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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  خالق داد پغمانی: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١٧ اگست ٠٧
  

  *کيپراتۀ دربار

١ 

 )١٩٣٧جوالی (کردن وعمل دانستن ، پراتيک و شناخت ۀرابط ۀدربار

 و کرد می مالحظه تيبشر خیيتار تکامل و انسان اجتماعی خصلت از جدا را شناخت ۀمسأل مارکس از شيپ سمياليماتر

 طبقاتیۀ مبارز و ديتول به را شناخت وابستگی عنیي اجتماعی، کيپرات به را شناخت وابستگی توانست نمی رو نيا از

 .کند درک

 نوع ھر دۀکنن تعيين و عملی تيفعال نيتر اساسی بشر دیيتول تيفعال که اند دهيعق نيا بر زيچ ھر از قبل ستھايمارکس

 تيفعال نيا انيجر در است؛ وابسته مادی ديتول در آنھا تيفعال به عمده طوره ب انسانھا شناخت .اوست گريد تيفعال

 درک را عتيطب و انسان انيم مناسبات و عتيطب ھایيقانونمند و خواص عت،يطب ھای دهيپد رفته رفته انسانھا دیيتول

 را انسانھا نيب نيمع روابط گوناگون ھای اندازه به و جيتدر به خود دیيتول تيفعال قيطر از حال نيع در آنھا کنند؛ می

 ۀمثابه ب فرد ھر طبقه بدون ۀجامع در .شود کسب دیيتول تيفعال از جدا تواند نمی معلومات نيا از کي چيھ .شناسند می

 می برقرار مشخصی دیيتول مناسبات آنھا با کند، می مساعی کيتشر جامعه یاعضا ريسا با جامعه نيا از عضوی

 شناخت تکامل اصلی ۀسرچشم نستيا .پردازد یم انسانھا مادی زندگی ليمسا حل جھت در دیيتول تيفعال به و سازد

 .بشر

ۀ مبارز : باشد می زين یگريد متعدد اشکال دارای بلکه شود، نمی محدود دیيتول تيفعال به فقط انسان اجتماعی کيپرات

 زندگی ونؤش هيکل در اجتماعی موجود کي ۀمثابه ب انسان ، کالم کي در ھنری و علمی تيفعال اسی،يس زندگی طبقاتی،

 زندگی با که( فرھنگی و اسیيس زندگی در بلکه مادی زندگی در فقط نه انسان رو نيا از .کند می شرکت جامعه عملی

 نيا نيب در .ابدي می دست انسانھا نيب مختلف مناسبات درک به گوناگون ھای اندازهه ب زين )دارد کينزد ونديپ مادی

 در .گذارد می ريتأثً قايعم انسان شناخت تکامل بر گوناگونش اشکال در طبقاتی ۀمبارز ژهيوه ب اجتماعی، کيپرات انواع

 مھر آن بر که ستين ای شهياند و فکر چيھ و کند می زندگی نيمع ۀطبق کي از عضوی ۀمثابه ب فرد ھر طبقاتی ۀجامع

 .باشد نخورده طبقاتی

 و ابد،ي می تکامل عالی سطح کي به دانی سطح کي از قدم به قدم انسانی ۀجامع دیيتول تيفعال که آنند بر ستھايمارکس

 عالی، طحس کي به دانی سطح کي از قدم به قدم ، جامعه ۀدربار چه و عتيطبۀ دربار چه ز،ين بشر شناخت سبب نيبد
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 خيتار بشر طوالنی، اريبس خیيتار ۀدور کي طول در .ابدي می رشد چندجانبه به جانبه کي از و عمق به سطح از عنیي

 وستهياستثمارگرپ طبقات ۀمغرضان تعصب سو کي از که رايز کند، درک توانست می جانبه کيطوره ب فقط را جامعه

 زمانی تنھا .ساخت می محدود را انسان ديد افق ديتول نازل حجم رگيد سوی از و ديگرد می جامعه خيتار فيتحر موجب

 درکی توانست بشر گذاشت، وجود ۀعرص به پا – بزرگ عيصنا – مولده ميعظ روھایين با ھمراه مدرن ایيپرولتار که

