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 تفصيل دربه امون چند مقوله اجتماعی که بعدا اين علم ناگزيريم پير برای بيان تعريفی از
اين مقوالت  فصول آينده فرا خواهيم گرفت، اجماال توضيحاتی بدهيم، زيرا که بدون استفاده از

  .علم ماترياليسم تاريخی دست يابيم نخواهيم توانست به تعريف جامعی از
  
)١(  
هستی "جامعه يک رشته پديده ها و روندهای مادی وجود دارد که مجموع آنها را  در

ما،  خواست و اراده و شعور که مستقل از پديده مادی آنست مقصود از. می ناميم" اجتماعی
رشته پديده های معنوی نيز هست که مجموع آنها را  يک. جود داشته باشدوطورعينی به 

حيات مادی جامعه و تمامی  هستی اجتماعی عبارت است از. اميمن یم" آگاهی اجتماعی"
همه مهمتر فعاليت توليدی انسان و  ها با طبيعت و از شرايط عينی زيست و رابطه انسان

 آگاهی اجتماعی عبارتست از. جريان توليد ها در باالخره مناسبات اقتصادی بين خود انسان
ها و جهان بينی ها که فعاليت  يشه ها و تئوریها، کليه اند حيات معنوی و روحی انسان

بين اين دو مقوله . کنند و همچنين کليه نظريات و تصورات و روحيات انسانی را رهبری می
های متقابل و مشخص وجود دارد که بايد آنها را  اساسی اجتماعی بشری روابط و وابستگی

  .تاريخ را درک کنيمبشناسيم و به اين رابطه پی ببريم تا نقش نيروهای محرکه 
  

  .مورد اجتماع اين است که رابطه درست بين اين دو مقوله را پيدا کنيم  در-مسئله اساسی
بدون حل صحيح مسئله رابطه بين هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی، نمی توان اسلوب 

توان چگونگی تحول اين  درست و علمی بررسی اين يا آن پديده اجتماعی را تدوين کرد، نمی
  .يا آن روند تاريخی را درک کرد، نمی توان راه تغييرانقالبی زندگی اجتماعی را پيدا کرد

  :که وجوه مشخصه علم فلسفی ماترياليسم تاريخی عبارت از آنست
  . دهد  مانند يک علم واقعی مسئله اساسی را مطرح کرده و بدرستی به آن پاسخ می-اوال
  .خود استبه م تاريخی دارای مقوالت مختص اليسعلم ديگری، ماتري  مانند هر-"ثانيا

اينها عام ترين مقوالت مربوط به جامعه بشری است، نظيرهستی اجتماعی، آگاهی اجتماعی، 
ها ساختمان کلی  آن که جميع آنها و هر يک از... شيوه توليد، پايه، روبنا، انقالب، دولت

  .کند هيم مربوطه را منعکس میرا و پيدايش و تکامل مفا آن حيات اجتماعی و جنبه هائی از



 

 اينها عام. خود استه دارای قوانين مختص ب علم ديگر  ماترياليسم تاريخی مانند هر-"ثالثا
تمام مراحل تکامل   برخی ازاين قوانين عام، در.ترين قوانين حرکت و تکامل جامعه هستند

" ت به آگاهی اجتماعینقش تعيين کننده هستی اجتماعی نسب"قانون   نظير،جامعه عمل می کنند
اين قوانين که  از برخی ديگر... و غيره" نقش قاطع شيوه توليد در تکامل جامعه"و يا قانون 

های  بازهم قوانين عام هستند، دارای حيطه عمل محدودتری و مربوط به مراحل و دوران
قوانين يا "  نيروی محرکه تکامل اجتماعی-مبارزه طبقاتی"ويژه خويش هستند مانند قانون 

تنها مجموع اين قوانين و آن مقوالت ماترياليسم . سرمايه داری به سوسياليسم از عمومی گذار
  .تاريخی، تابلوی واحد و موزون و جهانشمولی از تکامل اجتماعی را بدست می دهد

حل آن مسئله اساسی، همچون يک دانش فلسفی، بايد به  اين ماترياليسم تاريخی عالوه بر بنابر
اختيار  برای تمام علوم اجتماعی در انين و مقوالت بپردازد و متدولوژی عمومی را نيزاين قو

  .ما بگذارد
  
)٢(  

تعريف علم ماترياليسم تاريخی بايد همه اين مطالب و آن مسئله اساسی را در برگيرد و می 
  :را به اين ترتيب بيان کرد توان آن

  
بين هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی، ماترياليسم تاريخی يک علم فلسفی درباره رابطه 

ترين قوانين و قوای محرکه تکامل جامعه بشری و مقوالت اساسی آن است؛  درباره عام
  .تئوری عام و اسلوب علمی شناخت جامعه و تغيير آن است

