ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ "ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ"

ﭘﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ
در ﻗﻼدﻩ ﺱﻴﺎﺱﺖ
ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ آﻪ اﻡﺮوز ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮرﺱﯽ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﻡﺴﺎیﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮدﻩ،
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ داریﻢ ﻧﻴﺰ ،ﺧﻮد ﺕﺤﻮل یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺱﺖ ﮔﻮرآﻨﺎن ﻡﺎرآﺲ وﺟﻮد درآﯽ ﺕﺎزﻩ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را ﭘﻴﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻧﻜﺎر ﻡﯽ
آﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﺱﺎیﻞ ارﺕﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮاﻧﯽ را آﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻡﺎرآﺲ
رﺟﻮع ﻡﯽ آﻨﻨﺪ دیﻨﺪاراﻧﯽ ﻡﯽ ﻧﺎﻡﻨﺪ آﻪ ﻡﺴﺌﻠﻪ اﺱﺎﺱﯽ ﺵﺎن ﻡﻮﻋﻈﻪ "آﻴﺶ ﺁیﺎت ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ"
اﺱﺖ .ایﻦ ﻡﺮدﻩ ﺧﻮارهﺎ ﺕﻨﻬﺎ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺧﻮب را ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻡﺮدﻩ ﻡﯽ داﻧﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺎﻡﺪاﻧﻪ ﻓﺮاﻡﻮش ﻡﯽ آﻨﻨﺪ ﻥﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﻮیﻨﯽ از ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ،ﻋﻄﺶ اﻧﺪیﺸﻪ ﻋﺎم و ﺕﺌﻮریﻚ و
در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻡﺸﺨﺺ ،از درون ﺷﺮایﻂ ﺥﻮد ﺝﻨﺒﺶ اﻥﻘﻼﺑﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﻴﺮون زدﻩ اﺱﺖ.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ایﻦ ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ هﺎ ،در درون روﺵﻨﻔﻜﺮ ﺟﻤﻌﯽ آﻪ ﺡﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻡﯽ دهﺪ
ﻡﻔﻬﻮﻡﯽ ﻧﻮیﻦ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ،ﻡﺎهﻴﺖ ﺁن ،ﻡﻨﺎﺱﺒﺎت ﺁن ﺑﺎ ﺱﻴﺎﺱﺖ و ﻋﻠﻮم در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮی اﺱﺖ.
ﺑﺘﺪریﺞ در ﻡﻮرد ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﺕﻮاﻓﻘﯽ ﺵﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﻪای در ﻡﻔﻬﻮم آﻼﺱﻴﻚ آﻠﻤﻪ ﻥﻴﺴﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻼﺱﻴﻚ ﺥﻮد را ﻧﻮﻋﯽ ﺱﻴﺴﺘﻢ ﺕﻮﺿﻴﺢ دهﻨﺪﻩ
ﺟﻬﺎن یﺎ یﻚ ﻓﻮق ﻋﻠﻢ ﻡﯽ داﻧﺴﺖ آﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺕﻮﻝﻴﺪ ﺵﻨﺎﺧﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺵﺖ .ﺑﺎ ﻡﺎرآﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﮔﺴﺴﺘﯽ در ﺱﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻡﺪ و در ورای ﺕﺪاوم ﻇﺎهﺮی ،چﻴﺰی ﻧﻮیﻦ
ﻇﻬﻮر آﺮد .اﻡﺎ ایﻦ ﺕﺼﻮر و ادﻋﺎ آﻪ ﮔﻮیﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺱﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﺬﺵﺘﻪ را اداﻡﻪ
دادﻩ ،دیﺮ زﻡﺎﻧﯽ ﻡﻮﺟﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺵﺪن ﮔﺴﺴﺖ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺵﺪ آﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ﻧﮕﺮش هﺰاران ﺱﺎﻝﻪ
و ﺱﻨﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻪ ﺁن را ﺡﺎآﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻡﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد.
