرتوها را آسانتر از هوا هدايت نﻣايد"
هوک فقط رابطهای کيﻔی ﻣيان اين فرضيه و کﻣيتی از ﻣادّه لطيف ﻣوجود در جسم شﻔاف که قادر است
لرزشها را انتقال بدهد برقرار ﻣیکند .او اين ﻣﺣيط را "اتر" ﻣیناﻣد.
هويگنس و سطح موج(1629-1695 Christiaan Huygens) 42
هويگنس دانشﻣند هﻠندی است که توسط آکادﻣی ﻋﻠوم فرانسه که تازه
تأسيس شده بود ،به اين کشور دﻋوت شد .در آنجا ﻣقالهای در باب
تئوری انتشار نور ارائه داد .در اين ﻣقاله ،او کوشيد دريابد که چرا نور
در راستای خطی ﻣستقيم انتشار ﻣیيابد و پرتوها ،بدون آنکه ﻣانعی
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برای ﺣرکت يکديگر به وجود بياوند ،با يکديگر تﻼقی ﻣیکنند .از آنجا که قادر به توضيح دادن رنگها
نﻣیشد ،ﻣبﺣث رنگ را کنار گذاشت .بخصوص که در ﻣقابﻠش تئوری نيوتونی قرار داشت که ويژگی
ﻋﻣده اش توضيﺣی در ﻣسئﻠﮥ رنگهاست.
هويگنس ديدگاهی ﻣکانيکی از نور را انتخاب کرد و در اصول دکارتی ،
تئوری ﻣوجی خود را ارائه داد.
در ﻣدل هويگنس ،ﻣادّه جا به جا نﻣیشود بﻠکه توسط اتر که به گویهای
سخت و به هم چسبيده تشبيه شده اند ،انرژی را انتقال ﻣیدهند .برای تجسم
اين نوع از انتقال انرژی ،رديﻔی از گویهای سنگين و چسبيده به هم را
تجسم کنيم که اگر ضربتی به گوی ّاول وارد شود ،اين ضربت ،بدون جا
به جا کردن هﻣﮥ گویها ،فقط ﻣوجب از جا پريدن گوی انتهائی ﻣیگردد.
43
صد يو )) ،(Ioيکی از ﻣاهواره های
در هﻣان دوران رومر ) (Ole Rœmer 1644-1710در َر َ
سيارۀ ﻣشتری( ،اﻣکانی برای ﻣشخص کردن سرﻋت نور پيدا کرد که بيش از  200هزار کيﻠوﻣتر در
ﺛانيه ارزيابی شد .بدين ترتيب در تئوری هويگنس ،نور در اتر باسرﻋتی ﺛابت و در ﺣرکتی ﻣوجی
هﻣانند اﻣواج صوتی انتشار ﻣیيابد .هر نقطه ازفضا نيز به صورت يک چشﻣﮥ ﺛانوی در ﻣیآيد که
خودش ﻣوج کروی کوچکی تابش ﻣیکند .پوش اين ﻣوجها،
)سطﺣی که بر هﻣﮥ اين کره های کوچک ﻣﻣاس است يا جبهﮥ
ﻣوج( ،سطﺣی صاف است .در نتيجه ،در فاصﻠههای دور از چشﻣﮥ نور و در ﻣﺣيط هﻣگن ،انتشار
نور )با تقريبی بسيار خوب( تبديل ﻣیشود به انتشار ﻣوجی تخت با سرﻋت ﺛابت.
هويگنس به کﻣک هﻣين ﻣدل ،دوپديدۀ بازتاب و شکست نور را به درستی توضيح داد .در ﻣورد
شکست نور با فرض اينکه سرﻋت نور در آب و شيشه کﻣتر از سرﻋت آن در هوا ﻣیباشد به نتيجﮥ
درستی رسيد .در واقﻊ ،در اين بررسی وقتی ﻋبور جبهﮥ نور از سطح جدا کنندۀ دو ﻣﺣيط در نظر
دوم ،با توجه به ﺣرکت جبهﮥ ﻣوج ،و سرﻋت
گرفته شود ،هنگام ﻋبور نور از ﻣﺣيط ّاول به ﻣﺣيط ّ
جابه جا شدن آن در هر يک از ﻣﺣيطها ) V1و  ، ( V2به آسانی اﺛبات ﻣی شود که:
 i) .sin i / sin r = V1 / V2زاويﮥ تابش و  rزاويﮥ شکست است( با در نظر گرفتن اين که در روند
شکست نور در آب ،پرتو شکسته به خط ﻋﻣود نزديک ﻣیشود ،اين رابطه در صورتی ﻣعنی دارد که
) ( V1 > V2يعنی سرﻋت نور در هوا بيشتر از سرﻋت آن در آب يا شيشه باشد .خواهيم ديد که اين
رابطه درست است و اﻣروز هم به کار ﻣیرود.
هويگنس از کارهای گاريﻣالدی اطﻼع ندااشت ونﻣيدانست که بعدها تئوری جبهﮥ نور "اصل هويگنس"
ناﻣگذاری شده و در تﺣﻠيل پراش و تداخل اﻣواج نيز کاربرد خواهد داشت .ولی در تﺣﻠيل پديدۀ
"شکست ﻣضاﻋف" در کريستال کالسيت )نوﻋی کربنات طبيعی کالسيم که شﻔاف است( نه تنها اين
پديده به درستی توضيح داده شد بﻠکه به پيشنهاد هويگنس ،برش دادن سنگ کالسيت ،در راستائی
ويژه ،ﻣوجب شد که خط شکست ﻣضاﻋف نور از آن ﺣذف شود.

نيوتون 44و نور
نيوتون ) (1642-1727 Issac Newtonو انشتين بیشک دو تن از بزرگترين فيزيکدانها بودند.
بر سنگ ﻣزارنيوتون ،شاﻋر الکساندر پوپ (Alexander Pope) 45نوشت  :طبيعت و قانونهايش
در تاريکی پنهان بودند ،خداوند گﻔت که نيوتن بيايد ... ،و نور آﻣد.
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نيوتون ،پدر تئوری جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی ،از سالهای  1670کار بر روی تئوری نور را آغاز کرد که در
سال  1704در کتاب اپتيک به چاپ رسانيد .او يک تئوری دربارۀ بازتاب و شکست نور ارائه کرد
که بر ﻣبنای جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی شکل گرفت .از نظر او پرتو نور از تکههای پی درپی و به دنبال هم
ذره( تشکيل ﻣیشود که يکديگر را از طريﻖ نيروی جاذبه جذب ﻣیکنند .يکی از
)برای ﻣا ّ
ذره ها اين است که ﺣرکت آنها به واسطﮥ اﺛر نيروهائی که ﻣشخص نيست ،انجام
ويژگیهای اين ّ
ﻣیگيرد .آنگاه نيوتن به يک بررسی کاﻣﻼً ﻣکانيکی از نور ﻣیپردازد .کار او آنجا آغاز ﻣیشود که
به پيروی از کپﻠر و دکارت در جستجوی يک "ديوپتر کاﻣل" )سطح جداکنندۀ دو ﻣﺣيط( برای
ﻋدسیهای غير کروی ،ﻣتوجه ﻣیشود که اﻣواج رنگی ﻋدسیها را نﻣیتوان از طريﻖ جﻼدادن از
بين بُرد .برای ﻣطالعﮥ دقيﻖتر به ﻣنشورها رویآور ﻣیشود و با تجزيﮥ نور خورشيد توسط يک
ﻣنشور با نوﻋی رنگين کﻣان روبرو ﻣیگردد که آنرا "اسپکتر ] "Spectreطيف[ ﻣیناﻣد .آنگاه اين
سئوال برايش ﻣطرح ﻣیگردد که آيا رنگ جزء خو ِد نور است يا آن گونه که دکارت ﻣیگﻔت توسط
سطح ﻣنعکس کننده به وجود ﻣیآيد؟ نيوتون يک ديافراگم در ﻣقابل نور تجزيه شده قرار داد و يکی از
رنگها را انتخاب کرد .آنگاه رنگ انتخاب شده را از ﻣنشور ديگری گذرانيد و ﻣشاهده کرد که رنگ
تغيير نکرده است .از اينجا نتيجه گرفت که رنگ را ﻣنشور ايجاد نکرده است .پس از چندين آزﻣايش
ذراتی که نور سﻔيد را
ديگر به اين نتيجه رسيد که رنگ از ﻣتعﻠقات نور است و يادداشت کرد که ّ
تشکيل ﻣیدهند از انواع ﻣختﻠف تشکيل شده اند و به هﻣين دليل پس از تجزيه ،تصور رنگ را ايجاد
ﻣیکنند .بدين ترتيب نيوتن ﺛابت ﻣیکند که رنگ در ذات نور است و نتيجه ای از تأﺛير ﻣتقابل نور و
ذراتی که توسط جسمهای نورانی تابش ﻣیشوند ،در
ﻣادّه نيست :رنگ جزء جدائی ناپذير نور استّ .
خط ﻣستقيم در فضا ،اجسام شﻔّاف و هﻣگن و هوا انتشار ﻣی يابند.
در رابطه با بازتاب نور ،نيوتن با دکارت به ﻣشکل بر خورد کرد .دکارت ﻣیگﻔت که بازتاب ﺣاصل
به ﻋقب جهيدن نور در برخورد با يک سطح است )ﻣانند توپی که با يک سطح صيقﻠی برخورد ﻣی
کند (.نيوتن اﺛبات کرد که اين استدﻻل استﺣکاﻣی ندارد.
ّاول به اين خاطر که وقتی نور از درون شيشه ﻣیآيد و در سطح جدا کننده آن با خﻼء بازتاب
ﻣیيابد ،بايد پرسيد اين "گویهای نور" با چه چيزی برخورد کرده و به ﻋقب برگشتند.
دوم اين که سطح آينه کاﻣﻼً هﻣوار نيست .ﺣتّی وقتی سطح آينه را با پودرهای بسيار ريز صيقل
ّ
ذره های نور از آنها ريز ترند .در اين صورت اگر
ﻣيدهيم ،هر چه ذره های پودر ريز باشند بازهم ّ
نور بر روی اين گونه سطحها به ﻋقب برگردند ،جهش آنها بايد در هﻣه سو باشد و در نتيجه نور،
تصوير روشنی به دست نخواهد داد .نيوتن نتيجه ﻣیگيرد که که بازتاب توسط نقطههای ويژۀ سطح
يک جسم صورت نﻣیگيرد بﻠکه ﺣاصل ﻋﻣل کرد يک نيروی خاص است که بطور يکنواخت بر
روی سطح بازتاب دهنده پخش شده باشد.
از نظر نيوتن ،اجسام ،نور را به کﻣک نيروی واﺣدی بازتاب ﻣی دهند يا ﻣیشکنند که ﻋﻣل کرد آن
شکلهای ﻣتﻔاوت دارد .اين نيرو بر سطح بازتاب ﻋﻣود است و در نقطهای که نور با سطح برخورد
ﻣیکند وارد ﻋﻣل ﻣیشود .در فاصﻠههای بسيار کم اﺛر ﻣیگذارد و با دور شدن از سطحِ بازتاب دهنده،
ذرات
شدت آن کاهش ﻣیيابد و در شرايطی ،ﻣیتواند جذبکننده يا دفﻊکننده باشد .بدين ترتيب ﻣسير ّ
نور به شکﻠی ﻣوزون تغيير ﻣی يابد ،بدون آن که ناﻣوزونی سطح بازتاب دهنده در آن اخﻼلی ايجاد
کند .باﻻخره در نزديکی سطحهای جدا کنندۀ دو ﻣﺣيط ،انﺣنا پيدا ﻣیکنند ) به شکل يک سهﻣی( .برای
بازيافتن قانون اسنل-دکارت ،نيوتن ﻣجبور است فرض را بر اين بگذارد که سرﻋت نور در ﻣﺣيطهای
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دارای ضريب شکست باﻻ تر بيشتر باشد .از نظر او انتشار نور در ﻣﺣيطهای غﻠيظ شتاب ﻣیگيرد و
ذرات نور افزايش ﻣیيابد .بدين ترتيب او با دکارت و هوک توافﻖ دارد و نظرش در تناقض
سرﻋت ّ
با ابن هيﺛم ،فرﻣا و هويگنس است .فرﻣا و گريﻣالدی اين نظر را پوچ ﻣیدانستند و جواب نيوتن اينست
ذرات نور هستند .اگر نيروی
که اجسام شﻔّاف لزوﻣا ً ﺣاوی ﻣنﻔذهای کافی برای انتقال بدون ﻣانﻊ ّ
بازتاب دهنده به اندازۀ کافی شديد باشد ،نور بازتاب ﻣیيابد وگرنه فقط ﻣنﺣرف ﻣیشود و ﻣيشکند.
انﺣراف ﻣطابﻖ با قانون جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی ) (F=M×Gصورت ﻣیپذيرد .در ﻣورد ﻣنشور که نور را
تجزيه ﻣیکند توضيح آسان است زيرا از نظر نيوتن ،نورهائی با رنگهای ﻣتﻔاوت جرمهای ﻣتﻔاوت
دارند و در نتيجه نيروهائی که بر آنها وارد ﻣیشوند ﻣوجب پيدا شدن انﺣناء ﻣتﻔاوت در ﻣسيرشان
ﻣیگردد .هنگام بازتاب نور ،ﻣسيرها باﻻخره به هم ﻣیرسند ولی وقتی نور ﻣیشکند ،ﻣسيرها از هم
جدا ﻣیﻣانند و رنگها آشکار ﻣیشوند .نيوتن پيشنهاد ﻣیکند که برای اﺣتراز از "اﻋواج رنگی" نور
ستارگان )در هم ريختن تصوير به ﻋﻠت پخش ناهﻣگون رنگها( ،از آينههای ﻣقعر برای ساختن
تﻠسکوپ استﻔاده شود و خودش هم اولّين تﻠسکوپ انعکاسی را ساخت.
در سال  ،1672نيوتن تئوری خود در رابطه با رنگها را به جاﻣعﮥ سﻠطنتی لندن ) Royal
] (Society of Londonانجﻣن سﻠطنتی لندن[ ارائه داد .تﺣﻠيل او با برخورد ناﻣناسبی روبرو شد.
رئيس جﻠسه هوک بود که ﻣانند هويگنس نور را ﻣوج ﻣیدانست و رنگها را اﺣساسی که توسط
ارتعاشات ايجاد ﻣیشوند .در آن دوران شهرت و ﻣﺣبوبيت هوک تا آن ﺣد زياد بود که اکﺛريت
دانشﻣندان استدﻻلهای او را قبول ﻣیکردند .نيوتن که سر خورده شده بود نوشت؛ "تصديﻖ ﻣی کنم که
بَردۀ فﻠسﻔﮥ خود شدم  ....برای هﻣيشه با آن خداﺣافظی ﻣیکنم ،به جز آنچه که برای ارضا خودم انجام
خواهم داد" .در سال  1686نيوتن کتابش در ﻣورد ﻣکانيک و جاذبﮥ ﻋﻣوﻣی را چاپ کرد .بﻼفاصﻠه
ﻣوفقيت بزرگی نصيبش شد .هﻣه کس تئوریهای او را قبول کرد به جز هوک.
ب نيوتن "در باب نور" در سال  1704انتشار يافت .بررسیها نشان ﻣی دهند که اين کتاب در
کتا ِ
سال  1680آﻣادۀ چاپ بود ولی نيوتن ترجيح داد آنرا قبل از ﻣرگ هوک و هويگنس انتشار ندهد.
شايد ﻣی خواست ديگر کسی که قادر به انتقادی ﻣستدل از تئوری اوست وجود نداشته باشد .ولی نيوتن
از تئوری هويگنس انتقاد ﻣیکند و ﻣیگويد که قادر به توضيح رنگها نيست و بعﻼوه ﻣجبور است
فضا را از اتر پر کند تا ﻣوجهايش بتوانند انتشار يابند .البته تئوری نيوتن زيباست ولی ﻋيبش اينست
که ﻣجبور ﻣیشود يک نيروی جديد ،بدون توضيح و اﺛبات آن ،برای شکست
و بازتاب نور به ﻣيدان بياورد .نيوتن هيچگاه به طبيعت نور اشاره ای نکرد.
پس از نظريﮥ نيوتن ،به ﻣدّت  100سال ) از  1700تا  (1800اپتيک،
دانشی "پايان يافته" باقی ﻣاند؛ تنها ﻣشکﻠی که ﺣل نشده بود کشف نيروئی بود
که ﻣوجب شکست نور ﻣیگردد .ولی اين تئوری کﻣبودهای فراوانی دارد که
يکی از آنها توضيح ندادن پراش نور است .به ﻋنوان ﻣﺛال هنگاﻣی که نور
بر يک سيم آهنی ﻣیتابد يا از يک روزنه ﻋبور ﻣیکند ،پراش ﻣوجب دور شدن پرتوهای ﻋبوری
ﻣیگردد .در چنين صورتی ،ﻣسئﻠه به اين صورت ﻣطرح ﻣیشود که نيروئی که نيوتن از آن صﺣبت
ﻣیکند چگونه است که هم ويژگی جذب کننده و هم دفﻊ کننده دارد ؟

