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  ژرژ پليتسر
اي  خنده. اي جسور و مبارز خنده. اغلب گفته اند كه ژرژ پليتسر تجسم خنده بود

اي  خنده.  ،  نه خنده ي سركشي و تمرد بي خيال و عاري از دغدغه و نگرانيانقالبي
اي كه براي تحقير و تمسخر دنياي كهنه  خنده. اي آنارشيستي ماركسيستي،  نه خنده

. هائي كه براي محكوميت تاريخ داشت،  برهاند برلب مي نشست تا آن را از كوشش
ي  و گشتاپو،  نشانه 1هاي پوشو شكنجه اي به ريش زنجيرهاي تاريخي كه عليرغم خنده

  ...ي  اعدام،  بر لب او نشست اي كه حتي در برابر جوخه خنده. فتح بود
نخستين روزهاي زندگي او در ناوي . چشم به جهان گشود1903ژرژ پليتسر در سال 

شهري كوچك در مجارستان گذشت،  اما دولت زادگاه او به دست ،  Navyvarodوارود 
اين بود كه پليتسر در هفده سالگي ناچار . تاد و پدرش تحت تعقيب قرار گرفتمرتجعان اف

از طريق روشنفكران و تعهد فرانسه را انتخاب كرد، . خود شد به فرار از سرزمين
شكوه روح فرانسوي نمي توانست از هيچ كس بهتر از او . احساساتي،  عميقا فرانسوي شد

،  به »ديدرو « و » ولتر « سوي را با خواندن آثار در خانه پدرش،  زبان فران. سخن بگويد
،  فقط پنج سال طول كشيد گذراند ميخوبي آموخته بود و زماني كه بايد دوره التين را 

  .تا توانست عالي ترين مدارك،  و از آن جمله اعتبار نامه استادي در فلسفه را دريافت كند
و مثـل دوست و وجود داشت، ليتسر،  ماده ي مستعد نبوغ فلسفي در درون ژرژ پ

همراهش ژاك سولومون كه در اتاف شكنجه با هم بودند،  در تئوري فيزيك متخصصي 
  . فوق العاده بود

؛ دوراني كه با خود در جدال بود تا از نفوذ و 1926مسير تكاملي پليتسر درسال 
رسختي در اين مرحله تكاملي،  پليتسر با س. آيداليستي رها شود،  آغاز شد ي سلطه

                                                 
.١  Pucheu  وزير کشورPetain  بود و به خاطر نقش کليدی خود در ايجاد و اداره عمليات سرکوبگرانه

  م  –، به رسوائی و نفرت انگيز بودن شهره بود »  ١٩۴٠ – ١٩۴۵ويشی « در دولت طرفدار نازی 
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تكاملي،   ي اوج سفر پليتسر در اين مرحله. جنگيد،  به پيش رفت و از هر مانعي عبور كرد

  . آشنائي او با ماركسيسم بود
دهه سي كه دانشگاه كارگري پاريس تاسيس شد،  بسياري از  هاي در نخستين سال

اما  .پروفسورهاي حائز اهميت و حتي معروف،  در هيئت علمي آن به چشم مي خوردند
درسي كه براي دانشجويان،  چه كارگران يقه آبي،  كارگران يقه سفيد،  يا روشنفكران،  

به يمن . بيشترين جاذبه را داشت،  درس ماترياليسم ديالكتيك ژرژ پليتسر بود
او،  بسياري از دشوارترين مسائل فلسفي،  بدون آن كه ارزش و اعتبار نظري  هاي كوشش

سر سختي بي رحمانه و روش استداللي . روشن و ساده شدندخود را از دست بدهند،  
پليتسر،  به مثابه يكي از . پر از تناقض مخالفان او ايستاد هاي پليتسر در مقابل نظريه

رهروان ماركس و لنين،  چنان متفكر اهل جدلي بود كه با استدالل علمي به مصاف 
كمر به متهم كردن  ،هنگبه لحاظ شايستگي و فركسي مدعيان مي رفت و نمي گذاشت 

  . او ببندد
امروز ماركسيسم به اين حق دست يافته كه در دانشگاه راه يابد،  و ماركس و لنين 

) مدرسه اي  –دانشگاهي ( آثار اسكوالستيكي . تبديل به يك دوره تحصيلي شده اند
 :اما چهل سال پيش،  همه چيز متفاوت بود . جامعي در فلسفه شوروي نوشته شده است

به عنوان پيشتاز،  و شايد هم كودكي گمشده،  با  Auguste Cornuاگوست كرنو 
. جلوه كرد Sorbonneتز خود در مورد ساختار عقايد ماركس به سوربون  ي عرضه

فلسفي ژرژ پليتسر،  به موازات اگوست كرنو،  نخستين  هاي تحقيقات و نوشته
ديالكتيك براي روشن كردن  پراهميت فرانسوي را در پرتو ماترياليسم هاي كوشش
  . مركزي در فلسفه،  صورت دادند هاي پرسش

امروزه دشوار است به تاثير كامل بادي پاك كننده كه به بوهاي راكد مرداب آكادميك 
بود كه  1929اين زمان،  سال . بايد بپردازيمو هجوم برده بود،  آن گونه كه شايد 
 the» 2زهد فروشي فلسفي برگسونيسم  پايان« فيلسوفي سرخ چهره با انتشار كتاب 

                                                 
از فيلسوفان ايده آليستي است كه پس )  1859 – 1941( فيلسوف فرانسوي  Henri Bergson هانري برگسون.  ٢

انديشيدن را جريان  1848از تكان خوردن جهان با فلسفه ماركس و انگلس كه عمدتا با مانيفست اين دو در سال 
كامل دين در آمد، با پذيرش علوم جديد و جريان تغيير داد ، در آخرين سنگرهاي ايده آليستي كه سرانجام به تسخير 

حركت و تغيير ، از طريق بازي با مفاهيم و تقسيم كار كميت و كيفيت ، انسان را سرانجام به عرفان مسيحي وصل مي 
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end of a philosophical mummery bergsonism  تهاجم خود عليه مكتب
. ي را،  در فضاي خداي جوان كه پوشيده در آتش تطهير كننده بود،  صورت دادآليست ايده

خود عليه مخالفان  ي جدل پيروزمندانهبه تا جنگ جهاني كه در راه بود،  پليتسر 
همزمان،  اين . ادامه داد ،سم كه آنان را دشمنان تعقل و خرد جديد مي دانستماركسي

تاريخ فلسفي فرانسوي،  كه  هاي فيلسوف جوان با گستاخي و به صورتي درخشان از سنت
 Rene Descartesرنه دكارت . ( كرد مياز سنت بزرگ دكارت آغاز شده بود،  دفاع 

من مي « كه شك دكارتي  1596 – 1650ه فيلسوف و رياضي دان قرن شانزدهم فرانس
او آغاز عصر تازه اي از شك و انديشيدن و فلسفه بود كه » انديشم،  پس من هستم 

  )م  –. پيش از خود از هستي را به كلي ديگرگون كرد هاي تعريف
قصد او اين بود كه در مقابل روانشناسي . پليتسر مجذوب آموختن روانشناسي شد

. مي ناميد» مادي  «روانشناسي جديدي را به وجود آورد كه آن را   ي،آليست ايدهسنتي 
دليل در  آناين جاذبه به . بود تحت تاثير مكتب روانشناسي زيگموند فرويد ،در آغاز

پليتسر به وجود آمد كه مكتب فرويد بدون مجرد كردن كار كرد و ساختار روانشناسي،  
 1928اما پس از مدتي كوتاه،  كه از . داشت اساسا به مطالعه در مورد انسان زنده تمايل

« فرويد رسيد و با اثري به نام  هاي آغاز شد،  به درك نكات سئوال برانگيزي در آموزش
قصد و كوشش پليتسر در تاكيد برارزش . از آن جدا شد» نقد بنيادهاي روانشناسي 

  . اجتماعي شخصيت،  بقاي كار او را به عنوان روانشناسي تضمين كرد

                                                                                                           
به وديعه گذاشته شده كه اگر چه در عموم مردم ممكن است در حال ضعف و  كند و معتقد است در انسان قوه اشراقي

ابهام و حتي محو شدن باشد ، اما امكان دارد قوت و كمال يابد و آدم را متوجه كند اصل اصيلي كه در او وجود دارد ، 
در فلسفه . فروخته ، وصل كند مانند آتشي كه با نفوذ در آهن آن را سوراخ كند ، او را به مبدا كه آتش عشق را در او ا

برگسون در بيان به . او ، با اين نظريه تزلزل خاطري كه از عقل در انسان رخ داده ، تبديل به اطمينان و يقين مي شود 
ظاهر پيچيده خود كه خدائي مرمت شده را پوشيده در خلوص آتشين عرفاني در مقابل اساس فلسفي ماركس قرار مي 

ويليام . مي گذارد كه اين حال و احوال را دين تلقي كند ، يا عرفان وايمان به غيب و به باطن دهد، انسان را مختار
. در جدال با فلسفه ماركس بودند  ي جيمز آمريكائي و اميل بوتروي فرانسوي، از آخرين سربازان اين سنگر ايده آليستي

فالسفه ايده آليست در جدال با فلسفه ماركس  شليك سهمگين استدالل ژرژ پوليتسر به اين سنگر كه آخرين منزلگاه
بود ، اگر به جهان گشائي نازي هاي آلمان و تيرباران او به وسيله جوخه آتش گشتاپو بر نمي خورد ، مشكالت نظري 

  ). مترجم ( بعدي را بسيار بيشتر از اين از پيش پا برداشته بود و مسير را از نوعي ديگر هموار كرده بود 
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 Saintو سرانجام در سن مور   Evreuxو اوره   Cherbourgدر دبيرستان  شربورگ

– Mour در همين زمان،  مركز مدارك حزب كمونيست فرانسه را ايجاد و . آموزش ديد
ها را در اين مركز  عشق و عالقه او به اين كار،  اغلب باعث مي شد كه شب. مديريت كرد

از پرخواننده  L, Humaniteاومانيته  و ستون او در نشريه پليتسر اقتصاد دان شد. بگذارند
  . اين روزنامه بود هاي ترين ستون

صاحب اين قلم،  خود گواه عالقه وافـر او به . روزنامه نگاري برايش پر از جاذبه بود
 روزنامهكه سر دبير  1939تا  1937 هاي من به ياد مي آورم در سال. ژورناليسم است

با شور و شوق به و هر وقت كه به قلم او نياز داشتم،  سر از پا نشناخته كمونيست بودم،  
ترين عامل اين شيفتگي  مهم Mouice   Thorez 3موريس تورا  .دفتر روزنامه مي آمد

  . استثنائي و فداكارانه بود
پليتسر كه براي . جنگ در اروپا پيچيد» صداي نا به هنجار« پس از آن بود كه 

به مدرسه نظام فراخوانده شده بود،  روابط نزديكش را با مخفي گاه  خدمت نظام وظيفه
،  اين ژرژ پليتسر بود كه 1940در ششم ژانويه . رهبري حزب كمونيست حفظ كرد

  Anatole de Monzie پيشنهادهاي تاريخي حزب كمونيست را به آناتول دوموني
  . م فراخوان دفاعي بدهندنماينده دولت فرانسه رساند تا براي دفاع از پاريس به مرد

 Maie Politzerژرژ پليتسر،  در ملحق شدن به رفيق ستايش انگيز خود ماي پليتسر 
روح مقاومت  1942تا  1940نازي به هالكت رسيده بود،  از  هاي كه در وحشت اردوگاه

   .الزم به تكرار نيست كه شجاعت او،  از عهده هر آزمايشي بر مي آمد. دانشگاه بود
 Jacques،  همراه ژاك سولومون 1940ان خاتمه خدمت او در ژوئيه از زم

Solomon و دانيل دكوردمانش Daniel Decourdemanche    روزنامه اي مخقي را
 ,Lنخستين شماره له اونيورسيته ليبر . و معلمان كالج منتشر كردند ها براي دبيرستان

Universite libre ) دانشگاه آزادthe free university  ( بالفاصله پس از دستگيري پل
اين شماره از نشريه   .منتشر شد ،به وسيله گشتاپو در اكتبر Poul Langevin  الناوي 

دان معروف پرداخت و ساير دست يكبه گزارش تفصيلي دستگيري فيز ،»دانشگاه آزاد «

                                                 
٣    .  Mouice Thorez  توضيح مترجم انگليسی . ( کل حزب کمونيست فرانسه بوددبير(  
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شده در اين گزارش اضافه . اشغالگران فاشيست را پوشش داد هاي و هتك حرمت ها انداز
  :بود كه 

. در تقابل با اين وقايع،  دانشگاه به روش و سنت ديرينه خود وفادار مانده است 
 حفظ خود براي ي دانشگاه،  به اتفاق آراء تصميم گرفته است كه حتي از روش ديرينه

و عزم خود را به اتفاق آرا جزم كرده است كه قصد و  .پرشكوه خود پيشي گيرد تاريخ
كوران وقايع و عليرغم هر آن چه رخ مي دهد، پاسداري از سنت عظيم  روش خود را،  در

به پيش  ،دانشگاه شده است ي فرهنگي براي دفاع از آزادي را كه تبديل به رسم بالنده
  . ببرد

نبرد خود را عليه نهادهائي كه دشمن در »  دانشگاه آزاد «از آن پس بود كه نشريه 
ه دستگيري استادان و دانشجويان يهودي،  عليه امور دانشگاه ايجاد كرده بود،  علي

تغييرات منحط در كار دانشگاه و مواد درسي،  و عليه به اصطالح تحول ملي كه در واقع 
اين نشريه،  بدون هيچ گونه . اقدامي ارتجاعي به رهبري امپرياليسم نازي بود،  آغاز كرد

صفحات . روشن كرد ها مقاومت را در مدارس و دانشكده هاي ترس و وحشتي،  جرقه
،  قدرتمندترين عامل نهادينه كردن جدال 1941تا  1940نشريه دانشگاه آزاد،  از سال 

هشت شماره از اين نشريه پيش . كمونيستي و نبرد براي آزادي،  از آغازاشغال فرانسه بود
  . منتشرشد 1941آن پيش از ژوئن  ي ،  و بيست شماره1941از ژانويه 

ظامي هيتلري عليه اتحاد شوروي ناكام ماند،  بيست و دومين شماره زماني كه تجاوز ن
،  »گور هيتلر«،  در مقاله اي با عنوان 1941نشريه دانشگاه آزاد،  به تاريخ اول ژوئيه 

مسلم  ،» ارتش متحد مردم متحد،  ارتش جديد جامعه اي نوين «اعالم كرد كه پيروزي 
  . بود

كه به طرزي استثنائي قدرتمند و گزنده بود،   ،  رساله اي ضد نازي1941در مارس 
رساله امضا نداشت،  اما . به صورت جزوه در اردوگاه ميهن پرستان دست به دست شد

انقالب  و ضد انقالب «همه مي دانسـتند كه . سبك كار نشان مي داد كه قلم كيست
چاپ شده بود،  اين جزوه كه در ژانويه و فوريه . كار ژرژ پليتسر است» ، در قرن بيستم

رساله پليتسر پاسخ دندان شكني به سخنراني رايش اسالتير . چهل و پنج صفحه بود
در مجلس نمايندگان فرانسـه در اواخـر نوامبـر  Reichsleiter Rosenbergروزنبرگ 
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فرا مي خواند و » 1789 هاي تسويه حساب با نظريه«بود كه نماينـدگان را بـه  1940

    .بود» طال،  يا طال مغلوب خون شد،  خون و «حامل عنوان 
هيتلر نتوانسته  هاي ه خود نشان داد كه دموكراسي نمرده و پيروزيلپليتسر در رسا

پليتسر با داليل اثباتي،  در رساله خود تحليلي را به دست . دموكراسي را به خاك بسپارد
ي و فساد نارسائي،  نقض،  عدم شايستگ شود ميمي دهد كه در آن تحليل معلوم 

اصلي سرمايه داري در مي آيند،   هاي و نشانه ها به صورت شاخص ئيدموكراسي بورژوا
حال آن كه در صورت برافتادن سرمايه داري و تحقق سوسياليسم،  دموكراسي عرصه و 

  :   كند ميامكان بروز پيدا 
ه واقعيت اين است كه در كره زمين،  هيچ قدرتي وجود ندارد كه علم و عقل را ك

. ،  محو كندشود ميامروزه به وسيله اتحاد شوروي در امنيت قرار گرفته و از آن پاسداري 
تمدني رها شده از جاهليت،  يعني تمدني  اتحاد شوروي در انجام اين وظيفه،

  . سوسياليستي را در خود رشد مي دهد و حافظ آن است
يانيه خود را براي كه كميته مركزي حزب كمونيست فرانسه ب 1941پانزدهم ماه مه 

تشكيل جبهه ملي بزرگ با هدف آزادي و استقالل فرانسه صادر كرد،  پليتسر، سولومون 
و دكوردمانش اقدامات خود در جهت جلب حمايت ميهن پرستان غير كمونيست را از 

  . ميان روشنفكران دو چندان كردند
 140زنداني شدن ، ژرژ پليتسر در جريان تهاجم وسيعي كه منجر به 1942در فوريه 

  . ژانويه و مارس شد، به دام افتاد هاي كمونيست در ماه
همسر او، در نامه اي رفتار او را توضيح مي دهد كه زير شكنجه حتي كالمي برزبان 

  :نراند
بارها افسران گشتاپو از او خواستند تا براي اصالحات در ميان جوانان فرانسه كاركند، 

و خانواده ما از  شويم ميين كند، هر دو ما بيدرنگ آزاد و به او قول دادند كه اگر چن
افسران گشتاپو به او هشت روز وقت ... زندگي مرفه و شادمانه اي برخوردار خواهد شد

ژرژ پليتسر . بعد، روزي احضارش كردند كه پاسخ بدهد. دادند كه به اين پيشنهاد فكر كند
  ... شود ميروز ديگر تيرباران امتناع خود را تكرار كرد و به او گفتند كه چند 
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حالتي عادي . پيش از تيرباران، به او اجازه دادند كه بيست دقيقه به سلول من بيايد
انگاري كه موجي از آرامش در چهره . صورت او را هرگز چنان درخشان نديده بودم. داشت

تاثير قرار  حتي پيش از تيرباران، رفتار متين او آدم را بي اختيار تحت. اش جريان داشت
او با من، از اين بود كه شادمانه زندگي خود را تقديم حزب و فرانسه  هاي حرف. مي داد

دارد در خاك  از آن كه بخصوص براين نكته تاكيد مي ورزيد كه خوشحال است. كند مي
  . اين واقعيت و مساله، براي او از اهميت باالئي برخوردار بود. فرانسه مي ميرد

رسـوا كننده تـر از اين نكتـه وجود  ،ها ارم، در ميان همه رسوائيبراي جمهوري چه
، لجوجانه انكار كردند كه ژرژ پليتسر 1955و  1954 هاي نداشت كه چهار وزيرش در سال

نخستين وزير از اين چهار . بپذيرند»  زنداني عضو مقاومت «را پس از مرگش به عنوان 
از وزراي دولت  Andre Mutteت، آندره موته وزير كهنه كار كه حاال از يادها رفته اس

از   Raymond Tribouletبود و دومينش ريموند تريبوله  Lanielالنيه ارتجاعي 
اين  .كرد ميرئيس شورا از او حمايت  Adgar Faureناچيز كه ادگار فوره  هاي گليست

ژيفري  –رو و مو Bruguierادعا نامه بروگيه  اكه هيئتي ب 1956تا سال وضع ادامه يافت 
Moro - Giafferi   پايان داد ،، اما گزنده و غم انگيزحقير، به اين اقدامات .  

، هرگز نتوانسته اند به خاطره ژرژ پليتسر خدشه ريزاين گونه كارهاي حقير و خرده 
الهام بخش روشنفكران  ها درخشان، پيش از اين اي نمونهوجود او به عنوان . اي وارد كنند
  . روشنفكرخواهد بود ي آينـده هاي ن الهام بخش نسـلبـوده و همچنا

كار او را . درخشان ره برد اي نتيجهپليتسر چنان پايگاه آكادميكي داشت كه به 
. حوزه اي كه در آن كار كرده بود، در باالترين حد مورد ستايش قرارداده اند انكارشناس

قديم طبقه كارگر و مبارزات در عين حال، روشنفكر تباري تازه بود كه جسم و روحش را ت
روزانه  ي مسئوليت او نسبت به حزبش، تنها به انجام وظايف عملي. طبقه كارگر كرد

  .محدود نمي شد، بلكه وجودش را وقف باالترين طبيعت روشنفكري كرده بود
مختلف در  هاي از طريق كوشش شود ميپليتسر و سولومون نشان دادند كه چگونه 

دانشگاه كارگران، و به وسيله ، ه مطالعات ماركسيستي پل النويفرهنگ، گرو هاي خانه
به قلب روشنفكران، دانشگاهيان و دانشجويان را قلم و حرف زدن با مردم، ماركسيسم 

آلپ، از اين فرصت  هاي خود در يخچال طبيعي كوه 1938اين دو، در تعطيالت . برد

 



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             12

 
ديالكتيك «ستاني خود به ترجمه در كلبه كوهبيرون،  هاي استفاده كردند و پس از گردش

. ديد آنان رخت برنبست هاي هرگز از افق ،بزرگ فلسفي هاي پرسش. پرداختند»  طبيعت
به لحاظ ذهني به سرنوشت خود حقيقت  ،آنان قانع شده بودند كه سرنوشت حزب شان

  . گره خورده است
حزب به  عضايتقديم زندگي شان به حزب و ادو انسان با  در عمل، اينبايد گفت كه 

درست در  ،اين دو دوست ما، در عمل و رفتار خود. ي اقناعي دست مي يافتندها حالت
روشنفكراني قرار گرفته بودند كه خود را برتر از  ي خود نمايانه هاي نقطه مقابل ديدگاه

زير  تحت تاثير و ،ها و آموزگاران بزرگ آنان مي پنداشتند، حال آن كه در واقعيت امر توده
  :  گويد ميپليتسر . ذ بورژوازي بودندنفو

به . استقالل و روح نقاد روشنفكر، اين نيست كه در مقابل يورش ارتجاع تسليم شود
  . عكس، اين روحيه نبايد زير بار تسليم برود

روشنفكران جوان . گيرد ميپليتسر قرار  هاي درس ي ما بر آنيم كه اين اصل، در قله
به طرز بازهم موثرتري ماموريت اين قهرمان را كه در ماه  كه مدام بيشتر مي شوند، بايد

  .   در راه آرمان خود جان باخت، كامل كنند 1942مه 
  يونكو ژژر

 Georges Cogniot  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



     

         13                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

  
  
  
  

  
  

  اصول مقدماتي فلسفه
  

  
  

  قسمت اول
  مسائل فلسفي

  
  

  
  
  
  
  
  

 



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             14

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



     

         15                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

  
  

  مقدمه 
 ؟چرا بايد فلسفه را بياموزيم  -1
 ست ؟ آيا آموختن فلسفه امر دشواري -2
 فلسفه چيست ؟ -3
 فلسفه ماترياليست چيست ؟ -4
 رابطه ميان ماترياليسم و ماركسيسم چيست ؟ -5

 .كارزارهاي بورژوازي عليه ماركسيسم -6
  
  چرا بايد فلسفه را بياموزيم؟ -1

براي گذراندن اين مرحله از كار آموزشي، قصدمان آن است كه اصول فلسفه 
  . ا به شما عرضه كنيم و توضيح بدهيمماترياليست ر

چرا؟ به اين دليل كه ماركسيسم به صورت عميقي به فلسفه و روش ماترياليسم 
بنابراين، براي درك كامل ماركسيسم با هدف رد مباحث و . ديالكتيك گره خورده است

همان گونه كه براي پذيرفتن مسئوليت موثر در جدال كار ساز سياسي،  ؛جدل بورژوازي
  . روري است كه اين فلسفه و روش را بياموزيمض

به  تواند ميبدون تئوري انقالبي، جنبش انقالبي ن «:  لنين به درستي گفته است كه
، 1969انتشارات بين المللي، : لنين در رساله چه بايد كرد ؟ نيويورك . ا. و( »   .وجود آيد

ما بايد تئوري و عمل را به هم : نظريه لنين در درجه اول به اين معني است كه .) 25. ص
  . گره بزنيم

. و تجسم تئوريبه نظريه، صورت خارجي دادن  رايعمل چيست؟ عمل يعني اقدام ب
) مثل جريان تبديل شدن به واقعيت(صنعت و كشاورزي  توان گفت كه مي براي مثال

 هاي مثل تئوري (مسلم و قطعي به شمار مي آيند  هاي تئوري و تجسم صورت خارجي
  . )ربوط به شيمي، فيزيك، يا زيست شناسيم

  خواهيم  يـزهائي است كه مـتئوري چيست؟ تئوري درك و آگاهي ما نسبت به چي
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  . را بشناسيم و بفهميم ها آن

ممكن است آدم فقط اهل عمل باشد، در اين صورت درك و دريافت او فقط در سطح 
 هاي د، در اين صورت دريافتممكن است كسي فقط تئوري بدان. ماند ميامري عادي باقي 
ميان  اي رابطهبنابراين، ضروري است كه همواره . ملموس جداست هاي او اغلب از واقعيت

 ي پرسش اين جاست كه بدانيم تئوري چيست و رابطه. تئوري و عمل وجود داشته باشد
  . ميان آن و عمل چگونه است

انقالبي، بايد روش درستي كه كارگر مبارز براي درك درست از عمل  كنيم ميما فكر 
به عقيده ما كارگر مبارز . اثباتي و اقناعي داشته باشد هاي براي تجزيه و تحليل و دليل

تعصب آميزي نيست كه او را از يافتن راه امر ، )متد(نياز به روشي دارد كه اين روش 
ي حقايق به عكس، به او اين امكان را مي دهد تا بر مبنا. مستدل مقطعي بازدارد هاي حل

به راه كارهاي ضروري پي ببرد و بداند كه هيچ گاه  ،و نتايجي كه هرگز يكسان نيستند
به صورت .  جدا كرد ، نمي توان از همگيرد ميتئوري و عمل را كه استداللش را از زندگي 

مختصر و مفيد، اما جامع، اين متد است كه درونمايه ماركسيسم ديالكتيك را كه اساس و 
و دادن اين، همان موضوعي است كه قصد توضيح . گيرد ميسيسم است در بر بنيان مارك

  .روشن كردن آن را داريم
  
  آيا آموختن فلسفه كار دشواري است ؟ -2

به دانشي  و كنند آموختن فلسفه براي كارگران امر دشواري است اغلب فكر مي
كتبي بورژوازي، به  بايد بپذيريم كه تبليغات سازمان يافته، منظم و. تخصصي نياز دارد

  . تا كارگران را نوميد كند كند ميطور يقين اين مساله را تعميق 
طور  آموزش به طور عام، و آموزش فلسفه را به هاي ما برآن نيستيم كه دشواري

نفي كنيم، اما معتقديم كه مي توانيم كامال براين مشكالت فائق آئيم و بدانيم كه  ،خاص
رند كه اين واقعيت پرسشي است براي دانستن آن چه براي ريشه در واقعيتي دا ها آن

  . بسياري از خوانندگان ما تازگي دارد
  
  چرا فلسفه ؟ -3
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،  يا آدمي كند ميفيلسوف آدمي است كه يا در ميان ابرها پرواز  كنند ميعموما تصور 
. ندارد ها و دغدغه چنداني نسبت به آن بيند مياست كه هميشه سمت خوب چيزها را 

پاسخ صريح و دقيقي را  خواهد مياال آن كه كامال به عكس، فيلسوف كسي است كه ح
و اگر توجه كنيم كه فلسفه وابسته به مسائل جهان . مشخص پيدا كند هاي براي پرسش

در نتيجه، .)  و غيره رويم ميمثال اين كه جهان از كجا آمده است ؟ ما به كجا ( است 
ياري جيزها سرو كار دارد، اما به عكس آن چه گفته كه فيلسوف با بس كنيم ميمالحظه 

  . ، دغدغه اش كامال اندك استشود مي
بنا براين، براي تعريف فلسفه بايد بگوئيم در جست و جوي آن است تا جهان و 

از آن جا كه مسائل . طبيعت را توضيح بدهد و كارش مطالعه در مورد مسائل اساسي است
، پس فلسفه گسترش علوم در شعور و دهند ميطالعه قرار عمومي و اساسي را علوم مورد م

بي . عزيمتش علوم است و خود متكي به آن است ي احساس است كه سرچشمه و نقطه
درنگ بايد براين نكته تاكيد بورزيم كه فلسفه ماركسيستي روش حل مســائل را در 

رشي است كه ما متعلق بـه نگروش و دستگاه مربوط به آن، دسترش ما مي گذارد و اين 
   .آن را ماركسيسم مي خوانيم

  
  فلسفه ماترياليست چيست ؟ – 4

كه بايد به سرعت آن را رفع  آيد مياينجا دو باره سردر گمي و اغتشاشي به وجود 
از  خواهد ميماترياليست كسي است كه فقط  كنيم ميعموما فكر . كنيم و مردود بشماريم

كه تركيب اصلي آن كلمه »  ماترياليسم «واژه  وقتي به. مادي بهره مند شود هاي لذت
كه مردم به معني كامال نادرستي از آن  شويم مي، متوجه كنيم مياست برخورد » ماده«

  .مي رسند
در جريان آموختن ماترياليسم، با توجه به مفهوم علمي كلمه، مي خواهيم معني 

كه ماترياليسم را  شود مين نماترياليست بودن ما، مانع از آ. واقعي را به آن بازگردانيم
  . مبارزه كنيم آن مورد تحقيق قرار دهيم و براي پيروز

اوليه كوشيدند تا طبيعت و جهان را توضيح بدهند، اما توان انجام آن را  هاي انسان
ئي كه باعث پيشرفت علوم شده اند، كامال جديدند، اما به طور ها اگر چه كشف. نداشتند
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ئي را كه ما را ها انائي را براي ما به وجود آورد تا جهان وپديدهكلي علم اين امكان و تو

  . احاطه كرده اند، بشناسيم و توضيح بدهيم
اوليه مانعي براي كنكاش در مورد واقعيت در راه آنان ايجاد  هاي بنابراين، جهل انسان

ه به همين دليل است كه در جريان تاريخ، به خاطر همين جهالت، مي بينيم ك. كرد مي
هم مي كوشند جهان را بيان كنند،  ها البته اين پديده. ندآورد ميسر بر  ها و مذهب ها دين

اگر . ، ضد علم استها توضيح و بيان اين پديده. منتها از طريق نيروهاي ماوراي طبيعت
، انسان مي كوشد تا جهان را برمبناي ها علوم و گذشتن قرن ي چه رفته رفته، با توسعه

آروز و اشتياق توضيح جهان . علمي اند هاي كند كه اساس آن حقايق تجربهحقايقي بيان 
از طريق علوم، در چنين شرايطي صورت عيني به خود گرفت و فلسفه ماترياليست زاده 

  . شد
بعدي، ياد مي گيريم كه ماترياليسم چيست، اما از اين پس بايد به ياد  هاي در صفحه

  . بيان علمي جهان نيست داشته باشيم كه ماترياليسم چيزي جز
كه جدال با  شويم ميهنگامي كه تاريخ فلسفه ماترياليست را مي آمـوزيم، متوجه 

از اين گذشته، بايد بدانيم تا امروز هم كه . دشوار بوده استحد جهل و ناداني تا چه 
  . ، اين جدال ادامه دارددهند ميماترياليسم و جهل به موازات هم به حيات خود ادامه 

با درك . قلب چنين جدال و جدلي است كه ماركس و انگلس پديد مي آيند در
عظيم قرن نوزدهم، اين دو توانستند فلسفه ماترياليست را در تبيين  هاي اهميت كشف

از اين طريق بود كه ماترياليسم ديالكتيك . جهان، به صورت شگفتي آوري به پيش ببرند
دند كه فهميدند همان قوانيني كه بر جهان ماركس و انگلس نخستين كساني بو .زاده شد

به اين ترتيب . را نيز توضيح بدهد و تفسير كند ها پيشرفت جامعه تواند ميحاكم است، 
  . بود كه توانستند نظريه ماترياليسم تاريخي را تنظيم كنند

و  ،در اين كتاب، بر آنيم كه نخست ماترياليسم، پس از آن ماترياليسم ديالكتيك
ميان  ي اما پيش از آن، مي خواهيم رابطه. اترياليسم تاريخي را بياموزيمسرانجام م

  .ماترياليسم و ماركسيسم را مورد مطالعه قرار دهيم
  
  ميان ماترياليسم و ماركسيسم چيست ؟ ي رابطه – 5
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  : اين پرسش را مي توان به صورت زير خالصه كرد
لنين در رساله . ا. و . (هدفلسفه ماترياليسم اساس ماركسيسم را تشكيل مي د -1

منتخب آثار لنين، جلد اول، از انتشارات انترنشنال » و سه جزء ماركسيسم  سه منبع «
 . )21. ، ص1971،  شرزپابلي

اين فلسفه ماترياليست كه در پي يافتن راهكاري براي توضيح علمي مسائل  -2
. رده استكه علم پيشرفت ك كند ميجهان است، در تحول تاريخي درست زماني پيشرفت 

، برآن علوم استوار است و جز حاصل گيرد ميدر نتيجه، ماركسيسم از علوم سرچشمه 
 . مستقيم آن نيست

از اين چند توضيح در مي يابيم كه فلسفه ماترياليسم، به خالف آن چه گفته  -3
ماركسيسم كه . اين تاريخ رابطه تنگاتنگي با علوم دارد. ،  براي خود تاريخي داردشود مي

اين نگرش، نتيجه و ادامه . و اساسش ماترياليسم است، حاصل كار مغز يك فرد نيستپايه 
پيشرفت »  Diderotديدرو « ماترياليسم قديمي است كه پيش از ماركس و انگلس، با 

ماركسيسم شكوفائي ماترياليسمي است كه اهل علم و دانش از قرن . بسياري كرده بود
براي نشان . يسم نظريه اي زنده و جاري استماركس. هجدهم به گسترش آن پرداختند
به مسائل مي پردازد، به  با استفاده از آن نگرش گونهدادن طرز و شيوه اي كه اين 

مبارزه طبقاتي  ي منظور مساله. بايد توجه كنيم كه هر كسي با آن آشناست اي نمونه
 . است

كه مبارزه براي  ندكن ميفكر  ها بعضي ؟كنند ميمردم در مورد اين پرسش چگونه فكر 
 كنند ميديگران بانفي ضرورت سازماندهي، فكر . نان روزانه، ربطي به مبارزه سياسي ندارد

كه فقط مبارزه  كنند ميدر عين حال، عده اي هم ادعا . كه مبارزه خياباني كافي است
  . سياسي راه حل و پاسخ اين پرسش است

  : شود ميمل براي ماركسيست، مبارزه طبقاتي مسائل زير را شا
  مبارزه اقتصادي،  .  الف
  مبارزه سياسي، .   ب
  مبارزه ايدئولوژيك  .   پ

  .بنابراين، مساله بايد همزمان در اين سه زمينه شناخته شود
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  دون دفاع از ـارزه براي صلح، بدون دفاع از آزادي و بـبدون مب تواند ميكسي ن .الف

  . ، براي نان روزانه مبارزه كندنندك ميعقايد كه دست يابي به اين هدف را ميسر 
همين واقعيت در رابطه با مبارزه سياسي هم كه از زمان ماركس به علم واقعي  .ب

 هاي انسان ناگزير است همزمان شرايط اقتصادي و جريان: تبديل شد، مصداق دارد 
  . ايدئولوژيك را هم در چنين نبردي درمضمون مبارزه خود مورد نظر قرار دهد

، انسان بايد كند مينبرد ايدئولوژيك كه در تبليغات نمود پيدا  ي موثر بودنبرا .پ
  . شرايط اقتصادي و سياسي را در نظر داشته باشد

تنگاتنگ قرار  اي رابطهاين مسائل با يكديگر در  ي كنيم كه همه بنابراين، مالحظه مي
 –زرگ و مبارزه طبقاتي در مورد هيچ زاويه اي از اين مساله ب تواند ميپس انسان ن. دارند

ديگر، و مورد نظر قرار  هاي و زاويه ها ، بدون توجه به ديدگاه –مثال در شكل اعتصاب 
  . دادن كل مساله، تصميم بگيرد

كه اين  ،را دارد ها درچنين صورتي، خود فرد است كه توانائي جدال در همه اين عرصه
  . آورد ميخود، بهترين رهبري را در جنبش پديد 

حاال، در مبارزه . است چگونگي درك ماركسيست از مساله مبارزه طبقاتياين 
 ها م كه حل آنيماست، خود را با مسائلي رو به رو مي بين ي ايدئولوژيك كه كار همه روزه

. ئي از اين دستها فنا ناپذير بودن روح، وجود خدا، منشاء جهان و مقوله: دشوار است 
روش استدالل را در اختيار ما مي گذارد، به ما امكان فقط ماترياليسم ديالكتيك است كه 

تا در مقابل هر گونه  كند ميحل اين مسائل را مي دهد، و در عين حال ما را مجهز 
مي خواهند آن را كامل يا  كنند ميكوشش و اقدامي براي تحريف ماركسيسم كه ادعا 

  . بازسازي كنند، بايستيم
  
  كسيسمكارزارهاي بورژوازي عليه مار  - 6

براي تحريف ماركسيسم، بر مبناي مباحثي كامال متفاوت و  ها و اقدام ها اين كوشش
در رابطه با اين بحث، به نويسندگان  كنند ميعده اي سعي .   گيرند ميمتنوع قرار 

سوسياليست دوره پيش از ماركس به مثابه امكاني براي تحريك كردن و ايجاد هيجان 
»  ها اتوپين« كه  كنيم ميحظه در اين شيوه، اغلب مال. عليه ماركسيسم تكيه كنند
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عده ديگري هم پرودون . كنند ميرا عليه ماركس علم ) م  –تخيلي  هاي سوسياليست(

Proudhon  كه در عين حال، ديگراني هم هستند. دهند ميرا وسيله قرار 
ن به طرز اگر چه لني( دهند  ميرا دستاويز خود قرار  1914پيش از  هاي ريويزيونيست

د، كارزار اما آن چه بخصوص بايد مورد تاكيد قرار گير). استادانه اي آنان را رد كرده است 
. آن را به عنوان ابزاري عليه ماركسيسم به كار گرفته استسكوت بورژوازي است كه 

 ي اند تا مانع شناخته شدن صورت ماركسيستي فلسفه خالصه هر تمهيدي را انديشيده
كه در فرانسه  فلسفي اي هاي در اين مورد، بخصوص ضربه را آموزش. ندماترياليست شو

اما همه  ،شود در دوره دوم آموزش مدارس، فلسفه تدريس مي. دنكن ميشوند وارد  داده مي
 اين مراحل آموزشي را كه مرور كنيد، اثري از فلسفه ماترياليست كه ماركس و انگلس آن

  .نمي بينيد ،اند پديد آورده را
، )به اين دليل كه بايد بيايد(  آيد ميماترياليسم در مواد درسي به عنوان فلسفه  وقتي

ماركسيسم به صورت عمومي فقط به . كنند ماركسيسم و ماترياليسم را از هم جدا مي
شود، و آن گاه كه به ماترياليسم تاريخي مي رسند،  عنوان دكتريني سياسي مطرح مي
سرانجام، ماترياليسم ديالكتيك را به . ترياليسم استنمي گويند كه مرتبط با فلسفه ما

  . كلي از قلم مي اندازند
هم  ها اين وضع فقط در مدارس ابتدائي و دبيرستان وجود ندارد، بلكه در دانشگاه

در  تواند ميبه طور كامال شاخصي، در فرانسه فرد . برنامه آموزشي به همين صورت است
اين كشور هم  هاي ريافت باالترين ديپلم از دانشگاهشود و به د»  متخصص «رشته فلسفه 

اي دارد كه نامش ماترياليسم است، و  د، اما بدون آن كه بداند ماركسيسم فلسفهآينائل 
ماركسيسم، يا  نامش اي دارد كه بدون آن كه بداند ماترياليسم سنتي شكل و صورت تازه

  . ماترياليسم ديالكتيك است
م بيان كنيم، اين است كه ماركسيسم نه تنها درك و خواهي ما مي آن چه را خود
اي عمومي در مورد جهان نيز  اي عمومي از جامعه است، بلكه عقيده دريافت و عقيده

ها، بي فايده است كه ادعا كنيم نقص بزرگ  بعضي بنابراين، به خالف ادعاي. هست
ي، سعي كنيم بعضي نظريه پردازان جنبش كارگر ماركسيسم فقدان فلسفه است، و مثل
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دليلش هم اين است كه . پيدا كنيم ،ماركسيسم فاقد آن است گويند  مي را كه اي  فلسفه

  . است ماترياليسم ديالكتيك عنوان اين فلسفه،. ماركسيسم فلسفه دارد
 هاي و پيش بيني ها تحريف ي سكوت، و به خالف همه ي به هر صورت، عليرغم توطئه

  . شود مياش روز به روز بهتر و بهتر شناخته طبقه حاكم، ماركسيسم و فلسفه 
  
  

  منابع خواندني
ماركس، انگلس و لنين، تحقيقات  هاي از نوشته: مطالعه در مورد فلسفه ماركسيست 

نيويورك  –از انتشارات بين المللي (   H. Martelمارتل . و  اچ H. Selsmanسلزمن . اچ
  .44تا  17 هاي صفحه» مقدمه « )  1963 –
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1  
  مسائل اساسي فلسفه

    
 چگونه بايد آموزش فلسفه را شروع كنيم ؟ -1
 دو راه براي توضيح جهان ؟  -2
 ماده و روح ؟  -3
 ماده چيست ؟ روح  چيست ؟ -4
 پرسشي اساسي يا مساله فلسفه ؟  -5
  يا ماترياليسم ؟ آليسم ايده -6

  
  چگونه بايد آموزش فلسفه را شروع كنيم ؟ -1

بنياد ماركسيسم  ،كه فلسفه ماترياليسم ديالكتيك ايم كردهشاره در مقدمه، بارها ا
  . است

، مطالعه و آموختن اين فلسفه است، اما، براي ايم كردههدفي كه ما براي خود تعيين 
  . دستيابي به اين هدف، بايد گام به گام به پيش برويم

ديالكتيك : نيم ك وقتي از ماترياليسم ديالكتيك حرف مي زنيم، با دو واژه برخورد مي
كه    دانيم ميما . و ماترياليسم، و اين بدان معني است كه ماترياليسم، ديالكتيك است

ماترياليسم پيش از ماركس و انگلس وجود داشت، و دقيقا به همين دليل است كه اين 
ن كردند و ماترياليسم دو، به مدد كشفيات قرن نوزدهم، ماترياليسم را دگرگو

  . وجود آوردند را به» ديالكتيك«
مي پردازيم كه شكل » ديالكتيك « در ادامه اين مطالعه، به روشن كردن معني كلمه 

  . مدرن ماترياليسم را شفاف خواهد كرد
مثال ( اما از آن جا كه پيش از ماركس و انگلس فيلسوفان ماترياليست وجود داشتند 

مشتركي  هاي اشاره ها اليست، و از آن جا كه همه ماتري)در قرن هجدهم  Diderotديدرو  
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دارند، پيش از پرداختن به ماترياليسم ديالكتيك، بايد تاريخ ماترياليسم را مورد مطالعه 

اند،  با ماترياليسم مخالف ها چنين بايد با عقايدي كه مردم بر مبناي آن هم. قرار دهيم
  . آشنا شويم

  
  دو راه براي توضيح جهان – 2

، و »مطالعه در مورد عمومي ترين مسائل است « فلسفه ايم كه  تا كنون متوجه شده
  . پي برده ايم كه هدفش تبيين جهان، طبيعت و انسان است

گوناگون و متفاوت دچار  هاي فلسفه بورژوازي را باز كنيم، از فلسفه هاي اگر كتاب
 ئي كم و بيش پيچيده اند كه همه شانها انباشته از واژه ها اين كتاب. شويم سرگيجه مي

 يسملوشنوو، اCriticism سيسميكريت: ختم مي شوند» ISM ايسم  «به 
Evolutionismلكتواليسم ت، ان Intellectualism  و غيره كه اين گوناگوني، ما را

عالوه براين، بايد بگوئيم كه به عكس، بورژوازي هيچ كاري براي روشن . كند ميسردرگم 
را طبقه بندي  ها ما مي توانيم اين سيستماما . كردن اين مفاهيم و اين وضع نكرده است

  : كرده و دو جريان مشخص را كه مفاهيم مقابل يكديگرند، شفاف و شاخص كنيم
  درك علمي از جهان و  ) الف 
  درك غير علمي از جهان )  ب  

  
  ماده و روح  –3

وقتي فيلسوفان وظيفه خود دانستند كه جهان، طبيعت و انسان را توضيح بدهند، يا 
ما را احاطه كرده است بيان كنند، ناچار بودند دست به طبقه را كه واقع هر آن چه در 

خود ما مي توانيم بگوئيم كه چيزهائي . ئي شوندها به جدا سازي قائل ئي بزنند وها بندي
بعد متوجه وجود . را ببينيم و لمس كنيم ها وجود دارند كه ماده اند و ما مي توانيم آن

را ببينيم و لمس كنيم، يا اندازه بگيريم كه  ها كه نمي توانيم آن مشوي ميئي ها واقعيت
  . مفاهيم را مثال زد ،در اين مورد شود مي

از يك طرف آن چه را : بنابراين، مي توانيم چيزها را به اين صورت طبقه بندي كنيم 
  . ق دارنداند، از طرف ديگر آن چه را كه ماده نيستند و به روح، فكر و مفاهيم تعل كه ماده
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  .  كنند ميماده و روح را بيان  ،اين است شيوه اي كه فيلسوفان با استفاده از آن
  
  ماده چيست؟ روح چيست؟ -4

اند يا روح،  مالحظه كرديد كه به طور كلي، چگونه مردم چيزها را بنا به آن كه ماده
  . كنند دسته بندي مي

ها و كلمات گوناگون بيان  شكلبا  ،اما بايد توجه داشته باشيم كه اين وجه تمايز
  . شود مي

ها  بنابراين، به جاي توضيح دادن در مورد روح، از فكر هم مي گوئيم، از انديشه
همان گونه كه هنگام سخن  ؛زنيم حرف ميهم گوئيم، از شعور و آگاهي، و از روان  مي

  . مي زنيمگفتن از طبيعت، از جهان، از زمين و از هستي، در واقع داريم از ماده حرف 
و پايان فلسفه  Ludwig Feuerbachلودويگ فويرباخ « وقتي انگلس در كتاب 

به همين صورت مشابه بر آن است  ،گويد ، از هستي و انديشه سخن مي» كالسيك آلمان
  . و ماده بر هستي كند ميكه هستي بر ماده داللت 

: بايد بگوئيم براي روشن كردن اين كه انديشه يا روح، و هستي يا ماده چيست، 
بعضي از اين فكرها . كنيم ميانديشه، فكر و تصوري است كه ما از چيزها درك و دريافت 

و با اشياء مادي  كنند ميو تصورها، به طور عادي از طريق احساسات به ذهن ما خطور 
فكرها و تصورهاي ديگر، مثل خدا، فلسفه، اليتناهي بودن، و خود . مرتبط مي شوند

مهم ترين چيزي را كه بايد به خاطر بسپاريم، . شياء مادي مرتبط نمي شوندانديشه، به ا
و احساساتي داريم، چون مي بينيم و لمس  ها اين است كه ما فكرها، تصورات، انديشه

  . كنيم مي
و  دهند ميماده يا هستي، آن چيزي است كه احساسات و درك و دريافت به ما نشان 

اگر بخواهيم عمومي تر و جامع تر بگوئيم، . كنند يمرا به ما عرضه  ها در واقع آن
آن چيزهائي است كه ما را احاطه كرده اند  ي احساسات و درك و دريافت ما ناشي از همه

 .براي مثال، مي گوئيم اين ورق كاغذ من سفيد است. معروف اند» دنياي خارجي « و به 
 هاي ظر ماست، و احساسست، درك و دريافت و ندانستن اين كه آن ورق كاغذ سفيد ا

  . اما ماده، خود آن ورق كاغذ است. آورند من اين درك و دريافت را براي من به وجود مي
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ميان هستي و انديشه، يا ميان روح و  ي به همين دليل است كه فيلسوفان از رابطه

همه در رابطه با و ئي از اين دست سخن مي گويند، ها ماده، و آگاهي و مغز و رابطه
كه كدام    گيرند ميو منظور مشابهي ميان ماده و روح، يا هستي و انديشه قرار  پرسش

هستند؟ اين است پرسش  يشان اهميت بيشتري دارند ؟ كدام شان مقدم بر آن ديگر
  . اساسي فلسفه

  
  مساله اساسي، يا پرسش فلسفه – 5

ا از كجا همه ما در شگفتيم كه پس از مرگ براي ما چه اتفاقي مي افتد ؟ اين دني
آمده ؟ و زمين چگونه شكل گرفته است ؟ براي ما دشوار است بپذيريم كه هميشه يك 

كه در لحظه معيني، هيچ چيزي وجود  كنيم ميما خيال . چيزي وجود داشته است
: به همين جهت باور كردن آن چه معلمان مذهبي مي گويند آسان تر است . نداشته است

هم چنين، در شگفتيم » .بعد ماده به وجود آمد... ت بوددر حرك ها روح خدا در سطح آب«
ما كجا هستند و در اين صورت، مساله رابطه ميان مغز و انديشه، ذهن ما  هاي كه انديشه

. هم براي طرح اين پرسش وجود دارد يديگر هاي عالوه بر اين، راه. كند ميرا گرفتار خود 
اين جا به معني »  خواستن« يست ؟ چ نستنو تواخواستن ميان  ي مثال اين كه رابطه

: چه كه امكان پذير و مقدور است داردداللت بر آن » ستن توان «انديشه است، و  يا روح
و     » آگاهي اجتماعي « ابطه ميان چنين، اغلب به پرسش ر هم. يعني برهستي يا ماده

وناگون بنابراين، پرسش اساسي فلسفي، به طرق گ. بر مي خوريم» هستي اجتماعي « 
رابطه ميان ماده و  ي كنيم كه شناختن راهي كه در آن مساله مالحظه مي. شود ميمطرح 

دو پاسخ    دانيم ميبراي آن كه ما ، شود، تا چه حد حائز اهميت است روح مطرح مي
   :   دگير ميدر مقابل اين پرسش قرار اساسي 

 پاسخ علمي و  -1

 .پاسخ غير علمي -2

  
  ليسم، يا ماترياآليسم ايده – 6

  . يا ماترياليسم بود كه فيلسوفان موضع گرفتند آليسم ايدهدر مقابل پرسش پر اهميت 
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خودشان وجود اوليه كه در جهل كامل بودند، دانشي نسبت به جهان، يا  هاي انسان
  پس. نداشتند و فقط از ابزارهاي فني ناچيزي براي زندگي كردن برخوردار بودند

ذهني ماوراي  هاي ، به گردن پديدهشد ميآنان  فتيباعث شگ مسئوليت هر چه را كه
شد كه هر كسي  در تصور آنان، هميشه اين نتيجه حاصل مي. انداختند طبيعت مي

» دوگانه « زندگي  تصور و باور، در حالي كه گرفتار ها اين انسان. موجوديت دوگانه دارد
بدني آنان « عاليت آنان، محصول ف هاي و احساس ها كه انديشه كردند ميبودند، فكر 

نيست، بلكه حاصل روحي جدا از آنان است كه در بدن شان سكني گزيده و پس از مرگ 
انگلس، كتاب لودويگ فوير باخ و پايان فلسفه  فردريش (» ... شود مياز آن بدن جدا 
  .)20، صفحه 1941از انتشارات بين الملي نيويورك، چاپ كالسيك آلمان، 
اين روح به  ي مستقل از ماده ي انگي روح و امكان زندگيي جاود عقيده ،پس از آن

  . وجود آمد
اوليه باعث مي شد كه وقتي  هاي بنا بر همين جهل و ناداني، ضعف و اضطراب انسان

، توفان، سيل و ها و باكتري ها مثل ميكروب(ئي ها طبيعي و پديده هاي در معرض قدرت
را به ايشان نمي داد،  ها مكان غلبه بر آنقرار مي گرفتند كه سطح تكنولوژي ا) امثال آن

» ارواح «، آفرينندگان نيرومندي، مثل ها به اين نتيجه ره مي بردند كه در پس اين قدرت
خير و شر و سعد و نحس نهفته اند، و، به هر صورت، به خيال پرستي رو »  خدايان «يا 
  . كردند مي

ها هستند،  اما اين  از انسان رتكه خدايان قدرتمند كردند ميبه اين ترتيب، باور 
مادي مجسم  هاي و بدن ها به عنوان اندام ها يا حيوان ها خدايان را در شكل و شمايل آدم

كه جايگزين خدايان  ئي راو پس از آن فقط خدا( بعدها بود كه ارواح و خدايان . كردند مي
  . پنداشتند به مثابه ارواح ناب مي ،)شده بود 
كر افتادند كه در واقعيت امر ارواحي وجود دارند كه زندگي خاص از آن به اين ف بعد

ها هستند، و براي وجود داشتن اصال نيازي به بدن و  خود را دارند، كامال مستقل از بدن
  . اندام ندارند

  : بعدها، اين پرسش به صورت زير با صراحت بيشتري در رابطه با دين مطرح شد 
  هان به صورت ازلي و ابدي وجود داشته است؟ پاسخي آيا خدا جهان را آفريده، يا ج «
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انگلس، (» .كند ميكه فيلسوفان به اين پرسش داده اند، آنان را به دو اردوي بزرگ تقسيم 

   . ) 31كتاب فويرباخ، صفحه 
ئي كه با توضيح غير علمي موافق بودند و به اين باور رسيدند كه خدا جهان را ها آن

را  آليسم ايده ي زيدند كه روح ماده را به وجود آورده، فرقهخلق كرده است و اصرار ور
  . شكل دادند
ئي كه كوشيدند توضيحي علمي از جهان به دست دهند و برآن ها يعني آن ؛ديگران

  . ندا شتهمختلف ماترياليسم تعلق دا هاي بودند كه طبيعت و ماده عنصر اصلي اند، به مكتب
و ماترياليسم، فقط  آليسم ايدهيعني  توضيح؛ ي هدر اصل قضيه، اين دو گونه و دو شيو
  . به همان معني است كه توضيح داده شد

هم به پرسش اساسي رياليسم، دو پاسخ متضاد و مخالف و مات آليسم ايدهبنابراين، 
  . گذارند در برابر ما ميرا مساله فلسفه 
كار مي توانيم  به داليل اثباتي اين بيان خواهيم رسيد، اما تا اين جاي ،در ادامه

و  ها ئي؛ مثل سنگها جسم كند ميخود مشاهده  ي در تجربهاز طرفي بگوئيم وقتي كسي 
وجود روح عاري  تواند ميفلزها و زمين، عاري از شعور و انديشه اند، از طرف ديگر هرگز ن

  . از جسم را پيدا كند
براي پاسخ  مكني ميبراي آن كه اين بخش را بدون ابهام به پايان ببريم، مالحظه 

فقط دو پاسخ كامال مختلف و به »  ؟كند ميانسان چگونه فكر  «دادن به اين پرسش كه 
  : وجود داشته باشد  تواند ميطور كلي متضاد باهم 

  . فكر كند تواند ميچون انسان روح دارد : پاسخ نخست 
  . فكر كند تواند ميچون انسان مغز دارد : پاسخ دوم 

مختلفي براي مسائلي كه از اين پرسش  هاي ، به راه حليمده ميپاسخي كه  هبنا ب
  . ره مي بريم   گيرند ميسرچشمه 

  . هستيم، يا ماترياليست آليست ايدهكه ما  كند ميپاسخ ما روشن 
  
  

  : منابعي كه مي توانيد بخوانيد 
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رات بين المللي، اانتش( فلسفه كالسيك آلماني  پايانانگلس، لودويك فويرباخ و . ف
  . اول و دوم هاي فصل)  1941ورك، نيوي

. ماركس، انگلس و لنين، نوشته اچ هاي از نوشته: مطالعه در فلسفه ماركسيست 
  . 39تا  7، صفحه )1963انتشارات بين المللي، نيويورك (مارتل . سلزمن  و  اچ

انتشارات بين ( كتاب مسائل اساسي ماركسيسم  G.V.Plekhanovپلخانف . و. گ
 .39تا  7، صفحه )1969المللي، 
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2  
  آليسم ايده

 
 فلسفي  آليسم ايدهاخالقي و  آليسم ايده -1
 را مطالعه كنيم ؟ Berkeleyبركلي  آليسم ايدهچرا بايد  -2
 بركلي  آليسم ايده -3
  ي آليست ايدهاستدالل نتايج  -4
  : ها آليست ايده استدالل -5

   آورد ميروح  ماده را به وجود    ) 1    

   ما وجود ندارد هاي جهان خارج از انديشه)        2        

   آورد ميفكر و انديشه ماست كه هر چيزي را به وجود         )3 

  
 آليسم فلسفي آليسم اخالقي و ايده ايده -1

. را كه در زبان جامعه از ماترياليسم وجود دارد، رد كرديم اي نتيجهتعريف و  تاكنون
واقعيت اين است كه . وجود دارد آليسم ايدهنيز در رابطه با سردرگمي و اغتشاش مشابهي 

آليسم اخالقي  ايده. آليسم فلسفي قاطي كنيم آليسم اخالقي را با ايده ما نبايد مفهوم ايده
عبارت از اين است كه آدم خودش را وقف هدف يا كمال مطلوب و آرزوئي در زندگي 

آموزد كه عده بي شماري از انقالبيون،  جهاني كارگري، به ما مي هاي تاريخ جنبش. بكند
ي خويش، وقف هدف و كمال حتي تا حد تقديم زندگ ؛ها، زندگي خود را از ماركسيست

ند، دخود دا هاي آل جان در راه ايدهكه  يدرعين حال اما، آنان. اند اخالقي كرده مطلوب
  . شود ميآليسم فلسفي ناميده  آليسمي بودند كه ايده مخالف ايده

  . اي است كه اساس آن تبيين جهان بر مبناي روح است آليسم فلسفي، نظريه ايده
اصل جهان فكر و  «گويد  اساسي فلسفي مي هاي در پاسخ به پرسش ،اين نظريه

 آليسم ايده» .انديشه است، و مهم تر از آن اين كه فكر و انديشه عنصر اوليه حيات است
يشه نسبت به ماده، به صراحت اعالم با يقين نسبت به اهميت مقدم بودن فكر و اند
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روح  «گويد  آورد، يا، به زباني ساده تر، مي كه فكر و انديشه هستي را به وجود مي كند مي

  »  .آورد ميماده را به وجود 
تكامل و نمود مطلق خود را در  ،به صورتي كه توضيح داديم ،آليسم شكل ابتدائي ايده

  . است كه خالق ماده است»  روح ناب «د خدا نيگو يابد كه به طور قطعي مي اديان مي
كردند و هنوز هم مدعي آنند كه مذهب فراتر و در وراي  به عكس آن چه ادعا مي

،  واقعيت قضيه اين است كه اساسا دين تجلي و توليد گيرد ميمباحث فلسفي قرار 
  . ي استآليست ايدهمستقيم فلسفه 

ل تاريخ شد، به ضرورت توضيح ماده، تحو ي زماني كه علم رفته رفته وارد عرصه
بر مي خوريم كه اين توضيح، در مقابل تعريفي كه از خدا  ها جهان و اشياء و پديده

و توضيحي به ما مي دهد كه ديگر خدا به تنهائي قهرمان داستان  گيرد ميقرار  شود مي
يه به خدا و دليلش هم اين است كه از قرن شانزدهم به بعد، علم بدون تك. ماند ميباقي ن

  . طبيعي هاي به توضيح پديده كند ميبدون استفاده از فرضيه آفرينش، شروع 
براي بهتر جنگيدن با اين توضيح و تعريف علمي، ماترياليستي و فارغ از خدا،  اين 

فشار بيشتري بياورند و اصال وجود ماده را از  آليسم ايدهضرورت پيش آمد كه بر تعريف 
  . بيخ و بن انكار كنند

اسقف انگليسي بود كه به پدر » بركلي « در آغاز قرن هجدهم، هدف  ،اين مورد
  . آليسم معروف است ايده

  
  آليسم بركلي را مطالعه كنيم ؟ چرا بايد ايده -2

هدف دستگاه فلسفي بركلي اين بود كه ماترياليسم را نابود كند و بكوشد تا به ما 
سه گفت و گو « او در مقدمه كتاب . ندارد نشان بدهد كه ذات و جوهر ماده اصال وجود

اگر اين اصول پذيرفته « : مي نويسد »   Philonousس ئوو فيلونو Hylasميان هيالس 
ن خواهد بود كه خداشناسي و اي نتيجهشوند و به عنوان حقيقت مورد مالحظه قرار گيرند، 

بهم روشن م هاي فلسفه شكاك، با يك ضربه كامال شكست خورده اند، تكليف پرسش
تقريبا الينحل پاسخ داده شده و حل شده اند، و كساني كه عادت  هاي شده، به پرسش

  »  .نقيض گوئي لذت ببرند، سرعقل آمده اندو دارند از ضد 



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             32

 
مدعي  ،بنابراين، از نظر بركلي حقيقت اين است كه ماده وجود ندارد و متضاد آن

  . نظري مغاير با آن است
من فكر   .اين حقيقت را به ما نشان بدهد خواهد ميو چگونه خواهيم ببينيم ا حال مي

كساني كه زيرا در اين صورت،  ،اين مساله اصرار بورزيم كنم بي فايده نباشد كه بر مي
جدي مورد توجه و تامل قرار  ي بركلي را به صورت خواهند فلسفه بياموزند، نظريه مي

  . خواهند داد
اندازند، اما نبايد فراموش  كلي ما را به خنده ميمن اطمينان كامل دارم كه تزهاي بر

مطالعات و تحقيقات گذشته نيز بهره  ي و از همه كنيم ميكنيم كه در قرن بيستم زندگي 
كنيم، خواهيم ديد كه  به عالوه، وقتي ماترياليسم و تاريخش را مطالعه مي. مند شده ايم

  . خنديده اند ها اين حرفدر زمان خود به ريش  ،فيلسوفان ماترياليست گذشته هم
كه بزرگ ترين فيلسوف ماترياليست پيش از »  ديدرو «به هر صورت، بايد بدانيم 

ماركس و انگلس بود، با تعريف خود در برخورد با دستگاه فلسفي بركلي،  ما را متوجه 
دستگاهي كه  «:  كند ميديدرو اصول نظري بركلي را چنين تعريف . كند مياهميت امر 

اما در عين حالي كه پوچ ترين دستگاه . رم هوش و آگاهي انسان و فلسفه استباعث ش
  »  .ستها نظري است، جنگيدن با آن از دشوارترين تقابل

، از انتشارات بين امپيريوكريتيسيسمديدرو، نقل قول از لنين در رساله ماترياليسم و (
  .)27، صفحه 1927المللي، نيويورك 

  : نويسد  ا در مورد فلسفه بركلي سياه كرده و مير يصفحات بسيار ،خود لنين
مطلب  ها كساني كه در دوران اخير كوشيده اند تا مي توانند عليه ماترياليست «

بنويسند، كمترين بحثي را مطرح نكرده اند كه اسقف بركلي پيش از آنان مطرح نكرده 
نتشارات بين المللي، ، اامپيريوكريتيسيسملنين در رساله ماترياليسم و . آ. و(»  .باشد

  .) 30، صفحه 1970نيويورك، 
 ي سرانجام، قضاوت ضد ماترياليستي بركلي، بدينگونه در درس تاريخ فلسفه

نظريه اي كه به طور يقين هنوز كامل « : فرانسه گنجانده شده است  هاي دبيرستان
ده به عقي ،فلسفي هاي براي هميشه در ذهن تواند مينيست، اما قابل ستايش است كه 
  » .ماهيت و جوهر مادي را نابود كند
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اين نشان مي دهد كه استدالل فلسفي، حتي اگر با دليل و برهان متفاوت باشد، 
  .  به شما نشان دادند، براي همه چه اهميتي دارند ها همان گونه كه نقل قول

  
  بركلي آليسم ايده -3

ن است كه به ما نشان بنا به آن چه توضيح داده شد، هدف دستگاه فلسفي بركلي اي
  :  گفت ميبركلي . بدهد ماده وجود ندارد

ما وجود دارد، ماده آن چيزي نيست كه  هاي ماده خارج از ذهن كنيم ميوقتي فكر 
كنيم، پس وجود  كنيم چون چيزها را مي بينيم و لمس مي ما فكر مي. كنيم باورش مي

را  اتزها به ما اين احساسكه آن چي آيد مياين دريافت بدان علت به وجود . دارند
  . دهند تا وجودشان را باور كنيم مي

 اشيائيبنابراين،  .مان داريمها كه در ذهنتصوراتي جز  نيستند ما چيزي اتاما احساس
تصور نيستند، و تصورات ما كنيم، چيزي جز  هامان درك مي را كه از طريق حس

  . ما وجود داشته باشند هاي توانند خارج از ذهن نمي
  

ولي مدعي . كند ميرا انكار ن اشياء او، طبيعت و وجود. وجود دارند اشياءبراي بركلي، 
ما وجود دارند و از اين طريق است  هاي فقط در شكل و تركيب احساس ها است كه پديده

و اشياء يكي هستند و يك  ها كه احساس گيرد ميرا مي شناسيم، و نتيجه  ها كه ما آن
  . چيزند

ما وجود  هاي وجود دارند، منتها در ما و در ذهن ها به طور يقين پديده گويد ميبركلي 
  . دارند، و خارج از ذهن ما واقعيت ندارند

 ها اين پديده .كنيم ميما به كمك مشاهده، تصور و تصويري از آن چه وجود دارد پيدا 
چه  اه كه آن پديده گويد ميحس بويائي به ما . كنيم ميبه وسيله لمس كردن درك  ،را

حس . به ما اطالع مي دهد كه چه مزه و طعمي دارند) ذائقه(حس چشائي . بوئي دارند
مختلف، در تركيب با يكديگر  هاي اين حس. كه چه صدائي دارند گويد ميشنوائي به ما 

را به عنوان  ها نامي بگذاريم و آن چيزهاكه روي اين  دهند ميرا  فكر و تصوربه ما اين 
  . يمشئي و پديده بپذير
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مخصوصي تركيب  بنابراين، مثال رنگي مشخص، با مزه، بو، شكل و درجه مقاومت «
چيزهاي مشخصات دهد، يا  به نام سيب را به ما مي يخاص پديدهو مشخصات  شود مي

لنين، ماترياليسم و ( »  ...قابل حس كردن را اشياءديگر مثل سنگ، درخت، كتاب و ساير 
  .) 15صفحه . امپيريوكريتيسيسم

خارج از ذهن ما وجود دارند، و نه  ، كه دنيا و اشياء كنيم ميدر اين صورت، وقتي فكر 
  . دهيم ميخود را فريب فقط در ذهن ما، 

، اين بحث را در دستگاه فيلونوئوسبركلي در كتاب گفت و گوهائي ميان هيالس و 
  : خود به صورت زير به اثبات مي رساند 
متفاوت  تواند ميدر آن واحد  چيزا باور كنيم يك اين ياوه و نا معقول نيست كه م
معيني مختلف باشند؟ تصورش را بكنيد كه يك  ي باشد؟ مثال گرما و سرما در لحظه

دست شما گرم است و دست ديگرتان سرد، و هردو را با هم در ظرفي كه پر از آب با 
ديگر سرد  آيا آن آب براي يك دست گرم و براي دست: حرارت متوسط است فرو كنيد 

  نخواهد بود ؟ 
  

در آن واحد در درون  تواند ميچون نا معقول و بيهوده است كه باور كنيم يك چيز 
  . ما وجود دارد هاي خود متفاوت باشد، بايد به اين نتيجه برسيم كه آن چيز فقط در ذهن

؟ نتيجه  كند مياستدالل و بحث چه  ي بايد ببينيم بركلي پس از طرح اين شيوه
  : كند ميچيزها را از خاصيت و صفت خاص خود تهي  ي او اين است كه همهگيري 
اشياء به دليل آن كه رنگ و بو و مزه دارند، يا براي آن كه كوچك و  گوئيد ميشما  «
و  ها كنم كه اين خاصيت اند، وجود دارند ؟ من به شما ثابت مي و سبك و سنگين گبزر

  . د، نه در بيرون از ماما وجود دارن هاي خاص، در ذهن هاي صفت
گوئيد قرمز است؟ اطمينان داريد؟  شما به من مي: ه داريم چپار يك تكهاين جا  «

ئي ها يقين داريد؟ شما مي دانيد حيوان ؟تكنيد رنگ قرمز در خود پارچه اس شما فكر مي
. و اين پارچه را قرمز نمي بينند كند ميما فرق  هاي شان با چشمها هستند كه چشم

