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  سخنی با خواننده

  

 تمام یا حتی بخشی از اي در تشریح مقدمه میندار این را در اینجا قصد

     دلیل؟  به چه. بنویسم مسائل فلسفه ةگفتگو دربار مسائل مطروحه در

فشرده و  هر چند بشکلی در این گفتگو مائو که به این دلیل اول در درجۀ

که  دهد مورد بررسی قرار میرا متنوع و پرشماري  بغایت مسائل ،اشاره وار

بر  پیش نویسی ۀاز حوصل اش حواشی، تاریخچه و ها آن تعمیق در هر یک از

 از تواند نمی این گفتگومقدمه بر  نوشتن بعالوه .نماید ییک اثر کوتاه خارج م

 فلسفۀمشتمل بر (به ایدئولوژي پرولتري  مائوخدمات  کالم در خصوص اطناب

به سایر اجزاي تئوري همچنین خدمات وي  و) ماتریالیسم دیالکتیک

 ۀکه در بحبوح مائواین اثر  ا کهچر. مبري باشد )سیاسی، اقتصادي( کمونیستی

     ۀت چین و در آستانضدرویزیونیستی حزب کمونیس بین المللی کارزار

 ترجمان، تحریر در آمده ۀسخن و نیز به رشت ۀبه رشت انقالب فرهنگی

توسط  نوینکیفیتاً  ۀتکامل ماتریالیسم دیالکتیک به یک مرحل هاي سرفصل

      و اساسی عامقانون  ۀبه مثاب »وحدت اضداد« تشخیص .وي است

پرولتري را  ۀبه فلسف مائولی خدمات اص ۀهست همانا ماتریالیسم دیالکتیک که

    مائو دیگر ۀبرجست در اثر ،گفتگوها پیش از این  سالو  دهد تشکیل می
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 خاص مقوالت در در همین گفت و شنود کوتاه ،فرموله شد 1تضاد دربارة

شاید همین بس  گواین گفت در اهمیت .یابد مینمود و بازنمود  متنوع و پرشمار

هاي انقالبی و  منبع الهام جنبش مفهوم به مفهوم و مبحث به مبحث آن به که

سر از آستین تعمق و شود  بدل می  70و  60هاي پرخروش  دهه رادیکال

   2.آورد ن کمونیست و انقالبی زمانه در میتئوریک متفکرین و مبارزی

سهل و ممتنع سخن  مائو. در تبیین اشاره کرد مائوروش همچنین باید به 

 محور سهل و. بخودي خود شاهدي بر این امر است گفتگوگوید و همین  می

در تئوریک  مسائل بغایت پیچیدة قالب بندي مائوممتنع بودن روش تبیین 

 فهمبی آنکه به  ،ایجاز استکالمی مبتنی بر سادگی، عامه فهمی و  ۀچارچوب

 آنکه از جداي .اي وارد شود بحث و محور کلیدي مسئله لطمه ةزوایاي پیچید

مترجمان آماتور نظیر این مترجم چقدر  مائوتبیین  روش سهل و ممتنع بودن

ن کلف با متن اصلی که چنامشروح و م ۀمقدم، اندازد به دردسر میرا 

  متناقض ننماید؟سوال برانگیز و  تواند می مگر هاي فرمی را پذیرفته نیز اسلوب

باب  دراي مشروح  مقدمه از آوردن در اینجا که دانیم میبا این تفاسیر بهتر 

ت مطرح شده در این اثر صرف نظر کلیات و یا حتی بخشی از مسائل و مقوال

دالیل  نقل مختصر به تر، ذار کردن این امر به مجالی مناسبضمن واگ و کنیم

میت وافر البته که اه .کنیم اکتفا انتشار اثر هاي خود براي باز ترجمه و و انگیزه

 پر تب و تاب تاریخین اثر و همچنین بستر دوران حاد و در ای کلیات مطروحه

و اساساً در پاسخ به مسائل بغرنج پیش روي  در گیر و دار آن این گفتگوکه 

 خود به خودي تواند می ،گیرد شکل می دوراننیروهاي کمونیست انقالبی آن 

خواندن اثر و سهیم کردن دوستان و رفقا در این ت براي اي پرقدر منبع انگیزه

نیازي  ،باشیمها  محرك ها و محرك انگیزه انگیزة بدنبالاگر  باشد، اما خوانش
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راه را  در طول اثرمائو با تالش و تاکیدات مکررش  .کنکاش چندان نیستبه 

  !کند دن به خود را براي ما بس آسان میکار انگیزه دا دهد و به ما نشان می

در این  مائوتدا تا انتهاي و از اب محوري تالش که توان به قاطعیت گفت می

 ۀرابط ،طبقاتی مبارزةفلسفه و  رابطۀ توضیح و تصریح اهمیت گفتگو مگر

که با  گفتگو. نیست تئوري و پراتیک ۀتر رابط و بعبارت کلی فلسفه و پراتیک

 و مائوي ها خاطره گویی ،ضمنی دیگر رهبران حزب کمونیست چین ۀمداخل

، در طول تاریخ علیه اشکال مختلف رویزیونیسم اشاره به کارزارهاي سیاسی

 صحیح و نادرست در ساختار  و مفاهیم ها اشتباهات کمینترن، درك

یکی از قوانین  به مثابۀ مانند نفی در نفی( هاي مارکسیستی کالسیک

، نقاط قوت و ضعف )آزادي ۀو درك ضرورت به مثاب ماتریالیسم دیالکتیک

متفکرین،  ،طبقاتی در چین و کشورهاي دیگر زةهاي انقالبی و مبار جنبش

، تر هرچه بداهه پردازانه خصلت ....باستان و معاصر و  چین اساطیر و ادبیات

که  کند از این خط عدول نمییک لحظه  ،گیرد تري بخود می و متنوع تر زنده

قرار دهد و در هر مرحله از و بازگشت تمام امور  عزیمت ۀرا نقطپراتیک 

این . رد با مسائل فلسفی و تئوریک دوباره و چندباره به پراتیک رجوع کندبرخو

به  ملموس برجسته و یخود را بشکل پررنگی است که در سراسر متن، خط

خواهی  خیرخواهی و نیک تعالیم کنفسیوسی دربارة :کند خواننده دیکته می

سنجیده  چین مستبدین و متنفذین سلسلۀ ید به محک عکس العمل عینیبا

باید  ها آکادمیسین ،گی و عوام فریبانه بودنش به اثبات برسد شود تا بی پایه

طبقاتی در  ةو شرکت در مبارز پراتیک، شناخت مردم خود را بواسطۀ يها ایده

 .        ریق سیماي خود را نیز تغییر دهندروستاها متحول سازند و از این ط

هاي طرفدار  احکام دگماتیست و حتی خطرناك بودن بی خاصیت، بی فایده
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و  تحقیق پراتیک ۀواسطب در رابطه با راه انقالب چین باید خط کمینترن

 حتی حکمو  افشا شود مشخص مناطق روستایی چین عینی و شرایط لعۀمطا

تنها گویاي نیمی از  مائوکه به زعم  انگلس »درك ضرورت ۀآزادي به مثاب«

 دگرگونیآزادي درك و نیز : باید مکملش را در پراتیک بیابد ،حقیقت است

شود  هاي تاریخی مستفاد می مثالکه از این  مائوکالم  ةچکید .ضرورت است

 ۀپراتیک را نه تنها به مثاب باید که اپیستمولوژي کمونیستی جز این نیست

 ندةگسترانو  صحت تئوري بلکه همچنین به مثابه غنابخش تئوريمعیار 

تاریخی در نظر گرفته و تئوري به مراحل نوین  براي رشد و تکامل نوبسترهاي 

  .زند بی وقفه بدان دامن

راتیک، آن هم در یک اثر به پ مائو ۀچنگ زدن همه جانب این مگرو آیا 

نگ اشش د تواند مگر می نباشد؛ ما تواند الهام بخش و محرك فلسفی می

و  پالس بیداري هاي حسی ما شاخک رايب و را جلب خود نکند حواس ما

هاي حسی ما به  هم در روزگاري که دیري است شاخک آن ؛نفرستد هوشیاري

 کمونیستی، در سطح عمومی جنبش و خو کرده و خواب آلودگی بیحسی

اث از سنت و میر زدایشو البته قابل  اي مهجور و نامانوس پراتیک به دنبالچه

  . کمونیستی بدل شده است

معمول  پراتیک تنها کنیم که زندگی می دورانیدر  اغراق نیست اگر بگوییم

 اي و دستاویز قرار دادن هر بهانه تالشدر میان نیروهاي منتسب به کمونیسم 

و  فرع و تقلیل پراتیک به مثابۀ اصالت زدایی از پراتیک کمونیستیبراي 

صدبار  »تئوري« تن بر اي و زائده فرع است؛ اپیستمولوژي اي بر بدنۀ زائده

که قرار است  شده »حدادي«شده و صدبار  »نو«بار شده و صد »سنتز«

و دوران نوینی براي طبقاتی پرولتاریا  مبارزةرنسانس سوي راهگشاي ما به 
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هرگز  پرمدعا و دهان پرکن و رویایی تفاسیرعلیرغم تمام  اما کمونیسم باشد،

  .یابد یابد که نمی نمی ود را در راه رسیدن به این مقصودخ ةمفقود ۀحلق

 ةو مبارز انقالبی بر پراتیک مائوکه با تاکیدات  آثارينیست  و بیمعنا بیخود

ترین  یکی از برجستهو این گفتگو  - همراه است طبقاتی به معناي واقعی کلمه

جنبش عظیم انقالب فرهنگی در سطح  به پیشقراول خود - این آثار است 

و  گردد در سطح بین الملل منجر می انقالبی رادیکالیسم ۀکشور چین و اشاع

و مرتجعین به  زیر پاي استثمارگران کشور به کشور و قاره به قاره را جهان

 ةآنالیز مبارز اي از خالصه گوید در این گفتگو می مائوآنچه . آورد لرزه در می

چین، در درون حزب و در راس رهبري  ۀجامع جهان، در طبقاتی جاري در

یک دم  مائوپراتیک، یعنی آنچه  ۀآنالیزي که تنها و تنها به واسط. حزب است

در  )به معناي واقعی کلمه(تواند به سنتز  می زند، سر باز نمیاز تاکید بر آن 

   .، منجر شودترنو مقیاسی بزرگتر و در سطحی کیفیتاً

 تولید و بازتولید چرخ که بهمین ترتیب بیخود و بیمعنا نیست در روزگار ما

از  اي آثار برجسته چرخد، چرخد و می جنبش کمونیستی الی ماشااهللا می مايکُ

خورد و آنالیز  ها خاك می ذهن کمونیست ۀنچنین در فراموشخاناین دست ای

به یک سنتز عظیم و دوران خود را براي تبدیل  ۀطبقاتی هرگز واسط ۀجامع

  .یابد ساز نمی

ملول و رخوت آلودي که برون رفت از وضعیت  ما که روز و شب برايو 

در سطح  بینیم که و در همین حین می زنیم م، به در و دیوار میبدان گرفتاری

 نیروهاي ارتجاعی بواسطۀ از طرفی جهان و منطقه فعل و انفعاالت سیاسی

، دنیا را کنند طبقات متبوع خود را نمایندگی می شان منافع دخالتگري عملی

هاي  س جنبشدر رأ از طرف دیگر و کشند ها را به بند می کنند و توده نابود می
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را در دست رهبري  ،و طبقاتیمترقی توده اي، نیروهاي فاقد صالحیت تاریخی 

