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  های اخالقیهای اخالقی  تراوشتراوش
  

در دوره ی ارتجاع پيروزمند، حض;رات دمك;رات، سوس;يال دمك;رات، آنارشيس;ت، و       

تراوش های اخالقی خود را به دو برابر مقدار معمول " چپ"ديگر نمايندگان اردوگاه 

 روی  .آنن;د ی ئی آه در حالت ترس دو برابر عرق م; انسان ها، شبيه می دهندافزايش 

   را تك;;رار " ده فرم;;ان"و " موعظ;;ه س;;رآوه" ب;;ه س;;بك خ;;ود خط;;اب اي;;ن اخالقي;;ون آ;;ه

آنن;;د، ب;يش از آنك;;ه ب;ه ارتج;;اع پيروزمن;د باش;;د، ب;ه ط;;رف انقالبي;ون تح;;ت تعقي;;ب      ی م; 

" تحري;;ك"ش;;ان باع;;ث  "اخالق;;یغير"و اص;;ول " زي;;اده روی"ارتج;;اع اس;;ت، آ;;ه ب;;ا   

 اي;ن، آنه;ا   گذش;ته از . ارتجاع شده، به ارتج;اع بهان;ه ای ب;رای توجي;ه اخالق;ی داده ان;د        

الزم است ص;رفًا  : آنندی وسيله ای ساده ولی مطمئن برای اجتناب از ارتجاع تجويز م        

نمون;;ه ه;;ای مج;;انی آم;;ال  . آوش;;ش بعم;;ل آورد و خ;;ود را از لح;;اظ اخالق;;ی احي;;اء آ;;رد  

  .می گيرداخالقی توسط آليه ی سردبيران ذينفع در اختيار افراد عالقمند قرار 

. لط و پرطمطراق، خرده ب;ورژوازی روش;نفكر اس;ت         مبنای طبقاتی اين موعظه ی غ     

: مبنای روانی. عجز و گيجی آنها در مقابل ارتجاع در حال فرا رسيدن        : مبنای سياسی 

ت;;الش آنه;;ا ب;;رای ف;;ائق آم;;دن براحس;;اس حق;;ارت خودش;;ان ب;;ا تظ;;اهر ب;;ه هي;;أت مب;;دل      

  .پيغمبری در آمدن

عم;;ل انق;;الب و  ش;;يوه ی مطل;;وب واع;;ظ ب;;ی فرهن;;گ، همانن;;د جل;;وه دادِن نح;;وه ی      

. آن;د ی های صوری آسب موفقيت م  در اين نقشه او با توسل به شباهت       . ارتجاع است 

بهمين ترتيب، شباهت آام;ل ب;ين فاش;يزم و       . برای او تزاريزم و بلشويزم دوقلو هستند      

 ي;;ا بط;;رز   -فهرس;;تی از مشخص;;ات مش;;ترك مس;;لك آاتولي;;ك   . آن;;دی آم;;ونيزم آش;;ف م;;  

از آنط;;;رف هيتل;;;ر و . م;;;ی ش;;;ود جم;;;ع آوری  و بلش;;;ويزم-)١(مش;;;خص ت;;;ر، يس;;;وعيت

آنن;د آ;ه ليبرالي;زم، دمكراس;ی، و     ی موسولينی با استفاده از دقيقًا هم;ين ش;يوه ثاب;ت م;      

اين فكر آه استالينيزم و تروتسكيزم   . بلشويزم فقط تظاهرات گوناگون يك نكبت واحدند      
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 آاتولي;ك ه;ای     ه;ا،  اساسًا يك چيز واحدند امروزه از تأييد مشترك ليبرال ها، دمكرات          "

متعصب، ايده آليست ها و پراگماتيس;ت ه;ا، آنارشيس;ت ه;ا، و فاشيس;ت ه;ا برخ;وردار           

بپيوندن;د،  " جبه;ه خل;ق  "ها فعًال برايشان مقدور نيس;ت ب;ه اي;ن      اگر استالينيست . است

  .باين دليل است آه دست بر قضا سخت مشغول از بين بردن تروتسكيست ها هستند

       ه;;ا در ندي;;ده گ;;رفتن     ه;;ا و همانن;;د جل;;وه دادن  خص;;لت اساس;;ی اي;;ن تش;;ابه س;;ازی    

ه;ای مختل;ف، يعن;ی ندي;ده گ;رفتن آام;ل ماهي;ت طبق;;اتی و         پاي;ه ه;ای م;ادی اي;ن جري;ان     

های مختلف را برحسب  در عوض آنها گرايش   . بنابراين نقش عينی تاريخی آنها است     

ن اص;ل  ش;ان ب;ا اي;ن ي;ا آ     برخی تظاهرات خارجی و فرعی، و اغلب بر حس;ب مناس;بات        

