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  داکتر غالمحسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٩

  رئاليزم اسالمی و فلسفه مارکسيست
 بخش دوم

  نام رئاليسم اسالمیايده آليسم در زير 

  و ماترياليسم مارکسيست

که ماترياليست ھا آن را ايده آليسم می خوانند بر آشفته می شود زيرا که رئاليسم به واقعيت  رئاليسم اسالمی از اين

بنابر اين تمايز . خارج از ذھن معتقد است و آن آموزشی را که قائل به واقعيت خارج است نمی توان ايده آليسم ناميد

اين نظر ماترياليسم که جھان مادی در . اساسی رئاليسم و ايده آليسم گويا در نفی يا اثبات واقعيت خارج از ذھن است

ورای انسان و مستقل از شعور انسان وجود دارد در انطباق کامل با دستاورد ھای علوم است، چون امروز ديگر 

ن در سطح زمين پيدا شود و در بارۀ آن به داوری بنشيند که انسا ترديدی نمی توان داشت که جھان مادی پيش از آن

وجود . انسان و شعور او در ھمين جھان مادی پديد آمده و از ھمين محيط مادی بر خاسته است. وجود داشته است

  .جھان مادی به شعور و عقل و اراده وابسته نيست، بر عکس، شعور زائيدۀ ماده و جھان مادی است

 با نفی اين حقيقت علمی که جھان مادی بر انسان قدمت دارد و انسان و شعور او محصول ھمين  عکس،هايدۀ آليسم ب

يد که شعور سازندۀ جھان مادی  آجھان مادی است، واقعيت خارج را به شعور وابسته می سازد و لذا چنين بر می

انسان است که از پايگاه اين شعور در مواردی از آن انسان است و در مواردی شعور مطلق، ھمان شعور . است

 آن مانند یدر ھمه حال سازندۀ جھان، شعور است يا يکی از اجزا. جدا می شود و مطلق می گردد) مغز(مادی خود 

لۀ اساسی أست ھا رابطۀ ماده با ايده، آن مسبدينسان رابطۀ واقعيت خارج با ذھن يا بنابر مارکسي. عقل، اراده وغيره

اما در اين ميان موقعيت رئاليسم از چه قرار است و . م از ايده آليسم متمايز می گردداست که به کمک آن ماترياليس

  اساساً رئاليسم چيست؟

  

  رئاليسم اسالمی

رئاليسم در معانی مختلفی به کار رفته است ولی اصوالً آموزش فلسفی کليسا در قرون وسطی است که بر سه اصل 

سپس، مفھوم کل و عام پيش از افراد و اشياء . است، کل است» رئل «نخست آنکه آنچه واقعيت دارد و: استوار است
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اگر با کلمات ديگر مطلب را ادا .  واقعيتی برتر و باالتر از اشياء جداگانه استۀوجود دارد و باالخره کل دارای درج

ن اما در عين حال آن کلی را می بيند که در خارج از شعور انسان و مستقل از آ) عام(کنيم، رئاليسم در مفھوم کل 

ادامه دھندگان آموزش کليسا، برای . قبل از تک تک افراد و اشياء موجود است و اين کل در واقع ھمان خداوند است

اُسقف ايرلندی که در مبارزه با ماترياليسم نوخاستۀ قرن ھجدھم به نفی ) Berkely(مقابله با آموزش فلسفی بِرِکلی 

 را ھمچنان حفظ کردند چون در اساس با گذشته اختالفی نداشتند و در عين حال میجھان خارج پرداخت، نام رئاليسم 

اما رئاليسم آنھا در واقع چيزی . خط فاصلی بکشند) ايده آليسم(با آموزش بِرِکلی ) رئاليسم(خواستند ميان آموزش خود 

که بعداً خواھد آمد، ساخته و آفريدۀ حواس  اگر بِرِکلی واقعيت را چنان. جز ايده آليسم نيست منتھا نه از نوع ايده آليسم

. دانست، رئاليسم به واقعيتی خارج از ذھن و مستقل از آن معتقد است پنجگانۀ انسان يعنی مرحلۀ مقدماتی شعور می

  .معذالک اين واقعيت آغاز و پايانش، مبدأ و ھدفش خداوند است که ھمۀ ھستی از او پيدا شده و تابع ارادۀ او است

فه است که نمی خواھند در بارۀ يم که رئاليسم در عين حال آموزش فلسفی و تئوری شناخت آن گروه از فالساضافه کن

که در بارۀ  لۀ اساسی فلسفه موضع گيری کنند، آنھا وجود جھان واقعی و خارج از ذھن را می پذيرند بدون آنأمس

ک آموزش نا روشن و گمراه کننده است چون به ھمين جھت رئاليسم ي. سخنی بگويند) مادی يا ايده ای(خصلت آن 

  .جھان خارجی می تواند مادی باشد يا ايده ای، آفريدۀ آفريدگاری باشد يا اََزلی و ابدی که خود مستقالً بر پا است

رئاليسم اسالمی در خط اصلی و اساسی خود ھمان آموزش فلسفی کليسا در شکل نوين آن است، چون برای او آنچه 

دارد و اين ُکل پيش از تک   ھست، ُکل است، عام است اگر چه خود صريح و روشن آن را بيان نمیواقعيت دارد و

دھد تا حساب خود را از ايده  رئاليسم اسالمی در عين حال جديت فراوانی به خرج می. تک افراد و اشياء وجود دارد

 ود اگرچه با بيانات و توضيحاتی که میلۀ اساسی فلسفه نيز طفره می رأجدا کند، از موضعگيری در قبال مسآليسم 

  .سازد ورد در واقع موضع خود را مشخص میآ

  سخن را از مرزبندی رئاليسم اسالمی با ايده آليسم آغاز کنيم و نخست ببينيم ايده آليسم از چه سرچشمه ای آب می

