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  مقالھ ای در باره اپیستمولوژی

 آجیت ـ تصویری از پس ماندۀ گذشتھ
شماره » ھاخط تمایز«این سند پلمیکی بسیار مھم در نشریھ . را می خوانید» تصویری از پس مانده ی گذشتھ –آجیت «در زیر ترجمھ ی گزیده ای از سند 

 .ظھ کنیداصل مطلب را در لینک زیر بھ زبان انگلیسی مالح .منتشر شده است ۴
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ـ باب » .تواند برای رسیدن بھ کمونیسم بھ ما کمک کند ھمۀ حقایق می. ھر چھ واقعا حقیقی است برای پرولتاریا خوب است«
  ١آواکیان

  ٢.آ. ج. بھ قلم اسحاق باران و ک

  .کرد می ن مقالھ دست و پنجھ نرمین اسندگایاز مسائل مورد توجھ نو یاریکھ با بس ٣انگید یم بھ خاطرۀ کالیتقد

  ٢٠١۴دسامبر 
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  ٢٠٠۵ -» دربارۀ شناخت و تغییر دنیا: مباحثۀ باب آواکیان با رفقا در مورد اپیستمولوژی - ھ نظراتی دربارۀ ھنر و فرھنگ، علم و فلسف«  ١
خط «اندرکاران ھمیشگی نشریھ  یکی از دست. آ.ج.ک. اسحاق باران یکی از ھواداران سنتز نوین آواکیان و از فعالین قدیمی جنبش مائوئیستی ترکیھ است ٢

  .دل کمونیستی استای برای تئوری و ج مجلھ - » تمایزات

 
 .یکی از اعضای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست انقالبی آمریکا بود) ١٩۴٩ – ٢٠١۴(کالید یانگ   ٣
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قت و یاز فلسفھ کھ با مسائل مربوط بھ دانش، حقای  شاخھ یعنی .است یستمولوژیفلسفھ و بھ طور مشخص اپ ،کین پلمیتمرکز ا
  .دانش سر و کار دارد یابیکسب و ارز یچگونگ

ابوال،  یدمی، اپیستیالیان امپریپا یبھای  د و ارتباطش با جنگیآروح بھ نظر  یمجرد و ب ،ۀ اولن مبحث ممکن است در وھلیا
ک و مبارزۀ ین پلمیمسائل مورد بحث در ا یول. دیایھ زنان بھ چشم نیر علیر و خشونت فراگیا، تحقیدن ییرات آب و ھواییتغ
توان بھ جنون و  نمی ن مباحثیر شدن در ایبدون درگ. ارند و عاجلیت بسیان است حائز اھمیکھ در جر یک گسترده تریدئولوژیا

) مسئلۀ انقالب( ر آنییو تغ) یستمولوژیمسئلۀ اپ(ا یفھم دن ییم دارند با تواناین مباحث ارتباط مستقیا. ات زمانھ خاتمھ دادیجنا
  . نوع بشرند ستۀیشا یکھ خواھان جھان یدگان و ھمۀ کسانیتوسط ستمد

 یرویت نین کرۀ ارض با ھدااون نفر از ساکنیلیصدھا م یستیانقالبات کمون ن موجیدر اول. بھره نبود یستم از انقالب بیقرن ب
ن یدر چ ١٩۴٩ھ و سپس در سال یدر روس ١٩١٧شاھنگ بھ پا خاستند و نظم کھن را ابتدا در سال ین و پیکنندۀ روشن ب یرھبر

خالص شدن از ظلمت جامعھ  یران بین گام نخستیا. آزاد شد اواقع یر ساختن جوامعیدرگ ک سوم نوع بشری. سرنگون کردند
  ٤.یخیتار یبود؛ گام یطبقاتستمگرانۀ 

از  قبل یست سالیب. دیان رسیبھ پان یدر چ ١٩٧۶ یارتجاع یبا کودتابعد از مرگ مائو تسھ دون  ین مرحلھ انقالب کمیاول یول
  .ز تصاحب کرده بودندین یقدرت را در اتحاد شورو داری مایھنوخاستۀ سر یروھاین شکست، نیا

جنوب،  یدر کشورھا. شده است یمیرات عظییدستخوش تغ داری مایھسر یاقتصاد جھان. سم وجود نداردیالیامروز سوس یایدر دن
 یاردھا نفر بیلیم. ز شده استیفاجعھ آم یطیست محی؛ بحران زاند  ؛ شھرھا مثل قارچ رشد کردهاند  ن ھاشان کنده شدهیمردم از زم

 یارتجاع ییادگرایجز بن یانتخاب اکھ ظاھراند  گرفتار آمده یدگان بھ دام چرخۀ مرگباریر ستمداکث. کشند می زجر یھیچ توجیھ
 یستیالیامپر داری مایھرۀ نظام سرین دو انتخاب از دایک از ایچ یھ. دھد نمی در برابرشان قرار ییکاینوع آمر یا دمکراسی یمذھب

حکم اند  آنان کھ در قدرت نشستھ. دھند می ن از آن ارائھیدروغ یریوکنند و تص می سم را لجن مالیھم زمان، کمون. ستیخارج ن
نظم موجود در کار  یبرا یلیچ بدیکنند کھ ھ می ام را بھ ذھن مردم فروین پیو شبانھ روز ا دھند می سمیکمون» یشکست قطع« بھ
  . ستین

  رد؟وانھ وجود داید یاین دنیاز ا یا راه فراریآ: مطرح است ینین سوال بھ طور عیا

ن موج ینخستھای  از درس یجمعبند: کند می بزرگ کار سئلۀک می یان رویسال است کھ باب آواک یش از سین بستر، بیبر ا
ان در یباب آواک. ندهیم راه آیترس یش برایج عمدتا مثبت آن و البتھ از مشکالت و کمبودھایاز نتا یجمعبند. یستیانقالبات کمون
بھره گرفتھ و  یو ھنر یو علم یمتنوع روشنفکرھای  شھاندی  گسترده وھای  انجام داده از تالش نھین زمیکھ در ا یکنار مطالعات

سم، یونالیفلسفھ، انترناس :ردیگ می را در بر یمختلفھای  سم، عرصھین کمونیسنتز نو. ش گذاشتھ استیسم را پین کمونیسنتز نو
  .یاستراتژو  یستیالیا و اعمال قدرت در جامعھ سوسیپرولتار یکتاتورید

با . ت بھتر استیکامال متفاوت و بھ غا یجھان یبرا یعمل یاز و استراتژاند ک چشمیبخش،  ییو رھایک آلترناتی ،نیسنتز نو
با نسل را  یستید انقالب کمونیتوان و با می نیبا سنتز نو. اختاند  را بھ راه یستین انقالب کمونیتوان مرحلۀ نو می نیسنتز نو

  . دادوند یپ یتحتانھای  وان، روشنفکران، ھنرمندان و تودهن جیاز فعال ینینو

  ا پس ماندۀ گذشتھ؟ینده یشاھنگ آیپ: ن نقشیکدام. الف
کا ی، آمریست انقالبیحزب کمون ٢٠١٢در ماه مھ . دامن زده استھا  ستیان کمونید در مین بھ بحث و مجادلھ شدیسنتز نو

و ھا  شھینوشت و درک خود را از محتوا، ر ٥)میر( یستیونالیانترناس یبش انقالبجنھای  بھ احزاب و سازمانای  نامھ.) یپ.یس.آر(
م و بھ یبحران ر«: ن آمده بودیدر آن نامھ چن. ان کردیب افتھ بودین یتکو یستیکمون المللی بینکھ در جنبش  یخ مبارزه دو خطیتار

ـ  سمیکھ نامش را مارکس یزیچ یعنیجنبش ما ای  ھیشود کھ درک پا ی مین جا ناشیاز ا یستیکمون المللی بینجنبش  یطور کل
ده و دارد بھ سطوح یبھ اثبات رساش  یح و علمی، صحیھستھ انقالب: شود می "م بھ دویتقس"م دارد یسم گذاشتھ ایمائوئ - سمینیلن

و  یر عمده اما واقعین جوانب نادرست ھر چند غیا. اند شده ییز شناساین حال جوانب نادرستش نیابد؛ در عی می تکامل یباالتر

                                                        
 ١٨کمون پاریس فقط از . آغاز شد ١٨٧١اولین موج انقالب پرولتری با ایجاد کمون پاریس در سال  ٤

 .ماه مھ آن سال دوام یافت ٢٨ماه مارس تا 
مرکز جنینی نیروھای مائوئیست «بھ مثابھ  ١٩٨۴در سال ) ریم(نالیستی جنبش انقالبی انترناسیو ٥

. متحد شده بودند  ƧƺӨ ֬ƻƬǚƻاعضاء این جنبش بھ دور یک سند پایھ ای بھ نام  . شکل گرفت» جھان
چین سایھ افکنده بود  ١٩٧۶ریم نقش مھمی در مقابلھ با روحیھ باختگی و تشتتی کھ بعد از کودتای 

ان یابی دوبارۀ نیروھای کمونیست جھان را تشویق و حمایت کرد تا بتوانند مبارزه بازی کرد و سازم
 . انقالبی را تحت رھبری خود بھ پیش برند
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  ٦».مبارزه کردھا  د با آنیالزم باھای  انجام جھش یبارند و برا انیز

با  یاریک طرف، بسیاز . د شده استیتشد یستیکمون المللی بینگذرد، مبارزه در جنبش  می ن نامھیکھ از پخش ا یدو سال یط
بودن  یکنند و از نو بھ عمل می دایسم پیز ھدف کمونا یق تریسم و قبول آن، درک عمین کمونیر شدن در مباحث سنتز نویدرگ

شبرد یر پیب در مسین ترتیو بد. برند ی میپتر  د انجام شود روشنیکھ با ییبھ ارزش کارھا. شوند می مطمئن یانقالب پرولتر
ان باعث یباب آواکھای  یشروین پیم کھ ھمینیب می را یگر، کسانیاز طرف د. زنند می گامتر  محکم یت ھمھ جانبۀ انقالبیفعال

  .دور کننداش  یکوشند جنبش را بھ جھت عکس بکشانند و از شالودۀ علم می شان شده، وحشت

  ٧.منتشر کرد» سمیانیھ آواکیعل«تحت عنوان ای  صفحھ ٨٠ای  مقالھ یناکسالبار یمجلۀ ھند ٢٠١٣) یجوال(ھ یدر ماه ژوئ

 اسم سنتز ھم یست، حتید نیسم نھ تنھا جدیانیآواک«: سدینو می نیچناش  مقالھ یریجھ گیت نام دارد در بخش نتیسنده کھ آجینو
سم یئم و محکم بر مائویش را رد کنید ادعاھایبا. است یمیقد یسم و انحالل طلبیونیزین ھمان رویا. ش گذاشتیشود رو نمی

سم را در یساختمان مارکسھای  نست بلکھ ستویان نین باب آواکیفقط متوجھ سنتز نو ت،ین است کھ حملۀ آجیت ایواقع ٨».میستیبا
کوشد بھ طور منسجم مواضع، جھان  می تیمقالۀ آج. را مورد حملۀ ھمھ جانبھ قرار داده است یسم انقالبیاو کمون. ردیگ می بر
را قبول ندارد بلکھ بھ دنبال  یستیکمون یشتر تئوریشرفت بیکھ پ را ارائھ کند یستیآن بخش از جنبش مائوئ یو متدولوژ ینیب
مقالۀ . بر نداشتھ است یستیجنبش مائوئچگاه دست از سر یھاست کھ  یجوانب نادرست اغلببر  یو پافشار یاء، غبار روبیحا

  . نھ استین زمیدر ا تالش ترین ھن و فعال بلندپروازانیت آخریآج

 یاسیاقتصاد ساز  یر علمیک درک غی: ان ھر چھ در چنتھ داشتھ رو کرده استیبھ آواکاش  مھیت در حمالت سراسیآج
 یاز جنبش انقالب یالیخ خیک تاریختۀ خود بھ مائو تسھ دون؛ ارائۀ یسم لجام گسیونالینسبت دادن ناس یتالش برا ؛٩یستیمارکس
ن کند؛ و اشتباه پشت اشتباه در ییتواند راست و دروغش را تع نمی داند خواننده می کھ ییو سرشار از ادعاھا یستیونالیانترناس

روشن کردن تک تک  یو بدون شک برا ١٠اند ت پرداختھین اشتباھات آجیاز مھمتر یرفقا بھ بخش یتاکنون برخ. ددمتعھای  نھیزم
  .نوشتھا  نیش از ایتوان ب می تیآجھای  موعظھ

 یاسیو خط س یدئولوژیزه کردن و ارتقاء آن بھ سطح ایستماتیو س یستیدن بھ اشتباھات جنبش مائوئیچسب روشنِ  ت تبلورِ یمقالۀ آج
  ١١.ان بارندیو ز یدھند اما واقع می لیرعمده را تشکیکھ ھر چند جنبۀ غ یاشتباھات. ھمھ جانبھ است

                                                        
 :مجلھ ای برای تئوری و پلمیک کمونیستی: خط تمایزھا٦

http://demarcationsjournal.org/issue03/letter_to_participating_parties_of_rim_revolutionary_communist_ party_usa.pdf 
بود و آجیت ) ناکسالباری)(لنینیست -مارکسیست(ارگان حزب کمونیست ھند  ẬӨǚ Ƥǚ₡ẦǚƬدر آن زمان،  ٧

 . اعالم وحدت کردند) مائوئیست(این حزب و حزب کمونیست ھند  ٢٠١٣در اول ماه مھ . دبیر اول آن بود
ده دسترسی پیدا کند، فقط زیرعنوان ھا و برای این کھ خواننده بتواند راحت تر بھ منابع نقل ش

جلسۀ ویژه و نامۀ «: شمارۀ صفحھ ای کھ ھر زیر عنوان شروع می شود را در این یادداشت می آوریم
مراحل من در آوردی «؛ ٩، ص »اصول اخالق پلمیک ھای آواکیانیستی«؛ ٧، صفحۀ ».پی.سی.آر

وظیفۀ ملی در «، ٢٢، ص »یف انترناسیونالیسمتحر«؛ ١٩، ص »ارائۀ نادرست مائو«، ١۶، ص »آواکیانیسم
انتقاد کودکانھ از تاکتیک ھای «؛ ٣٠ص » مسئلۀ ملی در کشورھای امپریالیستی«؛ ٢۴ص » ملل تحت ستم
، ص »اوضاع جھانی«؛ ٣٨، ص »اقتصاد سیاسی مارکسیستی از محتوی تھی می شود«؛ ٣۴، ص »جبھھ واحدی

نقد منطق گرایانھ «؛ ۵۶، ص »ت، منافع طبقاتی و متد علمیحقیق«؛ ۴۵، ص »دمکراسی سوسیالیستی«؛ ۴٣
این شماره صفحات . ٧۵، ص »منحرف تر و خطرناک تر«؛ ٧٣، ص »مبارزه درون ریم«؛ ۶۴، ص »از مذھب

 : منطبق بر فایل پی دی اف انگلیسی است کھ در این نشانی قابل دسترس است
http://www.bannedthought.net/India/CPI-ML-Naxalbari/Naxalbari-Magazine/Naxalbari-04.pdf 

 . می گوییم» ...علیھ«از این پس بھ مقالۀ آجیت بھ اختصار 
 ٧٨، ص »...علیھ« ٨
 .»ǚƲﬞƺǚƩҒ ƃҸ«و دینامیک ھای تغییر، در " آنارشی نیروی محرک"در مورد «ریموند لوتا، . ک.ن ٩

.pdfjournal.org/issue03/driving_force_of_anarchy_and_dynamics_of_change_polemic-http://demarcations 
 
ھر دو » کمونیسم یا ناسیونالیسم؟«و » سنتز نوین کمونیسم و پسماندۀ گذشتھ«از جملھ مقالۀ  ١٠

 . مقالھ توسط سازمان کمونیست ھای انقالبی مکزیک نگاشتھ شده
http://demarcationsjournal.org/issue03/the_new_synthesis_of_communism_and_the_residues_of_the_past.pdf,  
http://demarcationsjournal.org/issue03/communism-or-nationalism.pdf 

محتوای آن . زده ولی این فقط یک پوشش است» مائوئیسم«آجیت بھ این تالش کیمیاگرانھ اش نقاب  ١١
مخاطب . ھیچ ربطی بھ آن چھ مائوتسھ دون، این رھبر انقالبی کمونیست، نماینده و مدافعش بود ندارد

یعنی بھ طور مشخص . یت کسانی ھستند کھ مھمترین خدمت مائو بھ مارکسیسم را نفھمیدندبحث ھای آج
درک روشنی از تحلیل راھگشایانۀ مائو از تضادھای جامعھ سوسیالیستی بھ مثابھ دوران گذار بھ 
کمونیسم و خطر احیای سرمایھ داری و نیاز بھ ادامھ انقالب و چگونگی تداوم آن تحت دیکتاتوری 

 . مرکز توجھ آجیت و سایر مخالفان سنتز نوین کمونیسم، یک مائوی دیگر است. اریا ندارندپرولت
او را از جوھر مارکسیستی و علمی . مائویی کھ وجھ اشتراک چندانی با مائوی انقالبی کمونیست ندارد

ھا را از اشتباھات مائو کھ نقاط ضعفی بسیار فرعی بودند دفاع می کنند و این . اش تھی کرده اند

http://demarcationsjournal.org/issue03/letter_to_participating_parties_of_rim_revolutionary_communist_
http://www.bannedthought.net/India/CPI-ML-Naxalbari/Naxalbari-Magazine/Naxalbari-04.pdf
http://demarcationsjournal.org/issue03/the_new_synthesis_of_communism_and_the_residues_of_the_past.pdf
http://demarcationsjournal.org/issue03/communism-or-nationalism.pdf
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ن است؛ یت بھ سنتز نویمۀ آجیحمالت سراس یابیشھ یر یم تالش براین کرده اییخود تع یکھ ما در نوشتۀ حاضر براای  فھیوظ
م و جوھرش را یکن یابیشھ یت را ریکرد آجیم روش و رویبتوان اگر. نھفتھ است یروش یوانگین دیر در ایچرا کھ بھ قول شکسپ

استخراج کرد کھ بھ درک بھتر ما از مبارزۀ دو خط  یزیف و ابھام و افترا است چیتحر کھ سرشار ازای  توان از مقالھ می میبشناس
 . خدمت کند یستیکمون المللی بیندر جنبش  یجار

  :میکن می ان آغازیکرد آواکیو رو یر حملھ بھ متدولوژت دیآج یبحث را با اشاره بھ چند موضع اصل

د یگو می .باشد یعلم یاستانداردھا یپاسخگو تواند نمی د وینبا یدئولوژیا ایسم بھ مثابھ فلسفھ یت، مارکسیبنا بھ گفتۀ آج -
بر  یان کھ مبتنیواککرد کامال متفاوت آین ارتباط، او با رویدر ھم .ایم هشد» ییعلم گرا«م دچار ین فکر کنیر از ایاگر غ

 .است مخالف است یستیکمون یستمولوژیو اپ ینیحاصلھ در جھان بھای  ییراھگشا
بھ  .کند می سم ھم صدقیدر مورد مارکس» یریابطال پذ«ار ید معیگو می ان اشتباه است کھین حرف آواکیت، ایاز نظر آج -

ن ییتع یط را برایسم شرایک مارکسیھارات تئورد اظیگو می کھ یاست وقت یک اشتباه جدیان دچار یگر، آواکیعبارت د
  .کند می صحت و سقم خودش فراھم

تر  کیت نزدیبھ واقع یزیچھر تواند از  اش می یطبقات یجانبدار بھ علت" سمیقت مارکسیحق"«ت معتقد است کھ یآج -
توان بر  نمی قت راید حقیگو می کند و می دفاع» یقت طبقاتیحق«ھم زمان، او از مقولۀ ]. ت استید از آجیتاک. [»باشد

ش یاست کھ آن را پ یکسان یگاه طبقاتیھ، جایک اظھاریبودن  یقیمالک حق. ف کردیت تعریحسب انطباق با واقع
 . اند  گذاشتھ

 ید جایباشان  یگاه طبقاتیصرفا بھ خاطر جااند  دهیستمدھای  کھ از صفوف توده ینیریت افراد پرولتر و سایاز نظر آج -
او حاضر . است یمنکر نقش احساسات طبقات. یپ.یس.است کھ آر یاو مدع. اشغال کنند یستیش کموندر جنبای  ژهیو
 .ص دھدیا را تشخیپرولتار جسمیت بخشیدن بھست مشکالت مرتبط با ین

ت، یبھ گفتۀ آج. کند ی میرویپ یالدیم ١٨قرن  ینش و اصول روشنگریاز ب یچ نقدیھ یان بید باب آواکیگو می تیآج -
ر پسا ینظ یاناتیجر یعنین، یریست از خدمات سایاست و قادر ن یکیمکان ییل گرایسم و تقلیویتیغرق در پوزان یآواک
 .اموزدیبھا  یو مکتب فرانکفورتھا  ستیمدرن

ت ین موجودیمع یملھای  مشخص را کھ در چارچوب یایک پرولتاریکند کھ از نظر تئور می ان را متھمیت، آواکیآج -
 . کرده است» ده آلیا یایتارپرول«ک ی یدارد قربان

 .کند می متھم یانقالب یک در تکامل تئوریپرات ینقش اساس یان را بھ نفیت، آواکیآج -
" سمیکمون یروزیر بودن پیاجتناب ناپذ"آن گونھ کھ در مبحث (» یریاجتناب ناپذ«بھ مفھوم را ان یت، انتقاد آواکیآج -

 » .گذارد ی نمیباق" یمارکس یخ نگاریتار"ز ا یزیچ«ن بحث ید ایگو می قبول ندارد و) ان شدهیب
بھ ) عتین شده در طبییش تعیاز پ ۀجیقائل شدن ھدف و نت( ییت گرایص و نقد غایان در تشخیت معتقد است آواکیآج -

 .ست بھ خطا رفتھ استیسندگان و رھبران کمونیر نویمارکس و انگلس و ساھای  در نوشتھ یثانوای  عنوان جنبھ
از «ت یبھ گفتۀ آج. را کانون توجھ خود قرار داده است") نیدن دیکوب("ن یکند کھ نقد د می ان اشتباهیکت، آوایاز نظر آج -

ن بھ ورطۀ یبا د ییارویسم ھنگام رویانیتعجب ندارد کھ آواک است، سمیانیک مشخصۀ برجستھ آواکی ییکھ علم گرا آنجا
 » .افتد می احمقانھ ییخردگرا

ک یدر  یستیکمون المللی بینکند کھ مبارزه در جنبش  می م روشنیست کردیان لیبھ آواک تیکھ از حمالت آج ینکات محدود
کھ مشغول  یر کسانیان سایدر م) متفاوتھای  گاه بھ گاه در شکل(ن مسائل یاز ھم یاریبس. ردیگ نمی اتاق در بستھ صورت

