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  ماده و شعور
  

 بر واقعيت عينی است که در خارج از ماده داللت. دھند ماده و شعور عمده ترين زوج مقوالت فلسفی را تشکيل می

ماده مقوله : "لنين می گويد. شعور و آگاھی انسان وجود دارد و به وسيلۀ حواس انسان در مغز وی منعکس می گردد

واقعيتی که به وسيلۀ حواس . ای است فلسفی برای تعيين واقعيت عينی که انسان از راه حواس بر آن آگاھی می يابد

  ١."شود، بازتاب پيدا می کند، در عين اينکه مستقل از حواس ما وجود داردما عکس برداری می 

حرکت خاصيت اساسی ماده است و حرکت جھان مادی بر . جھان، جھانی است مادی که در حال حرکت می باشد

کل جھان از ماده ای که به طور بی نھايت و جاودانی در حال حرکت می باشد، . طبق قوانين صورت می گيرد

. تواند خلق و نه نابود شود ماده نه می. يل يافته است و زمان و مکان اشکال موجوديت مادۀ در حال حرکت اندتشک

 زايش و اضمحالل ھر شیء.  می باشنداشياء و پديده ھای طبيعت و جامعه حاالت مختلف مادۀ در حال حرکت

توان از تبديل  به عنوان مثال می. مشخصی در جھان چيزی جز تبديل حاالت مختلف ماده در شرايط معين نيست

  .مايع به بخار، و يا تبديل جامعۀ سرمايه داری به جامعۀ سوسياليستی نام برد

شعور، عمل و ثمرۀ . شعور يا روح داللت بر آگاھی انسان، فعاليت ھای معنوی و حاالت روانی عمومی وی می کند

و بازتاب دنيای مادی در مغز انسان ) يعنی مغز انسان(ماده ای است که به طرز اعلی تکامل و سازمان يافته است 

  .بنابرين شعور مستقل و در خارج از ماده نمی تواند وجود داشته باشد. می باشد

ماده را مقدم و روح يا ماترياليسم ديالکتيک . دھد رابطۀ بين ماده و شعور يا روح مسألۀ اساسی فلسفه را تشکيل می

ور کلی، مادی معنوی را تعيين می کند و روح انعکاس يا بازتاب جھان مادی به ط. خر می شماردشعور را مؤ

در شرايط . طور فعال دنيای مادی را بازتاب می کنده طور غير فعال يا منفعل بلکه به معذالک شعور نه ب. است

در اين باره . طور فعال نقش عظيمی در تکامل دنيای مادی ايفاء نمايده معين، شعور می تواند به نوبۀ خود و ب

ولی در عين  . ما قبول داريم که در جريان عمومی رشد تاريخ، ماده تعيين کنندۀ روح است: "مائوتسه دون می گويد
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فقط ماترياليسم را نقض بدينسان، ما نه . گذارد حال نيز ما می پذيريم و بايد بپذيريم که روح بر ماده تاثير متقابل می

  ٢."نمی کنيم بلکه ماترياليسم مکانيکی را رد می نمائيم و از ماترياليسم ديالکتيکی دفاع می کنيم

در جريان . ماده و روح با ھمديگر متفاوتند و در عين حال ارتباط متقابل نيز دارند و يکی از ديگری تبديل می شود

ی عينی خارج، توسط حواس انسان در مغز وی منعکس می مار دنيا اشياء و پديده ھای بی شپراتيک اجتماعی،

وقتيکه مصالح و داده ھای شناخت حسی به اندازۀ کافی جمع آوری شدند .  اين ھمان شناخت حسی استءابتدا. شوند

ه به اين روند، روند تبديل ماد. توان با کار سنتز، تنظيم و تبديل در جھت کسب شناخت تعقلی گام برداشت آنگاه می

در دنيای ) شعور(يعنی روندی که چيز ھای بدواً مادی در دنيای خارج و عينی را به چيز ھای معنوی . شعور است

اما اگر انسان ھا دنيا را می شناسند، تنھا بدين خاطر نيست که قوانين دنيای . درونی و ذھنی انسان تبديل می کند

مھمتر از ھمه اينست که از شناخت خود برای تغيير . ن گردندمادی را درک کنند و از اين طريق قادر به تفسير آ

فعاالنۀ جھان استفاده نمايند و در جريان پراتيک تغيير، انطباق يا عدم انطباق شناخت کسب شدۀ خود را با واقعيت 

 ھا، وقتی که انسان ھا برای تغيير دنيا وارد پروسۀ پراتيک می شوند، و بدين منظور ايده. عينی وارسی نمايند

که  ی را که به شعور مربوط می شود به کار می بندند، و ھنگامیطرح ھا، برنامه ھا و ساير چيز ھائتيوری ھا، 

  .ھدف خود را در پراتيک تحقق می بخشند، آنوقت است که ذھنی به عينی، شعور به ماده تبديل می شود
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