اويﻠر 46و نور
در سال  1746لئونارد اويﻠر ) (1707-1783 Leonard Eulerبا تئوری ذ ّره ای نور ﻣخالﻔت ﻣیکند
و ﻣانند دکارت و هويگنس بر اين نظر است که ﻣايﻊ بسيار لطيﻔی "اتر" تﻣام فضا را پر کرده است و
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نور ،ارتعاش هﻣين اتر است .بينائی نيز نتيجﮥ انتقال اين ارتعاشها به شبکيﮥ چشم است .اويﻠر که در
"صوت" تخصص داشت نور را با آن شبيه ﻣیدانست و ﻣیگﻔت که نور در اتر ﻣانند صوت در
هواست .اويﻠر ﻣﻔهوم فرکانس را برای نور پيشنهاد کرد و رنگ را نتيجﮥ تﻔاوت فرکانسهای نور
دانست )درست نظير ارتﻔاع نوتهای ﻣوسيقی در صوت( و پائين ترين فرکانس نور را به قرﻣز و
باﻻترين آنرا به بنﻔش نسبت داد .اين نظريه که از تئوری صوت به ﻋاريت گرفته شده است برای نور
صﺣت خود را ﺛابت کرد زيرا نور در ﻣقابل ﻣوانﻊ ﻣانند صوت ﻋﻣل ﻣیکند و آنها را دور ﻣیزند.
اويﻠر نتيجه گيریهای نيوتون را زير ﻋﻼﻣت سئوال برد و گﻔت که شکستن نور توسط شيشه با پخش
نور تناسب ندارد و با الصاق دو ﻋدسی ﻣﺣدب و ﻣقعر ،اﻋوجاج رنگی ﻋدسی را ﻣيتوان تصﺣيح
نﻣود.

و پﻼريزاسيون

مالوس(1775-1812 Étienne Louis Malus ) 47
آغاز قرن نوزدهم و فروريختن فرﻣانروائی ﻣطﻠﻖ کﻠيسا و پيروزی انقﻼب فرانسه هيجان و تب
دانشپژوهی را دو چندان کرد .در اين دوران دو پديدۀ ﻣهم پﻼريزاسيون و تداخل اﻣواج نورانی
)توسط ﻣالوس و يونگ( ،به نﻔﻊ فرضيﮥ ﻣوجی بودن نور کشف شد ولی بازهم اجازۀ انتخاب نهائی
ذره ای بودن نور داده نشد .ﻣالوس که ﻣهندس بود ،در ارتش ناپﻠئون و در کنار او در
بين ﻣوجی يا ّ
بخش تدارکات و ساختن پل و استﺣکاﻣات برای ارتش فرانسه فعاليت داشت .در لشگرکشی به ﻣصر
در کنار فوريه (Fourier ) 48و ﻣونژ (Monge ) 49و ناپﻠئون در "انستيوی ﻣصر" به کار گﻣارده
شد .بدين ترتيب اﻣکان يافت باﻻخره فعاليتهای خود در رشتﮥ ﻋﻠوم را آغاز کند .ﻣالوس ﻣدافﻊ
ذره ای بودن نور بود .برای ارائﮥ روابطی تﺣﻠيﻠی از تئوریهای هويگنس به
تئوریهای نيوتن و ّ
آزﻣايشهائی برای تﺣقيﻖ در بارۀ بازتاب نور پرداخت .درجريان اين پژوهشها بود که پﻼريزاسيون
نور بازتاب شده را کشف کرد و در سال  1809به چاپ رسانيد .50در سال  1810نيز تئوری شکست
ِ
دو گانﮥ نور در کريستالها را به چاپ رسانيد که به خاطر آن جايزۀ آکادﻣی ﻋﻠوم به او تعﻠﻖ گرفت.
در تئوریهايش گﻔته ﻣیشود که سطح ﻣوج نورانی که توسط يک چشﻣﮥ نقطهای تابش شود بر
پرتوهای نور ﻋﻣود ﻣیباشند.

توماس يونگ (1773 –1829) 51و تداخل امواج
نور
يونگ دانشﻣندی انگﻠيسی و از "هﻣه چيزدانان" به ﺣساب
ﻣیآيد .طب ،ﻣوسيقی ،اﻣواج صوتی ،باستان شناسی و
باﻻخره اپتيک و نور ﻋرصههای دانش او بودند .در
ذره ای نور
زﻣينﮥ نور ﻣقهور اتوريتﮥ نيوتن نشد و تئوری ّ
را ﺣقه بازی ﻣیشﻣرد .برﻋکس به تئوری ﻣوجی
هويگنس دل بست .فکر ﻣیکرد ﺣاشيههائی که در دو
طرف سايﮥ يک سيم که در ﻣعرض تابش نورقرار گرفته است ،تشکيل ﻣیشوند بايد ﺣاصل تداخل
اﻣواج نورانی باشند .به آزﻣايش روی آورد تا دريابد که اگر ﻣانﻊ تابش نور بر يک طرف سيم گردد
آيا باز هم اين ﺣاشيهها وجود خواهند داشت؟ چرا که اگر پراش ،ﺣاصل ﻋﻣل نيروی شکنندۀ نور
باشد ،پس بستن يک طرف از راه انتشار نور ،نبايد ﻣانﻊ ﻋﻣل کردن اين نيرو بشود و ﺣاشيه هﻣچنان
وجود خواهد داشت .ﺣاشيه هنگام آزﻣايش از بين رفت و يونگ نتيجه گرفت که در يک قدﻣی ﺣقيقت
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قراردارد .آنگاه آزﻣايشی با تابش نور بر دو روزنﮥ نزديک به هم انجام داد .در تصويری که بر روی
ّ
ﻣنظم ،نﻣايانگر تداخل ﻣوجهای نور ،آشکار شدند .يونگ نتيجﮥ
پرده ظاهر شد ،لکههای روشن
پژوهش خود را در سال  1804به چاپ رسانيد .در انگﻠستان ،اين ﻣقاله از طرف ﻣدافعان باورهای
رسﻣی ،با ﻣخالﻔت شديدی روبرو شد .از جﻣﻠه لُرد بروهام (Lord Brougham) 52در اين باره
ﻣینويسد" :در فرضيﮥ بسيار دور از درک بشری که در انگﻠستان پيشنهاد شده .....ﻣوارد نوينی از
رنگها ديده شدند .تنها شايستگی )يونگ( اينست که تﻔسيری پوچ و پر از ضد و نقيض از آن ﻣی
دهد ".يونگ ،بسيار سرخورده از اين انتقادات ،پژوهشهايش را ﻣتوقف کرد.
اوگوستن ﻓرنل(1827-1788 Augustin Fresnel) 53
ده سال بعد ،فرنل در فرانسه آزﻣايشهائی ﻣشابه يونگ ) و بدون اطﻼع داشتن از تجربيات او( انجام
ﻣيدهد و به هﻣان نتيجههای او ﻣیرسد .فرنل ﻣهندس بود و پايﮥ رياضی قوی ای داشت .او توانست
يک ﻣدل رياضی برای تداخل اﻣواج ابداع کند .با اين ﻣدل ،او نه تنها ﻣﺣل تشکيل ل ّ
کههای تداخل بﻠکه
شدّت نور در هر يک از آنها را نيز ﻣﺣاسبه کرد .فرنل نتايج خود را قبل از چاپ برای فرانسوا
آراگو (Arago) 54که ﻋضو آکادﻣی فرانسه بود فرستاد .آراگو که شيﻔتﮥ تئوری فرنل شده بود اﻣکانات
رصدخانﮥ پاريس را در اختيار او گذاشت و او را تشويﻖ به اداﻣﮥ پژوهشهايش
کرد .رفته رفته فرنل و آراگو ﻣوفﻖ ﻣیشوند بر ﻣقاوﻣت طرفداران فراوان
ذره ای نيوتن ،غﻠبه کنند .ﻣﺣاسبﮥ دقيﻖ شدت نور درست در هﻣان جا که
تئوری ّ
در تجربه ديده ﻣیشود يکی از ﻣوفقيتهای بزرگ تئوری فرنل است .تئوری
نيوتن توانائی پيش بينی اين ﻣاگزيﻣم و ﻣينيﻣمها و شدت نور در آنها را نداشت.
در سال  1819فرنل جايزۀ آکادﻣی ﻋﻠوم فرانسه را از آن خود کرد .پس از
اين ،به نظر ﻣیرسيد که تئوری ﻣوجی بودن نور برای هﻣيشه به پيروزی رسيده است .ولی بازهم
ﻣسائﻠی باقی ﻣانده بودند :اين که پﻼريزاسيون چيست و اين ﻣايﻊ بسيار لطيﻔی که فضا را پر کرده
است از چه جنسيست؟

ﻓرنل و پﻼريزاسيون
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زﻣان فرنل ،قادر بودند کريستالها را به ورقههای نازک تقسيم کنند .هنگاﻣی که دو ورقﮥ
در
ِ
کريستالی )نظير اسپات ديسﻠند( بر سر راه پرتو نور ،پشت هم و ﻋﻣود بر ﻣﺣور تابش قرار بگيرند،
دوم ﺣول ﻣﺣور تابش نور در يک زاويﮥ خاص،
پس از ﻋبور نور از ّاولين ورقه ،با چرخاندن ورقﮥ ّ
دوم را 90
دوم کاﻣﻼً ﻋبور کند بايد ورقﮥ ّ
نور کاﻣﻼً ﻣﺣو ﻣیشود .برای آن که نور دوباره ،از ورقﮥ ّ
درجه بچرخانيم .فرنل اين خاصيت را پﻼريزاسيون نام گذاری کرد و برای توضيح آن ﻋرضی بودن
نوسانهای نور را ﻣﻔروض گرفت در ﺣاليکه تا آن زﻣان اين نوسانها را طولی ﻣیانگاشتند .در واقﻊ،
فرنل فرض بر اين گذاشت که وقتی نور به کريستال ّاول ﻣیرسد ،فقط پرتوهائی که نوسان هايشان در
راستای ويژه ای قرار دارند ،قابﻠيت ﻋبور از کريستال را دارند .اﻣا با ﻋبور نور از کريستال اول و
تابش آن برکريستال دوم ،از آنجا که اين پرتوها طوری انتخاب شده اند که نوسانهای آنها در
راستای ويژه ای صورت ﻣیگيرند ،نور تنها در شرايطی قادر به ﻋبور خواهد بود که ﻣﺣور
دوم ﻣوازی با نوسانهايش باشد .بر ﻋکس اگر دو ﻣﺣور بر يکديگر ﻋﻣود
پﻼريزاسيون کريستال ّ
باشند ،هيچ نوری ﻋبور نخواهد کرد.

ﻓرضيﮥ اتر ؟
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از سوی ديگر ﻋرضی بودن نوسانهای نور ﻣشکل زا بود .چون انتشار ﻣوجهای ﻋرضی نياز به
ﻣﺣيطی لزج و چسبنده دارند )نظير ﻣوجی که پس از انداختن سنگی ،در سطح آب انتشار ﻣیيابد( ﺣال
آنکه تا زﻣان فرنل طولی بودن نوسانهای ﻣوجی نور ﻣﻔروض گرفته ﻣیشد .در اين رابطه بود که
اتر ﻣﺣيط ﻣادّی بسيار سيال به ﺣساب ﻣی آﻣد .ﻣﺣيطی که به چشم نﻣیآﻣد) ،برخﻼف آب( قابل لﻣس
کردن نبود و در ﻣقابل ﺣرکت اجسام ﻣقاوﻣتی از خود نشان نﻣيداد .بعﻼوه ،اتر ﻣیبايست فراگير باشد،
بويژه در درون جسمهای شﻔّاف نظير شيشه ،آب ،کريستالها و  ،...اين اﻣر برای ﻣوادی که بینهايت
سيّال نباشند ،قابل تصور نيست .روشن است که وجود ﻣادّه ای که هم سيال و هم چسبنده باشد نيز قابل
تصور نيست.

ذره ؟
موج يا ّ

در سال  ،1838ستاره شناس فرانسوی ،فرانسوا آراگو (1786-1853 François Arago) 54ﻣعتقد
بود که يکی از اين دو تئوری الزاﻣا ً بايد در ﻣقابﻠه با قضاوت آزﻣايش از بين برود.
ذره ای بودن را بپذيريم ،نور بايد در آب سريعتر از هوا انتشار يابد )هوک ،دکارت،
اگر فرض ّ
نيوتن( ولی اگر نور را ﻣوج بدانيم ،به نتايج ﻣتضادّی ﻣیرسيم )ابن هيﺛم ،فرﻣا ،هويگنس( .برای پيدا
کردن يک راه ﺣل ،چاره ای نيست جز گردن نهادن به ﺣکم تجربه يعنی ،اندازه گيری ﻣستقيم سرﻋت
نور در ﻣﺣيطهای ﻣتﻔاوت!
از دورانهای قديم ،کﻣتر کسی به سرﻋت ﻣﺣدود )هر چند بسيار زياد( نور ﻣیانديشيد .فيﻠسوف
آﻣپدوکﻠس 493-433 Empédocle) 3قبل از ﻣيﻼد( شايد تنها کسی بود که گﻔت اﺣتﻣال دارد
يونانیِ ،
20
سرﻋت نور ﻣﺣدود باشد .پس از او ابن هيـﺛم نيز هﻣين فرض را قبول داشت .ولی با کﻣبود اﻣکانات
در آن دوران ،سرﻋت نور قابل اندازه گيری نبود .ﺣتّی در دوران گاليﻠه اﻣکان اندازه گيری ﻣستقيم
سرﻋت نور وجود نداشت .کوشش گاليﻠه که به کﻣک دستيارش به اندازه گيری سرﻋت نور در فاصﻠﮥ
ﻣيان دو تپه و با خاﻣوش و روشن کردن دو چراغ صورت گرفت ،نيز نتوانست به نتيجه برسدّ .اولين
ﻣوفقيت آﻣيز سرﻋت نور از طريﻖ رصد کردن ﺣرکت "يو  ،"Ioيکی از ﻣاهواره های زﺣل،
برآورد ّ
توسط روﻣر ،انجام گرفت که نتيجه اش  244658کيﻠوﻣتر در ﺛانيه بود .اين نتيجه با نظريات نيوتن
ذره ای
هﻣخوانی داشت و او از آن استقبال کرد .ﻣنطقی است که اگر در انطباق با نظريﮥ نيوتن نور ّ
باشد که تﺣت اﺛر نيروئی ﺣرکت ﻣیکند ،انتشار آن بر خﻼف نظر برخی فيﻠسوفهای رسﻣی
ذرۀ ديگری بايد سرﻋتی ﻣﺣدود ،هر چند بسيار زياد ،به آن نسبت
نﻣیتوانست آنی باشد و ﻣانند هر ّ
داد .نيوتن ﻣینويسد "اکنون ﻣطابﻖ با پديده های ﻣاه های زﺣل ،که از طريﻖ ﻣشاهدات ستاره شناسان
ﻣختﻠف تصديﻖ شده اند ،ش ّکی باقی نﻣیﻣاند که نور بطور نا پيوسته ]با سرﻋت ﻣﺣدود[ انتشار ﻣیيابد
و رسيدنش از خورشيد تا به زﻣين ،هﻔت تا هشت دقيقه زﻣان ﻣی برد ".اتوريتﮥ نيوتن و اﺣترام به
کﻼﻣش ﻣوجب شد که برای باﻻ بردن دقّت اندازه گيری سرﻋت نور ،پژوهشهای ديگری ،بعد از او
انجام بگيرند.