  .خورد

در روند شناخت جھان مادی است . دارد معرفتی ۀايده آليسم ضمن معرفت به جھان مادی پديد می آيد و بنابر اين ريش

روند شناخت جھان مادی دارای دو مرحلۀ مشخص و از لحاظ کيفی متفاوت است؛ نخست . که ايده آليسم بروز می کند

خود اين مرحله . حسی که در آن انسان به کمک حواس پنجگانۀ خود اشياء و پديده ھای جھان مادی را درک می کند

  .دھد پلکان احساس اساس آن را تشکيل میدارای سه پلکان است که 

 بدين معنی است که انسان با يکی از حواس خود مثالً به کمک حس بويائی، بوی چيزی را درک می کند يا :احساس

شناسد يا با حس بينائی به خواص مختلفی  ابد، يا به کمک شنوائی صدا را می يبه کمک ذائقه طعم چيزی را در می

ھر شيئی از آنجا که بر روی يک يا چند حس از حواس . معرفت پيدا می کند...) غيرهرنگ، شکل و(از شيئی 

وقتی سيبی در . گذارد، انسان از شيئی فقط يک احساس ندارد بلکه احساس ھای مختلفی پيدا می کند پنجگانه تأثير می

چشد، با حس شامه  ا میبرابر انسان است، با حس باصره شکل و رنگ آن احساس می شود، با حس ذائقه مزۀ آن ر

دھد و در واقع مجموع اين احساس ھا  شناسد، با حس المسه از سختی يا نرمی و صافی آن اطالع می بوی آن را می

احساس آن شناختی است که ما به .  کنيم که پلکانی باالتر از احساس استادراکدھد که سيب را  به ما امکان می

 است، يعنی پس تصورپلکان سوم . ن شناختی که به وسيلۀ مجموعۀ حواسوسيلۀ ھر يک از حواس داريم و ادراک آ

 حواس ۀتواند بی واسط که سيب از دسترس حواس ما دور شد و لذا ديگر احساس در ميان نيست انسان می از آن

  .احساس، ادراک و تصور سه پلکان معرفت حسی است. پنجگانه، سيب را تصور کند
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در اين .  حسی الزمۀ گذار به مرحلۀ تعقلی استمرحلۀ. رسد  شناخت فرا میمرحلۀ حسی، مرحلۀ تعقلیِ پس از 

را ...) مفھوم درخت، انسان، اتم، رنگ، گل وغيره( مفاھيم ساده و علمی ءمرحله است که فعاليت مغزی انسان ابتدا

رحلۀ تعقلی، در م. رسد سازد و سپس به کمک مفاھيم، فکر و شعور تا کاملترين درجۀ آن به منصۀ ظھور می می

پردازد که شناخت انسان را از جھان مادی  شناخت انسان به انتزاع و تعميم و يک سلسله عمليات ذھنی ديگر می

  .بخشد عمق و دامنۀ بيشتری می

. يد آايده آليسم درست از ھمين پروسۀ شناخت بيرون می. چنين است به طور اجمال روند شناخت جھان مادی

خصوص به احساس محدود می کند و ھمۀ اشياء و پديده ھای طبيعت ه ا به مرحلۀ حسی و ب شناخت رذھنیآليسم  ايده

پندارد و بر آنست که ھمه چيز در  ايده آليسم ذھنی احساس ھای فرد را يگانه واقعيت می. داند را مصنوع احساس می

جز محتوای ذھن و سيب چيزی جز شکل و رنگ و بو و طعم نيست يعنی چيزی . احساس ھا است» ترکيب«جھان 

آنچه که واقعيت دارد احساس ھای انسان است و سخن از چيزی در ورای احساس ھا گويا . محتوای احساس نمی باشد

رسد که انسان  ايده آليسم ذھنی سر انجام به اين نتيجه می. رھا کردن عرصۀ واقعيات، رھا کردن عرصۀ تجربه است

ايده آليسم ذھنی واقعيت احساس ھا را می پذيرد و .  آن نبايد فراتر رودشناسد و بس و از فقط احساس ھای خود را می

بِرِکلی پايه گذار اين ايده آليسم در قرون جديد است و ھدفش از اين مسلک . در وراء آن جھان مادی را نفی می کند

  :او می گويد. مبارزه با ماترياليسم دوران جديد است 

ھائی که ما با ديدگان خود می بينيم و با دست ھای خود لمس می کنيم وجود من به ھيچ وجه ترديد ندارم که چيز «

دھم آن چيزی است که فالسفه به آن ماده  يگانه چيزی که من مورد اعتراض قرار می. دارند و واقعاً ھم وجود دارند

  ».يا جوھر می گويند

اگر . می فھمد که در احساس ھا وجود دارنداين بدان معنی است که ايده آليسم ذھنی واقعيت چيزھا را به اين معنی 

ايده آليسم ذھنی، احساس را واقعيت می پندارند و جھان مادی را ساخته و . احساس من نباشد جھان مادی ھم نيست

جھان مادی ھمان احساس . در اين ايده آليسم احساس و جھان مادی دو واقعيت جداگانه نمی باشند. پرداختۀ احساس

  . است

   شناخت را در مرحلۀ حسی به ويژه ادراک می خشکاند، ايده آليسم عينی از آن فراتر میۀآليسم ذھنی پروساگر ايده 

اما ھمين شعور را به مثابه يک کل يا . شود و به ايده و شعور و ارادۀ عقل می پردازد رود و وارد مرحلۀ تعقلی می

 کند، آن را مطلق می لی خود که مغز انسان است جدا میجزئی از آن را مانند ايده، اراده، عقل وغيره از پايگاه اص

