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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٨

  

  ريسم، دگماتيسم، امپ)ذھنی گرائی(سوبژکتيويسم 
  

: فکر و شيوۀ عمل متافزيکی است که خصلت ھای اساسی آن عبارتند ازيک شيوۀ ت) ئیذھنی گرا(سوبژکتيويسم 

تيويسم به دو شکل دگماتيسم و در اردوگاه انقالب، سوبژک.  ميان پراتيک و شناختئی ميان عينی و ذھنی، جدائیجدا

  .ريسم بروز می کندامپ

حرکت از واقعيت، از دگماتيسم تجربۀ محسوس و عينی حاصل از پراتيک مشخص را نفی می کند و به جای 

دگماتيسم در واقع منکر آنست که برای تطابق واقعی شناخت با حقيقت عينی بايد از . معلومات کتابی حرکت می کند

دست می آيد حرکت کرد و آن را تا آگاھی تعقلی ارتقاء داده و آنگاه مجدداً آن ه شناخت عينی حسی که از پراتيک ب

دگماتيسم با نفی اين پروسۀ . اتيک صحت آن را آزمايش نمود و آن را تکامل دادرا به پراتيک باز گرداند و در پر

دگماتيسم در جريان . علمی شناخت، رابطه و پيوند ميان شناخت تعقلی، پراتيک و شناخت حسی را از ھم می گسلد

ی تجارب واقعی و  لنينيستی تکيه ندارد؛ به مطالعۀ جد-پراتيک انقالبی به موضع و نظرگاه و اسلوب مارکسيستی 

 أمشخص، تحليل مشخص از شرايط مشخص و استخراج نتايجی که بتوانند نقش راھنما را برای عمل انقالبی ايف

دگماتيسم به جای حرکت از پراتيک و آزمايش صحت نظرات در پراتيک مبارزۀ توده ھا، از . نمايند، توجه ندارد

يسم را به يک دگم بی جان و منجمد، به خالصه ای از فورمول مفاھيم و تعاريف مجرد حرکت کرده و مارکسيسم لنين

  .ھا و نتايج و حقايق ويژه تنزل می دھد

ريسم ديالکتيک امپ.  نقش تيوری را نفی می نمايد می کند وءريسم معکوس دگماتيسم، فقط به تجارب ويژه اتکاامپ

اين شيوۀ تفکر درک نمی کند که .  می نمايدروند شناخت را درک نمی کند و فقط به شناخت چند تجربۀ مستقيم بسنده

اگر شناخت در مرحلۀ شناخت حسی و تجربۀ ساده باقی بماند، قادر به درک ماھيت پديده ھا نخواھد گرديد و درک 

 جوھر و ماھيت پديده ھا ألۀ ظاھر اشياء و پديده ھا را حل کنند و مسألۀنمی کند که دريافت ھای حسی فقط قادرند مس

ريسم با نفی تيوری قادر نيست به مرحلۀ شناخت تعقلی ليل است که امپبه ھمين د. فقط به کمک تيوری قابل حل است

ولی ناچار ارزش رھبری کنندۀ تيوری انقالبی را در پراتيک انقالبی و نيز ضرورت . اشياء و پديده ھا نايل آيد

 نفی می نمايد؛ به تجربۀ شخصی بسنده می کند و تجربه ھای قسمی و ويژه را به  لنينيستی را–مطالعۀ مارکسيستی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ريسم نيز مانند دگماتيسم قادر به تحليل مشخص پديده ھا و حل تضاد ھای عينی امپ. جای يک حقيقت عام می گيرد

  .نيست

از نظر ماھيت، شيوه و اسلوب ريسم در مقابل ھم قرار دارد، اما اين دو  که نقطۀ حرکت دگماتيسم و امپبا وجود اين

دور افتاده و با جدا کردن حقيقت ه ھر دوی آنھا از ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی ب. خويش در تطابق اند

 لنينيسم از پراتيک مشخص انقالب و با تکيۀ يک جانبه بر آنھا و تعميم يک جانبه و قسمی –جھانشمول مارکسيسم 

آنھا واقعيت را در . ھا به صورت يک حقيقت مطلق و جھانشمول دچار انحراف می گرددتجارب و جلوه دادن آن

ريسم گرايش به سوی متافزيک و ايده جۀ اجتناب ناپذير دگماتيسم و امپنتي. عينيت و تماميت خود در نظر نمی گيرند

  .آليسم است

تواند تا حد ارتکاب  ظاھر شده و میدر پراتيک انقالبی، سوبژکتيسم ضرورتاً به صورت نوسان ميان چپ و راست 

اين امر برای انقالب بسيار خطرات  . پيش رود" چپ) "ئیماجراجو(اشتباھات اپورتونيستی راست يا آوانتوريسم 

يک دشمن بزرگ حزب کمونيست و دشمن ) سوبژکتيسم"(: مائوتسه دون تصريح می کند که. جدی ايجاد می کند

وقتی که ما با چنين (...) ار می آيد و نشانۀ فقدان روح حزبی حقيقی است بزرگ طبقۀ کارگر، خلق و ملت به شم

 لنينيسم غلبه – مغلوب شود، حقيقت مارکسيسم ئیفقط آنگاه که ذھنی گرا. دشمنی طرفيم، بايد آن را نابود سازيم

   ١."خواھد کرد، روح حزبی نيرو خواھد گرفت و انقالب پيروز خواھد شد

  

 ی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از کتاب مبان
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