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. تابی که در دست داريد بخش دوم از يکصد گفتار پيرامون فلسفه مارکسيسم لنينيسم استک

 انگلس - درس اصول علم فلسفی آموزش مارکس ۴٠طی " ماترياليسم ديالکتيک"بخش اول، 
و لنين آموزگاران و رهبران طبقه کارگر و همه زحمتکشان جهان را بصورت مقدماتی و 

 درس شما را با ۶٠بخش حاضر طی . وده های اين علم بيان نمودبرای نخستين آشنائی با شال
، علم فلسفی روندهای اجتماعی و تکامل تاريخ که جز "ماترياليسم تاريخی"پايه های اوليه 

  .متشکله ای از فلسفه مارکسيستی لنينيستی است آشنا می سازد
کتاب بر اساس درس  زيرا که اين ،ناميده ايم" درس"هر يک از گفتارها و بحث ها را يک 

  . تهيه گرديده استراديو پيک ايرانهای هفتگی 
اين گفتارها بر شالوده چندين درسنامه فلسفی مارکسيستی، چندين واژه نامه، اسناد احزاب 

شايان ذکراست . کمونيستی، اسناد و نشريات حزب توده ايران و منابع ديگر تدوين شده است
وده ايران، برخی تعاريف، مطالب و پاراگراف ها که از پژوهش های منتشره توسط حزب ت

شکل تنظيم درس ها طوری است که به خود آموزی منظم و طبق برنامه . عينا نقل شده است
هر توده ای و هر انقالبی خواستار آشنائی با فلسفه مارکسيسم لنينيسم و به تشکيل کالس ها و 

 می تواند کمک کند و ضمنا پايه ای دوره های آموزشی مرتب از جانب رفقا و دوستان مبارز
بی ترديد دريافت و . باشد تا بعدا بتوان با مطالعات ديگر اين علم را عميق تر فرا گرفت

نظريات و پيشنهادهای رفقا و آموزندگان در آينده می تواند کمک موثری در جهت بهبود 
  .مضمون و نحوه تنظيم اين کتاب باشد
ويژه عناوين قسمت های هر درس داده شده است که در در آغاز هر فصل دروس مربوط و ب

برگيرنده نکات اساسی و مطالب گرهی در هر يک از آنها است و بنابراين می تواند از جهت 
توجه نوآموز و احتماال راهنمای گروه آموزشی را جلب می . شيوه آموزش مفيد واقع شود

ختن مطلب و برای درک نکات کنيم که اين فهرست و جزئيات آن هم کمکی است برای آمو
اصلی و مسائل عمده مورد بحث در هر بخشی از هر درس و هم، بويژه، می تواند بمثابه 
پرسش نامه ای در خاتمه آموختن هر فصل، برای نظارت بر کار خود آموزی يا آموزش 

  .گروهی و مرور مطالب بکار رود
زب و طرفداران آن و برای از آنجا که درک ماهيت مسائل اجتماعی برای همه اعضای ح

همه مبارزان و رزمندگان ميهن دوست و آزادی طلب اهميت فراوان دارد، مباحث اين بخش 
دوم از کتاب علم فلسفه مارکسيستی لنينيستی را نسبت به بخش اول يعنی ماترياليسم ديالکتيک 



 

بررسی خواهيم مفصل تر و با توضيحات بيشتر و با مراجعه وسيع تربه نمونه ميهن ما ايران 
  .کرد

هدف از تهيه اين گفتارهای آموزشی کمک به مبارزان و بويژه به جوانانی است که خواهان 
آموختن ايدئولوژی انقالبی طبقه کارگر هستند و می خواهند با روشن بينی و درايت در جاده 

  .نبرد بخاطر دمکراسی، استقالل، بهروزی و سوسياليسم گام نهند
                   

**********  
  

فرا . ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی شالوده فلسفی جنبش کمونيستی بين المللی است
گرفتن آن شرط مسلم و بی ترديد اتخاذ سياستی درست و استراتژی و تاکتيک درست و وثيقه 

