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  فصل اول (مقدمه):
  

  كه امروزه همه انسان ها آينده، موضوعي
  چشم به آن دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حال و آينده - 1
انسان ها براي انديشيدن ساخته شده اند و چاره اي هـم جـز ايـن ندارنـد. آنهـا هميشـه بـه        

ان اشان مي انديشند. برخي اميد دارند كه آينده بهتـر از حـال خواهـد    آينده خود و فرزند

شد، عده اي هم سود خود را در ابدي ساختن حال مي بينند. برخي نيز حال را فقط به اين 

دليل بر آينده ترجيح مي دهند، چون كه آينده هيچ چيز خـوبي بـراي آنهـا در بـر نـدارد.      

ميدوارانه و برخي نا اميدانه! امـا هـيچ كـس آنـرا نـا      انسان ها به آينده چشم دارند، برخي ا

ديده نمي گيرد، زيرا آينده جزيي از حال است، كه فردا خواهد آمد، كه مي آيد تا جاي 

  حال را بگيرد.

انسان ها چه بطور انفرادي و چه بطور اجتماعي چشم به آينده دارنـد. حقيقـت ايـن اسـت     

ان عالقه و توجه انسان را به خـود جلـب نمـي    كه هر چيزي مربوط به آينده باشد، به يكس

كند. به طور مثال، آينده هنرها و صنعت توليد نيرو بي شك بـراي بشـريت اهميـت دارد،    

له وقوع جنـگ جهـاني   ئاما اين چيزي نيست كه خلق ها نگران آن باشند. در حالي كه مس

بـراي انسـان   هسته اي موضوعي است كه با موجوديت نوع بشـر ارتبـاط دارد. ايـن مسـله     

امروزي جنبه حياتي دارد و مسله مرگ و زندگي است. بر همين منـوال، سرنوشـت دههـا    

 تثمارميليون تن مردم روي زمين به برآمد مبارزه اي بستگي دارد كه عليه ستم نژادي و اس
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بر پا شده است. براي بسياري از مردم دنيا، حفط مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، خطر 

  ، تهديد به فقر و گرسنگي و بيماري را در بر دارد.  عاجل بيكاري

بسياري از انديشمندان، ضمن توصيف آينده بشر، تصويري از شـكوفايي علـوم و فنـون و    

تمدن هاي بزرگ بشري را در آينده ارايه مي دهند. اما شمار اندكي از آنان نيـز معتقدنـد   

ل انسـان  بـه جـانور وحشـي     كه پيشرفت جهشوار علوم موجب ويراني تمدن بشري و تبدي

  خواهد شد كه زميني سوخته را در پي خواهد داشت. 

و نظام زندگي اجتماعي او بـه جهـت و حاصـل انقـالب علمـي و       آينده اجتماعي بشر

فني امروزي بستگي دارد. آيا انقالب علمي و فني به ترقي و تعالي بشـريت منجـر خواهـد    

دگي هر فرد، چه بخواهد و چـه نخواهـد، بـا    ؟ زنشد؟ و يا به انحطاط وي خواهد انجاميد

  . مسايل آينده اجتماعي بشر مربوط است

  

  آينده چگونه خواهد بود؟
ورن ايده هاي علمي و فني بسـياري را مطـرح كـرد و حتـي تحقـق       در قرن نوزدهم، ژول

 آنها را نيز پيش گويي كرد. امروزه، در قرن بيستم ما شاهد تحقق اين ايده ها هستيم. ژول

ن با تكيه بر افق هاي جديد آن زمان در رشته هاي علوم مهندسـي قـادر بـه پـيش بينـي      ور

. آينده هميشه بر اساس امكانات موجود امروزي تحوالت پنجاه سال بعد از زمان خود بود

  .بنا مي شود و به واقعيت مي پيوندد

آينـده   بدين ترتيب براي پرسش هايي كه ذهن توده هاي وسيع مردم را در مـورد مسـايل  

اجتماعي بشر به خود مشغول كرده اند، مي توان پاسخ درست علمي يافت. براي اين كـار  

بايد تاريخ بشر را مطالعه كرد و پديده هاي قرون گذشته زندگي اجتماعي او را كه حبس 

ها و اعدام ها، قحطي ها و جنگ ها نتوانستند آن ها را از حركت به جلو باز دارند، مـورد  

  يل عيني قرار داد.تجزيه و تحل

  

  دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم - 2
دوره ما ، دوره روند هاي پيچيده و متناقص است. يك انقالب علمي و فني پر تحرك در 

جريان است؛ مراكز نيروي اتمي و بنگاه ها و كارخانه هاي تمام خودكار، مواد مصـنوعي  

هايي كه قادرند پيچيده ترين  و تلويزيون رنگي، هواپيما هاي سريع مافوق صوت و ماشين

مسايل رياضي را در ظرف چند ثانيه حل كنند، چنان با زندگي روزمره مردم گره خورده 
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اند كه آنها ديگر از هيچ معجزه فني جديد شگفت زده نمي شـوند. امـروزه يـك هكتـار     

زمين زراعتي بيشتر از ده هكتار زمين زراعتي در اوايـل قـرن بيسـتم، محصـول مـي دهـد.       

اشين هاي خودكار معاصر مي توانند به اندازه صد نفـر و حتـي بيشـتر كـار كننـد و كـار       م

انسان را آسان و به سرچشمه لذت تبديل كنند. فضانورداني كه از زمين به كره ماه رفته و 

باز گشته اند، هرگونه شك و ترديد در باره توانايي انسان براي كشـف دنياهـاي جديـد و    

  برده اند. اسرار آنها را از بين

هنوز هم قحطي وجـود دارد، كودكـاني هسـتند كـه     اما در كنار اين ترقيات، 

مانند اسكلت هاي متحرك زندگي مي كنند و انسان هايي هستند كه براي 
؛ بدست آوردن نان روزانه خود به كارهاي شاق و كمر شكن تن مي دهند

ند. هنوز هم منـاطقي وجـود   و ميليون ها تن از اينان در قاره هاي گوناگون زندگي مي كن

دارند كه در آنها ، خيش چوبي و كج بيل عمده تـرين ابـزار شـخم زمـين مـي باشـند. در       

همين حال در بعضي از كشورهاي غربي، پروسه خودكار كردن روند هـاي توليـد، غالبـا    

با محروم شدن مردم از شغل شان و پيوستن اجباري آنها به ارتـش بيكـاران همـراه اسـت.     

ار را ي كه دبيرستان را به پايان مي رسانند نيز بي آنكه مزه لذت ها و سختي هاي كـ جوانان

بيكاران مي پيوندنـد. مـادران ، درسـت ماننـد صـدها سـال        "ارتش"چشيده باشند، به اين 

پيش، فقط در روياهاي خود مي توانند ايام خوش و روزگاري را براي فرزندانشان تصـور  

  خبري باشد و نه از فقر. كنند كه در آن نه از گرسنگي

بشر در دوره اي زندگي مي كند كه جنگ افزارها قادرند تمام ملت هـا را از روي زمـين   

محو كنند. بمب افكن ها و زير دريايي ها هر لحظه آماده پرتاب بمب و گلولـه هسـتند، و   

، فقـط   1945چنان قدرت وحشتناكي دارند كه فجايع هيرو شـيما و ناكـازاكي در سـال    

  نه هاي كوچكي از آن بوده اندنمو

  

  آينده چه ارمغاني براي بشر در بر دارد؟
آيا پيشرفت علمي و فني تمامي بدبختي هـا را از بـين خواهـد بـرد، يـا نيروهـاي مخـرب،        

زندگي را از روي زمين محو خواهند كرد؟ آيا ملت ها قادر به پيـروزي و بدسـت آوردن   

  محروميت در انتظار آنهاست؟آزادي و عدالت خواهند شد و يا تبعيض و 

  آينده به كدام تعلق دارد؟ 
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  فصل دوم (بررسي تاريخي):
  كمونيسم و اساطير

  
بشر هزاران سال است كه مي كوشد، آن چنان نظم اجتماعي ايي را بوجـود آورد كـه در   

بر هم نزند. چنـين افكـاري    آن همه مردم آزاد و برابر باشند و هيچ چيز خوشبختي آنها را

  كامال عادالنه بودند. 

