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۴فصل   
 فلسفه

 
 مقدمه

 ی و استراتزی مستعمره، جنگ انقالبی انقالب در کشور هاینه هاين کتاب به خدمات مائو در زميسه فصل اول ا
ر بود که ي مائو امکان پذیا براي آیول. سم پرداخته انديالي و ساختمان سوسیاست اقتصادي و سیاسي، اقتصاد سینظام

 ین عرصه ها، و عرصه هاي اش را در ای، خط انقالبیستياليک ماتريالکتي، دیستيلسفه مارکسر از فيگيبدون استفاده پ
  .ر ممکن بودي غیزين چير، چنينه ها به انجام رساند؟ خين زمي را در ایمي عظیگر تکامل داده و چنان خدماتيد

 بر اعمال همه جانبه ی متکیمگنه ها، هين زميد شده، خدمات مائو در اي تاکی قبلیدر واقع همانطور که در فصلها
 -سمي به مارکسیارين حال و بطور مشخص توجه بسيمائو، در ع. خوردندی بوده و با آن رقم میستياليک ماتريالکتيد
نه ها و ير زمي در ساین امر با خدمات ويخود ا.  تر کردیطه فلسفه معطوف داشت، آنرا تکامل داد و غنينسم در حيلن

ن فصل يا که بعدا در اي پرولتاریکتاتوري ادامه انقالب تحت دیخط و تئورارائه  یعنيت او ن خدميبخصوص با بزرگتر
  . داشتیکيالکتي دی ارتباط-به آن اشاره خواهد رفت

ن مسئله که يا. مبارزه  و تکامل در جبهه فلسفه با مبارزه و تکامل در سطح جامعه بطور عام ارتباط تنگاتنگ دارد
 تکامل جنبش آگاهانه طبقه یعني خود،ی برایا به طبقه ايسم و تکامل پرولتاريش مارکسيدايپت داشته با يشه واقعيهم

ا يفه پرولتاري شود، چرا که وظیسم چند صد مياليقت، تحت سوسين حقيت اياهم.ابدي یشتر ميگارگر، صحت هر چه ب
 خود ینينه و مطابق جهان بعت، جامعه و مردم را آگاهاين است که طبي ایستياليبعنوان صاحب صالح جامعه سوس

  .ش روديسم به پير داده و در جهت کمونييتغ
 
  

   فلسفهیه طبقاتيپا
  )١". (است استيشه در خدمت سيفلسفه هم" و .  داردیت  طبقاتي، ماهیکه طبقات موجودند،هر نوع فلسفه ايتا زمان

ژه در فلسفه ين بوي است، و ای مبارزه طبقات-ی در جامعه طبقات- فلسفهید کرد، مبنايهمانطور که خود مائو تاک
  :ح دادين توضيمائو مسئله را چن.  صادق استیستيمارکس

  
نکه يدگان قبل از ايو  ستمد. ند کنیدگان ستم ميستمگران به ستمد... وجود داردی مبارزه ایا و بورژوازين پرولتاريب

ن را به عنوان نقطه آغاز ين که مردم ايتنها بعد ا.افتن راه خالص دارندياج به جنگ متقابل و يبدنبال فلسفه بگردند احت
  )٢.(مين را از سر گذارنده ايهمه ما ا. افتنديده آمده و آنها فلسفه را يسم پديني لن-سميحرکت شان قبول کردند مارکس

ر ي در گیاگر شما در مبارزه طبقات:" از روشنفکران سئوال کردی مائو بطور مشخص از گروهین سخنرانيدر هم
  )٣".(ست؟يد چيرش هستي که درگین فلسفه ايد، پس اينشو
ل عمده بود که مائو نه تنها خود توجه ين دليو به ا.  داردی در مبارزه طبقاتیميز بنوبه خود بازتاب عظي فلسفه نیول
د از محدوده مطالعه فضال آزاد يد کرد که فلسفه بايطه مبذول داشت بلکه مرتبا تاکين حي فلسفه و مبارزه در ا بهیاديز

 آگاهانه فلسفه یريع بدون فراگي وسیا و تودها يچرا که پرولتار. ع خلق فراگرفته شودي وسیشده و توسط توده ها
 را ی و جامعه طبقاتیه داري سرمایرهاي تواند زنجیم فلسفه طبقات استثمار گر، نیود فکري و شکستن قیستيمارکس

  .عت دست بابدي در سلطه خود بر طبیفيت را آزاد کرده و به جهش کيپاره کرده، بشر
  

  یستيلسفه مارکس فیشالوده ها
  

ن بلکه در سراسر ي خلق را نه تنها در چی نموده و توده هایک و غنيستماتي تضاد را سیمائوشناخت از قانون اساس
. سم در قلمرو فلسفهيني لن-ميو به مارکسيم ماين است جوهر خدمت عظيا. افته مسلح کرديق ين شناخت تعميجهان به ا

 و تکامل شان از دوره مارکس و یستي فلسفه مارکسیه اي از اصول پایم است خالصه ا درک کامل مطلب الزیبرا
  .انگلس بدست داده شود

 یم. ديرون نجهياربيسم، بشکل کامال پرورده از سر مارکس بسي مارکسی، و بطور کلیستيروشن است که فلسفه مارکس
، یستي کرد؟ فلسفه مارکسیسم را مطا لعه ميد مارکسارجوان بوي که مارکس بسیا وقتيد آي پرسیکبار مائو بشوخيند يگو

 مجدد آنچه درروش یزي و قالب ریق فشرده کردن، بازسازيک با انگلس و از طري نزدیتوسط مارکس و در همکار
نکه ي و قبل از ای بودند که مارکس در جوانیندو کسانيا.ن شديح بود، تدويرالخ صحيسم فويالي هگل و ماتریکيالکتيد

ان فلسفه ير باخ و پايک فويلوودو"انگلس در کتاب.  کرده بودیب طيشان را به ترتي شود مکاتب فکرستيمارکس
 وهمنطور -رباخي دهد که تکامل فلسفه هگل و فلسفه فویو نشان م.  کندی مین پروسه را جمبنديا" یک آلمانيکالس
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رات ييزشها و تغين خي و همچنی و تکنولوژ علمی متوالیشرفتهاي و پیه داري با رشد سرما-فلسفه خود مارکس و انگلس
  .ک داشته استيوند نزدي، پ١٩ل قرن ي و اوا ١٨ مرتبط با آن، بخصوص در اواخر قرن یبر جسته اجتماع

  :دي گوین ميانگلس در مورد فلسفه هگل چن
 مطا بق با یشر مطلق و در باره حاالت مطلق بیيقت نهاي را در باره حقیري هر گونه تصویک بنايالکتين فلسفه ديا

س بودند ي مورد تقدی را که قرون متمادی پا بر جا شده ایه نهادهاي کلی سازد که بورژوازیآن،به همانسان باطل م
 یکباربراي که یزيچ چيک هيالکتي فلسفه دیبرا. دي نمانی، عمال باطل میع بزرگ و رقابت و بازار جهانيله صنايبوس
ر را يز مهر ونشان سقوط ناگزيز و در همه چين فلسفه به همه چيا. ستيجود نه مستقر و بالشرط و مقدس باشد مويهمش

 یارايا ي انتها از سفال به علینقطع ظهور و زوال و صعود بي جز پروسه الیزي کند و در مقابل آن ، چیمشاهده م
  )۴. (شمند استين پروسه در مغز اندي ساده ایک هم تنها انعکاسيالکتيخود فلسفه د.  نداردیستادگيا
ف و ي در آلمان هنوز ضعیه داريرشد سرما) چند دهه اول قرن نوزدهم( که هگل فلسفه اش را تکامل دادی زمانیول
ده بود و ي در آلمان به اتمام نرسی متحد نبود، انقالب بورژوازیه داريت سرمايدولت آلمان تحت حاکم.  بودیبطئ

ام سوم پادشاه پروس يليک ويال و سلطنت که در شخص فردرت فئودي نوخاسته مجبور به مصالحه با اشرافیبورژواز
  . نهادی، بر جایاسي و هم از نظر سی به نحوه تفکر هگل،هم از نظر فلسفیادير زين همه، تاثيا. افت، بودي یتبلور م

، با لين دليبه هم. ط متضاد آلمان آن زمان بودي اش شرایه مادي بوجود آورد، که پای کاملیستم فلسفيد سيهگل کوش
ستم يقا توسط خود سيقت مطلق متجسم، که دقيک حقي با اعالم ی ویستم فلسفي بود، سیکيالکتينکه متد هگل ديوجود ا
ده ي اش ایستم فلسفيست بود که سيده آليک ايهم رفته هگل يرو. ک ختم گشتيزي شد، به متافی میندگي هگل نمایفلسف
عت يو بدرون طب" گانه شدهياز خود ب"ده سپس ين ايعت بود، ايعت و مستقل از طبي خلق نمود که مقدم بر طبیمطلق

. افتي تحقق یي کامل و نهای هگل بصورتیستم فلسفيگشته تا رفته رفته توسط انسان درک شده و سرانجام در س" منتقل"
  :چنانکه انگلس مطرح نمود

قت مطلق ي کند، حقیسم را نقض ميگمات هر گونه دی ویکيالکتي، در تضاد با متد دیستم هگلي سیستي دگماتیه محتوايکل
و .  شودیافته محافظه کارانه خفه ميش از حد تورم ي جنبه بینير سنگي در زیجه جنبه انقالبيدر نت.  گرددیاعالم  م

ت که در وجود هگل يبشر.  کندیز صدق  مي نیخيک تاري صادق است در مورد پراتی که در مورد معرفت فلسفیزيچ
گر بکار يش رود که دي پیز بحديک نيست در رشته پراتي بایده مطلق رسانده است، ميافتن ايدررشته تفکر را تا حد 

 از یادي زیکي پراکتیاسيد توقعات سيده مطلق نبايجه ايدر نت. سر باشديش ميت برايده مطلق در واقعين ايبردن ا
م که تحقق ي کنیاطالع حاصل م) گله" (فلسفه حقوق "ین جهت است که ما در جمعبنديبهم. ن خود داشته باشديمعاصر

 به اتباع یهودگيام سوم با آنهمه لجاج و بيليک ويرد که فردري انجام پذی بصورت آن سلطنت زمره ایستيده مطلق بايا
  )۵).(ک سلطنت مشروطهي یعني( دادیخود وعده م

 فلسفه هگل، یانقالب بودند، از جمله مارکس و انگلس، که بخش ی کسان١٨٣١ بخصوص پس از مرگ هگل بسال یول
 در فلسفه و ی هگل به محافظه کارستميسد که اگر چه يد ورزي تاکیانگل.  اش را به ارث بردندیکيالکتي متد دیعني

 ی تواند به افراطیرد مي در نظر گی را بعنوان مسئله اصلیکيالکتي دمتدهر کس "  گردد، امایاست منجر مين سيهمچن
 که در ی وقت١٨۴٠ادآور شد که پس از يانگلس ) ۶."(ت و هم در مذهب متعلق باشداسيون، هم در سيسين نوع اپوزيتر

 و -، مارکس"ام چهارم به تخت نشستيليک وي در وجود فردری فئودالی و ارتجاع استبدادی ارتدکسیاکارير" پروس
 یر فلسفه بورژوازانگيب"ون شدند که موضعشان يسيدان اپوزيوارد م"  جوانی هایهگل" از ی بعنوان بخش-خود انگلس

  )٧".( رفتیب سانسور بکار مي فری تنها برایکال در حال رشد بود و خرفه فلسفيرا
  : دهدیح مين توضي تکاملشان را چنیانگلس قدم بعد

عت مستقل از تمام فلسفه يطب. سم را دوباره بر تخت نشانديالين کتاب ماتريا... رباخ نوشته شديفو" تيحيجوهر مس"سپس 
ز يچ چيه. ميافته ايم،رشد يعتي آن ما انسانها که خودمان محصول طبی است که بر مبنایعت شالوده ايطب. دها وجود دار
 ی ما ساخته و پرداخته اند تنها انعکاس عالیاالت مذهبي که خیعت و انسان وجود ندارد، و موجودات برتريخارج از طب

 یده اي داشتن ایبرا...  انداخته شدینفجر شده و به کنارم) یاهگل(ستم يطلسم شکسته شده بود، س. جوهر خود ما هستند
همه ما . ت داشتي عمومیفتگياق و شياشت. د خودش آنرا تجربه کرده باشدين کتاب، شخص بايبخش ايرات آزادياز تاث

تمام رغم ي عل-د استقبال کرد و چقدرين درک جدي از ایاق و حرارتينکه مارکس با چه اشتيا. مي شدیرباخيبالفاصله فو
  )٨.( توان در کتاب خانواده مقدس خواندیر آن قرار گرفت را مي تحت تاث-ود منتقدانهيق

  
ز عقب ي نینه فلسفيده شد در زمي به انزوا کشانی توسط مقامات ارتجاعیر نبود و وقتيگيست پياليک ماترير باخ ي فویول
سم يالي  ماتر-جدم بوديتن داد که مشخصه قرن ه یسميالير را رد نمود، چون به ماتريگيسم پيالي ماتریو.  کردینينش

ن يا.  شدی میندگي آن دوران نمای فرانسویستهايالي که بخصوص توسط ماتر-کيالکتيک و نه ديزي، متافیکيمکان
ن انعکاس يو ا.  پنداشتیعت را مطلق ميمات موجود در طبيت شناخته و تقسي را به رسمیسم فقط حرکت کمياليماتر

ان ين ميدرا.(  هنوز جامعه را فتح نکرده بودیه داريت بود که سرماين واقعي در آنزمان و ایات علميسطح کشف
ت وابسته به ي همراه با تداوم سلطنت و اشرافیه داري آمد چرا که در آنجا سرمایک استثناء عمده بحساب ميانگلستان 

" یعينظم طب" ز، تضاد است، يرد که همه چ کیت را درک نمين واقعيسم ايالين نوع ماتريا). افته بوديت ين حاکميزم
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 انواع یم بندي دارد، تقسیوستگي متضاد بهم پیده هاي گردد، پدیمشخص م) یفيرات کييتغ(ر است و توسط جهش هاييتغ
  . است و نه مطلقیمختلف ماده در حال حرکت تنها نسب

ت ي موجودیلينده تبارز تخيود که مذهب فقط نمااگر چه او نشان داده ب. سم در آورديده آليسرانجام خود فوئر باخ سراز ا
آنگونه کا .  دهدی مذهبیتي شخصی نسخ مذهب به روابط انسانید تا بجاي درذهن انسان است، اما کوشی و بشریعيطب

  : کندیانگلس مشخص م
قت يون حق که تا کنی بر عواطف و قلب است، رابطه این انسانهاست که مبتني بیر باخ مذهب رابطه ايبنابر نظر فو

 جست ی م- هستندی از خواص انسانیاليا چند خدا که انعکاسات خيک ي در شکل -تي واقعیاليخود را در انعکاس خ
جه سرانجام، در يو در نت. ابدي یم" تو"و " من" نير باخ عشق بيجه سرانجام ، در نظر فويما نتي اکنون مستقیول

  )٩.( گرددی مین وي از مذهب نویروين، شکل پيترين، اگرنه عاليتري از عالیکي یرباخ عشق جنسينظرفو
ابد، ماجرا ي ی گسترش میاسي و سی، اجتماعی روابط اقتصادینه هاير باخ به زمي فوی و اخالقیستم فلسفي که سیو وقت
" ک نمونه کامل وي تواند واقعا بعنوان یر و تاسف اشاره کرد که بازار بورس ميانگلس با تحق.  شودین هم بدتر مياز ا

 ی دنبال می سعادتمندیر بطور برابر حق خود را براير باخ باشد، چرا که در آنجا تمام افراد در گيات فوياخالق" معبد 
 یعني - جلوتر نرفتیر باخ از خود بورژوازي فویيل نهايخالصه، در تحل. ردي گیت قرار ميکنند و اخالق معادل موفقع

ر باخ هر ي فویبرش اخالق:" چنانچه انگلس گفت. ار جامعهين معيان باالتر مقدس در برابر قانون بعنویجلوتر از برابر
  )١٠." ( مدرن استیه داري جامعه سرمای الگویل به تصورش نداشته باشد، از رويا تماي نخواهد و یچند که خود و

ر باخ تنها يات فوياخالق/ ، فلسفهیه داريا در جامعه سرماي طبقات مظلوم و بخصوص پرولتارین امر، برايجه ايدر نت
  : کرد کهیانگلس جمبند. بپردازد " یبرابر" و" عشق " ی در لوایم طلبي تواند به موعظه تسلیم
گر را دوست يکدي:  ماند کهی میمي قدی رود و تنها ترانه ای بباد می جنبه انقالبیاين بقاي آخریب از فلسفه وين ترتيبد

 را ی همگانیش آشتي ع-ديريگر را در آغوش بگيکدي) طبقه( منصب  بدون در نظر گرفتن اختالف جنس و-ديداشته باش
  )١١.(ديبر پا  ساز

  جهش مارکس
 یفيک جهش کي قادر به انجام یافته وليسم ارتدکس تکامل يک نوع هگلير باخ که از دورن يجه الزم بود از فويدر نت
. ن جهش شديگر جلو دار ايش از هر کس دين مارکس بود که بيا. سم نبود، جلو تر رفتيده آلي هگل و کال ای ورایقعوا

 داشته یش است که ثمرات واقعين تنها گرايد آمد و اي هم پدیگريش دي مکتب هگل، گرایاز دورن تالش:" بقول انگلس
  )١٢."(ش بطور عمده با نام مارکس مربوط استين گرايا. است

سم را به نقد ياليش راندن ماتريرباخ در به پي شکست فوین هگل را کامال کنار نگذاشت وير باخ و همچنيمارکس، فو
که توسط مارکس بسال "ر باخي در باره فویيترها." ر باخ را جذب نمودي فویستيالي بحش ماتری انتقادیديده و با ديکش

ن يدر ا). ١٣."(ن را بر داردي بوینيکه نطفه پر نبوغ جهانب" است " ین سندياول"  نوشته شده، بگفته انگلس ١٨۴۵
  : بودیست تعقلياليک ماتريرباخ يمارکس نشان داد که فو" تزها

  
ت تنها يت، حساسي، واقعیئي در آنست که ش–ر باخ يسم فويالي و از آنجمله ماتر-یستيالينقص عمده همه مکاتب ماتر

ک، نه بطور ي پراتیعني ،ی انسانیت حسيفعال شود نه بصورت یرفته م در نظر گمشاهدها بصورت يابژه بصورت 
افته منتها به يسم تکامل يده آليله ايم، بوسيستيالي، بر خالف ماترفعالن رخ داده است که جهت ين رو چنياز ا. ويسوبژکت

  )١۴.( را قبول نداردی واقعیسم آنچنان فعالت حسيده آلي است که ایهيرا بدي، زیديشکل تجر
 ی می تلقی انسانیک را بعنوان تنها طرز برخورد واقعيطرز برخورد تئور" ل مارکس گفت که فائر باخ،ين دليه همب

  )١۵".( ببردیپ" ی، انتقادیکيپرا ت" و " یانقالب" تيت فعالي تواند به اهمی نمیجه ويودر نت... کند
ن ييک در پروسه شناخت، و نقش تعي کننده پراتنيي و تعیخ، مارکس بر نقش مرکزين بار در تاري اولینجاست که برايا

د فوئر باخ يسم، از جمله از ديالي کند قبال در ماتریهمانطور که مارکس اشاره م.  کندید ميکننده آن در حرکت دانش تاک
 ینيت عي از واقعی بمثابه بخشیت بشرياء خارج و مستقل ازذهن انسان، و فعاليت عبارت بود از وجود اشي، واقع
اء ي را واقعا از اشیاء حسي خواهد اشیم " ید که وي گویجه مارکس در مورد فوئر باخ ميدر نت.  شدیب نممحسو
ن نظر رابطه انسان و يطبق ا) ١۶."( کندی قبول نمینيت عي را بعنوان فعالیت بشري او خود فعالیز کند، ولي متمایليتخ
ا در آن ي را در فکرش منعکس کرده و یرونيت بيد واقعين است که انسان با يعت در پروسه شناخت بطور ساده ا يطب

  .غور کند
ا نه؟ ي کند یعت را منعکس ميح طبي صحیا فکر انسان بنحويد که آين سئوال را پاسخ گوي تواند ای نمیين به تنهاي ایول

  : کندید ميچنانچه مارکس تاک
  

ست بلکه مسئله ي نیچوجه مسئله تئوري به-ا نهي نسبت داد ی توان به تفکر انسانی را مینيقت عيا حقينکه آيمسئله ا
بحث در .  بودن تفکر خود را اثبات کندینطرفي، و ایيت و تواناي واقعیعنيقت يک، حقيد در پراتيانسان با.  استکيپرات

  )١٧".(کياسکوالست" ست صرفايک، مسئله ايت تفکر، مجزا از پراتيا عدم واقعيت يباره واقع
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ر، عبارت است از يه فلسفه ها، بخصوص فلسفه اخي کلیه ايسئوال بزرگ پا:"  انگلس گفت..."ک فوئر باخيلودو" در
ک يبا شناختن پرات"  در باره فوئر باخیيتزها"  در کتابش١٨۴۵مارکس در سال ) ١٨." (ن تفکر و وجوديرابطه ب

  :س گفتمارک. ن سئوال فراهم آورده بودي پاسخ به ای برایه ايقت، پايار حقيبعنوان مالک و مع
 ی را به عرفان کشانده و منحرف می که تئوریبي همه آن رموز غید حل تعقليکل.  استیکيذاتا پرات... ی اجتماعیزندگ

  )١٩.(ک استين پراتيک انسان و درک ايکند، پرات
. پردازد یگر ميکري در رابطه با افرادت به نقش ي در نهایسم تعقلياليح داد که ماتريو اما در مورد جامعه مارکس توض

 ین روابط اجتماعيه اي که پای مادیط واقعيا از شراي انسانها هستند، و ی که روابط اساسیروابط اجتماع تواند از یو نم
محصول خود " یاحساس مذهب" ند که ي بیجه نميفوئر باخ در نت:" مارکس نوشت.  کنند، پرده برداردیرا استوار م

  )٢٠."( متعلق استیني معیل اوست در واقع به شکل اجتماعيد تحل که موریدينکه فرد تجرياست، و ا یاجتماع
 یخ ميکه به تاري پردازد و در آنجائیخ نميست است، او به تارياليک ماتري"  که یين بود که آنجاياشکال فوئر باخ در ا

  )٢١..."( شوندیخ از هم دور ميستم و تاريالي ماتری ویبرا. ستيست نياليک ماتري یپردازد و
ن ي ای، برمبنای قبلیستهاياليه کاتري در تقابل با فوئر باخ و کل– یخي و تاریکيالکتي د-نيسم نوياليالخره، ماترپس با
 یت انسانير اوضاع و فعاليي تغیهمزمان" و"  دهدیر مييط را تغيت است که شراين بشريا"  شده کهیه گذاريدرک پا
  )٢٢"( تعقال درک شود گشته وی بررسیک انقالبيپرات تواند به مثابه یفقط م

گر در يگديق آن باينست که همانگونه که مردم، در جامعه و از طرينجا ايد مارکس در ايگر، نکته مورد تاکيبه عبارت د
د ي توانند و بایز مردم ميگر نيرند، از طرف دي گی کنند شکل می می که در آن زندگیارتباطند و کال توسط جامعه ا

ق يفالسفه تنها جهان را از طر:" ه مشهور مارکسين است اظهاريو ا. ر دهنديي را تغ-عتيق آن طبي و از طر-جامعه
  )٢٣".(ر دادن آن استيير کرده اند، اما نکته تغيمختلف تفس

 ی آنها و نه هر طور که دلشان مینين عيده ها را بر طبق قواني توانند پدید کرد که مردم تنها ميالبته مارکس مکررا تاک
تا توسط سطح يجامعه نها.  باشدیعت و چه در مورد جامعه صادق مين مسئله چه در مورد طبيا. . هندر دييخواهد تغ
ک رشته ي از دل ی جامعه تنها بسادگیول.  گرددین ميي شود تعی مولده که نسل به نسل ارث برده میروهايتکامل ن

 جامعه، بخصوص روابط ی مادیزندگ.  گذاردی مولده است، نمیروهاي که مشخصه اش فقط اضافه شدن نیرات کمييتغ
ره سر ي، فرهنگ و غیدئولوژين، اي، رسوم، قوانیاسي آن موسسات سیناي دهند که بر میل مي را تشکیه اي، پایاقتصاد
ن يي بخصوص تعی اعمال کرده و در زمانهایه اقتصادي بر پایدير متقابل شديبنوبه خود تاث) روبنا( نهاي کنند، ایبلند م
 یدي روابط تول-کشاندي میديآنها را به تقابل با روابط تول مولده یروهاي خود رشد نیدر مقاطع خاص. دند گریکننده م

ک انقالب ي یين زمانهايدر چن.  قرار دهندی مولده را مورد بهره برداریروهايکه مردم در آن وارد شده اند تا ن
 مولده را آزاد کنند یروهاين که بتوانند نيروابط نو کهن با یديض روابط تولي تعویر در روبنا براييک تغي -یاجتماع

  .الزم است
 یروهايبا بدست آوردن ن:"  پرودون مطرح کرد- زمان خود، میست فرانسويهمانطور که مارکس در انتقاد از آنارش

 شان، یزندگن ير نحوه تامييدشان، با تغير روش توليي دهند، و با تغیر مييدشان را تغيد، انسانها روش تولي جدیديتول
 ی شان به انقالب  اجتماعیر روابط اجتماعيي تغی باز برایول) ٢۴".( دهندیر ميي  شان را تغیه روابط اجتماعيآنها کل
 باالتر ین بر به سطحي پائیاز سطح) یفي کیجهش ها(ین انقالباتيک سلسله از چنيق يلذا جامعه از طر. اج استياحت

 رسد، ین طبقات فرا مي از تکامل مبارزه بینکه نقطه مشخصيپس از ا) یطبقاتدر جوامع (ن مسئلهيا. ابدي یتکامل م
 یخ مبارزه طبقاتيش طبقات، تاريدايخ جوامع،از آغاز پيجه تاري افتد، در نتیگر اتقاق ميک طبقه دي یله سرنگونيبوس
  .است

و در واقع مارکس .  شناسدی متيعت، برسمي تکامل را چه در جامعه و چه در طبیکيالکتي، قانوان دیستيفلسفه مارکس
ر يت عمل نمودن در تطابق با جهان و بخصوص جامعه، در متغي اهم–ت ير جهان اهمييت تغيص اهميو انگلس با تشخ

د يک تاکيالکتي بر د-سمي به کمونیه داري از سرمایع جهش انقالبيبودنش، در حرکت و تکاملش، و کمک به تسر
  :ن مطرح کرديچنانچه لن. دنديورز
ن توجه را يشتريسان پخته شدند، طبعا بيه پرت و پال نويرکس و انگلس چون از فوئر باخ رشد کردند و در مبارزه علما

 بلکه به مفهوم یستيالي ماتری نه به ارزش شناسیعني معطوف داشتند، یسم فلسفياليبه نشان دادن ساختمان ماتر
 گذاشتند تا بر کيالکتيدستم ياليد را بر ماتري در آثار خود تاکل است که مارکس و انگلسين دليبه هم. خي تاریستياليماتر
  )٢۵.(یخيتارسم ياليماتر اصرار کردند تا بر یخيتارسم ياليشتر بر ماتريک، و آنها بيالکتي دسمياليماتر
متد  یعني هگل، یافکندند، بلکه قسمت انقالبيشان، هگل را بدور نيجه مارکس و انگلس در تکامل فلسفه انقالبيدرنت
له آن، مانع بکار بست ي که هگل بوسیستيده آلياز پوسته ا) آنرا: ( او را نگاه داشتند و همانطور که انگلس گفتیکيالکتيد
  )٢۶".( شد رها نمودندیرش ميگيپ

کامال برعکس، .  نبودیک روح بعنوان شکل دهنده جهان ماديده مطلق و يک اي یکيالکتيگر مسئله، حرکت دياکنون د
ر بوده و خود را به اشکال متفاوت يي در حال حرکت و تغین ماده است که بطور ابديص شده بود که ااکنون مشخ

ستند مگر ي نیزي، و روح چیده ها، آگاهي سازد، و بعالوه ایل مي روند، تبدین مي که خود بوجود آمده و از بیمشخص
سم يالين بود آن ماتريا.  کنندیامل را دنبال من تکيو همان قوان)  استیکه خود ماد(ن پروسه در مغز انسانيانعکاس ا
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، که توسط مارکس و انگلس تکامل یخيستم تارياليخ، ماتري و، با اعمال آن بر تار-یستياليک ماتريالکتيا دي -کيالکتيد
  .ديزه گرديستماتيداده شده و س

جه ين فلسفه نتيا. س و انگلس نبود مارکیا اساسا محصول مغزهاي و ین فلسفه بسادگي همانطور که قبال اشاره شد، ایول
 تکامل خود فلسفه و منعکس کننده یکيالکتي، و البته محصول پروسه دی و مبارزه طبقاتیعي، علوم طبیه داريرشد سرما

 و یکيالکتيسم ديالين منوال ماتريبه هم.  بودیعي و درک و تسلط انسان بر جهان طبیر و تحوالت فاحش اجتماعييتغ
   نمود،ی  نمیندگيگر را نماي دیس و انگلس و معدود تنها مارکیخيتار
 را یخي و تاریعي تکامل طبینين عي، هم قوانی است و هم ذهنیني هم ع-ا بوده و هستي پرولتارین فلسفه انقالبيا

ه يرا بر خالف کليز. ن هستندين قوانيا را که کامال منطبق بر اي پرولتاریخي کند و هم منافع و رسالت تاریمنعکس م
 کرده یزير خود قالب ريده اند و جامعه را بر طبق تصويت رسين به حاکميش از ايت، که پيخ بشريگر در تاريبقات دط

