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   معرفتی پيدايش مارکسيسمـ اجتماعی و علمی ـ شرايط سياسی ـ 6درس 

مارکسيسم در دوران نضج  انقالب های بورژوايی در جوامع اروپايی به ويژه در   
ای صنعتی و مبارزه آن و گسترش مناسبات سرمايه لتاريواروپای باختری و بسط صفوف پر

 و علوم اجتماعی و فلسفه داری و در مرحله معينی از تکامل سريع علوم طبيعی و تکنيک
در نيمه قرن نوزدهم ميالدی کليه شرايط اعم از اجتماعی و معرفتی برای پيدايش . پديد شد

کسيست ثمره منطقی تحول فلسفه مار. ی عظيم در تکامل فلسفه فراهم بوديک جهش کيف
زندگی اجتماعی علوم طبيعی و تفکر فلسفی بوده و خود انقالبی عميق و ريشه ای به وجود 

  .آورد
)1(  

از نظر شرايط اجتماعی در اواسط قرن گذشته سرمايه داری در يک رشته از   
ع کشورها جای فئوداليسم را گرفته و استقرار مناسبات نوين سرمايه داری که در آن موق

سرمايه داری . شد جوشان تکنيک، دانش و فرهنگ شدمترقی بود موجب اعتالی توليد و ر
لتاريا يعنی طبقه کارگر فاقد وسائل توليد را نيز به وجود آورد که رسالت آن ول پرادر عين ح

ماع و بنای جامعه سوسياليستی اجت از بين بردن مناسبات سرمايه داری ايجاد تحول بنيادی در
 می يافت و اشکال متنوعی به اوايل قرن نوزدهم تضادهای طبقاتی همواره شدتدر . است
می گرفت و به صورت يک رشته تظاهرات و مبارزات کارگری عليه نظام سرمايه خود 

داری تجلی می کرد ولی قيام ها و پيکارهای کارگری در آن موقع متشکل نبود و به صورت  
ا هنوز به هدف های اساسی و نهايی خود و به طرق لتاريوپر. خود به خودی انجام می گرفت

همه اين .  نمی شناختدرست و وسايل موثر مبارزه آگاهی نداشت و دشمنان طبقاتی خود را
ضرورت شديد پيدايش تئوری علمی برای تشکل و . ها مانعی در راه جنبش کارگری بود

ی وقفه خود نيازی عينی جامعه در راه تکامل ب. و راهنمايی اين جنبش احساس می شدبسيج 
دهد لتاريا امکان وبه تدوين يک تئوری يک سيستم تفکر و راهنمای عمل پيدا کرد تا که به پر

، نقش خود را ا ل سرمايه داری را درک کند، ناگزير بودن زوجامعه و قوانين آن را بشناسد
جاد کننده جامعه به مثابه از بين برنده استثمار سرمايه داری و نجات دهنده زحمتکشان و اي

به اين ترتيب تکامل جنبش کارگری و . ستم و بهره کشی به روشنی درک کندنوين فارغ از 
مطرح کرد و آن ايجاد تئوری رشد جامعه بشری خود وظيفه بسيار مهمی را برابر علم 

تدوين . لتاريا در نبرد با سرمايه داری بودوی و به وجود آوردن سالح انديشه ای پرانقالب
تم نظرياتی که با نام خالق آن کارل مارکس به مارکسيسم موسوم شده به اين نياز حياتی سيس
فلسفه مارکسيستی يعنی ماترياليسم ديالکتيک و . اع به اين وظيفه تاريخی پاسخ داداجتم

  . زء متشکله و اساسی تئوريک آن استماترياليسم تاريخی ج



)2(  
ريک نيز در اواسط قرن نوزدهم روند تکامل تئو از نظر شرايط معرفتی و منابع طبيعی و

انديشه های علمی و کشفيات بزرگ دانش و پيشرفت های فن و فرهنگ به نوبه خود زمينه 
جريان پيدايش و  ماترياليسم ديالکتيک در. فه مارکسيستی را آماده ساخته بودپيدايش فلس

علوم . بيعی تکيه داشت علوم طتکوين اوليه خود بر يک مقدار محمل های علمی به ويژه در
نمی  اشياء و روندها به طور جداگانه طبيعی ديگر به جمع آوری فاکت ها و پژوهش ها در

در علوم طبيعی . م به علوم تئوريک تبديل می گرديدپرداخت بلکه با کشف قانونمندی های عا
ی بر کشف ارتباطات و قوانين و درک چگونگی تکامل و تحول پديده ها يعنی سبک ديالکتيک

