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 مقدّرند؟شده و تعیینازپیشآیا اعمال بشر 

خاطر هدف و خواست فرد یا به نه دهد و در طبیعت تغییر از خلال فعل و انفعالات عناصر ناآگاه بر هم رخ می

ستان یخ که در زم دگیرها متولد شوند. آب تصمیم نمیگیرند که از درون سحابیها تصمیم نمیارهچیزی. ست

بیعت های تصادفی و کور طها و واکنشبلبشوی کنشاین ببندد. شالودۀ علم، درک الگوهایی است که از درون 

 آیند.بیرون می

ل شعور هستند، بنابراین در نقطۀ تماماً مقابها چون ذیطور فکر کنیم که انسانشویم که ایناغلب وسوسه می

ها قبل از اند. به یک معنا این گفته درست است. انسانیستند، بلکه ارادیطبیعت قرار دارند. اعمال ما کور ن

 سازند.شان میکه چیزی را در زندگی واقعی خلق کنند، اول آن را در ذهناین

تواند هایش استفاده کند میاین برداشت، پایه و اساس این باور رایج است که هر کسی اگر واقعاً از همۀ ظرفیت

رمنشأ و س های بادآوردهصاحبان ثروتبخشی است برای یز برسد. این پیام در حکم مرهم التیامچعملاً به همه

 .دستانو تهی شرم برای فقرا

ام به من کمک کردند به جایی که الآن هستم های فردی و ارادهکنند که: قابلیتطور تصور میثروتمندان این

اش دازۀ کافی سخت تلطور فکر کنند که: من فقیرم، چون به انشوند اینبرسم. در عوض فقرا تشویق می

ه به خاطر ک ایچند نمونه از نوابغ بالقوهذکر کنم. آدم فقط باید تعجب کند که برای ردّ این برداشت، به نمی

 هایی که در ناز و نعمت به دنیا آمدند نیاز است.فقر تباه شدند و برعکس احمق

 ی آن. هرکسیمطیع قوانین مادّ ها جزئی از جهان طبیعی هستیم و از این روت که ما انسانساواقعیت این 

اش که تصمیم بگیرد دیگر غذا نخورد یا در برابر سوز و سرما سرپناهی برای خودش نسازد، خواهد دید که اراده

ست آوردن دکه برای تهیۀ سرپناه و بهتوانیم زنده بمانیم مگر اینشود. ما نمی شتواند مانع معدوم شدننمی

ها بسته یدوبندهایی هستند که طبیعت به دست و پای کنش و واکنش انسانها قهمکاری کنیم. این راکخوا

 است.
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به این معنی نیست که تحقق آن اراده اساس  ،کنندها بنا به هدف و خواسته عمل میاین واقعیت که انسان

و اغلب  دهدتاریخی پشت سر بازیگرانش رخ می دهد. کاملاً برعکس. در اکثر موارد، تغییرِتاریخ ما را شکل می

 هم نتایجی ناخواسته دارد.

های کور تاریخ هستیم و کند: همۀ ما قربانیان شکستاین واقعیت ظاهراً از باور رایج دیگری حمایت می

، هرچند گرایی استناپذیرش را بگیریم. این تقدیرگرایی در نقطۀ مقابل ارادهتوانیم جلوی موج اجتنابنمی

 های متفاوت بیان شود.یک فرد واحد در دورهتواند از سوی اغلب همین باور می

اش هکه نتیجسازند، فارغ از اینها تاریخ خود را میانسان»انگلس دست روی این تناقض گذاشت و نوشت: 

 های کثیر در جهاترایند این ارادهکند و دقیقًا برا دنبال می هر فرد هدف و خواستۀ آگاهانۀ خویش چه باشد.

 «.سازداست که تاریخ را می یمتعددشان بر جهان بیرونو تأثیرات مختلف 

آگاهانه یا ناآگاهانه و عمومًا  -... مسأله بر سر بررسی نیروهای محرکی است کهیوقت»دهد: انگلس ادامه می

کنند قرار دارند و نیروهای محرک نهایی واقعی هایی که در تاریخ عمل میهای انساندر پس انگیزه -ناآگاهانه

هایی است تک تک افراد نیست ... بلکه انگیزه یهاانگیزه چندان دیگرسازند، در این صورت مسأله می تاریخ را

 «.داردهای بزرگ را به حرکت وامیکه توده

که نیاز انسان به همکاری به اشکال مختلف برای حفظ بقا پایشان را بند  -های انسانی رقیبهکنش ارادبرهم