ﺕﺤﻮل ﺟﻮاﻡﻊ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺵﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در دوران آﻨﻮﻧﯽ ﺑﺘﺪریﺞ و وﺱﻴﻌﺎ ﺁﺵﻜﺎر آﺮد آﻪ دیﮕﺮ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻡﻔﻬﻮم ﻗﺪیﻢ آﻠﻤﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ "در وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ" ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ .یﻌﻨﯽ دیﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
آﻪ یﻚ داﻧﺶ ﺵﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺕﺎج ﺑﺮ ﺱﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﮕﺬارد یﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﻏﺴﻞ ﺕﻌﻤﻴﺪ دهﺪ .ﺕﺤﻮﻻت
دوران ﻡﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪای آﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺕﻜﻠﻴﻒ ﻡﯽ آﺮد و اﻧﻮاع ﺵﺒﻪ ﻧﻈﺮیﻪ
ﺑﺮﻓﺮاز ﺱﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻮﺟﻮد ﻡﯽ ﺁورد ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
ایﻦ ﺕﺤﻮﻻت اﻝﺒﺘﻪ از ﺕﺤﻮﻻت و ﺕﻀﺎدهﺎی ﺱﺮﻡﺎیﻪ داری و ﻡﺒﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﺁن ﺟﺪا
ﻧﻴﺴﺖ .ﺱﺮﻡﺎیﻪ داری ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺕﻌﻤﻴﻖ ﺑﺤﺮان ﺁن ،داغ ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻡﯽ ﮔﺬارد .ﺱﺮﻡﺎیﻪ داری ﺧﻮاﻩ و ﻧﺎﺧﻮاﻩ ﻧﺎﮔﺰیﺮ ﺵﺪﻩ ﺕﺤﻮل ﻡﺘﻀﺎد ﺵﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ را
ﺑﭙﺬیﺮد .در هﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد آﻪ از ﺧﻼل ﻋﻤﻮﻡﻴﺖ یﺎﻓﺘﻦ ﺱﺮﻡﺎیﻪ داری ،ایﻦ اﻧﺪیﺸﻪ ﺑﺘﺪریﺞ زادﻩ
ﺵﺪ آﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردن ﻓﻠﺴﻔﻪای آﻪ ﺱﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺕﻮﺿﻴﺢ ﺟﻬﺎن و ﺕﻮﻝﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﺵﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺵﺪ
ﻧﺎﻡﻤﻜﻦ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل ایﻦ ﺵﻴﻮﻩ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ هﻤﭽﻨﺎن در آﺸﻮرهﺎی ﺱﺮﻡﺎیﻪ
داری اداﻡﻪ دارد و ایﻦ یﻜﯽ از ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺤﺮان ﻓﻠﺴﻔﻪ در ایﻦ آﺸﻮرهﺎﺱﺖ.

وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ در آﺸﻮرهﺎی ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ﺱﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دیﮕﺮ ﺑﻮد .در ایﻦ آﺸﻮرهﺎ
ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻡﺎهﻴﺖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان "ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺱﻤﯽ" را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺪیﻬﯽ
ﻡﺎﻧﻊ از ﺕﺤﻮل ﺁن ﺵﺪ و آﺎرآﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﺁن را دچﺎر ﻝﻄﻤﻪ آﺮد .ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل در ایﻦ آﺸﻮرهﺎ ﻧﻴﺰ
ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺵﺘﻪای ﻧﺒﻮد آﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ هﻤﻪ چﻴﺰ ﺑﺤﺚ آﻨﺪ و ﻧﻈﺮ دهﺪ.
اﻡﺮوز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺁﺵﻜﺎر ﺵﺪﻩ آﻪ ﻓﻼﺱﻔﻪ ﺑﻪ ﺹﺮف ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﻮدن هﻴﭻ داﻧﺶ دﻗﻴﻘﯽ ﻡﺜﻼ در
ﻡﻮرد دوﻝﺖ ،زﺑﺎن یﺎ روان ﻧﺪارﻧﺪ .ایﻨﻬﺎ هﻤﻪ ﻡﻮﺿﻮع رﺵﺘﻪ هﺎی ﺧﺎص ﻋﻠﻤﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺕﺎریﺦ
اﻗﺘﺼﺎد ﺱﻴﺎﺱﯽ ،زﺑﺎن ﺵﻨﺎﺱﯽ یﺎ روان ﺵﻨﺎﺱﯽ اﺱﺖ .زﻡﺎن ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﻧﻴﺰ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺥﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺕﻠﻘﯽ ﺵﻮد ،ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ.