تجريدی آه ب;رای ش;خص طبق;ه بن;دی آنن;ده ارزش حرف;ه ای خاص;ی دارد، ارزي;ابی و            

بن;;ابراين از نظ;;ر پ;;اپ رم، فراماس;;ون ه;;ا و داروينيس;;ت ه;;ا و     . آنن;;دی طبق;;ه بن;;دی م;; 

 همگی توامان هستند، چونكه همگی باردار شدن مريم   آنارشيست ها ها و    مارآسيست

ر، ليبراليزم و مارآسيزم دو قلو هستند چون آنها از نظر هيتل. باآره را انكار   می آنند

از نظ;ر ي;ك دمك;رات، فاش;يزم و بلش;ويزم دو      . را در نظر نم;ی گيرن;د   " خون و افتخار  "

آورند، و غي;ره و  ی قلو هستند، زيرا هيچكدام در مقابل آراء عمومی سر تعظيم فرو نم   

  .غيره

رخی خصوصيات مشترك بی گمان گرايش هائی آه در باال گروه بندی شدند، دارای ب

ول;ی آن;ه مطل;ب در آنس;ت آ;ه س;ير تكام;ل بش;ر ن;ه ب;ا آراء عم;ومی، ن;ه ب;ا                        . می باش;ند  

س;ير  . و نه با اعتقاد به باردار ش;دن م;ريم ب;اآره ب;ه آخ;ر نم;ی رس;د               " خون و افتخار  "

تاريخ قبل از هر چيز به معنی جن;گ طبق;ات اس;ت، و ع;الوه ب;ر اي;ن پ;يش م;ی آي;د آ;ه                        

ه;;ای گون;;اگون در م;;وارد مشخص;;ی از وس;;ائل مش;;ابهی     ه;;دفطبق;;ات مختل;;ف در راه  

 ارتش های متخاصم هميشه آ;م و . ند باشدنمی توااز اين هم غيراساسا . استفاده آنند

بيش متقارن اند، اگر بين شيوه های مبارزه ی آنها هيچ وجه مش;ترآی وج;ود نداش;ته            

  .باشد، نمی توانند ضربه ای بر هم وارد آورند
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دآاندار جاهل، آه ن;ه از منش;اء و ن;ه از مفه;وم مب;ارزه ای آ;ه ب;ين          اگر يك دهاتی يا     

پرولتاريا و بورژوازی در جريان است چيزی نمی فهم;د، خ;ود را ب;ين آت;ش دو ط;رف                   

ام;;ا اي;;ن . پي;;دا آن;;د، نس;;بت ب;;ه ه;;ر دو اردوگ;;اه متخاص;;م تنف;;ر يكس;;ان نش;;ان خواه;;د داد  

 های اقشار ميانه ای هستند اخالقيون دمكرات از چه صيغه ای هستند؟ اينها ايدئولوگ

مشخص;ات عم;ده ی اي;ن    . سند آه گير آنندمی ترآه بين آتش طرفين گير آرده اند و يا     

ی بزرگ تاريخ، ط;رز تفك;ری محافظ;ه آاران;ه و        جنبش ها چنين پيغمبرانی بيگانگی از     

اي;;ن . منجم;;د، آوت;;ه نظ;;ری خودپس;;ندانه و ابت;;دائی ت;;رين ن;;وع بزدل;;ی سياس;;ی اس;;ت         

ه;ای آوچكش;ان،        آنن;د آ;ه ت;اريخ آنه;ا را ب;ا آت;اب      ی ز هر چي;ز آرزو م;     اخالقيون بيش ا  

مجله های آوچكشان، آبونه های شان، عقل سليم و آتب مقدس اخالقی شان در ص;لح         

گاهی از چپ و گ;اهی از  . ولی تاريخ آنها را راحت نمی گذارد  . و آرامش راحت بگذارد   

ارتج;;اع، تزاري;;زم و بلش;;ويزم،    انق;;الب و -البت;;ه. م;;ی زن;;د راس;;ت ب;;ه پهلويش;;ان لگ;;د   

ه;;ر آ;;ه در اي;;ن .  همگ;;ی دو قل;;و هس;;تند-آم;;ونيزم و فاش;;يزم، اس;;تالينيزم و تروتس;;كيزم

اند ورم آردگی های متقارن طرفين چپ و راست جمجمه ی اين      می تو مطلب شك دارد    

  .اخالقيون را لمس آند

  

  فقدان اخالق مارآسيستی و حقايق جاودانیفقدان اخالق مارآسيستی و حقايق جاودانی
بلش;;ويزم وارد ش;;ده، " فق;;دان اخ;;الق"تهمت;;ی آ;;ه ب;;ه  راي;;ج ت;;رين و برجس;;ته ت;;رين  

     ه;دف وس;;يله را توجي;;ه  : "برمبن;ای اي;;ن قاع;ده باص;;طالح يس;;وعی بلش;ويزم اس;;ت آ;;ه    