 ها و کمونيست. پيروزی در نبرد عليه سلطه سرمايه و ارتجاع، عليه ستم طبقاتی و ملی است
همه انقالبيون صديق بايد اين علم فلسفی را بياموزند تا در پيکارخود عليه امپرياليسم و 

وظيفه همه کمونيست ها دفاع از اصول . ارتجاع، عليه استعمار نو و استثمار پيروز گردند
جهان بينی مارکسيستی لنينيستی و تحقق بخشيدن به آن در عمل و غنی کردن خالق و تکامل 

فلسفه مارکسيستی لنينيستی در حيطه پر بار علوم و پراتيک اجتماعی و .  آنستبخشيدن
زندگی توده های زحمتکش يعنی در آن چشمه های اليزالی که هرگز خشک نمی شود و 
. مرتبا پر ثمرتر و غنی تر می شود، ريشه های عميق و نيرومند خود را دوانيده است

ترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را بطور ايدئولوژی کمونيستی و هسته فلسفی آن ما
جدی و پيگير با تطبيق مداوم در عرصه زندگی و واقعيت و در ميدان آن نبرد اجتماعی بايد 

  .فرا گرفت
  اميرنيک آئين

عضو اعدام شده هيات سياسی حزب توده ايران در قتل عام زندانيان سياسی در سال (
  )در زندان اوين١٣۶٧

**********  
   کليات-صل اولف
  

   موضوع ماترياليسم تاريخی-۴١درس 
   تفاوت تاريخ جامعه و تاريخ طبيعت، قانونمندی در روندهای اجتماعی -١
   موضوع علم فلسفی ماترياليسم تاريخی و خصوصيات آن-٢
   رابطه بين ماترياليسم تاريخی و ديگرعلوم اجتماعی و وجه مميزه آن-٣
  
)١(  

ی اينکه در درجه اول ببينيم چه پديده هائی را، در چه سطح، بررسی موضوع اين علم يعن
برای پاسخ به اين پرسش بايد دو مطلب را روشن . چگونه و بر چه اساسی مطالعه می کند

  :کنيم
   نخست تفاوت بين طبيعت و جامعه و ويژگی اين عرصه را؟-
  .اجتماعی دوم ارتباطات و وجه تمايزعلم ماترياليسم تاريخی را با ساير علوم -
  

  :تفاوت تاريخ جامعه را با تاريخ طبيعت در چه نکته اساسی می توان بيان کرد
  
قبل ازهر چيز در آن که انسان ها خالق و بوجود آورنده تاريخ و جامعه اند و بدون انسان، ) ١

حال آنکه بدون انسان طبيعت بوده و . جامعه و مسائل آن، مظاهر و قوانين آن، وجود ندارد
  . آن عمل می کرده و می کندقوانين



 

  
در تکامل جامعه هميشه عمل انسان ها که موجوداتی ذی شعور و آگاه هستند ديده می ) ٢

در مورد پديده ها و روندهای اجتماعی مشاهده می کنيم که انسان ها طبق احتياجات . شود
دها باقی می خود و هدف هايشان عمل می کنند و اين عمل، مهر خود را بر آن پديده ها و رون

حال آنکه قوانين طبيعت نظير قوانين فيزيک و شيمی و زيست شناسی و غيره خود . گذارد
  .بخود عمل می کند

  
قوانين تکامل اجتماعی توسط انسان ها و از راه اقدام و عمل آنها جامه عمل می پوشند و ) ٣

وده و انسان ها و با منافع گروه های افراد بشری و طبقات اجتماعی مستقيما در ارتباط ب
طبقات اجتماعی در تسريع عمل آنها و يا جلوگيری از عمل آنها، طبق منافع خويش فعاالنه 
شرکت می کنند، حال آنکه قوانين طبيعت و عمل آنها با منافع گروه ها و طبقات بشری 