 مثال،. کند می ز تداخلیک نیدئولوژیاتر  رزه گستردهبا مبا ییاروین رویا. خورد می بھ چشماند  یھ جامعۀ کنونینقد و مبارزه عل
 یدر حال کشمکشھای  تیست و ما صرفا با روایموجود ن یو واقع ینیقت عیچگونھ حقیج کھ ھین تفکر رایا مبارزه با

 . کنند می را منعکس یمختلف یاجتماعھای  م کھ منافع گروهییروبرو

ن شکل کھ یبھ ا ؛سمیسم با پراگماتیبھ کمون یکرد شبھ مذھبیک رویاز  یبیترک. است» مجموعھ«ک یت یشود گفت آج یم
. قت داردید و بھ آن خدمت کند حقیایک ھدف مشخص بید؛ و ھر چھ بھ کار یآ می ر بھ کمک مایخ بھ طور اجتناب ناپذیتار
ھا  ھیروح یدن موقتن طرز تفکر گھگاه بھ باال بریا. است یستیقا جا افتاده در جنبش کمونیک طرز تفکر عمیت مدافع یآج

   .تیکند؛ اما فقط با چشم بستن بر جوانب آزاردھندۀ واقع می خدمت

ھر علم . کنند ید تلقیان را تھدیآواکھای  شرفتیت و امثال او، پیست اگر آجیب نی، عجین طرز تفکر مذھبیبا توجھ بھ ا
ن اما قوۀ ید. گذارد می ح و تکامل گردنیتصحبرد و بھ  می ر سوالیشود، خود را ز می سم ھمی، کھ البتھ شامل مارکسیواقع

شان یمان در راس ھمۀ امور است و کشیا. اند منطقۀ ممنوعھ اعالم شده ھا ۀ عرصھیش کلیشاپیپ .دارد یمتفاوت محرکۀ کامال
ستم یس نیکل ا ،زیک سوراخ ریدفاع کنند مبادا  یستم اعتقادین سیاز نقاط ضعف ارا تحمل کنند  یمانیا یبی آنکھ ب دیھم با

                                                                                                                                                                                          
ناسیونالیسم و پراگماتیسم و سایر انحرافات خودشان را ھم بھ این . تبدیل می کنند بھ مسائل اصلی

 .مائوی دروغین و قلب ماھیت شده سنجاق می کنند
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  . شده را بھ باد دھد یآب بند

 ایآ. میجاد کنیم ایخواھ می کھای  ت جامعھیم دارد با ماھیدرک ما از جھان ربط مستق یست کھ چگونگا نیا تا، لُّب مطلبینھا
م؟ یشود پشت سر بگذار می تعیین و یا تحمیل ینظام و یاسی، سیاقتصادقت توسط زوِر یرا کھ در آن حقای  م جامعھیتوان می

  ابد؟ی نمی نجات» زور بر حق است«چگاه از منطق ینکھ جھان ھیا ای

  ا پس ماندۀ گذشتھ؟ینده خواھند بود یشاھنگ آیپھا  ستیا کمونیقرار دارد کھ آ ین دوراھیبر سر ا یستیکمون المللی بینجنبش 

  .استقت یقت حقیا، و چرا حقیت پرولتاریسم بھ مثابھ علم، ماموری، کمونیستیانقالب کمون) ب
ھا  کند؟ چرا از ھمۀ انقالب می شود فرق می ر ارائھییتغ یکھ براھایی  م و برنامھیر مفاھیست؟ از چھ لحاظ با سایسم چیکمون
  :میاست؟ بھ مارکس مراجعھ کنتر  کالیراد

 محوبھ ضروری  ینقطھ گذار عنوانا بھ یپرولتار یطبقات یکتاتوریداعالم ، انقالب است اعالم تداومسم یالیسوس
 یھ روابط اجتماعیکل یبر آن استوارند، نابودھا  ن تفاوتیکھ ا یدیھ روابط تولیکل ی، نابودیبھ طور کل یطبقاتھای  تفاوت

  ١٢.ین روابط اجتماعیمنتج از اھای  دهیھ ایو دگرگون کردن کل یدین روابط تولیمنطبق بر ا

بر سر » تیچھار کل«تحت عنوان غلبھ بر  ١٩٧۶ا ت ١٩۶۶ھای  ن در سالیچ ین حرف مارکس کھ در دوران انقالب فرھنگیا
و ھا  ستم یشھ کن کردن بعضیھدفش صرفا ر. ک انقالب تمام و کمال استی یستیاز آن است کھ انقالب کمون یبود، حاکھا  زبان
ر و یتحقشھ کن کند، از یرا ر یو اجتماع یاسی، سیروابط ستمگرانۀ اقتصاد یتمامبر آن است کھ . ستینھا  یعدالت یب یبعض

خ بشر کھ در آن یتار ین دوران طوالنیتا ا. شود می روا یملھای  تیکھ بر اقل ظالمانھ ای و ستم یزنان گرفتھ تا نابرابر یفرودست
ھدف از انقالب . ت جامعھ را بھ دست دارند پشت سر گذاشتھ شودیریکنند و مد می تیفعالھا  دهیدر قلمرو ا یفقط بخش کوچک

ن یا و روابط ھمخوان و حافظ یو اجتماع یاسیس یبر استثمار و نھادھا یمتک یدیتولھای  ست کھ ھمھ نظامین نیفقط ا یستیکمون
ھم ھست کھ ستم و  ییو طرز فکرھاھا  دهیا ھا، ر ھمۀ ارزشیین انقالب تغیا یدیکلھای  از عرصھ یکی. شھ کن کندیرا رھا  نظام

  . کنند می تیرا منعکس و تقو یاستثمار و نابرابر

جاد یجامعھ است و ا یم طبقاتیفائق آمدن بر تقساش  جھیکھ نت یانقالب یروند: ک انقالب تمام و کمال استین یم ایانطور کھ گفتھم
تر  ا را ھر چھ آگاھانھیش خود و دنافرادکھ ای  جامعھ. از استثمار و ستم نباشد ینوع بشر کھ در آن نشان یبرا یجھانای  جامعھ

  .دھند می رییتغ

در کل » تیچھار کل«د داشتند کھ درک غلبھ بر یشھ تاکیت مائو ھمیتحت ھدا یر رھبران انقالب فرھنگیائو و سایچچان چون 
 یسم را صرفا نوعیالیکھ سوسھایی  ن تا آسمان با درکین درک از زمیا ١٣.کند می فایا یمرکز ینقش یستیند انقالب کمونیفرا

 یید بھ تنھایبر ابزار تول یت دولتیمالک! نھ. کند می فرق» رسد یم«بھ وضع مردم دانند کھ  ی میت دولتیبر مالک یدولت رفاه مبتن
  .ردیقرار گ» تیچھار کل«و روند غلبھ بر تر  عیک مبارزۀ وسین کھ در متن یانجامد مگر ا ی نمیطبقات و تخاصم طبقات یبھ نابود

مائو  یریجھت گ. دیش را عمق بخشیکشف کرد و معناکرد کھ مائو دوباره آن را  می سم را گمیداشت ھدف کمون یستیجنبش کمون
 یانقالب فرھنگ. ن کردین توسط مائو را معیچ یانقالب فرھنگ یو رھبر یمفھوم ساز یسم بود کھ چگونگیھدف کمون یبھ سو

 ب و دولتاز رھبران حز یگروھجلوی  ن انقالب نھ فقط بھ مدت ده سالیا. رساند ینینو یرا بھ فرازھا یند انقالب پرولتریفرا
روابط  در طرز تفکر مردم ،ای  سابقھ یب تر و تحوالییتغ بھبلکھ  گرفتبرگردند  ١٤»داری مایھراه سر«خواستند بھ  می کھ را

  .شد منجرھا  ر عرصھیاقتصاد، آموزش و پرورش و سا یو در سازماندھ ،متقابل مردم

خود ھا  یشروین پیسم ربط داشت و اینۀ علم کمونیدر زممائو ھای  یشرویقا بھ پیاست کھ عمینھ سیبود در زم یجد ین نبردیا
کھ بھ طور مشخص با  یطرز تفکر. بود یستیجنبش کمون یمیاز طرز تفکر قد یمائو از عناصر مھمھای  جۀ نقد و گسستینت

  .بود یک رھبر واقعا انقالبین در مجموع یوند داشت؛ ھر چند کھ استالین پیژوزف استال یرھبر

م او ینفک داشت با مبارزۀ عظیسم ارتباط الیالیو عمل ادامھ انقالب تحت سوس یسط مائو و بھ خصوص تئورسم تویتکامل کمون
ر ینظ( یستیاست کھ از عبارات مارکس یسم برنامھ و نگرشیونیزیرو. نام گرفت» سم مدرنیونیزیرو«ھ آن چھ کھ بعدھا یعل
و  ییاست، اقتصاد و تفکرات بورژوایکند تا س می استفاده) رهیو غ» ایت پرولتاریحاکم«، »طبقھ حاکم«، »یمبارزه طبقات«

                                                        
 ..........»١٨۵٠تا  ١٨٨۴مبارزۀ طبقاتی در فرانسھ، «کارل مارکس،  ١٢
 بورژوازی دربارۀ اعمال ھمھ جانبھ دیکتاتوری برچان چون چیائو،  ١٣
فکر می "بھ مصاحبھ با ریموند لوتا، . ک.برای گزارش مفصل و جمعبندی از انقالب فرھنگی فرھنگی ر ١٤

انقالب «، "تاریخ و آینده: رھایی واقعیانقالب کمونیستی و مسیر ... کنی می دانی ولی نمی دانی
 » پیشرفتھ ترین تجربۀ رھایی: فرھنگی

http://revcom.us/a/323/you-dont-know-what-you-think-you-know-en.html#chapter0408 

http://revcom.us/a/323/you-dont-know-what-you-think-you-know-en.html#chapter0408
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نوخاستۀ  یک طبقۀ بورژواین، یو بعد از مرگ استال ١٩۵٠ھای  در اواسط سال. ھ کندیو توج یانھ را الپوشاندار مایھسر
ک یکھ در آن  یمنظا. م کردیرا تحک یدولت داری مایھاز نظام سر یدید کھ نوع جدیبھ قدرت رس یست در اتحاد شورویونیزیرو

. استوار بود داری مایھموجود بر استثمار سر یاجتماع ینظام اقتصاد یست قدرت را در دست داشت ولیحزب بھ اصطالح کمون
راند  می بر جامعھ حکم دار مایھک طبقۀ سری یعنی. میت روبرو شدین وضعی، با ھم١٩٧۶ز، بعد از مرگ مائو در سال ین نیدر چ

  .گذاشتھ است» ستیکمون«اسم خودش را  یول

ستم پرداختھ و بھ یدر قرن ب یتجربھ انقالبات پرولتر یبھ بررسای  شھیو ر یان بھ طور جدیسال گذشتھ آواک ۴٠در عرض 
و ھا  مائو از درکھای  و گسست کرده یمتکنش مائو ین کار نھ فقط خود را بر بیان در ایآواک. ده استیرسھایی  یجمعبند

ز یست نیر رھبران کمونیمھم از خود مائو و ساھای  نھیزم یبلکھ در برخ ادامھ دادهرا  یستیوننادرست جنبش کم یکردھایرو
ن کھ یافت مگر ایدست  یانقالبھای  یتوان بھ دگرگون نمی ن است کھیان ایآواکھای  از بحث یکیمشخصا . گسست کرده است

از تفکر کھ در  یت شود و آن جوانبیر جھان تقوییو تغ نھ شناختیدر زم یوۀ کامال علمیکرد و شیک رویبا ھا  یند دگرگونیفرا
  . و طرد شوند ییشناساتر  قیکنند عم ی میستادگیا» تیچھار کل« یمقابل نابود

صرف » ییِ جا بھ جا«ک ی را اساسا یستیوجود داشتھ کھ انقالب کمونھا  ستیان کمونیدر م یقدرتمند یانحرافھای  شیگرا
شھ کن یر ین مسئلھ کھ برایا. ان حکومت خواھند کرددار مایھسر یصورت کھ کارگران بھ جان یصرفا بھ ا یعنی. ر کنندیتصو

ن یا. ک انقالب تمام و کمال است واقعا درک نشده استیاز بھ یادا متفاوت و بھتر نیک جھان بنیدن بھ یو رسھا  کردن ھمۀ ستم
ر ساده یک تصویرش از انقالب یند و تصویب می )دگانیستمد» ھ حسابیتسو«ا ی(درک غلط مسائل را غالبا در چارچوب انتقام 

کل نوع  ییرھا ،ند حال آن کھ مسئلھیب می اندار مایھھ سریکارگران عل یانقالب را فقط بھ معن. است ١٥»ھ طبقھیطبقھ عل«انگارانۀ 
  . بشر است

ل یتبد یستیانقالب کمون ندیفرااز ) یھبمھ مذین( یکیزیک مفھوم متافیبھ  یستیانقالب کمون یمحتواغلط باعث شده ھای  دگاهین دیا
 یحت. ر استیاجتناب ناپذ یخیکھ دارد بھ لحاظ تار یتیا در ماموریپرولتار یروزید پیگو می است کھ یدۀ غلطین ھمان ایا. شود

  . داده است یروزین پیخ حکم بھ ایعت و تارین طبیمعتقد است کھ قوان

کنار ھم حضور داشتھ  یستیاز ھمان ابتدا در درون جنبش کمون یستیانقالب کمون ندین دو درک و مفھوم متضاد از محتوا و فرایا
  . ک صورت گرفتھ استیدئولوژیا ین نکات برخوردھایاز زمان مارکس و انگلس تا بھ امروز مرتبا بر سر ھم. اند

نش مائو یقبول نکرد کھ ب. دیمائو را درست نفھمھای  ییچ گاه راھگشایتعلق دارد کھ ھ یستیاز جنبش مائوئ یت بھ آن بخشیآج
 لیرا تجل یگرید یگران مائویت و دیآج. خواند می سم فرایشتر کمونیکنکاش گشوده و ما را بھ تکامل بی را برا ینینو یرھایمس
ک یجھ، آنان مائو را بھ سطح یدر نت. است یو کمتر علم یستیالیگردند کھ کمتر ماتر می یکند و در تفکر مائو بھ دنبال جوانب می
 حاال. مھ کرده استیت را سراسیسم آجیان در مارکسیآواکھای  یشرویپ ١٦.دھند می تنزل یست انقالبیونالیکال دمکرات و ناسیراد
است کھ امروزه  ین در حالیا. سم استفاده کندیت علم کمونیان و کلیحملھ بھ آواک یبرااش  ت شدهیقلب ماھ یخواھد از مائو می

  . استوار کرده استتر  بخش ییو رھاتر  یعلمای  ھیسم را بر پایکمونان علم ین باب آواکیسنتز نو

 در گروِ  نفکیسم بھ طور الیکمون یمبارزه برا او می گوید. است کرده ین مفھوم سازیکامال نو ین نکتھ را در سطحیان ایآواک
. دھد می قرار حقیقت یدن بھرساست کھ ساختار جامعھ و طرز تفکر مردم در برابر  یقت و غلبھ بر موانعیحق یجست و جو

د بھ مثابھ یگران بایپرولترھا و د: د نھاده استین بار مارکس جلو گذاشت تکامل داده و بر آن تاکینخست یرا کھ برا یان درکیآواک
  ١٧.ل شوندیتبد ین عاملیدان گذارند و بھ چنیپا بھ م نوع بشر گانرھا کنند

انگار . داردشان  یگاه طبقاتیشھ در جایعطا شده کھ رای  ژهیت ویفیدگان کیر ستمدیا و سایت معتقدند کھ بھ پرولتاریامثال آج یول
 دگاه ویند انقالب کامال ربط دارد بھ دو دین دو درک متضاد از فرایا. اند انقالب را بھ دستشان سپرده خودکارِ  تِ یدستگاه ھدا

. جنگد ی میستیسم بھ عنوان علم انقالب کمونیمارکس درک بھتر یان با چنگ و دندان برایک طرف، آواکیدر . متضاد یمتدولوژ
 فیده گرا تعریده و فایدم بر یدگاھیاو انقالب را با د. ار متفاوت استین مسئلھ بسیم کھ نگاھش بھ ایت را داریگر، آجیدر طرف د

                                                        
 اسناد منتخب بین الملل کمونیستی  ١٥

The Communist International, 1919-1943, Documents Selected and Edited by Jane Degras. Volume II, 1923-1928. 
https://www.marxists.org/history/international/comintern/documents/volume2-1923-1928.pdf 

 آ . ج. ک١٦
KJA, “Polemical Reflections on Bernard D'Mello's Essay 'What Is Maoism?' Scientifically Comprehending, FirmlyUpholding, and Going 
Beyond Maoism for a New Stage of Communism,” Demarcations. http://demarcationsjournal. 
org/issue02/demarcations-polemical_reflections.pdf 

این مبارزه اینک بھ «: »مانیفست حزب کمونیست ١٨٨٣مقدمھ ای بر چاپ آلمانی «فریدریش انگلس،  ١٧
نمی تواند خود را از یوغ طبقۀ ) پرولتاریا(مرحلھ ای رسیده کھ طبقۀ استثمار شونده و ستمکش 

، مگر آن کھ در عین حال تمام جامعھ را برای ھمیشھ از دانبرھ) بورژوازی(استثمارگر و ستمکار 
 ».رھا کنداستثمار، از ستم و از مبارزۀ طبقاتی 

https://www.marxists.org/history/international/comintern/documents/volume2-1923-1928.pdf


7 

 

 . کند می

از اختالف نظر و جوش و خروش؛  مملوای  سم باشد؛ جامعھیکمون یبخش و پر تپش بھ سو ییرھا ید گذاریبا یستیالیجامعۀ سوس
حزب  یرھبرخصوصیاتی پیدا خواھد کرد کھ ن یچن یستیالیجامعۀ سوسدر صورتی . سرشار از تحول، اکتشاف و آزمون یروند

در  یکردیوه و روین شیاعمال شود؛ چن یستیالیقا ماتریعم یستمولوژیک اپیبھ  یمتک ،حیکرد صحیوه و رویک شیشاھنگ با یپ
   .ج داده شود؛ بر سرش در کل جامعھ مبارزه شودان مردم روایم

 یواقع یرھایو مسھا  یدگیچیو پھا  درک او غلط است و چالش. کند ی میندگیگذشتھ را نما یستیت پس ماندۀ جنبش کمونیآج
 ین انقالب جھانیکامال نو ۀشبرد مرحلیپ یروھا برایتواند الھام بخش و سازمانده ن نمی .ندیب نمی را ٢١در قرن  یستیانقالب کمون

  . دیبر آ» تیچھار کل« تواند از پسِ  نمی ندۀ آن استیت نمایآنچھ آج. باشد یپرولتر

  کند می سم را ردیبودن کمون یت علمیآج
نادرست و  یاسیکند؛ مواضع س می فیخ را تحریکند؛ تار می رمسئوالنھ اتھام پشت اتھام واردیغ» سمیانیھ آواکیعل«ت در مقالۀ یآج

م کھ بھ یکن می تمرکز یآن نکات ینجا عمدتا رویا. گنجد نمی ن نوشتھیدر حوصلۀ اھا  پاسخ بھ ھمۀ آن کھگذارد  می شیپ یمتعدد
رسند و  می قتیچطور بھ درک از حقھا  ن مسئلھ مربوطند کھ انسانیبھ ا یعنی. م دارندیربط مستق یستمولوژیفلسفھ و مشخصا اپ

  . زنند می ن شناخت را محکیچگونھ اعتبار ا

عمیق سم را یمارکس یو ھستۀ مرکز یشالودۀ علمھر وقت آواکیان راه گشایی می کند و می کوشد توان گفت کھ  می کلیبھ طور 
 کھ ییتا جا او. دھد می »ستیا«فرمان دادش در می آید و  تیآج بھ درد نخور و اشتباه رھا کند، ید و بندھایاز قتر کرده و 

 یستیسم ھمزیکھ با مارکس یمتعدد یرعلمیان بار و غیات غلط، زیدھد تا نظر می ف ھلسم را در جھت مخالیتواند مارکس می
کھ  یو تکامالتھا  یبا روشنگر یعنیش گذاشتھ، یان پیکھ آواک ینیت با سنتز نوین راه، آجیدر ا. ن کندیس و تدویرا تقداند  داشتھ

 .کند می مخالفت یشتریشدت ب دھد، با می قرارتر  بخش ییو رھاتر  یعلمای  ھیسم را بر پایمارکس

 ھدفک یو  یاسیسجنبش ک ینکھ یسم عالوه بر ایکند کھ کمون می دیاو تاک .پر رنگ دارد یدیسم تاکیان بر علم بودن مارکسیآواک
نمی ان یآواک«د یگو می تیآج. ن استیبھ سنتز نو یت در واقع مرکز حمالت ویآج ین نکتھ از سویرد ا. است، علم ھم ھست

 را ھم یدئولوژیان فلسفھ و ایز میخط تما او. با عرصھ ھای دیگر تشخیص دھدرا  یعیعلوم طب یبرا یوۀ علمیشھ تمایز تواند وج
 یو علوم اجتماع یعیعلوم طب. یپ.یس.ن کھ آریا. سم استیویتیاز پوزای  ، گونھ)کذا( ییک شکل بروز علم گراین یا. کند می پاک

  ١٨».کند می تیرا تقو ین طرز تفکریفکر غلط است و بھ نوبۀ خود چنن طرز تیاز ھم یرد ناشیگ می را معادل

  ست؟یعلم چ. میشروع کن ییاز اصول ابتدا

علم بھ دنبال . ابندی می تکامل چگونھشوند و  می حادث چران کھ یا عللده ھاست؛ یھدف علم مطالعۀ علل پد
بھ دنبال  یکرد علمیرو. شود می ز شاملیرا ن یاست کھ جامعھ بشر یماد یایدر دنھا  ن علتیا

ق در مورد صحت و یکھ امکان آزمودن و تحقرا  یحاتیست و توضین یعیماوراء الطب» حاتیتوض«
 بر مشاھدات جھان است شروع یکھ مبتن ییابتدا یک تئوریبا  یکرد علمیرو. تابد نمی ست بریسقمشان ن

ق یق بھ درک عمین طریکند و از ا می سھیج بھ دست آمده مقاید، با نتایآزما می را در عمل یکند، تئور می
  ١٩.ت اعمال شودید بھ واقعین درک بھ نوبھ خود بایا. رسد می است یقیاز آنچھ حق یتر

  .ک استیزیسم و متافیده آلیر اشکال ایو سا یمذھبھای  نشیاز ھمھ بای  شھیر یسم گسستیکمون

