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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٨

  

  )زيکیماترياليسم متاف( ماترياليسم مکانيکی
  

. زيکی نيز ناميده می شود يکی از سه مرحلۀ تکامل فلسفۀ ماترياليستی استليسم مکانيکی که ماترياليسم متافماتريا

پديد ) ١٩ و ١٨قرون (ی و رشد سرمايه داری در اروپا ايۀ پيشرفت ھای علمی دوران شکوفائاين ماترياليسم بر پ

  .ردفرانسوی را نام ب" دلباک"و " المتری"انگليسی، " ھابز"از نمايندگان بر جستۀ آن می توان . آمد

ماترياليسم مکانيکی معرف و نمايندۀ منافع بورژوازی در حال اوجگيری عليه فيوداليسم است و در پروسۀ رشد خود 

در اين ميان . به نبرد حادی عليه فلسفۀ اسکوالستيک قرون وسطی و عليه کليسای کاتوليک دست می زند

ماترياليسم . را عليه خرافات مذھبی بر افراشتندی  بيش از ديگران َعلَم بی خدائ١٨ن ماترياليست ھای فرانوسی قر

اين فالسفه . اين دوران به جھان طبيعی که آن را موضوع واقعی فلسفه می دانست توجه وافری معطوف می داشت

  .به کمک علم به دفاع از ماترياليسم بر خاسته و با اشکال مختلف ايده آليسم به مقابله بر خاستند

ی که پايگاه و تعلقات طبقاتی اين فالسفه ضرورتاً بر آنان تحميل می نمود و نيز به دليل اما به دليل محدوديت ھائ

  :ناچار حاوی سه محدوديت اساسی گرديده سطح ترقی دانش و علوم آن زمان، ماترياليسم مکانيکی ب

يناميک ی و د فقط رياض١٨زيرا از تمام علوم طبيعی قرن . اين فلسفه از خصلتی مکانيکی بر خوردار بود -١

ی از تکامل رسيده بودند و در نتيجه اين ماترياليست ھا کوشيدند قوانين مکانيکی حرکت به درجۀ نسبتاً باالئ

 و روند ھای آنھا کليۀ پديده ھا. برای توضيح پديده ھای طبيعی به کار بندند) به ويژه حرکت جامدات را(

. يح می دادندوسيلۀ علت ھای مکانيکی توضی، بيولوژيکی و فيزيولوژيکی را به طبيعی گوناگون شيميائ

  . ی پيش رفت که انسان را به صورت يک ماشين تصور نمودحتی تا جائ" المتری"

زيرا ماترياليست ھای مکانيکی جھان را از نظر گاھی منفرد . ناچار خصلتی متافيزيکی داشته اين فلسفه ب -٢

آنھا نمی دانستند که تمام زمينه ھا و اجزای جھان طبيعی مجموعه ھای . جانبه می نگريستند و ايستا و يک

. ھم پيوسته ای ھستند و قادر نبودند جھان را در يک روند تاريخی و در حال تکامل دايمی مشاھده کننده ب

 يک عامل که از نظر اينان جھان در حال حرکت ھميشگی بود، اما در اين حرکت آنان رغم اين علی

آنھا قادر به مشاھدۀ . خارجی مشاھده کرده و آن را نتيجۀ تحريک يک نيروی خارجی تصور می نمودند
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منبع درونی حرکت و تکامل که در خود اشياء نھفته است، يعنی حرکت اشياء بر پايۀ تضاد ھای درونی 

تکاملی کيفی آنھا، روند ديالکتيکی خود آنھا نبودند و طبيعتاً نمی توانستند تغييرات کيفی اشياء و جھش ھای 

آنھا ھمچنين قادر نبودند وابستگی آگاھی . تکامل اشياء را از پائين به باال، از ساده به پيچيده، درک نمايند

به عالوه نمی توانستند دو جھشی را که نشان . انسان را به پراتيک و حرکت ديالکتيکی آگاھی را بشناسند

 . شعور به ماده است، درک نماينددھندۀ تغيير ماده به شعور و

 پديده ھای ۀماترياليست ھای مکانيکی فقط در زمينۀ مطالع. اين فلسفه از تاريخ درکی ايده آليستی دارد -٣

طبيعی ماترياليست بودند، ولی در زمينۀ مطالعۀ علوم اجتماعی نتوانستند تا انتھا ماترياليست باقی بمانند و 

 . يک نظر گاه ايده آليستی بررسی می کردندپديده ھای جامعه و تاريخ را از

رغم اين محدوديت ھا، مارکسيست ھای بزرگ ھمواره اين ماترياليسم مکانيکی را يکی از مراحل معين  اما علی

مارکس و انگلس، با اتکاء به دستاورد ھای نوين علمی و تجارب انقالبی . دانند تکامل فلسفۀ ماترياليستی می

طعی بر سه محدوديت اساسی فوق غلبه کرده و ماترياليسم ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی را پرولتاريا، به شکل قا

  .که ماھيتاً از تمام مکتب ھای ماترياليسم پيشين متفاوت است، پايه گذاری نمودند
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