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 دهیچک

شود کهه پردازی و تدوین تئوری است اهمیت و نقش جغرافیا زمانی نمودار میمحیط جغرافیایی، عامل موثر در نظریه     

ست که از پردازی و استراتژی موفق آن اپیاده کردن نظریه و استراتژی در عمل با بحران مواجه شود  بنابراین اقتضاء نظریه

آل پدیهد آمهد ی جههان بهتهر و زنهدای ایهدههایی که با وعدهی ایدئولوژیرهگذار توجه به جغرافیا تدوین شود. از جمله

ای حیات یافت است. برخالف سوسیالیسم، مارکسیسم تا دورهی ایتی همچنان باقی ماندهسوسیالیسم است که درعرصه

اولیه محو شد. تطبیق اصول سوسیالیسم با محیط جغرافیهایی در مانهدااری و و سپس به تدریج با فاصله ارفتن از اصول 

های دموکراتیک در انطباق با محیط به آسانی سازاار شده و اصوال بها بحهران پویایی آن موثر بوده است چون عقاید و ایده

نی از ترتیبات سوسیالیستی را در شود. فضای جغرافیایی با توجه به اقتضائات طبیعی و انسانی خود صور اونااومواجه نمی

سوسیالیسم نهو   است.که در مناطق مختلف یکسان عمل نکرده و از ضعف و شدت برخوردار بوده قرن بیستم پدید آورد

لنینیسم( بر اساس جغرافیای خشک و خشن روسیه و سردی آب و هوای اروپای شرقی و نیز  -اروپای شرقی)مارکسیسم

یسمی تهاجمی، توام با خشونت، به شدت تمرکزارا با محوریت دولت اسهت کهه در آن مرکهز تنگنای جغرافیایی، سوسیال

قدرت در دست حزب با تکیه بر نیروی نظامی خواهد بود. پژوهش حاضر در بستر پدیدارشناسی نوین و به روش تحلیلهی 

 در صدد تبیین نقش جغرافیا در ورود سوسیالیسم به کشور روسیه است. 

 هاکلید واژه

 .غرافیا، ایدئولوژی، سوسیالیسم، مارکسیسمج
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 مقدمه

ساکنان هر مکان جغرافیایی بر اساس ویژایهای آن مکان و ادراکاتی که از محیط پیرامون خود دارند،      

اند؛ پیشفرضها به طور پیشفرضهایی را پس ذهن خود دارند که این پیشفرضها از بستر اجتماعی متاثر شده

ایرند. بنابراین با شکلگیری افقهای ذهنی متاثر از مکان نش فرد قرار میی کناخودآااه سرچشمه

جغرافیایی، نگاه به جهان و تفسیر آن نزد ساکنان مناطق مختلف یکسان نخواهد بود و انسان به عنوان 

ی او با مکان و پیرامون ی غیراختیاری که حاصل رابطهکانونی متاثر از جبر جغرافیایی تحت تاثیر تجربه

مند کردن اندیشه ها در ساحت نظری تحت عنوان ایدئولوژی واکنشی کند. نظاماست، افکارش را تدوین می

ها دارد در این های پراکنده در اطراف است که سعی در اصالح، تعدیل و یا محو آن پدیدهنسبت به پدیده

 در قرن نوزدهم پدید آمد.هایی است که با هدف ایجاد جهان برتر میان سوسیالیسم از جمله ایدئولوژی

ی اول قرن نوزدهم، موجب تغییراتی در بنیاد سوسیالیستم شد و شرایط کار انقالب صنعتی در نیمه     

ی تزارها در شرایط ناشی از افزایش متمدن دوره ی نیمهو زندای دنیای غرب را داراون کرد. روسیه

برای برون رفت از توسعه نیافتگی 1917نقالب جمعیت و عقب ماندای صنعتی و فرهنگی قبل و بعد از ا

ازید که راه نجات آن بود؛ فرار از مشکالت ناشی از ای را برو حفظ خود از خطر همسایگان ایدئولوژی

اذشت. لنین سنت و دولت کرد که جز از مارکسیسم نمیتنگنای جغرافیایی راه اریزی را طلب می

ن و منتقدان در چرایی برازیدن مارکسیسم توسط روسیه به توتالیتری را بنیان اذاشت؛ بیشتر مورخا

سنتهای روسی و بیزانسی شوروی مانند خودمختاری زیاد دولت در برابر مردم، صفات اخالقی و ذهنی 

ای توتالیتر اند. کوشش برای جمعی کردن ابزار تولید منجر به پیدایش جامعهبروکراتها و غیره اشاره کرده

خواهی ریزی دولتی به تمامتابزار تولید و تابعیت کامل حیات اقتصادی از برنامه یشد. ملی کردن همه

ی اقتصاد و نیروی کار، مسلماً دیوانساالری قدرت ارفته و دولت می انجامد. با تمرکز دولت بر عرصه

های این پژوهش در پی یافتن تغییر و داراونی استراند.های مختلف اجتما  میی خود را بر عرصهسلطه

ایدئولوژی بر اساس شرایط جغرافیایی است تا روشن سازد که ایدئولوژی چگونه از طریق تطبیق با فضای 

 ماند و یا از میان می رود. جغرافیایی و عدم تطبیق پایدار می

 

 بیان مساله

و  سیاستگذاری و تدوین استراتژی، اغلب متاثر از تئوری و یک دستگاه ایدئولوژیک است و طراحان     

کنند. از آنجا که ایدئولوژی ها بر حسب ارزشها و عالیق خود از ایدئولوژی خاصی حمایت میاستراتژیست

با محیط و مکان در تعامل است، عدم توجه به انطباق و سازااری آن با محیط جغرافیایی، در ساحت 
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این میان مطرح نبوده، شود. بنابراین تشخیص و تجویز فردی در عمل منجر به ایجاد بحران و مسئله می

ی تئوریک مدنظر قرار ایرد. مثالً بلکه این اقتضائات جغرافیایی است که باید در سیاستگذاری و عرصه

ی واحد را برای جهانیان نوشت، اما این نسخه در مناطق مختلف جهان یکسان مارکس اارچه نسخه

ت را در جهت جبران ضعفهای نظام های مارکس در مانیفسعمل نکرد: اروپای غربی بسیاری از توصیه

بست؛ اما این نسخه در شرق اروپا به صورت متباینی عملی شد و حاصل آن استقرار بکارداری سرمایه

 آمیز نظامهای دیکتاتوری کمونیستی شد. خشونت

 یسوسیالیسم و به تبع آن مارکسیسم، با مدعای طرح اذر از مرزهای ملی و جغرافیایی و به منزله     

-های مارکسیست این بود که جهان تحت سیطرهی ایدئولوگی جهانی شده ظهور کردند؛ داعیهیک ایده

ی عام وجود دارد و آن تعارض طبقاتی است و در سطح جهانی یک مسئلهارفتهداری قراری سرمایه

-اره بر پیشاست. در این روایت تمایزهای فرهنگی و جغرافیایی به هیچ روی موضوعیت ندارند. این انگ

در جهان جدید استوار بود. شکست و چندپارای بلوک فرض ثانوی شدن متغیرهای فرهنگی 

مارکسیستی در اوایل دهه نود در قرن بیستم نیز باور دیگری را شایع کرد مبنی بر این که مارکسیسم و 

اما آنچه این  داری قرار خواهد ارفت؛ی سرمایهسوسیالیسم یکسره خطا بوده است و جهان تحت سیطره

روایت شایع را با دشواری مواجه کرد، باقی ماندن باور به سوسیالیسم در اغلب نقاط جهان و حتی رشد 

های سوسیالیستی در خود روسیه و کشورهای اروپای غربی و آمریکای التین در ی میل به نظمدوباره

با شکست مواجه شد؛ اذشت زمان ی تجربه و عمل ی اخیر است. بنابراین هر دو نگاه در عرصهیک دهه

و تحوالت فکری ثابت کرد که تئوری کالن  لیبرالی فارغ از اقتضائات محیط و شرایط مکانی نتوانست 

دنیا را تسخیر کند. بنابراین تئوری با شکست عملی مواجه شد و اندیشمندان ناچار به تجدیدنظر در اصل 

کنند نیز دستاوردی ی فرهنگ  صرفا توجه میولهتئوری خود شدند. اروه دوم اندیشمندان که به مق

ای از علل جزئی توجه کردند. تحوالت سوسیالیسم، بطالن هر دو نگاه نداشتند، زیرا به یک معلول و پاره

 دهد. جهانی و فارغ از متغیرهای بومی جغرافیایی و فرهنگی را نشان می

سط دو نگاه ذکر شده بوده، قائل به فهم اما، نگاه سومی که رویکرد پژوهش حاضر است و حد و     

ها نه جهانی هستند و نه بومی، بلکه بر فرهنگ در بستری به نام جغرافیاست. بنابراین در این نگاه ایده

یابند. پس از این دیدااه لحاظ کردن جغرافیا در بندیهای خاص خود را میحسب جغرافیا صورت

 فلسفه و مارکسیسم بزرگ بر خواهد داشت. این نگاه نو، نقصهای ایدئولوژیک موفقیت آن را در دستگاه

فرض این است که با بررسی و اثبات نقش فضای . پنداردشرایط جغرافیایی می انگارینادیده همین را آن
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توان درک بهتری از فرایندهای سیاسی ها میجغرافیایی در ظهور و بروز و استرش یا شکست ایدئولوژی

 ها است.چگونگی اثراذاری جغرافیا بر تغییر شکل ایده روی پیش. بنابراین مسئلهدر جهان به دست داد

آمیز بر ایری از پارلمانتاریسم و راههای مسالمتسوسیالیسم نو  اروپای غربی توانست با بهره    

تاثیر  های عدالتی موفق عمل کند؛ اما روسیه بابحرانهای اجتماعی غلبه کند و تا حدود زیادی در سیاست

و حزب کمونیست برای رسیدن به سوسیالیسم  از مارکسیسم درصدد برقراری حکومت کاراران برآمد

موردنظر مارکس، خشونت زیادی چه در روسیه و چه در کشورهای همجوار برای بسط مارکسیسم اعمال 

 کرد و سرانجام اثری از مارکسیسم اولیه برجای نماند. 
سوال اصلی پژوهش این است که جغرافیا در ورود ایدئولوژی مارکسیسم به با توجه به این مقدمات،      

روسیه چگونه نقش ایفا کرد و چرا استقرار مارکسیسم روسی با خشونت همراه شد؟ فرض این است که 

اقتصادی، بر پذیرش نو  خاصی از ایدئولوژی موثر  -موقعیت جغرافیایی با تاثیر بر جغرافیای فرهنگی

به دلیل همخوانی با شرایط جغرافیایی روسیه، استراتژی این کشور شد و به دلیل  است. مارکسیسم

شدن آن نبود. این خشونت های مارکس، ابزاری جز خشونت برای عملیماهیت غیردموکراتیک توصیه

 حاصل جبر جغرافیا و محیط روسیه بود. 

