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مقدمه
در سال  1967در اوج جنبش توده ای انقالب کبير فرھنگی پرولتاريايی در چين ،گفته زيرين از طرف مائو تسه دون
بعنوان خطوط راھنمای تعيين کننده برای اين مبارزه بی سابقه بجلو گذاشته شد" :پرولتاريا بايد ديکتاتوری ھمه جانبه بر
بورژوازی را ،در قلمرو روبنا ،منجمله زمينه ھای مختلف فرھنگ اعمال نمايد" (1).در اينجا مائو نه تنھا بر اھميت
عظيم روبنا بصورت عام بلکه بر فرھنگ بطور خاص تکيه می کند .و او نه تنھا بر لزوم اعمال ديکتاتوری پرولتاريا
بر بورژوازی در عموم بلکه بخصوص در کنار زدن بورژوازی از صحنه فرھنگی و شکست مقاصدش در تسلط بر
اين حيطه که نقش مھمی در زمينه ايدئولوژيک و در شکل گيری افکار عمومی و تاثير گذاری بر پايه اقتصادی که پايه
ساختمان اجتماع است ،داراست ،تکيه می کند.
از ھمان آغاز چه در طول مرحله دمکراتيک نوين و چه در مرحله سوسياليستی انقالب در چين ،مائو اھميت بزرگی
برای نقش فرھنگ قائل شد و به تدوين و تعميق يک خط انقالبی برای راھنمايی مبارزه در اين صحنه پرداخت .در واقع
تکامل بيشتر تئوری مارکسيستی در باره فرھنگ و بوجود آوردن خط پايه ای برای فرھنگ خود يکی ديگر از خدمات
فنا ناپذير مائو را تشکيل می دھد .مائو بخصوص به زمينه ھای ادبيات و ھنر و نقش کلی آنھا در مبارزه طبقاتی تکيه
فراوان نمود .و تحت رھبری خط او ،مردم چين جھشی کيفی در اين عرصه حساس ،به ماوراء ھر آنچه که قبال
بشريت ،حتی در کشورھای سوسياليستی بدست آمده بود ،کردند.
اين فصل بر مسئله فرھنگ و بخصوص رھبريت مائو در رشد ادبيات و ھنر انقالبی در خدمت مبارزه پرولتاريا برای
دست يافتن به ماموريت تاريخی اش ،کمونيسم ،تمرکز خواھد يافت.
البته در اين زمينه نيز مانند زمينه ھای ديگر ،مائو در عرضه خدمات فنا ناپذير خود بر روی شانه ھای مارکسيستھای
کبير پيش از خود خصوصا مارکس ،انگلس ،لنين و استالين ايستاده بود .بنابراين درست خواھد بود که خدمات مائو را
بر زمينه تکامل تئوری مارکسيستی ھنر که قبل از او انجام شد مبتنی سازيم.
مارکس و انگلس
نکته آغازين برای مارکسيسم اين است که فعاليت ذھنی انسان که ادبيات و ھنر بخشی از آن ھستند ،بخودی خود و مجزا
از چيزھای ديگر وجود نداشته و البته واقعيت را ھم خلق نميکنند ،بلکه ھمانطور که مارکس در جمله مشھورش می
گويد" :اين شعور انسانھا نيست که موجوديتشان را تعيين می کند ،بلکه بر عکس اين وجود اجتماعی آنھاست که
شعورشان را تعيين می کند"(2).
به عبارت ديگر نقطه آغازين ،دنيای مادی و فعاليت اقتصادی مردم می باشد .شرايط مادی ،تعيين کننده فعاليتھا ،تکامل
و محصوالت مغز بشر می باشند و نه بالعکس .ھمانطور که مارکس در ھمان "مقدمه" بيشتر توضيح می دھد:

انسانھادر توليد اجتماعی موجوديتشان وارد روابطی الزم و معين می گردند که مستقل از اراده آنھا ھستند ،يعنی آن
مناسبات توليدی که منطبق با يک مرحله مشخص از تکامل نيروھای مادی توليديشان است .کليت اين روابط توليدی،
تشکيل دھنده ساختار اقتصادی جامعه است ،پايه ای واقعی که روبنای سياسی و قانونی ای بر آن بنا می شود که اشکال
معينی از شعور اجتماعی بر آن منطبق می شود .در مجموع شيوه توليد زندگی مادی ،شکل دھنده پروسه زندگی
اجتماعی ،سياسی و فکری می باشد(3).
بعبارت ديگر ،جامعه از متن احتياج اساسی مردم به خوراک ،پوشاک و مسکن و غيره ظھور می کند و انسانھا برای
اينکه اينھا را به کف آورند بايد ،بشکل مشخصی دور ھم آيند تا دسته جمعی برای بدست آوردن مايحتاج زندگيشان
طبيعت را تغيير دھند .پس محتوای جامعه ريشه در احتياجات مادی مردم دارد .اما جامعه و طبيعت ھمواره در حال
تغيير ھستند و اين تغيير مدور نيست که بازگشتی به نقطه آغازين داشته باشد بلکه يک پروسه تغيير مارپيچی پيشرفت،
از پايين به باال و ھمراه با جھش است.
بر اين مبنا ما امروز چيزھايی داريم که صد سال پيش خواب آنھا ھم ديده نمی شدچه رسد به يک ميليون سال پيش که
شکل اوليه زندگی انسانی داشت جامعه اوليه را بوجود می آورد .اين يکی از نشانه ھای اساسی است که نه تنھا جامعه
ريشه در مبارزه متشکل مردمی دارد که برای جنگ با طبيعت و تغيير آن متحد شده اند بلکه آن از يک مرحله پايينی به
مرحله باالتری تکامل می يابد.عالوه بر اين ،اکتشاف بزرگ مارکس )بقول خودش" اصل راھنمای مطالعات من"( اين
است که پيشرفت جامعه انسانی در نھايت بوسيله نيروھای اساسی که انسانھا در رابطه اشان با طبيعت و در راه بدست
آوردن احتياجاتشان بوجود آورده اند تعيين می شود  -بکالمی ديگر ،يعنی نيروھای مولده جامعه .اين شامل وسايل و
ابزاری است که انسانھا می سازند و ھمچنين مھمتر از ھمه ،شامل خود آنھا است)با توجه به تواناييھايشان و
مھارتھايشان( که در واقع عمل توليد را انجام می دھند.
برای استفاده از اين نيروھای مولده ،انسانھا بايد وارد مناسبات معينی در رابطه با پروسه کلی توليد در جامعه شوند .و
محتوای اين روابط با درجه پيشرفت نيروھای مولده بشريت تغيير خواھد کرد .بنابراين اين روابط از طرف مارکس
روابط توليدی ناميده شدند.
ھمانطور که مارکس در نقل قول باال می گويد ،اين روابط توليدی پايه اقتصادی جامعه را تشکيل می دھند .بسياری
اوقات اين روابط بنام زير بنای اقتصاد ھم شناخته شده اند .اين زير بنا ھمانطور که مارکس می گويد "پايه واقعی" کل
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روبنای قانونی،سياسی،ايدئولوژيک و فرھنگی جامعه است.نھادھای سياسی ،ساختارھای قانونی ،عادات ،رسوم و
سنتھای ھنری ،فلسفه ھا ،نوع تفکر و جھان بينی و غيره يک جامعه در زمانی مشخص ،ھمه تعلق به روبنا دارند .اين
ھمانطور که در باره فلسفه ،فرھنگ و غيره طبقه يا طبقات تحت ستم صادق است در باره طبقه حاکم ھم صادق می
باشد .اما البته ھمانطور که مارکس و انگلس تکيه می کنند" ،انديشه ھای حاکم بر ھر دوره ھميشه عقايد طبقه حاکم آن
بوده اند" (4).بطور خالصه ،برای اينکه يک طبقه مشخص تسلط خود را در حيطه ايدئولوژيک ،فرھنگ و غيره
برقرار کند ،اول از ھمه می بايستی قدرت سياسی را بدست آورده و خود را بعنوان طبقه حاکم در اين بخش مھم از
روبنا مستحکم کند.
اما باز ،ھر نوع قدرت سياسی و ايدئولوژی حاکمی نمی تواند در ھر شرايط مشخص تاريخی مسلط شود .اين چيزھا که
به روبنا تعلق دارند در نھايت بوسيله ماھيت زير بنای اقتصادی تعيين خواھند شد ،که خود در تحليل نھايی بوسيله درجه
تکامل نيروھای مولده معين خواھد گشت.
بعبارت ديگر ،ھمانطور که مارکس در يک نامه اش در اوايل تکامل خود بعنوان يک مارکسيست جمعبندی می کند:
اگر شما سطح معينی از تکامل در نيروھای مولده بشر را در نظر بگيريد ،يک شکل مشخص از بازرگانی و مصرف
پيدا خواھيد کرد .اگر مراحل مشخص تکامل توليد ،بازرگانی و مصرف را در نظر بگيريد ،يک سيستم اجتماعی مرتبط
به آن ،يک تشکيالت خانوادگی مناسب با آن ،مالکيت اجتماعی يا طبقات ،و به يک کالم ،جامعه متمدن و منطبق بر آن
را خواھيد يافت .اگر چنين جامعه متمدنی را در نظر بگيريد ،يک سيستم سياسی مخصوص مناسب آنرا خواھيد يافت،
سيستمی که فقط بيان رسمی جامعه متمدن است(5).
ھمانطور که باز مارکسيسم بما درس می دھد يک سيستم اجتماعی مشخص ،يک جامعه متمدن ،يک سيستم سياسی و
غيره را در نظر بگيريد و در رابطه با آن يک نوع مشخص از ايدئولوژی و تفکر را می يابيد که در برگيرنده نوعی
فرھنگ خاص است  -و ادبيات و ھنر اجزاء مھم آنند .اين طرز تفکر ،ھمانطور که قبال گفته شد ،حيطه شعور ،شامل
ايده ھايی است که ھم نمايندگی ستمديدگان را می کنند و ھم ايده ھايی که نمايندگی طبقه حاکم را می کنند  -مثال واضح
اينکه ،مارکسيسم خود حاصل جامعه سرمايه داری است .اما ،ھمانطور که در باال گفته شد ،تنھا وقتی که يک طبقه
ستمديده به حاکميت می رسد  -تنھا وقتی که قدرت سياسی وقت را سرنگون کرده و قدرت دولتی خود را بنيان می کند -
است که ايده ھايش بعنوان ايده ھای مسلط بر جامعه در می آيند.
اين متد مطالعه و فھم جامعه و تاريخ که اصول اساسی شان را مارکس پيش گذارد بعنوان ماترياليسم تاريخی شناخته می
شود .انگلس بدينصورت آن را جمعبندی می کند:

...آن نظريه ای تاريخی که رشد نھايی و قوه محرکه تمام وقايع تاريخی مھم در تکامل اقتصادی جامعه ،در تحول شيوه
ھای توليد و مبادله ،و متعاقب آن در تقسيم جامعه به طبقات متمايز ،و مبارزات اين طبقات عليه يکديگر جستجو می
نمايد(6).
اين نظر و متد ماترياليسم تاريخی ،استخوان بندی اصلی درک صحيح از مفھوم و نقش ھنر و ادبيات می باشد .ادبيات،
ھنر و فرھنگ کال قسمتی از روبنا ھستند .اما بايد بخاطر داشت و دوباره بر آن تکيه نمود که رابطه بين زير بنا و
روبنا ،ساکن ،يکطرفه و غير قابل نفوذ نيست .مارکسيسم ھمانطور که ماترياليسم ھست ديالکتيکی ھم می باشد .روبنا
اثر منفعل زير بنا نبوده و بين آنھا دائما تاثير متقابل وحود دارد .انگلس در مبارزه عليه ماترياليسم مکانيکی و در دفاع
از ماترياليسم ديالکتيک ،با قدرت در مورد اين نکته صحبت کرد:

بر مبنای درک ماترياليستی از تاريخ ،عامل تعيين کننده نھايی در تاريخ ،توليد و باز توليد زندگی واقعی است .نه
مارکس و نه من ھرگز چيزی بيش از اين نگفته ايم .بدين ترتيب اگر کسی اين را بچرخاند و بگويد که فقط عامل
اقتصادی تعيين کننده است ،او اين نظريه را به يک عبارت بی معنی ،گنگ و ابلھانه تبديل کرده است .موقعيت اقتصادی
زير بنا است ،اما عناصر مختلف روبنا  -اشکال سياسی و غيره ،مبارزه طبقاتی و نتايج آن ،مانند قوانين اساسی ای که
طبقه پيروزمند بعد از جنگی پيروزمندانه تاسيس می کند و غيره ،اشکال قضايی ،و بخصوص بازتاب تمامی اين
مبارزات واقعی در مخيله شرکت کنندگان در آنھا ،نظرات سياسی ،قانونی ،تئوری ھای فلسفی ،نظرات مذھبی و رشد
بيشتر شان بصورت سيستمھای عقيدتی متحجر -ھمچنين بر روی سيرمبارزات تاريخی اثر گذاشته و در بسياری موارد
تعيين کننده بويژه شکل آنھا ھستند .يک رابطه درونی ميان تمام اين عناصر وجود دارد که در آن و در ميان گروه
کثيری از اتفاقات)يعنی ،پديده ھا و وقايعی که رابطه درونی در وجودشان آنقدر پرت و پال و آنقدر بی دليل است که ما
می توانيم آنرا نديده گرفته و بوجود نيامده انگاريم(،حرکت اقتصادی در نھايت ،اثر خود را به نمايش می گذارد(7).
و اگر جه زير بنا در مجموع عمده و تعيين کننده می باشد اما ھمانطور که مائو به آن اشاره می کند اين ھم درست است
که:

زمانی که روبنا)سياست و فرھنگ و غيره( جلوی رشد و پايه اقتصادی را مسدود می کند ،تغييرات سياسی و فرھنگی،
عمده و تعيين کننده می شوند(8).
به عبارتی ديگر ،می بايستی به رابطه بين زيربنا و روبنا بصورت ديالکتيکی برخورد شود نه بصورت مکانيکی يا
متافيزيکی .اين نکته ای است که مائو برای آن اھميت فراوانی قائل شده و بخصوص آنرا در رابطه با جامعه
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سوسياليستی تکامل داد .و در مطالعه خدمات مائو به خط اساسی و تئوری فرھنگ انقالبی ،اين مسئله اھميت بسزايی
پيدا می کند.
در رجوع به بنيان گذاران سوسياليسم علمی ،در اينجا مھم است بخاطر داشت که مارکس ،تا آن زمان که زنده بود،
بخصوص در اروپا ،نظرگاه و روش ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی را عمدتا در اقتصاد سياسی سرمايه داری و بعد در
زمينه تحليل مبارزه طبقاتی و در حال رشد بکار برد .بعد از ھمکاريھای اوليه اش با انگلس )در "خانواده مقدس" و
"ايدئولوژی آلمانی"() (9مارکس ديگر کوششی در توسعه سيستماتيک و ھمه جانبه تئوری در ابعاد ايدئولوژيک و
مبارزه طبقاتی بطور عام)که شامل فرھنگ می شود( ،و ادبيات و ھنر بطور خاص ،نکرد.
از طرف ديگر ،انگلس بخشی از کار سيستماتيک خود را بخصوص در "آنتی دورينگ" و در "لودويگ فوير باخ و
پايان فلسفه کالسيک آلمان" و ھمچنين در مقاله ھای پراکنده )بعنوان مثال در مقدمه بر چاپ انگليسی"سوسياليسم علمی
و تخيلی"( به اين مسئله اختصاص داد .اما باز انگلس ھم ھيچ توجه سيستماتيکی به ھنر نکرد .تنھا چيزی که از مارکس
و انگلس در اين باره داريم ،کم و بيش نظريات آنھا در باره کارھای نويسندگان گذشته و معاصر خودشان می باشد.
به ھر حال ،يادداشت کوتاه ولی عميق زير در يکی از نوشته ھای مارکس وجود دارد که می گويد:

انقالب اجتماعی قرن نوزدھم)منظور مارکس انقالب پرولتری است( نمی تواند شعر خود را از گذشته الھام بگيرد ،بلکه
فقط از آينده می تواند ...انقالبات قبلی برای تخدير خود دز رابطه با محتوای خودشان نيازمند يادآوری گذشته بودند.
انقالب قرن نوزده برای دست يافتن به محتوای خود بايد بگذارد که مردگان را مردگان دفن کنند(10).
اين گفته و تکيه اش بر روی فرق بزرگ بين انقالب سوسياليستی پرولتاريايی و تمام انقالبات گذشته و ھمچنين تعميم
ھمين مسئله به عرصه ھنر و فرھنگ پرولتاريايی ،موضوعی است که در خدمات مائو در اين حيطه بسيار برجسته
است و در زير به آن باز خواھيم گشت.
لنين
نمی توان گفت که لنين نيز يک تئوری تمام و کمال و کامل در باره ھنر و فرھنگ را توسعه داد .اما لنين البته در يک
انقالب موفقيت آميز پرولتاريايی و بنا بر اين در بوجود آوردن يک جامعه سوسياليستی از نزديک درگير بود .لنين
اصول پايه ای مشخصی را که نقش کليدی در پايه ريزی يک فرھنگ وھنر انقالبی و در خدمت مبارزه پرولتاريا قرار
دارند ،به پيش گذاشت.
چيزی که لنين بخصوص بر آن در اين باره نکيه ميکرد ،لزوم ادغام عميق فرھنگ پرولتاريايی با جنبش انقالبی
پرولتاريا در کل بود .برای مثال در طغيان انقالب  1905روسيه لنين از لزوم بوجود آمدن و توسعه "ادبيات حزبی"
سخن گفته و پرسيد:
اصول ادبيات حزبی چيست؟ اين بسادگی به اين معنی نيست که برای پرولتاريای سوسياليست ،ادبيات نمی تواند وسيله
غنی بخشيدن به افراد يا گروه ھا باشد :اين در واقع نمی تواند يک فعاليت فردی جدا از خواسته عمومی پرولتاريا باشد.
سرنگون باد نويسندگان غير متعھد! سرنگون باد ادبيات مافوق بشر! ادبيات بايستی بصورت بخشی از خواسته عمومی
پرولتاريا "پيچ و پيچ گوشتی" يک مکانيسم بزرگ سوسيال-دمکراتيک)کمونيستی( که بوسيله پيشروان سياسی تمام
طبقه کارگر بحرکت در آورده شده است ،در آيد .ادبيات بايد بصورت بخشی از کار متشکل و با نقشه و الينفک حزبی
سوسيال  -دمکراتيک در آيد(11).
لنين بر ھمين مطلب ،بعد از پايه گذاری جمھوری شوراھا و در زمانی که او )در  (1920پيش نويس اليحه ای در باره
فرھنگ پرولتاريايی را که اولين بند آن در پايين آمده است ،تھيه می کند.