. هرچه ظرفیت ما برای دستکاری در محیط اطرافمان به قصد دهدرا شکل میی تغییر تاریخبنیان  -کندمی

 مطیع نیروهای کور طبیعت هستیم. نیز تربیشتر توسعه یافته باشد، رفع نیازهایمان کم

خی امل تاریهایش شالودۀ تکافزایش ظرفیت بشر برای دخالت آگاهانه در قوانین طبیعت به نفع نیازها و خواسته

کنش کور در یک مقیاس جهانی م که در آن برهمینکای زندگی میما هنوز در جامعه دهد. امارا شکل می

 رااست، اما این کداری ظرفیت ما را برای مهار کردن طبیعت به شکل شگرفی افزایش دادهوجود دارد. سرمایه

 در این سیاره سیر یا نابود کنیم. توانیم هر کسی راا در بستر رقابت مفرط انجام داده. ما بالقوه میر

 اهشان با منافع و رفت ما و نتایجبه سوی کنترل تماماً آگاهانه بر جامعۀ ما، جایی که مقاصد و نیا ما مسیر

روهای تا کنترل نی« درادهای عظیم را به حرکت وامیتوده»بشریت در هارمونی باشند، تنها با یک انقلاب که 

 پذیر است.، امکانمولد جامعه را به دست گیرند
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 توانند تاریخ را تغییر دهند؟آیا افراد می

کنند که گویی همگی دستاورد مردان بزرگ )و های تاریخ با تحولات تاریخی به نوعی برخورد میاکثر کتاب

ها اپلئوناند، ندر تاریخ به راه انداخته ایولولههایی که اند. طبق این دیدگاه، آنگاهی تصادفاً زنان بزرگ( بوده

 اند.های دنیا بودهها و فرانکلین روزولتو لینکولن

روبسیپیر و لنین، مردانی بودند که  و شود. جورج واشنگتنکاربرده میها هم بههمین دیدگاه در مورد انقلاب

 نامۀدر نمایشها صرفًا رویدادهایی های مردم در این انقلابتاریخ را شکل دادند و اعمال و اقدامات توده

 بودند.رهبرانشان 

عنوان هاین است که واشنگتن بدر عنوان ابرمردان تاریخ حوۀ برخورد به واشنگتن و لنین بهتنها تفاوت بین ن

یه عنوان رهبر انقلاب طبقۀ کارگر روسآید و لنین بهرهبر انقلاب امریکا یک علامت مثبت در مقابل اسمش می

 مت منفی.یک علا

تواند کند که هیچ فردی نمیاعتقاد دارد تاریخ مسیری را طی می دیگری است که تر متدوالکم امامغایر  دگاهدی

صرفاً عاملین تحقق آن هستند. طبق این دیدگاه افراد و اعمالشان تمامًا « ابرمردان»بر آن تأثیر بگذارد. 

 اند.محصول شرایط تاریخی

اوایل  کرد، چون شرایط تاریخیِداشت، چهرۀ دیگری همان نقش را ایفا میتی وجود نمییعنی اگر ناپلئون بناپار

رح ترین شکلش مطبه افراطی را ای دارد که این مضموننیاز داشت. بیسمارک جمله« ناپلئون»به  81قرن 

 .«باشیم منتظرباید شود ساز باشیم. بلکه تا وقتی دارد ساخته میتوانیم تاریخما نمی»کند: می

دیدگاه اول یک توجیه ایدئولوژیک است برای حاکمیت یک اقلیت: پادشاهان و رؤسای جمهور و رهبران 

مردم  که باقیبخشد، حال آنها توانایی حکمرانی میای دارند که به آنخصوصیات و کیفیات ویژه« بزرگ»

نه به ری برای توجیه استثمار و فلاکت وحشیاعنوان ابزاتواند بهیمتبعیت کنند. اما دیدگاه دوم « وارگله»باید 

خارج  اند و بنابراینتوان حاکمی را مقصر دانست که اقداماتش تاریخاً مقرر و تعیین شدهگونه میکار رود: چه

 از کنترلش هستند؟
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د نهر دوی این باورها اشتباهند، گرچه عناصری از حقیقت را در خود دارند. به عنوان مثال موارد معدودی هست

د شرایط اند. در این موارشاف واحد رسیدهتدیگر به یک اککه دانشمندان متفاوت ضمن فعالیت مستقل از یک

 تاریخی برای چنین چیزی مهیا بوده است.

