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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: پيشگفتار و بازتايپ از

  ٢٠١٧ جوالی ٠٢

 
  *د؟نايده ھای صحيح انسان از کجا سرچشمه می گير

  )١٩۶٣می (
 ٢٩که به تاريخ  "۴ زندگی، قصه ھا و درسھايش ـ "  در مضمون معنون به صاحب"موسوی"ھمکار مبارزما جناب 

را حواله داريم، با حوصله " مرتجع"قبل از آن که بر آنھا برچسپ : "، تذکر داده بودندرسيدجون در پورتال به نشر 
 با آنھا در ميان مندی که در خور يک انقالبی است، پای صحبت آنھا نشسته، انگيزه ھا و داليل مبارزاتی خويش را

گذاشته، فرصت آن را فراھم سازيم  تا آن انگيزه ھا و عوامل از جانب آنھا نيز پذيرفته شود، فقط  در آن صورت است 
اصل تبديل ايده  "يعنیاين جملۀ ايشان ".  يعنی آنچه مارکس گفته تحقق خواھد يافتاصل تبديل ايده به نيروی مادیکه 

 کتابھائی که در دسترسم قرار دارند، ی از جھت درک و فھم بيشتر آن در ميان تعداد، باعث شد تا"به نيروی مادی
" مائو تسه دون"پنج اثر فلسفی من را به جانب به موضوع، نسبی ام جو نمايم، خوشبختانه آشنائی  و شروع به جست

ايده ھای صحيح انسان از کجا " مطلبی را که مورد نظرم بود يعنی مطالعهرا گرفته بعد از  آندر نتيحه ، ھدايت کرد
چون موضوع برايم آموزنده بود لذا خواستم تا با بازتايپ و نشر آن در پورتال شما . پيدا نمودم"  سرچشمه می گيرد

  . خوانندگان عزيز را ھم درجريان قرار بدھم
***** 

 ذاتی مغز انسان  آنھا خصيصۀآيا. هد؟ آيا از آسمان نازل می شوند؟ نايده ھای صحيح انسان از کجا سرچشمه می گير

  .هھستند؟ باز ھم ن

مبارزۀ توليدی، : ايده ھای صحيح انسان از پراتيک اجتماعی سرچشمه می گيرند، يعنی از اين سه نوع پراتيک اجتماعی

ايده ھای صحيح که مختص طبقۀ . موجوديت اجتماعی انسان تعيين کنندۀ فکر اوست. مبارزۀ طبقاتی و آزمونھای علمی

که توده ھا آنھا را فرا گيرند، به نيروی مادی جھت تغيير دادن جامعه و جھان بدل خواھند  و اند، به محض اينپيشر

انسانھا طی پراتيک اجتماعی خود در مبارزات گوناگون شرکت می جويند و تجريبات فراوانی ــ از کاميابی ھا و . گشت

خارجی عينی به وسيلۀ اعضای حواس پنجگانه ــ چشم، گوش، پديده ھای بيشمار دنيای . دست می آورنده شکستھا ــ ب

با تجمع داده ھای . بينی، زبان و بدن ــ در مغز انسان انعکاس می يابند که در آغاز فقط شناخت حسی به دست می دھند

ۀ اين يک پروس. کافی ادراک حسی، جھشی پديد می گردد و شناخت حسی به شناخت تعقلی يعنی به ايده بدل می شود

اين نخستين مرحلۀ مجموعۀ پروسه شناخت، يعنی مرحلۀ گذار از مادۀ عينی به شعور ذھنی، از ھستی به . شناخت است

قوانين جھان خارجی ) منجمله تئوری ھا، سياست ھا، نقشه ھا و تدابير(که آيا شعور يا ايده  در اين مرحله اين. ايده است
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ز ثابت نمی شود و صحت شعور يا ايده نيز ھنوز نمی تواند معين شود؛ ، ھنوه را به درستی بازتاب می کند يا نعينی

در اينجا انسانھا .  پروسه شناخت می آيد، يعنی مرحلۀ بازگشت از شعور به ماده، از ايده به ھستیۀسپس دومين مرحل

