
  
  

  ماتریالیسم تاریخی چیست؟
  آتولفو ریرا

  میالد مرادی: ترجمه
  

نواع  ا توالیفهم گذشته، چرایی و چگونگی      علیرغم اسم اش تنها به      . زار اساسی مارکسیسم است   ماتریالیسم تاریخی اب  
اعی، اینکه ی فهم نیروهای موجود اجتم    تاریخماتریالیسم  . ن به خود دیده، نمی پردازد     مختلف جوامعی که بشر تا کنو     

  . و بیانگر چه چیز هستند را ممکن می کندسرچشمه می گیرنداز کجا 
  
، و این همه با هدف پیـشبرد حرکتـی          تریالیسم تاریخی ابزاری اساسی برای فهم گذشته، حال وآینده ی بشر است           ما

 "خـالص " تئـوری  پس این نوشـته مربـوط بـه یـک    .مفید، و تحت تاثیر قرار دادن حال و آینده با عملی انقالبی ست            
های بدیهی و روشن است و در انت      )  و غیره   ما عمل انقالبی ما، وظایف   (وجه عینی و پراتیک ماتریالیسم تاریخی     . نیست

 چرا که مارکسیسم، مخصوصا از دید ماتریالیـسم تـاریخی توسـط وحـدت بـین                 .این نوشته به آنها خواهین پرداخت     
بـاره  تفکر در . تئوری عمل است  . ط تفکر معطوف به عمل نیست     تفکر مارکسیستی فق  ".تئوری و عمل شناخته میشود    

تفکـر  . تفکر انتقادی تنها با عمل پراتیک انقالبی معنا خواهد داشـت          . (...) ی پراکسیس است، یعنی ممکن و ناممکن      
  )1("انتقادی در عمل زیستن

  
    یافت های متفاوت از تاریخدر -1
  

ما در اینجا به برداشت های دیگر       ( اوت از تاریخ در تاریخ وجود داشت      پیش از مارکس و زمانه ی او چهار دریافت متف         
نمی پردازیم؛ به عنوان مثال در یافت نژادپرستانه که تاریخ را از دریچه ی برتری و پستی خیالی نژادها توضـیح مـی                       

  )ی دهد ارجاع م-کارفرماها، مدیران یا رهبران–یا لیبرالیسم که تمام تاریخ را به عمل نخبه ها . دهد
  
   دریافت تئولوژیک از تاریخ-آ
    

انسان بـدوی   .  اتفاق می افتاد    وقایعی بود که در اطراف او       به  بخشیدن  معنا اش به دنبال نفسیر و    ز پیدایش   ابشر از آغ  
  .نیروی ویژه ای قائل بود) غیره مانند ماه، آتش، باد و(برای هر کدام از عناصر طبیعت

و از این دریافتی زاده می شود، که تمـام          . یسم یا جان بخشی خوانده می شود      نیماین نخستین شکل توضیح جهان آ     
مسیحیت با گـسترش هژمـونی اش،       . می داند ) یا موجوداتی فراطبیعی  ( تاریخ بشر را تظاهر خواست یک یا چند خدا        

تمام بشریت ، این خداوند است که سرنوشت )قرن پنجم(در نظر سنت اگوستین. دریافت خود از تاریخ را تحمیل کرد      
را اداره می کند؛ جنگ ها، قحطی ها، امپراطوری هایی که بنا می شوند و از بین می روند، همه توسط مشیت الهـی                        

 روی زمـین    "مت خداونـد   حاکمیت مسیحیت و عظ    " و آن تضمین    تاریخ انسانها تنها یک هدف دارد      .اداره می شوند  



 "بـازیگر "او هم   . ای فراطبیعی و سوژه ی تاریخی خداوند است        در دستان نیروه   بدین ترتیب، بشر تنها ابژه ای     ! است
  . تاریخ است"کارگردان"و هم 
ولـی در  . ، این مفهوم را با در نظر گرفتن عوامل تاریخی و یا طبیعی بشری کمی تغییـر مـی دهـد      )قرن هفتم (بوست

اونـد قـرار دارد، ثـانوی     تاریخ که تحت حاکمیت خواسـت خد     نظر او این عوامل در نسبت با سرچشمه و غایت مندی          
  .هستند

این درک از تاریخ که تکامل تاریخی را بوسیله خواست و عمل مستقیم و غیرمستقیم یک یا چند نماینده ی الهـی و             
  .فراطبیعی توضیح می دهد، دریافت تئولوژیک از تاریخ نامیده می شود

  
  تاریخ مفهوم ایده آلیستی -2
  

بـا  . تا اینکه از سده ی هفدهم با ظهور بورژوازی مفهوم جدیدی پدیدار شد. بوددریافت تئولوژیک تا چند قرن پابرجا   
و بیشتر فیلسوفان عصر روشنگری، رویدادهای تاریخی و         کنار گذاشتن دخالت خداوند در تاریخ مادی انسان ها، ولتر         

 تاریخی مشخصی برتـری     ی که در دوره ی    ، اخالقیات و آداب و رسوم     )افکار(تکامل تاریخی را بوسیله ی تکامل عقاید      
و اینچنین، در نظر ولتر،علت سقوط امپراطوری رم مجازات الهی نبود، بلکـه عقایـد و آداب و                  . دارد توضیح می دهند   

فیلـسوفان دیگـری    . رسوم زمانه و همچنین مذهب مسیحیت بود که مانع مقاومت مفید در برابر حمله ی بربرها شد                
ن دخالت ایده، یا خداوند را کنار می         که در آ   (ر ماتریالیستی شان از طبیعت      مانند هولباخ و هلوتیوس، علیرغم تفسی     

 عقالنـی روشـنفکران و     هـوش و خـصوصیات    نها بـا توجـه بـه        در نظر آ  . ندازه ایده آلیست بودند   ، به همان ا   )گذاشتند
  .متفکران می توان تکامل تاریخ را توضیح داد

  
 مـی    را تاریخ در دوره های مختلف اش     : ی توان اینطور خالصه کرد    به این ترتیب همه ی مفاهیم شرح داده شده را م          

  .نها در اندیشیدن توضیح دادمذهب شان و  توانایی یا ناتوانی آ، توان با افکار انسان ها، عقایدشان
  
  ختاری در یافت غایت شناختی از -ج
  

برای هگل، واقعیت مادی چیزی جـز       ). قرن نوزده (نقطه ی اوج دریافت ایده آلیستی از تاریخ با فلسفه ی هگل است              
ی تفکـر یـا عقـل        بیان غیـر مـاد     "روح جهانی " این   . می نامد، نیست   " یا روح  "ایده"بازتاب ذهن انسان ها که آن را        

