
 

 "بخش دوم"ماترياليسم تاريخی
 

  کيش شخصيت
 در برابر شعور اجتماعی

  نيک آئين امير
  

   کليات-فصل اول
  

  .اين زمينه ايجاد کرده است  ماهيت انقالبی که مارکسيسم در-۴۴درس 
  همه زمينه ها، پاسخ درست به مسئله اساسی فلسفه اجتماع و تاريخ  ماترياليسم پيگير در-١
  جامعه وليدی در نقش مناسبات مادی ت-٢
 جامعه و نقش عوامل معنوی و ذهنی  نقش عوامل مادی عينی در-٣
  

فلسفه دارای تفاوت ماهوی و کيفی با تمام سيستم های  ماترياليسم تاريخی به مثابه بخشی از
اين نظر مارکسيسم يک انقالب واقعی بوجود  مورد اجتماع و تاريخ است و از در قبلی تفکر
ماترياليستی مسائل تاريخ و اجتماع و  ن انقالب چيست؟ حل قاطع و پيگيرماهيت اي. آوده است

برخورد قاطع ديالکتيکی با آنها چگونه انجام می گيرد؟ چرا چنين راه حل و برخورد 
  ده است؟رمارکسيسم مکتب فلسفی اجتماعی و تاريخ را بصورت يک علم درآو

  
)١(  

يخ بشری، برخوردی ماترياليستی و برخورد ماترياليسم تاريخی با حيات جامعه و تار
درجه اول ايجاب می کند که به واقعيات عينی توجه شود و  اين برخورد در. ديالکتيکی است

طورعينی هست درک  واقع و به که در تاريخ و اجتماع، رويدادها و روندهای آن، همانطور
  ازها قبل نساننگيرد که ا نظر چنين برخوردی نمی تواند اين واقعيت ساده را در. گردد

 يک البته بسيار گونه فعاليت معنوی که هر هر پرداختن به علوم و هنرها و فلسفه و پيش از
خواهند گرفت، بايد غذائی بخورند و مسکنی داشته  مهم اند و بجای خود مورد بحث قرار

ايند و بدين کنند و نعمات مادی را توليد نم کنند و برای تهيه آنها بايد کار باشند و لباسی به بر
اين توجه . کنند تماس آيند و بين خود مناسباتی برقرار بايد در ناگزير آنها با يکديگر منظور

و توليد  جامعه، کار به واقعيت است که نشان می دهد شالوده زندگی و تکامل انسانی را در
  .نعمات مادی تشکيل می دهد

  
مت می کند و مرحله رشد اقتصادی يا مستقيم به زندگی انسان خد توليد وسائل مادی که بطور

اساس آن نظام دولتی و عقايد  دوره متناسب با آن، پايه و شالوده ای را تشکيل می دهد که بر
طريق آن پايه و شالوده است  از. قضائی و هنری و انديشه های مذهبی و غيره پديد می گردند

 که تا پيش از  آن طورکه می بايست اين مظاهر را توضيح داد و روشن کرد نه برعکس،
  .پيدايش مارکسيسم معمول بوده است

 اين بيان به نحو ماترياليستی با جامعه و روندهای گوناگون آن برخورد می کند و عنصر
اساسی و مقدم را نشان می دهد و خود به روشنی، حد فاصل بين علم فلسفی ماترياليسم 

 اين حد فاصل عبارت است از.  می کندتاريخی با تمام سيستم های نظريات ما قبل را ترسيم
 در. همه شئون، درباره همه اشکال حرکت ماده همه زمينه ها، در ماترياليسم پيگير در

تئوری مارکسيستی، ماترياليسم نه تنها طبيعت بلکه اجتماع و پديده های مربوط به انسان را 
ی جهان تکميل نمی حقيقت بدون درک مادی تاريخ جامعه درک ماد در. برمی گيرد نيز در



 