تمام کارھای تربيتی در جمھوری شوروی کارکران و دھقانان ،در زمينه تربيت سياسی بطور عام و در زمينه ھنر
بطور خاص،بايد با روحيه مبارزه طبقاتی ای که پرولتاريا برای دستيابی موفقيت آميز به اھداف ديکتاتوری خود بر پا
کرده است ،اشباع گردد ،يعنی سرنگونی بورژوازی ،از ميان بردن طبقات و از ميان بردن تمامی اشکال استثمار انسان
از انسان(12).
البته آنزمان نيز مثل حاال ،بودند کسانی که از چنين سخنانی غضبناک گشته و به اين بھانه که اين سخنان با "فرد
گرايی" و "آزادی" ای که باصطالح برای آفرينش ھنر الزم است ،ھمگونی ندارد ،به آن حمله ور می شدند .لنين چنين
نظری را بعنوان فردگرايی بورژوايی توصيف کرده و به اين اشاره کرد که چنين حرفھايی در باره آزادی مطلق از
دھان ھنرمندان در جامعه بورژوايی ،دورو بيخالص يا خودفريبی است .او توضيح داد:

در جامعه ای که پايه ھای آن بر قدرت پول بنا شده است ،در جامعه ای که توده ھای کارگر در فقر و مشتی دولتمندان
بصورت انگل زندگی می کنند ،ھيچگونه "آزادی" واقعی و موثر نمی تواند وجود داشته باشد .آقای نويسنده ،آيا شما در
مقايسه با ناشر بورژوای خود ،در رابطه با مردم بورژوايی که از شما می خواھند رمانھا و نقاشيھای خود را برای آنھا
پر از پورنوگرافی کرده و فاحشه گری را بعنوان "کمک" به ھنر مجلسی "مقدس" تقديم کنيد ،آزاد ھستيد؟ اين آزادی
مطلق يک عبارت بورژوايی يا آنارشيستی است)از آنجاييکه بعنوان يک جھان بينی ،آنارشيسم يک فلسفه بورژوايی
است که پشت و رو شده است( .نمی توان در جامعه زندگی کرد و از آن جدا بود .آزادی نويسنده يا ھنرمند يا ھنرپيشه
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بورژوا صرفا نقابی است بر روی وابستگی آنھا به پول ،فساد و فحشا کشيده شده است )يا بطور فريبکارانه کشيده شده
است((13).
در يک جامعه طبقاتی غير ممکن است که ھنر و ادبيات جدا از طبقات بوده و يک نظر طبقاتی را بيان نکرده و يا در
خدمت منافع طبقه ای نباشند .از طرف ديگر لنين متذکر شد که اين طبقات با ھم برابر نبوده و ھدف کمونيستھا اين است
که :

 ...ادبيات واقعا آزاد که بطور آشکار با پرولتاريا مرتبط خواھد بود ،در مقايسه با اين ادبيات که بطور مزورانه ای آزاد
است که در واقع با بورژوازی پيوند دارد.
آن يک ادبيات آزاد خواھد بود ،زيرا عقيده سوسياليسم و ھمبستگی با مردم کارگر و نه حرص و آز و خودپرستی،
ھمواره نيروھای نوينی به صفوف آن اضافه خواھد کرد .آن يک ادبيات آزاد خواھد بود ،زيرا نه به برخی قھرمانان
شکم سير ،نه به "ده ھزار نفر اقشار بااليی" بی حوصله که از فساد چربی رنج می برند ،بلکه به ميليونھا و دھھا ميليون
مردم کارگر کل مملکت ،توانايی و آينده اش ،خدمت می کند(14).
استالين
استالين ادامه دھنده کار لنين در رھبری پرولتاريای شوروی و در ساختمان سوسياليسم و دفاع از آن در مقابل دشمنان
خارجی و داخلی بود .او ھمچنين بسياری از دستآوردھای مارکسيسم منجمله تئوری ھنر و ادبيات را برافراشته داشته و
بسياری از آنھا را بکار بست.
تحت رھبری استالين بود که حزب شوروی مفھوم رئاليسم سوسياليستی را بسط داد ،مفھومی که با نظر گاه پرولتاريايی
در ھنر و ادبيات مطابقت داشته و بخش مھمی از پايه خدمات مائو در اين زمينه را بنا نھاد.
در سال  ،1932با رای کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ،يک کميته برنامه ريزی برای اولين کنگره
کشوری نويسندگان شوروی بوجود آمد که اول از ھمه مفھوم رئاليسم سوسياليستی را فرموله کرد .در اساسنامه اتحاديه
نويسندگان شوروی چنين گفته می شود" :رئاليسم سوسياليستی که متد اساسی ادبيات و نوشتجات شوراھا است از
ھنرمندان می خواھد که واقعيت را در طول تکامل انقالبی اش به صورت حقيقی و تاريخا کنکرت نشان دھد".
توجه کنيد که اين تعريف بر حقيقت و تعيين تاريخی تکيه می کند و اين را با ارائه واقعيت در سير پيشرفت انقالبی اش
"بعنوان جنبه اصلی ربط می دھد .به زبان ديگر ھنر پرولتاريايی ،متعھد می باشد و قسمتی از مبارزه انقالبی طبقه
کارگر بوده و در بر گيرنده حقيقت است .در واقع )ھمانطور که جلوتر وقتی که بخصوص در باره خدمات مائو در اين
باره عميقتر بحث می کنيم( چنين ادبيات و ھنری دقيقا به اين خاطر حقيقی ھستند که منعکس کننده و خادم نظرگاه و
منافع طبقه کارگر ھستند .و برای اين حقيقی است که کنه سير تکامل تاريخ و جامعه را که انقالبی است ،آشکار می
سازد.
ھمانطور که اسم " رئاليسم سوسياليستی" خود نشان می دھد ،اشکال ديگر رئاليسم ھم در ھنر وجود داشته اند  -برای
مثال رئاليسم بورژوايی .اين زمانی نقش مترقی بازی می کرد ،ھمانطور که خود بورژوازی ،وقتی که ھنوز طبقه ای
در حال صعود بود ،اما البته حتی در آن زمان ھم نمايش واقعيت از طرف بورژوازی با ھمان محدوديتھای جھان بينی
سرمايه داری حاشيه بندی می شد .بزرگترين نمايش واقعيت از طرف بورژوازی می تواند جھان يک فرد خودبين باشد
که به ھيچ وجه نه تمام واقعيت و نه بخش بزرگتر آن و البته نه جوھر آن است .ھمانطور که بورژوازی مبدل به يک
طبقه تماما ارتجاعی شده است ،واقع گرايی اش نيز به عکس خود بدل شده و مردم را در پست ترين ،حيوانی ترين و
شک گرايانه ترين صورت و يا در خيال واھی و گريز گرايی تصوير می کند.
در ھمان زمانی که رئاليسم سوسياليستی بعنوان راھنمای کار ادبی و ھنری در اتحاد شوروی به پيش گذاشته شد،
ھمچنين بر روی اين مسئله تکيه شد که رئاليسم سوسياليستی با رومانتيسم تناقض نداشته بلکه شامل رومانتيسم نوين -
رومانتيسم انقالبی -بود ،زيرا برای نشان دادن واقعيت در مسير پيشرفت انقالبی خود ،تشريح فداکاری وافر مردم و
وسيع ترين افق پيشرفت انسانی اجتناب ناپذير است.
ھمانطور که ظھور اين مفھوم و ايده آل رئاليسم سوسياليستی )شامل رومانتيسم انقالبی بعنوان قسمتی از آن( يک ترقی
واقعی در تکامل ھنر پرولتاريايی بود ،اما در نظرگاه استالين در اين زمينه اشتباھاتی نيز وجود داشت .يکی از آن
اشتباھات اين است که بزرگترين مسئله در صحنه فرھنگی باال بردن استاندارد فرھنگی کارگران و دھقانان شوراھاست
و عالوه بر آن نگاه کردن به اين "باال بودن استاندارد فرھنگی" تنھا از يک زاويه تکنيکی و کمی) (15).مائو در
برخورد به تضاد بين توده ای کردن و باال بردن استانداردھا ،بطور مشخص به اين مسئله پرداخت که ما به آن برخورد
خواھيم کرد (.و رئاليسم سوسياليستی بدان صورت که در اتحاد شوروی تصور می شد و بدان عمل شد ،شامل ضعف
ھايی بود که به اين اشتباھات استالين ارتباط داشتند.
در جمعبندی از يک گردھمايی ،در باره کار در عرصه ھنر و ادبيات که در اوايل سال  1966توسط چيانگ چينگ
)ھمسر مائو( در شانگھای برگزار شد ،به يکی ديگر از اشتباھات استالين که مربوط بدين بخش است ،برخورد گرديد.
)اين گردھمايی به منظور فرموله کردن سياست حفظ و کاربست عميقتر و گسترده تر خط مائو در زمينه ھنر ،برگزار
شد(:

afgazad@gmail.com

5

www.afgazad.com

استالين يک مارکسيست  -لنينيست بزرگ بود .انتقاد او از ادبيات مدرن و ھنر بورژوازی بسيار برنده بود .اما او غير
منتقدانه چيزھايی را که کالسيکھای شوروی و اروپا ناميده می شدند اتخاذ کرد و اين امر عواقب بدی داشت .ادبيات و
ھنر کالسيک چين و اروپا )منجمله روسيه( و حتی فيلمھای آمريکايی  ،تاثير فراوانی بر محافل ادبی و ھنری گذاشته اند
و برخی ھا به آنھا به چشم نوشته ھای مقدس نگاه کرده و آنھا را بطور کل قبول کرده اند .ما بايد از تجربه استالين درس
بگيريم .آثار قديمی و خارجی نيز بايد مطالعه شوند و اجتناب از خواندن آنھا اشتباه است ،اما بايد ما آنھا را نقادانه
مطالعه کنيم تا گذشته به خدمت امروز و آثار خارجی به خدمت چين در آيند(16).
مائو در باره اھميت روبنا
مائو تسه دون تئوری مارکسيسم  -لنينيسم را در زمينه ادبيات و ھنر و فرھنگ در مجموع ،بطور تعيين کننده ای ارتقاء
داد .اين امر با پيشرفت ھمه جانبه ای که او در درک صحيح از نقش روبنا ،بويژه در دروان سوسياليسم بوجود آورد در
ارتباط نزديک است.
اين پيشروی ،بنوبه خود ،با يک جمعبندی از تئوری و عمل مارکسيست  -لنينيستھا ،و بخصوص از برخی اشتباھات
استالين در اين زمينه ھمراه بود .بدين گونه مائو ،در اواخر سالھای " 1950نقدی بر مسائل اقتصادی سوسياليسم در
اتحاد جماھير شوروی استالين" را با بيان اينکه" ،کتاب استالين از اول تا به آخر در باره روبنا ھيچ صحبتی نمی کند.
در رابطه با مردم چيزی نمی گويد ،اشياء را در نظر دارد ،نه مردم را؛" آغاز ميکند(17).
ھمانطوريکه در فصل  3آمد )در باره خدمات مائو به اقتصاد سياسی ،و غيره( ،اين اثر استالين که در چند سال آخر
زندگانيش نوشته شد ،بينشھای پر ارزشی ھمراه با تجزيه و تحليل از جنبه ھای مھم پيشرفت از سوسياليسم به کمونيسم
را که ھدف نھايی انقالب پرولتری می باشد ،در بر داشت .اما ،چنانکه ھمانجا خاطر نشان شده  ،استالين تمايل داشت که
برای حل اين مشکالت "  ...از نقطه نظر پيشرفت توليد و باال بردن سطح مادی و فنی توده ھا و نه چندان از نقطه نظر
سياست و ايدئولوژی" حرکت کند.
البته بسياری از بزرگترين خدمات مائو ،دقيقا بر رشد و توسعه درکی صحيح از ماھيت جامعه سوسياليستی و متعاقب
آن ،تاکيد بر روی اين مسئله تمرکز يافت که ،حتی بعد از اينکه تحوالت سوسياليستی در شکل مالکيت بطور عمده
تکميل شده اند ،الزم است که انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه يابد .اين امر با تکاملی بيشتر که مائو در تئوری
مارکسيستی در مورد اثر متقابل زير بنا و روبنا )بخصوص در دوران سوسياليسم( داد ،در ارتباط بود .مائو نشان داد
که انقالبی کردن روبنا و ھمينطور زيربنای اقتصادی ،بطور مداوم ،از اھميت تعيين کننده ای برخوردار است .او نه
تنھا درک ديالکتيکی از رابطه بين زيربنا و روبنا را تصديق نمود  -که نشان می دھد ،در کل زيربنا عمده و تعيين کننده
است ،اما گاھی اوقات روبنا در تعيين ماھيت و تکامل زيربنای اقتصادی عمده و تعيين کننده می گردد .او ھمچنين
جمعبندی کرده و آموخت که دوران سوسياليسم ،نقش روبنا حتی از اھميت بزرگتری برخوردار بوده و کشمکش در
روبنا حادتر و پيچيده تر می گردد .حتی زمانيکه پرولتاريا قدرت سياسی در سرتاسر جامعه را در دست دارد،
بورژوازی ممکن است در روبنا بخشھايی را عمال تحت کنترل خود داشته باشد )درست ھمانطوريکه ممکن است
بعضی واحدھا و بخشھای اقتصاد را کنترل کند( .مائو ھشدار داد که ،بخصوص ايدئولوژی عرصه ای خواھد بود که در
آن مبارزه ای طوالنی و پر پيچ و خم بين پرولتاريا و بورژوازی در خواھد گرفت .حتی در اوايل  ،1957بعنوان يک
بخش مھم از خط انقالبی ای که مائو در مقابله با رويزيونيستھايی که موعظه می کردند "مبارزه طبقاتی در حال از بين
رفتن است" ،تکامل داده بود ،موکدا بيان داشت:

در زمينه ايدئولوژی اين مسئله که در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی کداميک بر ديگری پيروز خواھد شد ،ھنوز
واقعا حل نشده است .ما عليه ايدئولوژی بورژواييو خرده بورژوايی ھنوز مبارزه ای بس طوالنی در پيش داريم(18).
و البته فرھنگ ،از جمله ھنر و ادبيات ،کامال در داخل زمينه ايدئولوژيکی قرار دارند .چنانچه گفته شد ،ماھيت رابطه
ميان زيربنا و روبنا ،تضادی را تشکيل می دھد که در مجموع در آن زيربنا جنبه عمده را دارا است .ولی در شرايط
مشخصی روبنا می تواند جنبه عمده شود .مضاف بر اين ،روبنا نقش محرک را در تغيير زيربنا بازی می کند .بواسطه
اين دو دليل است که در ھر انقالبی ،روبنا از اھميت حياتی برخوردار است.
اما ،باز ھمانطوريکه گفته شد ،ھمه اينھا با نيروی ھرچه بيشتری در باره انقالب پرولتری و جامعه سوسياليستی صادق
می باشد .برای اينکه اين انقالب ،بر خالف تمام انقالبات ديگر در تاريخ بشريت ،قصد آن ندارد که طبقه جديدی از
استثمارگران را بقدرت برساند .بلکه ھدف طبقه کارگر ريشه کن کردن ھر گونه استثمار و ستم است .ھدف آن از ميان
بردن ھمه طبقات است ،يعنی کمونيسم .پس سوسياليسم  -دورانی که ھنوز طبقات موجودند و طبقه کارگر بر جامعه
حکومت می کند -ھدف نھايی انقالب پرولتری نبوده بلکه مرحله انتقالی به آن ھدف است.
سوسياليسم بخاطر چنين ماھيت انتقالی که دارد ،بايد دائما بجلو و بطرف کمونيسم پيش رود .در غير اينصورت ناگزير
به عقب يعنی به سرمايه داری باز خواھد گشت .اين بيش از ھرچيز ديگر بدين دليل است که در دوران سوسياليسم،
ناگزير يک بورژوازی نو بوجود می آيد که در داخل خود حزب کمونيست ريشه دارد ،بخصوص رويزيونيستھا در
مقامھای رھبری حزب که می توانند قدرت را از دست پرولتاريا ربوده و سرمايه داری را بازگردانند .اين چيزی است
که در شوروی اتفاق افتاده و بعد از مرگ مائو نيز يک کودتای رويزيونيستی در چين بوقوع پيوست و اکنون روند
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احياء سرمايه داری در آن کشور انجام می پذيرد .ضد انقالب توسط بورژوازی نوخاسته در روبنا کارش را شروع می
کند  -اينجا روبنا ،ھم نقش تعيين کننده و ھم نقش آغازگر را بازی می کند .ودر مھيا ساختن شرايط برای چنين کودتايی،
اين تازه انگل ھای سرمايه دار توجه فراوانی به مبارزه در زمينه ايدئولوژيکی از جمله ادبيات و ھنر خواھند کرد.
بطوريکه مائو در سال  1962ھشيارانه خاطر نشان نمود که :