در جریان تاریخ، به شکلی خطی و . در اصل، از هم جدا هستند    روح و واقعیت،  این دریافت از تاریخ،   بنا بر . انسانی ست 
نها بـه توسـط     و این پیش روی تاریخی ت     .  می گیرد  وحدت هر چه تنگ تر ذهن و واقعیت قرار        پیش رونده، آدمی در     

است که به تدریج    ) یا عقل (اینچنین برای هگل، سوژه ی تاریخ سوژه ای متعالی، روح           . تکامل ذهن امکان پذیر است    
فراینـد  ی وجود دارد است که      در نظر هگل، این نوع آزادی ای که در هر دوره ی تاریخ            . به هستی خود آگاه می شود     

ولی این دریافت از آزادی، خود را در آزادی ذهن، یا همـان روح بـشری نـشان                  . پیشرفت روح را به ما نشان می دهد       
  .می دهد و نه در واقعیت عینی انسان ها

سد روح  تجـ : برخالف ایده آلیست های کالسیک، تاریخ و تکامل آن، که تحت سیطره ی عقل قرار دارد، غـایتی دارد                  
 برای هگل تاریخ    .و در نظر او دولت تجسد ان چیز است        . در قالب چیزی که آزادی را برای همه به همراه داشته باشد           

 و در نظـر او، ایـن        .در پیوندی تنگاتنگ با واقعیت، عینیت     یک تقدیر؛ تحقق تمام و کمال ذهن        . معنایی منطقی دارد  
در نظر او،تمـام    .  دوره ی او خود را گسترش می داد، محقق می کند           غایت خود را توسط دولت بورژوا، آنچنان که در        

این دریافت از تاریخ که معنایی غایی بـه آن مـی دهـد کـه از آن گریـزی نیـست                      . تاریخ بشر فرجامی جز این ندارد     
  .تلئولوژیک یا همان غایت شناختی نامیده می شود



  
  تاریخ  دریافت ماتریالیستی از -د
  

 شـناخته شـده تـرین آنهـا         .برآمدنـد  ماتریالیست در جهت رد کردن تئوری ایده آلیستی هگـل            تعدادی از فیلسوفان  
برای فوئرباخ تحقق وحدت بین ذهن و وجود، بین روح و ماده نمی توانست از روح یا ایده باشد،                  . لودویگ فوئرباخ بود  

خ مفهمـو ماتریالیـستی ای از تـاریخ         اینچنین فوئربـا  . بلکه باید از واقعیت مادی و محسوس، از طبیعت و انسان باشد           
. ارائه می دهد که در ان عامل محرک دیگر پیشرفت آگاهی نیست بلکه تکامل انسان عینی در طبیعت و جامعه است           

 انسانی انتزاعی و مقدر نو انسان عینی ای که او از ان حرف می زند همچنا. ولی فوئرباخ در اینجا مطلق فکر می کند
چرا . به طور خالصه، به این دریافت از تاریخ ماتریالیسم مکانیستی گفته می شود            . ش است توسط واقعیت محسوس ا   

که اولویتی که برای عینیت قائل می شود انسان را موجـودی  مـی سـازد منفعـل و پـذیرای تـاثیرات طبیعتـی کـه                            
  .ن قدرتی نداردآاطرافش را فرا گرفته و بر 

  
  انگلس/شکل گیری ماتریالسم تاریخی نزد مارکس-2
  
  :تکوین-آ
  

وارد اوردنـد، اهمیـت پدیـده      ) سیاست دولت (مارکس و انگلس از خالل نقد هایی که به مذهب، به فلسفه و سیاست               
-1844به طور اجمالی تکامل فکـری آن دو را در جریـان سـالهای             . های اقتصادی را در فهم جوامع انسانی دریافتند       

، به منزله ی تولید انسانی که از خـود تـصویری           )مسیحیت(ه مذهب   نقد آنها ب  :  می توان اینچنین خالصه کرد     1846
و این آنها را به نقد فلسفه رهنمون شد؛چرا که فلسفه بـه             . از خالل خدا می سازد    ) و دسترس ناپذیر  ( ایده آل، کامل    

آن دوره می    نقد فلسفه ضرورتا از نقد فلسفه ی حاکم بر           . از مذهب سرچشمه می گیرد     ،منزله ی بیان انتزاعی انسان    
و چون در فلسفه ی هگل، دولت تجسد روح یا همان عقل است، مارکس و انگلس به نقـد دولـت مـی                       .  گذزد؛ هگل 

را نـه  )  و هر نوع دولت دیگـر ( نقد دولت هگلی به آنها اجازه داد تا دریابند که اساس و پایه های دولت بورژوا    . رسند
را که دولت بیان کننده ی رابطه ی نیرو هـای معینـی در جامعـه                چ. در خود آن بلکه در جامعه ی مدنی باید جست         

و این سـوال بـه      .  و این تحلیل راه را برای مطالعه ی ارتباط بین نیروهای مختلف طبقات اجتماعی باز می کند                 .است
یـن  و ا.( ضرورت مطالعه ی شیوه ی سازمان بندی انسان ها برای رفع احتیاجاتشان یعنی همان تولید، ختم می شود           

  )اقتصاد سیاسی ست
که نخستین کسی بـود کـه قـصد         ( فوئرباخ   "نظاره گر "مارکس و انگلس از خالل نقد ایده آلیسم هگل و ماتریالیسم            

بـسوی توسـعه ی مفهمـو       ) پیاده کردن سیستم هگلی را داشت در حالی که همچنان در حیطه ی ایـدئولوژیک بـود                
برای ) اقتصاد(، که سعی در نشان دادن اهمیت و جایگاه تولید مادی            جدیدی از تاریخ گام نهادند؛ ماتریالسم تاریخی        

  .درک جوامع و توسعه ی تاریخی شان، دارد
  
  هوم هگلی مف"گرگونید"-ب
  

نمی توانند نـه    )  ِ دولت  (حقوقی، همچنان که شکل های سیاسی      مناسبات ":مارکس این کشف را اینچنین بیان کرد      
ریـشه هـای خـود را از شـرایط          اینها  بلکه برعکس،   .  درک شوند  یی روح بشر  در خودشان و نه به توسط تکامل خیال       

و اینکه آناتومی جامعـه ی مـدنی بـه          .  نام اش می نهد، می گیرند      "جامعه ی مدنی  "هستی مادی زنده گی که هگل       
  )2 (".نوبه ی خود باید در اقتصاد سیاسی جستجو شود



این آگاهی انسان ها نیست که زنده گـی اجتمـاعی           ":ی کند اینچنین مارکس تئوری ایده آلیستی هگل را دگرگون م        
  ."که اگاهی شان را تعیین می کند) عینی و واقعی(شان را تعیین می کند، بلکه برعکس زنده گی اجتماعی ست 