  
فلسفه مارکسيستی  شود دانست که ماترياليسم تاريخی جزء متشکله ای از اين تعريف می از

آن است، علمی است که قوانين عام تکامل جامعه بشری و   جدائی ناپذيرلنينيستی و بخش
  .کند ها بررسی می عمل و طی فعاليت تاريخی انسان اشکال تحقق اين قوانين را در

ماترياليسم تاريخی پايه تئوريک و متدولوژيک برای جامعه شناسی و ديگرعلوم اجتماعی 
  .است

سيستم  آن تفاوت اساسی دارد و در  اجتماعی قبل ازفلسفه اجتماعی مارکس، با تمام نظريات
مورد اجتماع چنان جای ويژه ای دارد که بايد گفت توسط مارکس و  در نظريات عمومی بشر

  .اين زمينه دانش بشری، يک انقالب واقعی حاصل شده است انگلس در
به رکسيسم سو فلسفه اجتماعی ما يک اين زمينه فعال کافی است خاطرنشان سازيم که از در

اين  برخورد با پديده های اجتماعی پايان داد و در گونه ايده آليسم در بهر قاطع و پيگير طور
علمی و به درستی حل کرد، شالوده درک مادی تاريخ  مسئله اساسی فلسفه را بطور زمينه نيز

سوی ديگر درعين حال که سرشت و ماهيت مادی روندهای اجتماعی و  را بدست داد، و از
گرايانه يک جانبه و سطحی  اريخی را کشف و ثابت کرد، ضمنا قاطعانه عقايد مبتذل مادیت

را رد کرده و عليرغم اين نوع ماترياليسم مبتذل يا به اصطالح ماترياليسم اقتصادی که منکر 
 تکامل جامعه است، برعکس بطور های اجتماعی در نقش انديشه ها و نهادها و سازمان

تاثير متقابل و عمل فعال اين عوامل تکيه نموده استقالل نسبی آنها را  برعلمی و ديالکتيک، 
  .نشان داد و عمل متقابل آنها را برحيات مادی جامعه ثابت کرد

  
)٣(  
ماترياليسم تاريخی شالوده . شود روشن می آنچه گفتيم اهميت فلسفی ماترياليسم تاريخی نيز از

 تمام مبارزان اسلحه بی جانشين. اساسی تئوريک و اسلوب تمام دانش های اجتماعی است
زمينه های  راهنمای عمل تمام دانشمندان و پروهش کنندگانی است که در. انقالبی است

ن دانش، به اي برای يک جهان بينی مجهز. کنند مختلف اجتماعی و تاريخ جامعه مطالعه می



 

وقايع بی ارتباط و تصادفی و بدون معنا  مجموعه ای درهم و آشفته و انبوهی از تاريخ ديگر
  .و بی منطق نيست بلکه روندی است که طبق قوانين عام ديالکتيکی خويش جريان می يابد

طرز عمل آنها پی برد و ازاين راه در به توان کشف کرد و  مهم آنکه اين قوانين را می
ما به ماترياليسم تاريخی . شد جامعه با فعاليت آگاهانه افراد بشر، تاثير گذاشتچگونگی ر

پديده های بغرنج اجتماعی، خط اساسی تکامل را بيابيم و بتوانيم اين  امکان می دهد که در
آن  اهميت عظيم ماترياليسم تاريخی در. بجای گذاريم آنها تاثير پديده ها را رهبری کنيم و در

کشان وسيله تو همه زحم  علمی احزاب مارکسيستی لنينيستی طبقه کارگراست که سالح
  . آگاهی و تشکل توده هاست-شناخت و قوانين عينی تکامل جامعه و درک نقش عوامل ذهنی

  
 آنچه که قانونمندی های تاريخ -ماترياليسم تاريخی نشان می دهد که مقتضيات قوانين اجتماعی

 و عمل انسان ها، طبقات، احزاب و شخصيت ها جامه  توسط فعاليت-جامعه طلب می کند
  .پوشد عمل بخود می

 شالوده و - يعنی مجموع فلسفه مارکسيستی-ماترياليسم تاريخی همراه ماترياليسم ديالکتيک
اين . اساس سوسياليسم علمی است که خود يکی ازسه بخش مارکسيسم را تشکيل می دهد

را  است استراتژی و تاکتيک حزب طبقه کارگردانش فلسفی همچنين شالوده و اساس و سي
همه اينها نشان می دهد چه اهميت عظيمی فرا گرفتن اين علم برای اعضای . تشکيل می دهد

