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موضوع فلسفه مارکسيستی یعنی تعيين آن رشته از مسائلی که مورد مطالعه فلسفه 
 را از سایر علوم مارکسيستی قرار دارد و توضيح این امر که چه چيزی فلسفه مارکسيستی

ستی عبارت است از چگونگی مسئله عمده در موضوع فلسفه مارکسي. متمایز می سازد
لمی این فلسفه مارکسيستی حل درست و ع .ه مسئله اساسی فلسفه داده می شودپاسخی که ب

  . مسئله را به  دست می دهد
  .فلسفه مارکسيستی ماتریاليسم دیالکتيک است 

این فلسفه از یک سو پيگيرانه ماتریاليسم است یعنی هم معتقد است که ماده بر شعور   
 د و هم معتقد است که شعور انسانی می تواند جهان را بشناسد و شناخت انسانی ازتقدم دار

این فلسفه در همه جهات جهان را آن طور که در واقع . لحاظ محتوی واقعی خود معتبر است
  . هست می بيند 

این فلسفه از سوی دیگر پيگيرانه دیالکتيکی است زیرا که جهان مادی را در حال   
 و تجدد دائمی می نگرد و اسلوب علمی او در شناخت و تغيير طبيعت وتکامل  حرکت و

قبل از بررسی مفصل تر ماتریاليسم و دیالکتيک در . جامعه دیالکتيک ماتریاليستی است
فصول آینده این درسنامه فعال پيرامون موضوع فلسفه مارکسيستی این تعریف کلی را اجماال 

  : دهيم که  به دست می
ستی علمی است که بر پایه حل صحيح مسئله اساسی فلسفه عام ترین و فلسفه مارکسي  

تحول انقالبی آن  طرق تغيير و کلی ترین قوانين تکامل جهان مادی و راه های شناخت آن و
  . را مطالعه می کند 

ها موضوع فلسفه  بنابر این کلی ترین قوانين تکامل دنيای مادی و کشف و مطالعه آن  
این خود همان چيزی است که موجب تمایز علم فلسفه . دهد ل میمارکسيستی را تشکي

در حقيقت علوم مشخصه نيز جهان مادی و قوانين آن را . مارکسيستی از سایر علوم می گردد
هر یک از علوم بخش معينی . تهی هر یک در زمينه مخصوص به خودبررسی می کنند من

فيزیک حرارت، فشار، حرکت، نور، مثال علم . اقعيت را مورد پژوهش قرار می دهداز و
برق، مغناطيس و دیگر پدیده های فيزیکی و قوانين مربوط به این بخش از جهان را بررسی 

، علم زیست  و ترکيب و تغييرات شيميایی موادعلم شيمی جریانات مربوط به تجزیه. کند می
. کند مطالعه میگياهان را  شناسی پدیده های مربوط به زندگی موجوداتی نظير جانوران و

هر یک از این علوم دارای قوانين و مقوالت مربوط به همان زمينه مشخصی هستند که 
  . دهد ها را تشکيل می موضوع هر یک از آن



ماتریاليسم دیالکتيک از علوم دقيقه ومشخص از این جهت متمایز می گردد که   
 که در تمام بخش ها موضوع آن مربوط است به قوانين کلی به عام ترین قانونمندی ها

  .واقعيت جاری است 
کلی  مثال قانون فلسفی گذار از تغييرات کمی به تحوالت کيفی یکی از عام ترین و  

کاربرد آن  کند و ه بخش های آن را بيان میمترین قانونمندی های مربوط به تمام واقعيت و ه
یا . گيرد ر را در بر میتمام موجودات زیستمند و نازیستمندند و پدیده های اجتماعی و شعو

مثال مقوالت فلسفی کميت و کيفيت این مفاهيم را در کلی ترین شکل و معنای خود و 
موارد مشخص آن بررسی می کند و یک دید کلی و درک  صرفنظر از معنای خاص در

عمومی و همه گير از این مقوله ها را که در همه زمينه ها و همه موارد صدق می کند به 
  .دده دست می
یک نکته دیگر هم که در بيان موضوع فلسفه مارکسيستی باید خاطر نشان شود این   

ل و برخورد ماتریاليستی و دیالکتيکی با جامعه اتریاليسم تاریخی یعنی درک و تحواست که م
انگلس بنيان  که مارکس و فلسفه ای.  جزء الینفک فلسفه مارکسيستی استو تاریخ بشری

يستی و دیالکتيکی پدیده های مربوط به زندگی اجتماع را نيز در     گذاردند خصلت ماتریال
این فلسفه نه تنها از تعميم شناسایی های ما . کلی ترین اشکال آن مورد بررسی قرار می دهد

های مربوط به در رشته طبيعت و اندیشه انسانی حاصل آمده بلکه ثمره تعميم پدیده ها و روند
اليسم تاریخی تنها یک تطبيق اصول ماتریاليسم دیالکتيک بر ماتری. جامعه بشری نيز هست

