Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài
giảng và hướng dẫn ôn tập
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng và nhân dân ta
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ
nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và
phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc. Trung thành với Chủ nghĩa
Mác-Lênin, có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa MácLênin, vận dụng một cách đúng đắn, phù hợp với điều kiện đất nước, nhất là đối với sự
nghiệp đổi mới hiện nay đã góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo.
Là một trong ba bộ phận lý luận cấu thành Chủ nghĩa Mác-Lênin, Triết học MácLênin là một môn học hết sức quan trọng, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo,
không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên
cứu trong hệ thống giáo dục của nước ta. Triết học Mác-Lênin đã và đang đuợc tuổi trẻ học
đường, cán bộ, đảng viên và toàn dân ta tiếp đón nhiệt tình, say mê học tập và nghiên cứu
nghiêm túc.
Trước đòi hỏi nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nâng cao hơn
nữa chất lượng giảng dayï, học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường đại học, cao đẳng
hiện nay theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia" của môn học. Trên thực
tế, quá trình giảng dạy, học tập Triết học Mác-Lênin không thuộc chuyên ngành triết học
hiện nay ở các trường đại học và cao đẳng cũng có những khó khăn, nhất là giáo trình, tài
liệu tham khảo.
Chính vì vậy, cuốn: “Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn
tập” của tập thể các tác giả là các giảng viên triết học ở các trường đại học ở thành phố Hồ
Chí Minh, do TS. Đào Duy Thanh chủ biên là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh.
Trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng buớc cụ thể hoá giáo trình
quốc gia môn Triết học Mác-Lênin, cuốn sách này thể hiện kết quả tinh thần làm việc khoa
học nghiêm túc của các tác giả. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã tham khảo, chọn
lọc nhiều tài liệu và cũng đã tuân thủ nguyên tắc trình bày rõ ràng, lôgíc các nguyên lý triết
học cơ bản của Triết học Mác-Lênin phù hợp với giáo trình quốc gia dưới dạng hệ thống các
câu hỏi và trả lời. Vì vậy, có thể nói đây là một tài liệu khoa học, hệ thống và cơ bản, hữu ích
trong việc phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc.
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Triết học MácLênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập” của tập thể các tác giả do TS. Đào Duy
Thanh chủ biên đến đông đảo bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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LỜI NÓI ĐẦU
Là một trong ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam
vận dụng sáng tạo Triết học Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, tạo ra vũ khí tinh thần sắc
bén trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước tiến lên
chủ nghĩa xã hội.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Triết học Mác – Lênin trong các trường
đại học và cao đẳng hiện nay, theo tinh thần từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia, chúng
tôi biên soạn cuốn: “Triết học Mác – Lênin – Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập”,
một mặt nhằm đáp ứng yêu cầu thống nhất về chương trình, thời gian trong qui trình đào tạo;
mặt khác còn là tài liệu hướng dẫn giúp cho giảng viên, sinh viên thực hiện đúng theo qui chế
học vụ trong quá trình giảng dạy và học tập môn Triết học Mác – Lênin.
Tài liệu này được biên soạn với sự tham khảo chủ yếu từ bộ giáo trình “Triết học
Mác-Lênin” của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2002 và giáo trình Triết học Mác – Lênin của
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 1999. Thực hiện nội dung: “Chương trình môn Triết học Mác –
Lênin”, dùng trong các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tháng 8/2002 –
Tài liệu dùng trong lớp tập huấn giảng viên Mác-Lênin các trường đại học và cao đẳng khu
vực phía Nam, tháng 8 năm 2002. Và nhất là quá trình thực hiện “Giáo trình Triết học Mác –
Lênin”, dùng trong các trường đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2002.
Chương trình Triết học Mác – Lênin được sắp xếp theo lôgíc nội tại của bản thân tri
thức triết học. Đề cương bài giảng là phần giới thiệu chương trình môn học và đồng thời
trong tài liệu này chúng tôi biên soạn hệ thống những câu hỏi theo từng bài giảng để giúp cho
sinh viên tự nghiên cứu nâng cao chất lượng học tập của mình và đồng thời hướng dẫn cho
sinh viên ôn tập để thi môn Triết học Mác – Lênin ngày một tốt hơn.
Việc giảng dạy chương trình Triết học Mác – Lênin hiện nay ở các trường đại học và
cao đẳng cũng không thống nhất do tính đặc thù của mỗi trường. Trên thực tế có trường dạy
môn lịch sử triết học là một môn độc lập; nhưng đa số các trường không giảng dạy môn Lịch
sử triết học. Chính vì vậy, khi biên soạn cuốn sách này chúng tôi rất quan tâm đến nội dung
của phần Lịch sử triết học. Mặc dù nội dung của phần này được chúng tôi trình bày mang tính
khái quát, nhưng nó phản ánh tương đối đầy đủ và có hệ thống toàn bộ lịch sử triết học, để từ
đó sinh viên mới hiểu được tính tất yếu khách quan và qui luật quá trình hình thành và phát
triển của Triết học Mác – Lênin. Và như vậy, chúng tôi cho rằng sinh viên không chỉ có tài
liệu tham khảo khi nghiên cứu Triết học Mác – Lênin trong lịch sử phát triển của triết học,
mà nó còn có ý nghĩa trong quá trình tự nghiên cứu của sinh viên đối với lịch sử triết học, để
sinh viên có thể tự so sánh, tự liên hệ mở rộng thêm khi luận chứng về những nguyên lý cơ
bản của Triết học Mác – Lênin.
Cuốn sách này được phân công biên soạn như sau: TS. Đào Duy Thanh: chủ biên,
biên soạn chương 1, 2, 3, 10 và 15; TS. Lê Thị Kim Chi, biên soạn chương 4, 11 và 14; TS.
Phạm Văn Boong, biên soạn chương 5, 6, 9 và 12; Thạc sĩ Đinh Huy Nhân, biên soạn chương
7, 8 và 13.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc
gia môn Triết học Mác – Lênin, song khó tránh khỏi những hạn chế. Các tác giả mong nhận
được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để kịp thời sửa chữa, bổ sung trong những lần tái
bản sau.
Thư từ, ý kiến trao đổi xin vui lòng liên hệ với Bộ môn Mác – Lênin, Khoa Khoa học
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cơ bản, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành
phố Hồ Chí Minh).
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2004
TS. ĐÀO DUY THANH

MỤC LỤC
Chương1
Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội
Câu hỏi 1. Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng
nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử?
Câu hỏi 2. Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy tâm?
Câu hỏi 3. So sánh phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình?

Câu hỏi 4. Trình bày vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học và vai trò của triết
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học Mác - Lênin?
Chương 2
Khái lược lịch sử triết học trước Mác
Câu hỏi 5. Những tư tưởng cơ bản của triết học Phật giáo?
Câu hỏi 6. Cuộc đấu tranh giữa triết học duy vật và triết học duy tâm trong triết học Trung
Hoa cổ đại?
Câu hỏi 7. Trình bày nội dung cơ bản những tư tưởng triết học Aâm dương – Ngũ hành?
Câu hỏi 8. Trình bày nội dung cơ bản triết học Nho giáo?
Câu hỏi 9. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Đạo gia?
Câu hỏi 10. Trình bày những tư tưởng cơ bản của triết học Pháp gia?
Câu hỏi 11. Trình bày những nội dung thể hiện lập trường duy vật và duy tâm của tư tưởng
triết học Việt Nam?
Câu hỏi 12. Trình bày những nội dung của tư tưởng yêu nước Việt Nam?
Câu hỏi 13. Trình bày những quan niệm về “Đạo” làm người của những tư tưởng triết học
Việt Nam?
Câu hỏi 14. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm triết học Hy Lạp cổ đại?
Câu hỏi 15. Điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ?
Câu hỏi 16. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học thời Phục hưng và cận đại?
Câu hỏi 17. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII?
Câu hỏi 18. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học cổ điển Đức thế kyÛ XVIII
nửa đầu thế kyÛ XIX?
Câu hỏi 19. Một số các nhà triết học tiêu biểu của triết học cổ điển Đức?
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Chương 3
Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin
Câu hỏi 20. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác?
Câu hỏi 21. Ý nghĩa bước ngoặt cách mạng do Mác thực hiện trong triết học?
Câu hỏi 22. Lênin phát triển triết học Mác?
Chương 4
Vật chất và ý thức
Câu hỏi 23. Phân tích nội dung, ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất của Lênin?
Câu hỏi 24. Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của
vật chất?
Câu hỏi 25. Tính thống nhất vật chất của thế giới?
Câu hỏi 26. Phân tích phạm trù ý thức, nguồn gốc của ý thức?
Câu hỏi 27. Phân tích bản chất của ý thức và vai trò của tri thức khoa học?
Câu hỏi 28. Phân tích kết cấu của ý thức?
Câu hỏi 29. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?
Chương 5
Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển
Câu hỏi 30. Sự ra đời của phép biện chứng duy vật?
Câu hỏi 31. Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự
phát triển?
Chương 6
Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
Câu hỏi 32. Định nghĩa phạm trù và phân biệt sự khác nhau giữa phạm trù triết học và phạm
trù của khoa học cụ thể?
Câu hỏi 33. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù cái chung và cái riêng?
Câu hỏi 34. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả?
Câu hỏi 35. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên?
Câu hỏi 36. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù nội dung và hình thức?
Câu hỏi 37. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù khả năng và hiện thực?
Câu hỏi 38. Định nghĩa qui luật và vai trò các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy
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Chương 7
Các qui luật cơ bản của phépbiện chứng duy vật
Câu hỏi 39. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi
chất và ngược lại?
Câu hỏi 40. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?
Câu hỏi 41. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật phủ định của phủ định?
Chương 8
Lý luận nhận thức
Câu hỏi 42. Trình bày những quan điểm cơ bản về nhận thức của triết học trước Mác và quan
niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Câu hỏi 43. Tại sao thực tiễn là cơ sở, động lực và là tiêu chuẩn của nhận thức?
Câu hỏi 44. Phân tích nội dung, ý nghĩa biện chứng của quá trình nhận thức?
Câu hỏi 45. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm
và nhận thức lý luận?
Câu hỏi 46. Chân lý và các tímh chất của chân lý?
Câu hỏi 47. Trình bày nội dung các phương pháp nhận thức khoa học?
Chương 9
Xã hội và tự nhiên
Câu hỏi 48. Tại sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù và là sản phẩm cao nhất cùa tự nhiên?
Câu hỏi 49. Phân tích những đặc điểm của qui luật xã hội?
Câu hỏi 50. Phân tích nội dung sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên?
Câu hỏi 51. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội?
Câu hỏi 52. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội?
Chương 10
Hình thái kinh tế – xã hội
Câu hỏi 53. Trình bày vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội?
Câu hỏi 54. Phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của
xã hội?
Câu hỏi 55. Lực lượng sản xuất là gì? Tại sao nói trong thời đại ngày nay khoa học trở thành
lực lượng sản xuất trực tiếp?
Câu hỏi 56. Quan hệ sản xuất là gì? Trình bày các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay
ở Việt Nam?
Câu hỏi 57. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản
xuất?
Câu hỏi 58. Nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng?
Câu hỏi 59. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
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Chương 11
Giai cấp và các hình thức cộng đồng người trong lịch sử
Câu hỏi 60. Phân tích các đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin?
Câu hỏi 61. Phân tích nguồn gốc, kết cấu giai cấp. Ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn
hiện nay ở nước ta?
Câu hỏi 62. Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội có giai
cấp?
Câu hỏi 63. Nội dung các hình thức cộng đồng người trong lịch sử ?
Câu hỏi 64. Thế nào là mối quan hệ giai cấp - dân tộc và giai cấp - nhân loại?
Chương 12
Nhà nước và cách mạng xã hội
Câu hỏi 65. Phân tích nguồn gốc, bản chất của nhà nước?
Câu hỏi 66. Phân tích những đặc trưng và chức năng của nhà nước?
Câu hỏi 67. Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử?
Câu hỏi 68. Tại sao cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã hội
khác nhau?
Chương 13
Ý thức xã hội
Câu hỏi 69. Ýù thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội?
Câu hỏi 70. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
Câu hỏi 71. Ý thức chính trị và vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta?
Câu hỏi 72. Ý thức pháp quyền và vai trò hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay
ở nước ta?
Câu hỏi 73. Ý thức đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản chủ nghĩa?
Câu hỏi 74. Ý thức tôn giáo?
Câu hỏi 75. Ý thức thẩm mỹ và vấn đề định hướng thị hiếu nghệ thuật trong quá trình xây
dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Câu hỏi 76. Khoa học và chức năng của khoa học?

Chương 14
Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin
Câu hỏi 77. Phân tích các quan niệm cơ bản về con người trong lịch sử triết học trước Mác?
Câu hỏi 78. Phân tích quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất của con người?
Câu hỏi 79. Tại sao nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân?
Câu hỏi 80. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội?
Câu hỏi 81. Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân ( lãnh tụ) đối với sự phát triển của
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xã hội ?
Chương 15
Một số trào lưư triết học phương Tây hiện đại
Câu hỏi 82. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa thực chứng?
Câu hỏi 83. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh?
Câu hỏi 84. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Thực dụng?
Câu hỏi 85. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Tômát mới?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Chương 1
TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. TRIẾT HỌC LÀ GÌ?

1. Triết học và đối tượng nghiên cứu của triết học
2. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan
II. VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM

1. Vấn đề cơ bản của triết học
2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
3. Thuyết không thể biết
III. PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SIÊU HÌNH

1. Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình
2. Các giai đoạn phát triển của phép biện chứng
IV. VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học
2. Vai trò của Triết học Mác – Lênin
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 1. Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết
học qua các giai đoạn lịch sử?
1. Khái niệm “Triết học”, nguồn gốc của triết học
Triết học với tính cách là một khoa học xuất hiện rất sớm trong thời kỳ cổ đại, tuy
nhiên sự hình thành và phát triển của triết học, quan niệm về triết học cũng thay đổi và phát
triển gắn liền với những điều kiện lịch sử xã hội nhất định.
Triết học xuất hiện ở chế độ chiếm hữu nô lệ, khoảng thế kỷ thứ VIII - VI trước công
nguyên. Sự ra đời của triết học có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.
Nguồn gốc nhận thức khẳng định triết học chỉ xuất hiện khi mà trình độ nhận thức của
con người có khả năng khái quát và trừu tượng hóa những cái riêng lẻ, cụ thể để nắm bắt
được cái chung, cái bản chất và qui luật của hiện thực. Bởi, đối tượng triết học là thế giới vật
chất và con người được nó nghiên cứu dưới dạng các qui luật chung và phổ biến của tự nhiên,
xã hội và tư duy.
Nguồn gốc xã hội khẳng định triết học chỉ xuất hiện khi xã hội phân chia thành giai
cấp. Bởi, nó phản ánh và bảo vệ lợi ích cho những giai cấp, những lực lượng xã hội nhất
định. Cho nên, triết học mang tính giai cấp.
Những nguồn gốc trên có quan hệ mật thiết với nhau mà sự phân chia chúng cũng chỉ
có tính tương đối.
Thuật ngữ triết học theo từ nguyên chữ Hán có nghĩa là “trí”, bao hàm sự hiểu biết
sâu rộng của con người về hiện thực và vấn đề đạo lý của con người. Còn theo gốc Hy lạp có
nghĩa là “yêu mến sự thông thái” hoặc “làm bạn với trí tuệ”, xuất phát từ một thành ngữ La
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tinh cổ có tên là: philosophia.
Như vậy, nội dung thuật ngữ triết học bao hàm hai yếu tố: đó là yếu tố nhận thức (sự
hiểu biết của con người, sự giải thích hiện thực bằng hệ thống tư duy lôgíc) và yếu tố nhận
định (đánh giá về mặt đạo lý để có thái độ và hành động) về mặt xã hội. Cho nên, dù ở
phương Đông hay phương Tây, ngay từ đầu, triết học biểu hiện khả năng nhận thức và đánh
giá của con người, nó tồn tại với tính cách là một hình thái ý thức xã hội.
Khái quát lại, theo quan điểm của triết học Mác - Lênin thì triết học là hệ thống tri
thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế
giới ấy.
Hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới là các hệ thống lý luận
của triết học với tính cách là một khoa học và nó khác với hệ thống lý luận của các khoa học
cụ thể ở tính chất chung và phổ biến nhất của nó về hiện thực.
Hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về vị trí, vai trò của con người
không chỉ khẳng định con người có khả năng nhận thức các qui luật của tự nhiên, xã hội và tư
duy; mà còn khẳng định vai trò của triết học tạo nên khả năng cải tạo thế giới của con người
thông qua hoạt động thực tiễn và con người là chủ thể của lịch sử.
2. Sự biến đổi đối tượng của triết học qua các giai đoạn lịch sử
Đối tượng của triết học là thế giới vật chất và con người được triết học nghiên cứu
dưới dạng các qui luật chung và phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư duy. Tuy nhiên, đối
tượng nghiên cứu của triết học cũng thay đổi và phát triển có tính chất lịch sử. Nhưng triết
học bao giờ cũng đặt ra và giải quyết bằng lý luận những vấn đề về thế giới quan, như vấn đề
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, về bản chất và tính thống nhất thế giới của vật chất, về
khả năng nhận thức của con người.
Khi mới ra đời, triết học thời cổ đại được gọi là triết học tự nhiên1, bao hàm trong nó
tri thức về tất cả các lĩnh vực không có đối tượng riêng. Đây là nguyên nhân sâu xa làm nảy
sinh quan niệm sau này coi triết học là khoa học của các khoa học. Tuy nhiên, triết học thời
kỳ này đã đạt được nhiều thành tựu và nó ảnh hưởng to lớn đối vơi sự lịch sử phát triển của
các khoa học.
Thời trung cổ, ở Tây âu khi quyền lực của giáo hội bao trùm mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội thì triết học tự nhiên bị thay thế bởi triết học kinh viện2, phụ thuộc vào thần học
chỉ còn nhiệm vụ lý giải và chứng minh cho Kinh thánh.
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ở thế kỷ XV, XVI đã tạo ra cơ sở vững chắc cho
sự phục hưng triết học và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, các khoa học chuyên ngành, nhất là
khoa học thực nghiệm đã ra đời với tính cách là những khoa học độc lập so với triết học. Chủ
nghĩa duy vật dựa trên cơ sở tri thức của khoa học thực nghiệm đã phát triển nhanh chóng và
đã đạt tới đỉnh cao ở thế kỷ XVII – XVIII như chủ nghĩa duy vật của Ph. Bêcơn, T. Hốpxơ,
Điđrô, Xpinôza, v.v… trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. Mặt khác,
tư duy triết học cũng được phát triển trong chủ nghĩa duy tâm mà đỉnh cao là triết học
Hêghen.
Điều kiện kinh tế – xã hội và sự phát triển của khoa học đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự
ra đời của triết học Mác, đoạn tuyệt với quan niệm triết học “khoa học của các khoa học”.
Triết học mácxít xác định đối tượng nghiên cứu của mình là tiếp tục giải quyết mối quan hệ
giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật triệt để và nghiên cứu các qui luật chung nhất
của tự nhiên, xã hội và tư duy.
1
2

Xem: triết học thời cổ đại.
Xem: triết học Tây âu thời trung cổ.
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Triết học phương Tây hiện đại muốn từ bỏ quan niệm truyền thống về triết học, xác
định đối tượng nghiên cứu riêng cho mình, nhưng triết học bao giờ cũng đặt ra và giải quyết
bằng lý luận những vấn đề về thế giới quan, như vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,
về bản chất và tính thống nhất thế giới của vật chất, về khả năng nhận thức của con người.
Câu hỏi 2. Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy tâm?
1. Vấn đề cơ bản của triết học
Trong tác phẩm “Lút vích Phoiơbách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức”,
Ăngghen đã viết: “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, nhất là triết học hiện đại là vấn đề
quan hệ giữa tư duy và tồn tại”. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt:
Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi, giữa ý thức hay vật chất thì cái nào có trước, cái nào có
sau và cái nào quyết định cái nào?
Mặt thứ hai trả lời câu hỏi, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay
không?
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học: Bởi vì, vật chất và
ý thức là hai phạm trù rộng lớn nhất của triết học và đồng thời nó cũng là nội dung cơ bản
nhất được xác định trong đối tượng nghiên cứu của triết học. Giải quyết mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức là một tiêu chuẩn để phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa các trường phái
triết học, giữa triết học và khoa học. Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là cơ sở
lý luận chung về thế giới quan và phương pháp luận của triết học.
2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
Giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở phân định các trường phái
triết học. Có ba cách giải quyết:
Một là, vật chất có trước quyết định ý thức, vật chất quyết định ý thức. Cách giải
quyết này thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức.
Hai là, ý thức có trước, vật có sau, ý thức quyết định vật chất. Cách giải quyết này
thừa nhận tính thứ nhất của ý thức, tính thứ hai của vật chất.
Ba là, vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh,
cũng không nằm trong quan hệ quyết định nhau.
Cách giải quyết thứ nhất và thứ hai tuy đối lập nhau về nội dung nhưng giống nhau ở
chỗ, chúng đều thừa nhận tính thứ nhất của một nguyên thể(hoặc vật chất, hoặc ý thức) Hai
cách giải quyết này thuộc về triết học nhất nguyên.
a) Chủ nghiã duy vật có ba hình thức cơ bản:
- Triết học duy vật cổ đại(duy vật chất phác – ngây thơ)
Chủ nghĩa duy vật cổ đại còn gọi là chủ nghĩa duy vật chất phác, ngây thơ, xuất hiện
trong chế độ chiếm hữu nô lệ ở Aán Độ, Trung Hoa, Hylạp. Bởi vì, xét về thế giới quan là
duy vật có ý nghĩa chống lại những tư tưởng sai lầm của triết học duy tâm và tôn giáo; nhưng
xét về mặt phương pháp luận thì chưa có cơ sở khoa học, bởi nó mang tính trực quan, cảm
tính chủ yếu dựa vào tri thức kinh nghiệm của chính bản thân các nhà triết học hơn là những
khái quát khoa học của bản thân tri thức triết học. Quan niệm về thế giới là vũ trụ, là vạn
vật… vật chất là vật thể cụ thể hoặc thuộc tính của vật thể cụ thể, v.v… còn ý thức là linh
hồn, là cảm giác, v.v…
Aênghen viết: “Quan niệm về thế giới một cách nguyên thủy, ngây thơ, nhưng căn
bản là đúng ấy, là quan niệm của các nhà triết học Hy lạp thời cổ, và nguời đầu tiên diễn đạt
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được rõ ràng quan niệm ấy là Héraclite: mọi vật đều tồn tại nhưng đồng thhời lại không tồn
tại, vì mọi vật đều trôi đi, mọi vật đều không ngừng thay đổi, mọi vật đều luôn ở trong quá
trình xuất hiện và biến đi”, hoặc là quan điểm về nguyên tử của Démocrite, v.v…
Tóm lại, Chủ nghĩa duy vật chất phác là kết quả nhận thức của các nhà triết hocï duy
vật cổ đại. Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất và đã
đồng nhất vật chất với một số chất cụ thể và những kết luận của nó mang nặng tính trực quan
nên ngây thơ, chất phác. Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại về
cơ bản là đúng vì nó đã lấy giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên, không viện đến thần
linh hay Thượng đế.
- Chủ nghĩa duy vật siêu hình
Siêu hình là thuật ngữ triết học phản ánh khuynh hướng phát triển của triết học duy
vật từ thời kỳ phục hưng đến thời cận đại, còn được gọi là triết học tự nhiên. Xét về mặt thế
giới quan là duy vật, nhưng xét về mặt phương pháp luận lại ảnh hưởng bởi phương pháp
nghiên cứu của khoa học tự nhiên (phương pháp thực nghiệm)của thời kỳ này, nhất là khoa
học vật lý. Cho nên, nó còn được gọi là phép siêu hình “Méthaphisiqie” – “Méthode
Dialectique”
Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai của chủ nghĩa duy vật, thể
hiện khá rõ ở các nhà triết học thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII và đỉnh cao ở thế kỷ XVII –
XVIII. Đây là thời kỳ cơ học cổ điển thu được những thành tựu rực rỡ nên trong khi tiếp tục
phát triển quan điểm duy vật thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sực tác động
mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, máy móc – phương pháp nhìn nhận thế giới như
một tổng thể các sự vật, hiện tượng tạo nên trong trạng thái biệt lâp, tĩnh tại.
Trước đây, tri thức của các lĩnh vực khoa học còn là một bộ phận trực tiếp của triết
học. Đến thời kỳ này nảy sinh nhu cầu các ngành hoa học cụ thể tách ra khỏi triết học trở
thành các ngành khoa học cụ thể, độc lập; dùng phương pháp nghiên cứu thật chi tiết nhằm
phát hiện các thuộc tính, những qui luật của vật chất như tính năng, tác dụng, độ bền vật liệu,
v.v… Từ đó làm xuất hiện phương pháp mới trong khoa học tự nhiên – phương pháp thực
nghiệm và cũng trên cở đó xuất hiện sự thống trị của phương pháp tư duy siêu hình. Phương
pháp này xem xét sự vật trong trạng thái cô lập, tĩnh tại, không vận động, không biến đổi,
không phát triển, v.v… đó là hệ quả của điều kiện lịch sử phát triển của khoa học ở thế kỷ
XVII – XVIII.
Triết học duy vật thời kỳ này đại diện cho những tư tưởng của giai cấp tư sản tiến bộ,
họ đã tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa kinh viện, nhà thờ trung cổ. Trong số các đại biểu
cơ bản của triết học duy vật thời kỳ này là triết học duy vật Pháp với những quan điểm của La
Mettrie, Diderot Denis, Holbach Paul Henri, Helvétus Claude Adrie - chủ nghĩa duy vật
Pháp thế kỷ XVIII,v.v… chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.
- Chủ nghĩa duy vật Biện chứng
Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật, do
Mác – Aênghen xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ XIX, sau đó được Lênin phát triển.
Với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó và vận dụng triệt để thành tựu
của khoa học đương thời, chủ nghĩa duy vật biện chứng, ngay từ khi mới ra đời đã khắc phục
được những hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại, chủ nghĩa duy vật siêu hình thế
kỷ XVII – XVIII và nó đã thể hiện được sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật khoa học
và phương pháp nhận thức khoa học.
Giải quyết mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học thì chủ nghĩa duy vật đều
thừa nhận vật chất là tính thứ nhất, là cái có trước, cái quyết định đối với ý thức còn ý thức là
tính thứ hai, cái có sau, cái phụ thuộc vào vật chất. Và giải quyết mặt thứ hai trong vấn đề cơ
bản của triết học thì chủ nghĩa duy vật khẳng định con người có khả năng nhận thức thế giới.
b. Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức:
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- Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng cơ sở hết thảy mọi sự vật tồn tại là cảm
giác, biểu tượng và ý thức của cá nhân, của chủ thể. Tư tưởng tiêu biểu của trường phái này
là Berkeley(Thời cận đại) với quan điểm không thừa nhận ở bên ngoài cảm giác vẫn tồn tại
những sự vật, hiện tượng thực tại, độc lập với con người, tác động vào giác quan của con
người hình thành cảm giác, nhận thức, v.v…
- Chủ nghĩa duy tâm khách quan thì cơ sở của hết thảy mọi sự vật tồn tại không
phải là ý thức cá nhân, chủ quan là một thứ ý thức “khách quan” và thần bí nào đó tồn tại
thuần túy trừu tượng có trước và quyết định tất cả, kể cả con người và ý thức của con người.
Tiêu biểu cho những quan điểm này phải kể đến Platon (Hy lạp cổ đại) và Héghel(Triết học
Cổ điển Đức).
Như vậy, sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy
tâm khách quan chủ yếu thể hiện trong quan niệm về ý thức, nhưng họ lại giống nhau về mặt
nguyên tắc khi giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
Giải quyết mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học thì họ đều thừa nhận ý thức
là tính thứ nhất, là cái có trước, cái quyết định vật chất còn vật chất là tính thứ hai, cái có sau,
cái phụ thuộc vào ý thức.
Giải quyết mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy tâm không
phủ nhận khả năng nhận thức của con người nhưng họ coi khả năng đó phụ thuộc vào chính
bản thân ý thức (cảm giác chủ quan thuần túy) hoặc lực lượng siêu nhiên (ý niệm - ý niệm
tuyệt đối).
Như vậy, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là quan điểm nhất nguyên luận. Bởi
vì, mỗi một trường phái đều xuất phát từ quan điểm duy nhất là thừa nhận vật chất, hoặc ý
thức là cái có trước cái quyết định, làm nguyên lý xuất phát với tính cách là cơ sở lý luận
chung cho hệ thống lý luận triết học của mình. Trong lịch sử triết học còn có trường phái Nhị
nguyên luận, Thuyết không thể biết và triết học Tôn giáo; nhưng chủ yếu vẫn là cuộc đấu
tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
Câu hỏi 3. So sánh phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình?
Phương pháp hiểu theo nghĩa chung nhất là hệ thống các nguyên tắc được sử dụng
nhất quán trong hoạt động nói chung của con người. Phương pháp bao gồm có phương pháp
nhận thức và phương pháp thực tiễn. Phương pháp của triết học là phương pháp nhận thức thế
giới hiện thực. Trong lịch sử phát triển của triết học, đã tồn tại hai phương pháp nhận thức
đối lập nhau: đó là phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.
Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức thế giới với quan điểm cơ bản
cho rằng, sự tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan nói chung đều ở
trong những mối liên hệ, trong sự vận động và phát triển theo những qui luật khách quan vốn
có của nó.
Phương pháp siêu hình là phương pháp nhận thức thế giới với quan điểm cơ bản cho
rằng, mọi sự vật và hiện tượng của thế giới vật chất đều tồn tại cô lập lẫn nhau, cái này ở bên
cạnh cái kia và nó luôn ở trong trạng thái tĩnh không có sự vận động và phát triển. Nhưng nếu
như có thừa nhận sự phát triển thì chẳng qua chỉ là một quá trình tăng hoặc giảm về số lượng.
Mặt khác, quan điểm này không thừa nhận mâu thuẫn bên trong bản thân các sự vật và hiện
tượng.
Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong lịch sử triết
học chủ yếu về mặt nguyên tắc và phương pháp nhận thức thế giới khách quan. Trong việc
nghiên cứu của khoa học tự nhiên, thì vấn đề phân chia thế giới hiện thực thành các thuộc
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tính, bộ phận, hệ thống tĩnh tại và tách rời nhau đều là những điều kiện cần thiết cho nhận
thức khoa học. Nhưng sẽ không đúng, nếu từ đó rút ra kết luận cho rằng phép siêu hình là thế
giới quan khoa học và đúng đắn nhất. Cần phải phân biệt một bên là phương pháp trừu tượng
hoá tạm thời cô lập sự vật và hiện tượng khỏi mối liên hệ chung, tách khỏi sự vận động và
phát triển để nghiên cứu chúng, với một bên là phép siêu hình với tư cách là thế giới quan của
triết học.
Câu hỏi 4. Trình bày vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học và vai trò của
triết học Mác - Lênin?
1. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học
Thế giới quan cũng là một hệ thống những quan niệm mang tính khái quát về thế giới
và về vai trò của con người đối với thế giới. Nó có ý nghĩa định hướng cho hoạt động nói
chung của con người, là cơ sở cho việc hình thành những quan niệm, lý tưởng xã hội, đạo
đức, thẩm mỹ v.v... Thế giới quan có cấu trúc phức tạp, bao gồm tri thức, tư tưởng, lý tưởng,
niềm tin v.v... thể hiện trong các lĩnh vực: chính trị, đạo đức, triết học, khoa học và tôn giáo,
v.v... Trong đó triết học là cơ sở lý luận, hạt nhân của thế giới quan. Bởi vì, vấn đề chủ yếu
của mọi thế giới quan cũng là vấn đề cơ bản của triết học, đó là giải quyết mối quan hệ giữa
vật chất và ý thức.
Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan, làm cho thế giới quan phát triển như
một quá trình tự giác dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tri thức do các khoa học
đưa lại. Đó là chức năng thế giới quan của triết học. Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm là
cơ sở lý luận của hai thế giới quan triết học đối lập nhau.
Mỗi quan điểm lý luận của triết học đồng thời là những nguyên tắc trong việc xác
định phương pháp và lý luận về phương pháp. Sự phát triển của thực tiễn và khoa học đã dẫn
đến sự ra đời một lĩnh vực đặc thù của tri thức triết học và khoa học lý thuyết - đó là phương
pháp luận. Triết học thực hiện chức năng phương pháp luận chung của toàn bộ nhận thức
khoa học, trong đó bản thân thế giới quan cũng mang một ý nghĩa về mặt phương pháp luận.
2. Vai trò của triết học Mác - Lênin
Sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng làm cho chủ
nghĩa duy vật trở nên triệt để, và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học; nhờ đó mà triết
học Mác - Lênin có khả năng nhận thức đúng đắn về hiện thực.
Triết học Mác - Lênin đoạn tuyệt với quan niệm xem triết học là “khoa học của các
khoa học” như tham vọng của các trường phái triết học tự nhiên trước kia, mà xem sự gắn bó
với khoa học cụ thể là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của triết học. Triết học Mác
- Lênin với thế giới quan duy vật và phương pháp luận khoa học của mình có ý nghĩa định
hướng chung cho sự phát triển của khoa học và càng trở nên đặc biệt quan trọng trong thời
đại khoa học - công nghệ hiện nay.
Trong thời đại của cách mạng khoa học - công nghệ, các trào lưu cách mạng xã hội đã
và đang tạo nên sự biến đổi sâu sắc và hết sức năng động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Sự thực hiện những nhiệm vụ to lớn nhằm mục tiêu tiến bộ xã hội do thời đại đặt ra đòi hỏi
con người phải có thế giới quan khoa học vững chắc và năng lực tư duy sáng tạo. Việc nắm
vững triết học Mác - Lênin giúp chúng ta tự giác trong quá trình trau dồi phẩm chất chính trị,
tinh thần và tư duy sáng tạo của mình. Đó còn là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội nói chung và của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta nói riêng.
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Chương 2
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Ấn Độ cổ đại
2. Các tư tưởng triết học cơ bản của các trường phái: (1) Trường phái Sàmkhuya; (2)
Trường phái Mimànsà; (3) Trường phái Vedànta; (4) Trường phái Yoga; (5) Trường phái
Nyàya - Vai’sesika; (6) Trường phái Jaina; (7) Trường phái Lokàyata; (8) Trường phái Phật
giáo
II. TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ - TRUNG ĐẠI

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học của Trung Hoa cổ đại
2. Một số học thuyết tiêu biểu của triết học Trung Hoa cổ đại: (1) Thuyết Âm Dương, Ngũ hành; (2) Nho gia; (3) Đạo gia; (4) Mặc gia; (5) Pháp gia
III. LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm tư tưởng triết học Việt Nam
2. Những tư tưởng triết học cơ bản
IV. LỊCH SỬ TƯỞNG TRIẾT HỌC TÂY ÂU TRƯỚC MÁC

1. Triết học Hy Lạp cổ đại
2. Triết học Tây Âu thời Trung cổ
3. Triết học thời kỳ phục hưng và cận đại
4. Triết học cổ điển Đức
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 5. Những tư tưởng cơ bản của triết học Phật giáo?
Phật giáo là một trào lưu tư tưởng lớn ở Ấn Độ cổ đại. Xuất hiện vào thế kỷ VI trước
công nguyên. Người sáng lập ra Phật giáo là Buddha (Phật) còn có nghĩa "giác ngộ". Ông
sinh khoảng năm 623 trước công nguyên, sống gần 80 năm. Sau khi ông mất, các học trò của
ông đã phát triển tư tưởng của ông thành hệ thống tôn giáo - triết học lớn ở Ấn Độ có ảnh
hưởng rộng rãi, sâu sắc trong đời sống tinh thần và tâm linh của nhân loại.
Kinh điển Phật giáo hiện nay rất đồ sộ, gồm ba bộ phận gọi là Tripitaka (Tam Tạng)
gồm kinh (Sùtra) - Tạng kinh, được coi là sự ghi lại lời của Buddha thuyết pháp; luật
(Vinaya) - Tạng luật tức là những điều mà giáo đoàn Phật giáo phải tuân theo và luận (Sàstra)
- Tạng luận, tức là sự luận giải các vấn đề Phật giáo của các học giả - cao tăng về sau. Nghiên
cứu tư tưởng triết học Phật giáo trên hai phương diện:
1. Bản thể luận
Phật giáo cho rằng các sự vật và hiện tượng, cũng như con người là không có thực, là
ảo giả do vô minh đem lại. Thế giới (nhất là thế giới hữu sinh - con người) được cấu tạo do
sự tổng hợp của các yếu tố vật chất (sắc) và tinh thần (danh). Danh và sắc được chia làm 5
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yếu tố (gọi là ngũ uẩn)1.
Danh và sắc chỉ tụ hội với nhau trong một thời gian ngắn rồi lại chuyển sang trạng
thái khác. Cho nên, không có cái tôi (vô ngã). Bản chất tồn tại của thế giới là một dòng biến
chuyển liên tục (vô thường), không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên và không thể có cái vĩnh
hằng.
Thế giới (sự vật và hiện tượng) luôn biến đổi theo chu trình: Sinh - Trụ - Di - Diệt
(hoặc: Thành - Trụ - Hoại - Không) theo luật nhân quả. Khái niệm “Duyên” của Phật giáo
được coi vừa là kết quả (quá trình cũ) và là nguyên nhân (quá trình mới).
2. Nhân sinh quan
Phật giáo bác bỏ Brahman(Thần sáng tạo) và Atman(cái tôi) nhưng lại tiếp thu tư
tưởng luân hồi và nghiệp của Upanisad. Mục đích cuối cùng của Phật giáo là tìm ra con
đường giải thoát đưa chúng sinh ra khỏi vòng luân hồi bất tận. Để đi tới giải thoát, Phật nêu
lên "Tứ Diệu đế" tức là bốn chân lý tuyệt diệu, thiêng liêng mà mọi người phải nhận thức
được.
a) Khổ đế: Phật giáo cho rằng cuộc đời là bể khổ, bao gồm 8 thứ khổ, gọi là "Bát
khổ":
(1) Sinh; (2) Lão; (3) Bịnh; (4) Tử; (5) Thụ biệt ly: Yêu thương nhau phải xa nhau; (6)
Oán tăng hội: Ghét nhau phải hội tụ với nhau; (7) Sở cầu bất đắc: Muốn mà không được; (8)
Thủ ngũ uẩn: Khổ vì có sự tồn tại của thân xác.
b) Nhân đế
Nhân đế còn gọi là tập đế, vì cho rằng mọi cái khổ đều có nguyên nhân. Đó là 12 nhân
duyên, còn gọi là "Thập nhị nhân duyên":
(1) Vô minh là không sáng suốt, không nhận thức được thế giới, sự vật và hiện
tượng đều là ảo giả mà cứ cho đó là thực. Thế giới (sự vật, hiện tượng) đều do các Duyên hòa
hợp với nhau tạo nên.
(2) Duyên hành là hoạt động của ý thức, sự giao động của tâm, của khuynh
hướng, và đã có mầm mống (manh nha) của nghiệp.
(3) Duyên thức là tâm thức từ chỗ trong sáng cân bằng trở nên ô nhiễm, mất cân
bằng. Cái tâm thức đó tùy theo nghiệp lực mà tìm đến các nhân duyên khác để hiện hình,
thành ra một đời khác.
(4) Duyên danh - sắc là sự hội tụ của các yếu tố vật chất và tinh thần.
(5) Duyên lục nhập là quá trình tiếp xúc với lục trần (lục căn: cơ quan cảm giác;
lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).
(6) Duyên xúc là sự tiếp xúc giữa lục căn, lục trần.
(7) Duyên thụ là cảm giác do tiếp xúc mà nảy sinh ra yêu ghét buồn vui.
(8) Duyên ái là yêu thích, ở đây chỉ sự nảy sinh dục vọng.
(9) Duyên thủ muốn giữ lấy, chiếm lấy.
(10) Duyên hữu là xác định chủ thể chiếm hữu (cái ta) thì phải tồn tại (hữu) tức là
đã có hành động tạo nghiệp.
(11) Duyên sinh: Đã có tạo nghiệp, tức là có nghiệp nhân ắt có nghiệp quả, tức là
1

(1) Sắc (vật chất). (2) Thụ (cảm giác). (3) Tưởng (ấn tượng); (4) Hành (tư duy nói chung); (5) Thức (ý thức).
Cũng có thuyết cho con người là do lục đại (sáu yếu tố) tạo nên: (1) Địa (đất, các chất khoáng); (2) Thủy (nước,
các chất lỏng); (3) Hỏa (lửa, nhiệt); (4) Phong (gió, không khí, thở); (5) Không (khoảng trống); (6) Thức (ý
thức, tư duy).
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phải sinh ra ta.
(12) Duyên lão - tử: Có sinh tất có già và chết đi. Sinh - lão - tử là kết quả cuối
cùng của một quá trình, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân của một kiếp trong vòng luân
hồi mới.
c) Diệt đế là khẳng định cái khổ có thể tiêu diệt được, có thể chấm dứt được luân
hồi.
d) Đạo đế
Tu để thành Phật quả, nhập được Niết bàn, là quả cao nhất của người tu Phật và cũng
là mục đích duy nhất của Phật học. Nhưng vì nghiệp lành dữ không giống nhau, tri thức
không đều nhau mà Phật giáo chia các pháp môn thành 5 loại gọi là năm THỪA1. Khái quát
tất cả các môn pháp trên chúng ta có thể coi con đường giải thoát, diệt khổ của Phật giáo bao
gồm 8 con đường (Bát đạo chính):
(1) Chính kiến: Hiểu biết đúng đắn nhất là Tứ diệu đế.
(2) Chính tư duy: Suy nghĩ đúng đắn.
(3) Chính ngữ: Giữ lời nói chân chính.
(4) Chính nghiệp: Nghiệp có tà nghiệp và chính nghiệp. Tà nghiệp: phải giữ giới2.
Chính nghiệp: Thân nghiệp - Khẩu nghiệp - Ý nghiệp.
(5) Chính mệnh: Phải tiết chế dục vọng và giữ giới (giữ các điều răn).
(6) Chính tinh tiến: Phải hăng hái, tích cực trong việc tìm kiếm và truyền bá Phật
giáo.
(7) Chính niệm: Phải thường xuyên nhớ Phật, niệm Phật.
(8) Chính định: Phải tĩnh lặng, tập trung tư tưởng mà suy nghĩ về tứ diệu đế, về vô
ngã, vô thường và nỗi khổ.
Với " Bát chính đạo" con người có thể diệt trừ được vô minh, giải thoát và nhập vào
Niết bàn là trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, sáng suốt, chấm dứt sinh tử luân hồi.
3) Phật giáo Việt Nam
Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ đầu công nguyên đến nay đã hơn 2000
năm. Phật giáo đã tạo ra tín ngưỡng, văn hoá, phong tục tập quán cho đến nhân sinh quan từ
tư tưởng đến tình cảm của con người Việt Nam. Đã có thời kỳ Phật giáo tồn tại song song
với Khổng giáo, Lão giáo tạo thành thế giới quan của người Việt. Ngày nay đã khác Nho giáo
và Lão giáo còn chăng chỉ tồn tại như một tàn dư. Nhưng Phật giáo với tính cách là một tín
ngưỡng, một tôn giáo dân tộc vẫn còn tồn tại, nó có nguyên nhân về mặt lịch sử và những
điều kiện xã hội, nhận thức về Phật giáo.
Ngày nay khi nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam và đánh giá về vai trò của
Phật giáo Việt Nam có nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng sự hình thành và phát triển của
Phật giáo Việt Nam không thể tách rời một quá trình từ một tôn giáo ngoại lai đến bản địa, từ
một vùng đến nhiều vùng, từ một số ít người tin theo đến đại đa số mọi người trong nước
ngưỡng mộ, từ thô sơ, đơn giản đến sâu sắc và bề thế. Nó cũng trải qua nhiều thăng trầm của
những biến cố lịch sử, nhưng Phật giáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền văn hoá truyền thống
1

Nhơn thừa - Thiên thừa - Thinh Văn - Duyên giác và Bồ Tát. Từ thấp đến cao, trước hết là Nhơn thừa và
Thiên thừa. Tu theo Nhơn thừa thì trở lại làm người để hưởng phúc báo. Tu theo Thiên thừa cũng sẽ trở lại làm
người nhưng sinh ở cõi trời nên sung sướng hơn. Nhưng cõi người hay cõi trời cũng không bền vững chỉ là hạnh
phúc hữu hạn. Bởi vậy con người muốn đạt được hạnh phúc vô lâu, thì phải tu theo Thinh văn, Duyên giác và
Bồ Tát.
2
Cấm sát sinh, cấm đạo tặc, cấm tà dâm, cấm vọng ngữ, cấm tửu.
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của người Việt trong quan niệm về cái vô thường, vô ngã, thuyết nhân quả, tư tưởng từ bi bác
ái, v.v...
Sự truyền bá Phật giáo vào Việt Nam là cả một quá trình lâu dài về mặt lịch sử, nhưng
lúc đầu trực tiếp từ Ấn Độ sang từ hướng Tây nam sau đó thay thế từ hướng Bắc xuống. Do
đó, các Tông phái Thiền tông ở Trung Quốc lần lượt được đưa vào Việt Nam. Việc du nhập
diễn ra với nhiều hướng khác nhau, nhiều thời điểm khác nhau, nhiều tông phái khác nhau,
tình hình đó đã để lại dấu ấn trong các giai đoạn phát triển của phật giáo Việt Nam. Rõ ràng,
đó là một trong những cơ sở tạo nên nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam.
4. Vị trí của phật giáo trong văn hoá tinh thần truyền thống Việt Nam
Văn hoá tinh thần truyền thống bao gồm: Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu
tranh để dựng ngước và giữ nước, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân,
tương ái, tính lạc quan yêu đờ, tính cần cù dũng cảm, v.v…
Phật giáo: Tư tưởng vị tha(tự tha), từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, tương thân, tương ái.
Nếp sống trong sạch, giản dị chăm lo làm điều thiện, v.v…Về tinh thần nhân đạo trong mọi
quan hệ người với người, đậm nét nhất là sắc thái tình nghĩa. Tình, ở đây là tình thương, lòng
yêu thương nhau trong khổ đau, hoạn nạn theo triết lý nhân sinh phật giáo.
Nhân bản luận phật giáo có một vị trí đặc biệt trong văn hoá tinh thần truyền thống
Việt Nam với các giá trị tư tưởng tôn giáo – triết học – đạo đức dân tộc. Các giá trị tư tưởng
này đươc thể hiện rất đa dạng thành các giá trị văn học, nghệ thuật, quan niệm sống, lối sống,
đạo lý làm phong phú thêm văn hoá truyền thống của người Việt. Đó là các giá trị đề cao tính
nội tâm, hướng nội của con người… chẳng hạn, lối sống nội tâm như tư tượng tự tha(chấp
ngã – vô ngã) đến vị tha bởi sự hướng thiện qua dưỡng sinh, thơ thiền, tranh thiền, thư pháp,
trà đạo, hoa đạo, vô đạo… được đánh giá như những đóng góp độc đáo của phật giáo vào văn
hoá tinh thần tuyền thống Việt nam.
Tư tưởng ở “hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”, “không ai giàu ba họ không ai khó ba
đời”, v.v… cho đến việc hình thành những phong tục tập quán về việc thờ cúng tổ tiên kết
hợp với tín ngưỡng phật giáo trong tín ngưỡng dân gian người Việt cũng là một nét đẹp của
văn hoá cổ truyền…
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, việc xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm
đà bản sắc dân tộc và làm cho hệ tư tưởng - văn hoá có thể bảo tồn, phát huy và hoàn thiện
các giá trị tuyền thống, không thể không tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại và góp phần
làm phong phú thêm nền văn hoá của nhân loại. Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh sự xâm
nhập của văn hoá độc hại, của các giá trị ngoại lai phản tiến bộ. Và chỉ trên cơ sở đó, các giá
trị nhân bản tiến bộ của phật giáo mới có thể giữ gìn và phát huy với tư cách những nét độc
đáo so với các giá trị văn hoá khác trong tuyền thống văn hoá tinh thần Việt nam.
Câu hỏi 6. Cuộc đấu tranh giữa triết học duy vật và triết học duy tâm trong triết học Trung
Hoa cổ đại?
Những biểu tượng tôn giáo và triết học đã xuất hiện rất sớm ở xã hội Trung Hoa cổ
đại. Đó là các biểu tượng về "Đế", "Thượng đế", "Thiên mệnh" và "Quỷ thần", "Âm dương",
"Ngũ hành". Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm cũng diễn ra xung
quanh những biểu tượng đó. Và cuộc đấu tranh đó chủ yếu diễn ra xung quanh các vấn đề
khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của triết học, vấn đề con người, đạo đức, tri thức và
biến dịch.
1. Vấn đề khởi nguyên của thế giới và vấn đề cơ bản của triết học
Chủ nghĩa duy tâm cho rằng thế giới bên ngoài là do Trời, Thượng đế sáng tạo. Con
người cũng do Trời sinh ra và quyết định số phận của họ. Nguợc lại, chủ nghĩa duy vật cho
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rằng vạn vật trong thế giới do "ngũ hành" hoặc do âm dương giao cảm tạo nên trời đất và vạn
vật.
Vấn đề cơ bản của triết học được giải quyết qua các việc giải quyết vấn đề về mối
quan hệ giữa các phạm trù: " Hình" và "Thần"; "Tâm" và "Vật"; "Lý" và "Khí". Các nhà duy
vật cho rằng "Hình" có trước "Thần"; "Vật" có trước "Tâm"; "Khí" có trước "Lý"; "Thần"
phải dựa vào "Hình", "Tâm" phải dựa vào "Vật", "Lý" phải dựa vào "Khí". Các nhà duy tâm
cho rằng "Thần" có trước "Hình". "Tâm" có trước "Vật", "Lý" có trước "Khí", "Hình" phụ
thuộc vào "Thần", "Vật" phụ thuộc vào "Tâm", "Khí" phụ thuộc vào "Lý".
2. Vấn đề con người, đạo đức và tri thức
Vấn đề tính người và số phận của con người là vấn đề nổi bật nhất trong lịch sử triết
học Trung Hoa Cổ đại. Về nguồn gốc và khả năng nhận thức của con người(tính người) theo
chủ nghĩa duy vật thì con người có nguồn gốc từ "Ngũ hành", tư tưởng, tình cảm và tâm lý
của con người là do hoàn cảnh bên ngoài sinh ra. Chủ nghĩa duy tâm thì ngược lại, con người
là do Trời sinh ra, tư tưởng, tình cảm, tâm lý (tính người)phụ thuộc vào Trời. Về số phận con
người các nhà duy tâm gắn liền với mệnh trời; với số kiếp. Còn các nhà duy vật thì cho rằng
Trời là giới tự nhiên, đạo trời và mệnh trời là do sự vận hành có tính qui luật của giới tự
nhiên không liên quan gì đến số mệnh của con người.
Những phạm trù đạo đức như: Nhân - Lễ - Nghĩa được các nhà triết học đặc biệt chú
ý. Lễ đóng vai trò quan trọng nhất trong đời sống đạo đức và đời sống chính trị. Trong quan
hệ giữa lễ và nhân, nhân được coi là nền, là nội dung, lễ là hình thức là biểu hiện của nhân.
Nghĩa là lẽ phải, là hành động đúng của đạo lý. Nhân - Lễ - Nghĩa có quan hệ mật thiết với
nhau trong cuộc sống của con người và xã hội.
Vấn đề tri thức bàn về khả năng nhận thức của các hạng người của xã hội: Thánh
nhân - phàm nhân, thượng trí - hạ ngu; người quân tử - tiểu nhân. Các nhà duy tâm cho rằng
chỉ có bậc thánh nhân thượng trí sinh ra đã biết (có thể thấu hiểu việc trời đất) còn kẻ phàm
nhân, hạ ngu dù có học cũng không biết được. Các nhà duy vật thì cho rằng ai cũng phải học
mới có sự hiểu biết. Cho nên, phàm là thánh nhân hay phàm nhân đều phải học. Hạn chế
chung của triết học Trung Hoa cổ đại trong vấn đề nhận thức là không lấy giới tự nhiên là đối
tượng nghiên cứu, vì vậy nhận thức luận của họ không trở thành công cụ đắc lực, khám phá
và cải tạo giới tự nhiên.
3. Phép biện chứng về biến dịch
Trong "Dịch học" các nhà biện chứng Trung Hoa cổ đại đều cho rằng trời, đất, vạn
vật luôn ở trong quá trình biến đổi không ngừng và có tính qui luật. Nguyên nhân của mọi sự
biến hóa là do sự giao cảm của âm dương, nước, lửa, đất, trời. Tất cả sự sinh - hóa của vạn
vật trong vũ trụ đều nằm trong chữ dịch mà ra. Trời trên đất dưới, sáng tối phân biệt, nam nữ
khác nhau đó là bất dịch, để tồn tại và trường tồn luôn có sự trao đổi giữa hai phái đối nhau
(âm dương) đó là giao dịch, sau khi giao nhau nảy sinh ra cái mới đó là biến dịch. Vậy chữ
dịch bao gồm: bất dịch (không thay đổi), giao dịch (trao đổi lẫn nhau) và biến dịch (biến đổi).
Trong đó biến dịch đóng vai trò quan trọng nhất, vì cốt yếu của dịch là sự biến đổi không
ngừng của vạn vật. Xã hội cũng biến đổi theo qui luật của tự nhiên; tuy nhiên sự hạn chế
thiếu sót của quan niệm biện chứng sơ khai trong triết học Trung Hoa Cổ đại là thừa nhận
biến đổi có tính chất tuần hoàn theo chu kỳ khép kín không có sự phát triển.
Câu hỏi 7. Trình bày nội dung cơ bản những tư tưởng triết học Aâm dương – Ngũ hành?
Aâm Dương – Ngũ hành là hai phạm trù cơ bản trong tư tưởng triết học trung Hoa cổ
đại, là những khái niệm có tính khái quát, trừu tượng đầu tiên trong quan niệm của cổ nhân về
sự sản sinh, biến hoá của vũ trụ. Đây cũng là một bước tiến bộ hình thành quan niệm duy vật
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và biện biện chứng về vũ trụ của người trung Hoa cổ đại, nhằm thoát khỏi sự khống chế về tư
tưởng do các quan niệm Thượng đế, Qủy thần truyền thống đem lại.
1. Học thuyết Aâm - Dương
“Dương”, nguyên nghĩa là ánh sáng mặt trời, hay những gì thuộc về ánh sáng mặt trời
và ánh sáng, “Aâm”, có nghĩa là thiếu ánh sáng mặt trời, tức là bóng râm hay bóng tối. Về
sau, Aâm – Dương được coi như hai khí; hai nguyên lý hay hai thế lực(thái cực) của vũ trụ:
biểu thị giống đực, hoạt động hơi nóng, ánh sáng, khôn ngoan, rắn rỏi, v.v… tức là Dương;
giống cái, thụ động, khí lạnh, bóng tối, ẩm ướt, mền mỏng, v.v… tức là Aâm. Chính do sự tác
động qua lại giữa chúng là nguồn gốc của vạn vật. Trong Kinh dịch sau này có bổ sung thêm
lịch trình biến hoá của vũ trụ có khởi điểm là Thái cực. Từ Thái cực mà sinh ra Lưỡng nghi
(Âm – Dương), rồi Tứ tượng, rồi Bát quái. Vậy, nguồn gốc của vũ trụ là Thái cục chứ không
phải Aâm – Dương. Đa số các học giả về sau đều cho rằng Thái cực là thứ khí “Tiên Thiên”,
trong đó tiềm phục hai yếu tố ngược nhau về tính chất là Aâm – Dương. Đây là một quan
niệm tiến bộ so với quan niệm Thượng đế làm chủ vũ trụ của các các quan niệm cổ xưa về
nguồn gốc về vũ trụ.
Hai thế lực Aâm – Dương không tồn tại biệt lập mà thống nhất, ước chế lẫn nhau như
một một mâu thuẫn theo các nguyên lý sau:
(1). Aâm – Dương thống nhất thành Thái cực. Nguyên lý này nói lên tính toàn vẹn,
tính chỉnh thể, cân bằng của cái đa dạng của cái duy nhất. Chính nó bao hàm tư tưởng về sự
thống nhất giữa cái bất biến và cái biến đổi trong sự biến dịch trong vũ trụ.
(2). Trong Aâm có Dương và nguợc lại. Nguyên lý này không chỉ nói lên sự thống
nhất Aâm - Dương, mà trong sự thống nhất đó là sự dấu tranh của những mặt đối lập của mâu
thuẫn trong sự biến đổi của Aâm – dương của Thái cực.
Các nguyên lý trên được khái quát bằng vòng tròn khép kín, có hai hình đen trắng
tượng trưng cho Aâm – Dương, hai hình này tuy cách biệt nhau, đối lập nhưng ôm lấy nhau,
xoắn lấy nhau. Điều đặc biệt, chỗ hình đen phồng ra có một điểm trắng, và ngược lại chỗ hình
trắng phồng ra cũng có một điểm đen; chỗ hình đen phồng ra là chỗ hình trắng thót lại, còn
chỗ hình trắng phồng ra thì hình đen thót lại. Hình đó diễn tả: Aâm thịnh dần và Duương suy
dần, ngược lại Dương thịnh dần và Aâm suy dần; khi Aâm cực thịnh đã có một mần
dương(điểm sáng) xuất hiện rồi, khi Dương cực thịnh cũng có một mần âm(điểm đen) xuất
hiện.
Để giải thích lịch trình biến hoá trong vũ trụ, người Trung Hoa cổ đại đã khái quát cái
lôgíc tất định: Thái cực sinh Lưỡng nghi (Aâm – Dương), Lưỡng nghi sinh Tứ tượng [Thái
Dương – Thiếu Aâm – Thiếu Dương – Thiếu Aâm – Thái Aâm] và Tứ tượng sinh Bát quái
[càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài], Bái quát sinh ra vạn vật (vô cùng, vô tận).
Tư tuởng triết học Aâm – Dương đạt tới mức hệ thống hoàn chỉnh trong tác phẩm
Kinh dịch. Tinh hoa của Kinh dịch là Dịch, Tượng, Từ với nguyên lý Aâm- Dương. Trong
đó, “Dịch” là biến hoá của vạn vật. Quy luật biến hoá ấy là từ không rõ ràng  rõ ràng 
sâu sắc  kịch liệt  cao điểm mặt trái. “Tượng” chỉ biến dịch của vạn vật biểu hiện qua
các quẻ. Tám quẻ, ba vạch tượng trưng cho ý nghĩa nào đó về sự vật, hiện tượng gọi là
“Tượng”. “Từ” là biểu thị “Tượng” về phương diện lành hay dữ, động hay tĩnh. Nguyên lý
Aâm – Dương coi sự giao cảm biến hoá của Aâm – Dương trong Thái cực là nguyên nhân
căn bản tạo nên biến hoá trong vũ trụ.
2. Học thuyết Ngũ hành
Từ “Ngũ hành” được dịch là năm yếu tố: Kim – Mộc – Thủy – Hoả – Thổ. Song
chúng ta không nên coi đó là những yếu tố tĩnh mà là năm thế lực động có tác động qua lại
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lẫn nhau: Kim  Mộc  Thủy  Hoả  Thổ. Từ “Hành” có nghĩa là làm, “hoạt động”,
cho nên từ “ Ngũ hành” theo nghĩa đen là năm hoạt động, hay năm tác nhân.
Tư tưởng triết học về Ngũ hành có xu hướng phân tích cấu trúc của vạn vật và quy nó
về những yếu tố khởi nguyên với những tính chất khác nhau, nhưng tương tác với nhau. Đó là
năm yếu tố: Kim – Mộc – Thủy – Hoả – Thổ, trong đó Kim tượng trưng cho tính chất trắng,
khô, cay, phía Tây, v.v… Thủy tượng trưng cho tính chất đen, mặn, phía Bắc, v.v… Mộc
tượng trưng cho tính chất xanh, chua phía Đông, v.v… Hoả tượng trưng cho tính chất đỏ,
đắng, phía Nam, v.v… Thổ tượng trưng cho tính chất vằng, ngọt, ở giữa, v.v…
Năm yếu tố này không tồn tại biệt lập tuyệt đối mà trong một hệ thống ảnh hưởng
Sinh – Khắc với nhau theo các nguyên tắc sau đây:
(1). Tương sinh (sinh hoá cho nhau): Thổ sinh Kim; Kim sinh Thủy; Thủy sinh Mộc,
Mộc sinh hoả, Hoả sinh Thổ, v.v…
“Ngũ hành tương sinh” là quá trình các yếu tố tác động, chuyển hoá cho nhau, tạo ra
sự biến chuyển liên hoàn trong vũ trụ, vạn vật. Đất sinh ra các thể rắn biến thành kim loại.
Kim loại nóng chảy sinh ra nước. Thủy là nguồn gốc của sự sống của gỗ. Gỗ cháy sinh ra lữa.
Lửa thiêu cháy mọi sinh vật sinh ra đất, v.v…
(2). Tương khắc (chế ước lẫn nhau): Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, Hoả khắc Kim,
Kim khắc Mộc, và Mộc khắc Thổ, v.v…
“Ngũ hành tương khắc” là quá trình các yếu tố ngũ hành đối lập, tạo ra sự ràng buộc
chế ước lẫn nhau giữa chúng. Thủy khắc Hoả vì nước lạnh làm hạ nhiệt và dập tắt lửa. Hoả
khắc Kim vì lửa làm nóng chảy, biến dạng kim loại và các thể rắn. Kim khắc Mộc vì vì kim
khí có thể cưa, chặt cây cối. Mộc khắc Thổ vì rễ cây ăn sâu vào đất, v.v…
Thuyết Aâm – Dương và Ngũ hành kết hợp với nhau làm một vào thời Xuân thu
Chiến quốc. Các nhà Aâm Dương gia, Ngũ hành dùng các nguyên tắc Tương sinh – Tương
khắc của Ngũ hành để giải thích vạn vật và từ đó phát sinh ra ra quan niệm duy tâm về “Ngũ
đức”. Từ đó về sau, các nhà thống trị có ý thức phát triển thuyết Aâm – Dương, Ngũ hành
biến thành một triết lý Thần học, chẳng hạn như thuyết “Thiên nhân cảm ứng” của Đổng
Trọng Thư, hoặc “Phụng mệnh trời” của các triều đại sau đời Hán.
Câu hỏi 8. Trình bày nội dung cơ bản triết học Nho giáo?
Nho giáo là thuật ngữ bắt nguồn từ chữ "Nho". Theo Hán tự, "Nho" là chữ "Nhân"
đứng cạnh chữ "Nhu" mà thành. Nhân là người, Nhu là cần dùng, tức là một hạng người bao
giờ cũng cần dùng đến để giúp cho nhân - quần - xã hội biết đường ăn, ở và hành động cho
hợp lẽ trời. Chữ Nhu, nghĩa là chờ đợi, đó là những người tài giỏi, đợi người ta cần đến, dùng
đến đem tài trí của mình mà giúp đời. Nho gia còn được gọi là nhà Nho, người đã đọc thấu
sách thánh hiền, được thiên hạ trọng dụng, dạy bảo cho mọi người sống hợp luân thường, đạo
lý.
Nho giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó chỉ là những tư tưởng và tri thức chuyên học
văn chương và lục nghệ góp phần trị vì đất nước. Đến thời Khổng Tử, đã được Khổng Tử hệ
thống hóa thành học thuyết, còn gọi là Khổng học. Khổng Tử đã phát huy học thuyết của Nho
gia và định rõ những tư tưởng chủ yếu của nó:
(1) Nói về chữ DỊCH, sự biến hoá của vũ trụ, quan hệ đến vận mệnh của con
người;
(2) Nói về những mối luân thường đạo lý của xã hội;
(3) Nói về các lễ nghi trong việc tế tự trời – đất; quỷ – thần.
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Nho giáo phát triển qua các thời đại khác nhau, mỗi giai đoạn đều có những đại biểu
nhất định, nhưng Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử được coi là những đại nho.
1. Tác phẩm kinh điển
a) Bộ Tứ Thư
(1) Đại học: Nguyên văn của Khổng Tử gồm 205 chữ do Tăng Tử chép lại và chú
giải. Nội dung chính là tu thân - xử thế sao cho nhân đạo phù hợp với thiên đạo. Đó là tư
tưởng tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ.
(2) Trung dung: Sách triết lý phổ thông, 33 chương do Tử Tư cháu của Khổng Tử
chép lại. Triết lý hành động đề cao trung dung và biết chờ thời.
(3) Luận ngữ: Lời giảng của Khổng Tử do các môn đồ ghi chép lại, gồm 10
quyển, 20 chương.
(4) Mạnh Tử: 7 quyển, 14 chương, ghi những lời chú giải của Mạnh Tử để làm
sáng tỏ học thuyết của Khổng Tử. Ba nội dung chính là tâm học (tính thiện), chính trị học
(nhân ái) và công đức Mạnh Tử.
b) Ngũ kinh1
(1) Kinh Thi: Sưu tầm những bài ca dao, phong dao từ thời thượng cổ đến thời
Chu Bình Vương (770 trước công nguyên). Gồm 300 thiên, chia làm 3 phần: Phong (phong
tục các nước); Nhã (việc nhà Chu); Tụng (dùng trong việc tế lễ).
(2) Kinh Thư: 28 chương, ghi chép những lời dạy, các thệ, mệnh của các lãnh
chúa, hiền thân từ Nghiêu, Thuấn đến Đông Chu. Đây là sử liệu quý giá về quá trình diễn
biến của dân tộc Trung Hoa.
(3) Kinh Dịch: Sách viết về lẽ biến hoá của trời đất, vạn vật xét đoán Họa - Phúc Thành - Suy của đời người. Sách gồm 2 quyển: Kinh gồm 2 quyển có 8 quẻ lớn, 64 quẻ kép,
284 hào, v.v... Truyện gồm 10 thiên lý giải các lẽ biến dịch huyền ảo của tạo hoá.
(4) Kinh Lễ: Ghi chép lễ nghi, biểu lộ tình cảm tốt, tiết chế dục tình, nuôi dưỡng
tình cảm thiêng liêng, phân chia trật tự, thang bậc xã hội. Gồn ba phần:
+ Nghi lễ (quan hôn tang lễ);
+ Chu Lễ (nghi lễ nhà Chu);
+ Lễ ký (ý nghĩa các nghi lễ). Hai phần đầu đã bị thất lạc, chỉ còn phần Lễ ký.
(5) Kinh Xuân Thu: Tương truyền do chính Khổng Tử biên soạn. Đó là bộ sử thời
Đông Chu. Vừa có tính biên niên sử vừa có tính triết lý chính trị vì có những lời chú giải và
phê phán của Khổng Tử. Và cuốn này ông viết: “ Thiên hạ biết tới ta là do Kinh Xuân Thu,
thiên hạ kết tội ta cũng do Kinh Xuân Thu”.
2. Những tư tưởng triết học cơ bản
Nho giáo là một học thuyết đạo đức - chính trị xã hội dạy về cách hành xử của một
“Chính nhân quân tử” trong xã hội, tức là cách người quân tử tổ chức, cai trị xã hội. Nho giáo
lấy việc tạo sự ổn định và sự phát triển làm trọng, bằng cách sử dụng đường lối Đức trị và Lễ
trị đã có từ thời Nhà Chu. Để xây dựng đường lối Đức trị và Lễ trị Khổng tử đã xây dựng học
thuyết: Nhân - Lễ - Chính danh. Đây là ba phạm trù quan trọng nhất trong học thuyết của
Khổng tử. Nhân là nội dung, Lễ là hình thức còn Chính danh là con đường đạt đến điều nhân.
a. Thuyết về “Nhân”
1

