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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٠۴

  

  تيوری شناخت
  

. گو می کند و روند تکامل آن گفت و محتوای شناخت و نيز أتيوری شناخت، تيوری فلسفی است که در بارۀ منش

تيوری ماترياليستی شناخت و : برای شناخت دو تيوری وجود دارد که کامالً در مقابل و در مخالفت با ھم قرار دارند

  .تيوری ايده آليستی شناخت

ازتاب بنياد اساسی تيوری ايده آليستی شناخت نفی واقعيت عينی جھان مادی و نفی اين اصل است که شناخت ھمان ب

ايده آليسم عينی تصور می کند که انسان فقط قادر است حواس خود را بشناسند و . جھان عينی در مغز انسان است

برای ايده آليسم عينی ايده ھا و مفاھيم تنھا موجودات واقعی ھستند که . حواس، يگانه موضوع واقعی شناخت ھستند

که شناخت نه بازتاب جھان عينی، بلکه خود شناسی  ، در حالیمستقل از مغز انسان ھستی دارند و عامل نخستين اند

  .ايده ھا است

از نظر اين تيوری، جھان . بنياد اساسی تيوری ماترياليستی شناخت تصديق اينست که جھان مادی واقعيت عينی دارد

؛ ايده ھا و شناخت مادی يا واقعيت عينی مستقل از انديشۀ انسانی است، جھان و قوانين آن قابل شناخته شدن ھستند

است، لنين تصريح " بازتاب" ديالکتيکی شناخت ھمان تيوری –تيوری ماترياليستی . انسان بازتاب جھان مادی است

کرده است که حرکت از ايده ھا و حواس به سمت اشياء ھمان شيوۀ تيوری ايده آليستی شناخت است، ولی حرکت از 

اين ھمان تضاد اساسی ميان دو تيوری متضاد . دھد شناخت را تشکيل میاشياء به سوی ايده ھا تيوری ماترياليستی 

  .شناخت است

ماترياليسم ماقبل مارکسيسم شناخت را خارج از خصلت اجتماعی انسان و خارج از تکامل تاريخی وی در نظر می 

 تعيين کنندۀ پراتيک ين قادر نبود نه وابستگی شناخت را به پراتيک اجتماعی و نه مقام اساسی و نقشابنابر. گرفت

  .را در روند شناخت و نه جوھر ديالتيکی اين روند شناخت را درک کرده و بشناسند

 پراتيک را در تيوری شناخت وارد نمود و بر پايۀ پراتيک، ديالکتيک ألۀاما فلسفۀ مارکسيستی برای نخستين بار مس

اين .  ديالکتيکی شناخت را عرضه نمود–تی را در تيوری شناخت به کار بست و بدين ترتيب، تيوری ماترياليس

يعنی (دارد که پراتيک اجتماعی بشريت  دھد و اعالم می تيوری رابطۀ وابستگی شناخت به پراتيک را نشان می
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 شناخت انسان و مبارزۀ توليدی بنيادی ترين پراتيک أتنھا منش) مبارزۀ توليدی، مبارزۀ طبقاتی و آزمون ھای علمی

در جامعۀ طبقاتی، مبارزۀ طبقاتی به ھمۀ اشکال خويش . دھد ی تکامل شناخت انسان را تشکيل میئ پايه أو منش

 ديالکتيکی –نظرگاه پراتيک نظرگاه اوليه و بنيادی تيوری ماترياليستی . تاثير ژرفی بر شناخت انسان بر جا می نھد

ت انسان روند يک حرکت متضاد، بغرنج  ديالکتيکی شناخت، روند شناخ–از نظر تيوری ماترياليستی . شناخت است

و پيچيده و روند تکامل را از نا شناخته به شناخته، از جزئی به کلی، از درجات و مراحل نازل به درجات و مراحل 

  .عالی است

شناخت تعقلی به شناخت حسی . دھند شناخت حسی و شناخت تعقلی دو مرحله از روند تکامل شناخت را تشکيل می

شناخت تعقلی آنگاه مجدداً به سمت پراتيک باز .  شناخت حسی بايد تا سطح شناخت تعقلی ارتقاء يابدوابسته است و

  .می گردد و يک روند شناخت، آزمايش، محک زنی و تکامل شناخِت حاصل شده آغاز می گردد

تعقلی دو جھش تکامل فعال شناخت حسی به شناخت تعقلی و رھبری و ھدايت پراتيک انقالبی به وسيلۀ اين شناخت 

دھند و جھش دوم يعنی خروج شناخت تعقلی از حد شناخت صرف و تبديل آن  فعال در روند شناخت را تشکيل می

  .دھد به چراغ راھنمای پراتيک انقالبی جھش مھم تر را تشکيل می

دين باره باره انجام نمی گيرد و اغلب برای تحقق آن تکرار چن حرکتی که به يک شناخت صحيح منجر می شود يک

  :مائوتسه دون می گويد. و مکرر گذار از پراتيک به شناخت و سپس از شناخت به پراتيک الزم است

به وسيلۀ پراتيک حقيقت را کشف کردن و باز در پراتيک حقيقت را اثبات کردن و تکامل دادن؛ فعاالنه از شناخت  "

ال پراتيک انقالبی برای تغيير جھان ذھنی و حسی به شناخت تعقلی رسيدن و سپس از شناخت تعقلی به ھدايت فع

 اين شکل در گردش مارپيچی بی پايانی تکرار –عينی روی آوردن؛ پراتيک، شناخت، باز پراتيک و باز شناخت 

اينست تمام تيوری . می شود و ھر بار محتوای مارپيچ ھای پراتيک و شناخت به سطح باالتری ارتقاء می يابد

  ١." ديالکتيکی وحدت دانستن و عمل کردن–تيک، اينست تيوری ماترياليستی شناخت ماترياليسم ديالک

يک شناخت صحيح اغلب با طی کردن يک پروسۀ تکرار مکرر حرکت از ماده به شعور و سپس از شعور به "

اينست تيوری شناخت . دست آيده تواند ب ماده، يعنی حرکت از پراتيک به شناخت و سپس از شناخت به پراتيک می

  ٢."ارکسيستی، اينست تيوری شناخت ماترياليسم ديالکتيکیم

***** 

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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