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 یش درباره مسئله اساسی خوی آموخته هایاد آوری شناخت با یدر آغاز مبحث تئور
 را ین نکته اساسیده، ایت و پديشعور و مقوالت ماه مقوالت ماده و) ه آننبدو ج(فلسفه 

 ها و شینه بشر و آزمایریک ديه بر پراتيک با تکيالکتیسم ديالیم که ماتری سازیخاطر نشان م
ت و ي شگرف دانش و فن منجر شده و فعالیات فراوان مستمر او که به دستاوردهايتجرب
 تواند به ی است و انسان می شناختنیني بر آن است که جهان عی و انقالبیک اجتماعيپرات
  . را بشناسدی جهان مادیدرست

)١(  
 مغز ن آن دري و قوانینيعبارت است از انعکاس فعال جهان ع) معرفت(شناخت 

 ، داردینيت عین خود موجوديده ها و روندها و قوانیه پديرامون انسان با کليجهان پ .انسان
 یني عیدادها و روندهای با روینين جهان عی ا.حواس ما وجود دارد  مستقل از شعور ویعنی

 یعنیم ي دانی منشاء هر آنچه که ما م. کندیر مي انسان تأثی اش بر رویني عی هایو قانونمند
ن ی ا.رامونين جهان پيست جز همي نیزي ها و دانش ما سرچشمه شناخت چیر چشمه آگاهس

 احساس و ادراک و ، حواسی ارگان هایر بر رويرامون ماست که با تأثي پیجهان ماد
 م و احکام ويه آن ها توسط شعور ما مفاهی آورد و بر پایتصور را در ما به وجود م

  . گرددیم استنتاجات بنا
 ، کنند ما رنگ آن هایر مي تاثی حواس بشری موجود در جهان رویروندهااء و ياش

 آن ها و مزه آن ها را از ی صدا، آن های و بزرگی آن ها خردیا نرمی ی آن ها درشتیگرما
چ ي انسان از ه نداشتندیرين تأثياء چني اگر اش.مي کنیرشان بر حواس خود درک ميراه تأث

  .ت داشی هم نمین تصوریز کوچک تريچ
ن آن به مثابه تنها سرچشمه معلومات يده ها و قوانیاء و پدي و اشینيپس قبول جهان ع  
 و ی ما بر شالوده تجربه علم. شناخت استیستيک مارکسی اساس تئور، مای هاییو دانا
  : م کهی معتقدیاجتماع

   است یني جهان عیتنها سرچشمه معلومات بشر -١
 ین آن در مغز ما منعکس ميت ها و قوانيبات و ماهها و مناسه دی و پدینين جهان عیا -٢

 .شوند



 

  .ردي گیک صورت ميه اشکال مختلف پراتین انعکاس بر پایا -٣
 .مي جهان را بشناسیم به درستيق ما قادر هستین طریاز ا -۴

ن آن را ي در شعور انسان ها که لنینيت عي واقعیشناخت عبارت است از روند بغرنج انعکاس
  . نام نهاده است» یئي فکر به شیانی پای و بیاودانک شدن جینزد«

ن و اشکال شناخت جهان ی روند شناخت، اسلوب ها و موازین اساسي قوان، شناختیتئور
  .رديگ یرامون را توسط انسان در بر ميپ

)٢(  
 تماس زنده و محسوس با یعنی ،ی حسیکی . گذراندی را می روند شناخت دو مرحله اساس

 یگریو د) دی آی آن احساس و ادراک و تصور به دست میکه ط(و روندها اء يفاکت ها و اش
 ی به عمل مید تعقلی تجر،یج حاصله از مرحله حسیل نتايه و تحلی که بر شالوده تجزیمنطق

  ). شودیم، حکم و استنتاج حاصل مي آن مفاهیط( دیآ
 است و در ین دو مرحله متکی ایکيالکتیوند دي شناخت بر شالوده پیستي مارکسیتئور  

  . کندی را رد میکیزيانه متافيسم عاميالیسم و هم ماتريده آلینه هم انواع اين زمیا
ن مکاتب چه ید ایم اصول عقايني بجاست به ببیستي مارکسیات علمیان نظريب قبل از  
  :بوده است

که ست ها معتقدند يده آلی از ای بعض، کندینه به چند گونه بروز مين زمیسم در ايده آلیا -١
چ ي را هین ها مرحله حسی ا. تواند جهان را بشناسدیله منطق و خرد خود ميانسان تنها به وس

  . کنندی را مطلق می انگارند و مرحله تعقلیم
 تواند یند که انسان فقط حواس خود و آن چه را که محصول آن است می گویگر می دیبرخ