Tương truyền do Khổng Tử “san Thi, dịch Thư, tán Dịch, dịch Lễ, bút Xuân Thu”, nghĩa là rút gọn kinh Thi,
chọn lọc Kinh Thư, giải rộng Kinh dịch, qui định Kinh Lễ, sáng tác Kinh Xuân Thu.
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Nhân là nguyên lý đạo đức cơ bản qui định bản tính con người thể hiện việc quan hệ
giữa người và người. Nhân có thể được xét theo hai khía cạnh:
Thứ nhất, về mặt thể, nhân là nhân tính, - cái tính tự nhiên trời cho, khiến con người
khác với con vật “nhân giả, nhân giã”, người thực hiện được tính nhân thì mới thực là người.
Nhưng nhân là nhân tính không chỉ thể hiện trong mỗi cá nhân mà còn thể hiện ở tính cách
nhân loại “Đại đồng”, theo nghĩa “Tứ hải giai huynh đệ”. Hơn nữa, nhân là một trong Tam
tài: “Thiên - Địa - Nhân”(thiên thời - địa lợi - nhân hoà). Như vậy, biết được tính nhân, thì
biết được tính người, biết được tính vạn vật, biết được lẽ sinh trường biến hoá của trời đất của
con người.
Thứ hai, về mặt dụng, - nhân là lòng thương người, là sửa mình theo lễ, hạn chế dục
vọng, ích kỷ, hành động theo trật tự lễ nghi đạo đức. Muốn làm điều tốt và làm điều tốt cho
người khác, rằng: “Điều gì muốn thành công cho mình, thì nên giúp người khác thành công”.
Nhân là phạm trù cao nhất của luân lý, đạo đức, là phạm trù trung tâm trong học
thuyết đạo đức - chính trị của nho giáo. Nhân tùy thuộc vào phẩm hạnh, năng lực, hoàn cảnh
mà thể hiện. Trong xã hội luôn tồn tại hai hạng người đối lập nhau: quân tử - tiểu nhân về
chính trị, luân lý, đạo đức: “ Kẻ quân tử bất nhân thì cũng có, nhưng chưa bao giờ lại có kẻ
tiểu nhân lại có nhân cả”.
b. Thuyết về “Lễ”
"Lễ" đóng vai trò quan trọng nhất trong đời sống đạo đức và đời sống chính trị. Lễ
theo quan niệm của Khổng Tử vừa là nghi lễ vừa là tế lễ, vừa là thể chế chính trị vừa là qui
phạm đạo đức. Theo các nghĩa rộng chữ lễ đã định ở trên, thì tác dụng của lễ có thể chia ra
làm bốn chủ đích như: Là để hàm dưỡng tính tình; là để giữ những tình cảm cho thích hợp
đạo trung; là định lẽ phải trái và là tiết chế cái thường tình của con người.
Như vậy, lễ là sự tôn trọng lẫn nhau, ý nghĩa sâu xa của chữ lễ là cách đối nhân xử thế
trong đạo làm người, trong đó là cách đối xử kính cẩn với người khác và hàm dưỡng tinh thần
cho chính mình. Khổng tử nói: “Điều gì không phải thì đừng nhìn, không phải lễ thì đừng
nghe, không phải lễ thì đừng nói, không phải lễ thì đừng làm”.
Trong nho giáo, Nhân và Lễ không tách rời nhau, chúng có quan hệ mật thiết với
nhau. Nhân là nội dung, lễ là hình thức, lễ biểu hiện của nhân. Vì vậy, không thể người có
tính nhân mà vô lễ được. Khổng tử nói: “Một ngày biết nén mình theo lễ thì thiên hạ sẽ quay
mình về nhân vậy”.
c. Thuyết chính danh
Khổng tử cho rằng thiên hạ bị rối loạn vì vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha
không ra cha, con không ra con, v.v... Từ đó ông đưa ra học thuyết “Chính danh định phận”
làm căn bản cho việc trị quốc.
Chính danh là Danh (tên gọi, chức vụ, địa vị, thứ bậc, v.v...) và Phận (phận sự, nghĩa
vụ, quyền lợi) phải phù hợp với nhau. Danh không phù hợp là loạn Danh. Danh và phận của
một người trước hết do những mối quan hệ xã hội qui định (ngũ luân(tam cương) và ngũ
thường). Để chính Danh, nho giáo không dùng pháp trị mà dùng đức trị, là dùng luân lý, đạo
đức điều hành xã hội.
Ý nghĩa sâu xa của chính danh thường thể hiện ở mặt dụng với ba khía cạnh: Trước
hết, là phân biệt cho đúng tên gọi. Mỗi sự vật cũng như con người phải thể hiện đúng bản
tính của mình, mỗi cái tên bao hàm thái độ, trách nhiệm, bổn phận, v.v... để thực hiện bản
tính vốn có của nó. Thứ hai, phân biệt cho đúng danh phận, ngôi vị. Thứ ba, danh mang tính
phê phán khẳng định chân lý, phân biệt đúng sai, tốt, xấu, v.v...
3. Nho giáo Việt Nam
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Sự du nhập nho giáo và sự ảnh hưởng của nó có ý nghĩa rất lớn trong hệ thống chính
trị - văn hoá truyền thống Việt Nam xét cả mặt tích cực và tiêu cực của nó. Nho giáo với hệ
thống tư tưởng, chính trị của mình đã giúp xây dựng các nhà nước trung ương tập quyền
mạnh và một hệ thống quản lý xã hội chặt chẽ, v.v... Nho giáo đã đào tạo các tầng lớp Nho sĩ
Việt Nam yêu nước, tài năng kiệt xuất phục vụ cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và
phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.
a. Những giá trị
Triết học Nho giáo là triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời. Lý
tưởng về một xã hội bình trị, một “thế giới đại đồng” là triết lý nhân sinh, tu thân dưỡng tính.
Đề cao văn hoá, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học, v.v… Tư tưởng này thể hiện trong các
tư tưởng: Nhân – Lễ – Nghĩa – Bản tính con người - Chính danh người
Nho giáo hướng quảng đại quần chúng nhân dân vào việc giáo dục, tu dưỡng đạo đức
theo luân thường đạo lý, giúp xây dựng các quan hệ xã hội có tính ổn định, bền chặt, có tôn ti
trật tự, v.v… nhất là quan hệ gia đình. Nho giáo giúp xây dựng tinh thần trung quân ái quốc
nhưng không mù quáng trung quân mà vẫn đặt ái quốc lên hàng đầu, coi trọng vận mệnh
quốc gia cao hơn các quan hệ xã hội khác.
Nho giáo với các nguyên lý chính trị – đạo đức xã hội của nó đã đáp ứng được các
yêu cầu đương thời. Lý thuyết “Tam cương”, “Ngũ thường” của nho giáo tạo cho xã hội một
ý thức trật tự, kỷ cương, phù hợp với chế độ phong kiến. Con đường danh – lợi của nho giáo
mở rộng về con đường học vấn để làm quan để phò vua và phụng sự đất nước, v.v… Những
nguyên tắc đối nhân xử thế uyển chuyển đã chỉ ra con đuờng thoát khi thất thế, làm yên tâm
mọi người rên bước đường hoạn lộ. Do vậy, kẻ sĩ đều chọn con đường đạo Nho và luôn đề
cao đạo làm người của Đạo Nho.
b. Những mặt tiêu cực:
+ Tin vào số mệnh bởi tư tưởng triết lý định mệnh. Cơ sở lý luận, xuất phát từ
KINH DỊCH, đó là sự hoà hợp giữa đạo trời và đạo người trong tam tài: THIÊN – ĐỊA –
NHÂN (thiên thời - địa lợi – nhân hoà), thì con người là trung gian, người là đức của trời đất
(tính trời)1, nơi giao nhau của âm dương; trời đất có qui luật của trời đất(đạo trời), con người
thể hiện thiên mệnh, thiên lý nơi hành động của mình trong các quan hệ xã hội nên cũng có
đạo người, rằng đạo người phải hợp với đạo trời hoặc Phù hợp với ĐẠO TRUNG. Đó là tư
tưởng trung dung từ trong kinh dịch phản ánh lẽ tự nhiên trong sự biến hoá của trời đất, có
trước – sau, trên – dười, trong – ngoài, không thiên lệch, thái hoá, bất cập. Trung chính là
việc nhận thức, vận dụng các qui luật của tạo hoá trong hoạt động nói chung của con người.
+ Nho giáo quá coi trọng nông nghiệp, bài xích thương nghiệp, có tính bảo thủ
không chịu tiếp nhận những cái mới có tính ưu việt hơn, v.v…
+ Không coi trọng con người trong cuộc sống đời thường mà có khuynh hướng đề
cao vai trò của của các vĩ nhân, những bậc thánh nhân… và Thượng đế.
+ Trong luân lý xem nhẹ cá nhân, coi trọng gia tộc, cá nhân chưa được phát hiện.
+ Trọng danh phận nhưng chịu nhân nhượng để được yên thân.
+ Thiếu tinh thần tiến thủ.
+ Bảo thủ, trì trệ đối lập với dân chủ…
Ngày nay, tuy không còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống chính trị, nhưng tư tưởng nho
giáo tác động rất lớn trong đời sống văn hoá truyền thống của con người Việt Nam. Sự ảnh
hưởng đó không chỉ thể hiện về mặt tâm linh, phong tục tập quán mà còn trên những tư
tưởng: Nhân - Lễ - Nghĩa, v.v... trong các quan hệ xã hội của con người Việt Nam hiện nay.
Câu hỏi 9. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Đạo gia?
1

Cha sinh con, trời sinh tính.
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Đạo gia là một trào lưu triết học lớn trong lịch sử tư tưởng Trung Hoa cổ đại. Nó ảnh
hưởng sâu sắc không chỉ đến tư tưởng mà cả truyền thống văn hóa của hầu hết các dân tộc
châu Á. Sự hình thành và phát triển của trường phái triết học Đạo gia gắn liền với tên tuổi của
nhiều nhà triết học lớn như Lão Tử, Dương Chu và Trang Chu.
Đạo gia chia ra nhiều trường phái, tư tưởng của họ phong phú và đa dạng nhưng đều
thống nhất với nhau ở một điểm là bàn về lợi ích cao nhất của cá nhân là gì? Làm thế nào để
đạt tới lợi ích cho cá nhân? Triết học Đạo gia nói chung đều chủ trương "vị ngã".
1. Lão Tử, Trang Tử con người và tác phẩm
Lão Tử người nước Sở1 (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Ông tên là Lý Đan, từng làm quan
giữ kho. Ông sinh năm 570 và mất khoảng năm 490 trước công nguyên. Tác phẩm của Lão
Tử rất ít, chưa đầy 5 nghìn chữ, người sau gọi là Ngũ Thiên tự cũng có tên gọi là Đạo đức
kinh. Đạo đức kinh là tác phẩm viết theo lối văn vần, với cách trình bày ngắn gọn, cô đọng,
hàm súc bằng nhiều biểu tượng, hình ảnh, châm ngôn, ẩn dụ, tư tưởng triết học của Lão Tử
mang tính chất biến ảo, gợi mở mà thâm trầm sâu sắc.
Trang Tử tên Chu người Mông ấp, nước Tống (khoảng 365-290 trước công nguyên).
Trang Tử xuất thân từ thành phần nghèo khổ, không ra làm quan. Tác phẩm của ông có
"Trang Tử". Lão Tử và Trang Tử là hai triết gia thời kỳ cổ đại Trung Hoa. Tuy hai triết gia có
những điểm dị biệt nhưng nói chung có nhiều điểm tương đồng cho nên người ta thường gọi
chung là học thuyết Lão -Trang.
2. Những tư tưởng triết học Lão - Trang
a) Quan niệm về đạo
Quan niệm về Đạo của Lão - Trang gần như quan niệm về logos của Hêracơlít ở Hy
Lạp cổ đại. Theo Lão-Trang thì khái niệm Đạo cũng chỉ là cách gọi không chính xác. Bởi vì
đã là đạo thì vô cùng huyền bí, với nhiều ý nghĩa và tính chất khác nhau: “Thiên đạo", “Nhân
đạo"," Đạo đức" (những khái niệm này đã xuất hiện trước thời Lão - Trang), nhưng khái niệm
"Đạo" của Lão - Trang có nội sung sâu sắc hơn, hoàn chỉnh hơn.
Lão Tử nói: "Đạo mà có thể nói được thì không phải là Đạo tồn tại vĩnh viễn. Tên mà
có thể đặt được thì không phải tên vĩnh viễn". Trang Tử nói:" Đạo chẳng có thể nghe được,
nghe được không còn là nó nữa. Đạo chẳng có thể thấy được, thấy được không còn phải là nó
nữa. Đạo chẳng có thể nói được, nói được không phải là nó nữa". Tuy vậy, cái mà Lão Trang nói vẫn mệnh danh là Đạo. Có nghĩa là trong sự biến dịch của vạn vật phải nắm lấy cái
bất biến (quy luật). Có nghĩa là qui luật mang tính phổ biến. Đạo không những vĩnh viễn,
không mất đi mà còn có trước trời đất nữa.
Nội dung cơ bản qui định trong khái niệm Đạo của Lão - Trang là tự nhiên, tự nhiên
là khách thể khác với cái chủ thể con người. Tự nhiên có qui luật của nó (Đạo) con người chỉ
có thể theo nó chứ không thể ngược lại. Tuy nhiên, Lão - Trang đã tuyệt đối hóa sự phục tùng
của con người đối với tự nhiên.
Lão Tử cho rằng bản chất của Đạo thể hiện hai tính chất: Tự nhiên thuần phác và
trống không. Lão Tử nói: "Đạo pháp tự nhiên", tính tự nhiên của Đạo được hiểu như tính
khách quan, vốn như thế không phụ thuộc vào ý thức con người, nhưng nó không như khái
niệm tồn tại khách quan trong triết học phương Tây: Bởi Đạo chứa đựng và hòa đồng cả cái
tồn tại và không tồn tại, cả cái tĩnh tại và cái biến đổi, cái tuyệt đối và tương đối. Nó là tự
nhiên nhưng không phải tồn tại định tính, hình thái mà là một trạng thái vĩnh cửu, chứa đựng
tất cả. Thần linh, thượng đế cũng từ Đạo mà ra, được linh thiêng cũng từ đó mà có.
Nếu chỉ dừng lại ở mặt "Thể" của Đạo, chúng ta sẽ không phân biệt được nó với phạm
1

Thời Xuân thu Chiến quốc.

