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 فصل هفدهم
 

 ماترياليسم تاريخی
 

م&ا اآ&نون ميتوان&يم، بط&ور ش&يوه دارت&ری، اص&ول بن&يادی ماترياليس&م تاريخ&ی را آه              

 .قبًال نيز در فصلهای اوليه اين آتاب مختصرًا از آن صحبت آرديم، فرموله آنيم

 

  توليد انسانی و ارتباطات انسانی-١
ت، هم به دليل آيفيات جسمی و هم به دليل      اي&ن موج&ود آ&ه بش&كل انس&ان در آم&ده اس             

از يك طرف انسان دارای آيفيات جسمی است از . آم&بودهايش، حيوان يگانه ای است   

قام&ت ايس&تاده، دستی با شست آزاد و انعطاف پذير، چشم های برآمده آه تصور          : قب&يل 

ده و س&ه بع&دی ايج&اد ميكن&ند، زبان، گلو و تارهای صوتی آه قادر به ادای اصوات سا                  
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مغ&ز بس&يار تك&امل ياف&ته و اندامهای ديگر صورت و سطح تقليل يافته     . مرآ&ب ميباش&ند   

تمام اين آيفيات جسمی برای ابزارسازی . چه&ره آ&ه اج&ازه اي&ن پيش&رفت ه&ا را م&يدهد         

آگاهان&ه ض&روری ان&د، و هم&راه ب&ا آ&امل ت&ر شدن ابزار و آار توليدی، بتدريج آاملتر                

 .شده اند

 ح&واس و اعض&اء انس&انی آمتر از حواس و اعضاء پر تبحر            از ط&رف ديگ&ر، اآ&ثر      

هنگام&يكه انس&ان بدوی، احتماًال بخاطر تغيير   . ان&واع حيوان&ی ديگ&ر پيش&رفت آ&رده ان&د        

آب و ه&&وا، مج&&بور ش&&د ت&&ا از درخ&&ت پائي&&ن ب&&يآيد و ب&&ا ن&&وع تغذي&&ه ای متغ&&ير در جلگ&&ه       

گوشتخوا، قادر نبود مانند ب&ی درخ&ت زندگ&ی آند، در دفاع از خود در مقابل جانوران           

مان&ند شمپانزه، از درخت باال برود؛ مانند پرندگان، پرواز آند؛ و يا       . ب&ز آوه&ی، ب&دود     

او، ب&&ا چني&&ن آيف&&يات  . مان&&ند گاوم&&يش و گوري&&ل، از ق&&درت جس&&مانی خ&&ود اس&&تفاده آ&&ند  

جس&مانی، و ب&&ا وج&&ود نش&&خوار آن&ندگان بيش&&ماری آ&&ه او جلگ&&ه را ب&ا آنه&&ا ش&&ريك ب&&ود،    

باالت&ر از هم&ه، ن&وزاد انس&ان     . انس&ت ب&ه س&ير آن&نده تري&ن م&واد غذائ&ی دس&ت ي&ابد         نميتو

بوي&&ژه درم&&انده و ص&&دمه پذي&&ر ب&&ود، و در واق&&ع جنين&&ی خ&&ارج از رح&&م ب&&ود آ&&ه آ&&امًال     

قام&ت ايس&تاده آ&ه باعث باريك شدن لگن خاصره زنان         (وابس&ته ب&ه م&ادران گ&روه ب&ود           

 ).اد انسان آمك نمودگرديد، بدون شك به اين نارسی ويژه در نوز

 ريشه در اين ترآيب امك&ان س&ازمان يافت&ن اجتماعی و نياز به اين سازمان اجتماعی          

انس&انها نم&ی توانند بطور فردی زنده بمانند و يا معيشت خود        . آيف&يات و نق&ائص دارن&د      

اندامه&ای انسان آنقدر آم رشد يافته اند       . را ب&دون همك&اری ب&ا همنوعانش&ان تأمي&ن آن&ند            

انسانها بايد آنها را . ی توان&ند ب&ه انس&ان اج&ازه تأمي&ن مستقيم مواد غذائی را بدهد          آ&ه نم&   

اين .  آنندتوليدبط&ور دس&تجمعی، ب&ا آم&ك ابزارهائ&ی آه مكمل اعضاء بدنشان هستند،                

ن&وزادان انسان در  . تول&يد از ط&ريق عم&ل گروه&ی، گ&روههای انس&انی تض&مين ميش&ود             

كت&&يكهای بق&&اء را ب&&ه م&&ثابه اعض&&ای گ&&روه از    م&&يان گ&&روه ج&&ذب ميش&&وند و قواني&&ن و ت  

 .طريق فرآشد اجتماعی شدن، به تدريج می آموزند
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تش&&كل اجتماع&&ی انس&&انها و اجتماع&&ی ش&&دن ن&&وزادان انس&&ان، از نظ&&ر آيف&&ی مس&&تلزم      

ش&كلهای عالي&تری از ارت&باط بي&ن اعض&ای گ&روه اس&ت، در مقايسه با آن ارتباطاتی آه                 

اين اشكال عاليتر تكلم، آه با رشد مغز ارتباط . تبي&ن ديگ&ر ان&واع حيوان&ی موج&ود اس          

دارد، رش&د قابلي&ت تجربه آردن و آموختن و يا حفظ انتقال و انباشت دروس تجربه را         

و بدين . اي&نها تول&يد مفاه&يم، انديش&ه و آگاه&ی را ممك&ن م&ي س&ازند          . ممك&ن م&ی گردان&ند     

يكديگ&&ر رابط&&ه ن&&زديك  دق&&يقًا ب&&ا -م&&ا" آيف&&يات انس&&انی "-ترتي&&ب، آيف&&يات م&&تفاوت بش&&ر 

" ميمون هائی هستند بی مو آه به حالت ايستاده راه می روند "از آنجائ&يكه آنان     . دارن&د 

و از آنجائ&يكه پ&س از م&تولد ش&دن بص&ورت جني&ن هائی خارج از رحم باقی می مانند،          

انس&انها ب&ايد اب&زار س&ازانی آگاه بشوند، بصورت حيواناتی اجتماعی درآيند آه قادر به                 

ش&وند، برداش&ت ها و تصاوير بهم پيوسته را در ذهن ذخيره ميكنند، و قادرند اين            تكل&م   

برداش&&تها و تص&&اوير را جه&&ت انج&&ام مقاص&&د عمل&&ی م&&ورد اس&&تفاده ق&&رار داده و تكم&&يل   

آن&ند، و ن&يز م&ی توانند بيآموزند، پيش بينی آنند، بيانديشند، تجربد آنند، و قوه تخيل و                  

 . ابداع خود را بكار ببرند

ابط&ه م&تقابل و ترآي&ب اي&ن آيف&يات ب&ا يكديگر، نقشی قاطع دارد، پستانداران انسان        ر

مان&ندی وج&ود دارن&د آه از ابزار استفاده ميكنند و گاهی حتی، از سطح بدوی معمولی               

انواع چندی وجود دارند آه اشكال غريزی همكاری و تعاون         . خودش&ان فرات&ر ميروند    

دازه، انواعی هستند آه اشكال بدوی ارتباط را        درست بهمان ان  . جمع&ی را م&ی شناس&ند      

ام&ا ن&وع انس&انی، ت&نها نوعی است بگونه ای هر چه آگاهانه تر ابزار             . نش&ان م&ی ده&ند     

ميس&&ازد، و پ&&س از تص&&ور آ&&ردن آنه&&ا ب&&ه همانگون&&ه آ&&ه هس&&تند، آگاهان&&ه و ب&&ر پاي&&ه          

ت آ&&امل تجرب&&يات ف&&راوان آنه&&ا را تكم&&يل ميك&&ند، و تج&&ارب خ&&ود را از ط&&ريق ارت&&باطا

قدرت تكلم تجريد سازی . توسعه ابزار، دهان را آزاد ميكند. ش&ده بيش&مار ان&تقال ميدهد     

دست، . را آ&امل ميكند، آه بنوبه خود به پيشزفت ابزار و ابداع ابزار جديد آمك ميكند         
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مغ&ز را تك&امل م&ی بخش&د؛ و مغ&ز، از ط&ريق بهتر آردن قابليت استفاده دست، شرايط         

 .د می آوردپيشرفت خود را بوجو

اگ&ر چ&ه تح&ول اج&داد اول&يه انس&ان ب&ه انس&ان آنون&ی مش&روط ب&ه وجود يك زير بنای                 

