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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ سپتمبر ٠۶

  

  حقيقت
  

 ھای علمی است که از حقيقت مجموعۀ شناخت. حقيقت عبارت است از بازتاب درست جھان عينی در جھان ذھنی

  . طريق بازتاب صحيح جھان عينی و قوانين حاکم بر آن، توسط ايده ھای انسانی حاصل شده است

دارد که حقيقت  ماترياليسم چنين ملحوظ می.  حقيقت کامالً مقابل يکديگر قرار دارندألۀماترياليسم و ايده آليسم در مس

يسم حقيقت صرفاً ذھنی است و بدين ترتيب خصلت عينی حقيقت برای ايده آل. عينی است و اين حکمی درست است

متافزيک ھمچنين وحدت خصلت نسبی و خصلت مطلق حقيقت را نفی کرده، به نحو يک جانبه ای بر . نفی می شود

درک . خصلت نسبی و يا خصلت مطلق آن انگشت گذارده، يکطرف را به زبان طرف ديگر برجسته می سازد

 اعالم می کند که ءاين مکتب ابتدا. کی از حقيقت تنھا درک صحيح از اين مقولۀ فلسفی استماترياليستی ديالکتي

حقيقت عينی است و در عين حال حقيقت را ھم نسبی و ھم مطلق ارزيابی می کند و اين دو وجه را در ھمگونی می 

  .بيند

 معيار ھای حقيقت عرضه ألۀای مسی که با مارکسيسم مخالفند اصول متفاوتی را برفالسفۀ ماقبل مارکس و آنھائ

  . داشته اند

 برای دکارت معيار حقيقت روشنی است، يعنی ھر ايده يا مفھومی که روشن و بر جسته باشد، حقيقت است. 

  کمترين "نام دارد و يا اصل " ی در تفکرصرفه جوئ"ا پيشنھاد می کنند و آن اصل ديگری ر" ماخ" دنباله روان

، حقيقت آن چيزی است که به ساده ترين و راحت ترين وجھی در انديشه "صولا"که بر اساس اين " تالش

 . بگنجد

  را طرح می کند که بر حسب آن، " ئيد عمومیأت"اصل " ماخ"از ھواداران روسی ) ١٨٧٣ – ١٩٢٨(بوگدانف

 . حقيقت آن چيزی است که توسط اکثريت انسان ھا مورد قبول واقع شده باشد

  بدين صورت که ھر آنچه برای من مفيد افتد . را معيار تميز حقيقت قرار داده اند" بودنمفيد "مفيد گرايان اصل

 . حقيقت است و قس عليھذا
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با توجه به فورمول ھای متفاوت باال، يک امر مشترک نتيجه می شود و آن اينکه معيار ذھنی گذاشتن برای تشخيص 

ر اين اعتقاد است که تنھا معيار حقيقت پراتيک اجتماعی ماترياليسم ديالکتيک ب. حقيقت امری است کامالً اشتباه

 ألۀ دانستن اينکه انديشۀ انسانی بتواند به يک حقيقت عينی دست يابد، نه يک مسألۀمس: "مارکس می گويد. است

  ١." پراتيک استألۀتيوريک بلکه يک مس

تشخيص ذھنی، بلکه توسط نتايج حقيقِت يک شناخت يا يک تيوری نه توسط : "مائوتسه دون خاطر نشان کرده است

به وسيلۀ پراتيک حقيقت را کشف کردن و باز در پراتيک حقيقت را ." "عينی پراتيک اجتماعی آن تعيين می شود

  ٢."اثبات کردن و تکامل دادن

ويژگی ھای . ماترياليسم ديالکتيک بر اين نظر است که حقيقت مجرد وجود ندارد، بلکه حقيقت ھميشه مشخص است

با درک عصارۀ .  عينی در مغز انسان منعکس می شوند و به صورت خصلت مشخص حقيقت در می آينداشيای

توان به مفھوم حقيقِت  مخصوص اشياء در يک زمان معين و يا در يک مکان معين يا شرايط معين است که می

