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در ﺑﺎرهى
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺣزب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ـ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺑب ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﺎﻣﯽده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روﯾﮑردش ﺑﮫ ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌت و ﺷﯾوهى
ﺗﺣﻘﯾق و راه ﻣﻌرﻓتاش ﺑﮫ اﯾن ﭘدﯾدهھﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺗﻔﺳﯾرش از ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌت
ی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
و اﺳﺗﻧﺑﺎط اش از اﯾن ﭘدﯾدهھﺎ و ﺗﺋور ِ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﺑﺎرت از ﺑﺳط اﺻول ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ زﻧدﮔﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗطﺑﯾق اﺻول ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر ﭘدﯾدهھﺎى زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑررﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﺗوﺻﯾف ﺷﯾوهى دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺧود ﻣﻌﻣوﻻًﺑﮫ ھﮕل ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﮐﮫ
ﺧﺻﺎﺋل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﻓرﻣوﻟﮫ ﻧﻣوده اﺳت اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﻧﻣود ﮐﮫ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
ﻓﻘط „ھﺳﺗﮫى ﻣﻌﻘول“ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﮕل را ﮔرﻓﺗﮫ ،ﭘوﺳﺗﮫى اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ آن را ﺑدور اﻧداﺧﺗﮫ و
ﺳﭘس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ داده ،آﻧرا ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻣﯽ اﻣروزه درآوردهاﻧد.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد :
»ﻣﺗد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﺳﺎس ﺧود ﺑﺎ ﻣﺗ ُـد ھﮕل ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﻣﺗﺿﺎِد آن ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﻧظر ھﮕل ﺗﻔﮑر ،ﮐﮫ آن را ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾده ﺣﺗﯽ ﯾﮏ
ذات ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧد ،آﻓرﯾﻧﻧدهى دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ اﺳت ،و ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى او دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت از اﯾده و ﺗﻔﮑر ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﮑس در ﻧظر ﻣن اﯾده ﭼﯾزی
ﻧﯾﺳت ﺟز ھﻣﺎن ﻣﺎده ﮐﮫ ﺑﮫ دﻣﺎغ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و در آن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت) «.ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس» ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل« ﭘس ﮔﻔﺗﺎر ،ﺟﻠد اول ﭼﺎپ دوم آﻟﻣﺎﻧﯽ(.
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ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﺗوﺻﯾف ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧود ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻧﯾز ﭼون ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﺣﻘﮫى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم را اﻋﺎده ﮐرده اﺳت اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯾﺟوﯾﻧد .وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﻧﻣود ﮐﮫ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻋﯾﻧﺎ ً ﻣﺛل ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓوﯾرﺑﺎخ اﺳت .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در ﺣﻘﯾﻘت
»ھﺳﺗﮫى اﺻﻠﯽ« ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓوﯾرﺑﺎخ را ﮔرﻓﺗﮫ ،اﺿﺎﻓﺎت اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ و اﺧﻼﻗِﯽ آن
را ﺑدور اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم آن را ﺑﺎزھم ﺗوﺳﻌﮫ داده و ﺑﮫ ﺗﺋوری ِ ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺳﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑود ﻣﻌذاﻟﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم
رﺳﺎﻧدﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،ﻓوﯾرﺑﺎخ ﮐﮫ ﺧودش اﺳﺎ ً
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﺧﺎﻟف ﺑود اﻧﮕﻠس ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ »ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ اﺻوﻻً
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳـت اﺳت وﻟﯽ از ﭘﺎﯾﺑﻧدھﺎى ﮐﮭﻧﮫى اﯾده آﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﻼص ﻧﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺟرد اﯾن
ﮐﮫ ﺗﺋوریھﺎى اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ دﯾﻧﯽ اورا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم اﯾده آﻟﯾﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ آن ﺑر ﻣﺎ ﻧﻣودار
ﻣﯽﺷود« )ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ١٤ص  ٦٥٤- ٦٥٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
واژهى دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ از ﮐﻠﻣﮫى ﯾوﻧﺎﻧﯽ »دﯾﺎﻟﮕو« رﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ
ﮐردن اﺳت .در روزﮔﺎران ﻗدﯾم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧﺳﺗن آن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت دﻻﺋل
ﺣرﯾف را آﺷﮑﺎر ﮐرده ﺣﻘﺎﯾق را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑر آن ﻓﺎﺋق ﻣﯽآﻣدﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﻼﺳﻔﮫى ﻗدﯾم ﻣﻌﺗﻘد
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت در ﺗﻔﮑر و ﺗﺻﺎدم ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺗﺿﺎد ﺑﮭﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫى ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت
اﺳت .داﻣﻧﮫى ﺗﻔﮑر روی اﺻول دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ﺑﻌدھﺎ ﺷﺎﻣل ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﺷده ،ﺑﮫ ﻣﺗ ُـد
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ طﺑﯾﻌت ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،ﮐﻠﯾﮫى ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌت داﺋًﻣﺎ
ﻣﺗﺣرک و ﻣﺗﻐﯾر ﺑوده و ﺗﺣوﻻت طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫى ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻗوای ﻣﺗﺿﺎد در طﺑﯾﻌت
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﺎﻟودهى دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻧﻘطﮫى ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻗرار دارد.

١ــ ﻣﺗد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺻف ﺑﮫ ﺧﺻﺎﺋص اﺳﺎﺳﯽ زﯾرﯾن اﺳت:
اﻟف -دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر ﺧﻼف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ طﺑﯾﻌت را ﻣﺟﻣوﻋﮫى ﺗﺻﺎدﻓﺎت اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾدهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
از ﯾﮏ دﯾﮕرﻣﺟزا و ﻣﻧﻔرد ﺑوده و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارﻧد ،ﻧﻣﯽداﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس
طﺑﯾﻌت را ﻣﺟﻣوﻋﮫ و واﺣدی از اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾدهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ارﺗﺑﺎط آﻟﯽ داﺷﺗﮫ ،ﯾﮑﯽ
ﺑﮫ دﯾﮕری واﺑﺳﺗﮫ ﺑوده و ﻣﺷروط ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد ،ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد.
از اﯾن رو ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘدﯾدھﺎى در طﺑﯾﻌت ﻣﻧﻔردًا ً و ﺑدون در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن رواﺑط آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﭘدﯾدهھﺎی ﻣﺣﯾط اش ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﮭوم واﻗﻊ ﺷود زﯾرا ،ﭘدﯾدهھﺎ
در ھر رﺷﺗﮫ از طﺑﯾﻌت ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ،وﻗﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد
ﺑﮫ اﻣری ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑرﻋﮑس وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﭘدﯾده را در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ در
ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﺧود ﻣﺣدود ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن رواﺑط ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر

5

ﭘدﯾدهھﺎی ھم ﺟوار ﺧود دارد ،ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾم ﻣﯽﺑﯾﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم واﻗﻊ ﺷده و ﻣﯽﺗوان آﻧرا
ﺗوﺿﯾﺢ داد.
ب -دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑرﺧﻼف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﮐﮫ ﺑرای طﺑﯾﻌت ﺣﺎﻟت آراﻣش ،رﮐود و ﺳﮑو ِن ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺎﭘذﯾری ﻗﺎﺋل اﺳت ،طﺑﯾﻌت را درﺣﺎل ﺣرﮐت و ﺗﺣوﻻت ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺗﮑﺎﻣل و ﺗﺟدﯾد داﺋﻣﯽ
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﭼﯾزی در آن ﺑﮫ وﺟود آﻣده ،ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﭼﯾزی ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده واز ﺑﯾن
ﻣﯽرود.
از اﯾن رو ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘدﯾدهھﺎ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﮫ
و ﻣﺷروط ﺑودﻧﺷﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﻧﻘطﮫ ﻧظرﺣرﮐت ،ﺗﻐﯾﯾر ،ﺗﮑﺎﻣل ،ﭘﯾداﯾش و زواﻟﺷﺎن ﻧﯾز
ﻣورد ﻧظر ﻗرار داد.
ﺑرای ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ،اﺷﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺳﺗوار ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾﻧد وﻟﯽ رو
ﺑﮫ زوال و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽروﻧد اھﻣﯾت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اھﻣﯾت دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽآﯾﻧد و رو ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽروﻧد وﻟو آن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﺎ اﺳﺗوار ﺑﮫ ﻧظر آﯾﻧد ،زﯾرا ﻣﺗ ُـد
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯾﯾﺎﺑد.
اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔوﯾد :
»ھﻣﮫ ﭼﯾز طﺑﯾﻌت ،از ﮐوﭼﮏﺗرﯾن اﺟزاء ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺟﺳﺎم ،از داﻧﮫى
ﺷن ﺗﺎ ﺧورﺷﯾد ،از ﭘروﺗﯾﺳت )ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻠول زﻧده ـ ى .اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻧﺳﺎن،
در ﭘﯾداﯾش و زوال داﺋﻣﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻻﯾﻧﻘطﻊ و در ﺟﻧﺑش و ﺗﺣول ﻣﺗواﻟﯽ ھﺳﺗﻧد«
)ک .ﻣﺎﮐس و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ١٤ص .(٤٨٤
ج -.دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر ﺧﻼف ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل را ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺳﺎده ﻧﺷو وﻧﻣﺎ ﮐﮫ در آن
ﺗﻐﯾﯾرات َﮐـﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت ﮐﯾﻔﯽ ﻣﻧﺗﺞ ﻧﺷود ﻧﻣﯽداﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آن ﭼﻧﺎن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ از
ﺗﻐﯾﯾرات ﮐم اھﻣﯾت و ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ َﮐـﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ آﺷﮑﺎر و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﮔردد،
ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺟرﯾﺎن ،ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺳرﯾﻊ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺷﮑل ﺟﮭش از ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ،ﺣدوث اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات
ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫى ﺗراﮐم ﺗﻐﯾﯾرات َﮐـﻣﯽ ﻧﺎﻣﺣﺳوس و ﺗدرﯾﺟﯽ
وﻗوع ﻣﯾﯾﺎﺑد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل را ﯾﮏ ﺣرﮐت دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﮑرار ﻣراﺣل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﻧﻣﯽداﻧد ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺣرﮐﺗﯽ ﭘﯾش روﻧده و ﺻﻌودی و ﮔذر از ﺣﺎﻟت ﮐﯾﻔﯽ ﻗﺑل ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯾﻔﯽ
ﺟدﯾد و رﺷد از ﺑﺳﯾط ﺑﮫ ﻣرﮐب و از َﭘﺳت ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷﻣﺎرد.
