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از فلسفه که با اي  شاخه یعنی .است يستمولوژیفلسفه و به طور مشخص اپ ،کین پلمیتمرکز ا
  .دانش سر و کار دارد یابیکسب و ارز یقت و چگونگیمسائل مربوط به دانش، حق

 یبهاي  د و ارتباطش با جنگیروح به نظر آ یمجرد و ب ،ۀ اولن مبحث ممکن است در وهلیا
ن به ه زنایر علیر و خشونت فراگیا، تحقیدن ییرات آب و هواییابوال، تغ یدمی، اپیستیالیان امپریپا

ان یکه در جر يک گسترده تریدئولوژیک و مبارزة این پلمیمسائل مورد بحث در ا یول. دیایچشم ن
ات یتوان به جنون و جنا نمی ن مباحثیر شدن در ایبدون درگ. ارند و عاجلیت بسیاست حائز اهم

و ) يولوژستمیمسئلۀ اپ(ا یفهم دن ییم دارند با تواناین مباحث ارتباط مستقیا. زمانه خاتمه داد
  . نوع بشرند ستۀیشا یکه خواهان جهان یدگان و همۀ کسانیتوسط ستمد) مسئلۀ انقالب( ر آنییتغ

ون نفر از یلیصدها م یستین موج انقالبات کمونیدر اول. بهره نبود یستم از انقالب بیقرن ب
ظم کهن شاهنگ به پا خاستند و نین و پیکنندة روشن ب يرهبر يرویت نین کرة ارض با هدااساکن

ک سوم نوع ی. ن سرنگون کردندیدر چ 1949ه و سپس در سال یدر روس 1917را ابتدا در سال 
خالص شدن از ظلمت جامعه  ين براین گام نخستیا. آزاد شد اواقع یر ساختن جوامعیدرگ بشر

  3.یخیتار یبود؛ گام یطبقاتستمگرانۀ 
ن یدر چ 1976 یارتجاع يکودتا بابعد از مرگ مائو تسه دون  ین مرحله انقالب کمیاول یول
قدرت را در اتحاد  داري مایهنوخاستۀ سر يروهای، نچین از شکست قبل یست سالیب. دیان رسیبه پا
  .ز تصاحب کرده بودندین يشورو

رات ییدستخوش تغ داري مایهسر یاقتصاد جهان. سم وجود نداردیالیامروز سوس يایدر دن
؛ شهرها مثل قارچ اند  ن هاشان کنده شدهیاز زم جنوب، مردم يدر کشورها. شده است یمیعظ

 زجر یهیچ توجیه یاردها نفر بیلیم. ز شده استیفاجعه آم یطیست محی؛ بحران زاند  رشد کرده
 ییادگرایجز بن یانتخاب اکه ظاهراند  گرفتار آمده يدگان به دام چرخۀ مرگباریاکثر ستمد. کشند می

ن دو انتخاب از یک از ایچ یه. دهد نمی در برابرشان قرار ییکاینوع آمر یا دمکراسی یمذهب یارتجاع
کنند و  می سم را لجن مالیهم زمان، کمون. ستیخارج ن یستیالیامپر داري مایهرة نظام سریدا

» یشکست قطع« حکم بهاند  آنان که در قدرت نشسته. دهند می ن از آن ارائهیدروغ يریتصو
نظم  يبرا یلیچ بدیکنند که ه می را به ذهن مردم فروام ین پیو شبانه روز ا دهند می سمیکمون

  . ستیموجود در کار ن
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  وانه وجود دارد؟ید ياین دنیاز ا يا راه فراریآ: مطرح است ینین سوال به طور عیا
: کند می بزرگ کار سئلۀک می يان رویسال است که باب آواک یش از سین بستر، بیبر ا
ج عمدتا مثبت آن و یاز نتا يجمعبند. یستیبات کمونن موج انقالینخستهاي  از درس يجمعبند

ن یکه در ا یان در کنار مطالعاتیباب آواک. ندهیم راه آیترس يش برایالبته از مشکالت و کمبودها
بهره گرفته  يو هنر یو علم يمتنوع روشنفکرهاي  شهاندی  گسترده وهاي  نه انجام داده از تالشیزم

 را در بر یمختلفهاي  سم، عرصهین کمونیسنتز نو. شته استش گذایسم را پین کمونیو سنتز نو
و  یستیالیا و اعمال قدرت در جامعه سوسیپرولتار يکتاتوریسم، دیونالیفلسفه، انترناس :ردیگ می

  .ياستراتژ
کامال  یجهان يبرا یعمل ياز و استراتژاند ک چشمیبخش،  ییو رهایک آلترناتی ،نیسنتز نو

با . شروع کردرا  یستین انقالب کمونیتوان مرحلۀ نو می نیبا سنتز نو. تت بهتر اسیمتفاوت و به غا
ن جوان، روشنفکران، یاز فعال ینیبا نسل نورا  یستید انقالب کمونیتوان و با می نیسنتز نو

  . دادوند یپ یتحتانهاي  هنرمندان و توده

  ماندۀ گذشتھ؟بازا ینده یآ شاھنگیپ: ن نقشیکدام )الف
 2012در ماه مه . دامن زده استها  ستیان کمونید در میو مجادله شد ن به بحثیسنتز نو
 یجنبش انقالبهاي  به احزاب و سازماناي  نامه.) یپ.یس.آر(کا ی، آمریست انقالبیحزب کمون

که در  یخ مبارزه دو خطیو تارها  شهینوشت و درك خود را از محتوا، ر 4)میر( یستیونالیانترناس
م و یبحران ر«: ن آمده بودیدر آن نامه چن. ان کردیب افته بودین یتکو یتسیکمون المللی بینجنبش 

 یعنیجنبش ما اي  هیشود که درك پا ی مین جا ناشیاز ا یستیکمون المللی بینجنبش  یبه طور کل
 شدن "م به دویتقس" در حال م یسم گذاشته ایمائوئ -سمینیلنـ  سمیکه نامش را مارکس يزیچ

ابد؛ در ی می تکامل يده و دارد به سطوح باالتریبه اثبات رساش  یح و علمیح، صیهسته انقالب: است
 یر عمده اما واقعین جوانب نادرست هر چند غیا. اند شده ییز شناساین حال جوانب نادرستش نیع

  5».مبارزه کردها  د با آنیالزم باهاي  انجام جهش يبارند و برا انیو ز

                                                             
. شکل گرفت» مرکز جنینی نیروهاي مائوئیست جهان«به مثابه  1984در سال ) ریم(جنبش انقالبی انترناسیونالیستی  4

ریم نقش مهمی در مقابله با روحیه . متحد شده بودند بیانیۀ ریمبه دور یک سند پایه اي به نام  اعضاء این جنبش 
چین سایه افکنده بود بازي کرد و سازمان یابی دوبارة نیروهاي کمونیست  1976باختگی و تشتتی که بعد از کودتاي 

  . خود به پیش برند جهان را تشویق و حمایت کرد تا بتوانند مبارزه انقالبی را تحت رهبري
  :مجله اي براي تئوري و پلمیک کمونیستی: خطوط تمایز5
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د یتشد یستیکمون المللی بینگذرد، مبارزه در جنبش  می ن نامهیکه از پخش ا یدو سال یط
سم و قبول آن، درك ین کمونیر شدن در مباحث سنتز نویبا درگ ياریک طرف، بسیاز . شده است

. شوند می مطمئن يبودن انقالب پرولتر یکنند و از نو به عمل می دایسم پیاز هدف کمون يق تریعم
ت یشبرد فعالیر پیب در مسین ترتیو بد. برند ی میپتر  د انجام شود روشنیکه با ییبه ارزش کارها

هاي  يشروین پیم که همینیب می را یگر، کسانیاز طرف د. زنند می گامتر  محکم یهمه جانبۀ انقالب
کوشند جنبش را به جهت عکس بکشانند و از شالودة  می شان شده، ان باعث وحشتیباب آواک

  .دور کننداش  یعلم
تحت عنوان اي  صفحه 80اي  مقاله يناکسالبار يمجلۀ هند 2013 )يجوال(ه یدر ماه ژوئ

  6.منتشر کرد» سمیانیه آواکیعل«
سم نه یانیآواک«: سدینو می نیچناش  مقاله يریجه گینام دارد در بخش نت آجیتسنده که ینو
سم و انحالل یونیزین همان رویا. ش گذاشتیشود رو نمی اسم سنتز هم یست، حتید نیتنها جد

ن است یت ایواقع 7».میستیسم بایئم و محکم بر مائویش را رد کنید ادعاهایبا. است یمیدق یطلب
سم یساختمان مارکسهاي  ست بلکه ستونیان نین باب آواکیفقط متوجه سنتز نو ،آجیتکه حملۀ 
 آجیتمقالۀ . را مورد حملۀ همه جانبه قرار داده است یسم انقالبیاو کمون. ردیگ می را در بر

را ارائه  یستیآن بخش از جنبش مائوئ يو متدولوژ ینیبه طور منسجم مواضع، جهان بکوشد  می

                                                                                                                                        
http://demarcationsjournal.org/issue03/letter_to_participating_parties_of_rim_revolutionary_commu
nist_ party_usa.pdf 

دبیر اول آن  آجیتبود و ) سالباريناک)(لنینیست -مارکسیست(ارگان حزب کمونیست هند  ناکسالباريدر آن زمان،  6
  . اعالم وحدت کردند) مائوئیست(این حزب و حزب کمونیست هند  2013در اول ماه مه . بود

براي این که خواننده بتواند راحت تر به منابع نقل شده دسترسی پیدا کند، فقط زیرعنوان ها و شمارة صفحه اي که هر 
اصول اخالق پلمیک «؛ 7، صفحۀ ».پی.سی.جلسۀ ویژه و نامۀ آر«: شت می آوریمزیر عنوان شروع می شود را در این یاددا

تحریف «؛ 19، ص »ارائۀ نادرست مائو«، 16، ص »مراحل من در آوردي آواکیانیسم«؛ 9، ص »هاي آواکیانیستی
؛ 30ص » مسئلۀ ملی در کشورهاي امپریالیستی«؛ 24ص » وظیفۀ ملی در ملل تحت ستم«، 22، ص »انترناسیونالیسم

، ص »اقتصاد سیاسی مارکسیستی از محتوي تهی می شود«؛ 34، ص »انتقاد کودکانه از تاکتیک هاي جبهه واحدي«
نقد «؛ 56، ص »حقیقت، منافع طبقاتی و متد علمی«؛ 45، ص »دمکراسی سوسیالیستی«؛ 43، ص »اوضاع جهانی«؛ 38

این شماره صفحات . 75، ص »منحرف تر و خطرناك تر«؛ 73، ص »مبارزه درون ریم«؛ 64، ص »منطق گرایانه از مذهب
  : منطبق بر فایل پی دي اف انگلیسی است که در این نشانی قابل دسترس است

http://www.bannedthought.net/India/CPI-ML-Naxalbari/Naxalbari-Magazine/Naxalbari-04.pdf 
  . می گوییم» ...علیه«به اختصار  آجیتاز این پس به مقالۀ 
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 يو پافشار یاء، غبار روبیرا قبول ندارد بلکه به دنبال اح یستیکمون يشتر تئوریشرفت بیکه پ کند
مقالۀ . بر نداشته است یستیچگاه دست از سر جنبش مائوئیاست که ه یجوانب نادرست اغلببر 

  . نه استین زمیدر ا تالش ترین هن و فعال بلندپروازانیآخر آجیت
ک درك ی: ان هر چه در چنته داشته رو کرده استیبه آواکاش  مهیدر حمالت سراس آجیت

ختۀ یسم لجام گسیونالینسبت دادن ناس يتالش برا ؛8یستیمارکس یاسیاز اقتصاد س یر علمیغ
و سرشار از  یستیونالیانترناس یش انقالباز جنب یالیخ خیک تاریخود به مائو تسه دون؛ ارائۀ 

ن کند؛ و اشتباه پشت اشتباه در ییتواند راست و دروغش را تع نمی داند خواننده می که ییادعاها
و بدون  9اند پرداخته آجیتن اشتباهات یاز مهمتر یرفقا به بخش یتاکنون برخ. متعددهاي  نهیزم

  .نوشتها  نیش از ایوان بت می آجیتهاي  روشن کردن تک تک موعظه يشک برا
زه کردن و یستماتیو س یستیدن به اشتباهات جنبش مائوئیچسب روشنِ تبلورِ آجیتمقالۀ 

که هر چند جنبۀ  یاشتباهات. همه جانبه است یاسیو خط س يدئولوژیارتقاء آن به سطح ا
  10.ان بارندیو ز یدهند اما واقع می لیرعمده را تشکیغ

حمالت  یابیشه یر يم تالش براین کرده اییخود تع يضر براکه ما در نوشتۀ حااي  فهیوظ

                                                             
  .»خطوط تمایز«و دینامیک هاي تغییر، در  "نیروي محرك آنارشی"در مورد «ریموند لوتا، . ك.ن 8
-demarcations://http

pdf.polemic_change_of_dynamics_and_anarchy_of_force_driving/03issue/org.journal  
  
له توسط سازمان هر دو مقا» کمونیسم یا ناسیونالیسم؟«و » گذشته و بازماندةسنتز نوین کمونیسم «از جمله مقالۀ  9

  . کمونیست هاي انقالبی مکزیک نگاشته شده
http://demarcationsjournal.org/issue03/the_new_synthesis_of_communism_and_the_residues_of_th
e_past.pdf,  
http://demarcationsjournal.org/issue03/communism-or-nationalism.pdf 

محتواي آن هیچ ربطی به . زده ولی این فقط یک پوشش است» مائوئیسم«اش نقاب  به این تالش کیمیاگرانه آجیت 10
کسانی هستند  آجیتمخاطب بحث هاي . آن چه مائوتسه دون، این رهبر انقالبی کمونیست، نماینده و مدافعش بود ندارد

راهگشایانۀ مائو از  یعنی به طور مشخص درك روشنی از تحلیل. که مهمترین خدمت مائو به مارکسیسم را نفهمیدند
تضادهاي جامعه سوسیالیستی به مثابه دوران گذار به کمونیسم و خطر احیاي سرمایه داري و نیاز به ادامه انقالب و 

و سایر مخالفان سنتز نوین کمونیسم، یک مائوي  آجیتمرکز توجه . چگونگی تداوم آن تحت دیکتاتوري پرولتاریا ندارند
  . دیگر است

. او را از جوهر مارکسیستی و علمی اش تهی کرده اند. اشتراك چندانی با مائوي انقالبی کمونیست نداردمائویی که وجه 
. از اشتباهات مائو که نقاط ضعفی بسیار فرعی بودند دفاع می کنند و این ها را تبدیل می کنند به مسائل اصلی

  .مائوي دروغین و قلب ماهیت شده سنجاق می کنندناسیونالیسم و پراگماتیسم و سایر انحرافات خودشان را هم به این 
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. نهفته است یروش یوانگین دیر در این است؛ چرا که به قول شکسپیبه سنتز نو آجیتمۀ یسراس
که اي  توان از مقاله می میم و جوهرش را بشناسیکن یابیشه یرا ر آجیتکرد یم روش و رویاگر بتوان

استخراج کرد که به درك بهتر ما از مبارزة دو خط  يزیاست چ ف و ابهام و افترایتحر سرشار از
 . خدمت کند یستیکمون المللی بیندر جنبش  يجار

 ان آغازیکرد آواکیو رو يدر حمله به متدولوژ آجیت یبحث را با اشاره به چند موضع اصل
  :میکن می

 يپاسخگو تواند نمی د وینبا يدئولوژیا ایسم به مثابه فلسفه ی، مارکسآجیتبنا به گفتۀ  -
 .ایم هشد» ییعلم گرا«م دچار ین فکر کنیر از اید اگر غیگو می .باشد یعلم ياستانداردها

حاصله هاي  ییبر راهگشا یان که مبتنیکرد کامال متفاوت آواکین ارتباط، او با رویدر هم
 .است مخالف است یستیکمون يستمولوژیو اپ ینیدر جهان ب

در مورد » يریابطال پذ«ار ید معیگو می اشتباه است که انین حرف آواکی، اآجیتاز نظر  -
است  يک اشتباه جدیان دچار یگر، آواکیعبارت دبه  .کند می سم هم صدقیمارکس

ن صحت و سقم ییتع يط را برایسم شرایک مارکسید اظهارات تئوریگو می که یوقت
  .کند می خودش فراهم

تواند از  اش می یطبقات ينبدارجا به علت "سمیقت مارکسیحق"«معتقد است که  آجیت -
هم زمان، او از مقولۀ ]. است آجیتد از یتاک. [»باشدتر  کیت نزدیبه واقع يزیچهر 
توان بر حسب انطباق با  نمی قت راید حقیگو می کند و می دفاع» یقت طبقاتیحق«

است که  یکسان یگاه طبقاتیه، جایک اظهاریبودن  یقیمالك حق. ف کردیت تعریواقع
 . اند  ش گذاشتهیپآن را 

صرفا به خاطر اند  دهیستمدهاي  که از صفوف توده ینیریافراد پرولتر و سا آجیتاز نظر  -
است  یاو مدع. اشغال کنند یستیدر جنبش کموناي  ژهیو يد جایباشان  یگاه طبقاتیجا

ست مشکالت مرتبط با یاو حاضر ن. است یمنکر نقش احساسات طبقات. یپ.یس.که آر
 .ص دهدیا را تشخیپرولتار ن بهجسمیت بخشید

 يالدیم 18قرن  ينش و اصول روشنگریاز ب يچ نقدیه یان بید باب آواکیگو می آجیت -
 یکیمکان ییل گرایسم و تقلیویتیان غرق در پوزی، آواکآجیتبه گفتۀ . کند ي میرویپ

و مکتب ها  ستیر پسا مدرنینظ یاناتیجر یعنین، یریست از خدمات سایاست و قادر ن
 .اموزدیبها  ینکفورتفرا

مشخص را که در  يایک پرولتاریکند که از نظر تئور می ان را متهمی، آواکآجیت -
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 . کرده است» ده آلیا يایپرولتار«ک ی یت دارد قربانین موجودیمع یملهاي  چارچوب

 .کند می متهم یانقالب يک در تکامل تئوریپرات ینقش اساس یان را به نفی، آواکآجیت -

اجتناب "آن گونه که در مبحث (» يریاجتناب ناپذ«به مفهوم را ان یآواک، انتقاد آجیت -
از  يزیچ«ن بحث ید ایگو می قبول ندارد و) ان شدهیب "سمیکمون يروزیر بودن پیناپذ

 » .گذارد ی نمیباق "یمارکس يخ نگاریتار"

از  ۀجیقائل شدن هدف و نت( ییت گرایص و نقد غایان در تشخیمعتقد است آواک آجیت -
مارکس و انگلس و هاي  در نوشته يثانواي  به عنوان جنبه) عتین شده در طبییش تعیپ

 .ست به خطا رفته استیسندگان و رهبران کمونیر نویسا

را کانون توجه خود ) "نیدن دیکوب"(ن یکند که نقد د می ان اشتباهی، آواکآجیتاز نظر  -
 سمیانیشخصۀ برجسته آواکک می ییکه علم گرا از آنجا« آجیتبه گفتۀ . قرار داده است

 احمقانه یین به ورطۀ خردگرایبا د ییارویسم هنگام رویانیتعجب ندارد که آواک است،
 » .افتد می

کند که مبارزه در  می م روشنیست کردیان لیبه آواک آجیتکه از حمالت  ينکات محدود
گاه (ن مسائل یهماز  ياریبس. ردیگ نمی ک اتاق در بسته صورتیدر  یستیکمون المللی بینجنبش 

اند  یه جامعۀ کنونیکه مشغول نقد و مبارزه عل یر کسانیان سایدر م) متفاوتهاي  به گاه در شکل
 مبارزه با مثال،. کند می ز تداخلیک نیدئولوژیاتر  با مبارزه گسترده ییاروین رویا. خورد می به چشم

در حال هاي  تیا صرفا با رواست و میموجود ن یو واقع ینیقت عیچگونه حقیج که هین تفکر رایا
 . کنند می را منعکس یمختلف یاجتماعهاي  م که منافع گروهییروبرو یکشمکش

سم یبه کمون یکرد شبه مذهبیک رویاز  یبیترک. است» مجموعه«ک ی آجیتشود گفت  یم
ر د؛ و هر چه به کایآ می ر به کمک مایخ به طور اجتناب ناپذین شکل که تاریبه ا ؛سمیبا پراگمات

قا جا یک طرز تفکر عمیمدافع  آجیت. قت داردید و به آن خدمت کند حقیایک هدف مشخص بی
 خدمتها  هیروح ین طرز تفکر گهگاه به باال بردن موقتیا. است یستیافتاده در جنبش کمون

   .تیکند؛ اما فقط با چشم بستن بر جوانب آزاردهندة واقع می
ان را یآواکهاي  شرفتیو امثال او، پ آجیتست اگر یب نی، عجین طرز تفکر مذهبیبا توجه به ا

برد  می ر سوالیشود، خود را ز می سم همی، که البته شامل مارکسیهر علم واقع. کنند ید تلقیتهد
ۀ یش کلیشاپیپ .دارد یمتفاوت ن اما قوة محرکۀ کامالید. گذارد می ح و تکامل گردنیو به تصح

بی آنکه  دیشان هم بایمان در راس همۀ امور است و کشیا. اند منطقۀ ممنوعه اعالم شده ها عرصه
کل  ،زیک سوراخ ریدفاع کنند مبادا  يستم اعتقادین سیاز نقاط ضعف ارا تحمل کنند  یمانیا یب



7 

 

  . شده را به باد دهد يستم آب بندین سیا
ت یم دارد با ماهیدرك ما از جهان ربط مستق یست که چگونگا نیا تا، لُب مطلبینها
قت توسط زورِ یرا که در آن حقاي  م جامعهیتوان می ایآ. میجاد کنیم ایخواه می کهاي  جامعه
چگاه از ینکه جهان هیا ایم؟ یشود پشت سر بگذار می تعیین و یا تحمیل ینظام و یاسی، سياقتصاد
  ابد؟ی نمی نجات» زور بر حق است«منطق 

نده یشاهنگ آیپها  ستیا کمونیآ قرار دارد که ین دوراهیبر سر ا یستیکمون المللی بینجنبش 
  ماندة گذشته؟بازا یخواهند بود 

ا، و یت پرولتاریسم بھ مثابھ علم، ماموری، کمونیستیکمونانقالب ) ب
  .قت استیحق ،قتیچرا حق
 شود فرق می ر ارائهییتغ يکه براهایی  م و برنامهیر مفاهیست؟ از چه لحاظ با سایسم چیکمون

  :میاست؟ به مارکس مراجعه کنتر  کالیرادها  کند؟ چرا از همۀ انقالب می
نقطه  عنوانا به یپرولتار یطبقات يکتاتوریداعالم ، انقالب است اعالم تداومسم یالیسوس
که  يدیه روابط تولیکل ي، نابودیبه طور کل یطبقاتهاي  تفاوت محوبه ضروري  يگذار

و  يدین روابط تولیبق بر امنط یه روابط اجتماعیکل يبر آن استوارند، نابودها  ن تفاوتیا
  11.ین روابط اجتماعیمنتج از اهاي  دهیه ایدگرگون کردن کل

تحت  1976تا  1966هاي  ن در سالیچ ین حرف مارکس که در دوران انقالب فرهنگیا
ک انقالب ی یستیاز آن است که انقالب کمون یبود، حاکها  بر سر زبان» تیچهار کل«عنوان غلبه بر 

بر آن . ستینها  یعدالت یب یو بعضها  ستم یشه کن کردن بعضیهدفش صرفا ر .تمام و کمال است
ر و یشه کن کند، از تحقیرا ر یو اجتماع یاسی، سيروابط ستمگرانۀ اقتصاد یتماماست که 

ن دوران یتا ا. شود می روا یملهاي  تیکه بر اقل ظالمانه اي و ستم يزنان گرفته تا نابرابر یفرودست
ت جامعه یریکنند و مد می تیفعالها  دهیدر قلمرو ا یر که در آن فقط بخش کوچکخ بشیتار یطوالن

ست که همه ین نیفقط ا یستیهدف از انقالب کمون. را به دست دارند پشت سر گذاشته شود
ن یا و روابط همخوان و حافظ یو اجتماع یاسیس يبر استثمار و نهادها یمتک يدیتولهاي  نظام
و طرز ها  دهیا ها، ر همۀ ارزشیین انقالب تغیا يدیکلهاي  از عرصه یکی. شه کن کندیرا رها  نظام
  . کنند می تیرا منعکس و تقو يهم هست که ستم و استثمار و نابرابر ییفکرها

                                                             
  ..........»1850تا  1848مبارزة طبقاتی در فرانسه، «کارل مارکس،  11
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فائق آمدن اش  جهیکه نت یانقالب يروند: ک انقالب تمام و کمال استین یم ایهمانطور که گفت
از استثمار و  ینوع بشر که در آن نشان يبرا یجهاناي  جامعهجاد یجامعه است و ا یم طبقاتیبر تقس

  .دهند می رییتغتر  ا را هر چه آگاهانهیش خود و دنافرادکه اي  جامعه. ستم نباشد
د داشتند که یشه تاکیت مائو همیتحت هدا یر رهبران انقالب فرهنگیائو و سایچان چون چ

ن یا 12.کند می فایا يمرکز ینقش یستیمونند انقالب کیدر کل فرا» تیچهار کل«درك غلبه بر 
ت یبر مالک یدولت رفاه مبتن یسم را صرفا نوعیالیکه سوسهایی  ن تا آسمان با دركیدرك از زم

د به یبر ابزار تول یت دولتیمالک! نه. کند می فرق» رسد یم«دانند که به وضع مردم  ی میدولت
و تر  عیک مبارزة وسین که در متن یمگر ا انجامد ی نمیطبقات و تخاصم طبقات يبه نابود ییتنها

  .ردیقرار گ» تیچهار کل«روند غلبه بر 
کرد که مائو دوباره آن را کشف کرد و  می سم را گمیداشت هدف کمون یستیجنبش کمون

و  يمفهوم ساز یسم بود که چگونگیهدف کمون يمائو به سو يریجهت گ. دیش را عمق بخشیمعنا
را به  يند انقالب پرولتریفرا یانقالب فرهنگ. ن کردیوسط مائو را معن تیچ یانقالب فرهنگ يرهبر
 از رهبران حزب و دولت یگروهجلوي  ن انقالب نه فقط به مدت ده سالیا. رساند ینینو يفرازها

در اي  سابقه یب تر و تحوالییتغ بهبلکه  گرفتبرگردند  13»داري مایهراه سر«خواستند به  می که را
ها  ر عرصهیاقتصاد، آموزش و پرورش و سا یو در سازمانده ،وابط متقابل مردمر طرز تفکر مردم ،

  .شد منجر
در ارتباط مائو  تکامل کلیت علم کمونیسم توسط باقا یعم، استینه سیدر زم ين نبرد جدیا

 یمیاز طرز تفکر قد یمائو از عناصر مهمهاي  نقد و گسست ازخود  یی کهها يشرویپمتقابل بود؛ 
وند داشت؛ هر ین پیژوزف استال يبا رهبر اکه مشخص يطرز تفکر نتیجه شد؛ یستیجنبش کمون
  .بود یک رهبر واقعا انقالبین در مجموع یچند که استال

سم یالیانقالب تحت سوس ۀادام پراتیکو  يسم توسط مائو و به خصوص تئوریتکامل کمون
. نام گرفت» سم مدرنیونیزیور«ه آن چه که بعدها یم او علینفک داشت با مبارزة عظیارتباط ال

طبقه «، »یمبارزه طبقات«ر ینظ( یستیاست که از عبارات مارکس یسم برنامه و نگرشیونیزیرو

                                                             
  دربارة اعمال همه جانبه دیکتاتوري بر بورژوازيچان چون چیائو،  12
می  دفکر می کنیچه آن"به مصاحبه با ریموند لوتا، . ك.براي گزارش مفصل و جمعبندي از انقالب فرهنگی فرهنگی ر 13
پیشرفته ترین تجربۀ : انقالب فرهنگی«، "تاریخ و آینده: رهایی واقعیانقالب کمونیستی و مسیر ... دولی نمی دانی ددانی

  » رهایی
http://revcom.us/a/323/you-dont-know-what-you-think-you-know-en.html#chapter0408  
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و  ییاست، اقتصاد و تفکرات بورژوایکند تا س می استفاده) رهیو غ» ایت پرولتاریحاکم«، »حاکم
ک ین، یبعد از مرگ استال و 1950هاي  در اواسط سال. ه کندیو توج یانه را الپوشاندار مایهسر

از نظام  يدید که نوع جدیبه قدرت رس يست در اتحاد شورویونیزینوخاستۀ رو يطبقۀ بورژوا
ست قدرت را در یک حزب به اصطالح کمونیکه در آن  ینظام. م کردیرا تحک یدولت داري مایهسر

ز، ین نیدر چ. ر بوداستوا داري مایهموجود بر استثمار سر یاجتماع ينظام اقتصاد یشت ولادست د
بر  دار مایهک طبقۀ سری یعنی. میت روبرو شدین وضعی، با هم1976بعد از مرگ مائو در سال 

  .گذاشته است» ستیکمون«اسم خودش را  یراند ول می جامعه حکم
 يتجربه انقالبات پرولتر یبه بررساي  شهیو ر يان به طور جدیسال گذشته آواک 40در عرض 

ن کار نه فقط خود را بر یان در ایآواک. ده استیرسهایی  يته و به جمعبندستم پرداخیدر قرن ب
را  یستینادرست جنبش کمون يکردهایو روها  مائو از دركهاي  و گسست کرده یمتکنش مائو یب

ز گسست کرده یست نیر رهبران کمونیمهم از خود مائو و ساهاي  نهیزم یبلکه در برخ ادامه داده
افت یدست  یانقالبهاي  یتوان به دگرگون نمی ن است کهیان ایآواکهاي  ثاز بح یکیمشخصا . است
ر جهان یینه شناخت و تغیدر زم یوة کامال علمیکرد و شیک رویبا ها  یند دگرگونین که فرایمگر ا
تر  قیکنند عم ی میستادگیا» تیچهار کل« ياز تفکر که در مقابل نابود یت شود و آن جوانبیتقو

  . ندو طرد شو ییشناسا
را  یستیوجود داشته که انقالب کمونها  ستیان کمونیدر م يقدرتمند یانحرافهاي  شیگرا
 ين صورت که کارگران به جایصرفا به ا یعنی. ر کنندیصرف تصو» ییِجا به جا«ک ی اساسا
دن به یو رسها  شه کن کردن همۀ ستمیر ين مسئله که برایا. ان حکومت خواهند کرددار مایهسر
ن یا. ک انقالب تمام و کمال است واقعا درك نشده استیاز به یادا متفاوت و بهتر نینک جهان بی

رش یند و تصویب می )دگانیستمد» ه حسابیتسو«ا ی(درك غلط مسائل را غالبا در چارچوب انتقام 
کارگران  یانقالب را فقط به معن. است 14»ه طبقهیطبقه عل«ر ساده انگارانۀ یک تصویاز انقالب 

  . کل نوع بشر است ییرها ،ند حال آن که مسئلهیب می اندار مایهه سریعل
مه ین( یکیزیک مفهوم متافیبه  یستیانقالب کمون يمحتواغلط باعث شده هاي  دگاهین دیا
 يروزید پیگو می است که یدة غلطین همان ایا. ل شودیتبد یستیانقالب کمون ندیفرااز ) یمذهب

                                                             
  اسناد منتخب بین الملل کمونیستی  14

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 



10 

 

ن یمعتقد است که قوان یحت. ر استیاجتناب ناپذ یخیلحاظ تارکه دارد به  یتیا در ماموریپرولتار
  . داده است يروزین پیخ حکم به ایعت و تاریطب

از همان ابتدا در درون  یستیند انقالب کمونین دو درك و مفهوم متضاد از محتوا و فرایا
بر سر  از زمان مارکس و انگلس تا به امروز مرتبا. کنار هم حضور داشته اند یستیجنبش کمون

  . ک صورت گرفته استیدئولوژیا ين نکات برخوردهایهم
مائو را درست هاي  ییچ گاه راهگشایتعلق دارد که ه یستیاز جنبش مائوئ یبه آن بخش آجیت

شتر یکنکاش گشوده و ما را به تکامل بي را برا ینینو يرهاینش مائو مسیقبول نکرد که ب. دینفهم
کند و در تفکر مائو به دنبال  می لیرا تجل يگرید يران مائوگیو د آجیت. خواند می سم فرایکمون
ک یجه، آنان مائو را به سطح یدر نت. است یو کمتر علم یستیالیگردند که کمتر ماتر می یجوانب
سم یان در مارکسیآواکهاي  يشرویپ 15.دهند می تنزل یست انقالبیونالیکال دمکرات و ناسیراد

ان یحمله به آواک يبرااش  ت شدهیقلب ماه يخواهد از مائو می حاال. مه کرده استیرا سراس آجیت
ان علم ین باب آواکیاست که امروزه سنتز نو ین در حالیا. سم استفاده کندیت علم کمونیو کل
  . استوار کرده استتر  بخش ییو رهاتر  یعلماي  هیسم را بر پایکمون

 يمبارزه برا او می گوید. است هکرد ين مفهوم سازیکامال نو ین نکته را در سطحیان ایآواک
است که ساختار جامعه و  یقت و غلبه بر موانعیحق يجست و جو در گروِ نفکیسم به طور الیکمون

ن بار ینخست يرا که برا یان درکیآواک. دهد می قرار حقیقت رسیدن بهطرز تفکر مردم در برابر 
رها د به مثابه یگران بایلترها و دپرو: د نهاده استیمارکس جلو گذاشت تکامل داده و بر آن تاک

  16.ل شوندیتبد ین عاملیدان گذارند و به چنیپا به م نوع بشر گانکنند
عطا شده که اي  ژهیت ویفیدگان کیر ستمدیا و سایمعتقدند که به پرولتار آجیتامثال  یول

. اند ن سپردهانقالب را به دستشا خودکارِ تیانگار دستگاه هدا. داردشان  یگاه طبقاتیشه در جایر
ک یدر . متضاد يمتدولوژ دگاه ویند انقالب کامال ربط دارد به دو دین دو درك متضاد از فرایا

                                                             
  آ . ج. ك15

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 به مرحله اي «: »مانیفست حزب کمونیست 1883مقدمه اي بر چاپ آلمانی «فریدریش انگلس،  16
) بورژوازي(نمی تواند خود را از یوغ طبقۀ استثمارگر و ستمکار ) پرولتاریا(رسیده که طبقۀ استثمار شونده و ستمکش 

  ».ا کندبرهاند، مگر آن که در عین حال تمام جامعه را براي همیشه از استثمار، از ستم و از مبارزة طبقاتی ره
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ی ستیسم به عنوان علم انقالب کمونیدرك بهتر مارکس يان با چنگ و دندان برایطرف، آواک
و انقالب را ا. ار متفاوت استین مسئله بسیم که نگاهش به ایرا دار آجیتگر، یدر طرف د. جنگد می
 . کند می فیده گرا تعریده و فایدم بر یدگاهیبا د

اي  سم باشد؛ جامعهیکمون يبخش و پر تپش به سو ییرها يد گذاریبا یستیالیجامعۀ سوس
جامعۀ در صورتی . سرشار از تحول، اکتشاف و آزمون يمملو از اختالف نظر و جوش و خروش؛ روند

کرد یوه و رویک شیشاهنگ با یحزب پ يرهبرکرد که  خصوصیاتی پیدا خواهدن یچن یستیالیسوس
در  يکردیوه و روین شیاعمال شود؛ چن یستیالیقا ماتریعم يستمولوژیک اپیبه  یمتک ،حیصح
   .ان مردم رواج داده شود؛ بر سرش در کل جامعه مبارزه شودیم

ها  الشدرك او غلط است و چ. کند ی میندگیگذشته را نما یستیماندة جنبش کمونباز آجیت
تواند الهام بخش و  نمی .ندیب نمی را 21در قرن  یستیانقالب کمون یواقع يرهایو مسها  یدگیچیو پ

ندة ینما آجیتآنچه . باشد يپرولتر ین انقالب جهانیکامال نو ۀشبرد مرحلیپ يروها برایسازمانده ن
  . دیبر آ» تیچهار کل« تواند از پسِ نمی آن است

  کند می ا ردر سمیکمونبودن  یعلم آجیت
خ را یکند؛ تار می رمسئوالنه اتهام پشت اتهام واردیغ» سمیانیه آواکیعل«در مقالۀ  آجیت

در ها  پاسخ به همۀ آن کهگذارد  می شیپ ينادرست و متعدد یاسیکند؛ مواضع س می فیتحر
ا م که به فلسفه و مشخصیکن می تمرکز یآن نکات ينجا عمدتا رویا. گنجد نمی ن نوشتهیحوصلۀ ا

چطور به درك از ها  ن مسئله مربوطند که انسانیبه ا یعنی. م دارندیربط مستق يستمولوژیاپ
  . زنند می ن شناخت را محکیرسند و چگونه اعتبار ا می قتیحق

 یشالودة علمهر وقت آواکیان راه گشایی می کند و می کوشد توان گفت که  می کلیبه طور 
 به درد نخور و اشتباه رها کند، يد و بندهایاز قده و عمیق تر کرسم را یمارکس يو هستۀ مرکز

سم را در جهت یتواند مارکس می که ییتا جا او. دهد می »ستیا«فرمان دادش در می آید و  آجیت
 یستیسم همزیکه با مارکس يمتعدد یرعلمیان بار و غیات غلط، زیدهد تا نظر می مخالف هل

 یعنیش گذاشته، یان پیکه آواک ینیبا سنتز نو آجیتاه، ن ریدر ا. ن کندیس و تدویرا تقداند  داشته
دهد، با  می قرارتر  بخش ییو رهاتر  یعلماي  هیسم را بر پایکه مارکس یو تکامالتها  يبا روشنگر

 .کند می مخالفت يشتریشدت ب

سم عالوه بر یکند که کمون می دیاو تاک .پر رنگ دارد يدیسم تاکیان بر علم بودن مارکسیآواک
در واقع  آجیت ين نکته از سویرد ا. است، علم هم هست هدفک یو  یاسیسجنبش ک یه نکیا
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 یوة علمیشنمی تواند وجه تمایز ان یآواک«د یگو می آجیت. ن استیبه سنتز نو يمرکز حمالت و
 را هم يدئولوژیان فلسفه و ایز میخط تما او. با عرصه هاي دیگر تشخیص دهدرا  یعیعلوم طب يبرا

. یپ.یس.ن که آریا. سم استیویتیاز پوزاي  ، گونه)کذا( ییک شکل بروز علم گراین یا. کند می پاك
ن طرز تفکر غلط است و به نوبۀ خود یاز هم یرد ناشیگ می را معادل یو علوم اجتماع یعیعلوم طب

  17».کند می تیرا تقو ين طرز تفکریچن
  ست؟یعلم چ. میشروع کن ییاز اصول ابتدا

 تکامل چگونهشوند و  می حادث چران که یا عللده هاست؛ یپد هدف علم مطالعۀ علل«
 ز شاملیرا ن ياست که جامعه بشر يماد يایدر دنها  ن علتیعلم به دنبال ا. ابندی می
که را  یحاتیست و توضین یعیماوراء الطب» حاتیتوض«به دنبال  یکرد علمیرو. شود می

با  یکرد علمیرو. تابد نمی برست یق در مورد صحت و سقمشان نیامکان آزمودن و تحق
 را در عمل يکند، تئور می است شروع شواهد عینیبر  یکه مبتن ییابتدا يک تئوری

از  يق تریق به درك عمین طریکند و از ا می سهیج به دست آمده مقاید، با نتایآزما می
  18».شود عمالا تیواقع رد بین درك بایاسپس . رسد می است یقیآنچه حق

ک یزیسم و متافیده آلیر اشکال ایو سا یمذهبهاي  نشیاز همه باي  شهیر یسم گسستیکمون
  .است

سوال  اینان دارد و در حال گسترش است ین جریکه حول سنتز نو يدحادر مرکز مبارزه 
تضادهاي واقعی خواهیم در مسیر مبارزه براي کمونیسم با  توانیم و می آیا می :مطرح است یاساس
جهت  پاسخی که به این سوال می دهیم ؟ها دست و پنجه نرم کنیم یا نه آنروبرو شویم و با  جهان

انجام انقالب، با  یعنین کار، یدر انجام ا يت و آزادیر واقعییتغ ییتوانا .را نشان می دهد ما يریگ
ن یشتریبه بکه  ینفک دارد؛ درکیاز آن ارتباط ال یو ضرورت ناش یو اجتماع يط مادیدرك از شرا

د ینده بایر آیند هموار کردن مسیست در فرایشاهنگ کمونیپ .باشدت همخوان یا واقعدرجۀ ممکن ب
 کند و نه با توهم و خوش يرهبر یواقعهاي  تیامکانات و محدود بر اساسع مردم را یوسهاي  توده
  .»سمیر کمونیاجتناب ناپذ يروزیپ«به  ءبا اتکا نه ؛یالیخ

علوم  یکیبه طور مکان«ش کرده یبه نوشته ها. یپ.یس.که قبال آر يد در انتقادیگو می آجیت

                                                             
  64ص » ...علیه« 17
  http://revcom.us/Constitution/constitution.htmlاساسنامۀ حزب کمونیست انقالبی، آمریکا18
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سنده از ید در عجز نوین مسئله را بایاهاي  شهیر« 19».معادل گرفته شده یبا علوم اجتماع یعیطب
ن است که یجه بحث اینت 20».دانست یو علوم اجتماع یعین علوم طبیب یفیدرك تفاوت ک

خاص و  يدئولوژیک ایست، بلکه ینعلم  ییا حداقل به شکل قابل شناسایست، یسم علم نیمارکس
  .خ استیک فلسفۀ تاری

 یدر استفادة عامه و حت. است» يدئولوژیا«ن بار نوبت یم؛ ایح دهیرا توض ید عبارتیبا باز هم
 یآگاه«ا ی» کاذب«ک تفکر یبه شکل  يدئولوژیخودخوانده، اهاي  ستیمارکس ياریان بسیدر م
بر  یمبتن يایاز دن یشوند تا درك نادرست می تیترب که مردم با آن يتفکر. شود می فیتعر» کاذب

. ستین يدئولوژیاز ا یف درستین تعریا یول. خاص داشته باشندهاي  ا گروهیمنافع طبقه حاکمه 
ق آن رابطه مان با یما از طر. وه درك جهان و حرکت بر آن اساس استیک شی يدئولوژیبله، ا

به  یستیکمون يدئولوژیا. ستندیالذاته کاذب ن یف ها يدئولوژیهمه ا یول. میکن می جهان را درك
د در همۀ جوانب یتواند و با می شود که می ک اطالقیو بدنۀ تئور یوة علمیر، شیدگاه فراگیک دی

   .ابدیند تکامل ین فرایت به کار بسته شود و در ایو واقع یزندگ
  .میکه باالتر ذکر کرد آجیت ياز سو» ییعلم گرا«م به اتهام یبرگرد

توسط  یبا علوم اجتماع یعیمعادل گرفتن علوم طب«است  یمدع آجیت ن کهیول اا
نه علم را  آجیت 21».کند می تیشود و آن را تقو می جهین تفکر اشتباه نتیصرفا از ا. یپ.یس.آر

 يکه تجربه فوراي  هینظر( سمیسیریامپمقابله با  یاو مدع. را یعلم يفهمد و نه متدولوژ می درست
را که  يزیکه هر چ(سم یویتیو پوز) داند می ق حواس را تنها منبع دانشیژه از طریوم به یو مستق

 22.است) کند ی مینف علّیت راتر  قیداند و سطوح عم نمی ما قابل مشاهده نباشد علمیفورا و مستق

  .سم استیویتیم و پوزسیسیریامپ منطبق براز علم  آجیتن است که درك یت ایواقع یول
 یۀ نگرانیا حداقل مایح است یصح یعیدر علوم طب سمیسیریامپکند که  یم فکر آجیتظاهرا 

                                                             
  . ك. براي پاسخی در این مورد ن. 62ص » ...علیه« 19

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

  63همانجا، ص  20
  64همانجا، ص  21
وجه مشخصه اش این است که براي  دانش معیار و ضابطه می . میالدي بسیار رایج بود 20و  19پوزیتیویسم در قرن  22

پوزیتیویسم کیفیت چیزي که به . و جوهر را نفی می کند یکی از مشخصاتش این است که هر تفاوتی بین پدیده. گذارد
عنوان دانش معرفی شده اما به صورت پدیده هاي قابل مشاهده نیست را ابهام آمیز دانسته و بنابراین خارج از چارچوب 

  .برخی اوقات پوزیتیویسم را ضد فلسفه محسوب می کنند. دانش مشروع و معتبر به حساب می آورد
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دهد و او را به  می ان نسبتیرا به آواک یعلم ين درك غلط خود از علم و متدولوژیسپس ا. ستین
ن یب ۀرابط آجیت. کند می که خارج از محدودة علم است متهمهایی  سم در عرصهیویتیاعمال پوز

  23».ن خودیبه د ین خود، موسیبه د یسیع«ان یحیل مسیا به قول انجی. گسلد می علم و فلسفه را
ر ینظ یغلطهاي  و نگرشها  ياول به اشتباه متدولوژ. کند می در هر دو مورد اشتباه آجیت

ه را از عملکرد یا نظریده یک ایقت یا حقیکه مفهوم (سم یو پراگمات سمیسیریامپسم، یویتیپوز
سپس . دهد می نسبت یعیبه علوم طب) ردیگ می جهینتاش  یج عملیتام و قابل مشاهده و از نیمستق

 يو متدولوژ یستیالیبا درك ماتر فکر می کندافتد چرا که  می خ به اشتباهیدر مورد جامعه و تار
ک طرف و فلسفه و یعلم را  آجیت. کرد و شناخت یخ را بررسیتوان جامعه و تار ی نمیعلم

 24سمیلآودون ید، ایم دیهمانطور که بعدا خواه. ندیب می از علم و جدا دیگر طرف دررا  يدئولوژیا
 آجیتکه (ن در جامعه یر نقش دینظ یار مهمیر بر نحوة پرداختن او به مسائل بسیبه ناگز آجیت

  .گذارد می ریتاث يات مادیو واقع یو آگاهها  دهین ایب ۀو رابط) کند می ریآن را تطه
 سم بارشیسیریسم و امپیویتیر پوزینظ یزند و صفات ییی مان اتهام علم گرایبه آواک آجیت

نه در مقالۀ مورد بحث، و نه در دیگر مقاالتی ن حال، ما یدر ع .از خواهیم گشتکند که به آن ب می
سم یویتیسم و پوزیسیریان بار و اشتباه امپیزهاي  وهیبه ش ینقد قابل توجهخوانده ایم،  آجیتکه از 

سم را یسم و پراگماتیویتیسم، پوزیسیریاو نه تنها مکاتب اثرگذار امپ. ندیده ایم) ر علم و فلسفهد(
 تیرا به عارشان  يو متدولوژها  ياز تفکر، جمعبند یدهد بلکه جوانب مهم نمی مورد نقد قرار

ن یدن به ایدر رسها  انسان ییو توانا يت مادیشود که از درك وجود واقع می نیجه ایرد و نتیگ می
 یستیریو امپ یستیپراگمات يستمولوژیکاربست اپ ین مقاله، ما به بررسیا یط. ماند می درك عاجز

  .میپرداز می توسط خود او
ر یو فلسفه پردازان در باب علم نظ یعرصۀ اجتماعهاي  نیسیبه صف آن دسته از تئور آجیت
دو ن ین ایب(ن یوار چیک دیم یا بهتر است بگوئیک خط فاصل یکوشند  می وسته کهیکارل پوپر پ

به . کنند ی میرا نف یعلم روشو  یعلمعقالنیت ب جهان شمول بودن ین ترتیبد. بکشند) عرصه
و  عقالنیت دقیقخ است، یصحبت از مطالعۀ جامعه و تار یند که وقتیگو تر می طور مشخص

                                                             
  21، آیۀ 22فصل انجیل متی،  23
قلمرو / ذات / یک مکتب فلسفی قدیمی است منسوب به دکارت و کسان دیگري که می گفتند دو جنس  دووآلیسم24

مطلقا مجزا وجود دارد، یکی مربوط به ماده و دیگري مربوط به روح یا به طور عمومی تر مربوط به قلمرو ایده ها و 
بحث جاري در مورد «: که به دووئالیسم او اشاره کرده بود  آجیتر مورد پی د.سی.نگاه کنید به مقاله قبلی آر. آگاهی

  »خطوط تمایز«در مجلۀ » نظام دولتی سوسیالیستی ـ پاسخ حزب کمونیست انقالبی آمریکا،
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  . است کاربرد ندارد یکه بر شواهد مبتن یعیعلوم طبهاي  وهیش

  سمیمارکس یمحورنقطۀ : یخیسم تاریالیماتر
 م، آن وقتیت کاربرد علم هستند قبول کنیقابل دامنۀ یرا که ناف) هیو بق( آجیتاگر حرف 

. شود می باد هوا استوار کرد یک شالودة علمیرا بر  يمارکس که مطالعۀ جامعه بشر ییراهگشا
  ست؟یمارکس چ یعلم ییراهگشا

ن است که یت بشر ایموجود ییربنایو ز یت اساسیدهد که واقع می نشان یخیسم تاریالیماتر
ن که یا يبرا. د کنندید و بازتولیرا تول یزندگ يماد يازهاید نیباها  بقاء و تداوم نسل يبراها  انسان

شبرد یکه به پ یژه روابطی، به وید در روابط مشخص اجتماعیابد، مردم بایتحقق  يزین چیچن
ستند که یهم ن یروابط. ستندیمجرد ن ی، روابطيدیروابط تول. ندیشود، گرد هم آ می د مربوطیتول

هستند که توسط سطح و خصلت  یمشخص يدیبلکه روابط تول. خواه انتخابش کنندب دل مردم به
 يدیتول يروهاین. (شوند می نییتع يموجود در هر مقطع مشخص جامعۀ بشر يدیتول يروهاین

نطور یرند و همیگ می قرار د مورد استفادهیکه در تول... ن و مواد خام ویعبارتند از آالت و ابزار، زم
، ياقتصاد يربناین زیبر شالودة ا.) دین ابزار تولیدر استفاده از اشان  ییخود مردم با شناخت و توانا

ن و امثالهم یمعهاي  ز طرز فکرها و فرهنگیو ن... نین، سنن معین معی، قوانیاسین سیمع ينهادها
  .ردیگ می شکل

ه جامعه را مجبور کرده که ید مسلط است بقیند تولیکه بر فرااي  ، طبقهیدر جامعه طبقات
 ین گونه بر زندگیکه ااي  طبقه ،یدر هر مقطع زمان. ن طبقه کار کنندیمنافع ا يتحت فرمان و برا

ن یی، و تعیاسیقدرت سهاي  نهاد ز مسلط است؛یجامعه نهاي  ۀ عرصهیتسلط دارد بر بق ياقتصاد
را  یط عمومیه قادر است شراین پایبر ا تحت کنترل دارد؛را  ینظام يروهاین یعنشان ی ترین هکنند
زحمتکش را به هاي  دار نگاه دارد؛ قادر است تودهیپا ،د شدهیاستثمار کار و کنترل اضافۀ تول يبرا

شتر یکه تکامل ب یکند تا وقت می داین وضع ادامه پیا. نگاه دارد یدگیت ستمدیزور در وضع
د یبا یطین شرایدر چن. ردیدر تقابل قرار گ يدیبا روابط تول یسجامعه به طور اسا يدیتول يروهاین

 يدیتول يروهایرا که منطبق بر ن يدیجد يدیانقالب شود تا روابط تول جامعه یاسیس يدر روبنا
که اي  طبقه. د را به قدرت برساندیمسلط جد يک طبقه اقتصادی م کند ویبرقرار و تحک استد یجد

ن شکل مورد استفاده یتر یبه منطق يدیتول يروهایکند که ن یندهسازما يبتواند جامعه را طور
  .رندیقرار گ

انقالب : دن به آن را گشودینشان داد و راه رس ن رایک انقالب کامال نوی یمارکس مبان
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به رهایی از استثمار  یا که صرفا با کنار زدن نوع خاصیبه نام پرولتاراي  بر طبقه یمبتن یستیکمون
دن تمام روابط استثمارگرانه و ستمکارانه و اصوال یمستلزم برچهایی پرولتاریا ر .دست نمی یابد

  .میگرد می ن مسئله بریبعدا به ا .جامعه است یم طبقاتیمحو تقس
. میبفهم یرا به طور علم یم تکامل و تحول جامعۀ انسانیتوان می ن کشف مارکسیبر اساس ا

ک یبر ياسکا يبه قول آرد. دانست امبر یسس علمتوان از تج نمی را یاز زندگ یچ بخشیدر واقع ه
ز از ین» کنند می که دنبال یکنند و اهداف می فایا یو مناسک مذهبها  نید، آئیکه عقا ینقش یحت«
گفتن  يبرا ین مورد علم حرفیا در ایآ«کند که  می ک اضافهیبر ياسکا. ستین ین جستار مستثنیا