جھت  مطرح می شود کھ یسوال اساسیک رش است ان دارد و در حال گستین جریکھ حول سنتز نو یدیدر مرکز مبارزه شد
م و با یروبرو شو جھان یواقع یتضادھاسم با یکمون یر مبارزه برایم در مسیخواھ می م ویتوان می ایآ: را نشان می دھد یریگ

ط یاشتن درک از شراانجام انقالب، با د یعنین کار، یدر انجام ا یت و آزادیر واقعییتغ ییتوانا. ا نھیم یدست و پنجھ نرم کنھا  آن
 .باشدت ھمخوان ین درجۀ ممکن با واقعیشتریبھ بکھ  ینفک دارد؛ درکیاز آن ارتباط ال یو ضرورت ناش یو اجتماع یماد

 یواقعھای  تیامکانات و محدود بر اساسع مردم را یوسھای  د تودهینده بایر آیند ھموار کردن مسیست در فرایشاھنگ کمونیپ
  .»سمیر کمونیاجتناب ناپذ یروزیپ«بھ  ءبا اتکا نھ ؛یالیخ م و خوشکند و نھ با توھ یرھبر

معادل گرفتھ  یبا علوم اجتماع یعیعلوم طب یکیبھ طور مکان«ش کرده یبھ نوشتھ ھا. یپ.یس.کھ قبال آر ید در انتقادیگو می تیآج
جھ ینت ٢١».دانست یو علوم اجتماع یعیبن علوم طیب یفیسنده از درک تفاوت کید در عجز نوین مسئلھ را بایاھای  شھیر« ٢٠».شده

                                                        
 ۶۴ص » ...علیھ« ١٨
 http://revcom.us/Constitution/constitution.htmlاساسنامۀ حزب کمونیست انقالبی، آمریکا١٩
 . ک. برای پاسخی در این مورد ن. ۶٢ص » ...علیھ« ٢٠

http://revcom.us/Constitution/constitution.html
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ک فلسفۀ یخاص و  یدئولوژیک ایست، بلکھ یعلم ن ییا حداقل بھ شکل قابل شناسایست، یسم علم نین است کھ مارکسیبحث ا
  .خ استیتار

ھای  ستیکسمار یاریان بسیدر م یدر استفادۀ عامھ و حت. است» یدئولوژیا«ن بار نوبت یم؛ ایح دھیرا توض ید عبارتیبا باز ھم
شوند تا  می تیکھ مردم با آن ترب یتفکر. شود می فیتعر» کاذب یآگاھ«ا ی» کاذب«ک تفکر یبھ شکل  یدئولوژیخودخوانده، ا
. ستین یدئولوژیاز ا یف درستین تعریا یول. خاص داشتھ باشندھای  ا گروهیبر منافع طبقھ حاکمھ  یمبتن یایاز دن یدرک نادرست

ھمھ  یول. میکن می ق آن رابطھ مان با جھان را درکیما از طر. ه درک جھان و حرکت بر آن اساس استویک شی یدئولوژیبلھ، ا
 ک اطالقیک بدنۀ تئوریو  یوۀ علمیک شیر، یدگاه فراگیک دیبھ  یستیکمون یدئولوژیا. ستندیالذاتھ کاذب ن یفھا  یدئولوژیا

  .ابدیند تکامل ین فرایبھ کار بستھ شود و در ات یو واقع ید در ھمۀ جوانب زندگیتواند و با می شود کھ می

  .میت کھ باالتر ذکر کردیآج یاز سو» ییعلم گرا«م بھ اتھام یبرگرد

 جھین تفکر اشتباه نتیصرفا از ا. یپ.یس.توسط آر یبا علوم اجتماع یعیمعادل گرفتن علوم طب«است  یت مدعیآج ن کھیاول ا
 سمیسیریامپمقابلھ با  یاو مدع. را یعلم یفھمد و نھ متدولوژ می لم را درستت نھ عیآج ٢٢».کند می تیشود و آن را تقو می

را کھ فورا  یزیکھ ھر چ(سم یویتیو پوز) داند می ق حواس را تنھا منبع دانشیژه از طریم بھ ویو مستق یکھ تجربھ فورای  ھینظر(
ت ین است کھ درک آجیت ایواقع یول ٢٣.است) کند می یت را نفیسببتر  قیداند و سطوح عم نمی ما قابل مشاھده نباشد علمیو مستق
  .سم استیویتیم و پوزسیسیریامپ منطبق براز علم 

ن درک غلط خود از یسپس ا. ستین یۀ نگرانیا حداقل مایح است یصح یعیدر علوم طب سمیسیریامپکند کھ  می ت فکریظاھرا آج
کھ خارج از محدودۀ علم است ھایی  سم در عرصھیویتیاعمال پوز دھد و او را بھ می ان نسبتیرا بھ آواک یعلم یعلم و متدولوژ

  ٢٤».ن خودیبھ د ین خود، موسیبھ د یسیع«ان یحیل مسیا بھ قول انجی. گسلد می ن علم و فلسفھ رایب ۀت رابطیآج. کند می متھم

سم یو پراگمات سمیسیریامپسم، یویتیر پوزینظ یغلطھای  و نگرشھا  یاول بھ اشتباه متدولوژ. کند می ت در ھر دو مورد اشتباهیآج
 یعیبھ علوم طب) ردیگ می جھینتاش  یج عملیم و قابل مشاھده و از نتایھ را از عملکرد مستقیا نظریده یک ایقت یا حقیکھ مفھوم (

ی معل یو متدولوژ یستیالیبا درک ماتر فکر می کندافتد چرا کھ  می خ بھ اشتباهیسپس در مورد جامعھ و تار. دھد می نسبت
و جدا از  دیگر طرف دررا  یدئولوژیک طرف و فلسفھ و ایت علم را یآج. کرد و شناخت یخ را بررسیتوان جامعھ و تار نمی
ر نقش ینظ یار مھمیر بر نحوۀ پرداختن او بھ مسائل بسیت بھ ناگزیآج ٢٥سمیئالودون ید، ایم دیھمانطور کھ بعدا خواھ. ندیب می علم

  .گذارد می ریتاث یات مادیو واقع یو آگاھھا  دهین ایب ۀو رابط) کند می ریا تطھت آن ریکھ آج(ن در جامعھ ید

در  .از خواھیم گشتکند کھ بھ آن ب می سم بارشیسیریسم و امپیویتیر پوزینظ یزند و صفات یی میان اتھام علم گرایت بھ آواکیآج
ان بار و یزھای  وهیبھ ش ینقد قابل توجھخوانده ایم،  نھ در مقالۀ مورد بحث، و نھ در دیگر مقاالتی کھ از آجیتن حال، ما یع

سم را یسم و پراگماتیویتیسم، پوزیسیریاو نھ تنھا مکاتب اثرگذار امپ. ندیده ایم) ر علم و فلسفھد(سم یویتیسم و پوزیسیریاشتباه امپ
شود کھ از  می نیجھ ایرد و نتیگ می تیرا بھ عارشان  یو متدولوژھا  یاز تفکر، جمعبند یدھد بلکھ جوانب مھم نمی مورد نقد قرار

کاربست  ین مقالھ، ما بھ بررسیا یط. ماند می ن درک عاجزیدن بھ ایدر رسھا  انسان ییو توانا یت مادیدرک وجود واقع
  .میپرداز می توسط خود او یستیریو امپ یستیپراگمات یستمولوژیاپ

کوشند  می وستھ کھیر کارل پوپر پیفھ پردازان در باب علم نظو فلس یعرصۀ اجتماعھای  نیسیت بھ صف آن دستھ از تئوریآج
و  یعلمعقالنیت ب جھان شمول بودن ین ترتیبد. بکشند) ن دو عرصھین ایب(ن یوار چیک دیم یا بھتر است بگوئیک خط فاصل ی

و  عقالنیت دقیقخ است، یصحبت از مطالعۀ جامعھ و تار یند کھ وقتیگو تر می بھ طور مشخص. کنند ی میرا نف یعلم روش
  . است کاربرد ندارد یکھ بر شواھد مبتن یعیعلوم طبھای  وهیش

                                                                                                                                                                                          
The Current Debate on the Socialist System – A Reply by Revolutionary CommunistParty, Demarcations. 
http://demarcations-journal.org/issue02/demarcations-ajith_reply.pdf 

 ۶٣ھمانجا، ص  ٢١
 ۶۴ھمانجا، ص  ٢٢
است کھ برای  دانش  وجھ مشخصھ اش این. میالدی بسیار رایج بود ٢٠و  ١٩پوزیتیویسم در قرن  ٢٣

یکی از مشخصاتش این است کھ ھر تفاوتی بین پدیده و جوھر را نفی می . معیار و ضابطھ می گذارد
بھ صورت پدیده ھای قابل مشاھده  معرفی شده اما دانشپوزیتیویسم کیفیت چیزی کھ بھ عنوان . کند
. بھ حساب می آورد و معتبر و بنابراین خارج از چارچوب دانش مشروع نستھدا ابھام آمیزرا  نیست

 .کنندحسوب می را ضد فلسفھ م پوزیتیویسمبرخی اوقات 
 ٢١، آیۀ ٢٢انجیل متی، فصل  ٢٤
/ ذات / دووئالیسم یک مکتب فلسفی قدیمی است منسوب بھ دکارت و کسان دیگری کھ می گفتند دو جنس ٢٥

روح یا بھ طور عمومی تر قلمرو مطلقا مجزا وجود دارد، یکی مربوط بھ ماده و دیگری مربوط بھ 
پی در مورد آجیت  کھ بھ .سی.نگاه کنید بھ مقالھ قبلی آر. مربوط بھ قلمرو ایده ھا و آگاھی

بحث جاری در مورد نظام دولتی سوسیالیستی ـ پاسخ حزب کمونیست «: دووئالیسم او اشاره کرده بود
 »ƥңƨ ӨҺ»ǚƲﬞƺǚƩҒ ƃҸ֬ » انقالبی آمریکا،

http://demarcations-journal.org/issue02/demarcations-ajith_reply.pdf
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  سمیمارکس ینقطۀ محور: یخیسم تاریالیماتر
مارکس کھ مطالعۀ جامعھ  ییراھگشا م، آن وقتیت کاربرد علم ھستند قبول کنیقابل دامنۀ یرا کھ ناف) ھیو بق(ت یاگر حرف آج

  ست؟یمارکس چ یعلم ییراھگشا. شود می باد ھوا کرداستوار  یک شالودۀ علمیرا بر  یبشر

د یباھا  بقاء و تداوم نسل یبراھا  ن است کھ انسانیت بشر ایموجود ییربنایو ز یت اساسیدھد کھ واقع می نشان یخیسم تاریالیماتر
، بھ یروابط مشخص اجتماعد در یابد، مردم بایتحقق  یزین چین کھ چنیا یبرا. د کنندید و بازتولیرا تول یزندگ یماد یازھاین
ستند کھ مردم یھم ن یروابط. ستندیمجرد ن ی، روابطیدیروابط تول. ندیشود، گرد ھم آ می د مربوطیشبرد تولیکھ بھ پ یژه روابطیو
موجود در ھر مقطع  یدیتول یروھایھستند کھ توسط سطح و خصلت ن یمشخص یدیبلکھ روابط تول. بخواه انتخابش کنند دل بھ

د مورد یکھ در تول... ن و مواد خام ویعبارتند از آالت و ابزار، زم یدیتول یروھاین. (شوند می نییتع یۀ بشرمشخص جامع
 یربناین زیبر شالودۀ ا.) دین ابزار تولیدر استفاده از اشان  یینطور خود مردم با شناخت و توانایرند و ھمیگ می استفاده قرار

  .ردیگ می ن و امثالھم شکلیمعھای  ز طرز فکرھا و فرھنگیو ن... نین، سنن معیعن می، قوانیاسین سیمع ی، نھادھایاقتصاد

ن طبقھ کار یمنافع ا یھ جامعھ را مجبور کرده کھ تحت فرمان و براید مسلط است بقیند تولیکھ بر فراای  ، طبقھیدر جامعھ طبقات
 ز مسلط است؛یجامعھ نھای  ۀ عرصھیدارد بر بقتسلط  یاقتصاد ین گونھ بر زندگیکھ اای  طبقھ ،یدر ھر مقطع زمان. کنند
 یط عمومیھ قادر است شراین پایبر ا را تحت کنترل دارد؛ ینظام یروھاین یعنشان ی ترین هن کنندیی، و تعیاسیقدرت سھای  نھاد

ت یر وضعزحمتکش را بھ زور دھای  دار نگاه دارد؛ قادر است تودهیپا ،د شدهیاستثمار کار و کنترل اضافۀ تول یرا برا
 یدیبا روابط تول یجامعھ بھ طور اساس یدیتول یروھایشتر نیکھ تکامل ب یکند تا وقت می داین وضع ادامھ پیا. نگاه دارد یدگیستمد

را کھ منطبق بر  یدیجد یدیانقالب شود تا روابط تول جامعھ یاسیس ید در روبنایبا یطین شرایدر چن. ردیدر تقابل قرار گ
کھ بتواند جامعھ ای  طبقھ. د را بھ قدرت برساندیمسلط جد یک طبقھ اقتصادی م کند ویبرقرار و تحک است دیجد یدیتول یروھاین

  .رندین شکل مورد استفاده قرار گیتر یبھ منطق یدیتول یروھایکند کھ ن یسازماندھ یرا طور

بھ نام ای  بر طبقھ یمبتن یستیکمون انقالب: دن بھ آن را گشودینشان داد و راه رس ن رایک انقالب کامال نوی یمارکس مبان
دن تمام روابط یمستلزم برچرھایی پرولتاریا  .بھ رھایی دست نمی یابداز استثمار  یا کھ صرفا با کنار زدن نوع خاصیپرولتار

  .میگرد می ن مسئلھ بریبعدا بھ ا .جامعھ است یم طبقاتیاستثمارگرانھ و ستمکارانھ و اصوال محو تقس

 را یاز زندگ یچ بخشیدر واقع ھ. میبفھم یرا بھ طور علم یم تکامل و تحول جامعۀ انسانیتوان می مارکسن کشف یبر اساس ا
کنند و  می فایا یو مناسک مذھبھا  نید، آئیکھ عقا ینقش یحت«ک یبر یاسکا یبھ قول آرد. دانست امبر یتوان از تجسس علم نمی
 یبرا ین مورد علم حرفیا در ایآ«کند کھ  می ک اضافھیبر یاسکا. ستین ین جستار مستثنیز از این» کنند می کھ دنبال یاھداف

 یان مادیبھا  چطور بھ آنھا  و انساناند  از کجا آمدهھا  دهین این کھ ایدرک ا یبرا یعلمھای  توان از روش نمی ایگفتن ندارد؟ آ
ان کھن یمثال چھ بر سر خدا(طول زمان چطور؟ در  یمذھب یر باورھاییتغ یچگونگ خیتار در مورد... ، استفاده کرد؟اند  داده

ھا  یدند کھ امروزیپرست ی میتیان را با ھمان جدیمردمان عھد باستان، آن خدا یارین کھ بسیونان و رم آمد؟ مگر نھ ایمصر و 
  ٢٦»)را؟ یا اسالمی یحی، مسیھودیموجود در متون  یخدا

 یمبتن یندیعلم فرا. است ییلغزش بھ علم گرا ،علم جست و جوی در یعلم روششمول علم و  د بر نقش جھانیت تاکیاز نظر آج
 یتیواقع تکامل و حرکت یا قوای محرکۀق کشف ساختارھا و یاست و از طراش  ینیت عیت در موجودیدرک واقع یبر شواھد برا

، یجستار بشرھای  عرصھاست کھ در ھمھ  ین التزامیا. وجود دارد) سوژۀ دانا(ا مشاھده گر یکند کھ مستقل از ذھن و  می عمل
ۀ مقالعنوان و متن است و انگلس در  یاساسھا  ستیکمون ین مسئلھ برایا. ، صادق استیو چھ علوم اجتماع یعیچھ علوم طب
  ٢٧.»یعلم ی وتخیل :سمیالیسوس«: د کردیب بر آن تاکانقال یستیکمون یتئور یمعرف برای مشھورش

                                                        
-Awaywith All Gods, Insight Press, Chicago, 2008, pp. 220(» خالص شویمھمۀ خدایان از شر «نقل شده در آواکیان، ٢٦

» واقعیت را بشناسیم و اھمیتش را بدانیم: علم تکامل و اسطورۀ خلقت«از آردی اسکای بریک  )221
)Insight Press, Chicago,2006( 
فصل / رجمھ فارسی از سایت مارکسیست ھات(» تکامل سوسیالیسم از تخیل بھ علم«: فریدریش انگلس ٢٧

اکنون ایده آلیسم از آخرین پناھگاه خود یعنی تاریخ شناسی طرد شده و جای خود را بھ درک «): دوم
 حشعور انسان را بر مبنای وجود او توضی ماتریالیستی از تاریخ داد و راھی پیدا شد کھ می توانست

سوسیالیسم ] اما. ...[نای شعوربعنی توضیح وجود بر مدھد نھ آن طور کھ تا آن زمان وجود داشت، ی
عت شناسی ماتریالیسم فرانسوی با یقبلی ھمانقدر با این درک ماتریالیستی ناسازگار بود کھ طب

اگر چھ سوسیالیسم قبلی از شیوۀ تولید سرمایھ داری و نتایج آن . دیالکتیک و علوم طبیعی جدید
تنھا می توانست . ن نبود و در نتیجھ توانایی حل آن را نداشتانتقاد می کرد، ولی قادر بھ توضیح آ

درک ماتریالیستی تاریخ و افشای راز : ما این دو کشف بزرگ.... آن را بد و مردود قلمداد کند
با این دو کشف، سوسیالیسم بھ علم . تولید سرمایھ داری توسط ارزش اضافی را مدیون مارکس ھستیم

   ».در وھلۀ اول بھ کار بر روی مجموعھ جزئیات و روابط آن پرداختتبدیل گردید و اکنون باید 
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، خود یسم بھ مانند ھر علم واقعیمارکس. یک حکم اخالقیۀ آرمانشھرانھ، نھ ک توطئیسکوالر است، نھ  یمنج کیسم نھ یمارکس
کھ بر اساسش انجام شده،  یتکاملش و تحوالت اجتماعی سم در طیا مارکسی یسم انقالبیکمون. نقاد، زنده و در حال تکامل است

رش است ییکھ خواھان تغ یت اجتماعیواقعاز تطابق با  یانجام داده و بھ سطح باالترھایی  را پشت سر گذاشتھ و جھش یمراحل
  . ده استیرس

  یو ھم در علوم اجتماع یعیھم در علوم طب یوۀ علمیش
درِک   یعنی ھدف علم اما برای دست یافتن بھمشترکند،  یو اجتماع یعیدر علوم طب یکرد علمیو رو روش یاصل جوانبھر چند 

در عرصھ . کرد د استفادهیمتفاوت تجر سطوحگوناگون و  یھا چوبچار می توان از روش ھا و تیواقع) ح ترِ یصح(تر  یقیحق
، خود یموضوع مورد بررس. با ھم تفاوت دارند در جوانب مھم و متعدد یی کھ گفتیمھا و چارچوبھا  روش ھای متفاوت پژوھش،
  .کشد می شیکند و پ می طلب ش رامناسبمعیارھا و روش ھای 

ک، بھ خصوص در سطح ماکرو یزیف. میریک را در نظر بگیزیو ف زیست شناسی یعنی یعیعلوم طب یمثال، دو حوزۀ اصل یبرا
، جھت، سرعت، یکیزیبا حرکت ف یادیتوان تا حد ز می شود را می ک ھم خواندهیک کالسیزیا فی یوتونیک نیزیف یکھ گاھ
 [F = (m)(a)]در شتاب  بزمان ضر= رو یمثال معادلۀ ن. ح دادیتوض یاضیر یق زبان قراردادیره از طریغ و جرمشتاب، 
  .ق کرد و بھ آزمون گذاشتیار دقیبسھای  ینیش بیتوان پ میبا این ھا  .دھد می حیره را توضیارات و موشک و غیگلولھ، سحرکت 

مثال کشف . با آن متفاوت است یدر جوانب مھم یک کم ندارد، ولیزیاز ف یزینھ چیزماین در علم است و  نیز یست شناسیز
 یچارچوب مفھوم .در نظر بگیرید ندارد یمفھوم یست شناسیز در زیچ چیکھ بدون آن ھرا  یعیتکامل طب یتئور یعنین، یدارو
 یۀ برخارائو  ھا یانواع نمونھ ساز در یاضیست شناسان از ریز. ان نشدیب یاضیر یِ منطق قرارداد راهاز  یعیند انتخاب طبیفرا
حال آنکھ . شتھ استندا یست شناسیدر زای  ن کنندهیینقش تع یاضیر یطور کل بھ یکنند ول می استفاده یست شناختیز یندھایفرا

  ٢٨.است نقشی تعیین کننده بازی کردهک یزیعلم مانند فھای  گر از رشتھید یدر برخریاضی 

ش و بھ لحاظ چارچوب مفھومی، مفروضات، ابزار، فرایند و مراحل سنجک یزیو ف یست شناسین زیب اجازه نداریم بگوییم کھا یآ
 یوانگید یول. تشان کردیتشان شناخت و رعاید بھ رسمیمھم ھستند و باھا  ن تفاوتیا .چراموجود است؟  یفیتفاوت کنوعی غیره 

 کیموضوع مورد مطالعھ ھر  بار علوم ین دو علم و سایاھای  روش. ک علم استیزیکمتر از ف یست شناسیم زیاست اگر بگوئ
  . دیآ نمی موضوع مورد مطالعھاز  از خارج  یعنیست، ینبرون زاد . از آن ھا خوانایی دارد

آن چھ در  .بروز می یابندک رشتۀ واحد یدرون  ین علوم مختلف و حتیماب از واقعیت مادی وجود دارد کھ این ھا یسطوح مختلف
تر  نیپائ یدر سطح  دهما قوای محرکۀو  با الگوھا یتوان بھ سادگ نمی را محسوب می شودماده  قوای محرکۀا ی الگوھا ،ک سطحی
را  بررسیھر سطح از  خاص بودند یگر، ما بایبھ عبارت د ٢٩.باشد پائین ترھای  بر سطح یسطح مبتنآن اگر  یحت ؛ح دادیوضت

در . مین سطح تنزل دھین تریل دھنده در پائین عناصر تشکیحات را بھ کوچکتریم کھ ھمھ توضین نباشیبھ دنبال ا .میت کنیرعا
ل یرا با تقلھا  توان آن نمی د کھنشو می ظاھر یدین متفاوت و جدی، رفتار، قوانقوای محرکھد حرکت، یجد ھای کلشسطوح باالتر 

بھ  ـاتکا کرد  یک سیستمن عناصر یکوچک تر ونمندی ھایبھ قانشان  حیتوض یا برای ؛ح دادیتوضتر  نیسطوح پائ تاده بھ حرکیپد
  .ندیگو می ییل گرایتقل یدکرین رویچن