این دگرگونی که به زنده گی مادی و واقعی در برابرآگاهی انسان ها اولویت می دهد، بر پایه ی نتایج فیلسوفان ایده                       
با اینکه دریافـت خودشـان را از اهمیـت          تعدادی از فیلسوفان ایده آلیست      . است) تلئولوژیک(ست و غایت شناخت   یآل

 کـه ایـن   . در انسان ذاتـی نیـستند  "ایده ها "نخستین ایده، در تکامل تاریخی ننگه داشته بودند،موافق این بودند که            
ولی هیچ کـدام    .  از وضعیت اجتماعی آنها ناشی می شود       تجربیاتی که . ایده ها از تجربیات انسان ها نشات می گیرند        

  .  را توضیح نمی داد"وضعیت اجتماعی"از ای فیلسوفان این 
برای مارکس، اگرچه ایده ها می توانند چیزهایی را توضیح دهند و تاثیرات مهمی هم روی انسان هـا بگذارنـد، ولـی                  

برای واقعیت بخشیدن به انهـا  . د هیچ چیز را واقعیت بخشندایده ها نمی توانن":همه چیز را نمی توانند توضیح دهند     
به همین ترتیب در حیطه ی تفسیر تاریخ هـم، ایـده هـا              . " که نیرویی عملی در کار می کنند       انسان هایی نیاز است   

به نباید زنده گی انسان ها را       ":همانطور که مارکس می گوید    . نمی توانند به عنوان سوژه ی این تاریخ شناخته شوند         
ایـده هـا خـود را در عمـل     . "توسط افکارشان توضیح داد، بلکه باید افکار آنها را به توسط زنده گی شان توضـیح داد            

اینجاس که مـارکس مفهـوم      . پس باید به دنبال توضیح این عمل مادی و سرچشمه اش بود           . "مادی شکل می دهند   
  .هگلی تاریخ را دگرگون می کند

  
  در برابر فوئرباخ-ج
  

و به نوبت بعد از در اختیار گرفتن دیدگاه های انان و            . به شدت از فوئرباخ همچنان که از هگل تاثیر پذیرفته         مارکس  
مارکس با وجود کنار گذاشتن سیستم هگلی همچنـان         . توسط متدی که خود انها ارائه داده اند، به نقدشان پرداخته          

  ).خواهیم دیدپایینتر (آن را، با دگرگونی متد دیالکتیکی هگل حفظ کرده 
چـرا کـه    . مارکس فوئرباخ را سرزنش می کند که متدش نمی تواند تمام واقعیت را در پیچیده گی اش دریافت کنـد                   

 تئوری و واقعیت، میان ذهن و عمل سـاخته   از برخورد میان حقیقت  چرا که   . متدش همیشه عینی و ملموس نیست     
 "انتزاعـی "م تاریخ در نظر گرفته می شود و در نتیجه انسانی      فوئرباخ، انسانی خارج از تما     "ملموس" انسان   .می شود 

بعالوه، . در حالی که انسان در هر دوره ای از تاریخ ساخته ی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ست                 . و ابدی ست  
اسـاس  چرا که ماتریالسم او در      . تئوری های ماتریالستی فوئرباخ هیچ نتیجه ی عملی ای در مبارزه ی سیاسی ندارند             

در برابر این وجه تئوری فوئرباخ است که مارکس         ). آنچه هست، باید همان که هست باشد      (منفعل و مکانیستی ست     
اما مسئله بر سـر دگرگـون کـردن    . فیلسوفان کاری جز تفسیر جهان نکرده اند     ":تز یازده و معروف خود را می نویسد       

  ."آن است
 "چیـز ملمـوس  " امتیاز فوئرباخ در نظـر گـرفتن انـسان بـه مثابـه ی      ":اما بگذاریم مارکس تئوری خود را ادامه دهد  

او در حیطه ی تئوری می ماند و انسان ها را  نه در              .  نمی شناسد  "عمل ملموس " ولی او انسان را به عنوان     .(...) است
ی  مشخص و نه در وضعیت حال هستی شان، که آنها را آنچنان ساخته کـه هـستند، در نظـر نمـ                      مناسبات اجتماعی 

در آنجا که فوئرباخ ماتریالست اسـت، تـاریخ در فلـسفه    (...). او هیچ وقت به انسان فعال و واقعا زنده نمی رسد         . گیرد
ماتریالیسم و تاریخ نـزد او کـامال        . و در آنجا که او تاریخ را در نظر می گیرد، یک ماتریالیست نیست             . اش جایی ندارد  

  )4( ".جدا از هم هستند
  
  لسم تاریخی معنای ماتریا-د
  



این تئوری در آن واحد     . انگلس، تئوری شکل گیری و تغییر شکل اجتماعی در تاریخ است          /ماتریالسم تاریخی مارکس  
عینی و فراتر از انهـا مـی دانـد، و هـم     -هم نفی ایده آلیسم است که آگاهی انسان ها را جدا از تمام شکل های مادی   

 ماتریالـسم  .همیت امر عینی و واقع را در برابر ذهن برجـسته مـی کنـد    نفی ماتریالسم معمولی یا نظاره گر که فقط ا        
ماتریالیسم تجربه گرا، که فقط در خود پدیده هـا بـه دنبـال           (انگلس در عین حال نفی  ماتریالسم امپیریسم         /مارکس

وضـیح   روابط حقوقی همچنا که شکل های دولت نمی توانند بوسیله خودشـان ت             "با گفتن اینکه    )  توضیح می گردد  
 و همچنین با تایید اولیه ی امر عینی و واقعـی،  .ماتریالیسم مارکس برعکس اینها  انتقادی و عملی ست     . "داده شوند 

ودر عین حال در نظر گرفتن کنش های متقابل دو مفهوم بین ایده آلیسم و ماتریالیسم کالسیک، از تضاد های  بین                   
بـه  )  ِمارکسیـستی  ( ایده آلیستی از جهان توسط پراکسیس انقالبـی           دو تفسیر ماتریالیستی و    " .آن دو فراتر می رود    

در نتیجـه  (خـصوصیت انقالبـی مارکسیـسم    (...). آنها تضاد مین خـود را از دسـت مـی دهنـد          . زیر کشیده می شوند   
 واینچنـین از  .آن سرچشمه می گیـرد ) عملی(نه از موضع ماتریالیستی بلکه از موضع پراتیک) خصوصیت طبقاتی آن 

