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  تکامل سوسياليسم از تخيل به علمتکامل سوسياليسم از تخيل به علم
  

٢  
 در اين ميان، در کنار فلسفه فرانسوی قرن هجدهم و ب@دنبال آن فلس@فه جدي@د آلم@ان           

بزرگت@رين خ@دمت فلس@فه    . دادی تش@کيل م@  آن را بوجود آمده بود، که فلسفه هگل پايان  

ه ق@ديم  فالس@ف . مثابه عالی ترين شکل تفک@ر ب@ود       ه  کار بردن مجدد ديالکتيک ب    ه  آلمان ب 

        و ارس@@@تو ک@@@ه جه@@@ان   يون@@@ان همگ@@@ی اس@@@تادان م@@@ادرزاد و طبيع@@@ی ديالکتي@@@ک بودن@@@د     

ترين مغ@ز در مي@ان آنه@ا ب@ود، عم@ده ت@رين اش@کال تفک@ر دي@الکتيکی را بررس@ی                     شمول

مانند (برعکس فلسفه جديد که عليرغم وجود نمايندگان درخشان ديالکتيک   . کرده بود 

عل@ت نف@وذ فلس@فه انگل@يس ب@يش از پ@يش دچ@ار ط@رز          هويژه به ب) دکارت و اسپی نوزا   

فالسفه فرانس@وی ق@رن هج@دهم ني@ز الاق@ل در            . اصطالح متافيزيکی گرديده بود   ه  تفکر ب 

. داش@تند آثار مخصوصًا فلسفی خود تقريبًا بطور کامل تحت سلطه اين طرز تفکر ق@رار          

م@ا در اي@ن     . رن@د آنها توانستند خارج از آثار فلسفی، شاهکارهای ديالکتيکی بوج@ود آو          

رس@@اله ه@@ائی در ب@@اره منش@@اء ع@@دم   "اث@@ر دي@@درو، و " ب@@رادرزاده راس@@وس"رابط@@ه ب@@ه 

ط@ور اختص@ار اص@ول اي@ن دو ش@يوه      ه کنيم و ب ی  اثر روسو اشاره م   " ها تساوی انسان 

  .دهيمی تفکر مختلف را شرح م

دهيم بررسی قرار مورد مل طبيعت با تاريخ و يا فعاليت معنوی خود را أوقتی ما با ت 

متقابل  وحله اول تصويری از يک پيچيدگی بی نهايت که شامل ارتباطات و تاثيرات        در

اس@@ت مش@@اهده م@@ی کن@@يم ک@@ه در آن ه@@يچ چي@@ز ب@@ه حال@@ت قبل@@ی و در مک@@ان قبل@@ی ثاب@@ت               

همه چيز در حال حرکت است، تغيير م@ی کن@د، بوج@ود م@ی آي@د و ن@ابود          نمی ماند، بلکه    

ت@دا ن@اظر ي@ک تص@وير کل@ی هس@تيم ک@ه در آن جزئي@ات ک@م و          بدين ترتيب در اب  . گرددی  م

م@ا بخ@ود حرک@ت، مراح@ل گ@ذار و رواب@ط بيش@تر              . بيش در پشت ص@حنه ق@رار گرفت@ه ان@د          
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اي@ن جه@ان بين@ی    . چيزی که در حال حرک@ت، انتق@ال و ارتب@اط اس@ت    به آن توجه داريم تا   

ون@ان ق@ديم اس@ت ک@ه      و ساده، ولی در عين حال ذاتًا صحيح، جهان بينی فلسفه ي  یابتدائ

ه@ر چي@ز در ع@ين ح@ال ه@م هس@ت و ه@م        : روشنی بيان ک@رد ه را ب اولين بار هراکليت آن   

نيست، زيرا همه چيز در جريان و تغيي@ر دائم@ی و در ح@ال بوج@ود آم@دن و ن@ابود ش@دن            

درس@تی خص@لت عم@ومی تص@وير کل@ی      ه اما اين بينش هر قدر هم ک@ه ب@    . مداوم می باشد  

ند، معهذا برای توضيح جزئياتی که از ترکيب آنها، تص@وير کل@ی          کی  پديده ها را بيان م    

