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طی هزاران سال جامعه بشری مراحل رشد وتکامل را گذرانده ، بی آن که بشر به قوانین ومسیر این حرکت                           
ه بی آن که شناختی       جامعه کمون اولیه به بردگی وبردگی به سرواژ مبدل شد              . ضروری آگاهی داشته باشد    

. ازجامعه وقوانین وروابط آن برای انسان هایی که دراین دگرگونی ها شرکت جسته اند وجودداشته باشد                         
دردورانی که بشر شناخت علمی از جامعه خودندارد کم وبیش قوانین اجتماعی مانند قوانین طبیعی کورکورانه                   

 .ست که از آن آگاهی نداردعمل می کند وانسان نیز بسان طبیعت دستخوش تحوالتی ا

برای جلوگیری از یک اشتباه دراینجا بایدافزود که عنصر آگاهی نه یک باره به ظهور رسیده است ونه اینک                        
دراعتراض های بردگان ، درطغیان های آنها برعلیه برده داران شاید بتوان بارقه ای              . بطور کامل ومطلق وجوددارد   

 برضد نظام فئودالی     1راعتراض مستمر جنبش روشنفکری فرانسه دراروپا       ابتدایی از آگاهی رامشاهده کرد ود       
وسلطه کلیسا بی شک عنصر آگاهی نقش موثری دارد اما تا هنگامی که یک شناخت علمی که نه فقط درجنبه                       
تئوری بلکه درعمل انسان را به دگرگون ساختن جامعه دریک مسیر معین تکامل یابنده سوق دهد بوجودنیامده                    

مارکسیسم « کشف قوانین عینی دگرگونی های اجتماعی که        . اهی نارسا وآمیخته به اشتباهات بسیاری بود      این آگ 
کامل ترین وتنها صورت کامال علمی آن است نه فقط براثر نبوغ مارکس ، انگلس ودیگران ممکن شد بلکه                       » 

دردانش و از آن جمله       براثر تکامل خود جامعه وفراهم آوردن زمینه های مادی چنین پیشرفت چشمگیری                    
 .درشناخت جامعه وتاریخ میسرگردد

. ماتریالیسم تاریخی شناخت علمی پروسه های جامعه وتعیین قوانین تکامل و حرکت آن درگذشته وحال است                  
درپرتو مطالعه تاریخ یعنی تحوالت جامعه درگذشته و جامعه شناسی ، پیش بینی مسیر آینده جامعه میسرشده و                     

 .نیسم آگاهی به این قوانین وکوشش آگاهانه وسازمان یافته درراه این دگرگونی است لنی–مارکسیسم 

پس نه فقط درطول هزاران سال حرکات و جنبش های اجتماعی بصورت ناآگاهانه عمل کرده است بلکه امروز                   
 عمل می کنند     2نیزعلیرغم شناخت قوانین ، توده ها ، یعنی سازندگان تاریخ ، هنوزمثل گذشته بطور خودانگیخته              

 لنینیسم ویا ایدئولوژی های دیگر بصورت آگاهانه         –مگرآن که حرکات وجنبش های آنها درپرتو مارکسیسم           

                                                 
*Enlightment –                         جنبش روشنگری درآستانه انقالب های بورژوازی اروپا ظاهرشده وگرچه قوانین جامعه را نمی شناخت ولی درانتقال از فئودالیسم به 

 ...ولتر ، روسو ، شیلر و: ازنمایندگان این جنبش عبارتند . سرمایه داری نقش سیاسی واجتماعی ایفاکرد

  Spontaneity2ترجمه شده است » خودبخودی « این اصطالح درفارسی به  

 



(قرارداشته ودارد رابطه این خودانگیختگی وآگاهی            » مارکسیسم  « مسئله ای که دربرابر        . رهبری شوند 
Conciosness ( است. 

هنگامی که آگاهی   .ن می گذرد ویا آن به ستیز برمی خیزد           آگاهی ازخودانگیختگی بوجودمی آید ولی از آ        
بصورت یک نیروی مادی درمی آید ونقش پیشاهنگ رادریک سازمان سیاسی متشکل می سازد وبرنامه مبارزه                  
را پیش روی آن می گذارد ، این نیرو دربرابراحساسات وحاالت ورفتار خودانگیخته توده ها قرارمی                                

ی ، می کوشد که باشناخت حاالت واحساسات توده ها آنان را به حرکت                      آگاهی بصورت ایدئولوژ   .گیرد
 .آگاهانه درمسیر تکامل جامعه موجود درآورد

خودانگیختگی توده ها ، نزدیک ترین راه را برای این  انتقال نمی پیماید واصوال دراین مرحله از تاریخ اجتماعی                     
بصورت مبارزه  » آگاهی  « به عبارت دیگر ،     . ، میسرنیست بشر، بدون عملکرد عنصرآگاهی ، نیل به مرحله باالتر           

این آگاهی  . طبقاتی سازمان یافته نه یک عنصر کمکی بلکه عنصر ضروری تحوالت اجتماعی دراین مرحله است              
محصول تکامل قبلی جامعه وعاملی است که ضرورت وجبرتاریخی ، یعنی قوانین عینی جامعه ، بوسیله آن عمل                   

 . از آن بحث شده است3ه همان است که دررابطه دیالکتیکی زیربناوروبنااین رابط. می کند

پدیده های  . آگاهی وخودانگیختگی هردوپدیده ای روبنایی هستند وتحت تاثیر زیربنا دگرگون می شوند                   
ماتریالیست های  . خودانگیخته را می توان حاالت روانی جامعه ویا روانشناسی جمعی نامید وآگاهی راایدئولوژی            