با شروع قرن نوزدهم به . پايه وحدت و تکامل جهان جای نحوه تفکر متافيزيکی را می گرفت
  :ويژه کشف بزرگ دورانساز علمی نقش بزرگی در اين زمينه داشته اند

  )الوازيه، لومونوسف، جوئل ميير(قانون بقا و تبديل جرم و انرژی  -
 ران يا ساختمان سلولی بافت زندهجانو  کشف ساختمان ياخته ای ارگانيسم گياهان و-
  ) تئودوشوآن ، شليدن(
  ...) چارلز داروين، المارک و (   تئوری انتخاب طبيعی و تکامل انواع-

اگر به مضمون هر يک از اين سه کشف دورانساز علمی توجه کنيم آن وقت پی می   
  .ی داشته اندبريم که چه اهميت عظيمی به مثابه محمل های علمی پيدايش فلسفه مارکسيست

حرکت  اول قانون بقا و تبديل انرژی به مثابه مظهری از قانون عمومی بقا و تبديل ماده و
دليل مقنمی بر وحدت مادی جهان و جنبش دائمی آن است نشانه آن است که ماده و حرکت     

     جاودانی اند و هرگز نابود نمی شوند و در عين حال از نظر کيفيت متنوع و متغيرند و   
ثابت شد که حرکت نمی تواند از هيچ به . از يک صورت به صورت ديگری درآيندمی توانند 

وجود آيد و نمی تواند به هيچ بدل شود و اثری از خود باقی نگذارد، ثابت شد که اشکال 
  .مختلف آن يکی به ديگری بدل می شود

وران نشان داد که هر دوم قانون ساختمان سلولی ارگانيسم زنده اعم از گياهان و جان  
، ن بر وجود واحد سلولی استوار استقدر موجود زنده متنوع و بغرنج باشد باز هم اساس آ

اصل فلسفی . اختار موجود زنده کامال مادی استثابت شد که سلول به مثابه عنصر اساسی س
  . ردازه و مهمی پيدا ک پايه علمی ت،وحدت مادی جهان و بينش ديالکتيکی تنوع در يگانگی

حيوانات انواع   قانون تکامل انواع و تئوری انتخاب طبيعی نشان داد که نباتات وسوم  
يک نتيجه تکامل و تحول ، هر ر نيستند، بلکه باهم رابطه دارندثابت و بی حرکت و بدون تغيي

ثابت شد که عالی ترين و بغرنج ترين موجودات زنده نيز از تکامل موجودات . ديگری است
زيست شناسی به کمک داروينيسم پايه دقيق علمی پيدا .  پست تر به وجود آمده اندده تر وسا

وستگی انواع کرد و چگونگی تحول و تنوع و تغيير شکل و همچنين مداومت و به هم پي
  .داروينيسم سرشار از انديشه ديالکتيکی است. موجودات زنده کشف شد

ی دانش از زمين شناسی تا فيزيک عالوه بر همه اين ها در آن دوران ساير رشته ها  
تئوری گيتی شناسی ( از زيست شناسی تا شيمی به پيشرفت های پرشتاب نائل شدند 

کانت و الپالس، زمين شناسی تاريخی اليل و محاسبه ديفرانسيل و انتگرال در ) کسموگونی(
ه تدوين تکامل علوم طبيعی بدانجا رسيده بود که خود آفرينش يک جهان بينی تاز). رياضی 

ايجاد يک سيستم فلسفی نو و . اسی تکامل طبيعت را ايجاد می کردسيستم قوانين عام و اس
تکامل علوم خود . لوم به يک نياز عينی بدل شده بودفراگيرنده نتايج تمامی دستاوردهای ع

 نگرش به جهان را به مثابه يک وحدت در بر گيرنده و يک روند تکامل و جنبش بی وقفه می
  .طلبيد

)3(  
 علوم طبيعی بايد -در بحث شرايط معرفتی پيدايش مارکسيسم، در کنار کاميابی های بزرگ

فلسفه مارکسيستی از تمام . از موفقيت های عظيم افکار فلسفی تا نيمه دوم قرن گذشته ياد کنيم



مارکس و دوست و همرزم . فی تا آن زمان وسيعا برخوردار شددستاوردهای انديشه فلس
ا تاريخ فلسفه را ماترياليسم تاريخی عميق س برای تدوين ماترياليسم ديالکتيک وبزرگش انگل
 کالسيک آلمان در قرن واسطه فلسفه مارکسيستی فلسفهمنبع تئوريک بال. مطالعه کردند
مارکس و انگلس در . فويرباخ در اين ميان جای بس شامخی دارند هگل و. نوزدهم است
آموزش ديالکتيک و قوانين و مقوالتش . ی خود به سوی فلسفه هگل جلب شدندابتدای جوان