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اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔوﯾد :
»طﺑﯾﻌت ﺳﻧﮓ ﻣﺣﮏ و ﻣﻌﯾﺎر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت و ﻋﻠوم ﺟدﯾد طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای اﯾن
آزﻣﺎﯾش وﺳﺎﺋل و ﻣواد ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺳرﺷﺎری ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز در ﺗزاﯾدﻧد ،ﻓراھم
آورده ﺑدﯾن طرﯾق ﺛﺎﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ھﻣﮫ ﭼﯾز طﺑﯾﻌت ﻧﮫ از طرﯾق
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طور دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .طﺑﯾﻌت ﺑر روی ﯾﮏ داﯾره
در ﺣرﮐت ﯾﮏ ﻧواﺧت و ﻣﮑرر ﻧﯾﺳت و رِاه طﯽ ﺷده را از ﺳر ﻧﻣﯽﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯾﻘﯽ دارد ﮐﮫ آﻧرا ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾد .در اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از داروﯾن ﯾﺎد
ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺛﺑﺎت اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎ ِن آﻟﯽ ﮐﻧوﻧﯽ از ﮔﯾﺎه و ﺣﯾوان ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻧﺳﺎن
ھﻣﮫ ﻣﺣﺻول ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﺑوده و اﯾن ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺳﺎل دوام داﺷﺗﮫ اﺳت،
ﺿرﺑت ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫى ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ وارد آورده اﺳت« ) ک .ﻣﺎرﮐس و
ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ١٤ﺻﻔﺣﮫ .(٢٣
اﻧﮕﻠس ﺗﮑﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫى ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯽ اﺳت ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوده،
ﻣﯽﮔوﯾد:
»درﻓﯾزﯾﮏ ...ھر ﺗﻐﯾﯾری ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻧﺗﻘﺎل ﮐﻣـﯾـت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت و ﻧﺗﯾﺟﮫى
ﺗﻐﯾﯾر َﮐـﻣﯽ ﻣﻘدار ﺣرﮐﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ در ﺧود ﺟﺳم و ذاﺗﯽ آن ﺑوده و ﯾﺎ در آن
وارد ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼً در اﺑﺗداء درﺟﮫى ﺣرارت آب ﺗﺄﺛﯾری در وﺿﻊ ﻣﯾﻌﺎن آن
ﻧدارد وﻟﯽ اﮔر ﺣرارت را زﯾﺎد و ﯾﺎ ﮐم ﮐﻧﯾم ﻟﺣظﮫاى ﻓرا ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ذرات
آب در ﯾﮏ ﺻورت ﺑﮫ ﺑﺧﺎر و در ﺻورت دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺦ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮔردد ....و
ھﻣﯾن طور ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺟرﯾﺎن اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﻻزﻣﺳت ﺗﺎ ﻣﻔﺗوﻟﯽ از ﭘﻼﻧﯾن را
درﺧﺷﺎن و روﺷن ﺳﺎزد ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑرای ذوب ھرﻓﻠزی درﺟﮫى ﺣرارت
ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧودش ﻻزم اﺳت ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ھر ﻣﺎﯾﻌﯽ ،در زﯾر ﯾﮏ ﻓﺷﺎر ﻣﻌﻠوم،
ﻧﻘطﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﻧﺟﻣد ﻣﯽﺷود و ﯾﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫى ﺣرارت
ﻻزم ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ ﺟوش ﻣﯽآﯾد .و ﺑﺎﻷﺧره ﺑرای ھر ﮔﺎزی درﺟﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻓﺷﺎر
وﺟود دارد ﮐﮫ درآن درﺟﮫ ﻣﯽﺗوان در ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ،ﻓﺷﺎر و ﺑرودت ،آن ﮔﺎز
را ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود  .....ﻣﻘﺎدﯾر ﺛﺎﺑﺗﮫ ﮐﮫ در ﻓﯾزﯾﮏ ﻣﺻطﻠﺢ اﺳت )ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ
درآن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت دﯾﮕر ﺑدل ﻣﯽﺷود ــ ی .اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺟز ﻧﻘﺎط ﮔرھﯽ ﭼﯾز
دﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﮐم و زﯾﺎد ﮐردن )ﺗﻐﯾﯾرات( َﮐـﻣﯽ ﺣرﮐت ﺳﺑب ﯾﮏ
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ در ﺟﺳم ﺷده ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود«) .ک .ﻣﺎرﮐس
و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ١٤ﺻﻔﺣﮫ .( ٥٢٨- ٥٢٧
اﻧﮕﻠس ﺳﭘس وارد ﻣوﺿوع ﺷﯾﻣﯽ ﺷده و ﻣﯽﮔوﯾد :
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»ﺷﯾﻣﯽ را ﻣﯽﺗوان ﻋﻠم ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ اﺟﺳﺎم ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻐﯾﯾر و ﺗرﮐﯾب
َﮐـﻣﯽ ﺑﻌﻣل ﻣﯽآﯾد .ھﮕل ﻧﯾز اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﯽداﻧﺳت ...ﻣﺛﻼً اﮐﺳﯾژن را در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم :اﮔر در ﯾﮏ ﻣﻠﮑول ﺑﮫ ﺟﺎی دو اﺗم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﮫ اﺗم اﮐﺳﯾژن ﺑﮕذارﯾم
ﺟﺳم ﺟدﯾدی ﺑدﺳت ﻣﯽآﯾد ﺑﻧﺎم ا ُُزن ،ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ از ﺣﯾث ﺑو و ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻓﻌل
و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗش ﺑﺎ اﮐﺳﯾژن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻧﺳﺑتھﺎى ﻣﺧﺗﻠف
اﮐﺳﯾژن ﺑﺎ ازت ﯾﺎ ﮔوﮔرد ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺟﺳﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔﯾت
ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﺟﺳﺎم ﻗﺑل ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و ﻓرق دارﻧد !« )ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد
 ١٤ص .(٥٢٨
ﺳر اﻧﺟﺎم اﻧﮕﻠس از دورﯾﻧﮓ ،ﮐﮫ ھﮕل را از ﮐﻠﯾﮫى ﺟﮭﺎت ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار داده و در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﻗﺎﻋدهى ﻣﺷﮭور ھﮕل را داﺋر ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻋﺑور از ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺟﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺟﺎﻧدار و
از ﺟﮭﺎن ﻏﯾر آﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺣﯾﺎ ِت آﻟﯽ ﺟﮭﺷﯽ اﺳت ﺑﮫ وﺿﻊ ﻧوﯾن در ﺧﻔﺎ رﺑوده اﺳت ،ﺗﻧﻘﯾد
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﻣﯽﮔوﯾد :
»اﯾن ﮐﺎﻣﻼًھﻣﺎن رﺷﺗﮫى ﮔرهدار رواﺑط ﺳﻧﺟش ھﮕل اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾﻧﯽ
از آن اﺿﺎﻓﮫ ﯾﺎ ﮐم ﮐردن َﮐـﻣﯽ ،ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﺟﮭش ﮐﯾﻔﯽ ﻣﯽﺷود .ﻣﺛﻼً آب ﮔرم ﺑﺎ
آب ﺳرد ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻏﻠﯾﺎن و اﻧﺟﻣﺎدﺷﺎن ﮔرهھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﮔرهھﺎ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
ﻣﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺟﮭش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺟدﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﯾت ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽﯾﺎﺑد « )ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ .(٤٦-٤٥
د -دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر ﺧﻼف اﺻول ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌت در داﺧل
ﺧود ﻧﯾز ﺗﺿﺎدھﺎﺋﯽ دارﻧد زﯾرا آنھﺎ دارای ﯾﮏ ﻗطب ﻣﺛﺑت و ﻗطب ﻣﻧﻔﯽ ،ﯾﮏ ﮔذﺷﺗﮫ و
ﯾﮏ آﯾﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﮫى آنھﺎ ﻋﻧﺎﺻری دارﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ در ﺣﺎل رﺷد و ﻧﻣوﻧد و ﯾﺎ طرﯾق
ﻧﺎﺑودی و زوال را ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺑﺎرزهى اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن ﻗدﯾم و ﺟدﯾد ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن آن ﮐﮫ ﻣﯽﻣﯾرد و آن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽآﯾد ،ﺑﯾن آن ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽرود و آن ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ
ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺣﺗوی داﺧﻠﯽ ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل و ﻣﺣﺗوی داﺧﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾرات َﮐـﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ اﺳت.
از اﯾن رو ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﭘﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫى ﺗﮑﺎﻣل و
ﺗوﺳﻌﮫى ھم آھﻧﮓ ﭘدﯾدهھﺎ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس در اﺛر ﺑروز ﺗﺿﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ اﺷﯾﺎء و ﭘدﯾدهھﺎ
و در طﯽ ﯾﮏ »ﻣﺑﺎرزه « ﺑﯾن ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣﺗﺿﺎد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻟﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد :
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»دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از آﻣوﺧﺗن ﺗﺿﺎدھﺎ در داﺧل
ﻣﺎھﯾت اﺷﯾﺎء«) ﻟﻧﯾن » دﻓﺗرھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ« ﺻﻔﺣﮫ  ٢٦٣ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
و ﺳﭘس ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»ﺗﮑﺎﻣل ،ﻣﺑﺎرزهى اﺿداد اﺳت« )ﻟﻧﯾن ﺟﻠد  ١٣ﺻﻔﺣﮫ  ٣٠١ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
اﯾن ﺑود ﺧﻼﺻﮫاى از ﺧﺻﺎﺋص اﺻﻠﯽ ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ .ﻓﮭم اﯾن دﺷوار ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳط اﺻول ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در ﻣطﺎﻟﻌﮫى زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ دارای ﭼﮫ
اھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردِن اﯾن اﺻول در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎع و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺣزب
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
ھرﮔﺎه در دﻧﯾﺎ ﭘدﯾدهھﺎى ﻣﻧﻔرد و ﻣﺟزاﺋﯽ وﺟود ﻧدارﻧد و اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﺗﻣﺎم ﭘدﯾدهھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر
واﺑﺳﺗﮫ ﺑوده و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺑﮭم ﻣﺷروط ھﺳﺗﻧد ،واﺿﺢ ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد درﺑﺎرهى ھر رژﯾم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ھر ﻧﮭﺿت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﻧﻧد اﻏﻠب ﻣورﺧﯾن از ﻧﻘطﮫ ﻧظر »ﻋد اﻟت
اﺑدی« و ﯾﺎ اﯾدهى دﯾﮕری ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت ،ﻗﺿﺎوت ﻧﻣود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد آن را از ﻟﺣﺎظ
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﯾن رژﯾم ﯾﺎ ﻧﮭﺿت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورده و ﺑﮫ آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارﻧد ،ﻣﻼﺣظﮫ
ﮐرد.
رژﯾم ﺑردﮔﯽ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﭼﯾزی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ،اﻣﺎ
ھﻣﯾن رژﯾم ﺑردﮔﯽ در ﺷراﯾط از ھم ﭘﺎﺷﯾدن رژﯾم اﺷﺗراﮐﯽ اوﻟﯾﮫ ﯾﮏ ﭘدﯾدهى ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧطﻘﯽ
و طﺑﯾﻌﯽ ﺑود زﯾرا ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ رژﯾم ﮐﻣون اوﻟﯾﮫ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻠو ﺑود.
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺑورژوازی ﺑر اﺳﺎس دﻣوﮐراﺳﯽ ،در ﺷراﯾط ﺣﮑوﻣت ﺗزار
و ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺑورژوازی ﻣﺛﻼً در روﺳﯾﮫ  ١٩٠٥ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺟﺎ و ﺻﺣﯾﺢ و اﺗﻘﻼﺑﯽ ﺑود ،زﯾرا
ﺟﻣﮭوری ﺑورژوازی در آن زﻣﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻠو ﺑود .اﻣﺎ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ در
ﺷراﯾط اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺑورژوازی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و
ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺟﻣﮭوری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری ﺷوروی ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا اﺳت.
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳت.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺑدون در ﻧظرﮔرﻓﺗن اﯾن ﺷراﯾط ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﭘدﯾدهھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ،
ﻣوﺟودﯾت ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗرﻗﯽ آن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھرج و ﻣرج اﺣﺗﻣﺎﻻت و اﻧﺑوه اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻧﺎ ﻣﻌﻘول ﺣﻔظ
ﻧﻣﺎﯾد.
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و اﻣﺎ ﺑﻌد .اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ در ﺣرﮐت و ﺗﮑﺎﻣل داﺋﻣﯽ اﺳت ،اﮔر واﻗﻌﺎ ً زوال ﻋﻧﺎﺻر ﻓرﺗوت
و ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﻋﻧﺎﺻر ﻧوزاد ﻗﺎﻧون ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﻠم ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ دﯾﮕر اﻧﺗظﺎﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ »ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾر« و »اﺻول اﺑدی« ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر و »اﯾدهھﺎی اﺑدی«
اطﺎﻋت دھﻘﺎﻧﺎن از ﻣﺎﻟﮑﯾن و ﺗﺑﻌﯾت ﮐﺎرﮔرا ن از ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﭘس ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ رژﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺟﺎی ﮔزﯾن رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﻧﻣود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ رژﯾم ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﻧﯾز در ﻣوﻗﻊ ﺧود ﺑﮫ رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﻌوﯾض ﮔردﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮫى ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را روی طﺑﻘﺎﺗﯽ از اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮕذارﯾم
ﮐﮫ دﯾﮕر در ﺣﺎل ﻧﻣو و رﺷد ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺳﻠط و ﺑرﺗر ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣﺗوﺟﮫ و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ آن طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽروﻧد و آﯾﻧده در ﺟﻠو آنھﺎ
اﺳت وﻟو آن ﮐﮫ اﻣروز دارای ﻧﯾروی ﺑرﺗری ﻧﺑﺎﺷﻧد.
درﺳﺎلھﺎى  ١٨٩٠-١٨٨٠ﻗــرن ﮔذﺷﺗﮫ در دورهاى ﮐــﮫ ﻣﺑﺎرزهى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﺎردﻧﯾﮏھﺎ ﺟرﯾﺎن داﺷت ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل دھﻘﺎﻧﺎن ِ ﻣﻧﻔرد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣﮭم اھﺎﻟﯽ
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد اﻗﻠﯾت ﮐوﭼﮑﯽ ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن اﻗﻠﯾت ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ،در رﺷد و ﻧﻣو
ﺑود ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ،در ﺣﺎل ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ ﺑودﻧد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ اﺷﺗﺑﺎه
ﻧﮑردﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧودرا ﻓﻘط ﻣﺗوﺟﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺗرﻗﯽ ﻣﯽرﻓت ،ﻧﻣودﻧد زﯾرا
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﻧﯾروی ﻧﺎﭼﯾزی ﺑود رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ رﺷد ﻧﻣوده ،ﺗرﻗﯽ ﮐرد
و ﺑﮫ ﻧﯾروی درﺟﮫى اول ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑدل ﮔﺷت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب.
و اﻣﺎ ﺑﻌد .اﮔر راﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺑور ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ ﺳرﯾﻊ و
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﺳت ﭘس واﺿﺢ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﺣوﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺻﻔوف
ﺳﺗﻣﮑش اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﯾﮏ ﭘدﯾدهى ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺣﺗراز ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘس اﻧﺗﻘﺎل از ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و رھﺎﺋﯽ طﺑﻘﮫى ﮐﺎرﮔر از ﻣظﺎﻟم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری،
ﻧﮫ از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾرات ﺑطﺋﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط از راه ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و
ﺑﮫ طرﯾق اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺷود ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود و ﻧﮫ اﺻﻼح طﻠب.
و اﻣﺎ ﺑﻌد .اﮔر ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل در اﺛر ﺑروز ﺗﺿﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزهى
ﻗوای ﻣﺗﺿﺎد ﺑر ﭘﺎﯾﮫى اﯾن اﺿداد و ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد ﭘس واﺿﺢ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﯾﮏ ﭘدﯾدهى ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺿﺎدھﺎی رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻣﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣود ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد آنھﺎ را
ﮐﺷف ﮐرده ،آﺷﮑﺎر ﻧﻣود .ﻧﺑﺎﯾد در ﺻدد ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرآﻣد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد
آﻧرا ﺑﮫ آﺧر رﺳﺎﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای آن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ
و آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣوده از ﺳﯾﺎﺳت اﺻﻼح طﻠﺑﺂنھﺎى ﮐﮫ ﻣﻔﮭوﻣش ھم آھﻧﮓ ﮐردن
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫداران و ﯾﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑرای »روﯾﺎﻧدن« ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﺷد ،دوری ﺟوﺋﯾم.
ﺦ
اﯾﻧﺳت ﻣدﻟول آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺗ ُـد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾ ِ
ﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾ ِ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
اﻣﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺑﺎ اﯾده آﻟﯾِﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺗﺿﺎد اﺳت.
 ٢ــ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ:
اﻟف -ﺑرﺧﻼف اﯾدآﻟﯾﺳم ،ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫى ﺗﺟﺳم »اﯾده ﻣطﻠق« و »روح ﮐل « و
»ﺷﻌور« ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،ﻓﻠﺳﻔﮫى ﻣﺎدی ﻣﺎرﮐس ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟذاﺗﮫ ﻣﺎدی اﺳت و ﭘدﯾدهھﺎى
ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﮭﺎن ،ﺻور ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎدهى ﻣﺗﺣرک ﻣﯽﺑﺎﺷد و رواﺑط و ﺷراﯾط ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﮫى ﭘدﯾدهھﺎ
ﮐﮫ ﺑر اﺻول دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳﺗوارﻧد ﻗواﻧﯾن ﻻزﻣﮫى ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺎده را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت،
ق ﻗواﻧﯾِن ﺣرﮐت ﻣﺎده در ﺳﯾر ﻧﻣو و ﺗﮑﺎﻣل ﺑوده اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد و دﻧﯾﺎ ﺑر طﺑ ِ
»روح ﮐﻠﯽ« ﻧدارد.
اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طور ﺳﺎده ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻓﮭﻣﯾدن طﺑﯾﻌت ھﻣﺎن طوری
ﮐﮫ ھﺳت ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﭼﯾزی از ﺧﺎرج ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷود« )ک .ﻣﺎرﮐس و ف.
اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ١٤ﺻﻔﺣﮫ.(٦٥١
ﻟﻧﯾن )در ﯾﺎد داﺷتھﺎى ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺻﻔﺣﮫ  ٣١٨ﭼﺎپ روﺳﯽ( ﺑﮫ ﻗول ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾوﻧﺎن
ھراﮐﻠﯾوس ﮐﮫ ﻋﻘﯾده داﺷت» :دﻧﯾﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ھﯾﭻ ﺧدا ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻓرﯾده ﻧﺷده و
ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾدان و زﻧدهاى ﺑوده ،ھﺳت و ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ درﺧﺷﻧدﮔﯽ آن ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﯾﻧﯽ
ﮔﺎھﯽ ﻓروغ ﻣﯽﮔﯾرد و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﺷود« اﺷﺎره ﮐرده و ﻣﯽﮔوﯾد »اﯾﻧﺳت ﺗﺷرﯾﺢ
ﻋﺎﻟﯽ و ﺻﺣﯾﺢ از اﺻول ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯽ«
ب -.ﺑر ﺧﻼف اﺻول اﯾدآﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻌور ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ وﺟود دارد و
دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و طﺑﯾﻌت را اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺷﻌور و ﺣواس و ﺗﺻورات و ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺎ
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ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧظرﯾﮫى ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎده ،طﺑﯾﻌت و وﺟود ﯾﮏ
ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ )اﺑژﮐﺗﯾف( ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ذھن و ﺷﻌور ﻣﺎ در ﺧﺎرج ﻣوﺟود اﺳت.
ﻣﺎده در وﺣﻠﮫى اول ﻗرار دارد ،زﯾرا ﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﺻورات و ﺷﻌور
ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺷﻌور در ﻣرﺗﺑﮫى دوم ﺟﺎی دارد زﯾرا ﺧود اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت از ﻣﺎده،
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت از وﺟود ،ﺗﻔﮑر ﻣﺣﺻول ﻣﻐز ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎدھﺎیﺳت ،ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗﮑﺎﻣل
ﺧود ھم ﺑﮫ ﺣد ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻓﮑر ﻣﺣﺻول ﻣﻐز اﺳت و ﻣﻐز ﺟﮭﺎز
ﺗﻔﮑر و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ اﮔر ﻧﺧواھﯾم ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻋظﯾﻣﯽ دﭼﺎر ﺷوﯾم ﻧﺑﺎﯾد ﻓﮑر را از ﻣﺎده ﺟدا ﻧﻣﺎﺋﯾم.
اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺳﺋﻠﮫى راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻓﮑر و وﺟود ،ﻣﯾﺎِن روان و طﺑﯾﻌت ،ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫى
ﺳراﺳر ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت ...ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑرﺣﺳب ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره دادهاﻧد ﺑﮫ دو
اردوﮔﺎه ﺑزرگ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد .آﻧﺎن ﮐﮫ ﻓﮑر و روح را ﻣﻘدم ﺑر طﺑﯾﻌت و وﺟود
ﻣﯽداﻧﻧد .....ﺑﮫ اردوﮔﺎه اﯾد آﻟﯾﺳﺗﯽ و آنھﺎ ﮐﮫ طﺑﯾﻌت را ﻣﻘدم ﻣﯽﺷﻣﺎرﻧد ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﺗﯾب ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻌﻠق دارﻧد« )ک .ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺗﺧب آﺛﺎر ﺟﻠد اول
ﺻﻔﺣﮫ .(٣٢٩
و ﺳﭘس:
»ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣواس درک ﻣﯽﺷود و ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠق دارﯾم،
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ اﺳت ......ﺷﻌور ﻣﺎ و ﺗﻔﮑر ﻣﺎ ھر اﻧدازه ھم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر
آﯾﻧد ﺟز ﻣﺣﺻول ﻣﻐز ،ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎدی و ﺟﺳم اﺳت ،ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺎده
ﻣوﻟود روح ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ روح اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﺎده ﭼﯾز دﯾﮕری
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد« )ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ (٣٣٢
ﻣﺎرﮐس در ﺧﺻوص ﻣﺎده و ﻓﮑر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﺗوان ﺗﻔﮑر را از ﻣﺎدهى ﻣﺗﻔﮑر ﺟدا ﻧﻣود .ﻣﺎده اﺳﺎس ﺗﻣﺎم
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽﭘـﯾـوﻧدد« )ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ (٣٠٢
ﻟﻧﯾن در ﺧﺻوص ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻣوًﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘداﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ وﻋﯾﻧﯽ )ﻣﺎده( از ﺷﻌور و
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت  ...ﺷﻌور  ...ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از
ھﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺻورت ﺧود اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً درﺳت )ﮐﺎﻣل و ﺑﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎ
درﺟﮫ دﻗﯾق آن ﻣﯽﺑﺎﺷد« )ﻟﻧﯾن ﺟﻠد ١٣ﺻﻔﺣﮫ ٢٦٦ــ.(٢٦٧
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و ﺑﺎز:
»ﻣﺎده ﭼﯾزیﺳت ﮐﮫ ﺑر روی دﺳﺗﮕﺎه ﺣواس ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮐرده اﺣﺳﺎس را ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽآورد؛ ﻣﺎده ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ دارد و ﻣﺎ آن را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى
اﺣﺳﺎس درک ﻣﯽﮐﻧﯾم  ....ﻣﺎده ،طﺑﯾﻌت ،وﺟود و ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت ﻣﻘﺎم اول ،وﻟﯽ روح
و ﺷﻌور ،اﺣﺳﺎس ،ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت در ﻣﻘﺎم دوم اﺳت) «.ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ - ١١٩
.(١٢٠
»ﺗﺻوﯾر ﺟﮭﺎن ،ﺗﺻوﯾر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣرﮐت ﻣﺎده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﮑر ﮐردن ﻣﺎده
اﺳت« )ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ .(٢٨٨
»ﻣﻐز دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻔﮑر اﺳت« )ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ .(١٢٥
ج -ﺑر ﺧﻼف اﺻول اﯾدآﻟﯾﺳم ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ اﺻول و ﻗواﻧﯾن دﻧﯾﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺻﺣت داﻧش ﻣﺎ اﯾﻣﺎن ﻧدارد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﭘر
از »ذوات ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﻋﻠم آنھﺎ را ﺷﻧﺎﺧت ،ــ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ
ﻣﺎرﮐس دﻧﯾﺎ و ﻗواﻧﯾن آن را ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ داﻧﺳﺗﮫ و ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن
طﺑﯾﻌت ﺑر اﺛر ﺗﺟرﺑﮫ و ﻋﻣل ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،ﻣﻌﺗﺑر و در ردﯾف ﺣﻘﺎﯾق ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ،در دﻧﯾﺎ
ﭼﯾز ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ وﺟود ﻧدارد و اﮔر ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﻣﺟﮭول ﻣﺎﻧدهاﻧد
روزی ﮐﺷف ﺷده و ﺑﮫ وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
اﻧﮕﻠس ﻓرﺿﯾﮫى ﮐﺎﻧت و ﺳﺎﯾر اﯾدآﻟﯾﺳتھﺎ را ،ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻋدم اﻣﮑﺎن ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ اﺣوال
دﻧﯾﺎ و »ذوات ﻣﺳﺗﻘل« ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار داده و از ﻧظرﯾﮫى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺷﮭور ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﻌرﻓت ﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﻧوﯾﺳد :
»ﻗﺎطﻊ ﺗرﯾن دﻻﺋل ﺑطﻼن اﯾن و ﺳﺎﯾر ﺑواﻟﮭوﺳﯽھﺎى ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻣل،
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺗﺟرﺑﮫ و ﺻﻧﻌت اﺳت .ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾم ﮐﮫ ﺻﺣت ﻧظرﯾﮫى ﺧود
را در ﺧﺻوص ﯾﮏ ﭘدﯾدهى طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﺑﮫ وﺟود آوردن آن ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم،
ﯾﻌﻧﯽ آن را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺷراﯾط اﺧﺗﺻﺎﺻﯽاش ﺑﺳﺎزﯾم و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺧود ﺑﮕﻣﺎرﯾم،
ﺗواﻧﺳﺗﮫاﯾم ﺑﮫ داﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ »ذات ﻣﺳﺗﻘل« ﮐﺎﻧت ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾم .ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ
ﮐﮫ از دﺳﺗﮕﺎه ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾﻧد زﻣﺎﻧﯽ »ذوات ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ«
ﺑودﻧد وﻟﯽ ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺷﯾﻣﯽ آﻟﯽ ﺗواﻧﺳت از ﻋﮭدهى ﺗﮭﯾﮫ آنھﺎ ﺑر آﯾد اﯾن »ذوات
ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ« ﺑﮫ ذوات ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﻧد ،ﻣﺛل ﻣﺎدهى رﻧﮕﯾن روﻧﺎس ﯾﻌﻧﯽ
آﻟﯾزارﯾن ﮐﮫ اﻣروز آن را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق از رﯾﺷﮫى ﮔﯾﺎه روﻧﺎس ﮐﮫ در ﺻﺣراھﺎ
ﻣﯽروﯾد اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ارزانﺗری و ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت از ﻗطران ذﻏﺎل
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ﺳﻧﮓ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﯾم .ﻣﻧظوﻣﮫى ﺷﻣﺳﯽ ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﺳﯾﺻد ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻓرﺿﯾﮫاى
ﺑﯾش ﻧﺑود و ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎور ﮐردﻧﯽ ﺑود ﻣﻌذاﻟﮏ ﻓرﺿﯾﮫ ﺑوده ،اﻣﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻟورﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ از روی ھﻣﯾن ﺳﯾﺳﺗم در دﺳت داﺷت ،ﻧﮫ
ﻓﻘط وﺟود ﺳﯾﺎرهاى را ﮐﮫ ﺗﺎ آن وﻗت ﻣﺟﮭول ﺑود ،ﺛﺎﺑت ﻧﻣود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ،
ﻣﮑﺎن ﻓﺿﺎﺋﯽ آن را ﻧﯾز در ﺳﻣﺎوات ﻣﻌﯾن ﻧﻣود و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﺎﻟﮫ ) (Galleاﯾن
ﺳﯾﺎره را ﯾﺎﻓت ،ﻣﻧظوﻣﮫ ﮐوﭘرﻧﯾﮏ ﺛﺎﺑت ﺷد« ) ک .ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت آﺛﺎر ﺟﻠد
اول ﺻﻔﺣﮫ .(٢٣٠
ﻟﻧﯾن ،اﺷﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺑﯾل ﺑوﮔداﻧف ،ﺑﺎزاروف ،ﯾوﺷﮑوﯾﭻ و دﯾﮕر طرﻓداران ﻣﺎخ را ﺑﮫ ﭘﯾروی
از اﺻول ﻓﯾدﺋﯾﺳم )ﻧظرﯾﮫى ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻘدم اﯾﻣﺎن ﺑر ﻋﻠوم اﺳت( ﻣﺗﮭم ﮐرده و
از ﻧظرﯾﮫى ﻣﺷﮭور ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎ را درﺑﺎرهى ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻌﺗﺑر
ﻣﯽﺷﻣﺎرد و ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ را ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽداﻧد دﻓﺎع ﮐرده ﻣﯽﮔوﯾد :
»ﻓﯾدﺋﯾﺳِم ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻋﻠم را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ »دﻋﺎوی زﯾﺎده
از ﺣد« ﻋﻠم را ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از دﻋوی وﺟود ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ﻧﻔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﮔر
واﻗﻌﺎ ً )آﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ ﻋﻘﯾده دارﻧد( ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ وﺟود دارد ،اﮔر واﻗﻌﺎ ً
ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ،ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در » ﺗﺟرﺑﯾﺎت« ﺑﺷری ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠوم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﭘس ھرﮔوﻧــﮫ ﻓﯾد ﺋﯾﺳم ﻣطﻠﻘًﺎ
رد ﻣﯽﮔردد« )ﻟﻧﯾن ﺟﻠد  ١٣ﺻﻔﺣﮫ  ١٠٢ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﭼﻧﯾن اﺳت اوﺻﺎف ﻣﺷﺧﺻﮫى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ.
ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﺳط اﺻول ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﻣطﺎﻟﻌﮫى زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑوده و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺗﻌﻣﯾم اﯾن اﺻول در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎى ﻋﻣﻠﯽ ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﮭم ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﮔر راﺑطﮫى ﻣﯾﺎن ﭘدﯾدهھﺎى طﺑﯾﻌﯽ وﻣﺷروط ﺑودن ﻣﺗﻘﺎﺑل آنھﺎ ،ﻗواﻧﯾن ﻗطﻌﯽ ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت
ھﺳﺗﻧد ﭘس راﺑطﮫ و ﻣﺷروط ﺑودن ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭘدﯾدهھﺎى زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺻﺎدﻓﯽ
ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻻزﻣﮫى ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺦ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﺟﻣوﻋﮫاى از ﺗراﮐم »ﺗﺻﺎدﻓﺎت« ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺗﺎرﯾ ِ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺑﺎرت ﻣﯽﮔردد از ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر طﺑق ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﯾن و ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎع
ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮔردد.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻗﺎﺑل ﺳﺗﺎﯾش »اﻓراد ﺑرﮔزﯾده«
ﯾﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫى »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻘل« و »اﺧﻼق ﻋﻣوﻣﯽ« و ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗواﻧﯾن
ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ در اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﻧﯾﺎن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﺗﺷﮑﯾل دھد.
و اﻣﺎ ﺑﻌد .اﮔر راﺳت اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺑوده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ در ﺧﺻوص ﻗواﻧﯾن
ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت ﻣﻌﺗﺑر و در ردﯾف ﺣﻘﺎﯾق ﻋﯾﻧﯽ اﺳت ،ﭘس زﻧدﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺑوده و اﺣﮑﺎم ﻋﻠﻣﯽ در ﺧﺻوص ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎع ﻧﯾز اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﻌﺗﺑر و در
ردﯾف ﺣﻘﺎﯾق ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﭘدﯾدهھﺎى زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﯾوﻟوژی ﻋﻠم دﻗﯾﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺧود دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺻﺎدﻓﯽ را راھﻧﻣﺎی ﺧود ﻗرار
دھد ﺑﻠﮑﮫ ﻻزم اﺳت از ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﭘﯾروی
ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از ﯾﮏ رٔوﯾﺎی دل ﻓرﯾب درﺑﺎرهى آﺗﯾﮫى ﺑﺷرﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن راﺑطﮫى ﻣﯾﺎن ﻋﻠم و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ،رواﺑط ﺑﯾن ﺗﺋوری و ﻋﻣل و وﺣدت ،اﯾن دو
ﺑﺎﯾد ﺳﺗﺎرهى راھﻧﻣﺎی ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺳﭘس .ھرﮔﺎه طﺑﯾﻌت ،ھﺳﺗﯽ ،دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی دارای ﻣﻘﺎم اول و ﺷﻌور و ﺗﻔﮑر ﺣﺎﺋز درﺟﮫ دوم
و ﻣﺷﺗق از آﻧﻧد و اﮔر دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﺷﻌور واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد و ﺷﻌور
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﯽ ،ﭘس ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و ھﺳﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز در درﺟﮫى اول ﺑوده و زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧوی در درﺟﮫى دوم و ﻣﺷﺗق از آن اﺳت و
ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی اﺟﺗﻣﺎع واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﺳﺗﻘل از ارادهى اﻧﺳﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
ت ﻋﯾﻧﯽ و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ازھﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﻌـﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳت از اﯾن ﺣﻘﯾﻘ ِ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺷﮑﯾل ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﺳﺎس اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻋﻘﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﺧود اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرات و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ و در وﺟود ﺟﺎﻣﻌﮫاى ﮐﮫ اﯾن اﯾدهھﺎ،
ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرﯾﺎت اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺟﺳس ﻧﻣود.
ﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﯾدهھﺎ و ﻧظرﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف و ﻋﻘﺎﯾد و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر در ادوار ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾ ِ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوت دﯾده ﻣﯽﺷود و اﮔر در ﻋﺻر رژﯾم ﺑردﮔﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از اﯾده،
ﺗﺋوری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧظرﯾﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﯾم و در ﻋﺻر ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻧوع
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دﯾﮕر و ﺑﻌدا ً در دوران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﻧوع ﺛﺎﻟث ،دﻟﯾل آن اﺧﺗﻼﻓﺎت در »طﺑﯾﻌت« و
»ﺧﺎﺻﯾت« ﺧود اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرﯾﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷراﯾط
ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ادوار ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ھرطور ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ و ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھﻣﺎن طور ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻣﺎرﮐس دراﯾن ﻣورد ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷﻌور ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس ھﺳﺗﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌور ﺑﺷر را ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺳﺎزد) «.ک .ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺗﺧب آﺛﺎر ﺟﻠد
اول ﺻﻔﺣﮫ  ٣٢٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﭘس ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت ﺧطﺎ ﻧﮑﻧد و ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺧﯾﺎل ﺑﺎﻓﺎِن ﺧﺷﮏ و
ﺧﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﻧﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧودرا ﺑﮫ »ﭘرﻧﺳﯾﭘﮭﺎى« ﺟﺎﻣد »ﻋﻘل اﻧﺳﺎﻧﯽ« ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭد ﺑﻠﮑﮫ
ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻗطﻌﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،اﺗﮑﺎء ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺣﯾﺎت ﻣﺎد ِ
ﺑﻧﯾﺎن ﮐﺎر اﯾن ﺣزب ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻗﺎﺑل ﺗﻣﺟﯾد »ﻣردان ﺑزرگ« ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻗﻌﯽ
ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺎس ﻗرار ﮔﯾرد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺳﻘوط اﺗوﭘﯾﺳتھﺎ و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎردﻧﯾﮏھﺎ و آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ و اس ارھﺎ آﻧﺳت
ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش درﺟﮫى اول ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی را ﻗﺑول ﻧداﺷﺗﻧد
ودر اﯾدآﻟﯾﺳم ﻏوطﮫور ﮔردﯾده ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫى ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را ﺑر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دھﻧد ﺷﺎﻟودهى آن را ﺑدون واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت و ﺑر
ﺧﻼف آن ﻣﯽرﯾﺧﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣدار ﮐﺎرﺷﺎن ﻋﺑﺎرت ﺑود از »ﻧﻘﺷﮫھﺎى ﺧﯾﺎﻟﯽ« و »طرﺣﮭﺎى
ﺟﺎﻣﻊ« ﮐﮫ از ﺣﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ دور اﻓﺗﺎده ﺑود.
ﻧﯾروﻣﻧدی و ﻗوه ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ــ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در آﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز از ﺣﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ دور
ﻧﺷده ،در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی اﺟﺗﻣﺎع ﺗﮑﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻧد.
از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﻧظرﯾﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻧﺑوده و روی ﺷراﯾط ﻣﺎدی
ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل آن اﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻧﻣﯽﮐﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ﻓﻌﻼً درﺑﺎرهى ﻣﻧﺷﺎء اﯾدهھﺎ و
ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ،درﺑﺎرهى ﭘﯾداﯾش آنھﺎ و در ﺧﺻوص
اﯾن ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺑﺎرت از اﻧﻌﮑﺎس ﺷراﯾط ﻣﺎدی آن ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم .اﻣﺎ
در ﺧﺻوص »اھﻣﯾت« اﯾن اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎ و ﻧظرﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ
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و ﻧﻘش آنھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﮑﺗب ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﻧﮑر آنھﺎ ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس
ﻧﻘش ﺟدی و اھﻣﯾت آنھﺎ را ﻣﺻراﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎع ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﻧد .اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى ﻓرﺗوﺗﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ﻋﻣرﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗوای ﻣﺿﻣﺣل ﺷوﻧدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣر ﺑﺳﺗﮫاﻧد.
اھﻣﯾت اﯾﻧﺎن در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎع و ﭘﯾﺷرﻓت آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى
ﻣﺗرﻗﯽ و ﻧوﯾﻧﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺎدم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗوای ﭘﯾﺷرو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اھﻣﯾت آنھﺎ در
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت آن را آﺳﺎن ﻧﻣوده ﺿﻣﻧﺎ ُ ھرﻗدر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﯾﺎت
ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﻗﯾقﺗر و ﺻﺣﯾﺢﺗر ﻣﻧﻌﮑس ﺳﺎزﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز واﺟد اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى ﺗﺎزهى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از آن ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻧوﯾن ﺗوﺳﻌﮫ
و ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی اﺟﺗﻣﺎع ﺷد ،ﭘدﯾد ﻣﯽآﯾﻧد .وﻟﯽ ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﺟدیﺗرﯾن ﻧﯾروﺋﯽ
ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﻧوﯾﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی در ﺟﻠوﺷﺎن ﻗرا رﻣﯽدھد آﺳﺎنﺗر
و ﭘﯾﺷروی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯾز ﺳﮭلﺗر ﻣﯽﺳﺎزﻧد .در اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اھﻣﯾت ﻧﻘش ﺳﺎزﻣﺎن
دھﻧده ،ﺗﺟﮭﯾز ﮐﻧﻧده ،و ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧدهى اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى ﺟدﯾد و ﻧظرﯾﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎزه دﻗﯾﻘﺎ ً ظﺎھر ﻣﯽﺷود .ﺣﻘﯾﻘت آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺗﺎزه
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت و ﺑدون ﻋﻣل
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده و ﻣﺟﮭز ﮐﻧﻧده و ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧدهى آنھﺎ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﻓوری و ﻣﺑرﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎب ﮐرده اﺳت ﻣﺣﺎل و ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى
ﻧوﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫى ﻣﺳﺎﺋل ﻧوﯾن ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽآﯾﻧد ،راه ﺧود را ﺑﺎز ﮐرده و در دﺳﺗرس ﺗودهھﺎى ﻣردم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و آنھﺎ را ﻣﺟﮭز
ﻣﯽﺳﺎزﻧد وﻋﻠﯾﮫ ﻗوای از ﻣﯾﺎن روﻧدهى اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن طرﯾق وﺳﺎﺋل ﺗﺳﮭﯾل
اﻧﮭدام ﻗوای ﻓرﺗوت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ﻓراھم
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﯾدهھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺛﻣرهى ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺑرم
ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﻧوﺑﮫى ﺧود در ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی آن ،ﺗﺎﺛﯾر ﮐرده ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧدن ﺣل ﻣﺳﺎﺋل
ی اﺟﺗﻣﺎع ﻻزﻣﺳت ﺑﮫ وﺟود آورده ،ﺗﮑﺎﻣل ﺑﻌدی آن را ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺑِرم زﻧدﮔﯽ ﻣﺎد ِ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد :
»ﺗﺋوری ھﻣﯾن ﮐﮫ در ﺗودهھﺎ ﻧﻔوذ ﮐﻧد ﺧود ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎدی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود«)ک.
ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺗﺧب آﺛﺎر ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  ٤٠٦ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ﺷراﯾط ﻣﺎدی زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﮐرده
ﺗﮑﺎﻣل و ﺑﮭﺑودی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗﺋوری و اﯾدهى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﮔردد
ﮐﮫ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﺑﯾن ﺣواﯾﺞ ﮐﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده و ﻣﯽﺗواﻧد ﺗودهھﺎى ﻋظﯾم ﻣردم را
ﺑﮫ ﺟﻧﺑش آورده ،ﻣﺟﮭزﺷﺎن ﮐﻧد و آنھﺎ را درﺳﭘﺎه ﻋظﯾم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻣﺎدهى درھم
ﺷﮑﺳﺗن ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺑﺎز ﮐردن راه ﺑرای ﻗوای ﭘﯾﺷرو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﺷﮑل
ﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺳﻘوط »اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎ« و ﻣﻧﺷوﯾﮏھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ آنھﺎ از ﻧﻘش ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧده،
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده و ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧدهى ﺗﺋوری ﭘﯾﺷرو و اﯾدهى ﻣﺗرﻗﯽ ﻏﺎﻓل ﺑوده ﻣﺟذوب ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
اﻓواھﯽ ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻧﻘش اﯾن ﻋواﻣل را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻔر رﺳﺎﻧده ،ﺣزب
را ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت و رﮐود ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﻧﻣودﻧد.
ﻧﯾروﻣﻧدی و زﻧده ﺑودن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ــ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم از آن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ اﺗﮑﺎء آن ﺑﮫ ﺗﺋوری ﭘﯾﺷروی
ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و
ﺗﺋوری را ﺑﮑﻣﺎل ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ رﺳﺎﻧده و ﺑر ﺧود ﻓرض ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ از ﻗدرت ﺗﺟﮭﯾز ﮐﻧﻧده و
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده و ﺗﻐﯾﯾر دھﻧدهى اﯾن ﺗﺋوری ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫى رواﺑط ﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻌور ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﯾﺎن ﺷراﯾط
ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی و ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
 ٣ــ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﮐﻧون ﻣﺳﺋﻠﮫاى ﮐﮫ ﺑﺎﯾد روﺷن ﺷود اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣدﻟول »ﺷراﯾط
ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺳﯾﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﯾدهھﺎ ،ﻧظرﯾﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻏﯾره آن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﭼﯾﺳت؟.
در ﺣﻘﯾﻘت اﻣر اﯾن »ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻋﺑﺎرت از ﭼﯾﺳت؟ و ﺧﺻﺎﯾص ﻣﺷﺧﺻﮫى
آنھﺎ ﮐداﻣﻧد؟
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺷﺎﻣل طﺑﯾﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻻزﻣﮫ و داﺋﻣﯽ ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل آن ﻣؤﺛر اﺳت .ﻧﻘش ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ در
ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ آن ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﻣﺎ و ﺻورت ظﺎھر
ﻧوع رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر و ﻋﺑور از ﯾﮏ رژﯾم ﺑﮫ رژﯾم دﯾﮕر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﻧﯾﺳت؟
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽدھد.
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ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط داﺋﻣﯽ و ﺿروری ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽﺑﺎﺷد و اﻟﺑﺗﮫ در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل آن ﻣؤﺛر اﺳت ــ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﮐﻧد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻣﺣﯾط ﺗﺄﺛﯾری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد زﯾرا ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳرﯾﻊ ﺗر از ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ رخ ﻣﯽدھد .در ﻣدت ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ،در اروﭘﺎ ﺳﮫ رژﯾم ﮔوﻧﺎﮔون ا ﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﯾﻌﻧﯽ رژﯾم ﮐﻣون اوﻟﯾﮫ ،ﺑردﮔﯽ و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﯾﻧد و در ﻣﺷرق اروﭘﺎ ،در
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﻧوع رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت و ﺣﺎل آن
ﮐﮫ طﯽ اﯾن ﻣدت ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ در اروﭘﺎ ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗدری ﺗﻐﯾﯾر آن ﮐم
ﺑود ﮐﮫ ﺟﻐراﻓﯽ داﻧﺎن ﺣﺗﯽ از ذﮐر آن ﻧﯾز ﺧودداری ﮐردهاﻧد .ﻋﻠﺗش ھم واﺿﺢ اﺳت .ﺑرای
ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟدی ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺳﺎل وﻗت ﻻزم اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﮭمﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷری ﭼﻧدﯾن ﻗرن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ھزار ﺳﺎل ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻠت اﺻﻠﯽ و وﺳﯾﻠﮫى ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى ﺗﮑﺎﻣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار ﮔﯾرد زﯾرا ﭼﯾزی ﮐﮫ در طﯽ دهھﺎ ھزار ﺳﺎل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻼﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺳﺑب
اﺻﻠﯽ ﭼﯾزی ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫى ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔردد.