  

  رويا ها - 1
مردم در روياهاي خويش، گذشته هاي دور خـود را بـه يـاد مـي آوردنـد، دوران برابـري       

دوراني عاري از مالكيت خصوصي و فاقد استثمار فقيران بوسيله ثروتمنـدان.    –اجتماعي 

سـاني، دورانـي سـخت و همـراه بـا      به رغم اين حقيقت كه دوران آغازين پيـدايش نـژاد ان  

ياد مي كردنـد. در تمـدن    "عصر طاليي"ترس و وحشت بود، خيلي ها از آن به عنوان 

  هاي مختلف به نيكي از آن ياد مي شد. 

به عنوان عصري يـاد مـي    "عصر طاليي"، شاعر يونان باستان، از  (Hesiod)هزيود

ردند، دوراني كه زمـين سـرخود   مردم بدون كار و نگراني، زندگي مي ككند كه در آن، 
ميوه فراوان به بار مي آورد. حتي اگر مردم مجبور مي شدند در آن دوران كار كنند، كار 
براي آنان جريان لذت بخشي بود كه طي آن با هم رقابت دوستانه و صـلح آميـز داشـتند.    

ه . شـاعر همـوار  آزادي، رفاقت و كمك متقابل، مشخصات اصول اخالقي آن دوره بودند

  در اين رويا بود كه كاشك مي شد آن دوره را باز گرداند.

  
  آن دوره را باز گرداند؟  شوداما چگونه مي 

تمام كوشش ها براي در هم شكستن يوغ ستم به شكست مي انجاميد. آينده چشـم انـداز   

خوبي را به بشر نويد نمي داد. به نظر مي رسيد كه فقط در روياهاست كه مردم مي توانند 

را زنده كنند. بدين ترتيب داستان هاي بهشت روي زمين، كه به داليلي  " طاليي عصر"

از حافظه مردم بيرون رفته بودند، دوباره شكل گرفتند. انجيـل، كتـاب مقـدس مسـيحيان،     

كه نشـانگر آرزوي بازگشـت بـه آن كمونيسـم      -البته ساده لوحانه  –شامل مطالبي است 

ــ  ــد وجــود دارد، ام ــدايي اســت. امي ــه! ابت ــدرت تحقــق آن، ن ــا  ا ق ــفات يوحن  مكاش

(Apocalypse) -  نجـي الهـي،       -يك اثر باستاني از ادبيات مسـيحيظهـور يـك م
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: او مردم را از ظلمـت  عيسي مسيح،  را پيش گويي مي كند. در اين كتاب آمده است كه
نجات خواهد بخشيد و حكومت هزار ساله عدل و برابري را بر روي زمين برقرار خواهـد  

  .ردك

، با گذشت زمان و در جريان زندگي، تحقق وعده ايجاد حكومت مذهب مسيحيتاما 

عدل را به آن دنيا موكول كرد و  بهشت را به عنوان پاداش پس از مرگ به انسان ها نويد 

كليسا نيز اعالم كرد كـه نـابرابري، سـتم و اسـتثمار در روي     داد. در اين ميـان  

اندك اندك بهشت آسماني نيز شباهت خود بـه  . زمين، مبتني بر مشيت الهي است

ــه زنــدگي    كمونيســم اوليــه (عصــر طاليــي) را از دســت داد و زنــدگي در آن دنيــا نيــز ب

  .ثروتمندان، زندگي پر از تنبلي و عياشي، تشبيه مي شد

  

اما مردم هنوز در انديشه برابري، عدالت و رفا مادي در اين دنيا، روي زمين، بودنـد. آنهـا   

اسي نداشتند. آنها به ياد داشتند كه نياكان اشـان تنبـل و بـي كـاره نبودنـد: آدم      از كار هر

  شخم مي زد و مي كاشت و حوا ريسندگي مي كرد.

نهضت هايي پديد آمدند كه همگي از انديشه هـاي   ،با الهام از اين انديشه، طي هزار سال

فـاع مـي كردنـد.    مسيحيت اوليه، در مورد ايجاد حكومت عدل و برابري بـر روي زمـين د  

مالكيـت   رهبران اين نهضت هـا كـه بـه عنـوان مرتـد مـورد لعـن و نفـرين كليسـا بودنـد،          

خصوصي را گناه مي دانستند و از حقوق برابر انسان هـا بـر زمـين و ثـروت حمايـت مـي       

،  (Thomas Munzer)، توماس مونتسـر كردند. در اوايل قرن شانزدهم ميالدي

لكيت خصوصي را ناعادالنه خوانـد و طرحـي را بـراي    رهبر جنگ هاي دهقاني آلمان، ما

استقرار آن چنان نظام اجتماعي ارايه داد كه در آن نه از اختالف طبقاتي خبري است، نـه  

  .از مالكيت خصوصي و نه از دولت هاي ستم كار

  

آنچه كه در رويـاي مردمـان زمـان هـاي      –حقيقت اين است كه حكومت عدل و برابري 

ه نحو ابهام آميزي به كمونيسم شباهت داشت. زيرا اقتصاد عقب مانده فقط ب -گذشته بود

شـرايطي برابـري   آن زمان ها قادر به تامين سعادت براي همه انسان ها نبود؛ در چنـان  

باشد. حتي اگر اين برابري حاصل مي شد (كوشش هايي از  فقط مي توانست در فقر

آمد) مـدت زيـادي دوام نمـي     اين دست در برخي از جوامع كوچك مذهبي به عمل مي

  .آورد
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  بر سر رويا هاي مردم چه آمد؟ 
بود كه تماما به گذشته دور تعلق داشت، سپس روياي ايجاد  "عصر طاليي"ابتدا روياي 

بود كه تماما به آينده ايي نامعلوم مربوط مي شد. چنين بود كه مردم  بهشت روي زمين

عدل و برابري خود به خود روي زمـين  حكومت بيش از پيش بدين واقعيت پي بردند كه 

  بر پا نمي شود.

  
   اما چگونه مي توان چنين نظامي را بر پا كرد؟

پرسشي بود نو كه بشر بايستي پاسخي براي آن مي يافـت. در ميـان روياهـاي بشـر دنيـاي      

  دنياي ناكجا آباد!جديدي پيدا شد. 

  
  

  ناكجا آباد ها  – 2
ور   بوسـيله  اصطالح ناكجا آباد بـراي اولـين بـار     ر تومـاس مـ سـ (Sir Thomas 

More)    سياســتمدار و انســانگراي بــزرگ انگليســي در كتــاب مشــهورش بــه نــام ،" 

  نوشته شده است. 1516بكار برده شد. كه در سال   (Utopia) "اتوپيا

در آن زمان،پيشرفت صنايع پشمبافي در انگلستان منجر به بيرون رانـدن دهقانـان از زمـين    

بود. زيرا زمين ها بايستي براي چراي دام ها و تهيه پشـم مـورد اسـتفاده قـرار     هايشان شده 

مي گرفتند. بدين ترتيب دهقاناني كه اجبارا و تحت فشار اربابان به فقرا و گـدايان تبـديل   

مي شدند، به رغم مجازات هاي وحشيانه ايي كه آنها را تهديد مي كرد، سراسر كشور را 

  خويش و خانواده هايشان زير پا مي گذاشتند. عاشبراي تامين هزينه امرار م

گوسـفندان   "جامعه زمان خود را خشمگنانه محكوم كـرد. او نوشـت:    ،توماس مور

شما كه طبيعتا رام و به آساني قابل كنترل هستند، ممكن است كارشـان بـه   
دريدن انسان نيز برسد و نه تنها دهكده ها، بلكه شهرها را نيز خالي از سكنه 

   ".كنند
اگر چه خود ميلي به آواره  " –او جامعه اي را كه در آن انسان هاي آواره و خانه بدوش 

به چوبه دار سپرده مي شدند، انسان هايي كه تنها گناه اشان اين بود كـه    – "گي نداشتند

كسي آنها را به كار نمي گرفت، به شدت محكوم مي كرد؛ او جامعه اي را محكـوم مـي   

دودي بيكاره و مفت خوار در حالي به زندكي پر عيش و نوش و مجلل كرد كه در آن مع
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خود ادامه مي دادند كه زندگي توده هاي وسيع مردم زحمتكش بدتر از زندگي چارپايان 

  بود.