ﺑﻪ اﺡﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺟﺎن ﺱﺨﺘﯽ ﺕﻠﻘﯽ "ﻓﻠﺴﻔﻪ  -ﺕﻮﻝﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ  -اﻥﺪیﺸﻪ" ﻧﺎﺵﯽ از ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺱﺖ آﻪ
در آﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎیﯽ و ﻏﻴﺮاروﭘﺎیﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ -و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ -هﻤﭽﻮن یﻚ
ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ یﺎ یﻚ "ﻓﻮق دیﺴﻴﭙﻠﻴﻦ" و ﻡﺎﻓﻮق رﺵﺘﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ درك ﻡﯽ ﺵﺪ آﻪ دﺱﺘﺎوردهﺎی داﻧﺶ
در هﻤﻪ ﻋﺮﺹﻪهﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮیهﺎی ﻋﻠﻮم ﻡﺨﺘﻠﻒ را ﺕﻌﻤﻴﻢ ﻡﯽ دهﺪ.

ﻣﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺕﺎریﺦ
هﻤﭽﻨﺎن آﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﻧﻴﺰ زﻡﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان آﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺣﺎآﻢ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﺕﺎریﺦ درك ﻡﯽ ﺵﺪ .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ در ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎد ﺱﻴﺎﺱﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻢ و آﺸﻒ ایﻨﻜﻪ یﻚ ﻋﻠﻢ ﺕﺎریﺦ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪای ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻡﻤﻜﻦ اﺱﺖ ،زادﻩ ﺵﺪ .در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ایﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﺕﺎریﺦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻃﺒﻴﻌﺖ را آﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن وﺟﻮد
داﺵﺖ دیﺎﻝﻜﺘﻴﺰﻩ آﺮد .ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا در ﻋﺮﺻﻪ ﺕﺎریﺦ زادﻩ ﺷﺪ و
ﺱﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ را دیﺎﻝﻜﺘﻴﻜﯽ آﺮد.
ایﻦ واروﻥﻪ آﺮدن ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺕﺎریﺦ در اﻧﺪیﺸﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎیﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر داﺵﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮ اﺱﺎس ایﻦ درك واروﻧﻪ ،ﻗﻮاﻥﻴﻦ ﺕﻜﺎﻣﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺡﺎآﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ هﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺵﻤﺮدﻩ ﺵﺪ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺎریﺦ و ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ "ﻃﺒﻴﻌﯽ" ﺵﺪﻧﺪ ،ﺱﺨﺖ ﺕﺮ ﺵﺪﻧﺪ ،آﺎرآﺮد ﺁﻧﺎن
ﮔﺮیﺰﻧﺎﭘﺬیﺮ ﻡﺎﻧﻨﺪ آﺎرآﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﺱﻘﻮط اﺟﺴﺎم درﺁﻡﺪ .در ایﻦ ﻡﻴﺎن اهﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ ﺁﮔﺎهﯽ
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺕﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻤﻪ ﺟﻮاﻡﻊ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﭘﺪیﺪ ﺵﺪ.
از ﺱﻮی دیﮕﺮ ایﻦ درك از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺵﺮایﻂ را ﺑﺮای اﻥﻔﻌﺎل در ﭘﺲ هﺮ ﻧﺎآﺎﻡﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻡﯽ ﺱﺎﺧﺖ .چﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮر ﻡﯽ ﺵﺪ آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﻜﺎﻡﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﺧﻮاﺱﺖ و ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺡﺎآﻢ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﺮدم ،ﺧﻮاﻩ و ﻧﺎﺧﻮاﻩ و ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﺰیﺮ
ﺕﺤﻮل ﺟﻮاﻡﻊ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺁورد .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺎریﺦ ﺡﺎﺹﻞ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻡﺮدم هﺴﺘﻨﺪ.
ایﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﻨﻬﺎ ﺵﺮایﻂ و اﻡﻜﺎن ﻡﺴﺎﻋﺪی را ﺑﻮﺟﻮد ﻡﯽ ﺁورﻧﺪ آﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﺁن ﺑﺘﻮان ﻡﺒﺎرزﻩ
ﻡﺮدم را ﮔﺴﺘﺮش داد.
