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  :به جای مقدمه

 در جنبش پرولتری، به خصوص آنھائی ن روز ھائی که مشتی از عناصر خرده بورژوائی رخنه کردهاز ھمان نخستي

 آويزان شان نمائی، پول ھائی  را که از بابت تعلق شان به خاد یاز پا سپری شدن سالھا، ازکه ، اگر ھمين اکنون بعد 

 جھت ،، استفراغ می نمايندن ھم بگيرند و چه بسا اکنوو مناسبات تسليم طلبانه، از مزدوران روس گرفته بودند

 فرھنگ و ادبيات مسلط اگيری از برندگی نوشته ھائی که در پورتال انتشار می يابند شروع نمودند تا در ھمسوئی بجلو

به منظور فريب توده ھای ميلياردی جھان شسته » تلفات جانبی« امپرياليستی که کشته شدن ھزاران انسان را زير عنوان

کثافت کاريھا، انقياد طلبی ھا، طياره سواری ھا، معاش گيری ھا از خاد، انتقاد عريان از  ؛رضه می دارندو رفته ع

زبان «مبارزه عليه ، در پناه بی اثر سازندجاسوسی و فروش سر انسانھا را که از جانب آنھا صورت گرفته بود، 

زده، به گفتۀ حواريون احمق و طوطی ھای بيخرد را » زبان لومپنيزم«و بر تمام افشاء گری ھا برچسپ » لومپنيزيم

 و حتا عده ای از آنھا با پای ندبه تخطئۀ مطالب پورتال آغاز نمود» از زبان لومپنيزيم چه می توان ياد گرفت«شان، 

 که تا آن زمان نوشته ھای شان در پورتال منتشر -نداشتندچيزی به نام شرافت  خود که -گذاشتن بر شرافت دوستان شان

تا اينک که می شد، عمق ضمير شان را نمايان ساخته، پورتال را از رسانه ھای دشمنان خلق نيز پائينتر معرفی داشتند، 

  نشناسد،شانکه آحاد آنھا را با وابستگی ھای غليظ کمتر کسی باشد ديگر طشت رسوائی آنھا از بام افتيده و در جنبش 

ھرچند در ھمان زمانھا ھم به صورت تلويحی برای آنھا  .را منتشر بسازيم» نستالي«در صدد آن بوديم تا اين اثر داھيانۀ 

 که شان را دوباره بخوانند» سبقھای«شده و پيشنھاد شده بود تا  تذکر دادهھمکاران ما، به اشاره از طرف اينجا و آنجا 

 آنچه در خفاء و به دور از چشم يک طرح و طرز ديد ايدياليستی بوده و ھيچ ارتباطی با »زبان لومپنيزيم«اصوالً طرح 

؛ مگر از آن جائی ندارد» مارکسيزم، لنينيزم، انديشۀ مائو تسه دون«مردم می خواھند خود را بدان منتسب سازند، يعنی 

که از يک طرف سطح ديد آنھا و درجۀ ذکاوت شان در حد قابل ترحمی پائين می باشد و از جانب ديگر، سخت ديده درا 

 و گرانبھا و منحصر به فرددر تالش بوديم تا با يافتن اين اثربه روی خود نمی آوردند در نتيجه ، اشندو پر رو ھم می ب

  .  مشت ھای آھنين ستالين بکوبيمانشر آن، دھان اين نوکران ھرزۀ امپرياليستھای رنگارنگ را ب

حدس می زديم که ممکن است به اين اثر بر ھمين مبنا از مدتھا قبل به طرف تمام آنھائی که اميد آن را داشتيم و يا ھم 

. دسترسی داشته باشند، دست کمک دراز نموده، صميمانه خواھش نموديم تا جھت نشر مجدد آن، ما را ياری برسانند

، ترجمۀ با وجود تمام مشکالتی که داشته و دارند، به وعده عمل نموده» شيری«آقای ما خوشبختانه اينک ھمکار گرامی 
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 ويراستاری و ت ا و با پذيرش زحمبه کمک دوستان روی دست گرفتهرا » ارکسيزم به مسايل زبانشناسینگاه م« رسالۀ 

 جای دارد از ايشان بدين مناسبت سپاس خويش را ابراز .، غرض نشر فرستاده اند ی احتمالیھاتصحيح برخی کاستی 

  .بداريم

زبان «شعار مبارزه عليه ابستۀ شان را در عقب  کريه وچھره ھایکه آرزوی ما از تمام خوانندگان به ويژه تمام آنھائی 

پنھان ساخته در واقع جرأت بيان واقعيت ھای تلخ و زننده را با ھمان کلماتی که در فرھنگھا بدان ياد شده » لومپنيزيم

رد نموده  اين رساله با دقت برخواست،  ندارند و ھر نوع افشاء گری را دشنام و فحش تبليغ می دارند اين است تا به

 شان را به دور بيفکنند، ھر چند تعھد ما در پرداخت قرض ھای گذشتۀ شان ترجيع بندضمن آموختن از آن بکوشند، تا 

  .ھرگز فراموش نخواھد شد

 AA-AAادارۀ پورتال               

 شناسی مسائل زبان
  شناسی نگاه مارکسيسم به مسائل زبان

١  

شناسی، در  ويژه نگاه مارکسيسم به زبان شناسی، به  مسائل زبانۀظرم را درباراند ن گروھی از جوانان از من خواسته

