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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٠٩

  

  فلسفه
  

فلسفه، جھان . انسان در جھانفلسفه يعنی دانش قوانين و حرکت عمومی طبيعت، جامعه و انديشۀ بشری و جايگاه 

فلسفه تعميم و جمع بندی . "بينی، سيستم ايده ھا و نکات نظر اساسی تيوريک انسان نسبت به مجموع جھان است

  ١."معلومات مربوط به طبيعت و جامعه است

 خدمت آن فلسفه شکلی از ايدئولوژی اجتماعی است که به وسيلۀ پايۀ اقتصادی معينی تعيين شده و به نوبۀ خود در

  .قرار دارد

فلسفه و فيلسوفان به طور کلی .  اساسی فلسفه، رابطه ميان انديشه و وجود، ميان روح و ماده استألۀموضوع و مس

که مدعی  آنھائی: "انگلس می گويد. دھند به دو اردوگاه تقسيم می شوند ال اساسی میؤمطابق پاسخی که به اين س

(...) ين به نحوی از انحاء سر انجام خلقت جھان را قبول داشتند ا و بنابربودند روح قبل از طبيعت وجود داشته

که طبيعت را مبداء اساسی می شمردند، به مکاتب مختلف ماترياليسم  اردوگاه ايده آليستی را تشکيل دادند و آنھائی

  ٢."پيوستند

پيوسته نبردی حاد جريان داشته ) يکو ھمچنان ديالکتيک و متافز(در زمينۀ فلسفه، ميان ماترياليسم و ايده آليسم 

فلسفه در جوامع طبقاتی ھمواره سمت و خصلتی طبقاتی داشته و نبرد فلسفی در حقيقت انعکاسی از نبرد . است

پيکار ميان ايده آليسم و . فلسفۀ يک طبقه جھان بينی آن طبقه و يک ابزار مبارزۀ طبقاتی است. طبقاتی است

مواره به نحو فشرده ای با مبارزات طبقاتی در ھر عصر پيوند داشته و آن را بازگو ماترياليسم در جوامع طبقاتی ھ

جھت تکامل جامعه بوده ماترياليسم به طور کلی پيوسته منعکس کنندۀ منافع طبقات مترقی ھر عصر . کرده است می

  .است، در حاليکه ايده آليسم ھمواره مبين منافع طبقات استثمارگر و سد راه تکامل جوامع بوده است
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در . در تاريخ فلسفه، مکاتب گوناگون فلسفۀ ايده آليستی و نيز مکاتب گوناگون فلسفۀ ماترياليستی ظھور کرده اند

ه در يونان، يک مکتب ماترياليسم بدوی و يک بينش ديالکتيکی خود به دوران باستان در برخی از کشور ھا، به ويژ

در اروپای قرون وسطی، فلسفه به صورت ابزاری در خدمت خدا شناسی مذھب کاتوليک و برای . خودی پديد آمد

ورژوازی  ميالدی به دليل تکامل علوم و نياز ھای انقالبی ب١٨ و ١٧در قرون . حفظ منافع کليسا و فيودال ھا در آمد

، مارکس ١٩در اواسط قرن . آن زمان، ماترياليسم مکانيکی در تمام کشور ھای اروپای غربی رشد و گسترش يافت

و انگلس با جمع بندی از تجارب مبارزات پرولتاريا، دستاورد ھای علمی جديد را تعميم داده و با برخورد انتقادی به 

استخراج ھستۀ معقول آن، فلسفۀ مارکسيستی يعنی ماترياليستی لمان و اديالکتيک و ماترياليسم فلسفۀ کالسيک 

پيدايش فلسفۀ مارکسيستی انقالب بزرگی در تاريخ فلسفه به شمار . ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را بنيان گذاشتند

  . رود می

بی برای شناخت فلسفۀ مارکسيستی جھان بينی و اسلوب پرولتاريا و سالح نيرومند طبقۀ کارگر و خلق ھای انقال

  .علمی و دگرگونی انقالبی جھان است

  

*****  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
  