 

 مبانی نظری پژوهش

ی هرمان اشمیت پدیدارشناسی نو با محوریت اندیشهپژوهش حاضر جبر جغرافیایی و  مبانی نظری     

 شوند. است که توضیح داده می

شرایط  وند دامی خود زیستگاهی شرایط بند در یکسره را انسان: این نظریه، جبر جغرافیایی     

 و بستر عوامل جدا از نمیتواند انسانی فعالیت نو  هیچو میزند  رقم را او زندای الگوهای جغرافیای،

محیط طبیعی از طریق نیروهای طبیعی، اقتصادی، »ویابد  تکاملو ایرد  صورت طبیعی محیط رایطش

کند؛ بنابراین انسان در درون یک نظام نامتغیر فرهنگی و سیاسی، رفتار و عملکردهای انسان را تعیین می

، بر شود، به طوری که عوامل محیطیعلت و معلولی محصور است و اساس قانون علی محسوب می

های الگوهای زندای و رفتارهای انسانی مسلط است و شرایط خود را به فعالیتهای و تصمیم ایری

 (. 234 -235:  1391شکویی، «)کندصورت استرده بر مردم تحمیل می

متفکرانی چون ابن خلدون، منتسکیو، هردر و برخی جغرافیدانان مانند راتزل، موریس دیویس،      

 توان از معتقدین این نظریه به شمار آورد.ا میسمپل و هانتیگتن ر
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: 1385فرید، « ) انسان زاده زمین است»نویسد سمپل جغرافی دان امریکایی در تبیین جبر محیطی می     

(. او تاثیرات محیط طبیعی را در ایاهان، زندای حیوانی، شرایط اقتصادی و اجتماعی از طریق توزیع 13

 داند.عیتی و باالخره در ادبیات و مذهب قاطع و تعیین کننده میمنابع طبیعی در تحرکات جم

 انسانی فرهنگ و تمدن نو  و شکل به توجه با هر زمان در و جهانتمام  در طبیعی محیط عوامل ثیرتا     

. است تغییرپذیر مکان هر در و زمان هر در طبیعی محیط عوامل اثر » کند؛می بیان را روشنی تفاوتهای

(. H, philo, 2009: 7)دارد« جغرافیایی هایمحیط سازنده عوامل بنیان در مستقیم تاثیر و هواآب  عامل

 در تنها نه را طبیعی محیط اثر حتی کند ومی تاکید طبیعی محیط شرایط تاثیرات برجغرافیایی جبر 

اونه کنش ه هیچدارد از این دیداامی دخالت نیز انسانی روان و ذهن پرورش در بلکه ،اقتصادی فعالیتهای

محیط طبیعی از طریق »و یابد  تکاملو ایرد  صورت طبیعی محیط و عوامل بستر جدا از تواندنمی انسانی

کند؛ بنابراین انسان نیروهای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، رفتار و عملکردهای انسان را تعیین می

علل پیشین در تحلیل (.»235: 1391ئی، )شکو« در درون یک نظام نامتغیر علت و معلولی محصور است

ایرند. در واقع علیت ارتباط متقابل دو عامل های قابل مشاهده مورد بررسی قرار میعلت و معلولی از پدیده

کند. علت و معلول با یکدیگر پیوستگی دارند، اما ای از رویدادها را بیان میی بین مجموعهخارجی و یا رابطه

 (. 99-100: 1390شکوئی، «)معلوم تقدم زمانی داردعلت از حیث مکانی بر 

هایی که به تفکر در مورد : یکی از فلسفهدر پدیدارشناسی نوین ی مکانوجه پدیدارشناسانه     

هدف  و است هاپدیده ذات در پژوهشی ی مکان پرداخته، پدیدارشناسی است. پدیدارشناسیمسئله

 آااهی ذات که است چیزی ادراک، ذات تعیّن واقع، در»ت.ها اسذات بخشیدن بهپدیدارشناسان تعیّن

 کند.می دنبال ها راداده جهان، و انسان فهم در که است فلسفه ایاونه پدیدارشناسی سطح، این است در

 مفهومی با را بنابراین خود ،کند نظرتجدید های پیشینپدیدارشناسی در خواهدمی نو شناسیپدیدار     

 است ارزشی غیراختیاری، زندای یتجربه این. کندمی بیان »غیراختیاری زندای یتجربه» یعنی جدید،

 غیراختیاری یتجربه که است زندای محوریت با که شکل بدین ،دهد مشروعیت زندای به تواندمی که

 شناسیپدیدار سان،ایرد. بدین قرار موردتوجه مستقیماً بتواند بایستمی تجربه این که چرا خورد،می رقم

 از انتزاعی فرمی یپایه بر را پژوهش جهت بتواند طریق آن از تا کندمی دنبال را خاصی رویکرد نوین،

 ،دهد. اشمیت فلسفه را قرار روپیش «غیر اختیاری زندای تجربه» به شدن نزدیک در سازیمفهوم

 در یافتن خود بین» اند و معتقد استدمی «اطرافش محیط در یافتن را خود برای انسان خودتأملی

 دنبال عینی مسائل حل برای را عینی واقعیت معمول وجود دارد؛ دانش نسبت دانش با اطراف محیط

 بتواند تا ،دهد قرار خودش محیط با پیوند در مطمئن و کل طوربه را خود تا کوشدمی انسانی هر ،کندمی
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 به دست را اطمینان این تأمل مسیر در و کند فارغ دهد،می ینااطمینان او به که امری از را خود

 (.64: 1393مرادی و نساجی، «)آورد

دهد او با مطرح کردن مفهوم اهمیت زیادی به جغرافیا و محیط می مکان، به نو رویکردیاشمیت با      

ها، بر فرد دارد و کنش محیط همواره تاثیری ناآااهانه» زندای غیراختیاری و تجربه ناآااهانه، معتقد است

مرادی .«)ها، تکنیک، هنر و فرهنگ همه به شکل ناخودآااهانه از محیط تاثیر ارفته استعادات، اندیشه

قادر به تبیین تاثیر محیط بر « زندای غیراختیاری»(. از این دیدااه اصطالح 61-64:  1396و نساجی، 

 غیراختیاری، زندای یتجربه ی مختلف است اینها در جغرافیاهاها و کنشانسان و اونااونی اندیشه

 یتجربه که است زندای محوریت با به این اونه که ،دهد مشروعیت زندای به تواندمی که است ارزشی

ایرد.در  قرار توجه مورد مستقیم طور به بتواند باید تجربه این که چرا خورد،می رقم غیراختیاری

هر مکان جغرافیایی بر اساس ویژایهای آن مکان و ادراکاتی که از  پدیدارشناسی هرمان اشمیت، ساکنان

ها از بستر اجتماعی هایی را پس ذهن خود دارند که این پیشفرضمحیط پیرامون خود دارند، پیشفرض

ایرند. بنابراین با ی کنش فرد قرار میها به طور ناخودآااه سرچشمهاند؛ پیشفرضنیز متاثر شده

ذهنی متاثر از مکان جغرافیایی، نگاه به جهان و تفسیر آن نزد ساکنان مناطق کویری، ایری افقهای شکل

 ای و جنگلی یکسان نخواهد بود.کوهستانی، جلگه

 

 تعریف مفاهیم     

  جغرافیا: -1

ی ی عوامل فیزیکی، طبیعی و انسانی است و جغرافیا به دو شاخهفضای جغرافیایی دربرایرنده      

 شود. اقتصادی( تقسیم می -و جغرافیای انسانی) جغرافیای فرهنگیجغرافیای طبیعی 

یکی از مهمترین عوامل طبیعی، موقع جغرافیایی است که در شکل و نو   الف: جغرافیای طبیعی:     

سکونتگاههای انسانی و  پیشرفتهای اقتصادی، وسایل دفاعی، افکار و عقاید سیاسی جامعه تاثیراذار است 

کننده آهن، کانالها، خطوط ارتباطی و راههای هوایی عاملی تعیینها، خطوطاسترش شاهراهو در ایجاد و 

بخشد و زمانی نیز این نقشها را به نقاط دیگر های جدید میای از نقاط نقشرود؛ ااهی به پارهشمار میبه