اما با مارکسيسم، . طور که بايد برآورده کنم  آنان را آنۀتوانم خواست شناس نيستم و قطعاً نمی من زبان. مطبوعات بيان کنم

ام به بخشی از اين  خاطر پذيرفته ه ھمين دارم و بئیعلوم اجتماعی آشنا] عرصه ھای[شناسی و چه در ديگر  چه در زبان

  . ھا پاسخ دھم پرسش

  

  داند، درست است؟  بر زيربنا می] مبتنی[ قرارگرفته ئیآيا اين برداشت که زبان را روبنا: پرسش

ھای  روبنا شامل ديدگاه. ای از تکامل آن است زيربنا ساختار اقتصادی جامعه در دوره.  خير صحيح نيست:پاسخ

ھر زيربنا، روبنای . ھا است ی، مذھبی، ھنری و  فلسفی جامعه و نھادھای حقوقی و سياسی مرتبط با آنسياسی، حقوق

. زيربنای سيستم فئودالی روبنا و نھادھای حقوقی و سياسی مرتبط و منطبق با آن داشت. مرتبط و منطبق با خود دارد

ر يا نابودی زيربنا، ييدر صورت تغ. ا دارندداری و سيستم سوسياليستی نيز روبناھای مختص خود ر نظام سرمايه

طور که با پيدايش زيربنای جديد روبنای جديدی شکل  ھمان. رود کند يا از  بين می ر میييروبنای مرتبط با آن نيز  تغ

.  روسيه و زبان روسی را در نظر بگيريدۀبرای مثال جامع. ای با روبنا دارد در اين رابطه، زبان تفاوت ريشه. گيرد می

 روسيه نابود شد و زيربنای جديد سوسياليستی ۀداران ، زيربنای سرمايه]در سی سال گذشته[سالی که گذشت  در سی

وجود  داری نابود و روبنای جديد متناسب با نظام سوسياليستی به بنابراين، روبنای مستقر بر زيربنای سرمايه. ساخته شد

با اين وجود، زبان روسی از .  پيدايش نھادھای سوسياليستی از بين رفتدر نتيجه نھادھای حقوقی و سياسی کھنه با. آمد

ی کرد؟ تا حدی فرھنگ تغييردر اين دوره زبان روسی چه . بر باقی ماندواساس به ھمان شکل ِ پيش از انقالب اکت

وليد  تۀ کرده است به اين صورت که بسياری لغات و اصطالحات جديد در ارتباط با شيوتغييرگان روسی  واژ

طور  پيدايش دولت جديد، فرھنگ سوسياليستی نو، روابط اجتماعی و اخالقيات جديد ھمين. سوسياليستی پديد آمده است

گان کھنه از زبان روسی شده  گان جديد و حذف تعدادی واژ  علوم و تکنولوژی منجر به پيدايش واژۀدر ارتباط با توسع

داری و پيدايش نظام نوين سوسياليستی  ن روسی با حذف زيربنای سرمايهگان و نظام دستوری زبا  واژۀاما مجموع. است

روبنا محصول و . کند  میء امروز نقش خود را ايفا یِ  زبان روسۀعنوان شالود ھای بنيادی نشده است و بهتغييردچار 

 زيربنا و ۀنسبت به آيندطرف  صورت منفعل، خنثا و بی  معنا نيست که روبنا به آن اما اين به.  ضروری زيربنا استۀنتيج

عنوان يک  محض پيدايش به روبنا به: عکس به.  آن باشدۀدھند سرنوشت طبقات متخاصم و ماھيت دستگاه، تنھا انعکاس
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 خود را در کمک به پيدايش سيستم ۀکند تا شکل پذيرد و قوام يابد و وظيف شکلی فعال به زيربنا کمک می نيروی مؤثر به

آيد تا به آن خدمت  وجود می جز اين ھم نيست؛ روبنا توسط زيربنا به. طبقات کھنه انجام دھدجديد و زدودن زيربنا و 

 احتضار و  ی ِ زيربنای در حال  فعال به آن کمک کند تا شکل پذيرد و قوام يابد، تا فعاالنه برای نابودۀکند، تا به گون

 طبقات در ۀی سرباز زند و روش يکسانی نسبت به ھماگر روبنا از ايفای اين نقش فعال و کمک. اش بجنگد روبنای کھنه

. ای دارد به اين جھت زبان با روبنا تفاوت ريشه. عنوان روبنا از دست خواھد داد پيش گيرد، نقش و معنای خود را به

ھای قرن جريان تاريخ و  زبان محصول قرن. ای مشخص نيست  يک روبنای کھنه يا جديد در جامعهۀزبان زائيد

 آن ۀدھند که محصول کليت جامعه و طبقات تشکيل  يک طبقه نيست بلۀزبان تنھا ساخت. ی موجود در آن استزيربناھا

وجود نيامده است   خاص بهۀزبان تنھا برای برآوردن نيازھای يک طبق. ھای متمادی است  کوشش نسلۀزبان نتيج. است

 ۀ اعضای جامعه و ھمۀمشترک و واحد برای ھمعنوان يک محصول  زبان به. دھد  طبقات پاسخ میۀو به نيازھای ھم

گذاری زبان  اين به معنای خدمت. ای برای ارتباط و آميزش مردم است رو، زبان وسيله از اين. وجود آمده است مردم به