را بخوانیم و عمیقاً تحت تاثیر قرار  مائواین اثر  توانیم می، چطور گرفته اند

اي به  هاي تازه افق آنچه باید باشیم و آنگونه که باید باشیم براي نگیریم و

این اثر را بخوانیم و ال اقل نخواهیم توانیم  چطور می مان گشوده نشود؟ روي

و غرض خالف جریان شنا کردن اگرچه خالف جریان شنا کنیم؟ قصد 

و به همین  -  رود جدا از پراتیک فراتر نمی نفسه هنوز از سطح اپیستمولوژيِ فی

اما اگر  -تواند از این سطح فراتر رود  نمی ترتیب بازترجمه و انتشار این اثر نیز

به  اقل مسلح شدنقرار باشد به این جدایی فالکت بار پایان داد، مگر جز با حد

  راه نهاد؟ توان قدم در این قصد و غرض می

***  

اما چرا . این اثر سخن گفتیم براي باز ترجمۀ باال از انگیزه و محرك در

دانستیم  می ما .تر به فارسی ترجمه شده است اب پیشاین کتمجدد؟  ترجمۀ

 و این اثرآن را به فارسی برگردانده  ها پیش سال رمضانی.جکه فرد به نام 

دانستیم که  همچنین می .در ایران انتشار یافته است نشر مردمتوسط 

اي سیاسی دست به دست و مطالعه ه آن در میان سازمان اي از ترجمۀ نسخه

آثار  3 60- 70مائو  ةدر راستاي پروژ تا ما که بنا داشته و  داریم. شده است می

 جدید از جمع آوري و در کنار ترجمۀ را که ترجمه شده مائو 70و  60دهه 

، ها، در قالبی یکجا و منسجم منتشر نماییم او در این سال آثار ترجمه نشده

با  .کمتر یافتیم ،اما هر چه بیشتر گشتیم .دست بکار یافتن این کتاب شدیم

دریافتیم که تقریباً هیچ کدام از  ي دست اندرکاردوستان و رفقاجو از پرس و 

 و کلیدي مهم نایاب برخورد نداشته و این اثر این ترجمۀ تا به حال با آنان

غریب و ناخوانده  کمونیستی ایران جنبش عمالً در میان بخش وسیعی از ،مائو
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در این اثر  مباحث مطرح شدههمانطور که در باال گفته شد  .باقی مانده است

به کار یک دوباره کاري تاریخی تا دست ما را واداشت به ما انگیزه داد و 

این  ترجمۀ در ابتدا قرار بود که .شویم چندان باب میل اما ضروري و مبرم نه

، ن، عزیز ندیده، بی نام و نشان و مستعار مابه اولین مترجم فارسی آ اثر

         ها و جزوات موسوم به ابجنبش کت تمام باعث و بانیان و رمضانی.ج

       تمام کسانی که که در تاریخ این مملکت بدون هرگونه  ،جلد سفید

تقدیم  آگاهی کمونیستی کوشیدند، ۀداشت مادي و معنوي در راه اشاع چشم

خبري دردناك  ناگهان اثر به نیمه رسیده بود که ترجمۀ ۀتقریباً پروس. گردد

 بهروز نوائیرفیق عزیزمان  غیر منتظرهما به شکلی بسیار . تن و جا ما را لرزاند

 بهروزرفیق  خبر مرگ عد مسافت میان ما و اوبا وجود ب. ادیمرا از دست د

 رفیق .بقدري بر ما تاثیر گذاشت که حتی امر ترجمه نیز براي مدتی معلق ماند

 سخاوت مندانه به ، به بذل توجهخود بوك آخرین پست فیس در بهروز نوایی

توسط ما  4در تبت داستان واقعی انقالب مائوئیستی کتاب ترجمه و انتشار

رفیق و این التزام تمام عیار به مبارزه  مهر و محبتاین  مواجهه با .بودپرداخته 

که بر اثر  ما و حیرت بر بهت و اندیشه پرولتري حتی در آخرین دم حیاتش،

حزن و افزود و ما را در  خبر ناگهانی درگذشت او بقدر کافی شوك زده بودیم،

تی ابرهاي غم و ناراحتی کنار رفت و لیک وق. تر فرو برد اندوهی بس جانکاه

برابر این اثر صد ژي ما براي اتمام ترجمۀانر از سر گرفته شد، دوباره زندگی

و جاودان  به خاطره سرخ ین ترجمه راچرا که تصمیم گرفته بودیم ا. ه بودشد

ها و  یرمضان.ج انتبار هم از که بی شک بهروز. تقدیم کنیم بهروز نواییرفیق 

و  هاي انقالبی صادق و هستی باخته در راه آرمان نمونه و فشرده نسلی

حال حتی  تمام عمر در فقر و سختی و بیماري زیست و با این ،بود کمونیستی
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جز از براي هایی که  تالش .انقالب جهانی دست نکشید در راه یک دم از تالش

بهروز نیز  .شناختندش، نادیده و ناشناخته باقی ماند آنانی که از نزدیک می

پراتیک کمونیستی و انقالبی بود و همین شیفتگی بود که  چون ما شیفتۀ

در      پرولتاریاانقالبی  هاي رزم فعاالنه از جبهه صف دفاع او را به همواره

خود را در راه آزادي  رنجور عمر و جان بهروز. یدانکش می جهان گوشه گوشۀ

، ما را تنها گذاشت گرچه خیلی زود و می زحمتکشان جهان نهادپرولتاریا و تما

ما هایش  رفاقت ها و ها، صبوري با تمام مهربانی بودنش اما در همین مدت کوتاه

تالشی  این اثر به یاد عزیز و گرامی او،تقدیم امیدواریم  .را مدیون خود ساخت

  .سترگ ینبراي اداي این د از چند کوچک و ناچیز هر باشد

***  

چند نکته  رابطه با این ترجمه و براي بهتر خواندن متن، ذکر پایان، در در

انگلیسی و در تطابق  این ترجمه بر اساس دو ترجمۀ. رسد ضروري به نظر می

البته این بدین معنی نیست که مترجم . انجام گرفته است 5چینی اصلی با متن

بلکه منظور این . زبانی به غیر از انگلیسی مسلط است بر زبان چینی یا اصوالً

هاي اتوماتیک  مترجممتن اصلی چینی بوسیله  ،در حین ترجمه است که

در مواردي که  و حاصل شده ترجمهو غیره  گوگل ترنزلیتآنالین نظیر 

دو  که نجادر آانگلیسی گنگ یا مشکوك به اشتباه هستند یا مثال  هاي ترجمه

ش را ا گلیم تا به مترجم کمک کرده است ،مرجع با هم همخوانی ندارند ترجمۀ

ري دیگري به این یا هاي آنالینترنزلیتر از طرفی تکنولوژي. بکشد بیرون از آب

حاال  .استاسامی خاص تلفظ چینی واقعی  و آن دسترسی به ترجمه رسانده

هاي نگارشی مختلف فارسی و انگلیسی اسامی  توان بدون توجه به شیوه می

 دریافت که واژة) تسه دون یا تسه تونگ، زدونگبطور مثال (خاص چینی 
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نوشتن فارسی هر  ةبه هر حال اگر قاعده و مالك شیو )دونزِ(.چیست صحیح

فرانسوي تلفظ  منوشتن فارسی اس ةو شیو آن اسم ایتالیایی تلفظ ایتالیایی

باید در رابطه با زبان چینی نیز  توان و را می است، پس این قاعده آنفرانسوي 

تلفظ واقعی  قاعدتاً اسامی چینی نوشتار در این ترجمه مالك بنابراین. بکار برد

عموم اسامی خاص چینی این ترجمه بر این قاعده  .چینی آن اسامی است

تواند مطمئن باشد با اسامی خاص واقعی و  میته شده اند و خواننده تقریباً نوش

در این میان اما اسامی خاصی وجود  6 .منطبق با تلفظ چینی سروکار دارد

غیرقابل تغییر به نظر  به نوعی جا افتاده و فارسی ۀدارند که در فرهنگ عام

و مبتنی بر تلفظ  شکل واقعیه نوشتن آنها ب هرگونه بعبارت دیگر و رسند می

     همانطور که بنا  .به آشفتگی ذهن عموم خوانندگان منجر شود زبان اصلی

را  پاقیبه جا افتادگی کالم و خصایص آوایی زبان فارسی، فقانس را فرانسه و 

را به  آلکساندرنویسیم و اسامی خاص تاریخی نظیر  خوانیم و می می پاریس

اسامی مشهور  با در رابطه ، لذانویسیم و می خوانیم می اسکندرشکل معرب آن 

که  )گوو جون(چین  و )جین بِی( پکن، )کنفوتزه( کنفسیوسنظیر  چینی خاص

استثنا قائل شده و مالك ثانویه  ،فارسی جا افتاده اندة تار روزمردر ادبیات و گف

فارسی زبانان را در نظر گرفته و بر این مبنا یعنی جا افتادگی کالم نزد عموم 

  . عمل کرده ایم

و دیگر ( اسامی خاص چینی اداي به شکل منقطع نظر از این گذشته

ها و  ، شهرها، استانها ها، سلسله ، خاندانافراد منجمله اسامی )اسامی خاص

 .آوردیم )ایتالیک(جهت خوانش بهتر متن، این کلمات را بشکل مورب  ،غیره

موسسات، نشریات، منتخب و  همچنین جهت نوشتار اسامی احزاب، تشکیالت،

 حروف ها آثار و کتابو جهت اسامی  )بولد( از حروف برجسته آثار هاي گزیده
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هاي متن بغیر از مواردي  یادداشت. یمه ابرجسته استفاده کردتوامان مورب و 

گفتگو مندرج بر هاي  برگرفته از یادداشت ،مشخص شده اند (*)که با عالمت 

 کرانتیانتشارات  ،جلد هشتم ،مائو منتخب آثار ،مسائل فلسفه ةدربار

 ر جهت آشناییدا ستارههاي  یادداشت. است )هاي مترجم انگلیسی یادداشت(

 فارسی توسط مترجم ، رخدادها و غیرهها شخصیت اي مفاهیم، با پاره خواننده

  .اند اضافه شده

  

  شهاب آتشکار

  انتشارات میر

  94شهریور 
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  ها یادداشت

  

 :لینک زیر مراجعه شودبه فارسی اثر مذکور  ترجمۀ براي مطالعه )1

http://sholajawid.org/farsi/books/darbara_tezad.pdf 
، بخصوص لوئی آلتوسر متفکر و فیلسوف کمونیست فرانسوي بطور مثال رجوع شود به )2

بطور قابل توجهی متاثر از  که 70و نیمه اول دهه  60 در نیمۀ دوم دهۀ آثار وي

 .هاي فلسفی مائو است آموزه

هاي نامبرده و  مائو در دهه ترجمۀ آثار پراکندة تالش براي جمع آوري 60- 70مائو  )3

تواند بصورت  بدیهی است این پروژه نمی. ان استآثار ترجمه نشده در این دور ترجمۀ

براي . دوستان و رفقا هستیم فردي به سرانجام برسد و در این راه چشم براه کمک تمام

به آدرس زیر مراجعه  60- 70بوکی مائو  یشتر براي این پروژه به صفحۀ فیسآشنایی ب

 :کنید
-60-h�ps://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88

70/804510456303920  

  

4) h�ps://www.facebook.com/BehroozNavaiiPAPA/posts/895425033853477 

، مراجعه شود به شده در متن براي اطالعات بیشتر و لینک دسترسی به متون نامبرده )5

 .، بخش منابع و مراجعهمین کتاب 63 ۀصفح

ترنزلیترهاي آنالین و به  در اسامی مذکور درج امکان ندارداین به معناي آن نیست که  )6

جه به خصلت نوپا و به هر حال با تو .باشدنادقیق  ایضاً و ، نادرستاین ترجمه تبع آن در

، اما رخ دهد هایی یو نارسای امکان وجود دارد که اشتباهات ناکامل بودن این ترنزلیترها

هاي  دستیافته توان کرد این است که خود را به آخرین به هر جهت تنها کاري که می

سازیم مجهز  در راستاي نوشتن اسامی بر مبناي تلفظ اسامی در زبان اصلی تکنولوژیک

 . هاي جانبی برطرف گردد به مرور زمان، اشکاالت و نارسایی و اجازه دهیم

  

http://sholajawid.org/farsi/books/darbara_tezad.pdf
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88-60-70/804510456303920
https://www.facebook.com/BehroozNavaiiPAPA/posts/895425033853477
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  مسائل فلسفهة  گفتگو دربار
  1964اوت  18                                            