برخورد فرهنگها،  ها،ی تجاری ملتای، توسعهکند.در عصر حاضر، در سیاست جهانی و ناحیهوااذار می

دفا  ملی و ایجاد پایگاههای نظامی، تجهیزات جنگی و صلح جهانی موثر است، ولی تاثیرات و ارزشهای 
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آن همیشگی، ثابت و پایدار نیست، بلکه به موازات تکامل و استرش تکنولوژی، ظهور تشنجات جهانی، 

 (. 243-246: 1390شکوئی،«) هایی در نقشهای آن ایجاد میشودتغییرات عوامل حکومتی، داراونی

مهمترین عوامل جغرافیای طبیعی، ناهمواری، اقلیم، رطوبت، خاک و پوشش ایاهی است که زندای     

ها موثر بوده است. این عوامل بر هم تاثیراذارند و انسان را متاثر ساخته و در رشد و استرش تمدن

 دهند. معلولی شکل می انداز طبیعی محیط را با روابط علتچشم

جغرافیای انسانی بر مردم تاکید دارد. یعنی آنکه این مردم درکجا هستند، » ب: جغرافیای انسانی:     

اندازهای مورد آیند، به چه صورتی در یک فضا عملکرد متقابل دارند و چگونه انوا  چشمچگونه به نظر می

کنند. جغرافیای انسانی تمامی اندازهای محیط طبیعی تاسیس میی بشری را بر روی چشماستفاده

( و 7: 1388بهفروز، «)ایردموضوعات جغرافیایی را که مستقیماً با محیط طبیعی ارتباط ندارند، در برمی

 شامل جغرافیای فرهنگی و اقتصادی است.

عامل فرهنگ جوامع مختلف انسانی در طول زمان بر روی » :جغرافیای فرهنگی و اقتصادی     

اند. این اشکال شامل های خاصی را بر روی آن ایجاد کردهیعی اثر کرده و اشکال یا فرماندازهای طبچشم

انداز فرهنگی شود که در مجمو  چشمازینی، تولید و ارتباطات می موضوعات مربوط به جمعیت، مسکن

دم، ی عملکرد فرهنگ بومی و محلی است که سیمای پراکندای مرآورند. در واقع نحوهوجود میرا به

(. جغرافیای اقتصادی مطالعه 15)پیشین: « کندهای زمینی و سایر موارد را توجیه میمساکن، کاربری

های انسانی در تولید، مصرف کاال و خدمات است. جغرافیای اقتصادی بیش از همه با پراکندای فعالیت

 تراکم جمعیت و عوامل جغرافیای طبیعی اره خورده است. 

 ایدئولوژی -2

های انسان است؛ اما چندی نگذشت که موضو  بر ایدئولوژی در اصل به معنای مطالعه علمی ایده»     

رویکرد چیره شد و واژه به سرعت به معنای خود نظامهای ایده تعبیر شد. از آن پس، ایدئولوژیست کسی 

-جامعه(. »110: 1381ایگلتون، «)داد.کرد تا کسی که آنها را توضیح میها را تحلیل میبود که ایده

شمارند: هر ایدئولوژی دارای صورتی هماهنگ، منظم و شناسان سه کارکرد برای ایدئولوژی برمی

یافته است که این نظم باعث می شود برخی از وجوه واقعیت برجسته شوند و برخی دیگر در سازمان

خصلت و کارکرد  حاشیه قرار ایرند. این همان خصلت یکدست کردن عناصر ناهماهنگ است؛ پس اولین

هایی سازی کند. دوم این که ایدئولوژی غالباً به ارزشایدئولوژی این است که واقعیت پیچیده را ساده

کند تا آن را در طرحی ذهنی سازمان دهد. یعنی اردد که از آنها نشأت ارفته و تالش میبرمی
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سوم این که ایدئولوژی انسان را به  کند وبینی و نظام ارزشی را عرضه میایدئولوژی توجیه عقالنی جهان

بشلر، «)دهد به عمل سیاسی دست بزنند.کند و با ارائه هدفها و وسایل به افراد امکان میعمل ترغیب می

1370 :10-8.) 

 سوسیالیسم -3

در فرانسه به کار رفت. معنی این  1831در انگلیس و در سال  1822لغت سوسیالیسم در سال »     

-به معنی شریک و همراه ارفته شده« سوسیوس»ی التینی یی است و از ریشهاراکلمه جامعه

های نخست سوسیالیستی شد و بخش اندیشه(. عصر طالیی یونان الهام7: 1387سدی یو، «)است

ی سوسیالیست در محیط یونان لیبرال پدید آمدند. قرن چهارم پیش از میالد که افالطون در آن فالسفه

ی افالطون، ی فاضلهان و فالسفه را به طرح دنیای بهتری برانگیخت. مدینهزیست، اندیشمندمی

ی جمهوری خصوصیات یک شهر کمونیستی را داشت. افالطون زندای اشتراکی را به طبقات برازیده

ی کسانی را که به کارهای یدی اشتغال دارند، ولو خود اختصاص داد و کشاورزان و صنعتگران و همه

شریک نساخت. بنابراین کمونیسم افالطونی، وسایل تولید را در دست طبقات پایین اکثریت، در آن 

ی نو در پی پردازان این آموزهنظریه» (.کوالکفسکی معتقداست56-6پیشین: «)دهد.اجتما  قرار نمی

ارایان قرون وسطی، های کمونیستی فرقهیافتن پیشکسوتان، به سراغ جمهوری افالطون، اندیشه

 (. 220: 1389کوالکفسکی، «)باوران دوران رنسانس، به ویژه توماس مور و کامپانال رفتند.آرمانشهر 

یافته محصول انقالب صنعتی و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن است سوسیالیسم در مجمو  تکامل     

شان لیهکه از تجمع انبوه کاراران در اطراف شهرهای صنعتی برخاست و این کاراران هر چند نیازهای او

ی ای را کشف می کردند. این جمعیت آمادهنشدهتامین شده بود ولی هر روز نیازهای جدید و برآورده

ی شورش علیه کارفرمایان بود دانستند. همچنین آمادهشورش علیه ماشین بود که آن را رقیب خود می

ی کارار متوجه اهمیت د. طبقهکه حاضر نبودند از سود خود کم کنند و آن را به نفع کاراران به کار برن

ی دنیای ی حاکمه شد و اندیشمندان نیز به تفکر دربارههمبستگی و یکپارچگی خود در برابر طبقه

 (.  244: 1387سدی یو، «) بهتری پرداختند.

 مارکسیسم -4

که  های مارکس استمنظور از مارکسسیسم، نظامهای حکومتی و نهادهای برآمده از افکار و اندیشه     

لنیسنیسم از روسیه سربرآورد و سپس تحت عنوان مائوئیسم در چین رواج  -ابتدا به شکل مارکسیسم

یافت.  انقالب روسیه بر پایه تعبیری از مارکسیسم، به نوسازی و صنعتی کردن بخشی از جهان انجامید. 

وسیالیستی و رادیکالی های سای تحت تاثیر استرش جنبشها و اندیشهرفاه تا اندازهدر غرب نیز دولت 
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پدید آمد که خود از طریق مارکسیسم در قرن بیستم زنده شدند. مارکسیسم در معانی مختلف، تاثیر 

ای در رادیکال کردن جو فکری قرن بیستم در سطح جهان داشت. طی قرن بیستم انوا  اونااون عمده

فراتر رفت. بنابراین مارکسیسم  های مارکسمارکسیسم پدید آمد که در بیشتر موارد از حدود اندیشه

 های مارکس است.  تر از اندیشهبسیار استرده

 

 های پژوهشیافته

 ظهور مدرنیته و پیدایش سوسیالیسم در اروپا  -1

آغاز شد با شرو  این انقالب، اصالحات سیاسی و قانونی  1830-1840انقالب اقتصادی غرب از سال     

ی ی جدیدی از توسعهدر کشورهای غربی صورت ارفت، دوره 1833مطابق با نیازهای جدید که تا 

سریع صنعتی و تجارت را به دنبال آورد. پیشتاز این توسعه انگلستان و بلژیک بودند. فرانسه و کشورهای 

اسکاندیناوی نیز در این توسعه سهمی داشتند. در جاهای دیگر اروپا، چون منافع طبقاتی که در کارهای 

داشتند، تحت الشعا  منافع زمینداران و آریستوکراتها قرار ارفته بود، پیشرفت  صنعتی و تجاری دست

اقتصادی کندتر بود. احداث راه آهن که انقالبی در حمل و نقل بود، تقاضا را در بخش صنعت افزایش داد. 

یران، تاجر و بریتانیا توانست خود را پیروزمندانه نه تنها در مقام کارااه جهان، بلکه همچنین در مقام کشت

تا حد زیادی بانکدار جهان تثبیت کند. مشکالت اجتماعی و سیاسی ناشی از رشد شهرهای صنعتی در 

(. در این دوره نظام سرفی یا مقید کردن قانونی 754-760: 1392این دوره بروز کرد)روزول پالمر، 

پایی یعنی اروپای شرقی ادامه دهقانان اارچه در بخش عظیم اروپا ملغی شده بود، اما در دژهای اصلی ارو

اش هر روز نمایانتر و یافت. کشاورزی سرفی برخالف کشاورزی بردهای به سبب آن که معایب اقتصادی

طغیانگری طبقه دهقان هر روز مشهودتر می شد، به وضوح رو به انحطاط بود  1840به خصوص از دهه 

ی ی کشورها، به جز در قارهوش ادارههمچنین در این دوره سلطنت هنوز به شکل غالب رایجترین ر

ی قدرتهای اروپایی، ، از نظر سیاسی و اقتصادی به طور کامل تحت سلطه1840ی امریکا بود. جهان دهه

ی در حال رشد بود. جنگ تریاک نشان داده بود که تنها قدرت بزرگ باقیمانده به انضمام ایاالت متحده

بزراترین قیام  1846تجاوز نظامی و اقتصادی غرب عاجز بود. سال غیراروپایی، امپراتوری چین، در مقابل 

شد. ناآرامی دهقانی از این اونه،  1848ی رهایی در انقالب سرفی در االیسی اتریش رخ داد که مقدمه

 بارها در روسیه اتفاق افتاد. 