  
  سر چشمه اين بدبختي و فالكت در كجا بود؟

در مالكيـت  اين پرسشي بود كه تومـاس مـور مطـرح مـي كـرد و پاسـخ اش ايـن بـود:         

   .خصوصي

، هيچ ملتي نمي تواند خوشبخت "تا زماني كه ثروت شخصي وجود دارد "به اعتقاد مور، 

زيرا هنگامي كه هر كس، هر چيزي را كه مي تواند فراهم آورد، مجاز باشد آنـرا  "باشد، 

به هر عنوان، به سوي خود كشد، هر قدر هم ملتي داراي نعمات فـراوان باشـد، بـا وجـود     

ام ثروت ملت را بين خود تقسيم خواهند كرد و آن گاه است كـه  اين، عده اي معدود، تم

  ."بقيه بايد غرق در تنگدستي شوند

ارايه مي دهد، كامال بـا چنـين جامعـه     جزيره اي روياييِ اتوپياما تصويري كه او از 

اي متفاوت است. مشخصه عمده اي جامعه اتوپي عدم مالكيت خصوصي است. زنـدگي  

دي همگاني استوار است و در اين ميان فقـط دانشـمندان و كسـاني    در انوپي بر پايه كار ي

كه بطور موقتي وظايف مربوط به اداره جامعـه را بـر عهـده دارنـد ، از كـار يـدي معـاف        

هستند. در اتوپي، توليد بر اثر فراواني، بر حسب نياز هر كـس توزيـع مـي شـود و برابـري      

  همگاني به اعلي درجه برقرار است. 

كـه سـازمان عادالنـه جامعـه را تنهـا       ه آليست هاي سده هـاي ميانـه  ايدبر خالف 

 سازمان منطقيمي دانستند، توماس مور معتقد بود كه ايـن،   توزيع عادالنهمربوط به 

توليد است كه پيش شرط برابري اجتماعي است. پايه هاي فرضيه او بر ايـن اصـل متكـي    

اصـل مصـرف بـر    ه اجـراي  بودند كه فقط سازماندهي توليد در مقياس ملـي اسـت كـ   

  را امكان پذير مي سازد. حسب نيازهاي همه مردم

تصوير مي كند، چنين است: توليـد   مور برخي از مشخصات چنين سازماني، آن طور كه

بر پايه صنايع دستي استوار است؛ در كشاورزي، جمعيت شهر نشين نيز به نوبـت توليـد را   

مدت دو سال به كشاورزي مي پردازد؛ هر به دست مي گيرد، به ترتيبي كه هر كس براي 

خانواده درست به مثابه يك واحد اقتصادي، به مبادله كاالي شخصي مي پـردازد؛ مـدت   

كار روزانه شش ساعت است؛ تمام توليدات به انبار عمـومي منتقـل مـي شـوند و پـس از      

اه، نه تنهـا  ثبت در دفاتر، به نسبت نياز هر كس بوسيله دولت ،توزيع مي شود. در تامين رف
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توليد، بلكه ميزان طبيعي نياز هاي مردم نيز دخالت دارد. شـهروندان اتـوپي نـه مرتـاض و     

زاهد هستند و نه در پي عياشي و ولخرجي مي رونـد، آنهـا فقـط بـه فكـر تـامين نيازهـاي        

  ضرور و منطقي خود مي باشند.

گيـز متكـي بـر    آن طور كه توماس مور نشان مي داد، سعادت در اين سر زمـين شـگفت ان  

 نيكان اتوپوس"قوانين شاه" )"King "Utopus the Good ( است. مور اين

امـا او راه   "صبر كنيد، اتوپوس هـاي بيشـتري خواهنـد آمـد!    "اميد را بر مي انگيخت كه: 

واقعگرايانه تغيير جامعه زمان خود را مشخص نكرد و در واقع هم نمي توانسـت مشـخص   

  كند. 

ــوداي    -در كتــاب مــور  جهــانگرد راوي داســتان   ــف هيــث ل  Ralph)رال

Hythlodaye)  -   اوتوپي و  زندگي ساكنان اوتوپي را چنان به وضوح توصيف مـي

كرد، كه بسياري از معاصران باور كردند كه چنين سرزميني واقعا وجـود دارد. امـا ببينـيم    

 كـه عنـوان    (utopia)، يـا همـان اتـوپي     (utopus)معناي واژه يونـاني اوتوپـوس   

  كتاب مور مي باشد، چيست؟ 

(جايي كه وجـود نـدارد) مـي باشـد. چنـين جـايي        "هيچ جا"اين واژه يوناني به معناي 

وجود خارجي ندارد و مكاني فرضي مي باشد. بايد اضافه كرد كه اگـر كسـي بـه وجـود     

شاه اتوپوس نيكان اميد به بندد، بايد بداند كه چيزي شـبيه بـه ايـن اتـوپي و شـاه آن نمـي       

واند وجود داشته باشد. همچنين الزامات ديگري نيز وجود دارند كه وجود اتوپي را غيـر  ت

ممكن مي سازند. اما فعال راجع به آنها صـحبت نمـي كنـيم و آن را بـه بعـد موكـول مـي        

  كنيم.

به هر حال، مردم به زودي دريافتند كه جزيره اي به نام اوتوپي روي زمين وجـود نـدارد.   

راموش نشد. اتوپي رويايي زيبا اما عبث بود. در پـي اتـوپي مـور (كتـاب     اما اتوپي هرگز ف

  توماس مور)، اتوپي هاي ديگري نيز پديد آمدند.  

  

ال  توماسو كامپـا مـيالدي،   1602در سال  نـ (Tommaso Campanella)   ،

 – Ciritas Solis) "شهرِ خورشيد"فيلسوف ايتاليايي، كتاب خود تحت عنوان 

The city of the sun)   كه وصف يك اتوپي كمونيسـتي بـود و در    ،را نوشت

چاپ و منتشر شد. در اينجا نيز راوي داستان، جهانگردي است از اهالي شهر  1623سال 

نـال) را طـي يكـي از سـفرهاي دور دنيـايي       ژنو، كه اين شهر شگفت انگيز (اتـوپي كامپـا  
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ت انگيز در جزيره ايي به نـام   خود، ديده است. آنگونه كه او نقل مي كند، اين شهر شگف

  در اقيانوس هند واقع شده است.  (Taprobanu)تاپروبانو 

  
  اين جهانگرد ژنوي در باره آن شهر چه مي گفت؟

ان شهر خورشيد ثروت شخصي وجود ندارد. مردم در اختيار و اسـير اشـيا   ندر جامعه ساك

شهر خورشيد از كودكي بـا   نيستند، بلكه اين اشيا هستند كه در خدمت مردم اند. ساكنان

روح احترام به كار تربيت مي شوند. كار، ديگر براي آنان وظيفه و از روي اجبـار نيسـت،   

بر عكس يك نياز حياتي مي باشد. بين كار فكري و كار يدي تمايزي وجـود نـدارد. هـر    

يري كاري مايه افتخار است. كار سخت تر، احترام و افتخار بيشتر. در عين حال، به كار گ

نال از كشتي هاي  وسيع اختراعات فني گوناگون كار را براي آنان ساده تر مي كند (كامپا

بي پارو و ارابه هاي بي مركب نام مي برد و مي گويد كه مردم حتي قادرند پرواز كننـد).  