 اثبات و ت، مدرکیواقعۀ آن ھا مستلزم ھم مختلف علم موجود است،ھای  ن شاخھیکھ ب یمھمھای  رغم تفاوتین و علیود ابا وج
 .نزدیک شدن بھ بیشترین حد ممکن بھ واقعیت استبخشی از ھا  نیو ھمھ ا. عینیت داشتن مستلزمت؛ یدقت و عقالن مستلزم ؛است

ھ کرد و ب ییشناساو مشاھده آن ھا را توان  می کھوجود دارند ت یاز واقع یطوحساختارھا و س ،عتیطب و در یبشر ۀدر جامع
یی علم گرا ش مبنی برریھ ناپذیاتھامات توجدر خدمت بھ  ت از علمیدرک نادرست آج .داد قرارمطالعھ  موردآن ھا را طور عینی 

  . ندک می دین بر آن تاکیسنتز نوارزیابی دقیق علمی است کھ ھ یعل درک آجیت .است

ھای  و شاخھ بھ طور کل یعیبا علوم طب یمھمھای  ز مسلما تفاوتیره نیخ، تکامل جامعھ، اقتصاد و غیر تارینظ یعلوم اجتماع

                                                        
تئوری داروین نقش تعیین کننده موتاسیون تصادفی را آشکار می کند، کھ بر خالف گلولھ ای کھ از ٢٨

تکامل اشکال طبیعی زندگی از طریق . تفنگ شلیک می شود نھ قابل پیش بینی است و نھ قابل تکرار
 .بلکھ اغلبِ موتاسیون ھای تصادفی شکست می خورند یا برخی. اھمسان عمل می کندن مثلموفقیت تولید

فقط معدودی از موتاسیون ھایی کھ ھمان اندازه  .یعنی بھ مزیت سازگاری با محیط منجر نمی شوند
و تحت شرایط متغیر زیست محیطی  صیک ارگانیسم در وضعیت مشخ بازتولیدی تصادفی بوده اند بھ مزیت

 .  شوند منجر می
بھ شکل " (مولکول قند یک برای مثال، باکتری می تواند دو ساختار یا شکل متفاوت در زیست شناسی ٢٩

شکل را تشخیص دھد، ولی فقط از یک ) یا تفاوت شیء با تصویرش در آینھ" تفاوت دست چپ و دست راست
عناصر مختلف تشکیل شده دو شکل مختلف مولکول از آن کھ  علتش این نیست .مولکول تغذیھ می کند این
مولکول شکر  مشخصِ  از یک شکل اش تغذیھ عین است کھتکامل یک باکتری م سابقۀبلکھ بھ خاطر  ؛اند

 . شدشروع 
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 مشاھده .است یت بشریمتفاوت فعالھای  و جنبھھا  ، انسانیعلوم اجتماع ۀع مورد مطالعوموض. دارندآن بھ طور خاص مشخص 
آشتی ناپذیر  منافع تقسیم شده اند کھ یبھ طبقات انسان ھاجمع  ،یطبقات ۀدر جامع. نسان ھستندز این مطالعھ نین او عامال گران
  .کند می جادیا یشتریبھای  یو سختھا  یدگیچیپ، یاز جامعھ بشر یح و واقعیصح شناختبھ  یابیت در امر دستین واقعیا  .دارند

  کند می را رد یدر علوم اجتماع یت متد علمیآج
 یآن چھ عموما علوم اجتماع را در یعلم یمتدولوژ یریرساند کھ کاربست پذ می ن جایت را بھ ایات کار آجین خصوصیا ۀھم

  . کند یشود نف می خوانده

در این  ا حداقلیباشد،  یعلم حقیقتاتواند  نمی جامعھ شناخت ازکھ اند  شده یمدع یاریخ و از جملھ در عصر حاضر بسیتار یط
کھ  یزیتما. رود می بھ کار یعیکھ در علوم طب مبتنی بر عینیت را داشتو  یعلم دقتان سطح از توان انتظار ھم نمی عرصھ
 ۀکلماز  یاز گاھ ن کھ ھریرغم ایلعت ھم یآج. ردیگ می سرچشمھد ین دیشود از ھم می ن علوم سخت و علوم نرم گذاشتھیاغلب ب

  . ن سنت وابستھ استیدا بھ ایشدستایش می کند » علم«

ھر  عت و جامعھیت کھ طبین واقعیبا ا) ییبا اتھام علم گرا( یو علوم اجتماع یعین علوم طبیب یفاصلھ گذار یت برایآجھای  تالش
شمندانۀ اندی  سخنان موجز و ٣٠.منافات دارد  ل شدهیتشک) ی کھ بر قوای محرکھ ماده حاکم استکیالکتید با(متحرک  ۀاز ماد دو

این » .شود نمی شان نیگزیجا یرد ولیگ می را در بر یعیسم علوم طبیمارکس« :گفتمی کھ  یقت استوار بود وقتین حقیھممائو بر 
  ٣١.ده استید کرده و عمق بخشیبر آن تاک ارھاان بیکھ آواک است ای نکتھ

ش را در خود دارد کھ ین گرای، ا)علم و جامعھ( یو علوم اجتماع یعین علوم طبیبدیوار کشیدن  یت برایتالش آج ،بھ عالوه
ن باشد کھ یا یآدم ناف یوقت. ببیندو بدون تداخل  از ھم کامال مستقلرا ن دو عرصھ یا و خارج کند) یعیطب(سم را از علوم یرکسما
 یدرک کرد، در بھ رو یکرد علمیو رو روشو با استفاده از  یعلم ۀیتوان بر پا می را) یعی، طبیخی، تاریاجتماع(ت ایواقع ۀھم
  .شود می اق بازت ره چاریسم و غیده آلیا دیگر ھای از دین گرفتھ تا شکلت موجود ایاز واقع یح غلطینوع توض رھ

و  ھا مدلت از علم در یآج درک. متفاوتند یعین علوم طبیشوند با قوان می مطالعھ ین تکامل کھ در علوم انسانیمسلم است کھ قوان
قرار  امپیریسیسمو  جبرگراییو  یکیسم مکانیالیرماتر یبھ شدت تحت تاث این مدل ھا. است ر کردهیگ ١٩قرن ی چارچوب ھا

. کند می کاریعنی با ھمان نظم قابل پیش بینی و بدون تضاد ن یعت مثل ماشیطب ماتریالیسم مکانیکی بر این عقیده بود کھ.     داشتند
. می توانستھ اتفاق بیفتدغیر از آن نز یچ چیکھ ھ است یدھد طور می حیک واقعھ را توضیوقوع کھ  یطیشرا ،ییجبرگرا بھ باور

و ھا  روشاز مبنی بر تقلید  یشاتیگرا یعلوم اجتماع در جریان توسعۀدر واقع . قبال توضیح دادیم سمیسیریامپ در مورد مفھوم
  .وجود داشت را خدشھ دار کرده بود یعیکھ علوم طب نادرستی یکردھایرو

چون جان  یافراد(مرتبط بھ او ھای  تیسسیریم و مکتب امپیکھال دوریر امینظھایی  ستیویتیمثال در قرن نوزدھم، پوز یبرا
 یعیکھ علوم طبای  وهیاء نگاه کرد و با ھمان شیتوان ھمچون اش یم یاجتماع ھای دهین بود کھ بھ پدیاشان  بحث )لیاستوارت م

، یمشاھده، طبقھ بند حدود بھمشتمل و م ن است کھ علمیبر ا یستیویتیدگاه پوزید. کردشان  کند، مطالعھ می اء را مطالعھیاش
 یتسر ید بھ علوم اجتماعیرا با روشکرد و ین رویھمپوزیتیویست ھا معتقدند کھ  .نده استیع آیوقا ینیب شیالگو و پ یبازشناس

  . داد

ی ت را نفیواقعتر  قیعمبنیادی و  قوای محرکۀھ دارد و ساختارھا و یقابل مشاھده تکھای  دهیصرفا بھ پد یستیویتیکرد پوزین رویا
؛ بھ کنند می تحمل) »یذھن«(ح دھنده یک ابزار توضیرا صرفا بھ عنوان  درونیط بو روا یادین بنیقوانھا  ستیویتیپوز. کند می

 دینک و یزین کار متافیکردند کھ با ا می ادعاھا  ستیویتیپوز. تر می کند راحت کھ کار تحقیق را» مفید یال پردازیخ«ک ی عنوان
  . کرد اش مشاھده یتوان بھ طور تجربدانند کھ ب می را موجھ یزیکنند و فقط چ می رونیرا از علم ب

، و ییناب نمایو تلسکوپ، بیر رادینظھایی  کیو تکنھا  بھ دستگاهھا  ستاره یو درون یاساس قوای محرکۀفھم  یبھ طور مثال برا
تر  قیعم یش گذاشت کھ بتوانند از ساختارھایپایی ھ دیو تجر یم علمید مفاھیبا. ستین یکاف یاست ول نیازطول موج  یرگریتصو

دھا تا آن جا کھ واقعا ین تجریا. کنند یشود مفھوم ساز می ضبطھا  ن گونھ دستگاهیا توسط شکل ھای بروزشانکھ  یو روابط
 ام قطعیتوان یم ق علمیما از طر .ھستندمنطبق  مادیت یواقع یواقع ییربنایو روابط ز ینیع یساختارھاباشند با  یح و علمیصح

حواس  از نظر ییزھایچ ؛میمطلع شو شان کردمشاھده ر لحظھ نمی توان ھکھ ھایی  دهیار و جوھر پدیبسھای  دهیاز وجود پد
                                                        

عت آزمون دیالکتیک است و در مورد یطب«انگلیسی چاپ پکن  ٢٨دریش انگلس، آنتی دورینگ، ص یفر٣٠
نی کھ ھر روزه بھ تعدادشان اضافھ می شود  علوم مدرن باید گفت کھ برای این آزمون موادی بسیار غ

در واقع، دیالکتیک چیزی نیست بھ جز علم «اضافھ می کند کھ  ١٨٠و جلوتر ص » .فراھم می کنند
 ».ی و تفکربشرعت، جامعھ یطب لقوانین عمومی حرکت و تکام

ن تاکید کرد ھمھ چیزھایی کھ تا اینجا گفتم خیلی مرتبط است با اصلی کھ مائو بر آ«. ٧نظرات، ص ٣١
در مورد این کھ مارکسیسم عرصھ ھای مختلف جامعھ و تالش انسانی را در بر می گیرد اما جایگزینشان 

 ».تضاد خودشان را دارند جنبۀ خاصھر کدام از آن ھا، بھ قول مائو، .نیست
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این ن بھ یاز زم یوقت ظاھربھ اما چرخد  می دین بھ دور خورشیت کھ زمین واقعیمثال ا .پنجگانۀ ما دور از عقل بھ نظر برسند
  . ر دیگری استطو میکن می نگاهحرکت 

گذشتھ است کھ این شامل  مفھوم سازیاتم از چند مرحلھ  در مورد یعلم شناختدر صد و چند سال گذشتھ . میگر بزنیک مثال دی
 یاریاگر ھمانطور کھ بس یول. اند شده یزیا از نو قالب ریو اند  ا رد شدهی یمتفاوتھای  مدلھم بوده است،  یانقالبمفھوم سازی باز

ک مدل یصرفا ست کھ ین ھم نیا. ستین یبختک ک کار هللاین یند ایگو ھا می ستیویتیبا بحث پوز مخالفتدر  اندانشمند ثریا شاید اک
ما از واقعیت بیش از پیش بھ آن افت یدر ،ندین فرایق ایاز طر. ارائھ شودج یو قابل مشاھده کردن نتا منسجمو  ینیش بیپ ید برایمف
   . نطبق می شودم

فقط بعد از  .است ن کردهیز چنیح عقب بکشد و اغلب نیتواند از مواضع صح می علم: ستین یند تک خطیفرا کین یالبتھ ا
اند  موارد از نو کشف شده یا در برخاند ی ق عموما مورد قبول واقع شدهیحقا یشتر دانش بوده کھ برخیار و انباشت بیمبارزات بس

در  .از دست رفت این درک. بود یمنظومۀ شمس محوری دیخورش از باستان ونانی نیاز متفکر یدرک برخ، ن مواردیاز ا یکی. 
دستگاه تفتیش  ١۶٠٠در سال . ک بودیکاتول یسایکل یعمدتا قدرت و نقش ارتجاععلتش ھم . سرکوب شد ھزار سالش از یواقع ب

ست یش نیبای  د ستارهیگفت خورش می وکرد  می دفاع یکیکھ از نظام کوپرن چراسوزاند  جوردانو برونو را زنده زنده عقاید در ُرم
  . ی چرخندبھ گردشان م یاراتیس ھم ھستند کھ یگریدھای  و ستاره

. نده و فاجعھ بار استیشود فرسا می بھ کار گرفتھ یدر علوم اجتماع یھم غلط است مسلما وقت یعیسم کھ در علوم طبیویتیپوز
ھم بھ کار  یدر علوم اجتماع نادرستھای  توان در مورد روش می باشند را دیکھ معتبر و مفای  بھ ھر درجھ ییانتقادات از علم گرا

ق ساختار یح جرائم از طریتوض یمورد نقد قرار داد تالش برا ییبھ مثابھ علم گرا یتوان بھ درست می ک نمونھ از آنچھ کھی. بست
ھای  اوتفا تی(ھا  و تفاوت یست شناسیـ ز جامعھ یشبھ علمھای  ھیق نظریت فرودست زنان از طریح موقعیا توضیافراد  یکیژنت

  .ان ساختار مغز زنان با مردان استیم) ییادعا

 گرایش ران یابد ایات بسط یو اخالق یشناس ییبایمثل ز یھای طھیش از حد گسترش دھد و بھ حیاگر علم بکوشد دامنۀ خود را ب
بھ  .دارند یت مادیشھ در واقعیتا ریات نھایو اخالق یشناس ییبایالبتھ ز. مورد نقد قرار داد ییبھ مثابھ علم گرا یتوان بھ درست می
ت یواقع یکیتوان بھ بروز مکان نمی راھایی  ن عرصھین، چنیبا وجود ا. دندار یت جامعۀ طبقاتیواقع شھ دریژه در عصر ما، ریو
م یاس مستقیق قیاز طر یجامعۀ بشر حیتوض ی، تالش براییک نمونۀ علم گرای. آوردشان  نگونھ بھ حسابیل داد و ایتقل ییربنایز

ک یا صرفا ی ییک نمونۀ معاصر علم گرای. دھند می انجام یدانشمندان اجتماع یاست کھ برخ ین کاریا. است یوانیآن با رفتار ح
از ینھا  انند تکامل در انسیشوند فرا ی مید کھ شکاکانھ مدعید یست شناسان تکاملیاز ز یتوان در آثار برخ می بد را نمونھ از علمِ 

  ٣٢.د کردیبودن را تول یبھ مذھب

ن یھ دیرا در توج یدا شبھ علمین نظر شدیداند ا یی میت کھ خود را قاتل علم گرایشگفت زده شوند کھ چطور آجھا  ید بعضیاش
شده ر ت قیگوناگون صورت گرفتھ عمھای  طھیکھ در ح یکرده توسط مطالعات ین بازیکھ د یاز نقش یدرک علم«: گذارد می جلو
نک بھتر شناختھ شده یا ن بر مغز انسانیو اثر د یات و ارتباطات اجتماعین در خلق و تکامل اخالقید یخینقش تار. است
   ٣٣».است

  ت و کارل پوپریآج
کارل . ندیب می با کارل پوپر ھمراه یبیب و غریک علم است خود را بھ شکل عجیسم ین بحث کھ مارکسیت ھنگام حملھ بھ ایآج

  .شد می سم محسوبیمارکس یاسیـ س یاز مخالفان فلسف یکینۀ فلسفۀ علم بود و یسوف صاحب نفوذ در زملیپوپر ف

بتوان نادرست  یعنی. باشند» یریابطال پذ«د تابع یبودن دارند با یعلم یکھ ادعاھایی  ھینظر ین بود کھ تمامیبحث پوپر ا
  .است یبودنش قالب یعلم ین ادعایمون بگذارد بنابران آزیتواند پا بھ ا نمی سمیو مارکس. را نشان دادشان  بودن

کھ بتواند نادرست  است یبر شواھد یار مبتنیمعتابع سم نھ فقط از ین بحث پوپر پرداختھ و نشان داده کھ مارکسیان بھ ایآواک
ن یا ایل شده یتشک عت از مادۀ در حال حرکتیت کھ کل طبین واقعیمثال ا(سم یمارکس یم محوریبودنش را اثبات کند بلکھ مفاھ

                                                        
جربۀ مبنای اعصابی ت«راماچانداران در سندی کھ تحت عنوان . س. و» پژوھش علمی«رجوع کنید بھ    ٣٢

کھ در سلول ھای  این استبحثش . ارائھ کرده است» کنگرۀ ساالنۀ انجمن علم اعصاب شناسی«بھ » مذھبی
مغز و نقطۀ تماس عصب ھا یک مبنای فیزیکی برای تمایالت معنوی وجود دارد کھ مبنای فیزیکی حالت 

 .مذھبی ذھن است
 ..."علیھ"  ٣٣
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   ٣٤.امده استیش در نیم بھ نماین مفاھی؛ نادرست بودن ااند ابطال نشده) اند  جامعھ یربنایز یدیو روابط تول یدیدرک کھ نظام تول

دارد در واقع از کنار مشکل  ییخوانا یریار ابطال پذیسم با معیکند کھ چرا نشان داده مارکس می ان انتقادیاز آواک یت وقتیآج
ن با یمع یک تئوریانطباق  یکھ در پ این استپوپر  یمشکل اساس. کند می عبور یعلم یدگاه پوپر از تئوریموجود در د یساسا
ن کرد کھ چھ یمعی توان بھ طور واقع نمی کھ این استبحث پوپر . اذعان کند ین انطباقیخواھد بھ چن نمی ست؛ین یماد یایدن
پوپر . دیگر برگزیدھای  ھینظری تواند در برابر انتقادات مقاومت کند را بھ جا می بھترکھ ای  ھید نظریفقط با. قت استیحق یزیچ

  .ف شودیتعر ینیت عیار انطباق با واقعیقت با معیکھ حق این استکامال مخالف 

در . اندبنش یو علم یستیالیق و شناخت ماتریتحق یورارا  یو موضع طبقات یدئولوژیکھ فلسفھ و ا این استت یآج یدغدغۀ واقع
 سم گرمیعلم بودن مارکس یھم صف شده کھ بازارشان را مخالفت و انتقاد از ادعا یانات مختلف فکریت با آن جرین مورد، آجیا

را حاضر یز است نیسم علم دروغیمارکسکھ  پوپر تھمتاین سم در برابر یکند کھ چرا از مارکس می ان انتقادیت از آواکیآج. کند می
 پوپرھای  ت است کھ در برابر تھمتین خود آجیتا ایاما نھا. گردن نھد، بھ دفاع برخاستھ است یون علمار و آزمیست بھ معین

  .سم شدیعلم بودن مارکس ید مدعیرد نبایپذ می برد؛ چرا کھ می م باالیرا بھ عالمت تسلھا  دست

  یستیکمون یو آگاھ یگاه طبقاتیـ جا ج
 یعیطبھای  کند و عرصھ می حذف یت اجتماعیند فھم واقعیتبا دارد طبقھ را از فراسم مریانیآواک«دھد کھ  می مھ حکمیت سراسیآج

  ٣٥».کند ی میرا با ھم قاط یو اجتماع

ا یپرولتار یعنیک طبقھ یندۀ ینما«سم یده کھ مارکسیچسب) یقسم(قت ین حقیبھ ااش  یشگیھم یوۀ التقاطیت بھ شیم آجیاز حق نگذر
 ٣٦».دارد یاساس ین درجۀ ممکن، نفعیت بھ کامل ترین طبقھ است کھ در درک واقعیفقط ا«ان طبقات موجود یدر م. »است

 یر اجتماعیناپذ یآشت یو ھمۀ تضادھا یطبقاتھای  یم بندینوع بشر از ھمۀ تقس یید در رھایبا می ایواضح است کھ اگر پرولتار
م، یگفتھ باشتر  حیصح. دارد یاساس ین نفعن درجۀ ممکیت بھ کامل تریکند حتما در درک واقع یمحرک باز یا نقشیدر سطح دن

  .این استدر گرو اش  ست بلکھ کل منافعین» یاساس ینفع«صرفا 

 ین درکیچن. کند ی نمین درکیچن صاحباو را  ،ا ذاتیدارد چرا کھ ژن  ازین ین درکیا بھ چنیکھ پرولتار این استقا ینکتھ دق
 یط مادیما از شرایست کھ مستقین یزیت چین درک از واقعیا. ردیگ نمی ا قراریصرفا بھ ضرِب پرولتر بودن در دسترس پرولتار

. اند نداده یرا بھ او ارزانای  ژهیو یخیحھ و معرفت تاریست؛ قرین یخیسوژۀ تبرک شدۀ تار یا نوعیپرولتار. استخراج شود
  .قت باشدیقادر بھ درک حقاش  یگاه طبقاتیست کھ صرفا بھ واسطۀ جاینطور نیا

 یتین واقعیا. ن مسئلھ مربوط استیوجود دارد کامال بھ ا یستیشاھنگ کمونیک حزب پیند انقالب بھ یکھ در کل فرا یاز مبرمین
ره است یو ارتش و غ یکھ صاحب دستگاه دولت یھ دشمن قدرتمند و متشکلیعل یدر مبارزۀ انقالب یروزیآشکار است کھ ھرگونھ پ

نگاه تر  قیاگر بھ مسئلھ عم. ستین نیاما نکتھ، صرفا ا. وجود داشتھ باشد یدھاز سازمان ییمتصور است کھ درجۀ باال یدر صورت
 منجر شود و یستیکمون یتواند بھ آگاھ نمی این علت است کھ تجربۀ خودجوش پرولتاریقا بھ ایشاھنگ دقیم، ضرورت حزب پیکن

م ین نکتھ خواھیگوناگون دوباره بھ ا یایوابعدا از ز. (د قرار دادیا مورد تاکین قویاست کھ لنای  ن ھمان نکتھیا. شود نمی
   ٣٧).پرداخت

ن یتضم و ین درک، حتمیبھ ا یابیکند اما معتقد است دست می وجود دارد اشاره» تیدر درک واقع«کھ  یواقع» ینفع«ت بھ یآج
د کھ کل یآ نمی ن بھ نظریبنابرا. دا کندین درک دست پیمقدر شده بھ ااش  یگاه طبقاتیا صرفا بھ خاطر جایشده است چرا کھ پرولتار

