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  پيشگفتار
بادرت می شود حاصل ياداشت هـايی اسـت کـه    رساله مقدماتی فلسفه که اينک به چاپ آن م  

ايـن درسـها را     .  بـر داشـته اسـت      ۱۹۳۶‐۱۹۳۵يکی از شاگردان ژرژپليتسر در دوره تحصيلی        
بـرای آنکـه بـه ارزش و ارج ايـن           . استاد در دانشکده کارگری پاريس تدريس می کرده اسـت           

  .يم دروس بيشتر پی ببريم الزم است هدف و شيوه تدريس رفيق خود را شرح ده
 به وسيله يک عده چند نفری از استادان بنياد گذاشـته            ۱۹۳۲       دانشکده کارگری در سال     

شد تا علم مارکسيستی را به کارگران و زحمتکشان بياموزد و استدالل و انديشه ايشـان را بـر                   
ر تا همانطور که د   . اساسی قرار دهند که بتوانند قرن ما را بشناسند و حرکات خود را بسنجند               
  .ماشين و تکنيک تسلط دارند در مسائل سياسی و اجتماعی نيز مسلط باشند

از همان آغاز امر ، ژرژپليتسر مسئوليت تدريس فلسفه مارکسيستی و ماترياِليسم ديالکتيک را              
در برابر تحِريفـات و بـی اعتنـايی دولـت در تـدريس ايـن       . در دانشکده کارگری بعهده گرفت

  . ای بودفلسفه ، اين وظيفه شايسته
از کسانی که افتخار شرکت در اين کالس ها را داشتند کسـی نمـی توانـد فرامـوش کنـد کـه          
درس های اين مرد  سرخ رو ،سر شاد ،دانشمند،با وجـدان و رفيـق کـه آنقـدر تـالش داشـت                       
مطالب خشک فلسفی را باب طبع همه بسازد تا چه اندازه در شنوندگان تأثير ، عميـق داشـت     

ابر عده ی کثيری صحبت می کرد که از پير و جوان و از هر مسلک و منصـبی                   هر سال در بر   .(
  ). در آن شرکت می کردند ولی اکثريت همواره از طبقه کارگر بود

       تسلط او به موضوع نظم دلنشينی به کالس می داد ،او می دانست چگونه جدی و محکم                 
 از خود بروز می داد و پرتويي از او          هميشه درست رفتار می کرد ،و چنان قدرت حياتی        .  باشد  

  .می تافت که مورد تحسين و محبت تمام شاگردان قرار می گرفت
از کليـه اصـطالحات           پوليتسر برای آنکه مطالب خود را به خوبی به شنوندگان بفهمانـد ، 

و لغات فنی فلسفی که تنها برای اشخاص سابقه دار قابـل فهـم اسـت ، چشـم مـی       پيچيده ،
وقتی مجبور می شـد     . تنها لغات سهل و آسان را که بگوش همه آشنا بود بکار می برد             .يد  پوش

که اصطالحات خاصی را بيان کند هرگز از تشريح کامل آن صرفنظر نمی کرد ،و با مثال هـای             
معمولی آن را روشن می کرد ،هر گاه در ضمن بحث يکی از شاگردان ،لغتی عالمانه بکـار مـی                

او را  )که شاگرد هايش به خـوبی آشـنا هسـتند         (گه می داشت و به نحو مؤثری        برد ،شاگرد را ن   
او خواهـان سـادگی و روشـنايی مطالـب بـود ،بـی آنکـه صـحت و درسـتی                      .سرزنش می داد    

با شـرکت دادن شـنوندگان      . موضوعات و تئوری هايی را که بيان می کرد ، فدای جمله سازد              



 ۵

ه صورت می گرفت ، توانسته بود درس های خـود را     در مباحث ، که در ابتدا و انتهای هر جلس         
به اين ترتيب کـه  در آخـر هـر درس ،يـک يـا دو پرسـش                   . بی نهايت زنده و ثمربخش سازد       

آزمايشی می داد،موضوع اين پرسش ها خالصه بحث يا انطباق موضوع مورد بحث  بـا يکـی از                   
دند که تکليف خود را نوشـته       در ابتدای جلسه ی بعد ،شاگردان بسياری بو       . مسائل زندگی بود    

او چند نفری را از ميان ما بر می گزيـد تـا نوشـته خـود را بخواننـد و در              . و همراه می آوردند     
يک نوع انتقاد و بحثی را در بين مـا تشـويق ،و نتـايج               . موارد الزم نوشته ها را تکميل می کرد       

نجاميـد ،و بـه کسـانی کـه         نيم ساعت به طول مـی ا      " اين کار تقريبا  . بحث را خالصه می کرد      
نتوانسته بودند در جلسه گذشته حاضر شوند اجازه می داد که نواقص خود را تکميـل و رشـته                  
درس را دنبال کنند ،از طرفی خود استاد مـی فهميـد کـه درس هـايش تـا چـه انـدازه بـرای               
 شاگردان درک شدنی بوده است ،در بيشتر موارد روی نکات دقيـق و تاريـک ، بسـيار دقـت و                    

آن وقت به درس روز می پرداخت ،يک ساعت درس می داد ، سـپس               . موشکافی نشان می داد   
  .شاگرد ها از همان درس سئوال می کردند

       اين سئوال ها بطور کلی جالب توجه و منطقی بود ،پوليتسر از اين سئواالت استفاده می                
  .کرد و رشته بحث را از طريق ديگری به ميان می گذاشت

ژرژپوليتسر که تبحر و اطالع کافی و هوش و فراست تحسين آوری در درس خود داشت                       
، بيش از هر چيز به انعکاس اين درس ها  در شنوندگان توجه داشت ،هميشه مالحظه ی آنها                   

به همين جهت شاگرد ها     .را داشت و ميزان شعور و ادراک شاگردان را مالک بحث قرار می داد             
او کمک مؤثری در تربيت هزاران هزار سرباز حزبـی          . و پيروی می کردند   از روی عالقمندی از ا    

کرده است و اکنون چه بسيارند کسانی که از بين شاگردان او دارای مسئوليت اجتماعی شـده                 
  .اند

  .        بزودی جنگ فرا رسيد  و پوليتسر قهرمانانه در برابر اشغالگران هيتلری جان سپرد
 ساله که تدريس دوره فلسفه خود را در دانشکده کارگری تجديد مـی                     ژرژپوليتسر که هر  

کرد ،همواره گوشزد می کرد که بر خالف تلقينـات سـوء دسـتگاه هـای حاکمـه و متصـديان                     
آن،فيلسوف ماترياليست خالی از آرمان نيست تا آنجا که برای دفـاع از آرمـان هـای خـود بـه                     

با فدا کردن خود به ثبوت رسـانيد و نيـز نشـان داد              او درس های آن ايام را       .مبارزه می پردازد    
" بی جا نيست که اين فداکاری را اکنون مجـددا         . که تئوری و عمل را چگونه بايد بهم آميخت          

" بياد آوريم ، اکنون که باز عده ای جرأت کرده اند مارکسيسم را به صورتی معرفـی کننـد کـه                    
ا هيچگاه به اين قبيل توهينات که به رفقـای          م." انسان را بصورت ماشين يا حيوان در می آورد        
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و به کسانی کـه حماقـت ايـن گونـه افتـرا هـا را دارنـد ، نـام                     . ما می شود اعتراض نمی کنيم     
همه ی اينـان    . ژرژپليتسر، گابريل په ری ، ژاک سو لومون و ژاک دکور را ياد آوری می کنيم                 

اينـان رفقـای    . شـتغال داشـتند     مارکسيست بودند و در دانشکده کارگری پاريس به تـدريس ا          
پاکيزه ، شجاع ، و برادر ما بودند که هرگز از صرف يک قسمت عمده ی زنـدگانی در محـالت                     
گمنام دور افتاده سر باز نزدند و در اين جا بود که به کارگران فلسفه ، علم اقتصاد ، و تـاريخ را    

  .می آموختند
فردای استقالل و آزادی فرانسـه دگربـاره         منحل شد ولی در      ۱۹۳۹       دانشکده کارگری در    

دسته ديگری از استادان آزاده و فداکار ، جانشين آنهـا يـي             .گشايش يافت   "دانشکده نو   "به نام   
  . گشتند که تيرباران شده بودند ،و اين عمل قطع شده را اکنون دنبال کرده اند 

صولی احترامات خود را به            اينک هيچ چيز بيش از آن مشوق ما نيست که با اين خدمت ا             
يکی از بانيان و زنده کنندگان دانشکده کارگری تقديم داريـم ، و هـيچ احترامـی بـه نظـر مـا                       
صحيح تر و مفيدتر از آن نيست که امروز به چاپ اصول مقـدماتی فلسـفه تـأليف ژرژپليتسـر                    

 .مبادرت جوئيم
 
  
  
  

  ۱۹۴۶‐  موريس لوگوآ                                                            
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 فلسفه چيست ؟‐۳            
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 ستيزه سرمايه داران با مارکسيسم؟‐ ۶           

  چرا ما بايد فلسفه بياموزيم؟‐ ۱
  چرا؟:می خواهيم در اين درس ها ، اصول مقدماتی فلسفه ی مادی را توضيح دهيم

"        برای اينکه نظريه مارکسيستی ، که با شوق وافر خواستار آگاهی از آن هستيم ، کامال
  .فلسفه و اسلوب ماترياليسم ديالکتيک: اسلوب مرتبط است به يک فلسفه و بهِ يک

       برای اين که آموختن اين فلسفه و اين اسلوب  برای فهم بهتر مارکسيسم و  رد 
استدالل ها و تئوريهای سرمايه داری و هم چنين به منظور يک نبرد سياسی مؤثر ،امری 

  .ضروری است
منظور از اين ."نقالبی ،جنبش انقالبی غير ممکن استبدون يک تئوری ا:"       لنين می گويد

  .کالم آن است که بايد بين تئوری و عمل ، رابطه ی کاملی ايجاد کرد
صنعت و کشاورزی برخی از " مثال.        عمل چيست ؟عمل عبارت است از اجرا کردن 

 به مرحله تئوری های فيزيکی و شيميايی و زيست شناسی را از عالم فکر به حيطه ی علم و
تئوری چيست ؟ تئوری عبارت است ازشناخت چيز هايی ) فرضيه ‐عمل( عمل وارد می کند 

  .که ما می خواهيم عملی کنيم 
       اگر انسان فقط عملی باشد ،آنگاه کار های او بر حسب عادت يعنی بصورت عمل بدون 

. وراتش اجرا شدنی نيستابتکار و عادتی خواهد بود و اگر انسان فقط تئوری بداند بيشتر تص
  .پس بايد بين تئوری و عمل ارتباط کامل ايجاد کرد

       تمام رمز مسئله در اين است که ما بفهميم اين تئوری کدام است  و ارتباط آن با عمل 
  .تا چه اندازه است

       واضح است که برای يک مرد مبارز ،يک روش تجزيه و تحليل استدالل و استنتاج 
برای او روشی الزم است . به منظور عملی کردن يک انقالب درست ضروری است  ، صحيح



 ٨

يعنی قانون جامدی نباشد ، قانونی که بخواهد حل کليه مسائل و قضايا را " دگم"که به صورت 
از پيش حاضر و آماده بکند و تحول بدهد ،بلکه بايد پيرو روشی باشد که تابع حاالت و وقايع 

االت هرگز با يکديگر شبيه نيستند و بدين جهت نتيجه ای هم که از اين وقايع و ح. است 
بايد تابع روشی بود که هرگز تئوری را از . آنها گرفته می شود با هم شباهت نخواهند داشت

اين روش ماترياليسم ديالکتيک است که پايه ی . عمل ، و استدالل را از زندگی جدا نکند 
ين همان چيزی است که می خواهيم اکنون برای اساسی مارکسيسم محسوب می شود و ا

  .شما توضيح دهيم 
   آيا آموختن فلسفه دشوار است؟‐۲

تصور می کنند که آموختن فلسفه برای اشخاص عادی کاری است پر از "        معموال
البته غالب کتب . دشواری ،زيرا الزمه ی آموختن فلسفه آشنايی به علوم و معارفی خاص است

ه طريقی نوشته شده که نظريه فوق را تأييد می کند و جنبه ی معمايی دارد اما بورژوازی ب
با اين حال ما منکر اين نيستيم که آموختن به طور عام و تحصيل فلسفه به طور خاص ،کار 
دشواری است ولی به آسانی می توان بر دشواريها غلبه کرد و علت اصلی دشواری هم در اين 

در ابتدا ما کوشش . ه برای خوانندگان مطرح می شود، تازگی دارداست که پاره ای مسائل ک
می کنيم الفاظی را که ما به آنها احتياج داريم و يا الفاظی را که در محاوره عادی ، معانی 

  :غلطی به خود گرفته اند ، از نو تعريف کنيم
   فلسفه چيست؟‐ ۳

يا عدم توجه جدی به مسائل        مقصود عوام از لغت فلسفه ، زندگی در عالم خيال و 
زندگی است و حال آنکه برعکس فيلسوف کسی است که برای هر پرسشی پاسخ روشنی 

دنيا از کجا " مثال. فلسفه می خواهد به بسياری از مسائل جهان جواب بدهد. داشته باشد 
د و به با دنيا سر و کار دار" آمده ؟ انسان به کجا می رود؟ پس معلوم می شود که فلسفه کامال

  .بعضی از مسائل زندگی مشغول است
فلسفه عبارت است از توضيح جهان ، شرح طبيعت  و :        ما در تعريف فلسفه می گوييم

به عبارت ديگر بررسی کلی ترين مسائل ، مسائلی که به آن اندازه کلی نيست ، مربوط به 
علوم است و مقدمه ی آن از اين مطلب معلوم می شود که فلسفه ادامه ی . مباحث علوم است

  .می باشد ، يعنی از علوم جدا نيست
       اين نکته را نيز اضافه کنيم که فلسفه مارکسيستی برای کليه مسائل مربوط به جهان 

  را  است که آن   شده  ناشی  تفکری طرز  از   مسائل  حل دارد و اين طريق حل هايی  راه 
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  .ماترياليسم ديالکتيک می نامند
  سفه مادی کدام است ؟ فل‐۴

در اصطالح عوام نسبت مادی به .        در اينجا اشتباهی است که بايستی بر طرف شود 
  .کسی اطالق می شود که جز لذت و پيروی از هوای نفس قصد ديگری ندارد

ولی ما در .       چون لغت مادی از ماده آمده است لذا موجب اين تعبير غلط شده است 
سم به معنای علمی آن توجه داريم و مفهوم واقعی اش را به آن اطالق می بررسی ماتريالي

چنانکه خواهيم ديد مادی بودن به هيچ وجه منافی با داشتن يک آرمان بزرگ و نبرد و .کنيم 
گفتيم که فلسفه می خواهد کلی ترين مسائل جهان را توضيح . فداکاری در راه آن نيست 

ت که در طول تاريخ بشر ،اين توضيح و تفسير ها هميشه دهد و تشريح کند ولی بايد دانس
انسان های اوليه نيز می کوشيدند تا طبيعت را درک کنند و جهان را . يکسان نبوده است 

تشريح نمايند ولی آنها به اين کارتوانايی نداشتند تنها چيزی که در واقع توضيح جهان و 
لم است ،و کشفياتی که ترقی علوم را در تفسير و تشريح نمود های آن را ممکن می سازد ،ع

  . اين اواخر ميسر می سازد مربوط به زمان های اخير است 
       نادانی انسان های اوليه مانعی بر سر راه جستجو های او بوده و اين نادانی چنانکه در 

  .تاريخ بشری مشاهده می کنيم سبب پيدايي اديان می شود 
ا را تشريح نمايد ولی برای تشريح آن فقط به نيرو های        دين نيز می خواهد دني
  .اين تعاليم مخالف با علم است . ماوراءالطبيعه متوسل می شود 

       کم کم در طی قرون و اعصار ،علم تکامل يافت و انسان کوشيد تا جهان را بر اساس 
 بر مبنای اين  ،يعنیاز اينجا. لمی تشريح نمايدواقعيت مادی و با اتکا ء به دستاورد های ع

  .تمايل به تشريح مسائل جهان بر اساس علم، فلسفه ی مادی زاييده شد
       در صفحات بعد ، ما راجع به چگونگی فلسفه ی ماترياليستی مادی بحث خواهيم کرد 

  .از هم اکنون به خاطر می سپاريم که اين فلسفه چيزی جز تشريح علمی عالم نيست ولی
ه مطالعه ی تاريخ فلسفه ی مادی بپردازيم مشاهده خواهيم کرد که پيکار        وقتی که ب

طرفداران علم بر ضد جهالت ،تلخ و سخت بوده است ، و پر واضح است که امروز نيز اين پيکار 
به پايان نرسيده است، زيرا هنوز فلسفه ی مادی و عقايد ناشی از جهالت در مقابل يکديگر 

  . قرار دارند
اين دو . ير ودار اين مبارزه بود که مارکس و انگلس قدم به صحنه تاريخ گذاشتند        در گ

نفر با درک اهميت کشفيات بزرگ قرن نوزدهم کوشش کردند تا فلسفه ی مادی ترقيات 
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بدين جهت ماترياليسم ديالکتيک پديد . شگفتی کرد و در راه تشريح علمی عالم پيش رفت 
  .آمد

بتدا ماترياليسم و سپس ماترياليسم ديالکتيک و آنگاه ماترياليسم        ما در اين کتاب ا
حال ببينيم که چه ارتباطی بين ماترياليسم و . تاريخی را مورد مطالعه قرار می دهيم

  مارکسيسم وجود دارد؟
   روابط موجود ميان ماترياليسم و مارکسيسم‐۵

  :می توانيم اين روابط را به طريق زير خالصه کنيم
فلسفه مادی که می خواهد مسائل جهان را به طريق علمی حل کند در تاريخ مانند :لف       ا

علم ،تکامل و ترقی دارد و در نتيجه ، مارکسيسم از علم بيرون آمده ، با علم رابطه دارد و با 
  .علم تحول پيدا می کند

 های مادی قبل از مارکس و انگلس ،در مراحل مختلف و تحت اشکال گوناگون فلسفه:       ب
وجود داشته ولی در قرن نوزدهم ،علوم گام بزرگی به سوی جلو برداشت و مارکس و انگلس 
،اين ماترياليسم قديمی را بر طبق علوم جديد تجديد کردند و به ما ماترياليسمی را دادند که 

  .ماترياليسم ديالکتيک نام دارد و بنياد مارکسيسم است
 استنباط می شود که فلسفه ی مادی بر خالف مشهور، تاريخ        از توضيحات باال به خوبی

  .مربوط است " ممتدی دارد و تاريخ اين فلسفه با تاريخ علوم کامال
       مارکسيسم که پايه ی آن ماترياليسم است از مغز يک فرد واحد بيرون نيامده ، بلکه 

آن را بسيار به "ديدرو  "ادامه ماترياليسم قديمی است که در قرن هيجدهم فيلسوف فرانسوی
  .جلو برد 

       مارکسيسم رونق و شگفتگی ماترياليسمی است که اصحاب دايره المعارف در قرن 
مارکسيسم يک . هيجدهم آن را به وجود آوردند  و با کشفيات علمی قرن نوزدهم غنی شد 

ائل جهان را تئوری زنده و جاويدان است و برای اينکه پی ببريم که اين نظريه چگونه مس
  .مطرح می کند ، خوب است مثالی بزنيم که همه شما از آن با خبريد

       مسئله مبارزه طبقاتی ؛ اشخاص درباره اين موضوع چگونه فکر می کنند ؟ بعضي ها فکر 
برخی ديگر فکر می کنند که برای .مربوط به نزاع سياسی است"  نان" می کنند که دفاع از
ت مشت هايی گره کرده بر سر دشمنان فرود آيد بدون اينکه اين دسته دفاع از نان کافی اس

  .به لزوم تشکيالت معتقد باشند
  :       برای مارکسيست ها مسئله مبارزه طبقاتی شامل سه مبارزه است
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  مبارزه اقتصادی:       الف
  مبارزه سياسی:         ب
  .مبارزه عقيده ای يا ايده ئولوژيک:        ج 

  : لذا بايد موضوع را در سه زمينه فوق بطور همزمان طرح کرد        
بدون آنکه برای صلح مبارزه کنيم ) مبارزه اقتصادی(نمی توان برای نان مبارزه کرد :       الف

  ).مبارزه عقيده ای يا ايده ئولوژيک(و يا بدون اين که از آزادی دفاع نماييم )مبارزه سياسی(
مبارزه سياسی از زمان مارکس به . سياسی نيز بدين منوال است قضيه در مبارزه :       ب

در مبارزه سياسی نيز شخص بايد متوجه جنبه های . منزله ی يک علم واقعی در آمده است 
  .اقتصادی و عقيده ای باشد

اما در مورد مبارزه عقيده ای که به صورت تبليغات در می آيد ، برای آنکه مؤثر باشد :       ج
  .در نظر داشته باشد" ف است وضع اقتصادی و سياسی را کامالشخص موظ

به يکديگر وابسته است و اگر نتوانيم "        پس مالحظه می کنيم که تمام اين مسائل کامال
در باره ی هر يک از اين مسائل نظر خود را روشن کنيم و تصميم الزم اتخاذ نماييم،درک 

  ).در يک اعتصاب " مثال(چه ؟نخواهيم کرد که مبارزه ی طبقاتی يعنی 
       پس آن کسی که بتواند در هر سه زمينه ی  سياسی اقتصادی و عقيده ای به درستی 

بدين جهت ما مالحظه می . مبارزه کند می تواند جنبش ها را به جهت بهتری راهنمايی کند
 مبارزه ی کنيم که يک مارکسيست چگونه مبارزات طبقاتی را درک می کند به عالوه در اين

عقيده ای که ما هر روز انجام می دهيم با مسائلی که حلشان دشوار است مواجه می شويم از 
  .آن جمله مسائل جاودانگی روح و وجود ذات باری و حدوث و پيدايش جهان و غيره 

       ماترياليسم ديالکتيک به ما روش استداللی عطا  می کند که می توانيم کليه ی اين 
حل کنيم و نه فقط به خيال پرستان و مردم خرافاتی پاسخ می دهيم بلکه به تمام مسائل را 

کسانی که قصد سفسطه دارند و تحت عنوان تجديد و تکميل مارکسيسم ، افسانه های کهن 
  .را احياء می کنند ، جواب قانع کننده بدهيم و نقاب آن ها را از چهره برداريم

   ستيزه بورژوازی با مارکسيسم‐ ۶
گاهی اوقات کوشش .  اين کوشش برای سفسطه کردن بر پايه های گوناگونی قرار دارد       

می کنند که در مقابل مارکسيسم ،سوسياليست های قبل از مارکس را علم کنند و به همين 
يعنی سوسياليست های تخيلی که طرفدار " اتوپيست ها" مناسبت است که گاهی اوقات از

را " پرودون "فيلسوف انگليسی هستند سخن می گويند و گاهی نام "توماس مور "جهان خيالی 
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تجديد نظر طلب ها که لنين آنها را با قاطعيت (به ميان می کشند و زمانی از رويزيونيست ها 
ولی آنچه که از همه مهم تر است توطئه سکوتی است که . نام می برند.) تمام رد کرده است

سرمايه داری به هر اقدامی که مانع اشاعه ی  . ده استسرمايه داری بر عليه مارکسيسم چي
بخصوص بسيار حيرت . فلسفه ی ماترياليستی به شکل مارکسيستی آن است دست زده است

  .انگيز است که در اين زمينه آموزش های  فلسفی مدارس فرانسه را مورد توجه قرار دهيم 
دريس می کنند اما شما در سراسر        همه ی شما می دانيد که در دبيرستان ها فلسفه ت

اين درس فلسفه حتی يک نظريه يا يک کلمه درباره  مکتب ماترياليستی مارکس و انگلس 
  .نمی يابيد

هميشه ) زيرا ناچار بايد نوشته شود(در کتب فلسفه از ماترياليسم سخن رود "       اگر احيانا
  .مارکسيسم و ماترياليسم را از هم جدا می کند

 مارکسيسم به عنوان يک نظريه سياسی صحبت می شود و وقتی که در تشريح عقايد       از
مختلف سخن از ماترياليسم تاريخ بميان می آيد به هيچ وجه بحثی در باره معنای فلسفی آن 

  .مسکوت می گذارند" در بين نيست و نيز ماترياليسم ديالکتيک را اصال
. بلکه در دانشگاه ها هم کار بدين منوال است        اين وضع فقط در دبيرستان ها نيست 

داستان شگفت آور در اين است که انسان می تواند در فرانسه فلسفه شناس بزرگواری بشود و 
اطاقش را با دانشنامه های عديده تزيين کند بدون آنکه از فلسفه ی مادی مارکس و از 

  .ماترياليسم ديالکتيک چيزی به گوشش خورده باشد
ز توضيحات فوق بر ما واضح شد که مارکسيسم نه فقط يک استنباط کلی درباره        ا

تحوالت اجتماع است بلکه درباره جهان نيز هست لذا بيهوده است اگر کسی تصور کند که 
مارکسيسم فاقد فلسفه است برخی از تئوريسين های جنبش کارگری به باطل سعی در يافتن 

  .ايندفلسفه ای برای جنبش کارگری می نم
       در خاتمه بايد تذکر داد که با همه ی اين توطئه های سکوت ،سفسطه ها ،تجديد نظر 
ها و کليه تدابير متخذه از طرف طبقات حاکمه، مارکسيسم روز بروز شايع تر و شناخته تر می 

  .شود
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    قسمت اول
   مسائل اساسی فلسفه‐فصل اول

  شروع کنيم؟ آموختن فلسفه را چگونه بايد ‐۱       
  دو نوع توضيح در استنباط جهان ‐۲       
  ماده ، روح‐۳       
  ماده چيست و روح کدام است ؟‐۴       
  مسئله اساسی فلسفه‐۵       
  ايده آليسم يا ماترياليسم‐۶       

  آموختن فلسفه را چگونه بايد شروع کرد؟‐۱
م ديالکتيک را به منزله پايه مارکسيسم        ضمن مقدمه در چند مورد ،فلسفه ماترياليس

مقصد ما اينک بررسی اين فلسفه است ولی برای آنکه به اين مقصد برسيم بايد مرحله .دانستيم
  .به مرحله پيش برويم

       وقتی ما از ماترياليسم ديالکتيک صحبت می کنيم دربرابر خود دو کلمه می بينيم 
فظ اين معنی حاصل می شود که آن ماترياليسم،يک  ،از اين دو لديالکتيکو ماترياليسم :

البته می دانيم که پيش از مارکس و انگلس نيز ماترياليسم وجود . ماترياليسم ديالکتيکی است
داشت ولی اينانند که به کمک کشفيات قرن نوزدهم ،ماترياليسم را تغيير و تکامل داده و 

را ، که نوع "ديالکتيک "دورتر معنای لفظ کمی  .ماترياليسم ديالکتيک را به وجود آورده اند
  . جديد ماترياليسم را معين می کند مورد دقت قرار خواهيم داد 

"        ولی از آن جا يی که پيش از مارکس و انگلس فالسفه ماترياليسم وجود داشتند ، مانند
سفه مادی پيروان فل(  در قرن هيجدهم ،و از آنجايی که تمام ماترياليسم diderot" ديدرو

نقاط مشترکی دارند، لذا بايد قبل از پرداختن به ماترياليسم ديالکتيک ،تاريخ فلسفه مادی را )
آموخت و نيز بايد نسبت به آن استنباط هايي که مخالف با ماترياليسم است معرفت حاصل 

  .نمود
  دو نوع توضيح در استنباط جهان‐۲

  .و هدف آن توضيح جهان و انسان است"ئلبررسی کلی ترين مسا"        دانستيم که فلسفه
       اگر ما يک کتاب فلسفه ی متداول در کشور های سرمايه داری را بگشاييم ، از ازدحام 

اين . فلسفه های گوناگون و رنگارنگی که در اين کتاب معرفی شده وحشت خواهيم کرد 
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مانند . ختم می شود " سماي" فلسفه ها اسامی جورواجور و کم و بيش پيچيده ای دارند که به
ازدحام اسامی گوناگون موجب خلط و ....  کريتيسيسم ،اولوسيونيسم، انتلکتو آليسم و غيره

سرمايه داری قدمی برای روشن کردن اين مباحث بر نداشته بلکه به عکس . اشتباه شده است 
  . رفتار کرده است

ف ، دو جريان بزرگ تشخيص دهيم        ولی ما می توانيم  در ميان اين استنباط های مختل
  .مخالف يکديگر را از هم جدا کنيم" و دو استنباط صريحا

  استنباط علمی ،   ) الف
  .استنباط غير علمی جهان) ب
   ماده ، روح‐ ۳

وقتی که فالسفه خواستند اشياء جهان و طبيعت و انسان و باالخره آنچه را که  دور و بر        
ما خودمان مشاهده می کنيم که اشياء و چيز . يزی قائل شدندماست توضيح دهند،وجوه تما

هايي هست که مادی و قابل ديدن و لمس کردن است و نيز اشيايی وجود دارد که ديده نمی 
لذا ما اشياء را بدين ترتيب  .شود و قابل لمس يا اندازه گيری نيست مانند تصورات و افکار ما 

يي که مادی است و از طرف ديگر آن چيز هايي که از طرفی آن اشيا.طبقه بندی می کنيم 
  .مادی نيست و مربوط به قلمرو روح ،فکر و تصورات است

  .يافته اند" روح"و " ماده"        بدين ترتيب فالسفه خود را در برابر
  ماده چيست و روح کدام است؟ ‐۴

يا روح باشند طبقه بطور کلی ديديم که چگونه اشياء را بر حسب آنکه مربوط به ماده        
ولی بايد تصِريح کنيم که اين تمايز تحت اشکال مختلف و با الفاظ گوناگون بيان  .بندی کردند
به همين دليل است که به جای سخن گفتن از روح ،ما از فکر و تصورات خود ،از . شده است 

مين و وجود ، شعور واز جان ، صحبت می کنيم همانطور که هنگام گفتگو از طبيعت و دِنيا و ز
  .مقصود ماده است

وجود . از وجود و فکر صحبت می کند" لودويک فوير باخ"        انگلس در کتاب خود موسوم به
  .همان ماده ، و فکر همان روح است

  :       برای تعريف فکر يا روح ،و وجود يا ماده می گوييم
از احساسات " اين تصورات معموالبعضی از .        فکر همان تصوری است که ما از اشياء داريم

ما حاصل می شود و متعلق به اشياء مادی است و بعضی تصورات ديگر مانند مفهوم خدا و 
مطلب اساسی که ما بايد . فلسفه، نامتناهی است و خود فکر متعلق به يک شيئي مادی نيست 
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بعلت آنکه می بينيم . در نظر داشته باشيم اين است که ما تصورات و افکار و احساساتی داريم 
  .و حس می کنيم

       ماده يا وجود ، آن چيزی است که احساسات و ادراکات ما بما نشان می دهد و ما را بر 
آن چيزی . آن واقف می سازد و بطور کلی تمام آن چيز هايي است که ما را احاطه کرده است 

دانستن اين مطلب که ! است ورق کاغذ من سفيد" می ناميم مثال" دنيای خارج" که ما آن را
ماده، خود ورق . اين کاغذ سفيد است تصوری است و اين تصور از حواس من ناشی شده است

  .کاغذ است
       به همين جهت وقتی که فالسفه از روابط بين وجود و فکر و يا روح و ماده ويا شعور و 

و آن مطلب اين است مغز سخن می گويند در حقيقت در مطلب واحدی اظهار نظر می کنند 
کدام بر کدام تسلط دارد ،و باالخره . که بِين ماده و روح و مغز و فکر ،مهمتر کدام است 

اين مسئله است که . کداميک مقدم بر ديگری است و پيشين و نخستين محسوب می شود 
  .آن را مسئله اساسی فلسفه ناميده اند

   مسئله اساسی فلسفه‐۵
 از خود پرسيده است که پس از مرگ چه می شويم ؟ پس از مرگ "هر يک از ما حتما       

چه به سرمان می آيد ؟ دنيا از کجا آمده است ؟زمين چگونه تشکيل شده ؟ و برای ما قبول 
انسان ميل دارد فکر کند که لحظه . اين نظر دشوار است که هميشه چيزی وجود داشته است

در " ت شخص ، اين بيان ديانت مسيح را که ای بود که هيچ چيز وجود نداشت و به همين جه
به آسانی باور می کند و هم " ابتدا روح بر فراز ظلمات در حرکت بود و سپس ماده پديد آمد 

چنين انسان از خود می پرسد که افکار من در کجا قرار گرفته ؟ و به اين ترتيب مسئله روابط 
  . بين روح و ماده ،مغز و فکر برای ما  طرح می شود 

اينکه چه رابطه ای بين " مثال:        البته روش های ديگری نيز برای طرح اين مسئله هست
خواستن و توانستن وجود دارد ؟ خواستن در اينجا همان روح و فکر است ولی توانستن آن 

و هم چنين می توان به روابط . چيزی است که شدنی و ممکن است ،يعنی ماده و وجود است 
  . توجه کرد " شعور اجتماع " و " ود اجتماع وج" موجود بين 

       پس مشاهده می شود که در مسئله اساسی فلسفه وجوه گوناگونی طرح می شود و نيز 
به خوبی می توان فهميد که پی بردن به طرز طرح مسئله روابط ماده و روح  چقدر حائز 

  . تواند وجود داشته باشد اهميت است زيرا، می دانيم که برای اين مسئله فقط دو پاسخ می
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   پاسخ علمی ‐۱       
 .  پاسخ غير علمی‐۲       

 ايده آليسم و ماتر ياليسم ‐۶
انسان های اوليه که  . بدين ترتيب  فالسفه در باره اين مسئله مهم موضع خاصی  گرفتند

ام آنچه را جاهل بودند و از جهان و از خويشتن هيچ گونه آگاهی نداشتند، مسئوليت تم" کامال
که موجب شگفتی ايشان می شد به نيرو های مافوق طبيعت نسبت می دادند و چون در عالم 
رويا آشنايان و خويشان خودشان را می ديدند تخيالتشان تحريک می شد و سر انجام چنين 

فکر " دوگانگی" استنباط می کردند که هر فردی دارای وجود دوگانه ای است و چون تصور اين
ا مغشوش کرده بود ، به اين نتيجه می رسيدند که افکار و محسوسات آنها به وسيله آنها ر

روح خاصی که در اين جسم منزل دارد و هنگام " ايجاد نشده بلکه به وسيله" جسم خود آنها"
لود ويک فوير باخ و پايان فلسفه کالسيک : فردريش انگلس"( مرگ آنها را ترک می کند

  . ايجاد شده است) آلمان
بودن روان و امکان حيات روح در ورای ماده         و از آنجا تصور جاودانی روح يا جاودانی

قرون متعددی الزم بود تا بشر بتواند مسئله را به ترتيب کنونی روشن سازد و در  .بوجود آمد
 سال ۲۵۰۰" و بخصوص پس از افالطون که تقريبا( پس از پيدايش فلسفه يونان  واقع فقط
 .بطور صريح ماده و فکر را در مقابل هم قرار دادند) اين می زيست پيش از 

  بدون ترديد ، بشر مدت مديدی تصور می کرد که انسان پس از مرگ به زندگی خود در       
ادامه می دهد ولی چنين می پنداشت که اين روح نوعی از اجسام شفاف و " روح " حالت يک 

 .نمی دانست سبک است و البته آن راساده و بسيط 
هم چنين به خدايانی عقيده داشت که موجوداتی توانا تر از انسان بودند ولی آنها را       

فقط بعد ها . انسان ها و حيوانات يعنی بصورت اجسام مادی بودند تصور می کرد  بصورت
بصورت نفسهای بسيط و ) و سپس خدای واحد که جای خدايان را گرفت (وجود خدايان 
  .ر شدندخالصی تصو

       پس سرانجام به اين انديشه رسيدند که در واقعيت ،نفس هايي وجود دارند که حياتی 
مستقل از حيات جسم دارند و به جسمی برای ادامه ی وجود خود محتاج " خاص خود و کامال

  .نيستند
  : رح شداين مسئله صريح تر و روشن تر از آنچه که در مذهب بود به شکل زير مط"        و بعدا
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؟ فالسفه به تناسب پاسخی که به اين " آيا جهان را خدايی آفريده يا از ازل وجود داشته       "
  ...)انگلس لودويک . (سئوال می دادند به دو اردوی بزرگ منقسم شدند

       آنها که طرفدار تشريح و توضيح غير علمی بودند و مخلوق بودن جهان را می پذيرفتند 
  .ی کردند که روح ماده را آفريده ، اردوی ايده آليسم را تشکيل دادند يعنی تاييد م

       دسته ديگر که می خواستند جهان را بطور علمی تشريح کنند و چنين می انديشيدند 
  .که ماده عنصر اصلی است ،مکتب های مختلف ماترياليسم را بوجود آوردند

  .اترياليسم جز اين معنايی نداشت       در ابتدا اين دو اصطالح ايده آليسم و م
  .       پس ايده آليسم و ماترياليسم دو پاسخ متقابل و متضاد به مسئله اساسی فلسفه است

  .       ايده آليسم استنباط غير علمی و ماترياليسم استنباط علمی معنايی جهان است
ييم که در تجارب خود می می گو"        بعد ها ما داليل اين بيان را ذکر می کنيم ولی عجالتا

بينيم که اجسام بدون فکر و روح مانند سنگ و فلز و خاک مشاهده شده است ولی کسی 
  .مشاهده نکرده است که روح و فکری بدون جسم وجود داشته باشد 

       برای آنکه اين فصل با اتخاذ نتيجه ی بدون ابهامی پايان يابد گوييم که در جواب اين 
  .متفاوت و متضاد می توان داد " تنها دو پاسخ کامال" نه انسان می انديشد ؟چگو" سئوال که 

  .انسان می انديشد برای آنکه دارای روحی است:        پاسخ اول 
  .انسان می انديشد برای آنکه دارای مغزی است:        پاسخ دوم 

اين مسئله ناشی می        بر حسب آنکه پاسخ اول يا دوم را بدهيم در مسائل ديگری که از 
  .شود ، به راه حل های گوناگونی می رسيم

       پس مسئله در اينجا ست که بدانيم آيا فکر مغز را آفريده يا مغز فکر را به وجود می 
  .آورد

  .       بر حسب پاسخی که می دهيم ايده آليست يا ماترياليست می شويم
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   ايده آليسم–فصل دوم 
  .ليسم اخالقی و ايده آليسم فلسفی  ايده آ‐۱       
  چرا بايد ايده آليسم برکلی را آموخت ؟‐۲       
  ايده آليسم برکلی ‐۳       
  " ايده آليستی "  نتايج داليل  ‐۴       
جهانی خارج از فکر ما : ب .  روح خالق ماده است–الف : احتياجات ايده آليستی ‐۵       

  . لق اشيا ء است تصورات ما خا: پ . موجود نيست
  ايده آليسم اخالقی و ايده آليسم فلسفی‐۱

       در مقده کتاب مشاهده کرديم که در زبان عادی برای لفظ ماترياليسم چه معنايی قائل 
شدند و اين مسئله موجب چه شبهه ای شده همين شبهه در مورد لفظ ايده آليسم نيز وجود 

 .دارد
ليسم اخالقی و ايده آليسم فلسفی تفاوت گذاشت و اين دو        در حقيقت بايد بين ايده آ
  .مفهوم را با يکديگر اشتباه نکرد

       ايده آليسم اخالقی يعنی در راه عقيده و آرمانی فداکاری کردن و بنا به روايت تاريخ می 
 دانيم که در جريان بين المللی نهضت کارگری بسی از انقالبيون و مارکسيست ها تا حد ايثار

جان در راه آرمان خود پيش رفتند و با وجود اين آن ها با ايده آليسم فلسفی سر ستيز و 
  .مخالفت داشتند

       ايده آليسم فلسفی آن نظريه ايست که مبنای آن عبارت است از توضيح ماده به وسيله 
  . ی روح 

فه چنين پاسخ        ايده آليسم فلسفی آن استداللی است که در مقابل سئوال اساسی فلس
و ايده آليسم در ضمن تاييد " روح اصلی ترين ،مهم ترين و مقدم ترين عنصر است : " می دهد

روح : " اولويت و اهميت فکر تاييد می کند که فکر خالق هستی است و يا به عبارت ديگر 
  ."است که ماده را به وجود می آورد

ن بسط و توسعه يافته و تاييد شده است        اين شکل نخستين ايده آليسم است که در اديا
   .که همانا روح مطلق و ذات باری ،خالق ماده است

       بدين  ترتيب  مذاهب که  مدعی  احتراز  از مباحث  فلسفی  بودند  و  هستند  از  
  .ومنطقی فلسفه ايده آليستی می باشند مظاهر  بارز
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يح ماده و جهان و اشياء به طريق علمی و با        ولی در طول تاريخ ، علم دخالت کرد و توض
چشم پوشی از فرض ايده آليستی ، مورد لزوم قرار گرفت زيرا از قرن شانزدهم به بعد علم به 
توضيح نمود های طبيعت آغاز نمود بی آنکه در اين باره به ديدگاه های متداول درباره خلقت 

  .و مبداء و نظاير آن توسل جويد
با اين توضيحات علمی و مادی و خالف دين ، مبارزه بهتری بشود الزم می        برای آنکه 

آمد که دامنه ی ايده آليسم چندان بسط يابد که حتی وجود خود ماده هم مورد انکار قرار 
  .گيرد

اسقف انگليسی که پدر ايده آليسم ناميده می شود در آغاز قرن )  berkley(       برکلی 
  .ت زدهيجدهم به چنين کاری دس

  ايده آليسم برکلی را به چه سبب بايد آموخت؟ ‐۲
       پس هدف سيستم فلسفی برکلی انهدام ماترياليسم و اثبات اين است که جوهر مادی 

نام دارد چنين " مفاوضه هيالس و فيلونوئوس" برکلی در مقدمه کتاب خود که. موجود نيست 
  :می نويسد

 گردد و به منزله حقايق شناخته شود ، در نتيجه مذاهب اگر اين اصول مورد قبول واقع       "
الحاد و تشکيک يک باره نابود می شود و مسائل تاريک و روشن و مشکالت غير قابل حل 

  ."متجلی می گردد و مردمی که از تناقص گويی لذت می بردند بسر عقل می آيند
 و هر دعوی مخالفتی در        پس در نظر برکلی حقيقت اين است که ماده ای وجود ندارد

  .حکم تناقص گويي است
ولی .        اکنون خواهيم ديد که اسقف نامبرده برای اثبات اين مسئله از چه راهی می رود 

تصور می کنم تاکيد اين نکته بی فايده باشد که همه ی کسانی که خواستار تحصيل فلسفه 
  .لعه قرار دهندمی باشند بايد تئوری برکلی را با توجه کامل مورد مطا

       می دانم که اين دعاوی برکلی بعضی را به خنده می اندازد ولی نبايد فراموش کرد که ما 
اکنون در قرن بيستم زندگی می کنيم و از تمام مطالعات ماقبل خود بهره منديم و وقتی که 

ز چيز هايي بسر ماترياليسم و تاريخ آن بياييم خواهيم ديد که فالسفه مادی زمان گذشته ني
  .می گفتند که موجب خنده بود

کسی که پيش از مارکس و انگلس بزرگترين ) diderot(        ولی بايد دانست که ديدرو
" لنين در کتاب.متفکر مادی شمرده می شود برای سيستم برکلی اهميتی بسيار قائل بود 
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درباره برکلی و " وديدر" خود جمله ای بدين مضمون از" ماترياليسم و آمپيريوکريتيسيسم
  .سيستم او نقل می کند

سيستمی است که با وجود آنکه از همه باطل تر می باشد مبارزه با آن از همه دشوارتر        "
  )ديدرو‐نامه درباره کوران."(است و اين خود مايه شرمساری فکر بشری و فلسفه است

ه فلسفه برکلی اختصاص داده و        خود لنين در اثری که ياد کرديم صفحات عديده ای را ب
  :در باره آن می نويسد

جديدترين فلسفه ايده آليستی بر ضد ماترياليسم ،هيچ دليل تازه ای که نظير آن در        "
  ."فلسفه برکلی نباشد ، نياورده اند

مختصر (       و هم چنين در يک کتاب تاريخ فلسفه که هنوز در دبيرستان ها متداول است 
نظريه ضد مادی و فلسفه ی نفی ماده برکلی بدين ترتيب ) تاليف پل ژون–سفه تاريخ فل

اين تئوری ،با آن که بدون شک تئوری کاملی نيست سزاوار تحسين است و : "ستوده شده است
  ."بايد برای هميشه اعتقاد بوجود جوهر مادی را از اذهان فلسفی ريشه کن کند

  .چنين است اهميت اين استدالل فلسفی
  ايده آليسم برکلی ‐۳

ماده آن چيزی :"برکلی می نويسد .        پس هدف اين سيستم آن است که ماده وجود ندارد 
ما فکر می . است که ما در حين تفکر معتقد می شويم که در خارج از ذهن ما موجود است 
در ما چنين کنيم که اشياء موجودند زيرا آنها را می بينيم و لمس می کنيم و از آنجا که اشياء 

ولی محسوسات ما چيزی جز .محسوساتی توليد می کنند ما به وجود آنها معتقد می گرديم 
پس اشيايي که به مدد حواس ادراک می کنيم چيزی جز . تصوراتی که در ذهن داريم نيست 

  ."تصورات نيستند و تصورات نيز نمی توانند در خارج از ذهن موجود باشند
اء وجود دارند و او منکر طبيعت اشياء و وجود آنها نيست ولی معتقد       در نظر برکلی اشي

است که اشياء فقط بصورت محسوساتی وجود دارند که معرف آنها است و محسوسات ما و اين 
  .اشيا در حقيقت شيئی واحدی هستند

خارج        اشياء وجود دارند و اين امر مسلم است ولی وجود آنها در ما و در ذهن ماست و در 
  .از ذهن ما واجد ذاتی نيستند

شامه از بو ،و .       ما اشياء را به وسيله بينايی مشاهده و به وسيله المسه حس می کنيم 
 اين حواس مختلف در ما تصوراتی. طعم ،و سامعه از صوت آنها ما را با خبر می کند ذائقه از
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 و آنها را بمنزله اشياء تلقی می ايجاد می کند ، که پس از ترکيب ،بدان نام مشترکی می دهيم
  . کنيم

اين مجموعه . رنگی و طعمی و بويي و شکل و هيئت معينی را مشاهده می کنيم" مثال       "
  ."را به منزله شيئی تلقی می کنيم و بر آن نام سيب می دهيم

ي ترکيبات ديگر محسوسات، موجد مجموعه های ديگری از تصورات است که به نام هاي       "
پس )لنين کتاب مذکور ."( مانند سنگ ، کتاب و چيز های محسوس ديگر خوانده می شود 

وقتی ما می انديشيم که جهان و اشياء آن در ورای ذهن ما موجود است گرفتار خياالت واهی 
  . خود شده ايم زيرا چيزی خارج از ذهن ما وجود ندارد 

: اين حکم را با طريق زير اثبات می کند" سمفاوضه فيالس و هيلونوئو"       برکلی در کتاب 
آيا اين عقيده باطل نيست اگر کسی تصور کند که يک شيئی واحد در زمان واحد بتواند "

در عين حال هم گرم باشد و هم سرد؟اکنون فرض کنيد که يکی از " متفاوت باشد ؟ مثال
 در آب ولرمی فرو دست های شما گرم باشد و ديگری سرد و اکنون شما هر دو دست خود را

  "؟!ببريد آيا دست گرم شما آب ولرم را سرد و دست سرد شما آن را گرم تصور نمی کند 
       چون تصور اين قضيه باطل است که شيئی واحد در زمان واحد می تواند متفاوت باشد 

  .پس چنين نتيجه می گيريم که اين شيئی جز در ذهن ما ، جای ديگر موجود نيست
 برکلی در اين روش استدالل و بحث در حقيقت چه می کند ؟او اشياءرا از خواص        پس

شما می گوييد اشياء وجود دارند زيرا واجد رنگ و بو و طعم :"بدين طريق.خود عاری می سازد
هستند ، بزرگ يا کوچک ، سبک يا سنگينند؟ من به شما ثابت می کنم که اين خواص در 

  .ن موجود است شيئی وجود ندارد بلکه در ذه
       اين يک قطعه پارچه است شما می گوييد اين پارچه قرمز است آيا شما تصور می کنيد 

  که قرمزی در خود پارچه موجود است ؟آيا چنين چيزی مسلم است ؟
       بر شما  واضح  است که جانورانی وجود دارند که ساختمان بصری آنها با ما فرق دارد و 

ا قرمز نمی بينند و هم چنين مردی که دچار زردی شده باشد آن را زرد می اين پارچه ر آنها
پس قرمزی در . پس اين پارچه چه رنگی دارد؟خواهيد گفت بسته به بيننده آن است .بيند 

  .بلکه در چشم است ،در ماست. پارچه نيست 
ک مورچه        می گوييد که پارچه سبک است؟آن را بر پشت مورچه ای قرار دهيد بدون ش

اگر تب داشتيد حس ! کی حق دارد ؟می گوييد گرم است . آن را سنگين حس خواهد کرد 
  پس گرم است يا سرد ؟!می کرديد که اين پارچه سرد است
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       اگر اشيايي واحد در زمانی معين برای ما قرمز و سنگين و گرم و برای عده ی ديگری 
رفتار خياالت واهی شده ايم و اشياء جز در برخالف است ، پس معلوم می شود که گ" کامال

  .ذهن ما در جای ديگری وجود ندارد 
       اگر يکی يکی خواص را از اشياء جدا کنيم به اينجا می رسيم که اين خواص جز در ذهن 

( ما در جای ديگری نيست و از آنجا اين نتيجه حاصل می شود که ماده هم تصور 
idee(است".  

