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با نام (یاد دکتر غالمحسین فروتن ابتدا توسط زندهارزشمنداین کتاب: مقدمه
ي و توسط مؤسسه1331ترجمه شد و چاپ اول آن در سال ) »بهرام«مستعار 

ي دکتر داشت یاد و خاطرهضمن پاس. صورت گرفت» هنر پیشرو«انتشاراتی 
تر شدن روز و سهلبهلغات و عبارات غالمحسین فروتن، به دلیل استفاده از 

ي کتاب براي خوانندگان امروزي، بر آن شدم تا با استفاده از متن مطالعه
ي اولیه، متن کتاب را بازنویسی و در انگلیسی و همچنین کمک از ترجمه

.مواردي از نو ترجمه کنم

1394تیرماه -جمعه کوهبنانینیما امام

ي  دن بازنویسی و بازترجمهرحم مرگ فرصت به پایان رساندست بی: توضیح
به همین دلیل ! ندادبنانی جمعه کوهیاد نیما امامزندهاین اثر ارزنده را به 

ي دکتر غالمحسین ترجمه(ي ابتدایی کتاب صفحات پایانی عیناً از ترجمه
.برداشته شده است) فروتن

يگرامی باد یاد و خاطره

بنانیکوهجمعه نیما امامودکتر غالمحسین فروتن
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شناسیزبانمسائل 

)شناسیزباننگاه مارکسیسم به مسائل (

)1950(ژوزف استالین 

بنانیکوهجمعه نیما امام: مترجم

، شناسیزبانویژه نگاه مارکسیسم به ، بهشناسیزباني مسائل اند نظرم را دربارهاز من خواستهنانگروهی از جوا
اما . طور که باید برآورده کنمرا آنناناي آم خواستهتوانمینیستم و قطعاً نشناس زبانمن .در مطبوعات بیان کنم
ام به بخشی خاطر پذیرفتهو چه در دیگر علوم اجتماعی، آشنایی دارم و به همینشناسیزبانبا مارکسیسم، چه در 

.پاسخ دهمهاپرسشاز این 

درست است؟داندمینا را روبنایی قرارگرفته بر زیربزبانکه یآیا برداشت:پرسش

.خیر صحیح نیست: پاسخ

هاي سیاسی، حقوقی، مذهبی، روبنا شامل دیدگاه. اي از تکامل آن استزیربنا ساختار اقتصادي جامعه در دوره
.استهاآنيِ جامعه و نهادهاي حقوقی و سیاسی مرتبط با هنري و فلسفی

زیربناي سیستم فئودالی روبنا و نهادهاي حقوقی و سیاسی مرتبط و .هر زیربنا روبناي مرتبط و منطبق با خود دارد
در صورت تغییر . داري و سیستم سوسیالیستی نیز روبناهاي مختص خود را دارندنظام سرمایه. منطبق با آن داشت

بناي جدید که با پیدایش زیرطورهمانرودمییا از بین کندمییا نابودي زیربنا، روبناي مرتبط با آن نیز تغییر 
.گیردروبناي جدیدي شکل می

در . روسی را درنظر بگیریدزباني روسیه و براي مثال جامعه. اي با روبنا داردتفاوت ریشهزباندر این رابطه 
بنابراین . ي روسیه نابود شد و زیربناي جدید سوسیالیستی ساخته شددارانهسالی که گذشت زیربناي سرمایهسی

درنتیجه . وجود آمدنظام سوسیالیستی بهمتناسب باداري نابود و روبناي جدید یربناي سرمایهروبناي مستقر بر ز
روسی از اساس به زبانبا این وجود . نهادهاي حقوقی و سیاسی کهنه با پیدایش نهادهاي سوسیالیستی ازبین رفت

.همان شکل ِ پیش از انقالب اکتبر باقی ماند
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گان روسی تغییر کرده است به این صورت که تا حدي فرهنگ واژهروسی چه تغییري کرد؟زباندر این دوره 
پیدایش دولت . ي تولید سوسیالیستی پدید آمده استبسیاري لغات و اصطالحات جدید در ارتباط با شیوه

علوم و يطور در ارتباط با توسعهجدید، فرهنگ سوسیالیستی نو، روابط اجتماعی و اخالقیات جدید همین
اما . روسی شده استزبانگان کهنه از گان جدید و حذف تعدادي واژهتکنولوژي منجر به پیدایش واژه

داري و پیدایش نظام نوین سوسیالیستی روسی با حذف زیربناي سرمایهزبانگان و نظام دستوري ي واژهمجموعه
.کندمیي ِ امروز نقش خود را ایفا روسیزباني عنوان شالودهبهودچار تغییرهاي بنیادي نشده است

طرفصورت منفعل، خنثا و بیمعنا نیست که روبنا بهآناما این به. ي ضروري زیربنا استروبنا محصول و نتیجه
: عکسبه. ي آن باشددهندهي زیربنا و سرنوشت طبقات متخاصم و ماهیت دستگاه، تنها انعکاسنسبت به آینده

تا شکل پذیرد و قوام یابد کندمیشکلی فعال به زیربنا کمک عنوان یک نیروي مؤثر بهایش بهمحض پیدروبنا به
.انجام دهدپیدایش سیستم جدید و زدودن زیربنا و طبقات کهنه کمک بهخود را دريوظیفهو 

به آن کمک کند اي فعالتا به آن خدمت کند، تا به گونهآیدمیوجود بهزیربنا جز این هم نیست؛ روبنا توسط
اگر روبنا . اش بجنگداحتضار و روبناي کهنهي ِ زیربناي درحالتا شکل پذیرد و قوام یابد، تا فعاالنه براي نابودي

ي طبقات درپیش گیرد نقش و معناي از ایفاي این نقش فعال و کمکی سرباز زند و روش یکسانی نسبت به همه
.عنوان روبنا از دست خواهد دادخود را به

ي مشخص اي یک روبناي کهنه یا جدید در جامعهزائیدهزبان. اي داردبا روبنا تفاوت ریشهزبانبه این جهت 
ي یک طبقه تنها ساختهزبان.استموجود در آن تاریخ و زیربناهاي جریان هاقرنقرنمحصول زبان. نیست

هاي متمادي ي کوشش نسلنتیجهزبان. ي آن استدهندهمحصول کلیت جامعه و طبقات تشکیلکهبلنیست 
ي طبقات پاسخ وجود نیامده است و به نیازهاي همهي خاص بهتنها براي برآوردن نیازهاي یک طبقهزبان. است

وجود آمده ي مردم بهي اعضاي جامعه و همهبراي همهو واحدعنوان یک محصول مشتركبهزبان. دهدمی
به یک طبقه و زبانگذاري این به معناي خدمت. اي ارتباط و آمیزش مردم استاي بروسیلهزبانروایناز .است

. کندمیي طبقات جامعه خدمت اي برابر و یکسان به همهگونهبهزبان. ي دیگر نیستدر جهت ضربه به طبقه
هم در خدمت نظام و زیربناي محتضر و کهنه است و هم در خدمت نظام و زیربناي جدید و در حالزبان

.گان استشدهگران و غارتبه شکلی یکسان در خدمت غارتزبان. گیريشکل
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داري روسیه بود، روسی قبل از انقالب اکتبر در خدمت بورژوازي و سرمایهزبانبر کسی پوشیده نیست که 
اوکرائینی، ي هازبانيبارهاین امر در. ي سوسیالیستی استکه امروز در خدمت نظام و فرهنگ جامعهطورهمان

ی، مولداوي، تاتار، آذربایجانی، باشکیري، ترکمنی و توانبالروسی، ازبکی، قزاق، گرجی، ارمنی، استونی، لی
در خدمت نظام سوسیالیستی جدید هازباناکنون این .کندمیهم صدق اتحاد شوروي يهاملتيهازباندیگر 

اي براي ارتباط بین مردم و وسیلهزبان.ایی بودندبورژوي کهنهتر در خدمت نظام گونه که پیشهستند همان
خاصیت ی زباناگر .اي که به آن تعلق دارند، استاز طبقهنظرصرفي اعضاي جامعه، خدمت برابر به همه

در و پشتیبانی از گروهی خاص داريجانباي براي و به وسیلهرا از دست دهدي مردم براي همهفراگیرش
بازخواهد ماندي ارتباطی بین مردم عنوان وسیلهنقش خود بهاز انجامهاي جامعه تبدیل شوددیگر گروهتقابل با

.ی نابودي استزبانسرنوشت محتوم چنین . شودمیمختص یک گروه تبدیل زبانو به 

د؛ وسایلی مانند د از جهتی شبیه وسائل تولید باشتوانمیبا وجود اختالف اساسی با روبنا زبانگفت توانشاید ب
.کنندداري و سوسیالیستی خدمت میسرمایههايطرفانه به نظامبیزبانچون آالت که همماشین

مدت عمر روبنا کوتاه و حیات آن روایناز . اي معین و زیربناي اقتصادي همان دوره استروبنا محصول دوره
عکس بهزبان. رودمیي ِ زیربنا، روبناي مربوط به آن نیز از بین با نابودي. وابسته به موجودیت زیربنا است

عمر یک . یابدو جال میشودمیپذیرد، غنی ي متمادي شکل میهادوراندر کهبلاي معین نیست محصول دوره
است که پیدایش و نابودي زیربنا و روبناهاي متعدد در طول تاریخ روایناز . نیستبناقابل مقایسه با عمر روزبان

گان ی جدید با واژهزبانبا پیدایش هاآنگان و نظام دستوري ، اعم از نابودي فرهنگ واژهزباني ِ منجر به نابودي
.شودمیو نظام دستوري جدید، ن

ي ِ روسیه نابود شده داريدر این دوره نظام فئودالی و سرمایه. گذرداکنون بیش از صدسال از مرگ پوشکین می
اش نابود شده اند و زیربناي جدید با روبناهاي دو زیربنا با روبناهاي. اند و نظام سوسیالیستی شکل گرفته است

زبانر ساختا. ي طوالنی تغییر چندانی نکرده استروسی در این دورهزبانبراي مثال . جدیدش پدید آمده است
.زمان پوشکین داردزبانروسی امروز تفاوت اندکی با 

گان روسی غنا یافته و بسیاري از روسی چه تغییري کرده است؟ در این مدت فرهنگ واژهزباندر این مدت 
گان عوض شده و نظام دستوري اصالح شده بیرون رفته است، معناي تعدادي از واژهزبانگان کهنه از واژه
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نانچهممانده ونخورده باقیگان و نظام دستوري آن دستي واژهزمان پوشکین با گنجینهزباناما اساس . است
.امروز استي ِروسیزبانبنیان

ي موجود، نظم دستوري و گنجینهزبانبعد از هر تحول یا انقالب ساختار مانند روبنا چه ضرورتی دارد
، »جنگل«، »کوه«، »زمین«، »آب«اي دارد ؟ چه فایدهآن شودگزینجايري اش نابود شده و چیز دیگگانواژه

نباشند . . . و » کوه«، »زمین«، »آب«. . . و » داد و ستد«، »تولید کردن«، »انجام دادن«، »قدم زدن«، »انسان«، »ماهی«
هاآنان و ترکیب گشوند؟ این تغییرات چه سودي دارد؟ این تغییرات واژههاآنگزینجايو کلمات دیگري 

برد؟ در یک جمله طبق نظم دستوري جدید چه فایده و ضرورتی دارد؟ انقالب از این تغییرات چه سودي می
موجود با ساختار خود براي تأمین زباناگر . شودمیایجاب ضرورت واقع نهیچ امر مهمی در تاریخ بدون 

چه دلیلی دارد؟ براي تکامل نیروهاي مولد در جامعه روبناي زباننیازهاي نظام جدید کافی باشد این انقالب در 
در مدت چندسال توانمیگونه اما چه. آن شودگزینجايد طی چند سال نابود و روبنایی جدید توانمیکهنه 

گی کل جامعه تغییر داد؟ جز پاشیدهگی اجتماعی و ازهمگی در زندموجود را بدون ایجاد آشفتهزبان
اي براي خود قائل شود؟نین وظیفهد چتوانمیه کسی کیشوت چدون

شکلی مستقیم با تولید و ، بهزباندر این است که روبنا، بر خالف زباناي دیگر روبنا و سرانجام تفاوت ریشه
به. صورت غیرمستقیم از طریق زیربنا و اقتصاد استارتباط روبنا و تولید به. ارتباط نداردهاانسانفعالیت تولیدي 
پس از کهبلواسطه منعکس کند د تغییرات در سطح تکامل نیروهاي مولد را فوري و بیتوانمیاین دلیل روبنا ن

بنابراین میدان عمل روبنا کوچک . ي این تغییرات باشددهندهد بازتابتوانمیحصول تغییرات در زیربنا است که 
.و محدود است

ها، از تولید هاي انسان در تمامی زمینهي فعالیتبا همهترمقیاسی وسیعو در عکس با فعالیت تولیدي انسان بهزبان
صورت مستقیم و فوريتغییرات در تولید را بهزبانبه این دلیل .داردمستقیمتا زیربنا و از زیربنا تا روبنا، ارتباط

ي همهزبانبه این خاطر است که میدان ِ عمل ِ . ماندنمیاین تغییرات در زیربنا وقوعنتظر مو دهدمیبازتاب 
گفت توانمی.تر از میدان عمل زیربنا استتر و متنوعگیرد و بسیار گستردههاي فعالیت انسان را در بر میزمینه