  ه;;ا مث;;ل هم;;ه    آ;;ه چ;;ون تروتسكيس;;ت م;;ی ش;;ود از اي;;ن ب;;ه س;;ادگی نتيج;;ه   ". آن;;دی م;;

ن ب;ي " اص;ولی "اصول اخالق را قبول ندارند پ;س ف;رق    ) ها يا مارآسيست (ها   بلشويك

  .قضيه به اثبات رسيده است: استالينيزم و تروتسكيزم وجود ندارد

ي;;ك ماهنام;;ه بس;;يار مبت;;ذل و ايرادگي;;ر آمريك;;ائی، پرس;;ش نام;;ه ای در ب;;اره فلس;;فه       

اين پرسش نامه، ب;ه اقتض;ای س;نت، ه;م ب;ه اه;داف        . اخالقی بلشويزم ترتيب داده است    

ولز، انسان تقليد ناپذيری آ;ه    -ج-ه. اخالقی می بايد خدمت آند و هم به تبليغات تجاری         
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اند از خيالبافی بلند پروازاش پيشی بگيرد، با ش;تاب تم;ام   می توفقط تكبر هومروارش    

اين امر طبيعی .  اعالم آرده استعقل سليمهمبستگی خود را با خود پسندان ارتجاعی 

آردن;د، در  ی ولی حت;ی ج;واب آنه;ائی ه;م آ;ه ل;زوم دف;اع از بلش;ويزم را تأيي;د م;                 . است

البته اصول مارآسيزم ): )٢(ايستمن(اغلب موارد، خالی از اما و اگرهای بزدالنه نيست 

. ش;وند ی  ب;ا ارزش;ی پي;دا م;    آدم هایها هم  بد است، ولی با وجود اين در ميان بلشويك   

  .از دشمنان خطرناآترند" دوستانی"واقعًا آه چنين 

 اول از آنه;;ا اگ;;ر ارزش ج;;دی گ;;رفتن را ب;;ه حض;;رات تهم;;ت زن ب;;دهيم، م;;ی بايس;;ت   

اصول اخالقی خودتان آدام اس;ت؟ اي;ن س;ؤالی اس;ت آ;ه بن;درت ب;ه آن ج;واب                    : بپرسيم

های شخصی و اجتماعی هيچك;دام وس;يله را       فعًال فرض آنيم آه هدف    . داده خواهد شد  

در اي;;ن ص;;ورت واض;;ح اس;;ت آ;;ه بايس;;تی در جس;;تجوی معياره;;ای    . آنن;;دی توجي;;ه نم;;

     ه;;ائی آ;;ه در س;;ير تكام;;ل اي;;ن جوام;;ع پي;;دا    ديگ;;ری خ;;ارج از جوام;;ع ت;;اريخی و ه;;دف   

  هاس;ت  آش;يش ه;ا م;دت   . ولی آجا؟ اگر در زمين نشد، پ;س در آس;مان        .  برآمد می شود 

           . آ;;;;رده ان;;;;د آ;;;ه در وح;;;;ی ه;;;;ای اله;;;;ی معياره;;;;ای اخالق;;;ی خل;;;;ل ناپ;;;;ذيری را آش;;;;ف  

ع آنن;د، ب;ی آنك;ه منب;    ی خرده آشيش های دنيوی از حقايق ج;اودانی اخالق;ی ص;حبت م;            

   ول;;ی م;;ا ح;;ق داري;;م نتيج;;ه بگي;;ريم آ;;ه چ;;ون اي;;ن حق;;ايق        . اص;;لی ش;;ان را ن;;ام ببرن;;د   

 انس;ان در روی زم;ين   - ميم;ون، نيم;ه  -جاودانی اند، پس نه تنها مق;دم ب;ر ظه;ور نيم;ه         

پس اين حقايق از آجا پيدا . بلكه حتی مقدم بر پيدايش منظومه شمسی وجود داشته اند

  .ند زنده بماندنمی تواون وجود خدا به هيچ وجهی شده اند؟ تئوری اخالق جاودانی بد

اخالقي;;;ون ن;;;وع انگلوساآس;;;ون، ت;;;ا آنجائيك;;;ه خ;;;ود را ب;;;ه مح;;;دوده مكت;;;ب اص;;;الت   

آنند جزء ی ، يعنی علم االخالق حسابداری بورژوايی، محدود نم       )٣(سودمندی معقوالنه 

ئ;ل ق;رن    در اوا- محس;وب ميش;وند، آ;ه     )٤(پيروان آگاه يا ناخودآگاه وايكن;ت شافتس;بری       

مخص;وص، آ;ه بف;رض او    " ع;رف اخالق;ی  "های اخالق;ی را از ي;ك       قضاوت -!هيجدهم

اخالقيت;ی آ;ه م;افوق طبق;ات     . برای هميشه به بشريت داده شده است، نتيجه می گرف;ت    