» ود آورد. این انقالب انقالب صنعتی با واژاون کردن نظام اقتصادی، انقالب اجتماعی بزرای را به وج     

خصلتی کاراری و شهری داشت و در اطراف شهرهای بزرگ پرولتاریای وسیعی را به وجود آورد که 



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ    1399 پاییز، 14، پیاپي 4 شماره، مچهار؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

 

272 

 

های کثیف و کوچک بودند. سیستم لیبرال که محکوم به زندای در شرایط دردناک و سکونت در خانه

ن اجتماعی به نفع کاراران ی و سود هر چه بیشتر بود، تا مدتی با وضع هراونه قوانیشعارش بازده

ورزید. کارفرمایان از کاراران خود اعم از زن و مرد و اطفال خردسال کار بیشتری مخالفت می

هایی که اغلب غیربهداشتی بودند و یا در داالن های زیرزمینی معادن که شرایط خواستند و درکارااهمی

کرد دادند. این شرایط کاراران را مجبور میمی ساعت نیز افزایش 18غیرانسانی داشتند، ساعات کار را تا 

 ی آن را می داد، سکونت کنند.های کوچکی که دستمزد ناچیزشان اجازهکه در خانه

در  1848سوسیالیسم در این زمان بود که نااهان پدیدار شد و استرش یافت و مارکس سال      

را منتشر کرد. مارکس در مانیفست  واکنش به اوضا  اجتماعی و اقتصادی اروپای غربی مانیفست

خواسته را مطرح کرد که معتقد بود پس از پیروزی انقالب کاراری باید اجرا شود؛ این  10کمونیست، 

ی مارکس به جوامع عبارتند از: لغو مالکیت بر زمین و استفاده از درآمد حاصل از زمین برای توصیه 10

ی دارایی درآمدهای باال؛ لغو هر اونه وراثت؛ مصادرههای دولتی؛ مالیات تصاعدی سنگین بر هزینه

ی دولتی و شورشیان و مهاجرین؛ تمرکز اعتبارات در دست دولت از طریق ایجاد بانک ملی با سرمایه

برخورداری از انحصار مطلق؛ تمرکز وسایل ارتباطی و حمل و نقل در دست دولت؛ استرش ابزار تولید 

ی واحد؛کار اجباری برای همگان و آبادانی زمینها بر اساس یک برنامه های دولتی و اصالح ووکارخانه

تشکیل سپاه صنعت وکشاورزی؛ تلفیق کشاورزی با صنعت و تالش در جهت محو تدریجی تمایز شهر و 

ها به روستا در سراسر کشور؛ آموزش رایگان و عمومی برای تمام کودکان. حذف کار کودکان در کارخانه

 تلفیق امور تربیتی با تولید مادی. شکل کنونی آن و

مارکس و انگلس زمانی دست به انتشار مانیفست زدند که داروینیسم اجتماعی مطرح شده بود،      

انقالبهای اجتماعی به دنبال انقالب صنعتی پدید آمد و رشد جمعیت، استرش شهرنشینی و مهاجرت به 

ود؛ جایگاه طبقات اجتماعی نیز دچار تغییر شده ی آن مشکالت زیادی را ایجاد کرده بشهرها و حومه

ها این اقدامات در کشورهای اونااون متفاوت است؛ اما این تفاوت»بود. هر چند مارکس تاکید داشت که

ی جغرافیایی به این ی جغرافیایی؛ چنانچه از جنبهشناسی در نظر ارفت و نه از جنبهی جامعهرا از جنبه

ا را منحصر به عامل اقتصادی نکرده بود، از موقعیت جغرافیایی کشورها و تاثیر نگریست و زیربنجوامع می

شد، بنابراین مفاهیمی مانند مالکیت خصوصی را که در اثر نقش آب و هوا بر مناسبات تولیدی غافل نمی

مستقیم عامل آب و بارندای در جوامع مثالً خشک بسیار با مالکیت خصوصی در اروپا متفاوت است را 

کسان و مترادف در تمام جوامع تلقی نکرده و همچنین نقش عوامل روبنایی را نیز به ناازیر تفسیر ی

ها بدون انقالب و با سیاستهای لیبرالیستی (. بیشتر این خواسته54: 1393چهرازی، «) کردمتعدد می
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 آغاز در مارکس، ارلزنی ک امانه برخالف حتی و اولیه بینیهای پیش امکانپذیر بود. از این رو  بر خالف

 ها بلشویک ولی، پذیرفت؛ را مارکسیسم انقالب، نخستین قالب در شده صنعتی کمتر تزاری یروسیه

 همین به. کنند اضافه آن به موارد دیگری و اذاشته کنار را مارکس اصولی از آراء آرام آرام شدند ناازیر

 اولیه های سال همان در نبود، راضی چندان آن بکارایری از مارکس خود که مارکسیسم دلیل،

 . اردید لنیسنیسم -مارکسیسم

کشورهای غیرصنعتی مانند روسیه بر سر دوراهی بودند. این کشورها یا باید راه صنعتی شدن را در      

کردند و همچنان ی تاریخ چشمپوشی میارفتند یا این که از اجرای نقش فعال در صحنهپیش می

تر می ماندند. در کشورهای غیرصنعتی، سرمایه و نیز طبقه و حزب متعلق تهوابسته به کشورهای پیشرف

ی مشکل صنعتی کردن کشور برآید. پس نیاز به به سرمایه بسیار ضعیف بود و نمیتوانست از عهده

روسیه، آشوب و فقر و اغتشاش دهقانان  1917انقالب و پرولتاریا و حزب انقالبی آن بود. رهاورد انقالب 

ین و لنینیسم برآمده از این شرایط بود که در پی برونرفت از وضعیت نابسمان آن دوره، راهی جز بود. لن

باشد. یعنی مضمون آن  "جهانبینی حزب"مارکسیسم باید »برازیدن مارکسیسم نیافت. وی معتقد بود

 (. 18:  3، ج1387کوالکفسکی، «)ی معین باشدباید تابع مقتضیات مبارزه برای تسخیر قدرت در لحظه

 نقش جغرافیای طبیعی روسیه در ورود سوسیالیسم -2

مهمترین عامل جغرافیای طبیعی که در ورود سوسالیسم به روسیه موثر بوده سیستم کوهستانی       

 است. هیمالیا است که شرایط آب و هوای خشک و سردی را در روسیه ایجاد کرده -آلپ

کیلومتر است که با  15000و آسیایی به طول بیش از در قلمر»هیمالیا -کمربند کوهزایی آلپ»     

ی اند. این ناهمواریها بین دو تودهشرقی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر کشیده شده -جهتی غربی

های اروپا و آسیای شمالی است و در جنوب به افریقا و اند. در شمال آن قارهوسیع خشکی قرار ارفته

سیزده تمدن آبی یا هیدرولیکی (. »42-44: 1386)محمودی، « شودمیعربستان و هندوستان محدود 

 -ی آلپای تقسیم در محدودهها و تمدنهای رودخانهجهان به عنوان تمدنهای وابسته به سرچشمه

ی جهان مانند پارت، یونان و آتن منطبق بر کمربند هیمالیا به وجود آمده است. تمدنهای برجسته

(. این محدوده به سه قسمت در اروپا 2-29: 1391خسروی و دیگران، «)یاستهیمال -ی آلپخوردهچین

شود: آلپهای غربی، مرکزی و شرقی؛ آلپهای غربی در مساعد شدن بستر جغرافیایی برای تقسیم می

اند، آلپهای مرکزی و شرقی مانند دیواره عمل کرده و بین شرق اروپا سکونت و صنعتی شدن نقش داشته

 ه انداخته است.و غرب آن فاصل
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ونقل و ارتباط میان کشورهای اروپایی از قدیم داشته است. همچنین آلپ نقش مهمی در حمل     

ی کرد و خاک آلپها در محدودهی غربی ذغال الزم را برای اروپا تهیه میجنگلهای انبوه آن در محدوده

هوایی و میزان رطوبت ال آب واروپای غربی و جنوبی بسیار حاصلخیز است. دلیل این حاصلخیزی اعتد

 کافی است. 

شود و آب و هوای بری پدید در اروپا با پیشروی از مغرب به سمت مشرق تاثیر اقیانوسی کمتر می     

هوا، بارندای کم و توزیع نامناسب آن است. ارتفا  نیز در خشکی هوا و وآید. یکی از دالیل خشکی آبمی

ی کوهستانی سبب ش مهمی دارد. دور بودن از دریا نیز در کنار چهرهبه وجود آمدن بیابانهای خشک نق

کمی رطوبت هوا در این مناطق است. هنگامی که خورشید در باالی افق است، درجه حرارت زیاد است و 

شود. در تمام روزی نیز زیاد میشود. بنابراین اختالف درجه حرارت شبانهبا غروب خورشید هوا سرد می

روز از سال یخبندان است. در فصل زمستان با پیشروی از غرب به شرق  200لی، زمین در ی شماروسیه

وزد، ولی مغرب آن تحت تاثیر بادهای غربی قرار شود. در روسیه بادهای دائمی نمیروسیه، هوا سردتر می

-ایرد. آب و هوای روسیه، بیشتر خشک و مجاور قطبی است که شامل آسیای شمالی و غربی بهمی

ی قسمت اروپایی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه است. از مشخصات این آب و هوا این است اضافه

 که تفاوت درجه حرارت سالیانه یعنی تفاوت بین زمستانهای سرد و تابستانهای ارم زیاد است. 