 چرا که تمـام پراتیـک در آن واحـد از امـر              )5 (."اع، از فلسفه، همچنان که از ماتریالسم و ایده آلیسم، می گذرد           انتز
  . بعنوان مثال کار، در آن واحد هم نیاز به فکر و هم عمل دارد.عینی و ذهنی ساخته می شود

چرا کـه ابـزاری   .  بلکه پراتیک است.پس ماتریالیسم تاریخی یک مفهموم ساده شده یا تفسیر منفعلی از تاریخ نیست     
ست برای تحلیل جوامع انسانی در توسعه ی تاریخی شان، بسوی پراتیک انقالبی بر پایه ی مطالعه ی علمی جوامـع                     

مسئله ی مهم بر سر     . فیلسوفان کاری جز تفسیر جهان نکرده اند      "چرا که   . همچنین این یک فلسفه نیست    .  و وقایع 
  )6("تغییر آن است

  وری ماتریالیسم تاریخی چیست؟اما تئ
  
  مفهوم مارکسیستی تاریخ به توسط ماتریالیسم تاریخی-3
  
  کار و نیروهای مولد-آ
  

نخست، خصوصیت ذاتی انسان که او را قبل از . مارکس مفهموم ماتریالیسم تاریخی را با دو مالحظه متکامل می کند
واقعیت تاریخی اساسی . وری امرار معاش و حیات اش است، توانایی تولید وسائل ضر هر چیز از حیوانات جدا می کند      

وضـعیت نخـستین تـاریخ بـشر،        ":انسان که بوسیله ی آن می توان تاریخ اش را فهمید، همین توانـایی تولیـد اسـت                 
ر تمام هستی    و در این واقعیت تاریخی نخستین، ارضای نیازهای اولیه ی او ب            "طبیعتا هستی موجودات انسانی است    

 تاریخی  کنشپس نخستین   ! "تاریخ را بسازند  " انسان ها نخست باید زنده باشند تا بتوانند          ":یشینی دارد اش حالت پ  
و این وضعیت اساسی ست که امروزه مثـل هـزاران           . تولید وسائل ارضای این نیازها، تولید خود ِ زنده گی مادی ست           

  )7 (" هافقط برای زنده ماندن انسان(...) سال قبل باید هر روزه عملی شود 
چـرا کـه انـسان بایـد        . دوم، مارکس از این ارتباط نخستین انسان با نیازهایش به ارتباط انسان با طبیعت مـی رسـد                 

 صورت می گیرد، که فعالیتی      کارو این ارتباط اساسی انسان با طبیعت، توسط         . وسائل هستی اش را از طبیعت بیابد      
و اینچنین در این تولید، در این فعالیت اساسی که کار نام            .  کند ست که انسان بوسیله ی آن وسائل اش را تولید می          

  :دارد سه عنصر شناخته می شوند
  .، که شامل انرژی انسانی ِصرف کار شده، نیروی ماهیچه و ذهن استنیروی کار-1
  .، که شامل ابزارها، لوازم و زیرساخت های الزم برای تولید وسائل هستی اش استابزار کار-2
  )ماده ی خام یا مواد اولیه ای که تغییری در اش صورت گرفته (،که خود طبیعت استکار) ا موضوعی(ابژه -3

  . هستندوسائل تولیدابزار کار و ابژه ی کار با هم سازنده ی عنصری به نام 
  . می نامدمولدنیروهای طبیعت با کار را  -و در نهایت، مارکس تمام این عناصر اساسی در ارتباط انسان



   
   تولید و طبقات اجتماعیناسبات اجتماعیم-ب
  

 چـرا کـه     . سـت  رابطه ی اجتمـاعی   همچنین یـک    . اما رابطه ی میان انسان و طبیعت فقط رابطه ای فردی نیست           
انـدام هـای    .  نمی تواند زنـده بمانـد      )جامعه ی انسانی  ( و خارج از همکاری با دیگر اعضای نوع خود           انسان به تنهایی  

 ")(...او باید بصورت جمعی تولید کند. ی او به او اجازه ی زنده نگه داشتن شان را نمی دهد       فیزیکی کم تکامل یافته     
  . ست" حیوانی اجتماعی"در نتیجه انسان ) 8(

و شـیوه ای کـه بـا آن    ) نیروهای مولـد ( مارکس شیوه ای که در آن انسان ها وسائل هستی شان را بدست می آورند            
 را،)مناسـبات اجتمـاعی   (ه بتوانند ایـن کـار را بـه بهتـرین شـکل انجـام دهنـد                خود را سازمان می دهند برای این ک       

 تولید، اساسا در هر دوره ی تاریخی ای بوسیله نوع مالکیت            مناسبات اجتماعی  . می نامد   تولید مناسبات اجتماعی 
ی در سـرمایه    مالکیت بر زمین در فئودالیسم و مالکیت خصوصی بنگاه ها ی اقتـصاد            (بر ابزار تولید شناخته می شود     

  .)داری
ه بـا نیروهـای مولـد،        تولید قبل از هر چیز با شیوه ای که انسان هـا تولیـد مـی کننـد، در نتیجـ                     مناسبات اجتماعی 
تولید زنده گی، چه تولید زنده گی خود در کار و زنـده گـی دیگـران در تولیـد مثـل، رابطـه ای                          ":مشخص می شود  

اجتماعی بدان معنا که بـرای انجـام آن         (بیعی و از سوی دیگر اجتماعی       از یک سو به مانند رابطه ای ط       : دوگانه است 
ایـن چنـین، عناصـری    . پس کار پیوند میان انسان با طبیعت و با دیگر انسان هاست       ")به همکاری چند نفر نیاز است     

.  هستند  تولید مناسبات اجتماعی که کار را تشکیل می دهند، یا همان نیروهای مولد، عامل اساسی تعیین کننده ی                
انسان ها شیوه ی تولیدشان را تغییر می دهند و بـا            .  تولید عمیقا وابسته به نیروهای مولد است       مناسبات اجتماعی  "

بـا توجـه بـه      (...).  شان را تغییر می دهند     مناسبات اجتماعی و در نتیجه    . تغییر آن روش زنده گی شان تغییر میکند       
  )9(". طبیعتا متفاوت خواهند بود(...)اجتماعیمناسبات این خصوصیات هر شکل ابزار تولید، 

پیـدایش  .  تولیـد را نـشان میدهـد       مناسـبات اجتمـاعی    ارتباط بین نیروهای مولد و       طبقات اجتماعی سرچشمه ی   
طبقات اجتماعی، به معنای  گرو ه های انسانی ای که بواسطه ی سطح ثروتشان خود را از هم تشخیص مـی دهنـد،            

 سال پیش انسان ها کشاورزی و دامپروری را کشف کردند، تولید            8000 وقتی   . است به شکلی تاریخی مشخص شده    
وقتی به توسعه ی ابزارآالت کشاورزی برای افزایش راندمان زراعت پرداختنـد،برای            . وسائل هستی شان دگرگون شد    

