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MỞ ĐẦU 

  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Lịch sử phát triển của triết học là lịch sử phát triển của tư duy 

triết học gắn liền với cuộc đấu tranh giữa hai trường phái: chủ nghĩa 

duy vật và chủ nghĩa duy tâm, cùng với nó là cuộc đấu tranh của hai 

phương pháp tư duy biện chứng và tư duy siêu hình. Lịch sử hình 

thành và phát triển của phép biện chứng là quá trình phát triển lâu dài 

và đã có lúc tư duy siêu hình đã từng thống trị. Song, với tính chất 

khoa học và cách mạng của mình, phép biện chứng mà đỉnh cao là 

phép biện chứng duy vật đã khẳng định vị trí của mình, bởi vì phép 

biện chứng duy vật là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn 

bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện. 

 Phép biện chứng duy vật (còn gọi là phép biện chứng mácxít), 

theo Ăngghen: “Phép biện chứng chẳng qua là môn khoa học về 

những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự 

nhiên, của xã hội loài người và của tư duy” [35, tr. 201]. Với tư cách 

là một môn khoa học, phép biện chứng mácxít có nội dung rất phong 

phú và có quá trình hình thành, phát triển lâu dài trong lịch sử. 

Nguồn gốc lý luận của phép biện chứng duy vật là phép biện chứng 

của Hêghen. Phép biện chứng Hêghen là một trong những thành tựu 

quý giá nhất của lịch sử triết học trước Mác nói chung và triết học Cổ 

điển Đức nói riêng. Hơn nữa, phép biện chứng này là một trong 

những nguồn gốc lý luận của triết học Mác. Vì vậy, sẽ không hiểu 

phép biện chứng duy vật nếu không nắm phép biện chứng của 

Hêghen. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin đã kế thừa có phê phán 

và cải tạo trên lập trường duy vật đối với phép biện chứng duy tâm 

của Hêghen và sáng lập ra phép biện chứng duy vật.  

 Thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng, chỉ khi nào con 



2 

người nắm vững những lý luận về phép biện chứng và vận dụng một 

cách sáng tạo các nguyên tắc phương pháp luận của nó với hoàn cảnh 

lịch sử cụ thể thì quá trình cải tạo tự nhiên và biến đổi xã hội mới 

thực sự mang tính cách mạng triệt để. Ngược lại, quan điểm siêu hình 

luôn xem xét sự vật trong trạng thái biệt lập với lối tư duy cứng nhắc 

sẽ dẫn tới những hạn chế và sai lầm không thể tránh khỏi trong tiến 

trình phát triển xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình hình thành 

và phát triển của phép biện chứng, đặc biệt là nghiên cứu về quá trình 

hình thành và phát triển của phép biện chứng duy vật, trên cơ sở đó 

vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng được đặt ra như một nhu 

cầu cần thiết và tất yếu. 

 Nhân loại đang chuyển mình bước những bước đi đầu tiên đầy 

vững chãi vào thiên niên kỷ thứ ba. Dân tộc Việt Nam đang vững 

bước tiến vào thế kỷ XXI dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Một trong những 

vấn đề cấp thiết được Đảng ta hết sức coi trọng lúc này là vấn đề 

nâng cao trình độ lý luận, phát triển trí tuệ của nhân dân. Tiến trình 

đổi mới mọi mặt đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 

hơn lúc nào hết cần phải quán triệt tư duy biện chứng trên lập trường 

duy vật vững vàng. Ph. Ăngghen khẳng định, một dân tộc muốn đứng 

vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý 

luận. Tư duy lý luận chỉ một đặc tính bẩm sinh dưới dạng năng lực 

mà người ta có mà thôi. Năng lực ấy cần phải được phát triển hoàn 

thiện và muốn hoàn thiện nó thì tới nay, không có một cách nào khác 

hơn là nghiên cứu toàn bộ triết học thời trước. Với sự chỉ dẫn quý 

báu đó của Ph. Ăngghen, việc nâng cao trình độ lý luận, phát triển tư 

duy lý luận đã và đang được triển khai sâu rộng trong giới lý luận. Lý 

luận về phép biện chứng duy vật nói riêng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung là kim chỉ nam đưa cách mạng 
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nước ta giành được thắng lợi trên con đường công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Sự hình thành và phát triển của phép biện chứng duy vật là quá 

trình rất lâu dài và phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với 

các trình độ phát triển cao thấp khác nhau. Trong đó, giai đoạn từ 

Hêghen đến V.I. Lênin là giai đoạn hình thành về cơ bản những nội 

dung của phép biện chứng duy vật. Trong kho tàng di sản tư tưởng 

của V.I. Lênin, “Bút ký Triết học” là một tác phẩm đồ sộ. Nó không 

chỉ đồ sộ về số trang, về nguồn tài liệu lịch sử triết học được V.I. 

Lênin trích dẫn mà còn sâu sắc trên các lĩnh vực của tri thức triết học. 

Vì thế, chúng tôi chọn đề tài: “Sự kế thừa và phát triển hạt nhân 

hợp lý phép biện chứng Hêghen trong “Bút ký Triết học” của V.I. 

Lênin” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.  

 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

 Trên cơ sở nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của phép biện 

chứng duy tâm khách quan của Hêghen; luận văn luận giải sự kế thừa 

những nhân tố hợp lí của phép biện chứng Hêghen nhằm xây dựng và 

hoàn thiện phép biện chứng duy vật trong “Bút ký Triết học” của V.I. 

Lênin. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Trình bày nội dung cơ bản và những giá trị cũng như hạn chế 

của phép biện chứng Hêghen. 

 - Phân tích sự kế thừa và phát triển của V.I. Lênin trong tác 

phẩm “Bút ký Triết học”. 

 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 - Làm rõ phép biện chứng duy tâm của Hêghen và những giá 

trị của nó trong lịch sử triết học. 

 - Phân tích sự kế thừa, cải tạo phép biện chứng duy tâm của 
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Hêghen trong việc xây dựng phép biện chứng duy vật trong “Bút ký 

Triết học” của V.I. Lênin. 

 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với 

phương pháp lịch sử và lôgíc, hệ thống hoá, phân tích và tổng hợp, 

quy nạp và diễn dịch, lịch sử - cụ thể ... cho việc nghiên cứu. 

 5. Bố cục và ý nghĩa của luận văn 

 5.1. Bố cục 

 Ngoài Phần Mở đầu và Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 

gồm có 02 chương 05 tiết: 

 Chương 1: Nội dung của phép biện chứng Hêghen. 

 Chương 2: V.I. Lênin kế thừa và phát triển phép biện chứng 

trong “Bút ký triết học” của V.I. Lênin 

 5.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

 - Luận văn góp phần làm sáng tỏ quá trình phê phán, cải tạo 

phép biện chứng duy tâm của Hêghen để xây dựng nên phép biện 

chứng duy vật trong “Bút ký Triết học” của V.I. Lênin. 

 - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham 

khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Lịch sử phép 

biện chứng mácxít và dùng cho việc nghiên cứu, giảng dạy các môn 

Lịch sử triết học chuyên ngành Triết học ở các trường đại học hiện 

nay ở nước ta. 

 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận văn đã được đề cập 

đến trong rất nhiều công trình: 

 Tác phẩm “Bút ký Triết học” được in trong V.I. Lênin, Toàn 

tập, tập 29 [32], V.I. Lênin đã đưa ra những nhận xét, đánh giá của 

mình sau khi đọc toàn bộ cuốn Tiểu lôgíc và Đại lôgíc của Hêghen. 
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Tác phẩm này của V.I. Lênin có nhiều điểm mới bên cạnh việc dạy ta 

cách đọc Hêghen một cách duy vật, còn chỉ rõ những đóng góp, hạn 

chế của Hêghen trong việc xây dựng phép biện chứng, qua đó V.I. 

Lênin đã sửa chữa, bổ sung và phát triển thành phép biện chứng duy 

vật. Đã có một thời gian chưa xa, khi các tác phẩm của Hêghen chưa 

được dịch sang tiếng Việt, những người nghiên cứu triết học ở Việt 

Nam đều đã từng gián tiếp trích dẫn Hêghen qua “Bút ký Triết học” 

của V.I. Lênin. Tuy nhiên, những gì được V.I. Lênin ghi chép lại từ 

Hêghen, hay những đánh giá, nhận xét của ông liên quan đến phép 

biện chứng Hêghen thường rất khó hiểu đối với người đọc. 

 E.V. Ilencôv là tác giả đã dành sự quan tâm đặc biệt và có 

công lớn trong việc triển khai cách hiểu của Hêghen về lôgíc học. 

Trong cuốn “Lôgíc biện chứng” [28], ông đã trình bày hệ thống các 

vấn đề của Lôgíc biện chứng, tác giả đã đưa ra những nhận định 

chung, có tính gợi mở vấn đề nhưng vô cùng sâu sắc về bản chất, 

nguồn gốc, sự vận động và phát triển của tư duy trong đời sống con 

người trên cơ sở tiếp thu có phê phán quan niệm của Hêghen về tư 

duy.   

 Phần giới thiệu và chú giải của tác giả Bùi Văn Nam Sơn trong 

cuốn “Bách khoa thư các khoa học triết học I, Khoa học lôgíc của 

G.W.F. Hêghen”, do chính ông dịch [14]. Trong công trình này, Bùi 

Văn Nam Sơn chủ yếu tập trung diễn giải một cách chi tiết về các 

vấn đề trọng tâm và khó hiểu trong sách của Hêghen. Qua đó tác giả 

đưa ra những quan điểm đánh giá khá sâu sắc đối với từng nội dung 

của các học thuyết về tồn tại, về bản chất và về khái niệm. Tuy nhiên, 

chưa thể gọi phần viết của dịch giả đi kèm với bản dịch là một công 

trình nghiên cứu độc lập về lôgíc học của Hêghen. 

 Tác phẩm “Lịch sử phép biện chứng” của Lê Hữu Tầng, 

Nguyễn Trọng Chuẩn, Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính, Nhà xuất bản 
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Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 [21,41,42]. Có thể nói đây là bộ 

sách có tầm quan trọng vào loại bậc nhất của môn lịch sử triết học, 

trình bày một cách có hệ thống, bao hàm đầy đủ các yếu tố cơ bản và 

hoàn cảnh ra đời của nó trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tập 3 của 

bộ sách nói đến phép biện chứng cổ điển Đức qua các nhà triết học 

cổ điển Đức tiêu biểu. Tập 4 nói về phép biện chứng mácxít, từ khi 

xuất hiện chủ nghĩa Mác cho đến giai đoạn V.I. Lênin. Tập V nói về 

phép biện chứng mác xít, giai đoạn V.I. Lênin. 

 Cuốn sách “Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen” của Nguyễn 

Trọng Chuẩn và Đỗ Minh Hợp [4] là tài liệu tham khảo hết sức quý 

báu để thực hiện luận văn này. Các tác giả cuốn sách theo lập trường 

mácxít đã phân tích sâu sắc cách thức Hêghen đã đặt ra và giải quyết 

vấn đề tư duy, giúp người đọc phân biệt rõ các thuật ngữ “ý niệm 

lôgíc”, “tư duy” và “tinh thần tuyệt đối” trong học thuyết Hêghen, từ 

đó cũng chỉ ra những đóng góp của Hêghen trong việc phát triển cách 

hiểu về tư duy trong lịch sử triết học. 

 Bài báo “V.I. Lênin bàn về lôgíc học của Hêghen” của Nguyễn 

Anh Tuấn [47], và bài giới thiệu cùng tác giả này về “Bút ký Triết 

học” trong cuốn sách “Giới thiệu tác phẩm kinh điển Triết học Mác – 

Lênin” [29], phần nào đã giúp giảm bớt khó khăn khi đọc Hêghen 

thông qua V.I. Lênin trong tác phẩm “Bút ký Triết học”. Tác giả đã 

phân tích sâu sắc những đánh giá của V.I. Lênin về lôgíc học của 

Hêghen, phổ thông hóa nhận thức lôgíc học dưới góc nhìn duy vật và 

nêu bật vai trò của nó đối với việc xây dựng học thuyết mácxít về tư 

duy. 

 “Giới thiệu tác phẩm “Bút ký Triết học” của V.I. Lênin” của 

tác giả Nguyễn Bằng Tường [49] là một trong bốn tác phẩm nhằm 

giới thiệu các tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong 

hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay. Nội 
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dung cuốn sách gồm các bài nghiên cứu sâu của tác giả về tác phẩm 

“Bút ký Triết học” của V.I. Lênin. 

 Giáo trình “Lịch sử triết học” (Giáo trình dùng trong các 

trường đại học và cao đẳng) của Bùi Thanh Quất [35], đã khái quát 

lịch sử phát triển của triết học, trong đó có trình bày lịch sử phát triển 

của phép biện chứng.   

 Cuối cùng phải kể đến cuốn “Lịch sử triết học” do Nguyễn 

Hữu Vui chủ biên [56]. Giáo trình đã giới thiệu về Hêghen với những 

tư tưởng của ông trên các mặt, ở các tác phẩm như Hiện tượng học 

tinh thần, quan điểm của ông về lịch sử triết học, lôgíc học, triết học 

tự nhiên, thẩm mỹ học. Chính vì trình bày đa dạng nên giáo trình 

chưa đi sâu được nội dung cơ bản về phép biện chứng của Hêghen. 