. اندام&&ی و عص&&بی ميش&&ود، ول&&ی تح&&ول م&&زبور را نمي&&توان ب&&ه اي&&ن زي&&ر ب&&نا تقل&&يل داد    

 ن&&امحدودی را در تول&&يد، اب&&داع و تكم&&يل  انكش&&افامك&&ان " ارت&&باطات/ تول&&يد"ديالكت&&يك 

 ن&&امحدود انكش&اف  انس&&انی بوج&ود آورده اس&&ت و ن&يز امك&&ان   اب&زار و بنابراي&&ن در تول&يد  

و از . تج&&ربه ان&&دوزی، آم&&وزش، و پ&&يش بين&&ی آ&&ردن را در انس&&ان بوج&&ود آورده اس&&ت 

اي&نرو امك&ان انعط&اف پذي&&ری و قابلي&ت انط&باق عم&ًال ن&&امحدودی را در ن&وع انس&ان ب&&ه         

 .ميشودجامعه و فرهنگ مادی بشريت، جزئی از طبيعت اش . وجود آورده است

مان&ند عدم وجود نابرابری اجتماعی يا     (در نت&يجه اي&ن اع&تقاد آ&ه ه&ر نه&اد اجتماع&ی                

. است، بی معنی است" مغاير با طبيعت آدمی  ) "دول&ت، ع&دم وجود مالكيت خصوصی      

هيچ يك از اين    . انس&ان در ش&رايط گوناگون&ی زندگ&ی آ&رده اس&ت و مي&تواند زندگی آند                 

غري&&زه "تأي&&يد اي&&نكه . ن، پ&&يش ش&&رط مطل&&ق نيس&&تند نهاده&&ا ثاب&&ت و ي&&ا ب&&رای بق&&اء انس&&ا  

آ&ه ب&ا نفی   ( را گ&رايش انس&ان، مس&لط ب&ر تك&امل انس&ان اس&ت، وج&ود ي&ك            " پرخاش&كری 

تحقق با ) خ&ودش، يعن&ی غري&زه اجتماع&ی بودن و حس همكاری و تعاون، همراه است         

دهد آه تاريخ جوامع و نيز جوامع ما قبل تاريخ نشان مي  .  آن گ&رايش اشتباه ميكند     يافت&ن 

نهاده&ای اجتماع&ی و ش&رايط اجتماع&ی ای وج&ود دارن&د آه به ما اجازه ميدهند تا رشد                     

در حالی آه، بر عكس نهادها و شرايط . اي&ن گ&رايش را ف&رو نش&انده، ب&ر آن غل&به آنيم           

 .اجتماعی ديگری هستند آه بروز مفرط اين گرايش را تشويق ميكنند

هر آاری آه مردم انجام . انسان غلبه داردبر آل شرايط  " ارتباطات/توليد"ديالكتيك  

توليد انسانی، به دليل اينكه فعاليتی صرفًا غريزی ". در فكرشان متصور شده  "ميده&ند   

توليد انسانی، بطور . نيست، از فعاليت حيوانی برای بدست آوردن غذا، متمايز ميشود        

اين .  اس&ت ای اس&ت آ&ه در اب&تدا ب&ه فك&ر انس&ان خط&ور آ&رده           "نقش&ه "آل&ی تحق&ق يافت&ن       
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بلكه توليد و ترآيب دوباره عناصر و مسائل فعاليت        . مس&لمًا وحی منزل نيست    " نقش&ه "

و نيز فكر   . پيشين است توسط فكر انسان، فعاليتی آه برای بقای انسان ضروری است           

ولی از سوی ديگر، قدرت . انس&ان آن را ه&زاران بار در تجربه زنده جذب آرده است    

 اس&ت، به  عم&ل اجتماع&ی  م آ&ه در تحل&يل نهائ&ی، ناش&ی از       مفاه&ي  ترآي&ب آ&ردن دوب&اره     

. بش&ريت اج&ازه اخ&تراع، پ&يش بين&ی و تص&ور تغي&يرات طبيع&ی و اجتماعی را می دهد           

تغييرات&ی آ&ه ه&نوز تحق&ق نياف&ته ان&د و فرض&يه ای ب&يش نيستند، ليكن حداقل تا حدودی                       

علم جوامع انسانی ماترياليسم تاريخی . بخاط&ر اين پيش بينی ها، جامه عمل می پوشند    

ارت&&باطات را در محاس&&بات خ&&ود م&&نظور / اس&&ت آ&&ه س&&عی ميك&&ند اساس&&ًا ديالكت&&يك تول&&يد

 .نموده و توضيح دهد

 

 زير بنا و روبنای اجتماعی-٢
 چ&&ه در -تول&يد وس&&ائل معش&&يت . ه&ر جامع&&ه انس&&انی ب&ايد ب&&رای بق&&ای خ&ود، تول&&يد آ&&ند   

چه در مفهوم گسترده آن، يعنی مفه&وم محدود، يعنی ارضاء نيازهای صرفًا غذائی، و          

 و ساختن ابزار آار، برای اين توليد، و برای         -ارض&اء ن&يازهای اج&تماعًا ش&ناخته ش&ده         

 .هر سازمان يا فعاليت اجتماعی پيچيده تر، شرط ابتدائی است

ماترياليس&م تاريخ&ی ب&ر آن اس&ت آ&ه شيوه سازماندهی توليد مادی بشر زيربنای تمام                

اي&&ن زي&&ر ب&&نا ب&&نوبه خ&&ود تمام&&ی ديگ&&ر فعالي&&تهای  . يل م&&يدهدس&&ازمان اجتماع&&ی را تش&&ك

، )عمدت&ًا ظهور و بسط دولت  ( از قب&يل اداره رواب&ط بي&ن گ&روههای انس&انی              -اجتماع&ی 

اي&&ن فعالي&&تهای  .  را تعيي&&ن ميك&&ند -تول&&يد مع&&نوی، اخالق&&يات، ق&&انون، مذه&&ب، و غ&&يره    

 .نا هستندباصطالح روبنائی اجتماعی و هميشه، به طريقی، متصل به زيرب

آنه&ا م&ی پرسند، آيا شعر هومر،     . اي&ن عق&يده اف&راد بس&ياری را منقل&ب آ&رده و ميك&ند               

اعالميه . "انج&يل، ق&رآن، قواني&ن روم، نمايش&نامه ه&ای شكس&پير، نقاش&ی های ميكل آنژ          

، ميتوانند وابسته به روش آشت مزارع و طريق         بيانيه آمونيست ، و خود    "حق&وق بشر  
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بمنظور فهميدن اصول ماترياليسم تاريخی، ما بايد . د باش&ند يافت&ن پارچ&ه در زم&ان خ&و      

 .ابتدا دقيقًا منظورمان را از اين فرمول بيان آنيم

") عامل اقتصادی("ماترياليس&م تاريخ&ی ب&ه ه&يچ وج&ه مدع&ی نيس&ت آ&ه تول&يد مادی                    

مس&&تقيمًا و بالواس&&طه، ش&&كل و مح&&توی تم&&ام فعالي&&تهای باص&&طالح روبنائ&&ی را تعيي&&ن      

الوه م&نظور از زي&ر ب&نای اجتماع&ی، ت&نها فعالي&ت توليدی صرف نيست، چه          بع& . ميك&ند 

 اس&ت آ&ه مردم در       رواب&ط اجتماع&ی   زيرب&نای اجتماع&ی،     . ت&نها " تول&يد م&ادی   "رس&د ب&ه     

بنابراي&ن، در واق&&ع ماترياليس&م تاريخ&&ی،   . تول&يد زندگ&ی م&&ادی خ&ود ب&ه آن ش&&كل ميده&ند     

 . است اقتصادی-اجتماعی مكتب جبرمكتب جبر اقتصادی نيست، بلكه 

فعالي&&&تهای روبنائ&&&ی بط&&&رز بالواس&&&طه، از اي&&&ن رواب&&&ط اجتماع&&&ی تول&&&يدی ناش&&&ی                

.  بوس&&يله رواب&&ط اجتماع&ی تول&&يد، تعيي&&ن م&&يكردند وهل&ه نهائ&&ی آنه&&ا فق&&ط در . نم&ی ش&&وند 

ما در .  بي&ن دو س&طح فعاليت اجتماعی مداخله ميكنند  رابط&ه ه&ا  بنابراي&ن ي&ك سلس&له از       