30

trù "Chân không" của Phật giáo. Sự khác biệt được biểu hiện ở mặt dụng của Đạo. "Không
tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật" (Đạo Đức kinh, Thượng thiên). Cái không
tên là cái Thể (bản chất) của Đạo, nó chỉ trạng thái ban đầu, nguyên thủy của Đạo khi chưa
vận động, chưa biểu lộ tính chất. Còn cái có tên, chính là dụng (công dụng năng lực) của Đạo
ấy. Dụng của Đạo là trạng thái vận động, biến đổi với năng lực sản sinh và huyền đồng vạn
vật, v.v...
b) Chủ nghĩa tương đối của Đạo gia
Đạo gia không thừa nhận chân lý khách quan. Không có cái gì làm tiêu chuẩn đúng
sai cho nhận thức của con người. Chủ nghĩa tương đối của Đạo gia xuất phát từ cơ sở cho
rằng Đạo không thể biết được. Đã không thể biết được thì làm gì có tiêu chuẩn để xác định
cái biết đúng hay sai. Hơn nữa, theo Đạo gia đời người có hạn, cho nên con người làm sao có
thể chạy theo cái cần biết được. Từ chỗ cho rằng Đạo không thể biết đến chủ nghĩa tương đối,
đến chủ nghĩa vô vi là lôgích tất yếu của Đạo gia. Đạo gia triệt tiêu mọi nỗ lực chủ quan của
con người.
Câu hỏi 10. Trình bày những tư tưởng cơ bản của triết học Pháp gia?
Hàn Phi Tử(khoảng 280 – 233, trước công nguyên) là công tử nhà Hàn ở miền tây
tỉnh Hà Nam bây giờ. Oâng được Tần Thủy Hoàng tin dùng, nhưng do bài xích của Lý Tư, bị
nhà Tần bức tử năm 233 trước công nguyên. Tư tưởng triết học cơ bản của ông là tư tưởng
Pháp trị – lý luận về pháp luật.
Thời kỳ Xuân thu chiến quốc, xã hội Trung Hoa cổ đại đang chyển từ hình thái kinh
tế chiếm hữu nô lệ suy tàn sang chế độ phong kiến, làm trật tự xã hội đảo lộn, đạo đức suy
đồi. Để cải biến xã hội hội ấy, nếu Nho gia chủ trương “nhân trị”, Mặc gia lấy “kiêm ái”, Đạo
gia chủ trương sống theo đạo tự nhiên, “vôvi” để trị nước, thì Pháp gia với những căn cứ lý
luận và lịch sử của mình, đã coi hình pháp là công cụ quan trọng cho sự ổn định, phát triển xã
hội và củng cố chế độ chuyên chế ở Trung Quốc cổ đại.
Căn cứ vào học thuyết”đạo” và “lý” là sự biến đổi của qui luật phổ biến của giới tự
nhiên, Hàn Phi cho rằng, phép trị nước không thể viện dẫn theo đạo đức và phương pháp của
cổ nhân như Nho gia, Mặc gia, Lão giáo chủ trương. Theo ông, khi lý đã thay đổi thì phương
pháp trị nước, cải cách chế độ xã hội có tính tất yếu, đó là pháp trị. Không những thế, trên
quan điểm duy vật, ông thừa nhận rằng tự nhiên không có ý chí; ý chí chủ quan của con
người cũng thể sửa đổi được qui luật của tự nhiên; vận mệnh của con người do chính con
người quyết định. Với tư tưởng ấy, ông đã kịch liệt phê phán những học thuyết thần bí không
thể quyết định được điều họa phúc của con người và không có gì chứng thực được sự hiện
diện của qủy thần, v.v…
Theo Hàn Phi, pháp trị là tổng hợp giữa “pháp”, “thế” và “thuật”. Trong đó “pháp là
nội dung chính của chính sách cai trị, “thế” và “thuật” như là phương tiện để thực hiện chính
sách đó. Cả ba: Pháp – Thế – Thuật đều là công cụ quyền lực của đế vương.
“Pháp” là một phạm trù có thể hiểu theo nghĩa hẹp là qui định, luật lệ, hiến lệnh có
tính chất khuôn mẫu mà mọi người phải tuân thủ; theo nghĩa rộng, pháp có thể coi là thể chế,
chế độ chính trị xã hội. Vậy, “pháp” là tiêu chuẩn, căn cứ khách quan để định rõ danh phận,
phải trái, công, tội từ đó mọi người biết bổn phận, trách nhiệm của mình đối với xã hội, v.v…
Trong phương pháp pháp trị cùng với “pháp” còn có “thế”. “Thế” theo quan niệm của
Hàn Phi là địa vị, thế lực, quyền uy của những người cầm đầu chính thể. Địa vị đó là độc tôn,
gọi là “Tôn công quyền”. Muốn thi hành được pháp lệnh tất phải có “thế”. Thế quan trọng
đến mức có thể thay thế được hiền nhân trị nước, v.v…
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Có thế vị, nhưng làm thế nào vua có thể điều khiển được thiên hạ thực hiện nghiêm
minh pháp luật đã ban? Pháp gia cho rằng vua phải dùng “Thuật”, là cách thức, mưu lược
điều khiển việc, điển người… “thuật” của Pháp gia cũng là “chính danh”. “Chính danh” theo
Khổng Tử là yêu cầu mọi người trong xã hội làm tròn bổn phận của minh, thì ở Hàn Phi
“chính danh” là phương sách trong “thuật” lãnh đạo của vua, là mọi người phải làm vì
vua,v.v…
Tóm lại, Pháp gia là một trường phái triết học lớn của Trung Quốc cổ đại, chủ trương
dùng những luật lệ, hình pháp của nhà nước là tiêu chuẩn điều chỉnh hành vi đạo đức của con
người và là công cụ quan trọng cho sự phát triển đời sống xã hội thời Chiến quốc. Pháp gia là
tiếng nói đại diện cho tầng lớp qúy tộc mới, tiến hành đấu tranh quyết liệt chống lại tàn dư
của chế độ truyền thống công xã gia trưởng và tư tưởng bảo thủ, mê tín tôn giáo đương thời.
Học thuyết Pháp gia của Hàn Phi là đại biểu đã trở thành vũ khí tinh thần để nhà Tần thực
hiện công cuộc thống nhất Trung Quốc, thiết lập chế độ phong kiến trung ương tập quyền của
mình.
Câu hỏi 11. Trình bày những nội dung thể hiện lập trường duy vật và duy tâm của tư
tưởng triết học Việt Nam?
Do điều kiện lịch sử cụ thể của các thời kỳ phong kiến Việt Nam mà cuộc đấu tranh
giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm không thể hiện trên bình diện chung trong mọi
vấn đề của triết học mà chỉ giới hạn trong những vấn đề cụ thể. Trong đó, có sự kết hợp giữa
thế giới quan duy tâm và thế giới quan tôn giáo; còn chủ nghĩa duy vật và quan điểm vô thần
chỉ thể hiện trên từng vấn đề cụ thể.
Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm khi giải quyết vấn đề cơ
bản của triết học chủ yếu là giải quyết mối quan hệ giữa tâm - vật; linh hồn - thể xác; giữa lý
- khí, v.v... Lập trường duy vật - duy tâm trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam đều gắn
liền với lịch sử dựng nước và giữ nước với sự hưng vong của các triều đại, với vấn đề đạo
trời - đạo người, v.v,.
Dù có sự khác nhau, nhưng lập trường duy vật và duy tâm đều ảnh hưởng bởi thế giới
quan tôn giáo. Và sự ảnh hưởng đó đều có nguồn gốc ở “Tam giáo” và tín ngưỡng dân gian
cổ truyền. Chủ nghĩa duy tâm là vũ khí tư tưởng của thế lực ngoại xâm bên ngoài, là công cụ
của giai cấp thống trị bên trong và bao gồm cả niềm tin của quần chúng nhân dân nghèo khổ,
thất học. Ngược lại, quan niệm duy vật và vô thần đối lập lại quan niệm duy tâm, tôn giáo.
Chẳng hạn, như đối lập với quan điểm “Mệnh trời” còn có quan niệm về “Thời”, quan niệm
này ít nhiều đã đề cập đến vai trò của những điều kiện khách quan, qui luật khách quan đối
với con người đối với xã hội. Dưới một hình thức khác, thời còn thể hiện rõ trong quan niệm
như: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà, được hiểu như là một sự kết hợp những điều kiện khách
quan và điều kiện chủ quan trong hoạt động của con người.
Trong suốt hàng ngàn năm của chế độ phong kiến Việt Nam, về cơ bản đất nước
chậm phát triển, khoa học tự nhiên không có điều kiện ra đời; bởi vậy cuộc đấu tranh giữa
chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm chỉ dừng lại ở những vấn đề có tính lặp lại, quen
thuộc. Cho nên, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm chưa đạt đến
trình độ sâu sắc và toàn diện.
Câu hỏi 12. Trình bày những nội dung của tư tưởng yêu nước Việt Nam?
Yêu nước là tư tưởng xuyên suốt trong lịch sử phát triển tư tưởng Việt Nam nói chung
và tư tưởng triết học Việt Nam nói riêng. Tư tưởng đó là truyền thống, ý chí và là tình cảm xã
hội về độc lập dân tộc, về quốc gia có chủ quyền, về chiến lược, sách lược chiến thắng kẻ thù,
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về nhận thức và vận dụng qui luật của cuộc chiến tranh giữ nước, - tức là những vấn đề lý
luận của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Nội dung cơ bản của tư tưởng yêu nước được thể
hiện ở các phương diện sau đây:
1. Những nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập
Sự hình thành cộng đồng người Việt và dân tộc Việt Nam cũng mang tính tất yếu
khách quan của lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam. Cho nên, dân tộc Việt Nam cũng
được hình thành từ thị tộc đến bộ lạc đến bộ tộc và dân tộc. Do những điều kiện lịch sử của
quá trình hình thành và phát triển cộng đồng người Việt và dân tộc Việt Nam đã phải đấu
tranh thường xuyên với các cộng đồng khác đến xâm lấn, nhất là đấu tranh chống lại cộng
đồng nguời Hán lớn hơn, mạnh hơn đến thôn tính. Ý thức về dân tộc và độc lập dân tộc của
người Việt cũng là một quá trình.
Trước hết, nó bắt nguồn từ cuộc chiến đấu tự vệ của cộng đồng người Việt và vấn đề
đặt ra thường xuyên cho người Việt phải làm thế nào chứng minh được cộng đồng người Việt
khác với cộng đồng người Hán và ngang bằng với cộng đồng người Hán. Tư tưởng đó nêu
lên thành định phận (quan điểm của Lý Thường Kiệt), thành chân lý hiển nhiên không thể bác
bỏ được của sự riêng biệt Việt, Hán xét về lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, phong tục tập quán và
văn hoá.
Trên lĩnh vực nhận thức luận, nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập đã đặt ra nhiệm
vụ của các nhà tư tưởng của xã hội phong kiến Việt Nam phải nghiên cứu sâu, khái quát, toàn
diện hơn về cộng đồng người Việt, vai trò của cộng đồng người Việt. Nguyễn Trãi là người
đã thực hiện được sứ mệnh lịch sử này. Lý luận của Nguyễn Trãi đạt tới đỉnh cao của quan
niệm về dân tộc và độc lập dân tộc dưới thời kỳ phong kiến Việt Nam, nhưng lý luận trên lại
tỏ ra bất lực khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Phải hơn nửa thế kỷ sau, - tức là vào
những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh mới tìm ra lý luận cứu nước mới và Người đã
làm cho khái niệm dân tộc và dân tộc độc lập có sắc thái mới ngang tầm thời đại.
2. Những quan niệm về nhà nước của một quốc gia độc lập và ngang hàng với
phương Bắc
Trước thời Bắc thuộc, tộc Việt đã có nhà nước Văn lang và Âu Lạc của mình. Trong
thời kỳ Bắc thuộc lãnh thổ của tộc Việt trở thành một bộ phận của người Hán. Người Việt đã
đấu tranh chống lại sự thống trị của người Hán để khẳng định quyền xây dựng nhà nước của
một quốc gia độc lập ngang bằng với phuơng Bắc. Cho nên, vấn đề Quốc hiệu, Quốc đô, Đế
hiệu, Niên hiệu là một yêu cầu khách quan của lịch sử dựng nước và giữ nuớc của tộc Việt.
Vì vậy, trong mỗi thời kỳ lịch sử, sau khi giành được độc lập các triều đại phong kiến
Việt Nam đều đáp ứng những yêu cầu trên. Chẳng hạn, Lý Bí đã từ bỏ luôn những tên gọi
mà chế độ phong kiến phương Bắc áp đặt cho nước ta như: “Giao Chỉ”; “Giao Châu”; “Nam
Giao”, v.v. những tên gắn liền với sự phụ thuộc vào phương Bắc, và đặt tên nước là Vạn
Xuân. Tiếp đến nhà Đinh gọi là Đại Cồ Việt, nhà lý gọi là Đại Việt ... Tên hiệu của người
đứng đầu trong nước cũng được chuyển từ Vương sang Đế, từ Trưng Vuơng đến Lý Nam Đế
(Hoàng Đế). Kinh đô cũng chuyển từ Cổ Loa đến Hoa Lư, rồi từ Hoa Lư đến Thăng Long.
Như vậy, là thời kỳ đầu độc lập, Việt Nam - một quốc gia dân tộc phong kiến về mặt chỉnh
thể từ Quốc hiệu, Đế hiệu, đến Niên hiệu, Kinh đô, v.v... đều được nhận thức đầy đủ và ở đó
mỗi tên gọi là một tư thế của sự độc lập, tự chủ và tự cường dân tộc.
3. Những nhận thức về nguồn gốc về động lực của cuộc chiến tranh cứu nước và giữ
nước.
Lý luận về dân tộc độc lập và quốc gia có chủ quyền là một vũ khí quan trọng trong
lịch sử dựng nước của dân tộc Việt Nam, nhưng vấn đề một khoa học và một nghệ thuật của
cuộc chiến tranh giữ nước phải được hình thành và phát triển cũng là một yêu cầu bức bách
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của quá trình nhận thức về nguồn gốc về động lực của chiến tranh cứu nước và giữ nước.
Vấn đề khái quát từ thực tế chiến đấu, đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn thành lý
luận để truyền bá sâu rộng trong xã hội là một yêu cầu khách quan của các nhà chỉ đạo cuộc
chiến tranh giữ nước trong lịch sử dân tộc. Chính điều đó đã khẳng định rằng ông cha ta rất
coi trọng sức mạnh của cộng đồng và việc phát huy sức mạnh đó vì sự thống nhất giữa lợi ích
của quốc gia với lợi của dân tộc và lợi ích của mọi gia đình. Tư tưởng đó đã được Trần Quốc
Tuấn yêu cầu: “Trên dưới một lòng, lòng dân không chia”, vì “Vua tôi đồng lòng, anh em hoà
mục, nước nhà góp sức, giặc tự bị bắt”. Nguyễn Trãi cũng đã viết: “Thết quân rượu hoà nước,
trên dưới đều một dạ như con”. Và đến Hồ Chí Minh, nêu thành nguyên lý: “Đoàn kết, đoàn
kết đại đoàn kết - Thành công, thành công đại thành công”.
Trong lịch sử phát triển của dân tộc dưới các hình thức khác nhau ông cha ta đều có
những quan điểm tích cực trong việc coi trọng vai trò của nhân dân. Đó là những tư tưởng
của Lý Công Uẩn khi ông khẳng định: “Trên vâng mệnh trời dưới theo ý dân, thấy thuận tiện
thì thay đổi”, Hoặc ở Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, v.v... Tư tưởng đó đã là
cơ sở cho đường lối tư tưởng nhân nghĩa, cho đối sách nhân hậu, cho những biện pháp nhằm
hạn chế mâu thuẫn giai cấp trong xã hội và tiến tới một sự thịnh vượng chung của quốc gia,
của dân tộc. Sự phát triển những tưởng đó đã đạt đến một trình độ cao hơn và mang một chất
mới ở thời đại đến Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 13. Trình bày những quan niệm về “Đạo” làm người của những tư tưởng triết
học Việt Nam?
Tư tưởng về “Đạo” là một trong những vấn đề mà các nhà tư tưởng Việt Nam trong
lịch sử đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm đó được coi là cơ sở tư tưởng để hành động chính trị,
để đối nhân xử thế. Trong ba đạo truyền thống: Nho, Phật, Lão - Trang, thì sau thời Lý Trần, người ta hướng về đạo Nho trước hết.
Nho giáo với các nguyên lý chính trị - đạo đức xã hội của nó đã đáp ứng được các yêu
cầu đương thời. Lý thuyết “Tam cương”, “Ngũ thường” của nho giáo tạo cho xã hội một ý
thức trật tự, kỷ cương, phù hợp với chế độ phong kiến. Con đường danh - lợi của nho giáo
mở rộng về con đường học vấn để làm quan để phò vua và phụng sự đất nước, v.v... Những
nguyên tắc đối nhân xử thế uyển chuyển đã chỉ ra con đuờng thoát khi thất thế, làm yên tâm
mọi người trên bước đường hoạn lộ. Do vậy, kẻ sĩ đều chọn con đường đạo Nho và luôn đề
cao đạo làm người của Đạo Nho.
Trên cơ sở các nguyên lý cơ bản của đạo Nho thể hiện trong các tác phẩm kinh điển,
nhưng sự lựa chọn và giải thích của mỗi người có khác nhau. Các nhà nho yêu nước thấm
nhuần chủ nghĩa nhân đạo như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thời Nhiệm, v.v...
thì thường phát huy những khái niệm nào đó của nhà Nho có sức diễn đạt được nội dung yêu
nước, thương dân, yêu con người và tin ở năng lực của con người. Các nhà Nho khác thì chú
trọng đến tôn ti, trật tự và đẳng cấp khắc nghiệt của Nho giáo. Do vậy, cũng đều là các nhà
nho nhưng giữa họ có những lập trường triết học khác nhau, thậm chí đối lập nhau.
Cùng với Nho giáo thì Phật giáo lại có sức hấp dẫn riêng khi giải quyết các vấn đề
sống - chết, may - rủi, phúc - họa, thường - biến, những vấn đề gắn với cuộc sống đời thường
của mỗi người thì đạo Nho không đáp ứng được. Đạo làm người trong tư tưởng triết học
truyền thống Việt Nam đã lấy Phật giáo làm chỗ dựa tinh thần. Và mặt khác khi thất thế trên
đường danh lợi, người ta tìm đến đạo Lão - Trang để có niềm an ủi, tự tại. Thế giới quan Nho
- Phật - Lão thường là thế giới quan chung của quan niệm đạo làm người trong tư tưởng triết
học Việt Nam.
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta “Đạo” được xem là quốc hồn, là biểu tượng của
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truyền thống yêu nước, thương nòi. Yêu “Đạo” được coi là yêu nước, vì đạo mà chiến đấu hy
sinh để bảo vệ độc lập cho đất nước. Nhưng vì “Đạo’ là thế giới quan cũ, không giúp các nhà
nho yêu nước hiểu được xu hướng tất yếu của thời đại.
Những thành tựu đạt được về mặt lịch sử tư tưởng triết học của dân tộc là công lao
của các nhà lãnh đạo đất nước, của các nhà lý luận trong lịch sử. Họ đã vượt qua bao nhiêu
khó khăn và hạn chế của thời đại của bản thân để xây dựng lý luận về đạo trên nền tảng của
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đấu tranh cho độc lập và chủ quyền quốc gia. Ngày nay chúng
ta với triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận khoa học và cách mạng
có khả năng giải quyết những vấn đề lý luận thực tiễn của đất nước để phát huy những giá trị
đích thực của quan niệm về “Đạo” làm người trong lịch sử tư tưởng triết học của dân tộc đã
có điều kiện chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu hỏi 14. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm triết học Hy Lạp cổ đại?
1. Tiền đề kinh tế - xã hội và những đặc điểm triết học
Xã hội Hy Lạp cổ đại là thời kỳ phát triển của những tư tưởng triết học lớn, là một
nền văn minh rực rỡ của nhân loại. Xét về mặt kinh tế - xã hội, xã hội Hy Lạp cổ đại có nền
sản xuất phát triển. Trong đó phải nói đến sự phát triển của sản xuất hàng hóa thương mại
rộng. Phân công lao động xã hội phát triển, sự xuất hiện tầng lớp những người chuyên sống
bằng lao động trí óc. Một số ngành khoa học cụ thể phát triển như toán học, vật lý học, thiên
văn, v.v... Những khoa học này đòi hỏi sự khái quát của triết học.
Là thế giới quan và ý thức hệ của giai cấp chủ nô thống trị trong xã hội Hy Lạp cổ đại,
thể hiện tính toàn vẹn, khái quát của triết học về mọi lĩnh vực thế giới quan của con người cổ
đại. Tuy nhiên, do sự đối lập lớn giữa lao động trí óc và chân tay ở thời kỳ này, nên nhìn
chung các quan niệm triết học còn mang nặng tính tư biện, chuẩn mực của sự "thông thái"
được bàn đến ở khía cạnh nhận thức.
Coi trọng vấn đề con người. Mặc dù còn có nhiều mâu thuẫn về vấn đề này, nhưng họ
đều thừa nhận con người là tinh hoa của tạo hóa. Triết học Hy Lạp cổ đại là tính biện chứng
sơ khai.
2. Triết học của Platon và Démocrite
a) Platôn (Platon, 427 - 347 trước công nguyên)
Platôn là nhà triết học duy tâm khách quan và là nhà tư tưởng kiệt xuất nhất ở thời cổ
đại, người mà theo Hêghen, có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát triển tư tưởng nói chung
của nhân loại. Nội dung cơ bản của triết học Platôn là học thuyết về “ý niệm”. Theo học
thuyết này Platôn chia thế giới làm hai: Một là thế giới các sự vật cảm tính; hai là thế giới ý
niệm.
Thế giới ý niệm có trước quyết định và sinh ra thế giới vật cảm tính. Nhận thức của
con người không phải là sự phản ánh của thế giới cảm tính mà là nhận thức cái bóng của thế
giới ý niệm. Khái niệm “Tồn tại”, “Không tồn tại” theo Platôn là cái phi vật chất, cái được
nhận thức bằng trí tuệ siêu nhiên, là tính thứ nhất, còn “Không tồn tại” là vật chất, là tính thứ
hai so với tồn tại phi vật chất.
Về lý luận nhận thức, tri thức theo Platôn là cái có trước cái sự vật cảm tính mà không
phải là sự khái quát kinh nghiệm trong quá trình nhận thức các sự vật đó. Nhận thức cảm tính
có sau nhận thức lý tính (là sự hồi tưởng của linh hồn từ kiếp trước). Tri thức được phân làm
hai loại: Tri thức hoàn toàn đúng đắn tin cậy và tri thức mờ nhạt. Loại thứ nhất là tri thức ý
niệm, tri thức của linh hồn trước khi nhập vào thể xác là sự hồi tưởng; loại thứ hai là tri thức
nhận được nhờ tri thức cảm tính, ở đó không thể có chân lý.
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Về xã hội, quan niệm của ông tập trung về nhà nước lý tưởng; ông phê phán kiểu nhà
nước đương thời và cho rằng nhà nước lý tưởng với ba lớp người làm việc khác nhau như:
Tầng lớp thấp nhất của xã hội là nông dân, thợ thủ công và thương nhân - Tầng lớp vệ quân
làm công việc chiến tranh - Các nhà thông thái, các nhà triết học là những người thừa hành
xã hội. Sự tồn tại của nhà nước lý tưởng dựa trên sự phát triển của sản xuất vật chất, sự phân
công hài hòa các ngành nghề và giải quyết các mâu thuẫn giữa các nhu cầu xã hội. Sự vinh
quang của nhà nước phụ thuộc vào các phẩm chất: Sự thông thái, dũng cảm, chính nghĩa và
phong độ duy trì chuẩn mực xã hội của các nhà lãnh đạo. Trong đó sự thông thái là tri thức
cao nhất là niềm vinh quang của riêng các nhà triết học.
Platôn là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời cổ đại Hy Lạp, là nhà triết học
duy tâm khách quan phát triển các tư tưởng của Socrate và xây dựng những nền tảng khách
quan của ý thức con người. Ông có công lớn trong việc nghiên cứu ý thức xã hội và bước đầu
xây dựng nền tảng của các khái niệm, phạm trù và tư duy lý luận nói chung. Tuy nhiên, dưới
con mắt của Platôn cái ý niệm, cái lý tính, cái nhà nước lý tưởng là những cái mà nội dung
của nó chứa đầy mâu thuẫn mà chính ông cũng không thể tự mình giải quyết được và để khắc
phục cái hạn chế thiếu sót ấy, ông đi đến linh hồn vũ trụ, được coi là nguồn gốc của vũ trụ.
b) Đêmôcrít (Démocrite, khoảng 460 - 370 trước công nguyên)
Nổi bật nhất trong triết học của Đêmôcrít là học thuyết về nguyên tử. Khái niệm
nguyên tử được xây dựng trên cơ sở các khái niệm về "tồn tại" và "không tồn tại". Trái với
quan niệm của Platôn thì tồn tại theo Đêmôcrít là cái được xác định, cái đa dạng, cái có ngoại
hình...
Đối lập với cái tồn tại là cái không tồn tại hay cái trống rỗng. Cái trống rỗng là cái
không xác định, cái vô hình, bất động và vô hạn. Nó không ảnh hưởng gì các vật thể nằm
trong nó, nhờ đó mà vật thể vận động được trong cái trống rỗng, cái phần vật chất thuộc cái
tồn tại mà không chứa đựng trong nó một sự trống rỗng nào được gọi là nguyên tử.
Nguyên tử là hạt vật chất không thể phân chia được, nhỏ bé có thể cảm nhận được
bằng trực quan. Nguyên tử là vĩnh cửu, bất biến. Nguyên tử có tính đa dạng, tự thân không
vận động và khi kết hợp với nhau thì tạo thành vật thể. Đêmôcrít, cho rằng mọi sự vật trong
thế giới đều được tái tạo từ các nguyên tử và khoảng không. Sự xuất hiện, tồn tại và mất đi
của các dạng vật thể là kết quả kết hợp của các nguyên tử hay phân tâm của các nguyên tử.
Vũ trụ nói chung theo Đêmôcrít là một khoảng không vô tận trong đó chứa đựng vô số thế
giới khác nhau được cấu tạo từ vô vàn các loại nguyên tử.
Trong lý luận nhận thức, Đêmôcrít đưa ra khái niệm linh hồn coi đó là hoạt động tâm
lý là tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt giữa thế giới vô sinh và hữu sinh. Theo ông, linh hồn
cũng là một dạng vật chất, được cấu tạo từ các nguyên tử đặc biẹât có hình cầu, linh động
như ngọn lửa, có vận tốc lớn luôn chứa đựng và sinh ra nhiệt làm cơ thể hưng phấn và vận
động.
Quan điểm về linh hồn của Đêmôcrít là cái không bất tử nó thể hiện cùng với sự tồn
tại của thể xác con người. Chức năng của linh hồn là khởi đầu sự vận động và tồn tại của cơ
thể con người. Các hình thức phản ánh trong hoạt động nhận thức của con người theo
Đêmôcrít được thể hiện do các cơ quan cảm giác và nhận thức lý tính. Sự khác nhau giữa
nhận thức cảm giác và lý tính là ở tính chất, trình độ giữa chúng, tuy nhiên Đêmôcrít chưa
phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa hai dạng nhận thức, mà chỉ thấy sự khác nhau đơn
thuần về lượng, cũng chưa thấy được sự chuyển hóa giữa chúng, mà thực chất coi tư duy chỉ
là sự hỗn hợp cái nguyên tử trong cơ thể con người.
Trong lĩnh vực chính trị - xã hội, Đêmôcrít thể hiện lập trường của tầng lớp dân chủ
chủ nô, ông đấu tranh bảo vệ nền dân chủ Aten. Ông coi chế độ nô lệ là hợp đạo lý, nền tảng
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của nó là nhà nước của giai cấp chủ nô. Ông có những quan điểm tiến bộ về mặt đạo đức.
Phẩm chất con người theo ông không phải ở lời nói mà ở việc làm. Mục tiêu của con người,
theo ông là hướng tới tự do và hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải là sự giàu có, mà là
sự thanh thản tâm hồn được tự do. Về vấn đề tôn giáo, Đêmôcrít và các nhà nguyên tử luận
nghiêng về lập trường vô thần.
3. Triết học Hy lạp cổ đại là cuộc đấu tranh giữa đường lối Démocrite và Platon
Nội dung cơ bản của triết học Platôn là học thuyết về ý niệm. Theo học thuyết này
Platôn chia thế giới làm hai: Một là thế giới các sự vật cảm tính; hai là thế giới ý niệm. Thế
giới ý niệm có trước quyết định và sinh ra thế giới vật cảm tính. Nhận thức của con người
không phải là sự phản ánh của thế giới cảm tính mà là nhận thức cái bóng của thế giới ý
niệm. Khái niệm “Tồn tại”, “Không tồn tại” theo Plaôn là cái phi vật chất, cái được nhận thức
bằng trí tuệ siêu nhiên, là tính thứ nhất, còn “Không tồn tại” là vật chất, là tính thứ hai so với
tồn tại phi vật chất.
Trái với quan niệm của Platôn thì tồn tại theo Đêmôcrít là cái được xác định, cái đa
dạng, cái có ngoại hình... Đối lập với cái tồn tại là cái không tồn tại hay cái trống rỗng. Cái
trống rỗng là cái không xác định, cái vô hình, bất động và vô hạn. Nó không ảnh hưởng gì
các vật thể nằm trong nó, nhờ đó mà vật thể vận động được trong cái trống rỗng, cái phần vật
chất thuộc cái tồn tại mà không chứa đựng trong nó một sự trống rỗng nào được gọi là
nguyên tử.
Về lý luận nhận thức, tri thức theo Platôn là cái có trước cái sự vật cảm tính mà không
phải là sự khái quát kinh nghiệm trong quá trình nhận thức các sự vật đó. Nhận thức cảm tính
có sau nhận thức lý tính (là sự hồi tưởng của linh hồn từ kiếp trước). Tri thức được phân làm
hai loại: Tri thức hoàn toàn đúng đắn tin cậy và tri thức mờ nhạt. Loại thứ nhất là tri thức ý
niệm, tri thức của linh hồn trước khi nhập vào thể xác là sự hồi tưởng; loại thứ hai là tri thức
nhận được nhờ tri thức cảm tính, ở đó không thể có chân lý.
Trong lý luận nhận thức, Đêmôcrít đưa ra khái niệm linh hồn coi đó là hoạt động tâm
lý là tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt giữa thế giới vô sinh và hữu sinh. Theo ông, linh hồn
cũng là một dạng vật chất, được cấu tạo từ các nguyên tử đặc biẹât có hình cầu, linh động
như ngọn lửa, có vận tốc lớn luôn chứa đựng và sinh ra nhiệt làm cơ thể hưng phấn và vận
động. Các hình thức phản ánh trong hoạt động nhận thức của con người theo Đêmôcrít được
thể hiện do các cơ quan cảm giác và nhận thức lý tính. Sự khác nhau giữa nhận thức cảm giác
và lý tính là ở tính chất, trình độ giữa chúng.
Về xã hội, quan niệm của ông tập trung về nhà nước lý tưởng; ông phê phán kiểu nhà
nước đương thời và cho rằng nhà nước lý tưởng với ba lớp người làm việc khác nhau như:
Tầng lớp thấp nhất của xã hội là nông dân, thợ thủ công và thương nhân - Tầng lớp vệ quân
làm công việc chiến tranh - Các nhà thông thái, các nhà triết học là những người thừa hành
xã hội. Sự tồn tại của nhà nước lý tưởng dựa trên sự phát triển của sản xuất vật chất, sự phân
công hài hòa các ngành nghề và giải quyết các mâu thuẫn giữa các nhu cầu xã hội. Sự vinh
quang của nhà nước phụ thuộc vào các phẩm chất: Sự thông thái, dũng cảm, chính nghĩa và
phong độ duy trì chuẩn mực xã hội của các nhà lãnh đạo. Trong đó sự thông thái là tri thức
cao nhất là niềm vinh quang của riêng các nhà triết học.
Trong lĩnh vực chính trị - xã hội, Đêmôcrít thể hiện lập trường của tầng lớp dân chủ
chủ nô, ông đấu tranh bảo vệ nền dân chủ Aten. Ông coi chế độ nô lệ là hợp đạo lý, nền tảng
của nó là nhà nước của giai cấp chủ nô. Ông có những quan điểm tiến bộ về mặt đạo đức.
Phẩm chất con người theo ông không phải ở lời nói mà ở việc làm. Mục tiêu của con người,
theo ông là hướng tới tự do và hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải là sự giàu có, mà là
sự thanh thản tâm hồn được tự do. Về vấn đề tôn giáo, Đêmôcrít và các nhà nguyên tử luận
nghiêng về lập trường vô thần.
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Câu hỏi 15. Điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ?
1. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm triết học
Xã hội Tây Âu vào thế kỷ III - V, là thời kỳ đánh dấu sự tan rã của chế độ nô lệ và sự
ra đời chế độ phong kiến. Thời kỳ trung cổ là thời kỳ của sự suy đồi toàn bộ đời sống xã hội.
Ở những thế kỷ tiếp theo của chế độ phong kiến cũng tạo ra một sự phát tiển xã hội cao hơn
xã hội cổ đại; kỹ thuật và nghề thủ công dần dần được phát triển; dân cư tăng nhanh, các
thành thị ra đời, tạo ra những tiền đề phục hưng mới của khoa học và văn hóa.
Nhà thờ thời trung cổ là một tổ chức tập quyền tôn giáo hùng mạnh, bao trùm lên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội làm cho triết học, luật học, chính trị biến thành các môn của thần
học. Do đó, xét về mặt phát triển, thì triết học, văn hóa của những thế kỷ đầu thời kỳ trung cổ
là một bước lùi so với thời kỳ cổ đại.
Về mặt triết học, các lý thuyết triết học thời kỳ trung cổ chịu ảnh hưởng của nền triết
học đạo Cơ đốc từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ IV. Đặc điểm của khuynh hướng triết học thời
kỳ này là sự phát triển của chủ nghĩa kinh viện. Vấn đề giữa niềm tin tôn giáo và trí tuệ (lý
trí), giữa cái chung và riêng (giữa khái niệm với các sự vật riêng lẻ) là vấn đề trung tâm của
triết học. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy thực và chủ nghĩa duy danh xung quanh việc
giải quyết các vấn đề trung tâm của triết học là biểu hiện đặc thù của cuộc đấu tranh giữa chủ
nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm ở thời kỳ này.
2. Một số các nhà triết học tiêu biểu
a) Ôguýtxtanh (Augustin 354-430)
Ôguýtxtanh (còn gọi là Thánh Ôguýtxtanh). Ông là giáo chủ, nhà văn, nhà triết học và
đồng thời ông cũng là nhà thần học đạo cơ đốc. Ôguýtxtanh ra sức bảo vệ tôn giáo, chống lại
khoa học và triết học duy vật. Triết học của ông là cơ sở lý luận quan trọng cho đạo thiên
chúa về sau này.
Đứng trên quan điểm thần học, Ôguýtxtanh thừa nhận Thượng đế sáng tạo ra toàn bộ
thế giới; nhưng Thượng đế không tồn tại trong các sự vật cảm tính, mang tính huyền bí hư ảo
mà phải ở trong bản thân con người. Còn giới tự nhiên do sự sáng tạo của Thượng đế, sau đó
giới tự nhiên vận động theo những qui luật riêng của mình và không có sự can thiệp của
Thượng đế. Ông đã chú ý đến sức mạnh tinh thần bên trong con người đó là vấn đề tự do, ý
chí của con người; nhưng ý chí và tự do đó cũng chỉ trong giới hạn tiền định của Thượng đế.
Lý luận nhận thức của Ôguýtxtanh mang tính chất tôn giáo và gắn liền với thần học.
Nhận thức của con người là quá trình nhận thức về Thượng đế, tiêu chuẩn của chân lý là sự tự
ý thức. Thượng đế là chân lý tối cao và có ở mỗi con người. Ông chia xã hội thành hai vương
quốc: Vương quốc của điều ác là nhà nước trần thế, và vương quốc của Thượng đế trên trái
đất là nhà thờ... Cuộc sống trần thế là tạm thời, còn hạnh phúc vĩnh cửu là ở thiên đường.
b) Tômátđacanh (Thomas d'Aquin, 1225 -1274)
Ông là nhà thần học đạo Thiên chúa và là triết học kinh viện. Ngoài thần học và triết
học, ông còn nghiên cứu cả những vấn đề pháp quyền, đạo đức, chế độ nhà nước và kinh tế.
Trong lĩnh vực triết học Tômátđacanh có mưu đồ làm cho học thuyết của Arixtốt thích hợp
với học thuyết của đạo Thiên Chúa, biến triết học của mình thành cơ sở lý luận cho các tín
điều nhà thờ.
Tômátđacanh có quan điểm riêng trong việc giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa triết
học và thần học, giữa lý trí và lòng tin. Đối tượng của triết học là nghiên cứu "chân lý của lý
trí". Đối tượng của thần học "là chân lý của lòng tin tôn giáo". Còn Thượng đế là khách thể
cuối cùng kể cả của triết học và thần học, là nguồn gốc của mọi chân lý, do đó về căn bản
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không có sự đối lập giữa triết học và thần học. Tômátđacanh đã hạ thấp vai trò của triết học
phụ thuộc vào thần học. Giới tự nhiên theo Tômátđacanh là sự sáng tạo thuần túy của
Thượng đế. Theo ông cái chung tồn tại trên ba mặt: Một là, tồn tại trước sự vật trong trí tuệ
của Thượng đế; hai là, cái chung tìm thấy trong các sự vật riêng lẻ; ba là, cái chung được tạo
ra sau các sự vật ở trong trí tuệ con người bằng con đường trừu tượng hóa các sự vật riêng lẻ.
Về lý luận nhận thức, ông áp dụng học thuyết của Arixtốt về "Hình dạng". Theo ông,
nhận thức con người không tiếp thu bản thân sự vật mà tiếp thu hình ảnh của sự vật. Ông còn
chia hình dạng cảm tính và lý tính, trong đó lý tính cao hơn cảm tính... Trong lý thuyết về xã
hội Tômátđacanh ra sức tuyên truyền tư tưởng về vai trò thống trị của nhà thờ đối với xã hội
công dân. Tomátđacanh chống đối sự bình đẳng của xã hội.
c) Dunxcốt (DunScot: 1270 - 1308)
Ông là nhà kinh viện, nhà duy danh luận lớn nhất thế kỷ XIII. Cũng như các nhà tư
tưởng khác thời trung cổ, Đunxcốt coi vấn đề mối quan hệ giữa triết học và thần học là vấn
đề chủ yếu. Đối tượng của thần học là nghiên cứu Thượng đế, đối tượng của triết học là
nghiên cứu tồn tại (hiện thực khách quan - giới tự nhiên, vật chất). Về quan hệ giữa lý trí và
lòng tin tôn giáo, ông đề cao vai trò của lòng tin hơn lý trí, và cho rằng lý trí không nhận thức
được bản chất Thượng đế, vì Thượng đế là hình thức thuần túy phi vật chất.
Là nhà duy danh luận, Đunxcốt cũng nghiên cứu vấn đề cái chung và cái riêng, nhưng
khác với các nhà duy danh đương thời ông cho rằng cái chung không chỉ là sản phẩm của lý
trí, nó có cơ sở trong bản thân các sự vật. Cái chung vừa tồn tại trong các sự vật (với tính
cách là bản chất của chúng), vừa tồn tại sau sự vật (với tính cách là những khái niệm được lý
trí con người trừu tượng hóa khỏi bản chất đó).
Trong lý luận nhận thức Đunxcốt đề cập vấn đề vai trò của tinh thần (linh hồn) của lý
trí và ý chí. Tinh thần theo ông, là hình thức của thân thể con người, do sự sáng tạo thuần túy
của Thượng đế. Tinh thần có vai trò to lớn trong quá trình nhận thức, nhưng vẫn phụ thuộc
vào đối tượng nhận thức. Về vai trò của lý trí và ý chí, Đunxcốt cho rằng cái thống trị mọi
dạng hoạt động của con người là ý chí chứ không phải lý trí, hơn nữa ở Thượng đế thì ý chí
trở thành hoàn toàn tự do.
Câu hỏi 16. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học thời Phục hưng và cận đại?
I. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học
a. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Thế kỷ XV - XVIII ở Tây Âu được coi là thời kỳ phục hưng và cận đại với ý nghĩa là
thời kỳ khôi phục nền văn hóa cổ đại. Về hình thái kinh tế - xã hội, đó là thời kỳ quá độ từ xã
hội phong kiến sang xã hội tư bản. Thời kỳ này, sự phát triển của khoa học đã dần dần đoạn
tuyệt với thần học và tôn giáo thời kỳ trung cổ bước lên con đường phát triển độc lập. Giai
cấp tư sản mới hình thành và là giai cấp tiến bộ. Nó có nhu cầu phát triển khoa học tự nhiên
để tạo cơ sở cho sự phát triển kỹ thuật và sản xuất. Sự phát triển của khoa học về khách quan
đã trở thành vũ khí chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo.
Sự phát triển của khoa học tự nhiên đã đòi hỏi có sự khái quát triết học, rút ra những
kết luận có tính chất duy vật từ các tri thức khoa học cụ thể. Nói đến những tiền đề nhận thức
của triết học Tây Âu thời kỳ này, trước tiên, phải đề cập đến những thành tựu về tư tưởng và
văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại và các phát kiến khoa học của Talét, Pitago, hình học của
Ơcơlít, vật lý học của Aùcsimét, v.v...
Điều kiện kinh tế - xã hội Tây Âu thế kỷ XV - XVIII và nền tảng tư tưởng của nó qui
định nội dung triết học thời kỳ này làm cho nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc tiếp thu
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và khôi phục các giá trị tư tưởng truyền thống, mà trái lại, phát triển với nhiều mầu sắc riêng
của một thời kỳ lịch sử, như Aêngghen đã nhận xét: "Từ xưa tới nay nhân loại chưa từng
thấy, là một thời đại cần có những con người khổng lồ và đã sinh ra những con người khổng
lồ: khổng lồ về năng lực suy nghĩ, về nhiệt tình và tính cách, về tính chất đa diện và về mặt
uyên bác".
b. Những đặc điểm triết học
Triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại là lý luận của giai cấp tư sản trong
cuộc đấu tranh thiết lập quyền thống trị của mình. Mâu thuẫn gay gắt giữa các tư tưởng triết
học và khoa học tiến bộ được giai cấp tư sản ủng hộ với các quan điểm thần học và giáo hội
thể hiện lợi ích của chế độ phong kiến. Vì vậy, thời kỳ này diễn ra sự xung đột gay gắt giữa
các trường phái duy tâm và duy vật trong triết học gắn liền cuộc đấu tranh của triết học và
khoa học nhằm thoát khỏi sự ảnh hưởng của thần học và giáo hội.
Triết học thời kỳ này gắn liền với vấn đề con người và giải phóng con người; phản
ảnh rõ cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản nhằm giải phóng con người ra khỏi sự nô dịch của
thần học và tôn giáo thời trung cổ.
Sự phát triển của triết học trong điều kiện phát triển rất mạnh của các khoa học. Bản
thân các khoa học nhìn chung chưa trở thành các khoa học độc lập. Sự ảnh hưởng của các
khoa học tự nhiên, đặc biệt là cơ học và toán học mà trong triết học thế kỷ XV - XVIII chịu
sự thống trị của phương pháp tư duy siêu hình. Đầu thế kỷ XVIII khi nhiều khoa học tách ra
khỏi cái nôi triết học của mình thì cũng là lúc triết học bước vào khủng hoảng xuất hiện nhiều
quan niệm hoài nghi luận.
Sự thống trị của các quan niệm tự nhiên thần luận trong triết học thế kỷ XV - XVIII
thể hiện sự phức tạp và dai dẳng của cuộc sống đấu tranh giữa triết học và khoa học chân
chính với các quan niệm tôn giáo, thần học trong việc giải quyết vấn đề về bản thân Thượng
đế, thế giới và con người... Chính việc thỏa hiệp của giai cấp tư sản trong các vấn đề tôn giáo
là hậu thuẫn thực tiễn cho các quan niệm tự nhiên thần luận.
II. Một số triết gia tiêu biểu
1. Brunô (Bruno Giordano 1548-1600)
Brunô là nhà triết học, nhà khoa học tự nhiên vĩ đại của thời kỳ phục hưng. Ông là
nhà tự nhiên thần luận, nhưng nghiêng về lập trường duy vật hơn, cho nên tự nhiên thần luận
của ông là đỉnh cao của sự phát triển các tư tưởng duy vật thời phục hưng. Là người kế tục và
phát triển học thuyết của Côpécníc "mặt trời là trung tâm", Brunô đã chứng minh về tính
thống nhất vật chất của thế giới và bác bỏ một quan điểm tôn giáo về sự tồn tại của thế giới
siêu nhiên.
Khi xây dựng phương pháp mới của khoa học, Brunô đòi hỏi khoa học tự nhiên phải
dựa trên thực nghiệm. Đồng thời, khi đề cao vai trò của thực nghiệm và kinh nghiệm, ông
cũng hết sức coi trọng tư duy lý tính trong quá trình nhận thức, mục đích của nhận thức là
nắm bắt các qui luật của tự nhiên. Brunô đặc biệt đề cao khả năng nhận thức trí tuệ của con
người chống lại uy quyền của giáo hội. Triết học Brunô cũng như các nhà triết học tiến bộ
khác thời kỳ Phục hưng đã bị nhà thờ lên án, bản thân Brunô bị tòa án tôn giáo kết án tử hình
và thiêu sống tại La Mã. Cùng với Copernic và Brunô, các nhà triết học và khoa học như
Galiles, Kuzan, Thomas More... đã có những đóng góp quan trọng cho sự phục hưng nền văn
hóa cổ đại.
2. Bêcơn (Bacon Francis 1561-1626)
Bêcơn là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa
duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ ông, lịch sử triết học Tây Âu bước sang
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một giai đoạn mới với những những đặc điểm riêng biệt.
Theo Bêcơn, triết học là nền tảng của công cuộc canh tân đất nước. Ảnh hưởng của
quan niệm coi triết học là khoa học của các khoa học - quan niệm thống trị suốt thời cổ đại;
Bêcơn hiểu triết học theo nghĩa rộng. Nó là tổng thể các tri thức lý luận của con người về
Thượng đế, về giới tự nhiên và về bản thân con người. Vì vậy, "Triết học chia làm ba học
thuyết: học thuyết về Thượng đế, học thuyết về giới tự nhiên và học thuyết về con người".
Bêcơn đặt cho triết học của mình là nhiệm vụ tìm kiếm con đường nhận thức sâu sắc giới tự
nhiên. Ông đặc biệt đề cao vai trò của tri thức. Đánh giá cao vai trò của tri thức lý luận trong
việc cải tạo xã hội. Bêcơn khẳng định "Tri thức là sức mạnh". Từ đó ông đi đến một kết luận
rất cách mạng với đương thời, coi "hiệu quả và sự sáng chế thực tiễn là người bảo lãnh và ghi
nhận tính chân lý của các triết học". Muốn chinh phục tự nhiên thì con người phải nhận thức
các qui luật của nó, vận dụng và tuân theo chúng.
Bêcơn phê phán phương pháp nghiên cứu của các nhà kinh nghiệm chủ nghĩa. Ông
coi những tri thức kinh nghiệm khi chưa được khái quát thì chỉ như là sợi rơm chưa kết thành
chổi. Do đó khác với các nhà kinh nghiệm giống như con kiến chỉ biết tha mồi, còn các nhà
kinh viện giống như con nhện chỉ biết nhả tơ và đan lưới. Các nhà khoa học chân chính phải
như con ong vừa biết kiếm nguyên liệu trong các loài hoa, vừa biết chế ra mật tinh khiết.
Bêcơn đề cao tư duy lý luận. Triết học của Bêcơn đã đặt nền móng cho sự phát triển chủ
nghĩa duy vật siêu hình, máy móc thế kỷ XVII-XVIII ở Tây Âu.
3. Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs 1588-1679)
Tômát Hốpxơ là nhà triết học duy vật Anh, người kế tục và hệ thống hóa triết học của
Bêcơn. Ông là người tạo ra hệ thống đầu tiên của chủ nghĩa duy vật siêu hình trong lịch sử
triết học. Tính chất siêu hình và cả những yếu tố của chủ nghĩa duy tâm của Hốpxơ thể hiện
rõ trong quan niệm của ông về giới tự nhiên. Giới tự nhiên là tổng thể các vật thể có quảng
tính phân biệt nhau bởi đại lượng, hình khối, vị trí và vận động; nhưng vận động chỉ là vận
động cơ giới. Thừa nhận tính khách quan của thế giới vật chất, phủ nhận vai trò sáng tạo của
Chúa trời, ông thừa nhận tính phong phú về chất như một tính khách quan vốn có của giới tự
nhiên. Chất lượng cảm tính không phải là thuộc tính của bản thân sự vật, mà chỉ là hình thức
tự giác tri giác chung của con người; theo ông mọi khái niệm như "thực thể" "vật chất" đều
chỉ là những tên gọi, nên không có nội dung bản thể luận của tất cả các phạm trù mang tính
khái quát của khoa học.
Về phương pháp nhận thức, Hốpxơ hiểu như là một nghệ thuật kết hợp giữa chủ nghĩa
duy lý và chủ nghĩa duy danh. Ông giải thích bước chuyển từ cái riêng đến cái chung, từ tri
thức cảm tính đến lý luận, theo ông khái niệm chỉ là tên của các cái tên. Hốpxơ coi con người
là sự thống nhất giữa mặt tự nhiên và xã hội, nhưng ông cũng bị ảnh hưởng của chủ nghĩa
duy vật tự nhiên trong việc xem xét các hiện tượng xã hội. Nhìn chung quan điểm xã hội của
Hốpxơ có nhiều hạn chế trong quan niệm về bản chất và nguồn gốc của nhà nước, cũng như
về bản chất của con người.
4. Rơne Đêcáctơ (Rene Descartes 1596-1650)
Đêcáctơ là nhà triết học, bách khoa toàn thư vĩ đại người Pháp. Khi giải quyết vấn đề
cơ bản của triết học, ông đứng trên lập trường nhị nguyên luận. Ông thừa nhận có hai thực
thể vật chất và tinh thần tồn tại độc lập với nhau. Ông luôn cố gắng giải quyết vấn đề cơ bản
của triết học trên lập trường của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm nhưng cũng lại thừa
nhận vai trò của Thượng đế (thực thể thứ ba).
Về mặt vật lý học, Đêcáctơ là nhà duy vật. Nhưng ông lại giải thích sự tồn tại của
giới tự nhiên theo những quy luật cơ học. Đêcáctơ chống lại triết học kinh viện, phủ nhận uy
quyền của nhà thờ và tôn giáo. Luận điểm nổi tiếng của Đêcáctơ "Tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn
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tại" (Cogito, ergo sum) là mệnh đề đúng đắn đầu tiên mà không ai có thể nghi ngờ và bác bỏ
được. Cho nên Cotigo, ergo sum là điểm xuất phát của triết học Đêcáctơ. Ở đây, chúng ta
thấy Đêcáctơ đã sai lầm khi chứng minh sự tồn tại của con người qua tư duy, từ đó ông chứng
minh sự tồn tại của mọi sự vật khác thông qua ý niệm về chúng trong ý thức của con người.
Trong lĩnh vực nhận thức luận, Đêcáctơ đã sáng lập ra chủ nghĩa duy lý. Nhưng chủ
nghĩa duy lý của ông mang tính duy tâm. Nhìn chung phương pháp luận của Đêcáctơ, mặc dù
có nhiều hạn chế nhưng cũng có tính tích cực. Cũng như Bacơn, ông đã nhận thấy những hạn
chế của phương pháp kinh viện truyền thống, vàtìm cách xây dựng một phương pháp luận
mới đáp ứng với sự phát triển mạnh của khoa học sau thời trung cổ. Oâng hiểu được vai trò
đặc biệt của trí tuệ con người, của tư duy lý luận trong việc giải quyết mọi vấn đề. Những tư
tưởng phương pháp luận của ông có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển khoa học và kỹ
thuật sau này.
5. Barúc Xpinôda (1632-1677)
Xpinôda là nhà triết học người Hà Lan, ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực như triết học,
khoa học tự nhiên nhất là hình học của Ơcơlít. Trong lĩnh vực triết học Xpinôda cố gắng khắc
phục những sai lầm của triết học Tây Âu thời trung cổ. Ông tiếp thu những quan điểm duy
vật của Brunô, Hốpxơ, Đêcáctơ. Trong quan niệm về thực thể, ông cho rằng mọi thực thể đều
có thuộc tính. Thuộc tính là đặc trưng chất lượng của thực thể và số thuộc tính của thực thể là
vô tận. Cũng vì vậy, thế giới theo ông là thế giới của các sự vật riêng lẻ. Ông chống lại thần
học và là người theo quyết định luận duy vật triệt để. Tuy nhiên, khi giải thích quyết định
luận của mình, và khi đồng nhất nguyên nhân với tính tất yếu, coi cái ngẫu nhiên chỉ là phạm
trù chủ quan thì Xpnôda lại đi đến quan điểm của thuyết định mệnh máy móc. Theo ông có
thể nhận thức được tận cùng thế giới nhờ phương pháp hình học (coi thế giới là một hệ thống
toán học).
Xpinôda thừa nhận hình thức vận động và trạng thái đứng im tương đối của sự vật và
hiện tượng, nhưng mặt khác ông lại cho rằng mọi vật đều có khả năng hoạt động tinh thần
(vật hoạt luận: Do hai chữ Hy Lạp hulê (vật chất), và Zôê (có nghĩa là sinh mệnh); quan điểm
cơ bản là cảm giác và sinh mệnh đều là tính sẵn có của tất cả mọi vật trong tự nhiên. Tư
tưởng này xuất hiện từ triết học Hy Lạp cổ đại).
Vấn đề con người và nhận thức ông đứng trên lập trường của chủ nghĩa tự nhiên trong
triết học, là giải thích sự phát triển của xã hội bằng những qui luật của tự nhiên. Ông coi con
người chỉ như là một bộ phận của tự nhiên, cho rằng thể xác và linh hồn có quan hệ độc lập
tương tác với nhau.
Trong nhận thức luận ông theo chủ nghĩa duy lý, nhưng ông khác với chủ nghĩa duy
lý nói chung là sử dụng lý tính như là nguồn gốc duy nhất của những chân lý đáng tin cậy với
nhận thức cảm tính. Theo ông, những chân lý đáng tin chỉ đạt được ở giai đoạn lý tính, bởi vì
linh hồn của con người như là một dạng tư duy có thể nắm được tất cả những gì của thực thể.
Chân lý cũng có thể đạt được trên nguyên tắc đồng nhất tư duy và tồn tại, coi tồn tại là sự
hiện diện của tư duy. (Ông nói: Trật tự liên hệ của tư tưởng và trật tự liên hệ của các sự vật là
một).
Quan điểm đạo đức của Xpinôda cũng gắn với quan điểm về tự do. Quan điểm của
ông về pháp quyền và xã hội được xây dựng trên lập trường của chủ nghĩa tự nhiên. Được
xây dựng từ lý thuyết pháp quyền tự nhiên và kế ước xã hội, ông cho rằng tính hợp pháp của
xã hội là do đặc điểm của bản tính bất biến của con người, và sự kết hợp giữa lợi ích cá nhân
với lợi ích của toàn xã hội là điều có thể thực hiện được. Về tôn giáo, theo Xpinôda sự sợ hãi
là nguyên nhân của mê tín tôn giáo. Những tư tưởng vô thần của Xpinôda ảnh hưởng sâu sắc
đến các nhà duy vật Pháp thế kỷ XVIII.
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6. Gioóc Béccơly (George Berkeley 1684-1753)
Là nhà triết học duy tâm, vừa là linh mục của nhà thờ - Người Anh, đại biểu điển hình
của chủ nghĩa duy tâm chủ quan nhưng ông say mê nghiên cứu thần học, toán học và triết
học.
Quan niệm của Béccơly về thế giới chịu nhiều ảnh hưởng của các xu hướng phê phán
các quan niệm triết học cũ, ông đưa ra một mệnh đề triết học nổi tiếng "vật thể trong thế giới
quanh ta là sự phức hợp của cảm giác", rằng mọi vật chỉ tồn tại trong chừng mực mà người ta
cảm biết được chúng. Ông tuyên bố: tồn tại có nghĩa được cảm biết. Chủ nghĩa duy tâm chủ
quan cuối cùng đã đưa Béccơly đến chủ nghĩa duy ngã (Solipsisme: học thuyết duy tâm chủ
quan cho rằng chỉ có con người và ý thức của người là tồn tại; ngoài ra thì thế giới kể cả loài
người không tồn tại và chỉ là sản phẩm của ý thức, của trí tưởng tượng của con người), đến
chỗ phủ nhận sự tồn tại khách quan, tồn tại thật sự của sự vật, kể cả con người, chỉ loại trừ
chủ thể đang nhận thức (tức con người trong cảm giác).
Chủ nghĩa duy ngã đầy phi lý đã đẩy Béccơly từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan sang chủ
nghĩa duy tâm khách quan. Ông khẳng định rằng, chủ thể nhận thức thì không phải chỉ có
một, và một vật nào đó khi không còn được nhận thức bởi một chủ thể này thì nó lại được
tiếp tục nhận thức bởi các chủ thể khác. Và thậm chí khi tất cả các chủ thể (con người) không
còn nữa thì vật thể vẫn tiếp tục tồn tại như là tổng số tư tưởng trong trí tuệ Thượng đế,
Thượng đế cũng là một chủ thể, nhưng tồn tại vĩnh cửu và luôn đưa vào trong ý thức của chủ
thể riêng lẻ (con người) nội dung của các cảm giác.
Về bản chất giai cấp triết học của Béccơly phản ánh hệ tư tưởng của giai cấp tư sản đã
giành được chính quyền nhưng lại chống lại những tư tưởng của chủ nghĩa duy vật tiến bộ
cũng như khoa học đương thời nói chung.
7. Đavit Hium (Davit Hume 1711-1776)
Hium là nhà triết học nổi tiếng người Anh, bậc tiền bối của triết học Cantơ. Oâng
nghiên cứu triết học, tâm lý học và lịch sử...
Quan niệm về thế giới: Từ lập trường bất khả tri luận là sự nghi ngờ sự tồn tại của thế
giới bên ngoài, ông đã phê phán các quan niệm duy vật coi vật chất như là thực thể của mọi
vật. Bản thân vật chất, thực thể v.v... theo Hium "không là cái gì khác ngoài tổng thể các ý
niệm đơn giản liên hiệp với nhau bởi sự tưởng tượng, và được gọi bằng cái tên, thông qua đó,
chúng ta có thể gọi tên tổng thể đó trong trí nhớ của mình, hay trí nhớ của các người khác".
Nhận thức luận: Hium xây dựng trên cơ sở kết quả cải biến chủ nghĩa duy tâm chủ
quan của Béccơly theo tinh thần của chủ nghĩa bất khả tri và hiện tượng luận (học thuyết triết
học cho rằng con người chỉ nhận biết được hiện tượng bề ngoài của sự vật, mà không thể xâm
nhập được vào bản chất của chúng, tách rời hiện tượng và bản chất).
Cũng như Béccơly, Hium tuyệt đối hóa vai trò của cảm giác, coi đó là điểm xuất phát
và dạng cơ bản của nhận thức. Nếu Béccơly coi thế giới chỉ là tổ hợp của cảm giác thì ông lại
tách biệt các cảm giác của con người với thế giới bên ngoài, chỉ coi bản thân các cảm giác là
nguồn gốc của nhận thức mà không cần đến sự tác động của thế giới bên ngoài.
Ông nói: "Giới tự nhiên đã đặt chúng ta ở một khoảng cách khá xa với các bí ẩn của
nó, và nó chỉ thể hiện ra cho chúng ta những tri thức về một số ít các đặc tính vẻ bề ngoài".
Nhân bản học và các quan điểm chính trị xã hội: Hium phê phán các quan niệm coi
linh hồn con người như một thực thể. Không có vật chất và không có tinh thần như những
khái niệm cơ bản của triết học. "Bản thân con người không có gì khác ngoài sự liên hệ hay
một chùm các tri giác khác nhau, cái này kế tiếp cái kia và tất cả chúng nằm trong quá trình
biến đổi một cách nhanh chóng lạ kỳ". Cho nên không có tồn tại cái "tôi" như một thực thể
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bất tử. Một mặt, Hium chống tôn giáo vì nó đem lại những điều siêu thực và giả dối, mặt
khác ông lại mâu thuẫn với chính mình khi cho rằng con người vẫn phải tin vào các lực lượng
siêu nhiên nhằm an ủi cuộc sống của mình.
Câu hỏi 17. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII?
I. Đặc điểm kinh te á- xã hội và triết học xã hội Pháp cuối thế kỷ XVIII
Chứa đựng những mâu thuẫn sâu sắc, giai cấp phong kiến Pháp đứng đầu là Vua Lui
XVI đã thâu tóm vào tay mình mọi quyền lực vô hạn. Chỗ dựa xã hội của nhà vua là các đẳng
cấp đặc quyền và chiếm số ít trong dân cư: Quí tộc và tăng lữ. Đời sống của đại đa số nhân
dân lao động, trước hết là nông dân hết sức khốn khổ, nạn đói do mất mùa hoành hành,
những cuộc nổi dậy của nông dân chống chế độ phong kiến xảy ra thường xuyên, tất cả
những cái đó là nguyên nhân kinh tế-xã hội của cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789-1794). Và
các nhà duy vật Pháp XVIII là những người chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng về
chính trị sôi động đó.
Thế kỷ XVIII ở Pháp, với những đặc điểm kinh tế-xã hội, chính trị của nó cũng đồng
thời tạo những tiền đề cho sự ra đời của những tư tưởng triết học và tư tưởng văn hóa nói
chung. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là sự kế tục và phát triển mới về chất các
khuynh hướng tư tưởng bài trừ siêu hình học thế kỷ XVII, cũng như đánh giá lại các giá trị
triết học truyền thống. Nó bắt đầu từ sự phê phán một cách mạnh mẽ các quan niệm cũ về thế
giới và con người. Cùng với sự hưng thịnh của nền văn hóa Pháp thời kỳ này, nhiều nhà khai
sáng Pháp như Môngtexkiơ, Vônte, Rút-xô v.v... Dưới đây chúng ta sẽ nói đến một số đại
biểu tiêu biểu.
II. Một số triết gia tiêu biểu triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII
1. Sáclơđờ Môngtexkiơ (Montesquieu S.D 1689-1775)
Là một trong những người sáng lập ra triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII và cùng
với các nhà triết học duy vật, các nhà bách khoa toàn thư khác của Pháp, ông là người chuẩn
bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Pháp.
Thế giới quan của ông chủ yếu thể hiện trong các vấn đề xã hội. Khẳng định các quan
niệm thần học về lịch sử chỉ làm tầm thường hóa xã hội và con người. Ông cho rằng các hiện
tượng xã hội và tự nhiên có sự thống nhất với nhau và đều tuân theo các qui luật nhất định.
Ông cũng đã nhận định rằng tính qui luật của xã hội nằm ngay trong chính bản chất bên trong
của xã hội, chứ không phải được áp đặt từ bên ngoài, ông cũng là những người đầu tiên nhận
thấy được vai trò của sản xuất vật chất đối với đời sống xã hội.
Tuy nhiên, quá nhấn mạnh sự thống nhất giữa tự nhiên và xã hội, ông chưa đánh giá
đúng mức đặc thù riêng của các qui luật xã hội, cũng như xét đến các nhân tố của sản xuất vật
chất và đời sống xã hội vì ông quá nhấn mạnh vai trò của điều kiện tự nhiên. Đề cao vai trò
của các phương pháp duy cảm trong việc phân tích các hiện tượng xã hội, Môngtexkiơ phê
phán các quan niệm duy lý kinh viện chỉ bàn đến xã hội một cách chung chung thiếu sự phân
tích cụ thể.
Thế giới quan của Môngtexkiơ chứa đựng những tư tưởng nhân đạo sâu sắc, một mặt,
ông phủ nhận sự hoàn toàn bình đẳng trong xã hội; mặt khác ông cũng phê phán sự bất công
trong quan hệ giữa con người. Những quan điểm trên đây của Môngtexkiơ thể hiện ý chí và
khát vọng của tầng lớp tư sản tiến bộ muốn xây dựng một xã hội mới, đem lại tự do cho mọi
người.
2. Đêni Điđrô (Diderot Denis 1713-1784)
Là nhà duy vật điển hình của triết học khai sáng Pháp, người chủ biên bộ Bách khoa
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toàn thư, một trong những di sản văn hóa vĩ đại không chỉ của nước Pháp, mà cả Tây-Âu thế
kỷ thứ XVIII nói chung.
Đidrô bảo vệ quan điểm về tính vật chất của thế giới, thừa nhận vật chất tồn tại vĩnh
viễn, khách quan độc lập với ý thức của con người. Sự đa dạng và phong phú của sự vật và
hiện tượng chỉ là hình thức khác nhau của tồn tại vật chất do các phân tử cấu thành. Vật chất
vận động, đứng im là tương đối... thừa nhận tính vận động vĩnh viễn và bất diệt của giới tự
nhiên và giữa các hình thức vận động có khả năng chuyển hóa cho nhau. Vật chất tồn tại
khách quan độc lập với ý thức của con người. Vật chất vận động, nguồn gốc của vận động là
mâu thuẫn (tự thân) nội tại vốn có của các sự vật và hiện tượng.
Trong nhận thức luận Điđrô đi theo con đường của Lốccơ xuất phát từ cảm giác luận,
phê phán mạnh mẽ thuyết bất khả tri, khẳng định tính có thể nhận thức được của thế giới.
Ông cho rằng vật chất là nguyên nhân của cảm giác. Ông bác bỏ triết học của Béccơly, và
chủ nghĩa duy tâm của Platôn.
Trong lĩnh vực xã hội, Điđrô cũng như các nhà duy vật trước Mác đã rơi vào chủ
nghĩa duy tâm (mặc dù giải quyết những vấn đề tự nhiên là duy vật). Về đạo đức Điđrô lấy
đạo đức duy lợi để đối lập với đạo đức tôn giáo phong kiến. Ông cho rằng tính ích kỷ là
môtíp quan trọng nhất của hành vi con người, nhưng ông không tán thành quan điểm cho
rằng con người cố gắng dồn mọi tình cảm để vươn tới chủ nghĩa ích kỷ.
3. Gian Giắc Rútxô (Jean Jacques Rousseau 1712-1778)
Rútxô là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học khai sáng Pháp. Các
tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và phương châm hoạt động của giai cấp tư sản Pháp
trong cách mạng (1789-1794). Rútxô đặc biệt quan tâm nghiên cứu những vấn đề triết học và
nghệ thuật. Ông cũng tham gia biên soạn "Bách khoa toàn thư..." do Đidrô chủ biên.
Thế giới quan của Rútxô chủ yếu là vấn đề xã hội. Mặc dù đứng trên quan điểm tự
nhiên thần luận như các nhà khai sáng khác, nhưng Rútxô coi lịch sử nhân loại là kết quả của
hoạt động của con người, chứ không phải do sự xếp đặt của Thượng đế. Ông khẳng định bản
chất của con người là tự do, nhưng khát vọng tự do của con người luôn bị kìm hãm, nguyên
nhân sự kìm hãm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người mà có nguyên nhân
khách quan trong sự phát triển của xã hội, đó là do những mâu thuẫn của xã hội, quá trình
chuyển hóa của các chế độ xã hội.
Cũng như các nhà khai sáng khác Rútxô đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự phát triển
khoa học và nghệ thuật đối với tiến trình lịch sử. Việc xác định những nguồn gốc bất bình
đẳng của xã hội, sự khát vọng tự do chân chính của con người là vấn đề trung tâm trong sự
chú ý của ông, vấn đề này theo ông là vấn đề chung của mọi chế độ xã hội diễn ra không chỉ
do thể chế chính trị xã hội, do pháp luật, chính trị và còn cả về sự phát triển thể lực và trí lực
giữa mọi người nữa.
Rútxô chia tiến trình phát triển của xã hội thành các giai đoạn như: Ở giai đoạn đầu:
"trạng thái tự nhiên" kế tiếp là: "trạng thái công dân"... Rútxô mong muốn xây dựng một xã
hội mới được tổ chức một cách hợp lý và công bằng. Ông cho rằng nguyên nhân của sự bất
bình đẳng xã hội, sinh ra đối kháng và làm xuất hiện nhà nước là sở hữu tư nhân, ông cũng
nêu ra những tư tưởng biện chứng về sự phát triển của xã hội (các trạng thái biểu hiện và sự
chuyển hóa giữa chúng). Sự phát sinh ra bất bình đẳng vừa là biểu hiện của tiến bộ xã hội và
thoái bộ trong sự phát triển của xã hội; trạng thái bất bình đẳng tất yếu phải được thay thế
trạng thái bất bình đẳng mới; một xã hội dựa trên nền tảng bạo lực và bất bình đẳng thì sẽ bị
tiêu diệt bằng bạo lực... Tuy nhiên, Rútxô vẫn không thấy được mâu thuẫn cơ bản của các
nguyên nhân như ông đã nêu cũng như không thấy được mối quan hệ giữa các hiện tượng cụ
thể của xã hội với tính tất yếu qui luật của nó.
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4. Hônbách (Holbach Paul Henri 1723-1789)
Nhà triết học duy vật, một trong những người sáng lập ra triết học khai sáng Pháp thế
kỷ XVIII. Nhà tư tưởng của giai cấp tư sản cách mạng Pháp.
Hônbách xây dựng triết học duy vật và chủ nghĩa vô thần của mình dựa trên những tri
thức khoa học tự nhiên phong phú. Vấn đề cơ bản của triết học theo. Hônbách coi tự nhiên là
nguyên nhân đầu tiên của vạn vật. Vật chất thực tại khách quan tác động đến giác quan của
con người. Vật chất có thuộc tính vận động, nhưng vốn là nhà siêu hình máy móc, nên
Hônbách quan niệm vận động như là sự đổi chỗ đơn giản của vật thể trong không gian. Tự
nhiên tồn tại vĩnh viễn không do ai sáng tạo ra và mất đi. Ông coi ý thức là thuộc tính của vật
chất có tổ chức.
Lý luận nhận thức của Hônbách dựa trên cảm giác luận duy vật, theo ông vật chất là
tính thứ nhất, tinh thần là tính thứ hai, trí tuệ con người có khả năng nhận thức được thế giới
khách quan. Tuy nhiên, lý luận của Hônbách mang tính trực quan vẫn không thấy được vai
trò của thực tiễn xã hội trong nhận thức.
Quan điểm xã hội của. Hônbách mang tính duy tâm. Ông tuyệt đối hóa vai trò của ý
thức và bản thân các cá nhân kiệt xuất quyết định sự phát triển của xã hội. Ông phê phán tôn
giáo. Nhưng đứng trên quan điểm duy tâm về lịch sử. Hônbách không tìm ra được nguồn gốc
xã hội và con đường khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo hoặc xóa bỏ sự tồn tại
của tôn giáo.
Câu hỏi 18. Đặc điểm kinh tế - xã hội và triết học của triết học cổ điển Đức thế kyÛ XVIII
nửa đầu thế kyÛ XIX?
Triết học cổ điển Đức là giai đoạn phát triển mới về chất trong lịch sử tư tưởng Tây
Âu và thế giới cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX. Đây là đỉnh cao của triết học cổ điển
phương Tây, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến triết học hiện đại và nhất là đối với triết học
Mác.
Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập ở một số nước
Tây - Âu như Italia, Anh, Pháp... nó tỏ ra ưu việt hơn hẳn so với tất cả các chế độ xã hội
trước đó, trong khi đó thì ở Đức vẫn là một quốc gia phong kiến lạc hậu. Tuy lạc hậu về kinh
tế và chính trị, nước Đức đương thời lại đạt được sự phát triển cao về triết học văn hóa và
nghệ thuật.
Sự phát triển của khoa học tự nhiên ngày càng chứng tỏ sự hạn chế của phương pháp
tư duy siêu hình thống trị trong tư tưởng Tây Âu suốt thế kỷ XVI - XVII... với cách nhìn mới
về các hiện tượng tự nhiên và tiến trình lịch sử của nhân loại, cần có những quan niệm mới về
khả năng hoạt động của con người. Và triết học cổ điển Đức ra đời nhằm đáp ứng những
nhiệm vụ lịch sử đó, và không chỉ riêng ở nước Đức, mà cả phương Tây nói chung có những
đặc điểm chính sau:
(1) Thế giới quan và ý thức hệ của giai cấp tư sản Đức cuối thế kỷ XVIII, hầu hết
các đại biểu của nó như: Cantơ, Hêghen, Phoiơbách, v.v... đều xuất thân từ tầng lớp thượng
lưu của xã hội. Nhận thấy sự trì trệ của xã hội phong kiến Đức... Trong thế giới quan của các
nhà triết học cổ điển Đức nói chung là thể hiện mâu thuẫn giữa tính cách mạng và khoa học
về tư tưởng với sự bảo thủ, cải lương về lập trường chính trị, xã hội (sự thỏa hiệp của giai cấp
tư sản Đức với chế độ phong kiến lạc hậu bảo thủ).
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(2) Đặc biệt đề cao vai trò của con người, tính tích cực trong hoạt động của con
người, thực hiện bước ngoặt lịch sử tư tưởng triết học phương Tây từ chỗ chủ yếu bàn về vấn
đề bản thể luận, nhận thức luận v.v... đến chỗ coi con người như một chủ thể hoạt động là nền
tảng và điểm xuất phát của mọi vấn đề triết học.
(3) Quan điểm biện chứng về thế giới, trước những bước phát triển mạnh mẽ của
khoa học và thực tiễn xã hội ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX cho thấy sự
hạn chế của tư duy siêu hình cơ giới về thế giới. Các nhà triết học cổ điển Đức tiếp thu những
tư tưởng biện chứng trong các di sản triết học truyền thống từ thời cổ đại, xây dựng phép biện
chứng trở thành một phương pháp luận triết học trong việc nghiên cứu các hiện tượng tự
nhiên và xã hội.
(4) Triết học cổ điển Đức có ý đồ hệ thống hóa toàn bộ những tri thức và thành tựu
mà nhân loại đã đạt được từ trước đến triết học cổ điển Đức, và muốn khôi phục lại quan
niệm coi triết học là khoa học của các khoa học. Họ thể hiện sự uyên bác không chỉ về triết
học mà còn về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, pháp quyền và lịch sử v.v...
Trên đây là đặc điểm kinh tế-xã hội và triết học cổ điển Đức. Luận điểm của Mác coi
những đặc điểm triết học cổ điển Đức là "lý luận của người Đức về cách mạng tư sản Pháp",
một mặt, cho thấy đặc trưng riêng của triết học cổ điển Đức so với triết học Pháp thế kỷ
XVIII, dù giữa chúng có sự kế thừa to lớn, mặt khác, khẳng định giá trị tư tưởng vĩ đại của
triết học cổ điển Đức.
Câu hỏi 19. Một số các nhà triết học tiêu biểu của triết học cổ điển Đức?
1. Emmanuen Cantơ (Emmanuel Kant 1724-1804)
Cantơ là một trong những nhà triết học lớn của triết học cổ điển Đức. Nét nổi bật
trong triết học của Cantơ là đã trình bày những quan niệm biện chứng của mình về giới tự
nhiên. Ăngghen đã đánh giá cao những giả thuyết của Cantơ là sự công phá vào những quan
điểm siêu hình, kể cả trong triết học và khoa học.
Triết học của Cantơ không triệt để, ông thừa nhận sự tồn tại của thế giới các vật thể ở
bên ngoài con người, giác quan của con người có thể cảm nhận được. Ở điểm này Cantơ là
nhà duy vật. Nhưng thế giới đó lại không liên quan gì đến cái gọi là "Thế giới vật tự nó", sự
hiểu biết của con người bằng cảm giác về thế giới các sự vật không cung cấp cho ta hiểu biết
gì về "Thế giới vật tự nó". Nói cách khác, theo Cantơ nhận thức của con người chỉ nhận thức
được hiện tượng bề ngoài mà không xâm nhập được vào bản chất đích thực của sự vật, không
phán xét được gì về sự vật như chúng tự thân tồn tại. Như vậy, trong lĩnh vực nhận thức luận,
Cantơ là người theo thuyết "bất khả tri luận".
Nhận thức luận duy tâm của Cantơ là sự phản ứng đối với chủ nghĩa duy vật Pháp thế
kỷ XVIII, là sự khôi phục thượng đế và tôn giáo. Ông cho rằng, trong nhận thức cần hạn chế
quyền lực của lý tính để dành chỗ cho tín ngưỡng tôn giáo. Cantơ coi Chúa - tự do - linh hồn
bất diệt là cái không thể biết, tức là "vật tự nó". Tính chất duy tâm trong triết học của Cantơ
còn thể hiện ở chỗ ông coi không gian, thời gian, tính nhân quả cũng như các qui luật của
giới tự nhiên không phải là những cái thuộc bản thân giới tự nhiên, mà là sản phẩm của lý
tính tiên nghiệm, có trước kinh nghiệm.
Khi nhận xét về tính không nhất quán và mâu thuẫn trong triết học của Cantơ, Lênin
cho rằng: Triết học Cantơ có sự dung hòa giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm; thiết
lập sự thỏa hiệp giữa hai chủ nghĩa đó, kết hợp lại và đối lập nhau trong một hệ thống triết
học của ông.
Như vậy, triết học Cantơ với nội dung hết sức đa dạng phong phú bao trùm nhiều lĩnh

47

vực nhưng còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn mà chính ông cũng không tự giải thích được. Tư
tưởng của Cantơ, như ông tự nhận, thật sự là một cuộc đảo lộn Côpecních trong triết học.
Hướng triết học từ nghiên cứu tự nhiên - tới con người như một chủ thể, từ tồn tại tới hoạt
động. Đây là tiền lý luận của học thuyết Mác sau này về hoạt động thực tiễn của con người
như là nền tảng của đời sống xã hội.
Triết học Cantơ đã đặt ra nền móng cho một quan niệm biện chứng về giới tự nhiên
và lịch sử, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề sâu sắc cho sự phát triển của triết học phương Tây
hiện đại. Nhiều tư tưởng của triết học hiện sinh, chủ nghĩa duy ý chí, triết học thực chứng,
hiện tượng học, v.v... đều ít nhiều đều xuất phát từ những tư tưởng của triết học Cantơ.
2. Giócgiơ Vinhem Phridrich Hêghen (Hégel Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831)
Hêghen là nhà biện chứng lỗi lạc, bậc tiền bối của triết học Mác. Theo Ăngghen,
"Hêghen không chỉ là thiên tài sáng tạo, mà còn là một nhà bác học có tri thức bách khoa, nên
trong mỗi lĩnh vực, ông xuất hiện như là một người vạch thời đại".
Là một nhà biện chứng duy tâm khách quan nên triết học của Hêghen đầy mâu thuẫn.
Nếu phương pháp biện chứng của ông là hạt nhân hợp lý, chứa đựng tư tưởng thiên tài về sự
phát triển thì hệ thống triết học duy tâm của ông lại phủ nhận tính chất khách quan của những
nguyên nhân bên trong, vốn có của sự phát triển tự nhiên và xã hội. Ông cho rằng khởi
nguyên của thế giới là vũ trụ không phải là vật chất mà là "Ý niệm tuyệt đối". Tính phong
phú, đa dạng của thế giới hiện thực là kết quả của sự vận động và sáng tạo của ý niệm tuyệt
đối. Ý niệm tuyệt đối tồn tại "khách quan" và vĩnh viễn bên ngoài tự nhiên và con người (ý
niệm tuyệt đối = Thượng đế). Hêghen có công trong việc phê phán tư duy siêu hình, ông là
người đầu tiên trình bày toàn bộ giới tự nhiên, xã hội và tư duy dưới dạng một quá trình,
trong sự vận động và phát triển không ngừng. Trong hệ thống (logic học) Hêghen trình bày
có hệ thống các qui luật về lượng chất; phủ định của phủ định v.v...
Trong hệ thống triết học của Hêghen, không phải ý thức tư tưởng phát triển trong sự
phụ thuộc vào sự phát triển của tự nhiên và xã hội; mà ngược lại tự nhiên, xã hội vận động
phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của ý niệm tuyệt đối. Ý niệm tuyệt đối, tinh thần thế
giới là tính thứ nhất, giới tự nhiên là tính thứ hai, do ý niệm tuyệt đối và tinh thần thế giới
sinh ra và quyết định, là một "sự tồn tại khác" của tinh thần. Sau khi trải qua giai đoạn "tồn
tại khác", ý niệm tuyệt đối hay tinh thần thế giới mới trở lại "bản thân mình" và đó là giai
đoạn cao nhất, giai đoạn tột cùng, được Hêghen gọi là "tinh thần tuyệt đối".
Trong các quan điểm xã hội, Hêghen đứng trên lập trường chủ nghĩa sô vanh đề cao
dân tộc Đức, miệt thị các dân tộc khác, coi nước Đức là "hiện thân của tinh thần vũ trụ mới"
muốn duy trì nhà nước Phổ phản động, xem nó như là đỉnh cao của sự phát triển nhà nước và
pháp luật. Tuy nhiên, phép biện chứng của Hêghen là mâu thuẫn với triết học duy tâm của
ông và là nhân hợp lý đã trở thành một trong những nguồn gốc của triết học Mác.
Phép biện chứng của Hêghen coi toàn bộ thế giới, lịch sử và tinh thần là một quá trình
duy nhất đang vận động, biến hóa, phát triển và thay đổi không ngừng. Những mâu thuẫn nội
tại đều là nguồn gốc của tự thân vận động. Hêghen đã áp dụng phép biện chứng vào lôgíc và
vào việc nghiên cứu những khái niệm và những sự phán đoán. Nhưng ông là người duy tâm,
và hệ thống giáo điều phản động của ông và tính hẹp hòi về giai cấp cho nên theo Hêghen
bản chất của sự tồn tại nằm trong sự tự thân phát triển của một "ý niệm tuyệt đối" có tính chất
thần bí.
Phép biện chứng của Hêghen chưa có những hình thức khoa học. Những hình thức
kinh viện và thần bí của phép biện chứng đó đã làm lộn ngược tất cả mọi vật (theo cách ví
von của Mác thì phép biện chứng của Hêghen như một cái cây gốc ở trên trời ngọn ở dưới
đất, nên cần phải dựng ngược nó lại). Phép biện chứng của Hêghen quay về quá khứ, chứ
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không hướng vào hiện tại hay tương lai, trong hệ thống triết học Hêghen thì sự phát triển sau
khi đạt đến một trình độ nhất định nào đó thì ngưng lại, v.v...
3. Lútvích Phoiơbắc (Ludwig Feuerbach 1804-1872)
Phoiơbách là nhà duy vật nổi tiếng của triết học cổ điển Đức, bậc tiền bối của triết học
Mác. Ông sinh năm 1804 trong một gia đình luật sư nổi tiếng ở Đức. Ông theo học ở trường
đại học tổng hợp Berlin, tham gia phái Hêghen trẻ (Jeunes - Hégeliens: là những nhà theo chủ
nghĩa tự do Đức trong những năm 30 và 40 của thể kỷ XIX, đại biểu của cánh tả gồm những
người tư sản cấp tiến trong học phái Hêghen. Mác và Ăngghen những năm 30 cũng hoạt động
trong phái này sau cũng như Phoiơbách các ông đã tách khỏi phái này). Các tác phẩm triết
học lớn của ông là: "Những nguyên lý của triết học hoặc tương lai" (1843), "Về bản chất đạo
cơ đốc" v.v...
Ban đầu Phoiơbách chịu ảnh hưởng lớn của triết học Hêghen, ông tham gia phái
Hêghen trẻ, ông tin rằng tôn giáo, các khái niệm của tinh thần thế giới thống trị thế giới hiện
thực... về sau do ảnh hưởng của các nhà triết học duy vật Pháp thế kỷ XVIII và sự phát triển
của thực tiễn xã hội và khoa học đầu thế kỷ XIX. Ông chuyển sang chủ nghĩa duy vật và nhận
thấy những hạn chế của triết học Hêghen, phê phán lại triết học Hêghen. Phoiơbách có công
lớn trong việc phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hêghen cũng như chủ nghĩa duy tâm và tôn
giáo nói chung, khôi phục vị trí xứng đáng của triết học duy vật. Ông thừa nhận sự tồn tại của
thế giới khách quan không phụ thuộc vào ý thức con người, không do ai sáng tạo ra và tồn tại
thông qua vận động nhờ mâu thuẫn nội tại bên trong của nó.
Triết học Phoiơbách mang tính nhân bản. Nó chống lại chủ nghĩa nhị nguyên luận về
sự tách rời giữa tinh thần và thể xác, ông coi ý thức, tinh thần cũng là một thuộc tính đặc biệt
của vật chất có tổ chức cao là bộ óc người. Phoiơbách không chỉ chống lại chủ nghĩa duy
tâm, mà tính nhân bản trong triết học của ông còn đấu tranh chống lại những quan điểm duy
vật tầm thường, qui các hiện tượng tâm lý, tinh thần về các quá trình lý hóa không thấy sự
khác nhau về chất giữa chúng, chẳng hạn coi óc tiết ra tư tưởng như gan tiết ra mật.
Mặt tích cực trong triết học nhân bản của Phoiơbách là sự đấu tranh chống lại những
quan điểm tôn giáo chính thống của đạo thiên chúa, đặc biệt quan niệm về thượng đế. Ông
cho rằng bản chất tự nhiên của con người là hướng tới cái chân, cái thiện, ông phủ nhận mọi
thứ tôn giáo và thần học về một thượng đế siêu nhiên đứng ngoài sáng tạo ra con người, chi
phối cuộc sống con người. Triết học của Phoiơbách bộc lộ những hạn chế khi ông đòi hỏi
triết học mới - triết học nhân bản, phải gắn liền với tự nhiên thì đồng thời phải đứng trên lập
trường của chủ nghĩa tự nhiên để xem xét mọi hiện tượng thuộc về con người và xã hội. Con
người trong quan niệm của ông là con người trừu tượng, phi xã hội mang những thuộc tính
sinh học bẩm sinh. Triết học nhân bản của ông chứa đựng những yếu tố duy tâm. Ví dụ như
quan điểm thay thế thứ tôn giáo tôn sùng một vị thượng đế siêu nhiên, cần xây dựng một thứ
tôn giáo mới phù hợp với tình yêu của con người.
Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm của Hêghen, Phoiơbách đã vứt bỏ
luôn phép biện chứng của Hêghen. Mặc dù có những hạn chế triết học ông vẫn có ý nghĩa to
lớn trong lịch sử triết học và trở thành một trong những nguồn gốc lý luận của triết học Mác.
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Chương 3
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC

1. Điều kiện kinh tế - xã hội
2. Nguồn gốc lý luận
3. Tiền đề khoa học tự nhiên
II. NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT
HỌC MÁC

1. C. Mác và Ph. Aêngghen. Các nhà thiết lập triết học Mác. Quá trình chuyển biến tư
tưởng của các ông từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật và từ lập trường dân chủ
cách mạng sang lập trường cộng sản
2. Giai đoạn đề xuất những nguyên lý triết học thông qua các tác phẩm của Mác và
Aêngghen
3. Mác và Aêngghen bổ sung và phát triển lý luận triết học
4. Bản chất ý nghĩa bước ngoặt do C. Mác - Aêngghen thực hiện trong triết học
5. Lênin phát triển triết học Mác.
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 20. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác?
1. Điều kiện kinh tế - xã hội
Triết học Mác cũng như các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, ra đời vào những năm
40 của thế kỷ XIX. Cùng với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản thế
giới hình thành và phát triển như một lực lượng chính trị độc lập, một giai cấp cơ bản của
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Sự hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đã xuất hiện
những mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất công nghiệp với hình
thức sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn cơ bản của chủ
nghĩa tư bản, đó là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Cuộc đấu tranh giữa
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản là một qui luật mang tính tất yếu khách quan của chủ nghĩa
tư bản. Trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản được thể hiện qua
những giai đoạn và các hình thức cụ thể khác nhau. Nhưng cuộc đấu tranh đó có nhu cầu tất
yếu khách quan về mặt hệ tư tưởng, về mặt tổ chức chính trị xã hội của giai cấp vô sản(Đảng
cộng sản), v.v.. Sự ra đời chủ nghĩa Mác có khả năng đáp ứng những nhu cầu khách quan đó.
Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới vào những thập niên 30 - 40 của thế kỷ
XIX như Ăngghen đã nhận xét, nó đã tạo nên bước ngoặt căn bản trong quan niệm của Mác
về lịch sử.
Nghiên cứu quá trình đấu tranh xã hội trong lịch sử và khái quát những kinh nghiệm
trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới ở Anh, Pháp, Đức, v.v... Mác và
Ăngghen đã khẳng định, giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến và cách mạng nhất, giai cấp
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có khả năng xóa bỏ chủ nghĩa tư bản xây dựng một xã hội mới, xã hội cộng sản. Sự ra đời của
triết học Mác cũng như chủ nghĩa Mác, là một nhu cầu khách quan, phản ánh đúng những
điều kiện khách quan và có khả năng giải quyết những nhiệm vụ khách quan của thời đại.
Trước hết nó phản ánh nhu cầu khách quan về mặt hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, khẳng
định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với sự phát triển tất yếu của xã
hội.
2. Nguồn gốc lý luận
Sự xuất hiện triết học Mác là sự kế thừa mang tính phê phán với toàn bộ lịch sử tư
tưởng của nhân loại trước đó. Nhưng về cơ bản là sự tiếp thu mang tính phê phán đối với với
triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng của Pháp, v.v...
Đối với triết học cổ điển Đức, trước hết là sự ảnh hưởng của Hêghen, ông đã phê phán
mạnh mẽ phương pháp tư duy siêu hình, đồng thời là người đầu tiên diễn đạt những qui luật
của phép biện chứng. Tuy nhiên toàn bộ triết học của Hêghen lại thừa nhận vai trò quyết định
của “ý niệm tuyệt đối”, nên triết học của ông là triết học duy tâm khách quan và chứa đựng
rất nhiều mâu thuẫn. Mác và Ăngghen đã tiếp thu một cách có phê phán những tư tưởng khoa
học trong phép biện chứng của Hêghen và từ đó xây dựng những nguyên tắc của phép biện
chứng duy vật, với tính cách là hình thức cao nhất của phép biện chứng.
Phoiơbách cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành những quan điểm duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử của Mác - Ăngghen. Sự ảnh hưởng đó trước hết là những quan
niệm duy vật về tự nhiên và sự phê phán tôn giáo, chủ nghĩa duy tâm huyền bí của Hêghen.
Nhưng Mác và Ăngghen cũng thấy được những thiếu sót hạn chế của chủ nghĩa duy vật
Phoiơbách về vấn đề tôn giáo, và ngay cả sự phê phán của Phoiơbách đối với Hêghen. Khi
Phoiơbách không thấy được cái hạt nhân hợp lý trong phép biện chứng của Hêghen, v.v...
Đối với các học thuyết kinh tế chính trị của Anh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá
trình hình thành và phát triển của triết học Mác nhất là những tư tưởng về kinh tế chính trị -xã
hội. Đó là những học thuyết về kinh tế chính trị của A. Đ. Ximít, Đ.Ricácđô, v.v... Nghiên
cứu quá trình đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân thế giới, Mác - Ăngghen đã nghiên
cứu một cách toàn diện các quan hệ xã hội và nhất là những quan hệ vật chất, kinh tế chính trị
của xã hội của chủ nghĩa tư bản.
Đối với chủ nghĩa xã hội không tưởng của Pháp là các tư tưởng của Xanhximông,
Phuriê, v.v... tuy đã vạch ra những mâu thuẫn xã hội của chủ nghĩa tư bản, sự đối lập giữa tư
bản và lao động, v.v... nhưng họ lại không thấy được qui luật phát triển của xã hội và vai trò
của giai cấp công nhân trong sự phát triển của xã hội. Nhưng dẫu sao những tư tưởng nhân
đạo và giải phóng con người giải phóng xã hội của chủ nghĩa xã hội không tưởng của Pháp
cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành thế giới quan duy vật và phương pháp luận
khoa học của Mác - Ăngghen về lịch sử về giai cấp công nhân, v.v...
3. Tiền đề khoa học tự nhiên
Từ những thập niên 30 - 40 thế kỷ XIX, sự phát triển của khoa học tự nhiên và các
thành tựu của nó, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại những
quan điểm siêu hình, duy tâm trong triết học; đồng thời nó tạo ra những tiền đề khách quan
cho sự xuất hiện triết học Mác. Qui luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, chứng minh
rằng cơ học, nhiệt ánh sáng, điện, từ các dạng trong các hình thức vận động khác nhau của
vật chất không tách rời nhau, có khả năng chuyển hóa cho nhau. Không có sự sinh ra và mất
đi của năng lượng mà chỉ có sự chuyển hóa lẫn nhau từ dạng này sang dạng khác.
Sự phát triển của khoa học sinh học gắn liền với với sự xuất hiện học thuyết tế bào, đã
chống lại những quan niệm duy tâm siêu hình về nguồn gốc, về mối quan hệ giữa hình thái
thực vật - động vật. Nó xác định được mối liên hệ biện chứng về nguồn gốc lịch sử và các qui
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luật phát triển của sinh học. Sự xuất hiện học thuyết Đácuyn đã xác định sự tiến hóa của sinh
học. Thuyết tiến hóa của Đácuyn đã bác bỏ quan niệm duy tâm, siêu hình về sự bất biến trong
sinh học, và ông cũng là người đầu tiên xác định tính biến dị, di truyền giữa các loài, v.v...
Như vậy, những thành tựu của khoa học tự nhiên giữa thế kỷ XIX đã nêu được mối
liên hệ biện chứng, sự biến đổi chuyển hóa về mặt chất lượng trong các lĩnh vực khác nhau
của giới tự nhiên. Khái quát những thành tựu của khoa học tự nhiên Mác - Ăngghen đã phát
triển và cụ thể hóa những vấn đề triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Câu hỏi 21. Ý nghĩa bước ngoặt cách mạng do Mác thực hiện trong triết học?
Sự ra đời của triết học Mác đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học
được thể hiện những nội dung cơ bản sau đây:
1. Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm đến thực tiễn
Đối với chủ nghĩa duy vật trước Mác về cơ bản có những quan điểm đúng về mặt tự
nhiên nhưng lại duy tâm về mặt xã hội, nên nó rất hạn chế và không có ý nghĩa cách mạng
triệt để đối với quá trình cải tạo hiện thực khách quan của con người. Mác khẳng định nhiệm
vụ của triết học phải có ý nghĩa cải tạo thế giới. Tính chất siêu hình máy móc và trực quan
của chủ nghĩa duy vật trước Mác không thấy được tính năng động và sáng tạo của ý thức.
Trong triết học trước Mác về cơ bản đều không thấy được vai trò của thực tiễn đối với
nhận thức và đối với sự phát triển của xã hội. Cơ sở lý luận của các hệ thống triết học trước
kia, nhất là triết học duy tâm không phải quan điểm từ vật chất, từ hoạt động thực tiễn, mà
chủ yếu là sự nhấn mạnh đến vai trò quyết định của cái tinh thần, của lực lượng siêu nhiên,
v.v..
Việc đưa quan điểm thực tiễn vào lý luận, triết học Mác không những thực hiện một
cuộc cách mạng trong lĩnh vực triết học mà còn tạo cơ sở để khắc phục những hạn chế củ chủ
nghĩa duy vật trước Mác, phê phán chững quan điểm sai lầm của triết học duy tâm và thuyết
không thể biết.
Giải quyết khoa học vấn đề cơ bản triết học, triết học Mác được coi là cơ sở lý luận về
thế giới quan và lý luận để nghiên cứu những vấn đề chung của triết học và khoa học. Chống
lại những quan điểm duy ý chí chủ quan, quan điểm duy vật tầm thường, v.v…
2. Thống nhất thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng
Mác đã tạo ra hình thức cao của chủ nghĩa duy vật, của phép biện chứng, đó là thể
hiện sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng. Theo Lê-nin thì Mác đã làm
phong phú chủ nghĩa duy vật bằng phép biện chứng, còn phép biện chứng đặt trên cơ sở hiện
thực trở thành khoa học.
Phép biện chứng duy vật của triết học Mác do Mác và Ăngghen sáng lập và được
Lênin phát triển được coi là hình thức cao nhất của lịch sử phát triển phép biện chứng. Phép
biện chứng duy vật của triết học Mác đã kế thừa mang tính phê phán đối với lịch sử phát triển
phép biện chứng, dựa trên thành quả phát triển của khoa học tự nhiên giữa thế kỷ XIX cũng
như lịch sử thực tiễn của nhân loại. Phép biện chứng duy vật của triết học Mác – Lênin đã
khái quát một cách đúng đắn những qui luật vận động và phát triển chung nhất của thế giới.
Nhờ vậy, Phép biện chứng duy vật của triết học Mác – Lênin đã khắc phục những hạn chế
của phép biện chứng duy vật tự phát cổ đại và phép biện chứng duy tâm của Hêghen.
3. Sự xuất hiện quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử của triết học Mác là cơ sở lý
luận khoa học nghiên cứu về lịch sử
Trong triết học trước Mác về cơ bản là những quan điểm duy tâm hoặc siêu hình về
lịch sử. Sự xuất hiện quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử của triết học Mác là cơ sở lý
luận khoa học nghiên cứu về lịch sử. Đó là việc khẳng định: Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự
tồn tại vận động và phát triển của xã hội; lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử của các
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phương thức sản xuất vật chất khác nhau; khẳng định quần chúng nhân dân là lực lượng sáng
tạo chân chính ra lịch sử; vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội;
4. Thể hiện thế giới quan của giai cấp vô sản, tạo nên sự thống nhất giữa tính cách
mạng với tính khoa học, thống nhất hệ tư tưởng với lý luận khoa học
Triết học Mác là thế giới quan của giai cấp vô sản với tính cách là hệ tư tưởng, cơ sở
lý luận cho sư ïhoạt động của các chính đảng cộng sản – tổ chức chính trị của giai cấp vô sản,
tổ chức lãnh cuộc đấu tranh chung của giai cấp vô sản trong việc thực hiện vai trò và sứ mệnh
lịch sử của nó.
Chủ nghĩa Mác nói chung và triết học Mác nói riêng thể hiện bản chất của sự thống
nhất giữa tính đảng và tính khoa hocï; giữa lý luận và thực tiễn, nhờ đó mà triết học Mác
được coi là triết học hành động có ý nghĩa cải tạo hiện thực khách quan.
5. Giải quyết khoa học mối quan hệ giữa triết học và khoa học
Trong lịch sử phát triển của triết học thì đối tượng nghiên cúu của triết họ cũng thay
đổi và phát triển có tính chất lịch sử. Triết học Mác đoạn tuyệt với quan niệm xem triết học
là “khoa học của các khoa học” như tham vọng của các trường phái triết học tự nhiên trước
kia, mà xem sự gắn bó với khoa học cụ thể là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của
triết học.
Triết học Mác với thế giới quan duy vật và phương pháp luận khoa học của mình có ý
nghĩa định hướng chung cho sự phát triển của khoa học và càng trở nên đặc biệt quan trọng
trong thời đại khoa học – công nghệ hiện nay.
Sự biến đổi về tính chất và đối tượng nghiên cứu của triết học gắn liền với sự phân
ngành của khoa học cụ thể. Nhưng sự ra đời của triết học Mác đã giải quyết một cách khoa
học về mối quan hệ giữa triết học và khoa học.
Câu hỏi 22. Lênin phát triển triết học Mác?
Triết học Mác và chủ nghĩa Mác hình thành và phát triển mang tính khách quan, MácĂngghen đã nhấn mạnh: Nó không phải là một hệ thống lý luận giáo điều, kinh viện hoặc đã
hoàn chỉnh, nên nó cũng như các khoa học khác cần phải được bổ sung và phát triển thêm về
mặt lý luận và phải được vận dụng một cách sáng tạo trong những điều kiện lịch sử nhất định.
Mác và Ăngghen đã sáng tạo ra học thuyết về chủ nghĩa Chủ nghĩa xã hội chưa được
đặt ra một cách trực tiếp trước mắt. Lê-nin đã phát triển chủ nghĩa Mác trong những điều kiện
lịch sử mới để thực hiện bước chuyển cách mạng đó.
Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và
thời đại của cách mạng vô sản. Xuất hiện những điều kiện khách quan và chủ quan cho phép
thực hiện nhiệm vụ cách mạng của bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội
trên phạm vi toàn thế giới, thông qua cách mạng vô sản.
Sự phát triển của Lê-nin đối với triết học của Mác được thể hiện trong các lĩnh vực
của triết học Mác. Từ những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng đến chủ nghĩa duy
vật lịch sử. Nhưng quan trọng hơn cả là lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về quá trình
xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội hiện thực, v.v... Sự phát triển của Lê-nin đối với triết
học Mác không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn đối với sự
phát triển của khoa học và xã hội hiện đại.
Trong giai đoạn hiện nay, tuy có sự khủng hoảng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và
nhất là sự biến đổi có tính chất phức tạp trên thế giới. Chủ nghĩa tư bản cũng như chủ nghĩa
xét lại dưới nhiều hình thức khác nhau đang mưu toan tìm mọi cách hạ thấp và phủ nhận vai
trò của Lê-nin trong hệ thống triết học và chủ nghĩa Mác.
Chủ nghĩa Lê-nin trên thực tế là sự khái quát những kinh nghiệm và thực tiễn đấu
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tranh của lịch sử, nó không phải là sự giải thích“cực đoan chủ nghĩa Mác”. Chủ nghĩa Lê-nin
là sự phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện và hoàn cảnh mới, điều kiện cách mạng vô sản
và chủ nghĩa xã hội hiện thực, khẳng định nó mang tính tất yếu khách quan trong sự phát
triển của lịch sử.

