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سم ي مارکس. استین تئورید فهم اي و کل شناختیتئور در یک از مقوالت اساسيپرات  
 شناخت به وجود ی در تئوری انقالب،ک در روند شناختي پراتیبا کشف نقش قاطع و اساس

  .آورد
)١(  

 به یر بودند کار کنند و وسائل زندگیت خود ناگزی موجودین گام هايانسان ها از همان اول
 ی زبان انجام میارید و به ي با کمک ابزار تولیت به صورت اجتماعي و فعال کار.دست آورند

ده ها و ین پدیعت اي طبیروهايده ها و نی برخورد با پدی و طیدي انسان ضمن کار تول.گرفت
 یروها را کم کم و گام به گام شناخت از آن ها بهره گرفت و آن ها را مطابق با هدف هاين

  .ر دادييش تغیخو
  .عت و جامعهير طبيي دگرگون ساختن و تغیت انسان ها برايعبارت است از فعالک يپرات

  
  ک کدامند؟ياجزاء متشکله پرات

  .ک استي پراتی عنصر اساسید مادي کار و تولیديت توليفعال -
 و یاسي و سیر مبارزه طبقاتير جامعه نظيي تغی انسان در جامعه و برایت هايه فعاليکل -

 .ات و احزاب و دولت هات توده ها و طبقيفعال
  مختلف علوم مشخص ی در رشته هایات علميه تجربيکل -
ر يت را ولو غي واقعیزه دگرسازي که در خود انگیت اجتماعين هر شکل فعاليو هم چن -

از ) رهي و غی و بهداشتی و پزشکی وآموزشی هنریت هاير فعالينظ(م داشته باشد يمستق
 ∇.روند یک به شمار مياجزاء متشکله پرات

                                                 
کند از ي را به ذهن القاء می تنگ تر و کم بار تری از آنجا که عمل محتویک است وليار نزديبس» عمل«ا يک يمفهوم پرات ∇

  .مي کنی استفاده م آنی غنیان محتوي بیبرا» کيپرات«همان واژه 
ر چه خود ط   .  داردیتجربه دامنه کوچکتر . ستي نیکي یک است ول يز نزد يک با مفهوم تجربه ن    يمفهوم پرات   را در یعيف وس ي اگ

ا تجرب   ی آن آشنا م  ی شود و با گرمیک م ي که دستش به آتش نزد     یرد از تجربه کودک   ي گ یبر م  ه ت رنج و  يات بس ي  شود گرفت ار بغ
ه نحو مستق    يت پي است که انسان درباره واقعيی هايی تجربه شناسا  یا طبق نقشه قبل   يشگاه و   ي در آزما  یهدفمند علم  م و يرامون ب

ه دست م     ي ب یزا راه عمل متقابل ماد     ا با .  آوردین خود و جهان ب ه ا   ي ام ا   يده آلي د توجه داشت ک ه « ست ه ا  » تجرب ه معن  یرا ب
د یر م ي تعب» دي عمل مف« و » یست شخصيز« یمثال آن را گاه به معنا .  فهمند ی م یگريد ردن   .  کنن ه ک ا    ( تجرب ه معن اه ب ه گ  یک

ا ي  یئيک ش ي از نظر آن ها وابسته به عمل   )  شود   یده م ي به کار بردن مواد مخدر فهم      یجذبه و الهام و در خلسه فرو رفتن و حت         



 

 :  سازدیک را خاطر نشان مي پراتیني خصلت عیستيفلسفه مارکس -
ت يواقع(ن يو ع) شخص و انسان( ن ذهني بیدانگر عمل متقابل ماي اوال از آن جا که ب-
 است) رامونيپ
ق ي جهان واقع تطبی های تواند موثر باشد که با قانونمندی میا از آن جا که تنها موقعي ثان-

 .کند
اجتماعا توسط همه مردم در داخل جامعه و ست ي نیک عمل انفرادیک ي آنجا که پرات اوال از-

  . داردی شود و هدف اجتماعیسازمان داده م
جامعه در طول تکامل اجتماع  عت وير طبيي تغیت انسان ها برايا از آن جا که فعاليثان -

  .گردد یتر مخ موثرتر و هدفمندی تاری شود و طی می کند و غنیر مييمرتبا تغ
 شناخت ی بسزا دارد که تنها به تئوریتيع و اهمي وسی دامنه ایستيک در مفهوم مارکسيپرات