نقطه " بعنوان" یابد"ر يتغيستم اليک سيست، و رسالتش نه بوجود آوردن يا هدفش تنها کسب قدرت نياند، پرولتار
 یش پايت به غلبه مداوم بر موانع پي وقادر ساختن بشری طبقاتزاتيه تمايان بردن کليت، بلکه ازميبر تکامل بشر" انيپا

  .عت استيي طبی و دگرگونیتکامل جامعه بشر
  

  یستين از فلسفه مارکسيلن
  . دهدی را تکامل مدفاع نموده و آن

  
 ی مارکس و انگلس و چگونگین خطوط طرح تکامل تفکرفلسفي ترین و عمومينجا تنها بدست دادن مختصرتريتا ا
 یول. ر بوده استين پروسه و توسط آنان، امکان پذيق اي از طریخيسم تارياليک و ماتريالکتيسم ديالي ماتریانگذاريبن
 - که در گذشته وجود داشتیعت، جامعه، وتفکر، فلسفه به آنگونه اي از طبیعلمد ين دين ايد اشاره کرد که با تدويبا

عت، جامعه و تفکر را در پندار شکل دهد ير طبين همه گي کند قوانی توانست سعی از تفکر که تنها میبعنوان شاخه ا
ر سماجت تفکر کهن که  بجز د-ستم کامل وحدت بخشديک سي بظاهر نامرتبط پل زده  و آنها را در ید ه هاين پديوب

  .ديان خود رسي کند، به پای میندگي جامعه را نمای ارتجاعیروهايمنافع ن
 رساند، درست به یان ميخ  به پايفلسفه را در قلمرو تار " یخيسم تارياليهمانطور که انگلس موکدا مطرح کرد، ماتر

ر ير الزم و غي را غیعيهر گونه فلسفه طب) کيتالکيسم ديالي ماتریعني( عتي نسبت به طبیکيالکتيد ديب که ديهمان ترت
م، بلکه عبارت از آن است يست که روابط را در ذهن اختراع کنين نيفه ايچ کجا وظيگر در هياکنون د.  گرداندیممکن م

  :ح داديگر توضيک اثر مشهور ديا همانطور که در ي) ٢٧."(ميات مکشوف سازيکه آنها را در واقع
ر علوم يت بر سايگر به کمک آن نوع فلسفه که ملکه وار تظاهر به حاکميک است، و ديالکتياسا دسم مدرن اسياليماتر...
اء و دانش ما از يم اشيت عظيت خود را در تمامي مجبور است موقعینکه هر علم بخصوصيهم. ستيارمند ني نمود، نیم
.  گرددی میر ضروريا غيد و يباشد زات سر و کار داشته ين تماميک علم بخصوص که با ايد، وجود ياء روشن نماياش

ز يهر چ.  است-کيالکتي و دی منطبق صور-ن آنيمانده است علم تقکر و قواني باقی قبلیه فلسفه هايآنچه هنوز از کل
  )٢٨.(ردي گی میخ جايعت و تاري در علم مثبت طبیگريد

ا ين امر تنها يا. ستي آنقدر ها هم آسان نین فلسفه کهنه ايان دادن به چنيست که پاين مطلب ني به گفتن ایالبته ضرورت
ن يل است که، همانطور که قبال گفته شد، چنين دلي باشد، بلکه به ای نمی حرفه ایلسوفهايد في شدیتيل نارضايعمدتا به دل
 ن راهي از ای مجبور بوده است درهر گامیستيفلسفه مارکس.  کندی جامعه خدمت می ارتجاعیرو هاي به نیفلسفه کهنه ا

افته يک تکامل يزيسم و متافيده آلي مبارزه کند و درتقابل با اشکال مختلف ای منحط طبقات ارتجاعیه فلسفه هايبر عل
بلکه خود بخش ) ر طبقات استثمارگريو سا(یا و بورژوازين پرولتاري بین امر نه فقط انعکاس مبارزه عمليا. است
  . باشدین طبقات مي ای از مبارزه سراسریمهم

،که منعکس کننده یطه فلسفين مبارزه در حي ا- رنگارنگیستهايتها و اپورتونين مارکسي ب-نبش طبقه کارگردرون ج
 مارکس و ین امر در سراسر زندگيا. ار حاد بوده استي رود، بسیش مي است و در مجاورت با آن به پیمبارزه عمل

، از جمله در اثر بر جسته یستيتر فلسفه مارکسشيق بيزه کردن و تعميستماتيج آن سي از نبایکيانگلس صحت داشته و 
 .بود" نگي دوریآنت" انگلس

  
ن پروسه يش برد، همي به پیستين درون جنبش مارکسيزه با مرتدي افشاء و ستی که برایژه با مبارزه حاديز، بوين نيلن

ن در دفاع از فلسفه ين اثر لنيط تري که بسینه فلسفه، آن مبارزه اين مبارزات در زمين ايدتريشد.  کردیرا ط
شه ي بود که بگرد اندی و فلسفیاسي سیستهاين از آن اپورتونيرحمانه لني و تکامل آن را بوجود آورد، انتقاد بیستيمارکس

ه، ي روس١٩١٧و ١٩٠۵ ین انقالبهاي و خصوصا در دوره ب١٩٠٠ ی بسالهایشيلسوف اتريکدان و فيزيارنست ماخ، ف
  .جمع شده بودند
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 در فلسفه یستيويتيسم به روند پوزيماخ. سم بوديده آلي از ای اساسا شکل-سم در آنزمانيسيتيوکرين امپريرج تي را-سميماخ
کا به ي آمریه داريسم که با تکامل سرمايويتي پوزیيکاي شکل خاص آمر-سميکه در آن زمان رشد کرده و با پراگمات

  )٢٩.( مرتبط بود-سم بوجود آمدياليامپر
  

 یسي، اسقف انگلی لرد جرج برکلی فلسفی کرد تا معجون ارتجاعی میسم در کل سعيان داد ماخن نشيهمانگونه که لن
  ست هايماخ. اء کنديقرن هجدهم را اح

ر قابل تفکر و ناشناخته را ي غیزيچ" ستهايالين مطرح کرد، ماتريرا، آنطور که لني گرفتند زیستها را به سخره مياليماتر
 شود، از یل ميتشکل" احساسات"  تنها ازی واقعیناي کردند که دیست ها اصرار ميحال آنکه ماخ)٣٠".(-قبول دارند

 هارج از شناخت یتيم موجودند و موجودي کنی شود که تنها آنگونه که ما  در شناختمان آنها را درک میل مي تشکیياياش
 النفسه ی فیئيتقدند در ماوراظاهر، شمع" ستها گمراهند چرا که آنهاياليستها، ماتريبر طبق نظر ماخ. ما از آنها ندارند

ماوراء " ک منبعيک مطلق، ي، "بت"ک يک طلسم، ي، یگريز دي بالواسطه چیوجود دارد، در ماورا اطالعات حس
  )٣١".(وجود دارد")ماده مقدس" دي گویآنگونه که بازاروف م(  از مذهب یک المثني، "عهيطب
س نسبتا ين دارد بلکه رونويادي وحدت بنیسم نه تنها با نظرات برکلياخ نشان داد که میستيه ماخي کامل نظرین با نفيلن
 که ظاهرا یيزهاينکه چي اصرارش بر ا- خود رایسم رسوايدآلي ناچار بوده ایبرکل. ش استيات دو قرن پيق نظريدق

اء نه تنها ياشکه (  که در آن مشکل بودی با احساسیستند مگر بسط و گسترش مغز بنحوي نیزيخارج از ما موجودند، چ
ن افراد ياء متعلقند مورد استفاده اين اشي که بهایني موجودند، بلکه بر طبق قوان- مختلفی ها- مغز- افراد مختلفیبرا

ک اطاق هستند يدو فرد مختلف که در : ميريک مثال ساده را در نظر بگي. جفت و جور کند) رندي گیمختلف قراد م
( نندي بنشیک صندلي همان ی توانند برویص دهند، بلکه مي را تشخیک صندليرند  کنند که نه تنها قادیمکررا ثابت م

  ).البته معموال نه در آن واحد
 یح دهد؟ جواب برکليسمش توضيده آلي توانست در توافق با ای چگونه میاما و. ن شودي هم نتوانست منکر ای برکلیحت

 موجود، از یزهاي که تمام چی درحانیرويک نيبه خدا بود، نها ير منتظره نبود، نسبت دادن تمام ايچکس غي هیکه برا
ن يکه اي، وقتیبرکل. کندي متحد م-ن بوحيده مبسوط از ايک پدي-ميک کل عظيده و در يجمله اشخاص مختلف را آفر

شود،  یافته مي دریل. معمی فانی را که عموما توسط انسانهایتيتمندانه وجود واقعيش برداشت، رضايش پايمسئله را از پ
 یبرکل: ن از مسئلهي طنز آلود لنینک جمعبنديو ا. ت را مجاز شمردين واقعي وابسته به ایعين طبي وجود قوانیو حت

 یآموزشها" تنها "یبرکل!  رودیت نمي بشریده تمامي در جهت مخالف عقیبرکل!  شودی نمیاء واقعيمنکر وجود اش
 و انعکاس آنرا در اذهان انسان ی جهان خارجی استوار، باشناس وی جدی شناخت که بنحویاس با تئوريفالسفه را، در ق

  )٣٢.( کندی میرد، نفي گیش ميان استدالل خويبعنوان بن
  

:" ن نوشت کهيلن.  به اختراع خدا اصرار نداشتندیوه برکلين نبود هر چند که آنها بشيست ها هم جز ايجوهر انکار ماخ
 در مورد یان داشته، و ما بعدا وقتي آنرا بیت اجتماعي و اهمیستيده آليت فلسفه اي ماهیبدرست ...یرشته تفکر برکل

ک برهان ي یحت" رياخ" یستهايماخ"، و سپس"م کرديم به آن برخورد خواهي کنی صحبت میعيسم با علم طبيرابطه ماخ
  )٣٠".( ارائه نشده بادیتها ارائه نداده اند، که توسط اسقف برکليالسيه ماتريعل
گر هنوز ادعا داشتند که با ي دیست بوده و برخي از آنها سابقا مارکسی که برخ-سمياليماتر" رياخ" نيالفن مخي چرا ایول
 یعيد در علم طبيل اکتشافات جدين مسئله بخشا به دلي دچار شدند؟ این پش رفتي به چن-سمنديطرفدار مارکس" یانتقادات"

ن زمان يدر ا( م گرددي تواند به اجزاء مختلف تقسیم نبوده و مير قابل تقسين اکتشاف که اتم بک کل غيبود، و از جمله ا
 را که یي های تئورینهايبوجود آورد که محدود" کيزيبحران در ف" کين اکتشافات يا).  برده شدیبه وجود الکترونها پ
ک يالکتيد بر یگريل دين اکتشافات دليدر واقع ا.  آمدند، فاش ساختی به حساب میادي بنیه هايقبال بعنوان فرض

الکتبک يدسم يالي استوار به ماتریر که حداقل بصوررتي از دانشمندان؛ فالسفه و غیاري بسی برایول. عت بدست داديطب
  .سمياليبود بر غلط بودن ماتر" یليدل"ن اکتشافات يوفادار نبودند، ا

"  کردند کهی میريجه گين نتي چنن امري از ایاريبس. ل گرددي تبدی دادند که جرم قادر است به انرژیشات نشان ميآزما
 تواند ذات ی شود که ماده نمیريجه گين امر نتيد که از اي رسی به نظر می منطقیو از نظر فلسف".  شودید ميماده ناپد

  . باشدیه آگاهيت و پايواقع
شرفتها ين پيبا ادغام ا را اثبات نمود، بلکه -کيالکتيسم ديالي ماتر-سميالين نه تنها صحت ماتر ين مسئله لنيدرنقد و رد ا

 گرفته و بنوبه خود توسط آنها ید را در بر مين اکتشافات جدي آن کامال ای، که اصول اساسین فلسفه انقالبي در ای علمی
ن معناست يدر واقع به ا"  شودید ميماده ناپد"ح داد که ين توضيلن. ن فلسفه را تکامل دادي گشت، درک از ای تر میغن
ق است، و يان رفتن بوده و معرفت ما در حال تعميم در حال از ميا کنون درون آن ماده را شناخته ا که ما تیحدود" که

و اکنون فاش شده است ...دند، در حال شدنند،ي رسیبه نظر ممقدم ر و ير ناپذيين خواص ماده که سابقا مطلق ، تغيهمچن
ن کننده در مورد نقش ماده در فلسفه ييار تعيمعن يلن) ٣۴."( از ماده اندیني بوده و تنها خاص حاالت معیکه نسب
ت يد است، خاصيت شناختن آن مقي به برسمیسم فلسفياليماده که ماتر" تيخاص"تنها :" ح دادي را توضیستياليماتر
  )٣۵".( خارج از ذهن ما وجود داشتن است بودن،ینيت عيواقع
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ست که ين ني باشد، این کننده مييسم در فلسفه تعيده آلي اسم ويالين ماتري بیدن خط تفاوت اساسيگر آنچه در کشيبعبارت د
 وجودش مستقل وجود دارد،ن است که در همه حاالت ماده ي موجود است، بلکه ایماده خاص در هر زمان به چه حالت

  :نيگفته لن" به .  آنهاستی برایه اي انسان بوده و پایده هاي و ایاز آگاه
 ورزد، ید مي در باره ساختمان ماده و خواص آن تاکی علمی هر تئوری و نسبیبيصه تقريک بر خصيالکتيسم دياليماتر

...  ورزدیگر اصرار مي دیک حالت بحالتي ماده متحرک از یعت، بر دگرگوني مطلق در طبیبر نبودن مرزها
ط علم عت که توسي در معرفت از طبشرفتهايپن يه اي کلیبي و تقری، نسبیصه موقتيک بر خصيالکتيسم دياليماتر
 یت است، ولينهايعت بيطب. است که اتم ر يان ناپذيپاالکترون همانقدر .  کندید ميشرونده انسان بدست آمده تاکيپ

  )٣۶.(وجود داردت ينهايبطورب
ا زود مجبور به انحطاط و در ير يجه دين نکته عاجز بوده و در نتيک، از درک ايزي، متافیکيسم مکانياليالبته ماتر

 یک نميالکتيکدانان ديزيل که فين دليده است، عمدتا به ايسم در غلتيده آلين به ايک نويزيف." سم استي آلدهيدن به ايغلت
 :ستها ارتباط داده فاش ساخت کهين مسئله را مشخصا به ماخين ايلن) ٣٧."(دانستند
سم يالين ماتريز بيما و تیسم فلسفيالي ماتری، آنستکه از مبناین ماخيک نويزي فیسم در کل، همچون خطاي ماخیخطا
ره يو غ" اءير اشير ناپذييجوهر تغ" ر،ير ناپذيي عناصر تغیباز شناس.  پوشدیک چشم ميالکتيسم ديالي و ماتریکيزيمتاف
  )٣٨.( استیکيالکتيسم ضد ديالي ماتریعني یکيزيمتافسم ياليست، بلکه ماتريسم نياليماتر

 از یاريه وادادن بسيستها، و عموما، پايست، همچون ماخيم نسياليگر اصال ماتري رسد که دی میيو باالخره به جا
 یسم، در اکتشافات علميسم و ضد مارکسيده آليستها و انحطاط آنها به اي مارکسی سابق و از آن جمله برخیستهاياليماتر
سراسر جهان عده  بود که باعث شد در یه دارين مرحله سرمايسم، باالتريالين مهمتر ظهور امپري از ایول. نگونه بوديبد
در . سم را کنار گذاردنديستند، مارکسي صادق نیه دارين تکامل جامعه بخصوص در مورد سرماين ادعا که قواني با ایا

زمانه، زمانه اختناق . دا بارز گشتين مسئله شدي پس از آن، اینيپيو ارتجاع استول١٩٠۵ه، با شکست انقالب يروس
 مجدد یه بود و دوره جمع کردن و سازمانهي طبقه کارگر،بخصوص در دوس در جنبشی و افت موقتیاسيرحمانه سيب
 در ین دوره در واقع کوتاه بود وليالبته، ا. ک هاي بکشویعنيه، ي طبقه کارگر روسی خرد شده حزب انقالبیروهاين

رز بود،  بایده ايان پدي، پشت کردن به صفوف انقالب، و انحطاط عر١٩١٢ و١٩٠٨ ین سالهاي بیعنيبحبوبه آن، 
 در دوران ارتجاع و یوسته بودند ولي پی سابق که به هنگام اوج به جنبش انقالبیان روشنفکران انقالبيبخصوص در م

  . به آن حمله ور شدندی آنرا ترک گفته و حتیبازساز
ل ياست وتحلک علم يسم ينکه مارکسي ای بود از نفیره، بخشي و غینيقت عيسم، حقياليانکار ماتر. ت شديسم تقويونيزيرو

ن دوره دفاع يژه در طول ايبو. استیقي، حقی انقالب پرولتریري، اجتناب ناپذیه داري، بحران سرمایه داريآن از سزما
ار يت بسي، حائز اهمیي زباالت بورژوای هایان و حفظ آن از آلودگيسم در مقابل حمالت عري مارکسیاز اصول اساس

ز از ي را نیشرو انقالبيشد بلکه پي دچار می جدیا موقتا به شکستيپرولتارگرفت نه تنها ين کار صورت نمياگر ا. بود
  ! توانست باشدی میعه اين افول موقت آمد، چه ضاي که بدنبال این، بخصوص با تحوليو ا.  دادیکف م

ته و نشان داد که  به انتقاد همه جانبه از آنها پرداخیو.  نمودیستها را رهبريونيزين بود که افشاء و مبارزه با روين لنيا
ش ي به پیستياليه دشمنان طبقه کارگر دورن جنبش سوسيار مصممانه علي بسیسم از آغاز مجبوربود ه مبارزه ايمارکس
سم را آشکار يونيزي رویات اساسي خصوصیو.  بودیک ضرورت فوري) م-نيزمان لن(ن امر در آن زمان يبرد و ا
  :ساخت

ق حاصل کردن با حوادث روز يگر، تطبي تا واقعه دین روش خود از واقعه ايي عبارت است از تعیستيونيزياست رويس
ه يستم سرمايه سي کلیا و خصائص اصلي پرولتاری، فراموش کردن منافع اساسیاسيات سيرات وارده در جزئييو با تغ

ن يت ايز خود ماه، و ایا فرضي ی واقعین منافع در مقابل منافع آني کرد ای، قربانیه داريه تکامل سرماي و کلیدار
" یتازگ" ی که تا حدیردو هر مسئله اي بخود بگیت گوناگونينهاي بی تواند شکلهاید که مي آیاست هم آشکارا بر ميس

 مدت کامال ی و برایي نشده باشد، ولو فقط سر موینيش بير منتظره و پي غی در حوادث که کمیرييداشته باشد و هر تغ
سم خواهد يونيزيش انواع مختلف رويداير موجب پيشه به ناگزيداده باشد، همر يي تکامل را تغی اصلی مشیکوتاه
  )٣٩.(ديگرد

 خود از یسم فلسفيونيزي جدال با رویول. ه آن گره خورده بودي علیاسي با مبارزه سیسم در حوزه فلسفيونيزينبرد با رو
 تمام و کمال به ی و پاسخ گویخيتارک و يالکتيسم دياليدر واقع بدون دفاع از ماتر. ار برخوردار گشتيت بسياهم

 و حفظ یستيک جنبش مارکسيسم، ادامه يسم در شکل ماخيده آلياء ايژه با احي پرده به آن، بویو حمالت ب" د نظرهايتجد"
 بطور –ن کننده آن ييک بخش تعي و فلسفه بمثابه -یدئولوژيت اينجاست که اهميا.  بودیر ممکن مي غیشقراول پرولتريپ
  . شودین بطور مشخص، روشن ميلن"ميسيتيوکريسم و امپرياليم کتاب ماتريش عظ، و نقیکل

" یستهايده اليسم در مقابل حمالت و اختراعات ايالين اثر بزرگ، دفاع از متريشتر اشاره شد، جوهر و هدف ايچنانچه پ
 امکان یکيزيد بر  آن در مقابل متافيک و تاکيالکتي دیرينکار  بدون بکار گيم، ايز گفتياما همانطور که قبال ن. بود" ريآخ

ده ي ایرهايح داده و تفسي را توضیعير در علم طبي اخیشرفتهاي توانست پیک ميالکتيدسم يالينداشت چرا که تنها ماتر
 دي، را تائیستيک مدرن، فلسفه مارکسيالکتيسم  ديالين کار نه تنها ماترين با انجام ايو لن.  از آنها را کامال رد کندیستيآل

  .ز نموديکرد، بلکه آنرا موء کد ن
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ش ي که مدت بیو" ی فلسفیادداشتهاي."  قائل بودیميت عظيک، مطالعه و کاربرد آن، اهميالکتي دین براي لنیبطور کل
 هست به یاداشتها نوشته اين يدر ا. دي نمای میکيالکتي به مسئله دیرد، توجه قابل مالحظه اي گیاز دو دهه را در بر م

ک کل واحد و يشکستن : " ن گفته است که يدر آنجا لن.  نوشته شده١٩١۵که بسال " کيالکتيره مسئله ددر با"نام 
ن ي تری از اساسیکين و ي از عمده تریکين نباشد، يو اگر عمده تر( ک يالکتيجوهر د...اجزاء متضاد آن شناخت 
  )۴٠"(. باشدیم) ات و مشخصات آنيخصوص

قا در ين را دقي ایو. ه پروسه هاستيد درک حرکت کليا وحدت اضداد، کلي، ی همگونی سپس گفت که باز شناسیو
 یو.  دانست، قرار دادی و تکرار میش و کم شدن کمي ، فقط افزایکي که حرکت را فقط مکانیکيزيتقابل با ادراک متاف

  اداراک
" ، به" جهشها" د به ي کلیيبه تنها "یکيالکتي که درک دیخواند،در حال"ده و حشکي جان، رنگ پریب"اد شده را ي

  )۴١".( دهدیش نو، را بدست ميداين رفتن کهنه و پي، به از ب"ل شده به ضديتبد"، به "انقطاع  در استمرار
ا ي(او گفت که وحدت . ان نموديو مبارزه اضداد را ب) یا همگوني(ن وحدت ي فشرده، رابطه بین بصورتيو بعالوه لن

مطلق است، همانگونه که تکامل و " که مبارزه اضدادیدر حال"  استی نسبدار،ي، ناپای، موقتیشرط) " یهمگون
  )٢۴".(حرکت مطلق هستند

" ن نوشته گفت،ين در هميچنانچه لن.  بوندیستيشتر فلسفه مارکسي تکامل بیه ايت مهم و عناصر پاي بغاینها نکاتيا
ن مسئله در فلسفه ين، به اي با وجود ااو اشاره کرد که،) ۴٣".(سم استيمارکس) هگل و( شناخت یک، تئوريالکتيد

 نشده است، ی توسط انگلس، توجه کافیبلکه حت) ١٩٠٠حدود (ه پلخانف يق اولي عمی، نه فقط در نوشته هایستيمارکس
 وحدت اضاد توجه یعنيک يالکتي دیا اساسي یز به نکته مرکزين مشخصا ذکر کر دکه نه تنها پلخانف بلکه انگلس نيلن
  .افتيشتر تکامل ين بعدها توسظ مائو تسه دون پرداخته شده و بيادين مسئله بنيا. شته است مبذول ندایکاف

  کيزيسم و متافيمارکس: نياستال
نه ين زمين را در ايم مهم است که مختصرا نقش استالي توسط مائو بپردازیستينکه به اغناء فلسفه مارکسيقبل از ا یول
نشانگر درک و اعمال اصول مهم " سمينياصول لن"  چونیهمانطور که خود مائو بعدها نوشت، آثار. ميان کنيب

 ":مينسياصول لن" ن در يو گفت، استالچنانچه مائ. ن بودي توسط استالیخيک و تاريالکتيسم دياليماتر
 یيايسم و انقالب پروتالتارياليسم عصر امپريسم، مارکسينيسم نشان داد که چرا لنيالي امپریل خصلت عام تضاد ذاتيبا تحل

 روشن ساخت ین تضاد عمومي و در چهار چوب ایه تزاريسم روسياليل خصلت خاص امپرين حال با تحلياست و در ع
ن خصلت خاص يده و چگونه خصلت عام تضاد در اي گردیيايک انقالب پرولتاري و تاکتیزادگاه تئوره يکه چرا روس
 از درک خصلت خاص و خصلت عام تضاد و روابط متقابلشان ین نمونه بارز و برجسته ايل استاليتحل. نهفته است
  )۴۵(. دهدیبدست ما م

 و ی با تروتسکیست شوروي بعنوان رهبر حزب کمونی ورا نوشت،" سمينياصول لن"ني استالی وقتیعني ١٩٢۴در سال 
ن مبارزه، در ي در ایتينقش پر اهم" سمينياصول لن."ر شده بودي درگیک مبارزه مرگ و زندگيستها در ير اپورتونيسا

با اجبار .  کردی بازی تروتسکیژه در افشاء و شکست خط ضد انقالبيع اعضاء حزب و توده و بويآموزش صفوف وس
ک را بکار يالکتيد. ن ملزم بوديع استالي وسیت بدنه حزب و تو ده هاي کسب حماین براين چني ایرد مبارزه اشبيبه پ
  .رديگ

 اعتبار ین عموما مورد قبول قرار گرفته و خود وي استالی قدرتمندتر شده، رهبرین بعدا که اتحاد شورويبا وجود ا
 ماند، باثبات قدم و کمال ی طبقه کارگر باقی برایزرگ انقالبک رهبر بينکه کماکان ين با اي کسب کرد، استالیاديز

.  نبودیکيالکتي استوارانه و کامل ، دی نشده و در برخوردش به مشکالت، همچون گذشته به نحویگذشته به توده ها متک
اشت و در  جز توده ها ندیزي اتکاء چین براياستال) ١٩٢٠ یسالها(در آن زمان" همانطور که مائو بعدها نظر داد،

 بدست آورند، اتکا ء آنها به یي  هایروزيق پين طري که از ایسپس وقت. ج کامل حزب و توده ها شدي طالب بسیجه وينت
  )۴۶".(توده ها کمتر شد
.  مورد بحث قرار گرفتند١٩٣٠ یژه در عرض سالهاين بوي استالی از اشتباهات اصلین کتاب برخيدر فصل قبل ا

ت ير مالکييرا تغيگر طبقات متخاصم وجود ندارند زي دی که در اتحاد شورویابيلط ارزم او بغيهمانطور که گفت
ن امر بوضوح با مسئله يا. ن بودين اشتباه استالي ترین و مرکزي ترین جديرفته است، و اي عمدما انجام پذیستياليسوس
 یابيو ارز. ه خورده بود گریستيالي تضاد و خصوصا درک از اشکال مشخص و تکامل تضاد در جامعه سوسیفلسف

  .ک داشتيک ارتباط نزديالکتينه فلسفه و بخصوص در مورد مسئله ديآغاز شد با اشتباهات در زم
خ حزب ي از تاریبعنوان بخش (١٩٣٠ یکه در اواخر سالها" یخيسم تارياليک و ماتريالکتيسم دياليماتر" ن امر دريا

 یان مين است، نماي استالی بزرگ فلسفاثرد بتوان گفت يشانوشته شد و ) ش. ک. ح. ت) کيبلشو(یست شورويکمون
نکه ي دهد، و با وجود ای بدست میستيح از فلسفه مارکسيک مجموعه فشرده عمدتا صحينکه ين اين اثر در عيا. شود

 به ی تا حدودیرد، ولي گیعت و جامعه بکار مي تکامل در طبیک را در بررسيالکتي اصول دیبطور مشخص برخ
 تضاد را بعنوان ی آغازد ولیک را با صحبت در باره تضاد ميالکتينکه مبحث ديرغم اين علياستال.  آلوده استکيزيمتاف

ک يزيک را در مقابل متافيالکتي او چهار نکته دیوقت.  دهدی تحث خود قرار نمیک مبنايالکتيسم دياليماتر یقانون اساس
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 در باره مبارزه یبعالوه و.  استین نکته اصليد که اي گوی نماد کرده وي ی دهد، از تضاد فقط بعنوان چهارمیقرار م
ن هر ينکه نشان دهد اي دهد، و در عوض ای آنها را بهم ارتباط نمی کند ولید ه ها صحبت مياضداد و رابطه متقابل پد

ر نکته ن ديو آنزمان که استال.  کندی میک معرفيالکتي از تضادند، آنها را بعنوان مشخصات جداگانه دیدو بخش
 ین حتياستال.  آوردیان نمي بمین آنها سخني بی ورزد از همگونید ميک بر مبارزه اضداد تاکيالکتيچهارمش در باره د

ش از جمله باال ين را که پيگر لنين جمله دياما استال) ۴٧".(اضداد است" مبارزه"تکامل همان" دي گوین ميبه نقل از لن
زشان، در ي در تکامل خود انگ" شانیخود حرکت" جهان در یه پروسه هايت کلشرط شناخ:"  کند کهیآمده است نقل نم

  )۴٨".(ک وحدت اضداد استي شان، شناخت آنهابعنوان ی واقعیزندگ
. ف شودي تواند آموزه وحدت اضداد تعریک ميالکتيبطور خالصه، د" د کهي گویز مينرا نين ايرا لنين مهم است، زيا
 یهمگون:"  کندین اضافه ميلن) ۴٩".(ح و تکامل داردياج به توضيک است، اما احتيالکتيرنده جوهر دين در برگيا

  عتي طبیده ها و پروسه هاي پدهيکل و مخالف در متقابال مهحصر بفردالت متضاد، يتما) کشف(صيتشخ...اضداد
.  تصور استر قابليا وحدت اضداد، غي یگر،اضاد بدون همگونيبعبارت د) ۵٠".( باشدیم)  ذهن و جامعهمنجمله(