 .اًال در بخش سوم اين فصل بحث خواهيم آردباره اينها اجم

     باالخ&ره، اگ&ر در تحليل نهائی زير بنای اجتماعی، پديده ها و فعاليتهای روبنائی     

را تعيي&ن ميك&ند، همچني&ن پدي&ده ه&ا و فعالي&تهای روبنائی ميتوانند بر زيربنای اجتماعی        

هم&&واره ماهي&&ت  دول&&ت . ي&&ك م&&ثال اي&&ن مطل&&ب را روش&&ن خواه&&د آ&&رد   . تأث&&ير بگذاري&&د 

.  اقتصادی معين مطابقت دارد –طبقات&ی مشخص&ی داش&ته و ب&ا ي&ك زيرب&نای اجتماع&ی                

حكومت سلطنت مطلقه به مدت   . ول&ی دول&ت مي&تواند ت&ا حدی، اين زيربنا را تغيير دهد             

در عي&&ن محافظ&&ت اش&&رافيت   ) از ق&&رن ش&&انزدهم ت&&ا ه&&يجدهم در اروپ&&ا    (چندي&&ن ق&&رن  

ی بوسيله سرريز آردن در آمد بقيه طبقات اجتماعی     فئودال&ی از ن&ابودی اقتصادی حتم      

ب&ه آيس&ه آنه&ا، از ط&ريق پيش&برد تج&ارت و اس&تعمار و تش&ويق تول&يد آارگاهی و نظام                        

پول&ی سراس&ری و غ&يره، ب&ه جايگزي&ن ش&دن ش&يوه تول&يد س&رمايه داری ب&ه ج&ای ش&يوه             

 .توليد فئودالی، آمكهای شايانی نمود
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ائ&ی در تحل&يل نهائ&ی ب&ه وس&يله زيربنای اجتماعی           ب&ه چ&ند عل&ت، فعالي&تهای روبن        

. آنهائ&&ی آ&&ه تول&&يد م&&ادی و تول&&يد اف&&زونه اجتماع&&ی را آن&&ترل ميكن&&ند       . تعيي&&ن ميش&&وند 

. همچني&ن مع&اش آس&انی را تض&مين ميكن&ند آ&ه از تول&يد اف&زونه اجتماع&ی تغذيه ميكنند                      

بكن&&ند و خ&&واه خ&&واه عق&&يده پ&&ردازان، هنرم&&ندان و دانش&&گاهيان اي&&ن وابس&&تگی را ق&&بول   

بنابراي&&ن رواب&&ط . نكن&&ند، به&&ررو اي&&ن وابس&&تگی چ&&ارچوب فعالي&&ت آنه&&ا را تعيي&&ن ميك&&ند 

اجتماع&&&ی تول&&&يد موج&&&ب نتايج&&&ی ميش&&&وند آ&&&ه م&&&ربوط ب&&&ه اش&&&كال فعالي&&&ت در ح&&&يطه     

رواب&ط تول&&يدی ب&ا ش&&كل ارتباطات&ی مس&&لط ب&&ر    . روبناس&ت، آ&&ه ش&امل ق&&يود ن&يز م&&يگردد   

آ&&ه .  آم&&دن س&&اختارهای فك&&ری مس&&لطی م&&يگردد اي&&ن موج&&ب پدي&&د . جامع&&ه، ت&&وأم اس&&ت

 .شكلها ی خالقيت فكری و هنری را مقيد ميكنند

 

  توليد مادی و توليد فكری-٣
روب&&نای اجتماع&&ی ب&ر رواب&&ط بي&&ن تول&&يد م&&ادی و تول&&يد  / ديالكت&يك زيرب&&نای اجتماع&&ی 

كتيك بررسی دقيقتری از اين روابط، را در فهم پيچيدگی اين ديال  . فكری تأثير ميگذارد  

 آن، عنصری آه فعالآم&ك ميك&ند، و همچني&ن ب&ه ما اجازه ميدهد آه به اهميت عنصر        

 .در خاتمه اين فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت، تأآيد آنيم

ماترياليس&م تاريخ&ی بر آن است آه روابط توليدی زيربنای تمام جوامع را ميسازد و               

ين دو سطح مربوط به دو شكل در واقع ا. بر اساس آن روبنای اجتماعی ساخته ميشود 

توليد مادی هدف اصلی فعاليتها در سطح زيربنای        . م&تمايز فعالي&ت اجتماعی می شوند      

، هنری )فلسفی، مذهبی، قضائی، سياسی و غيره( تول&يد ايدئولوژيك&ی   . اجتماع&ی اس&ت   

همچني&ن، اين آخری     . و علم&ی ه&دف اص&لی فعالي&ت در س&طح روب&نای اجتماع&ی اس&ت                 

الي&&تهای دس&&تگاه دولت&&ی اس&&ت، آ&&ه به&&يچ وج&&ه ص&&رفًا مح&&دود ب&&ه قلم&&رو  مس&&لمًا ش&&امل فع

ولی به استثناء اين   ). مسئله دولت آه در فصل سوم مطرح گرديد       (ايدئولوژيك&ی نيس&تند   

 .مورد، تمايزی آه ما قائل شديم، مناسب بنظر ميرسد
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ماترياليس&م تاريخ&ی توضيحی بدست ميدهد از تكامل هر يك از اين دو، از وابستگی          

 :متقابل و روابط متقابلشان، اين توضيح چهار سطح را با هم ترآيب ميكند

 تم&ام تول&يد فك&ری به طريقی به روندهای آار مادی مربوط است و همواره از          -ال&ف 

برخ&&ی ه&&نرها در اب&&تدا نت&&يجه  . ط&&ريق زيرب&&نای بالواس&&طه م&&ادی خ&&ودش عم&&ل ميك&&ند  

وی، ناش&&ی ش&&دن رق&&ص از  مان&&ند نق&&ش جادوئ&&ی نقاش&&ی ب&&د  (مس&&تقيم آ&&ار م&&ادی هس&&تند  

انقالبهای تكنولوژيكی ). تش&ريفاتی ش&دن ح&رآات تول&يدی، ادغام آواز در توليد و غيره            

علم&&ی از قب&&يل هندس&&ه، . عم&&يقًا ب&&ر تول&&يد ه&&نری، علم&&ی و ايدئولوژيك&&ی اث&&ر م&&يگذارند  

نج&وم، نقشه برداری، بيولوژی و شيمی در همبستگی نزديك با آبياری در آشاورزی،          

پس از آشف   . رورش ح&يوانات و فلزشناس&ی نوخاسته به ظهور رسيدند         پيش&رفت ف&ن پ&     

اي&ن فنون نه تنها طريق  . ف&ن چ&اپ در ق&رن پان&زدهم و رادي&و تلوي&زيون در ق&رن بيس&تم          

. اش&اعه بلك&ه حت&ی ش&كل و همچني&ن بخش&ی از مح&توای عق&ايد را عم&يقًا بازس&ازی آرد                  

ل اخ&ير، بوضوح روشن  تأث&ير آامپ&يوترهای الكترونيك&ی ب&ر پيش&رفت عل&م در س&ی س&ا                

 .است

 آل&يه تول&يدات فك&ری ب&ر ط&بق ديالكتيك درونی ای آه مناسب با تاريخ شان است       -ب

تم&ام فالس&فه، حقوقدان&ان، آشش ها با دانشمندان بمثابه يك دانش آموز     . تك&امل م&ی ي&ابد     

 را آه نسلهای) يا نظام هائی از مفاهيم    (آنها از طريق مطالعاتشان مفاهيم      . آغاز ميكنند 

گذش&&ته تول&&يد آ&&ردند و همانگون&&ه آ&&ه تول&&يد آ&&رده بودن&&د آنه&&ا را ب&&ه نس&&ل حاض&&ر من&&تقل   

تول&يد آنندگان فكری مطابق با روند توليدی        . ب&ه درج&ات م&تفاوت ج&ذب ميكن&ند         . آ&ردند 

آ&ه در چ&&ارچوب ديالكت&يك مناس&&ب ب&&ا فعاليتش&ان، آن را از ديگ&&ران عاري&ه گرف&&ته و ي&&ا     

 و ف&رايض آ&ار را ابق&اء، تعديل، اتخاذ و يا زيرورو        خ&ود اب&داع آ&رده ان&د، اي&ن مفاه&يم           

ه&ر نس&ل جدي&د سعی دارد آه جوابهای داده شده به مسائل ناشی از موضاعات      . ميكن&ند 