 یک اجتماع انساني بدون پرات.ه و اساس اجتماع استیک اصوال پاي پرات. شودیمنحصر نم
 کند چرا که انسان از راه یک مشخص ميز پراتي سرشت انسان را ن.وجود نخواهد داشت

ط ي خودش را از مح، دهدیر ميي تغی و اجتماعیعي را اعم از طبیني عتيک واقعيپرات
 یم«ز دگرگون نموده ي سازد و در ضمن خودش را نی آن را م، کندیز میرامون متمايپ

دن بر ير بخشي تأثی انسان است برایت هايک همه فعالين بحث مقصود از پراتی در ا.»ندیآفر
ا ي ثان،یديت توليژه اوال فعالیمتشکله اش و به و آن، با همه اجزاء ی و دگرسازیجهان ماد

  .ی ثالثا تجربه علم،یمبارزه طبقات
)٢(  

 و منظم ی رده بندین علوم مختلف برایج انسان را به تدوی و کار، به تدری اجتماعیزندگ
ه ی انسان بر پا.دنموم آن ها رهنمون ي از آن ها و تعمیريجه گي خود و نتی هایکردن آگاه

 یازهاي ها را کشف و به نید و قانونمندبايت ها را بيش توانست ماهی خوینک طواليپرات
ن و حجم و ي سطح زمیري بر اثر ضرورت اندازه گیاضی علم ر،دیرشد جامعه پاسخ گو

ک و هندسه بر اثر ي علم مکان،اء گوناگون و شمارش محصوالت و ابزار کاريوسعت اش
 یازهايات و ني بر اثر تجربی، علوم اجتماعیاريستم آبياج به ساختمان مسکن و پل و سياحت

ا و یلتارو پریک مبارزه انقالبيسم بر اساس پراتي و باالخره خود علم مارکسیجامعه بشر
 کرد  ین ميک معي که پراتیفی در مقابل وظا.دا شدي پی و معرفتیط اجتماعین شراينضج مع

 ی احکام کلیعنی تازه بزند، یم هايست دست به تعمی بای آن در هر رشته می هایعلم و تئور
ان ي کرده و آن ها را به صورت عام بیات را جمع بنديج تجربین کند که نتای را تدویدیجد
  گفتین مين معناست که لنی در ا. استیشرفت تئوريشه تکامل دانش و پین خود ري هم.دینما
ست ي بایمک ي و پراتیزندگ آموخت که ین مي لن.»ک استيک برتر از شناخت تئوريپرات«

  .ردي قرار گی تئوریه بنايسنگ پا
ک است که انسان با ي در روند پرات. استیک نقطه شروع و سرمنشأ هر شناختيپرات  

  .ردي گی تماس مینيت عيواقع
   .ک اساس و مبدأ شناخت استيپرات

 انسان تنها گرد آورنده .ستيفعال نريف و غي پاسیک عنصريانسان در روند پرات  
 موجود را       یده هایاء و پديک نه تنها اشيجه پراتيست بلکه در نتي نیان خارجرات جهيکور تأث

 سازد که در ی میائي اشی حت،دهد یر ميي کند، آن ها را تغیر مي شناسد بلکه بر آن ها تأثیم
 با یک دارد و برخورد سطحي از پراتیقي و عمیسم تصور غنيمارکس. عت وجود ندارنديطب

                                                                                                                                            
ارج از ذهن انسان و يپد زرگ اسالمیغزال. ستي نینيت عيا انعکاس واقعيده خ ه روح« ت  گفی می عارف ب ه تجرب  یمن ب

ه ا  »  پس من هستم    ، خواهم ی چشم، من م  یمشغولم، من معرفت را م  ه از ا ي توجه ب م   ي ن نکت ر در    ن جهت مه ه اگ ک ي است ک
ه   ين عبارت برخورد  يا به   یمکتب فلسف  ه است   یسرچشمه شناخت بشر   « م ک ه خود  »  تجرب وان ی خود نم  یب ر  ي م آن را دلي ت ل ب
دان    یستيده آل يا ا ي یستياليخصلت ماتر  ه با یمقصد هر مکتب   . مي آن مکتب ب ه  ي  پراتیست يمفهوم مارکس . د دانست ي  را از تجرب ک ب

ا ی شود و دامنه بسیک فرد محدود نميولوژياجات بي احتی ارضا ی برا یتيا فعال ي» یتجربه حس « چوجه به   يه  ی گسترده تر و معن
 . از تجربه داردیهمه جانبه تر



 

