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  سازمان انقالبی افغانستان:  و فرستندهبازتايپ
  ٢٠١٢ دسمبر١۶

 

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

 بخش ششم

  ليسمماترياليسم و ايده آ

وليت، مبارزه به خاطر ارزش ھای انسانی، ايثار وغيره را در تضاد ؤعتی خصائل اخالقی مانند تعھد، مسدکتر شري

با مارکسيسم می بيند و از اين جھت بر اين عقيده است که مارکسيست در گذران زندگی پيرو ماترياليسم است و در 

ماترياليسم يعنی در . عنای فلسفی که به معنای عاميانۀ آنھا می گيرداو اين دو واژه را نه به م. اخالق پيرو ايده آليسم

ايده آليسم يعنی ايده آلی در سر .  و لذات توجه داشتن]؟[انديشۀ ارضای نياز ھای مادی و معيشتی بودن، به حظائظ

دست می ه اليسم بشريعتی در يک جا اين تعريف را از ماتري. پروراندن ولو آنکه اين ايده آل در عالم تخيالت باشد

  :دھد

ماترياليسم، به معنای تلقی جھان به صورت يک سازمانی است که بر عناصر مادی بنا شده و حرکت و تغيير و «

  ».عملش ناخود آگاه و بی معنی و بی ھدف انجام می شود

 مشھود من در مورد ھدف داشتن و يا بی ھدف بودن جھان جداً صحبت خواھم کرد، اما از اين عبارت به خوبی

اگر به .  گرفته شده است١٨ و ١٧است که اين تعريف ماترياليسم از متفکرين يونان و ماترياليست ھای قرون 

  :تعريف شريعتی از ماده، نظری بيفکنيم اين مطلب به وضوح نمايان می شود

و ) ختمان طبيعتان عنصر اصلی سابه عنو(زيک ماده بگويد ترياليسم يعنی ھر چه را که علم فماده در فلسفۀ ما«

اتم و نه حتی انرژی را زيک امروز ماده را شکافته و نه که ف در حالی( اتم را ماده می گويد ١٩زيک در قرن ف

داند که در برابر علم  ای می) نمی دانم چه؟(داند، بلکه اين دو را جلوه ھائی از يک  زيک نمی جھان فۀعنصر اولي

  ١»)!تمکين نمی کند

م يعنی اعتقاد به اصالت اتم، يعنی بازگشت به دموکريت در يونان قديم، دکتر شريعتی که در بنابر اين ماترياليس

 سفانه مفھوم ماترياليسم را در مارکسيسم نمیأآثارش ھر جا که فرصتی دست داده به مارکسيسم ھجوم می برد، مت

 در تعريف ماترياليسم بگذريم، ھمه اما اگر از عبارات فوق. و ای کاش شريعتی بر اين تعريف استوار می ماند. داند
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به ارزش ھای انسانی و فضايل «، »پايبند منافع اقتصادی و مادی بودن«، »لش بودن«جا ماترياليسم به معنی 

  :آمده است» اخالقی ارج ننھادن

ھست و نه خدائی . دنيا ھيچ حسابی ندارد، ھيچ به ھيچ است، ماتريالسم است: يک روشنفکر لَش نيست که بگويد... «

چنين ... و به لذات و عياشی و به ھر چه بھتر زندگی کردن پناه ببر، ھر کاری دلت می خواھد بکن... نه فردائی

که در گذشته ماترياليسم ھميشه زير  چنان.  با ماترياليسم و جبر تناسب دارداگر چنين دعوتی بکند. دعوتی نمی کند

  ٢»...لَش بودن بوده«بنای 

کنی مثل من و بھتر از من در زندگی و در اخالق به ارزش ھای انسانی  اترياليسم تکيه میتو که در جھان به م«

زندگی مادی ام را، وجود مادی ام را، منافع اقتصادی ام را برای ... و بعد مرا دعوت می کنی که...! تکيه می کنی

 نسل ديگر است، موقعی که من نيستم و  کنم که آن آرمان مبارزه با استثمار و نفی استثمار در دو سهءيک آرمانی فدا

وقتی که اصالت ماده را در عالم اعتراف ! نتيجۀ عملم نه به وجود مادی ام بر می گردد، و نه به منافع اقتصادی ام

کنم به چه دليل می توانم در عمل، در مبارزه با ظلم، وجود مادی و منافع اقتصادی و لذت ھای غريزی ام را نفی 

  ٣»...کنم

ش ھای انسانی از ھمه چيز ی ديگر خطاب به مارکسيست که به خاطر مبارزه با ظلم و ستم و حق طلبی و ارزدر جا

  :گذرد چنين می گويد  جان خود میاخود، حت

چون با جھان بينی و فلسفۀ ! ؟ اگر زندگی عيش و عشرت و بی بند و باری داشتی ايراد نداشتم!تو ايده آليستی«