ها  و انساناند  از کجا آمدهها  دهین این که ایدرك ا يابر یعلمهاي  توان از روش نمی ایندارد؟ آ
 یمذهب ير باورهاییتغ یچگونگ خیتار در مورد... ، استفاده کرد؟اند  داده يان مادیبها  چطور به آن

 يارین که بسیونان و رم آمد؟ مگر نه ایان کهن مصر و یمثال چه بر سر خدا(در طول زمان چطور؟ 
موجود در  يخداها  يدند که امروزیپرست ی میتیان را با همان جدیامردمان عهد باستان، آن خد

  25»)را؟ یا اسالمی یحی، مسيهودیمتون 
لغزش به  ،علم جست و جويدر  یعلم روششمول علم و  د بر نقش جهانیتاک آجیتاز نظر 

است و اش  ینیت عیت در موجودیدرك واقع يبر شواهد برا یمبتن يندیعلم فرا. است ییعلم گرا
کند که مستقل از  می عمل یتیواقع تکامل و حرکت یا قواي محرکۀق کشف ساختارها و یز طرا

جستار هاي  است که در همه عرصه ین التزامیا. وجود دارد) شناساسوژة (ا مشاهده گر یذهن و 
 یاساسها  ستیکمون ين مسئله برایا. ، صادق استیو چه علوم اجتماع یعی، چه علوم طبيبشر

د یب بر آن تاکانقال یستیکمون يتئور یمعرف براي ۀ مشهورشمقالعنوان و متن در  است و انگلس
  26.»یعلم ی وتخیل :سمیالیسوس«: کرد

                                                             
 ,Awaywith All Gods, Insight Press, Chicago, 2008(» از شر همۀ خدایان خالص شویم«نقل شده در آواکیان، 25

pp. 220-221(  واقعیت را بشناسیم و اهمیتش را بدانیم: علم تکامل و اسطورة خلقت«از آردي اسکاي بریک «)Insight 
Press, Chicago,2006(  

اکنون «): فصل دوم/ ترجمه فارسی از سایت مارکسیست ها(» تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم«: فریدریش انگلس 26
یخ شناسی طرد شده و جاي خود را به درك ماتریالیستی از تاریخ داد و راهی ایده آلیسم از آخرین پناهگاه خود یعنی تار

پیدا شد که می توانست شعور انسان را بر مبناي وجود او توضیح دهد نه آن طور که تا آن زمان وجود داشت، یعنی 
زگار بود که طبیعت شناسی سوسیالیسم قبلی همانقدر با این درك ماتریالیستی ناسا] اما. ...[توضیح وجود بر مبناي شعور

اگر چه سوسیالیسم قبلی از شیوة تولید سرمایه داري و نتایج آن . ماتریالیسم فرانسوي با دیالکتیک و علوم طبیعی جدید
تنها می توانست آن را بد و مردود . انتقاد می کرد، ولی قادر به توضیح آن نبود و در نتیجه توانایی حل آن را نداشت

درك ماتریالیستی تاریخ و افشاي راز تولید سرمایه داري توسط ارزش اضافی را : ما این دو کشف بزرگ.... قلمداد کند
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. یک حکم اخالقینه، نه اگرایک توطئۀ آرمانشهریسکوالر است، نه  یمنج کیسم نه یمارکس
ا ی یسم انقالبینکمو. ، خود نقاد، زنده و در حال تکامل استیسم به مانند هر علم واقعیمارکس
را پشت سر  یکه بر اساسش انجام شده، مراحل یتکاملش و تحوالت اجتماعی سم در طیمارکس

که خواهان  یت اجتماعیاز تطابق با واقع يانجام داده و به سطح باالترهایی  گذاشته و جهش
  . ده استیرش است رسییتغ

  یو ھم در علوم اجتماع یعیطبھم در علوم  یوۀ علمیش
اما براي مشترکند،  یو اجتماع یعیدر علوم طب یکرد علمیو رو روش یاصل جوانبهر چند 
 می توان از روش ها و تیواقع) ح ترِیصح(تر  یقیدرك  حق یعنی هدف علم دست یافتن به

 در عرصه هاي متفاوت پژوهش،. کرد د استفادهیمتفاوت تجر سطوحگوناگون و  يها چارچوب
موضوع مورد . با هم تفاوت دارند در جوانب مهم و متعدد میی که گفتیها و چارچوبها  روش
  .کشد می شیکند و پ می طلب ش رامناسبمعیارها و روش هاي ، خود یبررس

. میریک را در نظر بگیزیو ف زیست شناسی یعنی یعیعلوم طب یمثال، دو حوزة اصل يبرا
 ک هم خواندهیسک کالیزیا فی یوتونیک نیزیف یک، به خصوص در سطح ماکرو که گاهیزیف

ق یره از طریغ و جرم، جهت، سرعت، شتاب، یکیزیبا حرکت ف يادیتوان تا حد ز می شود را می
حرکت  [F = (m)(a)]در شتاب  زمان ضرب= رو یمثال معادلۀ ن. ح دادیتوض یاضیر يزبان قرارداد

ق یار دقیبس هاي ینیش بیتوان پ میبا این ها  .دهد می حیره را توضیارات و موشک و غیگلوله، س
  .کرد و به آزمون گذاشت

 یدر جوانب مهم یک کم ندارد، ولیزیاز ف يزینه چیزماین در علم است و  نیز یست شناسیز
ز در یچ چیکه بدون آن هرا  یعیتکامل طب يتئور یعنین، یمثال کشف دارو. با آن متفاوت است

منطق  راهاز  یعیانتخاب طب ندیفرا یچارچوب مفهوم .در نظر بگیرید ندارد یمفهوم یست شناسیز
 یۀ برخارائو  ها يانواع نمونه ساز در یاضیست شناسان از ریز. ان نشدیب یاضیر يِقرارداد

در اي  ن کنندهیینقش تع یاضیر یبه طور کل یکنند ول می استفاده یست شناختیز يندهایفرا
نقشی ک یزیمانند ف علمهاي  گر از رشتهید یدر برخحال آنکه ریاضی . شته استندا یست شناسیز

                                                                                                                                        
با این دو کشف، سوسیالیسم به علم تبدیل گردید و اکنون باید در وهلۀ اول به کار بر روي . مدیون مارکس هستیم

   ».مجموعه جزئیات و روابط آن پرداخت

   



18 

 

  27.است تعیین کننده بازي کرده
به لحاظ چارچوب مفهومی، ک یزیو ف یست شناسین زیب اجازه نداریم بگوییم کها یآ

ها  ن تفاوتیا .چراموجود است؟  یفیتفاوت کنوعی مفروضات، ابزار، فرایند و مراحل سنجش و غیره 
ست یم زیاست اگر بگوئ یوانگید یول. تشان کردیتشان شناخت و رعاید به رسمیمهم هستند و با

موضوع مورد مطالعه هر  بار علوم ین دو علم و سایاهاي  روش. ک علم استیزیکمتر از ف یشناس
  . دیآ نمی موضوع مورد مطالعهاز  از خارج  یعنیست، یبرون زاد ن. از آن ها خوانایی دارد کی

ک یدرون  یعلوم مختلف و حت نیماب از واقعیت مادي وجود دارد که این ها یسطوح مختلف
 را محسوب می شودماده  قواي محرکۀا ی الگوها ،ک سطحیآن چه در  .بروز می یابندرشتۀ واحد 

آن اگر  یحت ؛ح دادیوضتتر  نیپائ یدر سطح  ماده قواي محرکۀو  با الگوها یتوان به سادگ نمی
 بررسیهر سطح از  خاص بودند یگر، ما بایبه عبارت د 28.باشد پائین ترهاي  بر سطح یسطح مبتن

ل دهنده در ین عناصر تشکیحات را به کوچکتریم که همه توضین نباشیبه دنبال ا .میت کنیرا رعا
ن ی، رفتار، قوانقواي محرکهد حرکت، یجد هاي شکلدر سطوح باالتر . مین سطح تنزل دهین تریپائ

تر  نیسطوح پائ تاده به حرکیدل پیرا با تقلها  توان آن نمی د کهنشو می ظاهر يدیمتفاوت و جد
به  ـاتکا کرد  یک سیستمن عناصر یکوچک تر ونمندي هايبه قانشان  حیتوض يا برای ؛ح دادیتوض
  .ندیگو می ییل گرایتقل يدکرین رویچن

ۀ آن هم مختلف علم موجود است،هاي  ن شاخهیکه ب یمهمهاي  رغم تفاوتین و علیبا وجود ا
و همه . عینیت داشتن مستلزمت؛ یدقت و عقالن مستلزم ؛است اتاثب و ت، مدركیواقعها مستلزم 

 و در يبشر ۀدر جامع .نزدیک شدن به بیشترین حد ممکن به واقعیت استبخشی از ها  نیا
کرد  ییشناساو مشاهده آن ها را توان  می کهوجود دارند ت یاز واقع یساختارها و سطوح ،عتیطب
اتهامات در خدمت به  از علم آجیتدرك نادرست  .داد رارقمطالعه  موردآن ها را ه طور عینی و ب

                                                             
نده موتاسیون تصادفی را آشکار می کند، که بر خالف گلوله اي که از تفنگ شلیک می تئوري داروین نقش تعیین کن27

تکامل اشکال طبیعی زندگی از طریق موفقیت تولیدمثل ناهمسان عمل . شود نه قابل پیش بینی است و نه قابل تکرار
گاري با محیط منجر نمی یعنی به مزیت ساز. برخی یا بلکه اغلبِ موتاسیون هاي تصادفی شکست می خورند. می کند

فقط معدودي از موتاسیون هایی که همان اندازه تصادفی بوده اند به مزیت بازتولیدي یک ارگانیسم در وضعیت . شوند
  .  مشخص و تحت شرایط متغیر زیست محیطی منجر می شوند

به شکل تفاوت دست "( در زیست شناسی براي مثال، باکتري می تواند دو ساختار یا شکل متفاوت یک مولکول قند 28
را تشخیص دهد، ولی فقط از یک شکل این مولکول تغذیه می ) یا تفاوت شیء با تصویرش در آینه "چپ و دست راست

علتش این نیست که آن دو شکل مختلف مولکول از عناصر مختلف تشکیل شده اند؛ بلکه به خاطر سابقۀ تکامل . کند
  . شکل مشخصِ مولکول شکر شروع شدیک باکتري معین است که تغذیه اش از یک 
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سنتز ارزیابی دقیق علمی است که ه یعل آجیتدرك  .استیی علم گرا ش مبنی برریه ناپذیتوج
  . کند می دین بر آن تاکینو

با علوم  یمهمهاي  ز مسلما تفاوتیره نیخ، تکامل جامعه، اقتصاد و غیر تارینظ یعلوم اجتماع
علوم  ۀع مورد مطالعوموض. دارندآن به طور خاص مشخص هاي  و شاخه کلبه طور  یعیطب

ز ین مطالعه نین او عامال گران مشاهده .است يت بشریمتفاوت فعالهاي  و جنبهها  ، انسانیاجتماع
آشتی ناپذیر  منافع تقسیم شده اند که یبه طبقات انسان هاجمع  ،یطبقات ۀدر جامع. انسان هستند

و ها  یدگیچیپ، ياز جامعه بشر یح و واقعیصح شناختبه  یابیت در امر دستین واقعیا  .دارند
  .کند می جادیا يشتریبهاي  یسخت

  کند می را رد یدر علوم اجتماع یمتد علم آجیت
را  یعلم يمتدولوژ يریرساند که کاربست پذ می ن جایرا به ا آجیتات کار ین خصوصیا ۀهم

  . کند یشود نف می خوانده یآن چه عموما علوم اجتماع در
تواند  نمی جامعه شناخت ازکه اند  شده یمدع ياریخ و از جمله در عصر حاضر بسیتار یط
مبتنی بر و  یعلم دقتتوان انتظار همان سطح از  نمی در این عرصه ا حداقلیباشد،  یعلم حقیقتا

و علوم نرم  ن علوم سختیکه اغلب ب يزیتما. رود می به کار یعیکه در علوم طب عینیت را داشت
 ۀکلماز  یاز گاه ن که هریرغم ایلعهم  آجیت. ردیگ می سرچشمهد ین دیشود از هم می گذاشته

  . ن سنت وابسته استیدا به ایشدستایش می کند » علم«
با ) ییبا اتهام علم گرا( یو علوم اجتماع یعین علوم طبیب يفاصله گذار يبرا آجیتهاي  تالش

ی که بر قواي محرکه ماده کیالکتید با(متحرك  ةاز ماد هر دو عت و جامعهیت که طبین واقعیا
قت استوار ین حقیهمشمندانۀ مائو بر اندی  سخنان موجز و 29.منافات دارد  ل شدهیتشک) حاکم است

» .شود نمی شان نیگزیجا یرد ولیگ می را در بر یعیسم علوم طبیمارکس« :گفتمی که  یبود وقت
  30.ده استید کرده و عمق بخشیبر آن تاک ارهاان بیکه آواک است اي نکتهاین 

                                                             
طبیعت آزمون دیالکتیک است و در مورد علوم مدرن «انگلیسی چاپ پکن  28فریدریش انگلس، آنتی دورینگ، ص 29

و جلوتر ص » .باید گفت که براي این آزمون موادي بسیار غنی که هر روزه به تعدادشان اضافه می شود  فراهم می کنند
واقع، دیالکتیک چیزي نیست به جز علم قوانین عمومی حرکت و تکامل طبیعت، جامعه  در«اضافه می کند که  180

  ».بشري و تفکر
همه چیزهایی که تا اینجا گفتم خیلی مرتبط است با اصلی که مائو بر آن تاکید کرد در مورد این که «. 7نظرات، ص 30

هر کدام از آن ها، به قول .ما جایگزینشان نیستمارکسیسم عرصه هاي مختلف جامعه و تالش انسانی را در بر می گیرد ا
  ».مائو، جنبۀ خاص تضاد خودشان را دارند
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، )علم و جامعه( یو علوم اجتماع یعین علوم طبیبدیوار کشیدن  يبرا آجیتتالش  ،به عالوه
کامال را ن دو عرصه یا و خارج کند) یعیطب(سم را از علوم یش را در خود دارد که مارکسین گرایا

، یخی، تاریاجتماع(ت ایواقع ۀن باشد که همیا یآدم ناف یوقت. ببیندو بدون تداخل  از هم مستقل
نوع  ره يدرك کرد، در به رو یکرد علمیو رو روشو با استفاده از  یعلم ۀیتوان بر پا می را) یعیطب
 اق بازت ره چاریسم و غیده آلیا دیگر هاي از دین گرفته تا شکلت موجود ایاز واقع یح غلطیتوض
  .شود می

 یعین علوم طبیشوند با قوان می مطالعه یدر علوم انسان ن تکامل کهیمسلم است که قوان
به  این مدل ها. است ر کردهیگ 19قرن ي و چارچوب ها ها مدلاز علم در  آجیت درك. متفاوتند

ماتریالیسم .  قرار داشتند امپیریسیسمو  جبرگراییو  یکیسم مکانیالیماترر یشدت تحت تاث
یعنی با همان نظم قابل پیش بینی و بدون ن یماشعت مثل یطب مکانیکی بر این عقیده بود که

که  است يدهد طور می حیک واقعه را توضیوقوع که  یطیشرا ،ییجبرگرا به باور. کند می کارتضاد 
در . قبال توضیح دادیم سمیسیریامپ در مورد مفهوم. غیر از آن نمی توانسته اتفاق بیفتدز یچ چیه

که  نادرستی يکردهایو روها  روشاز مبنی بر تقلید  یشاتیگرا یعلوم اجتماع در جریان توسعۀواقع 
  .وجود داشت را خدشه دار کرده بود یعیعلوم طب
هاي  تیسسیریم و مکتب امپیل دورکهایر امینظهایی  ستیویتیمثال در قرن نوزدهم، پوز يبرا

 یم یعاجتما هاي دهین بود که به پدیاشان  بحث )لیچون جان استوارت م يافراد(مرتبط به او 
کند،  می اء را مطالعهیاش یعیکه علوم طباي  وهیاء نگاه کرد و با همان شیتوان همچون اش

مشاهده، طبقه  مشتمل و محدود به ن است که علمیبر ا یستیویتیدگاه پوزید. کردشان  مطالعه
و کرد ین رویهمپوزیتیویست ها معتقدند که  .نده استیع آیوقا ینیب شیالگو و پ ی، بازشناسيبند

  . داد يتسر ید به علوم اجتماعیرا با روش
قواي ه دارد و ساختارها و یقابل مشاهده تکهاي  دهیصرفا به پد یستیویتیکرد پوزین رویا
را  درونیط بو روا يادین بنیقوانها  ستیویتیپوز. کند ی میت را نفیواقعتر  قیعمبنیادي و  محرکۀ

 يال پردازیخ«ک ی ؛ به عنوانکنند می تحمل) »یذهن«(ح دهنده یک ابزار توضیصرفا به عنوان 
ک و یزین کار متافیکردند که با ا می ادعاها  ستیویتیپوز. تر می کند راحت که کار تحقیق را» مفید
 اش مشاهده یتوان به طور تجربدانند که ب می را موجه يزیکنند و فقط چ می رونیرا از علم ب دین
  . کرد

هایی  کیو تکنها  به دستگاهها  ستاره یو درون یاساس قواي محرکۀفهم  يبه طور مثال برا
م ید مفاهیبا. ستین یکاف یاست ول نیازطول موج  يرگری، و تصوییناب نمایو تلسکوپ، بیر رادینظ
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شکل هاي که  یو روابطتر  قیعم يش گذاشت که بتوانند از ساختارهایپهایی  دیو تجر یعلم
دها تا آن جا که ین تجریا. کنند يود مفهوم سازش می ضبطها  ن گونه دستگاهیا توسط بروزشان
منطبق  ماديت یواقع یواقع ییربنایو روابط ز ینیع يساختارهاباشند با  یح و علمیواقعا صح
ر لحظه هکه هایی  دهیار و جوهر پدیبسهاي  دهیاز وجود پد ام قطعیتوان می ق علمیما از طر .هستند

حواس پنجگانۀ ما دور از عقل به نظر  از نظر ییازهیچ ؛میمطلع شو شان کردمشاهده نمی توان 
این ن به یاز زم یوقت ظاهربه اما چرخد  می دین به دور خورشیت که زمین واقعیمثال ا .برسند

  . طور دیگري است میکن می نگاهحرکت 
اتم از چند مرحله  در مورد یعلم شناختدر صد و چند سال گذشته . میگر بزنیک مثال دی

 یمتفاوتهاي  مدلهم بوده است،  یانقالبمفهوم سازي ته است که این شامل بازگذش مفهوم سازي
در  اندانشمند یا شاید اکثر ياریاگر همانطور که بس یول. اند شده يزیا از نو قالب ریو اند  ا رد شدهی

صرفا ست که ین هم نیا. ستین یبختکهللا ک کار این یند ایگو ها می ستیویتیبا بحث پوز مخالفت
ن یق ایاز طر. ارائه شودج یو قابل مشاهده کردن نتا منسجمو  ینیش بیپ يد برایل مفک مدی

   . نطبق می شودمما از واقعیت بیش از پیش به آن افت یدر ،ندیفرا
ز یح عقب بکشد و اغلب نیتواند از مواضع صح می علم: ستین یند تک خطیک فراین یالبته ا

ق عموما یحقا یشتر دانش بوده که برخیر و انباشت بایفقط بعد از مبارزات بس .است ن کردهیچن
از  یدرك برخ، ن مواردیاز ا یکی. اند  موارد از نو کشف شده یا در برخاند ی مورد قبول واقع شده

در واقع  .از دست رفت این درك. بود یمنظومۀ شمس محوري دیخورش از باستانونان ی نیمتفکر
در . ک بودیکاتول يسایکل یتا قدرت و نقش ارتجاععمدعلتش هم . سرکوب شد هزار سالش از یب

که از نظام  چراسوزاند  جوردانو برونو را زنده زنده دستگاه تفتیش عقاید در رم 1600سال 
هم هستند  يگریدهاي  ست و ستارهیش نیباي  د ستارهیگفت خورش می کرد و می دفاع یکیکوپرن
  . ی چرخندبه گردشان م یاراتیس که

 به کار گرفته یدر علوم اجتماع یهم غلط است مسلما وقت یعیدر علوم طب سم کهیویتیپوز
د باشند یکه معتبر و مفاي  به هر درجه ییانتقادات از علم گرا. نده و فاجعه بار استیشود فرسا می
 ک نمونه از آنچه کهی. هم به کار بست یدر علوم اجتماع نادرستهاي  توان در مورد روش می را

ق ساختار یح جرائم از طریتوض يمورد نقد قرار داد تالش برا ییبه مثابه علم گرا یتتوان به درس می
ست یجامعه ـ ز یشبه علمهاي  هیق نظریت فرودست زنان از طریح موقعیا توضیافراد  یکیژنت

  .ان ساختار مغز زنان با مردان استیم) ییادعاهاي  اوتفا تی(ها  و تفاوت یشناس
و  یشناس ییبایمثل ز یهای طهیش از حد گسترش دهد و به حیرا باگر علم بکوشد دامنۀ خود 



22 

 

البته . مورد نقد قرار داد ییبه مثابه علم گرا یتوان به درست می گرایش ران یابد ایات بسط یاخالق
ت یواقع شه دریژه در عصر ما، ریبه و .دارند يت مادیشه در واقعیتا ریات نهایو اخالق یشناس ییبایز

 ییربنایت زیواقع یکیتوان به بروز مکان نمی راهایی  ن عرصهین، چنیبا وجود ا. دنردا یجامعۀ طبقات
از  يح جامعۀ بشریتوض ي، تالش براییک نمونۀ علم گرای. آوردشان  نگونه به حسابیل داد و ایتقل
 یاجتماع علومدانشمندان  یاست که برخ ين کاریا. است یوانیم آن با رفتار حیاس مستقیق قیطر

از  یتوان در آثار برخ می بد را ک نمونه از علمِیا صرفا ی ییک نمونۀ معاصر علم گرای. دهند می انجام
 یاز به مذهبینها  ند تکامل در انسانیشوند فرا ی مید که شکاکانه مدعید یست شناسان تکاملیز

  31.د کردیبودن را تول

ن نظر یداند ا یی میراکه خود را قاتل علم گ آجیتشگفت زده شوند که چطور ها  ید بعضیاش
کرده توسط  ين بازیکه د یاز نقش یدرك علم«: گذارد می ن جلویه دیرا در توج یدا شبه علمیشد

ن در خلق و ید یخینقش تار. شده استتر  قیگوناگون صورت گرفته عمهاي  طهیکه در ح یمطالعات
   32».شناخته شده است نک بهتریا ن بر مغز انسانیو اثر د یات و ارتباطات اجتماعیتکامل اخالق

  پوپر کارلو  آجیت
ب و یک علم است خود را به شکل عجیسم ین بحث که مارکسیهنگام حمله به ا آجیت

 یکینۀ فلسفۀ علم بود و یلسوف صاحب نفوذ در زمیکارل پوپر ف. ندیب می با کارل پوپر همراه یبیغر
  .شد می سم محسوبیمارکس یاسیـ س یاز مخالفان فلسف
» يریابطال پذ«د تابع یبودن دارند با یعلم يکه ادعاهایی  هینظر ین بود که تمامیبحث پوپر ا

ن آزمون بگذارد یتواند پا به ا نمی سمیو مارکس. را نشان دادشان  بتوان نادرست بودن یعنی. باشند
  .است یبودنش قالب یعلم ين ادعایبنابرا

بر  یار مبتنیمعتابع سم نه فقط از ین بحث پوپر پرداخته و نشان داده که مارکسیان به ایآواک
ن یمثال ا(سم یمارکس يم محوریکه بتواند نادرست بودنش را اثبات کند بلکه مفاه است يشواهد
و روابط  يدین درك که نظام تولیا ایل شده یعت از مادة در حال حرکت تشکیت که کل طبیواقع

                                                             
به » مبناي اعصابی تجربۀ مذهبی«راماچانداران در سندي که تحت عنوان . س. و» پژوهش علمی«رجوع کنید به    31
ول هاي مغز و نقطۀ تماس عصب بحثش این است که در سل. ارائه کرده است» کنگرة ساالنۀ انجمن علم اعصاب شناسی«

  .ها یک مبناي فیزیکی براي تمایالت معنوي وجود دارد که مبناي فیزیکی حالت مذهبی ذهن است

  "...علیه"  32
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   33.امده استیش در نیم به نماین مفاهی؛ نادرست بودن ااند ابطال نشده) اند  جامعه يربنایز يدیتول
 يریار ابطال پذیسم با معیکند که چرا نشان داده مارکس می ان انتقادیاز آواک یوقت آجیت

. کند می عبور یعلم يدگاه پوپر از تئوریموجود در د یدارد در واقع از کنار مشکل اساس ییخوانا
خواهد  نمی ست؛ین يماد ياین با دنیعم يک تئوریانطباق  یکه در پ این استپوپر  یمشکل اساس

ن کرد که چه یمعی توان به طور واقع نمی که این استبحث پوپر . اذعان کند ین انطباقیبه چن
ي تواند در برابر انتقادات مقاومت کند را به جا می که بهتراي  هید نظریفقط با. قت استیحق يزیچ

 ینیت عیار انطباق با واقعیقت با معیکه حق این استپوپر کامال مخالف . دیگر برگزیدهاي  هینظر
  .ف شودیتعر

ق و یتحق يورارا  یو موضع طبقات يدئولوژیکه فلسفه و ا این است آجیت یدغدغۀ واقع
هم صف  يانات مختلف فکریبا آن جر آجیتن مورد، یدر ا. بنشاند یو علم یستیالیشناخت ماتر

ان یاز آواک آجیت. کند می سم گرمیبودن مارکس علم يشده که بازارشان را مخالفت و انتقاد از ادعا
را یز است نیسم علم دروغیمارکسکه  پوپر تهمتاین سم در برابر یکند که چرا از مارکس می انتقاد

 آجیتن خود یتا ایاما نها. گردن نهد، به دفاع برخاسته است یار و آزمون علمیست به معیحاضر ن
د یرد نبایپذ می برد؛ چرا که می م باالیا به عالمت تسلرها  دست پوپرهاي  است که در برابر تهمت

  .سم شدیعلم بودن مارکس یمدع

  یستیکمون یو آگاھ یطبقاتگاه یجا) ج
ت یند فهم واقعیسم مرتبا دارد طبقه را از فرایانیآواک«دهد که  می مه حکمیسراس آجیت

  34».ندک ی میرا با هم قاط یو اجتماع یعیطبهاي  کند و عرصه می حذف یاجتماع
ده که یچسب) یقسم(قت ین حقیبه ااش  یشگیهم یوة التقاطیبه ش آجیتم یاز حق نگذر

ن طبقه یفقط ا«ان طبقات موجود یدر م. »ا استیپرولتار یعنیک طبقه یندة ینما«سم یمارکس
واضح است که اگر  35».دارد یاساس ین درجۀ ممکن، نفعیت به کامل تریاست که در درك واقع

ر یناپذ یآشت يو همۀ تضادها یطبقاتهاي  يم بندینوع بشر از همۀ تقس یید در رهایبا می ایپرولتار
ن درجۀ ممکن یت به کامل تریکند حتما در درك واقع يمحرك باز یا نقشیدر سطح دن یاجتماع

                                                             
  ـ بخش اول ـ باب آواکیان» انجام انقالب و رهایی نوع بشر«رجوع کنید به   33
  "....علیه"  34
  همانجا  35
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در گرو اش  ست بلکه کل منافعین» یاساس ینفع«م، صرفا یگفته باشتر  حیصح. دارد یاساس ینفع
  .این است

 صاحباو را  ،ا ذاتیدارد چرا که ژن  ازین ین درکیا به چنیکه پرولتار این استقا ینکته دق
. ردیگ نمی ا قراریصرفا به ضربِ پرولتر بودن در دسترس پرولتار ین درکیچن. کند ی نمین درکیچن
سوژة  یا نوعیپرولتار. استخراج شود يط مادیما از شرایست که مستقین يزیت چین درك از واقعیا

ست ینطور نیا. اند نداده یرا به او ارزاناي  ژهیو یخیحه و معرفت تاریست؛ قرین یخیشدة تارتبرك 
  .قت باشدیقادر به درك حقاش  یگاه طبقاتیکه صرفا به واسطۀ جا

وجود دارد کامال به  یستیشاهنگ کمونیک حزب پیند انقالب به یکه در کل فرا یاز مبرمین
ه دشمن یعل یدر مبارزة انقالب يروزیآشکار است که هرگونه پ یتین واقعیا. ن مسئله مربوط استیا

متصور است که  یره است در صورتیو ارتش و غ یکه صاحب دستگاه دولت یقدرتمند و متشکل
نگاه تر  قیاگر به مسئله عم. ستین نیاما نکته، صرفا ا. وجود داشته باشد یاز سازمانده ییدرجۀ باال

تواند به  نمی این علت است که تجربۀ خودجوش پرولتاریبه اقا یشاهنگ دقیم، ضرورت حزب پیکن
. د قرار دادیا مورد تاکین قویاست که لناي  ن همان نکتهیا. شود نمی منجر شود و یستیکمون یآگاه

   36).م پرداختین نکته خواهیگوناگون دوباره به ا يایبعدا از زوا(
کند اما معتقد است  می شارهوجود دارد ا» تیدر درك واقع«که  یواقع» ینفع«به  آجیت

گاه یا صرفا به خاطر جاین شده است چرا که پرولتاریتضم و ین درك، حتمیبه ا یابیدست
 یخید که کل مسئلۀ تاریآ نمی ن به نظریبنابرا. دا کندین درك دست پیمقدر شده به ااش  یطبقات
ت یاهم آجیت يبرا یانقالب یستیکمون یو آگاه یانقالب يبه تئور یابین و دستین و تدویتکو

گاه یجامعه و جا یاسیو س یاجتماع يشکل بند که مییگواز نظر او، اگر ن. داشته باشد یچندان
از  يادیاست حداقل بخش ز یخیتارهاي  در مواجهه با چالشحالل همۀ مشکالت  ،صرف یِطبقات
  .را حل خواهد کردها  آن

که هدفش  یست که جنبشت این واقعیبر ا يشاهد یستیجنبش کمون یکل تجربۀ طوالن
اي  یاسیک و سیدئولوژیا یک و آگاهیسم است مستلزم شناخت تئوریبه کمون یـ جهان یخیگذر تار

که اي  سدشکنانه يفکرهاي  بدون شک بدون تالش. است که حاضر و آماده در دسترس قرار ندارد

                                                             
به جوانب تشکیالتی و عملی اش، نادیده گرفتن موضوعات مربوط به بینش محدود کردن نیاز به یک حزب پیشاهنگ   36

و رهبري ایدئولوژیک و سیاسی و گسست از خودرویی به نوعی از حزب می انجامد که مشخصۀ ترتسکیست ها و سایر 
  .این درك از حزب جزئی ثابت از اکونومیسم و سوسیال دمکراسی است. رفرمیست ها است
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ک یتئوراي ه بدون تالش. افتیدست  ین شناخت و آگاهیتوان به ا نمی دارند یمیت عظیاهم
 ا راهیز به قلمرو پرولتارین» ایپرولتار یمنافع طبقات«ن مقولۀ یهم یر مارکس حتینظ یروشنفکران

  .افتی نمی

  یستیکمون یو آگاھ» صرف یاحساسات طبقات«
 نشان "صرف یاحساسات طبقات"با به حداقل رساندن نقش  یپ یآر س«د یگو می آجیت

طبقه،  يگاه مادی، جایگاه طبقاتین جایادیت بنیاهم به یتوجه یاز ب یناش يکردیدهد که رو می
   37».دارد

گاه یجا« يرو آجیتکه  يدیبر تاک 2006در سال  یپ یمربوط است به نقد آر س آجیتنکتۀ 
ک ینامید يتئور«ائو نقل شده بود که ین نکتۀ چان چون چیا یپ یدر مقالۀ آر س. داشت» یطبقات

به  اناز حمالتش یکیدر ها  ستیونیزین، رویکودتا در چ بعد از 38.»است يدئولوژین عامل در ایتر
ن عامل در یک ترینامید يائو اصرار داشت تئوریگفتند که چان چون چ "گروه چهار نفر"
ست یک دگماتیاو صرفا ! دینیبب"ند یدند تا بگویش کشین را پیاها  ستیونیزیرو. است يدئولوژیا

 یت بالواسطه ارزشیواقع يبرا. ندارد يک کاریراتاست و به جنبۀ پ يدنبال تئوراش  او همه. است
م از چان ینکه به انتقاد مستقیا يخشک است به جا ییکه گرفتار التقاط گرا آجیت) »".ستیقائل ن

 يائو که تئوریح چان چون چیص صحین تشخیا«کند که  می نگونه مغلطهیائو بپردازد ایچون چ
ل یک جانبه تبدین موضع یبه ا یپ یق آر ساست توسط منط يدئولوژیعامل در ا نیترک ینامید

ت یچ وجه واقعین ادعا به هیدر واقع، ا 39».کند ی میک تلقینامیعامل د گانهیرا  يشده که تئور
ان احساسات یم یکیالکتیان مرتبا از رابطۀ دیآواک. ستیدر کار ناي  ک جانبهین موضع یچن. ندارد

  .ده استصحبت کر یستیکمون یو آگاهها  توده يخود به خود
ک طرف یدر ها  توده يان احساسات خود به خودیم یفیتواند بفهمد تفاوت ک نمی آجیتآنچه 

                                                             
  "....علیه"  37
به عبارت دیگر، «: چنین نوشت 2006مارس  12» کمونیست باشند... الزم است که کمونیست ها«واکیان در مقالۀ آ  38
بعضی وقت ها می شنویم . در این مورد حتی بین کمونیست ها اغتشاش فکري زیادي وجود دارد. کافی نیست "موضع"

واقعا متعهد . این است که این فرد موضع خوبی داردمنظورشان  ".این مرد یا زن خط ایدئولوژیک واقعا خوبی دارد"که 
در این زمینه، چان چون چیائو نکاتی را . اما موضع کافی نیست. سرشار از نفرت نسبت به ستمگري است و امثالهم. است

تمایل من هم همین است و می خواهم بر اساسش بحثم را . حداقل ادعا می شود که این نوشته از اوست. مطرح کرده
  .برم پیش

  "...علیه"  39
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مسئله صرفا متمرکز و منسجم کردن . گر استیدر طرف د يجامعه و انقالب پرولتر یو درك علم
و  پرولترها. دارند یفیز تفاوت کین دو از نظر محتوا نیبه عالوه، ا. ستین ياحساسات خود به خود

د کسب دانش کنند و خود را در یوندند بایبپ یستیتوانند به صفوف انقالب کمون می که یگرانید
  .ل شوندیبه رها کنندگان نوع بشر تبدر دهند و ییک تغیدئولوژیند تحول ایفرا

  .میکن یبررستر  قین نکته را عمید اییایب
 از استثمار و ستم را دامن، دائما نفرت یر در جامعۀ طبقاتیتجربۀ روزمره، استثمار و تحق

شه یهم. کند می جادیزد، احساسات مشابه ایانگ یدن به آن را برمیخاتمه بخش يزند، آرزو می
هاي  کیو تاکت يد جذب استراتژین احساسات باید کرده و گفته که ایت تاکین واقعیان بر ایآواک
  .ح شودیصح یانقالب

 ستیکه خود را کمون ییکایپوست آمراهیس یش او در مورد جرج جکسون انقالبیپها  مدت
از نظر بردگان، انقالب واجب است؛ عشق «جرج جکسون نوشته بود . دانست بحث کرد می

زمخت و . ستیو محتاط ن "آرام"انقالب . ان است؛ تعرض استیالهامبخش است؛ عمل آگاهانۀ عص
  :دیگو می جوابان در یآواک» !ر کننده استیاز نفرت سرد تحقاي  جلوه. باك و خشن است یب

ر کننده یاز نفرت سرد تحق يد عنصریحتما با یهر انقالب واقع. ستیهم هست و هم ن«
گر ید يزید چیشتر بایبلکه ب. ن باشدیتواند ا نمی اما عمدتا. داشته باشد و خواهد داشت

همۀ  ياما ورا. کند می ادیاز آن  "عشق الهامبخش"که خود جکسون تحت عنوان باشد 
د اساسا یت شود و بایاز انتقام صرف هداتر  یار عالیبس ید توسط اهدافیب باانقال ها، نیا

ر ینفرت سرد تحق"تواند  نمی ک انقالبیدئولوژیا یمفهوم اساس. ن اهداف باشدیآکنده از ا
ک یز ین نیا پس. رود نمی شیز انقالب پین ین نفرتیباشد هر چند بدون چن "کننده

   40».دده می لیگر را تشکیوحدت اضداد د
د یاز د. نامد اصرار دارد ي میزیجنبۀ غر يک و آنچه ویان درك تئوریان بر رابطۀ میآواک

ت یاتش را جلوه گر کنند اهمیو همۀ تعد یاز نظام ارتجاع يزینفرت غرها  ستینکه کمونیان، ایآواک
ح یک را تشریو جنبۀ تئور يزیان جنبۀ غرین بار رابطۀ مینخست يان برایکه آواکاي  در مقاله. (دارد

  .)د نهاده استیبه ستم بر زنان تاک يزیکرده خاصه بر ضرورت پاسخ غر
. کنند می تیگر را تقویکدیگذارند و  می ریک بر هم تاثیو جنبۀ تئور يزیاما جنبۀ غر«

حش در ارتباط با مسئلۀ ستم بر زن و یو حل صح یکیالکتین رابطۀ دیح ایدرك صح

                                                             
  1998ـ » "فتح جهان"تامالت بیشتر در مورد اثر : عبور از دو مانع عظیم«در مقالۀ  "بازخوانی جرج جکسون"بخش   40



27 

 

به  یدر تکامل مبارزات انقالب یمسئله به طور کل نیا. دارد يادیت زیزنان اهم ییرها
 این استه یگر قضیبعد د. کند ي میباز یار مهمین نقش بسیکامال نو يایک دنی يسو
از  يزیبدون عنصر نفرت غر يشبرد مبارزات ضروریح و پیک درك صحیبه  یابیدستکه 

 يزیغري ها ق جلوهیکه از طر يزیح به چیکرد صحیبدون رو است؛ ناممکن يستمگر
 ناممکنآن  یبدون جذب و سنتز علم یعنید، یآ می دانیبه م يخشم نسبت به ستمگر

   41».است
احساسات و  ی، جذب و سنتز علمينسبت به ستمگر يزینفرت غر یفقط جذب و سنتز علم

را  یات اجتماعیتواند جوهر واقع می اتیحس برخاسته از واقع یو به طور کل یشور و شوق طبقات
در واقع، . میرش دهییم و تغیزیان کند و ما را قادر سازد که با آن به مبارزه برخیبتر  قیهر چه عم

 کند؛ چرا که نشان می ن کار راید کند و ایرا تشد يزیتواند جنبۀ غر می حیصح یل علمیک تحلی
  .است يرضروریخ بشر استثمار و ستم کامال غین مرحله از تاریدهد در ا می

جذب  یرا به درست ينسبت به ستمگر يزیکه بتواند نفرت غر یستیکمون ياما بدون تئور
. شه کن کندیموجود را ر یط اجتماعیوجود داشته باشد که قادر باشد شرا یتواند جنبش نمی کند

تواند به ضد  ی میا زود به کج راه خواهد رفت و حتیر ید يزی، نفرت غریستیکمون يبدون تئور
  .امثالهم گردن بگذاردبه نظم موجود و  یعنیخود بدل شود؛ 

ار ین عامل است بسیک ترینامید ينکه تئوریائو در مورد این علت، نکتۀ چان چون چیبه هم
  .ت داردیاهم

تر  م تواناتر و مطمئنیدرك کنتر  قیو عمتر  یرا علم یجامعۀ طبقات يمادهاي  هیهر چه ما پا
 يم خواند و رهبریطبقات فرا خواهرها کردن نوع بشر از  يرا به مبارزه براها  ا و تودهیپرولتار
کند ساده  می ان مرتبا تکرارشیکه آواک» رها کنندگان نوع بشر«نکه عبارت یرغم ایعل. م کردیخواه

و تکامل  يق از جامعۀ معاصر بشریو عم یده، همه جانبه، علمیچیدرك پ يرسد اما حاو می به نظر
و  يان مادیو بن یر طبقاتیناپذ یشتآ يت تضادهایاز موجود ینین چنیا یآن است؛ درک یخیتار

از به پشت سر گذاشتن یاز امکان و ن ینین چنیا یآن ها؛ درک یاسیک و سیدئولوژیاهاي  بازتاب
رها «که در عبارت  یح و علمیصح یسادگ. (یستیق انقالب کمونیاز طر یطبقاتهاي  يم بندیتقس

 یجرج جکسون از نفرت طبقات یلمرعید با انعکاس غیسه کنیان شده را مقایب» کنندگان نوع بشر

                                                             
سنتز نوین و مسئلۀ زن ـ رهایی زن و «ـ آواکیان ـ در جزوة » تضادهاي حل نشده به مثابه قواي محرکۀ انقالب«  41

  ؛ تاکیدات روي کلمۀ ناممکن از ما است»و گسست هاي ریشه اي انقالب کمونیستی، جهش هاي بیشتر
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است اي  ن نکتهیا.) میکه باالتر نقل کرد» ر کنندهینفرت سرد و تحق« يصرف پرولترها در فرمولبند
ن یادیت بنیبه اهم یتوجه یاز ب یناش يکردیرو«از فهمش عاجز است و آن را تا سطح  آجیتکه 
  .دهداش  ت جلوهیاهم یآورد تا ب می نییپا 42»یگاه طبقاتیجا

ن ین که چنیا. اند  همواره متناقضها  توده يخود به خودهاي  دهیبه عالوه، احساسات و ا
از . اشتباه و خطرناك است يش دارند تصوریگرا یستیکمون یبه سمت آگاه یو احساساتها  دهیا

 بر يزین چیچن» طبقه يگاه مادی، جایگاه طبقاتین جایادیت بنیاهم«بر  یمبن آجیتحرف 
؛ »د کرد؟یچه با«خود  ين در اثر راهگشایبحث لن یاست بر نکات اساس يدیتاکها  نیاهمۀ . دیآ می

  .دیگو می ن کارگرانیدر ب يافته به شکل خود به خودین یتکو یآگاههاي  تیآنجا که از محدود
دهد تا  می قرار) نیریو سا(ار کارگران یدر اخت يماد ییمبنا ییخصلت متناقض جامعۀ بورژوا

گر ید یارتجاعهاي  دگاهیو د ییبورژواهاي  دگاهیگوناگون دهاي  ز شکلیو ن یستیکمون یبه آگاه
ان یآواک. رهیو غ یونیونیدیتر ی، آگاهیسم ملینیپدرساالرانه، شووهاي  دگاهیابند؛ مثال به دیدست 

آنجا که از  ها، ن هنگام بحث مبارزات تودهیلن يفرمولبند.. .تر قیو عمتر  درك کامل«از به یبر ن
ن یا. ورزد می اصرار 43»دیگو می "ير پر و بال بورژوازیدن به زیخز يآنان برا يخود به خود يقالت"

در ها  و مخالفتها  یتینکه چرا بخش عمدة نارضایا يمبنا. است تقالست بلکه ین شیگراصرفا 
  .ن استیکند هم می دایپ یستیرفرم یو چارچوب يریشتر مواقع جهت گیجامعه در ب

مدافع آن است  آجیتکه  یستیکمون یو آگاه یگاه طبقاتیرابطۀ جادرك نادرست از 
 یبه برخها  یلیخ. از همان دوران مارکس دارد یستیکمون المللی بیندر جنبش  یقیعمهاي  شهیر

خ یاز تاراش  یستیالیکه هنوز در حال شکل دادن به درك ماتراي  دوره یعنیۀ مارکس، یاز آثار اول
آگاهی کمونیستی در مقیاس توده «ش داشت که یمارکس گران مقطع در آ. اند بود، رجوع کرده

ن نوشته ینمونه، مارکس چن يبرا. بداندطبقۀ کارگر  يمبارزات خود به خودرا برخاسته از  44»اي
گر به یانگلستان و فرانسه د ياز پرولترها یست که بخش بزرگیح نیبه توض يازینجا نیا«: بود
 تیبه وضوح کامل فعال ین آگاهیرساندن ا يرانه برایگیخود آگاهند و پ یخیفۀ تاریوظ

                                                             
  "....علیه"  42
» یک نوع بنیادا نوین دولت؛ یک تصویر بنیادا متفاوت و بزرگتر از آزادي: نظراتی دربارة سوسیالیسم و کمونیسم«  43

آوریل  9ـ آواکیان ـ  "تصاديیک درك ماتریالیستی از دولت و رابطه اش با زیربناي بنیادین اق"مشخصا زیر تیتر فرعی 
2006  

  ـ کارل مارکس "ایدئولوژي آلمانی"  44
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   45».کنند می
در  یرعلمیو غ یانحرافهاي  دگاهید يبرا کنند تا پشتوانه اي می ن نوع اظهارات استفادهیاز ا

را در ) خاصه مارکس جوان(ز مارکس یبسازند و ن یستیکمون ین و تکامل آگاهیتکو یمورد چگونگ
ر یافته تصویبروز » د کرد؟یچه با«ژه آنچه که در اثر یسم به ویارکسن در مینقطۀ مقابل تکامل لن

سم ینیه لنیرا علها  ن بحثیکه ا یکسان يشده برا يمشخصا رزا لوکزامبورگ منبع ارزشمند. کنند
  .شود می ن سنت مربوطیبه هم يادیار زیزان بسیز به مین آجیت. گذارند می جلو

  ایپرولتار دن بھیت بخشیجسماز  آجیتدفاع 
  : سدینو می آجیت
به  یابیدست يد برایباشان  یرغم خاستگاه طبقاتیعل یستیک حزب مائوئی يهمۀ اعضا«

که از  ین کسانیب یفیک تفاوت کینه ین زمیاما در ا. مبارزه کنند يپرولتر ینیجهان ب
در مورد  یطبقاتهاي  گسست از خصلت. ن وجود داردیریبا سااند  طبقۀ کارگر برخاسته

ن کننده یی، تعاند آمده یانیا میکه از صفوف طبقات حاکم  ین، خاصه کسانیرین سایا
کند که مسئله،  می دییبودند کامال تا یستیالیکه قبال سوس ییکشورهاهاي  درس. است

که در درجۀ  یستیک حزب مائوئی یخط طبقات. ستین یستیمارکس يصرفا مطالعۀ تئور
ه بر نقاط یتک يابد تالش آگاهانه برایان سازم یتحتانهاي  ن تودهیخواهد در ب می اول
   46».شود ی میناش یگاه طبقاتیاست که از جا یقوت

ک یفه دارند به یحزب وظ يد که همۀ اعضایگو می آجیت. میح کنیه را تشرین اظهارید اییایب
درست » يپرولتر ینیجهان ب«ک یاست اگر  ین حرف درستیا. ابندیدست  يپرولتر ینیجهان ب

» ن موضوعیا«کند که بر سر  می اما تصور. باشد یستیکموندگاه یمنظور از آن، د یعنیده شود یفهم
ت یت آن گروه از داوطلبان عضوی، وضع)یستیکمون یآگاه( يپرولتر ینیبه جهان ب یابیدست یعنی

 گرید يا قشرهایکه از طبقات  یا است با کسانیپرولتارشان  یحزب که خاستگاه طبقات يا اعضایو 
 یگاه طبقاتیدر جا یفیک تفاوت کی. کند می نجا اشتباهیا آجیت. دارد» یفیتفاوت ک«ند یآ می
. گر است وجود داردیطبقات دشان  که خاستگاه یند با کسانیآ می ایکه از صف پرولتار یکسان ینیع

شکل گیري آگاهی . د دارندیند تولید و فرایاست که با ابزار تول یدر رابطۀ متفاوتشان  تفاوت

                                                             
  ـ کارل مارکس 4ـ فصل  "خانوادة مقدس"  45

  "....علیه"  46
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براي دستیابی به اما . یک سان صورت نمی گیردمختلف  يعناصر طبقات و قشرهاتی در کمونیس
 زمینهبه تحول دارند و در این  نیازآگاهی کمونیستی و درك هر چه بیشتر علم کمونیسم همه 

  .فرق کیفی بین شان موجود نیست
 هايقشر ۀتفکر هم ،هدنفوذ کر داري مایهسر یدر همه جامعه طبقات ییبورژوا يدئولوژیا
 تحت ستم و استثمار هم هاين شامل قشریدهد و ا می ر قراریرا شکل داده و تحت تاث یاجتماع

انه ینظرات نخبه گرا يممتاز دارا یطبقات ۀنیشیبا پ ين طور باشد که فردیتواند ا می مثال. شود می
که از  یکسان یلو. کنند از باال نگاه کند می که با دستان خود کار یو کسان يدیباشد و به کار 

 ین و کسانیوندند هم ممکن است نسبت به متخصصیپ ی میجامعه به مبارزه انقالب یتحتانهاي  هیال
احساس ها  ، نسبت به آنرعکسا بی .ظ و انتقام داشته باشندیدارند احساس غ یعال یالتیکه تحص

ا مردان یآ ید پرسید کهبا .فرود آورند سر یالت عالینه تحصیشیته و پیحقارت کنند و در مقابل اتور
  سم معافند؟یسم و سکسینیپرولتر از شوو
که از طبقات متوسط و  یازة کساناند  د به همانیز باین یتحتانهاي  ن است که تودهینکته ا

 یول 47.متحول شوند یستیکمون یک جهش کنند و در جهت آگاهیدئولوژیند به لحاظ ایآ می ممتاز
 یستیکمون یخود به خود از آگاهشان  یاجتماع يت مادیقعد پرولترها به خاطر مویگو می آجیت

طبقه «د یکه اول بای کسان اما در مورد »شود می نازل«ها  آنبه  این آگاهی. شوند می برخوردار
  . چنین نیستشوند » ییزدا

 مردم بدون علم یول. ستیسم علم نیاصرار دارد که مارکس آجیتم یدیهمانطور که د
و احتماالت و ها  هیجامعه، پا یجامعه، ساختار اجتماع ییربنایز يتوانند کارکردها نمی
ک الزم را یدئولوژیو تحوالت اها  توانند جهش نمی را بشناسند و یستیانقالب کمونهاي  راه

هاي  وهی، از ش»اول خودم« ، از طرز فکرِ»يانتقام گر«، از ییبورژوا يدئولوژیدر گسست از ا
  .ره خالص شوندیو غ یتفکر مذهب

 یکسب آگاه يبرااي  ژهیو یین که کارگران توانایبر ا یمبن آجیته یس اگر نظرپ
اش  یم معنیبگذار سم از جانب او کنار همیدارند را با انکار علم بودن مارکس یستیالیسوس

ي م جاریمستق ۀط و تجربیاز شرا ، بیشتر به شکل اتوماتیکیطبقات یشود که آگاه می نیا
ن یجوهر موضعش هم یول. بشوداي  ن مسئلهیمنکر چن جیتآالبته ممکن است . شود می

                                                             
براي بحث از تجربۀ چین مائوئیستی از جمله نقاط قوت و ضعفش در مبارزه براي بازسازي جهان بینی رجوع کنید به   47

  »..."می دانید"آنچه که نمی دانید اما فکر می کنید « وان مصاحبه اي با ریموند لوتا تحت عن
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 ینیگر علم جنبۀ تزئیبکند د یطبقات یا را مستعد آگاهیپرولتار ،يط مادیاگر شرا. است
 یآگاه آجیتد، آن چه یم دیک خواهین پلمیو همانطور که در طول ا. کند می دایپ

  .ستینیکی » لیتکچهار «رفع بر  یمبتن یِستیکمون یآگاهبا داند  ی میستیکمون
 جسمیت بخشیدن بهرساند که مدافع  یی میرا به جا آجیت ين چارچوب فکریا
ان مورد یکه آواک یستینه در جنبش کمونیریمشکل د یعنی همان شود، می ایپرولتار

  . کنکاش و نقد قرارش داد
ت یکند کل می اشاره دارد که فکر یشیبه گرا» ایپرولتار جسمیت بخشیدن به«عبارت 

سم الزم است، در هر یگذار به کمون يکه برا يپرولتر یانقالب جهان منطبق بر اهدیدگ
یابد  شود و مادیت می متبلور می یا در هر کشور مشخص، در افراد مشخصیمشخص  مقطع

ا یپرولترها تک تک ن باشد که یتواند ا میمعنایش  .دهند می لیا را تشکیپرولتار طبقۀ که
بر آن حاکم د یسف نژاد يبرترتفکر کا که یمثل آمراي  عهدر جام» ن پوستانیرنگ«مثال 
توان به  می زیاق، زنان را نین سیبه هم. ا انقالب هستندیسم یکمون آرمانی ، تجسماست

  .دیت بخشیجسمبخش  ییا اصول رهایمثابه تجسم اهداف 
 تسیونالیانترناس يایک پرولتاری] انیروان آواکیپ[ها  آن«اعتراض دارد که  آجیت

به  آجیتآن چه  یول 48»دهند می شان قرار لیۀ تحلیو آن را پااند  ر کردهیتصو "مانیآر"
ح از یو صح ید علمیتجرک یکند در واقع  می زهیکاتوریکار» آرمانی يایپرولتار«عنوان 