  .برخورد نمی کند و يا برخوردی غيرمستقيم و با واسطه دارد
فعال مقصود . انين ماترياليسم تاريخی مفصال صحبت خواهيم کرددر همه اين موارد بهنگام قو

ما فقط عبارتست از بيان برخی تفاوت های اساسی که بين عرصه طبيعت و عرصه اجتماع 
وجود دارد و ويژگی های علم ماترياليسم تاريخی، بمثابه بخشی معين و جدائی ناپذيراز فلسفه 

  .دمارکسيستی لنينيستی، از آنها ناشی می شو
همانند قطرات آبی که در جويبارها و سپس در نهرها به روی هم می غلطند و آنگاه در شط 
جوشان و خروشان راه خود را بسوی هدف می گشايند، فعاليت افراد آدمی نيز در بستر 

در جريان حيات . فعاليت اجتماع، در جريان فعاليت توده ها، طبقات و احزاب انجام می گيرد
 های مترقی و افکار ارتجاعی، عقايد درست و غلط، آوای نا اميدی و اجتماعی انديشه

، بقول شاعر. سرخوردگی و سرود شادمانی و ايمان با يکديگر برخورد و هم آوردی می کند
در خلسه بزم و " دومی  ديگری،و بگفته سراينده"  مان استدر تب و تاب فکرغال "یيک
هدف ها و منافع بی شمار و نيرومند، انفرادی و . ندو اين دو سينه به سينه هم می ايست". لثام

طبقاتی، ملی و بين المللی با يکديگر در تماس و در تعارض می آيند و بر روی هم تاثير می 
دريائی از منافع عينی، از پندارهای انسانی، از طبايع . همسوئی يا رو درروئی می کنند. کنند

ات رفيع و ذليل، از تمايالت پست و گرامی، از عقايد شرافتمندانه و سخت متفاوت، از توقع
آتش احساسات متخاصم و متضاد، نيک و زشت، حب و . نفرت انگيز به طغيان می آيد

در نظراول در برابر اين امواج پر هياهو انسان سردرگم . بغض، شرف و ذلت زبانه می کشد
وجود دارد؟ آيا حيات " منطق تاريخ"بغرنج،  می شود و بخود می گويد، آيا در اين بحبوحه 

از اسرار شک آلود ازل "اجتماعی مجموعه ای درهم و برهم، سرگشته و به قول شاعر 
که شعور ما را به آن دسترسی نيست؟ آيا قانونی و احکامی بر اين روندهای " ايمانی است

  بظاهرمغشوش و هزار جانبه حکمروائی می کند؟
   روالی و قاعده و قانونی هست؟ آيا جامعه را نظم و-
 و اگرهست آيا ما افراد بشر را آن قدرت و دانائی هست که اين نظم و قاعده را بشناسيم و با -

  قانون مندی های روند تاريخ و جامعه آشنا شويم؟
 و اگر بشناسيم آيا ما را آن توانائی هست که بر آن قواعد و روال تاثير بخشيم و با شناختن -

   ها آنها را در مسيری از پيش تعيين شده هدايت کنيم؟اين روند
  
)٢(  

به همه اين پرسش ها که جامعه بشری چيست؟ قوانين تکامل آن کدامند؟ چگونه انسان آنها را 
تاريخ . می شناسد و در فعاليت خود بکار می برد؟ فلسفه مارکسيستی لنينيستی پاسخ می دهد

د که در آن آشفتگی های ظاهری، قانونمندی های چند هزارساله بشريت و علوم ثابت می کن



 

ضروری اجتماعی وجود دارد و تکامل جامعه طبق قوانين عينی انجام می گيرد و اين قوانين 
  .کامل قابل شناخت است