 که ‐ و عقيده درستی هم بود‐ برکلی برخی از فالسفه يونانی عقيده داشتند       حتی قبل از
  .بعضی از کيفيات مانند طعم و صوت در ذات اشياء وجود ندارد بلکه وجود آن در ماست 

        مطلب تازه در فلسفه برکلی اين است که وی تبصره ی فالسفه يونان را بسط داده و آن 
فالسفه يونانی صفات اشياء را به دو دسته . بوط ساخته است را به همه ی صفات اشياء مر

  :مشخص تقسيم کرده بودند 
صفات با خواص اوليه يعنی آن صفاتی که ذاتی جسم و در خود اوست مانند وزن و :       اول 

  .بزرگی و مقاومت و غيره 
د بو و طعم و گرما صفات يا خواص ثانويه يعنی آن صفاتی که در ما وجود دارند مانن:        دوم

  .غيره  و
.        برکلی در باره صفات نيز همان حکمی را می کند که در باره صفات ثانويه شده بود 

  . يعنی اينکه اين صفات در ذات اشياء نيست بلکه در ماست 
       اگر ما به آفتاب نظر افکنيم خواهيم ديد مدور مسطح و قرمز رنگ است ولی علم می 

اشتباه هستيم و آفتاب مسطح و يا قرمز رنگ نيست ،ما به مدد علم بعضی خواص گويد ما در 
را که به غلط به خورشيد نسبت داده بوديم منتزع می کنيم ولی نتيجه نمی گيريم که 

  .ولی برکلی چنين نتيجه ای گرفت. خورشيد وجود ندارد
 تقسيم بندی پيشينيان        اگر برکلی معتقد بود که در مقابله با تجزيه و تحليل علمی

درباره ی صفات نمی تواند مقاومت کند خطايي نکرده بود ولی او در استدالل مرتکب اشتباه 
  .می شود و سفسطه ای می کند از اين مالحظات نتايجی می گيرد که متناسب نيست

.        برکلی نشان می دهد که صفات اشيا آن چنان که حواس ما نشان می دهد نيست
 را فريب داده و شکل واقعيت مادی را دگرگون می سازد و به فوريت از اين نتيجه حواس ما

  .واقعيت مادی وجود ندارد " می گيرد که اصوال
  نتايج استدالل های ايده آليستی ‐۴
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چيزی جز در ذهن ما موجود "       از آنجا که حکم اساسی ايده آليست ها اين است که 
اگر اين .  را بدينجا می رساند که جهان خارج ،وجود ندارد استدالل های فوق ، ما." نيست 

تنها من موجودم " استدالل را به نتيجه نهايي خود منجر کنيم اين حکم بدست می آيد که 
،زيرا از وجود ديگران جز از طريق تصورات خود آگاه نيستم ،و انسان های ديگر مانند اشيای 

اين نظريه را در فلسفه ، ." رات نيستندمادی برای من چيزی جز مجموعه ای از تصو
  .تنها خودم . می نامند که معنای تحت اللفظی   آن چنين است  )soliptism(سوليپتيسم

       لنين در کتابی که ذکر آن گذشت می نويسد که برکلی از روی غريزه ، از خود در مقابل 
يپتيسم که شکل نهايي چنين استنتاجی دفاع می کند و در واقع مشاهده می شود که سول

  .ايده آليسم می باشد مورد حمايت احدی از فالسفه نبوده است
       به همين جهت در بحث با ايده آليست ها بايد نشان بدهيم از استدالل هايي که برای 

 ‐ اگر بخواهيم منطقی باشيم و مطلب را به درستی دنبال کنيم ‐نفی قطعی ماده می شود 
  . ايي باطل يعنی سوليپتيسم بيرون می آيد ناچار اين نتيجه نه

  احتجاجات ايده آليستی ‐۵
       در سطور فوق کوشيديم تا با سادگی تمام نظريه برکلی را خالصه کنيم ،زيرا اين اوست 

  .که با صراحت کامل ايده آليسم فلسفی را بيان کرده است
تازگی دارد الزم است آنها را        مسلم است که برای فهميدن اين احتجاجات که برای ما 

  .جدی تلقی کنيم و برای درک و  رد آنها به يک کوشش فکری دست بزنيم خيلی
       بعد ها خواهيم ديد که اگر چه ايده آليسم به وضع مخفی تری ظاهر می شود و در لفافه 

به  " (برکلی پير"الفاظ و عبارات تاريخی خودنمايي می کند ولی کاری جز تکرار احتجاجات 
  . انجام نمی دهد ) قول لنين 

       و هم چنين خواهيم ديد که فلسفه ايده آليستی ،که ذکر آن درتاريخ های رسمی فلسفه 
روشی که ما را در خود .تسلط داشته و هنوز هم دارد چه روش تفکری را بوجود آورده است

هب است و توانسته است در بی طرف از مذ" غرقه ساخته و با وجود آنکه تربيت و آموزش کامال
  .ما نفوذ کند

       براساس احتجاجات همه ی فالسفه ايده آليست در احتجاجات اسقف برکلی موجود است 
و ما با تلخيص مطالب اين فصل می کوشيم تا احتجاجات اصلی را بيرون آورده و موضوع 

  . آنها را نشان بدهيم  استدالل
  . روح خالق ماده است–الف ‐۵
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  چنانکه می دانيم اين آن جواب ايده آليستی است که به سئوال اساسی فلسفی داده می      
شود و اولين شکل ايده آليسم است که در اديان مختلف منعکس گرديده است مطابق اين 

  .نظريه ،روح خالق ماده شناخته می شود 
  :       از اين نظر دو نتيجه حاصل می شود 

اين ايده آليسم . ه مخلوق است در واقع خارج از ذهن ما وجود دارد        يا آنکه ماده ای ک
  .عادی حکمت الهی است

       يا اينکه جهان پنداری در داخل ذهن ما خلق شده است که موجد تصوراتی است و اين 
اين ايده آليسم ضد ماده اسقف برکلی . تصورات از چيزی مشتق نشده و تصور صرف است

 ،که روح را تنها واقعيت می پنداشته و ماده را مصنوع روح و ذهن می فيلسوف انگليسی است
  . دانسته است 

  :       از اينجا ايده آليست ها نتيجه می گيرند که 
  . جهانی خارج از ذهن موجود نيست‐ب‐۵

       اين چيزی است که برکلی می خواهد به ما ثابت کند، بدين طريق که ما اشتباه می 
 کنيم که اشياء دارای صفات و خواصی هستند که ذاتی آنهاست بلکه اين تصور کنيم اگر

به نظر ايده آليست . صفات و خواص را ذهن ما ساخته و پرداخته و به آن ها اطالق  می کند
  .ها ميز و نيمکت البته وجود دارند ولی در ذهن، نه در خارج آن

  . تصورات ما خالق اشياءست ‐پ‐۵
اشياءانعکاس ذهن ما هستند و در واقع از آنجا که روح، خالق پنداری از        به عبارت ديگر 

ماده است و از آنجا که روح در ذهن ما تصور ماده را ايجاد می کند و محسوسات ما حاصل 
اشياء نيست بلکه حاصل فکر ماست ، پس علت واقعيت جهان و اشياء آن ذهن ماست و لذا 

ارج از ذهن ما موجود نيست و فقط انعکاسات فکر ماست آنچه که ما را احاطه کرده است در خ
ولی از آنجا که به نظر برکلی روح ما به تنهايي قادر به ايجاد اين تصورات نيست و بعالوه . 

اگر روح ما مستقل بود اين تصورات را طبق ميل خود ايجاد (تصورات مطابق ميل  ما نيست 
زرگتری ما را آفريده ،و عالم پنداری بوجود پس بايد قبول کرد که روح و قدرت ب) می کرد 

  .آورده که ما در آن به تصوراتی برخورد می کنيم و آن خداست
       چنين است احکام اصلی نظريه ی ايده آليسم و پاسخ های آن به پرسش اساسی فلسفه 

 می در فصل بعد به پاسخ ماترياليست ها به اين سئوال و به مسائلی که از اين احکام ناشی.
  .شود توجه می کنيم 
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  ماترياليسم: فصل   سوم 
   چرا بايد ماترياليسم را آموخت؟‐۱       
   ماترياليسم از کجا آمده است ؟‐۲       
   چرا و چگونه ماترياليسم رشد يافته است؟‐۳      
:  ماده موجد روح است ، ب ‐الف: اصول و استدالل های ماترياليستی کدام است ؟‐۴       
  .  علم از طريق تجربه شناخت اشياء را برای ما ممکن می سازد ‐ه خارج از ذهن است ،پماد
   ؟چرا بايد ماترياليسم را آموخت ‐۱

؟فقط دو جواب "رابطه هستی با روح چيست "        ديديم که برای پاسخ دادن به اين پرسش 
قرار داديم و در فصل گذشته پاسخ ايده آليستی را مورد بررسی . متضاد وجود دارد

  .ازاحتجاجاتی که برای دفاع از اين فلسفه می شود آگاه شديم
. تکرار کنيم (        پس اکنون بايد به دومين پاسخی که در مقابل پرسش اساسی فلسفه 

داده می شود بپردازيم و ببينيم که ماترياليسم برای ) پرسش هايي که پايه تمام فلسفه است 
عالوه بر اين می دانيم که ماترياليسم برای ما فلسفه با .  می کند دفاع از خود چه استداللی

  .اهميتی است زيرا اين فلسفه مارکسيستی محسوب می شود
       لذا معرفت کامل اين فلسفه امری است الزم و لزوم اين مسئله بيشتر واضح می شود 

ند و در اطراف آن سفسطه از فلسفه مادی بسيار بد و ناقص آگاهی دار" وقتی بدانيم که معموال
ها و مغلطه ها ی فراوانی شده است و هم چنين اهميت اطالع از فلسفه ماترياليستی آشکار تر 
می گردد اگر بدانيم که همه ی ما ، خواه آنها يي که تحصيالت ابتدايي داريم يا تحصيالتمان 

 که آموخته ايم ، کم يا زيادتر است ، در اثر تعليماتی که در مدارس ديده ايم و عادت و رسومی
بيش بدون آنکه خود درک کنيم ،در استنباط ها و استنتاج های ايده آليستی غرقه شده ايم 

  .  در فصول ديگر نمونه هايي از آن می آوريم و کيفيت آن را بيان می کنيم(
 معرفت، به پايه و بنيان آن.        پس برای کسانی که می خواهند مارکسيسم را بياموزند 

  . يعنی ماترياليسم در حکم ضرورت مطلقی است 
   ؟ماترياليسم از کجا آمده است ‐۲

       ما فلسفه را بطور کلی تعريف کرديم و گفتيم که عبارت است از کوششی برای توضيح 
ولی ا لبته می دانيم که بر حسب وضع معرفت و شناخت انسانی اين توضيحات . و عالم دنيا

 تاريخ برای توضيح جهان دو شيوه بوجود آمده است شيوه اول شيوه متفاوت بوده است و طی
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ای است غير علمی که همه جا پای يک يا چند روح را به ميان کشيده و قوای ماوراء طبيعی 
شيوه دوم شيوه ای است علمی که بنای کار خود را بر وقايع و تجارب . را مؤثر دانسته است 

دفاع فالسفه ايده آليست است و ديگری مورد دفاع يکی از شيوه ها مورد . گذاشته است
  .فالسفه ماترياليست

       به همين جهت از همان آغاز کتاب گفتيم که تصوری که بايد از ماترياليسم داشت اين 
  . است" توضيح علمی عالم" است که اين فلسفه

 در تاريخ اجتماع و ما خواهيم ديد که چگونه(       اگر ايده آليسم، زاده جهالت بشری است 
جهالت توسط آن نيروها يي که در استنباط های ايده آليستی سهيم بوده اند حمايت و صيانت 

به همين جهت است . ماترياليسم از جنگ علم با جهالت ونادانی پيدا شده است )شده است 
 که اين فلسفه بشدت مورد حمله قرار گرفت و امروز نيز از شکل جديد آن که ماترياليسم

ديالکتيک باشد دانشگاه های رسمی اگر هم از آن خبری داشته باشند خيلی کم و بد خبر 
  .دارند
   ؟چرا و چگونه ماترياليسم رشد يافت ‐۳

       بر خالف نظر آن کسانی که با اين فلسفه مبارزه می کنند و ادعا دارند که اين فلسفه در 
اترياليسم به ما نشان می دهد که اين عرض بيست قرن تحولی نکرد و رشد نيافت ، تاريخ م

  .در تکاپو است" فلسفه پويا و متحرک و دائما
در آغاز تاريخ فکر ،در .        طی قرون متمادیشناخت علمی انسانی ، تکامل پيداکرده است 

در حدود صفر بود و نخستين دانشمندان در عين حال " يونان باستان، معارف علمی تقريبا
يرا در اين زمان فلسفه و علم که در حال تولد بودند مجموعه واحدی را فيلسوف بودند ، ز

بعد ها که علوم در توضيح پديده های . بوجود می آوردندکه يکی ادامه و دنباله ديگری بود 
طبيعت دقت زيادتری کردند،موجب ناراحتی فلسفه ايده آليستی شدند وحتی با آن تقابل و 

  .اع بين فلسفه و علوم در گرفتتضاد پيدا کردند و در نتيجه نز
       پس از آن که علم با فلسفه ايده آليستی رسمی زمان متضاد و متقابل شد ناچار گرديد 

شتابی کرد تا خود را ازمعضالت فلسفی خالص کند و برای : "که از آن جدا شود و در نتيجه
 و رسيده است که بزودی آنکه به مسائل محدودتری بپردازد ،مسائلی که به اندازه کافی،آماده

حل شود ، فرضيات کلی را به فلسفه واگذاشت و بدين ترتيب تمايز ما بين فلسفه و علم پديد 
   )۱۹۳۵ نوامبر ۲۶زندگی کارگری ‐رنه موبالن"(آمد 
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       ولی ماترياليسم که با علم ظاهر شد و بدان مربوط بود همراه علم تکامل و تحول پيدا 
شد که در ماترياليسم جديد يعنی ماترياليسم ديالکتيک مارکس و انگلس کرد و باالخره موفق 

  .يک بار ديگر علم و فلسفه را متحد سازد
       ما اين تاريخ و تحول را که به پيشرفت تمدن بستگی دارد در آينده فرا خواهيم گرفت 

به يکديگر مرتبط و ولی اکنون بايد اين نکته مهم را در نظر داشته باشيم که ماترياليسم و علم 
اکنون بايد به بيان و تعريف پايه های ماترياليسم که . وابسته به علوم است " ماترياليسم کامال

  .در تمام فلسفه های مادی يکسان است بپردازيم
   ؟اصول و استدالل های ماترياليستی کدام است ‐۴

باره ی رابطه هستی و        برای پاسخ گفتن به اين پرسش بايد به پرسش اساسی فلسفه در
  وجود يا فکر ؟: کدام يک اصلی و اساسی است. فکر برگرديم 

تاييد می کنند که بين وجود وفکر ، ماده و روح رابطه معينی وجود "         ماترياليست ها بدوا
عنصرموخر و ثانوی است و به ماده  برای آنها وجود و ماده، عنصر مقدم و اولی ، و روح.دارد 

  .ردبستگی دا
       پس در نظر ماترياليست ها اين روح نيست که خالق ماده و طبيعت است بلکه اين ماده ، 

فردريش انگلس در کتاب لودويک فوير باخ می . طبيعت و جهان است که خالق روح است
  ."روح خود چيزی جز محصول عالی ماده نيست:" نويسد

د تجديد کنيم و بگوييم انديشه انسان از        لذا اگر پرسشی را که در فصل دوم طرح گردي
کجاست ؟ طبق نظر ماترياليست ها اين جواب را بدست می آوريم که انسان می انديشد زيرا 

در نظر ماترياليست ها انديشه و فکر . دارای مغزی است و انديشه او محصول اين مغز است
شعور و فکر ما هر : "يسدانگلس در همان کتاب می نو. بدون مغز و بدون جسم، موجود نيست 

قدر که به نظر ما ماوراء ادراک و عالی بنظر آيد چيزی جز محصول يک عنصر مادی و 
  "جسمانی يعنی مغز نيست

وجود "        پس در نظر ماترياليست ها وجود و ماده واقعيت است و در ماوراء ذهن مستقال
 و برعکس روح بدون ماده نمی دارد بدون آنکه برای وجود خود محتاج به فکر و روحی باشد

  .تواند موجود باشد و از آنجا نتيجه می گيريم که روح بی مرگ، مستقل از جسم وجود ندارد 
       برخالف قول ايده آليست ها ، اشيايي که ما را احاطه کرده اند مستقل از ما وجود دارند 

 جز  انعکاس آنها در مغز ما و آنها هستند که افکار ما را بوجود می آورند وتصورات ما چيزی
از مسئله رابطه وجود و فکر ، پرسش های زيرکه در کتاب نامبرده ذکر می کند فاش . نيست 
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چه رابطه ای بين تصورات ما از دنيای محيط و خود اين دنيا وجود دارد ؟ آيا فکر : "می شود
 داريم می توانيم صورت می تواند دنيای واقعی را بشناسد؟آيا در استنباطی که از دنيای واقعی

صحيحی از واقِعيت ايجاد کنيم ؟ اين مسائل را در اصطالح فلسفه ،مسئله عينيت يا اينهمانی 
ترکيبی است که مرحوم محمد علی فروغی بکار  )ldentite (اينهمانی معادل لفظ اروپايي((

  "  جود می نامندفکر و و))م.يا نظاير آن بهتر است) عينيت(برده و از لحاظ رساندن مفهوم از 
       در قبال اين جنبه ثانوی مسئله رابطه وجود و فکر و پرسش های ناشی از آن ،ماترياليسم 

ما می توانيم دنيا را بشناسيم و تصوراتی که از جهان داريم بيش از .  پاسخ مثبت می دهد
ل تجربه زيرا اين تصورات را به وسيله علم بدست می آوريم که خود حاص. پيش صحت دارد 

است و اشيايي که ما را احاطه کرده واقعيت دارد و مستقل از ماست و انسان می تواند قسمتی 
  .از اين اشياء را بار ديگر ايجاد کند

  :       بطور خالصه می گوييم که ماترياليسم در قبال مسئله اساسی فلسفه تاييد می کند که 
  . هرگز روح بی ماده ديده نشده  ماده موجد روح است و از طريق علمی ‐۱       
 ماده در خارج از ذهن موجود است و  احتياجی به ذهن و روح برای هستی خود ‐۲       

ندارد و دارای وجود خاص خود است و لذا بر خالف قول ايده آليست ها تصورات ما خالق 
  . اشياء نيست بلکه اشياء موجد تصورات ماست 

،شناخت اشياء را برای ما ممکن می سازد و تصوری که از ماده و  علم از طريق تجربه ‐۳       
جهان داريم بيش از پيش صحت دارد زيرا به کمک علم می توانيم معلومات خود را دقيق 

  .سازيم و مجهوالت را کشف کنيم
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   ايده آليسم يا ماترياليسم؟حق با کدام است: فصل چهارم
  طرح کرد؟ چگونه بايد مسئله را ‐۱       
   آيا صحيح است که جهان جز در ذهن ما وجود ندارد ؟‐۲       
   آيا صحيح است که تصورات ما خالق اشياء است؟ ‐۳       
   آيا صحيح است که روح خالق ماده است ؟‐۴       
  . ماترياليست ها حق دارند و علم نظريات آنها را ثابت می کند‐۵       

  ؟رح کردمسئله را چگونه بايد ط ‐۱
         حاال که از احکام ايده آليستی و ماترياليستی آگاه شديم ، ببينيم حق با کدام است ؟

متضاد يکديگرند و از طرف "        ابتدا به خاطر داشته باشيم که اين دو رشته احکام کامال
 آن ديگر متذکر باشيم که به محض دفاع يکی از آنها شخص به قبول نتايجی وارد می شود که

  .نتايج دارای اهميت فراوانی است 
       برای آن که بدانيم حق با کيست بايد آن سه نکته را که خالصه نظريه هر يک از اين دو 

  .مکتب بود بياوريم 
  :       ايده آليست ها تاييد می کردند که 

  . روح خالق ماده است‐۱       
  .ا چيزی جز يک پندار نيست ماده در خارج از ذهن وجود ندارد و لذ‐۲       
  . تصورات ما موجد اشياء است ‐۳       

  .       و ماترياليست ها درست ضد اين نظر را داشتند 
       تصور می کنم که برای مطالعه اين مسئله و آسان کردن کار نخست آن قسمتی را مورد 

  . جب می گرددمطالعه قرار دهيم که عقل عادی نمی پذيرد و بيشتر موجب حيرت و تع
   آيا صحيح است که جهان جز در ذهن ما وجود ندارد ؟‐۱       
   آيا صحيح است که تصورات ما خالق اشياء است ؟‐۲       

برکلی ،از آنها دفاع کرد و نتايج آن ، " ضد مادی "        اين دو اصلی است که ايده آليسم 
  : به همان پرسش سوم می رسيد که مانند نتيجه ای که در حکمت های الهی گرفته می شود

   آيا صحيح است که روح خالق ماده است ؟‐۳       
.        اين ها پر سش های بسيار مهمی است زيرا مربوط به مسئله اساسی فلسفه می شود 

بايد . بنابراين به وسيله بحث در اين پرسش هاست که معلوم می شود حق با کدام طرف است 
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اين پرسش بخصوص از لحاظ ماترياليست هاجالب توجه است زيرا اين متذکر بود که پاسخ 
  . پاسخ در نزد تمام فالسفه ی ماترياليسم يکسان و يکنواخت است

  ؟آيا صحيح است که جهانی خارج از ذهن ما موجود نيست ‐۲
 و        قبل از بررسی اين مسئله ، بايد به مفهوم دو اصطالح فلسفی که در اين جا آورده ايم ،

  .در دروس آينده نيز بدان بر خواهيم خورد آشنا شويم 
  .)حقيقتی است که تنها در ذهن ما وجود داشته باشد:ومنظور(       حقيقت ذهنی
  .)  حقيقتی را گويند که در خارج از ذهن ما وجود داشته باشد (       حقيقت عينی 

  .ه عينی        ايده آليست ها معتقدند که جهان حقيقتی است ذهنی ن
  .       ماتر ياليست ها می گويند جهان حِقيقتی است عينی 

       اسقف برکلی برای اثبات اين که جهان و موجودات  فقط ساخته ذهن ماست ، آنها را با 
آنگاه به ما نشان می دهد که چون خواص )رنگ ، حجم ، وزن(خواص خود مخلوط می کند 

ت اين موجودات نبوده ،بلکه در ذهن هر يک از ماست پس در ذا. برحسب فرد تغيير می کند 
برکلی به اين نتيجه می رسد که ماده مجموعه ايست از خواص غير عينی و جنبه ذهنی دارد . 

  . و بنابر اين وجود ندارد
       هر گاه مثال خورشيد را از سر گيريم ، برکلی از ما می پرسد که آيا ما به حقيقت عينی 

 خورشيد معتقديم يا نه و در صورت اعتقاد، او با شيوه خاص مغلطه کاری صفحه گرد و قرمز
خود، می خواهد به ما ثابت کند که چون خاصيت گردی و قرمزی بر حسب افراد تغيير می 

يک حقيقت ذهنی . کند ، پس خورشيد نه قرمز است نه گرد ، بنابراين خورشيد عينی نبوده 
 ندارد،و تنها يک حقيقت ذهنی است که از فکر ما است زيرا به خودی خود خورشيدی وجود

  .خارج نيست
       ماترياليست ها تصديق دارند که خورشيد وجود دارد ، نه از آن جهت که آن را صفحه ای 
گرد و سرخ می بينيم ، چه اين استدالل يک نوع واقع بينی ساده لوحانه ای خواهد بود که از 

می که جز به وسيله خود نمی توانستند به حقيقت چيزی کودکان و مردم اوليه می آيد ،مرد
ماترياليست ها به واقعيت خورشيد از روی علم اعتقاد دارند زيرا علم می تواند . وقوف يابند 

اينک ما بايد،در مورد مثال خورشيد : اشتباهاتی را که حواس ما مرتکب می شوند رفع کند
  :،مسئله را بطور روشن طرح کنيم

  ينکه خورشيد يک صفحه گرد و سرخ نيست ، ما با برکلی هم عقيده هستيم ،منتهادر ا       
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.              مخالف هستيم " خورشيد واقعيت عينی ندارد "نتيجه گيری که   با اين
  .ما در باره خواص موجودات گفتگويي نداريم ، بحث ما بر سر وجود آنهاست

گول می زند و حقايق مادی را در نظر ما دگرگون جلوه می        در اينکه حواس انسانی ما را 
البته . دهد ،ما بحثی نداريم ، منتها بايد ديد آيا در آن واقعيت و حقيقتی وجود دارد يا نه 

ماترياليست ها به وجود اين واقعيت در خارج از وجود ما اطمينان دارند و دالئلی هم که اقامه 
  .می کنند بر علم استوار شده است

       ايده آليست ها برای اثبات گفتار خود چه می کنند؟بر سر الفاظ مباحثه می کنند، سخن 
  .سرايي قلم فرسايي می کنند

هر گاه جهان جز در مغز و تصور ما .        برای يک لحظه فرض کنيم آنها درست می گويند 
نيست و پيش از ما نباشد ، آيا پيش از ما هم نبوده است؟ ما خوب می دانيم چنين چيزی 

. علم ثابت می کند که بشر خيلی دير تر از کره زمين به وجود آمده است. جهان بوده است 
پاره ای از ايده آليست ها می گويند پيش از انسان جانوران وجود داشته اند و شايد اين فکر و 

ان هم کره زمين تصور در وجود آنها بوده است ، ولی ما می دانيم که قبل از پيدايش اين جانور
بصورت غير قابل مسکون وجود داشته و هيچ گونه موجود زنده ای در آن وجود نداشته است 
عده ای ديگر می گويند حتی اگر جانور و بشری هم نباشد ،اما، منظومه شمسی وجود داشته 

  .باشد ، فکر يا روح بصورت يزدان باقی خواهد ماند 
اينجاست که يا بايد علم را قبول کرد يا . ليسم می رسيم       اينجا ما به آخرين حد ايده آ

  .ايده آليسم بدون وجود خالق و خالق بدون وجود ايده آليسم محکوم به فنا هستند. خالق را 
حق با . ايده آليسم و ماترياليسم در اين دو راهی از هم جدا می شوند .        مسئله اينجاست 

  کدام است ؟ علم يا خالق ؟
علم به وسيله عمل . قبول ذات باری ، يعنی روح خالصی که خالق ماده باشد ؛دليل ندارد        

و آزمايش به ما نشان می دهد که جهان يک حقيقت عينی است و ثابت می کند که تصورات 
  . ما ساخته دنيای خارج است

  ؟آيا راست است که تصورات ما خالق موجودات می باشد ‐۳
نفر ايده آليست از خيابانی گذر می کنيم ، با او مباحثه داريم که آيا        فرض کنيم با يک 

ساخته تصورات ما هستند " موجودات و اشياء واقعيت عينی دارند يا ذهنی ؟ آيا موجودات واقعا
پر واضح است برای اينکه  زير اتوبوس له نشويم دقت و احتياط می . ؟اتوبوسی فرا می رسد 

 ايده آليست مجبور است وجود اتوبوس را قبول کند و در واقع برای در عمل ، اين آقای. کنيم
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او بين اتوبوس عينی و اتوبوس ذهنی تفاوتی در کار نيست اين مثال به خوبی نشان می دهد 
  .که ايده آليست ها در زندگی ماترياليست هستند

 ی ايده آليست و        ما می توانيم در اين مورد مثال های ديگری بياوريم که چگونه فالسفه
روگردان نيستند " عينی "کسانی که اين فلسفه را دستاويز کرده اند حتی از خيلی پستی های 

کما اينکه کباب بره را از نان .( قائلند برسند"واقعيت ذهنی " تا مگر به چيز هايي که برايشان 
)              م . ارزن تشخيص می دهند و دختر زيبا را با پير زن سپيد موی اشتباه نمی کنند
نون به همين جهت ديگر کسی پيدا نشد که بخواهد مانند برکلی وجود جهان را انکار کند ، اک

ايده آليست ها استدالل های موذيانه تر و زيرکانه تری پيدا کرده اند ، برای اطالع از اين نوع 
" تاليف لنين فصل "ماترياليسم و امپير يو کريتيسم" استدالل های ايده آليست ها به کتاب 

  .رجوع کنيد" اکتشاف عناصر عالم 
جازه می دهد همه ی ايده آليست ها را است که بما ا" چگونگی عمل"        ولی به قول لنين 
  .در يک صف قرار دهيم

       بعالوه اين ها از اين خوداری نمی کنند که بگويند تئوری و عمل دو چيز جدا گانه است 
و به هم مربوط نيست، اين ادعا هم باطل است برای شناخت صحت و سقم مسائل ، تنها عمل 

  .عی را روشن سازد است که به وسيله آزمايش می تواند موضو
       پس مثال اتوبوس نشان می دهد که جهان دارای يک واقعيت عينی بوده ،ساخته وهم و 

اکنون نکته ای که بايد مورد توجه قرار دهيم آن است که با توجه به ناپايداری  . تصور ما نيست
ه ايده آليست و طبق نظر فالسف( برکلی در مقابل علم و چگونگی عمل، آيا "نفی ماده" تئوری 

  روح می تواند خالق ماده باشد؟)حکمای الهی 
   ؟آيا درست است که روح خالق ماده است ‐۴

       هر فلسفه ايده آليستی سرانجام ناچار است روح مطلق ساده وبسيط و بدون تفسيری را 
ثبات ايده آليست ها برای ا. فرض کند که در رأس زمان و مکان وجود دارد و خالق ماده است 

اين ذات ساده و بسيط خداوند استداللی ندارند و فقط خواص اسرار آميز فراوانی را بدون اتکاء 
اين اعتقاد در عين جهل بشر و زمانی که انسان پی به . به دليل علمی به آن مربوط می سازند 

کرار علل و اسباب حوادث نمی برد پيدا شده و امروز ايده آليست های قرن بيستم نيز آن را ت
و هنوز نزد اين فالسفه اعتقاد فوق اعتقادی است خالی از دليل، تنها دليل اين . می کنند 

است که ماده نمی تواند هميشه موجود باشد و بايد لحظه آفرينش وجود داشته باشد ولی به 
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عقيده آنها اين لحظه ی آفرينش تنها درباره ذات خداوند صدق ندارد زيرا آن روحی است که 
  .بوده و برايش آغاز و آفرينشی الزم نيستازلی 

       و حال آنکه ماترياليست ها در استدالل های خود به علم تکيه دارند علمی که بشر آن را 
  .به وجود آورده است" سرحدات جهل خود"به مرور زمان و به تناسب عقب زدن 

 اينکه ماده را روح خلق کرده تصور دهد که روح را خالق بدانيم ؟        آيا علم به ما اجازه می
برای آنکه چنين چيزی . است قابل فهم نيست زيرا چنين چيزی در تجربه ديده نشده است 

مقدور باشد الزم است که به قول ايده آليست ها روح ، مجرد از ماده و قبل از ماده ، وجود 
رگز روح بدون داشته باشد و حال آنکه علم نشان می دهد که چنين چيزی امکان ندارد و ه
مشاهده می " ماده ای نبوده است برعکس پيوسته روح به ماده مربوط است و ما مخصوصا

علم به . کنيم که روح انسانی با مغز که سرچشمه ی تصورات و تفکرات ماست پيوستگی دارد 
تصور . ما اجازه نمی دهد که به وجود روحی در خالء مطلق و عدم صرف ماده ، معتقد شويم 

که در زمان نباشد و مکان را اشغال نکند و از تغيير مصون بماند از نظر علمی غير چيزی 
ممکن است چنين تصوری خالق ماده نيست بلکه ماده ی متفکر يعنی مغز بشری است که اين 

  :از هم اکنون می توان گفت که در قبال پرسش اساسی فلسفه . تصور را خلق کرده 
   .لم نظريات آنها را تاييد می کندماترياليست ها حق دارند و ع ‐۵

  :       ماترياليست ها به نظريات زير معتقدند
 بر خالف نظريه برکلی و فالسفه ای که خود را در پناه مذهب نفی ماده برکلی پنهان ‐۱       

می کنند ، از طرفی جهان و اشياء آن در خارج از ذهن ما وجود دارند و برای آنکه موجود 
د به فکر و ذهن ما نيستند و از طرف ديگر، تصورات ما اشياء را خلق نمی کنند، باشند نيازمن

  . اشياء موجد و موجب تصورات ما هستند 
 برخالف نظريه تمام فالسفه ايده آليست که در نظريات خود به اين نتيجه می رسند ‐۲       

می کنند و عقيده دارند و که روح مقدم بر ماده و خالق آن است ، ماترياليست ها به علم تکيه 
ثابت می کنند که ماده خالق و موجد روح است و برای اثبات حدوث عالم احتياج به فرض 

  .روح مقدم بر ماده ندارند 
ايده آليست . بايد به طريقه ای که ايده آليست ها در وضع مسئله دارند توجه کرد :       تبصره

حال آنکه ماترياليست ها برعکس عقيده دارند که ها می گويند که خدا بشر را بوجود آورده و 
  . بشر خدا را آفريده است

  .       در اينجا روشی برای معکوس کردن واقعيت وجود دارد که بايد بدان توجه کرد
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   ؟آيا فلسفه سومی وجود دارد: فصل پنجم 
  آگنو ستيسيسم

   چرا يک فلسفه سومی وجود دارد ؟‐۱       
  ی اين فلسفه سوم چيست ؟ استدالل ها‐۲       
   اين فلسفه از کجا آمده است ؟ ‐۳       
  . نتايج اين نظريه‐۴       
   چگونه بايد آن را رد کرد ؟ ‐۵       
  .  نتيجه ‐۶       

   ؟چرا فلسفه سومی وجود دارد ‐۱
ون        شايد با مطالعه فصول پيشين به نظر ما چنين رسيد که در ميان استدالل های گوناگ

فلسفی ديگر ما می توانيم جهت را تشخيص دهيم زيرا همه تئوری ها به دو جريان بزرگ 
ايده آليسم و ماترياليسم و اين استدالل های ماده گرايان است که بطور : تقسيم می شوند 

  .کامل اقناع کننده و درست می باشد 
راه  را به سوی فلسفه ی        پس ظاهر کار از اين قرار است که بعد از تجربه ای چند ، 

ولی کارها به اين سادگی هم نيست و مطالب . عقالنی يافته ايم و آن راه ، راه ماترياليسم است 
ايده آليست های جديد صراحت اسقف . را همانطور که تذکر داديم نبايد چنين آسان تلقی کرد

 و شکلی مبهم و تاريک و با با تر دستی بيشتر:" برکلی را ندارند و آنها عقايد و تصورات خود را
استفاده از يک رشته اصطالحات جديد بيان می کنند تا ساده لوحان آن را به عنوان نوترين 

  .....)لنين ؛ ماترياليسم و آمپی .( فلسفه ها بپذيرند
متقابل و "        ديديم که برای توضيح مسئله عمده ی ما دو پاسخ وجود دارد که کامال

صريح است وجای هيچ گونه خلط مبحثی را " اين دو پاسخ کامال. کديگرندمتضادند وجدا از ي
  .باقی نمی گذارد 

از جانبی آنهايي که وجود ماده را .  مسئله بدين نحو مطرح شده بود ۱۷۱۰       حتی در سال 
ماترياليست ها نام داشتند و از جانب ديگر فالسفه ای . در خارج از ذهن ما تاييد کرده اند 

 برکلی که وجود ماده را منکر بودند و ادعا داشتند که ماده جز در روح و ذهن ما موجود مانند
  .نيست ايده آليست ها ناميده می شدند 

          کمی ديرتر ، به تناسب رشد و پيشرفت علوم ، فالسفه ديگری وارد صحنه شدند و اينان
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ميان ببرند و جريانی ايجاد کنند که کوشيدند تا فاصله ی ميان ماترياليسم و ايده آليسم را از 
  . اين دو مبحث مجزا را مخلوط کنند تا فلسفه ی ثالثی بوجود آيد 

  استدالل های اين فلسفه سوم چيست؟ ‐۲
       اساس اين فلسفه که پس از برکلی فراهم آمده است اين است که کوشش در راه معرفت 

به همين .  اشياء را ، نمی توانيم شناخت ماهيت واقعی اشياء بيهوده است زيرا ما جز ظواهر
ناميده ) agnosticisim(يا )نمی دانم چيست(جهت است که اين فلسفه را فلسفه الادريون 

  . )  قابل شناخت ترکيب شده Gnostic عالمت نفی و aاز کلمه يونانی .(اند
 کنه ذات خود        برحسب نظريه الادريون نمی توان به اين نکته پی برد که آيا جهان در

تنها برای ما شناخت ظواهر اشياء ممکن است و ادراک واقعيت آن از عهده . ،روح است يا ماده 
  .ما بيرون است

مشاهده کرديم که خورشيد آن طوری نيست که انسان .        مثال خورشيد را تکرار کنيم 
زی جز يک وهم اين صفحه پس چي. صفحه ای مسطح و قرمز رنگ : اوليه می پنداشتند  های

نمود و تظاهر عبارت از تصور سطحی ما از اشياء . (چيزی جز يک نمود و تظاهر نبود  و پندار ،
  . )است ، پس واقعيت نيست

       به همين جهت الادريون در موقعی که ماترياليست ها و ايده آليست ها با هم نزاع می 
رای ذهن ما موجود است يا نه ،آيا حصول کنند که اشياء مادی است يا روحانی ، آيا اشياء در و

علم برای انسان ممکن است يا ناممکن ، پاسخ می دهد که تنها ادراک نمود ميسر است و پی 
آنها می گويند ، حواس ما ديدن وحس کردن اشياء و شناخت . بردن به واقعيت وجود ناميسر 

سبت به ما و برای ما جنبه های خارجی و ظواهر آن را ممکن می سازند پس اين ظواهر ن
ناميده اند، ولی ما نمی توانيم اشياء را " شيئی برای ما"اين را در زبان فلسفی . وجود دارد 

  . را بشناسيم" اشياء لنفسه" مستقل از وجود خود و با واقعيت خاص خود درک کنيم ،يعنی
 و مجادله می کنند        ايده آليست ها و ماترياليست ها که همواره بر سر اين مسائل مباحثه

به مثابه دو مردی هستند که يکی عينک آبی دارد و ديگری عينک قرمز و هر دو ، روی برف 
فرض کنيم که هرگز نتوانند عينک را از . قدم می زنند و بر سر رنگ برف با هم نزاع دارند 

 خوب ، ايده نه ، بسيا...آيا هر گز خواهند توانست به رنگ برف پی ببرند ؟. چشم خود بردارند 
آليست ها و ماترياليست ها که بر سر حقيقت مدعای خود غوغا دارند عينک در مقابل 

" البته آنها شناختی از وجود برف . چشمشان است و آنها هرگز به واقعيت پی نخواهند برد
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" فی نفسه" يعنی به آن طريق که می بينند خواهند داشت ولی هرگز برف را "برای خودشان 
  .شناختنخواهند 

  .       اين بود استدالل الادريون 
   ؟فلسفه از کجا آمده است  اين‐۳

از فالسفه انگلستان و )heum )( ۱۷۱۱‐۱۷۷۶(       بنيان گزاران اين فلسفه عبارتند از هيوم
از فالسفه آلمان که هر دو سعی در تلفيق ايده آليسم و ماترياليسم )kant ۱۸۲۴‐۱۸۰۴(کانت

ماترياليسم "متی از استدالل های هيوم را که لنين در کتاب خود موسوم به اينک قس .کرده اند
می توان اين مسئله را بديهی دانست که انسان برطبق :  "آورده است نقل می کنيم ... " و آمپير

کما اينکه بدون اندک دليلی .... غريزه ی طبيعی خود ميل دارد به حواس خويش اعتماد کند 
خارج را قطعی فرض می کنيم ، عالمی که به ادراکات ما مربوط نيست و هميشه ما وجود عالم 

  ."اگر تمام موجودات ذی حس از ميان بروند آن عالم به وجود خود ادامه خواهد داد 
ولی نظريه بدوی وکلی ما به سخن يک تفکر فلسفی ، ولو سطحی ، متزلزل می شود        "

يزی جز صور و ادراکات حسی، در دسترس نفس زيرا اين تفکرفلسفی به ما می آموزد که چ
دراکه ما وجود ندارد و حواس چيزی جز مجازی اين صور نيست و نمی تواند رابطه مستقيمی 

ميزی که ما مشاهده می کنيم به تناسب بعد مسافت ، کوچکتر . بين نفس و شيئی برقرار کند 
 تغييری در وضع خود نمی دهد به نظر می رسد ولی آن ميز واقعی که مستقل از ما وجود دارد

  ".تذکرات بديهی عقل"، پس روح ما چيزی جز تصوير ميز را درک نکرده است چنين است 
را "وجود جهان خارج " آنچه را که مقبول عقل است يعنی "       چنانکه می بينيم هيوم بدوا

 صورت نيست مستقل از وجود ما می پذيرد ولی بالفاصله با پذيرفتن اين که وجود چيزی جز
و حواس ما که تشکيل دهنده اين وجود ، يا اين صورت هستند از عهده ی ايجاد رابطه ی 

  .مستقيمی بين شيئی و نفس بر نمی آيند، از ماترياليسم فاصله می گيرند
       به عبارت ديگر ما در ميان اشياء مانند کسی هستيم که در مقابل پرده سينما نشسته و 

اشياء و وجود آنها را مشاهده می کند ولی در پشت سر اين اشياء يعنی در بر روی پرده صور 
اکنون برای دريافت اين نکته که چگونه نفس ما به . پشت سر پرده چيزی وجود ندارد 
ممکن است اين امر مربوط باشد )چنانکه هيوم می گويد(شناخت اشياء دسترسی پيدا می کند

ر يک روح نامرئی و مجهول و يا بعلت ديگری که هنوز انرژی تيز هوشی انسانی يا تاثي:"به 
  "روشن نيست
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  نتايج اين نظريه ‐۴
        اين است يک نظريه فريبنده و در عين حال بسيار رايج که می توان آن را به اشکال 

" نظريات فلسفی يافت و امروز نيز تمام آن کسانی که دعوی گوناگون در طی تاريخ ،در ميان
قضاوت می کنيم پيرو همين نظريه " احتياط علمی" ند و می گويند که ما با يکدار" بی طرفی

  .اند
         حال ببينيم آيا اين استدالل ها درست است و نتايج حاصله از آن چيست ؟

       اگر در حقيقت درک ماهيت واقعی اشياءبرای ما محال و شناخت ما به ظواهر امور 
 تاييد می کنند ، پس تاييد وجود يک واقعيت عينی نيز غير محدود است ، آنطور که الادريون

اگر وجود " مثال. ممکن و تاکيد اين نکته که اشياء دارای وجود فی نفسه هستند ناميسر است
نمی توان دانست که آيا . اتوبوس برای ما واقعيت عينی است ،الادری می گويد محقق نيست 

مايت از اين نظر که فکر انعکاس اشياء است پس ح. اتوبوس فکر و تصور است يا واقعيت 
 .شدنی نيست

ايده آليستی می "        چنانکه مشاهده می شود ما بدين ترتيب ، وارد يک احتجاج کامال
زيرا تفاوت بين اين حکم که اشياء وجود ندارند و حکم ديگرکه ،ما ازجودشان خبری . شويم 

  .نداريم ، چندان نيست
تميزی قائل است و می گويد " اشياء برای ما" و"فی نفسه "ی بين اشياء        گفتيم که الادر

ممکن است و آن بررسی ،علم نام دارد ولی بررسی اشياء فی نفسه محال " اشياء برای ما"بررسی
  :نتيجه اين استدالل چنين است . است زيرا اين اشياء در خارج ما موجود است

م باور دارد و می خواهد آن را رشد دهد و از آنجا که علم        الادری علم را می پذيرد ، به عل
جز با طرد هرگونه نيروی ماوراء طبيعی از طبيعت ممکن نيست ، در مقابل علم ، وی يک 

ولی با شتاب تمام به اين گفته می افزايد که علم تنها از ظواهر اشياء خبر .ماترياليست است
ر واقعيت چيزی جز ماده وجود ندارد يا ماده می دهد و منظور از اين سخن اين نيست که د

هر انسانی از اين مسائل نمی تواند چيزی بفهمد و نبايد .ای وجود دارد يا خالقی موجود نيست
موجود است مانند " اشياء فی نفسه"اگر روش های ديگر برای درک . در اين کارها دخالت کند 

برد و به خود حق بحث در اين مسائل را ايمان مذهبی ، الادری ميل ندارد به ماهيت آن پی ب
  نمی دهد

          پس الادری در رفتار زندگی و برخورد با علم ماترياليست است و ماترياليستی که جرأت
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افشای فلسفه ی خود را ندارد و می کوشد تا با ايده آليست ها وارد مخمصه ای نشود و با 
بررسی های فلسفی ، ماترياليسم تاريخی  (مذاهب نزاعی نداشته باشد ،به قول انگلس در کتاب

  .است" ماترياليست شرمگين" الادری يک)
       در نتيجه به علت شک در ارزش عميق علم و تصور اينکه علم پنداری است ، اين فلسفه 
ی سوم به ما سفارش می کند که هيچ گونه حقيقتی برای علم قائل نشويم بدين معنی که 

  .شش برای پيشرفت کاری عبث وبی ثمر است جستجو برای دانستن و کو
انسان خورشيد را صفحه ی مسطح می دانست و اين صورت " سابقا:       الادريون می گويند 

امروز علم به ما می گويد که خورشيد دارای . را حقيقت می پنداشت آن موقع در اشتباه بود 
با اين وجود ما می دانيم .آيد چنين صورتی نيست و بر آن است که از توضيح هر چيزی بر می 

. اشتباه می کند زيرا چيزی که ديروز ساخته و پرداخته بود امروز درهم می شکند " که غالبا
اشتباه ديروز حقيقت امروز ، ولی اشتباه فردا است پس الادريون می گويند ما نمی توانيم 

ی ديگری غير از عقل ، بدانيم ، از راه عقل نمی توان به چيزی مطمئن شد، ولی اگر راه ها
مانند ايمان مذهبی ادعا کند که به حقايق مطلق رهبری مان نمايد ، حتی علم نبايد ما را از 

بدين ترتيب با کاستن از ارزش علم و اعتقاد به آن ، الادريون راه . اعتقاد به اين راه مانع شود 
  .را برای بازگشت به سوی مذاهب هموار می کنند

  ؟ن استدالل ها را رد کردچگونه بايد اي ‐۵
       ديديم که ماترياليست ها برای اثبات نظريات خود نه تنها از علم بلکه از تجربه هم 

می " مالک عمل "به وسيله ی . استفاده می کنند زيرا برای نظارت در نتايج علم مفيد است 
  .توان دانست و اشياء را شناخت 

ولی ما بر اثر . يا عدم وجود جهان خارج محال است       الادريون می گويند اثبات وجود 
تجربه می دانيم که جهان و اشياء آن وجود دارند و تصور ما از اشياء خارج صحيح و روابطی 

  .که بين ما و اشياء برقرار شده واقعی است 
ار از لحظه ای که ما اشياء را مورد استعمال خود قر: "        انگلس در کتاب نامبرده می نويسد

می دهيم ،برطبق صفاتی که در اين اشياء مشاهده می کنيم ، درستی و نادرستی ادراکات 
حسی خود را تحت مداقه ی شديد و تحقيق کافی می گذاريم ، اگر اين ادراکات غلط بود ، 
قضاوت ما درباره استعمال اين اشياء نيز می بايست غلط در آيد وآزمايش های ما می بايستی 

امد ولی حال که ما توفيق يافته به مقصد خود می رسيم و می بينيم که شيئی به چيزی نيانج
با تصورات ما موافق و مطابق است و با هدف ها وخواست های ما در موقع استعمال سازگار در 
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می آيد ، پس اين خود دليل مثبتی است که ادراک ما از شيئی و خواص آن با واقعيتی 
" به عدم موفقيتی برسيم معموال)در شناخت شيئی(که ما خارجی تطبيق می کند و هر بار 

پس از اندک زمان علت اين عدم توفيق را در می يابيم و مشاهده می کنيم که مدرکاتی که 
عمل ما برآنها مبتنی بود ،يا سطحی و ناقص بود و يا مخلوط با نتايج مدرکات ديگر ، به نحوی 

تا آنجا که ما در استعمال شايسته . امين کندکه يک احتياج صحيح و دقيق را نمی توانست ت
ی حواس خود مواظبت به خرج می دهيم و عمل خود را در حدود مدرکاتی که به نحو 
شايسته ای حاصل شده و بطور برازنده ای بکار رفته محدود می سازيم ،می بينيم که نتايج 

در هيچ .  می کند عمل ما سازگاری مدرکات را با طبيعت عينی اشياء ادراک شده ، ثابت
موردی به اين نتيجه نرسيديم که مدرکات حسی ما با داشتن کنترل علمی در ذهن ما 
تصوراتی از جهان خارج ايجاد می کند که از حيث ماهيت ناسازگار با واقعيت باشد و يا يک 

  ."عدم موافقت باطنی بين جهان و مدرکات حسی ما وجود داشته باشد
دليل وجود ، پودينگ ، خوردن "س آورده ما نيز در اينجا تکرار می کنيم        مثالی را که انگل

اگر اين غذا وجود نداشت و اگر فقط تصوری بيش نبود ، پس از ) مثل انگليسی.( آن است
  .خوردن می بايستی گرسنگی ما را رفع نکند

می گيرد        بدين ترتيب، شناخت اشياء و پی بردن به اين که تصورات از واقعيت نشأت 
که (برای ما ميسر است که معلومات علمی را به وسيله تجربه و صنعت . ميسر است " کامال

چون ما می توانيم کائوچوی مصنوعی . کنترل کنيم ) تعبير عملی نتايج نظری علم است
  .شناخت دارد"شيئی فی نفسه"پس معلوم است که علم به کائوچو به عنوان يک . بسازيم

بی فايده نيست زيرا اين علم است که با )حق با کيست ( ستجوی اينکه پس می بينيم که ج
وجود اشتبا هاتی که ممکن است مرتکب شود باز، چنانکه تجربه در آن مرحله ثابت می کند 

