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م تاريخی، نوآموز فلسفه ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليس :از طريق اين کتاب در دو بخش

لنينيستی ، پايه های اين دانش را می آموزد و پس از آن درعرصه تئوريک  –مارکسيستی 
می تواند به مطالعه عميق تر آن بپردازد، می تواند آسان تر مطالعه آثار کالسيک های 

  .بحث ها و پژوهش ها آماده گردد  لنينيسم را آغاز کند و برای شرکت در–مارکسيسم 
زيرا که اين کتا ب بر اساس درس . ناميده ايم )) درس((قسمت ها را يک  هر يک از بحث و

آن   پخش می شد تهيه گرديده است و هدف ازراديو پيک ايرانهای هفتگی فلسفه که از 
  . به آموزش سيستماتيک اين علم استخدمت

مورد آغاز هر فصلی فهرستی از درس های مربوطه با شماره گذاری مطالب  در  
نشده بلکه به ويژه  بحث در هر درس آمده که تنها به خاطر عرضه فهرست مندرجات تدوين

به کمک . صورت پرسشنامه ای شامل چندين سئوال برای هر درس بکار رود  می تواند به
مطالعه و درک مطالب را مورد ارزيابی قرار دهد  آن گيرنده نوآموز می تواند دقت خود در

به صورت گروهی انجام می شود می توان از آن به مثابه وسيله ای برای يا اگر مطالعه  و
هر حال به هنگام آموزش منظم مفيد است در  در. ازمون مطالب يک فصل بهره گيری کرد 

  . ود آزمايی از آموخته ها بعمل آيدتوجه به فهرست پرسشنامه يک خ آخر هر فصل با
 و امکانات هر فرد يا گروه می توان به تقسيم درس ها به نحوی است که بسته به وقت  

  .ی خود آموزی يا آموزشی ترتيب دادطور سيستماتيک و منظم کالس ها
 هر مسئله مثال برای آن که خودآموزی امکان پذير باشد کوشش شده است تا حد امکان برای

 به همين منظور کوشش شده تا حد امکان مطالب ساده و همه فهم بيان. و توضيحی ذکر شود
  .گردد

. اوال وقت بيشتری اختصاص داد: برای آموختن برخی از درس های کليدی الزمست  
ثانيا پس از پايان فصل يا فصل ديگری که مربوط به آن است باز به همان درس بازگشت و 

  .دوباره در پرتو آموخته های جديد، درس قديمی را فرا گرفت
مفاهيمی استفاده شده که توضيح اگر در درسی ناگزير از واژه ها و اصطالحات و   

جامعی درباره آن ها در خود آن درس داده نمی شود در پايان هر درس به عالقمندان و 



احتماال به رهبران گروه آموزشی توجه داده شده است که در کدام درس می توانند توضيحات 
برخی .  های مربوطه را فرا گيرندهنای گسترده مطالب و مفاهيم و واژتکميلی و مع

توضيحات اضافی نيز برای عالقه مندان در زير صفحات داده شده است که مطالب درس را 
  . تکميل می کند ولی آموختن آن ها اجباری نيست 

اوال يگانگی در : مکان به زبان فرانسوی ذکر شده تامعادل اصطالحات فلسفی تا حد ا  
معنا در همه جا به کار رود، واژه فقط به يک استعمال لغات و اصطالحات حفظ شود و يک 

عات خود را از آن راه تکميل آشنايی دارند بتوانند مطالثانيا کسانی که به زبان های خارجی 
  . ب برای تلفظ درست آن ها آمده استهمچنين طرز نوشتن اسامی اشخاص و مکات. کنند

 در کتاب از انديشه های متفکران ايرانی و اشعار فارسی در رابطه با موضوع  
ن جلب توجه به برخی برداشت ها و سن استفاده پراکنده ای شده است که هدف از آن تنها

ا مطلب و بن و نزديک کردن فرا گيرنده مطلب نای آغطرح مسائل فلسفی در کشور ما و 
ولی در هر حال فرا . ث تحليل اين نظريات و انديشه هاآسان تر کردن فهم آن است نه بح

ل عقايد سيله نخستين آشنايی کلی را با نام ها و مکاتب و برخی اصوگيرنده می تواند بدين و
  . متفکرات ايرانی حاصل کند