که جھان بينی پوچی و بی خدائی با اخالق بر اساس بی دردی و الابالی گری  ای اينزندگی تو سازگار بود، بر

  )١۵. ھمانجا، ص (»!متناسب است

می بينيد که شريعتی در ھمه جا از ھمان تعريف دموکريت ھم عدول می کند و ماترياليسم را به شيوۀ اپيکور 

که آن را نمی شناسد  کسيسم مبادرت می ورزد در حالیشريعتی در واقع به انتقاد از مار. توصيف و تفسير می نمايد

اصوالً در ايران امروز انتقاد به مارکسيسم از .  ناتوان است، فلسفی آن نيز که ماتريالسم باشدۀو حتی از درک پاي

درست (را » امور معيشتی«يکی بر اساس منطق ارسطو . جانب کسانی صورت می گيرد که نسبت به آن بيگانه اند

عامل تکامل می دانست و در آخر کار از ) الح توجه کنيد که چيزی جز خوراک و پوشاک و مسکن نيستبه اصط

 فلسفی مارکسيسم، ۀآن عدول کرد و نقش اساسی را مانند ھگل از آِن افکار شمرد و باالخره شريعتی ھم پاي

اصوالً وقتی . لکتيک داشته باشدکه درک صحيحی از ماترياليسم و ديا ماترياليسم ديالکتيک را می کوبد، بدون آن

  .تعبد جای تعقل را گرفت تحجر فکری امری ناگزير است

وقتی به . در نزد شريعتی نه تعريف ماترياليسم آنگونه که مارکسيسم به آن می پردازد درست است و نه تعريف ماده

پديده ھا و روند مانند اشياء و (اند » یماد«که با آنھا سر و کار داريم توجه کنيم می بينيم که اين چيز ھا يا  چيزھائی

و » مادی«در خارج از چيز ھای . که فقط در ذھن انسان وجود دارد» معنوی«، »فکری«و يا ) ھای طبيعت

چگونگی رابطۀ ميان اين دو است که مرز ميان ماترياليسم و ايده آليسم را . در جھان چيز ديگری نيست» فکری«

کدام يک اصالت دارد، کدام يک مقدم بر ديگری » فکری«و » مادی«است که ميان سخن بر سر اين . ترسيم می کند

را محصول و » معنوی«و » فکری«می دھد و » مادی«ماترياليسم اصالت را به . و کداميک آفرينندۀ ديگريست
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است که ھمۀ جھان ھستی را می » ايده ای«و » فکری«داند، در ايده آليسم تقدم و اصالت با  می» مادی«آفريدۀ 

  .آفريند

لش « فکری ۀماترياليسم پاي.  فلسفی و جھان بينی است و نه مقوله ای در عرصۀ اخالقۀبدينسان ماترياليسم يک مقول

ان بينی انتظام يافته است که جھان را و نفی ارزش ھای انسانی نيست، بلکه پايه يک جھ» خوشگذرانی«، »بودن

ماترياليسم در عين حال بر آن است که جھان شناختنی است و در آن ُسری يا اسراری . ھمانطور می بيند که ھست

ھيچ دليلی . دستاورد ھای ھزاران سالۀ بشريت، مصداق صحت اين حکم است. نيست که نتوان به آن دست يافت

س و بد بينی باشد، ھيچ دليلی بر اين ادعا نيست که انسان به حقيقت أجھان دچار ينيست که انسان در کار شناخت 

طبيعت بر انسان برای ھميشه پوشيده خواھد » اسرار«اشياء و پديده ھا پی نخواھد برد يا به گفتۀ شريعتی بخشی از 

  .ماند

ی ندارد و اين مانع آن نيست که روشن است که شريعتی از ماترياليسم و به ويژه ماترياليسم مارکسيست درک درست

در مبارزه با » لشانی«معرفی کند و در شگفت بماند که چگونه چنين » لش بودن«به ماترياليسم بتازد و آن را مبنای 

ستم و ھمدردی با محرومان بر او و ھم کيشان او سبقت می گيرند و حتی با طيب خاطر جان خود را ھم بر سر اين 

  .گذارند مبارزه می

ماترياليسم مارکسيست بر آن است که جھان چيزی جز .  تنھا بر سر درک ناصحيح از مقولۀ ماترياليسم نيستسخن

اما ماده چيست؟ آيا منظور از مقولۀ . زائيدۀ آنست... مادۀ متحرک و متغير نيست که شعور، اراده، انديشه، تئوری و 

واقعيتی که در . ی ماده نمايشگر واقعيت خارجی استفلسفی ماده، اتم است؟ در ماترياليسم مارکسيست مقولۀ فلسف