. گان این ارتباط مستقیم استو فرهنگ واژهزباندلیل تغییرات مداوم در . تقریباً نامحدود استزبانمیدان عمل 
گان و نقل، تکنولوژي و علوم تغییرات، بازسازي و خلق واژهوي مداوم صنعت، کشاورزي، تجارت، حملسعهتو

و به این کندمیصورت مستقیم این نیازهاي تازه را منعکس بهزبان. سازداصطالحات جدید را ضروري می
:بنابراین. دپردازاش میي نظم دستوريگان و توسعهتر واژهبیشچهطریق به غناي هر
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.مستقر بر زیربنا بداندرا روبناییزباند توانمیمارکسیسم ن-1

.با روبنا خطایی بسیاربزرگ استزباناختالط ِ -2

د آحاد مردم را، توانمشترك  که بزبانهمواره طبقاتی بوده و چیزي به نام زبانصحیح است که آیا:پرسش
اي که به آن تعلق دارند، در برگیرد وجود ندارد؟از طبقهنظرصرف

طبقاتی زباناز توانمیي فاقد طبقات نفهم این مسئله دشوار نیست که در جامعه. خیر، صحیح نیست: پاسخ
طبقاتی هم وجود زباندر جوامع اشتراکی کمون اولیه طبقات وجود نداشت و به همین دلیل . صحبت کرد

ي جوامع انسانی، از جمله در همه» طبقه«استفاده از مفهوم . ي تمام جامعه مشترك و واحد بودبرازبان. نداشت
انگارانه است که بسیار ساده. ي ِ اولیه، بازي با کلمات است که نیاز به ردکردن نداردهاي اشتراکیدر کمون

در جریان تکامل . ، تحمیل کنیمزبانچیزي، ازجمله را به هر » طبقه«بخواهیم از طریق بازي با کلمات مفهوم 
ي سطوح جا و در همهدر همهزبان، ملیزباناي به قومی و از قومی به اي، از قبیلهقبیلهبهاز دودمانی زبانبعدي 
شان، گاه اجتماعیاز جاينظرصرف، ناني آهمهبهبوده واي براي ارتباط و آمیزش مردمعنوان وسیلهبهتکامل

.خدمت کرده استاي برابرگونهبه

گی یا قرون وسطا، مثل امپراتوري کورش و اسکندر یا سزار و بردهدورانهاي جا به امپراتوريي من ایناشاره
ي اقتصادي مخصوص و مشترك نداشتند و تنها اتحادهاي موقت ِ نظامی و اداري بودند هاآنشارلمانی، که بنی

ي مردم قابل درك باشد، وجود اي که براي همهگونه، بهواحد و مشتركزبانها در این امپراتوري. نیست
در نتیجه . ندخود بودبهگی مخصوصي زندهویژه و شیوهزبانیی با هاملتها و اي از قبیلهملغمههاآن. نداشت

است یی هاملتصحبت من از قبایل و . جا منظور من باشدد اینتوانمیهاي مشابه نها یا دیگر نظاماین امپراتوري
تاریخ به . خود داشتندبهمخصوصزباني اقتصادي و هاآنبنیهاآنعنوان بخشی از ها و بهکه درون این امپراتوري

مشترك و قابل فهم براي این زباني طبقاتی بودند و تنها ي قدیمی فاقد خصیصههازبانگوید که این ما می
.رفتندشمار میبههاملتها و قبیله

گی چیرههاآنمشترك و واحد ملت یا قبیله بر زباني محلی نیز وجود داشت اما هازبانهازباندر کنار این 
هاي فئودالی و بنديداري و نابودي تقسیمبا پیدایش سرمایه. ساختي محلی را مطیع خود میهازبانداشت و آن 

ي محلی و قومی نیز هازبان. رآمدندي واحد دهاملتصورت پیدایش بازارهاي ملی این اقوام منفرد و جداجدا به
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فاقدهازبانن ایگونهکه چهدهدمیخوبی نشان تاریخ به. ي واحد و ملی تبدیل شدندهازبانبه هاآنتبع به
.ندشدمیواحد و مشترك ِ ملت استفاده زبانعنوان ي طبقاتی بودند و بهخصیصه

اي برابر و گونهي ارتباط و آمیزش مردم در یک جامعه بهعنوان وسیلهبهزبانگونه که در باال اشاره شد همان
زبانهاي متنوع و مختلف اجتماعی و طبقات در برخورد با اما گروه. کندمیي طبقات خدمت طرفانه به همهبی
خود استفاده اي براي تحقق منافععنوان وسیلهبهزبانکوشند از میهاآنکنند؛ طرف عمل نمیتفاوت و بیبی

مشترك و واحد ملت تحمیل زبانرمزآلود مخصوص خود را به زبانکوشند تا اصطالحات و میهاآن. کنند
ادبیات و باالیی بورژوازي در این میاناقشارگان اشراف و برگزیدهچونمندهاي باالیی طبقات ثروتالیه.کنند
ی خاص خود را از مردم جدا به شکلو آورندوجود میهي مربوط به محافل ِ خاص بهازباني صنفی و هازبان
» اشرافیزبان«کنند و اصطالحاتی چون تلقی میزباني صنفی و محفلی را هازبانمتأسفانه بسیاري این . کنندمی
این اشتباه عجیب برخی از . دهندقرار می» دهقانیزبان«و » پرولتريزبان«را در مقابل » ییبورژوازبان«و 
در حقیقت وجود چهآنو دروغی بیش نیست و توهممشتركملی و زبانکنند فکران ما است که گمان میهم

!طبقاتی نیستزباندارد چیزي جز 

این ادبیات صنفی و اوالً . تلقی کردزبانتر نیست که این ادبیات صنفی و محفلی را چیزي از این اشتباه خطرناك
ثانیاً میدان ِ .گیرندعاریت میملی بهزباناین هردو را از وگان ویژه ندارندي واژهمحفلی نظام دستوري و گنجینه

عنوان ابزار ارتباط و آمیزش ند بهتوانمیمحیطی تنگ و باریک از اقشار باالیی جامعه است و هرگز نهاآنعمل 
گان اي از واژهمجموعههاآنس این ادبیات صنفی و محفلی از خود چه دارند؟ پ. ي مردم استفاده شوندهمه

ي مجموعه؛کنندرا منعکس میناني آمخصوص اشراف یا اقشار باالیی جامعه هستند که خواست و سلیقه
کشند و اصطالحات و رخ میت را بهاصالو گی ستهآراهایی که رشادت، بندياصطالحات و جمله

گانه که با وام گان بیاي مملو از واژهمجموعه؛ملی جایی در آن نداردزبانِهاي سخت و زمختسازيجمله
اي از بنابراین این ادبیات صنفی و خاص شاخه.یابندِ ملی معنا میزبانگان گرفتن نظم دستوري و دیگر واژه

این تصور که این ادبیات صنفی . و نابودي استهاي استقالل و محکوم به انحطاط ملی است و فاقد مؤلفهزبان
يِ دورنماي ملی شود چیزي جز فراموشیزبانگزینجايی مستقل زبانصورت د تکامل و توسعه یابد و بهتوانمی

.مارکسیستی نیستولوژيمتودتاریخی و 

ي خود را دارد، ویژهزبانگوید بورژوازي جا که میي مارکس، آننوشته» ماکس ِ مقدس«اي به بخشی از عده
. گویدمحصول بورژوازي و سرشار از روح سوداگري است سخن میزباناین کهاینمارکس از . کننداستناد می
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ِ طبقاتی زباني دار نظریهخواهند اثبات کنند که مارکس طرفقول میفکران ما با تشبث به این نقلبرخی از هم
که این دوستان به بخش دیگري از همان مقالهکندمیبینی ایجاب واقعاما . مشترك ملی بوده استزبانو منکر 

. کندمیواحد و مشترك اشاره زبانمارکس به لزوم تمرکز اقتصادي و سیاسی براي ایجاد یک . توجه کنند
د واحزبانبینیم مارکس به می. شودمیاصناف تشکیل زبانو ها از طریق تمرکز لهجهکهواحد و مشتركِزبان

.باور داشتکندمیها و ادبیات خاص را تابع خود که دیگر لهجهزباني ِ عنوان شکل عالیملی به

باید به این پرسش »ي بورژوا محصول بورژوازي استطبقهزبان«:گویدمیمارکسرا بپذیریم کهناناگر نظر آ
ي ِ خاص و دیگر ملی و مشترك داراي نظم دستوريزبانچون را همزبانپاسخ دهیم که آیا مارکس این 

واحد زبانخواست به این اشاره کند که بورژوازي مارکس می. ؟ البته که خیردانستمیزبانهاي یک خصیصه
زبانخاطر بورژوازي را صاحب ایني خود آلوده کرده و بهآلود و سوداگرانهگان رمزملی را با تعابیر و واژه

.دانستي خود میي ِ ویژهصنفی

اندیشی و جزمتوانمیعلت این تحریف را . اندنظر مارکس را تحریف کردهنانرسد که آنظر میگونه بهاین
ي اندیشانه تنها به نقل بخشی از نوشتهجزمکهبلي مارکسیستی نه به شیوههاآن. دانستعدم فهم درست موضوع 

.اندمارکس اکتفا کرده

ي ي انگلس منبع دیگري است که این دوستان در اثبات نظریهنوشته» ي کارگر در انگلیسوضع طبقه«ي مقاله
عنوان یک تدریج و در طول زمان بهي کارگر انگلستان بهطبقه«: گویدانگلس می. کنندخود به آن استناد می

ان با ادبیات و لحن دیگري صحبت خاطر است که کارگرهمینوملت از بورژوازي انگلستان جدا شده 
اي متفاوت از گونهي مذهب و سیاست بهها و اصول اخالقی دیگري دارند و دربارهآلایدههاآن. کنندمی

زبانکنند که انگلس نیز منکر ضرورت از این مقاله چنین استنباط میهاآن. »اندیشندبورژوازي انگلستان می
.اعتقاد داشتزباني ِ ماهیت طبقاتیبهو در نتیجهود بي مردممشترك و ملی براي همه

اي از که این ادبیات خاص شاخهدانستخوبی میبرد زیرا بهاز ادبیات ویژه نام میزبانجاي انگلس به درستی به
تفاوتی آیدمیبرکهناناما این دوستان چ. آن شودگزینجايد توانمیوجه نمشترك و ملی است و به هیچزبان
ي انگلس کمکی بسیار روشن است که نقل این قسمت از رساله.و ادبیات خاص و صنفی قائل نیستندزبانمیان 

ي تفکر ها، اخالقیات و نحوهآلو به ایدهکندمینطبقاتی صحبت زبانانگلس از . کندمیننانبه اثبات ادعاي آ
ها، اصول اخالقی، مذهب و سیاست آلت که ایدهدرست اس. پردازدي سیاست و مذهب میکارگران درباره
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دارد؟ آیا زبانواحد ملی و طبقاتی بودن زبانربطی به اما این تفاوت چه. سان نیستبورژوازي و پرولتاریا هم
واحد و زبانطبقاتی و رد ضرورت زباني آویزي براي اثبات نظریهد دستتوانمیوجود تضاد طبقاتی اجتماع 

هاي را از مؤلفهزباني ِ درون جامعه، اشتراك با وجود اعتقاد راسخ به تضاد طبقاتیارکسیسم مشترك باشد؟ م
اند؟خوبی فهمیدهي مارکسیستی را بهآیا دوستان این گزاره. داندمیاصلی تشکیل یک ملت واحد 

با اشاره به صحبتنانآ.استناناز دیگر مستندات آ» فرانسه پیش و پس از انقالبزبان«نام بهالفارگي مقاله
درنگ او را مدافع هاي خاص بیي ِ گروهگان و ادبیات صنفیزادهي اشراف و نجیبویژهزبانيدربارهالفارگ 

و ادبیات زبانآورند و این نکته را که الفارگ بدون توجه به تفاوت ماهیت شمار میِ طبقاتی بهزباني نظریه
فراموش نامد ي مخصوص میگی و در جایی دیگر نوعی لهجهساختهیزبانجا ادبیات صنفی را یکصنفی 

زبانگان در مقابل زادهمتفاوت اشراف و نجیبو گی ساختهزبانگوید این روشنی میالفارگ به. کنندمی
مشترك و زبانی است که اساس و بنیان خود را از یشهرنشین و روستا،وري مردم، اعم از بورژوا و پیشههمه

مشترك و ملی را زبانخوبی وجود و لزوم دریافت الفارگ بهتوانمیدرنتیجه .گرفته استوام نانآواحد
چنین است که . اشراف و دیگر ادبیات صنفی آگاه استزباني و به ماهیت غیرمستقل و وابستهکندمیدرك 
.بردجایی نمیه الفارگ نیز ره بهاستناد ب

زبانمردم کهحالیکردند درفرانسه صحبت میزبانها به به این حقیقت که زمانی در انگلستان فئودالهاآن
و زباني طبقاتی بودن خواهند از این وضعیت دلیلی براي اثبات نظریهکنند و میمردم انگلیسی بود استناد می

