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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  

  الله: فرستنده

  ٢٠١١ اگست ٢٢

  

  فرھنگ چيست؟
  

. فرھنگ عبارت است از مجموعۀ ارزش ھای مادی و معنوی که توسط بشريت در طول تاريخ آفريده شده است

اين سطح . فرھنگ يک پديدۀ اجتماعی است که معرف سطح پيشرفت جامعه در يک مرحلۀ معين تاريخ می باشد

پيشرفت به وسيلۀ ترقی فنون، تکامل تجارب در زمينۀ روند کار و توليد، پيشرفت آموزش و پرورش، علوم، 

 فعاليت ھای مذکور می باشد، تعيين ادبيات، ھنر و ھمچنين به وسيلۀ سطح رشد نھاد ھای اجتماعی که در ارتباط با

فرھنگ مادی ھمان ابزار مادی توليد . فرھنگ به طور کلی به فرھنگ مادی و معنوی تقسيم می شود. می گردد

فرھنگ معنوی عبارت است از . توليد و زيست، تجارب کسب شده در زمينۀ توليد و ثروت ھای مادی ديگر است

فرھنگ به بيان خاص کلمه ھمان ... نر، ادبيات، فلسفه، اخالق، آموزش ودستاورد ھای جامعه در زمينۀ علوم، ھ

  .فرھنگ معنوی است

در يک جامعه و در يک مرحلۀ مشخص تاريخ، ) به مفھوم عام کلمه(در ميان مھمترين نشانه ھای سطح فرھنگ 

ماعی، سطح فرھنگ و بايد از درجۀ استفاده از تکنيک ھای تکامل يافته و اکتشافات علمی در پروسۀ توليد اجت

  .تکنيک توليد کنندگان نعم مادی و ھمچنين درجۀ اشاعۀ آموزش، ادبيات و ھنر در ميان مردم، نام برد

مارکسيسم لنينيسم برای اولين بار مسائل فرھنگ و محتوای تاريخی و اجتماعی آن را از طريق علمی حل کرد و 

 زندگی مادی جامعه و خصوصيات رژيم اجتماعی و سياسی نشان داد که فعاليت ھای معنوی انسان ناشی از شرايط

به عقيدۀ آن . ھا تصور می کنند" اليت"ايده آليست ھا فرھنگ و رشد آن را محصول ذھنی نخبگان جامعه و . است

مارکسيسم لنينيسم به طرز بی وقفه ای عليه تمام . گونه رابطه ای موجود نيست ھا بين فرھنگ و مبارزۀ طبقاتی ھيچ

ی که می ئا ثابت کنند، عليه تمام تيوری ھای رئاھند تغيير ناپذيری فرھنگ بورژوای ھای ايده آليستی که می خوتيور

ی را در زمينۀ ئازند و سياست امپرياليستی بورژوای را پنھان سئوصيات طبقاتی فرھنگ بورژواکوشند خص

.  آنان را توجيه کنند، مبارزه می کندسرکوب و استثمار توده ھا و نابود ساختن و به زير سلطه کشيدن فرھنگ

در استتار سياست ) کوسموپوليتيسم(مارکسيسم لنينيسم عليه ھر نوع اقدامی که تحت شعار ھای جھان وطنی 

  .امپرياليستی عمل می نمايد، مبارزه می کند
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ريخی حرکت می کند، مارکسيسم لنينيسم با اعالم اينکه فرھنگ يک پديدۀ اجتماعی است، از تز اساسی ماترياليسم تا

تکامل شيوۀ . يعنی معتقد است که شيوۀ توليد نعم مادی تمام زندگی اجتماعی، سياسی و معنوی را تعيين می کند

توليدی نعم مادی شرط گذار از يک نظام اجتماعی معين و فرھنگ معين مربوط به آن به يک نظام اجتماعی باالتر 

رشد قوانين . ينرو، فرھنگ يک پديدۀ تاريخی است که توسعه می يابدااز. و فرھنگ منطبق با آن نظام جديد است

 لده و مناسبات توليدی پايۀ موجوديت فرھنگ مادی و معنوی جامعه را تشکيل میؤشيوه ھای توليدی، نيرو ھای م

نسان ھا بر تکامل فرھنگ حکومت می کند و اين تکامل به خواست و ارادۀ ا) ابژکتيو(بنابر اين، قوانين عينی . دھد

اما در . يک فرھنگ جديد فقط وقتی به وجود می آيد که شرط عينی زندگی مادی جامعه پخته باشد. وابسته نيست

نظر گاه ماترياليسم تاريخی و ديالکتيکی، ھر چند فرھنگ معنوی به وسيلۀ ساخت اقتصادی و شيوۀ توليدی نعم مادی 

فرھنگ معنوی به مثابۀ بخشی . تغييرات آن را دنبال نمی کندتعيين می شود، ولی به طرز مکانيکی و خود به خودی 

چنانچه مانع رشد و تکامل (از روبنای جامعه از يک استقالل نسبی در تکامل خود بر خوردار است و در شرايطی 

فرھنگ معنوی در عين حال از فرھنگ ديگر . تواند نقش عمده و تعيين کننده پيدا کند می) زير بنای اقتصادی شود

باالخره ھر فرھنگ جديد از نقطه نظر تاريخی به فرھنگ گذشته وابسته . لق ھا و کشور ھا نيز تاثير می پذيردخ

: لنين می گويد. ر رشد فرھنگ مادی و معنوی استتسلسل تاريخی رشد توليد مادی پايۀ تسلسل د. است و پيوند دارد