. کند  طبقات جامعه خدمت میۀ برابر و يکسان به ھمۀگون زبان به.  ديگر نيستۀبه يک طبقه و در جھت ضربه به طبق

. گيری م در خدمت نظام و زيربنای محتضر و کھنه است و ھم در خدمت نظام و زيربنای جديد و در حال شکلزبان ھ

بر کسی پوشيده نيست که زبان روسی قبل از . گان است شد گران و غارت سان در خدمت غارت زبان به شکلی يک

 ۀه امروز در خدمت نظام و فرھنگ جامعطور ک داری روسيه بود، ھمان بر در خدمت بورژوازی و سرمايهوانقالب اکت

ھای اوکرائينی، بالروسی، ازبکی، قزاق، گرجی، ارمنی، استونی، ليتوانی،   زبانۀاين امر دربار. سوسياليستی است

. کند ھای اتحاد شوروی ھم صدق می ھای ملت ، ترکمنی و ديگر زبان]باشقيری[مولداوی، تاتار، آذربايجانی، باشکيری 

.  بودندئی بورژواۀتر در خدمت نظام کھن گونه که پيش ھا در خدمت نظام سوسياليستی جديد ھستند ھمان ناکنون اين زبا

ای که به آن تعلق  نظر از طبقه  اعضای جامعه، صرفۀای برای ارتباط بين مردم و خدمت برابر به ھم زبان وسيله

  .دارند، است

داری و پشتيبانی از گروھی  ای برای جانب دھد و به وسيله مردم را از دست ۀ اگر زبانی خاصيت فراگيرش برای ھم

 ارتباطی بين مردم بازخواھد ماند ۀعنوان وسيل ھای جامعه تبديل شود، از انجام نقش خود به خاص در تقابل با ديگر گروه

زبان با شايد بتوان گفت . سرنوشت محتوم چنين زبانی نابودی است. شود و به زبان صنفی مختص يک گروه تبديل می

چون زبان  آالت که ھم تواند از جھتی شبيه وسائل توليد باشد؛ وسايلی مانند ماشين وجود اختالف اساسی با روبنا می

  .کنند داری و سوسياليستی خدمت می ھای سرمايه طرفانه به نظام بی

کوتاه و حيات آن وابسته رو، مدت عمر روبنا  از اين.  معين و زيربنای اقتصادی ھمان دوره استۀ روبنا محصول دور

ای  عکس محصول دوره زبان به. رود  زيربنا، روبنای مربوط به آن نيز از بين می یبا نابود. به موجوديت زيربنا است

عمر يک زبان قابل مقايسه با عمر . ابديی شود و جال م پذيرد، غنی می ھای متمادی شکل می که در دوران معين نيست بل

 زبان، اعم از یو است که پيدايش و نابودی زيربنا و روبناھای متعدد در طول تاريخ منجر به نابودر از اين. روبنا نيست

اکنون . شود گان و نظام دستوری جديد، نمی ھا با پيدايش زبانی جديد با واژ نابودی فرھنگ واژگان و نظام دستوری آن

اند و نظام   روسيه نابود شده یِ دار لی و سرمايهدر اين دوره نظام فئودا. گذرد بيش از صد سال از مرگ پوشکين می

ش نابود شده اند و زيربنای جديد با روبناھای جديدش پديد آمده دو زيربنا با روبناھاي. فته استسوسياليستی شکل گر

ساختار زبان روسی امروز تفاوت اندکی .  چندانی نکرده استتغيير طوالنی ۀبرای مثال زبان روسی در اين دور. است

ی کرده است؟ در اين مدت فرھنگ واژگان روسی غنا تغييردر اين مدت زبان روسی چه . ا زبان زمان پوشکين داردب

گان عوض شده و نظام دستوری  يافته و بسياری از واژگان کھنه از زبان بيرون رفته است، معنای تعدادی از واژ

چنان  مانده و ھم نخورده باقی ن و نظام دستوری آن دستگا  واژۀاما اساس زبان زمان پوشکين با گنجين. اصالح شده است
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چه ضرورتی دارد مانند روبنا بعد از ھر تحول يا انقالب ساختار زبان موجود، نظم .  امروز استیبنيان زبان روس

، »کوه«، »زمين«، »آب«ای دارد  ش نابود شده و چيز ديگری جايگزين آن شود؟ چه فايدهگان واژۀدستوری و گنجين

، »زمين«، »آب«. . . و » داد و ستد«، »توليد کردن«، »انجام دادن«، »قدم زدن«، »انسان«، »ماھی«، »گلجن«

گان و  ات واژتغييرات چه سودی دارد؟ اين تغييرھا شوند؟ اين  گزين آن نباشند و کلمات ديگری جای. . . و » کوه«

ات چه سودی تغييررتی دارد؟ انقالب از اين ھا در يک جمله طبق نظم دستوری جديد چه فايده و ضرو ترکيب آن

اگر زبان موجود با ساختار خود برای تأمين . شود برد؟ ھيچ امر مھمی در تاريخ بدون ايجاب ضرورت واقع نمی می

نيازھای نظام جديد کافی باشد اين انقالب در زبان چه دليلی دارد؟ برای تکامل نيروھای مولد در جامعه روبنای کھنه 

 زبان موجود را توان در مدت چندسال گونه می اما چه.  جديد جايگزين آن شودئی طی چند سال نابود و روبناتواند می