اثر  کنند بر جامعه یا تاریخخواهند و انتخاب میتوانند در هر جهتی که میسازند. اما نمیافراد قطعاً تاریخ را می

ه شان را اعمال کنند. بای که در آن هستند ارادهتوانند مستقل از اوضاع و شرایط اجتماعیراد نمیبگذارند. اف

رنوشت های ذاتی خود بر ستوانند بنا به خصایص و ویژگیافراد می»قول گئورگ پلخانف، مارکسیست روس، 

ال این تأثیر و ابعادش را سازماِن امکان اِعم جه است. اماوتجامعه اثر بگذارند. تأثیر و نفوذ آنان گاهی قابل

 .«کنندبندی نیروها تعیین میجامعه و صف

در توسعۀ اجتماعی است، تنها در جایی و در  "فاکتور"شخصیت فرد، یک »گوید بندی میپلخانف در جمع

 «.دهند که باشدزمانی و تا حدودی که مناسبات اجتماعی اجازه می

اشته توانسته رؤیای سفر به دور دنیا را دلاً یک فیلسوف یونان باستان میآیند. مثهای زیادی به ذهن میمثال

 میلادی وجود نداشت. 81باشد. اما تکنولوژی و دانش برای چنین سفری تا قرن 

ای عاری از استثمار را داشته باشد که در آن ثروت میان همه به توانسته رؤیای جامعهیک مسیحی اولیه می

ن جهانی پذیری چنیداری مدرن بود که شرایط مادی برای امکانما تنها با توسعۀ سرمایهاشتراک گذاشته شود. ا

 اند.خلق شده

اریخ اثر بگذارند، مد تاها بتوانند به یک نیروی مادی بدل شوند و بر پیهای افراد یا گروهکه ایدهبنابراین برای این

: اگر غذای کافی برای همه وان یک مثال سادهبه عنیا باشند و هم شرایط ذهنی. هشرایط عینی م هم باید

د یلکه تو -نباشد، رؤیای سیر کردن همۀ افراد غیرقابل تحقق است. اما اگر غذای کافی وجود داشته باشد

هنوز باید شرایط ذهنی برای خلق دنیایی عاری از  -حاضر آن را به واقعیت مبدل کرده داری در حالسرمایه

 گرسنگی وجود داشته باشد.

رای دگرگونی مناسبات اجتماعی و آفرینش یک نظام جدید تولید و بازتولید باید سطح معینی از آگاهی و ب

د؛ منتها کننده باشتواند در لحظات کلیدی تعیینسازماندهی وجود داشته باشد. در این سناریو نقش افراد می

 تنها اگر یک حلقه در زنجیرۀ دیگر فاکتورها باشد. 
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 ؟نداتاریخ قادر بهآیا افراد 

ای ضّدکمونیست مبدل شد، زمانی های سابقی که در دورۀ جنگ سرد به چهرهسیدنی هوک، از مارکسیست

ی نگرند؛ یعنی موجوداتمی« تراشۀ کوچکی در موج تاریخ»ها به افراد به چشم ادعا کرده بود که مارکسیست

 تصادفی در برابر نیروهای بزرگ تاریخ. ناتوان و

 :نوشت «خانوادۀ مقدس»رل مارکس در طور که کاهمان هیچ ارتباطی با مارکسیسم ندارد.البته چنین برداشتی 

نسان، اندازد. در عوض اهیچ نبردی به راه نمی و کند، مالک هیچ ثروت هنگفتی نیستتاریخ هیچ کاری نمی»

 "تاریخ"افروزد. دهد، اوست که مالک است و جنگ میها را انجام میهمۀ این انساِن واقعی و زنده است که

عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش بهره برد؛ تاریخ چیزی نیست نسان مرموز نیست که از دیگران بهیک ا

 «.فعالیت انسان به دنبال اهداف خویش جز

چنین اهدافی در شرایط رخ  روی ازلهنشان کردم، دنباای خاطر نوشتهحال همان طور که قبلاً در ستونبا این

پذیر کانامکنند که کدام پیامدهای تاریخی شرایط تحمیل می همینو  انددهد که از گذشته به ارث رسیدهمی

 هستند.