ک طبقه یا به عنوان یبله پرولتار. اش یخیت تاریاز مامور ؛استیپرولتار یخیمفهوم تار
به گفته  این پدیده ید علمیو تجر وجود داردانقالب  يبرا يماد هیک پایو  یو واقع يماد
   49.»عت استیطب تر کاملو تر  یق تر، واقعیانعکاس عم«ن یلن

مارکس که شناخت از  یکشف علم .اندگرد یبه بحث اول مان برم نکته ما ران یا

                                                             
. این است که پرولتاریاي بین المللی فقط می تواند به مثابه پرولتاریاهاي ملی وجود داشته باشد آجیتبحث مشخص   48

زیک ـ در مجلۀ ـ سازمان کمونیست انقالبی مک» کمونیسم یا ناسیونالیسم؟«بحث در رد این نظریه را می توانید در مقالۀ 
  .پیدا کنید "خطوط تمایز"

و غیره، به  ارزشطبیعت، تجرید  قانون، یک مادهتجرید «: از لنین نقل کرده» دربارة پراتیک«همانطور که مائو در   49
منعکس  کامل ترطبیعت را عمیق تر و حقیقی تر و ) صحیح و جدي، نه بی منطق(تجریدهاي علمی  تمامیطور خالصه 

  ».می کنند
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 یناسست شین با زیاست که دارو يمعادل کار قرار داد  یعلم يرا بر مبنا يجامعه بشر
  .انجام داد یعینه علوم طبیدر زم

  یستیکمون ین بھ آگاھیلن میعظخدمات 
ح از کل یتوانند به درك صح نمی طبقه يط مادیه بر شرایخود پرولترها، با تک یچ کس، حتیه

بر . ت درك کنندیدهندگان بشر ییبه عنوان رهارا خود  یخیبرسند و نقش تار اجتماعیک ینامید
و . رسد نمی تیخود به درك واقع يط مادیا به خاطر شرایکند، پرولتار می ادعا آجیتخالف آن چه 

   .رساند می سمین به مارکسیم لنین مسئله ما را به خدمات عظیا
ا صرفا از درون تضاد ی يتواند به طور خود به خود ي نمیپرولتر یطبقات ین گفت که آگاهیلن

 یستیا کمونی يپرولتر ید کرد که آگاهیاو تاک .دا کندین پیتکو دار مایها و طبقۀ سریان پرولتاریم
  .مهم است یع و مسائل اجتماعیپاسخ هر طبقه و قشر به وقا ییو چرا یمستلزم آموختن از چگونگ

ن یرا مهم تر یو حس يخود به خود شناختپرداخت که  یستیسیکرد امپرین به نقد رویلن
  .آورد می به حساب یسرچشمۀ آگاه
به  يشود که طبقۀ کارگر به طور خود به خود می انین شکل بیکرد اغلب به این رویا«

 يکه تئور کامال صحیح است به این معنا ن حرفیا. رود می سمیالیسوس يسو
 نیمع يگرید ياز هر تئورتر  حیو صحتر  قیعلل فالکت طبقۀ کارگر را عم یستیالیسوس
 يان خود به خودیدر برابر جر يتئورن ین علت هم هست که اگر خود ایکند و به هم می

را تابع خود سازد، کارگران  يان خود به خودیجر ين تئوری، اگر ااوردیم فرود نیسر تسل
 يبه سو يطبقۀ کارگر به طور خود به خود..... آن را جذب کنند یقادرند به سادگ

رواج اي  که به شکل گسترده ییبورژوا يدئولوژیان، یبا وجود ا یرود ول می سمیالیسوس
 يبه طور خود به خود) کند می اتید حیار گوناگون تجدیبسهاي  ائما به شکلو د(دارد 

   50».کند می لیش خود را بر طبقۀ کارگر تحمیش از پیب
به ها  ن تودهیجذب ا يبرااي  هیدگان پایستمد یزندگ ینیط عید و شرایا در تولینقش پرولتار

خود  ییبورژوا يدئولوژیروشن کرد ان در پاراگراف قبل یاما همانطور که لن. است یستیاصول کمون
از تجربۀ  رونیاز ب یستیاز به بردن درك کمونین بر نید لنیتاک. کند می لیش تحمیش از پیرا ب

به  یابیو دست يرامون نقش تئوریکه پ یین در بحث راهگشایلن. ن جاستیم کارگران از همیمستق

                                                             
  ـ لنین ـ تاکیدات اضافه شده "چه باید کرد؟"  50
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ها  ستیکمونهاي  تیکردن مسئول روشن يرا برا ید مبارزة مهمیارائه کرد با یستیکمون یآگاه
از به مبارزه یزد و ن» ییکرنش به خودرو«رانگر از یو ياو در آن بحث دست به نقد. برد می شیپ

  .مبارزات کارگران را مطرح کرد ير خود به خودیمس منحرف کردن يبرا

  خیتار گسترۀا و یپرولتار
ک طبقه زاده شده یا به مثابه یاربشر، پرولت ی، تکامل اجتماعيدیتول يروهایجۀ تکامل نیدر نت

 لیخ بشر را تشکین در تاریک انقالب کامال نویاست که ستون فقرات  ییروین طبقه نیا. است
  .یستیـ کمون يدارد؛ انقالب پرولتر ییخوانا ین انقالبیدهد و با چن می

ن طبقه به طور مشترك در یا. کار کردن ییست جز توانایز نیچ چین طبقه صاحب هیا
اي  شده یش جهانیش از پیشرفته و بیپ یگسترده، به لحاظ فن يدیبا ابزار تول يدیتولهاي  شبکه
ت هرگونه یاست که از مالک المللی اي بین ا طبقهیپرولتار. است داري مایهکند که محصول سر می کار

  .محروم است يدیابزار تول
به شکل (ثروت  یصوصتملک خن با یادیدر تقابل بن شده ید اجتماعیتولن یا و ایپرولتار

 یخصلت ذات. شود می دیتول یبه شکل اجتماع داري مایهقرار دارد که توسط سر) یه خصوصیسرما
نوع بشر  يبرا يرانگریگسترده است که عواقب و یانه در سطحیاستثمار و رقابت وحش داري مایهسر

  .عت به همراه داردیو طب
تر  اما مهم. ک در جامعۀ مدرن داردیژاسترات یگاهیگسترده است که جااي  ا طبقهیپرولتار

ق یک طری یعنی. کند ی میندگیرا نما هشد یاجتماعتولیدي ت روابط یا ظرفینکه، پرولتاریا
ت یو به مثابه مالک یجمعه به شکل دست يدیتول يروهایاستفاده از ن ين برایشدة نو یاجتماع
چ منفعت خاص ـ به یاست که ه یجهاناي  ا طبقهیپرولتار. از استثمار ينوع بشر، عار یاشتراک

تواند خود را آزاد  نمی ک طبقهیا به مثابه یپرولتار. دفاع کردن ندارد يمفهوم تنگ نظرانه کلمه ـ برا
  .دیم جامعه به طبقات فائق آینکه کل نوع بشر را آزاد کند و بر تقسیکند مگر ا

 یو علم یشدة فن مشتمل بر دانش انباشت يدیتول يروهاین یدر تکامل جهان يجامعۀ بشر
نوع  يسابقه از سو یک جهش بینک انجام یا. ده استیرس یخیک مرحلۀ تاریآستانۀ به  ،نوع بشر

ت یا ظرفیپرولتار. م جامعه به طبقاتیکمبود، استثمار و تقس يبه ورا یجهش. ر استیبشر امکان پذ
ن همان یا. خشدب می کسره متفاوت را تجسمی ییایگاه مشخص به دنیک جایرساندن نوع بشر به 
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  .نامد می 51»ایمقام خداگونۀ پرولتار«ان به طنز یاست که آواک یگاهیجا
ن یتضاد ب یـ جهان یخیراه حل تارها  ستی، کمونیاساس یستند؟ به مفهومیکها  ستیکمون

م از کالم مارکس استفاده یاگر بخواه. کنند ی میندگیرا نما یشده و تملک خصوص ید اجتماعیتول
 یخیکه به لحاظ تاراي  طبقه. ا هستندیپرولتار» يو فکر یاسیندگان سینما«ها  ستیم، کمونیکن

ا ین یاز دارد که نه فقط این یخ است که به انقالبین طبقه در تاریرا نخستیز: منحصر به فرد است
که از آن برخاسته و  ییو طرز تفکرها یاسیس يو ستمگرانه و ساختارها يآن رابطۀ استثمار

 یاسیندگان سینماها  ستیکمون. شه کن کندین روابط را ریت ایرا براندازد بلکه کلکند  می تشیتقو
ن مرحله از یا را در ایپرولتارتر  ین و عالیادیکه منافع بناند  ین مبارزة انقالبین انقالب و ایا يو فکر

    .بخشند می خ بشر تجسمیتار

  ناسیونالیسم یا انترناسیونالیسم؟
از خصوصیات درونی کشور خود سر «تاریا را به مثابه پرولترهایی که اصرار دارد که پرول آجیت

  52.خود در نظر بگیرد» چارچوب ملی خاص«در » بلند می کنند
این حقیقت دارد که شرایط اجتماعی ـ اقتصادي کارگران در کشورهاي مختلف مختصات 

ه و آگاهی تاثیرات واقعی خود را دارد و نیز عوامل تاریخی ـ فرهنگی خاصی وجود دارند که بر مبارز
این واقعیت را قبل تر در . اما یک واقعیت مهم تر و تعیین کننده تر هم موجود است. می گذارند

پرولتاریا به مثابه یک طبقۀ : بیان کردیمبحث از تولید به هم مرتبطی که جهانی و اجتماعی شده 
با هدف ایجاد جمع جهانی نوع  بین المللی وجود دارد که منافع بنیادینش در یک انقالب جهانی

  .بشر بدون طبقات و آشتی ناپذیري اجتماعی نهفته است
تعلق ندارد همین » ملت«مبناي مادي انترناسیونالیسم و این نقطه نظر که پرولتایا به یک 

به ناسیونالیسمش ربط دارد و در را به روي دنباله » چارچوب ملی خاص«بر  آجیتتاکید  .است
به پرولتاریا  آجیترویکرد . اك از نیروهاي مرتجع در کشورهاي خاص باز می کندروي غلط و خطرن

او به شکل بروز خارجی پدیده می چسبد و از رسیدن به جوهر و ساختار . نمونۀ امپیریسیسم است
  .اساسی و حقیقی پدیده باز می ماند

نام » ومیسماکون«همین نوع چشم بند امپیریسیستی و پراگماتیستی همراه است با آنچه 
قرار » کارگران«و جاري » واقعی«یعنی این نظر که کمونیست ها باید مبنا را  مبارزات . گرفته است

                                                             
  "...تتامال"  51
  »...علیه«  52
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و البته سایر (در کشورهاي سرمایه داري ـ امپریالیستی پیشرفته ، همین نظر براي مثال. دهند
گران آن کشورها، را به جاي رهبري سیاسی و ایدئولوژیک کاراغلب اوقات کمونیست ها ، !)کشورها

این گونه  .به اتخاذ شووینیسم ملی که از احساسات و منافع فوري آن ها بر می خیزد کشانده است
  .مشکالت مربوط به دنباله روي در هر نوع کشوري وجود دارد

کمونیست ها، از جمله کسانی که خاستگاه شان پرولتاریا و سایر قشرهاي ستمدیده است باید 
بزنند، در آگاهی خود جهشی انجام دهند و نقش » گسستی ریشه اي«دست به در قلمرو ایده ها 

رها کنندة «نیست بلکه  »خاص«) و ملی(نقش آنان مبارزه در راه یک گروه ذینفع . خود را دریابند
  .از تمایزها و تضاد آشتی ناپذیر طبقاتی است» نوع بشر

  ینتاثیر منفی جسمیت بخشیدن در انقالب هاي سوسیالیستی پیش
این مسئله که جسمیت بخشیدن به پرولتاریا یکی از مشکالت مرحلۀ اول انقالب  آواکیان

  .کمونیستی بوده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است
زمانی اتحاد شوروي یک کشور سوسیالیستی واقعی بود این باور وجود داشت که خصلت 

» قاط قوت ناشی از جایگاه طبقاتیاتکاء به ن«از طریق  آجیتپرولتري دولت و حزب به قول 
اگر تکنیسین ها و کارکنان بخش مدیریت از صفوف کارگران و دهقانان  .تضمین خواهد شد

گزینش و تربیت شوند مشکل غلبه بر تقسیم کار فکري و یدي که بعدي جهانی و تاریخی داشته و 
به میزان بسیار زیادي به شکل گیري جامعۀ طبقاتی بر می گردد حل خواهد شد و خطر ضدانقالب 

  .تاریخ خالف این را نشان داد 53. کاهش خواهد یافت
به موازات این درك نادرست که خاستگاه طبقاتی پرولتري را سپري در برابر رویزیونیسم می 
دانست، این نظر هم در دوران استالین وجود داشت که بعد از استقرار و تثبیت حاکمیت پرولتري، 

بازتاب نقاط ضعف  این نظر .به خود و ضرورتا موافق ادامۀ انقالب خواهد بود طرز فکر توده ها خود
حال آن که جامعۀ سوسیالیستی معرف یک دورة گذار . موجود در فهم جامعۀ سوسیالیستی بود

است که با تضادهاي حاد و پیچیده رقم می خورد و طرز فکر و نگرش کارگران و دهقانان تحت 
به عالوه، پیروزي سوسیالیسم و ایجاد . ي در جامعۀ سوسیالیستی قرار داردتاثیر بقایاي سرمایه دار

منافع مادي به همراه  یک نظام سوسیالیستی نوین که براي استثمار شدگان و ستمدیدگان سابق
تاریخ انقالب هاي . دارد خود می تواند باعث محافظه کاري بخش هایی از کارگران شود

                                                             
آموختن از انقالب «، بخش »آنچه نمی دانید اما خیال می کنید می دانید«نگاه کنید به مصاحبۀ ریموند لوتا،   53

 »فرهنگی و از آن فراتر رفتن
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و » جا خوش کردن«در جوامع سوسیالیستی پیشین نوعی . سوسیالیستی شاهد این مدعا است
به وجود آمد که ناشی از ضرورت رویارویی با سلطۀ » پرهیز از بی ثباتی و تنش«تمایل به 

  .  این تمایل احتماال در آینده نیز به وجود خواهد آمد. امپریالیسم بر دنیا بود
نه تنها یک . ست و پنجه نرم می کردمائو در مراحل آغازین انقالب فرهنگی با همین مسئله د

طبقۀ نوخاستۀ سرمایه دار از درون ساختارهاي رهبري حزب کمونیست سر بلند کرده بود بلکه 
بخش هاي گسترده اي از توده ها با منافع مادي که سوسیالیسم نصیب شان کرده بود ارضاء شده و 

انان رادیکال براي زدن جرقۀ مائو به جو توجهاین یکی از علل . بودند» بیش از حد خرسند«
  .بود» انقالب دوم«

با وجود این، در چین سوسیالیستی نیز مشکالت مربوط به جسمیت بخشیدن به شکل هاي 
در مراحل آغازین انقالب فرهنگی تاکیدي بی فایده بر خاستگاه طبقاتی کادرها . گوناگون بروز کرد

مان هاي مهم گارد سرخ از قبول عضویت بعضی از ساز. در دولت، تشکل هاي توده اي و حزب شد
  .داشتند سر باز زدند» خاستگاه طبقاتی بد«جوانانی که 

هیچگاه اشتباه  جریان غالب جنبش توده اي« در ارتباط با همین رویکرد، در آن دوره شعار 
حال آن که تاریخ دنیا و خود چین سوسیالیستی پر بود از مثال هایی که . تبلیغ شد» نمی کند

جریان غالب جنبش «این است که همان یک نمونۀ ناراحت کننده اش . این را نشان می داد خالف
که اول حسنی مبارك را در مصر به زیر کشید دست آخر حامی کودتاي خونین ارتش » توده اي

جریان غالب جنبش توده اي هیچگاه «جهت گیري . شد 2013علیه اخوان المسلمین در سال 
  .اه بوداشتب» اشتباه نمی کند

عمال از فهم کامل ارزش مفاهیم و تحوالت انقالبی راهگشایی که  آجیتطرز تفکر امثال 
که » اهمیت بنیادین جایگاه طبقاتی، جایگاه مادي طبقه«. انقالب فرهنگی ارائه کرد باز می ماند

مطرح می کند خود به خود به شناختی صحیح از تضادها و قواي محرکۀ اساسی گذار  آجیت
براي نمونه، شناخت صحیح از تضادهاي میان شهر و روستا یا میان (ی ـ جهانی به کمونیسم تاریخ

  .منجر نخواهد شد) کار فکري و کار یدي
و » کارگریسم«در این زمینه مهم است اشاره کنیم به استفادة رویزیونیست هاي چینی از 

عی که کمی بعد از مرگ مائو براي رنگ و لعاب دروغین زدن به کودتاي ارتجا آجیتطرز تفکر نوع 
نامیده می شدند » باند چهار نفره«کودتاگران به انقالبیون واقعی که به اصطالح  .به اجرا گذاشتند

رهبران رویزیونیستی مانند هوا گوفن و دن سیائو . می زدند» ساده گیر و  ولنگار و تنبل«تهمت 
نی واقعیت مبارزة حیاتی میان راه پین می خواستند مسائل کلیدي خط ایدئولوژیک و سیاسی، یع



37 

 

سرمایه داري که خود نماینده اش بودند و راه سوسیالیستی، را از کانون توجه خارج کنند و به 
  .جایش توده ها را جلب و جذب مسائل اکونومیستی و کارگریستی کنند

ت واقعیت این است که در میان بخش هاي قابل توجهی از توده هاي چین نارضایتی از مشکال
ناشی از انجام انقالب سوسیالیستی وجود داشت و همین نارضایتی کودتاي رویزیونیستی را تسهیل 

نمی توانست پرده از این واقعیت که برنامۀ رویزیونیستی » کارگران«منفعت ظاهرا خودجوش . کرد
  .برنامه اي براي احیاي سرمایه داري است بردارد» چهار مدرنیزاسیون«

هایی که در سطح دنیا سابقا مائوئیست محسوب می شدند از کودتاي سرانجام اغلب نیرو
رویزیونیستی هوا گو فن حمایت کردند و یا در مواجهه با این کودتا روحیه خود را باختند و 

یک علت این واکنش نیروهاي سابقا مائوئیست این بود که بخش هاي مهمی از . متالشی شدند
واقعا تحمل کردند؛ اگر نگوییم که به حمایت آشکار از آن توده ها در چین، کودتا را ظاهرا و 

بسیاري از کمونیست ها می پنداشتند که میلیون ها کارگر و دهقان چینی نمی توانند  .پرداختند
و مواجهه با میلیون ها نفري که نمی . اما می توانستند و در این مورد، اشتباه کردند. اشتباه کنند

  . هند خود به بخشی از مشکالت آن دوره تبدیل شدخواستند به انقالب ادامه د

  آیا حقیقت یک خصلت طبقاتی دارد؟ )د
تبلیغ و تشویق  در خدمتبهانه اي  صرفا» حذف طبقه«از آواکیان مبنی بر   آجیتانتقاد 

شناخت ، یعنی ارائۀ از نقش کمونیست هاسیاست هاي دنباله روانه و اکونومیستی و دست کشیدن 
از این  آجیتخطاهاي . به توده ها نیست از ماهیت و اهداف انقالب کمونیستی همه جانبۀ علمی

  . عمیق تر است و به چگونگی فهم دنیا، به معرفت شناسی او می رسد
 در حال عقب نشینی دفاعِبا فت مارکسیسم توسط آواکیان بخش عمدة تفاوتی که میان پیشر

وجود دارد حول این  آجیتونیستی توسط و تعمیق گرایشات انحرافی موجود در تاریخ جنبش کم
   پرسش متمرکز شده که آیا حقیقت یک خصلت طبقاتی دارد یا خیر؟

از آنجا که این یک نکتۀ کلیدي در مناظره کنونی و مباحثی که جلوتر خواهید خواند به 
حساب می آید بگذارید منظورمان را از این نظر نادرست که حقیقت یک خصلت طبقاتی دارد 

یک جنبه اش این ایده است که صحت یا کذب یک مسئله وابسته است و یا عمیقا  .کنیمروشن 
مشروط می شود به این که فرد یا گروه اجتماعیِ مدافع و ارائه دهنده و پیش برندة آن نظرات 

براي مثال، بر خاص چه پیشینۀ طبقاتی یا اجتماعی اي  دارد؟ یا موضع سیاسی اش چیست؟ 
قاتی حقیقت، خاستگاه ممتاز یک مرد یا زن تکنیسین شناختش را دچار حسب تئوري خصلت طب
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 دانشمند نظرات سیاسی مرتجعانه اي داشت الزامامرد یا زن یا اگر یک . محدودیت هاي می کند
خصلت طبقاتی داشتن «جنبۀ دیگرش . حقیقت آثار یا یافته هاي علمی اش را زیر سوال می برد

از  آن ایده ها  کهط است به استفاده هاي سیاسی ـ اجتماعی این است که حقیقت مشرو» حقیقت
براي مثال، در اتحاد شوروي دوران استالین دیدگاه مشهوري در زمینۀ کشاورزي و علم . می شود

این دانشمند خاستگاه پرولتري داشت اما . ژنتیک توسط دانشمندي به نام لیسنکو مطرح شد
ن، بخشا به واسطۀ خاستگاه طبقاتی لیسنکو و حمایت با وجود ای. دیدگاهش بسیار نادرست بود

قاطعش از انقالب باعث شد که از آثار علمی او براي حل مشکالت واقعی کشاورزي سوسیالیستی 
  54.استفاده شود
یا » معرفت شناسیِ موضع دار«از بحثی دفاع می کند که غالبا از آن تحت عنوان  آجیت

ث، هر گروهی که موضع یا منافع مختص به خود دارد، بر مبناي بح. یاد می شود» منظرگرایی«
، »منظرگرا«بنابراین بسیاري از افراد . نگاه یا شناخت خاص خود را هم از پدیده ها دارا است

 . می دانند و رد می کنند» مسئله ساز«حقیقت عینی را 

و نقد قرار  را مورد بررسیمفروضات پایه اي آن و » حقیقت طبقاتی«آواکیان بارها فرمولبندي 
انحرافی عمیق در  "حقیقت طبقاتی"انتقاد سخت آواکیان از «ادعا می کند که  آجیت .داده است

آواکیان تالش می کند طبقه را از فرایند .... درك واقعیت مادي و فرایند فهم آن را بازتاب می دهد
  55».درك واقعیت اجتماعی حذف و عرصه هاي طبیعی و اجتماعی را با هم مخلوط کند

یک  قبول داریم صحت آیا :اصل مطلب این است. اصل مطلب را دور می زند آجیتبار دیگر 
مدعی  آجیتبه هیچ وجه ربطی به این که کدام شخص یا طبقه آن را جلو می گذارد ندارد؟  نظریه
می تواند به واقعیت عینی از هر چیز  علت جانبداري طبقاتیشبه  "حقیقت مارکسیسم"«است 

کیفیت مارکسیسم یعنی این که به طور همه جانبه اي علمی است، نقطۀ عزیمتش . شدنزدیکتر با
واقعیت عینی است و این واقعیت را محک شناختش قرار می دهد کامال به جانبداریش مربوط می 

به شدت تقال می کند حقیقت و شناخت علمی را کامال  آجیت )خط تاکید اضافه شده( 56».شود
  .بقاتی کندوابسته به جانبداري ط

در جنبش بین المللی کمونیستی  وضوعاین متشخیص در بحث جدلی اش مدعی  آجیت
ترسیم «او در عین حال که اذعان می کند  .اما به نظرش این مسئله اي اساسا حل شده است .است
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... یا توضیح واقعیت به شیوه اي که با نگرش یا نیازهاي سیاسی و تشکیالتی یک فرد همخوان باشد
، این گرایش بعد از این که آجیتبه عقیدة » .صا در دوران کمینترن گرایشی چشمگیر بودمشخ

  57.کامال رفع شد» مائو از آن گسست کرد«
هر چند برخی اوقات استالین گرایشات انحرافی جنبش کمونیستی را متبلور می کند اما جدا 

ف در یک مسیر صحیح بوده کردن او از این جنبش کاري اشتباه است؛ انگار استالین یک انحرا
از استالین به عنوان بز بال گردان و سوپاپ اطمینان استفاده می کند تا از تشریح  آجیت. است

گسست مائو از استالین در مورد مسئلۀ حقیقت . علمی مشکالت جنبش کمونیستی طفره رود
جنبش در مورد این براي پرهیز از پرداختن به خطاهاي  آجیتاما . طبقاتی به هیچ وجه کامل نبود

  .موضوع می خواهد پشت مائو پنهان شود

  بھ مثابھ یک گرایش فرعی در انقالب فرھنگی» حقیقت طبقاتی«
ماه مه است که آغازگر  16حقیقت طبقاتی، دفاع وي از بخشنامۀ  آجیتمحور استدالل 

ن بخشنامه را آواکیان یکی از فرمولبندي هاي ای. انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین بود
  :با نقل بخشنامه به دفاع از این فرمولبندي می پردازد آجیت. مورد انتقاد قرار داد

به محض این که ما ضدحمله خود را علیه حمالت وحشیانۀ بورژوازي آغاز کردیم «
. "همه در برابر حقیقت برابرند"نویسندگان طرح مقدماتی این شعار را جلو گذاشتند که 

آنان با نفی کامل خصلت طبقاتی حقیقت، از این شعار براي . ژوایی بوداین یک شعار بور
حفاظت از بورژوازي و مخالفت با پرولتاریا، براي ضدیت با مارکسیسم ـ لنینیسم و 

در مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازي، . ضدیت با اندیشۀ مائو تسه دون استفاده کردند
ازي یا باد شرق بر باد غرب پیروز خواهد میان حقیقت مارکسیسم و مغلطه هاي بورژو

  58».چیزي به عنوان برابري، مطلقا موجود نیست .شد و یا برعکس
چگونگی طرح قصد ما در این نوشته بازبینی تاریخ انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و 

یري این مسئله تغی. توسط نیروهاي بورژوایی نیست» همه در برابر حقیقت برابرند«شعارهایی مثل 
ما این انقالب را معرف . هم در ارزیابی ما از انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ایجاد نمی کند

با  پیشرفته ترین تجربۀ انقالب پرولتري تا به امروز می دانیم و معتقدیم که باید از آن دفاع کنیم،
خصلت طبقاتی « اما واقعیت این است که دفاع از. شور و هیجان تبلیغش کنیم و از آن بیاموزیم

                                                             
  همانجا  57
  اهمانج  58



40 

 

این که یک استدالل، تئوري یا گزاره صحیح است یا ناصحیح فقط بر مبناي . اشتباه است» حقیقت
انطباق یا عدم انطباقش با واقعیت عینی تعیین می شود؛ و نه توسط موضع یا جهانبینی طبقاتی 

   59.می کند ارائهکسی که آن را 
 16در بخشنامۀ » حقیقت«فاده از واژة که گرفتار اغتشاش فکري است می خواهد است آجیت

ایدئولوژي ها و طرز «ماه مه را این گونه تفسیر کند که واقعیت عینی، نقطۀ رجوع نیست بلکه 
اما تعریف حقیقت همیشه دو جنبه . او از این طریق می خواهد موضوع را دور بزند 60.است» فکرها
از این مسئله . عیت عینی منطبق است یا نهآن طرز فکر با واق یکم طرز فکر؛ و دوم این که.  دارد

یک . زمانی که طرز فکر منطبق بر واقعیت است، آن را حقیقی می نامیم. نمی توان فرار کرد
را ماتریالیسم دیالکتیک بر آن است که این واقعیت . واقعیت عینی مادي مستقل از ذهن وجود دارد

  . می توان شناخت
آگاه با توانایی هاي شناختی مشخص تکوین یافتند / راز زمانی که موجودات انسانی متفک

 .مباحثه در مورد اعتبار، دقت و قابل اتکا بودن انعکاس واقعیت در ذهن بشري جریان داشته است
این موضوع که از آن به عنوان تئوري حقیقت یاد می شود خط تمایزي در معرفت شناسی و فلسفۀ 

  .م پرداختکمی جلوتر به این موضوع خواهی .علم است
پوزیتیویسم، : بحث و جدل در مورد معیار و تعریف حقیقت همچنان با شدت ادامه دارد

سایر مکاتبی که مخالف ماتریالیسم دیالکتیک هستند بر تعاریف دیگري . پراگماتیسم، امپیریسیسم 
ن که از حقیقت اصرار می ورزند یا در برخی موارد، از این بحث می کنند که تالش براي تعیین ای

براي مثال نئوپراگماتیست ها . (حقیقت چیست یا می توان به آن دست یافت هیچ فایده اي ندارد
  .)چنین بحثی دارند

. بیائید به چیزي بپردازیم که از آن تحت عنوان دیدگاه توافق جمعی از حقیقت یاد می شود
مثابه حقیقت عمل می  بر مبناي این دیدگاه نادرست هر آنچه به مورد توافق جمعی قرار گیرد به

 .کند و هر اقدامی براي مشخص کردن دقیق تر حقیقت ناممکن و بی فایده و غیر سازنده است

                                                             
براي » همه در برابر حقیقت برابرند«موارد مشابهی هم هست که رویزیونیست ها از حرف هاي صحیحی مثل اینکه   59

یکی از رهبران راه سرمایه داري در چین به نام لیوشائوچی همیشه تاکید می کرد . مقاصد ضدانقالبی استفاده کرده اند
لَم کردن » .شتباهاتی داشته اندمارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو هم ا«که  اما انتقاد از اهداف ضدانقالبی لیو از ع

یک چیز است و ) یا در واقع ضدیت با خط انقالبی مائو(» کیش شخصیت«این نکتۀ معمولی براي مبارزه با به اصطالح 
  .تالش براي انکار حقیقتی که در آن حرف مشخص وجود دارد یک چیز دیگر
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تحت عنوان حقیقت طبقاتی از آن دفاع می کند نسخه اي از تئوري حقیقت مبتنی بر  آجیتآنچه 
  61.دتوافق جمعی که بسیار شبیه چیزي است که پراگماتیست ها و سایرین جلو می گذارن

  و جانبداری طبقاتی آجیت
  :مسئله را این طور جلو می گذارد آجیت
نیز واقعیت عینی به نحوي  "حقیقت مارکسیسم"که  "مغلطه هاي بورژوازي"نه فقط «

جست و جوي حقیقت "مارکسیسم از دل یک فرایند مداوم . که مطرح می کنند نیست
وازي و سایر طبقات به نحوي می تواند این واقعیت را در قیاس با بورژ "از واقعیات

مارکسیسم یعنی به طور همه جانبه کیفیت  .کیفیتا عمیق تر و همه جانبه تر درك کند
ش، واقعیت را نقطۀ عزیمت قرار دادنش و این واقعیت را به محک شناخت بودنعلمی 

این گونه است زیرا پرولتاریا . خود تبدیل کردنش کامال به جانبدار بودنش مربوط است
تنها طبقه اي است که منفعت  که مارکسیسم نمایندگی اش می کندی طبقه اي یعن

این امر ناشی از وجود . است کامل ترین حد ممکنفهم واقعیت به  اساسی اش در
رهایی اش در گرو پیشبرد انقالب تا به آخر یعنی تا  کهاي پرولتاریا به مثابه تنها طبقه 

  62».است بشریت تمامیرهایی 
ف حاوي چند اظهار نظر قسما صحیح است که دست در دست برخی خطاهاي این پاراگرا

بیائید بار  .اساسی معرفت شناختی و فلسفی، در مجموع یک کلیت انحرافی را تشکیل می دهند
این واژه به موضع سیاسی و ایدئولوژیک فرد . را در اینجا روشن کنیم» جانبداري«دیگر مفهوم 

                                                             
اگر شما مراقب آزادي «: او گفتۀ مشهوري دارد. رد رورتی یکی از چهره هاي اصلی نئوپراگماتیست ها استریچا  61

به معنی تضمین شرایطی سیاسی است که توافق » آزادي«از نظر رورتی، » .باشید، حقیقت از خودش مراقبت خواهد کرد
زمانی که این وفاق .) دمکراسی بورژوایی است منظورش از این شرایط سیاسی،( ایجاد می کندو اتفاق آراء جمع را 
یعنی دیگر هیچ دلیلی براي مشاجره بر سر نحوة تعیین و . »خواهد کرد حقیقت از خودش مراقبت«جمعی به دست آمد 

قبول  یعنی رویکرد آجیت. رورتی اسم این گونه مشاجرات را مسائل دروغین می گذارد. داشت فهم حقیقت وجود نخواهد
آجیت به تجربه، احساسات و مبارزة مشترك . بسیار شبیه به رویکرد رورتی است از جانب وي ت سیاسیمقولۀ حقیق

این . یک اتفاق آراء طبقاتی که بتوان بر مبنایش حقیقت را تعیین کرد. طبقاتی تکیه می کند تا به یک اتفاق آراء برسد
نبۀ اساسی ماتریالیسم یعنی تئوري تعیین حقیقت هم نسخه اي از تئوري تعیین حقیقت بر حسب اتفاق آراء است که ج

مراقب شرایط سیاسی و منافع پرولتاریا باش، حقیقت . را رد می کند] با واقعیت عینی خارج از ذهن[بر اساس انطباق 
این است عاقبت ناگزیر کسی که از تاکید بر تئوري تعیین حقیقت بر اساس انطباق شانه خالی ! هواي خودش را دارد

  . استکرده 
  »...علیه«  62
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جانب ستمدیدگان و استثمار شدگان را داري یا با نیروهایی طرف چه کی هستی؟  :اشاره دارد
هستی که وضع ستمگرانۀ موجود را تداوم می بخشند؟ جانب انقالب را داري یا علیه آن هستی؟ 

. هم منطبق بر واقعیت است و هم جانبدار: هر دو این ها در مورد مارکسیسم صدق می کند
براي نابودي هر نوع ) یا پرولتري(ب کمونیستی انقال: مارکسیسم در خدمت آرمان انقالب است

  .استثمار و ستم
او . رابطۀ میان حقیقت علمی مارکسیسم و جانبداري طبقاتی اش را وارونه می کند آجیتاما 

 آجیت» .مارکسیسم حقیقی است چرا که جانبدار است«بر این موضع انحرافی اصرار می ورزد که 
  :می گوید در ادامه

بر کاربست اصول علمی و روش علمی توسط مارکس ) به قول او(ست ها تاکید آواکیانی«
سپس آنان با در مقابل . و انگلس جدا از جانبداري طبقاتی است که راهنماي شان بود

. خلط مبحث می کنند» کشف حقیقت«و » ساختن حقیقت"هم قرار دادن موضوع 
با وجود این، بحث و . یمبدون شک ما باید حقیقت را کشف کنیم؛ نه این که آن را بساز

شخص را قادر به  جدلی که جریان دارد بر سر نقش منافع طبقاتی یا جانبداري است که
. مارکسیسم قویا وجود این رابطه را اعالم و از آن دفاع می کند. کشف حقیقت می کند

  63».آواکیانیست ها این رابطه را رد می کنند
مه جانبه تر واقعیت را مدیون روش علمی خود مارکسیسم توانایی درك کیفیتا عمیق تر و ه

بخشی از روش علمی مارکسیسم این است که با واقعیت آن گونه که واقعا . است و نه جانبداري
، مارکسیسم است که از طریق آشکار کردن خصلت آجیتبرخالف ادعاي  .هست مواجه می شود

، »ناالزم بودنش«ستثمار و ستم، و عینی استثمار و ستم طبقاتی، خصوصیات و تکامل تاریخی این ا
به توضیح  تیمارکسیسروش به عالوه، خصلت علمی . براي جانبداري مبناي علمی فراهم می کند

که خاستگاه غیر پرولتري دارند می  را این مسئله کمک می کند که چرا روشنفکران و دیگرانی
  .گیرندپیش در را  راهشتوان جذب کرد تا نیاز به امر انقالب پرولتري را بفهمند و 

  یر تئوریو تحق آجیت ) ھـ
هاي  شیتکامل و گرا ییربناین حاکم بر علل زیقوة محرکه و قوان ییمشاهده و تجربه به تنها

قابل مشاهده است و  يپوستۀ ظاهر«به قول مائو . کند نمی را آشکار) یضرورت درون( یاجتماع
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جوهر پشت پوستۀ . نامشخص استست و یت نیجوهر، قابل رو. کند می کیاحساسات را تحر
اگر جوهر ملموس  .ق و مطالعه کشف کردیق تحقیتوان از طر می جوهر را فقط. پنهان است يظاهر

   64».به علم نبود يازیت بود آنگاه نیو قابل رو
نه، بحث مارکس ین زمیدر ا. دهد که از سطح ظواهر فراتر رود نمی به او اجازه آجیتاما روش 

ت ین واقعیاز اها  دهینحوة نگرش ساده انگاران و اقتصاددانان مبتذل به پد«: تز کامال روشن اسین
 یاتصال درونابد و نه ی می در مغزشان بازتاب روابطم یمستق شکل بروزفقط .... شود که ی میناش

   65»بود؟ علمبه  يازیگر چه نید داافت می کار راه یاگر با اول فراموش نشود، .ها رابطه
ان یدر برابر آواک آجیت. ستندین یکیوجود دارد اما  یکیالکتیک وحدت دی ن ظاهر و جوهریب
تواند جهش از  نمی ن خود اوست کهیاما ا. سم سازش کرده استیویتیرد که چرا با پوزیگ می موضع

ق یکه از طر یش از شناختین راستا به ستایرا بفهمد و در هم یبه شناخت تعقل یشناخت حس
ن کار در سنگر یبا ا آجیت. پردازد می در دسترس است) یطبقاتگاه یبه واسطۀ جا(تجربه 

ده ین پدیتفاوت قائل نشدن بها  ستیویتیعالمت مشخصۀ پوز کهچرا  .ردیگ ي میجاها  ستیویتیپوز
  .و جوهر است
ک گسست، انجام شود تا یک جهش، ید یانباشت شد با ینکه تجربه و شناخت حسیبعد از ا

 ک ویپراتتر  گستردههاي  ند، هم استقبال از عرصهین فرایا. ردیگک صورت یتئور يک مفهوم سازی
ک و یک ارتباط اتوماتیچ وجه یبه ه .شود و هم مستلزم آن است می را شامل يشۀ بشراندی 

دائما با در واقع، ما . و مشاهدات و امثالهم وجود ندارد یتجربهاي  با داده ين مفهوم سازیب میمستق
کسان یا عمدتا یکسان یو مشاهدات  یتجربهاي  از داده متضاد متفاوت وهاي  يمفهوم ساز

  .مییروبرو
ق از یحقا يجست و جو«و اکتشاف را به  یق علمیدة تحقیچیند پیکل فرا آجیتبه عالوه 

را با آن به اش  مقاله آجیتن عبارت در واقع نقل قول مائو است که یا. دهد می لیتقل» اتیواقع
 يریدر بحث مائو را گرفته، آن را از جهت گ یش فرعیگراک ی آجیتز ینجا نیا. ان برده استیپا
م، مائو اظهارات یهمانطور که گفت .سم خودش را بپوشاندیسیریجدا کرده، تا امپ يدرست و یکل

که شناخت  این استدر  یبا شناخت حس یفرق شناخت منطق«: نکهیمثال ا. ز داردین يح تریصح

                                                             
  1974، چاپ "1971تا  1956صدر مائو با خلق سخن می گوید ـ سخنرانی ها و نامه ها ـ "  64
  

  تاکیدات از اصل متن/ ـ مارکس "1867ژوئن  27نامه به انگلس ـ "  65
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پردازد حال آن که شناخت  ها می دهیامور و پد یرونیروابط ب ده ویبه جوانب جداگانه، به پد یحس
دست ها  دهیامور و پد یت، به جوهر و روابط درونیگذارد تا به تمام می شیبزرگ به پ یگام یمنطق

   66».رامون را آشکار کندیپ يایدن یدرون يابد و تضادهای
همۀ با اما . بت کنندات خام صحیعالقمندند که از واقعها  ستیو پراگماتها  ستیویتیپوز

ستند و یات چینکه واقعیروشن کردن ا یحت. ارتباط برقرار کرد يق تئورید از طریباها  تیواقع
مستلزم ها  آن ییربنایمحرکۀ ز يو آشکار کردن قواها  تیواقع یح رابطۀ درونیاز آن، توضتر  مهم
 .ستیم الخط نیتقمس يندیق فرایت حقای، کشف و محک زدن و تثببه عالوه. است ين کاریچن
، قتیدن به حقیرس. میبرس يریجه گیمشخص به نتهاي  فاکت يک سریست که صرفا از ینطور نیا

را هم  يق بشریت و تحقیفعالهاي  ر عرصهیسا ياز سو مداخلۀ فعال/ ک یتحرد و ییتا / یبانیپشت
. بتذل کردک جانبه می ید آن را به شکلیده است و نبایچیپ يندیفرا ،محک زدن. شود می شامل

وة محک یسم به شیویتیسم و پوزیسیریرا مانند مکاتب امپ يک تئوریمفهوم و مضمون  یعنی نباید
اي که تازه مطرح  يتئورآنچه به محک گذاشته می شود اوقات  یگاه .ادل دیتقل تئوري زدن آن

سی کدو نسل  یکی يکه برااست  منشاء يتئوریک از  ا مشتقیتابع  هاي يتئور بلکه شده نیست
  .ند نداردین فرایدر مورد ا یچندان یآگاه آجیت. با آن ها کاري نداشته

ق حواس پنج گانه به یاز طر ین بحث که مشاهدة تجربیبا اها  ستیو پراگماتها  ستیسیریامپ
تنها  ها، از نظر آن. ات تماس تنگاتنگ دارندیسرچشمۀ شناخت است مفتخرند که با واقع ییتنها
ک یم در یک مستقیاست پرات يضرور ینیشناخت مع يب هر ادعایا تکذید ییتا يکه برا يزیچ

  . ک استین پراتیا یا ناکامیت ین و موفقیعرصۀ مع

  یت اجتماعیک و واقعیاز پرات نظرانھد تنگ ید
و  يریجهت گ ک ضرورتایستمولوژیت و روش اپیبه واقع ین نگرشیچن یعیبه طور طب

شود که  می منجر یمثال به منطق. آورد می نییوقعات را پاو تها  کند که افق می دیرا تول یدگاهید
هر آنچه در ها  ستیان پراگماتیبه ب. دهد می به دست» کیپرات«از اي  ف تنگ نظرانهیدرك و تعر

م یمستقهاي  يریجه گیو نت يت ظاهریو بر اساس موفق» ق را به سرانجام رساندیتحق«ک مقطع ی
ها  ستیا به اعتقاد پراگماتی( .است یقیحق جاد کندیا یتوافق عموم ین، نوعیک چارچوب معیدر 
  .)کند می یندگینماقت را یحق

همه جانبه  یستیالیکرد ماتریک روی» کیپرات«از  یستی، پراگماتیستیسیریف امپین نوع تعریا
                                                             

  ـ مائو   "دربارة پراتیک"  66
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ن واژه یکه ا ین مفهومیک در عام تریح پراتیفهم صح. ستین يماد يایر دنییبه امر شناخت و تغ
و عمل متقابل جامعۀ  یرونیعت بیدر عمل متقابل با طب يت بشریش کل فعالیمعنا ست؟یدارد چ
ش در هم یش از پیب )سمیالیخاصه امپر( داري مایهنوع بشر است که به واسطۀ توسعۀ سر یجهان

م ی، تقسیو تخاصمات طبقاتها  يم بندیتوسط تقس ین جامعۀ جهانیاگر ا یحت .ادغام شده است
 زنان یعنیاز نوع بشر  یمیده و ستمگر، و توسط ستم بر نیان ملل ستمدیه مژیبه و یملهاي  يبند

  .مییروبرو» تیکل«ک یت به مثابه یاز هم گسسته شده باشد کماکان با بشر
 يا در کشورهایت پرولتاریدة ظهور و موجودیچیجنبۀ مشخص و پ«تحت عنوان  آجیتاما 
ا یپرولتار«د یگو می آجیت. افتد می از آن دورگرداند و  ي میرو یجهان یت اجتماعیاز واقع» مختلف
شود،  می هر کشور خاص محسوب يکه برا يندی، فرایخیند تاریک فرایکشورها از دل  یدر تمام
 یگر قبل از او و در تمامید ياریمثل بس( آجیتب، ین ترتیبد» .ردیگ می رسد و شکل می به ظهور
 دهیح است نادیصح يتئور يرا که مبنا یجتماعک ایو پرات یت انسانیفعال یگسترة واقع!) کشورها

    .دهد می لیرد و تقلیگ می
سم و انقالب یالیان از امپریو حمالتش به درك آواک آجیتسم یونالیناس یلنگر فلسف با نجا مایا
چشم بند  .ستین همۀ ماجرا نیاما ا 67.مییروبرو» یند واحد جهانیک فرای«به مثابه  یجهان يپرولتر

ک یبه مثابه  یند جهانیک درك همه جانبه از فرایبه  يو یابیمانع از دست آجیتک یستمولوژیاپ
سم، یسم، کارگریاکونوم. زنند می را رقماي  شود که هر جامعه اي می دهیچیپ يندهایا فرایت یکل

ن یاز همهایی  جلوه یانه به انقالب و کسب قدرت، همگیج گرایتدر کردیو رو ییکرنش به خودرو
  .دنوع طرز تفکرن

ژه ین به ویا. مینیرا بب یت اجتماعیۀ واقعیعت چند الیت طبیان اصرار دارد که اهمیآواک
، ي، هنریاسیبروز سهاي  ت شکلیکه اهم ییل گرایتقلو اقسام انواع  هیعلمبارزه مربوط است به 

هم با ف فقط اوضاع را 68.کند ی میا نفیرد یگ می دهیناد را یت اجتماعیک واقعیدئولوژیو ا یفرهنگ
                                                             

پرولتري به مثابه یک فرایند واحد جهانی رجوع کنید به به درك آواکیان از انقالب  آجیتبراي بحث در مورد حملۀ   67
  نوشته سازمان کمونیست انقالبی مکزیک» کمونیسم یا ناسیونالیسم«مقالۀ 

تضادها  ةپیچیدو انقالب از عمل متقابل «می نویسد » انجام انقالب و رهایی نوع بشر ـ بخش دوم«آواکیان در مقالۀ   68
بله، نقش . ن المللی، و تداخل سطوح یا ابعاد مختلف این تضادها برمی خیزددر درون یک کشور خاص و در سطح بی

نقش یک  دمی توان ، فاشیسم مسیحیبله. در حال حاضر است "ترکیب"فاشیسم مسیحی عنصر بسیار مهمی از این 
خلی میانۀ قرن بله، نکته اي واقعی در قیاس میان شرایط امروز با دوران قبل از جنگ دا. را بازي کند "صحنه گردان"

اما این را باید به . "جنگ داخلی در راه استیک " گفت که می توان کلیبه مفهومی . نوزدهم در آمریکا وجود دارد
رویکرد ما به این مسئله نباید خشک و بیجان و غیر . به مفهومی ماتریالیستی. مفهومی زنده و دیالکتیکی فهمید
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ا و در یدر دن یاجتماعتر  ک گستردهیو پرات یک انقالبیک، شامل پراتیت است که پراتینگونۀ واقعیا
ن ین و تدویتکو يمستحکم برا ییابد و مبنای می هر کشور خاص، مفهوم و شکل کامل خود را

ام با ووار است که  آجیتسم یسم و پراگماتیسیرین امپیدر واقع ا. شود می حیصح یانقالب يتئور
 رانگر بباریج وینتا.... انقالب یف واقعیو در قبال وظا یواقع يایدر دن«گرفتن از کالم خودش 

  69».آورد می

  مارکس و انگلس نبود» میک مستقیپرات«سم، ین مارکسین و تدویسرچشمۀ تکو
فتۀ یار شیسم بسیانیآواک«: کند می نگونه مخدوشیسم را اینحوة ظهور و تکامل مارکس آجیت

سم را از یاست که مارکس و انگلس، مارکس یاو مدع. سم استیانگذاران مارکسیردن از بنمثال آو
قت ین حقیم ایهمانطور که باالتر اشاره کرد .میک مستقیموجود سنتز کردند و نه از پرات يتئور
 یدر مقاطع یدوران خود بودند و حت یر مبارزات طبقاتیمارکس و انگلس کامال درگ. ندارد
   70».ن مبارزات شرکت داشتندما در آیمستق

 يباز يک مارکس و انگلس نقش مرکزیدر کار تئور» میک مستقیپرات«ن مسئله که یطرح ا
زش در کتابخانۀ موزة یرا که مارکس پشت مهایی  ادتان رفته سالی. (خ استیتار عوض کردنکرده، 

ک مبارزة یشبرد یان پیخود را در جر ينکه مارکس و انگلس تئوریاتر  مهم) ا گذراند؟یتانیبر
 یسم علمیالیو سوس یاسیار مهم فلسفه، اقتصاد سیبسهاي  طهیتراز اول ح ندگانیبا نما کیتئور
متفاوت و مقابل هم وجود دارند که از تجربه ) يها يتئور(دها یهمواره تجر .ن و تکامل دادندیتکو

ا از یباشد و » میجربۀ مستقت«از  یتواند ناش می ن تجربهیا( .اند  برخاسته يواحد یط اجتماعیو شرا
ح یدها صحین تجریک از اینکه کدامین اییتع يبرا مبارزههمواره  ).تر م گستردهیرمستقیک غیپرات

آنچه در  .ت داردیبا واقع يشتریانطباق ب ينکه کدام تئورین اییتع یعنی. ان داردیز جریهستند ن
  .ان داردیجرها  هدیاست که بر سر ااي  ت مبارزهیب است واقعیغا آجیت یابیارز

 يو دورنماها یذهنهاي  مجدد درك و طرح يزیقالب ر افتیکه مارکس به آن دست  يسنتز
و ها  لیتحلبرآمده از  ن سنتزیا .رهین و هگل و غیکاردو گرفته تا دارویگر بود؛ از ریمتفکران د

                                                                                                                                        
ید به خوبی درك شود و پیگیرانه به کار بسته شود یک درك ماتریالیستی و آنچه در کار است و با... .الهامبخش باشد

متقابل الیه هاي  عملبا  ؛با تمام پیچیدگی هاي که در بر دارند است دیالکتیکی از رابطۀ میان عوامل عینی و ذهنی
  »  ."یسطح در هم تنیده و چند" یمختلف واقعیت

  "....علیه"  69
  همانجا  70
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و  .بود یتو به موازات آن مبارزة طبقا یاسیتحوالت سۀ شخص مارکس در مورد رانیگیمشاهدات پ
ونال اول یجاد انترناسیدر ا يم ویسنتز متاثر از تجربۀ مستقن یا ،یک نکتۀ فرعیبه عنوان 

مختلف که به خاطر کارگران و  ياز کشورهاهایی  متحد کردن سازمان ين تالش براینخست(
 سه«ن و مقالۀ مشهورش ید لنیبا آجیت .ز بودین) کردند می سم مبارزهیالیدگان و امر سوسیستمد

از تجربۀ  یچ کالمین هیدر آن مقالۀ لن. ان رایرا آماج قرار دهد نه آواک» سمیمنبع و سه جزء مارکس
و  یاسی، اقتصاد سیان مارکس با مکاتب فلسفیدش بر اتصال میست بلکه تاکیم مارکس نیمستق
چ یه دهد می ت مارکس ارائهیاز فعال آجیتکه اي  ر وارونهیتصو 71.است یسم قرن نوزدهمیالیسوس

  .سمیسم و پراگماتیسیامپر کردن رداو يبرا یعلناي  ست مگر اجازه نامهین
  د،یگو می آجیت
د ید تاکیم، بایمارکس و انگلس بکاه يم از ارزش کار تکان دهندة فکریآنکه بخواه یب«
. بودن یش اَبر قهرمانانه به علمیگرا یبود و نه نوعشان  يم که محرك آنان جانبداریکن

ند یرسند، در فرا یی نمیموجود به جاهاي  ينکه تئوریمحک زدن و فهم ا انیآنان در جر
   72».دندیسم رسیبه مارکس يجار یت و آموختن از مبارزات طبقاتیح واقعیدرك صح

» يجانبدار«از  یکیزیک مفهوم متافیاست و  یخیرتاریغکند  می ارائه آجیتکه  يریتصو
، استثمار و ستم توسط یتخاصمات طبقات محو يبرا یه و اساس علمیکشف پا. گذارد می شیپ

از افراد با حسن  ياریآن دورة بس .مارکس و انگلس را شکل داد يبود که جانبدار يانقالب پرولتر
ازة مارکس اند  آشنا بودند و بهها  ط حاکم بر تودهیبا شراشان  یبرخ. ل گرا وجود داشتندیت اما تخین

کمون  ين افراد در نبردهایاز هم یبعض .دکردن ی میاحساس دلبستگها  و انگلس به آن
بخش را  ییرها یعلم يک تئوریدند و جان باختند اما نتوانستند یقهرمانانه جنگ 1871سیپار
ن خاطر یبه هم. ا نبودیپرولتار جانبدارِ) شان يخط و تئور یعنی(ن علت، درك یبه هم. ن کنندیتدو
سم یالیسوس«، »یسم فئودالیالیسوس«ان عنوان مدافع بهروها ین نیاز ا ستیفست کمونیماندر 