Chương 4
VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

1. Định nghĩa vật chất
2. Vật chất vận động
3. Không gian và thời gian
4. Tính thống nhất vật chất của thế giới
II. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

1. Phạm trù ý thức
2. Nguồn gốc của ý thức
3. Bản chất của ý thức
4. Kết cấu của ý thức
5. Vai trò của ý thức trong đời sống xã hội
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

1. Nội dung của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
2. Ý nghĩa phương pháp luận
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 23. Phân tích nội dung, ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất của
Lênin?
1. Phạm trù vật chất trong lịch sử triết học trước Mác
Triết học duy vật trước Mác đều cố gắng giải thích về nguồn gốc, bản nguyên đầu tiên
của thế giới. Cho nên, mỗi một nhà triết học đều quan niệm về vật chất thông qua một dạng
vật thể, vật chất cụ thể và coi nó là cơ sở, bản nguyên đầu tiên của mọi sự tồn tại. Ví dụ như
trong triết học Trung quốc cổ đại đã coi vũ trụ được hình thành bởi ngũ hành và trong triết
học Hy lạp cổ đại thì Talét cho là nuớc; Anaximen là không khí; Hêracơlít là lửa và Lơxíp và
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Đêmôcrít là nguyên tử, v.v...
Thuyết nguyên tử cổ đại là một bước phát triển mới của chủ nghĩa duy vật, nó mang
tính khái quát và trừu tượng hơn; nhưng do những điều kiện hạn chế có tính chất lịch sử, nên
nó cũng chỉ là phỏng đoán giả định và không thoát khỏi tình trạng qui vật chất thành dạng vật
thể. Quan niệm đồng nhất vật chất là nguyên tử đã kéo dài và trở thành truyền thống trong tư
duy của các nhà triết học duy vật và khoa học tự nhiên như: Galilê, Đềcáctơ, Niutơn tiếp tục
khẳng định và phát triển. Song quan niệm về nguyên tử trong thời kỳ này và ngay cả đầu thế
kỷ XIX đồng nhất nguyên tử với vật chất và với một thuộc tính phổ biến của vật thể là khối
lượng là một quan niệm siêu hình. Đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, vật lý học đã có
phát minh quan trọng đem lại những hiểu biết mới, sâu sắc hơn về nguyên tử, về cấu trúc thế
giới vật chất:
(1) 1895 Rơnghen phát hiện ra tia X (đó là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn...).
(2) 1896 Béccơren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ. Đã chứng tỏ rằng nguyên tử
không phải là bất biến, là cái không phải là không phân chia được và không thể chuyển hóa
cho nhau, mà là cái có thể phân chia và giữa chúng có khả năng chuyển hóa cho nhau.
(3) 1897 Tômxơn phát hiện ra điện tử. Điện tử là một trong những yếu tố tạo nên
nguyên tử. Cho nên nguyên tử không phải là đơn vị cuối cùng tạo nên thế giới vật chất.
(4) 1901 Kaufman phát hiện ra hiện tượng khi vận động khối lượng của điện tử tăng
khi vận tốc của nó tăng. Như vậy đã bác bỏ quan niệm cho rằng khối lượng là bất biến, v.v...
Sự đồng nhất vật chất với dạng cụ thể, với những thuộc tính của nó như quan niệm
của chủ nghĩa duy vật trước Mác là có những hạn chế; làm cơ sở cho chủ nghĩa duy tâm
chống lại chủ nghĩa duy vật khi họ cho rằng “vật chất đã tiêu tan”. Lênin chỉ ra rằng: không
phải “vật chất tiêu tan mất”, mà chỉ có giới hạn hiểu biết của con người về vật chất là tiêu tan,
nghĩa là cái mất đi không phải là vật chất, mà chỉ là giới hạn của nhận thức của con người và
kết cấu của nó mà thôi. Mặc dầu vậy, chủ nghĩa duy vật có ý nghĩa to lớn trong cuộc đấu
tranh chống lại quan niệm của chủ nghĩa duy tâm coi cơ sở đầu tiên của tất cả mọi tồn tại là ý
thức, là linh hồn hoặc lực lượng siêu nhiên, hoặc coi vật chất chỉ là sản phẩm của “ý niệm
tuyệt đối”, là “sự phức hợp của cảm giác”. Song họ cũng không nêu lên được thuộc tính
chung và phổ biến nhất của vật chất, mà đã đồng nhất vật chất vào một dạng cụ thể, thuộc
tính cụ thể của nó.
2. Định nghĩa vật chất của Lênin
Trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, trên cơ sở
phân tích cuộc cách mạng của khoa học tự nhiên đầu thế kỷ XX và phê phán chủ nghĩa duy
tâm trong triết học cũng như kế thừa mang tính phê phán với đối với quan niệm của triết học
duy vật về vật chất, Lê-nin đã phát biểu định nghĩa vật chất như sau: “Vật chất là một phạm
trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm
giác”.
Vật chất là một phạm trù triết học?
Khi định nghĩa phạm trù vật chất, Lênin cho rằng cần phải phân biệt vật chất với tư
cách là phạm trù triết học với “khái niệm” vật chất của khoa học tự nhiên về các đối tượng sự
vật cụ thể, ở các tính độ kết cấu và tổ chức khác nhau. Lênin cũng chỉ ra rằng phương pháp
định nghĩa vật chất với tính cách là một phạm trù khái quát trừu tượng và rộng nhất của hệ
thống các phạm trù chung nhất, nên khi định nghĩa vật chất phải đối lập vật chất với ý thức và
chỉ ra đặc tính chung và phổ biến nhất của vật chất là thực tại khách quan, để phân biệt sự
khác nhau căn bản giữa vật chất và ý thức.
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Vật chất là “thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác... và tồn
tại không lệ thuộc vào cảm giác”?
Vật chất là tất cả những gì có thuộc tính tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý
thức của con người và khi tác động vào giác quan con nguời thì sinh ra cảm giác. Điều đó có
nghĩa là, đòi hỏi con người về mặt nguyên tắc chung phải thừa nhận sự tồn tại khách quan
của của mọi đối tượng vật chất trong hoạt động nhận thức, v.v... Vật chất không tồn tại một
cách vô hình, thần bí mà tồn tại một cách hiện thực, được ý thức của con người phản ánh. Do
đó về nguyên tắc không thể có đối tượng vật chất mà con người không thể biết được, mà chỉ
có những đối tượng vật chất con người chưa nhận thức được. Vật chất tồn tại khách quan là
tồn tại dưới dạng các sự vật, hiện tượng vật chất cảm tính cụ thể, và khi tác động vào giác
quan con người thì sinh ra cảm giác. Cho nên có thể phân biệt sự khác nhau giữa các sự vật,
hiện tượng một cách gián tiếp hoặc trực tiếp...
Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định rằng định nghĩa vật chất của Lênin bao gồm
những nội dung cơ bản sau:
(1) Vật chất - cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức không phụ thuộc vào ý thức;
(2) Vật chất - cái gây nên cảm giác ở con người khi bằng cách nào đó(trực tiếp hoặc
gián tiếp) tác động nên giác quan của con người;
(3) Vật chất - cái mà cảm giác, tư duy, ý thức chẳng qua chỉ là sự phản ánh của nó;
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Định nghĩa vật chất của Lê-nin đã giải đáp một cách khoa học về vấn đề cơ bản của
triết học và phê phán những quan niệm sai lầm của triết học duy tâm, tôn giáo về vật chất
cũng như bác bỏ thuyết không thể biết.
Định nghĩa vật chất của Lê-nin đã tiếp thu có phê phán những quan điểm đúng của
chủ nghĩa duy vật trước đây và đồng thời khắc phục những thiếu sót và hạn chế của nó và nó
có ý nghĩa về mặt thế giới quan, phương pháp luận đối với khoa học cụ thể khi nghiên cứu
vật chất.
Định nghĩa vật chất của Lênin cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã
hội để có thể giải thích nguồn gốc, bản chất và các qui luật khách quan của xã hội.
Câu hỏi 24. Tại sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu
của vật chất?
1. Vận động và các hình thức vận động cơ bản của vật chất
Triết học duy vật biện chứng khẳng định vận động là mọi sự biến đổi nói chung, kể từ
sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến hoạt động của tư duy. Vận động là thuộc tính cố hữu của
vật chất là phương thức tồn tại của vật chất. Không thể có vận động thuần túy ở bên ngoài vật
chất, mà chỉ có vật chất đang vận động và biến đổi không ngừng, cũng như không thể có vật
chất mà không có vận động.
Xét về nguồn gốc, vận động là tự thân, vận động không phải do sự tác động thuần túy
từ bên ngoài mà do những mâu thuẫn bên trong bản thân các sự vật và hiện tượng tạo thành
và vận động không do “ai” sinh ra và không thể mất đi, vận động mang tính khách quan, qui
luật, tính vĩnh viễn và tuyệt đối. Khái quát những mặt, những mối liên hệ mang tính đa dạng
phong phú trong hiện thực khách qua, phép biện chứng duy vật nêu lên năm hình thức vận
động cơ bản của vật chất. Đó là các hình thức vận động như: cơ, lý, hóa, sinh học và xã hội.
Các hình thức vận động này đều có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và có khả năng
chuyển hóa cho nhau. Sự phân chia các hình thức vận động cũng chỉ mang tính tương đối.
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2. Vận động và đứng im
Thế giới vật chất luôn ở trong quá trình vận động và phát triển không ngừng. Nhưng
điều đó không loại trừ mà còn bao hàm trong đó hiện tượng đứng im tương đối. Không có sự
đứng im tương đối thì sẽ không có sự vật và hiện tượng vật chất cụ thể nào tồn tại. Đứng im
chỉ xét trong một quan hệ nhất định của sự vật, còn khi xét trong mọi quan hệ thì sự vật vận
động chứ không phải đứng im. Đứng im chỉ xét trong một hình thức vận động, nếu trong mọi
hình thức vận động thì sự vật không phải đứng im mà đang vận động. Đứng im chỉ biểu hiện
của một trạng thái vận động trong sự “cân bằng”, trong sự ổn định tương đối của sự vật và
hiện tượng cụ thể. Bởi không có đứng im tương đối thì cũng không có sự tồn tại của các sự
vật và hiện tượng khách quan nói chung.
Câu hỏi 25. Tính thống nhất vật chất của thế giới?
1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng về tính thống nhất vật chất của thế giới
Căn cứ vào sự tồn tại, vận động và phát triển của hiện thực khách quan và sự phát
triển của khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng địng rằng chỉ có một thế giới vật
chất đang tồn tại vận động và phát triển không ngừng. Thế giới thống nhất ở tính vật chất.
Điều này được thể hiện ở những nội dung sau đây:
Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Ngoài ra không có thế giới thuần túy
không vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, có trước và độc lập với ý thức của con
người.
Thế giới vật chất dù tồn tại dưới các sự vật hiện tượng cụ thể khác nhau và các bộ
phận, hệ thống cụ thể khác nhau v.v... nhưng tất cả đều là vật chất giữa chúng đều có mối liên
hệ về mặt nguồn gốc, lịch sử và bị chi phối bởi các qui luật khách quan vốn có của nó.
Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô tận, không do “ai” sinh ra và cũng không tự mất
đi, mà trong đó không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang vận động và chuyển
hoá cho nhau.
2. Sự xác nhận của khoa học tự nhiên về tính thống nhất vật chất của thế giới
Sự phát triển khoa học tự nhiên với các thành tựu của nó ngày càng khẳng định một
cách đầy đủ, toàn diện về tính thống nhất vật chất của thế giới.
Trước tiên phải nói đến các phát minh vĩ đại của khoa học tự nhiên đạt được đến thế
kỷ XIX. Đó là, học thuyết tế bào, học thuyết tiến hóa và định luật bảo toàn và chuyển hóa
năng lượng và sau đó là những thành tựu mới nhất của thiên văn học, cơ học lượng tử, thuyết
tương đối, v.v... đã chứng minh tính vô tận, vĩnh viễn và tính thống nhất vật chất của thế giới.
3. Phê phán những quan niệm sai lầm về tính thống nhất vật chất của thế giới
Quan niệm duy tâm khi giải thích tính thống nhất vật chất của thế giới phụ thuộc vào
tính thống nhất ý thức của thế giới, coi ý thức tồn tại như một chỉnh thể, độc lập với thế giới
vật chất và con người. Quan niệm của triết học duy vật siêu hình cũng không có một quan
niệm đúng đắn về tính thống nhất của thế giới, bởi họ đồng nhất thế giới vào những dạng vật
chất cụ thể. Quan niệm của tôn giáo về ba thế giới: Thiên đường, trần gian và địa ngục v.v...
Câu hỏi 26. Phân tích phạm trù ý thức, nguồn gốc của ý thức?
1. Phạm trù ý thức
Trước triết học Mác, quan niệm duy tâm và tôn giáo coi ý thức là sản phẩm thuần túy
của lực lượng siêu nhiên, hoặc là “linh hồn” của con người. Ngược lại quan niệm duy vật coi
ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ não người, nhưng họ cũng cho rằng ý thức
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còn có thể tồn tại ở một số loài động vật cấp cao khác. Hơn nữa, họ lại lầm lẫn giữa tâm lý
động vật và ý thức hoặc đồng nhất ý thức với bộ não, coi óc tiết ra ý thức như gan tiết ra mật.
Triết học duy vật biện chứng coi ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ
chức cao là bộ não người, hoặc là “hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan”. Ý thức
không phải là vật chất, mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não
người. Cho nên, ý thức chỉ có ở con người và tồn tại thông qua sự hoạt động của bộ não
người. Khác với vật chất là cái tồn tại khách quan, sự tồn tại của ý thức là sự tồn tại chủ quan
và có khả năng phản ánh tồn tại khách quan. Ý thức là hoạt động tinh thần của con người có
kết cấu phức tạp bao gồm: Tình cảm, ý chí, tư tưởng v.v...
2. Nguồn gốc của ý thức
a) Nguồn gốc tự nhiên
Phản ánh là thuộc tính chung của vật chất. Phản ánh là sự tác động qua lại giữa các
hệ thống vật chất, đó là năng lực tái hiện, giữ lại kết quả của sự tác động qua lại đó. Hoặc là
năng lực tái hiện, giữ lại và biến đổi của hệ thống vật chất này sang hệ thống vật chất khác.
Phản ánh dưới hình thức đơn giản nhất được thể hiện trong giới vô sinh như phản ánh vật lý
qua những biến đổi cơ, lý, hóa dẫn đến sự thay đổi về kết cấu, vị trí, sự biến dạng và phá
hủy...
Phản ánh trong giới hữu sinh cao hơn, đó là sự tiến hóa từ thấp đến cao, từ đơn giản
đến phức tạp. Hình thức thấp nhất của phản ánh sinh vật là tính kích thích, mang tính chọn
lọc của thực vật. Ở động vật cấp thấp phản ánh thể hiện ở tính cảm ứng (năng lực có cảm
giác) do việc xuất hiện hệ thần kinh. Phản ánh tâm lý gắn liền với quá trình phản xạ có điều
kiện ở động vật cấp cao có hệ thần kinh trung ương. Sự phản ánh tâm lý ở động vật cấp cao
sẽ chuyển hóa thành phản ánh ý thức của con người, khi vượn chuyển hóa thành người.
Bộ não người và ý thức. Bộ não của con người hiện đại là sản phẩm tiến hóa lâu dài
về mặt sinh vật - xã hội, và có cấu tạo phức tạp bao gồm 15 - 17 tỷ tế bào thần kinh có khả
năng thu nhận, truyền dẫn điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể trong quan hệ với thế giới
xung quanh. Về mặt nguyên tắc ý thức của con người chỉ xuất hiện khi có sự tác động của
hiện thực khách quan vào bộ não người. Cho nên, năng lực phản ánh của ý thức là năng lực
hoạt động của bộ não. Không thể tách ý thức ra khỏi sự hoạt động của bộ não người. Nhưng ý
thức chỉ là một thuộc tính của bộ não người, nó không đồng nhất với chính bộ não người.
b) Nguồn gốc xã hội
Lao động là hoạt động có ý thức, mục đích, có phương pháp của con người làm biến
đổi hiện thực khách quan, nhằm đáp ứng những nhu cầu của con người. Lao động không chỉ
là nguồn gốc trực tiếp hình thành bản thân con người, mà còn hoàn thiện khả năng phản ánh
của bộ não con người. Về vấn đề này, Ăngghen khẳng định: “Hàng chục vạn năm - thời gian
này trong lịch sử trái đất cũng tương đương như một giây đồng hồ trong một đời người - đã
trôi qua, truớc khi xã hội loài người xuất hiện từ đàn vượn leo trèo trên cây... giữa đàn vuợn
và xã hội loài người có sự khác nhau đặc biệt gì ? Đó là lao động... Lao động bắt đầu cùng
với việc chế tạo ra công cụ”1.
Lao động của con người làm cho giới tự nhiên bộc lộ những thuộc tính, những qui
luật vận động và khi tác động vào giác quan của con người thì sinh ra ý thức. Sự xuất hiện
ngôn ngữ trong quá trình lao động đã trở thành phương tiện vật chất để đáp ứng những nhu
cầu khách quan về quan hệ giao tiếp, trao đổi những kinh nghiệm và tình cảm, v.v... Ngôn
ngữ là vỏ vật chất của tư duy, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, là yếu tố quan trọng để phát
triển tâm lý, tư duy của con người. Ăngghen cho rằng: “Trước hết là lao động; sau lao động
1
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và đồng thời với lao động là ngôn ngữ ; đó là hai sức kích thích chủ yếu đã ảnh hưởng đến bộ
óc của con vượn, làm cho bộ óc đó dần dần biến chuyển thành bộ óc của con người”1. Nhờ
ngôn ngữ, kinh nghiệm và sự hiểu biết của con người mới được hình thành, vận động và phát
triển, đồng thời nó trở thành phương tiện trao đổi về mặt xã hội và trở thành công cụ của hoạt
động ý thức.
Câu hỏi 27. Phân tích bản chất của ý thức và vai trò của tri thức khoa học?
Bản chất của ý thức là sự phản ánh mang tính tích cực, năng động và tính sáng tạo.
Bởi vì, nhận thức của con người là một nhu cầu khách quan, nhu cầu về nghiên cứu và sự giải
thích tất cả những gì xảy ra trong hiện thực, về sự nắm bắt và vận dụng các qui luật khách
quan. Tính năng động và sáng tạo của ý thức là quá trình cải biến các đối tượng vật chất đã
được di chuyển vào bộ não con người, thành cái tinh thần, cái khách thể tinh thần. Quá trình
ý thức là quá trình thống nhất 3 mặt sau:
Một là, trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh. Sự trao đổi này có tính
hai chiều, có định hướng và chọn lọc các thông tin cần thiết.
Hai là, mô hình hoá đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần. Đây là quá
trình mã hoá các đối tượng vật chất thành các ý tưởng tinh thần phi vật chất.
Ba là, chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan, tức là quá trình hiện thực
hoá tư tưởng, thông qua hoạt động thực tiễn chuyển hoá tư tưởng thành thực tại, hoặc vật chất
hoá tư tưởng của con người dưới dạng vật chất ngoài hiện thực. Trong giai đoạn này con
người lựa chọn những phương pháp, phương tiện, công cụ để tác động vào hiện thực khách
quan nhằm thực hiện mục đích của mình.
Ý thức có kết cấu phức tạp bao gồm các yếu tố khác nhau như: tri thức, ý chí, tình
cảm, trong đó tri thức là yếu tố quan trọng nhất. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức sự
hình thành và phát triển của ý thức có liên quan mật thiết đến quá trình con người nhận thức
về thế giới, tích lũy những tri thức, sự hiểu biết nói chung.
Câu hỏi 28. Phân tích kết cấu của ý thức?
Ý thức có kết cấu phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố. Có thể phân chia kết cấu đó thành
nhiều cấp độ khác nhau: Tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí ... và tự ý thức, tiềm thức và
vô thức.
1.Tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí v.v...
Cấp độ này nghiên cứu ý thức thông qua các tính chất, trình độ phản ánh của nó về
thế giới khách quan được thể hiện ở tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí trong tính hiện thực của
hoạt động tinh thần con người.
Tri thức là kết quả của quá trình con người nhận thức thế giới, là sự phản ánh thế giới
khách quan. Tri thức bao gồm tri thức về tự nhiên, xã hội, con người ... dưới nhiều hình thức
và cấp độ khác nhau như tri thức cảm tính - tri thức lý tính; tri thức kinh nghiệm - tri thức lý
luận; tri thức tiền khoa học - tri thức khoa học. Chẳng hạn, tri thức kinh nghiệm là tri thức
nảy sinh một cách trực tiếp từ thực tiễn - từ lao động sản xuất, đấu tranh xã hội hoặc thí
nghiệm khoa học. Đó là kết quả từ những quan sát hàng ngày trong cuộc sống và trong lao
động v.v... hoặc từ những thí nghiệm khoa học. Tri thức kinh nghiệm giới hạn ở lĩnh vực các
sự kiện, sự miêu tả, phân loại các dữ kiện thu nhận được từ quan sát và thí nghiệm về các
khía cạnh cụ thể khác nhau của hiện thực. Ngược lại, tri thức lý luận là tri thức được hình
1
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thành từ tri thức kinh nghiệm, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm, nhưng không phải mọi lý luận
đều trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm, mà nó có thể đi trước những dữ kiện kinh nghiệm bởi
tính vuợt trước của nó trong sự phát triển của khoa học. Tri thức lý luận là tri thức mang tính
hệ thống, khái quát, trừu tượng hoá phản ánh tính bản chất và các qui luật của hiện thực.
Sự phản ánh thế giới khách quan của ý thức con người không chỉ đem lại cho con
người những tri thức mà còn đem lại tình cảm, niềm tin, ý chí của con người đối với thế giới.
Trong đó, tình cảm là những rung động cảm xúc khi có tác sự tác động trực tiếp của hiện thực
khách quan vào các giác quan của con người. Tình cảm tham gia một cách hữu cơ vào tất cả
các hình thức hoạt động tinh thần, đồng thời làm giảm nhẹ, hoặc tác động tích cực, hay làm
khó khăn thêm cho công tác học tập, lao động và sáng tạo. Chính vì vậy, tình cảm tham gia
trở thành một trong những động lực quan trọng của hoạt động người. Tri thức có biến thành
tình cảm mãnh liệt mới sâu sắc để tạo thành niềm tin, ý chí của con người hay không thì phải
thông qua tình cảm mới trở thành hành động thực tế, mới phát huy được sức mạnh của con
người.
2. Tự ý thức, tiềm thức và vô thức
Cấp độ này nghiên cứu ý thức theo chiều sâu của thế giới nội tâm con người hay
thường gọi là tầng sâu của ý thức được thể hiện ở tự ý thức, tiềm thức và vô thức trong tính
hiện thực của hoạt động tinh thần con người.
Tự ý thức là một yếu tố quan trọng của ý thức. Khi phản ánh hiện thực khách quan,
con người tự phân biệt mình, đối lập mình với thế giới và nhận thức bản thân như một thực
thể hoạt động có cảm giác, có tư duy, có hành vi đạo đức và vị trí xã hội. Tự ý thức là quá
trình nhận thức về bản thân để có thể tự khẳng định, tự điều chỉnh hành vi hoạt động của cá
nhân. Tự ý thức không chỉ thể hiện thông qua giao tiếp mà còn thể hiện qua gía trị văn hóa
của xã hội. Cho nên, tự ý thức không chỉ là tự ý thức cá nhân mà còn ý thức của một giai cấp,
một tập đoàn xã hội hoặc của xã hội
Tiềm thức là những hoạt động tâm lý tự động diễn ra bên ngoài sự kiểm soát của chủ
thể, song lại có liên quan trực tiếp đến các hoạt động tâm lý đang diễn ra dưới sự kiểm soát
của chủ thể. Về thực chất, tiềm thức là những tri thức mà chủ thể đã có (bằng cách trực tiếp
hoặc gián tiếp nắm bắt chúng) nhưng gần như cái bản năng, kỹ năng nằm trong tầng sâu ý
thức dưới dạng tiềm tàng và có thể gây ra các hoạt động tâm lý - nhận thức mà chủ thể không
cần kiểm soát chúng một cách trực tiếp. Trong tư duy khoa học, tiềm thức chủ yếu gắn liền
với tư duy chính xác, góp phần giảm sự quá tải của đầu óc trong việc xử lý một khối lượng
lớn các tài liệu, dữ kiện với các hoạt động thường lặp đi, lặp lại nhiều lần v.v...
Vô thức là một hiện tượng tâm lý có liên quan những hoạt động xảy ra ở ngoài phạm
vi của lý trí hoặc chưa được con người ý thức đến. Vô thức thể hiện thông qua những hành vi
mà con nguời chưa ý thức được. Hoặc những hành vi trước kia đã ý thức được thông qua sự
lặp lại nhiều lần trở thành thói quen tới mức xảy ra tự phát không có sự chỉ đạo của ý thức.
Nói một cách khác, vô thức là những trạng thái tâm lý ở chiều sâu, điều chỉnh sự suy nghĩ,
hành vi, thái độ ứng xử của con người mà chưa có sự tham gia của lý trí. Vô thức biểu hiện
nhiều hiện tượng như bản năng ham muốn, giấc mơ, bị thôi miên, mặc cảm, sự lỡ lời, nói
nhịu, trực giác v.v... Những hiện tượng vô thức này có vai trò và chức năng riêng nhưng
chúng đều có khả năng giải toả các ức chế thần kinh, góp phần quan trọng lập lại tính cân
bằng trong hoạt động tinh thần để ngăn chặn hoặc giảm đi những ham muốn bản năng của
con người không được phép bộc lộ ra và thực hiện trong qui tắc của đời sống cộng đồng.
Vô thức giúp cho con người tránh được những tình trạng căng thẳng thần kinh không
cần thiết bởi một lý do nào đó và nhờ nó mà những chuẩn mực con người đặt ra được giải
quyết một cách tự nhiên mà không có sự khiên cưỡng thái hoá.
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Câu hỏi 29. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?
1. Nội dung mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, Lênin cho rằng: Vật chất là thực
tại khách quan, nghĩa là tất cả những gì có thuộc tính tồn tại khách quan không phụ thuộc vào
ý thức của con người, độc lập với ý thức của con người. Vật chất tồn tại khách quan là tồn tại
dưới dạng các sự vật, hiện tượng, hệ thống vật chất và mối liên hệ giữa chúng trong một
chỉnh thể thống nhất là thế giới vật chất. Xét theo tính hệ thống, thế giới vật chất bao gồm:
thế giới vật chất vô cơ, hữu cơ và vật chất dưới dạng xã hội.
Ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người, hoặc là
“hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan”. Ý thức không phải là vật chất, mà chỉ là thuộc
tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người. Cho nên, ý thức chỉ có ở con
người và tồn tại thông qua sự hoạt động của bộ não người. Khác với vật chất là cái tồn tại
khách quan, sự tồn tại của ý thức là sự tồn tại chủ quan và có khả năng phản ánh tồn tại khách
quan.
Xuất phát từ việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học và quan niệm của chủ nghĩa
duy vật biện chứng về vật chất, ý thức thì mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
được thể hiện ở hai nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, xuất phát từ quan điểm cho rằng vật chất có trước quyết định ý thức, ý
thức, tinh thần là cái có sau, cái phụ thuộc vật chất. Cho nên, toàn bộ hoạt động tinh thần đều
là sự phản ánh hiện thực khách quan và bị qui định bởi hoạt động hoạt động vật chất của con
người. Trong hoạt động tinh thần của con người nói chung, kể cả ý thức cá nhân hay ý thức
xã hội hoặc đường lối chủ trương chính sách của một nhà nước v.v... cũng phải dựa trên cơ sở
hiện thực khách quan, thì mới có thể làm cho khả năng khách quan trở thành hiện thực.
Tự thân nó, ý thức tư tưởng của con người không thể thực hiện được sự biến đổi nào
trong hiện thực, nếu nó không thông qua các nhân tố vật chất, bởi “chỉ có lực lượng vật chất
đánh bại bởi một lực lượng vật chất mà thôi”. Điều này cũng sẽ đúng ngay cả khi ý thức của
con người đã phản ánh đúng về hiện thực khách quan.
Thứ hai, xuất phát từ quan điểm cho rằng ý thức là tính thứ hai phụ thuộc vào vật chất
và con người có khả năng nhận thức được hiện thực khách quan. Cho nên, sự phản ánh của ý
thức về hiện thực khách quan, không phải là sự phản ánh thụ động, đơn giản mà nó có tính
tích cực, năng động và sáng tạo. Cho nên, kết quả của sự phản ánh đúng về hiện thực bao gìơ
cũng có ý nghĩa định hướng chung cho hoạt động thực tiễn và ảnh hưởng trực tiếp đến kết
quả của hoạt động thực tiễn.
Trong những điều kiện khách quan nhất định, ý thức của con người có thể giữ vai trò
quyết định đến kết quả của hoạt động thực tiễn. Điều này có nghĩa là, ý thức, tư tưởng của
con người với sự nhạân biết đúng đắn và ý chí của mình, con nguời có thể phát huy được
năng lực tối đa của các nhân tố vật chất và nhân tố tinh thần trong những điều kiện khách
quan nhất định. Nhưng xét về quá trình lâu dài thì nhân tố vật chất bao gìơ cũng giữ vai trò
quyết định đối với nhân tố tinh thần.
2. Ý nghĩa phương pháp luận
Thứ nhất, trong hoạt động nhận thức phải bảo đảm nguyên tắc tính khách quan trong
sự xem xét. Đây là nguyên tắc cơ bản của phương pháp nhận thức biện chứng duy vật.
Nguyên tắc này đòi hỏi xem xét các sự vật, hiện tượng không xuất phát từ ý muốn chủ quan,
mà phải xuất phát từ đối tượng trên cơ sở hiện thực khách quan vốn có để phản ánh đúng đắn
và xây dựng mô hình lý luận phù hợp với đối tượng. Nguyên tắc tính khách quan của sự xem
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xét là hệ quả tất yếu của quan điểm duy vật mácxít, khi giải quyết mối quan hệ giữa vật chất ý thức, giữa khách quan - chủ quan.
Nguyên tắc này đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ bản
thân sự vật, từ hiện thực khách quan, phản ánh sự vật đúng với những gì vốn có của nó,
không lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách, không lấy ý chí chủa quan áp đặt cho
thực tế, phải tôn trọng sự thật, tránh thái độ chủ quan nóng vội, phiến diện, định kiến… Yêu
cầu của nguyên tác tính khách quan còn đòi hỏi phải tôn trọng và hành động theo qui luật
khách quan.
Thứ hai, phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức phát huy nhân tố con người.
Nguyên tác tính khách quan không những không bài trừ, mà trái lại còn đòi hỏi phải phát huy
tính sáng tạo của ý thức. Ý thức không phải là sự phản ánh thụ động, đơn giản mà có tính tích
cực, năng động và sáng tạo. Tính tích cực, năng động và sáng tạo của nhân tố tinh thần được
thể hiện ngay từ khi con người xác định đối tượng, mục tiêu, phương hướng hoạt động cũng
như việc lựa chọn cách thức, phương pháp thực hiện mục tiêu đã đề ra. Sức mạnh của ý thức
còn tùy thuộc vào mức độ sự xâm nhập của tri thức khoa học vào hoạt động của quần chúng.
Thứ ba, trong hoạt động thực tiễn phải hiểu biết đúng đắn giữa nhân tố khách quan
và nhân tố chủ quan của con người. Bởi vì, nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
được thể hiện thông qua mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố vật chất và nhân tố tinh thần.
Nhân tố vật chất là những điều kiện hoàn cảnh vật chất, hoạt động vật chất của xã hội và các
qui luật khách quan vốn có của nó. Nhân tố tinh thần là toàn hoạt động tinh thần của con
người như: tình cảm, ý chí và tư tưởng của con người…là quá trình phản ánh hiện thực khách
quan vào trong bộ não người. Trong mối quan hệ biện chứng đó những nhân tố vật chất giữa
vai trò quyết định thì ngược lại những nhân tố tinh thần có tính tích cực, năng động và sáng
tạo.
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Chương 5
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. SỰ RA ĐỜI CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Khái niệm phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
2. Khái niệm phép biện chứng duy vật
II. HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2. Nguyên lý về sự phát triển
3. Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ và sự phát triển
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 30. Sự ra đời của phép biện chứng duy vật?
Trong thời kỳ cổ đại, người ta hiểu phép biện chứng là nghệ thuật dùng để tranh luận
để phát hiện chân lý, bằng cách khẳng định hoặc bác bỏ những mâu thuẫn của đối tượng. Mãi
về sau này phép biện chứng thường được giải thích là mối liên hệ giữa biện chứng khách
quan và biện chứng chủ quan.
Biện chứng khách quan là khái niệm dùng để chỉ biện chứng của bản thân các sự vật,
hiện tượng, quá trình tồn tại độc lập và ở bên ngoài ý thức con người. Còn biện chứng chủ
quan là khái niệm dùng để chỉ tư duy biện chứng và biện chứng của chính quá trình phản ánh
hiện thực khách quan vào bộ não người. Như vậy, thuật ngữ phép biện chứng thường được
hiểu theo nghĩa chung nhất là mối quan hệ giữa thế giới quan triết học với phương pháp biện
chứng. Lịch sử hình thành và phát triển của phép biện chứng về cơ bản có ba hình thức:
Phép biện chứng duy vật tự phát cổ đại với quan điểm cơ bản cũng thừa nhận sự tồn
tại của sự vật hiện tượng thông qua những mối liên hệ, sự vận động, sự thay đổi chuyển hoá
cho nhau. Theo như cách đánh giá của Ăngghen đó là phép biện chứng nguyên thủy, ngây
thơ cơ bản là đúng nhưng chưa đạt đến kết quả của những sự nghiên cứu và thực nghiệm
khoa học. Hạn chế đó do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó phải nói đến tính lịch sử của sự
phát triển khoa học thời kỳ này.
Phép biện chứng duy tâm của Hêghen với quan điểm cơ bản đã coi biện chứng của
thế giới khách quan là sự phát triển của “ý niệm tuyệt đối”. Trong quá trình phát triển ấy sự
“tự tha hoá” của “ý niệm tuyệt đối” trong tự nhiên, xã hội và tư duy sau đó lại trở về với ý
niệm tuyệt đối. Hêghen là người đã có công trong việc phê phán tư duy siêu hình và là nguời
đã trình bày có hệ thống những phạm trù, qui luật của phép biện chứng. Mặc dù phép biện
chứng của ông là duy tâm và còn chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn mà chính Hêghen không tự
mình giải quyết được.
Phép biện chứng duy vật của triết học Mác do Mác và Ăngghen sáng lập và được
Lênin phát triển được coi là hình thức cao nhất của lịch sử phát triển phép biện chứng. Phép
biện chứng duy vật của triết học Mác đã kế thừa mang tính phê phán đối với lịch sử phát triển
phép biện chứng, dựa trên thành quả phát triển của khoa học tự nhiên giữa thế kỷ XIX cũng
như lịch sử thực tiễn của nhân loại. Phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin đã
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khái quát một cách đúng đắn những qui luật vận động và phát triển chung nhất của thế giới.
Nhờ vậy, Phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin đã khắc phục những hạn chế của
phép biện chứng duy vật tự phát cổ đại và phép biện chứng duy tâm của Hêghen.
Câu hỏi 31. Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự
phát triển?
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Đối lập phép biện chứng, quan điểm siêu hình coi sự tồn tại của các sự vật và hiện
tượng trong thế giới là những cái tách rời nhau, giữa chúng không có sự liên hệ tác động qua
lại, không có sự chuyển hóa lẫn nhau và nếu có chỉ là sự liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên,
gián tiếp v.v... Ngược lại, phép biện chứng duy vật với nguyên lý về mối liên hệ phổ biến cho
rằng, trong sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại tách
rời và cô lập lẫn nhau, mà chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó có những
mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc và phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá
cho nhau v.v...
Xét về mặt hình thức mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng thể hiện mang
tính đa dạng và phong phú. Nhưng dù thể hiện dưới hình thức nào thì mối liên hệ đều mang
tính phổ biến, tính khách quan và tính qui luật. Những hình thức riêng biệt, cụ thể của mối
liên hệ là đối tượng nghiên cứu của từng ngành khoa học cụ thể, còn phép biện chứng duy vật
thì nghiên cứu những mối liên hệ chung, phổ biến nhất của thế giới. Vì vậy, Ăngghen viết:
“Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến”1.
Nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa đối với hoạt động nhận thức
và hoạt động thực tiễn của con người. Cho nên khi nghiên cứu mối liên hệ phổ biến phải có
quan điểm toàn điện, quan điểm lịch sử cụ thể.
Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta khi phân tích về sự vật phải đặt nó trong mối
quan hệ với sự vật khác. Đồng thời phải nghiên cứu tất cả những mặt, những yếu tố, những
mối liên hệ vốn có của nó. Qua đó để xác định được mối liên hệ bên trong, bản chất, v.v...để
từ đó có thể nắm được bản chất, qui luật của sự vật và hiện tượng.
Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi khi nghiên cứu sự vật phải thấy sự tồn tại vận động
và phát triển của bản thân các sự vật và hiện tượng là một quá trình có tính giai đoạn, tính
lịch sử cụ thể. Cho nên khi phân tích tính toàn diện về các mối liên hệ của sự vật phải đặt nó
trong mối quan hệ cụ thể, với những điều kiện lịch sử cụ thể của các mối quan hệ đó.
2. Nguyên lý về sự phát triển
Đối lập với phép biện chứng, quan điểm siêu hình nói chung phủ nhận sự phát triển.
Bởi vì, họ tuyệt đối hóa sự ổn định tương đối của sự vật và hiện tượng, chứ không thấy được
vận động, sự thay đổi chuyển hóa cũng như sự phát triển của sự vật và hiện tượng. Nếu có
thừa nhận sự phát triển thì theo họ chẳng qua chỉ là sự tăng lên hoặc giảm đi đơn thuần về
mặt số lượng, chứ không phải về mặt chất lượng hoặc không có sự ra đời của cái mới v.v...
Ngược lại, phép biện chứng duy vật với nguyên lý về sự phát triển cho rằng phát triển là
khuynh hướng chung trong sự vận động của các sự vật và hiện tượng; nhưng cần phân biệt
giữa khái niệm vận động và khái niệm phát triển.
Khái niệm vận động hiểu theo nghĩa chung nhất là sự biến đổi nói chung và là phương
thức tồn tại của vật chất. Cho nên, có quá trình xuất hiện cái mới, cái tiến bộ, nhưng đồng
thời có những biến đổi dẫn đến sự tan rã và tiêu vong của các sự vật v.v... Còn ngược lại,
khái niệm phát triển thì không khái quát mọi sự vận động nói chung, nó chỉ khái quát những
1

Ph. Ăngghen: Biện chứng của tự nhiên, Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr.5.
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vận động đi lên, sự xuất hiện cái mới theo một chiều hướng chung là từ đơn giản đến phức
tạp, từ cái chưa hoàn thiện đến hoàn thiện.
Như vậy, sự phát triển bao hàm sự vận động, sự xuất hiện cái mới theo chiều hướng đi
lên. Nhưng không phải bất kỳ sự vận động nào cũng bao hàm sự phát triển. Nhưng không nên
hiểu phát triển không phải bao giờ cũng diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp. Xét từng
trường hợp cá biệt thì có những vận động đi lên tuần tự và đồng thời có những vận động đi
xuống, hoặc thụt lùi, v.v... Nhưng về quá trình và trong phạm vi rộng lớn thì vận động đi lên
là khuynh hướng tất yếu. Chính vì vậy, phát triển là khuynh hướng chung của sự vận động
của các sự vật và hiện tượng.
Nghiên cứu nguyên lý về sự phát triển, giúp cho chúng ta nhận thức được rằng, muốn
nắm được bản chất của sự vật và hiện tượng, nắm được khuynh hướng vận động của chúng,
phải có quan điểm phát triển.
Quan điểm phát triển với yêu cầu khi phân tích một sự vật, hiện tượng phải đặt nó
trong sự vận động, phải phát hiện được xu hướng biến đổi, chuyển hóa của chúng. Quan điểm
phát triển còn đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm đúng về cái mới, cái mới phù hợp với qui
luật, cái mới là tiêu chuẩn của sự phát triển.

Chương 6
CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN
CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHẠM TRÙ

1. Khái niệm về phạm trù
2. Phạm trù khoa học và phạm trù triết học
II. PHẠM TRÙ CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG

1. Khái niệm cái chung, cái riêng và cái đơn nhất
2. Mối quan biện biện chứng giữa cái chung và cái riêng và cái đơn nhất
3. Ý nghĩa phương pháp luận
III. PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

1. Khái niệm nguyên nhân và kết qua
2. Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả
3. Ý nghĩa phương pháp luận
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IV. PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

1. Khái niệm bản chất và hiện tượng
2. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng
3. Ý nghĩa phương pháp luận
V. PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Khái niệm nội dung và hình thức
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức
3. Ý nghĩa phưng pháp luận
VI. PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN VÀ NGẪU NHIÊN

1. Khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên
2. Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
3. Ý nghĩa phương pháp luận
VII. PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

