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  يک ھوادار پورتال: فرستنده

٠۴/١١/١٠  

  

  ماترياليسم تاريخی
   

ريخی، يا بينش ماترياليسم تا. ماترياليسم تاريخی علم مربوط به عام ترين قوانين تکامل جامعه بشری است

. ماترياليستی تاريخ، تعميم و کاربرد تئوری ماترياليستی برای شناخت زندگی اجتماعی و تاريخی جامعه بشری است

  .ًماترياليسم تاريخی يک بخش الينفک فلسفه مارکسيستی و يک جھان بينی تماما متضاد با ايده آليسم تاريخی است

 نقش کامال مسلط را اشغال می نمود و از اين ،يخی در زمينه تئوری تاريخپيش از پيدايش مارکسيسم، ايده آليسم تار

 مارکس بنيان گذارده شد، ۀتنھا ماترياليسم تاريخی، که به وسيل. رو يک علم تاريخ اصيل نمی توانست به وجود آيد

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

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

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

ليد نعمات مادی را ھستی اجتماعی شرايط زندگی مادی جامعه و به ويژه شيوه تو. ثير می گذارداھستی اجتماعی ت

آگاھی اجتماعی مسائل مربوط به سياست، حقوق، اخالق، ھنرھا، فلسفه و غيره را دربر می گيرد، . دربر می گيرد

که اين به نوبه خود يک عکس العمل فعال بر ھستی اجتماعی کرده و در شرايط معينی حتی نقش تعيين کننده نيز 

  :مائوتسه دون می گويد.  می کندءايفا

ا قبول داريم که در جريان عمومی رشد تاريخ، ماده تعيين کننده روح و وجود اجتماعی تعيين کننده شعور م«… 

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

  )١(» .ثير متقابل می گذاردا بر زيربنای اقتصادی تءاجتماعی و روبنا

اين حرکت تکاملی به حرکت و .  آنستۀاز نظر ماترياليسم تاريخی، تکامل تاريخی جامعه بشری دارای قوانين ويژ

لده و روابط توليدی و تضاد ميان زيربنای ؤيعنی تضاد ميان نيروھای م(دگرگونی تضادھای اساسی جامعه 

ای که تضاد و آنتاگونيسم طبقاتی موجود است،  عهدر جام.  می گيرداءوابسته بوده و از آن منش) ءاقتصادی و روبنا

اين تضادھا به صورت مبارزه طبقاتی حادی بروز می کنند که نيروی محرکه تکامل ھر جامعه طبقاتی را تشکيل 

  :مائوتسه دون می گويد. می دھند
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تاريخ، اينست تاريخ تمدن چندين ھزار مبارزه طبقاتی، پيروزی بعضی از طبقات و نابودی برخی ديگر، اينست « 

تفسير تاريخ از اين ديدگاه، ماترياليسم تاريخی است، قرار گرفتن در نقطه مقابل آن ايده آليسم تاريخی . ساله

  )٢(».است

اين بردگان ھستند که تاريخ را می . ھای مردم ھستند که سازنده تاريخ اند ماترياليسم تاريخی معتقد است که اين توده

مبارزه طبقاتی، مبارزه توليدی و  (اجتماعیھای مردم نيروی عمده سه فعاليت بزرگ  توده. زند و نه قھرمانانسا

قوانين . ھای مردم است ھستند و بنابراين تاريخ تکامل جوامع ھمان تاريخ فعاليتھا و پراتيک توده) مبارزه علمی

  :مائوتسه دون می گويد. ھا تحقق می يابند تودهعينی تکامل اجتماعی به وسيله و از طريق فعاليت و پراتيک 

  )٣(» تاريخ جھانۀخلق و فقط خلق است نيروی محرک و آفرينند«

ريخی نقش فرد را نيز در ھا نيروی محرک تکامل تاريخ جوامع اند، ماترياليسم تا بر پايه اعتقاد به اين حقيقت که توده

ای انقالبی پرولتری به وجود می آيند نقش  که در جنبش ھای تودهرھبران انقالبی پرولتاريا . يد می نمايدئتاريخ تأ

 می کنند، زيرا فقط آنھا قادرند بھتر از ھر کسی منافع و ءعظيمی را در پيروزی و تکامل انقالب پرولتاريائی ايفا

ھا را  ابتکار تودهھا اعتماد کامل داشته و به آنھا اتکاء نموده و شناخت و ھوش و  اراده مردم را بيان کرده، به توده

ھای انقالبی  جمع بندی و فشرده کرده و باالخره قوانين تکامل جامعه را درک و به شکل صحيحی پرولتاريا و توده

  .را رھبری نمايند

لنين ماترياليسم . بنيان گذاری ماترياليسم تاريخی در تاريخ تکامل انديشه بشری يک انقالب عظيم به شمار می رود

  )۴.(می داند» بزرگترين پيروزی تاريخ انديشه علمی «تاريخی مارکس را

ماترياليسم تاريخی بنياد تئوريکی است که بر پايه آن حزب پرولتاريا تاکتيک و ستراتژی خود را تعيين می نمايد و 

 درباره تکامل اجتماعی و شيوه علمی شناخت و دگرگون کردن –ھای انقالبی را به تئوری علمی  پرولتاريا و توده

 انقالبی مبدل ۀ مسلح می نمايد و به اين ترتيب به يک سالح ايدئولوژيک نيرومند برای انجام پيروزمند مبارز–ھان ج

  .می گردد

  

  

   :يادداشت ھا

  »درباره تضاد « :  مائوتسه دون -١

  … »پندارھای واھی خود را به دور افکنيد و « :  مائوتسه دون -٢

  »الفی درباره دولت ائت« :  مائوتسه دون -٣

  »سه منبع و سه جزء مارکسيسم « :  لنين -۴

   

 


