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  کشف همه جانبه
   انسان توسط انگلس

  نيک آئين امير
  

   طبيعت، جامعه، انسان-فصل دوم
  

   انسان به مثابه يک مقوله فلسفی-۴٨درس 
  

  . نيز بپردازد-"انسان "-جامعه مربوط به انسان است و علوم مربوط به آن بايد به اين مقوله
قوله از نظرگاه فلسفی با نتيجه گيری از دست آوردهای ساير علوم ماترياليسم تاريخی به اين م

  .اجتماعی و انسانی و طبيعی و چگونگی تکوين آن توجه می کند
  
)١(  

انسان چيست؟ انسان موجودی اجتماعی است و وجه مشخصه آن عبارت است از توانائيش 
سيله همان ابزار کار و در ساختن ابزار کار و تغيير دادن محيط زيست و واقعيت پيرامون بو

اين تعريف کلی از انسان است و يک تعريف فلسفی . بوسيله تفکر، زبان، معنويات و هنر
هر يک . است، يعنی عام ترين وجوه مشخصه و اساسی ترين خصوصيات را در نظر دارد

از علوم طبيعی يا اجتماعی بنوبه خود و در حد خود، تعريفی برابر با موضوع آن علم، برای 
انسان عرضه می دارند و از نظر فلسفی، انسان به مثابه مظهر و مجموعه تمامی روابط 

همه مکاتب و عقايد فلسفی، در آخرين تحليل، عبارتند از نظرياتی . اجتماعی مطرح است
با کالن دانستن اين يا آن خاصيت بشر، يا با خرد شمردن اين يا . درباره انسان و سرشت او
فلسفه .  و اقسام سيستم نظريات فلسفی درباره انسان بوجود آمده استآن خصلت بشر، انواع

را همه جانبه انسان  عرضه می دارد که مارکسيسمواقعا علمی و پيگير در باره انسان را 
سرشت انسان را . مطالعه می کند و وی را خالق تمامی فرهنگ مادی و معنوی می شمرد

حتی نقش و اهميت ارگانيسم بشر را تنها . ريافتتنها از طريق علم زيست شناسی نمی توان د
علم زيست شناسی و فيزيولوژی نمی توان توضيح دهد، چرا که انسان، باالتر از يک موجود 
طبيعی، يک موجود اجتماعی نيز هست و حتی کار ارگانيسم بدن انسان و تغييرات آن زير 

انسان امروزی از همان . داردتاثير موجوديت اجتماعی و فرهنگی  و معنويات انسانی قرار 
رفتار انسانی با جهان مجاور و با ديگر انسان ها، . بدو تولد صاحب تمام خصائل انسانيست

قدرت کار کردن، در اجتماع زيستن، انديشيدن، قادر بودن به درک زيبائی و پروراندن 
که از مرحله احساس های گوناگون معنوی، همه اينها با انسان به مثابه يک موجود اجتماعی 

همه اينها خصلت های . معين تکاملی گذشته و به دوران آدميت پای نهاده زائيده می شود
متعلق به افراد جداگانه و ويژگی های ارگانيسم بدن انسان نيست، بلکه ثمره يک روند 

 . اجتماعيست که طی آن انسان بوجود آمده و سرشت او متبلور شده است-طوالنی تاريخی
 

يا " هوموساپيينس" از نظر زيست شناسی نوع بشر که آن را -اين روند طوالنینگاهی به 
اگر چه منشاء طبيعی انسان . می خوانند متعلق به طبقه پستانداران است" بشر صاحب خرد"

چارلز "بيان شده ولی اين " لوکرسيو"و " آناکسماندر"از عهد باستان توسط متفکرينی نظير 



 

يسی است که برای نخستين بار بطور علمی ثابت کرد که انسان دانشمند بزرگ انگل" داروين
از جرگه حيوانات است و نوع بشر نتيجه تکامل نوعی از ميمون هاست که امروزه آن نوع 

پس . تئوری علمی منشاء انسان را بنيان نهادند" توماس هکسلی"او و سپس . از بين رفته است
سلول ها انجام شده ديگر جای کمترين از يک قرن پژوهش هائی که در ساخت مولکولی 

البته در اين مدت جزئيات بی شماری دقيق . شکی در درستی آن تئوری باقی نگذاشته است
شده و بر دامنه و عمق شناسائی های ما از آغاز اين روند تبديل تدريجی به انسان و جريان 

