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   مسئله اساسی فلسفه-3درس 
)1(  

  
فی پدید شده و فالسفه متعددی نظریات از دوران باستان تاکنون در جهان عقاید فلسفی مختل

عه بشری آنچه در آن است و پيرامون ماهيت اشياء  و اندیشه و جام گوناگونی پيرامون جهان و
اگر هر یک از این مکاتب را به دقت بررسی کنيم می بينيم که همه  .و سرشت انسانی داشته اند

ویی داشته اند که چه رابطه ای بين فته یا سعی در پاسخگالخره به این مسئله اساسی پاسخ گبا
اید نخست ببينيم مقصود پس قبل از تشریح نظر فالسفه ب. وجود دارد ) یا شعور( ماده و روح 

شن کنيم تا چيزی در  اول معنای کلمات و اصطالحات را رو. چيست» روح« و » ماده« از 
گيتی یا منشاء روحی دارند یا همه می دانيم که کليه اشياء و پدیده ها و روندهای . ابهام نماند

  .مادی به اصطالح یا معنوی هستند یا مادی
ها   یعنی همه آنچه که در خارج از تفکر و ذهن انسانی وجود دارد و هستی آن،مادی  

 ذهن و تفکر و محسوسات انسان مربوط به اندیشه انسانی نيست و مستقل از انسان، مستقل از
ه یعنی هر آنچه ک) معنوی ( اما پدیده های روحی . رد داوجود) ابژکتيو ( بطور عينی . است

 ها شعور  و حاصل آنت مربوط به جریان شناخت بشر اس،ناشی از فعاليت مغز انسانی است
خواست ها و احساسات و ) اندیشه ها ( فکار این پدیده ها نظير همه ا. ناميده می شود) آگاهی ( 
 پس .ز انسان و فعاليت روحی او نيستندو مستقل ابوده ) سوبژکتيو(بشری ذهنی ) تمایالت ( 

  . در جهان هم پدیده های عينی یا مادی وجود دارد و هم پدیده های ذهنی یا  روحی یا معنوی
حاال که مقصود از مفاهيم ماده و روح را به طور خيلی خالصه و برای روشن بودن   

  .ردیمگ بحث دانستيم می توانيم به بيان مسئله اساسی فلسفه باز
  

)2(  
بين ماده و ( ی مادی و روحی اساس کليه مکاتب فلسفی جهان آن است که رابطه بين پدیده ها

ام یک اوليه و کدام یک ؟ از بين این دو، ماده و روح کدچيست) شعور، بين هستی و آگاهی 
ها کدامين نخستين است و کدامين دومين؟ کدام یک خالق است و زاینده  از آن. ثانوی است

؟ آیا واقعيات عينی ناشی از تصورات ذهنی کدامين مخلوق و زائيده دیگری استگری و دی
؟ این است آن پرسشی که قرن ها ات ذهنی ناشی از واقعيت عينی استاست یا بالعکس تصور

این  است مسئله اساسی فلسفه یا  دقيق تر . وشگر بشری را به خود مشغول داشتهاندیشه کا
  .  این مسئلهتبگویيم  یکی از  دو جه

ن فلسفه مارکسيستی طرح مسئله اساسی فلسفه را فردریک انگلس یکی از بنيان گذارا  
به عبارت . )عين ( است با هستی ) ذهن ( فکر مسئله اساسی فلسفه رابطه . بدست داده است



این مسئله اساسی دارای دو جهت . ور انسانی است با جهان مادی خارجدیگر مسئله رابطه شع
؟ یعنی همان مطالبی که اده است بر شعور یا شعور بر مادهجهت اول مسئله تقدم م. تاس

د به دو همه مکاتب فلسفی طبق پاسخی که به این مسئله اساسی می دهن. تاکنون توضيح داده ایم
همه فلسفه علی رغم تنوع افکار فلسفی و گوناگونی مکاتب در . گروه بزرگ تقسيم می شوند