  

که آیا کسی  پرسد می کند، شروع به صحبت آنکه پیش از مائو

 گون یوجیگفتگو توسط . کند می یادداشتاین گفتگو را 

  .شود می     تندنویسی

  

 .یابد می امکان وجود فلسفه نیز ،اردطبقاتی وجود د ةمبارز زمانی کهتنها 

رفقایی که  ).است وقت تلف کردن *1از اپیستمولوژي بحثدر فقدان پراتیک، (

زمستان یا  همین در باید. شوند روستاها راهی باید فلسفه مشغولند، مطالعۀ به

که  هایی حتی آن. طبقاتی شرکت جویند شوند تا در مبارزةراهی بهار آینده 

. کشد نمی کسی را رفتن به روستا. باید بروند ،نیست مساعدشان  وضع مزاج

 د،وشنبپ تر گرم هاي لباس کمی اگر وخورند  سرما می که این است نهایتش

  .همه چیز رو به راه خواهد شد
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غوطه خوردن در  :خوب نیست *2هنرهاي آزاد هاي در دانشکده جاري رویۀ

      ؟ها بیرون آید کتاب دل تواند از فلسفه چطور می .ها و مفاهیم میان کتاب

 ةمبارز و شناخت جامعهمبتنی بر  1مارکسیسم ۀسه جزء اساسی متشکل

که  دریافتند و دیگران مارکس. است پرولتاریا و بورژوازي مبارزه میان ،طبقاتی

نیکوکاري و به  وادار کوشند بورژوازي را می تخیلی به عبث هاي سوسیالیست

. متکی ساختطبقاتی پرولتاریا  ةمبارز خود را بر بایست می و کنند بخشندگی

تائید  پارلمان انگلیس تحقیقات و بود برپا شده دوران اعتصابات زیاديدر آن 

دوازده تا  ستا داران سرمایه به نفع بیشتر در روزهشت ساعت کار  که کرد می

کسیسم پدیدار که مار بودتنها با عزیمت از این نقطه . ساعت کار در روز

فلسفه  ۀتوان به مطالع طبقاتی است که می ةمبارز ةو شالود تنها بر مبنا. گردید

 ،پرولتري ۀپرولتري؟ فلسف ۀبورژوایی یا فلسف ۀکدام فلسفه؟ فلسف .پرداخت

که  وجود دارد اقتصاد پرولتري یک و همچنین .مارکسیستی است ۀفلسف

 ،کسانی که درگیر فلسفه هستند. ساخته است اقتصاد کالسیک را متحول

. است طبقاتی است که مقدم مبارزة .اشتباه است .فلسفه مقدم است معتقدند

خیزند تا  میبه شورش بر انو ستمکش کنند یم ستمن ستمگران بر ستمکشا

 يرو فلسفه است که بهستم بیابند و تنها آنگاه  زیر بار خالصی ازراي راهی ب

و لنینیسم  سیسم مارک عزیمت است که بسوي اتخاذ نقطۀاین از . ندآور می

ها  آن. چنین مسیري را طی کرده ایم ما همۀ. داریم میجستجوي فلسفه گام بر

   . را کرده بود قصد جان من شک کاي چیان؛ براي سر من جایزه گذاشتند

  .طبقاتی رو آوردم و درگیر فلسفه شدم بدین ترتیب بود که من به مبارزة

 مروي سخن ؛شوند روستا ین زمستان راهیدر هم بایددانشگاه  دانشجویان

 هاي رشته اندانشجوی زومی نداردل عجالتاً .است هنرهاي آزادبا دانشجویان 



 21 / درباره مسائل فلسفهگفتگو 

 

 آنجا عازم بصورت انفراديتوانند  یم ، گرچهبه مناطق روستایی بروند علوم

خ، تاری دانشجویان مشغولند،تحصیل هنرهاي آزاد ه که بتمام کسانی . شوند

 اساتید، دستیارانِ. باید راهی شوند ، همهاقتصاد سیاسی، ادبیات و حقوق

پنج ماهه  محدود ةویان همه باید براي یک دوراداري و دانشج کارکناناساتید، 

 شناختیتا به  کارخانه بروند باید پنج ماه به روستا و پنج ماه به. به روستا بروند

ها، برنج،  ها، خوك ها، گاوها، گوسفندان، سگ اسب و دست یابند *3ملموس

      . دهندقرار  و وارسی را مورد مشاهده غالت انواعگندم و ذرت، حبوبات، 

 مردمتوانند زمین و  می اقل، ولی المحصول نرسند برداشت به تان شایددر زمس

دانشگاه یا  دانشگاه پکن. یک دانشگاه است خود طبقاتی مبارزة .را ببینند

بودم و در آنجا سبز جنگل  دانشگاه محصل شخصهه ب بهتر است؟ ، کدام2خلق

 شش سال را صرف .خواندم می )زه فوت  نکُ( کنفسیوس .چیزهایی آموختم

 شان مبخوان رب از یاد گرفته بودم .کردم 3پنج کالسیکو  چهار کتاب ۀمطالع

 کنفسیوسبه  عمیقاً در آن زمان،. شد دستگیرم نمی چیزي ها ولو اینکه از آن

بعدها به مدت هفت . نوشتم می ]م -این رابطه در[داشتم، و حتی مقاالتی  باور

اً شش سال آنجا و هفت سال اینجا، جمع .بورژوایی رفتم ۀسال به یک مدرس

را  یعی و اجتماعیعلوم طب معمول بورژوایی اعم از همه دروس. سیزده سال

از . آموختم آموزشی و تربیتیهاي  روش همچنین تاحدودي آنجادر  .خواندم

 متوسطه ۀمدرس در را دو سال ابتدایی و ۀمدرس در را پنج سالهفت سال،  این

در آن زمان به  4.کردمصرف مطالعه  در کتابخانه چند صباحی را همو  گذراندم

و  سمفئودالی طرفدار ابتدا. باور داشتمبخصوص به ایدئالیسم او  ،کانتلیسم دوآ

چند . ل دادهانقالب  مرا بسوي بود که جامعه این .مبود دموکراسی بورژوا

. چهار ساله گذارندم ۀمدرس ابتدایی و مدیر ۀوان معلم مدرسعنسالی را به 
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براي  .تدریس کردمشش ساله  ۀمدرسهمچنین تاریخ و زبان چینی را در یک 

                چیز   هیچاز  تقریباً ، امادرس دادممتوسطه  ۀدر مدرس هم کوتاه ةیک دور

 فقط ،پیوستم و انقالب حزب کمونیستوقتی به  .آوردم سر در نمی

چطور  ؟چیزيعلیه چه  انقالب اما .دانستم که باید انقالب کنیم می

نقالب ا کهن ۀاید علیه امپریالیسم و جامع؟ البته که بتوانستیم انقالب کنیم می

از اینکه  درکم و نبود دركقابل  دقیقاً امپریالیسم براي من اما .ردیمک می

از مواد  هیچ یک. بود هم کمتر از آن انقالب کرد، ش توان علیه می گونهچ

. خورد به درد انقالب کردن نمی آموخته بودم،درسی که در این سیزده سال 

بنا به  کههم یک ابزار است  نوشتن مقاله. کردم می استفاده از ابزار زبان تنها

: گفته است کنفسیوس. مانده بود استفادهالببراي من ساً ، اسادالیلی که گفتم

ست را دو دیگران آدمی« و ».بشریت است ةعنصر ممیز یخیرخواه«

دوستدار آیا . البته که نه؟ ها بود؟ تمام انسان کهدوستدار خود او اما  5».دارد می

وگرنه . داشت ولی برخی از آنان را دوست می ،همه نه ؟استثمارگران هم بود

 دوست ها را آن گرچه اوا ؟شود بدل صاحب منصبی عالیرتبه به نتوانستچرا 

 آنجا که تا .خواستند ها او را نمی د، اما آنکن شانمتحد خواست و می داشت می

است که اصیل زادگان فقر و مسکنت « :دبه سخن آم تقریباً به گرسنگی افتاد و

 مرگ جانش را کردند، تا دمِ قصد کوانافراد  وقتی که و ».کند را آبدیده می

به  شسفر در نچی ایالت از که او را بخاطر عدم دیدارش یکسان بودند 6.رفت

       در  »ژوئیه دنباله دار ةستار«در واقع، شعر . به باد انتقاد گرفتندغرب 

    شعر همچنین .کند اشاره می شانشیبه این اتفاقات در  ها کتاب غزل

به  شسه وزیر دفن و و قتل چیني دوك مومرگ  ةدربارکه » زرد ةپرند«

 بودجایگاهی رفیع قائل  ها کتاب غزلبراي  8انما چیسی 7.اوست ةهمراه جناز
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دوران  دانایان و شایستگانتوسط  کتاب این شعر سیصد فت تمامگ میو 

. استسروده شده  شان و قلیان احساسات گیبرانگیخت هاي باستان و در هنگامه

ردم م .استدي فولکلور مردم عا هاي سروده ها غزلکتاب بخش اعظم اشعار 

 ،شوند و کینه برانگیخته می از خشم و آنگاه که عادي نیز دانا و شایسته اند

  :سرایند شعر می

  ،رویدد کارید و نه می شما که نه می«

  ؟را از کجا آورده ایدپس چنین محصولی 

  ،شوید نخجیر مید و نه به یگستر نه دامی میشما که 

  ؟تان چیست یوار خانهاز در و د ي آویزانها پس آن بلدرچین

  خوردن ندارد آه اي نجبا،

  9»!نآید به کف زِ زحمت آنچه

شعر  .شعر مشتق شده است همیناز  »رياخو ولگردي و مفت« عبارت

 بعالوه. شود شاخ میسرحاکمان و با  گیرد اتهام می باد را به اعلی عرشِ

    شق میان زن و مرد راع ةاو اشعاري دربار .دموکرات بود بسیار کنفسیوس

طی تفاسیر خود بر این  جو شی. جمع آوري نموده است ]ها کتاب غزلدر [

از  اي در واقع دسته 10.ها راي داده است ، به بی بند و باري و هرزگی آناشعار

که در آن مناسبات  اشعاري بودند اخیر ۀدستنه؛  اي و دسته ها چنین بودند آن

. در شکل روابط میان زن و مرد توصیف شده است و زیردستانش شهریارمیان 

 واني جووِان پنج سلسله و ده کشور، در دور ]کنونی سیچوان[ شو ایالت در

این  وِي 11.سروده بود »نشیند چینی به سوگ زمستان می زنِ«با عنوان شعري 

به شهریار  و در آن از اشتیاق و میل وافر خود جوانی سروده شعر را در

  .بود سخن رانده نعمتش ولی



 مائو زدون/  24

دانشجویان  در این زمستان و بهار ،]به روستاها[ رفتن ۀمسئل رابطه بادر 

. طبقاتی شرکت کنند مبارزةدر  هی شوند تاارگروه گروه  دسته دسته و باید

  و چگونه انقالب کردن را  آموخت چیزي توان این طریق است که می ازتنها 

نشینید، خوب  می روشنفکران هر روز در دفاتر خود در اداراتشما . گرفتیاد 

به همین دلیل . یدکن روي هم نمی پوشید و حتی پیاده خورید، خوب می می

پوشاك، غذا،  یعنی[اي حیات  پایه ضرورتچهار  .شوید است که مریض می

 تغییربا  فقط .شوند می بیماري بدل عامل به خود ]حمل و نقلمسکن و 

براي شرکت  شدن روستاها با راهیِ، ز مطلوب به نامطلوبا  تان زندگیشرایط 

و  »سازي چهار پاك«آبدیده کردن خود در کارزارهاي  با و طبقاتی مبارزةدر 

تان را متحول  روشنفکرانه يسیما خواهید توانست است که 12»پنج ضدیت«

  .سازید

که  است اي فلسفه جور چه ، پس اینشوید نمیطبقاتی  مبارزة گیراگر در

  !؟می آموزید

اگر . توانید برگردید شدید می اگر واقعاً بیمار. کنیدامتحان به روستا بروید و 

جان و آنجا به محض ورود به  .برگردید را به خطر انداخت، تان بیماري جان

  . گیرید تازه می رمقی

 هم علوم آکادمی علوم اجتماعیِانستیتوي فلسفه و «: *4کانگ شن(

 ها عتیقه انستیتويبدل شدن به  ۀآستاندر  چرا که. شودروستا  باید راهی

این  در .از جنس آدمیزاد نیستند انگار که اهالی آن الهوتی یسرزمین ست؛ا

  )».دخوان نمی وائب يمین ژ گوانکسی  انستیتو

           خوانم و می 13ائوب هویی  وِنو  ائوب يژ مین وانگمن فقط  

مقاالت تئوریک منتشر  ئوبا يمین ژ جن چرا که. خوانم نمی بائو يمین ژ جن
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] م -آثار تئوریک[شروع به انتشار  همها  من آن پیشنهادبعد از ؛ کند نمی

