
 

  "کيالکتيسم دياليماتر"ن بخش از يآخر

  ستي نینيش بيقابل پنده يآ
    توان آن را ساختیماما 

  نيک آئيرنيام
  

  کيالکتي منطق د–فصل ششم 
  

   آن یت علمي و اهمی علمینيش بي پ-۴٠درس 
   ینيش بيسم و ارتجاع و مسئله پيده آليا -١
 ی علمینيش بيسم و پياليماتر -٢
 یعي طبی ها و دانشی علمینيش بيپ -٣
 ی اجتماعی و دانش های علمینيش بيپ -۴
 ستي احزاب کمونی برای علمینيش بيت پياهم -۵
 

 یت عملي فعالی دهد که ازآن برایت نه فقط به انسان امکان ميشناخت درست واقع  
 خود را تحقق بخشد، بلکه ی کند و خواست هایري بهره گی و اجتماعیعي طبینه هايدر زم
  . سازدینده را هم ممکن مي حوادث آینيش بين پيهمچن

)١(  
چه بسا کوشش . ش بوده استينده خويرباز بشر آرزومند شناختن سرنوشت و آياز د  

ش ستارگان دنباله يداي همچون کسوف و  خسوف با پی نجومیدادهاينه رويشده است تا به قر
 حرکات و ني بیا بارمل و اسطرالب رابطه اين شود و يي و تعیابيدار سرنوشت ها ارز

 ینياها و تقارن حوادث زميا رويدا شود، ي با سرنوشت مشخص هر فرد پیوضع اجسام سماو
ر آن ينظا رد و باالخره به کمک نذر و جادو وينده قرار گي آيیشگويز پيو انواع تفال ها دستاو

 از ی از جمله در کسوت مذهبید خرافيسم و عقايده آليا. ن و سرنوشت عوض شوديينده، تعيآ
ر بر سرنوشت، يل به دانستن آن چه که بر سر او خواهد آمد و تأثينده و تماين توجه بشر به آيا

 از یره لشگرير و غين و فالگيب گو و طالع بيشگو و غيسوء استفاده کرده اند و به بنام پ
 به ی اعتمادینده و بي، ترس از آیبه راه انداختند که اغلب در سطح اجتماع» نيمتخصص«

خواندند و ي ستم فرا میرهاي کردند و انسان را به اطاعت کور و به قبول زنجیج ميآن را ترو
ندگان طبقات ينما. دندي دی بشر نمیم و رضا برابر سرنوشت غدار براي جز تسلیچاره ا

از جمله مثال شاه .  کنندی می معرفیر و جاودانيتغي حاکم را الیاستثمارگر، نظام اجتماع
 آن را در ی کرد و سرنگونی می معرفیراني از خون ایت را جزئده سلطنيران نظام پوسيا
  ! شمردینده محال ميآ

 از یريکنند و قصدشان جلوگيف ميات را تحريندگان طبقات بهره کش که واقعينما  
 ی هايیشگوي کنند و پینيش بينده را پي آی توانند به طور علمیروند قانونمند تحول است نم

 و ی، اغراض طبقاتیت طبقاتيعلت آن ماه.  باشدیعملووده پرثمرالپ تواند شالوده یآنها نم
  : آن هاست چرا که ینفع طبقات

  
 توانند به ی دهد، نمی آن ها میخ حکم به نابوديندگان طبقه رو به زوال که تکامل تارينما -١

 يین آن هايبه قول لن. ابندي کنند و سمت تکامل آن را در یابيخ را ارزي تاریده ها ي پدیدرست
  .ر خود نخواهند بوديغلطند، قادر به محاسبه درست خط سيب سقوط در ميکه در سراش



 

 یخ به حساب نمي مردم را در تاری و ارتجاع نقش قاطع توده هایه داريندگان سرماينما -٢
 .رندي گی رشد اجتماع را در نظر نمین واقعيب قوانين ترتيآورند و به ا

 ی می و ارادی معنویروهايخ را ني تاری محرکه اساسیروهاي نيیجامعه شناسان بورژوا -٣
 .رندي گیده مي نادیات اجتماعي را در حیت قاطع عوامل ماديدانند و اهم

 ی های است قادر به کشف قانونمندی متکیکيزي که به تفکر متافيی بورژوایجامعه شناس -۴
 .ستيک تحول آن نيالکتي رشد جامعه و دیواقع

 در ی مترقیسم نقشي بالنده بود و در تضاد با فئودال ای طبقهیورژواز ب کهالبته در آن هنگام
نده ي آینيش بينانه به مسئله پيزبي و تیندگان آن برخورد جديکرد، نما یفا ميشرفت جامعه ايپ