اي را كه شما قرمز مي بينيد، زرد  هم پارچه ها آن. ائي هم كه يرقان دارند همين طوره آدم
  رنگبستگي دارد ؟ بنابراين،  گوئيد ميپس اين تكه پارچه چه رنگي است؟ شما ! بيند مي
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  . قرمز در چشم ما، و در خود ما وجود دارد، نه در پارچه
تد روي يك مورچه، آن وقت مي بگذاريد بيف ؟اين پارچه سبك است گوئيد ميشما  «

پس حق با كيست؟ حق با شماست، يا با . بينيد كه به يقين براي آن مورچه سنگين است
. مورچه؟ شما فكر مي كنيد هوا گرم است؟ اگر تب داشتيد،  هوا براي شما سرد بود

  بسيارخوب، حاالهوا گرم است يا سرد؟ 
مي توانند قرمز، سنگين  ها بعضي خالصه اين كه اگر اشياء معيني در يك آن براي «

يا گرم باشند و براي ديگران درست مخالف آن، معني اش اين است كه ما دستخوش وهم 
  » .ما وجود دارند هاي و خيال خود هستيم و اشياء فقط در ذهن

كه مختصات اشياء فقط  رسيم مي، به اين نتيجه ها با تهي كردن ماده از مختصات آن
  . دارند، يعني كه ماده فقط يك تصور استدر فكرهاي ما وجود 

معيني مثل مزه و  هاي ند كه كيفيتگفت ميپيش از بركلي، فيلسوفان يوناني دقيقا 
  . ها صدا در ما وجود دارند، نه در خود پديده

اما آن چه در مورد نظريه بركلي تازگي دارد، اين است كه او اين مالحظه را در رابطه 
  . بسط داده است همه اشياء هاي با كيفيت

ها  پديده هاي ، در واقع پايه گذاران وجه امتياز زير ميان كيفيتباستان فيلسوفان يونان
   : بودند

اندازه، ئي مثل وزن، ها يعني كيفيت. ارندابتدائي وجود د هاي از يك طرف، كيفيت
  . كه در اشياء هستند ها مقاومت و جز آن

ئي مثل بو، طعم، حرارت ها يعني كيفيت. ندثانوي وجود دار هاي از سوي ديگر، كيفيت
  . و جز آن كه در خود ما هستند

ابتدائي وجود داشته، در  هاي با اين حال، بركلي همان نظريه اي را كه در مورد كيفيت
ثانوي نيز به كار مي برد و چنين تعريفي از آن به دست مي دهد كه  هاي مورد كيفيت

  .وجود دارند، نه در اشياء ماخود و مختصات در  ها كيفيت ي همه
علـم بـه ما مي آموزد . اگر به خورشيد نگاه كنيم، آن را گرد، مسطح و زرد مي بينيم 

بنابراين، با كمك علم، متوجه . و خورشيد مسطح و زرد نيست كنيم ميكه اشتباه 
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مختصاتي كه براي خورشيد قائل بوديم، درست نبوده، اما به اين نتيجه  شويم مي

  . مي رسد اي نتيجهولي بركلي به چنين ! كه خورشيد اصال وجود ندارد  مرسي مين
بركلي در ابراز اين كه تشخيص پيشينيان با تجزيه و تحليل علمي منطبق نيست، به 

، اما در استدالل خود با ترسيم نتايجي كه آيندگانش به آن كند ميطور يقين اشتباه ن
كه كيفيت  كند مياو در واقع ابراز . شود مي، مرتكب خطا و سفسطه كنند مياستناد ن

مثال اين كه حواس ما را فريب  ،دنكن ميواس ما برآن داللت حاشياء هماني نيستند كه 
، و بي درنگ و مستقيم به اين نتيجه دهند ميو واقعيت ماده را ديگرگونه نشان  دهند مي

  .مي رسد كه واقعيت ماده وجود ندارد
  
  ييستل آ ايده استداللنتايج  -4

بايد به »  .همه چيز فقط در ذهن و خيال ما وجود دارد« وقتي موضوع اين باشد كه 
  . اين نتيجه برسيم كه دنياي واقعي خارج از ذهن و خيال ما وجود ندارد

چون من مي  «اش برسانيم، بايد بگوئيم  اگر بخواهيم اين روش استداللي را به نتيجه
صور و وهم و خيال من وجود دارند، و چون ديگر فقط از طريق ت هاي دانم انسان

هستند، پس فقط من  تصوراتفقط مجموعه اي از  ،ديگر؛ مثل اشياء مادي هاي انسان
  . است) كه به معني فقط خود من(به اين مي گويند فلسفه نفس گرائي » . وجود دارم

ت ، بركلي به صورگويد ميهمان طور كه لنين در كتاب نامبرده در سطرهاي پيشين 
ما حتي در مي يابيم . كند ميغريزي عليه اتهام حمايت از چنين نظريه اي از خود دفاع 

، از طرف كساني هم كه فيلسوف آليسم ايدهكه نفس گرائي به مثابه افراطي ترين شكل 
  . گيرد مينيستند مورد حمايت قرار 

اصرار ، بايد براين نكته ها آليست ايدهبه همين جهت است كه در مباحث خود با 
، و براي آن كه در اين جدل نظري كند ميبورزيم كه نظريه و بحث آنان ماده را نفي 

پوچ نگري افراطي سمت تر و استوارتر باشيم، بايد مباحث خود را در نهايت به  منطقي
 گويد ميفرضيه اي است كه  Soliptismنفس گرائي ( . آنان كه نفس گرائي ست، هدايت كنيم

  ) م  –، چيز ديگري را نمي شناسد شود ميو تعبيرهائي كه از آن حاصل نفس انسان جز خود 
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  ها آليست ايده استدالل - 5

سعي كرديم با ساده ترين بياني كه امكان داشت، تئوري بركلي را كه پيشاهنگ 
  . است، خالصه كنيم آليسم ايدهصريح فلسفه 

ه طور يقين ناگزيريم اند، حاال ديگر ب براي درك درست اين مباحث كه براي ما تازه
  چرا ؟ . اين مباحث را جدي بگيريم و در مقابل به كوششي روشنگرانه دست بزنيم

تر و  آليسم با روشـي پنهاني براي اين كه بعدها خواهيم ديد حتي زمانـي كه ايده
آليست در  ، همه فيلسوفان ايدهكند ميكلمات و تعريف و تعبيرهاي تازه خود را عرضه 

  )لنين ( كنند  را از نو بيان مي» قديمي بركلي« حث واقع فقط مبا
خود بر تاريخ  ي آليست كه مسلط بود و هنوز هم به سلطه بايد ببينيم فلسفه ايده

كه ما را اشباع  آورد ميو با خود روشي از تفكر را به همراه  ،دهد رسمي فلسفه ادامه مي
  . در ما نفوذ كندكرده است، چگونه توانسته عليرغم آموزش كامال سكوالر، 

براساس استدالل اسقف بركلي  ها آليست ايده ي مباحث همه هاي به دليل آن كه پايه
گذاشته شده است، براي خالصه كردن اين فصل، مي كوشيم تعريف كنيم كه اين مباحث 

  . چه چيزي را به ما نشان بدهند خواهند مي اصلي چيستند و 
 

  آورد ميروح ماده را به وجود    )1
يعني شكل . به پرسش فلسفه است ها آليست كه اين پاسخ بنيادين ايده   دانيم يمما 

روح جهان را  گويد ميو  شود ميكه در مذاهب مختلف منعكس  است آليسم ابتدائي ايده
  . به وجود آورده است

  : دو معني داشته باشد  تواند مياين اظهار عقيده، يا بيانيه، 
اين، . كه پس از آن به وجود آمده، خارج از ما بوده استخدا دنيا را آفريده و واقعيتي 

  . معمولي الهيات است آليسم ايده
وهم و خيال جهان را با اعطاي تصورهائي به ما كه هيچ ربطي به واقعيت ماده  ،خدا

بركلي، يعني عقيده » ضد ماترياليست  آليسم ايده« اين، . به وجود آورده است ،ندارد
به ما ثابت كند روح واقعيت بنيادي و مجرد است، و ماده  دكن ميكسي است كه سعي 

  . ماست هاي ذهن ي محصولي است كه ساخته وپرداخته
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  : مي گويند  ها آليست ايدهبه همين دليل است كه 

  
  ما وجود ندارد ي ها انديشهجهان خارج از  )2

 ها ه آنئي به اشياء كه بها خاص و كيفيت هاي در نسبت دادن صفت ،با بيان اين كه ما
ها فقط در  ها و كيفيت تف، براي آن كه اين صشويم ميمرتكب اشتباه  ،تعلق دارند

ها و  خارج از انديشه ،به ما بقبوالند كه جهان خواهد ميما وجود دارند، بركلي  هاي ذهن
  . فكرهاي ما وجود ندارد

نديشه ما، نه و ميزها وجود دارند، اما فقط در فكر و ا ها ها، نيمكت آليست به نظر ايده
  : خارج از ما، دليلش هم اين است كه 

  
  آورد هرچيزي را به وجود ميماست كه  انديشهفكر و   )3

در واقع، از آن جا كه ذهن ما . ما هستند هاي به عبارت ديگر، اشياء بازتاب انديشه
اه هن ما تصور ماده را به فكر و انديشه ما رذآفريند، از آن جا كه  وهم و خيال ماده را مي

ئي را كه ما از حضور اشياء داريم در خود اشياء وجود ندارند، بلكه فقط ها دهد، احساس مي
. پس منشاء واقعيت جهان و اشياء، فكر و انديشه ماست .در فكر و انديشه ما وجود دارند

ما وجود ندارد و فقط  هاي بيرون از ذهن ،در نتيجه، هر آن چه ما را احاطه كرده است
در نظر او، چون . رود بركلي از اين هم فراتر مي. تاب فكر و انديشه ما باشدباز تواند مي

را ايجاد كند، و از اين گذشته  تصورا به خودي خود قادر نيست اين همه م ذهن و مغز
ها را به وجود  كه اگر خودش آن( ها بكند  تواند با آن نمي خواهد ميچون هركاري كه 

تر  بايد بپذيريم ذهن ديگري كه به مراتب قدرتمند، )آورد مي توانست چنين كند  مي
ما را به وجود آورده، و اوست كه همه  هاي پس اين خداست كه ذهن. است آفريننده است

  .پديد آورده است ،را كه در جهان وجود دارد تصوراتي
برآن بنا شده  ها آليست ايده هاي ها هستند تزهاي اساسي اي كه نظريه بنابراين، اين

  . به پرسش بنيادي فلسفه داده اند ها آليست ايدهئي كه ها پاسخ اند، و
حاال وقت آن است كه ببينيم فلسفه ماترياليست چه پاسخي به اين پرسش و مسائلي 

  . مي دهد شود ميكه از اين قضايا ناشي 
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  منابعي كه بايد مطالعه كرد 
  . )لفناشران مخت(  فيلونوئوسبركلي، سه گفت و گو ميان هيالس و . گ
، )انتشارات بين المللي: نيويورك ( امپيريوكريتيسيسملنين، ماترياليسم و . ا. و
  . 31تا  9 هاي صفحه
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3  

  ماترياليسم
  

 چرا بايد ماترياليسم  را بياموزيم ؟ -1
 سرچشمه ماترياليسم كجاست ؟ -2
 چگونه و چرا ماترياليسم تكامل يافت ؟ -3
 چيستند ؟ يياليستماتر هاي اصول و استدالل -4

 .كند مياين ماده است كه روح را توليد )     1         

 . ماده خارج از روح وجود دارد   )  2      

 . كند مي ها علم از طريق تجربه ما را قادر به شناخت پديده)     3                    

 
  

  چرا بايد ماترياليسم را بياموزيم ؟ -1
تنها دو پاسخ » روابط ميان هستي و فكر چيست ؟ « مالحظه كرديم كه براي پرسش 

ئي را ها پاسخ و بحث ،در فصل پيشين. تواند وجود داشته باشد مخالف و متناقض با هم مي
  . مطرح كرده اند، مورد مطالعه قرار داديم آليست ايدهها در دفاع از فلسفه  آليست ايدهكه 

مساله اساسي هر  كنيم ميكه تكرار (حاال بايد دومين پاسخ به اين مساله بنيادي را 
مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم ماترياليسم در دفاع از خود چه مباحثي ) اي است فلسفه
به عنوان فلسفه ماركسيسم، براي ما ماترياليسم به دليل آن كه . گذارد روي ما مي شرا پي

دالل آن توجه است، با حساسيت و دقت بيشتري بايد به بحث و است بسيار پر اهميت
ئي كه به ما ها هم چنين اهميت قضيه در اين است كه در جريان تحصيلي و آموزش. كنيم

ي در ما رسوخ آليست ايدهداده شده، كم و بيش، و بدون آن كه فهميده باشيم، مفاهيم 
بعدي خواهد آمد، بيشتر متوجه اين  هاي ئي كه در فصلها و نمونه ها در مثال. (كرده است
  .)داليل آن خواهيم شد واقعيت و
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  سرچشمه ماترياليسم كجاست ؟ -2

اما . تعريف كرديم كه فلسفه به طور كلي كوششي است براي توضيح دنياي ما و جهان
اند و دو نقطه نظر و  تغيير كرده ها كه همراه با وضع دانش انسان، اين توضيح   دانيم مي

ضد  ها يكي از اين نگرش. ه استماند نگرش براي توضيح دنياي ما در روند تاريخ بشر باقي
است، آن ) ماوراء الطبيعه(، يا نيروهاي فرا طبيعي ها روح ،علمي و متكي به روح عالي

  . و تجربه بنا شده است ها ديگري علمي است كه براساس واقعيت
، و آن ديگري مورد دفاع آليست ايدهمورد دفاع فيلسوفان  ها يكي از اين دريافت

  . ياليست استفيلسوفان ماتر
به همين دليل است كه از آغاز اين كتاب، گفته ايم نظريه اي را كه بايد در باره 

را پيش روي ما مي » توضيح علمي جهان«ماترياليسم بپذيـريم، اين است كه اين فلسفه 
  . گذارد

و خواهيم ديد كه اين جهل و  –جهل انسان است  ي آليسم زائيده در حالي كه ايده
ي سهيم شدند، آليست ايده هاي كمك نيروهاي فرهنگي و سياسي كه در دريافتناداني به 

، ماترياليسم زائيده جدال علم عليه جهل و كهنه  –باقي مانده است  ها در تاريخ جامعه
  . پرستي است

به خاطر همين است كه فلسفه ماترياليسم به سختي در گير بوده و جنگيده، اما با 
، در دنياي رسمي )ماترياليسم ديالكتيك ( كل مدرن آن اين حال به دليل آن كه ش

آكادميك به كلي ناديده گرفته شده، يا درك درستي ازآن وجود نداشته، كمتر شناخته 
  . شده است

  
  چگونه و چرا ماترياليسم تكامل يافت -3

ئي كه مي گويند ها كنند، و به خالف آن عليرغم كساني كه با اين فلسفه مبارزه مي
قرن بيستم نبوده است، تاريخ ماترياليسم به ما  ي رين در خور و پاسخگوي مطالبهاين دكت

  . نشان مي دهد كه در اين فلسفه چيزي زنده و هميشه پويا وجود دارد
در آغاز تاريخ انديشه، در . ، دانش علمي انسان پيشرفت كرده استها در طول قرن

دانشمندان، در عين حال فيلسوف نخستين . يونان قديم، دانش علمي عمال وجود نداشت
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دليلش هم آن بود كه در خالل اين دوران، فلسفه و علمي كه تازه متولد شده . هم بودند

  . بود، مجموعه واحدي را تشكيل مي دادند و يكي ادامه ديگري بود
آن دقيق شدند، و اين دقت در تناقض با  هاي بعدها كه علوم در توضيح جهان و پديده

قرار گرفت، كشمكشي ميان فلسفه و علم  آليست ايدهنديشي فيلسوفان تعصب و خشك ا
  . به وجود آمد

. رسمي قرار گرفتند، ناگزير از هم جدا شدند ي وقتي علوم در تناقض با فلسفه
علوم با شتاب مي رفتند تا از آش شله قلمكار فلسفه خالص شوند و تندباد « بنابراين، 

 هاي ي مسائل محدودي كه آمادگي پيدا كردن راه حلها را، براي متمركز شدن رو فرضيه
اين جا بود كه وجه تمايز ميان علوم و فلسفه پديد . زودتر را دارند، به فيلسوفان واگذارند

 La Vie Ouviere 25 زندگي كارگري در كتاب Rene Maublancبالن ورنه م( » .آمد
  . ) 1935 نوامبر

م بود و با آن تكامل يافته وابسته و متكي به علده شده بود، اما ماترياليسم از علوم زا
موفق شد علم و فلسفه  ،اين پيوند چنان بود كه با ماترياليسم مدرن ماركس و انگلس. بود
  . در ماترياليسم ديالكتيك به يگانگي برسانددو باره را 

مطالعه خواهيم  ،تاريخ اين تكامل را كه به پيشرفت تمدن گره خورده است ،در آينده
توانيم به خاطر بسپاريم و به اين عمل بسيار بها بدهيم كه ماترياليسم  رد، اما عجالتا ميك

  . اند و ماترياليسم مطلقا متكي به علم است به هم وابسته ،و علم
كه وجه  يپايه و اساس. برماست كه پايه و اساس ماترياليسم را تعريف و تقويت كنيم 

  .اند ختلف از ماترياليسم اقتباس شدهمق هائي ست كه به طر فلسفه ي مشترك همه
  
  چستند ؟ ترياليستيما هاي اصول و استدالل -4

براي پاسخ دادن، بايد به پرسش بنيادي فلسفه در رابطه با روابط ميان وجود و فكر بر 
  كدام يك اهميت بيشتري دارند ؟ : گرديم 

يعني ميان . ر معتقدندفكو اي قطعي ميان وجود  ، در درجه اول به رابطهها ماترياليست
براي آنان وجود يا ماده واقعيت اوليه است و روح يا فكر در درجه دوم قرار . ماده و روح

  . و واقعيت بعدي است كه وابسته به ماده است گيرد مي
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ها اين روح يا خدا نيست كه جهان و ماده را به وجود  بنابراين، براي ماترياليست
خود ذهن باالترين « : يعت اند كه روح را به وجود مي آورند آورده، بلكه جهان، ماده يا طب

  . ) 25انگلس، فوير باخ، صفحه ( » .محصول ماده است
انسان « ايم تامل كنيم كه  به اين دليل است كه اگر در آن چه در فصل دوم پرسيده

رد چون مغز دا كند ميدر پاسخ مي گويند انسان فكر  ها ، ماترياليست»كند ميچگونه فكر 
، فكر و انديشه بدون ماده و بدون ها براي ماترياليست. و فكر و انديشه محصول مغز است

به نظر  ها آگاهي و فكر ما، اگر چه فراتر از احساس... «. وجود داشته باشد تواند مياندام ن
  .)25انگلس، فوير باخ، صفحه (» . برسند، محصول ماده، تن، اندام و مغزند

ماده و هستي چيزهاي واقعي اند، خارج از فكر و  ها ياليستدر نتيجه، براي ماتر
هم چنين، از آن . انديشه ما وجود دارند، و براي وجود داشتن نيازي به فكر و روح ندارند

بدون ماده وجود داشته باشد، روح فناناپذيري كه مستقل از بدن  تواند ميجا كه روح ن
  . باشد وجود ندارد

مستقل  ،اند كه ما را احاطه كردههائي  ها مي گويند، پديده آليست ايدهبه خالف آن چه 
فقط بازتاب چيزها در  تصورات ما،و  دهند ميبه مـا فكر و انديشه  ها آن. از ما وجود دارند

  .  ما هستند هاي مغز
  : بنابراين، با توجه به دومين صورت و مورد پرسش در باره روابط ميان وجود و فكر

ما پيرامون جهاني كه ما را احاطه كرده است در خود  هاي انديشه اي رابطهدر چه ... «
؟ آيا فكر ما قادر است جهان واقعي را درك كند؟ آيا ما در    گيرند مياين جهان قرار 

و تصوراتي كه از دنياي واقعي داريم، مي توانيم بازتاب صحيح واقعيت را توليد  ها ايده
. هويت فكر و هستي« باره  گويند پرسش در كنيم ؟ در زبان فلسفه به اين پرسش مي

  . )21انگلس، فوير باخ، صفحه ... (»
ما مي توانيم جهان را بشناسيم، و تصورها ! بله : كنند كه  اعالم مي ها ماترياليست

دليلش هم آن است كه ما . ونظرهائي را كه در باره اين جهان داريم ؛ درست ترين است
كنيم، و اين كه علوم به طور مداوم از راه تجربه به ما  مي توانيم به كمك علوم مطالعه

چيزهائي كه ما را احاطه كرده اند،  واقعيتي دارند كه متعلق به خودشان  كنند ميثابت 
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 اين چيزها را با خالقيت مصنوعي ،هائي در بخشتواند مياست، مستقل از ماست، و انسان 

  . بازتوليد كند خود،
مساله بنيادي فلسفه، بر آنند به با توجه  ها م كه ماترياليستبه طور خالصه، بايد بگوئي

  : كه 
 .و از نظر علمي روح هرگز بدون ماده وجود نداشته است كند ميماده روح را توليد  )1

. ماده خارج از هر روحي وجود دارد و براي وجود داشتن نيازي به روح ندارد )2
پس، در نتيجه، به خالف آن چه . ددليلش هم آن است كه موجوديت خاص خودش را دار

 ها مي گويند، فكر و تصور نيست كه چيزي را مي آفريند، بلكه پديده ها آليست ايده
 .دهند ميهستند كه به ما فكر و تصور و انديشه 

تصوراتي كه از ماده و جهان داريم، روز . ما اين توانائي را داريم كه دنيا را بشناسيم )3
دليلش هم آن است كه ما مي توانيم با كمك علم به طور . شوند به روز بيشتر تصحيح مي

 .   دانيم ميو پي ببريم چه چيزي را ن   دانيم ميقطعي تاكيد بورزيم تا كنون چه 

  
  

  ياداشت ويراستار 
براي درك كامل اين فصل، به اطالعاتي كه در بخش دوم كتاب، فصل دوم، قسمت 

  .  ه كنيددوم آن، و بخش ششم، به فصل اول مراجع
ست، نبايد از آن چنين امغز »  محصول «گويد فكر و انديشه  وقتي انگلس مي

انگلس با اين  ،به عكس. كند ميب ترشح ااستنباط كنيم كه مغز هم مثل كبد كه زرد
در . بخصوص در لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان( نقطه نظر در گير بود 

اول و دوم  هاي لنين،  فصل امپيريوكريتيسيسمليسم و اين مورد، هم چنين به ماتريا
  ). مراجعه كنيد

»  چيز «شعور يك . ترشح يك اندام نيست، بلكه عمل مغز است ،آگاهي و انديشه
، ) ارگانيك (در شرايط معين و پيچيده تر اندامي . ب نيست، يك فعاليت استامثل زرد

ط اندامي اي كه خود ؛ همان گونه يعني شراي –قشر مغزي دخالت كند  شود ميكه باعث 
  . فعاليت انسان شعور و آگاهي است -، شرايط اجتماعي اند كند ميكه پليتسر بعد بحث 
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  . منابعي كه براي آگاهي بيشتر مي توانيد مطالعه كنيد
نيويورك انتشارات ( ، مسائل بنيادي ماركسيسم G. V. Plekhanovپلخانف . و.  گ

  . 47تا  40 هاي حه، صف) 1969بين المللي، 
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4  

  ، يا ماترياليست ؟گويد ميدرست  آليست ايده
  

 . پرسش را چگونه بايد بيان كنيم -1
 درست است كه دنيا فقط در فكرهاي ما وجود دارد ؟  -2
 را مي آفرينند ؟ ها درست است كه تصورات ما پديده -3
 ؟ آورد ميدرست است كه روح ماده را به وجود  -4
  . كند ميدرست مي گويند و علم ادعاي آنان را تائيد  ها ياليستماتر -5

  
  .پرسش را چگونه بايد بيان كنيم -1

 كنيم ميرا دانستيم، سعي  ها و ماترياليست ها آليست ايدهحاال كه نقطه نظرهاي 
  . بفهميم كه كدام شان حق دارند

با يكديگر قرار دارند  يادمان نرود كه از طرفي بايد بدانيم اين مباحث كامال در تناقض
و مخالف يكديگرند، و از طرف ديگر متوجه باشيم به محض آن كه كسي از اين يا آن 

  . ، به نتايجي مي رسد كه آثار آن اهميت بسيار داردكند مينظريه دفاع 
براي آن كه بدانيم كدام يك از طرفين حق دارند، بايد به سه نكته كه از اين مباحث 

  : گرديم بر ايم كردهخالصه 
  : مدعي آنند كه  ها آليست ايده

 !  آورد مياين روح است كه ماده را پديد  -1

 !وجود ندارد، پس فقط يك تصور است  ما هاي ماده خارج از فكر -2

 ! را مي آفرينند  ها ما هستند كه پديده تصوراتاين  -3

  . درست خالف اين ادعا را دارند ها ماترياليست
يم، اول بايد ببينيم كدام يك با عقل سليم جور در براي آن كه كارمان را آسان كن

  .كند ميو كدام يك بيشتر ما را حيرت  زده  آيد مي
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 ما وجود دارد ؟ تصوراتآيا اين درست است كه دنيا فقط در -1

 ؟  كنند ميرا خلق  ها آيا اين درست است كه تصورات ما پديده -2

كه  است  بركلي قرار گرفته» ضد ماترياليست « آليسم  اين دو مبحث، مورد دفاع ايده
  :مثل نتايج همه الهيون، به پرسش سوم ما ره مي برد ؛ نتايج اودانيم  مي

 ؟  آورد ميآيا اين درست است كه روح ماده را به وجود  -3

در . ، به دليل رابطه شان با مساله بنيادين فلسفه، اهميت بسياري دارندها اين پرسش
به . گويد ميي توانيم دريابيم چه كسي درست ست كه مها نتيجه، با بحث در مورد آن

و  ،ها، نزد همه فيلسوفان ماترياليست به اين پرسش ها ماترياليست هاي خاطر آن كه پاسخ
بخصوص براي  ها ديالكتيك يكسان است، اين پرسش  در نتيجه نزد ماترياليسم

  . دارند خاصياهميت  ها ماترياليست
  

  اي ما وجود دارد ؟ درست است كه  دنيا فقط در فكره -2
پيش از كنكاش در مورد اين پرسش، بايد دو اصطالح فلسفي را توضيح بدهيم كه در 

  : استفاده كنيم  ها و ناگزيريم از آن كنيم ميبرخورد  ها مطالعات مان اغلب به آن
  . ) به معني واقعيتي كه فقط در فكرهاي ما وجود دارد( واقعيت ذهني 
  . )ما وجود دارد هاي اقعيتي كه خارج از انديشهبه معني و( واقعيت عيني 

  .ها مي گويند جهان واقعيت عيني نيست، بلكه واقعيت ذهني است آليست ايده
  . ها مي گويند جهان واقعيت عيني است ماترياليست

اسقف بركلي براي آن كه به مانشان بدهد دنيا و اشياء فقط در فكر و تصور ما وجود 
مثل رنگ، (  كند ميست، متالشي ها شان و آنچه مختصات آنها يترا در خاص ها دارد، آن

اين مختصات متعلق به اشياء كه متفاوت  گويد مياو به ما . ) اندازه، وزن مخصوص و غيره
و از اين تعريف . از هم وجود دارند، در خود اشياء نيستند،  بلكه فقط در ذهن ما هستند

پس، . مختصات است كه عيني نيستند، ذهني اندكه ماده ، مجموعه اي از  گيرد مينتيجه 
  .در نتيجه وجود ندارند

اگر دوباره به مثال خورشيد برگرديم، بركلي از ما مي پرسد آيا واقعيت عيني اين 
 گويد ميست، به ما ها و جلوه هادايره زرد را باور داريم؟ و با روش خود كه بحث در مورد
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براين، از آن جا كه خورشيد واقعيت عيني نيست ؛ بنا. كه خورشيد نه زرد است و نه دايره

چون وجود ندارد، پس يك واقعيت ساده ذهني است، چون فقط در فكر و تصور ما وجود 
  . دارد

با اين حال، نه به دليل آن كه ما آن را . گويند خورشيد وجود دارد مي ها ماترياليست
مثل  ؛واقع نگري خام است براي اين كه چنين استداللي. صاف و گرد و زرد مي بينيم

اوليه كه فقط با احساس شان واقعيت را مي  هاي ، و  واقع نگري انسانها واقع نگري بچه
  . در واقع علوم به ما توانائي داده اند تا خطاهاي حسي خود را تصحيح كنيم. شناختند

  . اما در مثال خورشيد، بايد مساله را به طور شفاف بيان كنيم
او را  يها گيري زرد و دايره نيست، اما نتيجهخورشيد گوئيم كه  مي ما هم مثل بركلي

ما در مورد . شود ميقبول نداريم كه به انكار خورشيد به عنوان واقعيتي عيني منجر 
  . ستها ، بحث ما در مورد موجوديت آنكنيم ميبحث ن ها خصائص پديده

زنند و واقعيت ماده را  ما، ما را گول مي هاي ما چانه نمي زنيم كه بدانيم آيا حس
  ؟ما مي خواهيم بدانيم كه اين واقعيت خارج از احساس ما وجود دارد. دهند ميتغيير 

واقعيت خارج از ما وجود دارد و از مساله اي  كنند ميادعا  ها ماترياليست! بسيار خوب 
  . كند ميش را علم فراهم هاي كه خود علم است و زمينه كنند ميدفاع 

؟ با كلمات  كنند ميست چه ها براي آن كه به ما ثابت كنند حق با آن اه آليست ايده
  . كنند ميبي شماري را سياه  هاي ؛ در مورد كلمات چانه مي زنند و صفحه كنند ميبازي 

ما  هاي اگر جهان فقط در ذهن. اي گمان كنيم كه درست مي گويند بيائيد لحظه
علم ثابت كرده كه انسان آخرين موجود وجود دارد، پيش از انسان وجود نداشته است؟ 

در اين . زنده اي است كه در زمين پديد آمده، بنابراين، چنين ادعائي دروغي بيش نيست
ها به ما خواهند گفت كه پيش از انسان حيوانات وجود داشتند،  آليست ايدهبعضي  ،صورت

وجودات زنده،  زميني كه پيش م   دانيم مياما ما . پس فكر مي توانسته در آنان بوده باشد
عده اي  ،با اين حال. غير قابل زيستن وجود داشته كه در آن امكان زندگي ارگانيك نبوده

به ما خواهند گفت كه حتي اگر فقط منظومه شمسي وجود داشته  ها آليست ايدهديگر از 
اين جاست كه به باالترين شكل . و انسان وجود نداشته، فكر و روح در خدا وجود داشته
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بدون  تواند ميبايد ميان خدا و علم يكي را انتخاب كنيم، و خدا ن. رسيم مي آليسم ايده
  . وجود داشته باشد آليسم ايده

و ماترياليسم را بيان  آليسم ايدهكه دقيقا مي توانيم مساله  رسيم ميپس به مرحله اي 
  خدا درست است يا علم ؟ : كنيم 

كه جهان واقعيتي عيني است و راه ما را  علم در عمل و تجربه به ما نشان مي دهد
  : تا به اين پرسش پاسخ بدهيم    گشايد مي
  
  ؟ آفرينند ميرا  ها درست است كه تصورات ما پديده -3

. بيائيد براي مثال اتوبوسي را در نظر بگيريم كه هنگام عبور ما از خيابان، سر مي رسد
كه اشياء واقعيت عيني  كنيم ميرد بحث ي همراه ماست و داريم با او در اين موآليست ايده

واقعيت اين . دارند، يا ذهني، و آيا اين حقيقت دارد كه فكر و تصور ما اشياء را مي آفرينند
بنابراين، . است كه اگر مي خواهيم اتوبوس ما را زير نگيرد، بايد خيلي مراقب باشيم

اگر بخواهيم . شناسددر عمل مجبور است موجوديت اتوبوس را به رسميت ب آليست ايده
ما تفاوتي ميان اتوبوس عيني و اتوبوس ذهني  آليست ايدهواقع نگر باشيم، براي همين 

كه در  كند مياين امر چنان مقرون به حقيقت است كه عمل به راحتي ثابت . وجود ندارد
  . ماترياليست اند ها آليست ايدهزندگي، 

خواهيم  ها بياوريم كه در رابطه با آن بسياري هاي در مورد اين موضوع مي توانيم مثال
، براي بدست كنند ميو كساني كه از اين فلسفه حمايت  آليست ايدهديد كه فيلسوفان 

از مورد معين چيزي كه  آيد ميواقعيت ذهني است بدشان ن ها آوردن آن چه به نظر آن
  .مي نامند استفاده كنند»  پستي عيني «آن را 

نمي بينيم كسي مثل اسقف بركلي ادعا كند كه جهان  به همين دليل است كه ديگر
پيشنهاد مي . (مباحث اينان، بيشتر از پيش مكارانه و مرموز است. وجود خارجي ندارد

با استفاده از آن جدل  ها آليست ايدهكنم براي روشن تر شدن در مورد شيوه اي كه 
ليسم و كتاب ماتريا 45در صفحه »  كشف عناصر جهان «، به فصل كنند مي

  ). لنين نگاه كنيد امپيريوكريتيسيسم
  رمنده ـريم تا دست مان براي شـلنين را وام بگي» معيار عمل «از اين رو، بايد عبارت 
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  . باز شود ها آليست ايدهكردن 

ها ابائي ندارند كه ادعا كنند عمل و تئوري  آليست ايدهعالوه بر اين، پس از بركلي 
. و نظر درست نيست ياين نتيجه گير. كامال متفاوتند ستند، و اين كه دو چيزييكي ن

كه درك و  گويد ميدليلش هم اين است كه خود عمل به تنهائي از طريق تجربه به ما 
  . دريافت ما صحيح است، يا غلط است

كه جهان واقعيتي عيني دارد و تصوري  كند ميبنابراين، مثال اتوبوس به ما ثابت 
  . لق شده باشدخ نيست كه به وسيله ذهن ما

در مقابل علوم بيايستد و قادر نيست در برابر  تواند ميچون نظريه ضد ماده بركلي ن
معيار عمل مقاومت كند، بر ماست تا ببينيم آيا بنا به نتيجه گيرهاي مورد ادعاي همه 

   ؟كند مي، اديان واهل الهيات، روح ماده را خلق آليست ايدهفيلسوفان 
  
  ؟ آورد به وجود مياده را درست است كه روح م -4

ها روح شكل عالي خود را در خدا پيدا  آليست ايدهم، از نظر يهمان طور كه ديد
به اين دليل است . كه خدا پاسخ نهائي است گويد مينتيجه گيري نظريه آنان، . كند مي

 ، درها حق داشته باشند يا ماترياليست ها آليست ايدهكه مساله روح مقابل ماده، حاالچه 
  . شكل مي دهد»  خدا را در برابر علم «نهائي  هاي تحليل

كه خدا به صورت ازلي و ابدي وجود داشته، تغييري هم  كنند ميها ادعا  آليست ايده
. او روح ناب است كه برايش زمان و مكان وجود ندارد. نكرده و هميشه همان است كه بود

هيچ گونه استداللي را به  ها آليست دهايدر تاكيد برنظريه وجود خدا، . او خالق ماده است
فقط به انبوهي از مفاهيم مرموز  ها آليست ايدهدر دفاع از آفريننده ماده، . دهند دست نمي

  . را بپذيرد ها آن تواند ميباز مي گردند كه ذهن علمي ن
عظيم بود  بينيم به دليل غفلت و جهلي مي ،گرديم علم بر مي هاي وقتي به سرچشمه

 هاي آليست ايدهشويم كه  متوجه ميو . اوليه در ذهن خود خدا را ساختند هاي كه انسان
آن چه با  ي به غفلت و جهالت خود نسبت به همه ،اوليه هاي ، مثل انسانهم قرن بيستم

، استتوانائي داده  و آگاهي شكيبائي و تامل و پشتكار حاصل شده و به ما در فهميدن
توانند خدا را توضيح بدهند،   نهائي نمي هاي در تحليل اه آليست ايده چون. دهند ميادامه 
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وقتي . ماند باقي مي براي ثابت كردن آن ندارند، كه دليلي باوري به صورت براي آنانخدا 
توانسته هميشه وجود داشته باشد،  كوشند با ابراز اين كه ماده نمي مي ها آليست ايده

دهند كه خود او  مي حوالها به خدائي ضرورت آفرينش جهان را به ما ثابت كنند، ما ر
  ؟ كند ميروشن  چگونهچه چيزي را و  ي،توضيح چنين. هرگز آغازي نداشته است

 هاي دروازه «راندن  ها براي اثبات مباحث خود، از علم كه انسان با عقب ماترياليستاما 
  . جويد بهره مي ستو پيش رفته ا  در آن رشد كرده»  ناداني خود

. دهد كه فكر كنيم روح ماده را آفريده است؟ نه ، آيا علم به ما اجازه ميبا اين وجود
دليلش هم آنست كه چنين چيزي  .آفرينش به وسيله روح ناب، قابل فهم نيست ي عقيده

آن گونه كه  ؛براي آن كه چنين امري امكان پذير باشد. شناسيم را در تجربه نمي
داشته، حال آن كه علم  ائي پيش از ماده وجود ميگويند، روح بايد به تنه ها مي آليست ايده

به . و هيچ گاه روح بدون ماده وجود ندارد ،كه اين امكان ناپذير است كند ثابت ميبه ما 
ذهن انسان مرتبط با  دانيم ميبخصوص آن كه . عكس، روح هميشه به ماده وابسته است

دهد باور كنيم كه  ازه نميعلم به ما اج. و فكرهاي ماستتصورات منبع  و مغز، مغز است
  .در خالء وجود دارند تصورات

به اين سبب . بنابراين، ضروري است كه ذهن خدا براي وجود داشتن مغز داشته باشد
و بر آن مبنا انسان را آفريده، بلكه  ،است كه ما مي توانيم بگوئيم اين خدا نيست كه ماده

  . را آفريده است » روح«  و»  خدا« اين ماده است كه در مغز انسان 
يا  ؟بعدها در اين كتاب خواهيم ديد كه آيا علم امكان باوركردن خدا را به ما مي دهد

از اين  ؟اساسا باور كردن چيزي را كه برايش زمان و مكان و حركت و تغيير وجود ندارد
  : به بعد مي توانيم نتيجه بگيريم كه در پاسخ به پرسش بنيادي فلسفه 

  
  كند ميدرست مي گويند وعلم ادعاي آنان را ثابت  اه ماترياليست - 5

  :حق دارند با قاطعيت مدعي موارد زير باشند  ها ماترياليست
ضد  ي نظريه آليسم بركلي، و در مقابل فيلسوفاني كه خود را پشت سر در برابر ايده -1

و بايستند و به صداي بلند بگويند از طرفي جهان  ،اند ماترياليستي او پنهان كرده
اشياء خارج از فكر و انديشه ما وجود دارند و براي وجود داشتن نيازي به فكر و 
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انديشه ما ندارند، از طرف ديگر بگويند اين فكر و نظر ما نيست كه اشياء را خلق 

 . آورند ها هستند كه فكر و انديشه ما را به وجود مي ، بلكه اشياء و پديدهكند مي

. شان بايد ايستاد ها به خاطر نتيجه گيري ،آليست هايددر برابر همه فيلسوفان  -2
شان با تاكيد و قاطعيت مدعي ايجاد ماده ها يعني در برابر فيلسوفاني كه نتيجه گيري

نهائي، عليه تاكيد بر اثبات خدا و حمايت از  هاي و در تحليل .به وسيله روح است
لمي خود اعالم و ثابت با تكيه برپايگاه ع ها طرفداران الهيات است كه ماترياليست

 ،، و براي توضيح پديد آمدن مادهكند مياين ماده است كه روح را خلق  كنند مي
 . ندارند» فرضيه خدا « به  نيازي

  
  

آنان . توجه كنيم كنند ميمسائل را بيان  ها آليست ايدهبايد به روشي كه  –. ياد آوري
ما مالحظه كرديم اين انسان است كه ؛ در حالي كه كنند كه خدا انسان را آفريده اعالم مي

كنند اين روح است كه ماده را به وجود  ادعا مي در عين حال ها آليست ايده .خدا را آفريده
راهي براي ها،  در اين مثال. حال آن كه مي بينيم قضيه كامال برعكس استآورده، 

  . وجود دارد ،الزامي است ها ئي كه ما احساس كرديم اشاره به آنها مغشوش كردن مبحث
  
  

  .  منابعي كه مي توانيد به آن مراجعه كنيد
 1970انتشارات بين المللي، : نيويورك (  امپيريوكريتيسيسملنين، ماترياليسم و . ا. و
  ).  93تا  32 هاي صفحه
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5  
  وجود دارد ؟ –)فلسفه شكاك( Agnosticism -  آيا فلسفه سومي

  
  

 چرا فلسفه سوم ؟ -1
 سفه سوم مباحث اين فل -2
 اين فلسفه از كجا آمده است ؟  -3
 نتايج اين فلسفه  -4
 را رد كرد ؟ » سوم « چگونه مي توان اين فلسفه  -5
 نتيجه گيري  -6
 

  چرا فلسفه سوم ؟ -1
را  ها و ماترياليسم نظريه آليسم ايده، از آن جا كه دوجريان بزرگ ها پس از اين فصل

و به كوتاهي، راه مان را در مباحث ، به نظر ما مي رسد كه تقريبا كنند مينمايندگي 
هائي كه براي  به عالوه، ممكن است به نظر برسد مباحث و استدالل. ايم كردهفلسفي پيدا 

  . اند حامل تصميم مطلق ،كنند ماترياليسم مبارزه مي
كه به فلسفه عقل، يعني ماترياليسم را نمايد كه پس از مطالعاتي، راهي  بعد چنين مي

  . ايم كرده پيدا ،برد ره مي
 هاي آليست ايدههمان طور كه پيشتر اشاره كرديم، .  اما مسائل به اين آساني نيستند

در شكلي هنرمندانه و مخلوط «آنان عقايد خود را . جديد صراحت اسقف بركلي را ندارند
به نمايش مي گذارند تا مردم ساده و زود باور را بفريبند كه » جديد«شده با اصطالحات 

، صفحه امپيريوكريتيسيسملنين، ماترياليسم و (» !رو به رو شده اند» نو«اي  با فلسفه
20 .(  

  ه ـم كـفه دست يابيـادي فلسـبني هاي ديديم كه ما مي توانيم به دو پاسخ به پرسش
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اين دو پاسخ، بسيار روشن اند و امكاني . مخالف و متناقض با يكديگر و آشتي ناپذيرند

  .ارندبراي گيج شدن باقي نمي گذ
در يك سمت : بيان مي شد كه  صورت، مساله به اين 1710، در واقع تا سال  و

ما  ي ئي كه مدعي وجود ماده خارج از فكر و انديشهها يعني آن. ها بودند ماترياليست
منكر وجود ماده بودند و ادعا  ،ها كه همراه با بركلي آليست ايده ،از سوي ديگر. بودند
  . ما وجود دارد هاي ر ما، در ذهنكردند كه ماده فقط د مي

ئي در علوم رخ داد، فيلسوفان ديگري به ها با وجود آن كه در همين زمان پيشرفت
ميدان آمدند كه كوشيدند با ايجاد يك جريان فلسفي كه ميان اين دو فلسفه اغتشاش به 

اين اغتشاش . قرار بگيرند ها و ماترياليست ها آليست ايدهميان  ي ، در فاصلهآورد ميوجود 
  . كرد ميدر منشاء خود فلسفه سومي را جست و جو 

  
  مباحث اين فلسفه سوم -2

اساس اين فلسفه كه پس از بركلي از كار در آمد،  آن است كه كوشش براي پي بردن 
ها پي  اين امر كه ما هرگز به چيزي جز جلوه به طبيعت واقعي اشياء ، و اصرار  ورزيدن بر

 Agnosticismبه همين دليل است كه نام اين فلسفه را . استبي فايده ، نخواهيم برد
توانا در « به معني  Gnostikersكه حرف نفي است، و »  A« واژه يوناني مركب از (  .اند گذاشته
در واژه نامه وبستر آمده است () است» ناتوان در دانستن  «تركيبي به معني  ي      پس اين واژه .» دانستن 

به عنوان نشانه منفي كردن »  A «است كه حرف  Gnosticosيوناني است كه اصل آن اين تركيب : كه
تواند  اين باور بر آن است كه ذهن انسان نمي. آمده و تركيب به معني نشناخته و غيرقابل شناخت است

. و چيزي ديگر»  Oolaaاولي  «مادي وجود دارد، يا علتي غائي  هاي بداند آيا خدا فراسوي پديده
Agnosticism  در زبان فارسي براي آن معادل  تواند مي» فلسفه شكاك « پس  –دكترين اين باور است

  . )مترجم  – مناسبي باشد
اين . ، ما نمي توانيم بدانيم كه اساسا جهان روح است يا طبيعتها به نظر اگنوستيك

پي  ها واقعيت آناشياء را بدانيم، اما نمي توانيم به  ي امكان براي ما وجود دارد كه جلوه
  . ببريم

اوليه مي  هاي ديديم آن گونه كه انسان. بيائيد دوباره به مثال خورشيد برگرديم
 . فقط خطاي باصره و جلوه بود ،پس اين دايره. پنداشتند، خورشيد مسطح و مدور نيست
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 ها كنيم كه واقعيت آن جلوه و نمود، دريافتي صوري است كه ما در مورد اشياء پيدا مي( 

  . )نيست
 ها و ماترياليست ها آليست ايدهبه همين دليل است كه در رابطه با بحث و جدل ميان 

خارج از فكر و انديشه ما وجود  ها در مورد اين كه آيا اشياء ذات و جوهرند يا روح، آيا آن
ع مي گويند ما در واق ها اگنوستيك ؟را بشناسيم ها دارند يا نه، يا اين كه آيا امكان دارد آن

پي ها را بشناسيم، اما هرگز قادر نخواهيم بود به واقعيت آن ها مي توانيم جلوه و نمود آن
  . ببريم

خود اشياء را مشاهده و حس  هاي ما قادريم از طريق حس گويد ميفلسفه شكاك 
ها براي ما  پس اين جلوه. را بشناسيم ها آن ي كنيم، و مي توانيم منظر بيروني و جلوه

مي گويند، شكل » پديده براي ما « يعني آن چه را در زبان فلسفي به آن وجود دارند ؛ 
ناميده » پديده در خود«اما نمي توانيم مستقل از خود و با واقعيت خود اشياء كه . بدهند

  . را بشناسيم ها ، آنشود مي
، با دو كنند ميبحث  ها كه مدام در مورد اين موضوع ها و ماترياليست ها آليست ايده

قابل مقايسه اند كه يكي از آنان عينك آبي به چشم زده، آن ديگري عينك قرمز، و  مرد
بيائيد گمان . كنند ميدارند در برف راه مي روند و در مورد رنگ حقيقي برف با هم بحث 

آيا در اين صورت روزي خواهند . عينك شان را بردارند نتوانندكنيم كه اين دو مرد هرگز 
و  ها آليست ايدهپس ! بسيار خوب . برف پي ببرند؟ نهتوانست به رنگ حقيقي 

كنند، كدام شان درست  و بحث مي اند كه عينك آبي و قرمز به چشم زده ها ماترياليست
معرفتي نسبت » ي خودشان ابر«  ها آن. هرگز واقعيت را نخواهند دانست ها آن گويند؟ مي

استدالل . نخواهند شناخت» در خودش « به برف پيدا خواهند كرد، اما هرگز برف را 
  . از اين دست است ها اگنوستيك

  
  اين فلسفه از كجا آمده است ؟ -3

  ياسكاتلند)  David Hume    )1776 – 1711  بنيانگذاران اين فلسفه ديويد هيوم
هر دو  كه آلماني بودند)  Immanuel Kant    « )1804 – 1724«و امانوئل كانت 

  . ياليسم را آشتي دهندو ماتر آليسم ايدهكوشيدند 
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لنين  امپيريوكريتيسيسمبه فرازي از مباحث هيوم كه به نقل از كتاب ماترياليسم و 

  : توجه كنيد  آيد مي
  

با غريزه طبيعي يا شيفتگي، ايمان را در احساس خود بگنجانند، و  ها به نظر بديهي مي رسد كه انسان
ده از عقل و دليل، ما هميشه دنيائي بيروني را تصور اين كه بدون دليل و برهان، يا حتي پيش از استفا

كنيم كه متكي به درك و دريافت ماست، اما ولو آن كه ما و همه موجودات حساس غايب باشيم و از 
حتي جانوران نيز به همين ترتيب تنظيم مي شوند، و همين عقيده را . بين برويم، وجود خواهد داشت

ها،  و ابتدائي همه انسان عمومي ي اما اين عقيده... كنند ميد حفظ و اعمال خو ها در همه فكرها، طرح
در  تواند ميديري نگذشت كه با ناچيزترين فلسفه كه به ما مي آموخت هيچ چيز جز تصوير و دريافت ن

ذهن ما وجود داشته باشد، و حس ما فقط مدخلي است كه از طريق آن اين تصورات منتقل مي شوند، 
  .فوري ميان ذهن و اشياء به وجود آورد اي رابطهشد، بي آن كه قادر باشند فرو ريخت و نابود 

اما ميزي كه مستقل . كند مياندازه ميزي كه ما مي بينيم، به محض آن كه با آن فاصله بگيريم تغيير 
... بنابراين، آن ميز چيزي جز تصور نبود كه در ذهن ما وجود داشت. كند مياز ما وجود دارد، تغييري ن

  ) 26و  25 هاي صفحه (
  

كه »  وجود يك دنياي بيروني «اول با عقل سليم و قضاوت درست  ،ديديم كه هيوم
 رود كه بپذيرد اين  اما بالفاصله پس از آن، زير بار نمي، پذيرد متكي به ما نيست را مي

چيزي جز تصور و احساس ما »  وجود «به نظر او، اين . يك واقعيت عيني است» وجود «
اين درك و  ،پس. كند ميكه درك و دريافت و تصوير آن را در ذهن ما درست  نيست

  . ميان ذهن و اشياء پديد آورند اي رابطهتصور قادر نيستند هيچ گونه 
يعني در جائي كه مي . در يك كالم، ما مثل سينما در وسط مواد قرار گرفته ايم

،  مثل پشت ها ، پشت خود تصويرتوانيم تصوير مواد روي پرده را درك كنيم، اما همان جا
  . پرده سينما، هيچ چيز نيست

حاال، اگر مي خواهيم بدانيم كه ذهن ما چگونه مواد را مي شناسد، بايد از خود بپرسم 
انرژي خود ذهن نيست ؟ يا مربوط به اشاره و وسوسه ي روحي كه « كه آيا اين مربوط به 

ديگري كه براي ما حتي  هاي ه علتيا نه، مربوط ب ؟غير قابل ديدن و دانستن است
سم و امپيريوكريتيسيسم صفحه هيوم به نقل از لنين در كتاب ماتريالي( ؟ ناشناخته ترند

26 (  
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  نتايج اين فلسفه -4

  .كه بسيار گسترده هم هست شويم مياين جا با نظريه اغوا كننده اي رو به رو 
فلسفي زمان  هاي ان تئوريمختلف جريان تاريخ و در مي هاي اين نظريه را در شكل

بايد خنثي باقي بمانند و خود  « كنند ميئي كه ادعا ها حاضر، هم چنين در ميان همه آن
  . كنيم ميمالحظه  ،» را در احتياط علمي نگه دارند

   ؟چيست ها درست اند، يا نه، و نتايج آن ها بايد ببينيم اين گونه استدالل ،بنابراين
كنند واقعا شناختن طبيعت حقيقي اشياء غير  ادعا مي اه اگر آن طور كه اگنوستيك

ست، در اين صورت نمي ها آن هاي ممكن است، يا اين كه معرفت ما محدود به جلوه
توانيم وجود واقعيتي عيني را تائيد كنيم و نمي توانيم بدانيم كه آيا اشياء به صورت خود 

عيت عيني است، با اين حال مثال براي ما اتوبوس يك واق. به خود وجود مادي دارند
به ما مي گويند كه يقين در اين مورد وجود ندارد، و ما نمي توانيم بدانيم  ها اگنوستيك

پس اگنوستيك نمي گذارد ما ادعا . اين اتوبوس تصور ناشي از فكر ماست، يا واقعي است
، اين مائيم يآليست ايدهمي بينيم كه در قلب استدالل . كنيم كه فكر ما بازتاب اشياء است

د، يا اين كه ما ناشياء وجود ندار كه آن ميان آن يكه درست مي گوئيم، براي آن كه تفاوت
   .پي ببريم، وجود ندارد ها توانيم به وجود آن نمي

تفاوت »  اشياء در خودشان «و »  اشياء براي ما «مالحظه كرديد كه اگنوستيك ميان 
اما آگاهي . گويند علم به اين مي. ا ممكن استبنابراين، بررسي اشياء براي م. قائل است

نسبت به اشياء در خودشان غير ممكن است، براي آن كه ما نمي توانيم بدانيم چه چيزي 
  . خارج از ما وجود دارد

اگنوستيك علم را مي پذيرد، و : چنين استداللي، به اين ترتيب است كه  ي نتيجه
علمي  ،از طبيعت) ماوراء الطبيعه( فراطبيعي بدون عقب راندن نيروي  تواند ميدم نآچون 

  . باشد، پس او در رابطه با علم ماترياليست است
، چون وقتي به نظر او علم فقط كند ميولي اگنوستيك در افزودن اين مفهوم عجله 

كه چيزي جز ماده در واقعيت وجود  كند ميرا به ما مي دهد، هيچ چيز ثابت ن ها جلوه
عقل . وجود داشته باشد تواند ميكه حتي ماده وجود دارد و خدا نداشته باشد، يا اين 
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 هاي اگر راه. چيزي در اين مورد بداند و نبايد ربطي به آن داشته باشد تواند ميانسان ن

وجود دارد، » اشياء در خودشان«ديگري، مثل ايمان مذهبي براي آگاهي نسبت به 
ردن و بحث در باره آن، احساس آن را بداند و براي مطرح ك خواهد مياگنوستيك ن
  . رضايت كند

بنابراين، در رابطه با سلوك زندگي و ساختمان علم، اگنوستيك يك ماترياليست 
ماترياليسم خود را اعالم كند و مهم تر از  كند مياست، اما ماترياليستي است كه جرئت ن

. ي با مذهب شوددچار مشكل شده و وارد درگير ها آليست ايدهبا  خواهد ميهمه آن كه، ن
تخليلي و : انگلس، سوسياليسم  فردريش. ( است» شرمگين«او، در واقع يك ماترياليست 

  ).13، صفحه 1935انتشارات بين المللي، : علمي، نيويورك 
آن فقط در  ي نتيجه آن كه با شك و ترديد در مورد ارزش ژرف علم و مالحظه

قت را به علم نسبت ندهيم و آن را كامال گويد كه حقي ها، اين فلسفه سوم به ما مي جلوه
  . بي فايده بدانيم ،در مورد دانستن و رابطه اش با پيشرفت

انسان خورشيد را مسطح و مدور مي ديد و بر آن بود  قبال : مي گويند  ها وستيكناگ
خورشيد آن گونه كه مشاهده  گويد ميامروز، علم به ما اما . كه اين عين واقعيت است

و يك روز  شود ميكه علم اغلب مرتكب اشتباه    دانيم ميما  ،به هر صورت. ست، نيشود مي
. ديروز خطا،  امروز حقيقت، و فردا دوباره خطا. كند ميآن چه را روز پيش ساخته خراب 

عقل ما را به . كه قادر به دانستن نيستيم كنند مياعالم  ها به همين دليل اگنوستيك
ابزارهاي ديگر غير از عقل، مثل ايمان مذهبي، مدعي و اگر . شود مييقين رهنمون ن

بنابراين، . مانع باور كردن ما شود تواند ميباشند كه به ما يقين مطلق بدهند، حتي علم ن
  . كند ميم راه را براي بازگشت مذهب آماده يسبا نقصان اطمينان در علم، اگنوستيس

  
  چگونه مي توان اين فلسفه سوم را رد كرد ؟ - 5

خود، نه تنها علم، بلكه تجربه را نيز به  هاي براي اثبات ادعا ها كه ماترياليست ديديم
توانيم به  ما مي.  به ما امكان مي دهد علم را هم كنترل كنيمآن تجربه كه    گيرند ميكار 

  . بشناسيم و بدانيم و نسبت به اشياء درك و معرفت پيدا كنيم ،» عمل معيار «كمك 
  ود ـروني وجـاي بيـر ممكن است اعالم كنيم كه دنيـگويند غي ميبه ما  ها اگنوستيك
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  . دارد، يا وجود ندارد
تصورات و    دانيم ميما . كه دنيا و اشياء وجود دارند   دانيم ميولي ما در عمل 

ئي كه در مورد اشياء داريم، دستگاهي را بنيان نهادند كه بر مبناي آن،  روابطي ها انديشه
  . و خودمان شناخته ايم واقعي استكه ميان اشياء  

، بنا به كيفيتي كه در گرديم ميبر  ها كه به استفاده خودمان از اين پديده اي لحظهاز 
از طريق حس و ادراك محك مي  ،مي يابيم، درك لغزش ناپذير يا خالف آن را ها آن

 ها كه آن پديدههم  اي استفادهاگر اين درك و دريافت غلط باشد، ارزيابي ما از مورد . زنيم
اما اگر موفق . توانند داشته باشند، بايد غلط از كار در آيد و كوشش ما بايد ناكام بماند مي

ديده با تصور و انديشه ما منطبق پاگر متوجه شويم كه و به انجام دادن هدف خود شويم، 
است، و به منظور و قصدي كه ما برايش داشتيم پاسخ مي دهد، در اين صورت با وجه 

مبني براين كه درك و دريافت ما از آن و كيفيت آن، با  شويم مياثباتي مثبت رو به رو 
و هرگاه كه با عدم موفقيت رو به رو شويم، عموما نبايد . واقعيت خارج از ما مي خواند

متوجه شده باشيم درك و  يدزيرا با ،ديگر علتي را كه باعث اشتباه شده دنبال كنيم
ديگري  و سطحي بوده، يا با نتايج ادراك ، يا ناقصايم كردهآن عمل دريافتي كه بر مبناي 

اين را استدالل ناقص مي . بوده، تركيب شده است ها كه به طريقي تضمين كننده آن
باشيم و عمل  ها خود و استفاده شايسته از آن هاي مادامي كه مواظب پرورش حس. ناميم

مقرر مي دارد تنظيم كنيم، متوجه خود را به طور كامل در محدوده اي كه درك ما 
را  ها خواهيم شد كه نتيجه عمل ما انطباق درك ما را با طبيعت واقعي اشيائي كه ما آن

رانده  اي نتيجه، به سمت اي نمونهبنابراين، حتي در لحظه و . كند مي، ثابت ايم كردهدرك 
شود كه  كه درك حسي ما، با كنترل علمي، تصوري را در ذهن ما موجب شويم مين

يا به اين . دنياي بيروني را با وجود طبيعت گوناگونش، مغاير با واقعيت مالحظه كند
نتيجه برسد كه ميان دنياي بيرون از وجود ما و درك حسي ما از آن، ناسازگاري ذاتي 

  . )14صفحه . تخيلي و علمي: انگلس، سوسياليم . (وجود دارد
اثبات پودينگ در خوردن آن  «نيم بگوئيم توا براي تفسير و توضيح بيان انگلس، مي 

اگر پودينگ وجود نداشت، يا فقط يك تصور و خيال بود، پس از خوردن آن »  .است
را بشناسيم و  ها بنابراين، براي ما كامال مقدور است كه چيز. شد گرسنگي ما رفع نمي
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مال امكان پذير براي ما كا. ببينيم كه آيا تصور و خيال ما با واقعيت منطبق است، يا نه

علمي و صنعتي را كه نتايج نظري علمي را به مرحله  هاي است كه از طريق تجربه، داده
اگر ما مي توانيم الستيك مصنوعي درست كنيم، پس . عمل در مي آورند، كنترل كنيم

  . را كه الستيك است، بشناسد» پديده در خود«علم بايد 
، زيرا گويد ميدانيم چه كسي درست پس مي بينيم بي فايده است كه سعي كنيم ب

و خطاهائي كه علم ممكن است مرتكب شود، تجربه امكان اثبات درست  ها فراسوي اشتباه
  . بودن يا نادرست بودن آن را به ما مي دهد

  
  گيري نتيجه -6

م يساز قرن هيجدهم، در آثار متفكران مختلفي كه كم و بيش تحت تاثير اگنوستيس
  .و ماترياليسم تقسيم شده است آليسم ايدهكه فلسفه به  يمكن ميبودند، مالحظه 

، اين متفكران در پوشش كلمات جديد، و در حالي كه گويد ميهمان طور كه لنين 
جويند، فقط ميان دو  خود بهره مي هاي حتي مدعي بودند از علم براي دفاع از استدالل

تري  تر و مناسب آسان ي فلسفهبدينگونه، و به زعم خود، . نظريه اغتشاش به وجود آوردند
اي را كه به آنان امكان مي داد اعالم كنند چون علم را  فلسفه. را در اختيار مردم گذاشتند

نيستند، اما ماترياليست هم نيستند، براي آن كه جرئت  آليست ايده، پس   گيرند ميبه كار 
. ه ذات خود نيستندكنند مباحث خود را به نتايج مطلوب خود برسانند، چون قائم ب نمي

م چيست جز ماترياليسم شرمگين؟ درك يسپس در واقع اگنوستيس «نويسد  انگلس مي
در امور قانونمند است و  تطبيع. گذرد از مجراي ماترياليستي مي ،از طبيعت ها اگنوستيك

گويد ما ابزار و  اما، اگنوستيك مي. رود نميمطلقا زير بار دخالت چيزي غير از خود خود، 
يك هستي عالي فراسوي جهان شناخته شده وجود ندارد، كه ثابت كنيم  تااني نداريم امك

  . )13خيلي و علمي،  صفحه ت: انگلس، سوسياليسم ( » . و با آن مخالفت كنيم
ها در استدالل  به دليل آن كه اگنوستيك. آليسم است پس، اين فلسفه دست افزار ايده

اگنوستيك « گويد  لنين مي. گردند آليسم بر مي ايدهقائم به ذات خود نيستند، مستقيم به 
  » . ازش در آوريد آليست ايدهرا بخراشيد و يك 
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، كدام شان آليسم ايدهمالحظه كرديم كه ما مي توانيم بدانيم ميان ماترياليسم و 
  . درست مي گويند
ود ئي كه مي خواهند تلفيقي ميان اين دو فلسفه به وجها نظريه شويم ميحاال متوجه 

 آليسم ايدهجز دفاع از  اي نتيجهآورند، در واقع قادر به انجام چنين منظوري نيستند و 
 اگنوستيسيسمو اين كه سومين پاسخ به پرسش اساسي فلسفه، . شود ميعايدشان ن

  . پس، در نتيجه، فلسفه سومي وجود ندارد. نيست
  
  

  .منابعي كه مي توانيد مطالعه كنيد
)  1935انتشارات بين المللي، : نيويورك ( خيلي و علمي ت: انگلس، سوسياليسم . ف
  . 29تا  7 هاي صفحه
  

  
  

  خود را بيازمائيد  هاي آموخته
  مقدمه

 آموختن فلسفه براي كارگران مبارز چه اهميتي دارد ؟  -1

 دارد ؟ آموختن ماترياليسم ديالكتيك چه اهميت ويژه ديگري براي كارگران  -2

  
  1فصل 
 ؟ مساله اساسي فلسفه چيست -1

 ،آورد ميو ماترياليسم به وجود  آليسم ايدهاغتشاشي را كه استفاده از كلمات  -2
 . توضيح بدهيد و تصحيح كنيد

  
   2فصل 

  چيست ؟  ها آليست ايدهمباحث اصولي 
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  3فصل 
  و ماترياليسم چيستند ؟ آليسم ايدهنكات مغاير ميان 

  
  4فصل

بايد شه ما وجود دارد چه جهان فقط در فكر و اندي كنند ميبه كساني كه ادعا 
  ؟ بگوئيم
  

   5فصل 
  آليسم، فضاي خالي براي فلسفه سوم وجود دارد؟  آيا ميان ماترياليسم و ايده
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  قسمت دوم
  ماترياليسم فلسفي
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1  

  ها ماده و ماترياليست
  
  

 ماده چيست ؟ -1
 ماده  مربوط به هاي نظريه -2
 ماده چيست ؟ ها براي ماترياليست -3
 مكان، زمان، حركت و ماده  -4
 نتيجه  -5

  
 هاي عليه فلسفه ها ماترياليست داليل، ها تاكنون عقايد مشترك ميان ماترياليست

خواهيم از اين  حاال مي. ايم كردهرا روشن  اگنوستيسيسمي، و باالخره خطاي آليست ايده
 هاي زير، قدرت استدالل هاي اسخ دادن به پرسشآموزش نتايج را ترسيم كنيم و با پ

  .ماترياليستي خود را تقويت كنيم
 ماده چيست ؟ -1

 ماترياليست بودن يعني چه ؟ -2

  
  ماده چيست ؟ -1

گرديم، پرسش  اهميت پرسش اين است كه هرگاه دنبال راه حلي براي مساله خود مي
دادن پاسخي رضايت بخش در واقع بايد گفت كه اين جا . را بايد خيلي روشن بيان كنيم

  . براي انجام اين كار، بايد نظريه اي براي ماده ايجاد كنيم. چندان ساده نيست
. ماده چيزي مقاوم و سخت است كه بشود آن را لمس كرد كنند ميعموما مردم فكر 

  . كردند ميدر روم عهد قديم، ماده را اين گونه تعريف 
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  . عريف دقيق نيستكه اين ت   دانيم ميبه لطف علم، امروزه 

  
  ماده مربوط به هاي نظريه -2

هدف ما اين است كه بدون وارد شدن به توضيحات علمي، با ساده ترين شكل و (
 .) مختلف مربوط به ماده را مرور كنيم هاي بياني كه امكان پذير است، نظريه

به  دتوان ميكه ماده واقعيت سخت و رسوخ ناپذيري است كه ن كردند ميدر يونان فكر 
ند زماني هم مي رسد كه ديگر اجزاء قابل تجزيه گفت مي. صورت بي كران تقسيم شود

. ستها بنابراين، ميز توده اي از اتم). غير قابل تجزيه =اتم(بودند  ها اين ذرات اتم. نيستند
ئي ها نرم و گرد ؛ مثل اتم هاي اتم  .بايكديگر تفاوت دارند ها اتم كردند ميهم چنين فكر 

  . سركه هاي ديگري كه زبر و خميده اند، مثل اتم هاي روغن هست ؛  و اتم كه در
كه در فارسي شكل عربي آن ذيمقراطيس را هم به كار (  Democritusدموكريتوس 

، ماترياليست يونان قديم كه اين نظريه را بنيان نهاد، نخستين كسي بود كه )م –برده اند 
كه بدن انسان از  كرد ميبراي مثال، او فكر . ادتعريفي ماترياليستي از جهان به دست د

اگر چه دموكريتوس . نرم ترند هاي اتم ،زبر تشكيل شده و تشكيل دهنده روح هاي اتم
همه چيز را به عنوان يك ماترياليست توضيح مي داد، اما وجود خدايان را هم قبول 

  . تشكيل شده اند فوق العاده ظريف هاي داشت و بر آن بود كه خدايان خودشان از اتم
  . يير كردغدر قرن نوزدهم، اين نظريه عميقا ت

كه سخت و داراي ذراتي با  شود ميهائي تقسيم  ماده به اتم كردند ميمردم هنوز فكر 
غير قابل رسوخ و  ها فراموش شد و اين اتم ها بنابراين، نظريه يوناني. دو طرفه اند ي جاذبه

  .نسبت به هم جاذبه دارندتجزيه ناپذيرند و به صورت دو طرفه 
امروزه معلوم شده كه اتم ذره اي غير قابل رسوخ و تجزيه ناپذير از ماده نيست، بلكه 

كه با شتاب باالئي دور هسته، يعني  ها به نام الكترون شود ميخود اتم از ذراتي تشكيل 
اگر اتم خنثي باشد، . ، مي چرخدگيرد ميجائي كه مقدار كلي حجم اتم را در بر 

مساويست با مقدار بار  ها بار الكتريكي دارند، اما بار مثبت هسته ها و هسته ها الكترون
ماده ممكن . ستها ماده توده اين اتم. شود ميحمل  ها منفي اي كه به وسيله الكترون

  . است بسته به حركت ذراتي كه تركيب آن را مي سازند، غير قابل نفوذ باشد
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، در آغاز قرن بيستم باعث ها بخصوص در الكترون كشف اين خواص الكتريكي ماده،
در الكترون هيچ چيزي به نام ماده  «گفتند  ها آن. به وجود ماده شد ها آليست ايدهحمله 

. بيشتر از بار الكتريكي در حركت نيست ي، چيزشود ميآن چه ماده خوانده . وجود ندارد
منفي وجود داشته باشد ؟  هاي تهاگر در بار منفي ماده اي وجود ندارد، چرا بايد در هس

  » .است! آن چه مي گويند فقط انرژي. بنابراين، ماده ناپديد شده
تيسيسم، وضع اشياء را با نشان دادن اين يركريويلنين در فصل پنجم ماترياليسم و امپ
انرژي ماده است و حركت چيزي نيست . كند ميكه انرژي و ماده تفكيك ناپذيرند، روشن 