مدت كار روزانه شش ساعت است. زنان به كارهاي آسان تر مي پردازند؛ آنها بـا مـردان   

ز احترام خاصي برخوردارند. وفور محصوالت تمام نياز هـاي جامعـه را تـامين    برابراند و ا

مي كند. يك سيستم آموزش و پرورش ويژه، رشد موزون همه افراد جامعه را تامين مـي  

كند. روابط مردم مبتني بر دوستي و عالقه متقابل است. ساكنان شهر خورشيد انسان هـاي  

  پاكباز و صميمي هستند.

هم اينرا تصديق مـي كنـد. امـا     نال كامپا شهري وجود خارجي ندارد. خود در واقع چنين

اگر مردم به آميزش و يكي شدن با ديگر مردمان اصرار ورزند، امري كه ذاتي آنهاسـت،  

  باالخره به چنين وحدتي دست خواهند يافت.

تمـام  اين طبيعت انسان، خارج از زمان و تاريخ، و منطق و اصول اخالق مطلق مورد قبول 

انسان ها است، كه تمام نويسندگان بعدي اتـوپي هـاي سوسياليسـتي و كمونيسـتي بـه آن      

، در قـرن  جـرارد وينسـتانلي  استناد مي كنند. از جمله اين نويسـندگان  مـي تـوان از :    

نويسـندگان كتـاب مشـهور     گابريل مابليو مـورلي ، ، ژان مسليههفدهم در انگلستان

، در قـرن هجـدهم، و سوسياليسـت     (Code de la nature) "قانون طبيعت"

  ، نام برد. شارل فوريه و هانري سن سيمون و روبرت اوِئنهاي تخيلي بزرگ : 

، در خالل انقالب بورژوايي انگلستان، جماعت كـوچكي در زمينـي   1649در بهار سال 

، از توابع لندن، اقدام به كشت مشترك كردند. اين  (Surrey) يرسورِواقع در ناحيه 

معروف شد. جرارد وينسـتانلي رهبـر و تئوريسـين      (Diggers) "حفاران"ه به گرو
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 ,Law of Freedom) "قانون آزادي"اين گروه در كتاب خود تحت عنوان 

in a platform or True Magistracy Restored)   -   در سـال

ري را با استناد به انجيل در بيان نيازهاي طبيعي بشر، يك جامعه جمهو –ميالدي  1652

توصيف مي كند. در اين جامعـه، آزادي واقعـي همـه شـهروندان تضـمين مـي شـود؛ نـه         

؛ محصوالت توليـدي جامعـه بـه انبارهـاي عمـومي      تجارت هست و نه مالكيت خصوصي

  .فرستاده مي شوند و از آنجا هر خانواده آنچه را كه نياز دارد، دريافت مي كند

  

بـل از انقـالب در قـرن هجدهم،مسـتقيما بـه      مولفان تئـوري هـاي كمونيسـتي در فرانسـه ق    

 Le) "پيمــان"طبيعــت و عقــل انســان متوســل مــي شــدند. مســليه نويســنده كتــاب  

Testament)    تصـويري از آن چنـان نظـام     "چراغ طبيعـي عقـل  "با توسل بـه

اجتماعي ايده آل ارايه داده است كه در آن مالكيت همگاني و كار جمعي، مردم را قـادر  

ادي و برابري واقعي دست يابنـد. مشخصـه تئـوري مسـليه ايـن بـود كـه او        مي سازد به آز

اعتقاد نداشت كه آموزش به تنهايي براي درك آرمان هـاي كمونيسـتي كـافي اسـت. او     

  معتقد بود كه براي محو مالكيت خصوصي و استثمار بايد انقالبي عمل كرد.

ايـن سـر    –صوصـي  از بـين بـردن مالكيـت خ    "نظم طبيعـت "بنا بر نظريات مابلي ، 

را ايجاب مـي كنـد. دارايـي مشـترك و برابـري انسـان هـا،          -چشمه اصلي همه بالها

رقابت بين مردم براي دستيابي به هدف هاي عالي، تمركز قـدرت در دسـت مـردم؛ اينهـا     

هستند آن مناسبات اجتماعي كه با طبيعت بشر هماهنگي دارند، درست همانگونـه كـه در   

در جامعـه   "د از روي بدبيني به آينده است كه مابلي مي گويـد:  گذشته داشته اند. شاي

ايي كه مالكيت خصوصي آن را فاسد كرده است،  برقرار كردن مناسـبات  
  ."كمونيستي امكان ندارد

مورلي هم درست مانند مـابلي، دوران اوليـه زنـدگي نـژاد انسـاني را كمـال مطلـوب مـي         

مـي ناميـد. امـا     "نظم طبيعي"دوران و  "عصر طاليي"دانست و گذشته دور بشر را 

مورلي بر خالف مابلي به آينده خوش بين بود. او بر اين باور بود كـه بـا قـانونگزاري مـي     

را احيا كند. به عقيده او مهمتـرين   "قانون طبيعت "توان به بشر كمك كرد تا دوباره 

 است. جامعه كمونيسـتي آينـده مـورلي از ايـن     "سود و ثروت شخصي"كار، حذف 

نظر كه در آن مالكيت اجتماعي برقرار مي شود، قابل توجه است. او معتقـد بـود كـه ايـن     

فقط سعادت همگاني جامعه است كه امكـان سـعادت هـر فـرد را فـراهم مـي كنـد. كـار         
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وظيفه و حق هر شهروند است؛ حق استراحت و تفريح براي همه تضمين مي شود؛ توزيـع  

مي شود؛ و شرايط مناسب براي پيشرفت علم مهيا مي بر اساس نيازهاي مردم سازمان داده 

  گردد.  

در سه دهه اول قـرن نـوزدهم بـه وجـود      تئوري هاي سوسياليسم تخيليكامل ترين 

ــورژوايي فرانســه در ســال هــاي    ــد. انقــالب ب و تحــوالت صــنعتي در  1789-94آمدن

تحـولي بنيـادي در    انگلستان كه توليد دستي را به توليد ماشيني ارتقا داده بود، هيچ كـدام 

وضع كارگران پديد نياوردند، حتي بر عكس توده هاي هر چه وسيع تـري از مـردم را بـه    

ورطه فقر و بي خانماني كشاندند. سيل عظيم دهقانان آواره به سوي شهر هـا سـرازير مـي    

شدند و در آنجا فقط استثمار بيرحمانه در كارخانه ها و كارگاه هـا، و حتـي بـدتر از آن،    

آزادي، يعنــي  –ري و فقــر در انتظارشــان بــود. از وعــده هــاي انقــالب بــورژوايي  بيكــا

تا آنجا كه به مـردم مربـوط مـي شـد، فقـط واژه هـاي         – برابري و برادري همگاني

  زيبا باقي مانده بود.

از نظام سرمايه داري بـه شـدت انتقـاد مـي كردنـد. سـن        سن سيمون ، فوريه و اوئن

نـه فقـط داراي    انقالب بـورژوايي فرانسـه  سيمون نخستين كسي بود كه متذكر شـد،  

محتواي مبارزه با اعيان و اشراف نيست، بلكه محتواي آن مبارزه بين فقرا و ثروتمندان هم 

در برداشـت. شـارل فوريـه، منتقـد      ندارها نيست. اين انقالب پيامدهاي غم انگيزي براي

را بـه شـدت محكـوم مـي كـرد؛       " سيستم متمدن"يـوب  برجسته نظام سرمايه داري، ع

سيستمي كه در آن حاصل فراواني، فقر است، هفـت هشـتم مـردم در آن بـه وسـيله يـك       

تضـاد بـين   هشتم باقي مانده غارت مي شوند، زندگي انگل وار در آن رشد مي كنـد و  

در  هر فرد. او نوشت كه در چنين جامعه متمدني منافع فرد و جامعه بروز مي كند

  . حالت جنگ عمدي با توده هاي مردم است

به عنوان مثال: پزشگ آرزو مي كنـد كـه تعـداد هـر چـه بيشـتري از مـردم بيمـار شـوند،          

آرشيتكت در آرزوي آتش سوزي مهيبي است كه يـك چهـارم كشـور را ويـران كنـد،      

 شيشه بر از اين كه طوفان تگرگ همه شيشه ها را شكسته است، خوشحال است و دادگاه

ها خواهان جنايت هاي بيشتري هستند. در اين جامعه آرايش اخالقي مردم زشـت اسـت،   

خود پرستي و سودجويي وجه غالب است و با زن به مثابه يك كاالي تجارتي رفتـار مـي   

شود و بالطبع ازدواج بدون عشق انجام مي پذيرد. و بدين ترتيـب فوريـه هـم بـدنبال سـن      
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امعـه را بايـد بـا ميـزان آزادي زنـان در آن جامعـه       سيمون اعالم كـرد كـه آزادي يـك ج   

  سنجيد. 