برادلی 55و اندازه گيری انحراف ظاهری ستارگان.
سال  ،1728يعنی يک سال بعد از ﻣرگ نيوتن ،جيﻣز برادلی ) (1693-1768 James Bradleyبر
آورد جديدی از سرﻋت نور در خﻼء به دست آورد .بعﻼوه او ّاولين نﻔری است که با توضيﺣات خود
در ﻣورد انﺣراف ظاهری نور ستارگان ،دليﻠی ﻋﻠﻣی بر گردش زﻣين به دور خورشيد ارائه داد .اين
انﺣراف ﻣوجب جا به جائی ظاهری ستارگان به ﻋﻠت ﺣرکت زﻣين ﻣیشود .با اندازه گيری اين جا به
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جائی و با دانستن سرﻋت گردش زﻣين به دور خورشيد ،برادلی توانست سرﻋت نور را 301000
کيﻠو ﻣتر در ﺛانيه به دست آورد.
در ﻣورد باران ،اندازه گيری آسان به نظر ﻣیآيد .ابتدا پژوهشگر در ﺣالت
سکون قرار دارد و باران ﻋﻣودی ﻣیبارد .ﺣال اگر پژوهشگر با سرﻋت ﻣﺛﻼً
ﻣورب ﻣیبيند.
 30کيﻠوﻣتر در ساﻋت ﺣرکت کند ،بارش باران را به صورت ّ
البته سرﻋت باران تغيير نﻣیکند ولی سرﻋتی که پژوهشگر در اين ﺣالت اندازه
ﻣیگيرد ) (Vrجﻣﻊ برداری دو سرﻋت است :يکی سرﻋت باران ) (Vبه اضافه سرﻋت جابجا شدن
پژوهشگر ) .(vبا دانستن سرﻋت جا به جا شدن و زاويﮥ ﻣابين سرﻋت
نسبی و سرﻋت جا به جائی ﻣی توان به آسانی سرﻋت قطرات باران را
ﻣﺣاسبه کرد .روش ﻣشابهی نيز برای اندازه گيری سرﻋت نور ﻣیتوان
به کار گرفت .البته در ﻣورد نور کﻣی ﻣشکلتر است زيرا کسی که
اندازه گيری ﻣیکند بر روی زﻣين قرار دارد که با سرﻋت تقريبا ً 30
کيﻠوﻣتر بر ﺛانيه دور خورشيد ﻣیچرخد .اين ﺣرکت ﻣوجب ﻣیشود که
ستارگان نيز در نظر ﻣشاهده گر زﻣينی در طول سال يک ﻣدار به شکل بيضی در آسﻣان ترسيم کنند.
بدين ترتيب ﻣﺣاسبات با ﻣشکﻼتی روبرو ﻣیشوند و اندازه گيری نيز طوﻻنی است .با اينهﻣه ،برادلی
با تقريبی بسيار خوب ﻣﺣاسبه کرد و نتيجهای که به دست آﻣد ،نزديک به  300000کيﻠوﻣتر در ﺛانيه
رسيد.

اندازه گيریهای ﻓيزو 56و ﻓوکو
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اين اندازه گيریها تا کنون به بسياری از سئواﻻت پاسخ دادند ولی اشکال در اينجا بود که اﻣکان
اندازه گيری ﻣستقيم نور وجود نداشت و بعﻼوه با اين روشها سرﻋت نور در ﻣﺣيطهای ﻣختﻠف قابل
اندازه گيری نبود .بيش از صد سال طول کشيد تا هﻣراه با پيشرفت ﻋﻠم و صنعت اين اﻣکان پديدآيد که
دو دانشﻣند فرانسوی ،فيزو ) (Armand Hyppolyte Louis Fizeau 1819-1896و فوکو
) ( 1819-1868 Jean Bernard Léon Foucaultبا الهام از گاليﻠه و با در اختيار داشتن وسايﻠی
گيری زﻣانهای بسيار کوتاه و وسايل اپتيک با کيﻔيت ﻣناسب ،هرکدام به شيوۀ خودش،
برای اندازه
ِ
ّ
زﻣان طیکردن يک ﻣسافت توسط نور را ﻣستقيﻣا ً اندازه گيری کنند .فيزو اولين کسی بود که اين
ﻣوفقيت انجام داد.
اندازه گيری را با ّ
در آزﻣايش فيزو ،نوری که از يک چشﻣﮥ قوی ﻣیآﻣد ،در يک دسته پرتوهای ﻣوازی با يکديگر
بريک نيﻣه آينه ﻣیتابيد و از آنجا به گونه ای هدايت ﻣیشد که بتواند از ﻻ به ﻻی يکی از دنده های
خ دندانه داری ﻋبور کرده و پس از بازتاب بر روی آينهای در فاصﻠﮥ دور ،دوباره از ﻻ به ﻻی
چر ِ
يکی ديگر از دندانههای چرخ ﻋبور کند و به چشم پژوهشگری که در دوربينش ﻣینگرد برسد.
روشن است که هنگاﻣیکه چرخ با سرﻋت کم به گردش در ﻣیآيد ،نوری که در دوربين ديده ﻣیشود
"چشﻣک ﻣیزند" زيرا به تناوب توسط دنده های چرخ ﻣتوقف شده است .چرخی که فيزو استﻔاده کرد
 720دندانه داشت .هنگاﻣی که نور بازتاب ديگر خاﻣوش و روشن نﻣیشد ،به اين ﻣعنا بود که نور در
بازگشت ،توانست از دندانهای ﻋبور کند که درست بعد از دندانهای که هنگام رفتن از آن ﻋبور کرده
بود قرار داشت .بدين ترتيب زﻣان يک رفت و برگشت نور برابر ﻣی شود با زﻣان جا به جائی يک
دندانﮥ چرخ .در آزﻣايش فيزو ،سرﻋت گردش چرخ  12/6دور در ﺛانيه و فاصﻠهای که در رفت و
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برگشت طی شد  17266ﻣتر بود .با ﻣﺣاسبﮥ زﻣان ﻻزم برای گردش چرخ به اندازۀ يک دندانه ،و
تقسيم ﻣسافت طی شده به اين زﻣان ،سرﻋت نور به دست ﻣیآيد که در
آزﻣايش فيزو برابر شد با  313000کيﻠوﻣتر بر ﺛانيه .در ﻣقايسه با
 300000کيﻠوﻣتر بر ﺛانيه ،نتيجه ای که فيزو به دست آورد ،زيادتر از
اندازۀ واقعی است .اين خطا اﺣتﻣاﻻً از ﻋدم اﻣکان ﻣشخصکردن دقيﻖ
سرﻋت گردش چرخ دندانه دار بر ﻣیخيزد.
گيری ﻓوکو چند سال بعد در سال 1862 ،فوکو اندازه گيری جديدی به کﻣک يک آينﮥ
اندازه
ِ
دوران کننده و از طريﻖ بازتاب پشت سرهم نور در  5آينﮥ ﻣقعر که جﻣعا ً ﻣسيری بيست ﻣتری ايجاد
ﻣیکردند ،انجام داد .يک چشﻣﮥ شديد نور بر روزنهای ﻣیتابيد و باريکهای ايجاد ﻣیکرد که پس از
ﻋبور از يک تيغﮥ نيﻣه آينه ،که در زاويﮥ  45درجه قرار داشت ،به دو نيﻣه تقسيم ﻣیشد .نيﻣی از آن،
در ﻣسيری ﻋﻣود بر باريکه ،وارد يک ﻣيکروسکپ ﻣیشد و نيﻣی ديگر به راه خود اداﻣه داده و بر
دوار ،اين نور وارد يک شبکﮥ ﻣتشکل از پنج آينﮥ
دوار ﻣیتابيد .پس از بازتاب بر روی آينﮥ ّ
يک آينﮥ ّ
ﻣقعر که با فاصﻠﮥ  4ﻣتر از يکديگر قرار داشتند ﻣیشد و پس از بازتابهای پياپی
دوار بازﻣیگشت که در اين فاصﻠه به زاويﮥ کﻣی چرخيده بود.
دوباره به سوی آينﮥ ّ
بازتاب اين نور در تيغﮥ نيم آينه لکه ای در کنار تصوير ّاوليه به وجود ﻣی آورد
که با اندازه گيری فاصﻠﮥ اين دو به راﺣتی اﻣکان داشت زاويﮥ چرخش آينه را
دوار اﻣکان داشت زﻣان ﻻزم
ﻣﺣاسبه نﻣود .آنگاه با دانستن سرﻋت چرخش آينﮥ ّ
برای طیکردن فاصﻠﮥ آينهها توسط پالس نوری را ﻣشخص نﻣود .نتيجهای که فوکو از طريﻖ تقسيم
کردن فاصﻠﮥ پيﻣوده شده بر زﻣان پيﻣودن اين فاصﻠه به دست آورد برابر بود با  298000کيﻠوﻣتر در
ﺛانيه .روش فوکو بسيار ظريف و زيباست و با در نظر گرفتن وسايل ﻣﺣدودی که اﺣتياج دارد از آن
ﻣیتوان برای اندازه گيری سرﻋت نور در ﻣﺣيطهای ﻣختﻠف نيزاستﻔاده نﻣود .نتيجه ای که از اين
اندازه گيریها به دست آﻣد نشان ﻣيدهد که سرﻋت نور با ضريب شکست نسبت ،ﻣعکوس دارد )تئوری
هويگنس( اندازه های به دست آﻣده برای سه ﻣﺣيط ﻣختﻠف ﻋبارتند از:

v=300000 Km /s
هواn=1 :
v=220000 Km/s
آبn=1/33 :
v=150000 Km/s
شيشهn=1/5 :
آزﻣايش تعيين کننده ای که توسط فوکو در سال  1850انجام شد ،فرضيﮥ فرانسوا آراگو را که ﻣیگﻔت
سرﻋت نور در آب کﻣتر از سرﻋت آن در خﻼء است تأييد
کرد و بدين ترتيب تئوری ﻣوجی نور باﻻخره به پيروزی
رسيد .اندازه گيریهای بعدی جﻣﻠگی در تأييد اين نظريه
بودند ولی هربار بر دقت اندازه گيری افزوده ﻣیشد.
اﻣروز سرﻋت اندازه گيری شدۀ نور برابر است با
) ( 299792,45898 +/- 0,0002کيﻠوﻣتر بر ﺛانيه .اين
طور به نظر ﻣیرسد که از ﻣيان تﻣاﻣی سئوالهای قديم ،فقط يک سئوال هنوز باقی ﻣیﻣاند:
طبيعت اين ﻣوج چيست؟ و چه چيزی نوسان ﻣیکند؟ ولی خواهيم ديد که باز هم سئوالهای
نوينی ﻣطرح خواهند شد.
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ماکسول 58و ميدان الکترومغناطيسی ؛
نور به ميدان الکترومغناطيس ِی متغير تبديل میشود

ﻣاکسول ) (1831-1879 James Clarke Maxwellيک جﻣﻊبندی از پديده های الکتريکی و
ﻣغناطيسی انجام داد و ﻣﻔهوم "جريان جا به جائی" را وارد ﻣﺣاسبات کرد و ﻣجﻣوﻋهای ﻣنسجم از
روابط ارائه داد .جريان جا به جائی يک جريان الکتريکی است که در اﺛر تغيييرات ﻣيدان ﻣغناطيسی
به وجود ﻣیآيد) .ﻋﻼقه ﻣندان رجوع کنند به پيوست الف( .اين روابط در خﻼء ،يعنی در جائی که بار
يا جريان الکتريکی وجود نداشته باشد ﻣيدانهای الکتريکی و ﻣغناطيسی را به يکديگر و با ﺛابتهای
"دیالکتريک" ، ε0 ،و "پرﻣآبيﻠيتﮥ" ]نﻔوذپذيری[ ﻣغناطيسی ، μ0 ،به شکﻠی بسيار ساده و با ﻣعادﻻت
ديﻔرانسيل درجﮥ اول ﻣربوط ﻣیکنند ] .ﺛابت "دی الکتريک  " ε0را در رابطه با اندازۀ بار الکتريکی
که در يک خازن انبار ﻣیشود از رابطﮥ " V) "Q=CVاختﻼف پتانسيل C ،ظرفيت خازن که با ε0
رابطه دارد و  Qﻋبارت است از ﻣقدار بار الکتريکی ذخيره شده در خازن( به دست ﻣیآيد .پرﻣآبيﻠيتﮥ
ﻣغناطيسی ،μ0 ،ﻣيدان ﻣغناطيسی در يک ﻣﺣيط را با جريانهای الکتريکی که در هﻣان ﻣﺣيط ﺣضور
دارند ﻣربوط ﻣیکند و قابل اندازه گيری است [.با ترکيبکردن اين روابط با يکديگر ،دو ﻣعادله از
نوع ﻣعادﻻت ﻋﻣوﻣی انتشار ﻣوج به دست ﻣیآيند .بدين ترتيب ،روابط ﻣاکسول ﺣاکی از وجود
ﻣوجهائی است که ﻣرکبند از يک ﻣيدان الکتريکی و يک ﻣيدان ﻣغناطيسی با ارتعاشات ﻋرضی و
ﻋﻣود برهم .سرﻋت انتشار اين ﻣوجها را نيز تئوری ﻣاکسول ﻣﺣاسبه ﻣیکند که برابر است با
ﻣضربی از ﺛابتهای "دیالکتريک" ) (ε0و "پرﻣآبيﻠيتﮥ" ) (μ0در خﻼء؛ ) . (c= (μ0 × ε0)-2ﺣال با
در نظر گرفتن اينکه:
-12
= -1 -3 2 4
ε0 = 8,854187×10 kg m A S 8,854187×10-12 F/m
μ0 = 4π × 10-7 kg m A2.s2 = 4π × 10-7 T.m/A
سرﻋت ﻣوجها برابر ﻣيشود باc = (8,854187×10-12 ×4π×10-7) -2 = 299 792 471m/s :
اين اندازه که برای سرﻋت انتشار اﻣواج الکتروﻣغناطيسی ﻣﺣاسبه شد بسيار نزديک به اندازه ايست
که برای سرﻋت نور از راه آزﻣايشهای ﻣختﻠف به دست آﻣد .ﻣاکسول نتيجه ﻣیگيرد که نور ﺣالت
خاصی از اﻣواج الکتروﻣغناطيسی بايد باشد و ﻣوج بودنش ،درست شبيه هرنوع ﻣوج ديگر است.
به نظر ﻣيرسيد ﻣشکﻼت ﻣربوط به نور ديگر ﺣل شده و درک نور به کﻣال رسيده است .تا آنجا که
در سال  1900ويﻠيام توﻣسون) 59لرد کﻠوين( ) ( 1907-1824 William Thomsonاظهار ﻣيدارد
که پايان فيزيک نزديک است" :از اين پس هيچ چيز جديدی در فيزيک کشف نخواهد شد .تنها
پيشرفتهائی که خواهيم داشت ﻋبارت خواهند بود از اندازه گيریهای بيش از بيش دقيﻖتر" .ولی با
اينهﻣه دو "ابر کوچک تيره" افکارش را بهخود جﻠب ﻣیکنند :در سال  1900کنﻔرانسی برقرار کرد و
در آن گﻔت" :زيبائی و روشنی تئوری ديناﻣيک ﻣبتنی بر آنکه ﺣرارت و نور دو شيوۀ ﺣرکت هستند،
در ﺣال ﺣاضر توسط دو پاره ابر به تيرگی کشيده شده اند .يکی توسط تئوری ﻣوجی نور ] [...که اين
سئوال را به پيش ﻣیکشد که »چگونه زﻣين ﻣیتواند در يک جاﻣد انعطاف پذير ،آنگونه که اتر
دوﻣی آﻣوزشهای ﻣاکسول -بولتزﻣن در ﻣورد توزيﻊ
رخشان )زﻻل( هست ،جا به جا شود؟«ّ ،
دوﻣی به "ﻣکانيک کوانتائی".
انرژی" .ا ّﻣا ﻣيدانيم که ّاولی به "تئوری نسبيت" خواهد رسيد و ّ