بخشد و آن را آفرينندۀ جھان مادی می انگارد، بدين ترتيب ايده آليسم عينی واقعيت  سازد، به آن واقعيت و عينيت می

 روش اصول فلسفه و«. خارج از ذھن را انکار نمی کند منتھا آن را ساخته و پرداختۀ شعور، ايده و اراده می شمارد

  :خود به اين مطلب واقف است و در توضيح ايده آليسم می نويسد» رئاليسم

افالطون برای ھر نوعی » «.را به کار برد، افالطون است) ايده آليسم(اول کسی که در اصطالحات فلسفی اين کلمه «

او نمونۀ کامل آن از انواع موجودات جھان مادی، يک وجود مجرد عقالنی که افراد محسوسۀ آن نوع، پرتو او و 

افالطون منکر . خواند ترجمه کرده اند می» ُمثُل«که مترجمين دورۀ اسالمی » ايده«افراد است، قائل است و او را 

ل که به عقيدۀ وی بر خالف ايده يا مث. اندد وجود افراد محسوسه نيست بلکه وجود آنھا را متغير، جزئی و فانی می

  ١» .استدارای وجود اليتغير، کلی و باقی 
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که گويا واقعيت ) ُمثُل(» ايده ھا«افالطون که خود کلمۀ ايده آليسم را به کار برده به وجود ھائی مجرد عقالنی، به 

فقط محتوای ذھن نمی باشند بلکه در خارج از ذھن، در » ايده ھا«اين . عينی دارند و اليتغير و جاودانی معتقد است

  . انواع، پرتو، تجسم و آفريدۀ آنھايندجای دارند و اشياء و» دنيای ايده ھا«

سازد و به آن  لمانی، فکر و ايده را که ثمرۀ شناخت دنيای خارج است از انسان منفک میاھگل، فيلسوف بزرگ 

بنابر ھگل، از پايگاه و مقر اصلی خود به راه » ايدۀ مطلق«اين . بخشد واقعيت و عينيت می» ايدۀ مطلق«تحت نام 

متدرجاً تمام » از خود بيگانه شدن«کند، از خود بيگانه می شود و در جريان  می» نفی« خود را افتد و به تدريج می

  .ورد آصورت ھای واقعيت يعنی طبيعت و تاريخ را به وجود می

بدين ترتيب تمام . شمارند  تمام ھستی میۀرا علت اوليه جھان و پاي» اراده«فالسفه ای مانند شوپنھاور و برخی ديگر 

 خود ۀلسفی که به ايده آليسم عينی تعلق دارند شعور را که خاصيت سيستم عالی عصبی در انسان است از پايمکاتب ف

 در می) عقل کل، ارادۀ کل، ايدۀ مطلق، دنيا مثل(کنند، ھمه يا جزئی از آن را به صورت موجودی مستقل  جدا می

ً و در ھر حال به  انچن. دارند  جھان مادی محسوب میۀمطلق می کنند و آفرينند. آورند که می بينيم ايده آليسم حتما

البته نوعی از ايده آليسم دارای چنين خصوصيتی است و واقعيت خارج را جز . معنی نفی واقعيت خارج نيست

اما ايده آليست . داند و در نتيجه به وجود دنيائی خارج از ذھن و اشياء و پديده ھای آن معتقد نيست محتوای ذھنی نمی

ينی وجود طبيعت، وجود جھان خارج از ذھن و مستقل از انسان را نفی نمی کنند، نظام و انتظام معين و حتی ھای ع

برخی قانونمندی ھای عينی را می پذيرند، معذالک ايده آليست اند زيراکه طبيعت را مستقل از ايده و شعور و عقل 

د طبيعت که در نيروئی غير مادی در عقل کل، ارادۀ داند و منبع جھان مادی و قانونمندی ھای آن را نه در خو نمی

توضيحات باال حاکی از آن است که ايده آليسم اعم از ذھنی يا عينی، از ميان ايده و . پندارند مطلق می مطلق و ايدۀ

داند و ماده، طبيعت و جھان را  ماده، فکر و طبيعت و شعور، جھان مادی، ايده فکر و شعور را مقدم و اصل می

برای ايده آليسم ذھنی احساس، آفرينندۀ ماده و طبيعت است و برای ايده آليسم عينی . سته به آن و مشتق از آنواب

برای ايده آليسم ذھنی واقعيت وابسته به احساس است و برای ايده آليسم . انديشه، شعور و عقل البته به صورت مطلق

در اينجا است که صحت .  جز مرحلۀ مقدماتی شعور نيستکه گفته شد، چيزی عينی وابسته به شعور و احساس، چنان

 که تعلق داشته باشد، به خوبی نمايان است و اين معيار یمعيار شناخت ايده آليسم، از ھر نوع که باشد و به ھر مکتب

  .لۀ اساسی فلسفه طرح می شودأۀ ماده با ايده به مثابه مسھمان است که در فلسفۀ مارکسيست تحت عنوان رابط

شناسد به مکاتب مختلف   آموزش فلسفی که ماده، طبيعت و واقعيت عينی را بر ايده مقدم و آن را زائيدۀ ماده میآن

ماترياليسم تعلق دارد و آن آموزش فلسفی که ايده و شعور را به ھر عنوان و نامی که خوانده شود آفرينندۀ جھان 

  . بر می گيردمادی و طبيعت می انگارد مکاتب مختلف ايده آليسم را در

شمارد و تمام حوادثی  آن آموزش فلسفی که برای جھان مادی منشاء و مبدائی نمی شناسد و آن را ازلی و ابدی می

که نيروئی خارج از آن در آن مداخله  داند بدون آن گذرد نتيجۀ قانونمندی ھا و اصل عليت می را که در آن می