نخست ! کنندهان شباهت دارد تا دلیلی قانعتر به داستاما این بیش. مشترك ملی بتراشندزبانغیرضروري بودن 
هاي باالیی این طبقه در کردند و فقط تعدادي کمی از الیهفرانسه صحبت نمیزبانها به ي فئودالهمهکهاین

زباني عادي یعنی فرانسهزبانبه هاآنکهآندیگر . کردندفرانسه صحبت میزباندربار و مجالس اشرافی به 
این دیري نپائید که . طبقاتی خاص نامیدزبانآن را یک توانمیکردند که نسه صحبت میمشترك مردم فران

ي مردم جاي انگلیسی عامهزبانچون پیش اشراف بدون اثرگذاري عمیق ناپدید شد و هممحافلدرمدشدهِزبان
انگلیسی و تنها با بانزهاي انگلیسی بدون استفاده از کنند فئودالآیا این دوستان گمان می. آن را گرفت

اي فرانسهزبانبه اشراف انگلستانکنندگمان میهاآن؟گفتندي مترجمان با مردم انگلستان سخن میواسطه
چنین دالیلی براي کردند؟ آیا صحبت میي باالیی اشرافیت انگلستان ي الیهمحافل و محیط بستهزبانفراتر از 

؟  کندمیمشترك ملی کفایت زبانانکار وجود و ضرورت 
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خوش داشتند با هاآن. کردن باب شده بودصحبتزمانی در دربار تزار و محافل اشرافی روسیه نیز فرانسه
آیا این تفاخر اشرافیت روسیه را . شان اسباب تفاخر بودي فرانسوي روسی صحبت کنند و این برايلهجهته

واحد مردم دروغ و توهمی زبانو نتیجه گرفت دانستي ِ روسی لیِ مشترك ِ مزباندلیل بر فقدان توانمی
.ی طبقاتی استزبانتنها واقعاً موجودزبانبیش نیست و 

:شوندمیکم مرتکب دو خطاي اساسی جا دستفکران ما اینهم

نیز مانند روبنا ماهیت طبقاتی دارد و زبانکنند گیرند و تصور میرا با روبنا اشتباه میزبانهاآنکهایننخست 
و روبنا دو مفهوم مجزا و زباندر سطور باالر اشاره کردم که کهآنحال . ماهیت مشترك و عمومی ندارد

.هاي مارکسیسم مردود استدو از نظر آموزهاند  و اختالط اینمتفاوت

ریاتضاد منافع بورژوازي و پرولتاناشی ازرا کهاجتماع به طبقات متخاصمتفکیکاست کهشان این خطاي دوم
هاآن. کنندتلقی میامر مشترك میان طبقات متخاصم وجود ارتباط وعدممترادفو خشم طبقاتی است، 

مشترك و زبانبه همنیازيبنابراینو معنا ندارددیگر اجتماعی واحد وجود طبقات متخاصمبنا به پندارندمی
د وجود داشته باشد الجرم باید توانمیملی و مشترك نزبانحال که جامعه تفکیک شده است و . عمومی نیست

طبقاتی باید نظم دستوري طبقاتی، دستور پرولتري و دستور زباناما هر . ي طبقاتی سخن گفتهازباناز 
یی وجود هازبانیی وجود دارد؟ این حقیقت که چنین دستورهازبانآیا چنین دستور . بورژوایی داشته باشد

اعتقاد دارند در آینده چنین هاآن. داردخارجی ندارد دوستان را از پافشاري بر نظر نادرست خویش باز نمی
.کنندیی ظهور میهازباندستور

هاي آهنتزار راهدورانگفتند خطوط آهن بازمانده از هایی بودند که میزمانی در این کشور مارکسیست
این خطوط را باید ویران کرد و . استفاده کنندهاآنها از ایسته نیست مارکسیستو شبورژوایی هستند

. شودمیبا لقب غارنشین یاد نانامروز از آروایناز ! هاي پرولتري جاي آن ساختآهنراه

سم هیچ سنخیتی با مارکسیزبانچنین در مورد جامعه، طبقات و روشن است که نظریات ناشیانه و آنارشیستی این
.فکران ما جا خوش کرده استندارد و متأسفانه هنوز هم برخی از این نظریات در ذهن بخشی از هم

شده به طبقاتی ي طبقاتی جامعه را تقسیمکینهوي پرخشماین درست نیست که به خاطر وجود مبارزهیقینبه
داري به حیات خود ادامه عکس تا زمانی که سرمایهبه. اي با هم ندارندبدانیم که از نظر اقتصادي هیچ رابطه
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هاي داري از طریق فعالیتي نظام سرمایهدهندهعنوان بخشی از اجزاء تشکیلبورژوازي و پرولتاریا بهدهدمی
بورژواها بدون در اختیار داشتن و بهره بردن از کار مزدي کارگران . قتصادي با هم ارتباط دارندگوناگون ا

به شاننیروي کارفروشدر گروحیات پرولتاریا نیز . تر کنندمندگی کنند و خود را ثروتد زندهتوانمین
متوقف خواهد نیزداريسرمایهتولید،مناسبات اقتصادي میان طبقاتدر صورت پایان این. داران استسرمایه

اي خواستار نابودي هیچ طبقه.استي طبقات جامعه و مرگ همهگی سازوکارازکارافتادهبه معناي و اینشد
گی کلی جامعه را در پی داشته پاشیدهد انحالل و ازهمتوانمیي طبقاتی هم ناي از مبارزهخود نیست و هر درجه

طبقاتی، دستور زباند نظریاتی چون توانمیزبانمارکسیسم و عدم درك ماهیت تنها ناآگاهی نسبت به . باشد
.آفریندرا بی. . . طبقاتی و زبان

داري باور داشت و د که او به وجود دو فرهنگ متمایز پرولتري و بورژوایی در نظام سرمایهکننبه لنین استناد می
محق بودن لنین در . دانستفریبانه و ناسیونالیستی میعوامداري را شعاري صحبت از فرهنگ ملی در نظام سرمایه

هاي خواهند با مخلوط کردن برخی مفاهیم به نتیجهاین رفقا می. طبقاتی نداردزباناین بحث ربطی به مفهوم 
و از وجود دو فرهنگ متمایز پرولتري و بورژوایی در جامعه به اثبات نظر طبقاتی بودن خواه خود برسنددل

چیز دو را یکبا فرهنگ است؛ اینزباناشتباه بزرگ این رفقا اختالط . پرولتري یا بورژوایی آن، برسند،زبان
زباند بورژوایی یا سوسیالیستی باشد اما توانمیفرهنگ . دو چیز مختلف اندزبانفرهنگ و کهحالیدانند درمی
ند توانمیهاي بورژوایی و سوسیالیستی هنگفر. ي مردم مشترك استعنوان ابزار ارتباط همواره میان همهبه
ي روسی، اوکرائینی و ازبکی که امروز در خدمت فرهنگ هازبانآیا . ي خود از آن استفاده کنندنوبهبه

دو يمشاهدهازسوسیالیستی هستند پیش از انقالب اکتبر در خدمت فرهنگ بورژوایی نبودند؟ رفقایی که 
اند مرتکبرا نتیجه گرفتهملیزبانو نفی ضرورت طبقاتیيهازبانوجودي طبقاتیفرهنگ مختلف در جامعه

.اندشدهخطایی بزرگ 

. واحد استوار بودزبانطبقاتی و لزوم زبانگفت بر نفی بنیان نظر لنین زمانی که از دو فرهنگ مختلف سخن می
، داندمیواحد است و فرهنگ ملی را فرهنگ بورژوایی زباناو را متهم کردند که منکر لزوم هاباندیستوقتی 

ملی و مشترك زبانو نه کندمیاو گفت علیه فرهنگ بورژوایی مبارزه . روشنی به این اتهام اعتراض کردلنین به
جاي تعجب است که تعدادي از دوستان ما . دانستمشترك را انکارناپذیر میزبانلنین ضرورت وجود . مردم

.گذارندها میي ِ پاي ِ باندیستامروز پا جا
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: زد کردلنین را گوشنانکرده باید این سخنظر این رفقا لنین آن را انکار میملی که بهزباني لزوم وجود درباره
ملی، و توسعه و تکامل آن از زباني مثابه، بهزبانوحدت . ترین ابزار ارتباط و آمیزش انسان استمهمزبان«

زبانوحدت . داري معاصر استمتناسب در نظام سرمایهمبادالت تجاري آزاد و گسترده و هايترین شرطمهم
واضح است که این رفقا .»طبقات مختلف استِي مردمهاي آزاد و گستردهآمدن گروهشرط گردهم

.اندباره را تحریف کردههاي لنین در ایندیدگاه

بورژوازي و احزاب «: کنند کهام را نقل میکنند و این گفتهبه برخی از نظرات من استناد میهاآنسرآخر 
ها همه درست این. »ي بوده و هستهاملتگر این ي مشخص نیروي عمده و هدایتدر این دورهناسیونالیست 

، بورژوازي نیز احزاب کندمیگونه که پرولتاریا حزب انترناسیونالیستی و فرهنگ پرولتري را رهبري اما همان
دارد؟ آیا این زبانربطی به طبقاتی بودن اما این مطلب چه. کندمیناسیونالیستی و فرهنگ بورژوایی را رهبري 

هاي مختلف بورژوایی و د به فرهنگتوانمیملی شکلی از فرهنگ ملی است و زباندانند که دوستان نمی
ي امروز هازبانها و ي فرهنگي مارکسیستی دربارهاین گزارهپرولتري خدمت کند؟ آیا دوستان از درك 

لحاظ ها در ماهیت سوسیالیستی و بهدانند که این فرهنگآیا نمیعاجزند؟ . . . روسی، اوکرائینی، بالروسی و 
ملی هستند؟ ] یزبان[شکلی 

با ذاتیفرهنگ از نظر . ارندرا ندزبانایی درك اختالف میان فرهنگ و تواناشتباه این دوستان در آن است که 
ي متعدد تغییر هادورانآن با گذشت بنیانویژه و بهزبانکهآنحال کندمیاي از تکامل اجتماع تغییر هر دوره
:بنابراین. گیردهاي قدیم و جدید قرار میي فرهنگطور یکسان مورد استفادهو بهکندمینچندانی 

.ي ارتباط و آمیزش مردم همیشه براي جامعه واحد و مشترك بوده و خواهد بودعنوان وسیلهبهزبان-1

زبانتنها وجود نهومشترك ملی نیستزباني ِ هاي مختلف نافیي ِ خاص و لهجهوجود ادبیات صنفی-2
.کندمیبعیت از آن ت،مشتركزباناي از عنوان شاخهبه،خود نیزکهبلکندمیمشترك را تأیید 

.خطایی فاحش و غیرمارکسیستی استزبانهماهیت طبقاتی باطالق -3

؟ اندکدام زبانهاي ویژگیوخصایص : پرسش
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ارتباطی زبان.کندمیرا ایفا ي اجتماعی در جریان کارکرد اجتماع نقش خودعنوان یک پدیدهبهزبان: جواب
خارج از زبانحیات .در گرو حیات و نابودي اجتماع استاشحیات و نابوديجامعه دارد و ناگسستنی با 

ي جامعهِيو نظام حاکم بر تکامل آن تنها در پرتو مطالعه و بررسیزباندرك .ي انسانی متصور نیستجامعه
بهتر در درك ما رادتوانمیاست که زباني سازندهِتاریخ جامعه و تاریخ مردميمطالعه.میسر استزبانحامل 

هاي کنند، در اندیشهاي است که با کمک آن اجزاي جامعه با هم ارتباط برقرار میوسیلهزبان.یاري کندزبان
انسانی به دلیل ارتباط يجامعهيِهاي فکريي تالشنتیجه.یابنددیگران را درمیوشوندمییکدیگر شریک 

.آسان استها در این قالب اندیشهتبادل ِ و شودمیگان و عبارات ثبت و ضبط هژاتفکر در قالب ووزبانمستقیم 
هاي مشترك مردم در نبرد با نیروهاي طبیعت،بدون آن تالشو گی و حیاتی داردهتبادل افکار ضرورتی همیش

ي فهم براي همهلقابزباندر نبود .ستنیچنین بقاي تولید اجتماعی ممکن مادي و همنیازهايمبارزه براي تولید 
ي ارتباط و وسیلهفقطزبان.دهدمیخود را از دست يِواقعیجامعه معناي وشودمیتولید نابود اعضاي جامعه،

دانیم که می. ي اجتماعی نیز هستابزاري براي توسعه و تکامل جامعه و مبارزهکهبلآمیزش مردم نیست 
زبانفرهنگ لغات یک .شودمیتشکیل زبانآن جود در گان موهواژياز مجموعهزبانیکفرهنگ لغات 

.سازدرا میزباني مرکزيیا هستهاست که شالوده،اي و مشتقگان ریشههاعم از واژ،گانهژااي از ومجموعه
در هاتر است و طی قرنطوالنیهاآناست اما عمر زبانفرهنگ لغات گان محدودتر ازهژاگرچه تعداد این وا

گی و گر میزان پختهنشانزبانگان یک هفرهنگ واژ.بخشدغنا میزبانبه گان جدیدهو ترکیب واژساخت 
.گان غنی و سرشار برخوردار استهیافته از فرهنگ واژتکاملزبان.استزبانتکامل آن