 Ngoài ra, còn có các tác phẩm “Triết học cổ điển Đức Kant, 

Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach” (1989) của tác giả Đinh Ngọc 

Thạch, Nguyễn Công Chiến; “Quan niệm của Hêghen về bản chất 

của triết học – sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu 

sinh triết học” (1998) của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn; “Triết học 

pháp quyền của Hêghen” (2002) của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn, 

“Lời giới thiệu trong tác phẩm “Bút ký Triết học” của V.I. Lênin” 

(2002) của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn; … 

 Về các công trình nghiên cứu có Luận án tiến sĩ (Đại học khoa 

học xã hội và nhân văn Hà Nội) “Vấn đề bản thể luận trong triết học 

duy tâm cổ điển Đức cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX” 

(2010) của tác giả Nguyễn Chí Hiếu; Luận văn thạc sĩ (Đại học khoa 

học xã hội và nhân văn Hà Nội) “Quan điểm cơ bản của Hêghen về 

Lôgíc học” (2010) của Lê Thanh Tâm … 

 Ngoài các công trình nghiên cứu trên, còn có rất nhiều công 

trình khác nghiên cứu về lịch sử phép biện chứng và phép biện chứng 

duy vật, các chuyên đề nghiên cứu như: “Phép biện chứng duy vật 
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với tính cách là một khoa học” của tác giả Nguyễn Ngọc Khá; “Ý 

nghĩa phép biện chứng Hêghen” của Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Trọng 

Chuẩn, Tạp chí Triết học, 2006; Nguyễn Đình Tường đã có rất nhiều 

bài viết đăng trên các tạp chí: Tạp chí Triết học, Tạp chí Khoa học xã 

hội Việt Nam: “Nguyên tắc lịch sử trong triết học Hêghen”, Tạp chí 

Triết học số 6/1996; “Quan niệm của Hêghen về lịch sử triết học”, 

Tạp chí Triết học số 2/1992; “Những tư tưởng cơ bản của Hêghen về 

lôgíc học với tính cách là lôgíc biện chứng”, Tạp chí Khoa học xã hội 

Việt Nam, số 3/2006; “Mâu thuẫn giữa phương pháp biện chứng và 

hệ thống trong triết học Hêghen”, Tạp chí Triết học, số 12 /2003 ... 

“Một vài suy nghĩ về vai trò triết học Hêghen và “Ý niệm tuyệt đối” 

của ông”, Vũ Hùng, Tạp chí Triết học 2008; “Việc xây dựng đề 

cương và ý đồ phát triển phép biện chứng duy vật của V.I. Lênin”, 

Nguyễn Bá Dương, Tạp chí Triết học 2007; “Phép biện chứng duy 

vật với việc khắc phục những sai lầm trong tư duy ở ta”, Đinh Cảnh 

Nhạc, Tạp chí Triết học, 2006; “Về khái niệm "Tinh thần tuyệt đối" 

trong triết học Hêghen”, Nguyễn Chí Hiếu; “Tiếp cận văn hóa học 

với khoa học lôgíc của Hêghen”, Nguyễn Huy Hoàng, Tạp chí Triết 

học, số 3/1994; Quan niệm của G. V. Ph. Hêghen về "tha hóa" qua sự 

đánh giá của C. Mác”; Ngô Đình Xây, Ban Tuyên giáo Trung ương, 

2010... 

 Nhìn chung, từ trước đến nay chưa có công trình nào nghiên 

cứu một cách hệ thống quá trình V.I. Lênin kế thừa, hoàn thiện và 

phát triển những hạt nhân hợp lý phép biện chứng của Hêghen để xây 

dựng nên phép biện chứng duy vật trong tác phẩm “Bút ký Triết 

học”; Luận văn được hoàn thành trên cơ sở những công trình đã nêu 

trên. 

 

http://diendan.onbai.vn/showthread.php?t=173
http://diendan.onbai.vn/showthread.php?t=173
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CHƢƠNG 1 

NỘI DUNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG HÊGHEN 

 

1.1. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XUẤT 

PHÁT TRONG TRIẾT HỌC HÊGHEN 

 1.1.1. Điều kiện lịch sử và những đặc điểm cơ bản của Triết 

học cổ điển Đức 

 Triết học cổ điển Đức ra đời và phát triển trong những điều kiện 

của chế độ chuyên chế Nhà nước Phổ. Đến nữa đầu thế kỷ XIX, chủ 

nghĩa tư bản đã phát triển ở nhiều nước Tây Âu như Bồ Đào Nha, Hà 

Lan, Anh, Pháp, Italia … đem lại một nền sản xuất phát triển chưa 

từng có trong lịch sử. 

 Về địa lý, nước Đức nằm ở trung tâm Châu Âu, trong khi nhiều 

nước đã có những thay đổi nhảy vọt, thì nước Đức vào cuối XVIII 

đầu XIX vẫn còn là một quốc gia phong kiến hết sức lạc hậu về kinh 

tế và chính trị.  

 Trong khi đó triều đình vua Phổ Friedrich Wilhelm (1770 - 

1840) bảo thủ, ngoan cố và không ngừng tăng cường quyền lực và 

duy trì chế độ quân chủ phong kiến thối nát, cản trở đất nước phát 

triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cả nước bao trùm không khí 

bất bình của quần chúng. Ph.  

 Song, thời kỳ cuối thế kỷ XVIII cuộc Cách mạng tư sản Pháp 

(1789 - 1794) ảnh hưởng mạnh đến nước Phổ, làm rung chuyển Châu 

Âu, đưa Châu Âu vào nền văn minh công nghiệp trong lịch sử nhân 

loại và Hêghen là một người tán dương cuộc cách mạng đó. 

 Đồng thời xã hội Phổ lúc này với những điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt đã làm nảy sinh hệ tư tưởng có tính chất tiểu tư sản, thoả 

hiệp. Chính thực tại của nước Đức và tấm gương của các nước Tây 

Âu đã thức tỉnh tinh thần phản kháng của giai cấp tư sản Đức.  
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 Tuy lạc hậu về kinh tế và chính trị, nhưng nước Đức thời kỳ này 

đạt được sự phát triển chưa từng có về văn học, khoa học và nghệ 

thuật với những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Beethoven, Herder, 

Goethe, Ohm, Schiller, Kant …  

 Ở Tây Âu, sau thời đại phục hưng khoa học, nhất là khoa học tự 

nhiên đã phát triển nhanh chóng, cho đến đầu thế kỷ XIX những 

thành tựu của khoa học tự nhiên đạt được đã chứng tỏ sự hạn chế của 

phương pháp tư duy siêu hình thống trị trong tư tưởng các nước Tây 

Âu suốt hai thế kỷ XVII – XVIII.   

 Cho nên có thể khái quát triết học cổ điển Đức với những đặc 

điểm chính sau: 

 Triết học cổ điển Đức là thế giới quan và ý thức hệ của giai cấp 

tư sản Đức cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trong tư tưởng và hệ 

thống các triết gia Đức có tính hai mặt, trong thế giới quan của các 

nhà triết học cổ điển Đức thể hiện khá rõ mâu thuẫn giữa tính cách 

mạng và khoa học về tư tưởng và phương pháp với tính bảo thủ, cải 

lương trong lập trường chính trị - xã hội của họ. 