ش فلسفی که به نوعی آفرينش معتقد است و نظام و انتظام اين داشته باشد آموزش ماترياليستی است و آن آموز

  .ورد آموزش ايده آليستی است آجھان را پرتوی از نيروی ماوراء طبيعی به حساب می

که به اتفاق » عالمه«شود که دو فيلسوف، دو  فقدان معيار تشخيص ايده آليسم در نزد رئاليسم موجب می

ديگر اختالف نظر پيدا  وين کرده اند بر سر آموزش فلسفی شوپنھاور با يکرا تد» فلسفه و روش رئاليسم اصول«

لمانی را صريحاً در کنار بِرِکلی در زمرۀ ايده آليست ھا و سوفيست اکه نويسندۀ اصلی، اين فيلسوف  در حالی. کنند

  :داند و می نويسد ش را نمیگذارد، حاشيه نويس تکليف ھا می
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و از اين جھت ايده آليست خوانده می شود اما ) ؟(ومات جھان را بی حقيقت می داند بنابرين شوپنھاور ھر چند معل«

 به يک جھان حقيقی قائل است که ماوراء جھان معلومات است و آن جھان به وسيلۀ حس و شعور و عقل دريافته نمی

  ٢» .شود و آن جھان اراده است و از اين جھت می توان وی را رئاليست خواند

اگر ايده . دھد که چگونه يک فيلسوف ھم می تواند ايده آليست باشد و ھم رئاليست ر باال توضيح نمینويسندۀ سطو

ديگر قرار می گيرند و يکديگر را نفی می کنند  مدعی است در برابر يک» اصول فلسفه«آليسم و رئاليسم آنطور که 

ا می پذيرد، پس شوپنھاور چگونه ممکن است و اگر ايده آليسم به معنی نفی واقعيت است و رئاليسم واقعيت عينی ر

اگر در نزد اين دو آيت هللا، تميز رئاليسم امکان . آموزش فلسفی متضاد و متناقض باشددو در عين حال نمايندۀ اين 

 از ايده» اصول فلسفه«ع ھم تعريف در واق. پذير نيست، البد بايد يک جای تعريف ايده آليسم معيوب و نارسا باشد

واقعيت اينست که . به اين مطلب نينديشيده اند» فيلسوفان عالمه«که در فوق آمد معيوب است و اين  انآليسم چن

  .شوپنھاور پيرو ايده آليسم است، ايده آليسم عينی که رئاليسم نوعی از آنست

گيرد  م موضع میرئاليسم يعنی آن جريان فلسفی که مدعی است نه ماترياليسم است و نه ايده آليسم، ھم عليه ماترياليس

بنابر رئاليسم واقعيتی مستقل از شعور انسان وجود . و ھم عليه ايده آليسم، در واقع نوعی از ايده آليسم عينی است

دارد، اما نه مستقل از شعور و عقل و اراده، نه مستقل از آفريدگاری که ھمۀ ھستی از او پيدا شده و با عقل و ارادۀ 

اين واقعيت عينی مستقل از شعور انسان، در آخرين تحليل محصول شعور است منتھا . او نظام و انتظام يافته است 

  .شعوری مطلق و در سرحد کمال که خود انتزاع است

مرز بندی رئاليسم اسالمی با ايده آليسم ذھنی است و نه با ايده آليسم، . رئاليسم اسالمی نيز چيزی جز اين نيست

وانگھی . ينی است که چھرۀ ايده آليستی خود را در پشت کلمۀ رئاليسم می پوشاندرئاليسم اسالمی نوعی ايده آليسم ع

آليسم  اتحاد نامقدس مذھب و ايده. رئاليسم اسالمی آنقدر عليه ايده آليسم مبارزه نمی کند که عليه ماترياليسم مارکسيست

منافع اين . ستمگر و استثمارگر استعليه مارکسيسم، مورد حمايت و پشتيبانی طبقات حاکمۀ ) و از آنجمله رئاليسم(

طبقات در تمام زمينه ھا، در مبارزه با ماترياليسم مارکسيست است و لذا از ھر آموزشی که با مارکسيسم از در مقابله 

 ايده آليسم در تمام انواع و مکاتب آن در اين است که بورژوازی در پشت سر اجتماعیريشۀ . بر آيد حمايت می کند

  :ايده آليسم و رئاليسم را چگونه تعريف می کند» اصول فلسفه«حال ببينيم .  در حفظ و بسط آن کوشا استآن ايستاده و

يعنی اصالت واقعيت خارجی و در اين ... رئاليسم«، »که به معنای واقع است مشتق شده» رئل«از کلمۀ ... رئاليسم«

  ٣» .گيرد  يا تصور است قرار میمعنی رئاليسم فقط در مقابل ايده آليسم که به معنای اصالت ذھن

، اما اين »که در خارج از ما واقعيتی ھست يعنی اين«واقعيت خارجی  i»اصالت«بنابر اين تعريف رئاليسم، يعنی 

  واقعيت چيست؟

رئاليسم » واقعيت«چيز ھائی که ما در پيرامون خود با آنھا سر و کار داريم يا مادی اند يا ايده ای، ِشق سومی ندارد، 

يک از اين دو تعلق می گيرد؟ اشياء موجود در طبيعت مانند کوه، سنگ، حيوان، نبات، آب، دريا ھمه واقعيت   کدامبه

اينھا را بايد مادی به حساب آورد يا ايده . اينھا مادی اند يا ايده ای؟ اما مذھب، فلسفه و ھنر نيز واقعيت دارند. دارند

دھد و آن را در پرده می گذارد تا خود را از چنگ ماترياليسم و  ال پاسخی نمیؤای؟ رئاليسم اسالمی به اين س

توجه شود، آنگاه » ھستی«و » واقعيت«اما اگر به بحث رئاليسم اسالمی در بارۀ  ii.آليسم بر کنار نگاه دارد ايده