مارکس و انگلس موجدين ماترياليسم پيگير و تدوين کنندگان درک ماترياليستی اجتماع . شد
آنها حتی فالسفه ماترياليست هم در تحليل اجتماع و تاريخ، ايده آليست باقی  پيش از. هستند

قايد و می کردند که فکر و اراده رجال و زبدگان و برگزيدگان و يا ع می ماندند و تصور
عامه است که تاريخ را می گرداند و جامعه را متحول می سازد، يعنی عمال شعور و  افکار

با مارکس و انگلس مسئله اساسی فلسفه . آگاهی جامعه را موجد هستی مادی آن می شمردند
مسئله اساسی فلسفه که رابطه . پاسخ ماترياليستی دريافت کرد زمينه تاريخ و جامعه نيز در

ماترياليسم تاريخی به اين شکل ويژه  ه و روح، بين هستی عينی و آگاهی ذهن بود دربين ماد
يک سيستم فلسفی  می آيد که رابطه بين هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی چيست؟ در در

اين دو کدام مقدم و تعيين  درجه اول به اين سئوال پاسخ داد که از نظريات اجتماعی بايد در
  ماعی يا آگاهی اجتماعی؟هستی اجت: کننده است

  
ها نيست که هستی آنها را تعيين می کند، بلکه برعکس  اين آگاهی انسان: "مارکس می نويسد

  ."اين هستی اجتماعی آنان است که آگاهی شان را تعيين می کند
اساسی ماترياليسم تاريخی، اين است پاسخ قاطع و پيگير مارکسيسم به مسئله  اين است تز

  .مورد جامعه راساسی فلسفه د
  
)٢(  

سيستم نظريات اجتماعی بوجود آورد و برای بيان  برای بيان ماهيت انقالبی که مارکسيسم در
بيان چند مقوله و مطلب  فلسفه اجتماع و تاريخ، ناگزير از حل ماترياليستی مسئله اساسی در
لی که فعال اصو. تفصيل صحبت خواهيم کرده يک از آنها ب اساسی هستيم که بعدا درباره هر

  :اجماال به آنها اشاره می کنيم عبارتند از
زندگی اجتماعی، پروسه يا روند  ماترياليسم تاريخی معتقد است که جنبه تعيين کننده در) ١

يکی مناسبات انسان با : نوع مناسبات است بر گيرنده دو در توليد مادی نيز. توليد نعمات است
ها که مهمترين آنها   ديگری مناسبات بين انسان.آنند طبيعت که نيروهای مولده بيانگر

تکامل و خصلت  نظامی متناسب است با مرحله معينی از هر مناسبات توليدی است و در
   .نيروهای مولده

ميان تمام مناسبات اجتماعی بسيار متنوعی که بين  ماترياليسم تاريخی نشان می دهد که از) ٢
دی مناسبات مادی و عينی هستند، يعنی مناسبات و می شود، مناسبات تولي ها برقرار انسان

 عينی، در انسان ها، بدون شرکت ارادی آنها، بطور روابطی که بدون خواست و شعور
  .می شود جريان کار و توليد بين اعضای جامعه برقرار

ماترياليسم تاريخی نشان می دهد که مناسبات توليدی بنوبه خود به اين يا آن شکل، گاه ) ٣
غيرمستقيم روابط و مناسبات معنوی و ايدئولوژيک را  اوقات بطور مستقيم و بيشتر بطور

مناسبات توليدی، شالوده و پی ساختمانی اقتصادی جامعه را تشکيل می دهند . تعيين می کنند
روی آن پايه است که يک رشته مناسبات معنوی و  و پايه جامعه مربوط هستند و بر

ه به آن که مجموعا آنها را روبنا می ناميم، ساخته و بنا می ايدئولوژيک و نهادهای وابست
  .شود
براين ماترياليسم تاريخی با تعيين مناسبات توليدی به مثابه روابطی مادی و عينی و با تاکيد بنا
آخرين تحليل، به اين يا به آن شکل، مستقيم و يا غيرمستقيم، تعيين کننده  نقش آن که در بر