از . داشتھ باشد یت چندانیت اھمیآج یبرا یانقالب یستیکمون یو آگاھ یانقالب یبھ تئور یابین و دستین و تدویتکو یخیمسئلۀ تار
در مواجھھ با حالل ھمۀ مشکالت  ،صرف یِ گاه طبقاتیجامعھ و جا یاسیو س یاجتماع یشکل بند کھ مییگونظر او، اگر ن

  .را حل خواھد کردھا  از آن یادیاست حداقل بخش ز یخیرتاھای  چالش

سم است یبھ کمون یـ جھان یخیکھ ھدفش گذر تار یت است کھ جنبشین واقعیبر ا یشاھد یستیجنبش کمون یکل تجربۀ طوالن
دون بدون شک ب. است کھ حاضر و آماده در دسترس قرار نداردای  یاسیک و سیدئولوژیا یک و آگاھیمستلزم شناخت تئور

                                                        
 ـ بخش اول ـ باب آواکیان» شرانجام انقالب و رھایی نوع ب«رجوع کنید بھ   ٣٤
 ...."علیھ"  ٣٥
 ھمانجا  ٣٦
محدود کردن نیاز بھ یک حزب پیشاھنگ بھ جوانب تشکیالتی و عملی اش، نادیده گرفتن موضوعات   ٣٧

مربوط بھ بینش و رھبری ایدئولوژیک و سیاسی و گسست از خودرویی بھ نوعی از حزب می انجامد کھ 
این درک از حزب جزئی ثابت از اکونومیسم و سوسیال . ست ھا استمشخصۀ ترتسکیست ھا و سایر رفرمی

 .دمکراسی است
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ک یتئورھای  بدون تالش. افتیدست  ین شناخت و آگاھیتوان بھ ا نمی دارند یمیت عظیکھ اھمای  سدشکنانھ یفکرھای  تالش
  .افتی نمی ا راهیز بھ قلمرو پرولتارین» ایپرولتار یمنافع طبقات«ن مقولۀ یھم یر مارکس حتینظ یروشنفکران

  یستیکمون یو آگاھ» صرف یاحساسات طبقات«
 یتوجھ یاز ب یناش یکردیدھد کھ رو می نشان" صرف یاحساسات طبقات"با بھ حداقل رساندن نقش  یپ یآر س«د یگو می تیآج

   ٣٨».طبقھ، دارد یگاه مادی، جایگاه طبقاتین جایادیت بنیبھ اھم

 یپ یالۀ آر سدر مق. داشت» یگاه طبقاتیجا« یت رویکھ آج یدیبر تاک ٢٠٠۶در سال  یپ یت مربوط است بھ نقد آر سینکتۀ آج
ن، یبعد از کودتا در چ ٣٩.»است یدئولوژین عامل در ایک ترینامید یتئور«ائو نقل شده بود کھ ین نکتۀ چان چون چیا

ن عامل یک ترینامید یائو اصرار داشت تئوریگفتند کھ چان چون چ" گروه چھار نفر"بھ  اناز حمالتش یکیدر ھا  ستیونیزیرو
 یدنبال تئوراش  او ھمھ. ست استیک دگماتیاو صرفا ! دینیبب"ند یدند تا بگویش کشین را پیاھا  ستیونیزیرو. است یدئولوژیدر ا

خشک است  ییت کھ گرفتار التقاط گرایآج) »."ستیقائل ن یت بالواسطھ ارزشیواقع یبرا. ندارد یک کاریاست و بھ جنبۀ پرات
ائو کھ یح چان چون چیص صحین تشخیا«کند کھ  می ونھ مغلطھنگیائو بپردازد ایم از چان چون چینکھ بھ انتقاد مستقیا یبھ جا
 گانھیرا  یل شده کھ تئوریک جانبھ تبدین موضع یبھ ا یپ یاست توسط منطق آر س یدئولوژیعامل در ا نیترک ینامید یتئور

ان یآواک. ستیر کار ندای  ک جانبھین موضع یچن. ت نداردیچ وجھ واقعین ادعا بھ ھیدر واقع، ا ٤٠».کند ی میک تلقینامیعامل د
  .صحبت کرده است یستیکمون یو آگاھھا  توده یان احساسات خود بھ خودیم یکیالکتیمرتبا از رابطۀ د

جامعھ و انقالب  یک طرف و درک علمیدر ھا  توده یان احساسات خود بھ خودیم یفیتواند بفھمد تفاوت ک نمی تیآنچھ آج
ن دو از نظر یبھ عالوه، ا. ستین یکز و منسجم کردن احساسات خود بھ خودمسئلھ صرفا متمر. گر استیدر طرف د یپرولتر
د کسب دانش کنند و خود یوندند بایبپ یستیتوانند بھ صفوف انقالب کمون می کھ یگرانیپرولترھا و د. دارند یفیز تفاوت کیمحتوا ن

  .وندل شیبھ رھا کنندگان نوع بشر تبدر دھند و ییک تغیدئولوژیند تحول ایرا در فرا

  .میکن یبررستر  قین نکتھ را عمید اییایب

دن بھ آن یخاتمھ بخش یزند، آرزو می ، دائما نفرت از استثمار و ستم را دامنیر در جامعۀ طبقاتیتجربۀ روزمره، استثمار و تحق
د جذب یاحساسات با نید کرده و گفتھ کھ ایت تاکین واقعیان بر ایشھ آواکیھم. کند می جادیزد، احساسات مشابھ ایانگ یرا برم
  .ح شودیصح یانقالبھای  کیو تاکت یاستراتژ

جرج جکسون . دانست بحث کرد می ستیکھ خود را کمون ییکایاھپوست آمریس یش او در مورد جرج جکسون انقالبیپھا  مدت
" آرام"انقالب . ان است؛ تعرض استیاز نظر بردگان، انقالب واجب است؛ عشق الھامبخش است؛ عمل آگاھانۀ عص«نوشتھ بود 
  :دیگو می ان در جوابیآواک» !ر کننده استیاز نفرت سرد تحقای  جلوه. باک و خشن است یزمخت و ب. ستیو محتاط ن

 اما عمدتا. ر کننده داشتھ باشد و خواھد داشتیاز نفرت سرد تحق ید عنصریحتما با یھر انقالب واقع. ستیھم ھست و ھم ن«
 یاما ورا. کند می ادیاز آن " عشق الھامبخش"کھ خود جکسون تحت عنوان باشد گر ید یزید چیبا شتریبلکھ ب. ن باشدیتواند ا نمی

مفھوم . ن اھداف باشدید اساسا آکنده از ایت شود و بایاز انتقام ِصرف ھداتر  یار عالیبس ید توسط اھدافیانقالب با ھا، نیھمۀ ا
ن یا پس. رود نمی شیز انقالب پین ین نفرتیباشد ھر چند بدون چن" نندهر کینفرت سرد تحق"تواند  نمی ک انقالبیدئولوژیا یاساس

   ٤١».دھد می لیگر را تشکیک وحدت اضداد دیز ین

نفرت ھا  ستینکھ کمونیان، اید آواکیاز د. نامد اصرار دارد ی میزیجنبۀ غر یک و آنچھ ویان درک تئوریان بر رابطۀ میآواک
ان ین بار رابطۀ مینخست یان برایکھ آواکای  در مقالھ. (ت داردیرا جلوه گر کنند اھماتش یو ھمۀ تعد یاز نظام ارتجاع یزیغر

  .)د نھاده استیبھ ستم بر زنان تاک یزیح کرده خاصھ بر ضرورت پاسخ غریک را تشریو جنبۀ تئور یزیجنبۀ غر

و حل  یکیالکتین رابطۀ دیح ایرک صحد. کنند می تیگر را تقویکدیگذارند و  می ریک بر ھم تاثیو جنبۀ تئور یزیاما جنبۀ غر«
بھ  یدر تکامل مبارزات انقالب ین مسئلھ بھ طور کلیا. دارد یادیت زیزنان اھم ییحش در ارتباط با مسئلۀ ستم بر زن و رھایصح

                                                        
 ...."علیھ"  ٣٨
بھ «: چنین نوشت ٢٠٠۶مارس  ١٢» کمونیست باشند... الزم است کھ کمونیست ھا«آواکیان در مقالۀ   ٣٩

. جود دارددر این مورد حتی بین کمونیست ھا اغتشاش فکری زیادی و. کافی نیست" موضع"عبارت دیگر، 
کھ  این استمنظورشان ." این مرد یا زن خط ایدئولوژیک واقعا خوبی دارد"بعضی وقت ھا می شنویم کھ 
اما . سرشار از نفرت نسبت بھ ستمگری است و امثالھم. واقعا متعھد است. این فرد موضع خوبی دارد

اقل ادعا می شود کھ این حد. در این زمینھ، چان چون چیائو نکاتی را مطرح کرده. موضع کافی نیست
 .تمایل من ھم ھمین است و می خواھم بر اساسش بحثم را پیش برم. نوشتھ از اوست

 ..."علیھ"  ٤٠
فتح "تامالت بیشتر در مورد اثر : عبور از دو مانع عظیم«در مقالۀ " بازخوانی جرج جکسون"بخش   ٤١

 ١٩٩٨ـ » "جھان
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د شبریح و پیک درک صحیبھ  یابیدستکھ  این استھ یگر قضیبُعد د. کند ی میباز یار مھمین نقش بسیکامال نو یایک دنی یسو
ھای  ق جلوهیکھ از طر یزیح بھ چیکرد صحیبدون رو است؛ ناممکن یاز ستمگر یزیبدون عنصر نفرت غر یمبارزات ضرور

   ٤٢».است ناممکنآن  یبدون جذب و سنتز علم یعنید، یآ می دانیبھ م یخشم نسبت بھ ستمگر یزیغر

 یو بھ طور کل یاسات و شور و شوق طبقاتاحس ی، جذب و سنتز علمینسبت بھ ستمگر یزینفرت غر یفقط جذب و سنتز علم
ان کند و ما را قادر سازد کھ با آن بھ مبارزه یبتر  قیرا ھر چھ عم یات اجتماعیتواند جوھر واقع می اتیحس برخاستھ از واقع

چرا کھ  کند؛ می ن کار راید کند و ایرا تشد یزیتواند جنبۀ غر می حیصح یل علمیک تحلیدر واقع، . میرش دھییم و تغیزیبرخ
  .است یرضروریخ بشر استثمار و ستم کامال غین مرحلھ از تاریدھد در ا می نشان

وجود داشتھ باشد  یتواند جنبش نمی جذب کند یرا بھ درست ینسبت بھ ستمگر یزیکھ بتواند نفرت غر یستیکمون یاما بدون تئور
ا زود بھ کج راه خواھد رفت یر ید یزی، نفرت غریستیکمون یبدون تئور. شھ کن کندیموجود را ر یط اجتماعیکھ قادر باشد شرا

  .بھ نظم موجود و امثالھم گردن بگذارد یعنیتواند بھ ضد خود بدل شود؛  ی میو حت

  .ت داردیار اھمین عامل است بسیک ترینامید ینکھ تئوریائو در مورد این علت، نکتۀ چان چون چیبھ ھم

 یرا بھ مبارزه براھا  ا و تودهیپرولتارتر  م تواناتر و مطمئنیدرک کنتر  قیو عمتر  یمرا عل یجامعۀ طبقات یمادھای  ھیھر چھ ما پا
کھ » رھا کنندگان نوع بشر«نکھ عبارت یرغم ایعل. م کردیخواھ یم خواند و رھبریرھا کردن نوع بشر از طبقات فرا خواھ

و  یق از جامعۀ معاصر بشریو عم یھمھ جانبھ، علم ده،یچیدرک پ یرسد اما حاو می کند ساده بھ نظر می ان مرتبا تکرارشیآواک
ک و یدئولوژیاھای  و بازتاب یان مادیو بن یر طبقاتیناپذ یآشت یت تضادھایاز موجود ینین چنیا یآن است؛ درک یخیتکامل تار

 یسادگ. (یستیکمون ق انقالبیاز طر یطبقاتھای  یم بندیاز بھ پشت سر گذاشتن تقسیاز امکان و ن ینین چنیا یآن ھا؛ درک یاسیس
جرج جکسون از نفرت  یرعلمید با انعکاس غیسھ کنیان شده را مقایب» رھا کنندگان نوع بشر«کھ در عبارت  یح و علمیصح
ت از فھمش یاست کھ آجای  ن نکتھیا.) میکھ باالتر نقل کرد» ر کنندهینفرت سرد و تحق« یِصرِف پرولترھا در فرمولبند یطبقات

ت یاھم یآورد تا ب می نییپا ٤٣»یگاه طبقاتین جایادیت بنیبھ اھم یتوجھ یاز ب یناش یکردیرو«ا سطح عاجز است و آن را ت
  .دھداش  جلوه

 یبھ سمت آگاھ یو احساساتھا  دهین این کھ چنیا. اند  ھمواره متناقضھا  توده یخود بھ خودھای  دهیبھ عالوه، احساسات و ا
 یگاه مادی، جایگاه طبقاتین جایادیت بنیاھم«بر  یت مبنیاز حرف آج. ناک استاشتباه و خطر یش دارند تصوریگرا یستیکمون
؛ آنجا کھ »د کرد؟یچھ با«خود  ین در اثر راھگشایبحث لن یاست بر نکات اساس یدیتاکھا  نیھمۀ ا. دیآ می بر یزین چیچن» طبقھ

  .دیگو می ن کارگرانیدر ب یافتھ بھ شکل خود بھ خودین یتکو یآگاھھای  تیاز محدود

ز یو ن یستیکمون یدھد تا بھ آگاھ می قرار) نیریو سا(ار کارگران یدر اخت یماد ییمبنا ییخصلت متناقض جامعۀ بورژوا
، یسم ملینیپدرساالرانھ، شووھای  دگاهیابند؛ مثال بھ دیگر دست ید یارتجاعھای  دگاهیو د ییبورژواھای  دگاهیگوناگون دھای  شکل
آنجا کھ  ھا، ن ھنگام بحث مبارزات تودهیلن یفرمولبند.. .تر قیو عمتر  درک کامل«از بھ یان بر نیآواک. رهیو غ یونیونیدیتر یآگاھ
ست ین شیگران صرفا یا. ورزد می اصرار ٤٤»دیگو می "یر پر و بال بورژوازیدن بھ زیخز یآنان برا یخود بھ خود یتقال"از 

 یو چارچوب یریشتر مواقع جھت گیدر جامعھ در بھا  و مخالفتا ھ یتینکھ چرا بخش عمدۀ نارضایا یمبنا. است تقالبلکھ 
  .ن استیکند ھم می دایپ یستیرفرم

 المللی بیندر جنبش  یقیعمھای  شھیت مدافع آن است ریکھ آج یستیکمون یو آگاھ یگاه طبقاتیدرک نادرست از رابطۀ جا
کھ ھنوز در حال شکل دادن بھ ای  دوره یعنیۀ مارکس، یاز آثار اول یبھ برخھا  یلیخ. از ھمان دوران مارکس دارد یستیکمون

آگاھی کمونیستی در مقیاس توده «ش داشت کھ یمارکس گرادر آن مقطع . اند خ بود، رجوع کردهیاز تاراش  یستیالیدرک ماتر
ح یبھ توض یازین نجایا«: ن نوشتھ بودینمونھ، مارکس چن یبرا. بداندطبقۀ کارگر  یمبارزات خود بھ خودرا برخاستھ از  ٤٥»ای
 ین آگاھیرساندن ا یرانھ برایگیخود آگاھند و پ یخیفۀ تاریگر بھ وظیانگلستان و فرانسھ د یاز پرولترھا یست کھ بخش بزرگین

   ٤٦».کنند می تیبھ وضوح کامل فعال

                                                        
سنتز نوین و مسئلۀ زن ـ «ـ آواکیان ـ در جزوۀ » البتضادھای حل نشده بھ مثابھ قوای محرکۀ انق«  ٤٢

؛ تاکیدات روی کلمۀ ناممکن از »رھایی زن و انقالب کمونیستی، جھش ھای بیشتر و گسست ھای ریشھ ای
 ما است

 ...."علیھ"  ٤٣
یک نوع بنیادا نوین دولت؛ یک تصویر بنیادا متفاوت و : نظراتی دربارۀ سوسیالیسم و کمونیسم«  ٤٤

یک درک ماتریالیستی از دولت و رابطھ اش با زیربنای "مشخصا زیر تیتر فرعی » از آزادیبزرگتر 
 ٢٠٠۶آوریل  ٩ـ آواکیان ـ " بنیادین اقتصادی

 ـ کارل مارکس" ایدئولوژی آلمانی"  ٤٥
 ـ کارل مارکس ۴ـ فصل " خانوادۀ مقدس"  ٤٦
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ن و تکامل یتکو ینگدر مورد چگو یرعلمیو غ یانحرافھای  دگاهید یبرا کنند تا پشتوانھ ای می ن نوع اظھارات استفادهیاز ا
ژه آنچھ کھ در اثر یسم بھ وین در مارکسیرا در نقطۀ مقابل تکامل لن) خاصھ مارکس جوان(ز مارکس یبسازند و ن یستیکمون یآگاھ

ھ یرا علھا  ن بحثیکھ ا یکسان یشده برا یمشخصا رزا لوکزامبورگ منبع ارزشمند. ر کنندیافتھ تصویبروز » د کرد؟یچھ با«
  .شود می ن سنت مربوطیبھ ھم یادیار زیزان بسیز بھ میت نیآج. گذارند می سم جلوینیلن

  ایپرولتار دن بھیت بخشیجسمت از یدفاع آج
  : سدینو می تیآج

اما در . مبارزه کنند یپرولتر ینیبھ جھان ب یابیدست ید برایباشان  یرغم خاستگاه طبقاتیعل یستیک حزب مائوئی یھمۀ اعضا«
در  یطبقاتھای  گسست از خصلت. ن وجود داردیریبا سااند  کھ از طبقۀ کارگر برخاستھ ین کسانیب یفیک تفاوت کینھ ین زمیا

کھ قبال  ییکشورھاھای  درس. ن کننده استیی، تعاند آمده یانیا میکھ از صفوف طبقات حاکم  ین، خاصھ کسانیرین سایمورد ا
کھ در  یستیک حزب مائوئی یخط طبقات. ستین یستیمارکس یلعۀ تئورکند کھ مسئلھ، صرفا مطا می دییبودند کامال تا یستیالیسوس

ی ناش یگاه طبقاتیاست کھ از جا یھ بر نقاط قوتیتک یابد تالش آگاھانھ برایسازمان  یتحتانھای  ن تودهیخواھد در ب می درجۀ اول
   ٤٧».شود می

ن یا. ابندیدست  یپرولتر ینیک جھان بیھ دارند بھ فیحزب وظ ید کھ ھمۀ اعضایگو می تیآج. میح کنیھ را تشرین اظھارید اییایب
 اما تصور. باشد یستیکموندگاه یمنظور از آن، د یعنیده شود یدرست فھم» یپرولتر ینیجھان ب«ک یاست اگر  یحرف درست

ان ت آن گروه از داوطلبی، وضع)یستیکمون یآگاھ( یپرولتر ینیبھ جھان ب یابیدست یعنی» ن موضوعیا«کند کھ بر سر  می
تفاوت «ند یآ می گرید یا قشرھایکھ از طبقات  یا است با کسانیپرولتارشان  یحزب کھ خاستگاه طبقات یا اعضایت و یعضو

کھ  یند با کسانیآ می ایکھ از صف پرولتار یکسان ینیع یگاه طبقاتیدر جا یفیک تفاوت کی. کند می نجا اشتباهیت ایآج. دارد» یفیک
شکل گیری . د دارندیند تولید و فرایاست کھ با ابزار تول یدر رابطۀ متفاوتشان  تفاوت. وجود دارد گر استیطبقات دشان  خاستگاه

برای دستیابی بھ آگاھی کمونیستی و اما . یک سان صورت نمی گیردمختلف  یعناصر طبقات و قشرھاآگاھی کمونیستی در 
  .فرق کیفی بین شان موجود نیست زمینھبھ تحول دارند و در این  نیازدرک ھر چھ بیشتر علم کمونیسم ھمھ 

 ر قراریرا شکل داده و تحت تاث یاجتماع ھایقشر ۀتفکر ھم ،هدنفوذ کر داری مایھسر یدر ھمھ جامعھ طبقات ییبورژوا یدئولوژیا
 یممتاز دارا یطبقات ۀنیشیبا پ ین طور باشد کھ فردیتواند ا می مثال. شود می تحت ستم و استثمار ھم ھاین شامل قشریدھد و ا می

 یتحتانھای  ھیکھ از ال یکسان یول. کنند از باال نگاه کند می کھ با دستان خود کار یو کسان یدیانھ باشد و بھ کار ینظرات نخبھ گرا
ظ و انتقام یدارند احساس غ یعال یالتیکھ تحص ین و کسانیوندند ھم ممکن است نسبت بھ متخصصیپ ی میجامعھ بھ مبارزه انقالب

باید  .فرود آورند سر یالت عالینھ تحصیشیتھ و پیاحساس حقارت کنند و در مقابل اتورھا  ، نسبت بھ آنرعکسا بی .شندداشتھ با
  سم معافند؟یسم و سکسینیا مردان پرولتر از شوویآ پرسید کھ

ک جھش یدئولوژیند بھ لحاظ ایآ می کھ از طبقات متوسط و ممتاز یازۀ کساناند  د بھ ھمانیز باین یتحتانھای  ن است کھ تودهینکتھ ا
خود بھ خود شان  یاجتماع یت مادید پرولترھا بھ خاطر موقعیگو می تیآج یول ٤٨.متحول شوند یستیکمون یکنند و در جھت آگاھ

شوند » ییطبقھ زدا«د یکھ اول بای کسان اما در مورد »شود می نازل«ھا  آنبھ  این آگاھی. شوند می برخوردار یستیکمون یاز آگاھ
  . ین نیستچن

جامعھ،  ییربنایز یتوانند کارکردھا نمی مردم بدون علم یول. ستیسم علم نیت اصرار دارد کھ مارکسیم آجیدیھمانطور کھ د
ک یدئولوژیو تحوالت اھا  توانند جھش نمی را بشناسند و یستیانقالب کمونھای  و احتماالت و راهھا  ھیجامعھ، پا یساختار اجتماع

ره یو غ یتفکر مذھبھای  وهی، از ش»اول خودم« ، از طرز فکرِ »یانتقام گر«، از ییبورژوا یدئولوژیا الزم را در گسست از
  .خالص شوند

دارند را با انکار علم بودن  یستیالیسوس یکسب آگاھ یبراای  ژهیو یین کھ کارگران توانایبر ا یت مبنیھ آجیپس اگر نظر
 ۀط و تجربیاز شرا ، بیشتر بھ شکل اتوماتیکیطبقات یشود کھ آگاھ می نیا اش یم معنیبگذار سم از جانب او کنار ھمیمارکس
 ،یط مادیاگر شرا. ن استیجوھر موضعش ھم یول. بشودای  ن مسئلھیت منکر چنیالبتھ ممکن است آج. شود ی میم جاریمستق