  .  را تشکيل می دهندوه بزرگحقيقت دو گر
  
اده کسانی که معتقدند ماده قبل از پيدایش شعور وجود داشته و شعور نتيجه تکامل طوالنی م -1

ماتریاليست ها اندیشه ها را زائيده و محصول فعاليت مغز . است ماتریاليست ها نام دارند
و بغرنج ترین عالی ترین ز عبارت است از یک جسم مادی در خود مغز ني.  شمرندانسانی می

ما طرفدار وجود ماده و زمان و «: درباره ماتریاليست ها تقی ارانی می گوید. سطح  تکامل
 و در جای دیگر توضيح می» مکان واقعی که بدون فکر هم وجود خارجی دارند می باشيم

روح یا ذهن در اثر . قدم به پيدایش انسان و موجد اوستوجود عالم و دنيای خارج م« : دهد
 . »1بر این نمی تواند موجد یا مولد آن باشدغييرات مادی به ظهور رسيده و بناسلسله تیک 

  
یا » عقل محض«کسانی که معتقدند شعور مقدم بر ماده و مستقل از ماده است و به صورت  -2

 آن. ایده آليست ها نام دارند خالق جهان مادی است» هنيات انسانمحسوسات و ذ«به صورت 
 . بداء نخست و دارای تقدم می شمرنداخت را عامل اوليه و مها اندیشه و شن

 گاه با ترجمه ساده ای ماتریاليست ها را ،باید اضافه کرد که برای تحریف و به قصد فریب
مادیون و ایده آليست ها را آرمان گرایان می خوانند و می گویند که مادیون یعنی کسانی که 

وت و ات و سود شخصی دارند با حرص و آز به دنبال ثربدنبال منافع مادی هستند نظر به مادی
، چشم از ی کسانی که نظر به معنویات دارندولی گویا ایده آليست ها یعن. شهرت می روند

وقف ایده و اندیشه ای  جيفه دنيای فانی پوشيده اند و به دنبال آرمانی عالی بوده و خود را 
 ماتریاليسم و ایده آليسم نه فقط به ریف معانیتعواضح است که این گونه ترجمه و . نموده اند

  . ی نادرست بلکه شدیدا مغرضانه استکل
سطحی ترین و ایه و ارزان قيمت است که جز در چنين شعبده بازی و لفاظی، سفسطه ای بی م

   .  2مبتذل ترین مناظرات عوامفریبانه بکار نمی رود
 که شالوده آن ،در سير تفکر فلسفی است دو جهت متضاد  وماتریاليسم و ایده آليسم دو جانب

) ثمره فعاليت مغزی انسانی ( و شعور ) واقعيت مستقل از وجود ما ( پاسخ به مسئله تقدم ماده 
  . است 

)3(  
ـ جهت دیگری نيز ) شعور( یعنی تقدم ماده یا روح ـولی مسئله اساسی فلسفه به جز این جهت 

یعنی اینکه .  معرفت انسانیست از اعتبارجهت دوم مسئله اساسی فلسفه عبارت ا. دارد
شناسایی بشر از جهان دارای اعتبار واقعی هست یا نه ؟ آیا خرد و شعور بشری می تواند 

                                                 
  : بندی کرده است مسئله اساسی فلسفه و دو جنبه آن را دکتر تقی ارانی در اثر خویش ماتریاليسم دیالکتيک چنين فرمول 1
ذیرد                 – 1 ه وجود و ماهيت                       .  باید دید که ذهن ما چگونه صور اشياء را در خود می پ ن ک ا ای د ی ياء مصداق خارجی دارن ن اش ا ای آی

  . آن ها صرفا مبتنی به تصور ما و ذهنی است 
ا صور اش                 – 2 د آی د دی وم بای ا معل م ب ن          از این گذشته چون حقيقت عبارت است از تطبيق عل ا ای دد ی ا نقش می بن ا در ذهن م ياء عين

ارجی آن هاست   ر از مصداق خ ياء غي ی اش ارج است و دیگری موضوع ارزش  . صورت ذهن ای خ ت دني ئله واقعي پس یکی مس
  .معلومات ما 