Triết học cổ điển Đức đem lại một cách nhìn mới về thực tiễn 

xã hội và tiến trình lịch sử nhân loại. Nó đặc biệt đề cao vai trò, vị trí 

tích cực của con người. 

 Trong triết học cổ điển Đức, thực tiễn và khoa học đã đặt ra yêu 

cầu là cần phải có phương pháp tư duy để phản ánh chân thực về tồn 

tại mà lại thể hiện được tinh thần cách mạng của thời đại.  

 Với cách nhìn biện chứng về toàn bộ hiện thực, nhiều nhà triết 

học cổ điển Đức có ý đồ hệ thống toàn bộ những tri thức và thành tựu 

mà nhân loại đạt được từ trước cho tới lúc bấy giờ.  

1.1.2. Những nguyên tắc xuất phát trong triết học Hêghen 

 Triết học duy tâm khách quan của Hêghen được thể hiện trong 

toàn bộ hệ thống triết học của ông. Hệ thống triết học Hêghen gồm 
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có ba phần: Lôgíc học, triết học về tự nhiên, triết học về tinh thần. 

Nhìn một cách khái quát, toàn bộ hệ thống triết học Hêghen đều xuất 

phát từ các nguyên tắc sau đây: 

 Nguyên tắc triển khai và giải quyết mâu thuẫn. Sự triển khai của 

lý tính thế giới thực ra là sự triển khai và giải quyết các mặt đối lập 

nên mâu thuẫn là nguyên tắc của thế giới, tồn tại của mọi vận động 

và mọi phát triển. 

 Nguyên tắc chuyển hoá chất thành lượng và ngược lại. Theo 

quan niệm của Hêghen, sự phát triển của tinh thần thế giới trong lĩnh 

vực tồn tại là sự thay thế liên tục của các khái niệm: chất lượng, số 

lượng và độ.  

 Nguyên tắc thống nhất giữa cái lôgíc và cái lịch sử (cái đầu tiên 

về mặt lôgíc cũng là cái đầu tiên về mặt lịch sử). Hêghen coi khoa 

học lôgíc của mình là sự tổng kết toàn bộ tiến trình phát triển tư 

tưởng triết học của nhân loại. Mỗi hệ thống triết học trước đây là một 

hệ thống tất yếu, một giai đoạn hợp tính quy luật trong sự phát triển 

của tư tưởng, mà đỉnh cao của nó là khoa học lôgíc của ông.

 Nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể (đây là hình thức tổng 

quát của sự triển khai lý tính thế giới và của tất cả các giai đoạn của 

lý tính thế giới). Lần đầu tiên Hêghen coi nguyên tắc đi từ trừu tượng 

tới cụ thể là một trong những nguyên lý cơ bản của sự vận động các 

khái niệm lôgíc học. 

 Nguyên tắc phủ định của phủ định (tam đoạn thức biện chứng) 

nó vừa là công thức chung của sự triển khai lý tính thế giới, đồng thời 

là đồ thức luận chung của hệ thống Hêghen. Xuất phát từ quan niệm 

coi sự phát triển như một quá trình vận động liên tục theo quy luật 

phủ định cái phủ định, Hêghen coi một trong những nguyên tắc xây 

dựng hệ thống triết học của mình nhằm thể hiện quá trình phát triển 

của tinh thần tuyệt đối là tam đoạn thức: chính đề - phản đề - hợp đề, 



12 

trong đó giữa các yếu tố đều có mối liên hệ hữu cơ, chuyển hoá lẫn 

nhau.  

 Nội dung hợp lý của phương pháp Hêghen được biểu hiện ở 

chỗ, ông cho rằng mọi sự vật đều liên hệ với nhau (làm trung giới 

cho nhau), rằng mối liên hệ ấy có tính chất biện chứng và tất yếu. 

Trong luận đề đó, V.I. Lênin cho rằng, Hêghen nhìn thấy mối liên hệ 

tất yếu giữa mọi quá trình của thế giới. Như vậy, với quan niệm, 

lôgíc học là biện chứng của khái niệm, cũng có nghĩa là Hêghen đã 

bác bỏ phương pháp siêu hình. 

 Trong Học thuyết về tồn tại, Hêghen đã đưa ra nhiều quan điểm 

biện chứng súc tích khi ông phân tích mối liên hệ (trung giới hoá của 

khái niệm); quan điểm về sự phát triển (sự sinh thành) của khái niệm 

và đặc biệt là sự phân tích về quá trình chuyển hoá của khái niệm 

chất thành lượng và ngược lại. Trong đó quan điểm về phát triển 

(sinh thành) là thành quả quan trọng của Hêghen. Chính cái quan 

niệm này là cơ sở phương pháp luận biện chứng của Hêghen. 

 Ở Học thuyết về bản chất, Hêghen đã phát triển những tư tưởng 

sâu sắc về vai trò của những mâu thuẫn trong sự phát triển, về sự 

thống nhất giữa bản chất và hiện tượng, giữa khả năng và hiện thực, 

giữa tính nhân quả và sự tác động lẫn nhau. Hêghen kết thúc học 

thuyết của ông về bản chất bằng cách phân tích khái niệm hiện thực, 

coi hiện thực là sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng. Ông phê 

phán quan niệm siêu hình về những phạm trù: tất yếu, ngẫu nhiên, 

khả năng, hiện thực và xét chúng trên quan điểm duy tâm. 

 Trong Học thuyết về khái niệm, Hêghen đã vạch ra mối liên hệ 

về chuyển hoá giữa cái chung và cái riêng, giữa quy nạp và diễn dịch, 

giữa phân tích và tổng hợp, nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể ... 

trong việc triển khai sự vận động của khái niệm. V.I. Lênin cho rằng, 

rõ ràng rằng cả ở đây nữa, cái quan trọng đối với Hêghen cũng là 
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vạch ra những sự chuyển hoá.  

 So với các tác phẩm khác, “Khoa học lôgíc” của Hêghen nghiên 

cứu đặc biệt sâu về phương pháp biện chứng trên cơ sở duy tâm; mà 

về mặt lịch sử phép biện chứng duy tâm Hêghen là nguồn gốc lý luận 

của phép biện chứng mácxít. 

 Phần thứ hai của hệ thống triết học Hêghen là Triết học tự 

nhiên. Đây được xem là bộ phận yếu nhất về mặt phương pháp của 

triết học Hêghen. Trong triết học tự nhiên, Hêghen sử dụng phép biện 

chứng vào nghiên cứu giới tự nhiên. 