نوشتن رمان در اين روزھا بسيار پرطرفدار است ،اينطور نيست؟ استفاده از رمان و داستان برای فعاليتھای ضد حزبی
اختراع بزرگی است .ھر کسی که می خواھد يک رژيم سياسی را سرنگون کند بايد افکار عمومی خلق کند و مقداری
کار آمادگی ايدئولوژيک انجام دھد .اين امر در مورد طبقات ضد انقالبی ھمچون طبقات انقالبی صادق است(19).
تا زمانيکه با بورژوازی  -بخصوص اشخاصی که در مقامھای باالی حزب بوده و راه سرمايه داری را پيش می گيرند-
در اين عرصه مبارزه نشود ،از آنچه ھست قويتر خواھند شد و برای بتصرف درآوردن قدرت سياسی در موقعيت
بسيار بھتری قرار خواھند گرفت .و بدين ترتيب است ،اھميت عظيم مبارزه طبقاتی در حيطه روبنا تحت سوسياليسم و
اھميت عظيم گفتار مائو که در آغاز اين فصل نقل شد ،يعنی :پرولتاريا بايد ديکتاتوری ھمه جانبه ای را بر بورژوازی
در زمينه روبنا ،که عرصه ھای مختلف فرھنگ را در بر دارد ،اعمال کند".
خط مائو در رابطه با ادبيات و ھنر
در اين رابطه ،جای دارد نقل قول مارکس )از "ھيجدھم برومر"( را که قبال به آن اشاره شد دو باره يادآوری کنيم .آنجا
مارکس تاکيد می کرد که چگونه انقالبات گذشته می توانستند شعر خود را از گذشته اقتباس کنند  -خودشان را در گذشته
بپيچند ،دقيقا برای اينکه معنای کامل ماھيت انقالبی شان را از خود پنھان کنند .اين بدين خاطر است که ھمه آنھاتصرف
قدرت توسط يک طبقه استثمارگر جديد را نمايندگی کردند .اگرچه طبفات پيشين در دوران شکوفايی خود ،وسيله
پيشرفتی برای بشريت بودند ،اما حتی زمانيکه در حال انجام يک انقالب بوده و به قدرت نزديک ميشدند ،نمی توانستند
واقعا به اين نقش مترقی و انقالبی که ايفا می کردند ،کامال پی ببرند  -زيرا آگاھی کامل به آن ،بمفھوم ديدن ماھيت
انتقالی خود از لحاظ تاريخی و عاقبت محکوم به فنا و خاموشی خود می بود.
پرولتاريا بر عکس ،بايد در اين مسئله که دقيقا "چکار می کند و اين واقعيت که نقش وی از نقطه نظر تاريخی فقط
گذراست ھوشيار و آگاه باشد .در حقيقت ،پرولتاريا اولين و تنھا طبقه ای در تاريخ است که قصد دارد قدرت دولتی خود
و تمام شرايطی که اين قدرت را الزامی می سازد ،چه مادی و چه ايدئولوژيکی حذف نمايد .و براستی اگر اين ھدف را
از نظر دور بدارد ،حکومتش سرنگون و سرمايه داری دوباره جايگزين خواھد شد .به ھمين دليل است که انقالب
پرولتری نمی تواند روش و بطور کلی فرھنگ خود را از گذشته بياموزد  -بلکه ھميشه بايد بکوشد تا با شناخت کامل از
کردار و ماموريت تاريخی بزرگ خود چيزی بيافريند متفاوت با ھر آنچه که بشريت تا کنون به خود ديده است.
اگرچه بزرگترين خدمات مائو در اين زمينه در رابطه با رشد فرھنگ پرولتری و کاربرد آن در تحکيم ديکتاتوری
پرولتاريا و پيش برد انقالب تحت اين ديکتاتوری بود ،او خطوط اساسی را در اين رابطه حتی قبل از اينکه قدرت
سياسی در سرتاسر کشور برقرار و انقالب وارد مرحله سوسياليستی شود ،طرح کرد .يکی از داليلی که وی قادر به
انجام چنين کاری بود اين است که )بطوريکه در فصول قبلی ديديم( انقالب چين آنطور تکامل يافت که قوای رژيم کھنه
نه به يکباره و يا در مدتی نسبتا کوتاه ،بلکه در جريان يک مبارزه مسلحانه ،دراز مدت بود که سرنگون شد .در حقيقت،
اين پروسه ،جنگھای مختلف زيادی را در برداشت که در طی يک دوره بيش از  20سال ،مناطق پايگاھی جديدی که از
سلطه ارتجاع آزاد شده بودند ،بوجود آورد و سرانجام يک حمله ھمه جانبه برای آزاد نمودن سراسر کشور آغاز گرديد.
طی اين پروسه طوالنی  -که خود به مراحل کوچکتر تقسيم ميشود  -در مناطق آزاد شده ،روبنای جديدی و ھمچنين
مناسبات جديدی در توليد بوجود آورده شدند تا در خدمت مبارزات رشد يابنده توده ھا قرار گيرند .اگرچه ھنوز مناسبات
سياسی ،اجتماعی و اقتصادی در نھاد سوسياليستی نبودند  -و اين خود را در زمينه ايدئولوژی و فرھنگ منعکس می
کرد  -با اينحال ،جنبه ھايی از آينده سوسياليستی مانند نقش رھبری پرولتاريا و ايدئولوژی اش که مائو ھمواره در دفاع
از آن ،بر عليه عناصر بورژوازی )و فئودال( ،در داخل و خارج از حزب کمونيست چين جنگيد ،وجود داشتند.
محفل ادبی و ھنری ينان
بر ھمين پايه بود که مائو جھت گيری اساسی در زمينه ادبيات و ھنر را بسط داد.اين در يک سلسله از سخنرانيھايی که
مائو طی گرد ھمآيی يک ماھه در ين آن در سال  1942در باره ادبيات و ھنر ايراد کرد ،متمرکز بود) .چنانکه فبال در
اين کتاب اشاره شد ،ين آن محل تمرکز دولت انقالبی مناطق پايگاھی و رھبری حزب کمونيست چين و ارتش انقالبی
بود(.
دو سال قبل از آن مائو اثر پايه ای خود "در باره دمکراسی نوين" را نوشته بود که در آن وی نه تنھا استراتژی انقالب
چين در آن مرحله را جمعبندی کرد -انقالب دمکراتيک نوين  -بلکه تاکيد بخصوصی بر اين واقعيت گذاشته و گفت که،
"ما کمونيستھا طی ساليان دراز نه تنھا بخاطر انقالب سياسی و اقتصادی چين ،بلکه بخاطر انقالب فرھنگی آن نيز
مبارزه کرده ايم" ،و چين نوينی که از طريق انقالب داشت پا به عرصه ھستی می گداشت "نه تنھا دارای سياست نوين
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و اقتصاد نوين ،بلکه دارای فرھنگ نوين نيز خواھد بود (20)".در اين مقاله او مشخصات کلی اين فرھنگ جديد را
طراحی کرده و تاکيد داشت که:

فرھنگ انقالبی برای توده ھای انقالبی سالح نيرومند انقالب است.قرھنگ انقالبی بيش از آنکه انقالب فرا رسد ،انقالب
را از لحاظ ايدئولوژيک تدارک می بيند و در جريان انقالب ،بخش ضروری و مھم جبھه عمومی انقالب است(21).
بطور کلی" ،در باره دمکراسی نوين" زمينه را برای سخنرانی ھای مائو در محفل ادبی و ھنری ين آن آماده ميسازد،
جايی که او از خصوصيات ويژه ای که ھنر بايد داشته باشد تا بتواند بعنوان يک سالح انقالبی بکار رود ،سخن می
گويد .اول از ھمه مائو راجع به مسئله جايگاه طبقاتی صحبت کرد .چنانکه خاطر نشان شده است ،ادبيات و ھنر ھمه بايد
ھدايت شوند ،و بھر حال بطور عينی از زاويه جھان بينی و جايگاه طبقاتی معينی ھدايت خواھند شد ،چه شخصی که
آنرا ارائه می دھد به اين امر آگاه باشد يا نباشد .و مائو خاطر نشان کرد که ،در اين دوران ،برای اينکه فرھنگ بتواند
نقش مترقی و انقالبی بازی کند ،بايستی که به پرولتاريا خدمت کند ،زيرا در اين مرحله از تاريخ بشريت تنھا طبقه
کارگر است که بطور تمام و کمال طبقه ای انقالبی بوده و تنھا طبقه کارگر است که می تواند توده مردم را در دگرگون
ساختن کامل جامعه رھبری کند .و مائو بر اين مسئله پافشاری کرد .با وجود اينکه مرحله انقالب در آن موقع دمکراتيک
بوده و ھنوز سوسياليستی نشده فقط با رھبری طبقه کارگر در تمام زمينه ھا ،منجمله فرھنگ ،يک انقالب دمکراتيک
نوين می تواند قادر باشد که امپرياليسم و ارتجاع داخلی را کامال شکست داده و بطرف آينده سوسياليستی پيش رود.
در ارتباط نزديک با اين مسئله ،مائو ھمچنين ھوشيارانه مسئله" ،برای چه کسانی" را مطرح کرد .او از کارکنان
فرھنگی در ين آن می پرسد ،شما آثار خود را برای چه کسانی ارائه می دھيد؟ مسئله اصلی در اينجا اين است که :آيا
آنھا بايد برای برگزيدگان باشند ،آيا آنھا بايد برای باصطالح "مردم برتر" باشند ،يا اينکه آنھا بايد برای توده ھای خلق
باشند؟ و مائو پاسخ داد که آنھا بايد برای توده ھای خلقی توليد شوند ،که در چين نه تنھا طبقه کارگر بلکه صدھا ميليون
از دھقانان و ھمچنين سربازان )بخصوص از ارتش انقالبی( را در برمی گرفت .مائو روشن کرد که ،ھنر بايد برای
توده ھای زحمتکش و ستمديده ايجاد شود .بايد توسط توده ھا پذيرفته شود و در مبارزاتشان چون سالحی بکار رود.
برای واقعيت بخشيدن به اين مسئله مائو اصرار داشت که کارکنان فرھنگی ،آنھايی که در کار ادبيات و ھنر ھستند ،بايد
به بيرون در ميان توده ھا بروند ،خودشان را با آنھا يکی کرده و با ھم در کار عملی شرکت کنند و به آنھا در بر پا
کردن مبارزه عليه دشمن ياری رسانند .او تاکيد کرد که" :کار نويسندگان و ھنرمندان ما آفرينش آثار ادبی و ھنری
است ،ولی مقدم ترين وظيفه آنان درک مردم و شناخت عميق آنھاست") (22مالحظه کنيد او می گويد که اين فقط يک
وظيفه مھم نيست ،بلکه مقدم ترين وظيفه نويسندگان و ھنر مندان می باشد.
مائو گفت ،اينجا مسئله تعيين کننده ،مسئله روشنفکران می باشد که بايد خودشان را با توده ھا يکپارچه کرده ،جھانبينی
آنان را تغيير دھند و قاطعانه موضع انقالبی ،يعنی ھمان ديدگاه و اسلوب پرولتاريا و مارکسيسم را پيش بگيرند .در
ھمين رابطه است که مائو در عبارت معروفی شرح می دھد که چگونه احساساتش در رابطه با توده ھا ،ھنگامی که او
به يک انقالبی تبديل شد ،دگرگون شدند .مائو ميگويد که او در نتيجه تربيت بورژوايی )و حتی فئودالی(:
 ...عادات و رسوم دانشجويی را فرا گرفتم ،من می پنداشتم اگر در برابر دانشجويان ديگر که ھيچ باری را بر دوش و يا
با دست خود حمل نمی کنند ،به کوچکترين کار بدنی بپردازم ،مثال بساط سفرم را خود حمل کنم از شخصيتم کاسته می
شود .در آن زمان من فکر می کردم که در دنيا فقط روشنفکران يگانه مردم پاک و تميز ھستند و کارگران و دھقانان در
مقايسه با آنان کم و بيش کثيفند(23).
مائو ادامه داده و تعريف می کند که چگونه احساساتش دگرگون شدند:
اما پس از آنکه انقالبی شدم و در ميان کارگران  ،دھقانان و سربازان ارتش انقالبی زندگی کردم ،بتدريج آنان را
شناختم و آنھا ھم رفته رفته مرا شناختند .آنگاه ،و فقط آنگاه بود که در احساسات بورژوايی که در مدارس بورژوايی
بخورد من داده بودند ،تحولی بنيادی روی داد .من دريافتم که روشنفکرانی که تجديد تربيت نيافته اند ،در مقايسه با
کارگران و دھقانان پاک نيستند و دريافتم که ھمان کارگران و دھقانان از ھمه پاکترند و آنھا اگرچه دستھای چرکين
دارند و پاھايشان به تاپاله آلوده است ،از ھمه روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا پاکترند .اين درست ھمان چيزی است
که از تغيير احساسات ،تغيير از يک طبقه به طبقه ديگر فھميده می شود(24).
مائو اصرار داشت که ،کارکنان فرھنگی انقالبی ،می بايستی مردم را بشناسند -احساساتشان در رابطه با مسائل چه
بوده ،جھان را چگونه می ديدند ،واقعا چگونه مبارزاتشان را به پيش می بردند .آنھا بخصوص ھرچه که مبارزاتشان را
بيشتر تکامل ميدادند ،می بايستی که بيشتر زبان زنده توده ھا را فرا گرفته ،آثار فرھنگی ،ترانه ،موسيقی ،رقص و
غيره که توسط خود توده ھا بوجود آمده بود را آموخته و ارتقاء بيشتری دھند .اگر جز اين بود ،ادبيات و ھنر مسلما
توسط توده ھا طرد می شد -زيرا بطور مسلم ھم در شکل و ھم در محتوا برای توده ھا غريبه می بود.
بعنوان يک نمونه برجسته ،مائو به لوسيون اشاره کرد ،نويسنده ،انقالبی ای که تا مرگ خود در سال  ،1936طی
انقالب دمکراتيک نوين ،جھان بينی کمونيستی را پيش گرفت و مصمم در کنار توده ھای خلق ايستاد و قلم خود را
ھمچون سالحی بزرگ در مبارزات انقالبيشان بکار برد .ھمانطور که مائو اعالم کرد ،لوسيون" ،بزرگترين و
بيباکترين پرچمدار" نيروی فرھنگی انقالبی نوين بود که در چين بدنبال قيام ضدامپرياليستی  4مه  ،1919گسترش
مارکسيسم  -لنينيسم در آن کشور و تشکيل حزب کمونيست چين در سال  (25)،1921سربلند کرد ،بخصوص پس از
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اشغال چين توسط ژاپنی ھا ،ھنگاميکه بر پايی جنگ مقاومت ضد ژاپنی در سر لوحه وظايف قرار گرفت ،لوسيون
قاطعانه در مقابل خط "ادبيات دفاع ملی" راست روان که در ميان محافل با نفوذ ادبی چپ و حتی در درون حزب
کمونيست چين جريان داشته و خط تسليم و تبعيت از چيانکايشک را نمايندگی می کرد ،از خط "ادبيات توده ھا برای
جنگ انقالبی ملی" دفاع نمود .اين يک مبارزه کليدی در زمينه ادبيات و ھنر بود که کال در مبارزه طبقاتی در داخل
کمپ اپوزيسيون با ژاپن و در داخل جنبش انقالبی ،نقش مھمی را بازی کرد و در رابطه تنگاتنگی با آن قرار داشت.
به اين طريق و به طرق ديگر ،لوسيون در ارتش فرھنگ انقالبی چين ھمچون سلحشوری ايستاد .مائو گفت" ،ھمه
کمونيستھا"" ،ھمه انقالبيون و کارکنان ادبی و ھنری انقالبی بايد از لوسيون سرمشق بگيرند ،بايد "بارکش" پرولتاريا و
توده ھای مردم باشند و پشت خود را برای حمل وظايف خود تا دم واپسين خم کنند(26)".
مائو ضمنا اين مسئله را پيش کشيد که ،ھنر بايد چه کسانی را مورد تجليل قرار دھدو چه کسانی را افشاء کند و مورد
انتقاد قرار دھد؟ جواب او دقيق و بمورد بود:

تمام نيروھای پليد که به توده ھای مردم زيان می رسانند ،بايد افشاء گردند و کليه مبارزات انقالبی توده ھای مردم بايد
مورد تجليل قرار گيرند -اين است وظيفه عمده نويسندگان و ھنرمندان انقالبی(27).
چيزيکه در اينجا تاکيد شده را مالحظه کنيد .اين است وظيفه اساسی کارکنان فرھنگ انقالبی) .اين مطلب تضادی با اين
گفته پيشين مائو ندارد که ،مقدمترين وظيفه نويسندگان و ھندمندان انقالبی درک توده ھا و شناخت عميق آنھاست ،زيرا
در آنجا مائو در باره چيزيکه در کل مقدم است صحبت می کرد ،در حاليکه در اينجا صحبت از وظيفه اساسی آنان در
رابطه با آفرينش فرھنگی می باشد -به کالمی ديگر او در اينجا بخصوص راجع به وطيفه اساسی فرھنگ ،ادبيات و
ھنر ،صحبت می کند(.
عده زيادی در حزب کمونيست چين شديدا به خط مائو در رابطه با اين مسئله اعتراض کرده و با او به مخالفت
برخاستند .برای عده ای اين امر بخشی از مخالفتشان را با خط او در رابطه با فرھنگ بطور کلی ،و در حقيقت خط
انقالبی او ،تشکيل می داد .آنھا می گفتند که ھنرمندان انقالبی بايد "عينی گرا" باشند -که منظورشان از آن بی طرفی
اختيار کردن بود .آنھا اصرار داشتند که ،ما نبايد ھميشه کارگران ،دھقانان و مبارزه انقالبی را تمجيد و ستايش کنيم؛ ما
بايد نکات بد و کمبودھای آن را نيز خاطر نشان کنيم .و اگر سرمايه داران کار خوبی انجام دھند بايد به آنھا اعتبار
دھيم؛ و ھمينطور اگر کارگران کار بدی انجام دھند ،آنرا نيز بايد خاطر نشان کرد.
بر خالف دعاوی آنھا ،که چنين موضعی "عينی گرايی" می باشد ،در حقيقت به ھيچ وجه اينطور نيست .عملی ساختن
انقالب پرولتری بايد يک مبارزه بسيار آگاھانه باشد ،و اين به معنای افشاء و طرد کامل ھمه ايده ھای سنتی و نيروی
عادت و شيوه ھای انجام کارھا که بطور طبيعی و عادی قبول شده اند ،می باشد .و در اين شرايط "بيطرف" بودن،
بطور عينی به معنای خدمت کردن به طبقه سرمايه دار است ،که نيروھای عادت و سنت را در کنار خود دارد.
اين مسئله و مبترزه حول آن در دوران انقالب چين نه تنھا در طی مرحله دمکراتيک نوين ،بلکه حتی با شدت بيشتری
در مرحله سوسياليستی آن ،به صحنه آمد.
برای مثال ،تائوچو ،رويزيونيستی که در اوايل انقالب فرھنگی چھره برجسته ای در بخش تبليغات حزب کمونيست چين
بود ،از جمله خواستار اين امر شد که نويسندگان حزب بايد کمبودھای کمونھای خلق را که از طريق قيام توده ای در
روستاھا بوجود آمده بودند و تکامل بيشتری از سوسياليسم را در آنجا نمايندگی می کردند ،متذکر شوند .اينجا ،ھمچون
ساير رويزيونيستھا ،تائوچو مستقيما در جھت مخالف خط پايه ای مائو و آن جھت گيری اساسی که وی در رابطه با
فرھنگ تنظيم کرده بود ،حرکت ميکرد .و اينجا نيز ،ما بار ديگر نقش عظيمی را که فرھنگ در آفرينش افکار عمومی
برای اين يا آن طبقه و تقويت کردن اين يا آن سيستم بازی ميکند ،می بينيم.
در پاسخ متقابل به اين مسئله ،يائو ون يوان ،انقالب ای که در جريان انقالب فرھنگی برجسته شد و پس از مرگ مائو
يکی از چھار نفری بود که قھرمانانه بدفاع از خط مائو جنگيد گزارش داد" :سرودی است به نام "کمونھای خلق
خوبند" .آيا الزم است که اسم آن را با جمله ،ديگری که بگويد "کمونھای خلق کمبودھايی دارند!" عوض کنيم؟")(28
موضوع اين نيست که نويسندگان انقالبی بايد دروغ گفته و يکجانبه به مسائل برخورد کنند .کامال بر عکس .چنانکه يائو
توضيح می دھد:

ما بايد بين جريان عمده و جريانات فرعی زندگی تمايز قائل شويم .تنھا در صورت تمرکز بر روی جريان عمده است
که ما خواھيم توانست درک صحيحی از ماھيت تکامل اجتماعی ارائه دھيم .جريانات فرعی تنھا يک تباين يا جريان
اصلی را معرفی نموده و می توانند بعنوان وسيله ای برای بمعرض نمايش گذاشتن جوھر جنبه فرعی پديده ،نشان دادن
پيچ و خمھای موقتی و قسمی که در جريان عمومی پيشرفت بوجود می آيند ،استفاده کرد ،اما ھرگز نبايد آن را بعنوان
محتوای عمده زندگی ارزيابی کرد(29).
البته ھر چيزی جنبه ھای خوب و بد دارد .اما کدام جنبه عمده است؟ در تضاد با قديمی و منحط ،چه چيزی جديد و
نيرومند است؟ و قصد کلی ھنرمند انقالبی چيست؟ مائو پيش از اين ،در سال  ،1942سخنرانيھای خويش در محفل ين
آن ،برخورد اساسی به اين مسئله را روشن کرده بود .او گفت" ،بله مردم ھم نقايصی دارند ".بله ،نظرات طبقات
استثمارگر با نفوذند .و اين وظيفه مھم فرھنگ انقالبيست تا به مردم بياموزد و به آنھا در بدور انداختن اين بارھا ،ياری
رساند .ولی اين کار بايد بر پايه اتحاد با آنھا و پشتيبانی کامل از مبارزاتشان انجام شود ،بايد واقعا اين کار را به شيوه
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ای انجام دھيم که آنھا را در بدور انداختن قيد وبندھايشان ياری کنيم ،و نه آنطور که به آنھا حمله شود و يا اينکه بين
مردم )آنھاييکه تا حدودی تحت تاثير ايدئولوژی و فرھنگ دشمن قرار گرفته اند( از يکطرف ،و دشمن و سيستم او ،و
استثمار و ستم و ايدئولوژی و فرھنگ منحط او از طرف ديگر ،فرقی قائل نباشيم.
توده ای کردن و ارتقاء سطح
پس حاال که ،ھنر انقالبی بايد در خدمت مبارزات توده ھا قرار گيرد ،سئوالی که پيش می آيد اينست که چطور بايد
اينکار را انجام داد؟ اينجا سئوال انتقادی ای که مائو طی سخنرانيھايش در محفل ين آن عنوان کرد ،مسئله تضاد بين
توده ای کردن و ارتقاء سطح بود .مائو در اين زمينه بود که خدمات نوين و مھمی انجام داد.
عده ای می گفتند ،در حين اينکه گسترش فرھنگ و ھنر در ميان توده ھامھم است ،باال بردن سطح ھنر انقالبی از ھمه
مھمتر است  -به بيان ديگر اينکه ،ھنر انقالبی خيلی عقب افتاده ،راکد ،يکنواخت و غيره است .اما مائو ھشيارانه و
بطور روشنی با اين نظر بمخالفت برخاست .او گفت که توده ای کردن و گسترش فرھنگ و ھنر بطور کلی در ميان
توده ھای وسيع ،بعنوان بخشی کليدی از مبارزه انقالبی خشمگينی که آنموقع در ھمه جا شدت داشت ،جنبه عمده را
دارابود.
اما بسيار مھمتر از اين چيزی بود که مائو در باره مناسبات بين اين دو جنبه ،و رابطه کل اين موضوع با وظيفه
کارکنان فرھنگی در يکپارچه شدن با توده ھا و آموختن از آنان ،مطرح کرد:

ما فقط آن چيزی را بايد توده ای کنيم که کارگران ،دھقانان و سربازان نياز دارند و می توانند فی الفور قبول کنند .از
اين جھت پيش از آنکه بکار آموزش کارگران ،دھقانان و سربازان دست بزنيم ،بايد از آنھا بياموزيم .اين بويژه در
ارتقاء سطح صادق است .برای اينکه چيزی را باال بريم ،بايد از پايه ای که موجود است ،حرکت کنيم مثال برای اينکه
يک سطل آب را بلند کنيم ،آيا جز اين است که آنرا از روی زمين بر می داريم؟ مگر ممکن است سطل را از ھوا بلند
کنيم؟ پس برای اينکه سطح ادبيات و ھنر را باال بريم ،از کجا بايد حرکت کنيم؟ از پايه طبقه فئودال؟ يا پايه بورژوازی؟
و يا از پايه روشنفکران خرده بورژوا؟ نه ،از ھيچيک از اينھا ،فقط بايد از پايه توده کارگران  ،دھقانان و سربازان
حرکت کنيم .اين به ھيچ وجه به آن معنا نيست که ما بايد کارگران  ،دھقانان و سربازان را به "ارتفاع" سطح طبقه
فئودال ،بورژوازی و يا روشنفکران خرده بورژوا برسانيم ،بلکه بمعنای آنستکه ما بايد سطح ادبيات و ھنر را در جھتی
که کارگران  ،دھقانان و سربازان پيش می روند ،در جھتی که پرولتاريا به پيش می رود ،باال بريم .در اينجا دوباره
وظيفه آموختن از کارگران  ،دھقانان و سربازان مطرح می شود .فقط با حرکت از پايه کارگران  ،دھقانان و سربازان
است که ما می توانيم درک صحيحی از توده ای کردن ادبيات و ھنر و باال بردن سطح آنھا بيابيم و رابطه صحيح ميان
آن دو را پيدا کنيم(31).
به بيان ديگر ،ھنر و فرھنگ انقالبی بايد بر آن چيزی که توده ھا آفريده اند ،بنا گردد  -برای مثال ،بر آن طرق زنده ای
که خودشان سخنرانی و بيان می کنند ،و سرودھا ،رقص ھا ،موسيقی و داستانھای ملی ای که از خود توده ھا آمده باشد.
اين است نقطه شروع .جھت آن چيست؟ در جھتی که توده ھای مردم در مبارزاتشان ھم اکنون در حال پيشروی می
باشند ،راھی که آنھا بحکم تاريخ در پيش گرفته و بايد بگيرند -راه سوسياليسم و کمونيسم.
بعالوه مائو خاطر نشان کرد که الزم است يکسری آثار ادبی و ھنری ،بخصوص برای بر آوردن احتياجات فرھنگی
کادرھا ،ارائه شود .مائو گفت که اين الزاما ،بايد در سطح باالتری از آثاری باشد که برای توده ھای وسيع ارائه داده می
شوند ،زيرا که کادرھا بطور کلی از آموزش بيشتری برخودار بوده و در واقع از لحاظ سياسی ،عناصر پيشرو توده ھا
بودند .اما چنين ادبيات و ھنری برای کادرھا ،نيز بايد در خدمت ھدف اساسی برانگيختن و تعليم دادن توده ھا قرار
گيرد ،تا آنھا بتوانند با آگاھی و عزم بيشتری در جھت ھدف انقالبی خود مبارزه کنند .مائو ديالکتيک اين مسئله را
بصورت ذيل توضيح داد:

آنجه شما برای کادرھا انجام می دھيد تمام برای توده ھاست ،زيرا توده ھا را جز بوسيله کادرھا نمی توان آموزش داد و
ھدايت کرد .اگر ما از اين ھدف رو برگردانيم ،اگر آنچه ما به کادرھا می دھيم ،نتواند به آنان در آموزش و ھدايت توده
ھا کمک کند ،کوشش ما در سطح ادبيات و ھنر مانند تيراندازی بدون ھدفی خواھد شد و از اصل اساسی خدمت به توده
ھای مردم جدا خواھد گشت(32).
گسست راديکال در زمينه فرھنگی
چرا مائو می گويد که باال بردن سطح بطور اخص به ھيچ وجه به آن معنا نيست که بايد سطح توده ھا را به "ارتفاع"
سطح طبقه فئودال ،بورژوازی و روشنفکران خرده بورژوا رساند؟ در اينجا منظور او چه بوده و اھميت اين موضوع
در چيست؟
اين امر ،با خطی که می گفت وظيفه آثار فرھنگی "باال بردن" توده ھا تا آنجايی است که بتوانند بدرستی از آثار
کالسيک "مردان نابغه" عھد کھن "قدردانی کنند" ،مستقيما در تضاد بود .اين ،در کنار موضعی که معتقد بود عصر
حاضر و سيستم سوسياليستی بايد "جماعتی" از "مردان نابغه" نوين بوجود آورد ،دقيقا خط رويزيونيستھايی است  -در
اتحاد جماھير شوروی ،و در خود چين ،منجمله ھمه رويزيونيستھايی که امروز بر چين حاکم شده اند  -که پيگيرانه خط
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مائو را نه تنھا در باره فرھنگ بطور کلی بلکه بخصوص در رابطه با اين موضوع که "باال بردن سطح" چه معنايی
دارد ،مورد حمله قرار داده اند.
در اينجا چيزيکه اساسا مورد بحث می باشد اينست که فرھنگ پرولتری ،منجمله ادبيات و ھنر ،می تواند و يا بايد بتواند
چيزی را که از لحاظ کيفی کامال متفاوت با و متکاملتر از تمام فرھنگ کھن است ،نمايندگی کند يا نه؟ مائو با تاکيد گفت
بله ،تمام رويزيونيستھا ،به طرق مختلف ،عمدتا می گويند خير .مسئله ايکه مائو خود را بر آن پايه قرار داده و خواھان
بکار بستن آن بود ،نظريه ايست که در مانيفست کمونيست توسط مارکس و انگلس مطرح شده بود که :انقالب کمونيستی
نه تنھا با تمام روابط مالکيت سنتی بلکه با تمام ايده ھای سنتی نيز بايد گسستی بنيادين کند.
مطمئنا اين شامل حيطه فرھنگ نيز می شود .امکان ندارد که بتوان انقالب سوسياليستی و گذار به کمونيسم را بدون
آفرينش فرھنگ ،ادبيات و ھنر کامال نوينی که برای اولين بار در تاريخ ،نشانگر دورنما و مدافع منافع پرولتاريا در بر
انداختن ھر چيزی که ارتجاعيست و انقالبی کردن تمام جامعه ،انجام داد .اين کار با باصطالح دادن جايگاه "مافوق
طبقه" به آثار "کالسيک" ھنری و برخورد با آنان بعنوان منتھی درجه موفقيت که "دسته ھای نادان" توده ھا بايد به
سطح ستايش آن "ارتقاء داده شوند" ،عملی نخواھد بود .و اينطور ھم عملی نخواھد بود که فرضا برای آفرينش آثار
ھنری پرولتری ،از شيوه ھای طبقات استثمارگر و روشنفکرانشان استفاده گردد :با اتکاء و اعتماد به "مردان بزرگی"
که از توده ھا و مبارزات انقالبی شان کامال جدا ھستند .بلکه در عوض ،اينکار بايد از طريق تکيه بر آنھا ،با آموزش
از آنھا و با رھا کرن و رشد قوه ابتکار و آفرينش ھای خود توده ھا ،تحت ھدايت مارکسيسم ،انجام شود.
آيا اين بدين معناست ،و آيا اين موضع مائو بود که تمام فرھنگ و ھنری که متعلق بدوران گذشته است بايد بدون
تبعيض ،بيکباره نفی شده و بسادگی ،بعنوان اينکه بی فايده و مضر ھستند به کناری گذاشته شوند؟ مطمئنا نه .برای
ارزيابی نقش چنين آثاری بايد ماترياليسم تاريخی را يکار برد .آنھايی را که در دوران گذشته نقش مترقی ايفاء کرده اند
بايد در ھمان زمينه تاييد کرد ،در حين اينکه ،بھر حال ،ھرگز نبايد از خاطرنشان کردن تعصبات و محدوديتھای
طبقاتيشان ،غافل ماند .و بر اين اساس ،چنين آثاری ميتوانند بعنوان بخشی ازآموزش توده ھا در زمينه ماترياليسم
تاريخی بکار روند ،در صورتيکه اين عمل از ھمان نقطه نظر و در پيوند با تجزيه و تحليل سيستماتيک چنين آثاری
بوسيله علم مارکسيسم ،انجام شود .بعالوه ،برخی شيوه ھای ھنری را ميتوان از آثاری که نظرات و منافع طبقات و
سيستمھای استثمارگر قبلی را بيان می کنند ،اتخاذ کرد ،اما اينھا نيز کال  -از آنجاييکه شکل و محتوی در ھم تداخل و
نفوذ می کند  -بايد با ماھيت انقالبی ھنر پرولتری تطابق داده شوند.
مائو در سخنرانيھای خود در محفل ين آن ،در اين رابطه سخن گفت:

ما بايد ميراث غنی و بھترين سنتھای ادبيات و ھنر را که از ايام قديم چين و کشورھای خارجی بما ارث رسيده اند،
استفاده کنيم ولی با اين ھدف که آنھا را در خدمت توده ھای مردم بگذاريم .ما از اينکه شکلھای ادبی و ھنری گذشته را
مورد استفاده قرار دھيم ،بھيچوجه روگردان نيستيم ،ولی اين شکل ھا درست پس از آنکه در دست ما از نو ساخته شده
و مضمون نوينی يافتند ،انقالبی خواھند شد و در خدمت خلق قرار خواھند گرفت(33).
اين مطلب در شعارھای ذيل ،که تحت رھبری مائو ،در زمينه فرھنگ و ھمچنين ساير زمينه ھا بکار گرفته شد،
خالصه گرديد" :گذشته را به خدمت حال و چيزھای خارجی را به خدمت چين در آوريد" و "با وجين کردن کھنه ،به نو
اجازه شکوفايی دھيد".
بعنوان بخشی از اين خط اساسی ،بايد چنين برداشت کرد که حتی آثاری که در زمان خودشان -در دوره ھای تاريخی
پيشين -مترقی بودند ،اگر بصورت غير انتقادی ارائه شده و ھمچون "کالسيکھای" بی طبقه صادر شوند و يا حتی بدون
انتقاد و آموزش مارکسيستی توده ھا بطور سيستماتيک در رابطه با محتوی طبقاتی و ھمچنين نقش تاريخی آنھا ،در
صحنه ظاھر گردند ،در اين دوره دقيقا نقش مترقی بازی نخواھند کرد .اينجا دو باره بايد تاکيد کرد که نيروی عادت و
سنت خيلی بيشتر بطرف منافع طبقات استثمارگر و بر عليه پرولتاريا سنگينی می کند .تمام اين آثار ھنری متعلق به
دورانھای گذشته ،که جايگاه و منافه طبقات استثمارگر را نمايندگی می کنند ،خود بخود توده ھا را در جھت مخالف
جھان بينی پرولتاريا و منافع انقالبی خودشان ،تحت نفوذ خود قرار خواھند داد و از اينرو در چنين شرايطی ،يک نقش
ارتجاعی ايفاء خواھند نمود .يکبار ديگر ،فقط ھرگاه استفاده از چنين آثاری نه تنھا در رابطه با نقش تاريخی شان بلکه
در رابطه با محتوی طبقاتی و جھان بينی شان نيز ،با آموزش سيستماتيک توام شوند،و فقط ھر گاه مورد دوم کامال نقد
شده حال آنکه اولی از زاويه ماترياليسم تاريخی توضيح داده شود ،خواھند توانست نقش مثبتی در رابطه با انقالب
پرولتری بازی کنند.
و از آنھم باالتر ،ھيچيک از اين آثار ،ھر قدر ھم که در دوران خود بزرگ بوده باشند ،قابل مقايسه با آثار فرھنگی
انقالبی ای که در اين دوره تحت رھبری پرولتاريای انقالبی و ايدئولوژيش آفريده شده اند ،نيستند .در مقايسه با آثار
ھنری پرولتری ،تمام آثار قبلی رنگ پريده جلوه می کنند .عليرغم شيوه ھای ھنرمندانه شان ،آنھا ھرگز قادر نيستند که
قدرت و عظمت مبارزات رھا سازنده توده ھای مردم را که تحت رھبری انقالبی ترين طبقه در تاريخ انجام می گيرد،
توصيف نمايند .تنھا ،فرھنگی که توسط ديدگاه اين طبقه ،پرولتاريا ،رھبری شده باشد و به منافع آن خدمت کند است که
می تواند به چنين جايگاه رفيعی صعود کند.
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خدمات مائو در زمينه فرھنگ بخصوص در ھمين نکته متمرکز است ،که خود تکامل بيشتری را فراتر ار تئوری ھا و
پراتيک ھای قبلی مارکسيسم و پرولتاريا در اين زمينه ،نمايندگی می کند .و دقيقا تحت رھبری خط انقالبی مائو بود که
مردم چين توانستند در زمينه ھنر ،آثاری بيافرينند که بيانگر بلند ترين قله در زمينه فرھنگ باشد که تا کنون بشر به آن
دست يافته است.
ھنر بعنوان فشرده مبارزه انقالبی
بار ديگر بايد تاکيد شود که مائو دقيقا بواسطه عمده قرار دادن جنبه جايگاه طبقاتی در فرھنگ و ھنر بود که توانست اين
خط را توسعه ،و چنين خدماتی را ارائه دھد .اين چيزی است که مائو بارھا و بارھا بر آن تاکيد نمود ،ھمانطور که او
در سخنرانيھايش در محفل ين آن گفت:
در دنيای امروز ھر فرھنگ ،ھر ادبيات و ھنری متعلق به طبقه معينی است و از مشی سياسی مشخصی ناشی ميشود.
در واقع ھنر برای ھنر ،ھنر مافوق طبقات ،ھنری که جدا و مستقل از سياست باشد ،وجود ندارد(34).
اين است ماھيت و کنه تمام جھتکيری ھای اساسی مائو .چون ھنر ھميشه با طبقه مشخصی گره خورده است ،بھمين
دليل از سياست و مبارزه طبقاتی جدا شدنی نيست.
با مطرح کردن اين مسائل ،مسلما منظور مائو اين نبود که فرھنگ و ھنر فی النقسه مساوی سياستند ،يا در ھر شکل
ديگری ،با مبارزه طبقاتی يکسانند ،و يا اينکه برای فرھنگ و ھنر به تنھايی و در خود ھيچ نقشی وجود ندارد .کامال
برعکس .مائو تاکيد نمود که در واقع بين محتوای سياسی و شکل ھنری تضاد موجود است ،و برای اينکه يک اثر
فرھنگی را بتوان واقعا ھنر خواند بايد که از لحاظ تکنيکی ھم خوب باشد ،بايد شکل مطبوع و مناسبی داشته باشد ،و
محتوای خود را نيز بھمين طريق بيان کند .او به خصوص چيزی که آنرا ھنر به "سبک شعر و پوستر" می ناميد و در
آن زمان در حزب کمونيست و در ميان انقالبيون رواج داشت ،مورد انتقاد قرار داد .زيرا ھنر برای اينکه بتواند وطايف
خود را چنانکه شايد و بايد برآورد و يک نقش انقالبی ايفاء کند ،بايد که از لحاط ھنری خوب باشد .بايد آن وظيفه ای را
ايفاء کند که توده ھا از ھنر انتطار داشته و می طلبند ،در غير اينصورت نخواھدتوانست که يک نقش انقالبی بازی کند.
اما باالخره ،توده ھا چه چيزی را از ھنر می طلبند؟ چرا با وجود اينکه ھنر از زندگی سرچشمه می گيرد ،معھذا مردم
تنھا به زندگی قانع نبوده ،و ادبيات و ھنر ھم می خواھند؟ جواب مائو اين است که ،گرچه از يک طرف "آثار ادبی و
ھنری بمثابه شکلھای ايدئولوژيک ،محصوالت انعکاس زندگی جامعه معينی در مغز بشر ھستند" ،اما از طرف ديگر:

زندگی ايکه در آثار ادبی و ھنری انعکاس می يابد ،می تواند و بايد عاليتر ،پرتوانتر ،منسجم تر ،تيپيک تر از زندگی
واقعی روزانه باشد ،از آن به ايده آل نزديک تر باشد و بدينجھت عام تر باشد(35).
اين است معنای ھنر .يک اثر ھنری بايد پرتوانتر و منسجم تر از خود زندگی باشد ،نمی تواند بطور انفعالی زندگی را
منعکس کند ،يک نمايش ،رمان ،سرود و غيره ،نمی تواند که فقط زندگی دقيقه به دقيقه کسی را منعکس کند -چنين
کاری بی مورد خواھد بود .ھنر بايد بتواند که زندگی را فشرده و تشديد کند ،بايد آنرا به سطح باالتری ارتقاء دھد.
اما تمام قشرده ھای زندگی يکسان نيستند و به منافع مشترکی خدمت نمی کنند .اين موضوع ،مسئله حقيقت و واقعيت را
پيش می کشد .نويسندگان و نقادان بورژوا )يا حداقل آنھاييکه ھنوز تظاھر به رئاليسم می کنند( می گويند" :بسيار خوب،
ھنر انقالبی ممکن است بيشتر ايده آليستی باشد ،اما ھنر ما به واقعيت نزديکتر است ".معھذا ،در واقع ،کامال عکس
قضيه صحت دارد .آثار ھنری فقط برای اينکه محصول اجتماعی می باشند ،ھمه جنبه ای از واقعيت را بيان می کنند.
اما ھنر بورژوايی ،در بھترين حالت خود ،فقط می تواند سطح چيزھا را توصيف کند ،در حاليکه ھنر پرولتری انقالبی
می تواند ماھيت اساسی و حقيقت واقعی را نشان دھد .ھنر بورژوايی تنھا می تواند آن چيزھايی را که در حال مردنند
فشرده کند ،امروز فقط ھنر پرولتری می تواند معلوم کند که چه چيزی نو و در حال طلوع کردن است.
چنانچه قبال نشان داده شد بين اين حقيقت که ھنر انقالبی متعھد بوده و اينکه واقعيت را تشريح می کند و ھمينطور بين
اين واقعيت که ھمچون سالحی است در مبارزه توده ھا و اينکه در بر گيرنده حقيقت است ،ھيچگونه ناسازگاری وجود
نداشته و ندارد .زيرا ،بطوريکه مائو در اثر معروف ديگری می گويد:

"مارکسيستھا برآنند که فقط پراتيک اجتماعی انسان معيار درستی شناخت او از دنيای خارج است ...اگر بخواھی دانش
بياندوزی ،بايد در پراتيک تغيير واقعيت شرکت کنی(36)".
اين فاکت که يک اثر ھنری بعنوان بخشی از پراتيک انقالبی بوجود آمده ،و در راه کمک برای تغيير دادن واقعيت بکار
می رود ،به اين معنا نيست که منعکس کننده حقيقت نمی باشد -زيرا در واقع ،تنھا از طريق پروسه تغيير واقعيت است
که می توان حقيقت را منعکس کرد ،و رسيدن به حقايق عميقتر و حياتی تر تاريخ و جامعه و بشريت ،تنا از طريق
پروسه تغيير واقعيت بشيوه انقالبی ميسر می باشد.
پس بنابراين ،ھنر انقالبی چه می کند؟ مائو بطور فشرده چنين جمعبندی می کند:

ادبيات و ھنر انقالبی بايد به آفرينش چھره ھای متنوع از زندگی واقعی بپردازد و به توده ھا ياری دھد که تاريخ را به
پيش برانند(37).
در رابطه با وظايف کارکنان فرھنگی ،و بخصوص در ارتباط با نقد ادبی و ھنری ،مائو در باره رابطه ديالکتيکی بين
انگيزه و نتيجه )منظور تاثيرات يک اثر ھنری است-م( در قضاوت کردن در مورد يک اثر ھنری نيز مسائلی مطرح

afgazad@gmail.com

12

www.afgazad.com

کرد .او گفت که نتيجه ،جنبه عمده است و در تجزيه و تحليل نھايی ،معيار و قضاوت در باره انگيزه محسوب می گردد.
اما وی خطر در غلطيدن به متافيزيک را در برخورد به اين مسئله ،گوشزد نمود :او خاطر نشان کرد ،ايدآليستھا که
نتيجه را ناديده گرفته و فقط انگيزه را در نظر دارند ،با ماترياليستھای مکانيکی که بالعکس فقط نتيجه را ديده و انگيزه
را ناديده می گيرند ،ھردو نادرستند .در مقابله با اين مسئله ،مائو روشن نمود که:

 ...ما ماترياليستھای ديالکتيکی بر روی وحدت انگيزه و نتيجه تاکيد داريم .انگيزه خدمت به توده ھا در پيوند ناگسستنی
با جلب نظر توده ھا)نتيجه( می باشد .بين اين دو بايد وحدت باشد .انگيزه خدمت به يک فرد يا خدمت به يک دسته
کوچک خوب نيست ،انگيزه خدمت به توده ھا بدون اينکه نتيجه آن جلب نظر توده ھا و سودمندی بحال آنھا باشد ،نيز
خوب نيست .برای قضاوت در باره مقاصد ذھنی يک نويسنده يعنی اينکه آيا انگيزه وی درست و خوب بوده است ،ما
نبايد به اظھارات وی ،بلکه بايد به اثر اعمالش)بطور عمده به اثر آثارش( بر روی توده ھا در جامعه مراجعه کنيم(38).
البته ھيچيک از اينھا به اين معنی نبود که ھر اثر ادبی و ھنری ،برای آنکه نقش مثبتی بازی کند ،بايستی تماما انقالبی
بوده يا کال انعکاس بينش پرولتاريا باشد .در واقع ،آثار مترقی که اثر عينی آن کال ،جلو راندن توده ھا در مبارزه بر
عليه دشمن اصلی بود ،حتی با اينکه نويسنده ممکن بود يک کمونيست نباشد ،ميتوانست وجود داشته باشد و وجود نيز
داشت .وصحيح آن بود که با اينان متحد گشته و آنان را تحت تاثير قرار داد .اما دقيقا برای انجام چنين کاری ،و ھمچنين
برای رسيدن به ھدف آفرينش آثاری تحت رھبری بينش پرولتری برای ارضاء احتياجات توده ھا )و کادرھا( بطور
تمام و کمال ،برای کارگران قرھنگی انقالبی الزم بود آن خطوط اصلی را که مائو در سخنرانی ھای خود در محفل ين
آن بجلو گذارده بود پيشه کرده و بر اين اساس ادبيات و ھنری که بتواند "به توده در جلو راندن تاريخ کمک کند "را در
کاملترين شکل خود خلق نموده و بعنوان آثار نمونه در آيند.
مبارزه در جبھه فرھنگی و در جمھوری خلق
خط مائو و خط پرولتری ،در زمينه ھنر ،ادبيات و فرھنگ بطور کلی ،در حزب کمونيست چين و جنبش انقالبی ،بدون
مبارزه پيروز نشد .برای آن می بايستی بصورتی پر حرارت و دائمی در سراسر دوره انقالب چين مبارزه می شد .اين
مطلب در سال  1942و حتی بيشتر از آن ،زمانيکه انقالب چين رشد نمود و طبقات استثمارگر گذشته را سرنگون و به
کناری نھاد و با پايه ريزی جمھوری خلق در سال  1949وارد مرحله سوسياليستی شد ،صادق بود .و بعالوه  ،با وجود
آنكه سخنرانيھا در محفل ين آن خطوط اساسی را ترسيم نموده بود ،با رشد مبارزه از مرحله اوليه دمكراتيك نوين به
مرحله سوسياليستي ،به گسترش بيشتر اين خط نياز بود .به اين ترتيب خط مائو ميبايستی از طريق بكاربست آن در
شرايط نوين ،با رشد و تكامل انقالب چين ،ھم حفظ گرديده و ھم عميقتر گردد.
برای مثال ،در سال  1951مائو مقاله ای )يا بخشی از مقاله ای( در "روزنامه مردم" نوشت و درخواست نمود كه از
فيلم »زندگی اوسيون« كه در آن زمان تبليغ می گرديد ،انتقاد بعمل آيد .اين فيلم ارتجاعی آشكارا مردی را تقدير می كرد
كه مائو می گويد" ،افرادی چون اوسيون كه در سالھای آخر سلسله تسن يعنی در دوران مبارزه عظيم خلق چين عليه
تجاوزكاران خارجی و زمامداران مرتجع و فئودال داخلی می زيستند )اوسيون از سال  1838تا سال 1896زندگی می
كرد( ،حتی انگشتی عليه زيربنای اقتصاد فئودالی و روبنای اجتماعی آن بلند نكردند") (39و اينكه چنين فيلمی كه نه تنھا
در آن زمان ظاھر شده بود ،بلكه از جانب اعضای بلند پايه حزب نيز تقدير فراوان ميشد ،نشان دھنده آن بود كه مبارزه
طبقاتی براستی بسيار حاد است و اينكه نيروھای بورژوا حمالت تندی را ،با استفاده از فرھنگ بعنوان وسيله ای مھم
آغاز كرده اند.
يا مجددا در سال  ،1954مائو "نامه ای پيرامون تحقيق خود در باره رمان "رويای كابين قرمز" به بوروی سياسی
كميته مركزی حزب نوشت كه در رابطه بود با مقاالت انتقادی دو جوان در باره "رويای كابين قرمز" و ارزيابی آن
توسط روشنفكر بورژوا ،يوپين -پو .مائو در اين باره می گويد كه چگونه مقامات ادبی به عوض آنكه از اين مقاالت
انتقادی كه در مجموع صحيح بوده اند استقبال كنند ،از نشر آن ممانعت بعمل آورده اند(40).
اين واقعه،مبارزه طبقاتی پنھانی را كه بتندی جريان داشت و اينكه اين امر چگونه خود را در زمينه فرھنگ عيان می
ساخت ،آشكار نمود .و براستی ثابت شد كه اين واقعه پيش درآمدی می باشد برای يك مبارزه واقعا ھمه جانبه كه جريان
ھوفن بود.
ھوفن يك عضو حزب و شخصی روشنفكر بود.عليرغم عضويتش در حزب ،او ھرگز يك ماركسيست -لنينيست نشده
بود و در واقع از فردگرايی بورژوايی برای نويسندگان و ھنرمندان دفاع كرده ،و با گذاردن ھنر تحت فرماندھی
سياست ،مخالفت می نمود .در اواسط سالھای  1950او شروع به تشكيل گروه ھای مخالف ،بخصوص در دانشگاھھا،
كرد.
در اواخر  ،1954فدراسيون ھنرمندان و نويسندگان در چين شروع به رد اشتباھات مقامات ادبی در مورد ارزيابی يو
پين پو از »رويای كابين قرمز« كردند .با ديدن اين موقعيت ،ھوفن ،شروع به انتقاد از حزب كمونيست بدليل »اعمال
قدرت« در ھنر كرد .او بعد از مبارزه ای در ژانويه  ،1955انتقاد رياكارانه ای از خود نمود اما در عمل با حرارت
ھرچه بيشتر به سازماندھی دسته ارتجاعی مخالفين پرداخت .وقتی كه اين امر روشن شد ،مائو مبارزه ای را نه تنھا بر
عليه ھوفن بلكه برای ريشه كن نمودن تمام ضد انقالبيون در پوشش ،سازمان دھی نمود .بعنوان بخشی از آن ،كتاب
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"مطالبی در باره دارو دسته ضد انقالبی ھوفن" انتشار داده شد كه مائو آنرا تنظيم نمود برای آن مقدمه و يادداشتی
نوشت(41).
در "مقدمه اش" ،مائو به اين سئوال كه چرا اين مطلب انتشار می يافت و اھميت مبارزه با ھوفن در چيست ،می پردازد:

توده ھای خلق به اين مطالب نياز فراوان دارند ،ضد انقالبيون چگونه تاكتيكھای دورويانه خويش را بكار می گيرند؟
آنھا چگونه با ظاھر قالبی شان بفريب ما مشغولند در حاليكه نھانی كارھايی می كنند كه ما انتظار نداريم؟ ھزاران ھزار
نفراز مردم خوش نيت در اين باره ھيچ نمی دانند.
بدين خاطر نيز بسياری از ضد انقالبيون بدرون صفوف ما خزيده اند )...موفقيت( دريافتن و بيرون ريختن عناصر بد به
تركيبی از ھدايت صحيح از جانب
ارگانھای رھبری و درجه بااليی از آگاھی سياسی از جانب توده ھا بستگی دارد ،اما در اين رابطه كار ما در گذشته
بدون نقص نبود(42).
بطور خالصه ،مائو جمع بندی می كند" :اھميت قضيه ھوفن در اين است كه می خواھيم آنرا در آموزش توده ھای خلق
بكار بريم (43)." ...
به اين ترتيب اين مورد حداقل دو نكته مھم را آشكار می سازد .اوال رابطه درونی و نزديك مسائل و مبارزات در زمينه
ادبيات و ھنر با مبارزه طبقاتی بطور كل نشان می دھد .و ثانيا ،جمعبندی و عمل مائو در اين مورد نشانگر آن است كه
چگونه مبارزات در اين زمينه می توانند بعنوان زمين تمرينی حياتی برای توده ھا در برپايی مبارزه طبقاتي ،بخصوص
تحت شرايط نوين سوسياليستي ،باشند.
در طول چند سال بعد ،مبارزه طبقاتی در چين ،ھمزمان با وقايعی كه در جھان اتفاق می افتاد ،شدت ھر چه بيشتری
گرفت كه اثر بزرگی بر روی مبارزه در چين گذاشت .در اتحاد شوروی رويزيونيستھا بقدرت رسيدند .و در تعداديديگر
از كشورھای اروپای شرقی اغتشاشات ضد انقالبی جدی اقشار فراوانی از توده ھا را بدرون خود كشيد_ اين امر با
سوار شدن بر نارضايتی مردم از گرايشات بوروكراتيك دولت و روابط آن با مردم عيوب ديگر آن ،انجام گرفت .دست
راستی ھا در چين كه با وقوع اين حوادث جسورتر شده بودند ،با ھمراھی روشنفكران بورژوای تغيير نيافته كه نقش
نفوذی داشتند ،حمله ای را در حزب كمونيست چين و در دولت سوسياليستی آغاز نمودند ،در عين حال به اغنشاشات
نيز دامن زد .بر چنين زمينه ای بود كه در اوائل  1957سياست "بگذار صد گل بشكفد و صد مكتب فكری با ھم به
رقابت برخيزند" بجلو گذاشته شد.
صد گل
چنانكه مائو خاطر نشان ساخت ،اين مسئله بعنوان سياست دراز مدت »برای تسريع رشد وپيشرفت ھنر ،علوم و يك
فرھنگ شكوفا سوسياليستی در سرزمين ما « ) (44بجلو برده شد .در اين زمينه مائو و حزب كمونيست چين مشا به
ھمان خطی را دنبال كردند كه استالين برايش مبارزه می نمود و در باره آن نوشت» مجموعا اينطور تشخيص داده شده
است كه ھيچ علمی بدون يك نبرد عقيدتی و بدون آزادی انتقاد شکوفا نخواھد شد (45)«.يا آنچنانكه مائو اين را به
ماوراء علوم ،و به ھنر نيز نيز گسترش می دھد:

ما معتقديم كه استفاده از تدابير اداری برای تحميل سبك خاصی از ھنر يا مكتب فكری خاصی وممانعت از سبكھا و
مكاتب ديگر برای رشد ھنر و علم زيانمند است .مسئله درستی يا نادرستی در ھنر و علوم ،بايد از طريق بحث آزادانه
در محافل ھنری و علمی و از طريق پراتيك در اين حيطه ھا حل شود(46) .
اما البته ،اين به معنا مبارزه بين انواع اشكال ھنری و مكاتب در علم است .و مائو پس از عنوان مطلب باال بالفاصله
تاكيد می كند كه اين بخشی از كل مبارزه در جامعه سوسياليستی است:

مبارزه طبقاتی ھنوز تمام نشده است .مبارزه طبقاتی بين پروتاليا و بورژوازی ،مبارزه طبقاتی بين نيروھاي سياسی
گوناگون ،و مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی در زمينه ايدئولوژی ھنوز مبارزه ای طوالنی و پيچيده خواھد
بود و حتی گاھی بسيار حدت خواھد يافت .پرولتاريا كوشش می كند تا جھان را طبق جھانبينی خود تغيير دھد ،و
بورژوازی تيز ھمچنين .در اين مورد ،پيروزی كی بر كی،سوسياليسم يا سرمايه داری ،ھنوز عمال حل نشده است...
براي اينكه در كشور ما نتيجه مبارزه ايدئولوژيك بين سوسياليسم و سرمايه داری معلوم شود ،ھنوز دورانی بس طوالنی
الزم است(47).
به اين ترتيب اين سياست راھی برای پيشرفت مبارزه طبقاتی بود .البته ھمانطور كه مائو ھم گفته است اين دو شعار در
خودشان ،كاراكتر طبقاتی ندارند  -يعنی آنكه طبقات مختلف می توانند از آنھا در راھھای مختلف و ھر يك به نفع طبقه
خود استفاده كنند .پرولتاريا مالك سنجش خودرا برای قضاوت در باره چيزھايی كه سر برون خواھند آورد -بقول
مائو ،برای تشخيص گلھای خوشبو از علفھای سمی ،خواھند داشت .مائو چندی از اين معيارھا را ذکر می کند که
مھمترين آنھا سودمند بودنشان برای تغيير سوسياليستی جامعه و ھمچنين کمک به محکمتر کردن نقش رھبری حزب
کمونيست می باشند.
به کالمی ديگر ،ھر فکر يا کار ھنری که سرش را تحت اين سياست بلند می کند غنچه شکوفنده ای نيست .بعضی از
آنھا علفھای ھرز خواھند بود و بايستی که ريشه کن گردند .اما اين واقعيت که تحت اين سياست بعضی علفھای ھرز
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جوانه ميزنند ،به معنای بدی اين سياست نيست .بر عکس .برای اينکه اوال چنين ريشه کنی ای بايد به ھر صورت انجام
بگيرد" :علفھای ھرزه حتی تا ده ھزار سال ديگر نيز خواھد روئيد و از اين رو ما بايد آماده باشيم تا برای مدتی طوالنی
با آنھا مبارزه کنيم (48)".به کالمی ديگر ،عقايد بد و مضر تحت سوسياليسم برای مدتی طوالنی )و حتی تحت
کمونيسم( وجود خواھند داشت .پرولتاريا و توده ھای مردم بايد آمادگی مبارزه ای استوار و ھميشگی را عليه آنھا داشته
باشند.
اما عالوه بر اين ،سياست اجازه به شکفته شدن صد گل و رقابت صد مکتب فکری اعلب می تواند در علنی نمودن اين
عقايد و مبارزه با آنھا و ريشه کن کردنشان سودمند باشد .و در حقيقت اين ھمان چيزی است که در  1957اتفاق افتاد.
راستھای بورژوا در چين از فرصتی که اين سياست به آنھا داده بود برای آغاز حمله ای بزرگ استفاده کردند .سپس
پرولتاريا و حزبش از اين فرصت برای دفع حمله و داغان نمودن اين مرتجعين استفاده نمودند.
بعضی از دست راستی ھا شکوه کردند که به آنان کلک زده شده است)مطلبی که توسط بسياری از چين شناسان بورژوا
تکرار می گردد( .اما مائو توضيح داد که:

بعضی می گويند که اين يک نقشه پنھانی بود .ما می گوييم که اين يک نقشه آشکار بود .زيرا ما آنرا قبال برای دشمن
روشن کرديم .فقط وقتی بگذارند ارواح و ھيوالھای مھيب ظاھر گردند می توانيد نابودشان کنيد .تنھا ھنگامی که به
علفھای سمی اجازه دھيد از خاک جوانه بزنند می توانيد ريشه کنشان کنيد .مگر دھقانان ھر سال چندين بار وجين نمی
کنند؟ بعالوه علفھای ريشه کن شده را می توان به صورت کود بکار برد .دشمنان طبقاتی ناگزير دنبال فرصت می
گردند تا خود را تثبيت کنند .آنھا به ميل خود دست از قدرت دولتی و مالکيت نمی کشند .ھر چه حزب کمونيست از پيش
به دشمنان خود ھشدار دھد و استراتژی اساسی خويش را به اطالع آنان برساند ،آنھا باز حمالتی می کنند .مبارزه
طبقاتی يک واقعيت عينی مستقل از اراده انسان است .يعنی مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذير است .از آن نمی توان اجتناب
کرد ،حتی اگرمردم بخواھند از آن اجتناب ورزند.تنھا کاری که می شود کرد استفاده حداکثر از اوضاع و ھدايت مبارزه
بسوی پيروزی است(49).
بورژوازی تحت سوسياليسم به حيات خويش ادامه خواھد داد و عليه پرولتاريا حمالتی را به پيش خواھد برد .بعضی
اوقات بھترين تاکتيک برای پرولتاريا عبارت از آن است که به آنھا اجازه آشکار شدن بدھد ،به اين ترتيب آنان خود را
در معرض ديد توده ھا قرار داده ،مردم را با درکی از برنامه واقعی خود -يعنی بازگرداندن نظام قديم -مسلح می کنند.
در نتيجه بسيج مردم برای سرنگونی آنان می تواند صورت بگيرد.
نبرد در زمينه فرھنگی شدت می گيرد
البته عليرغم مبارزه و مبارزات بسيار ديگر ،بورژوازی بھيچوجه نابود نگرديد .نيروھای بورژوايی بطور فزاينده در
خود حزب کمونيست بخصوص در رده ھای باال تمرکز نموده و پر قدرت و با اھميت باقی ماندند .و در حقيقت نيروی
آنان بدرجات فراوان در زمينه ھای ھنر و فرھنگ تمرکز يافته بود .سيستم آموزشی يکی از تکيه گاھھای قدرت آنان
بود ،که مائو در باره آن طی بررسی اولين سال انقالب فرھنگی در  1967گفت:

آنطور که من می بينم روشنفکران ،منجمله روشنفکران جوان که ھنوز در مدارس تعليم و تربيت می بينند ،ھنوز يک
جھان بينی پايه ای بورژوايی دارند ،چه آنھا در داخل حزب باشند و چه در خارج آن .اين به آن دليل است که برای ھفده
سال بعد از آزادی ،محافل تربيتی و فرھنگی تحت تسلط رويزيونيسم قرار داشته اند .در نتيجه عقايد بورژوايی به خون
روشنفکران تزريق می گردد(50).
در اينجا مھم است توجه شود که اين ارزيابی مائو از فرھنگ و ھنر که "ھفده سال بعد از آزادی و تا آغاز انقالب
فرھنگی تحت تسلط رويزيونيسم بوده" ،ھمواره توسط رويزيونيستھا در چين مورد حمله قرار گرفته است .اکنون ،پس
از گرفتن قدرت ،آنھا اين ارزيابی را "دو ارزيابی" )در باره فرھنگ و تعليم و تربيت( نام گذارده و آن را به،
باصطالح باند چھار نفر نسبت داده و اين بخشی از حمله غير مستقيم و پر سروصدای آنھا عليه خود مائو و حط انقالبی
او ،جزء الينفک و مھمی از واژگون نمودن انقالب فرھنگی و انقالب چين در مجموع ،می باشد) .ھيچ شخص سياسی
آگاھی در چين نمی تواند وجود داشته باشد که نداند اين "دو ارزيابی" در واقع توسط خود مائو انجام شده و پرداخته
شده بود(.
قبل از انقالب فرھنگی ،رويزيونيستھا در حيطه ھنر نيز بقوت ريشه دوانده و در آنجا مشغول ارائه نمايندگان طبقات
استثمارگر کھن و اقشار ممتاز نو ظھور به مثابه مدلھای نمونه بودند و از ارزش ھای بورژوايی و حتی فئودالی
حمايت می کردند ،و سرانجام مائو اخطار مشھور خود را به وزارت فرھنگ نمود که "اگر از عوض شدن امتناع
ورزد ،نام آن بايد به وزارت امپراطورھا ،شاھان ،ژنرالھا و ھيوالھا ،وزارت استعدادھا و زيبايی ھا يا وزارت موميايی
ھای خارجی عوض شود".
مائو ديد که دارند افکار عمومی )وھمچنين شرايط بطور کلی( را برای گرفتن قدرت توسط اين رويزيونيستھا آماده می
کنند و وی ضد حمله را در وھله اول بخصوص با تمرکز در زمينه فرھنگ و ادبيات و ھنر آغاز نمود .در سال ،1963
ھمسر و رفيق نزديک مائو ،چيانگ چينگ ،در کنار چانگ چون چيائو يکی ديگر از رفقای نزديک مائو و عضو "باند
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چھار نفره" ،رھبری را در مقابله با رويزيونيستھا تنھا در ھمين زمينه دست گرفتند و با مبارزه ای بسيار سخت تحوالت
راھگشايی را بثمر رساندند .يک زمينه مھم مبارزه عبارت بود از فرم سنتی ھنر چينی ،اپرای پکن ،که در آن آثار
فئودالی قديمی و نيمه فئودالی بطور مرتب و اختصاصی به نمايش گذاشته می شد.
در طول آن مدت خود مائو از فرم شعر برای اعالم پيروزی اجتناب ناپذير انقالب بر ارتجاع استفاده نمود و اين در
مواجھه با يک جريان رويزيونيستی بين المللی مخالف که مرکز آن در شوروی قرار داشت و ھمچنين در مقابله با
حمالت ھر چه بيشتر رھروان سرمايه داری در چين که در ھمراھی با روند بين المللی خيانت و تسليم طلبی بزدالنه به
امپرياليسم قرار داشت ،بود .مائو يک شعر معروف را که در اوائل سال  1963نوشته شد با خطوط ذيل پايان داد:
"چھار دريا" فراز می يابند
ابرھا و آبھا خروش بر می دارند،
"پنج قاره" می لرزند
توفان و تندر می غرند.
شکست ناپذيريم ما
مرگ بر آفتھا!)(51
باالخره در  1965بعد از ھدايت کلی امر آماده سازی خلق افکار عمومی انقالبی ،و وارد آوردن اولين ضربات به
مرکز حياتی فرھنگ ،مائو يک ضد حمله مستقيم سياسی را آغاز نمود .جالب و مھم است که اين نيز به زمينه فرھنگ
مربوط بود.
رويزيونيستھا نمايشنامه ای را نوشته و به صحنه آورده بودند که داستان آن در گذشته اتفاق می افتاد ،اما در تحليل
مستقيما مائو تسه دون را مورد حمله قرار می داد .نمايشنامه "ھای جوی از اداره اخراج می شود" نام داشت و ظاھرا
از مردی دفاع می کرد که در دوران فئودالی گذشته اخراج شده بود ،اما با تحليل روشن در واقع مائو را بدليل بزير
کشيدن وزير دفاع سابق ،پنگ ته ھوای ،که جھش بزرگ به پيش را در اواخر سالھای  50مورد حمله قرار داده بود ،به
زير حمالت خود می گرفت .ھمانطور که مائو در دسامبر  1965خاطر نشان ساخت:

معمای "ھای جوی از اداره اخراج می شود" در سئوال اخراج از اداره نھفته بود .امپراطور چياچينگ )از سلسله مينگ
 (1522 -66ھای جوی را از اداره اخراج کرد .در  1959پنگ ته ھوای را از اداره اخراج کرديم .و پنگ ته ھوای
ھمان "ھای جوی" است(52).
بنابراين مائو پيشنھاد کرد که انتقاد از اين نمايشنامه سازماندھی شود .اما اين عمل در پکن امکان پذير نبود چرا که
رويزيونيستھا تحت رھبری ليو شائوچی ،تنگ سيائو پينگ و پنگ چن)شھردار پکن( و ديگران ،در آنجا دارای قدرت
بسياری بودند .اين کار بايستی در شانگھای انجام ميشد ،جاييکه رويزيونيستھا ھمچنان دست باال را داشتند ،اما نه به
اندازه پکن .يائو ون يوان ،با مشورت نزديک مائو نقد سوزاننده ای بر نمايشنامه نوشت )"در باره نمايشنامه تاريخی
جديد }ھای جوی از اداره اخراج می شود{"( و مقصود اجتماعی واقعی و جوھر آن را افشاء نمود .اين مقاله ،ھمانطور
که بعدھا مائو گفت ،عالمت شروع انقالب فرھنگی کبير پرولتاريايی بود.
انقالب فرھنگی و انقالبی کردن فرھنگ
در فصل بعد انقالب فرھنگی بطور کامل به مورد بحث گذارده خواھد شد .در اينجا بطور مرکزی سيمای فرھنگ وھنر
مورد توجه قرار گرفته است .و البته اين جنبه مرکزی اين انقالب بود-اين انقالب را بی دليل انقالب فرھنگی نامگذاری
نکردند .ھمانطور که کميته مرکزی حزب کمونيست چين گفت ،در يک تصميم که گفته می شود توسط خود مائو اتخاذ
شده بود ،و بخصوص در يک پاراگراف که ذکر کامل آن مناسب است:

اگر چه بورژوازی سرنگون شده است ،ولی ھنوز در تالش استفاده از عقايد ،فرھنگ ،سنن و عادات قديمی طبقات
استثمارکننده برای فاسد کردن توده ھا ،به اسارت در آوردن اذھان و کوشش برای بازگشت است .پرولتاريا بايستی دقيقا
عکس آن عمل کند :او بايستی مستقيما به ھر گونه مبارزه جويی بورژوازی در زمينه ايدئولوژيکی پاسخ داده و با
استفاده از عقايد ،فرھنگ ،سنن و عادات نوين پرولتاريا ،بينش فکری تمام جامعه را عوض نمايد .اکنون ،ھدف ما
عبارت است از مبارزه عليه کسانی که در قدرت ھستند و راه سرمايه داری را پيش گرفته اند ،و سرنگونی آنان عبارت
است از به نقد کشيدن و طرد "مقامات" ارتجاعی بورژوايی آکادميک و ايدئولوژی بورژوازی و تمام ديگر طبقات
استثمارکننده و متحول نمودن تعليم و تربيت ،ادبيات و ھنر و تمام آن بخش ھايی از روبنا که در انطباق با پايه اقتصادی
سوسياليستی نبوده اند ،و بدين ترتيب تسھيل امر استحکام و رشد سيستم سوسياليستی(53).
بنابراين ،اگرچه انقالب فرھنگی مسلما عطف توجه اش را فقط منحصر به کارھای ادبی و ھنری نکرد و نه حتی صرفا
بطور عام به فرھنگ محدود نمی گشت ،اما در نھايت )از آنجايی که يک انقالب واقعی بود( باالجبار تمرکزش بر اين
سئوال سياسی بود که چه کسی قدرت را در جامعه در دست خواھد گرفت .اما با اين وجود ،زمينه ھای فرھنگ بطور
کلی و ادبيات و ھنر بطور اخص ،عرصه ھای مھمی بودند که در آن اين سئوال سياسی بمورد مبارزه گذاشته شده بود.
بنابراين ،مبارزه در زمينه ھنر بسيار حاد بود .يک مثال خوب مورد مورد "دختر سپيد موی" ،يک نمايشنامه انقالبی که
نسبتا زود و در اوائل انقالب چين آفريده شده بود ،است که در طول انقالب چندين بار تغييراتی در آن ايجاد شده بود .اين

