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ای ا�ت �� �رو��ور ا	�. ��. ھ�����م در ���را�س �را���  �وا�	د، �و��� ای �� در ز	ر �� �����(
 1977'را&ت �رد �� %ر�س ا�د و	��رت و �$� ���	ك ��دن �ر�زی ���ر��ً در ���م و ��م ��رس 

 )1()��ر����م �ودیی  ��$�  �ر�زار �رد�د. (��و	ن �ر(� از ���ت ـ

او (�2ً ده ��ل ���ِت ا	ن .-ل ��ل، �� �ز �رای  )2(آ��و�	و �را��� .-ل ��ل �	ش در�ذ�ت.
ھ�	ش ����ر �ده 	�  ای �ود، ز	را �3داد ا�د�� از �و��� ، �رد ��������1920ی  اش از دھ� ر���ی 'د	��
�ود؛ �� �� ا	ن ���3 �� ��وذی �دا�ت ز	را ����	رو �و�	���، 5زب ��و�	�ت ا	���	� را �ر در د��رس 

�رد. �� ا	ن  �م �ر ����ی ���	رش از �ظرات �را���، رھ�ری �� ی �ظرات �را���، 	� د�ت ��	�
�-��� دوم، ��5 �رای ��و�	�ت 8��ھ�،  ھ��، �را��� �رای ا9$ب ا�راد در ھر ��	� �� ��	�ن 

�-�	ت �3روف و �را�ر از  ی ا	ن .-ل ��ل، در ا	���	� �� �	ش از 	ك ��م ��ود. او در دو�	ن دھ� .	زی
�5�ل ��و�	��� ���	ش �د. آ=�رش را 5زب ��و�	�ت، ا�� �� و	ژه ��;�ه ا����را�� ا	��&ودی، در �

آ=�ر �را��� ھ�ی 'د	�� وارد ���د، آ�-�  ای ����ر �رد. ھر ��دی ھم �� �� ا	ن و	را�ت �ط< ���رده
ی او  ی آوازه ھ� �راھم آورد�د �� در��ره را در د��رِس (�وم 'رار داد�د و ا	ن ا���ن را �رای ا	���	�	�

ی �	��م  در �رھ�8 ا	���	�ی �ده  ای �ر����  طور ا(م .-ره ی 	ك ����ِر �-م ��ر��	�ت و �� ��ز�� ��
 .ھ� داوری ���د. ا�� ��ط ا	���	�	�

�� د%	ل (�$�، �	رون از ��ورش ���2ً �������� ��'� ���د، ز	را آ=�رش (�2ً �را��� در ا	ن دھ� 
، در �ر	���	� ھ�ی ز�دان ����اش،  دھ�ده �ر��� ��ده �ود�د. در �5	�ت ��5 �2ش �رای ا����ر ا=ر ���ن

و  ھ�ی ��@� در ا	���	� دا���د و ا	�%ت ��5د ����م ��'� ���د. �� �ز �رای ���� ا�راد �� ���س
ھ�ی آ�پ ھر�ز  ھ� ــ ا�;�ر او در ا	ن �وی �وه �وا����د �� ز��ن ا	���	�	� ��وا��د ــ (�د��ً ��و�	�ت ��

 .و�ود �دا��� ا�ت

ھ�ی �دی (2'� �� �را��� در ��رج از ا	���	� �روز  ی ا	ن .-ل ��ل، ����	ن �����  در �و�	ن دھ�
 1956آْن �;رِش ����$� �� �و�	��� �س از  زدا	� و ��5 �	��ر از �رد	د رو�د ا����	ن �رد. ��

ھ�ی ا�;$	�� از آ=�ر  ���;و	ش �ود، ا	ن (2'� را �را�;	�ت. �� ھر �5ل، در ا	ن دوره ����	ن �ز	ده
ھ�	ش �	رون از ا5زاب ��و�	�ت ����ر �د�د. �� �ظر  ی ا	ده ھ� در��ره �را��� و ����	ن �رر��

ی ����ری ��  ا�د �� (2'� ز��ن ����	ن ��ورھ�	� 	��ر�د �� 9	ر از ا	���	�، ��ورھ�ی ا�;$ ��
�� در �وِد ا	���	�، در ھ�	ن دوره، ��د از �را��� ر���ر و ��ھ�  ا�د. از (��	ب ا	ن �را��� ���ن داده

 .��د�ر �د، و 5زب ��و�	�ت ا	���	� �� ���	ر آ=�رش �ردا�ت

  

 ���� از ��ن رو	����ی ��

ی ا	ن .-ل ��ل، �را��� ���2ً ��	;�ه �ود را 	��ت. ا����ر آ=�رش در  �را���م، در وا��	ن دھ� 
ھ�ی �و���ون 'د	�� و �	���، و  ، ا����ر �و���(1965) ھ�ی ز�دان �����وِد ا	���	�، �� و	را�ت ���ل 

�� از �ظر   (1975) د��رھ�ی ز�دان�� و	ژه �� ا����ر 	�د��ر ��ر	�� �ژوھ�� �را����، و	را�ت 
�ت. ھم  ی ر�D	ت ی �ژوھ�;را�� ز���� ��ظم و �ر�ب �ده �ود�د، �رای ����	ن ��ر ��	��	 ����

���  ی �را��� و ھم ��ش او در ��ر	E 5زب ��و�	�ت، (�د��ً �� �دد ��ِر ��ر	�� �ظ�م ���� ز�د���	  
 .�ر �د �رد، رو�ن روی �دارك �� 5زب ��و�	�ت �ر9	ب و ��و	ق ��

ی �را��� از اوا�ط  ھ� در��ره �وان �� ارز	��� ���5=�ت ا	���	�	� �� ��� 	��د، و ا	ن ادا�� �� ھ� �5ث
 ھ�ی �را���، �رای ����	ن ��ر در ھ�ی ��رج از ا	���	� از �و��� �ر��� .�ردا�ت 1960ی  دھ�
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ھ�	� ����ب و ���� در د��رس ا�ت، �� و	ژه ا=ر دو�$دی %ر�س و و	��رت �� �و�ط ھواره  �ز	ده
����ھ�	� از آ=�ر د�ت دوم �-�� ����د  و �ول ا��	ت و	را	ش �د�د. ھ�.�	ن �ر� (1970)    (3)ز�د

ز��ن ی �را��� ��  ای �� در��ره �	وری در د��رس ا�ت. �دون �2ش �رای ارز	��� آ=�ر �زا	�ده
ھ�ی ����وت ا�� (�و��ً ��5ر���� ــ ���	�ت ���� �ود �� در  �ود ــ �3رِف د	د��ه ا�;$	�� ����ر ��

�ر ا	���، ��5 ا�رادی ��  ی �-م ���� ..-$�	ن ���;رد �رگ او، د	;ر ������ن �را��� �و�	-� �دارد
در  »ھژ�و��«وار ����د  ا���ا@ط�52ت �و(�ً �ر .�����د ��ا�د، او را  ھ�	ش را ��وا�ده (�2ً �و���

ی �	��ت و ��ر	Eْ �ر�ری و ��ھ� ��  ھ�، در��ره ھ�، و ��5 9	ر��ر��	�ت ھ�ی ��ر��	�ت �5ث
 .�و�د، ��	� �� ا@ط�52ت �رو	د	� �� �	ن دو ��8 را	I �ده �ود �����5 ا����ده ��

ی ����ِر ا@	ِل ��ر��	�ت ــ و  ی او �� ��ز�� آوازه .�را��� ���� از �-�ن رو����ری �� �ده ا�ت
�ود. ��  از 9رب �د	د آ�ده ا�ت ــ (�و��ً �@د	ق �� �1917ر	ن ����ری �� �س از  �� �ظر �ن ا@	ل

ی ا	ن وا'3	ت ��ده �� او  ھ� اھ�	ت دار�د، ھ�وز �� ا�دازه ا	ن ھ�� آ�.� او ��ت و ا	��� .را ا	ن ����
ی او  �� 	ك د�	ل را �رای اھ�	ت ا�د	�� ای ������ ��ده ا�ت. �ن در ا	ن ، در �ط< ���ردها�ت�-م 

�� ���� .ی �	��ت او ��م: �ظر	� �ر

���ری ا��زا(� ا�داع  در ھ�ی �ود را ا	ن 	ك �;رش ��	�د	ن ��ر��	�م ا�ت �� ����ران ا�د	��
��ن درك �رد. ا�ر ��ر�س  �وان در ���ر ��ر	�� و �	��� ز���� ���د، �$�� ا	ن ا�د	�� را ��ط �� ���

ھ�ی �ود را  ھ� ا�د	�� ��ز�د، 	� �� (��ر��، ا���ن ھ� ��ر	E �ود را �� �رد �� ا���ن ھ�	�� �L�	د ��
�� آ��ن �5ت  )ھ�دھم !رو�رای ��-ور در  �رد (�� ��ل از 'ط�3 �رورا��د، ا	ن �L�	د را �	ز �� ��

ت �را	ط� �� ��روض و �� ارث ر�	ده ا�ت، �و�د، �5 وا�ط� از و�وِد �ود آ��ه �� �را	ط� �� ��
ی �را��� ���2ً �د	O ا�ت. او ��ر��	�ت، و در �5	�ت ��	�	�ت، ا�ت و در  ���د. ا�د	�� .�	ن ��

ا�د د'	��ً  ھ�ی �و���و�� �$ف ��م �� �د(� ا	��� '@د �دارم و'�م را �� د��ع از او در ����ل ا�-���ت �ر'�
و .� .	زی �	�ت و �ر روا	ت �ود��ن از ��ر��	�م 5ق  دا��د ��ر��	�م .� .	زی ا�ت ��

���ا	م،  ا�5@�ری دار�د. �� ا	ن ھ��، �را��� �رای ��	� �� در ��ت ��2	ك ��ر��	��� �رورش 	�
ی  ا�;	ز ا�ت. �=2ً او در��ره ، ا9$ب ��ر��	��� �;�ت1917و .� �س از  1914.� �	ش از 

ی  ی �	��ت �� '$م آورد، از ��$� در��ره ز	�دی را در��ره ی ا'�@�دی �����ً �م �و�ت و �ط��ب �و��3
ز	�د 	� ا@2ً   ھ�ی ��2	ك �ردازھ�	� ����د �رو.�، �ورل و ���	�و�� �� ��3و%ً در �و��� �ظر	�

ی ��ر	�� او ا	ن �دا(ت را �وD	<  �و�د. ����را	ن، ��ف ا	��� �� .� 5د �	�	�� و ��ر�� �طرح ���
�� ��م �� ا	ن ا�ر �� ھ	Qدھد، وا�د اھ�	ت ا ���Dت ا�	زی ��	ری �ت. ���اش را ��ھش  و�� ا(���ر 
 .دھد ���

  

 ������ و ����� ��ر���

ھ�;��� �� �را��� �� ز�دان �و�و�	�� وارد �د، رھ�ر 5زب ��و�	�ت ا	���	� �ود. ا	���	� �� روز��ر  
ورزی ��ر��	��� را �ر9	ب  ا�د	��ھ�ی �د	O در  ای دا�ت �� �وآوری  ھ�ی ��ر	�� �را���، و	ژ��

 .�وم �رد. �� ا���ل �ر�� از آ�-� را ��ذ�ر �� ��

(I) �	ی �ر���	ِر د�	R@ ن�-��-ر و ھم ����3رات، ھم  داری �ود، ز	را ھم �2ن ا	���	� �� ��3	ری 
�ر�ت. ��رد	�	� �� �را���  ا���ده را درون 	ك ��ور در �ر ��  ���طق �	�ر��� و ھم ���طق (�ب

ا����3ری ا	���	� �ود؛ �ور	�و ��   ���ده، ��زه ا�ر �� �-�ور، و �	�� ی (�ب ی آ��� �ود، �@داق �و	� زاده
ی ��ر�ر �د، در آن ز��ن ����د ا�روز، �@داق  ی �	��ش �� �را��� در آ��� رھ�ر ط��� ��ر����
����� ��ر�ران �ود. ��  ای دھ����ن �-��ر داری @���3 و د�ر�و�� �وده ی �ر��	� �ر	ن �ر5$� �	�ر
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�	�ن د	;ر، 	ك ��ر��	�ت ا	���	�	� رو����ر در �و'3	ت �����3رف �و�� �ود �� ��ھ	ت ھم �-�ن 
ھ� را درك ��د، �ر�2ف  ھ�ی �����ل آن و ��ش» �-�ن �وم«داری و ھم  ی �ر��	� 	���� �و��3

�-�ن � ھ�ی ��ورھ�	� �� 	��ره 	� �� �-�ن �و��3 ��ر��	�ت �� �	 ���وم �3$ق دا���د. ����را	ن، 	�
ی او ��  رو	م. ا�د	�� �دا�	م، ��ت �� �	راھ� ��» ��و�	�م 9ر��«�رداز  ا�ر �را��� را @ر��ً �ظر	�

��� .ا�را ا�ت ی @���3 ا��@�ص دارد و �� ��5@راً در آ�-� '��ل ��5@راً �� ��ورھ�ی �	�ر

(II) ش	�، ��5 �	���	ا ��	ژ�� ��ر	دھ�ی �-م و��	�از  ��	ش ��ر�ری 1914از  ���، ا	ن �ود �� 
ا	���	� ھم @���3 و ھم زرا(�، ھم �رو��ری و ھم دھ���� �ود. ا	���	� از ا	ن ��5ظ در ارو�� �	ش از 

1914 ��� ��ی  �وان ا	ن ���� را �رح و ��ط داد. �� ا	ن ھ��، دو ��و�� ����	ش 	;��� �ود، �ر.� ا	�
ھ� ��وذ 'در���دی دا���د (ا�	$	�،  ��ط�� �� در آن ��و�	�تدھد. � ��ده اھ�	ت ا	ن ���� را ���ن ��

���ش  8���و�����، او��ر	�) ���طق @���3 ��ود�د، و دی و	�ور	و، رھ�ر �زرگ �س از 
ی ��وب و ��ر�ر ���ورزی �ود. ا	���	� از ��5ظ ��ش  ھ�ی ��ر�ری ا	���	�، اھل ��ط�� ا��5د	�

���ش ��ر�ری ا	�� �رد�د ــ (�د��ً رو����را�� از ��وب �����3ر�� �� رو����ران ا	���	�	� در 
ا���ده و �	�� ����3ره ــ ���2ً 	;��� و ��5@ر��رد ��ود. ا�� ا	ن �د	ده �� �و�� �� ���� �-�� ��  (�ب

 .��د، ارزش �و�� دارد ورزی �را��� ا	�� �� در ا�د	��

  

���� ھ�ی #��#� ا�"�!��: آز������ه �

 (III)  ن �ر�ت	ژه�و�	�3 ���2ً و���ی �ورژوا	�  ی ��ر	E ا	���	�، و�ود آن �� (�وان 	ك �$ت و 	ك 
�واھم �� ���� را 	�دآوری ��م: (ا�ف)  �واھم وارد �ز		�ت ��وم. @ر��ً �� در ا	��� �	ز ��� .ا�ت

داری �درن .�د	ن �ده �	ش از ��	ر ��ورھ��ت، ا�� '�در ��د  ا	���	� �	���ز ��دن و �ر��	�
�د؛ (ب)   )4(���د�� �	ن ر����س و ر	�ور�	���و دش را �5ظ ��د و د���وش �و(� (�بد���ور

�3���اش را �� 	ك ا��2ب ظ�ر��د �=�	ت ��د و �ر�2ف  �ورژوازی ا	���	� �ر�2ف �را���، ��وا��ت 
	ن �ر�	ب، ی �5�م 'د	م از ��% �	��-�د �رده �ود ��ذ	ر�ت. (پ) �� ا  5ل �	���	�� را �� ط��� آ���ن، راه

اش را در ا	��د �$ت  �� ��3	ری �ورژوازی ا	���	� ��وا��ت ــ 	� '���ً ��وا��ت ــ ر���ت ��ر	��
ھ�ی ا	���	�	� ����د �را���  ا	���	�	� �� ا���م �ر���د. ا���2ش ��'ص ���د و ����را	ن، �و�	��	�ت

 .��ر	E �$�، آ��ه �ود�د ی �$ت، ��5ل ��ن �� (�وان رھ�ر ����وه و	ژه از ��ش ���ِن ���ش ��

(IV)  �U$� ،ت�	ك ��ود و �	ك ��ور ���و�	ط ����وری �ود �� �$	��  ا	���	� ����د ��	�ری از ��ورھ� 
ای �رای �5ظ 5�و�ت ط���ت �5�م، �دون د��;�ه  آ�د: �	وه ���ر �� در آن �-�دی ���@�ً ا	���	�	� ��

��;�ن �$� در آْن ��دم �ر دو�ت �$� �ود. دو��� و �دا از آن. ھ�.�	ن ��وری �ود �� �رھ�8 �
ھ�ی  �را��� دا�ت، 	��3 �	وه» ھژ�و��«ی  ����را	ن، ��ر��	�ت ا	���	�	� و'وف �	��ری �� ��و��

 .�5ظ ا'�داری �� @ر��ً ���� �� 'درت '-ر �	�ت

(V) ر�ھ�ی  ������را	ن، �� د%	ل ��3ددی ــ �ر�� را ��زه �طرح �ردم ــ ا	���	� �و(� آز��	�;�ه �
ی �	��� ــ از ���	�و�� در  ھ� از ��ت 'در���د ا�د	�� �	��� �ود. �@�د�� �	�ت �� ا	ن ��ور �دت

ی �	��م ــ �ر�وردار �وده ا�ت؛ ز	را ��5 �	���زان ��ر��  ی ���ردھم �� ��ر�و و �و��� در �ده �ده
�3���ھ�ی �ود را از  داز�د و ا�د	��ا�د �� ا	���	� ��ر ���	م، ��	ل �وده ����� �	��� �� آ�.� ا��ون 

�ر���  �V ت�	ب �	�ی ا	���	�	� ا�ذ ���د، ��ظورم ا�رادی ����د �ورل و رو�رت �	�ل ا�ت. �س (
 .دا����د ی �	��� را 	D3� Wل �� ھ�ی ا	���	�	� �ظر	� ��ر�V	�ت
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(VI) ر �-م�	ت ��	وا'3 W	 ،م���ر��  1917ر�	د �س از  ا	���	� �Vوری �ود �V �� �ظر �� .و �را�
از �را	ط ا�ژ�V	و و �و�ژ�V	و ا��2ب �	ش از ا�;$���ن و �را��� و �� �ظر �ن ��5 �	ش از آ���ن در 
آن و�ود دارد. �� ا	ن ھ��، ا	ن ا��2ب رخ �داد. �ر(Uس، ���	�م �� 'درت ر�	د. ��$��ً ط�	�3 ا�ت 