تعـدادی از   . دار شد پدی) ظرفیت تولید بیش تر از آنچه مستقیما مصرف می شود         (اولین بار ارزش اضافه اجتماعی ای       
 ایـن   دائمـی    نیـروی اقنـاعی، اقـدام بـه انحـصاری کـردن           بـا   گروه های اجتماعی، بوسیله ی قدرت مذهبی خود، یا          

این گروه ها با گرفتن قـدرت اقتـصادی بـه تـدریج دارای قـدرت سیاسـی،                  .  و همچنین ابزار تولید، کردند     مازادتولید
 از این به بعد بـرای زنـده مانـدن     کهمحرومانی.  محروم شده بودند، شدندنظامی و معنوی بر آنهایی که از ابزار تولید    

 پدیدار شد تا تفاوت بوجود امده بـین          تقسیم اجتماعی کار   در اینجا    .بودندمجبور به کار برای صاحبان ابزار تولید        
و . ان پدیدار شـد   با بوجود آمدن طبقات اجتماعی بهره کشی سیستماتیک انسان توسط انس          . انسان ها را تشدید کند    

  .از این زمان به بعد ارتباط فردی میان انسان ها برای تولید، تبدیل شد به ارتباط میان طبقات اجتماعی
. پایه ای که بر آن طبقات اجتماعی توانستند پدیدار شوند، تکامل تولید مادی وسائل امرار معاش بـود پس در نتیجه،  

 این تغییرات نشان مـی دهـد کـه انهـا چگونـه بـرای اسـتثمار شـدن                    .یا بعبارت دیگر تغییر در سطح نیروهای مولد       
  .) انهامناسبات اجتماعی( سازماندهی شده اند

رابطـه ی آنهـا بـا       "سط جایگاه شان در سیستم تولید اجتماعی  بازشناخته می شوند؛          پس طبقات اجتماعی اساسا تو    
بنـابراین  . ابزار تولید، نقش آنها در سازمان بندی اجتماعی کار، میزان دستیابی و بزرگی سهم آنها در ثروت اجتماعی                 

 دلیل تفاوت جایگاهی ست که      واین به . طبقات، نیروهای انسانی هستند که می توانند در کار جایگزین یکدیگر شوند           
  )10 ("آنها در  رژیمی معین در اقتصاد اجتماعی دارند



  
  زیربنا و روبنا-ج
  

کـه مـارکس آنهـا را    . عناصری که در زیر شرح داده خواهند شد، سازمان بندی اقتصادی جامعه را تـشکیل میدهنـد       
  )یا پایه ی اقتصادی( می نامد زیربنا

 اشکال سیاسی، قضایی، و ایدئولوژیک جامعه بوجود مـی           بشری را شامل می شود،      که تمام جامعه ی    "پایه"روی این 
  : روبنا از سه عنصر تشکیل شده است. ی جامعه هستندروبناآیند که سازنده ی 

روش تحلیلی مارکس نشان می دهد که دولت همیشه وجود نداشته بلکه            . قدرت سیاسی، یا اشکال مختلف دولت     -1
 و  کارکردش در همه ی دوره هـا، اداره           .مشخصی با پیدایش طبقات اجتماعی، پدیدار شده      در موقعیت های تاریخی     

دولت، بیان قدرت سیاسی طبقه ی مسلط اسـت         . شیوه ی تولید همان دوره است     ) از طریق نهادها  (کردن و تضمین    
در :  دست همان طبقه باشد     بنابراین دولت به شکلی عمل می کند تا مالکیت در          .که ابزار تولید را هم در اختیار دارد       

ابـزاری هـستند    تمام دولت ها هر شکلی که داشته باشند. نتیجه دولت ابزاری ست برای استثمار انسان توسط انسان        
  .برای سلطه ی یک طبقه بر دیگر طبقات

 قدرت قضایی از طریق تدوین قوانین، بیان کننده ی نوع تخـصیص ابـزار تولیـد توسـط طبقـه ای                      قدرت قضایی، -2
اینچنـین در شـیوه ی      .  در واقع تضمین قضایی استثمار انسان توسـط انـسان اسـت            .عین و در دوره ای معین است      م

  .تولید سرمایه داری، این مالکیت خصوصی ست که پایه ی این قوه ی قضایی ست
 و  قدرت ایدئولوژیک، طریقه ای که در آن انسان هـا بـا هـم مـرتبط مـی شـوند بـرای تولیـد وسـائل امرارمعـاش                    -3

عقایـد طبقـه ی     " اینچنین، بـرای مـارکس     .تخصیص این ضروریات، تعیین کننده ی ایدئولوژی این یا آن دوره است           
به بیان دیگر، طبقه ی صاحب قدرت مادی مسلط جامعه، در عین حـال              . مسلط در تمام دوره ها عقاید غالب هستند       
ید مادی، در همان حـال دارنـده ی ابـزار تولیـد             طبقه ی صاحب ابزار تول    . بیانگر قدرت معنوی غالب در جامعه است      

عقاید مسلط چیزی جز بیان ایدئولوژیک شرایط مادی حاکم نیستند که شکل ایده یه خود گرفتـه                 (...) معنوی است   
  )11 (."اند

  اگاهیشکل هایاین سه قوه ی مشخص؛ انواع دولت، قوانین و ایدئولوژی مسلط، به نوبه ی خود تعیین کننـده ی               
  .که در دوره ی معینی غالب اندهستند 

شکل های متفاوت روبنا و زیربنا ی جامعه ی بشری تعیین کننده ی شکل های متفاوت انچیزی سـت کـه مـارکس                      
کمونیـسم ابتـدایی،   : مارکس چندین شیوه ی تولید در جامعه ی بشری تشخیص می دهد       .  می نامد  شیوه ی تولید  

امعه ی کمونیستی که ما برای ان مبارزه مـی کنـیم هـم یـک شـیوه ی                  ج. باستانی،آسیایی، فئودالی و سرمایه داری    
 چندین شیوه ی تولید می توانند در یک زمان موجود باشند، نه : اینجا باید دو نکته ی مهم را متذکر شد         .تولید است 

صادی که زاینده ی شکل بندی های اقت      (تنها در زمان ها و مناطق و کشورهای مختلف، بلکه همچنین در یک کشور               
 نکته  ).بعنوان مثال، جامعه ی سرمایه داری نیمه فئودال       . و اجتماعی مختلط، با تسلط چنین یا چنان شیوه ی تولید          