   73.شده است ادیو امثالهم » ییخرده بورژوا

                                                             
تازه، لنین در این مقاله عنصر گسست مارکس از متفکران پیش از خود را . لنین -» جزء مارکسیسمسه منبع و سه «  71

  . دست کم گرفته است
  "...علیه"  72

بدین سان سوسیالیسم فئودالی پدید آمد که آمیزه اي بود از مرثیه «: ـ مارکس و انگلس "مانیفست کمونیست"  73
د آینده و گرچه گهگاه با انتقاد تلخ و طنزآمیز و نیشدارش قلب بورژوازي را خوانی و هزلیات، از پژواك گذشته و تهدی

جریحه دار می ساخت ولی به سبب زبونی کامل در درك چگونگی سیر تاریخ امروزین همیشه تاثیر خنده آور می 
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ن رابطه یاما ا. وجود دارداي  قت رابطهیو حق ين جانبدارید که بیگو می درست آجیتبله، 
تا علم ینها ين جانبداریا يمبنا .گذارد می است که خودش جلو يزیدرست عکس آن چ

  .ت، استیسم، انطباق آن با واقعیمارکس
در . کند نمی دهد مشکل را حل می ایاز پرولتار يبه نقش جانبدار آجیتکه  يبه عالوه، اعتبار

حش را دارد یتوض يکه ادعا يزیچره وار، یدا یعنی .است» یین همان گویا« آجیت استداللواقع، 
ا بود یر پرولتارمارکس جانبدا ؟از چه يم جانبداریبپرس آجیتد از یبا .دهد می ح ارائهیبه عنوان توض

ست که خود به ین يزیا چیاز پرولتار يجانبدار ست؟یمونِ اوتوپیا سن سیست؟ یا پرودونِ رفرمی
ر قهرمانانه به یگرا ینوع«مستلزم  ين جانبداریاص یتشخ ،آجیتبه نظر . خود آشکار باشد ش اَب

  .)زند می متته مارکس و انگلس يفکرهاي  تیفعاله بن شکل یبه ا آجیت. (ستین »بودن یعلم
خط  یا نادرستی یدرست«کرد که  می دین نکته تاکیم چرا مائو بر اینیم ببیتوان می باز هم

 يو وفادار يکه قول جانبدار يافراد یحت 74».ز استین کنندة همه چییتع یاسیک و سیدئولوژیا
 یمهمهاي  ين معتقدند و غالبا فداکاریمانه به ایکه صم یکسان یدهند، حت می ک طبقه رایبه 

ت یواقع) و موشکافانه( یا فهم ما از نظر علمین پرسش مواجه خواهند شد که آیدهند با ا می انجام
از ین يزیم به چه چیسم متحول کنیکمون يت را در راستاینکه واقعیا يدهد و برا می حیرا توض
  .ه استندة کدام طبقیواقعا نما یاسیا خط سیکند هر رهبر  می نییتا تعیکه نها این است است؟

  :دیگو می نیوة منحصر به فرد خود چنین موضوع، مائو به شیدر مورد هم
فلسفۀ مارکس از هگل و فوئرباخ آموخته شده بود، . شد می م به دویز تقسیمارکس ن«

. را آموخت یلیسم تخیالیاو از فرانسه سوس. نیریو سا یسیانگل يکاردویاتش از ریاقتصاد
از . سم به وجود آمدیم شد و مارکسیک به دو تقسینجا یااز . بودند ییبورژواها  نیهمۀ ا
   75»ا هرگز آثار مارکس را خوانده بود؟یکه مارکس جوان بود آ یپرسم، وقت می شما

                                                                                                                                        
را تشکیل می  در کشورهایی چون فرانسه که دهقانان بسی بیش از نیمی از جمعیت«: و در ادامه می خوانیم» .بخشید

 نظامدهند، این امر طبیعی بود که نویسندگان ضمن هواداري از پرولتاریا علیه بورژوازي، در انتقادیه هاي خود از 
. بورژوایی، معیارهاي خرده بورژوایی و خرده دهقانی به کار برند و از نظرگاه خرده بورژوایی به دفاع از کارگران برخیزند

 » .دین سان پدید آمدسوسیالیسم خرده بورژوایی ب

صدر مائو به ما می آموزد که درستی یا نادرستی خط ایدئولوژیک و «: از گزارش به کنگرة دهم حزب کمونیست چین  74
اگر خط کسی نادرست باشد سقوطش اجتناب ناپذیر است حتی اگر کنترل رهبري . سیاسی همه چیز را تعیین می کند

  ».شته باشدمرکزي و محلی و ارتش را در اختیار دا
  ؛ نشر گارد سرخ"زنده باد اندیشۀ مائو تسه دون"ـ از جزوة  1964ـ مارس  "نکات مهم از یک گزارش"  75



49 

 

هاي  تیاو مسئول. کرد يسم بازین علم کمونین و تدویکننده در تکو يرهبر یمارکس نقش
و  ی، اجتماعیاسی، سیطبقاتگرهگاه مبارزات  ییکش را در ارتباط متقابل با شکوفایتئور

به اش  یاسیو ساختار س داري مایهم سریانۀ قرن نوزدهم و توسعه و تحکیم يک در اروپایدئولوژیا
هاي  تیمارکس و انگلس فعال که یدر واقع، زمان 76.ن به انجام رساندینو يدیوة تولیک شیمثابه 

م یخوان می »کشیبورژوا دمکرات«چه شد به عنوان آن می راشان  يدئولوژیا خود را آغاز کردند یاسیس
کردند که  ی میندگیرا نما ییروین) انۀ قرن نوزدهمیم( یخیآنان در آن مقطع تار. مشخص کرد

بدون شک تعهد مارکس و انگلس به تحول همه . قرار داشت یکماکان در صف مقدم مبارزة انقالب
 ين، آنان برایبا وجود ا. کرد قیموجود تشوهاي  يو نقد تئور یجانبۀ جامعه آنان را به موشکاف

 یقبل یفلسف شعوربا « دیبا به گفتۀ خودشان ایکردند  می کالیراد ید جهشیست شدن بایمارکس
   77.کردند می »ه حسابیخود تسو

  بر علم باشد یمبتند یبا یجانبدار
ف در کشاش  ییسم با توانایان جانبدار بودن مارکسیرابطۀ م یان نافین آواکیطرفداران سنتز نو

. ندیب می ن رابطه را وارونهیا آجیتم که ییگو می اما باز هم. ستندین ق مربوط به جامعهیحقا یعلم
 یت جامعۀ طبقاتیاز واقع) یعلم یعنی( یقیک درك حقید بر یبا ياز انقالب پرولتر يجانبدار

                                                             
مارکس روشن بینی هاي ریکاردو را از دست پیروانش نجات داد چرا که آنان داشتند این روشن بینی ها را به علت   76

این یک مثال است که نشان می دهد . می ریختندشان دور همخوان نبودن با تئوري هاي اقتصادي ایدئولوژي زده 
حقیقت را وقتی که توسط طبقات دیگر کشف می شود باید به رسمیت شناخت؛ از آن دفاع کرد و جایی که الزم است 

بدون شک بخشی از طبقات استثمارگر زمانی که می . این حقایق را توسط متفکران کمونیست دوباره قالب ریزي کرد
براي این بحث رجوع . قایق علمی با چارچوب هاي شان در تضاد قرار می گیرد گرایش به دفن آن حقایق دارندبینند ح
  مارکس ـ فصل دوم و سوم "تئوري هاي ارزش اضافه"کنید به 

درآمدي بر نقد اقتصاد "مارکس در مقدمه بر «: ـ فریدریش انگلس "لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفۀ کالسیک آلمان"  77
نظرگاه خود را "کوشیدیم  1845نفر  چگونه در سال  در برلین منتشر شد نشان داد که ما دو 1859که سال  "اسیسی

این مفهوم در . منظورم مفهوم ماتریالیستی تاریخ است که عمدتا توسط مارکس تدوین شد. "مدون کنیم و ارائه دهیم
با شعور فلسفی قبلی خود تسویه " ما داشتیم در واقع. داد ایدئولوژیکی بود که فلسفۀ آلمان ارائه می یضدیت با مفهوم

ما نه فقط در «: و ادامه می دهد ».نتیجۀ این کار به شکل نقدي بر فلسفۀ پساهگلی منتشر شد. می کردیم "حساب
. طبیعت که در جامعۀ بشري زندگی می کنیم و جامعۀ بشري نیز درست مانند طبیعت، تکامل تاریخی و علم خود را دارد

یعنی تمامیت به اصطالح علوم تاریخی و فلسفی را باید با زیربناي . بنابراین مسئلۀ ارائۀ علم اجتماع مطرح است
  ».ماتریالیستی هماهنگ کرد و بر این اساس آن علوم را بازسازي کرد
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بر  یستادگیا و ين دانش ضرورید افراد را به حفظ ایتواند و با می زة انجام انقالبیانگ .باشد یمبتن
شتر یک هر چه بین حال، مردم از نظر تئوریدر ع .شودشان  يداریق کند و باعث پاین امر تشویا

ک یجاد یمبارزه در راه ا يبرا يشتریزة بیانگ ن که هست بماند،یا چنیست دنین يازیبفهمند که ن
  .دا خواهند کردیمتفاوت پ يایدن

ات ینان با واقعیبا اطم کمک کرد که بتوانندها  ستیکمون یعنین علم یاهاي  نیسید به پراتیبا
واضح است که جانبدار  78».شود می زیق آزاردهنده نیحقا«ن شامل یان ایبه قول آواک. روبرو شوند
ن از آرمان ین بحث را مطرح کند که استالید ایواقعا نبا یستیچ کمونیه. کند نمی تیبودن کفا

 يخطاها. دچار شد يارین، او به تفکرات نادرست بسیاما با وجود ا. کرد ي نمیجانبدار يپرولتر
و در آنچه مائو تحت عنوان  یعلم يکرد و مفهوم سازی، رويمتدولوژهاي  د در عرصهین را بایاستال

کرد دچار خطا شد و نه ینۀ فلسفه و رویزم در او 79.کرد یابیاز آن نام برد رد» نیک استالیزیمتاف«
  .ينۀ جانبداریدر زم

. میرش دهییتغتر  قیم بهتر و عمیتوان می میجوانبش بهتر بفهم یا را در تمامیا دنازه ماند  هر
  ان،یبه قول آواک
عمل  یقت اساسین حقیشه همخوان با ایهمها  ستیست که کمونینطور نیالبته ا«

مختلف هاي  از کاربست شکل يشات آشکاریگرا یستیخ جنبش کمونیدر تار. اند کرده
اند  قت اعالم کردهیرا حق ییزهایگر، چیبه عبارت د. ه استوجود داشت "یاسیقت سیحق"

ن ین ایلن( .اند  آمده می نبوده، بلکه آن موقع به نظر مطلوب یقیحقت یکه در واقع
به لحاظ  "تجربۀ سازمانده"ا ی "قت به مثابه اصل سازماندهیحق"ش را تحت عنوان یگرا

ک یسم به مثابه یکمون که استاین  تیواقع ماا .)ص و مورد نقد قرار دادیتشخ یفلسف
ن اصل یکند و ا می را رداي  انهیابزارگرا يکردهاین رویچن و روش ینیجهان ب

ا یبه حال پرولتار یقیواقعا حق يزهایهمۀ چ"شناسد که  می تیک را به رسمیستمولوژیاپ
ک ین یا ".میسم برسیتواند به ما کمک کند که به کمون می قیخوب است و همۀ حقا

   80».است یاصل اساس

                                                             
  "....نظرات"   78
ي حزبی استان ها، شهرستان ها و سخنرانی در کنفرانس دبیران کمیته ها"منتخب آثار مائو ـ جلد پنجم ـ مقالۀ   79

  "مناطق خودمختار
  ـ باب آواکیان 15ـ بخش  "پیش گذاشتن راهی دیگر"  80
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تواند  می قیا خوب است و همۀ حقایبه حال پرولتار یقیواقعا حق يزهایهمۀ چ: میکن می تکرار
د اما یآ می هین جمله را با جملۀ بعد که به نظر شبیحاال ا .میسم برسیبه ما کمک کند که به کمون

. است یقیحق ا خوب استیهر آنچه به حال پرولتار: دیسه کنیمقا این استقا اشتباه و خالف یعم
  .این است» یاسیقت سیحق«

  »حقیقت سیاسی«درس ھای ُپر ھزینۀ 
متاسفانه به اصطالح جانبداري غیرعلمی می تواند سد راه بررسی صحیح واقعیت شود و در 

نمونه اش تمایل بسیاري از کمونیست ها به رویارو نشدن یا . بیشتر اوقات چنین کرده است
در آنجا جنگ خلق تحت رهبري مائوئیستی جریان . پرو رخ داد در 1992واقعیتی بود که در سال 

اما بعد از دستگیري رهبري مرکزي اش و از آن . دستاوردهاي عظیمی نیز کسب کرده بود .داشت
بیانیه هاي منتسب به گونزالو . جمله، گونزالو صدر حزب کمونیست پرو با چالشی بیسابقه روبرو شد

  . ع مبارزة مسلحانه می کرد از زندان بیرون آمدو قط» مذاکرات صلح«که دعوت به 
بسیاري از . معرفی کردند» جعلی«حزب کمونیست پرو و بسیاري از حامیانش این بیانیه ها را 

این در حالی . را قبول کردند» تئوري جعل«بدون هیچ شاهدي این  آجیتکمونیست ها از جمله 
به لحاظ سیاسی به صرفه محسوب می شد،  آنچه 81.بود که شواهد قوي عکس این را نشان می داد
اعالم شد تا راه جست و جوي » حقیقت سیاسی«یا آنچه پشتیبان این دیدگاه بود به عنوان 

هستند جست و جوي واقعیات را  آجیتبرخی از کسانی که اینک متحد . واقعیات را بسته شود
به : اراگراف قبل استفاده کنیمبگذارید از فرمولبندي خود در پ. می نامیدند» حقیقت ژورنالیستی«

. نظرشان آمد به نفع پرولتاریاي بین المللی است که امید مردم به پیروزي انقالب پرو از دست نرود
یعنی آنچه تحقیقات و شواهد  موضع  گونزالو تحقیقاست که به همین علت، به نفع پرولتاریا 

  .نشان می داد وارونه جلوه داده شود
د در مقابل شواهد مبنی بر حمایت گونزالو از مذاکرات صلح و خاتمه زمانی که دیگر نمی ش

فکر . بخشیدن به جنگ خلق ایستادگی کرد، جهت گم کردگی و روحیه باختگی واقعی فرا رسید
می کردند که براي خدمت بهتر به انقالب، این حقیقت است که باید از جانبداري پیروي کند و نه 

به عالوه، همین تجربه به  .بودتضعیف انقالب در پرو  رز فکريعواقب تراژیک چنین ط. بالعکس
 که در مخالفت آجیتشکلی طنزآلود نشان می دهد که امپیریسیست ها و پراگماتیست هایی نظیر 

به دنبال حقیقت از طریق فاکت «با جست و جوي ارتباط درونی و جهش به شناخت تعقلی، شعار 
                                                             

  "نامۀ آر سی پی به احزاب شرکت کننده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی": 3، شمارة "خطوط تمایز"  81
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  . کت هایی که با تصورشان سازگار نبود را کنار گذاشتندرا بلند کردند و به راحتی آن فا» ها
چالش هایی را که از فرایند دشوار و پیچیدة انقالب کمونیستی ناشی می شود  آجیترویکرد 

به نظرش می رسد که تئوري و . و مستلزم تئوري پیشرو کمونیستی است دست کم می گیرد
نتیجۀ مستقیم . در دسترس قرار می گیرد آگاهی انقالبی در پیوندي ناگسستنی با طبقه است که

 »اهمیت بنیادین جایگاه طبقاتی، جایگاه مادي طبقه«به اجتناب ناپذیري و  آجیتایمان عمیق 
نیاز . را درك نمی کندجانبه و علمی از فرایند انقالب پرولتري همه به شناخت  زاین است که او نیا

هنر و علوم و نهایتا نبرد در ها، تئوري، فلسفه و  در عرصۀ ایده روشنگريتعیین کننده به مبارزه و 
موفقیت در ( از تدارك و انجام انقالب پرولتري آجیتحیطۀ روبنا جاي چندانی در شمایی که 

   .ارائه می کند ندارد) پیشروي تاریخی ـ جهانی به سمت کمونیسم
خود درست کند  مارکسیسم با این ایده که حقایق یا پیش فرض هایی را با مهر و نشان خاص

کمونیست ها باید در پی حقیقت امور باشند، و نه رسیدن به حقایق خود از . سر سازگاري ندارد
صاف و ساده، به این علت که با آنچه ادعاي ترسیم یا انعکاس ذهنی آن  .است مغلطه، مغلطه. امور

سیدن به اهداف این نیست که براي ر یک حرف یا نظریه علت مغلطه بودن. را دارد منطبق نیست
  .مطرح می شودغیر کمونیستی / سیاسی غیرپرولتري

به عالوه، ما باید با حقایق موجود در تاریخ جنبش کمونیستی که معذب مان می کند 
 خالف حرکتو رویکردها در تجربۀ کمونیست ها است که اعمال منظور آن  .مستقیما روبرو شویم

اگر کسی مقولۀ حقیقت طبقاتی را . ب پرولتري بودانقال تاکنونی تاریخ عموما مثبت و رهائیبخش
قبول کند آن وقت پرداختن به تجارب منفی انقالب پرولتري برایش دشوارتر  و نامحتمل تر می 

چرا نباید صاف و ساده خطاها را نادیده بگیرد؟ حتی . شود؛ لزوم کمتري به این کار می بیند
نتایج کوتاه مدت، آن خطاها را توجیه نکند؟ طرز  چرا با رجوع به نیات و یا خطاهاي دردناك را؟

این گرایش ها و نمی توان وجود . دقیقا این نوع گرایشات را تقویت خواهد کرد آجیتفکر امثال 
  .را منکر شد به بار آورده اندکه تاکنون  لطمات زیادي

  نکات در باب فلسفھ و علم یبرخ )و
که  این استاستداللش . کرده است ریفقه را کند که چرا فلسف می ان انتقادیاز آواک آجیت

د یم دیهمانطور که خواه. دا کندیپ یک ضمانت علمیالکتیسم دیالیماتر يان اصرار دارد برایآواک
ات حساب پس ندهد؛ که یستاده باشد؛ که به واقعیاز علم ا» رباالت«است که اي  فلسفه یدر پ آجیت
  .نباشد یار و روش و منطقیتابع مع
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  :کند می استدالل نیچن آجیت
 حشیدارد که توض یو علوم يت مادیبا واقع یناگسستن يوندیبدون شک فلسفه پ«

 یفلسفه از تمام. اند  فلسفههاي  از سرچشمه یکیفقط  یعلوم تجرب اما. دهند می
 هیتغذها  رسد و از آن می ت بشر از جمله هنر و فرهنگ به ظهوریموجودهاي  عرصه
نشئت اي  شه دارد بلکه از رابطهیعت ریعمل متقابل انسان ـ طب فلسفه نه تنها در .کند می

در  یستیعظمت فلسفۀ مارکس .خودش دارد يو معنو يکه شخص با وجود مادمی گیرد 
ره یات خیت را با همۀ خصوصین کلیتواند ا ي مید و بندیقچ یبدون هن است که یا

   82».نددست و پنجه نرم کبفهمد و با آن اش  کننده
مورد توجه » ره کننده اشیات خیخصوص«م که پاراگراف باال را با همۀ یکن می بیغشما را تر

ت یمختلف فعال ين قلمروهایب یستیالیر ماتریو غ یکیالکتیر دیاول به طور غ آجیت .دیقرار ده
 محدود» یعلوم تجرب«گسترة علم را به  یهیر قابل توجیدوباره به طور غ. کشد می وارید یانسان
ک ی. گنجد نمی بشر در حوزة پژوهش علم تیوجودمر جوانب ید که سایگو می کند و سپس می

 عمل«در  يات مادیاز واقع یین است که علم را صرفا به رازگشایا آجیتدر بحث  یضعف اساس
هاي  هعرصر یسا«ن حال که یدر عند یتواند بب نمی او. کند می محدود» عتیمتقابل انسان و طب

ت یشه در واقعیر امااند  فلسفههاي  سرچشمهبدون شک » فرهنگ ت بشر از جمله هنر ویموجود
 محسوب يت مادیاز واقع یبخشها  ن عرصهیا. ده شده استیفهم یدارند که به درستاي  يماد
  .دیوار کشیو علم دها  ن عرصهین اید بینبا. شوند می

شتر و همه یبکه فلسفه  این استدر واقع بحثش . دهد می فلسفه را باالتر از علم قرار آجیت
 یحیدر تضاد آشکار با رابطه صح آجیتدگاه ید و شامل 83.ح دهدیتواند مسائل را توض تر می جانبه

و  یعیعلوم طب» سمیمارکس«: قرار دارد) د گذاشتیان بارها بر آن تاکیو آواک(م کرد یکه مائو ترس

                                                             
  "....علیه"  82
س با تجریدات علمی در حیطه هاي مشخص، سطح تجریدات فلسفی و بدون شک خود فلسفه در قیا«: همانجا  83

علتش این است که تجریدات فلسفی مفاهیم جهانشمولی را پیش می گذارند که خود از . باالتري را نمایندگی می کند
قوانین مشخص حاکم بر قلمرو حیات اجتماعی و پدیده هاي  درونمجموعۀ متنوعی از جوانب عام استخراج شده که 

تجریدات یک ایدئولوژي یا فلسفه در صورتی که بر واقعیات طبیعی و اجتماعی مبتنی نباشد نادرست  .جاي دارندطبیعی 
اما این مسئله تغییري در این واقعیت نمی دهد که تجریدات فلسفی سطح عالیتري از تجرید را نمایندگی می . خواهد بود

  ».کنند
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م ینیبب 84».شود ا نمیه ن آنیگزیرد اما جایگ می را در بر« یو فرهنگ يمشخص فکرهاي  نهیر زمیسا
  :کند می حین نکته را چطور تشریان ایآواک

ک جهانشمول یالکتیسم دیالید که ماتریگو می )"کیدربارة پرات"فکر کنم در اثر (مائو «
ن یخب، به نظرم ا .ن قلمرو فرار کندیتواند در عمل از ا نمی چکسیهاست چرا که 

ه مائو نقطۀ یم اظهاریه فکر کننکیا ياگر به جا یح و مهم است ولیصحاي  هیاظهار
به نظرم اصل داستان را  میبدان» ختم بحث«شتر است آن را یبحث و کار ب يبرا یشروع
ن در مورد ینشتیا يد تئوریک باشیالکتیسم دیالینکه صرفا معتقد به ماتریا... .ایم هدینفهم

ن ید وارد ایان باشما کماک. کند نمی تان روشنیک کوانتوم و امثالهم را برایا مکانیجاذبه 
 يبرا يادیز يزهایکماکان چها  ن عرصهیو در ا. دیرا بفهمها  د و آنیشوها  عرصه

ک تواناتر یالکتیسم دیالیازه در بکاربست ماتراند کنم شما هر می فکر .آموختن وجود دارد
کنم  می م، من تالشینطور بگویا .دیبفهمتر  قیو امور را عمها  دهید پدیتوان می د،یباش
کمتر از  یلیک خیزینۀ علم فیام در زم یک را بکار بندم اما دانائیالکتیسم دیالیترما
دا یشدد با آن یا شایستند یک معتقد نیالکتیسم دیالیاست که به ماتر یکدانانیزیف

. فهمم می نطوریرا ا "شود نمی نیگزیرد اما جایگ می در بر"من نکتۀ  .ورزند می مخالفت
که  ياز جمله در فلسفه، افراداي  نهیکه در هر زم این استن ش از نظر میبه عالوه معنا

 یجوانب مهم يد رویا به شدت مخالف آنند شایبندند  نمی ک را بکاریالکتیسم دیالیماتر
ن به آن یمع یدر آن مقطع زمانها  ستیاز ما کمون یت انگشت بگذارند که بعضیاز واقع

   85».مینبرده باش یپ
اي  ن را رابطهیا ردیپذ می ر علوم رایسم و سایان مارکسیابطه ماصوال وجود ر آجیتآنجا که 
اما . است» دیاز تجر يتر یسطح عال«سم معرف یکه مارکس ین معنیند؛ به ایب می یسلسله مراتب

استخراج و سنتز کردن شناخت حاصله از  یبه معن »شود نمی نیگزیرد اما جایگ می در بر«نکتۀ 
د بر به اصطالح خدشه یبا تاک آجیت. است یو اجتماع یعیطب م ازاع یواقع يایدنهاي  عرصه یتمام
 ین کار شدنیکته کند؛ اما ایر علوم دیخواهد آن را به سا می سمیمارکساي  هیر بودن اصول پایناپذ

                                                             
کسیسم واقع گرایی در آفرینش ادبی و هنري را در بر می مار«: ـ مائو "سخنرانی ها در محفل ادبی و هنري ینان"  84

درست همانطور که تئوري هاي مربوط به اتم و الکترون در فیزیک را در بر می . گیرد اما نمی تواند جایگزین آن شود
  ».گیرد اما جایگزین آن ها نمی شود

ـ باب آواکیان و بیل مارتین،  "و سیاستمارکسیسم و فراخوان آینده ـ گفت و شنودي در مورد اخالقیات، تاریخ "  85
2005  
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 کشفها  ر عرصهید آنچه در سایتواند و با می سمیمارکس .)م پرداختین نکته خواهیبعدا به ا. (ستین
  .دا کندید تکامل پیسم باین کار، مارکسیان ایو در جرشود را جذب کند  می

  سمیمارکسگاه فلسفھ در یجا
سم یشرفت علم در فهم مارکسیرا که به واسطۀ پ یاز تکامالت یم و برخید به عقب برگردییایب
  .میکن یابیگاه فلسفه و نقش آن در تکامل شناخت بشر صورت گرفته ردیاز جا

اش  یهگلهاي  شهین خود که کماکان به ریشیدرك په حساب با یند تسویمارکس در فرا
  :ن نوشتیآغشته بود چن
 یعنی(ر شود یک شاخۀ مستقل شناخت تصویت به مثابه یکه فلسفه توسط واقع یوقت«

در . دهد می ت خود را از دستیواسطۀ موجود) ح داده شودیتوض یو علم ینیبه طور ع
خواهد بود که از  ییدهایج و تجریان نتیتر یاز عموم يگاهش جمعبندین حالت، جایبهتر

   86.شود می حاصلاش  یخیتکامل تار یمشاهدات بشر ط
  :ن نوشتیچن »نگیدور یآنت«در  زین ن راستا، انگلسیدر هم
گر به کمک آن نوع فلسفه که ملکه وار یاست و د یکیالکتیسم مدرن اساسا دیالیماتر«

نکه هر یبه محض ا .ندارد يازین ردیگ می راسر و پا  یبعلوم  یعنیه یبق ژست حکومت بر
م امور و در شناخت ما از یت عظیگاهش را در تمامیشود جا می علم خاص مجبور

 ير ضروریا غی يادیز تین تمامیپرداختن به ا يژه برایو یروشن کند، علمها  دهیپد
ن آن یشه و قواناندی  مانده علم ین باقیشیکه کماکان از کل فلسفۀ پ يزیچ .خواهد شد

 خیعت و تاریطب گر شامل علم سازندةیز دیهر چ. کیالکتید و يـ منطق صوراست 
  87».شود می

طۀ یا مربوط به حی یکه سابقا فلسف یت اشاره دارند که مسائلین واقعیمارکس و انگلس به ا
ش یش از پیب) رهیبشر و غ یات، تکامل آگاهیمثال منشاء کائنات، منشاء ح(شد  ی میات تلقیاله

  .اند  جواب گرفته یعیتوسط علوم طب
ن نظر یا. ک جانبه به فلسفه دارندی يکردیالبته مارکس و انگلس در اظهارات فوق الذکر رو

فلسفه . نخواهد کرد يشناخت باز یعموم يدر جست و جو یگر نقشیاشتباه است که فلسفه د
ات، یاضیرمثال، در  يبرا. م داردیو مفاهها  دهیح و منظم کردن این و توضیدر تدو یحتم ینقش

                                                             
  ـ مارکس و انگلس "ایدئولوژي آلمانی"  86
  ـ انگلس "آنتی دورینگ"  87
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و ها  دهیپد یخیسم تاریالیماتر. به عهدة دارد بر حق یاز است و نقشیات به فلسفه نیزبان و اخالق
ن هم یا. دهد می ل قراریه و تحلیح و تجزیرا مورد مشاهده و تشر یخیـ تار یع و اعصار اجتماعیوقا

آن هاست و هم  زه کردنیو تئور یمناسب مفهوم يو چارچوب بندها  داده یشامل مشاهدة تجرب
  .ابدی می وضوح یکیالکتید یستیالیتوسط فلسفۀ ماتر

  :88دارد» با بحث انگلس یمهم ياختالف نظرها«ن نکته شد که یان متوجه ایآواک
 يکنم جوهر بحث و می ک طرف، فکریاز . م به دو کنمین بحث را تقسیخواهم ا یم«

د یاست با یکیالکتید یستیالیکه از حاال به بعد که نقطه نظر و روش مان ماتر این است
به . در مغز افراد يالت جاریم؛ نه در تخیباش یواقع يایدر دنها  دهین پدیروابط ب یدر پ

از طرف . است یکنم بحث مهم می ن حرف موافقم بلکه فکرین مفهوم، من نه تنها با ایا
رش کرد یتفس "ان فلسفهیپا"ن گفته باشد که بتوان به عنوان یدر ااي  گر، اگر جنبهید
   89».ستمیم، موافق نیشیندیست که به فلسفه بین يازیگر نید یعنی

نسبت  آجیت يندة فلسفه هر چه که باشد، خطایرامون نقش آیاشتباهات مارکس و انگلس پ
را اش  يایقصد اح آجیتکه  90»یستیعظمت فلسفه مارکس« .ان بارتر استیو زتر  یبه آن اساس

به فلسفه است که مارکس و انگلس به شدت محکومش  نادرستقا سپردن همان نقش یدارد دق
حکم براند اما  »سر و پا یب علوم« یعنیه یقبر ببه قول انگلس فلسفه که خواهد  می آجیت. کردند

را » ملکه وار«مجددا همان نقش  آجیت .در امان بماند یار و روش و منطقیخود به دقت از هر مع
   91.باال به سخره گرفته بودبخشد که انگلس در نقل قول  می به فلسفه

  کند که می ان انتقادیآواک حرفن یاز ا آجیت
را هم  يگرین مفهوم که عناصر دیبه ا. ستیک علم نی صرفاسم یتوان گفت کمون یم«

 راها  نیاما همۀ ا. است خارج از محدودة علمقا یات که دقیاز جمله اخالق شود می شامل
ک یاستوارند و توسط  یقیتا و اساسا بر امور حقینهاها  نیهمۀ ا. توان از علم جدا کرد نمی

                                                             
  ـ باب آواکیان "از شر همۀ خدایان رها شویم"  88
  همانجا  89
  »...علیه«  90
کل عملکرد فلسفه "گوید ویلیام جیمز می . شبیه دیدگاه هاي بنیانگذاران پراگماتیسم آمریکایی است آجیتنگرانی   91

در پی پاسخ به این سوال است که این یا آن فرمول ارائه شده عام، چه تفاوت معینی به حال من یا تو در هر لحظۀ معین 
حقیقت "آیا می توان از این بیشتر به / 1978اثر ویلیام جیمز،  "معناي حقیقت"ـ از کتاب  ".از زندگی ما می کند

  نزدیک شد؟   "سیاسی
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چ یه قرار داده شوند و نه هین پاید دائما بر ایشوند و با می نییتع یکرد و روش علمیرو
   92».گریز دیچ
  آجیتاز نظر 
 یرد که درکیگ می ن ادعا قراریدر کنار ا یوقت تکان دهنده است ین حرف به حد کافیا«

که از  "ير عناصریسا"،"اتیاخالق"به جز . ه مطرح شدهح از رابطۀ علم و فلسفیصح
ن یدر ا. هستند "دگاه و روشید"دهند  می لیرا تشک یستیان فلسفۀ کمونیجانب آواک

ن یبنابرا .ردیمحدودة علم قرار گ "خارج از"تواند  نمی "قایروش دق"ان، واضح است که یم
ن آنچه به مثابه یبنابرا. ابدی می لیتقل "دگاهیات و دیاخالق"است به  یآنچه مشخصا فلسف

 ر کردن فلسفه منجریش گذاشته شده بود به فقیدر فلسفه پ یعلمهاي  دفاع از روش
  93 ».شود می

  اندازد یی مین فلسفھ و علم جدایب آجیت
ن نکته است که یان بر ایاست، اصرار آواک» ر کردن فلسفهیفق«کند  می ادعا آجیتکه  يزیچ

ک ید اساسا بر یکند که درك ما با می دیان تاکیآواک ».از علم جدا باشدتواند  ینم«تا یفلسفه نها
  .رش در برودیا از زین باشد یتواند جدا از ا نمی زیچ چیه. استوار باشد يماد يایق از دنیفهم دق

 واحد يت مادیک واقعید، چه درست و چه غلط، به یمف یفلسفهاي  و بحثها  هم پرسش
بشر و  کاشو کن يروشنفکر ۀتواند به جستار همه جانب ی میل فلسفمسلما بحث و جد. پردازند می

و  یک شکل بر حق و الزم آگاهیفلسفه . کند می زه کردن کمک کند ویسنتز و تئور یلند کیبه فرا
از جمله خود فلسفه از  يا تئوریگزاره  هرت اعتبار یدر نها یول. ستین یکیبا علم . تجسس است

در واقع عموما . ر و با آن منطبق استیدرگ يت مادیچه حد با واقع شود که تا می نیین جا تعیا
توان با آزمون  نمی راشان  ینیند صحت و سقم جهان بیگو می مصرانهکه  ندسم هستیده آلیو ا نید

نامند هم  می ستیمائوئ که خود را آجیتمثل  یسانتاسف است ک يجا. ن کردییتع يات مادیواقع
      .دنشو یزمون مستثنن آیاد از یکنند با می فکر

را ناموجود  يخدا ،انیو شک گرا ونیالادراز  ياریبس یو حت آجیتطبق منطق د یبا ایآمثال، 
ر بحث بر سر وجود یهزاران سال است که فالسفه در گ. ری؟ خدانست یک مسئلۀ فلسفیصرفا 
. کند می بات کند وتواند عدم وجود خدا را اث می علم. است یک پرسش علمیتا ین نهایند، اما ایخدا
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 يـ هست که ورا و فرا يگر ـ و در واقع باالتری، عرصۀ شناخت دآجیتکه به باور  این استمشکل 
 يازیاست که ناي  يدئولوژیخواهان ا آجیت. ییاتهام علم گرا یشۀ واقعین است ریا. علم قرار دارد

 آجیتن یم اید کنید تاکین مسئله، بایدر پرتو ا. میات محک بزنینباشد صحت و سقمش را با واقع
در  یاپیکه پ یقیحقا یعنی( یستیفلسفۀ مارکس یدائم يغنا ياست که با جدا کردن علم از مبنا

هاي  گر عرصهیکه از د یرتیشوند و بص می کشف یو مبارزة طبقات ی، علوم اجتماعیعیعلوم طب
  .کند می رین فلسفه را فقیا) ردیگ می ت بشر سرچشمهیفعال

 دوار باشد کهید امیبا فقط او. توجه است یان نسبت به فلسفه بیآواک کهاست  یمدع آجیت
اطالع  یب یو موضوعات فلسف یستیمارکس ینۀ فلسفیان در زمیط آواکیاز آثار بس خوانندگانش

  :که انیحرف آواک نیا نمونه يبرا. باشند
مربوط  "روح"به آنچه ا ی( "اتیمعنو"ن و یدر مورد مسئلۀ د که دارمنک واضح است یا«

ک یکه معرف  يزیچ یعنی. کنم می صحبتک یالکتیسم دیالیدر ارتباط با ماتر) است
 ....ت استیمحرکه در واقع يروهایت و نیبه واقع یک علمیستماتیر و سیکرد فراگیرو

 صین مسئله را تشخیسم ایکمون ".کنند یتوانند صرفا با نان زندگ ینم") ا مردمی(انسان 
با ، ما را یکیالکتید یستیالیدگاه و روش ماتریسم و دیکمون... زدپردا می به آندهد و  می

است، » يمعنو«هاي  تالشاز  حرف که یوقت.... گذارد نمی تنها "ين سرد مادیقوان"
ات یکه بستر معنو ید جدا از روابط اجتماعین را نبایم که ایید بگویز بایش از هر چیپ

. باشد یمجرد از روابط اجتماع يزیثابه چم د بهیات نبایکرد ما به معنویرو. دیاست فهم
ال ی، خیسم به ترس و شگفتیکمون.... ده گرفتیرا ناد ید روابط اجتماعین کار نبایدر ا
 یگذارد؛ در پ نمی انینقطۀ پا "اعجاب آورهاي  انیو جرها  لحظه از بهین"و  يپرداز

 یر علمیو فراگ کیستماتیدگاه و روش سیاز د یبخشها  نیا.... ستیزها نین چیا سرکوب
ن امور وجود دارد را یکه در ا ید وحدتیبا. اند تیدرك و دگرگون کردن واقع يبرا

   94».ک وحدت اضداد استین یبله، ا. میبفهم
فلسفه نه فقط در عمل هاي  شهیر«ه که ین اظهاریا یعنیم ینقل کرد آجیتآنچه باالتر از 
ز نهفته یخودش ن يو معنو يجود مادعت بلکه در عمل متقابل شخص با ویمتقابل انسان و طب

، یا نقش موضوعات اخالقیت یان اهمیواضح است که آواک .ان استیدرست خالف گفتۀ آواک» است
 قیتشو ن موضوعات رایبر عکس؛ او بحث و جدل بر سر ا. کند ی نمیرا نف یا منحصرا فلسفی يمعنو
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کامال خارج اي  را در عرصهها  سانت انیموجود يکه عناصر معنو این استدنبال  آجیتاما  .کند می
؛ از مبحث آجیتسم یاست از جنبۀ دووئال يگرین جلوة روشن دیا. دا کندیجامعه پ ياز ساختار ماد

سم است و هم نشانۀ یده الین و ایهم محصول دها  ن حرفیدر فلسفه؛ روح و ماده؛ ا» دو جوهر«
  .آن

معنا هاي  مختلف از سرچشمه یستیالیر ماتریحات غیان در بحث از توضیمثال، آواک يبرا
 دور زدنهدفم . سم مطرح کنمیالیرا در مورد علم و ماتراي  لم نکتهیگر مایبار د«: دیگو می نیچن

   :کند می ن خاطر نشانیان چنین اثر، آواکیدر هم 95».به آن است پرداختنست بلکه یمسئلۀ معنا ن
که  یبط متقابل و عمل متقابلعت، با خودشان، با روایکه مردم با طب این استمنظورم «
رند؛ با ابتکار یگ می ادیزها یشوند؛ چ می ریشوند؛ درگ می وجود دارد مواجهشان  انیم

ن کارها یو ا. دهند می رییدهند؛ طرز فکرشان را تغ می رییعت و خود را تغیطبشان  عمل
کنم که مردم  اضافه ...دهند می انجام ینیآفرو توهم  یبافال یابزار خرا بدون استفاده از 

دهند  می رشییرش هستند و تغیدرگ یخیدر هر مقطع تار که یط اجتماعیشرا به واسطۀ
   96»...کنند می میت بشر معنا و هدف ترسیموجود يبرا
ت یر جوانب موجودیسا« يبرا يگاه درخوریسم اجازه ندهد جایالیترسد که ماتر می آجیت

 يط مادیبه شرا» یعلوم تجرب«که  ین استان حالت، او خواهان یدر بهتر. میقائل شو» يبشر
ح به یتقب .به فلسفه واگذار شود» يت بشریر جوانب موجودیسا«عت بپردازند و یو طب یزندگ

حرف  یواقع يمعنا. ن نگرش استیاز هم یاز آن ناش آجیتان و هراس یآواک ییاصطالح علم گرا
  .سم خالص کردیالیعلم و ماترچنگ د از یرا با يدئولوژیا یبان مسائل اساسیکه گر این است آجیت
 يدیمنظورمان تاک. کند می ان را آشکاریک آواکیت کار تئوریر اهمیچشمگ ين بحث به نحویا

ان ماده و شعور و نفوذ متقابل و یم یکیالکتیمائو در مورد رابطۀ د یان بر موضع فلسفیاست که آواک
که در آن انجام  یمائو کرده و تکامالتن موضع یکه از ا یگر داشته؛ دفاعیکدین دو توسط یر اییتغ

نامربوط هم  يریست؛ تصویکند ن ي میمردم باز يکه جنبۀ معنو یسم مانع نقشیالیماتر .داده است
کند و  می فراهمها  ن جنبۀ انسانیح ایفهم صح يبرا یواقع ییبلکه مبنا. کند نمی ن نقش ارائهیاز ا

، از جمله تحول یو اجتماع يط مادیر تحول شراد دیتواند و با می بشر یکه آگاه ينقش قدرتمند
   .دهد می صیکند را تشخ يمردم، باز خود
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  بھ اصول بنیادین مارکسیسم آجیترویکرد شبھ مذھبی 
پراتیک را تابع ... آواکیانیست ها«پاسخ می دهیم که  آجیتدر این بخش به این ادعاي قالبی 

رتبط است با درك نادرست از محک زدن این ادعا م 97.به حساب می آورند» تکوین ایدئولوژي
به این معنا که هر تئوري براي اینکه فعالیت انقالبی را هدایت کند می تواند و می باید از . حقیقت

و چرا صحبت کردن از اصول جهانشمول و پایه اي یک علم، از جمله . پراتیک پیشی بگیرد
  . مارکسیسم، حرف صحیحی است

و ما اضافه . یک محک زده می شود و نهایتا به اثبات می رسدبله، بدون شک تئوري در پرات
اما باز هم متوجه می  .می کنیم که این کار یک بار براي همیشه نبوده، بلکه مکررا انجام می شود

 آجیتبیایید به یک جنبه از درك نادرست . درك درستی از این فرایند ندارد آجیتشویم که 
بروز می کنند اما پیش از » ایده ها و پراتیک هاي نو«مونیستی به عقیدة او در جنبش ک. بپردازیم

طی یک دورة طوالنی محک بخورند و به «باید » به سطح ایدئولوژي ارتقاء یابند«آنکه به قول او 
  98».اثبات برسند

یک دسته بنديِ خاص از حقایق » ایدئولوژي«از  آجیتهمان گونه که پیشتر دیدیم، منظور 
مسئله را این گونه توضیح می دهد  آجیت. است و باالتر از علم قرار دارد) »نتجریدهاي کال«از (

  . که این مقوالت به نوعی ایمان تبدیل می شوند که دیگر نباید زیر سوال برده شوند
حزب کمونیست انقالبی آمریکا بر یکی از  2007اینجا می خواهیم به نقدي که در سال 

هر چند پیشرفت هاي جدید در مارکسیسم «گفته بود که  آجیت. نوشت رجوع کنیم آجیتمقاالت 
و محک زدن مشخص این پیشرفت ها طی پراتیک در یک کشور مشخص به ظهور از به کار بست 

دقیقا به این علت که توسط اصول پایه اي . می رسند اما حاوي جنبۀ جهانشمول هم هستند
به این نکته، خاطر نشان کرد که حزب کمونیست انقالبی آمریکا در پاسخ » .هدایت شده اند

بودن شان نمی داند بلکه آن حقیقی جهانشمول را به طور حقایق نو جهانشمول بودن علت  آجیت«
آنچه در بحث . می داند مارکسیسم» اصول بنیادین«) و یا اتکاءشان به(را ناشی از انطباق شان با 

معیار دیگري  آجیت. واقعیت ماديکنار گذاشته شده معیار حقیقت است یعنی انطباقش با  آجیت
او می گوید حقیقت بعضی ایده ها و تئوري ها . را به کار گرفته که خالف این معیار است

خود سازگار  بنیادین مفروضاتتوسط این تعیین می شود که با  )»نجهانشمول بودن شا«(
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  99».باشند
  :مسئله را اینطور جلو می گذارد آجیت
کشور توسط به کار بست خالقانۀ جنبۀ جهانشمول  خط یک حزب مائوئیست در هر«

. مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم در شرایط مشخصی که با آن روبرو است تکامل می یابد
این جنبۀ جهانشمول به یک مفهوم کلی، پیشاپیش بر واقعیت مادي موجود در آن کشور 

که خط علتش این است که تجارب مربوط به به کار بست هاي مشخص . منطبق است
حزب مائوئیستی تا حد بسیار زیادي از آن استخراج شده حاوي درس هایی است که 

هر به کار بست خالقانۀ ... اعتبارشان پیشاپیش توسط واقعیت عینی به اثبات رسیده است
مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم دقیقا به علت همین عامل هدایت کننده، حاوي جنبۀ 

اثبات رسیدن آن از طریق پراتیک در یک واقعیت  محک خوردن و به. جهانشمول است
مادي مشخص، یعنی شرایط خاص یک کشور، به نوبۀ خود جنبۀ جهانشمول مارکسیسم 

  100».را غنا می بخشد
و تئوري، و مشخصا » شناخت تعقلی«به رابطۀ میان  آجیتاشتباه عمیقی در نحوة نگرش 

در  .ت آن در یک کشور معین وجود داردرابطۀ میان پیشرفت کلی مارکسیسم و تجربۀ به کار بس
نسبت به درس هاي انقالب در اتحاد شوروي و چین  آجیتبی توجهی کامل  این ارتباط باید به

آن تجارب و . او را بروز می دهدمحدودنگري و دید امپیریسیستی و ناسیونالیستی  اشاره کنیم که 
یافته تر تئوریک از انقالب هاي مبتنی بر آن، و نیز جمعبندي هاي تکامل » شناخت تعقلی«

از تجارب انقالبی مهم اما  ندسوسیالیستی قرن بیستم به مراتب گسترده تر، غنی تر و عمیق تر
سال بعد از مرگ  40قریب به .  در دوران بعد از مرگ مائو محدود کمونیست ها یارمتاسفانه بس

تکامل «همد که هنوز در فرایند معتقد است که جنبش بین المللی کمونیستی باید بف آجیتمائو، 
فقط می تواند به عنوان انباشت ] تکاملی که. [کمی در زمینۀ تکامل ایدئولوژیک به سر می برد

   101».در جریان انقالب درك شود "شناخت تعقلی"
برخالف باور برخی رفقا این صحت ندارد که اول باید چند مورد موفق کسب قدرت سیاسی 

محک خوردن و اثبات «بعد از ) آجیتیا به قول (باشیم و فقط بعد از آن، توسط پرولتاریا را شاهد 
  .بعدي در تئوري کمونیستی امکان پذیر می شود که جهش» شدن طی یک دورة طوالنی است
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درست برعکس؛ تجارب فوق العاده عمیق و غنی انقالب پرولتري در قرن بیستم همان 
ته تئوري صحیح تري را در مورد خصلت گذار سرچشمۀ اصلی است که آواکیان از طریقش توانس

بدون شک این تنها منبع . سوسیالیستی به کمونیسم و به طور کلی مبارزة انقالبی تدوین کند
او درس هاي تجربۀ دیگر مبارزات انقالبی و تحوالتی که در جامعه و . رجوع آواکیان نبوده است

  .ستقلمرو هنر و علم صورت گرفته را نیز استخراج کرده ا
یک «در عین حال که تمامی قوانین علمی باید در پراتیک به اثبات برسند اما این کار ضرورتا 

پیشرفت درك علمی فقط در جریان مشاهده و بررسی پدیده هاي . و بالواسطه نیست» به یک
پیشرفت درك علمی می تواند در جریان مشاهده و بررسی پدیده هایی . جدید صورت نمی گیرد

در جریان این کار، مبارزه بر سر این که کدام . ورد بررسی قرار گرفته بودند هم رخ دهدکه قبال م
تئوري می تواند مجموعه اي از پدیده هاي قبال بررسی شده را به بهترین وجه توضیح دهد بدون 

و عموما چنین مبارزه اي پیش از اثبات نهایی آن تئوري در . شک نقشی مهم بازي خواهد کرد
این مسئله بار دیگر اهمیت محک زدن درك هاي متفاوت از انقالب . نجام می شودپراتیک ا

کمونیستی را با رجوع به  تاریخ انقالب هایی که تاکنون انجام شده و دانسته هاي ما از جوامع 
   .به ما گوشزد می کندسوسیالیستی پیشین 

رفت حقیقی است به عالوه، اثبات این که پیشرفت صورت گرفته در درك موجود یک پیش
پیشرفت هاي لنین در درك . لزوما به شکل فوري یا بعد از یک دورة زمانی مشخص انجام نمی شود

فشرده شده قبل از انقالب » دولت و انقالب«از دیکتاتوري پرولتاریا که در اثر بسیار مهمش یعنی 
نمی توانست انجام این داربست تئوریک مهمی بود که بدون آن انقالب اکتبر . اکتبر صورت گرفت

  .شود
خوشبختانه تئوري لنین سریعا محک خورد و به اثبات رسید اما اگر انقالب اکتبر شکست هم 

احتمال چنین شکستی واقعا وجود داشت اما . می خورد چیزي از صحت این تئوري کم نمی کرد
وردهاي دستا: نمونۀ برعکس این هم وجود دارد. علتش وجود اشتباهات در تئوري لنین نبود

استالین در ساختمان سوسیالیسم با یک رشته خطاهاي برجستۀ تئوریک و نیز خطاهاي سیاسی 
به طور ) آجیتبر مبناي منطقی شبیه به (اغلب کمونیست هاي آن دوران . مهم در هم تنیده بود

و » طی یک دورة طوالنی به اثبات رسیده اند«کلی قبول داشتند که آن تئوري ها و سیاست ها 
به مقام «ش عمدة جنبش کمونیستی بر این باور بود که بنابراین، آن تئوري ها و سیاست ها بخ

  .»ایدئولوژي ارتقاء یافته اند
نهایتا به این معنا است که » به اثبات رسیدن«از  آجیتدرك اساسا محدود و امپیریسیستی 
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د که حقیقت با شعار این درك نهایتا به آنجا خواهد انجامی. »هر چه کار می کند صحیح است«
  .تعریف شود» قدرت است که برحق بودن را تعیین می کند«

محدودیت هایی را که در نحوة رویکرد خودش به تمایز میان » علیه آواکیانیسم«در  آجیت
اما می خواهد به چارچوب ویژه اي که اسمش را . وجود دارد تشخیص می دهد» مبناي و مدل ها«

  .:توسل شودحقایق عالی تر می گذارد م
با مدل ] اصول مارکسیسم[من تالش کردم با طرح این مسئله که باید میان این اصول «

این رویکرد  .هایی که ناشی از به کار بست اصول است تمایز قائل شد، تعریفی ارائه دهم
بگذارید به موضوع مهمی که اینک مورد . در مورد برخی موضوعات قابل استفاده است

ریا طی اضرورت حیاتی دیکتاتوري پرولت. ازیم ـ دیکتاتوري پرولتاریامشاجره است بپرد
به کمونیسم یک اصل اساسی تخطی ناپذیر مارکسیسم  دوران گذار از سرمایه داري

اما در مقطعی، نحوة مشخص اجراي دیکتاتوري پرولتاریا در اتحاد شوروي به  .است
به عنوان یک اصل ] مدل[و  عنوان شکل عام به کار بست این اصل به حساب آورده شد

البته این خطاها بعدا مورد انتقاد قرار گرفت و مائو دیکتاتوري پرولتاریا را به  .تقدیس شد
می تواند به درك  "مدل ها/ اصول"تمایز میان . طور کیفیتا متفاوتی به اجراء گذاشت

ر سی پی نمونه هایی که آ .محدودي دارد اما این تعریف سازي، ارزش. مسئله کمک کند
زمانی به مثابه اصول اساسی ردیف کرد و سپس آن ها را تحت عنوان اشتباه یا از دور 

اما کسی نتوانسته  .را با آن تعریف سازي می توان پوشش دادخارج شده کنار گذاشت 
تعریف راضی کننده اي از آنچه اصول بنیادین و اساسی مارکسیسم را تشکیل می دهد 

اما . تۀ مرکزي آن موضع و دیدگاه و روش مارکسیسم استبدون شک، هس. ارائه کند
  102».ی از آن استبخشمواضع ایدئولوژیک نیز . این نیستفقط 

اما از بحث . گاه از واژة اصول استفاده می کند و گاه از عبارت حقیقت جهانشمول آجیت
خود نهاده در برابر  آجیتمسئله مشخصی که . روشن است که این دو برایش مفهومی یکسان دارند

که نباید از (جست و جوي فرمولی است که با آن بتواند مجموعه اي از اصول و حقایق جهانشمول 
یعنی دنبال اصول و حقایق جهانشمولی می گردد که برخالف . را معین کند) آن ها تخطی کرد

  .تاکید مائو مجبور نباشند به دو تقسیم شوند

                                                             
  همانجا ١٠٢ 
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  حقیقت مطلق و حقیقت نسبی و پیشرفت شناخت
و ) معرف کل شناخت ممکن از واقعیت مادي(چگونگی درك ما از رابطۀ میان حقیقت مطلق 

خصلت نسبی و تقریبی شناخت فعلی و موجود ما از واقعیت، یک اصل اساسی ماتریالیسم 
به » ماتریالیسم و امپیریو ـ کریتیسیسم«و لنین در » آنتی دورینگ«انگلس در  .دیالکتیک است