در . كنند ميكشفيات علم را وارونه تفسير  ها آليست ايدهكوتاه آن كه، . ي مادهجز راه زندگ
، اينان به كرد ميماده را كه تا آن زمان ناشناخته بودند كشف  هاي حالي كه علم جنبه

پس وجود  گفتند مياستفاده كننده از آن نيست،  مردمِ بهانه آن كه ماده منطبق با تصورِ
  . اند ماده و حركت دو واقعيت جداگانه دعي بودنددر حالي بود كه مگيري  اين نتيجه. ندارد
  

  چيست ؟ ها ماده براي ماترياليست -3
  : اول بايد ببينيم . در اين رابطه، قائل شدن به وجه تمايز اجتناب ناپذير است

 ماده چيست ؟  -1

 : و بعد بدانيم 

 ماده مثل چيست ؟  -2

اين است كه ماده واقعيتي  دهند ميست به پرسش نخ ها پاسخي كه ماترياليست
لنين . بيروني است ؛ واقعيتي مستقل از ذهن كه براي وجود داشتن نيازي به ذهن ندارد

لنين،  ( » . ماده واقعيتي است كه با حس به ما داده شود«  گويد ميدر اين مورد 
  . ) 145م، صفحه سيتيسيرريوكيامپ

، دهند ميپاسخ  ها ، ماترياليست» ماده چيست ؟« در رابطه با پرسش دوم كه 
  » . بستگي دارد كه علم چه پاسخي بدهد، نه ما«

  . پاسخ نخست، از يونان قديم تا امروز ثابت مانده است
، بايد هم تغيير استپاسخ دوم تغيير كرده و چون متكي به علم و سطح آگاهي انسان 

  .يعني كه پاسخي قطعي نيست. كند
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رست مساله قطعا اجتناب ناپذير است تا نگذاريم كه بيان د كنيم ميمالحظه 

ما بايد اين دو پرسش را از هم جدا . ها اين دو پرسش را باهم مخلوط كنند آليست ايده
كنيم و نشان بدهيم كه اولي در اولويت قرار دارد و پاسخ ما به آن همواره تغيير ناپذير 

  .است
لسفي به شناخت آن وابسته براي آن كه خاصيت بنيادي ماده كه ماترياليسم ف «

  » .ذهن ماستاز است، در واقع خاصيت هستي واقعيت عيني وجود در خارج 
  

  مكان، زمان، حركت و ماده -4
؛ و بايد ادعا كنيم، كه ماده خارج از ما وجود دارد، بايد روشن  كنيم ميوقتي ما ادعا 

  : كنيم كه 
 .ماده در مكان و زمان وجود دارد -1

 .ماده در حركت است -2

مكان و زمان فقط در تصورات ما وجود دارد  كنند ميفكر  ها آليست ايدهاز طرف ديگر، 
، به نظر آنان، مكان شكلي )كانت نخستين كسي بود كه به دفاع از اين نظريه پرداخت ( 

زمان هم مشمول همين . و اصل آن در ذهن انسان است دهيم مياست كه ما به اشياء 
  .شود ميتعريف 

برآنند كه مكان در ما وجود ندارد، بلكه ما درمكان  ها نظريه، ماترياليست به خالف اين
آنان هم چنين متقاعد شده اند كه زمان شرط ضروري زندگي ماست و، در . وجود داريم

براي آن كه « . نتيجه، زمان و مكان از وجود ما، و از ماده به طور كلي، تفكيك ناپذيرند
كان و زمان نهفته است، و تصور وجود خارج از زمان، اساسي و موجوديتي در م هاي شكل

انگلس، آنتي  فردريش(» .به همان حد احمقانه و پوچ است كه وجود خارج از مكان
  .) 60، صفحه 1939،  نيويورك، انتشارات بين المللي، Anti Dühring دورينگ 

ما . د داردكه واقعيتي مستقل از هشياري و آگاهي ما وجو كنيم ميبنابراين، ما فكر 
ما . براين باوريم كه جهان پيش از ما وجود داشته وپس از ما نيز وجود خواهد داشت

ما قانع شده ايم كه پاريس . معتقديم كه جهان براي موجوديت خود نيازي به ما ندارد
پيش از تولد ما وجود داشته و پس از مرگ ما نيز وجود خواهد داشت، مگر آن كه با 
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به . يقين داريم كه پاريس، حتي اگر به آن فكر نكنيم، وجود دارد ما. خاك يكسان شود
را نديده ايم و حتي نام شان را  ها هزار شهر كه ما هرگز آن ها همين صورت، ده

علم به ما . يقين كلي ما در مورد انسان هم به همين صورت است. وجود دارند ،ايم دهنينش
اين گونه است كه . ث، دقيق و استوار باشيماين توانائي را داده كه در رابطه با اين بح

علوم طبيعي به « . كاهش مي يابد و به نقطه صفر مي رسد ها آليست ايدهترفندهاي 
صورت قطعي مدعي اند كه زمين روزي در وضع و حالي بود كه هيچ انسان يا جاندار 

به مثابه  ماده ارگانيك. ديگري در آن وجود نداشته، يا نمي توانسته وجود داشته باشد
  .)  69ريتيسيسم، ص ريوكيلنين، امپ(» .حاصل تكامل طوالني است ،پديده بعدي

آموزد كه ماده در زمان و مكان وجود  به اين ترتيب، در حالي كه علم با دليل به ما مي
اين مورد دوم كه به وسيله . دهد كه ماده در حركت است دارد، درعين حال به ما ياد مي

زيرا نظريه كهنه را كه بنا  ،اهميت بسياري دارد ،ر ما قرار گرفته استعلم جديد در اختيا
. حركت چگونگي وجود ماده است «. كند ميبه آن ماده قادر به حركت نبود، بكلي ويران 

»  .وجود داشته باشد تواند ميهرگز در هيچ جائي ماده بدون حركت وجود نداشته و ن
  .)68، صفحه گآنتي دورين ، انگلس(

كه جهان در حالت كنوني خود حاصل تكامل طوالني، و در نتيجه حاصل    دانيم ميما 
 كنيم ميپس از نشان دادن وجود ماده، تصريح . حركت است ي حركت آرام، اما پيوسته

جز در مكان  تواند ميچيزي جز حركت ماده در جهان وجود ندارد، و حركت ماده ن« كه 
  .)177ن، امپريوكريتيسيم، صفحه لني(» .و زمان به گردش خود ادامه دهد

  
  نتيجه گيري - 5

ي كه عالم را خلق » روح ناب «اين مكاشفه آن است كه تصور خدا و فكر  ي نتيجه
و بي معني است، براي آن كه خدائي خارج از مكان و زمان،  آيد ميعقل جور در ن اكرده، ب

  . وجود داشته باشد تواند ميچيزي است كه ن
 ها آليست مي خود، بايد براي محو نظريه مرموز و اسرار آميز ايدهبرمبناي استدالل عل

پس، در نتيجه، نبايد اجازه بدهيم كه خارج از حوزه و نظارت . قاطعانه در آن دخالت كنيم
  ارج از ـه، و خـارج از زمان،  خارج از لحظـدائي خـود كه خـن زده شـعلم، به اين باور دام
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  . مكان، يعني هيچ كجا وجود دارد

براين باورند كه ماده در مكان و    گيرند ميكه با نتايج علمي قوت  ها ماترياليست
خلق شده باشد، و براي  تواند ميبنابراين، عالم ن. وجود دارد) در زمان(معين  اي لحظه

چون (اي نبوده  داشته، كه در هيچ لحظه اي احتياج مي خدا بايد به لحظه ،ايجاد جهان
  . ، پس الزم بوده كه جهان از هيچ حادث شده باشد)ندارد براي خدا زمان وجود

بعد . بوده كه جهان وجود نداشته است اي لحظهت، اول بايد بپذيريم قبراي تائيد خل
  .  بايد بپذيريم كه چيزي از هيچ پديد آمده، كه براي علم پذيرفتني نيست

شوند، تاب  ي با علم رو به رو ميآليست ايدهكه وقتي مباحث  كنيم ميمالحظه 
بنابراين، بار . ايستادگي ندارند، براي آن كه فيلسوفان ماترياليست از علم جدائي ناپذيرند

  . كنيم ميتنگاتنگ ميان ماترياليسم و علم پافشاري  هاي ديگر بر رابطه
  
  

  :منابع در خور مطالعه 
 9 يها صفحه) 1939انتشارات بين المللي، : نيويورك(انگلس، آنتي دورينگ  ريشفرد

  . 92تا 
انتشارات بين : نيوريورك (م سريوكريتيسييچ لنين، ماترياليسم و امپيوالديمير ايلي

  .فصل پنجم) 1970المللي، 
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2  
  بودن يعني چه ؟ ماترياليست

  
  
 وحدت تئوري و عمل  -1
 مدافع ماترياليسم بودن در قلمرو فكر يعني چه ؟  -2
 اشد ؟در عمل ماترياليست ب تواند ميچگونه آدم  -3

  اولين جنبه پرسش     )1
 دومين جنبه پرسش   )2

  نتيجه گيري    -4
 

  وحدت تئوري و عمل  - 1
، شناختن ماركسيسم است، و نيز كنيم ميمراد از مطالعه و آموزشي كه داريم دنبال 

آگاه شدن نسبت به اين كه چگونه فلسفه ماترياليسم، با ديالكتيك شدن آن و با 
ا كنون دانستيم كه يكي از اصول اين فلسفه، رابطه ت. شود ميماركسيسم باز شناخته 

  . تنگاتنگ ميان تئوري و عمل است
چيست و ماده چگونه  ها به همين دليل، پس از آن كه ديديم ماده براي ماترياليست

و آن گاه كه اين دو پرسش نظري مطرح شدند، اصولي است كه روشن كنيم  ،است
اين، روي . كند ميماترياليست چگونه عمل  ماترياليست بودن يعني چه، مثال اين كه

  .پرسش است ي عملي
آيا تكرار اين موضوع . اساس ماترياليسم، شناخت هستي به مثابه منشاء تفكر است

كافي است ؟ براي آن كه در مدافع واقعي ماترياليسم ثابت قدم شويم، بايد در اين دو 
  .مدر قلمرو عل) 2در قلمرو فكر  و ) 1:  موقعيت باشيم 
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  مدافع ماترياليسم بودن در قلمرو فكر يعني چه ؟ -2

فكر بودن به اين معني است كه بدانيم چگونه قاعده  ي مدافع ماترياليسم در حيطه
  . كند ميهستي فكر را توليد : اساسي ماترياليسم را به كار ببريم 

يان داريم قاعده اي مجرد را ب»  ،كند ميهستي فكر را توليد  «وقتي مي گوئيم 
به بودن » هستي «. مجردند هاي واژه» فكر «و »  هستي «، براي آن كه كلمات كنيم مي

هستي، مثل فكر در مفهوم . هم به معني عام فكر» فكر «به معني كلي آن اشاره دارد، 
در بخش اول اين كتاب، به فصل چهارم، به توضيح ( است » واقعيت ذهني «عمومي آن، 

به فكر مي گوئيم : فكر وجود ندارد. نگاه كنيد» يت عينيواقع «و » واقعيت ذهني «
، قاعده اي مجرد كند ميفكر را توليد  وجودبنابراين، گفتن اين كه . مفهوم انتزاعي و مجرد

  . شود مياست، براي آن كه از دو مفهوم انتزاعي تركيب 
ا از اين كه اسب چيست، اما اگر م   دانيم ميهمه ما : موضوع را با مثالي روشن كنيم

بنابراين اسب در . بسيار خوب. پديده حرف بزنيم، منظور ما اسب به صورت عام آن است
را به معني عام » هستي «يا » انسان «اگر ما به جاي اسب . حالت عمومي تجريدي است

  . هستند ها آن بنشانيم، اين ها هم از انتزاعي
به صورت خاص  ها سباما اگر اسب به صورت عام خود وجود ندارد، پس چگونه ا

: در منطق، به آن چه مورد نظر پليتسر است مفهوم و مصداق مي گويند(وجود دارند؟ 
به . ، مصداق –جزء  –مفهوم است و اسب به صورت خاص  –كل  –اسب به صورت عام 

دامپزشكي . ) م –مفهوم كه انتزاعي يا مجرد است نمي توان اشاره كرد و آن را نشان داد 
مورد » من اسب را در كل معالجه كرده ام، و نه اسبي را به صورت خاص، « گويد ميكه 

پزشكي كه چنين چيزي را در مورد انسان بگويد، با واكنش . گيرد ريشخند قرار مي
  . شود ميمشابهي رو به رو 

 هاي بنابراين، بودن به معني عام و جامع وجود ندارد، اما آن چه وجود دارد، هستي
در مورد فكر هم همين اصل . خاص خود را دارند هاي ه كيفيتخاص و جزئي اند ك

  . مصداق دارد
پس مي توانيم بگويئم هستي در كل خود چيزي مجرد و انتزاعي است، حال آن كه 

  ل، در ـهمين اص. ود، چيزي مادي و محسوس و جسماني استـودن در صورت خاص خـب
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  . دارد مورد فكر به صورت عام و فكر در صورت خاص نيز مصداق
در هر شرايطي تشخيص بدهد بودن كجاست و  تواند ميماترياليست كسي است كه 

  . فكر كجاست
  . ما هاي مغز و انديشه: مثال 

ما بايد بدانيم كه چگونه قاعده انتزاعي كلي را به قاعده جزئي و محسوس تبديل 
و تصورات را به  ها بنابراين، يك ماترياليست هويت مغز را به مثابه هستي، و انديشه. كنيم

است كه ) هستي(اين مغز  «كه  كند مياو استدالل . عنوان فكر تشخيص مي دهد
 هاي اين مثال ساده است، اما بيائيد مثال»  .كند ميرا توليد ) فكر( و تصورات ما  ها انديشه

ري را در نظر بگيريم و ببينيم يك ماترياليست چگونه استدالل بشپيچيده تري از جامعه 
  . هد كردخوا

زندگي اجتماعي به طور اساسي تركيب شده است از زندگي اقتصادي و زندگي 
ميان زندگي اقتصادي و زندگي سياسي از چه قرارند ؟ عامل مقدماتي  هاي رابطه. سياسي

  اين قاعده انتزاعي كه ما مي خواهيم به قاعده محسوس تبديلش كنيم چيست ؟ 
 در هستي كه به جامعه زندگي مي دهد، براي ماترياليست، عامل مقدماتي، مثال

به  تواند ميدومين عامل كه از هستي پديد آمده و فقط در هستي . زندگي اقتصادي است
  . حيات خود ادامه دهد، زندگي سياسي است

خواهند گفت كه زندگي اقتصادي زندگي سياسي را توضيح مي  ها پس ماترياليست
  . تصادي استدهد، زيرا زندگي سياسي محصول زندگي اق

انديشه اي قرار دارد به نام  ي بيانيه اي كه به اختصار به آن مي پردازيم، در ريشه
  . ماركس و انگلس ساخته و پرداخته شده ي ماترياليسم تاريخي كه نخستين بار به وسيله

شاعر ايفاي » توضيح«مسلما عناصر فراواني در . شاعر: مثال ظريف ديگري مي زنيم 
  . اين پرسش بپردازيم ي اما ما مي خواهيم اين جا فقط به يك جنبه، كنند مينقش 

آيا اين . شود ميبراي آن كه به او الهام  ،گويد ميبه طور كلي مي گويند شاعر شعر 
شاعر به طور يقين . ؟ نهگويد ميكافي است كه بگوئيم شاعر فقط به اين دليل شعر 

خواهيم . كند ميكه در جامعه زندگي  ئي در سرش دارد، اما ضمنا موجودي استها انديشه
ديد عامل مقدماتي كه زندگي شاعر را به او مي دهد، جامعه است، حال آن كه عامل دوم 
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در نتيجه، يكي از عناصر كه به عنوان . انديشه و تصور است كه شاعر در مغز خود دارد

كه در  يعني محيطي. جامعه است ،و بيان كننده شاعر است كند ميعنصر اساسي عمل 
» شاعر«، دوباره به كنيم ميدر آينده كه ديالكتيك را مطالعه  . (جامعه محل زندگي اوست

عناصر را براي مطالعه اين مساله به طور كامل در  ي تا آن زمان، همه. بر خواهيم خورد
  . اختيار خواهيم داشت

هر  مي آموزيم ماترياليست كسي است كه همه جا و هميشه، و در ها از اين مثال
  .چگونه قاعده ماترياليسم را به كار بگيرد داند ميلحظه و موردي، 

  
  چگونه آدم در عمل ماترياليست است ؟ -3

  .جنبه اول پرسش) 1(
 ،ديديم كه فلسفه سومي وجود ندارد، و اگر كسي با كاربرد ماترياليسم سازگار نيست

  . اترياليسم استو م آليسم ايدهاست، يا در پي كسب اختالفي از  آليست ايدهيا 
 داماين حالت، ما. خود هميشه ماترياليست است هاي عالم بورژوا در مطالعه و تجربه

اما در صورتي كه عالم . كه فرد بنا به علم پيشرفته بايد روي ماده كار كند، عادي است
  .يابدواقعا فكر كند ماده فقط در ذهن وجود دارد، تجربه و آزمايش را بي فايده مي 

  : ن، انواع متعددي از اهل علم وجود دارند بنابراي
 .ثابت قدم اند هاي آن دسته از اهل علم كه آگاه و ماترياليست -1

اين . آن دسته از دانشمنداني كه بدون دانستن ماترياليسم ماترياليست اند -2
، براي آن كه غير ممكن است شود ميتعريف مشمول همه دانشمندان اين دسته 

اما در . شما قطعي شمردن وجود ماده نباشد ي يد و پيش زمينهتحقيقات علمي انجام بده
 : زير وجه تمايزي قائل شويم  هاي ميان اين دانشمندان، بايد ميان گروه

اينان در . اند ناخود آگاه و متناقض هاي آن دسته از دانشمنداني كه ماترياليست) الف 
اين . و مذهبي اند آليست ايدهخود ماترياليست اند، اما خارج از كارشان  هاي آزمايشگاه

اين ها كارشان را كه الزاما ماترياليستي است، از . گروه همواره در خود  دچار دو گانگي اند
در حالي كه اين گروه عالم اند و نمي توانند به . كنند ميفلسفي شان جدا  هاي دريافت

بيعت واقعي اشياء دانستن ط كنند ميعمد وجود ماده را نفي كنند، به طور غير علمي فكر 
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اينان دانشمندند، اما بدون هيچ دليلي چيزهاي غير ممكن را باور . بي فايده است
توجه كنيد كه در عين  Branly، برنلي Pasteurپاستور  هاي به نمونه. ( كنند مي

دانشمند بودن، مذهبي بودند، حال آن كه اگر دچار تناقض نمي بودند، بايد دست از 
  .   گيرند ميعلم و دين مطلقا در مقابل هم قرار .) مي داشتندباورهاي مذهبي بر 

  
  دومين جنبه پرسش) 2(

اين درست كه ماترياليست واقعي كسي است كه قاعده اش را   : ماترياليسم و عمل 
در اساس اين فلسفه همه جا و در هر موردي به كار مي برد، اما هميشه بايد مراقب باشد 

  .دكه آن را درست به كار ببر
همان طور كه ديديم، آدم بايد ثابت قدم و نامتناقض باشد، و براي آن كه ماترياليست 

  . ثابت قدم و نا متناقض باشد، بايد ماترياليسم را تبديل به عمل كند
براي آن كه در عمل ماترياليست باشيم، بايد مطابق فلسفه واقعيت را به عنوان عامل 

  . به عمل در آوريماوليه و فكر را به مثابه عامل دوم 
ئي را كه بدون درك درست فكر را عامل اول مي ها حاال مي خواهيم وضع و روش آن

اند، مورد مالحظه  آليست ايده آليسم ايدهدانند و هنگام بيان چنين نظري، بدون آگاهي از 
  .قرار دهيم

ا ما اسم اين ها ر. كه انگاري در دنيا تنها هستند كنند ميچنان زندگي  ها بعضي -1
آدم . ) Individualistانديويدوآليست (مي گوئيم فردگرا  ها چه مي گذاريم؟ ما به آن

. و دنياي خارج از او، فقط براي او وجود دارد كند ميفردگرا در پوسته خودش زندگي 
ناب، يا كسي است كه به  آليست ايدهاو يك . براي او، مهم ترين چيز خود او و فكر اوست

 .)نگاه كنيد 2، فصل 1به تعريف اين واژه در بخش .  ( مي گويند Solipsistاو نفس گرا 

آدم . فردگرا خود پسند است و خود خواه بودن وضع و حال يك ماترياليست نيست
 .كند ميخودخواه جهان را به وجود شخصي خودش محدود 

كسي كه براي لذت بردن از آموختن مي آموزد، شبيه كسي است كه دوستدار   -2
ش را براي خودش هاي اين آدم هيچ مشكلي ندارد، اما همه آموخته. زيباست تفني هنرهاي
 . او بيش از هر چيزي به خودش و فكر خودش اهميت مي دهد. نگه مي دارد
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. بسته است ،به واقعيت نسبت و ،نسبت به جريان خارج از خود آليست ايده

 هاي ي كه دورهبه همين دليل كسان. ماترياليست هميشه نسبت به واقعيت باز است
، بايد سعي كنند   گيرند ميئي كه به آساني ياد ها ماركسيسم را مي گذرانند و آن

 . خود را منتقل كنند هاي آموخته

، دستخوش كند ميكسي كه بر سر هر چيزي فقط در رابطه با خودش بحث  -3
 .شود ميي آليست ايدهتغييرات 

يل او در آن گفته شده، براي مثال، در رابطه با مالقاتي كه مطالبي خالف م
و . حال آن مسائل را اين گونه نبايد تحليل كرد» .مالقات بدي بود« گويد مي آليست ايده

مالقات و ديدار و نشست، بايد برميناي سازماندهي و هدف آن مورد داوري قرار بگيرد، نه 
 .در ارتباطش با يك نفر

ن كه فرقه گرا مسائل براي آ. فرقه گرائي هم روش و رفتار ماترياليستي نيست -4
. را فهميده و با خود به توافق رسيده است، پس بر آن است كه ديگران بايد مثل او باشند

 .در چنين حالتي نيز آدم خودش را در درجه اول اهميت قرار مي دهد

را آموخته و از آن طريق به قطعيت رسيده، وقتي  ها اصول گرائي هم كه متن -5
، و زماني كه فقط با شود مياترياليستي از خودش راضي م هاي كه با نقل قول از متن

است، براي آن كه در اين صورت دنياي  آليست ايده، هنوز يك كند ميزندگي  ها متن
ه عمل كند، آن كه آن ها را تبديل برا بدون  ها چنين آدمي، قاعده. شود ميواقعي محو 

زندگي . مي دهد ها ، يعني به انديشهها اين آدم، اهميت درجه اول را به متن. كند ميتكرار 
كه يك  شويم ميتجسم مي يابد و به طور كلي متوجه  ها در آگاهي او به شكل متن

 .گراست هم، در واقع فرقه گرا اصول

از اين مساله كه با عقيده داشتن به اين كه انقالب موضع و مساله آموزش است، ابر
به كارگران، آنان بايد ضرورت انقالب را بفهمند، و اگر » يك بار و براي همه«توضيح 

نفهميدند كوشش براي انقالب كردن بيهوده است، خالصه همه اين ها حاكي از فرقه 
  . گرائي است، نه روش و رفتار ماترياليستي

م، پي ببريم كه چرا چنين است، بايد دقيقا متوجه مواردي كه مردم نمي فهمند باشي
توجه كنيم، تبليغات مطبوعاتي بورژوازي، راديو، سينما و  ها به فشارها و راه بندان
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ابزارهاي ديگر را در نظر بگيريم، و به همه امكاناتي مثل اعالميه، بروشور، نشريه، مدرسه و 
  . بهاي الزم را بدهيمجز آن كه مي توانيم از آن ها براي ايجاد درك و فهم استفاده كنيم، 

نداشتن درك و دريافت از واقعيت، زندگي كردن در ابرها، و ريختن طرح و نقشه 
ي آليست ايدهرا به حساب آوريم، در عمل روش و رفتار  ها بدون آن كه شرايط و واقعيت

دهد كه معلوم نيست در عمل درست  زيبائي مي هاي كه اهميت درجه اول را به نقشه ست
، اما هيچ كاري براي تغيير شرايط كنند ميآن هائي كه مدام انتقاد . آيند، يا نهاز كار در 
، آناني كه شعور انتقاد از خود را كنند ميو هيچ راه چاره اي را پيشنهاد ن دهند ميصورت ن

  . غير منطبق با قواعدند هاي ندارند، جملگي شان ماترياليست
  
  نتيجه  -4

نقص و خطائي كه كم و بيش در همه ما پيدا  كنيم مي، مالحظه ها با اين مثال
. ندارد ها آليست ايدهو خطاهاي  ها ، در ابعاد مختلف دست كمي از نقصشود مي
، و بورژوازي برما تاثير كنيم ميبه اين دليل كه ما نظر و عمل را از هم جدا  ها آليست ايده

مال ما را پريشان كه ما هيچ مهمي را به واقعيت متصل كنيم، ع خواهد ميگذاشته و ن
نظريه و عمل كامال دو چيز مختلف اند . است آليسم هآيد ميبراي بورژوازي كه حا. ندكرده ا

 ها بنابراين، اين خطاها و اشتباهات زيان آورند و ما بايد با آن. با هم ندارند اي رابطهو هيچ 
 ها م كه اين عيبخالصه بايد مراقب باشي. مبارزه كنيم، زيرا بورژوازي از آن سود مي برد

از طريق بنيادهاي نظري آموزش و فرهنگ جامعه در ما ايجاد شده و ريشه در كودكي ما 
  . برماست كه خود را از آن رها كنيم. دارد و اساسا كار بورژوازي است
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3  
  تاريخ ماترياليسم 

  
  

 ضرورت آموزش اين تاريخ  -1

 ماترياليسم پيشا ماركسيسم  -2

 يونان قديم  )1

 ليسم انگليسي ماتريا )2

 ماترياليسم در فرانسه  )3

 ماترياليسم قرن هجدهم  )4

 آليسم ايدهمنشاء   -3

 منشاء دين  -4

 ماترياليسم پيش از ماركسيسم هاي ارزش -5

  معايب ماترياليسم پيش از ماركسيسم -6
  

تا كنون آموختيم كه ماترياليسم به طور كلي چيست و نظرات مشترك ميان 
هيم ببينيم ماترياليسم چگونه از يونان قديم تا كنون حاال مي خوا. كدامند ها ماترياليست

خواهيم تاريخ  خالصه آن كه مي. جديد رسيده است تكامل يافته و به ماركسيسم
  . ماترياليسم را دنبال كنيم

بديهي است كه قصد نداريم در چند صفحه تاريخ دوهزار ساله را بيان كنيم،  بلكه 
  . نماي ما در مطالعات آينده باشدخواهيم اطالعاتي كلي بدهيم تا راه مي

براي مطالعه درست اين تاريخ، حتي اگر به اختصار باشد، چاره اي نداريم جز آن كه 
بهتر خواهد بود . وقايع آن گونه كه پيش آمده رخ داده اند ،اي ببينيم چرا و در چه برهه

اما، در . يستمشخص تاريخي خودداري كنيم، زيرا منطبق با روش ما ن هاي كه از ذكر نام
به هر حال  كنيم ميرا پركنيم از اسم، فكر  خودحالي كه نمي خواهيم ذهن خوانندگان 
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الزم است به ترتيب تاريخي از فيلسوفان اصلي ماترياليست كه خوانندگان ممكن است كم 
  . ببريم نامشان آشنا باشند، ها بيش با نام

را به  ها م تا نخستين صفحهبه همين جهت است كه به قصد آسان كردن كار، بر آني
در رابطه با اين موضوع اختصاص بدهيم و پس از آن، در دومين قسمت اين  فصل تاريخ

  . فصل، خواهيم ديد كه ماترياليسم مسيرش را چگونه در جهت توسعه پيموده است
  
  ضرورت آموختن اين تاريخ  -1

كه اين تاريخ در  به همين دليل است. بورژوازي تاريخ ماترياليسم را خوش ندارد
در اين مورد، . درسي بورژوازي به طور كلي ناقص و هميشه ساختگي است هاي كتاب
  : گيرد ميمختلف تحريف مورد استفاده قرار  هاي روش
از آن جا كه متفكران بزرگ ماترياليست را نمي توانند از قلم بيندازند، از آنان در  -1

گويا رد مطالعات ماترياليستي آنان، و نويسند، جز در مو رابطه با هر موضوعي مي
اشاره كنند كه آنان فيلسوفان ماركسيست  كنند ميفراموش ها  نويسندگان كتاب

 . اند بوده

درسي  هاي در تاريخ فلسفه وجود دارد كه در كتاب ها موارد بسياري از اين فراموشي
كه » ديدرو« از  ، اما به عنوان نمونه بايدشويم ميبا آن مواجه  ها مدارس و دانشگاه

 . بزرگترين متفكر ماترياليست پيش از ماركس و انگلس بود نام ببريم

بدون  هاي در جريان تاريخ، متفكران بسياري را مي شناسيم كه يا ماترياليست -2
ئي كه در بعضي ها يعني آن. ، يا نا منطبق با آن بوده اندمآگاهي نسبت به ماترياليس

در اين . بودند آليست ايدهشان ها در بعضي ديگر از نوشتهشان ماترياليست، و ها نوشته
 .مورد مي توان دكارت را مثال زد

در عين حال، تاريخي كه به وسيله بورژوازي نوشته شده، با پنهان كردن همه چيز در 
نه تنها در ماترياليسم نفوذ كرده، بلكه باعث پيدايش يك جريان  ،مورد اين متفكران

 . استكامل اين فلسفه شده 

بنابراين، اگر اين دو روش تحريف موفق به استتار مولفان مشخصي نشده، اما  -3
 . توانسته آنان را كمرنگ كند
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به عنوان متفكران   Helvetiusستيوو هلو D. Holbachهولباخ  . در حالي كه د

  فه با چنين روشي است كه تاريخ ادبيات و فلس .از نظر دور مانده اند ، علنابزرگ اين دوره
  .  شود ميقرن هجدهم تدريس 

چرا در بر اين پاشنه مي چرخد؟ دليلش آن است كه ماترياليسم به طور اخص 
و هم چنين به علت . راهنماي عمل آموزش براي دانستن و فهميدن مسائل جهان است

طبقات  هاي ئي كه به نفع امتيازها آن كه توسعه و تحول ماترياليسم براي آن ايدئولوژي
  . ، سم مهلك استكنند ميل حاكم عم
ماترياليسم را به عنوان دكتريني  ها داليلي هستند كه بورژوازي براساس آن ها اين
كه هيچ تغييري نكرده و بيست قرن ثابت مانده، حال آن كه به خالف اين  كند ميمعرفي 

درست همان طور كه  « .كند ميتعريف، ماترياليسم مشرب زنده اي است كه مدام حركت 
دستخوش سلسله تحوالتي در مراحل مختلف شده، ماترياليسم هم در مراحل  آليسم دهاي

علوم طبيعي، در هر  ي ماترياليسم حتي در حوزه. مختلف خود دچار تغييراتي شده است
 ،انگلس( »  ...ئي داشته و دستخوش تغيير در شكل شده استها دوره تاريخي مكاشفه

  . ) 26و  25 هاي فويرباخ، صفحه
بهتر  ضرورت مطالعه و آموختن تاريخ ماترياليسم را، حتي اگر به اختصار باشد، حاال
از منشاء اين نگرش )  1:   براي انجام اين كار، بايد دو مرحله را مجزا كنم . يابيم در مي

از ماترياليسم ماركس و انگلس تا ) 2.    كه در يونان قديم است، تا ماركس و انگلس
  . ) مت را به موازات ماترياليسم ديالكتيك مرور خواهيم كرداين دومين قس. ( كنون

ماترياليسم «مي ناميم و دوره دوم را » ماترياليسم پيشاماركس«دوره اول را 
  » .ماترياليسم ديالكتيك«يا » ماركسيست

  
  ماترياليسم پيشا ماركس  -2

  يونان قديم ) 1
مواره وابسته به علم بوده، با ماترياليسم دكتريني است كه ه كنيم ميدوباره ياد آوري 

پنجم و ششم پيش  هاي وقتي در يونان قرن. علم تكامل يافته و با آن پيشرفت كرده است
علم با حكماي طبيعت گرا شروع به ظهور كرد، جرياني ماترياليستي  ،از ميالد مسيح
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طالس . كند ميكه بهترين متفكران و فيلسوفان اين دوره را جذب خود  گيرد ميشكل 
Thales انكسيمنس ،Anaximenes  و هراكليتوسHeraclitus )از آن جمله ) هراكليت

» طبيعي هاي ديالكتيسين« گويد مياين نخستين فيلسوفان، آن گونه كه انگلس . بودند
آنان به اين حقيقت پي برده بودند كه حركت و تغيير همه جا با هم رو به رو مي . بودند

  شوند، اشياء 
  . ستند، بلكه تنگاتنگ باهم در رابطه اندهم از هم جدا ني

هيچ چيز بي حركت  « گويد ميمعروف است، »  پدر ديالكتيك «يتوس كه به لهراك
نيست، همه چيز روان و در جريان است، ما دوبار نمي توانيم در آب يكسان رودخانه شنا 

گذرد و از  همان آب از رودخانه نمي ،در دو آن پي در پي ،كنيم، براي آن كه هيچ وقت
  »  .شود ميو متفاوت  كند مياين لحظه به آن لحظه تغيير 

هراكليتوس نخستين كسي بود كه كوشيد تا حركت و تغيير را توضيح بدهد و علت 
درك و دريافت اين فيلسوفان اوليه درست بود، اگر چه . تكامل اشياء را در تناقض ببيند

يل اثباتي دست نمي يافتند و در حاشيه به دليل مقيد بودن به تقدم اصل و مبدا به دال
. وضع و حال علم در آن دوره قادر نبود به اثبات منويات آنان كمك كند. قرار مي گرفتند

به عالوه، هنوز آن شرايط ضروري اجتماعي براي تبلور و جريان يافتن ديالكتيك تحقق 
  .) در آينده بيشتر در اين باره خواهيم آموخت. (نيافته بود
راه را ) اجتماعي و روشنفكري(اني پس از آن، در قرن نوزدهم بود كه شرايط دير زم

  . درستي ديالكتيك را مطرح كند تابراي علم هموار كرد 
از آن جمله مي توان از . ماترياليستي داشتند هاي دريافت ،ساير متفكران يوناني نيز

كه شاگرد نام برد ) قرن پنجم پيش از ميالد مسيح (  Leucippusليوسيپوس 
اين متفكر در مورد اتم به  .بود) Democritus يمقراطيس ذدموكريت، (دموكريتوس 

  . بحث مي پرداخت كه ديرزماني پس از او دانش آن تدوين شد
پيش از ميالد  270 – 341( Epicurus  )اپيكور( يكي ديگر از ايشان اپيكوروس 

كه فلسفه اش به طور كلي در اپيكور متفكر بزرگي بود . شاگرد دموكريت بود) مسيح 
در بستر دشمني با ماترياليسم فلسفي، پس از . قرون وسطي به وسيله كليسا تحريف شد

بر  ، آن كين توزان دكترين اپيكور را نظريه اي عميقا فاسد و ضد اخالقي معرفي كردند
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ري واقعيت امر اين است كه اپيكور متفك. را زدند ها هر حمايت از پست ترين لذتآن م

و بنابراين ضد ( دست شسته از دنيا بود كه هدف فلسفه اش ساختن هويتي علمي 
  . براي زندگي بشر بود) مذهبي 
اين فيلسوفان آگاه بودند كه فلسفه به سرنوشت بشر وابسته است و ما قبال از  ي همه

لف با ايم كه فلسفه آنان مخالف با تئوري رسمي و مخا طريق آشنائي با نظريه آنان دريافته
  .بود آليسم ايده

 آليست ايدهفيلسوف  Aristotle  ارستواما جريان فكري غالب در يونان قديم، فلسفه 
. به همين دليل است كه بايد نگاه ويژه اي به او داشته باشيم. نفوذ او قابل تامل بود. بود

م ئي را كه علوها به ترسيم مجموعه اي از معلومات اين دوره پرداخت و شكاف ارستو
مختلفي در مورد همه  هاي او با ذهني جهاني كتاب. جديد به وجود آورده بودند پر كرد

 هاي كه در حوزه آن فقط گرايش ارستواز طريق معلومات جهاني . نوشت ها موضوع
ماترياليستي و نقطه نظرهاي  هاي ند، حال آن كه گرايشماند ميي محفوظ آليست ايده

او تا پايان قرون وسطي تاثير قابل تاملي بردرك و  علمي به فراموشي سپرده مي شدند،
  .يعني به مدت بيست قرن. داشت ها دريافت

 يها همه تفكر كهدنبال شده  باستانسنت يونان  ،در تمام اين دوران ،به اين ترتيب
در همين دوران، همه كساني كه به طرز ديگري فكر . ريزي كرده بود پايه ارستوآن را 

 ،به هرحال، اواخر قرون وسطي. گرفتند اختناق وحشيانه اي قرار مي ، در معرضكردند مي
ئي كه فكر ها و آن كردند ميكه وجود ماده را انكار  ها آليست ايدهجدال سختي ميان 

يازدهم و دوازدهم، اين كشمكش  هاي در قرن. درگرفت ،واقعيت ماده وجود دارد كردند مي
  . در فرانسه و بخصوص انگلستان دنبال شد

به همين جهت ماركس . در آغاز، اساسا در انگستان بود كه اين جدال دامنه دار شد
  » . ماترياليسم فرزند حقيقي بريتانياي كبير است«  گويد مي

پانزدهم  هاي به هر صورت، در قرن. اندكي بعد، ماترياليسم در فرانسه جريان پيدا كرد
اترياليسم انگليسي و آن ديگري و شانزدهم مي بينيم كه دو جريان ظاهر شدند؛ يكي م

  . ماترياليسم فرانسوي كه پيوندشان باعث شكوفائي ماترياليسم در قرن هجدهم شد
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  ماترياليسم انگليسي  )2

 Francisپدر مقتدر ماترياليسم انگليسي و همه علوم تجربي جديد، فرانسيس بيكن 

Bacon  
كه براساس تجربه احساس  در نظر او علم طبيعت علم حقيقي است و علم فيزيك. است 

به مقدمه انگلس در . (، اصل ترين و بنيادي ترين قسمت آن استگيرد ميقرار 
  .) نگاه كنيد 10صفحه » تخيلي و علمي: سوسياليسم «

با اهميت . فرانسيس بيكن به بنيانگذار روش تجربي در مطالعه علمي معروف است
اين روش بخصوص از . بود» طبيعتكتاب بزرگ «ترين موضوع براي او، مطالعه علم در 

از خود  ارستوپيش  ها ئي كه قرنها علم را در كتابآن زمان آن جهت جالب توجه بود كه 
  . كردند ميبه جا گذاشته بود مطالعه 

ئي ها دادند كه اول جمله به عنوان مثال، فيزيك را به اين ترتيب مورد مطالعه قرار مي
 Tomasئي را كه توماس اكيناس ها ، بعد كتابندكرد مينوشته بود مرور  ارستورا كه 

Aquinas  ئي را در ها اين دومي، تكه. كردند ميحكيم نامدار الهيات نوشته بود انتخاب
معلمي كه فيزيك را تدريس . كه در مرحله اول مطالعه مي شد نوشته بود ارستومورد 

و سنت  ارستوكه  ، خودش نظر و تفسيري نداشت و به جاي آن، به سومين كتابيكرد مي
اين، علم قرون وسطي بود كه آن را تدريس مدرسه . بر مي گشت كرد ميتوماس را تكرار 

را مي  ها يعني كه فقط علمي كتابي بود، زيرا فقط كتاب. اي قرون وسطي مي ناميدند
  . آموختند

عليه همين دانـش مدرسه اي قرون وسطي و اين آمـوزش خشـك بـود كـه 
واكنش  ،»كتاب بزرگ طبيعت « جست و جوي آموزش در  ي نظريه فرانسيس بيكن با

  . نشان داد
  :  مطرح شد كهاساسي  در اين دوره، اين پرسش

ي  آيد؟ منشاء دانش و آگاهي ما چيست؟ منظور همه فكر و انديشه ما از كجا مي
گويند فكر و تصور  ماترياليست ها مي. مثال تصور خانه ؛تصورات است پرسش كنندگان،

كنند اين  ها فكر مي آليست ايده. هائي وجود دارند آيد كه خانه انه براي اين به وجود ميخ
فرانسيس بيكن بر آن بود كه تصور و . دهد خداست كه فكر و تصور خانه را به ما مي
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بينيم و لمس مي كنيم، اما هنوز  آيد كه ما اشياء را مي انديشه براي اين به وجود مي

  . بت كندتوانست آن را ثا نمي
  بود كه نشان داد منشاء تصور ) Jahn Locke )1704-1632پس از او، جان الك 

تصور نخستين  .دهد كه به ما تصور و انديشه مي و اين تجربه است. تجربه است ،و انديشه
تنه  ،انسان از طريق تجربه ،ميز، پيش از ساخته شدن آن وجود داشته، زيرا پيش از آن

  . به عنوان ميز مورد استفاده قرار مي دادهها و سنگ ها را  درخت
ي نخست قرن هجدهم به  الك، ماترياليسم انگليسي در نيمه هاي جان با انديشه

فرانسه راه يافت، چرا كه در حين شكل گيري اين فلسفه، بخصوص در انگلستان، جرياني  
  . در حال تكوين بودنيز ماترياليستي در فرانسه 

  
  ماترياليسم فرانسه  )3

بر ) 1596 – 1650(تولد جريان شفاف ماترياليسم در فرانسه، به زمان رنه دكارت 
دكارت نفوذ عظيمي در اين فلسفه داشت، اما به طور كلي به آن اشاره نشده . گردد مي

  . است
در اين زمان كه ايدئولوژي فئودالي حتي بر علوم غلبه داشت و مردم به روش 

به شرحي كه اشاره كرديم آموزش ) وسطي روش مدرسه اي قرون(اسكوالستيكي 
  .، دكارت درگير جدالي سخت با شرايط موجود شدديدند مي

پس بر آن است كه كليسا به عنوان . ايدئولوژي فئودال به ذهنيت مذهبي آلوده است
بر اين مبناست كه هيچ . نماينده خدا در روي زمين، انحصار حقيقت را در اختيار دارد

تواند  مي ،كليسائي هاي د بدون وابستگي فكري به آموزششبا تواند مدعي كس نمي
البته به اين شدت به كليسا حمله . ددر دكارت اين عقيده را از هم مي. حقيقت را بداند

، نباشدفشرد كه هر انسان؛ چه مومن باشد يا  اما قدرتمندانه براين باور پا مي ،كند مين
  ) » استعداد ذاتي « . ( حقيقت دست يابدبه كار انداختن عقل خود به با تواند  مي

كه محمد علي فروغي در سير حكمت ( گفت و گو در روش  ي از آغاز نوشتن رساله
كه  كند ميرنه دكارت اعالم ) م،  –در اروپا آن را گفتار در روش ترجمه كرده است 

ق در نتيجه، هر كسي در رابطه با علم ح» وجه مشترك در جهان است ندانائي بهتري«
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، براي آن است كه كند ميزمان خود را نقد  ي و اگر، براي مثال، پزشكي. مساوي دارد
علمي را بنيان نهد كه بر مبناي مطالعه و بررسي طبيعت و نفي علمي كه پيش  خواهد مي

و سنت توماس تنها محورها و دليل اثباتي مباحثه  ارستواز او آموخته مي شد و در آن 
  . ) نمايش خيال باطل موليير، بازتاب نقد دكارت است. (بودند، علم حقيقي باشد

. انقالب فرانسه رخ داد ،زيست كه در قرن پس از آن دكارت در آغاز قرن هفدهم مي
اين . آيد كه در حال تولد است شود گفت اين فيلسوف از دنيائي مي به همين جهت مي

دو فلسفه را با هم آشتي  خواهد ميكه گويا  كند ميموقعيت، دكارت را تبديل به متفكر 
است،  آليست ايدهعلم ماترياليست را ايجاد كند، اما در همان حال يك  خواهد مي. بدهد
  . دين را نجات بدهد خواهد ميزيرا 

چرا حيوانات زنده وجود  «شد   پرسيده مي ، وقتيدر حالي كه در خالل همين دوره
به  : گفت ميرسيد و  ه الهيات ميبسته بندي شده و آماد هاي ، پاسخ از جواب» دارند؟

دكارت، درجهت مخالف اين پاسخ، بر آن بود ، دهد  زندگي مي ها دليل آن كه اصولي به آن
به عالوه، دكارت . كه قوانين حاكم بر زندگي حيوان، همان قوانين حاكم بر اشياء اند

د جز كه حيوانات چيزي نيستن كرد مييقين بيان اين عقيده را با  عقيده داشت و
. ساخته شده از آهن و چوب اند هاي ئي از گوشت و عضله كه مثل ساير ماشينها ماشين

و وقتي در . كه هيچ كدامشان احساس ندارند ؛ نه اشياء و نه حيوانات كرد مياو حتي فكر 
ئي كه در اين ها آدم ،تفحص ها در خالل هفته port - Royalرويال  –صومعه پورت 

شوند،  ها ئي خراش انداختند تا متوجه واكنش آنها د به تن سگفلسفه با او شريك بودن
 ها طبيعت چه خوب ساخته شده است، آدم بايد تقريبا بگويد كه سگ «همه شان گفتند 
 اما دكارت. اند حيوانات ماشين ،ماترياليست بنابراين، براي دكارت»  !درد كشيده اند

ئي كه دكارت به ها بعضي نگرش. وت استچون انسان روح دارد، متفا گويد مي آليست ايده
دفاع كرد، از طرفي به تولد جريان ماترياليستي شفاف انجاميد و  ها آن ازدامن زد و  ها آن

  . آليست ايدهاز سوي ديگر به يك جريان 
توان از  مي ،در ميان كساني كه شاخه ماترياليستي فلسفه دكارت را ادامه دادند

 –حيوان « ي نام برد كه در پيروي از نظريه)  La Mettrie  )1751 – 1709المتري 
  انسان چرا بايد ماشين باشد؟ اين فيلسوف حتي . آن را حتي به انسان تسري داد» ماشين،
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  . حركات ماشيني اند ،ها كه در آن تصورات و انديشه بيند ميروح انسان را مثل دستگاهي 

در فرانسه نفوذ  ،جان الك هاي در اين دوره است كه ماترياليسم انگليسي، با انديشه
ين زايش ا. شود مياز پيوستگي اين دو جريان، ماترياليسم متكامل تري زاده . كند مي

  :  چنين بود
  

  ماترياليسم قرن هجدهم  )4
اين ماترياليسم مورد دفاع فيلسوفاني قرارگرفت كه هم مبارز بودند و هم نويسندگان 

و در  كردند ميهادهاي اجتماعي و دين را نقد اينان كه پيوسته ن .قابل ستايش دوران
يكسره در نبرد با متوليان دوران خود بودند، گاهي در  ها جهت به عمل در آوردن نظريه

  . به بند كشيده مي شدند Vincennesو وينسن  Bastilleباستيل  هاي زندان
ن موقعيت اينان بودند كه كار خود را بر دائرت المعارف بزرگ متمركز كردند كه در آ

يقين  «به عالوه، از آن جا كه اين فلسفه به قول انگلس . نوين ماترياليسم پايه مي گرفت
بود، اين فيلسوفان در ايجاد اين شرايط و تكامل آن، نفوذ »  همه جوانان پرورش يافته

  . عظيمي داشتند
خصيت در تمام تاريخ فلسفه فرانسه، اين تنها دوره اي بود كه در آن فلسفه اي با ش

  . فرانسوي شهرت يافت
در 1784به دنيا آمد و در سال   Langresدر النگره  1713دني ديدرو كه در سال 

  . پاريس چشم از جهان فرو بست، بر تمامي اين جنبش سايه افكنده است
آن چه پيش از هر چيزي بايد گفته شود، كه تاريخ بورژوازي در مورد آن لب فرو 

. ترين متفكر ماترياليست پيش از ماركس و انگلس بود بزرگ و بندد، اين است كه ديدر مي
نتايج ماترياليسم ديالكتيك معاصر رسيده  هاي كه ديدرو تقريبا به دروازه گويد ميلنين 

  . بود
مدام عليه كليسا و قوانين اجتماعي در نبرد بود و . او به راستي رزمنده اي واقعي بود

تاريخي كه بورژوازي معاصر مي نويسد، در اين . دزندان را از درون ديده بو هاي سلول
  . كند ميمورد سكوت 

  ,D ر ـمكالمات ميان دالمب« براي درك عظمت تاثير ديدرو بر ماترياليسم، آدم بايد 
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Alembert   را بخواند» و ديدرو، برادر زاده رومئو و ژاك مهلك .  
  عقب نشيني ماترياليسم  در نيمه نخست قرن نوزدهم، به دليل وقايع تاريخي، ماشاهد

  . هستيم
پيشرو  هاي بورژوازي همه كشورها، نه فقط به خاطر جلوگيري از ترويج انديشه

با هدف باقي  ؛ها ماترياليستي، بلكه براي خاموش كردن متفكران آن و به خواب بردن توده
  . و دين به تبليغ گسترده اي دست مي زنند آليسم ايدهماندن در قدرت، در جهت 

آلمان، ادعا  آليست ايدهدر قلب همه فيلسوفان  فويرباخچنين شرايطي است كه  در
. ماترياليسم را دوباره به تخت مي نشاند« نامه ماترياليستي خود را به اثبات مي رساند و 

  . ) 18، صفحه فويرباخانگلس، ( » 
يادهاي گردد به بن با بسط اصولي نقد مذهب، به طريقي سالم و مناسب بر مي فويرباخ

اساسي ماترياليسم كه به فراموشي سپرده شده بود و توانسته بود بر فيلسوفان زمان او اثر 
  . بگذارد

اين . كند ميكه علم پيشرفت عظيمي  رسيم ميپس به مقطعي از قرن نوزدهم 
پيشرفت حيرت انگير و راه گشا، بخصوص مديون سه كشف بزرگي است كه در پي آن 

 فويرباخبه كتاب (ول زنده، دگرگوني انرژي و نظريه تكامل كشف سل:  گيرد ميصورت 
اين كشفيات عظيم علمي به ماركس و انگلس كه تحت .) نگاه كنيد 46انگلس، صفحه 

تاثير فوئر باخ بودند امكان مي دهد تا ماترياليسم مدرن، يا ماترياليسم ديالكتيك را تكامل 
  . دهند

كه    دانيم ميپس . را به اختصار مرور كرديمتاريخ ماترياليسم پيش از ماركس وانگلس 
مختلف  هاي پيش از خود در نكات و زمينه هاي اگر چه ماركس و انگلس با ماترياليست

ان آنان مرتكب خطاهاي يئي داشتند، اما در ضمن دريافته بودند كه پيشينها موافقت
  . فراواني نيز شده بودند

ماترياليسم پيشا ماركس را دگرگون  ،براي آن كه بفهميم چگونه اين دو فيلسوف
  . از چه قرار بودند و چرا اين اتفاق افتاده بود ها كردند، بايد بدانيم كه اين خطاها و شكاف

به عبارت ديگر، اگر پس از شنيدن صداي متفكران مختلفي كه وقت خود را صرف 
، چه پيشرفت ماترياليسم كردند، سعي نكنيم دريابيم كه اين پيشرفت چگونه بوده
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مسيري را طي كرده و چرا دستخوش اين يا آن گونه تحول شده است،  مطالعه ما در 

  .مورد ماترياليسم ناقص خواهد بود
بخصوص به ماترياليسم قرن هجدهم كه اوج متفاوتي از فلسفه بود، عالقه نشان  ،ما

  .دهيم مي
ند و چه بنابراين، مي خواهيم بدانيم خطاهاي اين ماترياليسم از چه قرار بود

را از يك طرف  ها با اين حال، چون هرگز نبايد پديده. ندئي از خود باقي گذاشتها شكاف
و  ها نگاه كنيم، به شايستگي ها شان ببينيم و ضروري است كه به طور كامل به آن

  .ش نيز خواهيم پرداختهاي ارزش
خرد . ادامه نبود قادر به ها ماترياليسم، و در درجه اول جنبه ديالتيك آن، بر اين پايه

ضروري بود كه اول . ماند ميديالكتيكي، به خاطر كمبود در معرفت علمي، بايد مهجور 
ن مراحل تكامل امكان پذير داز آن كه آزمو شپي« . د و توسعه يابندنعلوم به وجود آي

  . )45، صفحه فويرباخانگلس، ( » .باشد، بايد در درجه اول اشياء آزموده مي شدند
، وحدت كامل ماترياليسم و علم، به اين فلسفه امكان و توانائي داد تا دوباره، از اين رو

مستحكم و علمي خود قرار گيرد و  هاي بر پايه ،و اين بار خلل ناپذير و بيش از پيش
  .  ماترياليسم ديالكتيك ماركس و انگلس را بسازد

. شود ميعلم صادر شناسنامه تولد ماترياليسم، پس از  شويم مياست كه متوجه  آنگاه
اما، در حالي كه هميشه مي توانيم دريابيم ماترياليسم از كجا آمده، همواره بايد به اين 

  .كجاست آليسم ايده ي چشمهامر توجه كنيم كه سر
  
  از كجا آمده است؟  آليسم ايده -3

توانسته است به موازات مذهب وجود داشته باشد و از  آليسم ايده ،اگر در جريان تاريخ
سوي مذهب تحمل و تائيد شود، علتش در اين واقعيت نهفته كه از مذهب متولد شده و 

لنين قاعده اي براين حقيقت نوشته كه آموختن آن . غربت آن مذهب بوده است ي نقطه
چيزي نيست جز شكل جال داده شده و پالوده  آليسم ايده« : براي ما ضروري است 

قادر است درك و  آليسم ايدهنين يعني آن كه معني اين حرف چيست؟ قاعده ل» . مذهب
اين ادعا كه جهان را روحي . بيشتري نسبت به مذهب عرضه كند ي دريافتش را با ذخيره
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كه برفراز تاريكي شناور است، خدا غير مادي و بي جسم است، و بعد ناگهان  هخلق كرد
و پسري هم )  البد با كلمات( زند  مثل مذهب مدعي آن شدن كه اين خدا حرف هم مي

با . شود ميدارد به نام مسيح، جملگي سلسله اي از افكار وحشيانه اند كه به مردم القا 
خود را در  آليسم ايدهتاكيد بر اين نظريه كه جهان فقط در فكر و ذهن ما وجود دارد، 

معني مشابهي دارند، اما شكل  ها در حقيقت همه اين. كند ميلباس پوشيده تري عرضه 
به همين دليل . ي آن كمتر وحشيانه است و از ظرافت بيشتري برخوردار استيستآل ايده

به آن  آليسم ايدههم چنين . شكل پااليش داده شده مذهب است آليسم ايدهاست كه 
را  ها مي دانند چگونه پرسش آليست ايدهمذهب است كه فيلسوفان  ي جهت شكل پالوده

» مكالمات بركلي « در كه همان گونه  پيش بيني كنند و در مباحث تله بگذارند ؛
  .فقير تله مي گذاشت  Hylasبراي هيالس  Philonous فيلونوئوس

ريشه در مذهب دارد، در واقع فقط كنار گذاشتن مساله و  آليسم ايدهگفتن اين كه 
  : ما بايد بي درنگ از خود بپرسيم . خالص شدن از آن است

  
  منشاء مذهب كجاست؟  -4

منشاء مذهب وهم و « : با اين موضوع پاسخ روشني به ما مي دهد  انگلس در رابطه
  » . ستها خيال ابتدائي انسان

جهل نسبت به طبيعت و ناداني : اوليه، اين جهالت دو برابراست  هاي براي انسان
اين ناداني  توجه به ، بايدكنيم ميوقتي كه تاريخ انسان اوليه را مطالعه . نسبت به خويش

  .ر ذهن داشته باشيمدو برابر را د
اگر چه در يونان قديم كه مختصاتش را پيشتر شناخته ايم و آن را نخستين تمدن 

براي مثال، وقتي مي بينيم . ، اين جهالت به نظر ما بچگانه مي رسد  دانيم ميپيشرفته 
 هاي زمين بي حركت است و اين كه زمين مركز جهان است كه سياره كرد ميفكر  ارستو

ئي ها به نظر او تعداد سياره(  شود ميتر  قوي چرخند، اين تصور در ما  مي شرديگر به دو
 ،بر سقفكوبيده  يهاي كه به دور زمين مي چرخند چهل و شش سياره است كه مثل ميخ

  .) گردد به دور زمين مي ،اند و اين مجموعه به هم وصل
  د ـآتش وجود دارنكه چهار عنصر آب، خاك، هوا و  كردند ميفكر  ها هم چنين يوناني
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ها خطاست، ي كه همه اين نتيجه گير   دانيم ميما . غير ممكن است ها آن ي كه تجزيه

 ي تجزيه كرد و آتش را از مقوله شود ميكه آب و خاك و هوا را    دانيم ميزيرا اكنون 
  .  دانيم ميمشابه ن

انسان را نمي  هاي در مورد انسان هم در جهالت بودند، زيرا وظايف اندام ها يوناني
  ! قلب منبع شجاعت است كردند ميشناختند و براي مثال، فكر 

 ،اگر ناداني محققان يوناني كه ما آنان را در زمان خود بسيار پيشرفته مي دانستيم
از ايشان مي زيستند چگونه  ئي كه هزاران سال پيشها چنين عميق بود، پس انسان

ه از طبيعت و از خود داشتند، محدود به ناداني اولي هاي ؟ درك و دريافتي كه انسانبودند
همه . مي كوشيدند براي هر چيزي توضيحي پيدا كنند ها به هر حال، اين انسان. بود

و  ها كه آنان نگراني خيال دهند مياوليه در اختيار ماست،  نشان  هاي مداركي كه از انسان
ل، فصل چهارم را نگاه سمت اوق( در قسمت اول اين كتاب . روياهاي خود را داشتند

خود را در اين باور مي يافتند كه انسان  ها پاسخ نگراني ها ديديم كه اين انسان) كنيد
 كردند ميدر آغاز نوعي اندام سبك و شفاف را به عنوان اين همزاد تصور . ي دارد»همزاد«

درك ديري نگذشت كه ذهن آنان به اين . كه اگر چه مثل نور است، اما وجود مادي دارد
اصلي غير مادي را در خود دارد كه پس از مرگ او زنده  ،و دريافت رسيد كه هر انساني

اسم اين اصل و سر چشمه انسان را روح گذاشتند كه پس از پايان يافتن كار . ماند مي
بنابراين، اين روح است كه . ماند ميو تا ابد نيز باقي  شود ميجسم انسان، از تن او جدا 

  . انسان است هاي لمعرف فكر و خيا
براساس اين . در قرون ميانه، تصورات عجيب و غريبي در مورد روح وجود داشت

به . الغر روحي بزرگ هاي چاق روح الغر وجود داشت و در اندام هاي تصورات، در اندام
همين جهت، در اين دوران رياضت كشي بسيار رايج شد و عده مرتاضان از شمار گذشت 

ي كافي براي بدن جا هاي ي بزرگ پيدا كنند و با آب شدن چربيتا رياضت كشان روح
  . روح بزرگ به وجود آيد

اول آن به صورت همزادي شفاف و مثل نور  ي بر مبناي اين باور كه انسان، در مرحله
دوم اين باور به شكل روح به مثابه اصل  ي ، و در مرحلهماند ميتي سبك باقي ئو با هي

  .جدا و ابدي مي شد، انسان اوليه خدا را خلق كرد وجود انسان از كالبد او
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 ها ئي قوي تر از انسان وجود دارند، اما اين هستيها اين عقيده وجود داشت كه هستي
در آغاز به مرور به اين نتيجه رسيدند كه خداياني به صورت روح . هم شكل مادي داشتند

ختلف، هر يك وظيفه اي به عهده اين خدايان م. و بسيار برتر و عالي تر از ما وجود دارند
بر اين پايه . اما در يونان قديم به آن جا رسيدند كه خداي يگانه اي وجود دارد. داشتند

كه منشاء جهل و  كنيم ميپس مالحظه . بود كه اديان تك خدائي موجود پديد آمدند
  . ناداني، حتي درشكل موجود و معاصر آن، در دين و مذهب است

 ي ابتدائي انسان است و سرچشمه هاي تصورات و دريافت ي زائيده ليسمآ ايدهبنابراين، 
آن جهل و ناداني انسان است، در حالي كه ماترياليسم درست به خالف آن از كنار 

  . آيد ميپديد  ها گذاشتن اين محدوديت
و ماترياليسم  آليسم ايدهدر سير تاريخ فلسفه، ما مدام شاهد تداوم جدال ميان 

ناداني را عقب براند كه اين به  هاي ماترياليسم در پي آن است تا محدوديت .خواهيم بود
درست در جهت مخالف  آليسم ايدهاما . آيد ميش در هاي و ارزش ها صورت يكي از پيروزي

سعي خود را  ي ، همهآليسم ايدهماترياليسم، و نيز مذهب به عنوان عامل تقويت كننده 
آنان را  ،سودببرند تا براين مبنا ها كنند و از غفلت توده تا جهل و ناداني را حفظ كنند مي

فشار و اختناق موجود را تحمل كنند و زير بار استثمار اجتماعي و اقتصادي  كهوادارند 
  . دم بر نياورند

  
  ماترياليسم پيشا ماركسيست  هاي ارزش - 5

  .ديديم كه ماترياليسم بابسته شدن نطفه علم در يونان متولد شد
ين اصل كه با رشد علم، ماترياليسم هم گسترش يافت، در سير تاريخ متوجه پيرو ا
  :  شويم مينكات زير 

 . قرون ميانه دوره فترت رشد علم و ايستائي ماترياليسم است -1

هفدهم و هجدهم، توسعه تكامل علم به موازات بسط ماترياليسم به  هاي در قرن -2
تيجه مستقيم تكامل علوم ماترياليسم قرن هجدهم فرانسه، ن. چشم مي خورد

 .است



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             92

 
در قرن نوزدهم شاهد كشفيات بسياري هستيم و ماترياليسم با ماركس و انگلس  -3

 .دستخوش تحول بزرگي شد

مي بينيم كه در  و بسيار كرده اند هاي امروزه علوم و ماترياليسم پيشرفت -4
در بهترين شكل ماترياليسم ديالكتيك را اعمال  ،تحقيقات و مطالعات شان

 .كنند مي

در .   گيرند ميو ماترياليسم در اصل به طور كلي در مقابل هم قرار  آليسم ايدهپس 
كه نبردي سخت ميان اين دو فلسفه جريان داشته، اين  شويم مي، متوجه ها طول قرن

  . جدال در زمان ما هم ادامه دارد و هنوز شكل آكادميك به خود نگرفته است
، تناقض ميان علم و جهل، يا در واقع ميان دو دكن ميجدالي كه تاريخ بشر را پر 

به سوي جهل و غفلت مي كشاند و او را در غفلت را يكي بشريت . جريان فكري است
آن ديگري به عكس، با نشاندن علم به جاي جهل، در انديشه رهائي  ،كند ميزنداني 

  . انسان است
كه شاخص ترين  ردگي ميبسيار جدي به خود  هاي گاهي صورت ،اين تناقض و جدال

كه از آن جمله مي توان ) Inquisitionانكيزاسيون ( نمونه اش دوران تفتيش عقايد است 
اين ادعا، فصل . گاليله گفته بود كه زمين مي چرخد. اشاره كرد Gallileگاليله  ي به نمونه

ن اگر زمي: در تضاد قرار مي گرفت  ارستوتازه اي در معرفت بود كه با انجيل و ادعاي 
اي است از جهان كه قلمرو  د، به اين معني است كه مركز جهان نيست، بلكه نقطهخچر مي

تكليف اين باور و نظريه چه  ،با كشف گاليله. و مرزهاي فكري ما بايد از آن فراتر رود
  ؟  شود مي

تا گاليله  شود ميبراي نگه داشتن بشريت در غفلت و جهل، دادگاهي مذهبي تشكيل 
  . از جدال ميان جهل و علم است اي نمونهاين، . عذرت خواهي كندرا مجبور به م

پس بايد فيلسوفان و دانشمندان اين دوره را با قراردادن آنان در متن اين جدال جهل 
دفاع آنان  شويم ميدر اين صورت است كه متوجه . در معرض قضاوت بگذاريم ،عليه علم

كه هنوز معرفت چنداني نسبت به آن  از علم، در واقع دفاع آنان از ماترياليسم است
در چنين حالت و شرايطي است كه دكارت در جريان مباحث فلسفي خود، . ندارند
  . كند ميرا براي پيشرفت ماترياليسم هموار  ها انديشه
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در طول تاريخ فقط درگيري نظري نبود،  ،هم چنين بايد متوجه باشيم كه اين جدال
در اين نبرد، طبقه حاكم همواره در سمت جهل . بود بلكه درگيري اجتماعي و سياسي هم

  . علم انقالبي است و در خدمت رهائي بشريت مي ايستد. گيرد ميو ناداني قرار 
در قرن هجدهم،  بوژوازي . در اين ميان وضع و موقعيت بورژوازي بسيار شاخص است

ا عليه جهل و پيشتاز بود، جدالي ركه علم در آن زمان، . زير سلطه طبقه فئودال بود
در قرن بيستم،  طبقه . و دايرت المعارف را به ما ارزاني مي دارد كند ميناداني رهبري 

حاكم بورژوازي است و در نبرد ميان جهل و علم، بيش از پيش و با اعمال توحش در 
  .) نمونه آن هيتلريسم است. ( گيرد ميسمت جهل قرار 

يست، نقش قابل تاملي ايفا كرد و اهميت كه ماترياليسم پيشا ماركس كنيم ميمالحظه 
در جريان درگيري ميان جهل و علم، اين ماترياليسم توانست . تاريخي عظيمي داشت

هم چنين، . دركي عمومي از جهان را بسط بدهد و در مقابل مذهب ،  و مĤال جهل بايستد
ديالكتيك  به يمن بسط ماترياليسم و پيشرفت تحقيقي آن، شرايط براي تولد ماترياليسم

  .فراهم آمد
  
  خطاهاي ماترياليسم پيشا ماركسيست  -6

آن، نبايد از ياد  هاي دقيق خطاها و شكاف ي براي درك تكامل ماترياليسم و مالحظه
  . ببريم كه علم و ماترياليسم به هم وابسته اند

فاع ماترياليسم در آغاز پيشتر از علم بود، و به همين دليل قادر نبود از اقتدار خود د
ضروري بود كه علم به وجود آيد و بسط يابد تا ثابت كند كه حق با ماترياليسم . كند

در اين زمان طوالني، . انجام اين امر بيست قرن به درازا كشيد ،منتها. ديالكتيك است
در ماترياليسم تحت تاثير و نفوذ علم قرار گرفت و بخصوص روح علوم بر آن مسلط شد و 

  . علومي كه بيشتر توسعه يافته بودند به آن سلطه كامل داشتند گ،ي تنگاتن اين رابطه
         : به اين جهت است كه 

تابع [اي مكانيكي  به صورت عمده] منظور قرن هجدهم است[ماترياليسم قرن گذشته 
بود، براي آن كه در آن زمان از ميان همه علوم طبيعي، مكانيك، ] علم نيرو و حركت

، و كوتاه آن كه  –چه آسماني يا زميني –و حركت اجسام جامد يعني فقط علم نيرو 
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در آن . كرد ميهرگونه نتيجه گيري قطعي را بيان  ،معرفت در مورد نيرو و حركت

زيست شناسي هنوز در قنداق بود، . گذراند ميشيمي دوران كودكي خود را  ،زمان
ه كرده بودند و به صورت ناقصي تجربرا ساختار و تركيب ساختاري گياه و حيوان 

همان گونه كه دكارت در مورد . مطلقا نتيجه علل مكانيكي اند ها ند كه آنگفت مي
 .انسان هم ماشين بود ،قرن هجدهم هاي انسان نتيجه مي گرفت، در نظر ماترياليست

  .) 26صفحه . فويرباخانگلس، (
  

ون ميانه دوره خواب زمستاني قر «به اين ترتيب مي بينيم كه ماترياليسم پس از 
  .از تكامل طوالني و كند علم سر بر مي دارد» مسيحي

اشتباه بزرگ اين دوره آن بود كه جهان را مكانيسمي بزرگ مي ديد و هر چيزي را 
با اين تصور كه . بنا به قوانين علم كه آن را مكانيكي مي ناميدند مورد قضاوت قرار مي داد

به طور مداوم خود را باز  ،ايع يكسانكه وق كردند ميحركت صرفا مكانيكي است، فكر 
. ها ديده مي شد، نه منظر حياتي آن ها در واقع فقط منظر ماشيني پديده. كنند ميتكثير 

  . به همين دليل اين ماترياليسم را ماترياليسم مكانيكي ناميدند
چه تعريفي از انديشه داشتند ؟  ها اين ماترياليست: بگذاريد به مثالي توجه كنيم 

