
  "فلسفه را مردمی کنيم"بخش پنجم 

   فلسفه پای
 در قالده سياست

  
 ،دهرر آييتغی اسيو سی ل اقتصادیمسای ستيمارآس یبررس  وهيشامروز به همان اندازه آه 

    .افته استی تحول ، خودزيم نیدار یستيآه از فلسفه مارآسی مفهوم
  
 ی م انكاررانهيگيپرا ی تسياز فلسفه مارآستازه ی درآاست گورآنان مارآس وجود ی عيطب

آه همچنان به مارآس را ی  پژوهشگرانی،ل ارتباط جمعی وساهمه جانبهی بانيآنان با پشت. آنند 
 "یستيمارآسات یآش يآ"موعظه  شانی  آه مسئله اساسنامند  یمی نانداریآنند د  ی مرجوع
ن ي آنها همچن.دانند یسم مرده ميم خوب را مارآسسيخوارها تنها مارآس  ن مردهیا. است

ك و یشه عام و تئوریش اندسم، عطياز مارآسی نی به نگرش نوازينآنند   ی معامدانه فراموش
  . رون زده استياست آه ب یط خود جنبش انقالبیاز درون شران حال مشخص، يدر ع

  
دهد   ی مليست را تشكيآه حزب آمونی  درون روشنفكر جمعدر ،ها  ن مخالفتیرغم همه ايعل

در حال شكل است و علوم يت آن، مناسبات آن با سي ماهی،ستين از فلسفه مارآسینوی مفهوم
  .است یريگ
  

ی، ستي فلسفه مارآس:ستارفته گ شكلی توافق ستينی ستي آنچه فلسفه مارآسدر موردج یبتدر
ح دهنده يتوضستم يسی نوع ك خود رايفلسفه آالس. ستين آلمه كيآالسدر مفهوم ی ا فلسفه

با مارآس و . را برعهده داشتشناخت د يتول فهي وظآهدانست    میعلم  فوقك یا یجهان 
ن ینوی زيچ ،یتداوم ظاهری در ورا  وبوجود آمدی  دانش فلسفسطحدر  یگسستانگلس 

گذشته را ادامه ی سنت فلسفی تسيمارآسی فلسفا ین تصور و ادعا آه گویااما . ظهور آرد
در نگرش هزاران ساله سم يمارآسآه شد  یقي گسست عمموجب پنهان شدنی زمان رید داده،
  .  ورده بودآبوجود دانستند    میفلسفه آه آن را حاآم بر علومی و سنت

  
گر یشكار آرد آه دآعا يج و وسیبتدری در دوران آنونی شرفت شناخت علميتحول جوامع و پ

ست يزم نالگر یدی عنی .ستينی ازين" در وضع مستقل"فلسفه  ،م آلمهی در مفهوم قدفلسفهبه 
تحوالت . د دهديا آنها را غسل تعمیعلوم بگذارد تاج بر سر  فلسفهبنام شاهانه ك دانش یآه 

 هینظرشبه آرد و انواع   ی مفين تكلييتععلوم ی آه برای ا فهسلف عصر دوران ما نشان داد
  . افته استیان ی پامی آوردبرفراز سر علوم بوجود 

  
برضد آن جدا ی و مبارزه انقالبی دار  هیسرمای ان تحوالت البته از تحوالت و تضادهیا
ی ت جهانيبر همه جوانب واقعرا ق بحران آن، داغ خود يرغم تعميعلی دار  هیسرما. ستين
را ی و فنی  تحول متضاد شناخت علمشدهر یخواه و ناخواه ناگزی دار  هیسرما. گذارد  یم
زاده ج یبتدرشه ین اندی ای،ه داریاافتن سرمیت ي عمومآه از خاللن روند بود يدر هم. ردیبپذ

باشد د آننده شناخت ي جهان و تولحيتوضی برای ستميس آهای  فلسفهوردن آبوجود  شد آه
ه یسرمای همچنان در آشورهای وه نگرش و عمل فلسفين شینحال ایبا ا. ناممكن شده است

   .ست آشورهانی اسفه درلعمده بحران فی ها از جنبهی كین ی اادامه دارد وی دار
  



 ن آشورهایدر ا. بود گریدای  به گونهست سابق ياليسوسی ت فلسفه در آشورهايوضع
ی هی بدآه بطور را برعهده گرفت "یفلسفه رسم" عنوان ت خوديبرخالف ماهسم يمارآس

ز ي ن آشورهانینحال در ایبا ا. دآرآن را دچار لطمه ی  و آارآرد انتقادشدمانع از تحول آن 
  .ز بحث آند و نظر دهديآه راجع به همه چ نبودی ا رشتهفلسفه 