نور ،در بنيان تﺋوری نسبيت انشتين
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تا پايان قرن نوزدهم ﻣشخص شد که نور نوسانی است که انتشار ﻣیيابد .ولی به اين سئوال پاسخ قانﻊ
کننده ای داده نشد که آن ﻣﺣيط ﻣادّی )اتر( که نوسانها را ﻣنتقل ﻣیکند چيست؟ در جائی که خﻼء
ﺣاکم است )ﻣﺛﻼ ً در فاصﻠﮥ بين ستارگان و زﻣين( يعنی جائی که ﻣﺣيط ﻣادّی برای انتقال نوسانها
وجود ندارد ،چه ﻣیگذرد؟ نور در آن جا چگونه انتشار ﻣیيابد؟ ﻋﻼوه بر هﻣﮥ اينها ،نور يک پديدۀ
الکتروﻣغناطيسی است .بنابراين ﻣطﻣئنا ً" ،اتر" بايد تشکيل شده باشد از دوقطبیهای الکتريکی که در
نتيجﮥ ﺣرکت بارهای الکتريکی و نوسانهای ﻣﺣيط ،راه را برای ﻋبور اختﻼلهای ﻣوجی ﻣیگشايد.
ولی خواص اين "اتر" نيز بسيار ﻋجيب هستندّ .اوﻻً در تﻣام اجسام نﻔوذ ﻣیکند و هيچ ﻣقاوﻣتی نيز در
ﻣقابل ﺣرکت اجسام نشان نﻣیدهد! ﺣرکت سيارات را نيز ُکند نﻣیکند .ولی در هﻣان ﺣال ،چون
ﻣوجهای نور ﻋرضی هستند و بر خﻼف ﻣوجهای صوتی هيچ گاه نوسانهای طولی ندارند ،در نتيجه،
ﻣﺣيط انتشار دهنده بايد جاﻣد باشد .ﻋﻼوه بر هﻣﮥ اينها ،سرﻋت باﻻی نور تراکم شديد اتر را ﻻزم
دارد که با خواص ذکر شده در تضاد است .هﻣﮥ اينها ﻋجيب به نظر ﻣیرسند ولی بد تر از هﻣه اين
است که در ﻣعادﻻت ﻣاکسول سرﻋت نور " "cﺣضور دارد و ﻣعنايش اينست که اين ﻣوجها با
"سرﻋت نور" انتشار ﻣیيابند .در نتيجه ،اين ﻣعادﻻت نﻣیتوانند در هﻣﮥ ﻣختصات صدق کنند زيرا
سرﻋت نسبت به ﻣشاهده کننده و بنا براين نسبت به يک سيستم ﻣختصات ،دارای ﻣﻔهوﻣی نسبی است
و اگر اصول فيزيک )آنگونه که گاليﻠه تعريف کرد( ﻣراﻋات بشود ،برای آن که ﻣعادﻻت ﻣاکسول در
صات به ﺣساب ﻣیآيد( صدق کند ،بايستی که
هﻣﮥ ﻣختصات )ﻣشاهده کننده خودش نيز يک سيستم ﻣخت ّ
سرﻋت نور هﻣراه با تغيير سيستم ﻣختصات ،تغيير کند .تغيير اين سرﻋت نيز به ﻣعنای تغيير تﻣام
خواص الکتريکی و ﻣغناطيسی ﻣﺣيطها نسبت به شخص ﻣشاهده کننده است!! اين هﻣه با اصل تغيير
ناپذيری ) (invarianceگاليﻠه در تضاد است .برای ﺣﻔظ ظاهر ،برخی پيشنهاد کردند که ﻣعادﻻت
صات ﻣطﻠﻖ ،آنجا که "اتر" در سکون است صدق ﻣیکند و برای تﻣام
ﻣاکسول فقط در يک ﻣخت ّ
صات ديگر ،ﺣرکت نسبت به "اتر" بايد با يک آزﻣايش الکتروﻣغناطيسی ﻣشخص شود.
سيستمهای ﻣخت ّ
)برای توضيح بيشتر در بارۀ تغيير ﻣختصات به پيوست "ب" رجوع شود(.
فرض وجود "اتر" برای انتشار اﻣواج نور ،انشتين را به انديشه واﻣیداشت زيرا اصل نسبيت گاليﻠهای
در تعﻣيم به اﻣواج الکتروﻣغناطيسی ﻣراﻋات نﻣیشد .انشتين سالها اين سئوال را ﻣطرح ﻣیکرد :اگر
ﻣن با سرﻋت نور در ﺣرکت باشم و در ﻣقابﻠم آينهای قرار داشته باشد ،چه اتّﻔاقی خواهد افتاد؟ اگر
تصويرم را در آينه ﻣشاهده کنم ،ﻣعنیاش اينست که نوری که صورتم را ترک ﻣیکند ،از سرﻋت c
سريعتر ﺣرکت کرده است .ولی اگر تصويرم را نبينم اين را ﻣيدانم که در ﺣرکت هستم )بدون نگاه
کردن به بيرون( و اين با اصل نسبيت گاليﻠهای در تضاد است )نقل به ﻣعنی(.
کوششها برای آشکار کردن تغييرات سرﻋت نور در يک سيستم ﻣختصات ناﻣشخص) ،ﻣﺛﻼً
ﻣختصات زﻣين( نسبت به سرﻋت نور در "اتر" آغاز شد .از آنجا که قابل تصور نبود که زﻣين
نسبت به اتر در ﺣالت سکون باشد ،يک آزﻣايش ﻣعﻣولی يعنی جﻣﻊ برداری سرﻋتها توسط
مايکﻠسون (1852-1931 Albert Abraham Michelson ) 61تصور شد تا تغييرات سرﻋت
نور ،بر روی ﻣﺣﻣﻠی بر روی زﻣين که نسبت به "اتر" در ﺣرکت است اندازه گيری شود) .رجوع
شود به پيوست "ج"( از آنجا که زﻣين با سرﻋت  30کيﻠوﻣتر در ﺛانيه )يک دهم سرﻋت نور( بر روی
ﻣدار خود در ﺣرکت است ،پس ،زﻣين را بايد آزﻣايشگاهی بسيار ﻣناسب برای اين اندازه گيری به
شﻣار آوريم .اندازه گيریها در فاصﻠههای چندين ﻣاه از يکديگر و با تغيير دادن جهتهای اندازه
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گيری تکرار شدند .ﻣورلی به کﻣک ﻣايکﻠسون آﻣد و با يکديگر بارها و در شرايط ﻣتﻔاوت ،آزﻣايشها
را تکرار کردند ولی نتيجه هﻣواره هﻣان بود :هيچ تغييری برای سرﻋت نور اندازه گيری نشد.
باﻻخره مايکﻠسون و مورلی با يکديگر به توافﻖ رسيدند که " اگر ﺣرکتی نسبی ﻣيان زﻣين و اتر
زﻻل وجود داشته باشد ،اين ﺣرکت بسيار کوچک است ".فرﻣولی که به کار گرفته شد از نوع
فرﻣولهای ﻣعﻣول در فيزيک است که هيچگاه تنها با يک سری آزﻣايش نﻣيتوان ﺣکم نﻔی يا تصديﻖ
صد در صد در ﻣورد يک پديده را صادر کرد و نتيجﮥ اندازه گيری در ﻣﺣدودۀ خطاهای دستگاه
اندازه گيری قرار داردّ .اولين کسی که با قطعيت ﻋدم وجود اتر را اﻋﻼم کرد ارنست ﻣاخ1838-) 62
 (1916 Ernst Machبود که اظهار داشت" :نظريﮥ اتر را بايد به دور انداخت" .ولی جواب نهائی به
ﻣسئﻠﮥ "اتر" را انشتين در تئوری "نسبيت خاص" ﻋرضه کرد .انشتين )-1879 Albert Einstein
 (1955نه تنها نظريﮥ اتر را بدور ﻣیاندازد بﻠکه هﻣزﻣان ﻣﻔهوم زﻣان و فضای ﻣطﻠﻖ را نيز ،که
خاص" انشتين،
چهارچوب ﻣطالعات فيزيک نيوتونی بودند ،در هم ﻣیشکند .در "تئوری نسبيت
ِ
سرﻋت نور تبديل به ﺛابت ساختار "فضا-زﻣان" و يکی از ﺛابتهای ﻋﻣوﻣی فيزيک ﻣیشود" .نور
هميشه با سرعت نور انتشار میيابد" .ﻣختصات ﻣکانی شيئی و زﻣان وابسته به سرﻋت ﻣیشوند و
فيزيک بر پايﮥ دو اصل شکل ﻣیگيرد:
ّاولی اصل تعﻣيم يافتﮥ "نسبيت گاليﻠه" است که اﻋﻼن ﻣیدارد که "هﻣه قوانين فيزيک برای ﻣشاهده
کنندگان در هﻣﮥ ﻣختصات ﺣرکت ،يکسانند ".انشتين با گاليﻠه کاﻣﻼ ً ﻣوافﻖ است که "ﺣرکت نسبی
واقعا ً نسبی است و هيچکس قادر نيست ﺣرکت يکنواخت ﻣختصاتی را که در آنست اﺛبات کند".
اصل دو ّم که تکيهگاه انشتين است ﺛابت بودن )اصل  (invarianceسرﻋت نور است" .سرﻋت نور
در هﻣﮥ ﻣختصات ﺣرکت ،يک اندازه است" .ساختار رياضی ﻻزم برای رﻋايت اين اصول ،با نام

صات لورنتس
تغيير ﻣخت ّ
تغيير مختصات لورنتس:

 (Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928) 64،63شناخته شده اند.

]ﻣعادﻻت تغيير ﻣختصات لورنتس چنين اند:

;)t’ = ϒ(t – v.x/c2

;)x’=ϒ(x – v.t

; y’=y

;z’=z

2 1/

2

) ϒ=1/(1–v / c

 x, y, z , tﻣختصات ﻣکانی و زﻣانی يک نقطﮥ ﻣادی در يک دستگاه ﻣختصات و ’ x’, y’, z’, tﻣختصات ﻣکانی و زﻣانی هﻣان
نقطه در دستگاه ﻣختصات ديگری هستند که با سرﻋت ﺛابت  vنسبت به دستکاه ﻣختصات اول در ﺣال ﺣرکت است .ناظر اول با
دستگاه ﻣختصات اول )با وسيﻠﮥ اندازه گيری ﻣسافت خود و ساﻋت اين دستگاه اول( اندازه گيری ﻣی کند و ناظر دوم با دستگاه
ﻣختصات دوم )يعنی با وسيﻠﮥ اندازه گيری ﻣسافت و ساﻋت اين دستگاه دوم( اندازه گيری ﻣی کند .بدين سان هم ﻣسافت ها و هم
فواصل زﻣانی رويدادها برای اين دو ناظر ﻣتﻔاوت خواهند بود )يعنی زﻣان و ﻣکان نسبی اند( و به سرﻋت  vو نيز به ضريبی
که  ϒناﻣيده ﻣی شود بستگی دارند:

= ، ϒو  cسرﻋت نور است[.

در نتيجﮥ اين تغيير ﻣختصات ،هنگاﻣی که يک جسم با سرﻋت زياد )نزديک به سرﻋت نور( ﺣرکت
ﻣیکند) ،ﻣﺛﻼً در راستای ﻣﺣور  xها( در ﻣختصات ﻣربوط به آن ،طولهای نسبی کوتاه و زﻣانهای
ذرات
نسبی بﻠندتر ﻣیشوند) .اين تئوری ،به خصوص در فيزيک هستهای و ساختار شتاب دهنده های ّ
هستهای و نيز در ستاره شناسی ،يا هر کجای ديگری که با سرﻋتهای زياد روبرو ﻣیشويم کاربُرد
دارد(
2
خوانندگان به اﺣتﻣال قوی با يکی ديگر از دستاوردهای ﻣ ّهم تئوری نسبيت انشتين )  (E = M.Cآشنا
هستند و نيازی به توصيف بيشتر نيست که هﻣﮥ اينها در آزﻣايشهای ﻣختﻠف و در تجربه ،تأييد شده
اند .هنگاﻣی که انشتين اين رابطهها را ارائه داد ،نظريﮥ او با ﻣخالﻔت بسياری از دانشﻣندان زﻣان
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خودش روبرو شد .به ﻋنوان ﻣﺛال ،هانری پوانکاره  (1854-1912 Henri Pointcarré) 65ﻣیگﻔت
که اين روابط اصل ﺛابت بودن جرم را ﻣراﻋات نﻣیکنند .در آن زﻣان ،لورنتس و پوانکاره سخت
سرگرم ﻣﺣاسبات بسيار دقيﻖ و غرق در ﻣﺣاسبات برای آشتی دادن يافتههای نوين با تئوریهای نيوتن
و گاليﻠه بودند .نبوغ انشتين در اين بود که در جزئيات غرق نشد بﻠکه از طريﻖ يک جﻣﻊ بندی به آنجا
رسيد که اگر ﻣﻔاهيم نو در چهارچوبهای کهنه نﻣیگنجند ،يا بايد چهارچوبها را شکست و يا بايد
آنها را به دور انداخت و يا در صورت لزوم دوباره تعريف کرد .توضيح انشتين در بارۀ اينکه وقتی
ذره ای در ﺣرکت است ،جرﻣی ﻣعادل با انرژی جنبشیاش به جرم ﺣالت سکون افزوده ﻣیشود ،و
ّ
ذراتی که در شتاب دهنده ها با سرﻋت زياد در ﺣرکتنـد(،
تأييد اين تئوری در تجربه) ،ﻣﺛﻼً در ﻣورد ّ
درست بودن نظريﮥ انشتين را به اﺛبات رسانيد .بدين ترتيب اصل تغيير ناپذيری جرم به ﻣرتبﮥ باﻻتری
از فيزيک نيوتن ارتقا يافت .اصل تبديل جرم و انرژی به يکديگر )دوگانگی جرم-انرژی و وﺣدت اين
ﻣقولههای ﻣتضاد( و اصل بقای انرژی بر ﻣسند شايستﮥ خويش قرار گرفتند.
ﻋﻼوه بر هﻣﮥ اينها ،بسياری از پديده هايی که تا آن زﻣان ﻋﻠّتی قابل درک بر آنها پيدا نﻣیشد ،با
تئوری نسبيت اﻣکان توضيح يافت .به ﻋنوان ﻣﺛال تغييرات ﻣدار ﻋطارد در نزديکی خورشيد.
"پریهﻠی" ) (Périhélieنزديکترين نقطهايست که يک سيّاره در ﺣال ﺣرکت در ﻣدار خود ،نسبت
به خورشيد پيدا ﻣیکند .اين نقطه قاﻋدتا ً برای هﻣﮥ سيارهها ،ﺛابت است .ولی در ﻣورد ﻋطارد
) (Mercureکه نزديک ترين سياره به خورشيد است ،هر صد سال 43 ،ﺛانيه تغيير ﻣکان ﻣيدهد .از
نظر تئوری نسبيت ،اين جا به جايی به ﻋﻠت "اﻋوجاجی" است که خورشيد در فضا-زﻣان اطراف خود
به وجود ﻣیآورد .ﻣﺣاسبههائی که انشتين برای تعيين ﻣدار ﻋطارد ﻣطابﻖ با تئوری نسبيت انجام داد
کاﻣﻼً در انطباق با نتايج اندازه گيریها قرار دارند.
بﺣث ﺣاضر که ﻣﺣتوايش تاريخچﮥ ﻣختصر نور است اجازۀ کنکاش بيشتر در اين زﻣينهها را نﻣیدهد.
هرچند پرداختن به اين ﻣطﻠبها خالی از لطف نيست .اين نتيجهها افﻖهای تازه ای از جهان ،بر روی
دانش انسان ﻣیگشايد .دورتر و در صورت نياز ،به برخی از آنها اشاره خواهيم داشت .ا ّﻣا بايد
پذيرفت که پژوهش در بارۀ نور ،انسان را به جائی رسانيد که افﻖ بينائيش بر تﻣاﻣی هستی گشوده شد.
روشن است که در اين ﻣختصر اﻣکان ندارد به هﻣﮥ زوايای اين دانش پرداخته شود .ولی پيشرفت در
زﻣينﮥ نور به تنهائی در تغيير ديدگاه انسان نسبت به جهان و بهبود زندگی او چنان اهﻣيت دارد که
بهتر است هﻣچنان به تاريخچﮥ ﻣختصر نوربپردازيم .ولی قبل از اداﻣه دادن ،نگاهی ﻣیاندازيم به دو
دستاورد بنيادی در زﻣينﮥ نور:

ﻓاجعﮥ ماوراء بنﻔش
وقتی جسﻣی را گرم کنيم اين جسم پرتوهای الکتروﻣغناطيسی تابش ﻣیکند
که شدت و طول ﻣوجهای آنها با دﻣای جسم ﻣتناسبند .در درون تنوری که
جداره های آن کاﻣﻼ ً ﻣسدودند و با ﻣﺣيط خارج ارتباطی ندارد ،پرتوهائی
از جداره ها تابش ﻣیشوند و پرتوهائی نيز توسط هﻣين جداره ها جذب
ﻣیشوند .در يک دﻣای ﻣشخص ،وقتی ﺣرارت ﺛابت بﻣاند ،زﻣانی ﻣيرسد
که اندازۀ پرتوهای تابشی و جذبی در درون تنور با يکديگر برابر شده و
تعادل برقرار ﻣیگردد .اگر از روزنه ای بسيار کوچک به درون آن تنور نگاه کنيم )روزنه آنقدر
کوچک است که تعادل ﺣرارتی را برهم نﻣیريزد( چه پرتوهائی با چه طول ﻣوج و هر يک به چه
شدتی ﻣشاهده خواهند شد؟ تجربه نشان ﻣيدهد که شدتهای پرتوهای تابششده برﺣسب هر طول ﻣوج،
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در درجه ﺣرارتهای ﻣشخص به نوﻋی توزيﻊ ﻣیشوند که در جائی به باﻻترين اندازۀ خود ﻣیرسد و
سپس هﻣراه با کاهش طول ﻣوجها ،سريعا ً کاهش ﻣیيابد .اين چنين است که با گرم کردن جسم ،رنگ
نور تابشی به تناسب ﺣرارت آن تغيير ﻣیکند )نظير آهن گداخته که در دﻣاهای ﻣختﻠف ،قرﻣز ،زرد،
بنﻔس يا سﻔيد ﻣینﻣايد زيرا آنچه ﻣا ﻣی بينيم رنگ ﻣربوط به تعادل ﺣرارتی است( .از نظر تئوری
قديﻣی فيزيک ،هﻣراه با اداﻣﮥ ﺣرارت دادن ،طول ﻣوج پرتوها بايد به سوی "صﻔر" )به سوی ﻣاوراء
بنﻔش( ﻣيل کند زيرا انرژی ﻣجﻣوﻋه افزايش ﻣی يابد ،و اين کاهش شدت پرتوهائی که دارای طول
ﻣوج کﻣترند با تئوری وفﻖ نﻣیکند .اين ﻋدم تطابﻖ تئوری با تجربه ،به فاجعﮥ ﻣاوراء بنﻔش شهرت
نقصان تئوری ،ﻣاکس پﻼنکMax Karl Ernst Ludwig Planck66
يافت .برای يافتن راه ﺣ ّل اين
ِ
 (1858 -1947فرض کرد که تبادل انرژی بين نور و ﻣادّه به اندازه های ﻣشخص صورت ﻣیگيرد
)نور دوباره ذرهّ ای شد( .اين اندازه ها "کوانتا" نام گرفتند و در ﻣﺣاسباتی که برای پيدا کردن شکل
درست ﻣنﺣنی تابشها انجام ﻣیدهد ،پﻼنک به يکی از ﺛابتهای ﻣهم فيزيک دست ﻣیيابد که به نام
خودش" ،ﺛابت پﻼنک" در فيزيک ناﻣيده ﻣیشود و اندازۀ آن برابر است با6.626068 χ 10-34 :
ژول -ﺛانيه.
انشتين از قانون پﻼنک به اضافه ﻣﺣاسبات ﻣکانيک آﻣاری" ،آنتروپی" تابش ﺣرارتی را نتيجه گيری
کرد و برای توزيﻊ شدت طول ﻣوجها ،شبيه هﻣان رابطهای را به دست آورد که بولتزﻣن 67برای يک
ذره )فوتون( با انرژی  hνتشکيل
گاز کاﻣل پيدا کرده بود .اين "گاز کاﻣل" در تئوری انشتين از ّ N
شده است ] νفرکانس نور ﻣورد نظر است[ .برخﻼف پﻼنک که کﻣيتهای ﻣشخص انرژی ) hνيا
کوانتا( را فقط هنگام تبادل انرژی ﻣيان نور و ﻣادّه در نظر ﻣیگرفت ،انشتين نتيجه گرفت که "توزيع
انرژی نوری که در ﻓضا توسط يک چشمﮥ نقطهای تابش میشود ،پيوسته نيست بﻠکه متشکل از
تعداد محدودی از کوانتاهای انرژی است که در نقاط مختﻠف ﻓضا جای ميگيرند ،بدون تقسيم شدن جا
به جا میشوند و ﻓقط میتوانند در واحدهای کامل توليد و جذب شوند ".ﻣنﺣنیای که از تئوری
انشتين به دست ﻣیآيد کاﻣﻼً با ﻣنﺣنی تجربی ﻣطابقت دارد.

پديدۀ ﻓوتو الکتريک
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در سال  1905ﻣقاله ای از انشتين انتشار يافت که در آن به کﻣک نظريﮥ پﻼنک ،پديدۀ فوتوالکتريک
توضيح داده شد .اين پديده در سال  1887توسط هرتزHertz ) 68
 (1857-1894کشف شده بود که ﻣشاهدات خود را به کﻣک يک
الکتروسکوپ انجام ﻣی داد ولی توضيﺣی برای آن نيافت .در آن زﻣان
هنوز الکترون کشف نشده بود )الکترون در سال  1897توسط جوزف
توﻣسون 1856 -1940 Sir Joseph John Thomson 70کشف شد(.
چيزی که هرتز ﻣشاهده کرد اين بود که فرکانس نور بايد به
اندازۀ کافی زياد باشد )ﻣﺛﻼً ﻣاوراء بنقش( تا پديده ﻣشاهده
شود .شدت نور تأﺛيری در راه اندازی پديده ندارد )اﻣری که
ﻣتضاد با فرضيﮥ قديﻣی ﻣوجی بودن نور است( و اگر
الکتروسکپ دارای بار ﻣﺛبت باشد پديده آشکار نﻣیشود.
انشتين با در نظر گرفتن نتيجههای آزﻣايش و داده های زﻣان
خودش ،پيشنهاد کرد که برای کندن يک الکترون از فﻠز بايد
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ﻣقداری انرژی صرف شود که اندازۀ آن ﻣطابﻖ با رابطﮥ پﻼنک برابر است با ﺣاصلضرب ﺛابت
پﻼنک  hدر فرکانس نور تابشی ) يا  ( є =hνو ﺣداقل آن برای فﻠزات ﻣختﻠف ﻣتﻔاوت است .روشن
است که اين ﺣداقل با فرکانس ) (νنور رابطﮥ ﻣستقيم پيدا ﻣیکند .اگر ﺣد اق ّل انرژی ﻻزم برای
استخراج الکترون  Wبوده و انرژی فوتون تابشی  hνباشد ،انرژی جنبشی الکترونی که کنده شد
برابر ﻣیشود با  .(Ecin = hν – W) :ميﻠيکان 71که نسبت به اين نظريه ترديد داشت به کﻣک يک
سﻠول فوتوالکتريک آزﻣايشهائی را شروع کرد که در ﻣجﻣوع ده سال طول کشيدند .اين سﻠول ﻣتشکل
بود از دوقطب :يکی ﺣﻠقه ﻣانند ،جهت ﻋبور نور و ديگری به صورت صﻔﺣهای فﻠزی که نور برآن
ﻣیتابد و در شرايط ﻣناسب ،از آن الکترون آزاد ﻣيگردد .فرض کنيم
"الکترود ﺣﻠقهای" به قطب ﻣﺛبت ﻣتصل باشد )آند( و صﻔﺣه فﻠزی به قطب
ﻣنﻔی )کاتد( .اگر الکترون آزاد شده باشد طبيعی است که به سوی قطب
ﻣﺛبت ﺣرکت خواهد کرد و جريان الکتريکی برقرار خواهد شد .ﻣيﻠيکان
ﻣشاهده کرد که وقتی اختﻼف پتانسيل صﻔر است ،شرط پيدايش جريان،
اندازۀ فرکانس يا به ﻋبارت ديگر ،انرژی نور تابشی است .اين "فرکانس آستانه" )فرکانسی که
هنگاﻣی که بيشتر از آن بشود الکترون کنده خواهد شد ( "νs :برای هر فﻠزی ،ﻣقداری است ﻣشخص.
هنگاﻣيکه الکترون آزاد شد ،در اختﻼف پتانسيل ﻣابين آنُد )قطب ﻣﺛبت( و کات ُد )قطب ﻣنﻔی( شتاب
ﻣیگيرد تا به آنُد برسد .ﺣال اگر قطبهای ﻣﺛبت و ﻣنﻔی را با يکديگر ﻋوض کنيم ،در صورتی که
الکترون کنده شده باشد و با انرژی  Ecin = hν – Wبه سوی آنُد روان گردد ،در ﻣيدان الکتريکی که
ﻣعکوس شده است "ترﻣز" خواهد شد و اگر نتواند بر اختﻼف پتانسيل الکتريکی غالب شود ،به سوی
صﻔﺣﮥ فﻠزی "کات ُد" باز خواهد گشت و جريان الکتريکی قطﻊ ﻣیشود .انرژی جنبشی هنگاﻣی صﻔر
ﻣیشود که انرژی بازدارنده درست برابر انرژی فوتون تابشی باشد؛ يعنی  .hν = W0در اينصورت
به ازای فرکانسهای ﻣختﻠف ،خط راستی خواهيم داشت که شيب آن برابر ﺛابت پﻼنک خواهد بود يا
. h = W 0/ ν
ﻣختﻠف فوتون ،در رابطﮥ  W0 = e×Uاندازۀ اختﻼف پتانسيل  Uﻣربوط
ﻣيﻠيکان به ازای فرکانسهای
ِ
به فوتون تابشی را اندازه گرفت و آنرا بر روی نﻣوداری بر ﺣسب فرکانس )انرژی( فوتون ترسيم
کرد .شيب خط راستی که به دست آﻣد دقيقا ً برابر با ﺛابت پﻼنک است .بدين ترتيب هم زﻣان با اﺛبات
نظر انشتين ،ﺛابت پﻼنک نيز ﻣستقيﻣا ً اندازه گيری شد h= 6.626068 ×10-34 m2kg/s :يا ژول-
ﺛانيه.
ذره ؟( گرچه اکنون ديگر ،ﻣادی بودن نور و ظاهرا ً
ويژگی دوگانﮥ نور )ﻓوتون موج يا ّ
ﻣهمترين ويژگیهايش شناخته شده بودند ولی در اين ﻣرﺣﻠه تناقضهاِی نوينی پديد آﻣدند .يکی از اين
تناقضها را ﻣیتوان در رابطﮥ انرژی و فرکانس  є = hνﻣشاهده کرد .از نظر انشتين وﻣطابﻖ با
ذره ای است با انرژی  єولی در ﻋين ﺣال ﻣطابﻖ با رابطهای
تجربه )پديدۀ فوتو الکتريک( ،فوتون ّ
ذره را به يک فرکانس ﻣربوط ﻣیکند ،ﻣوجی است با فرکانس  .νپس راه برای
تجربی که انرژی ّ
تﻔسير آزﻣايشهائی )ﻣﺛﻼّ آزﻣايش يونگ( باز ﻣیﻣاند .در ﻋصر نيوتون و هويگنس نيز اختﻼفی بر
ذره ای بودن نور وجود داشت ولی اين بار انگار ﻣوضوع به صورت بسيار جدّیتری
سر ﻣوجی يا ّ
ﻣطرح شده است .دانش و فنون انسان بسيار پيشرفت کرده بود و برای پيشرفت بيشتر ،ﻣیبايستی به
اين تضاد پاسخ داده ﻣيشد .شناختن و استﻔاده از اﻣواج الکتروﻣغناطيسی که نور خودش به آنها تعﻠﻖ
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دارد ،شناختن اتم و هستﮥ آن ،شناختن اﻣواج ﺣرارتی ،پرتو  ،Xشيﻣی و بسياری از بخشهای ديگر و
ناشناختﮥ طبيعت در آن دوران آغاز شده بود .دنيای نوينی شکل ﻣیگرفت که نيازﻣند پيشرفت باز هم
بيشتر دانش بود و انسان برای يافتن جواب سئواﻻت خود ﻣیبايد بازهم به طبيعت رجوع کند.