: م کندي ترسینده را به درستي از خطوط آیشه پژوهش گر آنان قادر بود برخيداشتند و اند
 يی و جداینده دولتي درباره سا زمان آی فرانسویست هايکلوپدينس ای اجتماعیشه هاير اندينظ

گر آن نقش را به يسم ديالي در مرحله امپری بورژوازیمذهب از حکومت و طرد سلطنت، ول
جه در عرصه ي اوست و در نتینده مبشر نابودي بدل شده، آی از دست داده، به دشمن ترقیکل

  .  کور شده استیز به کلي نیجامعه شناس
)٢(  

 ینفع در ترقير و ذي گی پی طبقه انقالب–ا ي پرلتاری علمینيسم که جهان بيني لن–سم يمارکس
ن يمارکس و انگلس و لن. سازدی را فراهم می علمینيش بي وقفه اجتماع است امکان کامل پیب

 را ی علمینيش بي پی درخشان صحت و اثر بخشی نمونه هایست و کارگريو احزاب کمون
ل يه و تحلي تجزی اسلوب علمیستياليک ماتريالکتيرا که ديچرا؟ ز. رده انددر عمل ثابت ک

نده را ي توان آیله آن ميگذارد که به وسيار ما مي را دراختی اجتماعیده هاين پديبغرنج تر
  .  ن نموديي کرد و سمت مبارزه و اشکال درست آن را تعینيش بيپ

 یخيسم تارياليک و ماتريالکتيالسم دي، فلسفه ماتری علمینيش بي پیک عموميه تئوريپا  
  .است

ر آن ييک رشد و تغيالکتي از جامعه و جهان داشت و با دیستيالي ماترید و درکيد ديچرا که با
  :ن کردي را تدوی علمینيش بي حاکم بر آن ها آشنا بود تا بتوان پینين عيو قوان

 ین جهان مادي قوانینيت ع تنها بر شالوده شناخی علمینيش بيجهان قابل شناخت است و پ -١
ش يت و معلول را شناخت تا به پلده ها، روابط عيت پدي، ماهینيت عيد واقعيبا. سر استيم
  .افتيق ي توفی علمینيب
نده يآ. د در نظر گرفته شودي باینيت عي واقعیک در بررسيالکتين دياصل تکامل و قوان -٢
 گذشته تا حال ینيق و عيل دقيوده تحل اوال بر شالینيش بي است و پیجه تکامل وضع کنونينت

 رشد حال ممکن یش ها و راه هايل گراين رشد حال و تحليل قوانيا بر شالوده تحليو ثان
 ی علمینيش بين اصل پيعت و جامعه مهم ترين رشد طبيل قوانيه و تحليتجز. خواهد بود

 .است
نه ي زمی، بررسیت طبقایل علمي مشخص و تحلیخيط تاري شرایاسي س– ی اقتصادیبررس -٣

د در هر لحظه يبا.  استی علمینيش بيگر پي شرط دی مختلف اجتماعیروهاي ووضع نیواقع
 در یاسي و گروه ها و احزاب سی اجتماعیروهايط مشخص را مثال در مورد نين شرايمع
 .ژه هر کشور در نظر داشتيط ويشرا
 یج اساسيش عمده خود و نتاي و در گرایخي رشد تاری و اساسینده را فقط در خطوط کليآ -۴
م وار و يق و تقوين دقييصحبت از تع.  کردینيش بي پی توان به طورعلمین رشد ميا

 تکامل ینيصحبت از منطق ع. ستيات آن نيات و خصوصينده در تمام جزئي آیدادهايرو
را يز(  آن ها است ی و نه همگونی و منطقیخي دو مقوله تاریکيالکتيل وحدت ديخ و تحليتار
 را در بر ی و فرعی جنبیده هاي، پدیع اختصاصيات، تصادفات، وقايخ انواع خصوصيارت
 همواره از خالل ینيش بيد شده پيافته و تجريم يان تعمي بی که در منطقیرد، در حاليگيم

 .ندي نشی مید و به کرسي گشای راه مینيش بير قابل پيانواع تصادفات غ



 

اصول آن جدا و دور از جهان واقع . وعمل استک ي، پراتی علمینيش بيسمت و هدف پ -۵
ت يبرنامه فعال.  استیني معیدن به هدف هاي رسی برایت بشريست بلکه در خدمت فعالين

 شود و به سالح نبرد ین مي تدوینيش بين پيک چني بر شالوده ی و کارگریستياحزاب کمون
 . گرددیدن به هدف بدل مي رسیبرا