مستان از شود که در تابستان از شمال و در زی مرکزی به علت بادهای شمالی یخبندان میروسیه     

بارد. بارش وزد. مقدار باران این منطقه کم تا متوسط است و در تمام فصول به یک میزان نمیشرق می

ی شمالی و غربی زیادتر از میلیمتر است. مقدار باران در روسیه 500ی مرکزی اغلب بیش از روسیه

مخصوصاً در فصل زمستان ی شرقی و جنوبی یعنی سواحل دریای سیاه و خزر است. میزان باران روسیه

تر خورشید، طول روز کوتاه است. بارش ی متمایلکم است. در مناطق سرد و عرضهای باال به دلیل زاویه

ی جنوبی استپ روسیه را محدود کرده بود. طوفانهای کم و متغیر و خشکسالی، توان کشاورزی حاشیه

مواجه اغلب تولید را با مشکل  شدید و خشکسالی و فرسایش زیاد خاک در بخش کشاورزی روسیه

از ارتفاعات کارپات در غرب تا فالت مرکزی سیبری در شرق جز ارتفاعات اورال که »کند. مواجه می

ی مرکزی اوراسیاست، از اند، چیزی جز دشتهای پست وجود ندارد. این دشت که منطقهاندکی باال آمده

و سفید تا قفقاز و ارتفاعات هندوکش و زاارس در ورودیهای اقیانوس منجمد شمالی یعنی دریاهای کارا 

یابی به آبهای ارم در افغانستان و ایران ادامه دارد. از این رو امپریالیسم روسیه همیشه با امید دست

ی اقیانوس هند وسوسه شده است. البته در افغانستان و قفقاز تنها نبود که روسها سعی داشتند از منطقه

مرکزی این دشت بزرگ عبور کنند و در عمق کوهها نفوذ کنند، بلکه آنها تا قرن بیستم از سیبری غربی 
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ای شمالی کامالً جدیدی تاسیس تا شرقی و به خاور دور رسیدند. روسها در سیبری امپراتوری رودخانه

 (. 144: 1393در کاپالن، «)کردند.

قوم مناطق خشک متاثر از عامل ارتفا  و ناهمواری رهقوم و قجنوب روسیه و مناطق خشک قزل     

هستند. بیابان بزرگ مغولستان با نام ابی هم حاصل همین عامل است. کوههای هیمالیا بلندترین 

است. هیمالیا ی زمین نقش اصلی را در ایجاد این بیابانها در آسیای مرکزی و شمالی داشتهکوههای کره

شود. با توجه به این به سمت شمال یعنی قسمتهای آسیای مرکزی میمانع از پیشرفت رطوبت موسمی 

 به منجر کند،می پیدا انعکاس ایاهی هایاونه تنو  صورت به که خاکها طبیعت و ناهمواری که شکل

بنابراین پوشش ایاهی  .شوندمی انسانی جمعیت تراکم در محلی یا و ایناحیه تفاوتهای پدیدآمدن

-ها و قبایل دائم در حرکت وادار میخاک اقوام آسیای مرکزی را به شکل دسته ضعیف و نامناسب بودن

 کرد به سرزمینهای اطراف هجوم برند. 

ماندای روسیه داشت. روسیه نزدیکترین کشور همجواری روسیه با آسیای مرکزی، تاثیر زیادی در عقب     

های توانستند از طریق سرزمیننشین میهای آسیایی و تنها کشوری بود که اقوام کوچاروپایی به استپ

ی نشین به اروپای شرقی در توسعهمرزی قلمروهای شبانی خودآن را متصرف شوند.هجوم این اقوام کوچ

های زراعی ی کمونتهداراونی آهسته»های دولتی در شرق موثر واقع افتاد. داخلی نیروهای تولیدی و نظام

نشینهای آسیای مرکزی که تر، بارها با امواج متناوب تجاوزات کوچباتاسالو در شرق به نظامهای دولتی باث

رسیدند، قطع و های میانه به مرزهای غرب مینوردیدند و اغلب در دوران تاریک سدهسراسر اروپا را درمی

ی جغرافیای منطقه بود. متوقف شد. این تجاوزات که تاثیری بنیادی بر تاریخ اروپای شرقی اذاشت، فدیه

های شبانی بود و بنابراین بارها زیر فشار حمالت نشینی شرقی مجاور مرزهای آسیایی، کوچیرا منطقهز

 آمد. ایر غرب به شمار مینشینها به اروپا قرار ارفت و ضربهنظامی کوچ

ی سرزمینهای آمدای حاشیهی پیشتکامل کشاورزی ثابت در میان جنگلهای اروپای شرقی به واسطه    

ها کرد. هوننشین را به حمالتی ویرانگر ترغیب میآسیا به داخل آن با مانع روبرو بود و اقوام کوچ استپی

ی پنجم میالدی رقم زد؛ نخستین موج ترسناک این ضربات بودند که سقوط امپراتوری روم را در سده

به این ترتیب، الگو و  جای اذاشت.آخرین و بزراترین حمله نیز پایدارترین آثار سیاسی و اجتماعی را بر

بندی اروپای شرقی بدل کرد. ی صورتکنندهای هماهنگتناوب این تهاجمات، آنها را به یکی از عوامل پایه

داری رو به کمونی و برده -های تولید بدویآمیختن شیوهی فئودالیسم غربی، تاریخ درهمتاریخ اولیه

ی مزرعه و شهر متمرکز هستند. اما تاریخ اولیه بندیهای اجتماعی که برفروپاشی است، یعنی صورت

آمیختگی ممکن بین جوامع زراعی مستقر و ها، تاریخ عدم هر نو  درهمفئودالیسم شرقی از برخی جنبه
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نشین در تحول ها است. تهاجمات اقوم کوچهای تولید متکی بر مزار  و استپشبانی چپاولگر یعنی شیوه

 (.  281 -283: 1388)اندرسون، « قی موثر بوددرونی جوامع زراعی اروپای شر

 تاثیر جغرافیای طبیعی بر جغرافیای فرهنگی و اقتصادی روسیه -3

ی زراعت خشک یعنی اقتصاد متکی به کشاورزی واقتصاد متکی به دامپروری را محیط خشک، شیوه     

خصوصاً در مناطقی با سبب می شود. اقتصاد متکی بر کشاورزی در مناطق خشک معموالً با دیکتاتوری م

هایی با تولید ضعیف و بحرانهای مقیاس وسیع همراه است. تاثیر عوامل نامساعد طبیعی بر چنین محیط

ادواری ناشی از آن عمدتاً یکی از دالیل فقر جمعیت ساکن در این مناطق است. در ادامه تاثیر جغرافیای 

عی، صنعت، حمل و نقل، شهرنشینی، طبیعی بر عوامل فرهنگی و اقتصادی)تمدن، ساختار اجتما

 شود.مالکیت، مذهب و نظام حکومتی( روسیه ذکر می

تمدن بسیار دیرتر از سایر نقاط اروپا به روسیه رسید. حدود دویست سال طول کشید تا آهن  تمدن:     

براین رشد از سوئد به روسیه برسد و این به دلیل موقعیت جغرافیایی روسیه و وضعیت ناهمواریها بود؛ بنا

ی فنون و نیز صنعتی شدن بسیار دیرتر از اروپای غربی در روسیه رخ داد. شرایط طبیعی و نیز و توسعه

میزان رشد مادی و معنوی جامعه، هم برای نیروها و عوامل موثر در پیشرفت تولید و هم تبعات آن برای 

ژی و توسط هر نیروی اجتماعی که کننده دارد. توسعه و پیشرفت تحت لوای ایدئولوجامعه، نقش تعیین

ی افراد ندارد. صنعتی کردن در کشوری مثل روسیه از راه دیگری ممکن باشد جبری است و کاری با ارده

ماندای روسیه به دلیل داد. سمپل معتقد بود که عقبنبود. چرا که جغرافیا این اجازه را به روسیه نمی

ن و سرد، که فاقد این پرستاران مهربان و کوچک محیطی روسیۀ پربورا»شرایط نامطلوب فیزیکی بود: 

کرانش، قوم توانست فرزندانش را به آغوش بکشد، بر روی دشت های بیاست، جایی که طبیعت می

تر اروپا، های غنیهای فرهنگی فروافتاده از سفرهای پرورانده که از تکهآموختهلوح و ناعظیم همسان، ساده

 (. sempell, 1911:12)« کنند.تغذیه می

ی زیست اروپای : تاثیر هجوم اقوام مهاجم آسیایی بر رشد شهرنشینی و شیوهساختار اجتماعی     

ای سازمان اجتماعی باقی شرقی موثر افتاد. قبیله و طایفه برای مدتهای طوالنی همچنان واحدهای پایه

رقی بر این قسمت اروپا مسلط بود و های شزارهای دشتماندند. تا قرن هشتم سوزاندن درختان و جنگل

های کشاورزی ابتدایی بود و هیچ دولت بومی مانند قبایل ژرمنی در کنار دیوار مرزی تا مدتها پدید شیوه