 اتی برای نقش افراد در تاریخ دارند؟ماما این مشاهدات چه الزا

کند؛ اکثراً پادشاهان و رجال سیاسی و ن کاریزماتیک درک میکار رهبرا چونهم، تاریخ را «ابرمردان»تئوری 

ر نقش فرد د»کنند. گئورگ پلخانف در اثر مشهور های مردم را بازیچۀ اهداف خود میها هستند که تودهژنرال

او  به زعم، دربارۀ جامعۀ اسپارت. 81خ قرن دهد: اثر مالبی، مورّای از این نوع تاریخ به دست می، نمونه«تاریخ

ام به نشماردند، تنها به دلیل قوانین مصوب یک سیاستمدار ها ثروت مادی را خوار میکه چرا اسپارتاین

 لیکورگوس بود.

ما گولدمنِ شود. به عنوان نمونه اِوضع موجود محدود نمی تنها به مدافعین «ابرمردان»ریخی تئوری تا

دار رهایی دار یک ایدۀ سترگ و طلایهپرچم یمعدودای، همواره، در هر برهه»آنارشیست زمانی نوشته بود 

 «.کنددریغ میآنان  را ازشان مجال حرکت ها که وزن سنگین رخوتبودند و نه توده
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عۀ ما متدوال است در جامهم هنوز  «ابرمردان»برند، اما تئوری هرچند اکثر مورخین این رویکرد را به کار نمی

یدادها سیر روتوان از هرگونه تأثیرگذاری بر دهد که خودشان را نااد میو استثمارشدگان ی دیدگانو به ستم

 ببینند.

« مندقانون»نیفتاد و مدعی نشد که تاریخ یک فرایند  سوی باماز آن  ،اما پلخانف در نقد به این نگرش به تاریخ

که فرد در لحظات ها به هیچ وجه نقش مهمی را را دارد. مارکسیست اشدهندهفاً نقش چرخاست که فرد صر

 برند.کند زیر سؤال نمیحساس تاریخی ایفا می

 جایی که تعادل نیروهای اجتماعی -یالعاده بحرانهایی است که در آن یک نقطۀ فوقتاریخ سرشار از موقعیت

ا ر «ینورما رِ »صحنۀ مشهور فیلم تواند با کنش یا انفعال افراد به این یا آن سو بشکند. می -بر لبۀ تیغ است

ستد و همۀ ایکند، رویش میبه یاد بیاورید، جایی که کارگر نساجی با بازی سالی فیلد، ماشین را خاموش می

 کند.همکارانش را متقاعد به اعتصاب می

ایفای نقش  ها گاهیاین هرچند که -یا نوعی کیفیت ویژۀ فرد تقلیل داد« کاریزما»توان به نمیرا اما این تأثیر 

امکان  ،های تاریخیظر داشت که به دخالت افراد در بزنگاهن ای را دراید وجود شرایط اجتماعیکنند. بلکه بمی

 بخشند.تأثیرگذاری بر رویدادها را می

داری خصوصیات مناسبات اجتماعی سرمایهاز جملۀ های ادواری و بیکاری، چیزهای مشخصی مثل بحران

ک فرد معین ی اتاهمیتی ندارد کیفی»پلخانف گفت،  طور کههمانتواند تغییر دهد. هستند که هیچ فردی نمی

ی سطح معین عاین مناسبات تاب چهچنانن را حذف کنند، یعتوانند مناسبات اقتصادی مات نمیچیستند، این کیفی

د بر توانندر نتیجه افراد به خاطر خصوصیات ویژۀ شخصیت خود می» او ادامه داد:«. باشندنیروهای مولده  از

بنا به  عمال این نفوذ و ابعادش،توجه است. اما امکان اِرنوشت جامعه اثر بگذارند. گاهی این تأثیر بسیار قابلس

در  "ورفاکت"شوند. شخصیت یک فرد یک اش تعیین میشکل سازماندهی جامعه و نسبت نیروهای درونی

 که چنیندهند اجتماعی اجازه میبات سزمانی و تا حدودی که منادر توسعۀ اجتماعی است، تنها در جایی و 

 .«باشد

کا توانم در امریقدر بانفوذ و کاریزماتیک هستم، در هر حال هرگز نمیست که من چهینبنابراین مثلاً مهم 

قرون  م، هیچ رهبر بزرگی دری. اگر مبنا را معکوس کنعقب بکشمداری ساعت تاریخ را به فئودالیسم یا برده
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قرار سوسیالیسم به راه اندازد، چرا که شرایط مادی وفور برای ممکن ترای استوانسته جنبشی بوسطی نمی

 کردن چنین دنیایی وجود نداشت.