 بر انسان بلکه عمل انسان بر جهان یک را نه تنها عمل جهان خارجيپرات کند و یآن را رد م
ق تر و     ينده دارد و دامنه عملش دائما عمی فزایازهاي که نی انسان، داندیز مي نیخارج
  .  شودیع تر ميوس
 شناخت است و خود ی محرکه اساسیروي بلکه ن،ک نه فقط شالوده و مبدا شناختيپرات

  . شودیک سودمند منجر مير منتها به پراتشناخت سرانجام و د
   

)٣(  
ص ي تشخیرا برای ز،ز هستيک نه فقط مبدا شناخت است بلکه مالک و محک آن نيپرات
ا نه و یح است ي ما صحییا شناساین که آی بردن به ای پی شناخت برایا نادرستی یدرست

  .ک استيحکم ما پرات رفته سنگ میا به راه  غلطیافته ی کنه مطلب را دریشعور ما بدرست
 شود که شناخت یرون آمد آن گاه معلوم ميز سر بلند بيش نین کوره آزمایاگر شناخت ما از ا
 مثال توسط .ه استی پایقت را منعکس نموده وگرنه شناخت ما غلط و بيما درست است و حق

رد ناخت خود را در مو شی و راستیم کژي توانیشگاه ما می در آزماییايمي شیش هایآزما
د ين ها را توليتامیشگاه ویم در آزمای ما توانسته ا.مین عناصر به محک بگذارخواص گوناگو

ن ها را به يتامیب وين و ترکا و ساختمین امر بدان معناست که ما تمام جوانب ماهویم ايکن
 ها و ذوق خود یازمندي مطابق نرا شمی بیم مواد صنعتیتوانسته ا م و مای شناخته ایدرست
ن ی و موارد استعمال به اییبایخواص الزم را از نظر استحکام و رنگ و ز هيم و کلينه کيته
ن یت اي کند که تا چه اندازه شناخت ما در مورد ماهین امر ثابت مي هم،میياء عطا نماياش

م يشناسبت آن ها را يم نه تنها ذات و ماهیت بود که توانسته اي واقعنی اق و بريخواص عم
ندانم "د یل رد عقاين دلیک و صنعت بهتري به قول انگلس پرات.ميلق کنبلکه آن ها را خ

   .است) ک هايآگنوست" (انیگرا
م و بعد ي رسیک شناخت تازه میک به يجه پراتين طور است که ما اول در نتیان ایپس جر

 یی اگر شناخت تازه کارآ،مي دهیش قرار مین شناخت تازه را مورد آزمایک ايدر عمل و پرات
   . شود که درست استیم موربه گذشت معلج نشان داد و از محک تار خود یر بخشو ثم
  .  شناخت و مالک آن استیله سنجش درستيک وسيپرات
  .ز هستي بلکه هدف شناخت ن، نه تنها مالک شناخت است،ک نه تنها مبداء شناخت استيپرات
 یت بعدي فعالیعنینده ی آکي پرات،ندهی هدف و آماج است و آن عمل آی شناخت انسان دارایعنی

 خود هدف یگر شناخت به خودی به عبارت د.عت و جامعه استي طبی دگر سازیانسان برا
 کند که ی آن که کوشش می شناسد برای آن میرامون خود را براي بلکه انسان جهان پ،ستين

نده ی آکي، در پراتیت عمليج شناخت خود در فعالیابد که از نتای ین تکامل آن آگاهيبه قوان
دن به ي رسیم و برايتر کنک خود را موثري هدف ما از شناخت آن است که پرات.رديگبهره 

م یت رژيران به ماهیک مردم ايجه تجربه و پراتيمثال در نت. ميابيهدف خود راه درست را ب
جه ين شناخت نتیا.  آشنا شدندی و ضد خلقیسم، استبداديالی وابسته به امپریمیشاه به مثابه رژ

م که از یک از اقدامات رژین شناخت را در هر ی ایران درستی مردم ا.ک استيجربه و پراتت
 و ضد یم ضد ملید که رژی دی گذارد و می خواست به محک تجربه میت آن بر ميماه

 توانست ین نمی جز این معرفت جمعی ا، اما هدف. شناخته استیک را به درستيدمکرات
سم و يالیه امپريران را در مبارزه علی ای خلق ها،وشن کند را رندهيک آيپراتباشد که راه 

  :م ي خالصه کن.ز و متشکل کندياستبداد مطلقه تجه
 شود و هر یک آغاز ميعت و اجتماع با پراتيرا معرفت بر طبیک مبدأ شناخت است زيپرات -