  .ز وجود دارديگر نيکدير جهات متضاد آنها به ييه تغي، پاین همگونيبخاطر هم
 و ینگونه همگونيبد. ز وجود داردين حال مبارزه ني بلکه در عیک تضاد نه فقط همگوني متضاد ین جهت هايدر ب

اما . یه و نسبي، ثانویگون و مطلق است و همی دهند که در آن مبارزه، اصلیل  ميک تضاد را تشکيمبارزه، خود 
گر وابسته است، و کنار گذاردن يکدي دهند وجودشان هم به یل ميک تضاد را تشکي و مبارزه از آنجا که یهمگون
  . باشدیز مين آنها ني حذف امکان مبارزه بی اضداد در واقع به معنایهمگون

" یخيسم تارياليک و ماتريالکتيسم دياليماتر "ک دريالکتي به دیک که در نحوه برخورد ويزين به متافيالت استاليتما
ن امر نه تنها در برخودر يا.  دهدیز نشان مين اثر به تکامل جامعه ني شود، خود را در نحوه برخورد ایمشاهده م
ک يش بعنوان يسم کم و بيالي که به سوسیسم، بلکه در نحوه اياليدن به سوسي مختلف جامعه تا رسی به فازهایخشک و
  . گرددی شود، مشخص میخورد ممطلق بر

ستم يچ سيه" د کرد کهي تاکی بدرستی استثماریستم هاي سی و بطور کلیه دارين سرماين در مقابله با مدافعياستال
انتقاد دهقانان در دست " ی ابدیده هايچ، اي و استثمار، هیت خصوصيمالک" رياصول فناناپذ"چ يپابرجا، ه " یاجتماع
جه يدر نت" رد کهي گیجه مي نتیو بدرست) ۵٠".( تواند وجود داشته باشدیه داران نميت سرمان و کارگران در دسيمالک

ستم ين سيگزي تواند جای میستياليستم سوسي گشت، سیستم فئودالين سيگزي جایه داريستم سرماي سیهمانطور که زمان
، " تواند وجود داشته باشدینم" ابرجاپ" یستم اجتماعيچ سيه" رسد که قانون ی بنظر نمیول) ۵٢". ( گرددیه داريسرما

  . شده استی، بکار برده مريگيبطور پز، حداقل يسم نياليدر مورد خود سوس
نرو ما ياز ا"  کند کهید ه هاست، استنتاج مياء و پدي اساس تکامل اشین قانون که تضاد درونين از اين نحو، استاليبهم
د از يم، ما نباي کنید آنها را فاش ساخته و از آنها پرده برداريم،بلکه باي را پنهان کنیه داريستم سرماي سید تضاد هاينبا

 رسد که فاش ی باز هم بنظر نمیول) ۵٣".(ميش بريجه به پيد آنرا تا گرفتن نتيم بکله باي کنیري جلوگیمبارزه طبقات
ن ي رود، و همچنیکار مز بيسم نياليرانه در مورد سوسيگي پی پنهان کردن آنها، بنحوی جامعه بجایساختن تضادها

 ی حس نم- طبقاتیسم تا نابوديالي از سوس-دن آنيسم و به انجام رسانيالي تحت سوسیشبرد مبارزه طبقاتيضرورت پ
  .شود

جه ين نتي به نگارش در آمد که استالیدر دوران" یخيسم تارياليک و ماتريالکتيسم دياليماتر" همانطور که مالحظه شد، 
ل ياشاره شد که تحل* ن مجموعهي ایدر مقاله قبل. گر طبقات متخاصم وجود نداردي دیورو کرده بود که در شیريگ

منعکس " یسم در شورويالي سوسیمسائل اقتصاد"ژه در ي، در اواخر عمرش، که بویستيالين از جامعه سوسياستال
.  تر بودیکيالکتي دیمنعکس است، قدر" یم در شورويالي سوسیمسائل اقتصاد" ژه درياست، در اواخر عمرش، که بو

. سم حل شونديدن به کموني رسید براي پردازد که بای میستيالين به چند تضاد در جامعه سوسين اثر مهم استاليدر ا
 به آن یحي موجود بوده و اگر بنحو صحید کماکان در شورويروها و روابط تولين ني مّصِر بود که تضاد بیخصوصا و

  . بدل شودیستيآنتاگون ی تواند به تضادیبرخورد نشود م
 که یا به ادامه وجودش اشاره ننمود، تضادي نکرد، یسم را بررسيالير بنا و روبنا در سوسين زين تضاد بي استالیول
ن با يدر واقع همانطوز که مائو چند.  استیستياليت در جامعه سوسيار پر اهمي بسی و مسئله ای از مشخصات اساسیکي

  .طه را جداُ دست کم گرفتين حيت روبنا و مبارزه در اين اهميستاله اظهار کرد، ايتوام با کنا
  

ص نداده، و ي را تشخیز وجود طبقات متخاصم در شوروي آنموقع نین حتيش بحث شد، استاليو همانطور که در فصل پ
ن ي به احي بوده و برخورد صحیستيالي محرکه جامعه سوسیروي هنوز نیا و بورژوازين پرولتاريافت که تضاد بيدر ن

  .سم استيالي تحت سوسیديروها و روابط بولين نيح به تضاد بيد برخورد صحيتضاد کل
 یرويگر تضاد را بعنوان نين دي بر قرار شد، استالی اساسا در شورویستياليت سوسينکه مالکيدر مجموع، بعد ار ا
ص ي را تشخیا و بورژوازي پرولتارني بیستيژه وجود تضاد آنتاگونياو بو.  در نظر نگرفتیستياليمحرکه جامعه سوس

  . استی محرکه اصلیر ويسم ني به کمونیشرويسم در پيالين تضاد تحت سوسينداده و درک نکرد که ا
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   مائوی خدمات فلسفیکيالکتيتکامل د
 با یکيالکتين امر در رابطه ديا.  استیستياليک ماتريالکتين دين قوانيسم توسط مائو خود مبينيلن-سميتکامل فلسفه مارکس

ه ي حط آن از جمله دری مثبت و منفی و سنتز درسهایل تجارب اتحاد شورويق تحلين و از طري انقالب چیتکامل کل
 .، صورت گرفتیفلسف
 : خالصه کرد١٩۵٧ که مائو در سال ی بود از قانونین انعکاسيا

  
 یر به اجزاء مختلف منقسم ميعت، هر وجود واحد ناگزيز همانند طبي نیقت در مقابل کذب قرار دارددر جامعه بشريحق

شه موجود ي غلط و زشت همیاده هيپد. ط مشخص مختلف، بر حسب مضمون و شکل خود گوناگوننديشود که تحت شرا
 ین در باره گلهايا. شه موجود خواهند بودي همی و زشتیيباي و زی و بدیکيخواهند بود،اضداد چون درست و غلط، ن

 یسه نميبدون مقا. ن استوار استي وحدت و مبارزه ضدیرابطه آنها بر مبنا. ز صادق استي نیاهان سميخوشبو و گ
. ابدي یه کذب تکامل ميق مبارزه  عليقت از طريحق. ستيشتن و مبارزه، رشد و تکامل نز داد، بدون تفاوت گذايتوان تم
و تنها . افتي تکامل یي وخرده بورژوایي بورژوایدئولوژيه ايسم در مبارزه عليمارکس. افتين تکامل ين چنيسم ايمارکس
  )۵۴.(ابدي تواند تکامل یق مبارزه است که مياز طر

 یاسينه فلسفه، توسط مائو، هم قبل و هم بعد از کسب قدرت سيسم، از جمله در زميرکسن امر در مورد تکامل مايا
و در هر دو دوره، .  صادق بودیستيالين و هم در طول انقالب سوسيک نوي، هم در زمان انقالب دمکراتیسراسر

 را ی پرولتریروهاين ني مختلف انقالب چیر مرحله هايان مراحل و زينه فلسفه که مائو در آن و از ميمبارزه در زم
  .ار برخوردار بوديت بسي از اهمیجه مجموعه مبارزه انقالبين جهت و نتيي نمود، در تعیرهبر

طه فلسفه را بعنوان ي، اشاره شد که مائو مبارزه در ح) مستعمرهیدر باره انقالب در کشورها(ن کتابيدر فصل اول ا
ر ي که زی مبارزه ضد ژاپنیاستهاين و بخصوص سيک نويرات مهم از تکامل، دفاع و کاربست خط انقالب دمکیبخش

و در درجه  (یستيالت دگماتيه تماين مبارزه بخصوص بر عليا. ن بود، آغاز نمودي نوی از مرحله دمکراسیمرحله ا
 نشانه  بودند،یستياليک ماتريالکتي و در تقابل با دیکيزي و متافیستيده آليکه منعکس کننده نحوه تفکر ا) یستيدوم امپر

ن دو يآمده است، ا" در باره تضاد"و"کيدر باره پرات" الت خصوصا در دو سالهين تماي شده بود انتقاد مائو از ایريگ
در .  روندی مائو بشمار مین آثار فلسفين و عمده ترير در آمده، از نخستي به رشته تحر١٩٣٧رساله، هر دو در سال 

دند، ي را غنا بخشیستين دو اثر، فلسفه مارکسينکه گفته شد اين ايدر ع) ره شدکه در باال به آن اشا(ن کتاب ي ایفصل قبل
حال توجه خود . د شدي آن زمان، تاکی و مجموعه مبارزه انقالبی آنها و نقششان در مبارزه درون حزبیاسيت سيبر اهم

م، و رابطه آنها با ي کنید متمرگز مافته انيق شده  و غنا ين دو اثر تدقي که توسط مائو در ایستيرا به اصول فلسفه مارکس
  .مي گذارانی در آن زمان را از نظر میکيدئولوژي و ایاسيکل مبارزه س

  
د ين اثر با تاکيا. بود" کيدر باره پرات"  رسالهی، عنوان فرع"ک، دانستن و عمل کردنيدر باره رابطه شناخت و پرات"

د يي را از نو تایکيالکتي دیستيالي و ماتریتي شناخت مارکسی، تئوریاجتماعک يژه پراتيک ، و بوي پراتیبر نقش محور
ش گذارده بود، يبه پ"  در باره فوئر باخیيتزها" مائو در ادامه و تکامل آنچه که مارکس در. نموده و آنرا فشرده ساخت

 یالحظه مت مي بشریخي انسان و تکامل تاریش از ماکس مسئله شناخت را جدا از خصلت اجتماعيسم پياليماتر"نوشت
د و مبارزه ي شناخت را به تولی وابستگیعني، یک اجتماعي شناخت را به پراتی توانست وابستگینرو نميکرد و از ا

که انگلس آنرا مسئله (ن تفکر و وجود را ي از رابطه بیستياليد ماتريز، مائو دينجا نيدر ا) ۵۵".( درک کندیطبقات
 مدرن یايکه پرولتاريتنها زمان" دهديح مين توضيمائو در ادامه چن. رديگ ید کرده و بکار مييتا)  فلسفه خواندیاساس

 از یخي همه جانبه  وتاریپا به عرصه وجود گذاشت، بشر توانست درک) ع بزرگيصنا(م مولدهي عظیروهايهمراه با ن
  )۵۶".(سم، مبدل سازديابد و شناخت را از جامعه به علم و علم مارکسيخ جامعه بيتکامل تار

هر آنچه .  استیکيالکتي دی بلکه بر خوردیستياليک بر خورد ماتري، نه تنها ینجا بدان اشاره رفت ، بروشنينچه ااما آ
 بوده و تابع یکيالکتي دیخود شناخت پروسه ا. ز صادق استيشه ني کند در مورد اندیعت صدق ميدر مورد جامعه و طب

  . کندی میرويابط انسان در جامعه از آنها پعت و اعمال و روين حرکت است که ماده در طبيهمان قوان
مائو بر .  کندیل ميگر را تحليک مرحله به مرحله دينکه مائو مراحل پروسه شناخت و جهش از يمشخصا مهمتر ا

د ي آیک نشئت گرفته و در خدمت آن در مين که شناخت چگونه از پراتيک، در مورد اين کننده پراتيي نقش تعیمبنا
 یده هاياء و پدي اشیک در نظر اول فقط ظواهر و جوانب جداگانه و روابط خارجيسان در پروسه پراتان" دي گوین ميچن

".  نامندی مرحله احساسها و تصورات میعني، ین مرحله از شناخت را مرحله شناخت حسيا... ندي بیگوناگون را م
جاد يک در  انسان ايان پراتيه در جر کیيده هايپداء و ي گردد که اشی باعث میک اجتماعيادامه پرات "یول) ۵٧(

در پروسه شناخت بوجود ) جهش (ی ناگهانیريي کنند، بدفهات تکرار شوند، سپس در مغز انسان تغیاحساس و تصور م
  )۵٨".( شوندیم ساخته مي مفاه-دي آیم

ت و يستند، بلکه ماهيها نده ياء و پدي اشیگر ظواهر، جوانب جداگانه و روابط خارجيد" مين مفاهي کند که اید ميمائو تاک
 بلکه ین مفهوم و احساس نه فقط از نظر کّميب.رندي گیده ها را در بر مياء و پدي اشیبطن، مجوع و باالخره روابط درون
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ن مرحله درک، قضاوت و استنباط در سراسر يا" دي گویجلوتر، مائو م) ۵٩".(ز تفاوت دارد وجود داردي نیفياز نظر ک
  )۶٠".( استین مرحله شناخت تعقلي دهد، ایل مي را تشکیده مرحله مهمتريا پدي یئيک شيز پروسه شناخت انسان ا

  
ا همانطور ي.کتر استيقت دورتر نبوده، به آن نزدين نه تنها از حقيبنابرا.  مجرد استی از نظر علمین شناخت تعقليچن

ره، ي و غارزشد يعت تجري و قانون طبمادهد يرتج"  کندیان ميب) آوردیم" کيدر باره پرات"  که مائو یتقل قول(ن يکه لن
 یبازتاب مکاملتر عت را ژرفتر، درست تر و يطب) ی معنی، نه پوچ و بیح و جديصح (یدات علمي تجرهمهخالصه 

 )۶١".(کنند
که تنها يکند، در صورتي را حل میاحساس فقط مسئله ظواهر خارج" پردازدین امر ميشتر ايح بيمائو سپس به توض

  تواند مسئلهی میتئور
 که آنها توسط حواس منعکس  یاء است، بگونه ايان شناخت از ظواهر اشياحساس تنها ب) ۶٢"(ت باطن را حل کنديماه

 ین احساسات فشرده نمود ذاتي، سنتز ای و تئوریم، شناخت تعقلي شودند، مفاهی در مغز ثبت میراتيشده و بصورت تاث
 را بطور اعم و باالخص در یم و نقش تئوريت عظي توان اهمین جا مي کنند از ای میندگيشان را نمايروابط درون. آنها 

  . در ک کردیجنبش انقالب
ک از جهات مختلف يدهد که چگونه پراتيح ميمائو توض. ک مهم تر است؟ نهي از پراتین معناست که تئوريا بدي آیول

 یگر فرق ميکديتا با يفي کی و تعقلیحس:" سدي نوی میو. ت داشته و در کل از آن مهمتر استي اولوینسبت به تئور
 کند که آنچه که یک ما ثابت ميپرات.  شوندیل ميک کل واحد تبديک به يستند، بلکه بر اساس پراتي از هم جدا نیکنند، ول

 تواند ی تواند بالفصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آنجه که مفهوم شده است می شود، نمی برداشت میبطور حس
 ، از جهش به ی به شناخت تعقلی دهد که اگر جهش از شناخت حسیح ميجلوتر مائو توض) ۶٣".(ر حس شودقتيعم

ن هم مهمتر در ي از ایهنوز جهش.  شود ینجا متوقف نمين وجود حرکت شناخت در اي مهمتر است، با ایشناخت حس
شناختن فراتر نه تنها در عمل بلکه در  ین، جهشيا.  ، در عمل یا تئوري ، ی بکار بستن شناخت تعقلیعني -ش استيپ

رد، و تنها يد قرار گيي تواند مورد تایک بکار برده شوند، صحت آنها مي در پراتی تعقلیده هاين اي که ایتنها زمان. است
ن پروسه مشخص را يدر ا... حرکت شناخت" ل گردند است کهيات تبديبه واقع ) یي هایتئور (یيده هاين اي که چنیزمان
ن گفته معروف مارکس را که فالسفه تنها جهان را به صور مختلف ينجا مائو ايدر ا) ۶۴.( کردی تلقکامل شدهان  تویم
تنها عمل " انهيعامان ين نکته، نه بيا.  دهدیح داده و بسط ميشتر توضير دادن آن است،بيير کرده اند اما نکته در تفيتعب

ح يبلکه توض. ک و شناختي پراتیکيزي متافیياست نه جدا"  دهدیمت ي به دانستن اهمید، چه کسي آیاست که بحساب م
  .ک استي پراتیديان حلقه کلين مي باشد، که در این دو مين اي رابطه بیکيالکتي دیستياليماتر

   شناختیتئور
ک است، احساس ، موادخام مفهوم است، مفهوم محصول سنتز احساس يده پراتي چکی است، تئوریک منبع تئوريپرات
 ی شناخت تعقلن پروسه نه تنهايدر اک بازگردانده شوند که يد به پراتي بای و تئوریم، شناخت تعقلي مفاهیول.  باشدیم

ن يا. هذا يو قس عل...  گرددی می مواد خام تازه جمع آوریق شناخت تعقلي تعمی شود، بلکه برایش گذارده ميبه   آزما
 در یک طرف وقتيل بود که مائو گفت که از ين دليبه ا. ابدي یشرونده ادامه ميان پي پایچ بيک مارپيامر بصورت 

(  از پروسهی مشخصیا مرحلي توان گفت که پروسه مشخص شناخت یند، مي آی شده به دست مینيش بيج پيک نتايپرات
  )۶۵".(افته استيا ن نيحرکت شناخت بشر پا" گري از طرف دیل گشته است، ولکام) کي پرات–م ي مفاه-احساس

  : دهدیح مي کرده و توضین پروسه را جمعبندين ايمائو قوان. ردي گیان نميحرکت شناخت بشر هرگز پا
 ی حسقت را اثبات کردن و تکامل دادن، فعاالنه از شناختيک حقيقت را کشف کردن و باز در پراتيک حقيله پراتيبوس

 ی رویني و عیر جهان ذهنيي تغی برایک انقالبيت فعال پراتي به هدایدن و سپس از شناخت تعقلي رسیبه شناخت تعقل
 شود و با هر ی تکرار میاني پای بیچين شکل در گردش مارپي ا-ک و باز شناختيک شناخت، باز پراتيآوردن، پرات

 یکيالکتي دیستيالي ماترینست تمام تئوريا. ابدي ی م ارتقاءیتريک و شناخت به سطح عالي پارتیکل محتوايس
  )۶۶.( وحدت دانستن و عمل کردنیکيالکتي دیستيالي ماترینست تئوريشناخت،ا

ص درست از غلط ي شود که در هر زمان تشخین مفهوم تلقيد به ايان است نباي پایت که حرکت شناخت بين واقعي ایول
 وجود دارد، و دانستن آن ممکن ینيقت عين بوده که حقيشه ايسم  هميرکس تفکر مایه هاي از پایکي. ر ممکن استيغ

  . گرددیر ممکن ميست بودن غيالين درک، ماتريبدون ا. است
ن اشاره کرد، قبول يو در واقع چنانچه لن.  هم هستقت مطلقيحق بنام یزي وجود دارد،بلکه چینيقت عي نه تنها حقیول

  : استیگري به مفهوم قبول کردن دیکيکردن 
، ینيقت عيق حقيتصد.  ما بر ما آشکار شده استی حسی که توسط اعضاینيقت عيق حقي تصدیعنيست بودن ياليماتر
  )۶٧(.قت مطلق استيت شناختن حقيق، برسميا آن طرين يست، به اي که به انسان و بشر وابسته  نیقتي حقیعني
قت مطلق و هم يد که هم حقي گویسم مياهند بود، مارکس خوی بسبمطلق بلکه نه تاينهاق يشتر حقايگر بي از طرف دیول
. ستندين گرا ینسبستها ين حال مارکسي در عی اند ولیق نسبيشتر حقايستها معتقدند بيمارکس.  وجود داردیقت نسبيحق
اب را انتح" یقيحقا" تواندیجه هر کس مي کنند که در نتی اند و سپس بحث میق نسبيند تما م حقاي گویان مي گراینسب
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" ن دري بود که لنین بحث مهميا.  شوندی مینيقت عيگر آنها منکر وجود حقيبه عبارت د. کرده و به آنها معتقد شود
ن ي ایي گرایسم انگلس را در مقابل نسبين، مارکسيدر آنجا لن. به مقاله با آن برخاسته بود" سميسيتيوکريسم و امپرياليماتر
  : دهدیستها قرار ميماخ
.  شودیشامل نمقت مطلق را يرش حقين پذي کوچکتریت معرفت ما حتيقبول نسب) ستهايمانند همه ماخ( بوگدانفیبرا
ن يسيالکتيک دي گراست، انگلس یک نسبيبوگدانف . ل شده استي تشکیق نسبيقت مطلق از حقاي انگلس حقیبرا
  )۶٨(.است

  : دهدیح مينگونه توضيت؟ مائو آنرا بدسين آنها چي رابطه بیول. ل شده است ي تشکیق نسبيقت مطلق از حقايپس حق
نرو در ي است و از ای تکامل عالم، تکامل هر پروسه مشخص نسبی که در پروسه مطلق و عموممعتقدندستها يمارکس

.  استی نسبیقتيحقن تکاملش فقط يقت مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در مراحل معيزال حقير اليس
  )۶٩.( سازدیقت مطلق را مي حق شماری بیق نسبيحاصل جمع حقا

 شمار ین کل از اجزاء بي ایول. قت استيقت، کل حقي، حاصل جمع حقی واقعیقت مطلق به معنايگر حقيبعبارت د
  . اندینها فقط قسمي هستند، ایق نسبينها حقايا. ل شده استيتشک
 از یمانند برخ(ح بوده انديا بخشا صحيح و ي شود که ناصحیح شناخته شده و بعدها ثابت مي صحی که زمانیيده هاياما ا
 ی مین تجارب جمعبندي بدست آورده، از ایشترين جهت است که بشر تجربه بين بدي شوند؟ ایچه م) کيزين فيقوان

 یهياما بد.  دهدیقل مياء تکامل داده و آن را صيش را از اشي کند، درک خوید کشف مين جديکند، پروسه ها و قوان
افته و شناخت ي باالتر ارتقاء ین تر به سطحي پائی که شناخت بشر از سطحستينت ين واقعي ان امر ناقضياست که ا

 از ديبا دهد که شناخت انسان یت نمين واقعي در ایرييچوجه تغيو به ه.  شودیشتر  ميشتر و بي بینيانسان از جهان ع
را در قت يحق تواند آن اندازه شناخت از ی تنها ممقطع انسانابد؛ و در هر ي باالتر ارتقاء ین تر به سطحي پایسطح

ش گذارده و يده ها را به آزماين پروسه انسان آن ايرد که در آن مقطع موجود است، و در اير جهان بکار گيييپروسه تغ
 تواند آنچه را فردا خواهد دانست امروز بکاربندد؛ یاو نم.  آوردیش را بدست ميگر در شناخت خوي دی جهشیه هايپا
  . کندیج آنرا جمعبندي داند بکار بسته و نتایشتر خواهد دانست که آنچه را هم اکنون مي فردا بی در صورت تنهایو

  :دي گوین ميمائو همچن
ش، تکامل و زوال در شناخت يدايان، پروسه پي پایست بي پروسه ایک اجتماعيش، تکامل و زوال در پراتيدايپروسه پ
ا يها، نقشه ها و يده ها، تئوري را طبق اینيت عيک انسان که واقعيجا که پراتاز آن. اني پایست بيز پروسه ايانسان ن

نسان همواره يز بدي نینيات عي کند، شناخت بشر از واقعیشرفت ميوسته گام به گام پي دهد، پیر ميين تغي معیپروژه ها
ان يقت در جريت انسان از حق ندارد، شناخیانين هرگز پايت عير در جهان واقعييحرکت تغ.  شودیقتر ميقتر و عميعم
  )٧٠.(ان استي پایز بيک نيپرات
 تمام و کمال از یبانيق است، استفاده کرده، ضرورت پشتين امر که شناخت مرتبا در حال تعمي کوشند از ای میبرخ

ن يان اکنه بحثش.  کنندیک آنها را نفيستماتيشه مائو تسه دون و بکار بردن سي اند-سميني لن–سم ي مارکسیاصول اساس
 فردا ممکن ی شوند ولیح شناخته ميشه مائو تسه دون صحياند-سميني لن-سميزها از نظر مارکسي چیامروز برخ: است

ن علم يک ايستماتي اعمال سی برایل ضرورتين دليح اند، با ايح نبوده با فقط بخشا صحيزها صحين چيم که ايابياست در
ن التقاط يا. مي گذاریست به کنار ميد ني است انتخاب کرده و آنچه مفديمان مفيست، در عوض ما آنچه را برايموجود ن

  .سم استيده آليک و ايزين متافيسم محض است، ايسم و پراگماتيسيتيو کري، امپریي گرای، نسبیيگرا
 ینها م آیول.  دانندیقت ميار حقيک را معي کنند پراتیسم بخود گرفته و تظاهر مياليان بزرگ ماتريافه حامين افراد قيا

ح يد صحي شناخت و تاکیستي مارکسی در تقابل با تئورین خطيت آن است که چني کاله بگذارند؟واقعیخواهند سر چه کس
شه مائو ي اند-سميني لن–سم يش برده نشود، اگر مارکسي بصورت کامل به پیم، اگر خطيساده بگوئ. ک استيآن بر پرات

ک يره، در پراتياستها و غي، سن خط يصحت ا آموزش ی برایچ راهيک بکار گرفته نشود، هيستماتي سیتسه دون بنحو
ا ي ها و نقشه ها و یده ها، تئوريبر طبق ا" ر جهانييشتر در پروسه تغي کسب شناخت بی برایچ راهيوجود نداشته و ه

  . ماندی نمیباق" ني معیپروژه ها
 صورت یريکه حرکت شناحت در دوا" کنديمفراموش " یستين خط اپورتونيح داده شد، چنيهمانطور که در باال توض

بقول مائو . ک هستندي به پراتی و سپس از تئوریک به تئوري از پراتیيرنده  جهشهايک در بر گيرد که هر ي گیم
 یچيم الخط بلکه مارپيقت به مستقيقت حقياست، اما حرکت شناخت انسان از حق" اني پایان بيجر" کيقت مطلق يحق

  ندي گوی میاست، بعض
 را که امروز به یزيم و آنچيعمل نکن) یکيبطور دگمات(د يائيپس ب. م دانستيشتر از امروز  خواهيخوب، فردا ما ب"

ست که يختن پروسه اي مردود شمردن و بهم ری در هر مقطع بمعناین حرفيچن. "ميم، بکارنبري شناسیقت ميعنوان حق
 یکيالکتي است چرا که بر خالف رابطه دیکيزي متافن برخورديا. دي آی بدست میشتريتوسط آن در واقع شناخت ب

ن برخورد يا.  کندی می را نفینيقت عي است چون در واقع حقیستيده آلين برخورد ايک است، اي و پراتین تئوري بیواقع
  . باشدی  از آن مین اثر بزرگ مائو بوده و تخطيست، بلکه در حمله به ايو مدافع آن ن" کيدر باره پرات" منطبق بر

 یق سلسله بيک انسان از طريک و تکامل دائم شناخت و پراتيت پراتيدش بر اولويو بخصوص تاک" کيدر باره پرات"
ت ين از اهميست چيالت اشتباه در نحوه تفکر و عمل درون حزب کمونيه تماير، در مبارزه عليا دوايان مراحل يپا
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ل شده بود و ي تازه تشکیکه جبهه متحد ضد ژاپني زمنیعني نوشته شد، ١٩٣٧ن رساله بسال يا.  بوخوردار بودیميعظ
 نه تنها در خارج بلکه در داخل حزب یاديدر آن دوره عده ز. ه اش بودي هنوز در مراحل اولیمبارزه ضد ژاپن

 یب مي  تخریا ندانسته در جبهه متحد و جنگ مقاومت ضد ژاپني حزب بوده و دانسته یاستهايست مخالف سيکمون
  .کردند
ن و مرحله ي چیط واقعيل مشخص شراي بود که از تحلیستيالت درون خود جزب، آن انحراف دگماتين تماي انيبارزتر

ق ي حقایک سريک، بلکه بعنوان ي اش با پراتیکيالکتيح و دي نه در رابطه صحی مبارزه عاجز مانده و به تئورینيع
 مبارزه یده شده و بعنوان راهنمايرون کشي بیني عیايدننکه از ي ای کرد که بجای برخورد میر جاودانير ناپذييتغ

ستها، يگر عکس دگماتياز طرف د. ل کردين تحميست آنها را به جهان عي بای بدرون آن باز گردانده شوند، میانقالب
ن ي ا-دندين فکر کردن و عمل کردن ر ا برگزي از رابطه بیکيزيدگاه متافيک ديک را شکسته و ي و پراتین تئوريحلقه ب
  .ش در آن زمان مشکل درجه دوم بوديگرا
نده آن يآن دوره از مبارزه و تکامل آ) ر مرحلهيا زي(ن مرحله ي بیکيالکتي وحدت دشناختنالت اشتباه، هر دو،از ين تمايا

ل انقالب ي در تکمی ضرورت گذار از جبهه متحد ضد ژاپنت شناختنياز برسمستها عموما يدگمات. عاجز بودند
 گذاشتند که جبهه متحد یجلو م" چپ "یياستهايا سي، و  زدندیسر باز مسم يالي سوسیشرفت به سوين و پيک نويدمکرات