ا چاپ            . اصل مسئله درک تقدم این یا آن عامل است نه نفی یکی یا دیگری                2 تان ه رای دبيرس ه ب فه و منطق ه فلس ه   درس نام ران ب ته
ه   ود ک ی ش دعی م م م اطر رد ماتریاليس د ،           « : خ ی کن د صفرا درست م ه کب ان ک د چن ی گوین تند و م د نيس ه روحی معتق ادیون ب م
دازه سطحی و              » سلول های مغز هم منشاء ایجاد فکر است         ه بی ان ردود است ک ذل و م ای مبت ه و اته ه تکرار ادعایی بی پای که البت

وده و از       ا ماتریاليسم علمی است             عوامانه ب ایر ب اب      . ریشه مغ ين کت قيقه           » درسی « در هم ه ش ر خالص ب ه تي رای آن ک ه ب است ک
ن مکتب فلسفی     : ماتریاليسم خالی شود گفته می شود        از آنجا که اعتقاد به فلسفه مادی هرج و مرح ا خالقی پدید می آورد پيشوایان ای

  ؟.مورد انتقاد قرار گرفته اند



؟ پس در پژوهش ن را به درستی منعکس نماید یا نهجهان را بشناسد و به واقعيت پی ببرد و آ
کدام یک تقدم ) هستی و آگاهی ( مسئله اساسی فلسفه نه فقط باید دانست که بين ماده و شعور 

ر طبيعت و دارد بلکه باید به این سئوال نيز پاسخ داد که آیا شعور بشری برای دستيابی به اسرا
  ؟ی شکافتن آن ناتوان است یا توانا، در مقابل رموز طبيعت و براهستی قاصر است یا قادر

آری می توان : چنين استدر مورد این جهت دوم مسئله اساسی فلسفه پاسخ ماتریاليست ها 
عقل و دانش بشری قدرت آن را دارد که گام به گام ماهيت اشياء و روندها . ناختجهان را ش

، انعکاس جهان  ماتریاليست ها بر آنند که شناخت.شناسد و به سرشت پدیده ها پی بردرا ب
  . رجی و لذا دارای محتوی واقعی استخا

برعکس بسياری از فالسفه ایده آليست یا منکر امکان شناسایی هستند یا در امکان شعور انسان 
 می دانند یا رت عقل و تجربه را محدود و مقيدبرای درک واقعيت جهان تردید می کنند و یا قد

معتقدند که فقط جزء سطحی وعوارض ظاهری را می توان شناخت و به گوهر و ذات اشياء و 
ها می گویند که فقط اندیشه ها و محسوسات  بعضی از آن.  دسترسی نمی توان یافته هاپدید

و ما فوق الطبيعه قابل شناخت خود را می توان شناخت و برخی دیگر مدعيند که روح مطلق 
عده ای نيز معتقدند که اگر علمی هم برای انسان دست دهد جز از راه وحی و الهام و . است

  .تاشراق و جذبه ممکن نيس
فلسفه مارکسيستی به هر دو جهت مسئله اساسی پاسخ علمی و ماتریاليستی می دهد یعنی به 

  .تقدم ماده بر شعور و به امکان شناخت جهان و معتبر بودن شناخت انسانی معتقد است
   

)4(  
هم ماتریاليسم و هم ایده آليسم شکل های بسيار مختلف داشته اند و چه مشخصه مکاتب 

خ با علم که هست می بيند و در تمام طول تاری چنان ن است که جهان را آنماتریاليستی آ
، به دستاوردهای علوم متکی بوده و در هر زمان مطابق با سطح پيوسته پيوند داشته است

تکامل علوم برای اثبات نظریه خود از آن بهره برده است در مقابل وجه مشخصه مکاتب 
، آن راتحریف می کند و با ان واقعی را نادیده می گيردکه جهایده آليستی در آن است  مختلف