 سميمارکس علم نيا .سازد مبدل علم به جامعه از را خود شناخت و ابديب جامعه خيتار تکامل از خیيتار و جانبه ھمه

 .است

 وضع .گردد می محسوب خارج ایيدن از او شناخت درستی اريمع انسان اجتماعی کيپرات فقط که برآنند ستھايمارکس

 مادی، ديتول( اجتماعی کيپرات ۀپروس در انسان که شود می ثابت زمانی تنھا انسان شناخت صحت : است نيچن واقعی

 کند، حاصل تيموفق خود کار در بخواھد انسان اگر .ابدي دست شده نیيب شيپ جينتا به )علمی آزمونھای و طبقاتی ۀمبارز

 اگر سازد؛ منطبق نیيع خارج ایيدن ھایيقانونمند با را خود ھای دهياً حتما ديبا ابد،ي دست شده نیيب شيپ جينتا به عنیي

 پس انسان .شد خواھد مواجه شکست با کيپرات در انسان نگردند، منطبق نیيع خارجی ایيدن ھایيقانونمند با ھا دهيا نيا

 کند می حيتصح خارجی ایيدن ھایيقانونمند با انطباق برای را خود ھای دهيا رد،يگ می درس شکست با شدن مواجه از

و  " است روزیيپ مادر شکست "پيروزی بدل سازد؛ اين حقيقت در ضرب المثلھای  به را شکست تواند می نسانيبد و

 می قرار اول ۀدرج در را کيپرات ک،يالکتيد سمياليماتر شناخت تئوری .ابدي می مصداق"  کندضرر آدمی را عاقل می"

 که را نادرست ھایيتئور هيکل و گردد مجزا کيپرات از تواند نمی وجه چيھ به بشر شناخت که است نظر نيا بر و دھد

 شناخت از باالتر کيپرات" :ديگو می ني لن.دينما می ردد کنن می جدا کيپرات از را شناخت و نفی را کيپرات تياھم

 ۀفلسف) ١" ( باشد می دارا زين را بالواسطه تيواقع ارزش بلکه است، عام ارزش دارای فقط نه رايز است، )کيتئور(

 نيا – است آن طبقاتی خصلت اول، ژگیيو : است بارز ًکامال ژگیيو دو دارای ک،يالکتيد سمياليماتر ستی،يمارکس

 آن کيپرات خصلت ، دوم ژگیيو است؛يپرولتار خدمت در کيالکتيد سمياليماتر که دارد می اعالم صراحت به فلسفه

 به تئوری و سازد می را تئوری اساس و هيپا کيپرات است، کيپرات به وابسته تئوری که کند می ديتأک فلسفه نيا – است

 ذھنی احساس ۀليوس به دھد، می وفق قتيحق اب تئوری اي شناخت کي ايآ که نيا .دينما می خدمت کيپرات به خودۀ نوب

 کيپرات تواند می فقط قتيحق سنجش اريمع .گردد می معلوم اجتماعی کيپرات نیيع جينتا توسط بلکه شود، نمی نيمع

  ) ٢( است کيالکتيد سمياليماتر شناخت تئوری نظر نيتر اساسی و نياول کيپرات نظر .باشد اجتماعی

 می خدمت کيپرات به چگونه خودۀ نوب به شناخت نيا و شود می حاصل چگونه کيراتپ از بشر شناخت باالخره پس

 .ميفکنيب نظر شناخت تکامل ۀپروس به که است کافی موضوع نيا درک برای کند؟

 می را گوناگون ھای دهيپد و اءياش خارجی روابط و جداگانه جوانب و ظواھر فقط اول نظر در کيپرات ۀپروس در انسان

 ئیايجغراف تيموقع اول روز دو کیي در ند،يآ می "ان ني" به خارج از قیيتحق سفر کي برای گروھی المثل فی .نديب

 نگھایيتيم و شبانه جلسات ، افتھايض در کنند، می برقرار تماس اریيبس مردم با نند،يب می را ھا خانه و ابانھايخ شھر،

 و ظواھر نھايا ۀھم کنند؛ می مطالعه را مختلف ناداس و شنوند می گوناگون صحبتھای ند،يجو یم شرکت یئ توده