 در ی شورویاست هاين سيک وار ، در چي از آنان، دگماتیاري بسینينکه در مقاطع معين ايدرع( پاشاند یرا از هم م
ستها عموما از يامپر).  بودندیرزه ضد ژاپنندان در مبايم به گوميه و تسليشک را بکار برده و مبلغ تکيان کايقبال چ
  صيتشخ

 ی اصلیرويج توده ها بعنوان ني موجود بودند، در ماندند از جمله بسینده که در درون مرحله مبارزه ضد ژاپنيجوانب آ
تحد ست در جبهه مي حزب کمونابتکار عمل، استقالل و یه دهقاني اولیوهاي و کئوپراتیل رفرم ارضي، تدوام توام با تعد
  .رهي جبهه متحد و غی کسب و حفظ رهبری اش برایو مبارزه ضرور

ن انحرافات، يست که مقابله با هر دو اي نی آورد، شکیش مي بزرگتر را پی عموما خطریستيل دگماتينکه تماين ايدر ح
ل ي تکمیه برا ، و چیشرفت به طرف جامعه آتي پیو بسو) ر مرحلهيا زي(آن مرحلهشبر د مبارزه از درون ي پیچه برا

  . بودیسم، ضروريالي سوسیشرفت بسوين و پيک نويانقالب دموکرات
 تر و دراز مدت تر ی عمومیتين، از اهمي انقالب چیم و بالواسطه اش برايت عظيگذشته از اهم" ک يدر باره پرات" 

. ی و مداوم انقالبیه جار است در مبارزی و اسحله ایستيني لن-ستي به فلسفه مارکسین رساله خدمتيا. برخواردار است
ان يدر جر" ان نداده بلکه يقت پايسم به حقيني لن-سمي دهد مارکسیح ميژه در آنجاست که توضيت نقش کتاب بوياهم
گر در تقابل کامل آن با ي بعبارت دیعني) ٧١"(دي گشای می تازه اینقطع راههايقت، الي شناخت حقیک برايپرات
 یستيالين سوسي در چیبعدا بهنگام بحث در باره مبارزه در جبهه فلسف". یي گرامطلق" ل بهيک و بخصوص تمايزيمتاف

  .م گشتين نکته باز خواهي، به ای بطور کلیو رابطه آن با مبارزه طبقات

  در باره تضاد
سم، يژه دگماتي موجود در حزب و بویدگاه انحرافيو با همان هدف عاجل مقابله با د" کيدر باره پرات" بالفاصله پس از

در همان . ر در آمديبرشته تحر" در  باره تضاد "یعني پرداخت، یک ميالکتيک اثر مطول که بطور مشخصتر به دي
 یعنيده ها، ياء و پدي اشقانون تضاد در:"  دهدی بدست میستي از اصول فلسفه مارکسی مقاله، مائو عصاره ایابتدا

ان ي در پای از نکات اصلیدر جمعمبند) ٧٢". ( استیستياليک ماتريالکتين قانون دي تریقانون وحدت اضداد، اساس
 تفکر یز قانون اساسينرو نيعت و جامعه بوده و از اي طبیقانون اساس" ن قانوني دارد که ای بوضوع اعالم میمقاله، و
  )٧٣".(است
ا مائو با مشخص کردن آن بعنوان قانون يک است، آيالکتيک قانون ديت؟ و از آنجا که قانون تضاد ن اسينچنيچرا ا
 یسم در ميده آلي در واقع به ایا ويسم قرار داده است، و آياليک را برتر از ماتريالکتيعت، جامعه و تفکر، دي طبیاساس
آنها . ست بودن متهم شده استيده آلير کشورها به اي سان و چه دريستها، چه در چيونيزيد؟ البته مائو مکرا توسط رويغل

د ياجازه بده. ف نموده استيک را تحريالکتي کنند که مائو در مورد نقش شعور اغراق کرده و دیبدون وقفه تکرار م
  .مي بپردازین مسائل اساسيقتر بدي عمیکم

ه شعور ، ين امر که ماده بمثابه پايا اي شناسد؟ آیعت، جامعه و تفکر مي طبیچرا مائو قانون تضاد را بعنوان قانون اساس
 کردن برجستهدن و يا برگزيست؟ آي از مسائل بهمان اندازه مهم فلسفه نیکيتفکر انسان و مستقل از آن وجود دارد، 

   گذارد؟یسم باز نميده آلي این شکل، راه را برايقانون تضاد بد
.  در فلسفه استیک خط فاصل اساسي و یه ايک مسئله پايشد، واقعا ده، چنانچه در فوق بدان اشاره يت ماده بر اياولو
 ین امر بخوديا. ت برخوردار استيازهمان درجه اهم" وحدت اضداد" ن مسئله نسبت به ي توان گفت که ای نمیول

مستقل از  آموزد، ماده نه تنها ی مسمياليماترهمانطور که .  سازدیز را در باره روشن نميچ چياب شعور، هيخود، در غ
ده يکه ماده بدان حد از تکامل نرسي در آنجائیعني -ز موجود استيست ني در آنجا که شعور نیشعور وجود دارد بکله حت

ک مسئله ين جنبه يده را بما نشان داده و از ايح ماده و ايده رابطه صحيت ماده بر اياولو. ت شعور داشته باشديکه قابل
، صرف یول. مياد آورين تفکر و عمل است، را بي فلسفه رابطه بیه مسئله اساس آن حکم انگلس ک- فلسفه استیاساس
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ز، رابطه اش را با ي کند و در مورد ماده متفکر نیر متفکر فاش نميز در مورد ماده غيچ چيت ماده بر شعور هياولو
  .دي گوین بما نميشتر از اي بیزي چی دهد ولیماده خارج از آن شرح م

ن آنها را در بر يز رابطه بيشعور و نير متفکر و هم ماده ذيتضاد بصورت جهانشمول، هم ماده غگر، قانون ي دیاز سو
عت يافته انسانها با طبيعت ، رابطه متقابل و سازماني طبیم قانون تضاد، قانون اساسييح است که بگويپس صح. ردي گیم

  .ست تفکر ای اساسن قانونيبنابر ا و - جامعه-ن پروسهيو با خودشان در ا
 را در اضداد آموزد که چگونه حرکت یز بما ميش از هر چي پیکيالکتي دینين جهانبيا"  نموده،یآنگونه که مائو جمعبند

از . مي حل تضادها را نشان دهیوه هايل شين تحليل نمود، و بر اساس اي گوناگون مشاهده کرده و تحلیده هاياء و پدياش
مائو ) ٧۴".( برخوردار استیيار وااليت بسيده ها از اهمياء و پديد در اشن کنکرت قانون تضاي ما درک اینرو برايا

  : برخوردار استیتي داشته و از چه اهمیي دهد که عام بودن تضاد چه معنایح ادامه ميدر توض
د ده ها موجوياء و پديه اشينکه، تضاد در پروسه تکامل کلياول ا:  دوگانه داردیيا مطلق بودن تضاد معنايعام بودن 
  )٧۵(. شودیده ميده ديا پدي یئي پروسه تکامل هر شینکه، حرکت اضداد از ابتدا تا انتهاياست، دوم ا

ده ياء و پديه اشيات کلين کننده حيي تعن وجوه،يان ايز وجود دارد، و مبارزه مي متقابل وجوه متضاد در همه چیوابستگ
چ ي نهفته نداشته باشد؛ هیست که درون خود تضادي نیده ايا پدي یئيچ شيه.  راندیش ميها است و تکامل آنها را به پ

  )٧۶.(ستي از تضاد نیز عاريچ
 که از ی مختلفی انحرافیگاهاي کند بلکه با دی می را جمعبندیستياليک ماتريالکتي دینجا مائو نه تنها نکات اصليدر ا

 ین آنها تئورياول. زدي خیبه مقابله برمافته بودند، يز را ين نيست چي سرچشمه گرفته و بدرون حزب کمونیاتحاد شورو
 پروسه یژه وجود تضاد از ابتدا تا انتهاي بود که عام بودن تضاد بوین           در شوروي مکتب دبوریستياپورتون
ن پروسه به مرحله يابد که اي ی تبارز می، تضاد صرفا زمانین تئوريبنا به ا.  شدیده، را منکر مي و پدیئي هر شیتکامل
 رسد که یجه مين نتيرا ضرورتا به اي است، زیستيده آلي و ایکيزيمتاف" نيدبور"یبدون شک تئور. ده باشدي رسینيمع
 شود  که یه مين نظري ای مذکور راه گشایتئور.  استی نبوده بلکه خارجی درونی محرکه در آغاز پروسه عاملیروين

  . گرددی به وجود خدا ختم میعني -ده است وارد آوریرا به عالم هست" هيتکان اول "ی خارجیروي نینوع
ست ي نیشگيرا اگر وجود تضاد همي شود، زی می منتهی و سازش طبقاتی به همکاریاسينه سي در زمین تئوريبعالوه، ا
ن يمکتب دبور: "  سازدی مطرح مین مورد، مائو مثاليدر ا.  باشدی ندارد که را حل اختالفات مبارزه طبقاتیپس لزوم

 موجود و توده ی تضادیان کوالکها و توده دهقاني، می موجود در اتحاد شورویط کنونيند که در شرايب ینگونه ميا
ن توافق ين مکتب با نظرات بوخارينروست که اياز ا. ن آنها فقط تفاوت هستيست، بلکه بي موجود نی تضادیدهقان
  )٧٧".(دارد
شبرد ي از پیبه بر آنرا، و غلبه بر آنرا، بعنوان  بخش مهمن و غلي مکتب دبوری ضد انقالبی فلسفین، افشاء تئورياستال

 همانطور که قبال اشاره یول.  نمودی، رهبر١٩٢٠ بخصوص در اواخر دهه ی همه جانبه در اتحاد شورویمبارزه طبقات
سم ياليماتر" ژه در اثرين مسئله بويا. ردي را بطور کامل بکار گیستيايک ماتريالکتين خود نتوانست ديشد، استال

 و یستياليک ماتريالکتي دی، در عدم بذل توجه خاص به قانون تضاد بمثابه قانون اساس" یخيسم تارياليک و ماتريالکتيد
در باره "که مائو در مقاله يجتا، هنگامينت.  سازدی اضداد خود را جلوه گر میان مبارزه و همگونيوند ميفقدان درک از پ

نرا ي راند و ایده سخن ميا پدي یئيات هر شي متقابل و مبارزه وجوه متضاد در حین کننده بودن وابستگيي، از تع"تضاد
" کتاب.( دهدین را ارائه مي نسبت به درک استالیحتري آورد، درک متفاوت و صحیش برنده امر تکامل آنها بشمار ميپ

اما نقطه نظرات . شته شدندبطور همزمان نگا" در باره تضاد" و مقاله" یخيسم تارياليک و ماتريالکتيسم دياليماتر
ر در آورد درون يرا برشته تحر" در باره تضاد"نکه مائو يش از اين پي مطروحه درکتاب استالی و منجمله انحرافیاساس

  .)ده و شناخته شده بودنديع گردين شايست چيحزب کمون

  و مبارزه اضدادیهمگون
ن بخش مائو يدر ا. را بخود اختصاص داده است" در باره بضاد" ازی و مبارزه وجوه تضاد، بخش مفصلیهمگون
ک وجود واحد است، اما يستشان در ي متقابل آنها و همزی بستگیاول.  داردی اضداد دو معنی دهد که همگونیح ميتوض

ن که هر ي ایعني. گر استيکديل اضداد به يبلکه مهمتر از آن، تبد:" شودین جا ختم نمي دهد، که مسئله به ایمائو ادامه م
 ی آن می گردد و به جاین به ضد خود بدل ميط معيده تحت شرايا پدي یئيک شين دو وجه متضاد يک از اي
  )٧٨".(ندينش
ن دو نه نتها ين امر روشن نباشد که اياگر ا. ا مشاهده نموديو پرولتار یتوان در مثال بورژوازين امر را ميت اياهم

ر يي تواند تغیدکه چگونه پرولتاربا مي توان دیل شوند،آن وقت نمي توانند به ضد خود تبدی متقابل دارند بلکه میوابستگ
ست که در مورد ين در  حاليا تضاد، از طبقه محکوم به طبقه حاکم تبدل شود، و یه به جنبه اصليکرده و از جنبه ثانو

ن در آنزمان، در بحبوحه جنگ مقاومت ضد يط مشخص چيدر شرا. دهدیر رخ ميين تغي درست عکس ایبورژواز
 یا به رويندان و يک جبهه متحد با گومي شرکت در یا به نفيستها يان کموني در میکيزيدگاه اشتباه و متافين دي ، ایژاپن
ندان بمثابه ياز آنجا که گوم. دي گردیا درجبهه متحد منجر مي پرولتاری کسب رهبر عدم مبارزه جهتیعنيگر سکه يد
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 جبهه متحد بهمراه -و راست" چپ"-دگاهيتر برخوردار بود، هر دو دي برتر و قویتيحزب قدرتمند کشور از موقع
  .دندي دیست از آن مير حزب کمونيت مداوم و اجتناب ناپذي تبعیندان را به معنايگوم

 ی و مبارزه اضداد، همگونین همگونيد کرد که در مناسبات بين حال تاکي، مائو در ع"درباره تضاد" ن بخش از يدر هم
ان داشته و منجر يان پروسه جرياز آغاز تا پا" مبارزه اضداد"د کهي متذکر گردیو.  مبارزه مطلق استی بوده ولینسب

ر مشروط و مطلق موجب ي با مبارزه غی مشروط ونسبینامتزاج همگو... شوديگر ميک پروسه به پروسه ديل يبه تبد
 دارند، ی دهند و همگونیل مي که تضاد را تشکیدو وجه) ٧٩".( گرددیده ها مياء و پديه اشيحرکت وجوه تضاد در کل

جام به ن مبارزه سرانين مبارزه وجود دارد و ايان آن تضاد معياما از آغاز تا پا.  کنندین مينچني اینيط معيتنها تحت شرا
  . منکر خواهد گشتیگريش تضاد ديدايحل آن تضاد و پ

ک مرحله به مرحله ين و حرکت ازيه حل هر تضاد معيص داد که مبارزه پاي توان تشخین مسئله درک نشود، نمياگر ا
ا در طول مرحله ي، یا و بورژوازين پرولتاريعا با کاربردش درتضاد بيتوان سرين مسئله را ميت اياهم. بعد است
 –ر يو در ز(گر، ي دیسم ار سويسم و فئودالياليکسو و امپريع از ي وسین توده هاين، درتضاد بين در چيک نويدمکرات

  .درک کرد) سم ژاپنيالين و امپرين ملت چين درتضاد بيمرحله جنگ مقاومت ضد ژاپ
به جنبه خاص بودن " ه تضاددربار" ن، مائو دريست چيسم در حزب کمونيژه دگماتي بویشات انحرافيدر مقابله با گرا

ستها مسئله خاص بودن تضاد را قبول ندارند يمائو متذکر شد که دگمات. ش از عام بودن آن توجه معطوف داشتيتضاد ب
 یزينکه درجهان چين ايد کرد که در عيسم، مائو تاکيدر مقابله با دگمات. ستندي آن قائل نی برایگاه خاصيا حداقل جايو

 یژه آنچه که مهمتر و ضروريبو) و...(ردي بخود بگینيد اشکال معير باين حرکت ناگزيا" ست،يبجز ماده در حرکت ن
ن شکل حرکت ماده را در نظر ي ایژگي آنستکه و- دهدیل ميده ها تشکياء و پدي که اساس معرفت ما را بر اش-تر است

ن امر نه تنها در رابطه يا) ٨٠". (ميکنگر آنرا درک ين شکل حرکت ماده و اشکال ديان اي میفي تفاوت کیعنيم، يريبگ
ژه متعلق ي حرکت، جوهر وی از ماده داریهر شکل خاص.  کندیز صدق مين) و تفکر(عت بلکه درمورد جامعه يبا طب

  )٨١".( شودیله تضاد خاص خود مشخص ميبوس"بخود است که
ن در ي انقالب چی واقعیهايژگير به شناختن ون مبنا استوار سازند، قاديتها که نتوانسته بودند تفکر خود را بر ايدگماتس

 توانستند یجه نمي آن مرحله نبودند و در نتیف انقالب طي محرکه ، اهداف و وظایروهاين نييآن برهه زمان، و تع
ا و حزبش را محفوظ ين حال استقالل و ابتکار پرولتاري متحد کرده و در عیه دشمن اصلي بالقوه را علیروهاي نیتمام

ن، يط مشخص چي شراین نسخه برايز ايتجو.  بودندی از انقالب شورویه برداريل به کپي افراد مایاريبس. ندنگاه دار
ل کند، يک مستعمره کامل تبدي آن بود که آنرا به یز در پيمه مستعمره که در آنزمان ژاپن ني ن-مه فئوداليک کشور ني

ن ي از پاسخ مائو بدیرنده بخشي، دربر گ"  درباره تضاد"سم و نقش آن در تضاد، در اثر يقسمت آنتاگون. ح نبوديصح
". ستين مبارزه نيگانه شکل اي ی از اشکال مبارزه اضداد است، ولیکيسم يآنتاگون"مائو اشاره کرد که . مسئله است

  :د نمود کهيو او تاک) ٨٢(
 فوق الذکر ید فرمولهاياچگاه نبيم و هي کنین اضداد گوناگون را بطور کنکرت بررسيت مبارزه معيد وضعيما با

تضاد و . ميده ها بکار ببندياء و پدي جا در مورد همه اشیموقع و بيرا ب ) ی طبقات ارتجاعی قهریضرورت سرنگون(
 خصلت تضادها مختلف ی اشکال مبارزه، بعلت گوناگونیعني حل تضادها، یوه هاي شیمبارزه عام و مطلق هستند، و ل

 ین خصلتي چنیگر داراي دیتکه برخي دهند، در صوری آشکار نشان میستيگون از تضادها خصلت آنتایبعض. است
 ی هستند، به تضادهایستير آنتاگوني از تضادها که در ابتدا غیده ها، پاره اياء و پديبر طبق تکامل مشخص اش. ستندين

ر يي تغیستير آنتاگوني غیها هستند، به تضاد یستيگر که در آغاز آنتاگوني دی شوند، حال آنکه برخی بدل میستيآنتاگون
  )٨٣.(ابندي یم
  

 الزم آمده بود ین ژاپنيه متجاوزيت مبارزه عليل الويرا که بدلي برخوردار بود، زیت خاصين امر از اهميدر آن زمان، ا
ت اساسا ين نبود که ماهي این امر به معنيا. ل داديده و با آن جبهه متحد تشکيندان دست کشيه گوميکه از جنگ عل

ط ين جهت که در شرايافته بودند، بلکه بدير يي کرد تغی میندگي را که نمای ای طبقاتیروهايندان و ني گومیجاعارت
 به یستيک تضاد آنتاگونيافته و موقتا از يف يندان بطور موقت تخفي، تضاد با گومیمشخص مبارزه در آن مقطع زمان

 جبهه یژه برسر مسئله رهبريافت، بوي ید ادامه ميندان بايه گوميمبارزه عل. ل شده بودي تبدیستير آنتوگوني غیتضاد
 و یاسي و در شکل مبارزه سیستير آنتوگوني بود که مبارزه را بصورت غین ميست اي بایاست حزب ميکن سيمتحد، ل

ست و يندان به حزب کموني گومی نظامیروهاي نیالبته وقت(ش ببردي در چهار چوب حفظ جبهه متحد به پیدئولوژيا
ن استقاده از استقالل يز در حين حالت ني در ای حتی شد، ولین حمله دفع ميد اي کردند بای حمله می مسلح انقالبیوهارين

و ).  بودین جبهه ميست حفظ اي بای در جبهه متحد، هدف می اعمال هژمونیو ابتکار عمل حزب و مبارزه آن برا
)  از آنیين  بخشهايب( یا و بورژوازين پرولتاري بن، تضادين چيک نويط انقالب دمکراتيبطور عام تر در شرا

 ی بدان بود، نمیستير آنتاگونيط خواهان برخورد غيکه شراي، و هنگام)ني معیحداقل در زمانها(  نبودهیستيآنتاگون
  . گرفتیگر صورت ميت برخورد ديباس
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 ،مائو نه تنها یستينحرافات دگمات درون حزب در آنزمان بخصوص ایبا نقد همه جانبه و مخالفت کامل با خطوط انحراف
 انقالب ی صحت استراتژیه فلسفي پایو. از اصل خاص بودن تضاد دفاع نمود بلکه آنرا بطور کنکرت بکار بست

  :ح دادين توضي جهت آنرا چنی ضرورین و آمادگي در چیستيالين بعنوان مقدمه الزم بر انقالب سوسيک نويدمکرات
تضاد :  المثل یف.  متفاوتندیفي توانند حل شوند که از نظر کی میبيگونند، فقط با اسال گونایفي که از نظر کیيتضادها

م مردم و نظام ي عظیان توده هاي شود، تضاد می حل میستيالي با اسلوب انقالب سوسیا و بورژوازيان پرولتاريم
 حل ی ملی با اسلوب جنگ انقالبسمياليان مستعمرات و امپري شود، تضاد میک حل مي با اسلوب انقالب دمکراتیفئودال

 ی نو ظاهر می گردند، پروسه ها و تضادهاید ميابند، پروسه ها و تضادها کهنه ناپدي یر مييپروسه ها تغ...  شودیم
ه حل يه و انقالب اکتبر روسيله انقالب فوري  که بوسیيتضادها.  کنندیر مييز تغيب حل تضادها نين اساليشوند و بنابر ا
ب گوناگون، ي مختلف با اسالیحل تضادها. گر متفاوت بودنديکديب حل آن تضادها اساسا با يور اسالنطيشدند و هم

 کنند و در ین اصل را مراعات نميکها اي دگماتیول.  کنندیرويقا از آن پيد دقيت ها باينسي لن-ستي است که مارکسیاصل
ب يد با اسالي مختلف بای کنند که تضادهایجه درک نمي گوناگون متفاوت است، و در نتیط در انقالبهايابند که شراي ینم

 ی بکار میکي انگارند، در همه جا بطور مکانیر ميتغي خود را الیبلکه بالعکس آنها فرمول قالب. گوناگون حل شوند
، منجر ش داردي در پینده نابناک و درخشاني که آیان امريا به زي انقالب و ی تواند به ناکامیجه فقط ميبندند که در نت

  )٨۴.(شود

  عام بودن  وخاص بودن
ت ي از اهمیستهاين خاص بودن و عام بودن تضاد را، که بطور خاص در مقابله با دگماتين مسئله رابطه بيمائو همچن

 ی توان علل عمومیالبته بدون درک عام بودن تضاد نم:  نوشت کهیو. قرار دادیر بود، مورد بررس برخوردایميعظ
 توان یده ها را باز شناخت؛ معذالک بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمياء و پديا تکامل اشي حرکت یا اساس عموميو 
ا اساس ي ینطور علل خصوصي نمود و همني سازد، معیز مي متمایگريده را از ديا پدي یئيک شي که یژه ايت ويماه

 یقات علمي تحقین حدود حوزه هاييگر و تعيکديده ها از ياء و پديز اشيده ها، تمياء و پديا تکامل اشي حرکت یخصوص
  )٨۵.(ر ممکن خواهد بوديغ
  

ص بودن ن عام بودن و خاي بیکيالکتيح و دي خاص بودن تضاد باز ماندند رابطه صحی جدیستها که از بررسيدگمات
 جوهر شناخت به – )یا عمومي(دند که حرکت شناخت انسان ، از خاص به عام يآنها نفهم. تضاد را درک نکردند

چ باال ورنده يک مارپيو مجددا تکرار آن در )  تریدر مرحله عال( و سپس بازگشت به خاص -ده هاياء و پديمشترک اش
  اءيخت انسان از اشآنها متوجه نشدند که شنا.  رودیش مي انتها، به پیب

ا ي(تي کلبين ترتينکه به ايد، و اي خاص فراوان بوجود آیده هايو پداء ي از اشید از شناخت وي بابطور عامده ها يو پد
 یش، جايژه خوي از خاص ها ، هر کدام با جوهر ویشمارينکه کل عام در تعداد بي نه ا-ردي گی میدر خاص جا) عام
ه، در ين زاويجه از ايرد و در نتي گی میش،جايژه خويز خاص ها، هر کدام با جوهر و ایشماريرد و در تعداد بي گیم

اء و ي کردند، که نه از شی، برخورد م"عامقت يحق" بعنوانیب، آنها به تئورين ترتيبه ا.  داردی خاص جایهر جا
به عبارت کوتاه، به –شود ده خاص بکار بسته ياء و پدينکه الزم است در مورد اشي خاص حاصل شده و نه ایده هايپد

  .ک دگميمثابه 
 ی دارند و می دهند، همگونیل ميک تضاد را تشکينکه عام بودن و خاص بودن خود يستها از فهم اينکه، دگماتيمضافا ا

  :آنها درک نکردند که. ل شوند، عاجز ماندنديگر تبديکديتوانند به 
ک مورد مشخص عام است، در مورد يامل آنها آنچه که در ده ها و خصلت نامحدود تکياء و پديبعلت تنوع فراوان اش

 یگر عام مياص است، در مورد مشخص د[ک مورد مشخص يو بالعکس آنچه که در .  شودیگر خاص ميمشخص د
  )٨۶.(شود

  
ه ين امر در سرمايا. ت خصوص استفاده کردي و مالکیاجتماعد ين تولين مسئله، مائو از مثال تضاد بي نشان دادن ایبرا
 بوده و در ی اساسیه دارين تضاد در کل جامعه سرماي که این معني به ا- دهدیل مي، عام بودن تضاد را تشکیدار

روها و يان نيک شکل خاص تضاد مين مسئله تنها ي در مورد ماجعه بطور عام، ایول. شه دوانده استيسرتاسر آن ر
 یه داري سرماید همانند انقالب کشورهاين باي که انقالب چیفدگاه انحراين دين امر در افشاء ايا.  باشدی میديروابط تول

روها و روابط ين ني و شکل خاص تضاد بی آن مرحله خصلت تضاد اساسیت داشت، چرا که طيباشد، بوضوع اهم
  . بودیه داري سرماین متفاوت از کشورهاي در چیديتول

 یعني - گشتین ميي که توسط آن تعیت پروسه اي ماهن تضاد خاص بود، خود تضاد ويگر، از آنجا که ايالبته از جهت د
 یعني، ی آمد که به مرحله بعدی الزم مینين تضاد، در مقطع معيبا حل ا.  صرفا گذرا بود-نيک نويانقالب دمکرات
ن مسئله ي ایه هايمائو پا.  شد، گذر نمودی مشخص میا و بورژوازين پرولتاري بی که با تضاد اساسیستياليانقالب سوس

ن نکته ي مائو از ایجمعبند. د گذارديح داده و بر آن تاکين عام بودن و خاص بودن تضاد توضيل از رابطه بيز با تحلي نرا
  :ن قرار استيت خارج از حد آن بديو اهم
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منظور از .  تضاد استی و خصلت خصوصین خصلت عمومين عام بودن و خاص بودن تضاد، رابطه بيرابطه ب
حرکت، .  کنندی همه پروسه ها نفوذ میه پروسه ها موجودند و از ابتدا تا انتهايادها در کلنستکه تضي ایخصلت عموم

 است که یقت عامين حقيا. ز استي همه چی نفی تضاد بمعناینف. نها تضادندي همه ا-ده ها، پروسه ها، تفکرياء و پدياش
 یول. دي آید مي و مطلق تضاد پدیلت عمومنجاست که خصياز ا. ه کشورها بالاستثناء صادق استيشه و در کلي همیبرا
اگر تمام . ستي نی خصلت عمومیبدون خصلت خصوص. ابدي ی می هستی در هر خصلت خصوصین خصلت عموميا

 ی بماند؟ از آنجا که هر تضاد دارای باقی تواند از خصلت عمومی میزيگر چه چي حذف گردند، دیل خصوصيخصا
 ینرو نسبي، و از ای مشروط، موقتیل خصوصيتمام خصا. دي آی مدي پدی خاص خود است، خصلت خصوصیژگيو

اء ي اشی جوهر مسئله تضاد ذات– ی، مطلق و نسبی و خصلت خصوصیقت درباره خصلت عمومي حق-قتين حقيا. هستند
  )٧٨.(ک خواهد بوديالکتي رد دیده هاست که عدم درک آن بمعنايو پد

 درون ی مراحل-رين زيت را که در انقالب چين واقعي ای فلسفیه هايپان ي، مائو همچن"درباره تضاد"ن قسمت ازيدر هم
 را که مشخصه جبهه متحد یرات الزميياستها و تغي سیه هاين وجود داشتند، و بخصوص پاي نوی دمکراسیمرحله کل

جا نين جهت در ايبد. ن نکته مشخص مفصال پرداخته شديدر فصل اول کتاب به ا. ه ژاپن بودند، روشن ساختيعل
، در سرتاسر آن پروسه بچشم یزي پروسه تکامل هر چیتضاد اساس. مي کنی  میصرفا آنرا بصورت خالصه جمعبند

ن کننده جوهر يي مشخصه و تعیتنها با حل تضاد اساس.  کندین  ميي خورد و جوهر آن پروسه را از ابتدا تا انتها تعیم
 یش حاصل ميداي پیني نویل کرده و تضاد اساسيتبدگر يآن پروسه خاص است که آن پروسه خود را به پروسه د

ان ياز م" راي وجود دارند،زی شود مراحلی خاص مشخص میک تضاد اساسي که توسط ی دورن پروسه ایول.کند
 ها یرند، بعضي گیر آن قرار ميا تحت تاثي شوند و ین ميي تعیله تضاد اساسي بزرگ و کوچک متعدد که بوسیتضادها
دا ر ين پدي نوی تضادهای شود و پاره ایا از حدتشان کاسته مي حل شده و یا جزئي بطور موقت یخابند و بري یحدت م