که طورهمان؛ رودمیکار به مصالح ساختمانی تشبیه کرد که در ساختن یک بنا بهتوانفرهنگ لغات را می 
خود خوديمصالح ساختمانی را جداگانه از بناي ساختمان، ساختمان انگاشت، فرهنگ لغات نیز بهتوانمین
گیردمیقرار »دستور«در کنار دیگر مصالح چون گانواژهتنها هنگامی که این فرهنگ . باشدزباند توانمین

ار هم نونگی کگو چگانواژهترکیب ينحوهو نحو، در قالب قواعد صرف زباندستور. یابدمیاهمیتی شگرف 
معنا از میان کلمات و جمالت ،منسجم و قابل فهمايگونهتا به کندمیرا در یک جمله مشخص هاآننشستن 

.ي افکار بشر باشددهندهانتقالدتوانمیزباناست که زباندر پرتو این نقش دستور . پدیدار شود

ايگونهو جمالت خاص به گانواژهاز نظرصرفاین است که قواعد صرف و نحوي را زباندستور يمشخصه
چه در خصوص کلمات و زباندستور روایناز . کندمیکلی اعمال طوربههاي عینی نسبت به داللتتفاوتبی

ر هاي ویژه از یک نهاد مشترك دچه در خصوص جمالت با تجرید از جمالت و موضوعات خاص و داللت
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تا از این طریق قواعد عام و مشترك دستور را سامان کندمیاستفاده هاآنی گزینجايو گانواژهترکیب و تغییر 
.دهد

خاص حاصل ءکه قواعد خود را از تجرید اشیاکندمیقواعد هندسه را به ذهن تداعی زباناز این نظر دستور 
و قوانین حاکم بر اشیاء را نه کندمیخاص مطالعه يمشخصهاقد هر فهندسه اجسام را همچون اجسامی . کندمی

قوانین کلی حاکم بر مناسبات اشیاء به صورت يمثابهبه کهبلبه عنوان اصولی متعلق به این یا آن شیء خاص، 
.کندمیعمومی و فاقد هر ویژگی خاص تعیین 

با دتوانمیو تنها با میانجی اقتصاد است که واسطه با تولید نداردبرعکس روبنا که ارتباطی مستقیم و بیزبان
هاي مربوط به کار هاي دیگر در تمام رشتهگونه فعالیتتولید ارتباط برقرار کند، با فعالیت تولیدي انسان و همه

در معرض زبانیک گانواژهکه چرا فرهنگ دهدمیاین امر نشان . مستقیم دارديرابطهاستثناء انسان بی
فرهنگ . برخالف روبنا براي تغییر نیازمند نابودي زیربنا نیستزبانکهاینمضاف بر . م و پیاپی استتغییرات مدا

.کندمیبا آن تغییر زباناز وضعیت زیربنا و ارتباط نظرصرفپیش از نابودي زیربنا و زبانگانواژه

نو انجام چهآننماید و ساختن کهنه میچهآنمانند روبنا از طریق نابودي زبانگانواژهبنابراین فرهنگ 
ی نو که به دلیل تغییرات نظام اجتماعی، گانواژهموجود توسط گانواژهشدن از طریق اضافهکهبل، شودمین

گرچه ناگزیر . گیردو شکل میشودمینمودار ... اقتصادي، تکامل تولید، تکامل فرهنگ و پیشرفت علم و 
نو که وارد آن گانواژهجاي آن تعدادي اما بهشودمیحذف زبانگانواژهرهنگ کهنه از فگانواژهتعدادي 
و به کندمیي خود را حفظ ي اساسی شالودهاین گنجینه. تر استاي بیشمالحظهنحو قابلبهشودمیگنجینه 

.شودمیباز استفاده زبانگانواژهعنوان بنیاد ترکیب 

ي هادوراناین گنجینه که در . نیستگانواژهي اساسی و نابودي گنجینهکامالً روشن است که نیازي به محو
اي روشن است که برساختن گنجینه. ها غنا یافته و تکمیل شده استتاریخی متفاوت استفاده شده است، طی قرن

.هم نداردو اختالل کامل ارتباط مردم با زباناي جز ناقص شدن زمانی کوتاه ممکن نیست و نتیجهنوین در مدت

که طی عصرها زباننظم دستوري . ها نیز کندتر استي اساسی واژهاز تغییر گنجینهزبانتغیر نظم دستوري 
البته با . کندمیها نیز کندتر تغییر ي اساسی واژهگشته، از گنجینهزبانساخته و پرداخته شده و وارد رگ و پی 

آشکارو دهدمییابد، قواعد خود را بهبود ، تکامل میشودمیگذشت زمان نظم دستوري دچار تغییرات 
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زیرا این شودمیهاي نظم دستوري طی مدت بسیار طوالنی حفظ ، ولی پایهشودمیگرداند و با قواعد نو غنی می
.ي اجتماع قرار گیردد مورد استفادهتوانمیطی چندین عصر دهدمیتاریخ نشان کهنانها چپایه

تشکیل راآني هاي آن، اساس و جوهر وجوه مشخصهي اساس واژهو گنجینهزبانتور طریق نظم دسبدین
.دهندمی

را به زور تحلیل برند، پایداري و مقاومت زیادي از خود نشان زبانهنگامی که بخواهند دهدمیتاریخ نشان 
گونههیچاما جاي . کنندبعضی از مورخان به جاي تحلیل این قضیه، تنها به اظهار شگفتی قناعت می. دهدمی

طی صدها . هاي آن استي اساسی واژه، پایداري ساختمان دستوري و گنجینهزباندلیل پایداري . شگفتی نیست
طی این . د کنند و نابود گردانندي ملل بالکان را مثله کنند، خورهازبانکردند برندگان سعی میسال تحلیل

هاي و اصطالحات ترکی ي بالکانی دچار تغییرات جدي شد، مقدار زیادي واژههازبانفرهنگ لغات دوران
ي بالکانی مقاومت کردند و زنده هازبانرو داد اما با این وجود » هاواگرایی«و » هاگراییهم«شد، هاآنوارد 

.، در اساس خود حفظ شدندهازبانهاي این ي اساسی واژهوري و گنجینهچرا؟ زیرا ساختمان دست. ماندند

،زبانساختمان . دانستي محصول یک عصر منزلهبهتوانمینراآنو ساختمان زبانکه آیدمیها بري ایناز همه
.هاي آن محصول چندین عصر استاساسی واژهيه، ساختمان دستوري و گنجینزبانساختمان 

ریزي بردگی، پیيهمعاصر از اعماق تاریخ باستانی، قبل از دورزبانيهمعتقد بود که عناصر مرکبتوانمی
داراي سیستم با این وجوددر آن زمان خالی از بغرنجی، با فرهنگ لغاتی بسیار کم بضاعت، و زباناین . اندشده

.دستوري خاص بود که گرچه بدوي بود، اما بهرحال سیستم گرامري بود
کم و يهتکامل بعدي تولید، پیدایش طبقات، پیدایش خط و کتابت، نطفه بستن دولت که براي اداره به مکاتب

بیش منظم محتاج بود، توسعه تجارت که بازهم بیشتر به مکاتبه منظم نیاز داشت، پیدایش دستگاه چاپ تکامل 
قطعه ین زمان قبایل و اقوام خرد و قطعهطی ا. تغییرات بزرگی وارد کردزباناینها در تکامل يهادبیات، هم

و هازبانهاي بعد تا در دورهندشدمیو با هم مخلوط آمیختندمیدر هم ندشدمی، از هم جدا ندشدمی
اجتماعی هايرژیماجتماعی نو، جاي هايرژیمآمد، تحوالت انقالبی انجام گرفت، وجودبه هاي ملی دولت

.هم بیشتري وارد ساختو تکامل آن تغییرات باززباندر اینهايههم. کهنه را گرفت
موجود چهآننیز مانند تکامل روبنا انجام گرفته است، یعنی از طریق خراب کردن زبانتکامل کهاینولی فکر 

موجود و ساختن زباننه از راه نابود شدن زباناست و ساختن چیزي نو، خطاي عمیقی است، درواقع امر تکامل 
از حالتی به زبانضمناً انتقال . گیردموجود انجام میزباناز راه گسترش و تکامل عناصر اصلی کهبلو، نزبان
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از راه تراکم تدریجی و کهبلنابودي ناگهانی کهنه و ساختن نو، يوسیلهبهانفجار، نه يوسیلهبهحالت دیگر نه 
.شدمیید شدن تدریجی کیفیت کهنه عملی از راه ناپدزبانطوالنی عناصر کیفیت نو و ساختمان جدید 

، تئوري مارکسیستی است زیرا این تئوري لزوم انفجارهاي زبانيهگویند که تئوري تکامل مرحله به مرحلمی
این البته صحیح نیست، . از کیفیت قدیم به کیفیت جدید، قبول داردزبانگذاري شرایطيهناگهانی را به مثاب

کسیستی در این تئوري پیدا کرد، اگر تئوري تکامل مرحله به مرحله واقعاً به زیرا مشکل است چیزي مار
مارکسیسم به انفجارهاي ناگهانی در تکامل !حال آندا به باست، قائلزبانانفجارهاي ناگهانی در تاریخ تکامل 

محق نیست وقتی از          گالفار. نو قائل نیستزبانموجود و ایجاد ناگهانی زبان، به مرگ ناگهانی زبان
گونههیچ. راندمیسخن »در فرانسه انجام گرفته است1794و 1789ي هاسالکه در بین زبانانقالب ناگهانی «

زبانالبته طی آن دوره فرهنگ لغات . آن زمان انجام نگرفته بوديهناگهانی، در فرانسهمآنی، زبانانقالب 
ها اي از واژههاي کهنه شده حذف شد، مفاهیم پارهنو غنی شد، تعدادي واژهها و اصطالحاتواژهيوسیلهبه

.کندمینرا تعیین زبانسرنوشت وجههیچولی اینگونه تغییرات به ! جز این کاري انجام نشد. تغییر یافت
يهاي آن است ولی نظم دستوري و گنجینهاساسی واژهيهساختمان دستوري و گنجینزبانموضوع مهم در 

بدون تغییرات مهمی حفظ کهبلانقالب بورژوازي فرانسه نابود نشد، يههاي فرانسه نه تنها در دوراساسی واژه
مسخره بودنمن دیگر از . معاصر باقی مانده استيهفرانسزبانتا کنون نیز در کهبلشد، و نه تنها حفظ شد، 

شش سال پنجبسیار کممدتدر ) یزبانانقالب ناگهانی (جدید ملیزبانموجود و ساختن زبانمحو کردن 
1.ها الزم استزنم، براي این کار قرنحرفی نمی

موجود و زباناز حالت کهنه به حالت نو از راه انفجار، از راه نابودي زبانمارکسیسم بر آن است که تغییر شکل 
از راه مرگ تدریجی جهتبدینناصر کیفیت نو و از راه تراکم تدریجی عکهبل، آیدمینعملبهنو زبانایجاد 

.گیردعناصر کیفیت کهنه انجام می
انفجارند، باید گفت که قانون تحول از حالت سابق به حالت نو از راه يهکلی براي اطالع رفقایی که شیفتطوربه

بنا نیز همیشه صدق نا یا روهاي اجتماعی زیربمورد سایر پدیدهدر کهبل، زبانانفجار، نه تنها در مورد تکامل 
اي که فاقد طبقات ولی براي جامعه. شده به طبقات متخاصم حتمی استاین قانون براي اجتماع تقسیم. کندمین

سال در کشاورزي کشور خود گذار از رژیم بورژوازي، 10-8ما طی . حتمی نیستوجههیچمتخاصم است به 
این انقالبی بود که رژیم . برداري انفرادي دهقانی به رژیم کلخوزي سوسیالیستی را عملی کردیماز رژیم بهره

ه انفجار، یعنی از اما این تحول از را. ده نابود کرد و رژیم سوسیالیستی را ساختاقتصادي بورژوازي سابق را در
از راه گذار تدریجی از سیستم بورژوازي کهبلراه واژگونی حکومت موجود و ایجاد حکومت نو عملی نشد، 

.گالفار» زبان فرانسه قبل و بعد از انقالب«يرجوع شود به رساله1-
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ما باینکار نائل شدیم زیرا که این عمل انقالبی بود از باال، زیرا که این .  ده به سیستم نو انجام گرفتسابق در
.انجام گرفتنانهاي اساسی دهقایبانی تودهتحول بر اساس ابتکار حکومت موجود با پشت

کهایندائر بر دهدمیما دستبهکه در تاریخ به وقوع پیوسته دلیلی هازبانگویند که موارد کثیر امتزاج می
وجودبه گذار ناگهانی از کیفیت کهنه به کیفیت نو ييوسیلهبهجدیدي زبانهنگام امتزاج، از راه انفجار 

.امر کالً نادرست استاین آید؛می
قطعی که طی چندین سال نتایج خود را ببار يهعمل واحد ناشی از یک ضربعنوانبهشودمیرا نهازبانامتزاج 

:کردمحسوب آوردمی
انفجاري گونههیچاز این رو صحبت از . کندمیجریان طوالنی است که صدها سال مداومت پیدا هازبانامتزاج 

امتزاج، مثالً يهادامه دهیم، کامالً نادرست خواهد بود اگر ما فکر کنیم که در نتیج. میان باشدد در توانمین
ي ممزوج شباهت نداشته و از هازبانکه به هیچ یک از آیدمیوجودبه سومی زبان: نوزبان، زبانامتزاج دو 