گاه، آنها سئواالت جديدی مطرح ميكنند . م&ورد توج&ه خود را ابقاء، تعميق و يا رد آند     
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و يا ). ی، فلسفی و غيرهدارد؛ انقالبه&ای علمی، هنر    " انقالب&ی "آ&ه ن&ياز ب&ه جوابه&ای         (

 .سئوالهائی را آشف ميكنند آه توسط نسلهای گذشته بدور انداخته شده بودند

 ول&ی اي&ن تح&والت در آابرد مفاهيم، اشكال هنری و فرضيه های علمی به شكلی        -ج

بلكه از طريق .  تاريخی، تحقق نمی يابند-اخت&ياری و ب&دون توج&ه ب&ه ش&رايط اجتماعی           

 اقتص&ادی ب&روز آرده، مقيد ميشوند و يا دستكم توسط آن        -تماع&ی زمي&نه و ن&يازهای اج     

تكامل از مذهب اصالت جان به يكتاپرستی در جوامع آوچك بدوی آه . هداي&ت ميشوند  

نظ&&ريه علم&&ی ارزش آ&&ار      . مح&&دود ب&&ه ش&&كار و جم&&ع آوری خ&&وراك بودن&&د، رخ ن&&داد    

فت مكان&&يك دق&&يقًا پيش&&ر. نم&&ی توانس&&ت ق&&بل از ظه&&ور س&&رمايه داری جدي&&د تكم&&يل گ&&ردد

م&ربوط ب&ه پيش&رفت ماش&ينها اس&ت آ&ه بنوبه خود مطابق با نيازهای مشخص اجتماعی           

 .ميباشد و غيره

اي&&ن تح&&والت عظ&&يم در تول&&يد فك&&ری، همچني&&ن ب&&ه س&&اختارهای مش&&خص ذهن&&ی آ&&ه      

با در نظر گرفتن اهميت . بوس&يله س&اختارهای اجتماع&ی تعيي&ن ميش&وند، وابس&ته هستند          

 جامعه فئودالی، اين واقعيت تصادفی نيست آه آليه تالشهای عظيم      مذه&ب در روب&نای    

انقالبات اجتماعی و سياسی قرون سيزدهم تا هفدهم در شكل ايدئولوژيكی مذهبی بيان              

ب&&ه همي&&ن ط&&ريق، از ن&&يمه دوم ق&&رن ش&&انزدهم ب&&ه بع&&د، ب&&ورژوازی نوخاس&&ته    . ميش&&وند

ری، و رقاب&&ت مالك&&ان س&&اختار ذهن&&ی ای خل&&ق آ&&رد آ&&ه اس&&تقالل ف&&ردی، براب&&ری ص&&و  

نظ&&ريه حق&&وق طبيع&&ی، (خصوص&&ی آااله&&ا را وارد تم&&ام قلم&&روهای تول&&يد فك&&ری نم&&ود 

مفاه&يم اساس&ی در تعل&يم و ترتي&ب، فلس&فه ايدآليستی آلمان، صورتگری و سبك طبيعت                

 ).بی جان در نقاشی، ليبراليسم سياسی، اقتصاد سياسی آالسيك و غيره

ر تحل&&يل نهائ&&ی ب&&ه وس&&يله تخاص&&مات م&&نافع       در جامع&&ه، تك&&امل تول&&يد روح&&ی د   -د

امر واضحی است آه آثار اصحاب دايره المعارف فرانسه در          . اجتماع&ی تعيين ميشود   

ق&رن هجده&م، جدله&ای ولتر، فلسفه سياسی ژان راك روسو و آثار ماترياليستهای قرن                

هجده&م، س&الحهای گون&اگون ب&ورژوازی آارگاهی نوخاسته بودند عليه سلطنت مطلقه           
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نحط و بقاي&ای ف&رتوت جامع&ه فئودال&ی، نقش باصطالح سوسياليستهای ناآجا آبادی و       م& 

م&&ارآس و انگل&&س در پيش&&برد آگاه&&ی پرول&&تاريا از ماهي&&ت طبقات&&ی اش، از موقعي&&ت و  

وظ&ايف اش در رابط&ه ب&ا جامعه بورژوازی، و خواست پرولتاريا در سرنگون آردن                 

يست آه در باره نقش طالع بينی،      حتی امروزه آسی ن   . بورژوازی بخوبی روشن است   

برخ&&ی ف&&رقه ه&&ای مذهب&&ی و عرفان&&ی، فلس&&فه ه&&ای رد م&&نطق، نظ&&ريات نژادپرس&&تانه و  

و ت&&&نفر از بش&&&ريت بم&&&ثابه تم&&&ايالت ض&&&د آارگ&&&ری و                " ن&&&ژاد و وط&&&ن  "ط&&&رفداران  

 .ضد انقالبی آه گرايش به اتحاد يك جو ما قبل فاشيستی دارند، شك داشته باشند

بي&&ن ط&&بقات اجتماع&&ی " توط&&ئه س&&ازمان ياف&&ته"ت ن&&ه ب&&ه معن&&ی وج&&ود ي&&ك اي&&ن ع&&بارا

مش&&خص و ف&&رد ف&&رد توليدآن&&ندگان فك&&ری اس&&ت، و ن&&ه ب&&ه معن&&ی همدس&&تی عم&&دی اي&&ن     

 روابط عينیآنها بازتاب . توليدآن&ندگان در ط&رح ه&ای سياسی برنامه ريزی شده است           

ق&ع نيز بگونه ای ذهنی   و در برخ&ی موا - بطورآگاهان&ه اتخ&اذ ش&وند      ميتوان&ند هس&تند آ&ه     

توليد آنندگان .  اگ&ر چ&ه اين اتخاذ آگاهانه الزمه آن روابط عينی نيست            -اتخ&اذ ش&ده ان&د     

انديش&ه ب&دون آنك&ه خ&ود دانس&ته و يا خواسته باشند ميتوانند ابزارهای نيروهای طبقاتی               

، هستی اجتماعی تعيين آننده آگاهی استو اين فقط تأييدی است بر اين نكته آه    . ش&وند 

و اي&&&نكه در س&&&اختار و تك&&&امل ي&&&ك جامع&&&ه مش&&&خص، م&&&نافع طبقات&&&ی معي&&&ن، عملك&&&رد   

 .مشخصی را به ايدئولوژی ها محول ميكند

 

  نيروهای مولده، روابط اجتماعی توليد و شيوه های توليد-٤
 شيئی: ه&ر محصولی آه ساخته دست انسان باشد، نتيجه ترآيبی از سه عنصر است            

 ابزارور مس&تقيم ي&ا غ&ير مستقيم ماده خام طبيعی است،      آ&ه ب&ر آن آ&ار ميش&ود، آ&ه بط&            

آ&ار آ&ه گذش&ته از م&يزان پيش&رفت آن، وس&يله تول&يد اس&ت آ&ه خود ساخته دست انسان                    

از اولي&&ن چوبدس&&ت ه&&ا و اب&&زارهای س&&نگی ص&&يقل ياف&&ته گرف&&ته ت&&ا ماش&&ينهای        (اس&&ت 

 از آنجائيكه در . آار، يعنی توليدآننده   انجام دهنده ؛  )خودآ&ار و پيچيده متداول امروزی     
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رابط&&ه تحل&&يل نهائ&&ی آ&&ار هم&&واره اجتماع&&ی اس&&ت، انج&&ام ده&&نده آ&&ار ض&&رورتًا در ي&&ك  

 . توليد قرار ميگيرداجتماعی

حت&ی اگ&ر م&واد خ&ام و اب&زار آ&ار عناص&ر ض&روری آ&ل تول&يد باشند، نمی توان در                     

 ، ب&ه ع&بارت ديگ&ر به اين        "م&ادی ق&ائل ش&د     "مخ&يله ب&رای رواب&ط اجتماع&ی تول&يد جن&به             

روابط . رواب&ط ن&بايد بم&ثابه رواب&ط بي&ن اش&ياء، ي&ا رواب&ط بين انسانها و اشياء نگريست         

آنها آل روابطی را در  .  بستگی دارند  رواب&ط بين مردم   اجتماع&ی تول&يد فق&ط و فق&ط ب&ه            

آ&&ل . "ب&&ر ميگ&&يرند آ&&ه م&&ردم ط&&ی تول&&يد مايح&&تاج زندگ&&ی، م&&ا بي&&ن خ&&ود ايج&&اد ميكن&&ند     