ﺳﭘس ﺷﮑﯽ ﻧﻣﯽﺗوان داﺷت ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ودرﺟﮫى ﺗراﮐم آن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻣواد ﻣﺗﺷﮑﻠﮫى
ﻣﻔﮭوم »ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی« ﻣﯽﺑﺎﺷد ،زﯾرا آدﻣﯽ ﻋﻧﺻر ﻻزم و ﻧﺎﮔزﯾر ﺷراﯾط ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده و ﺑدون ﯾﮏ ﺣداﻗل از اﻓراد اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت .آﯾﺎ ازدﯾﺎد ﺟﻣﻌﯾت ھﻣﺎن ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﯾن ﮐﻧﻧدهى ﻧوع رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷری
ﻧﯾﺳت؟.
ﺑدﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽدھد.
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻧﻔوس در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣؤﺛر ﻣﯽﺑﺎﺷد و آن را ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣوده
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯾﺎﻧدازد ،ﻟﯾﮑن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔردد و ﺳرﻧوﺷت ﺗرﻗﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻓﻘط اﯾن رژِﯾم
ﺗﺎزهى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯽﮔردد ،ﺑرای ﭼﮫ رژﯾم ﮐﻣون اوﻟﯾﮫ را
رژﯾم ﺑردﮔﯽ و رژﯾم ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ را رژﯾم ﺑورژوازی ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﯽﺷود ﻧﮫ ﻓﻼن رژﯾم
دﯾﮕر.
ھرﮔﺎه ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐرد ﺑﺎﯾد ﺗراﮐم ﻧﻔوس ﺑﺷری
رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗری را ﺑﮫ وﺟود آورد ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﭼﻧﯾن اﻣری دﯾده ﻧﻣﯽﺷود .ﺗراﮐم
ﺟﻣﻌﯾت در ﭼﯾن ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗﮑﺎﻣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻﺗری ﻗرار دارﻧد زﯾرا در ﭼﯾن ھﻧوز ھم رژﯾم
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ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﻣدتھﺎﺳت
ﺑﮫ ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮫى ﺗرﻗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری رﺳﯾدهاﻧد .در ﺑﻠژﯾﮏ ﺗراﮐم ﻧﻔوس از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ  ١٩ﻣرﺗﺑﮫ و از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی  ٢٦ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت وﻟﯽ از ﻟﺣﺎظ ﺗوﺳﻌﮫ
و ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ از ﺑﻠژﯾﮏ ﺟﻠوﺗرﻧد و ﺑﻠژﯾﮏ از اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﺑﺎﻧدازهى ﯾﮏ دورهى ﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت زﯾرا ھﻧوز در ﺑﻠژﯾﮏ رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺣﮑمﻓرﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻣدتھﺎ اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﺧﺎﺗﻣﮫ داده در داﺧل ﺧود رژﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑرﻗرار ﻧﻣوده اﺳت.
از دﻻﯾل ﻓوق ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ،ﻧﯾروی ﻋﻣدهى ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھم ﺑﺎﺷد و ﻧﯾروﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧوع رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻌﯾن
ﮐﻧد.
اﻟف -ﭘس ﺑﺎﻻﺧره در ﺳﯾﺳﺗم ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ آن ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﻣﺎی اﺟﺗﻣﺎع
و ﻧوع رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ﯾﮏ رژﯾم ﺑﮫ رژﯾم دﯾﮕر ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت آن ﻧﯾرو ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺷﯾوهی ﺗﺣﺻﯾل وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﺷت ﻻزم
ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی از ﻗﺑﯾل ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﮐﻔش،
ﻣﺳﮑن ،ﺳوﺧت ،وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎع ،ﻣورد ﻟزوم اﺳت.
ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﺑﺎﯾد ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﮐﻔش ،ﻣﻧزل ،ﺳوﺧت و ﻣﺎﻧﻧد اﯾنھﺎ را داﺷت.
ﺑرای داﺷﺗن اﯾن ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ﻻزم اﺳت آنھﺎ را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣود و ﺑرای ﺗوﻟﯾد آنھﺎ ﺑﺎﯾد آﻻت
ﺗوﻟﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آن اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎ ک ،ﮐﻔش ،ﻣﻧزل ،ﺳوﺧت
و ﻏﯾره ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺳت اﯾن آﻻت را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣود و طرز اﺳﺗﻔﺎده از آن را آﻣوﺧﺗﮫ
و ﺑﻠد ﺑود.
اﺑزار ﺗوﻟﯾد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آنھﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺎدی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود ،و ھم ﭼﻧﯾن اﻓراد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ت ﮐﺎر
آﻻت ﺗوﻟﯾدی را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ودر اﺛر آﻣوﺧﺗن ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺗوﻟﯾدی و ﻣﮭﺎر ِ
ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى اﺟﺗﻣﺎع را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
اﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻓﻘط ﯾﮏ طرف ﺗوﻟﯾد ،ﯾﮏ طرف ﺷﯾوهى ﺗوﻟﯾد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد و اﯾن
طرف ﻣﻌرف راﺑطﮫى اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﯾﺎء و ﻗوای طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣتھﺎى
ﻣﺎدی از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد .طرف دﯾﮕر ﺗوﻟﯾد ،طرف دﯾﮕر طرز ﺗوﻟﯾد را ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣل ﺗوﻟﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.
اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی از طﺑﯾﻌت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد
وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﻧﻔرادی و ﺑﮫ ﺷﮑل اﺷﺧﺎص از ھم دور اﻓﺗﺎده اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﮔﯾرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
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ﺷﮑل ﻣﺷﺗرک و دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎع ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗوﻟﯾد ھﻣﯾﺷﮫ
و در ﺗﺣت ھرﮔوﻧﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ،اﻓـــراد
ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﺧود ﯾﮏ ﻧوع ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل داﺧﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ،ﯾﮏ ﻧوع ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑرﻗرار
ﻣﯽﺳﺎزﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﮑل ھﻣﮑﺎری و ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻓرادی ﮐﮫ از
اﺳﺗﺛﻣﺎر آزادﻧد ﺑﺎﺷد و اﻣﮑﺎن ھم دارد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﻓرﻣﺎﻧﻔرﻣﺎ و ﻓرﻣﺎﻧﺑردار ﺑﺎﺷد و
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻣﮑن ھم ھﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺣول از ﯾﮏ ﺷﮑل رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕر
ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾد ھر ﺟﻧﺑﮫاى ﮐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﯾﺷﮫ و در ھﻣﮫى رژﯾﻣﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ،ﻋﻧﺻر ﺿروری ﺗوﻟﯾد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد :
»اﻓراد در ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟﯾد ﻧﮫ ﻓﻘط در طﺑﯾﻌت ﺑﻠﮑﮫ در ﯾﮏ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر آنھﺎ ﺑرای اﺑراز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺗرک و ﻣﺑﺎدﻟﮫى ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺑﮫ طرﯾق ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎ
ھم ﻣﺗﺣد ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد .اﻓراد ،ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﺗوﻟﯾد وارد
در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻓﻘط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى اﯾن رواﺑط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﺻورت وﺟود ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و ﺗوﻟﯾد
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد« )ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ٥ﺻﻔﺣﮫ  ٤٢٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗوﻟﯾد و ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ،ھم ﻗوای ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھم رواﺑط ﺗوﻟﯾدی اﻧﺳﺎنھﺎ را در
ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﺳم ﮐﻧﻧدهى ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آنھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ﺧواﺳﺗﮫھﺎى ﻣﺎدی
اﺳت.
ب -ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﺗوﻟﯾد ﻋﺑﺎرت از آﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺑرای دوراﻧﯽ
طوﻻﻧﯽ ﺗوﻗف ﻧﻣﯽﮐﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل رﺷد و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺿﻣﻧﺎ ُ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد
ﻧﺎﮔزﯾر ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر ھﻣﮫى رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧظرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ،ــ ﻣوﺟب ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔردد.
اﻧﺳﺎنھﺎ در درﺟﺎت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ،از ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت ﺳﺎدهﺗر آنھﺎ ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠﻘﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد .در زﻣﺎن ﮐﻣون اوﻟﯾﮫ ﯾﮏ
ﻧوع ﺷﯾوهی ﺗوﻟﯾد ،در زﻣﺎن ﺑردﮔﯽ ﺷﯾوهی دﯾﮕر وﺟود دارد و در دورهى ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ھم
ﺷﯾوهی ﺳوﻣﯽ ﻣوﺟود اﺳت و ﻏﯾره .ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ھﻣﯾن ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﮫى ﺗوﻟﯾد ،رژﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻧﺳﺎنھﺎ ،ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی آنھﺎ ،ﻧظرﯾﺎت آﻧﺎن و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻧﯾز ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽﺑﺎﺷد.
طرز ﺗوﻟﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ ھر طوری ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺧود ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم از ﺣﯾث اﺳﺎس ھﻣﺎن طور اﺳت،
اﻧدﯾﺷﮫھﺎ و ﺗﺋوریھﺎى آن ،ﻧظرﯾﺎت و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ھم ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

21

ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻗدری ﺳﺎده ﺗر ﺑﮕوﺋﯾم :ﭼﮕوﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣردم ھر طوری ﺑﺎﺷد ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑرﺷﺎن
ﻧﯾز ھﻣﺎن طور اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻘدم ﺑر ھﻣﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ رﺷد ﺗوﻟﯾد ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﯾوهھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ طﯽ اﻋﺻﺎر ﻣﺗواﻟﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﮏ دﯾﮕر ﺷده اﺳت ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﮑﺎﻣل ﻗوای ﻣوﻟده و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی اﻧﺳﺎنھﺎ.
ﭘس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﻣوﻟدﯾن ﺧواﺳﺗﮫھﺎى
ﻣﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗودهھﺎى زﺣﻣت ﮐش ﮐﮫ ﺧود ﻗوای اﺳﺎﺳﯽ ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد و اﻧﺟﺎم دھﻧدﮔﺎن ﺗوﻟﯾد
ﺧواﺳﺗﮫھﺎى ﻣﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای وﺟود و ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿرور ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘس ،ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ،ھرﮔﺎه ﺑﺧواھد ﻋﻠﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﭘﮫ ﺳﺎﻻران و »ﺟﮭﺎن ﮔﯾران« و »ﻓﺎﺗﺣﯾن« ﮐﺷورھﺎ ﻣﺑدل
ﮐﻧد ﺑﻠـﮑﮫ ﻣﻘـدم ﺑر ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﻟدﯾن ﺧواﺳﺗﮫھﺎى ﻣﺎدی ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗودهھﺎى رﻧﺟﺑر
و ﻣﻠل ﺑﭘردازد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﻠﯾد ﮐﺷف ﻗواﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﻐز اﻓراد ﺑﺷر ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد و ﻣﻔﺎھﯾم اﺟﺗﻣﺎع
ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ در طرﯾﻘﮫى ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ در ھر دوره ﻣﻌﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى اﺟﺗﻣﺎع
ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎوش آن ﭘرداﺧت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﻠﯾد ﮐﺷف ﻗواﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﻐز اﻓراد ﺑﺷر ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد و ﻣﻔﺎھﯾم اﺟﺗﻣﺎع
ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ در طرﯾﻘﮫى ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ در ھر دورهى ﻣﻌﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى اﺟﺗﻣﺎع
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ در اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎوش آن ﭘرداﺧت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اوﻟﯾن وظﯾﻔﮫى ﻋﻠم ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺗﺣﻘﯾق و ﮐﺷف ﻗواﻧﯾن ﺗوﻟﯾد و ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی وﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ھرﮔﺎه ﻣﯽﺧواھد ﯾﮏ ﺣزب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﻋﻠم ﻗواﻧﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل
ﺗوﻟﯾد و ﻋﻠم ﻗواﻧﯾن ﺗرﻗﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓرا ﮔﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت راه ﺧطﺎ ﻧﭘﯾﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ھم در طرح و ﺗدوﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﺧود و ھم در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺧوﯾش ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﻗواﻧﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺗوﻟﯾد،
ﻗواﻧﯾن ﺗرﻗﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺄﺧذ ﻗرار دھد.
ج -دوﻣﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﺗوﻟﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﮑﺎﻣل آن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﮑﺎﻣل
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و درﺟﮫ اول ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﮑﺎﻣل آﻻت ﺗوﻟﯾدی آﻏﺎز ﻣﯽﮔردد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ،ﻣﺗﺣرکﺗرﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻧﺧﺳت ﻧﯾروھﺎی
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ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﭘذﯾرﻧد و ﺳﭘس ،رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ،رواﺑط
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﺷر ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺗطﺎﺑق ﮐﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﻣﻌذاﻟﮏ
ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی در ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣؤﺛر ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﯾروھﺎی
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﮫ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی واﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .رواﺑط ﺗوﻟﯾدی در ﺣﺎل واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗرﻗﯽ ﻧﯾروی
ﻣوﻟده ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺧود در ﺗرﻗﯾﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻣؤﺛر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺗرﻗﯽ
آنھﺎ را ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽاﻧدازﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﮔوﺷزد ﻧﻣود ﮐﮫ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣدﺗﯽ ﻣدﯾد از اﻓزاﯾش ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ،ﺑﺎ آن در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷﻧد ،زﯾرا ﻧﯾروی
ﻣوﻟده ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻧدازهى ﮐﺎﻓﯽ ﺗرﻗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت
و ﺣﺎﻻت ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑوده ،ﺑﮫ ﺗرﻗﯽ ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻣﯾدان دھﻧد .از اﯾن رو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺗوﻟﯾدی از ﺗرﻗﯽ ﻧﯾروی ﻣوﻟده ھر ﻗدر ھم ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷﻧد دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾد ﺑﺎ درﺟﮫى ﺗرﻗﯾﺎت
و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻣﺗﻧﺎﺳب ﮔردﻧد و ﻓﯽاﻟواﻗﻊ ھم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﯽﺷوﻧد .در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾروی ﻣوﻟده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی در ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد از رﯾﺷﮫ ﺑﮭم ﻣﯾﺧورد و
ﺗوﻟﯾد ﻧﯾز ﮐﺎﻣﻼً از ھم ﻣﯽﭘﺎﺷﯾد ،در ﺗوﻟﯾد ﺑﺣران روی ﻣﯽدھد و ﻧﯾروی ﻣوﻟده از ﻣﯾﺎن
ﻣﯽرود.