تواند چنين  کيشوت چه کسی می  داد؟ جز دونتغييرگی کل جامعه  پاشيد گی اجتماعی و ازھم گی در زندبدون ايجاد آشفت

  ای برای خود قائل شود؟ وظيفه

شکلی مستقيم با توليد و فعاليت  گر روبنا و زبان در اين است که روبنا، خالف زبان، بهای دي  سرانجام تفاوت ريشه

به اين دليل . صورت غيرمستقيم از طريق زيربنا و اقتصاد است ارتباط روبنا و توليد به. ھا ارتباط ندارد توليدی انسان

ات تغييرکه پس از حصول  سطه منعکس کند بلوا ات در سطح تکامل نيروھای مولد را فوری و بیتغييرتواند  روبنا نمی

زبان . بنابراين ميدان عمل روبنا کوچک و محدود است. ات باشدتغيير اين ۀدھند تواند بازتاب در زيربنا است که می

و ھا، از توليد تا زيربنا  ھای انسان در تمامی زمينه  فعاليتۀتر با ھم عکس با فعاليت توليدی انسان و در مقياسی وسيع به

دھد  صورت مستقيم و فوری بازتاب می ات در توليد را بهتغييربه اين دليل زبان . از زيربنا تا روبنا، ارتباط مستقيم دارد

ھای فعاليت انسان را   زمينهۀ زبان ھم  عملِ به اين خاطر است که ميدانِ . اندم ات در زيربنا نمیتغييرو منتظر وقوع اين 

توان گفت ميدان عمل زبان تقريباً نامحدود  می. تر از ميدان عمل زيربنا است تر و متنوع گيرد و بسيار گسترده در بر می

 مداوم صنعت، کشاورزی، ۀتوسع. ات مداوم در زبان و فرھنگ واژگان اين ارتباط مستقيم استتغييردليل . است

. سازد يد را ضروری میات، بازسازی و خلق واژگان و اصطالحات جدتغييرنقل، تکنولوژی و علوم  و تجارت، حمل

 نظم ۀگان و توسع تر واژ بيش چه کند و به اين طريق به غنای ھر صورت مستقيم اين نيازھای تازه را منعکس می زبان به

  . پردازد اش می دستوری

  : بنابراين

  .  مستقر بر زيربنا بداندئیتواند زبان را روبنا  مارکسيسم نمی-١

  . بسياربزرگ است ئی اختالط ِ زبان با روبنا خطا-٢

  

نظر  آيا صحيح است که زبان ھمواره طبقاتی بوده و چيزی به نام زبان مشترک که بتواند آحاد مردم را، صرف: پرسش

  ای که به آن تعلق دارند، در برگيرد وجود ندارد؟  از طبقه

.  زبان طبقاتی صحبت کردتوان از  فاقد طبقات نمیۀله دشوار نيست که در جامعأفھم اين مس.  خير، صحيح نيست:پاسخ

زبان برای تمام . در جوامع اشتراکی کمون اوليه طبقات وجود نداشت و به ھمين دليل زبان طبقاتی ھم وجود نداشت

 اوليه، ھای اشتراکی  ون جوامع انسانی، از جمله در کمۀدر ھم» طبقه«استفاده از مفھوم . جامعه مشترک و واحد بود

انگارانه است که بخواھيم از طريق بازی با کلمات مفھوم  بسيار ساده. به ردکردن نداردبازی با کلمات است که نياز 

ی به  ئی، از قبيلهئ در جريان تکامل بعدی زبان از دودمانی به قبيله. را به ھر چيزی، ازجمله زبان، تحميل کنيم» طبقه«

ای برای ارتباط و آميزش مردم  عنوان وسيله  سطوح تکامل بهۀجا و در ھم قومی و از قومی به زبان ملی، زبان در ھمه

جا به   من اينۀاشار. ای برابر خدمت کرده است گونه  شان، به گاه اجتماعینظر از جاي  آنان، صرفۀھم بوده و به
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ھای  گی يا قرون وسطا، مثل امپراتوری کورش و اسکندر يا سزار و شارلمانی، که بنيان ھای دوران برد امپراتوری

ھا زبان  در اين امپراتوری. صوص و مشترک نداشتند و تنھا اتحادھای موقتِ  نظامی و اداری بودند، نيستاقتصادی مخ

 با ئیھا ھا و ملت ای از قبيله ھا ملغمه آن.  مردم قابل درک باشد، وجود نداشتۀای که برای ھ گونه واحد و مشترک، به

جا  توانند اين ھای مشابه نمی ھا يا ديگر نظام  اين امپراتوریدر نتيجه. خود بودند به گی مخصوص  زندۀزبان ويژه و شيو

  .منظور من باشد

ھای اقتصادی و زبان  ھا بنيان عنوان بخشی از آن ھا و به  است که درون اين امپراتوریئیھا  صحبت من از قبايل و ملت

طبقاتی بودند و تنھا زبان مشترک و  ۀھای قديمی فاقد خصيص گويد که اين زبان تاريخ به ما می. خود داشتند به مخصوص

ھای محلی نيز وجود داشت اما زبان  ھا، زبان در کنار اين زبان. رفتند شمار می ھا به ھا و ملت قابل فھم برای اين قبيله

با پيدايش . ساخت ھای محلی را مطيع خود می گی داشت و آن زبان ھا چير مشترک و واحد ملت يا قبيله بر آن