کمونیسم راهگشاي «: آواکیان در این مورد چنین می گوید 103.پرداخته اند تفصیل به این نکته
اما معنایش این . این راهگشایی توسط ماتریالیسم دیالکتیکی انجام شده است. درك دنیا بوده است

رد ماتریالیسم دیالکتیک می دانیم یا باالخره در نیست که ما در هر مقطع معین همه چیز را در مو
این نکته به شکلی عمیق تر در این واقعیت بازتاب می یابد که ما نمی توانیم . دانستآینده خواهیم 

  104».امروز و یا در آینده همه چیز را در مورد واقعیت و کائنات بدانیم
دیکتاتوري پرولتاریا یک . در مورد دیکتاتوري پرولتاریا آورد بپردازیم آجیتبیایید به مثالی که 

که  آجیتاما برخالف بحث . مارکسیسم است که مبناي علمی دارد مقوله معتبر جهانشمول در
باالتر نقل کردیم، درك کنونی ما از دیکتاتوري پرولتاریا یک حقیقت مطلق و تغییر ناپذیر نیست 

  .که تفاوت ها فقط در نحوة به کار بست آن بروز می کند
ست که به انتظار کشف شدن تئوري دیکتاتوري پرولتاریا یک مقولۀ افالطونی، آرمانی و ناب نی

است که نخستین بار توسط مارکس و انگلس بر پایۀ جمع  تجرید علمیبلکه یک . نشسته باشد
به عالوه در فرمولبندي . تکامل تاریخی و فرایند انقالبی و امثالهم تکوین یافت از همه جانبه بندي

  .اه آمیز بسیاري وجود داشتابتدایی مارکس از دیکتاتوري پرولتاریا جوانب ناکامل و حتی اشتب
به همین ترتیب، می بینیم که درك لنین، مائو و آواکیان از دیکتاتوري پرولتاریا مرحله به 

ناکامل بودن یا بخشا خطا بودن جوانب مهمی از درك پیشین فهمیده . مرحله تکامل یافته است
عبارت دیکتاتوري پرولتاریا  .شده و هم زمان، مقولۀ دیکتاتوري پرولتاریا غناي بیشتري یافته است

می تواند براي انعکاس برنامه هاي سیاسی و جهان بینی هاي کامال متفاوت و متضاد مورد استفاده 
                                                             

به یک کالم، هر ایدئولوژي به لحاظ تاریخی مشروط است اما این که «: »ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم«لنین،  103 
اق دارد یک حقیقت نامشروط با یک حقیقت عینی، طبیعت مطلق، انطب) برخالف ایدئولوژي مذهبی(هر ایدئولوژي علمی 

به حد . بله: پاسخ من اینست. می گویید که این نوع فرق گذاري میان حقیقت نسبی و حقیقت مطلق، نامعین است. است
است که از تبدیل علم به یک جزم به معناي بد کلمه، به یک چیز بیروح و منجمد و خشک جلوگیري  "نامعین"کافی 
سمج ترین و پیگیرترین شیوه هاي ایمان گرایی و شک هست که بتوانیم با  "معین"زة کافی اما در عین حال، به اندا. کند

اینجا مرزي وجود دارد که شما . گرایی، با ایده الیسم فلسفی و سفسطه گري پیروان هیوم و کانت مرزبندي کنیم
  ».سم دیالکتیک و نسبیت گراییمرز میان ماتریالی. پس به باتالق فلسفۀ ارتجاعی در غلتیده اید. متوجهش نشده اید

  »مارکسیسم و فراخوان آینده«  ١٠٤
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  ).و تا به حال قرار گرفته است(قرار گیرد 
در چین که متعاقب مرگ مائو علیه پیروان وي  1976براي مثال، کودتاي ضدانقالبی سال 

بنابراین روشن است که برخالف  .از دیکتاتوري پرولتاریا صورت گرفت انجام شد زیر شعار حفاظت
موضع «، کافی نیست که اصل جهانشمول دیکتاتوري پرولتاریا را به عنوان یک آجیتبحث 

آنچه مورد نیاز . و مباحثه را فقط در مورد نحوة به کار بست آن پیش بریم بپذیریم» ایدئولوژیک
بدون شک در سال هاي منتهی . بود دیکتاتوري پرولتاریا مضمون مادي و عللك از در بود تعمیق

خیلی ها در چین یا در  105.در چین قرار داشت به کودتا، چنین مباحثه اي در قلب مبارزة دو خط
جنبش بین المللی مائوئیستی نتوانستند صرفا با داشتن یک موضع ایدئولوژیک به نفع دیکتاتوري 

 اصل به نظر می آمد که صرفا آگاهی به. زیونیسم تشخیص دهندپرولتاریا، مارکسیسم را از روی
در فهم رویزیونیسم و دست کشیدن از انقالب در نپال  آجیتهم کمکی به دیکتاتوري پرولتاریا 

  106.مدافع این حرکت بود آجیت. نکرد
در تمامی عرصه هاي علمی بدنه اي تثبیت شده از آراء و آثار وجود دارد که انطباق شان با 

اما . این بدنه،  بنیانی است در خدمت پیشروي هاي بیشتر. قعیت عینی به نمایش درآمده استوا
به ویژه در مقاطعی از . این فرایند، بررسی مجدد اصول، شالوده ها و مفاهیم را الزاما در بر می گیرد

تکامل یک علم معین که تشریح صحیح تر پدیده هاي متنوع مستلزم انجام یک جهش در درك 
  .وجود استم

حرف هایی از آواکیان را نقل کرده که اشاره اي است به همین  آجیتدر یکی از زیرنویس ها 
البته، این امکان وجود دارد که یک «: نکته و توضیحی بر یک طریق مهم پیشرفت واقعی علم

تئوري علمی در جوانب عمده و اساسی اش صحیح باشد یعنی واقعیت را صحیح منعکس کند اما 
و در ارتباط با همین مسئله، اثبات شود . وم شود که برخی جوانب فرعی اش نادرست استمعل

در چنین مواردي، به کار بست . بعضی از پیش بینی هاي مشخصی که کرده صحیح نبوده است
شیوة علمی از طریق کنار زدن یا تصحیح جوانب معین و افزودن عناصر جدیدي به تئوري به 

مبناي بحث مذکور، این درك است که «اضافه می کند که  آجیت 107».جامدتکامل بیشتر آن می ان

                                                             
تئوري دیکتاتوري پرولتاریا را خوب مطالعه «: 17ـ متن  1978، نشر بنر، شیکاگو، »و مائو پنجمی بود«. ك.ن ١٠٥
   »دربارة اعمال دیکتاتوري همه جانبه بر بورژوازي«: 19و متن » کنید
، نوشتۀ »ل ـ مائوئیست و دوراهی پیش پاي جنبش بین المللی کمونیستیکمونیست نپا) جدید(حزب «. ك. ن  106

  .ـ به ویژه بخشی که به بررسی جزء به جزء دفاع آجیت از رویزیونیسم مربوط می شود» خطوط تمایز«رابرت بوربا، مجلۀ 
   »....علیه«  107
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اگر از تحریفی  ».نظریۀ پوپریستی ابطال پذیري کامال قابل به کار بستن در مورد مارکسیسم است
در گفتۀ آواکیان انجام داده که » قابل به کار بستن«قبل از واژة » کامال«با افزودن  آجیتکه 

   .این نکتۀ آواکیان، فقط خودش را افشا می کند با مخالفتابراز که او با بگذریم، باید بگوییم 
حق با آواکیان است که اصرار دارد مارکسیسم مثل هر علم دیگر می تواند و باید جوانب درك 
گذشته اش را کنار بگذارد و تصحیح کند و زمانی که نادرست بودن جوانب فرعی اش روشن شد 

ناگزیر به اینجا می انجامد  آجیتمگر اشکالی دارد؟ بحث . رك بیفزایدعناصر جدیدي را به این د
 .به کنار گذاشتن جوانبی که نادرستی شان اثبات شده ندارد نیازمارکسیسم نسخۀ خودش از که 

تحت عنوان حقیقت طبقاتی مطرح می  آجیتبدون شک این بحث کامال منطبق است با آنچه 
  .کند

با این که مارکسیسم می تواند تابع معیار ابطال پذیري باشد  آجیتپیشتر دیدیم که مخالفت 
  :می نویسد آجیت. استروش علمی  ازبیزاري او بازتاب 

مائو در مجموع حاکی از آن است که نمایندگان طبقۀ پیشرو علیرغم داشتن اظهارات «
منطق . ایده هاي صحیح کماکان ممکن است به علت ضعف نسبی شان شکست بخورند

طبق این . بطال پذیري به گونه اي است که نمی تواند این تناقض را درك کندمعیار ا
بنابراین دفاع آواکیان از . است و دلیل قطعیِ علمی نبودن ناکامیصرفا  ناکامیمنطق، 

  108».مارکسیسم قطعا دفاعی ناقص و معیوب است
ا اثبات نمی به عنوان مثال ذکر کرده به هیچ وجه بحثش ر آجیتآنچه واقعیت این است که 

  .کند و فقط نشانگر درك نادرست او از مارکسیسم است
در هر عرصۀ مشخص مارکسیستی، مثل ناکام ماندن تالش ها در جریان انقالب در  »ناکامی«

براي مثال، نیاز به انقالب و (این کشور معین و در یک مقطع معین، اصول اساسی مارکسیسم 
همان طور که قبال دربارة رد نظرات پوپر توسط آواکیان . ندرا ابطال نمی ک) دیکتاتوري پرولتاریا

همان درك  آجیت .اما ابطال نشده اند... گفتیم، اصول اساسی مارکسیسم تابع ابطال پذیري هستند
انجام پیش  به این معنی که جوهر فعالیت علمی. نادرست پوزیتیویست ها و پوپر را از علم دارد

این یک دید نادرست از علم به طور کلی . توان آن ها را محک زدبینی هاي دقیقی است که بعدا ب
اگر چه مارکسیسم قوانین، گرایشات و قواي محرکۀ تاریخ و . است) و از جمله، علم مارکسیسم(

جامعه را تئوریزه می کند اما این ها نظراتی غیر قابل محک خوردن یا تئوري هایی متافیزیکی 

                                                             
   همانجا  108
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و محک » محک بخورند«ئوري ها باید دائما توسط تحوالت واقعی بر عکس، این نظرات و ت. نیستند
  .می خورند

بی برو هیچ کجاي مارکسیسم نیامده که ناکامی امکان پذیر نیست یا اینکه فالن انقالب معین 
اما هر شکستی علل عینی دارد که مسلما به تناسب قواي طرفین درگیر  .پیروز خواهد شد و برگرد

یعنی خطاها یا ( علل ذهنیبه عالوه  .ادف و احتمال مربوط می شودو نیز تاثیر شانس، تص
مجموعۀ . هم هست که به وقوع شکست کمک می کند) محدودیت هاي فکري خود کمونیست ها

اگر یک . و می باید فهمید و توضیح داد می توانعلل عینی و ذهنی را از طریق بررسی علمی 
مارکسیست ها را آشکار کرد، آن ها باید اشتباهات فکري !) یا حتی یک موفقیت(شکست 

   .اشتباهات شان را تصحیح کنند
بنیان هاي مارکسیسم وراي بررسی نقادانه قرار نگرفته «: چنین از خود دفاع می کند آجیت

 خوانایی ندارند گسست از نظراتی که با واقعیت اجتماعی معاصر از طریقضرورت تکامل آن ها . اند
  109».استمورد قبول قرار گرفته 

مطرح کرده بود و » بنیان ها«از معیاري که قبال در مورد دسته بندي ویژه اي از  آجیتاینجا 
است  آجیتاین همان موضع . آن ها را خارج از دایرة آزمون و محک قرار می داد پا پس می کشد

ی از فقط بخش آجیتاما توضیح . که مورد انتقاد حزب کمونیست انقالبی آمریکا قرار گرفته بود
واقعیت «مسئله فقط این نیست که یک تئوري ممکن است دیگر با . واقعیت را بیان می کند

موجود در یک تئوري را  اشتباهاتخوانایی نداشته باشد؛ برخی اوقات می توان » اجتماعی معاصر
به این معنی که آن تئوري با واقعیت اجتماعی تاریخی در گذشته هم خوانایی . هم کشف کرد

به عالوه، قوانین علوم طبیعی نیز در حال تکامل اند؛ . یا کامال بر آن منطبق نبوده است نداشته
در  آجیت .همان طور که پدیده هاي جدید کشف می شوند و تئوري هاي جدید تکوین می یابند

اما اگر این کار بدون ایستادگی قاطعانه بر حقیقت جهانشمول مارکسیسم انجام «: ادامه می گوید
که از زمانی تا : را شاهدیم آجیتدوباره، همان گویی  110».ه انحراف منجر خواهد شدگیرد ب

می توان بنیان ها را به آزمون گذاشت و محک منحرف نشویم » حقیقت جهانشمول مارکسیسم«
  .زد

نتیجۀ رضایت بخش در مورد آنچه اصول پایه اي «اظهار می کند که هنوز یک  آجیت 

                                                             
   همانجا  109
   همانجا 110
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بنابراین، تکامل مارکسیسم «دهد که ی او ادامه م. در دست نیست »ی دهدمارکسیسم را تشکیل م
البته  ».حاصل نمی شود ت اشصرفا با به آزمون گذاشتن و محک زدن اصول اساسی آن در کلی

چنین چیزي هیچگاه از سوي آواکیان مطرح نشده و در سند حزب کمونیست انقالبی آمریکا در 
این اصول در . در تمامی علوم اصول بنیادینی وجود دارد. ویمنیز با آن روبرو نمی ش آجیتانتقاد از 

عین حال که به آزمون گذاشتن و محک خوردن مجدد شامل شان می شود، به مثابه اجزاء سازندة 
در این جملۀ پر  آجیتمی رسیم به نتیجه گیري سرانجام  .پیشروي هاي بیشتر خدمت می کنند

به کار بست حقیقت ] ي هاي بیشتر مارکسیسمپیشرو[این کار «: زرق و برق اما مغشوش
جهانشمول مارکسیسم به اوضاع مشخص را طلب می کند که این قلمرو عمل تئوریک را هم در بر 

  111».می گیرد
می نامد به دیگرانی واگذار » اوضاع مشخص«را یک » قلمرو عمل تئوریک« آجیتاین که چرا 

، آنچه توجه ما را به خود جلب کرده آجیتگفتۀ  در این. می کنیم که مایل به توضیح این حرف اند
دسته بندي ویژه اي وجود دارد که در : دفاع از ادعاي نادرستی است که قبال هم مطرح کرده بود

» مواضع ایدئولوژیک« این دسته بندي ویژه،. مورد سایر مباحث می توان بر مبناي آن قضاوت کرد
  .شودرا شامل می  »حقیقت جهانشمول مارکسیسم«یا 

  چقدر بھ شناخت خود اطمینان داریم؟ 
آواکیان روابط میان شناخت موجود و شناخت پیشرفته تر، و این که حتی با وجود آگاهی به 
                                                             

ارائه کرده هم دگماتیسم » حقیقت جهانشمول«براي » علیه آواکیانیسم«حتی مثال سیاسی مشخصی که آجیت در  111
انترناسیونال کمونیستی خاطر نشان کرد که . مثالی بزنیم«: جان سخت و اپیستمولوژي نادرستش را برمال می کند

این . دامپریالیسم، فئودالیسم را تغییر می دهد و به پایگاه اجتماعی خود در کشورهاي تحت سلطه تبدیلش می کن
این مثال حاوي یک حقیقت . درسی بود که از تحلیل اجتماعی کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره متعدد اخذ شد

».جهانشمول است به کمونیست ها در تهیه برنامه ها و هدایت پراتیک شان کمک می کند  
حث کرده اند و باید به این کار کمونیست ها همیشه در مورد رابطۀ امپریالیسم و فئودالیسم در کشورهاي تحت سلطه ب

با . این نوشته جاي ورود به بحث و جدل عمیق بر سر این مسئلۀ مهم و یا در مورد سابقۀ این مباحثه نیست. ادامه دهند
وجود این، یک نکته که قاعدتا همگان ـ به غیر از تنگ نظرترین دگماتیست ها ـ می دانند این است که رابطۀ امپریالیسم 

به نظر می آید با آنچه در دوران کمینترن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  21سم سیال و پویا است و در قرن و فئودالی
اگر کسی این نظریه را که . یا زمانی که مائو تزهایش را در مورد انقالب چین تدوین کرد تفاوت هایی کرده است

در نظر بگیرد یا آن را » حقیقت جهانشمول«به عنوان » ردهفئودالیسم را به پایگاه اجتماعی خود تبدیل ک«امپریالیسم 
آن در شرایط گوناگون است مشکل » نحوة به کار بست«به حساب بیاورد که تفاوت فقط در » اصل ایدئولوژیک«یک 

» .کمونیست ها در تهیه برنامه ها و هدایت پراتیک هاي شان کمک کند«بتواند با این طرز فکر به   
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باشیم را به درستی و  مطمئنخصلت نسبی و غیر مطلق شناخت خود می توانیم از بعضی چیزها 
از شر همۀ خدایان  «کتاب ه مطالعۀ بدر اینجا بار دیگر شما را  .به شکلی روشن تشریح کرده است

آواکیان در آن کتاب همین موضوع را با اتکاء به رویکرد انگلس و . تشویق می کنیم» !یمشوخالص 
لنین مفصال بررسی کرده است که در اینجا فقط بخش هایی از این بررسی ارزشمند را نقل می 

را متهم به نادیده گرفتن جنبۀ دقیقا هم هست که او  آجیتبحث آواکیان در واقع رد اتهام . (کنیم
  .)فلسفی مارکسیسم می کند

چه . این نکته مرا به سوال عمومی تر اطمینان ـ اطمینان علمی و اخالقی ـ می رساند«
می خواهیم به ... فرق می کند و چه چیزهایی استیکسان در موردشان چیزهایی 

ما می توانیم به اطمینان برسیم، ضد و نقیض به نظر بیایند،  شایدچیزهایی بپردازیم که 
این امکان وجود دارد که بر یک مبناي صحیح دربارة چیزهاي مطمئن، .... به طور نسبی
یک فاکت جا افتادة علمی ما می توانیم با اطمینان بگوییم که فرگشت ... مطمئن باشیم

  112»....یا به بیانی ساده و پایه اي، حقیقت دارد. است
شناخت واقعیت ها و : علم فرگشت و افسانۀ خلقت گرایی«تاب آردي اسکاي بریک در ک

  : این نکته را بیشتر توضیح داده است» اهمیت این کار
دست نخواهیم یافت ـ به این معنا که ما هرگز نمی توانیم به  مطلقما هرگز به حقیقت «

سائل ولی ما بعضی و. همۀ چیزهایی که می توان در بارة هر پدیده اي دانست آگاه شویم
و شیوه ها در اختیار داریم تا بتوانیم به نقطه اي برسیم که با درجۀ باالیی از اطمینان 

برخی جوانب واقعیت همانطور که واقعا یعنی واقعا با . بگوییم این شناخت حقیقی است
  .هم خوان است وجود دارد

تشخیص  نکته این است که مورد سوال قرار دادن همه چیز، کار خوب و مهمی است؛ اما
. هم کار خوب و مهمی است این که همه چیز براي ابد زیر عالمت سوال باقی نمی ماند

به حدي که بتوانیم . دربارة برخی چیزها بدانیم به حد کافیبرخی اوقات ما می توانیم 
  113».صحت این شناخت را قبول کنیم

ح می دانیم وارد رویکرد علمی طلب می کند که ما با حرکت از آنچه در هر مقطع معین صحی

                                                             
   »یان خالص شویماز شر همۀ خدا« 112

، نشر اینسایت، »واقعیت را بشناسیم و اهمیتش را بدانیم: علم تکامل و اسطورة خلقت«« آردي اسکاي بریک،  113
   2006شیکاگو، 
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. رابطه و عمل متقابل با دنیاي مادي و اجتماعی شویم؛ و پدیده هاي جدید را مطالعه و کشف کنیم
نیست که ما هرگز نمی توانیم به یک نتیجه  این گونهطور که اسکاي بریک تاکید می کند،  همان و

  .چیز حقیقت دارد گیري برسیم و بگوییم که این یا آن
را در ] کمونیسم[اصول اساسیِ «ه آواکیان و حزب کمونیست انقالبی آمریکا ک آجیتاین ادعاي 

» اطمینان«اما . هیچ اعتباري ندارد» کلیت اش مجددا به آزمون می گذارند و محک می زنند
  .»ایمان«آواکیان مبتنی بر علم است نه 

شاري بر نقاط با دور شدن از روش و رویکرد علمی، با پاف آجیتباید این نکته را فهمید که 
ضعف و دفاع از خطاهاي اپیستمولوژیک خود، دچار اشتباهات گوناگونی می شود که اغلب ضد و 

  .نقیض به نظر می رسند
» علم گرایی«استواري آواکیان بر شالودة علمی مارکسیسم را تحت عنوان  آجیتاز یک سو، 
مورد حمله قرار می   ي علمیو او را به خاطر اصرارش بر یک رویکرد و متدولوژ نادیده می گیرد

برخی به همان اصلی که از سوي دیگر، با اتخاذ بدترین روش ها به علم لطمه می زند و آن را . دهد
این را در نحوة تشریح تکامل . مطرح می کنند تبدیل می کند) پوزیتیویسم و امپیریسیسم(مکاتب 

عمل «نتقاد می کند که چرا نقش بر همین مبنا به آواکیان ا. (می بینیم آجیتمارکسیسم توسط 
  .)  را نادیده می گیرد» در تکامل تئوري
به یک ] نزد او[مارکسیسم . به مارکسیسم به مثابه یک علم نگاه نمی کند آجیتاز یک سو، 

هر » کار کردن« بر این مبنا،. نوع آچار فرانسه براي رفع نیازهاي مشخص و متعدد تبدیل می شود
این رویکردي امپریسیستی و پراگماتیستی . ن کامال کفایت می کندچیزي براي تعیین صحت آ

اگر بخواهد به لحاظ تئوریک همۀ عرصه ها را پوشش دهد  آجیتاز سوي دیگر، مارکسیسم . است
د که خصلتا از علم جدا است و خارج از قلمرو معیارها و روش به نوعی نظام ایمانی تبدیل می شو

 نکتۀ مشترك در هر دو. دو نقطه نظر نادرست نوسان می کند میان آجیت. هاي علم قرار دارد
  .را توضیح دهد این است که قبول ندارند علم می تواند حرکت و تکامل جامعۀ بشري نقطه نظر

به آواکیان و آر سی » علیه آواکیانیسم«در بخش هاي مختلف نوشته اش تحت عنوان  آجیت
 آجیت. تنزل داده اند» روش و رویکرد«سم را به مارکسی» اصول اساسی«پی حمله می کند که چرا 

که مارکسیسم  می ورزداصرار  حول محور این نکته، او. میان اصول و روش خط فاصل می کشد
به حساب می سره و ناسره کردن هاي بعدي  ابتدایی و بدیهی است که مبناي یمبتنی بر اصول

ه فهرستی از این اصول ابتدایی و بدیهی ارائه البته او مجبور به اعتراف شده که هنوز نتوانست. (آیند
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  .) دهد

 ... انقالب کمونیستی ضروری و ممکن است اما اجتناب ناپذیر نیست )ز
  این انقالبی است کھ باید آگاھانھ انجام شود

. انتقاد کرده است تاریخ گراییآواکیان از گرایش هاي موجود در درون مارکسیسم به سمت 
به این معنا که . حرکت طبیعت و تاریخ را هدفمند ترسیم می کند ست کهتاریخ گرایی دیدگاهی ا

تاریخ گرایی مرتبط است با گرایش . به سوي یک نهایت یا هدف از پیش موجود در حال حرکت اند
یعنی باور به یک نتیجۀ معین در طبیعت یا جامعه، و مشخصا باور . »اجتناب ناپذیر دیدن امور«به 

درکی که آواکیان به دفاع از آن برخاسته  .ایی کمونیسم اجتناب ناپذیر استبه این که پیروزي نه
  .است در ماتریالیسم و روش علمی سنتز نوین نقش مرکزي بازي می کند

او چندین صفحه . عکس العمل شدیدي نسبت به انتقاد آواکیان از خود نشان می دهد آجیت
از نظریۀ دچار تردید است که اما خودش . داز کتابش را به رد این نکتۀ آواکیان اختصاص می ده

 مارکسیسمچنین گرایشاتی در درون که  را کال انکار کند این نکتهیا  دفاع کند اجتناب ناپذیري
و نادیده گرفتن یا تالش ] از یک سو[او با تعریف مجدد معیارهاي کامال جا افتاده . بروز کرده بود

یکی به نعل می زند و «] از سوي دیگر[کمونیستی براي الپوشانی شواهد روشن در تاریخ جنبش 
  .»یکی به میخ
مدعی است که مارکس از همان آغاز با تاریخ گرایی مخالفت کرد؛ در عین حال از این  آجیت

بحث می کند که منظور از اجتناب ناپذیري همان چیزي نیست که عموما از این واژه فهمیده می 
تحتمهیچ «اذعان می کند که  آجیت .شود متعصبانه اي نسبت به این که نوع بشر به کمونیسم  ی

ولی آیا «حرفش را پس می گیرد و اضافه می کند که  و بالفاصله» دست خواهد یافت وجود ندارد
. این احتماالت به طور کلی باعث حذف اجتناب ناپذیري از عرصۀ تکامل تاریخی می شود؟ خیر

  114».باعث نمی شود
فقط  »اجتناب ناپذیري«و » حتمی بودن«ایز کشیدن بین براي خط تم آجیتتالش هاي 

بیایید به مورد چان . تقالي بیهوده اي است براي بازي با کلمات و طفره رفتن از مواجهه با واقعیت
او در مقام یکی از نمایندگان برجستۀ ستاد فرماندهی انقالبی در حزب . چون چیائو نگاه کنیم

بورژوازي و همۀ طبقات استثمارگر دیگر و پیروزي نابودي «: کمونیست چین چنین نوشت

                                                             
  » ...علیه«  114
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چان چون چیائو نه فقط از  115».و مستقل از ارادة بشر است کمونیسم امري اجتناب ناپذیر، حتمی
به سمت » مستقل از ارادة بشر«استفاده کرد بلکه با افزودن » حتمی«و » اجتناب ناپذیري«قید 

  .منحرف شدیک توضیح تاریخ گرایانه از فرایند تاریخی، 
در مخالفت با تالش هاي اواکیان براي انتقاد از گرایشات تاریخ گرایانه در مارکسیسم  آجیت

بنیانگذاران مارکسیسم از همان آثار نخستین خود درك تاریخ گرایانه از پیشرفت «: چنین می گوید
در جوهر زد مارکس اوال، آواکیان هرگز این بحث را نکرده که مقولۀ تاریخ ن 116».تاریخ را نفی کردند

درست برعکس؛ مارکس افق علمی نوینی را در مطالعۀ تاریخ گشود که  .تاریخ گرایانه است خود
در مواردي مارکس و انگلس . پایه اش کندوکاوهاي مافیزیکی و مبتنی بر حدس و گمان نبود

ضادهاي مارکس یک ماتریالیست بود که می توانست ت 117.قاطعانه از تاریخ گرایی انتقاد کردند
) به ویژه تضاد میان نیروها و مناسبات تولیدي(مادي واقعی و شکل دهندة جامعه بشري و تکاملش 

  .را درك کند
تاریخ بشر در دیدگاه مارکس » پیوستگی«آواکیان روي این راهگشایی علمی و مقولۀ بنیادین 

اتفاقات بی ربط و  انبوهی از رخدادها و  به عبارت دیگر، تاریخ صرفا. تاکید زیادي کرده است
تاریخ محصول . اساسا محصول ایده هاي مردان و زنان نامدار یا قهرمانان هم نیست. ناروشن نیست

گسترش و تحقق خودروي ایدة مطلق، آن طور که در پرتو ایده الیسم هگلی به چشم می آید هم 
زرگترین آموزگاران با وجود این، درون آراء و آثار مارکسیسم، از جمله آنچه متعلق به ب. نیست

گرایشات . است، گرایشات فرعی وجود داشته که با روش و رویکرد کال علمی مارکسیسم نمی خواند
  .تاریخ گرایانه نیز در شمار همین هاست

را در نظر بگیرید که مارکس و انگلس آن را از هگل گرفتند و به عنوان » نفیِ نفی«مثال مقولۀ 
رویکرد اساسا علمی . عواقب تاریخ گرایانه در بر دارد مقوله قطعااین . فرموله کردند» قانون«یک 

علوم طبیعی آن روزگار وجود داشت نیز  مارکس و انگلس با محدودیت هایی که در ماتریالیسم

                                                             
   1975، نشر زبان هاي خارجی، پکن، »دربارة اعمال دیکتاتوري همه جانبه بر بورژوازي«چان چون چیائو،  115

   »...علیه« 116
به شیوة هگلی هم دائما افرادي را که  "مقصود ذاتی"در هر حالت، حتی به کار بست «: »آنتی دورینگ«انگلس،   ١١٧

. درك فلسفی چندانی ندارند به آنجا می کشاند که بی فکرانه فعالیت آگاهانه و هدفمندي را به طبیعت نسبت دهند
د الهی  "مقصود ذاتی" که (شخص ثالث  یکیعنی مقصودي نیست که توسط . استدر اندیشۀ هگل، چیزي متفاوت از خرَ

   ».به طبیعت تزریق شده باشد) فعالیتی هدفمند دارد
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اما نمونه هاي خیره کننده تر و زیان بارتري از درك تاریخ گرایانه در دوران  118.مخلوط شده بود
  .به راحتی آن ها را نادیده می گیرد یتآجمعاصر هم وجود دارند که 

یک نمونۀ افراطی از این در تجربۀ متاخر، اظهاریۀ گونزالو صدر حزب کمونیست پرو است که 
میلیارد سال مادة در  50: پیش گذاشتیم را یادآوري کنیم 1979بگذارید آنچه در سال «اعالم کرد 

اهیم ـ  به مارش سد ناشدنی به سوي حال حرکت ـ بخشی از فرایند حرکت ماده که ما بدان آگ
نرم ترین چیزي که در مورد این اظهاریه می توان گفت این است که  119».کمونیسم پا داده است

اگر . درکی که براي طبیعت و تاریخ، هدف قائل است. جلوة بارزي از یک درك تاریخ گرایانه است
سختی می توان آن را به گونزالو چه این درك خصوصا در آثار گونزالو به چشم می آید اما به 

  .محدود دانست
هیچ نقطه اي از یک طریق از پیش تعیین شده » رو به سوي« تاریخ طبیعی کائنات قطعا

ندارد که این شامل پیروزي انقالب کمونیستی در این ذرة ریز ماده، در این بخش کائنات، هم می 
ما یا تکامل و تغییر شکل هاي حیات روي  این درك تاریخ گرایانه نمی تواند تکامل کائنات 120.شود

                                                             
توجه کنید به نقل قول زیر از کاپیتال و ببینید که چگونه یک توضیح همه جانبۀ ماتریالیستی از فرایند تاریخی   118

تفسیري مکانیکی و قدرگرایانه از قانون علمی متمایل شده به  "نفیِ نفی"سرنگونی سرمایه داري، با به کار گرفتن مقولۀ 
همراه با کاهش مداوم تعداد سرمایه هاي عظیم غول پیکر که همۀ فواید این «. است که البته این جنبه اي فرعی است

فزوده می فرایند تحول را غصب می کنند و به انحصار خود در می آورند بر انبوه فقر، ظلم، بردگی، انحطاط و استثمار ا
اما همراه با اینها طبقۀ کارگر نیز که مدام بر تعداد نفوسش افزوده می شود و از طریق خود مکانیزم فرایند تولید . شود

انحصار سرمایه . سرمایه داري آموزش می بیند و متحد و متشکل می شود، هر چه بیشتر سر به شورش بر می دارد
تمرکز . یدي می شود که به موازات و تحت حاکمیت خود آن رشد یافته استتبدیل به زنجیري بر دست و پاي شیوة تول

پوسته از . وسایل تولید و اجتماعی شدن کار به نقطه اي می رسند که دیگر با پوستۀ سرمایه دارانۀ خود سازگار ندارند
ان سلب مالکیت می از سلب مالکیت کنندگ. ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داري به صدا در می آید. هم می درد

اما تولید سرمایه داري که با . این نخستین نفی عبارت از نفی مالکیت خصوصی فردي مبنی بر کار مالک است.... شود
این نقیِ نفی . ضرورتی همانند ضرورت حتمی و بی امان یک قانون طبیعت پیش می رود موجب نفی خود می شود

  » .است
جهانی «، باز تکثیر در نشریۀ »!جنگ خلق آري! بر اساس مطالعۀ سند انتخابات نهدربارة کارزار اصالحی «گونزالو،  119

   1993، 19، شمارة »براي فتح
 حتی اگر. دانستن ذهن و یا آگاهی نسبت به واقعیت مادي است» مقدم«یکی از فرضیات اساسی فالسفۀ ایده الیست  120

هم بر این باورند » ماتریالیست ها«حتی برخی . ن معتقدندمنطقی ذه» تقدم«زمانی ندانند حداقل به » تقدم«این را یک 
که مختصات ماده چنان است که به ظهور یا وجود شعور یا آگاهی می انجامد یا آن را الزام آور می کند تا بتوان ماده را 

 . مورد مطالعه و بررسی قرار داد
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تکامل طبقات و ظهور بنیان مادي و  کرة زمین، از جمله ظهور هومو ساپین ها و جامعۀ بشري و یا
  .نیز نیاز به انقالب کمونیستی را توضیح دهد

در . این نوع طرز فکر نکات مشترك زیادي دارد با یک نوع معین از جهانبینی تاریخ گرایانه
ع جهانبینی، وجود یک خداي آسمانی که در امور زمینی مداخله می کند نفی می شود اما این نو

هم پا و همدست طبیعت وجود دارد که داراي منظور و هدفی است و   »ماندگار«کماکان خدایی 
 از طریق یکیک چارچوب متفاوت اما مرتبط مسلما استفاده کنیم،  آجیتاگر بخواهیم از واژه هاي 

این جهانبینی نهایتا نمی گذارد که  121.بر آن حاکم است» تقابل منطقی، منظم و پایدارارتباط م«
  .ما درك صحیحی از دنیا داشته باشیم و تغییرش دهیم

  :آواکیان به شیوه اي علمی درك صحیحی از این موضوع ارائه می دهد
ین شده نه ظهور گونۀ انسانی، نه تکامل جامعۀ بشري تا به امروز امري از پیش تعی«

هیچ ارادة متعالی یا هیچ . نبوده یا از مسیرهاي از پیش تعیین شده پیروي نکرده است
به طبیعت و نباید . مدیریتی که کل این تکامل را طراحی کند و شکل دهد در کار نیست

برعکس، چنین تحوالتی از طریق  .صاحب اراده اندتاریخ به گونه اي نگریست که گویی 
تا آنجا که به تحوالت در . کی میان ضرورت و تصادف پیش می رودعمل متقابل دیالکتی

تاریخ بشر مربوط می شود این امر از طریق عمل متقابل دیالکتیکی میان نیروهاي 
  122».بنیادین مادي و فعالیت و مبارزة آگاهانۀ مردم صورت می گیرد

در علوم و . یم می کندآواکیان از علم درس هایی را بر می گیرد که فلسفۀ ماتریالیستی را تحک
و هدفمند در » داراي منظور«فلسفه گرایش هایی وجود داشته که فرایندهاي موجود در طبیعت را 

  123.این گرایش ها جنبش کمونیستی را نیز تحت تاثیر قرار داده اند. نظر گرفته اند

                                                                                                                                        
ک سیارات و دیگران، یک مکتب فکري در دفاع از از میانۀ قرن بیستم در بین کیهان شناسان، دانشمندان فیزیک و فیزی

این اصل، داده هاي تجربی و مشاهده شده در مورد کائنات را چنین تفسیر می کند که . اصل آنتروپیک رشد کرده است
در واقع، . فیزیکی کائنات برقرار است/ رابطۀ متقابلی میان وجود شعور و مشاهده گري آگاهانه با ساختار و جوانب مادي

رد پاي بحث هایی . به راه افتاده و کائنات را نقشه مند می داند» طرح«ین نظر ربط دارد به انبوه بحث هایی که پیرامون ا
که اینک حول اصل آنتروپیک مطرح می شود را می توان در دوران باستان یافت؛ یعنی دورانی که هنوز علم از فلسفه 

  .   هستی، با متافیزیک مخلوط بود متمایز نشده بود و براي تعریف نظم امور و کل
   »...علیه«  121
   1984به قلم آردي اسکاي بریک، نشر بنر، شیکاگو، » گام هاي اولیه و جهش هاي آتی«نقل شده در مقدمۀ کتاب   ١٢٢

انتخاب طبیعی رفته «: یک زیست شناس به نام دیوید هانکه تاثیرات زیان بار تاریخ گرایی را این طور بیان می کند123
گهگاه تالش .... ته جایگزین آفریدگار شد؛ انتخاب گر طبیعی به عنوان چهرة جدید و قابل قبولِ طراح بزرگ مطرح شدرف
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  تاریخ بشر» پیوستگی«نظر مارکس و آواکیان دربارۀ 
به مناسبت صدمین سالگشت مرگ مارکس  1983ه در سال آواکیان در اثر تتوریک مهمی ک

چرا و چگونه اصول «گذاشت از این بحث می کند که »  اژدها دروِ«منتشر کرد و بر آن عنوان 
او در ادامه  124»ماتریالیسم دیالکتیک در جامعۀ بشري و تکامل تاریخی اش اعمال می شوند

  :مهم مارکس را نقل می کند رویکرد
ده که هر نسل جدیدي خود را صاحب نیروهاي مولده اي می بیند که این واقعیت سا«

از این نیروهاي مولده به مثابه مادة خام براي تولید  نسل گذشته به آن دست یافته بود، و
هر چه نیروهاي . ی شوددر تاریخ بشر م یک پیوستگیباعث جدید استفاده می کند، 

شتر تکامل می یابد، تاریخ بشري نیز بیشتر مولدة انسان ها و بنابراین روابط اجتماعی بی
  125».به تاریخ انسان ها تبدیل می شود

چنین دنبال می  آواکیان در یکی از آثار اخیرش نیز مبارزه براي دفاع از ماتریالیسم تاریخی را
  :کند

این روابط تولیدي، همان طور که مارکس با تاکید زیاد مطرح کرد، برقرار شده اند و در «
به عبارت دیگر، روابط تولیدي . میزان بسیار زیادي مستقل از ارادة افراد هستندواقع به 

منظور از افراد، کسانی که طبقۀ حاکمه . توسط ارادة افراد و به زور معین نمی شوند
.... در چنگ شان قرار دارد نیز هستجامعه را تشکیل می دهند و مالکیت بر ابزار تولید 

اینجا باز هم می توانیم تغییرات در جامعۀ بشري را با تغییرات در دنیاي طبیعی گسترده 
  .قیاس کنیم) فرایند تکامل(تر 

در تاریخ بشر تاکید می کرد به همین نکته  "پیوستگی"وقتی که مارکس بر وجود نوعی 

                                                                                                                                        
ضرر چندانی ندارد و به اندیشیدن هم  هاي خیرخواهانه اي براي توجیه استقاده از منطق تاریخ گرایانه انجام می گیرد که

عمدتا به خاطر ) ستی اش با بیولوژیست ها مثل دوستی خاله خرسه استکه دو(بد بودن تاریخ گرایی  ....کمک می کند
بلکه به خاطر این است که ذهن را ). می دانیم که هم اشتباه می کند و هم تنبل است(اشتباه کاري یا تنبلی اش نیست 

ضد غریزي است به  احساسات خیانتکارند و حقیقت که چیزي... در منگنه می گذارد و راه تفکر علمی خالق  را می بندد
هانکه نشان می دهد که تئوري علمی داروین چگونه به انحطاط کشیده :.... تاریخ گرایی«از مقالۀ » .انتظار نشسته است

براي مثال، (به عالوه در تئوري داروین بعضی خطاهاي دیگر . گرفتار دوستی خاله خرسه شد) یا به قول خود هانکه(شد، 
انحطاط . د داشت که تکیه گاه و منشاء بروز اشتباهاتی شد که هانکه به آن ها پرداخته استوجو) تاکید بر تدریج گرایی

  .  تاریخ گرایانه می تواند در تئوري علمی مارکس هم اتفاق بیفتد و بعضی ها دقیقا با تئوري مارکس چنین کرده اند
   1983، نشر آر سی پی، شیکاگو، »اژدها دروِ«باب آواکیان،   124
   »اژدها دروِ«نقل شده در ) 1846دسامبر  28(» مارکس به آننکفنامۀ «  125
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مونیسم به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست؛ سمت ک تاکید ما بر این بوده که. اشاره داشت
بنابراین . وجود دارد پیوستگیاما نوعی . و سوي اجتناب ناپذیر جامعۀ بشري نیست

هرکس، از جمله اعضاي طبقۀ حاکمۀ هر جامعه اي باید با آنچه تحت عنوان نیروهاي 
. رگیر شوندها منتقل شده د آنمولده ـ و نیز روابط تولیدي ـ از نسل هاي گذشته به 

در  همقاطع کلیدي معین، انقالب در روبنا باعث جهش هایی تغییر دهند حتی اگر در
  126»...شودروابط تولیدي 

او به جاي درك مفهوم . برداشت آواکیان از گفتۀ مارکس را مورد نقد قرار می دهد آجیت
را به  آجیتخش از نوشتۀ بیایید این ب .می بیند اجتناب ناپذیرينشانه هایی از  ،بنیادین ماتریالیسم

  :طور کامل از نظر بگذرانیم
نظریۀ ماتریالیستی تاریخ، نیروهاي اعمال شده از سوي ضرورت، اجتناب ناپذیري، را در «

در  پیوستگیوقتی که مارکس از . سطوح گوناگون موجودیت و تکامل بشر درك می کند
طقی، منظم و منسجم تکامل تاریخی صحبت می کند اشاره اش به ارتباط متقابلِ من

 نیست که این ارتباطات متقابل نیاز به گفتن. جوانب مختلف حیات اجتماعی است
در این ارتباطات متقابل، این ضرورت یک عنصر . همواره در برگیرندة ضرورت است

نیروي بالقوة  این است منشاء سمت و سو یافتن حرکت تاریخی،. اجتناب ناپذیري است
مانع حل عوامل دیگر ] برعکس[ه بالقوه به بالفعل تبدیل شود یا این ک .پیشرفت تاریخی

ربط دارد به  "پیوستگی"استفادة مارکس از عبارت . تضادها شوند موضوع دیگري است
تاریخ تفسیر آواکیان مبناي ماتریالیستی . در تاریخ "اجتناب ناپذیري"درك او از نقش 

  127».مارکسی را از بین می برد شناسی
در تاریخ » پیوستگی«او رویکرد صحیح و تعیین کنندة مارکس به . چه می کند آجیتببینیم 

تبدیل » نقش اجتناب ناپذیري«یا » عنصر«بشر را می گیرد و با تردستی یک شعبده باز آن را به 
مثال روابط متقابل میان (او حقیقت روابط معین و متقابل ضروري در جامعۀ بشري . می کند

را می گیرد و آن را به ) عه و ساختارهاي سیاسی و ایده هاي مسلط بر جامعهزیربناي اقتصادي جام
  .آموزة اجتناب ناپذیري تبدیل می کند

اجتناب ناپذیري یک مسیر . »چیزي که نمی توان جلویش را گرفت«اجتناب ناپذیري یعنی 

                                                             
   »پرندگان و تمساح ها«باب آواکیان،   126
   »...علیه«  127
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. فرق دارد با این ضرورت .ترسیم می کند ثابت تکامل را با نتیجه اي که تنها نتیجۀ ممکن است
ضرورت، ظرفیت ها و مسیرها را معین می کند، چارچوب هاي شان را شکل می دهد و محدودشان 

مقولۀ ضرورت در بر  .می کند اما این طور نیست که محصول ضرورت همیشه یک نتیجۀ واحد باشد
ز پیش وجود دارد اما این روابط، تک خطی و ا» علت و معلولی«روابط . گیرندة قوانین اساسی است

  .این یک فرایند پویا است. تعیین شده نیستند
نظام اقتصادي سرمایه داري که سود محرك آن . براي روشن تر کردن موضوع، مثالی بزنیم

اگر ..... است نمی توانست کار کند اگر قوانین، فرهنگ و ارزش هاي مسلط بر جامعه احکامی را
اقتصاد سرمایه داري به سادگی فرو می چنان روبناي حقوقی ـ سیاسی و اخالقی وجود داشت 

به عبارت دیگر، جامعۀ سرمایه داري ). یا طبقۀ سرمایه دار آن روبنا را واژگون می کرد(پاشید 
بین زیربناي اقتصادي و روبناي سیاسی و ایده ها و . استضروري داراي خصوصیات و روابطی 

اما ظهور سرمایه داري در . ده باشوجود داشت )انطباقی ضروري( معین یانطباق ،ارزش هاي مسلط
تاریخ بشر یا شکل هایی که سرمایه داري به خود گرفت امري اجتناب ناپذیر نبود و نباید نعل به 

  .نعل همین طور که اتفاق افتاد جلو می رفت
آجیت نه فقط درکی سطحی از مفهوم واقعی اجتناب ناپذیري ارائه می دهد بلکه می کوشد 

منطقی و منظم «د مارکس را به یک شماي جامع از تکامل اجتناب ناپذیر که نز» پیوستگی«مقولۀ 
  .است تبدیل کند» و منسجم

سرانجام این بحث چنین . آجیت با این کار، نقش تصادف و شانس در تاریخ را نفی می کند
 .داتفاق می افتا )به شیوه اي مقدر شده(می شود که همۀ چیزهایی که اتفاق افتاد باید مو به مو 

 از تصویر پویا و متحولی که مائوتسه دون از واقعیت تضادمند و » مائوئیست«بهتر است که آجیت
هم بالیاي «براي مثال از این حرف مائو که . دائما در حال تغییر و حرکت ارائه می کرد بیاموزد

  128».تغییرات ناگهانی بنیادي ترین قانون کائنات است. اجتماعی داریم و هم بالیاي طبیعی
چرا که عالوه بر نفی . را قبول دارد مسئلۀ کوچکی نیست» اجتناب ناپذیري« آجیتاین که 

قادر  آجیت. نقش تصادف و نفی قواي محرکۀ واقعی تکامل، مسئلۀ بسیار بزرگتري در میان است
و کمی (موجودات بشري را که ریشه در رابطۀ آزادي و ضرورت دارد  نقش آگاهانه و پویاينیست 
از اجتناب ناپذیري خیلی  آجیتدید  .تشخیص دهد و درك کند) به آن خواهیم پرداختجلوتر 

                                                             
زنده باد اندیشۀ «، نقل شده در »)1958ماه مه (سخنرانی هاي نشست دوم کنگرة هشتم حزب «مائو تسه دون،  128
  ، نشر گارد سرخ »مائو
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عملکردهاي اجتناب ناپذیر نظام  باعث می : شبیه دیدش از پرولتاریا و شرایط مادي پرولتاریا است
  .شود که آن ها به نمایندگان آگاه انقالب کمونیستی تبدیل شوند

  ی انحرافی درون جنبش کمونیستیقوای محرکۀ واقعی تاریخ و دیدگاه ھا
با این حرف که بحث هاي مارکس و سایر رهبران از تاریخ گرایی تاثیر گرفته  آجیتاگر چه 

دیگر از ماتریالیسم «بود شدیدا مخالفت می کند اما خود ادعا دارد که بدون اجتناب ناپذیري 
  »تاریخی چه چیز باقی خواهد ماند؟

حرکت «نه و مکانیکی در جنبش کمونیستی که در پی یک شکل هاي گوناگون تفکر قدرگرایا
بوده اند، به بروز اشتباهات مهم در تجزیه و تحلیل رخدادها و روندهاي تکاملی کمک » نمونه وار
  129.کرده اند

اندیشۀ مائو «گرایشات مشابه در چین مشخصا در این بحث لین پیائو جلوه گر می شد که 
است؛عصري که امپریالیسم در آن رو به سقوط کامل دارد و  تسه دون، مارکسیسم ـ لنینیسم عصر

این یک دید معوج از قواي محرکۀ جاري  130».سوسیالیسم به سوي پیروزي جهانی پیش می رود
روندهاي قسمیِ آن مرحله، مطلق شده و به مارش اجتناب پذیر . در نظام جهانی امپریالیستی بود
  .تاریخ جهان تبدیل شده بودند

ها تاثیرات بسیار زیان باري براي جنبش مائوئیستی در سطح بین المللی به همراه این تئوري 
اما از آنجا که او به شکل فزاینده اي با . مائو نیز خود کامال از این گرایشات مصون نبود. داشتند

، گرایش داشت که بیشتر به تضادهاي جاري در روند پیشبرد انقالب تحت سوسیالیسم مواجه بود
قرار  در جنبش کمونیستی را مورد سوال» دانش پذیرفته شده«یسم اتکاء کند و جوانبی از ماتریال
مشخص تفکر  او نه فقط بخش اعظم و مضمون. درست عکس این عمل کرده است آجیت. دهد

ناسیونالیستی و خوشخیاالنه و خودپرستانۀ لین پیائو را احیاء کرده بلکه با اصرارش بر مقولۀ 
  .است متحد شدهجهانبینی لین پیائو  اب »اجتناب ناپذیري«

آواکیان با تشخیص گرایشات فرعی که می توان در آثار مارکس، لنین و مائو پیدا کرد و از 

                                                             
یادداشت هایی دربارة اقتصاد «جوع می دهیم به سندي از آر سی پی تحت عنوان براي بررسی بیشتر شما را ر  129

مشخصا نگاه کنید . 2000، سال »اوضاع کنونی دنیا ، موضوعاتی مربوط به متدولوژي و 1980سیاسی، تحلیل ما از دهۀ 
    »علیه حرکت نمونه وار و مسیرهاي قطعی... انتقاد از خود را عمیق تر کنیم«به بخش 

لین پیائو در سال . 1969، نشر زبان هاي خارجی، »زنده باد پیروزي جنگ خلق«لین پیائو، بخش ششم جزوة   130
   .کشته شد 1971او در جریان یک کودتاي ناموفق علیه مائو در سال . رسما به عنوان جانشین مائو تعیین شد 1969
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طریق مبارزه با این گرایشات، راهگشایی هاي علمی مارکس را از زیر آوار بیرون کشیده و آن را 
فکر و آثار رهبران بزرگ انقالب پرولتري اگر چه اشتباهات موجود در طرز  .مبنا قرار داده است

فرعی هستند اما در طول تاریخ، این گرایشات فرعی در صفوف جنبش کمونیستی اهمیت و 
گسترش بیشتري یافته و این خطر وجود دارد که جایگزین شالودة ماتریالیستی علمی مارکسیسم 

  .شود
گردن نمی نهد ممکن  ایمانش» اصول اساسی«فقط یک کشیش که به آزمودن و محک زدن 

در اصول غافلگیر شود؛ یکه بخورد؛ یا ) حتی خطایی مهم(است در صورت کشف یک خطا 
چنین رفتاري از کسی که دارد یک علم واقعی و زنده را به عمل در می آورد سر . سرخورده شود

سم به کمونی» میلیون ها سال مادة در حال حرکت«در واقع، بحث هاي نظیر این که  .نمی زند
از ماتریالیسم «به اجتناب ناپذیري است که  آجیترهنمون می شود و آویزان شدن مستاصالنۀ 

        ».تاریخی چیزي باقی نمی گذارد
هیچ توجهی به مثال هاي خیره کنندة تاریخ گرایی در جنبش کمونیستی معاصر ندارد  آجیت

کل واقعی این نیست که مش. چرا که خودش به میزان زیادي در این تعریف سازي سهیم است
را به مارکس و انگلس نسبت داده است؛ بلکه مشکل جهانبینی » تاریخ گرایی«آواکیان به غلط 

  .متکی است» اجتناب ناپذیري«است که شدیدا به باور  آجیت
یکی از بزرگترین دستاوردهاي مارکس تشخیص  .زیربنایی تاریخ وجود دارند گرایشیقوانین 

عرصه . تولیدي به مثابه یک موتور اساسی تکامل اجتماعی بود ولده و روابطتضاد میان نیروهاي م
هاي گوناگون و تضادهاي مختلف درون جامعه، مبارزات طبقاتی، موضوعات ایدئولوژیک، بحران ها 
و جنگ ها و غیره واسطه هایی هستند که این تضاد بنیادین از طریق شان شکوفا و گسترده می 

گسترش کلی تضاد  انندوو می ت ضادها و رویدادها در هم تداخل می کننداین عرصه ها و ت. شود
  .را شتاب بخشند یا کُند کنند) بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی(اساسی عصر بورژوایی 

به جاي این که دنبال فرایندها و ساختارهاي  آجیت. مارکس از پیوستگی تاریخ صحبت کرد
می گردد » عنصر اجتناب ناپذیري«این پیوستگی می شوند، پی واقعی و مادي اي باشد که باعث 

 آجیتاین همان تعریف تاریخ گرایی است که . (به فرایند تاریخی، هدف و معنا تحمیل کندتا 
  .او پرولتاریا را محصول و نمایندة اجتناب ناپذیر این فرایند تاریخی می داند). منکرش می شود