  .مشخص دست يافت

 انسان ھا جھان را شروع به کهدر جوامع طبقاتی، ھمواره از درون يک وابستگی خاص طبقاتی معين است 

آنھا ناگزير تحت تاثير شرايط حاصل از منافع و مقتضيات طبقۀ خويش قرار می گيرند و . ی می کنندشناسائ

  .بالنتيجه، شناخت انسان از حقيقت يک خصلت متمايز طبقاتی را با خود حمل می کند

 نيروی محرکۀ گسترش و ،آنست که تضاد برديالکتيک مارکسيستی. حقيقت در مبارزه عليه خطا تکامل می يابد

 بنابر اين تنھا در جريان مبارزه است که می. تکامل پديده ھا و اشياء است و مبارزۀ ميان ضدين امری است مطلق

  . اين مبارزه ھيچگاه پايان نمی پذيرد. توان بر خطا ھا و اشتباھات فائق آمد و حقيقت را بسط و تکامل داد

  

  حقيقت عينی

عينی، خصلت عينی حقيقت را ترسيم می کند، به اين معنی که مضمون عينی مستقل از انسان را که در حقيقت 

به عبارت ديگر، ھر شناخت علمی که به . شناخت وی انعکاس و جزئی از شناخت وی شده است، بازگو می کند

. يقت عينی تعريف می شودنحو دقيقی انعکاس دنيای عينی و قانونمندی رشد و دگرگونی آن باشد، به عنوان حق

دور خورشيد می ه زمين ب"يا " زمين حتی قبل از انسان وجود داشته است"مثالً نتايج علوم طبيعی و از جمله اينکه 

و يا تيوری مارکسيسم در بارۀ . حقيقت ھای عينی اند، زيرا به نحوی دقيق واقعيت عينی را بيان می دارند" چرخد

  . کمونيسم يک حقيقت عينی است، زيرا انعکاس دقيق قوانين تکامل تاريخ بشر و جوامع طبقاتی استسوسياليسم و

و به خصوص در آنجا که . نظريۀ مبنی بر اينکه حقيقت عينی ھمان جھان عينی است، نظريه ای است نادرست

اگر حقيقت عينی را . در می غلتدداند، کامالً به يک نقطۀ نظر ايده آليستی  شعور، تفکر و واقعيت عينی را يکی می

  . تصوير شده بگيريمیءبا خود اشياء عينی يکی بپنداريم، مثل آنست که تصوير را به جای ش

اما شناختی که انسان ھا از حقيقت دارند، . مارکسيسم بر آنست که محتوای عينی حقيقت مستقل از ارادۀ انسان است

ا است و شناخت آنھا خصلتی طبقاتی  آن تابع تاثيرات و موضع طبقاتی آنھتفسير آنھا از اين حقيقت و نحوۀ استفاده از

                                                 
  "تز ھايی در مورد فوئر باخ: " کارل مارکس-  1
  "در بارۀ پراتيک: " مائوتسه دون-  2
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گفتۀ معروفی است که اگر قضايای بديھۀ ھندسی نيز با منافع افراد در تضاد قرار گيرد، : "لنين می نويسد. دارد

   ٣."انسان ھا سعی در رد آن خواھند نمود

. تواند به حقيقت عينی دست يابد ری تکامل جامعه است، میدر جامعۀ طبقاتی، تنھا طبقۀ پيشرو که نمايندۀ سمت گي

تواند به طريقی دقيق قوانين رشد و تکامل اشياء  پرولتاريا آماده ترين و قابل ترين نيروی اجتماعی است که می

درستی شناخته و اعالم نمايد و قادر است به طور فعال از اين حقيقت ه عينی را انعکاس داده، حقيقت عينی را ب

  .عينی در کسب اھداف انقالبی خويش استفاده کند

  

  حقيقت نسبی و حقيقت مطلق

 توانند به حقيقت نسبی و حقيقت مطلق دو مقولۀ فلسفی اند که روند رشد ديالکتيکی را که توسط آن انسان ھا می

