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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٢۴

  

  فلسفۀ مارکسيستی
  

فلسفۀ مارکسيستی يکی از سه جزء تشکيل . فلسفۀ مارکسيستی، ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی است

اين فلسفه پايۀ تيوريک مجموعۀ تز ھای مارکسيسم، جھان بينی و متدلوژی پرولتاريا و . دھندۀ مارکسيسم می باشد

  .حزب او و نيز سالح ايدئولوژيک پرولتاريا را در انقالب شالوده ريزی می کند

ی  تجربۀ تاريخی مبارزات پرولتاريائگلس دست به ترازبندیدر قرن نوزدھم و در دھۀ چھل اين قرن، مارکس و ان

 دستاورد ھای علمی و فلسفی بشريت در  زدند و با جمع آوری نقادانۀ کليهو ھمچنين موفقيت ھای جديد علوم طبيعی

  آن و به دور افکندن حشو و١"ھستۀ عقالنی"ادوار مختلف و به ويژه با برخورد انتقادی به ديالکتيک ھگل و جذب 

 ماترياليسم فوئرباخ به شيوه ای انتقادی، برای اولين بار در ٢"ھستۀ اصلی"زوايد ايده آليستی آن، و نيز با استخراج 

تاريخ توانستند ماترياليسم را با ديالکتيک وحدت داده و بدين سان ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را 

 با ھمۀ فلسفه ھای گذشته کامالً متفاوت است علمی ترين و سنجيده فلسفۀ مارکسيستی که در ماھيت. تدوين نمايند

 .ترين انديشۀ فلسلفی انسان را نمايندگی کرده، پيدايش آن به مثابۀ انقالبی بزرگ در فلسفه محسوب می شود

ر فلسفۀ مارکسيستی ابزا. فلسفۀ مارکسيستی بيان علمی قوانين حرکت و تکامل طبيعت، جامعه و تفکر انسان است

شناخت و درک درست پديده ھای طبيعت و جامعه، وسيلۀ شناخت و دگرگونی انقالبی جھان و جھان بينی علمی 

  .پرولتارياست

ن ذاتی خود ھم پيوستۀ متحرک و متغير بوده و مطابق قوانيه از نظرگاه فلسفۀ مارکسيستی، جھان يک دستگاه ب

 با ساير اشياء و پديده ھای محيط در ارتباط بوده و متقابالً  يا پديده در جريان حرکت خود،ھر شیء. تکامل می يابد

  .بر يکديگر تاثير می کند

                                                 
واقعيت پروسه ای است : آن عناصر ديالکتيک انقالبی است که مارکسيسم از ايده آليسم ھگلی جدا کرده است، از جمله" ھستۀ عقالنی "-  1

علت ھر تکاملی در تضاد ھای : ھر گونه تکاملی دارای يک قانونمندی است: ، گسترش يافته و پيوسته متحول می شودکه در حرکت است
  .درونی پديده نھفته است

مثالً در بارۀ مفھوم ايدۀ مطلق ھگل، فوئرباخ معتقد است که اين بازماندۀ : عبارت است از مواضع ماترياليستی فوئرباخ" ھستۀ اصلی "-  2
  .طبيعت و انسان ھا مستقل از ھر فلسفه ای موجوديت دارند: عتقاد به خالق فوق بشر يت باشد، يا اينکهھمان ا
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  .يکی خصلت طبقاتی آن و ديگری خصلت عملی آنست: فلسفۀ مارکسيستی دو ويژگی دارد

ه تنھا فلسفۀ مارکسيستی است ک. داشتند فلسفه ھای ماقبل مارکسيسم ھمواره خصلت طبقاتی خود را پوشيده نگه می

به محض پيدايش، علناً بيان داشت که جھان بينی پرولتاريا را نمايندگی کرده، ابزاری است در دست پرولتاريا برای 

:  مارکس گفته است،ی بخش پرولتاريا و توده ھای زحمتکش و بدين نحود در خدمت آرمان رھائ طبقاتیۀمبارز

  ٣."فلسفه در پرولتاريا سالح مادی خود را می يابد، ھمچنانکه پرولتاريا در فلسفه سالح معنوی خويش را"

فالسفۀ پيش از مارکس ھمواره ارزش پراتيک را ناديده گرفته و تنھا به تفسير جھان، به اين يا آن شکل، بسنده کرده 

وابستگی متقابل تيوری و پراتيک به بھترين وجھی نشان داده شده و خاطر ولی در فلسفۀ مارکسيستی ارتباط و . اند

ماده ميتواند به "نشان می شود که پراتيک پايۀ تيوری بوده و در مقابل، تيوری در خدمت پراتيک قرار می گيرد، 

  ٤."شعور بدل شده و شعور به ماده

به . انسان ھا را در تغيير انقالبی جھان ھدايت می کنداين جھان بينی به طريق علمی جھان را تبيين کرده، به عالوه، 

فلسفۀ : "صدر مائو گفته است. اين شکل، وحدتی را ميان دو خصلت علمی بودن و انقالبی بودن بر قرار می سازد

مارکسيستی بر آنست که مھمترين مسأله درک قانونمندی ھای جھان عينی برای توضيح جھان نيست، بلکه استفاده 

  ٥." اين قانونمندی ھای عينی برای تغيير فعال جھان استاز شناخت

لنين و . فلسفۀ مارکسيستی در درون مبارزۀ عليه ايده آليسم، متافزيک و جھان بينی ھای التقاطی تولد و گسترش يافت

بزرگ ی و ديکتاتوری پرولتاريا، در اين مبارزه ، با رھبری انقالب پرولتاريائمائو و ديگر آموزگاران پرولتاريا

  .توانستند فلسفۀ مارکسيستی را حفظ و حراست کرده و آن را تکامل بخشند

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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