   *5 .سرزنده و خواندنی استبسیار  بائو فان جین جی. کردند

توجهی  14نگوچِ جوبه مسائل  انستیتوي ادبیات«: شن گکانرفیق (

 وي و گام برداري 15فان سون یه کاري به اقتصادنستیتوي او  دهد نشان نمی

  ) ».داري ندارد سرمایه و *6یسمنالیبرم در مسیر

هاي بسیار  جامعه پیچیدگی .داري را در پیش گیرند بگذارید راه سرمایه

همه  آیا ،دداري گام بردار لیسم و نه سرمایهدر مسیر سوسیا صرفاً اگر دارد و

معناي فقدان وحدت ه آیا این ب ؟یکنواخت نخواهد شد ساده و چیز خیلی

بگذارید  .در این مسیر گام بردارند؟ بگذارید گرایی نیست اضداد و یک جانبه

شورش مسلحانه  ها تظاهرات کنند و وار به ما حمله کنند، در خیابان دیوانه

ده است؛ حتی یک جامعه بسیار پیچی .از نظر من ایرادي ندارد .براه اندازند

که قابل  مرکزي وجود ندارد ۀکمیت دپارتمان یا یک کمون، یک شهرستان

این  16؟نبودیم دپارتمان کار روستایی شاهد انحالل مگر. باشدنتقسیم به دو 

و رواج  خانوارتولید ت ینظام مسئول صرف تمام هم و غم خود رادپارتمان 

ر و آزادي براي قرض پول، بازرگانی، استخدام نیروي کا -  »چهار آزادي بزرگ«

. بود هایی در این خصوص صادر کرده اعالمیه و  نموده -خرید و فروش زمین 

 اتجلس ی ازدر یک. کرد ا من مجادله میمسائل ب بر سر این هویی زي دن

نظام [ 17چهار آزادي بزرگ با اجراي پیشنهاد داد که مرکزي ۀکمیت

 الی االبد دموکراسی نوین تحکیم *7 ].نوین را تحکیم بخشیم دموکراتیک

وین، انقالب دموکراسی نگوییم  ما می 18.داري است سرمایه التزام به معادل

 کمپرادور اربابان و بورژوازي صرفاً رهبري پرولتاریا است و وکراتیک بهدم  بورژوا

، دهقانان میانتقسیم زمین . دهد قرار می خود و نه بورژوازي ملی را زیر ضرب



 مائو زدون/  26

هنوز  امر این لکیت فردي دهقانان است وبه ما ی اربابانفئودال تحولِ مالکیت

. نیستهم  شاقّیکار  چندان تقسیم زمین. انقالب بورژوایی است محدودةدر 

ها را تقسیم  نیز زمین ناپلئون پرداخت وبه تقسیم زمین در ژاپن  *7آرتور مک

تواند به  داري را نابود کند و نه می رمایهتواند س می نهاصالحات ارضی . کرد

  .سوسیالیسم منتهی شود

ما تقریباً یک سوم قدرت در دست دشمن یا  *8دولتدر  ،در حال حاضر

] م - تنها[ و دولت هستیم در پانزده سال است که. هواداران دشمن است

دبیر  توانید یک همین امروز شما می. اختیار ماست در آن يسوم قلمرودو

به اینکه دخترتان  حزب را به قیمت چند پاکت سیگار بخرید، چه برسد ۀشاخ

اصالحات ارضی بصورت مسالمت آمیز  مناطقی در .درآورید را به همسري او

به عینه  ؛هستندضعیف  بسیارهاي اصالحات ارضی  و تیم ه استانجام گرفت

  .بگریبانندمشکالت متعددي دست  توان دید که این مناطق با چه می

هاي  منظور نقل قول[ .مه ادریافت کرد فلسفه راجع به *9یهای نقل قول

را هم  اجمالیطرح آن ] یادداشت تند نویس -. تضاد است ۀمسئل راجع به

 »کترکیب دو در ی« نقددر  مقاله یک اجمالیمنظور طرح . [مکرده ا يمرور

. بخوانمرا  مطالب الباقیام  هاما فرصت نکرد] یادداشت تند نویس - 19 .است

  .مه اانداخت آنالیز و سنتز هاي راجع به نقل قولنگاهی به همچنین 

داد، آنچه وحدت اض دربارة و نوشتجات به همین منوال سخنان خوب است

آن  دربارة استالینو  لنین، انگلس، مارکسگوید، آنچه  آن می دربارةبورژوازي 

    .را جمع آوري کنیم، گویند آن می دربارةها  رویزیونیستگویند و آنچه  می

در . کند بازگو می در این خصوص را هاي بورژوازي دیدگاه جن یان سییِن

در  .گفت سخن می باره ر ایناز منظر بورژوازي د هگل نیز هاي دور گذشته
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 اخالف ةبه انداز اما ،هاي قدیم هم افرادي از این دست وجود داشتند زمان

ورانی از در د هم لوناچارسکیو  گدانوفبا .نبودند حریصدریده و  شان يامروز

 نیز لنین. را خوانده ام گدانوفباکتاب اقتصاد  من  .راندند سخن می *10دئیسم

   .کرد آن با تحسین یاد می ۀانباشت اولیبخش  از و ه بودآن را خواند

تر  معقول رویزیونیسم مدرن اقتصاد شاید از گدانوفبا اقتصاد: کانگ شن(

 اقتصاد و است تر معقول خروشچف اقتصاد از کائوتسکی صاداقت. باشد

تعریف و  مختصر جیالسدست کم، . اتحاد شوروي اقتصاد از نیز یوگوسالوي

در رابطه با مسائل  استالین گفت داشت و می در چنته استالین از تمجیدي

  .)از خود انتقاد نمودچین 

 اشتباهاتی شده بود؛ دچار که در رابطه با مسائل چین دریافت استالین

زرگ با چند صد میلیون جمعیت ما کشوري ب. کوچک چندانه ی ناشتباهات

ما . کرد توسط ما مخالفت می ت دولتیقدر تصرف با و او با انقالب ما و هستیم

و در تمام  نمودیم دولتی قدرت تصرف تدارك براي صرفرا  هاي زیادي سال

به  راگ .کردیم می آماده این امرخود را براي  ،مدت جنگ مقاومت ضد ژاپنی

نگاهی  *11دموکراسی نوین ةدربارمنجمله  ،دورهآن  مرکزي ۀاسناد کمیت

 ییبرپاد که گوی به ما می] م -سند[این . گردد مسئله کامالً روشن می بیاندازیم،

وین دموکراسی ن یمتوان تنها می غیرممکن است و براي ما دیکتاتوري بورژوازي

دیکتاتوري دموکراتیک خلق به  و را مستقر ساخته رهبري پرولتاریاتحت 

هاي  تمام انقالبدر کشور ما هشتاد سال بود که . بنا نهیم رهبري پرولتاریا را

انقالب  .انجامیدند میبه شکست  رهبري بورژوازي تحتدموکراتیک 

بود و هیچ این تنها راه حل . محتوم به پیروزي بود اماوکراتیک به رهبري ما دم

ساختمان  بعديگام  بود و نخست گام این .وجود نداشتري راه حل دیگ



 مائو زدون/  28

 این. جامع بود ۀبرنام یک دموکراسی نوین ةدربار، از این رو. بود سوسیالیسم

مسائل نظامی بحثی به  لیکن از ،پردازد می سیاست، اقتصاد و فرهنگبه  سند

  . آورد میان نمی

از در جنبش کمونیستی جهانی  دموکراسی نوین ةدربار« :کانگ شن(

ها گفتند  من از رفقاي اسپانیایی پرسیدم و آن. برخوردار است یعظیم اهمیت

. دموکراسی نوین بود به دموکراسی بورژوایی و نه التزام بهها  که مشکل آن

و  ارتش، مناطق روستایی: از درگیر کردن خود در سه چیز غافل ماندندها  آن

مطیع اقتضائات سیاست خارجی شوروي  مطلقاًها خود را  آن. قدرت سیاسی

  ) ».عایدشان نشد سرانجام هیچ چیزساختند و 

  . است دوسیون چِهاي  ها همان سیاست این

را  ارتش حزب کمونیستگویند که  می] م -ها اسپانیایی[«: کانگ شن(

  ) ».نرا در اختیار دیگران گذاشتو بعد آ دهی کردسازمان

  .است بی فایده

نه دهقانان  و بودندقدرت سیاسی  خواهان ها همچنین نه آن«: کانگ شن(

در صورت ها گفته بود که  در آن زمان، اتحاد شوروي به آن. کردند می را بسیج

 انگلیس و فرانسه با مخالفت ممکن است ،اعمال رهبري پرولتري توسط آنان

  )» *12 .و این به نفع اتحاد شوروي نخواهد بود روبرو شوند

 قدرت سیاسی و تصرف معطوف خود را تالش ها کوباییکوبا چه؟  دربارة

بدینسان بود که . و همچنین دهقانان را بسیج کردند نمودند ارتش سازماندهی

  .به موفقیت رسیدند
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به جنگ منظم  ،به روش بورژوازي] ها اسپانیایی[ها  آن بعالوه«: کانگ شن(

خود  ها در تمامی موارد، آن 20 .دفاع کردند مادریدتا دم آخر از  و متوسل شدند

  )».را تابع سیاست خارجی شوروي ساختند

 شنوي حرف آن، ما از دستورات انترناسیونال سومحتی قبل از انحالل 

   ةو بعدها، براي یک دور شنوي نکردیم حرف یی زونکنفرانس در . داشتیمن

 آن که در هفتم ةکنگر و 1942ساله، منجمله طی کارزار اصالح ده 

صادر  21)مسائل مشخص تاریخ حزب ما ةدربارقطعنامه ( اي قطعنامه

ها  به هیچ وجه از آنرا اصالح نمودیم،  »روي چپ« ]اشتباهات[و  نموده

هاي چین  ویژگی ۀمطالع در از بیخ و بنها  آن دگماتیست. شنوي نداشتیم حرف

سر  ه ب در مناطق روستایی بود که ده سال و اندي و گرچه؛ بودند وامانده

 زمین، مالکیت و مناسبات طبقاتی در مناطق روستایی ۀمطالع از اما ،بردند می

باید مناسبات  .توان آن را درك کرد یتنها با رفتن به روستا نم. عاجز بودند

. مطالعه قرار دادرا مورد روستایی  در مناطق مختلف طبقات و اقشار میان

ها و  به چایخانه. از ده سال بطول انجامید بیشبراي من  درك این مناسبات

    .ها پرس و جو کنم و از آن مالقات روستاییان تا با همۀ فتمر ها می قمارخانه

 22کردم می کار یتوي کارآموزي جنبش دهقانیانستمن در  1925 در سال

 در جستجوي ،در روستاي زادگاهم. بودم مشغول تحقیق در مناطق روستاییو 

چیزي براي خوردن ها  آن .کنم پرس و جواز آنان تا  بودم دهقانان فقیر

 ي چینیدومینو دهقانی بود که. شان بسیار رقت انگیز بود نداشتند و زندگی

و  چان زِن، می شینوعی از آن با صور بهشت، زمین، انسان، هماهنگی، (

قبل، بعد و . او را به ناهار دعوت کردم و بعد. یاد گرفتمرا از او ) چوبی نیمکت

 مبارزةچرا  دریافتم که اینگونه بودا خوردن با او صحبت کردم و در حین غذ
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صحبت کردن با مشتاق  براي این اما او. طبقاتی در روستا اینقدر شدید است