نبش در غیاب یک جکنند. و توازن نیروهای طبقاتی جامعه هم صدق می ته در مورد وضعیت سیاسیمین نکه

 یک اعتصاب تأثیرگذار را ندارند، نفس برای انجامکارگری قوی و زمانی که کارگران هنوز تجربه و اعتمادبه

 ماند. به فریاد زدن در جنگل می چنانهم قدر هم که تشویق به اعتصاب عمومی کنممن هرچه

توانند در شرایط درست در تاریخ ایفا کنند، مثال لنین و نقش او در بهترین مثال از نقش حساسی که افراد می

 روسیه است. 8181انقلاب 

اگر سال » چنین نوشت: 8181اش را از نقش لنین در انقلاب خود مشاهده 8191طرات لئون تروتسکی در خا

ن که لنیمشروط به این -چنان رخ داده بوددر پترزبورگ حضور نداشتم، انقلاب اکتبر به هر حال هم 8181

اب اکتبری قلداشتیم، هیچ انکرد. اگر نه لنین و نه من در پترزبورگ حضور نمیداشت و فرماندهی میحضور می

 «داشتوجود نمی

در  «ابرمردان»جا مشغول حمایت از نظریۀ سؤالی که ممکن است مطرح شود این است: آیا تروتسکی در این

 بود.ه: اگر لنین نبود، اثری از انقلاب هم نمیبه این معنی کتاریخ نیست؟ 

ن کلیدی داشته باشند، آیا چنی توانند در تسهیل رویدادهای مشخص نقشاما اگر اعتراف کنیم که افراد می

 اقضن تواند اثر وارونه داشته باشد؟ دیدگاه تروتسکی از برخی جهاتشود که پس نبودشان مینتیجه نمی

استن اریخی منجر به برخآورد که شرایط تاش استدلال میجایی که پلخانف در رساله، آناستدیدگاه پلخانف 

لاً ناپلئون کند. بنابراین اگر مثبمیرد، یکی دیگر جایش را اشغال می «مرد بزرگی»چه ود که چنانشموقعیتی می

 نیاز اجتماعی به یک دیکتاتور از نوعخلأ شد که می« پیدا»مرده بود، فرد دیگری پیش از به قدرت رسیدن 

 ر کند.ناپلئون را پُ

گذارد. چه بسا انقلاب روسیه بتوانست اثری عمیقاً منفی بر موافق باشیم که غیاب لنین میباید با تروتسکی 

ألۀ اساسی زمان یک مس ،کرد، چرا که در یک موقعیت انقلابیانقلاب به تعویق افتاده یا حتی تحقق پیدا نمی

 داد. کفلحظه را از  ،موفقیت برای شرایط مساعد با وجودتوان است و به سادگی می
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توانست عملًا رهبری شویک سردرگم بود و نمی، حزب بل8181مثلاً پیش از بازگشت لنین به روسیه در آوریل 

توانست از نو جهت خود را پیدا کند. اما این . این امکان هست که بدون لنین هم حزب میرا به دست بگیرد

توان رفت. همین را میتوانست به موقع این کار را بکند و لحظۀ انقلابی از دست میامکان هم هست که نمی

کلیدی  نقشی ،های پیاپی لنین به رهبری حزبینۀ قیام گفت، زمانی که سقلمه زدندر مورد رویدادهای آستا

 در به پیروزی رساندن انقلاب داشت.

توان با رویکرد پلخانف نسبت به کاملاً می 8181از سوی دیگر این هم درست است که نقش لنین را در سال 

یروهایی تنها تا جایی که بهترین نمایندۀ منافع ن در تاریخ روسیه بود،« فاکتور»نقش فرد توضیح داد. لنین یک 

ای از مناسبت اجتماعی و نه شخص او خلق کرده بود: توسعۀ ناموزون و مرکب که مجموعه رفتبه شمار می

گیری سریع طبقۀ کارگری که به سادگی از مبارزۀ اقتصادی به مبارزۀ سیاسی داری روسیه و شکلسرمایه

 کشانده شده بود، بورژوازی بزدل و یک حکومت مطلقۀ فرتوت و و سرکوبگر.