 را شناخت ۀپروس از مرحله نيا .ھستند ھا دهيپد و اءياش خارجی روابط و اءياش ۀجداگان جوانب

 ني" در جداگانه ھای دهيپد و اءياش نيا گريد سخن به .نامند می تصورات و احساسھاۀ مرحل عنیي حسی شناختۀ مرحل

 بيترت نيبد و زنديانگ برمی را نیيمع احساسھای آنھا در گذارند، می اثر قیيتحق تأيھ اعضای حسی ارگانھای بر "ان

 ۀمرحل نياول نيا .آورند می وجود به تصورات نيا نيب بیيتقر خارجی ۀرابط کي و تصورات سلسله کي آنھا مغز در

 .ستين منطقی جينتا اخذ اي و قيعم ميمفاھ ساختن به قادر ھنوز انسان مرحله نيا در .است شناخت
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 تصور و احساس جاديا انسان در کيپرات انيجر در که ئیھا دهيپد و اءياش که گردد می باعث اجتماعی کيپرات ۀادام

 د،يآ می وجوده ب شناخت ۀپروس در )جھشی عنیي(ناگھانی یتغيير انسان مغز در سپس شوند؛ تکرار دفعات به کنند، می

 و تيماھ بلکه ستند،ين ھا دهيپد و اءياش خارجی روابط و جداگانه جوانب ظواھر، گريد ميمفاھ .شوند می ساخته ميمفاھ

 کمی نظر از فقط نه احساس و مفھوم نيب رند،يگ می دربر را ھا دهيپد و اءياش درونی روابط باالخره و مجموع بطن،

 بکار ریيگ جهينت و قضاوتی متد و گردد شتریيب شرفتيپ جھت نيا در چنانچه  .ھست تفاوت زين فیيک نظر از بلکه

 جاديا ای دهيا مغزتان در تا ديکش ھم در را ابروانتان" اصطالح .افتي قيتوف منطقی جينتا اخذ به توان می سرانجام رود،

 در انسان که است معنی نيبد روزمره صحبتدر  " کنم فکر کمی بگذار "و يا " داستان سه امپراتوری"در " گردد

 اعضای .است شناختۀ مرحل نيدوم نيا .دينما ریيگ جهينت و کند صادر حکم بتواند تا کند می کار ميمفاھ با مغزش

:  شد خواھند حکمی نيچن صدور به قادر آنھا در "تفکر و تأمل"آوری مفروضات مختلف و جمع از پس قیيتحق تأيھ

 حکمی نيچن آنکه از سپ و"  است صادق و میيصم ر،يگيپ خود جاپانی ملی متحد ۀجبھ استيس در ستيکمون حزب"

: می توانند گامی فراتر نھند و به نتيجۀ زير برسند باشند، صادق ھنيم نجات و وحدت امر در گاه ھر نمودند، صادر

 شناخت ۀپروس سراسر در ھايريگ جهينت و احکام ، ميمفاھ مرحله نيا "شودرويپ تواند می جاپانیضد ملی متحد ۀجبھ"

 شناخت واقعی ۀفيوظ . است تعقلی شناخت مرحله نيا دھد؛ می ليتشک را تری مھم ۀلمرح دهيپد اي ءیش  کي از انسان

 از نی،يع ھای دهيپد و اءياش درونی تضادھای از پله به پله که برسد آنجا به برسد، تفکر به احساس از که نستيا

 می تکرار. برسد منطقی شناخت به گريد عبارت به ابد،ي آگاھی پروسه آن و نيا نيب درونیۀ رابط از آنھا، ھایيقانونمند

 خارجی ۀرابط و ظواھر ۀجداگان جوانب حسی شناخت که نستيا در حسی شناخت از منطقی شناخت زيتما وجه : ميکن

 تيماھ و مجموعه به و دارد برمی شيپ به بزرگی قدم منطقی شناخت که آن حال شود، می شامل را ھا دهيپد و اءياش

 تکامل بر تواند می نيابنابر و رسد می طيمح درونی تضادھای کشف به ، آنھا نيب رونید روابط و ھا دهيپد و اءياش