  
مثال در ی قيچ دانش دقيه بودنلسوف يف به صرف آه فالسفه شده شكارآش يش از پيامروز ب
خ یمانند تاری خاص علمی ها  رشته موضوع نها همهیا. ا روان ندارندی زبان ،ولتمورد د
ز ينی ستيفلسفه مارآس نكه نقشآزمان . استی شناس ا روانیی شناس   زبانی،اسيس اقتصاد

  .افته استیان ی پا،شودی تلقی دن به شناخت علميت بخشيمومع
  

 آه استت ين واقعیاز ای ناش" شهی اند-د آننده ي تول-فلسفه "ی تلقی جان سختی به احتمال قو
ك ی همچون  -یستيفلسفه مارآس و از جمله -فلسفه ی،یراروپايو غی یاروپای هادر آشور

دانش ی دهار دستاو آهشد  ی مدركی علمی ها و مافوق رشته" نيپليسیفوق د"ك یا یی نيب  جهان
  .دهد یم مي را تعممختلفعلوم ی ها یريجه گي و از جمله نتها در همه عرصه

  
  خیعت و تاريسم طبيالیماتر

  
عت ي طبدرسم حاآم يالیبعنوان آاربست ماتری زمان طوالنز ينی ستيفلسفه مارآسهمچنان آه 

ی اسياقتصاد سی ادگذاريدر بنی ستيآه فلسفه مارآسی در حال. شد  ی م دركخیبر عرصه تار
ر د.  زاده شد،ممكن استی ستيالیماتری ا هی بر پاخیك علم تارینكه ی و آشف اعلمبعنوان 
ش از آن وجود يعت را آه پيطبی ستيالی فلسفه ماتر،خیسم بر تاريالین گسترش ماتری ا،بازگشت
خ زاده شد و یابتدا در عرصه تاری ستي فلسفه مارآسگریدرت  بعبا.زه آرديالكتیداشت د

  . آردی كيالكتیعت را ديسم طبيالیعت، ماتريسپس با گسترش به عرصه طب
  
. فاجعه بار داشتی یامدهايپی ستيشه مارآسیخ در اندیعت و تاريگاه طبیآردن جا وارونهن یا

همانند  عتيطبحاآم بر ن يقوان ابی ن تكامل اجتماعيقوانن درك وارونه، یبر اساس ا ،نخست
 آنان آارآرد ،شدندتر    شدند، سخت"یعيطب"ی سم علمياليسوسخ و یتارن ينقوا. شدشمرده 

ی  آگاهقاطعت نقش ياهمان ين میدر ا. مدآ قانون سقوط اجسام درمانند آارآردر یزناپذیگر
  .شدبکلی ناپدید همه جوامع ی در تحوالت انقالبی اجتماع

  
ی  در پس هر ناآامانفعالی ط را برایشرای ن اجتماعين درك از قوانیگر ایدی از سو
 صرفنظر از ی،ن تكامل اجتماعيشد آه قوان  تصور مین يچن. ساخت   میفراهمی اجتماع

ر یمبارزه مردم، خواه و ناخواه و بطور ناگزاز به يبدون نخواست و مقاومت طبقه حاآم و 
. هستندمردم ت يحاصل فعالخ ین تاريآه قوانی الدر ح. وردآتحول جوامع  را بدنبال خواهد 

ورند آه براساس آن بتوان مبارزه آ   میرا بوجودی  امكان مساعدوط ین تنها شراين قوانیا
  .مردم را گسترش داد

  
مد و شده درآی یايمومی ع از هنجارهايوسی ا صورت مجموعهبسم يمارآس طین شرایدر ا

 قرار فلسفه حاآم بر علوم هآهناز سنت تر   نیي پاتيدر موقعی حتی تسيمفهوم فلسفه مارآس
ان رفت و ياز مك يگر انواع فلسفه آالسی دی باستيفلسفه مارآستفاوت ط ین شرایدر ا. گرفت

 بلكه ،تي آه نه تنها واقعمحسوب شدك يك اصول عام دانش و پراتيستماتيه سیپا زين فلسفه نیا
  .آند  ین مييز تعيرا ننادرست درست و 

  



 را هم روزاست يسك و يو تاآتی استراتژ توان  ی مشد  ی م آه تصورب نبودين درك عجیبا ا
ه يمت توجد خ فلسفه را در، برعكس،در عمل آه ییادعا. "جه گرفتينت"ی ستياز فلسفه مارآس