هدف از تدوين کتاب حاضر کمک به نوآموزان فلسفه مارکسيستی است علمی که   
شالوده خارائين آگاهی انقالبی هر مبارز راستين و پی گير را تشکيل می دهد علمی که بايد 

در تجربه انقالبی درک و هضم شود، با تجربه انقالبی . بی قرار گيردت عمل انقالدر خدم
  .  و به آن راه پيشرفت را نشان دهدغنی شود
بديهی است که دريافت نظريات و انتقادات، راهنمايی ها و پيشنهادهای عالقه مندان و   

ب در آموزندگان می تواند کمک موثر و مفيدی برای بهبود مضمون و شيوه تنظيم اين کتا
آينده باشد و به ويژه که عالوه بر مثال ها و يادآوری های سياسی و ادبی و فلسفی ويژه به 
منظور آسان کردن آموزش برای خواننده ايرانی در افاده مسائل و تبويب مطالب و برخی 

، شيوه ای که از نظر آموزشی روشن تر شمرده می بخش بندی ها و توضيحات در مواردی
  . ه شده استبه کار بردشده 
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  فصل اول
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  لتری و جای فلسفه مارکسيستی در آن و جهان بينی پرـدرس اول 
  

  .لتارياستو لنينيسم جهان بينی پرـمارکسيسم 
هيم در اين درس خوا. است لنينيستی ـفلسفه مارکسيستی پايه تئوريک جهان بينی مارکسيستی 

 لنينيسم در ـتئوری چيست و مقصود از مارکسيسم معنای . ديد که معنای جهان بينی چيست
  .ساده ترين بيان چيست

   
  :نخست درباره جهان بينی و اهميت آن -1

جهان بينی عبارت است از مجموعه انديشه ها و عقايد درباره زندگی، گيتی، پديده ها و 
عقايد درباره  ن بينی عبارت است از يک سيستم نظريات، تصورات و، جها های آنرويداد

  .کلی ترين مسائل طبيعت يا جامعه و انسان
در جوامع طبقاتی يعنی در آن اجتماعاتی که بر اساس وجود طبقات متخاصم بهره ده   

و بهره کش استوار باشد اين ديد کلی نسبت به جهان و رويدادهای آن بر شالوده موقعيت 
  .شده است  اجتماعی طبقه بنا-ادیقتصا

جهان بينی کارگر زحمتکش با جهان بينی سرمايه دار . جهان بينی طبقاتی است  
  . ثابه طبقه از بيخ و بن متضاد استاستثمارگر به م

 شکل به ، دارای جهان بينی خاص خود است که در عالی ترينلتاريا يعنی طبقه کارگروپر
اين جهان بينی بيانگر منافع همه .  لنينيسم استـصورت علمی همان آموزش مارکسيسم 

رهايی قطعی همه خلق های گيتی زحمتکشان يدی و فکری در سراسر دنيا و روشنگر راه 
لنين نوشته است که يک مبارز راه سوسياليسم برای آنکه بازيچه دست حوادث نشود و . است

آن کس که نخواهد در . يک جهان بينی مستحکم و بالغ داردره شود نياز به بتواند بر آنها چي
برابر جامعه خود و سرنوشت همه زحمتکشان خاموش و بی تفاوت بماند، بلکه بکوشد تا 
عضوی فعال و مبارزی سرنوشت ساز گردد بايد اعتقادی راسخ، روشی بی تزلزل و ايمانی 

جهان بينی . بينی پيشرفته و علمی استوار گرددمستحکم داشته باشد که بر روی يک جهان 
بر اين شالوده استوار است که می . ی خود چنان اعتقادی را می آفريند لنينيستـمارکسيستی 

، در هماوردی با دشمن وی را به زانو در آورد و سرمشقی دتوان آن اعتقاد راسخ را بنا نها
در کشور ما از حيدر عمواوغلی و . دی شبرای همه مبارزان و پويندگان راه سعادت و آزاد

يا گمنام بر شالوده همين  ارانی گرفته تا روزبه و حکمت جو و تيزابی بسيار قهرمانان نامدار
جهان بينی و اعتقاد عميق به درستی آن، به مظهر شجاعت و مقاومت خلقی در نبرد عليه 