  . علوم بی پایگی آن را ثابت می کندنتایج علم سر سازگاری ندارد زیرا که 
و ایده ) یا عينی ( ایده آليسم ابژکتيو : به طور کلی مکاتب ایده آليستی بر دو نوع عمده بوده اند

  ) یا ذهنی ( آليسم سوبژکتيو 
  
 پيش 427-347مثل افالطون فيلسوف شهير یونان باستان ) عينی ( ی ابژکتيو ایده آليست ها -

 عقيده دارند خود 1770-1831از ميالد و از بين فالسفه اخير هگل اندیشمند بزرگ آلمانی 
برای ماتریاليست ها جهان .  خالص آن وجود عينی و خارجی داردشعور، البته به شکل کلی و

ایده آليست های . های عينی شعور و اندیشه عينی استآليست برای ایده . استواقعی عينی 
و یا انعکاس آنست » خرد مطلق«یا » عقل محض«ابژکتيو می گویند جهان واقعی نتيجه تکامل 

 شده و به صورت ماده که در سير نزولی خود از گوهر خود بدر آمده و به جهان ناسوتی بدل
 و سپس دوباره سير صعودی را آغاز می کند و به است» ایده« أ اوليه  مبدییعن. در آمده است

 .خود باز می گردد
  
 1685-1753نظير برکلی فيلسوف مشهور انگليستی ) (ذهنی(ایده آليست های سوبژکتيو  -

اصال منکر وجود جهان عينی و ماده خارج از ذهن بشر هستند و خارج از ذهن بشر ) ميالدی 
شعور و ذهن او وجود واقعی دارند یعنی اشياء ) کرشخص متف(هستند و معتقدند که تنها فرد 

هستی « : برکلی می گفت. فقط در حدود و تا آنجا که توسط فرد حس می شوند وجود دارند
معتقد است که جهان تنها در به عبارت دیگر ایده آليسم ذهنی » یعنی محسوس و درک شده

 .  در محسوسات و ذهن بشر وجود دارد،آگاهی



تمام مسائل . کاتب فلسفی طبق پاسخ به مسئله اساسی فلسفه صورت می گيردپس طبقه بندی م
دیگر و منجمله عقاید سياسی و حقوقی و روش های اخالقی و هنری و تمام سيستم عقاید و 

 سئوال اصلی چگونه پاسخ داده انسان ها وابسته به آن است که به این) ایدئولوژی(نظریات 
ل پاسخ غلط می دهند و معتقدند که شعور مبدأ اوليه است در فالسفه ای که به این سئوا. شود

محافظه کار و طبقات ارتجاعی بر می فع اقشار اعرصه اجتماعی نيز اغلب به دفاع از من
ها به وسيله ای معنوی برای سرکوب  اندیشه ای و اخالقی زحمتکشان و  مکاتب آن. خيزند

.  کرد و هگل سلطنت مطلقه پروسی راه میافالطون بردگی را توجي. تخدیر آنان بدل می شود
ـ اقتصادی سرمایه داری رو به ایده آليست های معاصر از راه های گوناگون نظام اجتماعی 

بيشتر فالسفه معاصر ایده آليست در صف اول ضد کمونيست ها  نابودی را توجيه می کنند و
  . جای دارند 

مخصوص طبقات ارتجاعی است که ) ده آليسمای( این گونه افکار« : دکتر تقی ارائی می نویسد
دو ... برای حفظ منافع خود و به تصور این که ممکن است مشی جبری تاریخ را تغيير داد

  ». دستی این عقاید مندرس و پوسيده را چسبيده اند
باید این . سی فلسفه گذاشته می شودسنگ اول در بنای عظيم تفکر فلسفی همين جا در مسئله اسا

 ماتریاليست داد تا بنای ـرا کج ننهاد و به مسئله اساسی فلسفه پاسخ درست و علمی سنگ اول 
  . ∗با شکوه و رفيع اندیشه فلسفی با استحکامی درخور و با رسالتی که ویژه آن است باال رود
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