)٣(  
 ارزش یک آن را مدون نموده دارايالکتيسم ديالي که ماتری علمینيش بياصول پ  
 ی کافیه بر شناخت هاي، با تکیعيدر علوم مختلف طب.  استیعموم) کيمتدلوژ(یاسلوب

 یگرد آور.  کردینيش بي را پیعي مختلف طبیدادهاي توان روین مربوطه ميموجود و قوان
ن رشته يه بر قوانيل از آن ها با تک مستدی علمیريجه گيب آن ها و نتيه و ترکيفاکت ها، تجز

 ی علمینيش بيک پي سازد، به نوبه خود هر بار که ی را فراهم مینيش بيمربوطه امکان پ
ق ي دقینيش بيمثال پ. دي آین به کار گرفته شده به دست مي بر صحت قوانیليابد دلي یتحقق م
ن يت ما از قواننشان آن است که شناخ) کسوف و خسوف(» د و ماهيگرفتن خورش« زمان

ش ي پيیايميکشف عناصر ش. ن درست و مطابق با واقع استيد و زميحرکت ماه و خورش
افته ي که علم بدان ها دست یميکوشيزي و فیمين شي قوانیف نشان درستي شده توسط مندلینيب

اجزاء « ی وجود برخینيش بيپ. ن نموده استي است که او تدوی جداول عناصریو درست
و سپس ...) پروني هی نوترن، آنتی الکترون، آنتیآنت(کول هاي پارتیخته و آنتناشنا» هياول

 از صحت ی نشان،م شتاب بخشندهي عظی و دستگاه های اتمیشگاه هايکشف آن ها در آزما
 در ماه یع علمي وسی برنامه های و اجرایهاني کیپروازها.  مدرن استیکيزي فی هایتئور
نه نجوم و ي از صحت شناخت ما در زمی ما و نشانیم علی هاینيش بيارگان ثمره پيو س
  . استیکيک و علوم تکنيزيف

ن و تکامل   يده ها و قواني پدیني که وجود عیخ نشان داده است که تنها دانشمندانيتار  
 یش روشي و در برخورد با رشته خویرند و الاقل به طور خود به خوديآن ها را در نظر بگ

 ی هاینيش بي و پیات بزرگ علمينه داشته باشند قادر به کشف، گرچه نا آگاهایکيالکتيد
  . درست هستند

)۴(  
 ها و سرنوشت ها یزندگ. ار فراوان استينه تحول جامعه بسي در زمی علمینيش بيت پياهم
.  کندیم عمل مي به طور مستقیگر منافع طبقاتينه دين زميدر ا. ما وابسته بدان استيمستق

ش يدايتنها پ.  بغرنج استینده بسي آیخي و تحوالت تاریاع اجتمیدادهاي روینيش بيپ
 ی علمینيش بيجاد شود و پينه اين زمير در اي گی پیه علميک نظريسم امکان داد يمارکس

 یدادهاي توان آگاهانه تحول روی رشد جامعه مین علميه بر شناخت قوانيبا تک. سر گردديم
  . کردی رهبری علمینيش بيه پي را بر پایاجتماع

 ینيش بي و خرد، دست به پیدر گذشته خواستاران جامعه سرشار از عدالت و رفاه، برابر
 پراکنده اگر چه يیشه هاي آن ها حداکثر اندیول.  زدندینده مي آیلي درباره جامعه تخيیها

 ینيش بياز آن جا که پ.ان داشته اندي بینده اجتماعيات آيا آن جنبه از حين يارزشمند درباره ا
 نبود راه به ی متکی اجتماعی محرکه واقعیروهاي جامعه و نینين عير شناخت قوانآنان ب
 و یه داريدن بساط سرماي صادقانه خواستار برچیلي تخیست هاياليسوس.  نبردنديیجا

ش يست و پي نی تحول جامعه کافیبرا» خواست« تنهای بودند ولی عدالت و برابریبرقرار
نده که قادر باشد ينانه آي واقع بی علمینيش بيپ. مانديم یل و آرزو باقيک تخي در حد ینيب

 رشد ینين عيج کند، محتاج شناخت قواني بسیني معی هدف های انسان را به سویت هايفعال
  . جامعه است

 و یه داري سرمای اقتصاد– ی اجتماعین رفتن صورت بنديسم درباره از بي مارکسینيش بيپ
 ی و اجتماعی اقتصادینيل مشخص و عيست و از تحل ای و واقعیسم، علميالياستقرار سوس

ل کرده ي و تحلی را بررسیه دارين عمده جامعه سرمايمارکس و انگلس قوان.  شده استیناش



 