1. Khái niệm khả năng và hiện thực
2. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực
3. Ý nghĩa phương pháp luận
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B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 32. Định nghĩa phạm trù và phân biệt sự khác nhau giữa phạm trù triết học và
phạm trù của khoa học cụ thể?
Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những
mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng của hiện thực khách quan.
Mỗi một khoa học cụ thể đều có các phạm trù riêng của mình, nó phản ánh đối tượng
nghiên cứu của các khoa học đó và cũng là kết quả chung của hoạt động thực tiễn xã hội. Ví
dụ : phạm trù năng lượng, khối lượng của vật lý; phạm trù di truyền, biến dị của sinh học
v.v...
Khác với các phạm trù của khoa học cụ thể, phạm trù của triết học là những khái niệm
chung phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất của
hiện thực. Ví dụ như: Phạm trù vật chất, ý thức, vận động, mâu thuẫn v.v...
Nguồn gốc, tính chất và đặc điểm của phạm trù. Nguồn gốc của các phạm trù đều
thông qua hoạt động thực tiễn xã hội. Nói một cách khác nội dung của các phạm trù là bản
thân hiện thực khách quan đã được phản ánh trong hoạt động nhận thức của con người thộng
qua hoạt động thực tiễn xã hội.
Quá trình hình thành và hoàn thiện các phạm trù khoa học đều là sự khái quát trừu
tượng hóa bản thân hiện thực. Đối với phạm trù triết học có tính chất khái quát, trừu tượng
hóa mang tính chất cái chung và cái phổ biến nhất. Phạm trù trở thành công cụ cho hoạt động
nhận thức của con người và cải tạo hiện thực khách quan. Mối quan hệ giữa các phạm trù của
triết học và phạm trù của các ngành khoa học cụ thể là mối quan hệ giữa cái chung và cái
riêng.
Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật: (1). Cái chung và cái riêng;
(2). Bản chất và hiện tượng; (3). Nguyên nhân và kết quả; (4). Tất nhiên và ngẫu nhiên; (5).
Nội dung và hình thức; (6). Khả năng và hiện thực;
Câu hỏi 33. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù cái chung và cái riêng?
1. Khái niệm cái riêng và cái chung
Cái riêng chỉ một sự vật, hiện tượng hay một quá trình riêng lẻ của hiện thực khách
quan. ví dụ: như một nguyên tố, một thái dương hệ, một con người, một chế độ xã hội, một
quá trình vận động, phát triển kinh tế hay tư tưởng của một xã hội nhất định, v.v...
Cái riêng còn được hiểu là cái đơn nhất, đó là chỉ những mặt, những thuộc tính...chỉ
riêng có ở trong một sự vật, hiện tượng hay một quá trình riêng lẻ...và không được lặp lại ở
bất cứ một sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ nào khác. Ví dụ: Sự ra đời của giai cấp
công nhân Việt Nam, một mặt có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới,
nhưng mặt khác giai cấp công nhân Việt Nam lại ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam, v.v...
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Cái đơn nhất không chỉ là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các cái riêng, mà
còn là tiêu chuẩn để phân biệt nó với cái chung, cái phổ biến. Ví dụ: Cái đơn nhất được thể
hiện trong sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam còn là một giai cấp cụ thể và nó khác
với phạm trù giai cấp và giai cấp công nhân thế giới với tính cách là cái chung, cái phổ biến.
Cái chung chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ giống nhau được lặp
lại ở trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ. Ví dụ: Bất cứ một dạng vật chất cụ
thể nào cũng có những thuộc tính chung như - tính khách quan, vận động, không gian, thời
gian, phản ánh, v.v...
2. Biện chứng giữa cái chung và cái riêng
Triết học duy vật biện chứng khẳng định rằng, trong sự tồn tại và phát triển của các sự
vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, đều bao hàm sự thống nhất giữa cái chung và cái
riêng. Cái chung và cái riêng đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng
với nhau.
+ Cái chung và cái riêng tồn tại khách quan. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng,
thông qua cái riêng. Cái riêng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với cái chung (lấy ví dụ minh
họa).
+ Cái chung là bộ phận của cái riêng, nhưng sâu sắc hơn cái riêng; cái riêng phong
phú hơn cái chung (lấy ví dụ minh họa).
+ Cái chung và cái riêng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Trong những điều kiện nhất
định, cái riêng có thể chuyển hóa thành cái chung và ngược lại (lấy ví dụ minh họa).
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Muốn nhận thức được cái chung, phải nghiên cứu cái riêng và ngược lại muốn nhận
thức được cái riêng, một mặt phải nghiên cứu cái đơn nhất, nhưng đồng thời cũng phải
nghiên cứu cái chung, để thấy được vai trò quyết định của cái chung với cái riêng.
Muốn vận dụng cái chung cho từng trường hợp của cái riêng, nếu không chú ý đến
những tính cá biệt và điều kiện lịch sử của cái riêng thì cũng chỉ là nhận thức giáo điều, áp
dụng rập khuôn máy móc. Nhưng ngược lại, trong hoạt động thực tiễn nếu không hiểu biết
những nguyên lý chung, phổ biến thì hoạt động của con người cũng mang tính mù quáng,
kinh nghiệm và cảm tính.
Phê phán những quan điểm phủ nhận sự tồn tại khách quan của cái chung và cái riêng,
tuyệt đối hóa cái chung hoặc cái riêng, không thấy được mối quan hệ biện chứng giữa cái
chung cái riêng, đó là phái duy thực và duy danh trong lịch sử triết học.
Câu hỏi 34. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả?
1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả
Nguyên nhân chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt (hoặc thuộc tính) trong một sự
vật, hiện tượng, hay giữa các sự vật, hiện tượng với nhau dẫn đến sự biến đổi nhất định. Ví
dụ: Lao động và vai trò của lao động là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành
ngôn ngữ và ý thức của con người. Cần phân biệt nguyên nhân với nguyên cớ.
Kết quả chỉ những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau của những mặt trong
một sự vật hay giữa các sự vật với nhau. Hoặc nói một cách khác, kết quả là những biến đổi
do sự tác động của các yếu tố thuộc nguyên nhân. Ví dụ: Cách mạng vô sản là kết quả của
cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và tư sản.
2. Đặc điểm và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
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Triết học duy vật biện chứng, cho rằng trong sự tồn tại vận động và phát triển của các
sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, đều có mối quan hệ nhân quả. Mối quan hệ
nhân quả, mang tính khách quan, tất yếu và tính phổ biến.
+ Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước kết quả. Tuy
nhiên, không phải sự tiếp nối nào theo thời gian cũng là mối liên hệ nhân quả. Cần phân biệt
tính nhân quả với sự tiếp nối về thời gian là ở chỗ giữa nguyên nhân và kết quả còn có quan
hệ sản sinh, quan hệ trong đó nguyên nhân sinh ra kết quả.
+ Tùy theo những điều kiện và hoàn cảnh khách quan nhất định, mà một nguyên
nhân có thể sinh ra nhiều kết quả hoặc ngược lại.
+ Phân biệt sự thay đổi vị trí giữa nguyên nhân và kết quả mang tính tương đối.
+ Nguyên nhân sinh ra kết quả, nhưng sau khi xuất hiện, kết quả không giữ vai trò
độc lập đối với nguyên nhân, trái lại, nó tác động trở lại nguyên nhân theo những hướng khác
nhau.
+ Các hình thức của mối quan hệ nhân quả, mang tính đa dạng và phong phú. Về cơ
bản nó được thể hiện: Nguyên nhân chủ yếu - thứ yếu, bên trong - bên ngoài, khách quan chủ quan v.v...
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Cần phải phân biệt các loại nguyên nhân và những điều kiện khách quan lịch sử cụ thể
của nó, cũng như phân biệt nguyên nhân với nguyên cớ.
Muốn xóa bỏ một sự vật, hiện tượng và một kết quả nào đó, thì cần loại bỏ các
nguyên nhân sinh ra nó(thông qua qui luật khách quan vốn có của nó). Ngược lại, muốn làm
xuất hiện một sự vật, hiện tượng và một kết quả nào đó, thì phải phát hiện nguyên nhân, tạo
điều kiện cần thiết cho nguyên nhân sinh ra nó phát huy được tác dụng. Phê phán những quan
điểm duy tâm, siêu hình về mối quan hệ nhân quả.
Câu hỏi 35. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên?
1. Khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên
Tất nhiên chỉ cái do nguyên nhân bên trong của sự vật, hiện tượng quyết định và trong
những điều kiện nhất định thì nó phải xảy ra như thế, chứ không thể khác (lấy ví dụ minh
hoạ).
Ngẫu nhiên chỉ cái không do bản chất, mối liên hệ bên trong quyết định mà nó ngẫu
hợp của những hoàn cảnh bên ngoài quyết định (lấy ví dụ minh hoạ).
2. Biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
Triết học duy vật biện chứng cho rằng nếu cái tất nhiên có tác dụng chi phối sự phát
triển của sự vật, thì cái ngẫu nhiên cũng ảnh hưởng đến sự phát triển đó, có thể làm cho tiến
trình phát triển đó diễn ra nhanh hoặc chậm.
Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan và có mối quan hệ thống nhất hữu cơ
với nhau. Bởi vì, cái tất nhiên bao giờ cũng có ý nghĩa định hướng chung cho sự vận động và
phát triển của sự vật, thông qua vô vàn những cái ngẫu nhiên. Ngược lại, cái ngẫu nhiên là
các hình thức biểu hiện của cái tất nhiên, xét theo những mối quan hệ nhất định.
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Trong hoạt động thực tiễn, phải căn cứ vào cái tất nhiên, chứ không thể dựa vào cái
ngẫu nhiên và dừng lại ở cái ngẫu nhiên. Bởi vì cái tất nhiên là cái tất yếu phải xảy ra thì
ngược lại, cái ngẫu nhiên là cái có thể xảy ra hoặc không.
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Muốn nhận thức được cái tất nhiên, phải nghiên cứu vô số cái ngẫu nhiên. Bởi vì, cái
tất nhiên thể hiện ra bên ngoài qua cái ngẫu nhiên, định hướng cho sự phát triển của mình đi
qua vô số cái ngẫu nhiên.
Câu hỏi 36. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù nội dung và hình thức?
1. Khái niệm nội dung và hình thức
Nội dung chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự
vật. Ví dụ: Nội dung của một tác phẩm nghệ thuật, là toàn bộ các yếu tố, như tư tưởng của tác
phẩm, bố cục, hình tượng nghệ thuật, v.v...đã phản ánh, và giải quyết những vấn đề nào đó
của cuộc sống hiện thực. Hoặc, nội dung của một cơ thể sống là toàn bộ các yếu tố vật chất,
như tế bào, khí quan, quá trình sống v.v...
Hình thức chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ
tương đối bền vững của nó. Ví dụ: Hình thức của một tác phẩm nghệ thuật văn chương, được
thể hiện thông qua phương thức diễn đạt nội dung của tác phẩm... là cách sắp xếp trình tự các
chương, mục, cách diễn đạt, hình dáng, mầu sắc trang trí của tác phẩm.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức
Triết học duy vật biện chứng cho rằng sự tồn tại, vận động và phát triển ở các sự vật
đều bao hàm sự thống nhất, sự tác động qua lại lẫn nhau giữ nội dung và hình thức. Trong
mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, thì nội dung quyết định hình thức, hình
thức có tính độc lâïp tương đối, v.v...
+ Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức được thể hiện là, không có hình thức
nào lại không chứa đựng nội dung và không có một nội dung nào lại không tồn tại trong một
hình thức nhất định. Tuy nhiên, không phải lúc nào nội dung và hình thức cũng phù hợp với
nhau. Bởi vì, không phải một nội dung bao gìơ cũng chỉ được thể hiện ở một hình thức nhất
định, nội dung trong điều kiện phát triển khác nhau, lại được thể hiện ở dưới nhiều hình thức
khác nhau. Cũng như cùng một hình thức, có thể biểu hiện những nội dung khác nhau....
+ So với hình thức, nội dung luôn giữ vai trò quyết định quá trình phát triển của sự
vật, nó là yếu tố động và luôn thay đổi. Còn hình thức, là yếu tố tương đối ổn định của sự vật.
Vì vậy, sự biến đổi và phát triển của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ nội dung, còn sự biến đổi
của hình thức thì chậm hơn. Nhưng luôn có khuynh hướng phù hợp với nội dung.
+ Hình thức do nội dung quyết định, nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và
tác động trở lại nội dung. Sự tác động trở lại của hình thức với nội dung có thể thúc đẩy sự
phát triển hoặc kìm hãm sự phát triển của nội dung.
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Trong hoạt động thực tiễn cần chống những khuynh hướng tách rời nội dung với hình
thức, hoặc tuyệt đối hóa nội dung hay hình thức. Phải thấy được sự thống nhất biện chứng
giữa nội dung và hình thức ở trong sự vật. Muốn hình thức thay đổi, trước hết phải chú ý đến
sự thay đổi của nội dung. Mặt khác, phải biết sử dụng hình thức phù hợp với nội dung, tác
động tích cực đến nội dung, phục vụ cho sự phát triển của nội dung theo yêu cầu của thực
tiễn.
Câu hỏi 37. Phân tích nội dung và ý nghĩa cặp phạm trù bản chất và hiện tượng?
1. Khái niệm bản chất và hiện tượng
Bản chất là sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn
định ở bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. Bản chất gắn liền với
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cái chung. Bởi vì cái tạo nên bản chất của một lớp các sự vật, thì đồng thời là cái chung của
các sự vật đó. Bản chất cùng một loại với qui luật. Bởi vì, nói đến bản chất của sự vật là nói
đến qui luật vận động phát triển của nó. Nhưng phạm trù bản chất rộng hơn, phong phú hơn
phạm trù qui luật. Bởi mỗi một qui luật thường chỉ biểu hiện một mặt, một khiá cạnh của bản
chất.
Hiện tượng là sự biểu hiện bên ngoài của bản chất. Ví dụ: Các hiện tượng xã hội, như
hiện tượng kinh tế, chính trị, tư tưởng, hoặc quan hệ và hoạt động kinh tế của con người hay
xã hội v.v... đều là sự thể hiện bên ngoài của bản chất con người hoặc bản chất của xã hội.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng
Triết học duy vật biện chứng khẳng định bản chất và hiện tượng thống nhất biện
chứng với nhau ở trong sự vật. Bản chất bao giờ cũng được bộc lộ thông qua hiện tượng, và
hiện tượng bao giờ cũng là biểu hiện của bản chất. Không có bản chất thuần túy ở bên ngoài
hiện tượng. Cũng như không có hiện tượng nào lại không phải là sự biểu hiện của một bản
chất nhất định.
Sự thống nhất biện chứng giữa bản chất và hiện tượng ở trong sự vật, là sự thống nhất
của hai mặt đối lập, mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng. Sự đối lập giữa cái bên trong và
cái bên ngoài. Sự đối lập giữa cái ổn định với cái thường xuyên thay đổi. Hiện tượng phong
phú hơn bản chất, vì tùy theo sự biến đổi của điều kiện và hoàn cảnh mà hiện tượng có những
biểu hiện khác nhau. Còn bản chất sâu sắc hơn hiện tượng, vì bản chất phản ánh cái bên
trong, cái ổn định của sự vật.
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Muốn nhận thức được bản chất của sự vật, phải đi từ hiện tượng đến bản chất. Nhưng
không dừng ở một vài hiện tượng, mà phải nghiêân cứu tất cả các hiện tượng vốn có của sự
vật. Đồng thời phải phân biệt được khác nhau giữa các hiện tượng, vì có các hiện tượng
thường “xuyên tạc” hoặc “che dấu” cái bản chất. Cho nên, trong nhận thức khoa học, cũng
như trong hoạt động thực tiễn, chỉ có thể phát hiện cái bản chất, trên cơ sở nghiên cứu tổng
hợp các hiện tượng của sự vật.
Câu hỏi 37. Phân tích nội dung, ý nghĩa cặp phạm trù khả năng và hiện thực?
1. Khái niệm khả năng và hiện thực
Khả năng chỉ cái hiện chưa có, chưa tới, nhưng sẽ tới, sẽ có khi có các điều kiện
thích hợp. Hiện thực chỉ cái hiện đã có, hiện đang tồn tại thật sự. Khả năng là cái hiện chưa
có. Nhưng khả năng đó đang tồn tại.
Phân biệt khả năng với hiện thực là ở chỗ khả năng là cái hiện chưa có, chưa tới, còn
hiện thực là cái hiện đã có, đã được thực hiện. Cần phân biệt khả năng với tiền đề. Tiền đề là
những điều kiện tiên quyết sơ bộ của một cái gì đó, đều là những cái hiện đang tồn tại thật sự,
tức đều là hiện thực và trên cơ sở các tiền đề hay điều kiện ấy xuất hiện cái mới. Chính cái
mới này trong trạng thái tiềm thế mới là khả năng.
Cần phân biệt khả năng với ngẫu nhiên. Sự khác nhau ở chỗ, một bên khả năng là cái
hiện chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới, sẽ xảy ra khi có kiều kiện tương ứng. Còn một bên ngẫu
nhiên là cái có thể xảy ra, cũng có thể không, có thể xảy ra như thế này, hoặc như thế khác.
2. Biện chứng giữa khả năng và hiện thực
Khả năng và hiện thực có quan hệ thống nhất biện chứng, giữa chúng có sự chuyển
hóa lẫn nhau. Bởi vì, hiện thực được chuẩn bị bởi khả năng, còn khả năng biến thành hiện
thực. Hiện thực này do sự vận động nội tại của nó lại nảy sinh ra những khả năng mới, cứ
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như vậy tạo ra một quá trình vô tận của sự chuyển hóa lẫn nhau giữa khả năng và hiện thực.
Cùng trong những điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật có thể tồn tại một số khả
năng, chứ không phải chỉ có một khả năng. Bởi vì, ngoài những khả năng vốn có sẵn, khi có
thêm những điều kiện mới bổ sung thì sự vật xuất hiện những khả năng mới. Thực chất, là
một hiện thực mới phức tạp hơn đã xuất hiện do sự sự tác động qua lại giữa sự vật cũ với điều
kiện mới vừa được bổ sung. Như vậy, ngay cả một khả năng cũng có sự thay đổi, vì nó phụ
thuộc vào sự biến đổi của sự vật trong những điều kiện cụ thể.
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Trong hoạt động thực tiễn phải trên cơ sở hiện thực, chứ không phải khả năng. Tuy
nhiên, không phải hoàn toàn bỏ qua, hoặc coi thường khả năng, mà phải tính đến các khả
năng để có thể đưa ra chủ trương, chính sách và kế họach cho đúng có tính khả thi. Trong
nhận thức, nhất là nhận thức khoa học phải tìm ra, xác định cho được các khả năng phát triển
của sự vật ở trong chính bản thân nó, và căn cứ vào tương quan lực lượng giữa các mặt bên
trong với những điều kiện bên ngoài. Không nên tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố chủ quan,
hoặc xem thường vai trò ấy trong việc biến đổi khả năng thành hiện thực, v.v...
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Câu hỏi 38. Định nghĩa qui luật và vai trò các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy
vật?
Qui luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật và hiện
tượng hoặc giữa các mặt của mỗi sự vật và hiện tượng.
Qui luật mang tính khách quan, không có qui luật mang tính chủ quan. Nội dung và
vai trò của các qui luật khách quan đều phụ thuộc vào những điều kiện khách quan đã sinh ra
nó. Vì vậy, tùy theo những mối liên hệ và điều kiện khách quan cụ thể mà ở mỗi qui luật đều
có sự qui định về không gian, thời gian và có vai trò cụ thể khác nhau.
Các qui luật hết sức đa dạng và phong phú nhưng về cơ bản có phân loại hệ thống các
qui luật của hiện thực khách quan là các qui luật phổ biến, qui luật chung và qui luật riêng.
Qui luật phổ biến là những qui luật tác động trong mọi lĩnh vực của tự nhiên - xã hội và tư
duy. Qui luật chung có phạm vi tác động rộng hơn so với luật riêng và hẹp hơn so với qui luật
phổ biến. Chẳng hạn, qui luật bảo toàn chuyển hoá năng lượng, v.v... Qui luật riêng biểu hiện
những mối liên hệ đặc trưng cho một phạm vi nhất định. Chẳng hạn, như qui luật cơ học, qui
luật đồng hoá dị hoá, v.v...
Mối quan hệ giữa qui luật khách quan và hoạt động có ý thức của con người. Qui luật
mang tính khách quan không phụ thuộc vào ý thức của con người. Nhưng về nguyên tắc là
con người không thể sáng tạo thuần túy ra qui luật mà con người có khả năng nhận thức và
vận dụng được những qui luật khách quan.
Với tư cách là một khoa học, phép biện chứng duy vật nghiên cứu những qui luật phổ
biến tác động trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên - xã hội và tư duy. Hệ thống các qui luật cơ
bản của phép biện chứng duy vật: Qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về
chất và ngược lại nghiên cứu phương thức của sự vận động và phát triển; Qui luật thống nhất
và đấu tranh của các mặt đối lập nghiên cứu nguồn gốc, động lực bên trong của mọi sự vận
động và phát triển; qui luật phủ định của phủ định nghiên cứu khuynh hướng của quá trình
phát triển thông qua các chu kỳ vận động của các sự vật và hiện tượng, v.v...
Câu hỏi 39. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi
chất và ngược lại?
Qui luật những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại nghiên cứu
về cách thức của sự phát triển.
1. Khái niệm chất và lượng
Chất là tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc
tính làm cho nó là nó mà không phải là cái khác. Đó là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc
tính vốn có của sự vật. Ví dụ: tính qui định về chất của hoạt động tư duy con người được thể
hiện thông qua sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính như: năng lực phản ánh của bộ não,
tính hình thức và qui luật của nhận thức. Chất có tính ổn định tương đối để khẳng định sự vật
là gì và đồng thời là tiêu chuẩn để phân biệt nó với cái khác. Sự vật vừa là một chất, vừa là
nhiều chất cụ thể khác nhau, tùy theo những mỗi liên hệ nhất định.
Lượng cũng là tính qui định khách quan vốn có của sự vật biếu thị số lượng, qui mô,
trình độ, xu hướng của sự vận động và phát triển của sự vật cũng như của các thuộc tính của
nó.
2. Biện chứng giữa chất và lượng
a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất
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Trong bất kỳ sự vật nào của hiện thực khách quan cũng bao gồm sự thống nhất giữa
chất và lượng ở một độ nhất định. Độ là liên hệ qui định lẫn nhau giữa chất và lượng, nó là
giới hạn mà trong đó sự vật vẫn là nó, nó chưa trở thành cái khác, nhưng đồng thời trong giới
hạn độ hai mặt chất và lượng tác động qua lại lẫn nhau làm cho sự vật vận động và biến đổi.
Sự vận động và biến đổi của sự vật bao giờ cũng bắt đầu từ quá trình thay đổi về lượng,
nhưng sự thay đổi về chất chỉ xảy ra khi đã kết thúc một quá trình thay đổi về lượng, sự thay
đổi đó đạt giới hạn của điểm nút, giới hạn mà ở đó sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi
về chất, vượt qua giới hạn độ để dẫn đến nhảy vọt về chất.
Nhảy vọt về chất kết thúc một giai đoạn biến đổi về lượng nhưng nó không chấm dứt
sự vận động, nó chỉ chấm dứt một dạng tồn tại của vận động. Đó là quá trình sự vật cũ, chất
cũ mất đi làm xuất hiện sự vật mới, chất mới v.v... Ví dụ như sự thay đổi lượng tri thức của
các môn học, năm học, giai đoạn trong điều kiện khách quan cho phép dẫn đến kết quả tốt
nghiệp ra trường của sinh viên.
Xét về hình thức nhảy vọt diễn ra dưới hai hình thức: là nhảy vọt dần dần và nhảy vọt
đột biến. Nhảy vọt dần dần diễn ra trong một thời gian dài, sự tích lũy biến đổi về lượng(sự
biến đổi bộ phận để dẫn đến sự biến đổi toàn bộ) mới có sự biến đổi về chất. Nhảy vọt đột
biến diễn ra trong một thời gian rất ngắn, sự tích lũy, biến đổi về lượng và đồng thời với nó là
quá trình nhảy vọt về chất toàn bộ.
Sự thay đổi lượng - chất - sự vật bao gìơ cũng được xem xét bởi những điều kiện
khách quan nhất định. Bởi vì, trong điều kiện khách quan này sự biến đổi về lượng dẫn đến
sự biến đổi vế chất, thì ngược lại trong điều kiện khác cũng vẫn sự biến đổi về lượng như vậy
nhưng không có sự biến đổi về chất.
b) Chiều ngược lại của qui luật
Qui luật lượng chất không chỉ nói lên một chiều là sự biến đổi về lượng dẫn đến sự
biến đổi về chất, mà còn có chiều ngược lại. Đó là quá trình hình thành sự vật mới, chất mới
và chất mới qui định lượng mới của nó. Khi sự vật mới ra đời bao hàm chất mới, nó lại tạo ra
một lượng mới phù hợp với nó và trong sự vật mới lại lặp lại quá trình thay đổi lượng - chất sự vật v.v...
3. Ý nghĩa
Cần phân biệt sự khác nhau giữa tính qui định về chất và lượng. Xem xét quá trình
thay đổi về chất phải nghiên cứu quá trình tích lũy về lượng, biến đổi về lượng trong những
điều kiện khách quan nhất định.
Phê phán những khuynh hướng tuyệt đối việc thay đổi chất mà không chú ý đến quá
trình thay đổi lượng và ngược lại v.v...
Câu hỏi 40. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối
lập?
Qui luật thống nhất và đấu tranh của những mặt đối lập nghiên cứu nguồn gốc, động
lực bên trong của sự vận động và phát triển.
1. Mâu thuẫn là gì?
Đối lập với phép biện chứng, quan điểm siêu hình đều phủ nhận mâu thuẫn bên trong
của các sự vật và hiện tượng, mà chỉ thừa nhận sự khác biệt, đối lập, giữa các sự vật, hiện
tượng nhưng không phải là mâu thuẫn. Phép biện chứng duy vật khẳng định mâu thuẫn tồn
tại trong tất cả các sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan.
Mâu thuẫn là sự liên hệ, tác động giữa những mặt đối lập trong một thể thống nhất
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nhất định. Trong các sự vật, hiện tượng là một thể thống nhất của các mặt đối lập, những mặt
đối lập này liên hệ tác động qua lại và ràng buộc lẫn tạo thành mâu thuẫn. Sự khác nhau, đối
lập và mâu thuẫn không phải là những khái niệm đồng nhất. Sự khác nhau có thể dẫn đến sự
đối lập, nhưng không phải sự khác nhau nào cũng dẫn đến sự đối lập (ngày - đêm, trên - dưới,
trong - ngoài v.v...).
Các sự vật, hiện tượng là những thể thống nhất có rất nhiều mặt đối lập, nên nó có
nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, nhưng một mâu thuẫn được hình thành bởi hai mặt đối
lập.Ví dụ: Mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ - nông dân; giữa tư sản - vô sản; giữa đồng hóa dị hóa; biến dị - di truyền.
2. Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Thống nhất các mặt đối lập hiểu theo nghĩa chung nhất đó là những mặt đối lập tạo
thành những mâu thuẫn và đồng thời cũng tạo thành bản thân các sự vật và hiện tượng. Trong
một mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ với nhau trong một thể thống nhất, cho nên gọi là
thống nhất của những mặt đối lập. Đó là sự ràng buộc và qui định lẫn nhau, mặt đối lập này
lấy mặt đối lập kia làm điều kiện tồn tại cho mình hoặc không có mặt đối lập này thì không
có mặt đối lập kia. Khái niệm về sự “thống nhất” và sự “đồng nhất” của các mặt đối lập theo
một nghĩa nào đó, đều là sự thừa nhận những khuynh hướng bài trừ, phủ định lẫn nhau trong
tất cả các sự vật và hiện tượng. Tuy nhiên khái niệm về sự đồng nhất còn bao hàm sự chuyển
hoá các mặt đối lập.
Đấu tranh của các mặt đối lập là khuynh hướng phát triển đối lập nhau của các mặt
đối lập dẫn đến sự bài trừ, phủ định và chuyển hóa giữa các mặt đối lập. Đấu tranh của các
mặt đối lập còn là quá trình giải quyết những mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng khách
quan nói chung, nhưng không nên hiểu theo nghĩa đen của từ này như người ta thường hiểu
chỉ là đấu tranh giai cấp, bạo lực v.v...Ví dụ 1. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và vô sản
trong chủ nghĩa tư bản. Ví dụ 2. Cuộc “đấu tranh” giữa lực hút và lực đẩy, giữa đồng hóa và
dị hóa, giữa biến dị và di truyền. Ví dụ 3. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong đạo
đức của con người, v.v...
Mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh của những mặt đối lập về thực chất là thể
hiện sự thống nhất biện chứng của các mâu thuẫn của các sự vật và hiện tượng. Trong đó
thống nhất của các mặt đối lập mang tính tương đối, tạm thời. Vì nó luôn là cái cụ thể có tính
chất lịch sử giống như sự “đứng im” tương đối của sự vật và hiện tượng. Mặt khác trong thể
thống nhất đó luôn diễn ra quá trình đấu tranh của các mặt đối lập, chuyển hóa các mặt đối
lập. Ngược lại, đấu tranh của các mặt đối lập mang tính tuyệt đối bởi vì nó là nguồn gốc,
động lực bên trong của sự phát triển. Nhưng đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình
lâu dài phức tạp, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, với những giai đoạn khác nhau.
Khi mâu thuẫn phát triển đến mức độ gay gắt, đến điều kiện chín muồi thì xảy ra sự chuyển
hóa của các mặt đối lập và khi đó thì mâu thuẫn được giải quyết. Kết quả là thể thống nhất
cũ, sự vật cũ mất đi, thể thống nhất mới, sự vật mới xuất hiện và bao hàm những mâu thuẫn
mới.
3. Chuyển hóa các mặt đối lập
Sự chuyển hóa của những mặt đối lập được thể hiện trong quá trình giải quyết mâu
thuẫn của sự vật cũ làm xuất hiện sự vật mới, trong đó các mặt đối lập trước đây đã không
còn đồng nhất với chính nó mà đã có sự thay đổi hoặc bị xóa bỏ thông qua sự chuyển hóa của
các mặt đối lập. Ví dụ: Sự chuyển hóa các mặt đối lập trong quá trình giải quyết mâu thuẫn
giữa giai cấp địa chủ - nông dân trong chế độ phong kiến và giai cấp tư sản - vô sản trong chế
độ tư bản chủ nghĩa, không có nghĩa là giai cấp địa chủ trở thành giai cấp nông dân và ngược
lại hoặc giai cấp tư sản thành giai cấp vô sản và ngược lại v.v... mà thực chất, trong sự
chuyển hóa đó mỗi giai cấp có sự thay đổi và sự thay đổi dẫn đến giải quyết mâu thuẫn làm
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xuất hiện một xã hội mới cao hơn.
4. Ý nghĩa phương pháp luận
Khi phân tích mâu thuẫn của sự vật và hiện tượng về nguyên tắc phải thừa nhận tính
khách quan, tính phổ biến và tính riêng biệt của mâu thuẫn (lấy ví dụ minh họa).
Có phương pháp giải quyết các loại mâu thuẫn khác nhau: mâu thuẫn bên trong - bên
ngoài; mâu thuẫn cơ bản - không cơ bản; mâu thuẫn chủ yếu - mâu thuẫn thứ yếu v. v... Phê
phán những quan niệm duy tâm siêu hình về mâu thuẫn (lấy ví dụ minh họa).
Câu hỏi 41. Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật phủ định của phủ định?
Qui luật phủ định của phủ định nghiên cứu về khuynh hướng tất yếu của sự phát triển.
1. Phủ định biện chứng
a. Phủ định là gì?
Phủ định hiểu theo nghĩa chung nhất là sự thay thế, chuyển hóa giữa các sự vật và
hiện tượng của thế giới khách quan nói chung. Xét về hình thức sự phủ định ở trong hiện thực
khách quan thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng phép biện chứng duy vật không
có ý nói đến bất kỳ sự phủ định nào, mà chỉ chỉ nói đến sự phủ định làm tiền đề tạo điều kiện
cho sự phát triển, cho sự xuất hiện của cái mới. Tuy nhiên, về cơ bản sự phủ định trong hiện
thực khách quan vẫn có thể chia theo hai hình thức chính:
Phủ định mang tính chất tự phát, ngẫu nhiên hoặc do những nguyên nhân bên ngoài
dẫn đến sự chuyển hóa - sự xuất hiện cái mới. Ví dụ như: nghiền nát một hạt thóc, xéo chết
một con sâu, tác hại của thiên nhiên đối với con nguời và sinh vật nói chung v.v... Đó là sự
phủ định do sự tác động ngẫu nhiên chứ không do nguyên nhân bên trong, việc giải quyết
những mâu thuẫn bên trong các sự vật, hiện tượng và nó không bao hàm sự kế thừa, không có
yếu tố của sự phát triển.
b. Phủ định biện chứng
Phủ định biện chứng là sự phủ định do việc giải quyết những mâu thuẫn bên trong các
sự vật và hiện tượng làm xuất hiện cái mới, trong đó yếu tố kế thừa làm tiền đề, điều kiện cho
sự tồn tại và phát triển cho cái mới. Ví dụ: Sự thay đổi, chuyển hóa giữa các hình thức phản
ánh của vật chất theo một quá trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp như: từ phản
ánh vô cơ - hữu cơ - từ phản ánh tâm lý ở động vật đến sự xuất hiện ý thức con người. Phủ
định biện chứng có hai đặc điểm:
+ Sự xuất hiện cái mới trong phủ định biện chứng đều là kết quả của quá trình giải
quyết những mâu thuẫn bên trong các sự vật và hiện tượng theo những qui luật khách quan
vốn có của nó. Vì vậy, nó có tính khách quan. Ví dụ: Sự xuất hiện các học thuyết khoa học
ngày càng phát triển cao hơn, đều là kết quả của quá trình phủ định trong sự hoàn thiện khả
năng nhận thức của con người.
+ Sự xuất hiện cái mới trong phủ định biện chứng không phải là sự phủ định sạch
trơn, đoạn tuyệt với cái cũ, mà là cái mới xuất hiện trên cơ sở cái cũ, bao hàm tính kế thừa
với cái cũ. Yếu tố kế thừa của cái mới đối với cái cũ, không phải là sự kế thừa tất cả nguyên
vẹn, mà chỉ kế thừa những mặt tích cực nhất của cái cũ và nó cũng đã thay đổi cho phù hợp
với cái mới. Mặt khác, tính kế thừa bao giờ cũng làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự tồn tại và
phát triển của cái mới. Bởi vì, xét về thực chất phát triển là sự biến đổi mà giai đoạn sau còn
bảo tồn tất cả những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước.
Đối lập với phép biện chứng những người theo quan điểm siêu hình coi phủ định chỉ
là sự thay đổi đơn giản, hoặc phủ định hoàn toàn loại bỏ cái cũ, không có tác dụng gì trong
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quá trình hình thành cái mới (phủ định sạch trơn). Mặt khác khi cần thấy kế thừa thì nó lại kế
thừa cả những mặt tiêu cực của cái cũ. Điều đó, dẫn đến tính chất máy móc, đơn giản, phiến
diện khi phân tích về sự phủ định.
2. Bản chất phủ định của phủ định
Trong sự vận động và phát triển mang tính chất vô tận của thế giới, đều thông qua
phủ định biện chứng, cái mới phủ định cái cũ và cái mới này lại bị cái mới sau phủ định. Sự
vật cũng vận động thông qua những lần phủ định như thế, tạo ra một khuynh hướng phát triển
từ thấp đến cao theo đường xoáy ốc.
Đường xoáy ốc được thể hiện tính chất biện chứng của sự phát triển như: Tính kế
thừa, tính lặp lại, tính phát triển, mỗi vòng xoáy ốc thể hiện tính vô tận của sự phát triển từ
thấp đến cao.
Trong các sự vật luôn bao gồm hai mặt, mặt khẳng định và mặt phủ định. Hai mặt này
vừa thể hiện khẳng định sự tồn tại, nhưng đồng thời lại bao hàm khả năng sự biến đổi và
chuyển hóa. Từ khẳng định đến phủ định và phủ định cái phủ định, đó là quá trình xuất hiện
cái mới dường như quay lại cái cũ nhưng trên cơ sở cao hơn. Thực chất của quá trình này là
phủ định cái phủ định có tính chu kỳ nằm trong quá trình sự vận động và phát triển của các sự
vật và hiện tượng. Để chứng minh cho quan điểm trên, lấy một số ví dụ minh họa.
Như vậy, phủ định của phủ định là sự phủ định lần thứ nhất tạo ra mặt đối lập của cái
ban đầu, sự phủ định lần thứ hai (hoặc nhiều hơn) lại tái hiện lại những đặc điểm cơ bản của
cái ban đầu nhưng cao và hoàn thiện hơn cái ban đầu. Đó là quá trình phủ định của phủ định,
nó xuất hiện với tính cách là tổng hợp tất cả các yếu tố tích cực đã được phát triển từ trước
thông qua những chu kỳ vận động nhất định của hiện thực khách quan nói chung. Sự phát
triển của sự vật, thông qua nhiều lần phủ định biện chứng, tạo thành khuynh hướng phát triển
tất yếu của sự vật và hiện tượng từ thấp đến cao một cách vô tận theo đuờng xoáy ốc.
3. Ý nghĩa
Khi phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định trước hết phải phân biệt sự
khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định tự phát ngẫu nhiên. Phải có quan điểm đúng
về cái mới, cái mới với tính cách là tiêu chuẩn của sự phát triển.
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Quá trình phát triển là sự thống nhất giữa cái mới và cái cũ, sự chuyển hóa giữa cái
mới và cái cũ. Cho nên cần phân biệt giữa cái gọi là “mới” nhưng thực chất là sự biến dạng
của cái cũ.
Phê phán quan điểm siêu hình về sự phủ định (lấy ví dụ minh họa)

Chương 8
LÝ LUẬN NHẬN THỨC
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
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I. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC

1. Những quan niệm cơ bản về nhận thức trong lịch sử triết học trước Mác
2. Quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng
II. THỰC TIỄN – VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

1. Khái niệm thực tiễn
2. Vai trò của thực tiển đối với nhận thức
III. CÁC TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC

1. Biện chứng của quá trình nhận thức
2. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận
3. Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học
IV. VẤN ĐỀ CHÂN LÝ

1. Khái niệm chân lý
2. Các tính chất của chân lý
V. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC

1. Phương pháp nhận thức trực tiếp
2. Phương pháp nhận thức gián tiếp
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 42. Trình bày những quan điểm cơ bản về nhận thức của triết học trước Mác và
quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
Trong lịch sử triết học có rất nhiều quan điển khác nhau về nhận thức, nguồn gốc và
bản chất của nhận thức. Lý luận nhận thức là một trong những nội dung cơ bản của triết học
và là một trong những trọng tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm.
Chủ nghĩa duy tâm xuất phát từ việc thừa nhận ý thức, tinh thần là cái có trước, cái
quyết định - vật chất là cái có sau, cái phụ thuộc, nên họ cho rằng nhận thức của con người
không phải là sự phản ánh hiện thực khách quan... mà là sự tự nhận thức về bản thân. Nhưng
ngay cả sự tự nhận thức về bản thân cũng là cái đã có sẵn ở trong óc con người hoặc do sự
quyết định của lực lượng siêu nhiên. Về thực chất chủ nghĩa duy tâm đã phủ nhận nguồn gốc
vật chất của nhận thức, khả năng nhận thức của con người.
Chủ nghĩa duy vật tuy xuất phát từ việc thừa nhận vật chất có trước quyết định ý thức,
ý thức là cái có sau cái phụ thuộc. Nhưng do tính chất máy móc và siêu hình, nên đã hiểu
nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản về hiện thực. Cho nên họ không thấy được vai trò của
thực tiễn đối với nhận thức.
Triết học Mác - Lênin đã phê phán những quan điểm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm,
khắc phục những thiếu sót hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước đây và đã giải quyết một cách
khoa học về bản chất của nhận thức. Nhận thức là một quá trình phản ánh hiện thực khách
quan vào trong bộ óc con người, nhưng không phải là sự phản ánh giản đơn, thụ động mà là
một quá trình phản ánh mang tính tích cực năng động và sáng tạo.
(1) Vấn đề chủ thể và khách thể: Chủ thể nhận thức hiểu theo nghĩa rộng là xã hội
loài người nói chung. Hiểu theo nghĩa hẹp là dân tộc, giai cấp... cá nhân thể hiện trong hoạt
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động thực tiễn xã hội. Khách thể của nhận thức là hiện thực khách quan nói chung được thể
hiện thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
(2) Con đường biện chứng của sự nhận thức là mối quan hệ giữa chủ thể và khách
thể thông qua hoạt động thực tiễn xã hội. Trong đó khách thể luôn giữ vai trò quyết định đối
với chủ thể, sự tác động của khách thể vào bộ não con người tạo nên hình ảnh về khách thể.
(3) Bản chất của nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan vào bộ não
con người, mang tính tích cực, năng động và sáng tạo của chủ thể về khách thể, là quá trình
nắm bắt các qui luật và vận dụng các qui luật khách quan trong hoạt động thực tiễn xã hội.
Câu hỏi 43. Tại sao thực tiễn là cơ sở, động lực và là tiêu chuẩn của nhận thức?
1. Khái niệm thực tiễn
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất lịch sử - xã hội của con người,
nhằm cải tạo (biến đổi) thế giới khách quan. Hoạt động thực tiễn có ba hình thức cơ bản:
Hoạt động sản xuất vật chất là quá trình con người sáng tạo ra những công cụ lao
động làm biến đổi giới tự nhiên, xã hội và dưới dạng chung nhất là quá trình con người sử
dụng công cụ lao động tác động vào hiện thực khách quan, cải biến các dạng vật chất cần
thiết đáp ứng những nhu cầu của đời sống xã hội.
Hoạt động biến đổi xã hội mà thực chất là hoạt động đấu tranh xã hội được coi là hình
thức cao nhất của thực tiễn được thể hiện chủ yếu trong quan hệ giai cấp, dân tộc quá trình
đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc v.v...
Hoạt động thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn,
bao gồm thực nghiệm khoa học và thực nghiệm xã hội.
Tính chất lịch sử của hoạt động thực tiễn gắn liền với quá trình hình thành, tồn tại,
vận động và phát triển của con người và xã hội. Hoạt động thực tiễn được thể hiện dưới nhiều
hình thức khác nhau và giữa các hình thức đó đều có sự liên hệ tác động qua lại lẫn nhau,
nhưng luôn được xác định bởi những điều kiện lịch sử cụ thể.
2. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Thực tiễn là cơ sở và động lực của nhận thức. Hoạt động thực tiễn (trước hết là hoạt
động sản xuất vật chất) là quá trình tác động của con người vào hiện thực khách quan, thể
hiện mối quan hệ biện chứng giữa chủ thể và khách thể, trong đó chủ thể với tính tích cực và
sáng tạo của mình có khả năng làm biến đổi khách thể và đồng thời cũng biến đổi chính bản
thân mình. Thực tiễn thể hiện tính mục đích của hoạt động người, ngay từ khi con người xác
định đối tượng, mục tiêu phuơng hướng hoạt động cũng như sự lựa chọn cách thức, phương
pháp thực hiện mục tiêu. Nhận thức, sự hiểu biết nói chung của con người dù thể hiện dưới
hình thức nào (nhận thức cảm tính, tri thức kinh nghiệm - nhận thức lý tính, tri thức lý luận)
hoặc do yếu tố kế thừa bởi lịch sử phát triển của tư tưởng con người cũng đều liên hệ gián
tiếp hay trực tiếp với thực tiễn.
Thực tiễn luôn đề ra những yêu cầu và nhiệm vụ cho nhận thức, về thực chất là đòi
hỏi những tri thức khoa học mới có khả năng giải quyết những những yêu cầu và nhiệm vụ
trước mắt, hay lâu dài của hoạt động thực tiễn. Chính những yêu cầu của hoạt động sản xuất
vật chất, đấu tranh xã hội và thực nghiệm khoa học đã khẳng định tính tất yếu khách quan của
hoạt động nhận thức cũng như dẫn tới sự hình thành, phát triển các ngành khoa học, giúp cho
hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhằm định hướng cho hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo
hiện thực khách quan của con người.
Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức (chân lý). Thực tiễn có khả năng kiểm tra, đánh
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giá kết quả của hoạt động nhận thức, xác định sự phù hợp hay không phù hợp của nhận thức
đối với hiện thực khách quan; đồng thời thông qua đó thực tiễn định hướng lại cho nhận thức
(nếu nhận thức sai) và vận dụng những tri thức khoa học (nhận thức đúng) thành các giải
pháp kỹ thuật và công nghệ thành các sản phẩm phục vụ đời sống.
Thực tiễn là những vòng khâu của quá trình nhận thức, trong đó thực tiễn vừa là cơ
sở, động lực, mục đích và là tiêu chuẩn của nhận thức, sự tiếp nối của nó trong các vòng khâu
lớn hơn, cao hơn làm cho nhận thức càng đi sâu hơn nắm bắt được các bản chất và các qui
luật của hiện thực khách quan, phục vụ cho hoạt động thực tiễn cho quá trình cải tạo hiện
thực khách quan của con người.
Câu hỏi 44. Phân tích nội dung, ý nghĩa biện chứng của quá trình nhận thức?
Lênin cho rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là: “ Từ trực quan
sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”.
1. Nhận thức từ trực quan sinh động(nhận thức cảm tính) đến tư duy trừu tượng(nhận
thức lý tính)
a) Nhận thức cảm tính là sự phản ánh trực tiếp khách thể bằng ba hình thức phản
ánh như: Cảm giác, tri giác, biểu tượng
Cảm giác là hình thức đầu tiên và đơn giản nhất của nhận thức cảm tính chỉ có thể
phản ánh những mặt, những mối liên hệ có tính riêng lẻ của sự vật và hiện tượng, nhưng có
vai trò to lớn trong quá trình nhận thức.
Tri giác là sự phản ánh trực tiếp sự vật, hiện tượng trong tính toàn vẹn, thể hiện sự
liên hệ kết quả của phản ánh cảm giác do năng lực phản ánh của các giác quan cụ thể mang
lại.
Biểu tượng là hình thức phản ánh cao nhất, phức tạp nhất của nhận thức cảm tính; đó
là hình ảnh về khách thể đã được tri giác còn lưu lại trong bộ não, và do một tác động nào đó
được tái hiện và nhớ lại. Biểu tượng phản ánh khách thể mang tính gián tiếp trên cơ sở phản
ánh cảm giác và tri giác là khâu trung gian của nhận thức cảm tính và lý tính.
b) Nhận thức lý tính là sự phát triển tất yếu của quá trình nhận thức dựa trên cơ sở
nhận thức cảm tính. Nó phản ánh mang tính gián tiếp và cũng có ba hình thức phản ánh: Khái
niệm, phán đoán, suy lý
Khái niệm là sự phản ánh bao quát một lớp khách thể ở tính bản chất. Lấy một số khái
niệm minh họa như khái niệm vật chất, ý thức, vận động v.v... Khái niệm được hình thành
trên cơ sở hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người.
Phán đoán là sự liên hệ giữa các khái niệm, phản ánh sự liên hệ giữa các sự vật hiện
tượng trong ý thức con người. Nó bao gồm phán đoán khẳng định - phủ định. Cũng có thể
chia phán đoán thành các phán đoán đơn nhất, đặc thù, phổ biến. Ví dụ: Ma sát sinh ra nhiệt,
bất kỳ vận động cơ giới nào ở trong một quá trình ma sát cũng nhất định chuyển thành nhiệt.
Bất kỳ một hình thức vận động nào của vật chất trong những điều kiện xác định cho mọi
trường hợp có thể chuyển thành hình thức vận động khác. Cho nên phán đoán là hình thức
diễn đạt các qui luật.
Suy luận là sự liên hệ giữa các phán đoán, là quá trình dẫn đến một phán đoán mới từ
phán đoán tiền đề, từ cái đã biết đến nhận thức cái chưa biết một cách gián tiếp. Có thể nói
toàn bộ các khoa học được xây dựng trên hệ thống suy luận và nhờ có suy luận mà con người
càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về hiện thực khách quan.
c) Biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính và
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nhận thức lý tính tuy có khác nhau về tính chất, trình độ nhưng chúng có sự liên hệ tác động
biện chứng qua lại và thống nhất hữu cơ với nhau. Nhận thức cảm tính là giai đoạn đầu tiên
của quá trình nhận thức, là sự phản ánh mang tính trực tiếp, nên nó chỉ phản ánh được cái bên
ngoài cái không bản chất của khách thể. Ngược lại nhận thức lý tính là giai đoạn tiếp theo của
quá trình nhận thức, là sự phản ánh mang tính gián tiếp, khái quát, trừu tượng nhưng nó phản
ánh được cái bản chất, cái qui luật của khách thể.
Nhận thức cảm tính là sự tích lũy về lượng các tri thức kinh nghiệm, là cơ sở tất yếu
của nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính là sự phát triển tất yếu của nhận thức cảm tính, là sự
nhẩy vọt về chất của quá trình nhận thức.
2. Từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn
Thực tiễn không chỉ là nguồn gốc, động lực mà còn là tiêu chuẩn của nhận thức mà
thực tiễn còn là tiêu chuẩn của chân lý. Trở lại thực tiễn xác nhận giá trị của lý luận và vận
dụng kết quả của lý luận vào trong hoạt động thực tiễn cải tạo hiện thực khách quan, phục vụ
những nhu cầu và lợi ích của con người. Nhận thức cảm tính là sự tích lũy về lượng các tri
thức kinh nghiệm, là cơ sở tất yếu của nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính là sự phát triển tất
yếu của nhận thức cảm tính, là sự nhẩy vọt về chất của quá trình nhận thức. Từ nhận thức
cảm tính đến nhận thức lý tính, đến thực tiễn là vòng khâu của quá trình nhận thức, trong đó
thực tiễn là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của vòng khâu đó. Nhưng sự kết thúc này
lại bắt đầu bằng một vòng khâu khác cao hơn...
3. Ý nghĩa
Phê phán những quan điểm duy tâm, siêu hình về nhận thức. Không nên tuyệt đối hóa
một giai đoạn nào của quá trình nhận thức, mà phải thấy được sự thống nhất biện chứng giữa
các giai đoạn của nhận thức. Khẳng định vai trò quyết định của thực tiễn đối với nhận thức.
Câu hỏi 45. Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh
nghiệm và nhận thức lý luận?
Kinh nghiệm và lý luận là hai trình độ khác nhau của nhận thức, đồng thời lại có sự
thống nhất, tác động qua lại và chuyển hoá cho nhau. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý
luận không đồng nhất với nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, tuy chúng có mối liên hệ
với nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính; bởi vì trong kinh nghiệm có yếu tố lý tính. Do
đó có thể coi kinh nghiệm và lý luận là các bậc thang của của nhận thức lý tính, nhưng khác
nhau về tính chất, trình độ phản ánh hiện thực.
Nhận thức kinh nghiệm là quá trình nhận thức bởi sự thu nhận từ quan sát và thí
nghiệm, nó tạo thành tri thức kinh nghiệm. Cho nên, tri thức kinh nghiệm nảy sinh một cách
trực tiếp từ thực tiễn. Có hai loại tri thức kinh nghiệm: Tri thức kinh nghiệm thông
thường(tiền khoa học) thu được từ những quan sát hàng ngày và tri thức kinh nghiệm khoa
học thu nhận được từ những thí nghiệm khoa học.
Tri thức kinh nghiệm giới hạn ở lĩnh vực các sự kiện, miêu tả, phân loại các dữ kiện
thu nhận được từ quan sát và thí nghiệm,nó vừa là sự phản ánh trực tiếp, nhưng cũng có tính
trừu tượng và khái quát nhất định. Tri thức kinh nghiệm có vai trò không thể thiếu trong cuộc
sống hàng ngày của con người, nhưng nó còn hạn chế, song cần phải tổng kết, khái quát
những tri thức kinh nghiệm nhất định để có thể phát triển thanh tri thức lý luận.
Nhận thức lý luận, là sự phát triển tất yếu của quá trình nhận thức, nó là trình độ cao
hơn về chất so với nhận thức kinh nghiệm. Cho nên, nó là tri thức lý luận là tri thức khái quát
từ tri thức kinh nghiệm, nhưng nó không hình thành một cách tự phát từ kinh nghiệm và
không phải mọi lý luận đều trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm. Do tính độc lập tương đối mà
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lý luận có thể mang tính vượt trước những dữ kiện kinh nghiệm. Khác với kinh nghiệm, lý
luận mang tính trừu tượng và khái quát cao nên nó mang lại sự hiểu biết sâu sắc về bản chất,
về qui luật của các sự vật, hiện tượng, v.v... Đặc biệt một khi lý luận xâm nhập vào thực tiễn
hoat động của quần chúng thì nó trở thành sức mạnh vật chất.
Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý
luận, một mặt thấy dược biện chứng của quá trình nhận thức; mặt khác cũng thấy được sự
khác nhau giữa tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận. Vì vậy, phải coi trọng lý luận, nhưng
không tuyệt dối hoá lý luận coi thường kinh nghiệm thực tiễn. Điều đó cũng có nghĩa là phải
quán triệt nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Phê phán và khắc phục bệnh
kinh nghiệm và giáo điều trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Nhất là trong
đường lối chính sách của một nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội nói
chung.
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Câu hỏi 46. Chân lý và các tímh chất của chân lý?
1. Khái niệm chân lý
Chân lý là tri thức phù hợp với khách thể mà nó phản ánh và được kiểm nghiệm bởi
thực tiễn. Chân lý thuộc về vấn đề nhận thức. Bởi vì, nhiệm vụ của nhận thức là phải đạt đến
chân lý, nghĩa là đạt đến tri thức có nội dung phù hợp với hiện thực khách quan; nhưng không
phải là sự nhận thức nói chung, mà là sự nhận thức đúng về hiện thực khách quan.
Chân lý cũng không phải bản thân hiện thực khách quan nói chung, mà chỉ là hiện
thực khách quan đã được phản ánh đúng bởi nhận thức của con người. Không thể có chân lý
chủ quan, hoặc chân lý tồn tại tự nó một cách trừu tượng thuần túy ở trong hiện thực khách
quan như quan điểm của triết học duy tâm đã thừa nhận. Hoặc có quan điểm không đúng cho
rằng chân lý thuộc về số đông, tức là tư tưởng đó được nhiều người thừa nhận, hoặc nó thuộc
về những người có quyền lực, người giầu có v.v...
2. Các tính chất của chân lý
a) Tính khách quan
Chân lý mang tính khách quan, bởi vì nội dung phản ánh của chân lý là hiện thực
khách quan đã được phản ánh và là sự phản ánh đúng, tồn tại không phụ thuộc vào ý thức của
con người. Không nên hiểu chân lý là sản phẩm chủ quan thuần túy có sẵn trong bộ óc con
người, mà là kết quả của quá trình nhận thức, được hình thành và phát triển phụ thuộc vào
hoạt động thực tiễn của con người.
b) Tính tuyệt đối và tuơng đối của chân lý
Tính tuyệt đối của chân lý làø tri thức đúng, đầy đủ và chính xác về hiện thực khách
quan. Về nguyên tắc con người có khả năng nhận thức đúng, đầy đủ, chính xác về hiện thực
khách quan, có nghĩa là đạt tới chân lý tuyệt đối. Cho nên, khả năng nhận thức của loài người
là mang tính vô hạn.
Tính tương đối của chân lý là tri thức đúng, nhưng tri thức đó chưa phản ánh hoàn
toàn đầy đủ chính xác về thế giới khách quan. Nội dung của chân lý tương đối cũng phù hợp
với hiện thực khách quan, nhưng sự phù hợp đó là phù hợp có tính bộ phận, từng phần về
hiện thực với những điều kiện được xác định, chứ không phải là sự phản ánh đã hoàn toàn
đầy đủ chính xác về hiện thực khách quan.
Biện chứng giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối và chân lý
tương đối đều thể hiện khả năng nhận thức của con người, là các hình thức khác nhau của
chân lý. Cho nên tuy có khác nhau về tính chất, trình độ phản ánh nhưng giữa chúng lại có
quan hệ thống nhất biện chứng với nhau trong hoạt động nhận thức. Bởi vì, không thể có
chân lý tuyệt đối nếu không thông qua chân lý tương đối và ngược lại chỉ có chân lý tương
đối thì con người lại không có khả năng nhận thức bản chất và qui luật của hiện thực khách
quan. Vì vậy phân biệt sự khác nhau giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối cũng chỉ có
ý nghĩa tương đối mà thôi.
c) Tính cụ thể
Chân lý không chỉ có tính khách quan, tuyệt đối và tuơng đối mà còn có tính cụ thể.
Bởi vì, không thể có chân lý trừu tượng thuần túy nói chung, mà chỉ có chân lý với nội dung
luôn được xác định một cách cụ thể. Tính cụ thể của chân lý được qui định bởi tính cụ thể của
khách thể nhận thức trong những mối quan hệ được xác định. Tính cụ thể của chân lý là hệ
thống các tri thức khoa học được hình thành và phát triển có tính chất lịch sử xã hội. Nguyên
tắc chân lý là cụ thể có ý nghĩa to lớn trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của
con người.
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Câu hỏi 47. Trình bày nội dung các phương pháp nhận thức khoa học?
1. Phương pháp và phân loại phương pháp
Phương pháp là hệ thống các nguyên tắc được sử dụng nhất quán trong hoạt động nói
chung của con người, nhằm đạt được những mục đích đề ra. Cho nên, phương pháp bao gồm
cả phương pháp nhận thức và và phương pháp thực tiễn cải tạo hiện thực khách quan của con
người.
Do sự qui định của đối tượng nhận thức, phương pháp nhận thức được chia thành ba
nhóm: Phương pháp riêng của các khoa học cụ thể. Các phương pháp chung được sử dụng
trong một số khoa học khác nhau như: quan sát, thực nghiệm, mô hình hóa, hệ thống, cấu
trúc, hình thức hóa v.v Phương pháp phổ biến là phương pháp của triết học của tư duy lôgíc
biện chứng, không những được sử dụng trong triết học mà còn trong những khoa học cụ thể.
2. Một số các phương pháp nhận thức khoa học
a) Các phương pháp thu nhận tri thức kinh nghiệm(trực tiếp)
Thu thập các tài liệu khoa học là giai đoạn đầu của quá trình nhận thức khoa học khi
nghiên cứu khách thể. Sự hiểu biết trực tiếp (hoặc gián tiếp) về các thuộc tính, mối quan hệ,
về kết cấu của khách thể dưới dạng hệ thống các thông tin làm dữ kiện, tư liệu cần thiết.
Các tư liệu khoa học, việc nghiên cứu có cơ sở tìm ra được mối liên hệ tất yếu, bản
chất, qui luật chi phối sự vận động và sự phát triển của khách thể. Tuy nhiên, để có các sự
kiện khoa học phải sử dụng các phương pháp như : quan sát, thí nghiệm v.v...
Quan sát là sự thụ cảm, sự tri giác có chủ đích về khách thể. Quan sát đuợc thực hiện
thông qua khả năng phản ánh của các giác quan trong bộ não người (quan sát thông thường
trực tiếp), khi có sự tác động của khách thể vào giác quan thông qua hoạt động thực tiễn của
con người. Quan sát khoa học được sự hỗ trợ của các phương tiện, dụng cụ đặc biệt để nâng
cao hiệu quả của các giác quan mang tính định hướng theo các chương trình và những
nguyên tắc nghiêm ngặt để có sự kiện khoa học chính xác. Các sự kiện khoa học thông qua
quan sát đều là kết quả của một quá trình lâu dài phức tạp thông qua hoạt động thực tiễn của
xã hội.
Thí nghiệm là phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng các phương tiện vật chất
làm biến đổi trạng thái tự nhiên của khách thể, hoặc tái tạo nó trong những điều kiện nhân tạo
với mục đích là thu thập sự kiện khoa học chính xác về khách thể.
Sự khác nhau giữa quan sát và thí nghiệm ở chỗ trong quan sát chủ thể không can
thiệp vào trạng thái tự nhiên của khách thể, còn trong thực nghiệm thì chủ thể chủ động làm
biến đổi trạng thái tự nhiên của khách thể, làm khách thể phản ứng lại với những điều kiện
mới được xác định trước chủ thể.
Thí nghiệm không dừng lại ở chức năng thu thập sự kiện khoa học thực nghiệm tìm
tòi mà còn có chức năng thực nghiệm kiểm tra. Ngoài ra còn có các phương pháp mô hình
hóa, hệ thống, cấu trúc, giả thuyết tiền đề...
b) Các phương pháp xây dựng và phát triển lý thuyết khoa học(gián tiếp)
Phân tích và tổng hợp: Phân tích là phương pháp phân chia cái toàn bộ ra thành từng
bộ phận để đi sâu nhận thức các bộ phận đó. Còn tổng hợp là phương pháp liên kết, thống
nhất các bộ phận đã được phân tích nhằm nhận thức cái toàn bộ. Phân tích, tổng hợp có cơ sở
khách quan trong cấu tạo và trong tính qui luật của bản thân sự vật cũng như trong hoạt động
thực tiễn của con ngưới. Phân tích và tổng hợp là phương pháp nhận thức khác nhau nhưng
lại thống nhất biện chứng với nhau. Do đó, không nên tách rời giữa phân tích và tổng hợp
cũng như tuyệt đối hóa từng phương pháp nhận thức đó.
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Qui nạp và diễn dịch: Qui nạp là thao tác của tư duy đi từ tri thức về cái riêng đến tri
thức về cái chung; ngược lại diễn dịch là thao tác nhờ đó tư duy đi từ tri thức cái chung đến
tri thức về cái riêng. Mối quan hệ giữa qui nạp và diễn dịch xuất phát từ mối quan hệ biện
chứng giữa cái chung và cái riêng. Cái chung trong nhận thức là do qui nạp khái quát từ các
sự kiện riêng lẻ, trong đó bao gồm cả cái tất yếu, cái ngẫu nhiên... xác lập về mối quan hệ về
các qui luật của chúng. Vì vậy, diễn dịch bao gìơ cũng mang lại những tri thức đúng đắn khi
tiền đề xuất phát của nó đúng đắn.
Lịch sử và lôgíc là phương pháp mà trong đó cái lịch sử là khách thể được nghiên cứu
trong sự vận động và phát triển còn lôgíc là sự tái tạo dưới hình ảnh tinh thần của khách thể
đang vận động và phát triển với những mối liên hệ mang tính tất yếu.
Phương pháp lịch sử và lôgíc là hai phương pháp khác nhau nhưng lại có sự thống
nhất với nhau. Sự khác biệt giữa hai phương pháp này thể hiện ở chỗ phương pháp lịch sử
nghiên cứu sự tồn tại, vận động và phát triển thông qua tính đa dạng phong phú của các mối
liên hệ theo những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau. Ngược lại, phương pháp lôgíc nghiên
cứu tính tất yếu của các qui luật đối với các quá trình phát triển của sự vật và hiện tượng.
Phuơng pháp lịch sử nghiên cứu sự phát triển theo trình tự thời gian, còn phương pháp lôgíc
lại nghiên cứu sự hoàn thiện chín muồi của sự phát triển.
Tuy khác nhau nhưng giữa chúng lại có sự thống nhất biện chứng. Bởi vì, phương
pháp lịch sử chỉ có thể nghiên cứu một cách toàn diện về tiến trình lịch sử của các sự vật và
hiện tượng phải dựa vào lôgíc; ngược lại phương pháp lôgíc phải căn cứ vào các tài liệu lịch
sử để vạch ra mối liên hệ tất yếu của các quá trình khách quan trong quá trình lịch sử. Từ
phân tích đến tổng hợp và ngược lại sẽ mang lại cho con người những tri thức mới.
Từ trừu tượng đến cụ thể là phương pháp có vai trò đặc biệt trong việc xây dựng lý
thuyết khoa học, cho phép tư duy nhận thức được bản chất của đối tượng nghiên cứu những
quan hệ tất yếu của nó. Cái cụ thể là cái cụ thể trong tư duy, khác với cái cụ thể cảm tính là
điểm xuất phát của bất kỳ sự nhận thức nào; cái cụ thể trong tư duy là sản phẩm của nhận
thức là sự tổng hợp lại nhờ tư duy khái quát từ những tài liệu cảm tính trực quan mang lại.
Cái trừu tượng là những yếu tố của cái cụ thể vì đã được khái quát thành cái chung, cái phổ
biến và cái qui luật.
Sự thống nhất giữa cái trừu tượng và cụ thể trong quá trình nhận thức bắt đầu từ cái
cụ thể cảm tính đến cái trừu tượng tạo nên cái cụ thể trong tư duy.
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Chương 9
XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. XÃ HỘI – BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN

1. Khái niệm xã hội, khái niệm tự nhiên
2. Xã hội một bộ phận đặc thù, là sản phẩm cao nhất của tự nhiên
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUI LUẬT XÃ HỘI

1. Tính khách quan, tất yếu và phổ biến và tính xu hướng
2. Những điều kiện bảo đảm cho qui luật xã hội tồn tại và tác động.
3. Nhận thức và vận dụng các qui luật xã hội.
III. SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN

1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên - xã hội.
2. Những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên.
IV. DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

1. Mối quan hệ giữa dân số và môi trường.
2. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội
3. Vai trò của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.

