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سلسله عقايد و آراء پيرامون تاريخ  با درک اين مسئله که ماترياليسم تاريخی چه جائی را در
 می توانيم پی ببريم که چرا اين علم يک انقالب واقعی درو اجتماع بشری اشغال می کند بهتر
چه  بيخ و بن شالوده های نوئی را ريخته است و بر زمينه مورد بحث بوجود آورده و از
  .اساس اين انقالب صورت گرفته است

  
)١(  

مون جامعه امتفکران و سياستمداران عقايد مختلفی پير مارکس و انگلس عده زيادی از قبل از
  .های گوناگون انديشه اجتماعی بوجود آورده اند هيم وابسته به آن بيان داشته و سيستمو مفا
می  در اين انواع نظرات و انديشه ها که گاه بصورت سيستم های جامعی نيز يک از هر

 سرشت و ماهيت و جامعه و نحوه تکامل آن و طرق ،اانح می کوشيدند به نحوی ازآمدند، 
انديشمندان به مسائل  بديهی بود که ازکهنه ترين ادوار. توضيح دهندرشد آن، منطق تاريخ را 
 تغييرهائی که در توجه کنند و بکوشند که بعلل اين تکامل، به راز مربوط به تکامل جامعه نيز
شود پی برند، به سرشت انسان و به سرنوشت تاريخ دست يابند و  اجتماع بشری حاصل می

 قوانين عينی خاصی نتيجه عمل ی و تصادفی است يا دربدانند که آيا اين تحوالت اتفاق
هائی وجود دارد کدامند و چگونه  چنين علت ها و قانون مندی شود و اگر  ايجاد میضرورتا

ها که  پاسخ به همه اين پرسش. را توضيح داد مختلف زندگی اجتماعی بشر می توان مظاهر
 وز می توان آشکارا ديد که تا قبل ازمطرح بود متنوع و سخت متفاوت بود و امر باز دير از

با اين همه حتی . مارکسيسم پاسخ جامع و همه جانبه، علمی و درست به اين مسائل داده نشد
متفکرين به يک رشته نتيجه گيری  اواسط قرن گذشته، برخی از قبل از پيدايش مارکسيسم در

اين  انديشه های درستی درهای صحيح درباره تکامل تاريخ و جامعه رسيده بودند و عقايد و 
 اصحاب -قرن هيجدهم های فرانسوی در مثال ماترياليست. يا آن زمينه بيان داشتند

  به اين نتيجه رسيده بودند که انسان و روش او و عقايد او ثمره و حاصل تاثير-انسيکلوپدی
اوايل قرن گذشته بوجود طبقات  مورخين فرانسوی در برخی از. محيط اجتماعی است

انگليسی  اقتصاددانان مشهور عده ای از. جامعه و مبارزه طبقاتی پی برده بودند خاصم درمت
سوسياليست های تخليلی چه . اقتصادی پيدا کنند امور سعی داشتند که پايه وجود طبقات را در

ان، ضمن انديشه های خود پيرامون جامعه آينده کمونيستی، برخی  انگلستفرانسه و چه در در
دمکرات های . را با آينده نگری موشکافانه ای توصيف می کردند شخصه آنوجوه م از

تکامل جامعه نقش توده های مردم و مبارزه طبقاتی و  انقالبی روسيه درباره نقش اقتصاد در



 

مطالب و  ماهيت طبقاتی فلسفه و ادبيات و هنر هم چنين درباره مسائل گوناگون روبنا نظير
مارکس و انگلس نتوانست   با همه اينها جامعه شناسی قبل از.ارزشی بيان داشتند نکات پر

آيد و هرگز يک سيستم درست و علمی فلسفی درباره تاريخ و اجتماع  بصورت يک علم در
  .بوجود نيامد

  
)٢(  

  .اين زمينه ايده آليسم حاکميت قطعی داشت درجه اول آن بود که در در علت اين امر
خت سيستم های ماترياليستی پديد شده و دانشمندان علوم زمينه طبيعت يا تئوری شنا در اگر

زمينه اجتماع، برداشت و  تکامل رشته خود می کوشيدند، در اساس ماترياليستی در طبيعی بر
وجود نداشت و دانشمندان علوم اجتماعی  درک ماترياليستی و برخورد علمی تا پايان پيگير

ضد  تئوری های ايده آليستی ناچار.  دادندیم ظراساس ايده آليسم در باره تاريخ و جامعه ن بر
فيلسوف بزرگ آلمانی هگل که انديشه های داهيانه ای درباره . علمی و نادرست بود