د، آن چھ یم دیک خواھین پلمیھ در طول او ھمانطور ک. کند می دایپ ینیگر علم جنبۀ تزئیبکند د یطبقات یا را مستعد آگاھیپرولتار
  .ستینیکی » کلیتچھار «رفع بر  یمبتن یِ ستیکمون یآگاھبا داند  ی میستیکمون یت آگاھیآج

نھ در یریمشکل د یعنی ھمان شود، می ایپرولتار جسمیت بخشیدن بھرساند کھ مدافع  یی میت را بھ جایآج ین چارچوب فکریا
                                                        

 ...."علیھ"  ٤٧
ط قوت و ضعفش در مبارزه برای بازسازی جھان برای بحث از تجربۀ چین مائوئیستی از جملھ نقا  ٤٨

کھ نمی دانید اما فکر می کنید آنچھ « بینی رجوع کنید بھ مصاحبھ ای با ریموند لوتا تحت عنوان 
 »"...می دانید"
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  . کنکاش و نقد قرارش دادد ان موریکھ آواک یستیجنبش کمون

کھ  یپرولتر یانقالب جھان منطبق بر دیدگاهت یکند کل می اشاره دارد کھ فکر یشیبھ گرا» ایپرولتار جسمیت بخشیدن بھ«عبارت 
شود و مادیت  متبلور می یا در ھر کشور مشخص، در افراد مشخصیمشخص  مقطعسم الزم است، در ھر یگذار بھ کمون یبرا
در » ن پوستانیرنگ«ا مثال یپرولترھا تک تک ن باشد کھ یتواند ا میمعنایش  .دھند می لیا را تشکیپرولتار بقۀط کھیابد  می

اق، زنان را ین سیبھ ھم. ا انقالب ھستندیسم یکمون آرمانی ، تجسمبر آن حاکم استد یسف نژاد یبرترتفکر کا کھ یمثل آمرای  جامعھ
  .دیت بخشیجسمبخش  ییصول رھاا ایتوان بھ مثابھ تجسم اھداف  می زین

 لیۀ تحلیو آن را پااند  ر کردهیتصو" آرمانی" تسیونالیانترناس یایک پرولتاری] انیروان آواکیپ[ھا  آن«ت اعتراض دارد کھ یآج
ح یو صح ید علمیتجرک یکند در واقع  می زهیکاتوریکار» آرمانی یایپرولتار«ت بھ عنوان یآن چھ آج یول ٤٩»دھند می شان قرار

 یبرا یھ مادیک پایو  یو واقع یک طبقھ مادیا بھ عنوان یبلھ پرولتار. اش یخیت تاریاز مامور ؛استیپرولتار یخیاز مفھوم تار
   ٥٠.»عت استیطب تر کاملو تر  یق تر، واقعیانعکاس عم«ن یبھ گفتھ لن این پدیده ید علمیو تجر وجود داردانقالب 

 قرار داد  یعلم یرا بر مبنا یمارکس کھ شناخت از جامعھ بشر یکشف علم .اندگرد یبھ بحث اول مان برم نکتھ ما ران یا
  .انجام داد یعینھ علوم طبیدر زم یست شناسین با زیاست کھ دارو یمعادل کار

  یستیکمون ین بھ آگاھیم لنیخدمات عظ
برسند و نقش  اجتماعیک ینامیدح از کل یتوانند بھ درک صح نمی طبقھ یط مادیھ بر شرایخود پرولترھا، با تک یچ کس، حتیھ

 یط مادیا بھ خاطر شرایکند، پرولتار می ت ادعایبر خالف آن چھ آج. ت درک کنندیدھندگان بشر ییبھ عنوان رھارا خود  یخیتار
   .رساند می سمین بھ مارکسیم لنین مسئلھ ما را بھ خدمات عظیو ا. رسد نمی تیخود بھ درک واقع

 دار مایھا و طبقۀ سریان پرولتاریا صرفا از درون تضاد می یتواند بھ طور خود بھ خود ی نمیولترپر یطبقات ین گفت کھ آگاھیلن
پاسخ ھر طبقھ و قشر بھ  ییو چرا یمستلزم آموختن از چگونگ یستیا کمونی یپرولتر ید کرد کھ آگاھیاو تاک. دا کندین پیتکو
  .مھم است یع و مسائل اجتماعیوقا

  .آورد می بھ حساب ین سرچشمۀ آگاھیرا مھم تر یو حس یخود بھ خود شناختپرداخت کھ  یستیسیکرد امپرین بھ نقد رویلن

کامال  ن حرفیا. رود می سمیالیسوس یبھ سو یشود کھ طبقۀ کارگر بھ طور خود بھ خود می انین شکل بیکرد اغلب بھ این رویا«
 نیمع یگرید یاز ھر تئورتر  حیو صحتر  قیرا عمعلل فالکت طبقۀ کارگر  یستیالیسوس یکھ تئور صحیح است بھ این معنا

 ین تئوری، اگر ااوردیم فرود نیسر تسل یان خود بھ خودیدر برابر جر یتئورن ین علت ھم ھست کھ اگر خود ایکند و بھ ھم می
بھ  ید بھ خودطبقۀ کارگر بھ طور خو..... آن را جذب کنند یرا تابع خود سازد، کارگران قادرند بھ سادگ یان خود بھ خودیجر
ار یبسھای  و دائما بھ شکل(رواج دارد ای  کھ بھ شکل گسترده ییبورژوا یدئولوژیان، یبا وجود ا یرود ول می سمیالیسوس یسو

   ٥١».کند می لیش خود را بر طبقۀ کارگر تحمیش از پیب یبھ طور خود بھ خود) کند می اتید حیگوناگون تجد

اما ھمانطور . است یستیبھ اصول کمونھا  ن تودهیجذب ا یبراای  ھیدگان پایستمد یزندگ ینیط عید و شرایا در تولینقش پرولتار
از بھ بردن درک ین بر نید لنیتاک. کند می لیش تحمیش از پیخود را ب ییبورژوا یدئولوژین در پاراگراف قبل روشن کرد ایکھ لن
بھ  یابیو دست یرامون نقش تئوریکھ پ ییدر بحث راھگشان یلن. ن جاستیم کارگران از ھمیاز تجربۀ مستق رونیاز ب یستیکمون
او در آن بحث دست . برد می شیپھا  ستیکمونھای  تیروشن کردن مسئول یرا برا ید مبارزۀ مھمیارائھ کرد با یستیکمون یآگاھ

زات کارگران را مبار یر خود بھ خودیمس منحرف کردن یاز بھ مبارزه برایزد و ن» ییکرنش بھ خودرو«رانگر از یو یبھ نقد
  .مطرح کرد

  خیتار گسترۀا و یپرولتار
است کھ  ییروین طبقھ نیا. ک طبقھ زاده شده استیا بھ مثابھ یبشر، پرولتار ی، تکامل اجتماعیدیتول یروھایجۀ تکامل نیدر نت

ـ  یانقالب پرولتردارد؛  ییخوانا ین انقالبیدھد و با چن می لیخ بشر را تشکین در تاریک انقالب کامال نویستون فقرات 
  .یستیکمون

                                                        
کھ پرولتاریای بین المللی فقط می تواند بھ مثابھ پرولتاریاھای ملی  این استبحث مشخص آجیت   ٤٩

ـ » کمونیسم یا ناسیونالیسم؟«ر رد این نظریھ را می توانید در مقالۀ بحث د. وجود داشتھ باشد
 .پیدا کنید" خط تمایزھا"سازمان کمونیست انقالبی مکزیک ـ در مجلۀ 

طبیعت، تجرید  قانون، یک مادهتجرید «: از لنین نقل کرده» دربارۀ پراتیک«ھمانطور کھ مائو در   ٥٠
طبیعت را عمیق تر و ) صحیح و جدی، نھ بی منطق(ھای علمی تجرید تمامیو غیره، بھ طور خالصھ  ارزش

 ».منعکس می کنند کامل ترحقیقی تر و 
 ـ لنین ـ تاکیدات اضافھ شده" چھ باید کرد؟"  ٥١
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گسترده،  یدیبا ابزار تول یدیتولھای  ن طبقھ بھ طور مشترک در شبکھیا. کار کردن ییست جز توانایز نیچ چین طبقھ صاحب ھیا
است  المللی ای بین ا طبقھیپرولتار. است داری مایھکند کھ محصول سر می کارای  شده یش جھانیش از پیشرفتھ و بیپ یبھ لحاظ فن
  .محروم است یدیت ھرگونھ ابزار تولیکھ از مالک

قرار دارد کھ توسط ) یھ خصوصیبھ شکل سرما(ثروت  یتملک خصوصن با یادیدر تقابل بن شده ید اجتماعیتولن یا و ایپرولتار
است کھ گسترده  یانھ در سطحیاستثمار و رقابت وحش داری مایھسر یخصلت ذات. شود می دیتول یبھ شکل اجتماع داری مایھسر

  .عت بھ ھمراه داردینوع بشر و طب یبرا یرانگریعواقب و

تولیدی ت روابط یا ظرفینکھ، پرولتاریاتر  اما مھم. ک در جامعۀ مدرن داردیاستراتژ یگاھیگسترده است کھ جاای  ا طبقھیپرولتار
و بھ  یجمعھ بھ شکل دست یدیتول یوھاریاستفاده از ن ین برایشدۀ نو یق اجتماعیک طری یعنی. کند ی میندگیرا نما هشد یاجتماع

چ منفعت خاص ـ بھ مفھوم تنگ نظرانھ یاست کھ ھ یجھانای  ا طبقھیپرولتار. از استثمار ینوع بشر، عار یت اشتراکیمثابھ مالک
اد کند و بر نکھ کل نوع بشر را آزیتواند خود را آزاد کند مگر ا نمی ک طبقھیا بھ مثابھ یپرولتار. دفاع کردن ندارد یکلمھ ـ برا

  .دیم جامعھ بھ طبقات فائق آیتقس

 یخیک مرحلۀ تاریآستانۀ بھ  ،نوع بشر یو علم یمشتمل بر دانش انباشت شدۀ فن یدیتول یروھاین یدر تکامل جھان یجامعۀ بشر
م جامعھ یسکمبود، استثمار و تق یبھ ورا یجھش. ر استینوع بشر امکان پذ یسابقھ از سو یک جھش بینک انجام یا. ده استیرس

ن ھمان یا. بخشد می کسره متفاوت را تجسمی ییایگاه مشخص بھ دنیک جایت رساندن نوع بشر بھ یا ظرفیپرولتار. بھ طبقات
  .نامد می ٥٢»ایمقام خداگونۀ پرولتار«ان بھ طنز یاست کھ آواک یگاھیجا

را  یشده و تملک خصوص ید اجتماعین تولیب تضاد یـ جھان یخیراه حل تارھا  ستی، کمونیاساس یستند؟ بھ مفھومیکھا  ستیکمون
ای  طبقھ. ا ھستندیپرولتار» یو فکر یاسیندگان سینما«ھا  ستیم، کمونیم از کالم مارکس استفاده کنیاگر بخواھ. کنند ی میندگینما

ا آن رابطۀ ین یط ااز دارد کھ نھ فقین یخ است کھ بھ انقالبین طبقھ در تاریرا نخستیز: منحصر بھ فرد است یخیکھ بھ لحاظ تار
ن یت ایکند را براندازد بلکھ کل می تشیکھ از آن برخاستھ و تقو ییو طرز تفکرھا یاسیس یو ستمگرانھ و ساختارھا یاستثمار

تر  ین و عالیادیکھ منافع بناند  ین مبارزۀ انقالبین انقالب و ایا یو فکر یاسیندگان سینماھا  ستیکمون. شھ کن کندیروابط را ر
    .بخشند می خ بشر تجسمین مرحلھ از تاریا را در ایپرولتار

... 

  یر تئوریت و تحقیـ آج ھـ
را ) یضرورت درون( یاجتماعھای  شیتکامل و گرا ییربناین حاکم بر علل زیقوۀ محرکھ و قوان ییمشاھده و تجربھ بھ تنھا

ست و یت نیجوھر، قابل رو. کند می کیرقابل مشاھده است و احساسات را تح یپوستۀ ظاھر«بھ قول مائو . کند نمی آشکار
اگر جوھر  .ق و مطالعھ کشف کردیق تحقیتوان از طر می جوھر را فقط. پنھان است یجوھر پشت پوستۀ ظاھر. نامشخص است

   ٥٣».بھ علم نبود یازیت بود آنگاه نیملموس و قابل رو

نحوۀ «: ز کامال روشن استینھ، بحث مارکس نیزم نیدر ا. دھد کھ از سطح ظواھر فراتر رود نمی ت بھ او اجازهیاما روش آج
در  روابطم یمستق شکل بروزفقط .... شود کھ ی میت ناشین واقعیاز اھا  دهینگرش ساده انگاران و اقتصاددانان مبتذل بھ پد

   ٥٤»بود؟ علمبھ  یازیگر چھ نید داافت می کار راه یاگر با اول فراموش نشود، .ھا رابطھ یاتصال درونابد و نھ ی می مغزشان بازتاب

رد کھ چرا با یگ می ان موضعیت در برابر آواکیآج. ستندین یکیوجود دارد اما  یکیالکتیک وحدت دین ظاھر و جوھر یب
ن راستا یرا بفھمد و در ھم یبھ شناخت تعقل یتواند جھش از شناخت حس نمی ن خود اوست کھیاما ا. سم سازش کرده استیویتیپوز

ن کار در سنگر یت با ایآج. پردازد می در دسترس است) یگاه طبقاتیبھ واسطۀ جا(ق تجربھ یکھ از طر یش از شناختیبھ ستا
  .ده و جوھر استین پدیتفاوت قائل نشدن بھا  ستیویتیعالمت مشخصۀ پوز کھچرا  .ردیگ ی میجاھا  ستیویتیپوز

ک صورت یتئور یک مفھوم سازیم شود تا ک گسست، انجایک جھش، ید یانباشت شد با ینکھ تجربھ و شناخت حسیبعد از ا
چ یبھ ھ .شود و ھم مستلزم آن است می را شامل یشۀ بشراندی  ک ویپراتتر  گستردهھای  ند، ھم استقبال از عرصھین فرایا. ردیگ

دائما با ما در واقع، . و مشاھدات و امثالھم وجود ندارد یتجربھای  با داده ین مفھوم سازیب میک و مستقیک ارتباط اتوماتیوجھ 
  .مییکسان روبرویا عمدتا یکسان یو مشاھدات  یتجربھای  از داده متفاوت و متضادھای  یمفھوم ساز

                                                        
 ..."نظرات"  ٥٢
 ١٩٧۴، چاپ "١٩٧١تا  ١٩۵۶مھ ھا ـ صدر مائو با خلق سخن می گوید ـ سخنرانی ھا و نا"  ٥٣
 
 تاکیدات از اصل متن/ ـ مارکس" ١٨۶٧ ژوئن ٢٧نامھ بھ انگلس ـ "  ٥٤
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ن عبارت در یا. دھد می لیتقل» اتیق از واقعیحقا یجست و جو«و اکتشاف را بھ  یق علمیدۀ تحقیچیند پیت کل فرایبھ عالوه آج
در بحث مائو را گرفتھ،  یش فرعیگراک یت یز آجینجا نیا. ان برده استیبا آن بھ پارا اش  ت مقالھیواقع نقل قول مائو است کھ آج

 یح تریم، مائو اظھارات صحیھمانطور کھ گفت .سم خودش را بپوشاندیسیریجدا کرده، تا امپ یدرست و یکل یریآن را از جھت گ
ده و روابط یبھ جوانب جداگانھ، بھ پد یخت حسکھ شنا این استدر  یبا شناخت حس یفرق شناخت منطق«: نکھیمثال ا. ز داردین
ت، بھ جوھر و روابط یگذارد تا بھ تمام می شیبزرگ بھ پ یگام یپردازد حال آن کھ شناخت منطق ھا می دهیامور و پد یرونیب

   ٥٥».رامون را آشکار کندیپ یایدن یدرون یابد و تضادھایدست ھا  دهیامور و پد یدرون

ارتباط  یق تئورید از طریباھا  تیھمۀ واقعبا اما . ات خام صحبت کنندیعالقمندند کھ از واقعھا  تسیو پراگماتھا  ستیویتیپوز
 یو آشکار کردن قواھا  تیواقع یح رابطۀ درونیاز آن، توضتر  ستند و مھمیات چینکھ واقعیروشن کردن ا یحت. برقرار کرد

 .ستیم الخط نیمستق یندیق فرایت حقایو محک زدن و تثب ، کشفبھ عالوه. است ین کاریمستلزم چنھا  آن ییربنایمحرکۀ ز
/ ک یتحرد و ییتا / یبانی، پشتقتیدن بھ حقیرس. میبرس یریجھ گیمشخص بھ نتھای  فاکت یک سریست کھ صرفا از ینطور نیا

د یده است و نبایچیپ یندیفرا ،محک زدن یحت. شود می را ھم شامل یق بشریت و تحقیفعالھای  ر عرصھیسا یاز سو مداخلۀ فعال
سم بھ یویتیسم و پوزیسیریرا ھمانند مکاتب امپ یک تئورین شکل کھ مفھوم و مضمون یبھ ا. ک جانبھ مبتذل کردی یآن را بھ شکل

دو  یکی یکھ برا منشاء یاز تئور ا مشتقیتابع  یک تئوری د بلکھیجد یک تئوریاوقات نھ  یگاھ .میل دھیوۀ محک زدن آن تقلیش
  .ند نداردین فرایدر مورد ا یچندان یت آگاھیآج. شود می محک زده ھ شدهنسل کنار گذاشت

سرچشمۀ شناخت است مفتخرند  ییق حواس پنج گانھ بھ تنھایاز طر ین بحث کھ مشاھدۀ تجربیبا اھا  ستیو پراگماتھا  ستیسیریامپ
است  یضرور ینیشناخت مع یب ھر ادعایکذا تید ییتا یکھ برا یزیتنھا چ ھا، از نظر آن. ات تماس تنگاتنگ دارندیکھ با واقع

  . ک استین پراتیا یا ناکامیت ین و موفقیک عرصۀ معیم در یک مستقیپرات

  یت اجتماعیک و واقعید تنگ نظرانھ از پراتید
و ھا  کند کھ افق می دیرا تول یدگاھیو د یریجھت گ ک ضرورتایستمولوژیت و روش اپیبھ واقع ین نگرشیچن یعیبھ طور طب

ان یبھ ب. دھد می بھ دست» کیپرات«از ای  ف تنگ نظرانھیشود کھ درک و تعر می منجر یمثال بھ منطق. آورد می نییت را پاتوقعا
م در یمستقھای  یریجھ گیو نت یت ظاھریو بر اساس موفق» ق را بھ سرانجام رساندیتحق«ک مقطع یھر آنچھ در ھا  ستیپراگمات

  .)کند می یندگینماقت را یحقھا  ستیا بھ اعتقاد پراگماتی( .است یقیحق جاد کندیا یتوافق عموم ین، نوعیک چارچوب معی

 یماد یایر دنییھمھ جانبھ بھ امر شناخت و تغ یستیالیکرد ماتریک روی» کیپرات«از  یستی، پراگماتیستیسیریف امپین نوع تعریا
عت یدر عمل متقابل با طب یت بشریش کل فعالیاست؟ معنین واژه دارد چیکھ ا ین مفھومیک در عام تریح پراتیفھم صح. ستین
ش در ھم یش از پیب )سمیالیخاصھ امپر( داری مایھنوع بشر است کھ بھ واسطۀ توسعۀ سر یو عمل متقابل جامعۀ جھان یرونیب

ان ملل یژه میبھ و یملھای  یم بندی، تقسیو تخاصمات طبقاتھا  یم بندیتوسط تقس ین جامعۀ جھانیاگر ا یحت .ادغام شده است
» تیکل«ک یت بھ مثابھ یاز ھم گسستھ شده باشد کماکان با بشر زنان یعنیاز نوع بشر  یمیده و ستمگر، و توسط ستم بر نیستمد

  .مییروبرو

 یجھان یت اجتماعیاز واقع» مختلف یا در کشورھایت پرولتاریدۀ ظھور و موجودیچیجنبۀ مشخص و پ«ت تحت عنوان یاما آج
 یکھ برا یندی، فرایخیند تاریک فرایکشورھا از دل  یا در تمامیپرولتار«د یگو می تیآج. افتد می ن دورگرداند و از آ ی میرو

گر قبل از او و در ید یاریمثل بس(ت یب، آجین ترتیبد» .ردیگ می رسد و شکل می شود، بھ ظھور می ھر کشور خاص محسوب
    .دھد می لیرد و تقلیگ می دهیح است نادیصح یتئور یرا کھ مبنا یعک اجتمایو پرات یت انسانیفعال یگسترۀ واقع!) کشورھا یتمام

ند یک فرای«بھ مثابھ  یجھان یسم و انقالب پرولتریالیان از امپریت و حمالتش بھ درک آواکیسم آجیونالیناس یلنگر فلسف با نجا مایا
ک درک ھمھ جانبھ یبھ  یو یابیمانع از دست تیک آجیستمولوژیچشم بند اپ .ستین ھمۀ ماجرا نیاما ا ٥٦.مییروبرو» یواحد جھان

سم، کرنش یسم، کارگریاکونوم. زنند می را رقمای  شود کھ ھر جامعھ ای می دهیچیپ یندھایا فرایت یک کلیبھ مثابھ  یند جھانیاز فرا
  .ن نوع طرز تفکرندیاز ھمھایی  جلوه یانھ بھ انقالب و کسب قدرت، ھمگیج گرایتدر کردیو رو ییبھ خودرو

و اقسام انواع  ھیعلمبارزه مربوط است بھ ژه ین بھ ویا. مینیرا بب یت اجتماعیۀ واقعیعت چند الیت طبیان اصرار دارد کھ اھمیواکآ
ی ا نفیرد یگ می دهیناد را یت اجتماعیک واقعیدئولوژیو ا ی، فرھنگی، ھنریاسیبروز سھای  ت شکلیکھ اھم ییل گرایتقل
ا و یدر دن یاجتماعتر  ک گستردهیو پرات یک انقالبیک، شامل پراتیت است کھ پراتینگونۀ واقعیبا فھم ا فقط اوضاع را ٥٧.کند می

                                                        
   ـ مائو" دربارۀ پراتیک"  ٥٥
برای بحث در مورد حملۀ آجیت بھ درک آواکیان از انقالب پرولتری بھ مثابھ یک فرایند واحد   ٥٦

 تھ سازمان کمونیست انقالبی مکزیکنوش» کمونیسم یا ناسیونالیسم«جھانی رجوع کنید بھ مقالۀ 
انقالب از یک عمل «می نویسد » انجام انقالب و رھایی نوع بشر ـ بخش دوم«آواکیان در مقالۀ   ٥٧