که ما اين جزئيات را نشناسيم تصوير کلی نيز ی شود، کافی نيست و تا زمانی حاصل م

ا از بس@تر رواب@ط طبيع@ی    ربرای شناخت جزئيات بايد آنها      . برای ما روشن نخواهد بود    

علول خ@اص و غي@ره، ه@ر ک@دام     يا تاريخی شان جدا سازيم و برحسب کيفيت و علت و م  

اينکار در درجه اول وظيفه علوم طبيعی و . از آنها را جداگانه مورد بررسی قرار دهيم

ه@ای  ی داليل روشن ب@رای يون@ان   ه  تحقيقات تاريخی است، رشته های پژوهشی ای که ب        

نها می بايستی قبل از هر چيز مواد الزم آشدند، زيرا ی عهد کالسيک غيرعمده تلقی م  

ه تنها پس از اينکه جمع آوری داده های طبيعی و ت@اريخی ب@  . ن فراهم سازند  آبرای  را  

ش@ان   توان به بررسی اقتصادی آنها و تطبيق يا تقس@يم ی درجه معينی از رشد رسيد، م 

رو کارهای ابتدائی تحقيق دقيق طبيعت  از اين. به طبقات، منظومه ها و انواع پرداخت

 و س@پس در ق@رون وس@طی توس@ط اع@راب            )٤٧(کندريههای دوره اس  ی  ابتدا بدست يونان  

عل@@وم طبيع@@ی واقع@@ی در نيم@@ه دوم ق@@رن پ@@انزدهم ش@@روع و از اي@@ن . تکام@@ل بيش@@تر ياف@@ت

تجزي@ه طبيع@ت ب@ه اج@زايش،      . بعد با سرعتی هر چه روزاف@زون ت@ر ترق@ی ک@رد            ه  زمان ب 

ام جدا کردن و طبقه بندی رخدادها و پديده ه@ای طبيع@ی گون@اگون، بررس@ی درون اجس@         

ه@ای عظيم@ی ب@ود ک@ه در        از نظر ترکيبات متنوع آناتوميک آنها، شرط اص@لی پيش@رفت          

ه@ا در   ول@ی اي@ن پيش@رفت   . جهان قرن اخير در زمين@ه ش@ناخت طبيع@ت نص@يب م@ا گردي@د        

ه عين حال اين عادت را ه@م در م@ا بوج@ود آوردن@د ک@ه اش@ياء و رخ@دادهای طبيع@ی را ب@           

رو آنها را نه در   بين آنها درک کنيم و از اينطور جداگانه و جدا از ارتباط کلی بزرگ  

ب@ه  عن@وان اش@يائی ک@ه تغيي@ر اساس@ی م@ی يابن@د، بلک@ه         ه حرکت، بلک@ه در س@کون، ن@ه ب@     
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در . کن@يم ی ش@کل م@رده مش@اهده م@    ه حال@ت زن@ده، بلک@ه ب@    ه اشياء منجم@د، ن@ه ب@    صورت  

ح@دوديت  بيکن و الک انجام گرف@ت، م به وسيله که همانطور که اين جهان بينی،  ی  زمان

  . های گذشته، يعنی طرز تفکر متافيزيکی را بوجود آورد فکری ويژه قرن

برای متافيزيسين ها اشياء و تصاوير ذهنی آنها، يعنی مفاهيم، مسائل تحقيق@اتی ای        

مثابه پديده های ه هستند که مجزا از هم، يکی پس از ديگری بدون ارتباط با يکديگر ب

فيزيس@@@ين در اي@@@ک مت. د مطالع@@@ه ق@@@رار م@@@ی گيرن@@@د منجم@@@د و ت@@@ا اب@@@د تغييرناپ@@@ذير م@@@ور 

کند، ح@رف او آری، آری  ی چهارديواری تضادهای بيشمار و بدون ارتباط با هم فکر م         

برای او . و يا نه، نه می باشد و آنچه از اين چهارچوب خارج باشد مورد تنفر او است

 خ@ودش و ه@م   تواند در عين حال ه@م ی  يک چيز نم  : شيئی يا وجود دارد يا وجود ندارد      

چن@ين عل@ت و    کنن@د، ه@م  ی مثبت و منف@ی مطلق@ًا يک@ديگر را نف@ی م@     . چيزی ديگری باشد  