ھای  صورت ملت ھای فئودالی و پيدايش بازارھای ملی اين اقوام منفرد و جداجدا به بندی داری و نابودی تقسيم سرمايه

دھد  خوبی نشان می يخ بهتار. ھای واحد و ملی تبديل شدند ھا به زبان تبع آن ھای محلی و قومی نيز به زبان. واحد درآمدند

  .شدند عنوان زبان واحد و مشترک ِ ملت استفاده می  طبقاتی بودند و بهۀھا فاقد خصيص گونه اين زبانکه چ

طرفانه  ای برابر و بی گونه  ارتباط و آميزش مردم در يک جامعه بهۀعنوان وسيل گونه که در باال اشاره شد، زبان به  ھمان

طرف  تفاوت و بی ھای متنوع و مختلف اجتماعی و طبقات در برخورد با زبان بی اما گروه. دکن  طبقات خدمت میۀبه ھم

کوشند تا  ھا می آن. ای برای تحقق منافع خود استفاده کنند عنوان وسيله کوشند از زبان به ھا می کنند؛ آن عمل نمی

 طبقات ئیھای باال اليه.  کننداصطالحات و زبان رمزآلود مخصوص خود را به زبان مشترک و واحد ملت تحميل

ھای مربوط  ھای صنفی و زبان  بورژوازی در اين ميان ادبيات و زبانئیمند چون برگزيدگان اشراف و اقشار باال ثروت

ھای   اين زبان،متأسفانه بسياری. کنند آورند و به شکلی خاص خود را از مردم جدا می وجود می به محافل ِ خاص به

زبان «را در مقابل » ئیزبان بورژوا«و » زبان اشرافی«کنند و اصطالحاتی چون  ان تلقی میصنفی و محفلی را زب

کنند زبان ملی و  اين اشتباه عجيب برخی از ھمفکران ما است که گمان می. دھند قرار می» زبان دھقانی«و » پرولتری

چيزی از اين اشتباه ! طبقاتی نيستچه در حقيقت وجود دارد، چيزی جز زبان  مشترک توھم و دروغی بيش نيست و آن

  .تر نيست که اين ادبيات صنفی و محفلی را زبان تلقی کرد خطرناک

عاريت  ه واژگان ويژه ندارند و اين ھر دو را از زبان ملی بۀ اوالً اين ادبيات صنفی و محفلی نظام دستوری و گنجين

عنوان ابزار  توانند به  جامعه است و ھرگز نمیئیقشار باالھا محيطی تنگ و باريک از ا  عمل آن ثانياً ميدانِ . گيرند می

ای از  ھا مجموعه پس، اين ادبيات صنفی و محفلی از خود چه دارند؟ آن.  مردم استفاده شوندۀارتباط و آميزش ھم

 ۀکنند؛ مجموع  آنان را منعکس میۀ جامعه ھستند که خواست و سليقئیگان مخصوص اشراف يا اقشار باال واژ

ھای سخت  سازی کشند و اصطالحات و جمله رخ می گی و اصالت را به که رشادت، آراستئیھا بندی حات و جملهاصطال

گان بيگانه که با وام گرفتن نظم دستوری و ديگر  ای مملو از واژ  در آن ندارد؛ مجموعهئیو زمخت ِ زبان ملی جا

ھای  ای از زبان ملی است و فاقد مؤلفه و خاص شاخهبنابراين، اين ادبيات صنفی . ابنديی  ملی معنا مگان زبانواژ

صورت  تواند تکامل و توسعه يابد و به اين تصور که اين ادبيات صنفی می. استقالل و محکوم به انحطاط و نابودی است

ای  عده.  دورنمای تاريخی و متدولوژی مارکسيستی نيستیگزين زبان ملی شود، چيزی جز فراموش زبانی مستقل جای

. کنند  خود را دارد، استناد میۀگويد بورژوازی زبان ويژ جا که می  مارکس، آنۀ، نوشت»ماکس ِ مقدس«بخشی از به 

برخی از ھمفکران . گويد که اين زبان محصول بورژوازی و سرشار از روح سوداگری است، سخن می مارکس از اين

 طبقاتی و منکر زبان مشترک ملی  زبان ۀدار نظري فخواھند اثبات کنند که مارکس طر قول می ما با تشبث به اين نقل

مارکس به لزوم تمرکز .  توجه کنند کند که اين دوستان به بخش ديگری از ھمان مقاله بينی ايجاب می اما واقع. بوده است
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زبان ِ واحد و مشترک که از طريق تمرکز . کند اقتصادی و سياسی برای ايجاد يک زبان واحد و مشترک اشاره می

ھا و   زبان که ديگر لھجه یعنوان شکل عال بينيم مارکس به زبان واحد ملی به می. شود ھا و زبان اصناف تشکيل می لھجه

 بورژوا ۀزبان طبق«: گويد اگر نظر آنان را بپذيريم که مارکس می. کند، باور داشت ادبيات خاص را تابع خود می

چون زبان ملی و مشترک دارای  م که آيا مارکس اين زبان را ھمبايد به اين پرسش پاسخ دھي» محصول بورژوازی است

خواست به اين اشاره کند که  مارکس می. دانست؟ البته که خير ھای يک زبان می ی ِ خاص و ديگر خصيصه نظم دستور