  . حق با اوست 
  نتيجه ‐۶

       از قرن هيجدهم به بعد بنا به گفته ی تنی چند که کم و بيش از الادری افکاری رابه 
فته اند مشاهده می کنيم که اين فلسفه گاه به سمت ماترياليسم و گاه به سمت ايده قرض گر

آليسم کشيده شده است، همانطور که لنين می گويد در لفافه کلمات نو و حتی گاه با استفاده 
از علم برای محکم کاری در استدالل های خودشان کاری جز به هم آميختن اين دو مبحث 

ين ترتيب برای برخی از افراد ، فلسفه متناسبی به وجود می آورند تا فلسفی نمی کنند و بد



 ۴٠

آنها به آسانی اعالم دارند که ايده آليست نيستند زيرا جرأت آن را ندارند که استدالل های 
  .خود را تا آخر دنبال کنند ، زيرا نمی توانند پی گير باشند 

  :       انگلس در کتاب نامبرده می گويد
؟استنباط آگنو ستيسيست از "ستيسيسم چيست غير از يک ماترياليسم شرمگينآگنو      "

جهان طبيعت،سراسر تابع قوانين است و هيچ گونه دخالت . ماترياليستی است " طبيعت کامال
ولی آنها اضافه می کنند ما دليلی برای تاييد يا انکار وجود يک . خارجی در آن مؤثر نيست 
  "شده نداريم هستی در وراء عالم شناخته 

       بدين ترتيب اين فلسفه ،بازی ايده آليست ها را تکرار می کند و از آنجا که در 
الادری را :"احتجاجات خود پی گير نيستند سرانجام به ايده آليسم می رسند لنين می گويد  

  ."بتراشيد ، ايده آليست پيدا می شود 
و اينک می . آليست ها حق با کدام طرف است        ديديم که از بين ماترياليست ها و ايده 

بينيم ،آن نظريه ای که ادعای تلفيق اين دو مکتب را داشت کاری جز حمايت از ايده آليسم 
پاسخ سومی به پرسش اساسی فلسفه نمی دهد ، پس نتيجه می گيريم که فلسفه . نمی کند 

  . سومی وجود ندارد 
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  قسمت دوم
  یماترياليسم فلسف

  ماده و ماديون: فصل اول 

   تعريف ماده ‐۱       
  تئوری های مترادف ماده‐۲       
  ماده در نظر ماده گرايان ‐۳       
  ماده گرايان چگونه ماده را تشريح می کنند؟‐۴       
  نتيجه‐۵       

يده آليستی ، و بعد از اينکه افکار عمومی ماده گرايان ،استدالل های کلی آنها بر عليه فلسفه ا
اينک از اين مطالعات نتيجه گرفته . باالخره خطا های فلسفه الادريون مشخص و معلوم شد 

  :دالئل مادی خود را با پاسخ دادن به دو پرسش زير استحکام می بخشيم 
    ماده چيست ؟‐۱       
    مادی بودن يعنی چه ؟‐۲       

   ؟ماده چيست ‐۱
 هر مسئله ای بايد پرسش ها روشن و واضح طرح شود، ولی، در        اهميت مطلب ،برای حل

برای رسيدن به مقصود بايد برای ماده . اين مورد ، دادن جواب قانع کننده کار ساده ای نيست 
  .يک تئوری ساخت 

،مردم اين تصور می کنند که ماده ،چيزی است مقاوم و سخت که به لمس در "       معموال
  . نيز ماده به اين شکل توصيف می شده استدر يونان باستان.آيد

  .       امروز ما در سايه علوم می دانيم که اين تعريف خطاست
  تئوري های مترادف ماده ‐۲

مقصودآن است که هر چه ساده تر امکان داشته باشد تئوری های مربوط به ماده تشريح        (
  .)يم شود بدون اينکه خواسته باشيم وارد مفهوم علمی آن بشو

.        در يونان ماده را چيزی سخت می پنداشتند ، که بتواند به اجزاء بی شمار تقسيم شود 
می گفتند سرانجام به مرحله ای خواهيم رسيد که ديگر اجزاء ماده تقسيم بردار نخواهند بود و 

 از يک بنابراين يک ميز عبارت می شود)يعنی غير قابل تقسيم(اين اجزاء خورد را اتم ناميدند
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هم چنين تصور می کردند که اين اتم ها با هم تفاوت دارند، پاره ای ليز و گرد . مشت اتم 
هستند مثل اتم های روغن، و پاره ای ديگر زبر و سرکج ، مثل اتم ها يي که در سرکه وجود 

  . دارند
 بود ، و هم        اولين کسی که اين تئوری را بنيان نهاد دمکريت يکی از ماده گرايان آن عصر

اوست که برای نخستين بار کوشيد تا برای جهان تعبير مادی پيدا کند از جمله ، او تصور می 
کرد ، که جسم آدمی از اتم های خشن و زبر ساخته شده ولی روح توده ای است از اتم های 

ايه هم می خواست هر چيزی را بر پ" لطيف ، و چون به وجود خدايان متعدد قائل بود ، و ضمنا
ساخته ) بی نهايت لطيف ( روش مادی خود توجيه کند معتقد بود که خدايان هم از اتم های 

بنابراين ، از اعصار کهن ، انسان در صدد شناختن اتم بوده است در دوران قرون . شده اند 
تا قرن نوزدهم که . وسطی بر تئوری هايي که يونانيان راجع به اتم داده اند چيزی اضافه نشد 

در اين دوره اين طور فکر می کردند که . ن تئوری بطور اساسی سر و صورتی به خود گرفت اي
ماده به اتم ها تقسيم می شود و اتم ها اجزايي هستند بسيار سخت که همديگر راجذب می 
کنند، ديگر تئوری يونانی ها کنار زده شد ، و اين اتم ها ليز و سر کج نبودند ، اما هم چنان به 

  .تقسيم ناپذيری ، و داشتن جاذبه نسبت به همديگر شناخته می شدندسختی و 
       پيشرفت و تکامل به علوم اجازه داد تا نظريات دقيق و صريحی پيدا کرده به کنه ماده 

امروز ثابت شده است که اتم عبارت از مرکزی است که يک نوع . بيشتر وقوف حاصل نمايد 
  . ای الکتريکی دور آن در گردش استسيارات ريز در حال پراکندن بار ه

ماده ترکيبی است از يک .        مرکز يا هسته اتم خود نيز ترکيبی از مواد بسيا مختلف است 
توده اتم و اگر ما وقتی دستمان را روی ميز می گذاريم احساس مقاومت می کنيم ، برای آن 

ی کوچک و ضربه هايي ، که از اين است که با مقادير غير قابل شمارشی از اين بار های الکتريک
  .برخورد پيدا می شود. سيستم های خورد اتم می رسد 

       به اين تئوری جديد در تعريف ماده ، تئوری که با تجربه های علمی هم ثابت می شود ، 
ماده ! وجود ندارد " پس ماده اصال!ديگر ماده ی سخت رد شد :"ايده آليست ها به طعنه گفتند 

ماده نفی ! که فلسفه خود را بر اصل ماده استوار کرده اند ديگر بی دليل و برهان شدندگرايان 
  !"شد 

       بايد گفت که اين سبک استدالل تا يک چندی نيز موفقيت پيدا کرد زيرا حتی چند نفر 
مارکسيست ، يعنی فيلسوف مادی ،عقايدشان متزلزل شد اما انکار ماده خلط مبحث کردن 
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ين اطالعات در باره ی سازمان اتم  معلومات تازه ای بدست می دهد که بيشتر است زيرا ا
  .صراحت دارد

  ماده در نظر ماده گرايان ‐۳
  :       برای روشن شدن شدن اين موضوع ناگزير بايد به دو نکته توجه کرد

    ماده يعنی چه ؟‐۱       
    ماده چگونه چيزی است؟  ‐۲       

ماده واقعيتی است ه گرايان به پرسش اول می دهند ، اين است که        جوابی که ماد
لنين در اين باره می .  و برای بقای خود محتاج به تصور ما نيست خارجی و مستقل از ذهن

  ."تصور ماده جز آن حقيقت عينی که با احساس ما رسيده است چيز ديگری نيست:"گويد 
جواب اين "ماده گرايان می گويند"يزی استماده چگونه چ"       اما در جواب پرسش دوم

  ."سئوال با ما نيست، بعهده علم است 
  .       جواب اول از اعصار قديم تا به امروز تغيير نيافته است 

       جواب دوم تغيير کرده و بايد هم تغيير بکند زيرا بستگی تام به علوم ، و ميزان معلومات 
  .  داشته باشد بشری دارد ، و نمی تواند جواب ثابت

       اکنون مالحظه می شود که چاره ای نيست جز اينکه مسئله روشن مطرح شود تا به ايده 
اين دو را بايد از هم جدا کرد و " قطعا. آليست ها مجال ندهيم اين دو سئوال را مخلوط بکنند 

  .نشان داد که مهم همان جواب اول است که همواره نزد ما ثابت بوده است 
ماده که قبول آن ماترياليسم فلسفی را توصيف می کند، همان " خصوصيت "زيرا تنها    "     

  ".وجود داشتن يک واقعيت عينی است که در خارج از ضمير ما موجود می باشد
  .آنچه که ماده گرايان راجع به ماده تصريح می کنند ‐۴

ز ذهن ما موجود می باشد        اگر ما به علت مشاهده، تصديق کنيم که ماده در خارج ا
  :اين را هم تصريح کرده ايم که " ضمنا
  .ماده در زمان و مکان وجود دارد ‐۱       
  .ماده در حرکت است ‐۲       

برای اولين (       ايده آليست ها در اين زمينه گمان می کنند زمان و مکان ساخته فکر ماست
که ما به اشياء   ، مکان عبارت از شکلی استدر نظر آنها)بار کانت اين فرضيه را پيش کشيد 

  .داده ايم ، مکان در فکر ماست زمان هم بدين طريق 
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       ماده گرايان برعکس مدعی هستند که مکان درذهن ما نيست ، بلکه اين ماييم که در 
بعالوه اذعان دارند که زمان شرط واجبی است برای گذشت عمر ،نتيجه می . مکان هستيم 

حالت و ....ه ماده عبارت از چيزی است که خارج از ذهن ، و در مکان و زمان باشدگيرند، ک
شکل اصلی موجودات مکان وزمان است و موجود خارج از زمان همان قدر فرض احمقانه ای 

  )انگلس .( است که موجود خارج از مکان 
همه ما ايمان . رد        ما فکر می کنيم که جدا از ذهن و انديشه ما حقيقت مستقلی وجود دا
ما قبول داريم که . داريم که جهان پيش از ما وجود داشته و پس از ما هم باقی خواهد بود 

حتی . مطمئن هستيم که فالن شهر وجود دارد . دنيا برای بقای خود احتياجی به ما ندارد 
ما آ نها را وقتی که فکرش را نکنيم ، به همان طريق که ده ها هزار شهر وجود دارند که هرگز 

اين عقيده عمومی نوع . و حال آنکه موجود هستند . نديده ايم و اسمشان را هم بلد نيستيم 
بشر است علوم امروز اجازه داده اند که اين استدالل چنان قطعيت و استحکامی پيدا کند که 

  .تمام حقه بازی های ايده آليستی را از ميان بدر کند
 تصديق دارد که زمين در حاالتی زيسته که نه انسان در آن علوم طبيعی بطور مثبت       "

ماده آلی پديده ای است . بوده و نه هيچ نوع موجود زنده ای می توانسته در آن نشو ونما کند 
  لنين" . ، که بعد ها طی تکامل بسيار طوالنی پديدار شده است

و مکان است ، و در عين حال ،        بنابراين علم دليلی به دست ما می دهد که ماده در زمان 
اهميت . اين مطلب آخر که به وسيله علوم جديد برای ما ثابت شده است.دارای حرکت است

بسزايي دارد زيرا بر حسب آن تئوری کهنه وپوسيده ای که می گفت ماده قابليت حرکت ندارد 
  .در هم می ريزد

دون حرکت همانقدر درک ماده ب...حرکت کيفيت وجود خاصيت وجودی ماده است       "
  انگلس . "نشدنی است که حرکت بدون ماده 

       ما می دانيم که دنيا در حالت کنونی حاصل يک رشته تکامل کلی است يعنی نتيجه يک 
جهان جز :"اينک پس از اثبات وجود ماده بايد تصريح کنيم که . حرکت بطئی و مداوم است

 متحرک نمی تواند جز در مکان و زمان حرکت ماده متحرک چيز ديگری نيست و اين ماده
  لنين  ". کند 
  نتيجه ‐۵

خالق يکتا ، امکان " روح خالص"       از اين تحقيقات نتيجه می گيريم که فرض ذات ازلی ، 
پذير نيست ، زيرا، خالقی که خارج از مکان و زمان باشد ، چيزی است که نمی تواند وجود 



 ۴۵

ان ايده آليسم عرفانی متوسل شد و هر نوع بررسی علمی راکنار داشته باشد و گرنه بايد به هم
زد ، تا بتوان به وجود ذات باری که خارج از زمان است ، قائل شد ، بدين معنی که در هيچ 

  .لحظه ای وجود نداشته و خارج از مکان نيز باشد ، يعنی اينکه هيچ جا نباشد 
يق دارند که ماده وجود دارد آن هم در مکان و        ماده گرايان ، مجهز به نتايج علوم، تصد

بنابراين جهان نمی تواند آفريده شده باشد ، زيرا در چنين )يعنی در زمان (در وقت معين 
صورتی خالق مجبور است برای خلق جهان در لحظه ای دست اندر کار شود که آن لحظه 

و هم چنين می بايد  ) از اين جهت که زمان شامل حال خالق نيست( خارج از زمان باشد 
  . عالم از عدم بوجود آيد

       برای قبول آفرينش ، ناچار بايد به لحظه ای معتقد بود که جهان وجود نداشته است، 
سپس ، قبول کرد که وجود از عدم وجود يافته و اين چيزهايي است که علم نمی تواند قبول 

  . کند 
 ها وقتی با علم روبرو می شود نمی تواند دوام        ما می بينيم که استدالل ايده آليست

از اين رو باز برای يکبار ديگر . بياورد و حال آنکه داليل ماده گرايان از علم جدايي ناپذير است
  . بستگی دقيق اصول مادی و علوم را گوش زد می کنيم 
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   ؟مادی بودن يعنی چه: فصل دوم 
   . آميزش تئوری با عمل‐۱       
   در حيطه فکر طرفدار اصول مادی بودن چيست ؟  ‐۲       
   در عمل چگونه می توان مادی بود ؟‐۳       

  . حالت اول مسئله :       الف
  .حالت دوم مسئله :        ب 

  . نتيجه ‐۴       
  آميزش تئوری با عمل ‐۱

می خواهيم . سيسم است        منظور از مطالعه ای که ما دنبال می کنيم شناخت اصول مارک
ما می دانيم که . ببينيم فلسفه مادی بصورت ديالکتيک چگونه با مارکسيسم يکی می شود 

از اين جهت به عقيده ما تذکر اين . يکی از اصول اين فلسفه بستگی دقيق تئوری و عمل است 
ز بيان روش تحقيق ديالکتيکی را ني. مطلب مفيد است که در پايان اين مطالعات پی درپی 

  .خواهيم کرد 
       حاال که دانستيم که ماده در نظر ماده گرايان چيست؟وماهيت ماده کدام 
است؟ناگزيرازاين دومطلب نظری، بايدفهميد مادی بودن چيست ؟ بدين معنی که عالم مادی 

  .چطور عمل می کند ؟ اين جنبه عملی مسائل باال است 
اما برای مادی بودن آيا . ست که منشاء فکر می باشد        مبنای اصول مادی ،شناخت وجود ا

  .تکرار دائم اين بحث کافی است ؟ نه، بلکه در حيطه فکر و عمل، در هر دو، بايد مادی بود 
   ؟ طرفداری اصول مادی در حيطه فکر يعنی چه‐۲

: يسم        در قلمرو فکر طرفدار اصول مادی بودن يعنی قبول داشتن اين فرمول اصلی ماتريال
  . بعالوه طرز بکار بستن اين فرمول . فکر ناشی از وجود است

" وجود مبنای عقل است ، اين فرمول عام و مطلق است ، زيرا کلمات:        وقتی بگويند 
وجود ، بطور اعم مثل عقل يا خرد يک واقعيت ذهنی است . مفاهيم کلی هستند" وجود و عقل

اين يک مفهوم کلی . و حال آنکه وجود کل ندارد )ود به قسمت اول فصل چهار مراجعه ش( ، 
فرمولی است مطلق ، زيرا ازمفاهيم کلی " وجود مبنای عقل است " بنابراين گفتن . است 

  .تشکيل شده 
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       حاال فرض کنيم ، ما چندين اسب سراغ داريم ، اگر از اسب صحبت کنيم ، اسب بطور 
  . ، کلی و مطلق می شود کلی را می رساند ، اسب که بطور اعم شد

بطور اعم قرار گيرد ، باز هم مفهومی ) خرد (        هرگاه به جای کلمه اسب ، آدم يا فکر 
. حاال که اسب کلی وجود ندارد ، پس چه چيزی است ؟ اسب ها ی تک تک . کلی است 

ی کار من اسب کل را پرستاری می کنم ، و به هيچ اسب تک" چنانچه دامپزشکی ادعا کند که 
همه را خواهد خندانيد همانطوری که پزشکی خواسته باشد انسان را معالجه کند نه " ندارم ،

اينک می فهميم که وجود کلی و مطلق وجود ندارد ، بلکه موجودات . يک يک مردم را 
  .نيز همين طور است) خرد ( واحدی با خصائص معين وجود دارند موضوع عقل 

ل چيزی است مجرد ، درباره عقل کل و عقل جزء هم اينطور        پس بايد گفت وجود ک
  . قياس می کنيم 

کسی است که هر چيزی را تميز دهد ، و بتواند موضوع )ماترياليست ( عالم مادی        "
  ."موجود وعقل را مشخص سازد

  .       اينک مثال مغز و فکر 
  . در آوريم        ما بايد مفاهيم کلی و مطلق را بصورت جزيي و مشخص

       ماترياليست، مغز را به منزله وجود، و افکار را به منزله عقل می داند ،و اينطور اثبات می 
اين مثال ساده ای . بوجود آورده است ) عقل ( که افکار ما را ) وجود ( اين مغز است :کند 

ونه توجيه می کند حاال اجتماع بشری را مثال بزنيم و ببينيم ماده گرا آن را چگ. بيش نيست 
از زندگی اقتصادی و زندگی سياسی تشکيل می شود بين ) بطور کلی ( ؟ زندگی اجتماعی 

عامل اساسی در اين فرمول مطلق که ... زندگی اقتصادی و سياسی چه ارتباطی موجود است ؟
  می خواهيم آن را مشخص و مجرد کنيم چيست ؟ 

ارت است از وجود ، و چيزی که حيات بخش است        عامل اصلی ، در نزد ماترياليست ، عب
، زندگی اقتصادی است، عامل بعدی ، عقلی است که از ماده تراوش می کند ،و بدون وجود 

  .اولی نمی تواند باشد ، يعنی زندگی سياسی 
ماترياليسم تاريخی است ، و برای .        اين تحقيق که در اينجا بطور کلی صورت گرفت 

  . وسيله مارکس وانگلس تشريح شده است اولين بار ، به
شاعر عوامل بسياری را " تشريح" مثال شاعر ، بديهی است برای:        اکنون مثال ادبی بزنيم 

  .می توان بيان کرد ، اما در اينجا يک جهت مطلب را می گيريم 
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اين تعريف آيا : اينطور می گويند که شاعر در اثر قدرت الهام شعر می گويد "        معموال
شاعر افکاری " قطعا. کافی است که بدانيم چرا فالن شعر را بهتر از فالن شعر سروده است ؟ نه 

حاال می بينيم که عامل . بسر دارد ، اما در عين حال وجودی است که در اجتماع زيست دارد 
، سپس ، عامل بعدی . اساسی ، يعنی چيزی که به شاعر زندگی فردی داده ، اجتماع است 

يکی از عوامل يا عامل اساسی ، که شاعر را . بنابراين . يعنی افکاری که شاعر در مغز دارد 
هنگام مطالعه .( تشريح می کند اجتماع است و محيطی که شاعر در آن اجتماع دارد 

ديالکتيک باز به سراغ شاعر می رويم زيرا در آنجا برای تحقيق صحيح مسئله از کليه عوامل 
  .)بحث می کنيم 

       از اين مثال ها می فهميم که عالم مادی کسی است که در هر مورد و همواره در هر 
اين تنها روش معقولی است که علم می . لحظه و مرحله ای ،فرمول ماترياليسم را درک کند 

  . پسندد
  ؟در عمل چگونه می توان مادی بود ‐۳

  . حالت اول مسئله ‐الف
از اصول مادی پيروی نکنيم يا  " شق ثالثی ندارد و هر گاه کامال       پيشتر ديديم که فلسفه

  .ايده آليسم هستيم ، يا مخلوطی از هر دو 
برای پيش بردن علم .        دانشمند بورژوا مطالعات و تجربياتش پيوسته جنبه ی مادی دارد 

 و تنها ساخته ی معتقد بودکه ماده وجود ندارد" ، ناچار بايد روی ماده کار کرد و اگر حقيقتا
  . ذهن است ، تجربه مورد پيدا نمی کرد از اين رو علمای رنگارنگ وجود دارند

دانشمندانی که مادی هستند و از مادی بودن خود خبر دارند ، مانند دانشمندان :        اول
  ". در پرتو اصول مارکسيسم"شوروی و عده ای از فرانسوی ها مثل مؤلفين دو جلد کتاب 

عموم دانشمندان از اين دسته اند ، " دانشمندانی که ندانسته مادی هستند ؛تقريبا:دوم        
چه مطالعه ی علمی بدون داشتن ماده امکان پذير نيست ، ولی در بين اين ها بايد دو دسته را 

  . مشخص کرد 
  ا ندارند آنها که مطالعه ماترياليسم را شروع می کنند و متوقف می شوند زيرا دل آن ر‐۱      

مثل آگنوستيک ها ، که انگلس آ نها را ماده گرايان . که اين حرف ها را به خود بخرند 
  . شرمسار خطاب می کند

اين ها در آزمايشگاه مادی هستند ،اما در .  دانشمندانی که بدون آگاهی مادی هستند‐۲       
  . خارج ، ايده آليست ، معتقد و مؤمن می شوند
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ين ها کسانی هستندکه دانسته اند ولی نخواسته اند افکار خود را منظم        در حقيقت ا
کنند ، اين ها همواره ضدو نقيض می گويند ، اينها عمل مادی خود را از افکار فلسفی خود 

هستند و اگر در نفی ماده اصرار ندارند بجای آن به ترتيبی که " دانشمند"اينها . جدا می کنند
عا می کنندکه شناسايي طبيعت حقيقی اشياء و موجودات فايده کمتر جنبه علمی دارد اد

 چيز های غير ممکن را قبول دارند  بدون دليل وجهت ،" دانشمندی " اين ها با وجود . ندارد 
. از جمله پاستور و برانلی  ايشان و جمعی از قبيل اينان که دارای اعتقادات مذهبی هستند( 

  .)رداشته باشد ناچار است اعتقادات مذهبی را کنار بگذارد حال آنکه دانشمند اگر علم را باو
  .        علم و مذهب به هيچ وجه با هم سازگار نمی تواند باشند

  . حالت دوم مسئله ‐ب
  ماترياليسم و عمل

 فرمول اساسی اين فلسفه        همانطور که صحيح است ماترياليست واقعی کسی است که
اين هم هست که بايد متوجه باشد تا درست  ،  بردرا هميشه و در هر موردی بکار

   .بکار برد 
       چنانکه ديديم بايد دانا بود و برای اينکه ماترياليست خود آگاهی باشيم ، بايد به 

  .ماترياليسم جامه ی عمل پوشانيد
       مادی بودن در عمل ،يعنی عمل کردن دقيق اين فلسفه و واقعيت خارجی را بعنوان 

  . را بمنزله عامل بعدی پذيرفتن)خرد ( ترين و مهمترين عوامل، و عقل اساسی
       اکنون می بينيم ، کسی که بطور مردد ، عقل را به منزله ی عامل اصلی حساب می کند 

  .چطور بی آنکه خودش بداند ، ايده آليست خواهد بود 
چه نام دارد ؟  فردی که چنان زندگی می کند که گويي در دنيا تنهاست ‐۱       

انديويدوآليست ، او سر گرم کار خود است ، و اينطور فکر می کند ، که دنيای خارج تنها برای 
  .به نظر او ، چيز مهم ، همان شخص او و فکر اوست . خاطر اوست 

  )به قسمت اول فصل دوم مراجعه شود .(       چنين آدمی ايده آليست خالص است 
 رست است و خود پرستی راه و رسم مادی بودن نيستانديويدآليست خود پ       

  .خود پرست دنيا را برای خود می خواهد و عالم را بسته به وجود خود می داند 
 کسی که برای لذت تحصيل می کند و فقط دوستدار تحصيل است ، واضح است  ‐۲       

  او به خرد و. خواهد  خودش می   برای  فقط  اين را نيست اما برای او تحصيل مشکل و دشوار
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  . فکر خود اهميت زياد می دهد
ماترياليست همواره .        ايده آليست دروازه دنيای خارج و حقايق  را برروی خود می بندد 

  . به پيشواز حقيقت می رود 
       اين است که کسانی که آسان ياد می گيرند و دروس مارکسيسم را دنبال می کنند بايد 

  .آنچه را که آموخته اند منتشر کنند تالش کنند تا 
.  آنکه هر چيز را به حساب خويشتن قضاوت می کند نيز حالت ايده آليستی دارد ‐۳       
جمعيت چرندی است :"در باره ی جمعيتی که دارای چيز های ناپسندی بوده می گويد " مثال

ب تشکيالت و هدفش بايد جمعيت را به تناس. و حال آنکه امور را نبايد اينطور توصيف کرد "
  . قضاوت کرد، نه به حساب خود 

زيرا شخص متعصب مسائلی را که مورد تمايل .  نيز شيوه ماترياليستی نيستتعصب ‐۴       
او باشد درک می کند ، و ادعا می کند ديگران بايد از او سر مشق بگيرند ، بدين معنی که به 

محقق اصول فلسفی که تنها مشغول مطالعه . خود و آيين خود بيش از همه اهميت می دهد 
متن هاست ،و تعريفاتی از آنها استخراج می کند باز ايده آليست شمرده می شود اگر چنانچه 

زيرا در اينصورت از . فقط به تذکار مطالب مادی بپردازد و تنها با آن مطالب زندگی کند 
  :حقيقت زندگی دور می شود 
اهميت فراوان می دهد و زندگی او در پس جمله ها و مطالب        او به مطالب و عقايد 

  . چنين دانشمندی نيز ، بطور کلی متعصب می باشد . سپری می شود 
       باور اينان به اينکه انقالب مسئله ايست دماغی و گفتن اينکه اگر يکبار برای کارگران 

 انقالب به زحمت شروعش نمی لزوم انقالب تشريح شد ، خودشان بايد بفهمند و اگر نفهمند ،
  .ارزد ، خود نوعی تعصب و خشکی است ، نه يک شيوه مادی 

       برماست به آنچه را که اشخاص بدان التفات ندارند توجه و دقت کنيم، ببينيم چرا آنطور 
و . شده ؟ و به تبليغات روزنامه های بورژوايي، راديو، سينما و امثال آنها مالحظه و توجه کنيم 

ه منظور فهمانيدن هدف و نيات خود مان بوسيله ی رساالت ، جزوه ها ، روزنامه ها ، دبستان ب
 ، و در عالم رؤيا زيستن ، حس نکردن واقعيات. ها ، و ساير وسائل ممکنه اقدام کنيم 

 ، روش ايده آليستی است، زيرا برنامه سازی بدون توجه اوضاع و احوال واقعی برای عمل
ی زيبا اهميت دادن است ، نه حساب کردن اينکه آيا قابل اجرا هم هست يا اين به نقشه ها

  .خير 
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       آنها که همواره انتقاد می کنند ،اما برای بهبود امر، هيچ کاری نمی کنند و دارويي برای 
بيکاره " درد ندارند ، و آنها که نسبت به خودشان حس انتقاد ندارند در زمره ماترياليست های

  . می شوندشمرده "
   نتيجه‐۴

       با اين نمونه ها می بينيم معايبی که در فرد فرد ما می توان پيدا کرد ، معايب ايده 
ما از اين جهت دارای اين نواقص هستيم که عمل را با تئوری تطبيق نمی . آليستی است 

بورژوازی برای . کنيم و بورژوازی هم عالقمند است که ما به عمل زياد توجه نداشته باشيم
  . جدا هستند، که هيچ ربطی به هم ندارند " حامی ايده آليسم عمل و تئوری دو چيز کامال

       پس اين معايب فاسد کننده است و بايد با آنها به مبارزه پرداخت زيرا در پايان کار به 
  .سود بورژوازی تمام خواهند شد 

که به وسيله ی اجتماع ،به وسيله اصول        خالصه کالم ، بايد توجه کنيم ، اين مفاسدی 
تئوری های تربيتی ، و به وسيله فرهنگ از کودکی در ما ريشه دوانيده محصول بورژوازی است 

  .و ما بايد خودمان را از شر آن ها رها سازيم
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  تاريخچه ماترياليسم: فصل سوم 
  . لزوم مطالعه اين تاريخ‐۱       
  .يسم قبل از مارکس  ماتريال‐۲       

  . يونان باستان‐       الف 
    ماترياليسم در انگلستان ‐       ب 
  . ماترياليسم در فرانسه‐       ج  
  .  ماترياليسم قرن هيجده‐       د  

  . سرچشمه ايده آليسم ‐۳       
   منشاء پيدايش دين ‐۴       
  . ارزش و امتياز ماترياليسم‐۵       
  .شتبا هات ماترياليسم قبل از مارکس  ا‐۶       

       ما ،تا اينجا موضوع ماترياليسم را بطور کلی با مسائلی که مورد قبول جمله ماده گرايان 
است مطالعه کرديم ، اکنون به چگونگی تکامل ماترياليسم از دوران باستان تا مرحله ی کنونی 

  .ه سرعت بررسی می کنيم می پردازيم ، بطور خالصه تاريخچه ماترياليسم را ب
       ما ادعا نداريم که در اين صفحات ناچيز تاريخ دو هزار ساله ماترياليسم را تشريح بکنيم ، 

  . تنها به اشاراتی قناعت می کنيم که راهنمای مطالعات ما باشد
        حتی برای مطالعه ی اين تاريخچه مختصر، چاره ای نيست جز آنکه هر لحظه بدانيم چرا
فالن چيز آنطور شده است؟ بهتر بود که بعضی نام های تاريخی برده نمی شد تا اين سبک 

ولی در عين آنکه می خواهيم دماغ خواننده از اسم انباشته نشود ، به عقيده . مورد پيدا نکند 
، در مراحل تاريخی بايستی عده ای از فالسفه مادی را که کم و بيش مطلع و دانا " ما اجبارا

  .  اند نام برد بوده
       بدين جهت است که ، برای تسهيل امر ، اين چند صفحه اول را به فصل تاريخ صرف 
ماترياليسم می افزاييم ،و در قسمت دوم به مطالعه اين که چرا ماترياليسم به اين صورت 

  .پيشرفت کرده است ؟ می پردازيم
                                                                                                      لزوم مطالعه اين تاريخچه ‐۱
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       بورژوازی از تاريخچه ماترياليسم خوشش نمی آيد ،و به همين دليل است که در کتب 
نواع و اقسام حيله و تزوير را در اين مورد ا.بورژوازی تاريخ اين فلسفه بکلی ناقص و خطاست 

  . بکار می برند 
 چون متفکرين بزرگ مادی را نمی توانند نديده بگيرند از هر چيزی که آنها نگاشته ‐۱       

فراموش می کنند بگويند اين ها " اند صحبت می کنند ، مگر مطالعه مادی آنها ، و ضمنا
ول تاريخ بسيار ديده شده از آن جمله است از اين فراموشی ها در ط....فالسفه مادی بوده اند 

  . که بزرگترين ماترياليست پيش از مارکس و انگلس شمرده می شودdiderotدرباره ديدرو
 در طول تاريخ متفکرين بسياری بوده اند که ماترياليست بوده اند بی آنکه خود ‐۲       

ماترياليست هستند ، ولی در متوجه و دانسته باشند ، به اين معنی که در بعضی از آثارشان 
تاريخ هايي که بوسيله بورژوازی تدوين می شود آن . دکارت : باقی آنها ايده آليست مانند

بخش از نوشته های اين متفکرين را که به سير ماترياليسم ياری کرده و به قسمتی از اين 
  .  فلسفه حيات بخشيده ،ناديده گرفته است 

 دو نيرنگ هم، در اختفای بعضی مؤلفين، سودمند نبوده ، بطور  باالخره ، اگر اين‐۳       
  .واضح و آشکار با تردستی آنها را از قلم انداخته اند 

       تاريخ ادبيات و فلسفه قرن هيجدهم بر اين منوال تدريس می شود و از متفکران بزرگ 
چرا اينطور .ست  اسمی در ميان نيhelusivs و هلوسيوسholbochاين قرن از قبيل هولباخ 

شده ؟چون تاريخ ماترياليسم بخصوص برای شناسايي مسائل حياتی سودمند می باشد ،و به 
اين دليل که توسعه و پيشرفت ماترياليسم برای ايده ئولوژی هايي که به سود امتيازات طبقه 

  . حاکمه می باشد وخيم و شوم است
 آيينی معرفی می کند که در طول بيست        به اين جهات بورژوازی ماترياليسم را هم چون

قرن ثابت و منجمد بوده است و حال آنکه ، برعکس،ماترياليسم چيزی زنده و همواره متحرک 
  .است 

به همان نحوی که ايده آليسم از يک رشته مراحل تکميلی گذشت،ماترياليسم نيز        " 
. نه علوم طبيعی حاصل شد مراحلی را طی کرد و ، با هر اکتشاف جالب توجهی که در زمي

  )انگلس: فوير باخ . " ( ماترياليسم نيز تغيير شکل داد
        اکنون مالحظه می شود ، که الزم است ، تاريخچه ی ماترياليسم ، هر چند هم اجمالی 

(  از آغاز پيدايش ‐۱: برای اين کار بايستی دو مرحله را مشخص کرد. باشد، مطالعه شود 
اين ( از ماترياليسم مارکس و انگلس تا دوره کنونی ‐۲ا زمان مارکس و انگلس ت) يونان باستان
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ماترياليسم قبل از "مرحله اول را .) مرحله دوم را با ماترياليسم ديالکتيک توضيح خواهيم داد
  .می گوييم"  ماترياليسم مارکسيست يا ماترياليسم ديالکتيک"و مرحله دوم را "  مارکس

   مارکسماترياليسم قبل از‐۲
  يونان باستان : ۱‐۲

است که هميشه به علم بستگی دارد )تئوری (        به ياد داشته باشيم که ماترياليسم آيينی 
با پيدايش علوم به وسيله فيزيک دانان . ، و به موازات علوم تکامل و پيشرفت پيدا کرده است

ريان ماترياليستی بوجود يک ج) در قرون چهار و پنج پيش از تاريخ مسيحی ( يونان باستان 
‐ انکسيمانوس–تالس ( آمد که بهترين متفکران و فالسفه ی اين دوره را به خود جلب کرد 

بوده " ديالکتيکی" طبيعا"اين نخستين دسته فالسفه همان طور که انگلس می گويد )هراکليت
 تنهايي عدم.(موضوعی که همه جا وجود دارد ،حرکت و تغيير همبستگی دقيق موجودات . اند 

  .اين فالسفه را تحت تاثير قرار داده است) و جدايي اشياء 
همه . هيچ چيز بی حرکت نيست :" لقب دارد می گفت "پدر ديالکتيک"        هراکليتوس که

هيچ کس دو بار در يک رودخانه آبتنی نمی کند ، زيرا هيچ وقت ، در دو . چيز جاری است 
 از اين لحظه تا آن لحظه تغيير می کند و چيز .لحظه ی متوالی ، چيزی يکسان نيست 

  . "ديگری می شود 
       او در درجه اول ، درصدد تشريح حرکت ، و تغيير بوده و علت تکامل موجودات را در 

  .تناقض آنها يافته است
       ادراک اين اولين فالسفه صحيح بود ولی با وجود اين متروک ماند زيرا از نظر برهان 

 داشت ، به اين معنی که علوم اين عصر هنوز نمی توانست عقايدی را که ايشان علمی نقص
تا بعد از قرن ها ، در قرن نوزده ، شرايط به علوم اجازه داد که . پيش کشيده بودند اثبات کند 

  .صحت و درستی ديالکتيک را ثابت کند 
قرن ( اند مانند ، لوسيپ        متفکرين ديگری از يونان دارای استنباط ماترياليستی بوده 

که استاد ذيمقراط بود ، و مسئله اتم را او در ميان نهاده است و ما تئوری )پيش از ميالد پنجم
  . ذيمقراط را درباره ی آن شرح داديم 

  شاگرد ذيمقراط که بکلی بدست مورخين بورژوا عقايدش epicure       ديگر اپيکور 
زيرا در نظر . به ما معرفی کرده اند ) خوک فلسفی ( ی دگرگون شده او را هم چون مردی عام

تاريخ ، اپيکوری بودن عبارت است از شراب خواری و عياشی است و حال آنکه بر عکس اين 
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دنيا بوده ، اين شهرت غلط از ) عميد. به کسر را ،ترک کننده(عقيده ، اپيکور در زندگی تارک 
  . آنجا ناشی شده که او عالمی مادی بوده است 

که ديوان باال بلندی در باره ی )قرن اول پيش از ميالد شاگرد اپيکور (        ديگر لوکرس 
بشريت بدبخت و بيچاره ی اديان او در آنجا می نويسد که . طبيعت تدوين کرده است

 ، زيرا دين به انسان می آموزد که پس از مرگ روح باقی می ماند و می تواند تا ابد است
مين ترس باعث شده که آدمی در زندگی از خوشی روی برتابد بايستی اين ه. عذاب بکشد 

  . وحشت را ازبين برد و تنها تئوری يي که قدرت اين کار را دارد ماترياليسم اپيکوری است
       اين فالسفه معتقد بودند که اين تئوری چون با سرنوشت بشر بستگی دارد بنابراين با 

  ."يسم و ماترياليسم منافات دارد تضاد ايده آل:"تئوری رسمی 
       اما متفکر بزرگی بر يونان باستان تسلط دارد و آن ارسطو است که فيلسوفی ايده آليست 

او . از او ياد می کنيم " او تاثير بسيار در يونان داشته و از همين جهت مخصوصا. بوده است 
ز اشتبا هات مکشوفه به وسيله سياهه ای از معلومات بشر درآن دوره بدست می دهد ، که ا

وی دارای فکر جامع بوده و کتب عديده ای در کليه مباحث . علوم جديد پر و مملو می باشد
تأليف کرده است ارسطو به جهت دانش بسيط و فلسفه ی استد اللی ، تاثير قابل مالحظه ای 

   .تا پايان قرون وسطی ، يعنی قريب بيست قرن ، بر افکار فلسفی داشته است
و .        بنابراين در اين فاصله اصول کهن ادامه داشته و از ارسطوپيروی می شده است 

با همه اينها . هرکس عقيده مخالفی ابراز می داشت به وضع وحشيانه ای آسيب و آزار می ديد 
، در پايان قرون وسطی ، مبارزه ای بين ايده آليست های منکر ماده و آنها که فکر می کردند 

  . هر حال ماده حقيقت دارد شروع شد به 
بخصوص (        در قرون يازده و دوازده اين کشمکش در فرانسه و انگلستان با هم شروع شد 

: مارکس می گويد . و باالخره ،در کشور اخير بود که ماترياليسم جان گرفت ) در انگلستان 
  )خانواده مقدس "( ماترياليسم پسر تنی بريتانيای کبير است "

به هر حال می بينيم که در قرن .        کمی پس از آن ماترياليسم در فرانسه شکفته می شود 
يکی ماترياليسم انگليس و ديگری ماترياليسم . پانزده  و شانزده ، دو جريان تظاهر می کند 

  .برای تاريخ ماترياليسم در قرن هيجدهم سودمند بوده اند" فرانسه،که مجموعا
  م انگلستان ماترياليس– ۲‐۲

در نظر او .        پدر حقيقی ماترياليسم انگلستان و تمامی علوم تجربی جديد ، بيکن است 
   آن را تشکيلاصلی به تنهايي قسمت فيزيکواقعی است ، و   علم   فيزيک و طبيعيات علوم
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  .می دهد 
ه مهم ، آن        بيکن در مطالعه ی علوم بانی مکتب تجربه شناخته شده است ، نزد او نکت

مطالعه شود و اين از آن جهت جالب توجه است که در " کتاب بزرگ طبيعت"است که علم در 
عصری گفته شده که علم را در کتاب هايي تحقيق می کردند که ارسطو از قرن ها پيش 

  . يادگار گذاشته بود 
وعی جمالتی از راجع به يک موض:        بطور مثال برای مطالعه فيزيک ، اينطور عمل می شد 

، که الهی دان بزرگی بود مقايسه می " سن توماس داکن"ارسطو می گرفتند و با کتاب های 
استاد هم تفسير مخصوصی نمی کرد و از افکار خود چيزی نمی گفت نهايت به کتاب . کردند 

 اين بود معنای علم در قرون وسطی. ثالثی استناد می جست که از اين هر دو اسم برده باشد 
 بايد گفت زيرا فقط در کتاب مطالعه می کتابیاين علم را ": اسکوالستيک"که معروف است به 

  .   شد
  .به مطالعه پرداخت  " کتاب بزرگ طبيعت"        بيکن برعليه اين جريان می گويد بايد در 

ی شده ؟ افکار ما از کجا آمده ؟ ادراک از کجا ناش:        در اين دوره اين پرسش ها مطرح بود 
ماترياليست ها می گويند فکر . هر يک از ما افکاری دارد ،مثل فکری که درباره خانه داريم 

خانه از آن جهت پيدا شده که خانه هايي موجود است ايده آليست ها معتقد بودند که فکر 
فکر همواره وجود داشته است زيرا آدمی : بيکن به چنين کسی می گويد . خانه از خدا آمده 

  . ديده و اشياء را احساس می کرده ،اما همين را باز هم نمی توانست اثبات کند می
موفق شد ثابت کند که افکار چگونه از تجربه  )۱۷۰۴locke  تا ۱۶۳۲       تا آنکه الک 
او نشان داد که هر فکری از تجربه حاصل شده و تنها تجربه است که ايجاد . حاصل می شود
ل از اختراع آن به مغز بشر رسيده ، زيرا که در ضمن تجربه از تنه فکر نيز قب. فکر می کند

  .درخت يا تخته سنگ همين استفاده را می برده است 
       در نيمه اول قرن هيجدهم ، ماترياليسم انگلستان ، با افکار الک ، وارد فرانسه شد ، زيرا 

 می يافت ، در کشور فرانسه به موازات آنکه ، در انگلستان اين فلسفه به سبک خاصی توسعه
  . نيز ماترياليسم به جريان افتاده بود 

   ماترياليسم در فرانسه‐۳‐۲
مادی در فرانسه تشخيص " می توان يک جريان کامال )۱۶۵۰ ‐۱۵۹۶(       از زمان دکارت 

  .دکارت تاثير به سزايي در اين فلسفه داشت اما از آن حرفی در ميان نيست . داد
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 عصرکه تفکر فئودالی بسيار نيرومند بود و در علوم نيز رخنه داشت و تحقيق و        در اين
مطالعه بطريقی صورت می گرفت که در باال گفته شد ، دکارت بر عليه اين اسلوب به ميدان 

  .  مبارزه آمد
نجبا :       ايدئولوژی فئودالی آن طرز تفکری را می گويند که می خواهد انسان را به دو دسته 

اين . نجبا دارای همه گونه حقوقی باشند ، و سايرين دارای هيچ چيز . عوام ، تقسيم کند و
طرز تفکر حتی به علوم هم سرايت کرده بود ، به اين معنی کسانی حق تحصيل علم داشتند 

تنها آنها بودند که لياقت و شايستگی فهم و درک . که با يک مشت امتياز به دنيا آمده باشند
چيزی که در دنيا به :"را داشتند ،دکارت برعليه اين برهان قيام کرده و گفت اين مسائل 

و بنابراين همه در برابر علم ."بهترين صورت بين مردم تقسيم شده هوش و فراست است
نمايشنامه مريض خيالی ( از طب زمان هم انتقاد بجايي می کند . متساوی الحقوق می شوند 

او می خواهد اين علم واقعی بشود ،و بر تحقيق و )کارت است مولير انعکاس همان انتقادات د
مطالعه ی طبيعت استوار باشد و آنچه که تا آن زمان آموخته می شد وتنها به ارسطو و سن 

  .بوده بدور ريخته شود "مستند" توماس 
        دکارت در آغاز قرن هفده ، يعنی يک قرن پيش از انقالب کبير می زيست ، بنابراين می

توان در باره او حکم کرد که از دنيايي که درحال فنا بوده بيرون شده ، و به دنيايي که در 
شرف پيدايش بوده است ، گام نهاده و همين وضع باعث شده که دکارت ميانجی باشد ، هم 
خواستار بنيان نهادن يک علم مادی باشد ، وهم در عين حال ، ايده آليست و خواهان نجات 

بر طبق " ر عصر او وقتی می پرسيدند،حيوانات برای چه زنده هستند ؟ کامالد.دادن دين 
برعکس ، دکارت . زيرا حيات آنها روی يک اصل و مسببی است:حکمت الهی پاسخ می دادند

استدالل می کرد که حيات جانوران برای آن است که از ماده ساخته شده اند ، بعالوه تصديق 
ی گوشتی و عضالنی چيز ديگری نيستند ، مثل ساير ماشين داشت که حيوانات بجز ماشين ها

بعالوه فکر می کرد که اين هردو فاقد احساس هستند . ها که از آهن و چوب ساخته شده اند 
اين صومعه که مخصوص زنان بود در {دير پورروايال"، تا بجايي که پيروان فلسفه ی او ، در 

بعد ها دانشمندان . پاريس انتقال يافت  به ۱۶۲۵ در شوروز ساخته شد و در سال ۱۲۰۴
نيکول ، آرتو ، :از قبيل . منزوی گرد آن جمع شده به تدريس دستور و منطق پرداختند 

در ايام تدريس سگ ها را گاز }مترجم. اين دير بعد ها بدست لويي چهارده بسته شد....ساسی 
  !"هم دردشان می آيدطبيعت چنان درست ساخته شده ،که گويي اينها " گرفته ،می گفتند
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، اما انسان با حيوانات فرق دارد.رت حيوانات در حکم ماشين هستند        بنابراين، در نظر دکا
  . زيرا به عقيده او دارای روح است

"        افکاری که دکارت تکميل و از آن دفاع کرده است ،از يک سو ، يک جريان فلسفی کامال
  .ده آليستی بوجود آورد مادی و از سوی ديگر يک جريان اي

را اسم )۱۷۵۱‐۱۷۰۹(        از آنهايي که رشته عقائد دکارت را دنبال کرده اند ، بايد المتری 
انسان چرا ماشين نباشد ؟ . او همين بحث حيوان ماشينی را گرفته تا انسان می کشاند . برد 

  .فکار و حرکات مکانيکی استو در تشريح روح اينطور می پندارد ، که روح نيز ، ماشينی و ا....
افکار الک به فرانسه رسوخ می        در اين دوره است که ماترياليسم انگلستان با 

پيوستگی اين دو جريان باعث پيدايش ماترياليسم کامل تری می شود که اکنون توضيح .کند
  .می دهيم 

  ماترياليسم قرن هيجده : ۴‐۲
 ای که هم مبارز و هم نويسنده قابل بودند دفاع و        اين ماترياليسم به وسيله فالسفه

تئوری را . اين ها همواره سازمان های اجتماعی و دينی را مورد حمله قرار دادند . نگهبانی شد 
  .با عمل آموختند و پيوسته بر عليه حکومت مبارزه کردند و گاهی هم به زندان باستيل افتادند

گرد آوردند و برای )دائره المعارف( ر انسيکلوپدی بزرگ        اينان هستند که آثار خود را د
بعالوه تاثير بسزايي هم کردند زيرا اين فلسفه همانطور . ماترياليسم سمت جديدی نشان دادند

در تاريخ فلسفه ی فرانسه ، اين تنها . بود " ايمان طبقه جوان فهميده : "که انگلس می گويد 
  .رسوخ پيدا کرده است " سوی در بين مردم واقعاعصری است که فلسفه ای با خواص فران

        Didero  در پاريس مرد ، بانی ۱۷۸۳ ، در شهر النکر ، که به سال ۱۷۱۳  متولد سال 
چيزی که تاريخ بورژوا مسکوت می گذارد ، آن است که او قبل از مارکس و . اين جنبش بود 

اره ديدرو می گويد ، او تا حدود لنين درب. انگلس ، بزرگترين متفکر مادی بوده است 
  .پيش آمده است )ديالکتيک ( ماترياليسم کنونی 

       او يک سرباز حقيقی است ، که پيوسته با وضع اجتماعی و گنبد و کليسا در نبرد بود ؛در 
بورژوازی در تاريخ های خود در اين باره خيلی مکر و ريا بکار . سياه چال ها نيز زندانی شد 

   . برده است
را بايد " ژاک معتقد بسر نوشت" برادرزاده رامو) "dalember(       مباحثات ديدرو با داالمبر

  .مطالعه کرد تا دانست تاثير ديدرو در ماترياليسم تا چه اندازه است 
         در نيمه اول قرن نوزدهم ، به مناسبت حوادث تاريخی ماترياليسم يک قدم عقب نشينی



 ۵٩

  . کليه ی کشور ها تبليغات وسيعی به نفع ايده آليسم و دين شروع می کندبورژوازی .می کند 
       در همين اوقات است که می بينيم اين اعتقادات مادی در ميان فالسفه ی ايده آليست 

ماترياليسم را با همان صورت بر تخت می " و مجددا" آلمان مورد قبول فوير باخ واقع می شود 
  )انگلس . " ( نشاند