دلي@ل ک@ه ب@ه ط@رز     ب@ه اي@ن   اي@ن ط@رز تفک@ر    . معلول در تضاد کامل با يکديگر قرار دارن@د     

اص@@طالح عق@@ل س@@الم انس@@انی تعل@@ق دارد، در نظ@@ر اول ک@@امًال روش@@ن و واض@@ح ه تفک@@ر ب@@

      لم انس@@انی، اي@@ن رفيق@@ی ک@@ه در مح@@دوده چه@@ار دي@@واری     تنه@@ا عق@@ل س@@ا . م@@ی کن@@د جل@@وه 

دني@ای  ه خ@ود ج@رات ورود ب@   ه مح@ض اينک@ه ب@   ه خانه اش بسيار هم قابل احترام است ب@     

گ@ردد و ش@يوه تفک@ر    ی دهد، با ماجراه@ای اعج@ازآميز روب@رو م@      ی  پهناور پژوهش را م   

    اش@@ياء تغيي@@ر مت@@افيزيکی ه@@ر ان@@دازه ه@@م در زمين@@ه ه@@ائی ک@@ه دامن@@ه آن برحس@@ب طبيع@@ت 

   م@رزی  ه کند، حقانيت و حت@ی ض@رورت داش@ته باش@د، معه@ذا هم@واره دي@ر ي@ا زود ب@                    ی  م

در تض@ادهای الينح@ل   . ش@ود ی بعد يکجانب@ه، مح@دود و انتزاع@ی م@    ه رسد که از آن ب ی  م

گردد، زيرا که در وراء اشياء، رابط@ه ب@ين آنه@ا، در وراء وج@ود اش@ياء،      ی سرگردان م 

و در وراء می کن@د  و در وراء سکون اشياء حرکت آنها را فراموش شدن و زوال آنها   

ت@وانيم  ی طور قطع مه دانيم و بی در مورد امور روزمره م . درختان جنگل را نمی بيند    

  ول@ی وقت@ی بيش@تر دق@ت و بررس@ی کن@يم        . مثًال بگوئيم که ي@ک حي@وان وج@ود دارد ي@ا ن@ه             

دان@ان   که حق@وق همانطور  . ی است له بسيار بغرنج  أم صدور اين نوع احکام مس     يمی بين 

بع@@د کش@@تن ه دانن@@د کوش@@ش آنه@@ا ب@@رای کش@@ف ي@@ک م@@رز منطق@@ی ک@@ه از آن ب@@ی بخ@وبی م@@ 
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ان@دازه  ب@ه هم@ان   کودک در رحم مادر قتل محسوب می ش@ود، ت@ا چ@ه ح@د بيه@وده اس@ت،        

کن@د،  ی ک@ه فيزي@ولژی ثاب@ت م@    هم@انطور  تعيين لحظ@ه م@رگ غي@رممکن م@ی باش@د، زي@را          

ای ک@@ه يکب@@اره اتف@@اق بيفت@@د، نيس@@ت، بلک@@ه پروس@@ه ای اس@@ت     م@@رگ ي@@ک حادث@@ه لحظ@@ه   

ترتيب هر موجود زنده ای در هر لحظ@ه ه@م خ@ودش م@ی باش@د و ه@م              به همين   . طوالنی

خودش نيست، در هر لحظه ای موادی را از خارج جلب کرده، مواد ديگری را از خود 

دی بوج@ود  های جدي@  ش می ميرند و سلول اهای جسم در هر لحظه سلولمی کند،  دفع  

های  تازه شده و جای خود را به اتمبه کلی می آيند، دير يا زود مواد جسم اين موجود 

که ه@ر موج@ود زن@ده ای هم@واره خ@ودش و در ع@ين ح@ال        ی  دهند، بطور ی  ماده ديگر م  

پ@ی م@ی ب@ريم ک@ه دو قط@ب ي@ک       ه@م چن@ين   با يک بررسی دقيق تر  . موجود ديگری است  

اندازه که با هم در تضاد قرار دارند، از يکديگر جدا  به همان تضاد، مثل منفی و مثبت      

ط@ور   کنن@د، هم@ين  ی ناپذيرند و علي@رغم هم@ه تض@ادها بط@ور متقاب@ل در يک@ديگرنفوذ م@              