، كند ميهمان طور كه كبد زرداب را در خود مخفي  «: ح شان به اين صورت بود توضي
به خالف ! اين تعريف اندكي ساده لوحانه است »  !مغز هم انديشه را در خود نگه مي دارد

در اين . اين تعريف، ماترياليسم ماركس دقت و صراحت بيشتري را به دست مي دهد
بايد ببينيم چرا به جاي تصورات و . از مغز نيستتعريف، انديشه و فكر ما فقط ناشي 

در اين دقت است كه متوجه . فكرهاي ديگر، تصورات و فكرهاي معين و مشخصي داريم
اين عوامل دست در  ي و مي بينيم همه شويم ميجامعه و آن چه ما را احاطه كرده است 

ل آن كه و باعث ايجاد تصورات و فكرهاي معيني مي شوند، حا دهند ميدست هم 
فكر فقط پديده اي مكانيكي است، اما واقعيت آن است كه  گويد ميماترياليسم مكانيكي 

كاربرد انحصاري معيارهاي مكانيكي درمراحل تكامل  «. فراتر از آن مي رود ما موضوع
حقيقت دارد و قوانين مكانيكي هم معتبرند، اما قوانين باالتر  ،طبيعت شيميائي وارگانيك

و محدوديت اجتناب ناپذيري را براي  دهند ميكه آن را در زمينه قرار  ديگري هستند
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. فويرباخانگلس، (» .دنكن ميماترياليسم كالسيك فرانسه به صورت خاصي ايجاد 
  .) 27و  26 هاي صفحه

  . اين نخستين خطاي بزرگ ماترياليسم قرن هجدهم است
 در نقطه نظر تكامل بسط نتايج اين خطا آن بود كه تاريخ تكامل به طور عام ؛ مثال

اين ماترياليسم معتقد بود كه جهان سير تكامل را نمي . گيرد ميتاريخي، مورد غفلت قرار 
اين ماترياليسم، . گردد به حالت مشابه بر مي ،و مقاطع منظم و معيني ها در دورهو  پيمايد

  . تصوري از تكامل انسان و حيوانات را هم در دسترس نمي گذارد
  

حدوديت خاص اين ماترياليسم در ناتواني آن براي درك كردن جهان به دومين م
اين . مثابه مرحله تكاملي كه در آن ماده در جرياني تاريخي بسط مي يابد نهفته است

 ي ناتواني، منطبق با سطح علم طبيعي، و روش متافيزيكي ضد ديالكتيكي در فلسفه
د كه طبيعت در حركت هميشگي و معرفت آن زمان در اين سطح بو. مرتبط با آن بود

آن زمان، اين حركت به صورت دايمي و ابدي در يك  هاي اما بنا به انديشه. ثابت است
پس هرگز از نقطه تكان نمي خورد و به صورت مداوم و مكرر نتايج . دايره مي چرخيد
  . )27صفحه . فويرباخانگلس، . ( كرد ميمشابهي را توليد 

  
  . رياليسم استاين دومين خطاي اين مات

فكر و تامل محدود مي شد و آن  ي سومين اشتباهش آن بود كه بيشتر در حوزه
ماترياليسم . چنان كه شايد و بايد متوجه نقش عمل انسان در جهان و جامعه نبود

ماركس به ما مي آموزد كه نبايد فقط به بيان و توضيح جهان بپردازيم، بلكه بايد آن را 
ئي در جهان ها باعث دگرگوني تواند مير تاريخ عنصر فعالي است  كه انسان د. تغيير بدهيم

  . شود
روسيه مثال زنده اي از اقدام است كه نه تنها توانائي آماده  هاي عمل كمونيست

توانست سوسياليسم را در  1918كردن، انجام و به ارمغان آوردن انقالب را داشت، بلكه از 
  . زمان بدهدبي شمار سامان و سا هاي قلب دشواري

  در آن . ماترياليسم پيشا ماركس نسبت به درك درست از عمل انسان آگاهي نداشت
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كه انسان محصول محيط خويش است، حال آن كه ماركس به ما مي  كردند ميزمان فكر 

خود در شرايط  هاي آموزد كه محيط محصول انسان است، بنابراين انسان محصول فعاليت
تحت تاثير محيط خود قرار  تواند ميدر حالي كه انسان . ستمعين از پيش ايجاد شده ا

 تواند ميگيرد، اين توانائي را هم دارد كه محيط و جامعه اش را تغيير بدهد، و در نتيجه، 
  . خود را تغيير بدهد

پس ماترياليسم قرن هجدهم بيشتر فكري و ذهني بود، زيرا نسبت به توسعه و رشد 
اين وضع در آن زمان اجتناب ناپذير بود، زيرا معرفت . بوددچار غفلت  ها تاريخي پديده

علمي به حد كافي پيشرفت نكرده بود تا دركي از جهان و پديده ها را خارج از روش تفكر 
  . متافيزيكي ميسر كند

  
  

  منابعي كه مي توانيد مطالعه كنيد 
ارات بين انتش: نيويورك . ( انگلس، جلد چهارم فردريشمجموعه آثار كارل ماركس و 

  » . خانواده مقدس« ، ) 1975المللي، 
 1972انتشارات بين المللي، : نيويورك ( پلخانف، رشد نظريه تك گرائي تاريخ . و. گ

  .36تا  5 هاي ، صفحه)
انتشارات : نيويورك (فلسفه كالسيك آلمان  پايان و فويرباخانگلس، لودويك  فردريش
   .95تا  82 هاي ، صفحه )1941بين المللي، 

  
  

  ئي براي شما ها پرسش
  

  فصل اول 
 همزمان هم دانشمند و هم مذهبي باشد ؟  تواند مي Pasteurچگونه پاستور 

  
  فصل دوم 
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  خواندن كتاب، هم الزم است و هم كافي نيست ؟  چرا توضيح بدهيد كه
  

  فصل سوم 
 چرا ماترياليسم ديالكتيك در يونان قديم متولد نشد ؟ -1

 .صولي را از يونان قديم تا قرن هجدهم بيان كنيدماترياليست ا هاي جريان -2

  ماترياليسم قرن هجدهم كدامند ؟  هاي و ارزش ها خطا -3
  متن نويسي 

  .و يك ماترياليست تنظيم كنيد آليست ايدهگفت و گوئي را در مورد خدا ميان يك 
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  قسمت سوم
  متافيزيك مروري بر
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1  
   چيست ؟  در عملروش متافيزيك 

  
  
 مختصات اين روش  -1

 اصل هويت: روش متافيزيكي  در نخستين صفت ويژه  )  1
  ها تجزيه پديده:  در روش متافيزيكي صفت ويژهدومين   )  2  

 ابل گذر ابدي و غير ق هاي تقسيم:  در روش متافيزيكي صفت ويژهسومين  )3
   اضداد از دو جانب منحصر به فردند:  در روش متافيزيكيصفت ويژه چهارمين  )4

  خالصه و ارزيابي  – 2
  درك متافيزيكي از طبيعت  – 3
  درك متافيزيكي از فكر  – 4
  درك متافيزيكي از جامعه  – 5
  منطق چيست ؟ – 6
  » متافيزيك « تبين جهان   -  7

  
قرن هجدهم از شكل استدالل آنان نشات  هاي يستكه خطاهاي ماتريال   دانيم مي

بنابراين، . ناميديم» روش متافيزيكي « ، از روش خاص كنكاش آنان كه آن را گيرد مي
بايد توجه داشته باشيم كه ماترياليسم . روش متافيزيكي حامل درك معيني از جهان است

  . متافيزيكي با ماترياليسم ديالكتيك تفاوت دارد
  در عمل » متافيريكي«ست كه حاال بايد ياد بگيريم كه روش به اين جهت ا

  .چيست، و از طرف ديگر، روش ديالكتيكي كدام است
  
  مختصات اين روش  -1

  روش قديمي تحقيق و تفكر  «جا مي خواهيم مورد مطالعه قرار بدهيم اين آن چه را 
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  .)45ه انگلس، فويرباخ، صفح( » ...است كه هگل آن را متافيزيكي مي نامد، 
پرسشي كه در ذهن اغلب مردم . اي آغاز كنيم بگذاريد مستقيما با مالحظه ساده

حركت يا سكون؟ آن چه به نظر آنان حالت عادي اشياء مي : طبيعي مي رسد، اين است
  . ستها رسد، سكون يا حركت آن

به طور كلي نظر بر آن است كه سكون پيش از حركت وجود دارد و براي آن كه 
  . ت كند، نخست بايد در حالت سكون بوده باشدچيزي حرك

كه پيش از جهان، كه خدا آن را آفريده، آرامش و سكوني ابدي  گويد ميانجيل هم 
  . حاكم بود

آرامش و سكون، : كلماتي وجود دارند كه اغلب بايد مورد استفاده ما قرار گيرند 
  . اما اين دو واژه ي آخري مترادف هم نيستند. حركت و تغيير

مثال سنگي كه دارد مي افتد و . حركت، به معني دقيق كلمه، يعني جا به جائي
  . قطاري كه در راه است، هر دو در حال حركت اند

مثال درختي كه . تغيير، به مفهوم درست كلمه، گذار از شكلي به شكل ديگر است
تي به گذار از حال ،اما در عين حال. شكل خود را تغيير داده است ،ش ريختههاي برگ

هوا غير قابل تنفس شده : مثال ديگر در مورد تغيير حالت. دهد حالت ديگر هم معني مي
  . اين يك تغيير است. است

براي آن . و تغيير بر تغيير شكل يا حالت داللت دارند ،بنابراين، حركت بر تغيير محل
رسيديم،  وقتي به آموزش ديالكتيك (كه گيج نشويم، بايد متوجه اين وجه تمايز باشيم 

  )  .ناگزيريم معني اين كلمات را دوباره مرور كنيم
حركت و تغيير آن چنان عادي نيست  كردند ميمتوجه شده ايم كه به طور كلي فكر 

را در سكون و تغيير  ها پديده دهيم ميقدر مسلم آن است كه ما ترجيح . كه سكون
  . نكردني مورد تامل قرار دهيم

را تعمير هم  ها خريده ايم و پس از مدتي كه كفش ما يك جفت كفش زرد :  مثال
، ايم كرده، يعني پاشنه و تخت كفش نو براي شان گذاشته ايم و وصله پينه شان ايم كرده

بي آن كه توجه كنيم اين كفش »  خواهم كفش زردم را بپوشم، مي «باز هم مي گوئيم 
است كه آن را در  براي ما آن كفش هنوز همان كفش زردي. ديگر آن كفش زرد نيست
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رخ ما  هاي ما در مورد تغييراتي كه در كفش. زماني معين و به قيمتي معين خريده ايم
و كه همان كفش قديمي است، با همان هويت  كنيم ميو فكر  كنيم ميداده است تاملي ن

و فقط همساني همان هويت را  كنيم ميما به تغيير توجه ن. مختصاتي كه آن را خريده ايم
  :اين است . تفاق مهمي نيفتاده استنيم و انگاري كه هيچ امي بي
  
 اصل هويت : روش متافيزيكي در نخستين صفت ويژه  )1

سكون بر حركت و هويت برتغيير در ) تقدم(اين مفهوم عبارت است از برتري 
  .ي رو به رو شدن آن با وقايع مرحله

ين روش است، نگاه ، كه تشكيل دهنده نخستين صفت ويژه ي ا)تقدم(از اين برتري 
در اين گونه نگرش، به قول انگلس جهان را متحجر تلقي . شود ميكلي ما به جهان ترسيم 

چنين است كه اغلب ادعا . در مورد طبيعت، جامعه و انسان هم همين طور. كنند مي
به اين معني كه هرگز تغيير رخ » هيچ چيز تازه اي زير خورشيد نيست،« كه  شود مي

 تواند مياين عبارت . ان بي حركت باقي مانده است و هماني است كه بودهنداده، پس جه
و  ها خدا با ايجاد ماهي. اي به وقايع مشابه و يك سان بازگشت دورهبر عينا داللت كند 

جهان را آفريده و از آن زمان چيزي تغيير نكرده و دنيا  ،پرندگان و پستانداران و غيره
يعني كه »  هميشه يكسانند، ها انسان «شود كه  ه ميهم چنين گفت. تكان نخورده است

  .اند نكرده يهرگز تغيير ها گوئي انسان
عمومي واكنش و بازتاب دركي است كه عميقا در ذهن ما ريشه دارد، و  هاي اين تغيير

  .بورژوازي از اين درك نادرست حداكثر بهره را مي برد
از رايج ترين داليل از پيش بسته ، يكي گيرد ميوقتي سوسياليسم مورد انتقاد قرار 

، اين است كه انسان خود پسند است و الزم است نيروئي شود ميبندي شده اي كه ارائه 
اين، حاصل . براي مهار آن دخالت كند، واال نا به ساماني و هرج و مرج غلبه خواهد كرد
  . غيير استانديشه متافيزيكي مبني بر آن است كه انسان داراي طبيعت ثابت غير قابل ت

مسلم است كه اگر ناگهان اين امكان را مي داشتيم كه در رژيمي كمونيستي زندگي 
 د، و نهوتوزيع ش ها كنيم، يعني آن كه كاال مي توانست بي درنگ بنا به نياز مردم ميان آن

اي نمي توانست  ، نياز هر كسي به سرعت بر طرف مي شد و چنين جامعهبه كار آن ها بنا
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با اين وجود، و عليرغم چنين تعبيري، اين است آن چه جامعه . باشد دوام داشته

اما به دليل نگاه متافيزيكي كه ريشه . كمونيستي مي ناميم، و اين است جامعه اي عقالني
انسان آينده، كه در فاصله زماني نسبتا دور زندگي خواهد كرد،  كنيم ميدر ما دارد، تصور 

  .عينا مثل انسان امروز خواهد بود
نتيجه آن كه وقتي مي گويند به دليل خود پسند بودن انسان جامعه كمونيستي قابل 

  . كند ميكه انسان هم مثل جامعه تغيير  كنند ميدوام نيست، فراموش 
ما هر روز نكات انتقادي در باره اتحاد شوروي را مي شنويم كه مشكالت درك تنظيم 

به آن دليل صورت  ها اين قاعده سازي .كند ميكنندگان اين انتقادها را برما آشكار 
  .كه سازندگان آن نسبت به جامعه و جهان درك متافيزيكي دارند گيرد مي

به ما  :  بسياري كه مي توانيم نام ببريم، به اين يكي بپردازيم هاي بگذاريد از نمونه
كه با مجموع ارزش آن چه  گيرد مييك كارگر در اتحاد شوروي حقوقي  «مي گويند 

برابري ندارد، به همين جهت ارزش اضافه وجود دارد و ماليات به حقوق او  كند مييد تول
  »  .شود ميتحميل 

در فرانسه هم همين وضع حاكم است و كارگر استثمار . بنابراين، كارگر را مي چاپند
  .پس هيچ فرقي ميان كارگر اتحاد شوروي و كارگر فرانسوي وجود ندارد. شود مي

ر اين مثال كجاست؟ اين درك عبارت از آن است كه نبايد به دو درك متافيزيكي د
اين درك و . ميان اين دو جامعه را به حساب آورد هاي نوع جامعه توجه داشت و تفاوت

دريافت اصرار مي ورزد كه چون در هر دو جامعه ارزش اضافي وجود دارد و اين موضوع 
كه در اتحاد جماهير شوروي رخ  واحدي است، بنابراين بدون در نظر گرفتن تغييراتي

داده، يعني در جائي كه انسان و ماشين ديگر در آن به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مثل 
حال آن . فرانسه معني مشترك ندارند، بايد از هر دو جامعه تعريفي مشابه به دست داد
ن براي اين كه در فرانسه ماشين به اين جهت وجود دارد تا براي كارفرما توليد كند و انسا

در اتحاد جماهير شوروي اما، وجود ماشين به اين جهت . وجود دارد كه استثمار شود
. است تا براي انسان توليد كند و وجود انسان به اين معني است تا از حاصل كار لذت ببرد

ارزش اضافي در فرانسه به جيب كارفرما مي رود، حال آن كه ارزش اضافي در اتحاد 
  تعلق به جامعه سوسياليست و جمعي است كه در آن از استثمار خبري جماهير شوروي م
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  .وضع تغيير كرده است. نيست
صادق، از منظر روش متافيزيكي فكر مي بينيم كه با توجه به اين  هاي در مورد آدم

نخست  ي بخصوص در كاربرد صفت ويژه. قضاوت وجود دارد هاي مثال خطاهائي در ريشه
اين صفت و خصلت بنيادين كه به تغيير  شويم مياست، متوجه اين روش كه اصل هويت 

بهائي نمي دهد و سكون را مقدم مي شمارد، بر آن است تا به هويت در قلب تغيير 
  .ماهيتي هميشگي بدهد

اما ببينيم ماهيت چيست ؟ خانه اي را ديده ايم كه مراحل ساختمانش اول ژانويه 
پس از آن،  مي گوئيم اين  هاي ، مثل سال1936اول ژانويه . به پايان رسيده است 1935

دليل ماهم آن . ساختمانش به پايان رسيده است 1935همان خانه اي است كه اول ژنويه 
است كه خانه هنوز داراي دو طبقه، بيست پنجره، دو در جلو و غيره است و چون هميشه 

ن بودن به معني عين پس، هما. همان است كه بود، تغييري نكرده و تفاوتي با قبل ندارد
فقط ! اما اين خانه تغيير كرده است . سابق بودن پديده است كه فرقي با قبل نكرده است

. در نخستين نگاه سطحي است كه به نظر مي رسد به همان صورت باقي مانده است
كه اين خانه هماني نيست كه حتي يك هفته  داند مي، بيند ميمعمار يا بنائي كه دقيق تر 

اين جا ترك كوچكي برداشته، آن جا سنگي لق شده، جاي  : ساختنش بوده است پس از 
توجه  ها و سرسري به پديده» اجمالي « بنابراين، وقتي كه . ديگر رنگ ورآمده و جز آن

در تحليل تفصيلي اما، مدام در حال . كنيم، به نظر مي رسد كه همان پديده سابق اند
  . تغييرند

  ويژه روش متافيزيكي كدامند ؟ نتايج عملي نخستين صفت 
 ها ببينيم، يعني تصور كنيم كه آن ها كيفيت را در پديده دهيم ميتا زماني كه ترجيح 

زندگي زندگي است، و مرگ مرگ  «در خودشان ثابت هستند، براي مثال مي گوئيم 
مرگ باقي ، ماند و مرگ ميم كه زندگي، زندگي باقي نيدر اين صورت بر آ»  .است
  . هويت هر مقوله در خود آن مقوله ثابت است پس ،دمان مي

   ها را در هويت خودشان مورد تامل قرار بدهيم، در واقع آن ها وقتي عادت كنيم پديده
اقرار طبيعي »  يك صندلي يك صندلي است «گفتن اين كه . كنيم ميرا از هم جدا 

ست كه در همان زمان آن اين بيان به آن معني ا. هويت است است، اما تاكيد اين بيان بر
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طبيعي است كه فكر كنيم تاكيد براين امر به نظر . چه صندلي نيست، چيز ديگر است

يك اسب يك اسب است، و آن چه اسب «در اين رابطه، ما بايد بگوئيم . بچگانه مي رسد
، همان كنيم ميجدا  ها را از اسب ها بنابراين، با دقت صندلي» .نيست چيز ديگري است

و با دقت  شويم ميخوب، پس تمايزي قائل . كنيم ميدر هر مورد ديگري چنين  طور كه
به  را بدين گونه است كه توانسته ايم جهان. كنيم ميرا از هم جدا  ها زياد پديده

  : اين است . جدا از هم تقسيم كنيم هاي اي از پديده مجموعه
  
   ها تجزيه پديده: دومين صفت ويژه در روش متافيزيكي   )2

را  ها ن االن گفتيم بديهي است كه كسي تعجب كند كه ما چرا همه اين حرفهمي
ضروري بود، براي آن كه اين  ها با اين حال خواهيم ديد كه زدن اين حرف. ايم كردهمطرح 

  . را از زاويه معيني ببينيم ها تا پديده شود ميما را به آن جا رهنمون  ،دستگاه استداللي
اين روش را مورد  ي ت كه مي خواهيم دومين صفت ويژهباز هم با نتايج عملي اس

  . قضاوت قرار بدهيم
كه  شويم ميفكر كنيم، متوجه ن ها اگر در زندگي روزانه با جداكردن حيوانات به آن

يك اسب يك . و انواع گوناگون وجود دارد ها چه وجه مشتركي ميان حيوانات از جنس
  . ن آنان وجود نداردميا ي رابطه. اسب است، يك گاو يك گاو است

از  ها اين نقطه نظر جانور شناسي قديم است كه حيوانات را با جداكردن واضح آن
 هاي اين، يكي از نتايج كوشش. بيند ميميان آنان ن اي رابطهو  كند مييكديگر طبقه بندي 

  . روش متافيزيكي است
م همان علم باقي عل خواهد ميدر مثالي ديگر، مي توانيم شاهد بياوريم كه بورژوازي 

در اين  ،با سياست بكند خواهد ميبماند و فلسفه همان فلسفه، يعني همان كاري را كه 
و البته در اين روش مطلقا هيچ وجه مشتركي نيز ميان اين . دهد دو مقوله نيز انجام مي

  . وجود ندارد ها مقوله
خود باقي نماند نتايج عملي اين دستگاه استداللي آن است كه علم بايد در حيطه ي 

همين قاعده در مورد فيلسوفان و سياست مداران نيز . و با فلسفه و سياست قاطي نشود
 .  شود مياعمال 
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، مي توان گفت كه كند مياي به اين طريق استدالل  وقتي آدم بي شيله پيله
چند سال پيش به اتحاد شوروي  Wellsنويسنده انگليسي ولز . متافيزيكي اند ها استدالل

نويسنده بزرگ كه حاال ديگر از ميان ما رفته  Maxim Gorkyفت و با ماكسيم گوركي ر
نويسنده انگليسي پيشنهاد ايجاد يك باشگاه ادبي را داد كه از سياست . مالقات كرد ،است

مي گويند گوركي و . جدا باشد، زيرا به نظر او ادبيات ادبيات است و سياست سياست
واقعيت اين است كه ولز نويسنده را . لز رنجيده خاطر شددوستانش زدند زير خنده و و

بيرون از جامعه مي ديد، در حالي كه گوركي و دوستانش خوب مي دانستند كه قاعده 
يا نخواهيم، همه چيز در  ،زندگي چنين نيست و حقيقت آن است كه چه ما بخواهيم

  . زندگي در ارتباط با يكديگرند
را طبقه بندي كرده و از يكديگر جدا  ها پديده يمكن ميدر عمل اجتماعي، ما سعي 

ئي كه ماركسيست ها آن. كنيم و هر پديده اي را براي خودش و در خودش بشناسيم
تو . از جامعه به صورت عام مي بينند ها را با جدا كردن آن ها و پديده ها نيستند، حالت
  . مستقل از شكل جامعه اند ها گوئي كه پديده

، در واقع آن است كه كند ميه حالت و ماهيت را از جامعه جدا دليل اين طريق ك
  . از رابطه شان با واقعيت جدا كنندرا  ها پديده

از محيط و از  ؛دهد كه ما اول انسان را از انسان ديگر عين همين اشتباه زماني رخ مي
اي كه  اگر با جدا كردن ماشين از جامعه. ، بعد از او سخن مي گوئيمكنيم ميجدا  ،جامعه

به ماشين فقط در چهارچوب خودش توجه كنيم، مرتكب  كند، مي براي آن توليد
ماشين در پاريس، ماشين در مسكو، ارزش اضافي  «گوئيم  شويم و مي اشتباهي مشابه مي

  »  .نديك مقوله ااز جنس مطلقا و  وجود نداردها  ميان آندر اين جا و آن جا، هيچ تفاوتي 
كساني . است كه ما مي توانيم مدام آن را بخوانيم و تكرار كنيم اما اين نوعي استدالل

كه اين استدالل را مي پذيرند، از اين بابت اقناع مي شوند كه كلي است و نقطه نظر 
  ي روش  ژهـاين، عادت خصلتي و صفت وي. ستها ديدهـردن پـدا كـزيه و جـادي آن تجـع

  . متافيزيكي است
  

  ابدي و غير قابل گذر هاي تقسيم:  ر متافيزيكد سومين صفت ويژه     ) 3(
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را  ها را مقدم مي پندارد، آن ها ي نظري كه سكون و تغيير ناپذيري پديده در زمينه

با اين طبقه بندي و فهرست برداري،  دريافتيم كه ميان شان چنان . طبقه بندي كرديم
وجود  ها ت ميان آنكه ما را وادار كنند روابطي را كه ممكن اس كنند ميتقسيم بندي 

  .به فراموشي بسپاريم ،داشته باشد
كه باور كنيم اين تقسيم  شود ميما را به آن جا رهنمون  ،اين گونه نگرش و داوري

مثال ( مصداق دارد  ها يك بار صورت گرفته، هميشگي است و در مورد همه پديده ها بندي
اين . قابل گذر و ابدي اندمطلق، غير  ها و اين كه اين پديده) يك اسب يك اسب است 

  . سومين خصلت و صفت ويژه روش متافيزيكي است
، بايد محتاط باشيم، براي آن كه وقتي ما كنيم مياما وقتي از اين روش صحبت 

مي گوئيم در جامعه سرمايه داري دو طبقه ي بورژوازي و پرولتاريا وجود  ها ماركسيست
به نظر برسد متعلق به نقطه نظر  است نكه ممك كنيم مياي  دارد، ما هم تقسيم بندي

كه فقط با ايجاد تقسيم بندي نيست كه كسي  ماند مياما اين نكته باقي . متافيزيكي است
در اين  ها متافيزيكي مي انديشد، بلكه روشي كه براي تقسيم بندي و روابط ميان پديده

  . كند ميتقسيم بندي وجود دارد حائز اهميت است و نتيجه را روشن 
براي مثال، وقتي ما مي گوئيم دو طبقه در جامعه وجود دارد، بورژوازي بي درنگ فكر 

هميشه غني و فقير  «و البته كه به ما خواهد گفت . منظور ثروتمند و فقير است كند مي
  »  .وجود داشته است

هميشه خواهد  «و »  هميشه بوده است «: روش متافيزيكي استدالل همواره اين است
براي هميشه به صورت مستقل از يكديگر طبقه بندي شده اند، جدا سازي  ها ديدهپ»  .بود

  . كشيده شده است ها غير قابل عبوري دارند و ديوارهائي ميان آن
جامعه را به  ،معتقدان به متافيزيك، به جاي توجه به موجوديت بورژوازي و پرولتاريا

ي آخري تصديق شود، تقسيم بندي حتي اگر اين تقسيم بند. كنند ميغني و فقير تقسيم 
از روابط دو جانبه اش كه مبارزه طبقاتي است مستقل ارزيابي  لتارياميان بورژوازي و پرو

مرزهاي مطلق ايجاد  ها نتايج عملي اين سومين صفت ويژه كه ميان پديده. شود مي
مين ه. وجود داشته باشد تواند مين اي رابطهچيست ؟ مثال، ميان اسب و گاو  كند مي

قاعده در مورد همه علوم و هر آن چه ما را احاطه كرده به كار مي رود و به عنوان 
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بعدها خواهيم ديد كه آيا اين قاعده درست است ؟ اما اكنون . شود ميحقيقت شناخته 
، بشناسيم كه به طور ايم كردهبرماست تا نتايج اين سه صفت ويژه را كه تا كنون مرور 

  :  شود ميمشخص مورد چهارم مطرح 
  

   اضداد از دو جانب منحصر به فردند:  در روش متافيزيكصفت ويژه چهارمين    ) 4 
   گوئيم كه وقتي مي آيد ميشده ايم، چنين بر  ها ي آن چه تا كنون متوجه آن از همه

كه هيچ وجه  كنيم مي، داريم اعالم » مرگ مرگ است «و »  زندگي زندگي است «
كه ممكن است  اي رابطهيعني بدون توجه به . گ وجود نداردمشتركي ميان زندگي و مر

را جدا از هم  ها بينيم و آن ميان زندگي وجود داشته باشد، زندگي و مرگ را جداگانه مي
در اين شرايط، انساني كه تازه جان سپرده است، بايد پديده مرده . كنيم ميطبقه بندي 

يك زمان هم زنده باشد و هم مرده، اي تلقي شود، زيرا برايش غير ممكن است كه در 
براي آن كه زندگي و مرگ دو جانبه بسته و منحصر به فردند كه فقط چهارچوب خود را 

  . دارند
را در  ها مجزا و كامال جدا از هم هستند، ما در نهايت آن ها با اين تصور كه پديده

  . دهيم ميقابل يكديگر قرار م
كه  رسيم مييژه در روش متافيزيكي اين جا به چهارمين وجه خاص يا صفت و

اضداد از دو جانب بسته و منحصر به فردند و يكديگر را خارج ازخود نگه مي  گويد مي
اين قاعده گوياي آن است كه دو پديده متضاد نمي . دهند ميدارند و به حريم خود راه ن

  . توانند در يك زمان وجود داشته باشند
ما بايد . وجود داشته باشد تواند ميمكان سومي نواقعيت آن است كه در مثال مرگ، ا

ما امكان سومي را هم به عنوان . يكي از دو امكان را انتخاب كنيم كه حالت مجرد دارد
  ر ممكن ـ، و بنابرآن غي وچـو بر آنيم كه اين تناقض بايد پ دهيم ميتناقض مورد اعتنا قرار 

  . باشد
  . تافيزيكي، تناقض ناسازگار استپس چهارمين وجه خاص يا صفت ويژه در روش م

براي مثال زماني مورد مالحظه قرار گيرد كه  تواند مينتايج عملي اين خط استداللي، 
نقطه نظر متافيزيكي بر آن است كه جامعه . ما از دموكراسي و ديكتاتوري حرف مي زنيم
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ي ، زيرا دموكراسي دموكراسي است و ديكتاتوركند مييكي از اين دو را انتخاب 

ما بايد ميان . دموكراسي ديكتاتوري نيست و ديكتاتوري هم دموكراسي نيست. ديكتاتوري
، يعين با پوچي، شويم ميآن دو يكي را انتخاب كنيم، در غير اين صورت با تناقض مواجه 

  . با غير ممكن سپ
  . نقطه نظر و نگرش ماركسيست كامال متفاوت است

ي مثال ديكتاتوري پرولتاريا، هم ديكتاتوري كه برا كنيم ميفكر  ها ما به خالف آن
  . استثمار شده هاي ست و هم دموكراسي تودهها توده

 ها دليل امكان پذير است كه ميان سلولاين به عقيده ما زندگي موجودات زنده به 
مي  ها كشمكش هميشگي وجود دارد، و به اين جهت كه در اين كشمكش بعضي سلول

اي شان را بگيرند، بنابراين، زندگي در درون خود شامل ديگري ج هاي ميرند تا سلول
كه مرگ مقوله اي كلي و آن گونه كه معتقدان به  كنيم ميما فكر . مرگ هم هست

معيني تا مدت زماني به حيات  هاي متافيزيك باور دارند از زندگي جدا نيست، چون سلول
  .ي شوندديگري زائيده م هاي و از اين جسد زندگي دهند ميخود ادامه 

  
  ارزيابي  و خالصه -2

متقاوت روش متافيزيكي ما را مجبور  هاي به اين ترتيب مالحظه كرديم كه صفت
و به اين نتيجه رسيديم كه اين روش . از زاويه اي معين نگاه كنيم ها تا به پديده كند مي

ي توجه كرديم كه اين شيوه . تا به طريقي معين استدالل كنيم شود ميما را رهنمون 
هم چنين . معيني است كه ما در آينده آن را بررسي خواهيم كرد» منطق «تحليل داراي 

به صورت گسترده اي به طرز نگاه، فكر، مطالعه و تحليل  ،متوجه شديم كه اين منطق
  . كند ميرايج در جامعه بسط پيدا 

تي تعريف هستي كه فهرست زير به ما امكان مي دهد آن را خالصه كنيم، در محدودي
  : كه در اين فهرست مالحظه مي كنيد گيرد ميقرار 

 .ها در سكون و هويت آن ها مشاهده پديده -1

 .از روابط مشترك دوجانبه ها از يكديگر و سواكردن آن ها جداكردن پديده -2

 . ها ابدي و ديوارهاي غير قابل عبور ميان پديده هاي ايجاد تقسيم -3
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انند در آن واحد وجود داشته مي تواصرا ورزيدن براين كه دو چيز متضاد ن -4
 .از دو جانب منحصر به فرد است ها باشند، زيرا مختصات آن

آزمائيم، به آن جا  ميرا ويژه  هاي ديديم كه وقتي نتايج عملي هريك از اين صفت
  . كه هيچ كدام شان ربطي به واقعيت ندارند رسيم مي

طبيعت بي حركت و تغيير عيني  هاي آيا جهان با اين درك سازگاري دارد؟ آيا پديده
و ما حركت  كنند ميتغيير  ها ما در مي يابيم كه همه پديده. ناپذيرند؟ پاسخ منفي است

بديهي است . همخواني ندارد ها بنابراين، اين درك با خود پديده. كنيم ميشان را مشاهده 
  . كه طبيعت درست است و اين درك نادرست

امري تعريف كرديم كه جهان، طبيعت و انسان  از آغاز اين كتاب، فلسفه را به عنوان
گفتيم كه علم به مطالعه مسائل خاص مي پردازد و فلسفه تحقيق در مورد . را بيان كند

. دهند ميمسائل كلي تر و عام تري است كه به علم پيوند مي خورند و علوم را بسط 
، در شود يمهمه مسائل حال كه شامل » متافيزيكي« بسيار خوب، روش قديمي تفكر 

كه نگاهش به جهان، انسان و طبيعت از زاويه  ست عين حال درك و دريافتي متافيزيكي
  . خاصي است

 ها و تصويرها و تصورات ذهني آن ها ، پديده)متافيزيك(به نظر علماي ماوراء طبيعي 
يعني به صورت جامد و . مجردند كه يكي پس از ديگري و جدا از هم بايد ارزيابي شوند

عدم  آنان. شود ميو براي هميشه انجام يك بار ها ثابت كه تحقيق در مورد آن موادي
»  آري، بله، نه، خير «:  با آنانارتباط . دنرا باور دار)  ها متضاد( پيوستگي مطلق آنتي تزها 

براي او يا » .باشد، عملي شيطاني است ها اگر رابطه بيش از اين «، زيرا گيرد ميصورت 
ارند، يا وجود ندارند و غير ممكن است كه چيزي خودش باشد و در عين وجود د ها پديده

، و علت و كنند ميمنفي و مثبت مطلقا يكديگر را دفع . حال و هم زمان چيز ديگري باشد
انگلس، آنتي دورينگ، . (  گيرند ميدر برابر هم قرار  ،جامد هاي معلول در حالت متضاد

  .)28و  27 هاي صفحه
ثابت  هاي جهان مجموعه اي از پديده «نظر متافيزيكي اين است كه بنابراين، نقطه 

كه درك و  ببينيمبراي آن كه دقيقا متوجه اين شيوه ي فكر كردن شويم، » .است
  . دريافتش از طبيعت، جامعه و انديشه چگونه است
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  درك متافيزيكي از طبيعت  -3

دو طريق . داند مي» ثابت هاي پديده«طبيعت را مجموعه اي از  ،اعتقاد به متافيزيك
نخستين طريق بر آن است كه جهان . با اين اسلوب وجود دارد ها براي مالحظه ي پديده

اگر اين جلوه را از حركت . ماست هاي مطلقا در سكون است و حركت فقط توهم حس
  . سلب كنيم، طبيعت هيچ تكاني نمي خورد

دفاع   Eleatic) النات (تب الئاتيك از اين نظريه مكتبي از فيلسوفان يوناني به نام مك
اين درك ساده ) م –مكتب وحدت وجود و عدم واقعيت تغيير و تبديل و حركت . (كرد مي
  . چنان با واقعيت در تناقض است كه امروزه ديگر هواخواهي ندارد ،گرا

ثابت، از اولي هم  هاي دومين طريق مالحظه ي طبيعت به مثابه مجموعه اي از پديده
كه طبيعت در حال سكون است و حركت طبيعت را  گويد مياين نظريه ن. ه تراستمكاران

. اما بر آن است كه طبيعت پيرو حركتي مكانيكي در جنبش است. به رسميت مي شناسد
و  شود مياين جا،  نخستين طريق تعريف طبيعت رخت بر مي بندد، حركت ديگر نفي ن

به اين طرز مي گويند درك . فيزيكي باشددر وهله ي اول به نظر نمي رسد كه دركي متا
  . »مكانيك گرائي« يا  ، »مكانيكي «

و ما در  گيرد مياين طرز تلقي خطائي را بنياد مي نهد كه اغلب صورت 
مالحظه كرديم كه اين نوع . شويم ميقرن هفدهم و هجدهم با آن مواجه  هاي ماترياليست

تنها تفاوت قضيه . آن را قبول دارد ، بلكه حركتكند ميتعريف طبيعت را ساكن تلقي ن
  .اين است كه پيروان اين نظريه معتقدند حركت صرفا تغيير مكانيكي و جا به جائي است

  ، اما  ) زميـن دور خورشيد مـي چرخد (رفتند ـپذي اينان كليت منظومه شمسي را مي
ست، و بر كه حركت مطلقا مكانيكي است، يعني آن كه صرفا تغيير مكان ا كردند ميفكر 

  . آن بودند كه حركت را فقط از اين منظر بايد مالحظـه كرد
درست است كه گردش زمين به دور خورشيد . نيستند ها ولي مسائل به اين سادگي

دستخوش تحوالتي قرار گيرد،  تواند ميحركتي مكانيكي است، اما زمين هنگام گردش 
يك جا به جائي نيست، بلكه بنابراين، حركت انتقالي زمين فقط . مثال سردتر شود

  . در آن رخ دهد تواند ميتغييرات ديگري نيز 
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، اين كند ميپس آن چه صفت ويژه ي اين نقطه نظر موسوم به مكانيكي را شاخص 
  . گيرد مياست كه فقط حركت مكانيكي در آن مورد تامل قرار 

عوض  اگر زمين پيوسته مي چرخد و هيچ اتفاقي برايش نمي افتد، يعني فقط جا
با اين . كه بوده است ماند مي، پس هماني باقي كند مي، اما خود زمين تغييري نكند مي

يعني كه مي . تعريف، زمين پيش از ما همان گونه ادامه داشته كه پس از ما خواهد داشت
بنابراين همه چيز اتفاق مي افتد، اما انگاري كه اتفاقي نيفتاده . چرخد و دوباره مي چرخد

تصديق حركت فقط به اين معني كه صرفا حركت  كنيم ميين صورت، مالحظه در ا. است
  . مكانيكي است، يك نقطه نظر متافيزيكي است، زيرا اين حركت بدون تاريخ است
بدون آن  ،يك ساعت با قطعات كامل و ساخته شده با مواد غير قابل فرسايش

چنين . ريخي نخواهد داشتاين ساعت تا. كند ميكمترين تغييري بكند به طور ابدي كار 
دكارت . كنيم ميدركي از جهان است كه ما به طور مداوم در تفكر دكارت با آن برخورد 

درك ). به توضيح او در مورد گردش خون نگاه كنيد(تصوري در مورد شيمي ندارد 
البته جز در مورد ( قرن هجدهم جا مي افتد  هاي مكانيكي او از اشياء در ماترياليست

درك  از او، معيني هاي كه كمتر به خلوص مكانيكي بودن معتقد است و در نوشتهديدرو 
  ).ديالكتيكي از پيش سايه افكنده است

قرن هجدهم آن است كه طبيعت را به مكانيسمي مثل  هاي صفت ويژه ماترياليست
  . كنند ميساعت تبديل 

ه اثري از خود بدون آن ك ها اگر اين درك واقعيت مي داشت و درست مي بود، پديده
به جا بگذارند به طور مداوم به نقطه اول بر مي گشتند و طبيعت به صورتي مشابه در 

  . كه اين نخستين صفت ويژه ي روش متافيزيكي است ماند ميخود باقي 
  

  درك متافيزيكي از جامعه  -4
 اما اين عقيده در. كند ميدرك متافيزيكي بر آن است كه هيچ چيز در جامعه تغيير ن

اين درك مي پذيرد كه تغييراتي رخ مي . كليت خود دقيقا اين گونه بيان نشده است
زماني اتفاق مي افتد كه كاالهاي ساخته شده از مواد خام  ،دهد، اما مثال در مورد توليد
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مردم . جانشين يكديگر مي شوند ها توليد مي شوند، يا در عالم سياست، وقتي كه دولت

  رژيم سرمايه داري را به عنوان پديده اي ثابت و هميشگي مي  اين را قبول دارند، اما
  .كنند ميپذيرند، و حتي گاهي آن را با ماشين مقايسه 

، اما شود ميكه گاهي خراب  گويد ميبه اين طريق، فرد از ماشين اقتصادي سخن 
و اميدوار است كه اين ماشين . مايل است آن را تعمير كند تا دوباره به كار بپردازد

و  ها اقتصادي بتواند به كار خود ادامه دهد تا مثل دستگاهي خودكار، سود را ميان بعضي
  . فقر و فاقه را ميان ديگران تقسيم كند

كه همان رژيم پارلماني بورژوازي  گويد مياين بينش از ماشين سياسي هم سخن 
ه چپ، گاهي بايد كار خودش را بكند، گاهي ب: تنها تعريفش از آن اين است كه  و. است

  .تا بتواند امتيازهاي سرمايه داري را حفظ كند ،به راست
. ما اين را عمل مكانيكي و بنابرآن، دركي متافيزيكي در نگرش به جامعه مي شناسيم

هم  ،چرخ اين گونه در آن مي چرخند هاي اي كه دنده اگر امكان داشته باشد چنين جامعه
اثري از خود باقي نمي گذاشت و در نتيجه، هيچ پس چنان به جريان خود ادامه بدهد، 

  . جانشين تاريخي نيز نمي داشت
درك مكانيكي بسيار با اهميتي نيز وجود دارد كه در مورد همه ي جهان، و بخصوص 

اين درك برگسترش تصور جريان منظم و . كند ميدر رابطه با جامعه مصداق پيدا 
تاريخ مدام « ه اين قاعده معتقد است كه بازگشت دوره اي وقايع مشابه اصرار مي ورزد و ب

  » .كند ميخود را تكرار 
در اين نگرش، حركت . بايد توجه داشته باشيم كه اين تصورات بسيار شيوع يافته اند

آن را در جامعه مشاهده كند، انكار نشده اند،  تواند ميو تغيير، كه وجود دارند و هر كسي 
  .شود، در آن تحريف شده است كانيسم صرف مياما حركت با اين تعريف كه تبديل به م

   
  درك متافيزيكي از فكر  - 5

  و برماست، چه نوع تصوري از فكر داريم ؟  وراز ميان آن چه د
به نظر ما در  .ما بر اين باوريم كه فكر انسان جاودانه است و چنين نيز بوده است

ور ما همان است كه ممكن است تغيير كرده باشند، راه عقل و شع ها حالي كه پديده



     

         115                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

احساسات ما همان احساسات  كنيم ميما فكر . يك قرن پيش داشتند هاي انسان
به نظر ما مهرباني و عشق همواره وجود داشته اند، به همين جهت مي . ستها يوناني

باور كردن اين قضيه بسيار رايج و مشترك است كه بگوئيم » .عشق ابدي «گوئيم 
  .ده استاحساسات انسان تغييري نكر

بدون  تواند ميبه همين جهت است كه گفته اند و نوشته اند كه، براي مثال، جامعه ن
به همين دليل هم هست كه اغلب مي . پايه و اساسي جز غناي فردي وخود پسندانه باشد

  » . آرزوهاي انسان همواره يك سان نبوده است« شنويم مردم مي گويند 
ما مي گذاريم كه . گفت كه هميشه شود ميني يع. كنيم ميما اغلب همين جور فكر 

 ها نقطه نظر متافيزيكي در حركت فكر نفوذ كند، همان گونه كه با انواع ديگر حركت
  . كنيم ميچنين 

اين طرز فكر به نظر ما بي نهايت « دليل گرايش به چنين روشي هم آن است كه 
آن را صحيح به گوش  خوشايند و مطبوع مي رسد، چون طريقه اي از فكر كردن است كه

انگلس، آنتي دورينگ، صفحه . (آموزشي ما رخنه كرده است هاي و در پايه» .ما رسانده اند
28 ( .  

فقط درك از جهان نيست،  ،نتيجه آن است كه اين طريق متافيزيكي مشاهده و تفكر
  .بلكه اسلوبي از اقدام براي فكر كردن هم هست

مباحث متافيزيكي نسبتا ساده به نظر  بسيار خوب، در حالي كه ممكن است نفي
در . بيايد، از سوي ديگر اما خالص شدن از اسلوب متافيزيكي فكر كردن دشوار تر است

« شود  ميراهي را كه در آن توضيح جست و جو . اين رابطه، بايد يك چيز را روشن كنيم
  : به دو مثال توجه كنيد . مي ناميم»  Method روش

، صوري اند، يعني آن چه را قبال كنيم ميه در جامعه مشاهده تغييراتي را ك) الف 
  .است» درك « اين يك . كنند ميوجود داشته تجديد 

 به وقتي كسي دنبال آن چه مي گردد كه قبال در تاريخ جامعه وجود داشته، ) ب 
« اين » زير خورشيد هيچ چيز تازه اي وجود ندارد،« محض آن كه نتيجه گيري كند 

   .است» روش
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البته كه . گيرد ميكه درك به روش الهام مي دهد و برايش تصميم  كنيم ميمالحظه 

، مثل قبل واكنش نشان مي دهد و آن را اداره و گيرد ميوقتي روش يك بار از درك الهام 
  . كند ميراهنمائي 

درك متافيزيكي را مالحظه كرديم، حاال مي خواهيم ببينيم روش تحقيق در باره آن 
  . اين مي گويند منطق به. چيست
  

  منطق چيست ؟ -6
 ،ق با حقيقتبفكر كردن منط. هنر درست فكر كردن است» منطق«مي گويند 

  . مساوي است با فكر كردن منطبق با قواعد منطق
  : اين قواعد چيستند ؟ سه اصل آن عبارتند از 

اين ؛ همان گونه كه پيشتر ديديم، قاعده اي است كه : اصل هويت  -1
يك اسب ( كند مير چيزي قانم به هويت خويش است و تغيير نه گويد مي

 . ) يك اسب است

خودش و متناقض با خود درعين  تواند مييك پديده ن:  اصل عدم تناقض  -2
 همزمان  تواند ميزندگي ن( بر شماست كه انتخاب كنيد . باشد

 ).زندگي و مرگ باشد

ميان دو : است كه به اين معني  ،يا دفع حالت سوم: اصل طرد مورد سوم -3
بايد ميان زندگي و . امكان متناقض، جائي براي امكان سوم وجود ندارد

 . امكان سومي وجود ندارد. مرگ يكي را انتخاب كنيد

درست فكر كردن هم به معني . بنابراين، منطقي بودن يعني درست فكر كردن
  .  پذيرش اين سه قاعده است

العه قرار داديم شناختيم كه هر سه در سطرهاي گذشته، سه اصلي را كه مورد مط
  .  گيرند مياز درك متافيزيكي سرچشمه  ،اصل

يعني منطق يك ابزار است، . در نتيجه، منطق و متافيزيك تنگاتنگ به هم مربوط اند
يك روش تعقل و استدالل است كه در مقدمه ي خود هر چيزي را به طريقي بسيار 

را فقط با ماهيت  ها پديده كند ميرا ناچار و در نتيجه، ما  كند ميمشخص طبقه بندي 
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كه انتخاب كنيم و بگوئيم بله يا خير، و ،  كند ميپس ما را مقيد . دروني خودشان ببينيم
كه مثال مرگ و زندگي بيانگر آن  كند ميسرانجام، امكان سوم را ميان دو مورد طرد 

  . است
ق يك انسان است،  پس اين فنا پذيرند، اين رفي ها همه انسان « شود ميوقتي گفته 

كه به آن مي گويند قياس منطقي  شويم ميبا موضوعي رو به رو » .رفيق فنا پذير است
)Syllogism) (با اين روش استداللي كه ). اين، شكل شاخص استدالل منطقي است

و در واقع او را در طبقه  كنيم ميقياسي است، ما جايگاه و موقعيت ان رفيق را مشخص 
  . دهيم ميي قرار بندي خاص

او را  « گويد ميتمايل ذهني به ما  ،شويم ميوقتي با انسان يا پديده اي ديگر رو به رو 
چيزها را . تنها پرسش ذهن ما فقط همين است» در كدام طبقه و مقوله بايد بگذاريم؟

ئي در ابعاد مختلف مي بينيم و دغدغه ي ما آن است كه اين ها و جعبه ها مثل دايره
  . را، با نظم معيني در درون هم قرار دهيم ها و جعبه ها دايره

در مثال ما، اول حلقه بزرگي را در نظر مي گيريم كه همه ي فناپذيرها را شامل 
هاست، و در حلقه  گيريم كه شامل همه ي انسان ، بعد حلقه كوچكي را در نظر ميشود مي

  . گيرد ميسوم رفيق مورد بحث قرار 
 ها را طبقه بندي كنيم، در آن صورت بايد بنا به منطق معيني حلقه ها اگر بخواهيم آن
  . را در هم جا بدهيم

قياس منطقي تركيبي از . شود ميبنابراين، درك متافيزيكي از منطق و قياس ساخته 
به دو قضيه اول صغرا و كبرا مي گويند كه به معني فرض . قضيه يا جمله اخباري است

در اتحاد  «: به مثال ديگري توجه كنيم. حكم است است، قضيه سوم هم نتيجه يا
ديكتاتوري . شوروي، پيش از آخرين قانون اساسي، ديكتاتوري پرولتاريا به وجود آمد

پس تفاوتي . اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يك ديكتاتوري است. ديكتاتوري است
و همه كشورهاي ميان ديكتاتوري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، ايتاليا، آلمان 

  » .ديكتاتوري وجود ندارد
اين جا، مطرح و مورد نظر نيست كه ديكتاتوري براي كه و در مورد چه كسي اعمال 

  ، همان گونه كه وقتي كسي الف دموكراسي بورژوازي را مي زند، مطرح نيست كه شود مي
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  . شود مياين دموكراسي براي تامين منافع چه كساني اعمال 

ه ـي چنان مالحظـاي اجتماعـو دني ها وند، پديدهـائل بيان مي شـمسريق، ـبه اين ط
جداگانه تعلق دارند، و اين حلقه هرگز در هم قرار  هاي شوند كه انگاري به حلقه مي

  .   گيرند مين
. اند نظري اند، اما در فعاليت مقيد به طريق معيني از عمل هاي پرسش ها مسلما اين

اتخاذ سند كنيم كه در آن سوسيال  1919آلمان در سال  توانيم به مثال تاسف آور مي
پرولتاريا را نابود كرد، بدون آن كه  ،دموكراسي، با هدف تامين دموكراسي ديكتاتوري

و راه را براي تولد نازيسم  كند ميمتوجه شود با چنين اقدامي به دوام سرمايه داري كمك 
  .   گشايد مي

ت جدا ازهم، كاري بود كه جانورشناسي و به صور ها مشاهده و مطالعه ي پديده
تكاملي در جانوران و گياهان وجود تا زماني كه مشاهده و فهميده شد  زيست شناسي

شدند، زيرا فكر  هستي طبقه بندي مي هاي ي پديده پيش از آن، همه. دارد، انجام دادند
ه علم طبيعي تا و در واقع در حالي ك «. اند همواره همانند بوده ها كه پديده كردند مي

  .)  45انگلس، فويرباخ، صفحه (» .پايان قرن پيش منزله مجموعه ي علم مسلط مطرح بود
  : اما در پايان بايد بگوئيم 

  
  » متافيزيك«تبيين جهان  -7

البته فقط براي . بخش با اهميتي در فلسفه هست كه آن را متافيزيك مي نامند
در اين فلسفه، همه چيز . دا و روح مرتبط استفلسفه بورژوازي با اهميت است، زيرا به خ

خدا جاودانه و غير قابل تغييراست كه هميشه قائم به ماهيت خود باقي . جاودانه است
. همين ويژگي در مورد بدي و خوبي و غيره نيز مصداق دارد. ، همان گونه كه روحماند مي

در اين . و جاودانه اندتبيين شده اند و هميشگي و ثابت  حبه وضو ها همه ي اين پديده
را به مثابه توده ثابت مي بينيد و  ها بخش از فلسفه كه آن را متافيزيك مي نامند، پديده

روح در مقابل ماده، : مثال . كه در مقابل ضد خود موجوديت مي يابد كنند مياستدالل 
عني كه ي. ماده در مقابل روح، خوبي در مقابل بدي، و بدي به عنوان متضاد خوبي و غيره

  .از دو جانب منحصر به فرد و محدودند ها بايد گفت متضاد
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ا ـمي خوانند چون ب»  متافيزيك «اين روش استدالل و تفكر، يا در واقع اين درك را 
كه  ها و تصوراتي سر وكار دارد ، مثل خدا، نيكي، روح، بدي و مفاهيمي مثل اين ها پديده

متا « متافيزيك از تركيب يونان . مي گردند دنبال شان )عالم طبيعـي(خارج از فيزيك 
meta  « فيزيك « و »  ماوراء «به معنيPhysics « )هاي كه علم پديده) حكمت طبيعي 

و  در فارسي به ماوراء طبيعي و مبحث علوم ماوراء طبيعي. (شود ميجهان است تشكيل 
  )م –ترجمه شده است  ماوراء الطبيعه

. ناميده اند»  متافيزيك «ت كه اين درك فلسفي را به خاطر واقعه اي تاريخي هم هس
، چندان )شود ميهماني كه هنوز هم تدريس  (كه نخستين رساله منطق را نوشت  ارستو

ش را تنظيم كردند، فهرستي هاي پس از مرگ او، شاگردانش نوشته. قلمفرسائي نكرده است
زيك، كاري از او را پيدا فراهم آوردند و پس از نوشته اي با عنوان في ها مشروح از آن

اين اثر را با وراي فيزيك خواندن . كردند كه بي عنوان بود و به موارد ذهن مربوط مي شد
  . آن به زبان يوناني كه همان متافيزيك است، مقوله بندي كردند

كه ميان سه موردي كه مطالعه كرديم اصرار بورزيم كه  اي رابطهدر پايان، بگذاريد بر 
و به نام  دهند مياين سه اصل، همواره با هم رخ . كانيكي و منطق استمتافيزيكي، م

اين تركيب، نظامي را شكل مي دهد كه تنها در رابطه ي . يكديگر خوانده مي شوند
  . قابل فهم اند يكديگري با ياجزا

  
  
  

  امتحاني  هاي پرسش
ن را در سكون شا ها ، نشان بدهيد كه ما عادت داريم پديدهها با كمك مثال -1

 مورد مالحظه قرار دهيم 

 ئي بزنيد از درك متافيزيكي از جهان ها مثال -2

 درك مكانيكي چيست و چرا اين درك متافيزيكي است ؟ -3

  ويژه درك و روش متافيزيكي كدام اند ؟  هاي صفت -4
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  :بنويسيد كه 
  هم متافيزيكي فكر كند و هم انقالبي باشد ؟ تواند ميآيا انسان 
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  قسمت چهارم
  آموزش ديالكتيك
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1  
  بر آموزش ديالكتيك اي مقدمه

    
 

 ي مقدماتي ها احتياط -1
 منشاء روش ديالكتيكي كجاست  -2
 چرا ديالكتيك مدتي طوالني زير سلطه درك متافيزيكي بود ؟ -3
 چرا ماترياليسم قرن هجدهم متافيزيكي بود ؟ -4
  هگل و ماركس: چگونه ماترياليسم ديالكتيك متولد شد  -5

  
  ي مقدماتي    ها احتياط -1

و چنان  گيرد ميمرموز قرار  اي ، اغلب در لفافهآيد ميوقتي حرف از ديالكتيك به ميان 
كساني كه آگاهي اندكي از . پيچيده است و كه انگاري چيزي معمائي شود ميبيان 

اين مايه تاسف . يب و استدالل از آن سخن مي گويندديالكتيك دارند، بدون نظم و ترت
  . است و به خطاهائي ره مي برد كه بايد از آن پرهيز كرد

. اصطالح ديالكتيك در واژه شناسي معني بسيار ساده ي هنر بحث و جدل را مي دهد
ئي حرف مي زنند كه رسا و با احاطه كامل به ها در اين مفهوم، اغلب مي شنويم از آدم

شان يك  همه كه تو گوئي دنگوي ميو چنان مسلط سخن  دنكن ميبحث  عوموض
  . ! ندا ديالكتيسين

اين واژه، از نقطه نظر فلسفي حامل . ما نمي خواهيم اين گونه ديالكتيك را بياموزيم
، ديالكتيك در معني فلسفي خود بسيار كنند ميبه خالف فكري كه . معني خاصي است

  . كسي قرار بگيرددر دسترس هر تواند ميدارد و ساده است، هيچ رمز و رازي ن
ديالكتيك را بفهمد، اين اصول هنوز مشكالت خود  تواند مياما، در حالي كه هر كسي 

  . اين است آن گونه كه بايد اين اصول را بفهميم. را دارند
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  مثال بسته بندي . ساده اند و بعضي ديگر پيچيده ها در ميان انواع كارهاي يدي، بعضي

از كار دشواري است  اي اما سوار كردن يك دستگاه راديو، نمونه ،است اي كار ساده ها بهجع
  . كه به تخصص، دقت و مهارت نياز دارد

و به . اما فكر هم ابزار كار است. نقش ابزار كار را براي ما دارند ها و انگشت ها دست
از  تواند مي،  فكر هم ندهند ميهميشه كارهاي جزئي را انجام ن ها همان ترتيب كه انگشت

  . پس انجام همه كارهاي جزئي بر آيد
درتاريخ كار بشري، اول انسان فقط مي توانست كارهائي را انجام بدهد كه به مهارت 

پيشرفت علم به انسان اين توانائي را داد تا وظايف دقيق تر و ظريف تري را . نياز نداشتند
  . انجام بدهد

متافيزيك يك روشي از فكر . مرحله وجود داشته است در تاريخ فكر هم، عينا همين
ي ما وظايفي را انجام بدهد كه خام اند و ها مثل انگشت تواند ميكردن است كه فقط 

مثل ميخ كوبي جعبه، و در مورد فكر  ها در مورد وظايف انگشت( نيازي به مهارت ندارند 
ش تفاوت دارد، براي آن كه ديالكتيك با اين رو). مثل بيرون كشيدن كشوهاي متافيزيك 

تكامل . به ما توانائي انجام وظايفي را مي دهد كه به دقت و مهارت بزرگ تري نياز دارند
يعني تاريخ مشابهي دارد و حامل هيچ گونه رمز و . فكر، درست مثل تكامل كار يدي است

  . در اين سير تكاملي، همه چيز شفاف است. رازي نيست
، از اين حقيقت ناشي مي شوند كه ما شويم ميرو به رو  ها مشكالتي كه ما با آن
و بعد، ناگهان در مقابل راديوئي قرار  ايم كردهرا ميخ كوبي  ها بيست و پنج سال جعبه

ي فراواني برخورد ها اين جا بدون ترديد با دشواري. گيريم كه بايد آن را سرهم كنيم مي
فقط به مرور . رت الزم را ندارندآموزش و مها ما يها و مي بينيم كه دست كنيم مي
بعد مي . و مهارت ضروري را كسب كنيم و وظيفه جديد را انجام بدهيم شتوانيم آموز مي

  . بينيم آن چه در آغاز براي ما بسيار دشوار بود، به مرور ساده به نظر خواهد رسيد
ديمي ما به خاطر فكر كردن با روش ق. در مورد ديالكتيك، وضع به همين منوال است

متافيزيك، اول نا آزموده و خام هستيم، پس بايد در پي انعطاف و دقت و پختگي روش 
در اين صورت، مالحظه خواهيم كرد كه هيچ گونه پيچيدگي و رمز و . ديالكتيك باشيم

  . رازي در ديالكتيك وجود ندارد
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  منشاء روش ديالكتيك كجاست ؟  -2

، اما اگر به داند ميي ثابت ها از پديده اي كه متافيزيك جهان را مجموعه   دانيم مي
كه به خالف اين نگرش، همه چيز در حال حركت و  شويم ميطبيعت نگاه كنيم، متوجه 

ن اي ي    نتيجه. بعد در مي يابيم كه وضع مشابهي نيز در عالم فكر وجود دارد. تغيير است
دن به تعريفي ساده براي رسي. مكاشفه، پي بردن به تقابل ميان متافيزيك و واقعيت است

معتقد است و » سكون «به » متافيزيك «كه حامل معني اين كلمات باشد، بايد بگوئيم 
  . به حركت» ديالكتيك«

ي پيرامون ما وجود دارند، اساس ديالكتيك را ها حركت و تغيير كه در همه ي پديده
  . دهند ميشكل 

، نخستين گرديم مي وقتي به طبيعت، تاريخ نوع بشر و فعاليت ذهني خودمان بر
و روابط متقابل  ها ، جريان پر پيچ و خمي از رابطهگيرد ميتصويري كه در مقابل ما قرار 

است كه در آن هيچ چيز به آن صورتي كه بوده، در آن جائي كه بوده و آن چنان كه بوده 
و نا پديد  آيد مي، پديد كند ميتغيير . كند مي، بلكه همه چيز حركت ماند ميباقي ن

 . )26گ، صفحه ينانگلس، آنتي دور. ( شود مي

  
، كند ميهمه چيز تغيير  ،ديالكتيكي ديدگاهبنا به اين متن انگلس، ما مي بينيم كه از 

و در  ماند مي، هيچ چيز آن چه كه بوده باقي نماند ميهيچ چيز آن جائي كه بوده باقي ن
هيچ . واقعيت منطبق استكه اين نقطه نظر و نگرش كامال با  كنيم مينتيجه، مالحظه 

، زيرا حتي آن چه به نظر ما ساكن مي ماند ميچيز در جائي كه اشغال كرده بوده باقي ن
يعني با گردش زمين به دور خورشيد و حركت وضعي زمين بر . كند ميرسد، حركت 

كه  گويد ميدر متافيزيك اما، اصل اين هماني . كند ميمحور خط فرضي خود، حركت 
اما در روش . باقي بمانند و حالتي انتزاعي داشته باشند خود و درخودبا  ها پديده

كه به خالف تصور متافيزيكي، هيچ چيز به آن صورتي كه  كنيم ميديالكتيكي مالحظه 
  . ماند ميبوده باقي ن

كه بوده ايم باقي مي مانيم، ولي انگلس به ما  »همان« هميشه  كنيم ميما تصور 
هويت مان ثابت و مثل گذشته است،  كنيم ميما خيال  .» ت اندمتفاو ها همان « گويد مي
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از بچگي به بزرگسالي . ايم كرده، تغييـر كنيم مياما در همـان لحظه كه اين تصور را 

كه بوده است،  ماند ميرسيده ايم و اين بزرگسالي، به لحاظ جسمي هيچ گاه هماني باقي ن
  . شود ميبلكه هر روز پيرتر 

كه مبتني بر »  الئات «فيلسوفان مكتب  ي ف تصور گمراه كنندهبرخالبنابراين، 
وحدت وجود و عدم واقعيت تغيير و تبديل و حركت است، واقعيت اين است كه همه چيز 

  .در حال حركت و تغيير است
همان گونه كه بوده اند باقي نمي  ها كه پديده كند ميهم چنين تاريخ به ما ثابت 

در آغاز، جامعه يونان قديم به صورت . ساكن نيست اي هجامعه در هيچ لحظ. مانند
برده داري بود، بعدها جامعه برده داري جاي خود را به جامعه فئودالي و بعد هم  اي جامعه

 اي كه عوامل ايجاد جامعه كند ميمطالعه ي اين جوامع به ما ثابت . سرمايه داري داد
وجود داشته و با رشد آن جامعه جديد به طور مستمر و غيرقابل انكاري در متن آن 

و  كند ميدر اين سير تاريخي، جامعه سرمايه داري هر روز تغيير . توسعه يافته است
. ماهير شوروي سوسياليستي انجاميده استجحاصل همين تغيير بوده كه به جامعه اتحاد 

كه  ، جامعه سوسياليستي همماند ميدر حالت سكون باقي ن اي به دليل آن كه هيچ جامعه
آثار اين دگرگوني از هم اكنون . در اتحاد شوروي ايجاد شد، رو به سمت تغيير است

مشهود است و به همين جهت معتقدان به متافيزيك نمي فهمند آن جا چه اتفاقي دارد 
بر راي و نظر خود در مورد دگرگوني كامل جامعه بر مبناي احساس  ها آن. مي افتد

  . دهند ميادامه  ،عه سرمايه داري استانساني كه هنوز زير تاثير جام
ما تغيير در عشق را مي . كنند ميهمان گونه كه اشاره كرديم، احساسات ما هم تغيير 

  .شود ميكه گاهي عشق به نفرت تبديل  شويم ميبينيم و متوجه 
براين پايه است كه . كنيم ميدر طبيعت، تاريخ و انديشه، تغيير و حركت را مالحظه 

  .شود مياز ديالكتيك آغ
ديديم . را اين حقيقت تكان داده بود كه تغيير و حركت همه جا وجود دارد ها يوناني

نخستين كسي بود كه دركي ديالكتيك از » پدر ديالكتيك « كه هراكليتوس به عنوان 
. به اين معني كه او جهان را در حركت و غيرثابت تعريف كرد. جهان را مطرح كرد

  . يك روش باشد تواند ميس نگرش هراكليتو ي طريقه
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اين روش ديالكتيكي اما، توانست تا مدتي طوالني حقانيت خود را حفظ كند،  اما بايد 
  . ببينيم چرا سلطه ي درك متافيزيكي تا دير زماني پس از آن ادامه يافت

  
   روش ديالكتيكي ادامه يافت؟ه چرا سلطه درك متافيزيكي تا ديرزماني ب -3

لكتيكي قدمت تاريخي دارد، اما دانش ناكار آمد انسان باعث شد ديديم كه نگرش ديا
  . كه درك متافيزيكي بتواند آن را زير پوشش قرار دهد و بر ديالكتيك پيشي بگيرد

كه زائيده جهل انسان بود، و درك متافيزيكي كه از  آليسم ايدهاين جا مي توانيم ميان 
  . موازي برسيم اي بطهبه را ،آگاهي ناكافي از ديالكتيك سرچشمه گرفت

  چگونه و چرا اين امكان پذير بود ؟
براي تحقيق در . مطالعه در مورد طبيعت را در حالت ناداني كامل آغاز كردند ها انسان

اما از . كردند ميرا طبقه بندي  ها پي مي بردند، آن ها ئي كه به وجود آنها مورد پديده
از  ها با مقوله بندي و جداكردن پديده. طريق اين دسته بندي، عادت ذهني به وجود آمد

ضع است كه و در همين و كند ميعادت  ها به طور كلي به اين جداسازي ما يها هم، ذهن
بنابراين، واقعا به دليل عدم رشد . شود ميمتافيزيكي آشكار  نخستين صفت ويژه ي روش

ور صد و پنجاه منظ( همين صد و پنجاه سال پيش . الزم علوم بود كه متافيزيك پديد آمد
مردم علوم را با ) م  –سال پيش از دهه ي سي قرن بيستم، تاريخ نگارش اين كتاب است 

مثال شيمي، فيزيك و زيست شناسي جدا از هم . از يكديگر مي آموختند ها جدا كردن آن
اين روش جداسازي . مشاهده نمي شد ها ميان آن اي آموخته مي شدند و هيچ رابطه

فيزيك با صدا، حرارت، مغناطيس و برق و غيره : ر به كار برده مي شد درخود علوم بيشت
، به .به طور كلي با هم غير مرتبط اند ها اين پديده كردند ميسر وكار داشت، اما فكر 

  . در محدوده ي خودش مورد مطالعه و آموزش قرار مي گرفت اي همين جهت هر مقوله
ميان  اي كه مدعي است رابطه در اين عمل، به سهولت صفت دوم متافيزيك را

  . شويم مي ، شاهدوجود ندارد ها نيست و وجه مشتركي ميان آن ها پديده
را در حال ايستائي مشاهده كنيم تا در حال  ها هم چنين، سهل تر است كه پديده

كه در آغاز از  كنيم ميمالحظه . بگذاريد عكاسي را به عنوان مثال در نظر بگيريم. حركت
، در مرحله بعد )اين عكاسي است (  شود ميتصوير برداري  ها كون آندر حال س ها پديده
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پس، اين مثال در ). ست اين سينما(  شود ميدر حال حركت تصوير برداري  ها از پديده

 را پيش از  ها ما پديده. آينه ي علوم و ذهن انسان است ،مورد توسعه ي عكاسي و سينما
  . دهيم ميحال حركت مطالعه كنيم، در حال ايستائي و سكون مورد بررسي قرار  آن كه در

بنابراين، مردم براي . ين كه مردم دانش كافي نداشتنداچرا چنين است ؟ براي 
ئي ها خوب، فهميدن و آموختن پديده. كردند ميآموختن آسان ترين نقطه نظر را انتخاب 