تیجه ای که بازگشت لنین پیدا کرد، تنها باید چنین نالعادهاز اهمیت فوق» توضیح داد:تروتسکی به این شکل 

شوند، ها برگزیده و تعلیم دیده میشوند، بلکه آنان تدریجاً در طول دههگرفت که رهبران تصادفاً خلق نمی

ر بر پیک جاودانه یجراحتها از مبارزه توانند از روی هوا و هوس جایگزین شوند، دفع مکانیکی آنها نمیآن

 .«ای طولانی آن را فلج کندتواند تا دورهزند و در بسیاری موارد میمی زندحزب می

 به طور ادواری جامعه را با "شرایط اقتصادی"یرات کم و بیش آهسته در یتغ» طور که پلخانف نوشت:همان

بلکه دهد. رخ نمی "به خودی خود"رگز کند. این تغییر هضرورت  تغییر کم و بیش سریع نهادهایش مواجه می

ند. شورو میاجتماعی عظیم روبه عظیم با مشکلات ها از این روو انسان ها استهمواره نیازمند مداخلۀ انسان

 «شوندکنند، ابرمرد خطاب میحل این مشکلات عمل میهایی که بیش از دیگران برای تسهیل راههمین انسان

ممکنی را ان موقعیتکند که بتوان بود. با این حال رویکرد پلخانف کمک می« مردابر»لنین به این معنا یک 

عنوان هب رغم خصوصیاتشیح داد. لنین علیها اواخر حیات او در آن قرار گرفته بودند توضکه لنین و بلشویک

ت، چرا بروکراتیک یافلتیدن انقلاب به انحطاط خود را ناتوان از جلوگیری از درغ یک رهبر بزرگ طبقۀ کارگر

بقۀ ط یختگیگسکه شرایط مادی روسیه پس از شکست انقلاب جهانی )فروپاشی صنایع و قحطی و ازهم

زرگ ها و تمایلات بلنین در این شرایط با وجود ویژگیجامعۀ نو را بدهد.  کتوانست اجازۀ خلق یکارگر( نمی

 خود، ناتوان از جلوگیری از این انحطاط بود.
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 شود؟تاریخ چگونه ساخته می

ماند. شود که در دیدگاه مارکسیستی به تاریخ، هیچ جایی برای دخالت آگاهانۀ انسان باقی نمیاغلب ادعا می

اسی دهد، صرفاً انعکبردهای سیاسی و مبارزۀ طبقاتی رخ میچه که در عرصۀ نها هرآنیعنی برای مارکسیست

 مقدّر و دهد و از این رو تاریخ یک مسیرمی رویاقتصادی « زیربنای»چه دارد در منفعلانه است از آن

 کند.ها ترسیم میهای افراد یا گروهنشارتباط با کُشده را مطابق با قوانین تاریخی و بیتعیینازپیش

ت )یعنی همه اس« گراتقلیل»شود که مکانیکی و تقدیرگرا و مارکسیسم اغلب متهم به این می به طور خلاصه

 دهد(.چیز را به تغییرات اقتصادی تقلیل می

 همکار نزدیک مارکسیار و به انگلس، « مکانیکی» های این مارکسیسمِاز منظر عمدۀ این انتقادات، ریشه

 های مارکس منحرف شد و زمینه را برای ماتریالیسم مکانیکی استالینیسماز باور به زعم منتقدینگردد که بازمی

وۀ های تولیدی می بیند، به طوری که هر شیتریالیسمی که تاریخ را به چشم صرفاً توالی شیوهفراهم آورد، ما

 .آردو سر بیرون می زندهای پیشین جوانه میخود از دل شیوهتولید خودبه

هۀ گذشته آکادمیک در چند د« مارکسیسم غربی»ها محتاط باشیم. کلّ کاروان ضاوتباید نسبت به این قبیل ق

هیچ  که شرایط مادی بهموتور تاریخ است و در عوض این ،که مبارزۀ طبقاتیقرار داشته در مسیر طرد این باور 

 و درهم و برهمِ یکنند و تاریخ صرفًا بلبشویی است از رویدادهای تصادفرو مسیر تکامل تاریخی را تعیین نمی

 شمار.بی

کنیم که یکی از متونی که ظاهراً انگلس در آن از مارکس انحراف پیدا کرده است، جا فقط اشاره میدر این

است؛ کتابی که در زمان حیات مارکس نوشته شد، مارکس آن را خواند، تأیید کرد و حتی  «آنتی دورینگ»

 یک فصلش را نوشت!