ايمان  پذيراترياليسم تاريخی سرچشمه زوال نام. حزب، برای همه مبارزان و انقالبيون دارد
ست زيرا که اين علم تبديل بی خلل ما به پيروزی توده ها و بنای جامعه سوسياليستی ا

  .جامعه سرمايه داری را به جامعه سوسياليستی ثابت می کند ضروری و اجتناب ناپذير
 قلوب زحمتکشان ايمان قاطع به پيروزی نهائی را، صرفنظر از آموزش اصول اين علم در

 شريف آزادی و برابری و نيک بختی و رهائی از های راه، و ظفرمندی امر و نشيب فراز
 اين علم دورنمای تاريخی تابناکی را در. تم ملی و طبقاتی را همواره فروزان نگاه می داردس

  .جلوی ديدگان ما می گستراند و آينده جامعه و سرنوشت انسان را روشن می کند
  
)۴(  

برای عالقمندان به پژوهش های عميق تر ياد آوری می کنيم که خطوط اساسی ماترياليسم 
 نوشته شده ١٨۴۶سال  که در" ايدئولوژی آلمانی"کتاب  و انگلس درتاريخی توسط مارکس 
اصول آن تدوين شد و " اقتصاد سياسی نقدی بر"داهيانه مارکس  اثر بيان گرديده و سپس در

 سرمايه داری مارکس است که ماترياليسم تاريخی و اصول و قواعد آن به نحو"باالخره در 
پژوهش کننده علم فلسفی  مبارز انقالبی و هر هر. گرفت درخشانی مورد استفاده قرار

رزمان و شاگردان آنها و مارکس و انگلس و هم آثار ديگر بسياری از ماترياليسم تاريخی در
اسناد و  آن در لنين و باالخره در مراحل پس از فنا ناپذير آثار آن در مرحله پس از در

 ژرفتر شدن اين علم باشد و تواند شاهد غنی شدن و مدارک احزاب کمونيست و کارگری می
  .گيرد و بررسی جامعه و تاريخ الهام بتحقيق نبرد اجتماعی خود و در آنها در از

مارکسيسم لنينيسم برخالف ادعای برخی  ماترياليسم تاريخی به مثابه بخشی مهم و حساس از
 بررسی مبارزه و انقالبيون و وسيله مدعيان نه تنها کهنه نشده و هم چنان سالح پيکار از

خواهد دست نخواهد داد و کهنه ن هرگز ارزش خود را از آينده نيز اجتماع باقی مانده بلکه در
تحرک و پويای ما يک ادعای بی پايه و يک دعوی  عصر پر هم در آيا بيان اين حکم آن. شد

  يک سو ماترياليسم تاريخی به مثابه جزئی ازززيرا که ا. ضد ديالکتيکی و جزمی است؟ نه
  .حال تکامل دائم ش فلسفی مارکسيسم لنينيسم يک آئين متحجر نيست بلکه دانشی است دردان

انديشه های پراکنده و احکام تجريدی نيست بلکه يک سالح نيرومند  اين علم مجموعه ای از
پراتيک، اين يا آن نتيجه  اگر. شناخت، يک اسلوب عمل، يک وسيله دگرگونی جهان است

فراگرفتن . پردازد کاوش مجدد میه آن روی برمی تابد و ب ند علم ازگيری علمی را تاييد نک



 

اين . شرايط پيچيده و بغرنج، آگاهانه و با کاردانی عمل کنيم اين علم به ما امکان می دهد در
می سازد و از واقعيات زندگی  جهزمشيوه های نوين پژوهش به علمی است که خود را مرتبا 

سوی ديگراين علم کهنه شدنی نيست زيرا  از.  علمی می کندو پراتيک اجتماعی نتيجه گيری
و اهميت خود را که احکام اصولی آن و بقول لنين سنگ بنياد تئوری مارکس تمام ارزش 

جريان سلسله درس های خود مطالعه خواهيم کرد،  مندی هايی که ما درحفظ کرده و قانون
هی مرتبا غنی تر و همه جانبه تر و همواره تمام و کمال بقوت خود باقی خواهند بود، منت

جامعه همه  زندگی اجتماعی و تجربه تازه مبارزه و پراتيک بشر در. تر خواهد شد ژرف
تئوری مارکسيسم لنينيسم  ماترياليسم تاريخی بمثابه بخشی از. مويد صحت اين اصول هستند

کسيسم لنينيسم بايد برای وفاداری به مار. يک علم خالق و پيشرونده و دائما غنی شونده است
دوی آنها  تکامل هر تئوری آن دفاع کرد و هم در بست و هم از را بکار هم اسلوب آن

زندگی عقب مانند، بايد  ها است که چنانچه نخواهند از به گفته لنين وظيفه کمونيست. کوشيد
  .تمام جهات به پيش ببرند را در آن
 
 