  .دی آی به دست میا پژوهش علمی ی با کار مولد، با مبارزه طبقاتییشناخت نو
 خود را نشان داد ییک کارآي معرفت در محک پراتیرا وقتی ز،ک مالک شناخت استيپرات -

 .ق دارديت تطبي شود که با واقعیمعلوم م



 

جه ي نت. کندیک راه خود را روشن ميرا با آن پراتی شناخت است زیک هدف و منتهايپرات -
 جز یهدف ،ق تريشتر و شناخت عمي کسب معرفت بی شود و کوشش ما برایبخش و موثر م
 ◊ک و ارتقاء سطح آن را ندارديخدمت به پرات

 .ک استي ما پراتی ها و شناخت مدون وعلمی شود که منشأ تئوریاز آنچه گفته شد  معلوم م
ا آن ین یستم شناخت مدون درباره ايک سی ی عبارت است از مجموعه منطقی علمیتئور

سم ينی داروین، تئوريت انشتينسب ی، تئوری مبازه طبقاتی مثل تئور.تيجهت و جنبه از واقع
 یک مقوله فلسفی ی تئور. هم هستی گسترده تری معنای دارای تئوری ول.یعيانتخاب طب

 یک قرار داشته و مقصود از آن انعکاس منطقير با پراتی ناپذییوند متقابل جداياست که در پ
  .)ونيابستراکس( دیق تجری است از طرینيت عيواقع

 ی سرچشمه تئور.وند متقابل برقرار استي پ،یکيالکتیحدت د ویک و تئورين پراتيب  
  . استیک اجتماعيل پراتين تحلیدر آخر
 یتئور) ی علمیش هایک آزمايو منجمله پرات( کيم پراتي عبارت است از تعمیتئور  

 و ی در ضمن تئور.ک استيز پراتي و هدف آن نی مالک صحت تئور،عصاره تجربه است
 یک به تئوري در برابر پراتین استقالل نسبي هم.گرندیکدیل از  مستقیک به طور نسبيپرات

ت و قانون برسد و بر ي پا فراتر گذارده و به ماهی شناخت تجربی دهد که از مرزهایامکان م
  . گذاردیر باقيک تأثيقا بر پراتين اساس به نوبه خود عمیا

  
دتر یشتر و شديک بيتر متقابل آن بر پراي و تأثی تئوریدر جامعه معاصر استقالل نسب  
 یعيل علوم طبید و تبديک و تولي اوال به علت نقش روز افزون علوم در تکامل تکن.شده است

نده علوم یا به علت نقش فزاي بالواسطه مولده و ثانیرويک نیبه )  مربوطهی هایو تئور( 
ت یرید جامعه و میر انقالبييج توده ها به خاطر تغيز و بسي و تجهیابی در جهت یاجتماع

  .یاموراجتماع
 یا اجتماعی یعيت، اعم از طبي واقعیر و دگرسازيي خود قادر به تغی به خودیتئور  

ت و ي را در ماهی واقعیاي دنی تئور.ک استيز آن با پراتین خود وجه تماي هم.ستين
ک ين راه بر پراتی بخشد و از ایم مي را تعمی کند و تجربه بشری خود منعکس میقانونمند

 علم بدون عمل یعنیک ي بدون پراتی اما تئور. کندیتقابل دارد و به تکامل آن کمک مر ميتأث
  . عمل کورکورانهیعنی هم یرک بدون تئويگر پراتی دیو از سو
رنده تر ي تر، پرشاخ و برگ تر، متنوع تر و فراگی غنیک بسيروشن است که پرات  
م ما ي چرا؟ هر تعم.رديا در بر گن غنا و تنوع ری ای تواند تمامی نمی تئور. استیاز تئور

ج حاصله تا آن یت دستاوردها و نتاي تثبین به معنای ما پس از تدویدر هر لحظه هر تئور
 بدون . تازدیش ميد و همواره به پی آسای هم نمی دمیک حتي که پراتی در حال،زمان است

م انبوه يعم عصاره تجارب و مشاهدات و تیگر تئوریجانب د  از.ردي میک جامعه ميپرات
 اگر از ی تئور. ها را شناخته و مدون کرده استیت ها و قانونمنديم فاکت هاست که ماهيعظ
 ، کندیاد عقب نماند و آن را دنبال کند تجارب حاصله را منعکس و جمع بندیک زيپرات
 از یط تازه را به حساب آورد و به موقع احکام منسوخ را کنار بگذارد و احکام نو ناشیشرا
 ی تئور.ک خواهد بوديشبرد پراتي پی عمل و برای گرانبها براییرد راهنمایت نو بپذيعواق
ک تازه و يت متحول و پراتيد و واقعی جدیست مرتبا در تطابق با فاکت های بایم یعمل