     هر چند او چيز تازه ای برای ماترياليسم نمی آورد ، اما بطريق عملی و صحيحی اصول   
ماترياليسم را که بدست فراموشی سپرده شده بود تجديد کرده فالسفه زمان را تحت تاثير 

  . خود می گيرد 
       در قرن نوزدهم به مرحله ای می رسيم که پيشرفت وسيعی در علوم حاصل می شود، 

( سلول، قانون بقاء انرژی ، و قانون تکامل : خصوص اين سه اکتشاف را بايد در نظر گرفت ب
، اين اکتشافات به مارکس و انگلس ، که تحت تاثير فوير باخ بودند ، اجازه داد )داروين 

ما بر سبيل . ماترياليسم را توسعه داده و بصورت امروزی يعنی ماترياليسم ديالکتيک در آورند 
بايد دانست که اگر ايشان . ر تاريخچه ی ماترياليسم قبل از مارکس را بررسی کرده ايم اختصا

در نکات بسياری با ماترياليسم قبل از خود موافق هستند ، از طرفی هم ، به نواقص و اشتبا 
برای درک تغييراتی که اين دو نفر در ماترياليسم قبل از . هات عديده ی آن توجه داشته اند 

اده اند واجب است اين نواقص و اشتبا هات را بشناسيم تا ببينيم بچه صورت در آمده مارکس د
  .بنابراين بايد ناگزير ماترياليسم قبل از مارکس و انگلس را مورد مطالعه قرار دهيم .است 

       بعد از ذکر متفکرين متعددی ، که به پيشرفت ماترياليسم کمک کرده اند ، چنانچه در 
ت اين پيشرفت نباشيم و ندانيم چرا تکامل به اين صورت يا آن صورت در صدد کشف جه

بخصوص به ماترياليسم قرن هيجدهم می . آمده؟ تاريخ فلسفه ماترياليسم ناقص خواهد بود 
  .پردازيم ، زيرا در اين دوره است که جريانات گوناگون اين فلسفه به يک نتيجه می رسد

ی اين ماترياليسم ، و معايب آن می پردازيم اما از آنجا که هيچ        بنابراين به مطالعه خطاها
وقت نبايست مسائل را يک طرفه گرفت بلکه برعکس ، بطور مجموع بايد قضاوت کرد ، 

  . مزايايش را نيز عالوه می کنيم 
برای مدتی در جدايي از "        ماترياليسم ديالکتيک به مناسبت نارسايي معلومات علمیاجبارا

جديدی بسر می بردند،برای وحدت اين دو بخش احتياج به اکتشافات و ترقيات علمی هم 
خود آن موجود "پيش ازآنکه مطالعه تکامل موجودات امکان داشته باشد الزم بود که قبال."بود

  .  شناخته شود



 ۶٠

د        بستگی تام ماترياليسم و علم اينجا نمايان می شود که علم به اين فلسفه اجازه می ده
تا خود را جوان کرده ، بر اصول مستحکم تر و علمی تری ، بصورت ماترياليسم ديالکتيک ، 

  .يعنی ماترياليسم مارکس و انگلس استوار سازد 
       بنابراين موضوع ماترياليسم در کنار علم وجود پيدا می کند با اين حال اگر در جستجوی 

  .نست که ايده آليسم از کجا ناشی می گردديافتن منشاء ماترياليسم باشيم ناچار بايد دا
  سرچشمه ايده آليسم ‐۳

علت آن است که ايده .        زمانی اين فلسفه موفق بوده که خود را با دين سازش داده است 
  . آليسم زاده و پيدايش يافته ی دين شمرده می شود

ايده آليسم جز صورت " .       لنين دراين باب فرمولی دارد که بايد مورد مطاله قرار گيرد 
مفهوم اين جمله آن است که ، ايده آليسم منويات " شسته رفته ی دين چيز ديگری نيست

دين می گويد جهان زاده روحی است که بر فراز . خود را به روشی نرم تر از دين بيان می کند 
رايش  کرده ، بزبان دارظلمات موج می زده است ، ذات باری جسميت ندارد ، بعد او را 
بر ما واضح است ، که اين . موجوديت قائل می شود و اينطور افکار جامد را تحويل ما می دهد

اما با صورتی فريبنده که به خود . ادعا ، در حقيقت امر به همان مرحله و نظر دين می کشد 
  .دين نمی رسد 

يرکانه تر از دين است        از اين رو ايده آليسم را بايد صورت مصفايي از دين دانست بعالوه ز
، زيرا فالسفه ايده آليست می توانند در مباحثات خود مسائل را پيش بينی کرده ، دامها 

ولی اين . فيلونوئوس در مباحثات برکلی ، همين معامله را با هيالس بينوا می کنند. بگسترانند
يست و ما بايد چيزی جز وارونه کردن مطلب ن:گفتار که ايده آليسم از دين مشتق شده است 

  .آن را روشن کنيم 
  منشاء پيدايش دين ‐۴

دين ناشی از عقل محدود و قاصر : "       انگلس پاسخ صريحی به اين موضوع می دهد
   ."بشری است

جهل        اين محدوديت  عقلی و جهل در مورد  بشر اوليه  شامل دو قسمت می شود
العه ی تاريخ انسان های بدوی همواره بايد   هنگام  مط.جهل درباره  خود ، باره  طبيعتدر

  .متوجه دو نکته بود 
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اين جهل و نادانی به شکل .        در يونان باستان ، که به نظر ما دارای تمدن عالی است 
کره : به ويژه وقتی می بينيم شخصی مانند ارسطو فکر می کرد . کودکانه ای جلوه می کند 

  .رات گرد آن می گردندزمين ثابت و مرکز جهان است و سيا
 عدد می داند، که بر سقف آسمان ميخ کوب و ثابت ۴۶       ارسطو عده اين ستارگان را 

بعالوه، يونانی ها فکر می کردند جهان . هستند و به طور دسته جمعی بدور زمين می چرخند 
 ما می دانيم امروز. آب ، خاک ، باد ، آتش ، که تجزيه پذير نيستند:از چهار عنصر ساخته شده 

  .  که اينها همه خطای محض است ، چه برای ما تجزيه ی آب، خاک، باد و آتش ميسر است
       يونانی ها از انسان نيز بسيار بی خبر و بی اطالع بوده اند ، زيرا که به عمل اعضای بدن 

  . دهدآگاه نبوده اند ، از جمله، گمان می کردند که قسمتی از عمل هضم را مغز انجام می
       جايي که دانشمندان يونانی ، که ما آنها را بسيار پيشرو می دانيم تا اين پايه جاهل 

وقوف بشر اوليه . باشند پس وای به جهل مردمی که ميليونها سال قبل از ايشان می زيسته اند
دم به طبيعت و خودشان از حد جهل و نادانی تجاوز نداشته است اما با اين احوال ، همين مر

مدارکی که از بشر اوليه بدست است ، جمله می رساند . در مقام توجيه و تفسير امور بوده اند 
ما در فصل اول متذکر شديم که چگونه .که آنها بيش از هر چيز سرگرم مسئله خواب بوده اند 

  .خواب را بوجود جفت تعبير می کنند 
. قائل بودند که وجود مادی داشت ) شفاف (        برای اين جفت در ابتدا جسم سبک و بدون

پس از سالها اين تصور حاصل شد که انسان در جسم خود دارای عنصری غير جسمانی 
، )روح در زبان التين، دم را می رساند ( است،يعنی همان روح که پس از مرگ باقی می ماند 

 جفت تنها در همان لحظه تسليم روح ،جسم را ترک می کند و در نتيجه.دم با آخرين نفس
  .  می ماند

 افکار عجيب و غريبی وجود داشت، چون می spirit       در قرون وسطی راجع به روح 
 است ، از همين بزرگ دارای روح جسم الغر ، و ناچيز دارای روح جسم فربهپنداشتند که 

و  و پی در پی می گرفتندتا روحی بزرگ پيدا کنند ، روزه های طويل المدترو تارکان دنيا 
  . برای روح مسکن فراخ فراهم آورند

، روح ، عنصر روحانی ،زندگی پس ) بی جزم (        بشر اوليه پس از اعتقاد به جفت شفاف 
درابتدای امر به موجوداتی قادرتر از انسان ، و دارای ذات . ازمرگ ،خدايان را خلق می کند 

ه تنها به صورت ارواح تواناتر از انسان قائل بودند، ولی اندک اندک به اعتقاد خدايان گراييدند ک
بدين نحو پس ازخلق خدايان متعدد ، که هريک عمل معينی را انجام  می . شناخته شدند
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کار به اختراع خدای واحد کشيد يکتا پرستی به اين شکل ) مانند يونان باستان ( دادند، 
به صورتی که امروز  ، حتی ريشه ی ديناکنون به خوبی مالحظه می شود که . بوجود آمد 
  . و نادانی آب می خورداز جهلوجود دارد 

       بنابراين ايده آليسم زاده ی شعور محدود و جهالت بشری است و حال آنکه ماترياليسم با 
در تاريخ فلسفه، ما شاهد کشمکش های ايده آليسم . زوال اين محدوديت ها پيدايش می يابد 

خارات ماترياليسم که به آن حيثيت و منزلت بسزا می دهد يکی از افت. و ماترياليسم هستيم 
  .همين است که اين فلسفه خواستار دريدن پرده های جهل و بي شعوری است

  ارزش ماترياليسم ‐۵
       پيدايش ماترياليسم را دريونان ازآن جهت مورد مطالعه قرار داديم که برای علم مبنايي 

 علم باشد ، ماترياليسم وسعت می گيرد ، به چند نکته برحسب اين اصل که هر جا. است  بوده
  :ی زير در طی تاريخ توجه می کنيم

  .  در قرون وسطی توسعه ی مختصر علوم ، رشد بطی ماترياليسم ‐۱       
 در قرن هفدهم، به موازات پيشرفت های درخشان علوم، ماترياليسم نيز توسعه پيدا ‐۲       

  .يجدهم فرانسه نتيجه ی مستقيم همين ترقيات علمی است ماترياليسم قرن ه.می کند 
 در قرن نوزدهم ، با اکتشافات گوناگون و مهم ، ماترياليسم بدست مارکس و انگلس ‐۳       

  .بکلی تغيير می کند 
 امروز علوم به وضع شگفت آوری تکامل می يابد و ماترياليسم پا به پای آن جلو می ‐۴       
ده می شود مبرزترين  دانشمندان روش ماترياليسم ديالکتيک را در چنان که دي. رود 

  .  مطالعاتشان بکار می برند
از يکديگر جداست ، و می توانيم "        بنابراين ريشه و اصل ايده آليسم و ماترياليسم کامال

مه مبارزات اين دو فلسفه را در سراسر تاريخ مالحظه کنيم ، مبارزاتی که هم اکنون نيز ادا
اين مبارزه که در طول تاريخ وجود داشته مبارزه علم .داشته و تنها جنبه دانشگاهی ندارد 

يکی انسان را دست و پا بسته به سوی جهالت .وجهل ، مبارزه دو جريان مختلف بوده است 
می کشاند ، ديگری برعکس، در رهايي انسان می کوشد و می خواهد علم را جايگزين جهل 

  . کند 
مبارزه ی ايده آليسم با ماترياليسم گاه شکلی وحشيانه به خود می گرفته ازآن جمله در        

انکيسيون در لغت به معنای تفتيش دقيق مغرضانه است ، از لحاظ { دوران انگيزيسيون
تاريخی محاکمی را گويند که در ايام قرون وسطی و قرون جديد ، در پاره ای از کشور های 
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 محکمه روحانی شهر ورون ۱۱۸۳در سال .عقايد مذهبی ايجاد شد مسيحی ، برای تفتيش 
verdn  در ايتاليا به کشيش ها اختيار داد که مخالفين مذهب مسيحی را وادار به قبول دين 

. کند و اين آغاز يک رشته جنايات ننگين تاريخی شد که بدست روحانيون صورت می گرفت 
در . ساختن عقايد ضد کاتوليک تشکيل داد  محکمه ای برای منکوب ۱۲۳۳گرگوار نهم در 

آزادی عقيده را از بين می برد ، در ايتاليا و بخصوص " قرن سيزدهم اين سازمان ، که علنا
دو تن از شکنجه " و خيمه نز " ترگادا " اسپانيا برقرار شد در اين کشور اخير است که 

و سلطنت، هزاران بی گناه را دهندگان نامی به بهانه های مذهبی و بقصد استقرار استبداد 
 با شدتی ۱۸۱۴ بدست ناپلئون اول جمع شد ولی در سال ۱۸۰۸سوزاندند اين محاکم در سال 
که می }مترجم.  به آدم کشی های مذهبی خود ادامه داد۱۸۳۴بيشتر برقرارگشت و تا سال 

ان ، ستاره شناس ، گاليله رياضی د{.توان از بين هزاران قربانی ، بطور نمونه نام گاليله را برد
همين قانون . فيزيک دان ايتاليايي است قانون تساوی حرکت در زمان از اکتشافات اوست 

ميزان الحراره، ترازو ،قوانين مربوط به . است که ساعت های آويز دار ديواری را بوجود آورد 
ستاره وزن ، اصول جديد حرکت و ثقل از اکتشافات ديگر او شمرده می شود ، اولين عدسی 

اين مطالعات او را . شناسی را او ساخت و به کمک آن حرکت وضعی کره ی ماه را کشف کرد
با کوپرنيک در موضوع سيستم زمين هم عقيده کرد و چون عقايد خود راجع به حرکات زمين 

اين دانشمند . در سن هفتاد سالگی بدست روحانيون به محکمه جلب شد ) ۱۶۳۳( انتشار داد 
معروف است که او در ضمن عذر خواستن با .  زانو زدن و عذر خواستن کردند را وادار به

 تحت نظر بود و ۱۶۴۲انگشت پا می نويسد ولی با وجود اين زمين می چرخد گاليله تا 
  } مترجم. سرانجام با کوری مرد 

       چون گاليله چرخيدن زمين را تصديق داشت ، و اين کشف تازه با متن تورات و گفته 
ای ارسطو تطبيق نمی کرد بدين معنی که ديگرکره زمين نمی توانست مرکز عالم باشد و ه

فقط يک نقطه از دستگاه جهان می شد و ناچارحدود افکار وسعت پيدا می کرد، ناگزير بايستی 
  . برای اين اکتشافات فکری بشود

         چگونه ؟ 
روحانيون تشکيل و گاليله محکوم به        برای نگهداری مردم در قيد جهل ، محکمه ای از 

شکنجه می شود و در مالء عام بايد از گفته خود عذر بخواهد اين يک نمونه از مبارزه جهل با 
  . علم است 

  بنابراين علما و فالسفه ی زمان را ما بايد در شمار مبارزان علم با جهل بدانيم و توجه داشته   
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د ، هر چند پی گير هم نباشند، طرفدار ماترياليسم باشيم که کسانی که از علم دفاع می کنن
چنانکه دکارت با عقايد خويش افکاری را ايجاد کردکه به ماترياليسم نيرو . محسوب می شوند 

  .بخشيد
       بايد دانست که اين جنگ تاريخی هميشه جنبه تئوريک نداشته بلکه جنبه های 

مه همواره مدافع جهل توده بوده اند، ولی طبقات حاک. اجتماعی و سياسی هم پيدا کرده است
  .علم حالت انقالبی داشته و به آزادی بشر مساعدت می کند 

       بورژوازی در اين ميدان وضع خاصی دارد ، در قرن هيجده که بورژوازی تحت سلطه 
در قرن . طبقه فئودال است ، از علم طرفداری می کند ، آنسيکلوپدی را بما عرضه می دارد 

ست که بورژوازی طبقه ی مسلط است در جنگ علم و جهل ، به سبکی وحشيانه تر از پيش بي
  )فاشيسم را مالحظه بايد کرد.( ، جانبدار جهل می شود 

نقش قابل مالحظه ای را " ماترياليسم پيش از مارکس "        اينک برای ما روشن است که 
من کشمکش علم وجهل توانسته برای ايفا کرده و دارای اهميت تاريخی بسيار است و در ض

در اثر همين . عالم يک مفهوم کلی بدست دهد که با دين يعنی ، جهل منافات داشته باشد 
تکامل پی درپی ماترياليسم است که شرايط برای پيدايش ماترياليسم ديالکتيک فراهم می 

  . گردد
  نواقص ماترياليسم قبل از مارکس ‐۶

ياليسم و بهتر ديدن نواقص و معايب اوليه ی آن ، هرگز نبايد از        برای درک تکامل ماتر
در آغاز امر، ماترياليسم از علم جدا بوده  . نظر دور داشت که ماترياليسم با علوم همبستگی دارد

  . و به همين جهت اين فلسفه نتوانست اصول خود را مورد قبول قرار دهد
ولی .  پيدايش و پيشرفت علوم ضرورت داشت       برای اثبات صحت ماترياليسم ديالکتيک

اين تقاضا بيست قرن بطول انجاميد، در اين فاصله طوالنی ، ماترياليسم تحت نفوذ علوم 
علوم اختصاصی و مستقل نيز هرچه توسعه يافتند . وبخصوص تفکر علمی ، قرار گرفت

  .ماترياليسم را تحت تاثير قرار دادند 
بيش از )مقصود قرن هيجدهم است ( ماترياليسم در قرن گذشته ":        از اين لحاظ است که 

، )جمع ثقل،عميد(بود زيرا در اين دوره تنها مکانيک اثقال" مکانيست " هر چيز ماشينی 
سير کواکب ، و حرکت زمين ، خالصه ، مکانيک وزن يا ثقل از علوم طبيعی ) سيستم ( قانون

 کودکانه ای معتقد به قوه سيال علم شيمی هنوز بطرز. به نتايجی رسيده بود
ساختمان . هنوز در ايام شباب بود)حيات شناسی( بيولوژی . بود ) phlogistique(سوزنده
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ماترياليست های . مکانيکی مطالعه می شد " گياه وجانور ، با خامی زيادی، از روی داليل کامال
." انات را می دانستقرن هيجده ، انسان را ماشين می دانستند ، هم چنان که دکارت حيو

  )انگلس(
برابر شمرد " قرون وسطی مسيحيت"         ماترياليسم پس از اين دوره رکود که بايد آن را با

  .از تکامل بطی و طوالنی علوم پديد می آيد
بزرگ " دستگاه ماشينی"       بزرگترين خطای اين دوران آن است که جهان را به منزله ی 

  .برحسب قوانين مکانيک می سنجند می داند ، وهمه چيز را 
       بظاهر تکامل را يک حرکت ماشينی ساده می پنداشتند و حساب می کردند، که هر 

صورت ماشينی موجودات را می ديدند ، ولی صورت زنده . تکرار می گردد " حادثه ای دائما
  .ی گوييمم" ماشينی" از همين رو اين ماترياليسم را مکانيک يا. آنها را نمی ديدند

فکر از مغز می تراود، "فکر را چگونه توجيه می کردند؟ به اين شکل ؛ .        يک مثال بزنيم
  ". هم چنان که صفرا از جگر

افکار ما تنها از .        ماترياليسم مارکس بر عکس، سلسله معلومات دقيقی بدست می دهد
 از ديگر آنها رغبت داريم ، اينجاست بايد  چرا ما به پاره ای عقايد بيش. مغز تراوش نمی کند 

حال آنکه ماترياليسم . افکار ما را شکل می دهد....که آشکار می گردد که محيط ، اجتماع و 
  . مکانيکی مغز را فقط به منزله ی يک دستگاه ماشينی می پندارد

 انطباق با مکانيک"اينکه پديده های شيميايي و عضالنی و عواملی از اين نوع منحصرا       " 
  داده شده ، گو اينکه قوانين مکانيک تاثير قطعی در آنها داشته باشد

 ، ويا آنکه قوانين عالي تری جايگزين مرتبه مکانيک گردد ، از محدوديت افکار مخصوص ، و 
  ."اجتناب پذير دوره ی ماترياليسم کالسيک فرانسه ناشی شده است 

  .  هيجده بود        اين اولين خطای عمده ماترياليسم قرن
       نتايج اين اشتباه آن بود که تاريخ مفهوم کامل خود را از دست می دهد به اين معنی که 

اين ماترياليسم تصور می کرد که . تکامل تاريخی و مترقی معنای خود را از دست می دهد
  . دجهان تکامل نداشته تاريخ تکرار می شود و برای انسان و حيوان هم تکامل وجود ندار

اين ماترياليسم با کمی ظرفيت خود ، تا حدی برای جهان قائل به نشو و نما بوده ، و تا        " 
اين با پايه ی علوم طبيعی و روش . حدی هم دنيا را از ماده ی قابل تکامل تاريخی می داند 

ا متافيزيک در آن عصر متناسب بود يعنی طبق نتايج اين روش جنبه ی متود ديالکتيکی پيد
می کرد، اين ماترياليسم طبيعت را اسير يک حرکت دائمی می دانست ، ولی اين حرکت بنا 
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بر مفهوم آن روز ، پرگار وار بود ، يعنی که از جای خود حرکت نداشت ، و همواره نتايج يک 
  . اين دومين اشتباه اين ماترياليسم شمرده می شود ) فويرباخ."(سانی از آن حاصل می شد

ين خطا اين بود که اين فلسفه بيشتر بينشی مشاهده ای داشت ، و به نقش عمل        سوم
ماترياليسم مارکس به ما می آموزد که تنها . انسان در جهان و اجتماع توجه کافی نداشت 

  . نبايد دنيا را تفسير کرد بلکه بايد آن را تغيير شکل داد 
عمل کمونيست . دادن تغييرات را دارد        انسان در تاريخ عامل مؤثری است که توانايي 

های روس نمونه ی بارزی است از عمل انسان که نه تنها در ايجاد ، شروع ، و کاميابی انقالب 
 به بعد ، سوسياليسم را در ميان مشکالت عظيم پايدار و ۱۹۱۸قدرت به خرج می دهد بلکه از 

. ه عمل انسان را استنباط نمی کردماترياليسم قبل از مارکس ، اين نحو. استوار نگه می دارد
حال آنکه مارکس به ما ياد . در اين دوره گمان می رفت که انسان محصول محيط می باشد 

بنابراين انسان محصول انسان است نه محيط، چنانچه . می دهد که محيط ساخته انسان است 
يعنی که می توان خود محيط و اجتماع به انسان فشارآورد بايد محيط و اجتماع را تغيير داد، 

  .را تغيير داد 
جنبه مشاهده ای داشته، زيرا از تکامل تاريخی "        پس ماترياليسم قرن هيجده ، کامال

اشياء بی خبر بوده است  و چاره هم جز اين نبود ، زيرا که اطالعات علمی در زمينه شناخت 
داشت، چيز ) متافيزيک( جهان و موجودات ، از آنچه که روش پوسيده ی ماوراء الطبيعه

  .بيشتری دارا نبود
  :اين کتاب ها را بخوانيد                                           

  .                        لودويک فوير باخ:        از انگلس 
  .خانواده مقدس :        از مارکس و انگلس 

  ماترياليسم و آمپيريوکريتی سيسم:        از لنين 
  :به اين پرسش ها پاسخ دهيد                                    

  چگونه پاستور می توانست دانشمند و در عين حال متدين باشد ؟‐۱       
  برای چه مطالعه کتاب الزم و غير کافی است ؟‐۲       
  چرا ماترياليسم ديالکتيک در دوران باستان پيدا نشد ؟‐۳       
  .مده ماترياليسم را از يونان باستان تا قرن هيجدهم شرح دهيدجريانات ع‐۴       
  اشتبا هات و مقام ماترياليسم قرن هيجده چيست ؟‐۵       
  .مکالمه يک ايده آليست و يک ماترياليست در باره آفريدگار: اين موضوع را انشاء کنيد‐۶       
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  قسمت سوم
  )ماوراء الطبيعه( تحقيق در متافيزيک

  فصل اول
  وب متافيزيک چيست ؟اسل

  .   ويژگی و چگونگی اين اسلوب‐۱       
  )اين همانی( اصل يکسان مانی :                ويژگی اول 
  جدايي امور و عوامل:                ويژگی دوم

  .تقسيمات جداگانه ابدی :                ويژگی سوم 
  .اجتناب از تضاد:                 ويژگی چهارم

  .  وجهه نظر ‐۲       
  . استنباط متافيزيکی طبيعت‐۳       
  .  استنباط متافيزيکی اجتماع ‐۴      
  .  استنباط متافيزيکی روح با خرد ‐۵      
   منطق چيست ؟‐۶      
  . تفسير کلمه متافيزيک ‐۷     

ل خاصه        دانستيم که اشتبا هات ماترياليست های قرن هيجدهم زاده ی شيوه ی استدال
بنابراين اسلوب متافيزيک عبارت از . نام داديم " روش متافيزيکی"اسلوب تحقيقی بود که ما 

شکل مخصوص استنباطی است که از دنيا می شود، پس بايد متوجه بود، هم چنانکه ، 
ماترياليسم قبل از مارکس را در برابر ماترياليسم مارکسيستی می گذاريم ، بايد ماترياليسم 

پس بدون اينکه متافيزيک برای ما . ک را هم در برابر ماترياليسم ديالکتيک قرار دهيم متافيزي
مفهوم داشته باشد ، خود اسلوبش را می آموزيم تا وجه اختالفش را با شيوه ديالکتيک درک 

  .کنيم 
  ويژگی و چگونگی اين اسلوب ‐۱

"  متافيزيک نام داده استاکنون به اسلوب قديمی تحقيق و تفکری که هگل آن را روش       "
  :می پردازيم) انگلس.(

  عادی يا سکون ؟ به نظر آنها ، حالت   است   طبيعی تر  حرکت        آيا در ميان اکثر مردم
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  موجودات ، با آرامش سازگار تر است يا جنبش ؟
چنين تصور می شود که سکون پيش از حرکت وجود داشته و هر چيزی برای "        معموال

  . بتواند به حرکت درآيد ابتدا حالت سکون داشته است آنکه
قبل از آنکه جهان بدست خداوند ، خلق بشود ، ابديت خاموش :       تورات نيز به ما می گويد 

  .وجود داشت) يعنی سکون ( 
       کلمات سکون و آرامش ، و حرکت و تغيير همواره زبان زد ماست ، ولی اين دو لغت 

  نيستند) م معنیه( آخری مترادف 
سنگی که در حال افتادن است ، قطاری که :        حرکت ، به معنای دقيق جا بجا شدن است

  . در حال عبور است اين ها حرکت دارند
       تغيير ، به معنای خاص لغت ، مرحله ای را گويند که از اين شکل تا شکل ديگری طی 

غيير می دهد بعالوه طی حالتی را تا حالت درختی که برهنه شود ، شکل خود را ت: می شود 
  . اين تغيير حالت است . اين هوا ديگر قابل استنشاق نيست : ديگر تغيير می گويند 

منظور از تغيير دگرگون شدن ، و حال آنکه غرض ،از حرکت تغيير مکان استبنابراين 
 وجه تمايز را  ما برای گريز از هرگونه ابهامی کوشش می کنيم اينحالت و شکل می باشد

به معنای اين "مجددا) در فصول آينده ( مراعات و مشخص کنيم ،تا هنگام مطالعه ديالکتيک 
  .لغات باز می گرديم 

،تصور می شود ، که سکون بيش از تغيير و حرکت با طبيعت "       مالحظه شد، که معموال
 بی حرکت و التغيير وفق می دهد ، و اين نيز مسلم است که ما بهتر می دانيم اشياء را

  . بشمريم 
شما يک جفت کفش زرد رنگ می خريد پس از مدتی که تعميرش کرده و وصله :       مثال 

کفش های زردم را :و پينه می شود ، تخت و پاشنه اش را عوض می کنيد ، باز می گوييد 
 شما برای.بپوشم و هيچ توجه نمی کنيد ، که اين کفش ها ديگر آن کفش های اول نيست 

اين همان کفش های زرد است که در فالن وقت و به فالن قيمت خريده ايد، به تغييراتی که 
در نظر شما همان چيزی است که بوده و يکسان . به کفش ها دست داده توجه نمی کنيد 

تغيير همواره با بی اعتنايي ما تلقی می شود ، زيرا آن را يکسان دانسته ، به حوادث . است 
ناميده ) اينهمانی( است که اصل همانندی ويژگی اولاين همان . ت نمی دهيم جديد اهمي

  . می شود 
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.        بدينطريق در برابر حوادث، سکون بر حرکت ، يکسانی بر تغيير ترجيح داده می شود 
اين رجحان ، که شرط اساسی سبک متافيزيک است ، مفهوم و استنباط خاصی به جهان می 

بر اين منوال است طبيعت " . بر طبق آن جهان منجمد جلوه می کند:"انگلس می گويد. دهد
در زير آفتاب هيچ چيز تازه :" از اين رو بسا به گوش می رسد که می گويند. ،اجتماع و انسان 
منظور اين است که هيچگاه تغييری دست نمی دهد، دنيا همواره ساکن و بی "ای وجود ندارد

ن بيان چنين نتيجه می گيرند که حوادث به طور منظم تکرار گاه نيز از اي. حرکت بوده است 
دنيا . خدا جهان و مرغ و ماهی و پستاندار را خلق می کند و کار تمام می شود . می گردد

انسان همان است که بود "ديگر تغيير نکرده يکسان باقی می ماند از طرفی هم می گويند 
  . گويي آدمی هرگز عوض نشده است "

 خطا های جاری معمولی انعکاس همان نوع استنباطی است که در فکر و جان ما        اين
در انتقاد اصول سوسياليسم ، " مثال.ريشه کرده و بسود حکومت های بورژوازی تمام می شود 

برهانی که بيش از همه سر زبان هاست آن است که انسان خود پرست است و برای محدود 
وسل شد و گر نه بی نظمی و هرج و مرج حکم فرما خواهد شد کردن او ناگزير بايد به زور مت

  .اين نتيجه همان استنباط متافيزيکی است که می خواهد طبيعت و انسان ثابت و راکد باشد 
       بديهی است که اگر ناگهان امکان زندگی در شرائط کمونيسم برای ما حاصل شود ، به 

سب احتياجات مرتفع کرد ، نه به نسبت کاری که اين معنی که بتوان حوائج افراد را به تنا
انجام بدهند ، هجوم و يورشی بسوی خاموش کردن هوس ها آغاز خواهد شد و چنين 
اجتماعی ديگر نخواهد توانست پايدار بماند ، ولی با تمام اين ها ، اجتماع کمونيستی يعنی 

ی عميق هستيم و تصور می همين و عقالنی هم اين است زيرا که ما دارای استنباط متافيزيک
حاصل آنکه ، . بشر امروزی خواهد بود " کنيم که بشر آينده حتی در زمان های دور ، عينا

وقتی ادعا می شود که اجتماع سوسياليستی يا کمونيستی قابل دوام نيست ، زيرا که انسان 
هر .  کردخود پرست است ، و فراموش می کنند که با تغيير اجتماع آدمی نيز تغيير خواهد

روز، راجع به اتحاد جماهير شوروی ، انتقاداتی به گوش می خورد که دال بر مشکالت ذهنی 
مدعيان است ، و علتش آن است که اين اشخاص دارای تفکر متافيزيکی بوده جهان و مافيا را 

از ميان مثال های گوناگونی که می توان شاهد گرفت ، به اين . از دريچه آن تماشا می کنند 
  .يکی قناعت می کنيم 

مزد کارگر در اتحاد شوروی با حاصل کارش متناسب نيست بنابراين ارزش اضافی است        "
   بين کارگر  آنکه نتيجه. می شود   ربوده  از حق کارگر"  رسما  هم  آنجا به اين معنی که در. 
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  ."شوروی و فرانسوی اختالفی در کار نيست 
افيزيکی در کجای اين سئوال نهفته شده ؟در آنجا که اين دو نوع        بايد ديد استنباط مت

اجتماع را يکی دانسته تفاوت آنها را در نظر نمی گيرند به صرف اينکه چون ارزش اضافی در 
آنها را يکسان انگاشته و تغييرات و تحوالتی را که در شوروی رخ داده .اين هر دو وجود دارد 

ارند که در آنها انسان و ماشين مفهومی غير از فرانسه امروز است ناديده می گيرندو توجه ند
خالصه آن که در فرانسه ماشين برای استحصال و انسان برای استثمار است ،حال آنکه . دارد

در شوروی اين هر دو برای استحصال و کار است ، ارزش اضافی ، در فرانسه به جيب صاحب 
  . جماعات هم طبقه کارمی رود ، شوروی به حساب دولت ، يعنی 

       بر شخص بی غرض ، واضح است که عيوب اين قضاوت از اسلوب متافيزيک ، و بخصوص، 
از اولين ويژگی آن ناشی شده ، يعنی همان ويژگی اصلی که منکر تغيير و طرفدار سکون است 

  . را دنبال کند )اينهمانی ( در پرده تغيير ، می خواهد اصل يکسان بودن "و احيانا.
شما می بينيد که ساختمان خانه ای در اول " چيست؟ فرضا) اينهمانی (        بايد دانست که 

 ۲۶کی می گوييد که اين بنا يکسان مانده است ؟در فروردين .  تمام شد ۱۳۲۵فروردين سال 
و يا سال های بعد؟ زيرا می بينيد که باز هم مثل سابق دارای دو اشکوب ، بيست پنجره ، دو 

چون به همان شکل سابق باقی مانده ،تغييری نکرده ، و عوض . رف به جلو خان است در مش
اکنون .بنابراين يکسان بودن به معنای يک جور ماندن ، و تغيير شکل ندادن است.نشده است

بايد ديد که از اين ويژگی اول اصول متافيزيک چه نتايج عملی بدست می آيد ؟ وقتی بهتر 
زندگی :"اليتغيير يعنی همان بشمريم که بوده اند، گاه خواهيم گفت ديديم که موجودات را 

نتيجه می گيريم که زندگی ومرگ بشکل خود باقی خواهد " و مرگ هم مرگ .زندگی است
اما در عين حال که عادت می شود همه چيز را يکسان بدانيم، آنها را از هم . ماند ، همين وبس

يک تصديق طبيعی بيش نيست ، اما غرض "  استصندلی ، صندلی" گفتن. مجزا می کنيم 
پس چيزی که صندلی :اساسی اهميت دادن به مسئله همانندی و رسيدن به اين نتيجه است

  . نيست ، چيز ديگری است 
  :در اين زمينه می توان گفت"        اين گفتار بديهی است که تذکار آن کودکانه است مثال

بنابراين از يک طرف ." اسب نباشد چيز ديگری استاسب اسب است و هر آنچه که       " 
صندلی را از ساير اشياءو از طرفی اسب را از ساير موجودات جدا می کنيم و ساير چيز ها را به 

  .پس عمل تفکيک شروع می شود . همين طريق 
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       و بطور قاطعی اشياء را از همه جدا می کنيم و جسته جسته به مرحله ای می رسيم که 
 متافيزيک می ويژگی دومان را مجموعه ای از چيز های مجزا پنداشته می شود اين  جه

  .باشد که عبارت است از جدايي موجودات
ولی خواهيم ديد که اين تذکرات .       اين مطلب آنقدر ساده به نظر می رسد که گفتن ندارد 

  .ه ما نشان می دهدضروری است،چه اين شيوه استدالل، موجودات را از زاويه ی مخصوصی ب
از اين ويژگی دوم متافيزيک گرفته می شود بايد مورد مطالعه قرار "        نتايجی که عمال

چنانچه در زندگی عادی، حيوان جدا از ساير موجودات مالحظه و مطالعه شود،آن وقت . گيرد 
 ماده گاو .اسب اسب است . ،پيدا کردن وجه اشتراک بين نوع و جنس امکان پذير نخواهد بود

بين آنها چه رابطه ای می توان برقرار کرد؟اين همان هدف جانور شناسی قديم . هم ماده گاو 
است ، که حيوانات را بطور دقيق طبقه بندی و آنها را از همديگر مجزا می کند و بين آنها 
هيچ گونه رابطه ای قائل نمی شود ادراکی که مبتنی بر اسلوب متافيزيک باشد اين طور 

تايجی بدست می دهد ، به عبارت ديگر ، اين همان نتيجه ای است که بورژوازی می خواهد ن
بگيرد به اين معنی که علم تنها باشد ، و فلسفه هم فقط فلسفه ، و به همين طريق سياست، 

نتايج عملی . خالصه آنکه  در عالم چيز عمومی وجود نداشته ، روابطی بين موجودات نباشد
لی ، آن می شود که يک نفر دانشمند فقط بايد دانشمند باشد و آميختن يک چنين استدال

حاصل آنکه فالسفه با توده ی مردم نمی بايد در . علم با فلسفه و سياست بی مورد خواهد بود
  .يک حزب سياسی شرکت جويند

       هر گاه مرد بی غرضی اينطور استدالل کند بايد گفت به روش متافيزيک استدالل می 
چند سال پيش بود که ولز نويسنده انگليسی به شوروی سفر کرد و با ماکسيم گورکی . د کن

ولز به او پيشنهاد می کند يک انجمن . نويسنده بزرگی که اکنون در گذشته است، ديدار کرد
چرا ولز اين پيشنهاد را می کند؟ زيرا در نظر .ادبی افتتاح کند که به سياست کار نداشته باشد 

گورکی و يارانش به فکر ولز می . يات همان ادبيات است سياست همان سياست او ، ادب
ولز نويسنده را موجودی جدا از اجتماع می . عصبانی می شود" خندند، نويسنده انگليسی تقريبا

داند و حال آنکه گورکی و دوستانش می دانسته اند که زندگی اينطور که تصور می شود 
  .نيست 

وشش داريم موجودات را از هم جدا کرده ، به تنهايي مورد تحقيق و دقت ، ما ک"       عادتا
کسانی که مارکسيست نيستند دولت را جدا از اجتماع ، وبطور کلی ، مستقل از .قرار دهيم 
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مجزا . اين گونه استدالل ،جدا کردن حکومت است از واقعيت . شکل اجتماع می پندارند 
  . ده مردم برقرار است کردن روابطی است که بين دولت و تو

       هرگاه فردی را جدا از مردم ، از محيط ، و از اجتماع مورد مطالعه قرار بدهيم همين خطا 
چنانچه ماشين را هم بخودی خود و جدا از اجتماع محرکه ی آن در . را مرتکب می شويم 

ين های مسکو ماشين های پاريس و ماش: نظر بگيريم مانند همان خطايي است که فکر کنيم 
  .،ارزش اضافی در فرانسه و ارزش اضافی در شوروی ، يکسان هستند و بين آنها تفاوتی نيست
"        اين مطالب همواره به چشم می خورد و خوانندگان هم قبول می کنند ، زيرا عموما

اين عادتی است که روش متافيزيک به ما . متوجه جدايي و تقسيم کردن موجودات هستند 
  . استداده

  تقسيمات ابدی جداگانه: ويژگی سوم 
       وقتی ترجيح بدهيم که موجودات را به حال سکون و غير متحرک بشناسيم ناگزير آنها را 
طبقه بندی و بقلم ريز از هم تجزيه می کنيم و بدين قسم تقسيماتی بين آنها قائل شده روابط 

  . موجوده بين آنها فراموش می شود
 نظاره و تحقيق ما را برآن می دارد که تصور کنيم ، اين تقسيمات يکبار برای        اين شيوه

و بعالوه موجودات را مطلق ، غير قابل ادراک و )اسب اسب است .( هميشه صورت گرفته است 
ما در هنگام بحث اين روش . ازلی بپنداريم ، اين سومين ويژگی است که روش متافيزيک دارد 

در اجتماع :  داشته باشيم ، وقتی که مارکسيست هستيم می گوييمبايد دقت و توجه کافی
سرمايه داری دو طبقه بورژوازی و پرولتاريا وجود دارد و به ظاهر تقسيماتی می کنيم که 

به کسی که )معتقد به اصول متافيزيک( منتها متافيزيسين. دارای همان روح متافيزيکی است 
می شود بلکه طريقه و سبکی که برای بيان اختالفات و تنها اين نوع تقسيمات را بکند گفته ن

از اين گفتار ما که "روابط اين تقسيم بندی ها اختيار شود در چگونگی امر دخيل است ، مثال
اجتماع به دو طبقه تقسيم می شود ، بورژوازی فکر می کند که اين دو طبقه ثروتمندان و فقرا 

  . د داشته اند فقير و غنی هميشه وجو: هستند و می گويند
متافيزيک . اين ها طرز استدالل متافيزيکی است . و هميشه خواهد بود " هميشه بوده        " 

موجودات را برای ابد تقسيم بندی می کند ، و هر کدام را مستقل از ديگران می داند و بين 
ند ولی اجتماع را به غنی و فقير تقسيم می ک. آنها حصار هايي چون ديوار چين می کشد 

اين تقسيم بندی را قبول کند ، " بوجود بورژوازی و پرولتاريا نگاه نمی کند و اگر هم احيانا
نتايج . به اين معنی که جنگ طبقاتی را انکار می کند . روابط دائمی آنها را نديده می گيرد 
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است که امور را با سد های قطعی از هم جدا می کند کدام است؟ آن . عملی اين ويژگی سوم 
اين بحث شامل کليه علوم و . که بين يک اسب و يک ماده گاو هيچ رشته الفتی وجود ندارد 

خواهيم ديد که آيا اين مطلب امکان پذير " بعدا. چيز هايي که ما را احاطه کرده، خواهد شد
می باشد؟ بايد نتايج حاصله از اين سه ويژگی مختلف را که شرح داديم مورد تحقيق قرار داد 

  : می پردازيم به پس 
  اجتناب از تضاد: ويژگی چهارم 

       از آنچه ديديم اين نتيجه بدست می آيدکه وقتی می گوييم زندگی، زندگی است و مرگ 
اين . قبول کرده ايم که بين مرگ و حيات هيچ گونه ارتباطی وجود ندارد " تلويحا. هم مرگ 

دی خود نگاه می کنيم و به روابطی که بين دو موضوع را از يکديگر جدا کرده و هر يک را بخو
در اين شرايط ، شخصی که بدرود زندگی می گويد . اين دو وجود دارد هرگز توجه نمی کنيم
زيرا امکان نخواهد داشت در عين حال هم زنده باشد . همچون چيز مرده ای شمرده می شود 

  .گر و با هم ضد هستنداز اين رو که زندگی و مرگ پيوسته در برابر يکدي. و هم مرده 
       اينجاست که چهارمين ويژگی متافيزيک جلوه می کند اضداد را بايد در مقابل هم قرار 

  .داد و قبول کرد که دو چيز مخالف نمی توانند در يک زمان وجود داشته باشند 
 دو بطور قطع از اين.        آن وقت، در اين مثال مرگ و زندگی شق ثالثی نمی توان يافت 

وتضاد هم در . دسته که اشاره شد يکی را بايد اختيار کرد ، شق ثالث در نظر ما تضاد است 
  .نزد ايشان چيزی ابلهانه و بالنتيجه غير ممکن است 

  .       بنابراين چهارمين ويژگی متافيزيک اجتناب از تضاد خواهد بود 
 از دمکراسی و ديکتاتوری        حاصل اين استدالل آن است که ، وقتی بر فرض ، صحبت

زيرا . باشد ، متافيزيک گويد يک اجتماع بايد بين اين دو رژيم يکی را برگزيند 
دموکراسی ورای ديکتاتوری است و . و ديکتاتوری هم ديکتاتوری . دمکراسی،دمکراسی است 

يم ديکتاتوری هم غير از دموکراسی ، پس يکی را بايد انتخاب کرد و گر نه دچار تضاد خواه
  .يعنی دچار حماقت ، يعنی چيز غير ممکن. شد 

ما بر عکس اين فکر می کنيم که ديکتاتوری .       روش مارکسيستی درست بر خالف است
  .پرولتاريا ، ديکتاتوری توده ها و در عين حال دموکراسی زحمتکشان استثمار شده است 

" ی سلول هاست که دائما       ما معتقديم که زندگی موجودات زنده ، حاصل جنگ دائم
بدين قسم ، زندگی خود . گروهی می ميرند و جای خود را به ديگر سلول ها وامی گذارند

" ما فکر می کنيم که مرگ آنطور که پيروان متافيزيکی می گويند ،کامال. آبستن مرگ است
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از و گروهی . چنانکه يک جسد مرده بکلی فاقد آثار حيات نمی باشد . جدا از حيات نيست
سلول ها تا مدتی بعد می توانند به زندگی خود ادامه دهند و همين جسد خود منشاء پيدايش 

  . زندگی ها می شود 
  وجهه نظر متافيزيک ‐۲

       مالحظه می شود که روش متافيزيک با خواص مختلفه اش ما را مجبور می سازد که 
بديهی است که اين . ماييم موجودات را از زاويه ای مخصوص و با برهانی خاص مشاهده ن

آن وقت مالحظه خواهد شد . تفسير خواهد شد " معينی هم دارد که بعدا" منطق"شيوه تحليل 
که اين منطق تا چه اندازه با روش مشاهده ، تفکر ، تحقيق ، و تجزيه و تحليل معمولی 

  :ما برای شروع کار ، مطالب را نمره بندی می کنيم . بستگی دارد 
  .   ديدن موجودات در حال سکون و اينهمانی  ‐۱       
   تجزيه موجودات از يکديگر ،و قطع روابط موجود بين آنها‐۲       
   تقسيم موجودات به قسمت های ابدی ، و جداگانه‐۳       
 قرار دادن اضداد در مقابل هم و تاييد آنکه دو چيز مخالف نمی توانند در عين حال ‐۴       

  .ند وجود داشته باش
       وقتی خواص متافيزيک و نتايج حاصله ی ، هر يک را شرح می داديم ، ديديم که هيچ 

آيا بر طبق اين نحوه استنباط ، دنيا اليتغيير می شود ؟ . يک از آنها با واقع تطبيق نمی کند 
آيا موجودات ساکن هستند و طبيعت تغيير نمی کند ؟  نه ، به خوبی واضح است که همه چيز 

حق با " مسلما. پس اين طريق تفکر درباره موجودات صادق نيست . تغير بوده و حرکت داردم
  . طبيعت است و اين استنباط باطل می باشد 

       در آغاز کتاب ، در تعريف فلسفه گفته شد که فلسفه خواستار تحليل جهان ، انسان و 
می کند ، بعالوه تذکر داديم که است ، و حال آنکه علوم مسائل مخصوصی را تحقيق ....طبيعت

  . فلسفه ، مسائل کلی را به موازات علوم طرح و مطالعه می کند 
که با مسائل کلی مربوط است ، نيز " متافيزيک"       از اين لحاظ روش کهنه ی تفکر 

استنباط و مفهوم فلسفی شمرده می شود منتها دنيا ، انسان ، و طبيعت را بطور کلی و بطريق 
در نظر متافيزيسين موجودات و انعکاس آنها در مغز و : "ی مورد مالحظه قرار می دهدمخصوص

ادراکات ، مسائل جداگانه ای هستند که بايستی تک تک ، و پشت سر هم ، بطرز ثابت ، 
را بالواسطه و جدا " ضد حکم"او آنتی تز . منجمد و خالی از تغييرات مورد مطالعه قرار گيرند 

. نه ، نه ، و غير آن عقيده ای جايز نيست : يا می گويد. بله . بله :  يا می گويداز حکم می داند،
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هيچ چيز نمی تواند غير از آنچه . به تصور او ، از بودن يا نبودن ، يکی را بايد انتخاب کرد 
هست چيز ديگری باشد ، مثبت و منفی بطور قطع از هم جدا هستند ، آنتی تز سخت و جامد 

  )آنتی ديورينگ؛ انگلس ". (د است هم با معلول ، هم با علت ض
می داند " مجموعه ای از موجودات منجمد"       بنابراين استنباط متافيزيکی ، جهان را مانند 

اکنون ما برای فهم بيشتر متافيزيک استنباطی را که اين روش از طبيعت ، اجتماع و فکر . 
  .دارد تحقيق می کنيم 

  استنباط متافيزيکی طبيعت ‐۳
       طبيعت به چشم متافيزيک عبارت از گروهی موجود ثابت و معين است و برای شناخت 

  :موجودات دو راه نشان می دهد
هر گاه شبهه .        طريق اول ، دنيا را ساکن و حرکت را حاصل اشتباه حواس می داند 

   .حرکت از ميان برود ، طبيعت بی حرکت خواهد بود 
.  يونان از آن دفاع می کرد les eleates        اين تئوری همان است که مکتب فلسفی الئاتي

اين استنباط خام با چنان شدتی با حقيقت منافات دارد که امروزه هيچکس از آن پيروی نمی 
  .کند

ز        طريق دوم ، طبيعت را چون دسته ای موجودات بسيار خرد و منجمد می داند ، اينجا ا
حرکت مورد قبول است ،منتها به شکل حرکات . سکون طبيعت سخنی در ميان نيست 

کسی منکر حرکت نيست و چنان به نظر می رسد . صورت اول اين جا محکوم است . ماشينی 
اين نوع استنباط، استنباط مکانيکی خوانده می . که اين طريق فاقد جنبه ی متافيزيکی است 

  .شود
ا خيلی ها مرتکب شده اند ، بخصوص ماترياليست های قرن هفده و هيجده        اين اشتباه ر
  .دچارآن بوده اند 

چرخيدن (        ديديم که اين دسته سکون طبيعت را رد کرده ، حرکت آن را قبول دارند
ماشينی می دانند ، به اين معنی که فقط " ،ولی اين حرکت راکامال)زمين به دور خورشيد 

ولی مسئله به اين سادگی نيست . هد و تنها همين حرکتش را تصديق دارندتغيير مکان می د
اگر زمين پيوسته در گردش است ، قطعی است که اين حرکات مکانيکی است ، ولی در حين 

پس . گردش ، می تواند تحت تاثيرات ديگری واقع شود ، از آن جمله است سرد شدن زمين 
شاخص اين نوع استنباط . م در ضمن دست می دهدتنها نقل مکان نيست ، تغييرات ديگری ه



 ٧۶

ناميده می شود ، آن است که اين مفهوم فقط حرکت مکانيکی را می " مکانيکی"، که استنباط 
  . بيند و می شناسد 

       اگر زمين پيوسته می چرخد و طور ديگری نمی شود برای آن است که زمين جايش را 
کارش فقط . د همواره نسبت به خودش يکسان است ولی خودش تغيير نمی کن.تغيير می دهد