در هر مرحله ی گذار، این سـیر تکـاملی   . ی اخر اینکه، توالی میان اشکال متفاوت تولید نه مکانیکی ست و نه خطی          
 اتحاد جماهیر شوروی که شیوه ی تولید در آن نـه کـامال سـرمایه                بعنوان مثال (.می تواند از راه های مختلفی بگذرد      

  )داری بود، نه کامال سوسیالیستی چرا که در بین راه ماند و سقوط کرد
پس می توان گفت شیوه ی تولید، یک مفهوم تئوریک و انتزاعی است که در کلیت آن می توان خصوصیات ویـژه ی        

 زمانی که مسئله مربـوط بـه تحلیـل یـک            . ترسیم کرد  را تواند بشناسد،  اشکال متفاوت جامعه که بشر شناخته و می       
، مارکس از عبارت    1780 و انگلستان در سال      1997جامعه ی عینی، و در دوره ای معین است مانند بلژیک در سال              

 استفاده می کند که به نسبت شِمای کلی شیوه ی تولیـد، پیچیـده تـر و دارای                 شکل بندی اجتماعی و اقتصادی    
  .وناگونی بیشتر ستگ



 آنچه ماتریالیسم تاریخی مطرح می کند این است که طریقی که توسط آن انسان ها تولید مادی                  ":خالصه می کنیم  
و این پایه به نوبه ی خود تعیین کننـده          . شان را سازمان دهی می کنند، پایه ی تمام سازماندهی آنها را بنا می کند              

ماتریالیـسم  (...) میـان گـروه هـای انـسانی         مناسـبات   ستند به ماننـد اداره ی       ی انواع دیگر فعالیت های اجتماعی ه      
مستقیما تعیین کننده ی محتـوا و شـکل تمـام فعالیـت             ) یا فاکتور اقتصادی  ( تاریخی این مسئله را که تولید مادی        

ی تـوان   همچنـین نمـ   . ی مثل عمـل مولـد نیـست        پایه ی اجتماعی، چیز    .های گفته شده در روبنا است، نمی پذیرد       
 برابر پایه ی اجتماعی گرفت؛ بلکه مناسبات اجتماعی است که انسان ها برای تولید زنـده گـی مـادی                    "تولید مادی "

). ولـی نـه بـه شـکل مکـانیکی         . تولید زنده گی مادی تعیین می شـوند       این مناسبات توسط     و( شان برقرار می کنند   
  )12(".اقتصادی ست-ست بلکه یک دترمینیسم اجتماعیاقتصادی نی) جبرگرایی(ماتریالیسم تاریخی یک دترمینیسم

نیروهـای  . مکانی برای تعیین و  اثرگذاری میان روبنا و زیربنا         .  تولید یک ارتباط هستند    مناسبات اجتماعی در نتیجه   
و ایـن  .  تولیـد بنـا مـی شـوند    مناسبات اجتماعیمولد در هر لحظه از رشد خود سازنده ی پایه ای هستند که بر آن    

ی آخر، زمانی کـه خـط علیـت هـا را پـی مـی گیـریم،         ولی در لحظه.  خود تعیین کننده ی روبنا هستند بات  مناس
زمانی که بدین شکل تا سرچشمه ی بشر پیش می رویم، این زیربنا ها هستن               . همیشه به یک علت مادی می رسیم      

 "حیوانیـت "دش را بسازد بود که از       از آن لحظه ای که انسان توانست وسائل هستی خو         چراکه  . که تعیین کننده اند   
  .درآمد

به ما می فهمانند که اگر عقاید جای گاه مهمی دارند و            ) که در پایین خواهیم دید    ( این شِما و کاربرد متد دیالکتیک     
 تـضاد میـان   ":می توانند روی پایـه هـای مـادی عمـل کننـد، بـه همـان مقـدار توسـط زیربنـا تعیـین مـی شـوند               

د را در روبنا و توسط نزاع میان طبقات اجتماعی بازتاب می دهـد، زاینـده ی جریـان تـاریخ                     اقتصادی که خو  مناسبات
عقایدی که رفتار انسان ها را تغییـر مـی دهنـد و ایـن تغییـر      . خود این نزاع ها به شکل نزاع عقاید در می آید   . است

تـاثیر  ( این عکـس العمـل آخـری       خطای ایده آلیسم این است که     . اقتصادی نشان داده می شود    مناسبات  رفتارها در   
  )13(".را نقطه ی شروع مطلق می گیرد) عقاید روی رفتار اقتصادی

  
  یا چگونه جوامع تکامل می یابند و تغییر شکل می دهند: حرکت، دیالکتیک و تضاد-د
  

ـ             : شِمای بسط داده شده در پایین به هیچ وجه ثابت نیست           ل تمام عناصر شرح داده شـده در کـنش و واکـنش متقاب
 اگر عناصر زیربنا پایه ی فهم پدیده های تـاریخی هـستند،             .هستند و به این ترتیب تغییر شکل ها را به همراه دارند           

تعیین کننده ی عناصر دیگر هستند، روبنا هم  به نوبه ی خود می تواند بر زیربنـا تـاثیر                    "در آخرین مرحله  "چرا که   
 ست و توسط آن تعیین می شود، خود دارای یک اتونومی ست و هستی                به بیان دیگر، اگر روبنا بازتاب زیربنا       .بگذارد

تبدیل می شود به نیروسس فعال که به نوبه ی خود می تواند بر زیربنای اقتـصادی جامعـه            . مستقل خود را هم دارد    
  . می توان مشاهده نمود که روبنا حتا ظرفیت مقاومت بیشتری دارد نسبت به زیربنا.تاثیر بگذارد

تمام اشکال مناسـبات اجتمـاعی در       .  است حرکتشخصه های اصلی تمام جوامع این است که همه چیز در          یکی از م  
 حرکتی که تشکیل شده از تمام کـنش و اکـنش هـای میـان عناصـر      . شناخته می شوند "تغییر"تمام مراحل با این     

عـه ی بـرده داری زاینـده ی         جام. و از این حرکت است که تغییر زاده می شود         . متفاوت سازنده ی جامعه می باشند     
یک . )پایینتر خواهیم دید چرا و چگونه.(و جامعه ی فئودالی زاینده ی جامعه ی سرمایه داری      . جامعه ی فئودالی بود   

.  است باید این حرکت را در گذشته، حال و آینده در نظر بگیرد             "شدن"تحلیل درست با دانستن اینکه همه چیز در         
عمل نمـی کنـد، بلکـه واکـنش       . روی عنصر ب  . تنها عنصر آ  : طی دو جانبه هستند   کنش و واکنش ها به شکل مشرو      