88

B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 48. Tại sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù và là sản phẩm cao nhất cùa tự
nhiên?
Tự nhiên theo nghĩa rộng, là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. Xã hội chỉ là
một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội
một mặt, phụ thuộc vào các qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác còn phụ thuộc vào những qui
luật xã hội, trong đó con người là chủ thể của lịch sử xã hội. Do đó, xã hội không thể là cái gì
khác, mà chính là một bộ phận đặc thù, được tách ra hợp qui luật của tự nhiên, là hình thức
tổ chức vật chất cao nhất của vật chất trong quá trình tiến hoá liên tục, lâu dài của tự nhiên.
Xã hội là một bộ phận đặc thù và là sản phẩm cao nhất của giới tự nhiên. Bởi vì, đồng
thời với quá trình tiến hoá tiếp tục của tự nhiên, xã hội cũng có một quá trình phát triển lịch
sử của mình, thể hiện bằng sự vận động, biến đổi và phát tirển không ngừng trong cơ cấu của
xã hội. Đó là lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội như là một quá trình lịch sử
tự nhiên. Cho nên, cơ sở cho sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội trong các giai đoạn
cụ thể của lịch sử chính là những mối quan hệ sản xuất vật chất, những mối quan hệ kinh tế
giữa người và người, trên đó hình thành nên một kiến trúc thượng tầng của xã hội tương ứng.
C. Mác viết: “Tổng hợp lại thì những quan hệ sản xuất hợp thành cái mà người ta gọi là
những quan hệ xã hội, là xã hội, và hơn nữa hợp thành một xã hội ở vào một giai đoạn phát
triển của lịch sử nhất định, một xã hội có tính chất độc đáo riêng biệt. Xã hội cổ đại, xã hội
phong kiến, xã hội tư sản đều là những tổng thể quan hệ sản xuất như vậy, mỗi tổng thể đó
đồng thời lại là đại biểu cho một giai đoạn phát triển đặc thù trong lịch sử nhân loại”1.
Như vậy, xã hội là sản phẩm của sự tác động lẫn nhau giữa người và người cũng được
hình thành một cách khách quan và tất yếu. Sự vận động và phát triển của xã hội phải phụ
thuộc vào những qui luật nội tại vốn có của nó, trước hết là những qui luật chung, phổ biến
của xã hội. Chính vì vậy, con người không thể tùy tiện lựa chọn chủ quan một hình thức xã
hội này hay một hình thức xã hội khác. Với tư cách là chủ thể của lịch sử thông qua hoạt
động thực tiễn của mình thì con người có thể nhận thức, vận dụng thành công các qui luật
khách quan để khẳng định vai trò của con người trong quá trình biến đổi hiện thực khách
quan.
Câu hỏi 49. Phân tích những đặc điểm của qui luật xã hội?
1. Tính khách quan của qui luật xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử và các khoa học xã hội khác khi nghiên cứu về xã hội, là
nghiên cứu những mối liên hệ tất nhiên, bản chất, ổn định có tính lặp lại của các hiện tượng
xã hội, để trên cơ sở đó tìm ra những qui luật khách quan của xã hội. Trong hệ thống những
qui luật của xã hội, có những qui luật chung và phổ biến và đồng thời có những qui luật đặc
thù. Qui luật tự nhiên diễn ra có tính chất tự phát theo những chu kỳ vận động vốn có của nó.
Qui luật tự nhiên thường không có sự tác động trực tiếp của con người. Ngược lại những qui
luật xã hội thể hiện sự trao đổi hoạt động của con người với nhau, chúng không thể tồn tại
ngoài hoạt động của con người, nhưng cũng không phụ thuộc vào ý thức của con người. Có
nghĩa là, trước tiên qui luật xã hội phải có đầy đủ những đặc trưng của qui luật nói chung, đó
là tính khách quan, tất yếu và phổ biến.
Qui luật xã hội thường biểu hiện ra như một xu hướng chứ không thể hiện trực tiếp ở
1

C. Mác và Ph.Aêngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t 6, tr. 553.
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từng người, từng việc. Tính xu hướng của các qui luật xã hội là tự nó vạch ra con đường đi
của mình thông qua vô vàn cái ngẫu nhiên. Ngoài những đặc trưng chung của qui luật nói
chung, qui luật xã hội còn có những đặc trưng riêng.
Qui luật xã hội tồn tại và tác động trong những điều kiện nhất định. Đó là những điều
kiện tất yếu khách quan của lịch sử thể hiện sự hình thành và tác động của các qui luật xa hội.
Ví dụ, sự hình thành giai cấp và qui luật đấu tranh giai cấp, v.v... Sự tác động của qui luật xã
hội đều thông qua hoạt động của con người. Do vậy, lợi ích trở thành một yếu tố quan trọng
trong cơ chế hoạt động của qui luật xã hội và trong nhận thức của con người về nó. Nhưng
kết quả tác động của những qui luật xã hội không phụ thuộc và ý muốn chủ quan của từng cá
nhân mà nó phụ thuộc vào lợi ích của cộng đồng người.
Để nhận thức được các qui luật xã hội cần phải có phương pháp khái quát hoá và
trừu tượng hoá. Bởi vì, sự biểu hiện và tác động của các qui luật xã hội thường diễn ra trong
một thời gian lâu dài, có khi là trong suốt quá trình lịch sử, do đó không thể dùng thực
nghiệm để thẩm định như các qui luật tự nhiên. Để nhận thức được các qui luật xã hội cần
phải nghiên cứu những nguyên nhân thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội.
Trong hệ thống các qui luật xã hội, thì qui luật quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính
chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một qui luật chung và phổ biến nhất.
Trong đó sản xuất vật chất bao giờ cũng là cơ sở cho sự tồn tại vận động và phát triển của xã
hội.
2. Quan hệ giữa qui luật xã hội và hoạt động có ý thức của con người
Quan hệ giữa qui luật xã hội và hoạt động có ý thức của con người là mối quan hệ
giữa tự do và tất yếu trong hoạt động nói chung của con người. Qui luật xã hội bao gìơ cũng
tồn tại khách quan độc lập với ý thức của con người, nhưng con người có thể nhận thức và
vận dụng thành công các qui luật xã hội thông qua hoạt động có ý thức của con người.
Khi con người chưa nhận thức được các qui luật khách của xã hội, thì sự tác động của
qui luật vào trong hoạt động của con người mang tính tự phát, ngẫu nhiên, buộc con người lệ
thuộc vào tính tất yếu khách quan của nó. Khi con người nhận thức được các qui luật khách
quan của xã hội, thì con người đã làm chủ được tính tất yếu. Tính khách quan tự phát chuyển
thành tính khách quan có sự điều tiết của con người một cách tự giác.
Tự do là sản phẩm của sự phát triển lịch sử khi mà con người đã có thể làm chủ được
tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình. Điều đó có nghĩa là người tự do là người hiểu được
cái tất yếu, vận dụng được cái tất yếu trong hoạt động của mình và đạt được mục đích mà
mình đã đề ra.
Câu hỏi 50. Phân tích nội dung sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên?
1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên - xã hội
Tự nhiên là điều kiện đầu tiên, thường xuyên và tất yếu của quá trình sản xuất vật chất
và là môi trường sống của con người và xã hội loài người. Tự nhiên cung cấp những thứ cần
thiết cho sự sống của con người như nước, ánh sáng, không khí, thức ăn, v.v... và những điều
kiện cần thiết cho hoạt động của con người như các nguyên vật liệu,, là đối tượng lao động,
sản phẩm lao động, v.v...
Xã hội loài người là một hệ thống đặc thù của giới tự nhiên, gắn bó với tự nhiên thông
qua hoạt động thực tiễn của con người. Cho nên, chính sản xuất vật chất của xã hội là phương
thức trao đổi chất giữa tự nhiên và xã hội, thông qua chu trình trao đổi chất của sinh quyển.
Bởi vì xã hội có thể sử dụng tất cả các nguồn vật chất vốn có của sinh quyển, từ những nguồn
vật chất có hạn và tái tạo được; cũng như hiệu quả của sự trao đổi chất giữa xã hội và tự
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nhiên trong đó phải nói đến sự lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự gia tăng các
chất thải công nghiệp, độc hại vừa làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi
trường sống.
Như vậy, trong sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên, yếu tố xã hội ngày càng
giữ vai trò quan trọng nhưng cần phải tính đến sự cân bằng của hệ thống tự nhiên xã hội. Bởi
vì, hệ thống tự nhiên - xã hội được hình thành trong qúa trình tiến hoá của thế giới vật chất.
Sự thống nhất của hệ thống tự nhiên - xã hội được xây dựng trên cơ sở cấu trúc của sinh
quyển và được bảo đảm bởi cơ chế hoạt động chu trình sinh học - đó là chu trình trao đổi
chất, năng lượng và thông tin giữa các hệ thống vật chất sống với môi trường tồn tại của
chúng trong tự nhiên.
2. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã
hội
Lịch sử xã hội là sự tiếp tục lịch sử của tự nhiên. Từ khi xuất hiện con người và xã hội
loài người, lịch sử của tự nhiên (trong quan hệ với con người) không chỉ phụ thuộc vào sự tác
động của các yếu tố tự nhiên, mà còn chịu sự chi phối ngày càng mạnh mẽ của yếu tố xã hội.
Ngược lại sự phát triển của xã hội không thể tách rời những yêu tố tự nhiên, bởi vì chỉ có
trong mối quan hệ với tự nhiên và quan hệ với nhau, con người mới là chủ thể của lịch sử.
Sự gắn bó qui định lẫn nhau giữa lịch sử xã hội và lịch sử tự nhiên biểu hiện thông
qua mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình lao động sản xuất vật chất của
xã hội. Mối quan hệ đó mang tính khách quan và là một yếu tố qui luật trong hoạt động sản
xuất vật chất của xã hội; nó là lực lượng sản xuất thể hiện trình độ trinh phục tự nhiên và
trình độ của các quá trình sản xuất vật chất khác nhau trong lịch sử phát triễn của xã hội. Tiêu
chuẩn để khẳng định mối quan hệ giữa con người và tự nhiên thông qua lực lượng sản xuất
chính là quá trình phát triển của công cụ sản xuất và trình độ lao động của con người. Vì vậy,
sự hoàn thiện và phát triển của công cụ lao động, trình độ lao động trước hết thể hiện trình độ
phát triển của xã hội và trình độ đó trực tiếp giải quyết mối quan hệ giữa con người với tự
nhiên.
Trong giai đoạn hiện nay, con người không chỉ coi tự nhiên như là môi trường sống,
mà còn là đối tượng để khai thác vì những mục đích và lợi ích khác nhau đã dẫn đến sự
khủng khoảng môi trường sinh thái. Vì vậy, cần phải không ngừng nâng cao nhận thức về tự
nhiên, xây dựng ý thức sinh thái, đặc biệt là đạo đức sinh thái, phải biết kết hợp giữ mục tiêu
kinh tế với mục tiêu sinh thái; mặt khác cũng phải xoá bỏ dần chế độ bóc lột người như là
một điều kiện, tiền đề khách quan để thiết lập lại sự cân bằng, hài hoà giữa xã hội và tự nhiên
vì lợi ích của toàn nhân loại.
3. Mối quan hệ và sự tác động lẫn nhau giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào nhận
thức và vận dụng qui luật xã hội trong hoạt động thực tiễn
Bằng hoạt động thực tiễn, con người thể hiện vai trò của mình đối với sự phát triển
của tự nhiên. Cho nên, cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã đặt ra cho con người phải tìm
cách sống hài hoà với tự nhiên, phải điều khiển có ý thức mối quan hệ giữa con người với tự
nhiên. Vì vậy, con người cần phải nhận thức đúng đắn về vấn đề môi trường sinh thái, mà
trước hết phải nắm vững những qui luật của tự nhiên và quan trọng hơn, phải biết vận dụng
những qui luật đó một cách chính xác vào trong hoạt động thực tiễn của mình.
Tuy nhiên, trong quan hệ xã hội với tự nhiên còn phụ thuộc vào các quan hệ sản xuất,
vào các chế độ xã hội, vào tính chất của những điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội mà trong
đó mà con người sống và hoạt động. Muốn điều khiển được những lực lượng tự nhiên cần
phải điều khiển những lực lượng xã hội. Trong thời đại ngày nay, vì những mục đích và lợi
ích khác nhau của những lực lượng xã hội, đã dẫn đến sự khủng khoảng môi trường sinh thái.
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Vì vậy, cần phải không ngừng nâng cao nhận thức về tự nhiên, xây dựng ý thức sinh thái, đặc
biệt là đạo đức sinh thái, phải biết kết hợp giữ mục tiêu kinh tế với mục tiêu sinh thái; mặt
khác cũng phải xoá bỏ dần chế độ bóc lột người, xây dựng chủ nghĩa cộng sản như là một
điều kiện, tiền đề khách quan để thiết lập lại sự cân bằng, hài hoà giữa xã hội và tự nhiên vì
lợi ích của toàn nhân loại.
Câu hỏi 51. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội?
1. Dân số - điều kiện thường xuyên, tất yếu đối vơí sự tồn tại và phát triển của xã hội
Dân số xét trong sự tồn tại và phát triển của xã hội bao gồm nhiều mặt: số lượng dân
cư, việc phân bố dân cư và chất, lượng trình độ dân cư còn được thể hiện với tính cách là lực
lượng lao động xã hội. Sự phát triển dân số và sự tăng, giảm mật độ dân số ở các vùng địa lý
khác nhau, một mặt nó tuân theo qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác nó lại chi phối bởi các qui
luật xã hội.
Số lượng dân cư và mật độ dân cư ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động xã hội,
đến tổ chức phân công lao động xã hội, đến quá trình sản xuất vật chất của xã hội. Đồng thời
nó cũng ảnh hưởng đến các mặt của đời sống của xã hội do tính phù hợp hay không phù hợp
với điều kiện phát triển kinh tế - chính trị xã hội.
Sự phù hợp hay không phù hợp trong phân bố dân cư, trong phân công lao động xã
hội, cũng như tốc độ tăng dân số nhanh hoặc chậm đều ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển
kinh tế - chính trị, văn hóa xã hội. Thông thường sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội qui
định quá trình phát triển dân số.
Sự bùng nổ dân số hiện nay ở trên thế giới đang đặt cho các nước, nhất là các nước
chậm phát triển phải có chính sách đúng đắn về vấn đề dân số so với tốc độ tăng trưởng kinh
tế xã hội và sự phát triển của văn hóa. Vai trò của dân số và mật độ dân số không thể giữ vai
trò quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự phát triển
về dân số ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động xã hội, đến sự phát triển của một cộng
đồng dân tộc, của mỗi quốc gia nhất định về những vấn đề chung nào đó.
Trong lịch sử triết học vẫn tồn tại quan niệm đề cao vấn đề dân số và vấn đề giải
quyết sự gia tăng dân số tự nhiên theo học thuyết Mantuýt bằng chiến tranh. Quan niệm của
Mantuýt là không đúng. Bởi vì, của cải vật chất của xã hội không thiếu mà thực chất là sự
không công bằng trong việc phân chia của cải vật chất của xã hội. Mặt khác, với sự phát triển
của cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, con người có khả năng tạo ra của cải dư thừa
cho mọi người trên thế giới. Vấn đề đặt ra ở chỗ là con người phải chống lại và xóa bỏ quan
hệ bóc lột dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, là một trong những nguồn gốc của sự
nghèo đói, dốt nát và bất bình đẳng xã hội.
Câu hỏi 52. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội?
Môi trường là nơi sinh sống và hoạt động của con người, là nơi tồn tại của xã hội. Môi
trường sống của con người trước hết là môi trường địa lý - các điều kiện địa lý, nhưng không
phải là môi trường tự nhiên thuần túy, mà phải là môi trường tự nhiên - xã hội thể hiện môi
trường sống của con người, là ngôi nhà và nơi tồn tại của xã hội loài người. Môi trường sống
của con người và xã hội được phân chia thành môi trường tự nhiên và mội trường xã hội,
đồng thời nó thường được gọi là môi trường sinh thái.
Môi trường sinh thái là môi trường sinh - địa - hoá học, hay sinh quyển (sinh quyển:
là vùng lưu hành sự sống trên trái đất, là hệ thống mở về nhiệt động học, bao gồm toàn bộ
sinh thể, các sản phẩm và cá chất thải trong quá trình hoạt động sống của chúng, v.v...).
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Môi trường sinh thái là điều kiện thường xuyên, tất yếu của sản xuất vật chất và đời
sống xã hội. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lao động, tổ chức phân công lao động xã
hội, qui mô và xu hướng phát triển sản xuất. Trong lịch sử triết học có quan niệm duy tâm,
phản động về thuyết “địa lý”, với tư tưởng cho rằng, hoàn cảnh địa lý là nhân tố quyết định
sự tồn tại vận động và phát triển của xã hội. Đây cũng là một học thuyết làm cơ sở cho các
học thuyết về phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Vấn đề môi trường sinh thái là một trong những vấn đề toàn cầu cấp bách và cũng vô
cùng phức tạp trong thời đại ngày nay. Nhất là sư ïkhan hiếm, cạn kiệt dần các nguồn tài
nguyên thiên nhiên nói chung. Các hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”, “lỗ thủng tầng ôzôn”,
mưa axít, sự tăng nhiệt độ trái đất, sa mạc hoá, v.v...
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng suy thoái môi trường sinh thái hiện nay.
Trước hết, là sự tác động vô ý thức do những hạn chế về tri thức khoa học công nghệ của con
người giải quyết mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên trong thời gian qua và kể cả hiện nay.
Song, nguyên nhân quan trọng nhất, cơ bản và sâu xa nhất của hiện trạng môi trường sinh
thái hiện nay trên toàn cầu phần lớn thuộc về chế độ xã hội. Trong các chế độ xã hội đó phải
nói đến quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Với tư cách là chế độ chiếm
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, với qui luật cạnh tranh tự do và bóc lôt giá trị thặng dư tối đa
đã biến không chỉ con người mà cả giới tự nhiên thành đối tượng bị khai thác và bóc lột. Chủ
nghĩa tư bản đã từng tận dụng triệt để những thành tựu của nền văn minh công nghiệp để bóc
lột con người, bóc lột tự nhiên nhằm mang lại lợi nhuận tối đa trước mắt, bất chấp những qui
luật tồn tại phát triển của tự nhiên và của xã hội.
Để xây dựng mối quan hệ hài hoà thật sự giữa con người và tự nhiên trong sự phát
triển của xã hội vì sự phát triển bền vững thì một mặt, cần phải không ngừng nâng cao nhận
thức về tự nhiên, xây dựng ý thức sinh thái, đặc biệt là đạo đức sinh thái, phải biết kết hợp
giữ mục tiêu kinh tế với mục tiêu sinh thái; mặt khác cũng phải xoá bỏ dần chế độ bóc lột
người như là một điều kiện, tiền đề khách quan để thiết lập lại sự cân bằng, hài hoà giữa xã
hội và tự nhiên. Vấn đề sinh thái và việc thực hiện sự phát triển bền vững là mục tiêu chiến
lược của toàn nhân loại. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải có sự nỗ lực hợp tác của tất cả các
nuớc, các dân tộc, của mọi người và của tất cả các ngành khoa học và công nghệ trên toàn thế
giới.
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Chương 10
HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

1. Khái niệm sản xuất vật chất
2. Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội
II. BIỆN CHỨNG CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. QUI LUẬT
QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN
XUẤT

1. Lực lượng sản xuất
2. Quan hệ sản xuất
3. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
III. BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3. Ý nghĩa.
IV. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội
2. Sự phát triển hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
3. Ý nghĩa
V. VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

- Việc lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa
- Kết hợp giữa kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội trong quá
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ
nghĩa
- Công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam
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B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 53. Trình bày vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã
hội?
1. Sản xuất vật chất
Dưới dạng chung và phổ biến nhất thì sản xuất vật chất là quá trình con người sử
dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên cải biến các dạng vật chất cần thiết cho đời
sống của con người và xã hội. Đó là quá trình lao động sản xuất vật chất của con người tác
động vào đối tượng lao động tạo ra sản phẩm vật chất. Hoạt động sản xuất vật chất, hình thức
cơ bản nhất của hoạt động thực tiễn xã hội, gắn liền với quá trình con người sáng tạo ra công
cụ và phương tiện lao động, quá trình con người chinh phục tự nhiên và qui định lẫn nhau
trong hệ thống xã hội.
2. Vai trò của sản xuất vật chất
Đối lập với quan điểm biện chứng về xã hội, các nhà triết học trước Mác về cơ bản họ
đều phủ nhận vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của xã
hội. Họ cho rằng, nguyên nhân, động lực, tiêu chuẩn của sự phát triển xã hội đều do sự quyết
định của ý thức, tư tưởng hoặc lực lượng siêu nhiên nào đó. Các nhà triết học duy vật trước
triết học Mác cũng đã đề cập đến nguyên nhân kinh tế như là nguyên nhân chính của sự phát
triển xã hội. Nhưng những quan niệm đó còn mang tính chất siêu hình, phiến diện. Khi họ
tuyệt đối hoá một mặt nào đó của xã hội, v.v...
Quan niệm biện chứng về lịch sử của Mác theo như sự đánh giá của Ăngghen: Mác là
người đầu tiên phát hiện ra những qui luật của sự phát triển xã hội, tìm ra cái thật giản đơn...
trước tiên con người phải ăn, uống, mặc và ở trước khi có thể lo đến chuyện làm chính trị,
khoa học, nghệ thuật và tôn giáo, v.v... Cho nên, sản xuất vật chất là một yêu cầu khách quan
của sự sinh tồn xã hội. Mọi người trong xã hội đều có những nhu cầu và làm cách nào đó để
thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của mình như: ăn, mặc, ở, v.v...và để có thể thỏa mãn
những nhu cầu trên thì tất nhiên con người phải sản xuất, vì sản xuất là điều kiện cho tiêu
dùng.
Sự tồn tại của con người và xã hội, cũng như sự phát triển của nó đều trên cơ sở sản
xuất vật chất của xã hội. Sản xuất vật chất là cơ sở hình thành nên tất cả các hình thức của
quan hệ xã hội. Hoạt động ra của cải vật chất cho xã hội còn là động lực thúc đẩy sự phát
triển của xã hội, tiêu chuẩn khách quan khẳng định trình độ chinh phục tự nhiên của con
người và sự phát triển xã hội.
Câu hỏi 54. Phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển
của xã hội?
Phương thức sản xuất là một trong ba nhân tố của sản xuất vật chất và đời sống xã
hội. Trong đó hoàn cảnh địa lý và dân số chỉ là những nhân tố - tất yếu thường xuyên giữ vai
trò quan trọng, chứ không giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội (ở
đây có thể trình bày tóm tắt thêm nội dung của nhân tố hoàn cảnh địa lý và nhân tố dân số),
còn phương thức sản xuất - điều kiện tất yếu quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của
xã hội.
Phương thức sản xuất là cách thức con người tiến hành sản xuất vật chất tạo ra của cải
vật chất cho xã hội. Phương thức sản xuất là qui luật chung và phổ biến nhất của xã hội. Đó
là sự tác động qua lại biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Điều đó có
nghĩa là lịch sử phát triển của xã hội dù được thể hiện thông qua nhiều chế độ xã hội cụ thể
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khác nhau như: Nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ
nghĩa... thì trong quá trình đó đều có tác động trực tiếp của các phương thức sản xuất vật chất
khác nhau theo qui luật khách quan vốn có của nó. Chính sự tác động ấy có tính chất qyuết
định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội.
Qui luật này lại được thể hiện ở tính đặc thù trong những điều kiện lịch sử xã hội nhất
định. Nghĩa là trong mỗi chế độ xã hội cụ thể sự tác động của phương thức sản xuất, là sự thể
hiện của qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.
Khi lực lượng sản xuất phát triển đến một giới hạn nhất định sẽ mâu thuẫn với quan hệ sản
xuất cũ không còn phù hợp với nó. Ở giới hạn đó lực lượng sản xuất mới đòi hỏi xóa bỏ quan
hệ sản xuất cũ, xây dựng một quan hệ sản xuất mới phù hợp với nó. Mâu thuẫn này biểu hiện
về mặt xã hội, là mâu thuẫn cơ bản của các chế độ xã hội cụ thể và việc giải quyết mâu thuẫn
này đều thông qua cách cuộc cách mạng xã hội.
Cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã hội cụ thể khác
nhau, mà thực chất là nguồn gốc của quá trình chuyển hóa các phương thức sản xuất khác
nhau trong lịch sử. Quá trình đó khẳng định phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự
tồn tại và phát triển của xã hội.
Câu hỏi 55. Lực lượng sản xuất là gì? Tại sao nói trong thời đại ngày nay khoa học trở
thành lực lượng sản xuất trực tiếp?
1. Lực lượng sản xuất
Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, thể hiện trình độ
chinh phục tự nhiên của con người, trình độ của các quá trình sản xuất vật chất khác nhau
trong xã hội. Theo một nghĩa chung nhất lực lượng sản xuất là mặt tự nhiên của phương thức
sản xuất hoặc là sức sản xuất vật chất của xã hội. Lực lượng sản xuất mang tính khách quan
độc lập với ý thức của con người. Xét về kết cấu lực lượng sản xuất bao gồm hai yếu tố, đó
là: tư liệu sản xuất và người lao động.
Tư liệu sản xuất: Bao gồm có tư liệu lao động và đối tượng lao động. Tư liệu lao động
bao gồm có công cụ lao động và phương tiện lao động. Tư liệu lao động là những vật thể hay
phức hợp vật thể mà con người sử dụng tác động vào đối tượng lao động. Trong đó công cụ
lao động là yếu tố động và cách mạng nhất của lực lượng sản xuất.
Lao động với trình độ sản xuất thể hiện ở kinh nghiệm sản xuất, ở kỹ năng, kỹ xảo khi
sử dụng tư liệu sản xuất và năng lực sáng tạo ra công cụ và phương tiện lao động.
Mối quan hệ giữa tư liệu sản xuất và lao động. Trong đó yếu tố lao động bao giờ cũng
giữ vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất. Bởi vì, hoạt động của con người sẽ trực tiếp
dẫn đến sự biến đổi của đối tượng lao động theo những mục đích của mình. Đồng thời để có
thể biến đổi đối tượng lao động, thì con người còn sáng tạo ra những công cụ lao động và
phương tiện lao động.
2. Ngày nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Khoa học là một hiện tượng xã hội, đó là hệ thống những tri thức về thế giới của con
người. Xét về mặt lịch sử sự phát triển của khoa học trải qua ba thời kỳ khác nhau. Thời kỳ
thứ nhất từ cổ đại đến thế kỷ XV. Thời kỳ này khoa học còn mang tính hẹp thể hiện trong
một số lĩnh vực nhất định, như cơ học và thiên văn học. Nhưng nó cũng đã đáp ứng được nhu
cầu của sản xuất vật chất lúc bấy gìơ, về hàng hải, xây dựng, v.v...
Thời kỳ thứ hai, từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Do nhu cầu của sản xuất khoa học thời
kỳ này phát triển hết sức nhanh chóng với cơ học, toán học. Công nghiệp cơ khí và khoa học
về năng lượng,v.v... đã thúc đẩy quá trình sản xuất vật chất của chủ nghĩa tư bản thế giới.
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hời kỳ thứ ba, từ đầu thế kỷ XX đến nay. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là một
bước nhẩy vọt lớn trong lực lượng sản xuất. Thực chất của cuộc cách mạng đó là ở chỗ nó
mở ra kỷ nguyên mới của sản xuất tự động hóa với việc phát triển ứng dụng điều khiển học
và vô tuyến điện tử. Khoa học là điểm xuất phát cho những biến đổi to lớn trong kỹ thuật sản
xuất, tạo ra những ngành mới như chế tạo ra vật liệu mới, khai thác nguồn năng lượng mới và
đặc biệt trong thời đại ngày nay phải nói đến vai trò của khoa học công nghệ thông tin. Đặc
điểm chung của nó đòi hỏi thay đổi mối quan hệ giữa khoa học và thực tiễn, mà trong quá
trình đó tri thức khoa học được vật chất hóa kết tinh vào mọi yếu tố của lực lượng sản xuất.
Cho nên, ngày nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu hỏi 56. Quan hệ sản xuất là gì? Trình bày các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản
hiện nay ở Việt Nam?
1.Khái niệm quan hệ sản xuất
Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa con người và con người trong quá trình sản xuất
vật chất. Theo một nghĩa chung nhất thì quan hệ sản xuất là một yếu tố của phương thức sản
xuất, là mặt xã hội của phương thức sản xuất. Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế của một
hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Mối quan hệ giữa con người và con người trong quan hệ
sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính chất, bản chất của quan hệ lao động và dưới góc độ chung
nhất nó thể hiện bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Quan hệ sản
xuất mang tính khách quan độc lập với ý thức của con người. Kết cấu của quan hệ sản xuất
bao gồm ba mặt quan hệ cơ bản sau:
Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Xét về mặt lịch sử quan hệ sở hữu về tư liệu sản
xuất đã được thể hiện dưới hai hình thức cơ bản, đó là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội về tư
liệu sản xuất.
Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất. Quan hệ này hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ sở
hữu đối với tư liệu sản xuất. Bởi vì, những chủ thể xã hội nào nắm tư liệu sản xuất chủ yếu
của xã hội, thì họ sẽ là người nắm vai trò tổ chức và quản lý sản xuất vật chất của xã hội.
Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Quan hệ này phụ thuộc vào quan hệ sở hữu
đối với tư liệu sản xuất. Bới vì, chủ thể xã hội nào nắm tư liệu sản xuất thì đồng thời họ là
người có mức hưởng thụ nhiều hơn, và là người có quyền quyết định phân phối sản phẩm vật
chất của xã hội.
Trong ba mặt quan hệ của quan hệ sản xuất đều có sự tác động qua lại lẫn nhau.
Nhưng quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất là quan hệ giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản
xuất. Đồng thời quan hệ sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội là sự khác nhau về bản chất và có
tính chất đối lập.
2. Các loại hình quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay ở Việt Nam
Nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển
tư bản chủ nghĩa, không có nghĩa là xóa bỏ các quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất,
mà chỉ phát triển sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Hiện nay trong điều kiện chuyển sang
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nên việc duy trì và phát triển hình
thức sở hũu tư nhân về tư liệu sản xuất là một yêu cầu khách quan mang tính qui luật. Bởi vì,
trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, thì sở hũu tư nhân như một bộ
phận tự nhiên của quá trình kinh tế nhiều thành phần cũng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển sản
xuất nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt khác, duy trì và phát triển kinh tế tư nhân, thì đồng
thời với nó là thu hút nguồn lực về vốn, về lao động, về quá trình chuyển giao công nghệ
mới, v.v... Nhưng nó đều thông qua sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã
hội chủ nghĩa sẽ giữ vai trò quyết định và điều tiết chung đối với các hình thức sở hữu này
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phải phục vụ cho lợi ích của nhân dân.
Trong cơ cấu kinh tế xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, thì hình thức sở hũu
công cộng ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Trong đó kinh tế quốc doanh bao giờ
cũng giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với nền kinh tế hiện nay. Cho nên, xét về loại hình
quan hệ sản xuất cơ bản hiện nay ở nước ta bao gồm quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa
trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất cũ dựa trên hình thức sở
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nhưng nó thống nhất và mang tính mâu thuẫn trong một cơ
cấu kinh tế thống nhất - kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa và dưới sự quản lý
của nhà nước.
Câu hỏi 57. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản
xuất?
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất. Mối
quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất hình thành qui luật phổ biến
nhất của xã hội. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản
xuất, khẳng định vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất và đồng
thời cũng chỉ ra sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất.
1. Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất
Đặc điểm chung nhất của sản xuất vật chất xã hội, là nó luôn trong quá trình vận động
và phát triển ngày một cao và tiến bộ hơn. Trong quá trình vận động và phát triển đó bao gìờ
cũng bắt đầu từ sự thay đổi phương thức sản xuất. Trước tiên là sự thay đổi của lực lượng sản
xuất. Trong sự thay đổi của lực lượng sản xuất thì sự thay đổi của công cụ và phương tiện lao
động và trình độ lao động tất yếu dẫn đến sự thay đổi quan hệ sản xuất. Sự thay đổi của quan
hệ sản xuất, trước hết là sự thay đổi của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất và sau đó dẫn đến
sự thay đổi của các quan hệ khác của quan hệ sản xuất và đồng thời dẫn đến sự thay đổi của
các quan hệ xã hội.
Lực lượng sản xuất là yếu tố động và cách mạng nhất của phương thức sản xuất, là
nội dung của phương thức sản xuất. Còn quan hệ sản xuất là cái tương đối ổn định, là hình
thức của phương thức sản xuất. Trong mối quan hệ này thì nội dung quyết định hình thức.
Nội dung thay đổi trước, hình thức thay đổi sau và phụ thuộc vào nội dung.
Cùng với sự thay đổi và phát triển của lực lượng sản xuất thì quan hệ sản xuất cũng
thay đổi và phát triển cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Nhưng
lực lượng sản xuất thường có khuynh hướng phát triển nhanh hơn quan hệ sản xuất. Cho nên,
lực lượng sản xuất phát triển đến một giới hạn nhất định nào đó thì mâu thuẫn với quan hệ
sản xuất. Quan hệ sản xuất không còn phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản
xuất nữa, trở thành kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển khách quan đó
tất yếu dẫn đến sự xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế một kiểu quan hệ sản xuất mới phù
hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát
triển.
Quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất ở trong
xã hội có giai cấp đối kháng bao giờ cũng thông qua các cuộc cách mạng xã hội (lấy ví dụ
minh hoạ).
Như vậy, qui luật quan hệ sản xuất phù hợp vơí tính chất và trình độ của lực lượng
sản xuất là qui luật chung nhất của xã hội. Nó dẫn đến sự thay đổi và chuyển hóa các hình
thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử .
2. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất
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Sự tác động của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất theo hai khuynh hướng
chung đó là: Có thể thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và cũng có thể kìm hãm sự
phát triển của lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất nó có ý nghĩa thúc đẩy, mở đường cho lực lượng sản xuất phát
triển. Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời không phù hợp với tính chất và trình độ phát triển
của lực lượng sản xuất thì nó kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Nhưng cuối cùng
thì quan hệ sản xuất cũ cũng bị thay thế bởi một quan hệ sản xuất cao hơn, tiến bộ hơn phù
hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.
Sự tác động của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất còn ít nhiều phụ thuộc
vào những giai cấp thống trị. Sự phụ thuộc này thể hiện trong quan hệ về mặt lợi ích, giữa lợi
ích của giai cấp thống trị với lợi ích chung của toàn bộ xã hội. Nếu như lợi ích của giai cấp
thống trị về cơ bản phù hợp với lợi ích chung của toàn bộ xã hội, thì giai cấp thống trị có sự
tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Còn lợi ích của giai cấp thống
trị về cơ bản mâu thuẫn có tính chất đối kháng với lợi ích chung của toàn bộ xã hội, thì giai
cấp thống trị tác động kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
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3. Ý nghĩa
Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất là một qui luật chung nhất của sự phát triển xã hội. Sự tác động của qui luật này đã
khẳng định tính tất yếu khách quan của sự phát triển xã hội loài người từ phương thức sản
xuất xã hội Nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và phương thức
Cộng sản chủ nghĩa tương lai.
Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là
qui luật về sự vận động và phát triển của xã hội từ thấp đến cao. Nhưng trong những điều
kiện khách quan cụ thể một nước hoặc nhiều nước có thể bỏ quan một hay hai phương thức
sản xuất để tiến lên một phương thức sản xuất cao hơn.
Nước ta lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa bỏ qua phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa với ý nghĩa bỏ qua chế độ chính trị của chủ nghĩa tư bản. Nhưng trong điều kiện
chủ trương một kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với cơ chế thị trường có sự quản lý của
nhà nước. Nhằm phát huy mọi tiềm năng các thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực
lượng sản xuất để xây dựng cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa, từng bước xã hội hóa xã hội chủ
nghĩa. Trong đó kinh tế quốc doanh bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo có ý nghĩa quyết định
đối với sự phát triển nền kinh tế ở nước ta hiện nay, v.v...
Câu hỏi 58. Nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng?
1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một
hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Xét về kết cấu của một cơ sở hạ tầng bao gồm quan hệ
sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới(mầm mống quan hệ sản
của xã hội sau).
Trong mối quan hệ của các quan hệ sản xuất của cơ sở hạ tầng, thì quan hệ sản xuất
thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo, chi phối các quan hệ sản xuất khác. Tương ứng với
quan hệ sản xuất trong cơ sở hạ tầng là các thành phần kinh tế khác nhau. Trong xã hội có
giai cấp cơ sở hạ tầng mang tính giai cấp. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị qui định các
quan hệ sản xuất khác. Đặc trưng của một cơ sở hạ tầng do quan hệ sản xuất thống trị qui
định.
Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và
những quan hệ nội tại của nó được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định.
Mỗi bộ phận khác nhau của kiến trúc thượng tầng đều có đặc điểm và qui luật riêng,
nhưng chúng đều có sự tác động biện chứng qua lại lẫn nhau khi phản ánh cơ sở hạ tầng.
Trong các bộ phận khác nhau đó thì nhà nước, pháp luật và hệ tư tưởng của giai cấp thống trị
là các bộ phận quan trọng nhất. Trong xã hội có giai cấp thì kiến trúc thượng tầng mang tính
giai cấp, phản ánh tính giai cấp ở trong cơ sở hạ tầng. Trong đó luôn thể hiện cuộc đấu tranh
về mặt hệ tư tưởng của các giai cấp đối kháng.
Đặc trưng của một kiến trúc thượng tầng do quan hệ sản xuất thống trị qui định.
Nhưng trong xã hội có giai cấp đối kháng thì bộ phận thể hiện quyền lực xã hội quan trọng
nhất là nhà nước - công cụ của giai cấp thống trị thể hiện quyền thống trị xã hội của nó về
mặt chính trị, pháp luật và các mặt quan hệ xã hội khác.
2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
a) Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
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Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ, cơ
sở hạ tầng nào thì kiến trúc thượng tầng ấy. Giai cấp nào thống trị về mặt kinh tế thì đồng
thời thống trị về mặt tinh thần. Cho nên, cơ sở hạ tầng nào thì sẽ sinh ra một kiến trúc thượng
tầng tương ứng.
Sự biến đổi của cơ sở hạ tầng tất yếu sẽ dẫn đến sự biến đổi của kiến trúc thượng
tầng. Sự biến đổi đó diễn ra trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định, hoặc giữa các hình
thái kinh tế - xã hội khác nhau. Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi thì kiến trúc thượng tầng do nó
sinh ra cũng sẽ mất theo và cơ sở hạ tầng mới xuất hiện thì một kiến trúc thượng tầng mới
phù hợp với nó cũng xuất hiện. Cho nên, một khi cơ sở hạ tầng cũ bị thay thế bằng một cơ sở
hạ tầng mới, thì sự thống trị của giai cấp thống trị cũ cũng mất theo, làm xuất hiện một giai
cấp thống trị mới, một nhà nước mới, một hệ tư tưởng thống trị mới.
Một khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi thì kiến trúc thượng tầng của nó cũng mất theo.
Nhưng có những nhân tố riêng lẻ của kiến trúc thượng tầng cũ vẫn còn tồn tại rất lâu trong xã
hội mới, nhất là về mặt tư tưởng. Mặt khác cũng có thể có những nhân tố nào đấy của kiến
trúc thượng tầng cũ còn được giai cấp thống trị mới kế thừa. Cho nên trong quá trình chuyển
hoá giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cũ và cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng
mới bao giờ cũng bao hàm sự kế thừa lẫn nhau dưới những hình thức cụ thể nào đó.
b) Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng
Các bộ phận khác nhau của kiến trúc thượng tầng đều tác động trở lại cơ sở hạ tầng.
Nhưng nhà nước, pháp luật và hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị tác động một cách
trực tiếp và quan trọng nhất. Còn các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng như đạo đức,
tôn giáo, nghệ thuật, v.v... cũng đều tác động trở lại đối với cơ sơ hạ tầng. Nhưng sự tác động
ấy thường phải thông qua nhà nước, pháp luật hệ tư tưởng của giai cấp thống trị thì mới phát
huy được hiệu lực của nó đối với cơ sở hạ tầng và xã hội.
Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng cũng có thể thúc
đẩy sự hoàn thiện và phát triển của cơ sở hạ tầng, đồng thời cũng có thể kìm hãm sự phát
triển của cơ sở hạ tầng. Nếu kiến trúc thượng tầng phản ánh và thực hiện đúng các chức năng
của nó đối với cơ sở hạ tầng thì nó củng cố bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ
tầng. Ngược lại nó phản ánh và không thực hiện đúng các chức năng của nó đối với cơ sở hạ
tầng thì lại kìm hãm sự phát triển của cơ sở hạ tầng
3. Đặc điểm của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Cơ sở hạ tầng trong thời kỳ quá độ ở nước ta bao gồm các thành phần kinh tế, tức là
các kiểu tổ chức kinh tế, các kiểu quan hệ sản xuất với các hình thức sở hữu khác nhau, thậm
chí đối lập nhau, cũng tồn tại trong một nền kinh tế quốc dân thống nhất. Đó là nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là có sự thống nhất ở
mức độ nhất định về mặt lợi ích, nhưng nó cũng tồn tại những mâu thuẫn nhất định.
Tương ứng với những mâu thuẫn là sự không đồng nhất về bản chất kinh tế do sự tác
động của nhiều hệ thống qui luật kinh tế. Đó là hệ thống các qui luật kinh tế xã hội chủ nghĩa
phát sinh trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, hệ thống các qui luật kinh tế sản
xuất hàng hóa nhỏ và các qui luật kinh tề tư bản chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa với
nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần thì sự quản lý của nhà nước không chỉ bó hẹp
trong trong kinh tế quốc doanh mà phải bao quát tất cả các thành phần kinh tế khác, nhằm
từng bước xã hội hóa xã hội chủ nghĩa với tất cả các thành phần kinh tế khác phục vụ cho quá
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. Trong đó kinh tế quốc doanh bao
giờ cũng giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với quá trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ
tầng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập thể phải thu hút phần lớn những người sản xuất nhỏ, kinh tế
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tư nhân và gia đình có khả năng phát huy được mọi tiềm năng kinh tế góp phần vào quá trình
phát triển kinh tế.
Xây dựng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng ta khẳng định lấy
chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hành động và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng về sự giải phóng con người khỏi chế
độ bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng văn minh, v.v... Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta trong sự nghiệp
cách mạng Việt Nam. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp
công nhân, đội tiền phong của nó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bảo đảm cho nhân dân
ta là người chủ thật sự của xã hội. Toàn bộ quyền lực xã hội thuộc về xã hội thuộc về nhân
dân, thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng sáng tạo, tính tích cực
chủ động của mọi cá nhân, mọi tầng lớp xã hội trong cuộc phát triển kinh tế và văn hóa phục
vụ ngày càng cao của đời sống nhân dân. Các tổ chức, thiết chế xã hội, các lực lượng xã hội
tham gia vào hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa đều hướng về mục tiêu chung làm cho dân
giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu hỏi 59. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội
Hình thái kinh tế - xã hội là một xã hội ở từng giai đoạn phát triển của lịch sử nhất
định, với những quan hệ sản xuất của nó thích ứng với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất
định và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất đó.
Xã hội là một chỉnh thể toàn vẹn, thống nhất có cơ cấu phức tạp, trong đó những
nhân tố cơ bản như: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mối liên
hệ tác động qua lại giữa các nhân tố này, một mặt thể hiện sự tác động của các qui luật chung
và phổ biến nhất của xã hội trong một hình thái kinh tế - xã hội. Nhưng mặt khác, nó nó thể
hiện tính thống nhất toàn vẹn của xã hội được phản ánh bằng khái niệm tồn tại xã hội.
Các nhân tố hợp thành hình thái kinh tế - xã hội.Lực lượng sản xuất là nền tảng vật
chất - kỹ thuật của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Bởi vì sự hình thành và phát triển
của mỗi hình thái - xã hội xét cho cùng đều do lực lượng sản xuất quyết định. Quan hệ sản
xuất là quan hệ cơ bản ban đầu, quyết định mọi quan hệ xã hội khác. Nếu không có những
mối quan hệ xã hội đó thì không có xã hội. Mỗi một hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu
quan hệ sản xuất đặc trưng thể hiện bản chất xã hội của một hình thái kinh tế - xã hội nhất
định. Sự tổng hợp các quan hệ sản xuất khác nhau trong một hình thái kinh tế - xã hội, thì tạo
nên cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định và quyết định sự hình thành và
phát triển của kiến trúc thượng tầng tương ứng.
Kiến trúc thượng tầng với hệ thống những quan điểm xã hội và các thiết chế xã hội
tương ứng được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng nhất định, thể hiện như là một sự phản ánh
mang tính tất yếu, qui luật đối với quan hệ sản xuất (cơ sở hạ tầng) và kể cả lực lượng sản
xuất của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Nhưng tính đặc thù của kiến trúc thượng
tầng còn thể hiện như là một sự thống nhất giữa các tư tưởng xã hội với các thiết chế xã hội
tương ứng, nó thể hiện tính chất đa dạng phong phú và thống nhất của các quan hệ xã hội
trong một hình thái kinh tế xã - hội nhất định.
2. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
Lịch sử phát triển của xã hội đã trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao.
Tương ứng với quá trình đó là lịch sử của các hình thái kinh tế - xã hội theo những qui luật,
đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội. Mác khẳng định rằng “Tôi coi sự phát triển của
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các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”1.
Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng. Mối liên hệ tác động qua
lại của các nhân tố này thể hiện sự tác động của các qui luật chung vào trong các giai đoạn
của sự phát triển của lịch sử làm cho các hình thái kinh tế - xã hội phát triển như một tiến
trình lịch sử tự nhiên.
Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên của xã hội có nguồn gốc sâu xa từ sự phát triển
của lực lượng sản xuất. Chính tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đã qui định một
cách khách quan tính chất và trình độ của quan hệ sản xuất. Do đó xét đến cùng lực lượng sản
xuất quyết định quá trình vận động và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội như quá trình
lịch sử tự nhiên.
Trong hệ thống các qui luật khách quan chi phối sự vận động và phát triển của các
hình thái kinh tế xã hội, thì qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình
độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Mặt khác, sự tác động đến quá trình
phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên còn thể hiện sự
tác động trực tiếp, quan trọng của qui luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng, v.v...
Có nhiều nguyên nhân tác động dẫn đến quá trình thay đổi các hình thái kinh tế - xã
hội khác nhau trong sự phát triển của lịch sử. Trong đó điều kiện của môi trường địa lý, tính
độc đáo của các nền văn hóa, của truyền thống, tư tưởng, tâm lý xã hội và vấn đề dân tộc
v.v... đều có ý nghĩa quan trọng nhất định. Tính chất của tác động lẫn nhau giữa các dân tộc
tồn tại ở các giai đoạn khác nhau đều phụ thuộc vào tính chất của chế độ xã hội. Để xác định
tính đặc trưng và phân biệt sự khác nhau giữa các giai đoạn, phù hợp với khuynh hướng chủ
đạo đó, người ta dùng khái niệm thời đại.
3. Ý nghĩa
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mác là người đầu tiên nêu lên và giải quyết một cách khoa
học những vấn đề duy vật biện chứng về lịch sử. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội chỉ ra
nguồn gốc, động lực bên trong của sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội thông qua hệ
thống các qui luật khách quan của xã hội. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã phê phán
những quan điểm duy tâm, siêu hình về lịch sử.
Cơ cấu và qui luật phổ biến tác động trong mọi hình thái kinh tế - xã hội nhất định lại
có tính đặc thù riêng biệt thông qua những điều kiện lịch sử xã hội khác nhau. Vận dụng học
thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào nước ta có lúc đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng
như sau năm 1976 khi nóng vội đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, nhưng chưa có những tiền
đề cần thiết, xóa bỏ những thành phần kinh tế tư nhân, coi nhẹ quan hệ sản xuất hàng hóa, cơ
chế tập trung quan liêu bao cấp v.v...
Từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng ta đã thực hiện công cuộc đổi mới và từ đó đến nay
đường lối đổi mới đó đã từng bước đi vào hiện thực và đạt được nhiều kết quả to lớn nhất
định.
+ Xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa hiều thành phần, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Cho nên xây dựng và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhưng có sự
quản lý của nhà nước và kinh tế quốc doanh luôn giữ vai trò chủ đạo.
+ Xây dựng hệ thống chính trị theo nguyên tắc nhân dân làm chủ, bảo vệ quyền
dân chủ của mọi thành viên trong xã hội. Cho nên nhà nước là nhà nước của dân, do dân và vì
dân, hoặc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, v.v...
+ Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận và vận dụng những giá trị mới của văn minh
1

C.Mác : Tư bản, quyển I, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1973, tr.20.
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nhân loại. Tạo môi trường cho hoạt động tự do sáng tạo của mọi con người vì mục tiêu dân
giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh

Chương 11
GIAI CẤP VÀ CÁC HÌNH THỨC
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. NHỮNG HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ

1. Thị tộc
2. Bộ lạc
3. Bộ tộc
4. Dân tộc
II. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP

1. Định nghĩa giai cấp
2. Nguồn gốc và kết cấu giai cấp
3. Đấu tranh giai cấp
III. QUAN HỆ GIAI CẤP - DÂN TỘC - NHÂN LOẠI

1. Giai cấp - dân tộc
2. Giai cấp - nhân loại
3. Dân tộc - nhân loại
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 60. Phân tích các đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin?
Trong lịch sử phát triển của triết học có rất nhiều quan điểm khác nhau về giai cấp,
nhiều nhà triết học và xã hội học của những giai cấp bóc lột đã xuyên tạc bản chất của sự
phân chia xã hội thành giai cấp. Họ cho rằng sự khác nhau về giai cấp, là do sự khác nhau về
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chủng tộc, về tài năng cá nhân, về địa vị và uy tín xã hội, về sở thích cá nhân v.v... Đồng thời,
khẳng định sự tồn tại của giai cấp có tính chất tuyệt đối và vĩnh cửu.
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì giai cấp chỉ là một hiện tượng có
tính chất lịch sử, gắn liền với những điều kiện lịch sử nhất định, nó mang tính khách quan và
qui luật. Trong tác phẩm: “Sáng kiến vĩ đại”, Lê-nin đã định nghĩa về giai cấp như sau: “
Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn người to lớn gồm những người khác nhau về địa vị
của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của
họ (thường thường thì những quan hệ này được pháp luật qui định và thừa nhận) đối với
những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, và khác nhau về cách
thức hưởng thụ và về phần của cải của xã hội, ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là
những tập đoàn người, mà tập đoàn người này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn
khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định”.
Từ định nghĩa trên ta có thể rút ra những đặc trưng cơ bản sau đây:
Đặc trưng thứ nhất: Giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong một
hệ thống sản xuất nhất định. Điều đó có nghĩa là giai cấp chỉ là một hiện tượng mang tính
chất lịch sử, nó chỉ tồn tại và phát triển trong những điều kiện lịch sử xã hội nhất định. Giai
cấp không phải tồn tại trong tất cả các xã hội khác nhau của lịch sử và nó không thể tồn tại
vĩnh viễn và tuyệt đối. Ví dụ: Trong xã hội nguyên thủy là một xã hội không có giai cấp và
nếu như xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản thì cũng là một xã hội không có giai cấp.
Đặc trưng thứ hai: Các giai cấp có mối quan hệ khác nhau đối với tư liệu sản xuất.
Quan hệ với tư liệu sản xuất của xã hội, thực chất là quan hệ với sở hữu tư liệu sản xuất được
thể hiện trong quan hệ sản xuất vật chất của xã hội. Đây là quan hệ có tính chất quyết định
với những quan hệ khác của giai cấp như quan hệ về địa vịa xã hội và tổ chức sản xuất vật
chất của xã hội.
Đặc trưng thứ ba: Các giai cấp có vai trò khác nhau trong việc tổ chức lao động xã
hội. Quan hệ này phụ thuộc vào quan hệ thứ hai, bởi vì các giai cấp có vai trò khác nhau
trong việc tổ chức lao động xã hội phải phụ thuộc vào quan hệ sở hữu với tư liệu sản xuất của
xã hội. Nếu như giai cấp nào nắm tư liệu sản xuất vật chất của xã hội thì giai cấp đó trở thành
giai cấp thống trị và có quyền tổ chức lao động sản xuất xã hội.
Đặc trưng thứ tư: Các giai cấp có những phương thức và qui mô thu nhập khác nhau
về của cải xã hội. Đặc trưng này cũng phụ thuộc vào đặc trưng thứ hai. Bởi sự khác nhau về
thu nhập, phương thức thu nhập đều phụ thuộc vào quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất
vật chất của xã hội.
Bốn đặc trưng trên có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đặc trưng thứ hai là quan
trọng nhất; nhưng đồng thời thiếu một trong bốn đặc trưng thì cũng không thành giai cấp.
Như vậy, giai cấp là một phạm trù lịch sử, có nghĩa là giai cấp chỉ xuất hiện và tồn tại trong
những điều kiện lịch sử nhất định. Giai cấp là các tập đoàn người to lớn, mà sự khác nhau căn
bản của họ là sự khác nhau về các mặt của quan hệ sản xuất. Giai cấp và quan hệ giai cấp
không phải là quan hệ giữa các cá nhân riêng lẻ, mà là quan hệ giữa các tập đoàn người thông
qua các tổ chức chính trị xã hội nhất định. Sự phân chia xã hội thành giai cấp dẫn đến sự xuất
hiện mâu thuẫn và quá trình đấu tranh giai cấp trong lịch sử.
Câu hỏi 61. Phân tích nguồn gốc, kết cấu giai cấp. Ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn
hiện nay ở nước ta?
1. Nguồn gốc giai cấp
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì giai cấp chỉ là một hiện tượng có
tính chất lịch sử, gắn liền với những điều kiện lịch sử nhất định, nó mang tính khách quan và
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qui luật. Trong xã hội có nhiều nhóm người, các tập đoàn người được phân biệt bằng các đặc
trưng khác nhau như: tuổi tác, giới tính, dân tộc, quốc gia v.v...Nhưng trong sự khác nhau đó
có những nguyên nhân tự nhiên và những nguyên nhân xã hội. Nhưng sự khác nhau đó tự nó
không sản sinh ra sự đối lập về xã hội. Chỉ có trong những điều kiện xã hội nhất định mới dẫn
đến sự phân chia xã hội thành giai cấp. Sự phân chia xã hội thành giai cấp là nguyên nhân về
kinh tế.
Trong xã hội nguyên thủy, trình độ của lực lượng sản xuất thấp kém. Trong thời kỳ
đó không có của cải dư thừa và cũng không có khả năng khách quan để người này chiếm đoạt
lao động của người khác, nên giai cấp không xuất hiện. Nhưng sản xuất ngày càng phát triển,
con người biết sử dụng những công cụ lao động ngày càng tốt hơn dẫn đến năng suất lao
động xã hội cao hơn. Đồng thời phân công lao động ngày càng phát triển, chăn nuôi tách khỏi
trồng trọt, sản xuất thủ công dần dần trở thành một ngành tương đối độc lập với nông nghiệp,
lao động trí óc tách khỏi lao động chân tay. Với sự phát triển của lực lượng sản xuất mới, chế
độ làm ăn chung dựa trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất không còn phù hợp nữa.
Sản xuất gia đình dân dần thay thế hình thức sản xuất công cộng nguyên thủy, làm xuất hiện
sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, đã dẫn đến sự phân hóa xã hội thành những giai cấp khác
nhau, giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Như vậy, sự phân chia xã hội thành giai cấp dựa trên
sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Sự phân chia giai cấp diễn ra theo hai con đường:
Thứ nhất, sự phân hóa bên trong nội bộ các công xã nguyên thủy thành người bóc lột
và bị bóc lột. Điều này diễn ra trong thời kỳ cuối cùng của chế độ nguyên thủy, khi có sự phát
triển của lực lượng sản xuất, tạo ra của cải dư thừa nhất định thì những người đứng đầu các
các bộ lạc lợi dụng quyền hành chiếm đoạt tư liệu sản xuất và của cải dư thừa đó làm của
riêng. Điều này còn đúng cho kể cả sự phân chia chiến lợi phẩm chiến tranh giữa các bộ lạc
của các bộ lạc chiến thắng là sự lạm dụng quyền hành của những người đứng đầu bộ lạc,
cũng như những người anh hùng có công trong những cuộc chiến tranh đó.
Thứ hai, vấn đề tù binh bị bắt trong chiến tranh giữa các bộ lạc không bị giết như
trước nữa, mà họ mặc nhiên trở thành chiến lợi phẩm và biến thành nô lệ. Tuy nhiên sự phân
chia tù binh không có sự công bằng cũng dẫn đến sự phân hóa giầu nghèo trong nội bộ các
công xã v.v...
Như vậy, nguồn gốc trực tiếp dẫn đến sự phân chia xã hội thành giai cấp là sự xuất
hiện sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, và xét về nguồn gốc sâu xa cũng do sự phát triển của
lực lượng sản xuất mới trong hình thái kinh tế - xã hộ nguyên thủy. Hai giai cấp đầu tiên
trong lịch sử là giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ và cũng như vậy sự phát triển của lực lượng
sản xuất làm xuất hiện các kiểu quan hệ sản xuất khác nhau, tương ứng với nó là các giai cấp
cụ thể khác nhau.
2. Kết cấu giai cấp
Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội của xã hội có giai cấp, đều có một kết cấu giai
cấp nhất định và khi có sự chuyển hóa giữa các hình thái kinh tế - xã hội với nhau thì đồng
thời kết cấu giai cấp cũng thay đổi. Nguyên nhân sự thay đối đó đều do sự thay đổi và chuyển
hóa giữa các phương thức sản xuất khác nhau trong lịch sử.
Trong mỗi một hình thái kinh tế - xã hội cụ thể bao gồm rất nhiều giai cấp khác nhau
và mỗi một giai cấp đều có vai trò và vị trí khác nhau đối với sự tồn tại vận động và phát triển
của các hình thái kinh tế - xã hội đó. Như vậy, có những giai cấp cơ bản và giai cấp không cơ
bản. Những giai cấp cơ bản là những giai cấp gắn liền với những phương thức sản xuất thống
trị của xã hội. Tính chất đối kháng của cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp cơ bản đó
biểu hiện thành những mâu thuẫn cơ bản của các phương thức sản xuất sinh ra chúng.
Trong xã hội có giai cấp, xét về mặt kết cấu giai cấp còn bao gồm các tầng lớp xã hội
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không phải là giai cấp. Ví dụ như tầng lớp trí thức, tầng lớp trí thức không phải là một giai
cấp nó được hình thành từ những giai cấp khác nhau và phục vụ cho những giai cấp khác
nhau.
3. Ý nghĩa
Việc phân tích kết cấu giai cấp và sự biến đổi của nó có một ý nghĩa quan trọng, giúp
chúng ta hiểu được địa vị, vai trò và thái độ chính trị của mỗi một giai cấp nhất định đối với
quá trình phát triển của lịch sử và đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Phê phán những quan
niệm duy tâm, siêu hình và các trào lưu triết học tư sản hiện đại phủ nhận học thuyết giai cấp
và đấu tranh giai cấp của triết học Mác - Lênin.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở Việt Nam, xét về kết cấu giai cấp thì xã hội
chúng ta cũng tồn tại nhiều giai cấp khác nhau. Nhưng trong đó giai cấp công nhân và thông
qua đội tiên phong của nó là Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức và thực hiện
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Câu hỏi 62. Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội có giai
cấp?
1. Đấu tranh giai cấp
Trong lịch sử triết học có rất nhiều quan niệm khác nhau về quan hệ giai cấp và đấu
tranh giai cấp. Có quan điểm cho rằng đấu tranh giai cấp là mang tính vĩnh cửu và tuyệt đối,
hoặc phủ nhận quá trình đấu tranh giai cấp trong lịch sử.
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, cũng như sự xuất hiện giai cấp thì đấu
tranh giai cấp cũng là một hiện tượng có tính chất lịch sử, có nghĩa là nó chỉ xuất hiện và tồn
tại ở trong xã hội có giai cấp, trong những điều kiện lịch sử nhất định. Đó là cuộc cuộc đấu
tranh giữa những giai cấp mà có lợi ích của họ khác nhau và đối lập nhau. Lê-nin đã từng
khẳng định rằng: Thực chất của đấu tranh giai cấp là đấu tranh giữa bộ phận nhân dân này
chống một bộ phận khác, đấu tranh của quần chúng cùng khổ, bị áp bức và lao động chống
bọn có đặc quyền đặc lợi. bọn áp bức và ăn bám, đấu tranh giữa những người công nhân làm
thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản. Điều đó có
nghĩa rằng đấu tranh giai cấp là một hiện tượng mang tính khách quan và qui luật chung và
phổ biến của xã hội có giai cấp. Như vậy:
(1) Đấu tranh giai cấp không phải là cuộc “đấu tranh” giữa các cá nhân cụ thể, mà là
cuộc đấu tranh giữa những tập đoàn người to lớn khác nhau thông qua sự lãnh đạo của các tổ
chức chính trị (chính đảng) của các giai cấp nhất định với các hệ thống chính trị xã hội trong
các thời đại khác nhau v.v...
(2) Đấu tranh giai cấp là một qui luật chung và phổ biến của xã hội có giai cấp. Đó
là phương thức giải quyết những mâu thuẫn của xã hội.
(3) Bản chất của quá trình đấu tranh giai cấp, cơ bản là bằng bạo lực và bạo lực là
phương tiện cơ bản nhất của đấu tranh giai cấp trong đấu tranh xã hội.
(4) Đấu tranh giai cấp luôn gắn liền với quá trình đấu tranh xã hội và trong xã hội có
giai cấp là một trong những động lực của sự phát triển xã hội.
2. Đấu tranh giai cấp là một động lực phát triển của xã hội có giai cấp
Đấu tranh giai cấp được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội, nhưng trong xã hội có mâu thuẫn đối kháng, thì trước hết là giải
quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất cũ, giữa cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng trong một hình thái kinh tế - xã hội. Mâu thuẫn đó bao gìơ cũng được
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giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội. Ví dụ: Cách mạng tư sản giải quyết mâu thuẫn
cơ bản của chế độ địa chủ phong kiến, cách mạng vô sản giải quyết mâu thuẫn cơ bản của
chủ nghĩa tư bản. Như vậy, thực chất quá trình đấu tranh giai cấp khi giải quyết những mâu
thuẫn cơ bản của các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau là phương thức dẫn đến sự thay đổi
chuyến hóa các hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp theo những qui luật khách quan vốn có
của nó.
Đấu tranh giai cấp là một quá trình cải biến xã hội chẳng những chỉ giải quyết mâu
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, mà còn giải quyết mâu thuẫn giữa cơ sở
hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, cũng như nó còn có tác dụng cải tạo bản thân các giai cấp
tiến bộ và cách mạng.
Trong xã hội có giai cấp, sự phát triển của các bộ phận khác nhau trong kiến trúc
thượng tầng, ví dụ như văn hóa nghệ thuật đều mang dấu ấn của quá trình đấu tranh giai cấp
và bị chi phối bởi quá trình đấu tranh giai cấp ở trong lịch sử. Đấu tranh giai cấp là một qui
luật chung của xã hội có giai cấp, song lại biểu hiện mang tính đặc thù trong những điều kiện
lịch sử cụ thể. Điều đó do kết cấu giai cấp, do địa vị lịch sử của mỗi giai cấp cách mạng trong
từng phương thức sản xuất quyết định.
3. Tính tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản
Mỗi thời đại lịch sử có những giai cấp đứng ở vị trí trung tâm, đại diện cho khuynh
hướng phát triển của thời đại đó, có nhiệm vụ đấu tranh xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội
mới tiến bộ hơn. Trong thời đại ngày nay giai cấp vô sản tiến hành cuộc đấu tranh chống lại
giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản với mục đích xóa bỏ chủ nghĩa tư bản xây dựng chủ nghĩa
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.
Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản mang tính tất yếu khách quan và qui luật. Bởi vì,
nó phản ánh tính mâu thuẫn “giữa một bên là tư liệu sản xuất bị tập trung trong tay tư sản, và
một bên là người sản xuất đã bị đẩy đến chỗ không còn có gì ngoài sức lao động của họ, thế
là đã có sự cách biệt dứt khoát Mâu thuẫn giữa sự sản xuất có tính xã hội và sự chiếm hữu có
tính chất tư bản chủ nghĩa biểu hiện thành sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư
sản”1.
Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là một quá trình được thể hiện thông qua
nhiều giai đoạn khác nhau. Nhưng về cơ bản được thể hiện qua hai thời kỳ, đó là:
Giai đoạn trước khi xác lập được chính quyền nhà nước cho giai cấp vô sản. Giai
đoạn này xét về hình thức cơ bản cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản thể hiện trong
ba hình thức: Đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng. Trong đó, đấu tranh
chính trị là hình thức cao nhất.
Giai đoạn thứ hai là sau khi đã xây dựng được chính quyền nhà nước cho giai cấp vô
sản. Giai đoạn này cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp của giai cấp vô sản vẫn tiếp tục vì sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Câu hỏi 63. Nội dung các hình thức cộng đồng người trong lịch sử ?
1. Những hình thức tổ chức xã hội trước khi có giai cấp
a) Thị tộc
Thị tộc là một hình thức cộng đồng người cơ bản trong thời kỳ nguyên thủy. Bởi vì,
trong chế độ nguyên thủy còn có bộ lạc. Thị tộc là một tập thể sản xuất xã hội đầu tiên của xã
hội nguyên thủy có sự cộng đồng về nguồn gốc, ngôn ngữ chung, phong tục tập quán và văn
1
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hóa chung. Cơ sở kinh tế của thị tộc là sở hữu công cộng nguyên thủy. Xét về hình thức thị
tộc đầu tiên là thị tộc mẫu quyền. Vai trò quyết định trong đời sống kinh tế xã hội thuộc về
người phụ nữ. Bởi vì trong thời kỳ này nghề săn bắn của đàn ông là nghề không ổn định,
ngược lại nghề hái lượm, chuẩn bị thức ăn, trông coi lửa và giữ nhà lại có khả năng bảo đảm
sự ổn định của thị tộc. Nhưng về sau do sự phát triển của lực lượng sản xuất trong xã hội
nguyên thủy dẫn đến phát triển của trồng trọt và chăn nuôi, vai trò của người đàn ông trong
đời sống thị tộc tăng lên, dần dần thị tộc mẫu quyền bị thay thế bởi thị tộc phụ quyền.
b). Bộ lạc
Bộ lạc là một cộng đồng người lớn hơn so với thị tộc, phát triển từ thị tộc. Mỗi một bộ
lạc bao gồm nhiều thị tộc khác nhau và ít nhất có hai thị tộc. Những thị tộc hợp thành bộ lạc
có quan hệ huyết thống và quan hệ hôn nhân với nhau.
Bộ lạc là một hình thức mới của nền sở hữu xã hội. Nó bao gồm sở hữu thị tộc và sở
hữu bộ lạc, thể hiện về lãnh thổ. Một nhu cầu mới nảy sinh là vấn đề lãnh đạo bộ lạc, nên nó
làm xuất hiện các thủ lĩnh, những người tế lễ, những người coi sóc công việc chiến tranh và
các cơ quan điều hành như hội đồng bộ lạc, hội nghị chiến binh, hội nghị các thành viên cao
tuổi trong bộ lạc.
2. Sự hình thành và phát triển các hình thức cộng đồng người trong xã hội có giai cấp
a) Bộ tộc
Bộ tộc là một hình thức phát triển của cộng động người trong lịch sử, xuất hiện vào
thời kỳ lao động chăn nuôi tách khỏi trồng trọt nghề thủ công ra đời. Bộ tộc xuất hiện vào
thời kỳ chiếm hữu nô lệ, hoặc chế độ phong kiến ở những quốc gia bỏ qua phương thức sản
xuất chiếm hữu nô lệ.
Đặc điểm cơ bản của bộ tộc là việc hình thành lãnh thổ chung, tiếng nói chung, văn
hóa và lối sống chung, nó đánh dấu sự tan rã của các quan hệ sản xuất nguyên thủy hình
thành quan hệ sản xuất của xã hội có giai cấp. Cơ sở hình thành bộ tộc không còn là quan hệ
huyết thống mà dựa trên quan hệ lãnh thổ giữa những người ở các bộ lạc khác nhau, gắn bó
với nhau thông qua hoạt động sản xuất, thương mại và các qua hệ kinh tế khác. Quyền sở hữu
tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện và quan hệ bóc lột xuất hiện.
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Bộ tộc tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, cho tích lũy và trao đổi kinh nghiệm sản
xuất, văn hoá v.v... Nhưng khi nền sản xuất hàng hóa thay thế dần nền kinh tế tự nhiên, gia
tộc thì bộ tộc trở thành sức cản đối với sự phát triển của sản xuất và trao đổi, cho nên dân tộc
xuất hiện thay thế dần hình thức bộ tộc.
b) Dân tộc
Vấn đề dân tộc là một vấn đề hết sức phức tạp và có rất nhiều quan niệm khác nhau về
vấn đề này. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì dân tộc là sản phẩm của chủ
nghĩa tư bản. Mác và - Ănghen cho rằng : “ Giai cấp tư sản ngày càng xóa bỏ tình trạng phân
tán của tư liệu sản xuất, của tài sản và của dân cư. Nó tập trung dân cư, tập trung các tư liệu
sản xuất và tích tụ tài sản vào trong tay một số ít người. Kết quả tất nhiên của những thay đổi
ấy là sự tập trung về chính trị. Những địa phương độc lập, liên hệ với nhau hầu như chỉ bởi
những quan hệ liên minh và có những lợi ích, luật lệ, chính phủ, thuế quan khác nhau thì đã
tập hợp lại thành một dân tộc thống nhất, có một chính phủ thống nhất, một luật pháp thống
nhất và lợi ích dân tộc thống nhất, có tính chất giai cấp và một thuế quan thống nhất”1.
Dân tộc là một khối cộng đồng người ổn định, được thành lập trong lịch sử dựa trên
cơ sở cộng đồng về về tiếng nói, lãnh thổ, sinh hoạt kinh tế và tâm lý, biểu hiện trong cộng
động văn hóa. Trong những đặc điểm về dân tộc thì cộng đồng về đời sống kinh tế là quan
trọng nhất.
Việt Nam là một nước thuộc phương thức sản xuất Châu Á, lại có những đặc điểm
riêng về mặt lịch sử và địa lý nên dân tộc Việt Nam xuất hiện rất sớm và hình thành không
gắn liền với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Những yếu tố thúc đẩy quá trình hình
thành dân tộc Việt Nam từ khi chưa có chủ nghĩa tư bản là: Sự nghiệp dựng nước và giữ
nước, việc đấu tranh với thiên tai khắc nghiệt là sự nghiệp của mọi người, mọi nhà của toàn
thể dân tộc v.v... một cộng đồng người bền vững, có truyền thống đoàn kết, kiên cường chống
ngoại xâm và đấu tranh với thiên nhiên v.v...
Xét về mặt lịch sử phong trào dân tộc có ba thời kỳ:
Thứ nhất, gắn liền với quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản, đánh dấu sự tan rã của
chế độ phong kiến, thời kỳ chuyển tiếp từ bộ tộc sang dân tộc. Thời kỳ này giai cấp tư sản
lãnh đạo phong trào dân tộc.
Thứ hai, thời kỳ chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa đế quốc. Đó là thởi kỳ của các
phong trào dân tộc thuộc địa bị áp bức bóc lột không ngừng đấu tranh chống chủ nghĩa đế
quốc, giải phóng dân tộc.
Thứ ba, là thời kỳ hiện nay - thời kỳ tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế
quốc, thời kỳ hoàn thiện ở các nước đã và đang được giải phóng trong cuộc đấu tranh chống
đế quốc.
Vấn đề dân tộc và tính chất giai cấp của vấn đề dân tộc luôn gắn liền với những giai
cấp khác nhau trong những điều kiện lịch sử xã hội khác nhau. Trong mỗi một thời kỳ lịch sử
nhất định, mỗi một dân tộc nhất định hoặc cộng đồng dân tộc nhất định đều có một giai cấp
làm đại biểu và giai cấp đó qui định tính chất của các dân tộc hoặc các cộng đồng dân tộc đó.
Mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa các cộng đồng dân tộc phụ thuộc vào những mâu
thuẫn của thời đại và xu hướng phát triển của lịch sử.
3. Gia đình là một hình thức cộng đồng người
Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội liên kết giữa vợ và chồng, bố mẹ và con
cái với nhau. Cơ sở hình thành gia đình là do quan hệ hôn nhân và huyết thống. Quan hệ đó
1
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về cơ bản được hình thành bởi tình yêu và tính giao. Một khi hôn nhân không dựa trên cơ sở
tình yêu nó có nguy cơ phá vỡ nền tảng của mối quan hệ đó. Quan hệ gia đình là một quan hệ
mang tính tất yếu, khách quan và không thể có gì thay thế được. Trong đó quan hệ vơ chồng
là quan hệ xuất phát hội tụ đầy đủ những yếu tố về mặt sinh học - xã hội, là quan hệ nền tảng
cho sự tồn tại và phát triển của gia đình, quan hệ mang tính quyết định cho các quan hệ khác
ở trong gia đình.
Tình yêu là cơ sở không thể thiếu được cho quan hệ hôn nhân và đồng thời nó cũng là
chuẩn mực cao nhất cho hạnh phúc trong gia đình. Tình yêu là nguồn gốc, điểm xuất phát của
hôn nhân đồng thời nó củng cố và hoàn thiện quan hệ hôn nhân, là giá trị mà ở đó sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến mọi thành viên trong một gia đình và các kiểu gia đình khác nhau trong
lịch sử. Tuy rằng ở mỗi thời kỳ quan niệm về tình yêu, trách nhiệm, hạnh phúc có những giá
trị cụ thể khác nhau. Nhưng xét cho cùng nó đều xuất phát từ một trục cốt lõi là quan hệ vợ
chồng, bổn phận và trách nhiệm của họ đối với nhau và đối với con cái và ngược lại v.v...
Gia đình, các kiểu gia đình luôn gắn liền với những điều kiện lịch sử nhất định, các
phương thức sản xuất vật chất nhất định. Về vấn đề này Aênghen đã từng chỉ ra rằng : “ Ở
thời đại mông muội, có chế độ quần hôn; ở thời đại dã man, có chế độ hôn nhân đối ngẫu; ở
thời đại văn minh, có chế độ một vợ một chồng”1. Như vậy về cơ bản trong tiến trình phát
triển của xã hội có ba hình thức hôn nhân chính và tương ứng với nó là ba giai đoạn phát triển
của nhân loại.
Gia đình là một tế bào của xã hội, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống
xã hội. Sự tồn tại vận động và phát triển của xã hội nhờ hai loại tái sản xuất: tái sản xuất ra
của cải vật chất để nuôi sống con người và tái sản xuất ra chính bản thân con người để duy trì
nòi giống. Gia đình với chức năng là tái sản xuất ra hình thức đã nêu ở trên.
Câu hỏi 64. Thế nào là mối quan hệ giai cấp - dân tộc và giai cấp - nhân loại?
1. Giai cấp - dân tộc
Giai cấp và dân tộc đều là những phạm trù lịch sử. Bởi nó xuất hiện và tồn tại phụ
thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định. Giai cấp và dân tộc là những phạm trù chỉ các
quan hệ xã hội khác nhau, nhưng nó có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hệ
đó giai cấp và dân tộc có những vai trò khác nhau.
Tính lịch sử của giai cấp và dân tộc khác nhau. Khi giai cấp mất đi thì dân tộc vẫn tồn
tại lâu dài cùng với sự phát triển của xã hội. Quan hệ giai cấp - dân tộc với tư cách sản phẩm
trực tiếp của phương thức sản xuất của xã hội có giai cấp - là nhân tố xét đến cùng có vai trò
quyết định với sự hình thành dân tộc, với xu hướng phát triển của dân tộc, qui định bản chất
xã hội của dân tộc, qui định tính chất của các mối quan hệ dân tộc.
Mối quan hệ giữa đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc đều là các hình thức của đấu
tranh xã hội để giải quyết những mâu thuẫn chung của xã hội. Nhưng nếu dân tộc chưa được
độc lập và thống nhất thì giai cấp tiến bộ đại diện cho phương thức sản xuất mới phải đấu
tranh giải phóng dân tộc để trở thành giai cấp dân tộc. Trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc có vai to lớn đối với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp
công nhân.
Hồ Chí Minh, nhà cách mạng tiêu biểu nhất của các dân tộc bị áp bức trong thời đại
ngày nay, đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về quan hệ biện chứng
giữa giai cấp và dân tộc, đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc. Qua nghiên cứu lý luận và
tổng kết thực tiễn, Hồ Chí Minh đã kết luận rằng: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc
1