در حال  ها به طور يقين مطالعه پديده. است كه در حال ايستائي و سكون اند، سهل تر
 اي سكون مرحله ي ضروري تفكر ديالكتيكي است، اما به آن بايد فقط به عنوان مرحله

ئي كه در ها غير كافي و ناقص نگريست كه بايد تبديل به مطالعه و تحقيق در مورد پديده
  . حال پديدآمدن هستند شود

ي ؛ مثال در جانور شناسي و گياه شناسي حالت ذهني در زيست شناس گريزي به اين
چون حيوانات و گياهان را خوب نمي شناختند، اول حيوانات را در جنس و نوع . مي زنيم

هيچ وجه مشتركي ميان آنان  كردن ميدليلش هم آن بود كه فكر . كردند ميطبقه بندي 
). ويژه متافيزيكسومين صفت (وجود ندارد و اين حالت همواره چنين باقي خواهد ماند 

 تكامل «كه به خالف نظريه (سرچشمه گرفت » Fixismثبات «از همين دريافت، نظريه 
هرگز مسير تكامل را  ها و آن هبر آن است كه نوع حيوانات هميشه همان است كه بود» 

نظريه متافيزيكي را مد نظر دارد كه خود ناشي از جهل  ،،  و در نتيجه)نمي پيمايند
  . انسان است

  
 ماترياليسم قرن هجدهم متافيزيكي بود ؟  چرا  -4

كه مكانيك در ماترياليسم قرن هجدهم نقش عظيمي ايفا كرد و اين    دانيم مي
چرا چنين بود ؟ براي آن كه . خوانده اند» ماترياليسم مكانيكي «ماترياليسم را اغلب 

ل درك ماترياليستي به گسترش همه ي علوم وابسته است و در ميان اين علوم، او
به طور كلي بايد گفت مكانيك تحقيق درباب ماشين است و به . مكانيك توسعه يافت

چون حركت مكانيكي ساده ترين . زبان علمي مطالعه ي حركت به مثابه جا به جائي است
مطالعه ي حركت سيبي بر . نوع حركت بود، مكانيك نخستين علمي بود كه توسعه يافت

، ساده تر از تحقيق در مورد تغييري است كه درخت كه در دست باد تكان مي خورد
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بسيار سهل تر از سيب رسيده  تواند ميتاثير باد بر سيب . ناشي از سيبي رسيده است
  .   گشايد مياست، بنابراين، در را به روي متافيزيكي » ناتمام«اما اين تحقيق . مطالعه شود

كه همه چيز در حركت است، اما  كنند مياگر چه اين دسته از متفكران واقعا توجه 
. يونانيان باستان نمي توانند از اين مالحظه استفاده كنند، زيرا دانش آنان كافي نيست

و طبقه بندي مي شوند، و مردم با    گيرند ميمورد توجه قرار  ها پديدهبنابراين است كه 
اين جاست . راضي اند گيرد ميكه مكانيك از آن سرچشمه  ها مطالعه ي جا به جائي آن

  . شود مي كه نقص معرفت علمي باعث قد علم كردن درك متافيزيك
و در قرن هجدهم علم زير  گيرد ميكه ماترياليسم همواره بر پايه علم قرار    دانيم مي

از ميان همه ي علوم، توسعه يافته ترين شان در خالل اين . سلطه ي روح متافيزيكي بود
به همين جهت متافيزيكي بودن و ماترياليسم  «قول انگلس به . مدت مكانيك بود

اجتناب ناپذيز بود، براي آن كه علوم داراي اين  ،مكانيكي بودن ماترياليسم قرن هجدهم
  » .مختصات بودند

پس بايد بگوئيم كه اين ماترياليسم مكانيكي و متافيزيكي، به اين دليل ماترياليست 
مل مقدم به پرسش اساسي فلسفه پاسخ مي داد، اما در بود كه با پذيرش ماده به عنوان عا

مي  يعين حال متافيزيكي بود به اين جهت كه جهان را مجموعه اي از چيزهاي مكانيك
  . پنداشت، و مضافا به اين دليل كه به همه چيز از منظر مكانيكي مي نگريست
بدون حركت بعد زماني رسيد كه به يمن تراكم تحقيقات، انسان متوجه شد كه علوم 

پس از جدا كردن شيمي از زيست شناسي و . شود مينيستند، و دريافت كه علم ديگرگون 
فيزيك، پذيرفتند كه امكان ندارد بدون در نظر گرفتن رابطه ي علوم با يكديگر، به يكي از 

براي مثال، مطالعه در مورد گوارش، كه به قلمرو . پرداخت و با آن سروكار داشت ها آن
با طليعه ي قرن . ، بدون درك شيمي مقدور نخواهد بودشود ميسي مربوط زيست شنا

و به يمن عميق تر شدن  شود مينوزدهم، روابط دروني علوم به طرز محسوسي مشاهده 
تا آن . معرفت در حكمت طبيعي، روح متافيزيكي از حيطه ي علوم رخت بر مي بندد

حاال ديگر كسي نمي توانست انكار . زمان، پديده فيزيك مجزا مطالعه و آموخته مي شد
بدين گونه بود كه برق و مغناطيس كه . از طبيعتي واحدند ها كند كه همه  اين پديده

  جدا از هم مورد مطالعه و آموزش قرار مي گرفتند، در علمي واحد به نام الكترو مغناطيس 
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  . يكي شدند

كردند كه هر دو از  ي صدا و حرارت، دانشمندان تصديقها هم چنين با شناخت پديده
  .  گيرند ميطبيعتي مشابه نشات 

اين حركت است كه . كند ميانسان با چكش زدن صدا مي سازد و حرارت توليد 
كه صدا ناشي از ارتعاش در هواست، و  ارتعاش هم    دانيم ميو . كند ميحرارت توليد 
  . بنابراين، اين دو پديده در طبيعت مشابه اند. حركت است

شناسي، با طبقه بندي رو به افزايش لحظه به لحظه، دانشمندان موفق به در زيست 
هم چنين، .   گيرند ميشدند كه در طبقه بندي خاص گياه يا حيوان قرار ن» انواعي «كشف 

پس از مطالعات . در اين مرحله جدائي قطعي ميان گياهان و حيوانات وجود نداشت
 ها اين واقعيت. ميشه آن چه هستند نبوده اندبيشتر، به اين نتيجه رسيدند كه حيوانات ه
  . نظريه ثبات و روح متافيزيك را محكوم كرد

ارتقاء داد تا به را ماترياليسم  ،در قرن نوزدهم بود كه دگرگوني مورد بحث ما
ديالكتيك روح علم است كه در مرحله ي تكاملي خود، درك متافيزيكي . ديالكتيك برسد

. ن دليل توانائي دگرگوني را پيدا كرد كه علوم تغيير كردندماترياليسم به اي. را كنار زد
در انطباق و هماهنگي با ماترياليسم متافيزيكي بودند، همان گونه كه  ،علوم متافيزيكي

علوم جديد در هماهنگي و انطباق با ماترياليسم جديد، و به طور مشخص ماترياليسم 
  . ديالكتيك بودند

  
  هگل و ماركس : متولد شد  ماترياليسم ديالكتيك چگونه - 5

اگر بپرسيم چگونه تبديل ماترياليسم متافيزيكي به ماترياليسم ديالكتيك صورت 
  : به عبارت زير است  شويم ميپذيرفته، پاسخي كه به طور كلي با آن مواجه 

 ماترياليسم متافيزيكي قرن هجدهم وجود داشته ؛  -1

 علوم تغيير كردند ؛  -2

آنان با ماترياليسم متافيزيكي به دو صورت . دندماركس و انگلس وارد صحنه ش -3
نخست متافيزيك را كنار زدند، سپس ماترياليسم را نگه داشتند و : برخورد كردند 

 . ديالكتيك را به آن افزودند
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را به اين طريق مالحظه كنيم، به  ها اگر اين زمينه براي ما به وجود آمده تا پديده
است ما براي ساختن نمونه و خالصه كردن خاطر روش متافيزيكي است كه مدعي 

حال آن كه ما، به خالف اين روش، همواره بايد به خاطر . كنيم ميرا ساده  ها ، آنها پديده
عناصر واقعيت پيچيده . بسپاريم كه عوامل واقعيت هيچ گاه نبايد خالصه و محدود شوند

نظور آن است كه چنين م. كنيم ميفكر  ها تر از آنند كه به نظر مي رسند و ما به آن
دگرگوني و تبديل ساده اي از ماترياليسم متافيزيكي به ماترياليسم ديالكتيك وجود 

  . نداشته است
آلماني  آليست ايدهفيلسوف ) 1770 –1831(در واقع، ديالكتيك به وسيله هگل 

با عطف به انديشه . مطرح شد كه توانست به تغيير كه در علم مورد بحث بود پي ببرد
يمي هراكليتوس،  هگل به ياري پيشرفت علمي توانست كشف كند كه همه چيز در قد

جهان در حال حركت و تغيير است، هيچ چيزي در انزوا نيست، بلكه هر چيزي وابسته به 
به يمن هگل . بدين گونه بود كه هگل ديالكتيك را به وجود آورد. چيزهاي ديگر است

نخستين دستاورد هگل . هان سخن مي گوئيماست كه ما امروز از حركت ديالكتيكي ج
   . حركت فكر بود كه آن را ديالكتيك طبيعي ناميد

است، زيرا اولويت را به روح مي دهد و، در نتيجه، در  آليست ايدهاما هگل فيلسوف 
تغييرات روحي محرك تغييراتي  كند مياو فكر . شه خاص دارديمورد حركت و تغيير اند

ل، جهان تصوري است كه تبديل به ماده شده و پيش از جهان، به نظر هگ. در ماده اند
خالصه آن كه به نظر او روح و جهان، هر دو در . نخست روح بود كه جهان را كشف كرد

  .شود ميكه تغيير در روح باعث تغييرات در ماده  گيرد ميحال تغيير ابدي اند، اما نتيجه 
ن تصور صورت واقعي مي دهد،  و در مخترع تصور وانديشه اي دارد، او به اي: مثال 

  . آيد مياين تصور مادي شده است كه در ماده تغيير به وجود 
 آليسم ايدهبه اين ترتيب، مسلما هگل يك ديالكتيسين است، اما ديالكتيك را تابع 

  . داند مي
به ) 1820 –1895(و انگلس ) 1818–1883(در چنين صورتي است كه ماركس 

 كنند مي، فكر دهند ميا پيروان ماترياليست كه اولويت را به ماده مثابه رهروان هگل، ام
انگلس در اين مورد . ديالكتيك او تاكيد و ادعائي دارد كه صحيح است، اما وارونه است
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ديالكتيك هگل روي سرايستاده است كه بايد آن را وارونه كرد و روي پا  گويد مي

اين حركت فكر را كه هگل تعريف  بنابراين، ماركس و انگلس علت اصلي. برگرداند
و آن را تبعيت از اصطالح هگل، ديالكتيك  كنند مي، به واقعيت ماده تبديل كند مي

  . طبيعي مي نامند
فكر و جهان مدام در حال تغييرند، اما  گويد ميهگل حق دارد كه  كنند ميفكر  ها آن

ه باعث تغييراتي در اين تغيير در تصور و انديشه است ك گويد ميكه  كند مياشتباه 
به ما تصور و  ها ، پديدهگويد ميبه نظر آنان، به عكس آن چه هگل . شود ميپديدها 
  . كنند ميكه اشياء تغيير  كند مي، و فكر و انديشه به اين جهت تغيير دهند ميانديشه 

ماركس و انگلس از طرفي مالك ماترياليسمي هستند « بنابراين، ما نبايد بگوئيم كه 
رسيده، و از طرف ديگر صاحب ديالكتيك  ها ماترياليسم قرن هجدهم فرانسه به آن كه از
  زيرا كاري كه آنان در نتيجه ي اين تحول كرده اند، فقط . هگل

  » . تلفيق اين دو با هم بوده است
بسيار پيچيده تر  ها پديده كند مياين ساده كردن و درك نمونه ساز است كه فراموش 

  . قع بايد گفت كه دركي متافيزيكي استو در وا. از اينند
. كنند مي، اما آن را دگرگون   گيرند ميماركس و انگلس مسلما ديالكتيك را از هگل 

  . تا ماترياليسم ديالكتيك را براي ما پديد آورند كنند ميكاري ماترياليسم با آنان همان 
  
  

  : مطالعه 
ي ماركس، انگلس و ها از نوشته :مارتل، مطالعه فلسفه ماركسيست . سلزمن و ه. ه

ديالكتيك و روش  «، قسمت سوم ) 1963انتشارات بين المللي، : نيويورك (لنين 
  » .ديالكتيكي
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2  
  اصول ديالكتيك

  تغيير ديالكتيكي: اصل اول 
  
  

 منظور از حركت ديالكتيكي چيست ؟  -1
 )انگلس( » ...براي ديالكتيك هيچ چيز نهائي، مطلق و مقدس نيست«  -2
 Processله مرح -3
 
 

  منظور از حركت ديالكتيكي چيست ؟ -1
هيچ چيز همان  «كه  شود مينخستين اصل ديالكتيك با توجه به اين مطلب آغاز 

ديالكتيك داللت بر » .ماند مي، هيچ چيز همان چه هست باقي نماند ميجائي كه هست ن
، بيند ميلكتيكي اشياء را از منظر ديا گويد ميدر نتيجه، وقتي كسي . حركت و تغيير دارد

وقتي مي . بيند ميرا از نقطه نظر حركت و تغيير  ها ادعاي او به اين معني است كه آن
خواهيم چيزي را بنا به ديالكتيك مطالعه كنيم، بايد آن را در حركت و تغييرش مرور 

  . كنيم
دو راه براي شناختن سيب داريم، يا بايد از منظر متافيزيكي آن . اين يك سيب است

  . بشناسيم، يا از نقظه نظر ديالكتيكي را
در صورت انتخاب راه اول، بايد توضيحي در مورد اين ميوه، شكل و رنگ آن به دست 

. و مختصاتش حرف بزنيم ها بايد از مختصاتش نام ببريم، بايد از مزه و ساير جلوه. بدهيم
شان را ها فاوتو ت ها آن گاه است كه مي توانيم سيب را با هلو مقايسه كنيم، شباهت

به شهادت . مالحظه كنيم و در نهايت نتيجه بگيريم كه سيب سيب است و هلو هلو
  . به كار مي رفت ها ي فراوان، اين روشي بود كه قبال براي مطالعه پديدهها كتاب
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اگر مي خواهيم سيب را از نقطه نظر ديالكتيكي مطالعه كنيم، بايد خود را در چهار 

ظور حركت سيب هنگام افتادن از درخت در زماني كه مي من. چوب حركت بگذاريم
بعد . نيست، بلكه منظور حركت سيب در جريان تكامل است شود ميچرخد و جا به جا 

سيب رسيده، پيش از . در مي يابيم كه سيب رسيده هميشه چيزي نبوده كه هست
نيم تا شرايط به اين طريق مي توا. رسيدن سبز بود، و پيش از آن كه گل شود، غنچه بود

سيب هميشه سيب نبود و براي خودش تاريخي . درخت سيب در بهار به عقب برگرديم
اگر بيفتد، اگر بپوسد، و اگر متالشي . هم چنين، اين هم كه هست باقي نخواهد ماند. دارد

يش در زمين مي نشيند و ها و پراكنده شود، در صورتي كه مراحل درست طي شوند، دانه
بنابراين، نه سيب هميشه همين كه هست بوده، نه همين كه . شود ميخت بعد جوانه و در

  . ماند ميهست باقي 
يعني مطالعه از منظر گذشته و . از نقطه نظر حركت ها به اين مي گويند مطالعه پديده

با اين شيوه ي تحقيق، سيب حاضر فقط مرحله گذر ميان آن چه بود، يعني . آينده
  . يعني آينده است گذشته، و آن چه خواهد شد،

زمين و : ، دو مثال ديگر مي زنيمها براي روشن تر شدن اين شيوه ي نگرش به پديده
  . جامعه

بايد بفهميم كه . از نقطه نظر متافيزيكي، ما بايد شكل زمين را به تفصيل بيان كنيم
 وجود دارند، و بايد طبيعت خاك آن را مورد ها و كوه ها در سطح زمين درياها و خشكي

ي ديگر، يا با ماه مقايسه كنيم و ها سپس مي توانيم زمين را با سياره. مطالعه قرار بدهيم
  .   در نهايت بايد نتيجه بگيريم كه زمين، زمين است

از نقطه نظر ديالكتيكي به اين  ها كه تامل در پديده شويم مياز اين چند مثال، متوجه 
قتي در نظر بگيريم كه تاريخي در گذشته ي موها را به مثابه پديده ها معني است كه آن

به عبارت ديگر، آغازي دارند و . داشته اند و مي روند كه تاريخي در آينده داشته باشند
  .مي روند تا پاياني داشته باشند

  
  .براي ديالكتيك، هيچ چيز نهائي، مطلق و مقدس نيست -2

  ك نهاد نا پايدار ديالكتي. براي ديالكتيك، هيچ چيزي نهائي، مطلق و مقدس نيست« 
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بدون آن كه مرحله ي  تواند ميهيچ چيز ن. كند ميهمه چيز و در همه چيز را آشكار 
  .) 12انگلس، فوير باخ، صفحه (»  ...متوالي شدن و گذشتن را بگذارند، دوام بياورد

تعريف زير، آن چه را هم اكنون مطرح كرديم و قصد آموختن آن را داريم، تائيد 
  » .ديالكتيك، هيچ چيزنهائي نيستبراي «:  كند مي

اين تعريف بدان معني است كه براي ديالكتيك، هر چيزي گذشته اي دارد و آينده 
در نتيجه، يك بار براي هميشه اين جا نيست، پس آن چه امروز وجود . اي خواهد داشت

  .) ي سيب، زمين و جامعه توجه كنيدها به مثال. (نهائي باشد تواند ميدارد، ن
ديالكتيك، هيچ قدرتي در جهان و ماوراي جهان متصور نيست كه بتواند براي 

مطلق به (» .هيچ چيز مطلق نيست «بنـابراين . را در حالت هميشگي نگه دارد ها پديده
  .) معني غير مشروط بودن، و بنابراين جهاني، ابدي و كامل بودن است

مه چيز را تحقير معني نيست كه ديالكتيك ه اين بدان» هيچ چيز مقدس نيست «
يعني نه . كه ثابت و غير قابل تغيير است شود ميچيز مقدس به آن چه گفته ! نه. كند مي

بايد آن را لمس كرد، نه بايد در باره اش بحث كرد، فقط بايد آن را مورد ستايش و تكريم 
بسيار خوب، . است» مقدس «براي مثال، جامعه كاپيتاليستي . و تعظيم قرار داد

خارج از حوزه ي حركت تغيير يا تبديل و  تواند ميكه هيچ چيز ن گويد ميبه ما  ديالكتيك
  . دگرگوني تاريخي قرار گيرد

پديده ي گذرا كه در . به معني عبور كردن و گذشتن آيد مي» گذر «از » گذار «
. بايد ناپديد شود. شود ميو پير  كند مياست، چيزي است كه رشد » گذار «حالت 

شان مي دهد هر چيزي كه گذرا باشد و مرحله ي گذار را طي كند، ديالكتيك به ما ن
. ندارد، و اين كه هر چيزي محكوم به ناپديد شدن است» بودن «ديگر هيچ دليلي براي 
آن چه امروز زنده است، فردا مي ميرد، و . شود ميو پير  كند ميآنچه جوان است، رشد 

  .وجود ندارد»  درگذشتنو بودن  متواليهيچ چيز جز مراحل  «براي ديالكتيك 
بنابراين، تصور نقطه نظر ديالكتيكي به اين معني است كه هيچ چيزي جز تغيير ابدي 

اما .ابدي نيست» شدن و بودن «يعني درك اين واقعيت كه هيچ چيز خاصي جز . نيست
  چيست ؟ گويد ميشدن و بودن كه انگلس در تعريف خود از آن سخن 
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چوبي كه اين مداد از آن ساخته شده، از . روزي نو بودمدادي كه امروز كهنه شده، 

پس مي بينيم كه سيب و مداد، . تخته در آمده، و اين تخته از يك درخت جدا شده است
. هر دو براي خود تاريخي دارند و هيچ كدام شان هميشه آن چه نبودند كه امروز هستند

  !آيا تفاوتي ميان اين دو تاريخ وجود دارد ؟ مسلما 
زماني كه سيب سبز بود، اگر همه چيز درست . سبز تبديل شد به سيب رسيده سيب

و طبيعي پيش مي رفت، مي شد كه نرسد ؟ حتما بايد مي رسيد، درست همان طور كه 
  . كرد مييش را در زمين پخش ها و تخم شود مياگر به زمين مي افتاد، فاسد و متالشي 

شود و اين تخته نوانست تخته ولي درختي كه مداد به آن بر مي گردد مي ت
همان طور دست نخورده بماند و نوكش تيز  تواند ميخود مداد هم . توانست مداد نشود مي

  . نشود
در موضوع سيب، اگر واقعه اي . شويم ميبنابراين، متوجه اختالف ميان اين دو تاريخ 

حله، پس ورود به يك مر. و سيب سبز مي رسد شود ميغير عادي رخ ندهد، گل سيب 
البته اگر واقعه اي تكامل (مرحله بعدي را لزوما و به صورت اجتناب ناپذيري در پي دارد 

  ). را متوقف نكند
مداد نشود، و  تواند ميتخته نشود، تخته  تواند مياز طرف ديگر، در تاريخ مداد، درخت 

ي بعدي پس، در اين مثال، با ورود به يك مرحله، مرحله . تراشيده نشود تواند ميمداد 
اگر تاريخ مداد از همه مراحل خود گذشته است، به خاطر . در پي آن نباشد تواند مي

  .دخالت عامل خارجي، يعني انسان بوده است
در تاريخ سيب، در مي يابيم كه مراحل در پي هم مي آيند، مرحله دوم از مرحله اول 

نگلس از آن سخن اين تاريخ، همان شدن و بودن است كه ا. تا به آخر شود ميناشي 
در تاريخ مداد، مراحل به موازات هم و بدون آن كه يكي ناشي از ديگر باشد قرار . گويد مي
  . اين بدان جهت است كه سيب مراحل طبيعي را مي پيمايد.   گيرند مي

  
 Processمرحله  -3

حركت به پيش، يا عمل پيش رفتن و : ريشه التين دارد و به معني  Processواژه (
است، در  مراحل تكاملمعني گوياي آن در زبان فارسي طي .) (تدريجي استپيشرفت 
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ادبيات ماركسيستي، اجتماعي و سياسي، خود واژه پروسه را به كار برده اند، اما به نظر 
راحت ترين گزينه ي كوتاه و  تواند ميورت كوتاه تر به ص مرحلهواژه مترجم فارسي متن، 

  .)م –معادل گوياي فارسي باشد 
سلسله مراتب . ؟ اين تحول به خاطر محتوي آن است شود ميچرا سيب سبز رسيده 

رسيده شدن سيب به خاطر آن است كه حتي . دروني محرك سيب براي رسيدن است
  . پيش از رسيدن، سيب بوده، و به اين علت است كه نمي توانسته به مرحله رسيدن نرسد

كه مي  بيند ميبعد سيب سبز را . شود ميكه سيب  كند ميوقتي انسان گلي را تجربه 
. رسد، در مي يابد كه اين سلسله مراتب دروني، سيب را در جهت تكامل بر مي انگيزاند

به اين آخري مي گويند . كه زير فشار نيروهاي دروني صورت مي پذيرد. اين، عملي است
  .اتوديناميسم، كه به معني نيروئي نشات گرفته از خود و در خود پديده است

الت انسان آن را تبديل به مداد خزماني كه مداد هنوز يك تخته بود، بايد لزوما د
در اين تبديل و . شود مي، براي آن كه تخته خود به خود تبديل به مداد نكرد مي

. دگرگوني، نيروي دروني در كار نبود، بنابراين اتوديناميسم و جريان مرحله وجود نداشت
  . تنها بر حركت، بلكه بر اتوديناميسم هم داللت داردبه اين جهت، ديالكتيك نه 

پس مي بينيم كه حركت ديالكتيكي در خودش شامل طي مراحل تكاملي در خود 
براي آن كه هر حركت و تغييري . پديده، يا اتوديناميسم است كه سيماي اصلي آن است

قرار دهيم،  اگر بخواهيم يك كك را از منظرديالكتيكي مورد مطالعه. ديالكتيك نيست
بايد بگوئيم هميشه اين نبوده كه هست، و در آينده نيز چيزي نخواهد بود كه امروز 

اگر فشارش بدهيم، مسلما تغييري در آن به وجود خواهد آمد، اما آيا اين تغيير . هست
  . ؟ براي آن كه اين تغيير مكانيكي است، نه ديالكتيكيچرا. ؟ نهديالكتيكي است

ما فكر . از تغيير ديالكتيكي سخن مي گوئيم خيلي بايد مراقب باشيمبنابراين، وقتي 
اگر زمين به حيات خود ادامه دهد، جامعه سوسياليستي جايگزين جامعه  كنيم مي

اما اگر زمين منفجر شود، . اين تغيير، ديالكتيكي خواهد بود. كاپيتاليستي خواهد شد
، بلكه از طريق تغيير مكانيكي محو جامعه كاپيتاليستي نه از طريق تغيير اتوديناميك

  . خواهد شد
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در زمينه اي ديگر، ما مي گوئيم وقتي اين نظم و ترتيب طبيعي نيست، اصل 

اما وقتي آزادانه هم آهنگ شود، يعني زماني كه از محيط . مكانيكي وجود خواهد داشت
يده تحميل نظم و ترتيب مكانيكي از بيرون به پد. طبيعي خود بر آيد، اتوديناميك است

اين همان نظم و ترتيبي است كه از رهبران متفاوت با نيروهاي تحت فرمان، به . شود مي
قلمرو و نظم و ترتيب غير مكانيكي، نظم و  شويم مياين جا متوجه . (شود ميآنان تحميل 

  !) گيرد ميترتيب اتوديناميك، در دسترس هر سازماني قرار ن
در . ايد از استفاده از ديالكتيك اجتناب بورزيمبنابراين است كه در طرز مكانيكي ب

. ايم كردهواقع بايد گفت اين تمايلي است كه ما در اثر عادت متافيزيكي به فكر كردن پيدا 
وقتي . همواره همين نبوده اند كه هستند ها ما نبايد مثل طوطي تكرار كنيم كه پديده

براي آن كه ابراز . ال چگونه بوده اندقب ها يك ديالكتيك چنين بگويد، بايد ببيند كه پديده
اين مطلب به منزله ي پايان يك بحث نيست، بلكه آغاز تحقيقي توام با وسواس در مورد 

  . قبال چگونه بوده اند ها اين است كه پديده
ماركس، انگلس و لنين به طرز وسيع و به تفصيل در اين مورد تحقيق كرده اند كه 

نان چگونه بوده، آنان كوچك ترين جزء را براي مالحظه جامعه سرمايه داري، پيش از آ
لنين براي توضيح دادن و نقد تغييرها در . تغيير ديالكتيكي زير ذره بين گذاشته اند

جامعه سرمايه داري، و شناخت دوران امپرياليستي، مطالعات تفصيلي فراوان و كار آماري 
  . بسياري كرده است

. يم، هرگز نبايد آن را به عبارتي ادبي تبديل كنيموقتي از اتوديناميسم سخن مي گوئ
  . اين كلمه را بايد با آگاهي و براي كساني به كار ببريم كه در مجموع آن را مي فهمند

  ، پس از آن كه دريافتيم تغييرات كنيم ميباالخره، وقتي مطلبي را مطالعه 
ايم، بايد دنبال دليل ديالكتيكي آن چگونه است و اعالم كرديم به چه تغييري پي برده 

  . بگرديم تا ثابت كند چرا اين تغيير اتودنياميك است
به همين علت است كه مي گوئيم ديالكتيك، تحقيق و علم با هم رابطه ي تنگاتنگ 

  . دارند
نيست، بلكه  ها بدون مطالعه در احوال آن ها ديالكتيك طرز بيان و شناخت پديده

اين نتيجه، با . ل مطلوب به اين نتيجه مي رسدروشي است كه با مطالعه كافي و تام
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، و اين كه از كجا آمده اند و به كجا مي روند ها تحقيق در شناخت آغاز و پايان پديده
  . شود ميحاصل 
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3  

  عمل متقابل: اصل دوم 
  )م –ي ادبيات ماركسيستي به عنوان تاثير متقابل جا افتاده است ها در ترجمه(

  
  

 سلسله مراتب مرحله  -1
 كشفيات بزرگ قرن نوزدهم  -2

 سلول زنده و تكامل آن كشف      )1
 كشف دگرگوني انرژي        )2
 كشف تكامل انسان و حيوانات        )3

 تكامل تاريخي مارپيچي  -3
  نتيجه -4

  
 سلسله مراتب مرحله  -1

بگذاريد نگاهي ديگر به اين مثال . در رابطه با تاريخ سيب، ديديم كه مرحله چيست
ال اين گشتيم كه سيب از كجا آمده و مجبور شديم جست و جوي خود را تا دنب. بيندازيم

اما همين مساله تحقيق را، در مورد درخت هم مطرح . مبداء درخت به عقب ببريم
مطالعه در باره سيب، ما را به مطالعه در مورد اصل و سرنوشت درخت رهنمون . كنيم مي
درخت از سيبي . يك سيب است درخت از كجا آمده است ؟ خاستگاه درخت. شود مي

اين رابطه، ما را . پديد آمده كه به زمين افتاده و پوسيده و باعث تولد نهالي تازه شده است
به مطالعه ي خاك،  به بررسي شرايطي كه تخم سيب در آن جوانه مي زند، به تاثير هوا، 

به تحقيق در به اين طريق، از مطالعه در مورد سيب، . شود ميخورشيد و غيره رهنمون 
اين . گيرد ميكه مقدم بر مطالعه در مورد سيب و آن درخت قرار  رسيم ميمورد خاك 

اين جا به واقعيتي . كند ميمرحله ي تكاملي آخري، سلسله مراتب خود را در خاك طي 
كه ما آن را به اختصار (» سلسله مراتب مرحله ي تكاملي «كه به آن مي گويند  رسيم مي
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تا دومين اصل ديالكتيك  كند مياين ما را قادر ) م –مي ناميم » حلهسلسله مراتب مر «

. است) تاثير متقابل(اين قاعده، اصل عمل متقابل . را بيان كنيم و مورد مطالعه قرار دهيم
بگذاريد مثال ديگري را در مورد سلسله مراتب مرحله، از دانشگاه كارگري پاريس بررسي 

  . كنيم
قطه نظر ديالكتيكي مورد مطالعه قرار بدهيم، بايد ببينيم از اگر اين دانشگاه را از ن

، 1932، اين است كه در پائيز رسيم ميبه نخستين پاسخي كه . كجا به وجود آمده است
عده اي از رفقا دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند براي آموزش ماركسيسم، يك 

  . دانشگاه كارگري را در پاريس تاسيس كنند
فكر آموزش ماركسيسم را از كجا آورده است ؟ بديهي است به اين علت  اما اين كميته

كه ماركسيسم از كجا آمده  شود ميبعد اين پرسش مطرح . كه ماركسيسم وجود دارد
  است ؟ 

مي بينيم كه پژوهش در مورد سلسله مراتب مرحله، ما را درگير مطالعات تفصيلي و 
كه ما  كند مين منبع ماركسيسم، ايجاب به عالوه، پژوهش براي يافت. كند ميتكميلي 

چه موافق ماركسيسم باشيم، يا مخالف آن، . بدانيم اين نظريه مربوط به طبقه كارگر است
پرولتاريا از : مي بينيم كه در اين صورت پرولتاريا وجود دارد، بنابراين، دو باره مي پرسيم 

  كجا پديد آمده است؟
نظام اقتصادي است كه به آن مي گوئيم سرمايه كه سرچشمه پرولتاريا يك    دانيم مي
كه جامعه به طبقات تقسيم شده و مبارزه طبقاتي، به خالف آن چه    دانيم ميو . داري

كه    دانيم ميبه عكس، ما . ، به علت ماركسيسم نبوده استكنند ميدشمنان ما ادعا 
ز پرولتاريائي كه ماركسيسم معطوف به وجود اين مبارزه طبقاتي است و توان خود را ا

  . گيرد ميقبال وجود داشته 
به اين . رسيم ميبنابراين، از مرحله به مرحله، به تجربه ي شرايط وجود كاپيتاليسم 

طريق، ما سلسله مراتب مرحله را در مقابل خود داريم كه به ما نشان مي دهد هر چيزي 
  ). اثير متقابلت(به اين مي گويند اصل عمل متقابل . در چيز ديگر تاثير دارد

به عنوان نتيجه گيري دو مثال سيب و دانشگاه كارگري پاريس، بگذاريد ببينيم يك 
  . مي پردازد ها متافيزيك چگونه به آن
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، و با اين پاسخ راضي »سيب از كجا آمده است؟« كند ميدر مورد سيب، او فقط فكر 

است، فراتر از اين آن كه به ماوراء طبيعت معتقد»  .سيب از درخت آمده «كه  شود مي
  . نمي رود و به مراحل ديگر كاري ندارد

كه در مورد خاستگاه آن بگويد  كند ميدر مورد دانشگاه كارگران، فقط به اين بسنده 
بنيان »  مردم فرانسه را فاسد كنند «كه مي خواهند  ها اين دانشگاه را عده اي از آدم

  . ئي از اين دستها نهاده اند، و ياوه
همه ي سلسله مراتب مرحله تكاملي را كه از يك طرف به سيب  ،لكتيسيناما يك ديا

  . كند ميو دنبال  بيند ميو از طرف ديگر به دانشگاه كارگري،  شود ميختم 
  . ديالكتيسين واقعيت و رويداد معين را با تفصيل مربوط به آن به كل ربط مي دهد

ود و به كليت طبيعت بر مي او، سيب را به درخت ربط مي دهد، از آن هم فراتر مي ر
  . گردد

ي پرولتاريا نيست، بلكه ميوه ي جامعه سرمايه داري » ميوه «دانشگاه كارگري فقط 
  . هم هست

هاي ثابت  بنابراين، مي بينيم به خالف متافيزيسين كه جهان را مجموعه اي از پديده
و . بيند مياملي ي تكها ، ديالكتيسين جهان را مجموعه اي از مرحلهكند ميو مجرد تصور 

اگر نقطه نظر و درك ديالكتيكي در مورد طبيعت و علوم واقعي است، پس در مورد جامعه 
روش قديمي تحقيق و تفكر كه هگل آن را متافيزيكي مي نامد، يعني « . هم واقعيت دارد

هن با اقتدار ذ تواند ميرا مسلم، پايدار و با ثبات مي پندارد و آثار آن هنوز  ها پديده يروش
انگلس، فويرباخ، ( » . مردم را شكار كند، در دوره خود از مشروعيت تاريخي برخوردار بود

  . ) 45صفحه 
مواد عيني از پيش  «در نتيجه، اشياء و جامعه در اين دوره به مثابه مجموعه اي از 

در آن گونه نگرش، نه تنها اشياء و جامعه . مورد مطالعه قرار گرفتند» ساخته و پايدار
. ندو، بلكه بخصوص در مورد جامعه، سرنوشت شان اين نبود كه محو شكردند ميير نتغي

  : انگلس اين گونه به پراهميت ترين نكته ي ديالكتيك مي پردازد 
  

جهان را نبايد به صورت مجموعه اي از  گويد ميانديشه اي با بنياني عظيم كه 
ملي نگريست كه در آن چيزهاي پيش ساخته، بلكه به مثابه تركيبي از مراحل تكا
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در سر  ها با ثبات و پايدار، دوامي بيشتر از تصور و دركي كه فكر آن اي ظاهرها پديده
تصويرهائي كه از مجراي تغيير پي درپي در مراحل تكاملي ي . ندارند كند ميما ايجاد 

پديد آمدن و محو شدن مي گذرند كه در آن، عليرغم همه حوادثي كه به نظر 
رغم فساد آني، تحولي پيشرو در پايان وجود دارد و موجودتيش را اعالم  و به ،آيند مي
  .) 44انگلس، فويرباخ،  صفحه . ( كند مي

  

ي پيش ها مجموعه اي از پديده «بنابراين، جامعه كاپيتاليستي را هم نبايد به مثابه 
  . ردنگريست، بلكه بايد آن را به عنوان مجموعه اي از مراحل تكاملي مطالعه ك» ساخته

كه جامعه كاپيتاليستي هميشه وجود نداشته،  كنند ميمعتقدان به متافيزيك تصديق 
كه با ظهور آن،  كنند ميو مي گويند كه اين جامعه براي خود تاريخي دارد، اما فكر 

اينان همه چيز را به صورت . تكامل جامعه متوقف شده و از اين پس ثابت خواهد ماند
داستان آفريدن جهان به وسيله . به صورت آغاز مرحله اي جديد پايان يافته مي نگرند، نه

خدا هر روز كاري تكميلي . ي كامل استها خدا، بيان جهان به مثابه مجموعه اي از پديده
نظريه ي . او گياهان و حيوانات و انسان را يك بار و براي هميشه آفريده است. كرده است

  . شود ميثبات از اين جا ناشي 
را به  ها اين روش استداللي، پديده. را مي نگرد ها به طريق متفاوتي پديدهديالكتيك 

. بيند مي» در حركت «ي ها را ماده ها ، بلكه آنكند ميي ثابت مالحظه نها مثابه ماده
هيچ چيز كامل نيست، هميشه پايان يك مرحله و آغاز مرحله ديگر، و  گويد ميديالكتيك 

به همين علت است كه ما به تبديل جامعه  .همواره دوره ي تغيير و رشد است
از آن جا كه هيچ چيز به طور ثابت و . كاپيتاليستي به جامعه سوسياليستي معتقديم

، جامعه كاپيتاليستي پايان يك مرحله است كه در پي آن جامعه شود ميپايدار تمام ن
هميشه و . و سير تكامل ادامه خواهد داشت آيد ميسوسياليستي و بعد جامعه كمونيستي 

  . و وجود خواهد داشتبه صورت مداوم مرحله ي كمال و رشد وجود داشته 
اما بايد خيلي دقت كنيم كه به ديالكتيك به عنوان چيزي كه خود به خود، و به 

اجتناب ناپذير رخ مي دهد نگاه نكنيم، زيرا در اين صورت، آدم ممكن است نتيجه  صورت
تا اين حد اطمينان داريد كه تغيير مطلوب شما رخ مي دهد، پس چرا وقتي شما  «بگيرد 
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براي ايجاد جامعه سوسياليستي، ضروري  « گويد ميلنين در اين مورد » مبارزه مي كنيد؟

  . كه اشاره اش به ضرورت انقالب و عمل است» است كه مامائي كنيم؛
انسان را در سرعت نبايد نقش . واقعيت اين است كه مسائل چندان هم ساده نيستند

ما در فصل پنجم اين قسمت كه از  . (دادن، يا كند كردن اين دگرگوني فراموش كرد
  .) ماترياليسم ديالكتيك سخن خواهيم گفت، دوباره به اين پرسش خواهيم رسيد

عجالتا، آن چه مورد اشاره ماست وجود سلسله مراتب مرحله در هر چيزي است كه از 
كه در  كنيم ميتكرار ). اتوديناميسم (  شود ميتوليد  همجراي قدرت دروني پديد

را به مثابه عملي كه نهائي  ها ما بايد تكامل پديده. ديالكتيك هيچ چيزي كامل نيست
اول نمايش بعدي آغاز  ي ايان هر توليد نمايشي جهان، پردهدر پ. نيست درك كنيم

پرده نمايش پيشين آغاز  قبال در آخرين ي روشن تر و جامع تر آن كه، اين پرده. شود مي
  . شده است

  
  كشفيات بزرگ قرن نوزدهم  -2

و نخستين  شد ، آن چه باعث تضعيف طرز فكر متافيزيكي  دانيم ميتا جائي كه ما 
را در حركت شان مورد  ها دانشمندان و سپس ماركس و انگلس رابر آن داشت تا پديده

ه كه انگلس در رساله لودويگ همان گون. تامل قرار دهند، كشفيات قرن نوزدهم بود
، سه كشف بزرگ علمي در اين دوره بود كه علت پيشرفت كند ميفويرباخ اشاره 
  . ) 46صفحه ( ديالكتيك شد 

  
    كشف سلول زنده و تكامل آن )1

. جا افتاده بود ها به عنوان اساس همه ي استدالل»  ثبات «نظريه  ،پيش از اين كشف
كه  شود ميچنان مالحظه ) م – گيرد مياز جنس قرار  كه در طبقه بندي بعد(»  نوع «

افزون بر اين، دو قلمرو به كلي متفاوت با هم طبقه . ديگر بيگانه است»  نوع «گوئي با 
  .قلمرو حيوان و قلمرو گياه: بندي شده بودند 

  امكان داد تا صراحت بيشتري »  تكامل « انديشهبعد اين كشف صورت پذيرفت و به 
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. شروع به گسترش آن كرده بودند ،لبته متفكران و دانشمندان قرن هجدهما. پيدا كند
ساخته  ها و مرگ ها زندگي از توالي تولد گويد ميكه  شود مياين كشف، به فهمي منجر 

هيچ مرزي را ميان حيوانات و  ،اين آگاهي. ستها شده و هر پديده زنده اي تسلسل سلول
  . ب،  درك متافيزيكي را عقب مي راندگياهان باقي نمي گذارد و به اين ترتي

  
  كشف دگرگوني انرژي )2

. قبال علم بر آن بود كه، براي مثال، صدا، حرارت و نور، كامال نسبت به هم بيگانه اند
مي توانند به هم تبديل شوند، و اين كه  ها اما حاال كشف شده است كه همه ي اين پديده

تكامل وجود  ي ت، سلسله مراتب مرحله؛ همان گونه كه در طبيعراكد و جامددر ماده 
  .كند ميضربه ديگري به طرز تفكر متافيزيكي وارد  ،اين مكاشفه. دارد

  
  كشف تكامل انسان و حيوانات  )3

ي  ي طبيعت نتيجه مرحلهها كه همه ي داده كند ميداروين كشف  گويد ميانگلس 
طوالني است،  ي لي اند، و هر آن چه محصول مرحلهطوالني تكامل موجودات تك سلو

  . ي خودش را داردها سلول
كه به يمن اين سه كشف بزرگ، ما نه تنها مي توانيم سلسله  گيرد ميانگلس نتيجه 

ي طبيعي را در حوزه و قلمرو متفاوت خودشان پي بگيريم، ها مراتب همه ي اين پديده
  . ي مختلف را دنبال كنيمها بلكه مي توانيم تسلسل رابطه ميان حوزه

گفت اين علم است كه دومين اصل ديالكتيك، يعني عمل متقابل را از كار  پس بايد
  .در آورده و امكان پذيركرده است

وجود ندارد، بلكه آن چه  يشكاف شديد ،ميان قلمرو گياه، حيوان و ماده معدني
اين اصل، در مورد . به هم مربوط اند ها چيز ي هست فقط مراحل تكاملي است، زيرا همه

، دهند ميجوامع مختلف را كه سراسر تاريخ بشر را به هم پيوند . صداق داردجامعه هم م
بايد به صورت سلسله اي از مراحل تكاملي نگريست كه در جريان آن يك جامعه بنا به 

  .كه پيش از آن وجود داشته آيد ميضرورت از دل جامعه اي در 
  ه سلسله ـد به مثابـباي پاريم كه علم، طبيعت و جامعه راـر بسـراين، بايد به خاطـبناب
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 ،شود ميمراتب مرحله بنگريم و يادمان نرود موتوري كه باعث تكامل اين مقاطع تاريخي 

 . اتوديناميسم است

    
  تكامل تاريخي مارپيچي – 3

 ي از فاصله ايم كردهاگر به سير مرحله تكاملي كه دانستن در مورد آن را آغاز 
. است) پروسه (تيجه ي سلسله مراتب مرحله تر توجه كنيم، مي بينيم كه سيب ن نزديك

. درخت از كجا پديد آمده ؟ از سيب. سيب از كجا آمده؟ سيب از درخت به وجود آمده
بعد ممكن است فكر كنيم دايره ي معيوبي داريم كه در آن همواره به نقطه ي اول بر 

ر بگيريم، اگر مثال تخم مرغ و مرغ را هم در نظ. درخت، سيب، سيب، درخت. گرديم مي
؟  مرغ از كجا آمده. تخم مرغ از كجا آمده ؟ از مرغ درست شده. رسيم ميبه همين نتيجه 

  . از تخم مرغ
را از اين منظر مالحظه كنيم، اتفاقي كه مي افتد مرحله نيست، بلكه  ها اگر پديده

ي كه يعن. را ايجاد كرده است» بازگشت بي پايان «به عالوه، اين جلوه نظريه . دايره است
  . نقطه عزيمت. گرديم ميما هميشه به يك نقطه بر 

  . شود مياما بگذاريد دقيقا ببينيم مساله چگونه بيان 
  .اين يك سيب است -1

 .كند ميچند درخت توليد  يا، يك درخت شود ميوقتي سيب متالشي  -2

 ي متعدد توليد مي ها ، بلكه سيبكند ميهر درخت يك سيب توليد ن -3

 . كند

، منتها در سطح گرديم مي، بلكه به سيب بر گرديم ميه نقطه اول بر نبنابراين، ما ب
  . ديگري

  : به همين ترتيب، وقتي از درخت آغاز كنيم، مراحل زير را داريم 
 درختي كه محصول مي دهد،   -1

 كه در مرحله بعدي؛  هستندئي ها محصول درخت سيب -2

 . كنند ميئي توليد ها درخت -3
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، اما در سطحي ديگر، مقصد و ميدان عمل گرديم مياين جا دوباره به درخت بر 
  . گسترده تر شده است

بنابراين، آن گونه كه مظاهر ما را به فكر كردن وا مي دارند، دايره نداريم، بلكه با 
  . مراحل تكاملي رو به رو هستيم كه بايد عنوانش را تكامل تاريخي بگذاريم

ثري از خود به جا بگذارد طي بدون آن كه ا ،تاريخ به ما نشان مي دهد كه زمان
جهان، طبيعت و جامعه، تكاملي . زمان مي گذرد، اما تكامل مشابه باز نمي گردد. شود مين

مي » مارپيچي «تكاملي كه به زبان فلسفي آن را  ؛د كه تاريخي استننه را بنيان مي
  . نامند

ر واقع مقايسه اين د. تا مفاهيم خود را شفاف تر كنيم كنيم مياز اين تجسم استفاده 
اي خود در  دايره ي بنا به مرحله ها اي است براي توضيح واقعيتي از طريق مثال كه پديده

يعني اين كه به مرحله اي اندكي . اند، اما به نقطه عزيمت خود باز نمي گردند حال تكامل
  . دكنن ميعود مارپيچي را توليد صو در تداوم خود . باالتر و در سطحي ديگر بر مي گردند

تاريخي دارند، و فراموش نكنيم كه آن ) مارپيچي(پس جهان، طبيعت و جامعه تكامل 
  . چه اين تكامل را بر مي انگيزاند، اتوديناميسم است

  
  نتيجه – 4

ي ديالكتيك، دواصل اول را مرور كرديم كه مربوط مي شد به ها در نخستين فصل
  ) تاثير متقابل ( تغيير و عمل متقابل 

ن اصل تناقض، بايد دو اصل تغيير و عمل متقابل را ياد مي گرفتيم، زيرا براي آموخت
اين قاعده و اصلي است كه به ما امكان مي دهد تا قدرتي را كه محرك تغيير ديالكتيكي 

  . است بفهميم، يعني اتوديناميسم را
در نخستين فصل مربوط به آموزش ديالكتيك، ديديم كه اين نظريه مدتي طوالني 

طه درك متافيزيكي بود، و مالحظه كرديم كه چرا ماترياليسم قرن هجدهم زير سل
پس از آن كه به اختصار سه كشف بزرگ قرن نوزدهم را مرور كرديم و . متافيزيكي بود

ديديم كه اين پيشرفت ماترياليسم را قادر به تكامل كرد تا ديالكتيك شود، حاال بهتر 
روري بود از سه دوره بزرگي كه مالحظه كرديم چرا براي تاريخ فلسفه ض شويم ميمتوجه 
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ماترياليسم قرن هجدهم ) 2؛     )ها نظريه اتم(ماترياليسم يونان قديم ) 1:     بگذرد 

  . ماترياليسم ديالكتيك به اوج خود برسد) 3)     مكانيكي و متافيزيكي(
رياليسم در اين بررسي و گذر تاريخي، به اين واقعيت دست يافتيم كه خاستگاه مات

پس از اين سه فصل، خواهيم . علوم اند و اين مشرب فلسفي به علوم پيوند خورده است
در مطالعه ي حركت و تغيير . ديد كه اين ادعا تا چه حدي به حقيقت نزديك است

ديالكتيكي و قانون عمل متقابل ديديم كه مباحث و روش استداللي ما براساس علم 
كه مطالعات و تحقيقات فلسفي بي نهايت تخصصي شده و امروزه، در حالي . استوار است

گاهي اوقات نمي ) كه عموما از ماترياليسم ديالكتيك غافل اند(در حالي كه دانشمندان 
توانند اهميت كشفيات خود را در رابطه با كليت علوم درك كنند، انجام اين كار به عهده 

به دست دادن توضيح جهان و  ي فلسفه است كه ماموريتش ؛ همان گونه كه گفته ايم،
و، به طور اخص، اين وظيفه به عهده ي ماترياليسم . مهم ترين مسائل كلي آن است

فلسفي است تا همه ي كشفيات خاص هر علمي را در سنتز به وحدت برساند و به اين 
ارباب و مالك « ترتيب نظريه اي را بنيان نهد كه ما را به قول دكارت بيش از پيش 

  . ندك» طبيعت
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4  
  تناقض: اصل سوم 

  
  
 زندگي و مرگ  -1
 به ضد خود تبديل مي شوند  ها پديده -2
 اثبات، نفي، و نفي نفي  -3
 خالصه  -4
 وحدت و جنگ اضداد  -5
 اجتناب ورزيد  ها خطاهائي كه بايد از آن -6
 نتايج عملي ديالكتيك  -7

  
وم، و كوتاه آن كه را در حال تغيير پيوسته، تكامل مدا ها پديده ،ديديم كه ديالكتيك

  ). اصل اول( .بيند ميدستخوش حركت ديالكتيكي 
كه ما آن را  اي لحظهكه هر چيزي، در وجود دارد اين حركت ديالكتيكي به دليل آن 

يعني كه مراتب هر . سلسله مراتب مراحل تكاملي است ي ، نتيجهكنيم ميمطالعه 
 ي ، ديده ايم كه اين مراتب مرحلهو در ادامه مطالعه. گيرد مياي، از ديگري نشات  صحنه

عليرغم هر گونه سير  «و اين  ،رسند تكاملي، لزوما در زمان به حركت پيشرفته مي
  . رخ مي دهد» قهقرائي آني

كه از طريق    دانيم ميناميديم، و » مارپيچي « يا » تاريخي « ما اين حركت را تكامل 
  . شود مياتوديناميسم دستخوش توليد خود به خودي 

قرار اما قوانين اتوديناميسم كدامند ؟ كدام قواعدند كه مراحل را در پي يكديگر 
  . مي ناميم» حركت ديالكتيكي اصل« ؟ اين قوانين را دهند مي

آغاز، بلوغ و پيري دارند  ها آن. جاوداني نيستند ها ديالكتيك به ما مي آموزد كه پديده
  . است اين پايان، مرگ. كه پاياني بر آن مترتب است
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راستي چرا . تولد، بلوغ، پيري، و پايان: ي عالم از اين مراحل مي گذرندها همه پديده

  جاودانه نيستند؟  ها چنين است؟ چرا پديده
چرا بايد بميريم؟ ما اين . ه است كه همواره مورد توجه بشر بودهيناين پرسشي دير

جاودان و در پي راهكاري در طول تاريخ، انسان در روياي زندگي . ضرورت را نمي فهميم
در قرون ميانه اكسيرهاي جادوئي براي  ،براي مثال. بوده تا اين سرنوشت را تغيير دهد

  . ندكرد ميجاودانه كردن جواني و زندگي درست 
، ناگزير است بميرد؟ اين يك قانون بزرگ آيد ميپس چرا هرچيزي كه به دنيا 

  . متافيزيك مقايسه اش  كنيمديالكتيك است كه براي درك بهتر آن، بايد با 
  

 زندگي و مرگ  -1

در وضع وحال مجرد و قائم به خويش ارزيابي  ها در دستگاه نظري متافيزيكي، پديده
را يك جانبه،  ها ، آنكند ميرا مطالعه  ها و چون متافيزيك با اين روش پديده. مي شوند

را از يك طرف  ها پديدهبه همين دليل مي توان گفت كساني كه . بيند مييعني يك سويه 
خالصه آن كه وقتي معتقدان به متافيزيك پديده اي به نام . مي بينند، متافيزيك اند ها آن

ي ها ، آن را بدون در نظر گرفتن رابطه اش با پديدهدهند ميزندگي را مورد تامل قرار 
ي متافيزيسين زندگي را يك جانبه براي خود زندگي و در خود زندگ. ديگر مي نگرند

اگر بخواهد مرگ را تعريف كند، شيوه اش . بيند مياو زندگي را فقط از يك سو . بيند مي
زندگي : و نتيجه اش از آن با بيان  كند ميمرگ را هم يك جانبه مالحظه . همين است

بين اين دو، هيچ وجه مشتركي وجود . شود ميحاصل  ،زندگي است و مرگ مرگ است
باشد و هم مرده، چرا كه اين دو با يكديگر در تناقض اند و  هم زنده تواند ميندارد، كسي ن

  . كامال در جهت مخالف هم قرار دارند
در نگاه دقيق تر، مقدمتا به . به اين طريق، سطحي نگري است ها مالحظه ي پديده

نظر مي رسد كه اين دو پديده نمي توانند مخالف هم باشند، و حتي نمي توانند به آن 
كه مرگ ادامه زندگي  دهند ميبه ما نشان  وند، زيرا تجربه و واقعيتهم جدا ششدت از 

  .گيرد مياست و از زنده بودن سرچشمه 
  تغيير و . از مرگ ناشي شود؟ پاسخ مثبت است تواند ميبسيار خوب، آيا زندگي هم 



     

         151                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

، به عنوان كود شود ميي ديگر ها عناصر بدن مرده، باعث تولد زندگي )استحاله (  تبديل
، به ها مرگ در بسياري از موقعيت. كند ميبه كار مي رود، و زيستن را بارورتر  زمين

مرگ به زندگي توانائي مي دهد تا متولد شود، و زندگي در خود . كند ميزندگي كمك 
ئي كه تازه متولد ها ي زنده فقط به اين دليل مقدور است كه به طور مستمر سلولها بدن

  .) به يادداشت مترجم انگليسي توجه كنيد(ه مي شوند ي مردها شده اند جايگزين سلول
بنابراين، زندگي و مرگ به طور پيوسته در حال تغيير و تبديل به يكديگرند و در هر 

به ضد خود  ها همه جا پديده:  كنيم ميتغيير ناپذير بودن اين قانون را مالحظه  ،چيزي
  . تبديل مي شوند

  
  يل مي شوند به ضد خود تبد ها پديده – 2

، اما واقعيت نشان مي دهد كه دهند ميمتضادها را در مقابل هم قرار  ها متافيزيسين
آن گونه كه هستند باقي نمي  ها متضادها به يكديگر تبديل مي شوند، و اين كه پديده

  .مانند، بلكه به ضد خود تبديل مي شوند
هيچ وجه كه مي افتيم را در نظر بگيريم، به اين فكر » خطا « و  »درستي«  وقتي

اين نقطه نظر يك . درستي، درستي است و خطا، خطا. وجود ندارد ها مشتركي ميان آن
، مثل همان درك يك جانبه ي زندگي و مرگ بيند ميجانبه كه دو چيز متضاد را مطلق 

  . است
مي »  !واي، دارد با باران مي بارد «: كه فرياد مي كشيم ها از اين گذشته، بعضي وقت

مله، وقتي آن را شروع ج. آيد ميينيم پيش از آن كه حرف مان را تمام كنيم باران بند ب
يونانيان باستاني متوجه اين واقعيت شده  . (كرديم، درست بود، اما تبديل به خطا شد

  !) بهتر است سكوت كنيم ،ند براي آن مرتكب اشتباه نشويمگفت ميبودند، بنابراين 
سيب رسيده اي را روي . حالت برگرديم به مثال سيب بگذاريد در رابطه با همين
حال آن كه سيب پيش از »  .آن يك سيب رسيده است «: زمين مي بينيم و مي گوئيم

بنابراين، درستي تبديل  .آن مدتي روي زمين بوده و در حال فساد و متالشي شدن است
  . به خطا شده است

  كه ساليان دراز به عنوان  كند ميو به رو ي فراواني از قوانين رها علم هم ما را با مثال



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             152

 
ثابت كرده معيني شناخته شده بودند و پيشرفت علم در لحظه ي »  قوانين صحيح «

  . اند» خطا و نادرست « است كه 
اما آيا خطا و اشتباه  ،شود مي» خطا «تبديل به » درستي «كه  كنيم ميپس مالحظه 

  ؟ شود ميهم به درستي و صحت تبديل 
ز تمدن، بخصوص در مصر، مردان براي توضيح طلوع و غروب خورشيد، در آغا

ند خداياني گفت ميدر حوزه اي كه . پنداشتند جنگي ميان خدايان درگير است مي
. تا آن را به حركت در آورند، اين خطاست دهند ميكشند يا به درون فشار  ميرا خورشيد 
و آن بخش مربوط به اين است  شود ميكه بخشي از اين نظريه تصديق  گويد مياما علم 

بنابراين، مي بينيم كه اين خطا . كه در واقع نيروهائي خورشيد را به حركت در مي آورند
  . از نظر ارزيابي قطر خورشيد اشتباه نيست

تبديل به ضد خود مي شوند، اين واقعا چگونه امكان پذير است؟  ها پس اگر پديده
  ؟چگونه زندگي به مرگ تغيير مي يابد

و . اگر فقط زندگي وجود داشت، يعني صد در صد زندگي ناب، پس مرگي در كار نبود
اگر مرگ بكلي خودش مي بود ؛ يعني صد در صد مرگ ناب، براي يكي امكان نمي داشت 

زندگي اي در مرگ  ،اما هميشه مرگي در زندگي، و بنابراين. تا تبديل به ديگري شود
  .وجود دارد

كه  شود ميئي تركيب ها كه موجود زنده از سلول كنيم ميحظه با نگاه دقيق تر، مال
به  ها سلول. بازسازي مي شوند، و در همان محل ناپديد و پديدار مي شوند ها اين سلول

هم  ،پس در اين موجود زنده. و مي ميرند كنند ميطور پيوسته در موجود زنده زندگي 
  . زندگي هست و هم مرگ

و  ها ناخن. كه ريش انسان مرده به در آمدن ادامه مي دهد   دانيم ميضمنا اين را هم 
زندگي پس از  كنند مياند كه ثابت  ي شفافيها پديده ها اين. موهايش هم همين طور

  . مرگ ادامه مي يابد
در اتحاد شوروي، خون انسان مرده را تحت شرايط خاصي براي تزريق به انسان زنده 

در . شود مياي بازسازي  رده است، انسان زندهپس با خون كسي كه م. كنند ميذخيره 
تناقضي ، زندگي بنابراين « .زندگي وجود دارد ،نتيجه، مي توانيم بگوئيم كه در قلب مرگ
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و به طور هميشگي پديد  گذراند مي، مراحل تكاملي را كند ميبروز  ها است كه در پديده
رسد و  ندگي نيز به پايان ميد، زتسيبه محض آن كه تناقض باز ا. مي رود آيد و تحليل مي

  .) 133انگلس، آنتي دورينگ، صفحه  (»  .شود ميمرگ وارد 
به هم تبديل مي شوند، بلكه يك پديده فقط خودش نيست،  ها پس نه تنها پديده

  . چيزهاي ديگري هم هست كه متضاد آنند، زيرا شامل ضد خودش نيز هست
را به سمت زندگي  ها ريم كه اين پديدهبا دايره مجسم كنيم، نيروئي دا ،اي اگر پديده

اما نيروهائي . شود ميمي راند، و فشار را از مركز به بيرون سوق مي دهد و باعث تجلي 
اين نيروهاي مرگ، از بيرون به . هم هستند كه اين پديده را به جهت مخالف مي رانند

  .درون وارد مي شوند و باعث تراكم و فشار مي شوند
اين نيروها، در مخالفت با هم . اي نيروهاي مخالف با هم در گيرندپس، در هر پديده 

  . وجود دارند
در نتيجه، يك . با يكديگر در جنگ اند ها ميان اين نيروها چه اتفاقي مي افتد؟ آن
داراي حركت نيست، بلكه هر چيزي  كند ميپديده فقط با نيروئي كه در يك جهت عمل 

، يعني يك نيرو در جهت اثبات و كند ميالف حركت ي مخها واقعا با دو نيرو و در جهت
اثبات و . نيروي ديگر در جهت نفي پديده، يكي در جهت زندگي و يكي در جهت مرگ

  يعني چه؟  ها نفي پديده
در زندگي نيروهائي هستند كه حافظ زندگي اند و وظيفه شان در جهت اثبات زندگي 

در همه . كارشان در جهت نفي است ي زنده هستند كهها نيروهائي هم در ارگان. است
چيز، بعضي نيروها تمايل به اثبات دارند و نيروهاي ديگر قصد نفي، و ميان اثبات و نفي 

  .تناقض وجود دارد
؟ دليلش آن كنند ميتغيير  ها بنابراين، ديالكتيك ناظر بر تغيير است، اما چرا پديده

گي ميان نيروها وجود دارد، است كه در ميان خودشان سازش ندارند، براي آن كه جن
. پس علتش آن است كه ميان شان تناقض وجود دارد. ي درونيها يعني ميان خصومت

، چون درخودشان حامل كنند ميتغيير  ها پديده: اين سومين قانون ديالكتيك است 
  . تناقض اند
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  )نفي در نفي(و نفي نفي  ،اثبات، نفي -3

اري معروف است و آن چه به عنوان تناقض اين جا بايد ميان آن چه به تناقض گفت
در آن . ، وجه تمايزي قائل شويمشود ميكه تناقض ديالكتيكي خوانده  ؛مالحظه كرديم

، شما در » بله « گويد ميچه به تناقض گفتاري معروف است، وقتي مثال كسي به ما 
مي ناميم، در اما تناقض مورد نظر ما كه آن را تناقض ديالكتيكي »  نه « گوئيد ميجوابش 

  .دكن بحث مي ها و در خود پديده ها باره تناقض در واقعيت
وقتي از تناقضاتي سخن مي گوئيم كه در قلب جامعه كاپيتاليستي وجود دارد،  به 

بگويند بله و بعضي ديگر بگويند  ها ي معين، بعضيها اين معني نيست كه در مورد نظريه
است كه نشان مي دهد نيروهاي واقعي وجود  اين معني، حاكي از تناقض در واقعيت. نه

. د را داردخوريم كه قصد تثبيت خو اول به نيروئي بر مي: دارند كه با يكديگر در پيكارند
بعد نيروي دوم اجتماعي را . خودش را حفظ كند خواهد ميست كه اين نيرو طبقه بورژوا

پس تناقض در . پرولتارياستاين نيرو، . كه قصد نفي طبقه بورژوا را دارد كنيم ميمالحظه 
بدون آن كه ضد خود، يعني پرولتاريا ايجاد  تواند ميواقعيت وجود دارد، زيرا بورژوازي ن

 ،وراي هر چيزي ،بورژوازي «، گويد ميهمان طور كه ماركس . كند وجود داشته باشد
: ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست، نيويورك (»  .كند ميگوركنان خود را توليد 

  . )21، صفحه 1948نتشارات بين المللي، ا
اين هم  .براي جلوگيري از اين واقعه، بورژوازي راهي ندارد جز آن كه خودش نباشد

  . كند ميفي خودش را خلق ادر نتيجه، براي اثبات خودش، ن. كه امكان پذير نيست
تخم  در   دانيم مي. بگذاريد مثال تخم مرغي را بزنيم كه زير مرغ گذاشته شده است

اين نقطه، در . شود ميمرغ نطفه اي هست كه با حرارت معين و در شرايط معيني پرورده 
پس مي . پس، نطفه از پيش نفي تخم مرغ است. كند ميمرحله ي پرورش جوجه توليد 

يك نيرو قصد دارد آن را تخم مرغ نگه دارد، :  بينيم كه در تخم مرغ دو نيرو وجود دارد
بنابراين، تخم مرغ با خودش ناسازگار . را تبديل به جوجه كندآن  خواهد مييك نيرو 

  . با خودشان ناسازگارند ها است و همه پديده
ممكن است درك اين مطلب دشوار به نظر برسد، زيرا كه ما به استدالل متافيزيكي 

  در  اـه دن پديدهـد بكوشيم به ديـاما درست به همين دليل است كه ما باي. ايم كردهعادت 
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  . يت شان عادت كنيمواقع
جوجه يك وجه اثباتي است كه از . آيد ميشود كه از نفي  يك پديده با اثبات آغاز مي

ي  اما جوجه، به نوبه. تكاملي است ي اين، برشي از مرحله. شود نفي تخم مرغ متولد مي
در جريان اين تبديل و ديگرگوني، . شود خود در جريان تغيير و تحول تبديل به مرغ مي

ن نيروهائي كه در حال پيكارند تا جوجه را تبديل به مرغ كنند، و آن نيروهائي كه ميا
بنابراين، مرغ . تناقض وجود خواهد داشت، خواهند جوجه هم چنان جوجه باقي بماند مي

  . نفي جوجه خواهد بود، جوجه هم كه از نفي تخم مرغ پديدار شده است
و  ها ي كلي صحنه و اين دوره. است )نفي در نفي ( نفي نفي  به اين ترتيب، مرغ

  : ي ديالكتيك است ها برش
 چنان تز مي نامند اثبات يا تاكيد را هم -1

 نفي يا آنتي تز  -2

 نفي نفي يا سنتز  -3
  

از اين اصطالحات براي بيان سلسله . كنند مياين كلمات تكامل ديالكتيكي را خالصه 
كه هر مقطعي تخريب مقطع  تا نشان بدهند شود ميمراتب مقاطع مختلف تحول استفاده 

  .پيشين است
جوجه نفي تخم مرغ است، براي آن كه براي متولد شدن . تخريب و ويراني نفي است

دانه در . به همين ترتيب، سنبله ي گندم نفي دانه گندم است. تخم مرغ را از بين مي برد
ست كه جوانه ي گندم ا  اين نشو و نما، رشد دانه. و جوانه مي زند كند ميخاك نشو نما 

دهد و سنبله توليد  اين گياه، به نوبه خود گل مي. شود ميبديل به گياه تمي زند تا 
  . آخري كه سنبله ي گندم باشد، نفي گياه يا نفي نفي خواهد بود. كند مي

، طريق ديگري گويد ميآن نفي كه ديالكتيك از آن سخن  كنيم ميبنابراين، مالحظه 
اين، نفي آن چيزي است كه ناپديد و ويران شده . اني استاز سخن گفت از تخريب و وير

  . است
 . فئوداليسم نفي نظام برده داري بود -1

 .كاپيتاليسم نفي فئوداليسم است -2

 .سوسياليسم نفي كاپيتاليسم است -3
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همان گونه كه ما ميان تناقض لفظي و تناقض ديالكتيكي وجه تمايز قائل شديم، اين 

چيست و نفي ديالكتيكي »  نه « گويد ميفي گفتاري كه جا هم بايد به روشني بفهميم ن
  .كدام است ،كه مرادش تخريب و ويراني و تباهي است

اما وقتي نفي به معني ويراني است، منظور هر نوع ويراني نيست، بلكه ويراني و تباهي 
، آن حشره به خاطر تباهي كنيم ميپس، هنگامي كه يك كك را له . ديالكتيكي است

نابودي كك نتيجه . ميرد، يعني كه مرگ او به دليل نفي ديالكتيكي نيست دروني نمي
  . مرحله ي اتوديناميك نيست، بلكه كامال نتيجه تغيير مكانيكي است

فقط زماني نفي است كه محصول اثبات باشد و از ) تخريب، ويراني، تباهي(نابودي 
اثبات تخم مرغ است،  تخم مرغي كه زير مرغ گذاشته شده و تصديق و. ثبات ناشي شود

مرحله ي آخر، يعني جوجه، با . شود ميبه سمت نفي خود تكامل مي يابد و جوجه 
  . ي نابود كردن و نفي تخم مرغ است شكستن و انهدام پوسته، نشانه

در جريان . را»  مرغ «و »  جوجه « :  كنيم ميدر جوجه، دو نيروي متقابل را مالحظه 
بعد . شود ميگذارد كه از اين طريق نفي نفي حاصل  ئي مياه تكامل اين مرحله، مرغ تخم

  .شود مياي از مرحله تكامل آغاز  مقطع و سلسله مراتب تازه ،ها از اين تخم مرغ
  . در قضيه ي گندم هم، اول اثبات را مي بينيم، بعد نفي نفي را

