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 الله ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: فرستنده

   ٢٠١١ اگست ٢۵

  

  ماترياليسم تاريخی
  

ماترياليسم تاريخی يا بينش ماترياليستی . ماترياليسم تاريخی علم مربوط به عام ترين قوانين تکامل جامعۀ بشری است

ماترياليسم . تاريخ، تعميم و کاربرد تيوری ماترياليستی برای شناخت زندگی اجتماعی و تاريخی جامعۀ بشری است

  . تاريخی يک بخش الينفک فلسفۀ مارکسيستی و يک جھان بينی تماماً متضاد با ايده آليسم تاريخی است

يده آليسم تاريخی در زمينۀ تيوری تاريخ نقشی کامالً مسلط را اشغال می نمود و ازينرو پيش از پيدايش مارکسيسم، ا

تنھا ماترياليسم تاريخی که به وسيلۀ کارل مارکس بنيان گذارده شد، . وجود آيده يک علم تاريخ اصيل نمی توانست ب

 را کشف و روند اصلی اين برای اولين بار قادر گرديد به شکل صحيح علت اساسی تکامل تاريخ جوامع بشری

  .تکامل و نيز عام ترين قوانين آن را از پردۀ ابھام خارج نمايد

از نظر ماترياليسم تاريخی، ھستی اجتماعی آگاھی اجتماعی را تعيين می کند و اين آگاھی به نوبۀ خود متقابالً بر 

ويژه شيوۀ توليد نعمات مادی را ه بھستی اجتماعی شرايط زندگی مادی جامعه و . ھستی اجتماعی تاثير می گذارد

را در بر می گيرد که اين به نوبۀ خود ... آگاھی اجتماعی سياست، حقوق، اخالق، ھنر، فلسفه و. در بر می گيرد

.  می کندأيک عکس العمل فعال بر ھستی اجتماعی اعمال کرده و در شرايط معينی حتی نقش تعيين کننده نيز ايف

 تعيين کنندۀ روح و وجود اجتماعی ۀما قبول داريم که در جريان عمومی رشد تاريخ، ماد.. : ".مائوتسه دون می گويد

تعيين کنندۀ شعور اجتماعی است؛ ولی در عين حال نيز می پذيريم و ھم بايد بپذيريم که روح بر ماده، شعور 

  ١."اجتماعی بر وجود اجتماعی و روبنا بر زيربنای اقتصادی تاثير متقابل می گذارد

اين حرکت تکاملی به حرکت و . از نظر ماترياليسم تاريخی، تکامل تاريخی جامعۀ بشری دارای قوانين ويژۀ آنست

لده و روابط توليدی و تضاد ميان زيربنای ھای مؤيعنی تضاد ميان نيرو(دگرگونی تضاد ھای اساسی جامعه 

يکه تضاد و آنتاگونيسم طبقاتی موجود است، اين در جامعه ا. وابسته بوده و از آن منشاء می گيرد) اقتصادی و روبنا

 تضاد ھا به صورت مبارزۀ طبقاتی حادی که بروز می کنند نيروی محرکۀ تکامل ھر جامعۀ طبقاتی را تشکيل می

مبارزۀ طبقاتی، پيروزی جمعی از طبقات و نابودی برخی ديگر، اينست تاريخ، : "مائوتسه دون می گويد. دھند
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تفسير تاريخ از اين ديدگاه، ماترياليسم تاريخی است، قرار گرفتن در نقطۀ . اينست تاريخ تمدن چندين ھزار ساله

  ٢."مقابل آن ايده آليسم تاريخی است

اين بردگان ھستند که تاريخ را می . د  است که اين توده ھای خلقی ھستند که سازندۀ تاريخ اندماترياليسم تاريخی معتق

مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ توليدی و (توده ھای خلق نيروی عمدۀ سه پراتيک بزرگ انقالبی . سازند و نه قھرمانان

ريخ فعاليت ھا و پراتيک توده ھای ھستند و بنابرين تاريخ تکامل جوامع ھمان تا) مبارزه برای آزمون ھای علمی

مائوتسه . قوانين عينی تکامل اجتماعی به وسيله و از طريق فعاليت و پراتيک توده ھا تحقق می يابند. خلقی است

  ٣."خلق و فقط خلق است نيروی محرک و آفرينندۀ تاريخ جھان: "دون می گويد

ل تاريخ جوامع اند، ماترياليسم تاريخی نقش فرد را نيز بر پايۀ اعتقاد به اين حقيقت که توده ھا نيروی محرک تکام

رھبران انقالبی پرولتاريا که در جنبش ھای توده يی انقالبی پرولتری به وجود می آيند، . ئيد می نمايدأدر تاريخ ت

سی منافع  می کنند، زيرا فقط آن ھا قادرند بھتر از ھر کأی ايفپيروزی و تکامل انقالب پرولتاريائنقش عظيمی را در 

و ارادۀ خلق را بيان کرده به توده ھا اعتماد کامل داشته و به آن ھا اتکاء نموده و شناخت، ھوش و ابتکار توده ھا را 

جمع بندی و فشرده کرده و باالخره قوانين تکامل جامعه را درک و به شکل درست آن، پرولتاريا و خلق ھای 

  .ی نمايندانقالبی را در سه مبارزۀ بزرگ انقالبی رھبر

لنين ماترياليسم تاريخی . رود بنيانگذاری ماترياليسم در تاريخ تکامل انديشۀ بشری يک انقالب عظيم به شمار می

   ٤.می داند" بزرگترين پيروزی تاريخ انديشۀ علمی"مارکس را 

ا تعيين می نمايد و ماترياليسم تاريخی بنياد تيوريکی است که بر پايۀ آن حزب پرولتاريا تاکتيک و ستراتيژی خود ر

در بارۀ تکامل اجتماعی و شيوۀ علمی شناخت و دگرگون کردن (پرولتاريا و خلق ھای انقالبی را به تيوری علمی 

مسلح می نمايد و به اين ترتيب به يک سالح ايدئولوژيک نيرومند برای انجام پيروزمند مبارزۀ انقالبی مبدل ) جھان

  .می گردد

  

  و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب مبانی
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