afgazad@gmail.com

16

www.afgazad.com

اپرا بر اساس يک داستان واقعی در طول فصلی از جنگ مقاومت ضد ژاپنی قرار گرفته ،که بصورت افسانه ھای
محلی نقل می شد و بعدھا مشترکا توسط چندين نويسنده در ارتش سرخ باز نويسی شده و مجددا بر اساس انتقادات
دھقانان باز نويسی شده بود .در طول آخرين سالھای جنگ ضد ژاپنی و در طول جنگ داخلی که بدنبال آن آمد ،بارھا و
بارھا در نقاط آزاد شده به نمايش در آمد .شکلی که اين نمايش در آن زمان داشت به اين ترتيب بود:
فھرمان داستان دختر يک دھقان است .او توسط مالک ،زمانی که پدرش توانايی پرداخت قروض خود در سال نو را
ندارد تصاحب شده و مجبور می شود تا بصورت مستخدم در خانه مالک که در آنجا مورد ضرب و شتم زن مالک قرار
می گيرد ،در آيد .پدرش خودکشی می کند .او توسط مالک مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد .وقتی که حامله می شود و
مالک را تھديد به افشاء کردن می کند ،او نقشه قتلش را می کشد .دختر به کوه و دشت فرار می کند و بچه اش را به
دنيا می آورد ،و موھايش از مشقت زندگی کردن در غار سفيد می شود .او غذايش را از معبد ده تامين می کند ،جايی
که دھقانان پيشکش ھای خود را باقی می گذاردند ،با اين قکر که او روح يا خدايی است .وقتيکه ارتش ھشتم تحت
رھبری حزب کمونيست وارد منطقه می شود ،از اين خيال پردازی با خبر می گردد .در تعقيب "روح" ،دختر سفيد مو
و کودکش را می يابند .با آگاھی از اينکه اوضاع در حال عوض شدن است ،او با ارتش به دھکده قديمی خود می رود و
مالک را تقبيح می کند و او را کتک ميزنند .دختر سپيد مو به دھقان ديگری که قبال نامزد او بوده رسيده و چنين القاء
می شود که آنھا اکنون می توانند سامان گرفته و زندگی شادی را با ھم بگذرانند.
از قبل از انقالب فرھنگی و بعنوان چيزی که قسمت مھمی از آمادگی برای انقالب فرھنگی را تشکيل می داد ،و
بخصوص تحت رھبری چيانگ چينگ ،تغيرات زيادی در اين نمايشنامه داده شد .اپرا از بسياری جھات دورانی را
منعکس می کرد که در آن ساخته شده بود -مرحله دمکراتيک نوين انقالب ،و حتی بطور مشخص مرحله کوتاه مدت تر
مبارزه عليه تجاوز ژاپن .ھمانطور که انقالب از طريق تکميل انقالب دمکراتيک نوين بجلو حرکت نمود و وارد مرحله
سوسياليستی شد ،باالجبار کارھای ھنری بايد به منعکس نمودن اين پيشرفت و حرکت بطرف پيشرفت ھای بيشتر ،می
پرداختند .اين نمايشنامه خاص ،نقش مھم و مثبتی در گذشته ايفاء کرده بود ،اما در شکل قديمی خود با احتياجات مبارزه
مداوم در مرحله سوسياليستی نامناسب بود .در حقيقت اگر چنانچه برای ھمراھی با پيشرفت انقالب و آگاھی رشد يابنده
توده ھا تغيير پيدا نمی کرد ،به ضد خود بدل ميشد -به وسيله ای مبدل می گرديد برای ترفيع احساسات مخالف در جلو
بردن انقالب سوسياليستی و سوسياليسم .بی دليل و صرفا کينه عليه چيانگ چينگ نيست که از زمان گرفتن قدرت در
اکتبر  ،1976رويزيونيستھا در چين فرم قديمی دختر سپيد مو را با پاک کردن تغيرات انقالبی )خالصه شده در پايين(
که تحت رھبری چيانگ چينگ در آن داده شده بود ،احياء کرده اند.
يکی از تغيراتی که توسط چيانگ چينگ بدعت گذاری شد آن بود که ديگر پدر خودکشی نمی کرد بلکه در حال مقاومت
در مقابل حمالت چماقداران مالک کشته ميشد .و به ھمين ترتيب به خود قھرمان داستان تجاوز جنسی نمی شود بلکه در
مقابل ستم مالک و زنش دست به مقاومت مداوم زده و باالخره مجبور به فرار می شود چرا که بيشتر و بيشتر بدليل
مقاومتش عليه ظلم تحت ستم قرار می گيرد.
خيلی ھا ممکن است بگويند)ھمانطور که در چين گفتند( که اينگونه تغييرات ،اپرا را غير واقعی تر می کند ،و اينکه
چيانگ چينگ و رھروان مائو تالش می کردند نشان بدھند که ھر دھقانی که مجبور بود دختر خود را به مالک تسليم
کند )و اين در چين فئودالی و نيمه فئودالی موضوعی معمولی بود( و ھر دختر دھقانی که مالک تالش نمود تا به او
تجاوز جنسی نمايد) و اين نيز معمول بود( دست به مقاومتی جانانه زد ،در حالی که اين در واقع حقيقت نداشت .و البته
اين واقعيتی است که تمام کسانی که تحت چنان شرايطی قرار گرفتند چنين مقاومتی نکردند ،کسانی بودند که که تسليم
بودند و نيز کسانی که به انواع مختلف ديگر و غير مستقيم تر از آنکه پدر و دختر دھقان در "دختر سپيد موی" تغيير
يافته دست به مقاومت زدند ،از خود مقاومت نشان دادند .اما بودند بسياری ديگر که مقاومتی جانانه از خود نشان دادند.
تمامی اين موارد مختلف را می توان نمونه ھای واقعی قلمداد کرد ،نشان دادن ھر کدام از آنھا در نمايش می تواند
فشرده يک جنبه يا جنبه ديگری از زندگی باشد .اما چيزی که در چين در حال خلق شدن بود ھنر انقالبی بود ،يک
فشرده انقالبی از زندگی ،به عبارت ديگر ،چيزی که به توده ھا کمک می کند تاريخ را به جلو سوق داده و به تغيير
انقالبی جامعه کمک کنند .و به اين علت چيزی که بسيار مھم است نمايش مقاومت سرسختانه مردم بر عليه ظلم و ستم
است ،و اينکه آنان چگونه می توانند زنجير ھايشان را پاره کنند.
بيشتر آنکه ،اين به معنای دروغ پردازی در باره چيزھای نيست ،و اين ادعا که ھنر انقالبی "غير واقعی" است درست
نيست .البته ،ھمانطور که گفته شد ،ھم دھقانی که خودکشی می کند و ھم آنکه مقاومت ،ھردو واقعی ھستند ،اما ،حقيقتا،
کداميک از اينھا بطور واقعی تر نماينده جوھر چيزی ھستند که در ميان دھقانان در طول انقالب چين اتفاق می افتاد؟ آيا
اينکه دھقانان ھمچون توفانی بر پای می خاستند ،سرکوبگران خود را داغان می نمودند و نقشی حياتی در تغيير جامعه
بازی می کردند ،بيشتر به جوھر وقايع و اينکه حرکت به کدام سو صورت می گرفت ،نزديک نبود؟ تمام انقالب چين،
مانند ھر انقالبی ،بنظر غير واقعی می رسند ،چيزی که برای مرتجعين -و حتی تعدادی از مردم بورژوا و خرده
بورژوا )وآنھا که بينش شان کامال بازسازی نشده( که حداقل تا مرحله معينی به ھمراه انقالب آمدند ،باور کردن و يا
قبولش غير ممکن بود .آنھا نمی توانستند جوھر واقعی آن انقالب و نقش تعيين کننده و واقعی توده ھا را درک کنند .و به
ھمين دليل بنمايش گذاردن واقعی بودن دھقانان قھرمان نيز الجرم در چشم ھمين مردم "غير واقعی" به نظر می رسيد.
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به ھمين ترتيب ،در ھمراھی با اين جھت گيری سوسياليستی ،پايان نمايشنامه نيز تغيير يافته بود .بعوض کتک خوردن،
ما لک از صحنه بيرون برده شده و اعدام می گردد .دليل آن اين است که در اپرا مالک اصال سمبل نيروھای ارتجاعی
بوده و اعدام او نشاندھنده آن است که چگونه مردم چين بپا خاسته و ارتجاعيون را بزور اسلحه سرنگون می ساختند.
)معلوم شده بود که چنانجه او بر روی صحنه کشته می شد ،اين عمل باعث توليد ھمدردی غير ارادی نسبت به او در
ميان تماشاچيان می گشت(.
ھمچنين ،در شکل جديد نمايشنامه ،به موضوع نمايشنامه ،يعنی وصال دختر سپيد موی و نامزادش بعنوان موضوعی
فرعی برخورد شده و بطور کلی تم عشق در مقابل مبارزه دھقانان و مردم چين به صورت موضوعی ثانويه نمايش داده
شده است .و بجای آنکه دو نفر بروند و زندگی خوش و خرمی برای خود دست و پا کنند ،ھردو خود را ملزم می بينند
که مبارزه انقالبی را به پيش ببرند .دوباره اين کار صحيح و الزم بود ،نه تنھا در نشان دادن دقيق تر خواسته ھای
انقالب دمکراتيک نوين ،که ھنوز در زمانی که پايان نمايش ارائه می دھد پايان نيافته بود ،بلکه بيشتر در جوابگويی به
نيازھای مرحله سوسياليسم ،مرحله ای که بنا به جمعبندی مائو به ارائه انقالب و در ھمين راستا ،احتياج به کارھای
ھنری و ترسيم نقش مرکزی مبارزه طبقاتی طوالنی و پيشرونده ،بود.
"دختر سپيدموی" ھمچنين در طول اين مدت بشکل باله و يکی از آثار بزرگ ھنری بشر در آمده بود .در آن اشکال
رقص و موسيقی سنتی غربی با اشکال موسيقی سنتی چينی جمع شده و حرکات و عالمات از کار افتاده و نوع
بورژوايی که در غرب تقريبا معادل باله می باشند ،به عالمات وحرکات مبارز و انقالبی تغيير يافتند.
اين آثار ھنری تغيير يافته مانند "دختر سپيد موی" بعنوان "آثار نمونه" شناخته می شدند -يعنی پيشگامھايی که مردم
چين می توانستند بعنوان نمونه در رشد کارھای متعدد و مختلف ھنری از آنھا استفاده کنند .بيشتر آنکه ،تحت رھبری
خط مائو و با رھبری محکم چيانگ چينگ و ديگران که اين خط را بجلو می بردند ،نه تنھا آثار نمونه در زمينه ھای
ادبيات و ھنر مانند موسيقی سمفونيک ،توليد شدند )در کنار باله و اپرای پکن( بلکه توليد عظيم آثار انقالبی ،بخصوص
توليدات خود توده ھا ،در زمينه ھايی مانند فيلم و ديگر اقسام نمايش ،قصه ھای کوتاه ،شعر ،نقاشی ھا ،موسيقی و غيره
انجام گرفت.
و در کنار اين ،بطوری بيسابقه ،در طول اين مرحله از انقالب فرھنگی پيشرفتھای عظيم در بسيج خود توده ھا برای
مبارزه در زمينه فرھنگی و رشد فرھنگ سوسياليستی انجام گرفت .يکی از مشکالت در چين اين است که ھنوز يک
کشور عقب مانده و نسبتا رشد نيافته است .اين بخصوص در دھات حقيقت دارد ،و يکی از شاخه ھای اين امر اين است
که سيستم حمل و نقل و ارتباطات ھنوز بالنسبه رشد نيافته است ،بخصوص در مناطق روستايی .تحت رھبری
انقالبيونی چون مائو و چيانگ چينگ ،و بخصوص در دھه انقالب فرھنگی در مراحل مختلف و اشکال متعدد آن ،از
 1966تا  ،1976راھھای جديدی برای رساندن اينگونه فرھنگ به مردم رشد يافت -مانند ساختن آپارات ھای کوچک
فيلم که به آسانی قابل حمل به مناطق روستايی بود و يا بر روی دوچرخه نيز نصب می گرديد ،تا آنکه فيلمھا به
دوردست ترين و غير قابل دسترسی ترين مناطق برده شده و نشان داده شوند.
ھمچنين ،گروھھای نمايشی مختلف اپرای پکن و گروھھای نمايشی ديگر با دوچرخه و کوله پشتی ،با نمايش دادن در
مناطق دور دست ،و با کمک به گروھھای محلی برای به صحنه آوردن آثار نمونه و با تماشا کردن کارھای محلی
بخاطر يادگرفتن از آنان ،به حرکت در آمدند.
اينھا راھھای مشخصی بودند که در آن پرولتاريا ،حزب و کارکنان فرھنگيش تالش نمودند تا اختالف بين شھر و
روستا را در زمينه فرھنگی از ميان ببرند ،و به اين ترتيب به تغيير جامعه سوسياليستی در مسير کمونيسم کمک نمايند.
عرصه فرھنگ در واپسين نبرد بزرگ مائو
اما انقالب فرھنگی تماما پيشرفت در يک خط مستقيم نبود ،مانند ھر چيز ديگر .آن يک انقالب بود ،و البته در مقابل آن
بسختی ضد انقالب به رھبری رھروان سرمايه داری در خود حزب مقاومت کرد .پيچ و تاب ھای زيادی در مراحل
مختلف وجود داشت که تاکتيکھای مختلفی را برای برخورد به شرايط جديد می طلبيد.
مرحله آخر انقالب فرھنگی ،صحنه آخرين نبرد بزرگ مائو با شکست خيانت لين پيائو که در پاييز سال  1971در
سقوط ھواپيما و در حال فرار از کشور ،بعد از شکست در ترور مائو و به انجام رسانيدن يک کودتا کشته شد ،آغاز
گرديد .اما لين از بسياری جھات در ھمراھی با انقالب فرھنگی شناخته شده بود ،به ھمين علت خيانت او فرصتی داد به
بسياری از کسانی که در طول انقالب فرھنگی به زير کشيده شده بودند و کسانی که از ابتدا با آن مخالفت می کردند و يا
بعدھا سر مخالفت با آن برداشتند .بيشتر از آن ،دست راستيھا از اين مسئله سود جويی نمودند که در طول اين مرحله
چين با برقراری روابط ديپلماتيک با آمريکا و غرب برای از تعادل خارج نمودن شوروی که بصورت خطری مستقيم و
آنی برای چين در آمده بود ،وارد سازشھای مشخصی شده بود .اين آخرين نبرد ،بعد از مرگ مائو با کودتای ضد
انقالبی در اکتبر  1976و با دستگيری نزديکترين رفقای مائو ،رھبران پرولتاريای چين که رويزيونيستھا نام "باند چھار
نفره" را بر آنان گذارده اند ،پايان يافت .رويزيونيسم موقتا در چين پيروز شد.
در اين آخرين نبرد ،بار ديگر فرھنگ و ھنر عرصه مھم مبارزه بودند .رويزيونيستھا تالش کردند تا پيروزی ھايی را
که پرولتاريا در تمام جبھه ھا منجمله )و حتی بخصوص( در اين جبھه ،بدست آورده بود واژگون کنند.
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در  1973آنھا با بيشرمی ھمان نمايشی را که ليو شائوچی را در ضديت با خط مائو به مثابه قھرمانی جلوه می داد ،با
پوشاندن نقاب بسيار نازکی بر آن ،بازسازی کرده و بر روی صحنه آوردند .حوالی ھمين دوران ،تحت پوشش "باز
کردن درھا بر روی غرب" ،و برای خدمت به ھدف تسليم شدن به امپرياليسم ،ماھيت طبقاتی آثار ھنری کشورھای
امپرياليستی غربی را نفی نموده و بدون ھيچ انتقادی از آن پشتيبانی کردند ،بخصوص از "موسيقی خالص")موسيقی با
ساز و بدون عنوان توضيحی( .در کنار اين مسئله ،آنھا حمله ای وحشيانه را عليه کارھای انقالبی ادبيات و ھنر که در
انقالب فرھنگی بجلو آورده شده بودند ،منجمله حمله ای تند عليه آثار نمونه و بخصوص بر عليه تالشھايی که در راه
انقالبی کردن اپرای پکن انجام می شد ،آغاز نمودند.
آنھا انقالبيون را متھم به جلوگيری از خالقيت ھنری کرده و شکايت می کردند که به اندازه کافی "گلھای شکوفنده"
وجود ندارد .و اين تالشی بود برای القاء سياست اجازه دادن به شکوفايی صد گل با محتوايی بورژوايی و قرار دادن آن
در مقابل اين خط مائو که "پرولتاريا بايد ديکتاتوری ھمه جانبه بر بورژوازی را در تمام حيطه ھای روبنا ،منجمله
حيطه ھای مختلف فرھنگ اعمال کند" چيزی که مائو در وحدتی ديالکتيکی با سياست "صد گل" ارائه نموده و پايه
پرولتاريايی اين سياست را محکم تر نموده بود .در کنار تمام اينھا ،رويزيونيستھا به تحوالتی که در آموزش و پرورش
و زمينه ھای علم و تکنولوژی که از طريق انقالب فرھنگی ايجاد گرديده بود حمله برده و ناله می کردند که اين سياست
ھای جديد چيزھا را "خراب" کرده و بخصوص آنکه چين را از رسيدن و پيشی گرفتن از کشورھای "پيشرفته" جھان
يعنی امپرياليستھا باز داشته است ).در حقيقت منظورشان اين بود که از بدنبال رفتن ،تقليد و تسليم شدن به امپرياليسم باز
داشته است(.
مائو و نيروھای انقالبی که او ھدايت می نمود ،و چھار نفر -وان ھون ون ،چان چون چيائو ،چيانگ چينگ و يائو ون
يوان -بعنوان مرکز فعال رھبری ،نه تنھا بسختی بر عليه تمام اين حمله ھای مشخص جنگيدند بلکه ضد حمله ای در
قلمرو روبنا و خلق افکار عمومی را نيز آغاز نمودند .کمی بعد از کنگره دھم حزب کمونيست چين)در آگوست ،(1973
آنان جنبشی را جھت انتقاداز لين پيائو و کنفوسيوس آغاز نمودند ،اگرچه اين جنبش عمدتا بشکل جنبش آموزشی پيش
رفت اما در برگيرنده يک مبارزه بسيار مھم در قلمرو روبنا بود .در اين مبارزه ،با استفاده از روش تشبيه تاريخی و بر
اساس کاربرد و تربيت توده ھا در ماترياليسم تاريخی ،خط و سياست ضد انقالبی و تدارکات آنھا برای کسب قدرت،
واژگون کردن انقالب و سازش با امپرياليسم افشاء گرديد و انتقاد توده ای از آنان سازماندھی شد.
بعدھا ،در تابستان  ،1975در حاليکه مبارزه طبقاتی در مجموع به حدت خود می رسيد ،مائو از ادبيات و ھنر بعنوان
اسلحه ای برنده در اين نبرد استفاده نمود .بخصوص او توجه اش را معطوف به رمان تاريخی "حاشيه آب" کرد.
)رمانی که قھرمانش سونگ چيانگ در واقع خائن به شورشھای دھقانی بود که از درون صفوف اين شورش ھا به
رھبری رسيده بود (.و فراخوان انتقاد انقالبی از آن را داد .ھمچون اشخاصی در چين امروز که در مرحله دمکراتيک
بصفوف انقالب پيوسته بودند ،اما ھرگز انقالبيون پيگير نبوده و ھرگز گسستی قطعی از ايدئولوژی بورژوايی نکردند،
سونگ چيانگ به دھقانان شورشی پيوست تا تنھا بر عليه مقامات فاسد بجنگد و نه امپراطور .وی در انتھا پيشنھاد عفو
امپراطور را پذيرفته و بخدمت او در آمد تا با دھقانان شورشی که به مبارزه خود ادامه داده و فاطعانه آنرا جلو می
بردند ،بجنگد.
مائو تاکيد کرد که نقد اين رمان ،نه صرفا يک عمل آکادميک و نه عملی زيبايی شناسانه است ،مائو گفت حسن رمان
دقيقا آن است که به توده ھا کمک می کند تا تسليم طلبان و سونگ چيانگ ھای امروزی را که در خانه به انقالب خيانت
می کنند و خود را به امپرياليسم می فروشند ،بشناسند .ھدف اين سخنان کسانی بودند که در قدرت بودند ،بخصوص در
رده ھای بااليی حزب که خط رويزيونيستی را جلو برده و راه سرمايه داری را پيش گرفته بودند -اشخاصی مانند
سيائو پينگ و پشت سر آنان ،چوئن الی -رھبران پيش کسوتی که نتوانسته بودند با ادامه انقالب تا مرحله سوسياليستی
پيشرفت کنندو از بورژوا-دمکرات ھا )انقالبيون بورژوا-دمکرات( به رھروان راه سرمايه داری و ضد انقالبيون تبديل
گرديدند.
در زمانی که اين نبرد جوشانتر و آشکارتر گشت ،مبارزه ھمه جانبه در قلمرو تعليم و تربيت و فرھنگ ،سنگرھای بی
اندازه پر اھميتی بودند .در کنار توجه بر روی نبرد در زمينه تعليم و تربيت در اواخر  1975و اوايل  1976و با جلب
توجه به اين واقعيت که اين انعکاسی برنده از مبارزه طبقاتی در مجموع در آن زمان بود ،مائو رھبری نيروھای انقالبی
را در مبارزه در زمينه فرھنگی ،بعنوان صحنه مھم ديگری از زورآزمايی ھمه جانبه بعھده گرفت .اينگونه نبود که
گلوله ھای اصلی شليک شده توسط مائو تسه دون در مورد ھنر بود ،بلکه او از ھنر بمثابه شکلی استفاده می کرد .بطور
مشخص ،مائوھمانطور که قبال نيز اينکار را انجام داده بود ،از شعر بعنوان صالی جنگ در مبارزه استفاده کرده و
بطور مشخص دو شعر ،که مائو ابتدا در  1965آنھا را سروده بود ،در روز سال نو در  1976دوباره چاپ گرديدند.
اين پيامی بود به مردم چين مبنی بر اينکه در آن زمان نيز ،درست مانند دوران  ،1965خطر عظيم آنکه رويزيونيستھا
قدرت گرفته و سرمايه داری را احياء کنند وجود دارد ،و بنا بر اين به يک مبارزه بزرگ و ھمه جانبه برای پيشگيری
از چنين عقبگردی نياز بود )ھرچند که اشکال اين مبارزه ممکن است با آغاز انقالب فرھنگی در بعضی موارد تفاوت
داشته باشد(.
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شعر "صعودی به جين گان" پر از خوشبينی انقالبی است که پيروزی ھای تاريخساز انقالب چين در طول  38سال
گذشته بخاطر آورده و راه آينده و مبارزه ای شخت که پيروزی ھای جديد را به ھمراه می آورد نشان می دھد .جين گان
کوھھايی بودند که در آنھا اولين پايگاھھای منطقه ای ارتش انقالبی پايه گذاری شده و انقالب چين در جاده مبارزه
مسلحانه از آنجا آغاز گرديد.
شعر ديگر" ،دو پرنده :يک گفتگو" مبارزه ای را بين يک انقالبی و يک رويزيونيست در شکل دو پرنده تصوير می
کند ،مرغ افسانه ای سيمرغ و گنجشک ترسان و لرزانی که آرزوی گوشت گاو و سيب زمينی دارد )"کمونيسم تاس
کبابی" خروشچف( و ايمان خود را در "پيمان سه گانه" )پيمان منع آزمايشات اتمی که در  1963بين آمريکا ،انگلستان
و شوروی بسته شده بود( ،گذاشته است .گنجشک رويزيونيست مانند خروشچف و ھمرديفانش در چين ،فکر می کند که
طغيان شورش انقالبی در چين و جھان مساوی است با "آشفتگی عظيم" .و پاسخ سيمرغ ،مرغ قدرتمند و نماينده انقالب،
آنست که جھان از طريق اين مبارزات انقالبی در حال زيرو رو شدن و متحول شدن است .اين اشعار ،بھمراه مبارزه
در جبھه فرھنگی بطور کل ،در اين آخرين مبارزه مائو تسه دون ،در مسلح کردن توده ھا ،منجمله اعضاء و رده ھای
حزب و کادر انقالبی ،برای بجلو بردن مبارزه انقالبی تا مرکز گردبادی که رويزيونيستھا و مقامات رھرو سرمايه
داری بپا کرده بودند ،نقش مھمی را ايفاء کردند.
پيروزی رويزيونيستھا در اين آخرين نبرد و قدرت گرفتن آنان ،دقيقا نشان دھنده صحت خط مائو است مبنی بر اينکه
در تمام دوران سوسياليسم ،طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر بازگشت سرمايه داری )وھمچنين حمله توسط امپرياليسم يا
ارتجاعيون خارجی ديگر( وجود داشته و بنابراين الزم است که انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه پيدا کند .اين
بطور مشخص نشان می دھدکه تا چه اندازه خط مائو در باره نقش روبنا صحيح بود -نه نتھا بخاطر اينکه در دوران
سوسياليسم از اھميتی فراوان برخوردار می گردد بلکه آنکه بعضی مواقع نقش اساسی و تعيين کننده را بازی می کند.
کودتای رويزيونيستی ،که سرآغاز تغيير کيفی و دقيقا شروع پروسه واژگون ساختن انقالب و احياء سرمايه داری بود،
درست در روبنا اتفاق افتاد و طبيعتا جای ديگری نيز نمی توانست اتفاق بيافتد.
مضافا ،خود اين آخرين نبرد ،مانند تمامی مبارزات قبلی در چين سوسياليستی -و در مرحله پيشين انقالب چين -نه تنھا
نشان دھنده اھميت فراوان روبنا بطور عام بلکه بطور خاص نشان دھنده اھميت عظيم عرصه فرھنگ و مبارزه در آن
است .اين نشان می دھدکه تا چه حد سياست ھا و دست آوردھايی که تحت رھبری خط انقالبی مائو در حيطه فرھنگ و
روبنا تکامل کرده و تدوين گشتھاند صحيحذ بوده و چه خدمت عظيمی بوسيله اين فرمول بندی دقيق مائو انجام گرفته که
پس از گرفتن قدرت اين تعيين کننده است که "پرولتاريا ديکتاکوری ھمه جانبه بر بورژوازی را در قلمرو روبنا منچمله
زمينه ھای مختلف فرھنگ اعمال کند" ،و ھمچنين سياستھا و دستآوردھايی را که تحت ھدايت خط انقالبی مائو در
زمينه فرھنگ و روبنا بدست آمده اند ،بکار گيرد .و ھيچ کودتای رويزيونيستی و عقبگرد موقتی در چين نمی تواند به
ھيچ وجھی از خدمات واقعا فنا ناپذير و بزرگ مائو تسه دون ،از جمله در عرصه حياتی ادبيات و ھنر و فرھنگ بطور
کل ،کاسته و يا آنرا نفی نمايد.
دو شعر
صعودی دو باره به جين گان
مه 1965
دير زمانی با اين آرزو سر کردم:
آيا دوباره ابرھا را زير پا خواھم نھاد؟
پس ،باز آمدم از دور دست
تا صعودی دو باره به جين گان – ميعادگاه روزھای جوانی مان.
تصاوير گذشته يکسر دگرگون شده اند،
مرغان انجير می خورند،
چلچله ھا چرخ می رنند،
جويباران از ھر سو روانند،
و انتھای جاده در آسمان گم می شود.
وقتی معبد ھوان يان را پشت گذاشتی
خطرھای راه را ھيچ می انگاری
توفان و تندر بيداد می کنند
و تو پرچم ھا را می بينی که در باد پر می زنند:
پس آنجا انسانی زندگی می کند.
سی و ھشت سال گذشته است  -به سادگی -
انگار با يک چشم بھم زدن سی و ھشت سال را از خود دور کرده ای.
می توان کاری کرد کارستان ،می توان ماه را از آسمان ھفتم بزير کشيد،
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می توان الکپشتھا را از قعر پنج دريا ربود،
ما در ميان لبخندھا و آوازھای فتح باز می گرديم.
آری ،کاری خواھيم کرد کارستان.
سختی در کار جھان ھرگز!
تنھا بايد صعود به قله ھا را جرات کنی!
دو پرنده ،يک گفتگو
پائيز 1965
سيمرغ از آشيان بر آمد و تا اوج پر گرفت
از آسمان اول و دوم گذشت و رفت،
ھمراه گرد بار تا مرز ھفت رفت.
آنگاه زان فراز نگاھی به قعر کرد  -بر روستا و شھر -
تا وارسی کند جھان بشر را به يک نظر.
از بارش مداوم و خيل گلوله ھا
دروازه بھشت می سوخت بی امان
در کام شعله ھا ،بر جای جای کاخ خدايان شده سوار
 غران و پر خروش  -امواج انفجار.لرزان در آشيان ،گنجشکی حقير می خواند زير لب:
"اينجا جھنم است!
بايد پر کشم ،بار سفر کشم!"
"خواھی که پر کشی؟ "  -سيمرغ بانگ زد -
"بار سفر کشی؟ اما کجا؟ بگو!"
"اھل کدام دياری تو؟ بی خبر!
مقصود روشن است ،قصر زمردين آنسوی تپه ھا
در سرزمين جن و پری  -بھتران از ما! -
از آنزمان که قول و قراری سه گانه شد
در ماھتاب روشن پاييز بر قرار
بگذشته فصل خزان دست کم دو بار.
آنجا خوراک خوب و فراوان برای ماست،
ديگ بزرگ طاس کبابی بر آتش است"...
"بس کن ! بدور فکن مھمالت را!
دنياست زيرورو ،يکدم بخود بيا!"
مائو تسه دون
ياداشتھا
توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده قرار گرفته اند.
م.آ.م.ا .منتخب آثار مارکس و انگلس ،انتشارات پروگرس ،مسکو1973،
م.م.م.ا سالت منتخب مارکس و انگلس ،انتشارات پروگرس مسکو1973 ،
م.آ .منتخب آثار مائو تسه دون ،اداره نشريات زبانھای خارجی ،جلدھای  1تا  4انگليسی  1975فارسی  ، 1969جلد 5
انگليسی  1977فارسی  1357انتشارات سازمان انقالبی
م.آ.ن .تخب آثار نظامی مائو تسه دون ،اداره نشريات زبانھای خارجی پکن1939 ،
ت.ح.ک.ش .تاريخ حزب کمونيست شوروی)بلشويک( انتشارات بين الملل ،نيويورک1939 ،
کليات  45جلدی لنين ،چاپ مسکو
ا.ن.ز.خ .اداره نشريات زبانھای خارجی پکن
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توضيح :بعلت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زيادی از منابع زير و ھمچنين نادقيق بودن بسياری از
ترجمه ھای
مورد دسترسی ،کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنھا رجوع داده شده اند.
 (1مائو تسه دون" ،صدر مائو ،در باره ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا"پکن رويو 26،سپتامبر  1969ص 9
 (2مارکس" ،پيشگفتار و مقدمه بر خدمتی به نقد اقتصاد سياسی"ا.ن.ز.خ پکن  ،1976ص 3
 (3ھمانجا
 (4مارکس و انگلس"،مانيفست حزب کمونيست" ،ص 57
 (5مارکس ،مارکس به پ.و.آننکوف در پاريس" م.م.م.ا ،ص 30
 (6انگلس" ،مفدمه بر چاپ انگليسی" ،در "سوسياليسم تخيلی و علمی" ،ص 23و 24
 (7انگلس"،انگلس به ژوزف بالخ در کنينگزبرگ" ،م.م.م.ا ،.ص  394و
 (8مائو تسه دون" ،در باره تضاد" م.آ ، .ج 1 :ص 336
تمام اينآثار به زبان انگليسی ترجمه شده و در مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شده توسط انتشارات بين
(9
الملل ،نيويورک ،1975 ،ج ) 4خانواده مقدس( و ج ) 5ايدئولوژی آلمانی(  ،فابل دسترسی می باشند.
 (10مارکس"،ھجدھم برومر لويی بناپارت" ،انتشارات بين الملل ،نيويورک  ،1963ص 18
 (11لنين" ،تشکيالت حزبی و نشريات حزبی "کليات ،ج  ،10ص 45
 (12لنين" ،درباره فرھنگ پرولتری" ،کليات ،ج  ،31ص 316
 (13لنين" ،تشکيالت حزبی و نشريات حزبی" ،ص 48
 (14ھمانجا  ،ص  48و 49
 (15رجوع کنيد به برخورد استالين به اين موضوع در گزارش وی به کنگره ھای 16و 17و  18حزب ،آثار استالين،
جلد  ،12ص 307و  308و مسائل
لنينيسم ،ص  725تا  727و  908تا 911
" (16خالصه مجمع در مورد کار در باره ادبيات و ھنر در نيروھای مسلح که رفيق لين پيائو به عھده رفيق چيانگ
ص14ھمانجا
چينگ گذاشت" ،ا.ن.ز.خ .پکن،1968 ،
 (17مائو تسه دون" ،نقدی بر اقتصاد شوروی" ص 135
 (18مائو تسه دون" ،سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی" ،م.ا .ج 5 :ص 135
 (19مائو تسه دون " ،سخنرانی در پلنوم دھم کميته مرکزی ھشتم".نقل شده در شرام ص 195
 (20مائو تسه دون" ،در باره دمکراسی نوين" ،م.آ ،.ج ،2:ص340
 (21ھمانجا  ،ص 382
 (22مائو تسه دون" ،سخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آن" ،م.آ .ج ،3:ص 72
 (23ھمانجا ص 73
 (24ھمانجا
 (25رجوع کنيد به مائو تسه دون" ،در باره دمکراسی نوين" ،ص  271تا 273
 (26مائو تسه دون "سخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آن" ،ص 96
 (27ھمانجا ص 91
" (28اظھار نظرھايی در باره دو کتاب تائوچو" ،ا.ن.ز.خ .پکن ،1968 ،ص 27
 (29ھمانجا ص 26
 (30مائو تسه دون" ،سخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آن" ص 71
 (31ھمانجا ص  80و 81
 (32ھمانجا ص  83و 84
 (33ھمانجا ص 71
 (34ھمانجا ص 86
 (35ھمانجا ص  81و 82
 (36مائو تسه دون" ،در باره پراتيک" م.آ .ج 1 :ص  296و 300
 (37مائو تسه دون" ،سخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آن" ص 82
 (38ھمانجا ص 88
 (39مائو تسه دون" ،به بحث در باره فيلم "زندگی اوسيون" توجه جدی مبذول داريد" ،م.آ .ج ، 5 :ص 57
 (40مائو تسه دون" ،نامه ای پيرامون تحقيق در باره رمان" رويای کابين قرمز"" ،م.آ .ج ،5:ص  150و 151
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 (41مائو تسه دون" ،پيشگفتار و ياداشتھای سردبير بر "مطالبی در باره دارودسته ضد انقالبی ھوفن"" ،م.آ،.ج5 :
ص 182-176
 (42ھمانجا ص 177و 178
 (43ھمانجا ص 178
 (44مائو تسه دون" ،در باره حل صحيح تضادھای درون خلق" م.آ ، .ج 5 :ص 408
 (45استالين"،مارکسيسم و مسائل زبانشناسی" ،ا.ن.خ ،.پکن ،1972 ،ص 29
 (46مائو تسه دون" ،در باره حل صحيح تضادھای درون خلق" م.آ ، .ج 5 :ص 408
 (47ھمانجا ص 409
 (48مائو تسه دون" ،سخنرانی در کنفرانس مسئولين  ،"...م.ا .ج 5 :ص 359
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