ورژوازی را خاطر ب اين  خود آلوده کرده و بهۀآلود و سوداگران گان رمز بورژوازی زبان واحد ملی را با تعابير و واژ

  .دانست  خود میۀصاحب زبان صنفی ِ ويژ

انديشی و عدم فھم  توان جزم علت اين تحريف را می. اند رسد که آنان نظر مارکس را تحريف کرده نظر می گونه به  اين

 ء مارکس اکتفاۀانديشانه تنھا به نقل بخشی از نوشت که، جزم  مارکسيستی بلۀھا نه به شيو آن. درست موضوع دانست

 خود به ۀاِنِگلس منبع ديگری است که اين دوستان در اثبات نظريۀ نوشت»  کارگر در انگليسۀوضع طبق «ۀمقال. اند کرده

عنوان يک ملت از بورژوازی  تدريج و در طول زمان به  کارگر انگلستان بهۀطبق«: گويد انگلس می. کنند آن استناد می

ھا و اصول  آل ھا ايده آن. کنند ارگران با ادبيات و لحن ديگری صحبت میخاطر است که ک ھمينبه انگلستان جدا شده و 

ھا از اين  آن. »انديشند ای متفاوت از بورژوازی انگلستان می گونه  مذھب و سياست بهۀاخالقی ديگری دارند و دربار

ود و در نتيجه به ماھيت ب مردم ۀکنند که انگلس نيز منکر ضرورت زبان مشترک و ملی برای ھم مقاله چنين استنباط می

دانست که اين  خوبی می برد زيرا به جای زبان از ادبيات ويژه نام می انگلس به درستی به.  زبان اعتقاد داشتطبقاتی

که  اما اين دوستان چنان. تواند جايگزين آن شود وجه نمی  ای از زبان مشترک و ملی است و به ھيچ ادبيات خاص شاخه

 انگلس ۀبسيار روشن است که نقل اين قسمت از رسال.  زبان و ادبيات خاص و صنفی قائل نيستندآيد تفاوتی ميان برمی

  .کند کمکی به اثبات ادعای آنان نمی

 سياست و مذھب ۀ تفکر کارگران دربارۀھا، اخالقيات و نحو آل کند و به ايده  طبقاتی صحبت نمی  انگلس از زبان

اما اين . اصول اخالقی، مذھب و سياست بورژوازی و پرولتاريا ھمسان نيستھا،  آل درست است که ايده. پردازد می

آويزی برای  تواند دست  ربطی به زبان واحد ملی و طبقاتی بودن زبان دارد؟ آيا وجود تضاد طبقاتی اجتماع می تفاوت چه

 ِ یاد راسخ به تضاد طبقات زبان طبقاتی و رد ضرورت زبان واحد و مشترک باشد؟ مارکسيسم با وجود اعتقۀاثبات نظري

 مارکسيستی را ۀآيا دوستان اين گزار. داند ھای اصلی تشکيل يک ملت واحد می درون جامعه، اشتراک زبان را از مؤلفه

آنان با اشاره . از ديگر مستندات آنان است» زبان فرانسه پيش و پس از انقالب«نام   الفارگ بهۀاند؟ مقال خوبی فھميده به

درنگ او را مدافع  ھای خاص بی  گروهیگان و ادبيات صنفزاد  اشراف و نجيبۀ زبان ويژۀرگ درباربه صحبت الفا

آورند و اين نکته را که الفارگ بدون توجه به تفاوت ماھيت زبان و ادبيات صنفی  شمار می  زبان ِ طبقاتی بهۀنظري

الفارگ . کنند نامد فراموش می  می مخصوصۀ ديگر نوعی لھجئیگی و در جاجا ادبيات صنفی را زبانی ساخت کي

 مردم، اعم از بورژوا و ۀزادگان در مقابل زبان ھم گی و متفاوت اشراف و نجيبگويد اين زبان ساخت روشنی می به

  . است که اساس و بنيان خود را از زبان مشترک و واحد آنان وام گرفته استئیور، شھرنشين و روستا پيشه

کند و به ماھيت غيرمستقل  خوبی وجود و لزوم زبان مشترک و ملی را درک می فارگ بهتوان دريافت ال  در نتيجه، می

ھا به  آن. برد  نمیئیجا چنين است که استناد به الفارگ نيز ره به.  زبان اشراف و ديگر ادبيات صنفی آگاه استۀو وابست

که زبان مردم انگليسی بود، استناد  حالی د درکردن ھا به زبان فرانسه صحبت می اين حقيقت که زمانی در انگلستان فئودال

 طبقاتی بودن زبان و غيرضروری بودن زبان مشترک ۀخواھند از اين وضعيت دليلی برای اثبات نظري کنند و می می

ھا به زبان فرانسه   فئودالۀکه ھم نخست اين! کننده تر به داستان شباھت دارد تا دليلی قانع اما اين بيش. ملی بتراشند

 اين طبقه در دربار و مجالس اشرافی به زبان فرانسه صحبت ئیھای باال کردند و فقط تعدادی کمی از اليه بت نمیصح
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توان آن را  کردند که نمی  عادی يعنی زبان مشترک مردم فرانسه صحبت میۀھا به زبان فرانس که آن ديگر آن. کردند می

اشراف بدون اثرگذاری عميق ناپديد شد و  محافل  در  ان ِ ُمدشدهديری نپائيد که اين زب. يک زبان طبقاتی خاص ناميد