به ناهار  راکردم؛ ثانیاً او  می مانند یک انسان رفتارو ا من با که اوالً من بود

 ةبازند من. آوردمقداري پول بدست  از من توانست می م، و ثالثاًه بوددعوت کرد

راضی خوشحال و  خیلی و او از این بابت مباخت نقرهدو دالر  ؛ یکیبودم قمار

 ازیکی  .ه استبه دیدن من آمد دو دفعهدوستی هست که بعد از آزادي . بود

تا یک دالر به او قرض  آمدمن  بدي داشت و به سراغ بسیار وضعآن روزها، 

هایی از این  کمکدر آن روزها، . کردم ]م -بالعوض[ کمک به او سه دالر. دهم

حواسش به کار خودش  که اگر آدم م بر آن بودپدر. بود کیمیا در حکم دست

وقتی . بود با او مخالف مادرم. شود بر سرش خراب می ان و زمینآسم، نباشد

آمدند، اما وقتی مادرم  اش مراسم تشییع جنازه هاي کمی براي رد، آدمپدرم م

الو یگیک بار . برایش عزاداري کردندبسیاري  ، مردمردمما  ۀاز خان *13یه

. دزدي خوب و برحق است و فقیر براي مردم ندارمن گفتم . نددزدي کرد

 شا چاندر  یک بار .کنار بیاید با اینتوانست  حتی مادرم هم به هیچ وجه نمی

 از تعدادي .را کتک زدند حتی حاکم محلی طی آن و گرفتبرنج در آشوب

و در راه خود را فروخته  ۀپختباقال شیان شیان اهل گرد فروشندگان دوره

پرس و  ها اوضاع از آندربارة  تا متوقف کردمها را  آن .بازگشت به خانه بودند

هایی  میتینگ اهادر روست )خون چین( سبز و سرخ هاي دسته. کنم جو

 ۀاین جریانات در روزنام. لعیده بودندهاي بزرگ را ب خاندانبرگزار کرده و 

به  ي نظامی براي قلع و قمع آنانشانگهاي مخابره شد و نیروها يوبائ شن

برنج دهقانان  به ،خوب نبود ]م -شورشیان[انضباط . شدند گسیل شا چان

 یکی از رهبران. خود را منزوي ساختند نگونهایو  زدند دستبرد میحال  میانه

ها پناه برد، اما در آنجا  گریخت و سرانجام به کوه سو سو و آن اینبه  ها آن
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تعداد میتینگی برگزار کرده و  هابعدها، اربابان روستا. و اعدام شد دستگیر

حزب کمونیستی ، هنوز دوراندر آن . ندفقیر را کشتار کرد دهقان دیگري از

  .خودبخودي در جریان بود یبشکل طبقاتی مبارزة در کار نبود و

به  ها، مارکسیست شدن آن زماندر  .کشانیدت سیاس ۀجامعه ما را به صحن

. نشنیده بودم از مارکسیسم چیزي حتی که ؟ منکرد خطور میفکر چه کسی 

، پتر کبیر، واشنگتن، ناپلئون، کنفسیوس دربارةخوانده بودم  آنچه شنیده و

 اصحاب قهرمان ایتالیایی بود که همه از] وطن پرست[و سه  جی یماصالحات 

در او . را خوانده بودم فرانکلین ۀنام من همچنین زندگی. بودند داري سرمایه

 هایی پژوهشنویسنده شد، و همچنین  ه بود؛ بعدهاآمد فقیر بدنیا اي خانواده

که اولین کسی بود  فرانکلین«: *14ابودچن . (الکتریسیته انجام داد ۀدر زمین

ها حیواناتی هستند  انسان گفتاو  )».ساز استانسان حیوانی ابزار مدعی شد

 کارِ«که انسان حیوانی متفکر است،  گفتند سابق بر آن می. که ابزار می سازند

انی جمع سچه ک ».است بشر اشرف تمام مخلوقات«و  23»قلب اندیشیدن است

تمام . ین ادعاي خود اوستا؟ انتخاب کنند] م -مقاماین  به[او را  ند تاه اشد

 پیشتز را این  مارکسبعدها  *15.ندآورد می سربردوران فئودالی  از این تزها

. و داراي موجودیت اجتماعی است قادر به ساختن ابزار حیوانی ،که انسان نهاد

 بشر بزرگ ها و مغزِ دست تا ال اقل یک میلیون سال زمان برده است ،در واقع

. خواهند دادادامه  خود به تکاملنیز  حیوانات. دنتکامل یاب] م -تا این درجه[

 مگر. ددو دست داشته باش ندتوا می است که بشر من اعتقاد ندارم که تنها

 تنها هم آنها و  یمونتنها ممگر یابند؟  ها، گاوها و گوسفندان تکامل نمی اسب

بقیه قادر به تکامل د و نند تکامل یابنتوا می ها مونمی یک گونه از میان

 آیا هنوز ها و گوسفندانها، گاو اسب ،ده میلیون سال بعد؟ یک یا نیستند
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نیز تغییر  ها آنکنم که  ؟ من فکر میچنان خواهند بود که امروز هستند

حشرات تغییر  گرفته تا گوسفندان ها، گاوها و همه از اسب .خواهند کرد

. هاي دریایی اند خزهاز گیاهان، تکامل از  حاصل تکامل حیوانات. خواهند کرد

 در در کتابش استدالالتی از این دست را .این مسائل واقف بود بر یِن تايان ج

 اي مرده سیاره در آغاززمین  24.است آوردهانقالب  دربارة يوِیو کان نقد نظرات

چند ده میلیون  دانم من نمی. جود نداشتهوایی وهیچ گیاه، آب و  در آن بود،

آب را  فی الفور و در دم؛ هیدروژن و اکسیژن دآب بوجود آی گذشت تا سال

هنوز هیدروژن  مدت زیادي پیش. تاریخ خود را دارد هم آب. تشکیل نداده اند

امکان  ،هیدروژن و اکسیژن تکوین یافتند تنها وقتی. و اکسیژن وجود نداشتند

  .دهندآب را تشکیل  ترکیب شده و دو عنصر با یکدیگر این هم آمد تااین فرا

. ما باید تاریخ علوم طبیعی را مطالعه کنیم، نباید از این موضوع غفلت کنیم

براي  مطالعه میاناست  بزرگیفرق . بخوانیم زمینهدر این یی ها کتاب باید

یدروژن و ه دیگو می 25فو ئین. بدون هدف ۀمطالعجاري و  مبارزةنیازهاي 

کنند و  سنتز میصدها و هزاران بار  اکسیژن پیش از آنکه به آب تبدیل شوند،

ن زمینه هاي او در ای صحبت. نیست »ترکیب دو در یک« ةاین یک فرایند ساد

بروم و با او در این  مالقاتشخواهم به  رسد؛ می منطقی و مستدل به نظر می

 رد بطور مطلق را فو ئینشما نباید :) 26لو پینخطاب به . (ت کنمصحب رابطه

  .کنید

آنالیز و سنتز از سوي ما مبهم و غیرشفاف بوده  همواره طرحِدر گذشته 

هاي زیادي در رابطه با  حرف هنوز اما تر درك شده، نسبه روشن به آنالیز. است

به گفته او این  داشتم و 27چیسو يآ من گفتگویی با. ه مانده استسنتز ناگفت
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 آنالیز و سنتزِ دربارةو  است *16مفهومی سنتز و آنالیزِ از تنها سخنروزها 

شود چیزي گفته نمی *17عینی پراتیک.  

، پرولتاریا و بورژوازي، اربابان و گومیندانو  حزب کمونیستما چگونه 

در  براي مثال؟ کنیم ها را آنالیز و سنتز می یالیستچین و امپر خلقدهقانان و 

 ؟ آنالیزدهیم این کار را انجام میچطور  گومیندانو  یستحزب کمونمورد 

از کجا تا چقدر است، قلمرومان  قدرت ما میزان که این نیست غیر از ما

 داریم، حزب چند نفر عضو است، چقدر ت این قلمرویجمع ،کجاست

. یار داریمدر اخت یناننظیر  پایگاه چه تعداد مان چند نفر هستند و نیروهاي

یم، شمارگان ار ندار؟ ما هیچ شهر بزرگی در اختیکجاست مان در هاي ضعف

      و هیچ کمک خارجی  هزار نفر است میلیون و دویست  ا یکمان تنه ارتش

در هاي خارجی  مقادیر هنگفتی کمک گومیندان ، در حالیکهدر کار نیست

به ؛ هزار نفر جمعیت دارد هفت فقط ینان، شانگهاي با در قیاس. اختیار دارد

کل  ،ینانو نیروهاي مستقر در  یو حکومت یهاي حزب افراد ارگان اضافه

شاورزي موجود تنها صنایع دستی و ک. زار نفر استه  بیست جمعیت برابر با

ست؟ در مقابل نقاط قوت ما مقایسه ا شهر بزرگ قابل این چطور با یک. است

 گومیندان، درحالیکه برخورداریم خلق هاي توده که ما از حمایت این است

بیشتر،  يشما قلمرو. است بریده و نسبت به آنان بیگانه ها خود را از توده

 را با خود  اما سربازان ،نیروهاي بیشتر و تسلیحات بیشتري در اختیار دارید

 آمیز خصومت تان میان افسران و سربازان روابط اجبار به خدمت گرفته اید و

قابل توجه  توانها داراي  هاي آن بزرگی از ارتش نسبه بخش به البته. است

ضعف  هنقط. که با یک ضربت درهم بشکنند اینطور هم نیست و استرزمی 
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هاي خلق در یک  آنجا که ما با توده .خلق است شان از ها جدایی ي آنکلید

  .ها بریده و جدائند ها از توده نآ گیریم، صف قرار می

و زنان را مالکیت  حزب کمونیستکه  کنند ر میپ را همه جاها  آن

 سرودي. دکنن تبلیغ می ها دبستاندر  را حتی ها حرفو این  دکن میاشتراکی 

و  شندکُ ، میآیند میو مائو زِدون  *18تهچو«: که سرهم کرده بودند هم

گفتند  ها می دبستانبه شاگردان  »؟کار کنید هخواهید چ می آنوقت ،نندسوزا می

] م - اش درباره[رفتند و  می خواندن آن بعد ازو شاگردان  این سرود را بخوانند

پروپاگاندا به نفع  ۀنتیج بدین ترتیب. کردند سوال می شانو مادر و برادر از پدر

از پدرش ] م -آن دربارة[و  شنود سرود را می این اي بچه بار یک .شد میما 

از  نباید« که دهد می اینطور جواب رو بود، ش که فردي میانهپدر. کند میسوال 

 عمویش سراغ پس ».فهمی می خودت ؛ بعد که بزرگ شديمن سوال کنی

جواب  به او و کند شماتت میاو را  یشعمو. کند میسوال  و از او رود می

دوباره  ،خواهد دلت کتک می کشتن و سوزاندن دیگر چیست؟ اگر«: دهد می

ها  تمام روزنامه. بود لیگ جوانان کمونیستاز اعضاي  عموي پسرك ».بپرس

ها  دهوجود داشت؛  زیادي روزنامهتعداد . تاختند میبه ما هاي رادیو  و ایستگاه

داشت و همه بدون  یک روزنامه براي خود اي هر فرقه .در هر شهرروزنامه 

؟ ها بود گوششان بدهکار حرف آنآیا مردم عادي . استثنا ضد کمونیست بودند

چین یک . ه ایمکرد تجربهما  را هر آنچه بر چین رفته است !اصالً و ابداً

فقیر و غنی، انقالب  راير کشورهاي خارجی نیز چیزي ود 28.است »گنجشک«

نباید  شما ابداً. داردوجود ن و رویزیونیسم مارکسیسم لنینیسم و ضد انقالب،

ضدیت با افتند و به  میباور کنید که همه به دام پروپاگانداي ضد کمونیستی 
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 خواندیم؟ را نمی ها نامهروز ما در آن دوران آیا. خیزند کمونیسم برمی