« طحی که دید مکانیکی دارند به ساده انگاشتن رابطه زیربنا وروبنا تمایل دارند ومعتقدند که ایدئولوژی                          س
از روابط تولیدی ناشی می شود لیکن برداشت دیالکتیکی دراین رابطه حکم می کند که با این ساده                      » مستقیما  

 و اعتقادات خودانگیخته توده ها را تحت         گرایی مقابله شود و تاکید شود که زیربنا مقدمتا حاالت و احساسات             
 .تاثیر قرارمی دهد واین پدیده های خودانگیخته ، آگاهی وایدئولوژی را

عنصر آگاهی ، یعنی پیشاهنگ     . به نظر لنین آگاهی و خودانگیختگی درجنبش انقالبی بریکدیگر اثر می گذارند            
نه به  . شته وشناخت دقیقی از آن داشته باشد         ناگزیر است که دقیقا به پروسه خودانگیختگی درتوده توجه دا             

چنین است رابطه   . خاطراین که ازآن دنباله روی کند بلکه بخاطر این که درصورت لزوم به مقابله  آن برخیزد                    
 .دیالکتیکی خودانگیختگی وآگاهی

 توده هارا   اول پدیده هایی که حالت خمود وتسلیم       . لنین پدیده های خودانگیخته را به دودسته تقسیم می کند           
خمودی وافسردگی انسان ها وگردن نهادن به فقر ، خوگرفتن به ستم            : آشکار می سازد و این پدیده ها عبارتند از        
دوم پدیده هایی که حالت اعتراض وشورش توده ها رابیان می کند              . و عادت به نداشتن هرگونه حقوق سیاسی       

این شورشی است که درپرتو یک        . ن بدبختی وستم  حالت اعتراض ، کینه وشورش علیه مسببی        : که عبارتند از  
لنین با حالت خمودگی توده ها به مقابله برمی خیزد واز            . تئوری انقالبی قرارنگرفته وهدف ومسیر را نمی شناسد       

او جهان بینی انقالبی     . مارکسیست های انقالبی می خواهد که این مانع روانشناسی را درتوده ها درعم بکوبند                 

                                                 
روبنا شامل . زيربنا مجموعه عوامل توليدی است که روابط اقتصادی جامعه را تعيين می کند : Superstructure  - و روبنا  Basis 3 –زيربنا 

 و قوانين ، اخالق ، مذاهب ، زيباشناسی ، فلسفه وايدئولوژی و پديده های سازمانی جامعه مثل دولت ، پديده های نظری ، مثل پديده های سياسی
 .پديده های روبنايي آز زيربنا ناشی می شود ولی به نوبه خود روی آن اثر می گذارد. احزاب و خانواده است



اینجاست که آگاهی برضد خودانگیختگی به        . ی را بمثابه آنتی تز انقیاد برده وار تلقی می کند              وتئوری انقالب 
 .مبارزه برمی خیزد

توجه عمیق لنین به حالت دوم خودانگیختگی یعنی حالت اعتراض به این نتیجه منجر می شود که این حالت                          
ولی . ورژوازی باشد یا ایدئولوژی پرولتری    خواه این آگاهی ، ایدئولوژی ب      . روانی اعتراض ، تشنه آگاهی است      

. باید توجه داشت که صرف وجود اعتراض موجب غلبه وبرتری آگاهی علمی برایدئولوژی بورژوازی نمی شود                
اگرچه تئوری سوسیالیستی برای کارگران روشن تراست ، ایدئولوژی بورژوازی قدیمی تر ، پرداخته شده تر                      

ازاین جهت است که دنباله روی ازجنبش خودانگیخته طبقه          . وسیع تری است  ودارای امکانات انتشار بی نهایت       
کسانی که این نقش راتحقیر می کنند ، خواه عمل آنها دانسته باشد یا                  . کارگر ، تحقیر نقش عنصرآگاه است      

 .ندانسته ، نتیجه عملشان تقویت نفوذ بورژوازی درمیان کارگران است

ی وآگاهی دررابطه با پیشاهنگ با توده ها ، درتعیین شعارهای روزانه               شناخت دیالکتیکی وعلمی خودانگیختگ   
جنبش انقالبی ودراتخاذ تاکتیک های موثروپیشبرد برنامه انقالب یعنی پیاده کردن استراتژی جنبش تاثیراساسی                

سازمان ونیروی متشکل سیاسی ای که نتواند از پدیده های خودانگیخته جامعه خود تصویری واقعی                        . دارد
یک قطب تسلیم شدن به دنباله روی از تمامیت          . وتحلیلی علمی داشته باشد دربین دوقطب درنوسان خواهد بود         

توده ها دردوران رکود جنبش ویا کشانده شدن به تمایالت انحرافی درتوده ها در موارداستثنایی است که تحت                   
یونالیسم وتعصبات و طغیان های مذهبی        تاثیر ایدئولوژی های غیرانقالبی به انحراف هایی چون شونیسم ، ناس              

قطب دیگر بی توجهی به پدیده های خودانگیخته وکم بهادادن به آنها یا           . وحرکت های ارتجاعی دچار می شوند     
اپورتونیسم همواره آماده است    . طفره رفتن از شناخت عمیق وجدی این پدیده ها ودرنتیجه جدایی ازتوده هاست            

سازشکاری  ومحافظه کاری و فوق انقالبی گری ظاهر می شود نوسان کند                 که بین این دوقطب که بصورت         
 اقتصادی آن و از     –وبرای مقابله باچنین انحراف هایی است که ماباید از جامعه خود ، از خصوصیات اجتماعی                  

 .حاالت واحساسات وعادات ورسوم قشرها وطبقات آن درهردوره شناختی واقعی وخالق داشته باشیم
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