پیروز بیرون هازبانج معموالً یکی از واقعیت اینست که هنگام امتزا. متمایز استهاآنلحاظ کیفیت از هردوي 
و طبق قوانین درونی تکامل خویش به کندمیهاي خود را حفظ اساسی واژهيهسیستم گرامري و گنجین. آیدمی

.رودمیو تدریجاً به زوال دهدمیکم کیفیت خود را از دست دیگر کمزبانکهحالی، در دهدمیتکامل ادامه 
، ساختمان دستوري و گنجینه اساسی زبانیکی از دو کهبل، دهدمیسومی نزباننو زباناز این رو امتزاج ، 

از روي قوانین درونی تکامل خویش به تکامل نانکه همچدهدمیو به آن امکان کندمیهاي خود را حفظ واژه
.ادامه دهد

، ولی این کندمیمغلوب غنایی حاصل زبانحساب هپیروز بزبانضمن این عمل فرهنگ لغات ،درست است
.کندمیتقویت راآنبرعکسکهبلگرداند را ضعیف نمیزبانعمل 

زبانولی این یافتندمیدیگر با آن امتزاج يهاملتي هازبانزبان روسی،طی تکامل تاریخیبه عنوان مثال
ي دیگر هازبانهاي روسی ضمن این عمل با هضم واژهزبانالبته فرهنگ لغات . دمآمیهمیشه پیروز از آب در 

.تر هم گردانیدتر و قويبرعکس غنیکهبلتنها آن را ضعیف نکرده، ولی این کار نهشدمیدر خود، غنی 
روسی با حفظ نظم دستوري و گنجینه زبانلطمه نشده است زیرا ترینکمروس دچار زبانملی * 2و اما اصالت
جاي شک نیست که . خود به پیشرفت و کمال از روي قوانین درونی تکامل خویش ادامه دادهاي اساسی واژه

اگر این درست است که وظیفه . شوروي عرضه داردشناسیزباند هیچ چیز جدي به توانمیتئوري آمیزش ن
تنها این هست، پس باید اذعان کرد که تئوري آمیزش نازبانمطالعه قوانین درونی تکامل شناسیزباناساسی 

راآنکهایناساساً این تئوري یا متوجه آن نیست یا . سازدنمیمطرح راآنحتاکهبل، کندمینمسئله را حل 
.فهمدنمی

:پرسش

2originalite
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بود؟صحیحشناسیزبانمسائل يهدر افتتاح بحث آزاد دربار»پراودا«آیا عمل 
:پاسخ

.آري صحیح بود
ولی از هم اکنون . در چه جهتی حل خواهد شد، در پایان بحث روشن خواهد شدشناسیزبانمسائل کهاین
چه ،شناسیزباني هانابحث پیش از همه روشن ساخت که در ارگ. داشتبزرگی فوایدگفت که بحث توانمی

ترینکوچک. مندان سازگار نیستفرما بود که با دانش و دانشرژیمی حکم،هادر مرکز و چه در جمهوري
»مکتب نوین«اصطالح ههایی که براي انتقاد از بکوشش»ترینخجوالنه«حتاشوروي، شناسیزباننتقاد از وضع ا

در ازاء روش . شدمیو قطع گرفتمیتحت تعقیب قرار شناسیزباناز طرف محافل رهبري شدمیشناسیزبان
عدم تأیید مکتب مار، کارمندان و ترینکوچکدر ازاء ) N.Y.Marr(مار .ي.انتقادي نسبت به میراث ن

نه بر حسب مالك شناسانزبان. یافتندمییا تنزیل رتبه ندشدمییا از کار برکنار شناسیزبانمحققین پر ارج 
این . ندشدمیدار نامزد ، براي مشاغل مسئولیتمار.ي.نبر حسب قبول بالقید و شرط تعالیم کهبلکاردانی، 

د تکامل یابد و توانمیکه هیچ علمی بدون مبارزه عقاید، بدون آزادي انتقاد نموضوع مورد قبول همه است 
. گرفتمیاعتنایی و لگدمالی قرار القبول با بیمالحظگی کامل مورد بیموفقیت حاصل کند ولی این قاعده عام

و بناي دسته محدودي از رهبران بی خطا ایجاد شده بود که خود را از هرگونه انتقاد ممکن تضمین کرده
، که در باکو ایراد مار.ي.نهاي علمی کنفرانس: اینک یک نمونه. خودسري و خودکامگی را گذارده بودند

معروف است و از طرف خود مؤلف وازده تشخیص داده شده و تجدید »درسهاي باکو«شده و در اصطالح به 
مار .ي.ن»شاگردان«را هاآنرفیق مشچانینوف ( رهبران 3محدوديور دستهدستبهچاپ آن ممنوع گشته بود، 

که »دروسی«یعنی . هاي قرائتی دانشجویان شده بودکتابواردقیدي گونههیچتجدید چاپ و بدون ) نامیدمی
اگر من . اند و دانشجویان را فریب داده اندنقص جا زدهیک کتاب قرائتی بیعنوانبه، داده شدهوازده تشخیص

گونه رفتار در حکم که اینگفتممینداشتم، ناناطمیشناسانزبانو دیگر »مشچانینوف«فت رفیق در شرا
يکه در رشته4»آراکچیفی«ست که رژیم اعلت حدوث چنین کاري چیست؟ علت آن. ي استکاربهخرا
. کندمیها را تشویق نظمیو چنین اختالل و بیآوردمیبار هرا بمسئولیته ایجاد شده، عدم توجه بشناسیزبان

هم درکامالًراآنرا آفتابی کرد و »آراکچیفی«، این بحث رژیم آن است کهفایده بحث پیش از همه در 
در هم شکست، شناسیزبانبحث نه تنها رژیم سابق را در ؛شودمیتمام نجاهمینبحث يولی فایده. شکست

ترین مسائل این رشته را در مورد مهمشناسیزبانيهاپذیر نظریات محافل رهبري رشتنبرهمی تصورهمدرکهبل
راه نیست، هروبشناسیزبانخاموش بودند و این موضوع را که کارهاي هاآنقبل از آغاز بحث . آشکار کرد

مجبور شدند مقاالتی در هاآنممکن شد، لی پس از آغاز بحث دیگر سکوت غیرگذاشتند وت میومسک

3Caste
4Araktcheeffيهکنندامور نظامی شوراي دولتی هنگام سلطنت آلکساندر اول، یکی از نزدیکان او، سرکوبيهوزیر جنگ و سپس رئیس کمیت

.م-هاي دهقانی، مظهر ارتجاع روسی هنگام اتحاد مقدس، سمبل حکومت خودسري پلیسیشورش
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یک سلسله نقایص و مار.ي.نآن چه شد؟ در نتیجه معلوم شد که در تعالیم يهنتیج. مطبوعات درج کنند
که آیدمیاکنون این پرسش پیش . کار نشده است وجود داردهاآن، تزهایی که روي مبهماشتباهات، مسائل 

اند؟ چرا این پرداختههاآنيدربارهوگوگفتتاح بحث به ، فقط حاال، پس از افتمار.ي.ن»شاگردان«چرا این 
، آشکارا و صمیمانه این دان استکه شایسته دانشمنطورهمان،خودزماناند؟ چرا در کار را زودتر نکرده

مطالب را بازگو نکردند؟

شوروي را شناسیزبانه کنند کقرار معلوم تصور میهاز خطاهاي او، ب»ايپاره«مار پس از اعتراف به »شاگردان«
. بسط و تکامل دادتوانمیها تئوري مارکسیستی است، مار، که به نظر آن»يمطرح شده«تئوري يفقط بر پایه

کوشید مارکسیست خواست و هم میواقعاً هم میمار.ي.ن. مار، معاف بدارید»مارکسیسم«اما نه، ما را از این 
مارکسیسم را ساده 6»پ.پ.ا.ر«یا 5»پرولتکولت«او مانند اعضاء . مارکسیست گردداستتوانشود، ولی او ن

راروبنایی استيمقولهزبانموجب آن همارکسیستی غلطی که ب، فرمول غیرمار.ي.ن.گرفته مبتذل کرده است
بر اساس فرمول نادرست، توانمین. درگم کردرا سرشناسیزبانو با این عمل خود کردشناسیزبانوارد 
.را بسط و تکامل دادشناسیزبان

کرد و شناسیزبانرا نیز که نادرست و غیر مارکسیستی است وارد زبان»طبقاتی بودن«فرمول مربوط به مار.ي.ن
.را سردرگم ساختشناسیزبانخود و 

شوروي را شناسیزبانناقض است، متهازبانبراساس فرمول نادرستی که با تمام جریان تارخ ملل و توانمین
.بسط و تکامل داد

کرد که با مارکسیسم ناسازگار است شناسیزبان، لحن غیر متواضع و پر الف و گزاف و متکبري وارد مار.ي.ن
.شودمیبوده است شناسیزبانقبل از مار، در چهآنپایه و سرسري هرو منجر به انکار بی

باید کهآنزند و حال داغ بطالن می»آلیستیایده«متودعنوانبه7تاریخیتطبیقیمتود، با داد و فریاد بر مار.ي.ن
بهتر است، آلیستی چهار عنصري مارایدهتاریخی با وجود نقائص جدي خود از آنالیز واقعاً تطبیقیمتودگفت 

انسان روي بخاري دراز ت کهآن اسدومی فقط مشوق کهآنحال ،کندمیهازبانيمطالعهبهحکم به زیرا اولی 
.چهار عنصر کذایی فال بگیرديو از روي لرد قهوه درباره8بکشد

)فرهنگ پرولتاریائی( »پرولتار سکایاکونتورا«مخفف5
یی بودند که تحت عنوان مکتب خالص هاسازمانهر دو ) اتحادیه نویسندگان پرولتاریائی روسیه( »یا آسوسیاسیا پرولتار سیکخ پیساتلیهراسیسکا«مخفف6

اولی تا . عدم توجه به میراث غنی گذشتگان بودهاآنپروراندند و یکی از خصوصیات نظریات ادبیات و هنر میيهپرولتاریائی مفاهیم غلط و منحرفی دربار
.وجود داشت1934نویسندگان شوروي در سال يو دومی تا تشکیل اتحادیه30سال 

7Methode historique compare
.توان خوابیدچینند که روي آن میهایی از آجر در داخل اتاق میدر نواحی سردسیر روسیه بخاري8
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با لحن 9»اصلیزبان«تظاهر تئوري عنوانبهرا هازبان) خانواده(دسته ي، هرگونه کوشش براي مطالعهمار.ي.ن
یی نظیر ملل اسالو مورد هاملتی زبانانکار کرد که مثال خویشاوندي توانمیولی نکندمیپرادعایی طرد 

استفاده شایانی برساند و معلوم شناسیزباند به توانمیی این ملل زبانشکی نیست و مطالعه خویشاوندي گونههیچ
.هیچ ربطی به این موضوع ندارد»اصلیزبان«است که تئوري 

او گوش فرادهد، ممکن است چنین تصور کند که قبل از مار »شاگردان«هاي مار، بخصوص اگر انسان به گفته
مارکس و انگلس . آمدهوجودبه مار »مکتب جدید«با پیدایششناسیزبانوجود نداشت و شناسیزبانگونههیچ

از جملهمحصول تکامل علوم، شانتیکداشتند که ماتریالیسم دیالکر میاظهاهاآن: تر بودندمتواضعمراتببه
:ي قبل استهادورانه در طی فلسف
.شوروي را آشکار ساخت کمک کردشناسیزبانئولوژیک طریق بحث از این لحاظ نیز که نقائص ایدهبدین

از راآنتوانمیقدر هم زودتر هرچه زودتر خود را از اشتباهات مار برهاند، همانشناسیزبانکنم من تصور می
.است در آوردشبحرانی که اکنون دچار

، شناسیزباناول ساختن مارکسیسم در متد، اعراض از اشتباهات مار، شناسیزبانمحور رژیم آراکچیفی در 
.شوروي را تندرست و سالم کردشناسیزبانتوانمینظر من راهی که در آن هچنین است ب

استالین
ژوئن20»پراودا«

9La langue originaleم-ي رومن و غیرههازبانيخانوادهيزبان اولیهمثالًها،زبانيخانوادهيزبان اولیه
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شناسیزباناي از مسائل پارهيدرباره
به رفیق کراشنینیکواپاسخ 

!رفیق کراشنینیکوا
دهمي شما پاسخ میهاپرسشمن به 

آیا این درست . ست و نه روبنااه زیربنانزبانکه دهدمیاي نشان قانع کنندهطوربهشما يمقاله: پرسش)1
زبانبود که تر مییا درست؟اي بدانیم که هم به زیربنا تعلق دارد و هم به روبنارا پدیدهزبانخواهد بود که 

؟بینابینی محسوب گردديهپدیديمنزلهبه

هاي پدیدهيهاجتماعی واجد همان کیفیت عمومی است که براي هميهیک پدیديهبمثابزبانالبته، : پاسخ
ي اجتماعی، هانیز عیناً مانند دیگر پدیدهزباناست، یعنی فطريبراي زیربنا و روبنا ذاتی و از جملهاجتماعی، 