 بدون استفاده ھای انگليس کنند فئودال  گمان میآيا اين دوستان.  مردم جای آن را گرفتۀچون پيش، زبان انگليسی عام ھم

نند اشراف انگلستان به ک ھا گمان می گفتند؟ آن  مترجمان با مردم انگلستان سخن میۀاز زبان انگليسی و تنھا با واسط

چنين داليلی  کردند؟ آيا   اشرافيت انگلستان صحبت میئی باالۀ اليۀای فراتر از زبان محافل و محيط بست زبان فرانسه

  کند؟ برای انکار وجود و ضرورت زبان مشترک ملی کفايت می

 ۀلھج ھا خوش داشتند با ته آن. ودکردن باب شده ب صحبت  زمانی در دربار تزار و محافل اشرافی روسيه نيز فرانسه 

توان دليل بر فقدان  آيا اين تفاخر اشرافيت روسيه را می. شان اسباب تفاخر بود فرانسوی، روسی صحبت کنند و اين برای

 ِ روسی دانست و نتيجه گرفت زبان واحد مردم دروغ و توھمی بيش نيست و زبان واقعاً موجود تنھا یزبان ِ مشترک ِ مل

ھا زبان را با روبنا  که آن نخست اين: شوند کم مرتکب دو خطای اساسی می جا دست فکران ما اين ھم. قاتی استزبانی طب

که  حال آن. کنند زبان نيز مانند روبنا ماھيت طبقاتی دارد و ماھيت مشترک و عمومی ندارد گيرند و تصور می اشتباه می

ھای مارکسيسم  دو از نظر آموزه  اند و اختالط اين م مجزا و متفاوتدر سطور باال اشاره کردم که زبان و روبنا دو مفھو

شان اين است که تفکيک اجتماع به طبقات متخاصم را که ناشی از تضاد منافع بورژوازی و  خطای دوم. مردود است

ھا  آن. کنند پرولتاريا و خشم طبقاتی است، مترادف عدم ارتباط و وجود امر مشترک ميان طبقات متخاصم تلقی می

پندارند بنا به وجود طبقات متخاصم، ديگر اجتماعی واحد معنا ندارد و بنابراين، نيازی ھم به زبان مشترک و  می

تواند وجود داشته باشد، الجرم بايد از  حال که جامعه تفکيک شده است و زبان ملی و مشترک نمی. عمومی نيست

 داشته ئیيد نظم دستوری طبقاتی، دستور پرولتری و دستور بورژوااما ھر زبان طبقاتی با. ھای طبقاتی سخن گفت زبان

   وجود دارد؟ئیھا آيا چنين دستور زبان. باشد

 وجود خارجی ندارد، دوستان را از پافشاری بر نظر نادرست خويش باز ئیھا  اين حقيقت که چنين دستورزبان

 بودند ئیھا زمانی در اين کشور مارکسيست. کنند ظھور می ئیھا زبان ھا اعتقاد دارند در آينده چنين دستور آن. دارد نمی

ھا  ھا از آن  ھستند و شايسته نيست مارکسيستئیھای بورژوا آھن گفتند خطوط آھن بازمانده از دوران تزار راه که می

ز آنان با لقب رو، امروز ا از اين! ھای پرولتری ساخت آھن جای آن، راهه اين خطوط را بايد ويران کرد و ب. استفاده کنند

چنين در مورد جامعه، طبقات و زبان ھيچ  روشن است که نظريات ناشيانه و آنارشيستی اين. شود غارنشين ياد می

سنخيتی با مارکسيسم ندارد و متأسفانه ھنوز ھم برخی از اين نظريات در ذھن بخشی از ھمفکران ما جا خوش کرده 

شده به طبقاتی بدانيم که   طبقاتی، جامعه را تقسيمۀ کين  و  پر خشمۀد مبارزيقين اين درست نيست که به خاطر وجو به. است

دھد بورژوازی و  داری به حيات خود ادامه می عکس تا زمانی که سرمايه به. ای با ھم ندارند از نظر اقتصادی ھيچ رابطه

ھای گوناگون اقتصادی با ھم ارتباط  تداری از طريق فعالي  نظام سرمايهۀدھند  تشکيلیعنوان بخشی از اجزا پرولتاريا به

  .دارند

. تر کنند مند  تواند زندگی کنند و خود را ثروت  بورژواھا بدون در اختيار داشتن و بھره بردن از کار مزدی کارگران نمی

ن در صورت پايان اين مناسبات اقتصادی ميا. داران است حيات پرولتاريا نيز در گرو فروش نيروی کارشان به سرمايه

 طبقات ۀگی سازوکار جامعه و مرگ ھم داری نيز متوقف خواھد شد و اين به معنای از کارافتاد طبقات، توليد سرمايه

گی  پاشيد تواند انحالل و ازھم  طبقاتی ھم نمیۀای از مبارز ای خواستار نابودی خود نيست و ھر درجه ھيچ طبقه. است

  .کلی جامعه را در پی داشته باشد

تواند نظرياتی چون زبان طبقاتی، دستور زبان طبقاتی و  ی نسبت به مارکسيسم و عدم درک ماھيت زبان می تنھا ناآگاھ

داری   در نظام سرمايهئیکنند که او به وجود دو فرھنگ متمايز پرولتری و بورژوا به لنين استناد می. را بيآفريند. . . 
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محق . دانست فريبانه و ناسيوناليستی می ا شعاری عوامداری ر باور داشت و صحبت از فرھنگ ملی در نظام سرمايه