علمی تشخیص داد، گرایشات باید شناخته شوند، و بر این  ظرفیت انقالب را می توان به لحاظ
با وجود این، هیچ کس نمی تواند با قطعیت . مبنا مبارزة انقالبی باید تکامل یابد و رهبري شود

هر ظرفیت مشخصی در یک جامعۀ معین یا حتی در یک مقیاس جهانی چگونه صورت  بگوید که
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به یاد داشته باشیم این حرف مارکس . واهد شد یا نهواقعیت به خود خواهد گرفت یا اصال محقق خ
  131.و انگلس را که برخی اوقات مبارزة طبقاتی به نابودي طبقات متخاصم در هر طرف می انجامد

  آزادی، ضرورت و تغییر ضرورت
آزادي  .آواکیان شناخت مارکسیستی از رابطۀ میان آزادي و ضرورت را تکامل داده است

نیست بلکه به معنی به رسمیت شناختن، فهمیدن و تغییر دادن ضرورت  معادل با فقدان ضرورت
  . از طریق فعالیت آگاهانه بشري توسط مبارزه است

اتالق می شود که در ) هم طبیعی هم اجتماعی(زیربنایی به شرایط و محدودیت هاي  ضرورت
نجام این کار حد و هر مقطع زمانی مشخص براي آنچه انسان ها می توانند انجام دهند و چگونگی ا

مثال در جامعۀ سرمایه داري، اکثریت . مردم مجبورند به ضرورت پاسخ دهند. مرز تعیین می کنند
آنان مجبورند درون اقتصادي کار کنند و دنبال . عظیم مردم براي زنده ماندن مجبورند کار کنند

تعهداتی که . می کندکار بگردند که کارکردش بر مبناي مالکیت خصوصی است و آنچه سود دیکته 
سامانه هاي  .مردم به یکدیگر، به فرزندان شان و به جامعه دارند شکل دیگري از ضرورت است

محدودیت هاي معینی را بر چگونگی زندگی و ادامۀ ) و بحران زیست محیطی(حیات در کرة زمین 
  .حیات انسان ها تحمیل می کنند

ه مثابه فرد و تعیین کننده تر از آن به صورت ب(عمدتا به قابلیت ها و افق انسان ها  آزادي
قابلیت ها و افق هاي مردم براي دست به عمل زدن و . اتالق می شود) اجتماعی و دسته جمعی

آزاديِ منفی هم وجود  .این آزاديِ مثبت است. تاثیر گذار بودن در تغییر و تحول جامعه و طبیعت
چنین هدف گذاري  .ون مداخلۀ نهادهاي جامعهیعنی توانایی پیروي از تمایالت فردي بد. دارد

  .هایی به سایر افراد و یا در سطحی عمومی تر به جامعه لطمه نزند
آواکیان تاکید کرده که از طریق درك واقعیت مادي زیربنایی و تشخیص مجاري و مسیرهاي 

ـ یک محدودیت ها و امکانات یک تضاد . تبدیل شودضرورت می تواند به آزادي  ممکن تکامل،
به عالوه، . وحدت اضداد ـ را تشکیل می دهند و براي تغییر واقعیت، مبنایی فراهم می کنند

در این فرایند، ضرورتی . آواکیان تاکید کرده که این فرایندي ادامه دار با حرکت مارپیچی است
آواکیان در . جدید پدید می آید که آن نیز باید به نوبۀ خود و از طریق مبارزه به آزادي تبدیل شود

                                                             
، استادکار و شاگرد، به یک کالم، ستمگر و مرد آزاد و برده، پاتریسین و پلبین«: »مانیفست حزب کمونیست«  131

نبردي که . ستمدیده، در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند و نبردي بی وقفه را گاه پنهان و گاه آشکار به پیش می برند
  ».هر بار یا به بازسازي همه جانبۀ انقالبی جامعه می انجامد و یا به نابودي مشترك طبقات متخاصم
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اهمیت نکتۀ دیگري را مطرح کرده که » کمونیسم و دمکراسی جفرسنی«کتابی تحت عنوان 
  :حیاتی دارد
در حال حاضر ما کماکان در عصري ازتاریخ بشر به سر می بریم که تالش هاي هر فرد «

یا هر گروه براي پاسخگویی به ضرورت نه فقط باید با مقولۀ ضرورت به یک مفهوم کلی 
ه شود بلکه در تالش براي انجام این کار باید با موانعی که تقسیم بندي هاي مواج

اجتماعی و طبقاتی و ایده ها و دیدگاه هاي منطبق بر آن ها تحمیل می کنند نیز رو در 
  .رو شود

تا آنجا که به جامعۀ کمونیستی مربوط می شود، تفاوت اساسی این نیست که در 
اهیم بود، یا هیچ معیار و محدودیتی ـ نه فقط آنجا دیگر با ضرورت مواجه نخو

بلکه تفاوت در این  ،در طبیعت که به لحاظ اجتماعی نیز ـ وجود نخواهد داشت
است که موجودات بشري به صورت فردي و در درجۀ اول به لحاظ جمعی می 

 آنکه یببا این ضرورت مواجه شوند به آن بپردازند و تغییرش دهند؛ توانند 
هاي طبقاتی و سایر روابط ظالمانۀ اجتماعی و ایده هاي منطبق بر تقسیم بندي 

یکی از موانع، تحریف و دفرمه شدن درك واقعیت از پشت  .مانع شان شود آن
منشور روابط آشتی ناپذیر اجتماعی و طبقاتی و ایده ها و دیدگاه هاي منطبق 

  ....بر آن است
تصویر می کند و در آیندة تجسم را در یک بعد کامال نوین  مثبتکمونیسم، آزادي 

مردم به شکل فردي اما در درجۀ اول به صورت مشترك و از طریق عمل : خواهد بخشید
به تغییر و ) که این شامل مبارزة غیر آنتاگونیستی هم هست(متقابل و مرتبط با یکدیگر 

تاثیر فرایند  این برمی پردازند و ) و رابطه میان این دو(تحول عمیق جامعه و طبیعت 
جامعه به مثابه یک کل و نیز افراد   می گذارند؛ تا مداوما حیات مادي و فکري و فرهنگی

  ]تاکید در متن اصلی آمده است[ 132».تشکیل دهندة آن را بهبود بخشند

  از آزادی و ضرورت آجیتدرک نادرست 
درك . ندآجیت قادر نیست آزادي و ضرورت را به گونه اي پویا، دیالکتیکی و انقالبی درك ک

مشهور انگلس  گفتۀ پیرامونمتفاوت و نادرست آجیت از رابطۀ آزادي و ضرورت در نظراتی که 
                                                             

  )2008انتشارات آر سی پی ـ (» کمونیسم و دمکراسی جفرسنی«ن، باب آواکیا  ١٣٢
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زمانی آجیت به . جلوه گر می شودابراز کرده، » ت به قلمرو آزاديرجهش نوع بشر از قلمرو ضرو«
اما حاال خودش هر گونه . ه به سنت روشنگري در غلتیده اندمارکس و انگلس تهمت می زد ک

انگلس در مورد رابطۀ آزادي و ضرورت را اعالم ) و متاثر از هگلِ(یک جانبه  اظهار نظرانتقاد از 
نادیده گرفتن یا کم بها  بهتمایل آواکیان، مارکس و انگلس  يبر اساس ادعا«: جنگ تلقی می کند

بنی این ادعا یعنی چسبیدن به حرف هاي کلیشه اي م .داشتنددادن به نقش ضرورت در کمونیسم 
   133».بر اینکه در کمونیسم هم کماکان ضرورت وجود خواهد داشت

  :آجیت به بحث خود چنین شاخ و برگ می دهد
به طور معنایش آزادي . در مارکسیسم معنایی مشخص دارد "قلمرو ضرورت"مقولۀ «

براي مارکس هنگامی که [!]  .نیست بلکه قلمرو نیازهاي مادي موجودیت بشر است کلی
رو ضرورت به قلمرو آزادي را مطرح کرد روشن بود که معناي این حرف حرکت از قلم

نکته این بود که دیگر ضرورت بر نوع بشر حاکم نخواهد . خاتمۀ قلمرو ضرورت نیست
. بلکه بشر می تواند ضرورت را تحت تابع خویش سازد و تحت کنترل قرار دهد. بود

می تواند با صرف کمترین انرژي و  شربنابراین نیازهاي مادي موجودیت ب] تاکیدها از ما[
این امر به نوبۀ . تحت مساعدترین شرایط که شایستۀ طبیعت بشري است تامین شود

. خود باعث توسعۀ توانایی هاي بشر به حداکثر درجۀ ممکن در شرایط معین می شود
 رها شدن از قلمرو ضرورتواضح است که در این بحث حتی کوچکترین اشاره اي به 

  ».نیست
  :ه عنوان پشتوانۀ این بحث، ما را به جلد سوم کاپیتالِ مارکس رجوع می دهدبآجیت 
همان طور که وحوش براي تامین نیازهاي خود و بقاء و بازتولید حیات مجبورند با «

این چیزي است که . طبیعت دست و پنجه نرم کنند، انسان متمدن هم باید چنین کند
اعی و تحت تمامی شیوه هاي تولیدي  که وجود در مورد تمامی شکل بندي هاي اجتم

با تکامل بشر، قلمرو ضرورت مادي نیز  .داشته  اند و یا به وجود می آیند صدق می کند
اما هم زمان، نیروهاي مولده اي . در نتیجۀ بیشتر شدن خواسته هایش گسترش می یابد

در این عرصه فقط می آزادي . که این خواسته ها را تامین می کنند هم افزایش می یابند
تواند شامل انسان اجتماعی شود؛ شامل تولید کنندگانی که با یکدیگر همکاري می 
کنند، بر طبیعت تاثیر می گذارند و تغییرش می دهند؛ از طبیعت تاثیر می گیرند و خود 
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به جاي  و ؛تغییر می کنند؛ رابطۀ متقابل با طبیعت را به طور منطقی تنظیم می کنند
با صرف کمترین انرژي و در آن را  روهاي کور طبیعت بر آنان حکم براند،اینکه نی

تحت کنترل مشترك خود در می مساعدترین شرایطی که شایستۀ طبیعت بشري است 
این . پس از این است که تکامل انرژي بشر به مثابه هدف نهائی آغاز می شود .آورند

رار دادن قلمرو ضرورت می تواند هر چند که فقط با مبنا ققلمرو حقیقی آزادي است؛ 
  134]تاکید را آجیت افزوده است[» .شکوفا شود

در پاراگراف باال، مارکس درك علمی ماتریالیستی تاریخی خود از آزادي و ضرورتی که نوع 
. » قلمرو حقیقی آزادي«با وجود این، عباراتی مانند . بشر با آن مواجه است را منعکس می کند

مسئله این است . کماکان ابهام آمیز است» در آوردن] نوع بشر[رل مشترك تحت کنت] طبیعت را[«
فقط سایه اي از یک خط در تفکر مارکس باشد که بعدا در بین کمونیست که این ابهام می تواند 

آجیت نشان می . ها تشدید یافته و به صورت طرز فکرهاي نادرست درآمده و تثبیت شده است
  .نیست و در واقع ستایشگر یک اشتباه شده است دهد که از این طرز فکر بري

تحت کنترل خود درآوردن «آجیت با سر به هوایی حرف مارکس را در مورد نیاز به 
نقل می کند بی آن که متوجه نتایج عملی زیانبار و اشتباه آمیز طرز فکري باشد که » ]طبیعت[

آثار دیگري . (خشی از طبیعت استاوال، نوع بشر ب. می خواهد طبیعت را تحت کنترل خود در آورد
توجه و دقت بسیاري به مبحث رابطۀ نوع بشر و می دهد او نشان در دست است که مارکس از 

و با دوراندیشی آشکاري به برخی مسائل اکولوژیک پرداخت که تازه چند نسل بعد  طبیعت داشت
ي که در مورد تخریب اما آجیت علیرغم تجربیات معاصر و بحث گسترده ا .)متوجه آن ها شدند

محیط زیست و اکوسیستم ها جریان دارد، خشنود از تکرار درك مارکسیستی گذشته است که می 
نیروي مسلط بر طبیعت و استفاده کننده از به خواست نوع بشر را از سلطۀ طبیعت خارج و 

  .طبیعت تبدیل کند
یعت را هر چه آگاهانه تر درك صحیح چیست؟ نوع بشر باید روابط متقابل جامعۀ انسانی با طب

تنظیم کند و قوانین و حرکت تکاملی دنیاي طبیعی ـ و در درجۀ اول بحران اکوسیستم هاي کرة 
تاکید اواکیان این است که ما هم به نجات دهندگان بشریت . زمین ـ را هر چه عمیق تر درك کند

  .نیاز داریم و هم حافظان کرة زمین
قلمرو ضرورت براي مارکسیست ها معناي «ة آجیت به همین دیدگاه نادرست را در اشار
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به . است» قلمرو نیازهاي مادي موجودیت بشر«هم می بینیم که منظورش فقط » مشخصی دارد
لحاظ فلسفی، غیرمنطقی است اگر نیازهاي مادي نوع بشر را فقط مجموعه اي از ضروریات کالن 

چنین تعریف نادرستی از ضرورت به تقویت به عالوه، ارائۀ . در طبیعت و جامعه در نظر بگیریم
. دیدگاه هاي پراگماتیستی و اکونومیستی می انجامد که جنبش کمونیستی به آنها مبتال است

بررسی تجربۀ نخستین جوامع سوسیالیستی نشان می دهد که چه نیاز مبرمی به گسترش افق دید 
ترده تر از صرفا تامین نیازهاي مادي این افق باید بسیار گس. وجود دارد) و رهبري آنان(توده ها 
  .باشد؛ هر چند که این کار نیز کماکان حائز اهمیت است نوع بشر

بیایید نگاه دقیق تري بیاندازیم به بخش هایی از نظرات مارکس و انگلس، به ویژه بخشی از 
ادي و که از دیرباز یک مرجع معتبر براي معرفی دیدگاه مارکسیستی در مورد آز» آنتی دورینگ«

نشان می دهد که آجیت تصویر نادرستی » آنتی دورینگ«خواندن این بخش از . ضرورت بوده است
  .از طرز فکر مارکس و انگلس ارائه می کند

  :انگلس چنین می نویسد
در زندگی انسان ها را محاط کرده و بر آن ها حکمروایی می کرد شرایط محیطی که «

ي اولین بار آگاهانه و واقعا بر طبیعت حکمروایی تسلط و کنترل انسان ها که اکنون برا
به این جهت و بدین ترتیب که آنان حکم فرمایان اجتماعیت خود  .در می آید می کنند
قوانین مربوط به فعالیت اجتماعی شان که تاکنون بر آن ها بیگانه بود و به . می شوند

ون به وسیلۀ انسان ها با عنوان قوانین طبیعی حاکم در برابر آن ها قرار می گرفت اکن
تاکیدها اضافه خط ( 135».به کار برده شده و تحت سلطۀ آن ها در می آید شناخت کامل

  )شده
موجودیت «فوري » نیازهاي مادي«انگلس نه فقط از آنچه مورد تاکید آجیت است یعنی 

براي  .صحبت می کند بلکه بحث گسترده تر و عمومی تري را دربارة ضرورت جلو می گذارد» بشر
سپس انگلس بحث را چنین . می بینیم» قوانین فعالیت اجتماعی بشر«مثال این را در اشارة وي به 

  :ادامه می دهد
کنون در برابرشان به عنوان جبر تاریخ و طبیعت قرار که تا  خود انسان ها اجتماعیت«

ه حال تا بقدرت هاي عینی بیگانه که . داشت حال به عمل آزاد خود آن ها بدل می شود
تازه از این لحظه است که . بر تاریخ مسلط بودند تحت کنترل خود انسان ها در می آیند
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علل اجتماعی که به وسیلۀ آن ها به حرکت درآمده اند عمدتا و در مقیاس پیوستۀ 
جهش نوع فراینده اي معلول هاي دلخواه آن ها را نیز به دست می دهند و این همانا 

    )تاکید اضافه شده( 136».قلمرو آزادي استبشر از قلمرو ضرورت به 

  نیست     این یک جھش است اما معنایش رسیدن بھ آزادی 
توضیح چرا که . توجه و تایید قرار گرفته استمورد آنچه از انگلس نقل کردیم از دیرباز 

ی موفق به محو تمایزات و تضادهاي آشتی ناپذیر طبقات اینکه بشر: تحول عظیمِیک از  است عمیقی
اش با بقیۀ طبیعت آگاهانه سازمان  خواهد شد و خود را براي تغییر شرایط موجودیتش و رابطه

جهشی که نوع بشر را نسبت به  .است جهشانگلس تاکید می کند که این یک . خواهد داد
  .می رساند شرایطی که در جامعۀ طبقاتی دارد به آزادي کیفیتا بزرگ تري

آن طور که ممکن است از نقل قول مشهور انگلس مطلق، ي با وجود این، این جهش به آزاد
. یک سازش و راه حل نهایی نیز براي کل تضادهاي تاریخ در کار نیست. برداشت شود، نمی انجامد

ضرورت دائما تغییر می کند و نوع بشر نیز دائما با چالش ها و . ضرورت همچنان وجود خواهد داد
  .مسیرهاي نوین روبرو می شودمحدودیت هاي جدید، و با فرصت ها و 

شناخت همیشه از واقعیت عقب می . تاریخ خود را بسازد» کامال آگاهانه«بشر هرگز نمی تواند 
. همیشه عناصر غیر منتظرة جدیدي را به صحنه می آورد ضرورت و تصادفمیان تضادهاي . ماند

و از طریق  ود دارنددر درون ساختار واقعیت همیشه عناصر غیرقطعی در کنار عناصر قطعی وج
ی عمل می کنند اگر جهش به کمونیسم این طور فهمیده نشود با گرایشی قوي روبرو . قوانین علّ

  .نگریسته شود» پایان تاریخ«خواهیم شد که به کمونیسم به مثابه 
هرگز خواسته هاي کمونیستی خود را نه بر «به عالوه انگلس در جایی نوشته بود که مارکس 

 شیوه تولید سرمایه داري سقوط اجتناب ناپذیرخواسته هاي او بر . استوار نکرد] قیاصل اخال[این 
آجیت قادر  137».هر روز به شکلی فزاینده در مقابل چشم صورت می گیرد که امري .مبتنی بود

نیست نقاط ضعف موجود در بحث انگلس پیرامون آزادي و ضرورت را ببیند؛ چرا که این بحث 
. ناب ناپذیري که آجیت به آن آویزان شده و تقدیس اش می کند می خواندانگلس با نظریۀ اجت

چرا که  .بر طبیعت است که هرگز امکان پذیر نیست» سلطۀ کامل«چرا که آجیت دنبال نوعی 
تحولی که همیشه . درك نمی کند بیرون کشیدن آزادي از دل ضرورت  در را تحولآجیت نقش 

                                                             
  همانجا  ١٣٦
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  .د می انجامددر مسیري مارپیچی به یک ضرورت جدی
حرف هاي «حرف آجیت این است که بحث هاي آواکیان در مورد این نکات هیچ نیست مگر 

اما عدم قبول . ».کلیشه اي مبنی بر اینکه در کمونیسم هم کماکان ضرورت وجود خواهد داشت
) ادامۀ موجودیت تضادها در کمونیسم(مسخره اش می کند » کلیشه«بحثی که آجیت تحت عنوان 

از قدیم یک دیدگاه شبه مذهبی از  .ز مشکالت عمده در درون جنبش کمونیستی بوده استیکی ا
کمونیسم وجود داشته که جامعۀ کمونیستی را بهشتی بدون تضاد، آشتی نهایی تضادهاي تاریخ 

  ).»میلیارد سال مادة در حال حرکت 15«یا حتی به قول گونزالو نقطۀ پایان (بشر، 
د، این واقعیت را نادیده می گیرد دهجلوه می » مائوئیست«د را خوآجیت که بعضی وقت ها 

مائو خاطر نشان . که آغازگر انتقاد از فرمولبندي انگلس در مورد آزادي و ضرورت، خود مائو بود
مائو تاکید کرد که . »این فقط گفتن نیمی از مسئله است و ناگفته گذاشتن بقیۀ آن«کرد که 

آواکیان اهمیت مالحظۀ نقادانۀ مائو را  138.ضرورت هم هست» غییرت«بلکه » درك«آزادي نه فقط  
که بسیاري نادیده اش می گرفتند فهمید و این درك ماتریالیستی دیالکتیکی از رابطه میان آزادي 

اما آجیت حتی امروز هم جزء کسانی است که آن مالحظۀ ( 139.و ضرورت و تحول را تبیین کرد
  .)انتقادي را نادیده می گیرند

                                                             
او گفت که . انگلس از حرکت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادي صحبت کرد«: »صدر مائو با خلق سخن می گوید«  ١٣٨

آیا صرف فهم این جمله . این جمله کامل نیست و نیمه کاره است و بقیه را ناگفته می گذارد. آزادي درك ضرورت است
  ».باید کاري انجام شود. تغییر آن وشما را آزاد می کند؟ آزادي درك واقعیت است 

قدرت دولتی و احزاب سیاسی به «مثال در این بیانیۀ مائو می خوانیم که . ئو هم از این گرایشات مصون نبودحتی ما  ١٣٩
مائو بر مبناي مطالعه و بررسی بیشتر » .طور کامال طبیعی خواهند مرد و نوع بشر وارد قلمرو هارمونی بزرگ خواهد شد

ون شک ادامۀ کنکاش هاي فلسفی، دیدگاه عمیق تر و جامعۀ سوسیالیستی و مبارزة طبقاتی تحت سوسیالیسم و بد
در این باره چه نظري دارید؟ ... آیا در آینده باز هم انقالب خواهد شد«: صحیح تري از دوران گذار و کمونیسم ارائه کرد
   ».به نظر من، هنوز هم نیاز به انقالب خواهد بود

دیدگاه هاي مائو در مورد این نکات که به ویژه در  مشکل این است که خیلی ها در جنبش کمونیستی یا به تکامل
نادیده » کلیشه«جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی مطرح شد توجه نکردند، یا مثل آجیت آن ها را به عنوان 

اگر به قول آجیت هیچ ابهام یا اشتباهی در رویکرد مارکس و انگلس به این موضوعات وجود نداشت پس چرا . گرفتند
و ضرورت تصحیح آن ها را احساس کرد؟ اگر درك مائو تکامل پیدا نکرد، پس چرا در دوران انقالب کبیر فرهنگی مائ

پرولتاریایی تحت رهبري مائو یا هنگامی که او در واپسین آثارش به جامعۀ کمونیستی می پردازد دیگر هیچ رجوعی به 
  نیست؟» هارمونی بزرگ«بحث 
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مبناي دون شک این درك از آزادي و ضرورت ربط دارد به تاکیدي که سنتز نوین آواکیان بر ب
نقش انقالبی آگاهانه مردم ناشی از اراده گرایی نیست؛ قدرت  .می گذارد علمی نقش پویاي مردم

اجتناب ناپذیري «ارادة مطلق یا عطیه اي آسمانی که از جایگاه طبقاتی نازل شده باشد و یا 
مبناي این نقش انقالبی آگاهانه، تشخیص همه جانبۀ مسیر ممکن و مطلوب . هم نیست» یتاریخ
هر چند که تنها مسیر نیست، . ریشه در شرایط مادي دارد است که )رسیدن به کمونیسم( تکامل

با کنار  باید«] این مسیري است که: [یا آن طور که آواکیان می گوید. اجتناب ناپذیر هم نیست
  140».گشوده شود زدن موانع

  انقالب بھ ھیچ وجھ محتوم نیست
  :آجیت می نویسد

براي مثال، یک انقالب . در حل تضادهاي اجتماعی عامل اجتناب ناپذیري وجود دارد«
براي حل تضاد بین پرولتاریا و بورژوازي اجتناب ) یا دمکراتیک نوین(سوسیالیستی 

دهاي پایه اي امپریالیسم نیز هم و اگر موجودیت نوع بشر ادامه یابد، تضا. ناپذیر است
چنان به شکل اجتناب ناپذیري حاد خواهند شد و به شورش ها و احزاب کمونیست و 

  141».انقالب هاي تحت رهبري این احزاب پا خواهند داد
ارائه می کند و به جاي یک تعریف » اجتناب ناپذیري«باز هم آجیت تعریف جدیدي از مقولۀ 

براي حل تضادهاي سرمایه داري، انقالب  .را یکی می گیردذیري روشن، ضرورت و اجتناب ناپ
تضادها و روابطی عینی و مادي وجود دارند که  .اجتناب ناپذیر نیستاست اما  ضروريکمونیستی 

حل شان مشخصا و ضرورتا، مبناي یک انقالب کمونیستی فراهم می آورد و چنین انقالبی را طلب 
به این امر قطعیت ببخشد، به این معنی که  ي که به لحاظ فلسفیاما هیچ نیرو یا فرایند. می کند

  .نیست» محتوم«انقالب به هیچ وجه  .انقالب به طور اجتناب ناپذیر انجام شود، در کار نیست
تضادهاي واقعیت مادي عینی، بازیگران و طبقات اجتماعی را مجبور می کند که به حرکت 

پرولتاریا باالجبار . مقیاسی بس عظیم تر ادامه خواهند دادسرمایه داران به بهره کشی در . درآیند
در این فرایند، مصائب اجتماعی بیشمار دیگري و . نیروي کار خود را می فروشد و استثمار می شود

همۀ این ها به رنج هاي عظیم تر، به مقاومت و مبارزه و . به وجود می آیند یا تقویت می شوند

                                                             
  )2014سخنرانی ایراد شده در سال (» و روش انجام انقالبپایۀ مادي «باب آواکیان،   ١٤٠

  »...علیه«  ١٤١
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اینجاست که شرایط مذکور، زیربناي انقالب کمونیستی را به مثابه  اما نکته. شورش منجر می شوند
بدون شک این  .یک مسیر ممکن و بالقوه براي حل تضادهاي پیچیدة اجتماعی تشکیل می دهد

نتیجه اي فوق العاده مطلوب و الزم براي نوع بشر است اما راه هاي دیگري هم وجود دارند که 
عمر رژیم آپارتاید به سر رسید اما . ر آفریقاي جنوبی اتفاق افتادمثال آنچه د. چندان مطلوب نیستند

یا حتی ممکن است جامعه به مسیرهاي وحشتناکی بیفتد؛ . یک جامعۀ رهائیبخش جایگزینش نشد
سرنگونی شاه منفور به استقرار یک رژیم اسالمی . ایران اتفاق افتاد 1357مثال آنچه بعد از انقالب 
این درك ماتریالیستی توانایی هاي ما را براي پیشبرد انقالب کمونیستی  .قرون وسطایی انجامید

  .انقالب کمونیستی، نتیجه اي الزم، مطلوب و ممکن است. افزایش می دهد
بر مبناي همین شرایط عینی ـ همین ضرورت ـ است که طبقات با یکدیگر درگیر می شوند و 

ت ها و راه حل هاي متفاوتی را در رقابت با بازیگران مختلف درك ها، برنامه هاي سیاسی، تشکیال
اما در پاسخ به مثال مغشوش آجیت باید بگوییم که تشکیل یک حزب . هم مطرح می کنند

این که یک انقالب معین به ارائۀ راه حل براي . کمونیستی به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست
را در نظر  1357ان در سال نمونۀ ایر. (شرایط کمک کند به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست

کامال مطمئنیم که  .و قطعا دستیابی کل بشریت به کمونیسم هم اجتناب ناپذیر نیست). بگیرید
داراي یک درك علمی بدون فعالیت آگاهانه و انقالبی تحت رهبري یک حزب پیشاهنگ، حزبی که 

  .ي کنونی است، رسیدن به کمونیسم ممکن نیستدنیا وضعیت حاضر و ظرفیتاز 

  درک ما از قوانین تاریخی چیست؟ 
جلوه اي دیگر از عدم درك ماتریالیسم تاریخی از سوي آجیت، رویکردش به قوانین تاریخی 

او به ماتریالیسم تاریخی نه به مثابه یک علم بلکه به صورت سیستمی بسته و بی برو برگرد . است
وجود یک یسم تاریخی را با مطرح کردن به خاطر این که اصول ماتریال«او از آواکیان . نگاه می کند

) موجود در آن ها» قوانین«به جاي (در شکل بندي هاي اجتماعی و تحول تاریخی شان » گرایش«
از نظر آجیت، ماتریالیسم تاریخی مستلزم اجتناب . انتقاد می کند» پیشاپیش نابود کرده است

هیچ چیز باقی نمی «ریالیسم تاریخی ناپذیري و قوانین آهنینی است که بدون آن ها، دیگر از مات
  .از نگاه آجیت کامال قطعی و تک خطی اند» قوانین« .»ماند

به وضوح نرخ   براي مثال، مارکس. دیوار نمی کشد» قانون«و » گرایش«اما مارکسیسم بین 
 یا به عبارت دیگر، به عنوان چیزي که تابع. ترسیم کرد» قانون گرایشی«نزولی سود به عنوان یک 

آجیت که انتقاد ما در این مورد را از قبل پیش  .و خالف جریان ها است وابط متقابل و واسطه اير
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ممکن است این بحث «: بینی کرده، می کوشد با اضافه کردن یک پانویس مانع از این انتقاد شود
ما این ا. مطرح شود که آواکیان حق دارد از این عبارت استفاده کند چرا که قوانین، گرایشی هستند

  ».مسئله در مورد همۀ قوانین صدق می کند؛ و بیش از همه در مورد قوانین اجتماعی
مسئله این . »قانون«استفاده می کند یا از » گرایش«مسئله این نیست که آواکیان از واژة 

خاصه در (است که آجیت مقولۀ قانون را خواه در علوم طبیعی، خواه در علوم اجتماعی 
افیزیکی از قانون وجود دارد که مدت هاست فلسفه و تیک درك م. می فهمد چگونه) مارکسیسم

ی سفت و سخت، شبیه به . علوم به آن مبتال شده اند بر مبناي این درك، قانون یعنی روابط علّ
  .آجیت از دنیا» منظم و منسجم و منطقی«همان درك 

ذهبیِ کمال خداوند به به لحاظ تاریخی، چنین درکی از قانون اغلب ربط داشت به نظریۀ م
این یکی از فرضیه هاي بنیادین طرز فکر ایده الیستی . مثابه سرچشمۀ دانش، طراحی و هدف

کماکان  ندردافیزیک خداشناسانه را رد می کتبسیاري از دانشمندان حتی زمانی که م. است
ند که همه مجذوب این ایده بود. مجذوب این پندار بودند که یک نظم کامل بر طبیعت حاکم است

ی سفت و سخت معین می شود این بود که ماتریالیست هاي مکانیکی باور . چیز توسط روابط علّ
اگر شما شناخت کافی و دقیقی از شرایط اولیه داشته باشید امکان پیش بینی رویدادهاي آینده با 

بشر، چنین البته آن ها می دانستند که به علت محدودیت هاي شناخت  .دقت بسیار باال را دارید
عدم قطعیت، غیرقابل پیش  اما بر مبناي این دیدگاه، مقولۀ تصادف،. کاري در عمل غیرممکن است

خصلت بینی بودن، شانس و امثالهم فقط به ناکافی بودن شناخت مربوط می شدند؛ و نه بخشی از 
  .جنبش کمونیستی به میزان گسترده اي از این درك متاثر بود 142.خود واقعیت
را در مقابل هم قرار می دهد » گرایش«و » قانون«، براي اینکه ببینیم آجیت چگونه به عالوه

حتی قطعی ترین قوانین نیز غیر قابل پیش . باید توجه داشته باشیم که قوانین تضادمند هستند
عکس این قضیه ). و حتی می توانند این جنبه را تولید کنند(را با خود به همراه دارند  بودن بینی
مورد استفاده » قانونمند«می تواند براي تشریح رفتارهاي بسیار » عدم قطعیت«: ادق استنیز ص

                                                             
این امر در ماتریالیسم مکانیکی دیدرو سایر فالسفۀ قرن هجدهم و نیز ماتریالیسمی که توسط شمار فزاینده اي از   ١٤٢

به موفقیت نظام نیوتونی موپرتویی و الگرانژ با اتکاء . به عمل گذاشته می شد هویدا است 19و  18دانشمندان در قرون 
در تشریح نظام مند بودن طبیعت، نظریات بسط یافته تري را براي تشریح جزء به جزء و پوشش دادن به کل پدیده هاي 

کشف » خدادادي«ماتریالیسم در آن دوران بر این باور بود که براي طبیعت یک نظم ذاتی و  .طبیعی پیش گذاشتند
. ، اجتناب ناپذیري، قدرگرایی و نظام مند دیدن بنیادین پدیده ها پیش بینی شده بودبر اساس همین دیدگاه. کرده است

  )»ارتباط متقابل منطقی، منظم و منسجم جوانب گوناگون حیات اجتماعی«شبیه بحث آجیت در مورد (
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براي مثال، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک می تواند ما را به گمانه ها و اندازه . قرار گیرد
ل از نظر آجیت، قانون به شکل زنجیرة ثابتی از رابطۀ علت و معلولی عم .هاي بسیار دقیق برساند

با چنین منطقی،  .فرایندهاي از پیش تعیین شده می انجامدمی کند که به حرکت تک خطی و 
آدم به اشتباه می کوشد پدیده هاي پیچیده را با زنجیرة ناگسستنی علیت ها بر پایۀ ابتدایی ترین 

ند زرق و برق بحث هاي آجیت نمی توا .سطوح واقعیت و یا ابتدایی ترین اجزاء واقعیت توضیح دهد
این واقعیت را بپوشاند که او فقط دارد همان حرفی را می زند که گونزالو خیلی صریح تر به زبان 

مارش سدناشدنی به سوي کمونیسم را بر پا ... میلیارد سال مادة در حال حرکت 15«: می آورد
  ».کرده است

رچه واقعیت این است که تصادف و شانس دست در دست قوانین تعیین کننده نقشی یکپا
اصل عدم قطعیت در فیزیک، احتماالت و معادله هاي موجی تعیین کننده، و سنتز . بازي می کنند

مدرن تئوري داروینی فرگشت، نقش مسیرهاي ممکن و محدودیت ها و نقش تصادف را به رسمیت 
نافی انسجام و نظم و توان » وقایع مبتنی بر تصادف و شانس«به رسمیت شناختن . می شناسد
  .این شاخه هاي علم نیستند تشریحی

در سیستم امپریالیستی تضادهاي . رخدادي عظیم نظیر جنگ جهانی اول را در نظر بگیرید
اما نحوه و زمان آغاز جنگ ـ و رخداد مشخصی که جرقه . عمیقی وجود داشت که به جنگ پا داد

ربط به عوامل  ـ 1914اش را زد یعنی قتل دوك اعظم فردیناند شاهزادة صربستان در ماه اوت 
  .تصادفی و شانسی چندگانه داشت

این فرایند، به مثابه  مشخصبراي یک فرایند تاریخی و نتیجۀ  ممکنوجود مسیرهاي 
عمل متقابل تصادف و ضرورت، نتیجۀ عامل انسانی رابطه و ، نتیجۀ مشخصمحصول یک مسیر 

  .عمل متقابل نیروهاي طبقاتی استرابطه و آگاه و 
و تاریخی در گرو پاك  دیالکتیکماتریالیسم » بقاي«این واقعیت را ببیند که آجیت نمی تواند 

  .کردن مارکسیسم از تاریخ گرایی و اجتناب ناپذیري است

  آجیت خود را در کنار پست مدرنیسم و دین می یابد )ح
گفتیم که رویکرد علمی شامل مطالعۀ . ما از معناي علم و مفهوم رویکرد علمی بحث کرده ایم

پدیده ها، چرایی وقوع امور و چگونگی تکامل آن ها، و یافتن این علل در دنیاي مادي است ـ  علل
فراهم آوردن توضیحاتی که اعتبارشان را از آزمون و محک زدن، از تعیین صحت و یا سقم می 

  .گیرند
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اینکه آجیت به آواکیان حمله می کند که دچار علم گرایی و منطق گرایی شده ربط دارد به 
لَم کردن . رزیابی منفی و یکجانبه اش از روشنگريا بدون شک تالش هاي همه جانبۀ آجیت براي ع
  .که پیوندش را از علم گسسته او را به آنجا می کشاند که روشنگري را آماج قرار دهد» مائوئیسمی«

  ارزیابی دیالکتیکی آواکیان از روشنگری
مشاجره اي که اینک بر سرش جریان دارد آواکیان اهمیت ارزیابی از روشنگري قرن هجده و 

روشنگري معرف ظهور و تحکیم ایدئولوژي و طرز فکر منطبق بر عصر مدرن . را تشخیص داده است
در دهه هاي اخیر . سر بلند کرد 18و شیوه تولید سرمایه داري بود که در اروپا به ویژه در قرن 

به طور مشخص، . ن داشته استمباحثۀ حادي بر سر خصلت و محدودیت هاي روشنگري جریا
د و علم را » ایدئولوژي روشنگري« هم توسط حمالت فزاینده و گوناگون واپس گرایانه اي که خرَ

یاد » پست مدرنیسم«نشانه گرفته و هم از سوي گرایش متنوع و بی در و پیکري که از آن با عنوان 
ه آجیت تعارضی با هیچ یک از خواهیم دید که چگون. می شود قویا مورد چالش قرار گرفته است

 .این دو جریان ندارد

  :می گوید» مارکسیسم و روشنگري«آواکیان در مقالۀ مهمی تحت عنوان 
تفکر امپریالیستی و واپس گرایانه برداشت هاي ناجور مختلفی از روشنگري ارائه می «

در  "هبیراست گرایان مذ"و در این میان (بنیادگرایان و تاریک اندیشان مذهبی . کنند
از نظر آن ها، . حملۀ همه جانبه اي را علیه روشنگري به راه انداخته اند) آمریکا

روشنگري و مشخصا کنار گذاشتن نظرات کهنه پرستانۀ مذهبی و مبنا قرار دادن علم و 
از سوي دیگر، یک برداشت . منطق در ایدئولوژي و سیاست، طلوع عصر شرارت است

آن ها به . از جانب تفکر بورژوا لیبرال ارائه می شود ناجور دیگر هم وجود دارد که
 "مفیدي"روشنگري و آنچه نتایج روشنگري به حساب آورده می شود به عنوان وسیلۀ 

با این هدف که کل دنیا را با الگوي . براي استعمار و سلطۀ امپریالیستی نگاه می کنند
  ...دمکراسی بورژوایی شکل دهند

شنگري موافق است که دنیا قابل شناختن است و مردم باید مارکسیسم با این جنبۀ رو
باشند و این کار ) یا به طور کلی، فهم واقعیت(در پی فهم دنیا با همۀ پیچیدگی هایش 

ایده و اصل اساسی روشنگري این است که مردم باید ... را با روش هاي علمی انجام دهند
ۀ تاریک اندیشان و دیگر گرایشات علت عمدة حمل. دنیا را با روش هاي علمی درك کنند

به مفهومی کلی، مارکسیسم با . واپس گرا به روشنگري در گذشته و حال نیز همین است
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  . این جنبه از روشنگري موافق است
حقیقت را بشناس و "در درجۀ اول، مارکسیسم با این نظریۀ روشنگري توافق ندارد که 

ي که از انجیل استخراج شده، طنزآمیز رجوع به جمله ا( ".حقیقت ترا رستگار می کند
اوال، به خاطر این که . باید بگویم که در تحلیل نهایی، این جمله صحیح نیست.) است

بی پایه بودن حرف هاي انجیل به کنار؛ این که صرف . گفته هاي انجیل حقیقت ندارد
ه شکلی از اید(می انجامد، شکلی از منطق گرایی  "رستگاري"حقیقت به  شناختن

که در  "حقایقی"با این ایده همراه و همخوان است که علم صرفا به نیروي . است) الیسم
  ...بر دارد قادر است دنیا را تغییر دهد

این تفاوت فلسفی مهم مارکسیسم با اندیشۀ محوري روشنگري یا منطق گرایی است که 
نقالبی به لحاظ سیاسی نیز پرولتاریاي ا. جزء الینفک روشنگري محسوب می شود

نمایندة گسستی ریشه اي از آن نظام حاکمیت سیاسی بورژوایی است که ارتباطی 
نکتۀ مشخص تر این که، ما  اساسا . اساسی با روشنگري دارد و علیه چنین نظامی است

عمال و توجیه  علیه استفاده از روشنگري و پیشرفت هاي تکنولوژیک مرتبط با آن براي ا
مسئولیت مردان «علیه آنچه تحت نام . تی هستیماستعمار و سلطۀ امپریالیس

» روشن بین تر و پیشرفته تر«که سیستم » رسالت متمدن سازي«یا » سفیدپوست
این است تفاوت عمیق ما با حداقل . امپریالیستی ادعایش را داشته پیش برده شده است

عمال روشنگري  143.»)و مقوالت مرتبط به آن(جوانب مهمی از چگونگی ا   
. د آواکیان به روشنگري و مشخصا این مقالۀ بسیار مهم، آجیت را بسیار آشفته می کندرویکر

مهم تر اینکه، رویکرد آواکیان به . چرا که او می خواهد بحث آواکیان را انکار یا تحریف کند
روشنگري، افشاگر دیدگاه و موضع آجیت در مورد این مسئله هم هست و نشان می دهد که این 

چگونه او را در کنار متعصبان مرتجع مذهبی و جریانات پست مدرنیست قرار داده  اغتشاش فکري
  .است

  آجیت کھ خود وامدار روشنگری است دیدگاه ھای آواکیان را تحریف می کند
بیایید نگاهی داشته باشیم به عصاره و خالصۀ دیدگاه هاي آجیت، آنجا که مستقیما به گفته 

  :اده استشده از آواکیان پاسخ د هاي نقل
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امروز، حتی در قیاس با دوران مائو، درك جدیدتر و غنی تري از جوهر متناقض «
در این زمینه، گرایشات پست . روشنگري و جنبۀ آگاهی علمی آن به دست آورده ایم

اگر چه نسبیت گرایی پست مدرنیست ها، آنان را به . مدرنیستی خدمات مهمی کرده اند
نحوي غیرتاریخی کشانده اما رویکردهاي نقادانه شان  رد روشنگري و مدرنیزاسیون به
باید اذعان کنیم که تئوریسین هاي مکتب فرانکفورت . باید توسط مارکسیسم سنتز شود

یکی از مهم ترین درس ها براي ما، تمایز قائل شدن میان جنبۀ . نیز خدماتی کرده اند
به . ستعماري آن استرهائی بخش روشنگري با خصلت و جهت گیري کلی بورژوایی و ا

عالوه، جنبۀ آگاهی علمی نیز باید مورد نقد قرار گیرد تا مضمون منطقی اش از تاثیر 
  ....ارزش هاي آشکار روشنگري در آن جدا شود

امپریالیسم از روشنگري است  فرموله کردن و استفادةاز نحوة ] آواکیان[اما همۀ حرف او 
. روشنگري و جنبۀ آگاهی علمی مدرن  ذاتیو نه متوجه کردن ذهن ها به مشکالت 

این طرز فکر، عقبگرد . یعنی مشکل را در بد تعریف کردن و سوء استفاده آن ها می بیند
    144».از پیشرفت هاي تئوریکی است که در این مورد انجام شده است

 از«بیایید تا افکار مغشوش آجیت را با نگاه به تقدیري که از پست مدرنیسم به عمل آورده 
  .»هم بشکافیم

که باالتر به طور کامل نقل کردیم و آجیت قصد (با خواندن این بخش از بحث آواکیان 
براي مان کامال روشن می شود که آواکیان دارد توجه را به تضادهاي حادي جلب ) تحریفش را دارد

سم و تفاوت مارکسی«او به ویژه برخی از جنبه هاي. می کند که در میراث روشنگري وجود دارد
آواکیان در انتقاد از منطق گرایی، توجه را به این . را خاطر نشان می کند» اندیشۀ اصلی روشنگري

واقعیت جلب می کند که مبارزه به اینکه مجموعۀ معینی از ایده ها درستند یا نادرست، محدود 
 تضادهاي طبقاتی و حاکمیت طبقاتی را نمی توان تحت عنوان حقیقت و پیشرفت. نمی شود

علمی، آن طور که مدافعان امپریالیسم و سرمایه داري و بورژوا دمکراسی بحثش را می کنند، 
  .پنهان کرد

خطر اشتباهات آجیت در مورد روشنگري تاثیر زیادي بر مبارزة سیاسی و طبقاتی دارد؛ بر 
ۀ مذهبی مبارزه اي که امروز در بخش هاي مختلف دنیا علیه قبول افسانۀ خلقت و حملۀ بنیادگرایان

این مبارزه و  سایر مبارزات، به ویژه مبارزه علیه بردگی زنان، در هم تداخل می . به علم جریان دارد
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  .کنند
آیا : دمکراسی« راهگشايآواکیان این موضوع را به تفصیل در آثار دیگرش، از جمله در اثر 

ین کتاب استدالل ها و او در ا. مورد بررسی قرار داده است» نمی توانیم بهتر از آن عمل کنیم؟
را مفصال ارزیابی ) نظیر الك و روسو و میل(تزهاي فلسفی و سیاسی متفکران کلیدي روشنگري 

را توجیه نکرده » ارزش هاي روشنگري«برخالف تهمت زنی هاي آجیت، او نه تنها . کرده است
ۀ طبقاتی مدرن و ، با جامع»دمکراسی«بلکه نشان داده که بسیاري از اصول مقدس امروز، از جمله 

  .شکل هاي مدرن ستم و استثمار در اروپا و سراسر دنیا پیوند ناگسستنی دارد
آواکیان در این کتاب و دیگر آثارش، توجه را به گسست و جهش بنیادین مارکس از افق هاي 

در ارتباط الینفک با شیوة تولید سرمایه داري که آن دوره در حال سر (محدودکنندة روشنگري 
      145.جلب کرد و با اتکاء به این گسست و جهش، بحث را جلوتر برد) کردن بودبلند 

فرق گذاشتن بین جنبۀ رهائی بخش «آجیت بی پایه به آواکیان تهمت می زند که عاجز از 
اما در واقع، آواکیان در همۀ آثاري که . است» روشنگري و خصلت کلی بورژوایی و استعماري آن

کرده، بر قابل شناخت بودن دنیا از طریق به کار بست یک رویکرد علمی طی چند دهۀ اخیر تولید 
در نتیجۀ عروج .  تاکید داشته است) و در ارتباط الینفک با آن، قابلیت تحول دنیا از طریق انقالب(

این حرف به هیچ وجه به . و تحکیم شیوه تولید سرمایه داري بود که این رویکرد علمی مسلط شد
کشورهاي سرمایه داري امپریالیستی که شیوه تولید سرمایه داري در آنجا به  معنی پذیرش سلطۀ
  :نوشت 2000براي مثال رجوع کنید که مقاله اي که آواکیان در سال . ظهور رسید نیست

. این تاکیدي است مجدد بر نیاز به یک رویکرد صحیح نسبت به روشنگري از جانب ما«
ا و سنت هاي مرتبط با آن را به تقسیم به دو یعنی باید بتوانیم روشنگري و ارزش ه

با آن جنبۀ روشنگري متحد شویم که می گوید دنیا قابل شناختن است و مردم . کنیم
باشند و ) یا به طور کلی درك واقعیت(باید به دنبال درك دنیا با همۀ پیچیدگی هایش 

ه ایده الیستی در عین حال، با این نظری. این کار را با روش هاي علمی انجام دهند
به دنیا می توان به یک ) یا منطق گرایانه(مخالفت ورزیم که صرفا با یک رویکرد منطقی 

ما باید قاطعانه ضدیت خود را با برتر معرفی کردن جامعۀ . جامعۀ عادالنه دست پیدا کرد
  . بورژوا لیبرال براي توجیه سلطه و تخریب در سراسر دنیا، خاصه جهان سوم، اعالم کنیم
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که به حق و به درستی می توان آن ( "لیبرال"امپریالیسم  "خط بین المللی"این روزها 
از این بحث می کند که ) نامید "مسئولیت مردان سفیدپوست"را نسخۀ به روز شدة 

یک ارزش  "حقوق بشر"ادعا می کند که . قرار دارد "حقوق ملی"باالتر از  "حقوق بشر"
تی حق حاکمیت ملی و اصول مربوط به آن را خیري است که ح. است "جهانشمول"

جهانشمول بودن "این بحث، شکلی از  ".زیر سوال می برد"تحت الشعاع قرار می دهد و 
  146»....است "امپریالیستی

  پیرامون موضع مارکس در مورد سلطۀ بریتانیا بر ھند 
. ضروري است )مدافع امپریالیسم خواندن آواکیان(رد تهمت هاي احمقانۀ آجیت به آواکیان 

را به میدان انتقاد از روشنگري و مارکسیسم به » علیه آواکیانیسم«اما آجیت به این بسنده نکرده، 
این را در انتقاد آجیت به مارکس و موضعی که نسبت به استعمار . مثابه یک علم تبدیل می کند

  :بریتانیا و هند اتخاذ کرد می بینیم
این . نگر تاثیر گرایش اروپا محورانۀ روشنگري استبعضی از آثار مارکس و انگلس نمایا«

این گرایش . را نمی توان فقط به کمبود اطالعات در مورد چنین جوامعی مربوط دانست
به عالوه این گرایش . براي مثال در آثاري که پیرامون هند نوشته اند قابل مشاهده است
مانع پیشرفت تاریخی  را در نادیده گرفتن برخی جنبش هاي ملی تحت این عنوان که

   147».اند، می بینیم
نقطۀ کوري . آجیت از این بحث می کند که در آثار مارکس و انگلس یک نقطۀ کور وجود دارد

که باعث کم توجهی شان به تاثیرات خشن و نابودکنندة حاکمیت بریتانیا بر هند شد؛ اگر نخواهیم 
ایی ملی را مانعی در راه تکامل نیروهاي چنین نگرشی، ره. بگوییم که منکر چنین تاثیراتی شدند

مثال احداث راه آهن در هند را که در ارتباط با سلطه بریتانیا و نفوذ اقتصادیش . مولده می دید
این . انجام شد، توسعۀ بازارها را شتاب بخشید و به نظام هاي سنتی کشاورزي و غیره ضربه زد

درنیست و پسا استعماري تا آنجا پیش رفته برخی متفکران پست م. تفسیري رایج از مارکس است
  .اند که مارکس را یکی از مدافعان اروپا ـ محورِ استعمار بریتانیا می دانند

تامالت پر اهمیتی دارد که یک چارچوب   »مارکسیسم و فراخوان آینده«آواکیان در کتاب 
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لمی از جمله متدولوژیک  مهم براي فهم رویکرد و تکامل طرز فکر مارکس، و تکامل هر ع
  .ماتریالیسم تاریخی فراهم می کند

او . اولین نکته این است که مارکس به تجزیه و تحلیل تحوالت آن روزهاي هند پرداخت
کوشید نیروي محرکه اي که استعمار بریتانیا را به تسخیر بازارها می کشاند در یابد و نیز تاثیرات و 

آواکیان به . پیشرفت انقالب جهانی پرولتري بفهمدنتایجی که این حرکت در پی داشت را از موضع 
مائو به همۀ این موارد اشاره . بعضی آثار مائو در مورد تاثیرات امپریالیسم بر چین رجوع می دهد

می کند و در عین حال نشان می دهد که نفوذ امپریالیسم به زایش پرولتاریا یا تسریع شکل گیري 
  . نوع متفاوتی از انقالب در این کشور را ممکن ساختامري که . این طبقه در چین انجامید

او می گوید وقتی از . آواکیان به این نکته برمی گردد و مسئله را طور دیگري جلو می گذارد
حرف می زنیم معنایش این نیست که ) یعنی ورود خشن و نابودکننده به هند(» آنچه اتفاق افتاد«
نکته این است که » .د، بنابراین خوب شد که چنین شداین تنها طریق به وقوع پیوستن امور بو«
از یک طرف همۀ این ویرانی ها و رنج ها را به بار آورد و : آنچه اتفاق افتاد به دو تقسیم می شود«

حاال ما می توانیم بر پایۀ این شرایط معین، کاري انجام . از طرف دیگر، شرایط معینی را ایجاد کرد
  148».دهیم

  :ست که طرز فکر مارکس تکامل پیدا کرددومین نکته این ا
او . آنچه او در مورد مسئلۀ ایرلند گفت به اعتقاد من در مورد هند هم صدق می کرد«

طی سال ها گمان می کرد که مسئلۀ ایرلند توسط انقالب پرولتري در انگلستان حل 
یعنی  بعدها مارکس به این درك رسید که بدون پرداختن به مسئلۀ ایرلند،. خواهد شد

  ...رهایی ایرلند از چنگال انگلستان، هرگز انقالب پرولتري در انگلستان اتفاق نخواهد افتاد
اما در .... او یک راهگشایی تاریخی ـ جهانی انجام داد. می توان با داروین قیاس کرد

زمینۀ تکامل چیزهاي وجود داشت که داروین نفهمید و چیزهایی هم بود که هنوز باید 
ولی ما به عنوان کسانی که چنین بحثی را قبول داریم و .... »ا کار می شدروي آن ه«

می خواهیم در موردش بیشتر بیاموزیم، به طور کلی داریم بر اساس همان سنت و در 
حتی اگر با او توافق کامل . همان چارچوبی فعالیت می کنیم که داروین برقرار کرده است