  .گرفتیم تحت تاثیرشان قرار نمی اما ،خواندیم می

ش قرار تحت تاثیر ، امارا پنج بار خوانده ام رویاي عمارت سرخمن 

یک  ۀاول آن را به مثاب ۀدفع. خوانم خ میتاری ۀبه مثابآن را من . مه انگرفت

گام خواندن در هن کس هیچ .تاریخ ۀمثاببعد به ] م -دفعات[داستان خواندم و 

ین در واقع هم کند، اما دقت نمیچهارم آن فصل  به رویاي عمارت سرخ

 هاي داستان زوشیننگ ال. را دربردارد کتاب لُبِ کالم کتاب است که فصل

ها را به نظم در می ، آنکرد می بازگورا  وفوگ رون عمارت بزرگ ها  بر آنو رد آو

در مورد کدو  راهب کدو قلیایی«نوان فصل چهار با ع. نگاشت شرح و تفسیر می

و چهار  29گوید سخن می »طلسم حافظ مقامات«از  »*19دهد می حکم قلیایی

  :کند بزرگ را معرفی می ندانخا

  راست گفته باشندگر «

  تاالرهاست را جیا

  ز گوهرِ یشم،

  .جنس زر از ها اسطبل

  آفان شترندد قصر

  ،بس جلوس شاه شاهان از براي

  !تنگ *20لین جیني هاشیاز براي  لیک

  گویند که گر اژدها شاه

   بیضتختی از یشم  کند هوس

  .لین جین هايوانطلب کند آن را زِ جماعت 

  که هاهچیِ وه از
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  ؛اندر بحر ثروت و جالل اند غرقه

  آهن خُرد، شان چونطال در بر

  *21».ریگ بسان لولو اندر کفشان

 طبقاتی مبارزة .گوید سخن میبزرگ  خانداناز چهار  سرخ رویاي عمارت

ها نفر را به کام مرگ  ده است و بسیار سخت و خشن مارت سرخرویاي عدر 

حاکمان از  )برخی سی و سه نفر ۀبه گفت( نفر الی سی کشاند و تنها بیست می

   منجمله  آنانقی یعنی بیش از سیصد نفر از البا. برند جان سالم به در می

شوند ته میگرف اسارت به یوخواهر سوم  و یوواهر دوم ، خسو چی، ی یانیوئ .

درك روشنی  به ،طبقاتی به بحث تاریخ نپردازد مبارزةاگر کسی از نقطه نظر 

 یتحلیل توان می است که تحلیل طبقاتی تنها با توسل به. از آن نخواهد رسید

         سال از  نگارش بیش از دویست .روشن از تاریخ ارائه داد صحیح و

 ن کتابیر روي اب کنونتای که تحقیقات گذرد، ولی می رویاي عمارت سرخ

 ةنشان دهند خود این. مسائل آن را روشن نکرده است هنوز صورت گرفته،

 در این زمینه هر دو لون کون وانو  بو یی پینگ .است دشواري این مسائل

         ]م - بر  این کتاب[اي  مقدمه نیز 31فان هو چی 30.متخصص هستند

   و بر صحنه ظاهر شده  32چان وو شی همچنین فردي به نام .نوشته است

هستند که بر روي  ن معاصريها تنها متخصصا این. عرض اندام کرده است

که در دوران قدیم به آن  را کسانی من کار کرده اند و رویاي عمارت سرخ

                  راجع به یپِ چاي یوئههاي  دیدگاه. قلم گرفتم ،پرداخته بودند

نسبه  در این رابطه دیدگاه به هوشی؛ غلط بود یاي عمارت سرخرو

  33.تري داشت صحیح
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 گومیندانکه چطور دو ضد،  ؟ شما شاهد بوده ایددهد نتز چگونه رخ میس

سنتز بدین ترتیب . این سرزمین سنتز شدند ۀبر عرص حزب کمونیستو 

ها را بلعیدیم، قطعه به  آن ما ،سر رسیدند گومیندانهاي  ارتش وقتی :روي داد

دو  سنتز و نه بود نج یان سییِن »ترکیب دو در یک« نه این. قطعه بلعیدیم

سالمت همزیستی م خواهان گومیندان .همزیستی مسالمت آمیز یک وجه از

؟ حمله کرد ینانچرا به وگرنه . دیک لقمه کنما را  خواست ، میآمیز نبود

آزادي  تو. را درنوردیدند الیشم انشیِش کل بجز سه استان مرزي، آن نیروهاي

هزار نفر داري و من  تو دویست و پنجاه . را من آزادي خودم و ت را داريخود

با . هزار سرباز حدود بیست  نظامی و بریگادمعدودي  ،34نفرهزار  بیست و پنج

 لیو ؛رفتی که دوست داشتیهر جا  تو ؟گرفت صورتسنتز چطور  ،این آنالیز

م؛ اگر یدجنگ م، میدر جنگ پیروز شو توانستم اگر می. و را یکجا بلعیدممن ت

 ،1948تا مارس  1947از مارس . مکرد اجتناب میاز درگیر شدن  مستتوان مین

ها هزار  چرا که ما ده ،گردیدمحو  روزگار ۀاز صفح] دشمن[یک ارتش کامل 

 ةفرماند وقتی را محاصره کردیم، و چوان ئی .را نابود کردیم نیروهایشنفر از 

از  دو تن کشته شد؛ ،عازم شد کمک به نیروهایشبراي  لیو کان ،ارتش دشمن

و تمام  سومی نیز اسیر شد کشته شدند؛ واحدهاي ارتش او نیز ةسه فرماند

توپخانه ها،  تمام تفنگ. تز بودسن یک نمونه از این. او محو و نابود شدندارتش 

د خواستند با ما بمانن کسانی که می. به نفع ما سنتز شدند و سربازهاي دشمن

خرجی سفرشان  ، برايخواستند بمانند که نمی توانستند بمانند و به کسانی می

 بدون درگیري چوان ئی، بریگاد مستقر در لیو کان بعد از نابودي. دادیم پول می

چه  روش سنتز جین پین و هاي هواي، نلیائو شبزرگ  نبرددر سه . تسلیم شد
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هزار سرباز او بدون شلیک چهارصد  به نفع ما سنتز شد و تمام یفو زوئبود؟ 

  35.ل دادندیشان را تحو هاي تفنگ ،حتی یک گلوله

شود؛  می ماهی بزرگ ماهی کوچک خوراك خورد و یکی دیگري را می

در  من هم. استنیامده  قضیه به این شکل در هیچ کتابی. زاست سنت چنین

را مطرح  »ترکیب دو در یک« جن یان سییِن. اینطور ننوشته امهایم  کتاب

 .است و الیتجزي پیوند میان دو چیز الینفکسنتز  که گوید و چنین می کرده

پیوندهایی وجود  میان چیزها ؟انددو چیز در دنیا الینفک و الیتجزي  کدام

هیچ چیزي وجود ندارد که  .تجزیه اندها همواره قابل تفکیک و  دارد، اما آن

در بیست و چند سال مبارزه، بسیاري از ما  .غیرقابل تفکیک و تجزیه باشد

بیست و تنها  ارتش سرخ هزار نیروي سیصداز . دشمن بلعیده شدندتوسط 

و مابقی  ندرسید شیا نین - سوگان - شیانش مرزي ۀمنطق نفر به هزار پنج

  .شده بودند کشته و زخمی بلعیده، تارومار،

  . وحدت اضداد قرار دهیم دربارةبحث زندگی را مبناي  بایدما 

  )».صحبت کنیم مفاهیم دربارة اینکه صرفاً  نه«: کانگ شنرفیق (

پیش  به ، سنتز وجود دارد و مادامیکه سنتزدر جریان استمادامیکه آنالیز 

  . یابد ادامه می نیز رود، آنالیز می

 چرا. زنند دست به آنالیز می خورند، حیوانات و گیاهان را می ها وقتی انسان

 ؟نیست نما باب میل ،برنجی که در آن سنگ ریزه باشد و وریمخ ما ماسه نمی

سبزیجاتی نظیر بلکه تنها  ،خوریم گاو و گوسفند علف نمی مثل اسب و چرا

 نوع صد ننُ شن. است مبتنی بر آنالیز تصمیماتی از این دست ؟مخوری می کلم

ها  ده. ها پرداخت مصرف دارویی آن از این رهگذر به تجویز و 36گیاه را چشید

توان خورد و چه چیزي  که چه چیزي را می روشن کرده استهزار سال آنالیز 
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ها و  ، سگها خرچنگ. توان خورد ها را می پشت ها، مارها و الك ملخ. توان ا نمیر

 شانشیدر . خورند یها را نم ها این خارجی برخی. توان خورد مینیز آبزیان را 

 ۀرودخانیک سال . خورند خورند؛ گربه هم نمی آبزیان را نمیماهی و  شمالی

 همهاز این  ها آنماهی را به ساحل کشید و ها تُن  طغیان کرد و ده *22زرد

  .کشاورزي استفاده کردند براي کود مرده ماهی

  .شما خارجی است ۀمن بومی و فلسف ۀفلسف

صحبت  *22سه مقوله ۀمسئل دربارةممکن است  ،صدر«: شن کانگرفیق (

  )»کنید؟

. ندارم ياعتقاد ها تا از آنبه دو  من، اما از سه مقوله سخن گفت انگلس

کمی و کیفی به  تغییرات ترین قانون است، تبدیل اي وحدت اضداد پایه(

.) وجود ندارد و نفی در نفی اصالً است تو کیفی تکمی ینِضدیکدیگر وحدت 

 قانون نفی در نفی با ی به یکدیگر وی و کیفتبدیل کم سطح نشان دادن هم

ترین  اي پایهوحدت اضداد  *23.است و نه مونیسم گانه گرایی سه وحدت اضداد

 وحدت ضدینِ همان کمی و کیفی به یکدیگر تغییرات تبدیل. است مقوله

 در ...ینف اثبات، ،ینف اثبات، وجود ندارد؛نفی در نفی . است تفییو ک تکمی

 هم و است اثبات هم ،رخدادها ةریزنج در يا حلقه هر ها، دهیپد و اءیاش تکامل

 با رابطه در خود ۀبه نوب اما نمود، ینف را يبدو ۀجامع ،يدار برده ۀجامع. ینف

 کنیل فئودالیۀ جامع نفیِ یفئودال ۀجامع. بود اثبات ۀبه منزل یفئودال ۀجامع

را نفی  یفئودال ۀجامع نیز يدار هیسرما ۀجامع. بود يدار هیسرما ۀجامع اثبات

  . در مقام اثبات بود یستیالیسوس ۀجامع براي خود ۀبنوب اما ،کرد

 همزیستیبرده داري  ۀجامع با تواند می اولیه ۀجامع آیاروش سنتز چیست؟ 

 ۀجامع در نماي کلی، .تنها تا درجه اي، اما همزیستی وجود داردداشته باشد؟ 
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مرحله به  هجامعامل بعالوه تک. است و نابودي امحاءدر حال نیل بسوي  بدوي