بدين نحو . آن است که ، همان طوری که قبل از ما می چرخيده ، بعد از ما هم می چرخد 
  . همه چيز می گذرد چنانکه گويي چيزی واقع نشده باشد 

       اکنون ديده می شود که قبول کردن حرکت ، بصورت ماشين خود نوعی مفهوم 
  .زيرا اين قسم حرکت فاقد تاريخ می شود :ست متافيزيکی ا

       هرگاه ساعتی افزار کامل داشته ، با مواد ساييده نشدنی ساخته شود ، تا ابد کار می کند 
در کليه آثار . چنين ساعتی ديگر تاريخ نخواهد داشت . ، بدون آنکه چيزی از آن تغيير کند

ی خواهد تمام قوانين فيزيک و فيزيولوژی را در او م. دکارت اين مفهوم از دنيا ديده می شود 
به تشريحی که از گردش خون می کند (از شيمی هيچ اطالعی ندارد. قالب مکانيک بريزد 

نتيجه اين استنباط مکانيکی با همان نظر يات ماترياليست های قرن هيجدهم )مراجعه شود 
.  جزيي جنبه مکانيستی داشته چه خيلی. ديدرو بايد از اين قضاوت مستثنی شود .(برابر است

  .)در بيشتر آثارش استنباط ديالکتيکی دارد
       شاخص ماترياليست های قرن هيجدهم آن است که ايشان دستگاه طبيعت را با کارخانه 

  . ساعت سازی يک سان می شمرند و همواره يک چنين مفهومی از قلم آنها تراوش کرده است 
 می بود الزم می آمد که جمله موجودات بی هيچ فعل و انفعالی        هرگاه اين مفهوم صحيح

چنان که ويژگی . ، هميشه بجای خود عودت کنند ، تا طبيعت نسبت به خود يکسان بماند
  .اول متافيزيک همين ادعا را دارد 

  استنباط متافيزيکی اجتماع ‐۴
اما ، بطور واضح و .  کند        بنا به مفهوم متافيزيکی ، در اجتماع چيزی تغيير حاصل نمی

در توليد ، اشياء ساخته شده ی کامل . تغييراتی را قبول دارد . صريح چنين حرفی را نمی زند
ليکن رژيم سرمايه . و در سياست ، جانشينی حکومت ها را بجای يکديگر تصديق می کند 
  . داری را قطعی و ابدی می داند و گاهی آن را در حکم ماشين می شمارد 

    آنهايي که روابط اقتصادی را به ماشين تعبير و قياس می کنند و سخن از ماشين    
اقتصادی می گويند ، درصدد هستند که اين ماشين اقتصادي ، مانند يک دستگاه خود کار ، 
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به تقسيم ثروت خود ادامه دهد ، و هميشه مثل امروز چند تن را بهره مند ، و گروهی را 
  .اگر معيوب شود ، بايد آن را مرمت کرد و هم چنان مورد استفاده قرار دادمنتها . بيچاره سازد 

       سياست را به ماشين رژيم پارلمانی هم قياس می کنند و تنها منظوری که از آن دارند ، 
. آن است که گاهی به چپ ، گاهی به راست ، عمل کند تا به نحوه ی حکومت لطمه ای نيايد

اگر امکان داشت که اين . تماعی ناشی از استنباط متافيزيکی است کليه اين نظريه های اج
اجتماع ، با کليه دستگاهش بکار خود همواره ادامه دهد ،اثری از خود باقی نمی گذاشت و 

نوع ديگری از استنباط ماشينی وجود دارد که درباره ی . بنابراين تاريخ ادامه پيدا نمی کرد 
به حرکت يکنواخت و بازگشت زمانی حوادث است و اين مطلب عالم ، و درباره اجتماع معتقد 
بايد توجه داشت که اين ." تاريخ همواره از نوع شروع می شود:"را در اين فرمول می گنجاند

اين ها در واقع منکر حرکت و تحول اجتماع نيستند ، ولی مکانيسم را با . افکار زياد رايج است
  .سفسطه داخل حرکت می کنند

  ط متافيزيکی فکر و خرداستنبا ‐۵
         ببينيم ، برحسب معمول ، از فکر چه استنباطی می شود ؟ 

       ما گمان می کنيم فکر بشر ابدی بوده وهست ، هر چند موجودات هم تغيير کرده باشند، 
احساسات ما ، همانند انسان . ولی قضاوت ما درست مانند انسان يک قرن پيش ثابت است 

" سخن. نيکی وعشق چيزی است که هميشه وجود داشته است " مثال. استيونان باستان 
خيلی ها معتقدند احساسات آدمی تغيير پذير . هم از اين جا سرچشمه می گيرد" عشق ازلی 

  :از جمله ما در صحبت و مطالعه به اين عبارت بر می خوريم که . نيست
به همين دليل بسی اوقات گفته " .  باشداجتماع ، جز بر پايه مالکيت نمی تواند استوار       "

مالحظه می . ما اغلب اينطور فکر می کنيم ." اميال انسان همواره ثابت است " می شود که 
شود که در جنبش فکری هم مثل ساير جنبش ها ، استنباط متافيزيکی رسوخ پيدا کرده 

بر اين شيوه قرار دارد علت اين امر آن است که ، بنيان تعليمات ما ، بقول انگلس ، . است 
اين طرز تفکر در وهله اول ،بسيار پسنديده جلوه می کند ، زيرا اين همان چيزی است که به :"

  ."شعور عامه می رسد
       نتيجه ای که از اين سبک مشاهده و اين طرز تفکر متافيزيکی بدست می آيد آن است 

.  مخصوصی است برای انديشيدن که متافيزيک تنها يک استنباط از جهان نيست بلکه روش
در اين باب بايد توضيحی  . رهايي از شيوه ی تفکر متافيزيکی بسيار مشکل است
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مفهوم يا استنباط است ، و شيوه ای که : طريقی که برای مشاهده امور عالم اتخاذ می شود:داد
  .برای تفسير و توجيه آن بکار می رود ، متد يا روش خوانده می شود 

  :ال        مث
وقتی بگوييم تغييراتی که در جامعه مشاهده می شودفقط جنبه صوری دارد ، و )        الف

  . است" استنباط" می باشد ، اين يک" واقع شده " تکرار چيز های 
در :"وقتی تاريخ اجتماع را تحقيق می کنيم تا از حوادث آن نتيجه بگيريم که)       ب 

استنباط متافيزيکی را ". متود يا روش"اين را می گوييم " ردزيرآفتاب هيچ چيز تازه وجود ندا
روشی که متافيزيک در مطالعات و تحقيقات خود ) متود ( اکنون بايد ديد . در پيش ديديم

  بکار می برد کدام است ؟ به عبارت ديگر منطق متافيزيکی چيست ؟
   ؟منطق چيست ‐۶

ز شيوه ی درست انديشيدن است و منطق عبارت ا.       در تعريف منطق گفته می شود 
اين قواعد کدام است ؟ منطق سه . انديشه درست آن است که بر قواعد منطق استوار باشد 

  :قاعده عمده دارد 
غرض از يکسان ماندن ثبات موجودات است : پيشتر ديديم که .  اصل يکسان بودن ‐۱       

  .)اسب اسب است( نسبت به خود يعنی همان عدم تغيير 
از اين . هيچ چيز در عين آنکه خود باشد نمی تواند ضد خود باشد .  اصل نفی تضاد ‐۲       

  . ) زندگی نمی تواند هم زندگی باشد هم مرگ( دو يک حال را دارد 
به اين معنی بين دو امر متضاد برای تضاد . يا تضاد حالت سوم .  اصل نفی ثالث ‐۳       

  . دربين زندگی و مرگ شق ثالثی ممکن نيست"مثال. ثالثی مجال نخواهد بود 
درست فکر کردن هم عبارت از .        پس ، منطقی بودن عبارت است از صحيح فکر کردن 

ما اين قواعد را مطالعه کرديم و ديديم که منشاء آن . درست بکار بستن اين سه قاعده است 
  . تفکر و استنباط متافيزيکی است

 متافيزيک ، همبستگی تمام دارد ، منطق در حکم آلت ويا سبک        بنابراين ، منطق با
استداللی است ، که طبق آن ، هر چيز به طريق معينی طبقه بندی می شود و بالنتيجه 

بين . خالصه آنکه ما را  وادار می کند . موجودات بايستی نسبت به خود ثابت و يکسان باشند 
شق ثالثی را مردود . ن دو مسئله زندگی و مرگ ، بي"مثال. آری و نه يکی را انتخاب کنيم 

  .بدانيم 



 ٧٩

تمام مردم فانی هستند ، چون رفيق من هم يکی از آنهاست ، پس :"       وقتی گفته می شود 
ناميده می شود ، با اين شيوه استدالل رفيق من در يک " قياس"اين بيان "او هم فانی است

  . ن معنی که وضع مشخصی پيدا می کند به اي. طبقه و دسته ی منطقی قرار می گيرد 
       ما می خواهيم وقتی فرد يا موجودی را ديديم با خود بگوييم او را در چه دسته ای بايد 

ما موجودات را مانند دواير و جعبه هايي با اندازه . برد ؟ذهن ما متوجه همين سئوال است 
  . ی در داخل يکديگر جا دهيم های مختلف می دانيم و ميل داريم آنها را با ترتيب معن

       در اين مثال کلی ما برای عموم موجودات دايره ای فرض کرده تمام جانداران را در آن 
آن وقت دايره ديگری ترسيم می کنيم و نوع بشر را در آن جا می دهيم و بعد . می گذاريم 

  .هم برای آن رفيق ، فکر جا می کنيم 
. می شود " منطق"ن طبقه بندی ها را بکنيم ، اين عمل متکی بر        وقتی ما می خواهيم اي

بنابر آنچه گذشت استنباط متافيزيکی ساخته منطق و . يعنی دواير را داخل همديگر می کنيم 
در شوروی :"مثال )صغرا و کبرا و نتيجه . ( قياس از سه قسمت تشکيل می شود . قياس است 

ديکتاتوری همان . توری پرولتاريا بر قرار بود پيش از تشکيالت تازه آن حکومت ديکتا
ديگر توجه نمی شود ." ديکتاتوری است پس شوروی هم مثل اسپانيا و ترکيه ديکتاتوری است

که اين ديکتاتوری برای کيست؟ همان طورکه وقتي از دموکراسی تعريف می کنند با اين کار 
  ندارند که اين دموکراسی برای کدام دسته است ؟

اينک می توان نتيجه گرفت که اينان موجودات و اجتماع را داخل دواير مخصوص        
وهر موضوعی را در يک دايره بزرگ قرار می ) دايره ديکتاتوری دايره دموکراسی(نگريسته 

  .دهند
بطور نمونه . اما در عمل روش خاصی را بوجود می آورد .        اين مسائل بطور تئوری است 

 را برد ، اينها در آن روز ، برای ۱۹۱۹ال دموکراسی آلمان بدبخت سال می توان نام سوسي
نجات، ديکتاتوری پرولتاريا را در هم شکستند و هيچ نفهميدند که اين عمل موجب احيای 

  )يعنی ديکتاتوری سرمايه.( کاپيتاليسم و پيداشدن نازيسم خواهد شد
آگاهی به تکامل حيوان و گياه ،        حتی علوم جانور شناسی و زيست شناسی ، قبل از 

  . مسائل را از هم جدا می کرد و جداگانه مورد بررسی قرار می داد 
       در سابق جمله موجودات طبقه بندی می شدند و تصور می رفت که همواره موجودات 

  .همان بوده اند که هستند
   بندی ارت از علم دستهعب"  طبيعت ، خصوصا  شناخت تا پايان قرن پيش...در حقيقت        "
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  . انگلس" عوامل بود ، عواملی که يک بار برای ابد ساخته شده اند
  .       برای پايان دادن به اين بحث ، راجع به متافيزيک توضيحی داده می شود 

  متافيزيک فلسفه اولی: معنای لغت  ‐۷ 
بورژوازی است، از اين        فلسفه ی اولی قسمت مهمی است ، ولی اهميت آن از نظر فلسفه  

خدا . در اين فلسفه همه چيز ازلی شناخته شده . رو که تنها درباره خدا و روح بحث می کند 
ابدی است تغيير پذير نيست نسبت به خود يکسان می ماند ، روح هم مثل خدا نيکی ، شر ، و 

ر نظر اين فلسفه که د. اينها چيز های ثابت ، معين و ازلی هستند.... غيره نيز بر همين منوال 
متافيزيک ناميده می شود، موجودات عالم خشک و جامد هستند ، و اين استدالل از راه 

فکر و ماده ، نيکی و بدی ، که به وسيله ی رد جمع نقيضين " تناقص اثبات می شود مثال
می خوانند زيرا موضوعات و " متافيزيک"اين طريق استدالل و تفکر را . استدالل می کنند

خدا ، نيکی ، : صورت می گيرد مانند) فيزيک( ستدالل های آن در خارج از طبيعت مادی ا
و فيزيک که علم مطالعه موجودات " ماوراء" به معنای" متا" متافيزيک از لغت يونانی. روح بشر 

ماوراء الطبيعه " يا  " خارج از دنيا"حياتی است ترکيب می شود  پس متافيزيک مطالعه ی امور 
  . است" 

به يک واقعه تاريخی مربوط .ناميده شد" متافيزيک "        اين که اين نوع استنباط فلسفی 
شاگردانش پس .آثار فراوانی داشت)منطقی که هنوز هم رايج است ( ارسطو بانی منطق . است

به نوشته بی عنوانی " فيزيک"از مرگ ، آثارش را جمع آوری کردند و بعد از کتابی به نام  
شاگردان ارسطو آن را مرتب کرده ، .  ند که موضوعش مربوط به مسائل روحی بود برخورد

  .گذاشتند که به يونانی متافيزيک گفته می شود " بعد از فيزيک"اسمش را 
متافيزيک ، مکانيسم و منطق را باز تکرار کرده :        در پايان سه اصلی که مطالعه کرديم 

مجموع اين سه . يوسته با هم بوده همبستگی تام دارند متذکر می شويم که ، اين سه اصل پ
  . اصل قانونی را به وجود می آورد که هيچ کدام بی ديگری قابل درک نخواهد بود

  پرسش ها                                                      
  يم؟ موجودات را ساکن می بين"  چند شاهد بياوريد برای اين که ما عادتا‐۱       
  از استنباط متافيزيکی عالم چند مثال بزنيد؟‐۲       
  مکانيسم چيست و چرا جنبه متافيزيکی دارد؟ منطق چيست ؟‐۳       
  ويژگی استنباط و روش متافيزيک کدام است ؟‐۴       
   آيا امکان دارد هم پيرو متافيزيک بود وهم طرفدار انقالب ؟‐۵       
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  قسمت چهارم
  يالکتيکتحقيق در د

  فصل اول
  مقدمه  برای تحقيق ديالکتيک

   مقدمه توضيحی  ‐۱       
 ؟.ديالکتيک ايجاد شد) روش (  چگونه متود ‐۲       
  چرا مدت زمانی ديالکتيک در پنجه ی متافيزيک ماند ؟ ‐۳       
  برای چه ماترياليسم قرن هيجدهم متافيزيکی بود ؟‐۴       
 .  هگل و مارکس ‐يسم ديالکتيک پيدايش يافت  چگونه ماتريال‐۵       

  مقدمه توضيحی ‐۱
       هنگامی که از ديالکتيک صحبت می شود ، گاهی به صورتی اسرار آميز و مسئله ای 

اين همه مايه . پيچيده در می آيد ، گاهی هم در نتيجه ی کمی اطالع ، وارونه اش می کنند 
  . ناگزير بايستی از آن پرهيز جست ی تاسف است و موجب اشتبا هاتی است که 

از همين رو به .        از نظر لغت شناسی ؛ ديالکتيک تنها به فن مباحثه اطالق می شود 
خطاب می "ديالکتيسين"کسانی که بحث طوالنی کنند ، و يا بطور کلی به اشخاص زبان آور 

  .کنند
ز نظر فلسفی ، دارای مفهوم        ما از اين لحاظ به ديالکتيک توجه نمی کنيم ، زيرا ا

  .مخصوصی است که اکنون مطالعه خواهيم کرد 
       درست برخالف آنچه گمان می شود ديالکتيک به مفهوم فلسفی ، قابل فهم و دسترسی 

  .عموم است زيرا چيزی است روشن و خالی از اسرار
دارد ، که اينک        ولی اگر چه ديالکتيک قابل درک همگان است در عين حال مشکالتی 

  :آن را تحصيل و تحقيق می کنيم 
بارگيری جبعه ، کاری "        بين کار های دستی ، بعضی ساده برخی سخت دقيقند ، مثال

برعکس ، مستلزم ورزيدگی انگشتان و ) بی سيم ( است ساده اما سوار کردن دستگاه فرستنده 
  .دقت است 

  افزار کار چيز ديگری  غير از   نيز مغز.  است  زار کار اف        دست و انگشت برای ما به منزله
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همان طور که از دست ها هميشه کار های دقيق بر نمی آيد ، مغز هم پيوسته کار .نيست
  .صحيح انجام نمی دهد

       با مراجعه به تاريخ کار انسانی ،ديده می شود که انسان در ابتدا تنها از عهده ی کار های 
تکامل و ترقی علوم کار های دقيق تر و نازک تری را ايجاب می .  است زمخت بر می آمده

  .کند
متافيزيک در شيوه تفکر، کودن و چلمن .        همين مسئله در مورد تاريخ فکر صادق است 

بارگيری صندوق برابر است با .(درست مانند کاری که انگشتان نا آزموده انجام می دهند . است
  .ديالکتيک همان روش انديشيدن دقيق است و بس )یاستدالل های متافيزيک

همان داستان است و " اين کامال.        تکامل کار دماغی همانند پيشرفت کار دستی است 
  .اين تکامل بسيار واضح و روشن می باشد. هيچ گونه رازی در آن پنهان نيست 

 سال که ۲۵است که پس از        اشکاالتی که برای فهم ديالکتيک به نظر می رسد مانند آن 
ناگهان بخواهيم دستگاه فرستنده ای را به کار )درک متافيزيکی ( کار ما بارگيری صندوق بوده 

  .بگذاريم 
دست های ما برای .        بديهی است که در اين کار با مشکالت فراوانی مواجه می شويم 

به مرور زمان آشنايي . ود چنين کاری سنگين و کرخت وانگشت هايمان تنبل و ناشی خواهد ب
حاصل و عمل ميسر می گردد و چيزی که در آغاز امر برايمان بسيار دشوار بوده کم کم سهل 

  .و آسان می شود
. ما از شيوه تفکر متافيزيکی کوفته و سنگين شده ايم .        ديالکتيک هم همين طور است 

آنگاه خواهيم ديد که در . ه يافت و به دقت نظر ديالکتيک را. بايستی نرمش فکری پيدا کرد
  .اين روش هيچ گونه راز و مشکلی نمی توان يافت 

   ؟چگونه روش ديالکتيک پيدا شد ‐۲
        دانستيم که متافيزيک عالم را بسان گروهی اشياء منجمد می داند حال آنکه ، با نگاه به 

. باره فکر صادق است طبيعت ، مشهود می شود که همه چيز در تغيير است همين نکته در 
بنابراين برای . اينجاست که بين متافيزيک و واقعيت امور اختالف فاحشی ديده می شود 

سکون و منظور از " متافيزيک"توجيه و داشتن يک تصور کلی ، می توان گفت غرض از 
حرکت و تغيير که در همه ی موجودات جهان وجود دارد پايه ی . حرکت است " ديالکتيک"

  .يک بشمار می رودديالکت
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وقتی فکر طبيعت ، يا تاريخ بشری و فعاليت دماغی خود را مطالعه بکنيم ، چيزي که        "
بالفاصله بر ما واضح می گردد ، يک سلسله روابط و فعل و انفعاالت بی حد و حسابی است که 

ی خود ، بين موجودات وجود دارد و نشان می دهد که هيچ چيز به حالت اول خود ، و در جا
می . باقی نمی ماند ، بلکه شکل خود را از دست می دهد ، تغيير پيدا می کند ، حرکت دارد 

  آنتی ديورينگ، انگلس." شود و می گذرد
       از اين بيان صريح چنين مستفاد می شود ، که از نظر ديالکتيک ، همه چيز تغيير می 

می ماند و اين چيزی است که عين واقع هيچ چيز در جای خود ، و به شکل خود باقی ن. کند 
هيچ چيز در جايي که اشغال کرده باقی نمی ماند زيرا آنچه که به نظر ما ساکن است ، . است 

. حرکت دارد ،در حرکت وضعی کره زمين ، و حرکت زمين به گرد خورشيد شرکت دارد 
حال آنکه . گهداردمتافيزيک با اصل يکسان ماندن خود می خواهد همه چيز را به شکل خود ن

بتصور ما هر چيز همان است که بوده ، اما . برخالف آن ، هيچ چيز يکسان باقی نمی ماند 
از جمله ما فکر می کنيم همان کسی " همان است که بوده خود متغير است:"انگلس می گويد 

ايم ، هستيم که بوده ايم در صورتی که ما خود تغيير کرده ايم ، از کودکی به جوانی رسيده 
  .اکنون از نظر جسمانی هيچ وقت ثابت نيستيم و هر روز پيرتر می شويم

       پس آنطوری که حکمای الياتي می پنداشتند حرکت خطای صوری نيست بلکه سکون 
است که جنبه ی صوری و ظاهری دارد ، و گرنه در واقع امر ، چيز بی حرکت و اليتغيير نمی 

  .توان يافت 
جامعه در هيچ آنی . به ما ثابت می کند که چيزی به حال خود باقی نمی ماند       تاريخ نيز 

در دوران باستان اجتماع بزرگی داشتيم ، اجتماع فئودالی جانشين . خاموش و ساکن نيست 
آن شد، سپس اجتماع سرمايه داری جای آن دوران را گرفت ، مطالعه اين اجتماعات به ما 

اجتماعات جديد را ايجاد می کند ، پيوسته بطرز غير نشان می دهد که آن عواملی که 
محسوسی ، و بخودی خود، نشو و نما داشته است به همين ترتيب اجتماع سرمايه داری اکنون 

از آنجا که هيچ نوع .دستخوش تغييراتی است تا به شکل حکومت بطور شوروی در بيايد 
بصورت شوروی در آمده ، به نوبه جامعه ای ثابت و ابدی نيست ، جامعه سوسياليستی هم که 

اگر . اين حکومت هم اکنون بطريق مشهودی تغيير شکل می دهد . خود ،از بين رفتنی است 
ايشان . پيروان متافيزيک اين تغييرات را نمی بينند اين هم حکم ساير مشاهدات آنها را دارد

 اما احساسات مردم هنوز چنين گمان می کنند که اين اجتماع غير از ساير اجتماعات است،
  . يعنی در قيد وبند اصول سرمايه داری است. شوروی همان است که آنها می شناسند 
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بر فرض ، . منتها خودمان کمتر توجه داريم .        در صورتی که احساسات ما هم متغير است 
. شد بعد گاهی اوقات ، اين عالقه مندی به عشق می ک. ديده شده که عالقه ای پيدا می شود 

  .وگاهی هم از اين عشق کينه ونفرت می زايد 
       چيزی که ما در هر مورد می توانيم سراغ کنيم ،در طبيعت در تاريخ و در فکر ، همان 

  .تغيير است و حرکت ديالکتيک بر همين مشاهدات استوار است 
. ده بودند        يونانی ها به عامل تغيير و حرکت که در هر جايي وجود دارد برخورد کر

چنانکه هراکليت که پدر ديالکتيک  لقب دارد برای نخستين بار مفهومی از ديالکتيک جهان ، 
  .به اين معنی که دنيا را متحرک می داند نه منجمد . بما می دهد 

در آمد ، ) متود (        آن طريقه ای که هراکليت برای جهان بينی بکار برد به شکل روش 
  .کتيک ،چنانکه بعد ها خواهيم ديد پس از چند قرن توانست اثبات شودمنتها اين روش ديال

   ؟چرا مدت زمانی ديالکتيک در پنجه متافيزيک ماند ‐۳
و نبودن اطالعات کافی به .        ديديم که درک متافيزيکی از دوران اوليه تاريخ وجود داشت 

  .استنباط متافيزيکی اجازه بسط داد
ه آليسم را که ناشی از جهل کامل بشری است ، با استنباط متافيزيکی        ما می توانيم ايد

  .که از عدم شناسايي ديالکتيک نتيجه شده ،در يک رديف بگذاريم 
         چگونه و چرا؟

برای مطالعه ی عواملی .        بشر مطالعه ی طبيعت را در حال جهالت کامل شروع می کند
دسته بندی مي کند، اين طريقه طبقه بندی عناصر خود که به مشاهده اش می رسد ، آنها را 

در حين طبقه بندی تجزيه آنها از همديگر ، فکر عادت می . سبک تفکری را عادت می دهد 
کند که اين تفکيک و تجزيه را در همه جا مراعات کند و همين اولين خاصيت متافيزيک می 

ست صحيح می گوييم ، علوم تا صد و پس وقتی می گوييم متافيزيک زاده نقصان علوم ا. شود 
پنجاه سال پيش هنوز جدا از يکديگر تحصيل می شد ،چنانکه شيمی ،فيزيک و زيست 

اين جدايي . شناسی ، هر يک علمی جداگانه بود ، و هيچ رابطه ای بين آنها تصور نمی شد 
ه و در فيزيک صدا ،حرارت ،مبحث مغناطيس ،الکتريسيت.شامل مباحث علمی نيز می شد 

يکايک مطالعه شده و گمان می رفت که بين اين عوامل هيچگونه ارتباطی موجود ...غيره 
  .نيست ، و هر کدام از اين مباحث در بخش مخصوصی قرار می گرفت 

       اين همان دومين ويژگی متافيزيک است که می خواهد همه چيز را از هم جدا 
  . وجه اشتراکی قائل نباشد کند،رابطه ی آنها را انکار کند، و بين آنها
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       به همين ترتيب ،ديدن موجودات به حال سکون بيشتر به ذهن نزديک است تا تحرک 
ابتدا عکاسی می خواهد هر چيز را به شکل ثابت و ساکن در . صنعت عکاسی را مثال بزنيم .

نما درست تصوير عکاسی و سي).سينما ( بعد به فکر متحرک کردن آن می افتد )عکس ( آورد 
موجودات را پيش از آنکه به حال حرکت "ما معموال. تصوير کامل علوم و عقل بشری است 

مطالعه شود در حالت سکون رسيدگی می کنيم ، چرا اينطور است ؟ زيرا اطالع کافی حاصل 
نشده بود و بعالوه ، برای فراگرفتن هر موضوعی ساده ترين نکات و راه ها پيش گرفته می 

  .ه برای تحقيق و مطالعه طبيعت، حالت سکون موجودات آسانتر است شود چنانک
       بطور نمونه ، اين مسئله را در مورد زيست شناسی ، جانور شناسی ، و گياه شناسی می 

چون از اين علوم اطالعات دقيق در دست نبود ، نخست حيوانات را از . توان مشاهده نمود 
دی می کردند، و تصور می شد که بين حيوانات هيچ روی نژاد يا از روی نوع تقسيم بن

، فرضيه )ويژگی سوم متافيزيک ( هميشه آنطور که هستند بوده اندارتباطی وجود نداشته، 
بنابراين تئوری مزبور هم چون از جهالت بشری سرچشمه می . ثبات از همين جا پيدا شده 
  .گيرد ، جنبه متافيزيکی دارد

   ؟ چرا متافيزيکی بودماترياليسم قرن هيجدهم ‐۴
       دانستيم که مکانيک در ماترياليسم قرن هيجدهم نقش مهمی را دارا بوده و ماترياليسم 

چرا اينطور بود؟ چون فهم ماترياليسم به .می نامند" ماترياليسم متافيزيکی"اين قرن را بيشتر 
  .ردتکامل علوم بستگی دارد و مکانيک در ميان علوم زودتر از همه ترقی ک

       مکانيک ، به اصطالح معمولی ،عبارت است از مطالعه ادوات ماشينی و در زبان علمی ، 
بايد ديد چرا مکانيک زودتر از ساير علوم پيشرفت کرده . مطالعه حرکت است بر اثر نقل مکان 

مطالعه ی سيبی . است؟ علت اين امر آن است که حرکت مکانيکی ساده ترين حرکات است
خه آويخته و از باد حرکت می کند، بسيار آسان تر از رسيدگی تغييراتی است که به که به شا

. تاثير باد بر روی سيب راحت تر از رسيدن سيب مشهود می شود . خود سيب دست می دهد
  .است جنبه ی متافيزيکی دارد" سطحی " پس اين مطالعه چون 

کت است و بس ، با وجود اين يونانی        اگر چه به خوبی ديده می شود که همه چيز در حر
اين جاست که اشياء و . های قديم از درک اين معنی عاجز بودند زيرا دانش آنها نارسا بود 

) به معنای نقل مکان ( پديده ها را مشاهده و طبقه بندی می کنند و تنها به مطالعه حرکت 
ب پيداشدن تفکر قناعت می ورزند و در نتيجه مکانيک و نقصان اطالعات علمی موج

  .متافيزيکی می گردد
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       دانستيم که ماترياليسم بر پايه علم استوار می باشد و علم در قرن هيجده اسير افکار 
  .متافيزيکی است و تنها مکانيک  در بين علوم مقامی داشت

" به اين جهت ماترياليسم قرن هيجدهم اجبارا:"       انگلس در اين زمينه می گويد 
  ."ليسم متافيزيکی و مکانيکی است ، که علوم نيز دچار همين خاصيت بوده اندماتريا

       اين ماترياليسم  متافيزيکی و ماشينی را ما از اين رو ماترياليسم می گوييم که در صدد 
جواب گويي مسئله اصلی فلسفه است و ماده را عامل اساسی جهان می داند، و به اين دليل 

 که جهان را چون مجموعه ی جامد ی می پندارد ،و از آن جهت متافيزيکی می گوييم
مکانيکی می شمريم که همه چيز را از دريچه مکانيک نگريسته و بر اساس آن بررسی می 

  .کند
       روزی فرا خواهد رسيد که به کمک مطالعات گوناگون ، به اين نتيجه برسند که علوم 

  .ييرات هستندخود ثابت نبوده ، بخودی خود دست خوش تغ
       پس از تفکيک شيمی و زيست شناسی و فيزيک ، توجه حاصل شد که عمل اين سه علم 

تحقيق در عمل هضم که مربوط به زيست " مثال. بدون مساعی يکديگر امکان پذير نيست
در حدود قرن نوزدهم ، چون توجه . شناسی است مستلزم مطالعه ی شيمی نيز می باشد

لوم به يکديگر بستگی دارند، رفته رفته تفکر متافيزيکی از علوم رخت می حاصل می شود که ع
تا آن زمان پديده های فيزيکی . بندد زيرا که اطالعات عميق تری از طبيعت بدست می آمد

به اين . مجبور گشتند که اين عوامل را هم جنس بدانند " بطور جداگانه بررسی می شد ،بعدا
 که در سابق مجزا از يکديگر تحقيق می شد اينک يکی شده ترتيب مغناطيس و الکتريسيته

  .تشکيل علم واحدی را به نام الکترومغناطيس دادند
  .         در مباحث صدا و حرارت نيز مالحظه شد که اين هر دو از يک پديده هستند

       هنگام کوبيدن چکش ، هم صدا ايجاد می شود هم گرمی ، چه حرارت زاده ی حرکت 
بعالوه می دانيم که صدا انعکاس امواج هواست امواج هوا خود از حرکت پديد می آيند ، . است 

در زيست شناسی جسته جسته . پس از اين دو عامل از يک چيز و دارای يک خاصيت هستند 
، انواعی ديده شد که بطور دقيق نمی شد آنها را جزء گياه يا حيوان گذاشت و نتيجه گرفته 

در دنبال مطالعات نيز مسلم شد که . وان بطور قطع از هم جدا نيستند شد که گياه و حي
اين نتايج ثبات موجودات و افکار متافيزيکی را . حيوانات به شکل امروزی خود نبوده اند 

  . محکوم کرد 
         در طول قرن هيجدهم ، اين تضاد افکار بوجود آمد و به ماترياليسم اجازه داد که بصورت
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ر آيد ديالکتيک روح علوم بشمار می رود و به نسبتی که وسعت گرفت ، افکار ديالکتيک د
متافيزيکی را متروک ساخت ، چون علوم دست خوش تغييرات بود ماترياليسم هم می توانست 

ماترياليسم متافيزيکی موازی با علوم متافيزيکی است و هم دوش . به اين تغييرات تن در دهد
  . دی به وجود می آيد ، که ماترياليسم ديالکتيک می باشد علوم جديد ماترياليسم جدي

  هگل و مارکس‐ چگونه ماترياليسم ديالکتيک پيدايش يافت ‐۵
"        اگر بپرسيد که ماترياليسم متافيزيک چگونه به ماترياليسم ديالکتيک تبديل شد معموال

  .اين جواب را می دهند
  .رياليسم قرن هيجدهم است وجود داشت ماترياليسم متافيزيک که همان مات‐۱       
  . علوم تغيير يافته بود‐۲       
 مارکس و انگلس پيدا شده ، ماترياليسم را به دو پاره تقسيم کردند قسمت ‐۳       

  .متافيزيکی آن را رها کردند و قسمت ماترياليسم را بر پايه ديالکتيک بنا نهادند
ت در ما وجود دارد ، از شيوه ی متافيزيکی تميز و فکر        اين رغبتی که به اين گونه توجها

صه کرده شکل ساده ای به آن ما ناشی شده ، چه می خواهيم کليه امور و مسائل را خال
مباحث واقعی را نمی بايد : حال آنکه همواره بايستی متوجه اين نکته باشيم که . بدهيم

نظر و فکر ما می رسند پيچيده تر خالصه کرد ، نمود های اجتماعی و طبيعی از آنچه به 
  .پس تغيير شکل ماترياليسم به ديالکتيک به اين سادگی ها نبوده است . هستند

. پيشرفت کرد  )۱۷۷۰‐۱۸۳۱(        ديالکتيک بدست فيلسوف ايده آليستی موسوم به هگل 
گرفت ، و هگل تغييراتی را که در علوم رخ داده بود درک کرد ، همان فکر قديمی هراکليت را 

هيچ چيز تنها و .به کمک ترقيات علمی ، توانست بفهمد که دنيا سراسر تغيير و حرکت است 
امروز . جدا نيست ، همه چيز به همه چيز ارتباط دارد، و به اين ترتيب ديالکتيک را بنا نهاد 

هگل ابتدا حرکت . هم ما در سايه هگل داريم از حرکت ديالکتيکی جهان صحبت می داريم 
ديالکتيک است ، زيرا به ترقی فکر ارتباط دارد و " وح را گرفته اظهار داشت که روح طبعار

  . ترقی فکر نيز با مباحثه و تصادم افکار بستگی دارد 
       ولی هگل ايده آليست است ، زيرا که روح را مقدم بر ماده می پندارد ، و بالنتيجه برای 

بتصور هگل جهان ،عبارت از روحی است که  . حرکت و تغيير مفهوم خاصی پيدا می کند
به عقيده او روح وجهان . و ابتدا روح، عالم را ايجاد کرده است . بصورت مادی درآمده است 

دستخوش تغييرات دائمی هستند و نتيجه می گيرد که تغييرات روحی موجد تغييرات مادی 
  . است
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 کند و اين فکر مادی شده در ماده مخترع ، فکر می کند ، فکرش را عملی می"        مثال
پس هگل ديالکتيسين است ، منتها ديالکتيک را مادون ايده آليسم . ايجاد تغييرات می کند 

  .قرار می دهد
و انگلس که شاگرد هگل و ماترياليست بودند ، مقام اول را  )۱۸۸۳‐۱۸۱۸(       ولی مارکس 

کردند و استنباط کردند که اين ديالکتيک ديالکتيک استاد را مطالعه . برای ماده قائل شدند
دارای مباحث صحيحی است منتها بصورت وارونه طرح شده انگلس در اين باب می گويد 

  "ديالکتيک هگل روی سر ايستاده بود ، ناچار بايستی آن را روی پا گذاشت:"
       مارکس و انگلس بحث اساسی حرکت فکر را که هگل توصيف کرده بود صورت مادی 

  .واقعی دادند،و همان اصطالح ديالکتيک طبيعی او را نيز بکار بردند
       فکرکردند که هگل حق داشت بگويد فکر و دنيا در تغيير دائمی هستند ، ولی دچار اين 
اشتباه بود که تغييرات تصوری را مبدأ تغييرات اشياء می دانست ، حال آنکه ، برعکس ، اشياء 

تند و اگر افکار تغيير می کند بر اثر تغييراتی است که به سبب پيدايش تصورات ما هس
  .موجودات دست می دهد

       در سابق با دليجان سفر می شد امروز با قطار مسافرت می شود علت اين امر آن نيست 
که ما با خيال خود می خواهيم با راه آهن مسافرت کنيم و چنين وسيله ای وجود ندارد 

. سفر از آن جهت در ما تغيير کرده که وسيله هم تغيير کرده است حقيقت آن است که فکر 
مارکس و انگلس از طرفی ماترياليست بودند ، ماترياليستی که از "پس از اين گونه گفتار که 

قرن هيجده فرانسه سرچشمه گرفته بود و از طرف ديگر پيرو ديالکتيک هگل ، بنابراين کاری 
  .بايستی بر حذر بود." ن دو عقيده بوده استکه آنها کرده اند فقط مطالعه اي

       اين يک نوع درک ساده و خالصه شده ای است که پيچيدگی و اشکاالت پديده ها و 
  . اين طرز تفکر را متافيزيکی بايد گفت . عوامل را بدست فراموشی می سپارد 

منتها به آن        قطعی است که مارکس و انگلس از ديالکتيک هگل استفاده کرده اند 
تغييراتی داده اند ، همين عمل را با ماترياليسم کردند تا اينکه توانستند ماترياليسم ديالکتيک 

  .را به ما تحويل بدهند
  :اين قسمت ها را در خارج بخوانيد       

   ديالکتيک ، کميت و کيفيت ۱۲       آنتی دورينگ از انگلس ؛ فصل 
                      فصل چهارم    :        فوير باخ 
  . فلسفه مارکسيستی و تعليمات دولتی :        موبالن 
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  فصل دوم
  قوانين ديالکتيک

  تغيير ديالکتيکی: قانون اول 

   از حرکت ديالکتيکی چه فهميده می شود ؟     ‐۱       
  انگلس ." برای ديالکتيک چيزی قطعی ، مطلق ، و مقدس نيست"‐۲       

   يا تکامل     پيشرفت ‐۳       
   از حرکت ديالکتيکی چه فهميده می شود ؟‐۱

هيچ چيز به جای خود و هيچ چيز "        اولين قانون ديالکتيک بر اين اصل مبتنی است که
پس وقتی از . ديالکتيک خود عبارت است از حرکت و تغيير "بصورت موجود باقی نخواهد ماند

هرگاه بخواهيم .  منظور حرکت است و تغيير لحاظ ديالکتيک صحبت از وضع و حالت است ،
 خود مورد حين تغيير و در حين حرکتاشيايي بر اصل ديالکتيک مطالعه بکنيم آنها را در

  .مطالعه قرار می دهيم 
يک راه :برای مطالعه سيب دو راه در دست داريم .سيبی را در نظر بگيريد:        مثال 

الت اول توصيفی از ميوه ، شکل و رنگ آن می شود ،از در ح. متافيزيکی و يک راه ديالکتيکی 
اوصاف و يا مزه اش صحبت می کنيم، بعد می توان سيب را با گالبی مقايسه کرد، شباهت و 

گالبی هم گالبی . سيب ، سيب است: ، نتيجه بگيريم که" يا تفاوت آن را مالحظه کرد، بعدا
  .است

برای اين قياس بود و کتب عديده ای بر اين        مطالعاتی که در سابق صورت می گرفت 
چنانچه سيب را از نظر ديالکتيکی بخواهيم مطالعه کنيم ، . گونه تحقيقات مبتنی است 

البته نه آن حرکتی که سيب در موقع چرخ خوردن و .  حرکت را مورد توجه قرار می دهيم 
اينجا می بينيم که . اردجابجا شدن می کند ، بلکه آن حرکتی که در پيشرفت و تکامل خود د

سيب رسيده ، و از ابتدا رسيده نبوده است ، نخست ، رنگ سبز داشته ، يعنی کال بوده است ، 
پيش از شکوفه بودن هم ، صورت دگمه را داشته و به مرحله ی درخت سيب در فصل بهار می 

به شکل پس سيب هميشه سيب نبوده است، بلکه تاريخی دارد و به همين دليل هم . رسيم 
هرگاه از درخت بيفتد ، له می شود و از هم می پاشد ، دانه هايش . امروز باقی نخواهد ماند 

می ريزد ، و اگر در جای خوب و مناسب باشد ، نيش زده ، سبز می شود ، و باز بصورت 
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پس به همان طريق که سيب به حالت موجود نبوده ، به اين حالت هم . درخت در می آيند
  .د نخواهد مان

اين گونه مطالعه بر اساس .        از نظر حرکت و تحول هر چيزی به اين نحو تحليل می شود 
چنانچه بدين قسم به مطالعه بپردازيم ، سيب عبارت خواهد .گذشته و آينده صورت می گيرد

به منظور آنکه اين . بود از برزخ ميان آنچه که سابق بوده و هر آنچه که در آينده خواهد شد 
زمين از : ع مشاهده بيشتر در ذهن بگنجد ، مثال ديگری از کره زمين و جامعه می زنيم نو

نقطه نظر متافيزيکی از حيث شکل و جزئيات ديگرش مانند درياها، دشت ها ، و کوهستان 
چگونگی زمين نيز از همان نظر بحث می . هايي که سطح آن را پوشانده  تشريح می شود 

زمين : کرات يا ماه مقايسه شده ، سرانجام به اين نتيجه می رسيم سپس زمين با ساير. شود 
  .همين زمين است

می بينيم که کره زمين .        حال آنکه از نظر ديالکتيک ، تاريخ زمين مطالعه می شود 
بنابراين ، در آينده نيز دچار . هميشه بدين شکل نبوده و تحول عظيمی پيدا کرده است 

پس اکنون که ما زمين را مورد تحقيق قرار می دهيم ، بايد . هد بود تغييرات تازه ای خوا
متوجه باشيم که حالت امروزی آن نسبت به آنچه بوده است و آنچه که خواهد شد به منزله 

اگر چه تحوالتی که به زمين دست می دهد ، نسبت به تحوالت سيب بسيار  . برزخ است
 ، همان حالت برزخ را دارد منتها تغييرات آن به طوالنی تر و سنگين تر است ولی به هر حال

  .چشم ديده نمی شود 
  .زياد مورد توجه مارکسيست هاست"        اينک به مثال جامعه می پردازيم که مخصوصا

       هرگاه از بين دو شيوه ای که در دست داريم ، جامعه را با شيوه متافيزيکی مطالعه کنيم 
 اجتماع غنی و فقير وجود داشته سپس از ايجاد بانک ها و ، به ما می گويند هميشه در

کارخانجات بزرگ در مقايسه ی جوامع سرمايه داری و فئودالی و بردگی شرط مبسوطی برای 
رژيم سرمايه داری همين :"ما داده می شود شباهت ها يا وجه اختالف آنها را يافته ، می گويند

  .است که هست 
ا می بينيم که جامعه سرمايه داری همواره به اين صورت نبوده        از لحاظ ديالکتيک م

همانطور که می بينيم رژيم های ديگری وجود داشته ، نتيجه می گيريم که اين رژيم . است
هم مثل آنهای ديگر محکوم به فناست و اساس و پايه ثابت و اليتغيير نمی تواند داشته 

موقتی است ، يعنی بين گذشته و آينده عنوان باشد،در نظر ما ، سرمايه داری دارای حالت 
  .برزخ را دارد 
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       پس مشاهده می شود که مطالعه ديالکتيکی عبارت از آن است که هر چيز به حالت 
به اين ترتيب که هر چيز در گذشته تاريخی داشته است و در . موجود و گذران شناخته شود 

  .رت ديگر ، آغازی داشته ، پايانی خواهد داشت به عبا. آينده نيز تاريخ ديگری خواهد داشت 
  .برای ديالکتيک چيزی ثابت ، مطلق و مقدس نيست  ‐۲

افت " وجود خاصيت. ديالکتيک هيچ چيز را ثابت ، مطلق و مقدس نمی بيند        "
را برای هرچيز و در هرچيز نشان می دهد ، و به اين قائل است که هر "  caducite"داشتن

 که با شدن و نابود شدن تکامل می process است از يک رشته پيشرفت ها ييچيزی عبارت
  انگلس ."يابد

برای ديالکتيک چيزي "       اين نوع توصيف مؤيد مطالعات ماست و بعالوه نشان می دهدکه 
به اين معنی که ديالکتيک برای هر چيز ،گذشته و آينده ای قائل است ، پس "ثابت نيست

سيب .( کوين وخلق شود و هم چنين نمی تواند بصورت امروزی باقی بماند چيزی نمی تواند ت
  )، زمين ، اجتماع

       به چشم ديالکتيک در عالم يا ماورای آن هيچ قدرت و نيرويي نيست که بتواند از اين 
بنابراين ، هيچ چيز . تحوالت جلوگيری کرده، موجودات را به حالت ثابت و معين نگهدارد 

  .)غرض از مطلق آن است که تابع شرايطی نبوده ، ابدی ، کل و کامل باشد( ندارد مطلق وجود
نه آن است که ديالکتيک همه چيز را کوچک و ناچيز بداند ، نه ، " چيزی مقدس نيست       "

مقدس به چيزی می گوييم که به چشم مردم قابل دستکاری، بحث ، و تغيير پذير نباشد ، و 
. از جمله گفته می شود که رژيم سرمايه داری مقدس است . رام باشد فقط بايستی مورد احت

همه چيز دستخوش .  از حرکت و تغيير جدا نيست هيچ چيزیديالکتيک معتقد است که 
  .تحوالت تاريخی است 

"       caducite "  ترجمه کرديم از لغت " افت داشتن"که ما آن را بهcaduc می آيد و به
چيز ، افتان آن است که بايد پير شود و به نابودی .  حال افتادن باشدمعنی چيزی است که در

گرايد ديالکتيک بما نشان می دهد که موجودات افت دارند و بنابراين حق ثابت ماندن ندارند ، 
  .چيز جوان پير می شود ، چيزی که امروز زنده است فردا می ميرد . و بايد از ميان بروند 
تيک همه چيز عبارت است از اشکال مکمل و حاالتی که می شود و می        پس از نظر ديالک

  .گذرد
       بنابراين وقتی از دريچه ديالکتيک نگاه می کنيم ، تنها چيزی که ابدی است ، تغيير و 

  . استbecoming"شدن" تحول است ،تنها چيز معينی که ابديت دارد
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   برده چيست ؟که در تفسير خود نام" شدن"       مقصود انگلس از
مداد هم برای خود تاريخی . حاال مداد را بگيريم .        ديديم که سيب دارای تاريخ است

نو  بوده است ، چوبش از الوار ساخته " سابقا)نوکش رفته(مدادی که امروز ساييده شده ، . دارد
م تاريخی مالحظه می شود که سيب و مداد هر کدا. شده ، الوار هم از تنه درخت بدست آمده 
  .ولی آيا بين اين دو تاريخ اختالفی وجود دارد؟ البته. داشته و همواره به صورت فعلی نبوده اند

       سيب سبز می شود ، آيا می توان با بودن شرايط مناسب هميشه سبز بماند و 
  .؟بايستی برسد ، اگر به زمين بيفتد بايد فاسد و متالشی شود و دانه هايش پخش گرددرسدن
      در صورتی که درختی که بصورت مداد درآمده ممکن بود مداد نشود مداد نيز به نوبه  

پس ميان اين دو تاريخ اختالفی در کار . خود می توانست به يک شکل مانده ، تراشيده نشود
سيب سبز رنگ بوده ، سپس رسيده شده است   و در ابتدا شکوفه بوده که بطرز عادی . است 

  .ل گشته است، به سيب تبدي
تحول ديگری دست می دهد ، و بطور ،"اجبارا حاصل شد ، phase       پس وقتی تحولی

  ).هرگاه تکامل با مانع بر نخورد (قطع ، به نتيجه ای می رسد
هم می توانست مداد نشود .        در تاريخ مداد ،برعکس ، امکان داشت که درخت الوار نشود 

بنابراين وجود يک مرحله دليل تبعيت ساير مراحل نيست . نشود، مداد هم ممکن بود تراشيده 
  .اگر تاريخ مداد به اين تحوالت پيوسته است ، علتش همان دخالت خارجی است

       در تاريخ سيب ، تحوالت متعددی وجود دارد که پشت سر هم يکی يکی طی می شود ، 
  .استرا که انگلس اشاره می کند دنبال کرده "شدن " سيب همان 

       در تاريخ مداد، تحوالت در کنار يکديگر قرار دارند، بی آنکه از هم ناشی شده باشند ، اما 
  .سيب يک تکامل طبيعی را طی می کند و تحوالت آن پی در پی می باشد

  تکامل يا پيشرفت ‐۳
 با لغت"   شرحی می دهد که کامالprocessدر اينجا مؤلف راجع به معنای لغوی        ( 

  )مترجم. پيشرف فارسی برابر است 
يک سلسله عوامل داخلی .       سيب کال چرا می رسد ؟علت اين امر در ماهيت آن است 

نمی توانسته سيب را بطرف رسيده شدن می برد ، زيرا پيش از آن که برسد سيب بوده ، 
  .است که نرسد

 می رسد ،بررسی شوند ،        وقتی شکوفه ای که به سيب تبديل می شود ، سپس سيبی که
می بينيم که عوامل داخلی يي که سيب را به سمت تکامل می راند بوسيله فشار قوای درونی 
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و آن قوه ای است که از خود موجود " ديناميسم خودبخود"صورت می گيرد که موسوم است به 
  .بروز می کند

ی تغيير شکل آن ضروری        آن وقت که  مداد هنوز صورت الوار داشت ،دخالت انسان برا
و " ديناميسم"بود و گرنه بخودی خود به اين مرحله نمی رسيد ، پس فاقد قوای درونی 

بنابراين وقتی از ديالکتيک صحبت شود تنها تغيير و تحول منظور نيست . پيشرفت بوده است 
اينک مشاهده می شود که حرکت . بلکه ديناميسم خودبخود نيز مورد نظر خواهد بود . 