کار می بندند تا ببينند که آيا اين تئوری ھا، سياست ھا، ه شناخت به دست آمده از مرحلۀ اول را در پراتيک اجتماعی ب

طور کلی، ھر آنچه که به کاميابی منجر شود، درست ه ب. های پيش بينی شده می انجامند يا ننقشه ھا و تدابير به کاميابيھ

. ادق استعت صي بشر با طبۀاست و ھر آنچه که به شکست بينجامد، اشتباه است، اين امر به خصوص در مورد مبارز

رو می شوند، ولی اين ه در مبارزۀ اجتماعی، گاھی اتفاق می افتد که نيروھائی که نمايندۀ طبقۀ پيشرو اند، باشکست روب

ديگر  به علت آن نيست که گويا ايده ھای آنان نادرست بوده است، بلکه به اين جھت است که در تناسب قوائی که با يک

ًھنوز به قدرت نيروھای ارتجاعی نرسيده اند و از اينروست که موقتا با شکست سرگرم مبارزه اند، نيروھای پيشرو 

  .مواجه می شوند؛ ولی سرانجام روزی فرا می رسد که نيرو ھای پيشرو پيروز می گردند

. اين جھش به مراتب از جھش اول پراھميت تر است.  شناخت انسان در اثر آزمايش در پراتيک، جھش ديگری می يابد

ھا اين جھش دوم است که می تواند درستی يا نادرستی جھش اول شناخت را ثابت نمايد، يعنی ثابت کند که آيا ايده زيرا تن

 به دست آمده اند، صحيح اند يا ھا، تئوری ھا، سياست ھا، نقشه ھا و تدابيری که در پروسۀ انعکاس جھان خارجی عينی

  .؛ راه ديگری برای آزمودن حقيقت موجود نيستهن

يک شناخت صحيح اغلب با طی . جز تغيير دادن آن ندارده  مورد شناخت پرولتاريا از جھان، وی ھدف ديگری ب در

کردن يک پروسۀ تکرار مکرر حرکت از ماده به شعور و سپس از شعور به ماده، يعنی حرکت از پراتيک به شناخت 

فقای ما بسياری ھستند که ھنوز اين اصل تئوری در ميان ر. مارکسيستی، اين است تئوری شناخت ماترياليسم ديالکتيکی

اگر از آنان سؤال شود که ايده ھا، نظرات، سياستھا و متدھا، نقشه ھا و استنتاجات و نطقھای . شناخت را درک نمی کنند

 برای. بی پايان و مقاالت عريض و طويل آنھا از کجا سرچشمه می گيرند، آنھا در شگفت شده و پاسخی بدان نمی يابند

آنھا امکان تبديل ماده به شعور و شعور به ماده نيز غير قابل درک است، ھر چند چنين جھشی در زندگی روزمره 

از اينرو ما بايد رفقای ما را با تئوری شناخت ماترياليسم ديالکتيکی آشنا سازيم تا بتوانند . ًکرارا به چشم می خورد

 تجربيات خود را جمعبندی نمايند، بر دشواريھا فايق آيند، کمتر درست فکر بکنند، قادر به تحقيق و مطالعه گردند،

کار برند، کشور ه  نيروی خود را در مبارزه بۀمرتکب اشتباه شوند و کار خود را به نحو احسن انجام دھند، ھم

ی وسيع سوسياليستی بزرگ و نيرومندی بنا کنند و برای انجام وظيفۀ بزرگ و حتمی انترنسيوناليستی ما به توده ھا

  .مردم ستمديده و استثمارزدۀ سراسر جھان کمک نمايند

  

قرار کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين در بارۀ بعضی از مسايل کار روستائی در حال " اثر حاضربخشی از - *

اين اليحه تحت نظارت رفيق مائوتسه دون تدوين شده و اين قسمت توسط شخص رفيق . می باشد) اليحه" (حاضر
  .ون نگاشته شده استمائوتسه د

  

  :يادداشت

 .نوشتۀ باال از طرف پورتال ويراستاری شده است
 