را ا��2ب ا��Vر رو�	� ��وا��ت ھ�ی ا	���	�	� ��	د �	���ز �5$	ل ا	ن �وDوع ����د �V . �V ��ر�V	�ت
و�وی ا	ن ����د .� ا��را�ژی و ���V	W �د	$� �رای �ذار ��  در �Vورھ�ی 9ر�� رخ دھد و در ��ت

���ن ا	ن �Vری ا�ت �V �را��� ���درت �� ا���م  �و�	��	�م در .�	ن �Vورھ�	� و�ود دارد. و ��
 .آن Vرد

  

 ی ��ر()�)"� #��#' ���"�ز &%���

ی ��ر�V	��� �	��ْت  ر���د، 	��3 ا	��U �	���زی در �ظر	� ام �� �را �� �وDوع ا@$�ا	ن ����  
ی �	��ت  �-ِم ا���� �را��� در ��ر�V	�م �ود. ��رVس و ا�;$س 5�م (ظ	�� �ط$ب در��ره

ی (�م در ا	ن 5وزه را9ب ��ود�د، (�د��ً �� ا	ن د�	ل ــ .����U ا�;$س در  ا �و���د، ا�� �� ��ط �ظر	�
���� �� >	Dرا �و E	از ��ر ���	��	ردا�ت ���ر� �V ری�L�� ر �� ھ�یU�Vرد�د �وDوع  دھد ــ �� 
�وان از و�ود �ود��ن  ھ�ی دو�ت را ��� ������ت �5و'� و �	ز �Uل«�ر ا	ن ا�ت �V ���ن دھ�د  �-م

&د ا%�$�د ����ر !ر � #�ش( »ھ� در �را	ط ��دی ز�د�� ر	�� دارد �-�	د �$�U ا	ن ������ت و ا	ن ��ل
�ھ�ی  ھ�ی �	���، �5و'� و ��	ر �ردا�ت ا����ق �ردا�ت«و ����را	ن، �	ش از ھر .	ز �ر ) ����

 .�VL	د دا���د )ا�+*س !� �)ر��'( »ای ھ�ی ا'�@�دی ��	�ا	د&و�وژ	W از ��Vت

ی �وDو(��� ����د ��ھ	ت و �����ر 5�و�ت، ��	ره و  ����را	ن، �5ث ��ر�س و ا�;$س در��ره
ھ�ی �	���، (�د��ً �� @ورت �52ظ��� ا�ت �� از  ن دو�ت، ��ھ	ت و ��ز��ن ���ش��ز��

�و�د، �� �ز ��	د �واردی �� ��  ھ�ی د	;ر �طرح �� ای و (�و��ً ا���'� �ر ا��د%ل ���	رھ�ی �5ظ�
 .�ود ��ن در��ره ����;�ه و �ر�ت ��ر	�� دو�ت �ر�وط �� �ظر	�

ی ��ب 'درت ا��5س  ی دو�ت و ا��2ب را ��ط��ً در آ����� در��رهای د��;�ھ��د�ر  ��	ن �زوم �ظر	�
دا�	م، ا��2ب ا���ر �	ش از آ��� او ��وا�د آن �ظر	� را ���ل ��د،  ی �� �� �رد، ا�� ھ���طور �� ھ��
ھ�ی  ی �����ر، ��ز��ن و رھ�ری ���ش ھ�ی ��رده در��ره ��م �� �5ث رخ داد. و ��طر���ن ��

ھ�ی  ھ�ی (�$� �ود. ��3	م ا��$ل دوم �طرح �د، (�د��ً �3طوف �� �ر�ش (@ر �	ن �و�	��	��� �� در
ی �$� �� ����	��ن ��ر�س و ا�;$س  �ظری آن ا���'� و �و'�� �ود�د، �� �ز ��	د در '$�رو ��&$�

ھ�ی �ظری �-�� �	�����	د ��  �و	م ا	ن �2ش �� �وآوری (�2ً ���ز	ر �ود�د از @�ر آ�9ز ���د. ���
ھ� �� �5و  اD< ا�ت در �@وص ��	ن �� د���وردھ�ی در����� ا����	د: ھر .�د ا	ن �وآوری�رو

��ن وا��وی ��ر��	��� �ود. �=2ً ا�ر  ���وده  آ�	زی �را����	ك �ود�د �� �ظری، �� ا	ن ھ�� ���'ض
ی  �و	م �� �ظر	� زده �� ھ�ی �ر�وط �� ��-وم �د	د 5زب �زد ��	ن را ��وا�	م، �;�ت �5ث
ھ�ی �3رو�� ����د  ھ� D5ور دارد، و�و ا	��� ��ر��	�ت ��	��� �� .� �	زان ا�د�� در ا	ن �5ث��ر

��&و���Y، �و�زا��ورگ، �$���ف، �رو����، ��ر�ف و ر	�زا�ف در آن �ر�ت ���� �ود�د. در 
ی �	��ت و�ود دارد ا�� ��ط �� ��$� ��'ص �روز  ای در��ره ھ� �$و	�5ً �ظر	� �5	�ت، در ا	ن �5ث

 .�رده ا�ت

ا	ن  1920ی  ھ�ی دھ� د%	ل ز	�دی �رای ا	ن ���ود و�ود دارد. �� ھر �5ل، ظ�ھراً �� اوا	ل ��ل
��م در آن ز��ن �	ش از �	ش �� ��ط� 3Dف �دی �دل  ا�� ���ن �� .�وDوع اھ�	ت ز	�دی �دا�ت

ِد �� ��-� �د. ا��2ب در ��رج از رو�	�، ���ت �ورد 	� ھر�ز رخ �داد، و ��ز�رر�� د��;�ھ��
ھر�ز  1917ا��را�ژی ���ش �رای ��ب 'درت �$�� �2D3ِت ��� �ذار �� �و�	��	�م �� �� �	ش از 
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�� طور �دی �� (�وان �D3$� ���ص و �وری ��5ظ ��ده �ود، Dرورت 	��ت. در دا�ل �ود ا��5د 
���ھ	ر �وروی، �� ظ-ور »�3����	د���ده ، �� ظ-ور 'درت �وروی از درون �	��رھ�ی �و»ی �د�� 

اش �طرح  ی �و�	��	��� و .;و�;� �����ر و �-�دھ�ی �	��� ی .	��� ����3 �رای ���	ش، ��&$�
ھ�ی ا�	ر د.�ر درد�ر �رده و �وDوع  ھ� را در ��ل �د. ا����ً ا	ن �D3$� ا�ت �� ��ر��	�ت

زه ا�ر �وده ا�ت، ��» ھ�ی ارو��	� ��و�	�ت«ھ� و  ھ�ی �وروی، ��&و		�ت �ورد�5ث �	ن ��و�	�ت
 .ا�راد ��رج از ���ش ��و�	��� را در �ظر �;	ر	م

  

�#��# *�+ 

از ���&ل �	��� 	��3 ا��را�ژی و  ����وتی  ی دو د��� ��م �� در ا	��� در��ره �ر ا	ن ا�ر �L�	د �� 
و���� �رم ��د،  �را��� �و�	د �� ھر دو �D3ل د�ت .�و	م ��ھ	ت �وا�O �و�	��	���، ��ن ��

ھ� 	��3 ا��را�ژی �و�� ���ن  ر�د �ر�� از ���ران �	ش از 5د �� ��ط 	�� از آن ��ھر.�د �� �ظرم 
ا�د. �	$� زود رو�ن �د �� �ردا��ن �� ا	ن �2D3ت، �� ھر �وع ��ھ	��، از درون ���ش  داده

�وان ��ت �� در �5	�ت ��ط  ا���5%ً �� .��و�	��� �����ن ا�ت و �رای �د�� دراز �����ن ��'� ���د
اش  ھ�ی �ود �� ا	ن �2D3ت �$���ر �رود، ز	را در ز�دان �ود و را�ط� �وا��ت در �و��� �� ���را�

 .�و�ت �� �	��ِت �	روْن 'طO، و �� �رای �5ل �$�� �رای آ	�ده ��

و اوا	ل  1920ی  ا	ن �� ���3ی آن �	�ت �� �را��� از ��5ظ �	��� �را��س �و'3	ت ��ری دھ� 
�	�ت، 	�� از ���2ت در درك آ=�ر �را��� ا	ن ا�ت �� وی آ���	� �� �و�ت. در 5 ��� 1930ی  دھ�

�رد �� ا��ون �رای ا9$ب �� �������� 	� �� د�ت �را�و��  ھ�	� را ��$م �رض �� ھ� و �5ث �و'3	ت
ھ�ی  ا�د. ھ�	ن ا�ت �� �ری آ�در�ن �� ��ز�� ا��ره �رد �� �ر�� از �@	@� ��رده �ده

�ده و ��ط 	���� �� در ���5=�ت ��	��رن در اوا	ل  ھ�	� ���ق ���	�ورزی �را���، از درو ا�د	��
ی �	��� ���ل را  �طرح �ده �ود�د. �� ھر �5ل، �را��� �ر آن �د (��@ر 	ك �ظر	� 1920ی  دھ�

درون ��ر��	�م ��رورا�د و ا���5%ً ����	ن ��� ا�ت �� �� .�	ن ��ری ���درت �رد. '@د �دارم 
دی ��م. را�ر �	�ون ا�	راً �� طول و ��@	ل ز	�دی �� �ر�� از آ�-� در �� ھ�ی او را ��O ا	ده

ا�ت. در (وض، .�د ر��� از  ) �ردا�����1977رس    (Marxism Today, ��ر����م �ودی
دھد �ر����  ھ� را ���ن �� �ز	�م و ����� را �� �� �ظرم اھ�	ت آن ھ�ی �را��� را �ر�� ا�د	��

 .��م ��

) 134، ص. د��رھ�ی ز�دان» (���3	�� ����ل«���، .ون �	��ت را �ردازی ا�ت �	 �ظر	��را��� 
�ود، و (2وه �را	ن او  دا��ت �� �� ��و	ن ��ر	�� �3		ن �� درون ���ر و 5د و �رزھ�	� ��

 ً ($م �	��ت در ��ر��	�م دارد 	� ��	;�ھ� �� ��	د در «��د ��  را �ژوھش ��» ��	;�ھ�«���@�
) 136(ص. » دا��� ���د.«در ��ر��	�م » ��د (����م و ��ط��) از �-�ن د��;�ه 	ك �ردا�ت

ھر.�د در ا	ن ���� ���3ی �	��ری �-��� ا�ت، �را��� �و(� از ���5ث را در ��ر��	�م وارد �رد 
ھ�ی ��ر�س و  ھ�	ش در �و��� �د ــ �ردی �� �� �درت از ا�د	�� �� �زد '-ر���ش ���	�و�� 	��ت ��

 .آ	د �ن �� �	�ن ��ا�;$س �

��-� ا��را�ژی �و�	��	�م �	روز��د �$�� ا��را�ژی �ود �و�	��	�م  ی �� �را��� �	��ت را ھ���
���3	ت «���د، �	��ت �رای �را���  دا��ت. .����� ھواره و �ول ا��	ت �� در��� ��طر���ن �� ��

-�ی  �ن ا����(� و ط�	�3 در ھ��ا���� ا����� ا�ت، ا�زاری �� �� �دد آن آ��ھ� ��	ن در ���س �� 
�ر از آن  طور �2@�، �	��ت ���رده �� xxiii) .(د��رھ�ی ز�دان، » �	رد ھ�ی �ود 'رار �� ��ل

($م و ھ�ر «�ر از  �ود،��5 ���رده .	زی ا�ت �� �ود ا	ن ا@ط2ح (�و��ً �� آن اط2ق ��
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ی 'وا(د (�$� �رای  �و(���«ی  ��ز�� در ���3ی �5دود�ر �وِد �را���، �� آن را ��» �	��ت
ھ�ی  �ژوھش و ���ھدات ��@ل و ����ب �رای �را�;	��ن (2'� �� وا'3	ت ��رآ�د و �5ر	ك �	�ش

 ).176ـ175��،  �رد (ھ��ن �3ر	ف ��» �ر �ر و �و������� د'	ق

ا	ن �ردا�ت �$و	�5ً در ��-وِم �ود �را��	س �-��� ا�ت: ا	��� درك �-�ن و �R		ردادن آن 	ك .	ز و 
��ز�د، و�و در �را	ط �3$وم و در  ھ� در آن �ود��ن را �� ��ن ا�ت. و �را��	س، ��ر	�� �� ا���نھ

ھ�  ھ�ی ا	د&و�وژ	�� �� ا���ن دھ�د و �� ��ط ��ل �5ل ��و	ن ��ر	��، ھ��ن ��ری ا�ت �� ا���م ��
» �ر ��;	دن�� ��	�ن �«ی ��ر�س .;و�;�  �و�د: �� ���� ��ن از ��Dدھ�ی ����3 آ��ه �� در '��ب

�وان ُ��ش �	��� ���	د. ا�� ھ�.�	ن �� 5دی  ا�ت: �� طور �2@�، ا	ن ھ��ن .	زی ا�ت �� ��
» دا&��«در '$�رو «��ز����� ا	ن وا'3	ت ا�ت �� �وِد ُ��ش �	��� ���3	�� ا�ت ����ل، و�و ا	��� 

 ).140ـ139(@ص. » 5	�ت ا'�@�دی ��=	ر �;ذارد.» ار���	ك«و 

  

 �",�#��-(�!��#�# 

و ھم ــ و ��	د �	��ر ــ �� �ر����ن .	زھ�ی د	;ر اط2ق   ُ��ش �	��� ھم �� �ر����ن �و�	��	�م  
�دن در  دھد، ا����(� ی �و�	��	�م را ���	ل �� ��	د ���� �ود �� �� �ظر �را��� آ�.� ��	� .�ود ��

�ده ــ �	�ت �$�� آ���را ��	�  زیر	 ���3ی ا'�@�دی ــ 	��3 ا'�@�د ���� �ر ����	ت ا����(� و �ر����
�)����(��رت از �را	�د  ������  �دن در ���3ی �	��� و ����3 و .�ر.وب آن ا�ت، ا�� ا

�ود ر���ر ا����(� �ود��ْر �ود، و  �	ری (�دات در ا���ن ���3 ا�ت، �را	�دی �� ��(ث �� ��ل
 .��ر ا�� ھ�.�	ن آ��ھ����	�ز �� د��;�ھ� �	رو�� �رای ��5	ل ھ���رھ� از �	ن �رود: �ود

ای �رای ا	��د  �و	د، ا	ن ��ش ��ط و�	$� ھ�;��� �� �را��� از ��ش �و�	د در �و�	��	�م ��ن ��
�3����و	م �� او ��� در او�و	ِت  ای �ر�وردار از و�ور ��دی �	�ت، ھر.�د �ذرا ��ذ�ر �� 
;�ه ا���ن در �و�	د، در دوران ، 	�ددا�ت). ($ت ا	ن ا�ت �� ��	��242زی �و�	د �دا�ت (ص.  �	�	��

ی  ی ��ر�ران در ��ر���� آ	د؛ ز	را ��ر�� ���ر �� اش �� داری، ��	;�ھ� ��	�د	ن در آ��ھ� �ر��	�
ای �� در  �ود. ��	د �را��� �ظر �� ��ر�� �زرگ ا�ت �� آ�وز�;�ه ط�	�3 ا	ن آ��ھ� ��5وب ��

;�ھ� �رای �و�	��	�م �دا�د �� ���ن ی �درن را �	��ر آ�وز� �ور	�و دا�ت، ��	ل �ود ��ر����
�;��;	�. 

�وا�د @ر��ً 	ك �D3ل ��� و ا'�@�دی �دا���� �$��  ا�� �وDوع ا	ن ا�ت �� �و�	د در �و�	��	�م ���
ی ���ت، در 5�م �D3ل آ�وزش �	��� و �����ر  ز��ن و از ��ظر �را��� در وھ$� �ود؛ ��	د ھم

ی �ورژوا	� �� از ا	ن ��5ظ  آ�وز�� ��5 در �����3	��� �� آن �ردا�ت. ��-وم ��ر از ��5ظ 
ھ�ی ا����(� و ط�	�3 ��  ��ف ا	��� �ظ�م«ی �5وری دا�ت، ز	را  �د، ���� �واه ��دا��� �� �ر'�

�و�د، ����	ن (��@ِر درك �-ودی از 	ك  �	���� ��ر و �� ���3	ت �ظری و (�$� ا���ن ا	��د ��
ای را �رای ��و	ِن �3دی �ردا���  آورد؛ ��	� �� و�ود �� �-�ن (�ری از ھر �وع ��دو و �را��ت را

(@ر �ود را ��  ��د، �-�ن ھم درك ��  ��زد �� 5ر�ت و �R		ر را ��ر	�� و د	����	�� از �-�ن ��
���د. ا	ن  �-�د �� �ود را �� آ	�ده �3طوف �� ای �� ھ�ی �ذ��� ی �ر�	�� از �ذ���، ����� ��ل ��ز��

ی  ای =��ت را در ا�د	�� �وا�	م �ذرا درو���	� ). و ��35ـ34 »(�ه ا��دا	� �ودی وا'�3 آ�وز�; ��	�
 .�را��� ��ذ�ر �و	م: �داوم ��و	ن ا���ن از طر	ق ا��2ب، و5دت �ذ���، �5ل و آ	�ده

  

� درك �را��� از ھژ�و�
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�ر�	م  1931ی �3روف ������ر  ی �	��� �را��� در ���� ھ�ی ا���� �ظر	� �طوط �$� درو���	� 
 :�ده ا�ت

�ن ��-وم رو����ران را �را�ر از ���3ی … ای ا�ت ���رده ی رو����ران �روژه ام در��ره �ط���3«
ام. ا	ن �ط���3  ��و�� ا	ن �$�� �� (�د��ً �راد از آن رو����ران �زرگ ا�ت، ���رش ز	�دی داده

�ود  ی �	��� �راد �� ا ����3 دھد. ��3و%ً از دو�ت ھ�ی دو�ت �وق �� ھ�.�	ن �را �� �ر�� از �3ّ	ن
ھ�ی �ردم را �� ھ�دا����� �� �و�	د و ا'�@�ِد ��$ط در ھر  (	��3 د	����وری 	ك د��;�ه '-ر	� �� �وده

