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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر٠٧

  

  )واقع گرائی(رآليسم 
  

ه موجوديت آن متکی به خود و مستقل از از نظر رآليسم، جوھر جھان عينی است و شيئی عينی واقعيتی است ک

اصطالح رآليسم بسيار نادقيق است، زيرا غالباً به وسيلۀ ايده آليست ھا مسخ می شود و به ھمين . شعور انسانی است

  :دليل لنين تصريح می کند که

ياليسم را به کار فقط واژۀ ماتر)" منظور قطب مقابل ايده آليسم است" (من ھم مانند انگلس برای بيان اين معنی  "

التقاطيون که ميان ماترياليسم و ايده آليسم نوسان می کنند، به اين توسط تصور می کنم اين اصطالح تنھا . می گيرم

  ١."معنی به کار رفته است

، "رآليسم ترانساندال"برخی از ايده آليست ھا اغلب ماترياليسم را . ئيد می کندأرآليسم موجوديت عينی واقعيت را ت

آنھا ھمچنين عناصر ماترياليستی موجود برخی سيستم ھا را که . می نامند" مطلقيت رآليستی"يا " ليسم مطلقرآ"

را از " کانت"به عنوان مثال، نتيجۀ درک . دانند می" رآليسم"واجد خصلت ايده آليستی قاطعی نيستند، به مثابۀ 

انند، اما رآليسم ھرگز به صراحت و آشکارا می د" رآليسم"که وجود آن مستقل از انسان است " شيئی در خود"

. قاً ھمان ماترياليسم دانستبنابرين نمی توان رآليسم را دقي. اعالم نمی کند که واقعيت عينی دقيقاً ھمان ماده است

خوانده می شوند، چيزی جز ُحقه بازان ايده آليست نيستند که وانمود " رآليست"ی مدرن آنھائی که در فلسفۀ بورژوائ

" پوزيتيويست ھا"رآليست ھا و ديگران، از جمله : "لنين می گويد. می کنند مافوق ماترياليسم و ايده آليسم قرار دارند

ی که برای گريز از اين ش ھائکوش... نسيپ ھای خالص نيستندوغيره، ھمگی چيزی جز بی پر" ماخ"و حواريون 

  ٢."نيست" شارالتانيسم آشتی طلب "ی جزصورت می گيرد، چيز) ايده آليسم و ماترياليسم(دو جريان بنيادی فلسفه 

از طرف ديگر، در تاريخ فلسفه، برخی ايده آليست ھای عينی بر اين نظرند که مفاھيم عام دارای واقعيتی مستقل از 

نيز "  رئاليستی"به عنوان نمونۀ اين نظرات که تيوری ھای . ر اشياء عينی ھستنداشياء خاص بوده و خود جوھ
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" اسکوالستيک"در فلسفۀ " رآليسم"ی افالطون در يونان باستان و يا "تيوری ايده ھا"ناميده می شوند، می توان 

  .اروپای قرون وسطی را نام برد

  

نمايندگی می شود، در ) ١٨٧٢ – ١٩٧٠(يسی برتراندراسل که به وسيلۀ فيلسوف انگل") رآليسم نوين" ("نيورآليسم"

  .ی نيستقرون وسطائ" رآليسم"ی افالطون و "تيوری ايده ھا"حقيقت چيزی جز بازسازی 

اما در وھلۀ اول، اين . ، انواع گرايشات انحرافی پنھان شده است"واقعيت"يا " رآليسم"در پشت اصطالح فلسفی 

بنابرين الزم . يادی و عمدۀ فلسفی يعنی ماترياليسم و ايده آليسم را مخفی می کنداصطالح مبارزۀ ميان دو جريان بن

  .نام برده می شود، به دقت مورد مطالعه و آزمايش قرار داد" رآليسم"است محتوای آنچه را که تحت عنوان 

  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

  