 توسط تکامل تضاد عمدتاکه ين حالي و در عر گذاردهي تاثی تضاد اساسیگر بر روي دیتضادها) ٨٨." ( گردندیم
از درون  یجه تکامل تضاد اساسيدر نت.  کنندی می در تکامل آن بازیز بنوبه خود نقشي شوند، آنها نین ميي تعیاساس

  . رودیش ميچ  به پيک مارپيمراحل مختلف و در 
سم و يالي امپریت انقالب تا سرنگونين معنا بود که ماهين در آن دوران به اين مسئله در انقالب چيبکار بستن ا

ن يک نويان انقالب دمکراتي امر پانيا.  ماندی میر باقيين، اساسا بدون تغيدر چ)  بوروکراتیه داريو سرما( سميفئودال
 وجود داشتند، ین مراحليک نوي انقالب دمکراتی در دورن مرحله عمومیول.  زدی را رقم میستياليو آغازانقالب سوس

که تضاد يافت در حاليه ي موقتا جنبه ثانوین محلين و مرتجعي مردم چین توده هاي که تضاد بیژه در جنگ ضد ژاپنيبو
  .سم ژاپن برجسته شدياليپرن و امين ملت چيب
 را درون آن مشخص ی آن بود، اما مرحله خاصین و تضاد اساسيک نوينفک از پروسه انقالب دموکراتي الین بخشيا
  . نمودیم

  تضاد عمده
در "گر توسط مائو،دري دیک سئوال اصلي عمده بود که بمثابه ک با مسئله تضادين امر در ارتباط نزديواضح است که ا

  . واقع شدیمورد بررس" باره تضاد
  

  :ح داديهمانطور که مائو توض
ت و رشد يموجود.  از آنها حتما تضاد عمده استیکي موجودند که یاري بسیده تضاد هايدر پروسه مرکب تکامل هر پد

در هر مرحله از تکامل ...  گذاردیر ميا بر آنها تاثير تضادهاست و يسات و رشد ين کننده موجوديين تضاد عمده تعيا
ک پروسه مرکب يلذا در مطالعه ...  کندیفاء مي کننده را ایک تضاد عمده وجود دارد که نقش رهبريک پروسه فقط ي

ه مسائل ين شد، کليکه تضاد عمده معيبمجرد. افتن تضاد عمده شودي در یت سعيد نهايا چند تضاد است، باي دو یکه حاو
  )٨٩.( حل کردی توان به آسانیرا م

ست؟ تضاد عمده درهر مقطع از ي کند، چین ميي که جوهر هر تضاد را در کل تعین تضاد عمده وتضاد اساسيرابطه ب
 یتضاد عمده نم.  شودیف مي تعریستکه توسط تضاد اساسي در آن مرحله خاص از تکامل پروسه ایزمان، تضاد اصل

ن امر ي تواند به ای میگر باشد، چرا که صرفا حل تضاد اساسيک پروسه به پروسه دي) ا اساسي(ل کل ينده تبدياتواند نم
 تواند یتضاد عمده م. ستين نينچني الزاما ای باشد ولیقا همان تضاد اساسي تواند دقیتضاد عمده م. صورت واقع دهد

را ي کند، زیندگيت خود نماي را در کلینکه تضاد اساسي ا ازتکامل آن باشد بدونیني در مرحله معین تضاد اساسيمب
 باشد، حل تضاد ین کل تضاد اساسي که تضاد عمده مبی تنها وقتیول.  کندین ميي تعیجوهر کل پروسه را تضاد اساس

ن، را ي نویش تضاد اساسيداي کهن و پی حل تضاد اساسیعنين، يک پروسه نويل پروسه کهن به ي تواند تبدیعمده م
  .جود آوردبو

 خاص یدگيچيز از پين نين در چيک نويو کاربرد آن در انقالب دمکرات. ده استيچي پین مسئله ايبدون شک، ا
بهمراه آن عناصر ( سم ژاپنيالين در کل و امپرين ملت چي ،تضاد بیتضاد عمده در طول جنگ ضد ژاپن. برخوردار بود

 یک مرحله خاص درون تمامين نشان دهنده يا. بود)  گرفتندی قرار می ژاپنیستهايالين که در کنار امپريجامعه چ
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سم و ياليکسو و امپريع از ي وسین توده هاي بی که توسط تضاد اساسی پروسه ا–ن يک نوي انقالب دمکراتیپروسه تکامل
  . گشتین ميگر، معي دیاز سو)  بوروکراتیه داريو سرما( سميفئودال

ن ي، از آنجمله تضاد ب"ف گشتنديا تضعيا بخشا حل شده و يموقتا " ها تضادی، بعضیدر طول مرحله جنگ ضد زاپن
 آن حل شده ین و تضاد اساسيک نوين معنا نبود که پروسه انقالب دمکراتين بدي ای، ولیستم فئوداليع و سي وسیتوده ها

افته و ين تکامل يو نی بمرحله ای، تضاد اساسی ژاپنیستهاياليبا شکست امپر. افته بودين تحول يک پروسه نويو به 
 ین توده هاي ب-ن تضاديد، و حل اي باالتر گردینک در سطحي، اما این تضاد اساسيگر تضاد عمده مبيبارد. ديد گرديتشد
انقالب (ل پروسه کهني تبدی بمعنا-گري دیاز سو)  بوروکراتیه داريو سرما(سميسم و فئودالياليکسو، و امپريع از يوس

  . بودیستيالي انقالب سوسیعنين،يه نوک پروسيبه ) نيک نويدمکرات
افت و اندک اندک درک ي توان دریتوسط مائو را م" درباره تضاد"ر در آمدنيه است که علت برشته تحرين زاويازا
 مسئله جنبه عمده یل کردن تضاد عمده، مائو به بررسيپس از تحل. ت آن حاصل نمودي و اهمی از عمق محتویبهتر

  :ست؟ مائو نوشتين مسئله چي اینکته مرکز. تضاد پرداخت
 یان آنها تعادلي رسد که مین بنظر مي چنیگاه. ابندي یدر هر تضاد، دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و تکامل م

 یکي.  ماندی می باقیکه تکامل ناموزون همچنان اساسي است، در حالی و نسبیت تعادل فقط موقتي ایبرقرار است، ول
 کننده را در تضاد ی است که نقش رهبریجهت عمده جهت. ر عمده استي غیگريعمده و داز دو جهت متضاد الجرم 

 که موضع مسلط گرفته ی جهت- شودین ميله جهت عمده تضاد معيده اساسا بوسيا پدي یئيک شيخصلت . برعهده دارد
  )٩٠.(است
ک تضاد ير عمده ي غوجهو  عمده وجه: ستين وضع ثابت ني ایول" ن حال، مائو بالفاصله اضافه نمود کهيدر ع

ز ذکر يش نيهمچنانکه در پ) ٩١."(ابدي یر مييز بر طبق آن تغيد ه ها نياء و پدي شوند و خصلت اشیل ميگر تبديکديب
  . افتدین آنها اتفاق ميل مبارزه بي اضداد بوده و بدلین بخش همگونين مهمتريد، ايگرد

ن و توده ين چيز  به تضاد بي و نیا و بورژوازين پرولتاريتضاد ب به یو.  قائل شدیت فراوانين نکته اهمي ایمائو برا
ن يت وجوه ايح نمودکه وضعي تصریو. گر، اشاره کردي دیسم از سويسم و فئودالياليکسو و امپرين ازي خلق چیها

 ی دست میست به موضع مسلط بر بورژوازي بایا الجرم ميپرولتار. ر بوديي آنها محکوم به تغیتضادها در هر دو
ستش يا و حزب کموني پرولتاریست تحت رهبري بایز ميسم بود نيسم و فئوداليالين کهن که تحت تسلط امپريافت، و چي

  .دي گردیل ميت توده ها تبدين تحت حاکمين نويبه چ
ا يتاران پرولي در رابطه با مناسبات می طبقاتیم طلبين و تسلي در رابطه با انقالب چیه شکست طلبي مبارزه علیمائو برا

 را یق مبارزه، موضع مسلط و رهبريست از طري بایا ميپرولتار. د کردين امر تاکي در جبهه متحد، بر ایو بورژواز
ه ژاپن يست جنگ مقاومت علي بایز مين نين امر، انقالب چي با ایکيالکتي آورد و در ارتباط دیدر جبهه متحد بدست م

 یش ميبه پ)  بوروکراتیه داريو سرما(سم يسم  و فئوداليالي امپریون تا شکست کامل و سرنگی برد، و حتیش ميرابه پ
  :ان کردين بي آنرا چنیمائو با توانمند. ر بوديق مبارزه انجام پذين امر تنها از طري ایول. رفت

ده به يپدک ير ييتغ. ر عالم استي ناپذی االبدوتخطین قانون عام، و اليا". ندي نشی کهنه  مینو بر جا" ميي گویما اغلب م
 ی بخود می آن اشکال مختلفیط خارجيده و شرايابد که طبق خصلت خود آن پدي ی انجام میله جهشيگر بوسيده ديپد
 موجود است که ین جهات نو و کهنه تضاديده بيا پدي یئيدرون هر ش.  کهنهینست پروسه نشستن نو بر جاي ا-رديگ

 کند و ین مبارزات از خرد به کالن رشد ميجه ايجهت نو در نت.  شودیب ميک سلسله مبارزات پرفراز و نشيمنجر به 
و بمحض . گرددیل ميج زاي شود و بتدریکه جهت کهنه از کالن به خرد بدل ميابد، در حالي یباالخره موضع مسلط م

 گردد یمنجا مشاهده ياز ا.  شودیده نو  بدل مي به پدیفيده کهنه از نظر کيره گشت، پدينکه جهت نو بر جهت کهنه چيا
چنانچه .  که موضع مسلط گرفته استیوجه - شودین مي عمده تضاد معوجهله يده عمدتا بوسيا پدي یئيک شيکه خصلت 

 یر مييز بر طبق آن تغيده نيا پدي یئير رخ دهد خصلت شيي عمده تضاد که موضع مسلط را بدست آورده تغوجهدر 
  )٩٢.(ابدي

  .ن بودينچنيان جامعه نو و کهنه؛ اي میا و بورژوازيان پرولتاري، میرتجاع ایروهاي مردم و نیان توده هايمناسبات م

  سمياليدوران سوس
م ي در ترسیمي نقش عظن در آنزمان بود وي در انقالب چیاسحله پر ارزش" کيدر باره پرات" بهمراه" در باره تضاد"

 ی از تئورینه اين اثر گنجينکه، ايمضافا ا. فا نموديسم ايالين به سوسي نویق دمکراسين از طريراه انقالب چ
ن بلکه درسراسر جهان از ي در چی جاری گرفت و نه تنها در مبارزه انقالبی را در بر میژه فلسفي بویستيمارکس
  .ت برخوردار بوديم و پر اهمي عظیارزش

 دردوران یعني ی سراسریاسيستم توسط مائو، پس از کسب قدرت سيني لن-سمين تکامل و کاربرد مارکسياما بزرگتر
 یعني، یستيني لن-ستين امر تکامل و کاربرد فلسفه مارکسي از ایار مهميو بخش بس.  صورت گرفتیستياليانقالب سوس

  . بودی توسط ویستياليک ماتريالکتيد
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.  گذارا شدی اشاره ایاسي و سی اقتصادی و مبارزه در جبهه هاین مبارزه در جبهه فلسفي بدر فصل قبل، به رابطه
 درون حزب یستها يونيزيکه توسط رو"  ممزوجی اقتصادیر بنايز" ی ارتجاعیه تئوري خاص بر مبارزه علیتوجه
  .ديد، متمرکز گردن کمپ، ساخته و پرداخته شده بوي از فالسفه ایکي"  چن-نيان سي"ژه ين، بويست چيکمون
 موجود در یستياليز مناسبات سوسي و نیه داريد بخدمت مناسبات سرماينکه روبنا باي بر ایمبن" اني"ی ارتجاعیتئور
ن يا. بود"  مولدهیروهاي نیتئور" از ی، خود شاخه ا" خدمت کندید، به بورژوازي بای در آمده و حتی اقتصادیر بنايز

 یه داري روابط سرمایسم و نابوديالي سوسی بسویشروي پین براي مولده چیروهاين کرد که ین استدالل مي چنیتئور
د اجازه رشد نامحدود و يسم بايالي جهت گذار به سوسیه ماديش از اندازه عقب مانده هستند و تا زمان بوجود آمدن پايب

 ادعا یفه آن مرحله بود ، و حتيوظ" ني نویم دمکراسيتحک"گاه ين ديبر اساس ا.  داده شودیه داريدراز مدت به سرما
  ".ت استيک نوع مزياستثمار "ط ين شرايشد که در ا
م يتحک" یستيونيزيسم را در مخالفت با برنامه رويالين به سوسي نوی انتقال از دوره دمکراسی برایمائو خط کل

ن خط ضد يک ايلوژدئوي ایه هايب پاي تخری برایو او مبارزه در عرصه فلسف.  نمودیفرمولبند" ني نویدمکراس
  . نمودی را رهبریانقالب
وجوه ل يکه در باره تبدياو هنگام.  نموده بودینيشبي را پیزين چينچنيا" در باره تضاد"ن در يش ازايقت ، مائو پيدر حق

ر بنا و روبنا ي و زیدي مولده و روابط تولیروهاين نين امر در تضاد بيت ايگفت، بر اهمي تضا به ضد خود سخن مکي
 در آنزمان، در نشان ین امر حتيا.  وارد آوردیکيسم مکانيالي بر ماتری کاریه ايب ضرين ترتيد خاص نموده و بديتاک

 آن به صورت گسترده یدي تولیروهاينکه نيرغم اي نبود بلکه علیه دارين مجبور به گذار از مرحله سرماينکه چيدادن ا
 فوق العاده یتيد، از اهمي نمایشرويسم پيالي سوسین بسويک نويتق انقالب دمکراي توانست از طریافته بودند ميرشد ن

  :ن نوشتيمائو در آنزمان چن. برخوردار بود
مثال . ستي از تضاد ها صادق نیش در مورد پاره ايل وجوه تضاد به ضد خوين تز تبدي کنند که ای ها تصور میبعض
ر ين زي مولده وجه عمده تضاد است، در تضاد بیوهاري، نیدي مولده و مناسبات تولیروهاين نيند در تضاد بي گویم
جاد يت آنها اي در وضعیرييچ تغيها ي دهد؛ گویل مي وجه عمده تضاد را تشکی اقتصادیر بناي و روبنا، زی اقتصادیبنا
ست  ایهيبد.  نداردیچگونه قرابتي هیکيلکتيسم ديالي که با ماتریکيسم مکانيالي است مختص ماترین برداشتيا.  شودینم

قت ين حقيکه منکر اين کننده هستند و کسيي نقش عمده و تعی داری بطور کلی اقتصادیر بناي مولده، و زیروهايکه ن
 ی و روبنا بنوبه خود می، تئوریدين  مناسبات توليط معيرفت که تحت شراين پذيد همچنيمعهذا با. ستيسم نياليشود ماتر

ابند، ي نتوانند رشد و تکامل یدير مناسبات توليي مولده بدون تغیروهاينانچه نچ. دا کنندين کننده پييتوانند نقش عمده و تع
مانع رشد و ) رهياست،فرهنگ و غيس(چنانچه روبنا... افتين کننده خواهد ييد نقش عمده و تعير مناسبات تولييآنوقت تغ
ن ينچنيا ما با ايآ.  کنندیدا ميه پن کننديي نقش عمده و تعی و فرهنگیاسي شود، آنگاه تحوالت سی اقتصادیربنايتکامل ز

م بلکه ي کنیک را نقض نميالکتيسم ديالينسان ما نه فقط ماتريبد...چوجه، يم؟ بهي کنیسم را نقض نميالي ماتریتز
  )٩٣.(مي کنی قاطعانه دفاع میکيالکتيسم دياليم و از ماتري نمائی را در میکيسم مکانياليماتر

، مائو نشان داد که چنانچه روابط ین درست پس از کسب قدرت در پهنه ملين اصل در اوضاع چي ایريبا بکار گ
 -"ني نویم دمکراسيتحک."  توانند به رشد خود ادامه دهندین نمي مولده چیروهاي بر پا نگردند، نیستيالي سوسیديتول
 تواند یسم مياليا سوستنه." ن رشد را خواهد گرفتي ای بدان نخواهند کرد بلکه جلوی نه تنها کمک-یه داري سرمایعني
ا بهمراه ي چنانچه پرولتار- نشودتيتقو برقرار      نگردد و یستيالي سوسیک روبنايو چنانچه ."ن را نجات دهديچ

است، ي، سیدئولوژي اعمال نکنند، و چنانچه ای بر طبقات ارتجاعیکتاتوريمتحدانش قدرت را به کف نگرفته و د
 مناسبات یاي تواند رشد کرده و بقای نمیستيالي سوسیه اقتصادي آنوقت پا-باشندت نيا در حاکميره پرولتاريفرهنگ و غ

سم خدمت کند، و آنچه يالي و هم به سوسیه داري تواند هم به سرمایروبنا نم". ببلعد" دوران گذار ی را طیه داريسرما
 ی بود و تنها برپائین کننده ايي تعد ويار شدين مبارزه بسيا. رديقرار گ" یدر خدمات بورژواز"  تواندیکه مسلم است نم
شرفت يت و پي که به حاکم دادیا امکان ميبود که به پرولتار  ی و اقصادیاسي سین جبهه هاي و همچنیآن در جبهه فلسف

  .سم تداوم بخشديالي راه سوسیخود در ط
وع بکف آمده بود، در سال  در مجمیستياليت سوسيده و بعد از آنکه مالکيل گردينکه انتقال تکمياما اساسا پس از ا

 مبارزه یع در برپائي وسیا و توده هاي کردن پرولتاریدر رهبر. دين رفت و نه کند گردي نه از بی، مبارزه طبقات١٩۵۶
  .سم انجام داديسم و هدف کمونيني لن-مين خدمت خود را به مارکسيط بود که مائو بزرگترين شراي تحت ایطبقات

  کيالکتيق ديتعم
ل  ي از آنرا تشکین کننده ايي توسط مائو تخش تعیستيد ارتقاء و کاربرد فلسفه مارکسيهمانطور که قبال خاطر نشان گرد

ن قانون يارتقاء درک و کاربرد اد تمرکز بر قانون تضاد و ين فصل اشاره گرديو همانطور که در تمام طول ا.  دادیم
کرد و در دوره يد مي است، آنچه که مائو بر آن همواره تاکیستينيلن-ستيمرکز ثقل خدمات مائو به فلسفه مارکس

ده ها اضداد يل پدي،جهش ها، تبدیر، تحوالت ناگهانييک، حرکت،تغيالکتيد افزود، همانا دين تاکي بر شدت ایستياليسوس
نظم " ،"ثابت و ساکن شدن"،"یمطلق گرائ" ،رکودشات ي در تقابل با گرای که همگ- کهنه بودیانشستن نو بر جخود،و 
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ک و يوه کالسي به ش١٩۶۶همانطور که مائو در سال . ک، قرار داشتنديزيره، بطور خالصه متافيو غ"یبزرگ دائم
  )٩۴".(ارندياثرات آن بسد، يک کوشا باشيالکتيدر آموختن د:"... د نمودي خاص خود، تاکی گوئديمختصر و مف

ا را آغاز نموده بود ي پرولتاریکتاتوريم ادامه انقالب تحت دي عظین اساس تئوريکه مائو تکوي، زمان١٩۵٨ل يدر اوا
  :ن اظهار نظر نموديچن

اتحاد ازمبارزه گذر . ستي نیستينيلن-ستيگانه صحبت کردن و از مبارزه سخن نگفتن مارکسيهمواره در باره اتحاد 
اتحاد به . نگونه استيز به هميان مردم، نينطور طبقات و در ميدرون حزب، هم. ديايق اتحاد بدست ميتنها از طر. کنديم

م و در باره يکپارچه صحبت کنيم تنها درباره اتحاد ي توانیما نم. دي آیشود و مجددا اتحاد بوجود ميل ميمبارزه تبد
اگر . دي گوی شوندگان سخن نمین رهبران و رهبري از تضاد بیاتحاد شورو. مياوريان ني بمیمبارزه و تضادها سخن

همواره در باره .  داشتیگر هم اصال وجود نمي دیزيچ چيات و هيشرفت، حي وجود نداشت، جهان، پیتضاد و مبارزه ا
نه د اساس کهيما با.  تواند به رخوت منجر شودیدگاه مين دياست، ا"  از آب راکدیحوض"اتحاد صحبت کردن همانند 

ا يک حوض راکد، ي -ک بهتر استيکدام. ميم و دو باره بر اساس نو متحد گردي کنیم، مبارزه را طيران کنياتحاد را و
  )٩۵.(ر و غراني آرامش ناپذی" ان تسهي"رودخانه 

  
، ١٩۵٧در .  کردیک،جمعبنديالکتين از دي، از انحرافات مشخص استالم که مائويگفتن فصل ي در ایدر موارد متعدد

نجا ارزشمند ين مسئله ارائه داده بود که نقل آن در ايل همه جانبه از ايک تحلي فوق، مائو یراد سخنرانيش از ايکسال پي
ک يزيک در خود داشت و به مردم آموخت که از متافيزي متافیادين مقدار زياستال" دي گوی میمائو بروشن. خواهد بود

  ":یاتحاد شورو) کيبلشو(ست ي حزب کمونخيتار" گردد که در ی، او متذکر م" کنندیرويپ
 یوستگي از پیت، وين خصوصيبعنوان اول.  داردعمدهت ي جهار خصوصیستيک مارکسيالکتيد که دي گوین مياستال
پس چه . وسته انديگر متقابال پيکدي به یليچ دليده ها بدون هياء و پديکند، انگار که اشيده ها صحبت مياء و پديان اشيم
 دو جانب متضاد یئيهر ش. وسته انديده اند که متقابال بهم پيا پدي یئيک شي متضاد وجهوسته اند؟ دو ي بهم پیيزهايچ

  .دارد
نکه ي کند بدون این صحبت ميده ها و در باره مبارزه ضدياء و پدي اشیت چهارم در باره تضاد درونياو بعنوان خصوص
ن مبارزه وحدت يان اضداد در عي وحدت اضداد، میعنيک، يالکتي دیطبق قانون اساس. ان آوردي بمیاز وحدت آنها سخن

ط يوسته آن دو تحت شرايگر پيکدين حال متقالبال به يگرند و هم در عيکديوجود دارد که هر دو هم متقابال مجزا از 
" یفرهنگ مختصر لغات فلسف"در " یهمگون" ر واژهين درزين همچنينقطه نظر استال.  شوندیل ميگر تبديکدين به يمع

ان جنگ و ي تواند می نمیهمگون:"  شودین کتاب گفته ميدر ا.  منعکس شده استیف اتحاد شورويچاپ چهارم تال
 یده هايرا آنها پدي وجود داشته باشد زیيده هاين پدير چني و مرگ و سایان زندگيا، مي و پرولتاریان بورژوازيصلح، م

جنگ و صلح متقابال جدا ... ر کامال نادرست استين تفسيا"... گرنديکديگر بوده و متقابال مجزا از يکدياساسا متضاد با 
اگر در زمان صلح، . ل شونديگر تبديکدين به يط معي توانند تحت شرایوسته اند و ميگر پيکدياز هم وجود دارند و به 

ش نباشد يدايپکباره بر پا شود؟ اگر درزمان جنگ، صلح در حال يجنگ در حال تدارک نباشد پس چگونه ممکن است به 
  کباره بر پا شود؟يپس چگونه ممکن است به 

هر ماده ... د جانداران چگونه بوجود آمدنديل شوند پس لطفا به من بگوئيگر تبديکدي توانند به ی و مرگ نمیاگر زندگ
ان يدر جر.  رودین مي کند و از بید مثل مي کند، تولیرشد م:  کندی می را طیان تحول و دگرگونيک جري یزنده ا
  . باشندیگر ميکديل به ي هستند و مدام در حال تبدیک مبارزه دائمير ي در گی، مرگ و زندگیزندگ

 شود و یق انقالب حاکم ميا از طريل شوند پس چطور پرولتاريگر تبديکدي توانند به یا نمي و پرولتاریاگر بورژواز
  )٩۶.(نديحدت اضداد را ببان مبارزه اضداد و وين نتوانست ارتباط مي محکوم؟ استالیبورژواز

  
 یگر از کشورهاي دین و تعدادي بود که در چیت خاص بود، چرا که دوره اين امر در آن دوران حائز اهميا

گر يک و ديشات بوروکراتيسم و از گراياليون در مقابل سوسي از مقاومت ارتجاعی ناشیي های آشوبگریستياليسوس
ح به يص و برخورد صحيب، تشخين ترتيبد. ن کشورها، بروز کرده بودي حزب و دولت ایاستهاياشکاالت موجود در س

 که -ونين خلق و ارتجاعي بی درون خلق و تضادهای تضادها- برخوردار بودیت فراوانيدو نوع مختلف تضاد از اهم
 توانند یز ميب آنان نين ترتيگرند و بهمي ضد همدیستير آناگوني و غیستي آنتاگونیتضادها.  کردندیدر هم تداخل م

 یستيآنتاگونر ي غی کرد که اگر به تضادهاید ميژه تاکيدر آنزمان مائو بو. ل شونديگر تبديکدي داشته و به یهمگون
که مفصال در باال نقل "  هایسخنران" نيدر هم.  بدل گردندیستي آنتاگونی توانند به تضادهایدرست برخوردار نشود، م

 ی درون خلق تجلی در تضادهایاديزان زين در آنزمان به مي چی جاریطبقات کند که مبارزه یان ميشده اند، مائو ب
 یط سخت براي اشکاالت و شرایون و دشمنان، از بعضين بود که ارتجاعي کرد اید ميآنچه که او بر آن تاک) ٩٧.(افتي

  . کردندیه حزب و دولت، سوء استفاده مي از خلق علیيع از جانب بخشهاي شورش وسیبر پا کردن آشوب و حت
(  کردی نمی بود، نفیستي و در مجموع آنتاگونیا و بورژوازين پرولتارين اصل را که تضاد عمده هنوز بينجا، او ايدر ا

 یستير آنتاگوني غی ملین بود که تالش گردد تا سر حد امکان به تضاد با بورژوازيح اين صحيط چياگر چه در شرا
ن کنگره يار شده در هشتمي اختیحا از فرمول بندي، مائو صر)١٩۵٧(در واقع، در اواخر همانسال ). برخورد شود
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عقب مانده مولده  یروهاي و نیستياليشرفته سوسيستم پين سي بعمدهنکه تضاد ي بر ایمبن) ١٩۵۶(ن يست چيحزب کمون
ا و يرن پرولتاي بعمدهح بود که تضاد ين خط صحي و مخالف با ایستيونيزي، روین فرمولبنديا. بود،انتقاد نمود

ت که مبارزه ين واقعيمنضور مائو از بذل توجه بد) ٩٨.( استیدومز حمله انقالب متوجه ي بوده و نوک نیبورژواز
شبرد امر انقالب و در هم شکستن ي پین بود که براي کرد ایدا مي پیان خلق تجلي در تضاد می بصورت گسترده ایطبقات

در . رديح صورت پذيص داده شده و به آنها برخورد صحيضاد تشخن دو نوع متفاوت تيمقاومت دشمن، الزم است که ا
ان خلق و دشمن و ي می حل تضادهایچگونگ" اد شد، مائو گفت،يکه در باال از آنها "  هایسخنران" در ١٩۵٧ه يژانو

  )٩٩".( استیک شاخه از علم بوده و در خور مطالعه جدي ، یستياليک جامعه سوسي درون خلق در یتضادها
راد ي، ا" درون خلقیح تضادهايدر باره حل صح" ترين مسئله با تي در باره اینطق مهم) ١٩۵٧هيفور(ر ماه بعدمائو د
 ی بر آن است که قانون وحدت اضداد قانون اساسیستيفلسفه مارکس" د کهي آن نطق، مائو مجددا متذکر گردیط. نمود

ا در تفکر ي و یاشد و خواه در جامعه بشرت بي خواه در طب- کندین قانون در همه جا صدق ميا. عالم است
گر در مبارزه اند و درست يکديک تضاد در ضمن وحدت ، با يوجه دو " ش افزودکهيد خوي بر تاکیو) ١٠٠".(انسانها

" ن انتقاد نمود که ي چنیو)  ١٠١".( گرددی میده هاياء و پدير اشيين وحدت و مبارزه است که موجب حرکت و تغيهم
 ین جهت در بر خورد با تضادها ي هنوز موجودند و به ایستيالي ندارند که تضادها در جامعه سوس قبولیاديعده ز

 در پروسه یستيالي جامعه سوسی کنند که وحدت و همبستگیآنها درک نم.  شوندیته ميويجامعه کم جرات و دچار پاس
  )١٠٢".( گرددی وقفه تضادها روز به روز مستحکمتر میح و بيحل صح
ل ي توانند به ضد خود تبدیک تضاد مي یط مشخص،جنبه هاي قانون را بر اوضاع آنزمان انطباق داد که در شرانيمائو ا
 ی برخورد میکيالکتيدگاه ديد از دي افتادند بای که در آن زمان اتفاق مین معنا بود که به  اعتشاشاتين مسئله بديا. کردند
ک ي توانستند به یاما آنها م.  نمودین مييتشان را تعيبه عمده آنها ماهنکه جني ایعني - بد بودندیده اياغتشاشات پد. شد
ان نموده يآنها نقائص و اشتباهات حزب و دولت را ع. ک جنبه مثبت دردورن خود داشتنديرا يل شوند زيده خوب تبديپد

 خلق و از آنجمله رابطه انين پروسه، اگر به وحدت ميدر طول ا.  ساختندیح آنها را فراهم ميب امکان تصحين ترتيو بد
 یستيالين وحدت شده و دولت سوسيت اي گرفت باعث تقوی صورت میحي شوندگان بر خورد صحین رهبران و رهبريب
 یشتر منفرد گشته و بصوزت موثرتر سرکوب ميون هر چه بيکه ضد انقالبيد، در حالي گردیش مستحکم ميش از پيب