مارکس فکر می کرد که نقطۀ . نطور نگاه می کنممن به مارکس هم ای.... نداشته باشیم
او انقالب در اروپا را بسیار نزدیک تر از آنچه در واقعیت وجود . شروع انقالب، اروپا است
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انتظار دارید که به سرعت اتفاق می افتد و بقیه کارها را روي غلتک ... داشت می دید
کشورهاي پیشرفته پیروز می به این معنی که انقالب پرولتري اول در . خواهد انداخت

شود و کشورهاي اروپایی سوسیالیستی می شوند و سپس بقیه دنیا هم تغییر خواهد کرد 
  "...مشکالت تاریخ حل خواهد شد"و 
وقتی که شما نگاه گسترده تري به این مسائل می اندازید با دو نکته مواجه می ] اما[

ثانیا، با .. .ۀ انقالب پرولتري قرار نداشتدر آستاناوال، اروپا، حداقل در آن مقطع، . شوید
می توان فهمید . یک نگاه عمیق تر می توان به پیچیدگی و رنگارنگ بودن تاریخ پی برد

  149».که عصر کنونی بسیار طوالنی تر آن است که مارکس فکر می کرد
به  ثالثا، مسخره است که مارکس را نسبت به استعمار، بی توجه و بی احساس معرفی کنیم یا

مارکس و انگلس در مورد وحشیگري و آزمندي نظام . او تهمت بزنیم که مدافع استعمار است
انگلس شرایط وحشتناك پرولترها در انگلستان . سرمایه داري در سراسر جهان دید روشنی داشتند

ا را مورد بررسی قرار داد و مارکس فرایند بین المللی مکیدن خون دنیا توسط نظام سرمایه داري ر
  :با ارائۀ تصاویر زنده تشریح کرد

کشف طال و نقره در قارة آمریکا، قلع و قمع، به بردگی درآوردن مردمان بومی و مدفون «
ساختن آنان در معادن، آغاز استیال بر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قارة آفریقا به 

دولت تولید قرقگاه سوداگرانه براي شکار کردن سیاهپوستان، همگی بشارت دهندة صبح 
این پروسه هاي تغزل آمیز، مراحل اصلی انباشت اولیه سرمایه . سرمایه داري هستند

به دنبال این جریان است که جنگ بازرگانی میان ملل اروپایی در مقیاس تمام . هستند
جنگ مزبور با عصیان هلند علیه اسپانیا آغاز شد، با جنگ ضد . کره زمین در می گیرد

دامنۀ بسیار وسیعی یافت و هنوز هم در ) جنگ علیه انقالب فرانسه(ژاکوبن انگلستان 
در حالی کھ ] سرمایھ چنین زاده شد[.... جنگ هاي تریاك علیه چین و غیره ادامه دارد

     150».خون و چرک از ھر منفذش جاری بود

  »آگاھی علمی«مخالفت آجیت با 
  :آجیت می گوید

مورد نقد قرار گیرد تا بتوان مضمون منطقی  آگاهی علمی باید] مقولۀ[به عالوه، خود «
                                                             

  همانجا  149
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این خصوصا در ادعاهایی . اش را از تاثیر آشکار ارزش هاي روشنگري بر آن جدا کرد
جلوه گر می شود که علم مدرن را ختم کالم می دانند، اندیشه و پراتیک هاي دوران 

یعت رویکردي پیشا مدرن را به سخره می گیرند و بر این پایه، به رابطۀ انسان با طب
تحقیر دانش سنتی در کشورهاي تحت ستم، یک وجه مسلط الگوي . ابزارگرایانه دارند

  151».توسعه و مدرنیزاسیون کمپرادوري است
را رد می کند و هیچ تعریفی » آگاهی علمی«او . بیایید اغتشاش فکري آجیت را وارسی کنیم

معنی این حرف چیست؟ . سهیم استروشنگري » ارزش هاي«از آن ارائه نمی دهد مگر اینکه در 
آگاهی «آیا مارکسیسم . آجیت دیدگاه مغشوش خود از علم و فهم علمی را به نمایش می گذارد

، رویکرد و درکی باشد که در علوم طبیعی »آگاهی علمی«نیست؟ شاید منظور آجیت از » علمی
ومیت پیدا کرد و در یعنی همان رویکرد و درکی در روشنگري عم. مورد استفاده قرار می گیرد

حتی اگر منظور این باشد باز هم اشتباه می . دنیاي امپریالیستی امروز هم به کار بسته می شود
  .کند

کشف حقایق و مباحثه بر سر : حقیقت این است که پراتیک علم یک فعالیت اجتماعی است
جتماعی و آن ها در درون چارچوب یک جامعۀ طبقاتی صورت می گیرد و عمیقا مهر نظام ا

براي مثال، پراتیک علم در اتحاد شوروي زمانی که سوسیالیستی . ایدئولوژي مسلط را بر خود دارد
بود و در چین دوران مائو، خصوصا بعد از تعمیق انقالب در جریان انقالب فرهنگی، بسیار متفاوت 

پراتیک یا علمی در هیچ نظام اجتماعی مشخصی با  شناختاما . بود] از نظام سرمایه داري[
  .علم یکی نیست» صنعت«

آجیت را کنار بگذاریم و نگاهی بیندازیم به آنچه طی دوران » آگاهی علمی«بیایید فعال بحث 
براي شناخت واقعیت رویکرد . تاریخی کمابیش مربوط به روشنگري در حیطۀ علوم اتفاق افتاد

ها بر اساس مقوالت کیفی جدیدي در پیش گرفته شد که در مخالفت با تعریف یا شناخت پدیده 
این رویکرد علمی نوخاسته که متکی به . قرار داشت) بحث خاك و آب و هوا و آتش ارسطو(

مشاهده و بررسی واقعیت، اندازه گیري کمیت ها، آزمون هاي تکرار پذیر و متدولوژي تجربی بود، 
 .تثبیت شد

علمی نظیر محاسبه و طرح فرضیات منطقی، منطق صوري، زبان هاي (نقش استدالل منطقی 
 پیشداورانۀاتکاء به تحقیق و بررسی . به سرعت توسعه یافت) به طور کلی تکامل ریاضیات عالی
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به این معنی که حقایق، ساخته هاي ذهنی از پیش معین و یا ساختۀ خدا در نظر گرفته (فلسفی 
در واقع، . ون دادمورد چالش قرار گرفت و جایش را به پیشرفت هاي جدید در علوم گوناگ) شوند

پیش از این، . (یعنی خود را از فلسفه متمایز کرد. براي نخستین بار علم روند آزادي را تجربه کرد
تثبیت و تعمیم روش علمی و تاثیري که بر سایر حیطه هاي .) می نامیدند» فلسفۀ طبیعی«علم را 

  .اندیشه داشت معرف یک انقالب در طرز فکر بشر بود
به عمل درآمدن علم در نظام سرمایه داري محدودیت ها و خطاهاي  بدون شک، چگونگی

برخی از این اشتباهات نتیجۀ کمبود شناخت است؛ . جدي در بر داشت و هنوز نیز چنین است
با وجود این، نظام . نتیجۀ محدود بودن ابزاري که براي مشاهده و آزمون و امثالهم در دست است

. سیاسی نیز در نحوة به عمل درآمدن علم نقش بازي می کننداجتماعی و ساختار ایدئولوژیک و 
می توانند محرك پیشروي تحقیقات و کشفیات علمی شوند؛ می توانند باعث به انحراف رفتن و 

  .لطمه خوردن این فرایندها شوند؛ یا می توانند به درجاتی هر دو کار را بکنند
کرسی نشاندن تئوري انتخاب طبیعی با  براي مثال، داروین و پیروانش مجبور بودند براي به

تمام قوا بجنگند؛ دقیقا به این علت که تئوري انتخاب طبیعی نه فقط مجبور بود مستقیما علیه 
قد علم کند ) که حتی در عصر انقالب سرمایه داري هم کماکان قدرتمند بود(آموزه هاي کلیسا 

جهانبینی مسلط این بود که تغییر بدون . بلکه باید با جهانبینی مسلط زمانۀ خود هم در می افتاد
کامال » اشرف مخلوقات«تئوري داروین، انسان را از مقام . ناممکن است» طراح بزرگ« وجود یک 

پستانداري غیر قابل پیش بینی که مشخصا از . به زیر کشید و او را در جایگاه یک پستاندار نشاند
  .انتخاب طبیعی موفق بیرون آمده بود

واند بفهمد که محدودیت ها و خطاهاي دانشمندان و به طور کلی محدودیت و آجیت نمی ت
بر عکس؛ ناکامی ها و محدودیت . ندارد» آگاهی علمی«خطا در رویکرد کل جامعه به علم ربطی به 

دقیقا ) چیزي که در گذشته رخ داده و مسلما در آینده هم رخ خواهد داد(ها در رویکرد به علم 
یجه گیري ها و استدالل هایی است که از روش واقعا علمی دور افتاده یا علیه نشانۀ روش ها و نت

  .چنین روشی بوده اند

 علم و شناخت سنتی       
علم مدرن را ختم کالم می دانند، اندیشه و پراتیک هاي  «بحث آجیت علیه کسانی است که 

نسان با طبیعت رویکردي دوران پیشا مدرن را به سخره می گیرند و بر این پایه، به رابطۀ ا
تحقیر دانش سنتی در کشورهاي تحت ستم، یک وجه مسلط «او می گوید که » .ابزارگرایانه دارند
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پیشا «و ما اضافه می کنیم که نه فقط اندیشۀ » .الگوي توسعه و مدرنیزاسیون کمپرادوري است
کندوکاو و دانش مثال هنر، » غیر علمی«در جوامع سنتی که حتی سایر شکل هاي » مدرن

  ».به سخره گرفته شوند«حدسیات غیرعلمی نیز نباید 
عمال دقیق رویکرد و روش علمی تاکید  نکته این است که جهانبینی صحیح کمونیستی که بر ا

قطعا » .به سخره نمی گیرد«دارد، برخالف ادعاي آجیت، سایر منابع دانش و عرصه هاي تحقیق را 
می توانند و می باید توسط معیارهاي شناخت علمی » مدرنغیرعلمی اندیشۀ پیشا «چارچوب هاي 

اما چنین بررسی و آزمونی به معنی . مورد بررسی و آزمون قرار گیرند) در پیشرفته ترین سطح اش(
این نیست که مارکسیسم سایر مکاتب فکري و پژوهشی را بی ارزش می داند و یا صرفا بازماندة 

  .گذشته تلقی می کند
تر نقل کردیم، آواکیان خاطر نشان می کند که مواجهه با عظمت و پیچیدگی همانطور که باال

هنر و پروراندن خیال و تصور نیز . خواهد شد» هراس و شگفتی«خیره کنندة کائنات همیشه باعث 
براي مثال، آواکیان می . (همیشه بخشی از رویکرد نوع بشر به این عظمت و پیچیدگی خواهد بود

او در ادامه نشان می دهد که ما باید بدون » انیم بدون اسطوره سر کنیم؟آیا می تو«پرسد که 
اسطوره به معناي مذهبی اش سر کنیم اما پروراندن خیال و تصور همیشه بخشی از آگاهی بشر را 

  152.)شکل می دهد
یک رویکرد واقعا علمی در پی حذف یا بی اعتبار کردن همۀ جهانبینی هاي دیگر نیست؛ بلکه 

فراهم می کند براي انتقاد از آنچه باید مورد نقد قرار گیرد؛ ارزش گذاشتن بر خدمات و  زمینه اي
برعکس، . براي علم نیست بدیلی اما این نکته به معنی به پذیرش. جذب بصیرت موجود در آن ها

                                                             
خاطر نشان کردم، دین نمایندة انواع و اقسام چیزهاي تخیلی است  "...موعظه"همان طور که در نوشتۀ «: »تتامال«  ١٥٢

اصول کارکردي، اصول مشخص کننده و . ا نه فقط حقیقی اند بلکه جوهر حقیقت هستنداما اصرار دارد که این چیزه
باید گفت که ما  "آیا می توانیم بدون اسطوره سر کنیم؟"بنابراین در پاسخ به این سوال که . تعیین کنندة واقعیت هستند

ا حقیقت می نمایاند، خود را تجسم باید بدون اسطوره اي که خود ر. باید بدون اسطوره به مفهوم مذهبی اش سر کنیم
  .اصول تعیین کننده و سازمانده واقعیت می نمایاند، سر کنیم
چنین  نمی خواهیمنوع بشر نمی تواند چنین کند و ما نیز . ولی ما نمی توانیم بدون اسطوره به مفهومی دیگر سر کنیم

. باشیم استعارهندگی به مفهومی وسیع تر  بی به عبارت دیگر، ما نمی توانیم و نمی خواهیم در هنر، و در ز. کنیم
در این زمینه می توانید به مقالۀ » .منظورمان این است که ما نمی توانیم و نمی خواهیم بدون تصور پردازي باشیم

 1211در شمارة » آیا می توانیم بدون اسطوره سر کنیم؟: ماتریالیسم و رمانتیسیسم«دیگري از باب آواکیان تحت عنوان 
  )2003اگوست  24(یۀ کارگر انقالبی نشر
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ما باید همۀ عناصري را که می توانند به یک چارچوب علمی کلی خدمت کنند به کار گیریم و 
یی جاري را درك کنیم تا هم بتوانیم نیازهاي فوري را پاسخ دهیم و هم دانش موجود در فرایندها

این هم در مورد پیشرفته ترین کشورهاي سرمایه داري . گنجینۀ فهم بشر از دنیا را جذب کنیم
این هم درست است که وقتی به جوامع سنتی می . تر»سنتی«صدق می کند و هم کشورهاي 

ویژه اي داشته باشیم به میراث ستمگري، هم شکل سازي هاي اجباري و تحقیر پردازیم باید توجه 
  .به اجراء در آمده است» علم«یا حتی » مدرنیزاسیون«فرهنگی که اغلب تحت نام 

. این حرف آجیت که آواکیان توجهی به این موضوعات پیچیده و دشوار ندارد یک بهتان است
چه وسواسی به این مسائل گزنده می پردازد و چه درست بر عکس؛ دقت کنید که آواکیان با 

  :دیالکتیکی را به کار می گیرد
کل تاریخ بشر را چطور پوشش می دهید؟ نظرتان در مورد بومیانی که مذهب شان «

اما بدون . بخش بسیار مهمی از حس هویت آن هاست چیست؟ مسئلۀ دشواري است
. ري نمی توان از پیش بردهمین نگرش و متدولوژي که من مدافعش هستم هیچ کا

بدون این نگرش و متدولوژي، شما بی هیچ انتقادي دنباله رو حس هویت و مذهب مردم 
     153».خواهید شد؛ یا وقتی که مانع کارتان شد به شدت سرکوبش خواهید کرد

  آجیت بھ آغوش پست مدرنیسم در می غلتد
ویکردي که در پیش گرفته، نگرانی و اغتشاش فکري آجیت در مورد مقولۀ علم و روش و ر

ناگزیر او را در کنار آن دسته جریانات روشنفکري قرار می دهد که در مورد قابل دریافت بودن 
علم به جامعۀ بشري و این ادعا که مارکسیسم ] معیارها و اصول[حقیقت عینی، قابل اعمال بودن 

  .یک علم است، تردیدهاي مشابهی دارند
منظور او . »ت مدرنیست خدمات مهمی در این زمینه کرده اندجریانات پس«آجیت می گوید 

اگر چه نسبیت گرایی «: آجیت چنین ادامه می دهد. ، ضدیت با ماتریالیسم است»در این زمینه«از 
باعث شده که از یک دیدگاه غیرتاریخی به رد روشنگري و مدرنیزاسیون برسند اما مارکسیسم باید 

خدمات تئوریسین هاي مکتب فرانکفورت نیز باید به . را سنتز کندروشن بینی هاي نقادانۀ اینان 
این حرف ها را کسی می زند که معتقد است از زمان مرگ ! جالب است 154».رسمیت شناخته شود

  !نگرفته استمائو هیچ پیشرفت کیفی در تئوري کمونیستی صورت 
                                                             

  همانجا  153
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ینی هاي احتمالی به مخالفت ما با آجیت از این زاویه نیست که چرا او به دنبال روشن ب
عدم توافق ما بر سر این است که آجیت بخش هاي . وارسی مکاتب غیر مارکسیستی پرداخته است

مهمی از اصول و مباحث مکاتب غیر مارکسیستی را قبول دارد و بنابراین قادر به سره و ناسره 
در ] ر این مکاتبموجود د[کردن نحوة تفکر آن ها و یا استفاده از هرگونه روشن بینی احتمالی 

  .یک چارچوب ماتریالیستی دیالکتیکی نیست
پست مدرنیست ها و مکتب » پیشرفت هاي تئوریک«مراجعۀ مختصر اما گویاي آجیت به 

فرانکفورت را نمی توان به عنوان حرفی حاشیه اي نادیده گرفت و یا تحت عنوان اشتباهی خُرد 
نۀ آجیت به برخی جریانات کلیدي روشنفکري این بازتاب تعهد ریشه دار و آگاها. توجیهش کرد

است که به صورت آشکار یا پنهان، در حال حاضر و یا در جریان تکامل تاریخی شان، 
 .ضدمارکسیست و ضدکمونیست محسوب می شوند

می آید به هیچ وجه واقعیت » پیشرفت هاي تئوریک«مسئله این است که آنچه به نظر آجیت 
نقد سرمایه داري به مثابه یک سیستم است که از جانب  دور شدن ازاین بخشی از جریان . ندارد

علم و . به جاي این کار، به علم و منطق حمله می کنند. بسیاري روشنفکران مشاهده می شود
نظام هاي مورد استفاده توسط (منطقی که در عصر روشنگري علیه نظام هاي ایدئولوژیک دینی 

یعنی در . برقرار شد) ژه وابستگان نظام فئودالی و کلیسانیروهاي واپس گراي اجتماعی، به وی
  .دورانی که نظام فئودالی و کلیسا زیر حملۀ انقالب بورژوایی قرار داشت

قبال دیدیم که آجیت با چه وسواس و نگرانی می خواست بین روش علمی مورد استفاده در 
حقیقت «دیدیم که او . کشدمطالعه و بررسی جامعۀ بشري مرز تمایز ب] روش[دنیاي طبیعی با 

یعنی چیزي را پذیرفته که به لحاظ عینی خالف تئوري حقیقت بر پایۀ . را پذیرفته است» طبقاتی
این ها دو ضلع جهانبینی آجیت هستند که . انطباق است که کانون اپیستمولوژي ماتریالیستی است

گرایی مهمی بین آجیت با پست و اینجا ما شاهد هم. قابل شناخت بودن دنیا را زیر سوال می برند
یعنی با یکی از اصلی ترین جریانات امروزین مخالف مارکسیسم در محافل . مدرنیسم هستیم

  .آکادمیک، در عرصۀ هنر و حتی در جنبش هاي سیاسی مترقی
اگر چه پست مدرنیسم ملغمۀ بی در و پیکري از جریانات فکري مرتبط به هم است و بسیاري 

رچسب پست مدرنیسم گریزان هستند، اما می توان برخی به بحث هاي مشترك از حامالن آن از ب
یکی از باورهاي اساسی شان این است که حقیقت عینی دست . پست مدرنیست ها اشاره کرد

عمال زیاده از حد«به عالوه برخی پست مدرنیست ها از این بحث می کنند که . نیافتنی است یا » ا
آلمان نازي با : قرن بیستم شد» تراژدي دوگانۀ«شان باعث به قول خود» افراط در منطق«
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بعضی وقت ها اسم این را دوگانۀ استالین ـ . (هولوکاست اش و اتحاد شوروي استالین و گوالگ
در تفکر پست مدرنیست ها هر تالشی با ادعاي حقیقت عینی، بازي کردن با .) هیتلر می گذارند

   155.آتش است و به تمامیت خواهی می انجامد
این که آجیت با متدولوژي علمی و بسط آن به جامعۀ بشري راحت نیست مثل رویکرد پست 

  . مدرنیست ها است که قابل دریافت بودن حقیقت عینی را رد می کنند
  به جاي حقیقت» روایت«نشاندن 

» روایت«خیلی شبیه مقولۀ پست مدرنیستی » حقیقت طبقاتی«به عالوه، دفاع آجیت از 
بر . این است که تفاسیر متعددي از واقعیت وجود دارد» روایت«پست مدرنیست ها از  منظور. است

تو حقیقت خودت را داري؛ من "به این شکل که (حسب هر یک از روایت ها، حقیقت فرق می کند 
و هیچ یک از این روایت ها حق ندارد ادعا کند که او نمایندة واقعیت عینی . )"حقیقت خودم را

به اینکه هیچ معیار عینی در کار نیست، پس بر چه اساسی می توان تعیین کرد که  با توجه. است
» قدرت«در رقابت میان ادعاها و روایت ها حق با کدام است؟ بر مبناي تفکر پست مدرنیستی این 

قدرت یعنی نیروهاي مسلط به . است که اعتبار یا بر حق بودن یک ادعاي معین را تعیین می کند
  .ي، اجتماعی و سیاسی در یک جامعۀ معینلحاظ اقتصاد

واقعیت این است که در جامعۀ طبقاتی، طبقات حاکم منافع، اخالقیات و ارزش ها، جهانبینی 
به قول مارکس و انگلس . و بسیار ایده ها و تفاسیر مشخص خود را بر کل جامعه تحمیل می کنند

واقعیتی که در این گفتۀ موجز  156».ندایده هاي حاکم در هر عصر، همانا ایده هاي طبقۀ حاکم ا«
پست [مارکس نهفته، علت جذب بسیاري از افراد مترقی به سمت روشنفکران این جریان 

روشنفکرانی نظیر میشل فوکو که باورها و احکام مقدس جامعۀ بورژوایی معاصر را . بود] مدرنیسم
  .افشا می کردند

                                                             
در واقع یک عبارت ایدئولوژیک غیرعلمی و ) تمامیت خواهی(» توتالیتاریسم«اینجا باید خاطر نشان کنیم که مقولۀ   ١٥٥

مونیسم ضدکمونیستی است که در خاتمۀ جنگ جهانی دوم در خدمت به قدرت هاي امپریالیستی به میان آورده شد تا ک
تا میانۀ دهۀ  1917بررسی جدي ماهیت واقعی جامعۀ شوروي در فاصلۀ . را بدنام و بی اعتبار کند) خاصه اتحاد شوروي(

و دستاوردهاي رهائی بخشی که در مواجهه با موانع غیر قابل تصور ) یعنی دورانی که واقعا سوسیالیستی بود( 1950
آلمان نازي سرمایه داري ـ امپریالیستی با اتحاد شوروي سوسیالیستی  کسب کرد نشان می دهد که یکسان قلمداد کردن
آیا نمی : دمکراسی«در این زمینه رجوع کنید به فصل ششم کتاب . تحت رهبري استالین کاري شنیع و مسخره است

  .»تصویري واقعی از گذشته ارائه دهیم«و نیز سایت اینترنتی » توانیم بهتر از آن عمل کنیم؟
  »ست حزب کمونیستمانیف«  ١٥٦
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نفی وجود هر گونه حقیقت عینی به  اشتباه پست مدرنیست ها این است که می خواهند با
 157».شناخت، یکی از اثرات قدرت است«به نظر فوکو . مصاف سلطۀ فکري طبقات حاکمه بروند

بنابراین مبارزه بر سر این نیست که کدام مجموعۀ آراء و اندیشه ها با دنیاي مادي خوانایی دارد و 
روي دیگر سکه . معه برقرار می شوددر جا» حقیقت چه کسی«کدام ندارد بلکه بر سر این است که 

این است که آن مجموعه آراء و اندیشه هایی که به ستمدیدگان کمک کند به اهداف شان برسند 
به یک حقیقت جایگزین تبدیل می  .حقیقت می شود معادل) براي مثال، قدرت را کسب کنند(

  .شود
به . جود داشته استبدون شک در جنبش کمونیستی نیز گرایشی به سمت این طرز تفکر و

این شکل که براي تعیین اینکه چه چیز حقیقت دارد از معیار اجتماعی یا سیاسی استفاده کرده 
است که قبال به آن پرداختیم و » حقیقت طبقاتی«یا » حقیقت سیاسی«این همان مقولۀ . اند

ر کس قدرت بر مبناي این منطق، نهایتا به اینجا می رسیم که ه. آجیت مدافع سرسخت آن است
این هم در مورد طبقات استثمارگر صدق می کند . را در دست دارد تعیین می کند حقیقت چیست

  :چنین نوشت» اپیستمولوژي ایده الیستی«آواکیان در مورد این نوع . و هم پرولتاریاي انقالبی
این نظریه که صحت یا سقم هر چیز توسط سوژه، توسط یک شخص معین، تعیین می «

طی به این ندارد که با واقعیت عینی گسترده تر انطباق دارد یا نه، اپیستمولوژي شود و رب
 عینیاما این ایده الیسم ذهنی در خدمت ایده الیسم . ذهنی و ایده الیستی عریان است

یا از نظر (یک حقیقت عینی به مثابه یعنی دین و باور به ماوراء الطبیعه این . است
دیدگاهی وجود دارد که تعیین حقیقت بر اساس ). یعملکرد، یکسان با حقیقت عین

 مقدم بر واقعیت هاي عینیاما معتقد است اگر عقیده اي . واقعیات را توهم می داند
توسط کسی و در جایی مطرح شده باشد که در عمل مسئله اي را حل کند، حتی اگر 

م دیدگاهی که و ما می دانی. واقعا حقیقت نباشد، می تواند هم تراز حقیقت تلقی شود
قبول ندارد با تکیه به واقعیات می توان صحت یا سقم امري را تعیین کرد به کجا می 
. تواند بیانجامد؛ می دانیم که تا به حال به کجا انجامیده و در آینده نیز خواهد انجامید

                                                             
روابط قدرت بیگانه با «). 1978نشر پانتئون ـ نیویورك ـ (یک مقدمه : ، جلد اول»تاریخ جنسیت«میشل فوکو،   ١٥٧

. نیستند؛ بلکه با آن ها ارتباطی تنگاتنگ دارند) فرایندهاي اقتصادي، روابط شناخت، روابط جنسی(انواع دیگر روابط 
از . این فرایندها و روابط جریان دارد ات و نابرابري ها و عدم تعادل هایی هستند که درروابط قدرت، اثرات بالواسطۀ تمایز

  ».تمایزات محسوب می شوند سوي دیگر، خودشان شرایط درونی این
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این دیدگاه نه فقط باعث انواع و اقسام اشتباهات، بلکه انواع و اقسام پدیده هاي 
اگر هر کس مجاز باشد بر پایۀ آنچه به نفع خودش است صحت و . ك خواهد شدوحشتنا

اعتبار هر چیز محک بزند، همۀ مشکالتی که نسبیت گرایی به همراه دارد را به بار 
به ویژه زمانی که جنگ اسطوره ها با هم آغاز می شود، پیروان چنین : خواهد آورد

براي تعیین [و وابط قدرت ها توضیح می دهند دیدگاهی نهایتا این جدال را با مسابقه و ر
خالصه . منتظر می نشینند تا یکی شان از میدان پیروز به در آید ]این که حق با کیست

وقتی که هیچ معیار عینی براي » .قدرت است که حق و ناحق را تعیین می کند«این که 
. ر انتظارتان باشدتعیین صحت و اعتبار امور در دست ندارد، می تواند چنین سرنوشتی د

   158.این چیزي است که اغلب اتفاق افتاده است
و در واقع کل (می خواهد آواکیان » علم گرایی«دیدیم که آجیت با استفاده از برچسب 

این کار نیز دفاع از یکی از بحث هاي مرکزي پست مدرنیسم . از سر  راه کنار بزند را) مارکسیسم
ست مدرنیست این است که علم فقط یک روایت فایده بحث برخی از چهره هاي اصلی پ. است

       159.است» ساختۀ اجتماعی«گرایانۀ فنی ـ صنعتی یا یک 
منظورشان همان . علم است» جنبۀ اقتدارگراي«یک اصل دیگر پست مدرنیسم مخالفت با 

می داند؛ یعنی دفاع از » ارزش هاي روشنگري«منفی » تاثیرات«چیزي است که آجیت سرنخش را 
پست مدرنیسم، روش هاي علمی نظیر آزمایش، . لگوي به کار بستن متدولوژي علمی در جامعها

آجیت نیز استفاده . اثبات و ابطال و امثالهم را نشانۀ پوزیتیویسم می داند و علیه این روش ها است
 مخالفتش با. (می داند» علم گرایی«از روش هاي علمی هنگام مطالعه و بررسی جامعه را نشانۀ 

  .)اند را به یاد آورید» ابطال پذیري«اینکه ادعاهاي تئوریک مارکسیستی نیز تابع آزمون 
 گرایشات سمجی که در تفکر آجیت وجود دارد در پیوند نزدیک است با باورهاي محکمِ پشت

پیروان این . تئوري بافی هاي پست مدرنیستی در غرب پیرامون دورنماها و نیروهاي تغییر اجتماعی
به دیدة شک و نقد » روایت هاي بزرگ«محسوب می شوند به » چپ گرا«که بسیاري شان  مکاتب

روایت هاي «می گویند این . به حساب می آورند» باور ناپذیر«می نگرند یا به قول خودشان 
  .که مارکسیسم را هم شامل می شوند ادامۀ سنت روشنگري هستند» بزرگ

                                                             
  »از شر همۀ خدایان خالص شویم«  ١٥٨
همین . )1979رینستن، نشر دانشگاه پ(» ساختن شواهد علمی: آزمایشگاه زندگی«، »استیو وولگار«و  »برونو التور«  159

)  1979نشر دانشگاه منچستر، ( »گزارشی پیرامون شناخت: شرایط پست مدرن«ژان فرانسوا لیوتار،  ید بهنرجوع کطور 
  .می پردازد "وجوه پراگماتیک اجتماعی"و  "وجوه پراگماتیک شناخت علمی"که به  بخشی
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  یک انتقاد غیر علمی از سرمایھ داری
ث پست مدرنیسم این است که تفکر منطق که به عصر روشنگري مربوط است و به دنبال بح 

حقیقت عینی می گردد ذاتا سرکوبگر و گمراه کننده است و فاقد آن اعتبار جهانشمولی است که 
. سلطۀ دنیاي غرب، سلطۀ فلسفۀ غربی و رویکردش به علم را به همراه آورد. ادعایش را دارد
اشاره کردیم، باب آواکیان خاطر نشان می کند که سرمایه داري و امپریالیسم  همانطور که قبال

اما آجیت مشکل را » .مورد استفاده قرار دادند«چگونه علم و ارزش هاي روشنگري را به نفع خود 
داراي ارزش ها و خصلت » ذاتی«به طور » آگاهی علمی«این می بیند که آواکیان متوجه نیست 

روشنگري صحبت می کند که انگار » آگاهی علمی«آجیت اساسا طوري از . ستطبقاتی روشنگري ا
بنابراین تکامل مارکسیسم به مثابه یک علم و اصرار آواکیان به . بورژوازي است» حقیقت طبقاتیِ«

  .اینکه رویکرد به مارکسیسم این طور باید باشد از نظر آجیت کفر است
براي توده ها به بار آورد، تقلیل ] این نظام[سعۀ رشد سرمایه داري و رنج و استثماري که تو

 160»پرداخت نقدي«همۀ روابط بشري و ارزش ها و باورهاي پیشین به آنچه مارکس نامش را 
یعنی نظام جهانی سرمایه (در حال ظهور » دنیاي مدرنِ«گذاشت به نارضایتی و انتقاد فزاینده از 

ن و چهره هاي سیاسی که توهم شان ریخته بود و آن دسته از هنرمندان، روشنفکرا. پا داد) داري
علیه این ادعا که . و ادعاهاي روشنگري شمشیر کشیدند» باورها«زبان به انتقاد گشوده بودند علیه 

  .می توان با استفاده از علم و تفکر منطقی دنیا را درك کرد و با هدف بهروزي نوع بشر تغییرش داد
چنین نقدي به وضوح می تواند از جانب . بود و هستچنین روش نقدي فوق العاده متناقض 

مثال از سوي کسانی که مدافع . برنامه ها و ایدئولوژي هاي سیاسی واپس گرا هم مطرح شود
لجام گسیخته از   در عین حال، انتقاداتی روشن بینانه از استفادة. سلطنت یا دگم هاي مذهبی اند

خالق . هیوالي فرانکنشتاین که محصول جنون علم بودمثال داستان معروف . فن آوري نیز انجام شد
از نویسندگان مکتب رمانتیک بود که در عکس العمل به سرمایه داري » ماري شلی«این داستان، 
فریدریش نیچه نیز بخشی از همین گرایش در قلمرو فلسفه بود که روي اخالقیات و . شکل گرفت

ضد نظم «اما نظراتی که نیچه . طالن کشیدارزش هاي معاصر و مقبول جامعۀ بورژوایی خط ب

                                                             
شان  "سروران طبیعی"فئودالی که انسان ها را به بورژوازي همۀ رشته هاي رنگین «: »مانیفست حزب کمونیست«  ١٦٠

می بست سنگدالنه پاره کرد و هیچ رشتۀ دیگري میان انسان و انسان باقی نگذاشت به جز منفعت صرف، و به جز 
او خلسۀ ملکوتی، شور شوالیه گري و سوز و گذارهاي عامیانه را در آب یخ حسابگري . بی احساس "پرداخت نقدي"

ق کرد؛ ارزش هاي شخصی را در ارزش مبادله ذوب کرد و به جاي بیشمار آزادي هاي به دست آمده و خودپرستانه غر
  ».تثبیت شده تنها یک آزادي تجارت عاري از وجدان را نشاند



107 

 

مارکسیسم بود که در زمان حیات » فعال منکران«او یکی از . مطرح می کرد علمی نبود» حاکم
  .نیچه، در آلمان و سایر کشورها نفوذ زیادي به دست آورده بود

و در در قرن بیستم نیز همین نوع انتقادات غیر علمی از سرمایه داري دوباره سر بلند کرد 
آثار مهم مارتین . نتیجۀ وقایع هراس آوري که طی دو  جنگ جهانی رخ داد به شدت اوج گرفت

هایدگر چه قبل از وقوع جنگ جهانی دوم و چه بعد از آن، گرایش فلسفی پر نفوذي را نمایندگی 
ن در دنیاي بی روحی بود که منطق تولید صنعتی و ف» هویت و اعتبار راستین«او در پی . می کرد

همۀ آن چیزهایی بود که به واسطۀ جامعۀ مدرن از » دلتنگ«هایدگر . آوري بر آن احاطه داشت
     161.پست مدرنیست ها از این گرایش فلسفی تاثیر گرفتند. دست رفته بود

پست مدرنیست ها دقیقا پا جاي پاي این سنت انتقادي غیر مارکسیستی و نهایتا غیر 
این نوع انتقاد بعد از شکست سوسیالیسم در چین به . (شته اندماتریالیستی از سرمایه داري گذا

، و به 1991تا  1989و فروپاشی بلوك سوسیال امپریالیستی شوروي در سال هاي  1976سال 
آجیت نیز با دفاعش از به .) موازات تشدید بهتان زنی هاي بورژوازي به کمونیسم اوج گرفت

علم «دعا می کند مارکسیسم اروپا ـ محور و آلوده به و مبارزه علیه آنچه ا» مائوئیسم«اصطالح 
] غیر مارکسیستی و نهایتا غیر ماتریالیستی[است، به یکی از حامیان همین نوع انتقاد » گرایی

  . تبدیل می شود
اینکه پست مدرنیست ها هر آنچه چهره هاي اصلی فرهنگ غرب به عنوان مفروضات پایه اي 

باعث شده که برخی جوانب روشن بینانه در بحث » قرار می دهند مورد سوال«جلو گذاشته اند را 
، بحث فوکو و سایرین از این »شکل گیري سوژه«مثال در ارتباط با . هاي شان وجود داشته باشد

) »ساخت«یا (بحث می کنند که عوامل گوناگونی مثل قدرت، دانش و گفتمان چگونه به تولید 
چگونگی ساخته شدن و شکل پیدا کردن سوژة  یک نمونۀ آن، .کمک کرده است» سوژه«

پست مدرنیست  162.در آمریکا است سفیدپوست و مفاهیم حقوق و آزادي ها توسط نظام برده داري

                                                             
او نقشی فعال در . این طرز فکر که گرایش ضدسامی نیز جزیی از آن بود، هایدگر را به مدافع رژیم نازي بدل کرد  ١٦١

بعد از جنگ، مقامات آلمان غربی و امپریالیست هاي آمریکایی به . بازي کرد» غیر آریایی«انشگاه ها از عناصر د» تصفیۀ«
  .اعادة حیثیت از هایدگر پرداختند

. یک گرایش پست مدرنیست ها این است که این مشاهدات اغلب مفید را از واقعیت مادي بنیادین جدا می کنند  ١٦٢
آیا نمی توانیم بهتر از آن : دمکراسی«رجوع کنید به کتاب » دمکراسی جفرسنی«ی از ظهور براي مطالعۀ یک بررسی علم

  .اثر باب آواکیان» عمل کنیم؟
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 163.ها برخی راه هاي نفوذ دانش و کنترل قدرت هاي استعماري غرب را نیز آشکار کرده اند
دند به گونه اي بود که بر قبول تعریفی که استعمارگران از واقعیت دنیاي استعماري ارائه کر

  .استعمار توسط مردم استعمار شده داللت کند
مورد سوال قرار دادن این نوع فرضیات به گسترش و تعمیق مسیرهاي مطالعه و بررسی دنیا 

اما نباید این روشن بینی ها را مثل آجیت به شیوه اي التقاطی به یک چارچوب  .خدمت کرده است
برعکس، همان طور که آواکیان تاکید دارد، این روشن بینی ها باید غربال . دچسبان شبه مائوئیستی

بحث هاي نادرست را باید کنار زد و حتی بخش اعظم آنچه روشن بینانه و به طور قسمی . شوند
  .صحیح است هم باید در یک چارچوب علمی مجددا قالب ریزي شود و شکلی نوین بگیرد

  تآجیت دست در دست مکتب فرانکفور
تعجب ندارد که آجیت شباهت خود به مکتب فرانکفورت را آشکارا به نمایش می گذارد و 

بعضی نظرات پایه اي پست مدرنیست ها، خاصه تالش . اعالم می کند که وامدار این مکتب است
هاي شان براي نفی بنیان علمی مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی و حمالت شان به روشنگري، به 

  .ورت بر می گرددمکتب فرانکف
آن است در آلمان » خدمات«مکتب فرانکفورتی که آجیت خواهان به رسمیت شناخته شدن 

در آن  1921تا  1919بحران زدة تحت جمهوري وایمار و فضاي ناشی از شکست هاي انقالب 
. اند» مارکسیسم غیر دگماتیک«موسسان این مکتب اعالم کردند که پیرو . کشور به ظهور رسید

رشان از این حرف مشخصا ابراز مخالفت با مدل انقالب بلشویکی و نمونۀ اتحاد جماهیر منظو
مهم ترین بیانیۀ تئوریک مکتب فرانکفورت . شوروي سوسیالیستی تحت رهبري لنین و استالین بود

   164.به قلم ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو است» دیالکتیک روشنگري«کتاب 
د ابزاريِ«و نویسندگان این کتاب، سنت  روشنگري را که به عقیدة آنان جهانبینی و » خرَ

معتقدند جامعۀ غرب که . است محکوم می کنند» تولیدساالرانه«پروژه اي خام، ماتریالیستی و 
بنیانش را روشنگري گذاشت طبق الگوي دست اندازي و سلطه بر طبیعت قالب ریزي شد و نتیجتا 
                                                             

نویسنده در مورد این موضوع نکات قابل توجهی ). 1979نشر وینتی ج، نیویورك، (» شرق گرایی«ادوارد سعید،   ١٦٣
  .مارکس یک جانبه است »محوريِ گرایش اروپا«مطرح کرده؛ علیرغم اینکه انتقادش از 

  
  ).2002نشر دانشگاه استنفورد، (» دیالکتیک روشنگري«آدورنو، . ماکس هورك هایمر و تئودور و  ١٦٤
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  .همین منطق قرار گرفت» مدیریت مطلق«ت سلطه و تمامی جوانب حیات اجتماعی نیز تح
بحث مکتب فرانکفورت این است که روشنگري در را به روي همۀ وقایع وحشتناکی که تحت 

فالسفۀ مکتب فرانکفورت اعتقاد داشتند که  165.نظام سرمایه داري شاهدش هستیم باز کرد
ر را عملی کند چرا که گرفتار مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی قادر نیست ادعاي رهایی نوع بش

عصر » آگاهی علمی«این شبیه محکوم کردن . محدودیت هاي ماتریالیسم و متدولوژي علمی است
در کنار شباهت هایی که میان خط فکري آجیت با عناصر اصلی . روشنگري توسط آجیت است

د به انتقاد تئوري انتقادي مکتب فرانکفورت، خاصه مواضع یورگن هابرماس، وجود دارد، بای
و موضع تردید آمیزشان در قبال نقش دین در جامعۀ کنونی هم » علم گرایی«وحشتناك این ها از 

   166.این نیز نقطۀ اشتراك دیگر آجیت با مکتب فرانکفورتی ها است. اشاره کنیم
نشان داد که قادر نیست یک تفکر فلسفی جامع و   از نظر مکتب فرانکفورت، مارکسیسم

منظورشان این . مارکسیسم راه خود را در نقطه اي میان علم و فلسفه گم کرد: کند فراگیر ارائه
را می باید با قائل » نقص«است که مارکسیسم به واسطۀ ادا و اطوارهاي علمی اش فلج شد و این 

   167.شدن جایگاهی شایسته براي فلسفه به ویژه ایده الیسم آلمانی و امانوئل کانت جبران کرد

                                                             
یورگن هابرماس . خود دست شستند» ضد سرمایه داري«بعد از جنگ برخی از رهبران برجستۀ این مکتب از جنبۀ   ١٦٥

د ابزاري«نقد » تعمیق«هم به . مکتب فرانکفورت را در دو زمینه ادامه داد پرداخت و هم آغازگر نقدي شد که » خرَ
هابرماس به این نتیجه رسید که ماتریالیسم . سرانجامش حملۀ همه جانبه به ماتریالیسم تاریخی به مثابه یک علم بود

» عمل ارتباطی« در مقابل، او تئوري جدیدي را تحت عنوان. است» تصحیح ناشدنی«و » پروژة ناممکن«تاریخی یک 
این جهانبینی مدعی ایجاد روابط . این تئوري از آمیختن کانت و فروید و مارکس و وبر ساخته و پرداخته شد. تدوین کرد

اما نهایتا این . جدیدي میان انسان ها است که به تخفیف و حل تخاصم ها و تضادهاي آشتی ناپذیر جامعه خواهد انجامید
هابرماس سرانجام مارکسیسم را کامال رد کرد و به حامی علنی و پر . ي دمکراسی بورژواییتالش دیگري است براي نوساز

نتیجۀ این شد که هابرماس به عنوان روشنفکر درجۀ یک امپریالیسم . غرب تبدیل شد) بورژوایی(شور دمکراسی صوري 
  .آلمان و موعظه گر عالیرتبه در مجامع عمومی به رسمیت شناخته شد

از زمان رفرماسیون و روشنگري، «): 2008نشر پالیسی، کمبریج، (» بین طبیعت گرایی و دین«رماس، یورگن هاب  ١٦٦
آگاهی مذهبی را پاسخ  "مدرنیزاسیون"جامعه شناسان، . فرهنگ غرب شاهد تغییر و تحول آگاهی مذهبی بوده است

مدرن و بسط قانون و اخالقیات سنت هاي مذهبی به چالش هایی می دانند که توسط پلورالیسم مذهبی، ظهور علم 
] به وجود آمده در[در هر سه زمینه، جوامع مبتنی بر ایمان سنتی باید ناهمخوانی و تفاوت هاي . سکوالر مطرح شده بود

یا فقط به آنجا بیانجامد که . عرصۀ شناخت را به نحوي هضم می کردند که به ظهور شهروندان سکوالر منجر نشود
  ».از آموزه ها پیروي کنند] قبل[راه هاي دگماتیک مشابه  شهروندان با اتکاء به

که در آن هم از روشنگري دفاع » روشنگري چیست؟«طور کلی آثار کانت، خاصه مقالۀ تاثیرگذارش تحت عنوان   ١٦٧
یکی از منابع الهام بخش مهم تئوریک و فلسفی براي به  شده و هم در مورد زیاده روي در این راه هشدار داده شده،
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آجیت، پست مدرنیست ها و مکتب فرانکفورت چیست؟ همۀ این ها نقدي بر  نقطۀ اشتراك
مصائب سرمایه داري و جامعۀ مدرن دارند یا حداقل چنین شروع کارشان این بوده، اما از تجزیه و 
تحلیل عمیق ماتریالیستی و علمی خصلت جامعۀ سرمایه داري سر باز می زنند؛ یا عاجز از این 

ث فلسفی و سیاسی به شکل پوشیده یا آشکار وجود حقیقت عینی، انطباق اینان در مباح. کارند
  .تئوري و حقیقت، و روش و رویکرد علمی براي فهم واقعیت و دنیا را رد می کنند

آجیت قادر است نظراتی مثل پیروزي اجتناب ناپذیر انقالب پرولتري را که بازتاب خشکه 
  .م بیامیزدمقدسی است با عناصر کلیدي پست مدرنیسم در ه

  کانت برآمده از امانوئل آجیت و سنت 
» اهمیت اساسی جایگاه طبقاتی، جایگاه مادي طبقه«همان طور که قبال دیدیم آجیت بر 

از این ) موضع، دیدگاه و روش(هر سه جزء متشکلۀ جهانبینی پرولتري «می گوید . تاکید می گذارد
این بحث آجیت » .عیت مادي رقم می خوردواقعیت مادي ناشی می شود و نهایتا توسط همین واق

                                                                                                                                        
  یادآوري این نکته مفید است که کانت در بحبوحۀ برآمدهاي فکري و. فوکو، مکتب فرانکفورت و بسیاري دیگر بوده است

تالطمات اجتماعی در دورة ماقبل انقالب فرانسه که سراسر اروپا را در بر گرفته بود کوشید به مسائل مورد مشاجره در 
در این زمینه، مشخصا بحث و جدل حادي بین امپیریسیست . دهدباب خصلت و سرچشمه ها و امکانات شناخت پاسخ 

اولی ها مدعی بودند که شناخت تنها از طریق تجربه کسب می شود و بنابراین به ناگزیر . ها و منطق گرایان جریان داشت
در مقابل،  .است و توسط این جایگاه و شرایط رقم می خورد) یا مشاهده گر(آغشته به جایگاه و شرایط مجريِ تجربه 

بحث منطق گرایان این بود که شناخت از به کار بستن منطق ناشی می شود و اگر کاربرد منطق به شکلی خوب و قابل 
اتکاء انجام شود شناخت مطلق از دنیایی که آماج تحریف ها و محدودیت هاي ذهنی میانجیِ تجربه گر شده به دست می 

را بگیرد و بدین طریق » حد وسط«متخاصم شناخت شناسی   گاه هايکانت به قول خودش تالش کرد بین اردو. آید
توجه او به نحوة . اما کانون توجه کانت، توفانی بود که می رفت سراسر جوامع اروپایی را در بر بگیرد. کنترل شان کند

د ناب«کنترل اردوگاه هاي شناخت شناسی بیش از هر جا در دومین نقدش از  کانت در نقد اول  .جلوه گر شده است» خرَ
او با هشدار در مورد تالش هاي بی . خود در مورد شرایطی بحث می کند که امکان تجربه و شناخت در آن وجود دارد

د فراتر می رود می کوشد » معقول«حساب و کتابی که از حیطۀ  د را مهار کند» جاه طلبی هاي سلطه گرانۀ«خرَ . خرَ
کانت این ادعا است که آنچه شناخت را براي انسان ها ممکن می » )غیر تجربی(شهودي  ایده الیسم«عنصر اساسی در 

از دنیا را به » برداشت«از نظر کانت این توانایی ها است که . کند توانایی هاي ذاتی ساختاري و غیرتجربیِ ذهن است
بدین ترتیب، دنیا به نظر . زدمثابه یک پدیده، به مثابه چیزهایی که مورد تجربه قرار می گیرند، شکل می دهد و می سا

مکان و زمان از نظر کانت، عینی نیستند بلکه سهم ذهن در . مردم چیزي بسط یافته در مکان و جاري در زمان می آید
به . براي کانت، ضرورت و علیت موجودیت عینی ندارند. ساختن چیزي هستند که ما به مثابه واقعیت تجربه می کنیم

یک رخداد به واسطۀ » وقوع«هن بشر است که طرح هایی می سازد که به افراد اجازه می دهد اعتقاد کانت، این فقط ذ
  .»تجربه کنند«رخدادي دیگر را 
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آنچه مستقیما به بحث ما مربوط است، این دیدگاه است که . باید مورد انتقادي در خور قرار گیرد
نتیجۀ چنین دیدگاهی این می شود . پرولتاریا به علت جایگاهش، دسترسی خاصی به حقیقت دارد

نمی توانند به این ) ارند یا غیر پرولترهایعنی آن هایی که جایگاه پرولتاریا را ند(که سایرین 
تابع «بنابراین شناخت نهایتا . شناخت دست یابند یا شناخت شان به سطح پرولتاریا نمی رسد

  .است» مشاهده گر
بنا به منطق آجیت، نهایتا هیچ شناخت عینی قابل اتکایی از واقعیت و به ویژة از جامعۀ بشري 

آنچه تحت عنوان شناخت قابل دسترسی است، . د داشته باشدنمی تواند وجو که هست اي گونهبه 
این . دنیا نزد مشاهده گران مشخص است که پرولتاریا نیز یکی از آن ها است به چشم آمدننحوة 

  مباحثه اي قدیمی در قلمرو فلسفه و علم بوده که آیا می توان دنیا را مستقل از ذهن شناخت؟
منظور تالش کانت . ه خاطر دوالیسم اش شهرت داردکانت که عزیز مکنب فرانکفورت است ب

بحث او این بود که در ساخت . براي میانه گرفتن و آشتی دادن ایده الیسم و ماتریالیسم است
 168.بشناسد» پدیده را در خودش«یعنی فرد نمی تواند . شناخت یک عنصر ذهنی دخیل است

جلوه می کند » براي خودمان«طور که ادعاي کانت این بود که ما فقط می توانیم پدیده را آن 
به عبارت دیگر، . تبدیل شده است» براي طبقه«از نظر آجیت به » براي خودمان«این . بشناسیم

حقیقت بر  حسب خطوط تمایز طبقاتی، برعکس می شود، شکل می گیرد، حد و مرز پیدا می 
و » خصلت طبقاتی دارد حقیقت یک«بر مبناي این نوع اپیستمولوژي است که آجیت از حکم . کند
  .دفاع می کند» مارکسیسم صحیح است چرا که جانبدار است«

طی . شباهت خیره کنندة طرز فکر آجیت با جوانب دیدگاه کانتی به اینجا ختم نمی شود
همان دوره اي که علوم مدرن توسعه می یافت و از فلسفه و متافیزیک فاصله می گرفت، در مقابل 

دیدیم که بحث هاي آجیت و . مل شدن عرصۀ اجتماعی مقاومت می شدگسترش دامنۀ علم و شا
از جمله بعضی از . (استدالالت خود کانت و نئوکانتی هاي قرن بیستم مبناي مشترکی دارد

  .به آن پرداخته است» ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم«استدالل ها که لنین مستقیما در کتاب 
غیر قابل «، )ندانم گرایی(یت گرایی، اگنوستیسیسم این به معنی گام زدن در مسیر نسب

دانستن دنیاي عینی و نهایتا رسیدن به همان چیزي است که پست مدرنیست ها اسمش » شناخت
 .ادعاهاي علم گذاشته اند» غیر قابل باور بودن«را 

                                                             
  .»ماتریالیسم و امپیریو ـ کریتیسیسم«براي بحث دوئالیسم کانت نگاه کنید به لنین،   ١٦٨
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رھنمودھای زشت و عذاب آور آجیت در مورد دین و زنجیرھای ) ط
  سنت
او کاربرد جهانشمول علم را قبول ندارد و معتقد . نگران می کند ، آجیت را»آگاهی علمی«

تحقیر اندیشه «و » گرایش به عصر روشنگري«. است که جامعه و تاریخ از این امر مستثنی هستند
همۀ این نگرانی ها و باورها در . نیز مایۀ نگرانی آجیت شده است» و پراتیک هاي پیشا ـ مدرن
  . لۀ دین و اخالقیات سنتی در جامعۀ بشري متمرکز شده استچگونگی رویکرد آجیت به مسئ

توجه کنید به حرفی  169.این نیز نقطۀ همگرایی دیگري است میان آجیت و پست مدرنیسم
درك علمی از نقشی که دین «: که آجیت در مورد ارزیابی صحیح و ارزشمندي نقش دین می زند

اینک . ون انجام شده تعمیق شده استبازي کرد از طریق مطالعاتی که در حیطه هاي گوناگ
شناخت بهتري از نقش تاریخی دین در خلق و تکامل اخالقیات و ارتباطات اجتماعی و اثر پایدار 

   170».آن بر مغز انسان به دست آمده است
مشاهده کردیم که آجیت قادر به فهم صحیح رابطۀ ایده ها و آگاهی با شرایط مادي و 