ی �د�� (	��3 ھژ�و�� 	ك �روه  ی �	��� و ����3 دارد)، �� �وازن �	ن ����3 ی �3	ن وا�� �5ظ�
�3���ھ�ی �@و@� ����د �$	��،  2ح ��ز��نا@ط ی �$� �� از طر	ق �� ا����(� �ر ���م 

ی �د�� د'	��ً '$�رو ��ص (�ل  �ود). ����3 ھ�ی ��ر�ری، �دارس و 9	ره ا(��ل �� ا��5د	�
 ».رو����ران ا�ت

ی �وازن �	ن �-�دھ�ی '-ری و ھژ�و�	ك (	� �� (��ر�� و5دت ھر دو)  ا	ن درك از دو�ت �� ��ز��
��ی  �;ر�د. رو�ن ا�ت �� ط��� �را	��� �� �-�ن �� � وا'O�م �رای ����� � ���� �د	د �	�ت، د�ت 

رھ�ری ��ری و «�5�م �� ��-� �� 'درت و ا'�دار '-ری �$�� �� ا'��ل ���� از ھژ�و�� ــ �� �را��� 
�ده �ر ز�د�� ا����(� �و�ط �روه  ���رل (�و�� ��5	ل«�ده از �وی �روه �5�م و  ا(��ل» ا�2'�

 .ا�ت ���د ــ ���� ��» ا@$� ��$ط

ی �را��� �د	د ا�ت، ا	ن �52ظ� ا�ت �� ��5 ھژ�و�� �ورژوا	�  آ�.� در ا	ن �@وص در ا�د	��
آ	د. �ورژوازی �-ری ر����س  �ود��ر �	�ت �$�� از طر	ق ��ش و ��ز��ن �	��� آ��ه �� د�ت ��

ــ در  ا	���	�	� �وا���� �ود �� ��5ظ �$�، ھ���طور �� ���	�و�� �طرح �رده �ود، از طر	ق .�	ن (�$�
وا'O از طر	ق �و(� ژا�و��	�م ــ و�� ھژ�و�	ك �	��د. 	ك ط��� ��	د از آ�.� �را��� ��ز��ن 

���د �را�ر رود و از ��5ظ �	��� ھژ�و�	ك �ود؛ و از '�D �� ھ�	ن د�	ل  ��» ھ�	�ری ا'�@�دی«
�و�ر	ن ا��5د	� ا�ت �V ��5 ���رزه �3����'� داری � ی �ر��	� �را	� �Vر�ری �زء �رود�ت 

�� �� ����رود�ت«و ط���ت » ھژ�و�	W«	� » ��$ط«�ود �V ���	ز �	ن ط���ت  ���د. ا	ن ��	�� �ر «
��Vده. ز	را  ی او �3		ن وار ا�ت و در ا�د	�� ھ�ی �را��� ��	�د	ن ا�ت. ا	ن 	�U د	;ر از �وآوری

ھژ�و��، ���3د ��  ای وا�د �Vو�� را �� ط��� �رود�ت  ای ا��2ب ا	ن ا�ت �V .;و�� ط��� �D3ل ��	�
 .ی V�5م ����وه و �� ا	ن (�وان ���3ر �رای ط���ت د	;ر �دل ��ز	م �ود �� (�وان ط���

  

 �1ا��� و 0/ب

ــ �-��� ا�ت. ز	را ) 129(ص. » ی �و	ن ��ھزاده«در ا	ن �وDوع اھ�	ت 5زب �رای �را��� ــ  
�ورژوا	� ــ و �را��� ��Uت ی  طور V$� در دوره �ظر از اھ�	ت ��ر	�� �Uو	ن 5زب �� @رف

ی �Vر�ر ��-� از  دھد �V ط��� �وا�د �;و	د ــ �را��� ���	ص �� ی ا	ن �وDوع �� در����� در��ره
�وا�د آ��ھ� �ود را ���رش دھد و از  طر	ق ���ش و ��ز���ش، 	��3 �� �ظر او از طر	ق 5زب، ��

�را�ر �رود. در وا'�U���. ،O  �را	� �Vر�ری ی ا��5د	� �ود�وش 	� �ر5$�» ھ�	�ری ا'�@�دی«
ھ� �	�ر �ده  دا�	م، در ��	� �V �و�	��	�م �	روز �ده ���د، ا	ن ا�ر �� د�ر�و�� ا5زاب �� دو�ت ��

ی ��ش 5زب (�	��ً ��	�	�ت ا�ت، �ر.� ا�زا��ً در  اش در��ره ا�ت. �را��� در د	د��ه (�و��
ی ��ھ	ت ز�د��  ;و�� ��	د ���د 	� در��رهی ا	��U ��ز��ن 5ز�� در ھر ��طO �3	ن . �ظرا�ش در��ره

��	ن   ی ��ھ	ت و �VرVردھ�ی ا5زاب از �5ث 5ز�� .�	ن �	�ت. ا�� �� �ظر �ن، �5ث �را��� در��ره
 .رود �$و�ر ��
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 ی رو���.ران در!�ره

�ود �� 5زب و ط���  دا�	م، �2D3ت (�$� .��;	ری از ا	ن وا'3	ت ���� �� ���ن، .����� �� �� 
�و�د، 	ك .	ز �	���د و ���ن ا�ت �� و	ژه در �وا�O  از ��5ظ ��ر	�� 	�� �ر��� ��ھر .�د 

�دن  �و�	��	��� �� ھم ا��2ف دا��� ����د. �را��� از ا	ن �2D3ت و �	ز از �طرات �ورو�را�	زه
� ھ�ی ������ �رای ا	ن �2D3ت ارا&� �رد، ا� 5ل �وا���م �;و	م �� او راه ���2ً آ��ه �ود. ��ش ��

	�	ن �دارم او �	ش از ا�راد د	;ر در ا	ن ا�ر �و�ق �ده ���د. �� ھر �5ل، �52ظ�ت �را��� در��ره 
)، 189ـ188، @ص. د��رھ�ی ز�دان����را�	�م �ورو�را�	ك، �ر.� ��رده و د�وار ا�ت (�=2ً در 

 .ی �دی را دار�د ارزش �ط���3

	ن ���� ا�ت �� د��;�ه 5�و�ت ھم در اش �ر ا .	زی �� در رو	�رد �را��� �د	د ا�ت، �����ری
ا�ت. وی » رو����ران«��ل ھژ�و�	ك و ھم �� 5دی در ��ل ا'�دار�رای �ود، ا����ً ����ل �ر 

�دن ��ر�ردی  ھ�ی ا����(� ��ص �$�� �و(� ��@@� آ��ن را �� ���;��� ��ص 	� �روه 	� �روه
ی ا�راد رو����ر ھ���د،  �را��� ھ����د. �� �	�ن د	;ر، �� �ظر  ����3 �رای ا	ن ���@د �3ر	ف ��

���د. �وDوع 	�د�ده از ا	ن ��5ظ اھ�	ت  ی آ�-� ��ر�رد ا����(� رو����ران را ا(��ل ��� ا�� ھ��
�� ������د ��  دارد �� ��ش �ود����ر رو��� را در �را	�د ا����(� 	� ��5 ا	ن وا'3	ت ��ده �ر

���د ��ر�ِر ��ت �	ز ��ر �	�ت. ا�� �� ا	��� �	����داری �� ����;�ه ��ر�ری دارد، Dرور��ً �
�را��� �را��س ا	ن د	د��ه �و���رھ�ی ��ر	�� در����� را �و��� ا�ت، ا�� �ن �ودم �وا�ق �	��م 

اش اھ�	ت  ی �	��� دا��ت، �رای �ظر	� ی �� �وِد �را��� �-م �� ا ا�دازه  �� ا	ن اظ-�ر�ظر �� ھ��ن
» ار���	ك«و رو����ران » ����«ا@ط2ح  ���	ز �	ِن رو����ران ����م  دا��� ���د. �� و	ژه، ��ر ��

�م در �ر�� ��ورھ� ــ اھ�	ت ���ری از آ�.� �را���  ��د ــ د�ت ی �د	د ا	��د �� �� �ود ط���
ی �را��� را ���2ً درك ��رده  ی د�وار و �	.	ده �رد	د ا��Uن دارد �V ا�د	�� ��د دارد. �� �طرح ��

�	د �L�	د ��م �� .�	ن ���	زی، ا�ر �ر ا��س ��دار ��D	� �� �را��� �� آن ا��@�ص ���م و ��$��ً �
 .اھ�	ت ز	�دی دا�ت اوداد داوری �ود، �رای �ود 

  

 ی ا��را�ژ�ك �ظر��

ھ�ی ��ر	�� ���2ً  ی ا��را�ژ	ك �را���، �� ��-� ����د ھ�	�� �ر��ر از �	�ش از �وی د	;ر، ا�د	�� 
��م ��	د �� ���� را در ا	ن ز�	�� ���2ً  اھ�	ت (�$� ا���� ا�ت. ���ن ��در���ن ا�ت �$�� وا�د 

ھ�ی ��ر	��  ی ا��را�ژی ��و�	��� در دوره ھ�ی او در��ره از ھم �دا ��	م: وا��وی (�م �را��Y، ا	ده
ی �3	ن ��  ی ا��را�ژی در ھر دوره ھ�ی ����3ل 5زب ��و�	�ت ا	���	� در��ره ��ص و �را���م ا	ده