ع;رف   " قرار داده شود، بنحوی اجتناب ناپذير مجب;ور ب;ه قب;ول ي;ك ج;وهر خ;اص، ي;ك                
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هد شد آه در واقع چيزی نيست جز نام ، و يك نوعی از مطلق خوا"وجدان"، "اخالقی

 يعنی مستقل از -ها"هدف"اخالقيت مستقل از  .  بزد النه ای برای خدا     -مستعار فلسفی 

، "طبيع;ت بش;ری  "جامعه، چ;ه ناش;ی از حق;ايق ج;اودانی ف;رض ش;ود و چ;ه ناش;ی از                    

آس;;مان تنه;;ا . اس;;ت" الهي;;ات طبيع;;ی" آ;;ه فق;;ط جنب;;ه ای از م;;ی ش;;وددس;;ت آخ;;ر ثاب;;ت 

می اس;;ت آ;;ه ب;;رای عملي;;ات نظ;;امی علي;;ه ماتري;;اليزم ديالكتي;;ك ب;;اقی               موض;;ع مس;;تحك 

  .می ماند

استرووه، برديايف، بولگ;اآف    " (مارآسيستی"در پايان قرن گذشته يك مكتب آامل        

آ;رد تعليم;ات م;ارآس را ب;ا اف;زايش      ی ، در روسيه بوجود آمد آه سعی م   )٥()و ديگران 

اين ع;ده البت;ه ب;ا آان;ت و حك;م        .  تكميل آند  يك اصل اخالقی مافوق طبقاتی و خودبسنده      

ول;ی چ;;ه ب;;ر سرش;ان آم;;د؟ اس;;ترووه ام;روز وزي;;ر بازنشس;;ته    .  ش;;روع آردن;;د)٦(مطل;ق 

بولگ;اآف آش;;يش ارت;;دآس  .  و فرزن;;د شايس;;ته آليس;ا اس;;ت )٧(ب;ارون رانگ;;ل آريم;ه ای  

توض;يح اي;ن   . آن;د ی ه;ای مختل;ف تفس;ير م;       را ب;ه زب;ان     )٨(است و بردي;ايف آپوآ;اليپس     

روح "آنن;;د، ن;;ه در  ی منتظ;;ره جل;;وه م;;  غيرله ه;;ا، آ;;ه در نظ;;ر اول اي;;ن چن;;ين    اس;;تحا

 بلك;ه در گس;ترش بني;ان آ;ن مب;ارزه اجتم;اعی در         - استرووه روح رژمن دارد    -"اسالو

  .روند اصلی اين استحاله ها اساسا بين المللی است. روسيه نهفته است

بی آردن اخالق، يعنی مذهغيرايده آليزم فلسفی آالسيك تا حدی آه در زمان خود در 

). هگ;ل (در آزاد آردن اخالق از قيود مذهبی آوشيد، عالمت گ;ام عظيم;ی ب;ه پ;يش ب;ود            

ولی فلسفه اخالقی وقتی از آسمان آنده شد، الجرم می بايستی ريشه های زمين;ی پي;دا              

بعد از شافتس;بری داروي;ن   . آشف اين ريشه ها يكی از تكاليف ماترياليزم بود       . آردی  م

، "حق;ايق ج;اودانی اخالق;ی   "در دوران حاض;ر، توس;ل ب;ه    . از هگ;ل م;ارآس  آمد و بعد    

ايده آليزه فلس;فی ص;رفًا ي;ك    . های تاريخ است آوشش در راه به عقب برگرداندن چرخ   

  .عكس از ماترياليزم به مذهبراز مذهب به ماترياليزم و يا ب: مرحله است
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  ""هدف وسيله را توجيه می آندهدف وسيله را توجيه می آند " "
ون آ;ه در نيم;ه اول ق;رن ش;انزدهم ب;رای مب;ارزه ب;ا مس;لك         ناگفته نماند فرقه يسوعي  

 وسيله ای، حتی اگر از دي;دگاه  هرپروتستان پايه گذاری شد، هرگز چنين نياموخت آه        

، يعن;ی پي;روزی   "ه;دف "اخالق آاتوليك جنايتكارانه باشد، به ش;رط آنك;ه ب;ه ب;رآوردن       

 و از لح;;اظ روان;;ی اي;;ن آئ;;ين چن;;ين متن;;اقض. مس;;لك آاتولي;;ك بينجام;;د قاب;;ل قب;;ول اس;;ت

نامعقولی، شرورانه از طرف مخالفين پروتستان و گاهی آاتوليك به يس;وعيون نس;بت     

در خودش;ان  ه;ای   هائی آه برای رسيدن به هدف      داده شده است، يعنی از طرف همان      

علمای الهی يسوعيون آ;ه مانن;د علم;ای اله;ی تم;ام         . انتخاب وسيله هيچ ابائی نداشتند    

