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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ٣٠

  

  )متدولوژی(اسلوب 
  

 جھان، اسلوب در توافق کامل با جھان بينی اسلوب يعنی تيوری مربوط به  شيوه ھای اصولی شناختن و تغيير دادن

ھيچکدام از مکاتب فلسفی قديمی و قبل از مارکس دارای جھان . ھر جھان بينی اسلوب خاص خود را دارد. است

بينی علمی نبوده اند و نمی توانستند به نحوی کامل و علمی جھان را توضيح دھند و در نتيجه نمی توانستند يک 

فلسفۀ مارکسيستی تنھا  . خت صحيح جھان و تغيير دادن آن را با خود ھمراه داشته باشنداسلوب علمی برای شنا

جھان . برای ماترياليسم ديالکتيک، جوھر جھان مادی است. جھان بينی ای است که حاوی يک اسلوب علمی است

نی اشياء نھفته روکانون توسعه و گسترش در تضاد ھای د. مادی حرکت کرده، گسترش و پيوسته تکامل می يابد

  . ماترياليستی ديالکتيکی جھاناست، اينست بينش

اگر بر اساس اين جھان بينی، حرکات و خصايل متضاد اشياء مورد مطالعه و تحليل قرار گيرند و شيوه و عملی 

 نجامد و بر آن پايه فعاليت جھت تغيير جھان آغاز گردد، اين شيوه ھمانذ شود که به حل مسايل مطروحه بياتخا

به اين علت است که می بينيم جھان بينی و . اسلوب مارکسيستی، ھمان اسلوب ديالکتيک مارکسيستی خواھد بود

  .اسلوب ماترياليستی ديالکتيکی در ھمگونی کامل با يکديگر قرار دارند

*****  

 

  متافزيک
  

  .وسات استمتافزيک از نظر معنی لغوی عبارت است از شناخت آنچيزی که ماورای طبيعت و جھان محس

ويژگی متافزيک اينست که جھان را از يک نظر . متافزيک جھان بينی و اسلوب مخالف و متضاد با ديالکتيک است

 ھا را در جھان ھمواره جدا از يکديگر و برای ھميشه بی تغيير جانبه و ساکن نگريسته، ھمه چيز گاه  منفرد، يک

می داند و بر آنست که حتی اگر تغييری ھم در کار باشد، فقط به صورت افزايش يا کاھش کمی يا تغيير مکان 
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 و پديده و ناشی از تحريک يک عامل م نه در داخل بلکه در خارج از شیءدليل اين تغيير را ھ. صورت می گيرد

در مقابل اشيای منفرد، ارتباط آنھا را و در مقابل بودن ) متافزيک: "(انگلس می گويد. جو می نمايد و جی جستخار

درختان جلوی مشاھدۀ . آنھا، شدن و از ميان رفتن آنھا را، و در مقابل سکونشان، حرکت شان را فراموش می کند

  ."جنگل را می گيرند

در عين حال، ماترياليسم .  ھمواره به ايده آليسم وابسته بوده استدر يک دوران طوالنی از تاريخ، متافزيک

  .  اروپا نيز ماھيت متافيزيکی دارد١٨ و ١٧ميکانيکی قرون 

م اين اختالفات، به طور کلی رغ متافيزيک به وسيلۀ فيلسوفان قديم به معانی مختلفی به کار رفته است، اما علی

از آنجائی که اين مسايل، مسايل .  خدا، زمان، مکان وغيره بوده استزيک به معنی دانش ماده، روح، شعور،متاف

اما پس از رشد بی سابقۀ علوم از . نيز ناميده می شود" فلسفۀ اولی"اساسی فلسفه ھستند، بنابر اين متافيزيک به نام 

ر موھوم، ضد  و پيدايش ماترياليسم مکانيکی، متافيزيک به صورت يک تفک١٨ به بعد، به ويژه در قرن ١٧قرن 

آنگاه کانت و طرفدارانش و فيلسوفان . علمی و جدا از واقعيت در نظر گرفته شد و مورد تمسخر و تحقير واقع گرديد

به نفی متافيزيک بر خاستند و پس از آن ھگل با تکامل دادن يک سيستم ديالکتيکی ايده آليستی " پوزيتيويتيست"

، جوھر واقعی متافيزيک فقط با پيدايش ديالکتيک ماترياليستی معھذا. ضربۀ عظيمی به متافيزيک وارد آورد

  . گرديدءمارکسيستی افشا

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 

  