تئوری تکامل و حرکت و پيوند آن بخش مثبت وآن هسته منطقی و بسيار ارزشمند از تعاليم 
را از پوسته ايده آليستی اش آزاد کنند و  هگلی است که بعدها مارکس و انگلس توانستند آن

البته اين امر به معنای گرفتن . ساس ماترياليستی به کار برندبر ابرای تدوين فلسفه علمی 
ساده ديالکتيک هگلی نبود زيرا همچنانکه قبال گفتيم سيستم ديالکتيک هگلی هنوز علمی نبود 

افکار ماترياليستی فوير باخ فيلسوف . و اصال به ديالکتيک طبيعت و جامعه پی نبرده بود
ی کند و به مطالعه طبيعت و انسان می پرداخت به بنيان ديگر آلمانی که ايده آليسم را رد م

  .ن مارکسيسم کمک کرد تا ايده آليسم هگل را به دور اندازنداگذار
حقيقت تمامی کشفيات و دستاوردهای فلسفی و علمی که بشر تا آن زمان به گنجينه  در  

يط اجتماعی معدن خويش وارد کرده بود شالوده مستحکمی شد که با تکيه بر آن و در شرا
  .  انقالبی بزرگ در فلسفه صورت گيرد و فلسفه مارکسيستی تدوين شود،تاريخی مناسب

)4(  
يک نکته مهم ديگر اينکه شرکت در مبارزات اجتماعی و سياسی زحمتکشان وابستگی 

لتاريا ونزديک به بنيادی ترين مطالبات دمکراتيک آن زمان، پيوند با زندگی و منويات پر
در ) کارل مارکس و فردريک انگلس(ا برای اين که اين دو دانشمند بزرگ شرايط الزم ر

. موضع طبقه کارگر قرار گيرند و در اين موضع به تدوين جهان بينی بپردازند فراهم ساخت
آن ها عميقا با نظريات سوسياليست های تخيلی با خواست ها و انديشه های سازمان های 

ان و زحمتکشان تشکيل شده بود با تشکيالت تحول طلبی مختلفی که به نام و با شرکت کارگر
ناميدند با آثار و اقدامات سن سيمون و فوريه و بابوف و ديگران با  که خود را کمونيستی می

افکار و مطالبات پيگيرترين دمکرات ها و با عقايد محافل انقالبی عصر خود در کشورهای 
  :نتيجه اين که. لف آشنايی داشتند مخت

 علمی که نام برديم هنگامی که مارکس و ـمعرفتی   تاريخی وـط اجتماعی ايدر شر  
انگلس در موضع طبقه کارگر قرار گرفتند توانستند يک انقالب تاريخی در تفکر فلسفی ايجاد 
نمايند و سيستم فلسفی جديدی را به وجود آورند که با سيستم های فلسفی پيشين تفاوت کيفی 

  .داشت
)5(  

تشکل در  نخستين مراحل اين تکوين و.  به تدريج پديد شد و شکل گرفتستیفلسفه مارکسي
. شود ديده می» خانواده مقدس« و » ايدئولوژی آلمانی«آثار اوليه مارکس و انگلس نظير 

فلسفه مارکسيستی در مبارزه با ايده آليسم فلسفی و ديالکتيک ايده آليستی و ماترياليسم 
  . کی رشد کرديمتافيز

ين کنندگان برجسته تئوری و هم مبارزان   و انگلس هم دانشمندان نابغه و تدمارکس و  
توجه بايد داشت که مارکس و انگلس به اين . لتاريا بودندوپی گير و رهبران نبرد پراتيک پر

کار نپرداختند که نظريات و هسته های صحيح را از اين جا و آن جا گرد آوری و مخلوط 
  .ظريه ای تازه بسازندکنند و از جمع نظريات ، ن

سيستم های فلسفی مارکس و انگلس چه مطالب تازه و نکات بکری نسبت به تمام   
؟ اگر ماترياليسم و ديالکتيک محتوی اصلی فلسفه مارکسيستی را تشکيل     پيشين آورده اند

 می دهد پس چه فرقی با سيستم های ماترياليستی و ديالکتيکی قبل از خود دارد که می گوييم
؟ مگر نه اين است که هم ماترياليسم و هم انقالبی در تاريخ تفکر فلسفی استايجاد آن 

  ديالکتيک قبال وجود داشته است؟



 چنان ،ماتريالسم قبل از مارکس در بسياری از نکات گرهی و ستون های اساسی آن -1
  : يک فلسفه علمی فاصله بسيار داشت نقض داشت و می لنگيد که تا