  .ماھيت و سرشت رئاليسم اسالمی معلوم خواھد گشت
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 ۵٨، ۵٧. ، ص١ جلد-  3



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  :»اصول فلسفه« دارای خصلتی دوگانه است يا به گفتۀ برای رئاليسم اسالمی ھر شيئی در طبيعت

مثالً می دانيم که انسان ھست، . ما در اشياء ھمواره دو معنی تشخيص می دھيم، يکی ھستی و ديگری چيستی«

  ٤»اما عدد يک چيستی و يک ماھيت دارد و انسان ماھيت و چيستی ديگر. درخت ھست، عدد ھست

که چيست و از سوی ديگر دارای ماھيت و چيستی است که  ت صرفنظر از اينبدين ترتيب ھر شيئی از يک سو ھس

 طبيعت يکسان است و وجه یواقعيت و ھستی برای ھمۀ اشيا. گردند ديگر متمايز می بر اساس آن اشياء از يک

که  در حالی.  به شيئی ديگر فرق می کندءیاز يک ش) چيستی(که ماھيت  مشترک ميان تمام اشياء است، در حالی

کدام يک عينی و اصيل ) وجود و ماھيت(دانستيم از ھر شيئی دو مفھوم به ذھن متبارز می شود بايد ديد که از اين دو 

  .»اعتباری«است و کدام يک ذھنی و 

وجه برای او جنبۀ عينی و خارجی قائل نيستيم نه به  ھر يک از وجود يا ماھيت را که ما اعتباری بدانيم و ھيچ«

  ٥»ساس بودن و نه به عنوان فرع و نتيجۀ بودنعنوان اصل و ا

  .کدام عينی است، توضيح چنين است) وجود ماھيت(ال که از دو مفھوم ھستی و چيستی ؤدر پاسخ اين س

اصل اصيل در ھر چيز وجود و ھستی او است و ماھيت وی پنداری است يعنی واقعيت ھستی به خودی خود «

) به خودی خود(ين واقعيت بوده و ھمۀ مھيات با وی، واقعيت دارد و بی وی واقعيت دارد يعنی ع) بالذات و بنفسه(

بلکه اين ماھيات تنھا جلوه و نمودھائی ھستند که واقعيت ھای خارجی آنھا را در ذھن و . پنداری و اعتباری می باشند

   ٦».وجھی مستقل شوند هوجود می آورند و گرنه در خارج از ادراک نمی توانند از وجود جدا شده و به ادراک ما ب

اين . بدينسان برای رئاليسم اسالمی آنچه که در خارج از ذھن واقعيت دارد وجود و ھستی است و نه اشياء و پديده ھا

، از »کتم عدم«اين وجود و ھستی است که ماھيت ھا را از . بخشد وجود و ھستی است که به اشياء حيات می

 ماھيت تا زمانی که لباس وجود در بر نکرده پنداری بيش نيست و ھمين. ندمی ک» ابھام و ظلمت نيستی ظاھر پردۀ«

اشياء و پديده ھا خود واقعيت ندارند و تنھا جلوه ھا و نمود ھائی . در نظر می شود«که به لباس وجود ملبس شد آنگاه 

  .»وجود مياورده ھستند که واقعيت خارجی آنھا را در ذھن ما ب

وجود خارجی به يک چيز تعلق گرفته و در ھر مورد يک چيز است که ملبس )  و پديده ھااشياء(در ھر يک از آنھا «

به لباس وجود شده و به عبارت ديگر برای ذھن ما چنين نمودار می شود که در ھر يک از اين موارد، وجود، يک 

  . است»چيز معين را از کتم عدم خارج و از پردۀ ابھام و ظلمت نيستی ظاھر کرده

را بيرون » انسان بودن«ين آموزش، اين انسان نيست که در خارج از ما واقعيت دارد و ما از بررسی که بنابر ا

  .وجود مياورده است که وقتی موجود شود انسان را ب» انسان بودن«عکس، اين ه کشيم ب می

اھيت يک قالب پس وجود است که عين واقعيت بودن و عينيت است، تشکيل دھندۀ عالم خارج و عين است، اما م«

 ذھنی است برای وجود که ذھن روی خاصيت مخصوص خود، در اثر ارتباط با واقعيت خارجی آن قالب را تھيه می

  ٧».کند

واضح است که واقعيت خارجی که رئاليسم اسالمی از آن سخن می گويد وجود ھستی است و ماھيت ھا و چيستی ھا 

  .کند آنھا را تھيه می» وجود«ھائی که ذھن در اثر ارتباط با قالب ھای ذھنی اند، قالب ) اشياء و پديده ھا(
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ورد  آدر آنجا که از عينی و ذھنی صحبت به ميان می» علوم اسالمی«ھمين نويسنده در کتاب خود تحت عنوان 

  .را چنين تعريف می کند» ھستی عينی«

 آنھا را تصور بکند و خواه تصور ذھن ما خواه. ھستی عينی يعنی ھستی خارجی که مستقل از ذھن ما وجود دارند«

  ٨».نکند، خواه ما و ذھن ما وجود داشته باشيم و خواه وجود نداشته باشيم، کوه و دريا و صحرا وجود دارند

تناقض اين نظر با آنچه که در فوق آمد آشکار . نويسندۀ کتاب گويا فراموش کرده که در آثار قبلی خود چه نوشته است

 کوه و دريا و صحرا ماھيت ھائی می باشند که در خارج ذھن انسان و مستقل از آن وجود بنابر اين تعريف،. است

 آنھا را تھيه می» ذھن«ناميد که » قالب ھای ذھنی«توان در عين حال آنھا را  دارند و اگر چنين است چگونه می