همين رو می  پيگيری پيش می رود و از به آخر جستجوی راه حل ماترياليستی تا است در
  .تواند دانش اجتماع و تاريخ را بصورت يک علم درآورد

 ماترياليسم تاريخی بدين صورت تجلی می کند که در پس می توانيم بگوئيم که ماترياليسم، در
تکامل جامعه ايفا می کند، نه حيات  تاريخ اجتماع توليد مادی است که نقش تعيين کننده را در

  .معنوی که جنبه فرعی و مشتق دارد



 

 که اصل مرکزی ماترياليسم است بر روح و شعور با اين نحوه برداشت، اصل تقدم ماده بر
همين جا است که بايد مفهوم چرخش انقالبی  در. انطباق می يابد عرصه تاريخ و اجتماع نيز

سم در زمينه درک قوانين تکامل جامعه ايجاد کرده است و تحول عظيم کيفی را که مارکسي
  .بيابيم

  
)٣(  
را با انگيزه ها  پيدايش مارکسيسم، انديشمندان حيات اجتماعی و تحول آن که قبل از حالی در

ها و تمايالت و انديشه ها توضيح می دادند، مارکس و انگلس نشان  و علل معنوی و هدف
ها و طبقات، منافع  های معنوی فعاليت تاريخی انسان رکپشت انگيزه ها و مح دادند که در

 هم بنوبه خويش وابسته به وضع و موقعيت اين طبقات، در دارد که خود آن مادی آنها قرار
چنين برخورد علمی و درستی است که امکان می دهد . سيستم معين مناسبات توليدی است هر

گرفته شده و مورد  نظر در" يعی طب-روند تاريخی"تحول و تکامل جامعه هم چون يک 
های طبيعت و اجتماع تفاوتی بارت بدان معنا نيست که بين رونداين ع. گيرد مطالعه قرار

اين عبارت به معنای ! نه. دو عرصه قوانين واحدی حکمرائی می کنند هر موجود نيست و بر
نين عينی حاکم  قوا– هم چون طبيعت -روند اجتماعی نيز تاکيد اين نکته اساسی است که بر

به اين . ميان باشد يک علم نمی تواند در است و بدون شناختن اين قوانين حتی صحبتی هم از
ترتيب همانند طبيعت که اشياء و پديده ها طبق قوانين خاص خود و بدون دخالت يک مشيت 

 عرصه اجتماع نيز، جامعه انسانی مستقل  در-طی زمان پيموده اند ازلی، تکامل خود را در
 اين نظر تحول يافته و می يابد و از قوانين ذاتی خويش ناگزير بر اراده و آگاهی افراد، بنا از

 پديدار عرصه تاريخ و اجتماع شعور اين است که در فرق در. تفاوتی با نسج طبيعت ندارد
سد و نقش آگاهی انسان می ر منصه ظهور ها به راه فعاليت انسان می شود، قوانين عينی از

 بلکه اين عوامل همه دارای ، او و انديشه ها و نهادها نه تنها يک نقش منفعل نيستو ذهن
نقش فعالی بوده و پديده های روبنائی تا حدود معينی و وابسته به ماهيت هر پديده، دارای 

گذرا  کته مسئله مهمی است که مارکسيسم لنينيسم هرگزو اين ن.  می باشنداستقالل نسبی نيز
راهی و مبتذل  شود و هيچ گونه سازش و وجه مشترکی با ماترياليسم سرنمی  روی آن رد از

ماترياليسم تاريخی، يک سيستم منظم و بهم پيوسته عقايد درباره قوانين عام . و جزمی ندارد
علم ماترياليسم . شالوده ماترياليسم ديالکتيک است مربوط به جامعه و تکامل و تاريخ آن بر