کند، ی است تصور ما از علت و معلول که تنها در مورد يک پديده بطور مجزا صدق م

 جه@ان در نظ@ر   محض اينکه يک پدي@ده را در ارتب@اطی عم@ومی آن ب@ا مجموع@ه     ه ولی ب 

   بگي@ريم، عل@ت و معل@@ول در ه@م م@@ی آميزن@د و در ي@ک بي@@نش رواب@ط متقاب@@ل جه@انی ح@@ل        

کنند و آنچ@ه  ی که در آن علت و معلول دائمًا موقعيت خود را عوض می شوند، جائ ی  م

  .عکسه گردد و بی اکنون علت است در جای ديگر و زمان ديگر تبديل به معلول م

. های فکری در قالب تفکر مت@افيزيکی ج@ای نم@ی گيرن@د     تمام اين پروسه ها و روش  

      ط@@@ور عم@@@ده در ه ب@@@رعکس، ب@@@رای ديالکتي@@@ک ک@@@ه اش@@@ياء و رواب@@@ط ذهن@@@ی آنه@@@ا را ب@@@   

شان، در پيوس@تگی و حرک@ت، در پي@دايش و نابوديش@ان م@ی بين@د، پروس@ه ه@ای                روابط

 و باي@د  طبيعت محک آزمايش ديالکتيک اس@ت . فوق تاييد کننده اين شيوه بررسی است      

قبول کرد که علوم جديد برای اين آزمايش مواد بسيار فراوان روزافزونی تهيه نموده              

و از اين طريق ثابت کرده است که در تحليل نهائی در طبيعت ي@ک رون@د دي@الکتيکی و           

است، حرکت طبيعت نه يک حرکت ابدی يکنواخت و يک دوران منه متافيزيکی حکمفر

در اينجا قبل از ه@ر چي@ز باي@د      . شودی  اريخی را شامل م   مکرر، بلکه يک روند واقعی ت     
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از داروين نام برد که اثبات اين واقعي@ت ک@ه تم@ام طبيع@ت ارگاني@ک ام@روزی، نبات@ات و                   

ه@ا   حيوانات و در نتيجه انسان هم محصول ي@ک پروس@ه تک@املی م@ی باش@د ک@ه ميلي@ون         

  .عت وارد آوردسال جريان داشته است، بزرگترين ضربه را به درک متافيزيکی طبي

تيکی را کح@@ال تفک@@ر دي@@ال ه ام@@ا از آنج@@ا ک@@ه تع@@داد دانش@@مندان عل@@وم طبيع@@ی ک@@ه ت@@ا ب@@   

توان از تضادی که ميان نتايج کسب شده و ش@يوه      ی  آموخته اند، انگشت شمار است م     

تفکر معمولی بوجود آمده، سرگيجگی بی حد و مرزی را که هم اکنون در علوم نظری   

 پريش@انی معل@م و ش@اگرد، نويس@نده و خوانن@ده منج@ر ش@ده        طبيعی ح@اکم م@ی باش@د و ب@ه         

  .است، توضيح داد

تکامل انسان و انعکاس ذهنی تکامل آن، بنابراين يک ترسيم دقيق مجموعه جهان، 

ه@ا تنه@ا م@ی توان@د از طري@ق دي@الکتيکی و ب@ا توج@ه دائ@م ب@ه              اين تکامل در مغ@ز انس@ان      

ت رشد يابنده و پ@س رون@ده امک@ان پ@ذير     تاثيرات متقابل ميان شدن و نابودی، و تغييرا    

کانت فعالي@ت  . باشد و درست بر همين پايه است که فلسفه جديد آلمان عرض اندام کرد   

 بع@د  -را خود را از اينجا شروع نمود که منظومه شمسی ثابت ني@وتن و دوام جاوي@د آن    

ی ب@@ه ي@@ک حرک@@ت ت@@اريخآن را  از ب@@ين ب@@رد و -از اينک@@ه اول@@ين ض@@ربه مش@@هور زده ش@@د

تبديل کرد و اعالم نمود که منش@اء خورش@يد و س@تارگان، ت@وده ای م@ه آل@ود و چرخن@ده         