  . داد   میك قراریاستراتژو ی اسيسی ريك سمتگی
  

صد یکت آه آب در ين واقعیاز ا "یخیسم تاريالیك و ماتريالكتیسم ديالیماتر"در آتاب مثال 
جه يدر نت "رديگ  ی مجهي نت نيشود استال  ی ملیع به گاز تبدیاز حالت مای درجه بطور ناگهان

 یب ماما آ .یطرفدار تحوالت ناگهانی عنی" بودی د انقالبیاست اشتباه نكرد بايآنكه در سی برا
ز ير در حرارت آن نير چشمگييبدون تغد، يمثال در برابر نور خورش ی،جیتواند بطور تدر

  ؟ "ست بوديد رفرمیاست بايپس در س"جه گرفت ينجا نتیتوان از ا  ی مایآ. بخار شود
 اما در واقع فلسفه در ،آرد  ی مفين تكليياست تعيسی در ظاهر، فلسفه برابدین ترتيب و 

 خط كی هيتوجخ یعت بر تاريآاربست فلسفه طبن ی هدف از ا.است قرار گرفته بوديخدمت س
  .  انجام شوند انقالب اآتبرمدلد براساس ی باها همه انقالببود ی مدع آه بودی اسين سيمع
  

  علم و فلسفه
  

. بودی علم  م شناختيو تعم ی ورن جمع آيفه اش هم چنين مفهوم وظیادر ی ستيفلسفه مارآس
ل بود ين دليبه هم. ان علم و فلسفه وجود نداشتيمی ن مفهوم تفاوت ماهوی ادرآه ی بطور
ی ك همخوانيالكتیسم ديالیا با ماتریگرفت آه گو  ی مصورتی ات علميآشفی برخی آه وقت
  . شدند یات صاف و ساده انكار مين آشفینداشت ا

  
 ؛نام گرفتی ستيلآدیان يشتنیت ايه نسبیبود آه نظری ستين درك از فلسفه مارآسیبا ا

ك شعبده ين مندل و ژنتي قوان؛خیتارپنهان آردن نقش ی برای د ابداع بورژوازیفروی روانكاو
  ...و ی  اجتماعازاتيامتحفظ ی برای باز
  
 خود را آشف ها  ییت نارساينكه در مواجهه با واقعیای سم بجاين مفهوم نادرست از مارآسیا

گر یآه دی زماننكه جه آينت .شد  ی مدانش را منكری واقعی دستاوردهاآند؛  انتقادو از خود 
ك وجود یولوژي آه ژن و توارث ب؛ك استیزيفی  اساسدستاوردن يشتنیات يشد آه نسبی هیبد

مهم در شكل ی شكار آرده بود نقشآد آن را یانسان آه فروی خ آودآینكه ماقبل تاری ا؛دارند
ی ا آن بود آه ضربهی ت رسمیو نه روای ستين فلسفه مارآسی ا... و آنند  ی مفایفرد ای ريگ

  . خوردی در محافل علمی اساس
  
و هم مخاطبان و ی علمی ها تحول پژوهشی  هم برا،ك سطحی و فلسفه درعلم رار دادن ق

شه ین اندياست را از قوانين سين شكل قوانيبه هم .بودی ار منفيبسی ستيتوسعه فلسفه مارآس
ی اسيسی  هم خط مش،زه آرديرا دگماتی ستي مارآساسلوبو ی ني هم جهان بگرفتن،جه ينت

  .مد ساختآرناآای ملی ها تيبرابر تنوع واقع را دری ن الملليبی جنبش آارگر
  

  میستی و فلسفه قديفلسفه مارآس
  

اد يبر بنآه ی نی مفهوم آامال نوآن بای میمفهوم قدفلسفه در ان يباالخره مبا همه آنچه گفته شد 
  وجود دارد؟ی چه تفاوت مدبوجود آسم يمارآس
 جز مشخصا ياز اشی فلسفدات یرتجن یا. شته استدات آار دای با تجرمیاز قدفلسفه 

د نگذار ی را آنار مها آنژهیوی ها د و و جنبهنآن یرا حفظ نمی زيچ" مشترآشانی ها خصلت"
ی ها  یژگیو... ب و موز و انگور و يو سی مثال از مفهوم درخت گالب. دنشیانديب" عام"تا به 



آند تا   ی مترك را حفظمشی ها گذارد و تنها جنبه  ی موه آن را آناريمشخص و شكل و نوع م
ی ژگیو ، خودفلسفهاز ی خ و درآیتارن يچنط و در ین شرایادر . برسد" درخت"به مفهوم عام 