 .ابدي تسلط آن جوانب تمام درونی روابط در آن، مجموع در طيمح

 می نفوذ عمق به سطح از و است مبتنی کيپرات اساس بر که شناخت تکامل ۀپروس کیيالکتيد – ستیياليماتر تئوری نيا

ه ب را مسأله نيا ستیيمارکس سمياليماتر بار نياول .بود افتهين انيب کسی چيھ طرف از سميمارکس شيدايپ از قبل تا کند،

 چگونه که نمود معلوم و داد نشان را شناخت قيتعم حرکت ديالکتيکی و ماترياليستی طوره ب و کرد حل حيصح طور

 شناخت از است، تکرار حال درً دائما که طبقاتی ۀمبارز و ديتول ۀديچيپ کيپرات طی اجتماعی موجود کي ۀمثابه ب انسان

 خالصه ره،يغ و ارزش ديتجر عت،يطب قانون و ماده ديتجر" :ديگو می نيلن .کند می حرکت منطقی شناخت به حسی

 )٣"(کنند می بازتاب کاملتر و تر درست ژرفتر (3را عتيطب )معنی بی و پوچ نه جدی، و حيصح( علمی داتيتجر ۀھم

ه ب تر نئيپا مرحله در شناخت که نستيا در شناختۀ پروس ۀمرحل دو ۀمشخص صفت که است معتقد سمينيلن – سميمارکس

 مراحل مرحله، دو ھر نيا لکمعذ کند؛ می تظاھر منطقی شناختۀ مثابه ب باالتر ۀمرحل در و حسی شناخت ۀمثاب

 بلکه ستند،ين جدا ھم از ولی کنند، می رقف ھم باً خصلتا تعقلی و حسی .دھند می ليتشک را شناخت واحد ۀپروس مختلف

 شود، می برداشت حسی طوره ب که آنچه : کند می ثابت ما کيپرات .شوند می ليتبد کل واحد کي به کيپرات اساس بر

 فقط احساس .شود حس تر قيعم تواند می است شده مفھوم که آنچه فقط و شود مفھوم ما طرف از بالفاصله تواند نمی

 نيا حل .کند حل را بطن و تيماھ ۀمسأل تواند می تئوری تنھا که صورتی در کند، می حل را ارجیخ ظواھر ۀمسأل

 گریيد راه بشناسد، را ای دهيپد بخواھد که کسی ھر برای .رديگ انجام کيپرات از جدا تواند نمی وجه چيھ به مسائل

 در .بگذراند دهيپد آن طيمح در را )کيپرات( ش، ایزندگ عنیي د،يايب تماس در دهيپد آن با ًشخصا نکهيا جز به ستين

 هيسرما زمان آن در رايز شناخت، را داری هيسرما ۀجامع ھایيقانونمند شيپ از بتوان که بود رممکنيغ فئودالی ۀجامع
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 مارکس .باشد داری هيسرما ۀجامع محصول توانست می فقط سميمارکس .نبود موجود آن کيپرات و بود نگشته ديپد داری

 مشخص طوره ب ًقبال را سمياليامپر عصر ۀژيو ھایيقانونمند از بعضی توانست نمی براليل داری هيسرما ۀردو در

 نبود؛ موجود ھنوز آن کيپرات و بود نگشته ديپد ھنوز – داری هيسرما ۀمرحلباالترين  – سمياليامپر که رايز بشناسد،

 نيتدو به موفق نيستال و نيلن انگلس، مارکس، که نيا علت .رنديگ عھده به را فهيوظ نيا توانستند نيستال و نيلن تنھا

 و طبقاتی ۀمبارز کيپرات در آنھا شخصی شرکت عمده طوره ب – خود نبوغ رغم به – دنديگرد خود ھایيتئور

 :ديگو می که المثلی ضرب .انجامد تيموفق به توانست نمی ای نابغه چيھ رياخ شرط بدون .بود زمان آن علمی آزمونھای

 که یزمان عنیي ، گذشته ، در"است خبر با کند، ترک را اش خانه آنکه بدون گرد، می ايدن در که چه ھر از ميحک مرد"