نتيج@@ه ني@@ز رس@@يد ک@@ه چن@@ين پيدايش@@ی، ن@@ابودی آين@@ده منظوم@@ه  ب@@ه اي@@ن ض@@منًا . م@@ی باش@@د

وس@ط الپ@الس از طري@ق    نظريه او هم ن@يم ق@رن بع@د، ت    . شمسی را نيز ناگزير در بر دارد      

رياضيات ثابت شد و نيم قرن ديگ@ر پ@س از آن، موجودي@ت اي@ن قبي@ل ت@وده ه@ای گ@ازی                 

اسپکتروس@@کوپ ب@ه وس@يله   آت@ش زا در فض@ا ک@ه دارای درج@ات مختل@ف غلظ@ت بودن@د،        

  .دشنشان داده 

 و اي@ن  -اين فلسفه جديد آلمان با سيستم هگل پايان يافت، که در آن برای اول@ين ب@ار             

مثاب@ه ي@ک پروس@ه،    ه  تم@ام جه@ان طبيع@ی را، ت@اريخی و عقالن@ی ب@        -است بزرگ خدمتی  

يعنی در يک حرکت، تغيير، تبديل و تکامل دائم ديده شد و کوشش گرديد ارتباط درونی 

مثاب@ه  ه از اي@ن نقط@ه نظ@ر ت@اريخ بش@ريت ديگ@ر ب@           . اين حرکت و تکامل نشان داده شود      
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ک@@رد ک@@ه اکن@@ون  ی معن@@ی جل@@وه نم@@ ه@@ای ب@@ی  ی ه@@ای وحش@@يانه و بي@@دادگر  ه@@رج و م@@رج 

مجموعه آن بايد در مقابل کرسی داوری عقل رشد يافته ی فالسفه محکوم باشد و هر        

چه زودتر فراموش گردد، بلک@ه اينه@ا پروس@ه تک@املی خ@ود بش@ر بودن@د و اکن@ون عق@ل              

ه@ای آن دنب@ال ک@رده و    ی  وظيفه داشت اين حرکت تدريجی بشر را از ميان تم@ام گمراه@            

  .از البالی تصادفات ظاهری بيرون کشيده و نشان دهدآن را ی درونی مند قانون

در اينجا اين مساله که سيستم هگل موفق نش@د وظيف@ه ای را ک@ه ب@رای خ@ويش قائ@ل          

. ساز او طرح اين وظيفه بود خدمت دوران. انجام رساند، بی اهميت استه شده بود، ب

ب@ا  . انجام آن نيسته نهائی قادر بته گاه ب در واقع اين وظيفه ای است که يک فرد هيچ   

اينکه هگل در کنار سن سيمون همه جانبه ترين مغز دوران خ@ود ب@ود، معه@ذا ب@از ه@م             

ه خاطر وسعت دانستنی هايش که ضرورتًا محدود بودند و ديگر ب  ه  محدود بود، يکی ب   

ب@ه  . ه@ای دوران او  ها و بينش خاطر محدود بودن باز هم ناگزير وسعت و عمق دانش       

ب@دين معن@ی   . هگل ي@ک اي@ده آليس@ت ب@ود    . شودی دو علت، علت سومی هم اضافه م      اين

که برای او تفکرات مغزش، تصاوير کم و بيش انتزاعی اش@ياء و پروس@ه ه@ای واقع@ی          

 نبودن@@د، بلک@@ه ب@@رعکس ب@@رای او اش@@ياء و تکام@@ل آنه@@ا تنه@@ا، تص@@اوير واقعي@@ت يافت@@ه        

با اين ترتيب همه چيز . بوجود آمده استنحوی قبل از اين دنيا ه که ب ای بودند" ايده"

ا اينکه هگل برخی از روابط بو . معکوس شده بودبه کلی وارونه و روابط واقعی دنيا 

عللی که ش@رح داده ش@د،   ه مجزا را درست و بطرز نبوغ انگيزی درک کرده بود، باز ب       

 ئي@ات، وص@له خ@ورده، تص@نعی، س@اختگی و خالص@ه           زضرورتًا خيلی چيزها، حتی در ج     

ک@ه ب@ود ن@اقص الخلق@ه ای عظ@يم و در       ی  ط@ور  سيس@تم هگ@ل آن    . مغلوط از آب در آمدند    