 شد، در یت مين خلق رشد کرده و دشمن تقوي در بیي گرفت، جدایح صورت مي اگر بدان برخورد ناصحیول. شدند
  .دي گردی سرنگون مید حتيف گشته و شاي تضعیستياليکه دولت سوسيحال
 تواند به یا مين معنا است که نه تنها پرولتارين بديل شوند هم چنيگر تبديکدي توانند به ی متضاد میده هاين قانون که پديا
 تواند صادق یز مين امر ني گردد، بلکه عکس ای مغلوب میکه بورزوازيل شود در حاليد غالب در جامعه تبیروين

." ردي آنرا بعنوان طبقه حاکمه بگی جای تواند قدرت را از دست بدهد و بورژوازیا هنوز ميگر پرولتاريبعبارت د. باشد
ز اشاره شد يطور که در فصل قبل ندر واقع همان.  کندین خطر اشاره ميبه ا"  درون خلقیح تضادهايدر باره حل صح

 پس از ی حتیان شد که بورژوازيحا بي صریستي کمونین الملليخ جنبش بين بار در تاري اولین نطق بود که برايدر ا
 یروزيابدو مسئله پي ی تواوم می دهد، مبارزه طبقاتی خود ادامه می به بقایستياليت سوسي مالکیه اياستقرار پا

  )١٠٣.( ماندی می هنوز حل نشده باقیداره يا سرمايسم ياليسوس
ک يانگر ين اثر بيبطور مشخص، ا. ز بوديشتر درک خود مائو، از جمله در فلسفه نين امر نشاندهنده تکامل بي شک، ایب
 در یستياليسم در جامعه سوسي در مورد تضاد و آنتاگونی نسبت بدانچه که و-حتريشرفته تر و صحي و پ–دگاه متفاوت يد
ز با آن يکه قطعا خود ن(ن ذکر نمود، ي از لنی، مائو نقل قول"در باره تضاد"در .  نمود، بودیمطرح م" ه تضاددر بار"

ن يا) ١٠۴.( شودید ميسم ناپدي آنتاگونی ماند ولی می هنوز تضاد باقیستيالينکه در جامعه سوسي بر ایمبن) توافق داشت
ن خط ي ایول. نوشته شد، غالب بود" در باره تضاد"  کهی زمان درین المللي بیستي و جنبش کمونیخط البته در شورو

ک يالکتيسم ديالي ماتریرين امر را مائو با تداوم در بکارگيا. سميالي است ونه سوسسميکمونق يل دقيک تحلي -نادرست بود
مثبت (ات يبنطور تجرين و هميات مشخص چي از تجربیه جمعبندي و بر پایستيالي جامعه سوسی واقعیدر مورد تضادها

رنده يدر برگ"  درون خلقیح تضادهايدر باره حل صح" همانطور که قبال اشاره شد. ن نموديي، تعیشورو) یو منف
، ی بود که از ادامه وجود طبقات و مبارزه طبقاتیستي کمونین الملليخ جنبش بي در تار پردهیبح و يص صرين تشخياول

جاد ي پس از ا-یستيالي،در جامعه سوسیا و بورژوازيان پرولتاريم موجود یستياز جمله بطور مشخص تضاد آنتاگون
ن يک و ايالکتيسم ديالي ماتری دال بر درستیشتريل بينها همه، خود داليا.  راندی سخن م-تيتحول در اساس مالک

با تکامل  یکيالکتيه وحدت دي بر پای و بنوبه خود تکامل آن توسط ویستيت هستند که درک مائو از فلسفه مارکسيواقع
  . رفتیش ميق به پي بنا شده بود و از آن طر-سم تداوم داردياليقت در سوسي که در حقیژه مبارزه طبقاتي و بو-جامعه

   انسانیاينقش آگاهانه و پو
همانطور . ز شدي سال بعد،حادتر نیعني، ١٩۵٨ا حاد شده بود و در سالي بسین، مبارزه طبقاتي در آنسال در چیبه راست

 از ین کننده ايي خلق، بعنوان جزء تعی کمونهایي بود که آتش جنبش بر پاین همان ساليد،ايش اشاره گرديکه در فصل پ
 درون حزب یستهايونيزيمائو در مخالفت با رو. ن شعله ور شدي چیي روستاش، در سراسر مناطقيجهش بزرگ به پ
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 نمود، که هم از یسم را فرمولبنديالي ساختمان سوسی برای دفاع کرد وخط عمومی توده این جنبشهايست، از ايکمون
 ار شان قراري در اختیشتري بیري کرده و هم  تحرک و جهت گین جنبشها جمعبنديگذشته ا

، که در ان ین امر در جبهه فلسفيو ا. دا حاد بوديست شدين مسائل درون حزب کموني ایارزه متمرکز بررومب.  دادیم
ان شعور و ي میست بودن بر مائو واردت آورده و حمالت خود را بر اصل همگونيده آليستها تهمت ايونيزيعرصه رو

  .صادق بودز يدن بودند، نيوجود شدت بخش
ان شعور و ي میچگونه همگونه ايه" حا اعالم کرد کهيستها صريونيزي برجسته رویفلسف" مرجع"،" چن-نيان سي"

  :نيو همچن"  هستندیکيشهور و وجود " ون را متهم به آن کرد که معتقدنديگر انقالبيو مائو و د) ١٠۵".(ستيوجود ن
ت يبود که ذهن" سم يده آليا"نيااز نظر او .  انسان را انگار نمودی براینيده عي شناخت پدی برای لزوم پروسه ایاو بکل
 کامل به ی توجهیک نقطه و بيک حمله به ين سفسطه ، او از تاکتيبا استفاده از ا.  با هم منطبق نباشندیت بسادگينيو ع

 بود، و ی ما مشکل می که اجتناب از آنها در کار واقعی محدود و موقتیش از حد در باره کمبودهايگر و غلو بينقاط د
" شيجهش بزرگ به پ" انه بسراغ باصطالح اشتباهاتياو وحش. بر تمام آنها ، استفاده نمود" ستيده آليا" زدن برچسب

" زدي ریز را در هم مي انسان که همه چیاينقش آگاهانه و پو" و "ن شعور و وجود ي بیهمگون" رفته و آنها را به
 و پر جنب و جوش انعکاس ، ی انقالبیلف با تئورسم، در تخايده آليک و ايزي استفاده از متافیاو همپا. منتسب نمود

  )١٠٧.( نمودیسم تظاهر ميالي از ماتریبانيدا به پشتيشد
ن يو همچن. گر استيت دين آنها، خصوصيت تضاد، و مبارزه بي از دو خصوصیکي در وجه تضاد یم که همگونيديد
 ارتباط متقابل، اتکاء یشتر بمعنايا نبوده بلکه بکسان بودن  آنهي یچوجه بمعناين جنبه ها بهين اي بیم که ، همگونيديد

گر يکديتوانند به يط مشخص آنها مي است که تحت شراین معنينکه، به اين آنهاست، و مضافا ايمتقابل و نفوذ متقابل ب
ن ي اینف. ل گردد و بالعکسي تواند به شعور تبدین بدان معناست که وجود مين شعور و وجود، ايدر ارتباط ب. ل شونديتبد

ده ياما بهمان نسبت ا. سازديگر جدا ميکدين دوجنبه را مطلق کرده و مطلقا از يک محض است، چرا که ايزيمطلب ، متاف
 یآگاه(ن شعور يل گردند، پس بنابر اي تبدی تواند به آگاهی تواند به شعور، و ماده نمی است چرا که اگر وجود نمیستيآل
   کجاست؟رد و مبداء آني گیاز کجا سرچشمه م) 

ح انسان از کجا ي صحیده هايا"بنام) یته مرکزي از بخشنامه کمیدر واقع قسمت( ک مقاله فشرده و کوتاه ي یمائو ط
ما مورد ي مستقیک ضد حمله در عرصه فلسفين مسئله را در ي نوشته شده بود، ا١٩۶٣که در سال " رندي گیسرچشمه م

  : کند کهی گذرا می کرده و اشاره ایناخت را بررسنجا ، مائو مراحل پروسه شيدر ا. توجه قرار داد
ده ياگر از آنان سئوال شود که ا.  کنندی شناخت را درک نمین اصل تئوري هستند که هنوز ایاري ما بسیان رفقايدر م

ل آنها از کجا سرچشمه يض و طويان و مقاالت عري پای بیاستها، و متدها، نقشه ها واستنتاجات و نطقهايها،نظرات، س
ر قابل يل ماده به شعور و شعور به ماده غي آنها امکان تبدیبرا.ابندي ی بدان نمیند، آنها در شگفت شده و پاسخيري گیم

  )١٠٨(. خوردی  روزمره کرارا به چشم می در زندگین جهشيدرک است، هر چند چن
ن ي ایين توانايو بنابر ا توسط شعور یجهان مادح يت، انعکاس صحينيت و عيکه در باره مطابقت ذهنيمائو هنگام

ل ي قبل از تحلیستي بای گفت، نه تنها خاطر نشان نمود که انباشت ادراک حسیر جهان سخن مييت عمل تغي در هدایآگاه
ن شناخت يدر بعمل درآوردن اد که ين متذکر گردي همچنی وجود داشته باشد، بلکه ویو سنتز شدنش به ادراک تعقل

او . م شدير جامعه روبرو خواهييژه در تغي بوی ارتجاعیروهاي به ماده، با مقاومت نی دوباره از آگاهی، جهشیتعقل
 یشروند، با شکست روبرو مينده طبقه پي که نمایيروهاي افتد که نی اتفاق می،گاهیدر مبارزه اجتماع: " نوشت که

 که با یيهت است که در تناسب قوا آنها نادرست بوده است  بلکه بدان جیده هايا ايست که گوين بعلت آن ني ایول. شوند
نروست که موقتا با يده اند و از اي نرسی ارتجاعیروهايشرو هنوز به قدرت ني پیروهاير مبارزه اند، نيگر در گيکدي

  )١٠٩".( گردندیروز ميشرو پي پیروهاي رسد که نی فرا می سرانجام روزی شوند، ولیشکست مواجه م
 اشکاالت آن دوره عبارت ی برایل اصليوجود داشت، اما دل" شيهش بزرگ به پج"  دریاگر چه کمبود ها و اشتباهات

 ینطور در اتحاد شوروين هميست چين و بطور خاص در درون حزب کموني در چی ارتجاعیروهايبود از مقاومت ن
 پروژه ها ی نقشه هایدن نسخ اصليرون کشي فعاالنه تالش نمودند تا با متوقف کردن کمکها، بی شورویستهايونيزيرو(

ن ينسبت دادن ا).  کنندیخرابکار" شيره ، در جهش بزرگ به پي از آن پروژه و غیاريمه تمام رها ساختن بسيو ن
ون منجمله مائو ، در واقع وارونه جلوه يانقالب" انه يگرايسم ذهنيده آليا" و "  انسان یاينقش آگاهانه و پو"اشکاالت به 

ر جامعه يي تغی توده ها برای در رهبرین کننده خط انقالبيي نقش تعیانه توده ها و نفت آگاهيق و حمله به فعاليدادن حقا
را " شيجهش بزرگ به پ" انيج غلي که البته اعتبار کسب شده از نتا-ستها بوديونيزين هدف روي شک ایب. عت بوديو طب

  .ز بنام خود رقم زدندين
 نشان داد که یکيسم مکانياليدر مبارزه با ماتر" در باره تضاد "  مورد بحث ما،یه اي پای بار اصول فلسفرابطهمائو در 
 و یر بنا و روبنا، بلکه در باره تئوري و زیديروها و روابط توليگر نه تنها در باره نيکديل دو قطب متضاد بيقانون تبد

 یت دارد، وليلو اویک در مجموع بر تئورياو مشخصا خاطر نشان نمود که اگر چه پرات.  کندیز صدق ميک نيپرات
ت کننده، ي انجام شود اما هنوز خط هدایفه ايکه قرار است وظيزمان" و .  گرددی معکوس میين ربطه در زمانهايا

ک خط ي ی بر رویريم گين کننده عبارت از تصميي آن وجود ندارد، مسئله عمده و تعی برایاستيا سياسلوب، برنامه 
ره که به مقوله ياست و غيت فوق العاده خط ، سينجا مائو بر اهميدر ا) ١١٠".(است استيا سيراهنما، اسلوب، برنامه 
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ن ي بیکيالکتيو در مجموع ، رابطه د.  کندیه مي مبدل گردند، تکیک انقالبي توانند به ماده و پراتی تعلق دارند و میآگاه
ار مهم ي از اصول بسیکيل گردد، يبد تیگري از آنها به دیکينکه ين امکان اين آنها و بنابراي بی و ماده ، همگونیآگاه

جهش برزگ به " ل دورانيژه در اواين بويست چي سخت در حزب کمونیسم است و کانون مبارزه ايني لن–سم يمارکس
  .بود"ش يپ

به فصل گذشته رجوع " (شيجهش بزرگ به پ"بر سر " ی هوا-پن ته" هي سخت علیان مبارزه اي، در جر١٩۵٩در 
د يش از آن تاکين سال پيدر واقع ، او از چند.  در آمده استعمدهسم بصورت خطر يسيد که امپر، مائو اعالم کر) ديکن
نقش " سم در حمله بر يونيزين رويا. سم خطر ناکتر است ياز دگمات) سم راستياپورتون( سم يونيزي نمود که رویم

.  جلوه گر شدی و آگاهیخط ، نئورت ير سئوال بردن اهميو به ز" شعور و وجودیهمگون" و" انسانیايآگاهانه و پو
 که - مائویل خط انقالبي تبدیي بود که از توانایي توده ایانگر کوشش در جهت خفه کردن جنبشهاي آنها در واقع بیهمگ

ن و بخصوص مناطق ي که چهره چیمي عظی مادیروي به ن-ن و جهان بدست آمده بوديبا استفاده از تجربه مبارزه در چ
  .داد، برخوردار بودير ميينرا تغ گسترده آیيروستا

  مبارزه و سنتز
 خود را دال یخيل تاري تحل١٩۶٢، مائو درسال "شيجهش بزرگ به پ " ی امان برایدر طول دوره چند سال مبارزه ب

 و خطر ی آن دوره، طبقات و مبارزه طبقاتی است که در طول تمامیگذار دراز مدت دروه یستيالينکه جامعه سوسيبر ا
ل ين تحليا. وجود دارد، مطرح نمود) ی از طرف دشمنان طبقاتین خطر حمله خارجيو همچن ( یه داري سرمایاياح

 در یخي تاریشرفتينده پين خط نمايا. سم در آمديالي دوره سوسی تمامین براي حزب کمونست چیبصورت خط اساس
ط ين قانون را در شرايمائو ا.  بودیستيالي تضاد در جامعه سوسیجه کاربرد ماهرانه قانون اساسيسم و نتيني لن-سميمارکس
ط و ين شراي بطور مداوم از درون ایسم بکار برده و نشان داد که چگونه بوروژازياليک دوران سوسيدئولوژي و ایماد

ن رابطه ، يشتر در اي مطالعه بیبرا(ابدي یات ميد حيان آن هستند، تجديآغاز تا پاسم از يالي که مشخصه سوسیيتضادها
 در -ک تضاديسم موجود بوده  و ياليا در طول دوران سوسي و پرولتاریو اگر بورژواز). ديبه فصل گذشته رجوع کن

ن امکان وجود داشته يد اين بايه همچنر باشد بلکيد مبارزه درگين آنها بايدهند، پس نه تنها بيل مي را تشک-واقع تضاد عمده
ا ربوده و در ي تواند قدرت را از پرولتاری میگر آنکه بورژوازي بعبارت د-ل گردنديباشد که بتوانند به ضد خود تبد

  .ردي تواند تحقق پذی میه داري سر مایايجه احينت
ک يبا تاکت" سن چنيان ي"،١٩۵٨از سال  یحت.  راهگشا و خط مائو حمله ور شدندین تئوريستها به ايونيزيدو باره رو

 یصرفا در باره مبارزه اضداد  نه وحدتشان سخن م" نکهي در حزب را به اتهام ای پرولتری مائو و ستاد فرماندهیديجد
غ ياد تبليرا با فر"  تضادیاستفاده از همگون"  وحدت اضداد شد ویناد" اني"نجا يدر ا. ، مورد حمله قرار داد"نديگو

  .نمود
 ها، ی شوروید که خرابکاري به اوج خود رسی، هنگام١٩۶١-۶٢، مشخصا در ١٩۶٠ل دهه يدر اوا" ان ي "یيوه گواي

 ی پوستند، و می به منتها درجه بوقوع میز همگين نيست چيستها در درون حزب کمونيونيزيانت روي و خیعيآفات طب
اصرار " اني" نزمانيدر ا. ل گردندين تبديم در چسيالي سوسیشروي بر سر راه پیرفتند تا به مجموعا به مانع بزرگ

سم ياليبا امپر"ینقاط مشترک"ن يان آنهاست و آنکه مردم و انقالب چيم" نقاط مشترک "یداشت که وحدت اضداد بمعن
ک جمع يدو در " ین تئوريا.  دارندیسم شورويونيزيبا رو"  اختالفاتین وجود  بعضي در عینقاط مشترک" کا ويآمر
 در گذشته آنرا یبود که و")  شودیم ميک به دو تقسي(" منسجم مائو یکيالکتيان ديم با بيدر مقابله مستق"  شودیم

ست ي حزب کمونیه در رهبري بلند پایستهايونيزيگر روي و دیوشائوچي، ل"اني"،١٩۶۴درسال .  کرده بودیفرمولبند
ن عمل ، يقصد آنها از ا. را مطرح کردند" شوديمک جمع يدو در " نکهي بر ای خود را مبنی ارتجاعین آشکارا تئوريچ
  .خود بود" یاضمحالل مبارزه طبقات"، یستيونيزي خط  روی برایت فلسفيجاد مقبوليا

 یم  ميک به دو تقسي" ان مردم، و در تقابل باي در می مقابله با خط مائو و در تالش بوجود آوردن آشفته فکریبرا
" و" شوديک جمع ميدو در " "  شد کهی او مدعیعني. را مصرح نمود" شودیک جمع ميدو در ""چن-نيان سي"،"شود
  )١١٢.( باشندیم ........."یک معني یدارا" شديم ميک به دو تقسي

 " یز به معنايآنال"  گفتیم"چن-نيان سي. " برخوردار استیت خاصينجا مسئله سنتز و نقش آن در تضاد از اهميدر ا
ک يز ي آنکه در آنالیعني) ١١٣".(است"شوديک جمع ميدو در"یکه سنتز بمعنايحالشود، است در يم ميک به دو تقسي

 - دادنیقت آشتيا در حقي -افتن را حل تضادياما هنگام . م نموديح آنست که آنرا به دو جنبه متضاد آن تقسيتضاد ، صح
ن در مخالفت با درک يا. متحد شوند"نقطه مشترک " کيده و باصطالح دريک وجه جمع گرديد دريدو جنبه آن با

  :دي گوی است که می ایستيالي و ماتریکيالکتيح ، ديصح
 درک ی براین اسلوبيده ها بوده و همچنياء و پدي اشینيک قانون عيز و سنتز، يد که آنالي گوی بما میستيفلسفه مارکس

ن دو، اجبار به يود و چگونه ا شیم ميک واحد به دو بخش تقسي دهد که چگونه یز بما نشان ميآنال. آنها توسط مردم است
 را یگري شود و دیروز مي پیکين دو جنبه، ين اي دهد که چگونه از مبارزه بیسنتز بما نشان م. گر دارنديکديمبارزه با 
ا ي یئيک شيد، و چگونه ي آید مي پدیني شود و تضاد نوی برد، چگونه تضاد کهنه حل میان مي دهد و ازمیشکست م
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 یم"  رایگري دیکي آنکه یعنيبکالم ساده، سنتز .  گرددیروز ميده نو پيا پدي یئي شود و شیبرده مان يده کنهه از ميپد
  )١١۴".(بلعد

ن دو خط اساسا يست بلکه مبارزه بيک صرف نيک بحث آکادمي قلب مبارزه در پهنه فلسفه، فقط یعنينجا، يتفاوت در ا
 دادن وجوه تضاد ی آشتی تالش برای در مقابل خط ارتجاعق مبارزه،ي حل تضاد از طری خط انقالبیعني -متفاوت است

ژه تحت يو بو. رهيح به غلط و غيشرفته به عقب مانده، کهنه به نو، صحيون، پيشروان به ارتجاعيم  پيق تسلياز طر
   مبارزهیستيني لن-ستيشبرد خط مارکسين پي خود را بصورت مبارزه بیاسيان سين بين امر متمرکز تريسم، اياليسوس
  .ابدي ی، م" ی اضمحالل مبارزه طبقاتیستيونيزي و خط رویدي بمثابه حلقه کلیطبقات

در هر دو .  کاربرد استی دارایستير آنتاگوني و چه غیستي آنتاگونین قانون سنتز ، در تمام تضادها، چه تضادهايا
 یيا با بر پايپرولتار. متفاوت است" دنيوه و ابزار بلعيفقط ، ش".  بلعدیم"ده را يابنده ، کهنه و پوسيمورد، نو و رشد 

 ی بر او و ادامه مبارزه طبقاتیکتاتوري از کف او، اعمال دیاسي، با ربودن قدرت سیه بورژوازي علیمبارزه طبقات
ق آنتا ي است و از طریستيک تضاد آنتاگونين يا".  بلعدیم" را یه او، بورژوازيا علي پرولتاریکتاتوريط ديتحت شرا

 و با مبارزه یستير آنتاگونيق غيان مردم از طريح و غلط درمين صحيگر ، تضاد بي دیاز سو.  شودیم حل یستيگون
 یر تضادهاين در باره ساين موضوع همچنيا".  بلعدیم"ح غلط را يز صحين روند نياما در ا.  شودیک حل ميدئولوژيا
 وحدت اضداد ی است که از قانون اساسیک قانون عموميق مبارزه، يسنتز از طر.  هم صحت داردیستير آنتاگونيغ

  .ردي گیسرچشمه م
 ی متضاد ولیص جنبه هايبه التقاط به تشخ"  شودیم ميک به دو تقسي"ح ازسنتز، امر ين درک صحيبدون وجود ا
" گر به يبعبارت د.  شودی می منته-ده متقابال منحصر بفرديا پدي یئيوند دادن دو شي پیعني دادن آن، ی آشتیکوشش برا

 گردد یان ميب" دو طرف وجود دارندیه ايدر هر قض"ن مطلب بصورت يانه، ايبزبان عام.  گرددیل ميتبد" کيدو در 
  .ستيره ممکن نيص درست از غلط ، خوب از بد و غي آنکه تشخیعني –

اعتقاد او گفت که . ن باره صحبت کردي، در ای شورویاسيخود بر موضوع اقتصاد س" ی اجمالیاد داشت هاي" مائو در
ه تضادها مطابقت ي کلیريناپذ ی بر آشتیک مبنيالکتين ديبا قوان" سم،يالي تحت سوسی، حت"ر ي پذیآشت" یبه تضادها

ر ي غی هستند و بعضیستي تضادها آنتا گونی وجود داشته است؟ بعضیري پذیک تضاد آشتيا هرگز تا کنون يآ. ندارد
  )١١۵".(ر هم وجود دادندي ناپذیر و آشتي پذیشت آید فکر کرد که تضادهاي ، اما نبایستيآنتاگون

سنتز " ن سئوال را مطرح نمود  کهيک بحث عمده در باره فلسفه اي ی آن، طیاسيمائو در باره مسئله سنتز و عواقب س
  :ن پاسخ داديو خود چن" ست؟يچ

: ق انجام شدين طريتز بدسن. ست سنتز شدنديندان و حزب کموني گومیعنيد که چگونه دو ضد ، يشما همه شاهد بوده ا
ک ي دهد، یح ميتوض" ن چنيان سي"ن امر آنطور که يا. ميم و ذره ذره خورديدي آنها آمدند و ما آنها را بلعیارتشها
 یز، ما چگونه سنتز ميبا انجام آنال... ز دوضد نبودي مسالمت آمیستيک سنتز همزيو "  شودیک جمع ميدو در " مورد 

... ن سنتز بود يا... ديم بلعيما باز هم ارتش شما را تکه تکه  خواه. ديد، خوب بروي برویي جادي خواهیم؟ اگر شما ميکن
ن مطلب در کتابها هرگز به يا. ن سنتز استيا.  خوردی کوچک را می بزرگ ماهیماه.  خوردی را میگريز، ديک چي
–ن يان سي" ن قسمت ،يدر ا. وشته امنصورت ننيم آنرا به ايز هرگز در کتابهايخودم ن. ن صورت نوشته نشده استيا

ن جهان ي در ایداري پایچه گره ها. ن دو ضد استيدار بيو سنتز گره پا"  شودیک جمع ميدو در " معتقد است که " چن
 که نتوان آنرا جدا کرد یزيج چيد باز شوند، هيده ها ممکن است بهم گره بخورند اما در انتها باياء و پديوجود دارند؟ اش

  )١١۶(.اردوجود ند
.  کندیز صدق مي نیا و بورژوازي صادق است، در رابطه با پرولتارین مسئله در مورد مبارزه طبقاتيهمانطور که ا
ان آنها از هم جدا نشوند و يق حل تضاد مي را سنتز نکند و اگر  هر دو از طریق مبارزه بورژوازيا از طرياگر پرولتار

 تواند یا آنوقت هرگز مي طبقه منجر نگردد، آی هر دو طبقه و ظهور جامعه بیا در نابودي پرولتاریروزين امر به پيا
   وجود داشته باشد؟یستيکمون

  ه استيوحدت اضداد پا
انگلس در باره سه : د  ي گویاو م.  کندی را عنوان میستيک مارکسيالکتي دشتتري، تکامل بین بحث فلسفيمائو در هم

 به یفي و کیرات کمييل تغينجا مائو به تبديدر ا". ن مقوالت اعتقاد ندارمياما من به دو تا از ا. مقوله صحبت نمود
 یک نام ميالکتي دیاه ي است که انگلس در کنار وحدت اضداد از آنها بعنوان سه قانون پای در نفیگر و نفيکدي

د که ي گویت مائو ميفيت و کيدر باره کم.). مراجعه شود" ک، قسمت اول، فلسفه ي دورنیآنت" بعنوان مثال به (برد
 ی در نفینف"  کند کهین بحث ميو چن) ١١٧".(ت استيفيت و کيگر ، وحدت اضداد کميکدي به یفي و کیل کميتبد"

  :دي گوین مينبطور خالصه ، مائو چ."اصال وجود ندارد
 " یسه گانگ"ک سطح ،ي و قانون وحدت اضداد در ی در نفیگر ، نفيکدي به یفي و کیل کميدر کنار هم قرار دادن تبد

  )١١٨.(ن مسئله، همان وحدت اضداد استي تریه ايپا. ستين "یگانگي"بوده و 
 یک هستند، در اصل تخلف از قانونيتالکي دیه اين پاي قوانیز بطور مساوين سه چينکه همه ايگر، گفتن ايبه عبارت د
همانطور .  است و آنهم وحدت اضداد استیه اينها پاي از ایکي. ک تضاد عمده وجود داشته باشديد يد باي گویاست که م
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 تواند با یت است و نميفيت و کين کميتجه تضاد بيت و بالعکس ، خود نيفيت به کير کميي دهد، تغیح ميکه مائو توض
  .رديک سطح قرار گي قانون تضاد در

  :ن استينچنيح ايتوض"  وجود ندارد؟ی در نفی بنام نفیزيچ"  ورزد کهیچرا مائو اصرار ماما 
جامعه . یره اتفاقات ،هم اثبات است و هم نفي در زنجیده ها، هر حلقه اياء و پديدر تکامل اش ...ی، اثبات، نفیاثبات، نف
 یجامعه فئودال. رنده اثبات بودي بنوبه خود در بر گی رابطه با جامعه فئودال نمود، اما دری را نفی، جامعه بدویبرده دار

ه يجامعه سرما. ، اثبات بودیه داريکن با توجه به جامعه سرمايل.  دهدیل مي را تشکی نفیدر رابطه با جامعه برده دار
  )١١٩.( اثبات استیستيالي جامعه سوسی بود، اما بنوبه خود از برای جامعه فئودالی نفیدار
ح ي آنرا تصحیکيالکتي را انکار ننموده است بلکه کاربرد دی در نفید که مائو آنقدر ها هم نفينجا ممکن است بنظر آيدر ا
د آنست ي کند اثبات نمای که او تالش میزياست و چ"  شودیم ميک به دو تقسي" برد قانونیآنچه که او بکار م.  کندیم

ه تا ي تا کنون، در مراخل مختلف از جامعه کمون اولی رشد جامعه بشر-د کنیف مي تعری که ویکه در پروسه ا
 یه نفيسم در رابطه با جامعه اوليا فئوداليبعنوان مثال، آ. ک قانون نام بردي بعنوان ی در نفی توان از نفی نم-سمياليسوس
  سم؟ي در رابطه با فئودالسمياليا سوسي؟ یرابطه با برده دار در یه داريا سرماي کند؟ ی میندگي را نمایدر نف

نباره يدر ا. ف نمودي تعری در نفی شود آنها را نفیافت  که مي توان ی میيزهاين درست است که در رشد جامعه چيا
 ینگ دفاع ميتال از آن استفاده نموده و انگلس از آن در مقابل دوري قابل ذکر است که مارکس در جلد اول کاپیمثال
ن بنوبه خود ي شود که ای مید نفيل تولي وسایه داريت سرمايله مالکيد بوسيل تولي بر وسای فردیت خصوصيمالک: دينما
ن يا.  گرددی می نفیستياليت سوسيله مالکين بنوبه خود بوسي شود که ای مید نفيل بولي وسایه داريت سرمايله مالکيبوس