 پلخانف 81۱۱اواخر دهۀ مثلاً چیزِ جدیدی نیست. « گراییتقلیل»و « تقدیرگرایی»متهم کردن مارکسیسم به 

یه یک وسرداری در مایهکه تکامل سراز این اشبه خاطر ارزیابیگذار مارکسیسم روسی بنیان عنوانبه نیز

 هم شده بود.به همین صفات مت های روسیه، از سوی پوپولیستمرحلۀ گریزناپذیر است

لانۀ تکامل ها صرفاً انعکاس منفعدادند که ایدهپلخانف در پاسخ به منتقدینی که این برداشت را به او نسبت می

ه محض با این حال ب»شوند، سوار می« زیربنای هستی اجتماعی»ها بر اقتصادی هستند، استدلال کرد که ایده
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تواند میشوند. علم تاریخ نآگاهی انسان بخشی از تاریخ میکه بر مبنای هستی اجتماعی برخیزند، اشکال این

 «.خود را تنها به آناتومی اقتصادی جامعه محدود کند

سم را فرموله کرد، مارکسی دررفرمیستی « تجدیدنظرطلبی»ادوآرد برنشتاین، سوسیالیست آلمانی که نخستین 

ی بود همه عباد انتقاد گرفت )چرا که کالوین مد به« خداهای بیکالوینیست»عنوان ها را بهتمامی ماتریالیست

 اند(.چیز از پیش تعیین شده

الیسم یک که سوسیداری رو به تحلیل رفتن هستند و اینبرنشتاین بر این اعتقاد بود که تضادهای سرمایه

ف داری زاده شود، بلکه صرفاً یک هددر درون سرمایهرشد ضرورت نیست که از دل تضادهای مادی رو به 

سیسم به یک مارکاصطلاح مشکلات فلسفی مارکس در تلاش برای تبدیل انتقاد به به اخلاقی است. بنابراین

یش پبه مارکسیسم  یامروز حملات به همان صورتی پیش رفت که ،آمیزلاح اجتماعی مسالمتصتئوری ا

 رود.می

ا باورهای کردن مارکسیسمِ مارکس ب هایی است برای تداعیبخشاً نتیجۀ تلاش« گراییتقلیل»سردرگمی دربارۀ 

سیسم های فراتر به دست استالینیسم. مارکبرخی متفکرین انترناسیونال دوم و بخشًا نتیجۀ تحریف انحرافیِ 

پس از مارکس و انگلس، قطعاً عنصری از تقدیرگرایی را تکامل بخشید. برای نمونه کارل کائوتسکی، 

 نوشت: ۰۱ و اوایل قرن 81ترین تئوریسین جنبش مارکسیستی اواخر قرن سوسیالیست آلمانی، برجسته

دانیم که توان ما برای اند، اما در عین حال میم که اهداف ما تنها از خلال یک انقلاب قابل تحققیندامی»

مان برای جلوگیری از انقلاب... شمار پرولتاریا و نیروی قدر ناچیز است که توانِ مخالفینانجام این انقلاب همان

ناپذیر ناباجت داری... بنابراین پیروزی پرولتاریا و شکست سرمایهاش مداوماً رو به رشد استمعنوی و اقتصادی

 «است

های های کارگری و موفقیت، جنبش اتحادیه81۱۱رشد مداوم حزب سوسیال دمکرات آلمان در اوایل دهۀ 

به سوی پیروزی  امانکرد که تاریخ، بیمتقاعد طبقاتی، کائوتسکی را  نتخاباتی، همگی در شرایط صلح نسبیا

رود و حزب باید از هرگونه اقدام زودرسی که این پیشرفت را به مخاطره بیندازد اجتناب وسیالیسم به پیش میس

 کند.
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رگر در با تأکید بر نفش فعال طبقۀ کا اما مارکسیسمِ لنین و رزا لوکزامبورگ و لئون تروتسکی در همین دوره

 شرط سوسیالیسم و تنها راه جلوگیری ازمثابۀ پیشها بهخودرهایی خود و ضرورت عمل آگاهانه و انقلابی توده

 .ییدرغلتیدن به بربریت، هرچیزی بود به جز تقدیرگرا

ای در ماتریالیسم مارکس و انگلس وجود نداشت. برعکس ماتریالیسم این دو بر مبنای هیچ جنبۀ مکانیکی

 سویه از تاریخ بنا شده بود.طرد هرگونه درک ایستا یا یک

س ها. با این حال مارکآن برایشود و نه مردم ساخته می توسطاستدلال کردند که تاریخ  مارکس و انگلس

چنین  یسازند. بلکه در شرایطخود نمی یدر گفتۀ مشهوری این را نیز گفت که مردم تاریخ را در شرایط انتخاب

( و این رقم خورده است هاکنند که از گذشتته به آنان به ارث رسیده است )شرایطی که خود به دست انسانمی

خواهند در هر لحظۀ چه میبه آن را برای دست یافتن هاهای انسانها و محدودیتشرایط هستند که امکان