نيس&&ت، بلك&&ه همچني&&ن رواب&&ط  " مقط&&ع تول&&يد"د در ، ت&&نها ش&&امل رواب&&ط موج&&و "رواب&&ط

م&&ربوط ب&&ه گ&&ردش و تقس&&يم عناص&&ر مخ&&تلف تول&&يد اجتماع&&ی را آ&&ه ب&&رای تول&&يد م&&ادی  

بوي&ژه، ط&ريق دريافت مواد خام و ابزار آار توسط           (ض&روری هس&تند، در ب&ر ميگ&يرد        

 ).توليد آنندگان بالفصل و طريقی آه آنها معيشت خود را بدست می آورند

، رواب&ط تول&يدی مش&خص ب&ا م&يزان معينی از انكشاف نيروهای توليدی،         یبط&ور آل&   

. ب&ا ميزان معينی از پيچيدگی ابزار توليد، با تكنيك و سازمان آار معينی مطابقت دارد             

. در دوره س&اده تري&ن اب&زار س&نگی، تعال&ی آمونيس&م ابتدائ&ی گ&روه ي&ا قب&يله دشوار بود               

 فلزی، محصول افزونه مداوم قابل توجهی آش&اورزی ب&ر پاي&ه آب&ياری و با آمك ابزار           

جامعه برده داری، (بوج&ود آورد آ&ه مقدمات بوجود آمدن جامعه طبقاتی را فراهم آرد        

آشاورزی مبتنی بر گردش هر سه سال       ). جامع&ه مبتن&ی ب&ر ش&يوه توليد آسيِای و غيره           

د تول&&. يك&&بار محص&&ول زراعت&&ی، پاي&&ه ه&&ای م&&ادی ب&&رای جامع&&ه فئودال&&ی را ايج&&اد آ&&رد 

مشكل . ماش&ين بخ&ار بط&ور قطع&ی رش&د س&رمايه داری ص&نعتی جدي&د را تضمين نمود                    

ب&&توان تول&&يد خودآ&&ار تعم&&يم ياف&&ته را ب&&دون زوال تول&&يد آاالئ&&ی و اقتص&&اد پول&&ی، يعن&&ی   

 .خارج از يك جامعه سوسياليستی آامًال انكشاف يافته و پايدار تصور نمود

وهای مولده و روابط اجتماعی توليد  بين ميزان انكشاف نيرآلی ایول&ی اگ&ر تطابق      

ناس&&ازگاری مض&&اعفی بي&&ن آنه&&ا  .  اس&&تن&&ه مطل&&ق و ن&&ه دائ&&مموج&&ود باش&&د، اي&&ن تط&&ابق 
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رواب&&ط آه&&نه تول&&يدی م&&انع بزرگ&&ی در راه رش&&د بيش&&تر ن&&يروهای   . مي&&تواند بوج&&ود آي&&د 

اي&ن گوياتري&ن نش&انه اينس&ت آ&ه ش&كل اجتماعی آهنه محكوم به نابودی         : مول&ده ميش&وند   

 از سوی ديگر، روابط توليدی جديدی آه تازه از يك انقالب اجتماعی پيروزمند       .اس&ت 

س&&ربر آورده ان&&د، ميتوان&&ند در م&&رحله جلوت&&ری از م&&يزان انكش&&اف ن&&يروهای مول&&ده         

. اي&ن گوياترين نشانه اين است آه شكل اجتماعی آهنه محكوم به نابودی است  : ميش&وند 

ه از يك انقالب اجتماعی پيروزمند سر   از س&وی ديگ&ر، رواب&ط تول&يدی جدي&دی آ&ه تاز             

برآورده اند، ميتوانند در مرحله جلوتری از ميزان انكشاف نيروهای مولده موجود در        

ب&&رای م&&ثال، انق&&الب ب&&ورژوازی پيروزم&&ند ق&&رن ش&&انزدهم هل&&ند، و     . آن آش&&ور باش&&ند 

 . روسيه، چنين بودند١٩١٧انقالب سوسياليستی پيروزمند اآتبر سال 

آه اين دو مورد اساسی ناسازگاری مربوط به ادوار تحوالت عميق          تص&ادفی نيس&ت     

بع&الوه، ناس&ازگاری همچني&ن ميتواند       . اجتماع&ی؛ ادوار انقالبه&ای اجتماع&ی م&ی باش&ند          

همچ&&&نانكه در عص&&&ر انحط&&&اط  . م&&&نجر ب&&&ه ِاف&&&ول دراز م&&&دت ن&&&يروهای مول&&&ده بش&&&ود  

ميانه، نيروهای ام&پراطوری روم در غ&رب، ي&ا در دوره اف&ول خالفت شرقی در خاور     

 .مولده افول آردند

 است آه به مقياس وسيعی  ديالكت&يك بين نيروهای مولده و روابط اجتماعی توليد         اي&ن 

نبايد رابطه متقابل آنها را بمثابه . توال&ی دورههای بزرگ تاريخ انسانی را تعيين ميكند       

رش&&د، ه&&ر ش&&يوه تول&&يد از م&&راحل متوال&&ی تول&&د،  . ي&&ك تط&&ابق مكانيك&&ی در نظ&&ر گرف&&ت 

در تحل&&يل نهائ&&ی، اي&&ن م&&راحل بس&&تگی ب&&ه    . بل&&وغ، انحط&&اط، زوال و ن&&ابودی م&&يگذرد  

طريق&&ی دارن&&د آ&&ه رواب&&ط تول&&يدی در م&&راحل برخاس&&ت، تثبي&&ت و س&&پس بح&&ران خ&&ود،   

انكش&&اف ن&&يروهای مول&&ده را ب&&ه ترتي&&ب ي&&اری آ&&رده، اج&&ازه داده و از آن جلوگ&&يری         

تنها حرآت يك طبقه . ه طبقاتی آشكار است  ارت&باط بي&ن اي&ن ديالكتيك و مبارز        . مينماي&ند 

اجتماع&ی ي&ا چندي&ن ط&بقه اجتماع&ی اس&ت آه ميتواند مجموعه معينی از روابط توليدی           

 .را مستقر، حفظ يا سرنگون آند
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ه&&&ر ص&&&ورتبندی اجتماع&&&ی، يعن&&&ی ه&&&ر جامع&&&ه در ه&&&ر آش&&&ور مشخص&&&ی، در ه&&&ر  

ي&&&ك . عص&&&ری، هم&&&واره بوس&&&طله مجموع&&&ه ای از رواب&&&ط تول&&&يدی مش&&&خص ميش&&&ود   

ص&ورتبندی اجتماع&ی ب&دون رواب&ط تول&يدی مان&ند آش&ور ب&دون آارگر، توليد يا وسايل               

ولی هر مجموعه ای . معيش&ت اس&ت؛ يعن&ی خالص&ه ب&ه آش&ور خال&ی از سكنه می ماند        

از رواب&ط اجتماع&ی تول&يد ض&رورتًا ن&ه داللت بر وجود يك شيوه توليد تثبت شده ميكند              

 .ليدیو نه داللت بر تجانس اين روابط تو

ي&ك ش&يوه تول&يد تثبي&&ت ش&ده مجموع&ه ای از رواب&ط تول&&يدی اس&ت آ&ه آماب&يش بط&&ور          

خودآ&&ار بوس&&يله عملك&&رد واقع&&ی اقتص&&اد و بوس&&يله الگ&&وی طبيع&&ی بازتول&&يد ن&&يروهای   

تول&يدی آ&ه چند عامل روبنائی اجتماعی نيز در آن نقش آمابيش مهمی ايفا ميكنند، باز         

 در آشورهای بسياری آه شيوه های توليد آسيائی،    اي&ن ام&ر ب&رای قرنها      . تول&يد ميش&ود   

همچني&&ن ب&&ه . ب&&رده داری، فئودال&&ی و س&&رمايه داری در آنه&&ا مس&&تقر ب&&ود، ص&&حت دارد  

ب&&ه اي&&ن . م&&دت ه&&زاران س&&ال در م&&ورد ش&&يوه تول&&يد اش&&تراآی قب&&يله ای ن&&يز چني&&ن ب&&ود    

امل، ترتي&ب، ش&يوه تول&يدی، س&اختاری اس&ت آ&ه نمي&تواند بط&وری بن&يادی از ط&ريق تك            

و م&&نطق درون&&ی اش ت&&نها هنگام&&ی تعال&&ی    . تطب&&يق دادن و ي&&ا اص&&الح خ&&ود، تغي&&ير آ&&ند 