این شـیوه ی در نظـر گـرفتن پدیـده هـا  در حرکـت و تغییـر شکلـشان و در                        . هم وجود دارد  . بر عنصر آ  . عنصر ب 
   این متـدی اسـت بـرای تحلیـل و تفکـر کـه               )14(.  نامیده می شود   متد دیالکتیک پیوستگی عمل دو جانبه شان،      

 -ذهنیات، آگـاهی هـا و سـنت هـا         -اینچنین، روبنای ایدئولوژیک  .(توسط مارکس برای فهم پویایی تاریخ استفاده شد       



اش سال های سال است تخریب شده، همچنان باقی ست و مانعی ست بـر سـر راه                  " پایه های مادی     "پس از اینکه    
  )ساخت جامعه ای نو

  
 اینچنین، اگر ماتریالسم تاریخی نشان مـی        .تضاد ها : شان می دهد  دیالکتیک مشخصه ی دیگری از جوامع را به ما ن         

، چراکه آنها هستند که از طریق ارضای نیازهای شان           این انسان ها  هستند که تاریخشان را می سازند          دهد که 
زنده گی مادی خود را می سازند کنند و این زنـده گـی مـادی تعیـین کننـده ی سـازمان بنـدی اجتمـاعی سـت،                             

 این کار را  به شکل دلبخواهی و یا در موقعیت هایی که بـا آزادی انتخـاب شـده                " به ما می آموزد که آنها      دیالکتیک
باشند انجام نمی دهند، بلکه آنها در برابر موقعیت هایی قرار می گیرند که در برابرشان قرار دارد، موقعیت هایی کـه                      

 " از آنجـا کـه مناسـبات اجتمـاعی           )15("ایی داده شده  از گذشته به آنها منتقل شده، به طور خالصه، در وضعیت ه           
توسط پیشروان هر نسل، به شکل توده ای از نیرو های تولیدی، سرمایه و شرایطی که توسط نسل جدید تغییـر مـی         

را تعیین می کند، مـی تـوان نتیجـه          ) نسل جدید (یابند، به نسل دیگر می رسد، و از طرف دیگر شرایط زنده گی آن             
 "همان اندازه که انسان ها شرایط محیط خود را می سازند، شرایط محیط هم انسان ها را مـی سـازند                    به  : گرفت که 

تمام واقعیت توسط تضاد ها ساخته می شود و بدون ایـن تـضاد هـا پیـشرفتی       !  پس تقدیر تاریخی وجود ندارد     )16(
  .ممکن نیست

و همین تـضادها هـستند کـه شـیوه هـای            . بوسیله ی تضاد هاست که می توان جنبش های اجتماعی را توضیح داد            
امـا یـک تـضاد    . چرا که هر شیوه ی تولید معین دارای تـضادهای معینـی سـت       . مختلف تولید را به همراه می آورند      

ی مشخـصی    در یک لحظه  : اساسی وجود دارد برای فهم چگونگی گذر از یک شیوه ی تولید به شیوه ی تولید دیگر                
 چرا که نیروهای مولد در توسـعه و      .د با مناسبات اجتماعی تولید وارد تضاد می شوند        در تکامل تاریخی، نیروهای مول    

مـا گفتـیم کـه      . تکامل دائمی هستند در حالی که مناسبات اجتماعی تولید به سکون و انجماد تمایل زیـادی دارنـد                 
رت دیـالکتیکی دارای    ولی وحدت میان این دو بصو     . نیروهای مولد تعیین کننده ی مناسبات اجتماعی تولید هستند        

و این تضاد است که از      . یک نزاع دائم است که باعث می شود تا در لحظه ی معینی، میان دو عنصر تضاد ایجاد شود                  
  . گذر میان دو شیوه ی تولید را باعث می شود،طریق جنبش های اجتماعی

 درجـه تغییـرات زیـادی مـی         99ای  بعنوان مثال آب در دم    . در اینجا باید تغییرات کمی و تغییرات کیفی را شناخت         
 در جه آب تبدیل به بخار می شود و ایـن یـک              100 ولی در    .کند ولی همچنان آب است و این یک تغییر کمی ست          

ولی زمانی که این    .  در رابطه با انچه به ما مربوط است، رشد نیروهای تولیدی یک تغییر کمی ست               .تغییر کیفی ست  
مناسبات سنتی تولید می توانند از بین بروند و مناسبات جدید که با شیوه ی               . تغییرات به مرحله ی مشخصی رسید     

این تغییرات همیشه تـدریجی و صـلح آمیـز          .  و این یک تغییر کیفی ست      .تولید جدید مرتبط اند جایگزین آن شوند      
  .گ یا آشوب های اجتماعی بزرگ همراه استنیست و در جوامع انسانی گاه با انقالب، جن

می توان تغییر   .  ست "جهش کیفی   "ماعی، آنطور که ما آن را می فهمیم، یک تغییر کیفی برآمده از یک               انقالب اجت 
در قلـب جامعـه ی      : انقالب فرانسه یک نمونه ی کالسیک اسـت       . شیوه ی تولید فئودالی به سرمایه داری را مثال زد         

توسـعه ی   (ی بـه خـود مـی گرفتنـد        فئودالی، نیروهای مولد بدون وقفه رشد مـی کردنـد و خـصوصیات کاپیتالیـست              
ولی این نیروهای مولد که حاال هرچه بیشتر خصلت سرمایه داری به خود می گرفتند، بـا                 ..) مانوفاکتور، ماشین ها و     

به دلیل اینکه مناسبات فئودالی نمی توانست خـود را بـا   . مناسبات اجتماعی شیوه ی تولید فئودالی وارد تضاد شدند 
و این، برای طبقه ی بورژوا امکـان        . کند، در راه پیشرفت و توسعه ی بیشتر آن مانع می شد           نیروهای مولد هماهنگ    

همچنین برای اینکه قدرت اقتصادی . ، تا برای توسعه ی قدرت خود مناسبات پیشین را محو و نابود کند             مناسبی بود 
و این همه باعـث  . ژگون می کردبورژوایی خود را کامال گسترش دهد، می بایست قدرت سیاسی آریستوکرات ها را وا     

  .شد1789انقالب مشهور 
  :در خود جامعه ی سرمایه داری هم دو تضاد وجود دارد که اولی اساسی ست

  



  تضاد میان اجتماعی شدن نیروهای مولد و خصلت خصوصی ابزار تولید-1
  

 ی مناسب با این شـیوه ی        در سیستم سرمایه داری، تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات اجتماعی تولید شکل ویژه             
همانطور که دیدیم، در سیستم سرمایه داری، ابزار تولید بدلیل وسعت گـسترش یابنـده ی   .تولید را به خود می گیرد 