جهان ژرفتر میشود
در سال  1815ﻓراونهوﻓر (1787-1826 Joseph von Fraunhofer ) 72وسيﻠهای برای ﻣشاهده و
اندازه گيری طول ﻣوج طيف تابشی اتمها اختراع کرد .اين وسيﻠه
تشکيل شده بود از يک ﻣنشور و چند ﻋدسی که اجازه ﻣی داد طيف
تابشی اتمها ،ﻣشاهده و طول ﻣوجهای تابش شده اندازه گيری شوند.
ﻣدتها از اين وسيﻠه برای اندازه گيریهای ﻣختﻠف بويژه بررسی
درجﮥ خالص بودن سنگهای قيﻣتی استﻔاده ﻣیکردند .نور سﻔيد يک
طيف پيوسته ﻣيداد ولی وقتی يک گاز گرم را در برابر روزنﮥ ورودی
قرار ﻣیدادند خطهای رنگی طيف ويژۀ اتمهائی که گاز را تشکيل
ﻣيدادند به چشم ﻣیآﻣدند .بر ﻋکس اگر هﻣان گاز را سرد ،در ﻣقابل
نور سﻔيد قرار ﻣيدادند ،خطهائی تيره در ﻣيان طيف پيوستﮥ رنگی ظاهر ﻣیشدند که طول ﻣوجهای
وابسته به آنها برابر طول ﻣوجهای طيف تابشی گاز گرم بود .البته اين وسيﻠه بعدها تکاﻣل پيدا کرد و
برای پژوهشهای ﻋﻠﻣی به کار گرفته شد .اين دستگاه "اسپکتروسکوپ" ناﻣيده شد.
از هﻣان ابتدای ساختن "اسپکتروسکپ" اندازه گيری و رده بندی طيفهای ويژۀ اتمهای گوناگون آغاز
شد ولی توضيح ﻋﻠﻣی آن تا زﻣان بوهر به انتظار نشست .خطهای طيﻔی اتم هيدرژن با دقّت زياد
اندازه گيری و رده بندی شده بودند و در سال  1855بالﻣر (1825-1898 Johann Balmer) 73که
بر روی بيناب )اسپکتر( اتم هيدرژن کار ﻣیکرد به رابطهای تجربی
دست يافت که خطوط طيﻔی ﻣختﻠﻔی را که خودش و ديگر پژوهشگران
به دست آورده بودند ،به يکديگر ربط ﻣيداد .در اين رابطه  nو  pدو
ﻋدد هستند که هر کدام ،يک گروه ازطيفها را ﻣشخص ﻣیکنند و  λطول ﻣوج پرتو تابشی است.
در سال  1911راترﻓورد (1871-1937 Ernest Rutherford) 74در آزﻣايشهايش به وجود يک
هسته در ﻣرکز اتم پی برد که ابعادش نزديک به هزار برابر از ابعاد اتم کوچکتر است .بر اين
اساس تصويری از اتم ارائه کرد که در آن الکترونها بدور يک هستﮥ ﻣرکزی در گردشند .اين ﻣدل
جوابگوی ﻣسئﻠﮥ طيفها نﻣیشد .به ﻋﻼوه ﻋيب ﻋﻣده اش اين بود که توضيح نﻣیداد چرا الکترونها
در نهايت بر هستﮥ ﻣرکزی سقوط نﻣیکنند؟! زيرا ﻣطابﻖ با تئوری الکتروﻣغناطيس ،ﺣرکت چرخشی
الکترونها قاﻋدتا ً بايد با تابش ﻣوجهای الکتروﻣغناطيسی هﻣراه شده و ﻣوجب از دست دادن انرژی
بشود که در نتيجه بايد به سقوط الکترون )با بار الکتريکی ﻣنﻔی( بر روی هسته )با بار الکتريکی
ﻣﺛبت( بيانجاﻣد.
در سال  1913نيﻠس بوهر (1962-1885 Niels Bohr) 75با استﻔاده از ﺛابت پﻼنک ،اولّين ﻣدل
قانﻊ کنندۀ اتم را ارائه کرد که قادر بود طيف )بيناب (spectre ،تابشهای اتﻣی را با يک تقريب
خوب توضيح داده و انرژی برخی از آنها )اتمهای شبه هيدروژن( را ﻣﺣاسبه کند .تئوری بوهر بر
پايﮥ دست آوردهای اندازه گيری بيناب اتم هيدروژن )سری بالﻣر( ،ﻣدل اتﻣی راترفورد و رابطﮥ
کوانتائی فرکانس و انرژی فوتون قرار داشت.
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بوهر سه فرض پيشنهاد کرد :
 - 1ﻣدارهائی پايدار )ﺛابت (stationnaire ،و دايره ای شکل وجود دارند که بر آنها الکترونها
هيچ انرژی الکتروﻣغناطيسی تابش نﻣیکنند .هر کدام از اين ﻣدارها به يک انرژی کاﻣﻼ ً ﻣش ّخص
الکترون ﻣتعﻠﻖاند )پس ﻣیتوان آنها را تراز انرژی ناﻣيد( .اين انرژی اندازه ای ﻣنﻔی دارد به اين
ﻣعنا که ﻣجﻣوﻋﮥ هسته-الکترون به ﻋﻠت کﻣبود انرژی به هم پيوستهاند و تا اين کﻣبود جبران نشود،
قادر به جدا شدن از يکديگر نﻣی باشند.
 - 2الکترون ﻣیتواند از طريﻖ جذب يا تابش يک فوتون از يک ﻣدار به ﻣدار ديگر ﻣنتقل شود .بدين
انرژی خطوط سياه درست برابر انرژی خطوط بيناب تابشی است
ترتيب ﻋﻠت اينکه در بيناب جذبی،
ِ
روشن ﻣيگردد.
 – 3کوانتائی شدن انرژیهای الکترن به واسطﮥ کوانتائی شدن اندازۀ ﺣالضرب سرﻋت ،جرم و
شعاع ﻣدار الکترن ،به دورهسته است ) mvr = nh/2π :رجوع شود به پيوست "د"(
انرژیهای تجربی خطوط طيﻔی اتم هيدرژن با پيش بينیهای تئوری بوهر همخوانی دارند .ولی آنچه
که هم زﻣان بر اهﻣيت اين ﻣوفقيت ﻣیافزايد تأييد نظريﮥ کوانتائی فوتون و ﻣاهيت نور است.
انرژی فوتون با طول
ذره در نظر گرفته شد و گرچه رابطﮥ
در اين تئوری ،هﻣه جا فوتون به صورت ّ
ِ
ﻣوج آن هﻣه جا ﺣضور دارد ولی هيچ جا از فوتون به ﻋنوان ﻣوج و از روابط انتشار ﻣوج برای
77
ﻣﺣاسبهها سخنی در ﻣيان نيست .هﻣين اﻣر ﻣوجب شد که به ويژه پس از پيشنهاد لوئی دوبروی
ذرات هستهای يا الکترن ،استﻔاده از
ذره-ﻣوج برای ّ
ﻣبنی بر ويژگی دوگانﮥ ّ
79
78
ﻣعادﻻت ﻣوجی برای ﻣﺣاسبههای اتﻣی توسط شرودينگر و هايزنبرگ
پيشنهاد شوند .تولد ﻣکانيک ﻣوجی سرآغاز تﺣول بزرگی در دانش انسان از
طبيعت و به وجود آﻣدن رشتههای نوينی در ﻋﻠم و صنعت شد .اختراع
ترانزيستور ،کشف و اختراع ليزر ،اختراع کاﻣپيوتر و توسعﮥ ارتباطات،
تﻠويزيون ،تﻠﻔن هﻣراه ،فيبر نوری ،ﻣايکروويو ،رآکتورهای اتﻣی و و و بسياری ديگر از اين نوع
اختراﻋات ،دنيای انسان را چنان دچار تﺣول کرد که جای تعجب است چرا انسانها به خاطر
اﻋتقاداتی بیپايه ،قرنها در تاريکی و جهل و در يک زندگی آﻣيبی گذران ﻣیکردند .جای تأسف است
که بازﻣاندگان کسانی که جوردانو برونو را به بوتﮥ آتش سپردند يا ﻣانﻊ اداﻣﮥ پژوهشهای الکندی
شدند و او را به زندان انداختند ،ﻋﻠی رغم استﻔاده ای که از هﻣﮥ اين اختراﻋات ﻣیبرند ،هنوز هم در
کﻣين نشسته اند!
ظاهرا ً داستان نور در اينجا به پايان ﻣیرسد .ولی هنوز پرسشهائی که طی اين راه دراز آشکار
ذره ﻣشکل
شدند ،جواب نيافتند و نادانستنیهای جديدی را به ﻣيان کشيده اند .درک دوگانگی ﻣوج و ّ
است زيرا قرنهاست که انسانها برای درک و به ذهن سپردن پديدهها ،آنها را تا آنجا که ﻣقدور بود
ساده کردند .ولی اين دوگانگی وجود دارد و در شرايطی ،هر يک از جنبههای خود را به نﻣايش
ﻣيگذارد .درست ﻣانند سايﮥ يک استوانه بر ديوار که در شرايطی دايره و در شرايط ديگر يک
ذرات دنيای ﻣيکروسکپی ،ﻣجادﻻت و آزﻣايشهای
ﻣستطيل است .بر روی اين ويژگی فوتون و ّ
81
بسياری انجام گرفت .انشتين ،دوبروی ،ﻻنژون ،80شرودينگر ،ويﻠر و بسياری از انديشﻣندان که از
وجود داشتن يک واقعيت فيزيکی در خارج از ذهن انسان دفاع ﻣیکردند ،ﻣدتها در ﻣقابل بوهر،
هايزنبرگ ،ديراک ،82ﻣاکس بورن 83و هﻣﮥ آنهائی که از بنيان گذاران ﻣکانيک کوانتائی در شکل
کنونی آن يا پيروان ﻣکتب کپنهاگ بودند قرار گرفتند .ﻣکتب کپنهاگ ﻣﻣﻠو از رﻣز و رازهای
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پوزيتويسم و پراگﻣاتيسم با بنيان فکری انشتين )ﻣاترياليسم( در تضاد بود و به هﻣين جهت انشتين
برای ﻣقابﻠه با آن هﻣيشه به واقعيت رجوع ﻣیداد و آزﻣايشهائی پيشنهاد ﻣیکرد که در ﺣدود اﻣکانات
آن دوران قابل اجرا نبودند و اجبارا ً در سطح انديشه باقی ﻣاندند ولی در ﻋين ﺣال با به چالش کشيدن
نظرات ،بر وسعت انديشهها افزودند و تئوریها را به تکاﻣل رساندند .اين آزﻣايشها که به "آزﻣون
در انديشه" gedankenexperiment) 84به آلﻣانی( شهرت دارند ،بهويژه در پيشرفت و تکاﻣل
ﻣکانيک کوانتائی نقش بزرگی ايﻔا کردند و به ﻣرور هﻣراه با تکاﻣل و پيشرفت اﻣکانات تکنيک و
ﻋﻠم ،پژوهشگران کوشيدند و هنوز ﻣیکوشند تا در ﺣد اﻣکانات روز ،يک يک اين آزﻣايشها را
ﻋﻣﻠی کنند و از اين راه به تکاﻣل دانش ياری رسانند .اين آزﻣايشها چون به سئوالهای بیجواب
دانش تعﻠﻖ دارند ،انجام دادن آنها ضروری است .روشن است که بر پايﮥ ديالکتيک طبيعت ،هربار
جواب دادن به يک ﻣع ّﻣا ،راه را برای ﻣطرح شدن ﻣع ّﻣاهای ديگری باز ﻣیکند و دانش را به پيش
ﻣیراند.
ذره انجام شد به گروهی تعﻠﻖ دارد که
يکی از کارهای تجربی که اين اواخر بر روی دوگانگی ﻣوجّ -
زير نظر پروفسور  85Aspectهﻣراه با  Grangierو  ،Rogerبه پژوهش پرداختند .نتايج آزﻣايشها
در جزئيّات خود در تز دکترای  Vincent Jacques86تشريح شده است .در آزﻣايشهای اين گروه
ذره ای فوتون بدون هيچ شبهه ای به صورت تجربی به اﺛبات ﻣیرسد ) رجوع شود
هويت ﻣوجی و ّ
به پيوست "ه"( .به ﻋﻼوه با اندازه گيری تداخل ﻣوج فوتون با خودش و هﻣچنين با اندازه گيری راهی
ذره ،پس از تداخل ﻣوجش با خودش ﻣیپيﻣايد ،به تﻣاﻣی شبههها و بد
که فوتون به صورت يک ّ
آﻣوزیهائی که در نتيجﮥ بينش ﻣکتب کپنهاگ ايجاد شده بود پايان ﻣیدهد .در ﻋين ﺣال ،نظريﮥ انشتين
که فوتون را تجزيه ناپذير ﻣیدانست در ﻋﻣل به اﺛبات ﻣی رسد.
ذره
بدين ترتيب توضيح انشتين در بارۀ پديدۀ فتوالکتريک باﻻخره به کشف دوگانگی هويت ﻣوجی و ّ
ای فوتون ختم شد .پديده ای که کﻠيه ﻋادتهای قديﻣی و ريشه دار بينش انديشﻣندان را به چالش کشيد
و هﻣﮥ آنهائی را که قادر نبودند سريعا ً از باورهای قديﻣی خود رها شوند ،به سر در گﻣی دچار نﻣود.
ذرات ﻣادی اﻣکان نداشت ،هر نوع
ذره ای بودن ّ
تا آن زﻣان که اندازه گيری اين دو ويژگی ﻣوج و ّ
تﻔسيری به ﻣيدان آﻣد .گروه "ﻣکتب کپنهاگ" که در تدوين تئوری رايج کنونی ﻣکانيک کوانتائی نقش
ﻋﻣده را بر ﻋهده داشت نيز از اين قاﻋده ﻣستﺛنی نشد .ولی جالب است که اين سردرگﻣی ﻣوجب نشد
که در ﻣﺣاسبههای ﻣکانيک کوانتائی به نتايجی برسيم که ﻻاقل بازگو کنندۀ نسبی واقعيتهای ﻋينی
نباشند .يکی از ﻋﻠتهای اين ﻣوفّقيت را بايد به ﺣساب آوردن بخشی از ديدگاه های فﻠسﻔی دانست که
از ابتدا در فيزيک کﻼسيک وجود داشتند که ﻣﺛﻼً "شرايط ﺣد" را درﻣﺣاسبات وارد ﻣیکنند که ﻣطابﻖ
با آن روابط و ﻣﺣاسبات رياضی بايد به نتايجی ختم شوند که واقعی باشند که در ﻣيان آنها الزام
واقعی بودن تابﻊها و انطباق تئوری با نتايج آزﻣايشها نيز قرار دارند .بهتر است از وارد شدن به
ذرۀ نور )فوتون( و
بﺣثهای بيش از ﺣد تکنيکی پرهيز کنيم .ولی بر ويژگی دوگانه و توأﻣان ﻣوجّ -
قديﻣی و ﻋادی شدۀ "واقعيت
ذرات ﻣادّی )نظير الکترون ،نوترون ،پروتون و  ( ...که با درک
ّ
ِ
فيزيکی" ،کاﻣﻼً تﻔاوت دارد توجه کنيم که ﻣوجب تﻔسيرهای بسياری شد .بوهر برای ا ِولين بار اين دو
ويژگی را در اصﻠی که زير ﻋنوان "اصل ﻣک ّﻣل بودن" ) (complémentaritéﻣعروف شده است،
به صورت زير بيان کرد:
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"هر گونه به کاربردن يک ﻣﻔهوم کﻼسيک برای تﻔسير يک آزﻣايش ،به کاربردن هم زﻣان ﻣﻔاهيم
کﻼسيک ديگر را که به هﻣان اندازه برای تﻔسير جنبههای ديگر هﻣان پديده ﻣورد نيازند ،ﻣﻣنوع
ﻣیکند".
زﻣان دو ويژگی ﻣا
اين بيان بسيار گنگ و ناﻣﻔهوم به نظر ﻣیرسد .درست است که به کار بردن هم
ِ
را با ﻣشکل روبرو ﻣیکند ولی چرا هنگام صﺣبت از يک ويژگی ،آن ديگری را بايد فراﻣوش کرد؟
انشتين ﻣیگﻔت "ﻣاه ،ﺣتی زﻣانی که ﻣا آنرا نﻣیبينيم ،وجود دارد" .برخی ﺣتّی تا آنجا پيش ﻣیروند
که ادﻋا ﻣیکنند که واقعيت ،تا زﻣانی که کسی برای ﻣشاهده اش ﺣضور نداشته باشد ،وجود ندارد .به
ﻋبارت ديگر "واقعيت را ﻣشاهده کننده ﻣیآفريند" .ﻣشکل اينجاست که فراﻣوش ﻣیشود که هر
ويژگی را بايد با وسيﻠﮥ ويژۀ خودش اندازه گيری کرد؛ ﻣﺛﻼ ً زﻣان را با ﺛانيه )يا ساﻋت( و ﻣسافت
را با ﻣتر اندازه گيری ﻣیکنيم و برای هر کدام نيز وسيﻠﮥ ويژۀ خودش را به کار ﻣیگيريم .برای
ذره ای از آشکار ساز استﻔاده ﻣیکنيم و برای ﻣشاهدۀ ويژگی ﻣوجی ،از وسيﻠﮥ ﻣناسب
ﻣشاهدۀ ويژگی ّ
خودش ،ﻣﺛﻼً تداخل اﻣواج .برای وارد شدن بيشتر به اين ﻣبﺣث که به تناقضات ﻣکانيک ﻣوجی و
تئوریهای بنياديش ﻣی پردازد ،ﻣقالههای ﻣيشل پاتی (Michel Paty) 88آغاز خوبی است.
چگونه ﻣیتوان وجود طبيعت دوگانﮥ نور را به طور تجربی به اﺛبات رسانيد؟ ﻣکتب کپنهاک به
ذرات" ﻣيکروسکوسپی چنان کوچک اند که ﻣا اجبارا ً بايد آنها را از طريﻖ
درستی ﻣیگويد که ابعاد " ّ
تجربه و آزﻣايش نتيجهگيری کنيم و در اين ابعاد ،واکنش ﻣتقابل ﻣوضوعهای ﻣورد اندازه گيری با
دستگاه های اندازه گيری ،اجتناب ناپذير است .اين اﻣر از دقت
آزﻣايشها ﻣیکاهد و نتيجه گيریها به خطا ﻣیروند .در يک طنز
ﻋاﻣيانه ﺣتی گﻔته شد که نور ﻣیتواند درک کند چه چيزی را
ﻣيخواهند ببينند و آنگاه قبل از ورود به دستگاه اندازه گيری ،تصﻣيم
ذره ﻋﻣل کند يا نظير يک ﻣوج .اين
ﻣیگيرد که آيا بايد نظير يک ّ
نظريه" ،تئوری توطئه" 89نام گذاری شد .ويﻠر آزﻣايشی پيشنهاد کرد
که اندازه گيری با "تأخير در انتخاب راه " 90نام گرفت .در اين آزﻣايش يک دستگاه اندازه گيری به
کارﻣیرود که در ابتدای راه پرتو ورودی را به دو نيﻣه ﻣیکند .سپس "شرايط ﺣ ّد" ﻣعادﻻت
ذره )يا ﻣوج( به تقسيم کنندۀ ﻣوج تغيير ﻣیدهد .بدين ترتيب فوتون ديگر
شرودينگر را بعد از ورود ّ
راه بازگشت ندارد .اگر تئوری توطئه درست فرض شود ،آرايش ابتدائی وسايل آزﻣايش که نشان دهن ِد
ذره هنگام ورود به دستگاه اندازه
"شرايط ﺣد" ّاوليه است ،بايد برای فوتون تعيين کننده باشد و اگر ّ
دوم نيز او را در ﻣقابل
گيری "نداند" که ﻣوضوع بر سر اندازه گيری کدام ويژگی اوست و شرايط ﺣ ّد ّ
انتخاب ناخواستﮥ جديدی قرار داده باشد ،در اين صورت او در يک آزﻣايش که هدفش نشان دادن
)ﻣﺛﻼً( ويژگی ﻣوجی است" ،فريب" خورده و نﻣیتواند در آخرين لﺣظه برای فريب دادن آزﻣايش
ذره ﻋﻣل کند )و بر ﻋکس( .نظر انشتين با اين تﻔسير توافﻖ داشت ولی بوهر ﻣعتقد
کننده ،ﻣانند يک ّ
ذره ای
بود که فوتون فقط "شرايط ﺣد" نهائی را در نظر ﻣیگيرد و ﻣطابﻖ با آن ،ويژگی ﻣوجی يا ّ
خود را به نﻣايش ﻣيگذارد .به ﻋبارت ديگر ،فوتون خودش انتخاب ﻣیکند که چه ويژگيش را به
نﻣايش بگذارد.
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ويﻠر ،آزﻣايش "انتخاب با تأخير" خود را برای يک انترفروﻣتر "ﻣاخ-زندر" طرح ريزی کرد .در
اين نوع انترفروﻣتر ،فوتون وارد يک نيﻣﮥ آينﮥ تقسيم کنندۀ ﻣوج ﻣيشود که نيﻣی از آن را به راه  1و
دوم
نيم ديگر را به راه  2هدايت ﻣیکند .آنگاه ،دو آينه ديگر ،نور را به سوی يک نيﻣه آينﮥ ّ
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ﻣیفرستند .اگر فوتون هم زﻣان از هر دو راه ﻋبور کند ،ﻣوجها در آشکار ساز شﻣارۀ  1تداخل
دوم بر داشته شود ،فوتون يا از راه  1و يا از راه  2خواهد
سازنده خواهند داشت .اگر "نيﻣه آينﮥ" ّ
ذره ﻋﻣل خواهد کرد )يعنی يا در آشکار ساز  1و يا در آشکارساز  2شﻣارش
رفت و ﻣانند يک ّ
خواهد شد( .بدين ترتيب ،ﻣیتوانيم انتخاب کنيم که فوتون از هر دوراه برود يا فقط به يکی از راه ها
هدايت شود.
)به گﻔتﮥ ويﻠر ،ﻣی توانيم تصﻣيم بگيريم که آيا فوتونهای ﻣجرد ﻋﻣﻠی اسکيزوفرنی داشته باشند يا نه(.
دوم در ﻣسير نور را ،بعد از ﻋبور فوتون
در آزﻣايش "انتخاب با تأخير" ،تصﻣيم ﻣیگيريم نيﻣه آينﮥ ّ
از تقسيم کنندۀ ّاول قرار دهيم و بدين ترتيب تﻔاوت ﻣيان يک پيش گوئی کﻼسيک و کوانتائی را ﻣی
آزﻣائيم .اين آزﻣايش نيز توسط گروه پروفسور آسپه انجام شد) .رجوع شود به پيوست "و"(.
نتيجه ای که از اين آزﻣايشها به دست آﻣد اينست که برای اندازه گيری هر ويژگی فوتون به ﻣﺛابﮥ
ﻣوضوع کوانتائی ،هر بار به يک آرايش ويژۀ دستگاه اندازه گيری اﺣتياج است .ﺣتّی اگر اين آرايش
به طور اتﻔاقی و بعد از ورود فوتون به دستگاه اندازه گيری انجام شود .بدين ترتيب نﻣیتوان هيچگاه
واقعيت فيزيکی کﻼسيک را ﻣستقل از دستگاه اندازه گيری ،به فوتون نسبت داد .اين ﻣوضوع با نظر
بوهر در تطابﻖ است که ﻣیگﻔت :
« 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
)بديهی است که از نظر اﺛرات قابل ﻣشاهده در يک آزﻣايش ﻣشخص ،تﻔاوتی ندارد که برناﻣههای ﻣا
برای ساختن يا به کاربردن ابزار ،از قبل تﺛبيت شده باشند يا اينکه ﻣا ترجيح دهيم تکﻣيل برناﻣه ريزی
خود را به آخرين لﺣظه ،يعنی هنگاﻣی ﻣوکول کنيم که ذره در گذرش از يک دستگاه به دستگاه
ديگر ،وارد راهش شده باشد(.
از آنجا که هر آرايش ويژۀ انترفروﻣتر به ﻣعنی به کار گرفتن دستگاه ﻣستقﻠی است ،نتيجه ﻣیگيريم
که برای اندازه گيری هر يک از ويژگیهای فوتون يک دستگاه ويژۀ آزﻣايش اﺣتياج است.
ولی ،اﻣکان ندارد که نور هنگام ورود به دستگاه اندازه گيری و برای "فريب دادن" ﻣا ،ويژگی خود و
ذره ای خود را پنهان کند و يا آنها را با ويژگی دستگاه اندازه گيری انتخاب نﻣايد.
طبيعت ﻣوجی يا ّ
نتيجﮥ نهائی آزﻣايش "انتخاب با تأخير" اين است که نور را بايد ﻣوجوديتی ﻣادّی و ﻻيشعری بدانيم که
ذره ای است ،هر چند اين دو ويژگی کﻼسيک ﻣتقابﻼً ﻣتضادند.
هﻣزﻣان دارای دو ويژگی ﻣوجی و ّ
بدين ترتيب ،روشن است که ويژگی ﻣکﻣل بودن را بايد در ﻣﺣاسبات ،هﻣيشه ﻣنظور داشت ولی ﻣا
ﺣﻖ نداريم آنرا ساده لوﺣانه تﻔسير کرده و ﻣﺛﻼً بگوئيم که وسايل اندازه گيری تعيين کنندۀ ﻣاهيت
ذره ای نور هستند.
ﻣوجی يا ّ
بدين ترتيب هﻣراه با آن چه که در رابطه با نور کشف شد ،يک دنيای نوين ،دنيای بسيار کوچک ها،
دنيای ﻣيکروسکپی ،نيز به جهان قديﻣی با ابعادی که به کوه و دشت و ﻣتر و کيﻠوﻣتر ﻣﺣدود بودند
افزوده شد .فقط برای ﻣطرح کردن پيچيدگی اين جهان ﻣيکروسکپی خوبست توجه کنيم که نور به
ذره ای که ﻣوجی است ﻣرکب از دو ﻣيدان الکتريکی و ﻣغناطيسی که در خود ﻣيپيچد و به
ﻣﺛابه ّ
صورت يک بسته ﻣوج با سرﻋت نور ﺣرکت ﻣیکند ،در ﻋين ﺣال شکل دهندۀ ﻣيدان الکترو
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ﻣغناطيسی نيز هست .نتيجه آنکه هﻣانگونه که نور کوانتائی است ،ﻣيدان الکتروﻣغناطيسی نيز بايد
کوانتائی باشد .ولی بهتر است در ﻣقوله پيشتر نرويم زيرا به ﻣوضوع نور ﻣستقيﻣا ً ربط ندارد .جهان
ذرات
ﻋﻣيﻖتر شد ولی هﻣراه با اين ﻋﻣﻖ گرفتن سقف آسﻣان نيز باﻻتر رفت و دنيای ﻣا از ابعاد ّ
هسته ای ) 10 -27ﻣتر( تا ﻣيﻠياردها سال نوری وسعت يافت .وسعتی که تﻣاﻣا ً يا از خﻼء و يا از هﻣين
ذرات هسته ای پر شده است .در اين دنيای بسيار بزرگها هم سئوالهائی ﻣطرح شدند که اﺣتياج به
ّ
پژوهشهای بيشتر و انديشﮥ ﻋﻣيﻖتر دارند و هﻣراه با ﻣسائل جديدی که ﻣطرح شده اند ،ﻣا سرانجام
در آغاز راه شناخت ﻋﻣيﻖ تر از واقعيتهای ساده قرار گرفته ايم.
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هنگاﻣی که پرتوی از چشﻣﮥ نوری نظير يک شﻣﻊ تابش ﻣیشود ،جهت
خاصی برای نوسانهای ﻣيدانهای الکتريکی و ﻣغناطيسی در فضا وجود
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صی ندارند .ولی ﻣیتوان با قراردادن يک فيﻠتر
نﻔتی يا
برقی رشته ای ،اين نوسانها جهت خا ّ
ِ
ﻣخصوص در سر راه انتشار نور ،آن بخش را که در جهت ويژه ای نوسان ﻣیکند ،انتخاب نﻣود.
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الف :