فوريه، سن سيمون و اوئن عيوب اساسي توليد سرمايه داري را نيز آشـكار كردنـد: هـرج    

، آن طور كه فوريه متذكر بحران هـاي اقتصـادي   "بحران هاي اضافه توليد"مرج و 

ه اسـتفاده از ماشـين در   شد. اوئن در توضيح نا معقول بودن جامعه سرمايه داري نوشت كـ 

توليد فقط ارزش كار كارگران را كاهش داده است، بـدون ايـن كـه كـار را بـراي آنـان       

آسان تر كرده باشد. حاال دو هزار و پانصد كارگر همان مقدار توليد مي كنند كـه پنجـاه   

سال پيش شصت هزار كارگر توليد مي كردند، اما ما به التفاوت آن بـه صـورت سـود بـه     

احبان كارگا ه ها و كارخانه ها مي رود. در مقابل تا آنجا كه به كارگران مربوط جيب ص

  مي شود، ثروتي كه آنها توليد مي كنند، برايشان فقط رنج و محروميت به بار مي آورد.

در ابتداي قرن نوزدهم، سيصد سال بود كه از پيدايش سوسياليسم تخيلي مي گذشت. در 

در عين انتقاد از روابط موجود، فقط به اخالقـي كـردن آن   تمام اين مدت سوسياليست ها 

و ارايه طرح هايي از يك جامعه ايده آل پرداخته بودند. آنها جامعه كهنه را مغاير اصـول  

اخالقي و جامعه نو را ناشي از آن مي دانستند. آنها  گاهي هم از مواضع زيبـايي شناسـي،   

را تكميـل مـي    "قـي كـردن روابـط موجـود    اخال"جامعه را مورد انتقاد قرار مـي دادنـد و   

لزوم برقراري يك جامعه ايده آل را مـورد تائيـد قـرار     ،كردند، و با تكيه بر همين مواضع

مي دادند. آنها در واقع الزامات اخالقي و زيبـايي شناسـي را ناشـي از طبيعـت انسـان مـي       

  دانستند.

طرح هاي آنها براي تحول سوسياليست هاي تخيلي بزرگ قرن نوزدهم اميدوار بودند كه 

سوسياليستي جامعه فقط از طريق تبليغ ايده هايشان و گرفتن كمـك مـالي از كسـاني كـه     

استطاعت آن را دارند، مي تواند به اجرا در آيد. آنها مطمئين بودنـد كـه انديشـه هايشـان     

 منطقي و عاقالنه و منطبق بر طبيعت انسان هستند. مردم احساس مي كردند كـه ايـن طـزح   

ها قابل اجرا نيستند، اما با اين وصف از آنها استقبال مي كردند. فوريـه و سـن سـيمون در    

جامعه ايده آل خويش حتي موقعيت ويژه اي براي سرمايه داران و بانكـداران قايـل شـده    

  بودند، به طوري كه آنها از كار اجباري معاف بودند و حق مالكيت خصوصي نيز داشتند.

ت ساده لوح باشد كه بر بشر دوستي سرمايه داري اميد بنـدد، آن گونـه   انسان بايد بي نهاي

كه سن سيمون به ناپلئون و اوئن به ملكه ويكتوريـا و نـيكالي اول امپراطـور روسـيه اميـد      

بسته بودند. اوئن خود يك سرمايه دار بود، حاضر به فداكاري بود و در واقـع نيـز سـرمايه    



17  

. او معتقد بود كه سرمايه داران ، در عين حال بشر اش را در راه ايدآل بزرگش وقف كرد

اسـت كـه سـهم عمـده اي      "طبيعت بشـري "هم هستند. او فكر مي كرد كه اينجا بـاز  

  دارد. اما اين، اميد عبثي بود.

  

چنــدي پــس از مــرگ ســن ســيمون، شــاگردانش نوشــتند كــه حــاال الزم اســت آخــرين  

ريزي اسـت . سـپس نوبـت     وظيفه اخالقيون شالودهدگرگوني ها انجام گيرد: 

  . قانون گزاران خواهد بود كه اين شالوده را به صورت قانون در آورند

اما نتايج به دست آمده چه بود؟ تئوري هاي سوسياليستي هنوز خيـاالت خـامي بودنـد، و    

اتوپي ها به صورت ايده آل هاي درخشان اما غير قابل دسترسي بـاقي مانـده بودنـد. آنهـا     

اگر چه در  –ر دارنده انديشه هاي نو و واقعا برجسته اي بودند كه بعد ها تئوري هاي در ب

  به تحقق پيوستند. -شرايط ديگر و به وسايل ديگر

، امكاناتي است كـه نظـام   مهمترين معيار پيشرفت اجتماعسن سيمون معتقد بود كه 

اتكاي موقعيت  اجتماعي در اختيار انسان مي گذارد تا با استفاده از توانايي خودش و نه به

طبقاتي اش، نياز هاي خود  را بر آورده كند. او معتقد بـود كـه چنـين امكانـاتي فقـط در      

يك جامعه صنعتي مي تواند عينيت يابند. مشخصـات ايـن جامعـه عبـارت بودنـد از: كـار       

همگاني، مديريت متمركـز اقتصـاد و حكومـت بـر چيزهـا (اشـيا) بـه جـاي جكومـت بـر           

است بايد در اقتصاد مستحيل مي شد). اگرچـه سـن سـيمون در    اشخاص (بدين ترتيب سي

جامعه صنعتي خويش، هم مالكيت خصوصـي، سـرمايه و سـود و هـم اخـتالف بـين كـار        

فكري و يدي را حفظ مي كند، اما معتقد اسـت كـه ايـن جامعـه بـه تـامين وفـور نعمـت،         

  خوشبختي و عدالت براي همه شهروندان خود قادر خواهد بود.

در شـرايطي   "نسانحكومت بر ا"به جاي  "حكومت بر چيزها"ن كردن اما جانشي

كه مالكيت خصوصي پا بر جاست، مطلقا غير ممكن است. اين نكته اي است كه به نحـو  

چشــم گيــري تنــاقص بــين عظمــت و شــكوه ايــده آل و تخيلــي بــودن آن، نبــود كامــل   

سـيمون، را نشـان مـي     واقعگرايي در آن و نبود امكان اجراي آن با وسايل پيشنهادي سـن 

  دهد.

همين تناقص، در تئوري فوريه هم ديده مي شود: انديشـه هـاي بـزرگ بـراي پـيش بينـي       

آينده و محال بودن مطلق تحقق آنها بر اساس طرح هـايي كـه فوريـه پيشـنهاد مـي كـرد.       