می باشد و نکته مهم اينجاست ، زيرا که هرگونه " اتوديناميسم"ديالکتيکی ، شامل پيشرفت ، و
  .حرکت و تغيير ديالکتيکی نيست 

را در نظر بگيريم ؛از لحاظ ديالکتيک ، می گوييم که اين حشره هميشه )کک(       يک شبگز
در شکل آن تغييری حاصل " عابه اين شکل نبود و نخواهد ماند، اما اگر،زير پا  لهش کنيم، قط

اگر ما نبوديم اين حيوان له نمی شد ، پس . آيا اين تغيير جنبه ديالکتيکی دارد؟ نه . می شود 
  .اين تغيير ديالکتيکی نبوده ، مکانيکی است

  .       وقتی از تغيير و تحول ديالکتيکی بحث می شود بايد متوجه اين نکات دقيق بود 
اگر زمين و بشر پايدار باشند ، جامعه ی سرمايه داری جايش را به        به عقيده ی ما 

سپس جهان کمونيستی به وجود می آيد ، اين تحوالت . اجتماعات سوسياليستی خواهد داد 
اما اگر چنانچه کره ی زمين از هم بپاشد ، قطعی است که اجتماعات سرمايه . ديالکتيکی است

نخواهد داشت بلکه " ديناميسم خودبخود"ين صورت داری هم از بين خواهد رفت ، منتها ا
  .مکانيکی خواهد بود

است که ) ماشينی( مکانيکی)ديسيپلين(       به بيان ديگر ، بايد گفت در صورتی اين مقررات
طبيعی نباشد ولی هر گاه با اختيار هم ساز باشد ، يعنی از محيط طبيعی خود ناشی شود ، 

لين و قواعد مکانيکی از خارج تحميل می شود ، از اين قبيل ديسيپ.خواهد بود "اتوديناميک"
است قواعد و مقرراتی که به وسيله رؤسا برقرار می شود  و به وسيله ی فرماندهان به موقع 

بنابراين دانسته می شود که قواعد غير مکانيکی ، يعنی مقررات . اجرا گذاشته می شود 
بنابراين نبايد ديالکتيک . يار تاسيسات نمی باشدبه هيچ وجه تابع خواست و اخت"اتوديناميک"

بدبختانه ما را . اين تمايل ناشی از طرز تفکر متافيزيکی است. را به نحو مکانيکی تحليل کرد 
تنها نبايد طوطی وار تکرار کرد که همه چيز دستخوش تحول است ، . به آن عادت داده اند 

يد متوجه باشد که عوامل قبلی آن کدام وقتی يک نفر ديالکتيسين چنين صحبتی کند ، با
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است ؟ اين کالم پايان استدالل نيست ، بلکه ابتدای فهميدن امور است ، فهم اين که ماهيت 
  هر چيز بطور دقيق چه بوده است؟

       مارکس ، انگلس ، و لنين ، در زمينه ی شکل اوليه ی اجتماعات سرمايه داری ، 
کوچکترين جزئيات را در مشاهده ی تحوالت ديالکتيکی . د مطالعات ممتد و دقيقی داشته ان

لنين به قصد تحقيق و مشاهده ی تغييرات اجتماع سرمايه داری ، و . جامعه توجيه کرده اند 
توصيف دوران امپرياليسم ، به کمک آمار های دقيق و مختلف ، مطالعات قطعی و عميقی می 

  .کند 
 بحث می کنيم ، هيچگاه نبايد آن را به شکل جمله ی        وقتی ما از ديناميسم خود بخود

ادبی در آوريم ، بلکه بايد بخوبی و با تسلط ، آن هم برای کسانی که شعور آن را دارند ، به 
وقتی چيزی را مورد مطالعه قرار داديم ، تحوالت ديناميکی آن را بررسی کرديم و .ميان کشيم 

آمده ،بايد دانست و تحقيق کرد که  اتو ديناميک دانستيم که از چه صورتی به چه صورت در 
  .آن در کجاست 

  .       از اين جهت است که ديالکتيک ، و بررسی های علمی همبستگی تام دارند
       ديالکتيک وسيله ای برای توجيه و شناسايي موجودات نمی باشد ، مگر آن که در نفس 

ق صحيح و مالحظات بجا و جستجوی آغاز و اما وسيله ايست برای تحقي. اشياء تحقيق کنيم 
  .پايان چيز ها که از کجا آمده اند و به کجا خواهند رفت
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  فصل سوم
  قانون تاثير متقابل يا فعل و انفعال: قانون دوم

  )تکامل ها(  همبستگی پيشرفت ها ‐۱       
   اکتشافات بزرگ قرن نوزده ‐۲       
   ماپيچی  تکامل تاريخی يا ‐۳       
  . نتيجه ‐۴       

  همبستگی پيشرفت ها ‐۱
.        در تاريخچه ی سيب ديديم که منظور از پيشرفت چيست ؟باز همين مثال را می گيريم

وقتی جستجو کنيم که سيب از کجا آمده است؟ در تحقيقات خود ، ناچار می شويم تا مرحله 
  .رخت نيز مورد پيدا می کندولی اين مسئله درباره ی خود د. درخت پيش برويم 

درخت از کجا .        تحقيق در سيب ما را به اصل و چگونگی درخت سيب راهنمايي می کند
می آيد؟ از سيب ، سيبی بر زمين می افتد روی خاک متالشی می شود و از آن جوانه ای می 

ب اجازه ی نشو همين جريان ما را به مطالعه ی خاک آنجا ،شرايطی که به دانه های سي. رويد 
  .وا مي دارد... و نما می دهد ، تاثيرات جوی آفتاب و غيره

       بدين ترتيب با شروع تحقيق سيب به آزمايش زمين کشانده می شويم ، و از تکامل 
همبستگی پيشرفت ."سيب به تکامل درخت و از آن هم گذشته به تکامل زمين می پردازيم 

وع ما را در مطالعه و شناخت دومين قانون ديالکتيک ياری اين موض. يا تکامل همين است " ها
اينک از سيب گذشته همبستگی تکامل ها را . است " تاثير متقابل"اين قانون همان . می کند 

  .در مورد دانشکده ی کارگری پاريس تحقيق کنيم
دايش اين        هر گاه از روزنه ی ديالکتيکی با اين مسئله نگاه کنيم ، ديده می شود که پي

 ، رفقای ما اجتماع کرده ، برآن شدند که يک ۱۹۳۲در پاييز سال . مکتب چنين است 
دانشکده ی کارگری در شهر پاريس برای تحصيل اصول مارکسيسم بنياد کنند ولی چگونه 

  اين کميته به فکر تحصيل مارکسيسم افتاد ؟
 به فکر تدريس آن می        نخست مسلم است که مارکسيسم وجود داشته است که ايشان

سپس بايد ديد که مارکسيسم از کجا پيدا شده ؟ مشاهده می شود که تحقيق در . افتند 
در حين بررسی علت پيدايش . ارتباط پيشرفت ها ما را به مطالعات دقيق و کاملی می کشاند 

. د مارکسيسم به اين نکته بر می خوريم که اصول مارکسيسم وجدان طبقه پرولتاريا می باش
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طبقه ی پرولتاريا ) شما با مارکسيسم چه موافق باشيد چه مخالف(اين جا روشن می شود که 
حاال در صدد بر می آييم که پرولتاريا از کجا آمده ؟می بينيم که اين طبقه . هم وجود دارد 

از طرفی هم می دانيم که تقسيم جامعه به طبقات ، و . زاده رژيم اقتصاد سرمايه داری است
های طبقاتی، بر خالف ادعای دشمنان ما ، ناشی از مارکسيسم نيست ، بلکه برعکس ، جنگ 

. جنگ های طبقاتی است که در مرحله ی سرمايه داری ، مارکسيسم را به وجود آورده است 
  .مارکسيسم که شاهد اين جنگ ها بوده به ياری پرولتاريا بر خاسته است

فت ديگر، به پيشرفت شرايطی می رسيم که        پس ، از مطالعه پيشرفتی تا پيشر
را به وجود آورده است و به اين ترتيب به يک رشته پيشرفت هايي ) سرمايه داری( کاپيتاليسم 

بر می خوريم که تاثير همه چيز را بر همه چيز تاييد و ثابت می کند و اين همان قانون تأثير 
  . متقابل است 

 و دانشکده ی کارگری نتيجه گرفته شود ، بايد ديد يک        برای آنکه از دو نمونه ی سيب
  .نفر متافيزيسين چگونه اين دو مسئله را تحقيق می کند

" سيب از کجا آمده ؟"       در مورد سيب ، تنها به اين سئوال و جواب قناعت می کند که 
  .ولی از اين دورتر نمی رود" درخت"

اريس و علت وجودی آن ، معتقد است که        اين شخص درباره ی دانشکده کارگری پ
  .جمعی به قصد اغفال مردم فرانسه اين دانشکده را تاسيس کرده اند

       و حال آنکه ، يک نفر ديالکتيسين ، تمام همبستگی هايي را که بين عوامل منتجه به 
  .سيب و دانشکده ی کارگری وجود دارد بررسی می نمايد

سيب را به درخت ، و . و جزيي را به کل آن عوامل ربط می دهد       ديالکتيسين عامل ويژه 
  .درخت را به طبيعت مربوط می کند

دانشکده .       سيب فقط حاصل يک درخت نيست، بلکه ميوه ی تمام دستگاه طبيعت است 
پرولتاريا نمی باشد بلکه در عين حال ميوه ای است که رژيم " ميوه ی" ی کارگری فقط
  .بار آورده استسرمايه داری به 

       ديده می شود که درست برخالف شخص متافيزيسين که دنيا را مجموعه ای از اشيای 
جامد می پندارد ، ديالکتيسين دنيا را به منزله يک دسته پيشرفت می داند همان طوری که 
جهان بينی ديالکتيکی درباره ی طبيعت و علوم صدق می کند،به همان طريق هم در مورد 

  .ه صادق استجامع
  که هنگام مطالعه ی) بقول هگل ( شيوه تحقيق و تفکر کهنه و فرسوده ی متافيزيکی        "
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امور بيشتر می خواست آنها را ثابت و جامد بشمارد ،در دوره خود ، مرحله اصالحی تاريخی 
  ."مهمی را طی کرده 

ياء خلق الساعه تصور می شد        در آن دوره جامعه نيز مانند ساير مسائل مجموعه ای از اش
  .اصول اجتماعی آن فناناپذير می باشد" که نه تنها تغيير ناپذير است بلکه مخصوصا

فکر مهم اساسی آن است که نبايد جهان را ترکيب :"       انگلس خاطر نشان می سازد
ند مختلفی از اشيای کامل شمرد بلکه بايد آن را ترکيب مختلطی از تکامل ها دانست ، هرچ

که اين تکامل ها اشيايي را بوجود آورده که به چشم عيان می باشند ولی امور عالم ، بسان 
انعکاسی که در مغز ما دارند و تصورات ما را ايجاد و يا نابود می کنند ، سرانجام برخالف تمام 

  ."حوادث ظاهری که چند به چند به عقب می گرايد ، تکامل پيشرونده ای را در بر دارند
     اجتماع سرمايه داری نيز نمی بايد هم چون ترکيبی از چيز های کامل و پايدار شمرده   

  .شود ، بلکه اين رژيم هم ترکيبی از مسائل مختلف است که دارای تکامل می باشد 
       متافيزيسين ها قبول دارند که اجتماع سرمايه داری همواره وجود نداشته است و 

منتها از ظاهر امر ،گمان می کنند که جامعه تکامل . ارای تاريخ است معتقدند که اين رژيم د
  .خواهد ماند" ساکن"خود را طی کرده و از اين پس 

       اين گروه همه چيز را پايان يافته می پندارند و اين موضوع را که هر پايانی آغاز تکامل 
فهومی از همين تصورات افسانه ی آفرينش جهان به دست خدا م.نوينی است ، قبول ندارند

روزی خدا کاری را ختم کرد ، گياه ،حيوان و انسان را در آنی ساخت و ديگر کار تمام . است 
  .عقيده ی طرفداران ثبوت از همين جا آب می خورد. شد

نمی داند بلکه " ثابت"امور و اشياء را .        ديالکتيک بر خالف اين نظريه رأی می دهد
  .می بيند" متحرک"

بلکه کليه ی امور انتهای يک مرحله و شروع !     برای او هيچ چيز پايان پيدا نکرده است  
به اين جهت ما اطمينان . مرحله ديگر است ، که پيوسته تغيير شکل يافته و پيشرفت می کند 

داريم جوامع سرمايه داری جايشان را به جوامع سوسياليستی می دهند، چه هيچ چيزی به 
اجتماع سرمايه داری پايان مرحله ای است که سوسياليسم . نشده است طور قطع تمام 

باز هم مراحلی بوجود جانشين آن می شود و سپس کمونيسم جای آن را می گيرد ، و 
    .خواهد آمد و از بين خواهد رفت

       اما بايد توجه داشت که ديالکتيک با سرنوشت سازگار نيست و نبايد اينطور نتيجه گرفت 
گر به تحولی که می خواهيد ايجاد کنيد اينقدر مطمئن هستيد ، پس برای چه مبارزه می ا:"
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برای زاياندن نوزاد سوسياليسم وجود ما ضروری :"همانطور که مارکس می گويد "کنيد؟
نکته اينجاست که مسئله به اين سادگی ها . ضرورت انقالب از اينجا ناشی می شود ".است

  . نيست 
 می توانند اين تحول را جلو ببرنديا آنکه به تاخير اندازند نمی بايد فراموش نقش کسانی را که

  . )در فصل پنجم اين نکته را خواهيم ديد.(کرد 
در هرچيز ) تکامل هايي(        چيزی که اکنون برای ما مسلم است آن است که مراحلی 

 که طبق ديالکتيک ما اين است)ديناميسم درونی .(وجود دارد که زاده قوای درونی آن است 
حرکت تکاملی امور هيچگاه به يک صحنه ثابتی .هيچ چيز پايان نيافته استمعتقديم که 
  . پايان نمايشنامه دنيا پرده اول نمايش ديگری است. نمی انجامد 

   اکتشافات بزرگ قرن نوزدهم‐۲
 دانشمندان        پس از مارکس و انگلس چيزی که بر تفکر متافيزيکی خط بطالن کشيد ، و

. را وادار کرد که امور را از جنبه ديالکتيکی مطالعه نمايند، همان اکتشافات قرن نوزدهم بود 
اشاره می کند که سه اکتشاف عمده اين عصر " انگلس در کتاب لودويک فويرباخ مخصوصا

  .موجب بارور شدن ديالکتيک بوده است 
  .   کشف سلول زنده و نشو و نمای آن ‐۱       

انواع موجودات نسبت به .      تا قبل از اين اکتشاف ثبوت پايه یاستدالل شمرده می شد  
يکديگر، مجزا و بيگانه بودند ، از طرفی گياهان و حيوانات هم بطريق معينی تقسيم بندی می 

اثر اين اکتشاف بوده و حال آنکه متفکرين و دانشمندان قرن "تکامل"پيدايش فکر . شدند 
اين اکتشاف اجازه داد که بفهميم زندگی نتيجه مرگ و .  پوچ می شمردندهيجدهم آن را

حيات گروهی سلول است و موجود زنده غير از يک مشت سلول چيزی ديگری نيست اينجا 
  .مرز بين گياه و حيوان شکسته شد و اسلوب تفکر متافيزيکی از ميان رفت

  )  انرژی( تغيير شکل نيرو ‐۲       
اما . صدا ، حرارت  و نور هر يک چيز جداگانه ای است" م فرض می کرد که مثالعل"        سابقا

و همين عوامل بی جان نيز . در اين قرن معلوم شد که اين امور از همديگر مشتق می شود
فاش شدن اين مسائل ضربت . مانند موجودات زنده ، در راه يک سلسله مراحل تکاملی هستند 

  .رد ساخت ديگری بر فکر متافيزيکی وا
  .         کشف تکامل در انسان و حيوان ‐۳       
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داروين نشان می دهد که کليه محصوالت طبيعی ، از دانه های سلولی :"       انگلس می گويد
همه چيز محصول پيشرفت . بوجود آمده و در حال طی کردن مراحل طوالنی تکامل هستند 

  ."بطئی سلول هاست 
ه می گيرد که در اثر اين سه اکتشاف ما می توانيم همبستگی پديده        انگلس چنين نتيج

  .های طبيعت را ، نه تنها در هر باب و در داخل آن ، بلکه بين انواع امور مطالعه کنيم 
به اثبات " تاثير متقابل"       پس علوم بودند که اجازه دادند دومين قانون ديالکتيک يعنی 

  .برسد
گياه ، حيوان ، و مواد معدنی، هيچ گونه بريدگی وجود ندارد، بلکه هر        ميان رشته های 

اين مسئله در . يک از اين عوامل تنها مرحله ای را نشان می دهد، وجملگی بهم مربوط هستند
جوامع گوناگونی که در تاريخ بشر سير کرده اند ، هم چون .مورد جامعه نيز صحيح است

 ، که هر کدام جای گزين مرحله پيشين شده است ، پس سلسله ای از مراحل و تکامل هستند
بايستی دقت کرد که علم ، طبيعت و جامعه ، همگی چون سلسله ای از تکامل بشمار می روند 

  .، و قوه ای که اين همبستگی را ايجاد می کند ، همان ديناميسم خودبخود می باشد
  تکامل تاريخی و مارپيچی ‐۳

 به همان چيزی که کم کم ‐ر به مراحل تکميلی توجه کنيم        هرگاه ما کمی دقيق ت
سيب از کجا . ديده خواهد شد که سيب حاصل يک سلسله پيشرفت است ‐داريم می شناسيم 
اينک می توانيم فکر کنيم که ما در دايره ای . درخت از کجا آمده؟از سيب . آمده؟ از درخت

تخم از کجا . همينطور است مثال تخم مرغ .افتاده ايم و هميشه به همان نقطه بر می گرديم 
  .مرغ از کجا آمده ؟ از تخم. بدست می آيد؟ از مرغ 

بلکه . پس تکاملی در کار نخواهد بود.        هرگاه کليه امور را بدين ترتيب مالحظه کنيم 
می شود ، به "برگشت ابدی"دايره ای خواهيم داشت که صورت ظاهر آن موجب پيدايش تصور 

  . که همواره به نقطه ی مبداء باز می گرديم ، يعنی به همان جا که بوده ايماين نحو
  .       اما بايد مسئله را بطور صحيح طرح کرد 

  . سيب موجود است‐۱       
  . از متالشی شدن آن يک درخت يا چندين درخت حاصل می شود‐۲       
  . هر درخت چندين سيب می دهد‐۳       

به سيب می رسيم منتها در سطحی .  به همان نقطه مبداء بر نمی گرديم        پس هيچ وقت
  :به همان طريق ، وقتی از درخت شروع کنيم. ديگر 
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  . يک درخت بار دارد‐۱       
  . چندين سيب می دهد که اين سيب ها‐۲       
  . چندين درخت بوجود می آورد‐۳       

 پيدا بسط ، منتها در سطحی باالتر ؛ نقطه نظر ما        به اين نحو باز به درخت برمی گرديم
پس آنطور که ظاهر امر ما را به فکر دايره می اندازد نيست ، بلکه پيشرفت تکاملی .می کند

تاريخ می خواهد که زمان بدون اثر نگذرد ،زمان . است که ما آن را تکامل تاريخی می گوييم
نيا ، طبيعت و اجتماع متضمن يک تکامل می گذرد اما همان تکامل ها تکرار نمی شود ، د

  .خوانده می شود" مارپيچی" يا " پيچاپيچ"تاريخی است ، تکاملی که به زبان فلسفی 
       اين تشبيه برای روشن کردن افکار بکار می رود ، اين تشبيهی است برای اين مسئله که 

 مبداء نمی رسد، و با اين امور برحسب پيشرفت دورانی تکامل می يابد ، اما هيچگاه به نقطه
  .نحو هر چه ادامه داشته باشد يک شکل مارپيچی پيدا می کند
محرک اين . هستند ) مارپيچی(       بنابراين ، دنيا ، طبيعت و اجتماع دارای تکامل تاريخی 

  .تکا مل ، همانطور که گفتيم، اتوديناميسم می باشد
   نتيجه‐۴

 قانون ، اوليه آن را که عبارت از تغيير و تاثير متقابل است        در اولين فصل ديالکتيک ، دو
برای اينکه بتوانيم تضاد را مطالعه کنيم مجبور بوديم اين دو قانون را بدانيم ، زيرا . ديديم

است "تغييرات ديالکتيکی" تضاد است که اجازه می دهد بفهميم نيرويي که محرک 
  .جود می آوردچيست؟همين نيرو است که اتوديناميسم را بو

       در اولين فصل مربوط به تحقيق در ديالکتيک ، ديديم علت اينکه مدت زمانی تئوری 
ديالکتيک تحت سلطه متافيزيک مانده بود چيست؟ و برای چه ماترياليسم قرن هيجدهم 
متافيزيکی بود ؟ اکنون بهتر می فهميم که سه کتشاف مهم قرن نوزدهم که به ماترياليسم 

اد ، تکامل پيدا کرده و به مرحله ديالکتيک برسد و برای چه تاريخ اين فلسفه اجبار اجازه د
  .داشت که از اين سه دوره بگذرد

  )تئوری های اتمی(  ماترياليسم باستانی ‐۱       
  ).مکانيست و متافيزيک(  ماترياليست قرن هيجدهم ‐۲       
  . ماترياليسم ديالکتيک‐۳       

پس از اين سه . ديم که ماترياليسم از علوم زاده شده و با آن بستگی دارد       تصديق کر
هنگام مطالعه حرکت و . فصل می توانيم درک کنيم تا چه حدی اين بيان صدق می کند 
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ديديم تمام استدالل های ما بر پايه ی علوم تغيير ديالکتيکی ،و با شناخت تاثير متقابل ، 
  .قرار دارد

از " که عموما( تحقيقات علمی به منتها حد خود رسيده ، دانشمندان       امروزه ،که 
گاهی نمی توانند به اهميت اکتشافات مخصوصی که )ماترياليسم ديالکتيک بی اطالع هستند 

  . يابندعلوم وقوف ،مجموعمی کنند ،در برابر 
عالم و چه ، همانطور که ديديم ، وظيفه فلسفه توجيه کلی .        اين نقش فلسفه است 

به عهده ماترياليسم ديالکتيک می باشد که همه "مسائل عمومی است  و اين وظيفه مخصوصا
بوجود آورد وتئوری ) سنتزی ( ی اکتشافات معين را از هر علم که باشد ، گرد آورده  و از آنها 

  .گرداند" حاکم و فرمانروای طبيعت"مشخصی بدست دهد تا هم چنانکه دکارت می گويد ما را 
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  فصل چهارم
  تضاد: قانون  سوم

  . زندگی و مرگ‐۱       
  . تبديل عوامل بضد خود‐۲       
  . اثبات ،نفی ، نفی در نفی‐۳       
  . مالحظات‐۴       
  .ضدين) وحدت(  جمع ‐۵       
  . اشتباهات قابل احتراز ‐۶       
  . نتايج عملی ديالکتيک‐۷       

که ديديم ، ديالکتيک می گويدکليه ی عوامل و امور در حال تغيير دائمی بوده        چنان
  )قانون اول .( يا به عبارت ديگر ،حرکت ديالکتيکی دارند. ،پيوسته تکامل پيدا می کنند

       چون در لحظه ای که ما چيزی را مطالعه می کنيم ، آن چيز نتيجه يک سلسله تکامل 
بنابراين دارای حرکت ديالکتيکی ) ی که از يکديگر بيرون آمده يعنی يک رشته تحوالت(است
هرگاه به مطالعه خود ادامه دهيم ديده می شود که اين همبستگی پيشرفت ها بطور . است

هر چند که "جبری توسعه يافته ، ناگزير به مرور زمان ،به يک حرکت مترقی منجر می گردد ، 
ناميديم و ديديم که اين تکامل "مارپيچی"يا " تاريخی"ما اين تکامل را "گاه گاه برگشت می کند

اين  .از ديناميسم خودبخود حاصل می شود،اکنون به شناسايي قوانين ديناميسم می پردازيم 
" قوانين حرکت ديالکتيکی"قانونی که اجازه می دهد هر تحولی از ديگری بيرون آيد چيست؟ 

  .از اينجا ناشی می شود
هر چيزی در مرحله آغاز ،بلوغ ، .  ياد می دهدکه هيچ چيز ابدی نيست        ديالکتيک به ما

پيدايش ، بلوغ ، پيری، :يا پيری و پايان می باشد ، هر چيزی از اين چهار مرحله می گذرد
  چرا اينطور است ؟چرا هيچ چيز ابدی نيست ؟. پايان 

لزوم اين ! چرا بايد مرد.        اين ها سئواالتی است که هميشه انسان بدان رغبت داشته است 
مسئله معلوم نيست و انسان در طول تاريخ خود در آرزوی زندگی جاويد بوده است ،حتی در 

) اکسير زندگی، اکسير جوانی ( قرون وسطی ،کوشش ها شده تا به وسيله ی مايعاتی مانند
  .بنياد اين مرحله را واژگون سازند

  ه فناست ؟ اين همان قانون مهم ديالکتيک است       چرا چيزی که بوجود می آيد محکوم ب
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  .که ما به شرح آن می پردازيم منتها برای فهميدن آن با متافيزيک برابرش می گذاريم 
  زندگی و مرگ ‐۱

       هر امری از نظر متافيزيک بطور جداگانه ، و بخودی خود مشاهده می شود ،و چون 
ند ، همه چيز را يک طرفه  و از يکسو مالحظه متافيزيک به اين طريق مسائل را مطالعه می ک

از . به همين لحاظ کسانی را که امور را يک طرفه می نگرند بايد متافيزيسين شمرد . می کند
را با )فنومن(جمله وقتی يک نفر متافيزيسين زندگی را بررسی می کند ، در واقع اين پديده 

و .رای زندگی می نگرد ، يعنی يک طرفه او زندگی را بخودی خودو ب. چيز ديگر ربط نمی دهد 
در مورد مرگ نيز ، همين طور عمل می کند، به اين .زندگی را فقط از اين يک نظر می شناسد

: و اين طور نتيجه می گيرد که . معنی که مرگ را هم از همان نقطه نظر مرگ نگاه می کند
هيچ گونه اشتراک و زندگی عبارت است از زندگی ، و مرگ هم مرگ ؛ بين اين دو امر 

با يکديگر مغايرت " ارتباطی قائل نيست،چون زندگی و مرگ دو مسئله متضاد هستند،که کامال
  .دارند ، پس نمی توان در عين حال هم زنده بود و هم مرد

چنانچه اين دو موضوع از نزديک بررسی .        توجيه امور بر اين قياس ،عملی است ساختگی 
 که اين دو را نمی توان به اين خشکی از هم جدا ساخت و جلوی شوند ،ديده خواهد شد

 آيا امکان .همديگر گذاشت،زيرا تجربه و حقيقت بما نشان می دهد که مرگ ادامه زندگی است
زيرا عناصری که در وجود مرده يافت می شود . دارد که زندگی هم از مرگ ناشی شود ؟ آری 

ی حيات می دهد ،و يا اينکه خاک را پر حاصل می ،فقط تغيير شکل يافته به موجودات ديگر
گرداند،در بسياری موارد مرگ به ساير موجودات زندگی می بخشد و به حيات اجازه بروز می 

در مثال موجود زنده شرح داديم که زندگی حاصل مرگ و مير گروهی سلول و نشو و . دهد
کن ، بيجان ، جدا از هم ، در بی شک تا وقتی امور در نظر ما سا.("نمای گروهی ديگر است 

هر چند . رديف و يا صف همديگر باشند ، در آنها به هيچ وجه تضادی مشاهده نخواهيم کرد
در بعضی موارد آنها را مشترک ، گاهی هم متفاوت و يا حتی متضاد می بينيم ، اما در اين 

ديت ها زاده شيوه ی اين گونه محدو. صورت هم ، اين تضاد بين امور خواهد بود نه درون آنها 
به محض آنکه امور را در حين حرکت ، تغيير . مشاهده و تفکر معمولی متافيزيکی ما می باشد 

، زندگی و تاثير متقابل شان در نظر بگيريم دنيای ديگری می بينيم ، و به اين ترتيب بالفاصله 
وی هم قرار می متافيزيسين ها دو ضد را جل. "انگلس آنتی ديورينگ" . به تضاد می رسيم

دهند، ولی در واقع تضاد به هم تبديل می شود ، هيچ چيز به حال خود نمی ماند ، و بصورت 
  )انگلس همانجا." ضد خود در می آيد
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       پس زندگی و مرگ هم از هم جدا نبوده ،پيوسته به يکديگر تبديل می شود و در کليه 
امور : اثبات می رسد و مشاهده می شود که امور اگر بررسی شود در همه جا اين قانون مهم به

  .به شکل تضاد خود در می آيند
  تبديل عوامل به ضد خود ‐۲

بين اين دو هيچ : بطور مثال هرگاه صحيح و غلط را در نظر بگيريم ،ما فکر می کنيم که        
  . غلط هم ، غلط. صحيح، صحيح است. گونه وجه مشترکی وجود ندارد 

است که دو چيز مخالف را بطور قطع از هم جدا می " يکجانبه " قطه نظر        اين همان ن
ها : " ديده شده که می گوييم " ولی مثال. مغاير يکديگر می داند" کند و مرگ و زندگی را کامال

  . ؟ و بسا شده که حرف ما تمام نشده باران می ايستد"، باران گرفت
يونانی ها . تبديل به اشتباه شده است "ها بعدااين جمله ما در وقت شروع صحيح بوده است منت

  .به اين نکته توجه داشتند و می گفتند برای اجتناب از اشتباه بايد دم فروبست
ديده می شود به سيبی که روی زمين افتاده می .        همين طور اگر مثال سيب را بگيريم 

 روی زمين مانده و شروع ؟ و حال آنکه چنديست که اين سيب" چه سيب رسيده ای: "گوييم 
  .صحيح ، به اين شکل ، تبديل به غلط و خطا می شود. بگنديدن کرده است

قوانينی که سالها ی متمادی بعنوان .        علوم نمونه های چندی بما نشان می دهد 
در آمده " خطا "شناخته می شده، در يک آن ،به موازات پيشرفت های علمی بصورت "حقيقت"

  .است 
بايد ديد آيا اشتباه نيز به .   پس مشاهده می شود که حقيقت به خطا تبديل می شود      

  درست تبديل می گردد؟
       در آغاز تمدن بشر ، انسان ، و بخصوص مصري ها، تصور می کردند، که طلوع و غروب 
خورشيد نتيجه جنگ و کشمکش بين خدايان است ، اين پندار از آن جهت غلط شناخته می 

د که حرکت خورشيد را اثرجنگ خدايان می دانسته اند ،و از اين رو صحيح است که ، علوم شو
اکنون مالحظه می کنيم که غلط . امروز هم حرکت خورشيد را از تاثير قوای متضاد می داند 

  .به طور کامل نقطه ی مقابل صحيح نبوده بلکه با هم توام هستند
  ! مخالف خود در می آيند        پس چطور می شود که امور بصورت

       اگر زندگی فقط خودش باشد ، يعنی صد در صد عبارت از زندگی باشد ، ديگر برای 
مرگ محلی باقی نمی ماند و چنانچه مرگ هم صد در صد مرگ باشد ، چگونه امکان داشت 
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مرگ نيز بنابراين زندگی در يک قسمت آميخته به مرگ است و ! که اين دو امر با هم بياميزند 
  .قسمتی از حيات را شامل است 

       هرگاه بدقت مالحظه شود ، ديده خواهد شد که موجود زنده از سلول هايي تشکيل شده 
در يک موجود زنده .که هميشه تجديد می شوند و در يکجا از ميان می روند و بوجود می آيند

زنده محتوی مرگ و زندگی پس آن وجود . هميشه سلول ها می ميرند و نشو و نما می کنند 
ناخن ها و گيسويش به نشو ونمای . است ، از جمله می دانيم که آدم مرده ريش در می آورد 

  .مشخص می سازد که زندگی در مرگ ادامه دارد" همين مسئله کامال. خود ادامه می دهد 
 می        در شوروی بطريق مخصوصی خون آدم مرده را جهت انتقال به شخص زنده ذخيره

بالنتيجه . به اين ترتيب با خون مرده، کسی را که در راه مرگ باشد حيات می بخشند .کنند
  .می توان گفت که زندگی در دل مرگ وجود دارد

بنابراين زندگی عبارت است از تضادی که در نفس امور وجود دارد و پيوسته جلوه کرده        "
ود ، زندگی نيز به پايان می رسد و مرگ بروز می و تغيير می کند ،آنجا که اين تضاد از بين بر

  انگلس." کند
       از اين رو نه تنها امور به يکديگر تبديل می شوند ، بلکه هيچ امری به تنهايي و همان که 

 نيز هست ، هر چيز ضد خودشهست نمی ماند ، و عبارت از چيزی خواهد بود که شامل 
  .  خود هستندضد  و هم خود عين حال هم امور عالم در.  ضد خود می باشد آبستن

       يک قضيه را اگر بشکل دايره فرض کنيم ، يک قوه داريم که آن را بسوی قوای حياتی 
و در عين  )expressionانبساط(مي راند ، با اين ترتيب که از داخل بخارج فشار می آورد 

به اين .  ، يعنی بطرف مرگ حال ، قوای ديگری وجود دارد که آنرا به جهتی ديگر می کشاند
بنابراين درون هر ) compressionانقباض ( صورت که از خارج به مرکز فشار وارد می کند 
  .چيزی را قوای مخالف گرفته است ، قوای متضاد 

       اين قوا با هم چه معامله ای می کنند؟ با هم در جنگ هستند پس هيچ چيزی از قوه 
بلکه در حقيقت ،هر حرکتی ناشی از قوای مخالف می باشد که يک جانبه، حرکت نمی کند ، 

 يکی از طرف زندگی و نفیاز جهات مخالف وارد می شود ، يکی از جهت ثبات يکی از جهت 
  . يکی از طرف مرگ 

         غرض از اثبات و نفی امور چيست ؟
 قوای حياتی        در زندگی قوايي وجود دارند که حاوی زندگی بوده ،متمايل به اثبات

زنده نيز قوايي موجود است که متمايل به نفی organismاز طرفی هم در کالبد، . هستند 
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 اثبات و نفی ، تضاددر هر چيزی قوای جانبدار اثبات و نفی وجود دارد  و بين . می باشد 
  .موجود است

را که        پس ديالکتيک متوجه تحول است ، اينک بايد ديد چرا تحول دست می دهد؟زي
هيچ چيزی با خود سازگار نيست و بين قوای موجوده در آن کشمکش است ،چون آن قوا 

  .متضاد هستند 
تحول و تغيير امور از آن جهت است که دارای .       سومين قانون ديالکتيک اينجاست 

  . تضاد می باشد
از قبيل ديالکتيک        اگر ما مجبوريم گاه گاه کلماتی بکار بريم که کم و بيش دشوار است 

و با اصطالحاتی که بر حسب ظاهر مخالف منطق عادی است و فهم آنها مشکل ...،اتوديناميسم 
است ، برای آن نيست که ما خواسته باشيم مطالب را پيچيده کنيم و روش فالسفه بورژوازی 

حد امکان را پيش گيريم ، نه ، اما هرچند که اين رساله مقدماتی است ،خواهان آن است که تا 
کامل باشد و اجازه دهد بدنبال آن کتب فلسفی مارکس ،انگلس و لنين که اين اصطالحات را 

  .بکار برده اند ، مطالعه و به آسانی فهميده شود
  اثبات، نفی ،نفی در نفی ‐۳ 

Affirmation  negation  negation  in  the  necatiou  
جايي که بايد گفت " گوی عادی آن است که مثالبايد متذکر بود که تضاد در گفت"        قبال

اين تضاد را . ولی تضادی که مورد مطالعه ی ماست ورای آن است " نه"بگوييد "آری "
  .ديالکتيکی می گويند ، يعنی تضاد در عوامل طبيعت 

       آنجا که صحبت از تضاد موجود در شرايط سرمايه داری است ، منظورآن نيست که 
 ای مسائل گروهی با هم مخالف هستند، غرض اصلی ،آن است که در نفس درباره ی پاره

در آن جامعه قوايي يافت می شوند " اجتماع و امور مربوطه اش تضاد موجود است ، يعنی واقعا
که می خواهد طبقه )بورژوازی( است اثباتاز يکسو قوايي متمايل به. که با هم مبارزه دارند 

وی ديگر دومين قوای اجتماعی است که مايل به فنای طبقه ی ی خود را محافظت کند ، از س
پس در امور آن اجتماع تضاد وجود دارد زيرا که بورژوازی نمی ).پرولتاريا( بورژوازی می باشد

چنانکه مارکس می گويد . زندگی کند )پرولتاريا( تواند بدون ايجاد کردن ضد خود 
   ."يجاد می کندبورژوازی پيش از هر چيز گورکنان خودش را ا:"

       اگر بورژوازی بخواهد از اين بند رهايي يابد ، بايستی از روش خود در قبال پرولتاريا 
  .سرباز زند و اين امر يعنی نفی خود 
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ديده می شود که در .       بطور مثال ، هرگاه تخمی را که زير مرغ است ، در نظر بگيريم 
اين . رايط مخصوص ، نشو و نما ، پيدا می کند تخم نطفه ای هست که در هوای مساعد و ش

به اين ترتيب نطفه ، به منزله تخم است ، بخوبی ديده . نطفه در حين رشد جوجه می شود 
يکی آنکه می خواهد تخم را به حالت خود . می شود که در داخل تخم دو قوه موجود است

از اين رو تخم با خودش . کند نگهدارد و ديگری قوه ای که مايل است تخم را تبديل به جوجه 
  .هر امری بر همين منوال است. سازگار نيست

 متافيزيکی خو گرفته ايم زيرا که ما با استدالل های.        فهم اين نکته به ظاهر مشکل است 
  .  عادت ما شودواقعيت اموربه همين جهت بايد کوشش کرد تا توجه به . 

جوجه اثباتی است که از نفی .پيدا می کند اثبات مشتق شود حالتنفی        چيزی که از 
مرغ از تغيير شکل جوجه بوجود می آيد . اين يکی از مراحل تکامل است.تخم خارج می شود 

و در خالل اين تحول بين قوايي که می خواهند جوجه را به همين حال نگهدارند و قوايي که .
  . استمی خواهند جوجه را به مرغ تبديل کنند تضاد و کشمکش

  .وجوجه به نوبه خود محصول نفی تخم می باشد.        مرغ نفی جوجه است 
  .       پس مرغ ، نفی در نفی است و اين شيوه عمومی تکامل ديالکتيکی است

  )حکم.(  اثبات ، که تز نام دارد‐۱       
  )ضد حکم.( نفی ، آنتی تز ‐۲       
  . نفی در نفی ، سنتز ‐۳       

اين کلمات به منظور نشان .صل تکامل ديالکتيکی در اين سه کلمه گنجيده است        ماح
دادن همبستگی تحوالت ،و مشخص کردن آن است که هر تحولی محصول انهدام تحول 

  .پيشين است 
       اين انهدام را ما نفی می ناميم ، جوجه نفی تخم است ، زيرا در هنگام پيدايش ،تخم را 

م نفی ساق گندم است ، سپس به گياه تبديل می شودو گياه نيز به نوبه خوشه گند.می شکند 
خوشه در حکم نفی گياه است و به عبارت ديگر نفی منتفی .خود سنبله داده خوشه می آورد 

  .است 
نفی چيزيست که .       مالحظه می شود که نفی ديالکتيکی ، بطور خالصه همان انهدام است

  .گردداز بين می رود و منهدم می 
  .       سوسياليسم نفی کاپيتاليسم است
  .       کاپيتاليسم نفی فئوداليسم است
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  .       و فئوداليسم نفی دوره برده داری بوده است
اکنون نيز بايد .        درباره تضاد ، گفتيم که بين تضاد معمولی و تضاد منطقی تفاوت است 

را می رساند " انهدام" اشد با نفی ديالکتيکی کهدانست که نفی در کالم ، که به معنای نه می ب
  .اختالف دارد

       حاال که غرض از نفی ، انهدام است تصور نشود که هر نوع انهدامی نفی خواهد بود ، 
بنابراين ، وقتی حشره ای را له می کنيم اين عارضه . منظور ما همان انهدام ديالکتيکی است 

  .شد خودش نمی با) نفی ( حاصل انهدام
مکانيکی "        اين انهدام محصول يک تحول اتوديناميک نيست ، بلکه نتيجه يک تغيير کامال

  .است 
  .       انهدام در صورتی نفی خواهد بود که از اثبات نتيجه و ناشی شده باشد

       تخمی که زير مرغ است خودش اثبات است ، و نفی خود را پرورش می دهد ،تا آنکه 
و جوجه شاخص انهدام است ، زيرا تخم را سوراخ می کند  و پوست آن را می جوجه شود 

  .شکند ،با اين معنی که تخم را نفی می کند
  ".مرغ "و " جوجه:"        جوجه خود محتوی دو قوه ی مخالف است 

       در حين توسعه ی تکامل جوجه به مرغ تبديل می شود و مرغ چندين تخم می کند که 
  .از اين تخم ها يک سلسله تکامالت تازه شروع می گردد.  در همين جاست نفی در نفی

  .       در گندم نيز ،يک اثبات، يک نفی و باالخره يک نفی در نفی مشاهده می شود 
درآغاز امر ، فلسفه مادی که .        ماترياليسم را هم مانند اين چند مثال تجزيه می کنيم 

ايده آليسم که ) .ايده آليسم( واقص، نفی خود را ايجاد می کند ابتدايي است ،به علت داشتن ن
خود به دست فلسفه جديد يعنی ماترياليسم ديالکتيک، . منکر فلسفه ی مادی قديم می شود 

به اين دليل که به موازات پيشرفت علوم ، آن فلسفه تکامل پيدا کرده ، انهدام . نفی می شود 
 در مورد فلسفه هم ، قانون فوق صادق بوده وحاالت اثبات پس. ايده آليسم را تسريع می کند 

  .،نفی ، و نفی در نفی را طی کرده است
  .       در تکامل جامعه نيز اين مراحل وجود دارد

       در مرحله اول ، جامعه کمون ابتدايي است ، يعنی جامعه ی بدون طبقات است که 
اين شکل مالکيت مانع تکامل توليد می شود ولی .مبتنی بر مالکيت اشتراکی زمين می باشد 

جامعه طبقاتی که بر مالکيت شخصی و : وبه اين طريق نفی خود را ايجاد می کند يعنی 
  . استثمار انسان از انسان استوار است
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چه توسعه ی شگفت وسايل توليد ايجاب می .        اين جامعه نيز نفی خود را می پروراند 
بقات  و مالکيت فردی نفی گردد، به اين طريق ما به نقطه ی اوليه کندکه تقسيم جامعه به ط

به " منتها بايد توجه داشت که کامال. باز می گرديم و به لزوم جامعه ی کمونيستی می رسيم 
آن مرحله نمی رسيم ،بلکه در سطح باالتری قرار می گيريم ،به اين ترتيب که در دوره ی اول 

و چون . ، ولی در اين دوره قادر به توليد کالن و سرشار هستيم ، ما دارای توليد خرد بوديم 
تکامل مارپيچی ( مرحله ی . در تمام اين مثال ها ، به نقطه ی باالی نخست بر می گرديم 

  .بوجود می آيد )
 و تکامل ، محصول جنگ قانون عمده ديالکتيک تضاد است       مالحظه می کنيم که 
مور به همديگر تبديل می گردند ، بلکه هر امری به ضد خود بدل قوای متضاد است و نه تنها ا

  .   زيرا درون آن را تضاد اشغال کرده است .می شود ، هيچ امری با خود همآهنگی ندارد
       خوب بايد متوجه بود که اثبات ، نفی و نفی در نفی خالصه ای است از تکامل ديالکتيکی 

هر باب اين سه مسئله را جمع کرد ، چه اين هر سه در هر ، و نبايد خود را خسته کرد تا در 
چيزی مشاهده نمی گردد، ممکن است گاهی يکی و زمانی ديگری مشاهده شود  و علت اين 

بنابراين نمی بايد منتظر بود که . موضوع آن است که در پاره ای امور تکامل تمام نشده است
تنها کافی است که مهمترين .ی مالحظه شود در هر امری تحوالت بطريق باال ، و بطرز مکانيک

  .قانون ديالکتيک تضاد است 
   مالحظات‐۴

       تا کنون دانستيم که ديالکتيک عبارت است از روش تفکر ، استدالل و تحليل قضايا ، و 
اجازه می دهد که مشاهدات و مطالعات بطور صحيح انجام گيرد زيرا روش مزبور ما را وادار می 

   هر چيزی را يافته تاريخ آن را کشف کنيم  کند ريشه ی
چنان که ديديم ، در زمان خود ، مورد )ايده آليسم (       شک نيست که روش قديمی تفکر 

ولی باز بايد تکرار کرد که مطالعه بر اساس روش ديالکتيک ، فقط مالحظه . نياز بوده است 
ست از يک سلسله پيشرفت و تکامل اين نکته است که آنچه به ظاهر ثابت است ، مجموعه ای ا

همانطور که انگلس می گويد ديالکتيک عبارت است از مطالعه . که دارای آغاز و پايان است 
:              اين امر 

هر چيزی ، با وجود حوادث ظاهری و بازگشت های منظمی که به عقب دارد ، سرانجام به "
  ."يک تکامل دامنه دار می رسد
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را به ما می دهد و به ما می        تنها ديالکتيک است که اجازه فهم تحول و تکامل امور 
تنها ديالکتيک بما می . فهماند که مسائل کهنه محکوم به انهدام بوده مسائل نو پديد می آيند 

فهماند که در عالم هر امری دستخوش تحوالت است و با تغيير و تبديل آنها و وجود تضاد اين 
يعی امور را نتيجه ی استنباط ديالکتيکی ، تکامل طب. تحوالت را به ما نشان می دهد 

پس اولين قانون ديالکتيک مشاهده ی . کشاکش دائمی قوای مخالف و اصول متضاد می داند
." هيچ چيز به شکل خود باقی نمی ماند ، هيچ چيز در جای خود ساکن نيست"حرکت و تغيير

به دو جهت صحيح است ، يکی از جهت تبديل امور به يکديگر و ديگری به جهت تبديل 
ما در بررسی خود .بعد از آن تضاد مهمترين قانون ديالکتيک است .  به اضداد آنها عوامل

ديديم که از نظر ديالکتيک تضاد چيست؟منتها بايد متوجه بعضی مشخصات بود و از پاره ای 
قطعی است که در قدم اول بايد به اين حقيقت عادت کنيم که امور به . خطاها احتراز جست 
  . گردنداضداد خود تبديل می

علت اين امر آن .        اين سخن به تميز و شعور ما بر می خورد و ما را دچار حيرت می کند 
است که ما به طرز کهنه ی تفکر متافيزيکی عادت کرده ايم اين را هم ديديم که دليل آن چه 

 و وجود داردبود ؟بطور مشروح ، با ذکر چند مثال مالحظه کرديم که در واقع اين تضاد 
در نتيجه می توان گفت و تصديق . امور بصورت اضداد خود در می آيند برای چهديديم که 

کرد که کليه ی امور به يکديگر تبديل می شوند ، همه تغيير می کنند و تکامل دارند به اين 
  .  هستنداضدادعلت که خودشان متضاد هستند و ضد خود را می پرورند، و شامل 

  وحدت ضدين ‐۵
  .چيزی مجموع اضداد است        هر 

فکر می کنند يک چيز با " معموال.        قبول اين مسئله در بدو امر جاهالنه بنظر می رسد
ضد خودش چه وجه اشتراکی می تواند داشته باشد ؟ ولی برای ديالکتيک هر چيزی در عين 
ب حال ، هم خودش است هم ضد خود ،هر چيز مجموع اضداد است اين مطلب را بايد خو

  .تشريح کرد
او هر چيز را يک تکه می بيند .        يک نفر متافيزيسين ، جمع ضدين را غير ممکن می داند

که همه اش جور است و هماهنگ و حال آنکه ، ما عکس آن را قبول داريم ، چه ، می دانيم 
ه خود و ضد خود و درون آن را دو نيرو گرفته است ک:که هر چيزی از دو قسمت ساخته شده 

با هم در جنگ و ستيز هستند ، به اين دليل که با خود سازگار نيستند، و می خواهند يکديگر 
  .را نفی کنند
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       هرگاه مثال دانش و جهل را بگيريم ، از لحاظ متافيزيک ، اين دو امر با يکديگر مخالف 
اهد بود و آنکه جاهل و نادان است دانشمند و فهميده نخو. بوده هر يک ناقض ديگری است 
  .کسی که دانا است نادان نيست

اما مطالعه ی امور بما نشان می دهد که نمی توان عوامل متضاد را به اين خشکی از هم جدا 
چرا . کرد و آنطور که آنها تصور می کنند هيچگاه دو عامل به اين شدت با هم مخالف نيستند

علم فرا رسيده ، يعنی که جهل به سپس . که می دانيم در آغاز امر جهل حکم فرما بوده است 
هيچ جهلی خالی از علم نيست ، جهالت صد در صد وجود )به ضد خود(علم تبديل شده است

يک فرد ، هر چند جاهل باشد ، دست کم اشياء و خودش را می شناسد ، جهل کامل . ندارد 
نيز با جهل علم . جهالت همواره در يک قسمت به دانش آميخته است . هرگز ديده نشده است 

اکنون علم را ببينيم . پس اين که هر چيز با ضد خود ممزوج است درست است. مخلوط است 
  .هميشه انسان پاره ای مسائل را نمی داند.آيا علم صد در صد وجود دارد؟ نه .

