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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ١۵

  

  ايده آليسم
  

نی ماترياليسم، ھمواره در طول تاريخ در ايده آليسم يکی از دو جريان عمدۀ فلسفی است که با جريان مقابل خود، يع

ال مرکزی رابطۀ ميان انديشه و ھستی، ميان روح و ماده، ؤاين جريان در پاسخ به س. مخاصمه قرار داشته است

. ميان ذھنی و عينی، روح يا ذھن را مقدم بر ماده دانسته و بر آنست که روح ماده را تعيين و مشروط می کند

 سيستم ايدئولوژيکی ضد ماترياليسم است که وجود عينی و واقعی ماده را نفی می نمايد، بنابرين ايده آليسم يک

داند و ماده را به عنوان محصول شناخت يا ذھن   ھمه چيز ھای موجود در جھان میأشناخت يا ذھن يا روح را منش

يکی می نگرد و اين امر را که ايده آليسم در زمينۀ تيوری پيچيدۀ شناخت از يک زاويۀ متافز. يا روح تصور می کند

  .پراتيک پايه و شرط شناخت است، نفی می کند

 جھان بينی ھای فلسفی، سيستم ھا و جرياناتی است که از تقدم روح يا ذھن حرک می مفھوم ايده آليسم شامل کليه

  .دانند و ماده و مجموع واقعيت عينی را يک پديدۀ ثانوی می دانند کنند، آن را تعيين کننده می

رغم تفاوت ھای ظاھری به دو جريان عمده تقسيم  جريانات، سيستم ھا و جھان بينی ھای مختلف ايده آليستی، علی

  . ايده آليسم عينی و ايده آليسم ذھنی: می شوند

تلقی می کند و " عينی" اجتماعی آن جدا می سازد، آنرا يک وجود مستقل –ايده آليسم عينی شعور را از پايۀ تاريخی 

ايده آليسم ذھنی شعور ذھنی انسان را مطلق می کند، به حواس به طور . خواند  جھان مادی میأا خالق و منشآن ر

داند، وجود دنيای خارجی مستقل از ذھن را انکار  دھد، جھان را محصول ذھن انسان می جانبه نقش ممتاز می يک

  .  فقط در حواس وجود دارندءشيامی کند و معتقد است که تنھا حواس چيز ھای واقعی ھستند و بقيۀ ا

ی قبل از ھر رين تظاھر آن در عصر جديد بورژوائمھمت. ايده آليسم عينی بر پايۀ سيستم فلسفی افالطون بنا گرديد

 دارای خصلت ايده ةً ی که عمد از جمله فلسفه ھای معاصر بورژوائ.چيز در فلسفۀ اليب نيش و ھگل بروز می کند

پايۀ مشترک اين جريانات مختلف اينست که در احکام ... رتند از نئو ھگليسم، نئو توميسم وآليسم عينی می باشند، عبا

يا انديشه مرموز و مجھولی که در نقطه ای از جھان وجود دارد و يا فلسفی آنھا دنيای خارجی به عنوان يک روح 

. تصور می شود... به عبارت ديگر به مثابۀ يک مفروض مصنوعی ماوراء طبيعت به صورت ايدۀ مطلق يا خرد و
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رجی و جانبه برای ايده ھا و افکار نقش ممتازی قائل است و ايده را مستقل از وجود خا ايده آليسم عينی به طور يک

بدين ترتيب افکار به نحوی عينيت می يابند که در نتيجۀ آن واقعيت عينی به طور مسخ . از ماده و خلق آن می پندارد

  . شده و يا معکوس انعکاس می يابد

) ١٨۶۴ – ١٧۵٣( ميالدی توسط دو فيلسوف انگليسی برکلی ١٨ايده آليسم ذھنی به مثابۀ يک جريان در آغاز قرن 

ی که دارای خصلت ايده آليسم ذھنی ھستند بايد از قبل از ھر از فلسفه ھای معاصر بورژوائ. ه شددادو ھيوم تکامل 

  .چيز از پوزی تی ويسم يا نئو پو زی تی ويسم، فلسفۀ حيات، پراگماتيسم و اگزيستانسياليسم نام برد

 عينی را  پديده ھای واقعيتپايۀ مشترک اين جريانات و مکاتب گوناگون ايده آليسم ذھنی اين است که اشياء و

د، غالباً مرحلۀ حسی شناخت و به ويژه حواس را به نحوی مطلق می کند که اشياء و محصول شعور ذھنی می دان

  .خوانند می) مضمون شعور(پديده ھای جھان مادی را ترکيبات حواس و دارای شعور 

مودن عناصر شناخت مرحلۀ حسی شناخت و به اساس تيوری شناخت ايده آليسم ذھنی، مطلق کردن و مستقل قلمداد ن

  .عبارت ديگر مطلق کردن و مستقل قلمداد نمودن حواس و ذھن به طور کلی است

مبنای اجتماعی ايده آليسم و نحوۀ بر خورد آن به مناسبات اجتماعی جوامع طبقاتی و به تقسيم کار اجتماعی، به ويژه 

کاری که در جريان تکامل جوامع طبقاتی به طور مداوم تعميق می در جدا کردن کار فکری و کار يدی يعنی تقسيم 

با اين کار، ايده آليسم به طبقات استثمارگر جامعه که انحصار علوم و فنون را در دست خود . يابد، مشخص می شود

  .اندی پرولتاريا ياری می رسان امر رھائقبضه کرده اند و به سر پوش گذاشتن بر روی تضاد ھای اجتماعی به زي

ايده آليسم پيوسته با . فلسفۀ ايده آليستی ھمواره بيانگر منافع طبقات ستمگر جامعه و ابزاری در خدمت آنھا بوده است

ايده آليسم ھيچ چيز نيست مگر يک شکل ظريف و : "لنين می گويد. مذھب در پيوند نزديک و فشرده بوده است

  ١."تنظيف شدۀ فيده ايسم

ی است و دشمن معنوی ورتونيستی، رويزيونيستی و بورژوائيوريک مشی ھای ارتجاعی، اپايده آليسم ھمچنين پايۀ ت

  .ماترياليسم ديالکتيک محسوب می شود

  

*****  

  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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