 Hêghen hoàn thành hệ thống triết học của mình bằng Triết học 

tinh thần. Từ lập trường duy tâm và phương pháp biện chứng Hêghen 

đã vạch ra quá trình lao động bị tha hoá và phương thức khắc phục 

lao động bị tha hoá, nó nằm ngay trong quá trình vận động.  

 Tóm lại, trong toàn bộ hệ thống đồ sộ của mình, Hêghen đã sử 

dụng triệt để phương pháp biện chứng, mặc dù trên lập trường duy 

tâm. Tuy vậy, ông vẫn là người đầu tiên trình bày toàn bộ thế giới tự 

nhiên, lịch sử và tinh thần dưới dạng một quá trình vận động, biến 

đổi, phát triển và cố gắng vạch ra mối liên hệ bên trong của sự vận 

động và phát triển ấy.  

1.2. NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN 

CHỨNG HÊGHEN 

 1.2.1. Giá trị của phép biện chứng Hêghen 

 Theo V.I. Lênin, cống hiến lớn nhất của phép biện chứng duy 

tâm trong triết học cổ điển Đức, đặc biệt là Hêghen đã trở lại phép 

biện chứng, coi nó như một phương pháp xem xét đối lập với phương 

pháp siêu hình thế kỷ XVII, XVIII.  

 Phép biện chứng trong triết học cổ điển Đức được khởi đầu từ 

Cantơ, qua Phíchtơ, Sêlinh và phát triển đến đỉnh cao trong phép biện 

chứng duy tâm của Hêghen.  
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 Phép biện chứng trong triết học cổ điển Đức là thành tựu cao 

nhất của toàn bộ sự phát triển thế giới quan biện chứng trong thời kỳ 

trước Mác, là một trong những nguồn gốc hình thành của triết học 

mácxít và chủ nghĩa Mác nói chung. Hêghen có công lớn trong việc 

nghiên cứu phép biện chứng và lôgíc biện chứng với tư cách một 

khoa học, một học thuyết có hệ thống.  

 Đóng góp to lớn của Hêghen là việc xây dựng học thuyết về biện 

chứng của tha hoá, với tư cách mâu thuẫn xã hội đặc biệt và cơ bản. 

Biện chứng đặc thù này ở ông bện chặt với lịch sử biến đổi của nhận 

thức và với biện chứng của cái cũ và cái mới trong lịch sử nhận thức 

và trong đời sống của con người.  

 Hêghen đã thâu tóm tinh hoa văn hoá, khoa học của nhân loại 

qua các thời đại, cùng với năng lực tinh thần tuyệt vời, óc phán đoán 

tổng hợp cao, Hêghen đã tạo ra phương pháp tiếp cận sự vật ở trình 

độ cao – phương pháp biện chứng. Nó vượt qua khuôn khổ chật hẹp 

của nghệ thuật đối thoại và tính mộc mạc, sơ khai trong quan niệm về 

thế giới để trở thành phép biện chứng theo cách hiểu hiện đại. 

 Toàn bộ hệ thống đồ sộ của triết học Hêghen với ba bộ phận cấu 

thành: khoa học lôgíc, triết học tự nhiên, triết học tinh thần. Ở bộ 

phận nào Hêghen cũng có những đóng góp cho lịch sử tư tưởng nhân 

loại cả về mặt nội dung và phương pháp. 

 1.2.2. Hạn chế của phép biện chứng Hêghen 

 Học thuyết của Hêghen đã để lại một khoảng đất rộng cho các 

quan điểm thực tiễn có tính chất đảng phái và hết sức khác nhau. 

Người nào đặc biệt dựa vào hệ thống của Hêghen thì người đó có thể 

là khá bảo thủ, còn người nào cho phép biện chứng là chủ yếu, thì 

người đó, về chính trị cũng như về tôn giáo, đều có thể thuộc vào 

phái phản đối cực đoan nhất.  

 Hêghen đã sùng bái lý trí, tư duy đến mức thêu dệt nên cả một 
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huyền thoại về lý trí, xem nó như một bản thể độc lập và thiết định ý 

nghĩa tồn tại của sự vật, thế giới khách quan.  

 Tóm lại, Hêghen là nhà triết học biện chứng duy tâm khách 

quan. Là nhà triết học duy tâm khách quan, Hêghen cho rằng “Ý 

niệm tuyệt đối” là cái có trước vật chất, tồn tại vĩnh viễn không phụ 

thuộc vào con người, tạo ra hiện thực khách quan.  

 

CHƢƠNG 2 

V.I. LÊNIN KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN PHÉP BIỆN CHỨNG 

TRONG “BÚT KÝ TRIẾT HỌC” 

 

2.1. SỰ HÌNH THÀNH, VỊ TRÍ VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ 

BẢN CỦA TÁC PHẨM “BÚT KÝ TRIẾT HỌC” 

 2.1.1. Sự hình thành và vị trí của tác phẩm “Bút ký Triết 

học” 

 “Bút ký Triết học” thực chất là “Những ghi chép về triết học” 

được tập hợp từ các bản ghi chép của V.I. Lênin trong những năm 

1915 - 1916. Công trình này V.I. Lênin không có dự định xuất bản, 

bởi đây là sự ghi chép cho riêng mình. Cả công trình chỉ có một bài 

tương đối hoàn chỉnh đó là “Về phép biện chứng”, còn lại chỉ là 

những ghi chép, trích dẫn, bình luận.  

 “Bút ký Triết học” ra đời trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh 

thế giới lần thứ nhất. Do yêu cầu của thực tiễn cách mạng và yêu cầu 

cần thiết phải xây dựng phép biện chứng duy vật như một phương 

pháp luận của sự nhận thức và cải tạo thế giới, chống lại chủ nghĩa cơ 

hội trong Quốc tế II.  

 Trong nội bộ phong trào công nhân Nga, cuộc tranh luận về lý 

luận cũng diễn ra hết sức gay gắt giữa hai khuynh hướng chủ yếu: 

Khuynh hướng “tả khuynh” thì nhấn mạnh bạo lực chính trị vô điều 
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kiện, thực chất là khủng bố; khuynh hướng “hữu khuynh” nhấn mạnh 

phương pháp ôn hoà để thay đổi xã hội.  

 Trước tình hình đó, V.I. Lênin chú trọng xác lập quan điểm biện 

chứng về những hiện tượng mới, khám phá ra các quy luật và động 

lực mới. Người khẳng định: Cuộc đấu tranh của các mặt đối lập đem 

lại sự phát triển. 

 Mục đích tối cao của “Bút ký Triết học” là bảo vệ và phát triển 

phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác, chống lại mọi xu hướng 

tư tưởng xuyên tạc hoặc xét lại chủ nghĩa Mác. 

 “Bút ký Triết học” là tác phẩm đánh dấu bước phát triển của triết 

học Mác –Lênin. Đây cũng là sự tiếp tục phát triển tư tưởng triết học 

trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 

phán”. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm nhấn mạnh một khía cạnh khác 

nhau.  