و منظور آن است که انسان همواره با  "موضوع دانش پايان نمی گيرد:"       لنين می گويد 
هر علم و دانشی در قسمتی . علم کامل وجود ندارد . و می شود که بايد بياموزد مسائلی روبر

  .به جهل آميخته است
  .       آنچه که حقيقت دارد،جهل و دانش نسبی است ، يعنی مخلوط دانش و جهل 

       اين مثال شامل تبديل امور به اضداد خود نيست ، بلکه همان وجود داشتن اضداد را 
  .د ، يعنی جمع ضدين نشان می ده

در اين . از زندگی و مرگ ، صحيح و غلط زديم ، می توانيم تکرار کنيم "        مثالی که قبال
امور نيز مانند همه چيز جمع ضدين وجود دارد ، به اين معنی که هر چيزی در عين حال 

  :اين جاست که انگلس می گويد. خود و ضد خود می باشد 
به اين ترتيب به تحقيق بپردازيم ، برای هميشه بحث در مسائل قطعی و هرگاه هميشه        " 

جمله اطالعات " حقايق ابدی از ميان می رود ، و بدين خاصيت ايمان حاصل می شود که الزاما
موجوده محدود و به شرايطی بستگی دارد که امکان دسترسی به آن را فراهم کرده است و از 

تباين (سی که هنوز رايج است کسی مفتون اصول خشکيده اين پس بر خالف متافيزيک مندر
نمی شود ، و تناقضی که بين درست و خطا ، خوبی و بدی ، )و تناقض و عدم قابليت اختصار

يکسانی و تغيير ، سرنوشت و قضا ، می بينيد مردود می شود  و دانسته خواهد شد که اين 
مروز درست شناخته می شود ، يک جنبه امور متباين تنها جنبه ی نسبی دارند، و آنچه که ا
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ی غلط مخفی دارد که بعد ها بروز می کند ، همانطور که چيز های غلط امروز ، روزی دارای 
  ."و در پرتو آن می توانسته است خود را صحيح جلوه دهد. جنبه های صحيحی بوده است 

  اشتباهات قابل احتراز ‐۶
 تشريح شود تا از هر گونه سوء تفاهم جلوگيری        اين قانون بزرگ ديالکتيک بايد خوب

بيش از هر چيز بايد از تعبير مکانيکی اين قانون احتراز جست ، نبايد فکر کرد که در . گردد 
  .است " بيشتر"هر علمی ، حق از باطل يا صحيح از غلط 

 در هر        هرگاه اين قانون بدين گونه توجيه شود ، بايد به کسانی حق داد که می گويند
قسمت غلط آن را بيرون کنيم ، "عقيده يک قسمت درست ويک قسمت نادرست است و اگر 

در پاره ای محافل ، که . " باقی خواهد ماند،يعنی قسمت خوب آن می ماند: قسمت صحيحش 
ادعای مارکسيسم دارند اينطور حرف ها زده می شود ، و پيش خود فکر می کنند که 

نشان می دهد سرمايه داران ،کارخانه داران،بانک ها و مارکسيسم در آن قسمت که 
انحصارگران بزرگ ، زندگی اقتصادی جامعه را در مشت گرفته اند و بطرز ناشايسته ای اداره 
می کنند صحيح می گويد ، ولی آنجا که جنگ های طبقاتی را روشن می کند راه خطا می 

  . وقت اصول خويش باقی می ماندپس اگر تئوری جنگ های طبقاتی را رها کنيم آن.رود 
       بعالوه می گويند مارکسيسم در مطالعات اجتماعی حق می گويد و درست می رود ، ولی 
چرا ديالکتيک را به آن مخلوط کنيم؟اين ها قسمت غلطی است که اگر بر داشته شود ، 

  ".وحدت ضدين "اين ها نمونه ايست از توجيه مکانيکی . مارکسيسم مصفا و کامل خواهد بود 
  پس از خواندن تئوری ضدين ،به اين فکر proudhonپرودون.        مثال ديگری می زنيم 

در جامعه ای که دارای دو قطب .رسيد که در هر چيز دو جنبه ی خوب و بد وجود دارد 
( پس اگر قسمت بد آن را بر داريم .بورژوازی و پرولتاريا باشد ، اين دو جنبه نيز ديده می شود 

خود را وضع کرد ، تا "قانون اعتبار" روی اين نظر . جامعه خوب و اصالح می شود)پرولتاريا را
 اين طبقه همه یطبقه پرولتاريا را به خرده مالکين تبديل کند يعنی وسايلی فراهم شود که 
  .به مالکيت برسند ، و جمله بورژوا شوند تا در نتيجه ، جامعه اصالح گردد

پرولتاريا بوجود نمی آيد و بورژوازی نيز وابسته  ،بدون بورژوازیت که        بايد دانس
 ، اين ها دو ضدی هستند که جدا شدنی نيستند اين وحدت ضدين به پرولتاريا می باشد

جنبه ی درونی دارد  و يک حقيقت است ، حاصل جمع نيست و تجزيه پذير نمی باشد و برای 
در اجتماعی که بر استثمار انسان از . هم جدا شوند حذف کردن ضدين کافی نيست که آنها از 

.  پرولتاريا –بورژوازی : اين دو طبقه ی متضاد وجود خواهد داشت " انسان استوار است اجبارا
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تا . برای از بين بردن جامعه ی سرمايه داری و طبقات ،بايد هر دو طبقه از جامعه کسر شود 
کاملتر فراهم سازند ، چه از نظر مادی و چه از نظر به افراد آزاد اجازه داده شود جامعه ای 

معنوی ، يعنی به سوی کمونيسم و حد اعالی آن پيش روند ، نه آنکه به قول دشمنان ما ، 
  . انجامد" بينوايي همگانی"کمونيستی بوجود آيد که به 

يم ،        پس وقتی وحدت ضدين را در موضوع معين با مطالعات خود ، مالحظه و بررسی بکن
از جمله ، بايد برحذر بود که در هر جا به سراغ نفی در نفی . بايد کمال دقت را داشته باشيم

بطورکلی معلومات ما بسيار محدود است و شايد ادامه ی اين روش . يا پی وحدت ضدين بود 
  .ما را به بن بست بکشد

ارد که امور عالم را برای ديالکتيک و قوانين آن ما را وا می د:        اصل اساسی آن است که 
پس مطالعه وحدت ضدين در امور الزم است و . کشف تکامل ، قواعد و تضاد آنها بررسی کنيم 

 ، زيرا خود در اثبات نيست يک اثبات هيچ وقتهمين به آنجا می کشد که بگوييم 
علت تغيير شکل امور ، قسمتی محتوی نفی خود می باشد و به اين نتيجه می رسيم که 

اگر آن نبود تغييری در جهان . امور است " محلل"نفی به منزله . شتن قوای منفی است دا
چون هر چيز تغيير پذير است ، پس به طور قطع ، حاوی يک اصل خلل . حاصل نمی شد 

پذير است ، تحول امور بهترين دليل وجود چنين اصلی است ولی کشف اين اصل ، بدون 
  .کان ندارد زيرا همه به يک شکل نيست تحقيق دقيق هر قسمت از امور ام

  نتايج علمی ديالکتيک ‐۷
       ديالکتيک به ما می آموزد که در عمل نبايد امور را يک طرفه نگريست بلکه بايد هر دو 

هرگز درست را بدون اشتباه و علم را بدون جهل نبايد در نظر گرفت . جانبش را متوجه بود 
 که فقط يک جانب قضايا را می بيند و قضاوت بزرگترين خطای متافيزيک آن است

يک طرفه می کند و اگر ما در زندگی زياد اشتباه می کنيم به همين دليل است که 
  . قضاوت ما يک جانبه است " معموال

       آن جا که ايده آليسم می گويد ، جهان تنها ساخته ی تصورات ماست ، بايد قبول کرد 
اين .  فقط در تصور ما وجود دارد و در حقيقت امر هيچ است که در واقع چيز هايي هست که

ولی ايده آليسم يک طرفه رای می دهد و تنها يک روی قضايا را می بيند . گفتار صحيح است 
و ابداع چيز هايي راکه وجود ندارد از انسان می بيند ، اما اينطور نتيجه می گيرد که خارج از 

 آنکه درباره ی ذات باری همين کالم خود را فراموش می و حال(ذهن ما هيچ چيز وجود ندارد
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ايده آليسم وقتی اين استعداد ذهنی ما را بيان می کند درست می گويد ، ولی مصداق )م.کند 
  .تجربی آن را هم زير پا می گذارد ، و فقط ازآن طرف نگاه می کند 
 يک روی مسائل را نگاه می        ماترياليسم متافيزيکی نيز دچار چنين اشتباهی است و تنها

  .کند و جهان را به منزله ی يک دستگاه ماشينی می پندارد
پس در " ! آيا نقش مهمی را بازی می کند يا نه ؟ قطعا!        مکانيک وجود دارد يا نه؟ البته 

اين قسمت حق به جانب ماترياليسم متافيزيکی است ولی آنجا که همه چيز را فقط حرکت 
  .اند راه خطا می رود مکانيکی می د
. را يک طرفه بنگريم ) امور و اشخاص ( ما استعداد آن را داريم که هر چيزی "        معموال

 ، يا از نيکی يااز بدی او می گوييموقتی راجع به رفيقی قضاوت می کنيم ،برحسب عادت ، 
آن رفيق .بود حال آنکه بايستی اين هر دو را جمع کرد  و گر نه شناسايي او ناقص خواهد 

در سياست علمی شيوه ی قضاوت يک . مجموع اين دو صفت است و نبايد اين ها تجزيه شوند 
جانبه منجر به تعصب مرامی می شود ، بر فرض اگر يک نفر مخالف که در سازمان های 
ارتجاعی است با ما روبرو شود ، او را روی حساب  رهبران آن سازمان قضاوت می کنيم ، در 

ه ممکن است او فردی بينوا باشد که از حزب خود ناراضی و عصبانی است ، و ما صورتی ک
همين طور است وقتی راجع به خود ارباب . نبايد او را به چشم پيشوايان و اربابان بزرگ بنگريم

و . ها فکر می کنيم ، بايد دانست که تنفر ما از ايشان ، مربوط به شرايط کنونی جامعه است 
 اين ها نيز تحت تاثير شکل و سازمان جامعه تغيير پيدا می کنند اعی آيندهدر شرايط اجتم

با توجه به وحدت ضدين ، )م .بايد متوجه بود که اين تغيير ناشی از اپورتونيسم نباشد ( 
خواهيم ديد که فالن فرد " مثال. همواره ما خواهيم توانست جوانب امور را مالحظه کنيم 

ارد ، و يک جنبه کارگری ،  يعنی خود او دستخوش تضاد فاشيست يک جنبه فاشيستی د
آنگاه در صدد بر می آييم که چرا او به اين تشکيالت پيوسته است ؟و بعالوه بايد ديد .است 

چرا نبايد به آنجا پيوندد؟ به اين ترتيب خواهيم توانست ،بدون تعصب قضيه را حالجی کنيم 
  .از کليه ی جهات ممکنه ، بررسی کنيمپس ما بايد بطريق ديالکتيکی هر چيزی را .

امور از آن جهت تغيير می کنند که محتوی :       برای ختم مقال و نتيجه گيری بايد گفت 
اضداد با هم در جدال هستند و از اين کشمکش ها تغييرات حاصل می شود . ضد خود هستند

  .بنابراين تغيير و تحول راه حل اين مجادله است 
ايه را اين تضاد فرا گرفته است که پرولتاريا بر عليه بورژوازی بجنگد اين جدال        درون سرم

  موجب تغيير می شود و در نتيجه برای ختم غائله ، تحول جامعه ی سرمايه داری به جامعه ی
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  .سوسياليستی اجباری است آن جا که تضاد باشد تحول و حرکت قطعی است 
و ، مرحله سوم ، يا نفی در نفی ، همان راه حل قضايا        تضاد عبارت است از نفی اثبات 

  .زيرا در اين مرحله ، حقانيت تضاد به اثبات می رسد . ست 
هر يک رشته ی خود را مطالعه می کند ولی ديالکتيک :       پس می توان گفت علوم 

  .تحوالت کلی امور را بررسی می نمايد
کتاب  . ( علم کلی ترين تحول قوانين: از ديالکتيک عبارت است :        انگلس می گويد

  ) فوئير باخ
  

  :اين کتاب ها را بخوانيد       
   .انگلس ) نفی در نفی‐فصل ديالکتيک ( آنتی دورينگ        
 )  قسمت ديالکتيک (کارل مارکس و اصول عقايد او: لنين        
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  فصل پنجم
  تبديل کميت به کيفيت: قانون چهارم

  يا انقالب ؟) رفورم (  اصالحات ‐۱       
  .  استدالل سياسی‐       الف
  . استدالل فلسفی ‐       ب
  . استدالل علمی ‐       ج

  . ماترياليسم تاريخی ‐۲       
   تاريخ چگونه توجيه می شود ؟‐۳       
  . تاريخ محصول انسان است‐۴       

 تاريخ مطالعه شود الزم است آخرين قانون ديالکتيک        پيش از آنکه بستگی ديالکتيک با
  . را بشناسيم 

       پس از مطالعاتی که در موضوع نفی در نفی و وحدت ضدين کرديم اين قانون به نظر ما 
  .اين جا هم ، مثل هميشه ، مطلب را با چند مثال شروع می کنيم . آسان می آيد 

  اصالحات يا انقالب ‐۱
احث اجتماعی ، گفته می شود ، آيا به اصالحات بايد دست زد يا به انقالب ؟        در مورد مب

بحث می شود که برای تبديل حکومت سرمايه داری به سوسياليستی و رسيدن به هدف ، 
  الزم است ؟) انقالب ( اصالحات مداوم کافی است يا آنکه تغيير ناگهانی 
هر تغيير و تبديلی : وختيم به ياد می آوريم        در برابر اين مسئله آنچه را که اکنون آم

محصول جنگ قوای مخالف است علت تکامل هر چيز وجود تضاد داخلی آن است زيرا هر 
جدال اضداد و تغيير امور را از مخالف آنها می توان . چيزی عبارت است از يک واحد متضاد 

  اين تغيير و تبديل چگونه صورت می گيرد ؟. شناخت 
  .مسئله تازه ای است که ما بايد بررسی کنيم        اين 

و سيب کال که به سيب .        می توان فکر کرد که اين تغيير رفته رفته دست می دهد 
  .رسيده تبديل می شودبا يک رديف تغييرات کوچک جلو می رود 

ه        بسياری از مردم گمان می کنند که جامعه کم کم عوض می شود و تغيير جامعه سرماي
اين تغييرات جزيي . داری به سوسياليستی ، حاصل جمع يک مشت تغييرات جزيي است 

  .همان اصالحات است که روی هم رفته ما را به مرحله ی جامعه ی سوسياليستی می رساند 
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خوانده )اصالح طلبی ( رفورميسمهمان است که به نام ) فرضيه استداللی (        اين تئوری 
 ، اصالح طلب نام دارند يعنی رفورميستطرفدار چنين روشی باشند ، کسانی که . می شود 

 است، و مجموع اين کافیاصالحات  فقط و بايد در نظر داشت که اين جماعت فکر می کنند
ببينيم که اين ادعا درست در می . اصالحات است که ،بطور محسوسی جامعه را تغيير می دهد

  آيد ؟
  استدالل سياسی ‐الف

به عملياتی که در ساير کشور ها شده توجه کنيم ، ديده می شود هر کجا در راه        اگر 
تغيير شکل حکومت سرمايه داری به . اصالحات قدم گذاشته به نتيجه نرسيده است 

می . تنها در کشور شوروی صورت گرفته است _ انهدام اصول سرمايه داری _ سوسياليستی 
  .دريجی نبوده و نتيجه انقالب استدانيم که اين تغيير محصول اصالحات ت

  استدالل فلسفی ‐ب
  ؟شکل امور نتيجه تغييرات جزيي است،و از اصالحات بوجود می آيد       آيا بطور کلی ،تغيير 

       باز هم به واقعيات می نگريم ،هرگاه تغييرات و تحوالت را بررسی کنيم ، می بينيم که 
لحظه ای می رسد که بجای تغييرات جزيي تغيير با . ست تا بی نهايت ادامه ندارد، و مداوم ني

  .يک جهش ناگهانی صورت می گيرد 
در اينجا مالحظه می شود که چندی به چند تغييرات ، ناگهانی .        زمين را مثال می زنيم 
در دوره ای که به نام قبل از تاريخ معروف است ، مرحله ای است . و بصورت حادثه در می آيد 

م عصر شکارکه در آن مردم حيوان ها را شکار می کردند و پوستشان را می پوشيدند و به نا
  .گوشتشان را می خوردند

       کم کم ،در سطح زمين تغييراتی حاصل می شود و دوره ای که در تورات به نام طوفان 
 می و در علوم به نام دوره ی باران های سيالبی معروف است تمدن عصر شکار را خراب نوح
تغيير می "  زندگی آنها کامال  نوع  و باقيمانده ی مردم آن زمان به غار ها پناهنده شدند. کند
  .کند 

       می بينيم که زمين و تمدن دچار يک تغيير و تحول ناگهانی می شود که از حوادث 
  .طبيعی زمين ناشی شده است

  .مشاهده می گردد) انقالب (        در تاريخ اجتماعات نيز تغييرات تند و ناگهانی 
         امروزه حتی کسانی که از ديالکتيک بی اطالع هستند می دانند که در تاريخ تحوالت
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و "طبيعت جهش ندارد " شديدی به وقوع پيوسته است ولی تا قرن هيجدهم تصور می شد که 
جديد کسی نمی خواست در دنباله تغييرات ، جهش را مالحظه کند ولی علوم . نمی جهد 

  .نشان داد که در کليه ی امور تحوالت بطور ناگهانی فرا می رسد 
تصادفات و حوادث        امروز ،آنهايي که اين تحوالت تند را نمی توانند انکار کنند آن را به 

  . می کنند، حادثه آن چيزی است که هم امکان وقوع دارد و هم ممکن است رخ ندهد ، تعبير
اين ها عبارتند از : " ای تاريخ بشری را اينطور توجيه می کنند که        اينان انقالب ه

  ".حوادث
از نقطه نظر تاريخ فرانسه ، سقوط لويي شانزدهم و انقالب کبير را ، محصول بی "        مثال

کفايتی و بی عرضه گی لويي شانزدهم می دانند و ادعا می کنند که هر گاه او مردی با اقتدار 
خوردن غذايش را  "وارن"صورت نمی گرفت و حتی می گويند که هر گاه در می بود انقالب 

پس انقالب فرانسه . زياد طول نمی داد ، توقيف نمی شد و جريان تاريخ عوض می شد 
تاليف پلخانف "نقش شخصيت در تاريخ" و "فلسفه تاريخ"با مطالعه کتاب های .( تصادفی است

. اين گونه استدالل ها بخوبی روشن می شود که به فارسی هم ذر آمده است پوچ بودن 
  )مترجم

تغييرات مداوم گوناگونی .        ديالکتيک بر عکس ، آگاه است که انقالب جبری است 
  . وجود دارد که وقتی با هم جمع شود ، موجب انقالب می شود 

  استدالل علمی ‐ج
تر کرده به دو ،سه ،و تا نودو وقتی درجه ی حرارت را از صفر بيش.       آب را مثال می آوريم 

هشت درجه باال ببريم تغييرات تدريجی و متناوب است ، ولی آيا تا بی نهايت می توان بدين 
ترتيب باال رفت ؟ تا نود ونه درجه هم باال می رويم ، اما به صد درجه که رسيديم تغييری تند 

  .آب به بخار تبديل می شود . و آنی صورت می گيرد 
 درجه برگرديم تا به يک برسيم اين نيز تغيير تدريجی و مداوم است ولی باز ۹۹ از        اگر

زيرا به صفر که برسيم آب به شکل يخ در .نمی توانيم به اين ترتيب تا بی نهايت پايين برويم 
  .می آيد

. تنها اعتدال آن تفاوت می کنند .  درجه همواره آب است ۹۹       آب از يک درجه حرارت تا 
چه مقدار حرارت ."گفته می شود " مثال. است " مقدار"و در برابر . ين تغيير را کمی می گويندا
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آب که به يخ يا بخار تبديل می گردد نتيجه ی تغيير کمی است که به " در آب ذخيره شده
  .اين ديگر آب نيست يا يخ است يا بخار. تغيير کيفی انجاميده است 

آب تا وقتی مايع .(تغيير نيافته است ، تغييرات آن کمی است       تا آنجا که طبيعت چيزی 
ولی وقتی چنان تغيير کند که طبيعت آن عوض )است تنها درجه ی حرارت آن تغيير می کند

  .و چيز ديگری شود ، آن وقت تغيير کيفی خواهد بود
يدا کند و        بنابراين مشهود است که تکامل کمی نمی تواند هميشه و تا بی نهايت ادامه پ

اين قانون .کميت به کيفيت تبديل می گردد. سرانجام به يک تغيير کيفی مبدل می شود
در . توصيه شد نمی بايد تنها پايبند اين فرمول مطلق بود" عمومی است ،ولی همانطور که قبال

در آنجا مثال "ديالکتيک،کميت و کيفيت"کتاب آنتی دورينگ انگلس ، فصلی است به عنوان 
ياری است داير بر اينکه هر چيزی مانند علوم طبيعی حقانيت اين قانون را ثابت می های بس
  ."تغيير کمی در مرحله ی معينی ناگهان به يک تغييرکيفی تبديل می شود:"کند که

زده شده ) wallonوالون . ه(        مثال جديدی در جلد هشتم دائره المعارف فرانسه تاليف 
نيروی عصبی يک طفل وقتی جمع شد او را به خنده می ": کند است که به انگلس تأسی می

اندازد ، اما اگر همچنان زيادتر شود ، خنده به گريه و زاری تبديل می گردد ، به اين جهت 
  ."وقتی کودکانی عصبانی هستند و خنده ی شديد می کنند ، باالخره به گريه می افتند

کسی را در نظر بگيريد که در .ب می آوريم        آخرين مثال را هم برای فهم عميق مطل
 رای الزم باشد ، کسی ۴۵۰۰انتخابات معينی کانديد شده است ، اگر برای حائز شدن اکثريت ،

اما . رای هم شود انتخاب نمی شود ، و همان کانديدی که بود ، باقی می ماند ۴۴۹۹که دارای 
يعنی کسی که کانديد بود .می شود اگر يک رای اضافه شود ،اين تغيير کمی به کيفی تبديل 

  .در اين مرحله به نمايندگی می رسد 
  .       اين قانون،مسئله اصالحات و انقالب را برای ما حل می کند 

شما به سراغ چيز های غير ممکن می رويد که به عهده :"       رفورميست ها به ما می گويند 
 روشن می کند که چه کسانی پی غير ولی اين قانون به خوبی." حوادث گذاشته شده است

طبيعی و علمی به ما نشان می دهد )نمود يا پديده ها ( تحقيق فنومن های !ممکن می گردند
که تغييرات ، هميشه مداوم نيستند و در لحظه ی معينی به تغييرات تند و ناگهانی مبدل می 

  .شوند
   نقشی را به عهده داريم ؟در اين تغييرات ناگهانی ، ما چه.       پس می توان پرسيد

   را بسط   داده  مسئله  پاسخ  پرسش  اين  به  با تاريخ  ديالکتيک  تطبيق ما به وسيله       
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  .دهيم  می
  .       اينجا ما در آستانه ی قسمت معتبر ماترياليسم ديالکتيک قرار گرفته ايم

  ماترياليسم تاريخی ‐۲
ست؟ حاال که به مفهوم ديالکتيک آشنا شده ايم ،می        منظور از ماترياليسم تاريخی چي

  .توان فهميد که ماترياليسم تاريخی عبارت است از انطباق ماترياليسم با جامعه ی بشری 
         برای درک صحيح اين مطلب ،بايستی روشن کرد که تاريخ چيست ؟
جامعه .  کرده است       غرض از تاريخ ، همان تغييرات و تحوالتی است که در جامعه بروز

اينجا . دارای تاريخ است و پيوسته تحول پيدا می کند و حوادث عديده ای را بوجود می آورد 
اين مسئله پيش می آيد که در صورتی که جامعه در تاريخ خود دستخوش تغييرات است ، اين 

  تغييرات از کجا پديد می آيد ؟
   ؟تاريخ چگونه توجيه می شود ‐۳

چرا جنگ ها تکرار می شود ؟ انسان بايد بتواند در صلح و :" خود می پرسد هر کس از        
  ! "صفا بسر برد 

  .       در برابر اين پرسش ها ما جواب های ماترياليستی داريم
       در نظر يک نفر روحانی ، جنگ خشم خداوندی است ، اين جواب ايده آليستی است زيرا 

اين توجيه جنگ جنبه ی ذهنی و .ا زده می شود برای کشف علت جنگ دست به دامن خد
  .اينجا روح موجد تاريخ شمرده می شود .روحی دارد

تاريخ کار  می گويد" نبرد من"هيتلر هم در .        سخن از خداوند نيز جنبه ايده آليستی دارد 
  .خداوند است و خدا را شکر می کند که زادگاه او را در مرز اتريش قرار داده است 

    خدا را مسئول تاريخ کردن ، آسان کردن مسئله است به اين نحو که چون از دست    
انسان کاری ساخته نيست، ما نمی توانيم در مقابل جنگ کاری انجام دهيم و بايد تسليم پيش 

  .آمد باشيم
       آيا ما می توانيم با اصول علمی تن به چنين استدالل هايي بدهيم ؟ آيا صحت اين گفتار 

  .در عمل هم به اثبات می رسد ؟هرگز
       در مورد اين بحث پيش از هر چيز بايد دانست که تاريخ ساخته ی خداوند نيست ، بلکه 

انسان می تواند در تاريخ موثر باشد و می تواند از جنگ جلوگيری به عمل  . کار انسان است
  . آورد 
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  .تاريخ ساخته انسان است  ‐۴
انسان تاريخ خود را می سازد ، هر کس هر روشی که در پيش گيرد با  :"        انگلس می گويد
ظهور همين خواست ها و ميل .  بسوی هدف مخصوص پيش می رود  خواست و وجدان خود

های متعدد و گوناگون است که پس از حرکت به جهات مختلف ، مشی تاريخ را بوجود می 
ميل به . ی جامعه بستگی پيدا می کند  عديدهبالنتيجه ، تاريخ به خواست فردی افراد .آورد 

وسيله عاطفه و انعکاس مشخص و قطعی می شود ، ولی اهرم هايي که به نوبه ی خود بطور 
باز می توان از خود ....مستقيم عاطفه و يا انعکاس را معلوم می سازد ، انواع مختلف دارد 

  "؟يد و بروز می کند کدام استر می آپرسيد آن علل تاريخی که به شکل محرک فکر انسانی د
       اين بيان انگلس حاکی از آن است که انسان برحسب تمايل خود عمل می کند ، و اين 

پس بايد ديد اين عمليات چه نقشی دارد و شاخص چه چيزی ! تمايالت جهت معينی ندارد
گويند که است ؟ چرا اميال عموم به يک جهت نمی رود ؟پاره ای از ايده آليست ها هم مي 

ميل و خواست ما ."عمليات انسان موجد تاريخ است و اين عمليات ناشی از اميال افراد است 
پيشرفت ( پس تکامل .شاخص عمل ماست و ميل ما با افکار و احساسات ما بستگی دارد 

و برای توجيه عمل ، جهت مخالف آن که عبارت .عمل _ ميل_ فکر : زيرين بدست می آيد)
  .علت موجه شناخته می شود است از فکر ، 

       اين جا اين نکته را گوشزد می کنيم که عمل اشخاص برجسته و بزرگ و اصول افکار 
پيشرفت فکر به ميل و ميل به عمل . آنها قابل انکار نيست ،ولی اين مسئله بايد روشن شود 

رن هيجدهم اين مثل آن است که بعضی اشخاص ادعا می کنند که در ق.بيان اين مطلب نيست
با انتشار تئوری های حقوق انسانی در بين مردم و )انسيکلوپديست ها(و همکاران او " ديدرو"

نشر اين گونه افکار ، ميل افراد را ترغيب و جلب کردند تا آنکه اين تمايالت به انقالب منجر 
 اينطور شد ، همان طور که پخش شدن افکار لنين در روسيه و رغبت مردم انقالب به پا کرد و

اين . نتيجه می گيرند که اگر افکار انقالبی وجود نداشته باشد ،انقالب هم صورت نمی گيرد 
اين ها هستند که تاريخ را .نظريه مدعی است افکار پيشوايان بزرگ قوه ی محرکه تاريخ است 

  .بوجود می آورند 
 چهل پادشاه درست فرانسه را: "فرمول معروفی دارد که )اکسيون فرانسز(        روزنامه 

اما شاهانی که فاقد فکر بوده .: "ما می توانيم به اين جمله مطلب صحيحی اضافه کنيم ."کرد
  !"اند 

         ماترياليسم در اين باره چه نظری دارد ؟
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.        ديديم که بين ماترياليسم قرن هيجدهم و ماترياليسم جديد ،وجه اشتراک وجود ندارد 
  .اليسم قديمی درباره تاريخ تصوری ايده آليستی داشته است از جمله آنکه ماتري
اشخاص . ماترياليسم سابق ، همه چيز را بر حسب موجبات عمل می سنجد :"انگلس می گويد 

را بر حسب عمل تاريخی يي که انجام می دهند ، به اشراف و غير اشراف تقسيم می کند و 
ی شوند و فريب می خورند  و آنها که غير از معتقد است ، کسانی که از اشراف باشند مغبون م

اشراف باشند فاتح می گردند ، و برای ماترياليسم کهنه چنين نتيجه می گيرد که مطالعه ی 
اولين ماترياليسم ،در قسمت تاريخ بما هم . تاريخ چيز بنا کننده ی مهمی به ما نمی آموزد 

ين علل می داند ، و حال آنکه چيزی نمی آموزد ، زيرا که قوای محرکه ی فکری را آخر
  "  آن را هم بررسی کند پشتبايستی 

       پس اگر بطور پوست کنده ، ايده آليست باشيم يا بر فرض ماترياليست نيمه کاره باشيم 
،اين تئوری ايده آليستی که مالحظه شد و به اصطالح در صدد توجيه تاريخ می باشد برای ما 

را بايد ديد چه چيزی محرک عمل است ؟آنها می گويند ميل و هيچ توجيهی در بر ندارد ، زي
اما برای چه فالسفه ی قرن هيجدهم چنين عقايدی را دارا بودند؟ اگر آنها مارکسيسم را .افکار 

هم به ميان می کشيدند ، کسی به آنها گوش نمی کرد زيرا مردم آن زمان شعور درک آن را 
افکار می شود بلکه بايد اين عقايد فهميده شود،و تنها عمل نيست که موجب . فاقد بودند 

  .  بنابراين دور های معينی هست که افکار معينی بکار برده می شود
       ما همواره گفته ايم که افکار ، اهميت وافری دارد ولی بايد ببينيم که اين افکار از کجا 

  .پيدا می شود 
شدن افکار ما می شود چيست ؟ و يا به بيان        پس بايد تحقيق کنيم عللی که موجب پيدا 

  قوای محرکه تاريخ کدام است ؟ديگر ،ببينيم 
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  پرسش های آزمايشی
  :       فصل اول

   متافيزيک از کجا ناشی شده است ؟‐۱       
   ديالکتيک از کجا بوجود آمده ؟‐۲       
  م ديالکتيکی تبديل شد ؟ چرا و چگونه ماترياليسم متافيزيکی به ماترياليس‐۳       
   ارتباط فلسفی هگل و مارکس در چه قسمت هايي است ؟‐۴       

  :       فصل دوم 
   تغيير مکانيکی چيست؟‐۱       
   ديالکتيک ، تغييرات را چگونه می داند ؟‐۲       

  :        فصل سوم 
  . تغيير مکانيکی و ديالکتيکی را مقايسه کنيد ‐۱       
  تکامل تاريخی چيست ؟ ‐۲       
   چرا و چگونه امور بخودی خود تغيير می کنند؟‐۳       

  :       فصل چهارم 
   ديالکتيک را چگونه بايد فهميد ؟‐۱       
   چگونه بايد ديالکتيک را تعبير کرد و آموخت ؟‐۲       

  :       فصل پنجم 
   ديالکتيک چيست ؟‐۱       
  ت ؟ قوانين آن کدام اس‐۲       
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  قسمت پنجم
  ماترياليسم تاريخی

  فصل اول
  قوای محرکه تاريخ

  . اشتباه نشود‐۱       
  .موجود اجتماعی و وجدان  "‐۲       
  . تئوری های ايده آليستی ‐۳       
  .و شرايط زندگی " وجود اجتماعی  "‐۴       
  .  مبارزات طبقاتی ، محرک تاريخ ‐۵       

ا بپرسند ، افکار انسان زاده ی چيست ؟ ناگزير می شويم در مطالعات خود زياد        اگر از م
فکر از مغز می : " چنانچه ما هم مثل ماترياليست های قرن هيجدهم که می گفتند .دور برويم 

بخواهيم استدالل کنيم بايد به اين سئوال اين طور جواب بگوييم " تراود ، چنانکه صفرا از جگر
ا محصول طبيعت است ،پس می توان گفت افکار ما هم ناشی از طبيعت و که چون روان م

اين جاست که خواهند گفت پس تاريخ ساخته ی عمل افرادی است که به . دماغ ماست 
 آنهاست پس می توان گفت افکارنيروی ميل خود کار می کنند،و چون اين عمليات ناشی از 

  !حوصله کنيم ولی کمی . که تاريخ محصول فکر اين افراد است
  اشتباه نشود ‐۱

       هر گاه ما بخواهيم انقالب کبير فرانسه را اين طور توجيه کنيم که بکار بستن افکار 
فالسفه موجب انقالب بوده است ،اين توجيه بسيار محدود ، ناقص و از لحاظ رعايت 

 چگونهت که ماترياليسم غلط خواهد بود ،زيرا آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد آن اس
افکاری که از مغز حکمای آن عهد تراوش کرد در ميان توده ی مردم رسوخ يافت ؟ چرا 

تنها نبود که اين حرف ها را می زد ؟به چه دليل از قرن شانزده به بعد اکثريت افکار " ديدرو"
زن عمومی چنين آراء و عقايدی را پذيرفته بود ؟آيا علت اين امر آن است که اين مغز ها هم و

،و دارای شيار های برابر بوده است ؟ نه البته در افکار تغييراتی پديد می آيد که به حجم سر 
  .ارتباط ندارد

  وقتی از مغز.        اين توجيه که افکار حاصل مغز است بصورت ظاهر يک تعريف مادی است 
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اوش می کند صحبت می شود ، در حقيقت ، منظور همان افکاری است که از مغز او تر" ديدرو"
نه خود آن ،اين تئوری های مغلوط ، و ناصوابی است ،که تمايالت ايده آليستی را در پرده 

  .افکار_ ميل _ عمل _ تاريخ : برگرديم به تسلسل اين مطلب . افکار می گنجاند 
طبقه کارگر برای واژگون ساختن " مثال.       افکار دارای يک معنی ،و يک خاصيت می باشد 

بديهی است اين .اين فکر متعلق به کارگر مبارز است . سرمايه داری مبارزه می کند دستگاه 
 اين شرايط ضروریاما مغز يکی از . کارگران چون مغز دارند می توانند به اين فکر بيفتند 

مغز عامل افکار است ، اما علت وجودی . نمی تواند باشدشرط کافینوع تفکر است ولی تنها 
  اين فکر به مغز می رسد ولی آن ديگری نه ؟چرا . افکار نيست

هرآنچه انسان را بر انگيزد ناچار بايستی به مغز رسيده باشد ،منتها شکلی که آن امر در        "
  فوير باخ. مغز پيدا می کند بيش از هر چيز بسته به شرايط زندگی است 

ی ازکجا به مغز راه        پس ببينيم ماهيت افکار چيست؟فکر واژگون ساختن سرمايه دار
 مييابد؟  

  و وجدان" موجود اجتماعی "  ‐۲
       می دانيم که افکار ما انعکاس امور و موجودات است ،مقاصدی هم که در نهاد افکار ما 

  اين امور کدام است ؟. وجود دارد انعکاس همان امور است 
افکارش در کجا بروز می        برای جواب گويي اين سئوال ، بايد ديد انسان در کجاست و 

امروز مشاهده می شود که انسان در شرايط اجتماعی سرمايه داری زيست می کند و . کند 
  .افکار انسانی ناشی از همين جامعه است 

اين وجدان افراد نيست که شاخص وجود آنهاست بلکه وجود اجتماعی "       
  مارکس ." آنهاست که موجد وجدان ايشان است

همان انسان است منظورش ما هستيم و " وجود"ين تعريف منظور مارکس از        در ا
گفته " معموال. عبارت است از چيزی که ما فکر می کنيم چيزی که ما می خواهيم " وجدان"

می شود ما برای آن آرزويي که در دل و جان ما نهفته است مبارزه می کنيم و چنين نتيجه 
ماست و چون فکر می کنيم بنابراين عمل و اقدام می  وجود ما باعث وجدانمی گيرند که 

  .کنيم و عملی می کنيم که متناسب با خواست ما باشد
 است که موجد حقيقت وجود اجتماعیاشتباه است زيرا در "        اين نوع استدالل کامال

  ایبورژوا دار" وجود" است و يک   کارگری  تفکر پرولتاريايي دارای" وجود"يک .  ماستوجدان
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  .ولی بطور کلی اين طور است ) بعد خواهيم ديد چرا اين قانون عموميت ندارد(تفکر بورژوازی 
  کتاب فوير باخ:انگلس  ."تفکر در يک کاخ  و در يک کلبه تفاوت پيدا می کند       " 

  تئوری های ايده آليستی ‐۳
رژوا ، علتش آن است که        ايده آليست ها می گويند ، اگر يکی پرولتر می شود و ديگری بو

  .سنخ تفکر آن ها پيرو يکی از اين دو می باشد 
       ما بر عکس ،معتقديم که اين دو نفر دارای افکار متفاوت هستند از اين جهت که هر يک 

  .پرولتر برای اين وجدان طبقاتی دارد که او پرولتر است. به طبقه خاصی بستگی دارند 
اشت اين است که اين تئوری ايده آليستی متضمن يک نتيجه        چيزی که بايد توجه د

می گويند چون فالن شخص دارای تفکر بورژوازی است بنابراين بورژوا شده است .عملی است 
، و چنين نتيجه می گيرند که می توان اين سبک تفکر را رها کرد و پرولتر شد ،آن وقت ديگر 

س با رضامندی و اعتماد برای صاحب کار زحمت سود کشی بورژوازی ور خواهد افتاد ، و هر ک
اين تئوری همان است که از طرف سوسياليست ها ی مسيحی و بانيان سوسياليسم . می کشد 

  .تخيلی دفاع شده است 
       از طرفی هم فاشيست هايي که با سرمايه داری مخالفت داشته اند ، طرفدار اين تئوری 

ار لغو اصول کاپيتاليسم باشند بلکه برای اينکه به اين رژيم بوده اند، نه از لحاظ اينکه خواست
  .بدهند " عقالنی " جنبه 

       اين ها ادعا دارند که هر وقت صاحب کار بفهمد که کارگرانش را دارد استثمار می کند، 
  .از اين عمل صرف نظر خواهد کرد 

 .دالل ناشی می شود       اين است آن تئوری ايده آليستی و خطر ناک که از آن است
  و شرايط زندگی" وجود اجتماعی "  ‐۴

  برای ما صحبت می کند بايد ديد مقصودش از اين اصطالح" وجود اجتماعی"       مارکس از 
بوسيله ی شرايط زندگانی که در اجتماع انسانی وجود دارد " وجود اجتماعی"چيست ؟ 

  .مشخص و شناخته می شود 
 ی شرايط مادی نمی باشد ، بلکه اين شرايط است که وجدان افراد        وجدان افراد سازنده

منظور از شرايط مادی زندگانی کدام است ؟در اجتماع غنی و فقير وجود .را به وجود می آورد 
دارد ،شيوه ی انديشه اين دو گروه متفاوت است ، حتی درباره ی يک مسئله واحد يکسان 

ر زمينی ،برای يک آدم بيچاره و بيکار ،جنبه تفننی و سوار شدن در يک واگن زي. نمی انديشند
افکاری که آن . لوکس دارد ولی برای آدم اعيانی که اتومبيل سواری داشته ،نکبت بار است 
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بينوا در مترو پيدا می کند مربوط به واگنی است که او سوار شده يا مربوط است به فقر 
  .و بينوايي عبارت است از شرايط زندگی او فقر . مسلم است که به فقر او مربوط است. خودش 

       اينک بايد ديد چرا در دنيا غنی و فقير وجود دارد که در نتيجه شرايط زندگی بشر 
  مختلف باشد؟

       گروهی از مردم که دارای شرايط مادی مشترک باشند تشکيل طبقه می دهند، ولی 
ری که بيش از يک بورژوا درآمد دارد باز هم پرولت. مفهوم طبقه به فقر و غنا اطالق نمی شود 

پرولتر است ،و اگر در خدمت ارباب باشد و در زندگی هم تامين و استقالل نداشته باشد باز هم 
شرايط مادی زندگی منوط به پول در آوردن نيست .جنبه پرولتاريايي او کم يا زياد نمی شود 

جاست که می بينيم ، انسان ها موجد ،بلکه به کار و حرفه ی اجتماعی مربوط است ، اين 
افکار  او صورت می گيرد ، اين ميل ناشی از ميل انسان بر حسب عمل. تاريخ هستند 

 زندگی است يعنی شرايطی که به طبقه ی معينی شرايط مادیافکار افراد زاده ی . آنهاست 
  .اختصاص دارد 

  مبارزات طبقاتی ،محرک تاريخ است ‐۵
اين افکار محصول زندگی مادی ايشان است .فراد متناسب با افکار آنهاست        عمل و رفتار ا

  .و به طبقه معينی مربوط می شود
       از اين بيان نبايد تصور کرد که تنها دو طبقه در اجتماع وجود دارد ، بلکه طبقات 

در " مثال.مختلفی وجود دارد که تنها  دو طبقه ی آنها با يکديگر در ستيز و جدال هستند 
  .بورژوازی و پرولتاريا : جامعه ی سرمايه داری دو طبقه ی در ستيز و جدال عبارتند از

  .افکار نمايش طبقات است :        پس بايد نتيجه گرفت که 
به اين ترتيب اگر به افکاری که .       جامعه به طبقاتی تقسيم می شود که با هم مبارزه دارند 

د ، مالحظه خواهد شد که اين افکار با هم تصادم و اختالف مردم در جامعه دارند توجه شو
  .دارند و در پرده ی اين افکار طبقاتی ، ديده می شود که آنها هم در مبارزه و معارضه هستند

چيزی که تاريخ را به وجود می آورد، مبارزات        از اين رو قوای محرکه تاريخ ، يعنی، 
   .طبقاتی است

 کسر دائمی بودجه توجه کنيم ، ديده می شود که دو راه حل بيشتر ندارد اگر به"        مثال
يکی عبارت است از صرفه جويي، استقراض ،وضع ماليات های جديد ،و ساير اقدامات مالياتی :

  .، ديگری تحميل کسر بودجه به اعيان و اشراف 



 ١٢٨

ند که چرا در عده ای تاسف می خور.        در اين ميان يک کشمکش سياسی در می گيرد 
اين مورد موافقت تام حاصل نمی شود ، ولی يک فرد مارکسيست در صدد کشف کردن و 
فهميدن راز اين جنگ سياسی بر می آيد ، آن وقت يک مبارزه اجتماعی را کشف می کند ، 

کاپيتاليست (آن جاست که می بيند سرمايه داران . که در واقع همان مبارزه طبقاتی است 
طرفدار ماليات های نوع دوم ) طبقات متوسطه و پرولتاريا (ماليات های نوع اول و طرفداران )ها

  .، يعنی تحميل کردن کسر بودجه به اعيان خواهند بود
مسلم شده است ، که در تاريخ جديد ، کليه مبارزات سياسی عبارت است از :  انگلس می گويد

طبقات ، با وجود شکل سياسی يي که همان مبارزات طبقاتی و تمام مبارزات استقالل جويانه 
سرانجام به استقالل اقتصادی _زيرا مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است_به خود می گيرد 
برای دانستن اين که طبقات از کجا پيدا می شود،بايستی تاريخ {.)فوير باخ.(منتج می گردد

در .کسان نبوده اند آن وقت معلوم خواهد شد که طبقات هميشه ي. جامعه را مطالعه کرد 
يونان باستان ، برده و برده دار ، در قرون وسطی سرف ها و سنيور ها و خالصه در دوره ی بعد 

علت اين . به اين شکل می بينيم که طبقات متغير هستند . بورژوا و پرولتاريا بوده است 
  }.تغييرات چيست ؟ شرايط اقتصادی است که موجب اين تغييرات می شود

طبقات و عمل ، ميل ، افکار ،نمايشی است از .کته ديگری را بايد به اين مطلب افزود        ن
پس می توان گفت تاريخ را جنگ های طبقاتی  طبقات محصول اقتصاد جامعه است

هر گاه بخواهيم  . است توجيه و مشخص می کند ، و اين طبقات محصول اقتصاد جامعه
بينيم افکار متضادی که در آن وجود داشته کدام است يک واقعه تاريخی را توجيه کنيم بايد ب

؟از روی افکار به طبقات مدافع و مخالف آن پی ببريم و در دست آخر حالت اقتصادی که 
  .شاخص اين طبقات است کشف کنيم 

       باز هم ممکن است بپرسيد که طبقات و حالت اقتصادی از کجا پيدا می شود 
 سئوال های متناوب باکی ندارند زيرا آنها می دانند که ريشه ی ديالکتيسين ها از اين گونه(؟

  .)هر چيزی را بايستی جستجو کرد
       در فصل آينده به تفصيل به اين مسئله جواب می گوييم ، ولی در اينجا به اين پاسخ 

شرايط اقتصادی عبارت است از روابط توليد ، توزيع ، جريان و مصرف :"قناعت می کنيم که 
ت ، و می توان گفت آخرين مسئله ای که در آن موثر است سيستم و طريقه ی توليد ، و ثرو

  ."تکنيک است
   داد ،  دست  اقتصادی  که در شرايط  تغييری پس از:"  می گويد  مورد        انگلس در اين



 ١٢٩

کار .بورژوازی و پرولتاريا بوجود آمد ، يا اگر بهتر بگوييم ، طرز توليد موجد اين طبقات شد 
استفاده از نيروی بخار ، در طرز . اهل حرفه به کارخانه و کارخانه به صنعت بزرگ تبديل شد 
  ."بهره برداری تاثير کرد و در نتيجه اين طبقات وسعت گرفتند

       در خاتمه به توضيحات خود اضافه می کنيم که قوه محرکه ی تاريخ را می توان به اين 
  :ترتيب خالصه کرد 

  . تاريخ محصول انسان است‐۱       
  . عمل انسان که سازنده تاريخ است ، نتيجه ميل انسانی است‐۲       
  . اين ميل ناشی از افکار افراد است ‐۳       
  . اين افکار انعکاس شرايط اجتماعی زندگی افراد است ‐۴       
  . اين شرايط اجتماعی موجد طبقات و مبارزات طبقاتی است ‐۵       

  . طبقات حاصل شرايط اقتصادی است ‐۶       
  :       برای روشن کردن حاالتی که اين شرايط بخود می گيرد بايد توضيح داد

  . افکار در زندگی ما بصورت نقشه سياسی ظاهر می شود ‐۱       
  . جنگ های طبقاتی در پس پرده ی افکار بصورت نقشه های اجتماعی در می آيد ‐۲       
  . شرايط اقتصادی به شکل نقشه های اقتصادی تظاهر و بروز می کند‐۳       
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  فصل دوم
  شرايط اقتصادی و طبقات چگونه بوجود می آيند ؟

   اولين تقسيم عمده ی کار‐۱       
   اولين تقسيم بندی جامعه به طبقات‐۲       
   دومين تقسيم عمده ی کار‐۳       
   جامعه به طبقات  دومين تقسيم‐۴       
  .  شرايط اقتصادی چگونه مشخص می شود‐۵       
   شيوه های توليدی ‐۶       
   مالحظات ‐۷       

       بطور کلی ديديم که طبقات ومبارزاتی که در زمينه ی شرايط اقتصادی انجام می گيرد ، 
ی است که محرک او به اين ترتيب که انسان دارای افکار.قوای محرکه تاريخ محسوب می شود 

اين شرايط مادی شاخص . اين افکار زاده ی شرايط مادی زندگی افراد است . شمرده می شود 
مقامی است که آن دسته افراد در جامعه دارا می باشند ، به اين معنی که مربوط به طبقه ی 

  .معينی است ، طبقات نيز شاخص شرايط اقتصادی خاصی است که جامعه را اداره می کنند
         اينک بايد ديد شرايط اقتصادی چيست و چگونه طبقات را بوجود می آورد ؟

  اولين تقسيم عمده کار ‐۱
       با مطالعه ی تکامل جامعه ،و رسيدگی به امور گذشته ، مالحظه می شود که همواره 

ديالکتيک بما می آموزد که ريشه های . جامعه به طبقات مختلف تقسيم نمی شده است
ائل را جستجو کنيم ،و اين جاست که می بينيم در گذشته بسيار دور اين تقسيم بندی در مس

  .جامعه وجود نداشته است 
به ما نشان می دهد که " منشاء خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت"       انگلس در کتاب

ته درکليه ی مراحل مقدماتی جامعه ، عمل توليد مشترک بوده است و طبقه ، يا يک دس:"
مصرف کاال های . زحمتکش معين ، وجود نداشته است ، تا طبقه ی ديگری را بوجود آورد 

  " .در اين دوره کمونيسم ابتدايي بر قرار بوده است. توليدی نيز مشترک بوده است 
         در اين تاريخ همه کس در توليد شريک است ،وسائل کار فردی است ولی آنچه که مورد

کار در اين مراحل بدوی فقط بر حسب جنس . به جمعيت تعلق دارداستفاده عموم باشد
  زن خانه داری می کند ، نفع شخصی....و . مرد شکار می کند ماهی می گيرد.تقسيم می شود 
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  در ميان نيست  
       انسان دير زمانی در اين پايه نمی ماند و تقسيم کار در جامعه اولين عاملی است که اين 