Ph. Aênghen: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước, Nxb ST, Hà Nội, 1972, tr.118.
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không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”1. Trong lịch sử đấu tranh giải
phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, nhân dân Việt Nam đã thu được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng
lợi của đường lối nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2. Giai cấp - nhân loại
Khái niệm nhân loại dùng để chỉ toàn thể cộng đồng người sống trên trái đât từ hàng
triệu năm nay. Xét về hình thức, nhân loại được phân chia dưới nhiều hình thức khác nhau: cá
nhân, giai cấp, dân tộc, v.v... song nhân loại vẫn là một chỉnh thể thống nhất. Cơ sở của sự
thống nhất ấy là bản chất người của từng cá thể và của cộng đồng đồng, bản chất đó qui định
lợi ích chung của cả cộng đồng.
Trong xã hội có giai cấp, mỗi giai đoạn lịch sử nhất định hình thành một quan hệ giai
cấp nhất định, quan hệ đó mang tính tất yếu. Triết học duy vật biện chứng về lịch sử khẳng
định vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của lịch sử. Trong khi khẳng định
xã hội có giai cấp, tư tưởng xã hội mang tính giai cấp, chủ nghĩa Mác - Lênin không phủ
nhận những giá trị toàn nhân loại mang tính vĩnh cửu. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp chặt chẽ lợi ích giai
cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích của loài người. Trong khi thực hiện nhiệm vụ giai cấp và dân
tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất coi trọng và góp phần tích cực về việc giải quyết
những vấn đề toàn cầu. Đó là vấn đề môi trường sinh thái, dân tộc, chiến tranh và hoà bình,
v.v... Chúng ta chủ trương hợp tác chặt chẽ với các dân tộc, các lực lượng xã hội có thiện chí
trên thế giới để cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp của nhân loại.

1

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 1996, t.9, tr. 314.

112

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. NHÀ NƯỚC

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
2. Đặc trưng cơ bản của nhà nước
3. Chức năng cơ bản của nhà nước
4. Các kiểu và hình thức của nhà nước
5. Nhà nước vô sản
II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI

1. Bản chất và vai trò của cách mạng xã hội
2. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong cách mạng xã hội
3. Hình thức và phương pháp cách mạng
4. Cách mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 65. Phân tích nguồn gốc, bản chất của nhà nước?
1. Nguồn gốc của nhà nước
Nhà nước là một phạm trù lịch sử, ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất
định; nhà nước cũng mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa. Bởi trong lịch sử
phát triển của xã hội đã có những giai đoạn không có nhà nước như giai đoạn nguyên thủy và
khi chủ nghĩa cộng sản được xây dựng thì cũng không còn nhà nước. Sự xuất hiện nhà nước
gắn liền với sự phân chia xã hội thành giai cấp và sự ra đời của chế độ sở hữu tư nhân về tư
liệu sản xuất.
Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là nhà nước chiếm hữu nô lệ, xuất hiện khi cuộc đấu
tranh giai cấp không thể điều hòa được giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ. Giai cấp chủ nô
xây dựng nhà nước, một bộ máy trấn áp để bảo vệ lợi ích của mình và đàn áp sự phản kháng
của giai cấp nô lệ. Lê-nin viết: “Nhà nước là một sản phẩm và biểu hiện của những mâu
thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào về mặt khách
quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, thì nhà nước xuất hiện. Và ngược
lại, sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hòa
được”1.
Như vậy, nguyên nhân sâu xa cho sự xuất hiện của nhà nước là sự phát triển của lực
lượng sản xuất mới mâu thuẫn với quan hệ sản xuất cũ trong hình thái kinh tế - xã hội nguyên
thủy, dẫn đến sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ; nguyên nhân trực tiếp là
sự xuất hiện sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và giai cấp. Nhưng khi nói đến nhà nước, thì
nhà nước bao giờ cũng là nhà nước của một giai cấp và được thể hiện là nền chuyên chính
của một giai cấp nhất định. Cho nên sự xuất hiện nhà nước không phải do ý muốn chủ quan
của con người và càng không phải là sự sáng tạo thuần túy của “lực lượng siêu nhiên”, nó
mang tính khách quan và qui luật của sự phát triển xã hội.
1

V.I.Lê-nin: Toàn tập, t.23, Nxb Tiến Bộ,M.1976, tr.09.
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2. Bản chất của nhà nước
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử như Ăngghen đã từng chỉ ra rằng: nhà
nước “chẳng qua là một bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác, điều
đó, trong chế độ cộng hòa dân chủ cũng hoàn toàn giống như trong chế độ quân chủ vậy”1.
Với tư cách là “bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”, nhà nước của
giai cấp bóc lột là một kiểu tổ chức xã hội của xã hội có giai cấp, nó là một bộ máy, một hệ
thống tổ chức chặt chẽ tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội, do giai cấp thống trị thiết
lập ra và nhằm hợp thức hóa và củng cố sự áp bức của chúng đối với quần chúng lao động.
Đó là bản chất của nhà nước theo nguyên nghĩa (theo nghĩa đen) của nó - nhà nước của giai
cấp bóc lột.
Như vậy, nhà nước là một bộ phận quan trong nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã
hội có giai cấp. Tất cả những hoạt động chính trị, kinh tế văn hóa xã hội do nhà nước tiến
hành xét cho cùng đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị. Điều này đã được Ăngghen
nhấn mạnh: “Nhà nước, nói chung chỉ là sự phản ánh, dưới hình thức tập trung của những
nhu cầu kinh tế của giai cấp thống trị trong sản xuất”2.
Câu hỏi 66. Phân tích những đặc trưng và chức năng của nhà nước?
1. Đặc trưng của nhà nước(có ba đặc trưng cơ bản):
a) Thiết lập quyền lực công cộng đối với xã hội(có một hệ thống quyền lực chuyên
nghiệp mang tính cưỡng chế đối với xã hội)
Khác với với cơ quan điều hành chung trong xã hội thị tộc, nhà nước có đặc trưng
quan trọng nhất là sự thiết lập quyền lực công cộng đối với xã hội. Trong các bộ phận của
quyền lực công cộng đối với xã hội, thì bộ máy công chức thường trực, các đội vũ trang đặc
biệt (quân đội, cảnh sát), các cơ quan tình báo, toà án, nhà tù, trại tập trung v.v... là những bộ
phận quan trọng nhất.
Việc thiết lập quyền lực công cộng đối với xã hội trước tiên được thể hiện ở quá trình
xây dựng bộ máy công chức nhà nước và việc hợp pháp hóa nó về mặt xã hội để khẳng định
sự thống trị xã hội của những giai cấp thống trị.
b) Dấu hiệu về mặt lãnh thổ (nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất
định)
Khác với với các tổ chức xã hội thị tộc, nhà nước phân chia dân cư không theo quan
hệ huyết thống mà theo lãnh thổ quốc gia. Quyền lực của nhà nước tác động đến mọi bộ phận
dân cư trong lãnh thổ quốc gia đó, bất kể người dân thuộc quan hệ huyết thống nào. Dấu hiệu
về mặt lãnh thổ còn được thể hiện chủ quyền quốc gia về tính hợp pháp của nó trong quan hệ
quốc tế (xét tùy theo những điều kiện lịch sử xã hội nhất định).
c) Chế độ thuế khóa (hình thành hệ thống thuế khoá)
Một chế độ đóng góp có tính chất cưỡng chế đối với toàn bộ xã hội. Đây là một trong
những nguồn thu ngân sách nhà nước quan trọng nhất để duy trì bộ máy công chức nhà nước,
đồng thời để duy trì sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Về hình thức, tùy theo những điều
kiện lịch sử xã hội nhất định mà các nhà nước khác nhau có chế độ thuế khóa khác nhau.
Nhưng xét về bản chất chế độ thuế khóa của nhà nước giai cấp thống trị là sự bóc lột đã được
hợp thức hóa về mặt xã hội đối với những giai cấp bị trị, bị bóc lột.
2. Chức năng của nhà nước(có hai chức năng):
1
2

C.Mác - Ph.Ăngghen: Tuyển tập (gồm 6 tập), t.I, Nxb ST, Hà Nội, 1976, tr. 584.
Sách đã dẫn, t.VI, 1984, tr. 413.
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Chức năng đối nội của nhà nước giai cấp bóc lột sử dụng một cách thường xuyên có
hệ thống công cụ bạo lực để duy trì trật tự xã hội, đàn áp các cuộc đấu tranh cách mạng của
quần chúng nhân dân lao động. Nhưng đồng thời nó cũng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản
xuất thống trị, xây dựng và phát triển văn hóa xã hội.
Chức năng đối ngoại của nhà nước giai cấp bóc lột là bảo vệ lãnh thổ và những quyền
lợi của giai cấp thống trị khỏi bị các nước khác xâm lược hoặc trong những điều kiện khách
quan nhất định có thể tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược và thống trị nước khác và dân tộc
khác, v.v...
Câu hỏi 67. Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử?
Sự xuất hiện các kiểu nhà nước ở trong lịch sử bao giờ cũng phụ thuộc vào vào cơ sở
kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Tương ứng với ba hình thái kinh tế - xã
hội có đối kháng giai cấp là ba kiểu nhà nước của các giai cấp bóc lột. Đó là nhà nước của
giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản. Mỗi kiểu nhà nước trên lại được thể hiện
thông qua các hình thức cụ thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và chính trị xã hội
nhất định.
Nhà nước trong chế độ chiếm hữu nô lệ là nhà nước của giai cấp chủ nô, nó được thể
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng chủ yếu tồn tại dưới hai hình thức là chính thể
quân chủ và chính thể cộng hòa.
Nhà nước trong chế độ phong kiến là nhà nước của giai cấp địa chủ. Về mặt hình thức
có nhà nước phong kiến tập quyền và nhà nước phong kiến phân quyền. Đặc điểm chung của
nhà nước phong kiến là sự phân tán về kinh tế và sự khép kín các vùng riêng biệt đã qui định
tính chất cát cứ về mặt chính trị của nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến phân quyền,
là quyền lực nhà nước được chia thành những quyền lực độc lập theo từng địa phương nhất
định. Nhà nước phong kiến tập quyền, quyền lực của nhà vua được tăng cường, hoàng đế có
uy quyền tuyệt đối, ý chí của nhà vua là pháp luật.
Nhà nước trong chế độ tư bản chủ nghĩa là nhà nước của giai cấp tư sản. Nó bao gồm
các hình thức như: chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa, chế độ cộng hòa đại nghị, chế
độ tổng thống, v.v...Ngoài ra còn có sự khác nhau về chế độ bầu cử, chế độ một hay hai nghị
viện, về nhiệm kỳ tổng thống, về sự phân quyền giữa tổng thống và nội các, v.v...Trong các
nhà nước quân chủ lập hiến, vua là người đứng đầu trên danh nghĩa nhưng không có thực
quyền, nghị viện là cơ quan lập pháp, nội các là cơ quan nắm mọi quyền lực, v.v...
Do sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, việc chuyển từ chủ nghĩa tư
bản sang chủ nghĩa tư bản nhà nước đã làm tăng vai trò của nhà nước tư bản trong mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội. Nó có thể áp dụng những biện pháp “quốc hữu hóa”, “kế họach hóa”
chương trình hóa nền sản xuất, điều chỉnh giá cả tiền lương, dịch vụ ; điều chỉnh quan hệ tài
chính - hàng hóa - tiền tệ, v.v... Nhưng điều đó không có nghĩa là bản chất của nhà nước tư
sản đã thay đổi, mà thực chất chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước không hề thay thế tư bản
tư nhân, mà tồn tại song song với kinh tế tư nhân, bổ sung cho kinh tế tư nhân. Về vấn đề này
Lê-nin đã từng viết rằng: “Những hình thức của các nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau,
nhưng thực chất chỉ là một, chung qui lại thì tất cả những nhà nước ấy vô luận thế nào, cũng
tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản”1.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, nhà nước do dân, vì dân do chính
đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm cơ bản
sau đây:
1

V.I.Lê-nin : Toàn tập, t.33, Nxb Tiến bộ, M. 1976,tr. 44.
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Là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao
động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đội tiên phong của giai cấp công nhân.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là bộ máy chính trị - hành chính, một cơ quan cưỡng
chế vừa là một tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân lao động. Đó là sự kết
hợp giữa hai chức năng trấn áp và tổ chức xây dựng, trong đó tổ chức xây dựng là chức năng
chủ yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là sự khác nhau căn bản giữa nhà nước xã
hội chủ nghĩa và các kiểu nhà nước của các giai cấp bóc lột trong lịch sử. Bởi vì các nhà nước
của các giai cấp bóc lột xét cho cùng là bộ máy trấn áp của giai cấp thống trị với các giai cấp
bị bóc lột khác, v.v...
Sự thống nhất giữa tính dân tộc và tính quốc tế, kết hợp nghĩa vụ dân tộc và nghĩa vụ
quốc tế thể hiện ở bản chất cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.
Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản có tính chất quyết định bản chất vô sản của bộ
máy nhà nước, là điều kiện có ý nghĩa quyết định để đảm bảo quyền lực xã hội thuộc về nhân
dân, nhà nước là của dân, do dân và vì dân.
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì
dân. Đảng ta đã coi nhà nước xã hội chủ nghĩa là “cột trụ của hệ thống chính trị, là công cụ
thực hiện quyền lực của nhân dân”; nó được tổ chức theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân và tầng lớp tri thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong tổ chức và hoạt động của mình, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhà nước chúng ta do nhân dân lập ra thông
qua tổng tuyển cử toàn dân, được đặt dưới sự kiểm soát của nhân dân. Mọi quyền lực của nhà
nước có được đều do nhân dân ủy quyền. Mọi chủ trương, chính sách của nhà nước đều vì lợi
ích của nhân dân.
Câu hỏi 68. Tại sao cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã
hội khác nhau?
1. Khái niệm cách mạng xã hội
Cách mạng xã hội là bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển của xã hội, nhờ đó mà
một hình thái kinh tế xã hội này được thay thế bằng một hình thái kinh tế xã hội khác cao
hơn.
Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là thay đổi chính quyền nhà nước của giai
cấp thống trị đã lỗi thời sang một giai cấp cách mạng. Bởi vì chính quyền nhà nước là vấn đề
cơ bản của tất cả các cuộc cách mạng trong lịch sử. Cho nên, theo một nghĩa khác thì thực
chất của cách mạng xã hội là một cuộc cách mạng chính trị - cách mạng về sự thay đổi các
kiểu nhà nước. Nhà nước là sự thống trị về mặt chính trị của các giai cấp nắm địa vị về mặt
kinh tế, nó bảo vệ quan hệ kinh tế của giai cấp thống trị và đồng thời chi phối tất cả các quan
hệ xã hội khác.
Cách mạng xã hội khác với các cuộc đảo chính chính trị, đảo chính chính trị thực chất
chỉ là sự thay đổi quyền lực nhà nước giữa các cá nhân, các tập đoàn khác nhau trong bản
thân giai cấp thống trị khi có mâu thuẫn và đối lập về mặt lợi ích, v.v... Còn cách mạng xã hội
là quá trình thay đổi các quan hệ xã hội dẫn đến sự thay đổi các hình thái kinh tế xã hội khác
nhau. Nhưng đồng thời đảo chính chính trị cũng được coi là một trong những điều kiện khách
quan khi thời cơ của một cuộc cách mạng xã hội có thể nổ ra và thành công.
Cách mạng xã hội khác với các cuộc cách mạng khác như: cách mạng tư tưởng văn
hóa, cách mạng khoa học - kỹ thuật, v.v... bởi các cuộc cách mạng khác chỉ là một sự thay đổi
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trong một quan hệ xã hội nhất định, mà trong đó vấn đề chính quyền nhà nước không phải là
vấn đề cơ bản, v.v... Còn cách mạng xã hội là phương thức dẫn đến sự thay đổi các hình thái
kinh tế - xã hội của xã hội có giai cấp.
2. Cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế - xã hội
Nguyên nhân của cách mạng xã hội có nhiều nguyên nhân khác nhau như: chính trị,
kinh tế - xã hội, tư tưởng, v.v... Nhưng nguyên nhân về kinh tế là nguyên nhân chủ yếu mang
tính quyết định. Nguyên nhân đó nằm trong phương thức sản xuất của một hình thái kinh tế
xã hội nhất định.
Trong một phương thức sản xuất nhất định luôn bao hàm sự thống nhất giữa quan hệ
sản xuất và lực lượng sản xuất. Nhưng sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một giới hạn
nhất định nào đó thì mâu thuẫn với quan hệ sản xuất cũ, đòi hỏi xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ,
xây dựng một quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
mới. Mâu thuẫn này biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn cơ bản của của các hình thái kinh
tế xã hội khác nhau. Đó là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị đại diện cho quan hệ sản xuất cũ
đã lỗi thời với giai cấp tiến bộ và cách mạng đại diện cho lực lượng sản xuất mới.
Cuộc đấu tranh giai cấp phát triển đến một giới hạn nhất định nào đó thì chuyển thành
cách mạng xã hội. Ví dụ: trong cách mạng tư sản là việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa
giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân, giai cấp địa chủ đại diện cho quan hệ sản xuất cũ đã lỗi
thời không còn phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn đến sự xóa bỏ quan hệ
sản xuất địa chủ và xây dựng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, v.v... hoặc trong cách mạng
vô sản là việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản... làm xuất
hiện nhà nước xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng xã hội là phương thức dẫn đến sự thay đổi các hình thái kinh tế - xã hội
xét cho cùng về mặt kinh tế, là giải quyết sự xung đột giữa lực lượng sản xuất đang phát triển
với quan hệ sản xuất cũ đã lạc hậu và lỗi thời. Về chính trị, là giải quyết sự xung đột giữa
kiến trúc thượng tầng cũ đã lỗi thời với cơ sở kinh tế mới đã được hình thành.
Các giai cấp thống trị bóc lột đại diện cho quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời, đã dùng bạo
lực để duy trì quan hệ sản xuất ấy; nhưng những giai cấp cách mạng tiến hành đấu tranh xóa
bỏ quan hệ sản xuất cũ. Cuộc đấu tranh đó phát triển thành đấu tranh chính trị mà đỉnh cao
của nó là cách mạng xã hội. Cho nên, trong xã hội có giai cấp đối kháng thì cách mạng xã hội
như là đỉnh cao của quá trình đấu tranh giai cấp, là phương thức thay đổi các hình thái kinh tế
- xã hội khác nhau.
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Chương 13
Ý THỨC XÃ HỘI
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

1. Khái niệm tồn tại xã hội
2. Khái niệm ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội
II. QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XH VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

1. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội do tồn tại xã hội quyết định
2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
III. MỘT SỐ HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI

1. Ý thức chính trị
2. Ý thức pháp quyền
3. Ý thức đạo đức
4. Ý thức tôn giáo
IV. KHOA HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Khoa học là một hiện tượng của đời sống xã hội
2. Kết cấu của tri thức khoa học
3. Sự phát triển của khoa học và vai trò của nó trong đời sống xã hội
V. VĂN HOÁ

1. Bản chất và chức năng của văn hóa
2. Tính chất giai cấp của văn hóa
3. Đặc điểm của sự phát triển văn hóa
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 69. Ýù thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội?
1. Khái niệm ý thức xã hội
Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư
tưởng, tình cảm, tâm trạng, truyền thống, v.v... nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại
xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.
Ý thức xã hội gồm những hiện tượng tinh thần như những quan điểm, tư tưởng, tình
cảm, tâm trạng, truyền thống,v.v...phản ánh tồn tại dưới các hình thức và phương thức khác
nhau xét theo tính phổ biến của một cộng đồng, một tập đoàn xã hội, một thời đại xã hội nhất
định. Cho nên cần phải phân biệt sự khác nhau giữa ý thức xã hội và ý thức cá nhân.
Ý thức cá nhân là thế giói tinh thần của mỗi cá nhân, cũng nảy sinh và phản ánh tồn
tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. Nhưng ý thức cá nhân không độc lập
với ý thức xã hội. Do đó nó mang tính xã hội, phụ thuộc vào mối liên hệ với ý thức xã hội bởi
tính cộng đồng trong quan hệ và hoạt động tinh thần của mỗi cá nhân,
2. Kết cấu của ý thức xã hội
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Tùy theo mức độ nghiên cứu mà chúng ta có thể phân chia kết cấu của ý thức xã hội
thành các cấp độ khác nhau như: Ý thức thông thường và ý thức lý luận; tâm lý xã hội và hệ
tư tưởng.
a) Cấp độ về mối quan hệ giữa ý thức thông thường và ý thức lý luận
Ý thức thông thường là những tri thức, quan niệm của con người hình thành một cách
trực tiếp trong hoạt động thực tiễn thường ngày, chưa được hệ thống, khái quát hoá thành lý
luận. Ý thức thông thường trước hết thể hiện tính toàn vẹn, đa dạng và phong phú của cảm
giác sống, của những tri thức kinh nghiệm, của những quan niệm, v.v... phản ánh trực tiếp
điều kiện sinh sống hàng ngày của con người. Chẳng hạn, như hoạt động tình cảm, sở thích
nguyện vọng, ý chí, của con người kể cả những tư tưởng quan điểm riêng lẻ, cụ thể về chính
trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, v.v... của con người phản ánh trực tiếp những điều kiện
kinh tế - xã hội cụ thể khác nhau,v.v... chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá thành lý luận,
thành các học thuyết xã hội.
Ý thức lý luận là những tư tưởng quan điểm xã hội được hệ thống hoá, khái quát hoá
thành các học thuyết xã hội được trình bày dưới dạng những khái niệm, phạm trù qui luật. Ý
thức lý luận trước hết là sự phản ánh có tính chất khái quát, trừu tượng hoá và hệ thống hoá
những tư tưởng xã hội thành các học thuyết xã hội. Đó chính là các hệ thống lý luận, hoặc các
học thuyết xã hội như: ý thức chính trị, pháp quyền, đạo đức, v.v... luôn gắn liền với sự phát
triển của khoa học.
Ý thức thông thường và ý thức lý luận tuy là hai trình độ, hai phương thức phản ánh
khác nhau của ý thức xã hội, nhưng chúng có mối quan hệ tác động qua lại. Chúng có cùng
một nguồn gốc là tồn tại xã hội và bị quyết định bởi hoạt động thực tiễn của con người.
Nhưng giữa chúng có sự khác nhau. Ý thức thông thường phản ánh trực tiếp về tính đa dạng,
phong phú và tính sinh động cuộc sống hàng ngày của con người. Tri thức và những quan
niệm của ý thức thông thường tuy thấp hơn so với ý thức lý luận, nhưng những tri thức kinh
nghiệm phong phú của nó là tiền đề quan trọng cho sự hình thành các lý thuyết khoa học.
Ngược lại ý thức lý luận có khả năng phản ánh hiện thực khách quan một cách khái quát, sâu
sắc và chính xác, tìm ra những mối liên hệ bản chất và qui luật của các sự vật và hiện tượng.
b) Cấp độ về mối quan hệ giữa tâm lý xã hội và hệ tưởng
Tâm lý xã hội bao gồm toàn bộ tình cảm, ước muốn, thói quen, tập quán, v.v... của
con người của một bộ phận xã hội hoặc của toàn bộ xã hội hình thành ảnh hưởng trực tiếp
của đời sống hàng ngày của họ và phản ánh đời sống đó. Tâm lý xã hội là một bộ phận ở cấp
độ ý thức thông thường, đặc điểm của nó là sự phản ánh trực tiếp điều kiện sinh sống hàng
ngày, có tính tự phát, mang tính kinh nghiệm, v.v...
Hệ tư tưởng là trình độ cao của ý thức xã hội nó có khả năng nắm bắt bản chất, qui
luật của các mối quan hệ xã hội. Hệ tư tưởng là một cấp độ của ý thức lý luận đó là hệ thống
những quan điểm, tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học,v.v... là kết quả của sự
khái quát những kinh nghiệm xã hội. Hệ tư tưởng hình thành một cách tự giác bởi các nhà tư
tưởng của những giai cấp nhất định và đuợc truyền bá trong xã hội. Với tính cách là một bộ
phận của ý thức xã hội, hệ tư tưởng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học.
Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng tuy là hai trình độ, hai phương thức phản ánh khác nhau
của ý thức xã hội, nhưng nó có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Chúng có cùng nguồn
gốc và bị quyết định bởi tồn tại xã hội. Tâm lý xã hội có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây
trở ngại cho sự hình thành, truyền bá, tiếp thu của con người với một hệ tư tưởng nhất định.
Hệ tư tưởng không hình thành tự phát từ tâm lý xã hội, không phải là sự biểu hiện trực
tiếp của tâm lý xã hội; mà nó hình thành một cách tự giác của quá trình tổng kết những kinh
nghiệm của lịch sử hoặc là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học,v.v... Ví dụ hệ tư tưởng
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Mác -Lênin không trực tiếp hình thành từ tâm lý xã hội của giai cấp công nhân mà là sự khái
quát lý luận từ những kinh nghiệm đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân và lịch sử tư
tưởng nói chung của nhân loại,v.v...
Trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội có tính giai cấp. Tính giai cấp của ý thức xã
hội biểu hiện ở tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. Bởi mỗi giai cấp đều có tình cảm, tâm trạng thói
quen, có thiện cảm hoặc ác cảm với một lực lượng xã hội nào đó, v.v... đồng thời cũng có
những quan điểm, tư tưởng khác nhau, v.v... Nói một cách khác, tính giai cấp của ý thức xã
hội phản ánh và bảo vệ lợi ích cho những giai cấp cụ thể khác nhau và thể hiện chủ yếu thông
qua cuộc đấu tranh hệ tư tưởng của các giai cấp khác nhau.
Câu hỏi 70. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội?
Toàn bộ đời sống xã hội được chia thành hai lĩnh vực lớn: lĩnh vực vật chất và lĩnh
vực tinh thần, đó là tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
Tồn tại xã hội là lĩnh vực vật chất của đời sống xã hội, bao gồm những điều kiện hoàn
cảnh vật chất, hoạt động vật chất của con người và các qui luật khách quan vốn có của nó
như: điều kiện hoàn cảnh vật chất của sản xuất vật chất của đấu tranh xã hội hay nghiên cứu
và thực nghiệm khoa học và các qui luật như qui luật quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính
chất và trình độ của lực lượng sản xuất, qui luật về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội,
v.v...
Ý thức xã hội là lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội, là sự phản ánh tồn tại xã hội
trong những giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm tình cảm, tập quán, truyền thống, quan
điểm, tư tưởng lý luận, hoặc tồn tại thông qua các hình thái ý thức xã hội cụ thể khác nhau
như: ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, v.v...
Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, một mặt thừa nhận ý thức xã hội là sự
phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định; nhưng mặt khác cũng phải thấy được
tính độc lập tương đối của ý thúc xã hội.
1. Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định.
Trước triết học Mác về có nhiều quan điểm không đúng về sự hình thành và phát triển
của ý thức xã hội cũng như vai trò của nó với đời sống xã hội. Chẳng hạn, triết học duy tâm
đi tìm nguồn gốc của ý thức, tư tưởng từ bản thân nó; xem tinh thần, tư tưởng là nguồn gốc
và quyết định mọi hiện tượng xã hội, v.v...
Một trong những ý nghĩa bước ngoặt cách mạng do Mác và Ăngghen thực hiện trong
lịch sử triết học đó là việc xây dựng quan điểm duy vật lịch sử và lần đầu tiên đã giải thích
khoa học vấn đề sự hình thành, tồn tại và phát triển của ý thức xã hội. Các ông cho rằng đời
sống tinh thần của xã hội hình thành và phát triển trên cơ sở đời sống vật chất, rằng không thể
tìm nguồn gốc tư tưởng xã hội, tâm lý xã hội trong bản thân nó, nghĩa là không thể tìm trong
đầu óc con người mà phải tim trong hiện thực vật chất. C.Mác viết: “... không thể nhận định
về một thời đại đảo lộn như thế căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại phải giải thích ý
thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các lực
lượng sản xuất xã hội và nhưng quan hệ sản xuất xã hội”1.
Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội và phụ
thuộc vào tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội, nhất là phương thức sản xuất xã hội thay đổi
thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm chính trị pháp quyền, đạo đức,v.v...
sớm muộn cũng sẽ biến đổi theo. Vì thế , ở những thời kỳ lịch sử khác nhau có những lý luận,
quan điểm, tư tưởng xã hội khác nhau (lấy ví dụ minh hoạ). Sự thay đổi của ý thức xã hội có
1
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thể là sự phản ánh đúng, hoặc không đúng đối với tồn tại xã hội; nhưng xét cho cùng về lâu
dài, ý thức xã hội có khả năng phản ánh đúng, dầy đủ và chính xác đối với quá trình thay đổi
của tồn tại xã hội. Vấn đề này đã được Mác khẳng định: “Không phải ý thức của con người
quyết định tồn tại của họ; trái lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của học”1
Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, không chỉ dừng lại ở việc xác định nguồn
gốc, sự phụ thuộc của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội mà còn chỉ ra rằng không phải bất
cứ tư tưởng, quan điểm, lý luận, hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và trực
tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại, mà xét cho cùng những quan hệ kinh tế được phản
ánh bằng cách này hay cách khác trong những tư tưởng, quan niệm ấy, v.v... Bởi vì, không
chỉ có ý thức chính trị phản ánh trực tiếp quan hệ kinh tế của quan hệ giai cấp, mà nó còn
được phản ánh ở các hình thái ý thức khác; mặt khác trong các hình thái ý thức xã hội còn
bao hàm sự tác động qua lại và bao hàm cả sự kế thừa với quá khứ.
2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Sự thay đổi và phát triển của
tồn tại xã hội có khuynh hướng nhanh hơn so với sự thay đổi và phát triển của ý thức xã hội.
Bởi vì ý thức xã hội dù thể hiện dưới hình thức nào, như ý thức thông thường, ý thức lý luận,
hệ tư tưởng và các hình thái ý thức xã hội như chính trị, pháp quyền, v.v... cũng chỉ nảy sinh
từ tồn tại xã hội và là phản ánh,bị quyết định bởi tồn tại xã hội. Mặt khác, về nguyên tắc ý
thức xã hội có thể phản ánh đúng hoặc không đúng với sự thay đổi và phát triển của tồn tại xã
hội.
Do sức mạnh của thói quen tâm lý, mặt hạn chế của truyền thống, tập quán cũng do
tính lạc hậu, bảo thủ của một số các hình thái ý thức xã hội cũng tác động ngược lại sự phát
triển của tồn tại xã hội. Ý thức xã hội luôn gắn liền với lợi ích của nhóm, những tập đoàn
người, những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy, những tư tưởng cũ, lạc hậu thường
được những lực lượng lưu giữ, truyền bá, sử dụng bảo vệ lợi ích của mình chống lại những
những lực lượng xã hội tiến bộ.
Ý thức xã hội có tính vượt trước tồn tại xã hội. Khi khẳng định tính lạc hậu của ý thức
xã hội so với tồn tại xã hội, thì chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng khẳng định rằng trong những
điều kiện nhất định tư tưởng của con người và đặc biệt vai trò tiên phong của những tư tưởng
khoa học tiên tiến bởi tính vượt trước của nó so với tồn tại xã hội. Bởi vì, một mặt tri thức
khoa học không chỉ có khả năng dự báo tương lai, mà nó còn có ý nghĩa tác dụng tổ chức, chỉ
đạo hoạt động thực tiễn hướng hoạt động thực tiễn của con người giải quyết những yêu cầu,
nhiệm vụ chín muồi của đời sống vật chất đặt ra; nhưng nó vẫn phụ thuộc và bị quyết định
bởi tồn tại xã hội.
Yếu tố kế thừa trong sự tồn tại và phát triển của ý thức xã hội. Quan điểm về sự phát
triển của xã hội kể cả ý thức xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử không chỉ coi yếu tố kế thừa
là cơ sở lý luận giải thích mối quan hệ biện chứng giữa cái mới và cái cũ trong lịch sử phát
triển của đời sống tinh thần xã hội; mà nó còn là điều kiện, tiền đề cho sự xuất hiện, tồn tại và
phát triển của cái mới.
Sự tác động qua lại giữa các hình thái của ý thức xã hội. Ý thức xã hội bao gồm
nhiều hình thái ý thức xã hội cụ thể khác nhau như: chính trị, pháp quyền, đạo đức,v.v... và sự
tác động qua lại giữa chúng làm cho mỗi hình thái ý thức xã hội có những mặt, những tính
chất không thể giải thích được một cách trực tiếp bằng tồn tại xã hội hay bằng các điều kiện
vật chất.
Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
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chống lại quan điểm truyệt đối hoá vai trò của ý thức xã hội, hoặc bác bỏ quan điểm duy vật
tầm thường phủ nhận tác động tích cực của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Ý thức xã hội
phản ánh tồn tại xã hội nhưng nó không phải là sự phản ánh đơn giản, máy móc về tồn tại xã
hội mà tác động một cách tích cực, năng động và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn trong
cuộc sống vật chất của xã hội.
Tính tích cực, năng động và sáng tạo của ý thức xã hội phụ thuộc vào những điểu kiện
lịch sử cụ thể, vào tính chất của những mối quan hệ kinh tế mà trên đó ý thức xã hội được nảy
sinh, tồn tại và phát triển. Tư tưởng tiến bộ cách mạng có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của
xã hội và đồng thời cũng thấy được những mặt tiêu cực hạn chế của những tư tưởng lạc hậu,
phản động tác động ngược lại sự phát triển của xã hội.
Câu hỏi 71. Ý thức chính trị và vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta?
Ý thức chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế xã hội, phản ánh những lợi ích căn
bản và địa vị của các giai cấp và mối liên hệ lẫn nhau của các giai cấp đó trong việc quản lý,
bảo vệ đất nước, v.v... Ý thức chính trị chia thành hai cấp độ: cấp độ thực tiễn đời thường và
cấp độ tư tưởng - lý luận.
Ý thức chính trị thực tiễn đời thường phát sinh tự phát từ trong hoạt động thực tiễn,
kinh nghiệm, xã hội của con người và môi trường xung quanh trực tiếp phụ thuộc vào hiện
thực kinh tế khách quan trong tính cụ thể hàng ngày. Cho nên, nó không có sự khái quát về
mặt trí tuệ, lý luận, v.v... Còn tư tưởng, lý luận chính trị là hệ thống những những quan điểm
thể hiện lợi ích căn bản của một giai cấp nhất định, dùng làm cơ sở lý luận cho đường lối,
chính sách cho chiến lược, sách lược trong cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp khác
nhau.
Hệ tư tưởng chính trị phản ánh tồn tại xã hội về địa vị của một giai cấp nhất định một
cách trực tiếp và sâu sắc nhất. Hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị có vai trò to lớn
trong đời sống xã hội. Nó tác động trở lại cơ sở kinh tế thông qua các tổ chức nhà nước. Nó
giữa vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và chi phối trực tiếp của mỗi cá nhân
cho đến các hình thái ý thức xã hội khác. Vai trò và tác dụng của hệ tư tưởng của một giai cấp
do vai trò lịch sử của giai cấp đó quyết định và tùy theo những điều kiện lịch sử nhất định.
Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin là khoa học về các qui
luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị
bóc lột, khoa học về sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng ta, khẳng
định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam cho hành động và nêu cao tư tuởng Hồ Chí
Minh. Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin là tư tưởng về sự giải phóng con người khỏi
chế độ bóc lột người. Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta tất
nhiên phải lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và cách mạng
Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn
cảnh điều kiện cụ thể của nước ta; mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong
trào công nhân và chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta.
Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, do
Đảng Cộng sản lãnh đạo, đảm bảo cho nhân dân là người chủ thật sự của xã hội; quyền lực xã
hội thuộc về nhân dân.
Câu hỏi 72. Ý thức pháp quyền và vai trò hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện
nay ở nước ta?
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Ý thức pháp quyền là toàn bộ những quan điểm tư tưởng và thái độ của một giai cấp
về bản chất và vai trò của pháp luật, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hành vi của
con người, về quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong xã hội. Nó là một hình thái của
ý thức xã hội biểu hiện tri thức và sự đánh giá những chuẩn mực được thừa nhận trong một
xã hội nhất định với tính cách là những đạo luật về hoạt động kinh tế - xã hội của những chủ
thể pháp quền khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phân biệt một số khái niệm ở trong ý
thức pháp quyền. Pháp quyền - pháp chế - hệ tư tưởng pháp quyền.
Pháp quyền là hệ thống những luật, những qui tắc, những thể chế được qui định bằng
những văn bản nhà nước về các mặt quản lý của giai cấp thống trị đưa ra và bắt buộc mọi
người trong xã hội phải tuân theo nhằm bảo vệ vai trò và lợi ích của giai cấp thống trị. Về căn
bản pháp quyền là pháp luật (hệ thống pháp luật). Sự khác nhau giữa pháp quyền và pháp luật
là pháp quyền nhấn mạnh tính cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước, còn pháp luật là sự thể
hiện cụ thể của hệ thống pháp luật. Mỗi chế độ xã hội đều có hệ thống pháp luật riêng có các
công cụ, phương tiện, biện pháp riêng để bảo vệ vị trí và lợi ích của giai cấp thống trị.
Pháp chế là cơ sở chung cho cả pháp chế pháp luật và pháp quyền và pháp lý, đó là hệ
thống pháp luật. Nói một cách khác pháp luật là nội dung cơ bản của pháp quyền, pháp lý,
song nói đến pháp chế là nói đến hai mặt cụ thể như : Hệ thống pháp luật và sự tuân thủ của
toàn bộ xã hội với hệ thống pháp luật đó.
Hệ tư tưởng pháp quyền là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của một giai cấp về bản
chất và vai trò của pháp luật, về sự hợp pháp hay không hợp pháp của hành vi con người, về
sự tuân thủ một cách tự giác hay bắt buộc của mọi người đối với pháp luật, về quyền hạn và
nghĩa vụ của công dân, v.v...
Tính giai cấp của ý thức pháp quyền về thực chất pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp
thống trị đối với xã hội. Nó phản ánh vai trò, vị trí và lợi ích của các giai cấp khác nhau
nhưng pháp luật của giai cấp thống trị luôn bảo vệ vị trí và lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp
luật với chức năng điều tiết các quan hệ xã hội thông qua luật; nhưng đồng thời ý thức pháp
quyền mang tính chất lịch sử.
Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa. pháp luật và hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ
nghĩa phản ánh lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, bảo vệ trật tự xã hội chủ nghĩa chống
lại sự phản kháng của những giai cấp thống trị bóc lột cũ. Đồng thời xây dựng nhà nước pháp
quyền thực hiện và bảo vệ quyền lợi của nhân lao động và vì một mục tiêu dân giàu xã hội
công bằng văn minh.
Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là một yêu cầu của quá trình xây dựng
nhà nước pháp quyền, sự hoạt động của nhà nước trên cơ sở hiến pháp và pháp luật xã hội
chủ nghĩa với bản chất dân chủ vô sản, thực hiện quyền làm chủ của nhân lao động, bởi nhà
nước của chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng để tạo cho sự hoạt động của
nhà nước ngày càng có hiệu quả trong việc quản lý xã hội thì mỗi công dân phải tự giác chấp
hành đúng hiến pháp và pháp luật để thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và
đồng thời cũng là người kiểm sát sự hoạt động của nhà nước.
Câu hỏi 73. Ý thức đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản chủ nghĩa?
Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội xuất hiện rất sớm ở trong thời kỳ
nguyên thủy. Trong chế độ nguyên thủy quan niệm đạo đức gắn liền với những quan niệm về
tôn giáo và nghệ thuật, sau đó nó phát triển hoàn chỉnh và có tính độc lập tương đối khi mà xã
hội phân chia thành giai cấp. Ý thức đạo đức là những quan niệm về thiện - ác, hạnh phúc,
nghĩa vụ công bằng, lương tâm cùng những nguyên tắc nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi
của con người trong các mối quan hệ đối xử với nhau và đối xử với xã hội. Đạo đức nảy sinh
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do nhu cầu của đời sống xã hội, trước hết là nhu cầu phối hợp hoạt động trong các quan hệ xã
hội, trước hết là những nhu cầu phối hợp hoạt động trong các quan hệ xã hội, hệ thống các
qui tắc và chuẩn mực đạo đức ngày càng hoàn thiện và phát triển.
Khác với pháp quyền điều chỉnh xã hội bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước, thì
đạo đức điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng sức mạnh của dư luận xã hội, tập quán và giáo
dục, nên ảnh huởng của đạo đức rộng lớn hơn pháp quyền.
Sự tự ý thức đạo đức về lương tâm, danh dự và lòng tự trọng, v.v... phản ánh khả năng
của mỗi người tự chủ mà không có sự giám sát thường xuyên của xã hội. Giá trị phổ biến của
đạo đức là tính nhân đạo, về cái thiện cái ác, về bản chất của con người và xã hội, nó không
chỉ giới hạn trong mỗi dân tộc, mỗi quốc gia mà có tính chất lịch sử toàn nhân loại.
Trong xã hội có giai cấp đạo đức mang tính giai cấp. Bởi vì, sự đối lập về lợi ích của
các giai cấp khác nhau thì đồng thời mỗi một giai cấp có những quan niệm về đạo đức khác
nhau. Tính giai cấp của đạo đức thể hiện tập trung thông qua vai trò của các giai cấp thống trị
xã hội. Đạo đức dựa trên sức mạnh của dư luận xã hội, phong tục tập quán, truyền thống của
mỗi dân tộc, nó mang tính dân tộc. Nên ngoài quan niệm của giai cấp thống trị đạo đức tự nó
vẫn có giá trị riêng mang tính chất tộc loại và toàn nhân loại.
Đạo đức cộng sản là sự tiếp thu những giá trị đạo đức đích thực trong lịch sử phát
triển của xã hội, mà quần chúng nhân dân lao động đã tạo ra trong các thời đại lịch sử trước,
và có tất cả những đặc điểm của hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân. Trong xã hội
ta hiện nay bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp cần phải phát huy và xây dựng
những chuẩn mực và gía trị đạo đức mới có lối sống lành mạnh, có lý tưởng cách mạng, trung
thực, sống bằng lao động của chính mình, có ý thức bảo vệ của công, v.v... và chống lại lối
sống thực dụng, dối trá, ích kỷ ăn bám, chạy theo đồng tiền, v.v... Cho nên, mỗi cán bộ đảng
viên và mỗi người dân phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức mới, đấu tranh cho
sự nghiệp dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh.
Câu hỏi 74. Ý thức tôn giáo?
Tôn giáo là một hình thái của ý thức xã hội, phản ánh thế giới hiện thực một các
hoang đường, hư ảo và thần thánh hóa. Tôn giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó gắn liền với
đạo đức và nghệ thuật, thần thọai và các truyền thuyết, v.v... Ăngghen đã nêu ra một định
nghĩa kinh điển về tôn giáo: “ Bất cứ tôn giáo nào cũng đều là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc
người ta sức mạnh ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh mà
trong đó những sức mạnh ở thế gian đã mang hình thức sức mạnh siêu thế gian”1.
Sự xuất hiện tôn giáo có nguồn gốc xã hội và nguồn gốc nhận thức. Nguồn gốc xã
hội do sự bất lực của con người trước những lực lượng xã hội gây ra nhiều tai họa cho con
người làm nảy sinh ra tín ngưỡng tôn giáo với những ước mơ, khát vọng vào cuộc sống sau
khi đã chết. Nguồn gốc về mặt nhận thức, do tuyệt đối hóa vai trò của ý thức, tách ý thức ra
khỏi con người, mặt khác còn do sự bất lực của con người trước các hiện tượng tự nhiên dẫn
đến thần thánh hóa các hiện tượng tự nhiên, hình thành biểu tượng và tình cảm tôn giáo v.v...
Là một hình thái ý thức xã hội, tôn giáo cũng bao gồm có tâm lý tôn giáo và tư tưởng
tôn giáo. Tâm lý tôn giáo là những tình cảm, niềm tin, tập quán và biểu tượng tín ngưỡng tôn
giáo, v.v... Tư tưởng tôn giáo là những quan điểm tôn giáo phát triển thành những giáo lý tôn
giáo trở thành thế giới quan tôn giáo được thể hiện theo quan điểm của những giai cấp khác
nhau (trong xã hội có giai cấp). Sự tồn tại và phát triển của tôn giáo tương ứng với những nhu
cầu tinh thần của con người. Tuy nhiên, tính khách quan của bản thân nhu cầu đóà không có
1

Ph. Ăngghen: Chống Duyrinh, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 544.
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nghĩa là tính chân lý của những phương tiện tôn giáo nhờ đó mà nhu cầu được thỏa mãn.
Bản chất của ý thức tôn giáo là sự phân đôi thế giới một cách ảo tưởng, tức là thừa
nhận rằng, bên cạnh tồn tại tự nhiên và xã hội có thực còn có một thế giới thứ hai, trong đó,
mọi mặt mâu thuẫn, mọi bế tắc trần gian làm cho tinh thần con người lo âu, đau khổ đều
được giải quyết một cách lý tưởng, tốt đẹp. Nhưng không nên hiểu lòng tin tôn giáo một cách
đơn giản là “sự dốt nát”, mà thể hiện ở tình cảm tôn giáo về những “khách thể” thuần túy siêu
nhiên như: Thượng đế, thần linh, v.v... Những biểu tượng tôn giáo này là một “ý niệm” gắn
liền trước hết với lĩnh vực đạo đức, với ý nghĩa cuộc sống của con người. Theo ý thức tôn
giáo, bất kể mọi sự không hoàn thiện của cuộc sống trần gian, thì Thượng đế bảo đảm cho sự
tất thắng, là sự trong sáng trong sự tương phản muôn đời giữa thiện và ác, công bằng và bất
công, đạo đức và sự ngang trái, v.v... Người tin vào Thượng đế sẽ sống một cách “thánh
thiện” hơn, v.v...
Niềm tin của bất kỳ tôn giáo nào cũng là sự phản ánh hoang đường về hiện thực và
về cơ bản là đối lập với khoa học. Cho nên, tôn giáo ảnh hưởng rất lớn đến đối với đời sống
xã hội. Sự ảnh hưởng đó là sự phủ nhận khả năng nhận thức và vai trò của con người đối với
hiện thực khách quan. Làm cho con người sống theo những “mặc cảm”, an phận thủ tiêu đấu
tranh xã hội và nó bị lạm dụng bởi lợi ích của các thế lực phản động và của các giai cấp bóc
lột trong lịch sử. Tuy nhiên, mặt khác tôn giáo cũng có khả năng “định hướng” cho cái thiện
và làm việc thiện của con người trong một chừng mực nhất định nào đó khi nó quan hệ với
đạo đức, quan hệ giữa cái thiện và cái ác dù là ở trong tư tưởng của tôn giáo.
Đấu tranh khắc phục sự ảnh hưởng (mặt tiêu cực) của tôn giáo là một đòi hỏi khách
quan của sự phát triển xã hội. Nhưng điều trước hết là xóa bỏ nguồn gốc sinh ra tôn giáo. Về
vấn đề này Mác đã từng nói: “ sự giải quyết thực sự mâu thuẫn giữa con người và tự nhiên,
giữa con người và con người, sự giải quyết thực sự cuộc tranh chấp hiện sinh và bản chất,
giữa sự đối lập hóa và sự tự khẳng định, giữa tự do và tất yếu giữa cá nhân và tộc loại”1. Tôn
trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Nâng cao trình độ nhận thức khoa học tuyên
truyền giáo dục tư tưởng vô thần khoa học cho mọi người. Chống lại sự lạm dụng tôn giáo
của các thế lực phản động, đoàn kết các tôn giáo vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu hỏi 75. Ý thức thẩm mỹ và vấn đề định hướng thị hiếu nghệ thuật trong quá trình xây
dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Ý thức thẩm mỹ là một hình thái của ý thức xã hội. Ý thức thẩm mỹ được hình thành
và phát triển trong toàn bộ quá trình hoạt động thực tiễn xã hội nói chung và trong hoạt động
thẩm mỹ nói riêng. Cũng giống như các hình thái ý thức xã hội khác, ý thức thẩm mỹ là sự
phản ánh và bị qui định bởi tồn tại xã hội; nhưng nó khác với các hình thái ý thức xã hội khác
là sự phản ánh đặc thù thế giới hiện thực. Đó là sự phản ánh thực tại một cách toàn vẹn bằng
hình tượng cảm tính, cụ thể, nhất là sự phản ánh bằng hình tượng nghệ thuật.
Hình tượng nghệ thuật là một dạng thức phản ánh khác về chất với các thức phản ánh
khác của hoạt động nhận thức, - đó là sự phản ánh tình cảm - lý trí với cách thể hiện vừa cảm
tính lại vừa cụ thể, vừa nói được nội dung tư tưởng xã hội mà nó phản ánh. Mỗi hình thái ý
thức xã hội đều có một đối tượng phản ánh nhất định. Chẳng hạn, ở triết học, đó là mối quan
hệ giữa tồn tại và ý thức; ở đạo đức, là mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, v.v... Còn ở nghệ
thuật, đối tượng đó vừa là quan hệ của con người với hiện thực, vừa là chính bản thân con
người và xã hội. Chính các đặc trưng này đã làm cho nghệ thuật có khả năng đặc biệt trong
việc thể hiện đời sống tinh thần của con người, các khả năng mà không một loại hình phản
ánh nào khác có thể đảm đương được.
1

C. Mác: Bản thảo kinh tế - triết học, năm 1884, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1962, tr. 128.
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Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng thống trị là tư tưởng của giai cấp đại diện cho quan
hệ sản xuất thống trị, và đồng thời với nó là sự tồn tại của nghệ thuật thống trị. Bên cạnh nền
nghệ thuật thống trị, những giai cấp bị trị cũng xây dựng nền nghệ thuật của mình, phản ánh
những điều kiện sống, những quyền lợi, nguyện vọng và lý tưởng của giai cấp mình.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng con người
mới Việt Nam thấm nhuần lý tưởng thẩm mỹ Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn bó
mật thiết với xây dựng thị hiếu nghệ thuật tốt đẹp xứng đáng với giai cấp công nhân, với thời
đại, đáp ứng các nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng của công chúng. Đảng ta, trong nhiều văn
kiện, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (khóa VIII), đã hướng xây dựng một nền nghệ
thuật xã hội chủ nghĩa trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc.
Định hướng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh từ tác phẩm nghệ thuật chính là nội dung
định hướng sức tác động đặc thù của hình tượng nghệ thuật mang giá trị sâu sắc, ý nghĩa nhân
văn cao qúy, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng. Có thể nói, định hướng văn hóa
văn nghệ đúng đắn của Đảng, sự rèn luyện sâu sắc về thị hiếu thẩm mỹ đã tạo điều kiện thuận
lợi cho việc xây dựng nền nghệ thuật mới - nghệ thuật xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc. Hơn nữa, định hướng thị hiếu ấy không chỉ dừng lại ở phương châm hướng dẫn
cho các chủ thể sáng tạo thẩm mỹ, mà nó còn tham gia tích cực vào hoạt động đánh giá, sáng
tạo để đối tượng hóa các thị hiếu tốt đẹp khi thưởng thức và tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật
của công chúng.
Từ góc độ mỹ học, triết học việc định hướng thị hiếu nghệ thuật có liên quan mật thiết với cả
nhu cầu thưởng thức, đánh giá, biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật và hoạt động tinh thần nói chung của
con người. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa hiện nay, do sự phức tạp và đan xen của
các loại thị hiếu nghệ thuật khác nhau, nhất là việc mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật với nưóc
ngoài, mỹ học Mác - Lênin cần tăng cường giáo dục thị hiếu nghệ thuật khác nhau, giáo dục thị hiếu
bằng những định hướng thiết thực gắn liền với quá trình xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc.
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Câu hỏi 76. Khoa học và chức năng của khoa học?
1. Khoa học là một hiện tượng của đời sống xã hội
Khoa học là một hiện tượng của đời sống xã hội - với tính cách là một hình thái của ý
thức xã hội - là hệ thống tri thức chân thực về thế giới đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
Đối tượng nghiên cứu của khoa học là tất cả các hiện tượng và các quá trình của tự nhiên, xã
hội và kể cả tư duy con người. Đó là sự khác biệt căn bản giữa khoa học và các hình thái ý
thức xã hội khác như hệ tư tưởng chính trị, pháp quyền, v.v... là những hình thái chỉ phản ánh
những quan hệ xã hội nhất định.
Hình thức biểu hiện chủ yếu của tri thức khoa học là phạm trù, định luật và qui luật.
Tri thức khoa học xâm nhập vào tất cả các hình thái của ý thưc xã hội, hình thành các khoa
học tương ứng với từng hình thái ý thức đó.
2. Kết cấu của tri thức khoa học
Xét về đối tượng, các khoa học chia thành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
nhưng chúng đều nghiên cứu các qui luật của hiện thực khách quan(qui luật tự nhiên, qui luật
xã hội và của tư duy, v.v...) và là hệ thống các tri thức có tính chân thực về hiện thực. Tùy
theo đối tượng nghiên cứu mà mỗi một khoa học cụ thể nghiên cứu từng lĩnh vực cụ thể,
nhưng cũng có khoa học nghiên cứu những vấn đề chung, qui luật chung của hiện thực như là
khoa học triết học.
Trong mỗi khoa học có thể phân chia thành các cấp độ: Tri thức kinh nghiệm, tức là
những tư liệu hiện thực đã được tích lũy - sự tổng kết các quan sát và thí nghiệm; tri thức lý
luận và sự khái quát kinh nghiệm thể hiện trong những lý thuyết qui luật và nguyên lý tương
ứng, cấp độ lý luận của các khoa học cụ thể kết hợp với nhau trong sự giải thích các nguyên
lý và qui luật đã phát hiện trên bình diện lý luận chung - triết học hình thành thế giới quan và
phương pháp luận của toàn bộ nhận thức khoa học.
Xét về vai trò, tác dụng thì các tri thức khoa học bao gồm khoa học cơ bản và khoa
học ứng dụng. Khoa học cơ bản vạch ra những qui luật, phương hướng, phương pháp chung
cho các khoa học ứng dụng. Còn các khoa học ứng dụng vạch ra những nguyên tắc, qui tắc,
phương pháp cụ thể để ứng dụng trực tiếp vào hoạt động biến đổi tự nhiên và xã hội. Song sự
phân chia đó cũng chỉ mang tính chất tương đối.
3. Sự phát triển của khoa học và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội
Sự phát triển và vai trò của khoa học đối với đời sống xã hội không ngừng tăng lên là
tính qui luật quan trọng nhất của sự phát triển khoa học. Đồng thời vai trò của nó cũng được
thể hiện thông qua quá trình phát triển của khoa học.
Thời kỳ thứ nhất, bắt đầu từ thời kỳ cổ đại đên thế kỷ XV. Trong thời kỳ này khoa học
còn ở trong thời kỳ “thai nghén” và mang tính chất hạn hẹp thể hiện trong một số lĩnh vực
nhất định như : văn học, cơ học, toán học và thiên văn học, v.v... Tuy nhiên, khoa học trong
thời kỳ này cũng đã đáp ứng được những nhu cầu nào đó về sản xuất nông nghiệp, về hàng
hải, về xây dựng, v.v… Trong đó, khoa học triết học là khoa học chung và phổ biến nhất có ý
nghĩa định hướng cho sự phát triển xã hội và là phương tiện, công cụ trong cuộc đấu tranh
chính trị của các lực lượng xã hội cụ thể khác nhau. Trong thời kỳ phong kiến tư tưởng thần
quyền tôn giáo đã kìm hãm sự phát triển của khoa học.
Thời kỳ thứ hai, từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XIX. Những tư tưởng thiên văn học của
côpécních1 và sau đó thuyết cơ học của Niutơn2 cho đến học thuyết về thái dương hệ của
1

Côpécníc(1473 - 1543): Nhà thiên văn học nổi tiêng của Ba lan, người đã sáng tạo ra học thyết mặt trời là
trung tâm đánh dấu sự đoạn tuyệt với quan điểm thần học của thuyết địa tâm của Pơtôlêmê.
2
Niutơn: Nhà vật lý học người đã phát minh ra định luật cơ học.
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Cantơ1, thuyết tiến hóa, định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng, v.v...Đặc điểm chung của
khoa học thời kỳ này đi sâu nghiên cứu từng lĩnh vực của hiện thực, đề cao thực nghiệm và
suy lý khoa học gắn chặt chẽ với sản xuất. Do yêu cầu phát triển của sản xuất và của cách
mạng xã hội, khoa học đã phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu của bước
chuyển này là sự xuất hiện của qua hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và nền sản sản xuất hàng hóa
lớn tư bản chủ nghĩa. Cơ học và toán học phát triển đều có liên quan trực tiếp đến sự cần thiết
của sản xuất cũng như đối với hàng hải và phát triển thương nghiệp. Công nghiệp cơ khí lớn
ra đời đáp ứng những yêu cầu của sản xuất công nghiệp và sự năng động về điện được ứng
dụng một cách nhanh chóng vào trong sản xuất và trong đời sống, v.v...
Thời kỳ thứ ba, thế kỷ XX. Đặc điểm của giai đoạn này không chỉ là sự tiến bộ nhanh
chóng của khoa học mà còn bởi sự thay đổi mối quan hệ giữa khoa học và thực tiễn, sự phát
triển của khoa học đã trở thành điểm xuất phát cho sự cải biến cách mạng trong thực tiễn và
cho sự ra đời của những ngành sản xuất mới. Trong 30 năm trở lại đây quá trình phân chia
các môn khoa học về tự nhiên đã trở thành một thể tổng hợp của ngành tri thức phong phú,
mà mỗi ngành tri thức đó là một khoa học riêng biệt. Quá trình đó cũng xảy ra trong các
ngành khoa học xã hội. Ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khi mà
tri thức khoa học đã kết tinh trong mọi nhân tố của lực lượng sản xuất vật chất của xã hội.
Không chỉ có khoa học tự nhiên và kỹ thuật mà ngay cả các khoa học xã hội cũng trở thành
lực lượng sản xuất trực tiếp. Việc áp dụng những công trình nghiên cứu của khoa học xã hội
vào thực tiễn giữ một vai trò quan trọng, giúp cho việc sử dụng nguồn nhân lực, vật lực một
cách hợp lý và có hiệu quả, v.v...