�واھم �� �5ث  ��� .ی �را��� �و�ط �و�	��� و ����	��ن �و�	��� �وده ا�ت �ً �$-م از 'را&ت �ظر	�	�	�
ھ�	� ��رج از ھدف ��و�� ا	ن ����� ا�ت. (2وه �ر  ی �وDوع �وم ��ردازم ز	را .�	ن �5ث در��ره

رز	��� او از ی �را��� �� ا �واھم ��@2ً �� �وDوع دوم ��ردازم ز	را داوری �� در��ره ا	ن، ���
 .���� �	�ت 1930و  1920ھ�ی  ھ�ی و	ژه در دھ� و3D	ت

ای، و�و ا	���  ��ر�س ��ری ا�ت (�	ق و ��	� ھ�دھم !رو�ر���2ً ا���ن دارد �� ���3د ���	م �=2ً 
و �رآوردش از =��ت �	��� رژ	م  ��1870  1852ھ�ی  �;رش �ود ��ر�س �� ���$&ون �وم در ��ل

O'روا	ا9$ب 9 ����	ت. آ�-� ھر دو  ��	� ���	و�� �	ن �5�� از ��دی �ر ا��را�ژی �را��� 	ود. ا�� ا�
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ی ا��را�ژ	ك �را���  �ظر از ا	ن �وDو(�ت، ��	$م �ر �� (�@ر در �ظر	� د��ع ھ���د. @رف '��ل
 .ا�;�ت �;ذارم

  

»� »��' �و	0

ی ا��را�ژ	ك �را��� �� ا	ن ���3 �	�ت �� وی ا��را�ژی ��8 دراز�دت 	�  ����	ن (�@ر �ظر	�
»�3Dم �5$�»در 9رب را در ����ل » �و	8 ���وری ا����ب �رده �ود، �$�� �5ث �ر » ی ������ �	

�رد. �را��� �� �و�� �� ا	ن �� در ا	���	� و  ا	ن ا�����ت را وا��وی �� 1+و���ر ا	ن ا�ت �� او 
ا�داز  �� �3د ا��2ب ا���ری رخ �داده �ود ــ و .�م 1920ی  ا9$ب ��ورھ�ی 9ر�� از اوا	ل دھ�

O'وا ���	د ا��را�ژی راه طو%�� را در �ظر �� �را	ود �دا�ت ــ آ���را ����ر�ت.  ای ھم از �روز آن و
�	�� و �و@	�  دراز�دت �� �	ش» ��8 �و�3Dِ «	ك از �	��دھ�ی ��ص   ر �5	�ت وی �� ھ	Qا�� د
ی د	;ری  �وا��ت ����	��ً �� �ذار �� �و�	��	�م 	� �� �ر5$� ��د ��ود. ا	ن ا��را�ژی �� �رد، ��ی ��

�� �R		را��  ی ا��را�ژ	ك د	;ری �	�����د. آ�.� ا���ق �واھد ا���د، از ��8 	� �5$� ���وری 	� �ر�$5
در و3D	ت ���ص ���;� دارد. ا�� �را��� 	ك ا���ن را در �ظر �ر�ت �� ���ر ��ر��	�ت 

ا��2ب «�وا�د در ا=ر آ�.� او  د	;ری �� وDوح آن را در �ظر �ر��� �ود: ���ت ا��2ب در 9رب ��
، ط��� �5�م �ر �	روھ�ی ��ر'� �	�����د. از �و	� و �طر��ك  ���	د، �� 3Dف �$�د�دت ��» ���3ل

���ن ا�ت �� �ط����ت �3	�� ���E دھد �� ���O از و'وع ا��2ب �ود، و از �وی د	;ر ���ش ا����2 
���ن ا�ت در (�ل (ھر .�د �� �زو��ً در �ظر) ���وا�� �ود را ��ذ	رد و �5$	ل رود و از ��5ظ 

از آن). �و��ه و @��5ت �3د  106، @ص. د��رھ�ی ز�دان�	��� در �ظ�م �ذب �ود. (ر. ك. �� 
�� (�وان 	ك ا��را�ژی �	��ر ا�د	�	د و �� » ��8 �و�3D«�5و د��;�ھ��دی ��  ��ن ا	���، ��	د ��

ی د��را��  ا�داز ����ن ��;ر را �دار�د. ا���� �را��� از ��ر�� ا��را�ژ	� �رای ا���2	و�� �� .�م
	�ت. ���� �	�ت �� ���ظر آ�و��� �ود �� ��ر��	�م ��ر�را	� ��ر	�� � 1914ا����(� �	ش از 

 .��ر	E ���	م �� ��ر�ران را �� طور �ود��ر �� 'درت �ر���د

  

� �!�رزه !رای ھژ�و�

ی  ی ��ر�ر را �� ط��� ای �� ط��� دو�	ن (�@ر (��رت ا�ت از �L�	د �را��� �ر ا	��� ���رزه 
�� 'درت و �	ز '�ل و �3د از �ذار  #�ش��د، 	��3 ���رزه �رای ھژ�و�Y، ��	د  ��ر�ر ����وه ��د	ل ��

��� ���وان �� �و	��د���� ����د �ری آ�در�ن �وا�ق �ود) ا	ن ���رزه  از آن �ر�� �ود. ا�� (و درا	�
���� ً����8 �و�3D«ای از   @ر «����ای از ا��را�ژی ا���2	ون در ھر  ���ده ی �3		ن �	�ت، �$�� 

�� �	�����ن ���د، �	ش از ا����ل 'درت، در  او�Dع و ا5وا�� ا�ت. ط��3ً ��ب ھژ�و��، �� 
ھ� ا��وار ا�ت و �� �ر  �ودن �وده ی 'درت �5�م �ر ز	رد�ت و	ژه �-م ا�ت �� ھ��� ��ورھ�	� ��

�ظر از ا	��� .پ ا�راط� .�  ا�ت، @رف» 9ر��«ا(��ل '-ر. ا	ن �@و@	ِت ا9$ب ��ورھ�ی 
�ود.  ، '-ر ا�ت �� ا(��ل ���*�ل �)���در ��ود ��  �و	د و ا	��� ا	ن وا'3	ت ز	ر �وال �رده ��� ��

ای �3	ن، ��ر�رد '-ر �رای �5ظ 5�و�ت  �	�	م، �را�ر از ��ط� �=2ً، .����� در �	$� و ارو�و&� ��
ھ�ی ھژ�و�� و  �ود و �5���ن ��	د �	ن �د	ل آ���را �� ��ر�رد ا'��ل ظ�ھری 	� وا'�3 ����ز��ر ��

ا����ب �ز��د. ��	� �� زور ا����ب �ود، ��3و%ً ��	�� 'درت، د�ت �وازش 	� ��ت آھ��، د�ت �� 
���ش ط��� O�� �� ی ��ر�ر ر'م ��واھد �ورد. 
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ھ� �	ز  دھد، ����د �ر��Rل، ا��2ب ا�� ��5 در ��ورھ�	� �� �ر�;و�� ا����2 �5���ن �	�	ن رخ ��
	د ��5	ت و �وا��ت ��ت و ا�ول �	������د. ا���2	ون �� ���ن ا�ت �� �ن ھژ�و��كدر 9	�ب �	روی 

ا�د. �D3ل ��	�دی ھژ�و��، �� ��5ظ  ھ�ی �	�	ن �;���� ھ�	� را �� د�ت آور�د �� ھ�وز از رژ	م %	�
�وا��د �ر��د، ھر.�د ا	ن �ر��� ��	�ر �-م  �� 'درت �� 1+و��ا��را�ژ	��، ا	ن �	�ت �� ا���2	ون 

���ذ	ر �$��  �ن �	��� �و�ود 	� ا����با�ت. �وDوع �ر �ر ا	ن ا�ت �� آ�-�، �� ��-� �� (�وان �5��
�� ����و�د. آ���را ا	ن �وDوع دو ���� دارد: .;و��  �� (�وان راھ��� و رھ�ران .;و�� �ذ	ر

ی ا(��ل رھ�ری ھ���د. ھ�.�	ن و3D	ت  ده ر�D	ت �ردم را ��ب ���د، و د	;ر آ��� آ	� ا���2	ون آ��
��د.  ��ن را ��رآ�د�ر 	� د�وار�ر �� ارد �� �2شا��$$�، و�ود د �	��� ���@�، ھم �$� و ھم �	ن

ا���5%ً �� (�وان 	ك �	روی ھژ�و�	ك �ذ	ر��� ��ده �ود�د، �ر.�  1945ھ�ی �-����� در  ��و�	�ت
ھ�ی  د��رات ا��$$� �ر'رار �رد�د. �و�	�ل ی آن �ود�د؛ ا�� آ�-� 'درت �ود را �� �دد و3D	ت �	ن آ��ده

�وا���د �� ا	ن  (�وان �	رو	� ھژ�و�	ك �ذ	ر��� �ده �ود�د ا�� �ود��ن ���ا���5%ً ��  1918آ���ن در 
ھ�ی .ك ��	د �� (�وان 	ك  (�وان (�ل ���د. در ھ�	ن ���� �راژدی ا��2ب آ���ن �-��� ا�ت. ��و�	�ت