 2.1.2. Những nội dung cơ bản của tác phẩm “Bút ký Triết 

học” 

 Tập 29 trong V.I.Lênin, Toàn tập gồm những bản tóm tắt, những 

đoạn trích, những ghi chú về các cuốn sách và các bài khác nhau viết 

về triết học, và cả những ý kiến và bút tích của V.I. Lênin ghi bên lề 

và trong văn bản các cuốn sách triết học trong tủ sách riêng của 

Người 

 Tập này được chia thành ba phần; trong mỗi phần có những tài 

liệu ít nhiều đồng nhất về tính chất. Phần I, gồm các bản tóm tắt và 

các đoạn trích; phần II, gồm những ghi chú khác nhau về các sách, 

các bài viết và các bài phê bình sách báo triết học; phần III, gồm 

những đoạn trích các cuốn sách kèm theo những ý kiến và bút tích 

của V.I. Lênin.  

 Trong “Bút ký Triết học”, V.I. Lênin tập trung chú ý vào vấn đề 

phép biện chứng. Đây là một nội dung chủ yếu của triết học Mác. Kế 
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thừa tư tưởng về phép biện chứng trong lịch sử triết học và đặc biệt là 

triết học của Hêghen, V.I. Lênin đã nêu ra và trình bày một cách sáng 

tạo về phép biện chứng duy vật.  

 Tác phẩm cũng đề cập đến vấn đề lôgíc học, lôgíc học là khoa 

học nghiên cứu về tư duy và quy luật của tư duy con người. Các nhà 

kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin rất quan tâm đến lôgíc học, chủ 

yếu là lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức. Ph. Ăngghen trong tác 

phẩm “Chống Đuyrinh” đã làm rõ sự khác nhau giữa lôgíc biện 

chứng và lôgíc hình thức. Trong “Bút ký Triết học”, V.I. Lênin quan 

tâm sâu sắc đến lôgíc biện chứng, ông chăm chú theo dõi tư tưởng 

của Hêghen trong “Khoa học lôgíc”. 

 Vấn đề thống nhất phép biện chứng, nhận thức luận và lôgíc học 

là vấn đề thực chất của triết học Mác. Vấn đề này có liên quan đến 

triết học trong truyền thống lịch sử, lịch sử triết học đã đặt ra vấn đề 

mới quan hệ giữa bản thể luận, nhận thức luận và lôgíc học.  

 Trong “Bút ký Triết học”, V.I. Lênin đã đặc biệt quan tâm đến 

phép biện chứng và sự thống nhất phép biện chứng, nhận thức luận 

và lôgíc học. Trong quá trình nghiên cứu tư tưởng triết học của 

Hêghen, V.I. Lênin đã phân tích, phê phán, nêu ra những nhận xét, 

đánh giá và hình thành những quan điểm khoa học của vấn đề này và 

từ đó phát triển phép biện chứng duy vật của triết học Mác. 

2.2. V.I. LÊNIN KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN PHÉP BIỆN 

CHỨNG TRONG TÁC PHẨM “BÚT KÝ TRIẾT HỌC” 

 2.2.1. Khái niệm biện chứng và phép biện chứng 

 Trong tác phẩm, V.I. Lênin đánh giá cao các định nghĩa của 

Hêghen về phép biện chứng, thể hiện được thực chất của phép biện 

chứng với tính cách là khoa học về mối liên hệ và sự phát triển. V.I. 

Lênin cũng nhấn mạnh sự thống nhất hữu cơ giữa phương pháp và hệ 

thống của phép biện chứng duy vật.  
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 Trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp, một số nhà triết học như Socrates, 

Platon sử dụng phép biện chứng như nghệ thuật tranh luận để tìm ra 

chân lý. V.I. Lênin tán thành ý kiến của Hêghen: “Người ta thường 

xem phép biện chứng như là một nghệ thuật, làm như thể nó dựa vào 

một tài năng chủ quan nào đó, chứ không thuộc về tính khách quan 

của khái niệm”[32, tr. 241], và V.I. Lênin đưa ra nhận xét của mình 

như sau: “tính khách quan của phép biện chứng”, và phê phán: 

“người ta hiểu phép biện chứng như là một trò ảo thuật” [32, tr. 243]. 

 Trong phép biện chứng duy tâm của Hêghen, biện chứng của ý 

niệm sinh ra biện chứng của sự vật. Đây là phép biện chứng ngược 

đầu vì nó đặt ngược mối liên hệ hiện thực. Cần phải đảo xuôi lại: 

biện chứng khách quan có trước và sinh ra biện chứng của khái niệm 

(biện chứng chủ quan).  

 V.I. Lênin nhấn mạnh rằng: Phép biện chứng là khoa học về mối 

liên hệ và sự vận động. Trước hết, V.I. Lênin nói về sự vận động và 

tự thân vận động. Vận động và vận động tự thân có những ý nghĩa 

khác nhau. Vận động là sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện 

tượng, sự vận động tự thân là muốn nói đến nguồn gốc của sự vận 

động, là mâu thuẫn bên trong của sự vật và hiện tượng.   

 2.2.2. Các yếu tố của phép biện chứng 

 Với việc đưa ra 16 yếu tố của phép biện chứng, V.I. Lênin đã 

phê phán cơ sở thế giới quan và tính không triệt để của Hêghen và 

làm sáng tỏ phép biện chứng như là một khoa học triết học. 

 Yếu tố 1: Tính khách quan của sự xem xét (không phải thí dụ, 

không phải dài dòng, mà bản thân sự vật tự nó). 

 Yếu tố 2: Tổng hoà những quan hệ muôn vẻ của sự vật ấy với 

những sự vật khác. Muốn hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng 

cần phải tính đến các mối quan hệ đa dạng của chúng.   

 Yếu tố 3: Yếu tố thứ ba của phép biện chứng đề cập đến nguyên 
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lý về sự phát triển:“sự phát triển của sự vật ấy (cũng như của hiện 

tượng), sự vận động của chính nó, đời sống của chính nó”.  

 Yếu tố 4: “những khuynh hướng (và # những mặt) mâu thuẫn 

bên trong của sự vật ấy”. Mâu thuẫn bên trong của các sự vật, hiện 

tượng - đó là đặc tính phổ biến trong thực tiễn.  

 Yếu tố 5: Sự vật (hiện tượng etc.) coi là tổng số và sự thống nhất 

của các mặt đối lập. Đó cũng là đặc trưng cơ bản của phép biện 

chứng.  

 Yếu tố 6: Sự đấu tranh cũng như sự triển khai của các mặt đối 

lập ấy, của những khuynh hướng mâu thuẫn etc ... Yếu tố này chỉ là 

quá trình triển khai các mặt đối lập, sự thâm nhập nhau của chúng.  