  .رگون می سازد سبک زندگی را دگ
اين حادثه در جماعاتی دست ." در شيوه توليد آرام آرام تقسيم کار دخالت پيدا می کند        "

قبائل .با حيوانی بر خورد پيدا می کند که تن به اهلی شدن می دهد " می دهد که انسان ، 
 قبائل چوپانی .اساسی ترين شاخه های فعاليت خود را بر دوش دام ها می نهند ....پش افتاده 

  ."مهمترين تقسيمات کار اينجا بوجود می آيد.از جمعيت های بربر و وحشی جدا می شوند 
شکار :        پس سبک و شيوه ی توليد را به اين شکل می توان خالصه کرد در درجه اول 

اين اولين تقسيم . دامپروری که قبائل چوپانی را بوجود می آورد : ،ماهی گيری ،و سپس 
 .ی است که صورت می گيرد که در نتيجه ی آن جامعه هم تقسيم می گرددکار
  اولين تقسيم جامعه به طبقات ‐۲

 به نيروی ‐ پرورش دام ،کشاورزی ، حرفه های خانگی‐توسعه ی توليد در هر رشته ای        "
. شد کار انسانی ميدان می دهد که چيز هايي بسازد و توليد کند که خودش به آن نيازمند نبا

يا خانواده های جداگانه و " ژنس" توسعه ی توليد بر مقدار محصولی که بدست عموم افراد 
توسعه ی توليد به اجير کردن نيروی کار تازه کشيده می . جامعه فراهم می شد ،می افزايد 

اسرای جنگی بصورت برده در . شود ،اين نيرو های توليد به وسيله ی جنگ فراهم می شود 
نتيجه اين جريان بارور شدن کار و بوجود آمدن ثروت شده ، در زمينه ی توليد تاثير .می آيند 
از .تقسيم کار در جامعه ، پس از اين دوران ، بردگی را به دنبال خود می آورد . می کند 

تقسيم کار در جامعه طبقات بوجود می آيد ، اين مهمترين تقسيمی است که جامعه را به دو 
بدين ترتيب . ن و بردگان ، استثمار کننده و استثمار شونده تقسيم می کند برده دارا: طبقه 

به آستان تمدن می رسيم در ابتدا انسان تنها  به  اندازه و به قصد رفع حاجت خود توليد می 
در دوران . کند ، اگر هم گاه گاه مبادله ای صورت می گيرد جنبه استثنايي و اتفاقی دارد 

و سپس شرايط مبادله منظم فراهم ... شبانی و مالکيت بوجود می آيد وسطای ايام بربريت ،
  )منشاء خانواده .انگلس ."( می گردد

اربابان و غالمان ، جامعه هم چنان به :       اکنون در جامعه دو طبقه بوجود آمده است 
  . گذاردتا اينکه طبقه نوينی پديدار گشته رو به تزايد می. توسعه خود ادامه می دهد زندگی و
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  دومين تقسيم عمده کار ‐۳
       مالکيت به سرعت افزايش می گيرد ،منتها بصورت مالکيت شخصی ، بافندگی ، فلز کاری 
و ساير حرفه ها که بيش از پيش ازهم مجزا می شوند ، توليد را دارای انواع و تکامل می 

ديگر يک .... زی می رسد فالحت ، عالوه بر کشت حبوبات به روغن کشی و شراب سا. گرداند 
 ، دومين تقسيم کار صورت می گيردنفر نمی تواند به اين مشاغل گوناگون بپردازد ناچار 

توسعه ی دائمی توليد ، و بارور شدن کار . شغل و حرفه از عمليات فالحتی جدا می شود 
ملی بس ارزش نيروی کار انسانی را باال می برد ، بردگی در اين سيستم اجتماعی بصورت عا

از تقسيم دوگانه توليد ، به فالحت . بردگان را دسته دسته بکار می کشند ...مهم در می آيد و 
و حرفه ، توليد مستقيم جهت مبادله ممکن می شود ، يعنی توليد تجارتی و از اينجا تاجر و 

  )منشاء خانواده ..."( بازرگان پيدا می شود 
  دومين تقسيم جامعه به طبقات  ‐۴

 به اين قسم ، اولين تقسيم عمده کار موجب افزايش ارزش کار انسانی می شود ،ثروت را       
زياد می کندو بالنتيجه ارزش کار باز هم باالتر می رود تا جايي که دومين تقسيم کار ضروری 

حاال ديگر ، فزونی دائمی توليد و به موازات آن . می شود ، حرفه و فالحت بوجود می آيد 
زندگی باشد،توليد " ضروری" ی کار انسانی موجب می شود که وجود غالمان جزءگرانی نيرو

اجتماع ما در اين . تجاری حفظ شود و طبقه ی سوم بوجود آيد ، يعنی طبقه ی بازرگانان 
برای اولين بار می بينيم طبقه . کشاورزان ، اهل حرفه ، تاجر :حالت دارای سه طبقه می شود 

 ، و اين طبقه ، که طبقه بازرگان است ، کار توليد شرکت نداردر ای بوجود آمده است که د
  .دو طبقه ديگر را تحت نفوذ می گيرد 

که همواره از محصول کاری که ...آخرين مرحله به تقسيم کار عمده تری می انجامد        "
ی شود برای مبادله توليد می شود ،برخوردار می گردد،توسعه مبادله از اينجا شروع م"مستقيما

جزء حوايج ضروری زندگی در می آيد ، تمدن به اين تقسيم بندی ها ی کار استحکام می ...
و سومين کار را که دارای ...بخشد ، و بخصوص تضاد مابين شهر و روستا را افزونتر می کند 

اهميت وافری است بدان می افزايد ، طبقه ای بوجود می آورد که به هيچ وجه در کار توليد 
  )منشاء خانواده ".(  ندارد ، بلکه فقط در امر مبادله دخيل است ، يعنی تجاردخالت
به اين بهانه که مفيد ترين . اين طبقه ، واسطه و دالل دو طبقه ی مولد قرار می گيرد        "

به سرعت ثروت های عمومی را قبضه می کند و تاثير عمده ای در جامعه . طبقه جامعه است 
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سلط خود آنقدر بسط می دهد ، که در پايان کار ، بدست خودش ، بحران به ت... می بخشد 
  )منشاء خانواده."(های تجاری را باعث می گردد

  :       از دوران کمونيست ابتدايي تا امروز را می توان بشرح زير مرتب کرد
   کمون ابتدايي‐۱       
  .)ن ارباب و غالم اولين تقسيم کار بي( تقسيم جوامع به وحشی و شبان ‐۲       
  )دومين تقسيم کار .(  تقسيم بين کشاورزان و صنعتگران دستی ‐۳       
.( که موجب بحران های متناوب می شود ) سومين تقسيم کار( پيداشدن طبقه تاجر‐۴       

  )کاپيتاليسم 
  :       اکنون که دانستيم طبقات چگونه بوجود می آيند بايد ببينيم 

  ی چگونه مشخص می شود؟شرايط اقتصاد ‐۵
  .       بايستی بطور خالصه از اجتماعاتی که قبل از ما وجود داشته است ياد کنيم 

اما اين را می .        مدارکی که بدست ما رسيده است برای شناسايي عهد عتيق کافی نيست 
 سپس، در .دانيم که در يونان ، بردگی وجود داشته و تازه طبقه ی تاجر داشت بوجود می آمد 

اين .تقسيم می شود بازرگانی قوت می گيرد " سرف"و " سنيور"قرون وسطی ، که جامعه به 
لغت بورژوا مشتق از همين  ( bourgدسته در حوالی قصور و در ميان دهستان های بزرگ

جمع می شدند ، و از طرف ديگر، در اين دوره ، توليد کوچک بوسيله کسانی می )کلمه است 
حب افزار کار بودند و وسائل توليد به فرد تعلق داشت و جز برای توليد فردی شد که خود صا
بنابراين وسائل توليد ، ناچيز ، کوچک و محدود بود تمرکز و توسعه ی اين . بکار نمی رفت 

وسائل توليدی ، و تبديل آنها به اهرم های توليدی بزرگ ، نقشی بود که تاريخ به عهده ی 
  .....بورژوازی واگذار کرده بود توليد سرمايه داری و 

از : پس از قرن پانزدهم ،بورژوازی اين کار را با طی سه مرحله ی تاريخی انجام داد       "
اين وسائل توليدی را از ...های ساده ، به کارخانه و از کارخانه به صنعت بزرگ رسيد شرکت

د و از صورت فردی به تفرقه بيرون کشيد و يک جا جمع کرد ، حتی خاصيت آن را عوض کر
  )کتاب سوسياليسم تخيلی و علمی .انگلس " (شکل جمعی درآورد 

) برده و برده دار ، مالک و رعيت (        پس ديده می شود که به موازات توسعه ی طبقات 
اينک ما . شرايط توليد ، گردش ، و توزيع ثروت يعنی شرايط اقتصادی تکامل پيدا می کند 

  :موازات پيشرفت شيوه های توليد قدم به قدم دنبال می کنيم به اين ترتيب اين تکامل را به 
  



 ١٣۴

  شيوه های توليد ‐۶
  .       شاخص شرايط اقتصادی است 

قوای يک فرد ، يا يک خانواده ، برای بکار انداختن وسائل توليدی قديمی و " هرگاه سابقا       "
رگر ،برای بکار انداختن اين افزار کار مجزا کفايت می کرد ،در شرايط بورژوازی هنگ ها کا

بخار و ماشين ، وسائل اين تحول را بطور تام و تمام فراهم آورد . های متمرکز، الزام آور شد 
. کارگاه فردی جايش را به کارخانه ای داد که مستلزم همکاری صد ها و هزار ها کارگر بود ...

مگی در قبال کار های اجتماعی صورت توليد بصورت يک دسته کارهای انفرادی در آمد که ه
  )سوسياليسم تخيلی و علمی .انگلس .(می گرفت

افزار .  توليدی می گرددقوای       مالحظه می شود که تکامل انواع توليد موجب تغيير کلی 
 ماشين .ولی رژيم مالکيت هم چنان به حالت انفرادی باقی می ماند کار جمعی می شود 

 کار افتد در دست يک نفر باقی می ماند و حتی ديده می شود که هايي که بايد بدست جمع
نيروی بهره جويي در نتيجه ی خاصيت حقيقی خود ، نيروهای توليد اجتماعی را باال می :"

برد، به وسائل توليدی فراوان يک شکل ملی و اجتماعی می دهد که به صورت جماعت های 
ناچار دولت رهبری نيروهای ... کافو نمی کند اين ترتيب هم ت. فعال آن را اداره می کنند 

بورژوازی ديگر زائد ، و تمام عمليات جمعی کاپيتاليست ها .توليدی را به عهده می گيرد 
  )کتاب فوق.انگلس .(فقط کارگران روز مزد باقی می مانند.منتفی می شود 

  :       بدين نحو تضاد رژيم کاپيتاليستی بروز می کند 
از سوی ديگر توليد نامحدود وسعت پيدا ...و ناگزير ماشينيسم تکامل می يابد از يک س       "

عرضه بر تقاضا می چربد ، کار به توليد . قوای توليدی از دو سو پيشرفت می نمايد . می کند 
و از ...تا آنجا که توليد بی حساب ما را غرق می کند ...اضافی می کشد و بحران آغاز می شود 

  )کتاب فوق.(  کارگر ، بی کار و بی وسيله ی معاش می مانندآن طرف لشگر ها
       بين کار دسته جمعی و مالکيت که همانطور بصورت فردی باقی مانده است ،تضاد پيدا 

در نتيجه تکامل نيروهای توليدی ، : "اينجا ما گفته مارکس را تکرار می کنيم که . می شود 
  ." انقالب های اجتماعی شروع می شود و يک سلسله.روابط توليد بهم می خورد 

   مالحظات‐۷
       پيش از آنکه اين فصل تمام شود الزم است اين چند نکته تذکر داده شود که در اين 

  .قسمت از مطالعات خود با تمام قوانين ديالکتيک روبرو هستيم 
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ی را خيلی به        در واقع، مباحث مربوط به تاريخ اجتماعات ،طبقات ،و شيوه های توليد
اختصار گذرانديم ،ديديم که اين فصول تا چه اندازه بهم بستگی دارد، ديديم که اين تاريخ 
بخصوص متحرک است و تغييراتی که در زمينه های اجتماعی رخ می دهد از يک مبارزه ی 
داخلی سر چشمه می گيرد ، از مبارزه ای که بين عناصر کهنه و نو جامعه وجود دارد مبارزه 

هر يک از اين دو . ی که به واژگون شدن اجتماع و برقراری طرح و رژيم نو منجر خواهد شد ا
مرحله دارای خواص معينی است که  از حيث ساختمان هم با مرحله پيشين تفاوت خواهد 

اين تحوالت اساسی در جامعه هميشه در دنبال يک سلسله عملياتی صورت می گيرد . داشت 
نی جلوه می کنند ولی در لحظه معينی ، با جمع شدن همين عمليات ، که بخودی خود بی مع

  .اوضاعی بوجود می آيد که يک تغيير ناگهانی و شديد ،يعنی انقالب قطعی می شود
       پس مالحظه می شود که تمام قوانين مهم ديالکتيک در اين مسئله جای گزين شده 

  :است که به اين ترتيب
   جمع ضدين در امور موجودات  ناجور بودن و‐       الف
   حرکت و تحول ديالکتيکی ‐       ب 
   اتوديناميسم‐       ج 
   تضاد ‐       د 
   تاثير متقابل‐       ح 
  )تغيير کميت به کيفيت (  تکامل جهنده ‐       خ 

  
  اين کتاب ها را بخوانيد

  .منشاء خانواده ، مالکيت شخصی و حکومت :        انگلس 
  .سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی :نگلس        ا

  پرسش های آزمايشی
   ايده اليست ها تاريخ را چگونه توجيه می کنند؟‐۱  :        فصل اول 

   ماترياليسم تاريخی چيست ؟‐۲                       
  از چه راه می   در توجيه تاريخ ماترياليست های قرن هيجدهم ‐۳                       
   چه بود ؟رفتند؟نواقص آن
   طبقات از کجا بوجود می آيند؟‐۱ :        فصل دوم 

   قوای محرکه تاريخ کدام است ؟   ‐۲                      
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  قسمت ششم
  ماترياليسم ديالکتيک و ايدئولوژی ها

  فصل اول
  انطباق متود ديالکتيک با ايدئولوژی

  .يسم اهميت ايدئولوژی ها برای مارکس‐۱       
  )عامل فاکتور و شکل ايدئولوژيک( ايدئولوژی يعنی چه ؟‐۲       
  . ساختمان اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک‐۳       
   وجدان صادق ، وجدان کاذب ‐۴       
   عمل و عکس العمل عوامل ايدئولوژيک‐۵       
   شيوه ی تحليل ديالکتيکی ‐۶       
  يک لزوم مبارزه ی ايدئولوژ‐۷       
   نتيجه ‐۸       

  اهميت ايدئولوژی ها برای مارکسيسم ‐۱
اين طور گفته می شودکه مارکسيسم عبارت از يک فلسفه ی مادی است که "        معموال

منکر نقش افکار در تاريخ می باشد يعنی عامل ايدئولوژی را انکار می کند و تنها به تاثيرات 
  .اقتصادی نظر دارد
مارکسيسم از نقش مهمی که فکر ، هنر و عقايد در زندگی بازی می .طاست        اين گفتار خ

ما در اينجا برای . کنند غافل نيست و بر عکس اهميت وافری به انواع ايدئولوژی ها می دهد 
پايان دادن به مطالعه اصول مقدماتی مارکسيسم به شيوه ی انطباق ماترياليسم ديالکتيک با 

آن وقت خواهيم ديد که نقش ايدئولوژی ها در تاريخ ، تاثير عامل ايدئولوژی ها می پردازيم 
  ايدئولوژی ها و شکل ايدئولوژی چيست ؟

       اين قسمت از مارکسيسم که مورد مطالعه ماست بيش از هر قسمتی بد فهميده شده 
است دليل آن هم اين است که تا مدت های مديد ،مارکسيسم را فقط از لحاظ اقتصادی می 

خود جدا می کرده اند ، بلکه " کلی"به اين طريق نه تنها مارکسيسم را از شکل . ته اند آموخ
اصول واقعی اين فلسفه را نيز کنار می زده اند،زيرا چيزی که اجازه می دهد اقتصاد به صورت 

  .يک علم کامل در آيد ماترياليسم تاريخی ، و انطباق آن با ماترياليسم ديالکتيک است 
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توان متذکر شد که اين گونه استنتاج ها خاصيت جهان بينی متافيزيکی ماست و        می 
باز هم تکرار می کنيم تا زمانی که ما مسائل . رهايي از آن متوقف بر کوشش فراوان می باشد 

  .را از هم تفکيک می کنيم و يک جانبه به آنها می نگريم دچار چنين اشتباهاتی خواهيم شد
 هم که از مارکسيسم شده است به علت آن بوده است که از نقش        تعبيرات غلطی

جدا کردن ايدئولوژی ها از مارکسيسم ، به .ايدئولوژی ها در تاريخ و زندگی غفلت ورزيده اند 
منزله تفکيک مارکسيسم از ماترياليسم ديالکتيک است يعنی تجزيه ی آن از اصول 

و در اثر " دانشگاه کارگری پاريس"شش های خوشبختانه ، چند سالی است که در نتيجه ی کو.
خدمات برجسته و کتاب های چندتن روشنفکر که در آن کار می کرده اند ، از يک سو، هزاران 
هزار کارگر در اين مکتب مارکسيسم را بطور صحيح شناخته اند و از سوی ديگر مارکسيسم 

 .توانسته است مقام شايسته و واالی خود را بدست آورد
  )عامل ،اشکال ايدئولوژی ( ئولوژی يعنی چه ؟ ايد‐۲

  .       با چند توضيح وارد اين مبحث می شويم 
فکر ) ايده(        به چه چيز ما ايدئولوژی مي گوييم؟ منظور از ايدئولوژی در درجه اول همان 

و ) و قواعد(ايدئولوژی مجموعه ای از افکار را می گويند که دارای شکلی کلی ،وتئوری ،. است 
  .يا گاهی بطور ساده دارای يک حالت ذهنی باشد 

       مارکسيسم عبارت است از يک ايدئولوژی که شکل کلی دارد و می تواند در هر باب 
ايدئولوژی جمهوری طلبی مجموعه افکاری را می گويند که در يک نفر .اظهار نظر کند 

  .جمهوری خواه وجود دارد
( يک سلسله افکار خالص نيست که از جمله عواطف مجزا باشد،       ولی ايدئولوژی به معنای 

  )چنين پنداری مخصوص متافيزيسين ها است 
تعلق،عشق و محبت و .به فتح عين و فتح قاف(با احساسات ، علقه ها"        ايدئولوژی الزاما

 افکار در ايدئولوژی پرولتاريايي.، نفرت ها ،اميد ها ،و هراس ها آميخته است )عميد.دلبستگی
مبارزه جويانه وجود دارد که در عين حال با حسن صميميت به استثمار شوندگان و هم زنجير 

اکنون ببينيم منظور از .مجموعه اين خاصيت ها را ايدئولوژی می گويند . ها مخلوط است 
   چيست ؟factor  ideologicعامل ايدئولوژيک

اشتن ايدئولوژي قادر باشد ، عامل ايدئولوژيک        انگيزه ، نيرو ، يا علتی که در به کار واد
مذاهب ،فاکتور ايدئولوژيک هستند و ما بايد به آنها توجه داشته باشيم " مثال. ناميده می شود 

  .اديان دارای يک نيروی اخالقی هستند ، که عمل آنها اهميت بسيار دارد .
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  form  ideologic       منظور از شکل ايدئولوژيک چيست ؟
   مجموعه افکار مخصوصی که در زمينه معينی وجود داشته باشد شکل ايدئولوژيک     

هنر و شعر دارای شکل ايدئولوژيک . ادبيات. فلسفه . علم . اخالق .مذهب . خوانده می شود 
  .هستند

       پس اگر خواسته باشيم نقش تاريخ ايدئولوژی را بطور کلی و با تمام شکل هايي که 
سی کنيم ، اين مطالعه زمانی دست می دهد که ايدئولوژی را از تاريخ ، يعنی داشته است برر

از زندگی جماعت های بشری ، جدا کنيم ، ولی مطالعه و تحقيق نقش ايدئولوژی ، عوامل و 
  .شکل های آن را بايد در داخل و از ابتدای جامعه بررسی نماييم

  ساختمان اقتصادی ،سياسی و ايدئولوژيک ‐۳
ر ضمن مطالعه ماترياليسم تاريخی ، ديديم که تاريخ اجتماعات به اين ترتيب در می        د
ميل . انسان بوسيله عمل خود موجد تاريخ است ،و اين عمل ناشی از ميل انسانی است . آيد

و ديديم آن چيزی که افکار آدمی را مشخص می سازد ، .نيز از افکار سر چشمه می گيرد 
بوجود می آورد ، محيط اجتماعی است و طبقاتی که در آن جامعه ديده يعنی ايدئولوژی او را 

اين طبقات نيز بخودی خود محصول شرايط اقتصادی و به عبارت ديگر طرز توليد . می شود 
  .می باشد

       هم چنين دريافتيم که بين عامل ايدئولوژی و عامل اجتماعی عامل سياسی قرار دارد و 
 که ناشی ازمبارزه ی موجود در اجتماع است ، عامل سياسی بروز می در مبارزه ی ايدئولوژيک

    .کند
       پس اگر ساختمان جامعه را به نور ماترياليسم تاريخی مشاهده کنيم ،معلوم می شود که 
پايه اجتماع بر اساس اقتصاد قرار دارد ،و مافوق اجتماع سازمان سياسی و سازمان ايدئولوژيک 

  .گسترده شده است
      مالحظه می کنيم که پيش ماترياليست ها ، ساختمان ايدئولوژيک به منزله قله و رأس  

اجتماع شناخته می شود،وحال آنکه ايده آليست ها قسمت ايدئولوژيک را پايه و بنای  بنای
  .انگارند جامعه می

ف دلخواه انسان در هر مرحله توليد اجتماعی ، دارای روابطی مشخص ، الزم و بر خال       "
مجموعه ی اين .می شود ، روابطی که متناسب با توسعه ی قوای مادی توليد تغيير می کند 

و به منزله بنيان واقعی سازمان .روابط توليدی ساختمان اقتصادی اجتماع را بوجود می آورد 
به عبارت ديگر . های قضايي و سياسی منشاء انواع وجدان های اجتماعی معين می باشد 
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طريقه ی توليد در زندگی مادی شاخص پيشرفت .وژی ها ناشی از همين قسمت استايدئول
مقدمه کتاب . مارکس."( های اجتماعی ، سياسی و بطور کلی نماينده ی ترقی فکری است 

  )انتقاد از علم اقتصاد 
       بنابراين ، ديده می شود ، که ساختمان اقتصادی پايه و اساس جامعه است ، حال آنکه ، 

يدئولوژی که شامل قسمت های مختلف ،اخالق ، دين ، علم ، شعر ، هنر ، و ادبيات می شود ا
اکنون که برحسب تئوری ماترياليستی ، دانستيم که افکار از . در رأس جامعه قرار می گيرد 

" روبنا" و  وجود اجتماعی ما ماخذ وجدان ماست می توان گفت که.ماده ناشی شده است 
  .   است"زيربنا" انعکاس

 مبلغ اصالحات calvinکالون{اعتماد و ايمان کالوينيستی:"       چنانچه انگلس می گويد
وی با کليه . او در ژنو يک جمهوری مذهبی ايجاد کرده . مذهبی در فرانسه و سويس بود 

کالون مروج عقيده سرنوشت و قضا و قدر بود و همه .رسوم و تظاهرات مذهب مبارزه می کرد 
شکی نيست که عرفان مشرق زمين نيز زاده شرايط . ه جبر خدايي تعبير می کرد چيز را ب

اصل سرنوشت مفهوم مذهبی .با افکار بورژوازی عصر خود جور در می آيد }.تجارتی بوده است
نتايج حاصله از دنيای تجارت آزاد و رقابت بود تا بدين وسيله شکست و موفقيت را نتوان به 

که " قسمتی "تعبير شود " قسمت"گی داد ، بلکه تمام اين مسائل به کار و زرنگی افراد بست
اگر آن ايامی را در نظر بگيريم که تمام راه های بازرگانی و مراکز عمده .گريز پذير نيست 

تجارت قديم عوض شده جايش را به هندوستان و آمريکا می داد و در واقع جهان دستخوش 
ز نظر اقتصادی مقدس بود ، مثل طال و نقره رفته يک انقالب تجاری شده حتی موادی که ا

رفته ارزش خود را از دست می داد ، آن وقت معلوم خواهد شد که عقيده ی مزبور محصول 
فکر يا عمل نيست بلکه بقوای اقتصادی مقتدری بستگی دارد که برای اهل زمان ناشناس بوده 

  )تحقيقات فلسفی: قسمت ماترياليسم تاريخی از . (است
     در واقع ببينيم در زندگی اقتصادی بازرگان چه نقشی دارد؟ ما فقط شاهد رقابت بين   

تجار هستيم ولی بازرگان ها و بورژوا ها اين رقابت را بمورد عمل می گذارند و در نتيجه يک 
  .عده ورشکست و يک عده بهره مند می شوند 

يجه ی رقابت يا بحران ناگهانی        چه بسا که با هوش ترين و زيرک ترين آنها در نت
اين بحران يک چيز واضح و قابل پيش بينی نيست ، و يک پيش آمد . ورشکست می شوند

است ديگر معلوم نيست برای چه بعضی ها که خيلی بی دست و پا هستند می توانند خود را 
مذهب تا پايان بحران حفظ کنند پس اين ها بسته به سرنوشت است و همين فکر است که به 



 ١۴٠

پرستان نفوذ می کند وقتی مالحظه می شود که پاره ای در اثر شانس توفيق حاصل می کنند 
فکر سرنوشت پيدا می شود تا افراد به وضع خود بسازند و به قسمتی که از جانب خداوند مقرر 

  .شده است معتقد گردند
ايد می باشد به        اين مثال نشان می دهد که چگونه شرايط اقتصادی خالق افکار و عق
  .عبارت ديگر معلوم می کند که پايه ساختمان جامعه بر اقتصاديات قرار دارد 

شعور دو نفر کارگری که از لحاظ سياسی عقب مانده هستند ، يکی :        مثال ديگری بزنيم 
از آنها در کارخانه بسيار بزرگی کار می کند که در آنجا کار مرتب و منظم شده ، و ديگری در 

  .شکی نيست که اين دو کارگر صاحب کار را بيک چشم نگاه نمی کنند. يک کارگاه کوچک 
       در نظر کارگر اولی صاحب کار عبارت است از يک استثمارگر خونخوار و دارای خصلت 
کاپيتاليسم آن ديگری ارباب را بچشم يک کارگر می نگرد منتها کارگری که راحت است و به 

  .ده يک دژخيم نگاه نمی کندهيچ وجه او را بدي
       بطور قطع نحوه ی زندگی کارگری آنهاست که اين دو خاصيت مختلف را به آنها داده 

  .اين مثال دارای اهميت بسزايي است و ما را به نکات حساس و دقيقی می رساند .است 
  وجدان کاذب ، وجدان صادق ‐۴

و وجود اجتماع شاخص وجدان . وژي هاست       گفتيم که شرايط مادی اجتماع موجد ايدئول
پس می توان اينطور نتيجه گرفت که هر کارگری بايد ايدئولوژی پرولتاريايي . اجتماعی است 

. رگری دارای وجدان کارگری نيستاين چنين تصوری باطل است ،زيرا که هر کا. داشته باشد 
 و معينی هم زيست بايد به اين نکته توجه داشت ،ممکن است عده ای در شرايط مشخص

  باشند ،
انگلس به اين نوع وجدان ها .و بر خالف حقيقت فکر کنند.  ولی وجدان متفاوت داشته باشند 

  .نام کاذب داده است 
بعضی کارگر ها تحت تاثير افکاری هستند که نتيجه ی آن عودت يافتن به قرون :        مثال 
در اين مورد اين کارگر ها در اثر . ستند مثال آنها که طرفدار کار اهل حرفه ه. وسطی است

انعکاس شرايط زندگی اجتماعی " بينوايي دارای يک وجدان غلط شده اند ؛اين طرز فکر کامال
انعکاس ، اغلب اوقات در وجدان مردم . منتها يک انعکاس درست و صاف نيست . می باشد 

 اجتماعی می باشد ولی برای در می آيد فقر و فالکت اثر و انعکاس شرايط" وارونه " بصورت 
نجات از بينوايي به راه های کهنه و برگشت به عقب متوسل شدن انعکاس کاذب و غلط می 

  .در اين مرحله انعکاس به دو قسمت می شود يک قسمت صحيح و يک قسمت غلط .باشد 
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قسمت صحيح آن عبارت است از .        وجدان کارگر شاه پرست نيز به دو قسمت می شود 
کر چاره برای بدبختی ، قسمت غلط آن عبارت است از اين که فکر می کند يک نفر پادشاه ف

بطور خالصه می توان گفت اين کارگر چون ايدئولوژی درستی . می تواند درد ها را درمان کند 
چنين کارگری ممکن است در رديف دشمنان جانی طبقه ی . ندارد غلط حساب می کند 

  .رد اگر چه خودش هم استثمار می شوداستثمار شونده قرار گي
       بنابراين وجدان غلط عبارت است از خود گول زدن يا گول خوردن و نشناختن شرايط 

  .واقعی زندگی 
       پس می توان گفت که ايدئولوژی انعکاس شرايط زندگی است ولی اين انعکاس خود 

  .بخود نيست 
ی برای اشتباه وجدان ما صورت می گيرد ،و کوشش        بايد توجه داشت که هر گونه  اقدام

پرورش ، تعليم  . ها  می شود تا  وجدان  ما تحت تاثير ايدئولوژی طبقات  حاکمه  قرار گيرد 
ارتباطات ما در زندگی ، . و تربيت ،  اولين چيزهايي  است که  وجدان  غلط  به ما می دهد

طبوعات، راديو ، نيز وجدان ما را به راه خطا می بقايای آداب روستايي و ابتدايي ، تبليغات ، م
  .برد 

       بنابراين ،کارايدئولوژيک، برای مارکسيستها اهميت وافر دارد وجدان غلط را بايد کوبيد تا 
چنانکه کار ايدئولوژيک صورت نگيرد ، اين تحول و . به وجدان پاکيزه و درست دسترسی يافت

پس آنها که می گويند مارکسيسم همه چيز را به عهده  .تغيير شکل امکان پذير نخواهد بود
زيرا در واقع ما معتقديم که ايدئولوژی ها در جامعه نقش . جبر می گذارد در اشتباه هستند 

عمده ای را بازی می کنند و از اين لحاظ بايد فلسفه مارکسيسم را آموخت و فرا گرفت تا به 
  .زار مفيد استفاده کرد توان از آن به شکل يک اسلحه ی قاطع و اف

  عمل و عکس العمل عوامل ايدئولوژيک ‐۵
       با مثال هايي که برای وجدان غلط و صحيح آورده شد ، معلوم گشت که نمی بايد 

چنين .  زاده ی شرايط اقتصادی شمرد و قدرت ايدئولوژی را نديده گرفت فقطهميشه افکار را 
  .د بودشيوه ای توجيه پسنديده مارکسيسم نخواه

       در پايان کالم می توان گفت که به تحقيق ، افکار محصول شرايط اقتصادي می باشد و 
  .بخودی خود نيز تاثيرات و کارهايي می کند 

بنابر استنباط مادی تاريخ ، عامل قطعی در تاريخ : " انگلس در تحقيقات فلسفی می گويد
يچگاه پا را از اين فراتر نگذاشته ايم ولی من و مارکس ،ه. ،توليد و تجديد زندگی مادی است 
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اگر گفته شود که فقط عامل اقتصادی پديد آورنده ی تاريخ است ، مسئله تا حدی بی معنی، و 
منتها ساير قسمت هايي که در . وضعيت اقتصادی بنيان تاريخ می باشد . کلی می شود 

هستند و در مواردی هم بصورت سطحی باال قرار دارند به نوبه خود در مبارزات تاريخی موثر 
عمل و عکس العمل کليه ی اين عوامل است که جريان اقتصاد را . عامل قطعی در می آيند

بطرف معينی می کشاند ، گويي يک امر جبری اين جريان را بسوی گروهی از حوادث می 
  ."راند

ی اقتصاد نرفت        مشاهده می شود که بايد همه چيز را بررسی کرد و تنها به سراغ معنا
،درست است که ، در مرحله نخست ، اين موضوع منشاء ساير مسائل است ، ولی هيچ وقت 

  .نبايد فکر کرد که تنها علت است 
       ايدئولوژی در عين حال که انعکاس شرايط اقتصادی است نتايج آن هم می باشد و رابطه 

 که ايدئولوژی ها نيز روی علت و زيرا همواره مالحظه می شود.اين دو امر پر ساده نيست 
  .ريشه ی خود عمل متقابله دارند 

 مورد مطالعه قرار دهيم ۱۹۳۴ فوريه ۶       هرگاه جنبش های توده ای فرانسه را از تاريخ 
  .اين نکته از دو جهت بر ما روشن می شود 

توجيه اين . گروهی می گويند اين جريان وابسته به بحران های اقتصادی است ‐۱      
در اين توجيه فقط يک مسئله به حساب آورده می شود آن .ماترياليستی ولی يک جانبه است 

  بحران: هم مسئله اقتصادی است يعنی 
 اين استدالل در يک قسمت صحيح است ولی به اين شرط که در توجيه خود تفکر ‐۲       

" ضد فاشيستی " ان افکار اشخاص را هم بگنجانيم يعنی ايدئولوژی را، زيرا که در اين جري
ضد فاشيست بودن . مردم هم دخالت دارد و اين خود عامل ايدئولوژيک اين جنبش است 

قطعی است برای مفيد واقع . مردم معلول همان تبليغاتی است که جبهه ملی را بوجود آورد
در سال شدن اين تبليغات زمينه مناسبی هم الزم بوده است ، به اين ترتيب که اين نتايج را 

روی هم رفته بر ما معلوم است که چگونه اين جنبش توده ای نيز در .  نمی شد گرفت ۱۹۳۲
  .دنباله ی مبارزه ی اجتماعی خود بر روی اقتصاد جامعه تاثير می کند 

       در اين مثال مالحظه می کنيم ايدئولوژی که انعکاسی از جامعه است به نوبه خود علتی 
  .ی شود برای حوادث و امور م

متکی بر وسعت .... توسعه ی سياست ، قضاوت ، فلسفه ، مذهب ، ادب ، هنر ،        " 
ولی اين ها نيز،بر روی يکديگر تاثير می کند، هم چنان که ، بر روی اقتصاد .اقتصاديات است 
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نه به اين شکل که وضع اقتصادی تنها عامل و علت موثر بوده ، باقی حالت . موثر خواهند بود 
مفعولی پيدا می کنند ، بلکه ، بر عکس ، اين ها بر روی پايه احتياجات اقتصادی عمل و عکس 

  :بر اين منوال بايد دانست ) تحقيقات فلسفی .انگلس ."( العمل دارند 
حتی بنيان حق توارث و جانشينی ، يا فرض تساوی در زمينه توسعه خانواده ،می تواند        " 

آزادی کامل "  باشد ، و گر نه ، مشکل می توان اثبات کرد که ، مثالبر اصل اقتصادی استوار
ارث در انگلستان ، و محدوديت زياد ارث در فرانسه با تمام مختصات شان علل اقتصادی دارند 
، ولی اين هر دو قسمت عمده ای که عبارت است از توزيع ثروت ، روی اقتصاديات تاثير می 

  )یتحقيقات فلسف. انگلس ."( کند 
همه ما درباره .        برای اينکه مثال زنده ای بياوريم، مسئله ماليات ها را در نظر بياوريم 

ثروتمندان برای شانه خالی کردن از زير ماليات ، طرفدار . ماليات ها يکسان فکر نمی کنيم 
پس فکری که ما در باب موضوع .ماليات های غير مستقيم و ماليات های تصاعدی می باشند 

ماليات داريم بستگی دارد به شرايط اقتصادی ما يعنی شرايطی که بوسيله سرمايه داری ايجاد 
ثروتمندان خواستار حفاظت برتری خود هستند و برای حفظ . و بر ما تحميل شده است 

به اين . تحميالت کنونی و بر قراری قوانين و مقررات مفيد به حال خودشان ، مبارزه می کنند 
. ونه قوانينی که ناشی از افکار است ،بر روی اقتصاد نيز عمل متقابله داشته ترتيب اين گ

  .تجارت کوچک و صنعتگر و اهل حرفه را نابود می کند و به تمرکز سرمايه ميدان می دهد 
       در نتيجه مشاهده می کنيم که شرايط اقتصادی موجد افکار، و افکار نيز موجد شرايط 

ايدئولوژی ها را همواره بر اساس اين روابط و اين کنش و واکنش . اقتصادی ديگری می شود 
باز هم بايد تکرار کرد ، که حوايج اقتصادی ، پايه ی همه ی اين امور .ها بايستی مطالعه کرد 

  .شناخته می شود 
       بر ما واضح است که نويسندگان و متفکرين مامور تبليغ و انتشار يا دفاع و تقويت 

افکار و نوشته ی ايشان بصورت حکايات و داستان های ساده . های معينی هستند ايدئولوژی 
. پخش می شود ، ولی اگر بکنه آن پی ببريم خواهيم ديد که دارای ايدئولوژی معينی هستند 

اين بررسی دارای لطف و دقت مخصوصی است که بايد با کمال احتياط و باريک بينی صورت 
ن بررسی ها و تحليل ها ها بدست می دهيم که در عين کمک ما شيوه ای برای اي. گيرد 

منتها بايد دقت وافی داشت . مفيد ، بر مبنای شيوه ی ماترياليسم ديالکتيک قرار داشته باشد 
که اين شيوه را به بطرز ماشينی بکار نبريم و چيزی که قابل تحليل ما نباشد به زور تحليل 

 .نکنيم 
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  الکتيکیتحليل دي) متود( شيوه ی  ‐۶
       برای اينکه شيوه ی ديالکتيک به بهترين وجهی بکار رود ، بايد خيلی چيز ها را شناخت 
و اگر از موضوع آن غافل باشيم بايستی بطور دقيق آن را بياموزيم ، و گر نه قضاوت های ما 

  .صورت حقيقی و منظمش را از دست خواهد داد
 يک قصه ی ادبی ، اکنون شيوه ای بدست شما می        برای تحليل ديالکتيکی يک کتاب يا

  .دهيم که بتوانيد در ساير موارد هم بکار ببريد 
نخست بايد به محتويات کتاب يا قصه ای که تحليل خواهيم کرد توجه کنيم آن را :        الف 

از مسائل اجتماعی جدا کنيم زيرا هر چيزی که ما بخوانيم به مبارزات طبقاتی و شرايط 
  .صادی بستگی ندارداقت

بايد ديد که اين کتاب به چه .        تاثيرات ادبی هم وجود دارد که بايستی بدان توجه داشت 
در ضمن مطالعه ، . متوجه تکامل داخلی ايدئولوژی ها باشيم . تعلق دارد " مکتب ادبی" 

  .برداشتن يک خالصه از موضوع قابل تحليل و ياداشت نکات موثر الزم است 
طبقه ای را که اين . به اشخاص اجتماعی که قهرمان داستان هستند مالحظه کنيم :   ب     

اشخاص بدان تعلق دارند بشناسيم ، کار آنها را بررسی کنيم و ببينيم آيا می توان به شکلی 
هر گاه اين عمل ممکن نبود و بطريق . سرگذشت کتاب را به يک نظر اجتماعی مربوط کرد 

ت ، از تحليل دست بر داشتن خيلی بهتر از ساختن تعبيرات است ،هرگز معقول امکان نداش
  .نبايد تفسيری را اختراع کرد 

وقتی طبقه يا طبقاتی که در داستان بازی می کنند معلوم شد بايد مسائل اقتصادی :        پ 
که موضوع را مورد مالحظه قرار داد ، به اين معنی که طريقه توليد يا وسائل توليد ، در زمانی 

  .واقع می شود ، چگونه بوده است 
امروزه قصه ها و . ، هر گاه واقعه در زمان ما باشد دوره اقتصاد سرمايه داری است "        مثال

رمان های بسياری در مذمت کاپيتاليسم نوشته می شود و با آن به اين وسيله مبارزه می کنند 
  :  موجود است ولی برای مبارزه با کاپيتاليست ها دو طريق. 

  .  طريقه انقالبی و پيشرو ‐۱       
  . طريقه ارتجاعی که می خواهد بشريت را به عهد گذشته بر گرداند ‐۲       

        در رمان های امروزی مبارزه ی رايج با سرمايه داری بيشتر به اين صورت است که 
  . هميشه تاسف دوره های پيش را بخورند 
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آن وقت می توانيم ايدئولوژی کتاب را بشناسيم به اين . اين نکات رسيديم وقتی به :        ت 
در ضمن مطالعه و بررسی ايدئولوژی .معنی که به افکار ، احساسات و طرز تفکر مولف راه يابيم 

  بايد فهميد کتاب چه نقشی را بازی می کند و در مغز خوانندگان چه اثری می گذارد ؟
انست نتيجه ی کتاب را پس از اين تحليل خالصه کنيم و بگوييم آن وقت خواهيم تو:       ث

  برای چه نوشته شده است ؟ و علت نشر آن در اين زمان چيست ؟
       اين شيوه ، با در نظر داشتن کليه مسائلی که تا اينجا مطالعه کرده ايم مفيد واقع می 

. بينی خاصی به ما می دهد اين را خوب بايد فهميد که ديالکتيک همانطور که جهان . شود 
همانطور هم خواستار شناسايي صحيح امور است تا بتوان ازموردمعينی صحبت و يا آن را 

اکنون که دانستيم شيوه ما چيست بايد در مطالعات خود زندگی مبارزه جويانه . تحليل کرد 
ا بر ی خود و تغييراتی که بدان دست می دهد دقت و کوشش داشته باشيم که همه چيز ر

حسب حرکت و تغيير نگاه کنيم نه به حالت ثابت و بی حرکت و بعالوه هر چيزی را از کليه 
خالصه در همه چيز و در همه جا با فکر ديالکتيکی . جوانب آن مالحظه کنيم نه از يک سو 

  .            بررسی کنيم 
  لزوم مبارزه ايدئولوژيک ‐۷

 يعنی شکل نوين ماترياليسم که بدست ‐الکتيک        اکنون ما می دانيم ماترياليسم دي
 چيست ؟ و نيز می دانيم که اين ماترياليسم است که ‐مارکس و انگلس پی ريزی شده است 

در اين کتاب تا آنجا که توانسته ايم از متون مارکس و انگلس .بوسيله لنين توسعه يافته است 
خصوص بايستی اثر فلسفی لنين را ياری خواسته ايم ولی از ذکر اين نکته ناگزيريم که ب

مارکسيسم بدون لنينيسم ارزش واقعی خود را نمی تواند نشان مطالعه کرد امروزه 
ماترياليسم . مارکسيسم لنينيسم و ماترياليسم ديالکتيک تفکيک شدنی نيستند  . دهد

يسم ديالکتيک به ما مجال می دهد که به وسعت ،به قدرت و به منافع سرشار مارکسيسم لنين
  . دست يابيم 

       اين موضوع ما را به اين نکته می رساند که يک فرد مبارز در صورتی به اسلحه 
  .ايدئولوژيک مجهز می شود که به کليه اين اصول آشنا گردد

       دنيای بورژوازی چون بدين معنی واقف است کوشش می کند ، ايدئولوژی مخصوص خود 
چون می داند که در بين . ر وجدان کارگران رسوخ و نفوذ دهدرا ، به هر وسيله که می شود د

مباحث عمده مارکسيسم لنينيسم ، مردم از همه کمتر به مفهوم ماترياليسم ديالکتيک وقوف 
دارند در اين مورد سکوت می کنند ، مشکل می توان باور کرد که فرهنگ دولتی از اين روش 
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ه باعث می شود فلسفه به شيوه ی يکصد سال چيزی ک. و شيوه تحقيق غافل و بی خبر باشد
  .پيش آموخته شود همان تعهد علمای بورژوازی است 

، شيوه ی متافيزيک بر شيوه ديالکتيک تسلط و برتری داشت همانطور که "       اگر سابقا
امروزه در پرتو ترقيات علمی معلوم شده است که شيوه ی . ديديم ، علتش جهل عمومی بود 

 و خيلی  ديالکتيک تنها شيوه ای است که با مبانی علمی تطبيق می کندماترياليسم
افتضاح آور است که در دانشکده های ما به فرزندان ما سبک تفکر فرسوده و باطلی تدريس 

  . می شود که سوای جهل مبنايي نداشته است
واه نا خواه از        حتی علما ناچار می شوند ، در مطالعات تخصصی خود ، در پاره ای موارد خ

موازين ديالکتيک مدد بخواهند و گرنه ادامه تحقيق و آزمايش با نحوه تفکری که بدان ها 
  .آموخته شده يعنی شيوه ی تفکر متافيزيکی امکان پذير نيست 

) که از ايده آليست ها و يکتاپرستان بوده اند(        اگر علمای بزرگی از قبيل پاستور و برانلی 
چه بسا کمک ها و ترقيات عمده تری که می توانستند ! کر ديالکتيکی می بودند دارای سنخ تف

  !به علوم و عالم بشری بدهند 
       بورژوازی عالوه بر اين توطئه که مارکسيسم لنينيسم را با سکوت برگزار می کند برای 

" ريسين های تئو" چنانکه در اين ايام . مبارزه با جنبش کارگری اقدامات ديگری هم می کند 
تازه وارد و نوزادی پيدا می شوند که خود را مارکسيست می شمرند و می خواهند به اصطالح 

مسائلی از " در اين گونه مبارزات مخصوصا.کنند "جوان "و "احيا "را "مارکسيسم " خودشان 
سم و فلسفه ماتريالي" مثال. مارکسيسم را انتخاب می کنند که به خوبی روشن و باز نشده است 

کسانی يافت می شوند که می گويند " مثال. بدان وسيله مسير نهضت را  منحرف می کنند
. مارکسيسم از لحاظ عمل انقالبی صحيح است ، ولی فاقد جنبه ی عمومی جهانی می باشد 

مارکسيست بود بی آنکه به قبول فلسفه مادی تن در داد " می گويند که می توان کامال
 از اين قبيل و با اشکال مختلف صورت می گيرد ، آنهايي که هميشه دم از اقدامات خرابکارانه.

مارکسيسم می زنند می خواهند اصل مارکسيسم را خراب کنند و افکاری را در آن نفوذ دهند 
در گذشته از اين قبيل اقدامات . که غير از مارکسيسم باشد ، يعنی خالی از فلسفه مادی باشد 

ماترياليسم و " ارزه با همين فعاليت ها بود که لنين کتاب برای مب. زياد شده است 
در عصر کنونی که عصر رواج مارکسيسم می باشد اين گونه . را تاليف کرد " امپيريوکريتيسيسم

اينجاست که فلسفه ی مارکسيسم يعنی ماترياليسم را بايد . تشبيهات رو به فزونی نهاده است 
  .الفين و دشمنان مارکسيسم نقاب بر داشت به خوبی آموخت تا بتوان از چهره مخ
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   نتيجه‐۸
طبقه کارگر ، فشار زورمندی بطرف مسائل "        خوشبختانه ، چند سالی است ، که مخصوصا

مارکسيستی آورده است و به فراگرفتن فلسفه ماترياليستی رغبت روزافزونی نشان می دهد ، 
 درستی دالئلی که ما در آغاز کتاب علت اين امر آن است که طبقه زحمتکش به حقانيت و

کارگران بر طبق آزمايش های شخصی خود ، به لزوم تطبيق تئوری . آورده ايم پی برده است 
البته اين کوشش تا حد . با عمل ،و دامنه دادن به مطالعات تئوريک وقوف حاصل کرده اند 

ين جريان را تقويت کند ، وظيفه و نقش هر مبارزی آن است که ا. امکان بايد ادامه پيدا کند 
به جهت صحيح براند ،و ماهيت آن را صحت بخشد ، بايد خوشحال بود که دانشکده کارگری 

به هزاران هزار انسان مفهوم )م .امروز به نام دانشکده نوين معروف شده است ( پاريس 
ی می ماترياليسم ديالکتيک را آموخته است و چنانچه بدين طريق پيش برويم ، به بورژواز

بايد .اين مسئله وظيفه ما را نيز مشخص می کند .  کدام است راه علمتوان نشان داد که 
به موازات مبارزه ای که در .مارکسيسم را بايد ياد گرفت و به همه کس ياد داد  . مطالعه کرد

خيابان ها ، و در محل کار صورت می گيرد ، وظيفه هر مبارزی آن است که اين مبارزه 
  .يک رادرهمه جا به عهده بگيرد ايدئولوژ

       وظيفه ما آن است که از ايدئولوژی خود در برابر حمله های مختلف دفاع کرده و سپس 
به حمله ی متقابل پردازيم تا ايدئولوژی بورژوازی را خراب و ويران و از وجدان کارگرها ريشه 

فرد مبارز بايد به شناسايي ، کن کنيم ولی برای برتری يافتن در اين مبارزه بايد مسلح شد 
  . باشدو درک ماترياليسم ديالکتيک مسلح

       در شرايط کنونی بزرگترين وظيفه ما برقراری جامعه ی بی طبقات است تا در آن جامعه 
  .هيچ چيز نتواند سد راه علم و فرهنگ شود 

  سئواالت آزمايشی
  کار می کند ؟ آيا درست است که مارکسيسم نقش افکار را ان‐۱       
   عوامل مختلفی که در ساختمان جامعه دخالت دارد کدام است ؟‐۲       
 يک داستان را بر شيوه ی ماترياليسم ديالکتيک بخوانيد و تحليل کنيد و ببينيد چه ‐۳       

نتيجه ای بدست آورده ايد ؟ به اين موضوع بر اساس مجموعه ی مطالعات اين کتاب جواب 
  .بدهيد 

  ۲۶/۷/۱۳۸۵    پايان
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