درك د از آن صرفنظر آرد یآه با یرماهويغی به عنوان امرا يمشخص اش "تهیسنگوالر"و 
ت آن يماه" درخت"ی دیو مفهوم تجری رماهويغی ب و موز واقعيو سی  گالب.شود  یم
ت مشخص ين فلسفه با واقعیان ايرابطه می ست آه برقراريب نين عجی بنابرا.شود   میاختهشن

 انسجام خود را ده شده،يشیاندنگونه ی اآهی جهان.  است-م ناممكنیياگر نگو -غالبا دشوار
 آه آن رای  آسمغزدر ی عنی.. . آن افتهیو سامان ك يستماتيشكل سجز ست ينی زيوامدار چ

  . شود  ی مآنكرتمشخص و ی دن علميشیمانع از اندی هیبطور بدی دگاهین ديچن. شدیاند  یم
  

ون ردر دی ئابد آه آن شيرا ب یمناسباتو خواص آن، ی ئشی  در وراوشدآ  ی مسميمارآساما 
آن را در درون ی ريد نحوه شكل گی بات دولتيماهدرك ی مثال برا(. شود  ی مديآن تول

 همانگونه آه بروزن مناسبات را یسم ايمارآس .)آردی سبرری ان طبقات اجتماعي ممناسبات
الواسطه به بی ستيدات مارآسیتجرن یبنابرا. آند  ی ممطالعهی ئدرون خود شدر  ابند،ی  می
ی برای  اجتماعطبقاتل مشخص يمثال تحل(. دهند  یمشخص ارجاع می ئل مشخص از شيتحل

آن در ی و منطق ماهو ناسباتمی به بررسنسان یسم بديمارآس). دولتت مشخص يدرك ماه
  میديآه آن را تولای  یئن مناسبات خود را در درون شی آنگونه آه ا،پردازد  ی میئدرون ش

" تيماه"ی عنین منطق ی ا،ن مناسباتیان آننده ايسم بيم مارآسيمفاه. هند دیآنند نشان م 
  . روند یر مشخص بكار مييدرك و تغی ن برای آنها بنابرا.هستند

  
 نیتر عام. دهند   میرا نشانی ئاز شناخت شای   درجه،شوند   مینگونه ساختهیآه بدی ميمفاه

ی مقوالت، است ت آنيدر تماماز شناخت جهان ای  درجهان يبت شان، يل جامعيآنها آه بدل
  .  استی ستيهستند آه مطالعه آنها موضوع فلسفه مارآس

  
گر از یدی هنگآتر و  عامی ح در سط،شه، دانش و عملیاندی مقوالت فلسفن یای بررس

 ،ر مادهيارعام نظيو بسی ماهوی داتیتجرنان یا. علوم خاص هستندی ها شناخت در عرصه
ن یا. ره هستنديو غی  امكان، آزاد،ترو بازتاب، ضروی ئت، زمان و مكان، شيفي آ،تيآم

  . ندآلمه هستی ستيفلسفه در مفهوم مارآس تنها موضوعات ،اشاره شدی  آه به برخ،مقوالت
  

چ يه و برعكس همواره موخر است ، باشدمقدمتواند  یم آه فلسفه نميآن ینجا درك مياز هم
آه از آن ی ا تصور فلسفه. ار ندارديمجموعه شناخت در اختی جمع بندی برای ابزار خاص
  .ستمعنا  یب ی اخذ آرد بكلی ا عملیی اسيسی ها بتوان درس

  
ل يمقوالت به چه دلی بر روی شه فلسفین اندیاپس  :شود آه  ی من پرسش طرحینجا ایدر ا

 خواهد آسان ترشرفت علوم ياست آاراتر و پياز آن رو آه س: پاسخ ساده استست؟ یضرور
  . باشندق شدهي مورد استفاده آنها دقآه مقوالتی  زمان،بود
  

: آه نوشتی  زمان،را درك آرده بودی ستيفلسفه مارآسی ژگین وی اانگلسی به احتمال قو
ن يشه و قوانین اندیماند مگر دآتر  ینمی باقی زي چ، همه فلسفه آهن، در حالت مستقل آناز"

  " شوند یخ حل میعت و تاريهمه در علوم مثبته طبی مابق. كيالكتیو دی آن، منطق صور
  
 مجدانهدهد و   ی نمن نقش فلسفه بهایعمال به ا  آه ستنیهمانا ا مدرن سمیويتیپوزی ژگیو

ا مورد یمورد استفاده قرار دارند ژه یعلوم ودر آه است ی مقوالت ساختن قيمنكر ضرورت دق
 .هستندی حزب انقالبی از آاربست آگاهانه استراتژاين