که هاآن، ولی اگر درست دقیق شویم، کیفیت مشترك کندمیمنجمله زیربنا و روبنا حوائج جامعه را برآورده 
هاي اجتماعی بعد بین پدیدهاز آن به. یابدخاتمه میجاهمینهاي اجتماعی ذاتی است، بهبراي همه پدیده

.گرددهاي جدي آغاز میتفاوت

هاي مخصوص هاي اجتماعی، عالوه بر این خاصیت مشترك، واجد خصوصیتهموضوع این است که پدید
هاي خاص کیفیت. هاستسازد و براي علم حائز بزرگترین اهمیترا از هم متمایز میهاآنکه هستندخود نیز به

هاي خاص رو بنا کیفیت. سازداقتصادي برآورده میيهکه، حوائج اجتماع را در زمینآن استزیربنا عبارت از 
هايسازمانو همچنین براي اجتماع دهدمیو غیره به اجتماع 10که افکار سیاسی، قانونی، استتیکآن استدر 

هاي از سایر پدیدهراآنکه زبانهاي خاص پس کیفیت. آوردمیوجودبه متناسب سیاسی، قانونی و غیره 
وسیله ارتباط، وسیله تبادل عنوانبهآن است کهزبانهاي خاص سازد کدام است؟ کیفیتیاجتماعی متمایز م

هاي را بر تفاهم متقابل نظم و ترتیب کار مشترك در کلیه رشتههاانساناي است که افکار در اجتماع وسیله
رشته فرهنگ، چه در فعالیت بشري، چه در رشته تولید، چه در روابط اقتصادي چه در رشته سیاست و چه در 

است و چون این زباناین خصوصیات فقط متعلق به . سازدزندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی، قادر می
را شناسیزبانموضوع مطالعه یک علم مستقل، یعنی موضوع علم زباندارد، پس زبانخصوصیات فقط تعلق به 

.دادحق موجودیت مستقل خود را از دست میشناسیزباناین خصوصیت را نداشت زباناگر . دهدمیتشکیل 
.  بندي شود و نه جزء روبناد نه جزء زیربنا طبقتوانمینزبانخالصه، 

وجود »بینابینی«هاي بین زیربنا و روبنا محسوب گردد، زیرا چنین پدیده»بینابینی«ايد پدیدهتوانمینزبانهمینطور 
؟ واقعاً هم تشابه دانسته عبارت دیگر ابزار تولیداجتماع، بيهنیروهاي مولدوجزنتوارا بزبانشاید و اما. ندارد

10Esthetiqueشناسیعلم الجمال یا زیبایی.
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نظري نشان داده و نسبت به طبقات یکنوع بیزبانابزار تولید نیز مانند . و ابزار تولید وجود داردزبانمعینی بین 
آیا این موضوع به ما . ه، قرار گیردطبقات مختلف، طبقات کهنه و نو جامعيهیکسان مورد استفادطوربهد توانمی

.دهدمیرا در شمار ابزار تولید درآوریم؟ نه حق نزباندهدمیحق 

گردد، مواجه با مخالفت می»روبنایی مبتنی بر زیربناستزبان«: فرمول اوکهاین، پس از مشاهده مار.ي.نزمانی، 
آیا مار حق . »یکی از ابزارهاي تولید استزبان«: تصمیم گرفت موقعیت خود را ترمیم کند و اعالم نمود که

شباهت بین آن است کهموضوع در . را در شمار افزارهاي تولید در آورد؟ خیر، البته حق نداشتزبانداشت 
و افزارهاي تولید تفاوت زبانولی بین . شودمیو ابزار تولید به همان شباهتی که من هم اکنون نام بردم، ختم زبان

زبانکهآنو حال . کندمیابزار تولید ارزشهاي مادي تولید آن است کهاین تفاوت در . دارداساسی وجود
براي دقت بیشتر باید گفت که مردم با تملک ابزار تولید . کندمی»تولید«و یا فقط حرفکندمینچیزي تولید 

ند توانمیو بدون ابزارهاي تولید، نزبانهمان مردم با داشتن کهآنهاي مادي تولید کنند و حال ند ارزشتوانمی
هاي مادي بود، قادر به تولید ارزشزبانفهم این موضوع مشکل نیست که اگر . ارزشهاي مادي تولید کنند

.بودندها ثروتمندترین مردان جهان میوراج

مارکس . اندتعریف کرده»آگاهی واقعی عملی«، »واقعیت فکر«عنوانبهرا زبانمارکس و انگلس : پرسش)2
، زبانمفهومی يهتا چه حد باید با جنبشناسیزبانبه عقیده شما، . »وجود ندارندزبانافکار منتزع از «: گویدمی

موضوع مطالعه کهاینتاریخی و سبک شناسی سر و کار داشته باشد، و یا 11سمانتیک و سماسیولوژي 
باشد؟زبانباید فقط شکل شناسیزبان
زبانها و اصطالحات در مطالعه معانی واژه. استشناسیزبانیکی از شعبت مهم ) سماسیولوژي(سمانتیک: پاسخ

با . مقام شایسته خود را داشته باشدشناسیزبانباید در ) سماسیولوژي(سمانتیک روایناز . اهمیت شایانی دارد
، در تقویم اهمیت دهدمیدستبهبردن معلوماتی که سمانتیک کاربهوجود این، هنگام طرح مسائل سمانتیک و 

اي از منظور من پاره. همچنین نباید از آن سوء استفاده کردکهبلوجه نباید اغراق نمود، آن، نه تنها به هیچ
به زبانگردند که هستند که زیاده از حد از باده سمانتیک سرمست شده متوجه این نکته نمیشناسانزبان

جدائی ناپذیر با تفکر وابسته است، منظور من کسانی هستند که تفکر طوربهمربوط بوده و »اقعیت مستقیم فکرو«
به این کلمات . سر بردبهزبانبدون توانمیگردد و سپري میزبانکنند و میپندارند که عمر جدا میزبانرا از 

وجود دارد؛ عمل تفکر بدون آشکار کردن کندمیهر فقط تا جائیکه در اصوات تظازبان«: ، توجه کنیدمار.ي.ن
نماید که دیگر دارد وظایف خود را به آخرین اختراعاتی تسلیم می) صوتیزبان(زبان... کندمیخود پیشرفت 

در گذشته متراکم چهآنتفکر در اثر استفاده از کهآننمایند، و حال رحمانه میدان را براي خود فتح میدارند بی
در کرده جایش را کامالً را از میدان بهزبانهاي جدید خود، در حال رونق و ترقی است و در اثر موفقیتشده و 

11Semantiqueم.هاست و ربطی به فلسفه ارتجاعی به همین نام ند اردعلم مفهوم واژه
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ی، زبانگونههیچ. یابدطبیعی تکامل میيهآینده، تفکر است که در تکنیک مستقل از مادزبان.خواهد گرفت
اگر ما این . 12د در مقابل آن ایستادگی کندتوانمیهرحال با موازین طبیعت وابسته است، نهصوتی که بزبانحتا

:استنباط کردتوانمیعادي بشري ترجمه کنیم چنین زبانبه را 13»سحري-کار«ترهات 
.کندمیمنتزع زبان، تفکر را از مار.ي.ن) الف

، آزاد زبان»مصالح طبیعی«خود تفکر، تفکر آزاد از يوسیلهبه، زبانبدون حتا، عقیده دارد که مردم مار.ي.ن) ب
.ند با یکدیگر ارتباط داشته باشندتوانمینیز »موازین طبیعت«از 
.رودمیآلیسم فرو، به باطالق ایدهمار.ي.ن، زبانآن از ماده طبیعی »پس از رهاندن«و زبانبا انتزاع تفکر از ) ج

ی، در زبانو جداً از مصالح آیدمیآید در مغز پدید زبانبه کهآنپیش از کهآنکه افکار پیش از شودمیگفته 
د در توانهر فکري که ب. ولی این مطلقاً نادرست است. آیدمیاصطالح به شکل عریان پدید ی، بهزبانوراء غشاء 

ی زبانی، بر پایه اصطالحات و جمالت زبانمصالح يد پدید آید، فقط بر پایهتوانمغز پدید آید و هر وقت که ب
ی زبان»مصالح طبیعی«ی، آزاد از زبانشده آزاد از مصالح افکار عریان. جود داشته باشدوود پدید آمدهتوانمی

سازد؛ ظاهر میزبانواقعیت فکر، خود را در ). مارکس( »واقعیت مستقیم فکر استزبان«.وجود خارجی ندارد
.سخن گویندزبان، از تفکر بدونزبان»مصالح طبیعت«ند از تفکر منتزع از توانمیها آلیستفقط ایده

در نتیجه، . آلیسم سوق داد، را به ایدهمار.ي.نمورد آن، خالصه، اغراق در تقویم اهمیت سمانتیک و استعمال بی
اي از ، و پارهمار.ي.نيهاستفاداستفاده، از نوع افراط و سوءدر مقابل افراط و سوء) سماسیولوژي( اگر سمانتیک 

. بزرگی برسانديهفایدشناسیزباند به توانمی، محافظت شود، »شاشاگردان«
گویید که افکار، مفاهیم، عادات و اصول اخالقی بورژوازي و پرولتار یا کامالً نقطه شما کامالً درست می: پرسش

ي که طورهمانگاهی نیز ( زبانها بدون شک بر قسمت سمانتیک طبقاتی این پدیدهيهجنب-مقابل همدیگر نه
در هنگام تحلیل .تأثیري گذارده است) درستی به آن اشاره شد؛ بر شکل آن، یعنی بر فرهنگ لغاتدر مقاله شما ب

یم در مواردیکه بحث نه تنها بر سر توانمی، آیا ما زبانو پیش از همه جنبه سمانتیک زبانمصالح معلوم و معین 
که در آن خاصیت طبقاتی با روشنی بر سر روش او نسبت به واقعیت است روشی کهبلی افکار انسان، زبانبیان 

گردد، سخن بیان میزبانمصالح معلوم يوسیلهبه، از ماهیت طبقاتی مفاهیمی که کندمیخاص خودنمایی 
گوییم؟

ها و اصطالحات مخصوص به واژههاآنتأثیر دارند، آیا زبانخواهید بدانید آیا طبقات بر خالصه، شما می: پاسخ
اي که به آن تعلق دارند، مفاهیم مختلفی به کنند، آیا مواردي هست که مردم بر حسب طبقهمیزبانخود را وارد 

یک واژه یا اصطالح معین بدهند؟

مار.یا.رجوع شود به آثار منتخبه ن12
سحر و در دست ساحرین کاهن بوده است و این اصطالح از آثار او نقل شده يابتداي پیدایش خود وسیلهرد) صوتی (ارد که زبان معمولی ه دمار، عقید13

م.است
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کنند و گاهی هم یک واژه میزبانها و اصطالحات خاص خود را وارد کنند، واژهتأثیر میزبانآري طبقات بر 
.بدون شک چنین است.ندفهممختلف میهاي ه روشیا اصطالح معین را ب

از این موضوع نباید چنین استنباط شود که کلمات و اصطالحات خاص، همچنین اختالف در با این وجود
د توانواحد و مشترك براي همه ملت، اهمیت جدي داشته باشد و بزبانند در مورد تکامل یک توانمیسمانتیک 

ها و کلمات خاص، همچنین موارد اختالف اینگونه واژهاوالً. از اهمیت آن بکاهد یا اهمیت آن را تغییر دهد
نتیجه در.رسندمیزبانها و اصطالحات نادرند که به سختی به یک درصد همه واژهزبانسمانتیک به حدي در 

.  طبقات جامعه مشترك استي، براي همههاآنعظیم کلمات و اصطالحات دیگر، همچنین سمانتیک يتوده
که ،»طبقاتی«طبقاتی خود، نه از روي قواعد گرامر14هاي کوچکو اصطالحات خاص با تفاوتثانیاً، کلمات

کاربهملت مشترك است، در سخن ياز روي قواعد گرامر موجود که براي همهکهبلوجود خارجی ندارد، 
. شودمیبرده 

واحد زبانوجود و ضرورت زبانپس واقعیت وجود کلمات و اصطالحات خاص و تفاوت در سمانتیک 
.کندمیتأئید کهبل، کندمینمشترك براي همه ملت را رد 

آیا باید چنین نتیجه . نامیدمارکسیسم میيهشما در مقاله خود، مار را کامالً محقانه مبتذل کنند: پرسش)3
هرحال تعدادي آثار مار را که بهشناسیزبانجمله، مانس جوان، باید تمام میراث ، منشناسانزبانگرفت که 

رفقا چیکو باوا، ساژیف و سایرین در مباحثه به این (در طومار خدمات خود داردشناسیزبانتتبعی پرارزشی در 
را که مفید و پرارزش است چهآنانتقادي مار، يیم با مطالعهتوانمیاندازیم؟ آیا دور بیبه) اندآثار اشاره کرده

برگزینیم؟
شده وارد وقتی مار عناصر مارکسیسم را به شکل تحریف. تنها شامل خطاها نیستمار.ي.نالبته، آثار : پاسخ
گردد ایجاد کند، به لغزش سختی دچار میشناسیزبانکوشد یک تئوري مستقل ، وقتی او میکندمیشناسیزبان
ادعاهاي تئوریک خود را هاآنرد که در که با استادي نوشته شده دا، تعدادي آثار خوب، آثاريمار.ي.نولی 