  . بگذاريد فلسفه ماترياليسم را به عنوان مثالي ديگر در نظر بگيريم
نفي  ،يابيم كه به خاطر جهالتش ز ماترياليسمي ابتدائي و خود به خودي را ميدر آغا

كه ماترياليسم كهنه را نفي  آليسم ايدهاما . است آليسم ايدهكه  آورد ميخود را به وجود 
، خودش در نوبت ديگر به وسيله ماترياليسم نوين، يا ماترياليسم ديالكتيك، رد كند مي
را فراهم  آليسم ايدهي انهدام ها وازات علوم تكامل مي يابد و زمينه، زيرا فلسفه به مشود مي
  . شويم ميكه اين جا هم با اثبات، نفي و نفي نفي رو به رو  كنيم ميمالحظه . آورد مي

  .شود ميهمين دايره مشاهده  ،در تكامل جامعه هم
بدون  كه جامعه اي شويم ميدر آغاز تاريخ، متوجه وجود جامعه كمونيست ابتدائي 

اما اين نوع مالكيت تبديل به مزاحمي . ي بر مالكيت اشتراكي برزمين استنطبقات و مبت
كه جامعه طبقاتي  كند مي، و در اين مسير نفي خود را ايجاد شود ميدر راه تكامل توليد 

اما اين . اساس اين جامعه طبقاتي مالكيت خصوصي و استثمار فرد از فرد است. است
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، زيرا تكامل عالي ابزار توليد، ضرورت كند ميش را در خودش حمل جامعه هم نفي خود
به بنابراين، . صي را به همراه داردنفي تقسيم جامعه به طبقات، و نفي مالكيت خصو

. كه ضرورت جامعه كمونيستي، منتها در سطحي ديگر است گرديم ميي عزيمت باز  نقطه
رفيت بسيار باالي ظو بود، امروز انسان از در آغاز، انسان با فقدان كاالي اقتصادي رو به ر

  . توليد برخوردار است
ي عزيمت بر  ئي كه آورديم، به نقطهها ي مثال توجه داشته باشيد در مورد همه

  ). تكامل مارپيچي ( گرديم، منتها در سطحي ديگر، يعني سطحي باالتر  مي
ست  پيكاري ،كه تناقض اصل بزرگ ديالكتيك است و تكامل كنيم ميپس مالحظه 

به يكديگر تبديل مي شوند،  ها شويم كه نه تنها پديده و متوجه مي. ميان نيروهاي متضاد
با خود سازگار  ها و در مي يابيم كه پديده. شود ميبلكه هر چيزي به ضد خود تبديل 

دليلش . ميان نيروهاي مخالف جريان دارد ها نيستند، چرا كه همواره نبردي در درون آن
  . تناقضي پيوسته وجود دارد ها ه در آنآن است ك

  
فقط تند نويسي لفظي اند براي » نفي نفي «و » نفي «، »اثبات «اصطالحات : يادداشت 

بنابراين، بايد مراقب باشيم كه سعي نكنيم اين سه مرحله و صحنه را . لحظه ي تكامل ديالكتيكي
. ا پيدا كنيم، زيرا تكامل كامل نيستر ها نمي توانيم همه ي آن ها گاهي وقت. همه جا پيدا كنيم

بگذاريد . پس نبايد به طور مكانيكي سعي كنيم اين تغييرات را كامال در هر چيزي ببينيم
  . اين قانون، نقطه ي اصلي است. بخصوص ياد آوري كنيم كه تناقض قانون بزرگ ديالكتيك است

  
  خالصه  -4

جزيه و تحليل، به ما اين توانائي دانستيم كه روش ديالكتيكي فكر كردن، استدالل و ت
را مي دهد كه نگاه درستي به جهان داشته باشيم و درست بياموزيم، زيرا ما را بر آن مي 

  .دارد تا دنبال منشاء همه چيز بگرديم و تاريخ آن را تعريف كنيم
اما بگذاريد . مالحظه كرديم كه مسلما روش قبلي تفكر در زمان خود ضرورت داشت

يعني تامل در اين واقعيت كه همه ي  ،كه مطالعه با روش ديالكتيكي تكرار كنيم
ي ها اند، چيزي نيستند جز مقاطع و صحنه ئي كه ظاهرا ساكن و بي حركتها پديده
           يعني كه در هر چيزي. اي آغاز و پاياني دارد تكاملي كه در آن هر پديده ي مرحله
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ي زودگذر، تكامل ها مي آيند و همه استحاله عليرغم همه حوادث و وقايعي كه به نظر «

  . ) 44انگلس، فويرباخ، صفحه (» ...پيشرفته اي در پايان وجود دارد
تنها . را بفهميم ها دهد تا رشد و تكامل پديده فقط ديالكتيك به ما اين توانائي را مي

ي نوين را اه ي كهن و زايش پديدهها تا از ميان رفتن پديده كند ميدياكلتيك ما را قادر 
كه از اضداد ساخته  ها كه ما با شناختن وجود شود ميفقط ديالكتيك باعث . دريابيم

زيرا تا جائي كه به درك ديالكتيكي مربوط  ،بفهميم ها اند، رشد و نمو را در دگرگوني شده
، يعني تكامل، جدالي پيوسته ميان نيروهاي مخالف و ها ، رشد و نمو طبيعي پديدهشود مي

  . بنابراين، تناقض قانون بزرگ ديالكتيك است. ي اصلي استنيروها
آموختيم كه تناقض از نقطه نظر ديالكتيك چيست، اما دوباره براين مساله تاكيد 

ي معيني اشاره كنيم كه نبايد ها بورزيم تا جزئيات معيني را به آن بيفزائيم و به خطا
  . شويم ها مرتكب آن

مبني بر آن كه  ،بايد با ادعاي منطبق با واقعيت در اين ترديدي وجود ندارد كه ما
مسلما اين آشنائي موجب تالطم فهم و . تبديل به ضد خود مي شوند، آشنا شويم ها پديده

دليلش هم آن است كه ما به فكر كردن با روش كهنه ي . شود ميكردن ما  متعجب
ما به صورت . تاما مالحظه كرديد كه دليل كار در كجاس. ايم كردهمتافيزيكي عادت 
ئي، ديديم كه مورد ادعاي ما وجود واقعي دارد و پي برديم كه چرا ها تفصيلي و با مثال

  . به ضد خود تبديل مي شوند ها پديده
 ها ديگرگون مي شوند، اگر پديده ها توان گفت اگر پديده به اين جهت است كه مي

 كه تناقض اند،  براي آن استو تكامل مي يابند، براي آن است با خود در  كنند ميتغيير 
 را ، براي آن كه در درون خود خاصيت تاثير متقابلكنند مياضداد خود را در خود حمل 

  . دارند كه وحدت و جنگ اضداد است
  

  وحدت و جنگ اضداد   - 5
  . هر چيزي يك تاثير متقابل اضداد است

  يك «  كه  كنند ميمعموال فكر . رسد اعالم چنين مطلبي، در آغاز مهمل به نظر مي
  اما در روش ديالكتيك،  هر چيزي در آن »  .پديده و اضدادش هيچ وجه مشتركي ندارند
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يعني كه هر چيزي تاثير متقابل اضداد است، و . واحد هم خودش است و هم ضد خودش
  . ما بايد اين واقعيت را توضيح بدهيم

غير ممكن  براي كسي كه معتقد به متافيزيك است، وحدت و جنگ اضداد امري
. چيزي مجرد و مفردند كه از هماهنگي كامل دروني برخوردارند ها براي او، پديده. است

از  ها كه پديده كنيم مييعني اعالم . كنيم مياما ما اين جا داريم مخالف اين نظر را بيان 
دو پاره  ها ، و مي گوئيم در پديده–خودشان و ضد خودشان  –دو پاره تشكيل مي شوند 

دارد كه با هم در پيكارند، زيرا با هم هماهنگي ندارند، و براي آن كه نقيض وجود 
  . يكديگرند

كه از نقطه نظر  رسيم مياگر مثال جهل و علم را در نظر بگيريم، به اين معرفت 
كسي كه جاهل است . متافيزيكي اين دو موضوع كامال با هم مخالفند و مغايرت دارند

  . ت جاهل نيستعالم نيست و كسي كه عالم اس
. در نگاهي به عوامل، مي بينيم كه اين عوامل حاكي از چنين تضاد جامدي نيستند

بنابراين، . در واقعيت امر مي بينيم كه نخست جهالت غالب بود، بعد علم ظهور كرد
: كه مقوله اي تبديل به ضد خود شده است  رسيم ميو به اين يقين  كنيم ميتحقيق 

  . علم شده استيعني جهالت تبديل به 
صد درصد ناداني خالص وجود . هيچ جهالتي نيست كه بدون علم و معرفت باشد

اشياء و  تواند ميهر كسي، صرف نظر از اين كه ممكن تا چه جاهل باشد، دست كم . ندارد
هميشه آثاري از معرفت در جهالت پيدا . جهالت هرگز مطلق نيست. غذا را به جا بياورد

بنابراين، ما به درستي بر . فت، از پيش در جهالت پاشيده شده استبذرهاي معر. شود مي
  . آنيم كه ضد پديده در خود پديده وجود دارد
وجود  تواند ميآيا صد در صد معرفت خالص . حاال بگذاريد نگاهي به معرفت بيندازيم

موضوع  « گويد ميلنين . هميشه انسان نسبت به چيزي جهالت دارد. داشته باشد؟ نه
معرفت . يعني هميشه چيزي براي ياد گرفتن وجود دارد»  فت پايان ناپذير است،معر

  . تمامي معرفت و هر علمي شامل جهالتي نيز هست. مطلق وجود ندارد
  آن چه در واقعيت امر وجود دارد، معرفت و جهالت نسبي، و اختالط معرفت و ناداني 

  . است
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به ضد خود متمركزنيست، بلكه توجه  ها هبنابراين، در اين مثال تامل ما برتبديل پديد

ما معطوف به وجود متضادها در پديده اي واحد است، يا، به عبارت ديگر، به تاثير متقابل 
  . ها متضاد

يا ، به مثال زندگي و مرگ، ايم كردهمي توانيم به مثالي برگرديم كه قبال مطرح 
ديگري، در يابيم كه تاثير متقابل مثل هر چيز  ؛توانيم در هر دو مثال و مي ،درستي و خطا

كه هر چيزي، در آن واحد هم خودش  رسيم ميپس به اين نتيجه . متضادها وجود دارد
  :  گويد ميبه همين جهت است كه انگلس . است و هم تضاد خودش

  
ي نهائي و يافتن ها ، مطالبه براي راه حلشود مياگر چه تحقيق همواره از اين نقطه نظر آغاز 

يك بار و براي هميشه باز مي ايستد، زيرا انسان هميشه نسبت به محدوديت  ،ايدارحقايق پ
 بهيعني نسبت به اين حقيقت كه اين معرفت . آگاه است كرده است،كسب  ي كهمعرفت

از طرف ديگر، انسان ديگر به خود اجازه . نتايجي كه معرفت از آن كسب شده، مشروط است
به او غلبه كنند و ميان درست و  ،ي هنوز رايج ك كهنهمتافيزي ازدهد آنتي تزهائي  نمي

كه  داند ميانسان . سرگردان بماند ،اتفاقيو نادرست، خوب و بد، همانند و متفاوت، و ايجابي 
آن چه اكنون به عنوان حقيقت شناخته  داند ميو . فقط ارزش نسبي دارند ها اين آنتي تز

كه بعدها خود را  كند ميبا خود حمل  ،ا باشدشود، آن روي خود را هم كه نادرستي و خط مي
شود، اما آن روي  اكنون خطا و نادرست تشخيص داده مي كه عينا مثل آن چه. ددار ميابراز 

انگلس، . ( كند ميشد، حمل  به عنوان حقيقت شناخته مي خودخود را هم كه قبال با فضليت 
  . )45فويرباخ، صفحه 

  
ي دهد كه ديالكتيك و معني واقعي تاثير متقابل به روشني نشان م ،اين متن انگلس

  .در اضداد را چگونه بايد فهميد
  

  پرهيز از خطاها  -6 
براي پرهيز از هر گونه سوء تفاهمي، قانون بزرگ ديالكتيك را كه تناقض باشد، بايد 

  . شفاف توضيح داد
  كنيم كه در نبايد فكر . در درجه اول، نبايد تناقض را به شيوه ي مكانيكي تفسير كرد



     

         161                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

دارد، يا به صورت توامان، بخشي از آن درست  درستي به اضافه خطا وجود ،معرفتيهر 
  .است و بخش ديگرش خطا

اگر اين قانون و اصل ديالكتيكي به صورتي كه به آن اشاره شد مورد استفاده قرار 
    پس ي عقايد درستي به اضافه خطا وجود دارد، گويند در همه ئي را كه ميها گيرد، آن

، تائيد » حذف كنيم تا آن چه درست و خوب است باقي بماند ها بگذاريد خطا را از آن «
كه  كنند ميگفته اند در آن چه موسوم به حلقه ي مسلم ماركسيسم است، فكر . كند مي

ئي وجود ها و بانك ها ، تراستها ماركسيسم حق دارد اشاره كند كه در كاپيتاليسم كارخانه
گي اقتصادي را در دست خود دارند، و درست است كه بگوئيم كه اين زندگي دارند كه زند

و مي افزايند حاال ببينيم خطاي ماركسيسم چيست؟ خطاي . اقتصادي ناگوار مي گذرد
در اين  ،بيائيد نظريه ي جنگ طبقات را حذف كنيم. ماركسيسم مبارزه طبقاتي است

اند اين كه ماركسيسم  ، گفتههم چنين. صورت، دستگاه نظري خوبي خواهيم داشت
اما چرا ديالكتيك را قاطي اين بحث  «مطالعه ي اجتماعي، درست و واقعي است  گويد مي

بيائيد ديالكتيك را حذف كنيم . مطالعه كرده اند؟ اين، روي نادرست و خطاي سكه است
  » !و بقيه ي ماركسيسم را به عنوان بخش صحيح آن نگه داريم 

  . كي از تاثير متقابل تضادهاستتفسير مكاني ها اين
به نظريه تضادها پي  Proudhonپس از آن كه پرودون : به مثال ديگري توجه كنيد

بنابراين، با علم به اين كه . ي خوب و بد وجود دارد برد، فكر كرد كه در هر چيزي جنبه
بيائيد جنبه ي بد جامعه را كه  «جامعه شامل بورژوازي و پرولتارياست، گفت 

بر اين مبنا بود كه پرودون دستگاه اعتبارهايش را مبتني بر »  !لتارياست، حذف كنيمپرو
با اين . بگذاريم پرولتاريا مالك شود گفت ميبنيان نهاد كه »  دو بخش كيفيت «ي  نظريه

      توانست وجود داشته باشد و در اين صورت، جامعه روش، فقط بورژوازي در جامعه مي
  . مي بود»  خوب «

و  ،تواند وجود داشته باشد كه پرولتاريائي بدون بوژوازي نمي   دانيم ميما ما خوب ا
يعني اين دو بخش، دو جريان . وجود داشته باشد تواند ميبورژوازي فقط با وجود پرولتاريا 
اين وحدت و جدال تضادها، دروني و واقعي وجدائي . متضادند كه تفكيك ناپذيرند

ي خالص شدن از تضادها، كافي نيست كه يكي را از ديگري جدا بنابراين، برا. ناپذيرند
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در جامعه اي كه اساس آن استثمار فرد از فرد است، لزوما دو طبقه ي متخاصم . كنيم

در قرون وسطي،  ها وجود دارند، مثل اربابان و بردگان در يونان قديم، مالكان و رعيت
  . بورژوازي و پرولتاريا در اين دوران

ان برداشتن جامعه سرمايه داري، ايجاد جامعه اي بدون طبقات، و با هدف براي از مي
 توانمند كردن انسان براي ساختن جامعه اي كه به لحاظ مادي و فكري پيشرفته تر باشد،

حركت به سوي عالي ترين شكل كمونيسم براي پديد آوردن مساوات ميان نوع بشر، در  و
  . يد محو شوندنهايت بورژوازي و پرولتاريا هر دو با

، بايد در توضيح و مطالعه ي كنيم ميبا اين حال، وقتي روابط متقابل تضادها را بيان 
بايد پرهيز كنيم از اين كه همه جا به صورت مكانيكي دنبال . بسيار مراقب باشيم ها مثال

را در يكديگر جست و جو  ها ، يا اين كه روابط متقابل تضادها و رسوخ آنمنفي نفي بگردي
ما را به كوچه بن  تواند ميكنيم، زيرا معرفت و دانائي ما عموما محدود است و اين مساله 

  . بست ببرد
ديالكتيك و قوانين . مهم آن است كه بدانيم در اين اصل چه چيزي حائز اهميت است

، يعني ها و نيروهاي حاضر در آن ها تا براي كشف تكامل پديده كند ميآن ما را مجبور 
بنابراين، بايد . بپردازيم ها ، به مطالعه ي آنشود ميي كه منجر به اين تكامل ئها متضاد

و در . روابط متقابل اضدادي را كه در پديده وجود دارند مورد بررسي و تحقيق قرار بدهيم
معادل با  ،در يكديگر ها اين تفحص متوجه باشيم كه اين روابط متقابل اضداد و رسوخ آن

تصديق و اثبات هرگز تصديق و اثبات مطلق نيست، چرا كه در آن است كه بگوئيم يك 
در  ها و نكته اساسي اين است كه به خاطر وجود همين منفي. خود شامل جزء منفي است

است و اگر »  محلل «نفي در واقع . شود حاصل مياستحاله و دگرگوني پديده است كه 
، پس كنند ميتغيير  ها ر پديدهاگ. نمي توانستند تغيير كنند ها وجود نمي داشت، پديده

تكامل مي يابند، مي توانيم  ها از آن جا كه مي بينيم پديده. بايد شامل اصل محلل باشند
از پيش اعالم كنيم كه اصل محلل وجود دارد، اما نمي توانيم بدون مطالعه ي تفصيلي در 

وه ي يكساني مورد خود پديده، اين اصل را كشف كنيم، چرا كه اين اصل در همه چيز جل
  . ندارد
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  نتايج عملي ديالكتيك  -7

 ها بنابراين، ديالكتيك در عمل ما را بر آن مي دارد كه همواره در هر دو جانب پديده
هرگز نبايد درستي و حقيقت را بدون توجه به . ها تامل كنيم، نه تنها در يك جانب آن

مشخص آن است كه يك بزرگ ترين اشتباه متافيزيك، به طور . ناداني مالحظه كنيم
ي بسياري ها اگر ما مرتكب اشتباه. كند ميرا به طور يك جانبه مالحظه  ها جنبه ي پديده

را مي بينيم و يك جانبه  ها ، بر مي گردد به اين مساله كه يك جانب پديدهشويم مي
  . كنيم مياستدالل 

دارد، ما هم  جهان فقط در تصور انسان وجود گويد مي آليست ايدهدر حالي كه فلسفه 
اين درست . مي پذيريم كه در حقيقت چيزهائي هستند كه در فكرهاي ما وجود دارند

فقط  آليسم ايده. بيند مينگاه يك جانبه دارد و فقط اين منظر را  آليسم ايدهاما . است
، و بعد است ي چيزهائي كه در واقعيت يافت نمي شوند كه سازنده بيند ميانساني را 
در اشاره به اين  آليسم ايده. كه هيچ چيزي خارج از تصورات ما وجود ندارد گيرد نتيجه مي

، اما با چشم پوشي از معيار و مقياس عمل، فقط همان گويد ميتوانائي ذهن انسان درست 
  . بيند مينتيجه را 

اين . بيند مي، زيرا تنها يك جانب مسائل را كند ميماترياليسم متافيزيكي هم اشتباه 
آيا فعل و انفعال مكانيكي . ان را به مثابه يك مكانيسم مورد تامل قرار مي دهدديدگاه جه

بنابراين، نظر ماترياليسم ! آيا اين فعل و انفعال نقش مهمي دارد؟ بله! وجود دارد؟ بله
متافيزيكي در بيان اين امر درست است، اما اين اشتباه است كه ما فقط حركت مكانيكي 

  . را مالحظه كنيم
است كه ما تمايل داشته باشيم همه ي چيزها و مردم را فقط يك سويه  طبيعي

، تقريبا هميشه جنبه ي خوب يا بدش را مي دهيم مياگر در مورد رفيقي نظر . ببينيم
بينيم، حال آن كه بايد هر دو جنبه را ببينيم، چرا كه بدون چنين نگاهي ممكن نيست 

مخالفي مواجه شويم كه به سازماني ارتجاعي اگر با . كادرهاي يك سازمان را تامين كنيم
حال آن كه شايد او عضوي . دهيم ميتعلق دارد، او را با محك رهبرانش مورد قضاوت قرار 

به . رنجيده و ناراضي باشد و ما نبايد در مورد او مثل مسئوالن فاشيست داوري كنيم
ن سازماني هم به كار همين صورت، مي توانيم اين روش استداللي را در رابطه با مسئوال
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ببريم و دريابيم در حالي كه ممكن است به نظر ما بد بيايند، اغلب به خاطر آن است كه 

زير سلطه ي ساختار جامعه قرار دارند و، در شرايط اجتماعي ديگري،  شايد  ها خود آن
  .ي ديگري شوندها آدم

را از چند  ها يدهاگر تاثير متقابل و وحدت و جنگ تضادها را به ذهن بسپاريم، پد
كه اين مرتجع، از طرفي مرتجع است،  كنيم ميدر اين صورت، مالحظه . منظر مي نگريم

بايد جست و جو كنيم و . اما از طرف ديگر كارگر است و در مورد او تناقض وجود دارد
ببينيم چرا به چنين سازماني پيوسته، و در همان حال بفهميم كه چرا نبايد به آن 

  . يوستهسازمان مي پ
و امور را از همه ي زوايائي كه مي توانند متفاوت  ها بنابراين، در ديالكتيك بايد پديده

  . باشند مورد تامل قرار بدهيم
به اين جهت  ها پديده: براي خالصه كردن، و به عنوان نتيجه ي نظري، بايد بگوئيم 

تضادها در ). ادشانتناقض با خودشان و اضد(كه شامل تناقض دروني اند  كنند ميتغيير 
پس تغيير در واقع راه حل . شود ميناشي  ها كشمكش اند و تغيير از اين كشمكش

  . كشمكش است
. سرمايه داري حامل تناقض دروني است، يعني كشمكش ميان پرولتاريا و بورژوازي

اين كشمكش بيانگر تغيير است و تبديل جامعه سرمايه داري به جامعه سوسياليستي، 
  . كشمكش است پايان اين

تناقض نفي . هر جائي كه تناقض وجود داشته باشد، تغيير و حركت نيز وجود دارد
، زيرا در آن آيد ميوقتي دوره سوم ؛ يعني نفي نفي حاصل شد، راه حل پديد . اثبات است

  . اين، مرحله ي انحاء است. شود ميلحظه دليل تناقض محو 
 –شيمي، فيزيك، زيست شناسي و غيره  –بنابراين، مي توان گفت در حالي كه علوم 

، ديالكتيك عمومي ترين قوانين  تغيير را كند ميرا مطالعه  ها قوانين تغيير خاص خود آن
ديالكتيك چيزي نيست جز علم قوانين «   : گويد ميانگلس . مورد مطالعه قرار مي دهد

ورينگ، صفحه انگلس، آنتي د (» .عمومي حركت و تكامل طبيعت، جامعه انساني و فكر
155  (.  
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  منابعي كه بايد مطالعه كنيد 
تا  131ي ها ، صفحه) 1939انتشارات بين المللي، : نيويورك ( انگلس، آنتي دورينگ 
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5  

  تبديل كميت به كيفيت: چهارمين اصل 
  ها يا قانون پيشرفت با جهش

   
  

 : اصالحات يا انقالب  -1

  استدالل سياسي )1

 استدالل تاريخي  )2

 استدالل علمي  )3

 ماترياليسم تاريخي  -2

 توضيح داد  شود ميتاريخ را چگونه  )1
    تاريخ كار انسان است )2
  

پيش از پرداختن به مساله ي كار برد ديالكتيك در تاريخ، ضروري است كه آخرين 
  . اصل ديالكتيك را مطالعه كنيم

  آن طريق ديده ايم كه نفي نفي و از ،ايم كردهاين آموزش، مطالعاتي را كه پيشتر 
چيست و منظور از تاثير متقابل، وحدت و جنگ اضداد كدام است، ساده تر  )نفي در نفي(

  . كند مي
  . آغاز كنيم ها مثل هميشه، بگذاريد با مثال

  
  اصالحات يا انقالب  -1

بايد در صدد اصالحات  «، مردم مي پرسند آيد ميوقتي از جامعه سخن به ميان 
بحث مردم اين است كه براي تبديل جامعه كاپيتاليستي به » م يا انقالب كنيم؟باشي

  ؟جامعه سوسياليستي، اصالحات پياپي كارساز است يا تبديل ناگهاني كه انقالب است
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هر تبديلي . ايم مرور كنيم براي پرداختن به اين مساله، بگذاريد آنچه را آموخته
وقتي پديده اي مسير تكاملي را مي پيمايد،  .جنگ ميان نيروهاي متضاد است ي نتيجه

علتش اين است كه شامل تضادهاي خويش است و هر چيزي وجود تاثير متقابل 
مورد مالحظه قرار  را مي توانيم جنگ اضداد و تبديل پديده به ضد خودش. تضادهاست

در ي جديدي است كه  چگونه صورت مي پذيرد؟ اين مساله )استحاله (  اين تبديل. دهيم
  . گيرد ميمقابل ما قرار 

ي ها آدم ممكن است باور كند كه اين دگرگوني رفته رفته و از مجراي دگرگوني
كوچك رخ مي دهد، و اين كه سيب سبز در اثر سلسله تغييرات پيشرونده تبديل به سيب 

  . شود ميرسيده 
كه  ، و اينشود ميخيلي از مردم چنين مي انديشند كه جامعه رفته رفته دگرگون 

، تبديل جامعه كاپيتاليستي به جامعه ها نتيجه ي سلسله اي از اين دگرگوني
، ها اند و مجموعه اي از آن ي كوچك، اصالحاتها اين دگرگوني. سوسياليستي خواهد بود

  . يعني تغييرات تدريجي است كه جامعه اي نوين را براي ما برپا خواهد كرد
طرفداران اين نظريه هم مي گويند اصالح  به. به اين نظريه مي گويند اصالح طلبي

 كنند ميطلب، اما نه براي آن كه مطالبه شان اصالحات است، بلكه به اين دليل كه فكر 
بگذاريد . كند ميجامعه را به تدريج ديگرگون  ها اصالحات كافي است و مجموعه ي آن

  : ببينيم اين تلقي درست است 
مثال اين كه در كشورهاي  ؛ا نگاه كنيماگر به رويداده   : استدالل سياسي) 1

هر جا اين روش را آزموده اند، كارساز كه ديگر چه اتقافي افتاده است، مي بينيم 
تبديل جامعه كاپيتاليستي و انهدام آن، در يك كشور موفق بوده؛ در . نبوده است

كه اين تبديل از مجراي  كنيم ميو مالحظه . اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
 . سلسله اصالحات صورت نپذيرفته، بلكه از طريق انقالب رخ داده است يك

با تغييرات  ها آيا به طور كلي اين حقيقت دارد كه پديده :   استدالل تاريخي) 2
 كوچك دگرگون مي شوند؟ يعني با اصالحات؟ 

ه اگر تغييرات تاريخي را مرور كنيم، مي بينيم ك. بگذاريد باز هم به وقايع نگاه كنيم
   رسند لحظاتي مي. اين تغييرات به صورت نا محدود رخ نداده اند و پيوسته نبوده اند
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  .شود ميكه به جاي تغييرات كوچك، تغيير با جهشي ناگهاني واقع 

يعني ! در تاريخ جوامع، وقايع برجسته اي كه رخ داده اند، تغييرات ناگهاني بوده اند
  . ها انقالب

با ديالكتيك آشنا نيستند، مي دانند تغييرات تندي در  ئي كهها امروزه روز، حتي آن
طبيعت نمي  «با اين حال، تا قرن هفدهم بر آن بودند كه . تاريخ رخ داده است

مردم زير بار نمي رفتند كه هيچ گونه تغيير . گيرد ميو جهشي در آن صورت ن» پرد
ت و با دالئل خود اما علم پا به صحنه گذاش. جهشي را در تداوم تغيير مالحظه كنند

چشم مردم را  1789انقالب . آشكار كرد كه تغييرات به طور ناگهاني رخ داده اند
. بيشتر باز كرد و در متن خود نمونه ي آشكاري بود از گسستي شفاف با گذشته

و به صورت  ،با اهميت، ناگهاني ،ي مراحل قطعي تاريخي بعد روشن شد كه همه
مثال، با وجودي كه دو كشور ممكن بود در بهترين  براي. تحول برق آسا بوده اند

به سردي گرائيده و سخت تر و تلخ تر  ها وضع دوستانه بوده باشند، روابط ميان آن
بعد هم به سرعت خصلت خصمانه به خود گرفته و ناگهان كارشان به . شده است

: ريم مثال ديگري بياو. جنگ كشيده كه گسستن ناگهاني با تداوم وقايع بوده است
، فاشيسم رفته رفته سر )جنگ جهاني اول( 1914-1918در آلمان پس از جنگ 

به اين ترتيب، آلمان وارد مرحله ي . بعد، يك روز هيتلر به قدرت رسيد .برداشت
  . تاريخي جديد مي شد

 ها ، مي گويند كه همه اينكنند ميئي كه اين تغييرات ناگهاني را نفي ها امروز، آن
  . طور تصادفي اتفاقي افتاد، اما ممكن بود اتفاق نيفتد به. تصادفي اند

همه  «در تاريخ جوامع بگويند  ها با اين استدالل، مردم ممكن است در مورد انقالب
  »  .تصادفي بوده اند

گفت سقوط لوئي چهاردهم و انقالب  شود ميبراي مثال، در مورد تاريخ فرانسه 
اگر  «بنابراين . دهم ضعيف و سست بودفرانسه به اين جهت رخ داد كه لوئي چهار

حتي در مورد او مي »  .مرد جدي و سرسختي بود، در فرانسه انقالب نمي شد
طول نمي داد،  دستگير نمي  Varennesخوانيم كه اگر غذا خوردنش را در وارنه 

  ه فقط ـه انقالب فرانسـن استدالل، گفته اند كـبا اي. كرد ميشد وجريان تاريخ تغيير 
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  . دف بوديك تصا
در واقع، تغييرات تدريجي . داند ميرا ضرورت  ها برعكس اين، ديالكتيك انقالب
  .به تغيير ناگهاني ره مي برد ها صورت مي پذيرد، اما تراكم آن

   
اگر گرم كردن آب را از صفر . بگذاريد آب را مثال بزنيم:    استدالل علمي )  3

درجه برسانيم، تغيير  98تيگراد به درجه سان 3و  2و 1شروع كنيم و حرارت را از 
نا محدود ادامه يابد؟ مي توانيم  تواند مياما اين تغيير . صورت پيوسته خواهد داشت

 ،درجه سانتيگراد 100درجه سانتيگراد هم باال ببريم، اما در  99حرارت را تا 
  . تغييري ناگهاني رخ خواهد داد و آب تبديل به بخار خواهد شد

  
درجه كاهش  1درجه سانتيگراد به  99كنيم و حرارت آب را از اگر برعكس عمل 

بدهيم، بازهم تغيير پيوسته خواهيم داشت، اما نمي توانيم درجه حرارت آب را نا محدود 
  . پائين بياوريم، براي آن كه در صفر درجه سانتيگراد، آب تبديل به يخ خواهد شد

، اما فقط درجه حرارتش ماند ميدرجه سانيتگراد، آب هم چنان آب باقي  99تا  1از 
پاسخ مي دهد، » چقدر؟ «، كه به پرسش يمتغيير كبه اين مي گويند . كنند ميتغيير 

تغيير ، شود ميوقتي آب به يخ يا حرارت تبديل »  آب چقدر حرارت دارد؟ «مثال اين كه 
كه در اين تغيير آب ديگر آب نيست، بل. گيرد كه تغيير در كيفيت است صورت مي كيفي

  .تبديل به يخ يا بخار شده است
در مثال (دهد، با تغيير كمي رو به رو هستيم  ش را تغيير نميتوقتي پديده اي طبيع

وقتي طبيعت ). آب، تغيير در درجه حرارت صورت مي پذيرد، و نه تغيير در طبيعت آب
  . است، اين تغيير كيفي شود ميو پديده تبديل به پديده اي ديگر  كند ميپديده تغيير 

ئي كه ها پديده .نامحدود كمي باشد تواند مين ها بنابراين، مي بينيم كه تكامل پديده
كميت تبديل به كيفيت . ، در نهايت دستخوش تغيير كيفي مي شوندكنند ميتغيير 

اما، مثل هميشه، ما نبايد فقط به اين فرمول مجرد بسنده . اين، قانون كلي است. شود مي
ي ها مثال ،كتاب آنتي دورينگ انگلس»  كتيك، كميت و كيفيتديال «در فصل . كنيم

بسياري را در توضيح دقيق بودن اين قانون؛ نه تنها در علوم طبيعي، بلكه در هر چيز 
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تغيير كمي، ناگهان و در نقطه اي  «يعني قانوني كه بنا بر آن . كنيم ميديگري، مالحظه 

  .) 138نتي دورينگ، صفحه انگلس، آ(» ...كند ميمعين، تفاوت كيفي ايجاد 
كه در جلد هشتم دائرت المعارف  H. Wallonوالون . به مثال ديگري به نقل از ه

تراكم انرژي    : توجه كنيد ،كند ميوالون در آن به انگلس مراجعه . هو فرانسه آمده 
شود، اما اگر با شدت ادامه يابد، خنده تبديل به  عصبي در كودك باعث خنده مي

اشك خواهد شد كه در اين صورت، كودكي كه به هيجان آمده و به شدت ي ها قطره
  . شود ميخندد، اين خنده به گريه منجر  مي

اين مثال در مورد كسي است كه به . مثال ديگري مي زنيم كه بسيار هم معروف است
راي براي اكثريت مطلق ضروري باشد، نامزد  4500اگر . سمت محل اخذ راي مي شتابد

. راي انتخاب نخواهد شد و همان نامزدي كه هست باقي خواهد ماند 4499با ي انتخابات
، زيرا نامزد به مقام شود ميبا يك راي ديگر، اين تغيير كمي به تغيير كيفي تبديل 

  . شود ميمنتخب تبديل 
  . اصالحات يا انقالب: اين قانون، حل مساله را در دسترس ما مي گذارد 

شما غير ممكن را مي خواهيد كه آن هم فقط  « :  ينداصالح طلبان به ما مي گو
توانيم  اما با اين قانون مي»  .برحسب تصادف رخ مي دهد؛ شما كشور خيالي مي خواهيد
مطالعه طبيعت و علم به ما ! بفهميم آن كه واقعا روياي غير ممكن درسر دارد كيست

در لحظه ي معيني  دهد كه تغييرات قطعي تدريجي انجام نمي شوند، بلكه نشان مي
، بلكه علم و طبيعت و كنيم ميما اين مساله را سرخود اعالم ن. ناگهان تغيير رخ مي دهد

  . اين امر حقيقت دارد كنند ميواقعيت اند كه اعالم 
ما برآنيم »  ما چه نقشي در اين تغييرات ناگهاني داريم؟ «در اين صورت بايد بپرسيم 

. ر تاريخ، به اين پرسش پاسخ بدهيم و مساله را روشن كنيمبه كار بردن ماترياليسم د اتا ب
اكنون به معروف ترين قسمت ماترياليسم ديالكتيك كه ماترياليسم تاريخي است 

  . رسيم مي
  

  ماترياليسم تاريخي  -2
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ديالكتيك چيست، به سادگي مي    دانيم ميماترياليسم تاريخي چيست ؟ حاال كه 
  . مع بشري به كار ببريمتوانيم اين روش را در تاريخ جوا

تاريخ حاكي از . براي درك شفاف اين مقوله، بايد روشن كنيم كه تاريخ چيست
جامعه تاريخي دارد كه از مجراي آن پيوسته در حال . تغيير در جامعهاست؛  تغييرات

چون جوامع در تاريخ . دهند ميكه وقايع بزرگي در آن رخ  كنيم ميتغيير است و مالحظه 
  كه چه چيزي بيان كننده ي تغييرات است ؟  آيد مي، اين سئوال پيش كنند ميتغيير 
  

  بيان شود ؟  تواند ميتاريخ چگونه   )1
به چه علتي هميشه بايد جنگ وجود داشته  «كه  شود ميدر اين رابطه اغلب پرسيده 

  »  !باشد ؟ انسان بايد بتواند در صلح زندگي كند
  . ماترياليستي بدهيمي ها ، مي خواهيم پاسخها به اين پرسش

ي آليست ايدهاين يك پاسخ . بگويند جنگ تنبيه خداوند است ها الينممكن است كارد
اين، توضيح تاريخ به وسيله . است،  براي آن كه خدا توضيح دهنده ي همه ي وقايع است

  . اين روح است كه تاريخ را مي آفريند و مي سازد. روح است
» جنگ من «هيتلر در . ي استآليست ايدهي الهي هم پاسخ سخن گفتن از مشيت

گذارد كه محل تولد  الهي را شكر مي سازد،  و مشيت كه تاريخ را مشيت الهي مي گويد مي
گفتن اين كه خدا،  يا مشيت الهي مسئول تاريخ . او را در مرز اتريش تعيين كرده است

در نتيجه،  از از دست انسان كاري ساخته نيست و :  است،  نظريه ي بي درسري است
  .و بايد بگذاريم كه رخ بدهد آيد ميدست ما هيچ كاري براي متوقف كردن جنگ بر ن

اي باشيم؟ مي توانيم صحت آن را  مدافع چنين نظريه ،آيا ما توانيم از نقطه نظر علمي
  .پيدا كنيم؟ نه ها در واقعيت

نيست،  بلكه نخستين تاكيد ماترياليسم در اين بحث اين است كه تاريخ ساخت خدا 
  . در تاريخ عمل كند و جلو جنگ را بگيرد تواند ميبنابراين،  انسان . حاصل كار انسان است

  
  تاريخ حاصل كار انسان است )2
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تاريخي كه در آن هر فردي در . نتيجه هر چه باشد كه باشد، انسان تاريخ خود را مي سازد

ي ها كه در جهت ها اين خواسته ي آگاهانه ي خويش است و دقيقا برآيندها پي فرجام خواسته
بر دنياي خارج است كه تاريخ را تشكيل مي  ها و تاثيرهاي متنوع آن كنند ميمختلف عمل 

آرزوها را . ي افراد بسياري نيز در اين مقوله نقش داردها بنابراين،  مساله ي خواسته. دهد
انواع  كنند ميمل را تعيين ئي كه بي درنگ سودا يا تاها اما اهرم. كند ميسودا يا تامل تعيين 

ممكن است نمودهاي خارجي باشند،  بخشي ديگر  ها گوناگون دارند كه بخشي از آن
منتها، از . ها ي مختلف انسانها و شور و حرارت تنوع طلبي ها ي خيالي،  جاه طلبيها انگيزه

د نتايجي به طرفي ديده ايم آرزوهاي فردي بسياري كه در تاريخ فعال بوده اند، در اغلب موار
بنابراين،  . بار آورده اند كه مورد نظر افراد نبوده و اغلب در جهت مخالف آن هم بوده است

از طرف . ي آنان در رابطه با نتايج كلي نيز در درجه دوم اهميت قرار گرفته استها انگيزه
 قرار ها چه نيروهاي محركي پشت اين انگيزه: شود ميديگر، پرسش بازهم بيشتري مطرح 

كدامند؟  كنند مي ها ي تاريخي كه خود را در مغز عامالن تبديل به اين انگيزهها دارند؟ علت
  . )49س، آنتي دورينگ، صفحه انگل(

  
و  ها هستند كه بنا به خواسته ها اين انسان گويد ميپس اين متن انگلس به ما 

پس . ه نمي روند، اما بسياري از اين آرزوها، اغلب در جهت مشابكنند ميآرزوهاشان عمل 
  ؟  گيرد ميي انسان تصميم ها تعيين كننده چيست و چه عاملي در مورد خواسته

تاريخ را مي سازد و اين اعمال  ها مي پذيرند كه اعمال انسان ها آليست ايدهبعضي 
بر آنند كه آرزوها تعيين كننده  ها آليست ايدهاين گروه از . ستها ي آنها برآيند خواسته
بنابراين، مراحل سه گانه ي . ين احساسات و فكر ماست كه منشاء آرزوهاستعمل اند، و ا

در اين نظريه، براي توضيح عمل، بايد . پيش روي انسان است»  فكر، آرزو و عمل «
  . برگرديم و علت و آرزوي تصميم گيرنده را جست و جو كنيم

. انكار است بايد بي درنگ روشن كنيم كه عمل مردان بزرگ و تفكر آنان غير قابل
نيستند »  فكر، آرزو و عمل «مراحل سه گانه ي . منتها اين نقش را بايد توضيح بدهيم
كه در قرن  كنند ميادعا  ها به اين طريق، بعضي. كه توضيح دهنده ي اين نقش اند

با بردن عقايد مربوط به حقوق بشر در ميان  ها و دائرت المعارفي»  ديدرو «هجدهم 
ئي كه به هر ها ي انسانها دن آنان موفق شدند و با اين عقايد،  خواستهمردم، با اغوا كر

همين طور است در اتحاد . در نتيجه انقالب را برپا كردند، به گمراهي كشانده شدو حال 
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جماهير شوروي سوسياليستي كه عقايد لنين در جامعه گسترش يافت و مردم 
نتيجه گرفتند كه اگر عقايد انقالبي  پس مردم از اين امر. درهماهنگي با آن عمل كردند

اين نقطه نظر، به اين نتيجه ره مي برد كه نيروي . وجود نمي داشت، انقالبي رخ نمي داد
شما . محرك تاريخ، عقايد رهبران بزرگ است، و اين رهبرانند كه تاريخ را مي سازند

. مي شناسيد»  چهل پادشاه فرانسه را ساختند « گويد ميرا كه  عمل فرانسويتركيب 
  . چنداني  نداشتند»  عقايد «پادشاهاني كه : اما ما بايد به اين تركيب اضافه كنيم 

  نقطه نظر ماترياليستي در اين مورد چيست ؟ 
ديديم كه نقطه نظرهاي مشتركي ميان ماترياليسم قرن هجدهم و ماترياليسم جديد 

  . ي داشتآليست ايدهيه وجود داشت، اما ماترياليسم قرن هجدهم در مورد تاريخ نظر
بي پرده پشت اين ماترياليسم ناهماهنگ وجود داشته  آليست ايدهبه اين جهت، چه 

ي كه مالحظه كرديم آليست ايدهي كه تغيير قيافه داده باشد، اين نظريه آليست ايدهباشد، يا 
انگلس در مورد . رسد كه تاريخ را توضيح مي دهد، مبين هيچ چيز نيست و به نظر مي

  :  گويد ميي عمل ها حركم
  

بنابراين،  تصورش از تاريخ اساسا . ماترياليسم كهن هرگز به اين پرسش پاسخ نداده است
را در فعاليت  ها ، انسانكند ميي عمل داوري ها عمل گرايانه است، هر چيزي را بنا به انگيزه
نا به قاعده، كه ب گيرد ميو بعد نتيجه  كند ميتاريخي شان به نجيب و فرومايه تقسيم 

كه از  گيرد مياز اين رو، ماترياليسم كهن نتيجه . فريب خورده و فرومايگان فاتح اند ها نجيب
پس در مي يابيم كه ماترياليسم كهنه در . شود ميمطالعه ي تاريخ آموزش چنداني عايد ن

ن قلمرو تاريخ با خود صادق نيست، زيرا نيروهاي محرك آرماني را كه در تاريخ به عنوا
نهفته است عمده  ها ، به جاي تحقيق در مورد آن چه در پس آنكنند ميي غائي عمل ها علت
  .)  49انگلس، فوير باخ، صفحه ... (كند مي
  

اما چرا فيلسوفان قرن هجدهم به صراحت اين عقايد . ادعا بر سر آرزوها و فكرهاست
ارائه دهند، كسي به  روش و تفكري از نوع ماركسيسم را كردند ميرا داشتند؟ اگر سعي 

حرف شان گوش نمي داد، چرا كه در آن زمان، مردم در نمايه ي اين روش و تفكر را نمي 
ست كه عقايد حامل جوهر خويشند، بلكه مساله فهميدن نيواقعيت فقط اين . فهميدند
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و شرايط معيني براي خلق  ها در نتيجه، همان گونه كه زمان. جوهر اين عقايد هم هست

  . هم بايد وجود داشته باشد ها جود دارند، شرايط و زمان معين براي پذيرش آنعقايد و
ئي را جست وجو كنيم كه اين عقايد را پديد مي آورند،  و ها بنابراين، بايد علت

  .دريابيم كه در تحليل نهائي كار نيروهاي محرك تاريخ چيست
  
  

  ي آزمايشي ها پرسش
  فصل اول 

 منشاء روش متافيزيكي چيست ؟ -1

 منشاء روش ديالكتيكي چيست ؟ -2

 چگونه و چرا ماترياليسم متافيزيكي تبديل به ماترياليسم ديالكتيك شد؟ -3

 رابطه ي فلسفي ميان هگل و ماركس چيست ؟ -4

  
  فصل دوم 

 تغيير مكانيكي چيست ؟  -1

 درك ديالكتيكي تغيير چيست ؟ -2

  
  فصل سوم 

 ).ه مقايسه كنيدپاسخ دوره قبلي را با اين دور( درك ديالكتيكي تغيير چيست  -1

  ؟تكامل تاريخي چيست -2

 ؟ كنند ميتغيير  ها چگونه و چرا پديده -3

  
  فصل چهارم 

 كه ديالكتيك را درك نكنيم ؟ شود ميچطور  -1

  
  فصل پنجم 
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 ديالكتيك چيست ؟  -1

 اصول ديالكتيك كدامند ؟ -2
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  قسمت پنجم
  ماترياليسم تاريخي
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1  
  نيروهاي محرك تاريخ

  
  

 خطائي كه بايد از آن پرهيز كرد  -1

 و آگاهي » هستي اجتماعي «  -2

 ي آليست ايدهي ها نظريه -3

 و شرايط زندگي » هستي اجتماعي «  -4

  مبارزه طبقاتي، محرك تاريخ -5
   

، گيرد ميدر مقابل ما قرار » ي ما كجاست ؟ ها منشاء انديشه« به محض آنكه پرسش 
ي قرن ها اگر به شيوه ي ماترياليست. شود ميضرورت دنبال كردن تحقيقات ما آشكارتر 

، كند ميب ترشح اهمان طور كه كبد ما زرد « كردند ميهجدهم استدالل كنيم كه فكر 
به اين پرسش مي توانيم چنين پاسخ بدهيم كه طبيعت » ،كند ميذهن ما هم فكر ترشح 

ي ما محصول طبيعت و توليد ذهن ما ها در نتيجه، انديشه و، كند ميذهن را توليد 
  . هستند

، محرك اين شود ميساخته  ها در اين صورت، مي توان گفت كه تاريخ با عمل انسان
بيان عقايد آنان است كه خود از مغزهاي آنان  ها ست و اين خواستهها عمل آرزوهاي آن

  !اما مراقب باشيد . شود ميحاصل 
  

  ايد از آن پرهيز كرد خطائي كه ب -1
ئي بود كه در ذهن ها اگر با بيان اين كه انقالب فرانسه نتيجه ي پشت كار انديشه

فيلسوفان وجود داشت اين انقالب را روشن كرديم، اين استدالل براي بيان كوشش 
  .محدود و ناچيز و فقير باشد تواند ميماترياليسم 
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عقايد به وسيله ي متفكران اين دوره  اين چراآن چه بايد مالحظه شود، اين است كه 

چرا ديدرو در درك اين عقايد تنها . قرار گرفته است ها مطرح شده و مورد قبول توده
نبوده، و به چه دليلي اكثريت بزرگي از مغزها از قرن شانزدهم به گسترش و رشد اين 

  همت گماشتند؟  ها انديشه
. و سطح يك سان پيدا كرده اند؟ نه آيا به اين جهت بوده كه اين مغزها ناگهان وزن

  . به وجود آمده، اما تغييري در درون جمجمه رخ نداده است ها تغييراتي در انديشه
اما سخن . كه اين تعريف از مغز، شبيه توضيح ماترياليستي باشد به نظر مي رسد

پس اين نظريه ي . ي مغز اوستها گفتن از مغز ديدرو، در واقع سخن گفتن از انديشه
گرايش احيا شده  كنيم ميتحريف شده و نادرست ماترياليستي است كه در آن مالحظه 

  .ي اهميت درجه اول را به فكر و انديشه مي دهدآليست ايدهي 
مفهوم و درونمايه  ها انديشه .آرزو و انديشه ،لعم ،ختاري : بگذاريد برگرديم به مراحل 

اين، فكر و انديشه اي . كند ميم مبارزه مثال طبقه كارگر براي محو كاپيتاليس. اي دارند
چون  ،كنند ميبه طور يقين، آنان فكر . شود مياست كه از طريق مبارزات كارگري بيان 

مغز . بنابراين، مغز شرط ضروري براي فكر كردن است، اما شرط كافي نيست .مغز دارند
ان عقيده معيني را ، اما توضيح نمي دهد كه چرا انسكند ميرا بيان  ها عمل مادي انديشه

، بايد از مجراي شود ميهر آن چه باعث حركت انسان  «. كند ميبه جاي عقايد ديگر بيان 
يج اذهني او بگذرد، اما شكلي كه در ذهن به خود خواهد گرفت، بستگي فراواني به نت

  .) 50انگلس، فويرباخ،  صفحه (»   .دارد
  

  و آگاهي »  هستي اجتماعي « -2
ي ما ها ئي هم كه انديشهها هدف. هستند ها ي ما بازتاب پديدهها ديشهكه ان   دانيم مي

  ؟  ها يند، اما كدام پديدهها هستند، انعكاس پديده ها شامل آن
يش ها و انديشه كند ميبراي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد ببينيم انسان كجا زندگي 

جامعه كاپيتاليستي  كه انسان در شويم ميدر اين صورت، متوجه . كنند ميكجا بروز 
يش در چنين جامعه اي متبلور مي شوند و از آن جامعه نشأت ها ، انديشهكند ميزندگي 

  .   گيرند مي
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آگاهي انسان نيست كه تعيين كننده زندگي اوست، بلكه زندگي اجتماعي اوست  «
: نقد اقتصاد سياسي، نيويورك » مقدمه «كارل ماركس (» .كه تعيين كننده آگاهي اوست

  .) 21، صفحه 1970انتشارات بين المللي، 
مي نامد، برآن چه ما هستيم داللت » هستي آنان «آن چه را ماركس  ،در اين تعريف

  . و آن چه آرزويش را داريم كنيم مييعني آن چه ما فكر » آگاهي «، و كند مي
كه عميقا در ما ريشه  كنيم ميما براي كمال مطلوبي مبارزه  شود ميعموما گفته 

ما به طريق معيني عمل . كند ميدارد، و اين آگاهي ماست كه هستي ما را تعيين 
  . ، و براي آن كه چنين مي خواهيمكنيم مي، زيرا به طريق معيني فكر كنيم مي

اين گونه سخن گفتن خطاي بزرگي است، زيرا در واقع اين هستي اجتماعي ماست 
  . كند ميكه آگاهي ما را تعيين 

بعد ها (، و يك بورژوا هم مثل يك بورژوا كند ميثل پرولتاريا فكر يك پرولتاريا م
فكر انسان  «اما به طور اعم بايد گفت، ). خواهيم ديد كه چرا وضع همواره چنين نيست

  .) 38انگلس، فويرباخ، صفحه (» .در قصر تفاوت دارد با فكر انسان در كلبه
  

  ي آليست ايدهي ها نظريه  – 3
ويند يك پرولتر يا يك بورژوا، اين يا آن است، زيرا مثل اين يا آن مي گ ها آليست ايده

  . كند ميفكر 
، به اين دليل كند ميبرعكس، ما مي گوئيم وقتي كسي مثل يك پرولتر يا بورژوا فكر 

يك پرولتر آگاهي طبقاتي پرولتاريائي دارد، زيرا يك پرولتر . است كه اين يا آن است
  . است

نا به اين نظريه، ب. ي بكنيمآليست ايدهه نتايج عملي اين نظريه ما بايد توجه دقيقي ب
بنابراين، براي آن . كند ميست، به دليل آن است كه مثل يك بورژوا فكر اگر كسي بورژوا

پس براي متوقف كردن استثمار . كه چنين نباشد، كافيست كه طرز فكرش را تغيير بدهد
اين نظريه اي است كه . تغيير بدهندبورژوازي، كافيست كه اربابان عقايدشان را 

طرفدار آنند و بنيانگذاران سوسياليسم تخيلي هم مدافع آن  ي مسيحيها سوسياليست
  .بودند
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   ئي هم كه با سرمايه داري ؛ البته نه براي انحاي آن، بلكه برايها به عالوه، فاشيست

مي  ها فاشيست. دكنن مي، همين نظريه را مطرح كنند ميكردن آن مبارزه »  !عقالني «
، دست از اين كار كند ميارگران را استثمار كگويند به محض آن كه مديريت بفهمد كه 

ي رو به رو هستيم كه خطرهاي آن بر ما آليست ايدهپس ما به نظريه اي كامال . بر مي دارد
  . آشكار است

  
  و شرايط زندگي » هستي اجتماعي «   - 4

  منظور او چيست ؟. يدگو مي» هستي اجتماعي « ماركس از 
  . كند ميرا شرايط مادي زندگي كه انسان در جامعه دارد تعيين » هستي اجتماعي «

ي انسان نيست كه شرايط مادي زندگي را رقم مي زند، بلكه شرايط ها اين آگاهي
  . كند ميي انسان را تعيين ها مادي زندگي است كه آگاهي

غني و فقير وجود دارند كه طرز شرايط مادي زندگي كدامند؟ در جامعه مردم 
  . فكرشان متفاوت است و عقايد آنان در مورد موضوع واحد با همديگر تفاوت دارد

سوار قطار زيرزميني شدن، براي كسي كه فقير و بيكار است، امري تجملي است، اما 
  . براي آن كه ثروتمند است و اتومبيل دارد، دون شان است

يا براي  ؟يرزميني چنين تصورهائي دارد چون فقير استآيا آدم فقير در مورد قطار ز
  . فقير بودن شرط زندگي اوست. فقير است چون شود ميآن كه سوار قطار زير زميني 

پس براي آن كه بتوانيم شرايط زندگي انسان را توضيح بدهيم، بايد ببينيم چرا مردم 
  . غني و مردم فقير وجود دارند

 كنند ميي همانندي را اشغال ها روهي از مردم موقعيتي اقتصادي توليد، گ در مرحله
مثال، در نظام سرمايه داري موجود، مالكيت بر ابزار توليد، يا برعكس كاركردن با ابزار  (

، و در نتيجه، در معيارهاي معيني شرايط مادي زندگي )توليد كه به آنان تعلق ندارد
با اين حال، درك از طبقه فقط به  .دهند ميو طبقه اي را تشكيل  كنند ميمشابهي پيدا 

يك پرولتر ممكن است از يك بورژوا هم بيشتر در آمد داشته . ثروت و فقر بر نمي گردد
اما با وجود اين يك پرولتر است، زيرا متكي به يك ارباب است، و به اين جهت كه  ،باشد

ولي كه كسب شرايط مادي زندگي فقط شامل پ. نه زندگي او امنيت دارد، نه استقالل او
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بنابراين، با مرحله ي زير مواجه . نيست، بلكه مشمول ساختار اجتماعي نيز هست شود مي
  :  شويم مي

، ها اين خواسته. شان تاريخ خود را در جريان عمل مي سازندها بنا به خواسته ،مردم
، مثال. و عقايد، شرايط مادي زندگي آنان است ها منشاء آن انديشه. ستها بيان عقايد آن

  . عضويت آنان در طبقه
  

  مبارزه طبقاتي، محرك تاريخ  – 5
داشتن اين عقايد مربوط به . براي آن كه عقايد معيني دارند كنند ميمردم عمل 

اين به هيچ . ست، براي آن كه به اين، يا آن طبقه تعلق دارندها شرايط مادي زندگي آن
در جامعه طبقات . ارندوجه بدان معني نيست كه فقط دو طبقه در جامعه وجود د
  . بورژوازي و پرولتاريا: متعددي وجود دارند كه دو طبقه از ميان آنان در پيكار بنيادين اند

  . طبقات وجود دارند ،پس بايد گفت كه در پس عقايد
بنابراين، اگر عقايدي را كه . كه باهم در پيكارند شود ميجامعه به طبقاتي تقسيم 

 ها رار بدهيم، مي بينيم كه اين عقايد متناقض اند در وراي آندارند مورد دقت ق ها انسان
  . كه خودشان هم در تناقض اند كنيم ميطبقات را پيدا 

  . در نتيجه، موتور محرك تاريخ مبارزه طبقاتي است
كه دو راه حل وجود  كنيم ميثابت را در نظر بگيريم، مالحظه  ي اگر ما كسري بودجه

، ادامه آن وضعي است كه معروف به اقتصاد ارتدوكسي استمعتقد به  راه حل يك .دارد
بر آن است كه  ،ي جديد و غيره، آن ديگري اماها صرفه جوئي، وام، ماليات يعني

  . دستمزدها بايد ترميم شوند
»  متاسف «معموال يكي . مي بينيم كه ميان اين عقايد جدال سياسي وجود دارد

اما يك ماركسيست . مورد به توافقي برسدبا آن ديگري در اين  تواند مياست كه ن
اين جدال سياسي چه نهفته  در پسكه  كند ميبفهمد و در اين راه تحقيق  خواهد مي

جدال  ؛، كه از آن جمله است مبارزه طبقاتيكند ميپس جدال اجتماعي را كشف . است
توسط و طبقات م(معتقدند، و آناني كه ) كاپيتاليست(ئي كه به راه حل اول ها ميان آن
  :  گويد ميانگلس . مداوم است ،ترميم دستمزدها را باور دارند) پرولتاريا
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. در تاريخ مدرن، دست كم اين امر ثابت شده كه همه ي مبارزات سياسي، مبازره طبقاتي اند

كل مبارزات طبقاتي براي رهائي، عليرغم شكل سياسي و ضروري آن، و براي آن كه هر 
انگلس، . (اسي است، در نهايت به مساله رهائي اقتصادي بر مي گرددمبارزه طبقاتي مبارزه سي

  .)52فويرباخ،  صفحه 
  

تا به مرحله اي كه از آن براي تببين تاريخ  كنيم ميپس حلقه ي ديگري پيدا 
 ها آن در پسعمل، آرزو و عقايد را داريم كه : تا به حال مراحل . استفاده كرديم بيفزائيم
بنابراين، مبارزه ضروري . و زير طبقات هم اقتصاد را كنيم ميا مبارزه طبقاتي را پيد

اما اين اقتصاد است كه وضع طبقات را تعيين . كند ميطبقاتي است كه تاريخ را بيان 
  . كند مي

اگر مي خواهيم واقعيت تاريخي را بيان كنيم، بايد ببينيم چه عقايدي با هم در جدال 
اند، و، سرانجام، شرايط  اين عقايد نهفته در پسبوده اند، دنبال طبقاتي بگرديم كه 

  .اقتصادي را كه به اين طبقات شكل مي دهد در نظر بگيريم
و  (ممكن است كسي باشد كه هنوز نداند حالت طبقاتي و اقتصادي از كجا آمده است 

ي پي در پي قرار بگيرند، ها اهل ديالكتيك هيچ هراسي ندارند كه در معرض اين پرسش
اين، آن چيزي است كه ما در ).  دانند كه ما بايد منبع همه چيز را پيدا كنيمزيرا مي 

  : فصل بعد به آن خواهيم پرداخت، اما عجالتا مي توانيم بگوئيم 
در اين . براي آن كه به منشاء اين طبقات پي ببريم، بايد تاريخ جامعه را مطالعه كنيم

در يونان اربابان و . نبوده اند صورت، در مي يابيم كه طبقات موجود هميشه يكسان
  . و اعيان، بعد هم بورژوازي و پرولتاريا ها بردگان بودند، در قرون وسطي سرف

، و اگر دنبال دليل اين تغيير كنند ميابيم كه طبقات تغيير ي در تعريف باال، در مي
 منظورمان از شرايط (بگرديم، خواهيم ديد كه به علت شرايط اقتصادي رخ داده است 

اقتصادي، ساختار توليد، توزيع، مبادله، مصرف كننده، و در نهايت شرايط توليد است كه 
  ).آن را به تكنولوژي هم مي شناسيم 
  :  كند ميمتني از انگلس، بحث را تكميل 

  

  بورژوازي و پرولتاريا، هر دو در نتيجه دگرگوني شرايط اقتصادي، و روشن تر آن كه، از شرايط 
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، بعد از كارگاه )كارگاه(دگرگوني نخست از صنف پيشه ور به مونوفاكتور. اندتوليد ظهور كرده 
. با كمك بخار و كمك مكانيكي، باعث تكامل اين دو طبقه شد ؛به سطح عظيم صنعت

  .)51انگلس، فويرباخ، صفحه (
  

بنابراين، در آخرين تحليل، مي بينيم كه ما بايد موتور محرك تاريخ را در مراحل زير 
  : كنيم مالحظه 
  . تاريخ برآيند كار انسان است) الف 
  .شود ميي انسان تعيين ها عمل، كه تاريخ را مي آفريند، با خواسته) ب  
  . ستها ، بيان عقايد آنها اين خواسته) پ  
  .كنند مياين عقايد، بازتاب شرايط اجتماعي اي است كه در آن زندگي ) ج  
  .كند ميمبارزه آنان را تعيين  اين شرايط اجتماعي است كه طبقات و) چ  
  .كند ميخود طبقات را شرايط اقتصادي تعيين ) ح  

براي آن كه روشن شود در چه شكل و تحت چه شرايطي اين مراحل پديد مي آيند، 
  : بگذاريد بگوئيم كه 

 .كنند ميعقايد، بيان خود را در زندگي، در قلمرو سياسي پيدا  -1

 .شود مييد قرار دارد، در قلمرو سياسي اعالم مبارزه طبقاتي كه پشت مبارزه عقا -2

، بيان خود را در قلمرو )شود ميكه با وضع تكنولوژي تعيين (شرايط اقتصادي  -3
 . كند مياقتصادي پيدا 

  
  

  منابعي كه مي توانيد مطالعه كنيد 
انتشارات : نيويورك(كارل ماركس و فردريـش انگلـس، مانيفست حـزب كمونيست 

  .1948بين المللي، 
انتشارات بين المللي، : نيويورك(كارل ماركس، مقدمه اي بر نقد اقتصاد سياسي 

  .23تا  5ي ها ، صفحه)1970
ديناميزم تغيير اجتماعي، مطالعه اي در علم اجتماعي : مارتل . گوالوي، ه. سلزام، د. ه

  .42تا  19ي ها ، صفحه)1970انتشارات بين المللي، : نيويورك(ماركسيست 
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2  

  منشاء طبقات و شرايط اقتصادي چيست ؟
  
  

 نخستين تقسيم بزرگ كار  -1
 نخستين تقسيم جامعه به طبقات  -2
 دومين تقسيم بزرگ كار  -3
 دومين تقسيم جامعه به طبقات  -4
 تعيين كننده شرايط اقتصادي چيست ؟  -5
 ي توليد ها حالت -6
  توضيح -7

  
طبقاتند و پيكارهاي آنان را ديديم كه در آخرين تحليل، نيروهاي محرك تاريخ 

  . شرايط اقتصادي رقم مي زند
  : اين مطلب را مراحل زير مي توانند بيان كنند

اين فكرها زائيده ي شرايط . مردم فكرهائي در سر دارند كه آنان را به عمل وامي دارد
جايگاه  ،اين شرايط مادي زندگي را. كنند ميمادي زندگي اند كه مردم در آن زندگي 

يعني به موقعيت طبقاتي آنان بستگي دارد و خود طبقات را  ؛كند ميماعي آنان تعيين اجت
  . كه جامعه در آن در حال تحول است كند ميشرايط مادي اي تعيين 

  . بايد ببينيم چه عاملي تعيين كننده شرايط اقتصادي و طبقات ناشي از آن است
   

 نخستين تقسيم بزرگ كار  -1

در  كند ميو توجه به وقايع گذشته، نخستين تاملي كه انسان  با مطالعه تكامل جامعه 
 كنند مياهل ديالكتيك ادعا . اين است كه تقسيم جامه به طبقات، هميشه وجود نداشته
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براساس اين تحقيق است كه حاال . كنيم ميكه ما ريشه و اصل هر چيزي را جست و جو 
منشاء انگلس در . ود نداشتي بسيار دور، طبقه اي وجها در گذشته شويم ميمتوجه 

  :  گويد ميبه ما  خانواده، مالكيت خصوصي و دولت
يك طبقه، يك طبقه بندي و بعد . توليد در تمام مراحل پيشين جامعه، اساسا جمعي بود

. همچنين، مصرف توليدات انسان هم جمعي بود. وجود نداشت يطبقه و طبقه بندي ديگر
  .  اين، كمونيسم اوليه است

كه مورد استفاده  ها ابزار كار خصوصي است، اما آن .كنند ميدر توليد شركت  ها انهمه انس
مادوني وجود دارد، فقط  ي تقسيم كاري كه در اين مرحله. ، متعلق به جامعه اند  گيرند ميقرار 
را  و كارهائي از اين دست گيرد مي، ماهي كند ميمرد شكار  .ن دو جنس زن و مرد استامي

خبري »  خصوصي « در اين تقسيم كار، از عاليق. ، امور خانه هم با زن استانجام مي دهد
  . نيست

نخستين تغيير در زندگي انسان، تقسيم كار در جامعه . اما انسان در اين مرحله باقي نماند
انگلس، منشا  فردريش(»  .كند مياما تقسيم كار، رفته رفته خود را وارد مرحله توليد  «. است

  .)233، صفحه 1942انتشارات بين المللي، : نيويورك)كيت خصوصي و دولت،خانواده، مال
  

  : جائي رخ مي دهد كه انسان  ،اين نخستين واقعه  
  

 و وقتي حيوان اهلي شد، نوبت زاد. را اهلي كرد ها آن شود ميكه  كند ميحيواناتي را كشف 
زايد  فالوي اهلي هر سال ميبواما ، كردند ميبوفالوي وحشي را بايد شكار . ولد و پرورش است

ها و حتي شايد  ها، سامي قبايل؛ مثل آريائيترين  اي از پيشرفته عده. ما شير مي دهد هو ب
ولد و  و زاد رسيدگي به امر رام كردن گله و بعد هم شان ها، حاال ديگر كار اصلي ديرتر توراني
اين نخستين . ر بودند جدا كردندقبايل شبان، خود را از انبوه بقيه كه برب. بود ها نگهداري آن

  . )218انگلس، منشاء خانواده، صفحه  . (تقسيم اجتماعي بزرگ كار است
  

 ،بنابراين، به عنوان نخستين حالت توليد، شكار و ماهي گيري را داريم و در حالت دوم
  . شود ميگله داري را كه به ظهور قبايل شبان منجر 
  :  نخستين تقسيم كار، پايه اي است براي

  



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             188

 
  نخستين تقسيم جامعه به طبقات  -2

ي مختلف گله داري، كشاورزي و كارهاي دستي بومي، به ها افزايش توليد در شاخه
اي  هم زمان، كار روزانه .نيروي كار انسان ظرفيت داد تا توليد مازاد بر مصرف داشته باشد

ده منفرد انجام مي شد، خانوايا  كه بايد به وسيله هر يك از اعضاي قبيله، اجتماع خانواده،
. حاال ديگر اين ضرورت پيش آمده بود تا نيروهاي جديد كار وارد شوند. افزايش يافت

 ،با افزايش توليد. اسراي جنگي تبديل به برده شدند. اين نيروها را تامين كرد ،جنگ
ر، م اجتماعي كاينيروي كار و بنا بر آن، افزايش ثروت و توسعه مزارع توليد، نخستين تقس

. داري را به وجود آورد تا برده در موقعيت مستولي شدن شرايط عمومي تاريخي پديد آمد
:  م جامعه به دو طبقه به وجود آمدياز نخستين تقسيم اجتماعي بزرگ كار، نخستين تقس

انگلس، منشاء خانواده، صفحه . (اربابان و بردگان، استثمار كنندگان و استثمار شوندگان
220 (.   
  