نی مترقی و علمی يک جهان بينيروی شناخت و اعتقاد به . پرياليسم و استبداد مبدل شده اندام
توده ها را سازمان می دهد، آنها را متشکل می کند، به نبرد قطعی . نيروی عظيمی است

  .، راه تکامل جامعه را می گشايد و نظامی نو را پايه می ريزدرهنمون می شود



پس ما مبارزان به جهان بينی نياز داريم نه برای آن که رويدادهای جهان را درک و   
، بر آن ها فعاالنه تأثير بگذاريم، به کار  برای آن که آن ها را تغيير دهيمکنيم بلکهضبط 

  .ول بخشنده وزندگی آفرين دست زنيمانقالبی تح
  
  :اینک توضيحی درباره تئوری -2

 لنينيسم است که ـجهان بينی مبارزان راه سوسياليسم، مارکسيسم جهان بينی طبقه کارگر، 
تئوری يعنی چه؟ تئوری انقالبی از . ريک آن راتشکيل می دهدی پايه تئوفلسفه مارکسيست

  . عصاره تجربه است تعميم پراتيک اجتماعی به دست می آيد و
 واقعيت را تئوری عملی به طور کلی مجموعه شناخت مدون بشر است که اين يا آن جهت

  .توضيح می دهد
تئوری های تئوری بخشی از جهان بينی است چرا که يک جهان بينی مرکب از   

 لنينيستی به مثابه ـآموزش مارکسيستی . ل گوناگون استمختلف مربوط به عرصه ها و مسائ
کمونيسم ، اقتصاد سياسی، فلسفه:  عمده تشکيل شده استسه بخشيا از لتاروجهان بينی پر

  .علمی
 عرصه ها و زمينه های مختلف بيان می در هر بخش مارکسيسم تئوری های خود را در

ری طبقات، ثال در فلسفه تئوری ماده و شعور، تئوری انعکاس، تئوری تکامل، تئوم. (دارد
، تئوری انقالب و غيره در اقتصاد سياسی تئوری کاال، اضافه ارزش، مبادله و تئوری دولت

غيره در کمونيسم علمی تئوری استراتژی و تاکتيک حزب انقالبی، سانتراليسم دمکراتيک، 
ولی چون تئوری .) ف ساختمان سوسياليسم و کمونيسم و غيرهتئوری انقالب، مراحل مختل

های فلسفی به عام ترين و کلی ترين مسائل مربوط به طبيعت و جامعه و تفکر نظر دارند، 
هر تئوری . دهند اين تئوری ها اساس و پايه ساير تئوری ها و هسته مرکزی را تشکيل می

و راهنما در اين رکب از انديشه های مدون هم پيچيده ای دارد و م ساخت و بافت بغرنج و در
  . يا آن زمينه است

اصوال عقايد فلسفی هسته مرکزی همه جهان بينی ها را تشکيل می دهند زيرا که   
ها پاسخ می  فلسفه عمده ترين مسائل مربوط به طبيعت و جامعه را مطرح می کند و به آن

. امعه را مورد بررسی قرار می دهدگويد و قوانين عام و طرق شناسايی جهان ، طبيعت و ج
ساير مسائل و مطالب در هر سيستم جهان بينی بر شالوده نظريات و فلسفی طرح و حل می 

  . شود 
  . لنينيستی استـی فلسفه مارکسيستی پايه تئوريک جهان بينی مارکسيست

   
  لنينيسم در ساده ترین بيان چيست؟ـمقصود از مارکسيسم  -3

 مجموعه عقايد و نظريات فلسفی و اقتصادی و ،لتارياوان بينی پرلنينيسم جهـ مارکسيسم 
اجتماعی و سياسی و آموزش انقالبی است که مارکس و انگلس و سپس لنين بنيانگذاران آن 

  . بوده اند و توسط جنبش جهانی کمونيستی و کارگری بسط و تکامل داده شده و می شود
-1895(و فردريک انگلس) 1818-1883(سوسياليسم علمی با نام  کارل مارکس   
رهبران برجسته طبقه کارگر جهانی و ) 1870- 1924(و والديميرايليچ لنين ) 1820