 .می يابد آه سرنگون شود

ب&&رعكس، در ادوار تح&&والت عظ&&يم اجتماع&&ی تاريخ&&ی م&&ا ميتوان&&يم جم&&ع آ&&ل رواب&&ط   

روابط توليدی در . تول&يدی آه ماهيت يك شيوه توليد تثبيت شده را ندارند، مشاهده آنيم        

ق&&رنهای پان&&زدهم و (ی آ&&ه تول&&يد خ&&رده آاالئ&&ی تس&&لط داش&&ت م&&ثال رايج&&ی اس&&ت دوره ا

ش&انزدهم در ايالت سفلی آه امروزه آشورهای بلژيك، لوگزامبورگ و هلند را تشكيل   

اين روابط غالب، نه روابط بين ارباب     ). ميده&ند؛ در ش&مال ايتال&يا، و بعد در انگلستان          

بلكه روابط بين . ار و توليد آننده روزمزدی   و رعي&ت بودن&د و ن&ه روابط بين سرمايه د           

در . تول&يد آن&ندگان آزادی بودن&د آ&ه ب&ه ش&يوه تول&يد خود بطور مستقيم دسترسی داشتند                 

.     دول&&تهای آارگ&&ری بوروآرات&&يك ام&&روزی ن&&يز رواب&&ط مشخص&&ه تول&&يد اي&&نگونه ان&&د         
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 شده را ه&يچ آ&س، در ه&يچ ي&ك از دو م&ورد ف&وق نمي&تواند وج&ود ي&ك شيوه توليد تثبيت               

 رواب&ط توليدی مرآب، ساختارهائی نيستند آه       جوام&ع انتقال&ی   در تم&ام اي&ن      . نش&ان ده&د   

خ&ود را آماب&يش بط&ور خودآ&ار، ب&از توليد آنند، آنها يا به احياء جامعه قديم، يا به يك                 

اي&ن بدي&ل تاريخ&ی ت&ابع عوامل متعددی است، عمدتًا           . ش&يوه تول&يد جدي&د منته&ی ميش&وند         

اف&&ی ن&&يروهای مول&&ده، نت&&يجه م&&بارزه طبقات&&ی در آش&&ور و در س&&طح       رش&&د آاف&&ی ي&&ا ناآ 

نقش دولت، حزب، سطح مبارزه جوئی و     (بي&ن الملل&ی، نقش عناصر روبنائی و ذهنی          

 ).آگاهی طبقه انقالبی، و غيره

از س&وی ديگ&ر، حت&ی وقتی آه شيوه توليدی تثبيت شده ای وجود دارد، روابط توليد                

در هر .  ن&درت اتف&اق م&ی افتد آه روابط توليد همگون باشند     ب&ه . ال&زامًا همگ&ون نيس&تند     

 از رواب&ط تول&يدی مس&لط بر شيوه      ترآيب&ی ص&ورت ب&ندی اجتماع&ی مش&خص، هم&واره           

تول&&يد موج&&ود و بقاي&&ای رواب&&ط تول&&يدی پيش&&ين آ&&ه از نظ&&ر تاريخ&&ی مدته&&ا پ&&يش تعال&&ی      

 عمًال هنوز بقايايی   برای مثال، تمام آشورهای امپرياليستی    . ياف&ته ان&د، مش&اهده ميش&ود       

خ&رده مالكان دهقانی آه بدون آارگر مزدبگير      (از تول&يد خ&رده آاالئ&ی در آش&اورزی           

در . را در خود دارند   ) آشت سهمی ( فئودالی   -و حت&ی بقاي&ای رواب&ط شبه       ) آ&ار ميكن&ند   

اي&&ن م&&وارد ص&&حبت از ي&&ك ش&&يوه تول&&يدی تثبي&&ت ش&&ده هنگام&&ی ص&&حيح اس&&ت آ&&ه تس&&لط  

 چ&نان باش&د آ&ه ب&از توليد خودآار آنها و تسلط آنها را بر آل        رواب&ط تول&يد مخ&تص آن،      

 .زندگی اقتصادی، از طريق منطق درونی و قوانين تحول آنها، تضمين آند

م&ثال مشخص&ه رواب&ط تول&يدی مرآ&ب آ&ه زي&ر س&لطه يك شيوه توليدی باشد، روابط                     

 رجوع شود به(است " جه&ان سوم "تول&يدی ص&ورت ب&ندی هاي&ی اج&تماع ب&ه اص&طالح         

 س&رمايه داری، و  - س&رمايه داری، ش&به  -در اي&ن جوام&ع رواب&ط تول&يد پيش&تا     ). ٧فص&ل  

س&رمايه داری در آ&نار يكديگ&&ر موجودان&د و تح&&ت فش&ار س&&اختار امپرياليس&تی اقتص&&اد      

ب&رغم تس&لط س&رمايه، و برغم    . بط&ور حس&اب ش&ده ای در ه&م ترآي&ب ش&ده ان&د       جهان&ی،   

آار "باالت&ر از هم&ه رواب&ط    (رمايه داری ورود ب&ه نظ&ام امپرياليس&تی، رواب&ط تول&يد س&         
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. اگ&ر چ&ه وجود دارند و به آندی بسط می يابند، ولی عموميت ندارند          ")  س&رمايه  -م&زد 

ليك&ن اي&ن واقعي&ت ن&ه مي&تواند توج&يه مش&خص آ&ردن اي&ن صورت بندی های اجتماعی                 

 -باش&&د و ن&&ه توج&&يه اي&&نكه رواب&&ط تول&&يد فئودال&&ی ي&&ا ش&&به  " آش&&ورهای فئودال&&ی"بع&&نوان 

اشتباه نظريه ای آه بسياری از نظرپردازان سوسيال   . فئودال&ی در آنه&ا تس&لط ياف&ته اند         

 .دموآرات، استالينيست، و مائوئيست مرتكب ميشوند

 

  جبر تاريخی و عمل انقالبی-٥
تز اساسی آن تأئيد ميكند آه هستی  . ماتريال&يزم تاريخ&ی ي&ك نظ&ام فلسفی جبرگراست         

. ت&اريخ جوام&ع انس&انی ق&ابل توضيح اند       . تماع&ی اس&ت   اجتماع&ی تعيي&ن آن&نده آگاه&ی اج        

پيشرفت آن به اتفاقات غير قابل پيش بينی . ج&ريان آن حساب نشده و يا اختياری نيست     

. ، در انبوه آدميان منفرد بستگی ندارد"انسانهای آبير"تغي&يرات ناگهان&ی ت&وارث ي&ا به          

ر عص&&ر معي&&&ن و  در تحل&&يل نهائ&&ی، ت&&اريخ از ط&&ريق س&&اختار اساس&&ی جامع&&ه در ه&&        

مادام&&يكه جامع&&ه، جامع&&ه طبقات&&ی . تض&&ادهای اص&&لی اي&&ن س&&اختار توض&&يح داده ميش&&ود 

 .است، تاريخ جوامع انسانی بوسيله مبارزه طبقاتی تبيين ميشود

ماتريال&يزم تاريخ&ی ي&ك آئي&ن جبرگرائ&ی به معنی ديالكتيكی آلمه و نه معنی مكانيكی           

ه&ر آوششی جهت  : دق&يق ت&ر بگوئ&يم   . مارآس&يزم مخ&الف تقديرگرائ&ی اس&ت      . آن، اس&ت  

ت&بديل مارآس&يزم ب&ه تقديرگرائ&ی خودآار و يا به تكامل گرائی عاميانه به معنای حذف           

 .آردن يك بعد اساسی مارآسيزم است

در حال&&يكه اي&&ن درس&&ت اس&&ت آ&&ه ان&&تخاب ه&&ای بش&&ر بوس&&يله ق&&يود م&&ادی و اجتماع&&ی   

خود را در چارچوب اين قيود    گري&ز ناپذي&ر مق&در ميشوند، ولی بشر ميتواند سرنوشت            

 .بسازد

اگ&&ر بش&&ر محص&&ول ش&&رايط م&&ادی موج&&ود اس&&ت، اي&&ن  . بش&&ر ت&&اريخ خ&&ود را ميس&&ازد

 . ميباشدعمل اجتماعی انسانشرايط مادی نيز محصول 
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اي&&&ده ه&&ا، ي&&&ا م&&ردان ب&&&زرگ س&&&ازندگان   ("اي&&ن تعال&&&ی از اي&&ده آل&&&يزم تاريخ&&ی آه&&&ن    