در این قبیل آثار . دهدمیمورد تحلیل قرار -و باید گفت استادانه-ي جداگانه رامنصفانههازبانفراموش نموده، 
هرچه ارزنده و آموزنده است، باید از مار اقتباس کرد و مورد . یافتتوانمیمطالب ارزنده و آموزنده بسیار 

.استفاده قرار داد
شوروي شناسیزبانرکورد يرا یکی از علل عمده) اصالت شکل(، فورمالیسمشناسانزبانبسیاري از : پرسش

چیست و چگونه باید بر آن شناسیزباناصالت در کهاینيمن خیلی اشتیاق دارم عقیده شما را درباره. دانندمی
.فائق آمد، بدانم

پذیرند به پیروي از مار را نمی. یا.ن»مکتب نو«ی را که شناسانزبانيکلیه»اششاگردان«و مار.ي.ن: پاسخ
توخالی ي»فورمالیته«مار،گرامر را یک . ي.ن. پایه و مهمل استاین البته بی. سازندمتهم می»اصالت شکل«

14Nuance
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ب ، پیرو اصالت شکل محسونددانستمیزبانرا اساس زبانو کسانی را که سیستم گرامري آوردمیشمار هب
. کلی مهمل استطوربهها این. داشتمی

ند ضد توانتر بمنظور اختراع شده تا آسانبدان»مکتب جدید«ن امؤلفيوسیلهبه»اصالت شکل«کنمتصور می
.مبارزه کنندشناسیزبانحریفان خود در 

رژیم کهبلنیست، »اششاگردان«مار و يوسیلهبهشده اختراع»اصالت شکل«شوروي شناسیزبانعلت رکورد 
.استشناسیزبانآراکچیفی، و نقائص تئوریک در 

مار و يوسیلهبهشناسیزباندرهم برهمی تئوریک در . مار ایجاد شده بود»شاگردان«يوسیلهبهرژیم آراکچیفی 
. ین بروندبرهمی باید از ببراي رهایی از رکود، رژیم آراکچیفی و درهم. ترین همکارانش ایجاد شده بودنزدیک

مسیر درستبه راآنارده، ذهاي صحت و سالمت گشوروي را بر پایهشناسیزبانها، برطرف کردن این زخم
.قرار خواهد دادجهانشناسیزباندر صدرسوق خواهد داد و 

استالین
1950ژوئن 29
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پاسخ به رفقا

به رفیق سانژیف

شما را از دستگاه کمیته يدهم، زیرا فقط دیروز نامهتأخیر بزرگی پاسخ میبه نامه شما با ! رفیق محترم سانژیف
که به »طبقاتی«هايلهجه. کنیدمیها درست تفسیر لهجهيشما بدون شک نظریه مرا درباره. مرکزي به من دادند

مورد استفاده قشر محدود کهبلهاي مردم نیستند، بایستی ژارگون نامیده شوند مورد استفاده تودهعبارت بهتر می
هاي خاص خود اساسی واژهيفاقد نظم گرامري و گنجینههاآنعالوه بر این . گیرندفوقانی اجتماع قرار می

.ي مستقل درآیندهازبانند تکامل یافته به صورت توانمیوجه نبه هیچهاآن؛ از این رو هستند
اساسی يههاي مردم است و سیستم گرامري و گنجیندهبرعکس، مورد استفاده تو»ايناحیه«هاي محلیلهجه
ند پایه توانمیهاي محلی در جریان تشکیل یافتن ملل اي از لهجهاي خاص خود دارد، از این رو پارهواژه
چنین بود مثالً سرنوشت لهجه . ي مستقل ملی درآیندهازباني ملی قرار بگیرند و از راه تکامل به شکل هازبان

همینطور لهجه . ملی روسی را تشکیل دادزبانروسی که پایه زباناز ) کورسک و اریولزبان(ول کورسک واری
هازبانهاي این ملی اوکرائین را تشکیل داد و اما سایر لهجهزباناوکرائینی، که پایه زبانپلتاوا و کیف از 

ي معکوس نیز روي هاآنجری. شوندمیناپدید هاآنوارد و در هازبانخود را از دست داده، در این 15اصالت
واحد قومی که به حکم فقدان شرایط اقتصادي تکامل هنوز تبدیل به ملت نشده، زبانیعنی در مواردي دهدمی

هاي محلی که هنوز در آسیاب ولی لهجهشودمیدر نتیجه گسیخته شدن شیرازه دولت آن قوم، دچار شکست 
مستقل يهي جداگانهازبانگیرند و مبدأ تشکیل اند، جان مییختهمآواحد سائیده نشده و درهم نیزبان
.طی کرده باشدواحد مغولی نیز چنین راهی رازبانشاید مثالً سرنوشت . گردندمی

استالین
ژوئیه11
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فورر.سبه رفقا دبلکین و

.هاي شما واصل شدنامه

که شما دو موضوع مختلف را مخلوط کردید و موضوع مورد بحث در پاسخ من به رفیق آن استاشتباه شما در 
.ایدکراشنینیکوا را با موضوع دیگري عوض کرده

را از تفکر زبانو تفکر، )صوتی(زبانام زیرا او در مورد ، را مورد انتقاد قرار دادهمار.ي.نمن در آن پاسخ، .1
زباناست که 16پس در پاسخ من صحبت از مردم بهنجار. گرددلیسم میآو بدینطریق دچار ایدهکندمیتفکیک 

آیند و افکار میوجودبه ی زبانفقط بر پایه مصالح هاانسانکنم که افکار در چنین ضمن آن من تأیید می. دارند
این نظریه را بپذیرید یا کهاینشما بجاي . دار وجود نداردزباني هاانسانی در زبانعریان، بدون ارتباط با مطالح 

د توانمیند و البته افکارشان نزباني کر و الل را که فاقد هاانسان، پاي زباني غیر طبیعی، بی هاانسانرد کنید پاي 
مورد راآنمیبینید این مطلب کامالً دیگري است که من کهنانچ. کشیدی پدید آید به میان میزبانبر پایه مصالح 

ي هاانساندار سر و کار دارد، نه زباني طبیعی هاانسانبا شناسیزبانام بدهم، زیرا هاستتوانمینبحث قرار نداده و
. ندزبان، کر و الل که فاقد 17هنجارنابه

.شما مطلب مورد بحث را با مطلب دیگري که مطرح نبود تعویض کردید
زبان: ماراصطالحبه(»هاژستزبان«را با ) صوتیزبان(»الفاظزبان«که او آیدمیاز نامه رفیق بلکین بر .2
اند و زمانی اجتماع الفاظ معادلزبانها و ژستزبانکندمیفکر گویا او. دهدمیدر یک ردیف قرار )»دستی«

.وجود داشت»دستی«زبانالفاظ که بعداً پیدا شد، زبانجاي زمان بهالفاظ بود و آنزبانبشري فاقد 
زبانالفاظ همیشه تنها زبانصوتی یا زبان. دچار اشتباه جدي استکندمیاگر واقعاً رفیق بلکین اینگونه فکر 

تاریخ در میان . مورد استفاده قرار گیردهاانسانکامل ارتباط يوسیلهعنوانبهستتوانمیاجتماع بشري بود که 
شناسی ملتی مردم. صوتی خاص خود نداشته باشدزبانکه شناسد ترین اجتماعات نیز اجتماعی را نمیماندهعقب

) تر باشدهم بدويهاآنها یا اهالی ارض آتش قرن گذشته و یا از استرالیاییيهاگر آن ملت به اندازحتا(را
صوتی در تاریخ بشریت یکی از آن نیروهایی است که براي زبان. خاص خود نباشدزبانسراغ ندارد که داراي 

جدا شدن از جهان حیوانات، گرد آمدن به شکل اجتماعات، تکامل تفکر، تشکیل تولید اجتماعی، پیش بردن 
کمک هاانسانآمیز با نیروهاي طبیعت و نیل به آن ترقی که ما در حال حاضر دارا هستیم، به مبارزه موفقت

اندازه آن ناچیز است، و به ها نظر به فقر و محدودیت بیژستزباناصطالحبهلحاظ اهمیت از این. کردند
؛ یستنصوتی را بگیردزباند جاي توانهم که بنحوي از انحاء بزبانبدل کهبلنیست زبانعبارت بهتر، نه تنها 

ن براي تأکید این یا آن نکته از اندازه محدود که گاهی انسااي است فرعی و کمکی با امکانات بیوسیلهکهبل

16Normal
17Anormal
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خیشی خیش چوبی بشر اولیه را با تراکتور زنجیري پنجتوانمیکه نطورهمان. کندمیصحبت از آن استفاده 
صوتی در یک زبانژستها را با زبانتوانمیهم نطورهمانمعاصر و بذرافشان تراکتوري عادي یکسان جلوه داد، 

.ردیف گذارد
گویا همین . شناسیزبانمندید و سپس به مسائل عالقههااللشما قبل از همه به کر و شودمیمعلوم کهنانچ.3

من مخالف کنیدمیبسیار خوب، اگر شما اصرار . یی از من بکنیدهاپرسشرشته کیفیت موجب شده که یک
؟ کندمیکار هاآنر چگونه است؟ آیا فکهااللپس مسئله در مورد کر و . نیستم خواهش شما را برآورده سازم

.آیدمیوجودبه هاآن، افکاري در کندمیکار هاآن؟ آري، فکر آیدمیافکار پدید هاآنآیا در 
ی موجودیت پیدا زباند بر پایه مصالح توانمینهاآنند، افکار امحرومزباناز هااللواضح است که چون کر و 

) اصطالح مار(»موازین طبیعی«عریان، بدون ارتباط با هااللرساند که افکار کر و آیا این موضوع نمی. کند
يها، مدرکات که دربارهآن سیماها، دریافتيهبر پایهااللافکار کر و . رساندوجود دارند؟ خیر، این را نمی

ایجاد هاآنپرتو حواس باصره، المسه، ذائقه و شامه در زندگی درهاآناشیاء جهان خارجی و روابط بین 
ها و مدرکات، توخالی و از فکر در وراء این سیماها، دریافت. د وجود داشته باشدتوانمیود، پدید آمدهدگرمی

.محروم است، یعنی وجود نداردمحتواهر گونه 

استالین
1950ژوئیه22
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خولوپف.به رفیق آ

.شما رسیديهنام
قرار تسروصدا دو فرض را مبدأ قضاونامه شما بی. گویی تأخیر کردمنظر به اشتغال بیش از حد، در پاسخ

منقول از آن يهتاریخی که قطعدوراننقل قول از آثار این یا آن مؤلف، بدون منظور داشتن کهایناول : دهدمی
مطالعه یکی يي مارکسیسم که در نتیجههافرمولن استنباطات و این یا آکهاینثانیاً . گوید مجاز استسخن می

باید رواینو از کندمیي تکامل صدق هادورانيهآمده است، براي همدستبهاز ادوار تکامل تاریخی 
.ناپذیر بماندتغییر

.هستندها عمیقاً اشتباه باید بگویم که هردو این فرض
:اینک چند مثل

داري در انحصاري وجود نداشت، وقتی سرمایهداريسرمایهي چهل قرن گذشته، وقتی هنوز هاسالدر -1
کرد و کم و بیش موزون در قوس صعودي تکامل اراضی جدید که هنوز تصرف نشده بود، توسعه پیدا می

نگلس به مارکس و ا،گري کندبا تمام قدرت خود جلوهاستتوانمییافت و قانون ناموزونی تکامل هنوز نمی
د پیروز شود و انقالب سوسیالیستی فقط توانمیاین نتیجه رسیدند که انقالب سوسیالیستی در یک کشور معین ن

ياین نتیجه بعداً براي کلیه. د پیروز گرددتوانمیدر نتیجه ضربت عمومی در کلیه یا اکثر کشورهاي متمدن 
.ها جزء احکام اساسی شدمارکسیست

داري قبل از بیستم، بخصوص در دوره جنگ جهانی اول، وقتی بر همه روشن شد که سرمایهلکن در ابتداء قرن 
داري میرنده گیر به سرمایهداري اوجداري انحصاري تکامل یافته است، وقتی سرمایهطرز بارز به سرمایهانحصار به

کرد و در اثر قانون امپریالیستی جهانی را آفتابیيهناپذیر جبههاي شفاتبدیل گشت، وقتی جنگ ضعف
زمانی رشد انقالب پرولتاریائی در کشورهاي مختلف مقدر گشت، لنین بر اساس ناموزونی تکامل، عدم هم

د در یک توانمیتئوري مارکسیستی به این نتیجه رسید که در شرایط جدید تکامل، انقالب سوسیالیستی کامالً 
سوسیالیستی در کلیه یا اکثر کشورهاي متمدن، نظر به کشور جداگانه پیروز شود و پیروزي همزمان انقالب 

ناموزونی رشد و پخته شدن انقالب در آن کشورها، غیر ممکن است و فرمول سابق مارکس و انگلس دیگر با 
.دهدمیشرایط نوین تاریخی وفق ن

تنها متناقض که نه، ما اینجا دو استنباط مختلف درباره مسئله پیروزي سوسیالیسم داریمشودمیمعلوم کهنانچ
. نمایندیکدیگر را نفی میحتاکهبلیکدیگرند، 