در ایﻦ ﺵﺮایﻂ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺼﻮرت ﻡﺠﻤﻮﻋﻪای وﺱﻴﻊ از هﻨﺠﺎرهﺎی ﻡﻮﻡﻴﺎیﯽ ﺵﺪﻩ درﺁﻡﺪ و
ﻡﻔﻬﻮم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺡﺘﯽ در ﻡﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎیﻴﻦ ﺕﺮ از ﺱﻨﺖ آﻬﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ایﻦ ﺵﺮایﻂ ﺕﻔﺎوت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎ دیﮕﺮ اﻧﻮاع ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻼﺱﻴﻚ از ﻡﻴﺎن رﻓﺖ و
ایﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎیﻪ ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﻚ اﺹﻮل ﻋﺎم داﻧﺶ و ﭘﺮاﺕﻴﻚ ﻡﺤﺴﻮب ﺵﺪ آﻪ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
درﺱﺖ و ﻧﺎدرﺱﺖ را ﻧﻴﺰ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﯽ آﻨﺪ.

ﺑﺎ ایﻦ درك ﻋﺠﻴﺐ ﻧﺒﻮد آﻪ ﺕﺼﻮر ﻡﯽ ﺵﺪ ﻡﯽ ﺕﻮان اﺱﺘﺮاﺕﮋی و ﺕﺎآﺘﻴﻚ و ﺱﻴﺎﺱﺖ روز را هﻢ
از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ "ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ" .ادﻋﺎیﯽ آﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ را در ﺧﺪﻡﺖ ﺕﻮﺟﻴﻪ
یﻚ ﺱﻤﺘﮕﻴﺮی ﺱﻴﺎﺱﯽ و اﺱﺘﺮاﺕﮋیﻚ ﻗﺮار ﻡﯽ داد.
ﻡﺜﻼ در آﺘﺎب "ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ دیﺎﻝﻜﺘﻴﻚ و ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺕﺎریﺨﯽ" از ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﻪ ﺁب در یﮑﺼﺪ
درﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﺡﺎﻝﺖ ﻡﺎیﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺕﺒﺪیﻞ ﻡﯽ ﺵﻮد اﺱﺘﺎﻝﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻡﯽ ﮔﻴﺮد "در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮای ﺁﻧﻜﻪ در ﺱﻴﺎﺱﺖ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﺮد ﺑﺎیﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد" یﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺕﺤﻮﻻت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ .اﻡﺎ ﺁب ﻡﯽ
ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺕﺪریﺠﯽ ،ﻡﺜﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺵﻴﺪ ،ﺑﺪون ﺕﻐﻴﻴﺮ چﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺡﺮارت ﺁن ﻧﻴﺰ
ﺑﺨﺎر ﺵﻮد .ﺁیﺎ ﻡﯽ ﺕﻮان از ایﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ "ﭘﺲ در ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺑﺎیﺪ رﻓﺮﻡﻴﺴﺖ ﺑﻮد"؟
ﺑﺪیﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ و در ﻇﺎهﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺕﻜﻠﻴﻒ ﻡﯽ آﺮد ،اﻡﺎ در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ در
ﺧﺪﻡﺖ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .هﺪف از ایﻦ آﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﺕﺎریﺦ ﺕﻮﺟﻴﻪ یﻚ ﺧﻂ
ﻡﻌﻴﻦ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﺪﻋﯽ ﺑﻮد هﻤﻪ اﻧﻘﻼبهﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻣﺪل اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺵﻮﻧﺪ.

ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ در ایﻦ ﻡﻔﻬﻮم وﻇﻴﻔﻪ اش هﻢ چﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺁوری و ﺕﻌﻤﻴﻢ ﺵﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻄﻮری آﻪ در ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺕﻔﺎوت ﻣﺎهﻮی ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺝﻮد ﻥﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﻮد
آﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﺸﻔﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺹﻮرت ﻡﯽ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﮔﻮیﺎ ﺑﺎ ﻡﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ دیﺎﻝﻜﺘﻴﻚ هﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻧﺪاﺵﺖ ایﻦ آﺸﻔﻴﺎت ﺹﺎف و ﺱﺎدﻩ اﻧﻜﺎر ﻡﯽ ﺵﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ایﻦ درك از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻧﻈﺮیﻪ ﻧﺴﺒﻴﺖ ایﻨﺸﺘﻴﻦ ایﺪﺁﻝﻴﺴﺘﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ؛
رواﻧﻜﺎوی ﻓﺮویﺪ اﺑﺪاع ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن آﺮدن ﻧﻘﺶ ﺕﺎریﺦ؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻡﻨﺪل و ژﻧﺘﻴﻚ ﺵﻌﺒﺪﻩ
ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺡﻔﻆ اﻣﺘﻴﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...
