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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ١۶

  

  ماترياليسم
  

ده آليسم در تضاد قرار داشته و در تمام ماترياليسم يکی از دو جريان انديشۀ فلسفی است که با جريان ديگر يعنی اي

  . طول تاريخ فلسفه با آن در مبارزه بوده است

از نظر فلسفۀ ماترياليسم، جھان در جوھر خود مادی است و ماده يک واقعيت عينی است که مستقل از شناخت و 

: براز داشته کهلنين به صراحت ا. شناخت بازتاب جھان مادی در مغز انسان است. شعور انسان وجود دارد

  ١."ماترياليسم از اين اصل حرکت می کند که جھان خارجی و اشياء خارج از شعور ما و مستقل از آن وجود دارند"

  :بينش اساسی ماترياليسم به طور مشخص معتقد است که

عت مدت ھا از نظر تاريخ تکامل جھانی، طبي. وجود آمده استه اوالً در جھان نخست ماده و فقط بعد از آن شعور ب

  قبل از ظھور انسان و شناخت و شعور انسانی وجود داشته است؛ 

انجام می گيرد ) که ماده ای به حد عالی تکامل يافته و سازمان يافته است(ثانياً شناخت عملی است که به وسيلۀ مغز 

شناخت بر پايۀ . دماده می تواند مستقل و خارج از شناخت موجود باش. و محصول انعکاس جھان مادی در مغز است

  .ماده ايجاد شده و خارج از آن نمی تواند موجود باشد

وجود دارد و ) انعکاس(، نه بازتاب )جھان مادی( منعکس شونده بدون شیء.  بازتاب جھان مادی استَ ثالثاً شناخت

د را از ماده می گيرد و در جھان شعوری وجود ندارد  خوأشناخت منش. نه بنابر اين شناختنی می تواند موجود باشد

اين بينش اساسی ماترياليسم بر پايۀ فعاليت . بنابر اين شعور نسبت به ماده متاخر است. که از ماده جدا و مستقل باشد

ه استوار بوده و يک نتيجۀ علمی است ک) مبارزۀ توليدی، مبارزۀ طبقاتی و آزمون ھای علمی(ھا و پراتيک بشريت 

  .ئيد شده استأدر پراتيک اثبات و ت

لده و پيشرفت علوم  ھای مؤماترياليسم ھمواره جھان بينی طبقات پيشرو بوده و منافع اين طبقات را که با رشد نيرو

ماترياليسم سالح ايدئولوژيک اين طبقات در مبارزه عليه نيرو ھای ارتجاعی و . سازگار است منعکس نموده است

به ھمين جھت ماترياليسم در طول تاريخ .  خاطر تکامل علوم و پيشرفت جامعه بوده استخرافات مذھبی و به
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بدين ترتيب، فلسفۀ . پيوسته مورد خصومت طبقات ارتجاعی و متفکرين وابسته به اين طبقات قرار داشته است

  . ماترياليستی ھمراه با تکامل علوم طبيعی و اجتماعی از سه مرحلۀ تکاملی عبور کرده است

  

  ی دوران باستان يا ماترياليسم بدویماترياليسم ابتدائ -١

 ماترياليسم مکانيکی  -٢

ماترياليسم ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی که مارکس و انگلس پايه گذاری کرده، لنين و مائوتسه دون آن  -٣

 .را تکامل داده اند

رين نوع آنست و تولد آن به مثابۀ فلسفۀ مارکسيستی عالی ترين شکل تکامل ماترياليسم و قاطع ترين و علمی ت

  .انقالبی در تاريخ تکامل فلسفه محسوب می شود

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

  