ﺑﺣرانھﺎى اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎ ﺟﻧﺑﮫى ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻓوقاﻟﻌﺎده
ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻧﻣوﻧﮫاﯾﺳت ﺑرای ﻋدم ﺗواﻓق ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ رواﺑط ﻧﯾروی ﻣوﻟده،
ﻣﺛﺎﻟﯾﺳت از ﺗﺻﺎدم و ﮐﺷﻣﮑش ﺑﯾن اﯾن دو .ﻧﺗﯾﺟﮫى اﯾن ﻋدم ﺗواﻓق ھﻣﺎن ﺑﺣرانھﺎى اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب وﯾراﻧﯽ ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﻣﯽﮔردﻧد ،ﺿﻣﻧﺎ ُ ﺧود اﯾن ﻋدم ﺗواﻓق ﺷﺎﻟودهى
اﻗﺗﺻﺎدی اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫى آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻣوﺟوده را از
ﺑﯾن ُﺑرده ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻧوﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺧﺗﺻﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟده ﺑﺎﺷد ،ﺑر ﭘﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرﻋﮑس ،اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾر ﺗوﻟﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﯽﺑﺎﺷد
و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺣرانھﺎى اﻗﺗﺻﺎدی و ﺧراﺑﯽ ﻧﯾروی ﻣوﻟده وﺟود ﻧدارد،
ﻣﺛﺎﻟﯾﺳت ﺑرای ھم آھﻧﮕﯽ و ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟده.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﺣرکﺗرﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ﺗوﻟﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺿﻣﻧﺎ ُ ﻋﻧﺻر
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى ﺗوﻟﯾد ھم ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ھرطور ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
ھﻣﺎن ﻧوع ﺑﺎﺷﻧد.
ھرﮔﺎه وﺿﻊ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺑزار ﺗوﻟﯾدی ،ﻧﻌﻣﺗﮭﺎى ﻣﺎدی
ﺿروری ﺧود را ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،وﺿﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد
)زﻣﯾن ﺟﻧﮕل ،آبھﺎ ،ﻣﻌﺎدن ،ﻣواد ﺧﺎِم ،اﺑزار ﺗوﻟﯾد ،وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ارﺗﺑﺎط و ﻣﺎﻧﻧد اﯾنھﺎ(
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در دﺳت ﮐﯽ و در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﯾﺳت ،آﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد،
دﺳﺗﮫھﺎ و طﺑﻘﺎت ﺟداﮔﺂﻧﮫاى ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن را ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻓراد دﺳﺗﮫھﺎ و طﺑﻘﺎت دﯾﮕر
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
ﻣﻧظرهى ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروی ﻣوﻟده از زﻣﺎنھﺎى ﻗدﯾم ﺗﺎ اﻣروز ﺑدﯾن ﻗرار اﺳت.
ادوات ﺧﺷن ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن ﺗﺣول ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺳﭘس دورهى ﺷﮑﺎر ﮐردن ﺑﮫ اھﻠﯽ ﻧﻣودن
ﺣﯾواﻧﺎت و دام ﭘروری اﺑﺗداﺋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد؛ آﻻت ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ ادوات ﻓﻠزی ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾدﻧد )ﺗﺑر
آھﻧﯽ ،ﺧﯾش ﻧوک آھﻧﯾن و ﻣﺎﻧﻧد اﯾنھﺎ(و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب اﯾنھﺎ ﭘرورش ﮔﯾﺎه و ﮐﺷﺎورزی آﻏﺎز
ﮔردﯾد؛ در آﻻت ﻓﻠزی ﺑرای ﺗﮭﯾﮫى ﻣواد ،ﺑﮭﺑود ﺟدﯾدی ﺣﺎﺻل ﺷد و ﮐوره ﺑﺎ دَم و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺳﻔﺎل ﺳﺎزی ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﯾﺷﮫوری ﮐﺎﻣلﺗر ﺷد و ﻧظر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﻗﯽ ،ﭘﯾﺷﮫوری
از ﮐﺷﺎورزی ﺟدا اﻓﺗﺎد و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﻌد ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗور ﭘﯾدا ﮔردﯾد ،ﺳﭘس آﻻت ﺗوﻟﯾد
دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺣول ﯾﺎﻓت و ﺗوﻟﯾد ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻧﺎﻋت ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾد؛
آن ﮔﺎه ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﺷﯾن و ﺻﻧﺎﺑﻊ ﺑزرگ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻣدرن روی ﮐﺎر آﻣد .ﭼﻧﯾن ﺑود ﻧﻣودار ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدهى اﺟﺗﻣﺎع در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ طوﻻﻧﯽ ﺑﺷرﯾت .ﺿﻣﻧﺎ ُ
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ و ﺑﮭﺑود اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد راﺑطﮫ داﺷﺗﻧد ﻋﻣﻠﯽ
ﮔﺷﺗﮫ و اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻘل از اﻓراد ﺑﺷر اﻧﺟﺎم ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗرﻗﯽ آﻻت و
ادوا ِت ﺗوﻟﯾد ،اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋﻧﺻرﻧﯾروی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺗﻐﯾﯾر و ﺗرﻗﯽ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺟرﺑﮭﺎش در ﺗوﻟﯾد ،ﻣﮭﺎرﺗش در ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﭘذﯾرد و
ﮐﺎﻣل ﺗر ﻣﯽﺷود.
رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﺷر ﯾﻌﻧﯽ رواﺑط اﻓﺗﺻﺎدی آنھﺎ ﻧﯾز ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات و
ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدهى اﺟﺗﻣﺎع در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و روﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽرﻓت.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺞ ﻧوع اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻣﻌﻠوم اﺳت :رژﯾم اﺷﺗراﮐِﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ،رژﯾم ﺑردﮔﯽ،
رژﯾم ﻓﺋوداﻟﯽ ،رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و رژﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
در زﻣﺎن رژﯾم اﺷﺗراﮐﯽ اوﻟﯾﮫ ،اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻋﺑﺎرت ﺑود ازﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﻣﺎﻋت ﺑر
وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد .اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺻوﻻً ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟدهى ھﻣﺎن دوره ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑود.
آﻻت ﺳﻧﮕﯽ و ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﻌدا ً ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽداد ﮐﮫ اﻧﻔرادی ﻋﻠﯾﮫ
ﻗوای طﺑﯾﻌت و ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺎر ﺷوﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن دوره اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑرای اﯾن
ﮐﮫ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﻣﯽرﻧد ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت درﻧده و ﯾﺎ ﻗﺑﺎﯾل ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﺷوﻧد ،ﺑرای ﭼﯾدن
ﻣﯾوهﺟﺎت از ﺟﻧﮕل و ﻣﺎھﯽ ﮔﯾری از آب و ﯾﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﮑن ،ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً
ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﻋث ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺷﺗرک ﺑر وﺳﺎﯾل و ﻓرا آوردهھﺎى ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮔردد.
اﮔر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر ﺑﻌﺿﯽ آﻻت ﺗوﻟﯾد را ﮐﮫ ﺑرای ﻣداﻓﻌﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﯾواﻧﺎت درﻧده
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓت ﺑﮫ ﻧظر ﻧﯾﺎورﯾم در اﯾن دوره اﻧﺳﺎنھﺎ ھﻧوز ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر
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آﻻت ﺗوﻟﯾد را ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .در اﯾن دوره از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺑری ﻧﺑود و طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ وﺟود
ﻧداﺷﺗﻧد.
در دورهى ﺑردﮔﯽ اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾد را ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد و ﺑرده ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد،
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .ﺻﺎﺣب ﺑرده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرده را ﭼون ﺣﯾوان ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑ ُـﮑُــﺷد.
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی روﯾﮭم رﻓﺗﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﯾروی ﻣوﻟده در اﯾن دوره ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﻧﺳﺎنھﺎ در دورهى ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺟﺎی آﻻت ﺳﻧﮕﯽ ،آﻻت و اﺑزار ﻓﻠزی در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد؛ ﺑﮫ
ﺟﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ﻣﺧﺗﺻر و ﺑدوی ﺑود و از ﺗرﺑﯾت ﺣﯾواﻧﺎت و
ﻓﻼﺣت ﭼﯾزی ﻧداﺷت ،در اﯾن ﻋﺻر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﺗرﺑﯾت ﺣﯾواﻧﺎت ،ﻓﻼﺣت ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﺎر ﻣﯾﺎن ﺷﻌب ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد ،ظﺎھر ﻣﯽﺷود؛ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم اﻣﮑﺎن ﻣﺑﺎدﻟﮫى ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده
ﻣﯾﺎن اﻓراد و دﺳﺗﮫﺟﺎت ظﺎھر ﻣﯽﺷود؛ ﺗراﮐم ﺛروت در دﺳت اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌدود ﻣﻣﮑن
ﻣﯽﮔردد و ﺗراﮐم ﺣﻘﯾﻘﯽ وﺳﺎﺋل در دﺳت اﻗﻠﯾت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد ،اﻗﻠﯾت ﻣﯽﺗواﻧد اﮐﺛرﯾت را
ﺗﺎﺑﻊ ﺧود ﮐﻧد اﻋﺿﺎی اﮐﺛرﯾت را ﺑردهى ﺧوﯾش ﺳﺎزد .در اﯾن دوره دﯾﮕر ﮐﺎر ھﻣﮕﺎﻧﯽ و
آزاد ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد وﺟود ﻧدارد .در اﯾن دوره ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﺑردﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از طرف ﺑرده داران ﺑﯾﮑﺎره اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﺷوﻧد ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻧد .از اﯾن رو ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻣﺷﺗرک ﺑر وﺳﺎﺋل و ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾد وﺟود ﻧدارد و ﺟﺎﯾش را ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﮔﯾرد،
دراﯾن دوره ﺑرده دار ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎﻟﮏ ﻣطﻠق و اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﯾن اﻏﻧﯾﺎء و ﻓﻘرا ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧدﮔﺎن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺣﻘوق ﮐﺎﻣل و اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﺑﯽ ﺣﻘوق ﻣﺑﺎرزهى ﺷدﯾد طﺑﻘﺎﺗﯽ روی ﻣﯽدھد ــ ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﻧظرهى رژﯾم ﺑردﮔﯽ.
در ﺗﺣت رژﯾم ﻓﺋودال ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾد ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﺋودال ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد
و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺣدود وی ﺑر ﮐﺎرﮔر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﺑر )ﺳرف ( ﮐﮫ ﻓﺋودال دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد او
را ﺑﮑﺷد وﻟﯽ در ﺧرﯾد و ﻓروﺷش آزاد اﺳت .در ﺑراﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﺋودال ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﻔرادی
دھﻘﺎن و ﭘﯾﺷﮫور ﻧﯾز وﺟود دارد .اﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر اﺑراز ﺗوﻟﯾد و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت
ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗوار اﺳت .اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻧﯾز ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﯾروی ﻣوﻟدهى اﯾن دوره ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﮐﺎر آھن ﮔدازی و آھﻧﮕری
ﺑﮭﺗر از ﭘﯾش ﻣﯽرود .ﮔﺎوآھن و دﺳﺗﮕﺎهھﺎى ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﮐﺷﺎورز ِی ،ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ،
ﻧوﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎزی و روﻏن ﮐﺷﯽ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺗرﻗﯽ ﻣﯽﮐﻧد در ﺑراﺑر ﮐﺎرﮔﺎهھﺎى
ﭘﯾﺷﮫوری ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد.اﯾن ﺑود ﺧﺻﺎﯾص ﻣﺷﺧﺻﮫى وﺿﻊ ﻧﯾروی
ﻣوﻟده دراﯾن دوره.
ﻧﯾروی ﻣوﻟدهى ﺟدﯾد اﯾﺟﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر در اﻣر ﺗوﻟﯾد ﺗﺎ اﻧدازهاى اﺑﺗﮑﺎر ﺑﮫ ﺧرج
داده ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﻣﺎﯾل ﻧﺷﺎن دھد و در آن ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷد .از اﯾن رو ﻓﺋودال از ﺑردهاى ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﻋﻼﻗﮭﺎى ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧداﺷﺗﮫ و ﻓﺎﻗد اﺑﺗﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺻرف ﻧظر ﻧﻣوده و ﺗرﺟـﯾﺢ ﻣﯽدھد ﺑﺎ
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ﺳـرف ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺧود دارای اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑوده و ﻣﺎﻟﮏ آﻻت ﺗوﻟﯾد اﺳت
و در ﮐﺎر ﺗﺎ آن اﻧدازه ذی ﻧﻔﻊ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن را ﮐﺷت ﮐﻧد و ﺑﮭرهى ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﮫى ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ
ارﺑﺎب ﺑﭘردازد.