 Yếu tố 7: Sự kết hợp phân tích và tổng hợp, - sự phân tích những 

bộ phận riêng biệt và tổng hoà, tổng của những bộ phận ấy 

 Yếu tố 8: Những quan hệ của mỗi sự vật (hiện tượng etc.) không 

những là muôn vẻ, mà còn là phổ biến, toàn diện. Mỗi sự vật (hiện 

tượng, quá trình etc.) đều liên hệ với mỗi sự vật khác.  

 Yếu tố 9: Không phải chỉ là sự thống nhất của các mặt đối lập, 

mà còn là những chuyển hóa của mỗi quy định chất, đặc trưng, thuộc 

tính sang mỗi cái khác (sang cái đối lập với nó). Yếu tố này chỉ ra 

đặc trưng của sự chuyển hoá các mặt đối lập. 

 Yếu tố 10: Quá trình vô hạn của việc tìm ra những mặt mới, 

những quan hệ mới etc.. Điều này nói lên sự phát triển của vật chất là 

một quá trình vô hạn tạo ra những mặt mới, đặc trưng mới của sự vật, 

cũng có nghĩa là sự phát triển của vật chất là không có giới hạn, là có 

tính đa dạng.  

 Yếu tố 11: Quá trình vô hạn của sự đi sâu nhận thức của con 

người về các sự vật, hiện tượng, quá trình .., nhận thức đi từ hiện 

tượng đến bản chất, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn.  

 Yếu tố 12: Từ sự cùng tồn tại đến tính nhân quả và từ một hình 
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thức liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau này đến một hình thức khác, sâu 

sắc hơn, chung hơn. Mối liên hệ nhân quả là quan hệ cơ bản trong thế 

giới, dù không phải là quan hệ duy nhất. 

 Yếu tố 13 và yếu tố 14: Sự lặp lại, ở giai đoạn cao của một số 

đặc trưng, đặc tính etc. của giai đoạn thấp và sự quay trở lại dường 

như với cái cũ (phủ định của phủ định).  

 Yếu tố 15: Đấu tranh của nội dung với hình thức và ngược lại. 

Vứt bỏ hình thức, cải tạo nội dung và yếu tố 16: Sự chuyển hoá 

lượng thành chất và những thí dụ của yếu tố 9. Hai yếu tố này đòi hỏi 

phải chú ý đến quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi và ngược lại 

 2.2.3. V.I. Lênin kế thừa và phát triển các khái niệm, phạm 

trù và các quy luật cơ bản của phép biện chứng 

 Trước hết, V.I. Lênin phân biệt hai quan điểm về sự phát triển – 

quan điểm siêu hình và quan điểm biện chứng. Theo V.I. Lênin, quan 

điểm siêu hình xem phát triển chỉ là sự tăng giảm về lượng, sự lặp lại. 

Trái lại, quan điểm biện chứng xem xét sự phát triển là sự thống nhất 

và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Chỉ có quan điểm biện chứng mới 

chỉ ra được nguồn gốc, động lực của sự tự vận động, tự phát triển.  

 V.I. Lênin nói về nguyên lý mối liên hệ của phép biện chứng duy 

vật. Sau khi phân tích, phê phán "lôgíc học" của Hêghen, V.I. Lênin 

cho rằng: "Nếu tôi không lầm thì ở đây có nhiều chủ nghĩa thần bí và 

sự trống rỗng thông thái rởm trong những suy luận ấy của Hêghen, 

nhưng tư tưởng cơ bản thì thiên tài".   

 V.I. Lênin chỉ ra một số đặc trưng cơ bản của quy luật. Theo 

quan điểm duy tâm và tôn giáo, quy luật là sự tiền định, sự an bài của 

một lực lượng siêu tự nhiên. 

 Trong “Bút ký Triết học”, V.I. Lênin bàn đến ba quy luật cơ bản: 

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, quy luật lượng 

đổi dẫn đến chất đổi và ngược lại, quy luật phủ định của phủ định. Ba 
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quy luật này có mối liên hệ mật thiết với nhau, V.I. Lênin coi quy 

luật mâu thuẫn là hạt nhân và thực chất của phép biện chứng duy vật.  

2.3. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ THỜI ĐẠI CỦA TÁC PHẨM 

“BÚT KÝ TRIẾT HỌC” 

 2.3.1. Ý nghĩa lịch sử của tác phẩm “Bút ký Triết học” 

 “Bút ký Triết học” là một trong những tác phẩm kinh điển tiêu 

biểu nhất của triết học Mác - Lênin, góp phần phát triển phép biện 

chứng duy vật và tiếp tục giải quyết một cách sâu sắc, khoa học các 

vấn đề lý luận hết sức quan trọng như tính kế thừa trong sự phát triển 

của triết học với tính cách là “tinh hoa về mặt tinh thần” của các thời 

đại nối tiếp nhau, nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm, học thuyết về 

chân lý, quan niệm về sự thống nhất phép biện chứng, lý luận nhận 

thức và lôgíc học … 

 “Bút ký Triết học” - một tác phẩm khó đọc, nhưng có giá trị và 

có ý nghĩa lý luận to lớn. Trước hết, nó trang bị cho các nhà triết học 

duy vật biện chứng cách xem xét, đánh giá lịch sử, cụ thể ở đây là 

lịch sử tư tưởng triết học  một cách trung thực và khoa học. 

 “Bút ký Triết học” của V.I. Lênin chưa phải là một bộ sách hoàn 

chỉnh và chỉ được xuất bản sau khi V.I. Lênin mất, nhưng đây là một 

tác phẩm có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. 

 “Bút ký Triết học”, trong sự tản mạn không chủ định về kết cấu của 

nó, vẫn thể hiện định hướng về thế giới quan và phương pháp luận. 

 “Bút ký Triết học” là tác phẩm đi vào nhiều khía cạnh sâu sắc 

của phép biện chứng, những quy luật và phạm trù của phép biện 

chứng trên tinh thần của chủ nghĩa duy vật. Những tư tưởng cơ bản 

trong tác phẩm này là cơ sở phương pháp luận để V.I. Lênin nghiên 

cứu lý luận về chủ nghĩa đế quốc và một loạt các vấn đề kinh tế và 

chính trị của thời đại đế quốc chủ nghĩa, phát triển lý luận về cách 

mạng xã hội chủ nghĩa, phát triển học thuyết về nhà nước, chiến 

lược, sách lược của Đảng cộng sản.  
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 2.3.2. Ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Bút ký Triết học” 

 “Bút ký Triết học” đem lại phương pháp luận khoa học để V.I. 

Lênin và Đảng Cộng sản phân tích những đặc điểm của thời đại, của 

tình hình thế giới, đề ra những đường lối chiến lược cho cách mạng 

vô sản trong bước ngoặt của lịch sử đầu thế kỷ XX.  