 کنونی عصر برای المثل ضرب نيا که آن وجود با .نبود شيب خالی تو ای جمله بود، نازل ھنوز تکنولوژی رشد سطح

 مشغول ايدن در که ھستند ئیآنھا شخصی واقعی معلومات یدارا افراد باشد، معتبر تواند می تکنولوژی رشد عصر –

 ليوسا و نوشته قيطر از معلومات نيا و کنند کسب معلومات خود کيپرات در افراد نيا که زمانی فقط .اند کيپرات

ازھرچه که در دنيا می گذرد "" ميرمستقيغ طوره ب تواند می" مردحکيم"آن شود داده ليتحو "مرد حکيم"تکنيکی به 

 عملیۀ مبارز درً شخصا ديبا بشناسد،ً مايمستق را نيمعۀ ديپد چند اي کي بخواھد شخصی اگر ، " ميحک "". اخبر گرددب

 ظواھر با تواند می که است قيطر نيا از فقط چه د؛يجو شرکت دهيپد چند اي کي آن تغيير و تيواقع تغيير منظور به

 تغيير منظور به عملی ۀمبارز نيچن کي در شخصی شرکت با اتنھ و دينما حاصل تماس دهيپد چند اي کي آن خارجی

 است قیيطر نيا .دينما درک را آن و سازد انيع را دهيپد چند اي کي آن بطن اي تيماھ ابدي می امکان که است تيواقع

 قلبً مداع را قتيحق ھا بعضی که نجاستيا در مطلب فقط منتھا د؛يمايپ می شناخت به دنيرس در انسان ھر قتيحق در که

  .ندينما می را آن عکس ادعای و

  ادامه دارد

  

 در حزب ما گروھی از رفقاء، دگماتيستھا، بودند که مدت مديدی تجارب انقالب چين و نيز اين حقيقت را که -*

 آثار ، نفی می کردند و با لغات و جمالتی که از اينجا و آنجای"مارکسيسم دگم نيست، بلکه راھنمای عمل است"

غير از اين، باز گروه ديگری از .  افگندندیبانده بودند، در دل مردم ھول و ھراس متی جدا کره به ھم چسمارکسيس

رفقاء، امپريستھا، بودند که مدتی دراز فقط به تجربۀ شخصی و محدود خود چسبيده بودند و اھميت تئوری را برای 

 در مجوع آن دريابند و علی رغم کوششی که به خرج پراتيک انقالبی نمی شناختند و نمی توانستند موقعيت انقالب را

نظرات نادرست اين دو گروه از رفقاء، به خصوص نظرات دگماتيستھا، به . می دادند، کورکورانه کار می کردند

 زيانھای فراونی وارد آوردند، و دگماتيستھا که خود را در جامۀ مارکسيسم ١٩٣۴ تا ١٩٣١انقالب چين در سالھای 

  . ی کردندم بودند، بسياری از رفقاء را دچار سردرگپنھان کرده

را به اين علت نگاشته تا از ديدگاه تئوری شناخت مارکسيستی اشتباھات " دربارۀ پراتيک"رفيق مائو تسه دون

از آنجا که وزنۀ .  به خصوص اشتباھات دگماتيسم را افشاء نمايد-ويستی دگماتيسم و امپريسم در درون حزب يسوبژکت

  نھاده شده، لذا به اين مقاله عنوان -  يعنی سوبژکتيويسمی که به پراتيک کم بھا می دھد-اثر بر افشای دگماتيسم سنگين 

نظراتی که در اين مقاله از طرف رفيق مائو تسه دون ارائه می شوند، در درسھای او . داده شده است" دربارۀ پراتيک"

  .شده اندبيان " ين ان"نظامی ضد جاپانی - در اکادمی سياسی

  

  :ھا يادداشت
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 "ھگل" علم منطق"خالصه از " لنين -١

  ۶ بخش ٢فصل " و امپيريوکريتيسيم  ماترياليسم"و لنين " فوئرباخ درباره  تزھائی "مارکس به شود مراجعه -٢

 "ھگل" علم منطق"خالصه از " لنين -٣

  

  :منبع

 گ بيجين-ادارۀ نشرات زبانھای خارجی- مائوتسه دون-پنج اثر فلسفی 

 