متقابل پیچیده میان تضادھا در درون یک کشور خاص و در سطح بین المللی، و تداخل سطوح یا ابعاد 
در حال " ترکیب"بلھ، نقش فاشیسم مسیحی عنصر بسیار مھمی از این . مختلف این تضادھا برمی خیزد
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. شود می حیصح یانقالب ین تئورین و تدویتکو یمستحکم برا ییابد و مبنای می در ھر کشور خاص، مفھوم و شکل کامل خود را
 یف واقعیو در قبال وظا یواقع یایدر دن«رفتن از کالم خودش با وام گت وار است کھ یسم آجیسم و پراگماتیسیرین امپیدر واقع ا

  ٥٨».آورد می رانگر بباریج وینتا.... انقالب

  مارکس و انگلس نبود» میک مستقیپرات«سم، ین مارکسین و تدویسرچشمۀ تکو
سم یانگذاران مارکسیاز بنفتۀ مثال آوردن یار شیسم بسیانیآواک«: کند می نگونھ مخدوشیسم را ایت نحوۀ ظھور و تکامل مارکسیآج

ھمانطور کھ  .میک مستقیموجود سنتز کردند و نھ از پرات یسم را از تئوریاست کھ مارکس و انگلس، مارکس یاو مدع. است
 یدر مقاطع یدوران خود بودند و حت یر مبارزات طبقاتیمارکس و انگلس کامال درگ. قت نداردین حقیم ایباالتر اشاره کرد

   ٥٩».ارزات شرکت داشتندما در آن مبیمستق

. خ استیتار عوض کردنکرده،  یباز یک مارکس و انگلس نقش مرکزیدر کار تئور» میک مستقیپرات«ن مسئلھ کھ یطرح ا
خود را  ینکھ مارکس و انگلس تئوریاتر  مھم) ا گذراند؟یتانیزش در کتابخانۀ موزۀ بریرا کھ مارکس پشت مھایی  ادتان رفتھ سالی(

 یسم علمیالیو سوس یاسیار مھم فلسفھ، اقتصاد سیبسھای  طھیتراز اول ح ندگانیبا نما کیک مبارزۀ تئورید شبریان پیدر جر
 یواحد یط اجتماعیمتفاوت و مقابل ھم وجود دارند کھ از تجربھ و شرا) یھا یتئور(دھا یھمواره تجر .ن و تکامل دادندیتکو

 یبرا مبارزهھمواره  ).تر م گستردهیرمستقیک غیا از پراتیباشد و » میمستق تجربۀ«از  یتواند ناش می ن تجربھیا( .اند  برخاستھ
 .ت داردیبا واقع یشتریانطباق ب ینکھ کدام تئورین اییتع یعنی. ان داردیز جریح ھستند نیدھا صحین تجریک از اینکھ کدامین اییتع

  .ان داردیجر ھا دهیاست کھ بر سر اای  ت مبارزهیب است واقعیت غایآج یابیآنچھ در ارز

کاردو یگر بود؛ از ریمتفکران د یو دورنماھا یذھنھای  مجدد درک و طرح یزیقالب ر افتیکھ مارکس بھ آن دست  یسنتز
و بھ  یاسیتحوالت سۀ شخص مارکس در مورد رانیگیو مشاھدات پھا  لیتحلبرآمده از  ن سنتزیا .رهین و ھگل و غیگرفتھ تا دارو

ونال اول یجاد انترناسیدر ا یم ویسنتز متاثر از تجربۀ مستقن یا ،یک نکتۀ فرعیو بھ عنوان  .ودب یموازات آن مبارزۀ طبقات
 سم مبارزهیالیدگان و امر سوسیمختلف کھ بھ خاطر کارگران و ستمد یاز کشورھاھایی  متحد کردن سازمان ین تالش براینخست(

در آن . ان رایرا آماج قرار دھد نھ آواک» سمیع و سھ جزء مارکسسھ منب«ن و مقالۀ مشھورش ید لنیت بایآج .ز بودین) کردند می
و  یاسی، اقتصاد سیان مارکس با مکاتب فلسفیدش بر اتصال میست بلکھ تاکیم مارکس نیاز تجربۀ مستق یچ کالمین ھیمقالۀ لن

 یعلنای  ست مگر اجازه نامھیچ نیھ دھد می ت مارکس ارائھیت از فعالیکھ آجای  ر وارونھیتصو ٦٠.است یسم قرن نوزدھمیالیسوس
  .سمیسم و پراگماتیسیامپر کردن رداو یبرا

  د،یگو می تیآج

بود و شان  یم کھ محرک آنان جانبدارید کنید تاکیم، بایمارکس و انگلس بکاھ یم از ارزش کار تکان دھندۀ فکریآنکھ بخواھ یب«
رسند، در  یی نمیموجود بھ جاھای  ینکھ تئوریزدن و فھم ا ان محکیآنان در جر. بودن یش اَبَر قھرمانانھ بھ علمیگرا ینھ نوع

   ٦١».دندیسم رسیبھ مارکس یجار یت و آموختن از مبارزات طبقاتیح واقعیند درک صحیفرا

ھ و اساس یکشف پا. گذارد می شیپ» یجانبدار«از  یکیزیک مفھوم متافیاست و  یخیرتاریکند غ می ت ارائھیکھ آج یریتصو
آن  .مارکس و انگلس را شکل داد یبود کھ جانبدار ی، استثمار و ستم توسط انقالب پرولتریصمات طبقاتمحو تخا یبرا یعلم

ازۀ مارکس اند  آشنا بودند و بھھا  ط حاکم بر تودهیبا شراشان  یبرخ. ل گرا وجود داشتندیت اما تخیاز افراد با حسن ن یاریدورۀ بس
دند و جان یقھرمانانھ جنگ ١٨٧١سیکمون پار ین افراد در نبردھایاز ھم یعضب .کردند ی میاحساس دلبستگھا  و انگلس بھ آن

 جانبدارِ ) شان یخط و تئور یعنی(ن علت، درک یبھ ھم. ن کنندیبخش را تدو ییرھا یعلم یک تئوریباختند اما نتوانستند 
سم خرده یالیسوس«، »یسم فئودالیالیسوس«عنوان مدافعان  بھروھا ین نیاز ا ستیفست کمونیمانن خاطر در یبھ ھم. ا نبودیپرولتار

                                                                                                                                                                                          
بلھ، نکتھ ای واقعی در . را بازی کند" صحنھ گردان"ھ، این پدیده می توان نقش یک بل. حاضر است

بھ . قیاس میان شرایط امروز با دوران قبل از جنگ داخلی میانۀ قرن نوزدھم در آمریکا وجود دارد
اما این را باید بھ . را مطرح کرد" جنگ داخلی ای کھ در راه است"مفھومی گسترده، می توان نکتۀ 

رویکرد ما بھ این مسئلھ نباید خشک و . بھ مفھومی ماتریالیستی. ھومی زنده و دیالکتیکی فھمیدمف
 .بیجان و غیر الھامبخش باشد

آنچھ در کار است و باید بھ خوبی درک شود و پیگیرانھ بھ کار بستھ شود یک درک ماتریالیستی و 
با تمام . گی ھای کھ در بر دارند استدیالکتیکی از رابطۀ میان عوامل عینی و ذھنی با تمام پیچید

 »  ".با سطوح متعددش"تداخل متقابل الیھ ھای مختلف آن واقعیت 
 ...."علیھ"  ٥٨
 ھمانجا  ٥٩
تازه، لنین در این مقالھ عنصر گسست مارکس از متفکران . لنین - » سھ منبع و سھ جزء مارکسیسم«  ٦٠

 . پیش از خود را دست کم گرفتھ است
 ..."علیھ"  ٦١
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   ٦٢.شده است ادیو امثالھم » ییبورژوا

است کھ خودش  یزین رابطھ درست عکس آن چیاما ا. وجود داردای  قت رابطھیو حق ین جانبدارید کھ بیگو می ت درستیبلھ، آج
  .استت، یسم، انطباق آن با واقعیتا علم مارکسینھا ین جانبداریا یمبنا .گذارد می جلو

ن ھمان یا«ت یآج استداللدر واقع، . کند نمی دھد مشکل را حل می ایاز پرولتار یت بھ نقش جانبداریکھ آج یبھ عالوه، اعتبار
 یم جانبداریت بپرسید از آجیبا .دھد می ح ارائھیحش را دارد بھ عنوان توضیتوض یکھ ادعا یزیچره وار، یدا یعنی .است» ییگو

ست کھ ین یزیا چیاز پرولتار یجانبدار ست؟یموِن اوتوپیا سن سیست؟ یا پرودوِن رفرمیا بود یولتارمارکس جانبدار پر ؟از چھ
. ستین »بودن یش اَبَر قھرمانانھ بھ علمیگرا ینوع«مستلزم  ین جانبداریاص یتشخ ،تیبھ نظر آج. خود بھ خود آشکار باشد

  .)زند یم تھمت مارکس و انگلس یفکرھای  تیفعالھ بن شکل یت بھ ایآج(

ز ین کنندۀ ھمھ چییتع یاسیک و سیدئولوژیخط ا یا نادرستی یدرست«کرد کھ  می دین نکتھ تاکیم چرا مائو بر اینیم ببیتوان می باز ھم
ن معتقدند و غالبا یمانھ بھ ایکھ صم یکسان یدھند، حت می ک طبقھ رایبھ  یو وفادار یکھ قول جانبدار یافراد یحت ٦٣».است

 حیت را توضیواقع) و موشکافانھ( یا فھم ما از نظر علمین پرسش مواجھ خواھند شد کھ آیدھند با ا می انجام یمھمھای  یفداکار
کند ھر  می نییتا تعیکھ نھا این است از است؟ین یزیم بھ چھ چیسم متحول کنیکمون یت را در راستاینکھ واقعیا یدھد و برا می

  .تندۀ کدام طبقھ اسیواقعا نما یاسیا خط سیرھبر 

  :دیگو می نیوۀ منحصر بھ فرد خود چنین موضوع، مائو بھ شیدر مورد ھم

و  یسیانگل یکاردویاتش از ریفلسفۀ مارکس از ھگل و فوئرباخ آموختھ شده بود، اقتصاد. شد می م بھ دویز تقسیمارکس ن«
سم بھ یم شد و مارکسیک بھ دو تقسیا نجیاز ا. بودند ییبورژواھا  نیھمۀ ا. را آموخت یلیسم تخیالیاو از فرانسھ سوس. نیریسا

   ٦٤»ا ھرگز آثار مارکس را خوانده بود؟یکھ مارکس جوان بود آ یپرسم، وقت می از شما. وجود آمد

کش را در ارتباط متقابل با یتئورھای  تیاو مسئول. کرد یسم بازین علم کمونین و تدویکننده در تکو یرھبر یمارکس نقش
م یانۀ قرن نوزدھم و توسعھ و تحکیم یک در اروپایدئولوژیو ا ی، اجتماعیاسی، سیتگرھگاه مبارزات طبقا ییشکوفا

مارکس و انگلس  کھ یدر واقع، زمان ٦٥.ن بھ انجام رساندینو یدیوۀ تولیک شیبھ مثابھ اش  یاسیو ساختار س داری مایھسر
. م مشخص کردیخوان می »کشیبورژوا دمکرات«شد بھ عنوان آنچھ  می راشان  یدئولوژیا خود را آغاز کردند یاسیسھای  تیفعال

. قرار داشت یکردند کھ کماکان در صف مقدم مبارزۀ انقالب ی میندگیرا نما ییروین) انۀ قرن نوزدھمیم( یخیآنان در آن مقطع تار
با وجود . ق کردیموجود تشوھای  یو نقد تئور یبدون شک تعھد مارکس و انگلس بھ تحول ھمھ جانبۀ جامعھ آنان را بھ موشکاف

 »ھ حسابیخود تسو یقبل یفلسف شعوربا « دیبا بھ گفتۀ خودشان ایکردند  می کالیراد ید جھشیست شدن بایمارکس ین، آنان برایا
   ٦٦.کردند می

                                                        
بدین سان سوسیالیسم فئودالی پدید آمد کھ آمیزه ای بود «: ـ مارکس و انگلس" مانیفست کمونیست"  ٦٢

از مرثیھ خوانی و ھزلیات، از پژواک گذشتھ و تھدید آینده و گرچھ گھگاه با انتقاد تلخ و طنزآمیز 
نگی سیر تاریخ و نیشدارش قلب بورژوازی را جریحھ دار می ساخت ولی بھ سبب زبونی کامل در درک چگو

در کشورھایی چون فرانسھ کھ «: و در ادامھ می خوانیم» .امروزین ھمیشھ تاثیر خنده آور می بخشید
دھقانان بسی بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می دھند، این امر طبیعی بود کھ نویسندگان ضمن 

ژوایی، معیارھای خرده بور نظامھواداری از پرولتاریا علیھ بورژوازی، در انتقادیھ ھای خود از 
. بورژوایی و خرده دھقانی بھ کار برند و از نظرگاه خرده بورژوایی بھ دفاع از کارگران برخیزند

 » .سوسیالیسم خرده بورژوایی بدین سان پدید آمد

صدر مائو بھ ما می آموزد کھ درستی یا نادرستی خط «: از گزارش بھ کنگرۀ دھم حزب کمونیست چین  ٦٣
اگر خط کسی نادرست باشد سقوطش اجتناب ناپذیر است . و سیاسی ھمھ چیز را تعیین می کندایدئولوژیک 

 ».حتی اگر کنترل رھبری مرکزی و محلی و ارتش را در اختیار داشتھ باشد
شر گارد ؛ ن"زنده باد اندیشۀ مائو تسھ دون"ـ از جزوۀ  ١٩۶۴ـ مارس " نکات مھم از یک گزارش"  ٦٤

 سرخ
ی ھای ریکاردو را از دست پیروانش نجات داد چرا کھ آنان داشتند این روشن بینی مارکس روشن بین  ٦٥

این یک مثال . ھا را بھ علت ھمخوان نبودن با تئوری ھای اقتصادی ایدئولوژی زده شان دور بریزند
است کھ نشان می دھد حقیقت را وقتی کھ توسط طبقات دیگر کشف می شود باید بھ رسمیت شناخت؛ از آن 

بدون شک . ع کرد و جایی کھ الزم است این حقایق را توسط متفکران کمونیست دوباره قالب ریزی کرددفا
بخشی از طبقات استثمارگر زمانی کھ می بینند حقایق علمی با چارچوب ھای شان در تضاد قرار می 

مارکس ـ " ھتئوری ھای ارزش اضاف"برای این بحث رجوع کنید بھ . گیرد گرایش بھ دفن آن حقایق دارند
 فصل دوم و سوم

درآمدی "مارکس در مقدمھ بر «: ـ فریدریش انگلس" لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفۀ کالسیک آلمان"  ٦٦
در برلین منتشر شد نشان داد کھ ما دو نفر  چگونھ در سال  ١٨۵٩کھ سال " بر نقد اقتصاد سیاسی

منظورم مفھوم ماتریالیستی تاریخ است کھ ". نظرگاه خود را مدون کنیم و ارائھ دھیم"کوشیدیم  ١٨۴۵
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  بر علم باشد ید مبتنیبا یجانبدار
 ق مربوط بھ جامعھیحقا یمدر کشف علاش  ییسم با توانایان جانبدار بودن مارکسیرابطۀ م یان نافین آواکیطرفداران سنتز نو

 یعنی( یقیک درک حقید بر یبا یاز انقالب پرولتر یجانبدار. ندیب می ن رابطھ را وارونھیت ایم کھ آجییگو می اما باز ھم. ستندین
 یتادگسیو ا ین دانش ضرورید افراد را بھ حفظ ایتواند و با می زۀ انجام انقالبیانگ .باشد یمبتن یت جامعۀ طبقاتیاز واقع) یعلم
ا یست دنین یازیشتر بفھمند کھ نیک ھر چھ بین حال، مردم از نظر تئوریدر ع .شودشان  یداریق کند و باعث پاین امر تشویبر ا
  .دا خواھند کردیمتفاوت پ یایک دنیجاد یمبارزه در راه ا یبرا یشتریزۀ بیانگ ن کھ ھست بماند،یچن

ن شامل یان ایبھ قول آواک. ات روبرو شوندینان با واقعیبا اطم کمک کرد کھ بتوانندھا  ستیکمون یعنین علم یاھای  نیسید بھ پراتیبا
ن بحث را مطرح کند ید ایواقعا نبا یستیچ کمونیھ. کند نمی تیواضح است کھ جانبدار بودن کفا ٦٧».شود می زیق آزاردھنده نیحقا«

ن را یاستال یخطاھا. دچار شد یاریاو بھ تفکرات نادرست بسن، یاما با وجود ا. کرد ی نمیجانبدار ین از آرمان پرولتریکھ استال
از آن نام برد » نیک استالیزیمتاف«و در آنچھ مائو تحت عنوان  یعلم یکرد و مفھوم سازی، رویمتدولوژھای  د در عرصھیبا

  .ینۀ جانبداریکرد دچار خطا شد و نھ در زمینۀ فلسفھ و رویزم در او ٦٨.کرد یابیرد

  ان،یبھ قول آواک. میرش دھییتغتر  قیم بھتر و عمیتوان می میجوانبش بھتر بفھم یا را در تمامیازه ما دناند  ھر

شات یگرا یستیخ جنبش کمونیدر تار. اند  عمل کرده یقت اساسین حقیشھ ھمخوان با ایھمھا  ستیست کھ کمونینطور نیالبتھ ا«
کھ اند  قت اعالم کردهیرا حق ییزھایگر، چیبھ عبارت د. ستوجود داشتھ ا" یاسیقت سیحق"مختلف ھای  از کاربست شکل یآشکار

قت بھ مثابھ اصل یحق"ش را تحت عنوان ین گراین ایلن( .اند  آمده می نبوده، بلکھ آن موقع بھ نظر مطلوب یقیحقت یدر واقع
ک یسم بھ مثابھ یکمون کھ این است تیواقع ماا .)ص و مورد نقد قرار دادیتشخ یبھ لحاظ فلسف" تجربۀ سازمانده"ا ی" سازمانده
ھمۀ "شناسد کھ  می تیک را بھ رسمیستمولوژین اصل اپیکند و ا می را ردای  انھیابزارگرا یکردھاین رویچن و روش ینیجھان ب

ک اصل ین یا ."میسم برسیتواند بھ ما کمک کند کھ بھ کمون می قیا خوب است و ھمۀ حقایبھ حال پرولتار یقیواقعا حق یزھایچ
   ٦٩».تاس یاساس

سم یتواند بھ ما کمک کند کھ بھ کمون می قیا خوب است و ھمۀ حقایبھ حال پرولتار یقیواقعا حق یزھایھمۀ چ: میکن می تکرار
ھر آنچھ بھ حال : دیسھ کنیمقا این استقا اشتباه و خالف ید اما عمیآ می ھین جملھ را با جملۀ بعد کھ بھ نظر شبیحاال ا .میبرس

  .این است» یاسیقت سیحق«. است یقیا خوب است حقیپرولتار

.....  

  نکات در باب فلسفھ و علم یـ برخ و
سم یالیماتر یان اصرار دارد برایکھ آواک این استاستداللش . کرده است ریفقکند کھ چرا فلسفھ را  می ان انتقادیت از آواکیآج
ستاده باشد؛ کھ بھ یاز علم ا» رباالت«است کھ ای  فلسفھ یت در پید آجیم دیھمانطور کھ خواھ. دا کندیپ یک ضمانت علمیالکتید

  .نباشد یار و روش و منطقیات حساب پس ندھد؛ کھ تابع معیواقع

  :کند می ن استداللیت چنیآج

از  یکیفقط  یعلوم تجرب اما. دھند می حشیدارد کھ توض یو علوم یت مادیبا واقع یناگسستن یوندیبدون شک فلسفھ پ«
 ھیتغذھا  رسد و از آن می ت بشر از جملھ ھنر و فرھنگ بھ ظھوریموجودھای  عرصھ یفلسفھ از تمام. اند  فلسفھھای  سرچشمھ

و  یکھ شخص با وجود مادنشئت می گیرد ای  شھ دارد بلکھ از رابطھیعت ریفلسفھ نھ تنھا در عمل متقابل انسان ـ طب .کند می
ات یت را با ھمۀ خصوصین کلیتواند ا ی مید و بندیقچ یھ بدونن است کھ یدر ا یستیعظمت فلسفۀ مارکس .خودش دارد یمعنو

                                                                                                                                                                                          
این مفھوم در ضدیت با مفھوم ایدئولوژیکی بود کھ فلسفۀ آلمان . عمدتا توسط مارکس تدوین شده بود

نتیجۀ این کار بھ شکل . می کردیم" با شعور فلسفی قبلی خود تسویھ حساب"در واقع . ارائھ می داد
 ».نقدی بر فلسفۀ پساھگلی منتشر شد

ما نھ فقط در طبیعت کھ در جامعۀ بشری زندگی می کنیم و جامعۀ بشری نیز درست «: ھ می دھدو ادام
. بنابراین مسئلۀ ارائۀ علم اجتماع مطرح است. مانند طبیعت، تکامل تاریخی و علم خود را دارد

بر یعنی تمامیت بھ اصطالح علوم تاریخی و فلسفی را باید با زیربنای ماتریالیستی ھماھنگ کرد و 
 ».این اساس آن علوم را بازسازی کرد

 ...."نظرات"   ٦٧
ا، سخنرانی در کنفرانس دبیران کمیتھ ھای حزبی استان ھ"منتخب آثار مائو ـ جلد پنجم ـ مقالۀ   ٦٨

 "شھرستان ھا و مناطق خودمختار
 یانـ باب آواک ١۵ـ بخش " راه دیگری جلو بگذاریم"  ٦٩
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   ٧٠».نددست و پنجھ نرم کبفھمد و با آن اش  ره کنندهیخ

ر یت اول بھ طور غیآج .دیمورد توجھ قرار دھ» ره کننده اشیات خیخصوص«م کھ پاراگراف باال را با ھمۀ یکن می بیشما را ترغ
گسترۀ علم را  یھیر قابل توجیدوباره بھ طور غ. کشد می وارید یت انسانیمختلف فعال ین قلمروھایب یستیالیر ماتریو غ یکیالکتید

ک ضعف ی. گنجد نمی بشر در حوزۀ پژوھش علم تیوجودمر جوانب ید کھ سایگو می کند و سپس می محدود» یعلوم تجرب«بھ 
 محدود» عتیمتقابل انسان و طب ملع«در  یات مادیاز واقع یین است کھ علم را صرفا بھ رازگشایت ایدر بحث آج یاساس
ھای  سرچشمھبدون شک » ت بشر از جملھ ھنر و فرھنگیموجودھای  ھعرصر یسا«ن حال کھ یدر عند یتواند بب نمی او. کند می