را هم های واقعيت را با قوانين مکانيک توضيح می داد حتی انسان  ود، پديدهمکانيست ب: اوال
  .به مثابه ماشينی می پنداشت

  .، با تئوری تحول پيوند و تکامل بيگانه بودفيزيک بودمتا: ثانيا
ترياليستی را تنها به پديده های طبيعی ات اجتماعی ايده آليست بود تز مادر زمينه حي: ثالثا

در مورد علل مادی حرکت تاريخ نادان بود و حرکت آن را نتيجه . ر می کردمنحصمحدود و 
  . ن و عوامل روحی و معنوی می دانستتمايل بزرگا

تماشاگر و منفعل بود به نقش پراتيک اجتماعی توجه نداشت می کوشيد جهان را بفهمد : رابعا
، راهنمايی برای مبارزه تن نداشو توضيح دهد ولی وسيله تغيير آن نبود و اعتنايی به تحول آ

  . نبود
، انقالبی است که تازه ای در تکامل ماترياليسم استپس ماترياليسم مارکسيستی مرحله کيفيتا 

  . توسط مارکس و انگلس تحقق يافت 
مارکس و . ريشه با ديالکتيک هگل تفاوت داردديالکتيک مارکس نيز از شالوده و  -2

د آوردند و اين درست برعکس ديالکتيک ايده آليستی انگلس ديالکتيک ماترياليستی را به وجو
ها  هگل است که خود نقطه اوج تمام سيستم های ديالکتيک و کامل ترين و ارزشمند ترين آن

لکتيک در خود طبيعت حکم فرما مارکس و انگلس نشان داده و ثابت کردند که ديا .است
از نظر گاه مارکس ديالکتيک . دمل می ياب، جامعه و تاريخ طبق موازين ديالکتيکی تکااست

در حالی . طبيعت و جامعه در مغز انسان نيستانديشه انسانی چيزی جز انعکاس ديالکتيک 
که از ديدگاه هگل اين روح و انديشه است که مستقل از طبيعت  متحرک است و متضاد خود 

روی سر قرار ديالکتيک هگلی به قول مارکس پا درهوا بود بر . آفريند و نو می شود را می
يعنی ديالکتيک . داشت لذا می بايست آن را به کلی واژگون کرد و بر روی پا استوار کرد

 هگلی انديشه را اصل می گرفت و ماده را فرع آن و حال که اصل ماده  است و انديشه
  . محصول عالی تکامل طوالنی آن است

بست و سنتز عالی به وجود پس مارکس و انگلس از تمام دستاوردهای علم و فلسفه يک جمع 
آوردند از تمام کشفيات علم و پراتيک انقالبی عصر خود در سطحی نو و عالی نتيجه گيری 

  .قالبی در تفکر فلسفی ايجاد کردندکردند و بدين سان چرخشی ان
تحقق وحدت درونی و سرشتی بين ماترياليسم و ديالکتيک مظهر آن به تحول بنيادی    

  .  است که مارکسيسم در فلسفه به وجود آوردو نمودار آن انقالبی
علت خصلت طبقاتی خويش فلسفه مارکسيستی عميقا با تمام سيستم های قبلی به   

همان طور که اين طبقه . ت که طبقه تا به آخر انقالبی استلتارياسو، اين فلسفه پرتفاوت دارد
د فلسفه وی با تمام       با ساير طبقات اجتماعی حتی آن ها که مترقی بوده اند تفاوت دار

  . يشين حتی مترقی هاشان متفاوت استسيستم های پ
همين . فلسفه مارکسيستی در بررسی تاريخ و جامعه نيز انقالبی عميق به وجود آورد  

توضيح ماترياليستی و ديالکتيکی تاريخ جامعه بشری است که ماترياليسم تاريخی نام گرفته 
  . است 

ف انقالبی تازه ای را در برابر فلسفه قرار داد برای بار اول فلسفه مارکسيستی وظاي  
فلسفه مارکسيستی  نه . برای تغيير جهان و جامعه بدل کردفلسفه را به علم و به وسيله ای 

  ◊.تنها جهان را توضيح می دهد بلکه افزار معنوی تغيير جهان است 
                                                 

  9 حرکت درس – 11 درس – وحدت مادی جهان – 66 و 64سرمایه داری پرولتاریا درس های : توضيح بيشتر  ◊
ا    ام ه ن از  : ن ا  1809داروی ه  -  darwin 1861 ت ارک  -  lavoisiar الوازی اخ  lamarck الم ا  1804 فویرب  fauerbach 1872 ت
وآن  ليدن – schwanش الس – schleiden ش ل – laplace الپ يمون – layelle الی ن س ه – saint simon س  – fouier فوری
   babeufبابوف