خواھند با مخلوط کردن برخی مفاھيم به   میءاين رفقا. بودن لنين در اين بحث ربطی به مفھوم زبان طبقاتی ندارد

ودن  در جامعه به اثبات نظر طبقاتی بئیخواه خود برسند و از وجود دو فرھنگ متمايز پرولتری و بورژوا ھای دل نتيجه

چيز  دو را يک  اختالط زبان با فرھنگ است؛ اينءاشتباه بزرگ اين رفقا.  آن، برسندئیزبان، پرولتری يا بورژوا

 يا سوسياليستی باشد اما زبان ئیتواند بورژوا فرھنگ می. که فرھنگ و زبان دو چيز مختلف اند دانند درحالی می

 خود ۀنوب توانند به  و سوسياليستی میئیھای بورژوا فرھنگ.  است مردم مشترکۀعنوان ابزار ارتباط ھمواره ميان ھم به

ھای روسی، اوکرائينی و ازبکی که امروز در خدمت فرھنگ سوسياليستی ھستند، پيش از  آيا زبان. از آن استفاده کنند

   نبودند؟ئیبر در خدمت فرھنگ بورژواوانقالب اکت

ھای طبقاتی و نفی ضرورت زبان ملی را نتيجه  بقاتی وجود زبان طۀ دو فرھنگ مختلف در جامعۀ که از مشاھدئی رفقا

گفت بر نفی زبان  بنيان نظر لنين زمانی که از دو فرھنگ مختلف سخن می. اند  بزرگ شدهئیاند، مرتکب خطا گرفته

ن واحد است و او را متھم کردند که منکر لزوم زبا] بونديستھا[ھا  وقتی بانديست. طبقاتی و لزوم زبان واحد استوار بود

 ئیاو گفت عليه فرھنگ بورژوا. روشنی به اين اتھام اعتراض کرد داند، لنين به  میئیفرھنگ ملی را فرھنگ بورژوا

جای . دانست لنين ضرورت وجود زبان مشترک را انکارناپذير می. کند و نه زبان ملی و مشترک مردم مبارزه می

 لزوم وجود زبان ۀدربار. گذارند می] بونديستھا[ھا   بانديستجای  پای  یدادی از دوستان ما امروز پاتعجب است که تع

  :زد کرد کرده، بايد اين سخنان لنين را گوش  لنين آن را انکار میءنظر اين رفقا ملی که به

ين تر  زبان ملی و توسعه و تکامل آن از مھمۀمثاب وحدت زبان، به. ترين ابزار ارتباط و آميزش انسان است زبان مھم «

آمدن  وحدت زبان شرط گردھم. داری معاصر است ھای مبادالت تجاری آزاد و گسترده و متناسب در نظام سرمايه شرط

باره را تحريف  ھای لنين در اين  ديدگاهءواضح است که اين رفقا. » مردم ِ طبقات مختلف استۀھای آزاد و گسترد گروه

  :کنند که ام را نقل می کنند و اين گفته ناد میھا به برخی از نظرات من است سرآخر آن. اند کرده

ھا  اين. » بوده و ھستھا گر اين ملت يروی عمده و ھدايت مشخص نۀبورژوازی و احزاب ناسيوناليست در اين دور «

کند، بورژوازی نيز  گونه که پرولتاريا حزب انترناسيوناليستی و فرھنگ پرولتری را رھبری می اما ھمان. ھمه درست

 ربطی به طبقاتی بودن زبان دارد؟ آيا  اما اين مطلب چه. کند  را رھبری میئیناسيوناليستی و فرھنگ بورژوااحزاب 

 و پرولتری ئیھای مختلف بورژوا تواند به فرھنگ دانند که زبان ملی شکلی از فرھنگ ملی است و می اين دوستان نمی

ھای امروز روسی، اوکرائينی،  ھا و زبان  فرھنگۀ مارکسيستی دربارۀخدمت کند؟ آيا دوستان از درک اين گزار

ملی ھستند؟ ] زبانی[لحاظ شکلی  ھا در ماھيت سوسياليستی و به دانند که اين فرھنگ عاجزند؟ آيا نمی. . . بالروسی و 

فرھنگ از نظر ذاتی با ھر .  درک اختالف ميان فرھنگ و زبان را ندارندئیاشتباه اين دوستان در آن است که توانا

 چندانی تغييرھای متعدد  ويژه، بنيان آن با گذشت دوران که زبان و به کند حال آن  میتغييرای از تکامل اجتماع  دوره

  . گيرد ھای قديم و جديد قرار می  فرھنگۀطور يکسان مورد استفاد کند و به نمی

  :بنابراين

  .  و مشترک بوده و خواھد بود ارتباط و آميزش مردم ھميشه برای جامعه واحدۀعنوان وسيل  زبان به-١

د ئيتنھا وجود زبان مشترک را تأ  زبان مشترک ملی نيست و نهیھای مختلف ناف  خاص و لھجهی وجود ادبيات صنف-٢

 . کند ای از زبان مشترک، از آن تبعيت می عنوان شاخه که خود نيز، به کند، بل می

  .يستی است فاحش و غيرمارکسئی اطالق ماھيت طبقاتی به زبان خطا-٣

 ادامه دارد

 