اين سيستم هنوز دچار يک تضاد درونی عالج . عين حال آخرين کوشش نوع خود بود    

از طرفی اساس عمده اي@ن سيس@تم بينش@ی ت@اريخی ب@ود ک@ه طب@ق آن ت@اريخ                  : ناپذير بود 

اص@طالح  ه کش@ف ي@ک ب@   ب@ه وس@يله   ان@د  بشر يک پروسه تکاملی اس@ت ک@ه طبع@ًا نم@ی تو         

حقيقت مطلق به پايان عقلی خود برسد و از ط@رف ديگ@ر اي@ن سيس@تم م@دعی اس@ت ک@ه                

سيس@تمی ک@ه م@دعی باش@د در برگيرن@ده هم@ه اي@ن          . خود عصاره اين حقيقت مطلق است     
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مس@ائل اس@ت و ب@رای هميش@ه ش@ناخت طبيع@ت و ت@اريخ را ب@ه پاي@ان رس@انده، ب@ا اص@@ول            

گ@@اه اي@@ن واقعي@@ت را ک@@ه ش@@ناخت   مس@@اله ای ک@@ه ه@@يچ. در تض@@اد اس@@تتفک@@ر دي@@الکتيکی 

می کن@د  هائی عظيم  سيستماتيک مجموعه دنيای خارج از نسلی به نسل ديگر پيشرفت   

  .در بر می گيردآن را نفی نموده، بلکه برعکس 

درک غلط بودن کام@ل اي@ده آليس@م آلم@ان ض@رورتًا ب@ه ماترياليس@م منته@ی گردي@د ول@ی            

ب@ه ماترياليس@م مک@انيکی ق@رن     ه@م چن@ين    فيزيکی، بلک@ه    اليس@م مت@   يا به ماتر  البته نه فقط  

 س@@اده لوحان@@ه تم@@ام ت@@اريخ گذش@@ته، ماترياليس@@م ن@@وين ب@@ه -ب@@رخالف نف@@ی انقالب@@ی. هج@@ده

وظيف@ه  آن را پروسه تکاملی بش@ر م@ی نگ@رد، ک@ه کش@ف ق@وانين حرک@ت        به مثابه تاريخ  

رن هجده و حتی هگل ک@ه مانن@د         برخالف تصورات فالسفه فرانسوی ق    . داندی  خويش م 

ه@ای   دانس@تند ک@ه در دوران  ی نيوتن طبيعت را مجموعه ای از اجسام جاويد آسمانی م@       

ان@@واع تغييرناپ@@ذير   آن را مح@@دود و هم@@واره يکس@@ان در حرکتن@@د و ي@@ا مانن@@د لين@@ه ک@@ه        

های جدي@د عل@وم طبيع@ی        کرد، ماترياليسم نوين پيشرفت   ی  موجودات ارگانيک تصور م   

آن طبيعت نيز دارای محدوده زم@انی اس@ت و   براساس  که  می کند   جمع بندی   را بنحوی   

توانن@@د در ی ت@@اريخ خ@@ود را دارد، اجس@@ام آس@@مانی مانن@@د ان@@واع مختل@@ف ارگانيس@@م ک@@ه م@@ 

ه@ا، ت@ا    شرايط مساعد مورد سکونت قرار گيرند، پديده آمده و زوال می يابند و دوران          

ماترياليس@م  .  ب@ی نهاي@ت بزرگت@ر م@ی باش@ند      حدی که آنها را مجاز بدانيم، دارای ابع@ادی        

جديد در هر دو مورد بطور عمده ديالکتيکی است و ديگر ب@ه فلس@فه ايک@ه در م@اوراء                  

ک@ه از ه@ر ي@ک از رش@ته ه@ای مج@زای علم@ی             ی  هنگ@ام . علوم ق@رار گي@رد احتي@اج ن@دارد        

خواس@@ته ش@@ود موقعي@@ت خ@@ود را در مجموع@@ه کل@@ی مس@@ائل و ش@@ناخت خ@@ود را از اش@@ياء  

آنچ@ه از  .  کند، ديگر به علم خاصی جهت تعيين رواب@ط کل@ی ني@ازی وج@ود ن@دارد            روشن