ایﻦ ﻡﻔﻬﻮم ﻧﺎدرﺱﺖ از ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺠﺎی ایﻨﻜﻪ در ﻡﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎرﺱﺎیﯽ هﺎ ﺧﻮد را آﺸﻒ
و از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد آﻨﺪ؛ دﺱﺘﺎوردهﺎی واﻗﻌﯽ داﻧﺶ را ﻡﻨﻜﺮ ﻡﯽ ﺵﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﻜﻪ زﻡﺎﻧﯽ آﻪ دیﮕﺮ
ﺑﺪیﻬﯽ ﺵﺪ آﻪ ﻧﺴﺒﻴﺖ ایﻨﺸﺘﻴﻦ دﺱﺘﺎورد اﺱﺎﺱﯽ ﻓﻴﺰیﻚ اﺱﺖ؛ آﻪ ژن و ﺕﻮارث ﺑﻴﻮﻝﻮژیﻚ وﺟﻮد
دارﻧﺪ؛ ایﻨﻜﻪ ﻡﺎﻗﺒﻞ ﺕﺎریﺦ آﻮدآﯽ اﻧﺴﺎن آﻪ ﻓﺮویﺪ ﺁن را ﺁﺵﻜﺎر آﺮدﻩ ﺑﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﻡﻬﻢ در ﺵﻜﻞ
ﮔﻴﺮی ﻓﺮد ایﻔﺎ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ و  ...ایﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ و ﻧﻪ روایﺖ رﺱﻤﯽ ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﺿﺮﺑﻪای
اﺱﺎﺱﯽ در ﻡﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﻗﺮار دادن ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در یﻚ ﺱﻄﺢ ،هﻢ ﺑﺮای ﺕﺤﻮل ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ و هﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و
ﺕﻮﺱﻌﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺵﻜﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺱﻴﺎﺱﺖ را از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺪیﺸﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،هﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ و اﺱﻠﻮب ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را دﮔﻤﺎﺕﻴﺰﻩ آﺮد ،هﻢ ﺧﻂ ﻡﺸﯽ ﺱﻴﺎﺱﯽ
ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺕﻨﻮع واﻗﻌﻴﺖهﺎی ﻡﻠﯽ ﻧﺎآﺎرﺁﻡﺪ ﺱﺎﺧﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺪیﻢ
ﺑﺎ هﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻡﻴﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻡﻔﻬﻮم ﻗﺪیﻤﯽ ﺁن ﺑﺎ ﻡﻔﻬﻮم آﺎﻡﻼ ﻧﻮیﻨﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎد
ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻡﺪ چﻪ ﺕﻔﺎوﺕﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻗﺪیﻢ ﺑﺎ ﺕﺠﺮیﺪات آﺎر داﺵﺘﻪ اﺱﺖ .ایﻦ ﺕﺠﺮیﺪات ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﺵﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺰ
"ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﻡﺸﺘﺮآﺸﺎن" چﻴﺰی را ﺡﻔﻆ ﻧﻤﯽ آﻨﻨﺪ و و ﺟﻨﺒﻪهﺎی ویﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎ را آﻨﺎر ﻡﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺕﺎ ﺑﻪ "ﻋﺎم" ﺑﻴﺎﻧﺪیﺸﻨﺪ .ﻡﺜﻼ از ﻡﻔﻬﻮم درﺧﺖ ﮔﻼﺑﯽ و ﺱﻴﺐ و ﻡﻮز و اﻧﮕﻮر و  ...ویﮋﮔﯽ هﺎی

ﻡﺸﺨﺺ و ﺵﻜﻞ و ﻧﻮع ﻡﻴﻮﻩ ﺁن را آﻨﺎر ﻡﯽ ﮔﺬارد و ﺕﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻡﺸﺘﺮك را ﺡﻔﻆ ﻡﯽ آﻨﺪ ﺕﺎ
ﺑﻪ ﻡﻔﻬﻮم ﻋﺎم "درﺥﺖ" ﺑﺮﺱﺪ .در ایﻦ ﺵﺮایﻂ و در چﻨﻴﻦ ﺕﺎریﺦ و درآﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺧﻮد ویﮋﮔﯽ
و "ﺱﻨﮕﻮﻻریﺘﻪ" ﻡﺸﺨﺺ اﺵﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻡﺮی ﻏﻴﺮﻣﺎهﻮی آﻪ ﺑﺎیﺪ از ﺁن ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ آﺮد درك