حقيقت نسبی . ی حقيقت عينی رسيده و آن را در خدمت اھداف خويش قرار دھند، تعريف می نماينددرک و شناسائ

عبارت است از شناختی که مضمون آن جھان عينی و قوانين آن را به نحوی مشروط، تقريبی و نا کامل در خود 

در حاليکه حقيقت مطلق، ھمين مضمون را به طريقی غير مشروط و کامل در بيان جھان عينی و . ذخيره دارد

  .قوانين آن عرضه می کند

رفيت شناخت انسان ھا قادر است به دقت جھان مادی و قانونمندی حاکم بر رشد از نظرگاه ماترياليسم ديالکتيک، ظ

در عين حال شناخت يک روند رو . و توسعۀ نامحدود آن را بشناسد و اين اصل تابع ھيچ شرطی نبوده و مطلق است

معينی است در شرايط تاريخی معين، ظرفيت انسان برای شناخت حقيقت در کل، محدود به مرز ھای . به رشد است

که  به عنوان مثال، محدوديت ھای ناشی از رشد روند ھای عينی و درجۀ تحقق آن ھا به اين معنی که تا زمانی(

جنبه ھا و مضمون اصلی روند ھای عينی توسعۀ پديده ھا کامالً به ظھور نرسيده اند، و يا محدوده ھای ناشی از 

به اين ). ی که به تعلق طبقاتی انسان ھا مربوط می شود ھائکی و محدودهسطح پيشرفت توليد، شرايط علمی و تکني

 کامل در جھان عينی غير ممکن ]روند[ يا مجموعۀ يک فرآيند باره ھر جنبهخاطر است که شناخت کامل و يک

به اين نحو، ظرفيت شناخت انسان ھا تابعی از شرايط . تنھا ممکن است که به درجۀ معينی از شناخت نائل آمد. است

روند شناخت حقيقت يک روند رشد . حقايق در آن واحد ھم نسبی اند و ھم مطلق. ، در نتيجه نسبی خواھد بودبوده

  .نامحدود است که از شکل حقيقت نسبی شروع شده و به سمت حقيقت مطلقه جريان دارد

ی م به تنھائکدااز نقطه نظر مضمون، ھر . دھند حقيقت نسبی و حقيقت مطلق يک وحدت ديالکتيکی را تشکيل می

 شناخت ]روند[اما از نقطه نظر و زاويۀ فرآيند. شناخت دقيق اشياء عينی و قوانين آن ھا است، آنھا حقيقت مطلق اند

در عين حال، ھر حقيقت نسبی . در مجموع، ھمۀ شناخت انسانی يک خصلت نسبی دارد، پس يک حقيقت نسبی است

. ارای يک خصلت مطلق استدر اين معنا، حقيقت نسبی نيز د.  کلی جھان عينی است]روند[نيز يک بخش از فرآيند

ی يک حقيقت نسبی، جزئی از حقيقت مطلق را کسب کرده ايم و بالنتيجه، به ھمان نسبت به آن نزديک شده با شناسائ

  :لنين می گويد. ايم

 مائوتسه دون چنين  و يا٤."حقيقت مطلق از مجموع حقايق نسبی که در حال گسترش و تکامل اند، حاصل می شود "

مارکسيست ھا معترفند که در پروسۀ مطلق و عمومی تکامل عالم، تکامل ھر پروسۀ مشخص نسبی : "می نويسد

                                                 
  "مارکسيسم و رويزيونيسم: " لنين-  3
  :ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم: " لنين-  4
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است و ازينرو در سير اليزال حقيقت مطلق، شناخت انسان از ھر پروسۀ مشخص در مراحل معين تکاملش فقط 

  ٥."مار، حقيقت مطلق را می سازدحاصل جمع حقايق نسبی بيش. حقايق نسبی را در بر می گيرد

  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

*****  

                                                 
  "ۀ پراتيکدر بار: " مائوتسه دون-  5