 منط@ق ص@وری و   -فلسفه گذشته بطور مستقل باقی می ماند، دانش تفک@ر و ق@وانين آن          

  .تاريخ مربوط می شودطبيعت و ساير مسائل به علوم مثبت . ديالکتيک خواهد بود

می توانست انج@ام گي@رد ک@ه عل@وم     اگر تحول در بينش نسبت به طبيعت تنها در حدی   

ک@@رد، در زمين@@ه بي@@نش نس@@بت ب@@ه ت@@اريخ،  ی داده ه@@ای مثب@@ت الزم را ب@@رای آن ف@@راهم م@@ 
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ايج@اد تغيي@رات عم@ده ای در آن منج@ر     ه های بسيار پ@يش ت@ر ب@        حقايق تاريخی در زمان   

های بين  در سال.  اولين قيام کارگری در شهر ليون بوجود آمده١٨٣١در سال . گرديد

ه@ای انگليس@ی     اول@ين جن@بش مل@ی ک@ارگری، يعن@ی جن@بش چارتيس@ت              ١٨٤٢ تا   ١٨٣٨

در پيش@@@رفته ت@@@رين کش@@ورهای اروپ@@@ا مب@@ارزه طبق@@@اتی مي@@@ان   . بنقط@@ه اوج خ@@@ود رس@@يد  

پرولتاريا و بورژوازی از يکسو نسبت به تکامل صنعت بزرگ و از سوی ديگ@ر رش@د           

ه کارزار تاريخ تبديل قدرت سياسی تازه بدست آمده بورژوازی به عامل عمده در صحن

نادرس@@تی عل@@م اقتص@@اد ب@@ورژوائی درب@@اره يکس@@انی من@@افع ک@@ار و س@@رمايه و ه@@م  . گردي@@د

آهنگی عمومی و رفاه عمومی حاصل از رقاب@ت آزاد، روز ب@روز بيش@تر و قاطعان@ه ت@ر           

سوسياليس@م  هم چن@ين  کليه اين واقعيات و . گرديدی واقعيات تاريخی افشاء م   به وسيله   

 ديگر - گرچه توضيح بسيار ناکامل آنها بود-نسه را که توضيح تئوريک    انگليس و فرا  

ول@ی درک اي@ده آليس@تی در ت@اريخ ک@ه هن@وز از ب@ين نرفت@ه             . داش@ت ز نظر دور    اشد  ی  نم

. نمی ش@ناخت  بود، مبارزات طبقاتی متکی بر منافع مادی و اصوًال خود منافع مادی را   

عن@@وان عوام@@ل فرع@@ی  ه  ض@@منی و ب@@تولي@@د و کلي@@ه رواب@@ط اقتص@@ادی در آن تنه@@ا بط@@ور  

  .گرفتندی مورد بررسی قرار م" تاريخ تمدن"

واقعيات جديد، پژوهش نوين تمام تاريخ گذشته را ضروری نم@ود و در اينج@ا نش@ان          

استثناء تاريخ جوامع بدوی، تاريخ مب@ارزات طبق@اتی        ه  داده شد که تمام تاريخ گذشته ب      

ه با يکديگر قرار دارن@د، هم@واره محص@ول    بوده است و اين طبقات جامعه که در مبارز       

روابط توليدی و روابط اجتماعی و در يک کالم محصول رواب@ط اقتص@ادی دوران خ@ود       

  بن@@ابراين در ه@@ر دوران س@@اخت اقتص@@ادی جامع@@ه، آن پاي@@ه واقع@@ی را تش@@کيل  . ب@@وده ان@@د

توان مجموعه روبنای حقوقی و سياسی، مذهبی و فلسفی ی  آن م براساس  دهد که   ی  م

   هگ@@ل . و در تحلي@@ل آخ@@ر کلي@@ه تص@@ورات و تفک@@رات ه@@ر دوره ت@@اريخی را توض@@يح داد      

دي@الکتيکی نم@وده ب@ود، يعن@ی برداش@ت      آن را  تاريخ شناسی را از بند متافيزيک آزاد و         

اکن@ون اي@ده آليس@م از آخ@رين پناهگ@اه        . تاريخی خ@ود او، بط@ور عم@ده اي@ده آليس@تی ب@ود             

