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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٣

  

  تجربه
  

بۀ حسی عبارت است از تجر. رود واژۀ تجربه و مفھوم آن در تيوری شناخت به معنای تجربۀ حسی به کار می

 است که در جريان روند پراتيک انسان ھا ئیاين شناخت ابتدا. شناختی که توسط احساس امکان پذير می گردد

حاصل شده، آنھا را قادر می سازد تا بر پديده ھای ظاھری اشياء توسط حواس پنجگانۀ خود که در تماس مستقيم با 

 اگرچه اين شناخت بايد تعميق شده و تا سطح عقالنی ارتقاء حاصل .دنيای خارجی عينی است وقوف حاصل نمايند

تمام معلومات : "صدر مائو گفته است.  اولين قدم شناخت جھان و اولين منبع شناخت استئیکند، ولی خود به تنھا

  ١."واقعی از تجربۀ مستقيم سرچشمه می گيرد

 عينی بر احساس آدميان می دانست، و آن را بازتاب ماترياليسم قبل از مارکس، اگرچه تجربه را نتيجۀ عمل اشياء

که تحت تاثير عمل اين اشياء عينی  اشيای عينی می ديد، ولی در عين حال بر اين باور بود که انسان ھا جزء اين

  .قرار گيرند و به صورت انفعالی ھمان ھا را منعکس سازند راه چاره ای ندارند

تجربه دارای يک محتوای عينی است و منبع آن در جھان خارجی قرار منکر آنست که ) اصالت تجربه(امپريسم 

دارد که تجربۀ حاصل از نتيجۀ عمل اشيای عينی صرفاً زائيدۀ اين عوامل کامالً ذھنی می  امپريسم اظھار می. دارد

يافت ھای بدين طريق، از ديد آنھا، تجربه چيزی جز در. دھد باشند و تجربۀ ذھنی مايۀ اصلی شناخت را تشکيل می

امپريسم ايده . حسی درونی و حساسيت ھای انسان ھا نبوده و خارج از آن چيز ديگری در جھان موجود نيست

  . می بايد ختم شود٢"سوليپيسيسم" به ةً آليستی بدين ترتيب ضرور

را به کار برده و تفاسير ايده " تجربه"ی که در خدمت بورژوازی مدرن عمل می کنند، لفظ جريان ھای متعدد فلسفي

آليستی زيادی به آن نسبت داده اند، ولی ھمۀ آنھا سعی کرده اند که اين معانی را باالتر از ماترياليسم و ايده آليسم 

کند که تجربه  چنين بيان می" ماخ"يوری به عنوان مثال، ت. نشان داده تا خصلت ايده آليستی آن را مخفی نمايند

                                                 
  "در بارۀ پراتيک: "سه دون مائوت-  1
 سوليپسيسم يکی از مکاتب ايده آليستی در زمينۀ فلسفه است که معتقد است خارج از فکر افراد چيزی وجود نداشته و ھر آنچه را نيز که -  2

  .انسان درک می کند، چيزی جزء رويائی نيست که در آن فرو رفته است
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و جھان ترکيب " نظم روانی"است و يک " نظم فيزيکی"ھمۀ وجود است، تجربه يک . مجموعه ای از تاثيرات است

که ما  به ھمين خاطر است که زمانی. آنھا به اين ترتيب خصلت عينی جھان مادی را نفی می کند. از تجربيات است

کار نبردن لفظ ه کار بردن يا به  ماترياليستی است يا ايده آليستی، داوری ما نه در بن می کنيم يک فلسفهييتع

لنين با . توسط آنھا می باشد، بلکه در چگونگی تفسير اين لفظ و مفاھيمی است که از آن مستفاد می کنند" تجربه"

ايشات ماترياليستی و ھم گرايشات يقيناً می تواند ھم گر" تجربه"دھد که لفظ  شيوه ای بسيار نافذ چنين توضيح می

  ٣.ايده آليستی را در زمينۀ فلسفه در زير خود نھفته داشته باشد

  

تجربۀ تاريخی ديکتاتوری "مثالً در اصطالح : گاھی مفھوم شناخت عقالنی را نيز در بر دارد" تجربه"لفظ 

  ".پرولتاريا

***** 

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

                                                 
  "ماترياليسم و امپيريو کريتيسيسم: " لنين-  3