ی ا	��ی ا	ن ��ش �ود�د، ا�� '�در  �ذ	ر��� �ده و آ��ده 1968و ھم در  �1945	روی ھژ�و�	ك ھم در 
�ظر از  .�	ن ���د. ���رزه �رای ھژ�و�� �	ش از �ذار، در ط� آن و �	ز �س از �ذار (@رف ��د�د

 .���د ���ده ��'� �� ��ھ	ت �ر(ت آن) �3		ن

  

 روا!ط ط!&� و �زب

ی ا��را�ژی �را���، وا�ِد 	ك ���ش ط����� ����ل و دا&�� ا�ت.  �و�	ن ���� ا	ن ا�ت �� ھ��� 
اش،  �� �ردا�ت �ود ��ر�س، د�ت �م در اوا�ر ز�د��» 5زب«ی  هی او در��ر از ا	ن �ظر، ا	ده

�ردد، �ر.� �را��� �	ش از ��ر�س  	���� �ر�� ی ��ز��ن ی ط��� ی 5زب، �� ��3	ری �� ��ز��  در��ره
ی  ھ�ی رھ�ری و �����ر �	���، و �� ��ھ	ت آ�.� را�ط� و ا�;$س، و ��5 ��	ن، �و�-ش را �� ��ل

 .�ود، ا��@�ص داد �� �� ��ز��ن @وری 5زب ��5وب �� �	ن ط��� و» ار���	ك«

ی ��ر�ر، �و�	�ل د��را�	ك �ود�د. ا9$ب  ای ط��� در ز��ن ا��2ب ا���ر، ا9$ب ا5زاب �وده
ھ�	� از  ، ���ز	ر در .�ر.وب ا5زاب 	� �روه1917ھ� �	ش از  �ردازان ا����2، ���ل �$�و	ك �ظر	�

�رد�د، ز	را  ھ� را در ز���� �� ا���ن دا�ت ��	I �� د�وش �ودها�د	�	د�د �� ��ر�D	�� �و ��3%ن ��
�ردازھ�  ای 	� ا��زه �دا���د و�ود دا��� ����د 	� ��3و%ً ر�ر�	�ت �ود�د. ا	ن �ظر	� ھ�ی �وده ���ش

ی ��ر�ر  ز��ن ا����2، ط��� دار، ا�� ھم ای دا&�� و ر	�� ھ�ی �وده �وا����د �را��س ���ش ھ�وز ���
 .�رد�د، �	��د	��د ی �	��� ��ورھ�ی �ود ا	�� �� ا���� در @��5�� ���� 

��، 	�� از  ھ�	ش را در آن ��ل داد، 	ك ا��=�� �����ً ��در �ود. و �� ا	ن ���ش �ور	�و، �� �را��� ا	ده
ھ�	� و�ود دارد،  ای ��و�	��� �ود، ����� ا��$ل ��و�	��� ا	��د .�د 5زب �وده د���وردھ�ی ا@$� �	ن

ا��$ل (����وت از  ، �� رھ�ری ��و�	�ت �	ن»ی �وم دوره«�را	� �� ا@ط2ح  در �ر'� �=2ً 
ھ�ی ��ر�ری  ای دا���د) �� �2D3ت ���ش ھ�ی ��ر�ری �وده ھ�ی �ر�� ��ورھ� �� ���ش ��و�	�ت

 .ای �� �� طر	ق �	�	ن ر�د �رده �ود�د، آ���	� �دا�ت �وده

���ری �را��� �ر را�ط��� ��ای �5&ز اھ�	ت ا�ت.  ھ�ی �وده ا���2	ون و ���ش» ��	كار�«ی  در ا	�
�دا���د ا�� » ار���	��«ی  ھ�ی ا����2 آ��� �رد �� .�	ن را�ط� ی ��ر	�� ا	���	� او را �� ا'$	ت ��ر��
و�� ا5زاب  ھ	Q آ�-� ��«�د�د:  �وا����د، ��	I �� �ود�د �� ھر ز��ن �� ��  »داوط$��ن«ھ�	� از  �روه

 »�د�د ھ� ��5وب �� ��	ن ھ�ی �و�� 	� �وچ �$�� ��3دل �	��� دارود���… ای ��ود�د  �ودهوا'�3ً 
�راھ� ��5 ا�روز ــ ��	د �� و	ژه ا�روز ــ  ). ��ش �زر�� از �	��ت .پ205ـ202، د��رھ�ی ز�دان(
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$�� �ر اش � ای ���� �� ا	ن روش ا�ت، و �� د%	$� �����، �� �ر ط��� ��ر�ر وا'�3 �� ��ز��ن �وده
ی �	رو�� ط��� ��ر�ر 	� ھر �روه  ���د، �� (��رت د	;ر �� �و(� �� �$وه ط��� ��ر�ر �$� ��	� ��

I	�� ���� ;ر	ر د	ذ�ن ا�ت �� او ا����2 .ا�د 	ودن �را��� در ا� O	ن  �د	م ا	ای �ود �� ھر�ز ��$
ی  �ظر	� ��	د ���د، ��	� �� �را��س .��ن �� ھ�ت، و �� آن .��ن ��ر�ر ����ل آن  و�و�� ��د. ط���

 .وا��وی و ا��را�ژی او �ود

  

 �داوم و ا�&5ب

ی �	��� �را��� ��ط ا��را�ژ	ك، ا�زاری 	� (�$	��� ��ود.  ام، ا�د	�� ا�� .����� ��رھ� ��رار �رده
ی ��	�ر ��رز  �ود. ���� ھ�ی ����وت آ�9ز �� ھدف آن �	روزی ��ده ��ود �� �س از آن ا�واع وا��وی

دھد و  'رار �� (ز	�ت �ود  ا	ن ا�ت �� �را��� ��رھ� �D3$� ��ر	�� 	� 	ك ر�داد �3	ن را ��ط�
ھ�ی ����� �$�� در��ره  ی �و'3	ت �5�م 	� در��ره  ھ�	� در��ره �	��ت ط��� ��س از آن �� ��-� �� ��3	م

�ردازد. ($ت ا	ن ا�ت �� وی �	و��� آ��ه �ود �� .	زی ���رك در  �� طور �6م !��ود �	��ت 
ی ��	�ر و�	�3 از  � در دا����م از ��5ظ ��ر	� ھ� در ���وع، 	� د�ت ������ت �	��� �	�ن ا���ن

�ده �ود (ص.  �و�د��ن �V �را��� ��ذ�ر  �وا�O و�ود دارد؛ �=2ً، ���وت �	ن رھ�ران و رھ�ری
144(. 

ی ا'�@�دی و 'درت  �را��� ھر�ز �را�وش ��رد �� �وا�O .	زی �	ش از �����رھ�ی �$ط�
�و�د، ا����م �3	�� دار�د  ا�د، و ��5 ھ�;��� �� �� ���رزات ط����� د���وش ���ق �� �	���
ھ� �	ش ا�;$س �طرح �رده �ود) و آزادی از '	د ا��=��ر ا���ن �ر����ن ����3 را ��  ای �� �دت (����

آورد. او ھر�ز �را�وش ��رد ��  ھ�ی آزاد �راھم �� ھ�	� ����ل از ا���ن (�وان ���(ت
وا�ط�  و�و �رای ����O �� �	ش از ��ت�ر��ن ��&و�	ت 	ك ����3 ــ ����3ل 	� ����وه ــ .	زی  �ر(-ده

را » �� �ذ���، �� ��ت 	� �� آ	�ده«ط����� 	� ����5 	� ��5 5�و��� ا�ت: �=2ً .�	ن �3-دی �	و�د 
����	ت از  ا	ن ا�ت �� �را��� �ر ا��2ب �� ��-� �� (�وان �$ب). 146 .�	رد (ص �رض �� �	ش
(�وان آ�ر	�ش �ردم، ��5ق 	ك �$ت ــ ھم �� (�وان ��� و ھم ���د��ن �$�� ــ در ا	���	� ــ ��  ����	ت �$ب

ھ�ی �را��� �D3ِل ��	�ر �-�� را �طرح  ��د. در �5	�ت، �و��� �� (�وان ��5ق �ذ��� ــ �L�	د ��
�درت �ورد�5ث 'رار �ر��� ا�ت: د'	��ً .� .	زی از �ذ��� درون 	ك ا��2ْب ا����2  ��د �� �� ��
 .�ود و .را و .;و��؛ 	� �� (��ر�� د	����	ك �	ن �داوم و ا��2ب �ود، .� .	زی �5ظ �� ��

ای و  ای �رای ��	I �وده ����، �$�� �� (�وان و�	$� ���ن �� �ظر �را��� ا	ن �وDوع �� �� ا�� ��
�ودد�ر�و��، �R		ر ��ری و ا�2'� و �ود��و	�� ���3 �� (�وان ���� از �را	�دی �� �� �دد آن 

دھ�د (ر. ك. ص.  ی ھژ�و�	ك �د	د و ���ش آْن �R		ر �� �ود را �5ت رھ�ری ط���ا�راد ط� ���رزه 
ھ�ی ��3ول ��ر��	��� را ���ت ��  ، ��د دوم)، اھ�	ت دارد. و �� ا	��� �را��� ھ��ن �وءظن133
ی �و�	��	��� دارد، �ر�2ف ا9$ب آ�-�، در ��ھ	ت �وِد ���ْش ��  ی آ	�ده ز�� در��ره �����
ی �و�	��	��� را  �ردد. ا�ر �را��� ��ھ	ت و �����ر و ��و	ن آ	�ده �� �رای آن ��و�وی �ر� ��ت