مراتب اجتماعی و سیاسی ی کوچکی از دهقانان با مالکیت فردی سلسلهآمدن طبقهکم با پدیدنیامد. کم

 با ازدیاد شهرها شکل ارفت.
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ام سرفداری شرقی از دالیل مهم توسعه نیافتن اقتصاد روستایی بود. مناسبات روستایی تولید نظ»     

ی معینی را برای خودمختاری دهقان که در غرب وجود داشت، اجازه نداد. تمرکز هراز هیچ حاشیه

د داد، مانع از ایجایکدست رهبری اقتصادی، قضایی و شخصی که سرشت مناسبات اربابی را تشکیل می

ای اساسی بین شرق و غرب از جهت توسعه بود. تاریخ اروپای شرقی از همان چنین نقشی بود. فاصله

ابتدا زمانمندی کامالً متمایزی از تکامل اروپای غربی داشت. تحول اروپای شرقی به سمت نظم اقتصادی 

ی متضاد اروپا منطقهزمانی انجام شد که در جای دیگر قاره عمرش را طی کرده بود. همزیستی زمانی دو 

کند که این دو منطقه از جهت ی آنها در یکدیگر این توهم را ایجاد میو نفوذ متقابل جغرافیایی فزاینده

ی کامل تاریخی از تکامل بندای را درست در زمانی توسعه معاصر هم بودند. شرق هنوز باید یک چرخه

 (. 342: 1388ندرسون، ا«) اذراند که غرب تازه از آن رها شده بوداز سر می

ی شرقی آن تحت تاثیر جغرافیا به خوبی در نو  ی غربی اروپا و نیمهتفاوت نظم اجتماعی در نیمه     

ی شهر و روستا نمود دارد. با این که غرب مدتها بود خود را از قید فئودالیسم رهانده بود اما در رابطه

ن از دیگر بخشهای جامعه در سطوح حقوقی، سیاسی، ی شرقی این اتفاق نیفتاده بود و روستاییانیمه

ی روستا به زمینهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جدا بودند. در این قسمت از اروپا، محدوده

ی کوچی یکی از ویژایهای جامعهرسید. مهاجرت و برونی ارباب ده و بازار محلی میاطراف، کلیسا، خانه

داد. مدیریت که بر اثر کمبود زمین و کمی منابع در روستاها به شهرها رخ می روستایی در روسیه بود

ارفت های زندای روستایی و کشاورزی را دربرمیی جنبهدر روستاهای روسیه، همه "میر "اشتراکی یا 

ان آوری مالیات، استخدام چوپان و نگهبکرد و از داوری قضایی تا عمران، جمعو نظم عمومی را برقرار می

از آنجا که دهقانان با پیوندهای مشترک به ده »های خدمات رفاهی را تحت کنترل داشت. و تنظیم طرح

توانست احساسات نیرومند همبستگی اجتماعی را در میان آنان ایجاد کند. و زمین وابسته بودند، میر می

های بقا در برابر واقعیت این پیوندها به منطق کارکردی خود یعنی ساماندهی دهقانان در مبارزه برای

داد. کوتاهی فصل کشت خشن طبیعت و دشمنان بیرونی قدرتمند مانند زمینداران و دولت اواهی می

در روسیه، از زمان آب شدن برفها و آغاز شخم بهاره در آوریل تا نخستین برفهای اوایل نوامبر، نوعی 

های شد در برههی کشاورزی را میی چرخهساخت؛ طوری که کارهای اصلهمکاری کاراران را الزامی می

-کوتاه فعالیت فشرده به انجام رساند. بنابراین خانوار سنتی روستایی در روسیه بزراتر از همتای اروپایی

 (.134پیشین: «)اش بود

سیستم میر و وحدت نظر در آن، بازتاب نوعی هماهنگی با محیط بود. سرمای سخت نوعی تراکم و      

ارایی از مراسم مذهبی ارفته تا کار طلبید تا کارها بهتر انجام شود. این اشتراک و جمعا میکار اروهی ر
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دشواری اقلیم روشها را سرسخت و پرطاقت بار »نویسد: ارفت. النگورث میجمعی کشاروزی را دربرمی

بار را در اندازها و کمبود سکونتگاهها و نیز کوتاهی فصل رشد، همکاری و اجآورده است؛ عظمت چشم

ی باالتری از سازماندهی در مقایسه با کند. زیرا روسها برای بقا به درجهروابط اجتماعی تشویق می

تر دیگران نیاز دارند. این نیاز به نفع اشکال متمرکز و دیکتاتوری حکومتها بوده و به ضرر اشکال مشارکتی

 (.144: 1393در کاپالن، «)حکومت تمام شده است

ی ها که سیصد سال بر روسیه حکومت کردند، این کشور را مدرن کردند. روسیهومانف: رصنعت     

 رغم این که امپراتوری بود،علی بیستم قرن آغاز در کرد تا اروپایی شود. روسیهاوراسیایی تالش می

 رکشو فعال جمعیت درصد 85 حدود. بود اروپایی کشورهای ترینماندهعقب از و نیافتهتوسعه سرزمینی

 رسید. طبقبه مصرف خود کشور می آن کشاورزی تولید اعظم قسمت و دادند،می تشکیل دهقانان را

 درصد 18 تنها نفر، میلیون 150 حدود جمعیت کل مجمو  از ،1897 در سراسری سرشماری اولین

 از سیه،رو صنایع. بود صادرات برای اندم و نفت خام، مواد یتولیدکننده بیشتر روسیه. بودند شهرنشین

 یعمده تأکید. بودند رشد حال در تدریجبه آهن،راه مانند هازیرساخت و نساجی، و فوالد جمله آن

 . بود متمرکز روسیه وسیع یهاسرزمین از دفا  برای نظامی صنایع بر شدنصنعتی

ک به تنهایی یا آهن، آبراههای داخلی، فرودااهها و بنادر عمیق هر یها، خطوط راهجاده: »ونقلحمل     

 ام. کالینز،« )کنددر مجمو  برای یک قدرت نظامی ضروری است و ضعف در این زمینه هزینه ایجاد می

(. توسعه در عرضهای بلند و کشورهای محصور در آن عمدتاً با مشکل حمل و نقل مواجه 320: 1393

آهن ضروری است. احداث راهنقل بسته بوده و مدیریت حمل وشود. زیرا زمین این مناطق اغلب یخمی

تا  1875بین سالهای »اساس نیازهای صنعتی صورت ارفت. سیبری در اواخر قرن بیستم بر ماوراء

نواراد در شرق و  -آهن ساخته شدکه مسکو را به مرز پروس در غرب و نیژنی، پانزده هزار مایل راه1882

مهندسان  1886تا  1879بین سالهای  کرد.نیز به کریمه در ساحل دریای سیاه در جنوب متصل می

روسی خط ریلی از کراسنوودسک در ساحل شرقی دریای خزر تا مرو را در نزدیکی مرز ایران و افغانستان 

به سمرقند رسید. این شریانهای جدید به امپراتوری امکان داد تا ارتش روسیه  1888ساختند که تا سال 

ای که امروزه ترکمنستان و نوب استپ آسیای مرکزی در ناحیهبه دریای سیاه و بیابانهای قزل قوم در ج

ی هند که قارهشود، پیشروی کند. این فعالیت روسیه به خاطر نزدیکی آن به شبهازبکستان نامیده می

روسیه ساخت راه آهن را از اورال تا اقیانوس آرام و  1891ی بریتانیا بود صورت ارفت. در سال مستعمره

، 1904و شرق دور و جنگلها، کوهها و زمینهای باتالقی و یخبندان آغاز کرد و تا سال از میان سیبری 

ی آهن در روسیه وجود داشت. این امر دسترسی پترزبورگ را به هشت منطقههزار مایل خط 38000
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ی روسی ی این نسخهکرد. باز هم انگیزهی برینگ بین روسیه و آالسکا را میسر میزمانی و تا تنگه

امنیت بود. عدم امنیت یک قدرت زمینی که همچنان باید به حمله و نوشت ملی و احساس عدمسر

 (. 144: 1393در کاپالن، «)شود.اکتشاف در تمامی جهات ادامه دهد وارنه مغلوب می

هایی تعلق داشت های صنعتی در قرن نوزده در روسیه، هنوز به دهکدهبیشتر فعالیت» شهرنشینی:     

ها مسلط بودند و نه مزاحم آنها های شهری روسیه برخالف غرب نه بر دهکدها بودند. مجتمعکه خودکف

-شدند و تا آن زمان رقابت واقعی بین شهریان و روستاییان وجود نداشت. علت این وضع نرخ رشد کممی

را انجام شتاب شهری آن خطه بود. به دلیل رشد کم شهرنشینی، روستاها مجبور بودند بیشتر فعالیتها 

ای را سازمان داده بودند. زمستانهای طوالنی دهند. صاحبان قلمروهای وسیع فئودالی، صنایع باصرفه

شهرهای روسیه پس از (. » 501-502: 1372)برودل، « روسیه تنها یک دلیل فعالیت زیاد روستاها بود.

