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نسان ازکجا سرچشمه ايده نسان هستند؟ بازهم . شوند؟ نه گيرند؟ آيا از آسمان نازل می می های صحيح ا آيا آنها خصيصه ذاتی مغز ا
مبارزه توليدی، : اتيک اجتماعی نوع پر گيرند، يعنی از اين سه های صحيح انسان فقط از پراتيک اجتماعی سرچشمه می ايده. نه

های صحيحی که مختص طبقه  ايده. موجوديت اجتماعی انسان تعيين کننده فکر اوست. مبارزه طبقاتی و آزمونهای علمی
نکه توده به شرواند،پي انسانها طی . گشت نيروی مادی جهت تغيير دادن جامعه و جهان بدل خواهند ها آنهارا فراگيرند، به محض اي

ـ   بدست میواجويند و تجربيات فرا  در مبارزات گوناگون شرکت می اجتماعی خودپراتيک . آورند نیـ  از کاميابيها و شکستها
گانهـ  چشم، گوش، بينی، زبان و سطح بدنـ  درمغز انسان  وسيله اعضای حواس پنج های بی شمار دنيای خارجی عينی به پديده

ده. دهند ی بدست میشناخت حس که در آغاز فقط انعکاس می يابند گردد و  های کافی ادراک حسی، جهشی پديد می با تجمع دا
اين نخستين مرحله از محموعه پروسه . اين يک پروسه شناخت است. شود ايده بدل می شناخت حسی به شناخت تعقلی يعنی به

ه (حله اينکه آيا شعور يا ايدهدر اين مر. ايده است شناخت، يعنی مرحله گذار از ماده عينی به شعور ذهنی، از هستی به منجمل
شود و صحت  کنند يانه، هنوز ثابت نمی  قوانين جهان خارجی عينی را بدرستی بازتاب می)ها و تدابير تئوريها، سياستها، نقشه

ده، از آيد، يعنی مرحله بازگشت از شعور به ما یمعين شود؛ سپس دومين مرحله روند شناخت متواند  شعور يا ايده نيز هنوز نمی
بندند تا ببينند که آيا تئوريها،  کار می آمده از مرحله اول را در پراتيک اجتماعی به ايده به هستیـ  در اينجا انسانها شناخت بدست

شده  بينی کاميابيهای پيش طورکلی، هرآنچه که به به. انجامند يانه  بينی شده می يهای پيشبکاميا ها و تدابير به سياستها، نقشه
خصوص در مورد مبارزه بشر با طبيعت  ود، درست است و هر آنچه که به شکست بيانجامد، اشتباه است؛ اين امر بهش منجر

شوند، ولی  رو می  که نماينده طبقه پيشرواند، با شکست رو بهافتد که نيروهائی در مبارزه اجتماعی، گاهی اتفاق می. صادق است
ديگر سرگرم  يک که با اين جهت است که در تناسب قوائی است، بلکه به  نادرست بودههای آنان علت آن نيست که گويا ايده اين به
اند  و از اين روست که موقتا با شکست مواجه می شوند؛  قدرت نيروهای ارتجاعی نرسيده اند، نيروهای پيشرو هنوز به مبارزه

را می زمايش در پراتيک، جهش ديگری آانسان در اثر شناخت . گردند رسد که نيروهای پيشرو پيروز می ولی سرانجام روزی ف
تواند درستی يا نادرستی جهش  زيرا تنها اين جهش دوم است که می. تر است مراتب از جهش اول پر اهميت اين جهش به. يابد می

را ثابت نمايد، يعنی ثابت کند که آيا ايده انعکاس جهان خارجی ها و تدابيری که در روند  هتها، نقشسها، تئوريها، سيا اول شناخت 
و درمورد شناخت پرولتاريا از جهان، وی . نيست ديگری برای آزمودن حقيقت موجود اند يانه؛ راه اند، صحيح آمده دست عينی به
شعور  کردن يک روند تکرار مکرر حرکت از ماده به  شناخت صحيح اغلب با طیکي. جز تغيير دادن آن ندارد  ديگری بههدف

است تئوری  اين. آيد دست تواند به یمپراتيک  ماده، يعنی حرکت از پراتيک به شناخت و سپس از شناخت به و سپس از شعور به
درميان رفقای ما بسياری هستند که هنوز اين اصل تئوری . است تئوری شناخت ماترياليسم ديالکتيکی شناخت مارکسيستی، اين

نقشه هاگر از آنان سئوال شود که ايد. کنند شناخت را درک نمی پايان  تنتاجات و نطقهای بیسها و ا ها، نظرات، سياستها و متدها، 
برای آنها امکان تبديل . يابند يرند، آنها در شگفت شده و پاسخی بدان نمیگ و مقاالت عريض و طويل آنها از کجا سرچشمه می

از . خورد چشم می وزمره کرارا بهماده به شعور و شعور به ماده نيز غيرقابل درک است، هرچند چنين جهشی در زندگی ر
الکتيکی آشنا سازيم تا بتوانند درست فکرکنند اين ، قادر به تحقيق و مطالعه رو ما بايد رفقايمان را با تئوری شناخت ماترياليسم دي

سن انجام ح انحو آيند، کمتر مرتکب اشتباه شوند و کار خود را به بندی نمايند، بردشواريها فائق گردند، تجربيات خود را جمع
کار برند، کشور سوسياليستی بزرگ و نيرومندی بناکنند و برای انجام وظيفه بزرگ و  دهند، همه نيروی خود را در مبارزه به

  .سراسر جهان کمک نمايند  ديده و استثمار زده های وسيع مردم ستم انترناسيوناليستی ما به توده حتمی
ارت ظناين اليحه تحت . باشد می) اليحه"(ال حاضرح حزب کمونيست چين درباره مسايل کار روستائی درقرار کميته مرکزی"ـ  اثرحاضر بخشی از * 
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