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   طبيعت، جامعه، انسان-فصل دوم
  

   طبيعت و جامعه و رابطه آنها-۴۵درس 
  

برای آموختن قوانين و مقوالت علم ماترياليسم تاريخی الزم است که نخست با يک رشته 
بايد اصوال  چيز هر قبل از. خواهيم داشت، آشنا شويم مفاهيم اساسی که مرتبا با آنها سروکار

  .ه يعنی چه، و چه رابطه ای بين آنها موجود استببينيم طبيعت يعنی چه، جامع
  
)١(  

  يعنی بدون دخالت و تاثير،مجموع روندهائی که به شکل طبيعی  عبارت است ازطبيعت
پديده های مربوط به زمين و آب و هوا و فعل و انفعاالت فيزيکی . فعاليت انسان جريان دارد

يعت همه روندهای ژئوفيزيک و يعنی طب. و شيميائی و زيست شناسی جزء طبيعت هستند
 اين پديده ها و روندها مدتها پيش از. برمی گيرد اقليمی، فيزيکوشيميک و زيستی را در

  .پيدايش انسان وجود داشته و بيکران و ازلی است  و وجود آنها وابستگی به انسان ندارد
 ،ما، زمينيعنی تنها محدود به سياره . تری هست اين هم وسيع  ازیطبيعت دارای مفهوم

برمی  يعنی کره خاک نيست و نه فقط منظومه شمسی و کهکشان ما، بلکه تمام کيهان را در
  .گيرد

بخواهيم يک تعريف  اگر. طبيعت است سياره ما، زمين و پديده های مربوط به آن جزئی از
جهان و واقعيت عينی که نه  طبيعت بدست بدهيم بايد بگوئيم که طبيعت عبارتست از کلی از

زمان و   قديم است و فانی نيست، در،لق شده، نه از بين خواهد رفت و بقول حکمای ماخ
و . ل جاودانهحرکت و تکام های ويژه در نهايت و بيکران است و بنا به قانونمندی مکان بی

تر و تنگتری که فعال مورد بحث ما است طبيعت به معنای همه جهان آلی اما به معنای محدود
که گفتيم همه پديده ها و روندهائی است که  و همانطور) نيک و غيرارگانيکاورگا(و غيرآلی 

بدون دخالت و شرکت انسان وجود دارند و مطالعه جوانب مختلف آن موضوع علوم مختلف 
طبيعت نبود جامعه  اگر. پيدايش جامعه انسانيست طبيعت محمل و مقدمه ضرور. طبيعی است

انسان و جامعه انسانی . ترين محصول آنست سان عالیزيرا که ان، انسانی هم پيدا نمی شد
حاليکه دارای قوانين خاص و ويژه خود  ترين قوانين آنست، در طبيعت و تابع عام جزئی از

پس بديهی است که ما در مطالعه خود پيرامون جامعه و تاريخ بشری مفهوم . می باشد نيز
  .طبيعت و جامعه توجه می کنيمدقيق و روشن طبيعت را نيز فرا می گيريم و به رابطه 

طبيعی  طبيعت است، دارای اين تفاوت اساسی با تمام موجودات ديگر اما انسانی که جزئی از
را دگرگون می کند،  جاندار و بيجان هست که فقط تابع صرف طبيعت نيست بلکه آن اعم از

اء و پديده های اشي کنار تواند در می برد و می را بکار های خود آن طبق مقاصد و هدف بر
جانداران و بخصوص حيوانات که جزء  ساير. طبيعی، اشياء و پديده های مصنوعی بيافريند

 اکولوژی و محيط زيست خود تغييراتی می طبيعت هستند بعلت وجود فيزيولوژيک خود، در



 

طبيعت  دهند که همه ناخود آگاه، غيرهدفمند و خود بخود است، تغييراتی است که بخشی از
ش ديگر، طبق قوانين معين طبيعی ايجاد می کند، حال آنکه انسان، انسانی که انديشمند بخ بر

می سازد، طبيعت را با هدف مشخص دگرگون می کند و تا به آن حد  کار است و ابزار
واقع کيفيتی تازه  می دهد که طبيعت در طبيعت را تابع خود می کند و مورد استفاده قرار