ايده آل  فوريه ، جامعـه اي    (Societarian Society) "جامعه اجتماعيون"
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اجرا مي شود: هر كس بهروزي خود را در بهروزي  "هماهنگي"است كه در آن اصل 

دنياي اطراف خود جستجو مي كند. شركت همگان در توليد، حذف اخـتالف هـاي بـين    

كار و سرمايه را تامين مي كند، و به عالوه مايه رقابت در كار و ميل به متنوع ساختن كار 

مي نامد. جامعـه اجتمـاعي    "اقاشتي"و ميل مفرط به خالقيت است. اين حالت را فوريه 

را فراهم مي كند. اين جامعه عالوه بـر   تمام شرايط الزم براي برآورده كردن اين آرزوها

حقوق ديگر، حق كار را نيز براي بشر تضمين مي كند. پيشـرفت اقتصـاد بـر مبنـاي ترقـي      

بـين مـي   علمي و فني، تمام نياز هاي مادي را بر طرف مي كند. اختالف بين شـهر و ده از  

رود و زنان با رها شدن از بار سنگين كار در خانه، موقعيت اجتماعي برابر بـا مـرد كسـب    

مي كنند. كودكان نيز بر مبناي كار اجتماعي پـرورش مـي يابنـد و اصـول عـالي اخالقـي       

  راهنماي رفتار مردم مي شود.

ود كـه  فوريه طرح دقيقي از جامعه اجتماعي خود تهيه كـرد. ايـن يـك جامعـه جهـاني بـ      

 "فـاالنژ  –فاالنژ استان  "بايستي از اتحاد داوطلبانه جوامع سوسياليستي مختلف به نام 

(Phalanges)   .تشكيل شود  

  

ها با اعضاي نسبتا كم خود (جامعه اي با حـداكثر دو هـزار تـن عضـو)، روابـط       "فاالنژ"

فاالنژ  "به نام توليد و مصرف را برقرار مي كنند. زندگي در چنين جامعه اي در مجتمعي 

متمركـز مـي گـردد.  ايـن       (phalanstery) "فاالنسـتري  – فاالنژ آباد -كده 

مجتمع شامل كارگاه هاي خانه سازي، خوابگـاه هـا، غـذاخوري هـاي عمـومي، مـدارس       

عمومي و غيرو مي باشد. مردم در پي متنوع كردن كـار، شـغل خـود را آنگونـه كـه ميـل       

موقعي كـه مـي گفـت تمـام مـردم، حتـي ثروتمنـدان، بايـد         دارند،  تغيير مي دهند. فوريه 

  اميد به اين داشت كه كار سرچشمه لذت شود.    كاركنند، 

او  پـيش از همـه، يـك     "نظام اجتماعي عقاليي"تئوري اوئن  تا حدي متفاوت بود. 

نطام بدون مالكيت خصوصي و از اين رو بي طبقـه بـود. بـر ايـن اسـاس بـود كـه قـدرت         

 -گـروه "ها مي توانست وفور نعمت به ارمغـان بيـĤورد. هـر عضـو يـك      شگفت ماشين 

كوچك (هسته اوليه جامعه جديد) هر چه نياز دارد، دريافت مي كنـد. تمـايز كـار     "كار

يدي و كار فكري همراه با تمايز هـاي بـين كـار صـنعتي و كشـاورزي و بـين شـهر و ده،        

  كامال ار بين مي رود.
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او سـر چشـمه همـه    قابـل توجـه اسـت. در همـان زمـان،      عظمت و عمق انديشه هاي اوئن 

. او اميـدوار بـود كـه بـا     بدبختي ها را در جامعه معاصر، در سيستم توزيع آن مـي دانسـت  

جايگزين كردن مبادله مستقيم كاال ها به جاي مبادالت پولي، بتـوان بـر ايـن بـدبختي هـا      

وي خالقـه مـردم و طبقـه    چيره شد. اوئن نيز مانند ديگر سوسياليست هـاي تخيلـي بـه نيـر    

كارگر اعتقادي نداشت. او روي سرمايه داران كه معتقد بود نظام پيشنهادي اش براي آنها 

  نيز مفيد است، تكيه مي كرد. 

در اينجا قصد ما بررسي تمام تئوري هاي سوسياليسـتي و كمونيسـتي نمـي باشـد. مشـاهير      

ان پنـدارگرا ماننـد مسـليه ،    ديگري نيز در كشورهاي ديگر جهان هستند. برخي نويسـندگ 

تحق هدف ها و ايده آل هاي سوسياليستي را با انقالب توده ها در ارتباط مي دانستند. در 

انديشمند بر جسته روس در قرن نوزدهم نام  ن. گ. چرنيشفسكيميان آنها مي توان از 

ختـه  برد. اما همه اين تئوري ها از نظر برخي نكات مركـزي انديشـه و عمـل، همگـي نـا پ     

  بودند. 

ارايه دهندگان اين تئوري هـا عمومـا معتقـد بودنـد كـه يـك جامعـه ايـده آل مـي توانـد           

وريـه  ) . براي مثـال: ُف "جايي كه نيست"باشد (در مقابل اتوپي:  "جايي كه هست"

دايـر شـود، مـي     1823معتقد بود كه اگر يك فاالنژ آباد (فاالنستري) آزمايشي در سال 

جامعه را كامال دگرگون كند. اوئـن   1828به كار كند و تا سال  تواند از سال بعد شروع

زمان الزم براي ساختمان جامعه اي بر بنياد كمونيسـتي را حـد اكثـر ده سـال در نظـر مـي       

گرفت. در آن دوران كساني هم بودند كه عمال به ساختن چنين جامعه هايي اقدام كردند 

    كه عموما خود انديشمندان و پيروانشان بودند.

  

  آزمايش ها    – 3
، صدمين سالگرد بنيانگـذاري يـك كلنـي صـنعتي و كشـاورزي بنـام        1832در سپتامبر 

در حومه پـاريس جشـن گرفتـه شـد. ايـن كلنـي         (Societarian) "اجتماعيون"

 .Dr –دوال ريلـين    –بـائوده   "زماني كه هنـوز فوريـه زنـده بـود، بوسـيله دكتـر       

Baudet-Dullarilin"  در همـان   تاسـيس شـده بـود.    وسگرخودش در ، در ملك

اي كـه بـين      phamilister) –(فاميليسـتر    يا خانواده آبادفاميلكده  زمان هنوز 

بـر پايـه يـك     )Guiseگيـز ( در  دكتـر گـادن  بوسيله  1865و  1859سال هاي 
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بنا نهاده شده بود، نيز بر پا بود و در آن زندگي جمعـي جريـان   كارگاه آهنگري كوچك 

  داشت.

  
  ؟  افسوس خير! آيا تاسيس اين كلني ها موفقيت آميز بود

كلني كه بر اساس نظرات فوريه در ملك دكتر دوالريلين تاسيس شد، مدت ها بود كه به 

تبديل شده بود. ساكنان فاميلكده (فاميليسـتر)، كـه    محل اشتراكي گذران تعطيالت

ــع، مصــرف و فعاليــت هــاي ف   ــد، توزي ــراي دگرگــوني الگــوي تولي ــاي  ب ــر مبن رهنگــي ب

 به دشمنان طبقه كارگر در تمام مبـارزات طبقـاتي  سوسياليستي ايجاد شده بود، 

  تبديل شده بودند. 

  آيا علت شكست اين آزمايش، در انحراف از اصـول نظـرات فوريـه بـود؟    
اسناد نشان مي دهند كه فوريه اصولي را كه كلني دكتر دوالريلين بر اساس آنهـا سـازمان   

، به طور كامل تائيد نمي كرد و فاميليسـتر دكتـر گـادن نيـز فقـط بخشـي از       داده شده بود

  طرح فوريه را در برداشت.

  

  . حاال بيĤييد نظري به تجربه اوئن بياندازيم

يك كلني سوسياليستي در ايندياناي اياالت متحد آمريكا داير كـرد و   1824او در سال 

تن  1200تا  800نظر اوئن بين تن (به  800ناميد. بيش از  "هماهنگي جديد" آنرا

سوسياليسـتي   (Community) "جامعـه "عضو ، بهترين حالت براي تشـكيل يـك   

بود) از سراسر اروپا به امريكا آمدند. در ميان آنها، حتـي دانشـمنداني هـم وجـود داشـتند      

(اوئن معتقد بود كه حضور دانشمندان در آنجا بسيار مهم اسـت)، از جملـه : ويليـام لـور،     

نگذار زمين شناسي آمريكا؛ توماس سـي، بنيانگـذار جانورشناسـي آمريكـا؛ تروسـت،      بنيا

  زمين شناس هلندي؛ شارل لسوئر، گياه شناس فرانسوي .

