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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ٢۵
  

  !پرولتاريا معنوی سالح ، علمی فلسفۀ
 ذھن .سازد می فعال نيز را ش"ذھن"، شمعا امرار جھت ابزار ساختن طريق از ،"طبيعت"در "تغيير" با ،"انسان"

 ماھيت ناپذير جدائی جزء ھا،"الؤس"اين به پاسخگوئی جھت انسان تالش و گردد می "الؤس"از مملو تدريج به انسان

"  "Thought انديشه و  ،Cognition شناخت Experience"تجربه" ھای پروسه جا ھمين از و گردد می اش انسانی

 .گردد می "فلسفه" نوعی دارای انسان، فرد ھر ترتيب بدين و گيرند می شکل انسان فلسفی ھای کنش عنوان به

 خود " Philosophia " واژۀ .رود می کار به " Philosophia "يونانی واژۀ معادل "فلسفه"ۀ واژ فارسی، ادبيات در

 .است شده يبترک دانش معنی به  Sophia "سوفيا"و داشتن دوست معنی  به Philo  "فيلو" واژۀ از دو

 که است ھستی از بخش آن مورد درً لزوما فلسفی ھر بيان اساس، اين بر .است شده شناخته ھستی از کلی تبيين "فلسفه"

 ھر در اورگانيسم، .می گردد حاصل" محيط"با  انسانی اورگانيسم ارتباط طريق از فقط شناخت، و است شناخته شدهً قبال

 اورگانيسم در حواس، از طريق محيط، تحريک و می شود  Stimulus "حريکت" محيط، از سوی محيط، با برخورد

 به و سپس  Sensation "احساس" صورت به جا آن در شده منتقل مغز اورگانيسم، به در ثيرأت اين .می گذارد ثيرأت

 به  Mental Image "ذھنی تصوير" مغز در ادراک، و نتيجۀ احساس در .درمی آيد  Perception "ادراک" صورت

 تصوير يا و ادراک با بعدی ذھنی يا تصوير ادراک .است  Concept "مفھوم" نھائی، ذھنی تصوير .وجود می آيد

 اين انجام روش می گيرد و شکل " انديشه" ترتيب، بدين و می شود بندی رده و مقايسه، سنجيده مغز، در قبلی، ذھنی

 . ناميده می شود Methodology   "منطق"،"انديشه"

 محيط مورد در االتیؤس بگيرند، شکل اند توانسته می اوليه انسان ذھن در که سؤاالتی اولين زياد، بسيار احتمال به

 است، بوده "عينی" و "تجربه" قابل دسترسی، قابل وی، پيرامونی محيط اين که جائی آن از .اند بوده وی پيرامونی

 اصالت اساس بر ھائی پاسخ اش، پيرامونی محيط حول شده ايجاد مسائل به انسان ۀاولي ھای پاسخ که است طبيعی

 .باشند گرفته شکل  "ماترياليسم" يا  "باوری ماده" چارچوب در انسان فلسفی ھای کنش اولين و باشند  "ماده"

 ای پديده نيز "ماده" و داند می "ماده" از متشکل فقط را ھستی که نگرشی عنوان به  Materialism  "ماترياليسم"

 .دارد حجم و جرم که است
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 به نه ھنوز ھم، دليل ھمين به و ُبرد می سر به "انديشه "و "شناخت" ،"تجربه" ۀ اولي مراحل در ھنوز انسان اما،

 علمی "ۀانديش" از خاطر ھمين به و باشد می دارا را علمی "منطق" کارگيری به توانائی نه و شده نائل علمی "شناخت"

 .است عاجز نيز

 دسترسی قابل انسان، پيرامونی محيط اين ھای پديده تمام ھنوز که جائی آن از و "طبيعت" زياد بسيار وسعت خاطر به

 اساس بر "شناخت" کارگيری به بدون و گيرد می کمک به را خود "ذھن" انسان بار اين نيستند، "تجربه "قابل و

 خود "ذھن" در نيز "غيرمادی "پاسخھائی ش،ا"مادی" عقائد موازات به ،"انديشه" کارگيری به با ًاصرف و ،"تجربه"

 Idealism" آليسم ايده" .شود می گذاشته "آليسم ايده" يا "ذھنباوری "بنيانھای جا ھمين از و سازد می

 خود حيات ،"باوری ماده" نگرش موازات به داند، می "غيرمادی موجودی" محصول را "ماده" که نگرشی عنوان به

 .است داده ادامه امروز به تا را

 ديعقا و گيرند می مادی اساس زمان مرور به انسان ذھنی پاسخھای ،"تجربه" اساس بر علمی "شناخت" روند ۀتوسع با

 انسان که چند ھر است؛ جريان در ھمچنان امروز به تا که روندی .شوند می تبديل مادی ديعقا به روزه ھر اش ذھنی

 !است نيافته رھائی "ذھن" اسارت از کامل طور به ھنوز

 از قبل فيلسوفان به تا (Thales) "ِتالس" از مانده، جا به آثارشان که فيلسوفانی قديميترين موجود، اسناد اساس بر

 کشف پی در وجو جست و "طبيعت" قلمرو در نيز شان فلسفی کنشھای و اند بوده باور مادهً رااکث (Socrates)"سقراط"

 .است بوده ھستی منشأ

 يعنی جھان علمی شناخت ،"است حرکت حال در چيز ھمه" که اين بيان با (Heraclitus) "ليتوسھراک" دوران، اين در

 .کند می بنيانگذاری را (Dialectic) "ديالکتيک"

 ذھن ديعقا که کند می ايجاب حاکم ۀطبق منافع مينأت و حفظ داری، برده طبقاتی سيستم تکوين و جامعه شدن طبقاتی با