وراء انسان و ذھن و شعور او مستقل از انسان و ذھن و شعور او وجود دارد واقعيتی که توسط اعضاء حواس در 

  .مغز انسان نقش می بندد

ان در صحنۀ که انس که جھان ھستی پيش از آن اين واقعيت خارجی برای وجود داشتن نيازی به انسان ندارد چنان

» ميدان مغناطيسی«قرار می گيرد که » ماده«بنابر اين اتم ھمانقدر در دايرۀ مقولۀ . گيتی پديد آيد وجود داشته است

به عالوه مقولۀ فلسفی ماده به ھيچوجه ارتباطی با ... يا رنگ، بو يا جامعه، سوسياليسم، سرمايه داری، انقالب و

شناخت انسان در بارۀ ساختمان ماده می تواند . ۀ تغيير و تکامل آن نداردساختمان آن، خواص آن، اشکال آن، شيو

امروز .  نيست١٩ و ١٨که امروز شناخت ما از اتم ھمان شناخت قرون  چنان. دستخوش تغيير گردد و عميق شود

ز ذھن و مستقل اتم، که آن را تجزيه ناپذير می دانستند به انبوھی از ذرات تقسيم می شود ولی ھمۀ اينھا در خارج ا

 که أله ایبنابر اين نبايد واقعيت عينی را که در وراء انسان و مستقل از او وجود دارد با اين مس. از آن وجود دارند

  .ساختمان اين واقعيت چگونه است، يکی شمرد

فزيکی ط يک نوع مشخص ماده را با صفات از عام ترين مقوالت است، ھمه چيز را و نه فق» مادی«مقولۀ ماده يا 

است از » معنوی«و » فکری«در عين حال آنچه که . ی معين، در بر می گيرد و از اين جھت جامع استئيمياکو 

به اين معنی نيست که مارکسيسم » ايده ای«و » مادی«الزم به تذکر است که وجود چيز ھای . شمول آن بيرون است

که مستقل از يکديگر اند و مستقل از » ماده«و » دهاي«يعنی به دو جھان . معتقد است» ثنويت«در جھان ھستی به 

اين . انعکاس واقعيت دنيای مادی در مغز انسان است» ايده ای«و » فکری«تمام چيز ھای . ابند ييکديگر تکامل می

نمی تواند به » فکری«امکان پذير نيست، بدون دنيای مادی سخنی ھم از دنيای » مادی« وجود ۀانعکاس جز در ساي

بنابر اين ماترياليسم تنھا به يک جوھر، به يک وجود، به وجود ماده و در نتيجه به يگانگی و وحدت جھان . دميان آي
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(Monisme) برای مارکسيسم جھان ھستی چيزی جز مادۀ متحرک و متغير نيست و اين آنقدر در . معتقد است

  .زمرۀ بديھيات است که ھمه کس آن را با اعضای حواس خود حس می کند

مارکسيسم ايراد می گيرند که ماده را مطلق می کند و در جھان به ماده ای معتقد است که ديگر از تغيير و حرکت به 

آری مارکسيسم بر آن است . برخوردار نيست، چيزيست غير از آنچه که در تغيير و تکامل دائمی است... و تضاد و

از ھمه چيز، مطلق يعنی چيزی که ھيچ حد و مرزی که ماده مطلق است اما مطلق به چه معنی؟ مطلق يعنی مستقل 

بدين . نه در زمان و نه در مکان برای آن متصور است، مطلق يعنی چيزی که آفريده نشده و ھرگز پايان نمی پذيرد

معنی ماده وجودی مطلق است و برای موجوديت خود نياز به وجود ديگری ندارد، در زمان و مکان آغاز و پايانی 

  .تبرای آن نيس

زيکی نيست ی از آن مايه می گيرد، جوھر متافاما در نزد مارکسيست ھا ماده جوھر مطلقی نيست که فلسفۀ ايده آليست

ماده موجوديت خود را در کثرت و تنوع اشياء و . جوی آن پرداخت و که در ماوراء جھان ھستی بايد به جست

 ماده را از آنجائی که خود آفريدۀ ۀالبته مقول. گر می سازدھا، در تفاوت ھای کيفی بی پايان اشکال تکامل جلوه  پديده

که می طلبند ماده به آنھا نشان داده شود ھمان ھائی می باشند که آن  کسانی. تفکر و تجريد است نمی توان نشان داد

 تمام مقوالت  محصول تفکر و تجريد مانندۀمقولۀ ماده به مثاب. را در وراء تنوع و تکثر اشياء و پديده ھا می جويند

ماده از طريق بررسی و پژوھش اجسام و پديده ھای جداگانه، ناگزير انسان را به . فلسفی ديگر به حس در نمی آيد

  .  مقولۀ فلسفی رھنمون می سازدۀشناخت ماده به مثاب

  

 

 