 کهنه و از ارزش افتاده یب جنبه هاين ترتی به ا.رديات نو قرار گي و کشفی تجربیدستاوردها
 ی شود و رشد می نو شکوفان می شود و جنبه های طرد می نفیقانون نف بنا بر عمل یتئور

                                                 
 شناخت و به مثابه مبدأ و مالک یک تنها در حدود تئوريت پراتي سازند که اهمیطرنشان مست خاي از پژوهندگان مارکسی برخ◊

ن ي بیپل«  شمردند و آن را مانندیک الزم مي را درباره پراتیک بحث مستقل فلسفيجاد ي گردد و ایو هدف شناخت منحصر نم
ک ي اشکال مختلف پراتی آن ها بررسین برداشتيبا چن. ندي نمای میفيتوص»  ماده اوی و هستین شعور اجتماعين و ذهن، بيع

 . دانندیم» یکردار شناس« به نام ی را موضوع علمیاجتماع



 

ع تر و جامع تر يک وسي به مثابه عصاره همه پراتیجامع  کامال تازه ویابد و گاه تئوری
   .ردي گی را می قبلی تئوریحاصله جا

شه ي کند در بیان ميده و روندها را بی پدی و نظام درونی قانونمندیاز آن جا که تئور  
  . فرا راه ماستیخ، چراغیک تاری تاریدادها و در کوره راه هایانبوه رو
ک در ي و پراتیتئور.  رساندی مبهرهک يرد به پراتيگبهره ک ي که از پراتیآن تئور  

 ناقص و یگریک بدون دی سازند و هر ی میگر را غنیدکی ،گرندیدکی با یکيالکتی دیگانگی
 مبارزه یک انقالبي که بر اساس پراتیرزه طبقات مبایستي مارکسی مثال تئور.سترون است

ن از تکامل اجتماع ي آن در دوران معیني عیازهايد شد و ثمره رشد جامعه و نیا پدیلتاروپر
 مبارزه طبقه کارگر و همه ی و ثمر بخشیی تکامل جامعه و کارایاست به نوبه خود برا

م يت و تعمي و ژرف واقع انعکاس درستین تئوری ا. قاطع استتي اهمیزحمتکشان دارا
ات و همزمان ي به موازات بغرنج شدن واقعین تئوری ا.استیلتارو پریک مبارزه انقالبيپرات

به . ابدی ی شود و تکامل می تر می خلق ها مرتبا غنیک انقالبيبا گسترش و متنوع شدن پرات
) یتئور(م سيني لن-سم يبدون مارکس) یک اجتماعيپرات( ی و اجتماعیاسي مبارزه سیکلطور

 ینما، بدون مبارزه و مش بدون افق، کور و فاقد دوری از مبارزه ا؛عبارت خواهد بود
 بدون آن که راه یعنی باشد یز اگر جدا از مبارزه عملي نین تئوریگر ایاز جانب د. درست
 اش در عمل به محک ی اجرا گردد و درستیک را روشن کند بدون آن که صحنه زندگيپرات

م و جامد، خشک و بدون اثر ي عقی بدون آن  که هدفش عمل باشد به انعکاسگذاشته شود و
  . شودیبدل م

سم است و يني لن-سمي مارکسی از اصول عالیکیک، علم وعمل، ي و پراتیوحدت تئور  
  .کران استي بیتي مبارزان حائز اهمی و مبارزه اجتماعیاسيت سي فعالیبرا

ا آن قطب جدا ین ی با پر بها دادن به ایکيکتالین دو قطب وحدت دی از ایکیقبول تنها   
ت ي کم اهمیک به معناي پراتین کننده برايين نقش تعيي تع.سم استيني لن-سم يشدن از مارکس
 کم بها دادن ی به معنای تئورینده فعال و خالف براین نقش فزايي تع.ستي نیجلوه دادن تئور

 تواند وجود داشته یک نميدون پرات بیتئور. ستيک ني بدون پراتی تئور.ستيک نيبه پرات
 . ∇ تواند وجود داشته باشدی نمی هم جنبش انقالبی انقالبیباشد و بدون تئور
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