 Những kết quả nghiên cứu của V.I. Lênin trong tác phẩm “Bút 

ký Triết học” còn có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta hiện nay trong 

việc nghiên cứu phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng và lôgíc học biện chứng, cũng như vận dụng những 

quan điểm biện chứng đó vào trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ 

nghĩa xã hội hiện nay. 

 Qua nghiên cứu tác phẩm “Bút ký Triết học”, chúng ta thấy được 

tính cần mẫn và khoa học nghiêm túc của V.I. Lênin trong học tập và 

nghiên cứu. 

 Như vậy, qua việc nghiên cứu tác phẩm “Bút ký Triết học”, 

chúng ta học được ở V.I. Lênin không chỉ tư tưởng duy vật biện 

chứng của Người, mà còn ở thái độ và phương pháp làm việc của 

Người. Cũng như nhiều tác phẩm khác của V.I. Lênin, “Bút ký Triết 

học” có ý nghĩa to lớn trong sinh hoạt tinh thần của thế giới hiện đại. 

 

KẾT LUẬN 

 Phép biện chứng đã trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử hình thành 

và phát triển. Mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể đánh dấu một bước phát triển 

của phép biện chứng. Khởi nguồn là phép biện chứng tự phát cổ đại, 

sau đó là phép biện chứng duy tâm của Xôcrat và Platôn và có lúc bị 

phép siêu hình thế kỷ XVII – XVIII phủ định, rồi đến phép biện 

chứng duy tâm cổ điển Đức và cuối cùng là phép biện chứng duy vật 

– giai đoạn phát triển cao nhất của phép biện chứng. Phép biện chứng 

duy vật mácxít ra đời là sự kế thừa hợp quy luật những thành tựu tư 

tưởng triết học của loài người và được minh chứng bởi các thành tựu 
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của khoa học đương thời. C. Mác, Ph. Ăngghen đã sáng lập ra phép 

biện chứng duy vật và được V.I. Lênin bảo vệ và tiếp tục phát triển, 

làm cho nó trở thành phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải 

tạo thế giới. 

 Lịch sử tư tưởng nhân loại chẳng phải là cái gì khác ngoài lịch 

sử phản ánh các hoạt động vật chất của con người. Song các phương 

pháp phản ánh đó không phải lúc nào cũng đúng đắn và khoa học bởi 

cũng có nhiều thời điểm lịch sử tư duy của con người bị bế tắc. Thế 

giới này là một hệ thống hữu cơ, trong đó mọi vật đều tồn tại liên kết 

và tác động qua lại lẫn nhau. Hay nói cách khác, dù thế giới này là 

phong phú, là đa dạng, là đa màu sắc, đa phương tiện; dù ở dạng này 

hay dạng khác thì đều thống nhất với nhau ở tính vật chất của nó. 

Trên tinh thần đó, chúng ta không thể lấy phương pháp luận của thời 

cổ đại để suy xét về thế giới này được. Bởi vì sao? Tất nhiên với 

Hêraclít hay Đêmôcrít, Arixtốt hay cả Platon đều chứa đựng những 

mầm mống của tư duy biện chứng; Song đáng tiếc là do hạn chế của 

điều kiện lịch sử mà chúng chỉ dừng lại ở cấp độ phỏng đoán và thiếu 

đi cơ sở khoa học. Nghịch lí thay khoa học lại có mối liên minh chặt 

chẽ với triết học. Về cơ bản, tư tưởng cổ đại vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu nhận thức thế giới đa chiều, đa sắc màu.  

 Mãi cho đến Hêghen thì bước ngoặt trọng đại của lịch sử triết 

học mới được xác lập. Chính ông đã kế thừa những tư tưởng biện 

chứng của mâu thuẫn rải rác trong lịch sử để trình bày một cách có hệ 

thống phép biện chứng. Mặc dù là duy tâm song ở Hêghen, bức tranh 

sống động của thế giới đã được vẽ nên một cách khá hoàn hảo. Trong 

đó, học thuyết về mâu thuẫn đóng vai trò là hạt nhân. C. Mác và 

Ph.Ăngghen đánh giá, Hêghen là người đầu tiên trình bày một cách 

bao quát và có ý thức những hình thức vận động chung của phép biện 

chứng. Vì lập trường xuất phát của Hêghen khi bàn về phép biện 

chứng là duy tâm tuyệt đối nên cái hạt nhân quý giá về lí luận mâu 
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thuẫn đã bị che phủ bởi cái vỏ thần bí mang tên “Ý niệm tuyệt đối”. 

Đứng trên góc độ của một triết học chân chính mà nói thì cái mâu 

thuẫn mà Hêghen trình bày trong hệ thống triết học của mình chưa 

phải là một quy luật đầy đủ với mọi phương diện của nó. Chính điều 

này đã khiến nhiều triết gia khác không nhìn thấy điểm tiến bộ mà 

vội “hắt chậu nước” nên đã hắt luôn “cậu bé” ở trong đó. Cái mà 

Hêghen làm được chỉ là xây dựng nên được cái phôi thai đầy đủ của 

nó gồm có đầu, có thân đàng hoàng nhưng chỉ là phôi thai mà thôi. 

Nó cần một luồng sinh khí mới để tồn tại và phát triển. Trong số rất ít 

người nhìn thấy được sức sống bất diệt của lôgíc học Hêghen, người 

mà nhìn rõ tận tường vai trò quý giá của nó phải kể đến là C. Mác. 

 Phép biện chứng duy vật là thành quả cao nhất của tư duy nhân 

loại và chính nó là sự tổng kết của lịch sử tư tưởng và thực tiễn của 

xã hội loài người, là sự khái quát một cách khoa học lịch sử nhận 

thức hiện thực, hoặc theo cách diễn đạt của V.I. Lênin, là “sự tổng 

kết, tổng số, kết luận của lịch sử nhận thức thế giới” [32, tr. 101], một 

thế giới “không ngừng vận động, biến đổi, nằm trong một quá trình 

thường xuyên xuất hiện và hủy diệt” [37, tr. 40]. 

 Trong phạm vi của luận văn này, mục đích của việc nghiên cứu lịch 

sử hình thành và phát triển phép biện chứng không nằm ngoài ý nghĩa 

thực tiễn của vấn đề. Tiến trình đổi mới đất nước ta trong giai đoạn hiện 

nay ngày càng đặt ta nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn hết sức mới mẻ, 

đòi hỏi phải nắm vững phép biện chứng duy vật và mài sắc tư duy biện 

chứng để xác định phương pháp nhận thức và hành động đúng đắn. Sự 

nghiệp cách mạng không phải là một quá trình dễ dàng, thẳng tắp, trơn 

tru mà là một quá trình khó khăn, phức tạp, thậm chí có những bước thụt 

lùi tạm thời. Song với bản chất cách mạng – khoa học sâu sắc và triệt để 

của phép biện chứng duy vật cho phép chúng ta giữ vững niềm tin vào lý 

tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – 

Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. 


	bia tt
	TÓM TẮT LUẬN VĂN