 مس;ئوليت ف;رد درگي;ر بودن;د، در واق;ع م;ی آموختن;د آ;ه وس;يله            مكاتب ديگ;ر ب;ا مس;أله      

اند بی تفاوت باشد، ولی حقانيت يا محكوميت اخالقی اين وسيله از    می تو بخودی خود   

تيراندازی ب;ه  . مثًال تيراندازی بخودی خود نه خوب است و نه بد   . می شود هدف منتج   

سگ هاری آه آودآی را مورد حمله ق;رار داده، فض;يلتی اس;ت؛ تيران;دازی ب;ه منظ;ور            

علم;ای اله;ی اي;ن مس;لك، از اي;ن آل;ی گ;وئی ه;ای ع;امی فرات;ر              . قتل ي;ا تج;اوز، جناي;ت      

  .نمی رفتند

اس;;ت، يس;;وعيون بهيچوج;;ه از ديگ;;ر  ت;;ا آنج;;ائی آ;;ه اخ;;الق عمل;;ی ش;;ان م;;ورد نظ;;ر   

بهرحال، . بلكه برعكس، بر آنها برتری داشتند راهبين و آشيشان آاتوليك بدتر نبودند،    

يسوعيون سازمانی فعال، س;خت متمرآ;ز،   . پيگيرتر، بی باك تر، و با فراست تر بودند        

ه تهاجمی، و خطرناك، نه تنها برای دشمنان بلكه حتی برای متحدانش;ان، بوج;ود آورد          

از لحاظ روانی و شيوه عم;ل، هم;ان فرق;ی را ب;ا             " قهرمانی"يسوعيون دوران   . بودند

دليلی . يك آشيش متوسط داشتند آه بين جنگجويان آليسا و دآانداران آن وجود داشت

ب;;ی انص;;افی اس;;ت آ;;ه   ول;;ی آم;;ال. ن;;دارد آ;;ه م;;ا از هيچك;;دام از اينه;;ا اي;;ده آل;;ی بس;;ازيم 

  . آودن و آاهل بنگريمجنگجوی متعصب را از ديده دآاندار

ان می تواگر بخواهيم باز هم از تشبيهات صرفًا صوری و روانی استفاده آنيم، مثًال          

ه;ا از ه;ر قم;اش، مانن;د      ه;ا و سوس;يال دمك;رات    ها در مقابل دمك;رات    گفت آه بلشويك  
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در مقايس;;ه ب;;ا   . يس;;وعيون در مقاب;;ل سلس;;له مرات;;ب راح;;ت طل;;ب آليس;;ا م;;ی نماين;;د         

 )٩())ميان;ه گراه;ا  (( ه;ا و سانتريس;ت ه;ا        ب;ی، سوس;يال دمك;رات     ه;ای انقال   مارآسيست

: واقعًا عقب مانده و به مانند ساحران و شكسته بندان می مانند در مقايسه با پزش;كان        

آنند، به قدرت سحر و جادو معتقدن;د  ی آنها بر روی هيچ مسأله ای تا به آخر تعمق نم       

فرص;ت طلب;ان   .  دوری م;ی جوين;د  و مذبوحانه، به امي;د وق;وع معج;زه ای، از مش;كالت        

ه;ا مب;ارزان ديرين;ه     همچون دآانداران راح;ت طل;ب سوس;ياليزمند، در حاليك;ه بلش;ويك        

ها و تمام افترا بستن هايشان از همين امر ناشی   تمام تنفر آنها نسبت به بلشويك     . آنند

ها تحمي;ل آ;رده ب;ود     اين جماعت همه نقائصی را آه جبر تاريخی بر بلشويك. می شود 

  .ه مقداری فراوان دارند، در حاليكه فاقد حتی يكی از فضائل آنها نيستندب

ها هنوز آامًال سطحی و آامًال يك جانبه است و  معذالك مقايسه يسوعيون با بلشويك

يس;وعيون و  (بنابر ماهيت و منافع طبقاتی آ;ه اينه;ا       . بيشتر جنبه ادبی دارد تا تاريخی     

ن;;;د، يس;;;وعيون نماين;;;ده ارتج;;;اع بودن;;;د و      ب;;;ر آن متك;;;ی بود ) پروتس;;;تان ه;;;ا مت;;;رجم  

بنوب;ه خ;ود مس;تقيمًا    " پيشرفت"ولی محدود بودن اين    . پروتستان ها نماينده پيشرفت   

مثًال آموزش مسيح، آه توسط اينها . در اصول اخالقی پروتستان ها بيان خود را يافت        

ل;وتر،  ) م;ارتين (يافته بود، بهيچوجه مانع از آن نشد آه بورژوازی ش;هر،    " خلوص"

آش;كار اس;ت آ;ه دآت;ر م;ارتين      . تبلي;غ نكن;د  " های هار  سگ"آشتار دهقانان را بعنوان     