د، ي بر تولیت جمعيبر اساس مالک  و یل مصرفي کند، اما صرفا بر وسای را بفرد اعطاء میت خصوصيامر مالک
 ی در نفی تواند بعنوان نفی شود می که توسط انگلس به آن اشاره میگريا مثال دي.  شدهید اجتماعي با تولیهمگون
 توسط ی جامعه طبقاتی و بنوبه خود، نفیله ظهور جامعه طبقاتي بوسی در جامعه بدویت جمعي مالکینف:  گرددیمعرف

ن کمون ي بینبار در طول دوره جامعه طبقاتي گردد که ای رهنمون میت  جمعيا را به آن مالک طبقه مجددا میجامعه ب
عت ، ي توان در طبی را میگري دیمثالها.  قرار داردیدي تولیروهايم ني بر اساس انباشت عظیستيه و جامعه کمونياول

  .دا کرديجامعه ، و تفکر پ
 قابل اجرا در تمام یکيالکتيک قانون دي ی در نفیا نشاندهنده آنست که نفنهي توان گفت که ایا ميم، آي پرسیاما مجداا م
ک تضاد يک پروسه، حل يا در مرحله مشخص از ين ير،در پروسه معيعت، جامعه، و تفکر است؟خي طبیپروسه ها

 یقانون. ستي و معرف آن پروسه نین قانون اساسيز اينجا ني در ایح گردد، اما حتي تشری در نفیممکن است بعنوان نف
نست يا.  گرددی تو منجر میش و حل تضاد هايداي انتها به پیکند، قانون وحدت اضداد است که بطور بيکه عمل م

  . وجود نداردی درنفیمنظور مائو از گفتن آنکه نف
 یهازي روند، همه چین ميند و از بي آی خاص بوجود میده هاياء و پديهمه اش. ديري و مرگ را در نظر بگیمثال زندگ
ه ي اولی آن نفیات رفتنشان، نفيد حيا ازقين رفتن و ياما چگونه از ب.  روندیات ميد حيابند وسپس از قي یات ميزنده ح

کل ي ممکن است آنچه را که در طول سی در نفیده است؟نفي بخشیا بدانها زندگي است که آنها را بوجود آورده و یا
اما ).  بخشدی مینگ به دانه جو زندگي دوریانطور که انگلس در آنتمثال هم. ح دهدي افتد توضیشان اتفاق ميزندگ

د يه باي اولیز آنکه نفي گردد، و نیل مياه تبدي به گیط مشخصين مورد، دانه تحت شراي در ایانگلس  قبول دارد که حت
ست ي نیکيالکتيقانون دک ي بعنوان ی در نفین مسئوله اثبات نفين وجود، ايبا ا.  دوم ممکن گرددید تا آنکه نفيبوجود آ

  .ک استيالکتيسم ديالي ماتریه ايقت وحدت اضداد بمثابه قانون پايبلکه در حق
ل ياه تبديد به گياب کنيد که البته اگر دانه را آسي گویانگلس  م.اه استي، وحدا اضداد دانه و گ)دانه ها( دانه-اهي گ-دانه
 یروين دانه و نيدر آنجا وحدت و مبارزه اضداد ب. ن تضاد استز نشاندهنده قانوياب شده نيک دانه آسياما .  شودینم
 وجود ندارد بکله قانون موجود قانون تضاد ی در نفینجا نفيدر ا.  وجود دارد-اب شدهي دانه آس-اب کننده و حل آنيآس

  .است
را منجر به يارد ز اعتراض دیکيالکتيک قانون دي بعنوان ی در نفیمضاف بر آنچه تاکنون گفته شده است، مائو به نف

سنتز عبارت از آن )  م-ی در نفی نفیعني(ن نقطه نظر يدر ا.  شودی از سنتز میا بخشيدگاه غلط از سنتز و يک ديبروز 
ن که در آن يک تضاد نويب به ين ترتي، و به ا"شوديخورده م" گر يک جنبه توسط جنبه ديق مبارزه، يست که از طرين
ا ي یئي است که عناصر شیزين نظر، سنتز چيه ايبلکه از زاو.  گرددیه است، منجر مافتير يي جنبه غالب کهنه تغیحت
ش به ين نظر گرايو ا) تريعال" تايفيک سطح متفاوت و کياما در ( بخشد یات مي کرده بود حی را که در ابتدا نفیده ايپد

) تري عالیاگر چه در سطح( پروسه ا حداکثر نقطه شروع دو باره  همان ي - تکاملیآن دارد که سنتز را محصول نهائ
سم، يه تا کمونير گردد، مثال در رابطه با رشد جامعه از کمون اوليک قانون تکامل تعبي بعنوان ی درنفیو اگر نف. نديبب

 ی دورنیاصلسم مورد توجه خاص واقع خواهد شد، تضاد ي کمونی بسویشروي پی محرک برایرويآنچه که بعنوان ن
نخواهد بود، بلکه ) یستم قبلي درون سی اصلیا تضادهاي ( یا و بورژوازين پرولتاريب) سميلايو سوس(یه داريسرما
ن نظر در مورد يم، اي کنیمجددا تکرار م. سم، خواهد بودي کمون-، سنتزی جامعه طبقات- تزیه، آنتي کمون اول-تز: پروسه

  .ستيح نيتز  صحا در رابطه با سنيسم، و ي کمونی محرک تکامل جامعه بسویرويپروسه و ن
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ک يلکتيک قانون دي ی در نفینکه چرا نفي جهت نشان دادن ایبالفاصله پس از اشاره به تکامل جامعه بعنوان ارئه مثال
  )١٢٠" (ست؟يروش سنتز چ:"  گرددین سئوال باز ميست، مائو به اين
 یک طبقه نابود مي کند، یم را سرنگون یگري دیکي بلعد، ی را میگري دیکيک کالم، يدر :" دهدين پاسخ مي چنیو

نست قانون،تضاد قانون يا) ١٢١".( گرددی بر پا میگريشود ، ديک جامعه نابود مي گردد، یگر بر پا ميشود، طبقه د
ک يده ها ازياء و پدي و نقش سنتز در جابجا کردن مداوم اشیت واقعين  است ماهيک، و ايالکتيسم ديالي ماتریاساس

  .ک سطح باالتري انتها به یچ بيک مارپين تر در ييا ، از سطح پیگريپروسه به د
ک يزيغ متافيد در واقع به تبليک بحساب آيالکتيک قانون دي بعنوان ی در نفین مطلب، اگر نفيو باالخره بعنوان آخر

در ج کرده و قطعا يک را ترويالکتيک، ديزي گفته شود که انگلس در مقابله با متافید بروشنيالبته با.منجر خواهد شد
 از دوران انگلس یستيک مارکسيالکتياما د. ج نموديخ را تروي رشد تاریکيالکتيدگاه دي بلکه دیکيزيمجموع نه نظر متاف

ک ي به عرضه ی در نفی نفدرکبطور مشخص در رابطه با رشد جامعه ، . ژه توسط مائوي بو- کرده استیشتريرشد ب
 یيجه نهايسم بعنوان نتياز خود کمون" انهيمطلق گرا" ستا ويه ادگايک دي -جيسم و تروي کمونیرشد بسو" ستم بستهيس"
 خود در باره فلسفه در یدگاه، در سخنرانين ديمائو در مخالفت با ا. ل داردي، تما"مي عظیهماهنگ"  و قلمروی در نفینف

 در نظام یفيرات کييستم که تغيمن معتقد ن. ديسم هزرادن هزار سال طول خواهد کشيکمون:"  کندیاعالم م١٩۶۴
ن مسئله اعتقاد يمن به ا!  گرددیم نمي به مراحل تقسیفيرات کيين نظام توسط تغينکه اي ایعنيکمونستم بوجود نخواهد آمد 

  )١١٢". (ر قابل تصور استين امر غي ایکيالکتياز نظر د... ندارم
 از یسم چرا که بعضي کمونسم بود تاياليشتر در رابطه با سوسين ، بين امر ، بخصوص در آنزمان در چيت اياهم
 جامعه ین نفين حد رشد جامعه و آخري ساختند و به آن به چشم آخریسم ميالي از سوسیستا و مطلقيز ايک چيستها يکمون

ان نرود، يست که از ميان خواهد رفت، ممکن نيز از ميسم نياليسوس:" دي گوینباره مائو ميدر ا. ستندي نگرین، ميشيپ
  )١٢٣". ( وجود نخواهد داشتیسميمونن صورت کيچرا که در ا

   و تداوم مبارزهیانقالب فرهنگ
 یايآنان فعاالنه اح. ستمي به کمونیشرويق پيطر نه از ینتهسم را نابود کنند، ميالي خواستند سوسیز ميستها نيونيزيرو

گر رهبران ي و دیو شائو چيستها به دور ليونيزي از رویفرقه مشخص.  دادندیغ کرده و آنرا رشد مي را تبلیه داريسرما
 ی بخش هاآنان. ست و دستگاه دولت بوجود آورده بودندي در حزب کمونی قدرتمندیمتحد او گرد آمده و ستاد فرمانده

 شد که یاگر اجازه داده م.  از اقتصاد داشتندی بر بخش بزرگیا نفوذ فراواني از روبنا را کنترل کرده و تسلط و یمهم
 ی موفق میه داري سرمایايستها در غصب قدرت در سراسر کشور و احيونيزين رويدا کند، ايت ادامه پين وضعيا

  . هم  صورت گرفتیو اقدام.  گرفتی صورت مید اقداميبا. دنديگرد
 ین، تحت رهبري چیم توده هايزش عظي منجر به خ١٩۶۶ بود که در سال یي پرولتاریر فرهنگيآن اقدام، انقالب کب
 ی می رهبریوشائو چي که در آن زمان توسط لیه داريه رهروان سرماي در حزب، علی پرولتریمائو و ستاد فرمانده

 برجسته از اصل یشي و لزوم آن نمایان توده اين طغيا. دياتنگ شده بودند، گردگر ان که با  او وارد اتحاد تنگيشدند و د
 یوقت:" ح آن پرداخته بودي به تشریکيسم مکانياليدر مقابله با ماتر" در باره تضاد"ک بود که مائو در يالکتيستم دياليماتر
ن يي عمده و تعی وفرهنگیاسيرات سييرند، تغي گی را می اقتصادیر بناي رشد زیجلو) ره ياست، فرهنگ،و غيس( روبنا

 منجمله فرهنگ، - از روبنایعي وسیبر قسمتها) یه داريرهروان را سرما ( یاگر سلطه بورژواز."  شوندیکننده م
ر قابل ي غیستيالي سوسیاقتصاد یر بناي شد، زیده نمي در هم کوبی از حزب و دستگاه دولتیآموزش و بخش بزرگ

 یکتاتوري د- را در روبنا بوجود آوردهیرات همه جانبه ايي تغیه داري آن، رهروان سرماید، بجاي گردیدفاع و رشد م
 آن، یه داري به نوع سرمای اقتصادیربناير زيي تغی و بعد برا- نشاندندیا  مي پرولتاریکتاتوري دی از بجایبورژواز

،به یه داري تام و تمام سرمایاي اح آن در سراسر جامعه ویه داري با انواع سرمایستيالي سوسیديض روابط توليتعو
دن ي پس از بقدرت رسی بود که در اتحاد شورویقا همان پروسه اين دقي کرد که ایمائو جمعبند.  رفتندیش ميپ

 . آنها در کل جامعه، اتفاق افتادیستيونيزيخروشچف و شرکاء، و بکار افتادن خط رو
 را یک خط انقالبي، "ک يدو در  "یله با فلسفه ارتجاعن در کاربرد اصل سنتز و در مقابي همچنیانقالب فرهنگ

 " یمبارزه طبقاتاضمحالل "را در تقابل با" یدي بمثابه حلقه کلیمبارزه طبقات" ، یانقالب فرهنگ.  کردی میندگينما
،  درون حزبی بورژوازیستاد فرمانده" ده شدنيبلع:" کردی میندگين سنتز را نماي ایانقالب فرهنگ.  نمودیمطرح م

  . شدندی می درون حزب رهبری پرولتریله ستاد فرماندهي که بوسیتوسط توده هائ
 ی گرفت و نمیسم را در بر مي و کمونیه دارين سرماي بی انتقالیک مرحله در پروسه طوالنين امر،صرفا ياما ا

ده شد و سنتز يم کوب در هیي بورژوایک ستاد فرماندهي.  را حل کندیا و بورژوازين پرولتاري بیتوانست تضاد اساس
گر بعنوان مرکز ثقل ستاد ي دی دهد، الجرم مقرهایات خود ادامه مي در جامعه به حیکه بورژوازيد، اما تا زمانيگرد

ل است که مائو ين دليبه ا. گر، در سراسر دوران گذاري بعبارت د-دندي گردیم در جامعه ظاهر ی بورژوازیفرمانده
 ی برایيک زورآزمايک مبارزه برزگ و يکبار ي کند بلکه هر چند سال یدا ميدامه پ ایگفت که نه تنها مبارزه طبقات

 تواند مسئله ی نیک انقالب فرهنگيبعالوه مائو گفت که .  قدرت را کف دارد، انجام خواهد گرفتین آنکه چه کسييتع
  . را مانع گرددیه داري سرمایاياح
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ک مبارزه يگران، در يائو و سپس دين پيبپا خاستن ل. ک بودياکلتيسم ديالي همه جانبه از ماترین کار برديباز هم، ا
 بطور خاص، و منحرف نمودن ی انقالب فرهنگیمال نمودن دستاوردهايا بر سر قدرت و بقصد پاي با پرولتاریاسيس

جسته  بر یت فراوان تئورينجا اهميدر ا. ن امر را در عمل به اثبات رساندي بطور کل ، صحت ایستياليانقالب سوس
  .ابدي ی میا درخشش خاصي پرولتاریکتاتوري ادامه انقالب تحت دیه ايمائو و خط پا

 مائو دال بر ادامه انقالب تحت ی دهد که تئورین نشان مي در چیه داري سرمایايند که احي ها ممکن است بگویبعض
 از یاس توده اي در مقیم ماديعظ یروي به نین تئوريل اي تبدیعني، ین انقالب فرهنگي و همچن-ی پرولتاریکتاتوريد
ج مثبت ي به نتاین تئوريصحت ا . یي گرایسم و نسبيسيست مگر امپريز نيچ چي هین طرز تفکريچن. ه ترک برداشتيپا

ن ي خلق چیون توده هايلي صدها میک ،در مبارزه توده اين مسئله در پراتيا.  نداردیط خاص بستگيبالفصل در هر شرا
الزم است . دين بلکه تمام کشورها، باز هم به اثبات خواهد رسي نه تنها چیز در مبارزات انقالبي نندهيثابت شده، و در آ

  :م کهياد آورين گفته مائو را بيکه ا
ن ي ای شوند، ولیشروند با شکست روبرو مينده طبقه پي که نمایيروهاي افتد که نی اتفاق می گاهیدر مبارزه اجتماع

گر سر يکدي که با یين جهت است که در تناسب قوايبلکه به ا.  آنان نادرست بوده استیهاده يا ايست که گويبعلت آن ن
نروست که موقتا با شکست مواجه  يده اند و از اي نرسی ارتجاعیروهايشرو هنوز بقدرت ني پیروهايگرم مبارزه اند، ن

  )١٢۴(. گردندیروز ميشرو پي پیروهاي رسد که نی فرا می سرانجام روزیشوند، وليم
  .قت داردين امر مطلقا حقيو ا
 یکتاتوري تحت دین را در ادامه مبارزه انقالبي خلق چی توده هایگر آنست که مائو رهبريقت مطلق ديک حقي

ک بخش يو باز هم . ات بعهده داشتين دم حيق اشکال مختلف مبارزه، تا آخري از طریا و ادامه انقالب  فرهنگيپرولتار
  . بودیکيسم مکانياليک و ماتريزي  و متافیکيالکتيستم ديالين ماتريژه بي بویه فلسفير حطن امر، مبارزه دي ایاتيح
ات مائو مورد ي حین سالهاي واپسیط"وس يائو و کنفسين پيکارزار انتقاد از ل"  که در یل اصلي از مسایکي مثال ، یبرا
  هيد واقع شد عبارت بود از افشاء و مبارزه عليتاک
ه همان ين شبين دکتريجوهر ا.  بر خوردار بودیخين که از قدمت تاريروانش در چيوس و پيکنفس" نيانگين ميدکتر" 

ن يق مبارزه بيبود و بعوض حل اضداد از طر"افراط" و مخالف"  شودیک جمع ميدو در " ی ارتجاعیتئور
 یمبارزه طبقات"ت ازين، جهت حماين دکتريک ايدئولوژيمسلما شکست ا.  نمودیشنهاد ميان آنها را پيآنها،سازش م
 ین المللي بیم به دشمنان طبقاتيدر کشور و سازش و تسل" یاضمحالل مبارزه طبقات" و مخالفت با " یديبمثابه حلقه کل

  . بودیاتيت حيحائز اهم

   فقهیمبارزه ب
 یو. د نمودي خود ، مائو مکرا بر ضرورت مبارزه تاکی زندگین سالهاين مرحله از واپسيطول ا ، در یبطور کل

 را مطرح یح سئوالتيار صري، و بس"شرفت وجود ندارديبدون مبارزه، پ" د کهيت گردين واقعيخواهان بذل توجه به ا
ه ين علي بدان آشکار بود، و با خشم آتشیپاسخ خود و" ش رود؟ي تواند بدون مبارزه پی میونيليا خلق هشتصد ميآ:" نمود
  : کردند، مائو اعالم نمودیرا در مخالفت با ادامه انقالب موعظه م" یاضمحالل مبارزه طبقات" که یکسان

اضمحالل  " ی از تئوریلبوشائو چ.  استیمبارزه طبقات دست زدن به یست؟ براي چی از برایر فرهنگيانقالب کب
 حفاظت از دار و یاو در پ. ستادي باز نای خودش هرگز از مبادرت به مبارزه طبقاتی ولدفاع کرد، " یمبارزه طبقات
. ديا بود و به انجام کودتا مبادرت ورزي پرولتاری سرنگونیائو  در پين پيل. روان قسم خورده خود بودين و پيدسته مرتد

  )١٢۵(؟دي مضمحل گردیا مبارزه طبقاتيآ
م و دراز مدت آن، يت عظيد بر اهميقا در جهت تاکي و دق- ضرورت تداوم انقالب-هودقت مشين حقيان ايدر ب" افراط" با

  :مائو گفت
از به انقالب وجود خواهد داشت؟  يگر هم نيا هزار سال دياز به انقالب وجود خواهد داشت؟ آيگر هم نيا صد سال ديآ
:  کنندی که خود را تحت ستم احساس م از مردم هستندیيهمواره بخشها. شه وجود خواهد داشتياز به انقالب همين

به . شان بر آنها ستم روا دارنديان، کارگران،دهقانان، و سربازان دوست ندارند که ما فوق هايه، دانشجويمقامات دون پا
گر به چشم نخواهند خورد؟ چرا که ين تضاد ها ديگر، ايا ده هزار سال ديآ. ل است که آنها خواهان انقالب هستندين دليا

  )١٢۶.( آنها باز هم جود خواهند داشتنه؟
 حل تضاد و یسم هم هنوز تضاد، مبارزه براي تحت کمونی کند که حتین اصل جلب مينجا مائو باز هم توجه را به ايدر ا
  : گفته بود١٩٧١ در یهمانطور که و. ب ، انقالب وجود خواهد داشتين ترتي، و به ا) جهش (یفير کييتغ

 تالش کردند که از دورن در ی در ده مورد افراد مشخصیم، ولي خوانیونال را ميد انترناسما پنجاه سال است که سرو
ا شما يفتد، آيگر هم اتفاق بي بار دیا سيست ين عمل ممکن است ده، بينم، اي بیآنطور که من م. اندازنديحزب شکاف ب

چ يم در آنجا هي رسیسم مي ما به کمونیا وقتيآ. ن امر اعتقاد دارميد، اما من به ايد؟ ممکن است باور نکني کنیباور نم
ن ي، بکهنه و نون يز مبارزه وجودخواهد داشت، اما بي در آنزمان نیحت.  کنم ی نخواهد بود؟من انرا باور نمیمبارزه ا

  )١٢٧.(ستا نخواهد مانديگر هم غلط ، برجا و ايدهها هزار سال د. آنچه که درست است و آنچه که غلط است
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گر هم هنوز تضاد و مبارزه ي هزاران سال دی داشت که حتین اصل مبذول مي بر ایدين تاکيآنزمان چنچرا مائو در 
 توانند ی و انقالب می کرد که تضاد ، مبارزه طبقاتی بود که مطرح میوجود خواهد داشت؟ هدف حمله در آنزمان خط

ش ي را پیه دارير قدرت که بخصوص را سرماه دي بلند پایستها، و افراد حزبيونيزي رویبرا. ان رسندي پاد بهيباو 
گر يز دين برتر از هر چيل کرده بود و ايتبد" سران"انقالب آنها را به:  جلو رفته بودیگرفته بودند، انقالب به اندازه کاف

  . گرفتید انجام مياز بود و نه بايشتر اوضاع نه نيتکامل ب: بود
  : تنگاتنگ داشتیرگش بدان عطف توجه کرده بود، رابطه اش از مي که مائو دو سال پین نکته با مسئله ايا

ن ي در ایناروشن.  داردیاتي حیتين مسئله اهمي صحبت کرد؟ روشن شدن ای بر بورژوازیکتاتورين از اعمال ديچرا لن
  )١٢٨(. ملت روشن شودی تمامید برين بايا. ديسم خواهد انجاميونيزيمسئله به رو

ن آن يا. سم استيا انجام گذار به کموني پرولتاریکتاتورينست که قصد دي پردازد ایان منجا بديجوهر آنچه که مائو در ا
سم يدن به کموني و رسیستيالي دارد و در دوره گذار سوسیت خود را اعمال ميق حاکميا از آنطري است که پرولتاریشکل

ه ي علی بدون ادامه مبارزه طبقاتبدون تداوم انقالب و. ورزدی مبادرت میه بورژوازي علیبه انجام مبارزه طبقات
  .ستيسم ني کمونی بسویشرويت خود و ادامه پيا قادر به اعمال حاکميا، پرولتاري پرولتاریکتاري تحت دیبورژواز

ن نظم يسته شود که مقصود آن فقط تامي در خود نگریانيا به صورت صرفا نقطه پاي پرولتاریکتاتوريبالعکس ، اگر به د
ن يا. دا خواهد کردير پييتغ) نينو (ی بورژوازیکتاتوريل خواهد شد و به ديآنوقت به ضد خود تبدد باشد، يو رشد تول

 در طول دوران گذار ی استثماری جامعه طبقاتیايستم و سخت جان بودن بقايالي و متضاد سوسیت انتقاليل ماهيدل
  . دهندی در حزب پا میرژواز بوی مقر فرماندهیعني و فشرده آن یمداوما به بورژواز است که یستياليسوس

  هيانيب( نوشت ١٨۵٩در " ريدماي و-ج" ح با آنچه که مارکس بهين امر با درک صحيا
  :ک دارديرابطه نزد) ا ارائه دادي پرولتاریکتاتوري از دی فشرده ای که در آن مارکس جمعبندیمشهور

چکدام يان آنها، هين و نه کشف مبارزه م شود، نه کشف وجود طبقات در جامعه مدریو اما آنچه به شخص من مربوط م
 ، و اقتصاد دانان ین مبارزه طبقاتي ایخي تکامل تارین بورژوازيش از من، مورخيمدتها پ. ستياز خدمات من ن

ن ي ا-١: که من انجام داده ام عبارت است تر اثبات یديکار جد. ان داشته بودندي طبقات را بی اقتصادی آناتومیبورژواز
 ضرورتا به ینکه مبارزه طبقاتي ا-٢.د استي در تکامل تولی مشخصیخي طبقات فقط وابسته به مراحل تاروجودامر که 

 همه امحاء ی است برای فقط عبارت از مرحله گذاریکتاتورين دينکه خود اي ا-٣.  شودیا منجر مي پرولتاریکتاتوريد
  )١٢٩.( طبقهیک جامعه بيدن به ي و رسطبقات

 یکتاتورياما، بعد از آنکه د.  برخور دارندیت فراواني کند از اهمینجا ذکر ميرکس در ا که مایهمه سه نکته ا
 یق  ميتصد) ستهايونيزي در حرف توسط رویحت (ی که لزوم ابقاء آن بطور کلیطيافته و در شرايا استقرار يپرولتار

.  مبدل خواهد شدی امانی ب شود و به کانون مبارزاتی برخوردار میت بخصوصين نکته باال از اهميگردد، آخر
از به ي نیعنين نکته يژه آنکه ايو مفهوم آنرا انکار کنند، بومحتوا ا ين نکته ين آخريستها تالش خواهند کرد تا ايونيزيرو

  .افته استي توسط مائو تکامل -سم يشبرد گذار به کمونيادامه انقالب جهت پ
 و یکيزين امر بصورت متافي به آن سخن خواهند گفت اما آنها به ایابياز دستيسم و نيستها راجع به کمونيونيزيالبته رو

آنها به خود .  مولدهیروهاي، صرفا بمثابه مسئله رشد نیعني - برخورد خواهند نمودیکيسم مکانياليبر اساس ماتر
 ی آن صرفا میي اگر چه راه حل نها-ق حرکت کنديا آن طرين ي تواند به ای که در کوتاه مدت میسم بمثابه تضادياليسوس
 ینده مبارزه ايسم نماياليص نخواهند داد که سوسيآنها تشخ.  برخورد نخواهند کرد-سم باشدي کمونی بسویشرويتواند پ

 است که هنوز در آن دوره یه داريابنده سرماي درون آن و جنبه کهنه و زوال یستيابنده کمونين دو جنبه نو و رشد يب
  .ت دارديموجود

  :ديوار خواهند کشيسم ديسم و کمونياليان سوسيا مبطور خالصه ، آنه
ش يد و بذل همه گونه تالش جهت افزايدن بدان عبارت است از اعمال نظم اکينده تعلق دارد و راه رسيسم به آيکمون" 
ن يچن." ميسم صبحت کنيم از استقرار کمونيم که بتواني برخودار شویشرفته اي از آنچنان اقتصاد پینکه روزيد تا ايتول

ک و يزيآنها ، و متاف" یاضمحالل مبارزه طبقات" و"  مولدهیروهاي نیتئور"ژه يستها و بويونيزياست نظر رو
  .ده استي گردی از شعور عمومیده و لزوم آن بخشيا بر پا گردي پرولتاریکتاتوري که دیيشان در جايکيسم مکانياليماتر

  ،ک مطلقيسم بعنوان ياليسوس
  استیه داري سرمایاي احیبمعنا
 یستم فلسفيس. ل نموديک را تحليزيک هگل به متافيالکتيل دي تبدین بخش فصل نشان داده شد که انگلس چگونگيدر اول

از . ک را اعالم نموديالکتيان دي هگل پایستم فلسفيده مطلق در خود سي، با قبول ای ویکيالکتيوه ديهگل، در تضاد با ش
ام سوم در پروس، يليک وي فردریافت که سلطنت مشروطه مورد ادعاي یده جلوه مين اين مسئله دراي ، ایاسيلحاظ س
ل ي تبدی برایشيتها گراي نود که در کمونسی جمعبندن، مائويده مشابه ايبا توجه به پد. ن شکل جامعه بودين و آخريباالتر

 ١٩۵٧همانطور که مائو در .  انجامدیسم ميونيزين امر به رويسم به مطلق وجود دارد و اي و مارکسیستياليستم سوسيس
  :گفت
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. ست ایسميافت، آن چه نوع مارکسي آن زوال نخواهد ی و روبنایدي و روابط تولیستياليستم سوسياگر ادعا شود که س
  )١٣٠( کنند نخواهد بود؟ی جاودان را موعظه می که خداینيا دي ی شباهت به اعتقادات مذهبیا بيآ
 یادادشتهاي"همانطور که او در . ش قرار گرفتي طول زندگید مکرر مائو در تمامي بود که مورد تاکین موضوعيا

  :سم نوشتياليسوس" م کاملي تحک"دگاهي در انتقاد به دی شورویاسيخود در باره موضوع اقتصاد س" یاجمال
ده يان رسين پروسه تحول به پاي کند که ای باور میچه کس. ، تولد و رشد خود را داشته استیستياليسوسن اقتصاد يا

 ی کند که فرمولهای باور میچه کس" افته اند؟يم يشه تحکي همیبرا) یجمع . یدولت( تين دو شکل از مالکيا" است و 
شه پا بر جا خو اهند ي همیبرا" قانون ارزش" و "یيد کااليتول"، "ع به نسبت کاريتوز" ل ي از قبیستياليک جامعه سوسي

ن فرمولها بر يز آنکه ايل، و ني کند که در آنجا فقط تولد و رشد خواهد بود و نه زوال و تبدیبود؟ و نه زوال باور م
  . آنها جاودانه هستندیخالف مابق

 یستيالي  از آنچه که متعلق به مرحله سوسیسم گذار کند، در آن زمان بعضيد به کمونيسم بايد به کمونيسم باياليسوس
  )١٣١.(افتن هستنديهستند مجبور به زوال 

ن درک يآنها با ا. ک مطلق ساختنديسم يالي و خود سوسیستياليستها بودند که از مراحل سوسيونيزين رويقا ايدق
 یه داريز آنکه عناصر سرماياج است و نيده ها به مبارزه احتيافتن پدي زوال ینکه براي بر ای مبنیکيالکتي دیستياليماتر

 محدود گردند، مخالفت یکيدئولوژي و ایط ماديد در هر نقطه تا سر حد امکان و در تطابق با شرايده ها باين پديدرون ا
ن ين چنيجوهر ا. ان برونديساکن از مابند و به ناگهان و ابتدا به ي توانند رشد و گسترش یده ها نمين پديا. دندي ورزیم