فرھنگ پرولتری بايد رشد منطقی مجموعۀ آگاھی ھای تدوين شده توسط بشريت، تحت يوغ جامعۀ سرمايه داری، "

  .باشد) سرمايه داری(جامعۀ مالکين بزرگ ارضی و جامعۀ بوروکراتيک 

 و اھداف آن را تعيين می اردار است که محتوفرھنگ در ھر جامعۀ طبقاتی از يک خصلت طبقاتی معينی بر خو

فرھنگ (مثالً در يک جامعۀ سرمايه داری ھر فرھنگ ملی به دو فرھنگ، يکی فرھنگ مسلط بورژوازی . کند

و ديگری عناصر فرھنگی کم و بيش تکامل يافتۀ دموکراتيک و سوسياليستی متعلق به توده ھای تحت ) طبقۀ مسلط

سوسياليستی که کليۀ عناصر مترقی فرھنگ گذشته را در خود جذب می کند و به طرز فرھنگ . ستم تقيسيم می شود

. ی امپرياليستی تغاير داردئ عملکرد اجتماعی با فرھنگ بورژواريشه ای ھم از نظر ايدئولوژی و ھم از نظر

نگی فرھنگ سوسياليستی فقط به وسيلۀ يک انقالب سوسياليستی که يکی از اجزای اساسی آن انقالب فرھ

فرھنگ سوسياليستی به نوبۀ خود به حفظ و تحکيم . سوسياليستی است می تواند به طور کامل خلق و تکامل يابد

ديکتاتوری پرولتاريا، ادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا و نيل به يک جامعۀ کمونيستی نقش اساسی ايفاء می 

  :رد زير را ذکر نموداز اختصاصات فرھنگ سوسياليستی می توان چند مو. نمايد

 خويشاوندی و تعلق داشتن به توده ھا، ايدئولوژی کمونيستی، جھان بينی علمی، خدمت به خلق، روحيۀ اشتراکی، 

  .ميھن پرستی سوسياليستی و انترناسيوناليسم

 اما بين زبان و فرھنگ به مفھوم کلی آن تفاوت بارزی موجود. زبان يکی از عناصر مھم شکل ملی فرھنگ است

در يک جامعۀ طبقاتی فرھنگ خصلتی طبقاتی دارد، در حاليکه زبان خصلتی طبقاتی نداشته و برای تمام ملت . است

عالوه بر . ی و فرھنگ سوسياليستی خدمت کندئ به نحوی يک سان به فرھنگ بورژوازبان می تواند. مشترک است

 می شود، در حاليکه زبان عمالً در جريان اين ھنگامی که يک نظم نوين اجتماعی به وجود می آيد، فرھنگ عوض

  .چندين دورۀ اجتماعی تغيير پيدا نمی کند

دھند، در ويژگی ھای فرھنگ  ی که ملت را تشکيل میئ، خصلت ھای روحانی انسان ھاويژگی نفسانی يک ملت

 ملی ويژگی نفسانی يکی از خصلت ھای اساسی ملت و نيز يکی از اشکال فرھنگ. ھای ملی منعکس می شوند

در جوامع طبقاتی، . اين ويژگی بيان کنندۀ شرايط مشترک زندگی انسان ھای متعلق به يک ملت می باشد. است
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ويژگی . اختالف اوضاع و احوال و شرايط زندگی طبقات در تفاوت روانشناسی اجتماعی آن ھا منعکس می شود

ندگی انسان ھا به منزلۀ يکی از اشکال شيوۀ ز. ھای فرھنگ ملی در شيوۀ زندگی انسان ھا نيز منعکس می شود

فرھنگ ملی بيان عادتی است که از لحاظ تاريخی در نزد يک خلق معين بر پايۀ روابط اجتماعی و خانوادگی خاص 

. شکل گرفته اند...) مسکن، پوشاک و(ش و شرايط زندگی موروثی و نوين اين خلق، سنت ھا، آداب، شيوۀ آفرين

  .ی انسان ھا نيز بن نسبت تکامل و تغيير ساخت اجتماعی جامعه دگرگون می شودشيوۀ زندگی اجتماعی و فرد

مبارزۀ طبقاتی که حاصلش در ھم شکستن نظام کھنۀ اجتماعی و بر قراری يک نظم نوين اجتماعی می باشد، 

ر اين د. ضرورتاً يک فرھنگ نو، پيشرفته تر و مترقی تر را جايگزين يک فرھنگ کھنه و عقب مانده خواھد کرد

يک جامعۀ سوسياليستی شرايط رشد کامل . مبارزۀ طبقاتی، پرولتاريا و حزب آن نقش رھبری کننده را به عھده دارد

ی سوسياليستی می گردد، فراھم می آورد، مبادلۀ فشردۀ ارزش ھا و افرھنگ ملت ھا و خلق ھا را که دارای محتو

مايد، گنجينه ھای فرھنگی مليت ھا را غنای بی سابقه می وسايل فرھنگی مادی و معنوی را ميان آنان تسھيل می ن

بخشد و شرايط بھره گيری اين فرھنگ ھای ملی را از گنجينۀ فرھنگ جھانی فراھم می نمايد و از اينرو گامی بلند 

در جھت تحقق و تکامل فرھنگ مشترک جھانی انسان ھا، که به آرمان کمونيسم و تحقق آن کمک بزرگی می نمايد، 

  .دارد یبر م

  

  بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  الله : باز تايپ توسط 

 

  