، حتی پ;يش از آنك;ه اي;ن اص;ل را ب;ه      "آندی هدف وسيله را توجيه م"عقيده داشت آه  

از سوی ديگر، در مقام رقابت با مسلك پروتس;تان، يس;وعيون         . يسوعيون نسبت دهند  

جامعه ب;ورژوا تطبي;ق دادن;د و از س;ه س;وگند فق;ر،       حتی بيش از اين خود را با روحيه       

از دي;دگاه  . زهد و اطاعت فقط سومی را، آن هم بنحوی آامًال تخفيف يافته، حفظ آردند 

اي;ده آل مس;يحی ه;ر چ;ه آ;ه يس;;وعيون از يس;وعيت دور ش;دند، اص;ول اخالقش;ان ني;;ز          

دند، و ه;ای آن مب;دل ش;    جنگجوي;ان آليس;ا ب;ه ب;ورآرات    . بيشتر رو به انحط;اط گذاش;ت   

  .ها، متقلبين نه چندان ماهری از آب در آمدند مثل همه بورآرات
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  يّسوعيت و مكتب اصالت سودمندیيّسوعيت و مكتب اصالت سودمندی
شايد همين بحث آوتاه آافی است تا نشان دهد چقدر نادانی و تنگ نظری الزم است         

و اص;ل اخالق;ی ب;ه    " آن;د ی ه;دف وس;يله را توجي;ه م;        " "يس;وعی "تا انسان جدًا اصل     

، درس;ت مث;ل اجن;اس ب;ا قيم;ت ثاب;ت در        "وس;يله "ه بن;ابر آن ه;ر       اصطالح برتری را آ   

خودش است، در مقابل هم قرار ه ها، دارای يك برچسب اخالقی مخصوص ب  فروشگاه

اي;;ن نكت;;ه قاب;;ل توج;;ه اس;;ت آ;;ه چگون;;ه عق;;ل س;;ليم انگلوساآس;;ون ب;;ی فرهن;;گ      . ده;;د

مكت;ب  ، خ;ود از  م;ی ش;ود  بر آش;فته  " يسوعی"توانسته است در عين حال آه از اصل       

. اص;;الت س;;ودمندی، آ;;ه از وج;;وه مشخص;;ه ی فلس;;فه بريتاني;;ائی اس;;ت، اله;;ام گي;;رد        

بزرگترين خوشبختی ممك;ن ب;رای بيش;ترين    "، يعنی )١٠(بعالوه، معيار بنثام و جان ميل    

رس;اند آ;ه آن وس;ائلی دارای ارزش اخالق;ی ان;د آ;ه در       ی ، اين معنی را م    "افراد ممكن 

س;ودمندی گرائ;ی    بدين ترتيب،.  هدف، قرار دارندخدمت رفاه عامه، بمثابه عالی ترين 

هدف وس;يله  " "يسوعی"بندی های فلسفی عامش بر اصل      انگلوساآسون در فرمول  

) مكت;ب اص;الت تجرب;ه   (می بينيم آه امپريس;يزم   . آامًال منطبق است  " آندی  را توجيه م  

  .ندآی فقط به اين درد ميخورد آه آدم را از لزوم منطقی بودن استداللش خالص م

را مث;;ل ي;;ك " تكام;;ل" آ;;ه در امپريس;;يزم وی داروي;;ن عقي;;ده ی  )١١(هرب;;رت اسپنس;;ر

داد آ;;ه در جرگ;;ه اخ;;الق تكام;;ل از   ی واآس;;ن مخصوص;;ی ترزي;;ق آ;;رد، چن;;ين تعل;;يم م;;   

احساس ها، معيار لذت آنی را بدست    . رسدی  م" عقايد"آغاز شده، به    " احساس ها "

ه;دايت      ل;ذت آت;ی، پاي;دار و واالت;ر      ، در ص;ورتيكه عقاي;د ف;رد را توس;ط معي;ار      می دهن;د  

ولی . است" خوشبختی"و " لذت"در نتيجه، اينجا هم معيار اخالقی معيار . می نمايند 

ب;دين ترتي;ب   . گس;ترش و عم;ق م;ی ياب;د     " تكامل"محتوی اين معيار بسته به درجه ی        

خود نش;ان داد آ;ه اص;ل     " تكاملی"هربرت اسپنسر نيز با شيوه های سودمندی گرائی         

  .اخالقی را در بر نمی گيردضدهيچ جنبه ی  " آندی هدف وسيله را توجيه م"

ان;د پاس;خی   می تو تجريدی  " اصل"اما ساده لوحی است آه انتظار داشته باشيم اين          

ان آرد و چه نبايد آرد؟ بعالوه اصل هدف وس;يله  می تو چه  : به اين مسأله عملی بدهد    
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آش;د آ;ه خ;ود ه;دف را چ;ه چي;;ز      ی ش م; آن;د طبيعت;ًا اي;ن س;ؤال را ه;م پ;;ي     ی را توجي;ه م;  

