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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ١٠

  

  مسألۀ اساسی فلسفه
  

از . ١" رابطه ميان انديشه و وجودمسألۀاست از  مرکزی و مھم ھمۀ تاريخ فلسفه به ويژه فلسفۀ جديد عبارت مسألۀ"

گونه آگاھی از ساختمان جسم خود نداشتند و بر اين تصور بودند که انديشه و احساس  زمانيکه انسان ھا ھنوز ھيچ

که در اين جسم سکنی دارد و پس از (آنان نه يک فعاليت جسم شان بلکه فعاليت مبداء خاصی به نام روح است 

از ھمان . از ھمان زمان می بايستی در بارۀ رابطۀ اين روح با جھان خارج بينديشند)  می گويدمرگ آن را ترک

آنچه به تصور اليموتی بودن روح منجر گرديد اين کيفيت ساده . روح پديد آمد) اليموتی(زمان تصور فناناپذيری 

ھيچ وجه نمی توانستند به اين بود که انسان ھا پس از قبول موجوديت روح، به علت محدوديت عمومی خود، به 

درست به ھمين ترتيب، با شخصيت دادن به قوای طبيعت . رود  پاسخ دھند که پس از فنای جسم، روح کجا میمسأله

نخستين خدايان پديد شدند که در جريان شکل گيری بعدی اديان بيش از پيش قالب قوای ماورای عالم يافتند و باالخره 

 طريق يک تجريد کامالً طبيعی، از خدايان متعدد و کمابيش محدود، تصور خدای واحد در جريان تکامل معنوی از

 رابطۀ ميان انديشه و وجود، ميان مسألۀ اساسی فلسفه يعنی مسألۀبدينسان، . اديان در ذھن انسان ھا به وجود آمد

  .ران بربريت نھفته دارد اديان، در تصورات محدود و جاھالنۀ دويعت، ريشه ھای خود را ھمانند کليهروح و طب

  :  رابطۀ ميان انديشه و وجود دارای دو جنبه استمسألۀ اساسی فلسفه يعنی مسألۀ

ال که آيا روح قبل از طبيعت وجود داشته است و يا طبيعت قبل از ؤتقدم روح يا ماده، يعنی پاسخ به اين س -١

اساس ه ان و يا بالعکس؟ فالسفه ب روح و انديشه وجود داشته و سپس طبيعت و وجود انسءروح؛ آيا ابتدا

  .تقسيم می شوند) ايده آليسم و ماترياليسم(دھند به دو اردوگاه  ال میؤپاسخی که به اين س

که رابطۀ  دارای جنبۀ ديگری نيز است و آن اين) و يا رابطۀ روح و طبيعت( رابطۀ انديشه و وجود مسألۀ -٢

ميان افکار ما در بارۀ جھان پيرامون مان با خود اين جھان چيست؟ آيا انديشۀ ما قادر است به جھان واقعی 

توانيم در تصورات و مفاھيم خود در بارۀ جھان واقعی، انعکاس صحيح  معرفت حاصل نمايد؟ آيا ما می

 يا برای ھميشه ناشناخته می ماند؟ واقعيت را ايجاد کنيم؟ و به عبارت ديگر آيا جھان شناختنی است 
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  ھمگونی انديشه و وجود ناميده می شود، اکثريت عظيم فالسفه پاسخ مثبت میمسألۀال که در زبان فلسفی ؤبه اين س

جھان را می توان شناخت، اما سپس : می گويد) ١٧٧٠ – ١٨٣١(لمانی ابرای مثال، ھگل فيلسوف ايده آليست . دھند

و نه بازتاب يک جھان مادی که مستقل از " ايدۀ مطلق"از " نمودی"خت عبارت است از می افزايد که اين شنا

 . حواس انسان وجود دارد

ايده آليست ھای "می گويند، عدۀ ديگری به نام " ايده آليست ھای عينی"در کنار اين فالسفۀ ايده آليست که به آنان 

از ميان فالسفۀ . می کنند شناخت جامع از جھان را نفی وجود دارند که اصوالً معرفت به جھان و يا امکان" ذھنی

اين به که نقش مھمی در تکامل فلسفه داشته اند، ) ١٧٢۴ – ١٨٠۴" (کانت"و ) ١٧١١ – ١٧٧۶" (ھيوممعاصر، 

  .عده متعلق اند

 عرصه فلسفۀ مارکسيستی به اتکاء دستاورد ھای فلسفه و علوم و با استفاده از آخرين پيشرفت ھای دانش بشری در

ھای مختلف، قوانين تکامل جھان را عميقاً نشان داده و به دقت و به شکلی علمی تقدم ماده را بر شعور ثابت کرده و 

اين فلسفه ھمچنين بازتاب و عکس العمل . آشکار ساخته است که شعور و انديشه بازتاب موجودات عينی اند

  . بور را به ھمۀ زمينه ھا تعميم داده استبازگشت اين شعور بر ماده را نيز نشان داده و اصول مز

فلسفۀ مارکسيستی نه تنھا بر اين نظر است که جھان شناختنی است، بلکه در عين حال بر آن است که منبع شناخت و 

  .معيار تميز حقيقت چيزی جز پراتيک انسان ھا نيست

 از مسألهداد، حل بنيادی و علمی اين ی باط ميان انديشه و وجود پاسخ نھائ ارتمسألۀبدين ترتيب، مارکسيسم به 

  دستاوردھای عظيم فلسفۀ مارکسيستی است
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 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

 

  