آن بخش از فلسفه مارکسيستی لنينيستی که عام تر تئوری و اسلوب شناخت جامعه را همانند 
. امل آن مطالعه می کند، ماترياليسم تاريخی نام دارديک سيستم يگانه و در تکوين و تک

ماترياليسم تاريخی بيان عمل احکام ماترياليسم ديالکتيک است در زندگی اجتماعی و 
ماترياليسم تاريخی علم قوانين . کاربست قوانين آن بر پديده ها و روند های حيات جامعه

 . عام تکامل اجتماعی است
چرا می گوئيم فلسفی؟ زيرا که اين علم . ماترياليسم تاريخیچنين است موضوع علم فلسفی 

جزمتشکله و جدا نشدنی از فلسفه مارکسيستی است که تکامل شکل اجتماعی حرکت و قوانين 
چرا روی کلمات عام و کليت تکيه می . عام اين فرم خاص را در کليت آن مطالعه می کند

زيرا که در . رين قوانين تکامل جامعه استت کنيم و می گوئيم ماترياليسم تاريخی، علم عام
زمينه علوم انسانی و مسائل مربوط به اجتماع و تاريخ بشری دانش های گوناگون وجود دارد 
که هر يک بخشی يا جهتی از حيات اجتماعی و گروه معينی از پديده های جامعه را مطالعه 

 قضائی، علوم انسان شناسی، می کند، از اين قبيل است علوم اقتصادی، علوم تاريخی، علوم
  .استتيک، زبان شناسی و غيره و غيره

  
هر يک از اين علوم اجتماعی که برشمرديم تنها اين يا آن بخش، اين يا آن جهت از حيات 

هر يک از آنها قوانين خاص تکامل اقتصادی، حقوقی، دولتی، . اجتماعی را بررسی می کند
 اما نه هيچ يک از آنها و نه همه آنها با هم نمی توانند .زبان، هنر و غيره را مطالعه می نمايد

قوانين عام تکامل جامعه را در مجموع خود بمثابه يک سيستم واحد و بهم پيوسته و در حال 
آنها نمی توانند درک روابط متقابل بين بخش های گوناگون جامعه و جای . رشد بما نشان دهند

همه اينها از وظايف علم . ومی امکان پذير سازنداين يا آن پديده را در سيستم کلی و عم
  .فلسفی ماترياليسم تاريخی است و موضوع آن را تشکيل می دهد

ماترياليسم تاريخی يک دانش فلسفی است، دانشی که تئوری عمومی و اسلوب عمومی معرفت 
  .را برای همه دانش های اجتماعی بدست می دهد

  
)٣(  

از . گر علوم اجتماعی پيوند و رابطه ديالکتيکی موجود استبين علم ماترياليسم تاريخی و دي
يکسو ماترياليسم تاريخی بر احکام، فاکت ها، نتيجه گيری ها و اطالعاتی که علوم مختلف 
اجتماعی بدست می دهد تکيه می کند و آنها را برای تحليل کلی و عمومی خود، برای تعميم 

در عرصه اجتماع بکار می برد، از سوی ديگر و بيرون کشيدن قوانين عام و مقوالت اساسی 
بنوبه خود با ارائه اين قوانين عام حرکت جامعه، به علوم مختلف اجتماعی در کار بررسی و 
تحليل درهر رشته مشخص ياری می رساند و راهنمای تئوريک و متدولوژيک ديگرعلوم 

پس تفاوت آن با دانش . اجتماعی است و اسلوب عمومی پژوهش را در اختيار آنها می گذارد
های مشخص اجتماعی که هر يک، زمينه معين و محدودی از حيات اجتماعی را در مد نظر 
دارند، آن است که ماترياليسم تاريخی جامعه را در وحدت و کليت خود، در عمل متقابل 

  .جوانب گوناگون خود مطالعه می کند و به روند تاريخی اجتماع در سراسر خود نظر دارد
ی آنکه اين مرزبندی بين ماترياليسم تاريخی و ديگر علوم اجتماعی کامل تر انجام گيرد و برا