نی، وجود داشته اند و برای که انسانی باشد و ذھ ؟ وانگھی کوه و دريا و صحرا و ھر ماھيت ديگر پيش از آن»کند

اگر اين درست است که ماھيت ھا قالب ھای ذھنی اند آنگاه بايد اين نتيجه را . وجود نيازی به انسان و ذھن او ندارند

خواه ما و ذھن «گرفت که کوه و دريا و صحرا پيش از پيدايش انسان و ذھن او وجود نداشته اند و آنگاه اين سخن که 

  چه معنی ميدھد؟» يم و خواه وجود نداشته باشيم کوه و دريا و صحرا وجود دارندما وجود داشته باش

تشکيل دھندۀ خارج و عالم عين «به ھر حال بنابر رئاليسم اسالمی آنچه در خارج از ما عينيت و واقعيت دارد، آنچه 

  .ھستی است، وجود است» است

اين مفھوم مانند ھر مفھوم و مقولۀ . ت فلسفی استھستی چيست؟ ھستی، وجود يک مفھوم ذھنی است، يکی از مقوال

در خارج از ذھن، اشياء و پديده ھای گوناگون و متنوعی ھستند . فلسفی يا علمی ديگر از عالم خارج اقتباس می شود

که ھيچ وجه شباھتی با يکديگر ندارند و با صفات متعددی از يکديگر متمايز می گردند مانند سنگ، درخت، آب، آھن 

دارد که آنھا در يک چيز با ھم مشترک اند و آن ھم اينست که ھمه صرفنظر  معذالک يک مقايسۀ ساده معلوم می. ..و

وجه » وجود«و » ھستی«. از صفات و وجوھی که آنھا را از ھم جدا می کند، صرفنظر از تعيين خود، وجود دارند

 قايسۀ اين اشياء وجه مشترک آنھا را بيرون میذھن انسان با م. مشترک تمام اشياء و پديده ھای جھان خارج است

. مقولۀ ھستی محصول فعاليت ذھن است، ذھنی است، انتزاع است. سازد می» ھستی«کشد و از آن مفھوم يا مقولۀ 

کند، به آن عينيت  کند، مطلق می رئاليسم اسالمی اين مقولۀ ذھنی را از جايگاه اصلی آن که مغز انسان است جدا می

 عکس اشياء و هگذارد و ب ی بخشد و آن را آفرينندۀ ھمۀ اشياء و پديده ھا و ھمۀ ماھيت ھا به حساب میو واقعيت م

آيا اين فکر وارونه نيست و نبايد در آن سر را به . شمارد  قالب ھای ذھنی می،پديده ھا را که عينيت و واقعيت دارند

داند و  می» مشترک فيه ھمۀ امور«که ھستی را  با اين» اصول فلسفه«جای پا و پا را به جای سر قرار داد؟ نويسندۀ 

 رساند که مقولۀ ھستی وجه اشتراک ھمۀ اشياء و پديده ھاست يا به بيان ديگر ھستی از چيستی ھا بر می اين خود می

. دخيزن نماياند که ھمۀ چيستی ھا از آن بر می کند و ھستی را واقعيت عينی می معذالک جريان را وارونه می. خيزد

انتزاع يک عمل خاص ذھنی «شود و  می» انتزاع«از واقعيت ھای خارج » وجود«نويسنده بر آن است که مفھوم 

اصالت در خارج، از آن ھستی «: دھد و می نويسد اما او به اين انتزاع که محصول ذھن است عينيت می. ٩»است

گويد؟ برای رئاليسم اسالمی واقعيت خارج يک آيا ايده آليسم جز اين می . »بوده و مھيات پنداری و اعتباری اند

واقعيت ايده ای، يک مفھوم عام است که به ھر يک از اشياء و پديده ھای طبيعت جامۀ خاص او را می پوشاند و آن 

در اينجا نيز جھان خارجی مانند ايده آليسم ذھنی زائيدۀ ذھن است با اين تفاوت که . ورد آوجود میه را از کتم عدم ب

رود و به  داند و رئاليسم در روند شناخت از احساس فراتر می آليسم ذھنی جھان مادی را زائيدۀ احساس میايده 
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گيرد، آن را به يک جوھر مستقل  که مقولۀ ھستی را از دنيای خارج نتيجه می رسد و پس از آن مرحلۀ تعقلی می

که شناخت آن از  و از آن مھمتر اين. ود داردسازد که گويا عينی است و پيش از شناخت و مستقل از آن وج مبدل می

  :حيطۀ توانائی انسان بيرون است

که سال ھا نگارش و انتشار » اصول فلسفه «۵ در جلد ١٠»توانيم بشناسيم ما به ھيچ وسيله ای واقعيت ھستی را نمی«

  :کند میکنيم يک مقولۀ فلسفی است چنين توصيف  را که باز ھم تکرار می» ھستی«آن معطل می ماند، 

ھستی که خود حقيقت است عين بزرگی، جالل، عظمت، کمال، وجوب و استقالل است زيرا ھمۀ اينھا امور واقعی «

باشند که  و حقيقی می باشند و اگر عين ھستی نباشند يا از سنخ نيستی اند پس واقعی نيستند و يا از سنخ ماھيات می

ابيم به چيزی جز ذات واجب  يی خود ھستی را با ديدۀ عقل در میپس وقت. باز ھم اعتباری و غير واقعی خواھند بود

   ١١».الوجود نمی رسيم

 شود، از پايگاه اصلی خود دور می ھمۀ ماھيات است، مطلق می» وجوه مشترک«بدين ترتيب مقولۀ عام ھستی که 

. فرينندۀ کائنات استابد و به صورت واجب الوجودی در ماوراء جھان جلوه گر می شود که آ يافتد، خصلت عينی می