ﻡﯽ ﺵﻮد .ﮔﻼﺑﯽ و ﺱﻴﺐ و ﻡﻮز واﻗﻌﯽ ﻏﻴﺮﻡﺎهﻮی و ﻡﻔﻬﻮم ﺕﺠﺮیﺪی "درﺧﺖ" ﻡﺎهﻴﺖ ﺁن
ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﻡﯽ ﺵﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﻡﻴﺎن ایﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻡﺸﺨﺺ
ﻏﺎﻝﺒﺎ دﺵﻮار -اﮔﺮ ﻧﮕﻮیﻴﻢ ﻧﺎﻡﻤﻜﻦ -اﺱﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻪ ایﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪیﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪﻩ ،اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را
واﻡﺪار چﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﻜﻞ ﺱﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﻚ و ﺱﺎﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ ﺁن  ...یﻌﻨﯽ در ﻡﻐﺰ آﺴﯽ آﻪ ﺁن را
ﻡﯽ اﻧﺪیﺸﺪ .چﻨﻴﻦ دیﺪﮔﺎهﯽ ﺑﻄﻮر ﺑﺪیﻬﯽ ﻡﺎﻧﻊ از اﻧﺪیﺸﻴﺪن ﻋﻠﻤﯽ ﻡﺸﺨﺺ و آﻨﻜﺮت ﻡﯽ ﺵﻮد.
اﻡﺎ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻡﯽ آﻮﺵﺪ در ورای ﺵﺌﯽ و ﺧﻮاص ﺁن ،ﻣﻨﺎﺱﺒﺎﺕﯽ را ﺑﻴﺎﺑﺪ آﻪ ﺁن ﺵﺌﯽ در درون
ﺁن ﺕﻮﻝﻴﺪ ﻡﯽ ﺵﻮد) .ﻡﺜﻼ ﺑﺮای درك ﻣﺎهﻴﺖ دوﻝﺖ ﺑﺎیﺪ ﻧﺤﻮﻩ ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺁن را در درون
ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻡﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺱﯽ آﺮد (.ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ایﻦ ﻡﻨﺎﺱﺒﺎت را هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﺮوز
ﻡﯽ یﺎﺑﻨﺪ ،در درون ﺧﻮد ﺵﺌﯽ ﻡﻄﺎﻝﻌﻪ ﻡﯽ آﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺕﺠﺮیﺪات ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﻼواﺱﻄﻪ ﺑﻪ
ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻡﺸﺨﺺ از ﺵﺌﯽ ﻡﺸﺨﺺ ارﺟﺎع ﻡﯽ دهﻨﺪ) .ﻡﺜﻼ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻡﺸﺨﺺ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
درك ﻡﺎهﻴﺖ ﻡﺸﺨﺺ دوﻝﺖ( .ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺪیﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺱﯽ ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت و ﻡﻨﻄﻖ ﻡﺎهﻮی ﺁن در
درون ﺵﺌﯽ ﻡﯽ ﭘﺮدازد ،ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ایﻦ ﻡﻨﺎﺱﺒﺎت ﺧﻮد را در درون ﺵﺌﯽای آﻪ ﺁن را ﺕﻮﻝﻴﺪ ﻡﯽ
آﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻡﯽ دهﻨﺪ .ﻡﻔﺎهﻴﻢ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﻴﺎن آﻨﻨﺪﻩ ایﻦ ﻡﻨﺎﺱﺒﺎت ،ایﻦ ﻡﻨﻄﻖ یﻌﻨﯽ "ﻣﺎهﻴﺖ"
هﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺮای درك و ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻡﺸﺨﺺ ﺑﻜﺎر ﻡﯽ روﻧﺪ.
ﻡﻔﺎهﻴﻤﯽ آﻪ ﺑﺪیﻨﮕﻮﻧﻪ ﺱﺎﺧﺘﻪ ﻡﯽ ﺵﻮﻧﺪ ،درﺝﻪای از ﺷﻨﺎﺥﺖ ﺷﺌﯽ را ﻧﺸﺎن ﻡﯽ دهﻨﺪ .ﻋﺎم ﺕﺮیﻦ
ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﺟﺎﻡﻌﻴﺖ ﺵﺎن ،ﺑﻴﺎن درﺟﻪای از ﺵﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن در ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ﺁن اﺱﺖ ،ﻣﻘﻮﻻﺕﯽ
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻡﻄﺎﻝﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻡﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ اﺱﺖ.