  .دانشمندان سترک پيوند ناگسستنی دارد
اين يک علم است .  لنينيسم يک جهان بينی علمی منظم و ذو جوانب استـمارکسيسم   

ام دستاوردهای دانش در همه شئون تکيه ه تکامل معرفت بشری است و به تملو به مثابه علم ق
به مثابه علم محدوديت جغرافيايی و زمانی نمی شناسد يعنی مانند هر دانش واقعی . دارد 

اين آموزش از آنجا که علمی . اره خاص يا زمان و قرن خاصی نيستمربوط به سرزمين و ق
در آن است که شکست ناپذيری اش .  حقيقت است راهگشا و نيرومند استو بيان واقعی



در هر جا و در هر زمان و در شرايط . ائما در حال تکامل و غنی شدن استد. حقيقت است
  . ، رهنمای عمل است شکل خالق به کار می رود دگم نيستمشخص به 

 در اين است که با فرا چيست؟ ضرورت و اهميت فراگرفتن فلسفه مارکسيستی در  
ه جانبه ای درباره کليه پديده ها و روندها و گرفتن آن ما می توانيم بينش کامل و هم

رويدادهای گيتی و چگونگی تکامل آن در باره نقش انسان در جهان و امکان شناخت واقعيات 
های جامعه و راهی که بشر می تواند زندگی  موجود و همچنين درباره علل دگرگونی

گرم شدن به مطالب آموختن فلسفه مارکسيستی سر. جتماعی را تغيير دهد داشته باشيما
فلسفه . تجريدی و دور از ذهن و بی فايده و به قول معروف به معنای فلسفه بافی نيست

 تاريخی جامعه انسانی وابسته مارکسيستی و تمام تار و پود آن به واقعيات جهان و به نيازهای
.  می دهداين فلسفه علم ترين و کلی ترين قوانين تکامل طبيعت و جامعه را به ما نشان. است

مطالعه فلسفی مارکسيستی منجمله به ما می آموزد که چرا انقالب سوسياليستی ناگزير است و 
فلسفه مارکسيستی . سياليستی و کمونيستی را بنا نهادبه چه نحو می توان جامعه سعادتمند سو

مبارزه برای بدست آوردن  دانشی است که می تون آن را به چراغ راهنمای زحمتکشان در
راه ايجاد ميهنی مستقل، دمکراتيک پيشرو و  گی بهتر، غلبه بر عقب ماندگی، درزند

مون و فلسفه مارکسيستی به ما می آموزد که جهان پيرا. شکوفايی شخصيتی بشری تشبيه کرد
آن پی ببريم ، دشمنان  به تناقضات درونی آن به آرايش قوا در. جامعه خود را بهتر بشناسيم

شناسيم، نيروهای ميهنی و مترقی را  خلق را از دوستان و متحدين بازترقی ميهن و نيکبختی 
استعمار و استبداد و راه اعتالی آن دهيم و طرق نجات آن را از يوغ نوبه درستی تشخيص 

 برابری، کار و برادری تميز ، سعادت والی تمدن و بهروزی و صلح و آزادیرا به قلل ع
رکسيستی وسيله ای است تا فضيلت های يک مبارز در عين حال فرا گرفتن فلسفه ما. دهيم

همراه با شرکت فعال در کوره . الی انسانی را در خود پرورش دهيمکمونيست و سجايای ع
سازی  اين فراگيری برای پرورش فرد انقالبی يا نوسازی و خود،پيکار و تجربه عملی

ی يک سرمايه آموختن درست و جدی فلسفه مارکسيست. مبارزان اهميت ويژه ای دارد
فرا گرفتن . يک وثيقه ثمر بخشی نبرد آنان استفناناپذير فکری و معنوی برای مبارزان و 

شخصيت فرا گيرنده تولدی ديگر به  ميدان عمل اجتماعی و انقالبی در اين علم به ويژه در
داشتن . وجود می آورد و به آن بعدی تازه می بخشد و افق تازه ای را در برابرش می گشايد

ديد صائب و تشخيص درست در مسائل سياسی و مبارزه انقالبی مرهون  آموزش اين فلسفه 
 .1است 
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