 محسوب یت مادیاز واقع یبخشھا  ن عرصھیا. ده شده استیفھم یدارند کھ بھ درستای  یت مادیشھ در واقعیر امااند  فلسفھ
  .دیوار کشیو علم دھا  ن عرصھین اید بینبا .شوند می

ح یتواند مسائل را توض تر می شتر و ھمھ جانبھیکھ فلسفھ ب این استدر واقع بحثش . دھد می ت فلسفھ را باالتر از علم قراریآج
قرار ) د گذاشتیان بارھا بر آن تاکیو آواک(م کرد یکھ مائو ترس یحیت در تضاد آشکار با رابطھ صحیدگاه آجید و شامل ٧١.دھد
 ٧٢».شود ھا نمی ن آنیگزیرد اما جایگ می را در بر« یو فرھنگ یمشخص فکرھای  نھیر زمیو سا یعیعلوم طب» سمیمارکس«: دارد

  :کند می حین نکتھ را چطور تشریان ایم آواکینیبب

تواند در عمل  نمی چکسیھا کھ ک جھانشمول است چریالکتیسم دیالید کھ ماتریگو می ")کیدربارۀ پرات"فکر کنم در اثر (مائو «
ھ مائو نقطۀ یم اظھارینکھ فکر کنیا یاگر بھ جا یح و مھم است ولیصحای  ھین اظھاریخب، بھ نظرم ا .ن قلمرو فرار کندیاز ا

نکھ صرفا معتقد بھ یا... .ایم هدیبھ نظرم اصل داستان را نفھم میبدان» ختم بحث«شتر است آن را یبحث و کار ب یبرا یشروع
د یشما کماکان با. کند نمی تان روشنیک کوانتوم و امثالھم را برایا مکانین در مورد جاذبھ ینشتیا ید تئوریک باشیالکتیسم دیالیرمات

کنم شما  می فکر .آموختن وجود دارد یبرا یادیز یزھایکماکان چھا  ن عرصھیو در ا. دیرا بفھمھا  د و آنیشوھا  ن عرصھیوارد ا
 م، من تالشینطور بگویا .دیبفھمتر  قیو امور را عمھا  دهید پدیتوان می د،یک تواناتر باشیالکتیسم دیالیت ماترازه در بکاربساند  ھر
سم یالیاست کھ بھ ماتر یکدانانیزیکمتر از ف یلیک خیزینۀ علم فیام در زم یک را بکار بندم اما دانائیالکتیسم دیالیکنم ماتر می
. فھمم می نطوریرا ا" شود نمی نیگزیرد اما جایگ می در بر"من نکتۀ  .ورزند می مخالفتدا یشدآن د با یا شایستند یک معتقد نیالکتید

ا یبندند  نمی ک را بکاریالکتیسم دیالیکھ ماتر یاز جملھ در فلسفھ، افرادای  نھیکھ در ھر زم این استش از نظر من یبھ عالوه معنا
ن بھ یمع یدر آن مقطع زمانھا  ستیاز ما کمون یت انگشت بگذارند کھ بعضیاز واقع یجوانب مھم ید رویبھ شدت مخالف آنند شا

   ٧٣».مینبرده باش یآن پ

 ین معنیند؛ بھ ایب می یسلسلھ مراتبای  ن را رابطھیا ردیپذ می ر علوم رایسم و سایان مارکسیت اصوال وجود رابطھ میآنجا کھ آج
استخراج و  یبھ معن »شود نمی نیگزیرد اما جایگ می در بر«نکتۀ اما . است» دیاز تجر یتر یسطح عال«سم معرف یکھ مارکس

د بر بھ اصطالح یت با تاکیآج. است یو اجتماع یعیطب اعم از یواقع یایدنھای  عرصھ یسنتز کردن شناخت حاصلھ از تمام
ن نکتھ یبعدا بھ ا. (ستین یشدنن کار یکتھ کند؛ اما ایر علوم دیخواھد آن را بھ سا می سمیمارکسای  ھیر بودن اصول پایخدشھ ناپذ

سم ین کار، مارکسیان ایشود را جذب کند و در جر می کشفھا  ر عرصھید آنچھ در سایتواند و با می سمیمارکس .)م پرداختیخواھ
  .دا کندید تکامل پیبا

  سمیگاه فلسفھ در مارکسیجا
گاه فلسفھ و نقش آن در تکامل یسم از جایر فھم مارکسشرفت علم دیرا کھ بھ واسطۀ پ یاز تکامالت یم و برخید بھ عقب برگردییایب

  .میکن یابیشناخت بشر صورت گرفتھ رد

  :ن نوشتیآغشتھ بود چناش  یھگلھای  شھین خود کھ کماکان بھ ریشیھ حساب با درک پیند تسویمارکس در فرا

) ح داده شودیتوض یو علم ینیع بھ طور یعنی(ر شود یک شاخۀ مستقل شناخت تصویت بھ مثابھ یکھ فلسفھ توسط واقع یوقت«

                                                        
 ...."علیھ"  ٧٠
فلسفی و بدون شک خود فلسفھ در قیاس با تجریدات علمی در حیطھ ھای مشخص، تجریدات «: ھمانجا  ٧١

کھ تجریدات فلسفی مفاھیم جھانشمولی را پیش می  این استعلتش . سطح باالتری را نمایندگی می کند
گذارند کھ خود از مجموعۀ متنوعی از جوانب عام استخراج شده کھ جایگاه قوانین مشخص حاکم بر 

تجریدات یک ایدئولوژی یا فلسفھ در صورتی کھ بر . تماعی و پدیده ھای طبیعی استقلمرو حیات اج
اما این مسئلھ تغییری در این واقعیت . واقعیات طبیعی و اجتماعی مبتنی نباشد نادرست خواھد بود

 ».نمی دھد کھ تجریدات فلسفی سطح عالیتری از تجرید را نمایندگی می کنند
مارکسیسم واقع گرایی در آفرینش ادبی و «: ـ مائو" بی و ھنری ینانسخنرانی ھا در محفل اد"  ٧٢

درست ھمانطور کھ تئوری ھای مربوط بھ اتم . ھنری را در بر می گیرد اما نمی تواند جایگزین آن شود
 ».و الکترون در فیزیک را در بر می گیرد اما جایگزین آن ھا نمی شود

باب آواکیان و  ـ" ودی در مورد اخالقیات، تاریخ و سیاستمارکسیسم و فراخوان آینده ـ گفت و شن"  ٧٣
 ٢٠٠۵بیل مارتین، 
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خواھد بود  ییدھایج و تجرین نتایتر یاز عموم یگاھش جمعبندین حالت، جایدر بھتر. دھد می ت خود را از دستیواسطۀ موجود
   ٧٤.شود می حاصلاش  یخیتکامل تار یکھ از مشاھدات بشر ط

  :ن نوشتیچن »نگیدور یآنت«در  زین ن راستا، انگلسیدر ھم

سر و  یبعلوم  یعنیھ یبق گر بھ کمک آن نوع فلسفھ کھ ملکھ وار ژست حکومت بریاست و د یکیالکتیمدرن اساسا دسم یالیماتر«
م امور و در شناخت ما از یت عظیگاھش را در تمامیشود جا می نکھ ھر علم خاص مجبوریبھ محض ا .ندارد یازیرد نیگ می راپا 
کھ کماکان از کل فلسفۀ  یزیچ .خواھد شد یر ضروریا غی یادیز تین تمامیا پرداختن بھ یژه برایو یروشن کند، علمھا  دهیپد
 خیعت و تاریطب گر شامل علم سازندۀیز دیھر چ. کیالکتید و ین آن است ـ منطق صوریشھ و قواناندی  مانده علم ین باقیشیپ

  ٧٥».شود می

مثال منشاء کائنات، (شد  ی میات تلقیطۀ الھیمربوط بھ ح ای یکھ سابقا فلسف یت اشاره دارند کھ مسائلین واقعیمارکس و انگلس بھ ا
  .اند  جواب گرفتھ یعیش توسط علوم طبیش از پیب) رهیبشر و غ یات، تکامل آگاھیمنشاء ح

در  یگر نقشین نظر اشتباه است کھ فلسفھ دیا. ک جانبھ بھ فلسفھ دارندی یکردیالبتھ مارکس و انگلس در اظھارات فوق الذکر رو
 یبرا. م داردیو مفاھھا  دهیح و منظم کردن این و توضیدر تدو یحتم یفلسفھ نقش. نخواھد کرد یشناخت باز یعموم یجست و جو
ع و یو وقاھا  دهیپد یخیسم تاریالیماتر. بھ عھدۀ دارد بر حق یاز است و نقشیات بھ فلسفھ نیات، زبان و اخالقیاضیمثال، در ر

و ھا  داده ین ھم شامل مشاھدۀ تجربیا. دھد می ل قراریھ و تحلیح و تجزیه و تشررا مورد مشاھد یخیـ تار یاعصار اجتماع
  .ابدی می وضوح یکیالکتید یستیالیزه کردن آن ھاست و ھم توسط فلسفۀ ماتریو تئور یمناسب مفھوم یچارچوب بند

  :٧٦دارد» با بحث انگلس یمھم یاختالف نظرھا«ن نکتھ شد کھ یان متوجھ ایآواک

کھ از حاال بھ بعد کھ نقطھ نظر و  این است یکنم جوھر بحث و می ک طرف، فکریاز . م بھ دو کنمین بحث را تقسیخواھم ا یم«
. در مغز افراد یالت جاریم؛ نھ در تخیباش یواقع یایدر دنھا  دهین پدیروابط ب ید در پیاست با یکیالکتید یستیالیروش مان ماتر

ن گفتھ باشد کھ یدر اای  گر، اگر جنبھیاز طرف د. است یکنم بحث مھم می افقم بلکھ فکرن حرف موین مفھوم، من نھ تنھا با ایبھ ا
   ٧٧».ستمیم، موافق نیشیندیست کھ بھ فلسفھ بین یازیگر نید یعنیرش کرد یتفس" ان فلسفھیپا"بتوان بھ عنوان 

 .ان بارتر استیو زتر  یبھ آن اساست نسبت یآج یندۀ فلسفھ ھر چھ کھ باشد، خطایرامون نقش آیاشتباھات مارکس و انگلس پ
بھ فلسفھ است کھ مارکس و  نادرستقا سپردن ھمان نقش یرا دارد دقاش  یایت قصد احیکھ آج ٧٨»یستیعظمت فلسفھ مارکس«

حکم براند اما خود بھ  »سر و پا یب علوم« یعنیھ یقبر ببھ قول انگلس فلسفھ کھ خواھد  می تیآج. کردندانگلس بھ شدت محکومش 
بخشد کھ انگلس در نقل  می را بھ فلسفھ» ملکھ وار«ت مجددا ھمان نقش یآج .در امان بماند یار و روش و منطقیاز ھر مع دقت

   ٧٩.قول باال بھ سخره گرفتھ بود

  کند کھ می ان انتقادیآواک حرفن یت از ایآج

قا یات کھ دقیاز جملھ اخالق شود می لرا ھم شام یگرین مفھوم کھ عناصر دیبھ ا. ستیک علم نی صرفاسم یتوان گفت کمون یم«
استوارند و توسط  یقیتا و اساسا بر امور حقینھاھا  نیھمۀ ا. توان از علم جدا کرد نمی راھا  نیاما ھمۀ ا. است خارج از محدودۀ علم

   ٨٠».گریز دیچ چیھ قرار داده شوند و نھ ھین پاید دائما بر ایشوند و با می نییتع یکرد و روش علمیک روی

  تیز نظر آجا

ح از رابطۀ علم و فلسفھ مطرح یصح یرد کھ درکیگ می ن ادعا قراریدر کنار ا یوقت تکان دھنده است ین حرف بھ حد کافیا«
در . ھستند" دگاه و روشید"دھند  می لیرا تشک یستیان فلسفۀ کمونیکھ از جانب آواک" یر عناصریسا"،"اتیاخالق"بھ جز . شده

                                                        
 ـ مارکس و انگلس" دئولوژی آلمانیای"  ٧٤
 انگلسـ " آنتی دورینگ"  ٧٥
 ـ باب آواکیان" خدایان رھا شویم از شر ھمۀ"  ٧٦
 ھمانجا  ٧٧
 »...علیھ«  ٧٨
ویلیام جیمز می گوید . مریکایی استنگرانی آجیت شبیھ دیدگاه ھای بنیانگذاران پراگماتیسم آ  ٧٩
کل عملکرد فلسفھ در پی پاسخ بھ این سوال است کھ این یا آن فرمول ارائھ شده عام، چھ تفاوت "

اثر " معنای حقیقت"ـ از کتاب ." معینی بھ حال من یا تو در ھر لحظۀ معین از زندگی ما می کند
   نزدیک شد؟" قیقت سیاسیح"یشتر بھ آیا می توان از این ب/ ١٩٧٨ویلیام جیمز، 

" صرفا"فقط واژۀ  در متن اصلی" / تامالت و چالش ھا ـ درک صحیحی از رابطۀ میان علم و فلسفھ"  ٨٠
 .خط تاکید دارد
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است بھ  ین آنچھ مشخصا فلسفیبنابرا .ردیمحدودۀ علم قرار گ" خارج از"تواند  نمی "قایوش دقر"ان، واضح است کھ ین میا
ر کردن یش گذاشتھ شده بود بھ فقیدر فلسفھ پ یعلمھای  ن آنچھ بھ مثابھ دفاع از روشیبنابرا. ابدی می لیتقل" دگاهیات و دیاخالق"

  ٨١ ».شود می فلسفھ منجر

  اندازد یی مین فلسفھ و علم جدایت بیآج
تواند از علم جدا  ینم«تا ین نکتھ است کھ فلسفھ نھایان بر ایاست، اصرار آواک» ر کردن فلسفھیفق«کند  می ت ادعایکھ آج یزیچ

ن یتواند جدا از ا نمی زیچ چیھ. استوار باشد یماد یایق از دنیک فھم دقید اساسا بر یکند کھ درک ما با می دیان تاکیآواک ».باشد
  .رش در برودیا از زیباشد 

ی مسلما بحث و جدل فلسف. پردازند می واحد یت مادیک واقعید، چھ درست و چھ غلط، بھ یمف یفلسفھای  و بحثھا  ھم پرسش
ک یفلسفھ . کند می زه کردن کمک کند ویسنتز و تئور یلند کیبشر و بھ فرا کاشو کن یروشنفکر ۀتواند بھ جستار ھمھ جانب می

از جملھ خود فلسفھ از  یا تئوریگزاره  ھرت اعتبار یدر نھا یول. ستین یکیبا علم . و تجسس است یشکل بر حق و الزم آگاھ
 مصرانھکھ  ندسم ھستیده آلیو ا نیددر واقع عموما . ر و با آن منطبق استیدرگ یت مادیشود کھ تا چھ حد با واقع می نیین جا تعیا

ت کھ خود یمثل آج یسانتاسف است ک یجا. ن کردییتع یات مادیزمون واقعتوان با آ نمی راشان  ینیند صحت و سقم جھان بیگو می
      .دنشو ین آزمون مستثنیاد از یکنند با می نامند ھم فکر می ستیمائوئ را

؟ دانست یک مسئلۀ فلسفیصرفا را ناموجود  یخدا ،انیو شک گرا ونیالادراز  یاریبس یت و حتیطبق منطق آجد یبا ایآمثال، 
تواند عدم  می علم. است یک پرسش علمیتا ین نھایند، اما ایر بحث بر سر وجود خدایسال است کھ فالسفھ در گ ھزاران. ریخ

ـ ھست کھ ورا و  یگر ـ و در واقع باالتریت، عرصۀ شناخت دیکھ بھ باور آج این استمشکل . کند می وجود خدا را اثبات کند و
نباشد صحت و سقمش را  یازیاست کھ نای  یدئولوژیت خواھان ایآج. ییعلم گرا اتھام یشۀ واقعین است ریا. علم قرار دارد یفرا

فلسفۀ  یدائم یغنا یت است کھ با جدا کردن علم از مبناین آجیم اید کنید تاکین مسئلھ، بایدر پرتو ا. میات محک بزنیبا واقع
گر یکھ از د یرتیشوند و بص می کشف یقاتو مبارزۀ طب ی، علوم اجتماعیعیدر علوم طب یاپیکھ پ یقیحقا یعنی( یستیمارکس
  .کند می رین فلسفھ را فقیا) ردیگ می ت بشر سرچشمھیفعالھای  عرصھ

ان در یط آواکیاز آثار بس خوانندگانش دوار باشد کھید امیبا فقط او. توجھ است یان نسبت بھ فلسفھ بیآواک است کھ یمدعت یآج
  :کھ انیحرف آواک نیا نمونھ یبرا. طالع باشندا یب یو موضوعات فلسف یستیمارکس ینۀ فلسفیزم

ک یالکتیسم دیالیدر ارتباط با ماتر) مربوط است "روح"بھ آنچھ ا ی" (اتیمعنو"ن و یدر مورد مسئلۀ د کھ دارمنک واضح است یا«
ت یمحرکھ در واقع یروھایت و نیبھ واقع یک علمیستماتیر و سیکرد فراگیک رویکھ معرف  یزیچ یعنی. کنم می صحبت

... پردازد می بھ آندھد و  می صین مسئلھ را تشخیسم ایکمون." کنند یتوانند صرفا با نان زندگ ینم) "ا مردمی(انسان  ....است
ھای  تالشاز  حرف کھ یوقت.... گذارد نمی تنھا" ین سرد مادیقوان"با ، ما را یکیالکتید یستیالیدگاه و روش ماتریسم و دیکمون

کرد ما بھ یرو. دیات است فھمیکھ بستر معنو ید جدا از روابط اجتماعین را نبایم کھ ایید بگویز بایر چش از ھیاست، پ» یمعنو«
سم بھ یکمون.... ده گرفتیرا ناد ید روابط اجتماعین کار نبایدر ا. باشد یمجرد از روابط اجتماع یزیمثابھ چ د بھیات نبایمعنو

زھا ین چیا سرکوب یگذارد؛ در پ نمی انینقطۀ پا "اعجاب آورھای  انیو جرھا  لحظھ از بھین"و  یال پردازی، خیترس و شگفت
کھ در  ید وحدتیبا. اند  تیدرک و دگرگون کردن واقع یبرا یر علمیک و فراگیستماتیدگاه و روش سیاز د یبخشھا  نیا.... ستین
   ٨٢».ک وحدت اضداد استین یبلھ، ا. مین امور وجود دارد را بفھمیا

عت بلکھ در عمل متقابل یفلسفھ نھ فقط در عمل متقابل انسان و طبھای  شھیر«ھ کھ ین اظھاریا یعنیم یت نقل کردیآج آنچھ باالتر از
ا نقش یت یان اھمیواضح است کھ آواک .ان استیدرست خالف گفتۀ آواک» ز نھفتھ استیخودش ن یو معنو یشخص با وجود ماد
 قیتشو ن موضوعات رایبر عکس؛ او بحث و جدل بر سر ا. کند نمی یرا نف یا منحصرا فلسفی ی، معنویموضوعات اخالق

دا یجامعھ پ یکامال خارج از ساختار مادای  را در عرصھھا  ت انسانیموجود یکھ عناصر معنو این استت دنبال یاما آج .کند می
ھم ھا  ن حرفیو ماده؛ ا در فلسفھ؛ روح» دو جوھر«ت؛ از مبحث یسم آجیاست از جنبۀ دووئال یگرین جلوۀ روشن دیا. کند

  .سم است و ھم نشانۀ آنیده الین و ایمحصول د

ای  لم نکتھیگر مایبار د«: دیگو می نیمعنا چنھای  مختلف از سرچشمھ یستیالیر ماتریحات غیان در بحث از توضیمثال، آواک یبرا
ان ین اثر، آواکیدر ھم ٨٣».بھ آن است اختنپردست بلکھ یمسئلۀ معنا ن دور زدنھدفم . سم مطرح کنمیالیرا در مورد علم و ماتر

   :کند می ن خاطر نشانیچن

                                                        
 ...."علیھ"  ٨١
 ...."نظرات"  ٨٢
 ..."مارکسیسم و فراخوان آینده"ز ا   ٨٣
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شوند؛  می وجود دارد مواجھشان  انیکھ م یعت، با خودشان، با روابط متقابل و عمل متقابلیکھ مردم با طب این استمنظورم «
ن یو ا. دھند می ریی؛ طرز فکرشان را تغدھند می رییعت و خود را تغیطبشان  رند؛ با ابتکار عملیگ می ادیزھا یشوند؛ چ می ریدرگ

در  کھ یط اجتماعیشرا بھ واسطۀاضافھ کنم کھ مردم  ...دھند می انجام ینیآفرو توھم  یبافال یابزار خکارھا را بدون استفاده از 
   ٨٤»...کنند می میت بشر معنا و ھدف ترسیموجود یدھند برا می رشییرش ھستند و تغیدرگ یخیھر مقطع تار

ن حالت، او یدر بھتر. میقائل شو» یت بشریر جوانب موجودیسا« یبرا یگاه درخوریسم اجازه ندھد جایالیترسد کھ ماتر می تیآج
بھ فلسفھ » یت بشریر جوانب موجودیسا«عت بپردازند و یو طب یزندگ یط مادیبھ شرا» یعلوم تجرب«کھ  این استخواھان 

ت یحرف آج یواقع یمعنا. ن نگرش استیاز ھم یت از آن ناشیو ھراس آج انیآواک ییح بھ اصطالح علم گرایتقب .واگذار شود
  .سم خالص کردیالیعلم و ماترچنگ د از یرا با یدئولوژیا یبان مسائل اساسیکھ گر این است

 یان بر موضع فلسفیاست کھ آواک یدیمنظورمان تاک. کند می ان را آشکاریک آواکیت کار تئوریر اھمیچشمگ ین بحث بھ نحویا
ن موضع یکھ از ا یگر داشتھ؛ دفاعیکدین دو توسط یر اییان ماده و شعور و نفوذ متقابل و تغیم یکیالکتیائو در مورد رابطۀ دم

 یریست؛ تصویکند ن ی میمردم باز یکھ جنبۀ معنو یسم مانع نقشیالیماتر .کھ در آن انجام داده است یمائو کرده و تکامالت
کھ  یکند و نقش قدرتمند می فراھمھا  ن جنبۀ انسانیح ایفھم صح یبرا یواقع ییبلکھ مبنا. کند نمی ن نقش ارائھینامربوط ھم از ا

   .دھد می صیکند را تشخ ی، از جملھ تحول خود مردم، بازیو اجتماع یط مادید در تحول شرایتواند و با می بشر یآگاھ

....  

    )مائوئیست –لنینیست  –مارکسیست (حزب کمونیست ایران سایت  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                        
 ھمانجا  ٨٤


