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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٢۶

  

  ماترياليسم بدوی
  

ی است که منشاء جھان را در يک يا چند حالت يه خودی نيز گفته می شود تيورماترياليسم بدوی که ماترياليسم خود ب

خودی در جريان شناخت جھان به ه ب اين نخستين بينش ماترياليستی است که انسان به طور خود. معين ماده می داند

را پنج عنصر مادی ) ش و خاکمغز، چوب، آب، آت" (تيوری عناصر پنجگانه"در چين باستان، . آن دست يافته است

، . )م.  ق۶٢۴ – ۵۴٧(در يونان باستان، فيلسوفانی چون طالس . دھند ستند که جھان را تشکيل میی می دانپايه ئ

صر اوليه ابه ترتيب عن) ۴۶٠ – ٣٧٠(و دموکريت .) م.  ق۵٣٠ – ۴٧٠(، ھراکليت .)م.  ق۵٨۵ – ۵٢۵(آناکسيمن 

چھار " بود که تمام چيز ھا از در ھند قديم مکتب سامکيسا معتقد. جھان را آب، آتش، اتم و ھوا تصور می کردند

  .يعنی آب، خاک، آتش و باد تشکيل شده است" بزرگی

انگلس می گويد که ماترياليسم بدوی . تمام اين تيوری ھا و تيوری ھای مشابه به قلمرو ماترياليسم بدوی تعلق دارند

و به عنوان امری بديھی خودی است که در مرحلۀ نخست تکامل خود به طور طبيعی ه ماترياليسم طبيعی و خودب"

وحدتی را در تنوع بی پايان پديده ھای طبيعت مشاھده می کند و آن را در چيزی آشکارا اجتماعی، در يک جسم 

  ١."جو می کند و معين جست

  :دستاورد ھای ماترياليست ھای بدوی به قرار زيراند

ھان را متشکل از ماده و نه مخلوق خدا می دانند و تصديق می کنند که عنصر اوليۀ جھان ماده آنان ج -١

  .است

آنان می کوشند پيدايش اشياء و پديده ھا را به وسيلۀ روند ھای تکاملی و دگرگونی ماده توضيح دھند و به  -٢

 .ی دست می يابندرتيب به يک تفکر ديالکتيکی ابتدائاين ت

در عصر جامعۀ برده داری يعنی ھنگاميکه انسان ھا در پراتيک توليد به آزمايش و تحليل پديده ماترياليسم بدوی 

ی و اخالقی ارادۀ آسمانی به مبارزه ئھای طبيعی پرداخته و در زندگی اجتماعی نيز عليه بينش ھای مذھبی و قبيله 
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استانی گام بزرگی در رشد و تکامل انديشۀ پيدايش اين ماترياليسم در جامعۀ ب. بر می خاستند پيدايش و تکامل يافت

  . بشری و نخستين مرحله از مراحل تکامل ماترياليسم بود

که جوھر انديشۀ ماترياليسم بدوی   اما با ايندماترياليسم بدوی از ھمان آغاز به مبارزۀ رويارو با ايده آليسم دست ز

 محدوديت ھای تاريخی و طبقاتی و به دليل سطح ولی به داليل) زيرا جھان را مادی می داند(جوھر راستين است 

به . نازل شناخت علمی، اين ماترياليسم در مرحلۀ محسوسات و مشاھده باقی مانده و بر استدالل علمی متکی نيست

به ھمين داليل نيز اين ماترياليسم بدوی . عالوه، در توضيح پديده ھای تاريخی و اجتماعی نيز ايده آليست است

ن نتوانست در مقابل تھاجم بعدی متافزيک و ايده آليسم قرون وسطی مقاومت نمايد و غلبۀ کامل دوران باستا

  . موکول گرددت به پيدايش ماترياليسم ديالکتيکماترياليسم بر متافزيک و ايده آليسم فقط می توانس

  

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