در . شود ل مختلف تقسیم میاولیه خود نیز به مراحۀ جامعدهد؛  مرحله رخ می

   ، امااش باب نشده بود دفن زن همراه شوهر مرده رسم هنوز ،آن دوران

ابتدا مردان مادون زنان . مردان قرار گرفتندزور مادون  بهزنان  ]م -بعدها[

   . و زنان مادون مردان قرار گرفتند ودند، سپس امور به ضد خود بدل گردیدب

 یلیون سال یا بیشتر بطول انجامید، امایک م این مرحله از تاریخ با اینکه

 ۀجامعهنوز از عمر . چندان روشن نشده استبراي ما  تا کنون زوایاي آن

 37شائو یانو  لون شنهایی نظیر  تمدن. است پنج هزار سال نگذشته طبقاتی

 آخرین جوامع دورة ،بودند سفالگري و رنگ آمیزي سفال که داراي صنایع

بلعد، یکی بر  ي را میدر یک کالم، یکی دیگر. دادند را تشکیل می بدوي

خیزد،  برمی دیگر ۀطبق شود و کند، یک طبقه نابود و محو می دیگري غلبه می

طبعاً در فرایند  .شود دیگر برپا می ۀجامعگردد و  نابود می و محو ۀجامعیک 

فئودالی  ۀجامعی سیر تکامل به وقت. نیست ناب و خالص همه چیز ،تکامل

 ، اما آنچه عمدهماند ظام برداري باقی میبقایایی چند از ن همچنانرسد،  می

اي سرف و  عده هنوز هم ]م -فئودالی ۀجامعدر [ .است، نظام فئودالی است

جامعۀ . وجود دارند نظیر صنعتگران یدي برده-اي کارگر عده همچنین

ۀ یافت توسعه بیشتر و حتی در جوامع تیسخالص ن چنداننیز  داري سرمایه

نظام برده داري در جنوب  نظیر. عقب مانده وجود دارد هم بخشی داري سرمایه

 بردگان هم هنوز ه، اما امروزنمودآن را ملغی  لینکلن که گرچه ایاالت متحده

بیش از . اي بسیار حاد و خشن در جریان است د دارند و مبارزهسیاه وجو

شرکت  مبارزهدر این  اي است، ، که جمعیت قابل مالحظهمیلیون نفر بیست

  . دارند
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و نابودي در مورد همه چیز ، تکامل ظهور نابود ساختن یکی بدست دیگري،

بخود از بین پس خود ،بدست دیگران نابود نگردد یکیاگر . کند صدق می

این  .میرند هم می حتی اعیان و اشرافمیرند؟  می ها چرا انسان. خواهد رفت

 ،کنند یها زندگی م از انسان تر مدتی طوالنی به اه جنگل. است قانون طبیعت

مرگ وجود اگر . کند هم از چند هزار سال تجاوز نمی ها آن حتی عمر اما

زنده بود و ما هنوز  کنفسیوس اگر. اوضاع قابل تحمل نبود، نداشت

 در خود یاراي جا دادن این همه جمعیت را ، زمینتوانستیم او را ببینیم می

 آبی ةکوزکه وقتی زنش مرد، بر  38هستم زي جانگ من هواخواه طریقت. نبود

پیروزي  جشنِباید  ،میرند می ها وقتی انسان. گرفت و آواز خواندضرب 

چرا که اگر . است یرامسوسیالیسم نیز . برپا شود ها نابودي کهنگیدیالکتیک و 

براي  حداقل کمونیسم. هم در کار نخواهد بود یکمونیسم چنین نباشد،

 ندارم که در دوران کمونیسم من اعتقاد. یافتها سال تدوام خواهد  میلیون

مراحل تغییرات کیفی از وجود نخواهد داشت و کمونیسم  کیفی هیچ تغییر

شود و  کمیت به کیفیت بدل می .باور ندارممن به این . نخواهد کرد گذر

از  ها سال براي میلیون] م - کمونیسم[من اعتقاد ندارم که . به کمیت کیفیت

غیرقابل از نظر دیالکتیک این ! خواهد ماندتغییر باقی  لحاظ کیفی مطلقاً بدون

توانش، به هر  ةاز هرکس به انداز« :نظر بگیریدمثالً این اصل را در  .تصور است

 فقطباور شما این است که طی یک میلیون سال  آیا ».نیازش ةدازان کس به

     د؟ در این باره فکر کرده ای آیا ؟بودکار خواهد  در نوع اقتصادیک  همین

کتاب تنها یک  بود؟ تصاددانانپس چه نیازي به اق] م -در این صورت[

  .ردم و دیالکتیک می انداخت کارمان را راه می المسائل حل
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 حرکت ،زندگی دیالکتیک است ]م -)مرگ[(خود  مداوم آن بسوي ضد .

روز  دربارةی الهیون وقت. خود روبرو خواهد شد روز محشربشر نیز سرانجام با 

گوییم که با  ما می. ترسانند میمردم را  بدبینی، ۀبا اشاع گویند محشر سخن می

بشریت هنوز در . تر از آن حاصل خواهد آمد چیزي متکاملانسان  نابودي

ضرورت به  ياز حرکت از قلمرو انگلس. برد کودکی خود بسر میدوران 

این جمله . آزادي سخن گفت، و گفت که آزادي درك ضرورت است يقلمرو

را ناگفته  و نیم دیگر آن استاز حقیقت  نیمی گویاي کامل نیست، تنها

؟ آزادي درك توان به آزادي رسید می درك ضرورت با صرفاًآیا . گذارد می

آیا اگر فقط  .به عمل برددست باید  .ی ضرورت استدگرگون نیز ضرورت و

مسئله حل ، بخورید و بخوابید، دست به سیاه و سفید نزنید و صرفاً درك کنید

 کار بندید، آن را به کنید، باید بتوانید قانونی را کشف می؟ وقتی خواهد شد

حفر  معدن بنا کنید،ها  ساختمان بسازید، زمین را بشکافید، جهان را از نوباید 

افزایش خواهد  بشرجمعیت در آینده . سازي را به انجام رسانید کنید و صنعتی

از  غذاي خود را باید ختیار نخواهد بود،کافی در ا مواد خوراکیچون و  یافت

آزادي  به توان می است که دگرگونی ۀتنها بواسط پس. کند تهیهمواد معدنی 

در گوید  می لنین به آزادي مطلق دست یافت؟ در آینده ممکن است آیا. رسید

سو  سو و آن به اینو  کنند ها پرواز می که در آسمان هاییآینده، تعداد هواپیما

 .کنند در هر کجا با هم برخورد می ها زیاد خواهد شد و د به اندازه مگسپرن می

ها را مانور خواهیم داد؟ و اگر چنین  ؟ چطور آندر این رابطه چه باید کرد

هزار   ده پکندر حال حاضر در  شود؟ مشمول آزادي می مسائل تماماًآیا  کنیم

، خب )هزار؟ هشتصدیا ( اتوبوسهزار  صد توکیواتوبوس وجود دارد، در 

تري داریم و  کم هاي ما ماشین. بیشتر است در آنجا هم تصادف خودروها
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بنابراین تعداد تصادفات  م،دهی نین به رانندگان و مردم آموزش میهمچ

؟ آیا چه وضعیتی خواهد داشت پکن ،از این بعد سال هزار دهما ا. تري داریم کم

و وسائط چیزهاي جدیدي اختراع هزارتا خواهد بود؟  دهها  هنوز تعداد اتوبوس

یک  با استفاده از خواهند توانست مردم و ند شدهفعلی منقضی خوا ۀنقلی

و در هر کجا  بپرندکجا  افراد خواهند توانست به هر. پرواز کنند ساده دستگاه

بنابراین صرفاً درك ضرورت کافی نیست، بلکه باید آن را دگرگون  .فرود آیند

  .کرد

من اعتقاد ندارم که کمونیسم به مراحل مختلف تقسیم بندي نخواهد شد، 

قابل  هر چیزيگوید که  می لنین. والت کیفی رخ نخواهد دادو در آن هیچ تح

هم  بلکه الکترون اتم نه تنها گوید که زند و می را مثال می او اتم. تقسیم است

. ناپذیر استتقسیم  ]م -الکترون[ اعتقاد بر این بود کهسابقاً . قابل تقسیم است

ت یا سی هنوز بسیار جوان است و تنها بیس )فیسیون(اتم  ۀعلم شکافت هست

هاي اتم را به  هاخیر، دانشمندان هست ۀدر چند ده. گذرد از عمرش میسال 

  ن و مزو ،نوترونن، نوترون، ضد وپروتن، ضد ور پروتینظ آن ۀاجزاي متشکل

نیز  تري سبک ذرات .سنگین هستند اتها ذر این. مزون تجزیه کرده اند ضد

دوم و بعد از آن  جنگ جهانی طولاین اکتشافات بطور عمده در  .وجود دارند

 بیشتري است اتم مدت ۀا ساختن الکترون از هستامکان جد .اند شده حاصل

هاي آزاد سطح  از الکترون براي انتقال برق یک سیم. است شدهکشف که 

 ۀدر فاصل این نیز کشف شده است که. ردگی مس یا آلومینیوم بهره می خارجی

آنجا نیز . رندهاي آزاد وجود دا اي از الکترون جو زمین الیه از سیصد لی

 شکافته نشده  الکترون کنونتا. اي اتم از هم جدا هستنده ها و هسته الکترون

 گفت می زي جانگ. را نیز بتوان شکافت  خواهد رسید که آن ، اما روزياست
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حتی بعد از ده ، گردددر هر روز دو نیم به طول یک فوت که  مضرابی چوبِ«

 ، به نقل ازجهان] 33[فصل : جانگ زي( ».هم تمام نخواهد شد هزار نسل

. امتحان کنید، باور ندارید اگر. این حقیقت است.) زي لونگ و زي یین گونگ

ها همواره در  پدیده. معناست عنوان علم بی اگر تمام شد، پس وجود چیزي به

 .زمان و مکان الیتناهی اند. نهایت ادامه دارد پروسه تا بی حال تکامل اند و این

تا  و است الیتناهی فضا چه از لحاظ ماکروسکوپی و چه از لحاظ میکروسکوپی

هم  دیگر یک میلیون سالِ حتی بنابراین. نهایت قابل تقسیم است بی

ذرات  دربارة ساکاتا ۀمقال من. دارند دادن دانشمندان کارهایی براي انجام

تحسین  ، رادرج گردید علوم طبیعی تحقیقاتی بولتناي که در  پایه

 این مقاله برپایه .ندیده بودم اي چنین مقالهپیش از این هرگز  39.کنم می

  :آورد نقل قول می لنیناو از . ماتریالیسم دیالکتیک است

پراتیک  ۀفلسف در و نهکتابی  ۀفلسف در آنها درگیريضعف فیلسوفان «

  ».است

هاي  نسل کاره ایم؟ وگرنه چه. ما باید همیشه چیزهایی نوین ارائه دهیم

چیزهاي نو در امور پراتیک نفهته اند، پس باید به ؟ کاره اند مان چه آینده

  . پراتیک متوسل شد

 دربارةمقاالت او مارکسیست است؟ من  40یو جن چیآیا  ،و در پایان

جِن . تحقیقاتی نهفته است] مقاالتدر پس این [ .پسندم میرا بسیار  بودیسم

گوید و از  سخن می تان ۀتنها از بودیسم سلسل او 41 .است تون تان یون شاگرد

 مینو  سونهاي  خردگرایی در سلسله. آورد یان نمیبودیسمِ متأخر بحثی به م

بود از  عزیمتی این تکامل یافت، و تانسلسلۀ در دوران ) زِن( انچاز مکتب 

م و هم تائوئیسم هم بودیس 42 .ایدئالیسم سوبژکتیو بسوي ایدئالیسم ابژکتیو
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بودیسم و . ر میان این دو تمایزي قائل نباشیمو اشتباه است اگ وجود دارند

