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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١دوم سپتمبر 

  

  اخالق
  

، اخالق مجموعۀ قرار داد جوامعدر ھر دورۀ مشخص از تاريخ . اخالق يکی از اشکال ايدئولوژيک جامعه است

اينھا قرارداد ھای مدونی است که توسط يک . ی است که زندگی عمومی انسان ھا را ھدايت و تنظيم می نمايدھائ

تحقق . جامعۀ معين و يک طبقۀ معين برای تنظيم اعمال مردم بر حسب ديد و منافع آن طبقۀ معين پيشنھاد می شوند

اخالق بر خالف قانون نه بر نيروی جامعه بلکه بر مقوالت : قوانين فرق می کنداين قرارداد ھای اخالقی با تحقق 

ھمچنين بر اعتقادات اجتماعی، بر معتقدات انسان ھا و حتی بر ...) خوبی و بدی، صحيح و نا صحيح و(اخالقی 

ير گذارده و آنھا را نيروی عادت تکيه کرده و بدين طريق اعمال انسان ھا را مورد ارزيابی قرار داده، بر آنھا تاث

  .محدود می سازد

در . اخالق بازتاب ھستی اجتماعی است، روبنای است از يک زيربنای اقتصادی معين و مقوله ای است تاريخی

طبقات استثمارگر و طبقات استثمار شونده در اين مورد ھر کدام . جوامع طبقاتی، اخالق دارای خصلت طبقاتی است

اخالق طبقات مسلط ابزار ايدئولوژيک آنھا برای اعمال و تحکيم ديکتاتوری . دبينش خاص خود را دارا ھستن

بورژوازی برای فريب توده ھا ھمواره خصلت طبقاتی و تاريخی اخالق را پرده پوشی کرده است، تا آن را . آنھاست

 اخالق خود را بورژوازی سعی می کند. نه مدافع منافع استثمارگرانۀ خود بلکه مدافع ھمۀ بشريت قلمداد کند

  .وانمود سازد" خلل ناپذير"و " برتر"، "جاودانی"

مارکسيسم به ما می آموزد که ھر اخالقی مھر تاريخی خود را با خويش حمل نموده و ھيچ اخالق فوق جوامع 

  اساس يک پايۀ اقتصادیهاخالق ب. ھيچ اخالق مافوق طبقاتی موجود نيست. انسانی يافت نشده و ھمه قابل تغييرند

زمانيکه پايۀ اقتصادی مورد نظر تغيير يابد، اخالق نيز . وجود می آيد و طبيعتاً به آن نيز خدمت می کنده معين ب

دھد که پايۀ اقتصادی جديد را بازتاب   به عنوان روبنا تغيير می يابد و جای خود را به اخالق ديگری میةً ضرور

  .نمايد

 دھد، لکن جوھر اخالق ی خودخواھی بوده و تزوير و ريا خصلت اساسی آن را تشکيل میجوھر اخالق بورژوائ

ی خواھان سرنگونی اخالق پرولتاريائ. ع جمع کردن استو فرد را فدای مناف) کلکتيوسم(ی اشتراکی بودن پرولتاريائ
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 تمامی توده ھای زحمتکش اسلحه ای است در دست پرولتاريا تا به کمک آن. نظام استثمار انسان توسط انسان است

اخالق . ی به پيکار بلند کندرھائ طبقات استثمارگر و برای يه ستم و استثمار بورژوازی و کليهرا متحد نموده عل

خواھد که از روحيۀ عميق ميھن پرستی و در عين حال  پرولتری يا اخالق کمونيستی، از انسان ھا می

از صميم قلب خدمت کنند،  توليدی را دوست داشته باشند، به توده ھا انترناسيوناليستی بر خوردار باشند، کار يدی

ی خود را حفظ کنند، مشکالت نھراسند، روحيۀ مبارزه جوئی توده ھای انقالبی جھان کوشش نمايند، از برای رھائ

  . پرھيزندتالش نمايند تا در تيوری و پراتيک علم مارکسيسم را بياموزند و از دنباله روی و اطاعت کورکورانه ب

 اقتصادی ھمان مرحله –تمام تيوری ھای اخالقی تاکنون، سير انجام نتيجۀ شرايط اجتماعی : "... انگلس می گويد

 اساس تضاد طبقاتی در حرکت بوده، ھمانطور ھم اخالق طبقاتی بوده که هو ھمانطوريکه جامعه تا به امروز ب. است

رده و يا اينکه ھنگاميکه طبقۀ تحت ستم به اندازۀ کافی قوی بوده، نا يا تسلط و منافع طبقاتی طبقۀ حاکم را توجيه ک

اينکه در مورد اخالق، نظير ديگر بخش . رضايتی عليه اين تسلط و منافع آيندۀ زحمتکشان را نمايندگی نموده است

خالق ولی ما ھنوز از ا. ھای شناخت انسانی، پيشرفتی صورت پذيرفته، به ھيچ وجه مورد شک و ترديد نيست

اخالقی که ورای تضاد ھای طبقاتی و ورای خاطرۀ اين تضاد باشد، اخالقی واقعاً انسانی، . طبقاتی برتر نرفته ايم

فقط در آن مرحلۀ اجتماعی ميسر است که نه تنھا تضاد طبقاتی مرتفع بلکه ھمچنين اين تضاد در عملکرد زندگی 

  ١."فراموش شده باشد

***** 

 و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب مبانی 
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