آجیت به علت سر باز زدن از روش . ده ها را تشکیل می دهند نیستاجتماعی که زیربناي این ای
و نیز به واسطۀ ) که ایده ها و ایدئولوژي ها جزئی از آن است(علمی براي فهم واقعیت اجتماعی 

ناسیونالیسم اش  گرفتار اغتشاش فکري جدي و توهمات مرگبار در مورد خصلت و نقش 
                                                             

در کشورهاي تحت سلطه را که در سند به سادگی می توان شباهت رویکرد آجیت به نقش و ظرفیت اسالم سیاسی   ١٦٩
رژیم مذهبی » سیاست هاي معنوي«او منعکس است با شور و هیجانی که میشل فوکو نسبت به » علیه آواکیانیسم«

میشل فوکو، رژیم آیت اهللا ها را آلترناتیوي می دید در برابر آنچه تا . اسالمی آیت اهللا ها از خود نشان داد مشاهده کرد
ارائۀ یک تحلیل کامل از اعتقادات . در ایران مورد حمایت قدرت هاي غربی خاصه آمریکا بود 1357قالبی مقطع بحران ان

تجریدي و تمایالت فلسفی که فوکو را وادار به پذیرش نقش و چگونگی پا به صحنۀ سیاسی گذاشتن آیت اهللا ها کرد از 
چرا که . به چارچوب روش و تجزیه و تحلیل فوکو اما خوبست اشاره اي داشته باشیم. حوصلۀ این پانویس خارج است

  آجیت است می بینیم» علیه آواکیانیسم«انعکاسش را در برخی اظهارات که مشخصۀ 
از نظر آجیت . »قدرت است که شناخت را معین می کند«: متقابال به هم مرتبطند» شناخت«و » قدرت«از نظر فوکو، 

ارزش قائل است و آن را از کسب علمی شناخت جدا » ارادة شناختن«فوکو براي » .حقیقت یک خصلت طبقاتی دارد«
محدوده «او اسالم سیاسی را به خاطر اینکه با شور مذهبی اش . نمونۀ این امر براي فوکو، اسالم سیاسی بود. می کند

اندیشۀ پیشا «از  او با دفاع. آجیت نیز شبیه کار فوکو را انجام می دهد. می ستود» زیر پا می گذارد«موجود را » هاي
او مثل فوکو و بقیۀ پست مدرنیست ها دچار شک عمیق نسبت به . ، شیوة علمی درك دنیا را تغییر می دهد»مدرن

  ..روشنگري و جهانبینی علمی مرتبط به آن می شود و ردش می کند

  »...علیه«  ١٧٠
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  . را به سازش می رسدبنیادگرایی مذهبی می شود و با آن آشکا
ت اشتباه است اگر گروه هایی نظیر طالبان و نیروهاي مرتجع بنیادگراي اسالمی را به نظر آجی

آجیت می گوید . تاس» اکونومیسم امپریالیستی« به دیدة او، چنین کاري. خطاب کنیم» دشمن«
ا بخشی از نیاز به دفاع محکم و غیر مشروط از حق مقاومت مسلحانۀ یک ملت تحت ستم ی« 

مخالفت با ایدئولوژي یا برنامۀ اجتماعی که این ها از آن پیروي می کنند نباید چنین . جامعه است
  :منطق تراشی هاي عذاب آور آجیت چنین ادامه می یابد  171».دفاعی را تضعیف کند

یا . مشکل اساسی جریان اصلی مقاومت در عراق یا افغانستان، اسالمی بودن شان نیست«
ایدئولوژي . اهیم عمومی تر گفته باشیم، ایدئولوژي مذهبی حاکم بر آن ها نیستاگر بخو

آن ها هنوز هم می توانند به ... هاي مذهبی در گذشته نقشی مترقی بازي کرده اند
چرا که دین در شرایط . ابزاري براي بروز یک محتواي ملی و دمکراتیک تبدیل شوند

. ي تحت ستم صرفا یک موضوع معنوي نیستنیمه مستعمراتی، نیمه فئودالیِ کشورها
در چارچوب . بلکه یک شیوة زندگی نیز هست که عمیقا با فرهنگ ملی در هم تنیده

موضوع مشخصی که مورد بحث ماست، مشکل عمده در نحوة مشخص شرح و بسط این 
یعنی برنامه هاي اجتماعی مرتجعانه اي که توسط نیروهاي مصمم . ایدئولوژي است

   172».مشکل عمده، بنیادگرایی آن ها است. المی جلو گذاشته می شوندمقاومت اس
ببینید نگاه فردي که . آجیت حرف هاي عجیب و غریبی می زند و به همان اندازه، وحشتناك

در دنیایی به . خود را مائوئیست معرفی می کند و ادعاي کمونیست بودن دارد به دنیا چگونه است
المی و غیراسالمی به هر نوع عمل وحشتناك دست می زنند و سر می بریم که بنیادگرایان اس

در دنیایی به سر می بریم که مارکسیسم بی وقفه . تاریک اندیشی را به هر نحو تحمیل می کنند
در بخش هاي گسترده اي از دنیا، سکوالریسم و علم و تفکر انتقادي از .... مورد حمله قرار می گیرد

در دنیایی به سر می بریم که پدرساالري و سنت هاي .... منگنه اند هر طرف محاصره شده اند و زیر
  .لگدمال شان می کنند  مذهبی، انسان بودن زنان را نفی می کنند؛ تحقیر و

ولی آجیت از ما تقاضا می کند که بیش از حد مشغول چیزهایی از قبیل نقش رهبري کنندة 
ت که ایدئولوژي مذهبی ترقیخواه به اندازة می گوید مشکل صرفا این اس. ایدئولوژي مذهبی نشویم

رهنمودهایی که آجیت در مورد دین ارائه می کند . کافی در رهبري مقاومت ملی حضور ندارد
                                                             

، 3شماره (» موج نوین«در نشریۀ  ، منتشر شده»"جنگ علیه ترور"مقاومت اسالمی، تضاد عمده و «آجیت، مقالۀ   ١٧١
  )2007فوریه 
  همانجا  ١٧٢
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  .این به معنی سازشی عاري از وجدان با بنیادگرایی است. زشت است
 او به ما نشان می دهد که بزرگ شمردن احساسات خود به: این است چهرة باشکوه آجیت

خودي طبقاتی، رد این واقعیت که مارکسیسم یک علم است، و اصرار بر ستایش از هویت ملی و 
بدون شک به انقالب کمونیستی که مارکس آن را در عبارت . افق دید ملی به کجا منجر می شود

ایده هاي «و » مناسبات سنتی مالکیت«از ) ریشه اي ترین گسست ها(» دو گسست ریشه اي«
  .کرده بود منجر نمی شودخالصه » سنتی

  حجاب کشیدن روی ستم بر زن
نظم «فکرش را بکنید، آجیت در برابر عقب ماندگی ها سجده می کند تا به دین به خاطر 

و نقشی که در مقاومت » ملی تمانفگادغام کردن به مثابه یک  بخشیدن، گسترده ساختن و در هم
قیر و انقیاد نیمی از نوع بشر را کامال نادیده می هم زمان، آجیت تح. ملی بر عهده دارد، اعتبار دهد

آجیت با دفاع مشمئز کننده اش از دین، بار عظیمی را که دین به لحاظ ایدئولوژیک و . گیرد
روي دوش جامعه گذاشته کم اهمیت جلوه ) خاصه از طریق توجیه و تحمیل ستم بر زنان(سیاسی 
سکوت کَر کنندة آجیت در قبال مسئله اي . و این یک ارزیابی سهوي و اتفاقی نیست. می دهد

نقطۀ کور آشکار آجیت، بیش از هر چیز محصول و جزیی الینفک از جهانبینی   ،173چنین اساسی
  .عمومی اوست

، اعتقادش به این که آگاهی »ملی«اصرار آجیت بر مقولۀ پرولتاریاي جسمیت یافته و 
است، سر باز زدنش از تشخیص نقش کمونیستی ناشی از شرایط مادي و احساسات پرولتاریا 

ضروري و ظرفیت واقعی مبارزة ایدئولوژیک در متحول کردن جهانبینی و آماده سازي مردم و 
» رهایی«زمینه چینی انقالب، باعث می شود که او تصویر نازل، محدوده، کمرنگ و  بی حالی از 

  .حروم اندیعنی همان چیزي که نیمی از  جامعه پیشاپیش از آن م. داشته باشد
باز هم شاهد تقابل کامل جریان بازمانده از گذشته و سنتز نوین در زمینۀ برنامه و جهانبینی 

  :آواکیان می گوید. به روشن ترین شکل هستیم
بنابراین چه در این چارچوب و چه در سطحی گسترده تر، یعنی در چارچوب جهانی ـ «

بخش انقالبی که مقصود نهایی اش تاریخی انقالب کمونیستی، نمایندگان اهداف رهائی
لغو تمام تمایزات طبقاتی و همۀ روابط استثمارگرانه و ستمکارانه است با یک نیاز عمیق 
                                                             

مورد تجاوز قرار دادن «فقط یک بار، آنجا که از » علیه آواکیانیسم«هزار کلمه اي خود  60در واقع آجیت در نوشتۀ   ١٧٣
  .می گوید اشاره اي گذرا به شرایط زنان می کند» و قتل یک زن جوان در اتوبوسی در دهلی
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نیاز به جهش ها و گسست هاي بیشتر در درك و رویکردمان به : و مبرم روبرو هستند
ی و یعنی در عرصۀ خط ایدئولوژیک و سیاس. مسئلۀ زن؛ هم در تئوري و هم در پراتیک

سازماندهی مبارزات توده هاي بر پایۀ این خط؛ در هماهنگی با نقش محوري و تعیین 
این فقط به معناي خاتمه بخشیدن . کننده اي که مسئلۀ زن به طور عینی ایفا می کند

به هزاران سال انقیاد و تحقیر نیمی از نوع بشر است بلکه مسیري است که طی آن 
طور الینفک به پیشروي در جهت یک عصر کامال نوین رهایی کل بشریت ضرورتا و  به 

عصر نوینی که با دستیابی به کمونیسم در سراسر دنیا فرا . در تاریخ بشر گره می خورد
             174».خواهد رسید

  دنبالھ روی از ناسیونالیسم، بزک کردن بنیادگرایی 
ملی یک وجه از روبناي به نظر او، مقاومت . به دیدگاه هاي آجیت در مورد دین برگردیم

هویت غیر «این امر یک . ایدئولوژیک در کشورهاي تحت سلطه اي نظیر عراق را تشکیل می دهد
او به دین . آجیت براي دین جایگاه متعالی خاصی قائل می شود. را به میان می آورد» قابل انکار

یز هست که عمیقا بلکه یک شیوة زندگی ن. صرفا یک موضوع معنوي نیست«اعتبار می بخشد که 
البته این حرف صحیح است اما مشکل بتوان از آن دلیلی براي . »با فرهنگ ملی در هم تنیده

  .توجیه یا دنباله روي از دین ساخت
همۀ تضادهاي موجود در درون ملت و در  تخفیفاز نظر آجیت، تضاد با امپریالیسم باعث 

و واپس گرا نیز عموما زیر سبیلی در می  تفکر مردم می شود؛ دین و سنت و طرز فکر عقب مانده
و گاه (چرا که از نظر آجیت این ایدئولوژي آکنده از یک محتواي ملی . شوند یا توجیه می شوند

اما به این . واقعی است که در برابر امپریالیسم و ستم ملی مقاومت می کند!) »دمکراتیک«حتی 
ذیر اجتماعی یا واقعیت اجتماعی طبقات و ایده هاي مذهبی تضادهاي آشتی ناپ. سادگی هم نیست

قشرهاي مشخص را به طور مستقیم و بی واسطه منعکس نمی کنند؛ چه رسد به تضادهاي موجود 
  .در کلیت یک ملت که با تضادهاي طبقاتی چند پاره شده است

در هر فرهنگ ملی معین عناصر متناقض متعددي وجود دارند و اغلب، این تناقضات 
خی از این عناصر به درجات گوناگون احساسات و منابع الهام بخش تاریخا مثبتی را بر. چشمگیرند

در سایر فرهنگ ها نیز می توان عناصري را پیدا کرد که جوانب انقالبی یا مترقی . بازتاب می دهند

                                                             
  )184نشریۀ انقالب، شمارة (، »تضادهاي حل نشده، نیروهاي محرکۀ انقالب«، باب آواکیان  ١٧٤
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از سوي دیگر، دین اساسا و عموما زنجیر و مانعی در راه درك و . مشابهی را منعکس می کنند
 .شه اي دنیا استتغییر ری

از وضعیتی که » رهایی«توده هاي مردم اغلب از دین استفاده می کنند تا امید به آرامش و 
دین به : اما این مسئله تغییري در واقعیت ایجاد نمی کند. براي شان رقم خورده را بروز دهند

ها از مقامات به بیانی کلی تر، دین اطاعت توده . تقدیس روابط بردگی در جامعه خدمت می کند
این هم واقعیتی است که در گذشته، به ویژه پیش از ظهور دیدگاه علمی . حاکم را توجیه می کند

  .و ماتریالیسم، جریانات یا جنبش هاي ترقیخواه و انقالبی اغلب قالب مذهبی داشتند
امروز براي درك و تغییر دنیا در جهت الزم، یک دیدگاه و تحلیل علمی در دسترس است؛ 

بحث ما به ویژه در مورد کمونیسم انقالبی است که هم در . ین دیدگاه و تحلیلی ضرورت داردچن
فرهنگ ملی و دین نیز مثل تمام مقوالت دیگر باید مشمول . دسترس است و هم ضروري است

آجیت می خواهد دست فرهنگ ملی و نقشی که . تجزیه و تحلیل و ارزیابی موشکافانۀ علمی باشند
این یعنی چراغ سبز به چیزهایی که به طور . این فرهنگ بازي می کند را باز بگذارد دین در درون

  .خود به خودي در دسترس است
بدون شک، بحث آجیت می تواند به اینجا برسد که کمونیست ها باید به جلوة بهتري از همۀ 

برداشت شما از این حرف آجیت چه . عناصر موجود در فرهنگ ملی از جمله دین تبدیل شوند
  :دیگري می کنید

بحث هاي آواکیان کامال از تشخیص نقش بسیار مهمی که احساسات و فرهنگ ملی در «
رشد بنیادگرایی در جهان سوم بازي کرد عاجز می ماند و نمی تواند جایگاه این مقوالت 

نظم ] نقش این احساسات و فرهنگ را در[در هیچ کجا ] آواکیان.... [را تعیین کند
ادغام کردن به مثابه یک گفتمان ملی به رسمیت  گسترده ساختن و در همبخشیدن، 

ناکامی  جایگاهبنیادگرایی به ما کمک می کند که  "ملی"درك ادعاي ... نمی شناسد
                175».را تشخیص دهیممائوئیست ها در برافراشتن پرچم ملی در کشورهاي تحت ستم 

که این (» برافراشتن پرچم ملی«چه مائوئیست ها در  به طور اشاره اي باید بگوییم که اگر
ناکام ماندند و نتوانستند آجیت ) شامل می شود] افکار و کردارها را هم[خاصه برخی از زشت ترین 

متاسفانه دنباله روي از . را راضی کنند اما علت این ناکامی، عدم تالش آن ها در این جهت نبود
  .رانه یک معضل تاریخی بوده و هستناسیونالیسم و دین و تفکر پدرساال
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براي این که ببینید شیوة تحلیل آجیت تا چه اندازه از واقعیت دور است نگاه کنید به قیاسی 
  :امروز با مبارزة قهرمانانۀ مردم ویتنام انجام می دهد» نیروهاي اسالمی«که او میان 
در ویتنام جنگ . ستعراق و افغانستان را نمی توان عینا با ویتنام قابل قیاس دان«

در عراق و افغانستان جنگ . رهائیبخش ملی تحت رهبري یک نیروي انقالبی قرار داشت
اما از زاویۀ اوضاعی . ملی عمدتا توسط نیروهاي اسالمی سازماندهی و رهبري می شود
این ناشی از سرچشمۀ . که امروز آمریکا در آن به سر می برد، شباهت ها خیره کننده اند

یعنی کارکرد تضاد میان امپریالیسم با ملل و خلق هاي . است] هر دو وضعیت[نهایی 
   176».تحت ستم که چارچوب را می سازد و قواي محرکه را تعیین می کند

مثال در (آجیت با انتخاب برخی از همین نوع تفکرات متافیزیکی که قبال مشاهده کردیم 
به این نتیجه گیري می ) هم قرار می داد را در نقطۀ مقابل» کاربرد«و » اصول«همان بحثی که 

تضاد عمده بین امپریالیسم و خلق ها و «بخشی که در باال از آن نقل کردیم با اعالم این که . رسد
است آغاز می شود و آجیت این را یک حکم معین و بی برو و برگرد اعالم می » ملل ستمدیده

در «وسط سوي آجیت روبرو می شویم که سپس با این نظم بخشیِ متافیزیکی پدیده ها ت 177.کند
هر مرحلۀ مشخص، تضاد عمده و نه تضاد اساسی، تعیین کننده یا تاثیرگذار بر موجودیت و تکامل 

سرانجام، او بر اساس نظام منطقی خود، خصوصیات کاذبی را به عوامل مختلف » .سایر تضادها است
یف انقالبی در این کشورها به نتیجه دخیل در صحنه نسبت می دهد و در مورد نقش هر یک و وظا

هر چند آجیت آنقدر مواظب هست که نیروهاي اسالمی و رهبري . گیري هاي نادرست می رسد
معادل هم قرار ندهد اما به واسطۀ » عینا«ویتنام را دقیقا یکسان قلمداد نکند یا به قول خودش 

اي این دو  نقشی یکسان قائل بر» کارکرد تضاد میان امپریالیسم و ملل و خلق هاي تحت ستم«
  .است

خیره «بلکه عدم تشابهات » شباهت ها«برخالف نظر آجیت، بین افغانستان و ویتنام، نه 
و خلیفۀ جدیدش بپرسیم نظرشان در مورد » امارت اسالمی«می توانید از . وجود دارد» کننده اي

  !هستند چیست» جلوه اي از یک حرکت ملی و دمکراتیک«این که خود 

  و مبارزۀ ایدئولوژیک با دین» پوسیدهدو «ر آواکیان در مورد نظ
اما » .این واقعیت در هم و بر هم بی اعتنا است«آجیت به آواکیان تهمت می زند که نسبت به 
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این آواکیان است که به واقع دست به یک تحلیل اساسی می زند و با این کار، قوة محرکۀ کلیديِ 
  :است» دو پوسیده«این بحث آواکیان در مورد . کنداوضاع جاري دنیا را روشن می 

ک« ک از / چیزي که می بینیم رقابت بین جهاد از یک سو و دنیاي م جنگ صلیبی م
این رویارویی یک قشر تاریخا پوسیده در میان بشریت گرفتار استعمار . سوي دیگر است

این دو . کم می راندو ستم با قشر تاریخا پوسیدة دیگري است که بر نظام امپریالیستی ح
شما . قطب مرتجع حتی زمانی که با هم ضدیت می ورزند یکدیگر را تقویت می کنند

  .را که بگیرید نهایتا هر دو را تقویت کرده اید» پوسیده ها«طرف هر یک از این 
در عین حال که این فرمولبندي بسیار مهمی است و نقشی تعیین کننده در فهم درك 

ۀ دنیا در مرحلۀ کنونی بازي می کند، ولی ما باید در مورد اینکه بخش اعظم قواي محرک
لطمۀ عظیم تري به نوع بشر زده و تهدید » دو پوسیده به لحاظ تاریخی«کدامیک از این 

قشر تاریخا پوسیدة حاکم بر نظام : بزرگتري براي بشریت محسوب می شود روشن باشیم
      178».امپریالیستی، خاصه امپریالیست هاي آمریکایی

. این تحلیل مفاهیم بسیار مهمی در بر دارد که منحصر به فهم خصلت رخدادهاي دنیا نیست
این تحلیل به موضع گیري ضروري کمونیست ها در کشورهاي سلطه گر و تحت سلطه داللت دارد 

یکی از دالیل مهمش . و این که چه نوع فعالیت همۀ جانبۀ سیاسی و ایدئولوژیکی طلب می شود
ست که بسیاري از توده هاي تحتانی در کشورهاي تحت سلطه به سمت بنیادگرایی ارتجاعی این ا

  .گرویده اند
در مقابل، باید متوجه زیان هاي سیاسی و ایدئولوژیکی که بحث هاي آجیت به بار می آورد 

بدون شک عاقبت جبهۀ متحدي که او حتی جرات طرح آشکارش را ندارد، یعنی : هم باشیم
بلکه این نسخۀ . و جهت گیري آجیت در مقابله با نظام امپریالیستی، کسب رهایی نیستاستراتژي 

این «دنباله روي از نیروهاي واپس گرا یا توجیه تالش براي اتحاد با آن ها تحت عنوان پرداختن به 
  .است» واقعیت در هم و بر هم

اي تکیه به تفکر قالبی و ما براي فهم شرایط انقالب کمونیستی در دنیاي پیچیدة کنونی، به ج
  : ایده الیستی و خوش خیاالنۀ آجیت نیاز به رویکرد تشریحی آواکیان داریم

فهم چگونگی حرکت و تکامل این تضاد،  وفهم تضاد اساسی سرمایه داري، ] فرایند[«
فهم شکل هاي مختلفی که این حرکت به خود می گیرد و تداخل این شکل ها با 
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از دل بیشه اي است که شاخه هاي درختانش در هم گره  یکدیگر، درست مثل عبور
یعنی این چیزها به راحتی قابل مشاهده و درك نیست؛ حتی براي . خورده است

کمونیست هایی که می خواهند دنیا و تاریخ و جامعه و طبیعت را به طور سیتماتیک با 
و به کار بست  مسئولیت دفاع از درك.... نگرش و روش کمونیسم بفهمند و تشریح کنند

مسئله فقط این نیست که حواس . صحیح نقطه نظر و روش کمونیستی به عهدة ماست
بلکه ما مسئولیت داریم آن را . مان جمع باشد مبادا از این نقطه نظر و روش تخطی کنیم

یعنی با جلب و جذب . در سطحی کیفیتا باالتر به یک نیروي مادي واقعی تبدیل کنیم
ز مردم، از پرولترها و سایر قشرها، به نقطه نظر و روش شمار فزاینده اي ا

    179».کمونیستی
رویکرد آواکیان به توده هاي معتقد به دین چیست؟ آجیت به آواکیان تهمت می زند که دچار 

اما ببینیم آواکیان واقعا از کمونیست ها می خواهد که در برابر طرز . است» منطق گرایی خام«
احساس «تحقیر کنندة و » تکبرِ«او . ن توده ها چه رویکردي اتخاذ کنندتفکر مذهبی شایع در میا
را که اعتنایی به سلطۀ دین بر بخش بزرگی از توده ها ندارند یا در  180»حق به جانبیِ روشنفکرانی

آواکیان به خوبی می داند که بخش هاي . برابر این واقعیت سپر انداخته اند محکوم می کند
  .نه فقط امروز بلکه در جامعۀ سوسیالیستی آتی نیز دین باور خواهند بود گسترده اي از توده ها

  :او به روشنی مطرح می کند
در چارچوب اتحاد پایه اي در مبارزة سیاسی، هیچگاه نباید اعتقاد یا عدم اعتقاد مردم «

بلکه باید دید خواست متحد . به خدا و مذهبی بودن یا نبودن شان را خط تمایز قرار داد
متحد شدن و متحد کردن . ن دارند یا نه؛ و امکان متحد کردن شان وجود دارد یا نهشد

به همان درجه اي . به نحوي که به لحاظ عینی در خدمت منافع توده هاي مردم باشد
که مردم در این مسیر حرکت می کنند باید با آنان متحد شویم و باید با آنان مبارزه 

رویکردمان باید این باشد حتی زمانی که . گیرانه تر باشدکنیم تا اتحادشان کامل تر و پی
درگیر مبارزة ایدئولوژیک با مردمیم و بحث مان بر سر این است که  کدام جهانبینی با 

     181».واقعیت منطبق است و به رهایی منجر می شود
 آواکیان این مبارزة ایدئولوژیک میان مردم را بخشی از دینامیسمی می بیند که حتی در
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  .مرحلۀ تحول دگرگونی سوسیالیستی به پیشرفت کل جامعه کمک می کند
می گذارد » زیر ضرب بردن دین در قلمرو ایدئولوژیک«آجیت به خاطر تاکیدي که آواکیان بر 

اما حرف آواکیان . می داند» منطق گرایی خام«به تمسخر می پردازد و این حرف را نمونه اي از 
مطرح می کند صرفا مبارزة ایده هاي علمی با ایده هاي مذهبی  چیزي که او. کامال روشن است

طرز فکر و نحوة ارتباط مردم با یکدیگر در شرایط وقوع خیزش ها «: او خاطر نشان می کند. نیست
اگر چنین نبود، . و مبارزات اجتماعی عظیم علیه نظم حاکم دستخوش تغییرات عظیم می شود

وابط اجتماعی نیز توسط مردمی که آگاهانه علیه شرایط حاکم هرگز انقالبی اتفاق نمی افتاد و ر
    182».واکنش نشان می دهند هرگز دگرگون نمی شد

اما دین بخشی از روبناي ایدئولوژیک است و باید به جاي خود در این عرصه مورد برخورد قرار 
  ).»زیر ضرب برده شود«یعنی (گیرد 

  :به عالوه آواکیان تاکید می کند
به ویژه علیه . دین در هر شکل و شمایلی با صراحت و قدرت مبارزه کنیم باید علیه«

تاریک اندیشی و مطلق گرایی مذهبی بنیادگرا و شکل بروز سیاسی اش در آمریکا که 
به هیچ وجه نباید اهمیت مبارزه در قلمرو اندیشه، ایدئولوژي و . فاشیسم مسیحی است

این امري . ینی مذهبی را دست کم بگیریمبه ویژه مبارزه علیه هر جلوه اي از جهانب
چرا که جهانبینی مذهبی بر مردم تاثیر می گذارد و آنان را از فهم صحیح . حیاتی است

بدین ترتیب، مردم را از پرداختن به واقعیت و دگرگون کردنش در . واقعیت دور می کند
   183».راستاي منافع اساسی شان باز می دارد

ات ایدئولوژیک اینچنینی را نادیده گرفت، جلب و جذب توده ها این فکر که می توان موضوع
را در زمینه هاي دیگر مثال در مبارزات اقتصادي یا سیاسی به پیش برد، و طوري رفتار کرد که 
انگار حل این موضوعات ایدئولوژیک صرفا نتیجۀ فرعی مبارزات دیگر خواهد بود، توهمی خطرناك 

از » ]طبقاتی[اپیستمولوژي مبتنی بر جایگاه «دارد با به کار بستنِ این فکر ارتباط تنگاتنگ . است
و بروز و  دنمی بر پیشبه این معنی که طبقات مبارزه را بر حسب منافع شان «: سوي آجیت

بنابراین هیچ نیازي به پیشبرد . تثبیت نقطه نظرات از طریق چنین مبارزه اي صورت می گیرد
  .این فکر یکی از ستون هاي دیدگاه آجیت است. مبارزه در قلمرو ایده ها نیست
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در عین حال که آواکیان فراخوان مبارزة ایدئولوژیک صریح و قدرتمند علیه دین را می دهد 
اما آغوشش را براي اتحاد باز کرده و مدافع رویکرد وحدت ـ مبارزه ـ وحدت در قبال افرادي است 

در کنار ستمدیدگان بایستند و علیه بیعدالتی  که با حرکت از باور و تعهد مذهبی شان می خواهند
روشنفکر و انقالبی (برگزاري جلسۀ پر اهمیت گفت و گوي آواکیان و کورنل وست . مبارزه کنند

  .نمونۀ برجسته اي از این رویکرد بود 2014در نوامبر ) مشهور مردمیِ مسیحی
این بخشا به معنی . کنند را پیدا» شرایط حکومت کردن«به قول مارکس، توده ها نیاز دارند 

برخالف فرضیات . آن است که بخش تعیین کننده اي از توده ها باید جذب جهانبینی علمی شوند
آجیت، تاریخ نشان داده هرگاه کمونیست ها صراحتا و همه جانبه از منظري ماتریالیستی و 

وهاي مرتجعی وا می کمونیستی با موضوعات ایدئولوژیک رویارو نشوند، سرانجام میدان را به نیر
وقتی که طالبان یا حزب شووینیست هندوي . گذارند که مدافع آن ایدئولوژي هاي ارتجاعی اند

  !حاکم بر هند حاکم اند چه نیازي به دفاع تردیدآمیز و التقاطی آجیت از اخالقیات و دین است

  یا پیش گذاشتن راھی دیگر» دو پوسیده«انتخاب از میان 
  :ت می گویدآجی

موضع ... بین مسلمانان و نیز در حیطه هاي دینی به هم ریختگی زیادي وجود دارددر «
سیاسی طرفداري از غرب که از جانب برخی گرایشات اسالمی اصالح طلب جلو گذاشته 

. ضد امپریالیسم هموار می کند] عنوان[می شود راه جریان بنیادگرایی را براي غصب 
گرایان را مبنی بر اینکه نمایندة اسالم حقیقی اند پر این شرایط به نوبۀ خود، ادعاي بنیاد

اگر . رنگ کرده است؛ به آن ها کمک کرده تا راه دمکراتیزه کردن باور اسالمی را ببندند
هدف از مداخلۀ ایدئولوژیک مائوئیستی، پیشروي کردن است باید همۀ این جوانب مد 

     184».نظر قرار گیرد
ر مورد چارچوب هاي سیاسی احتمالی و مورد نیاز براي توجه داشته باشید که بحث آجیت د

. نیست] برقرار شود[با برخی نیروهاي اسالمی  ] که می تواند[تجزیه و تحلیل مشخصِ روابطی 
را به معنی سازش با ایدئولوژي ارتجاعی و پوسیده از » مداخلۀ ایدئولوژیک مائوئیستی«بلکه او 

  .به این یا آن جریان مطرح می کند» الیستضد امپری«یا » دمکرات«طریق اعطاي لقب 
و نه » مشکل عمده در نحوة مشخص شرح و بسط این ایدئولوژي است«وقتی آجیت می گوید 

                                                             
  »...علیه«  ١٨٤
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باید . خود ایدئولوژي، به نظر می آید که در پی اسالمی است که از نظر ایدئولوژیک مترقی باشد
سی مشترك با دین باوران و میان این رویکرد با سیاست صحیحی که به دنبال اقدامات سیا

بی تردید آجیت اعتقاد . همزمان  پیشبرد مبارزة ایدئولوژیک قدرتمند علیه دین است فرق گذاشت
  .است» دمکراتیزه کردن باور اسالمی«راسخ دارد که وظیفۀ کمونیست ها یاري رساندن به 
رت اخالقی اگر مسیر تجزیه و تحلیل ما را نف«آجیت هر جا می رسد هشدار می دهد که 

. صرفا قشري مرتجع و پوسیده به نظر خواهند آمد] نیروهاي بنیادگرا[تعیین کند، بخش اعظم 
خود از ایدئولوژي و اعمال نیروهاي » نفرت اخالقی«ما به هیچ وجه قصد نداریم  185»...همین و بس

سیاسی مقابلۀ  به عالوه، در عرصۀ. را بپوشانیم) و دیگر بنیادگرایان مرتجع مذهبی(مرتجع اسالمی 
همه جانبه با بنیادگرایان مذهبی به علت برنامه و افق اجتماعی مرتجعانه اي که پیش می گذارند 

این یک نگرش اسارت آور و وحشتناك قرون وسطایی است که تضادهاي . اهمیت حیاتی دارد
مایت از هر خاطر نشان می کند، ح واکیاناما همانطور که آ. معینی با امپریالیسم پیدا کرده است

  .است» پیش گذاشتن راهی دیگر«وظیفۀ ما . یک از دو پوسیده به معنی تقویت دیگري است
 جریان بنیادگرایینقش [در هیچ کجا  «را محکوم می کند که چرا » آواکیانیست ها«آجیت، 

به رسمیت  ملیادغام کردن به مثابه یک گفتمان  نظم بخشیدن، گسترده ساختن و در هم] را در
با » ضد امپریالیستی«این نشانه اي از خواست آجیت به ساختن یک جبهۀ . »شناسدنمی 

بنیادگرایی برنامه اي براي رهایی ملی نیست بلکه تبلور منافع و برنامۀ مرتجعانۀ . بنیادگرایان است
   186.قشري پوسیده در دل ملل تحت ستم است

چنین نیروهایی بسته است،  برخالف امیدهایی که آجیت به ایجاد جبهۀ ضدامپریالیستی با
و خاصۀ این » دو پوسیده«رویدادهاي جاري تاییدي است بر تحلیل آواکیان از دینامیک ارتجاعی 
   187.نکته که اتحاد با هر یک از دو پوسیده به تقویت دیگري منجر می شود

                                                             
  »"جنگ علیه ترور"مقاومت اسالمی، تضاد عمده و «  ١٨٥
. سکوالر به حساب می آورنداست و نه بر ملت که آن را مقوله اي » جامعۀ مومنان«در واقع تاکید اسالمگرایان بر   ١٨٦

  .فرق می گذارد باورهاي مذهبی شان مبنايملل تحت ستم بر  ی بینبرنامه واپس گرایانۀ اسالمگرایان
به عنوان یک اصل کلی، خاصه به این علت که ما در کشوري «: »پیش گذاشتن راهی دیگر«آواکیان در   ١٨٧

و عملکردش  "خودي"پریالیسم آمریکا یعنی طبقۀ حاکمۀ امپریالیستی زندگی می کنیم، مسئولیت مشخص ضدیت با ام
در عین حال، این باعث نمی شود که نیروهاي بنیادگراي اسالمی، مرتجع نباشند و از نظر . در دنیا، بر دوش ما قرار دارد

نامیکی که این این امر، خصلت مخالفت اینان با امپریالیسم و سرانجامِ این مخالفت و دی. به حساب نیایند پوسیدهتاریخی 
اند که یکدیگر را تقویت  پوسیدهدر واقع این ها دو نیروي به لحاظ تاریخی . مخالفت بخشی از آن است را تغییر نمی دهد

فهم این مسئله بسیار مهم است و باید مبارزه کنیم تا بقیه هم این را . می کنند؛ حتی زمانی که با هم مخالفت می ورزند
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آجیت ادعا می کند که آواکیان علل نفوذ فزایندة دین در بخش هاي مهمی از توده ها در 
مرور جدي آثار . رك بگوییم این حرف مسخره است. سیاري از نقاط دنیا را بررسی نکرده استب

آواکیان نشان می دهد که او به مطالعه و بررسی مشخص، دقیق و جدي عوامل مادي و اجتماعی و 
     188.ایدئولوژیک دخیل در این امر پرداخته است

لیستی همه جانبۀ آواکیان از مقولۀ دین چیزي که آجیت با آن مخالفت می ورزد تحلیل ماتریا
آجیت برخالف آواکیان می . می گذارد» منطق گرایی خام«یعنی همان چیزي که نامش را . است

به عقیده او، علم باید نقش . خواهد دین را به مکان و مامنی تبدیل کند که دست علم به آن نرسد
را به رسمیت » اثر پایدار آن بر مغز انسانخلق و تکامل اخالقیات و ارتباطات اجتماعی و «دین در 
این باور است که یک » علم گرایی«بخشی از ابراز نارضایتی نسبت به روشنگري و تهمت . بشناسد

این باور به . عرصۀ مهم واقعیت بشري مورد تعدي و آزار جهانبینی ماتریالیستی و علمی قرار دارد
است که تحت سلطۀ سرمایه » تگاه رسمی علمدم و دس«معنی قاطی کردن مفهوم واقعی علم با 

عدم رضایت از دنیاي موجود و سوء استفاده از علم، برخی را به اینجا کشانده که . داري قرار دارد
  .   سرچشمه و زمینۀ اصول اخالقی و معیارهاي نیکی و بدي را در عالم اشراق جست و جو کنند

زنجیرهاي «ات سنتی و بسیاري دیگر از با وجود این، از نظر آجیت ما باید اسیر اخالقی
باقی بمانیم چرا که در نگاه او ، این ها بخشی مهم از میراث ملتی است که علیه امپریالیسم » سنتی

  . می رزمد

  نتیجھ گیری )ی
امیدواریم که تا اینجا خواننده به جدال حادي که بین دو نگاه کامال متفاوت به دنیا وجود دارد 

  . جره بر سر چگونگی فهم و تغییر دنیا استمشا. پی برده باشد
همان طور که در ابتداي این نوشته خاطر نشان کردیم، درك از آنچه مارکسیسم ـ لنینیسم ـ 

حاال دیگر می توان و می باید هر . تقسیم شده است] وجه متضاد[مائوئیسم اش می نامیدیم به دو 
او را می توان به آینۀ پر دست . ۀ مفید استآجیت یک نمون. چه واضح تر کاه را از گندم جدا کرد

آینه اي که هر کس در مقابلش می ایستد می . ها می بینیم»شهرِ  بازي«اندازي تشبیه کرد که در 

                                                                                                                                        
تاریخی در برابر دیگري کشیده شوید به تقویت هر دو کمک  پوسیده به لحاظاز یکی از این دو بفهمند که اگر به حمایت 

  ».خارج شدن از این دینامیک و پیش گذاشتن راهی دیگر، اهمیت حیاتی دارد. کرده اید
ي جلو راه دیگر«، »از شر همۀ خدایان خالص شویم«در اینجا فقط به . آواکیان آثار مختلفی دربارة دین دارد  ١٨٨

  .اشاره می کنیم) 1999نشر بنر، نیویورك، (» موعظه از فراز منبري از استخوان«و » بگذاریم
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به نفع همۀ وابستگان به . تواند در آن عیب هاي ریز و درشت خود را در ابعاد عظیم مشاهده کند
نگاهی بیندازند؛ دقیقا به این خاطر که فضاهاي جنبش کمونیستی است که به درون منشور آجیت 

این ها موانع و وزنه هاي . تار و مبهم در طرز فکر  جمعی این جنبش را بهتر تشخیص دهند
  .سنگینی هستند که راه طرح رهائیبخش کمونیستی براي فتح قله هاي جدید را می بندند

راهگشایی هاي نخستین ] تکرار[ آنچه طلب می شود صرفا. دنیا با فریاد، طلب انقالب می کند
نیاز به شناخت . است بیشتربلکه نیاز به انقالب . و عظیمِ انقالب کمونیستی در قرن گذشته نیست

نیاز به . عمیق تر از قید و بندهایی که نوع بشر را به بردگی کشانده و از هم گسستن تمامی آن ها
و حیات بخش و دگرگون کننده است را از  انقالبی داریم که بیش از گذشته بتواند هر آنچه تازه

. انقالبی که پژواك رساي منابع الهامبخش مردم باشد.  تمامی جوانب جامعۀ بشري جذب کند
ایده «و » روابط مالکیت سنتی«از » ریشه اي ترین گسست ها«انقالبی که هدفش به واقع انجام 

  .باشد» هاي سنتی
براي اینکه . یاز داریم و باید به انجامش رسانیماینست معناي انقالب کمونیستی که به آن ن

چنین انقالبی تحقق یابد، براي اینکه انقالب کمونیستی در میان توده هاي تحتانی، جوانان و 
هنرمندان و روشنفکران رادیکال و سایر قشرها ریشه بدواند و گسترده شود، براي اینکه میلیون ها 

زند، جنبش ما باید گرد و غبار از تن بشوید و بعد از عقبگرد نفر بار دیگر سر بلند کنند و به پا خی
  .وخیمی که چهل سال به طول انجامیده دوباره قد علم کند

باب آواکیان پاسخی همه جانبه براي این نیاز عظیم یعنی نجات کمونیسم و تجدید حیات و 
مادي واقعی جامعه، او با اتکاء به روابط و تضادهاي . تکامل بیشتر کمونیسم ارائه کرده است

چگونگی ساختن جنبش کمونیستی را به نحوي که نسبت به مرحلۀ نخست انقالب کمونیستی 
جهانبینی مورد نیاز ما بر خصوصیات رمزآلودي . بهتر عمل کند و جلوتر برود تئوریزه کرده است

بر . نیست مثل اجتناب ناپذیري یا کیفیات به اصطالح ذاتی پرولترها و توده هاي ستمدیده متکی
همین خطاها است که انقالبی ترین و علمی . عکس، ریشه کن کردن چنین خطاهایی حیاتی است

همین دستاویزهاي متافیزیکی است که . ترین درك جامعه یعنی مارکسیسم را مخدوش کرده است
بدین ترتیب می توان ارزش گسست اپیستمولوژیکی . نقطۀ اتکاء رویکرد آجیت را تشکیل می دهد

آواکیان پیشگام آن است و راهگشایی هایی که در روش و رویکرد کمونیستی انجام داده را  که
  . عمیق تر درك کرد

این هم واقعیتی است که آجیت غالبا توانسته ماهیت سیاست ها و جهانبینی اش را پشت 
رقم از قدیم آثار آجیت با التقاط گري . عبارت پردازي ها و آش در هم جوش کلمات پنهان کند
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جایگزین کردن التقاط ساده ترین راه فریب «باید این نکتۀ لنین را به خاطر آوریم که . خورده است
بارها دیده ایم او به . آجیت نیز از این امر مستثنی نیست» علیه آواکیانیسم«سند  189»...مردم است

و توجه کافی به  سایرین اعتراض می کند که چرا غیرمنصفانه نکاتش را خارج از متن نقل کرده اند
 .تک تک توجیهاتی که تراشیده نکرده اند

حدت و شدت اعتراضات آجیت بیش از اینکه تالشی عامدانه باشد براي پوشاندن خطاهایش، 
نیست بلکه » از یک سو این، از سوي دیگر آن«ناشی از این واقعیت است که التقاط صرفا ملغمۀ 
از نظر آجیت، علم هم چیز خوبی است . پوشاند آش در هم جوشی است که وجه عمدة تضاد را می

آجیت قبول . [یعنی علم نتواند دین را به طور کامل زیر سوال ببرد. اگر براي دین جایی قائل باشیم
انواع و » حقیقت سیاسی«که در جنبش بین المللی کمونیستی در مسیر دستیابی به ] می کند

. مقولۀ اي معتبر است» حقیقت طبقاتی«ر دارد که اقسام خطاها بروز کرده است؛ با وجود این اصرا
آجیت در حرف، هدفمند بودن تاریخ را رد می . بدین ترتیب، او حقیقت عینی را کنار می گذارد

بدین . را جزیی اساسی از تاریخ شناسی مارکسیستی می داند» عنصر اجتناب ناپذیري« کند اما 
ی است و نه تاریخی؛ بلکه مقوله اي است مقدر و ترتیب، ماتریالیسم تاریخی دیگر نه ماتریالیست

  .شبه مذهبی
منشاء اصلی التقاط گرایی آجیت، تالش هاي گذشتۀ اوست براي آشتی دادن مارکسیسم ـ 
لنینیسم ـ مائوئیسم با یک گرایش فکري و سیاست هاي متفاوتی که از دیرباز در جنبش 

آجیت سالیان سال تالش کرد بین دو  .کمونیستی موجود و از نظر عینی خالف م ـ ل ـ م بود
صندلی بنشیند و درك هایی از مائوئیسم را با هم آشتی دهد که به لحاظ عینی متضاد و مخالف 

آجیت، » مائوئیسمِ«. اما با پیشرفت زمان، ایستادن در موضع میانه ناممکن شده است. هم بودند
هاي علمی و رهائیبخش خود دور می  است که از پیشروي سر باز می زند؛ از شالوده» مائوئیسمی«

به » مائوئیسم«این . افتد، از اتخاذ و تعقیب سمت و سوئی که مائو پیشگام آن بود عاجز می ماند
                                                             

این معمول ترین و گسترده ترین پراتیکی است که امروز در ادبیات رسمی . التقاط به جاي دیالکتیک نشسته است«  ١٨٩
حتی در . ین جایگزینی چیز تازه اي نیستبدون شک ا. سوسیال دمکراتیک در ارتباط با مارکسیسم به چشم می خورد

تقلب در مارکسیسم به شیوه اي فرصت طلبانه، نشاندن التقاط به جاي . تاریخ فلسفۀ یونان هم این را می شود دید
راحتی خیال ایجاد می کند؛ به نظر می آید که همۀ جوانب پروسه، همۀ . دیالکتیک، ساده ترین راه فریب مردم است

شده است؛ اما در واقعیت، به هیچ وجه یک مفهوم  همۀ تاثیرات متضاد و امثالهم در نظر گرفته گرایشات تکاملی،
 این بخش در) 25، مجموعۀ آثار لنین، جلد »دولت و انقالب«(» .یکپارچه و انقالبی به فرایند تکامل اجتماعی نمی بخشد

نامه هاي حزب کمونیست انقالبی آمریکا به : ارددربارة تحوالت نپال و خطراتی که براي جنبش کمونیستی در بر د«سند 
  . نقل شده است» 2008ـ نامه مورخ مارس ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال 
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  ».ضد خود تبدیل می شود«
در مقابل، باب آواکیان سنتز نوینی از کمونیسم را پیش گذاشته که چارچوب تئوریک تکامل 

نیستی ارائه می کند؛ آن هم در دورانی که دشمنان کمونیسم یافته تري براي پیشبرد انقالب کمو
سنتز نوین بر علم یکپارچۀ انقالب کمونیستی را  .مرگش را اعالم کرده و آن را به خاك سپرده اند

که توسط مارکس بنیان نهاده شد و لنین و مائو به قله هاي نوین هدایتش کردند مبنا قرار می 
سنتز نوین جوانب و ایده هاي روشن بینانه . ز آن به دفاع بر می خیزددهد، بر آن پرتو می افکند و ا

را از عرصه هاي مختلف حیات زندگی و گسترة باز اندیشۀ بشري استخراج می کند؛ از درك هاي 
نادرست گذشته گسستی نقادانه می کند؛ از مائو فراتر می رود و مارکسیسم را به مکانی جدید می 

بی براي جلوتر رفتن و بهتر عمل کردن در مسیر انجام انقالب و رهایی چارچوسنتز نوین . رساند
  .  نوع بشر است

انجام . آجیت دیگر نمی تواند یک پا در ساحل و یک پا در قایق در حال حرکت داشته باشد
آجیت . جهش جدید در پراتیک انقالبی نیازمند آن بود که جهشی در درك از این کار صورت گیرد

اما آجیت به جاي جهش، سقوط کرده و نگاهش را به . ز با چنین نیازي روبرو بودندو همفکرانش نی
  .بازماندة گذشته دوخته است

پیشروي بیشتر فقط به طریقی می توانست انجام شود و انجام شد که هر پیشرفتی امکان 
بر پایۀ  کاري که. یعنی به مثابه دیالکتیک میان نابودي امر نادرست و ساختن امر نو. پذیر است

دفاع جانانه از دستاوردهاي گذشته و به همراه آن، بررسی و محک زدنِ بی چند و چونِ کمبودها 
بر پایۀ اعتماد راسخ به نیاز و امکان انقالب پرولتري و به موازات آن، پافشاري اکید . انجام می گیرد

  .بر جذب نقادانۀ همۀ چیزهایی که از هزاران پرز نشت می کند
ینی آجیت او را به این باور رسانده که سنتز نوین آواکیان فقط می تواند به انفراد شاید جهانب

شاید اتهامی که در این زمینه به سنتز نوین می زند از همین جا ناشی . بیشتر از توده ها منجر شود
این منظر و برنامۀ آجیت است که به طرز دلسرد کننده اي . اما واقعیت چیز دیگري است. می شود

آجیت امیدوار . رقه گرایانه و حقیر است و قادر نیست الهام بخش نسل نوین کمونیست ها شودف
است که کمونیست ها به شکلی بتوانند سوار مبارزات خود به خودي توده ها شوند و سپس 

عمال کنند) بنا به تفسیر آجیت هاي دنیا(خود را » حقیقت طبقاتی« کاري که نه رهائیبخش . ا
  .است نه جذاب

این می . جلوه دهد) نسخۀ معینی از مائوئیسم(آجیت تالش دارد خود را مدافع مائوئیسم 
. تواند کمکی باشد براي توضیح تحریف وحشتناك تاریخچۀ جنبش مائوئیستی توسط آجیت
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چین، به ویژه مبارزه براي متحد کردن مجدد  1976تاریخچه اي که به فرایند متعاقب کودتاي 
مربوط می » جنبش انقالبی انترناسیونالیستی«در سطح بین المللی از طریق نیروهاي مائوئیست 

آجیت احساس می کند که باالجبار باید نقش مرکزي و خدمات آشکار باب آواکیان و حزب . شود
قائل شدن چنین [آجیت می گوید که . کمونیست انقالبی آمریکا در این فرایند را کمرنگ کند

هم زمان، او نقش متناقض خودش را . است» یک دروغ وقیحانه«] پی نقشی براي آواکیان و آر سی
تحریف شده اي که آجیت به نفع خودش » تاریخچۀ«الزم است  190.جور دیگري جلوه می دهد

اما نبرد ایدئولوژیک کنونی با آجیت اگر . ارائه می دهد را به موقعش در جزئیات بشکافیم و رد کنیم
شته داشته و به آن ها گره خورده اما خصلتی کیفیتا متفاوت چه ریشه در یک رشته مشاجرات گذ

به  نیازمرحلۀ کامال نوینی از انقالب کمونیستی را مطرح می کند و هم  مبناياین نبرد هم . دارد
  .     چنین مرحله اي را

  در قلمرو فلسفه که کانون توجه نوشتۀ ماست،
از پیش بر ریشه هاي علمی اش سنتز نوین به نحوي پر اهمیت، مارکسیسم را بیش ...«

این شامل آموختن از تجربۀ غنی تاریخی از دوران مارکس، دفاع از . استوار می سازد
اهداف و اصول بنیادین کمونیسم است که اساسا درستی شان روشن شده؛ و نیز شامل 
به نقد کشیدن و کنار گذاشتن جوانبی که نادرستی شان آشکار شده یا دیگر قابل به کار 

        191».ستن نیستند؛ و تثبیت کامل تر و محکم تر کمونیسم بر یک شالودة علمیب
هر اندازه هم که در گذشتۀ جنبش کمونیستی از جمله در تفکر بزرگترین رهبرانش 

یا نباید باعث شود سرشان را مثل . اشتباهاتی وجود داشته،  نباید کمونیست ها به وحشت بیافتند
اما آنچه در یک چارچوب . قاط ضعف که جنبۀ فرعی داشته دفاع کنندکبک زیر برف برده و از ن

یعنی (تاریخی اشتباه محسوب می شد، اگر مورد حمایت و ستایش قرار گیرد و تکامل داده شود 
                                                             

آجیت از به رسمیت شناختن نقش مرکزي آواکیان در مبارزة بین المللی براي فهم کودتاي رویزیونیستی در چین   ١٩٠
انی رجوع می دهد که خدمات مهمی به افشاي کودتا در چین و آجیت ما را به اشخاص بی نام و نش. سر باز می زند

و انتقادات مهم . شک نیست که برخی انتقادات مهم صورت گرفت که بخشا از آن ها اطالع داریم. مبارزه علیه آن کردند
وع نمی کند اما این مسئله چیزي از عمق و گستردة رویکرد آواکیان به این موض. دیگري هم بودند که از آن ها آموختیم

خاصه رجوع کنید به دو . و هیچیک از بحث هاي مطرح شده در مورد کودتا در چین همتراز با بحث هاي آواکیان نیست
شکست در چین و میراث انقالبی مائو تسه «و ) 1979نشر آر سی پی، شیکاگو، (» خدمات فناناپذیر مائو«: کتاب آواکیان

  )1978نشر آر سی پی، شیکاگو، (» دون
مرحلۀ : بخش دوم(» آغاز یک مرحلۀ نوین ـ مانیفستی از حزب کمونیست انقالبی آمریکا: کمونیسم«رجوع کنید به   ١٩١

  )2009نشر آر سی پی، شیکاگو، (؛ )اول انقالب کمونیستی
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  .به یک پروژه کیفیتا متفاوت براي جامعه تبدیل خواهد شد) همان کاري که آجیت انجام می دهد
و بر پایه اي محکم تر و علمی تر قرار می » ایدئولوژیزه می کند مجددا«سنتز نوین، کمونیسم را 

این . سنتز نوین بیشتر بر واقعیت استوار است، دیالکتیکی تر و امکان پذیرتر و جذاب تر است. دهد
کمونیسمی که در برابر چند دهه تهاجم . نیست، کمونیسم است» علم گرایی«نیست، » منطق گرایی«

دست «از دل عظیم ترین چالش سیاسی و ایدئولوژیکش بیرون آمده است؛ نه وحشیانه قد علم کرده، 
بلکه دوباره سنتزشده؛ مسلح به درس هاي گذشته؛ کمونیسمی که شناخت کسب شده توسط » نخورده

نوع بشر در حیطه هاي گوناگون را با حس قوي تر رسالتی که بر دوش دارد و مهم تر از آن، با روش و 
  .براي پیشبرد و رساندن انقالب به مرحلۀ آتی علمی تر عمیق تر ورویکردي 

. نوع بشر نیاز دارد عصر سرمایه داري و تقسیم جامعه بشري به طبقات را پشت سر گذارد
کمونیست ها باید . میلیون ها میلیون نفر می توانند به این درك برسند و بر پایه اش عمل کنند

 .     قق این امر هستند را از سر راه کنار بزنندهمۀ ایده ها و شیوه هاي تفکري که مانع تح
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