 هر شاخه ای از تولید نیازمند ابزار و و نیروی کـار هـر               .خود، فقط بوسیله ی اجتماعی از کارگران قابل استفاده است         
یعنی محصوالت شـیمیایی بـرای      . ان مثال،شیمی در ابتدا یک جزء از تولید صنعت بود         بعنو.(چه بیشتر متفاوتی ست   
 ولی با توسعه ی صـنعتی، بطـور مـوازی    .و بطور مستقیم در تولید صنعت ترکیب می شدند. فروش تولید نمی شدند  

رحله ی اخر و از      آن هزاران کارگر برای تولید محصولی که فقط در م          صنعت مستقلی به نام شیمی بوجود آمد که در        
 این وابستگی متقابل نه فقط در شاخه های      .)خالل مبادالت و از طریق بازار وارد صنعت می شد، به کار گرفته شدند             

این اجتماعی شدن نیروهای مولـد بـا خـصلت خـصوصی ابـزار              . متفاوت صنعت، بلکه در سطح ملی و جهانی هم بود         
  . در دست اقلیتی از اجتماع استتولید وارد تضاد می شوند چرا که ابزار تولید

امروزه این تضاد خود را به این شکل . در نتیجه، خصلت خصوصی ابزار تولید ترمزی در برابر رشد نیروهای مولد است    
 بشر از منابع کافی و امکانات علمی و تکنیکی گسترده ای برخوردار است و می تواند       نشان می دهد که علیرغم اینکه     

از انجـایی  کـه    ...های اولیه ی ساکنان سیاره ی زمین را برطرف کند، واقعیت کـامال بـرعکس اسـت                با اینها تمام نیاز   
. ر انسان توسط انسان بنا شده است؛ و این یعنی سلب مالکیت از اکثریت             ثروت این اقلیت مالک ابزار تولید بر استثما       

 برای پاسخ به این ضرورت ارضاء نیازها،        . است در نتیجه تمایل این اقلیت مالک، در برابر تامین نیازهای اولیه ی همه            
تـا اینکـه نیروهـای مولـد        ) همچنین شیوه ی تولیـد سـرمایه داری       (مناسبات اجتماعی سرمایه داری باید محو شوند      

 و پیدا کردن راه حل برای این تضاد اساسـی، در چـارچوب شـیوه ی                 .بتوانند توسعه ی مناسب و کامل داشته باشند       
  . استغیرممکنتولید سرمیه داری 

  
  تضاد در بطن خود مناسبات اجتماعی تولید، میان سرمایه و کار-2
  

 دو گروه اجتماعی همانطور که خواهیم دید، در تمام شیوه های تولیدی که در آن ها مناسبات استثماری وجود دارد،   
 تقـسیم مـی   اجتمـاعی   گروه ها خود بـه طبقـات مختلـف      ن وای .متخاصم وجود دارد؛ استثمارکننده و استثمارشونده     

کـه عـامالن    ( نزاع طبقاتی میان کارگرها و سرمایه داران، بیان سیاسی و ایدئولوژیک تضاد میان نیروهای مولد              . شوند
و ) اصلی آن تولیدکنندگان، کارگران در معنای وسیع اش بعنوان نیروی کار و جـزء اصـلی نیروهـای مولـد، هـستند                     

)  طبقات حـاکم و در ایـن مـورد بـورژوازی سـت             لی اش مالکان ابزار تولید،    که مدافعان اص  ( مناسبات اجتماعی تولید  
  واینچنین نـزاع طبقـاتی       .بعبارت دیگر این نزاع میان صاحبان ابزار تولید و تمام سلب مالکیت شده گان است              . است

ن بیان می کنند    چنانکه مرتجعا  از طرف دیگر،     میان پرولتاریا و متحدانش از یک طرف، و سرمایه داران و حامیانشان           
بلکه ضرورتی عینی و اجتناب ناپذیر است که از طبیعـت شـیوه ی تولیـد                . یک انتخای سیاسی یا ایدئولوژیک نیست     

  .سرمایه داری ناشی می شود
 این همان چیزی سـت  .و با نزاع طبقاتی ست که تغییر کیفی میان دو شیوه ی تولید، و از طریق انقالب ممکن است          

 تاریخ تمام جوامع تا روزگار ما تـاریخ نـزاع طبقـاتی    ": می نویسد"مانیفست حزب کمونیست " که مارکس در ابتدای   
  . استموتور تاریخ ،اینچنین،نزاع طبقاتی . "بوده است

  نتیجه گیری
بـرای بدسـت آوردن واقعیـت       . واقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا تاریخی دارای پیچیده گی نامحـدودی اسـت            

 این کار به    و اگر . استفاده کرد ) طرح کلی (چیده، فقط می توان از ساده کردن آن توسط یک شِما          اینچنین متغیر و پی   
این همان کاری سـت کـه مـارکس بوسـیله ی تئـوری              . طور کامل پاسخگو نبود، باید دینامیک محرک آن را فهمید         



 . در دام سـاده انگـاری بیفتـد        فهم پذیر ساختن توسعه ی تاریخی بشر بدون اینکه        : ماتریالیسم تاریخی اش انجام داد    
بـرای از بـر     نیـست   اصول جزمی ای    . متد مارکس انچنان که او ان را تعریف می کند، وسیله ای برای فهم بهتر است               

  .داشتن و به کار بستن بدون تطبیق دادن با وضعیت مشخص
خص ایـن یـا آن کـشور        ، بر اهمیت تحلیل عینی از وضعیت های عینی و موقعیت های مش            )و بعد از او لنین    (مارکس

متاسفانه نزد آنهایی که به مارکس اسـتناد مـی          ". همینطور بر نوآوری و غنی سازی تئوری شان        .معین تاکید داشتند  
 ،انگـار تکـرار عبـارات مهـم    . رهای این متفکر را همچون وحی منزل تکرار مـی کننـد  کنند زیاد اتفاق می افتد که کا 

به شیوه ای که سکت هـای پروتـستان از کتـاب            ر برای حل هر مسئله ای       انگا. دشواری های تحقیق را محو می کند      
اگـر  .  این در نظر من مـذهبی یـا حتـا فاشیـستی سـت     .مارکس راه حل را به ما داده باشد   مقدس استفاده می کنند،   

ه  نیست بلکـ   "تایید کردن مارکس  "آنچه اهمیت دارد    . )16("اینچنین بود قرائت مارکس امروزه جالب توجه نمی بود        
 و آن کمک گرفتن از تئوری او برای بنای تئوری هـای دیگـر، اسـتفاده از متـد او        ".به شیوه ی او رفتار کردن است      "

  .بعنوان ابزاری برای کشف، تحلیل و توضیح پدیده های جدید، و ناشناخته در زمانه ی مارکس، است
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