 را مطلق یلت قائلند و مرحله حساصا» یتجربه حس« محسوسات و ین ها تنها برای ا.بشناسد
   .ستندي قائل نی نقشی مرحله منطقی کنند و برایم

م از ي دانیگز نمست ما هري به کنه کائنات نی را راهیند عقل قاصر بشری گویگر می دیبرخ
 یگر  نمی به عبارت د. هستین آمدن و رفتن چه سودیم و ازی رویم و به کجا میکجا آمده ا

 دامنه عمل عقل ما محدود ،مي داشته باشیناني خود اطمی هایی شناسایم درباره درستيتوان
ک برون نخواهد برد و یط فضل و آداب شود راه از شب تاري محی اگر هم کسیحت است و

   . شودی گفته و در خواب میحداکثر فسانه ا
 ما یمی دانند و معتقدند که به اصطالح قدی میاء را ناشناختنين مکتب جوهر اشیطرفداران ا

 توان شناخت یرا م» فنومن«ا ی» نمود«نت اگر ا به گفته کایست يممکن ن» علم بر ذوات«
   . توان آگاه شدینم» بود«ا ی» نومن«بر 

ند ی گوی دانند و میم» اشراق «یست ها شناخت را نوعيده آلی از ایگریدسته د  
 یر آدميح و ضم در رویک مبدأ الهی شود و از جانب ی نازل میک وحیشناخت و علم مثل 

کشف و «شناخت  .ن اراده نکند شناخت دست نخواهد داديرد و ا گر آن مبدا چني گی میجا
ن علم ی اتفاقا پژوهش دانش مزاحم  ا.ستي به جستجو و تجربه و دانش نیازياست و ن» شهود
   . استی الهیلدن

 ی اساسیک خطایک وجه مشخصه مشترک و یست ها يده آلی این گروه هایهمه ا  
 شمرند، وحدت دو مرحله شناخت را درک ین که شعور را بر ماده مقدم میدارند و آن ا

  . کنندیا آن جنبه را مطلق مین ینکرده ا
 را به مثابه سرچشمه شناخت قبول دارند و آن ینيک جهان عیزي متافیست هايالیماتر -٢

ن ها درباره ه آی نظری شوند ولیست ها را مرتکب نميده آلی مشترک همه ای اساسیخطا
، یت خارجيده آن ها مغز انسان، در انعکاس واقعي به عق. استیکيشناخت محدود و مکان

 آن نقش خود یاء بر روي است که اشیر قطعه مومي کند و نظینه وار عمل میر فعال و آيغ
ک را که هم مبدأ و ينکه نتوانستند نقش پراتی عالوه بر ا،ن هايسیزي متاف. گذراندی میرا باق
   . کنندیابی ارزی روند شناخت  است به درستیشأ و هم هدف و منتهامن



 

وب يمحدود بوده و ع) ی و معرفتیاجتماع (یخی به علل تاریکیزي متافیستيالیمکاتب ماتر
 یکيالکتی بودن و عدم درک رابطه دیکیزين مکاتب، متافی مشترک ای خطا. دارندیاساس
 نبردند که یش از مارکس پي پیست هايالین ماتري به نوشته لن. روند شناخت استیدرون

 یست بلکه روندينه وار نيا آئی جان و منفعل ی، بالواسطه، بیک عمل ساده، فوری شناخت
ش از مارکس ي پین حال مکاتب فلسفیبا ا. ه، با واسطه خالق و فعالیاست بغرنج، چند سو

  : روند شناخت داشته اندیز در طرح مسئله و بررسي نییدستاوردها
 شناخت را ی تئوری از مسائل اساسی توانسته بودند بعضیستيده آلی از مکاتب ایبرخ -١

ط شناخت ی شناخت و حدود آن و شرای مثال کانت مسئله وسائل و راه ها.مطرح و کاوش کنند
قت و ي شناخت و روند حقیکيالکتی خصلت دی برای مهمی هگل جا. را مطرح کردیواقع
) ٣۴درس ( زيران نی اییدر مکاتب قرون وسطا. (ئل بود شناخت قایخین خصلت تاريهمچن

  ). ذکر شده استیعناصر جالب توجه
نه شناخت را ي موجود در زمیات غني قبل از مارکس تجربیستيالیشه ماتریندگان اندینما -٢

 و ی مرحله حسیز داده و عناصر اساسي روند شناخت را تمی کرده و مراحل اساسبندیجمع 
 .ان کرده بودندي کشف و ب آن رایمرحله تعقل
 مکاتب یکيالکتی دیق نفی از طر، شناختین تئوری تدوین حال که برايسم در عياما مارکس