نمی توان شناخت، به آنھم، اوصافی مانند جالل و کمال » به ھيچ وسيله ای«که واقعيت ھستی را  جالب است که با آن

خصلِت ايده آليستی رئاليسم اسالمی و رابطۀ ايده آليسم با مذھب از سراپای ! شود و استقالل و عظمت نسبت داده می

خالق طبيعت و تاريخ است » ايدۀ مطلق« چه فرق است ميان ايده آليسم ھگل که در آن .اين آموزش فلسفی نمايان است

ديگر متفاوت  در ظاھر با يک» ھستی«و » ايدۀ مطلق«آفرينندۀ جھان مادی است؟ » ھستی«با رئاليسم اسالمی که 

ور مطلق است که در اند ولی در ماھيت امر تفاوتی ميان آنھا نيست چون ھر دو شعور مطلق اند و درست ھمين شع

مذھب در ماھيت خود ھمان ايده آليسم است منتھا در بيان و شيوۀ . نزد ھر دو آموزش فلسفی آفرينندۀ جھان مادی است

  .کند طرح مسائل و مواضع فرعی ديگر با آن فرق می

بودن، بنياد اگرچه در حرف به معنی عينيت به کار رفته ولی در واقع معنی اصل » اصالت«اضافه کنيم که واژۀ 

وضع گيری ايده آليستی به معنی م) بر طبيعت» ھستی«(بودن از آن مستفاد می شود و در اين حال تقدم ايده بر ماده 

  .الی رئاليسم اسالمی آشکار استه لۀ اساسی فلسفه از البأدر مورد مس

 معنی و مفھومی که ھمه از است و اما نه به آن» وجود«به ھر حال آنچه برای رئاليسم اسالمی واقعيت خارج است 

و فلسفۀ » ھستی«به مثابه » ھستی«و » وجود«به مثابه » وجود«فھمند، يعنی اشياء و پديده ھای خارج، بلکه  آن می

موضع فلسفۀ اسالمی را با صراحت و » علوم اسالمی«مطھری در کتاب . اسالمی نيز علم به وجود و ھستی است

  :روشنی بيشتری بيان ميکند

ر اصطالح غير رايج نام فلسفه اولی است و آن علمی است که در بارۀ کلی ترين مسائل ھستی که مربوط به فلسفه د«

ھيچ موضوع خاص نيست و به ھمۀ موضوعات ھم مربوط است بحث می کند، علمی است که ھمۀ ھستی را به 

  ١٢».عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار ميدھد

آنگاه بايد » توانيم بشناسيم ما به ھيچ وسيله واقعيت ھستی را نمی«اور کنيم که ب» اصول فلسفه«واگر به اين گفتۀ 

دھد و به ھيچ وسيله ای شناخت آن امکان  گفت که فلسفۀ اسالمی علم به آن چيزی است که علم به آن ھرگز دست نمی

کاری عبث و  بيھوده است بديھی است رفتن به دنبال علمی که از پيش دسترسی به آن در توانائی نيست . پذير نيست
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» ھستی«دارد به ويژه آن نيروھائی که خواستار حقيقت اند و در علم به  کس خود به چنين زحمتی را روا نمی و ھيچ

. مفھوم نمی افتد» احباب«جز تخيالت چيز ديگری نمی يابند که آنھم با کلمات و عباراتی بيان می شود که جز برای 

  : در مورد فلسفۀ الھی اين گونه اظھار نظر می کنند۵جلد در » اصول فلسفه«نويسندگان 

بدون شک معانی و مفاھيم حکمت الھی آنگاه که بخواھد در سطح تعلقات فلسفی ظاھر گردد يک ظرفيت و گنجايش «

فکری خاصی را ايجاب می کند که با ظرفيت ادبی يا فنی يا طبيعی يا رياضی کامالً متفاوت است، يعنی ذھن بايد در 

  ١٣».ک بُعد و جھت خاص وسعت يابد تا ظرفيت اينگونه انديشه ھا را پيدا کندي

در دنيای امروز کسی را نمی توان . توان سراغ گرفت را در کمترين کسی می» ظرفيت و گنجايش فکری«چنين 

مختلف و ھر کس می کوشد مسائل را در ابعاد . يافت که فکر خود را در يک بُعد و در يک جھت خاص به کار اندازد

ھمه جانبه بنگرد و راه صحيح ھم ھمين است چون بررسی ھمه جانبه و در ابعاد مختلف يگانه راه دست يافتن به 

اما حکمت الھی به شما می گويد که به فکر خود يک بُعد و يک جھت بدھيد و آنچنان در اين راه . حقيقت است

دست و پا زده » جھل مرکب«فھميد که سراسر عمر در بخورد و تازه ب» سنگ لحد«مصرانه پيش رويد تا سرتان به 

جلب » جھان بينی توحيدی«خواھند جوانان را به  و با اين شيوۀ تفکر است که می» اصول فلسفه«و آنوقت با اين . ايد

  !نمايند و رقيب مارکسيسم را از ميدان بدر کنند

 
                                                 

i -  ًکلمۀ اصل به معنی ريشه و بنياد است و وقتی از اصالت سخن ميرود معموال 
 .شود  ناگزير مقدم بودن بر چيزی، اصل بودن در مقابل فرع از آن استفاده می

اصول «خود . مارکسيست ها بدرستی کلمۀ اصالت را به همين معنی به کار می برند
معموًال در اصطالحات فلسفی جديد اصالت به معنای «دارد که مينيز اذعان » فلسفه

معذالک » .تقدم و اصل بودن در مقابل نتيجه بودن و فرع بودن استعمال می شود
اصالتی که در اينجا «: ينيت ميدهدمعنای ع» اصالت«رئاليسم اسالمی به کلمۀ 