  می آند؟ در زن;دگی عمل;ی مث;ل جن;بش ت;اريخ، ه;دف و وس;يله دائم;ًا ج;ا ع;وض                    توجيه

تولي;د اس;ت، ت;ا وقت;ی وارد       " ه;دف "ماشينی آ;ه در ح;ال س;اخته ش;دن اس;ت             . آنندی  م

مبارزه " هدف"در برخی از ادوار، دمكراسی . شود" وسيله"آارخانه شد بتواند خود 

اي;;ن اص;;ل  . اي;;ن مب;;ارزه ش;;ود " وس;;يله ی"، ت;;ا بع;;دها بتوان;;د تب;;ديل ب;;ه   طبق;;اتی اس;;ت 

   ب;;ر ندارن;;د، ول;;ی    اخالقی درض;;د، در ع;;ين ح;;ال آ;;ه ه;;يچ چي;;ز    "يس;;وعی"باص;;طالح 

  .ند حل آندنمی توامسأله ی اخالق را هم 

آن;د،  ی اسپنسر هم ما را بدون جواب در نيمه راه رها م          " تكاملی"سودمندی گرائی   

خواه;;;د اخ;;;الق ملم;;;وس ت;;;اريخی را در نيازه;;;ای   ی ز داروي;;;ن، م;;; زي;;;را ب;;;ه پي;;;روی ا 

آه خاص زندگی گله وار حيوانات اس;ت ح;ل آن;د، در        " غرائز اجتماعی "بيولوژيكی يا   

حاليكه خود درك اخالق فقط در محيطی متخاصم يعنی جامع;ه ای آ;ه ب;ه طبق;ات تقس;يم            

  .می شودشده، پيدا 

، م;ی ش;ود  ی جامعه ی تاريخی متوقف    مكتب تكاملی بورژوائی، عاجزانه در آستانه       

 را، مب;ارزه طبق;اتی  خواهد نيروی محرك را در تكامل اشكال اجتماعی، يعنی ی چون نم 

طبق;ه ی حاآم;ه،   . اخالق يكی از نق;ش ه;ای اي;دئولوژيكی در اي;ن مب;ارزه اس;ت               . بپذيرد

 ت;;ا تم;;ام آن م;ی ده;;د آن;د و جامع;;ه را ع;;ادت  ی ه;;ای خ;;ود را ب;ر جامع;;ه تحمي;;ل م;;  ه;دف 

رس;الت اص;لی اخ;الق    . اخالقی تلق;ی آن;د  ض;د ه;ا هس;تند    ی را آه ناقص اين ه;دف      وسائل

را ن;;ه ب;;رای  " ح;;داآثر ممك;;ن خوش;;بختی  "اي;;ن اخ;;الق؛ اي;;ده ی   . رس;;می هم;;ين اس;;ت  

چن;ين رژيم;ی   . آن;د ی  دنب;ال م;  می شوداآثريت، بلكه برای اقليتی آه روزبروز آوچكتر      

ب;ه س;يمان اخ;الق ني;از     . م;ی مان;د  صرفًا با تكيه بزور حتی برای يك هفته هم پا ب;ر ج;ا ن       

اينها با آنكه . توليد اين سيمان شغل تئوريسين ها و اخالقيون خرده بورژوا است. دارد

آنند، ليكن در تحليل نهائی جز واعظين  ی  های قوس و قزح را منعكس م       همه ی رنگ  

  .بردگی و انقياد چيز ديگری نيستند
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  احكام اخالقِی فرض برهمگاناحكام اخالقِی فرض برهمگان
هد به موسی، مسيح يا محمد باز گ;ردد، و ب;ه معج;ون ه;ای التق;اطی           انسانی آه نخوا  

راض;ی نباش;د، باي;;د بپ;ذيرد آ;;ه اخ;الق محص;ول تكام;;ل اجتم;اعی اس;;ت و از ه;يچ لح;;اظ        

تغيير ناپذير نيست؛ بايد بپذيرد آه اخالق در خدمت منافع اجتماعی است؛ و اين من;افع         

 از اي;دئولوژی دارای ماهي;ت    متضادند؛ بايد بپ;ذيرد آ;ه اخ;الق ب;يش از ه;ر ش;كل ديگ;ر                

  .طبقاتی است

ولی يا احكام اخالقی ابتدائی وجود ندارند آه محصول تكامل تمام بشريت والزم;ه ی               

وجود هر پيكره ی دسته جمعی باشد؟ بدون شك چنين قواعدی وجود دارند؛ ولی دامنه 

ر بخ;ود  هر چ;ه مب;ارزه طبق;اتی خص;لتی ح;ادت         . تأثير آنها بسيار محدود و ناپايدار است      

عالی ترين شكل مب;ارزه طبق;اتی،    . می شود آم اثرتر   " فرض بر همگان  "گيرد، قواعد   