  .ه و متافيزيکی پديده های اجتماعی ناسازگاراستب و تحليل يک جانهرگونه جمودتاريخی با 
از کنش و واکنش های گوناگون عوامل  پديده ها و روندهای اجتماعی بغرنج و همه جانبه، پر

ساير عوامل  ماترياليسم تاريخی با حل مسئله اساسی، بهيج وجه وجود و تاثير. مختلف است
واقع و  که در اجتماعی است که همه عوامل را، همانطوررا نفی نمی کند، بلکه تنها نظريه 

 مارکس و انگلس با آن. می گذارند، مطالعه می کند تاثير يک ديگر عينی هستند و در بطور
اين زمينه  آغاز تدوين تئوری علمی اجتماعی خود، بويژه با حاکميت ايده آليسم در که در

ابت  اين زمينه و ثآليسم و ذهنی گری درروبرو بودند و وظيفه اصلی شان مبارزه با ايده 
 بود، با اين حال به -آخرين تحليل  در- هستی اجتماعیهاساسی نقش تعيين کنند کردن تز

عوامل اجتماعی و عکس العمل پديده های مختلف آگاهی  کرات و همواره اهميت ساير
 ها را از سيستنشان ساختند و مارک روندها و نهادهای روبنائی را خاطر اجتماعی و تاثير

. اساسی برحذر داشتند اين تز برخورد يک جانبه و سطحی با اين مسئله و تلقی مکانيکی از
يک  خود آنها درباره مسائل مختلف اجتماعی و تاريخی نمونه درخشان و بارزی از آثار

و عوامل گوناگون است  داشتن نقش و عمل عناصر نظر برداشت همه جانبه ديالکتيکی و در
اين را هم ناگفته نگذاريم که عليرغم . گونه تحليل سطحی و مکانيکی بری است ره و از

تبديل اين آموزش  م برای جلوگيری ازسانواع ضامن ها و هشدارهای بنيانگذاران مارکسي
علمی و زنده و خالق، به جزميات ساده شده، بعلل مختلف، چنين دگماتيکی کردن و سطحی 



 

و مدعيان مارکسيسم که توانائی " رد کنندگان" بسياری از .کردن آموزش مارکسيسم روی داد
لتاريا را ندارند و نمی توانند تزهای واقعی مارکسيسم لنينيسم را ومقابله با آموزش علمی پر

مرحله خاصی پديد شد و عمرش پايان يافته بنام  رد کنند، به آن جزميات سطحی که در
که اين جزمی  حالی در.  خود، ثابت می نمايندرا، به خيال مارکسيسم حمله کرده و بطالن آن

روح و نص آموزش مارکس و ادامه دهنده نابغه آن لنين بکلی  کردن، و سطحی کردن، از
نظريات  مورد حل قاطع ماترياليسم مسئله اساسی و ماهيت انقالب حاصله در در. بيگانه است

کامال  ی پيدا شدند که به تزها و عقايد تاريخ تکامل مارکسيسم روش اجتماعی و تاريخی، در
عينيت تحول جامعه و تقدم هستی اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و  درست مارکسيسم مبنی بر
شيوه  عمل، در برابر روبنا برخورد اسکوالستيک نمودند و در نقش تعيين کننده پايه در
ال و گاه نقش فع را به انکار تحليل های مشخص تاريخی و سياسی کار برخورد به مسائل، در

کانيکی و نفی استقالل نسبی کشاندند و بين  و وابسته کردن مستقيم و م جامعهشعورقاطع 
 زمينه کيش شخصيتچنين برخوردی که دوران . کشيدند عينی و ذهنی، در جامعه ديوار

، نه ماترياليستی "گل کرد"ديگر  حاشيه انحراف مائوئيستی بار را پديد آورد و در پيدايش آن
 .چه به نام آن عرضه شود  ديالکتيکی، مارکسيسم نيست اگراست و نه

 