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ در اﯾن دوره ﺑﺎز ھم ﺗرﻗﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازهى
دورهى ﺑردﮔﯽ ﺷدت دارد ،ﻓﻘط ﻗدری ﻣﻼﯾم ﺗر اﺳت .ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن
و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن ﺷﺎﺧص اﺳﺎﺳﯽ رژﯾم ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی را ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد و ﺿﻣﻧﺎ ُ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ﻣزدور دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد؛
ﺳرﻣﺎﯾﮫدار دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد آﻧﺎن را ﺑﮑﺷد ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺧرﯾد و ﻓروش ﮔذارد زﯾرا آﻧﺎن از
ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﻠق ﺷﺧﺻﯽ آزادﻧد .وﻟﯽ آنھﺎ از داﺷﺗن وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﻣﺣروﻣﻧد و ﺑرای اﯾن ﮐﮫ
از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺗﻠف ﻧﺷوﻧد ،ﻣﺟﺑورﻧد ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﺑﻔروﺷﻧد و ﯾوغ اﺳﺗﺛﻣﺎر
را اﺟﺑﺎرا ً ﺑر ﮔردن ﻧﮭﻧد .در ﮐﻧﺎر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
دھﻘﺎن و ﭘﯾﺷﮫ ور ﮐﮫ از ﻗﯾد ﺳرواژ آزاد ﺷده و ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣوﺟود ﺑوده
و در ﺑدو اﻣر وﺳﯾﻌﺎ ً ﺷﯾوع دارد .در اﯾن دوره ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﭘﯾﺷﮫوری و ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری ،ﻓﺎﺑرﯾﮏ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎى ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺟﮭز ﮔردﯾدهاﻧد ،ﭘﯾدا
ﺷدﻧد .ﻣزارع ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺑدوی دھﺎﻗﯾن زراﻋت ﻣﯽﺷد ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ زراﻋت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫى ﻋﻠوم ﻓﻼﺣﺗﯽ اﺳﺗوار ﺑوده و ﻣﺎﺷﯾنھﺎى ﮐﺷﺎورزی در اﺧﺗﯾﺎر
دارد ،ﻣﯽدھد.
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى ﺟدﯾد اﯾﺟﺎب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗرﺑﯾت ﺷدهﺗر و ﺑﺎ ﻓﮭم ﺗر از
ﺳرفھﺎى ﺟﺎھل و ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و آن را درﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر
اﻧدازﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﯾز ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺳر و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران
ﻣزدوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻗﯾد ﺳرواژ رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺎ اﻧدازهاى وﻗوف و ﺗرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ از
ﻋﮭدهى درﺳت ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺑرآﯾﻧد.
وﻟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﭘس از آن ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده را ﺑدرﺟﮫى ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﺗرﻗﯽ داد ﮔرﻓﺗﺎر
ﺗﺿﺎدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻻﯾﻧﺣل اﺳت ﺷده وﺳردرﮔم ﻣﯽﮔردد .ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد روز اﻓزوِن
ﮐﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﻧرخ ﮐﺎﻻ ،رﻗﺎﺑت را ﺷدﯾد ﺗر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗودهى ﺧرده ﻣﺎﻟﮑﯾن و ﻣﺗوﺳط را
ﺧﺎﻧﮫ ﺧراب ﮐرده آنھﺎرا ﺑﮫ ﭘروﻟﺗر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐﻧد ،اﺳﺗطﺎﻋت ﺧرﯾدن را ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽآورد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓرا آورده اﺳت ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷود .ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫى
ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﮐردن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﮐﺎرﮔر در ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻋظﯾم ،ﺑر ﺟرﯾﺎن و ﺳﯾر
ﺗوﻟﯾد ﺧﺎﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷد و ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﺎ دﺳت ﺧود اﺳﺎس ﮐﺎر ﺧوﯾش را ﻣﻧﮭدم
ﻣﯽﺳﺎزد .زﯾرا ﺧﺎﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾر ﺗوﻟﯾد ،ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد را اﯾﺟﺎب
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ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧد و اﯾن ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾر ﺗوﻟﯾد در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟد.
اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﺧواص ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ،ﺑﮫ ﺷﮑل
ﺑﺣرانھﺎى ﻣﺗﻧﺎوب ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫى ﺗوﻟﯾد ﺑﯾش از ﻣﺻرف ﺑروز ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺗظﺎھر ﻣﯽﮔردﻧد و
در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺗودهى ﮐﺛﯾر اھﺎﻟﯽ را از ھﺳت و ﻧﯾﺳت ﺳﺎﻗط ﮐردهاﻧد
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧداﺷﺗن ﺧرﯾدار ﺑرای ﮐﺎﻻی ﺧود ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺣﺻوﻻت را ﺑﺳوزاﻧﻧد ،ﮐﺎﻻھﺎی
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد ،ﺗوﻟﯾد را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾروی ﻣوﻟده را ﻣﻧﮭدم ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻣردم ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﮐﻔﺎﯾت ﮐﺎﻻ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓراواﻧﯽ آن ﻧﺎﮔزﯾرﻧد ﺑﯾﮑﺎر ﻣﺎﻧده و
ﮔرﺳﻧﮫ ﺑﺳر ﺑرﻧد.
ﭘس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧواص ﻧﯾروی ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑوده و
ﺑﺎ ﻗوای ﻣزﺑور ﺗﺿﺎد آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری دارﻧد.
ﭘس ﺳرﻣﺎﯾﮫداری آﺑﺳﺗن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳــﺗﯽ را ﺟﺎﻧﺷـﯾن
ﻣﺎﻟـﮑﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﭘس ﻣﺑﺎرزهى ﺷدﯾد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎرﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺷوﻧدﮔﺎن ﺧﺻﻠت اﺳﺎﺳﯽ رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت.
در رژﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﻼً ﻓﻘط در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده،
ﭘﺎﯾﮫى رواﺑط ﺗوﻟﯾدی را ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .در اﯾن ﺟﺎ دﯾﮕر
ﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﺟود دارﻧد و ﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن .ﻣﺣﺻوﻻت ﻓرا آورده از روی اﺻل
»ھر ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﮑﻧد ﺣق ﺧوردن ﻧدارد« ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮔردد .رواﺑط ﺗوﻟﯾدی آدﻣﯾﺎن
در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ،رواﺑط ھﻣﮑﺎری ﺑرادراﻧﮫ و ﻣﻌﺎﺿدت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از
ﻗﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر آزادﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت،
زﯾرا ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾر ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﺗﻘوﯾت
ﻣﯽﯾﺎﺑد.
از اﯾن رو ﺗوﻟﯾد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی از ﺑﺣرانھﺎى دورھﺎى ﺗوﻟﯾد زﯾﺎده
ﺑر ﻣﺻرف و ﻧﺎ ھﻧﺟﺎریھﺎى ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻣﺻون و ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﺗﺎب زﯾﺎدی در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗرﻗﯽ اﺳت زﯾرا رواﺑط
ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗطﺎﺑق دارد ﻣﯾدان را ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﺑود ﻧﻣوداری از ﺗﮑﺎﻣل رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﺷر در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت.
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اﯾن ﺑود واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣل رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗﺑل از
ھﻣﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل آﻻت ﺗوﻟﯾد .اﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﺑب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده ،دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﮑﺎﻣل رواﺑط ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺗﺞ ﮔردد.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن و اﯾﺟﺎد وﺳﺎﯾل ﮐﺎر 1اﮔرﭼﮫ در ﺷﮑل اﺑﺗداﺋﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑﻌﺿﯽ از
اﻧواع ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺻﻠت ﻣﺷﺧﺻﮫى ﺳﯾر
ﮐﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و از اﯾن رو اﺳت ﮐﮫ ﻓراﻧﮑﻠن اﻧﺳﺎن را ﯾﮏ ﺣﯾوان اﺑزار ﺳﺎز
ﻣﯽداﻧد ،ھر اﻧدازه ﮐﮫ اﺳﺗﺧوآنھﺎى ﻓ ُـﺳﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﻋﺷﺎن
ﻣﻧﻘرض ﺷده ،ﻣﮭم اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز ﺑﻘﺎﯾﺎی وﺳﺎﯾل ﮐﺎر ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ
اﻧواع ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻓﻌﻼً از ﺑﯾن رﻓﺗﮫاﻧد اھﻣﯾت دارد.
وﯾژﮔﯽ اﻋﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮔردد ...وﺳﺎﯾل ﮐﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗرﻗﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﺷری
اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهى آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑر ﺣﺳب آن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑد«
)ک .ﻣﺎرﮐس »ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل« ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ ١٢١ﭼﺎپ روﺳﯽ .(١٩٣٥
وﺳﭘس :
»ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣوﻟده راﺑطﮫى ﻧزدﯾﮑﯽ دارﻧد .اﻓراد ،ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟدهى ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده ،طرز ﺗوﻟﯾد ﺧودرا ﺗﻌﯾﯾر ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر روش
ﺗوﻟﯾد و طرز ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن وﺳﺎﺋل زﻧدﮔﯽ ،ﮐﻠﯾﮫى ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را ﻧﯾز
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﺳﯾﺎب دﺳﺗﯽ ﻣﻌﻣول اﺳت ﺳﯾﻧﯾور )ﻓﺋودال ــ ھﯾﺋت
ﺗﺣرﯾرﯾﮫ( و ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ آﺳﯾﺎب ﺑﺧﺎری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﺻﻧﻌﺗﯽ در
رأس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دارد« )ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس ﺟﻠد  ٥ﺻﻔﺣﮫ  ٣٦٤ﭼﺎپ
روﺳﯽ(.
»ﺣرﮐت روز اﻓزون ﻧﯾروی ﻣوﻟده ،اﻧﮭدام ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ظﮭور اﯾدهھﺎ،
ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﮫ دارد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺗﺣرک اﺳت ﻓﻘط ﺣرﮐت ﺗﺟرﯾدی
)آﺑﺳﺗراﮐت( ﻣﯽﺑﺎﺷد) «.در ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ .(٣٦٤
در دﯾﺑﺎﭼﮫى »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت« اﻧﮕﻠس ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽﮐﻧد :

 - 1ﻣﻘﺻود ﻣﺎرﮐس از »وﺳﺎﺋل ﮐﺎر« ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ آﻻت ﺗوﻟﯾد اﺳت ــ ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ
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»ﺗوﻟﯾد اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر دوره ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر از آن ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد،
درھر دورهى ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﭘﺎﯾﮫى ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﮑری آن دوره را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد ...ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن اﺻل ﺑﻌد از اﻧﺣﻼل ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺑﺗداﺋﯽ ،اﺷﺗراﮐﯽ ،ﺳراﺳر
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎرت ﺑوده اﺳت از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ و ﺻﻧوف ﺣﺎﮐﻣﮫ در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ...اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫاى رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮫى
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده و ﺳﺗم دﯾده )ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﺑدون آن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﺳﺗﺛﻣﺎر و
ﺳﺗم و ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را از ﭼﻧﮕﺎل
طﺑﻘﮫاى ﮐﮫ اورا ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽدھد )ﺑورژوازی( رھﺎ
ﺳﺎزد) «...دﯾﺑﺎﭼــﮫى اﻧﮕﻠس در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﭼﺎپ آﻟﻣﺎﻧﯽ(.
د -ﺳوﻣﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﺗوﻟﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش ﻧﯾروی ﻣوﻟدهى ﺗﺎزه و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺎ آن ،در ﺧﺎرج از رژﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﭘس از اﻧﺣﻼل آن روی ﻧﻣﯽدھد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺧود وﺑدون
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً از روی ﺷﻌور اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد در داﺧل رژﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد،
و ﭘﯾداﯾش ﺧود ﺑﮫ ﺧودی و ﻣﺳﺗﻘل از ﺷﻌور و ارادهى ﺑﺷری آن دو ﻋﻠت دارد.
ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن طرز ﯾﺎ طرز دﯾﮕر ﺗوﻟﯾد ﻣﺧﺗﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ھر ﻧﺳل ﺟدﯾد ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫى وﺟود ﻣﯽﮔذارد ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣوﻟده و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی آﻣﺎدهاى
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫى ﮐﺎر اﻧﺳﺎنھﺎى ﻗﺑﻠﯽ اﺳت ،ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎﺋﯽ
را ﮐﮫ در رﺷﺗﮫى ﺗوﻟﯾد ﻣﮭﯾﺎ و آﻣﺎده ﺷده و ﺑﮫ آن ﻣﺻﺎدف ﻣﯽﮔردد در ﺑدو اﻣر ﻗﺑول ﻧﻣوده
و ﺑرای ﺣﺻول اﻣﮑﺎن ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ،ﺧودرا ﺑﺎ آن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳﺎزد.
دوم اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ھﻧﮕﺎم اﺻﻼح اﯾن ﯾﺎ آن آﻟت ﺗوﻟﯾد ،اﯾن ﯾﺎ آن ﻋﻧﺻر ﻧﯾروی ﻣوﻟده،
ﮐﯾﻔﯾت ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن اﺻﻼح را درک ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و در اﯾن ﺧﺻوص
ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد و از درک آن ﻋﺎﺟزﻧد .ﻓﮑر آنھﺎ ﻓﻘط ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ روزﻣره ﺷﺎن اﺳت ،ﻓﮑرﺷﺎن
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را آﺳﺎنﺗر ﮐرده و ﻣزاﯾﺎی آﻧﯽ و ﻣﺣﺳوس ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫى اﺷﺗراﮐﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ از اﺑزار و
آﻻت ﺳﻧﮕﯽ دﺳت ﮐﺷﯾده ،ﺑﮫ اﺑزار و آﻻت آھﻧﯽ رو آور ﻣﯽﺷدﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد و
ﻓﮑرﺷﺎن ھم ﻧﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾش آﻣد ﺗﺎزه ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھد آورد ،آنھﺎ
ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺑودﻧد و اطﻼع ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ اﺑزار و آﻻت ﻓﻠزی ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫى اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗوﻟﯾد
ﺑوده ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رژﯾم ﺑردﮔﯽ ﺧواھد ﺷد .آنھﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﮐﺎر ﺧود را آﺳﺎن
ﺗر ﮐرده ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ و ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن از روی ﺷﻌور اﺑراز
ﻣﯽداﺷﺗﻧد در داﯾرهى ﮐوﭼﮏ اﯾن ﺳود ﺷﺧﺻﯽ روزاﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑود.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در دورهى رژﯾم ﻓﺋوداﻟﯽ ،ﺑورژوازی ﺟوان اروﭘﺎ در ردﯾف
ﮐﺎرﮔﺎهھﺎى ﮐوﭼﮏ ﭘﯾﺷﮫوران ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧﮕﺎهھﺎى ﺑزرگ ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗوری آﻏﺎز ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽراﻧد ،ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯽداﻧﺳت و ﺑﮫ ﻓﮑرش ھم
ﻧﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾش آﻣد ﺗﺎزه ﭼﮫ ﻋواﻗب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑر ﺧواھد داﺷت .ﺑورژوازی
ﻧﻣﯽداﻧﺳت و ﭘﯽ ﻧﻣﯽﺑرد ﮐﮫ اﯾن ﺑدﻋت »ﮐوﭼﮏ« در ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﻧﺎن دﺳﺗﮫ
ﺑﻧدیھﺎى ﺗﺎزهای ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آورد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﺎه ﮐﮫ ﻣراﺣم و
اﻟطﺎﻓش در ﻧظر ﺑورژوازی اﯾن ھﻣﮫ ﻗ ُـرب و ﻣﻧزﻟت داﺷت و ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺟﺑﺎ و اﺷراف ،ﮐﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑورژوازی ﺧودﺷﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً آرزوی ورود ﺑﮫ ﺟرﮔﮫى آﻧﺎن را داﺷﺗﻧد ،ﺧواھد
ﮔردﯾد ــ ﺑورژوازی ﻓﻘط ﻣﯽﺧواﺳت ﮐﺎﻻھﺎ را ارزانﺗر ﺗﻣﺎم ﮐﻧد و ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی
آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ ﺗﺎزه ﮐﺷف ﺷده ﺑود ،ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﻧﻣوده ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دﺳت آورد.