  ."شود انسانی می "یکسب می کند و به تعبير
ه را ب محيط طبيعی که انسان آن اين زمينه توضيح می دهد آن بخشی از کارل مارکس در

غيرارکانيک  پيکر"خدمت خود می گيرد چنان با زندگی انسان درهم می آميزد که گوئی به 
" طبيعت دوم"مولد خود يک  انسان با کار. بدل می گردد" بدن انسان بخشی از"به " انسان
خود طبيعت با سير طبيعی خويش و بدون شرکت و مداخله انسان نمی . جود می آوردبو

  .را بوجود آورد" طبيعت دوم ساخته انسان"توانست آشياء و پديده های اين 
 انسان نفی نمی کند چرا که اوال طبيعت قبل از البته اين توضيح اصل تقدم طبيعت را بر

 بردن اين اه بکارب قوانين خود طبيعت و از رچارچو رانسان وجود داشته و ثانيا انسان فقط د
  .را دگرگون کند بگذارد و آن طبيعت تاثير قوانين می تواند در
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 هاست، به ترتيبی که در  جامعه، به معنای وسيع، اجتماع و گرد آمدن انسانجامعه چيست؟
 ه تنها شامل آن انساناين مفهوم عام و وسيع، جامع در. برمی گيرد را در خود همه افراد بشر

هائی که هم اکنون زيست می کنند نيست بلکه همه نسل های گذشته و آينده، همه بشريت، 
جامعه  بخواهيم يک تعريف علمی از اگر. می گيرد بررا در ينده آنآتاريخ آن و دورنمای 

 يافته گرد آمدگی يگانه و نظام سازمان بدست بدهيم می توانيم بگوئيم که جامعه عبارتست از
 تکامل آن مشخص بوده و خود يک شکل  که در هر دوران تاريخی،، انسان هاو متشکل
  .حرکت ماده است عالی از

 و همه جانبه، بغرنج ،هم پيچيده تکامل خود، سازمانی در مرحله از هر جامعه انسانی در
  .هم آميختگی های روابط متقابل و مختلف و مناسبات گوناگون انسانی است در مشحون از

جريان بغرنج فعاليت و زندگی مشترک خود، در دستجات  ها در اناعضای جامعه، يعنی انس
گوناگون، خانواده، طبقه اجتماعی، قوم و قبيله و ملت، سازمان های سياسی، و غيره گرد می 

زندگی افراد  زندگی اجتماعی، به معنای حاصل جمع ساده ای از. د و متشکل می شوندآين
مندی ال معين که تکامل آن دارای قانونکيفی کام نظر جامعه واحدی است از. جامعه نيست

  .های عينی، تاريخی و مشخص است
لق می های مادی و معنوی گوناگون خ جامعه، به مثابه يک واحد کيفيتا متمايز، ارزش در
های اجتماعی، زبان، دانش، فلسفه، هنر، بيل است تکنيک، سازمان ها و نهاداين ق از. شود

 به مثابه يک فرد نمی توانند به تنهائی و جدا از افراد بشر. اخالقيات، حقوق، سياست و غيره
جامعه بشری تمامی اين مجموعه . ها را بوجود آورند جامعه و سيستم بغرنج آن اين ارزش

. ه روابط انسانی است که دوران ها و مراحل مختلفی را از سرگذرانده استج و چند سويبغرن
ها و مراحل  دوران يک از اجزاء و عوامل مختلف اجتماعی و هر يک از برای مطالعه هر

آن بايد به قوانين عمومی آن دست يافت، بايد قوانين عام و مقوالت عام مربوط به جامعه را 
 زيرا هر. آموخت)  کل، که علم ماترياليسم تاريخی آنها را بررسی می کندبه مثابه آن واحد(

مثال طبقه يا مبارزه طبقاتی (اين سيستم را که بخواهيم مورد توجه قراردهيم  عناصر يک از
نظام خاص  مقوله ديگراجتماعی را که بخواهيم بررسی کنيم يا هر يا دولت يا انقالب يا هر