قراری نظم در این شهرها از ی مغول دیگر بر اساس الگوهای غربی به حیات خود ادامه ندادند. برحمله

ونقل سرزمین آسیایی وسیعی قرار ارفته با خشونت آغاز شد. این شهرها در اردش کند حمل 1475

ها، یا در خشکی به ونقل بر رودخانهشدند، حملبودند، که هنوز قلمروهای وسیع بکری محسوب می

-ایر بود. شهرهای روسیه نمیوقتارفت که بسیار ی سورتمه یا کاروانی از ااریها صورت میوسیله

های خود را بر دنیای دهقانی توانستند بر مناطق پیرامونی روستایی پیرامونی خود مسلط شوند و خواسته

العاده قوی، اما فقیر و دائماً در حال حرکت بودند. میزان تحمیل کنند که مردمانش از نظر جسمی فوق

ی شانزدهم تا نوزدهم، به طور متوسط در اروپا، از سده برداشت محصول در هر هکتار در کشورهای شرق

تبع آن شهرهای ثروتمندی وجود مالحظه و بهسطح پایینی ثابت بود. بنابراین مازاد روستایی قابل

ای تری که در خدمت آنها انجام وظیفه کنند، بهرهپاییننداشتند. شهرهای روسی از شهرهای رده

ی ضعفهای یاد شده بر اثر رشد ی آنها بود. همهی غربی و تجارت زندهنداشتند. امری که ویژای شهرها

(. سرما بر 541-542: 1372برودل، «)جمعیتی روسیه که در قرن هجدهم به آن مبتال شد، تشدید شد

روند شهرنشینی در شوروی نیز اثر اذاشته بود و آن را کند و پرهزینه کرده بود. با توجه به یخ بستن 

شد و مدتها طول کشید تا مسیرهای ونقل الوار و مصالح به سختی انجام میار حملها، کرودخانه

ای باز شد. روابط متوازن شهر و روستا، تنها در غرب اروپا در پیشبرد ونقل سورتمهجایگزین با حمل

 مدرنتیه و صنعتی شدن بسیار موثر بود. روستا به عنوان مرکزی که با تولیدات کشاورزی و دامپروری،

ی بروژوا به عنوان داد. طبقهمیای را در اختیار شهر که مرکز تولید صنعتی بود قرار مواد اولیه و پایه

داری بود. اما در شرق اروپا با کرد. شهر مرکزی برای جریان سرمایهی میان شهر و روستا عمل میواسطه

غربی توسعه یافتند. این موقعیت توجه به موقعیت جغرافیایی نامناسب شهرها بسیار دیرتر از اروپای 
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جغرافیایی هم به دلیل همجواری شرق اروپا با آسیا و هم به دلیل دیگر عوامل جغرافیای طبیعی مانند 

داری در غرب یکی بودند. در اروپای غربی که توپوارافی و اقلیم بود. برخالف شرق اروپا، شهر و سرمایه

 ریزی به زیر سلطه درآمد. دولت پا ارفت، شهرها با پیگیری و برنامه

کرد. تنها زاد و ولد ای برای تولید در آنها ایجاد نمیطلبی کشاورزان انگیزههای برابریسنت مالکیت:     

ی دوم قرن نوزدهم جمعیت روسیه دو برابر جمعیت اروپا بود و بود که در روسیه فزونی داشت. در نیمه

ی این شد. نتیجهد که زمین به صورت اشتراکی اجاره میبیشترین میزان جمعیت مربوط به مناطقی بو

افزایش جمعیت کمبود بیش از حد زمین بود. تراکم جمعیتی در مرکز روسیه شبیه به اروپای غربی بود. 

ی فشردای کشت دهقانان روسی بسیار کمتر از کشت اروپای غربی بود و محصول غالت برداشت شده

ی رسید. کشاورزی در روسیه هنوز به شیوهدر دیگر نقاط اروپا می آن به زحمت به نصف میزان برداشت

ی انقالب کشاورزی در قرن ای و غالت که در دورهسنتی و دستی بود. کشت متناوب ایاهان ریشه

ی روسیه ناشناخته بود. دهقانان امکان ماندهی روستاهای عقبهجدهم رواج یافت، هنوز در بخش عمده

نوبتی را به کم روش کاشت سهی بیشتر از زمین کمی را نداشتند و برای استفادهمدرنیزه کردن کشاورز

ی زیاد مدت بدترشدن اوضا  بود، چون خاک بر اثر استفادهی این کار در طوالنیکار بردند. اما نتیجه

 رفت. تحلیل می

-ی بنا بر آموزهی مالکیت اشتراکی نقش داشت. حق مالکیت خصوصمسیحیت ارتدوکس نیز در شیوه     

حق حاکمیت همانطور که در روم قدیم متداول بود، همواره از دیدااه دهقان روسی بیگانه »های ارتدوکس 

نمود. دهقانان روسیه بر این عقیده بودند که زمین متعلق به خداست و انسان حقی بر آن ندارد. می

-د نظام سرواژ، امری ناحق و نابجا میروستاییان همواره تصاحب زمین از سوی مالکان و اشراف را همانن

دانستند. مالکیت جمعی بر زمین که حاصل وجود مجامع و انجمنهای روستایی بود، با طبایع مردم روسیه، 

(. عدم 228: 1383)بردیانف، « ی بزرگ تطابق و هماهنگی بیشتری داشتبه ویژه بخش اصلی روسیه

ی آنان در کشت و بازدهی پایین زمینها بود. انگیزهمالکیت خصوصی دهقانان بر زمین منجر به تضعیف 

دنیای دهقانان با خشونتی ناشی از اقلیم و نیز ضعف نظام حقوقی و آشفتگی کلی دولت بود که به عدم 

ی غربی اروپا را به دلیل زد. شرق اروپا تحوالت مذهبی مانند نیمهتمکین به قانون توسط آنها دامن می

 ه خود ندید و به مسیحیت ارتدوکس پایبند ماند، زیرا رنسانس را تجربه نکرده بود.همان عوامل جغرافیایی ب

ای وجود داشت: کلیسای در تکوین ساختارهای دولتی در شرق یک کاتالیزور خارجی حاشیه» مذهب:     

ه آمیز کلیسا چمسیحی؛ حکومتهای سلطنتی در شرق اروپا با پذیرش مسیحیت همراه بود. اقدامات موفقیت

کاتولیک و چه ارتدوکس، جزء اصلی فرایند تشکیل دولت در اروپای شرقی بود. مناطق امپراتوری روم قدیم 
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که از لحاظ اقتصادی بسیار پیشرفته بوده و از لحاظ منابع و موقعیت طبیعی بسیار غنی بودند، به ویژه 

ترین ند. مناطقی که عالیاکثریت شهرهای ثروتمند در قرن شانزدهم میالدی به آیین پروتستان اروید

ی مساعدی برای انقالب در کلیسا برخوردار بودند. رهایی از سنتگرایی پیشرفت اقتصادی را داشتند، از زمینه

ی مراجع سنتی به میزان زیادی اقتصادی، عاملی است که قداست سنت مذهبی را مانند قداست همه

کلیسا بر زندای روزمره نبود؛ بلکه هدف نهادن ی کند. هدف اصالح دینی در واقع حذف سلطهتضعیف می

-شکل جدیدی از سلطه به جای شکل قبلی بود که حاکمیت سنتی کلیسا را که متزلزل شده بود و نمی

 (. 42: 1377وبر، «) ی خود درآورد، اصالح کندتوانست تمام قلمرو زندای را تحت اداره

ی سیاسی و اجتماعی بازی مهمی را در عرصهمذهب همواره در کنار حکومتهای استبدادی نقش      

-ارایان، مذهب ارتدکس را بنیان ملت روسیه میکرده است. کلیسا ستون مورد اتکای تزار بود. راست

ارایی خاص، حتی تمایل به فدا کردن فرد سرمای شدید، ظرفیتی برای رنج کشیدن، اشتراک»دانستند. 

کرده است. فصل رشد کوتاه در عرضهای باالی شمالی،  برای منفعت عمومی را در مردم روسیه ایجاد

وابستگی متقابل بین کشاورزان و نیز تالش شدید و پرشور در ساعات طوالنی در صحرا و بسیج کودکان 

انجام شوند. همچنین، سرما نخبگان دولت نوظهور  کند؛ زیرا کاشت و برداشت باید با عجلهرا الزامی می

شد تا کشاورزان مازادهای ای را کنترل کنند و این امر سبب میا نواحی استردهکرد تروسیه را وادار می

تر بدون اجبار را از بین برده و در اندکی داشته باشند. همین امر انگیزه کشاورزان برای کار سخت

بار در زندای روزانه آنها نقش دارد. کمونیسم روسی و نیز خوارشمردن آزادی فردی تا ارایشات خشونت

انداز منجمد این کشور ریشه دارد. تسطیح زمین، ساخت کلیساها و استحکامات در دوران اخیر در چشم

: 1393در کاپالن، «)دهندارایی خبر میزده و مناجات نمازازاران ارتدوکس همگی از اشتراکدشت یخ

یرا این پذیرش نمادهای مسیحیت ارتدوکس توسط روسها ریشه در جغرافیای روسیه داشت. ز (.137

های محیطی همخوانی داشت و با روان افراد در ارتباط بود که باید سختیهای محیطی را مذهب با جلوه

 تحمل کرده و با خریدن رنجها جهان خود را آباد کنند.