تمدن با پيشرفت جديد در تقسيم كار شكفته . ه آستانه تمدن رسيده ايمحاال ب
در پائين ترين مرحله ي بربريت، انسان مستقيما براي نيازهاي خودش توليد . شود مي
مواد مورد مبادله، اضافه . ، هر گونه عمل مبادالتي فقط برحسب اتفاق رخ مي دادكرد مي

بربريت، در ميان مردم شبان متوجه مالكيت در  در مرحله ي مياني. توليد اتفاقي بودند
زماني كه رمه به اندازه معيني مي رسيد، معموال توليد اضافه . شويم ميشكل گله داري 

اين مرحله، به تقسيم كار ميان مردم شبان . كه بيش از احتياجات خود قبيله بود كرد مي
وديت دو سطح متفاوت توليد و قبايل عقب مانده اي كه گله نداشتند، و بنابراين به موج

انگلس، منشاء . (منجر شد كردند ميكه در كنارهم و در شرايط ضروري داد و ستد زندگي 
  .)224خانواده، صفحه 

    

بنابراين، جامعه به . اربابان و بردگان: پس در اين زمان دو طبقه در جامعه داريم 
و رشد  آيد ميپديد  طبقه جديدي. شود ميحيات خود ادامه مي دهد و دستخوش تحول 

  . كند مي
  

  دومين تقسيم كار بزرگ  -3
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محصوالت نساجي، فلز كاري و . ، اما به عنوان ثروت افرادگيرد ميثروت به سرعت فزوني 
ي رشد تنوع و مهارت  سايركارهاي دستي كه روز به روز بيشتر از هم متمايز مي شدند، نشانه

، حاال ديگر كشاورزي شراب و روغن هم ها انواع ميوهعالوه بر غله و گياهان دانه دار و . بودند
ي گوناگوني، ديگر از ها انجام چنين فعاليت. كه ساختن شان را آموخته بودند كرد ميتوليد 

پس دومين مرحله ي تقسيم بزرگ كار . يك فرد و اشتغال همان فرد به چند كار بر نمي آمد
يش مستمر توليد و تقارن توليد كار، افزا. رخ داد و صنايع دستي از كشاورزي جدا شدند

حاال ديگر برده داري به صورت بخش اساسي در تركيب . ارزش نيروي كار انسان را باال برد
  . نظام اجتماعي در آمده بود

با تقسيم توليد به دو شاخه . مي شوند ها بردگان به صورت انبوه روانه كار در مزارع و كارگاه
كه  شود ميو صنايع دستي، كاال مستقيما براي مبادله توليد ي اصلي بزرگ ؛ يعني كشاورزي 

  .)  222انگلس،  منشاء خانواده، صفحه ... (برآيند آن تجارت است
  

  دومين تقسيم جامعه به طبقات  -4
ارزش كار انسان را باال مي برد، و باعث رشد  ،به اين طريق، نخستين تقسيم بزرگ كار

برد و دومين ضرورت تقسيم كار را، به  انسان را باال ميكه دوباره ارزش كار  شود ميثروت 
در اين دوران، افزايش مداوم توليد و به همراه . كند ميكشاورزي و صنايع دستي، ايجاب 

، باعث توليد تجاري كند مي» اجتناب ناپذير «داري را  برده ،آن افزايش نيروي كار انسان
  . انانبازرگ: آورد ميو سومين طبقه را پديد  شود مي

ن، دهقانا: بنابراين، در اين لحظه از تحول جامعه، سه تقسيم كار و سه طبقه داريم
كه در توليد  كند مياي ظهور  بينيم طبقه نخستين بار مي براي. صنعتكاران، و بازرگانان

  . اين طبقه بازرگان، بر دو طبقه ديگر حاكم خواهد شد. شركت ندارد
  

تقسيم بيشتر كار ميان كشاورزي و صنايع دستي بود، و هم  برآينده مرحله ي باالي بربريت،
آن چنان كه مبادله . چنين افزايش مستمر آن بخش از توليد كه مستقيما براي مبادله بود
تمدن، بخصوص با . ميان توليد كنندگان فردي، حائز اهميت حياتي در كار اجتماعي شد

ار موجود را به هم پيوند داد و تشديد سرعت دادن تضاد ميان شهر و روستا،  تمامي تقسيم ك
، يا روستا به شهر  –مثل يونان باستان  –شهر به لحاظ اقتصادي بر روستا مسلط شد  (كرد 

اين تحول، . و به اين ترتيب سومين تقسيم كار شكل گرفت)  .مسلط شد، مثل قرون ميانه
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فقط برمبادله توليدات  ، بلكهشود ميكه ديگر به توليد مربوط ن آورد ميطبقه اي را پديد 

ي اجتناب ناپذير ميان دو نيروي ها اين طبقه، بازرگانند كه به صورت واسطه. متمركز است
اينان به بهانه آن كه مفيد ترين طبقه در ميان . كنند ميمولد در مي آيند و هر دو را استثمار 

توليد را در داخل  كه به عنوان پاداش خدمات ناچيزشان شيره ي ها مردمند؛ يعني طبقه انگل
و خارج مي مكند، به سرعت ثروت كالني مي اندوزند و به نفوذ اجتماعي دست مي يابند و به 

 ،تا آن كه در نهايت ،اين دليل، به درجات باالتر و كنترل عظيم تر توليد نائل مي شوند
، انگلس. (توليدشان بحران ادواري تجارت است. شوند خودشان تبديل به نيروي مولد مي

  .)225تا  224ي ها منشاء خانواده، صفحه
  

و به  شود ميكه با كمونيسم اوليه آغاز  كنيم ميبه اين ترتيب، مرحله اي را مالحظه 
  . كاپيتاليسم مي رسد

 كمونيسم اوليه  -1

 ) اربابان و بردگان: نخستين تقسيم كار (انشقاق ميان بربرها و قبايل شبان  -2

 .)دومين تقسيم كار(نعتكاران تقسيم ميان كشاورزان و ص -3

 : كه ) سومين تقسيم كار ( تولد طبقه بازرگان  -4

  ) كاپيتاليسم (ي ادواري تجارت است ها مولد بحران -5
  

  :  كهماند بياموزيم  منشاء طبقات كجاست، پس مي   دانيم ميحاال 
  

  ؟  كند ميشرايط اقتصادي را چه تعيين  - 5
  .لفي را كه پيش از ما وجود داشتند مرور كنيمنخست بايد به اختصار جوامع مخت

جوامعي را كه پيش از يونان باستان وجود  ها اسنادي در دست نداريم كه از طريق آن
كه در جامعه ي يونان اربابان و    دانيم مياما، براي مثال، . داشتند، به تفصيل مطالعه كنيم

بعد، در قرون . و نما كرده بود بردگان وجود داشتند و طبقه بازرگان تازه شروع به نشو
، به ) Serfs - ها سرف( ميانه، جامعه فئودالي با بزرگ مالكان و دهقانان وابسته به زمين 

محل . بازرگانان اين توانائي را داد تا بيشتر و بيشتر مال بيندوزند و اهميت پيدا كنند
بود كه به  ها ي نزديك به قلعهها تمركز آنان، قلب بازارهاي مكاره در شهرك
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به عالوه، . از آن آمده است Bourgeoisيا بورژوا معروف بودند كه بورژوا  Bourgsها بورگ
ي اقتصادي كوچك ها در قرون ميانه، پيش از مرحله ي توليد كاپيتاليستي، فقط مجتمع

چنان بود كه توليد كننده صاحب وسايل كار  ها وضع ابتدائي اين مجتمع. وجود داشت
ر توليد متعلق به افراد بود و فقط براي توليد فردي مورد استفاده قرار مي ابزا. خود بود

نقش تاريخي توليد . در نتيجه، اين ابزار توليد جزئي، كوچك و محدود بودند. گرفت
به  ها كاپيتاليستي و بورژوازي، متمركز كردن و توسعه دادن اين ابزار توليد، و تبديل آن

  .بودي قدرتمند توليد نوين ها اهرم
  
از قرن پانزدهم، به لحاظ تاريخي سه دوره ي تعاوني ساده، كارگاه و صنعت نوين از كار در (...
اما بورژوازي، آن چنان كه هميشه عمل كرده است، نمي توانست اين ابزار ضعيف توليد . آمد

ابزار را بدون دگرگون كردن آنان به ابزار قدرتمند توليد، و همزمان از ابزار توليد فردي به 
انگلس، . ف. ( تبديل كند ،توليد اجتماعي كه فقط با كار جمعي انسان قابل استفاده بود

  .)56تخيلي و علمي، صفحه : سوسياليسم 
  

اربابان و بردگان، بزرگ ( كه به موازات تكامل طبقات  كنيم ميبنابراين، مالحظه 
يعني . ت هم وجود دارد، تكامل شرايط توليد، توزيع و مبادله ي ثرو) ها مالكان و سرف

ي توليد ها شرايط اقتصادي و اين تكامل اقتصادي، گام به گام و منطبق با تكامل اسلوب
  : بنابراين است كه. پيش مي رود

  
 ي توليد ها اسلوب -6

ي كار، و در يك كالم حالت تكنولوژيها ، روشها وسايل و ابزار، كاربرد آن شرايط، 
  . دكن ميشرايط اقتصادي را تعيين 

  

چرخ نخ ريسي، دستگاه بافندگي دستي، و چكش آهنگران، جاي خود را به نخ ريسي 
كه كار جمعي صدها هزار  ها مكانيكي، دستگاه بافندگي برقي و چكش بخار دادند، و كارخانه

به همين ترتيب، امر توليد نيز از يك . ي فردي را گرفتندها كارگر را مي طلبيدند، جاي كارگاه
خصوصي، جاي خود را به يك سلسله توليد اجتماعي داد، و توليد از حالت  ه توليدسلسل
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تخيلي و علمي، صفحه : انگلس، سوسياليسم. ف. (فردي به صورت توليد اجتماعي در آمد

56(.  
  

  ي توليد، نيروهاي مولد را به طور كلي ها تكامل اسلوبكه  كنيم مياين جا مالحظه 
وسايل توليد جمعي شده اند، مالكيت همچنان  حاال، در حالي كه. كند ميديگرگون 

ئي كه فقط از طريق كار جمعي مي توانند عمل كنند، ها ماشين و! ماند ميخصوصي باقي 
  : به همين دليل، مي بينيم كه. در مالكيت فرد باقي مي مانند

  

نيروهاي مولد با شتاب به سوي به رسميت شناختن عملي خصلت خود به مثابه نيروهاي 
 دهند مياجتماعي كردن انبوه عظيم وسايل توليد ) آنان حكم به... (اجتماعي مي روندمولد 

در ... كند مياين شكل هم كفايت ن... شود ميي سهامي ها كه منجر به انواع مختلف شركت
... ( شود مينهايت، دولت به عنوان نماينده جامعه كاپيتاليستي، عهده دار سمت و سوي توليد 

حاال ديگر . هد كه بورژوازي تا چه حد براي اين منظور غير ضروروي استنشان مي د) اين 
تخيلي و : انگلس، سوسياليسم . ف. (شود ميهمه وظايف سرمايه داري با كار مزدوري اجرا 

  .)67تا  65ي ها علمي، صفحه
  

  :  شود ميتناقضات نظام سرمايه داري براي ما روشن  ،بنابراين
  

ساخته  ها ئي كه در جريان رقابت ناگزير صاحبان كارخانهها از طرفي سير تكاملي ماشين
از طرف ديگر رشد نامحدود ... شدند و با رشد مداوم جا به جائي كارگران كامل تر مي ندشد مي

در هر . توليد هر كارخانه كه آن هم برآيند رقابت ناگزير بود، شكل موجود را تشكيل مي داد
وهاي مولد، عرضه ي بيش از تقاضا، توليد اضافي، دو سمت معادله، رشد بي سابقه ي نير

ي ادواري هر ده سال يك بار، حلقه شريرانه اي را به وجود ها اشباع شدن بازارها، بحران
اين جا افزايش وسايل توليد و توليد، آن جا افزايش كارگراني كه نه به استخدام در : آورد مي

  . )74تخيلي و علمي، صفحه : سوسياليسمانگس، . ف. (مي آمدند و نه وسايل زندگي داشتند
  

ميان كار كه اجتماعي و گروهي شده و مالكيت برابزار توليد كه  كنيم ميمالحظه پس 
  : بنابراين، هم صدا با ماركس بايد بگوئيم . خصوصي باقي مانده است، تناقض وجود دارد
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آن . شده است) نيروي كار(ي تكامل نيروهاي مولد، اين روابط تبديل به زنجير آنان ها از شكل
نقد اقتصاد سياسي، صفحه »  مقدمه، «ماركس، . (گاه دوره ي انقالب اجتماعي فرا مي رسد

21(.  
  

  چند توضيح  -7
پيش از آن كه اين فصل را به پايان ببريم، بايد چند تذكر بدهيم و براين واقعيت 

ديالكتيك را كه پيشتر  ي ويژه و قوانينها تاكيد بورزيم كه در اين مطالعه، همه ي صفت
  . كنيم ميآموخته ايم، پيدا 

ي توليد را پي ها ، طبقات و اسلوبها در واقع، ما با سرعت بسياري تاريخ جامعه
بنابراين، مي بينيم كه چگونه هر قسمت از اين مطالعه، به قسمت ديگر وابسته . گرفتيم
گيزه تغييراتي كه در هر پس در مي يابيم كه اين تاريخ اساسا در حركت است و ان. است

مرحله اي از تكامل اجتماعي رخ مي دهد، پيكار دروني ميان عناصر مختلف محافظه كار 
هر . انهدام يك جامعه و توليد جامعه اي نوين ره مي بردبه پيكاري كه  ؛و پيشرو است

. ي ويژه و ساختاري كامال متفاوت با جامعه ي پيش از خود استها اي، داراي صفت جامعه
كه در نفس خودشان كافي  دهند ميي اساسي، پس از انبوهي از وقايع رخ ها اين دگرگوني

كه انگيزه  كنند ميبه نظر مي رسند، اما در لحظه ي معيني با تراكم خود شرايطي ايجاد 
  . ي جهش، يا تغيير انقالبي مي شوند

ز مي لكتيك را اين چنين باي ويژه و قوانين عمومي بزرگ دياها پس ما صفت
    : شناسيم

   و وقايع ها تاثير متقابل پديده
   حركت و تغيير ديالكتيكي

   اتوديناميسم
    تناقض

  )تاثير متقابل ( عمل متقابل 
  )تبديل كميت به كيفيت ( و تكامل جهشي 
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  منابع مطالعه 
  نيويورك، انتشارات (انگليس، منشاء خانواده، مالكيت خصوصي و دولت . ف

  ).1972 ديبين المللي، چاپ جد
  ).1935نيويورك، انتشارات بين المللي، (تخيلي و علمي    : انگلس، سوسياليسم. ف
ي ماركس، انگلس و لنين ها از نوشته: ي فلسفه ماركس مطالعه ،مارتل. سلسام  و  ه. ه

  . قسمت چهارم)  1963انتشارات بين المللي، : نيويورك (
  
  

  ي آزمايشي ها پرسش
  

  فصل اول 
 ؟ دهند ميتاريخ را چگونه توضيح  ها آليست ايده -1

 ماترياليسم تاريخي چيست ؟ -2

 ي قرن هجدهم در رابطه با توضيح تاريخ چه موضعي داشتند ؟ها ماترياليست -3

  
  فصل دوم

 منشاء طبقات كجاست ؟ -1

  نيروهاي محرك تاريخ كدامند ؟  -2
  

  : نوشتني 
  ؟كند ميق ، چگونه ديالكتيك را با تاريخ منطب)ماترياليسم تاريخي(ماركسيسم 
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  قسمت ششم
  ماترياليسم ديالكتيك

  ها و ايدئولوژي
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1  
  ها كاربرد روش ديالكتيكي در ايدئولوژي

  
  

 براي ماركسيسم چه اهميتي دارند ؟  ها ايدئولوژي -1
 )ي ايدئولوژيكي ها عامل ايدئولوژيكي و شكل( ايدئولوژي چيست  -2
 ر اقتصادي و ساختار ايدئولوژيكي ساختا -3
 معرفت درست و معرفت غلط  -4
 ي ايدئولوژيكي ها كنش و واكنش عامل -5
 روش تحليل ديالكتيكي  -6
 ضرورت مبارزه ايدئولوژيكي  -7
   نتيجه -8
  
 براي ماركسيسم چه اهميتي دارند؟ ها ايدئولوژي -1

نقش  مدام به گوش ما خورده است كه ماركسيسم فلسفه اي ماترياليستي است كه
و منكر نقش عامل ايدئولوژيكي است، و تنها به . كند ميدر تاريخ را انكار  ها انديشه

  .تاثيرهاي اقتصادي توجه دارد
در زندگي  ها ماركسيسم اهميت نقش ذهن، هنر و انديشه. اين برداشت نادرست است

ي ها درست برعكس اين تصور، ماركسيسم اهميت خاصي به اين شكل. كند ميرا انكار ن
ما بر آنيم كه مطالعه در مورد اصول مقدماتي ماركسيسم را با اين . ايدئولوژيكي مي دهد

چگونه به كار  ها بحث به پايان ببريم كه روش ماترياليسم ديالكتيك در مورد ايدئولوژي
و تاثير عامل ايدئولوژيكي چيست و  ها خواهيم ديد كه نقش ايدئولوژي. شود ميبرده 
  . كي كدامندي ايدئولوژيها شكل

  فه كمتر ـي آن را داريم، در حوزه ي اين فلس اين بخش از ماركسيسم كه قصد مطالعه
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بخشي از  هعلتش هم آن است كه براي مدتي طوالني، توجه ب. شناخته شده است

در نتيجه، اين مقوله را . ماركسيسم كه با اقتصاد سياسي سر و كار دارد متمركز شده است
. ماركسيسم را شكل مي دهد، بلكه از شالوده ي آن جدا كردند ي كه» كل «نه تنها از 

حال آن كه آن چه به اقتصاد سياسي اين توانائي را داد كه علم واقعي بشود، ماترياليسم 
  .ديالكتيك است

به طور معترضه بايد اشاره كنيم كه اين طرز عمل ناشي از روح متافيزيكي است كه 
بگذاريد در ادامه تكرار . را از شر آن خالص كنيم اين همه درد سر كشيده ايم تا خود

را به صورت مجرد مي نگريم و به مطالعه ي يك جانبه ي  ها كنيم كه وقتي ما پديده
  . شويم ميمي پردازيم، عمال مرتكب اشتباه  ها آن

كه بر نقش  شود ميبنابراين، تفسير نادرست از ماركسيسم، از اين واقعيت ناشي 
در نتيجه، ماركسيسم . تاريخ و در زندگي، به طور كافي تاكيد نشده استدر  ها ايدئولوژي

از ماترياليسم ديالكتيك مجزا شده كه در اين صورت، بايد گفت كه از خودش جدا شده 
  . است

ي اخير، به لطف كار دانشگاه كارگري پاريس، كه ها خوشحاليم كه مي بينيم در سال
هم چنين به يمن كار  ،اند ماركسيسم شدهاز طريق آن هزاران دانشجو جذب آموزش 
ي خود به مساله پرداخته اند، ماركسيسم ها رفقاي روشنفكري كه از مجراي كار و كتاب

  .شخصيت واقعي و نكاتي را كه به آن تعلق دارد، باز يافته است
  

  ي ايدئولوژيكي ها ايدئولوژي چيست؟ عامل ايدئولوژيكي و شكل -2
  .اختصاصي دارد، بايد با چند تعريف بازكنيم ها ئولوژياين فصل را كه به نقش ايد

و  ها ي فكر ؟ در درجه اول، ايدئولوژي در برگيرندهگوئيم ايدئولوژي به چه مي
، يك نظريه، »كل«ست كه يك ها اي از فكرها و انديشه ايدئولوژي مجموعه. ستها انديشه

  .و حتي در مواقعي حالت ذهن را شكل مي دهد ،يك نظام
دهد و روش حل مسائل  را تشكيل مي» كل «ايدئولوژي است كه يك  يك يسمماركس

ست ها ايدئولوژي جمهوري خواه، مجموعه اي از فكر و انديشه. را در دسترس ما مي گذارد
  . كنيم ميرا در ذهن يك جمهوري خواه پيدا  ها كه ما آن
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اين  (ساسي باشد نيست كه عاري از هر اح ها اما ايدئولوژي تنها مجموعه اي از فكر
، اميدها و ها ، نفرتها ايدئولوژي الزاما احساسات، دوستي). يك درك متافيزيكي است

در ايدئولوژي پرولتاريائي، عناصر مطلوب مبارزه . شود ميو غيره را هم شامل  ها ترس
، اما احساسات همبستگي با استثمار شدگان نظام سرمايه كنيم ميطبقاتي را مالحظه 

نيان را هم در آن مي يابيم، همان گونه كه احساسات انقالب و حرارت و داري و زندا
  . همه ي اين عناصرند كه يك ايدئولوژي را مي سازند. جسارت و جز آن را

بگذاريد ببينيم منظور از عامل ايدئولوژيكي چيست ؟ منظور اين است كه ايدئولوژي 
ل كردن دارد و داراي امكان اعمال را به مثابه علت يا نيروئي در نظر بگيريم كه توان عم

براي . آيد ميبه همين دليل است كه سخن از نفوذ عامل ايدئولوژيكي به ميان . نفوذ است
نفوذ قابل تامل  ي مثال، بايد گفت مذاهب عامل ايدئولوژيكي اند كه داراي توان اخالقي

  . اند
خاص اطالق ي ها شكل ايدئولوژيكي چيست ؟ اين اصطالح به مجموعه اي از فكر

مذاهب و اقوام، همان . دهند مياي تخصصي شكل  ولوژي را در زمينهئكه يك ايد شود مي
  .ي ايدئولوژي اندها گونه كه علم، فلسفه، ادبيات، هنر و شعر، شكل

ي آن به ها بنابراين، اگر مي خواهيم به نقش تاريخ ايدئولوژي به طور كلي، و شكل
نبايد ايدئولوژي را از تاريخ و زندگي جامعه جدا  طور خاص پي ببريم، در مطالعات مان
مورد تحقيق  ،ي آن را از آغاز و در بستر جامعهها كنيم، بلكه بايد نقش، عوامل و شكل

  . قرار دهيم
  

  ساختار اقتصادي و ساختار ايدئولوژيكي  -3
ن را در مراحل زير مي توا ها ي ماترياليسم تاريخي، ديديم كه تاريخ جامعه در مطالعه

  : توضيح داد
بيان آمال انسان را افكار و . ي خود مي سازدها انسان تاريخ را با اعمال و بيان خواسته

  . كنند ميي او تعيين ها انديشه
هم چنين مالحظه كرديم كه ميان عامل ايدئولوژيكي و عامل اجتماعي، عامل سياسي 

  . شود ميايدئولوژيكي متبلور وجود دارد كه به مثابه بيان مبارزه ي اجتماعي، در مبارزه ي 
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بنابراين، اگر ساختمان جامعه را در پرتو ماترياليسم تاريخي مورد تحقيق قرار دهيم، 
مي بينيم كه شالوده ي آن بناي اقتصادي است، پس باالتر از آن بناي اجتماعي قرار دارد 

يم كه براي پس مي بين. كند ميكه بناي سياسي، و در نهايت بناي ايدئولوژيكي را تائيد
، حال آن كه گيرد مي، بناي ايدئولوژيكي در باالي ساختمان اجتماعي قرار ها ماترياليست

  . بناي ايدئولوژيكي استاساس ، ها آليست ايدهبراي 
  

انسان در توليد اجتماعي حيات خود، به صورت اجتناب ناپذيري وارد روابطي قطعي شدكه 
ليد متناسب با مرحله ي معين رشد نيروهاي مادي منظور روابط تو. مستقل از آرزوهايش بود

يعني . مجموعه ي اين روابط توليد، بناي اقتصادي جامعه را تشكيل مي دهد. توليد است
ي قطعي آگاهي ها و شكل شود ميشالوده اي واقعي را كه روبناي قانوني و سياسي از آن ناشي 

ت كلي مرحله ي اجتماعي، طرز توليد زندگي مادي، وضعي. اجتماعي به آن مربوط است
نقد اقتصاد سياسي »  مقدمه «ماركس، . ( سياسي و حيات روشنفكري را رقم مي زند

  .)21و  20ي ها صفحه
  

هم چنين . در نتيجه، مي بينيم كه بناي اقتصادي شالوده ي جامعه را شكل مي دهد
ي زيرين، يا كه به معني بنا( مي توانيم بگوئيم كه اين نقش را زيربنا به عهده دارد 

  ). تر است پائين
اقوام، مذهب، علم، شعر، هنر و ادبيات، مقوله اي   :  ايدئولوژي در همه ي اشكال خود

  ) كه به معني ساختار در باالست(، يا روبنا را تشكيل مي دهد Supraباالتر 
 اه بازتاب پديده ها كه فكرها و انديشه   دانيم ميبنا به نظريه ماترياليستي، چون ما 

كه زندگي اجتماعي تعيين كننده آگاهي ماست، مي توانيم بگوئيم كه    دانيم ميهستند، و 
  .روبنا بازتاب زيربناست

  
  :  كند مينقل قولي از انگلس، موضوع را روشن 

  
 Johnجان كالوين . (با جسارت بورژوازي زمان او جور در مي آمد»  كالوين «عقيده 

Calvi /1564–1509اين نظريه تاكيد داشت كه تقدير  برانسوي پروتستان ، اصالح طلب فر
دكترين تقدير او، توجيه .) م –و رستگاري از گناه منحصرا در گرو لطف و مرحمت خداست 



     

         201                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

مذهبي اين حقيقت بود كه در دنياي رقابت تجاري، موفقيت يا شكست مربوط به فعاليت يا 
او . او خارج است تطه ي مهارزيركي انسان نيست، بلكه بسته به نتايجي است كه از حي

 ي ي اقتصادي ناشناختهها نيست كه كاميابي و ناكامي را رقم مي زند، بلكه مرحمت قدرت
اين نظريه، بخصوص در دوره ي انقالب اقتصادي كه همه . عالي است كه تعيين كننده است

زماني كه  و مراكز جديد دادند، و در ها و مراكز اقتصادي جاي خود را به جريان ها جريان
ارزش  –ي اقتصادي ها هندوستان و آمريكا به روي جهان گشوده شدند و مقدس ترين كاالي

انگلس،  . (شروع به در هم شكستن و فرو ريختن كردند،  كارساز افتاد –طال و نقره
  . ) 18تخيلي و علمي، صفحه  :   سوسياليسم

  

فاق اين است كه با هم رقابت در زندگي اقتصادي بازرگانان چه اتفاقي مي افتد ؟ آن ات
  . كنند مي

بازرگانان و بورژواها، اين تجربه را مثل هم از سرگذرانده اند كه در آن يكي فاتح است 
اغلب پيش آمده كه كاردان ترين و زيرك ترين شان،  با بحراني كه . و ديگري مغلوب

ن، اين بحران غيرقابل براي آنا. ، در رقابت شكست خورده اندكند ميرا پائين و باال  ها آن
براساس اين عقيده است كه بدون هيچ دليل . پيش بيني و فقط ضربه ي سرنوشت است

ظاهري، گاهي اوقات كودن ترين بازرگانان از بحران سالم در آمده اند كه اين، قلب 
به طور اتفاقي موفق مي  ها با اين نگاه است كه بعضي. واقعيت در مذهب پروتستان است

آنند كه اين موفقيت همان نظريه تقدير است كه بر مبناي آن، انسان بايد شوند و بر
  . تسليم سرنوشتي شود كه به طور ثابت و جاودانه از جانب خدا مقرر شده است

  . بنا انعكاس زير بناست از اين مثال بازتاب شرايط اقتصادي، مي بينيم كه چگونه رو
قد اتحاديه را در نظر بگيريم كه به ذهنيت دوكارگر فا. به مثال ديگري توجه كنيم

كه  كند مييكي از اين كارگران در كارخانه اي بزرگ كار . لحاظ سياسي رشد نيافته اند
براي اولي، صاحب . كند ميكار در آن منطق دارد، آن ديگري براي پيشه وري كوچك كار 

مي صاحب دو. كار استثمار كننده اي ستمگر است، كه اين ضعف ويژه كاپيتاليسم است
  . اگر چه وضع خوبي دارد، اما يك كارگر است نه يك ظالم بيند ميكار را كارگري 

. از مديريت را تعيين مي كند ها به طور يقين بازتاب شرايط كار است كه درك آن
  . كه ما مالحظات معيني داشته باشيم شود مياين مثال مهم باعث . براي دقت بيشتر
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  رست آگاهي درست و آگاهي ناد -4
بازتاب شرايط مادي جامعه اند و حيات اجتماعي آگاهي  ها گفتيم كه ايدئولوژي

  . كند ميي را معين عاجتما
ممكن است از اين مطلب نتيجه گرفته شود كه پرولتاريا خود به خود بايد ايدئولوژي 

  . پرولتاريائي داشته باشد
داراي آگاهي  چنين فرضي منطبق با واقعيت نيست، زيرا كارگراني هستند كه

  . كارگري نيستند
مردم ممكن است در شرايطي معيني زندگي كنند، : بنابراين، بايد تمايزي قائل شويم

اين، همان . اما آگاهي شان نسبت به آن شرايط، ممكن است منطبق با واقعيت نباشد
  . كند ميياد »  داشتن آگاهي نادرست «مقوله اي است كه انگلس از آن به عنوان 

كه بر مي    گيرند ميبعضي كارگران تحت تاثير دكترين صنف گرائي قرار   :  مثال
در اين مورد، معرفتي نسبت به فالكت . ي ميانه و پيشه ورانها گردد به سمت قرن

در رابطه با اين موضوع، . كارگران وجود دارد، اما اين يك آگاهي حقيقي و صحيح نيست
يط زندگي اجتماعي است، ولي كامل و دقيق ايدئولوژي به طور يقين بازتابي از شرا

 .نيست

مالحظه ي وجود فالكت، . است»  وارونه «در قلمرو آگاهي مردم، اين بازتاب اغلب 
بازتاب شرايط اجتماعي است، اما وقتي كسي فكر كند كه بازگشت به پيشه وري راه حل 

  . آيد ميمساله خواهد بود، اين بازتاب غلط از كار در 
پس . ه سلطنت طلب است، معرفتي دارد كه هم درست است و هم غلطكارگري هم ك

. در اين مثال معرفتي را مي بينيم كه بخشي از آن درست است و بخش ديگر نادرست
فقر و فالكتي را كه با آن دست و  خواهد ميدرست است به اين جهت كه آن كارگر 

عليه فقر  تواند مييك شاه  كند ميگريبان است براندازد، غلط است به اين دليل كه او فكر 
و دقيقا به اين دليل كه غلط استدالل كرده، و به آن خاطر كه . و فالكت كارگران باشد

ما تعلق دارد،  ي ايدئولوژي خود را در درماندگي انتخاب كرده است، با وجودي كه به طبقه
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ن كه اشتباه كنيم، بنابراين، معرفت غلط يعني اي. دشمن طبقاتي ما از كار در آيد تواند مي

  . يا در مورد شرايط واقعي گول خورده باشيم
  ن حال ـود است، اما در عيـرايط موجـم بگوئيم كه ايدئولوژي بازتاب شـتواني  يـپس م

  . بازتاب اجتناب ناپذير نيست
را به كار زده اند تا به ما آگاهي غلط  ها به عالوه، بايد اشاره كنيم كه همه ي ترفند

نخستين . ايدئولوژي طبقات حاكم بر طبقات استثمار شده بيفزايند بدهند و به تاثير
، ما را در كنيم ميعناصر براي درك زندگي را كه به صورت آموزشي و تعليماتي دريافت 

ي ناپخته در بعضي از ما، ها روابط ما در زندگي، زمينه. معرض آگاهي غلط مي گذارند
  . كنند ميگاهي ما را مخدوش تبليغات، مطبوعات و راديو هم به موقع خود آ

ي ها آگاهي. در اولويت قرار دارد ها نتيجه آن كه كار ايدئولوژيكي، براي ما ماركسيست
 يبدون كار ايدئولوژيكي، اين دگرگون. غلط را بايد براي كسب آگاهي درست منهدم كرد

  . امكان ندارد
، زيرا در كنند ميتباه بنابراين، آنهائي كه ماركسيسم را دكترين مهلك مي پندارند، اش

، و اين كه كنند مينقش بزرگي را در جامعه ايفا  ها واقعيت امر ما باور داريم كه ايدئولوژي
ما بايد فلسفه ماركسيسم را ياد بگيريم و ياد بدهيم تا بتوانند به ابزار و سالحي جامع و 

  . موثر تبديل شود
  
  كنش و واكنش عوامل ايدئولوژيكي  - 5

ياد شده در مورد آگاهي درست و نادرست، ديديم كه نبايد هميشه  يها از مثال
را با اقتصاد توضيح بدهيم، چرا كه در اين صورت اعمال نفوذ  ها بكوشيم تا فكرها و انديشه

  . اين روش به معني تفسير غلط ماركسيسم است. شويم ميعقايد را منكر 
ايد را بايد با اقتصاد توضيح داد، در تحليل نهائي بايد گفت كه به طور يقين افكار و عق

  .ي خود را هم دارندها اما بايد دانست كه آن افكار و عقايد، فعاليت
  

توليد و باز توليد  ،ي نهائي در تاريخ بنا به درك ماترياليستي از تاريخ، عنصر تعيين كننده
ي حاال اگر كس. نه ماركس هرگز چيزي جز اين گفته است،  نه من. زندگي واقعي است

موضوع را پيچانده است كه اقتصاد تنها عنصر تعيين كننده است، حرف ما را تبديل به 
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شرايط اقتصادي اساس است، اما عناصر . عبارتي بي معني، مجرد و نا مفهوم كرده است

تاثير خود را بر جريان پيكارهاي تاريخي بگذارند و در  كنند ميمختلف روبنا نيز سعي 
عمل متقابلي در همه ي اين . كردن شكل اين منازعات غالب شوندبسياري موارد در تعيين 

عناصر وجود دارد كه در آن، ميان انبوه حوادث بي پايان، جنبش اقتصادي در نهايت خود را 
 ها و وقايعي هستند كه روابط دروني آن ها منظور پديده( كند ميبه عنوان ضرورت مطرح 

كارل ). (ي زنده نپنداريمها را پديده ها وانيم آنچنان دور يا غير قابل اثبات است كه مي ت
  ).692، صفحه 1968رات بين المللي، انگلس، منتخب آثار، نيويورك، انتشا فردريشماركس و 

  

پس مي بينيم كه هر چيز ديگري را بايد پيش از جست و جوي عامل اقتصادي 
هميشه بايد به خاطر بيازمائيم و بدانيم در حالي كه در تحليل نهائي اقتصاد علت است، 

  . داشته باشيم كه اين تنها علت نيست
ي ميان اين دو، چندان ساده  بازتاب و تاثير شرايط اقتصادي اند، اما رابطه ها ولوژيئايد

  . در زير بنا را هم در نظر مي گيريم ها نيست، چرا كه ما عمل متقابل ايدئولوژي
رخ داد مطالعه  4در فرانسه 1934اگر بخواهيم جنبش توده اي را كه در ششم فوريه 

كنيم، براي نشان دادن مقوله اي كه همين االن مورد بحث بود، بايد اين مطالعه را از دو 
  . زاويه انجام بدهيم

. كه علت آن بحران اقتصادي بود دهند مياين جنبش را چنين توضيج  ها بعضي -1
حي كه در اين، دركي ماترياليستي است، اما توضيحي يك جانبه است؛ توضي

 . گيرد ميمورد اين موضوع و بحران، فقط عامل اقتصادي را در نظر 

بنابراين، بخشي از اين استدالل درست است، اما مشروط به آن كه يك عامل  -2
و ايدئولوژي  كردند ميمردم چگونه فكر : توضيحي ديگر هم به آن افزوده شود 

اين . بودند»  شيستضدفا «خوب، در اين جنبش توده اي، مردم . شان چه بود
                                                 

، سوسياليست ها( ان احزاب جناح چپ ر به جبهه خلق اشاره دارد كه ائتالفي بود ميتسژرژ پولي . ٤
، 1934شورش ششم فوريه . به قدرت رسيد  در فرانسه 1936كه در سال ) كمونيست ها و راديكال ها 

ش بسيار خطير بود، زيرا نخست به گروه بندي آني توده ها به رهبري احزاب چپ انجاميد، و براي اين جنب
. بعد، در همان سال، به توافق عليه فاشيسم و جنگ كه ميان كمونيست ها و سوسياليست ها به امضا رسيد

ه تا دولت چپ را تشكيل داد ك Leon Blum، لئوبلوم  1936پس از پيروزي جبهه خلق در انتخابات 
   )توضيح مترجم انگليسي( در قدرت بود  1937سال 
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ائتالف احزاب . (احساسات مديون تبليغاتي بود كه منجر به ايجاد جبهه خلق شد
اما براي آن كه اين تبليغات كارساز شود، زمينه اي ) م  –چپ و ميانه رو 

انجام بدهد، در سال  1936كاري كه مي توانست در سال . مطلوب ضروري بود
پس از طي مراحل، اين جنبش توده اي و كه    دانيم مي. غير ممكن بود 1932

ايدئولوژي آن، توانستند با مبارزه اجتماعي كه از آن الهام مي گرفتند، سرانجام 
 .در اقتصاد اثر بگذارد

  

شويم ايدئولوژي كه بازتاب شرايط اجتماعي است، تبديل  پس در اين مثال متوجه مي
  . شود ميبه علت وقايع 

  

اما . مذهبي، ادبي، هنري و غيره، پايه در رد اقتصادي دارندرشد سياسي، قضائي، فلسفي، 
چنين نيست كه شرايط . ، بر يكديگر و بر بنياد اقتصادي تاثير دارندها همه ي اين مقوله

به عكس، در ضرورت . انفعالي و تابع باشند ها اقتصادي به تنهائي علت باشد، اما ساير مقوله
كارل ماركس . (دارد كه در نهايت خود را بروز مي دهد فعل و انفعاالت دروني وجود ،اقتصادي

  . ) 467، صفحه 1955انتشارات پروگرس، : ، مسكو ها انگلس، منتخب نامه فردريشو 
  

  در نتيجه،
   

. ، اقتصاد است-با اين فرض كه مراحل رشد خانواده نيز همين گونه است –اساس حق وراثت 
ه؛ براي مثال، آزادي كامل وصي در انگلستان و با اين حال، اثبات اين مساله دشوار است ك

، فقط مربوط به شود ميقوانين سفت و سختي كه در همه جزئيات در فرانسه به او تحميل 
اگر چه هر دو مورد، در ابعاد قابل تاملي بر مي گردند به فضاي . اوضاع اقتصادي است

ماركس و انگلس، منتخب آثار ( .اقتصادي، زيرا هر دو مورد بر توزيع دارائي تاثير مي گذارند
  .)696صفحه 

  

ي ما  همه. را نمونه بياوريم ها براي اتخاذ سند به مثال نزديك تري، مي توانيم ماليات
ثروتمندان مي خواهند ماليات شان كاهش يابد، . نظر و عقيده اي داريم ها در مورد ماليات

رگران وطبقات متوسط مي برعكس آنان، كا. بنابراين با ماليات غير مستقيم موافقند
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بنابراين، نظرياتي كه . خواهند كه محاسبه بر مبناي ماليات مستقيم و پيشرو انجام شود

داريم كه يك عامل ايدئولوژيكي است، ريشه در شرايط اقتصادي ما  ها در مورد ماليات
ه ثروتمندان بر آنند ك. دارد كه به وسيله سرمايه داري ايجاد و به ما تحميل شده است

موجود اخذ ماليات به مبارزه بپردازند شرايط امتيازهاي خود را حفظ كنند، و براي حفظ 
در اقتصاد منعكس  و اين قوانين منشاء فكري دارند. و قوانين را در اين جهت تنظيم كنند

و تمركز سرمايه داري را  كنند ميي كوچك و پيشه وران را نابود ها مي شوند، زيرا تجارت
   .دهند ميشدت 

در نتيجه، مي بينيم كه شرايط اقتصادي سرچشمه تغيير و تبديل در شرايط اقتصادي 
كه با محاسبه ي اين عمل متقابل روابط است كه بايد همه  شويم مياست، و متوجه 

ي ها فقط در تحليل نهائي است كه مي بينيم همواره ضرورت. را بيازمائيم ها ايدئولوژي
  . اقتصادي غالب مي آيند

، باري ماموريت كنند ميدفاع ن ها كه اگر نويسندگان و متفكران از ايدئولوژي   نيمدا مي
ي آنان، اغلب چندان شاخص و مستقيم نيست، اما ها فكرها و نوشته. ستها شان ترويج آن

ي مي توانيم نوعي ها ي ساده، براساس تحليلها و داستان ها در واقع حتي در قصه
ئي، اقدام بسيار ظريفي است و در ها زدن به چنين تحليلدست . ايدئولوژي را پيدا كنيم

ما مي خواهيم به روش ديالكتيكي تحليل اشاره كنيم . انجام آن بايد بسيار محتاط باشيم
كه كمك بزرگي به ما خواهد كرد، اما بايد دقت كنيم كه مكانيكي نباشيم و سعي نكنيم 

  . غير قابل توضيح را توضيح بدهيم
  

  يالكتيكي روش تحليل د -6
اگر . بردن روش ديالكتيكي به طور مناسب، خيلي چيزها را بايد بدانيم كاربه براي 

موضوع مورد نظر آن را نمي شناسيد، بايد آن را با دقت مورد مطالعه قرار دهيد،  چرا كه 
  . در غير اين صورت، داوري شما فقط در حد كاريكاتوري از واقعيت باقي خواهد ماند

كه در تحليل  كنيم ميكتاب يا داستان، به روشي اشاره  ؛ك كار ادبيبراي تحليل ي
  . مورد استفاده قرار گيرد تواند ميهم  ها ساير موضوع
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اول بايد توجه شما به محتوي كتاب يا داستاني كه مي خواهيد آن را تحليل ) الف
  هيد، بررسي محتوي كتاب را مستقل از مساله ي اجتماعي انجام بد. كنيد معطوف باشد

  .زيرا منشاء هر چيزي مبارزه طبقاتي، يا شرايط اقتصادي نيست
سعي كنيد ببينيد كاري كه در دست . ي ادبي را بايد مورد تامل قرار بدهيمها تاثير

 ها به رشد و تحول دروني ايدئولوژي. تعلق دارد»  مكتب ادبي «بررسي داريد به كدام 
م، بهتر است كه خالصه اي از موضوع مورد اگر بخواهيم عملي تر حرف بزني. توجه كنيد

  .يادداشت كنيد ،تحليل را تهيه كنيد و هر چيز جالب توجهي را كه در آن ديديد
ي اجتماعي تعلق ها ي داستان به كدام گروهها پس از آن ببينيد كه شخصيت) ب
د را مور ها عمل شخصيت. را پيدا كنيد ها خاستگاه و موقعيت طبقاتي اين شخصيت. دارند

مطالعه قرار بدهيد و ببينيد آيا آن چه در داستان اتفاق مي افتد، به طريقي با نقطه نظر 
  . اجتماعي ارتباط دارد

به طور استداللي صورت  تواند مياگر انجام اين كار مقدور نباشد، و اگر اين عمل ن
ضيح هيچ وقت نبايد تو. پذيرد، بهتر است به جاي جعل واقعيت، دست از تحليل برداريد

  . مساله اي را جعل كنيد
كدام طبقه يا طبقات در گيرند، بايد به شرايط  يدپس از آن كه متوجه شد) پ

يعني وسايل توليد و شيوه ي توليد را در زمان وقوع داستان بررسي . اقتصادي بپردازيد
  . كنيد

براي مثال، اگر زمان وقوع داستان دوره معاصر باشد، نظام اقتصادي كاپيتاليستي 
ي بي شماري را مي بينيم كه كاپيتاليسم را نقد ها و رومان ها در زمان حاضر داستان. است
  : دو راه وجود دارد  ،اما براي درگيرشدن با كاپيتاليسم. و با آن در گيرند كنند مي

 . راه يك انقالبي كه در جست وجوي حركت به پيش است -1

در داستان نويسي جديد اغلب . به گذشته برگردد خواهد ميراه يك مرتجع كه  -2
را مي »  روزهاي خوب گذشته «حسرت  ها كه در آن آدم كنيم مييا اين شكل برخورد 

  .خورند
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وقتي . را كرديم، مي توانيم دنبال ايدئولوژي بگرديم ها وقتي همه ي اين دقت  )ج

ثير به ذهن بسپاريم، و تا كند مي، بايد نقشي را كه ايفا كنيم ميايدئولوژي را جست و جو 
  .آن را در ذهن خوانندگاني كه كتاب را مي خوانند بررسي كنيم

آنگاه، با علم به اين كه چرا چنين داستان يا نوولي در چنان زماني نوشته شده  ) چ
در اين صورت، مي توانيم بنا به موضع و . است، مي توانيم از تحليل خود نتيجه بگيريم

، آن اثر را مورد انتقاد، يا ستايش قرار ) كه اغلب ناخود آگاه است (مقصود نويسنده 
  .بدهيم

ي از آن، همه ي آن چه پيش  كه در استفاده فقط زماني موثر است ،اين روش تحليل
بايد يادمان باشد كه ديالكتيك، در حالي كه راه و روش جديد . تر گفته شد رعايت شود

و  ها اي بحث در مورد آنكه بر خواهد ميرا در دسترس ما مي گذارد، از ما  ها درك پديده
  .، خوب بشناسيم شانها تحليل آن

در نتيجه، حاال كه ديديم روش ما شامل چيست، بايد در مطالعات، مسائل شخصي و 
و اهميت تاريخي شان در  ها را در حال حركت، تغييرها، تناقض ها پديده ،مبارزاتي خود

را مورد توجه قرار  ها ي آنها بهبايد سعي كنيم همه ي جن. نظر بگيريم، نه در حالت ايستا
خالصه آن كه هميشه بايد بكوشيم روح . نگاه كنيم ها بدهيم، نه آن كه يك جانبه به آن
  .ديالكتيك را همه جا به كار ببريم

  
  ضرورت مبارزه ايدئولوژيكي  -7

كه ماترياليسم ديالكتيك، يعني شكل نوين ماترياليسم كه ماركس    دانيم ميحاال بهتر 
در اين كتاب، ما به . گلس آن را بنيان نهاده اند و لنين آن را توسعه داده است، چيستو ان

، اما نمي توانيم اين دوره ي ايم كردهي ماركس و انگلس نقل ها طور اخص از متن
مطالعاتي را بدون اشاره به اين واقعيت به پايان ببريم كه به كار فلسفي لنين هم بايد 

سخن مي  لنينيسم –است كه در اين مرحله، از ماركسيسم  به همين دليل. بپردازيم
  . گوئيم

تنها از طريق . و ماترياليسم ديالكتيك از هم جدائي ناپذيرند لنينيسم –ماركسيسم 
 –به منظور و غناي ماركسيسم  تواند ميمعرفت ماترياليسم ديالكتيك است كه انسان 
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كه مبارز به خوبي  شود ميرهنمون  اين آگاهي، ما را به اين نتيجه. پي ببرد لنينيسم
با علم به . مسلح به ايدئولوژي نخواهد شد، مگر آن كه كامال با اين نظريه آشنا باشد

ولوژي خود را در آگاهي كارگران ئهمين، بورژوازي بر آن است تا به هر وسيله اي ايد
كه  سم استيلنين –ي دكترين ماركسيسم ها با وقوف كامل به همه جنبه. رسوخ دهد

بورژوازي در مقابل ماترياليسم ديالكتيك، كه در حال حاضر كمتر شناخته شده، كارزار 
بيان اين واقعيت بسيار دردناك است كه آموزش رسمي، اين . سكوت را سازمان داده است

در طول صد  ها روش را بكلي از قلم انداخته و تدريس روش شناسي در مدارس و دانشگاه
  . ه استسال گذشته تغيير نكرد

اگر قبال روش متافيزيكي بر روش ديالكتيكي غالب بود، همان گونه كه ديديم اين 
امروزه علم وسايل و امكاناتي را در اختيار ما گذاشته است . غلبه مديون جهالت مردم بود

  . تا بگوئيم روش ديالكتيكي مناسب ترين وسيله براي تحقيق علمي است
وزند كه چگونه با روشي كه زائيده ي جهالت است ي ما مي آمها افتضاح است كه بچه

  . فكر كنند و بياموزند
توانند  در حالي كه دانشمندان در تحقيقات علمي و دانش تخصصي خود، ديگر نمي

بدون در نظر گرفتن تاثير متقابل علوم عمل كنند؛ و در اين طريق، ناخود آگاه از قسمتي 
كه از برند  به كار مياي را  ي روشنفكرانهها وزشآم شان جويند، اغلب از ديالكتيك بهره مي

و برنلي  Pasteurاگر دانشمندان بزرگي مثل پاستور . استروح متافيزيكي اشباع شده 
Branly  و مذهبي بودند و خدمات بزرگي هم به بشريت كردند از آموزش  آليست ايدهكه

   تر مي بودند ؟ ديالكتيكي برخوردار مي شدند، تا چه حد پيشرفته
وجود دارد كه حتي خطرناك تر از  لنينيسم –اما شكلي از كارزار عليه ماركسيسم 

ئي است كه بورژوازي مي كوشد حتي در جنبش ها اين شكل، تحريف. توطئه سكوت است
ي »نظريه پردازان «در اين لحظه تاريخي، شاهد پديد آمدن . كارگري سازماندهي كند

        يا» نوسازي «اند و بر آنند تا ماركسيسم را  »ماركسيست « كنند ميهستيم كه ادعا 
كارزارهائي با اين طبيعت، اغلب آن بخش از نقطه نظرهاي ماركسيسم را . كنند»  جوان «

در اين مورد، بخصوص بايد فلسفه . كه كمتر شناخته شده اند دهند مياساس خود قرار 
  .ماترياليست را نام برد
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قبول  به عنوان درك عمل انقالبيماركسيسم را  بنابراين، مثال كساني هستند كه

بدون آن كه فلسفه  تواند ميمي گويند آدم  ها آن. دارند، اما نه به مثابه درك كلي از جهان
ي ها ماترياليست را بپذيرد، ماركسيست كامل باشد، در پيروي از اين وضع و حال، كوشش

وز خود را ماركسيست مي كساني كه هن. گوناگوني در جهت جعل و تزوير رخ مي دهد
ئي را وارد درك ماركسيسم كنند كه با اساس آن، يعني ها دريافت كنند مينامند، سعي 

. ئي وجود داشته استها در گذشته هم چنين كوشش. فلسفه ماترياليستي سازگار نيست
در اين . را نوشت ميسريوكريتيسيماترياليسم و امپبود كه لنين  ها عليه همين كوشش

ي وسيع است، شاهد تولد دوباره و چند برابر شدن اين ها دوره پرگوئي زمان كه
م، چگونه مي توانيم انتظار داشته ياگر ما فلسفه واقعي ماركسيسم را نشناس. ئيمها كوشش

باز شناسيم و  ،برند باشيم آناني را كه به ماركسيسم و نقطه نظرهاي فلسفي آن يورش مي
  افشا كنيم ؟ 

  
  نتيجه  - 8

شاهد اقبال عظيمي به  ،ست كه بخصوص در طبقه كارگرها نه اكنون سالخوشبختا
در شرايط . آموختن كل ماركسيسم و رشد عالقه براي آموختن فلسفه ماترياليست هستيم

ئي كه در آغاز اين ها ي روشني است كه طبقه كارگر به حقانيت استدالل كنوني، اين نشانه
ي خودشان، ضرورت ها كارگران ازطريق تجربه .پرداختيم، پي برده است ها مباحث به آن

رابطه ي عمل و نظر را درك كرده اند، و در همان حال به ضرورت گسترش مطالعات 
نقش هر مبارزي، تعميق اين گرايش و دادن جهت و محتوي مناسب . نظري پي برده اند

وزه كه امر(ما خوشحاليم كه مي بينيم به يمن دانشگاه كارگري پاريس . به آن است
. ، هزاران تن آموخته اند كه ماترياليسم ديالكتيك چيست)شود ميدانشگاه نوول ناميده 

وقتي اين تصوير به مبارزات ما عليه بورژوازي شدت مي بخشد و به ما نشان مي دهد كه 
بايد . دكن، ضمنا وظيفه ي ما را هم به ما ياد آوري مي گيرد ميعلم در كدام سمت قرار 

به موازات . ي آن آموزش بدهيمها بدانيم و ماركسيسم را در همه ي حلقهبايد . بياموزيم
. و محل كار، مبارزان بايد مبارزه اي ايدئولوژيك را رهبري كنند ها مبارزه در خيابان

وظيفه ي آنان دفاع از ايدئولوژي ما عليه همه اشكال حمله، و در عين حال رهبري ضد 
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اما براي غالب آمدن همه . ي در آگاهي كارگران استحمله براي انهدام ايدئولوژي بورژواز
 تواند ميواقعيت اين است كه مبارزه . و نقطه نظرهاي اين پيكار، بايد مسلح شويم ها جنبه

  . به راستي با دانش ماترياليسم ديالكتيك مسلح شود
 تا زماني كه جامعه اي بي طبقه را بنيان ننهاده ايم كه در آن هيچ عاملي نتواند جلو

  . رشد علم را بگيرد، بخش اساسي وظيفه ما همين است
  

  
   ي آزمايشيها پرسش

 ؟ كند مياين واقعيت دارد كه ماركسيسم ساير عقايد را انكار  -1

 دهند ميو بنيان  كنند ميعوامل مختلفي كه ساختمان جامعه را مشروط  -2
 كدامند ؟

ه ايد تحليل با استفاده از روش ماترياليسم ديالكتيك، داستاني را كه خواند -3
 .كنيد

  
  مرور كلي 

  در قلمرو فكر و عمل، ماترياليسم ديالكتيك چه فايده اي براي شما داشته 
    است ؟ 
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  دانشنامه كتاب

  
Agnostics   ئي كه مدعي بودند حقيقت خارج از دسترس ها نامي فلسفي براي آن
  .ذهن انسان است
Alchemy    فني بود كه بيشتر مربوط به جادوگري . نام كيمياگران قرون وسطي
،  و تبديل فلزات به )اكسير( در جست و جوي درماني براي همه ي دردها . مي شد تاعلم

  . بود»  گوگرد سرخ «طال با استفاده از 
    Analysis مرحله اي است ذهني كه شامل تجزيه كردن يك چيز يا فكر و

  .انديشه به عناصر خود است
 Anatomy  ي ها ي زنده و روابط ميان اندامها ه در مورد ساختمان پديدهعلمي ك

  .كند ميمطالعه  دهند ميمختلفي كه آن را تشكيل 
    Anaximenes of miletus)فيلسوف مكتب ايون). قرن ششم پيش از ميالد (– 

Ionic - Ion رپيرو معلم خود اناكسيماند. يونان ،Anaximander    و اناكساگوراس بود 
Anaxagoras    و ديوژن Diogenes  از آپولونApollonia  فلسفه او . شاگردانش بودند

   .اين بود كه باد عنصر اصلي حيات است

Aristotle    )322- 384  ارستو و افالتون بزرگ ترين فيلسوفان ). ميالدپيش از
 و يك سال پيش از مرگش براي آن كه به دليل كرد ميدر آتن تدريس . يونان قديم بودند

به عنوان شاگرد، و در عين حال  .نداشتن تقوا تحت پيگرد قرار نگيرد، از آن جا گريخت
ي معين جهان قابل  كوشد تا از طريق مشاهده و مطالعه رقيب نظري افالتون، ارستو مي

ي افالتون بدهد، اما مثل افالتون نقطه ي آليست ايدهتصور، بنيادي واقع گرايانه به فلسفه 
:  بنابر اين روش، هر وجود يا ذاتي شامل دو اصل است. تصور مي گذارد عزيمت خود را بر

  يا»  اين «ماده توده اي ناقص و جامد و بي صورت است و براي آن كه چنين و چنان و 
صورت . صورت برابر با تصور، فعال و خاص است. داشته باشد» صورت «شود بايد » آن «

ي كه در برگيرنده همه ي چيزهاي ديگر صورت عال. است كه به ماده كيفيت مي دهد
به اين طريق، ارستو با انكار درك مكانيكي دموكريتوس، در نهايت نتيجه . است، خداست
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ارستو بنيانگذار منطق به عنوان تئوري استدالل . كه نظم دهنده جهان خداست  گيرد مي

اندامي، و رشد كيهاني، رشد . مركز نظري نظام فكري اوست ،ي رشد نظريه. صحيح است
. ي دولت، جملگي تصور تكامل از ناقص به كامل، و از عام به خاص اندها رشد صورت

ي اساسي ها كه پيش از اين صورت داند ميانگلس او را ذهن جامع فيلسوفان و فيلسوفي 
  .تفكر ديالكتيكي را تحليل كرده است

به نقطه نظرهاي  در قرون ميانه، پيروان اين انديشمند بزرگ و بنيانگذار منطق، فقط
و از آن جا كه قادر نبودند در پرتو علم تفكر . ي او پرداختندها صوري و مجرد آموزش

ل ضارستوئي را بازنگري كنند، آن را تبديل به قاعده اي جامد و سترون كردند كه بنياد ف
شيوه مدرسه  -  Scholasticism. (فروشي در نهضت فلسفي و مذهبي قرون وسطي شد

  ) .اي و كتابي
Atom       تواند ميدر شيمي و فيزيك، نام كوچك ترين ذره از ماده ي عنصر كه 

  .وارد تركيب شود 
در فلسفه ماترياليست كهن، اين كلمه معرف كوچك ترين عنصر ماده بود كه مطلقا 
  .غيرقابل ديدن و عنصر اوليه بود كه با تركيب و تراكم، همه ي طبيعت را در بر مي گرفت

Bacon     فيلسوف معروف انگليسي كه از خانواده ). 1561 -1626(رانسيس بيكن ف
مشاور عالي  1604به عضويت مجلس عوام در آمد ، در سال  1953در سال . اعيان بود 

ي عنوان لرد 1617ماردند و در سال او را به سمت دادستان كل گ 1613شد، در سال 
در سال . شاور مخصوص شاه شدلرد اعظم و مهردار سلطنتي و م 1618گرفت و در سال 

مجلس او را به اتهام فساد مالي به زندان و سلب هر گونه صالحيتي محكوم كرد،  1624
  .به زندگي عادي بازگشت واما پس از دو روز با وساطت شاه آزاد شد 

از ميان اين آثار شاخص . فرانسيس بيكن مولف بسياري از آثار علمي و فلسفي است
در اين كتاب . است) Novum Organum– 1620ساز جديد (يد ترين شان ارغنون جد

، مدافع كند ميفرانسيس بيكن به خالف متافيزيك قديمي كه از اولويت تصورها دفاع 
  .بيكن از بنيانگذاران فلسفه جديد و روشن علمي است. منطق مبتني بر تجربه است

Berkeley     براي مدت  فيلسوف انگليسي، كشيش، و) 1685-1753(جرج بركلي
به عنوان كشيش (ي كشيشي او ها فعاليت. كوتاهي ميسيونر ناموفق مذهبي در آمريكا



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             214

 
  ، )كاتوليك در ايرلند پروتستان كه در آغاز قرن هجدهم ضميمه و مستعمره بريتانيا شد

بيكن به موازات احتكار . ملت پيروز انگليسي، طبيعتي كامال ارتجاعي داشت به عنوان
براي مثال در  . (غرق در احتكار مادي بود ،شدت و حتي بيش از آن رواني ، به همان

كتاب او به عنوان )  .بردند مي ي كارگران و كودكان كارگرها رابطه با سودي كه از خانه
در موقعيت فروريختن كه ) 1720(اي براي جلوگيري از نابودي بريتانياي كبير  رساله

. اري نوشته شد، شاهد اين واقعيت استاي احتك شركت درياي جنوب به عنوان واقعه
بحث مشابهي را نيز مي توانيد در فصل دوم از . لنين فلسفه او را عميقا توضيح داده است 

، ) the Queristهدر پژوهند (ي اقتصادي او ها دريافت. قسمت اول همين كتاب پيدا كنيد
 د اقتصاد سياسيمقدمه اي برنقبخصوص در رابطه با پول، عميقا به وسيله ماركس در 

، مبادي )1707(جستار در باره نظريه جديد رويت :  آثار او عبارتند از. تحليل شده است
كه معروف ترين ) 1712( فيلونوئوس، و سه گفت و گو ميان هيالس و )1710(علم انسان 
  .كار اوست

 Branly     خواص  1873در سال . ، فيزيكدان فرانسوي) 1846-1940(ادوارد برنلي
با كشف لوله اي  1888در سال . ي متناوب كشف كردها سيدمس را در باز پاالئي جرياناك

به يمن خالقيت او بود . ي آهن بود، نخستين ارتباط راديوئي را بينان نهادها كه پر از براده
در مقابل آكادمي علوم كشف خود در مورد  ،1898در سال . كه راديو به وجود آمد

  . را اعالم كرد ي به خطر افتادهها كشتي
 Cartesianism    نامي است كه به فلسفه دكارت داده شده است.  