را  وابـاش را در اطراف رودخانه قابل كشـتيراني   آكر 30000كلني، زميني به وسعت 

خريـده شـد،   است،. زماني كـه زمـين    اوهايو شامل مي شد كه از شاخه هاي فرعي رود

داراي مزارع كشت شده، باغ هاي ميوه، تاكستان ها و حتي كارگاه ها و محل سكونت بـا  

  وسايل راحتي مناسب بود.

 1825بر پايه برنامه نظري اوئن سـازمان داده شـد. اول مـاه مـه      ،"هماهنگي جديد"

، هماهنگي جديد كه اوئن خود آنرا تنظـيم كـرده بـود    "جامعه"قانون اساسي مقدماتي  
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به تصويب اعضاي جامعه رسيد.  زندگي جامعه بر اساس مالكيت اشتراكي وسايل توليـد،  

و توزيع بر حسب كار استوار شده بود. انتقال به روابط كمونيستي به عنـوان هـدف نهـايي    

جامعه اعالم شده بود. مدت انتقال به جامعه كمونيسي سه سال تعيين گرديد. اما در آغـاز  

م كرد كه پيشرفت كارها از اهداف برنامه اي جلوتر افتاده اسـت و  اوئن اعال 1826سال 

، قانون اساسـي   1826همه چيز براي تحقق ايده آل كمونيستي آماده است. پنجم فوريه 

به تصويب كامـل رسـيد. عنصـر جديـد در ايـن قـانون، غيـر از مالكيـت          جامعه برابري

كاري كه انجام مـي دهـد، از حـق    اجتماعي، اين بود كه هر شهروند بدون توجه به مقدار 

دريافت غذا، لباس،مسكن و از حق تعليم و تربيت برخوردار خواهد بود. عـالوه بـر ايـن،    

و قـوه   "اجالس عمـومي "همه مجازات ها و پاداش ها لغو شدند. قوه قانونگزاري بـه  

محول شد كه مي بايست هـر هفتـه بـه اجـالس عمـومي       "شوراي منتخب"اجرائيه به 

  . گزارش دهد

اما به زودي مخالفت ها آغاز شد. قانون اساسي به اتفاق آرا تصويب نشده بـود. در آغـاز   

نيز دو  1827، دوتن و در مارس  1726به هنگام تصويب قانون اساسي جديد در سال 

اتفاق آرا وجود  "هماهنگي جديد"خارج شدند. در خود  "هماهنگي جديد"تن ديگر از 

به پذيرش شكست شد. در حالي كـه سـه سـال پـيش از      ، اوئن مجبور1828نداشت. در 

عصـر  بـه عنـوان آغـاز     "هماهنگي جديد"آن، ضمن سخنراني اش در واشنگتن، اوئن از 

نام برده بود. وي در آن هنگام ابراز اطمينان مـي كـرد  كـه آزمـايش او، نـه تنهـا        جديد

  انديشمندان بلكه دولت ها را نيز قانع خواهد كرد.

  

ا غم انگيز سرا پنيز ، (Icarian Communism) "ايكاريايي كمونيسم"تاريخ 

  بود.

رمـان اجتمـاعي و   "، در پـاريس  1840) در سـال   Etienne Cabet( اتين كابـه 

) را بـه   Voyage to Icaria( "سفر دريـايي بـه ايكاريـا    "خود به نام  "فلسفي

ــرار      ــرواز و ف ــانه پ ــاند. افس ــاپ رس ــاروسچ ــد )  Icarus( ايك ــوس فرزن  دادال

)Daedalus  (   جزيـره اي در مديترانـه شـرقي.     جزيره كرتاز زندان پيچ در پيچ)

مترجم) با كمك بال هايي كه پدرش ساخته بـود، بـه كابـه در تصـوير يـك جامعـه آزاد       

  كمك كرد. جامعه اي كه بر پايه هاي كمونيستي استوار بود. 
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: ايكـاروس  تـرجم توضـيح م (كابه مي بايست به نحوه مرگ ايكاروس توجه مي كرد. 
پسر دادالوس با كمك بال هايي كه پدرش ساخته بود پرواز كرد و  از زندان پيچ در پـيچ  
جزيره كرت فرار كرد.  او به  هنگام پرواز آنقدر اوج گرفت كه به خورشيد نزديك شـد  

آب  ،موم هايي كه بوسـيله آنهـا بـال هـايش را چسـبانده بـود       ، خورشيدو در اثر حرارت 

. تا موقعي كه )افسانه يوناني -با از دست دادن بال هايش  به دريا افتاد و مردشدند و او 

. او بايـد  بردگي به اعلي درجه بر جامعه مسلط است، نمـي تـوان آزاد بـود   

را، كه ماجرايش را شخصا از خود اوئـن شـنيده    "هماهنگي جديد"آزمايش نا موفق 

ند، شـايد هـم خـود اوئـن بـه كابـه كـه        بود ، مورد توجه قرار مي داد. اما كسي چه مي دا

  مخصوصا براي ديدار اوئن به لندن رفته بود، اميدواري و دلگرمي داده بود

 Off( "ايكاريـا  رهسپاري به  "، كابه  فراخواني براي  1847به هر حال در ماه مه 

to Icaria (         بهشـت  "منتشر كرد. ايـن فراخـوان، دعـوتي بـود بـه سـكونت در يـك

ثروت جامعه، اشتراكي خواهد بود و اصل توزيع بر حسب نياز نيز در  كه در آن "جديد

 هـاور از بندر )  Romكشتي رم ( ، 1848سوم ماه فوريه سال  آن حكم فرما است.

تن  69متشكل از  "اولين طاليه دار"به سوي آمريكا حركت كرد. همراه اين كشتي، 

كـه كابـه آنـرا منتشـر مـي       )Populaireبه سوي آمريكا رهسپار شدند. مجله پوپولر (

گـروه  "آغاز شـد. كابـه مـي گفـت:      "بزرگترين قمار در تاريخ بشر"كرد، نوشت: 

هايي از زنبور هاي جديد از اين ايكاريا به تمام نقاط جهـان پـرواز خواهنـد كـرد تـا آنـرا       

      "دگرگون سازند.

بـس كـه ايـن     بين اجزاي داستان ايكاريا هيچ ارتباط عقاليي ديده نمي شـود. همـين قـدر   

كه قـرار بـود متشـكل از     "دومين طاليه دار". آزمايش زنجيره ايي از شكست ها بود

تن بود. اين عده روز سوم ژوئن بـه طـرف    19هزار تا هزار و پانصد تن باشد، شامل فقط 

تن كه به وسـيله خـود كابـه     487امريكا حركت كردند. باالخره جامعه جديد براي اداره 

تن حتـا پـيش از ايـن كـه نخسـتين       200نامه ريزي شد. از اين عده ، رهبري مي شدند، بر

آغـاز شـود، جامعـه ايكاريـايي را تـرك       "بهشـت جديـد  "تالش ها براي ايجاد يك 

كردند. در تمام  اين مدت تعداد اعضا تغيير مي كرد. گاهي زياد مي شد و گاهي هم كم 

اقعيت باقي ماندنـد و بـه تحقـق نـه     . ايدآل هاي كمونيسم اين بار نيز مانند هميشه دور از و

پيوستند. اختالف و ناسازگاري مدوام كار را بدانجا رساند كه خود كابه نيز كمي پيش از 

  مرگش از جامعه ايكاريايي اخراج شد.
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هر از گاهي ، جوامع ايكاريايي كوچك ديگري در نقاط مختلف جهان پديد آمدنـد كـه   

كمـون ايكاريـايي   "، "ايكاريـاي جـوان   " از جمله مي توان از نمونه هايي ماننـد: 