" ماترياليسم تاريخی"در نتيجه موضع علم ماترياليسم تاريخی روشن ترشود، بايد ديد که بين 
، چه تفاوتی موجود است، چه مالک هائی اين دو علم را از هم جدا می "جامعه شناسی"و 

اما . را جامعه شناسی مارکسيستی هم خوانده اند" ماترياليسم تاريخی" چه بسا کند، زيرا که
  .اين، تعريف کاملی نيست

  



 

 علمی است که روند های ويژه ای از اجتماع و مناسبات بين انسان ها و بين -جامعه شناسی 
 نهادهای اجتماعی را در هر نظام و دوران معين از نظر جميع جامعه مطالعه و بررسی می

عناصر و هسته های علم جامعه شناسی از دوران برده داری با انديشمندانی نظير . کند
ارسطو پديد آمد و مدت ها در چهارچوب فلسفه باستان و سپس درآئين های سياسی و 

علم جامعه شناسی در اوائل قرن نوزدهم شکل جامعی يافت و با . اجتماعی گوناگون رشد کرد
  .شمندان فرانسوی بصورت علمی قائم به خود در آمدآگوست کنت و سن سيمون دان

  
  در آغاز نيمه دوم قرن گذشته توسط مارکس و انگلس بصورت -اما ماترياليسم تاريخی 

فلسفه اجتماعی و بخشی از جهان بينی فلسفی و پژوهش کننده قوانين عام تحول جامعه تدوين 
بوده و ازعرصه های مختلف و اين علمی است که دارای دايره کلی تر و عام تر . شد

گر ماترياليسم تاريخی يک  پژوهش. ماکروسوسيولوژی و ميکروسوسيولوژی جدا است
گر جامعه شناسی و رشته های مختلف آن يک دانشمند  دانشمند فيلسوف است و پژوهش

روشن است که از يک سو جامعه شناسی بدون فلسفه اجتماعی، که . کارشناس فن مربوطه
هش را بدست می دهد و قوانين عام و مقوالت عام و اساسی اجتماعی را اسلوب عام پژو

روشن می کند، نمی تواند راه خود را در انبوه فاکت ها بگشايد و از سوی ديگر ماترياليسم 
تاريخی که همان تئوری ماترياليستی و ديالکتيکی درباره جامعه است بنوبه خود برای 

ی ها و قوانين عام خود بايد از جامعه شناسی و پژوهش ها و عميق تر کردن فرمول بند
  .تحقيقات مشخص آن نظير سايرعلوم مربوط به تاريخ و جامعه فيض گيرد

دانش فلسفی ماترياليسم تاريخی عالوه بر استفاده از دست آوردها و نتايج ساير علوم 
موجود، اعم اجتماعی، خود نيز به مطالعه بی واسطه و مستقيم روندهای اجتماعی و واقعيات 

از گذشته و حال می پردازد و باغور و تحليل، به کشف قوانين عام تکامل آن و پيش بينی 
سمت تحول آينده و روشن کردن مفاهيم عام يعنی مقوالت اساسی اين علم دست می يابد و می 

  .تواند پايه گذارآينده نگری بر اساس علمی و اسلوب درست باشد
وم طبيعی و علوم اجتماعی، ثانيا حد فاصل بين ماترياليسم چنين است اوال تفاوت بين عل

با . تاريخی نه فقط با علوم طبيعی بلکه وجه تمايز آن با علوم مشخص و مختلف اجتماعی
درک موضوع علم ماترياليسم تاريخی بعنوان علم قوانين عام تکامل جامعه، ما ضمنا پی می 

 لنينيستی دارد و حيطه - فلسفی مارکسيستی بريم که ماترياليسم تاريخی چه جائی در سيستم
 .مطالعه و پژوهش و کاربست اين علم کدام است

 
 