 شناخت ین بهره مند شده تئوريشي پی مثبت مکاتب فلسفی، از تمام دستاوردهای قبلیر عمليغ
   . ارتقاء داده استی به سطح علمینیتا نويفيرا به سطح ک

)٣(  
 بخش ین تئوری ا. داردیستيني لن- یستي مارکسیني در جهان بی بس مهمی شناخت جایتئور

   .ک استيالکتیسم ديالی از ماتریمهم و جزء متشکله ا
 یستيالی و ماتریکيالکتی دیجاد تئوری با ا،کيالکتیسم ديالیان گذاران ماتريمارکس و انگلس بن

 و یت ماديک، فعاليراتان شناخت عبارت است از پیشناخت نشان دادند که اوال اساس جر
  . انسانیديتول
  هریین شناسای شناسد و این آن ها را ميده ها و قوانیاء و پدي بشر اش،تين فعالیان ایجر در

ت يت کم عمق به ماهيت و از ماهيده به ماهی شود و از پدیچه ژرف تر و پر دامنه تر م
ق يت عميت کم عمق به ماهيت و از ماهيده به ماهی شود و از پدیژرف تر و پر دامنه تر م

سم بر اصل امکان يا مارکسيثان)  اختصاص داردین مسئله اساسینده به ایدرس آ. ( رودیتر م
به شناختن   بر شالوده تجربه و دانش معتقد است که بشر قادریعنی . کندیه ميشناخت تک

العه ن اصل را مطی گذشته ایها در درس (. آن هستیده ها و روندهایجهان و علم بر پد
ن ی درباره ا.ه داردي روند شناخت تکیخی و تاریسم بر خصلت نسبي ثالثا مارکس.)میکرده ا
 یدراکه او به مثابه افزار شناخت، داراا یرويک انسان و نید توجه داشت که مغز یاصل با

 مغز .ن و استعداد محدود و افق عمل محدود استي معیک و روانشناسیولوژیزيامکانات ف
ست که يست و لذا قادر نيکران ني بیی و کارای و روانیست شناسی زیی توانایاک انسان داری

 به .ابنده وهمه جوانب آن را منعکس کندیان جهان تکامل ی پای بی دورنمایدر خود تمام
ت و روند بغرنج و ينده و جوشنده واقعی روییای تواند پویک انسان نمی مغز ینين علل عيهم
 یان را در چارچوب مقدورات محدود و مرزهای پایو ب مرز ی بیر و شگرف هستيمتغ
  . دهدیم و انتزاعات خود جاين مفاهيمع

 محدود او چه در یاس هر فرد و زندگي است چه در مقیخیتار - یاجتماعک روند یشناخت 
 شود و شکل ی شود متبلور میشناخت متدرجا حاصل م. خیاس همه جامعه و سراسر تاريمق
با درست یق و تقريش دقيات فکر و شناخت ما انعکاس کما بیر چه محتون اگیابنابر. ردي گیم

ک ی که مستقل از شعور ماست از ینيت زنده و مشخص عين واقعین اي بیت است وليواقع
اس ي است که نه در مقین تفاوتی ا. وجود داردیگر همواره تفاوتی دیسو و شناخت ما از سو

خ جامعه ین بلکه در طول تاريک زمان معیت نه در ی بشری بلکه در سطح تمامیانفراد



 

 یان فلسفي به ب.ک استي مبارزه، تجربه، و پراتت، راه آن عمل. رو به کاهش استیبشر
ش ين تضاد خود پی وجود ا.در روند شناخت هست» یتضاد «،یکيالکتی دیوحدت و مبارزه ا

 انتهاست که ین روند بی ای ط.برنده روند شناخت و علت شناخت دم به دم ژرف تر ماست
شتر و     ي سازد هرچه بیازمند مين جستجو نی او را به ای که خود زندگینده آدمیفکر جو

  . کندیده ها رخنه مین پديت ها و قوانيژرف تر در ماه
ک یان مداوم نزدی شناخت عبارت است از جر،کيالکتیسم ديالین از نظر فلسفه ماتریبنابر ا

 از ،یی به دانایشه از نادانیرت است از حرکت اند عبا، مورد شناختیئيشدن تفکر به ش
ت هر چه ژرف ي به ماه،تيده به ماهی کامل تر و تمام تر از پدیی ناقص و ناتمام به داناییدانا

 از ساده به بغرنج و ، تری تر، از سطح به کنه، به کنه هر چه ژرف تر و ماهویتر و اساس
ق تر و وقوف بر جوانب و يو و جامع تر و دق نی هاین تئوریهر چه بغرنج تر و باالخره تدو