بـه اسـتفاده از كـار     "ايكارياي اميد"نام برد.  روند كار در  "ايكارياي اميد"، "جديد

  آن در عمل به نظم سرمايه داري تبديل شد. "نظم كمونيستي"مزدوري انجاميد و 

در  - بـروك فـارم  چند آزمايش ديگر نيز به عمل آمد:  يك جامعه سـن سـيموني در   

مريكا، به وجود آمد؛  از جمله جامعه هايي كه طرفدار عقايـد فوريـه بودنـد، يكـي هـم      آ

خانه كودكان روستايي براي كسب تجربه  "خانه ايي بود كه دكتر ژوئون به نـام  

سال دوام آورد؛  جامعه هاي مشابهي كـه   22در فرانسه تشكيل داد و مدت  "اجتماعي

ــد:  ج   ــد (مانن ــود آوردن ــن بوج ــروان اوئ ــه پي ــتون"امع ) در Orbistone("اُوربيس

بازارهـاي  "ايرلند، و همچنـين   -)  در كُرك Rolahine( "روالهين"اسكاتلند، 

  اي كه خود اوئن در لندن و بيرمنگام تشكيل داد). "مبادله

نتيجه نهايي همه اين آزمايش ها شكست كامل بود وفقط ورشكستگي سوسياليسم تخيلي 

  را ثابت مي كرد.

  

     لي محكوم به فنا بود؟ـيـخـسياليسم تچرا سو – 4
  

)  فيلسـوف  Giambatista Vico ( "جيـام باتيسـتا ويسـو   "،  1726در سال 

و بـدين   "خرد انساني، در وجود بشر به مثابـه خداسـت  "ايتاليايي مدعي شد كه 

ترتيب بود كه وي آن برداشتي از تاريخ را كه بر اسـاس آن گفتـه مـي شـد ، سـير تـاريخ       

  هي است، انكار و رد كرد.يك مشيت ال

قضـاوت  "قرن هجدهم تمام نهادهاي اجتماعي را بـه   بعد از ويسو، روشنگران بورژوايي

فرا خواندند. آنها روابط كهنه فئودالي موجـود را غيـر عقاليـي يافتنـد و      "از روي عقل

خواستار جايگزين كردن روابط سرمايه داري بـه جـاي آن شـدند. بـه نظـر مـي آيـد كـه         

ست هاي قرن نوزدهم با توجه به نتايج انقالب هاي بورژوايي كـه ثمـرات خـوبي    سوسيالي

براي مردم نداشتند، و بـا در نظـر گـرفتن اوتـوپي هـاي زيـادي كـه در فاصـله قـرن هـاي           

بـاقي   "جاهـايي كـه وجـود ندارنـد    "شانزدهم تا هجدهم بوجود آمدنـد و در همـان حـد    

اخالقيات و عقل و منطق به عنـوان عوامـل   ماندند، مي بايست از پندارهاي واهي در مورد 
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مورد نظر و نياز براي دگرگوني جهان، به پرهيزند. اما بايد توجه داشت كه شرايط زمـاني  

هنوز آن نيروي واقعي الزم براي انجام تحوالت سوسياليستي جامعه را بـه وجـود نيـاورده    

اميـد   – يعت بشرعقل بشر و طب – "ابدي"بود. انديشمندان هنوز هم فقط به مقوالت 

       مي بستند.   

در خـارج از تـاريخ وجـود دارد، نـه امكانـات       "طبيعت بشر"متاسفانه، نه چيزي به نام 

  تجريدي عقل بشر و نه اصل اخالقي مطلق و فوق طبقات.

پنداري بودن تئوري هاي سوسياليستي و كمونيستي گذشته را دو مشخصه جـدايي ناپـذير   

بر اخالق در تغيير جامعه و اميد بستن تنهـا بـه اصـول اخالقـي،      آنها آشكار مي كند: تكيه

عقل و طبيعت بشر از سويي، و سوي ديگر نا تواني كامل در ديدن ايـن واقعيـت كـه ايـن     

است كه تنها نيروي واقعي قادر به تغييـر جامعـه بـر مبنـاي      طبقه كارگرو به ويژه  خلق

دوش او گذارده است و اوست كه آن كمونيستي است.  اين وظيفه اي است كه تاريخ بر 

  را به انجام خواهد رساند. 

حقيقت اين است كه اتوپيست ها با مردم عادي و طبقه كارگر همدردي مـي كردنـد. امـا    

استثمار مـورد توجـه قـرار مـي      موضوعتاريخ بلكه به عنوان  سازندهآنها را نه به عنوان 

  دادند.

ا نال به بعد)  به درستي، كمونيسـم را بـا ترقـي    تعدادي از نويسندگان سوسياليست (از كامپ

خواسـته  "فني و سطح باالي توليد مربوط مي دانسـتند. برخـي حتـي مـي كوشـيدند تـا       

را با انديشه هاي تكامل عيني تاريخ اثبات كنند (فوريه و سن سيمون).  "هاي عقل بشر

يينـي امكـان پـذير    اينان معتقد بودند كه رسيدن به سوسياليسم فقط در مرحلـه تـاريخي مع  

خواهد بود. اما سوسياليست هاي تخيلي درست مانند روشنگران بـورژوايي قـرن هجـدهم    

بنـا مـي    "عقـل بشـر  "نتيجه گيري هايشان را در مورد تكامل منطقي تاريخ بر همان اصـل  

كردند. اما بايد پرسيد كه اين چه چيزي بود كه عقل را تكامل بخشيد؟ و چه چيزي عقل 

  كه حركت تاريخ را در مسير هاي مشخص هدايت كند؟ را وادار كرد

از نخستين كساني بود كه متذكر شد، تاريخ بر اساس قوانين خـودش بـه پـيش مـي      ويسو

عاجز ماند، عاقبت به  قوانين تكامل عقلرود. البته ويسو وقتي كه خودش نيز از درك 

عبـارت ديگـر در برنامـه    اين نتيجه رسيد كه عقل بوسيله قوانين الهي تكامل مي يابـد. بـه   

قـوانين  "جاي ويژه اي دارد. و به ايـن دليـل ويسـو     "تاريخ ايدآل"عظيم خداوند، 

  مي دانست. "علم جديد"را  "الهي منطقي



25  

برخي از سوسياليست هاي پندار گرا، مانند فوريه نيز ضمن غور و بررسي در علل و طـرق  

وظيفـه تحقـق انديشـه هـاي      تكامل عقل به همـين نتـايج رسـيدند. بـدين ترتيـب بـود كـه       

  سوسياليستي و كمونيستي به مشيت الهي سپرده شد. 

بنابراين، تكيه بر اتحاد همه مردم بدون توجه به غني و يا فقير بودنشان، كامال منطقي بـود.  

اگر از اين نقطه نظر به مبارزه طبقاتي بنگريم، آنگاه اين مبارزه از اتحاد جامعـه بـر محـور    

وگيري مي كنـد. بـر اسـاس ايـن اسـتدالل بـود كـه بـه محـض آنكـه           كمونيسم تخيلي جل

پرولتاريا، مبارزه طبقاتي مستقل خود را آغاز كرد، پيروان پندارگرايان بزرگ همگـي در  

  مقابل آن قرار گرفتند. 

برنامه ها و طرح هاي سوسياليست هاي تخيلي بزرگ درست بـر خـالف مضـمون واقعـي     

ي آنها از طرف مردم حمايت نشدند و آزمـايش هـاي    "واال"تاريخ بودند. انديشه هاي 

  آنها با شكست مواجه شدند.

اگر انديشه هايي كه عقل بشـر روي آنهـا كـار مـي كنـد بازتـاب حقيقـي نيازهـاي عينـي          

زندگي باشند، آنگاه عقل بشر قادر خواهد بود به سوي كمال سير كند. از اينرو الزم آمد 

  جنبش طبقه كارگر در هم آميخته شود! كه تئوري كمونيسم با علم و علم با

  

  