ﺑﺮرﺱﯽ ایﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺪیﺸﻪ ،داﻧﺶ و ﻋﻤﻞ ،در ﺱﻄﺤﯽ ﻋﺎم ﺕﺮ و ﺁهﻨﮕﯽ دیﮕﺮ از
ﺵﻨﺎﺧﺖ در ﻋﺮﺹﻪهﺎی ﻋﻠﻮم ﺧﺎص هﺴﺘﻨﺪ .ایﻨﺎن ﺕﺠﺮیﺪاﺕﯽ ﻡﺎهﻮی و ﺑﺴﻴﺎرﻋﺎم ﻧﻈﻴﺮ ﻡﺎدﻩ،
آﻤﻴﺖ ،آﻴﻔﻴﺖ ،زﻡﺎن و ﻡﻜﺎن ،ﺵﺌﯽ و ﺑﺎزﺕﺎب ،ﺿﺮورت ،اﻡﻜﺎن ،ﺁزادی و ﻏﻴﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ
ﻡﻘﻮﻻت ،آﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺵﺎرﻩ ﺵﺪ ،ﺕﻨﻬﺎ ﻡﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ آﻠﻤﻪ هﺴﺘﻨﺪ.
از هﻤﻴﻨﺠﺎ درك ﻡﯽ آﻨﻴﻢ آﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺵﺪ ،ﺑﺮﻋﻜﺲ هﻤﻮارﻩ ﻡﻮﺧﺮ اﺱﺖ و هﻴﭻ
اﺑﺰار ﺥﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺝﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎﺥﺖ در اﺥﺘﻴﺎر ﻥﺪارد .ﺕﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻪای آﻪ از ﺁن
ﺑﺘﻮان درس هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ یﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺬ آﺮد ﺑﻜﻠﯽ ﺑﯽ ﻡﻌﻨﺎﺱﺖ.
در ایﻨﺠﺎ ایﻦ ﭘﺮﺱﺶ ﻃﺮح ﻡﯽ ﺵﻮد آﻪ :ﭘﺲ ایﻦ اﻧﺪیﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮ روی ﻡﻘﻮﻻت ﺑﻪ چﻪ دﻝﻴﻞ
ﺿﺮوریﺴﺖ؟ ﭘﺎﺱﺦ ﺱﺎدﻩ اﺱﺖ :از ﺁن رو آﻪ ﺱﻴﺎﺱﺖ آﺎراﺕﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺁﺱﺎن ﺕﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد ،زﻡﺎﻧﯽ آﻪ ﻡﻘﻮﻻت ﻡﻮرد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ دﻗﻴﻖ ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺡﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﻥﮕﻠﺲ ایﻦ ویﮋﮔﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را درك آﺮدﻩ ﺑﻮد ،زﻡﺎﻧﯽ آﻪ ﻧﻮﺵﺖ:
"از هﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻬﻦ ،در ﺡﺎﻝﺖ ﻡﺴﺘﻘﻞ ﺁن ،چﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻡﺎﻧﺪ ﻡﮕﺮ دآﺘﺮیﻦ اﻧﺪیﺸﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺁن ،ﻡﻨﻄﻖ ﺹﻮری و دیﺎﻝﻜﺘﻴﻚ .ﻡﺎﺑﻘﯽ هﻤﻪ در ﻋﻠﻮم ﻡﺜﺒﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺕﺎریﺦ ﺡﻞ ﻡﯽ ﺵﻮﻧﺪ"
ویﮋﮔﯽ ﭘﻮزیﺘﻴﻮیﺴﻢ ﻣﺪرن هﻤﺎﻧﺎ ایﻨﺴﺖ آﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﯽ دهﺪ و ﻡﺠﺪاﻧﻪ
ﻡﻨﻜﺮ ﺿﺮورت دﻗﻴﻖ ﺱﺎﺧﺘﻦ ﻡﻘﻮﻻﺕﯽ اﺱﺖ آﻪ در ﻋﻠﻮم ویﮋﻩ ﻡﻮرد اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ یﺎ ﻡﻮرد
ﻧﻴﺎز آﺎرﺑﺴﺖ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ اﺱﺘﺮاﺕﮋای ﺡﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ هﺴﺘﻨﺪ.