جنگ داخلی است آه تمام قيود اخالقی ما بين طبقات متخاصم را از هم دري;ده، ب;ر ب;اد           

  .می دهد

را " ت;;و هرگ;;ز آدم نخ;;واهی آش;;ت   "فرم;;ان " آدم معم;;ولی"، "ع;;ادی"در ش;;رايط 

 شرايطی استثنائی برای دفاع از خود آدم آش;ت، قاض;ی   ولی اگر او در   . آندی  رعايت م 

اگر او قربانی حمله قاتلی شود، قاتل به رأی دادگ;اه آش;ته خواه;د            . آندی  او را تبرئه م   

ت;ا  . شوندی لزوم دادگاه ها، و همچنين لزوم دفاع از خود، از منفع متضاد ناشی م   . شد

تن ق;انونی ش;ده ی اف;راد    آنجا آه بدولت مربوط اس;ت، در دروان ص;لح خ;ود را ب;ه آش;               

ت;و هرگ;ز آدم نخ;واهی    " "اجب;اری "آن;د ت;ا بتوان;د ب;ه هنگ;ام جن;گ فرم;ان             ی  محدود م 

ه;ا، آ;ه در دروان ص;لح از     ت;رين حكوم;ت  "انس;انی . "آن تب;ديل آن;د  ض;د را ب;ه    !" آشت

آنن;د آ;ه ب;االترين وظيف;ه ی ارتشش;ان          ی  ن;د، در زم;ان جن;گ اع;الم م;          "منزج;ر "جنگ  

  . ممكن از بشريت استنابود آردن بيشترين تعداد

، ج;;واهرًا "عموم;;ًا ب;;ه رس;;ميت ش;;ناخته ش;;ده ان;;د  "احك;;ام اخالق;;ی ای آ;;ه باص;;طالح  

اينه;;ا ص;;رفًا تجل;;ی اي;;ن واقعي;;ت ان;;د آ;;ه . دارای م;;اهيتی جب;;ری يعن;;ی نامش;;خص هس;;تند

انس;;ان، در س;;لوك انف;;راديش، ت;;ابع برخ;;ی قواع;;د عام;;ه ايس;;ت آ;;ه از عض;;ويت او در     
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ول;ی  . آان;ت اس;ت  " حك;م مطل;ق  "رين تعم;يم اي;ن قواع;د      ع;الی ت;   . اجتماع ناشی ميشوند  

 فلسفه، اين حكم شامل هيچ چيز مطلق نيس;ت،  )١٢(عليرغم مرتبه ی رفيع اش در المپ    

  .آالبدی است بی محتوا. چون مبين هيچ چيز ملموسی نيست

 آه در تم;ام م;وارد   می شوداين پوآی قواعد اخالقی فرض بر همگان از اينجا ناشی         

ق طبق;اتی ش;ان را بان;دازه ی قاب;ل مالحظ;ه ای عمي;ق ت;ر و مس;تقيم ت;ر            قاطع مردم تعل;   

در واق;ع  " اجباری"قواعد اخالق ". اجتماع"شان را در   آنند تا عضويت  ی  احساس م 

قاعده ی اخالقی هر چه آمتر . با محتوای طبقاتی يعنی محتوائی متخاصم پر شده است        

 آ;ارگران، بخص;وص   همبس;تگی . م;ی ش;ود  " مطل;ق "باشد، بيشتر  " فرض برهمگان "

ت;;ر "مطل;;ق"اعتص;اب آنن;;دگان، و ي;ا جنگن;;دگان پش;ت س;;نگرهای خياب;انی، ب;;ه مرات;ب      

  . بطور آلیانسان هااست تا همبستگی 

بورژوازی آه آگاهی طبقاتی اش از حيث آامل بودن و آتش;ی ناپ;ذيری بس;يار ب;االتر          

خ;;ود ب;;ر       از آگ;;اهی طبق;;اتی پرولتاري;;ا اس;;ت، نفع;;ی حي;;اتی در تحمي;;ل فلس;;فه اخالق;;ی        

دقيقًا به همين مقصود است آه قواعد ملم;وس ش;رعيات   . توده های استثمار شده دارد    

عق;ل  "بورژوائی پشت تجري;دات اخالق;ی تح;ت حماي;ت دي;ن، فلس;فه و آن معج;ونی آ;ه                    

توس;ل ب;ه قواع;د تجري;دی ي;ك اش;تباه ب;ی غرض;انه             . نام دارد، مخفی ش;ده اس;ت      " سليم

افش;;ای اي;;ن . ر مك;;انيزم فري;;ب طبق;;اتی اس;;ت فلس;;فی نيس;;ت، بلك;;ه عنص;;ری ض;;روری د 

  .نيرنگی آه سنت چند هزار ساله دارد، اولين وظيفه انقالبيون پرولتری است

 