 Copernicus     لف، ستاره شناس معروف لهستاني مو)1473-1543(كپرنيك 
ي كرات آسماني كه در آن چرخش زمين به ها كاري با عنوان شش كتاب در باب انقالب

  . كند ميدور خود و گردش آن به دور خورشيد را ثابت 
 D,Alembert    يكي از شاخص ترين  )1717-1783(ژان الروند دالمبرت ،

ي موثري ها نمايندگان عصر آگاهي در فرانسه و رياضي داني بزرگ كه دست به كوشش
 ) دائرت المعارف فرانسه (دي پاينسكلو ،همراه با ديدرو. در بنيان نهادن اصول مكانيك زد

كه  اين كار عظيم. هنرها و تجارت رامنتشر كردند ي علوم، يا فرهنگ طبقه بندي شده
سخت با پادشاهي درگير بود و توزيع گسترده اي داشت و سرانجام شوراي ارتجاعي آن را 
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. )1751-1777جلد  33( .بود ممنوع اعالم كرد، دستاورد بزرگ عصر آگاهي فرانسه
مبرت از شكاكان بود و فلسفي، دالنظر از نقطه . ي اين دائرت المعارف را او نوشت مقدمه

چنين مي انديشيد كه نه ماده در جوهر خود قابل شناسائي است ، و نه روح،  و جهان 
آثار اصلي او . كامال متفاوت باشد كنيم ميممكن است نسبت به آن چه ما احساس 

  ).1758(و عناصر فلسفه ) 1753(شرحي بر ادبيات، تاريخ و فلسفه : عبارتند از
 Darwin    طبيعي دان نامدار انگليسي و )1809-1882(رابرت داروين چارلز ،

نظريه پرداز قرن نوزدهم در تكامل علوم طبيعي، به نظريه استحاله كه پيشتر المارك 
Lamark  و گوتهGoethe  و ديگران آن را پيش بيني كرده بودند ، قاعده اي معين
روين نظريه تكامل خود را بر دا. ئي نوين را پيش پاي علم گشودها بنابراين، راه. بخشيد

بنيان نهاد كه به بهترين تطبيق براي  ،فرضيه ي انتخاب طبيعي، مثال انتخاب در تنازع بقا
اما . بنيانگذار نظريه تكامل ، با تجربه ي توليد حيوان مصنوعي آغاز كرد. بقا ره مي برد

، دن به اين پرسشاست؟ براي پاسخ داسئوال اين بود كه عامل توليد در طبيعت نابينا كج
در سال  T. Malthusكه توماس مالتوس »  رساله اي در مورد اصل جمعيت« داروين از 

تا 1766كشيش انگليسي توماس مالتوس كه از . (نوشته است بهره مي جويد 1789
مي زيسته، بر آن بوده كه افزايش جمعيت جهان به صورت تصاعد هندسي است،  1834

مواد غذائي به صورت تصاعد عددي است و اگر از افزايش روز  حال آن كه افزايش آذوقه و
افزون جمعيت جهان جلوگيري نشود ، دنيا را فقر و فاقه و تباهي و نيستي فرا خواهد 

داروين نظريه ي ) م -مي نامند Malthusianپيروان عقيده مالتوس را مالتوسين . گرفت
عدم تناسب ميان رشد جمعيت و  مالتوس را به عنوان نقطه ي شروع نظريه خود در باب

  .رشد امكانات حيات قرار مي دهد
ي نو و عظيم ديگري را مورد مطالعه قرار داده و ها اگر چه زيست شناسي جديد پديده

كامل و اصالح كرده است، درك اساسي  ،عواملي را كه عموما مورد استفاده ي داروين بود
در اين مورد، انگلس در . يد استوار استدر نظريه تكامل، كم و بيش هنوز برانديشه ي جد

ي ها داروين با اثبات اين واقعيت كه همه ي پديده «مي نويسد »  تكامل سوسياليسم «
ارگانيك طبيعت، از گياهان گرفته تا حيوانات؛ و از آن جمله انسان، محصول مرحله ي 

به را به درك و سال به درازا كشيده است، بزرگ ترين ضر ها توليد تكامل اند كه ميليون
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، انگلس در سخنراني خود بر گور ماركس ، 1883در سال »  .دريافت متافيزيكي وارد آورد

درست همان طور كه  «: كند ميرابطه ي ميان ماركس و داروين را به اين صورت تنظيم 
داروين قانون تكامل ارگانيك طبيعت را كشف كرد، ماركس به قانون تكامل جامعه ي 

  » .دانساني پي بر
، ماركس در نامه اي به انگلس در باب نظريه اساسي داروين در كتاب 1860در سال 

كه به تازگي منتشرشده بود، ) On the Origin of the species  «)1859اصل انواع  «
انگليسي نوشته  ي اگر چه كتاب به روش نا آزموده « :  با احترام بسيار به او نوشته بود

علم طبيعي، كتاب شامل بنيادي است كه با نقطه نظرهاي ما  شده، اما از نقطه نظر
هم به مورد مشابهي اشاره  Lassalleماركس در نامه اي به السال » .منطبق است

با درنگ در نقطه نظر علم طبيعي، به  تواند ميكار داروين قابل تامل است و « : كند مي
... رد استفاده من قرار گيردعنوان پايه و اساس در مورد مبارزه طبقاتي در تاريخ مو

عليرغم همه ي خطاهائي كه دارد، نه تنها نخستين كسي است كه ضربه ي كشنده اي در 
مورد علم طبيعت به الهيون وارد آورده، بلكه به صورت تجربي موضوعي عقالني را در 

  » ...مقابل آنان قرار داده است 
 On the origin of. اب طبيعي استاصل انواع از راه انتخ » « اصل انواع «نام كامل (

species by means of natural selection  « اصل انواع نظريه اساسي و معروف
       تغيير حيوانات و نباتات تحت تاثير اهلي شدن «:  او داروين است، اما آثار ديگر 

The variation of Animals and plants under Domestication  نزول انسان «و   
The Descent of Man «  بنا به . كنند ميرا تكميل و باز »  اصل انواع «، موضوع

ي مطرح شده در اصل انواع كه قانون تبديل انواع است، موجودات در آغاز پيدايش،  نظريه
نخستين جاندار نوع واحد بوده و در مرتبه اي بسيار . آن گونه نبوده اند كه امروز هستند

پس از آن ، بنا به . ئي از آن ، امروزه هم وجود دارد ها ه كه نمونهپست و ساده قرار داشت
سال تنوع كند رخ داده و انواع، بنا به همان قوانين طبيعي  ها قوانين طبيعي، طي ميليون

ه اند، رو به كمال رفته اند و در جريان طوالني گذراند ميو شرايطي كه كمال كند را 
جانور نيز از مرحله ي پست اوليه، . جانور –و درخت گياه   :  دو رشته شده اند ،تكامل

مراحلي ديگر مثل صدف و اسفنج و مرجان را كه بيشتر به گياه شباهت دارند را پيموده 
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پس از آن از مرحله هوام و حشرات گذشت، استخوان دار شد و به صورت . است
عالي تر پستاندار ئي مثل ماهي و مار و سوسمار و پرندگان در آمد و در مراحل ها نمونه
آن گاه انواع چهارپايان به وجود آمدند، به مرحله ي سگ و فيل و خرس و ميمون . شد

اشرف  «كه  كنند مينامند و ادعا  رسيدند و سرانجام حيوان دوپا كه آن را حيوان ناطق مي
است پديد آمد و عرصه ي جهان را بر همه موجودات، و به مرور زمان حتي »  مخلوقات
  ) م - دش، تنگ كردنوع خو

Deduction      و به  شود مياستداللي كه با قضيه يا واقعيتي آغاز  :   استتناج
اعالم نتايجي كه در پي دارد ره مي برد، يا به نتايجي كه از كل به جزء مي رسند منجر 

پي بردن از كل به جزء، يا از علت به معلول كه در منطق به استناج و استقراء . (شود مي
  )م –ء از كل معروف است جز

Democritus    فيلسوف يوناني و ). پيش از ميالد مسيح 370-460(دموكريتوس
و خالء وجود  ها دموكريتوس برآن است كه فقط اتم. بزرگترين ماترياليست يونان قديم

اند كه در شكل،  جاذبه و  نهايت كوچك، غير قابل مشاهده و عناصر اوليه اتم ها بي. دارند
  .ستها سازمان اتم،  ياءاشمنشاء . در حركت اند، به طور ابديمتفاوت،  و حالت 

تركيب شده  ها روح ماده است و مثل هر چيز ديگري از اتم گويد ميوس يتدموكر
) و نمودهاي ديگر ها ، بوي آنها رنگ آن (عالوه بر اين، به نظر او كيفيت اشياء . است

جهان واقعي ي عيني شامل . احساس است كامال ذهني است و منشاء آن وهم و خيال و
براي  ها ئي نيست و وظيفه عقل و استدالل بايد مجرد كردن اين كيفيتها چنين كيفيت

تناقضي كه در تفكر دموكرتيوس در رابطه با صفت ذهني . باشد ها كشف خود اتم
ي  مورد تامل قرار گيرد، مساله تواند مياز طريق احساس  ها و ايجاد آن»  ها كيفيت«

در مورد  شا نظريه. كند ميمعرفت را در ماترياليسم ديالكتيك در ابتدائي شكل آن مطرح 
 . ، پيشگوئي درخشان نظريه ي جديد مربوط به اتم استها اتم

Rene Descdrtes      فيلسوف دوآلسيت  )  1596  -1650(رنه دكارتDualist 
ده را كه دو موضوع مغايرند، دوآليست كسي است كه روح و ما(فرانسوي »  دو حقيقتي« 

دكارت در مقابل اسكوالستيسيم ايستاد و ).  به صورت متافيزيكي در كنارهم مي گذارد
دوآليسم او جهان مادي و قابل درك را به فيزيك، و دقيق . هندسه تحليلي را ايجاد كرد
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. وط كردي رياضي، و از سوي ديگر روح عقالني را به متافيزيك مربها تر آن كه به مكانيك

دوآليسم (اين دوگانگي . است آليست ايدهبه همين دليل، در عمل ماترياليست و در تئوري 
، او را در هر دو مورد گرايش ماترياليستي مكانيكي، و گرايش روح )دو حقيقي –

براي نفي و ويران . متافيزيكي به صورت پدر فلسفه ي بورژوازي در عصر جديد در آورد
الستيك و ايجاد روشي نو براي رهبري عقل و كشف حقيقت، كردن اساس مكتب اسكو

من فكر مي   «هم چنين اعالم روش رياضي براي همه ي علوم، دكارت طرح موضوع 
از طريق يك سلسله . را در باب همه ي حقايق بديهي پيدا كرد»  كنم، پس من هستم

جود روح كل و قياس منطقي، به اين نتيجه ره برد كه وجود روح در واقع مرتبط با و
اما، درعين . كند ميو براساس وجود خداست كه وجود جهان مادي را تعريف . خداست

بنابراين، اعالم . حال و همزمان، براي دكارت ماده به منزله ي بسط و گستري است
آن چه در اصل در . كه علوم طبيعي فارغ از الهيات ماوراي عالم ادراك است كند مي

رو دارد، اعتقاد او به روش علمي است كه بنابرآن، اشياء به ي دكارت نقش پيش فلسفه
اگر چه به گفته ي هگل . ساده ترين اجزاء تشكيل دهنده ي خود تقسيم مي شوند

براساس تحليل متافيزيك مكانيكي خود اشياء را منفرد كرده و به روش متافيزيكي روابط 
مي  ها هاي ديالكتيكي آنزث سنت، با اين حال به بنياد و اساس بحكند ميرا مختل  ها آن

خود اهميت عظيمي را به توسعه ي تكنيكي و صنعتي »  روش جديد «دكارت در . پردازد
كه (واقعيت آن است كه اين روش مثل كل تفكر فلسفي او . آورد ميزمان خود به ارمغان 

عي ي جمها ، ويژگي فلسفي دوران كارگاه) گيرد ميدر نظر ! در آن حيوانات را مصنوعي
از . به هر صورت ، اين فلسفه نماينده ي گران بها و ارزشمند ميراث عقالني است. است 

، )Dicscourse on Method )1637بحث در باره ي روش  «ميان آثار او مي توان از 
 Principles ofاصول فلسفه  «، )Meditation  «)1641تفكرات ما بعد طبيعي «

philosophy «)1644( ،» ه عواطف روح بحث در بارTreatise on passions  «
  .نام برد كه پس از مرگ او منتشر شده است را » بحث در باره انسان « و ) 1649(

طرز تفكر رنه دكارت در نيمه اول قرن هفدهم باعث پديد آمدن متافيزيك يا ما  (
با اين روش بود كه فيلسوف، رياضي دان و فيزيك دان . بعدالطبيعه ي جديد شد

بر فكر و فلسفه حاكم بود ، ويران كرد  ها سوي جريان ايستاي اسكوالستيك را كه قرنفران
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روش دكارت كه به كارتزيانيسم . و مورد غضب حاكميت كليسا براروپا قرار گرفت
Cartesianisme  براي رسيدن به انسان « كه  شود ميمعروف بود، در اين خالصه

ي عقايدي كه پذيرفته است خالص كند و  همه حقيقت ، بايد يك بار در زندگي خود را از
به همين »  .ي آگاهي و دانش خود را بنيان نهدها دوباره و از اساس ، همه ي دستگاه

جهت، براي كسب دانش روش خاصي را برگزيد و به اين نتيجه ره برد كه انسان توانائي 
. دارد را، كسب علم كه به معني فهميدن حقيقت وجود و پي بردن به مجهوالت باشد

پيش از او، و بخصوص . همين نظر بود كه به اساس سنتي و رايج اسكوالستيك هجوم برد
طرفداران اسكوالستيك بر آن بودند كه علم آنان وابسته به مراجعه به دانش پيشنيان 

كه كسب  كردند ميجريان تفكر را ايستا نگه داشته بودند و فكر  ها آنان، قرن. است
و بر آن بودند  شود ميختن طرز تفكر و فلسفه ي پيشينيان خالصه معرفت فقط در آمو

فن   «كه وسيله كسب علم منطق ، يا به قول محمد علي فروغي در سير حكمت در اروپا 
حال آن كه در عمل ، قواعد منطق؛ با همه درستي و استواري، مجهولي را . است»  برهان

و مسلط شدن به توانائي بيان و قوه  و نتيجه اش جز دانستن اصطالحات كند ميمعلوم ن
ست، پس ها تفهيم نمي توانست باشد ، چرا كه در منطق نيز نتيجه گيري مرتبط با مقدمه

هم وجود نخواهد داشت و نمي توان به اعتبار  اي نتيجهمعلوم نباشد،  ها زماني كه مقدمه
رست وجود داشته ي دها در نگرش دكارت، تنها اگر مقدمه. قواعد منطقي، به معلول رسيد

به نظر او ، عقل انسان بنا به فطرت خود . باشند، نتيجه خود به خود حاصل خواهد شد 
  . قواعد منطقي را به كار مي برد و به اين همه بحث و جدل اهل منطق نيازي ندارد

و بر آن است كه  داند ميرنه دكارت رياضيات را نمونه كامل و منحصر به فرد علم 
بنابراين، . ، همان راهي را بايد رفت كه رياضي دانان رفته اند ها نستهبراي كشف نا دا

نظريه از آن جا كه عليه چيزي جز برآيند علم نيست، پس همان گونه كه عقل انسان 
  . يكي است ، علم هم يكي بيش نيست

دكارت معتقد است كه علوم گوناگون به هم مرتبط و از يك نسخ اند و انسان عالم 
  .هم باشد تواند ميباشد، و بايد جامع 

در اسلوب رياضي، دكارت روش تحليل را كه پيش از او در هندسه به كار مي بردند 
  ي ـه كار مـز بـي بعد در حساب نيها اين، همان روشي است كه در دوره. كند ميپيشنهاد 
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  .بردند كه آن را جبر و مقابله نيز ناميده اند

اصالحاتي در بيان ، دكارت اصول روش خود بنا به تعريف سير حكمت در اروپا، و با 
هيچ چيز را حقيقت ندانم، مگر آن كه بر من  -1   :  را در چهار قاعده تنظيم كرده است

ي خود از شتابزدگي، ذهنيات و تمايل پرهيز كنم و آن چيز ها روشن باشد، و در تصديق
جود نداشته را در صورتي بپذيرم كه در شفاف بودن آن هيچ گونه شك و شبهه اي و

هر مشكل و مساله اي را كه مورد مطالعه قرار مي دهم، تا مي توانم و به  -2  .  باشد
به فكر خود نظم  -3   . حدي كه در سهولت حل آن ضروري است، به اجزاء تقسيم كنيم

آسان باشد آغاز  ها و ترتيب بدهم، بنابراين از ساده ترين چيزها كه آگاهي در مورد آن
حتي در اموري كه طبعا تقدم و تاخر . رفته به آگاهي نسبت به تركيب برسمكنم و رفته 

در هر موردي ، علت و معلول را چنان مورد دقت قرار دهم  -4  . ندارند، ترتيب قائل شوم
  . و در روش مطالعه چنان شفاف عمل كنم كه اطمينان يابم چيزي را فرو گذار نكرده ام

سكون و ركود فكر و انديشه و فلسفه را كه مانع به اين ترتيب بود كه رنه دكارت 
در اروپا  ارستورشد بود شكست و به حاكميت پيروي بي چون و چرا و مدرسه اي از 

 )  م  –پايان داد 

 Dialectics .در . واژه ي ديالكتيك در اصل به معني فن يا علم بحث و مناظره است
مه ي نتايج مثبت و منفي است كه نظر افالتون، ديالكتيك در درجه اول فن استخراج ه

و در درجه دوم حركت عقالني فكر است كه با مراحل متولي . در فكر يا اصلي وجود دارد
، اصول ابدي و تغيير شود ميبه تعالي مي رسد، از مفروضات مفهوم منتهي به انديشه 

از . كي است، فكر و انديشه ي نيها ناپذير چيزي است، و ، در نهايت ، مقدم بر همه ي ايده
ئي اند كه حائز ارزشند، ديالكتيك يا علم ها آن جا كه براي افالتون فكرها تنها واقعيت

  . فكرها ، به خودي خود علم را در بردارند
در توالي مراحل تز، آنتي تز و سنتزند، ) ها ايده(در نظر هگل، ديالكتيك حركت فكرها 

  .تا مرحله اي كه فكر مطلق حاصل شود
نيست، بلكه ) ها ايده(، ديالكتيك ديگر حركت فكرها ها و ماركسيستبراي ماركس 

حركت خود اشياء در جريان تضادهاست و از اين حركت است كه حركت فكر به مثابه 
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مطالعه ي جامع ديالكتيك ماركسيست را در بخش . آيد ميانعكاس آگاهي به وجود 
  . چهارم همين كتاب مي توانيد پيدا كنيد

  Denis Diderot   عالي قدرترين متفكر )1713-1784(دنيس ديدرو ،
با يك ربع . ستها ي عصر روشنگري فرانسه كه رهبر و روح دائرالمعارفيها ماترياليست

« دائرت المعارف معروف موسوم به  d, Alembertقرن كار، او توانست به همراه دالمبر، 
تشار اين اثر متعهد، كه ان. را منتشر كند» اتحاد مقدس عليه خشك انديشي و استبداد

مورد پيگرد و آزار و اذيت قانوني دولت و يسوعيون قرار گرفت، اقدام اخالقي مستحكم، 
اگر كسي «   :  انگلس نوشت. مطلق بود يابراز عزم راسخ، بزرگ ترين سرسختي و فداكار

با عشق و جاذبه ي وافر همه عمرش را به معني واقعي كلمه وقف حقيقت و درستي كرد، 
ي گوناگوني مثل علوم طبيعي و رياضي، تاريخ و جامعه، ها ديدرو در زمينه » .ديدرو بود

كه با  Jesuitيسوعيون  . (اقتصاد و دولت، قانون و اخالق، و هنر و ادبيات قلم زده است
دولت متاثر از خود سعي كردند مانع ادامه ي نوشتن دائرت المعارف و بعدهم انتشار آن 

هيچ آزار و اذيتي در مورد ديدرو كوتاهي نكردند، اعضاي فرقه مذهبي اي شوند و از انجام 
تاسيس  Ignatius Loyolaبه وسيله  1534بودند كه در سال »  انجمن عيسي« به نام 

  ) م - شد و به تصويب پاپ زمان هم رسيد
ديدرو كه از كاتوليسيسم خشك انديش و سرسخت برخاسته بود، از خداگرائي به 

ي فلسفه ها خدا تكامل يافت و سرانجام تجسم عالي ترين هدف رزمنده و انكار ماترياليسم
او عميق ترين و پاياترين نفوذ را در . ي انقالب بورژوازي در عصر روشنگري فرانسه شد

در . اما تفكر او محدود به حدود باريك ماترياليسم مبتذل نبود. جامعه ي زمان خود داشت
پيش از رسيدن به اين مرحله از كمال، . ديالكتيكي وجود دارندئي از تفكر ها آثار او جرقه

كه به دستور پارلمان در مالء عام به وسيله ) 1746الهه، (» ي فلسفيها تفكر «در كتاب 
كه ) 1747(»  شكاك سرگردان «سوزانده شد، و در كتاب )  مامور اعدام (ي دژخيم 

»  رساله اي در باب نابينائي «. دپيش از انتشار مصادره شد، سخت به كليسا تاخته بو
كه اثر ديدرو در انكار خدا بود، به قيمت يك سال زنداني شدن او تمام ) 1749لندن، (

و داروين است ، چرا كه او  Lamarckواقعيت اين است كه ديدرو پيشرو المارك . شد
جود پيش از آنان با صراحت و عزم راسخ به اين نتيجه رسيده بود كه تكامل تركيب مو
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در جريان دگرگوني پيشرو، به پديد آمدن حيوانات »  موجود ابتدائي «زنده و آغاز حيات 

ي ها به نظر ديدرو ، همان گونه كه تكامل فردي در جنس. و گياهان متنوع انجاميده است
او با دنبال كردن منطقي نظريه تكامل، .مختلف وجود دارد، تكامل انواع هم بديهي است

 »تفكراتي در تفسير طبيعت «در اثري به نام . تكامل ماده را مي پذيردسرانجام واقعيت 
كه با احساس به روح بخشيده مي  ها ، براي توضيح پديده ي روح، به فرضيه اتم)1754(

به نظر . كرد ميتكيه  ،شوند، در حيواتات وجود دارند و باعث ايجاد فكر در انسان مي شوند
ي ذاتي هستند كه شامل تمامي هستي است كه در ها ديدرو، همه ي اعمال طبيعي نشانه

از ميان هوشمندانه ترين و . و عمل متقابل نمايان است ها آن وحدت نيروها در دگرگوني
       و ) 1769( »  مكالمه ميان دالمبر و ديدرو «  :  ي او، بايد بهها گستاخانه ترين نوشته

ل كامل ترين نثر زيباي ادبيات روزگار اشاره كرد كه در عين حا) 1769(» روياي دالمبر «
از اين گذشته، ديدرو نمايشنامه نويسي برجسته و صاحب . كردند ميخود را نمايندگي 
در مبارزه اش براي ايجاد اصالحاتي درهنر و تاتر، از ماترياليسم به . نثري شاخص بود

اين، ديدرو آثار عالو بر . كرد ميمثابه نماينده ي آشكار زندگي و واقعيتي منسجم دفاع 
او، در . ي كوتاه به رشته تحرير در آورده استها كنايه دار بسياري را در زمينه ي داستان

عين حال كه نويسنده محبوب ماركس بود، داراي اين اهميت نيز هست كه لسينگ 
Lessing   شيلرSchiller و گوته Goethe نه تنها آثار او را مي ستودند ، بلكه بسيار از ،

برادرزاده رومئو  «: مهم ترين اثر او در اين زمينه . را به آلماني ترجمه كردند ها آن
Rameau,s Nephew  «)1762 ( مي نامد»  شاهكار ديالكتيك «است كه انگلس آن را .  

ي محمد علي فروغي ، بدون تعمق از كنار ديدرو مي گذرد » سيرحكمت در اروپا« ( 
گزارش فلسفه ي قرن نوزدهم ، اصال از  در ان گونه كهو حتي نامي از آثار او نمي برد، هم

 )م -او خبري نيست» سيرحكمت« نام ماركس و انگلس هم در 

Duehring, Eugen     فيلسوف و اقتصاد دان ) 1833 –1921(يوگن دورينگ
دورينگ كه ديري . آلماني كه مدتي در دانشگاه برلين دانشيار فلسفه و اقتصاد سياسي بود

ابينا شد، تا هنگام مرگ به عنوان نويسنده در برلين و پس از آن در نوآوس نپائيد ن
Nowawes به عنوان برجسته ترين نماينده سوسياليسم بورژوائي،. زندگي كرد             

را اساس نظم اجتماعي مي پنداشت، برنظريه ي افزايش »  ي فردي ذهنها فعاليت «
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پا مي فشرد و انتظار داشت كه راه نجات آينده  ميزان شركت كارگران در توليد اجتماعي
در . كرد ميدورينگ خود را مصلح بشريت تلقي . از مجراي آشتي تضادهاي طبقاتي بگذرد

، اما چيزي كرد ميي انبوهي، در باره ي مسائل گوناگون سخنراني ها حضور جمعيت
ي پي درپي اه نگذشت كه در پي حمالت خشمگين به پرفسورهاي برلين، از آن سخنراني

، پيروان بسياري در سوسيال دموكراسي داشت، 1880و  1870 ها ميان سال. محروم شد
حقايق نهائي و  «نظريه خاصي را در زمينه ي نظام اجتماعي و سياسي كه بر مبناي فكر 

دشمن . كه كاشف آن است، توسعه داد كرد ميساخته و پرداخته بود و فكر »  مطلق
غيرمستقيم به  ،عليرغم تمايل خودش. تند و تيز بودضد يهودي يك مسيحيت و 

كمونيسم علمي خدمت كرد كه در واقع مبناي آن حمالت آتشين او به ماركس و السال 
او بود كه ناشي از بيماري خود بزرگ بيني و جنون انجام كارهاي »  فلسفه ي واقعيت «و 

انقالب آقاي يوگن  « بزرگ بود و باعث شد كه انگلس اثر كالسيك معروف خود به نام
انگلس  فردريشديري نگذشت كه اين اثر . را بنويسد) آنتي دورينگ(»  دورينگ در علم

در اين اثر، انگلس كل نظام . تبديل به راهنماي فلسفي نسل جديد كارگران انقالبي شد
هم دريد و براي نخستين بار شرحي كامل و شفاف از ماترياليسم از مبتذل دورينگ را 

  .يك را به دست دادديالكت
Eleatics       فالسفه آلئاElea آن را در جنوب ايتاليا بنا  ها ري كه يونانيه، ش

، )Thales نگاه كنيد به تالس (  Miletusبه خالف هراكليتوس و مكتب ميلتوس . نهادند
 Zeno  )500معروف ترين آنان زنو . معتقد به تغيير ناپذيري و ثبات هستي بودند ها الئات

     . بود) ال پيش از ميالد مسيحس

Encyclopedia     در تعريف كلي آن بايد گفت كاري )دانشنامه(دائرت المعارف ،
در تاريخ ادبيات فرانسه ، دائرت المعارف كار . است شامل خالصه اي از دانش بشري

بزرگي بود كه در قرن هجدهم منتشر شد و در آن ، براي نخستين بار، همه ي دانش 
عالوه بر نفوذ گسترده اي كه دائرت . از نقطه نظر بورژوازي انقالبي معرفي شده بود بشري

المعارف داشت، با افشاي شديد بي عدالتي پادشاهي فئودالي، به سه زمينه ي مشخص به 
و  ،طور قطعي پرداخت كه عبارت بودند از ماترياليسم مكانيكي، نفي وجود خدا

 .ي فنيها پيشرفت
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Engels Frederick      عزيزترين دوست و )1820 -1895(انگلس فردريش ،

يگانه ترين رفيق ماركس، شريك او در بنيانگذاري ماترياليسم ديالكتيك و سوسياليسم 
، انجمن ها علمي، نوشتن مانيفست كمونيست؛ و يكي از بنيانگذاران اتحاديه كمونيست

پس از مرگ ماركس در سال  .بود اول) بين الملل(بين المللي كارگران و انترناسيونال 
، انگلس به عنوان رهبر معنوي و بزرگ ترين رفيق مورد اعتماد جنبش جهاني 1883

شايستگي اساسي او در متبلور كردن و رشد ماترياليسم ديالكتيك . كارگران شناخته شد
ي فلسفي او ها در ميان آثار نظري او، اهميت درجه ي اول را بايد به رساله. نهفته است

و اين آثار، كارهائي را شامل مي شوند كه تاثيرشان برتفكر پرولتاريائي پر دوام بوده . داد
، انگلس با استادي و شفافيتي بي ها در اين رساله. به اهميت شان مدام افزوده شده است

نظير روابط ديالكتيكي ميان فلسفه و مبارزه طبقاتي، فلسفه و رشد نيروهاي مولد و 
ي ها بنابراين، انگلس خواننده را به راه. كند ميطبيعي را روشن پيشرفت موازي علوم 

كه فلسفه اي كه به راستي انسان را رها  شود ميجديد رسيدن به اين حقيقت رهنمون 
 تواند ميماترياليسم ديالكتيك باشد، زيرا فقط اين فلسفه است كه  تواند مي، تنها كند مي

ترياليسم مبتذل مكانيكي بايستد، آن را محفوظ ي ايدآليسم و ماها در مقابل افسانه سازي
آثار . بدارد و به انسان اطمينان بدهد كه تنها اين طرز نگرش و تفكر پيروز خواهد شد

، اثري جدلي كه به شيوه آنتي دورينگ:  بنيادي انگلس را مي توان بدين گونه بر شمرد
اين كار، مدافعه . ستنگ تدوين شده، سرشار از تازگي، جرات و قدرت رزمندگي ايي لس

 پايانو  لودويك فويرباخ. اي غني و چشمگير از درك ماترياليستي از جهان است
 ؛ رساله اي درخشان در باره پيشرفت فلسفه از هگل تا ماركسفلسفه كالسيك آلماني

ي انگلس كه از كيفيت باالئي برخوردار است و  يكي از كارهاي كمتر شناخته شده. است
عليه نظام فلسفي جديد  ها دورينگ او، سالح اساسي ماركسيست به موازات آنتي

ي و ها ي مقاله ي به شمار مي رود، ديالكتيك طبيعت است كه مجموعهآليست ايده
به رشته تحرير در آمده  1892و  1873ي ها ي اوست و ميان سال ي پراكندهها نوشته
ر علمي كهنه شده باشد، حتي اگر اين مجموعه در بعضي موارد بنا به كشفيات اخي. است

، كنند ميئي كه در راه ماترياليسم ديالكتيك جهد ها عي كهنه نشدني را براي همه آننبم
در جهت تفسير صحيح آن مي كوشند و قانع شده اند كه تركيب هماهنگ ماركسيسم 
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ي  شناسانه شاز ميان آثار نظري و رو. نهد نتيجه علوم طبيعي جديد است، بنيان مي
 مانيفست كمونيست، ) 1845( در انگلستان شرايط طبقه كارگر:  يد ازانگلس، با

 -1852( در آلمان دموكراتيكبورژواانقالب ،  -به اتفاق كارل ماركس  -)1848(
 » « انقالب و ضد انقالب در آلمان »  « ي دهقاني،ها جنگ «   مشتمل بر  -)1850

منشاء « ) 1880(»  يلي و علميتخ: سوسياليسم  «، » Reich كارزار براي تشكيل رايش 
، )1872(ئي در مورد مسكن ها ، پرسش)1884(»   خانواده، مالكيت خصوص و دولت

كه در مجموعه اي به نام در باره مذهب ماركس و انگلس (تاملي در مسيحيت اوليه 
 نقدي بر برنامه ي ارفورت « ، انگلس در مورد كاپيتال، و )تجديد چاپ شده است

Erfurt «)1891 (نام برد .  
ي انگس نيز براي درك اهميت او اجتناب ناپذير است كه شاخص ها مطالعه ي نامه

به مجموعه آثار كارل (انگلس است  فردريشمكاتبات ميان كارل ماركس و  ها ترين آن
مراجعه  1975 -1976انگلس، از انتشارات بين المللي نيويورك،  فردريشماركس و 

  .)كنيد
 Epicurus   ،در آتن فلسفه  .)پيش از ميالد 341 – 270(فيلسوف يونانياپيكور

جلد سر مي زد، تنها چند نامه به جا مانده  300از آثار او كه مي گويند به . داد درس مي
  . يشها كه حاوي دكترين اوست، و مجموعه اي از گفتار

و ي بي شمار تركيب شده است كه بنا به خاصيت علت ها كور، جهان از اتمپيبه نظر ا
 ها معلولي به هم مي پيويدند، به وحدت مي رسند و تجزيه مي شوند و نقطه آغاز آن

به عقيده ي اپيكور، ممكن است خداياني . است كه بنا به اتفاق رخ داده است اي واقعه
بنابراين، انسان آزاد است و . وجود داشته باشند، اما هيچ ربطي به دنياي ما ندارند

ي شكننده و ها خطا، بايد خوبيو بنابراين، فارغ از ترس . بترسدضرورتي ندارد كه از مرگ 
ي با دوامي كه باعث لذت مي شوند ها زودگذر را ترك كند و به جست و جوي خوبي

  .  برخيزد
Feuerbach Ludwig      فيلسوف ماترياليست ). 1804–1872(لودويك فويرباخ

 Paul Anselmeيرباخفوآنسلم  -اس معروفي به نام پاولآلماني، فرزند جرم شن

Feuerbach   . به خاطر عقايد فلسفي خود ، ناچار شد موقعيت آكادميك را رها كند و به



 

 اصول مقدماتي فلسفه                                                                             226

 
ي ها از طيف هگليست. دليل نتايج اين تحميل و اجبار، در روستا به زندگي ادامه بدهد

 ، نه وجود ازآيد ميفكر از وجود پديد  « گفتند اين طيف مي. چپ، به ماترياليسم گرويد
در « . انسان محصول طبيعت است، مذهب بازتاب اسرار آميز طبيعت انسان است ،»فكر

خداي انسان، مي توانيد انسان را بجا آوريد و تصديق كنيد و در انسان هم مي توانيد 
اين خدا نيست كه انسان را »  .اين دو چيز يكسانند. خداي او را بجا آوريد و تصديق كنيد

  . ن است كه در تصور خود خدا را آفريده استآفريده، بلكه اين انسا
اگر چه در جاهائي . ي رابط ميان فلسفه هگل و ماركس است فلسفه ي فويرباخ، حلقه

ماترياليسم فرانسه در قرن هجدهم را مورد استهزاء قرار مي دهد، با اين حال، در عمل 
عي و پديده سخن و آن گاه كه از كردارهاي اجتما كند ميماترياليسم فرانسه را احيا 

 ، و غرور تخاصم انقالبي ها و خطاها، همه ي ارزش ها آن را با همه ي شايستگي، گويد مي
  .مورد بازسازي قرار مي دهد ،آليسم ايدهيش به ها و گرايش»  الهيات «در نفرت از تماميت 

ماركس و انگلس كه مدتي از پيروان فويرباخ بودند ، چيزي نگذشت كه به اعالم عدم 
آن دو ماترياليسم ديالكتيكي را به وجود آوردند كه بسا . ايت ماترياليسم او پرداختندكف

ي با ارزش تفكر او را مورد استفاده قرار ها فراتر از فويرباخ مي رفت، و در عين حال قسمت
  . دادند

Galileo     رياضي دادن، فيزيكدان، ستاره شناس و بنيان  . )1564 -1642(گاليله
را كشف ) پاندول(او قانون تداوم يك نواخت حركت آونگ . تجربي در ايتالياگذار علوم 

. ي مختلف با سرعت مساوي در خالء رها مي شوندها با وزن ها كرد و مدعي شد كه جسم
در ستاره شناسي نيز نظام كپرنيك را پذيرفت، تلسكوپ ستاره شناسي جديدي را ساخت 

به اين ترتيب، نظر داد كه . كرد ميرا تائيد  و به كشفياتي نائل آمد كه نظريه كپرنيك
دادگاه تفتيش عقايد . خورشيد مركز جهان است و زمين به دور خورشيد مي چرخد

گاليله پس ازتوبه كردن، آن . او را مجبور كرد كه ادعاي خود را پس بگيرد) اسيونزانگي(
  »  !با اين حال زمين مي چرخد «كلمات معروف را تكرار كرد كه 

به  .ضيه ي پيشين كه براي كليسا مقدس بود، زمين را مركز جهان مي دانستفر (
محض آن كه گاليله كتابي نوشت مبني بر آن كه فرضيه مركزيت زمين نسبت به جهان 
مادي درست نيست و خورشيد مركز منظومه ي شمسي است، پاپ او را به رم احضار كرد 
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جهان گاليله را وادار كرد كه در دادگاه  يها رهبر كاتوليك. و فرضيه ي او را كفر شمرد
روايتي بر آن . بگيرد و از خدا طلب بخشش كند ستفتيش عقايد زانو بزند، حرفش را پ

پاپ بيرون مي » عدلي الهي «و هنگامي كه از دادگاه » استغفار «است كه گاليله پس از 
يتي ديگري ، و روا» با اين حال زمين مي چرخد «رفت، با انگشت روي زمين نوشت 

دانم كه تو به دور خورشيد  مي ،اما زمين «كه با عصا به زمين كوبيد و گفت  گويد مي
 .» چرخي مي

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich     1831(گئورگ ويلهلم فردريش هگل -
اهميت خاص هگل در روش ديالكتيكي . آلمان آليست ايدهمهم ترين فيلسوف ) 1770

ي معقول و آليست ايدههگل . ي بودآليست ايدهروش از موضع اوست كه درك او در اين 
در دستگاه نظري او، اصل اوليه و عمده ي واقعيت؛ انديشه ي . وابسته به فلسفه مادي بود

و پس از آن تبديل به  كند ميمطلق است كه نخست خود را در طبيعت آشكار و متجلي 
امل روند تكامل ديالكتيك منطقي اين مرحله ي ايجاد انديشه ، ش. شود ميروح و معرفت 

بنابراين، جهان و تاريخ . چيزي جز تجلي و بيان نيست ،است كه برآيند تاريخ واقعي آن
آن گونه كه . و جهان چيزي جز ابراز انديشه نيست كند ميآن را انديشه ي ناب ايجاد 

و  ، اين تصور و انديشه چيزي جز خداي مسيحي كه پوششي انتزاعيگويد ميفويرباخ 
تزريق با ماركس و انگلس ديالكتيك هگل را كه وارونه ايستاده بود، . نيست ،منطقي دارد

محتوي ماترياليستي به روي پا برگرداندند و به اين ترتيب، آن را تبديل به سالح نظري 
 . انقالبي كردند

 Hegelianis. (Young)     پس از مرگ هگل، پيروان او به دو . پيروان جوان هگل
ئي كه ها آن. متخاصم تقسيم شدند كه هر گروهي تفسير خود را از نظريه او داشت گروه

ي ها ، هگليينكردند ميلفظ به لفظ و بدون هيچ قوه ي ابتكاري از نظريات او پيروي 
گروهي كه نتيجه . كردند مياينان از دولت پروس دفاع . راست را تشكيل مي دادند

، اما اساس روش او را مي كردند مينه ي هگل را رد ي و محافظه كاراآليست ايدهي ها گيري
اينان به همه . را تشكيل مي دادند»  ي جوانها هگلين «ي چپ يا ها پذيرفتند، هگلين

از ميان آنان مي توان ارفولد روج، اشتراوس، برونو، بائر، . كردند مياشكال ارتجاع حمله 
 .س را نام بردانگل فردريشفويرباخ، استيرنر، كوئپن، كارل ماركس و 
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Helvetius Cloude Adrien     در پاريس ) 1715-1771(كلود آدرين هلويتيوس

آثار . ي بزرگ قرن هجدهم بودها نويسنده، فيلسوف و يكي از ماترياليست. زاده شد
در « كه به دستور پارلمان سوزانده شد، و ) 1758(»  درباره روح «برجسته او عبارتند از 

دشمن سر سخت فئوداليسم و الهيات بودو از آن گونه قانون گذاري  ،)1772(» باره انسان
، اما در مورد اصالح كرد ميكه بر مبناي هماهنگي مطالبات فردي و اجتماعي باشد دفاع 

 . جامعه بر آموزش تاكيد مي ورزيد

Heraclitus    هم مي »  مبهم «او را ). پيش از ميالد 544-475(هراكليتوس
آسياي صغير مي زيسته و يكي از معروف  Ephesusسوس   هپآبازرگاني در شهر . خواندند

قانون بنيادي جهان » شدن «به نظر او . ترين فالسفه يونان قديم در ديالكتيك بوده
          هستي است و جوهر واصل جهان كشمكش و تاثير متقابل اضداد و جريان وحدت

مي جهان را در اين بي ثباتي ي هراكليتوس قانون عمو. است»  نشدن « و »  شدن «
در اين قانون عام، همه چيز جريان . همه چيز، و در تغيير مداوم همه ي هستي مي ديده

ما نمي توانيم دوبار در آب يك رودخانه شنا « در نتيجه . دارد و هيچ چيزي ثابت نيست
  »  .كنيم

آن، به عنوان  بنا به نظر هراكليتوس، نزاع و صلح، تابستان و زمستان، سرعت و جز
جز آن، به عنوان اصل تناقض  ، قحطي ،فراواني ،و آرامش. اند اصل تناقض بر جهان چيره

  . بنابراين، هر چيزي بيان و تفسير تضادهاست. ي همه چيزند ذاتي اند و بر جهان چيره
 Holbach, Paul Henry Dietrich     1723-1789(پل هنري ديترش هلباخ (

در دوازده سالگي به پاريس رفت، زبان فرانسوي آموخت، پس  .ماترياليست فرانسوي
هلباخ به همراه ديدرو مهم . فرانسه سرزمين واقعي پدري او شد و بعدها به اليدن رفت

نقش او در تدوين دائرت المعارف، نوشتن . ترين نقش را در تدوين دائرت المعارف داشت
ي او بهترين مغزهاي آن ها در ميهماني. دو اظهار نظرهائي در باره علوم طبيعي بو ها مقاله
در اين محفل بود كه ايدئولوژي انقالبي طبقه عوام شكل . آمدند ي فرانسه گردهم مي دوره

گرفت و اصول فلسفه اي كه بعدها ماترياليسم فرانسوي قرن هجدهم خوانده شد، در 
ترياليسم ما در كارهاي هلباخ. حلقه ي كوچك دوستان تعريف خاص خود را پيدا كرد

در مقابل دوگانگي كه  هلباخ. ترين بيان تعريف شد ترين و كامل مكانيكي با سيستماتيك
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ي او، انسان چيزي جز  در نظريه. ايستاد ،به معني تقسيم جهان به ماده و روح بود
ماده چيزي است . طبيعت ماده ي در حال حركت است. محصول ضروري طبيعت نيست

ي روحي و الهي، ها نظام. كند ميمستقيم در احساس ما عمل كه به طور مستقيم، يا غير 
فقط محصول فعاليت مغزي انسان، و ميوه ي جهالت او و خدعه و نيرنگ آگاهانه ي 

نظام  «كتاب . اكثريت، و به ويژه كليساست كه از طريق اين فريب كاري سود مي برند
  . ه اي داشت، در زمان خودش تاثير انقالبي فوق العاد)1770(او »  طبيعت

 Hume David    از جمله . فيلسوف اسكاتلندي). 1711 -1776(ديويد هيوم
ي بسياري در مسائل ها مقاله. فيلسوفان شكاك و آگنوستيك، و سياستمداري فعال بود
فلسفه ي او مرحله اوج گيري . مربوط به اقتصاد اجتماعي نوشته و مورخي بزرگ بود

اين جهت خاص فكري . كرد ميرا نمايندگي جهت فكري خاص بوژوازي انگلستان 
گرود و باالخره  سپس به ذهن گرائي بركلي مي ،شود ميبافلسفه ي تجربي جان الك آغاز 

ي اعتقاد به غير ممكن  سم كه نظريهتيي بنيادي به آگنوسها در مورد همه ي پرسش
جود ماده هيوم مثل بركلي نظر به نفي و. كند ميتمايل پيدا  ،بودن معرفت حقيقي است

ي شكاك خود را به روابط علت و معلولي اشياء هم بسط مي  سهل است، فلسفه. ندارد
انسان . روابط علت و معلولي واقعيت عيني ندارند و فرآيند عادت ذهني اند گويد ميدهد و 

ئي است و فقط از اين تكرار، و نه دليل ديگري، نتيجه ها ناظر برتكرار منظم سلسله پديده
هيوم در اثبات نظر خود . ه رابطه ميان علت و معلول را پيدا كرده استگيرد ك مي
هر وقت سنگ مرمر سفيدي به مرمر قرمزي مي خورد، دومي به كه بينم  من مي گويد مي

ضربه ي مرمر سفيد علت حركت : من به صورت يك نواختي مي گويم. آيد ميحركت در 
دا كنم كه اين امري غير قابل اجتناب و اما از كجا مي توانم اطمينان پي. مرمرقرمز است

چه تضميني وجود  ؟شخصي يي عيني علت و معلول است و نه فقط وهم و پندار رابطه
و علت  آورد ميدارد كه فردا هم ضربه ي مرمر سفيد، دوباره مرمر قرمز را به حركت در 

تضميني ؟ بنابراين، هيوم زير بار پذيرفتن هيچ گونه شود مي) كه معلول است(حركت 
رود كه نقطه ي مركزي تعريف جهان و معرفت ما نسبت  ي علت و معلولي نمي براي رابطه

  . به جهان است
         و»  فرضيه «ن ـهارج از ذـدنياي خ،  ه نظر اوـد گفت كه بـي بايـدر تحليل نهائ سپ
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براي رد نظر هيوم است كه كانت دستگاه نظري نقاد . ي بيش نيست»  گمان« و »  باور «

» نقد اقتصاد سياسي «نظريه ي هيوم در باب پول كه ماركس در .  كند ميرا مطرح  خود
آن را تحليل كرده است، رهنمود عمل درك اسرارآميز بورژوازي او در مورد روابط 

همواره جايگزين مراحل اصلي و بنيادي مي  ها اقتصادي است كه در آن روبناي پديده
 -1740(» شرحي بر طبيعت انسان« ند از كارهاي فلسفي عمده ي او عبارت. شوند

  ).1748(» تحقيقي در باب درك بشري« و ) 1739
 Induction   نوعي روش ). اصطالحي در منطق(قياس كل از جزء  –استقراء

. كلي مي رسد اي نتيجهبه  ،ئي با معني مشابهها استداللي كه ازكنار هم گذاشتن واقعيت
  .شود ميه از جزء به كل منتج به بيان ديگر، روشي استداللي است ك

    Kant, Emmanuel همه . فيلسوف نامي آلماني). 1724-1804(امانوئل كانت
 1755در سال . گذراندKönigsberg ونيگزبرگ كي عمرش را به تدريس در دانشگاه 

 ها نظريات آسمان «و  » Universal Natural Historyتاريخ طبيعي جهان « رساله 
Theories of the Heavens « ه را براي نظريه الپالس ااين دو رساله ، ر. را نوشت

Laplace نقد « رساله  1781در سال . در باب شكل گيري اجسام آسماني هموار كرد
»  صلح پايدار «رساله  1781و در سال  Critique of Pure Reason» خرد ناب

Perpetual Peace است كه غير ممكناو بر آن ) شكاك نگري(آگنوستيسيم . را نوشت 
را فقط آن گونه كه بر  ها اشياء را آن گونه كه در درون خود هستند بشناسيم و آن است

  .شان مي توانيم بشناسيم ها ما نمودار مي شوند، يعني در جلوه
ليبرال بود، اما در مقابل قوانين ثابت . كانت با اشتياق از انقالب فرانسه استقبال كرد

در علم . ذهب عقل گراست، اما به مذاهب مثبت احترام مي گذارددر م. كرد ميايستادگي 
و قوانين دروني را به قوانين مردود  كند مياخالق، هر گونه قانون خارج از انسان را نفي 

در آزاد انديشيدن بي باك بود، اما نظم مراتب عملي را محترم . بيروني ترجيح مي دهد
صه بايد گفت كه نمونه ي يك بورژوا با اين مختصات ذهني، به طور خال. مي شمرد
  . ليبرال بود

تعريف تكميلي محمد علي فروغي در سيرحكمت در اروپا را مي توان براين متن  (
افزود كه كانت عقل نظري و عملي را نقادي كرده و بر آن بوده كه عقل نظري از درك 
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، اشتباه كند ميكه مي گويند عقل همه چيز را  درك »  جزميون «حقيقت عاجز است و 
در  ،همه چيز عاجز مي دانند هم كه عقل را از درك   Agnosists» شكاكان« و  كنند مي

از ساير آثار »  )خردعملي(نقادي عقل عملي  «و »  مباني فلسفه اخالق «. اشتباهند
ي رسمي، بايد گفت احتياط كانت در برخوردي ها خارج از تعريف. معروف اين فيلسوف اند

گيوم دوم  فردريشماوراي طبيعت، به خاطر فشاري بود كه  آليسم ايدهب و قاطع با مذه
   .پادشاه پروس و نظام در باري او به امانوئل كانت وارد آوردند

 Religion within theدين فقط در حدود عقل  «كانت رساله اي نوشته بود به نام 

limits of Reason alone «  تن آن سخت سرزنش گيوم او را به خاطر نوش فردريشكه
اگر چه پس از ده . كرد و حتي از او تعهد گرفتند كه ديگر در امور ديني چيزي ننويسد

گيوم دوم مرد و التزام كانت باطل شد، اما اشتغال او به ساير امور فكري و  فردريشسال 
  . ) م -فلسفي، و ترسي كه در او مانده بود، حد و مرزي را در ذهن او شكل داد

La Mettrie Julien Offroy      پزشك و ) 1709 -1751(جوليان اوفروي المتري
كه به صراحت ماترياليستي بود، » تاريخ طبيعي روح« انتشار كتاب . فيلسوف فرانسوي

باعث شد كه موقعيتش را به عنوان پزشك ارتش از دست بدهد و كارش به دادگاه 
نظريه ي دكارتي  ها در آني بسيار ي نوشت كه ها المتري كتاب. دوم بكشد فردريش

در رابطه با ماشيني بودن حيوانات را به انسان تعميم ) Cartesianپيرو فلسفه دكارت (
ي انسان ها داد و به توضيح اين نقطه نظر پرداخت كه احساسات، تصورات ذهني و داوري

انسان « براي نمونه مي توان از كتاب . ناشي از عمل مكانيكي سلسله اعصاب است
  .نوشته است نام برد  1748كه در سال   Man the Machine» نماشي

Lenin, Vladimir illyich در  1870بيست و دوم آوريل . چ لنينيوالديمير ايلي
د، تغيير نام دا Ulyanovskروسيه كه بعدها به اوليانووسك  Simbirskريسك بسيم

ي  ي منطقهويچ اوليانوف بازرس مدارس عمومپدرش نيكالي. چشم به جهان گشود
 ،ي ماركسيستها يش در حلقهها لنين در دروان تحصيل به خاطر فعاليت. سيمبريسك بود

  .با مسئوالن مشكل پيدا كرد
      ي مطالعات ماركسيستي سنت پترزبورگ را در ها كارگران حلقه ،1895در سال 

در روسيه كه هسته ي حزب پورلتارياي انقالبي » اتحاد مبارزه براي آزادي طبقه كارگر «
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در دومين كنگره حزب كار سوسيال دموكراتيك . ، به وحدت رساندكرد ميرا نمايندگي 

 ،ترتيب يافت، لنين با افشاي گرايش اپورتونيستي اكونوميسم 1903روسيه كه در ژوئيه 
تحقق پيروزي ماركسيسم انقالبي را امكان پذير كرد و توانست گروهي را كه به 

در جريان . معروف بودند در پيرامون خود متحد كند) اكثريت( Bolsheviks  ها بلشويك
جريان داشت،  )اقليت (  Mensheviks  ها كنگره و پس از آن كه مبارزه اي با منشويك

  .ي حزب بلشويك كه حزبي از نوع ديگر بود، فعاليت كردها اننيلنين براي سازماندهي ب
 Materialism and Empirio-Criticismم سيريوكريتيسيكتاب ماترياليسم و امپ

اي را به موازات خط مشي جديد  ي گستردهها انتشار يافت، زمينه 1909لنين كه در سال 
در اين كتاب، لنين درجهت . براي وظيفه ي تشكيل حزب انقالب اجتماعي فراهم آورد

ن و تحريف كنندگان، و با هدف گسترش هرچه امبارزه با تجديد نظر طلبان، تفرقه افكن
از زمان انگلس به بعد ،  فلسفه ماركسيسم و ايجاد يگانگي در نتايج تكامل در علمِ بيشتر

. ي نظري حزب ماركسيستي، يعني ماترياليسم تاريخي، دفاعي جانانه كردها از بنياد
ي ديگر، دست به كوششي وسيع و عميق ها درجريان جنگ اول جهاني، عالوه بر فعاليت

ي فلسفي و بيانات و عبارات او در اين ها يادداشت. ددر توسعه ي بنيادهاي ماركسيسم ز
 ياد «در كتاب  ها اين يادداشت. كند ميدوره، منبع مهم فلسفه ماركسيست را نمايندگي 

  .لنين منتشر شده اند» ي فلسفيها داشت
لنين از تبعيد بازگشت و بي درنگ به آماده كردن حزب بلشويك  ،1917در آوريل 

در طول تابستان، كتاب . ئي پرداخت كه در نوامبر صورت پذيرفتبراي انقالب پرولتاريا
كامل كرد كه در آن به بسط را  State and Revolution»  دولت و انقالب «درخشان 
لنين با تاسيس . ي ماركس و انگلس در مورد ديكتاتوري پرولتاريا پرداخته استها آموزش

وسياليستي جديد كرد، از جمهوري شورائي، بيشترين توان خود را صرف حكومت س
حمايت دهقانان براي ايجاد اين حكومت برخوردار شد و مبارزه اي موفق را عليه نيروهاي 

كار و كوشش  ها ، حاصل سال1919در سال . ضد انقالب و نيروهاي خارجي سازمان داد
ي مبارزات انقالبي طبقه ها او، برپائي سومين بين الملل كمونيست و احياي بهترين سنت

  .كارگر شد
  در پايان جنگ داخلي، لنين كار بازسازي اقتصاد ملي شوروي را سازماندهي و هدايت 
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صورت » سياست نوين اقتصادي« كرد كه در نتيجه ي آن انتقال كمونيسم جنگ به 
گذشته از اين اقدام انقالبي، مبارزه اي سخت را عليه طرفداران تروتسكي، . پذيرفت

ي  ويسم كه كمر به تخريب وحدت و تضعيف قدرت رزمندهرين و ساير دشمنان بلشابوخ
شرايط دشوار زندگي لنين در روزهاي حاكميت تزار، كار . بودند، به پيش برد حزب بسته

بر جانش نشست،  1918طاقت فرساي عملي و نظري او و زخمي كه در نتيجه ي ترور 
 1924ژانويه  21ر لنين د. قواي جسمي رهبر بزرگ را كاهش داد و عمرش را كوتاه كرد

  .در گذشت
چ لنين در بسط ماركسيسم چنان عظيم بود كه از زمان او تا ينقش والديمير ايلي

  .معروف شده است لنينيسم -سوسياليسم علمي به ماركسيسم ،كنون
Leucippus      شاگرد  .فيلسوف ماترياليست). قرن پنجم پيش از ميالد(لئوسيپوس

  .را بسط داد ها نظريه اتم و معلم دموكريتوس كه Zenoزنو 

Locke John     نماينده مكتب .  فيلسوف انگليسي). 1632-1704(جان الك
كتاب . ستها كه مدعي بود تجربه تنها بنياد همه ي معرفت Empricism   اصالت تجربه

 Essay Concerning Human Understanding»  رساله اي در باب فهم انسان «
اي يافتن راه حل مساله ي دانش و معرفت متوجه اصل تجربه ، جان الك را بر)1690(

 كند ميق در اين توجه، فيلسوف انگليسي وجود تصورات فطري را نفي راي تعمب. كند مي
. داند ميو منشاء تمامي تصورات ذهني را دو مبناي احساسات بيروني و احساسات دروني 

، و اين كه حتي فرضيه داند ميبر ما تا جائي كه الك احساسات بيروني را با تاثير اشياء 
فكر  تواند مي) اگر خدا چنان بخواهد (كه ماده  كند ميگستاخانه ي آن زمان را مطرح 

اما آن جا كه به مفاهيم و تصورات روح و . گويد ميكند، از جايگاه ماترياليست سخن 
يعني  (گر است ، دوگانه نشود ميمرتبط  -كه به نظر او به قلمرو توحيد تعلق دارند - خدا

صفت . و خدا شناسي انگليسي را راه مي اندازد) كند ميجهان را به ماده و روح تقسيم 
ويژه ي نظريه ي او در مورد دانش و معرفت، تبديل كردن فهم و درك انسان به ذرات 

براي مثال، مغز و فهم را تا حد موزائيكي از احساسات كه مجموعه اي از . كوچك است
اين موزائيك آگاهي، شامل هيچ چيز نيست جز آينه ي . آورد ميد پائين اجزاء كوچك ان

در نظريات مربوط به سياست اجتماعي، جان الك در . تصورات خرد شده ي دنياي بورژواز
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، به حمايت از نظام كند مينهايت به عنوان نظريه پرداز ليبراليسم از عالئق بورژوازي دفاع 

: آثار معروف او عبارتند از. ان خدانشناس مي پردازدپادشاهي مشروطه و تحمل دگرانديش
» نامه اي در باب تحمل دگرانديشي «و ) 1690(»  رساله اي در باب فهم انسان «
)1704-1685 .(  

Lucretius, Titus Lucretius Carus     95 -51(وس كاروس يتيتوس الكريت 
كه عقايد  رد اپيكورشاگ. شاعر نامي التين كه در روم متولد شد). پيش از ميالد

           » در طبيعت اشياء «اثر مهم او . ماترياليستي معلم خود را در شعرهايش باز تاباند

the Nature of things On است.  
Marx, Karl Heinrich    يكي از بزرگ ). 1818-1883(  ينريش ماركسها كارل

سم علمي، نظر و عمل مبارزه ي ي قرن نوزدهم، بنيانگذار فنا ناپذير كمونيها ترين نابغه
در نظر او آرمان كمونيست مديون نظريه و  .طبقاتي و انقالب نوين پرولتارياي جهان

بر اصول ماترياليسم  مبتني ،ماركس دستگاه نظري و عملي. ي علمي آن است برنامه
ي استادانه اش از مسائل واقعي و محسوس كه مربوط ها در خالل تحليل. ديالكتيك است

و  ها به پرسش اساسي در مورد كشف قوانين دروني سرمايه داري، يا توضيح دوره شود مي
را رقم زده است، ماركس برتري ماترياليسم ديالكتيك را به  ها وقايعي كه تاريخ بشر آن

مثابه روشي براي تحقيق در باره ي روابط تاريخي درگذشته با هدف دستيابي به دانش ما 
 ؛محرك تكامل اجتماعي در زمان حال، به نمايش مي گذاردنسبت به نيروهاي واقعي 

ي تعيين كننده ي رشد و تكامل در آينده ها همان گونه كه در رابطه با تمايالت و گرايش
ويرانگر از . نقد درخشان او از جامعه ي بورژوا، هم ويرانگر بود و هم سازنده. كند ميچنين 

سازنده از آن جهت كه پيروزي پرولتاريا را اين جهت كه مرگ بورژوازي را اعالم كرد، و 
ديالكتيك او، همزمان روشي تحقيقي و رهنمود عمل براي كوشش انسان . اعالم كرد

نه تنها در دانش و آگاهي نسبت به تاريخ بشر بسط  ،ديالكتيك ماركس مماترياليس. است
ه محرك نگاه بايد تاكيد ورزيد ك. شود ميمي يابد، بلكه مشمول دانش تاريخ طبيعي هم 

روش فكر و عمل كه . او به انقالب در علوم طبيعي، نظريه ي تكامل چارلز داروين بود
به مثابه گران بهاترين سالح پرولتاريا در مبارزه ي رهائي  ،درونمايه ماركسيسم است

  . بخش و نائل شدن به انسان گرائي كامل عمل كرده است



     

         235                                                                            اصول مقدماتي فلسفه
 

ي ها دستنوشته «: ن آثار ماركس بيندازيمبگذاريد به ترتيب تاريخ نگاهي به مهم تري
» ايدئولوژي آلماني «و ) 1845(» خانواده مقدس «، )1844(» اقتصادي و فلسفي

مانيفست  «، )1847(»  فقر فلسفه «، كاري مشترك با فردريش انگلس، )1846-1845(
ارزش،  «و ) 1849(» كار مزدوري و سرمايه «، )1848(با فردريش انگلس » كمونيست

هجدهمين  «، » 1848 -1850مبارزه طبقاتي در فرانسه «، )1865(»  مت و سودقي
آقاي  «، )1859(» مقاله اي در نقد اقتصاد سياسي «، )1852(»  برومر لوئي بناپارت

، جلدهاي دوم و سوم كاپيتال را انگلس )1867(» كاپيتال جلد اول «، )1860(»  فوگت
ي ارزش ها نظريه «و ) 1875(»  امه گوتانقد برن« . پس از مرگ ماركس منتشر كرد

، پس از مرگ ماركس شود ميهم كه اغلب به عنوان جلد چهارم كاپيتال تلقي » اضافه
  .منتشر شد

: بيشتر خواهيم آموخت، عبارتند از  ها بعضي ديگر از آثار ماركس هم كه با خواندن آن
      ،» در اياالت متحده جنگ داخلي «، »در باره استعمار« ، » ي پيشا سرمايهها شكل «

براي آگاهي بازهم . ، و مجموعه ي يك جلدي آثار ماركس» ها ئي به آمريكائيها نامه« 
او مراجعه »  ي ماركسها آموزش «بيشتر، به مجموعه مقاالت لنين در باره ماركس و 

  .كنيد
Mechanics      و نيروها ها علم حركت   : مكانيك.   

Metaphysics     دستگاهي كم و بيش خيالي و تشكيل شده از عقايد  : ك متافيزي
جهان را با اصول فراطبيعي و غير مادي  كند ميي مذهبي است كه سعي ها و فرضيه

روشي از تفكر است كه رابطه و . شود مياين توضيح، اغلب به خدا مرتبط . توضيح بدهد
و  كند مينفي  ،ها ي مادي را با مستقل انگاشتن آنها تاثير متقابل اشياء و پديده

اين دستگاه خيالي، در تضاد . ي مادي در حركت دايمي اندها پذيرد كه اشياء و پديده نمي
  ). به قسمت سوم همين كتاب نگاه كنيد( با ديالكتيك است

Moliere, Jean-Baptiste Poquelin,alias    ژان باپتيست پوكلن مولير
تاتر او همه ي مظاهر اجتماعي  .بزرگ ترين كمدي نويس فرانسه) 1622 -1673(

. دهقانان، بازرگانان، بورژواها، پزشكان، شهرنشينان و روسپيان: دورانش را در بر مي گرفت
ي او ممكن است نسبت به كارهاي ديگرش در به ها در حالي كه عنصر كميك نمايشنامه
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گذاشتن بر طبيعت كامال متفاوتي داشته باشد، يعني كه مثال در اثر  ،خنده انداختن آدم

ي اخالق، و شخصيت و خصلت انسان ها ئي كه در زمينهها تماشاگر كامال نسبت به كمدي
خنده دار و نوعي كه  فقطنوع  -كيي كم استوار است، متفاوت باشد، آثار او در هر زمينه

تكان دهنده  – ي اخالقي جامعه نشتر مي زندها به اخالق و شخصيت و ناداني و كژي
. كند ميبا عطف به قضاوت درست تماشاگران، از قضاوت صحيح دفاع  مولير هميشه .است

مولير از مجراي مسائل عام و . كه چگونه همزمان محرك خنده و فكر شود داند مياو 
ي عمومي و ها عادي روزانه، و با استفاده از زبان گفت و گوي روزمره و مطابق با سليقه

ي او، واقعيت ها موضوع نمايشنامه. كند ميمنطقه اي، به طرز حيرت آوري طبيعي جلوه 
باعث خنده مي شوند  ها ئي كه در رابطهها جاري زندگي انسان است كه خود را با تلخي

  .تناسب عناصر دراماتيك كارهاي او، بسيار حائز اهميت است. بروز مي دهد
از جمله آثار نمايشي مولير، بايد تارتوف، دون ژوان، مردم گريز، خسيس، زنان 

 . مند و مريض خيالي را نام برددانش

Mysticism     حالت و رفتاري فلسفي و مذهبي كه در تلقي و نگاه آن، .  تصوف
حامل نوعي خلسه است كه به صورت پر رمز و رازي انسان را ) در معرفت و اخالق(كمال 

هم چون اين ممكن است داللت بر تمايل ذهني در  ،تصوف. رساند با خدا به وحدت مي
به هر صورت، اين مشرب در مقابل عقل . ترجيح دادن ابهام و راز بر واقعيت باشدجهت 

 . گيرد ميگرائي قرار 

Mytholigy    تاريخ افسانه اي و داستاني خدايان در . افسانه شناسي - ميتولوژي
ي مربوط به اسطوره را در ها اين تاريخ، همه ي نظام. دوران باستان ، يا ميان مردم ابتدائي

  . گيرد يمبر 
Nominalism    تصور كلي، اقسام و  گويد مينظريه اي فلسفي كه . فلسفه صوري

  ي فلسفي،  بنا بر اين نظريه. ي فردي اندها فقط در نام وجود دارند و تنها هستي ، انواع
 . درك و تصور، يا اقسام، فقط در هوش و خرد وجود دارند

Orthodoxy    با اصول ايمان مربوط به مذهبي انطباق  .  راست ديني -ارتدكسي
اين پيروي و انطباق، به اصول و درك دقيق از يك فلسفه يا نظريه علمي . پذيرفته شده

  وفاداري و تعصب و خشك انديشي نسبت به اصول نيز معني مي . كند مينيز تعميم پيدا 
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 . دهد

Paleontology    ها علمي كه مربوط به فسيل . ان قديمورمبحث زيست شناسي د 
 . شود مي

Pasteur, Louis      متولد ). 1822- 1895(لوئي پاستورDole شيمي دان . فرانسه
ي فراوان علمي و خدمات گران بهاي خود به تامين ها و زيست شناس نامي كه با كشف

ي واگيردار ها زندگي بهتر براي انسان ، به پيشرفت علم كمك شاياني كرد تا با بيماري
 .  مبارزه كند

Phlogistic    اي كه شيمي دانان اوليه تصور  اصل يا مايه  . وابسته به اصل آتش
  .  به وسيله آن پديده ي سوخت يا آتش را مي توانند توضيح بدهند كردند مي

Physiology     علمي كه وظايف و عمل اعضاي  . علم طبيعي يا فيزيك - فيزيولوژي
 . كند ميزنده را مطالعه 

Plato      فيلسوف يوناني و بزرگ ترين متفكر   ). پيش از ميالد 427 -348(افالتون
  . يونان قديم  آليست ايده

، واقعيت حقيقي را شامل كنيم ميبنا به نظريه افالتون، چيزهائي را كه ما مشاهده 
به نظر او . ي از واقعيتها و نسخه ها نمي شوند، بلكه فقط نمود و جلوه اند، يا انعكاس

است كه اشياء نمودها و ) ها ، مثالها صورت(  ها متعلق به ايدهواقعيت حقيقي فقط 
و به تصور در مي  كنيم ميرا مشاهده  ها اصل اشياء و چيزهائي كه ما آن. ي آنانندها جلوه

. آوريم، در آسمان معنوي و هوشمند معلق اند و حالتي تغييرناپذير و جاودانه دارند
مثال صورت و . ن هوشمند و معنوي وجود داردبنابراين، به تعداد اشياء صورت در آسما

كامال بايد قابل درك باشد كه در نظر . مثالي براي ميز، صورتي براي صندلي و جز آن
ي ها بلكه هستي. فقط در ما نمود و جلوه ي محض ندارند) ها ايده( ها افالتون، اين صورت

به اين دليل امكان پذير  براي افالتون، معرفت فقط. رندازندگي اي مستقل از ما د ،واقعي
، به ياد مي ايم كردهئي را كه در زندگي قبلي خود مشاهده )ها صورت(  ها است كه ما ايده

اين نظريه، معروف به . منظور افالتون، زندگي ي پيش از تولد جسماني است. آوريم
است، هم پرداخته ) منشاء( عالوه بر اين، افالتون به عناصر استداللي . تجديد حيات است

باوجودي كه افالتون آموزنده شيوه مشاء يا استدالل . ( ي و شفاهيآليست ايدهاما به روش 
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كه در ادبيات فلسفي زبان فارسي به  ؛)ها ايده(  ها اثبات وجود صورت كرد ميبود، فكر 

»  مثل افالتون « به مثال معروف شده اند و به همين جهت در شناخت فلسفه ي او
  )م  -دارر اساس كشف و شهود است و نيازي به استدالل ند، بندشهرت داشته ا

افالتوني ايدئولوژي طبقات حاكم جامعه اي  آليسم ايدهدر نظريه ي سياست اجتماعي، 
اين جامعه كه در آن توسعه ي اقتصاد تجاري و رباخواري باعث شدت يافتن . قديمي است

ال خود در باره ي حكومت را افالتون آم. انحطاط و فساد مي شد، اساس كار بردگي بود
كه در آن  كند ميبيان  The Republic) جمهور –جمهوريت ( در اثري به نام جمهوري 

اين گروه حاكم، شامل بزرگ ترين . داند ميي حاكم ها مالكيت را متعلق به اريستوكرات
آثار اصلي افالتون كه به شكل . گمراهي و انحراف سوسياليسم تخيلي عهد باستان بود

   ، فيدو Apology ، آپولوژي Kritonفت و گو نوشته شده اند، عبارتند از كريتون گ
Phaedo تيمائوس ، Timaeus  فائدروس ،Phaedrus  ، گورگياسGorgias،  ضيافت
Banquet تئاتتوس ،Theaetetus  جمهوريThe Republic ،) كه در ادبيات فلسفي

ير حكمت در اروپا توضيح مي دهد س و ترجمه شده است) جمهوريت(و ) جمهور(فارسي 
نام دارد و به معناي سازمان حكومت، يا   Politeiaاصل اين تصنيف به يوناني  «كه 

 Republicaبعدها روميان اين واژه را در التيني به . سازمان كشور، يا كشور داري است
. رداندندبرگ Republicو  Reüubliqueترجمه كردند و از همين ماخذ اروپائيان آن را به 

 و ) م  –اين اثر نزد ما معروف به رساله سياست است « محمدعلي فروغي مي نويسد كه 
  . و جز آن The Lawsقوانين 

 Port-Royal    صومعه ي معروف پيروان . ساخته شد 1204در سال   . پورت رويال
. فرانسه است Chevreuseدر نزديكي شور  Jansenistتعليمات كورنليوس جانسون 

در زمان لوئي  ها و يسوعيت ها رت اين مكان مديون جنگي است كه ميان جانسنيستشه
ي ارستوئي كه در اين محل ها گرايش» رساله منطق«چهاردهم در گرفت، و نيز مديون

  .  به دستور پادشاه ويران كردند 1710پورت رويال را در سال . نوشته شده است
Proudhon, Pierre-Joseph   نويسنده و ). 1809 -1865(ن وزف پرودوژپير

نماينده كالسيك سوسياليسم خرده بورژوائي فرزند دهقاني فقير بود . اقتصاددان فرانسوي
  ر ـم مديـي هـمدت. ر كار كردـهرهاي ديگـي و شـ، مارس وان مصحح در پاريسـه عنـكه ب
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  . بود»  بسانكون «اي در  چاپخانه
       حامل جمله معروفنوشته كه  1840برودون در سال»  دارائي چيست؟ «كتاب 

او در » نظام تناقضات اقتصادي يا فلسفه ي فقر «كتاب . است»  دارائي يعني دزدي «
. به آن پاسخ داده است»  فقر فلسفه «منتشر شد كه ماركس در كتاب  1846سال 

كه نفوذ ) 1851(»  قدرت سياسي طبقه كارگر «پرودون كتاب ديگري دارد به نام 
گفته اند كه . گران سوسياليست فرانسه از خود به جا گذاشتعميقي بر جنبش كار

پرودون خيال پردازي خرده بورژواست، اما هيچ يك از آن مباحث تاب ايستادگي در 
، 1848پس از انقالب . مقابل نقد ماركس را ندارد كه همواره واكنش او صادقانه بوده

، به 1851تاي دوم دسامبر در زمان كود. پرودون به عضويت مجمع قانون گذاري در آمد
  . لوئي بناپارت اعتماد كرد تا پيروزي عدالت اجتماعي را تضمين كند

Rationalism    دستگاهي كه اساس آن عقل و استدالل است و در  . عقل گرائي
عنوان . گيرد كه بنيادشان وحي و الهام مذهبي است ئي قرار ميها جهت مخالف نظام

چون اين به دستگاهي هم اتالق شده است كه در تقابل با  هم) عقل گرائي(راسيوناليسم 
فقط از طريق تجربه مي توانيم به آگاهي برسيم، و  گويد ميكه ) فرض گرائي(امپريسيسم 

بر آن است كه عقل و استدالل اساس  اين نظريه. گيرد قرار مي نه از طريق علم
كننده ي روشي از تفكر  در نهايت، اين عنوان هم چون اين شاخص و تائيد. ستها ايده

) عقل گرائي(براي ما، راسيوناليسم . كند مياست كه متكي به عقل است و توهم را نفي 
فقط به عقل و استدالل تكيه  كند ميبخصوص روشي از تفكر علمي است كه ما را مجبور 

       كنيم و از هر تكيه گاه ديگري كه مبتني بر تصورات غيرقابل مهار، خيال پردازي و 
نبايد فراموش كنيم كه تنها به كمك قوانين ديالكتيك است كه . است بپرهيزيم»  دين «

  .  باشد»  مدرن «حاصل مطلوبي بدهد و  تواند ميعقل گرائي 
Sensualism   و  ها همه انديشه گويد ميكه  دستگاهي فلسفي . حس گرائي

  . تصورات مستقيما ناشي از احساسات است
Spiritualism    نظريه اي فلسفي كه براساس آن روح به عنوان واقعيتي . گرائيروح

اين دكترين، . كند ميآن را اداره و  جدا از ماده وجود دارد، به ماده زندگي مي بخشد
  اين نظريه، . كه همه ي قوانين طبيعت متكي به آن است بيند مياغلب در خدا روح كل را 
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 . است آليسم ايدهصورت ديگر و نتيجه ي 

Teleology    فرضيه   . پايان شناسي يا حكمت علل غائي و مطالعه حكمت غائي
در زبان يوناني به معني  Telos( .پاياني ندارد ،در طبيعت ها اي كه بنا بر همه ي پديده

end كند ميدر اين فرضيه، مقصد خاص نهائي را خدا يا مشيت الهي تعيين  .)است .
 Bernardin deهجدهم برناردين دوسن پير  ماهرانه ترين شكل اين فرضيه را در قرن

Saint Pierre  اگر سيبي از شاخه درختي آويخته باشد، به  گفت مياز كار در آورد كه
 آيد ميبه راحتي آن را بچنيد، يا اگر كدوئي در زمين در  تواند مياين معني است كه آدم 

. ئي از اين دستها الكه آن را از زمين بكند، و مث كند ميو نه روي درخت، عابر خطر ن
امروزه هنوز بعضي زيست شناسان به صورت اغراق آميز و مسخره اي از اين فرضيه 

  .كنند مياستفاده 
 Thales    لَطي(يكي از متفكران اصلي مكتب ميلتوس   . تالسدر آسياي صغير ) م

تان نخستين مكتب ماترياليست در يونان باس ،مكتب ميليوتن). قرن ششم پيش از ميالد(
] يا طالس[قديمي ترين دانشمند يونان تالس ... «  گويد ميسير حكمت در اروپا . (بود

 585ملَطي است كه در هندسه و نجوم دستي داشته و توانسته است كسوفي را در سال 
با آگاه بوده و رطوبت را ماده المواد راز خاصيت كه. پيش از وقوع خبر دهد ،قبل از ميالد

فيلسوفان اين مكتب، ) م -را مايه حقيقي موجودات پنداشته استدانسته، يعني آب 
 . كوشيدند توضيح بدهند كه چگونه منشاء همه چيز هوا ، آتش و آب است

Theology   ي عقايد تعصب آميز ديني و  مطالعه. خدا! » علم « . خدا شناسي
  .ي مربوط به آنها متن
 Thmas Aquinas, Saint   متخصص ) 1227 -1274(توماس اكيناس مقدس

آثار اصلي او . موفق به دريافت درجه دكتراي كليسا شد. الهيات و فيلسوف قرون ميانه
 Summaو  .  )درباره حقيقت دين كاتوليك( Summa Contra gentilesعبارتند از 

Theologiae )كتاب اولي به توضيح دكترين كاتوليك مي ). در باره حقيقت خداشناسي
نشان بدهد كه دين و عقل هرگز در تقابل با هم  خواهد ميو  كند مي پردازد، از آن دفاع

، به سه كند ميمقدس قلمداد  هاي دومين كتاب كه كليسا آن را چون كتاب. نيستند
رساله  -3نظريه استعدادهاي انسان،  -2رساله اي در باب خدا،  -1: شود ميبخش تقسيم 
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توماسيسم دكترين خداشناسي و  .ديني هاي اي در باب عيسي مسيح، رهائي و آئين
اين . فلسفي توماس مقدس است كه هنوز هم در ميان فالسفه ي كاتوليك گسترش دارد

  . دكترين، شديدا اسكوالستيك و اساسا ارتجاعي است
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