هایی که بدون ورود به کنه مطلب، به پیروي از اصالت شکل گفتارهایی را 18ممکن است مالنقطی و تلموذي
استنباط مطلقاً نادرست، يهکنند، بگویند که یکی از این استنباطات، بمثاببدون ارتباط با شرایط تاریخی نقل می

ي تکامل شامل هادوراناستنباط مطلقاً درست، باید بر کلیه عنوانبهباید دور انداخته شود؛ ولی استنباط دیگر، 

. م-پندارندمنظور کسانی است که در استدالل، تئوریها را مانند جزئیات و دوگمهاي جامد می18
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ند ندانند که توانمینهاآنکنند، ها و تلموذیون اشتباه مینقطیند ندانند که مالتوانمیها نگردد، ولی مارکسیست
: قبل از خود درست استدورانهر یک براي کهبلهر دو استنباط درست است ولی نه درست مطلق، 

داري سرمایهدورانانحصاري، استنباط لنین براي داريسرمایهدوراناستنباط مارکس و انگلس براي پیش از 
.انحصاري

انقالب سوسیالیستی دولت باید به اضمحالل خود گفته است که پس از پیروزي»آنتی دورینگ«انگلس در -2
ها و تلموذیونی از بر این اساس پس از پیروزي انقالب سوسیالیستی در کشور ما، مالنقطی. تدریجی گراید19

ي دولتی هاسازمانحزب براي اضمحالل فوري دولت ما، براي انحالل کهاینحزب ما شروع کردند به تقاضاي 
.آوردعملبهداماتی و اعراض از ارتش دائمی اق

هاي شوروي بر اساس مطالعه موقعیت جهانی در زمان ما به این نتیجه رسیدند که با وجود لکن مارکسیست
يهداري، هنگامی که پیروزي انقالب سوسیالیستی فقط در یک کشور احراز شده، ولی در کلیمحاصره سرمایه

محاصره يوسیلهبهخواهد فرماست، کشور انقالب پیروزمند، اگر نمیداري حکمکشورهاي دیگر، سرمایه
ي هاسازماني آن، هاسازمانباید دولت، کهبلداري درهم بشکند، نباید دولت خود را ضعیف کند، سرمایه

ن نتیجه رسیدند که منظور هاي روس به ایمارکسیست. اطالعات و ارتش خود را با همه وسائل تقویت کند
فرمول انگلس پیروزي سوسیالیسم در کلیه یا اکثر کشورهاست و این فرمول در مورد پیروزي سوسیالیسم در 

معلوم کهنانچ.داري در کلیه کشورهاي دیگر، قابل انطباق نیستفرمایی سرمایهیک کشور جداگانه و حکم
.کنندلیستی دو فرمول مختلف داریم که یکدیگر را نفی میسرنوشت دولت سوسیاياست، اینجا درباره مسئله

و باید از یکی کندمیند بگویند که موضوع مذکور وضع غیر قابل تحملی ایجاد توانمیها و تلموذیون مال نقطی
ي هادورانمطلقاً درست بر همه عنوانبهفرمول مطلقاً نادرست بدور انداخت و دیگري را عنوانبهرا هافرمول

ها و تلموذیون خطا ند ندانند که مالنقطیتوانمیها نولی مارکسیستتکامل دولت سوسیالیستی شمول داد؛
فرمول : هریک براي زمان خودکهبلدرست است، ولی نه مطلقاً، هافرمولکنند، زیرا که هردوي این می

ی فرمول انگلس براي پیروزي سوسیالیسم در یک یا چند کشور، ولدورانهاي شوروي براي مارکسیست
یکه پیروزي متوالی سوسیالیسم در کشورهاي جداگانه به پیروزي سوسیالیسم در اکثر کشورها منجر شده دوران

.بستن فرمول انگلس ایجاد گرددکاربهکه بدین طریق، شرایط الزمه جهت باشد، زمانی
استالینکه از آثار که از آثار مختلف زبانهمچنین است در فرمول مربوط به. زیاد کردشدمیتعداد این امثله را 

نگاه مارکسیسم به مسائل «رفیق خولوپف به اثر . رفیق خولوپف در نامه او نقل شده استيوسیلهبهگرفته شده و 
، یکی از زبانکه در اثر امتزاج، مثالً دو شودمیجوید که در آن این نتیجه گرفته استناد میاستالین»شناسیزبان
زبانجدیدي، زبانامتزاج بدین جهت، و شودمیآیند و دیگري نابود در میمعموالً پیروزمند از میدان بههازبان

در کنگره استالینمقتبس از گزارش يسپس او به نتیجه. کندمیرا حفظ هاآنیکی از کهبل، دهدمیسومی ن

19Deperissement
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پیروزي سوسیالیسم در مقیاس دورانجوید که در اتحاد شوروي استناد می) ب(شانزدهم حزب کمونیست
اجتناب ناپذیر باید در یک طوربهي ملی هازبانجهانی، وقتی که سوسیالیسم استحکام پذیرفته وارد زندگی شود، 

پس از .چیزي تازه خواهد بودکهبلو نه آلمانی 20»ولیکوروسها«زبانعمومی درآمیزند که البته نه زبان
کنند، یکدیگر را نفی هم میکهبلدهند، نه تنها باهم وفق نمیهاآنکهاینيهمشاهداین دو فرمول ي مقایسه

گاه هیچهازبانشما فهمیدم که از امتزاج ياز مقاله«:نویسدگردد؛ او میرفیق خولوپف دچار یأس و حرمان می
شانزدهم حزب يکنگرهآید، ولی قبل از مقاله، از روي نطق شما دروجودبه اي تازهزبانممکن نیست 

عمومی درهم زباندر یک هازبانکمونیسم دوراناتحاد شوروي عقیده راسخ داشتم که در ) ب(کمونیست
پس از کشف تضاد بین این دو فرمول و به پیروي از ایمان عمیق »خولوپف«مسلم است که رفیق . خواهد آمیخت

فرمول نادرست رهائی یابد و عنوانبهکه از یکی از آن دو فرمول، داندمیتضاد باید حل گردد، الزم کهآنبه 
داندمینگاه دارد ولی نراآنو کشورها چنگ زند و محکم هازمانبراي کل فرمول درست،عنوانبهبه دیگري 

حدس هم احت»خولوپف«رفیق . آوري پیش آمده استبچسبد؛ گوئی که وضع یأسهاآنیک از به کدام
ه ها و تلموذیون که بهمیشه مالنقطی. د صحیح باشد، منتها هریک براي زمان خودتوانمیکه دو فرمول زند نمی

کنه مطلب پی نبرده به پیروي از اصالت شکل، قطعاتی را بدون ارتباط با آن شرایط تاریخی که در قطعات 
. شوندمیآوري گرفتار یأسدائما در وضع .گردنددچار چنین وضعی می،کنندمذکور مورد بحث است نقل می

. وجود نداردآوریأسآمدن وضع وجودبه دلیلی براي گونههیچاگر به ماهیت امر توجه شود کهآنو حال 
يدر کنگرهاستالینو نطق استالین»شناسینگاه مارکسیسم به مسائل زبان«يهرسالآن است کهمطلب در 

دستبهي مختلف هافرمولشانزدهم حزب، دو عصر کامالً مختلف را درنظر دارد و از همین جهت است که 
عصر قبل از پیروزي سوسیالیسم در هازباناو، در قسمت مربوط به امتزاج يدر رسالهاستالینفرمول : آیدمی

د، وقتی که جور و ستم اننجهايهکنندکننده نیروي رهبريگیرد که طبقات استثمارمقیاس جهانی را در نظر می
يوسیلهبهاز یکدیگر و عدم اعتماد متقابل هاملتملی و استعماري به قوت خود باقی است، وقتی که جدایی 

از هازبانوقتی که تساوي حقوق ملی وجود ندارد، هنگامی که امتزاج ،انداختالف دولتی تأیید و تثبیت شده
آمیز و هنگامی که هنوز براي همکاري مسالمت،گیردانجام میهازباناز یط یکطریق مبارزه در راه تسل

هازبانروز، همکاري و غنی کردن متقابل يشرایط الزم موجود نیست، وقتی که مسئلههازبانملل و يدوستانه
ي هازبانجز یواضح است که در چنین شرایط: تحلیل بردن یکی و پیروزي دیگري در میان استکهبل، یستن

گوید امتزاج مثالً دو که میدر موردياستالینفرمول . ند وجود داشته باشدتوامیدیگري نزبانغالب و مغلوب 
گردد، همین به پیروزي یکی و شکست دیگري منجر میکهبل، شودمیجدیدي نزبان، منتج به تشکیل زبان

.شرایط را در نظر دارد

ها راروسو بال) هاي کوچکروس(»مالوروس«ها را کرائینیاهاي قبل از انقالب خود را ولیکوروس وروس.ستاهاي بزرگ منظور خود روسهاروس20
م.نامیدندمی)هاي سفیدروس( »بلوروس«
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هازبانشانزدهم حزب در قسمت مربوط به امتزاج در يکه از طریق نطق او در کنگرهاستالینو اما فرمول دیگر 
عمومی گرفته شده است، عصر دیگر یعنی عصر بعد از پیروزي سوسیالیسم در مقیاس جهانی را در زباندر یک 

جور و ستم ملی و کننده واژگون شده،که امپریالیسم جهانی وجود ندارد، طبقات استثمارنظر دارد، یعنی زمانی
از یکدیگر و عدم اعتماد متقابل ملل جاي خود را به اعتماد متقابل و هاملتاستعماري محو گردیده، جدائی 

محو شده، همکاري هازبانیافته، سیاست سرکوبی  و تحلیل بردن داده، تساوي حقوق ملی تحققهاآننزدیکی 
همکاري غنی سازند، يوسیلهبهي ملی امکان خواهند داشت یکدیگر را آزادانه هازبانملل برقرار گردیده و 

. ي دیگر مفهومی نخواهد داشتهازبانو پیروزي هازبانواضح است که در این شرایط، سرکوب شدن برخی از 
ز مبارزه و دیگري پیروز اشودمیدچار شکست هاآنسر و کار نخواهیم داشت که یکی از زباندواینجا ما با 

همکاري طوالنی يجه، در نتیهاآنملی خواهد بود که از میان زبانسروکار ما با صداها کهبل، آیدمیبیرون 
اند، جدا شده و که بیشتر از دیگران غنی شده21اي ي واحد منطقههازباناقتصادي، سیاسی و فرهنگی ملل، اول 

المللی درهم خواهند آمیخت که البته نه آلمانی خواهد بود نمشترك بیزباناي در یک ي منطقههازبانسپس این 
اي را در بر خواهد ي ملی و منطقههازبانی خواهد بود که بهترین عناصر ینوزبانکهبلنه روسی، نه انگلیسی 

و مخصوصاً به همین دهدمی، دو فرمول جداگانه با دو عنصر مختلف از تکامل اجتماع وفق روایناز . داشت
انتظار . اند، منتها هریک براي عصر خودبا آن دو عنصر مطابقت دارند، هر دو فرمول صحیحهاآنجهت که 

عصر کهاینمعنی است که انتظار قدر بیمتناقض یکدیگر نباشد، یکدیگر را نفی نکنند، همانهافرمولاین کهاین
. داري یکدیگر را نفی نکنندمتناقص نباشد، سوسیالیسم و سرمایهداري با عصر تسلط سوسیالیسمتسلط سرمایه

مجموعه يي مارکسیسم را به مثابههافرمولاستنباطات منفرد و يها و تلموذیون، مارکسیسم را به مثابهمالنقطی
کنند صور میتهاآن!یابدتغییر نمی»گاههیچ«رغم تغییر شرایط تکامل اجتماع کنند که علیتصور می22جزمیاتی

استنباطات و کهاینباشند و دست پاشکسته نقل کنند، به حساب حفظراهافرمولکه اگر این استنباطات و 
هاآن،خواهد خوردهاآنموارد زندگی به درد يو کشورها، براي کلیههازماني ي آموخته براي کلیههافرمول

گونه فکر کنند که ظاهر مارکسیسم ند اینتوانمیی تنها کسانی اي را حل کنند ولقادر خواهند بود هرگونه مسئله
کنند، ولی ي مارکسیسم را از بر هافرمولاستنباط و ندتوانمیآنان ؛بینندکنه و ماهیت آن را نمیولیبینندرا می

.فهمندمحتواي آن را نمی
شونده، علم پیروزي دیده و استثمارهاي ستممارکسیسم علم قوانین تکامل طبیعت و اجتماع، علم انقالب توده

جا د یکتوانمیعلم نعنوانبهعلم ساختمان اجتماع کمونیستی است، مارکسیسم ،کشورهايسوسیالیسم در کلیه
و تجارب تازه يوسیلهبهد توانمییابد، مارکسیسم ضمن تکامل خود نبماند، مارکسیسم بسط و تکامل می

21Zonale
22Degin
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ند جاي خود را به توانمیو استنباطات آن طی زمان نهافرمولاي از پارههتبدین جمعلومات نو غنی نگردد و 
.نسپارد،دهندو استنباطات نو که با مسائل جدید تاریخی وفق میهافرمول

مارکسیسم دشمن . قائل نیستهادورانبراي همه عصرها و حتاي الیتغیر و هافرمولمارکسیسم به استنباطات و 
.است23هرگونه دگماتیسم 
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