 با ١٩٧٢ پايان سال مثال اطالعاتی که توسط سازمان اونسکو در. آن بسی افزوده شده است
جمع بندی پژوهش های عاليقدرترين دانشمندان شوروی، آمريکا، مکزيکی، و انگليسی در 
زمينه انسان شناسی، ديرين شناسی، زمين شناسی، زيست شناسی و غيره منتشر شده حاکيست 

 - موجودی بين ميمون و انسان-"نه آندرتال" هزار سال قبل و نه از ٣۵که انسان کنونی نه 
قبل بوجود آمده و نقطه پيدايش وی هم در مکان محدود نبوده و  هزار سال ۶٠بلکه از پيش از

نه "در نقاط مختلف کره زمين هم زمان بوده و انسان از نوع کنونی، مدت ها بطور موازی با 
البته هنوز تئوری ها و فرضيه های گوناگون درباره . در يک زمان می زيسته اند" آندرتال

يات امر وجود دارد که مورد بحث ما نيست و با تکامل علوم مشخصه می تواند ساير جزئ
اين سير تکوين انسان را از برخی نوع ميمون تا انسان شکل ها يا . تغيير يابد و کامل شود

می نامند که از نظر لغوی به معنای " آنترو پوژنز"انسان وارها و تا انسان صاحب خرد، 
اما داروين و پيروان او . اصطالح کرد" تکوين انسانی"ی توان  زايش انسان است و آن را م

نتوانستند علت تغيير شکل ميمون را به انسان و علت تکوين انسانی را توضيح دهند زيرا که 
تنها با تکيه بر زيست شناسی، کالبد شناسی و فيزيولوژی بيان يک چنين توضيح علمی 

ای زيست شناسی قادر نيستند اين روند بغرنج را تنها عوامل طبيعی و انگيزه ه. ناممکن است
آن کسی که اين مسئله را روشن کرد و سنگ بنای تئوری علمی تکوين انسانی . روشن کنند
 بود که با مطالعه همه جانبه نقش کار در پيدايش انسان ثابت کرد فردريک انگلسرا گذاشت 

 افزار کار نمی توانست انجام که اين تحول، بدون کار و بدون ساختن ابزار و بکار بردن
انگلس انسان و روند پيدايش او را همه جانبه و با تکيه بر داده های علوم طبيعی و . گيرد

کشفيات بسيار مهم داروين ولی فراتر از آن با توجه به خصلت های اجتماعی در نظر گرفت 
است که انسان خود را به مثابه انسان و ثابت نمود که در جريان کار و بکار بردن افزار کار 

کار و بکار بردن افزار کار . می آفريند و دائما به انسان تحول می بخشد و تربيت می کند
است که خود موجب می شود روندهای فيزيولوژيک و تغييرات بدنی و خصوصيات زيست 

ر شرايط آمادگی کار و بکار بردن افزار کار است که د. شناسی انسان نيز بسرعت تغيير کند
عناصر ديگر زيستی و جغرافيائی و آب و هوائی و غيره موجب انجام آن جهش کيفی می 
شود که انسان را به مثابه موجودی اجتماعی می آفريند؛ موجودی که راست باالست يعنی 
مستقيم می ايستد و مغز رشد يافته ای دارد و افق گسترده ای در مقابل ديدگانش قرار دارد و 

  . هايش آزادند و فکش سبک و زبانش متحرک و آزاد استدست
معنای اين گونه برداشت علمی و صحيح آن است که از درون زايش طبيعی انسان يا تکوين 

  .انسانی، روند تکوين اجتماعی آغاز می شود زيرا که کار و توليد يک پديده اجتماعی ست
آنترو "د در کنار تکوين انسانی يا می خوانن" سوسيوژنز"اصطالح تکوين اجتماعی که آن را 

ماترياليسم ديالکتيک عميقا و همه جانبه رابطه . از مفاهيم مهم جامعه شناسی است" پوژنز
کار و زبان و تفکر را روشن کرده است، تاثير قاطع کار و بکار بردن ابزار توليد را در 

ه عامل به نحوی همه پيدايش شعور و پيدايش زبان نشان داده و ثابت کرده است که اين س
در آن هنگام که . جانبه و متقابل، بر يکديگر تاثير داشته و کار شالوده آن بشمار می آيد

نخستين گله های انسان وارها و رمه های انسانی به نخستين نظام های طايفه ای مبدل می 
می که گرديد و انسان متفکر و ابزار ساز، اجتماع انسانی خويش را بوجود می آورد، هنگا

  .تکوين اجتماعی آغاز می گشت، انسان ديگر مراحل طوالنی رشد را پشت سرگذاشته بود



 