درک ماترياليس@تی ت@اريخ داد   ه ه و جای خود را ب@    خود، يعنی از تاريخ شناسی طرد شد      
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آن ی وجود او توضيح دهد، ن@ه  اتوانست شعور انسان را برمبنی و راهی پيدا شد که م 

  .زمان وجود داشت، يعنی توضيح وجود برمبنای شعور که تا آنطور 

عن@وان کش@ف تص@ادفی اي@ن ي@ا آن مغ@ز نب@وغ آمي@ز         ه از اين پس سوسياليس@م ديگ@ر ب@     

مثاب@@@ه محص@@ول ض@@@روری مب@@ارزه دو طبق@@@ه، پرولتاري@@@ا و   ه آم@@د، بلک@@@ه ب@@  بنظ@@ر نم@@@ی  

وظيفه آن . گرديدی بورژوازی که در مرحله معينی از تاريخ بوجود آمده بودند، تلقی م

ديگر تنظيم يک نظام اجتماعی حتی المقدور کام@ل نب@ود، بلک@ه عب@ارت ب@ود از بررس@ی          

يش اين طبقات و تصادم آنها شده  روند تاريخی و اقتصادی ای که ضرورتًا موجب پيدا        

بود و کشف ابزار حل اين اختالفات در وضعيت اقتصادی ای ک@ه از اي@ن طري@ق بوج@ود          

  .آمده بود

سوسياليسم قبلی همانقدر با اين درک ماترياليستی ناسازگار بود که طبيعت شناس@ی           

ی از اگرچ@ه سوسياليس@م قبل@   . ماترياليسم فرانس@وی ب@ا ديالکتي@ک و عل@وم طبيع@ی جدي@د         

ک@رد، ول@ی ق@ادر ب@ه توض@يح آن نب@ود و       ی شيوه توليد سرمايه داری و نتايج آن انتقاد م  

و مردود قلم@داد کن@د    بدآن را توانست  ی  تنها م . داشتنيز ن آن را   در نتيجه توانائی حل     

و هر چه شديدتر عليه استثمار طبقه کارگر که جزء الينفک شيوه توليد سرمايه داری              

. کمتر قادر بود کيفيت و چگونگی اين اس@تثمار را توض@يح ده@د    ،  می کرد است، فعاليت   

در واقع مساله اين بود که می بايستی شيوه توليد سرمايه داری را از يکسو در رابطه 

تاريخی و ضرورت پيدايش آن در يک مرحله مشخص تاريخی بررس@ی نم@ود و نتيجت@ًا         

که کماک@ان نه@ان   آن را نشان داد و از سوی ديگر خصلت درونی      آن را   ضرورت زوال   

ثابت . پرده برداشتن از ارزش اضافی انجام گرفتبه وسيله و اين . بود، َآشکار ساخت

ش@@د ک@@ه تص@@احب ک@@ار مج@@انی ش@@کل اص@@لی ش@@يوه تولي@@د س@@رمايه داری و هم@@راه ب@@ا آن     

استثمار کارگران است، حتی اگر سرمايه دار نيروی کار کارگر خويش را طب@ق ارزش               

شی که به عنوان کاال در بازار ک@اال داراس@ت، بخ@رد، معه@ذا ارزش@ی       ارزکامل آن، يعنی  

 ارزش@ی اس@ت ک@ه جه@ت خري@د آن پرداخ@ت       ارزشی که از آن به دست می آورد ب@يش از        

ک@ه  م@ی ده@د   کرد و همين ارزش اضافی است ک@ه ب@االخره مجموع@ه ارزش@ی را تش@کيل         



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٥ 

ب@دين ترتي@ب   . رددم@ی گ@  مقدار روزافزون س@رمايه متعل@ق ب@ه طبق@ات ح@اکم از آن تغذي@ه            

  .جريان توليد سرمايه داری و توليد سرمايه توضيح داده شد

درک ماترياليستی تاريخ و افش@ای راز تولي@د س@رمايه داری     : ما اين دو کشف بزرگ    

ب@ا اي@ن دو کش@ف، سوسياليس@م ب@ه عل@م           . توسط ارزش اضافی را مديون مارکس هستيم      

ب@ر روی مجموع@ه جزئي@ات و رواب@ط آن      ک@ار   بهتبديل گرديد و اکنون بايد در وهله اول 

  . پرداخت

   

  

  

 