ارائه کرده، عقيده داشت که " طرح ديالکتيک تاريخ جامعه بشری"و " ضرورت تاريخی"
کران قرون گذشته حتی روشنف. طبيعت رهبری می کند از زندگی اجتماعی را اراده ای برتر

که ماترياليسم را بمرحله باالتری ارتقاء داده اند، وقتی به بررسی اجتماع می پرداختند با آنکه 
محيط اجتماعی عقيده داشتند ولی می گفتند که  مورد شکل گرفتن افکار بشری به تاثير در

پيدايش  اينکه پيش از نمونه ديگر. تفکر و انديشه انسانی است خود اين محيط ناشی از
های نام آور، لشکرکشان و شاهان، طبق  مارکسيسم جامعه شناسان می گفتند که شخصيت

خالصه ايده آليسم، وجه مشخصه علوم  بطور. اراده و تشخيص خويش خالق تاريخ هستند
مورد  برخورد ايده آليسم، حتی در. پيدايش مارکسيسم تشکيل می داد اجتماعی را قبل از

توضيح پديده های اجتماعی ثابت  عمل ناتوانی خويش را در ها، در مهوشمندانه ترين سيست
مورد پيشروترين انديشمندان عصر، نقش سترون کننده خود را برمال ساخته  کرده و حتی در

  .بود
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تنها مارکس و انگلس توانستند سيستمی بواقع علمی، تا پايان پيگير، ماترياليستی و درست 
  ی آنها توانستند به اين مهم دست يابند؟چه اساس بر. بوجود آورند

خود ماترياليسم ديالکتيک توانستند به رموز غامض  بنياد جهان بينی علمی در آنها بر) ١
اجتماع و تاريخ و به ماهيت متضاد تکامل جامعه دست يابند و سرشت اين تکامل، کنش و 

 وجود قانونمندی های واکنش عوامل و نهادهای گوناگون و نقش علل عمده را روشن کنند و
  .عينی را بررسی نمايند

تدوين سيستم فلسفی خود درباره جامعه يعنی ماترياليسم تاريخی نه  مارکس و انگلس در) ٢
اصول ماترياليسم ديالکتيک متکی بودند، بلکه آنها  جهان بينی علمی و خويش و بر تنها بر

تمامی هسته های معقول  دادند و از ارثيه غنی همه مکاتب قبلی را مورد بررسی نقادانه قرار
سيستم فلسفی مارکس و . و نکات درست و جنبه های مثبت اين مکاتب بهره ها برگرفتند

و نفی . انگلس در باره جامعه، نفی تمام مکاتب قبلی بود ولی اين نفی، يک نفی ديالکتيکی بود
کهنه،  و تازه و طرد عنصرروند ارتقاء به مرحله کيفيتا نو  ديالکتيکی منجمله يعنی آنکه در

پديده کهنه و نفی شونده موجود است و تمامی  تمام جنبه های مثبت و قابل زيستی که در
آينده دارند، حفظ گردد و پديده جديد و نفی کننده همه اين جنبه ها و نکات و  نکاتی که هنوز

خ، نسبت به تمام زمينه اجتماع و تاري سيستم فلسفی مارکسيسم در. برگيرد در را نيز عناصر
 .عقايد و مکاتب گذشته، يک چنين نفی ديالکتيکی است

زمان حيات مارکس و انگلس علوم  آستانه پيدايش مارکسيسم و در اين دو، در عالوه بر) ٣
مختلف و مشخص مربوط به رشته های گوناگون اقتصاد و تاريخ و سياست و هنر و حقوق 



 

زمينه تاريخ، هنر، مذاهب،  کی به تجارب متعدد، درمغز و مت پر آثار. يافته بود رشد بسيار
 می های اجتماعی و روبنائی و روحی انسانی منتشر فعاليت سياست، تربيت، قضاوت و ساير

 مارکس و انگلس با دقت تمام علوم مشخص اجتماعی زمان خود و دست آورده های آن. شد
ان، نژاد شناسان، شرق شناسان و تاريخ نويسان، باستان شناس آنها آثار. را تعقيب می کردند

پايه همه  بر. عقايد و آراء رجال سياسی و زمامداران را با توجه فراوان مطالعه می کردند
زمينه اجتماع بود که مارکس و  کليه چشمه های معرفت بشری در اينها و با سيراب شدن از

امعه ايجاد کردند که انگلس به تعميم علمی دست زدند و تئوری نوين خود را درباره تکامل ج
  . همه عقايد جامعه شناسان پيشين متمايز و متفاوت است بطورکيفی از