بطريقی )  محص&ول ش&رايط مح&يط هستند    انس&انها (و از ماتريال&يزم مكانيك&ی       ") تاريخ&ند 

مؤخ&&&ره آ&&&تاب " تزهائ&&&ی ب&&&ر فوي&&رباخ "اي&&&ن مس&&اله در  . نقط&&ه تول&&&د مارآس&&يزم اس&&&ت  

 . اثر مارآس و انگلس، بيان شده استايدئولوژی آلمانی

اي&ن ام&ر ع&الوه ب&ر نك&ات ديگ&ر، حاآ&ی از اي&ن اس&ت آه نتيجه هر عصر بزرگ از                      

هم ميتواند به پيروزی طبقه انقالبی     .  است تش&نجات اجتماع&ی تاريخ از قبل تعيين نشده        

. ب&يانجامد، و ه&م ميتواند به از هم پاشيدگی متقابل آليه طبقات اصلی جامعه منجر شود      

تاريخ حاصل جمع . مثًال، دوره آخر شيوه توليد باستانی مبتنی بر برده داری چنين بود         

تماعی قديم بدون   بسياری از صورت بندی های اج     . پيشرفتهای متوالی و مستقيم نيست    

ب&ر ج&ای گذاش&تن ردپای مهمی ناپديد شده اند و اين اساسًا به دليل عدم وجود ِيا ضعف              

 .طبقه انقالبی پيشرو بود

احتض&ار اجت&ناب ناپذي&ر س&رمايه داری معاص&ر بخ&ودی خود به پيروزی سوسياليزم          

. منته&&&ی ميش&&&ود" سوس&&&ياليزم ي&&&ا بربري&&&ت"اي&&&ن احتض&&&ار ب&&&ه دوراه&&&ی . نم&&&ی انج&&&امد

وس&ياليزم ض&&رورتی تاريخ&&ی اس&ت آ&&ه ب&&ه ن&يروهای تول&&يدی اج&&ازه رش&د س&&ازگار ب&&ا     س

باالتر از همه، ضرورتی انسانی است، بدين  . امكانات علم و تكنولوژی معاصر ميدهد     

معن&ی آ&&ه رش&&د و ارتق&اء تم&&ام اس&&تعدادهای انس&انی هم&&ه اف&&راد و مل&تها را ب&&ه عاليترب&&ن     

ن نابود آردن محيط زيست ارضاء خواهد وجه&ی تضمين آرده و نيازهای بشر را بدو   

فقط عمل آگاهانه و انقالبی   . ام&ا آنچ&ه آ&ه ض&رورت دارد، ح&تمًا تحق&ق نم&ی ي&ابد                . آ&رد 

در غ&&&ير اينص&&&ورت ق&&&درت . پرول&&&تاريا مي&&&تواند پ&&&يروزی سوس&&&ياليزم را مس&&&جل آ&&&ند

س&&ازندگی عظ&&يم و ب&&القوه عل&&م و تك&&نولوژی معاص&&ر ب&&رای تم&&دن، فره&&نگ، بش&&ريت،    

 .الصه زندگی روی سياره ما نابود آننده خواهد بودطبيعت و خ

عم&ل اجتماع&ی بش&&ر س&اختارهای اجتماع&&ی را خل&ق ميك&&ند آ&ه بعده&&ا خ&ود انس&&ان را       

. از ط&ريق عم&ل اجتماع&ی انقالب&ی همي&ن س&اختارها را مي&توان برانداخت       . مق&يد ميكن&ند   
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يي&&ن، مارآس&&يزم از اي&&ن نظ&&ر ج&&بری اس&&ت آ&&ه اظه&&ار ميك&&ند آ&&ه تح&&والت در ادوار مع  

اس&تقرار فئوداليزم،  يا آمونيزم جوامع آوچك بدوی  . اش&كال مشخص&ی را اتخ&اذ ميكن&ند     

 مص&رف آن&ندگان بر پايه نيروهای توليدی معاصر امكان       - بس&نده تول&يد آن&ندگان      -خ&ود 

مارآس&&يزم از اي&&ن نقط&&ه نظ&&ر ج&&بری اس&&ت آ&&ه تأآ&&يد ميك&&ند آ&&ه ت&&نها زمان&&ی          . ن&&دارد

ذي&&رند آ&&ه ش&&رايط م&&ادی و ن&&يروهای اجتماع&&ی آ&&ه  انقالبه&&ای اجتماع&&ی مترق&&ی امك&&ان پ

اج&ازه ايج&اد س&ازمان اجتماع&ی عالي&تری را ميده&ند، ق&بًال در جامع&ه پيش&ين ب&ه مرحله                 

 .بلوغ رسيده باشند

زيرا به هيچ وجه فرض نميكند آه فرا رسيدن اين     . ول&ی مارآس&يزم تقديرگ&را نيس&ت       

دی و اجتماعی الزم برای   جامع&ه جدي&د محص&ول اجت&ناب ناپذي&ر آم&اده ش&دن شرايط ما               

اي&&&ن فرارس&&&يدن فق&&&ط مي&&&تواند نت&&&يجه م&&&بارزات بي&&&ن ن&&&يروهای زن&&&ده . ظه&&&ورش اس&&&ت

عم&&ل  م&&يزان آارآئ&&ی اجتماع&&ی در تحل&&يل نهائ&&ی، چني&&ن ام&&ری نت&&يجه  . اجتماع&&ی باش&&د

اگ&ر اي&ن ب&نوبه خود و بالنسبه بوسيله اوضاع اجتماعی و توازن نيروها          .  اس&ت  انقالب&ی 

نقالب&ی مي&تواند تكامل اين اوضاع و توازن نيروها را واژگون      مش&روط ميش&ود، عم&ل ا      

حت&ی ت&وازن بس&يار مساعدی از نيروها ميتواند          . آ&رده، شكس&ت داده و ي&ا تس&ريع نم&ايد           

و بدي&&ن ترتي&&ب، در عص&&ر . ش&&ود" ض&&ايع"بوس&&يله نارس&&ائی ه&&ای ذهن&&ی ط&&بقه آارگ&&ر  

و رهبری انقالبی آگاهی طبقاتی "(ع&امل ذهن&ی ت&اريخ     "انق&الب و ض&د انق&الب آنون&ی،          

، نق&ش اساس&ی در تعيين نتيجه جنگهای بزرگ طبقاتی و آينده بشريت بازی     )پرول&تاريا 

 .ميكند

 

  از خود بيگانگی و رهائی-٦
ب&&رای ه&&زاران س&&ال بش&&ر در وابس&&تگی آ&&امل ب&&ه ن&&يروهای افس&&ار گس&&يخته طبيع&&ت      

. فق دهدهر گروه انسانی آوچك تنها ميتوانست خود را با طبيعت محيط اش و        : زيس&ت 

اف&ق او مح&دود و او زندان&ی اي&ن محدوديت بود، هر چند آه برخی از اجتماعات بدوی            
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برای مثال، (توانس&تند بعض&ی از اس&تعدادهای انس&انی را ب&ه ط&رز ق&ابل پيش&رفت ده&ند            

 ).نقاشی عصر حجر

در فرآش&د پيشرفت تدريجی نيروهای توليدی، بشر به تدريج بر اين رابطه وابستگی     

بشر موفق ميشود آه نيروهای طبيعت را بيشتر و .  طبيعت فائق می آيد    مطل&ق خ&ود به    

بيش&تر تح&ت س&لطه و آن&ترل خ&ود در آورد، و از آنه&ا ب&ه منظور باالبردن توليد، تنوع            

احت&&ياجات، انكش&&اف، امكان&&ات ب&&القوه انس&&انی و گس&&ترش رواب&&ط اجتماع&&ی بطوريك&&ه       

ر ي&ك مق&ياس جهانی بيانجامد،     باالخ&ره ب&ه احاط&ه آ&ردن و م&تحد آ&ردن بالنس&به بش&ر د                 

 .استفاده آند

ول&ی ه&ر ق&در مردم خود را در رابطه با نيروهای طبيعت آزاد ميسازند بيشتر، خود             

هنگامی آه نيروهای توليدی رشد     . را در رابط&ه ب&ا س&ازمان اجتماع&ی بيگانه می يابند            