  . عرصه اجتماع نيست بلکه این اصول خود از بطن اجتماع نيز نشأت گرفته است
ماتریاليسم تاریخی علمی است که عام ترین قوانين مربوط به تکامل جامعه انسانی و   

یالکتيک ماتریاليستی در زندگی طرق تحول انقالبی آن را مطالعه می کند و در حقيقت بيان د
  . اجتماعی چگونگی تکامل تاریخ جامعه است 
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ی خود را وقف گلنين زند. ارکسيستی با نام لنين پيوند داردمرحله بعدی تکامل فلسفه م

درآميختن آموزش مارکسيسم با جنبش  کارگری کرد و نخستين گام های این تئوریسين بزرگ 
. ن شدندیشه های مارکسيستی در بين کارگران و زحمتکشاو رهبر انقالب مصروف پخش ا

این وظيفه مهمی بود به ویژه که پس از مارکس و انگلس رهبران اپورتونيست احزاب 
  . م را به دست فراموشی سپرده بودندکارگری در  اکثر کشورها روح انقالبی مارکسيس

وی که در . کامل بخشيدانه تکار لنين تنها دفاع از مارکسيستم نبود وی آن را خالق  
 می زیست مطابق با شرایط ـان امپریاليستی رشد سرمایه داری  دورـدوران جدید تاریخی 

جدید و با حفظ روحيه انقالبی و اصوليت آموزش مارکسيسم را غنی کرد و به مرحله جدید 
ش های از تکامل ارتقاء داد و این تکامل و غنی کردن تئوری های گوناگون در تمام بخ

م علمی توسط لنين تکامل سوسياليس فلسفه نيز همچون اقتصاد و. مارکسيسم را در بر گرفت
  . غنی تر شدیافت و

لتری ولنينيسم در واقع عبارت است از مارکسيسم دوران امپریاليسم و انقالب های پر  
پس امروز نمی توان مدعی . ری به سوسياليسم ساختمان کمونيسمدروان گذار از سرمایه دا

رکسيست بودن شد و لنينيست نبود و یا برعکس خود را لنينيست شمرد و مارکسيست ما
  . ندانست
  .سهم لنين در تکامل فلسفه مارکسيستی عظيم است در زمينه فلسفه خدمت لنين و  

در خاتمه قرن نوزدهم و آغاز قرن .  لنين ماتریاليسم دیالکتيک را بسی غنی تر کردـاوال 
با تکيه . هيم قدیمی علمی به کلی دگرگون شدبيستم کشفيات علمی بسيار صورت گرفت و مفا
 ـه شدت مورد حمله قرار گرفته بود   که ب-بر این دست آوردها لنين نه تنها از ماتریاليسم 

» تئوری شناخت« دفاع کرد بلکه در مسائل بسيار اساسی و گرهی چون عليه ایده آليسم
  . آن را غنی تر کرد» قوانين و مقوالت دیالکتيک«



وی عمده ترین تزها و تئوری .  لنين خدمت مهمی به تکامل ماتریاليسم تاریخی انجام دادـثانيا 
را » نقالب سوسياليستیتئوری جدید ا« . ر شرایط نوین تاریخی تکامل بخشيدها این علم را د

لتاریا و زحمتکشان روسيه در تحوالت انقالبی آن عصر وتدوین کرد و این تئوری رهنمون پر
لتاریای بين المللی و احزاب کمونيستی و کارگری وشد و هم اکنون الهام بخش و راهنمای پر

ئوری  ت«لنين. ی رهایی از ستم طبقاتی و ملی استجنبش رهایی بخش ملی در نبرد برا و
تئوری «تر کرد و را غنی » ، تئوری مربوط به دیکتاتوری پرلتاریا»طبقات ومبارزه طبقاتی

  .راتدوین نمود» دولت سوسياليستی
همه جانبه   آثار فلسفی لنين نمونه درخشان برخورد خالق به تئوری و تعميم آفریننده و-ثالثا

هر یک از احزاب . یابدلنينسم همواره زنده است و همواره تکامل می . پراتيک است
برای مسائل امروز . يت های علمی و نظری خود می کوشندکمونيست و کارگری در فعال

زندگی راه حل های مطابق با اندیشه های لنينی و متدلوژی لنينی، خالق و اصولی پيدا کنند و 
  .بارورتر سازند همواره ارثيه وی را در شرایط نوین غنی تر و
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لتاریاست، سالحی که با کمک آن طبقه و لنينيستی سالح ایدئولوژیک پرـ ارکسيستیفلسفه م
کارگر و همه زحمتکشان عليه استثمار و ستم به نبرد بر می خيزند و برای ایجاد جامعه ای 

در این مبارزه طبقه کارگر با دشمنان قهار و حيله . نو و آزاد و سعادتمند مبارزه می کنند
فریب از همه   شيوه های گوناگون ارعاب و تحبيب ، ترور وگری روبروست که با توسل به