ن خطوط جامعه ي عمده تحول آن، عمده تریش هايت موجود و گرايو با درک درست واقع
 دو مرحله را به طور نيک از اي هر ی هایژگي، ویستي آن کمونی و مرحله عالیالستيسوس
  .  کردندینيش بي پیعلم
ده ها و يق سرشت پديک و عميالکتيل ديه و تحلي بر تجزیستي مارکسی علمینيش بي پیروين
آثار مختلف .  استی رشد آن متکی اساسیش هاي هر مرحله مشخص و گرای هایريجه گينت
 در موارد مختلف و متعدد شي هاینيش بي نابغانه او و تحقق پی هایريجه گين و تزها و نتيلن

.  استیستي مارکسی علمینيش بيت اصول پي و اهمی و درستینمونه بارز و تابناک اثر بخش
  .ست داردينيلن–ست يت احزاب مارکسي فعالی برايی استثنایت علمي اهمی علمینيش بيپ
ف مبارزه حزب ي هدف ها و وظاینيش بين برنامه حزب اساسا عبارت است از پيتدو -١
ق وضع مشخص موجود و ي دقیابيک و بر شالوده ارزيک مرحله استراتژيه کارگر در طبق

  . جامعهی و تضادهای اجتماعیروهايت و ني جوانب مختلف واقعیبررس
وه ها و اشکال يص شيف مبرم روز و تشخي حزب و وظایکي مبارزه تاکتی رهبریبرا -٢

ط ي در شرایابيجهت . ل استت درجه اوي اهمی دارای علمینيش بيز پي مبارزه نیاساس
ر ي غیچ و خم هاي و پیابنده مبارزه، دچار نشدن به سر درگمير ييبغرنج و متضاد و تغ

 . کندیجاب مي را ای علمینيش بيمنتظره، احتراز از اشتباهات فاحش، پ
ن ي تدومسيني لن– سمي که فلسفه مارکسی تنها بر شالوده اصولیست و کارگرياحزاب کمون -٣

 یک و در مبارزه عملي در نبرد استراتژی درست و علمی هاینيش بي توانند به پینموده م
 یخيط تاري و شراینيت عيق واقعي و عمیق و دائمي دقین جهت بررسياز ا.ابنديشان دست 

ق يل دقيه و تحليو تجز) سمياليو سپس ساختمان سوس(ک از مراحل انقالب يمبارزه در هر 
ک يالکتير آن ها و به کار بستن دييروها و تغيا و تناسب نش قوي جامعه و آرایساخت طبقات

 . طبقه کارگرداردی حزب انقالبیت درجه اول براي در برخورد با آن ها، اهمیستياليماتر
 مبارزه ی و رهبریت عملي را از نظر فعالیستيني لن-یستين ها فرا گرفتن فلسفه مارکسيهمه ا
  . کند ین ضرور ميون راستي همه انقالب ویست و کارگري احزاب کمونی برا-یانقالب

  
 ی و مقاالت و رساالت و اسناد حزبیقين درسنامه و واژه نامه و کتب تحقين کتاب از چندي نگارش ایبرا

  : ژه ازياستفاده شده است به و
 ی به رهبری از دانشمندان شوروی نوشته گروه–ک يالکتيسم ديالي ماتری درسنامه مسائل اساس- 

  ١٩۶٧کو  مس–کورسانف 
   ١٩۶٣ن، مسکو يرکي نوشته ا سپ– یستي درسنامه فلسفه مارکس-
  ١٣۵٠ران ي، انتشارات حزب توده ای نوشته احسان طبر– یاد آموزش انقالبي درسنامه بن-
  یستيالي سوسی کشورهای برخی مدارس حزبی درسنامه ها-
  ١٩۶٨ن، مسکو يودي نوشته روزنتال و-ی واژه نامه فلسف-
  ١٩۶٨ن يگران، برليدن و ديهورن، هان، هاي، نوشته آیستيني لن– یستي مارکسیامعه شناس واژه نامه ج-
  ١٣۴٨ سال ۴ا شماره يژه نامه دني، وی ارانی مجموعه مقاالت و رساالت نوشته دکتر تق-
  ١٣۴۶ – ی نوشته احسان طبر– ی و اجتماعی فلسفیاد داشت ها و نوشته هاي -
  یست و کارگري کمونران و احزابي اسناد حزب توده ا-
  ی نوشته دکتر غن–خ تصوف ي تار-
  ١٣۵٠ ی اکبر صبحی نوشته دکتر عل–ران ي ای در جامعه شناسیري س-
  رستان ها چاپ تهران ي سال ششم دبیبرا» فلسفه و منطق«ران ي ایماتي تعلیک درسنامه رسمي -
 
 