مطرح است به معنای عينيت و خارجيت است در مقابل اعتباريت که به معانی عدم 
 ) ٣٩. ص. ٣جلد(» .عينيت و خارجيت و محصول ذهن بودن است

رئاليسم يعنی اصالت «: اگر اصالت به معنی عينيت باشد آنگاه تعريف رئاليسم
ی کند؟ واقعيت خارجی عينيت را نفی نميکند و چه مفهومی پيدا م» واقعيت خارجی

واقعيت را بدين » اصول فلسفه«نويسيندۀ اصلی . است) رئل(عينيت همان واقعيت 
جهان خارج از من ). ۵٧. ، ص١جلد (» خارج از من جهانی هستند«معنی می گيرد که 

به ) عينيت(» اصالت«بنابر اين افزودن کلمۀ . جهانی عينی را در بر می گيرد
مارکسيست ها از واقعيت عينی سخن می . واقعيت خارجی کار بيهوده و زائدی است

هم ) رئل(دليل آن اين است که واقعيت . اطالق ميکنند» مادی«گويند و آن را به 
بخش ذهنی واقعيت را کنار ميزند » واقعيت عينی«. ميتواند عينی باشد و هم ذهنی

از آن نامفهوم تر . اراده می کندو بخش عينی آن را که همان جهان مادی است 
ايده آليسم به معنای «. است) عينيت(تعريف ايده آليسم به کمک واژۀ اصالت 

در معنای عينيت که به آن داده (آيا برای اصالت ذهن » .اصالت ذهن يا تصور است
ميتوان معنا و مفهومی قائل شد؟ » عينيت ذهن«يا به سخن ديگر برای ) می شود

که در اينجا اصالت به معنی اصل، ريشه، تقدم به کار رفته است؟ آيا جز اينست 
مطلب روشنتر می شود اگر به تعريف ديگری از ايده آليسم که در جای ديگر آمده 

 :است، توجه کنيم
ايده آليسم يعنی مسلک کسانی که ايده يا تصورات ذهنی را اصيل ميدانند «

دانند و به وجود خارجی اين صورت يعنی اين تصويرات را صرفًا مصنوع خود ذهن مي
 )۵۶. ، ص١جلد(در عالم خارج قائل نيستند 

ايده و ذهن . جز در معنای اصل بودن و مقدم بودن قابل درک نيست» اصيل«صفت 
است که سازندۀ دنيای خارج است يعنی ايده مقدم بر ماده است و اين همان تعريف 

 با ماترياليسم که ماده را بر صحيحی است که مارکسيسم از ايده آليسم و تقابل
 . ايده مقدم ميشمارد بدست ميدهد

را » اصالت«ديگری به نام جعفر سبحانی در درس های فلسفۀ خود کلمۀ » استاد«
اما در نزد او نيز اصالت در واقع به . نيز در معنای عينيت به کار می برد
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و » طبيعت «او بر آنست که دو جهان. و علت است) در برابر فرع(معنای اصل 

او می . اما اين دومی خالق اولی است. هر دو عينيت دارند» مابعد طبيعت«
در حاليکه به عينيت و واقعيت هر دو جهان معتقد است و » فيلسوف الهی«: نويسد

برای هر دو وجود و هستی خارج از محيط ذهن قائل است، ولی از نظر وجود، 
ينيت ميداند و ماده و انرژی را مابعد طبيعت را اصل و علت جهان ماده و ع«

وجودی مقدم است » ماوراء طبيعت»و اين بدون شک بدان معنی است که . »معلول آن
 .جهان مادی و طبيعت) اصل و علت(و در عين حال آفرينندۀ 

» اصالت«به راستی چه سودی جز ايجاد ابهام و سردرگمی حاصل ميابد اگر کلمۀ 
در واقع در . در معنای عينيت به کار بريمرا نه در معنای واقعی خودش بلکه 

اصالت در همه جا تلويحًا به معنی واقعی خود يعنی مقدم » اصول فلسفه«همين 
 . بودن و اصل بودن آمده است

ii  - ميان مفاهيم واقعيت و عينيت و » اصول فلسفه و رئاليسم اسالمی« در
 دارای معنا و  شود در حاليکه اين مفاهيمنمیواقعيت عينی تفاوتی گذارده 

 .مضمونی واحد نمی باشد
هر آن چيزی است که هست و ميتواند مادی باشد يا ) رئل(در مارکسيسم واقعيت 

بنابرين صرف مفهوم واقعيت برای پاسخ به مسئلۀ . عينی باشد يا ذهنی. ايده ای
 .سمت گيری مشخصی را ايجاب نمی کند» واقعيت«مفهوم . اساسی فلسفه کافی نيست

و شعور ) به مثابه فرد(هر آن چيزی است که مستقل از انسان ) بژکتيوا(عينی 
در اين معنی کوه و دشت، آب، . او وجود دارد و ميتواند مادی باشد يا ايده ای

سنگ، همانقدر عينی اند که اشکال مختلف شعور اجتماعی مانند هنر، علم، 
.  با مادی نيستاز اينرو روشن است که عينی مترادف... اقتصاد، مذهب و غيره

و در ورای ) به مثابه نوع انسان(مادی هر آنچيزی است که مستقل از شعور انسان 
 .آن وجود دارد در حاليکه ايده ای از طريق شعور حيات ميابد

ميرود منظور هر آن چيزی » واقعيت عينی«باالخره در مارکسيسم وقتی سخن از 
اين اصطالح مترادف . وجود دارداست که مستقل از شعور انسان و در خارج از آن 

دارای مضمون واحدی نمی » عينی«و » رئل«اضافه کنيم که . با جهان مادی است
 ..شعور فرد را نيز در بر می گيرد» عينی«گذشته از » رئل«باشند، 