نکه ي گردد و این ظاهر مي معینکه تضاد تنها در مرحله اي بر ای مبن-است" نيدبور" ی ، مشابه مکتب فلسفیتفکر
  .ستي حل اختالفات مبارزه الزم نیبرا

 و ین کار فکريفاوت بع به نسبت کار، تي مانند توزیيزهايکه او محدود نمودن چي مائو، زمانی زندگین سالهايدر واپس
 - گردندیف ميتعر" یيحق بورژوا"  آنچه که کال با عبارت-ره را مطرح نموديه عمل قانون ارزش و غي، حطیديکار 

زها را گسترش دهند و ين چي خواستند که ایستها ميونيزي آن، رویبجا. ديد مبدل گردي شدین مسائل به کانون مبارزاتيا
 بلکه ی واقعیستهاينگونه افراد نه کمونيمائو گفت، ا.  کردندی میستادگيحدود کردن آنها ا میفعاالنه در برابر تالش برا

  . هستندیه داريرهروان سرما
که در افت، ين ي توان در استالیستا را ميک مطلق ايسم بمثابه ياليش نسبت به سوسيهمانگونه که قبال اشاره شد، گرا

ن يستها در چيونيزيش در مورد روين گراياما ا. یستي فلسفه مارکسرد به او در برخویکيزيشات متافيگرا رابطه است با
ن، بدون توجه به اهداف يبنابرا. دي آی در می عمده و اساسیتيبصورت خصوص) گري دیو کشورها ( یو خود شورو

 یندگيراد نمانگونه افيسم ، اي کمونیي تحقق نهایسم و حتيالي از سوسشانيغ ظاهر يتبلا بدشان و بدون توجه به يخوب 
ک دوره گذار يسم بعنوان يالي سوسی بعهده داشته و نه از تکامل واقعیستياليا را در جامعه سوسي و نه پرولتاریبورژواز
 و ی در حزب، و به هسته مرکزینگونه افراد به بورژوازيا. ندي نمای دفاع میه داري سرمایايسم بلکه از احيبه کمون

  . گردندی، بدل میستياليدر جامعه سوس ی ارتجاعیروهاي نیرهبران مرکز
 یستها تضادي درون کمونیي و بورژوای پرولتریدئولوژين ايب.  کندیک را دنبال ميالکتين پروسه قانون ديالبته خود ا

 توانند به یمز يستها نيکمون.  توانند به ضد خود بدل شوندیز مين جنبه ها نياط مشخص ، ايموجود است، و تحت شر
گر  و ي دی توانند در مرحله ای هستند مین، انقالبي معیطين و تحت شراي معی در مرحله ایافراد. وندضد خود بدل ش

  .ل شونديون تبديگر به ضد انقالبي دیطيدر شرا
ک ي بود که در طول مرحله انقالب دمکراتیده  افرادين، پديخ انقالب چين امر در تاريک شکل بخصوص بر جسته اي
ون بدل ي، به ضد انقالبیستياليق انقالب سوسيژه با تعمي ، بویستياليا در مرحله انقالب سوس بودند امین انقالبينو
ش يک گراي) نيک از نوع نوي دمکرات-، انقالب بورژوایعني(ن بودي نوی که برنامه انقالب ، دمکراسیوقت. دنديگرد

گران يله مائو و دي اگر چه بوس-د داشتست وجوي حزب کمونیدئولوژي همگون قلمداد نمودن آن با ایر براياجتناب ناپذ
 رفت، ضرورت گسست قاطع از یش مي پیستيالي و بدرون مرحله سوسیاما همچنانکه انقالب بسو. ه آن مبارزه شديعل
دند، ين گسست مبادرت ورزين بديست چي حزب کمونیالبته اغلب اعضا. دي هر چه مشخصتر گردیي بورژوایدئو لوژيا

آنها از : ل شدندي آن، به آماچ حمله اش تبدی رهبریآنان از شرکت در انقالب و حت. ردندن نکيگر چني دیاما بعض
ن ي قرار داشتند، ایکه در رهبري کسانیو بخصوص برا. دندي ، مبدل گردیه داريبورژوا دمکراتها به رهروان سرما

ر جامعه برخوردار شده بودند و  دی آنها از مناصب عالیاسيت که پس از کسب قدرت سين واقعيک با ايدئولوژيتضاد ا
  . متقابل داشتی را در جامعه در دست  داشتند، رابطه ایقدرت بزرگ

 ین جمعبنديده شده و چنين پديش، خواهان بذل توجه به اي زندگین سالهايمائو در گرماگرم ادامه مبارزه و در واپس
  :نمود

گر، ي دیاز سو.  خواهندیآنها انقالب م. ستادنديساکت ناانه ير و ميک ، کارگران و دهقانان فقيبعد از انقالب دمکرات
.  ها به عقب برگشته اند و با انقالب در مخالفت در آمده اند یش بروند، بعضي خواهند به پی حزب نمی از اعضایتعداد

  )١٣٢(.رتبه حفاظت کننديان علي خواهند از منافع متصدیل شده اند و مي رتبه تبدیان عاليرا آنها به متصديچرا؟ ز
 اگر چه -ست بدل خواهند شديونيزير به رويرتبه به ناگزيان عاليست که متصدين نينجا اينکته مورد نظر مائو در ا

ه ينست که اگر چنانچه آنها به انقالب علي ایبلکه نقطه نظر و.  شوندین مين چني از آنها در هر مرحله از انقالب ایبعض
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سم شرکت نکنند، از نظر شعور و وجود به بورژوا ي کمونی بسویشروي پیرا دست نزده، و اگر در مبارزه بیبورژواز
ح داده شد، در طول ين توضيشيهمانگونه که در فصل پ.  تالش خواهند کردیه داري سرمایاي احیبدل خواهند شد و برا

  .ن امر موجود استي ای برایک و ماديدئولوژي ایگاهيسم، پاياليتمام دوران سوس
 ی برخوردار است، اما بیت خاصين از اهمي در انقالب چیه داري دمکراتها به رهروان سرما-ژوال بورياگر چه تبد

ست، بخصوص رهبران يون و اعضاء حزب کمونيل انقالب به ضد انقالبيده تبديک شکل از پديشک صرفا فقط 
د بصورت ي نبایاسي سن اصل که کسب و اعمال قدرتي تر، ای کلیبصورت.  استیه داريرتبه ، به رهروان سرمايعال
 یقت را بر دارد که مردمين حقيک ضرورت است، بعنوان ضد خود ايان در خود فرض گردد و تداوم انقالب يک پاي

 دفاع خواهند کرد ینش آنها بدل شده است، از موضعيان در خود به بيک پايک مطلق و يسم بمثابه يالي از سوسیکه تلق
" ايو " سر وسامان گرفتن" ا حداقلي"  خوبی از زندگیبرخوردار" شان جهتيا قادر ساختن یسم برايالي سوسیيکه گو
 آن مخالفت خواهند یشرويآنها محافظه کار شده، از رشد انقالب بوحشت افتاده و با پ. است" ه زدن به افتخاراتشانيتک

ل ي درون حزب تبدیژواز از بورین بدان معناست که آنها به بخشيرتبه در حزب کمونست، اي رهبران عالید، برايورز
ت يدن به وضعيسم بلکه استحکام  بخشي کمونیت توده ها در مبارزه براي خود را نه در جهت هدایته رهبريشده و آتور

  .، بکار خواهند گرفتیيت بورژواي و قرار دادن خود در راس حاکمیه داري سرمایاي توده ها و احیاستثمار
ن يل او از ايتحل.  نمودمعطوفن خطر ين مسئله و اي را به ایو توجه فراوان خود،مائی زندگین سالهايژه در واپسيبو

 کنند که اگر شما مثل مائو ین استدالل مي ها چنیاما بعض.  قرار داشتیستياليک ماتريالکتيمسئله کامال بر اساس د
 نخواهند کرد یه رو، آنوقت توده ها از حزب دنبال"ست قرار داردي درست در درون حزب کمونیبورژواز"د کهيبگوئ

ن يباز هم ا.  استیيک حزب بورژوايا نبوده بلکه يشاهنگ پرولتاري ماند که گفته شود که حزب پین ميچرا که مثل ا
  .ک استيزيمتاف

 ین مييله جنبه غالب آن تعيا هر تضاد بوسيده و يعت هر پديح داد، طبيتوضح"در باره تضاد" همانگونه که مائو در
 خود ی، بخودیستياليست در جامعه سوسي درون حزب کمون-ت بلکه هسته آني نه در کل-یحضور بورژواز. شود
تنها .  دهدیر نميي تغیه داري به سرمایستيالينطور جامعه را از سوسي و همیي به بورژوایت حزب را از پرولتريماه

 غالب گردد، یستيونيزيک خط رويابد و در مجموع ي در حزب به موضع مسلط دست یکه بورژوازياگر و فقط زمان
 به یستيالير جامعه از سوسيين امر سد نشود به تغيافت، و اگر اير خواهد يي تغیي به بورژوایت حزب از پرولتريماه

  . منجر خواهد شدیه داريسرما
جه ي و در نت– که جنبه عمده حزب ی وقتیاگر حت.  استیکيالکتي دیستياليک خط ماترينجا خط مائو يبا هم ، در ا

 ی به بورژوازی تواند از پرولتری وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب می است در آن بورژوازی پرولتر-ت آنيماه
ن مبارزه ي و همچنیابد؟ بخاطر همگونير يي تغیي به بورژوای تواند از پرولتریوجود نداشته باشد، پس چگونه حزب م

 یا و بورژوازيندگان پرولتارين نمايتضاد ب. ل شونديگر تبديکدي توانند به ی مشخص آنها میطياضداد است که در شرا
ست ي همواره در درون حزب کمونیا و بورژوازي که پرولتاری وقتیست وجود دارد، حتيهمواره در درون حزب کمون

ت، ي نمودن ماکلیستيالي و سوسیاسياما با کست قدرت س. ستنديا و حزبش در قدرت ني که پرولتاری وقتیوجود دارد، حت
 شوندگان به تضاد ین رهبران و رهبريل بي تبدینه برايابد؛در حزب زمير مييز بهمان نسبت تغين تضاد نيت ايماه

 که کنترل حزب و جامعه ی وقتی درون حزب حتیابد، و عناصر بورژواي یاستثمار کنندگان و استثمار شوندگان رشد م
نکه ينها و وانمود کردن ايا انکار نمودن همه ايآ. ردند توانند به استثمارگران مبدل گیرا در مجموع در دست ندارند م

 ی شباهت به مکتب ارتجاعی شود، بیدار مي است که به ناگهان در حزب پدیي فقط با کسب قدرت نهایبورژواز
  ست؟ي مائو نیکياکتي دیستياليسم و در تقابل با خط ماتريده آليک و ايزين متافيا ايست؟ آين"ن يدبور"

 عناصر استثمارگر یستياليافته و از آنرو که در جامعه سوسيات تازه يسم حيالي مداوما تحت سوسیوازاز آنجا که بورژ
 در جامعه ی ارتجاعیاجتماع یروهاي و فرماندهان نیبورژاو همواره در درون حزب بعنوان هسته بورژواز

د در ي است و بایدي حلقه کلیورژوازه بي علی نمود که، مبارزه طبقاتین جمعبندي گردند، مائو چنی ظاهر میستياليسوس
 یعنيش گرفته اند، ي را در پیه داري که راه سرمای قدرتمندانیعني آن یه هدف اصليسم علياليسراسر دوره سوس

 یک تالش همه جانبه براي یي بورژوایکبار ستاد فرماندهيو چون هر چند سال .  درونحزب، بکار برده شودیبورژواز
 ١٩۶۶همانطور که مائو در .  بزرگ وجود داشته باشدیکبار مبارزه ايد هر چند سال ياد، باغصب قدرت انجام خواهد د

  : گفتیدر آغاز انقالب فرهنگ
ا هشت سال ين مسئله هر هفت يب اين ترتيو به هم.  انجامدین به نظم بزرگ مين سرزمي بزرگ در سراسرای نظمیب
رون ي خود مجبور به بیت طبقاتيآنها بنابر ماه. اهند جسترون خويوان خود بيوالها و ديه. ردي گیکبار صورت مي

  )١٣٢.(دن هستنديجه

  تضاد ، مبارزه، انقالب
ست که هر يل نين تحلي بر جسته برخوردار است صرفا ایتيز اهمابد و آنچه که اي ینجا آنچه که دو باره انعکاس ميدر ا

 است که در یدگاه و روشي، دیکيالکتي دیستياليگاه ماتريوندد، بلکه جاي پیک مبارزه بزرگ بوقوع ميکبار يچندسال 
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 یط و نسب تواند موقت ، مشروی  تواند مطلق باشد، تنها می، نم" نظم بزرگ " ینظم ، حت. ن اظهار نظر نهفته استيا
  .ر مشروط و مطلق هستندينها عام ، غي ا-تضاد، مبارزه ، انقالب. باشد

 ناب، یستهاياليماتر:" و همانطور که خود او گفت.  استیستياليسم بلکه کامال ماتريده آلينظر مائو نه تنها بدور از ا
 یشروي ادامه پیسم و براي کمونی بسویشروي پیاما برا. ر استيسم اجتناب ناپذيد نمود که کمونيمائو تاک". نترس هستند

نست نظم، پروسه و يق مبارزه، اي وقفه تضادها از طریش و حل بيدايپ.  مبارزه همواره الزم است- در آنزمانیيح
سم انحراف و يو کموني و منجمله در پروسه پر غریدر طول هر پروسه ا. ده هاياء و پدي همه اشیحرکت همواره صعود

 یشي پیشرو از ارتجاعي باشند، نو از کهنه و پی توانند موقتیز تنها مينها نياما ا. نديند بوجود آ توانی میيعقبگردها
  .ر قابل مقاومتي است غین قانونيخواهد گرفت، ا

ن و يک نوي کامل انقالب دمکراتیروزي، و در هنگام پین قانون در مبارزه طبقاتيهمانگونه که مائو با بکار گرفتن ا
  :ن، گفتي چیآزاد
 ، بار هم شکست ی، شکست، باز هم فتنه گریفتنه گر! ستها تا چه اندازه با منطق خلق متفاوت استياليد منطق امپرينيبب

ن يآنها هرگز خالف ا. ن جهان نسبت به امر خلقيستها و تمام مرتجعيالين است منطق امپري چن– یو سرانجام نابود... 
، منظور "ستم درنده خواستياليامپر"م يي گوی که ما میوقت.  استیستي مارکسین قانونيا. منطق عمل نخواهند کرد

ن نخواهند گذارد و ي خود را به زمیستها تا دم مرگ هرگز کارد قصابياليامپر. ر نخواهند کردييت آن تغينست که ماهيا
  .هرگز بورا نخواهند شد

و خلق . ن است منطق خلقي چن-یروزي قسم تا پني،  باز هم مبارزه، و بهمی، از نو مبارزه، از نو ناکامیمبارزه، ناکام
ه از يانقالب خلق روس.  استیستيک قانون مارکسيز ين نيا. ن منطق گام بر نخواهد داشتيز هرگز در جهت خالف اين
  .ن قانون استيرو ايز پين ني کرد، انقالب چیروين قانون پيا

. ن هزار سالهيخ تمدن چندينست تاريخ، اينست تاريگر، اي دی برخی از طبقات و نابودی بعضیروزي، پیمبارزه طبقات
  )١٣۴.( استیخيسم تاريده آلي است، قرار گرفتن از مقابل آن ایخيسم تارياليدگاه، ماترين ديخ از اير تاريتفس
، و ن جبههي در ای، و کال به مبارزه انقالبیستير مائو تسه دون در  بعد فلسفه مارکسين است خدمات واقعا فنا ناپدين چنيا

  .اي پرولتاریخيت تاري بخش و ماموریيبه علم رها

  اداشتهاي
  .ر مورد استفاده قرار گرفته اندي شده و اختصارات زیحات فصل به فصل شماره گذاريتوض

  
  ١٩٧٣ پروگرس، مسکو،منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات.                ا.م.آ.م
 
  ١٩٧٣ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، .م.م.م
 
 ی فارس١٩٧۵ یسي انگل۴ تا ١ ی، جلدهای خارجیات زبانهايمنتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشر.                    آ.م

  ی انتشارات سازمان انقالب١٣۵٧ ی     فارس                      ١٩٧٧ یسي انگل۵ ، جلد ١٩۶٩
  ١٩٣٩ پکن، ی خارجیات زبانهاي مائو تسه دون، اداره نشریمنتخب آثار نظام.                ن.آ.م
  
  ١٩٣٩ورک، يوين الملل، نيانتشارات ب) کيبلشو(یست شورويخ حزب کمونيتار.        ش.ک.ح.ت
  
  اپ مسکون، چي لنی جلد۴۵ات يات                کليکل
  
   پکنی خارجیات زبانهاياداره نشر.            خ.ز.ن.ا

  
ق بودن ين نادقير و همچني از منابع زیادي تعداد زیبعلت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارس:            حيتوض
  ی از ترجمه هایاريبس

  . آنها رجوع داده شده اندیسيه منابع مذکور به متون انگلي، کلیمورد دسترس
  
  ۴٧، ص "ني در چیم در جبهه فلسفيسه مبارزه عظ"، در "ن بودن و تقکريد در باره مسئله وحدت بيمبارزه شد")    ١
  ٢١٣ و ٢١٢، در شرام، ص " در باره مسئله فلسفهیسخنران"مائو تسه دون، )    ٢
  ٢١۵همانجا،  ص )    ٣
  ٣٣٩ ص ٣: ج. ا.م.آ.، م"یک آلمانيان فلسفه کالسير باخ و پايگ فويلودو"انگلس،)    ۴
  ٣۴١ و ٣۴٠همانجا، ص )    ۵
  ٣۴٢همانجا ص )    ۶
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  ٣۴٣همانجا ص )    ٧
  ٣۴۴همانجا ص )    ٨
  ٣۵۴همانجا ص )    ٩
  ٣۵٩همانجا ص )  ١٠
  همانجا)  ١١
  ٣۶١همانجا ص )  ١٢
  ٣٣۶همانجا ص )  ١٣
  ١٣ ص ١:ج. ا.م.آ.، م"ر باخي در باره فویيتزها"مارکس، )  ١۴
  همانجا)  ١۵
  همانجا)  ١۶
  همانجا)  ١٧
  ٣۴۵، ص "یک آلمانيان فلسفه کالسير باخ و پايگ فويلودو"انگلس،)  ١٨
  ١۵، ص "ر باخي در باره فویيتزها"مارکس، )  ١٩
  ١۴همانجا ص )  ٢٠
  ٣٠ و ٢٩ ص ١:، ج. ا.م.آ.، م"یستيده آليدگاه ايسم، و ديالير باخ با ماتريمخالفت فو"مارکس و انگلس، )  ٢١
  ١۴و ١٣، ص "ر باخي در باره فویيتزها"رکس، ما)  ٢٢
  ١۵همانجا ص )  ٢٣
  ١٠٩ ص ١٩٧٣ورک يويونال، ني، انتشارات انترناس"فقر فلسفه"مارکس، )  ٢۴
  ٣٢٩، ص ١۴: ات جي، کل"یخيسم تارياليسم و ماتريسيتيوکريامپر"ن، يلن)  ٢۵
  ٣۶٢، ص "یک آلمانيان فلسفه کالسير باخ و پايگ فويلودو"انگلس،)  ٢۶
  ٣٧۵همانجا ص )  ٢٧
  ١٣١ ص ٣:ج. ا.م.آ.، م"ی و علمیليسم تخياليسوس"انگلس،)  ٢٨
) کايآمر-یست انقالبيحزب کمون( انتشارات ٢ شماره ٢: ج" تيکمونس"، در "سميه پراگماتيبر عل"د به يرجوع کن)  ٢٩
  کاگويش

١٩٧٨  
  ٢٣، ص ١۴: ات جي، کل"سميسيتيوکريسم و امپرياليماتر"ن، يلن)  ٣٠
  ٢٠همانجا ص )  ٣١
  ٢٩همانجا ص )  ٣٢
  ٣٨ و ٣٠همانجا ص )  ٣٣
  ٢۶٠همانجا ص )  ٣۴
  ٢۶١ و ٢۶٠همانجا ص )  ٣۵
  ٢۶٢و ٢۶١همانجا ص )  ٣۶
  ٢۶١همانجا ص )  ٣٧
  همانجا)  ٣٨
  ٣٨ و ٣٧، ص ١۵: ات جي، کل"سميونيزيسم و رويمارکس"ن، يلن)  ٣٩
  ٣۵٩ ، ص ٣٨: ات جي، کل"کيالکتيدر باره مسئله د"ن، يلن)  ۴٠
  ٣۶٠همانجا ص )  ۴١
  همانجا)  ۴٢
  ٣۶٢همانجا ص )  ۴٣
  ٣۵٩د به همانجا ص يرجوع کن)  ۴۴
  ٣٣٠ ص ١: ، ج. آ.م" در باره تضاد"مائو تسه دون، )  ۴۵
  ١١٩ص " ی بر اقتصاد شوروینقد"مائو تسه دون، )  ۴۶
  ٣۶٠ ، ص ٣٨: ات جي، کل"کيالکتيه ددر باره مسئل"د به ين رجوع کني نقل قول لنیبرا (١٠٩، ص .ش.ک.ح.ت)  ۴٧
  ٣۶٠ ، ص ٣٨: ات جي، کل"کيالکتيدر باره مسئله د"ن، يلن)  ۴٨
  ٢٢٣ ص ٣٨: ات جي، کل""علم منطق"نمودار کتاب هگل"ن، يلن)  ۴٩
  ٣۶٠ و ٣۵٩همانجا ص )  ۵٠
  ١١٠، ص .ش.ک.ح.ت)  ۵١
  ١١٠همانجا ص )  ۵٢
  ١١١همانجا ص )  ۵٣
  ۴٢٣ ص ۵: ج. ا.، م"یغاتين در باره کار تبليست چي حزب کمونی در کنفرانس کشوریسخنران"مائو تسه دون، )  ۵۴
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  ٢٩۵ ص ١: ج. آ.م" کيدر باره پرات"مائو تسه دون، )  ۵۵
  ٢٩۶همانجا ص )  ۵۶
  ٢٩٧همانجا ص )  ۵٧
  ٢٩٨همانجا ص )  ۵٨
  همانجا)  ۵٩
  همانجا)  ۶٠
  ١٧١  ص٣٨: ات جي، کل""علم منطق"نمودار کتاب هگل"ن، يلن)  ۶١
  ٢٩٩همانجا ص )  ۶٢
  همانجا)  ۶٣
  ٣٠۵همانجا ص )  ۶۴
  ٣٠۶همانجا ص )  ۶۵
  ٣٠٨همانجا ص )  ۶۶
  "سميسيتيوکريسم و امپرياليماتر"ن، يلن)  ۶٧
  ١٣۴همانجا ص )  ۶٨
  ٣٠٧ ص ١: ج. آ.م" کيدر باره پرات"مائو تسه دون، )  ۶٩
  ٣٠٧همانجا ص )  ٧٠
  همانجا)  ٧١
  ٣١١ ص ١: ، ج. آ.م" ره تضاددر با"مائو تسه دون، )  ٧٢
  ٣۴۵همانجا ص )  ٧٣
  ٣١۵همانجا ص )  ٧۴
  ٣١۶همانجا ص )  ٧۵
  همانجا)  ٧۶
  ٣١٨همانجا ص )  ٧٧
  ٣٣٨همانجا ص )  ٧٨
  ٣۴٣همانجا ص )  ٧٩
  ٣٢٠ و ٣١٩همانجا ص )  ٨٠
  ٣٢٠همانجا ص )  ٨١
  ٣۴۴همانجا ص )  ٨٢
  ٣٢٢ و ٣٢١همانجا ص )  ٨٣
  ٣٢٠همانجا ص )  ٨۴
  ٣٢٩انجا ص هم)  ٨۵
  ٣٣٠همانجا ص )  ٨۶
  ٣٢۵همانجا ص )  ٨٧
  ٣٣٢ و ٣٣١همانجا ص )  ٨٨
  ٣٣٣همانجا ص )  ٨٩
  همانجا)  ٩٠
  همانجا)  ٩١
  همانجا)  ٩٢
  ٣٣۶ و ٣٣۵همانجا ص )  ٩٣
  ٢۵٢، در شرام ص "ني س–وان ي با مائو یيصحبتها"مائو تسه دون، )  ٩۴
  ١٠٨ و ١٠٧، در شرام ص "تکاملطرح :  در چن تویيصحبتها"مائو تسه دون، )  ٩۵
: ج. ا.، م" استان، شهرستان و مناطق خود مختاری حزبیته هاين کمي در کنفرانس مسئولیسخنران"مائو تسه دون، )  ٩۶
  ٣۶٩ -٣۶٧ ص ۵
  ٣٧٧د به همانجا، ص يرجوع کن)  ٩٧
  ۴٩٣ – ۴٩٢ ص ۵: ج. ا.، م"ديج انقالب فعال باشيدر ترو"د به مائو تسه دون، يرجوع کن)   ٩٨
  ٣٧٧ ص ۵: ج. ا.، م..."ن ي در کنفرانس مسئولیسخنران"مائو تسه دون، )   ٩٩
  ٣٩٢ ص ۵: ج. ا.، م" درون خلقیح تضادهايدر باره حل صح"مائو تسه دون، ) ١٠٠
  همانجا) ١٠١
  ٣٩٣همانجا ص ) ١٠٢
  ١٠٩د به همانجا بخصوص ص يرجوع کن) ١٠٣
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  ٣۴۵ ص ١: ج. ا.، م"تضاددر باره "د به مائو تسه دون، يرجوع کن) ١٠۴
  ٣١، ص "ني در چیم در جبهه فلسفيسه مبارزه عظ"، در "ن بودن و تقکريد در باره مسئله وحدت بيمبارزه شد" )١٠۵
  ۴۵همانجا ص ) ١٠۶
  ٣٩همانجا ص ) ١٠٧
، "دون  منتخب از آثار مائو تسه یادداشتهاي"، در "رندي گیح از کجا سرچشمه مي صحیده هايا"مائو تسه دون، ) ١٠٨

  ۵٠٣ ص ١٩٧١پکن . خ.ز.ن.ا
  ۵٠٣همانجا ص ) ١٠٩
  ٣٣۶ ص ١: ج. ا.، م"در باره تضاد"مائو تسه دون، ) ١١٠
سه "در "  باشدی میه داري بازگرداندن سرمای برای ارتجاعیک تئوري" ميک ادغام کنيدو را در  "یتئور) ١١١

  ۴٩ص ..." ميمبارزه عظ
  ۵١همانجا ص ) ١١٢
  ۶٠همانجا ص ) ١١٣
  ۶١ و ۶٠همانجا ص ) ١١۴
  ٧١ص " ی بر اقتصاد شوروینقد"در ..." ی خواندنیادداشتهاي"مائو تسه دون، ) ١١۵
  ٢٢۵ و ٢٢۴، در شرام ص " در مورد فلسفهیيصحبتها"مائو تسه دون، ) ١١۶
  ٢٢۶همانجا ص ) ١١٧
  همانجا) ١١٨
  همانجا) ١١٩
  همانجا) ١٢٠
  ٢٢٧ و ٢٢۶همانجا ص ) ١٢١
  همانجا) ١٢٢
  همانجا) ١٢٣
"  منتخب از آثار مائو تسه دون یادداشتهاي"، در "رندي گیح از کجا سرچشمه مي صحیده هايا"مائو تسه دون، ) ١٢۴
  ۵٠٣ص 
، چاپ ١٩٧۶ل ي آور۶، سرمقاله روزنامه خلق "دي بمانیمحکم در جهت مبارزه باق"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢۵

  ،١۵و، شماره يويمجدد در پکن ر
  ٢٧٢ و ٢٧١، ص " بودیو مائو پنجم" و در ١٩٧۶ل ي آور٩

ه يرينوشته شده توسط بخش تحر" ديشه خواهد درخشي همیر براي کبیانقالب فرهنگ"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢۶
  ، ویبائو، هانکين ريرن م

  ٩ ص ١٩٧۶ مه ١۶ون بائو، يفان يي
. خ.ز.ن.وان، اي—ون-ائوينوشته " ائوين پي لیل ضد حزب محفیه اجتماعيدر باره پا"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢٧
  چاپ مجدد. ١٨ و ١٧، ص ١٩٧۵پکن 
  ٢٠۴ص "  بودیو مائو پنجم"در 
و در " ی همه جانبه بر بورژوازیکتاتورياعمال د"و در " ائوين پي لی محفل ضد حزبیه اجتماعيپا"نقل شده در) ١٢٨

  ١٩٧ و ١٩۶ص "  بودیو مائو پنجم"
  ۵٢٨ ص ١:، ج.ا.م.آ.، م"ريد مايو-ارکس به جم"مارکس، ) ١٢٩
  ٣٧٧ ص ۵:، ج.آ.، م..."ني در کنفرانس مسئولیسخنران"مائو تسه دون، ) ١٣٠
  ۵٧ص " ی بر اقتصاد شوروینقد"، در ..."ی خواندنیادداشتهاي"مائو تسه دون، ) ١٣١
، چوان الن، " هستندیه داري سرمایديندگان روابط تولي نمایه داريرهروان سرما"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٣٢

  " بودیو مائو پنجم"چاپ مجدد در 
  ٣٧٢ص 
، ارائه شده توسط وان هون ون، "د نظر در اساسنامه حزبيگزارش در باره تجد"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٣٣

  ستي حزب کمونیاسناد کنگره حزب
  ٩۶ص "  بودیو مائو پنجم"، چاپ مجدد در ۴۵ن، ص يچ

  ۴٢٨ ص ۴: ، ج.آ.، م"دي مبارزه آماده شوی را به دور افکنده و برای واهیپندارها"تسه دون،مائو ) ١٣۴
  
  
  
  
 