زحمتکشان . وسایل اقتصادی و ارتشی و تبليغاتی و اداری و قضایی و غيره استفاده می کنند
نيز برای نيل به هدف های خود در زمينه های مختلف نبرد و در ميدان های مختلف مبارزه 

نبرد طبقاتی عرصه ز صحنه های مهم یکی ا. دبه سالح های گوناگونی متوسل می شون
 آن فلسفه مارکسيستی سالح      لنينيسم و منجمله بخش عمدهـمارکسيسم . ایدئولوژیک است

 ولوژیک بکار می برد تا بر انواع نظریات وئیی است که طبقه کارگر در ميدان نبرد ایدابر
 عالوه بر این به وسيله .ها دفاع از منابع استثمارگران است غلبه کند مکاتبی که وظيفه آن

از این رو  .ای طبقاتی کارا و آبدیده می شوندسياسی نيز سازمان ه همين سالح تئوریک و
  .  و وقت گذرانی و روشنفکرانه نيستاست که فرا گرفتن فلسفه مارکسيستی کاری تفننی

 لنينيستی یعنی مسلح شدن به موثرترین سالح نبرد در ـآموختن فلسفه مارکسيستی   
  .صه پيکار انقالبیعر

شری از سرمایه داری به سوسياليسم، فرا گرفتن به ویژه در عصر ما در عصر گذار جامعه ب
 هر مبارزه پی گير مطلقا  برایـم دیالکتيک و ماتریاليسم تاریخی  ماتریاليسـاین علم 

احزاب کمونيستی و کارگری با بکار بردن این سالح تئوریک در اوضاع . ضروریست
زمان و هر مکان می توانند تجزیه و تحليل مشخص   پيچيده عصر حاضر در هربغرنج و

وظایف مشخص خود و موثر استفاده از این قطب نما مهم ترین  علمی به عمل آورند و با
  . ی اجرای این وظایف را تعيين کنند راه هاترین

چار    اگر حزب طبقه کارگر خود را با این سالح ایدئولوژیک کامال مجهز نکند د  
جدا شدن از واقعيت شده و نخواهد توانست فاکت ها و واقعيت  ذهنی گری یا جمود فکری و

، نخواهد توانست آنها را در تحول و بررسی کند را همان طور که در واقعيت هست بشناسد و
د به بيند و به کشف پدیده های نوزایی خود در شرایط مشخص خو تکامل خود در تغيير و

 دچار لتریو، حزب پربدون این سالح  تئوریک.  های نو و بالنده توفيق یابدجنبهضاد و مت
ی را در شاهراه گماتيک می شود و نخواهد توانست جنبش کارگراشتباهات رویزیونيستی یا د

  . پيروزی رهبری کند
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وظيفه مهم استفاده از این سالح ایدئولوژیک تنها در صورتی به درستی انجام پذیر است که 
فرا گرفتن فلسفه مارکسيستی به .  را به طور خالق با اوضاع مشخص تاریخی به کار بریمآن



سرشت و  .بلکه باید ماهيت آن را آموخت. بر کردن احکام و تزهایی چند نيستمعنای از 
  . اسلوب آن را درک کرد با طرز تفکر مارکسيستی خود گرفت

فکر جزمی و اندیشه منجمد خشک که می فلسفه مارکسيستی با هر گونه دگماتيسم یعنی طرز ت
د کوشد پدیده ها و روندهای متغير پویا و تازه زندگی را در قالب های ثابت و معينی بگنجان

  .بيگانه است
، جاودانی و الیتغيری را نمی شناسد و یاليستی هيچگونه حکم جامد و جزمیدیالکتيک ماتر

  . فه و بالاستثناء می بيند بدون وقجهان را در تحول و تکامل و نوزایی دائمی
  . دیالکتيک روح مارکسيسم و سرچشمه خالقيت آن است: لنين می گوید  

از سوی دیگر فلسفه مارکسيستی با هر گونه رویزیونيسم که می خواهد در اصول اساسی و 
 لنينسم تجدید نظر کند بيگانه است و نسبيت مطلق را نمی پذیرد و اندیشه ـماهوی مارکسيسم 

تکامل خود فلسفه مارکسيستی و غنی شدن آن . ا به سيالب زمانه رها نمی کندی رعلم
رد عليه همزمان با گرد آمدن تجربه و پراتيک و پيشرفت علوم و تحول جامعه در گروی نب

  .هر دوی این انحرافات است
ها  باید نحوه ماتریاليست دیالکتيکی برخورد با واقعيات یعنی در درجه اول مطالعه آن  

  .∇ها فرا گرفت  بدان گونه که هست و در تحول و تغيير آنرا 

                                                 
  : اصطالحات  ∇

  – revisionisme)  بازبين گرايی–تجديد نظر طلبی (  رويزيونيسم – dogmatismeدگماتيسم ، جزم گرايی 
   ideologique) انديشه ای، عقيدتی، انديشه پردازانه (  ايدئولوژيک