اين سه نکته، مهم اين جاست که مارکس و انگلس برای برداشتن اين گام کيفيتا  عالوه بر) ۴
لتاريا فعاالنه و مستقيم ومبارزه و فعاليت پر شدند، در نو، بيانگرموضوع طبقات کارگر

لتاريا موفق به انجام اين انقالب عظيم فکری و و با بيان مواضع طبقاتی پرشرکت جستند
  .گرديدند

سلسله  های پيدايش ماترياليسم تاريخی که مرحله کيفيتا نوئی در براين، اصول و محملبنا
شالوده فلسفی ماترياليسم ديالکتيک، بهره  تکيه بر: عقايد تاريخی و اجتماعی است عبارتند از

ه های مثبت و با ارزش مکاتب اجتماعی و تاريخی قبل، تعميم نتايج و دست جنب گيری از
  .لتارياوآوردهای علوم مشخص انسانی و اجتماعی و تاريخی و موضوع طبقاتی پر

  
)۴(  

توضيح رابطه بين ماترياليسم تاريخی با ماترياليسم ديالکتيک بايد روشن  يک مطلب را هم در
کس و انگس انديشه فلسفی ماترياليسم ديالکتيک را تدوين کرد که اول مار کنيم نبايد تصور

نتيجه علم ماترياليستی  کردند و بعد نشستند و به انطباق آن با تاريخ و جامعه پرداختن و در
ماترياليسم ديالکتيک برای تدوين  تکيه بر"واضح است که عبارت . تاريخی را بوجود آوردند

امور اجتماعی و  ق اصول ماترياليسم ديالکتيک برانطبا"و يا عبارت " ماترياليسم تاريخی
مارکس و انگلس يک علم واحد و يگانه فلسفی ايجاد کرده . ابدا چنان معنائی ندارد" تاريخی

تمام مکاتب و علوم  پيگيری تا پايان علمی، بر بهره گيری از همه سطوح بر اند که در
  .ی و اجتماعی و غيره متکی استطبيع تعميم تمام دست آوردهای علوم، اعم از گذشته، بر

ناظراست و  طبيعت و جامعه و تفکر همه شئون و رشته ها اعم از اين علوم واحد فلسفی بر
آموزش  نظر ما از. همه زمينه ها است مقوالت آن نتيجه تفحص و پژوهش در قوانين آن و

 بايد هميشه پس اين مسئله مهم را. هم جدا می کنيم ها را از مطالب و تدريس مسائل، بخش
فلسفه مارکسيستی نيست، بلکه جزء  داشت که ماترياليسم تاريخی مطلبی جدا از نظر در

اهميت مسائل اجتماعی به مثابه يک شکل خاص حرکت ماده، ايجاب می کند . متشکله آنست
 نظر آن، اين مبحث جداگانه در مجزا و برای درک مسائل و نتيجه گيری عملی از که بطور
صول ماترياليسم فلسفی يا اتدوين و فرموله کردن قوانين ديالکتيک يا  نه دروگر. گرفته شود
بوده اند که پديده ها و  های طبيعی مورد نظرالکتيک، همانقدر پديده ها و روندمقوالت دي

تمام اشکال حرکت  بر تعميم به عمل آمده، يک تعميم فلسفی است و ناظر. روندهای اجتماعی
قوالت ماترياليسم ديالکتيک عام و جهان شمولند و منجمله عرصه پديده قوانين و م. ماده است

ها و مقوالت هنگامی که درعرصه اجتماعی  همين قانون. ندمی گير برهای اجتماعی را در
پديده ها و روندهای جامعه ناظرند محتوی ماترياليسم  برده می شوند، هنگامی که بر بکار

  .تاريخی را تشکيل می دهند
جريان تکامل انديشه های اجتماعی و بررسی عوامل و زمينه هائی که موجب تاه به نگاهی کو
نيمه قرن نوزدهم مارکس و انگلس موفق به تدوين علم فلسفی ماترياليسم تاريخی  شد در

رساند که ماهيت تفاوت کيفی و اساسی بين انديشه  گردند، ما را به اين نتيجه کلی می
ماهيت انقالبی   قبلی در زمينه مورد بحث و يا به عبارت ديگرمارکسيسم و تمامی انديشه های



 

 آن است که در سيستم نظريات اجتماعی بوجود آمد عبارت از که توسط مارکسيسم در
ساسی فلسفه، در مورد ايده آليسم طرد شده و مسئله ا ماترياليسم تاريخی بطور پيگير و تا آخر

 .شود طرز علمی و درست حل میجامعه نيز، به 
 