 .پذيرد می انجام سقراط توسط امر اين و گردد مدون و يافته توسعه نيز باوری

 "شناسی انسان"ۀ مقول واردساختنً اعمدت است، شده نقل (Plato) "افالطون" شاگردش طريق از که سقراط ھای آموزه

 حاکم ۀطبق "ۀفلسف "و است شده داری برده سيستم در آفرينی ثروت عامل برده انسان کار نيروی که چرا .است فلسفه در

 .بگيرد عھده به را انسان از انسان استثمار توجيه وليتسؤم بايد دار، برده

 اين وجھی بھترين به ،"ھستند بردهًا طبيعت انسانھا از بعضی" که اين بيان با افالطون، شاگرد (Aristoteles) "ارسطو"

 را طبقاتی بينش يک ای، فلسفه ھر زامرو ھمين تا و شده طبقاتی نيز فلسفه جا ھمين از .رساند می انجام به را وليتؤمس

 .کند می بيان

 و بسط شاگرداناش و  Democritus  "دموکريتوس "توسط نيز باوری ماده ديعقا روند، اين موازات به چند ھر

 تدوين ارسطو و افالطون توسط دار، برده يونان دولتی دستگاه حمايت تحت باوری ذھن ديعقا اما يابند می گسترش

 اواخر تا و جھان فلسفی محافل اکثر بر حاکم، و استثمارگر طبقات حمايت از برخورداری با نيز آن از پس و گشته

 ."اند حاکم ۀطبق افکار جامعه، غالب افکار" :مارکس قول به  .گردند می مسلط فئوداليسم دوران

 و رشد با و داشت نياز فمختل علوم پيشرفت به صنعتی توليد ۀتوسع جديد، قرون آغاز و فئوداليسم دوران اواخر در

 باوری، ماده پردازی نظريه انگلستان، خصوص به و اروپا در دار سرمايه نوظھور ۀطبق توسط تکنيک و علم گسترش

 قرن در و کرده آغاز را خويش مجدد انسجام انگلستان، در شانزده قرن در  Francis Bacon  "بيکن فرانسيس" توسط

 .دھد می ادامه را خود تکاملی روند  John Locke  "الک جان" و  Thomas Hobbes  "ھابز توماس" توسط ھفدھم
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 رنه" توسط باوری مادهۀ فلسف دليل ھمين به و است جھان کشور ترين صنعتی انگلستان، از پس فرانسه زمان، ھمين در

 .يابد می انسجام فرانسه در  René Descartes  "دکارت

 می امکانپذير ھا توده تحميق توسط که دار، سرمايه حاکم ۀطبق منافع با ،باوری ماده نظريات تکامل و گسترش اما

 با ايرلندی کشيش  George Berkeley "برکلی جرج" که کند می اقتضاء شرائط اين و گيرد می قرار تضاد در گردد،

 تصورات جز یچيز ما، ذھن از خارج جھان و است بيھوده اشياء واقعی طبيعت شناخت راه در کوشش" که اين عنوان

 و کند می "ذھنی آليسم ايده" نام به جديدی ۀمرحل وارد را "آليسم ايده" ،"نيستند ما ذھنی

 .گيرد می نام "عينی آليسم ايده" وی از قبل " آليسم ايده"

 Georg  "ھگل فريدريش ويلھلم گئورگ" گرديده، شدن صنعتی ۀمرح وارد فرانسه و انگلستان از پس که لمانا در

Wilhelm Friedrich Hegel  می مدون را انديشه و جامعه طبيعت، بر حاکم عمومی قوانين شناخت يعنی ديالکتيک 

 در متضاد،ی اجزا اين تضاد و وحدت .است شده تشکيل تز آنتی و تز متضاد، اجزاء از ای پديده ھر که ترتيب بدين .کند

 تغيير به منجر کمی تغييرات اين .کند می کمی غييرت ماده حرکت، اين اثر در و گردد می ماده حرکت عامل زمان طول

 و پذيرد می صورت کيفی تغيير جھش، يک شکل به و تز بر تز آنتیۀ غلب با جا، اين از و گردد می اضداد مناسبات در

 .است اتوديناميسم ای ماده ھر بنابراين، .گردد می ايجاد سنتز عنوان به جديد ۀماد

 تدوين کامل طور به را موجود باوری ماده نظريات  Ludwig Andreas Feuerbach "فوئرباخ آندرياس لودويگ"

 ھنوز مقطع اين در موجود "ماترياليسم "اما .شود می "کالسيک ۀفلسف" بر پايانی ۀنقط ترتيب بدين و کند می

 ماده از ارجخ در را ماده حرکت عامل و است استوار جھان از مکانيکی شناخت بر زيرا است، مکانيکی ماترياليسمی

 .کند می وجو جست

 اين عنوان با" فوئرباخ ۀدربار تزھائی" در  Karl Heinrich Marx "مارکس ھاينريش کارل" که است مرحله اين در

 بر را موجود "ماترياليسم" ".است جھان تغيير در نکته اند، کرده تفسير فقط مختلف طرق به را جھان فالسفه،" که

 باً اصرف جھان ديالکتيکی شناخت که اين يعنی .کند می مدون ديالکتيک ماترياليسم يعنی نجھا ديالکتيکی شناخت اساس

 مسير در "فلسفه" موريتأم ديگر که جاست اين .است جھان در "تغيير"ای،"تجربه "ھر و گردد می آغاز "تجربه"

 اصالت صحت است، استوار "تغيير" و "تجرب" اساس بر که خود گام ھر با علم و پذيرد می پايان جھان "تفسير"

 به بيشتر جھان، ديالکتيکی شناخت اساس بر را دھد، می شکل تغيير تنھا که ازلی و ابدی ای پديده عنوان به ،"ماده"

 .رساند می اثبات

  

  :منبع

 .پيام سياھکل