����� !� �6وان ���د، �=2ً ا�ر  ، �� (�وان 	ك 5زب، �� طول و ��@	ل و ر	ز�	�� وا��وی ������
و �ر	O ــ �� �و.��ر	ن (��@ر �و		ن » ا����ری«ــ در ���	ز ��   	���� را  ظ-ور ����� �داوم و ���ل

ی آ	�ده را ����  �رد، �� ا	ن د�	ل �ود �� ����3 �رد) د���ل �� �و��و�� آن (.����� �ود �و@	ف ��
�&طاز طر	ق .�	ن ����� و » ی ���3 �	ری اراده ��ل«�ر   �����از طر	ق .�	ن 
ای  �وا�د �ود را �� ط��� ای �� ����ون ز	رد�ت �وده �� ز	را ��ط از ا	ن راه ا�ت �� ط���  دا��ت. ��

����وه ھژ�و�	ك ��د	ل ��د، 	� �� (��ر�� �رای ����ن �و�	��	�م �را�;	��� �ود. ��-� �� ا	ن طر	ق 
�وا�د از طر	ق 5زب �ود (�2ً �� ��ھزاده �درن، �و�ور �	��� د�ر�و��،  ا�ت �� ا	ن ط��� ��
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ی �د	د  ����3ھ�	� را �ر'رار �Vد ��  ��د	ل �ود. و �� ����ن �ود، �� ��3	ری، �ر�� از ���وده
 .�ود اش در آن و از طر	ق آن �د	دار �� ی آن ا��وار و �ر�� از �طوط �	را�و�� �ر��	�

  

 ی ����ت ���ده اھ��ت ���0ن

در ����� ��	$م ا	ن �ر�ش را �طرح ��م �� .را در ا	ن ����� �@�	م �ر��م �� �را��� در ���م 
�ردازی �ذاب  �� او �� �5و �����3ر�� �ظر	��وDوع ��ط ا	ن �	�ت  .�ردازی �	��� �و�� ��م �ظر	�

ای در �	ب دارد �� .;و�� ا5زاب 	�  و �ورا�;	ز ا�ت. و ��$��ً �� ا	ن ($ت �	�ت �� او ����
ی ��	��;ذاری و د�ر�و�� �وا�O  �رداز �5وه ھ� ��	د ��ز��ن 	���د. �را��� ����د ���	�و�� �ظر	� دو�ت

ی  ای �� د9د�9 ��ا���ده '��ون ا����، .� ر�د �� �وارد �	ش �رداز �ز		�ت �ر�وط �� �ود، �� �ظر	�
�ردازھ�ی ��ر��	�ت �ردی  اھ�	ت �را��� در ا	ن ا�ت �� او �	�ن �ظر	� .�����Uت ��5$� ا�ت

�ر	ن و�� در	��ت و (2وه  �� رو�ن  ای از ����3 اھ�	ت �	��ت را �� (�وان ��5ت و	ژه ا�ت �� 
'	�س �� 'درت ���Dن ���&ل و �وDو(�ت �	��ری ا�ت. ا	ن �ر ا	ن ���	ص داد �� �	��ت در 

 .ھ� �ر�وردار ا�ت ای �� و	ژه �رای �و�	��	�ت ���ده �وDوع از اھ�	ت (�$� �3		ن

�3������، �� د%	ل ��ر	�� �م در ��ورھ�ی �و��3 ی �ورژوا	�، د�ت �	 ��� ���وان  ای �� در ا	�
اش �و�� ز	�دی �رده ا�ت. �� ھ�	ن د�	ل،  	����رر�� �رد، ھ�	�� �� .�ر.وب و ��زو��رھ�ی �

ھ�ی �	��� �� ا�زاری 'در���د �رای ��و	ت ھژ�و�� �ورژوا	� �دل �ده ا�ت، �� �5وی  و�ر�	ب �ظم
ھ�ی �د��، �5���ن  �� ��3رھ�	� ����د د��ع از ��-وری، د��ع از د��را�� 	� د��ع از �5وق و آزادی

ھ� ار���ط� ��  ز�د؛ ا�� �� �� ا	ن ���3 �� ا	ن ��3ر � ھم �ره ��و �5�و��ن را ا����ً �� ��O �5���ن �
 .ھ�ی ��ده �	���د ھ�ی �5ض �ر �	��ی '-ر 	� دوزو�$ك و�� آرا	� ھ	Q ھ� �� �5�و��ن �دارد. ����را	ن آن

ا�د ــ �� و	ژه  �-�� �ر وظ�	ف د	;ری ���ر�ز �ده �وا�O �و�	��	��� �	ز �� د%	ل ��ر	�� '��ل
ی ا���� 'درت و ��	د در ��ورھ�ی  ر	زی ا'�@�د ــ و (�� 9	ر از ��&$� ط �� �ر����وظ�	ف �ر�و

ھ�) �و�� ��	�ر ��� �� �-�دھ� و  ی آن دھ�ده ھ�ی ���	ل .�د�$	��، �� 9	ر از ������ت �	ن �$ت
� �5و ا�د ���&ل 	�د�ده � ا�د. ا	ن �وا�O 5دا�=ر ا��زه داده �را	�دھ�ی �	��� و �5و'� ����3ل �ود �رده

ھ� ــ و  �ده ــ �=2ً �را�وا�� ��ظم ��;ره 'وا�	ن 	� �@و��ت �ذ	ر���  9	رر��� و ��ھ� ��5 در ���ف
 .ا9$ب �� �و(� ا�-�م، (�ل ���د

ھ�ی  ر�د �� �@�	م ھ�ی ا�	ر �@داق آن ا�ت، �� �ظر �� در �وارد ا�راط�، .����� .	ن در ��ل
د، ���-�ن از درون ���رزات �روه �و.�� از رھ�ران در �ذار� ی ��ور ا=ر �� �-م �	��� �� �ر آ	�ده

ی آ�-� در �ط< (�و�� �5ث ��ده  ��ن ��رو�ن ا�ت، ز	را ھر�ز در��ره آ	�د �� ��ھ	ت رأس �د	د ��
ھ�ی د	;ری �� ا	ن �9$ت از  �ظر از ز	�ن ا�ت. آ���را در .�	ن �واردی ��@��� و�ود دارد. @رف

�وا�	م ا��ظ�ر دا��� ���	م �� ز�د�� ا����� را د�ر�ون ��	م و  �آورد، �� .;و�� � ��ر �� �	��ت ��
�ده) �� و�ود آور	م، در  ����	ز از ا'�@�دی �� ����	ت ا����(� و �د	ر	ت(�و�	��	��� ای  ����0

�ود �� ��  ا�د و ��5 ا��زه داده �� ھ�ی �ردم از �را	�د �	��� ���ر �ذا��� �ده ���5 �� �وده
ا��5س �و�د؟ �	ش از �	ش رو�ن  ���ده �و�د و ���ت �� �وDو(�ت (�و�� ��ا(���	� �	��� � ��

ا����د �� ��	د ا@2ح  ھ�ی �دی �� ا�ت �� �9$ت ا9$ب �وا�O �و�	��	��� از �	��ت، �� 3Dف
ی �و�	��	�م، ھم در ��ورھ�	� �� ھ�وز �و�	��	�ت �	���د و ھم در ��ورھ�	� ��  �و�د. آ	�ده

 .ا�ت �� �و�� �	��ر �� ا	ن ا�ور ���� ���د�و�	��	�ت ھ���د، ���ن 
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ی �-�� از �ر����ن �و�	��	�م و  ی �	��ت، �و�� را �� ���� ���ده �را��� �� �L�	د �ر اھ�	ت �3		ن
�	ز �	روزی �و�	��	�م �$ب �رد. ا	ن �ذ�ری ا�ت �� ��	د �� آن �وش دھ	م. ����را	ن، ا�روزه ����ر 

ی وا��وی �ود ��د	ل �رد، �� و	ژه ارزش �وا�دن،  ���ر��	�ت �-�� �� �	��ت را �� ھ��
���� .ھ�	ش دارد �ردن و �ذب و ھDم ا�د	�� �ر

  

 :ھ�  ��ددا	"

 Marxismی  �� در ����  Gramsci and Political Theoryای ا�� از  ی ���� 	���� �����.1
Today   1977ژو��� .�� .�'&%� $#ه ! د 213ـ205، 

 .	 �� �'�# ـ م!� 	�ر�, ا�+ �*'�ا()  .2

ی �2%�# ا���$�ھ)، 	�2ان:  ، !� 	����آ&"�&�� �1ا���: ز&�15 ��دی ا&��34ا�+ ا�0 !� /' ان .3
 .!� �7ر�) !��6دا(#ه $#ه ا�� ـ م 1360ا(&%�رات 4 ارز�)، 

4 .Risorgimento ھ�ی � >; و !:رگ ا�&���� در  �� و�#ت ا�&����، �'8%) ����) ـ ا�&��/) �� دو��
و ���Bن آن !�  1815ی و�+ در   زدھA �6د ھA آ�#(# و �?) $#(#. $�وع ا�+ �7ا�'# !� �'=�هی ( �#ه

 .ا�� ـ م 1871$#ن رم در  و 1861 �*&��B	����B Cد$�ھ) ا�&���� در 

 