   .تيق تر واقعيق تر و دقيجهات مرتبا تازه تر و عم
 ی و از آن جا که اوال جهان ب،ک روند فعال  و خالقین که شناخت عبارت است ازیجه اينت
 یند و ثالثا شناخت ما در پ ار و تحولييده ها دائما در حال تغیاء و پديا اشيان است و ثانیپا

ن روند ی بنابر ا، رودیش مي روندها و مناسبات آن ها مرتبا به پیت و ژرفايبردن به ماه
 یک خالق بشريخ جامعه و پراتیخ روند شناخت همگام با تاریتار.  نداردیانیز پايشناخت ن
   . رودیش ميدائما به پ

 رسم یتي را از گیق تر و درست تري دمبدم دقیمايخ سین سان شناخت انسان در طول تاریبد
 ، شناسدیات را ميخ تکامل خود مرتبا هر چه درست تر واقعی تاریت در طی کند و بشریم

  . کندیر مييابد و تغی یز تکامل مي که خود آن نیاتيواقع
ج حاصله ی نتا، در روند شناخت دارد زبان با عالئم خودیم که زبان نقش مهمي کنی میادآوری

ن ی در سطح اجتماع ا، کندی مینيا را ملموس و ع آن ه، کندیتوسط شناخت خود را ثبت م
  .دی نمای می بعدی دهد و باالخره آن را قابل انتقال به نسل هایج را گسترش مینتا

)۴(  
ست بلکه در ي تنها نی فرد،ابندهی دهد که انسان معرفت یه بر علوم نشان ميسم با تکيمارکس

ک موجود ی شناخت ی جستجو انسان در. استی اجتماعی کند و موجودی میجامعه زندگ
ا جانور خود را یاه يست که مانند گي نیست شناسی از مقوالت دانش زیک و مقوله ایولوژيب

 یق دهد و دمساز سازد بلکه انسان موجوديرامون تطبيبا جهان پ) فيپاس(به طور منفعل 
  در)فياکت( که به شکل فعال ی است از مقوالت دانش جامعه شناسی مقوله ایاست اجتماع

ق ی دهد و از طریر مييت خود آن را تغيان فعالی گذارد و در جریر ميرامون تأثيجهان پ
  . سازدیدگرگون م ت ها آگاهانه و باهدف آن راين و ماهيشناختن قوان

 یشتري بی و اجتماعیعي طبیده هایاء و پدي فراخ تر شود اشیت اجتماعيهر قدر مدار فعال
ش بشر در مقابل خود يون سال پيليک می که ی مسائل.درني گیموضوع شناخت انسان قرار م

ش ي بود که بشر سه هزار سال پیزيار محدودتر از آن چيداشت و موضوع شناخت او بود بس
 که هم اکنون موضوع شناخت بشر ی مسائلیطه و ژرفاي ح. داشتیرا به خود مشغول م

 قبل در برابر تفکر ست سالی دوی است که حتیزيسه با آن چی قابل مقایاست به دشوار
 به .ره وجود داشتي و غی و فلسفی و اجتماعی و علمی عملینه هاي در همه زمینده بشریجو

ست يگانه نیرد در همه دوران ها ثابت و ي گیگر آن چه هدف شناخت انسان قرار میعبارت د
 ابد شناختی ی بشر گسترش میت اجتماعي کند و هر چه فعالیر مييخ تغیبلکه در طول تار

 تازه تر و گسترده ی های ها و مدل سازیه ها و تئوريده ها به فرضیاء و پدي به اشیانسان
  . پردازدی میتر

 و یان زندگیان کار مولد، چه در جریشناخت عبارت است از آشنا شدن انسان چه در جر
ت جهان خارج و منعکس ي با واقعیان پژوهش و تجربه علمی و چه در جریمبارزه اجتماع

  .ت در ذهنين واقعیکردن ا



 

س يمشتق از واژه گنوس (ی گدوسئولوژیی اروپای شناخت که آن را در زبان هایتئور
 نامند عبارت است از یم» حصول علم«م ما یو در فلسفه قد) ا شناختی علم ی، به معنایونانی

  .  روند شناختی هایت و قانونمنديآموزش ماه
 یسم فلسفيالی عبارت است از ماتریستي مارکسیک گنوسئولوژیئولوژدیک و ایه تئوریپا
ک يالکتیح کرده است دین تصرين حال همان طور که لنيدر ع)  ماده و شعوریتئور(

ک يالکتی دین اساسي شناخت چرا که قوانیستي مارکسی خود عبارت است از تئوریستيالیماتر
ت يناخت واقعن مربوط به تفکر و شيستند بلکه قوانين) عت و جامعهيطب( ن وجوديتنها قوان

 .∇ز هستنديتوسط انسان ن
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 theorie de la connaissance شناخت یتئور
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