مارکسيسم لنينيسم می آموزد که اين دو مرحله دو حلقه يک زنجيرند، اگر چه در تکوين 
انسانی نقش عوامل طبيعی و اقليمی و فيزيولوژيک و تشريحی عمده بود، در تکوين اجتماعی 

ند نيروهای مولده و تحول مناسبات توليدی و تاثير متقابل روبنا و پايه نقش عوامل ديگری مان
روشن است که در مقطع . عمده را دارد و آن عوامل قبلی، به عوامل فرعی بدل می گردند

تاريخ يک ديوار چين اين دو را از هم مجزا نمی کند و توضيحاتی که داديم بهم پيوستگی و 
  .ی آنها را نشان می دهدپيوند درونی و درهم آميختگ
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نتيجه اينکه آنچه انسان را از تمامی حيوانات مجزا می کند کار است، امکان افزار سازی 
است، قدرت تاثير و متحول ساختن محيط مجاور است بوسيله اين افزار، بخاطر بدست آوردن 

 و اساسی انسان دارای خصوصيات و ويژگی های متعدد. هدفمند نعمات الزم برای زندگی
  .ديگر نيز هست ولی تمام آنها ناشی از همين روند کاراجتماعی اوست

به اين نکته توجه کنيد که در جريان کار و توليد، بين انسان ها مناسباتی اجتماعی برقرار می 
گردد که آن را مناسبات توليدی می خوانيم و شالوده و اساس تمام مناسبات اجتماعی ديگرو 

  .مل بعدی انسان و جامعه استعامل قاطع در تکا
انسان جز در جامعه نمی تواند زيست کند، زيرا محصول جامعه، تابع جامعه و موجودی 

بهمين جهت است که مارکس تاکيد می کند که ماهيت انسان، سرشت . ماهيتا اجتماعی است
  .انسان عبارتست از مجموعه مناسبات اجتماعی

  
 فردی انسان را نيز مطالعه می کند زيرا انسان، اين با تکيه بر اين اصل، خود مارکس جنبه
برای انسان يک سرشت فرضی جاودانی و تغيير . موجود اجتماعی، فرديست واقعی و زنده

سرشت انسان با تحول مناسبات اجتماعی که در درون آن انسان زيست . ناپذير وجود ندارد
تبا و دائما شرايط زندگی خود را انسان با تغيير طبيعت مر. می کند تغيير و تحول می يابد

تغيير می دهد، زمينه موجوديت خود را عوض می کند، مناسبات اجتماعی را نيز تغيير می 
از اين جهت است که می گوئيم . دهد و بدينسان دائما و مرتبا خودش را نيز تغيير می دهد

و يک شالوده به اين مسئله توجه کنيد زيرا که يک نکته گرهی . خالق انسان خود اوست
درک مفهوم عميق و وسيع . اساسی در نقطه نظر مارکسيستی درباره انسان بشمار می رود

آنکه انسان خود آفريننده خويش است نه تنها مارکسيسم را از تمام مکاتب ايده آليسم که عوامل 
مافوق طبيعی و معنوی را در اين مورد قاطع می شمرند جدا می کند، بلکه خط فاصل بين 

رکسيسم و ديگر مکاتب ماترياليستی قبل از آن می کشد که به طبيعت فعال و اجتماعی ما
تمام داده های . انسان و به اهميت پراتيک اجتماعی در زايش و تحول انسان توجه نداشتند

مدرن دانش در رشته های گوناگون صحت تئوری داروين در زمينه منشاء نوع بشری و 
 کار در روند تکوين انسان را ثابت کرده و حلقات زنجيری و تئوری مارکسيستی درباره نقش
 اقتصادی -طی تکامل خود و گذار از دوران های اجتماعی. مراحل اين روند را معين می کند

پست تربه دوران های باالتر، انسان بتدريج خويشتن را از سلطه نيروهای کور طبيعت آزاد 
و استقرار کامل کمونيسم انسان خويشتن را از می کند و سپس با ايجاد جامعه سوسياليستی 

سلطه نيروهای خود بخودی رشد اجتماعی و جبر اجتماعی نيز آزاد می کند و با تکامل 
بخشيدن به خصائل و فضائل خويش با رشد مقدورات و تمام جوانب شخصيت بشری خويش 

عی است و نه نه محکوم شرايط طبي به حاکم آگاه شرايط زندگی خود بدل می شود و ديگر
انسان به معنای درست  آن هنگام است که آزادی انسان، اختيار از. شرايط اجتماعی مقهور

 .شود می کلمه آغاز
 