مراسم سنتی عید پاک، مانند عید پاک در غرب اروپا، آرام و مالیم نبود، بلکه خطاب به طبیعت نیز »     

رسید. مسیحیت ارتدوکس شرقی چیزی بیش از یک نشانه از مستان سیاه و طوالنی به آخر میبود. زیرا ز

الحاد را دربرداشت و کمونیسم روسی با تاکید بلشویکی آن بر تمامیت، شکل دیگری از مذهب روسی بود 

ده، قدرت که معادل سکوالر ارتدوکس بود. تمثال مسیح یا مریم، یادااری زنده از مرزنشینان به ستوه آم

ایمان ارتدوکسی آنها و امنیت و هدف باالتری است که این تمثال برایشان به ارمغان آورد، اما تبر ابزار 

ی بزرگ بود، ابزاری الزم برای این که جنگل را تحت فرمان خود درآورند. به بیان دیگر اساسی روسیه
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ودن در جنگل نزدیک به استپ دفا  بحتی تمامیت کمونیستی و مذهبی روسیه به احساس او از بی

 (. 138پیشین، «)ی نیاز برای تهاجم را در ذهن روسها جایگیر ساختاردد که این امر مسئلهبرمی

ی کلیسا حتی از یافتن رسالت شهری، پرداختن به مشکالت جدید زندای شهری به شیوه»     

ارتدوکس از پدید آوردن مذهبی مردمی ی انقالب صنعتی بریتانیا ناتوان بود. روحانیون متودیسم در دوره

ی شهرنشینی فشار مضاعفی برای دنیوی ای ناتوان بودند. تجربههای اجارهها و خانهبرای دنیای کارخانه

-کردند فرهنگ شفاهی کهنی را پشت سر میشدن امور بود. دهقانان جوان که به شهرها مهاجرت می

پیوستند که کالم مکتوب داشتند و به فرهنگ شهری میها و بزراان ده سلطه نهادند که بر آن کشیش

-96: 1388فایجس، «)ی سوسیالیستی بودهای تازهبر آن غالب بود و کلیسا مجبور به رقابت با ایدئولوژی

(. خالف آنچه در کلیسای غرب اتفاق افتاد و دچار اصالحات شد، کلیسای ارتدوکس تغییراتی به خود 95

داری همانند اروپای غربی، در ایری سرمایهشکل ی سنتی معیشت و عدمندید و یک دلیل آن شیوه

دار مستقل از دولت ی سرمایهایری یک طبقههای کلیسا مانعی بر سر راه شکلشرق اروپا بود. آموزه

مانند غرب شد. مسیحیت ارتدوکس در واقع دین مردمی کشاورز بود که تحت تاثیر محیط جغرافیایی و 

ناشی از آن مانند قحطی، خشکسالی، برداشت کم و نیز کمبود زمین برای کشاورزی با دین نیز بحرانهای 

طبیعی و خدایان آن پیوند خورده بود تا دهقان روسی پناهی به هنگام سختی داشته باشد و برای حل 

ه کاری بود که اقشار تحت سلطهای کلیسا کمک به محافظهمشکالت، از آنها خواستار کمک شود. آموزه

 داشت.  را با پذیرش وضعیت خود در انفعال نگه می

حکومت مطلقه و نوعی ترس پارانویایی تا حدی در اثر فشار مغوالن ایجاد شد. روسها  نظام حکومتی:    

های جنگلی مجبور بودند از استپ که مرکز تاخت و تاز تاتارها بود، دوری کنند و بر ایجاد محدوده

توانست بهتر به آنها تکیه کند. مسکوی قرون وسطی از سمت که دولت می غیرقابل نفوذ متمرکز شدند

شرق محصور میان تایگا، استپ و مغوالن بود و از سمت جنوب، ترکها و مغوالن مستقر در استپ مانع 

ها و ها، لهستانیشدند و در سمت غرب و شمال غرب نیز سوئدیدسترسی مسکو به دریای سیاه می

شدند. ایوان چهارم یا ایوان مخوف، تنها به یک کرانه ع دسترسی آن به دریای بالتیک میها مانلیتوانیایی

ساحلی در مناطق دوردست شمالی دسترسی داشت که به سختی قابل استفاده بود: یعنی دریای سفید 

-انتها تهدید میداد. روسها در تمام جهات این دشت بیکه دهانه اقیانوس منجمد شمالی را تشکیل می

شکستن این محاصره نداشتند که این کار تحت رهبری ایوان ای جز تالش برای درهمشدند هیچ چاره

چهارم انجام شد. ایوان نشان داد که در زمان و مکان او تنها پادزهر هرج و مرج، حکومت مطلقه است. 

در «)او داده شد.اریخ و جغرافیا به ایوان نخستین امپریالیست روسیه بود که این نقش تا حدی توسط ت
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روسها از » ها به خوبی دریافته است:(. کاپالن تاثیر محیط را بر روان و روحیات روس139: 1393کاپالن، 

همان ابتدای تاریخ خود یاد ارفتند که عصبی و هوشیار باشند. آنها ملتی بودند که به یک شکل یا شکلی 

-ابراین طبیعی بود همواره نوعی احساس عدم(. بن143پیشین، «) بردنددیگر همیشه در جنگ به سر می

 امنیت با روسها همراه باشد و برازیدن مارکسیسم بر همین اساس بود. 

در کشورهای وسیعی مانند روسیه با وضعیت اقتصادی مناسب و جمعیت زیاد پیوند دیوانساالری، ارتش     

ی روسیه را ترغیب به داشتن ارتش قوی و کلیسا مانعی جهت دستیابی به آزادی و پیشرفت بود. آنچه تزارها

ایدئولوژی تزاری ی باال کرده بود، وسعت و موقعیت نامناسب جغرافیایی و هجوم اقوام همسایه بود. با هزینه

تافت و شعار اصلی آن حکومت خودکامه، مذهب ارتدوکس و ملیت به معنای انقیاد خوداردانی را برنمی

مراتب قومی در کشور ناهمگون روسیه شبیه به  روسیه بود. سلسله ی فرهنگیملتهای غیرروس زیر سلطه

 مراتب اجتماعی بود. سلسله

موقعیت جغرافیایی نامناسب و عدم دسترسی روسیه به دریای آزاد و آبهای ارم این کشور را بر آن      

دن به داشت که استراتژی خود را طوری طراحی کند که ضمن کنترل فرانسه و انگلیس، برای رسی

ی محوری و اقیانوس هند تا افغانستان پیشروی کند و در برابر چین نیز بایستد. در این میان قفقاز نقطه

ای حائل را در ماند و منطقهی ارتفاعات آن روسیه از شورشها در امان میاستراتژیک بود که به واسطه

برای استقرار نظمی کرد تالش دست داشت. آنچه به عملی ساختن استراتژی روسیه کمک می

-ایدئولوژیک بود که مقاصد استعماری را پنهان کرده و راه خروج روسیه از تنگنای محیطی را ایجاد می

ی ورود و استقرار مارکسیسم را در روسیه فراهم کرد؛ لنین و استالین با روسیه زمینه 1917کرد. انقالب 

ان و صنعتی کردن پرشتاب روسیه برآمدند. های مارکس در پی استقرار حکومت کارارالهام از آموزه

های الزم، بکارایری ابزار زور و خشونت را برای عملی ساختن زمینهمدرنیزاسیون سریع بدون پیش

ناپذیر کرد. این رشد و توسعه بدون توجه به ظرفیتهای استراتژیک های مارکس در روسیه اجتنابتوصیه

های خود به کشورهای مجاور اروپای مرکزی و نیز دیتصورت ارفت و روسیه را برای خروج از محدو

ی آسیایی، افریقایی و آمریکایی مناطق خوبی برای صدور سایر مناطق جهان کشاند. کشورهای مستعمره

ماندای ناشی از وابستگی این ایدئولوژی موردنظر بود؛ زیرا آنها نیز در پی راهی برای جبران ضعف و عقب

توانست در پیرامون خود یک کمربند امنیتی اونه میار بودند. روسیه اینو تسلط کشورهای استعمار

ایجاد کند تا هم امنیت خود را تضمین کند و هم از تنگنای دیرینه برای دستیابی به امکانات توسعه 

 رهایی پیدا کند. 
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 گیرینتیجه

حلیزه شدن و تطبیق با محیط شود. می ظهور رسیدن ایدئولوژی نمایان میتاثیر جغرافیا در به منصه     

دهد که خود را استرش دهد یا بر اساس همان ویژایهای جغرافیایی، به ایدئولوژی این امکان را می

ی معیشت، محیطی محدود شود. موقعیت طبیعی و جغرافیا با متاثر ساختن امنیت، فرهنگ و شیوه

سازد. ها مینو  خاصی از ایدئولوژیتوسعه، اقتصاد و نظام سیاسی، مناطق مختلف را مستعد برازیدن 

ی جغرافیای مساعد این منطقه بود که افکار و رشد و استرش سوسیالیسم در اروپای غربی در نتیجه

عقاید دموکراتیک مبتنی بر نمایندای و نهادارایی حمایت از سندیکالیسم و اروههای کاراری را ممکن 

ساعد جغرافیایی برخوردار بوده و این یکی از موانع ساخت. برعکس اروپای غربی، روسیه از شرایط نام

ماندای و امنیت، جمعیت زیاد، عقبی زودهنگام این قسمت از اروپا بود. احساس عدمرشد و توسعه

اقتصاد دهقانی مبتنی بر مالکیت اشتراکی، همه شرایط ورود مارکسیسم را به این کشور مهیا کرد تا 

خواهی و دیکتاتوری پرولتاریا اندیشی، تمامتارج شود؛ بنابراین جزمروسیه از تنگنای محیطی دیرینه خ

ی مارکس بود، بنابر ویژایهای حاکم بر فضای جغرافیایی روسیه، با خشونت برقرار شده و که از ده توصیه

راه را برای عملی ساختن مارکسیسم فراهم کرد. برعکس چنین افکاری، افکار دموکراتیک برای تطبیق با 

اری ندارد. چنانچه مارکس به این تنو  جغرافیایی در نیازی به استفاده از خشونت و نظامی محیط،

کرد. بنابراین این ی یکسان را برای جهانیان تجویز نمیی جهانی توجه کرده بود، ده توصیهعرصه

 سوسیالیسم بود که باقی ماند و نه مارکسیسم. 
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