ب&&ط تول&&يد ميكن&&ند، هنگام&&يكه تول&&يد م&&ادی پيش&&رفت ميك&&ند، هنگام&&يكه رواب&&ط تول&&يد، روا 

جامع&ه ميش&وند، آنگ&اه ديگ&ر ت&وده ه&ای انس&انی ب&ر تمامي&ت تول&يد ي&ا ب&ر تمام فعاليتهای                     

در . بنابراي&ن او ديگر بر هستی اجتماعی اش آنترل ندارد       . تول&يدی خ&ود آن&ترل ن&دارد       

به نظر ميرسد . جامع&ه سرمايه داری اين فقدان آنترل بر فعاليت توليدی آمال می يابد         

 از انقياد نيروهای آور طبيعت، ملزم به پيروی از هوسهای سازمان         آه بشر آزاد شده   

بشر از پيآمدهای مخرب سيل، زمين لرزه، شيوع بيماری های          . اجتماع&ی خود ميشود   

واگ&يردار و خش&ك س&الی ره&ا ش&ده اس&ت ول&ی چ&نان مينمايد آه محكوم به تحمل اثرات             

بودی جناي&&ت ب&&ار مخ&&رب ج&&نگ، بح&&رانهای اقتص&&ادی، ديك&&تاتوری ه&&ای وحش&&ی و ن&&ا   

امروز . ن&يروهای تول&يدی، و حت&ی در خط&ر اح&تمال ن&ابودی در ج&نگ هس&ته ای است              

نگران&ی ای آ&ه ت&رس از اي&ن بالي&ا  بوج&ود م&يآورد، ب&ه مرات&ب بيش&تر از نگرانی های              

 .مولود ترس از گرسنگی، بيماری و يا مرگ در گذشته است

خ&&ود بيگانگ&&ی بش&&ر را در ليك&&ن، همي&&ن انكش&&اف چش&&م گ&&ير ن&&يروهای تول&&يدی آ&&ه از 

رابط&&&&ه ب&&&&ا تول&&&&يد و جامع&&&&ه خ&&&&ودش ب&&&&ه حداآ&&&&ثر ميرس&&&&اند، همچني&&&&ن، تح&&&&ت نظ&&&&ام         
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همانگونه آه در پايان . س&رمايه داری، امك&ان رهائ&ی واقع&ی بش&ر را ن&يز ف&راهم ميكند                

بشر، بيشتر . فص&ل دوم ش&رح آن رف&ت اين امكان بايد در معنی دوگانه ای فهميده شود             

انائ&&ی آن&&ترل و تعيي&&ن تح&&والت اجتماع&&ی و ن&&يز تغي&&يرات مح&&يط زيس&&ت       و بيش&&تر، تو

بش&&ر ه&&ر چ&&ه بيش&&تر ق&&ادر خواه&&د ب&&ود آ&&ه آل&&يه اس&&تعدادهای  . طبيع&&ی را خواه&&د داش&&ت

تح&ول ف&ردی و اجتماع&ی را ت&ا آخري&ن ح&د آن تكامل دهد، استعدادهائی آه قبًال بخاطر           

تقدير اجتماعی خفه و فلج آن&ترل نابس&نده ب&ر ن&يروهای طبيع&ت، س&ازمان اجتماع&ی، و             

 .شده بودند

ب&نای ي&ك جامعه بی طبقه، و سپس جامعه آمونيستی، به معنی رهائی آار، و رهائی           

آارگ&&ران ص&&احب محص&&والت و مس&&لط ب&&ر روال آ&&ار  . بش&&ر بم&&ثابه تول&&يد آن&&نده اس&&ت 

آنه&&ا در . آنه&&ا در تقس&&يم تول&&يد اجتماع&&ی، اولوي&&ت ه&&ا را آزادان&&ه ب&&ر ميگزين&&ند . ميش&&وند

رد ترتيب ارضاء احتياجات، اولويت های توليدی، و آوتاه آردن ساعات فراغت و     مو

تقل&يل مص&ارف روزان&ه ای آه اين تعيين منابع در بر خواهد داشت، بطور دموآراتيك         

 .و مشترآًا تصميم خواهند گرفت

مس&&لمًا اي&&ن ان&&تخابها همچ&&نان در چ&&ارچوب مشخص&&ی از فش&&ار و اض&&طرار انج&&ام        

مع&ه انس&انی نمي&تواند ب&دون تقليل دادن ذخائر و منابع توليدی اش و      جا. خواه&د پذيرف&ت   

محك&وم آ&ردن خ&ود به تقليل مصرف روزانه در آينده، هنگاميكه آاهش ذخائر و تنزل              

م&نابع تول&يدی ب&&ه آس&تانه معين&&ی رس&يده اس&&ت، ب&يش از آنچ&&ه آ&ه تول&&يد ميك&ند، مص&&رف        

ميگويد، آزادی درك ضرورت و در اين محتواست آه جمله فردريك انگلس آه      . نم&ايد 

در اخت&&يار گرفت&&ن  "اس&&ت، حت&&ی ب&&رای جامع&&ه بش&&ری آمونيس&&تی ن&&يز درس&&ت اس&&ت         

است، زيرا هر چه آنترل بشر بر شرايط اجتماعی         " درك  "ص&حيح ت&ر از    " ض&رورت 

و طبيع&ی هس&تی اش بيش&تر ميش&ود، بهم&ان ان&دازه تع&داد واآ&نش ه&ای ممكن به شرايط                

ان&دازه  بش&ر مي&تواند خ&ود را از ل&زوم ق&بول فق&ط يك        موج&ود اف&زايش ياف&ته و ب&ه هم&ان       

 .واآنش رها سازد
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 زدائ&&ی انس&&انی ن&&يز دارد آ&&ه وس&&يعًا م&&يدان آزادی    -ول&&ی بع&&د دوم از خ&&ود بيگانگ&&ی  

هنگاميكه تمامی احتياجات اساسی همه افراد ارضاء شود،  . انس&انی را گس&ترش م&يدهد      

 ح&ل مسائل مادی برای انسان       هنگام&يكه وف&ور و فراوان&ی تجدي&د تول&يد تض&مين گ&ردد،              

بش&&ر خ&&ود را از ب&&رده ب&&ودن ب&&ه آ&&ار غ&&ير خ&&الق و ماش&&ينی ره&&ا . ديگ&&ر اولوي&&ت ن&&دارد

او خ&ود را از حسابرس&ی بخ&يالنه ب&ه اصراف وقت و نيز از اختصاص دادن         . ميس&ازد 

انكش&اف فعالي&تهای خ&الق، رشد شخصيت غنی         . اي&ن وق&ت ب&ه تول&يد م&ادی، آزاد ميك&ند            

چ&ه وس&يعتر رواب&ط انسانی، تمامی اينها به انباشت دائمی آاالهای             بش&ر، پيش&رفت ه&ر       

 .مادی ای آه آمتر و آمتر مفيداند تقديم می يابند

از آن پ&س عم&ل اجتماع&ی انقالب&ی ن&ه ت&نها روابط توليد را سرنگون آرده، بلكه تمام                

تشكل اجتماعی، تمام عادات سنتی، روان شناسی و روحيه و طرز تفكر بشر را تغيير        

خودپرس&تی م&ادی و روحيه رقابت جوی تهاجمی به خاطر پرورش نيافتن         . خواه&د داد  

 .در تجربه روزانه محو خواهند شد

بش&ر ب&ر جغراف&يای پ&يرامونش، ش&كل و ش&مايل آره زمين، آب و هوا و تقسيم ذخائر                  

عظ&يم آب مس&لط خواه&د ش&د و در عي&ن ح&ال تعادل محيط زيست را حفاظت آرده و يا           

اما . همه چيز را تا بنيان بيولوژيكی خودش واژگون ميكند     .  خواهد آرد  دوباره برقرار 

بش&ر نمي&تواند اي&ن اه&داف را بش&كلی مطلق&ًا اخت&ياری، جدا از پيش شرط ها و زيربنای              

ولی هنگاميكه اين زيربنا تضمين شود، اين بشر فعال هر چه   . م&ادی آافی بدست آورد    

 اه&رم اساس&ی ب&رای خل&ق انس&ان جدي&&د،      بيش&تر آزاد در ان&تخابهای خ&ود خواه&د ب&ود آ&&ه     

در اين محتوا است آه سخن گفتن از مارآسيزم       . آمونيس&ت آزاد و ب&يگانه نش&ده، اس&ت         

 .و آمونيزم انسانی واقعيت ميپذيرد

  

 