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی از روی ﺷﻌور اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد از داﯾرهى ﻣﺣدود اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت روزاﻧﮫ
ﺧﺎرج ﻧﺑود.
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران روس ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻول
ﺗزاری ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻر را در روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم ﺑرﻗرار
ﻣﯽﮐردﻧد و دھﻘﺎﻧﺎن را طﻌﻣﮫى ﻣﻼﮐﯾن ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﺷد
ﺟدی ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑودﻧد و در اﯾن ﺑﺎره ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾدﻧد و ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﺟﮭش ﺟدی در رﺷﺗﮫى ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭼﻧﺎن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدیھﺎى ﻧوﯾﻧﯽ در ﻧﯾروھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آورد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺧواھد ﺗواﻧﺳت روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧود
ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗﮫ و اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﺎﺗﺣﺎﻧﮫاى را اﻧﺟﺎم دھد ،ــ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣزﺑور ﻓﻘط
ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﮫ ﺗوﺳﻌﮫ داده ،ﺑﺎزار ﺑزرگ داﺧﻠﯽ را ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر
ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻣﻧﺣﺻرش ﮐﻧﻧد و از اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻠﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭره ﺑرداری
ﻧﻣوده ،ﺳود ﺑرﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ را ﮐﮫ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫداران از روی ﺷﻌور اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد در داﯾرهى
ﮐوﭼﮏ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣﻠﯽ روزاﻧﮫى آﻧﺎن ﻣﺣدود ﺑود.
از اﯾن رو ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد :
»اﻧﺳﺎنھﺎ ،در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود )ﯾﻌﻧﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ﮐﮫ
ﻻزﻣﮫى زﻧدﮔﯽ آنھﺎﺳت .ــ ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ( داﺧل ﻣراوداﺗﯽ ﻣﻌﯾن و ﺿروری
ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫى اراده اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳت 2ﯾﻌﻧﯽ وارد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗرﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻣﺎدی آﻧﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت«
)ک .ﻣﺎرﮐس ،ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت آﺛﺎر ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  ٢٦٩ﭼﺎپ روﺳﯽ(.

 - 2ﺗﮑﯾﮫ روی ﮐﻠﻣﺎت از طرف ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ اﺳت.
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وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر رواﺑط ﺗوﻟﯾدی و ﺗﺣول رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻗدﯾم ﺑﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎ ﻧرﻣﯽ و
ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐﺷﻣﮑش و ﺗزﻟزﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑرﻋﮑس اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺣول ﻣﻌﻣوﻻً از راه
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻗدﯾم و ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺟدﯾد ﺑﮫ
ﺟﺎی آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد .ﺗرﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروی ﻣوﻟده و ﺗﻐﯾﯾرات در رﺷﺗﮫى ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی
ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﺧود ﺑﮫ ﺧود و ﺑدون واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ارادهى اﻓراد ﺟرﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺎداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهاى ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣدهاﻧد ،ﻓرﺻت ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ رﺷد و ﻧﻣو ﻧﻣوده،
ﺑﺎﻟﻎ ﮔردﻧد .ﭘس از آن ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎى ﻣوﻟدهى ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺣد ﺑﻠوغ رﺳﯾدﻧد ،رواﺑط ﻣوﺟود و طﺑﻘﺎت
ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص آﻧﻧد ﺑﮫ ﺳدی »ﺑرطرف ﻧﺷدﻧﯽ« ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐﮫ آن را از ﺳر
راه ﻧﻣﯽﺗوان ﺑرداﺷت ﻣﮕر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ارادی طﺑﻘﺎت ﺟدﯾد ،ﺑﺎ ﻋﻣل ﺟﺑری اﯾن طﺑﻘﺎت ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب .اﯾن ﺟﺎ اﺳت رل ﺑزرگ اﯾدهھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوﯾن و ﻧﯾروی
ﺗﺎزهى ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑر اﻧداﺧﺗن ﻧﯾروی ﺗوﻟﯾدی ﻗدﯾم ﻓرا ﺧواﻧده ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻورت
درﺧﺷﺎﻧﯽ ﺟﻠوهﮔر ﻣﯽﺷود .اﯾدهھﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫى اﺧﺗﻼف و ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﯾن ﻧﯾروی
ﻣوﻟدهى ﺟدﯾد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻗدﯾم و ﺑرﭘﺎﯾﮫى ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎى اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭘدﯾد
ﻣﯽآﯾﻧد .اﯾدهھﺎى ﺟدﯾد ﺗودهھﺎ را ﻣﺗﺷﮑل ﻧﻣوده و ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗودهھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ارﺗش
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ ھم ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد ،ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟدﯾدی ﺑرﭘﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد و آن را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل
اﺟﺑﺎری اﻧﺗظﺎﻣﺎت ﮐﮭﻧﮫ در رﺷﺗﮫى ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی و اﺳﺗﻘرار اﻧﺗظﺎم ﺗﺎزه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽدھﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎ ﺷﻌور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟرﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﺗرﻗﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺗوﺳﻌﮫ
و ﺗرﻗﯽ آرام ﺑﮫ ﺗﺣول اﺟﺑﺎری ﺗﺑدﯾل و ﺟﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ را اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد :
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ﻗطﻌًﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﻣﺗﺣد ﺷده ...
و از راه اﻧﻘﻼب ،ﺧود را ﺑﮫ طﺑﻘﮫى ﺣﺎﮐم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫى طﺑﻘﮫى
ﺣﺎﮐﻣﮫ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی دﯾرﯾن را ﻟﻐو ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد« )»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت«
ﺻﻔﺣﮫ  ٥٢ﭼﺎپ روﺳﯽ .(١٩٣٨
و ﺑﻌد:
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗدرﯾﺞ ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ را از ﭼﻧﮕﺎل ﺑورژوازی ﺑﯾرون آورده و ﺗﻣﺎم اﺑزار و ادوات
ﺗوﻟﯾد را در دﺳت دوﻟت ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼون طﺑﻘﮫى ﺣﺎﮐم ﻣﺗﺷﮑل ﮔﺷﺗﮫ،
ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻗدر اﻣﮑﺎن و ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﻘدار ﻧﯾروی ﻣوﻟده را ﺑﯾﺎﻓزاﯾد«
)در ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ .(٥٠
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»ﺟﺑر ﭼون ﻗﺎﺑﻠﮫای ،ھر ﺟﺎﻣﻌﮫى ﮐﮭﻧﯽ را ﮐﮫ آﺑﺳﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫى ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت از ﺑﺎر
ﺧود ﻓﺎرغ ﻣﯽﺳﺎزد) «.ک .ﻣﺎرﮐس »ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل« ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ  ٦٠٣ﺳﺎل ١٩٣٥
ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﻣﺎرﮐس در »دﯾﺑﺎﭼﮫ« ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺛر ﻣﺷﮭور ﺧود »اﻧﺗﻘﺎدی ﺑر ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ« در ﺳﺎل
 ١٨٥٩ﻓورﻣول داھﯾﺎﻧﮫای از ﻣﺎھﯾت ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
»آدﻣﯾﺎن در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود داﺧل ﻣراوداﺗﯽ ﻣﻌﯾن و ﺿروری
ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫى اراده اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ وارد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدیﯾﯽ ﻣﯽﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗرﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻣﺎدی آﻧﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت.
ﻣﺟﻣوع اﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﺎﯾﮫى واﻗﻌﯽ آن را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑر روی آن روﺑﻧﺎھﺎی ﻗﺿﺎﺋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗوار ﻣﯽﮔردﻧد و ﺻور
ﻣﻌﯾن ﺷﻌور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﺳت .طرز ﺗوﻟﯾد ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی ،ﺳﯾر و
ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﺣﯾﺎت را ﻣﺷروط ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﻓﮭم و ﺷﻌور آنھﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑرﻋﮑس
ھﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭم و ﺷﻌور آﻧﺎن را ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟدهى ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ درﭘﻠﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻣوﺟود و
ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺟﻧﺑﮫى ﻗﺿﺎﺋﯽ آﻧﺳت و در داﺧل اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت در
ﺗرﻗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑودهاﻧد ،در ﺗﺿﺎد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ــ اﯾن رواﺑط ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﯾﮑﯽ از
ﺻور ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑودﻧد ﺣﺎﻻ ﭘﺎﺑﻧدی ﺑرای آن ﻣﯽﺷوﻧد .ـــ آن ﮔﺎه
دوران اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد .ﺗﻐﯾﯾرات اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐم و ﺑﯾش آھﺳﺗﮫ ﯾﺎ
ﺳرﯾﻊ ،ﮐﻠﯾﮫى ﻣظﺎھر اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﻋظﯾم را در ھم ﻣﯽرﯾزد .طﯽ ﺑررﺳﯽ اﯾن
ﮔوﻧﮫ ﺗﺣوﻻت ﻻزﻣﺳت ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣوﻟﯽ را ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﺟود
ﻣﯽآﯾد و ﺑﺎ ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽﮐﻧد از ﺗﺣوﻻت ﻗﺿﺎﺋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣذھﺑﯽ،
اﺑداﻋﯽ ﯾﺎ ﻓـــــﻠﺳﻔﯽ ﺧﻼﺻﮫ ،از ﮐـــﻠﯾــﮫى ﺻـــور اﯾده ﺋوﻟوژی ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ اﯾن
اﺧﺗﻼف را در داﯾرهى آن درک ﻧﻣوده و ﺑﺎ آن در ﭘﯾﮑﺎرﻧد ﺗﻣﯾز داد .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﻧﻔردی ﻧﻣﯽﺗوان ﺑر ﺣﺳب ﻧظری ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧودش دارد،
ﻗﺿﺎوت ﻧﻣود ،ھﻣﺎن طور ھم ﻧﻣﯽﺗوان درﺑﺎرهى ﭼﻧﯾن دورهى ﺗﺣوﻟﯽ از روی
ﻓﮭم و ﺷﻌور آن دوره ﻗﺿﺎوت ﮐرد .ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد آن ﻓﮭم و ﺷﻌور را از روی
ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣوﺟوده ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺗوﻟﯾدی اﯾﺿﺎح ﻧﻣود .ھﯾﭻ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽرود ﻣﮕر آن ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫى
ﻧﯾروھﺎى ﻣوﻟدھﺎى ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯾدان داده ﻣﯽﺷود ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑﻧد ،و ھﯾﭻ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
ﻋﺎﻟﯽﺗر و ﺟدﯾدی ﺑﮫ ظﮭور ﻧﻣﯽرﺳﻧد ﻣﮕر آن ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎدی وﺟود آﻧﺎن در
داﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎع ﮐﮭن ﺑﮫ ﺣد ﮐﻣﺎل رﺳد .از اﯾن ﻗرار ﺑﺷرﯾت ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را

32

در ﺑراﺑر ﺧوﯾش ﻣﯽﻧﮭد ﮐﮫ از ﻋﮭدهى ﺣلﺷﺎن ﺑر ﻣﯽآﯾد زﯾرا اﮔر ﻣوﺿوع را
ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار دھﯾم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﺗﮑﺎﻟﯾف آن
زﻣﺎﻧﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﻻزم ﺑرای ﺣلﺷﺎن ﯾﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ
در ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش ﺑﺎﺷد) « .ک .ﻣﺎرﮐس »ﻣﻧﺗﺧب آﺛﺎر« ﺟﻠد اول ﺻﻔﺣﮫ
٢٦٩ــ ٢٧٠ﭼﺎپ روﺳﯽ(.
ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ در ﺻورت ﺗطﺑﯾق آن ﺑﺎ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ:
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ.
از اﯾن ﻧﮑﺎت دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻟﻧﯾن ﺑرای ﺣزب در ﻣﻘﺎﺑل ﺳوء ﻗﺻدھﺎی روﯾزﯾوﻧﯾﺳتھﺎ و
ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺣط و ﻣرﺗد ازﭼﮫ ﮔﻧﺟﻧﯾﮫى ﺗﺋورﯾﮑﯽ دﻓﺎع ﮐرد و ﺑرای رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺣزب ﻣﺎ
ظﮭور ﮐﺗﺎب ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻣﭘرﯾوﮐرﯾﺗﯾﺳﯾﺳم ﻟﻧﯾن ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازهاى دارای اھﻣﯾت واﻻﺋﯽ ﺑود.