 نمی توانيم بطور مجزا و جدا از) اليسم را که بخواهيم مطالعه کنيممثال سرمايه داری يا سوسي
يک پی ببريم،  ماهيت هرها را درک کرده و به قوانين عام و مقوالت عام، آن بقيه، و جدا از

  .پديده های اجتماعی و مسائل مربوط را بررسی کنيم يک از بلکه تنها می توانيم هر



 

ساختمان آن دارای عوامل و جهات اساسی چنديست دهد که  مطالعه جامعه بشری نشان می
بدون توليد مادی اصوال جامعه نمی تواند وجود داشته . دارد راس آنها قرار که توليد مادی در

 ها در براساس آن انسان. می شود ها برقرار براساس آن، روابط توليدی بين انسان. باشد
عرصه . می گيرند حقوق و غيره قرارروابط طبقاتی و ملی و خانوادگی و همچنين سياسی و 

روحی حيات اجتماعی شامل انديشه ها، دانش ها، فلسفه، هنر، آداب و سنن، معنوی و يا 
ارتباط دائمی هستند و جامعه  در همه اين عوامل با يکديگر. عادات و رسوم اخالقی می شود

همه . ها بوجود می آيدگيرنده همه آن برترکيب همه آنها و عمل و متقابل آنها و سيستم در از
کلی  داشته باشيم که جامعه بطور نظر اين را هم در. اين عوامل، جهات و اجزاء يک واحدند

فئوداليسم يا   بلکه ما تنها با آشکال مشخص سازمان اجتماعی، نظير،و انتزاعی وجود ندارد
  .داريم سرمايه داری يا سوسياليسم سروکار
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شکل آن   ولی رشد و تغييرهال باغستان را انسان غرس می کندن -رابطه بين طبيعت و جامعه
طبيعت است اما تغيير شکل آن برای بدست آوردن  زمين جزئی از. يک عمل طبيعی است

های اهلی جزئی از طبيعت هستند اما چه تغييرات بزرگی که  دام. انسان است محصول، کار
! ستانواع آنها بوجود نياورده ا های خويش در طول تاريخ برای رسيدن به هدف انسان در

خود انسان . طبيعت ان است ولی مصالح آن هديه ايست ازخانه و ساختمان محصول دست انس
يعت و به سبد طب چه گل سر دنيای جانوران خارج شده و اگر يک موجود طبيعی است و از

 يست دراست منتهی موجود" چکامه هستی مقطعی بر"گفته ای و به " اشرف مخلوقات"قولی 
ها معلوم می شود که تا چه اندازه جامعه و طبيعت بهم  همه اين مثال از. درجه اول اجتماعی

جدا کردن . مربوطند و جدا کردن آنها به سطحی و سادگی، عين سادگی و سطحی گری است
مطلق همه پديده ها و روندها و متعلق دانستن انحصاری آنها به طبيعت يا به جامعه به اشتباه 

بسيارند پديده ها و روندهائی که نمی توان گفت فقط مربوط به طبيعت يا تنها . می شود رمنج
مکانيکی جدائی می  چنان طرز تفکری بين جامعه و طبيعت بطور. ند امتعلق به اجتماع

مطالبی که . گرفت نظر حاليکه بايد مسئله را با تمام بغرنجی و همه جانبگی آن در  در،افکند
طبيعت آموختيم به درک درست مسئله کمک می  س پيرامون جای انسان درقسمت اول در در
  .کند

انسان  آن است که تاثير خصوصيات مناسبات ديالکتيکی جامعه انسانی و طبيعت در يکی از
و مرتبا  ردن آن به اراده خويش و دم به دم افزايش می يابدکدگرسازی طبيعت تابع  در

انسان و جامعه بشری می   و کيهان وارد ميدان تاثيرجهان تری از عرصه های تازه و وسيع
  .شود

ما  امروز. آن پهنه درياها، و آنگاه آسمان، جوالنگاه انسان بود ها، پس از زمانی تنها خشکی
  . است بی پايانینهاده ايم و اين روندگام درعرصه کيهان  ديگر

 
 