 کنند. معین تعیین می

طور که مارکس و انگلس نوشتند شود. همانزندگی انسان و بنابراین تاریخ انسان با مسألۀ معاش آغاز می

یش ، باید در موقعیتی باشند که بتوانند زندگی کنند. اما زندگی پ"بسازند تاریخ"بتوانند که ها برای اینانسان»

از هر چیز شامل خوردن و آشامیدن و سرپناه و پوشاک و بسیاری چیزهای دیگر است. بنابراین نخستین کنش 

 «.تاریخی عبارت است از تولید ابزار ارضای این نیازها و تولید خودِ زندگی مادی

ایحتاج م دهد. تولید اجتماعیِهایش شکل میها و محدودیتن بنیان مادی است که به رفتار انسان و امکانهمی

انجامد، که خود در عوض منجر به تحولات جدید در شیوۀ تحصیل ابزار های جدید میبه نیازها و خواسته

ه طور ککند. همانا خلق میال جدید همکاری و سازماندهی زندگی رکششود و این نیز در عوض ازندگی می

 مارکس و انگلس مطرح کردند:

شود که یک شیوۀ معین تولید یا مرحلۀ صنعتی، همواره با شیوۀ معینی از جا چنین نتیجه گرفته میاز این»

 است. به علاوه "نیروی مولده"همکاری یا مرحلۀ اجتماعی ترکیب شده است و این شیوۀ همکاری خود یک 

. از این روست که اندنندۀ ماهیت جامعهکها هستند، تعیینای که در دسترس انسانولدهمجموعۀ نیروهای م

 «.بایست همواره در ارتباط با تاریخ صنعت و مبادله مطالعه و بررسی شودمی "تاریخ بشریت"
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یخ تکامل راتکلیدِ درکِ کلّ تاریخ جامعه، در »بندی کرد که عها بعد این درک از تاریخ را چنین جملانگلس سا

 «.کار نهفته است

ای از توسعۀ تاریخی که در آن زاده توانند از مرحلۀ ویژهنمیها شود که انساناز این گفته چنین نتیجه می

تغییر در یک نظام اجتماعی چیزی است که باید بدان فکر کرد، آن را خواست و با  هرچنداند جهش کنند. شده

 رسدند که شرایطد به ارمغان آورد، اما تغییرات تنها به شرطی سر میگروهی از افر خصوصبهعمل افراد یا 

 مهیا باشند.نیز ها مادی تحقق این تفکرات و خواسته

 یدۀاتواند صرفًا  از طور که مارکس و انگلس گفتند، رهایی انسان از نابرابری و شکاف طبقاتی نمیهمان

 برای تبدیل این پیامد به یک امکان واقعی است.رهایی نشأت بگیرد، بلکه مستلزم شرایط مادی معینی 

 ها هرچند با شرایط موروثی زندگیها صرفاً انعکاسی از واقعیت هستند. ایدهاما این بدان معنی نبود که ایده

 یتوانند در شرایط صحیح به یک نیروی مادی تبدیل شوند و جامعه را به شکل جدیدگیرند، خود میشکل می

 از نو شکل دهند.

 سخ داد:هستند چنین پا« خام»های انگلس به آن دسته از منتقدینی که مدعی بودند او و مارکس ماتریالیست

عی. کننده در تاریخ، عبارت است از تولید و بازتولید زندگی واقطبق برداشت مادی از تاریخ، مؤلفۀ نهایتاً تعیین»

ایم. از این رو اگر کسی این گفته را بدین شکل تحریف نه مارکس و نه من هیچ چیز بیش از این ادعا نکرده

زاعی و یاوه معنی و انتگزاره را به یک عبارت بیکننده است، این مؤلفۀ تعیین تنهاکند که مؤلفۀ اقتصادی 

 است.تبدیل کرده

 اشکال سیاسی مبارزۀ طبقاتی و نتایج آن یعنی: -های متعدد روبناوضعیت اقتصادی، زیربنا است؛ اما مؤلفه

های وضع کرده، اشکال قضایی و سپس حتی بازتاب موفقیت در نبردمند پس از زقوانین اساسی که طبقۀ پیرو

های مذهبی های سیاسی و حقوقی و فلسفی و دیدگاهتئوری کنندگان ومی این مبارزات عملی در مغز شرکتتما

اری موارد گذارند و در بسیخی میات تاریزتأثیر خود را بر مسیر مبار -جزمیاتهای و تکامل بیشترشان به نظام

 «تری دارندها نیز وزن سنگینآن شکلدر تعیین 

 