روابط ميدان های الکترومغناطيسی

ماکسول :

رابطﮥ ﻣاکسول-گوس

div E = 0

رابطﮥ ﻣاکسول فاراده

rot E = - ∂B/∂t

رابطﮥ ﻣاکسول توﻣسون يا فﻠو

div B = 0

رابطﮥ ﻣاکسول آﻣپر

rot B = μ0 ε0 ∂E/∂t

ب  -در تئوری گاليﻠه  :وقتی دو سيستم ﻣختصات نسبت به يکديگر در ﺣرکتند ،اين جا به جائی چگونه
بر قوانين ﺣرکت در هريک از دو سيستم تأﺛير ﻣیگذارد؟ دو سيستم ﻣختصات  Oو ’ Oرا در نظر
بگيريم O .در ﺣالت سکون قرار دارد و ساﻋتش زﻣان  tرا اندازه ﻣیگيرد و ’ Oبا سرﻋت  uنسبت
به آن در ﺣرکت است وساﻋتش زﻣان ’ tرا اندازه ﻣیگيرد .در زﻣان  t = 0هر دو ساﻋت در يک
وضعيت قرار دارند پس  t’= 0است .وقتی در سيستم به ﻣرکز  Oقرار داريم و نگاه ﻣیکنيم ،ﻣی بينيم
صات
که نقطﮥ ’ Oدارای سرﻋتی ﺛابت بر روی ﻣﺣور  OXاست .ﺣال ،يک اتﻔاق واﺣد را در دو ﻣخت ّ
بررسی کنيم:
در سيستم  Oﻣکان با  xو  yو  zو زﻣان با  tاندازه گيری ﻣیشوند .در سيستم ’ Oﻣکان با ’ xو ’ yو
’ zو زﻣان با ’ tاندازه گيری ﻣیشوند .ﻣطابﻖ با تغيير ﻣختصات گاليﻠه :
’t =t
z’ = z,
y’ = y , x’ = x – ut

ﺣال به قوانين ﻣاکسول برای خﻸ توجه کنيم:

ﻣی بينيم که در قانون گاليﻠه سرﻋت نسبی
صات بستگی دارد .ﺣال آنکه در تئوری ﻣاکسول سرﻋت نور ربطی به
است يعنی به سيستم ﻣخت ّ
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سيستم ﻣختصات ندارد و فقط به ويژگیهای الکتريکی و ﻣغناطيسی ﻣﺣيط )يعنی ضريبهای  ε0و( μ0
وابسته است .هﻣﮥ اينها درست! سرﻋت نور برابر است با  300000کيﻠوﻣتر در ﺛانيه ولی بايد پرسيد
نسبت به کدام ﻣختصات؟ هيچ تجربﮥ فيزيک )ﻣکانيک ،الکتروﻣغناطيس و اپتيک و غيره( اجازه
نﻣیدهد ﺣرکت يکنواخت و ﻣستقيم الخط سيستم ﻣختصاتی که تجربه در آن انجام ﻣیگيرد ،در درون
هﻣان ﻣختصات آشکار شود .نتايجی که از آزﻣايشها به دست ﻣیآيند نيز هﻣيشه هﻣسان هستند .به
ﻋبارت ديگر قوانين فيزيک در هﻣﮥ سيستمهای ﻣختصات گاليﻠه ای )در سرﻋتهای کم و به اصطﻼح
شرايط "غير نسبی"( با هم يکسانند.
ج – آزمايش مايکﻠسون و مورلی  :از آنجا که زﻣين با سرﻋت  30کيﻠوﻣتر در ﺛانيه بر روی
ﻣدار خود در ﺣرکت است ،پس ،زﻣين را بايد آزﻣايشگاهی بسيار ﻣناسب برای اين اندازه گيری به
شﻣار آوريم .ﻣايکﻠسون دستگاهی ساخت که در آن دو آينﮥ  M1و  M2در فاصﻠههای کاﻣﻼً برابر از
يک تيغﮥ نيﻣه آينه قرار دارند .ﻣسيرهای نور در دو آينه از نقطﮥ "بازتاب و تقسيم" توسط تيغﮥ نيﻣه
آينه ،بر يکديگر ﻋﻣودند .پس اگر زﻣين نسبت به "اتر" ساکن باشد ،برای ﻣشاهده کننده ،دو ﻣسير در
دو راه ﻋﻣود بر هم با يکديگر برابرند) .هم از نظر فاصﻠههای طیشده و هم از نظر ﻣدت زﻣان(.
برﻋکس اگر زﻣين نسبت به "اتر" با سرﻋت  vدر ﺣرکت باشد) ،ﻣﺛﻼ ً در جهت آينﮥ  (M1ﻣطابﻖ با
ﻣکانيک گاليﻠه ،دو ﻣسير با سرﻋتهای ﻣشابه طی نﻣیشوند و دو فاصﻠه که در دو جهت ﻣتﻔاوت هم
قرار دارند ،بايکديگر برابر نﻣیشوند .دريک رفت و برگشت در جهت
ﺣرکت زﻣين زﻣان ﻻزم برابر خواهد بود با  t1که با ﺣذف جﻣﻠههای
دوم ﻣینويسيم :
درجﮥ ّ
يک رفت و برگشت در جهت ﻋﻣود بر ﺣرکت زﻣين ،به زﻣانی برابر با
 t2اﺣتياج دارد :
دوم ﻣی شود :
که با ﺣذف جﻣﻠه های درجﮥ ّ
از اينجا ﻣی توان تﻔاوت زﻣانی دو ﻣسير را ﻣﺣاسبه کرد :
اين اختﻼف زﻣانی بسيار کوچک تر از آنست که با روشهای ﻋادی قابل اندازه گيری باشد .پس،
روش اندازه گيری تداخل اﻣواج نور انتخاب شد .ﻣايکﻠسون وسيﻠهای تهيه کرد که انترفروﻣتر )اندازه
گيرندۀ تداخل( ﻣايکﻠسون نام گرفت.
4
سرﻋت نور برابر است با  3×108 m/sو سرﻋت زﻣين برابر است  3×10 m/sطول يک شاخﮥ
انترفروﻣتر ﺣدود  10 mاست .بدين ترتيب تﻔاوت زﻣانی دو ﻣسير برابر ﻣیشود با:
 10 × 109 / 1025يا  10-15 sﺛانيه .اين زﻣان را نﻣیتوان با وسايل ﻣعﻣولی اندازه گيری کرد
برﻋکس ﻣیتوان اﻣيد داشت که تداخل ﻣوجهای نور را به ﻋﻠت اختﻼف زﻣانی  δ = c × tکه بين دو
راه بايد وجود داشته باشد و اختﻼف فازی که به اين دليل ﻣيان آنها ايجاد خواهد شد ،اندازه گيری کرد.
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اين اختﻼف زﻣانی برابر است با δΔ = c .Δt :و ﻣيزان تداخل ﻣوجها با ﻣﺣاسبﮥ سرﻋت زﻣين و
طول ﻣوج نوری که به کار گرفته ﻣيشود برابر است با:
4
) Δp= (c .Δt) / (β2. D/λکه در آنβ = v/c = (3 × 10 /3 ×108) = 10-4 :
طول ﻣوجهای قابل رؤيت ﺣدودا ً  5×10 -7ﻣتر اند و برای يک انترفروﻣتر که طول شاخهاش 10
ﻣتر باشد ﻣیتوان انتظار داشت که با اندازۀ  Δp = 10/(5×10-7) × 10 -8 = 0,2ﻣيﻠیﻣتر ،پهنای خط
طيﻔی تداخل به وجود بيايد که کاﻣﻼ ً قابل ﻣشاهده است .ولی درآزﻣايشهائی که انجام گرفت ،هيچگاه
هيچ طيف تداخل ﻣوجها ديده نشد.
د  :کوانتاﺋی شدن ترازهای انرژی اتم به ﻋﻠت کوانتائی بودن "ﻣﻣان سينتيک" )يعنی ﺣاصل ضرب
=  (mrvو انرژی الکترون
جرم ،شعاع ﻣدار و سرﻋت الکترن  (mrvاست )به ﻋبارت ديگر
کوانتائی شده و برابر است با :
 ، E1=-kانرژی يا ﺛابت ريدبرگ نام گرفت که از
در اين رابطه  k=1/4 πє0و
فرﻣولی تجربی به دست آﻣده و برابر است با انرژی تراز پايهای اتم هيدرژن که " "-13.6الکترون-
ولت ﻣیباشد و با انرژی ﻻزم برای يونيزه کردن اتم هيدرژن دقيقا ً توافﻖ دارد.
ه  :در اين آزﻣايشها ،فوتونها از طريﻖ تﺣريک ﻣرکز رنگی ) NVازت-خﻼء( يک "نانو -کريستال"
الﻣاس توسط يک ﻻيزر توليد شدند .ليزر به صورت ناپيوسته )پالسی( کار ﻣیکرد و به ازای تابش
يک "پالس" ﻻيزر بر روی ﻣرکز  NVهر بار فقط يک فوتون توليد ﻣیشد .ﻋﻼوه بر اين ،زﻣان تابش
فوتون کاﻣﻼً قابل تنظيم و ﻣشخص بود .فاصﻠﮥ زﻣانی دو فوتون ﻣتوالی به فرکانس پالسهای ﻻيزر
وابسته بود که  80نانو ﺛانيه ) (80×10 -9انتخاب شد زيرا با در نظر گرفتن ابعاد دستگاه ها و ﻋﻣر
ﻣتوسط "  "τ0تراز انرژی ،اين ﻣدّت برای اين آزﻣايش کاﻣﻼً ﻣناسب بود.
mqe4/2

76

2

ﻣسير باريکﮥ نور از پيش تنظيم شده بود و هربار فوتون واﺣد توليد شده ،از اين ﻣسير به ﻣﺣل اتصال
يک دو ﻣنشوری ) (biprismpفرنل )که از دوﻣنشور بسيار نازک تشکيل ﻣیشود که از قاﻋده به
يکديگر چسبيده اند( رسيده و از آنجا وارد دستگاه اندازه گيری تداخل ﻣوج ﻣیشد .دو ﻣنشوری فرنل
باريکﮥ نور را به دو قسﻣت تقسيم ﻣیکند و از اين رو ،شباهت بسيار با "دو روزنههای" يونگ دارد.
فوتونها که يک به يک توليد ﻣیشدند يکی پس از ديگری بر ﻣﺣل اتصال "دو ﻣنشوری فرنل"
ﻣیرسيدند و هر بار که تداخﻠی صورت ﻣيگرفت ،اين تداخل ﻣتعﻠﻖ به ﻣوج يک فوتون با خودش بود.
در پشت دو ﻣنشوری فرنل ،بر سر راه فوتونها ،آنجا که ﻣوجها بايد تداخل کنند ،يک صﻔﺣﮥ
الکترونيکی ﺣساس ،از آن نوع که در دوربينهای ﻋکاسی الکترونيکی استﻔاده ﻣیشودCCD ) ،
 cameraبه فرانسه  87( dispositif à transfert de chargesقرار دادند که ﻣختصات ﻣﺣل
برخورد فوتون ها را يکی پس از ديگری ضبط کرده در ﺣافظﮥ کاﻣپيوتر ﻣی انباشت .پس از پايان
آزﻣايش ،برای باﻻ بردن آﻣار فوتونهای اندازه گيری شده در هر ﻣختصات ،اطﻼﻋات ﻣتعﻠﻖ به آنها
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به يکديگر افزوده شدند .از آنجا که ابعاد تصوير تداخل ﻣوجها بسيار کوچک بود ،يک ﻋدسی در
خروجی انترفروﻣتر و قبل از صﻔﺣﮥ ﺣساس قرارداده شد تا تصوير بزرگتر شده و از شﻣارش يک
فوتون توسط دو "پيکسل" ﻣتوالی اﺣتراز شود.

افزودن نوارهای تداخل ﻣوج های اندازه گيری شده که به ﻣدت تقريبی  30دقيقه در ﺣافظﮥ يک
کاﻣپيوتر ذخيره شدند ،ﻣطابﻖ با شکل زير ،به روشنی بر تداخل ﻣوجهای يک فوتون با خودش دﻻلت
ﻣی کند.

برآورد ک ّﻣی از تداخل ﻣوجها ،يکی از ﻣزايای اين روش است .نﻣودار زير ،نﻣايش تعداد فوتونهائی
است که در هر ستون شﻣرده شده اند وﻣنﺣنی آبی رنگ با استﻔاده از تئوریهای جاری ﻣوج ﻣﺣاسبه
شده است.

از آنجا که سطح ضبط کنندۀ  CCDبسيار کوچک است يک ﻋدسی برای بزرگتر کردن تصوير در
ﻣقابل آن قرار داده شده بود .در اين نﻣودار بزرگ نﻣائی ﻋدسی تصﺣيح شده است.
در اين انترفروﻣتر ،ﻋﻼوه بر ﻣطالعﮥ تداخل ﻣوجها
ذره طی
ﻣیتوان ﻣسيری را که فوتون به صورت ّ
ﻣیکند نيز ﻣشخص کرد .برای اين کار ،کافيست
صﻔﺣﮥ ﺣساس را برداشته و به جای آن دو آشکار
ساز )از نوع ديودهای فتوالکتريک( در انتهای هر
ﻣسير از باريکﮥ پرتوهای نوری که توسط "دوﻣنشوری فرنل" به دو شاخه شده اند قرار بگيرند .اگر
ِ
آشکار سازها ،به طور هﻣزﻣان شﻣارش کنند به اين ﻣعنی است که فوتون از هر دو ﻣسير ﻋبور کرده
است .در اين آزﻣايش جديد ،در ﻣﺣدودۀ خطاهای اندازه گيری ،هيچ پالس هﻣزﻣانی در دو آشکار ساز
شﻣارش نشد .اين نتيجه نشانﮥ اينست که هر بار ،هر فوتون فقط از يکی از شاخهها ﻋبور کرده است.
البته چنين نتيجهای کاﻣﻼً طبيعی و قابل انتظار بود زيرا در غير اين صورت و از آنجا که هر بار فقط
يک فوتون وارد دستگاه اندازه گيری شد ،ﻣیبايست نتيجه گرفت که فوتون به دو نيﻣه شکسته شده
است.
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و  :وسيﻠه ای که گروه آسپه (Alain Aspect) 85برای آزﻣايش انتخاب کرد يک انترفروﻣتر ﻣاخ-
زندر ،بر پايه استﻔاده از نور پﻼريزه است که آن را انترفروﻣتر ژاﻣن ) ( Jaminنيز ﻣیناﻣند .فوتون
ﻣجرد )واﺣد( که از ﻣرکز  NVﻣیآيند به صورت جزئی پﻼريزه هستند .پس از ﻋبور از يک
های
ّ
"ﻣکعب تقسيم کنندۀ پﻼريزاسيون" ،يک پﻼريزاسيون خطی برای فوتونها انتخاب ﻣیشود .آنگاه يک
تيغﮥ "نيم ﻣوج" ،نور را به دو قسﻣت کرده يک قسﻣت را برای کنترلها به يک سو و قسﻣت ديگر را
به سوی انترفروﻣتر روانه ﻣیکند .تيغﮥ تقسيم کنندۀ  BSinپﻼريزاسيونهای ﻋﻣود بر هم  Sو  Pرا در
ﻣختصات فضائی از هم جدا ﻣیکند و بين آنها فاصﻠه ﻣیاندازد .اين دو باريکﮥ نور که دارای
پﻼريزاسيونهای ﻋﻣود برهم اند ،پس از کنترلهای ﻣختﻠف و طی کردن يک ﻣسير  48ﻣتری ،که
زﻣان کافی برای وارد کردن تيغﮥ "انتخاب با تأخير" باقی ﻣيگذارد ،وارد تيغﮥ نيم ﻣوج نهائی ﻣیشود
و پﻼريزاسيون دو قسﻣت باريکﮥ نور  90درجه چرخيده و وارد يک تيغﮥ تغيير دهندۀ پﻼريزاسيون
’ BSﻣیشود که کاﻣﻼً ﻣتقارن است با  .BSinپس از ﻋبور ،فاصﻠﮥ دو باريکه  Sو Pاز يکديگر از بين
ﻣیرود و وارد يک تعديل کنندۀ الکتريکی-اپتيکی  EOMﻣیشوند )که ﻣﺣورهای پﻼريزاسيون آن
 22.5°درجه نسبت به ﻣﺣورهای  Sو Pقرار دارند( .پس از آن ،باريکه ها بسوی يک ﻣنشور
" ُوﻻستون" 92ﻣيروند که ﻣﺣورهای پﻼريزاسيون ويژۀ آن در جهت پﻼريزاسيونهای  Sو  Pقرار
دارد .در انتهای دو شاخﮥ خروجی انترفروﻣتر ،دو آشکار ساز قرار دارند که فوتونهای ورودی را
ﻣیشﻣارند .بدين ترتيب با اين شيوۀ پيچيدۀ ﻋبور دو بخش از باريکﮥ نور ّاوليه ،از ﻣخﻠوط شدن
باريکههائی که از هر يک شاخﮥ انترفروﻣتر ﻣیرسند در طول راه اﺣتراز ﻣیشود.
اگر اختﻼف پتانسيﻠی بر  EOMاﻋﻣال نشود ،هيچ تأﺛيری بر روی پﻼريزاسيون باريکههای نور
نخواهد گذاشت و باريکهها که دارای پﻼريزاسيونهای ﻋﻣود برهم هستند با يکديگر تداخل نخواهند
کرد )نﻣیتوانند تداخل کنند( و توسط ﻣنشور " ُوﻻستون" ﻣنﺣرف شده و هر يک به سوی يکی از
آشکارسازها راهنﻣائی ﻣیشوند .در اين شکل
از تنظيم انترفروﻣتر ،هر يک از دو آشکار
ساز به يکی از شاخه های انترفروﻣتر تعﻠﻖ
دارد و اﻣکان ﻣيدهد که اطﻼﻋات ﻣربوط به
راهی که فوتون طی کرده است کاﻣﻼً
ﻣشخص شود .از آنجا که در اين آرايش،
دستگاه به شکل انترفروﻣتر ﻋﻣل نﻣیکند و
فقط اطﻼﻋات ﻣربوط به راه طی شده را در
گيری ويژگی
اختيار ﻣیگذارد ،برای اندازه
ِ
ذره ای فوتون ﻣناسب است و با "آزﻣايش
ّ
ذره ای بودن نور،
فکری" ويﻠر ،برای اﺛبات ّ
ﻣطابقت دارد.
هنگاﻣی که اختﻼف پتانسيل  Vπبر EOM
اﻋﻣال ﻣيشود ،ﻣانند يک تيغﮥ نيم ﻣوج ﻋﻣل کرده و پﻼريزاسيونهای ﻣوج ورودی را  45°چرخش
ﻣيدهد .در اينصورت ،پﻼريزاسيونهای ﻣوجها توسط ﻣنشور " ُوﻻستون" با يکديگر ترکيب شده و در
شاخههای خروجی انترفروﻣتر ،پديدۀ تداخل ﻣوجها ظاهر ﻣيشود و اين درست با پيشنهاد ويﻠر در
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انطباق است که تيغﮥ تعيين کننده را در آخرين لﺣظه و پس از آن که فوتون وارد خط
ِ
گيری شد ،قرار ﻣيدهد .اختﻼف پتانسيل  Vπهﻣيشه به طور اتﻔاقی و به کﻣک يک توليد کنندۀ "شﻣارش
ذره ای
آﻣاری" اﻋﻣال ﻣیشود تا از اين طريﻖ از هرگونه هﻣاهنگی ﻣابين آرايش ﻣوجی و آرايش ّ
دستگاه اﺣتراز شود.
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