1

Cantơ(1724 - 1804): Nhà triết học nhị nguyên và bất khả tri trong triết học cổ điển Đức.
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Chương 14
VẤN ĐỀ CON NGƯỜI
TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
I. BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI

1. Các quan niệm chung về con người
2. Quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất của con người
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

1. Khái niệm cá nhân
2. Khái niệm nhân cách
2. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội
III. VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ CÁ NHÂN TRONG LỊCH SỬ

1. Vai trò của quần chúng nhân dân
2. Vai trò của vĩ nhân(lãnh tụ)
3. Ý nghĩa
B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 77. Phân tích các quan niệm cơ bản về con người trong lịch sử triết học trước
Mác?
1. Quan niệm về con người trong triết học phương Đông
Từ thời cổ đại, các trường phái triết học phương Đông đều tìm cách lý giải vấn đề bản
chất con người, quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh. Do những điều kiện kinh tếxã hội và đặc điểm lịch sử của triết học phương Đông, thì vấn đề con người đều được lý giải
trên cơ sở thế giới quan duy tâm, tôn giáo thần bí hoặc nhị nguyên luận.
Triết học Phật giáo coi con người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh
thần). Đời sống trần thế của con người chỉ là ảo giác, hư vô, tạm thời của cái “Vô thường”,
con người phải hướng đến cõi “Niết bàn”, nơi linh hồn con người được giải thoát để trở
thành bất diệt.
Với sự chi phối chế giới quan duy tâm, hoặc duy vật chất phác, triết học Nho giáo,
Lão giáo đều bàn về tính người và số phận của con người. Khổng Tử cho rằng bản chất con
người do “Thiên mệnh” chi phối quyết định, đức “Nhân” chính là giá trị cao nhất của con
người. Nguợc lại, Lão giáo lại cho rằng con người sinh ra từ “Đạo”. Do vậy, con người cần
phải sống “Vôvi”, theo lẽ tự nhiên thuần phác, v.v…
Như vậy, với nhiều hệ thống triết học khác nhau, quan niệm về con người và lý giải
mối quan hệ giữa tự nhiên – xã hội của triết học phương Đông biểu hiện yếu tố duy tâm, tôn
giáo có pha trộng tính chất duy vật chất phác ngây thơ. Song, trong những quan niệm đó, có
khuynh hướng thiên về mối quan hệ giữa chính trị, đạo đức, tâm linh để lý giải về “tính”
người, về “số mệnh” con người, v.v…
2. Quan niệm về con người trong triết học phương Tây trước Mác
Trong triết học học Hy lạp cổ đại, quan niệm duy vật chất phác, ngây thơ đã coi con là
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tiểu vũ trụ thu nhỏ, rằng “con người là thước đo của vũ trụ” (Prôtago), hoặc “con người là bậc
thang cao nhất của vũ trụ”(Arixtốt). Ngược lại, theo quan niệm duy tâm khách quan của
Platôn thì con người chỉ là ảo ảnh của thế giới “ý niệm”, v.v… Tuy nhiên, triết học Hy Lạp
cổ đại bước đầu đã có sự phân biệt con người với giới tự nhiên, nhưng cũng chỉ là sự hiểu
biết bên ngoài của con người.
Triết học thời kỳ trung cổ coi con người là sản phẩm của Thượng đế và đã qui đặc
trưng bản chất con người là một thực thể thuần túy - thực thể tinh thần. Bởi, theo họ bản chất
con người do sự quyết định của các lực lượng siêu nhiên hay chính tư tưởng, ý thức, v.v...
Triết học thời kỳ phục hưng – cận đại đặc biệt đề cao vai trò trí tuệ, lý tính của con
người, xem con người là một thực thể có trí tuệ. Đó là một trong những yếu tố quan trọng,
nhằm giải thoát con người khỏi sự nô dịch của thần quyền tôn giáo thời trung cổ, đề cao tư
tưởng giải phóng con người, nhưng con người cũng chỉ nhấn mạnh về mặt cá thể, mà xem
nhẹ mặt xã hội và cũng chưa nhận thức đầy đủ bản chất chất con người trong mối quan hệ
giữa mặt sinh học và xã hội.
Trong triết học cổ điển Đức, Hêghen đã nghiên cứu bản chất con người thông qua quá
trình tư duy và khái quát các qui luật cơ bản của quá trình đó, được trình bày có tính chất hệ
thống, để khẳng định vai trò chủ thể của con người đối với lịch sử, đồng thời kết quả của sự
phát triển lịch sử. Nhưng, Hêghen lại coi “ý niệm tuyệt đối” giữ vai trò quyết định đối với
con người. Như vậy, về thực chất Hêghen coi con người là sản phẩm thuần túy của “ý niệm
tuyệt đối”.
Quan niệm duy vật của Phoiơbắc đã vượt qua những hạn chế của Hêghen để hy vọng
tìm đến bản chất con người một cách đích thực. Nhưng, khi phê phán quan điểm duy tâm của
Hêghen thì Phơbách đã mắc phải sai lầm khi ông tuyệt đối hóa mặt sinh học của con người
hoặc tách con người ra khỏi quan hệ hiện thực của xã hội hoặc ông qui bản chất con người
vào tính tộc loại mà đặc trưng của nó là tình cảm đạo đức, tôn giáo và tình yêu. Mặc dù, ông
khẳng định con người là sản phẩm phát triển của tự nhiên và con người với tự nhiên là thống
nhất, v.v…
Như vậy, trong lịch sử triết học trước Mác, các quan niệm về con người, cơ bản là
những quan niệm duy tâm, tôn giáo hoặc siêu hình. Mặc dù, triết học duy vật trước Mác coi
con người là một thực thể tự nhiên - thực thể xã hội. Song họ cũng không vượt qua tính chất
siêu hình và thậm chí còn là duy tâm. Bởi vì, họ đã qui đặc trưng bản chất con người theo
khuynh hướng tuyệt đối hoá những thuộc tính tự nhiên hoặc thuộc tính xã hội, mà không thấy
được vai trò của thực tiễn xã hội.
Trong hệ thống thế giới quan tôn giáo coi con người như một thực thể nhị nguyên, là
sự kết hợp tinh thần và thể xác. Trong đó linh hồn của con người tồn tại một cách vĩnh cửu và
mang tính tuyệt đối. Tuy nhiên, một số trường phái triết học vẫn đạt được những thành tựu
trong việc phân tích, quan sát con người, đề cao lý tính, xác lập các giá trị nhân bản học để
hướng con người tới tự do. Đó cũng chính là những tiền đề có ý nghĩa cho việc hình thành tư
tưởng về con người trong triết học Mácxít.
Câu hỏi 78. Phân tích quan niệm của triết học Mác - Lênin về bản chất của con người?
Trong lịch sử triết học trước Mác, các quan niệm về con người, cơ bản là những quan
niệm duy tâm, tôn giáo hoặc siêu hình. Mặc dù, triết học duy vật trước Mác coi con người là
một thực thể tự nhiên - thực thể xã hội. Song họ cũng không vượt qua tính chất siêu hình và
thậm chí còn là duy tâm. Bởi vì họ đã qui đặc trưng bản chất con người theo khuynh hướng
tuyệt đối hoá những thuộc tính tự nhiên hoặc thuộc tính xã hội, mà không thấy được vai trò
của hoạt động thực tiễn xã hội.
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Trong hệ thống thế giới quan tôn giáo coi con người như một thực thể nhị nguyên, là
sự kết hợp tinh thần và thể xác. Trong đó linh hồn của con người tồn tại một cách vĩnh cửu và
mang tính tuyệt đối. Tuy nhiên, một số trường phái triết học vẫn đạt được những thành tựu
trong việc phân tích, quan sát con người, đề cao lý tính, xác lập các giá trị nhân bản học để
hướng con người tới tự do. Đó cũng chính là những tiền đề có ý nghĩa cho việc hình thành tư
tưởng về con người trong triết học Mácxít.
1. Con người - thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội
Tiếp thu một cách mang tính phê phán những quan điểm có tính hợp lý và khắc phục
những thiếu sót hạn chế quan niệm về con người trong lịch sử triết học trước đó, triết học
Mác khẳng định con người hiện thực là sự thống nhất giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội.
Bởi vì, con người không phải là cái gì đó đồng nhất tuyệt đối về chất, - đó là sự đồng nhất
bao hàm trong mình sự khác biệt giữa hai yếu tố đối lập nhau: con người với tư cách là sản
phẩm của giới tự nhiên, là sự phát triển tiếp tục của giới tự nhiên, mặt khác con người là một
thực thể xã hội được tách ra như một lực lượng đối lập với giới tự nhiên, sự tác động qua lại
giữa cái sinh học và cái xã hội tạo thành con người.
Trước hết, con người là sản phẩm của lịch sử tự nhiên. Đó là quá trình tạo thành
phương diện sinh học và khả năng thoả mãn những nhu cầu sinh học như : ăn, mặc, ở; hoạt
động và nhu cầu tái sản sinh con người. Như vậy, con người trước hết là một tồn tại sinh vật,
con người tự nhiên là con người mang tất cả bản tính sinh học, tính loài. Yếu tố sinh học
trong con người, trước hết là tổ chức cơ thể và mối quan hệ của nó với tự nhiên, là những
thuộc tính, những đặc điểm sinh học, quá trình tâm sinh lý, các giai đoạn phát triển khác nhau
thể hiện bản chất sinh học của cá nhân con người.
Tuy nhiên, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất qui định bản chất con người.
Đặc trưng qui định sự khác biệt giữa con người và thế giới loài vật là mặt xã hội, là quá trình
lao động của con người.
Thứ hai, con người còn là sản phẩm của lịch sử xã hội và chính lao động là nhân tố
giữ vai trò quyết định cho quá trình hình thành con người, khẳng định con người có tính xã
hội. Trong lịch sử triết học trước Mác đã có nhiều quan niệm khác nhau phân biệt con người
với thế giới loài vật, như con người là động vật biết sử dụng công cụ lao động, hoặc con
người có tư duy, v.v… Nhưng, nhưng quan niệm đó cũng chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nào
đó trong bản chất xã hội của con người.
Thông qua hoạt động sản xuất vật chất, con người đã làm thay đổi, cải biến toàn bộ
giới tự nhiên: “con vật chỉ tái sản xuất ra bản thân nó, còn con người thì tái sản xuất ra toàn
bộ giới tự nhiên”1. Tính xã hội của con người biểu hiện trong hoạt động sản xuất vật chất, con
người sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần để phục vụ đời sống của mình, hình thành phát
triển ngôn ngữ và tư duy, xác lập các quan hệ xã hội.
Thứ ba, mối quan hệ giữa mặt sinh học và mặt xã hội, không chỉ khẳng định nguồn
gốc, bản chất sinh vật và xãhội của con người; mà còn khẳng định vai trò quyết định của hệ
thống các qui luật khách quan đối với quá trình hình thành và phát triển của con người. Đó là
hệ thống các qui luật tự nhiên như là qui luật môi trường, qui luật trao đổi chất, về di truyền,
biến dị, tiến hoá, v.v… qui định phương diện sinh học của con người. Hệ thống các qui luật
tâm lý, ý thức hình thành vận động trên nền tảng sinh học của con người như hình thành tình
cảm, khát vọng, niềm tin, ý chí, v.v… hệ thống các qui luật xã hội qui định các quan hệ xã
hội giữa người với người.
Ba hệ thống qui luật trên cùng tác động, tạo nên thể thống nhất hoàn chỉnh trong đời
1
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sống con người bao gồm mặt sinh vật và mặt xã hội. Bởi vì, con người chỉ có thể tồn tại khi
thỏa mãn những nhu cầu sinh học, nhưng không phải bất cứ một sản phẩm vật chất nào cũng
có sẵn trong tự nhiên mà chủ yếu đều do quá trình sáng tạo của con người thông qua lao
động. Xã hội không phải là một thực thể tồn tại độc lập bên ngoài mặt sinh học, cũng không
có cái xã hội và cái sinh học thuần túy tồn tại độc lập với nhau, chúng có quan hệ biện chứng
tác động qua lại lẫn nhau trong các quan hệ xã hội. Bởi xã hội là phương thức cho con người
thoả mãn tốt hơn những nhu cầu sinh học ngày càng có tính hợp lý và văn minh hơn. Chính
vì vậy, con người ngày càng quan tâm đến quá trình cải tạo hiện thực khách quan, cũng như
chính lợi ích của cá nhân, tập thể, giai cấp hay của toàn bộ xã hội, không phải do ý thức chủ
quan của con người mà do chính điều kiện khách quan và các qui luật khách quan qui định.
2. Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hoà những mối quan
hệ xã hội
Con người khác với thế giới loài vật về bản chất 3 phương diện: Quan hệ với thiên
nhiên, quan hệ với xã hội, quan hệ với bản thân. Sự khác biệt ấy thể hiện con người là một
thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội hoặc bản chất của con người là tổng hòa
những mối quan hệ xã hội. Bởi vì, cả ba mối quan hệ ấy, suy đến cùng đều mang tính xã hội
giữa người và người là quan hệ bản chất, bao trùm tất cả các mối quan hệ khác của con
người.
Để nhấn mạnh bản chất xã hội của con người, Mác đã nêu lên luận đề nổi tiếng Luận
cương về Phoiơbách: “Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá
nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ
xã hội”1.
Luận đề trên khẳng định rằng, không có con người trừu tượng, thoát lý khỏi điều kiện,
hoàn cảnh lịch sử xã hội. Con người là cụ thể, sống trong một điều kiện lịch sử cụ thể nhất
định. Trong điều kiện lịch sử, cụ thể đó bằng hoạt động thực tiễn, con người sản xuất ra
những giá trị vật chất và tinh thần để tồn tại, phát triển về thể lực và trí lực. Chỉ trong toàn bộ
các mối quan hệ xã hội như gia đình, giai cấp, dân tộc, v.v… con người mới bộc lộ bản chất
xã hội của mình.
Điều lưu ý là luận đề trên khẳng định bản chất xã hội, không có nghĩa phủ nhận mặt
tự nhiên trong cuộc sống con người; trái lại, điều đó muốn nhấn mạnh sự phân biệt giữa con
người và thế giới động vật ở bản chất xã hội và đó cũng là để khắc phục sự thiếu sót của các
nhà triết học trước Mác về bản chất xã hội của con người. Mặt khác, cái bản chất với ý nghĩa
là cái phổ biến, cái mang tính qui luật chứ không phải là cái duy nhất; do đó cần phải thấy
được các biểu hiện riêng biệt, phong phú và đa dạng của mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội
3. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử
Con người là sản phẩm phát triển của tự nhiên và lịch sử phát triển của xã hội. Song,
điều quan trọng hơn cả là con người luôn luôn là chủ thể của lịh sử xã hội. Với tính cách chủ
thể của lịch sử, thông qua hoạt động thực tiễn, con người biến đổi giới tự nhiên, biến đổi xã
hội và bản thân mình.
Trong quá trình cải biến giới tự nhiên, con người cũng làm ra lịch sử của mình. Con
người là sản phẩm của lịch sử, đồng thời là chủ thể sáng tạo ra lịch sử. Hoạt động sản xuất
vật chất vừa là điều kiện cho sự tồn tại của con người, vừa là phương thức dẫn đến sự biến
đổi xã hội. Đó là quá trình con người nhận thức và vận dụng các qui luật khách quan để
khẳng lịch sử vận động phát triển của xã hội là lịch sử của phát triển của các phương thức sản
xuất vật chất khác nhau, v.v…
1
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Không có con người trừu tượng, con người là cụ thể trong mỗi giai đoạn phát triển
nhất định của lịch sử và bản chất của con người trong tính hiện thực của nó là tổng hoà những
mối quan hệ xã hội. Bản chất con người không phải là một hệ thống đóng kín, mà là hệ thống
mở tương ứng với điều kiện lịch sử của con người. Cho nên, có thể nói rằng, sự vận động và
phát triển của lịch sử sẽ qui định tương ứng với sự vận động và phát triển của bản chất con
người thông qua những mối quan hệ xã hội trong lịch sử.
Câu hỏi 79. Tại sao nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân?
1. Cá nhân
Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử với tính cách là những con người cụ thể
và đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể lao động của các quan hệ xã hội,
và của nhận thức. Cá nhân là một con người hoàn chỉnh trong sự thống nhất những khả năng
riêng có của con người đối với chức năng xã hội do người đó thực hiện.
Xã hội do các cá nhân tạo nên. Các cá nhân sống và hoạt động trong cộng đồng xã hội
dưới nhiều hình thức khác nhau như gia đình, giai cấp, dân tộc, v.v… yếu tố xã hội là đặc
trưng căn bản để hình thành cá nhân. Mỗi cá nhân có đời sống riêng, có quan hệ xã hội riêng,
có nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích riêng, nhưng điều đó không loại trừ tính chung của mỗi cá
nhân là thành viên của xã hội, mang bản chất xã hội.
Trong quan hệ xã hội, cá nhân được phân biệt với những đặc trưng sau đây:
- Cá nhân là phương thức tồn tại cụ thể của loài người một cách trực tiếp cảm tính.
- Cá nhân là cái riêng lẻ, đơn nhất tạo thành cộng đồng xã hội, cơ sở hình thành lịh
sử xã hội loài người.
- Cá nhân là một chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách và nhân cách cũng là tiêu chuẩn
để phân biệt sự khác nhau giữa các cá nhân.
- Cá nhân mang tính lịch sử, phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định.
2. Nhân cách
Nhân cách là khái niệm chỉ bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân, là nội dung
và tính chất bên trong của mỗi cá nhân. Nếu cá nhân là khái niệm chỉ sự khác biệt giữa cá thể
với loài thì nhân cách là khái niệm chỉ sự khác nhau giữa các cá nhân. Cá nhân là phương
thức biểu hiện cụ thể của giống loài còn nhân cách vừa là nội dung, vừa là cách thức biểu
hiện của mỗi cá nhân riêng biệt.
Nhân cách biểu hiện thế giới cái tôi của mỗi cá nhân, là sự tổng hợp các yếu tố sinh
học, tâm lý, sinh lý, xã hội tạo nên đặc trưng riêng về di truyền, về sinh lý thần kinh, về hoàn
cảnh sống của cá nhân theo cách riêng của mình. Mỗi cá nhân tiếp thu những giá trị phổ biến
của văn hoá xã hội, từ đó thông qua sự lọc bỏ, tự tiếp nhận của cá nhân để hình thành các giá
trị định hướng của nhân cách. Đó là các giá trị như lý tưởng, niềm tin, v.v…
Vì vậy, nhân cách là toàn bộ những năng lực phẩm chất giữ vai trò chủ thể tự ý thức,
tự khẳng định và tự điều chỉnh hành vi trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân
Sự hình thành và phát triển nhân cách phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây:
- Tiền đề sinh học và tư chất di truyền học, một cá thể phát triển cao nhất của giới
hữu sinh;
- Môi trường xã hội là yếu tố quyết định sự hình thành, phát triển nhân cách thông
qua mối quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội;
- Thế giới quan cá nhân, bao gồm các yếu tố như quan điểm, niềm tin, định hướng
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các giá trị, v.v.. Yếu tố quyết định để hình thành thế giới quan cá nhân là tính chất của thời
đại; lợi ích, vai trò địa vị cá nhân trong xã hội; khả năng thẩm định đánh giá đạo đức – nhân
văn và kinh nghiệm của mỗi cá nhân để hình thành những thuộc tính bên trong về năng lực,
phẩm chất xã hội như năng lực trí tuệ, chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, pháp luật,
thẩm mỹ, v.v…
Nhân cách là thế giới quan bên trong của mỗi cá nhân. Một xã hội tiến bộ là một xã
hội mà mỗi cá nhân phát triển nhân cách của mình theo hướng tích cực, phát huy vai trò động
lực, chủ thể sáng tạo của mỗi cá nhân. Chủ nghĩa xã hội, vừa khắc phục chủ nghĩa cá nhân
cực đoan, vừa tạo ra những điều kiện mới cho cá nhân phát triển sáng tạo.
Câu hỏi 80. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội?
1. Mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và tập thể
Cá nhân là một hiện tượng mang tính lịch sử với tính cách là những con người cụ thể
và đồng thời là sản phẩm của sự phát triển xã hội, là chủ thể lao động của các quan hệ xã hội,
và của nhận thức. Cá nhân là một con người hoàn chỉnh trong sự thống nhất những khả năng
riêng có của con người đối với chức năng xã hội do người đó thực hiện.
Tập thể là hình thức liên hệ các cá nhân thành từng nhóm có tính chất xã hội xuất phát
từ lợi ích, nhu cầu về kinh tế, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ, nghề nghiệp, v.v... nên xã hội có
nhiều tập thể khác nhau.
Bản chất của quan hệ giữa cá nhân và tập thể là quan hệ lợi ích - cái cơ sở của sự liên
kết hoặc chia rẽ các thành viên trong một tập thể. Lợi ích là một nhu cầu vật chất - tinh thần
của mỗi cá nhân vừa bao hàm sự thống nhất và mâu thuẫn. Bởi lợi ích và nhu cầu của mỗi cá
nhân là khác nhau và việc thỏa mãn lợi ích và nhu cầu cho mỗi cá nhân của tập thể thường
thấp hơn so với nhu cầu của mỗi cá nhân. Nhưng cá nhân lại luôn cần đến và có nhu cầu tập
thể, bởi cá nhân không thể tồn tại độc lập với tập thể trong tính chất liên kết của các tổ chức
xã hội, tính cộng đồng xã hội.
Sự bảo đảm ổn định về mặt tổ chức và phát triển của cá nhân thường được xây dựng
trên cơ sở những nguyên tắc như: tính chất tương trợ theo tinh thần hữu ái; thực hiện tốt
quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân với tập thể và ngược lại; sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích,
nhu cầu cá nhân với lợi ích nhu cầu tập thể; bình đẳng trong tập thể, tôn trọng tập thể và
quyền quyết định của tập thể; cá nhân có ý thức trước tập thể về hành vi của mình; tập thể
luôn quan tâm đến cá nhân, thỏa mãn những lợi ích, nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, tùy theo tính chất của mâu thuẫn giữa cá nhân và tập thể và những điều kiện lịch
sử cụ thể mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể có thể phát triển và cũng có thể tan rã.
2. Mối quan hệ giữa lợi ích của xã hội và lợi ích cá nhân là nền tảng của quan hệ cá
nhân và xã hội
Khái niệm xã hội được xác định trên bình diện rộng hẹp khác nhau: loài người, quốc
gia, dân tộc, giai cấp, chủng tộc, v.v.... Nhưng dù thể hiện dưới hình thức nào xã hội bao giờ
tồn tại như một hệ thống hoàn chỉnh của những quan hệ xã hội, cơ sở cho sự tồn tại và phát
triển của mỗi cá nhân.
Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là một mối quan hệ biện chứng, trong đó xã hội
giữ vai trò quyết định, nền tảng của mối quan hệ này là lợi ích. Thực chất của việc tổ chức
trật tự xã hội là sắp xếp các quan hệ lợi ích sao cho khai thác được cao nhất của mỗi thành
viên vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó xã hội bao giờ cũng là điều kiện,
môi trường, là phương thức để lợi ích cá nhân được thực hiện. Sự phát triển của xã hội dẫn
đến tính chất đa dạng và phong phú về lợi ích, về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Cá
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nhân ngày càng tiếp nhận nhiều hơn những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội nhằm thỏa
mãn những nhu cầu cho hoạt động và sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Tuy nhiên,
mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội về lợi ích cũng thay đổi và phát triển có tính chất lịch sử,
phụ thuộc vào quá trình thay đổi của các phương thức sản xuất vật chất khác nhau.
Trong chế độ nguyên thủy lực lượng sản xuất thấp kém, nên để duy trì sự tồn tại và
phát triển của xã hội nó dựa trên quan hệ sở hữu công cộng tư liệu sản xuất. Cho nên, cá nhân
hòa tan vào tập thể, v.v...
Trong chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội
dựa trên chế độ sở hữu tư liệu sản xuất có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân,
lợi ích và nhu cầu cá nhân, v.v...
Dưới chủ nghĩa xã hội, về căn bản dựa trên nền tảng sở hữu công cộng về tư liệu sản
xuất cho nên mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và xã hội về cơ bản có khuynh hướng dẫn đến
sự thống nhất về lợi ích của cá nhân và xã hội, tạo điều kiện cho sự hoàn thiện và phát triển
của mỗi cá nhân, v.v..
3. Ý nghĩa
Về mặt nguyên tắc thừa nhận tính khách quan, phổ biến và qui luật của mối quan hệ
giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội. Trong mối quan hệ đó không phủ nhận vai trò của
cá nhân, nhưng mặt khác khẳng định vai trò của xã hội đối với mỗi cá nhân.
Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, đường lối đúng đắn
của Đảng và Nhà nước ta có khả năng bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi
ích tập thể và lợi ích xã hội, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, tạo
ra những điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân có điều kiện phát triển toàn diện nhân cách.
Việc xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường
đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa luôn
bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ đối với mọi công dân, chống đặc quyền đặc
lợi; phát huy yếu tố con người là mục đích cao nhất trong mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã
hội là một yêu cầu trong việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ở nước
ta hiện nay.
Câu hỏi 81. Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân ( lãnh tụ) đối với sự phát triển
của xã hội ?
1. Vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của lịch sử
Khái niệm quần chúng nhân dân thay đổi và phát triển có tính chất lịch sử. Bởi nó gắn
liền với những hình thái kinh tế - xã hội và điều kiện lịch sử nhất định. Nhưng trước hết, họ là
lực lượng lao động xã hội trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Mặt khác, họ còn là
những bộ phận dân cư có khuynh hướng luôn chống lại những giai cấp thống trị áp bức bóc
lột mà lợi ích căn bản của những giai cấp ấy đối kháng với lợi ích đông đảo nhân dân lao
động. Đồng thời, họ còn bao gồm các giai cấp và các tầng lớp xã hội có ý nghĩa thúc đẩy sự
phát triển của xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định quần chúng nhân dân là người
sáng tạo chân chính ra lịch sử:
Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội. Xuất phát từ nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và
phát triển của xã hội và trong đó hoạt động của quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất
trực tiếp. Sản xuất vật chất là quá trình con người tạo ra mọi của cải vật chất, thông qua chế
tạo và cải tiến công cụ lao động là hoạt động của toàn xã hội. Trong đó, lực lượng sản xuất cơ
bản là quần chúng nhân dân lao động bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. Thực
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tiễn sản xuất vật chất của loài người, của quần chung nhân dân là cơ sở, động lực của sự phát
triển khoa học kỹ thuật. Ngày nay, nhân dân lao động, trước hết là giai cấp công nhân và đội
ngũ trí thức là lực lượng sản xuất cơ bản của nền kinh tế tri thức.
Quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Lê-nin đã
từng khẳng định rằng sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Bởi vì, trong hoạt
động đấu tranh xã hội, thì trước hết quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của cách mạng
đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của các cuộc cách mạng xã hội. Trong hoạt động đấu
tranh xã hội vai trò của quần chúng nhân dân còn được thể hiện đối với quá trình hình thành
và phát triển của các dân tộc và cộng đồng dân tộc. Lợi ích của quần chúng nhân dân vừa là
điểm khởi đầu vừa là mục đích cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Điều này có nghĩa là lợi
ích chung của toàn bộ xã hội luôn là lợi ích chung của quần chúng nhân dân.
Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn, không thể thay thế, trong sản xuất tinh thần
của xã hội. Quần chúng nhân có vai trò to lớn trong quá trình sáng tạo và phát triển đời sống
tinh thần của xã hội. Trước hết, hoạt động của quần chúng nhân dân trong sản xuất vật chất,
trong hoạt động đấu tranh xã hội đã quyết định quá trình hình thành và phát triển những
phong tục - tập quán, truyền thống, văn hoá của các dân tộc của nhân loại. Mặt khác, quần
chúng nhân dân với hoạt động thực tiễn của họ, họ vừa là chủ thể, khách thể và là cơ sở của
sản xuất tinh thần xã hội.
2. Vai trò của vĩ nhân (lãnh tụ) đối với sự phát triển của lịch sử
Sự xuất hiện các vĩ nhân trong lịch sử là một tất yếu khách quan, do những yêu cầu và
nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn khác nhau mà sự xuất hiện các vĩ nhân và vai trò của họ
cũng khác nhau. Nhưng nói đến vĩ nhân (lãnh tụ) thì trước hết họ cũng là những cá nhân cụ
thể, nhưng họ là những người kiệt xuất, có khả năng nắm bắt và vận dụng thành công các qui
luật khách quan. Mặt khác, họ là người có khả năng tập hợp quần chúng nhân dân, khả năng
thống nhất ý chí và hành động của họ để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do những yêu cầu
khách quan của lịch sử.
Không thể có vĩ nhân, lãnh tụ tồn tại một cách thuần túy, độc lập tuyệt đối với quần
chúng nhân dân mà sự xuất hiện và vai trò của họ đều thông qua các tổ chức xã hội nhất định.
Bởi vì hoạt động của quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng cũng không tồn tại
thuần túy mà thông qua các tổ chức xã hộ nhất định. Cho nên, vai trò của vĩ nhân, lãnh tụ
không chỉ là người tổ chức, lãnh đạo mà họ còn có khả năng tập hợp quần chúng, thống nhất
ý chí và hành động của quần chúng để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của lịch sử.
Trong những điều kiện lịch sử cụ thể thì vĩ nhân, lãnh tụ có thể thúc đẩy nhanh hơn
tiến trình phát triển của lịch sử, nhưng họ cũng có thể kìm hãm sự phát triển của xã hội khi
tính tích cực và vai trò tiến bộ của họ đã không còn nữa. Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể
hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại họ, cho nên nó có tính chất thời đại tính lịch
sử và cụ thể.
3. Ý nghĩa
Phê phán những quan điểm duy tâm, siêu hình về vai trò quần chúng nhân dân, vĩ
nhân, lãnh tụ đối với sự phát triển của lịch sử. Quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc trong sự
nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.

Chương 15
MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỌC
PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI
A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
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I. CHỦ NGHĨA THỰC CHỨNG

1. Một số khái niệm và luận điểm cơ bản
2. Nguyên nhân ra đời chủ nghĩa thực chứng
3.

Đánh giá chủ nghĩa thực chứng

II. CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

1. Một số khái niệm và luận điểm của chủ nghĩa hiện sinh
2. Nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa hiện sinh
3. Đánh giá chủ nghĩa hiện sinh
III. CHỦ NGHĨA PHƠRỚT

1. Một số khái niệm và luận điểm của chủ nghĩa Phơrớt
2. Nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa Phơrớt
3. Đánh giá chủ nghĩa Phơrớt
IV. CHỦ NGHĨ THỰC DỤNG

1. Một số luận điểm và khái niệm cơ bản
2. Nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa thực dụng
3. Đánh giá chủ nghĩa thực dụng
V. CHỦ NGHĨA TÔMÁT

1. Một số luận điểm cơ bản
2. Nguyên nhân ra đời
3. Đánh giá chủ nghĩa Tômát
VI. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

1. Tiếp tục ý đồ vượt lên trên sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm
2. Xa rời phép biện chứng
3. Phá vỡ sự thống nhất giữa bản thể luận, nhận thức và lôgíc học
4. Đã đặt ra được nhưng không giải quyết đúng một số vấn đề cấp bách hiện nay
của nhân loại
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B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Câu hỏi 82. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa thực chứng?
Chủ nghĩa thực chứng ra đời vào những năm 30 - 40 của thế kỷ XIX ở Pháp, sau đó ở
Anh với khẩu hiệu: “Bản thân khoa học đã là triết học”; “những tri thức về thế giới là đặc
quyền của khoa học thực chứng”. Các nhà triết học thực chứng cho rằng cần phải xây dựng
triết học theo mô hình “khoa học thực chứng”. Theo họ, triết học không nên nghiên cứu
những vấn đề như bản chất sự vật, các qui luật chung của thế giới mà đi tìm phương pháp
khoa học có hiệu quả nhất, đáng tin cậy nhất mới là nội dung chủ yếu của việc nghiên cứu
triết học.
Sự ra đời của chủ nghĩa thực chứng một mặt, phản ánh sự khủng khoảng xã hội, nhất
là mặt tinh thần của chủ nghĩa tư bản hiện đại; nhưng mặt khác nó xuất phát từ đặc điểm của
khoa học tự nhiên hiện đại về việc nghiên cứu phương pháp luận nhận thức khoa học. Cho
nên, triết học thực chứng muốn chuyển hướng nghiên cứu của triết học từ phương diện thế
giới quan sang phương diện phương pháp luận của khoa học.
Xét về lịch sử, triết học thực chứng đã trải qua 3 giai đoạn. Đó là chủ nghĩa thực
chứng cổ điển vào những năm 30 - 40 của thế kỷ XIX do Côngtơ(Comte) ở Pháp,
Spenxơ(H.Spencer) ở Anh sáng lập. Họ coi các hiện tượng và các sự kiện mới là cái thực
chứng, v.v... thực chất đây là chủ nghĩa duy tâm chủ quan, phục hồi tư tưởng bất khả tri của
Hium.
Giai đoạn 2 là chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán vào những năm 70 - 90 thế kỷ XIX.
Đại biểu của giai đoạn này phải nói đến Makhơ(Mach) và Avênariút(Avenarius). Họ đề
xướng quan niệm duy tâm chủ quan về kinh nghiệm, tuyệt đối hoá vai trò của cảm giác. Cho
nên chủ nghĩa thực chứng đã chuyển từ chủ nghĩa hiện tượng mang tính chất bản thể luận
sang sang chủ nghĩa hiện tượng mang tính nhận thức luận.
Giai đoạn 3 là giai đoạn của chủ nghĩa thực chứng mới, ra đời sau chiến tranh thế giới
lần thứ nhất và phát triển mạnh vào những năm 50 của thế kỷ XX. Những người sáng lập là
Rớtxơn(Russell) và Uýtgen Xten(Wittgen Steinm). Về sau này triết học phân tích đã xuất
hiện một chi phái lớn: Chủ nghĩa thực chứng logíc và triết học phân tích của Cacnáp(Carnap,
Slích(Shelich), v.v... Nhưng thực chất họ đều coi nhiệm vụ phân tích hình thức và phân tích
logíc là nội dung chủ yếu của triết học, rằng logíc toán - lý hiện đại làm cơ sở sáng tạo ra
ngôn ngữ nhân tạo để đảm bảo sự nhất trí giữa cấu trúc cú pháp của mệnh đề và hình thức
lôgíc của nó.
Câu hỏi 83. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh?
Chủ nghĩa hiện sinh là một trường phái triết học chủ yếu trong trào lưu chủ nghĩa
nhân bản phi duy lý. Triết học hiện sinh ra đời vào đầu thế kỷ XIX, được khai sinh tại Đan
Mạch bởi Kiếckêgơ(S. Kierkegaard 1813 - 1855). Chủ nghĩa hiện sinh phát triển mạnh ở Đức
và Pháp từ những năm 20 đến 60 của thế kỷ XX với các nhà triết học tiêu biểu như:
Haiđơgơ(Heidegger), Xáctơrơ(J. Sartre),Giaxpơ(Jaspers), Mácxen(Marcel), v.v... Tư tưởng
chính của triết học hiện sinh là vấn đề tồn tại của con người. Triết học hiện sinh ra đời do hai
nguyên nhân:
Một mặt, do mâu thuẫn của xã hội tư bản đẩy con người vào tình trạng tha hóa, chủ
nghĩa hiện sinh ra đời để lên án và kêu gọi con người phải tự cứu lấy mình; mặt khác, phản
ứng khuynh hướng tuyệt đối hoá vai trò của khoa học, sùng bái kỹ thuật; hạ thấp hoặc xem
nhẹ mặt tinh thần, tâm hồn của cuộc sống con người, v.v...
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Triết học hiện sinh là một trường phái triết học phức tạp, nhưng về cơ bản họ coi sự
hiện sinh của cá nhân, sự cảm thụ chủ quan, sự thể hiện tâm lý có tính chất phi lý của cá nhân
là nội dung chủ yếu của triết học hiện sinh. Nghiên cứu triết học hiện sinh chủ yếu thể hiện ở
các phương diện bản thể luận, nhận thức luận, luân lý và quan điểm lịch sử xã hội.
Khái niệm hữu thể và hiện hữu là những khái niệm cơ bản của triết học hiện sinh.
Theo họ, hữu thể chỉ cái gì đó đang tồn tại, nhưng chưa là một cái gì đó cụ thể. Hiện hữu
không chỉ cái đang tồn tại mà còn là cái đang sống đích thực với diện mạo riêng vốn có của
nó. Do đó, hiện sinh không phải là giới tự nhiên hoặc sự vật, mà là con người, chỉ có con
người mới hiện sinh. Hiện sinh của con người không phải là sự tồn tại lịch sử cụ thể của họ
trong những quan hệ xã hội, mà là sự tồn tại tinh thần của nhân vị và chính sự tồn tại đó mới
có thể lý giải ý nghĩa của toàn bộ thế giới. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng của triết học là phân
tích về mặt bản thể luận đối với hiện sinh, tức là mô tả sự tồn tại bản chất con người trong
hoạt động ý thức phi duy lý của cá nhân. Thực chất đây là bản thể luận duy tâm chủ quan.
Về mặt nhận thức luận, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng tri thức thu được bằng khoa học
dựa trên lý tính là hư ảo. Theo họ, để đạt đến hiện sinh chân chính thì có thể dựa vào trực
giác phi lý tính. Rằng chỉ có trong cuộc sống đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng, v.v... con người
mới có thể trực tiếp cảm nhận sự tồn tại của mình.
Về luân lý, chủ nghĩa hiện sinh phản đối mọi hình thức quyết định luận trong đạo đức,
phủ nhận sự tồn tại của các nguyên tắc đạo đức. Chủ nghĩa hiện sinh tuyệt đối hoá chủ nghĩa
cá nhân cực đoan, khi cho rằng tự do là bản chất hiện sinh của cá nhân có tính tuyệt đối
không phụ thuộc vào hiện thực.
Về quan điểm lịch sử xã hội, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng chỉ có cá nhân mới là hiện
sinh chân thực, xã hội chỉ là phương thức hiện sinh của cá nhân và không chân thực. Do đó
tồn tại xã hội đã bóp chết hiện sinh chân chính của con người, rằng lịch sử không thể nhận
thức được, lịch sử chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài của tồn tại người, mà sự tồn tại của
con người không thể nhận thức được.
Câu hỏi 81. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩ Phơrớt?
Chủ nghĩa Phơrớt cũng là một trường phái của trào lưu chủ nghĩa nhân bản phi duy lý
do nhà bệnh học tinh thần, nhà tâm lý học người Aùo, Phơrớt sáng lập. Học thuyết và phương
pháp của ông có ý nghĩa thế giới quan và nhân sinh quan triết học, ảnh hưởng lớn với các
trường phái của chủ nghĩa nhân bản triết học phương Tây hiện đại.
Chủ nghĩa Phơrớt xuất hiện vào đầu thế kỷ XX là học thuyết phân tích tâm lý, đặc
biệt chú trọng giải thích đời sống nội tâm của con người, giải thích các bệnh tinh thần của con
người. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Phơrớt là lý luận về cái vô thức, lý luận về nhân cách,
thuyết tính dục, v.v... có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống phân tích tâm lý và bệnh tinh thần
của con người.
Lý luận về cái vô thức, một bộ phận quan trọng trong hệ thống phân tích tâm lý đầu
tiên của Phơrớt. Oâng chia quá trình tâm lý người gồm ba bậc: ý thức, tiền thức, vô thức.
Trong đó, ý thức là tâm lý nhận biết, còn vô thức là hiện tượng tâm lý nằm ngoài phạm vi của
lý trí, do bản năng, thói quen và dục vọng của con người gây ra. Hoạt động tâm lý này tiến
hành theo nguyên tắc khoái cảm, tức là tình cảm dục vọng chi phối, không bị hạn chế về thời
gian và qui tắc lôgíc của lý trí. Tiền thức là yếu tố trung gian, ở giữa ý thức và vô thức, hoạt
động theo nguyên tắc tính hiện thực. Bởi vì trong vô thức ẩn dấu những xung đột bản năng,
phải thông qua sự lựa chọn của tiền thức mới trở thành ý thức. Theo ông, ý thức không phải
là thực chất của hoạt động tâm lý mà chỉ là thuộc tính không ổn định của hoạt động tâm lý,
mà vô thức mới là căn cứ của hành vi con người. Oâng cho rằng những hành vi vô thức
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thường ngày đều có nguyên nhân của những ước vọng bị dồn nén.
Lý luận về nhân cách, Phơrớt đưa ra ba khái niệm “cái ấy”, “cái tôi” và “cái siêu
tôi”. Theo ông, “cái ấy” chính là sự thể hiện của libido (tính dục), bản năng đầu tiên có từ lúc
con người sinh ra, nó là nguồn năng lượng tâm lý đòi hỏi bộc lộ ra và đòi hỏi được thoả mãn
một cách mãnh liệt, nó là kết cấu phi lý tính, chỉ tuân theo nguyên tắc khoái cảm. “Cái tôi” là
hệ thống ý thức, là cái đứng giữa “cái ấy” và thế giới bên ngoài, hoạt động theo nhu cầu thế
giới bên ngoài, điều tiết sự xung đột giữa “cái ấy” và thế giới bên ngoài. “Cái siêu tôi” là đại
diện của xã hội, của lý tưởng và của uy thế bên ngoài của tâm lý con người. Nó được tạo
thành bởi những chuẩn mực xã hội, những qui tắc luân lý và những giới luật tôn giáo. Phơrớt
cho rằng, trạng thái tâm lý bình thường của con người là sự cân bằng ba yếu tố đó, v.v...
Thuyết tính dục, Theo Phơrớt mọi xung đột bản năng của “cái ấy” thì bản năng tính
dục là hạt nhân, là cơ sở của hành vi người. Tính dục có nghĩa rộng là mọi khoái cảm, mà
tính dục là xung đội mang tính tuyệt đối, ngay cả khi ý thức, tiền thức áp chế nó vẫn tìm cách
bộ lộ ra. Oâng giải thích “khái vọng vô thức lợi dụng sự nới lỏng của ý thức vào ban đêm để
ùa vào trong ý thức bằng giấc mơ. Sự đề kháng tình trạng dồn nén của cái tôi cũng không
phải là đã bị thủ tiêu trong giấc ngủ”. Do đó, giấc mơ là “một sự thỏa hiệp hình thành giữa
yêu cầu của một bản năng bị dồn nén với sự kháng cự lại của một sức mạnh kiểm duyệt trong
cái tôi”.
Chủ nghĩa Phơrớt đến nay vẫn là một trào lưu triết học có ảnh hưởng rộng lớn trên thế
giới, không những trở thành một trường phái của tâm lý học hiện đại - trường phái tâm lý học
nhân bản, mà còn là nguồn gốc nảy sinh nhiều trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Phân
tâm học của Phơrớt lấy lý luận vô thức và lý luận tính dục làm hạt nhân đã vượt qua phạm vi
nghiên cứu tâm lý học truyền thống, bổ sung những kiến thức quan trọng vào những chỗ
trống trong tâm lý học, nên nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý học, tâm thần học, xã hội học, dân
tộc học, nghệ thuật học nửa đầu thế kỷ thứ XX. Là nhà khoa học ông đã tiếp thu truyền thống
duy vật của khoa học tự nhiên cổ điển về thuyết tiến hoá, nhưng trong thế giới quan triết học
của mình ông đã đem sinh vật hoá những cái thuộc về tâm lý con người, đem tự nhiên hoá
những cái thuộc về loài người, đem tâm lý hoá những cái thuộc về xã hội và tuyệt đối hoá cái
tâm lý trong đời sống con người.
Câu hỏi 84. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Thực dụng?
Chủ nghĩa thực dụng là một trường phái triết học phương Tây hiện đại đề cao kinh
nghệm và hiệu quả, ra đời vào cuối thế kỷ XIX ở Mỹ và sau những năm 40 thế kỷ XX, địa vị
chủ đạo của nó trong triết học Mỹ đã được thay thế bằng các trường phái triết học châu Aâu
đực truyền bá vào Mỹ. Nhìn chung triết học thực dụng đều giới hạn trong phạm vi kinh
nghiệm, coi tri thức là công cụ để thích ứng với hoàn cảnh, coi chân lý là cái có ích.
Người sáng lập ra chủ nghĩa thực dụng là Piếcxơ, người sau đó trở thành đại biểu chủ
yếu là Giêmxơ. Nguyên tắc căn bản trong phương pháp luận của chủ nghĩa thực dụng là lấy
hiệu quả, công dụng làm tiêu chuẩn. Cho nên, họ đã từng coi triết học của họ không phải là lý
luận triết học có hệ thống, mà chỉ là lý luận về phương pháp.
Chủ nghĩa thực dụng đề cập đến phương pháp tư duy đặc thù. Đó là phương pháp tư
duy không xem xét khái niệm ở bản thân khái niệm mà đi sâu nghiên cứu xem khi được sử
dụng nó sản sinh ra hậu quả gì. Khái niệm và lý luận không phải là sự giải đáp về thế giới,
mà muốn phân biệt ý nghĩa và giá trị của nó thì không phải là xem nó có phản ánh đúng hiện
thực hay không mà là xem hiệu quả có thể kiểm nghiệm được của nó khi ứng dụng vào thực
tế.
Đối với những người theo chủ nghĩa thực dụng thì kinh nghiệm không có tính chủ
quan, cũng không có tính khách quan mà là “kinh nghiệm thuần túy” hoặc là “kinh nghiệm
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nguyên thủy”. Kinh nghiệm là một khái niệm có hai nghĩa: nó bao gồm mọi cái thuộc về ý
thức chủ quan, nhưng nó cũng bao gồm mọi cái về sự vật, sự kiện khách quan. Bản thân nó
không có sự khác biệt và đối lập về nguyên tắc giữa chủ quan và khách quan, v.v... Việc chủ
nghĩa thực dụng dùng hiệu quả để thẩm định tất cả là nhằm phủ định thế giới bên ngoài và
qui luật khách quan, họ đã tuyệt đối hoá tác dụng của ý chí con người nên đã rơi vào chủ
nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy ý chí.
Quan niệm về chân lý của chủ nghĩa thực dụng có quan hệ mật thiết với lý luận kinh
nghiệm của nó. Bởi họ cho rằng tư duy của con người là một cách thức của kinh nghiệm, là
hành vi thích ứng và chức năng phản ứng của con người, chứ không phải là hình ảnh chủ
quan của con người về thế giới khách quan, mà nó chỉ là mối quan hệ giữa những kinh
nghiệm với nhau. Xét một quan niệm có phải là chân lý hay không, thì không xem nó có phù
hợp với hiện thực khách quan hay không, mà phải xem nó có đem lại hiệu quả hữu dụng hay
không. Như vậy, hữu dụng và vô dụng đã trở thành tiêu chuẩn để phân biệt chân lý và sai
lầm.
Quan niệm về chân lý của chủ nghĩa thực dụng không những chủ quan, mà còn có
khuynh hướng tương đối chủ nghĩa rõ rệt. Bởi họ cho rằng chân lý là cái thoả mãn nhất khi
con ngưới cảm nhận được hiện thực bằng những kinh nghiệm, tùy thuộc vào sự hứng thú và
lợí ích của từng người, từng thời gian và địa điểm khác nhau. Chính vì vậy, chủ nghĩa thực
dụng đã cường điệu tính cụ thể và tính tương đối của chân lý đẫn đến tách rời tính cụ thể tính tương đối - tính tuyệt đối của chân lý và phủ nhận chân lý khách quan, v.v...
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Câu hỏi 85. Trình bày nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Tômát mới?
Chủ nghĩa Tômát ra đời từ thời kỳ trung cổ ở Italia do Tômát Đacanh1, là nhà triết học
kinh viện sáng lập. Ngay từ đầu nó đã cố gắng kết hợp thần học của Kytô giáo với triết học
của Arixtốt. Vào cuối thế kỷ XIX, một hình thái mới của triết học Thiên chúa giáo đã xuất
hiện ở phương Tây, lấy Chúa làm nòng cốt, lấy đức tin làm tiền đề, lấy thần học làm căn cứ
và được gọi là chủ nghĩa Tômát mới.
Chủ nghĩa Tômát mới, thực chất là sự tiếp tục, sự phục hồi lại hệ thống thần học của
Tômát Đacanh trong điều kiện mới. Chủ nghĩa Tômát cũ là chủ nghĩa duy tâm khách quan,
nhằm chứng minh sự tồn tại của Chúa, sự bất tử của linh hồn, nhưng chủ nghĩa Tômát mới đã
thừa nhận mức độ vai trò của khoa học để luận chứng sự thống nhất giữa tri thức và đức tin,
khoa học và thần học. Những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Tômát mới thể hiện chủ yếu
trong những tư tưởng về nhận thức luận, về triết học tự nhiên, về chính trị xã hội và đạo đức.
Lý luận về nhận thức của chủ nghĩa Tômát mới không phủ nhận tính khách quan của
nhận thức khoa học, nhưng nó dùng nguyên tắc tương đồng loại suy (một phương pháp phổ
biến trong khoa học) để từ chỗ thừa nhận bản thể của thế giới hiện thực mà xác nhận bản thể
của Chúa.
Về triết học tự nhiên, chủ nghĩa Tômát mới cho rằng bất cứ vật thể nào cũng đều do
hình thức và vật chất cấu thành. Vật chất là bản nguyên thụ động, là khả năng; còn hình thức
là chủ động, là hiện thực. Trong đó Chúa là hình thức tối cao, cho nên việc nghiên cứu của
khoa học tự nhiên, là quá trình không ngừng phát hiện ra Chúa, khẳng định Chúa và không
phủ định Chúa.
Về chính trị xã hội, chủ nghĩa TôMát mới phủ nhận tính khách quan, qui luật của giai
cấp, chủ trương thuyết tính người trừu tượng, coi trần thế là tạm thời, cuộc sống tương lai
trong sự siêu thoát của linh hồn là vĩnh hằng.
Về đạo đức, chủ nghĩa Tômát mới khác với các trào lưu phi duy lý trong đạo đức ở
chỗ nó khoác áo “lý tính” nhân danh khoa học khẳng định rằng đức tin và lý tính, thần học và
khoa học thống nhất với nhau. Cho nên, quan niệm đạo đức của nó cũng không ngoài việc
chứng minh qui tắc đạo đức cao nhất của con người và xã hội là là qui tắc “vĩnh hằng” bởi sự
cứu rỗi của Chúa. Chính vì vậy, chủ nghĩa Tômát mới là một trào lưu triết học tư sản hiện đại
là triết học duy tâm khách quan, nhằm luận chứng cho thế giới quan, nhân sinh quan tôn giáo
(Thiên Chúa giáo) trong điều kiện phát triển của chủ nghĩ tư bản hiện đại.
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