 هان یو؟ ها بی اعتنا بود توان نسبت به آن دارند، پس آیا میتائوئیسم وجود 

 ]م -گذشتگان[هاي  از ایده« که عار او این بودش. نابخرد و بی منطق بود

دیگران  هاي نوشته رونویسی از تماماً هاي او ایده ».کالم شاننه از  بیاموزید و

از روي خرد و منطق  .داد بندي تالیفات را تغییر میساختار ةو شیو او فرم. بود

از دوران برگرفته اساساً  ،گفت هم که میو اندك چیزي  گفت سخن نمی

      . خورد چشم می به اي اندك موارد تازه استادان ۀمباحث در بود؛ باستان

آشنا بودیستی و تائوئیستی  ماتریالیسم مِزیر و ب او با .متفاوت بود هو زي  لیو

       . ، بسیار کوتاهدکوتاه بو هاي بهشتی پاسخبا این حال،  43.بود

 44.است نچی یوئ اثر سواالت بهشتی برگرفته ازاو  هاي بهشتی پاسخ

را  هاي بهشتی پاسخچون  اي قطعه او بود کهچند هزار سال، تنها  ظرف

چه  دربارة هشتیهاي ب پاسخو  سواالت بهشتی. ه بودتحریر درآورد ۀبرشت

 و تنها ها غیر ممکن است آن فهم ،این متون شرح شفافی ندارندهستند؟ 

هزاران  .عالی است واقعاً یسواالت بهشت. دریافت را شان کلیة اید توان می

جهان هستی، طبیعت و تاریخ را  در رابطه با مسائلسال پیش انواع و اقسام 

  .کرده است مطرح

 چی خوندهید اجازه ) »ترکیب دو در یک«بحث دربارة  در خصوص(

  .تجدید چاپ و گزارشی ارائه نماید را مقاالت خوب

  

  

  

  



 مائو زدون/  46

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 47 / درباره مسائل فلسفهگفتگو 

 

  

  

  

  

  ي مترجم انگلیسیها یادداشت

  

مشتمل بر ماتریالیسم دیالکتیک و  که مارکسیستی ۀفلسف - 1یعنی  )1

ماتریالیسم تاریخی است و با قانون عمومی تکامل تضادهاي موجود در طبیعت، 

اقتصاد سیاسی مارکسیستی که قوانین  - 2. بشر سر و کار دارد و اندیشۀ جوامع انسانی

کارگر  چگونگی استثمار طبقۀدهد و از  را توضیح می ۀجامعر تکامل اقتصاد حاکم ب

یالیسم علمی سوس -3 و .دارد میپرده بر) هري ارزش افزودتئو(دار  سرمایه طبقۀ توسط

ت و پرولتاریا باالتر اس مرحلۀ به ۀجامعداري مانع تکامل  مایهسر هد د نشان میکه 

سه منبع و سه جزء براي جزئیات نگاه کنید به . (داري است گورکن نظام سرمایه

 .)لنین ۀنوشت مارکسیسم

را  1919که جنبش چهار مه  پکندانشگاه قدیم  ، میراث داردانشگاه پکن )2

نیز همچنان  1949 از پسو  بود چین یِنآمریکایی  ۀنیز دانشگاه موقوف براه انداخت و

 دانشگاه خلق. آمد بحساب می در چین معمولۀ فضیلت روشنفکران جایگاه حداعلی

با دانشجویان  تحصیل اختصاصاً برايواقع بود و  پکنهم در  )مین داشوئه نرِ(

 . کارگري و دهقانی تاسیس شده بود هاي خاستگاه
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 و اساس مطالعاتیهسته  چهار کتابهاي کنفسیوسی،  کالسیک در میان )3

مجموعه نوشتجات ة دربرگیرند پنج کالسیکو  دکن کاران را نمایندگی می تازه

 .است يبیشتر

که طی  اي شش ماهه ارب تحصیلی متنوعش، دورةدر میان تج مائو زِدون )4

 ازسپري کرد را بعنوان یکی  ونانه یاستانۀ در کتابخان 1912-13 زمستان

 .متمایز ساخته است ها از سایر موارد ترین آن ستهبرج

 .، کتاب چهارم)نسیوسم( زي نمو دومی از  معناست ةآموزاولین جمله از  )5

اشاره شده است  اي واقعه به ها گزیدهدر . کنفسیوسي ها گزیدهاز  نقل قول )6

 .خواستند او را بکشند زداشت کرده و میرا با کنفسیوس ،کوانآن افراد  که طی

رفته باشد و خواه  خواه به آنجا کنفسیوس ظاهراً این است که مائودالل است )7

 شانشیاز میالد در  قبلدر هزاره اول  حکومتی که( ینچنه، مرتکب هیچ عملی علیه 

یالد بر کل چین فائق آمد و از م قبل 221در  سرانجامحاکم آن  مستقر بود وفعلی 

 او رسد که به نظر می ها کتاب غزل؛ چرا که نشده بود .)را بنیان گذاشت ینچۀ سلسل

ها  از آن مائو دو موردي کهاز آن منطقه، منجمله  ي چنداشعار ،آن را ویراستاري کرده

در یادداشت فوق و در کل : فارسی توضیح مترجم[ .گرفت را در برمی کند یاد می

به مفهوم سلسله، حکومت و قلمرویی به این نام که در باال شرحش رفت  چین ،کتاب

 ،شود خوانده می »گوو جون«شور امروزي چین که در زبان چینی و چین به مفهوم ک

 .]بکار رفته است

سوابق  بزرگ چین بود که اولین مورخ) 145 -قبل از میالد  90( ناما چیسی )8

 تا روزگار آغازتاریخ چین از و طی آن به نقل  را تألیف نمود )شی چی( تاریخی

 .پرداخت خودش معاصر
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ها  تر به آن عنوان دو شعري که پیش همچنین و شعر این انگلیسی ترجمۀ )9

  .است ها کتاب غزلاز  )Legge( هگل برگفته از نسخۀ ،اشاره شد

یک  میانتمثیلی از مناسبات ۀ شعر عاشقانه را به مثاب نی سنتاًمنتقدین چی )10

 )مراجعه شود 42به یادداشت ( شی جوکنند؛  ر میصاحب منصب و شهریارش تفسی

 مائو. درك و دریافت گردندشان  ارزش ظاهري بنا بهباید  این اشعار که معتقد بود اما

کرد  استعاريبرداشت  که گاهی باید از این اشعار گذارد پیش میرا  معقولاین دیدگاه 

 .و گاهی نه

و  تانۀ اواخر دوران سلسلۀ عر برجستشا )میالدي 858- 910( ي جووانوِ )11

کند  از این بحث می مائو. بود) میالدي آغاز شد 907که در ( پنج سلسلهاوایل دوران 

 بکار نیز و تمام اشعار کالسیک ها لکتاب غزدر مورد باید  تفسیر که همان اصول

 .ه شودبرد

از  5به یادداشت  نگاه کنید »دیتنج ضپ«و  »سازي چهار پاك« رابطه با در )12

رهنمود به بر متن  8منظور یادداشت : فارسی توضیح مترجم[ .جلد نهم 9صفحۀ 

یادداشت . است منتخب آثار مائواز جلد نهم  )1963مه ( جنبش تربیتی کمون

  : مذکور از این قرار است

براه انداخته شد  1962جنبش تربیت سوسیالیستی بعد از پلنوم دهم و در پائیز  

. شد شناخته می »پنج ضدیت«ها به و در شهر »سازي چهار پاك«که در روستاها به 

هاي سیاست،  اصالح سوسیالیستی در زمینه: ودندها ب این »سازي چهار پاك«

   .]ایدئولوژي، سازماندهی و اقتصادي

وقتی  1957یل ، در آورلیگ دموکراتیک چینارگان  ائوب مین ژي گوان )13

. برعهده داشتبود، پیشگامی انتقاد از حزب را  خود جریان اوج در شکفتن و رقابت

شد، یک ارگان غیر حزبی بود که بخاطر  منتشر می شانگهايکه در  ائوهویی ب ون
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در نوامبر  این نشریه .ه بودمورد انتقاد مائو قرار گرفت 1958اش در  گرایشات بورژوایی

 .انقالب فرهنگی بخدمت گرفته شد شلیک آغاز، به عنوان کانالی براي 1965

به  1950از . تاریخ چین و جهان بود ةدربارمولف آثار متعددي  چنوجو گ  )14

 ةدرباراي  مقاله 1962در . دکر تدریس می شانگهاي فوتانِر دانشگاه د استادعنوان 

» گایست تسایت« اتی راجع بهنظر که در آن به تبیین یخ و هنر منتشر نمودتار

)Zeitgeist -  پرداخت )م - »روح دوران«یا  »روح زمانه«مفهوم هگلی به معناي. 

در  )م -»ترکیب دو در یک«( جین یان سییناین تبیین نظریه فلسفی  شد میگفته 

 .)مراجعه شود 26به یادداشت . (زیبایی شناسی بود وادي

ز ا 1966در  بود که علوم انستیتوي اقتصاد آکادمیمدیر  انف سون یه )15

نظریات برخی اقتصاددانان  وي ،کند اشاره می کانگ شنچنانچه . کار برکنار شد

نقش محرك  ةدربار -اي بود  حرفه در ارتباط ایشانکه با  -  شوروي و اروپاي شرقی

 .بود پذیرفتهسود در اقتصاد سوسیالیستی را 

ژوئیه تشکیل  31ر سخنرانی د مائو، درست پیش از آنکه 1955در تابستان  )16

به ( دپارتمان کار روستایی حزب، برانگیزداز نو  را هاي تولیدي کشاورزي تعاونی

زده و نابهنگام  شد بطور شتاب می ها که ادعا تعدادي از تعاونی) چیلیو شائوتحریک 

 .ساخترا منحل  بودند تشکیل شده

دپارتمان کار راس  در 1952از سال ) 1895- 1972( هویی دن زي )17

 مسئولیت بودن در سهیم بخاطر ،50ۀ اواخر دهاز  نفوذ او گرچه .بود ییروستا

 نجا کهآ به نزول گذاشت، اما ازرو  1955سال  ها در ونیتعا »یریشه کن«و  »انحالل«

 در برابرجدي  شکلرا ب شی ها دیدگاهتا  ههنوز از چنان جایگاهی برخوردار بود

در  ،شمرد بر می در اینجا که مائو یهای سیاست که پیداست مائو قرار دهد،هاي  دیدگاه

طی مجادله  .ه استبود در درون حزب ی حادموضوع نزاع 1960 هاي دهۀ اوایل سال
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بشدت مورد  هویی دن زيو هم  دپارتمان کار روستاییهم  بر سر تحول کئوپراتیو،

 ،مائو منتخب آثاربه  مراجعه شود براي اطالعات بیشتر. [واقع شدند مائورفیق  انتقاد

 .]225و  224، صفحات جلد پنجم

کمتر از  »چهار آزادي بزرگ«عبارت  ابتداي انقالب فرهنگی در اسناد منتشره از

طیف  بعنوان نمادي براي پوشش کل )بائو زي یی سان( »سه آزادي و یک تحکیم«

 ،دکردن مادي، طرح خصوصی و غیره تاکید میهاي  محركبر نقش  هایی که سیاست

و  چیلیو شائوعنوان تلخیص خط ارتجاعی این مفهوم که به  ةدربار .معمول بود

مبارزه بین به مقاله  شد، مراجعه شود انگاشته میطرفداران او در مناطق روستایی 

تا  11صفحات ) 1967( 49، شماره پکن ریویو، دو خط در مناطق روستایی چین

19.  

و دیگران پیش گذاشته  چیلیو شائوورتونیستی راست که توسط دیدگاه اپ )18

 کمیتۀ يبورو پولیتدر نشست  مائوسخنرانی رفیق در این رابطه نگاه کنید به . شد

هاي منحرف راست که از خط  دیدگاهرد  :مرکزي حزب کمونیست چین

 .94و  93جلد پنجم صفحات  مائو آثار منتخب، کند  تمرد می عمومی

 نج یان سیینتوسط  1960هاي  در اوایل سال »ترکیب دو در یک«دیدگاه  )19

. را برعهده داشت عالی حزب مدرسۀریاست  به بعد 1955مطرح گردید که از سال 

 در مبارزه و تضاد و جلوه دادن اهمیت کم بخاطر فرمول بندياین  ،1964با آغاز سال 

، در مطبوعات بشدت »تقسیم یک به دو« مبنی بر مائوقرار گرفتن با دیدگاه  تقابل

 ةمبارز یعنی اینکه مبارزه و بطور اخص] م - تقسیم یک به دو[ مورد حمله قرار گرفت؛

در  .شود از نو پدیدار می گردند، معینی حل میطبقاتی، دائماً و حتی وقتی تضادهاي 

یکی از ۀ طرح خالصاحتماالً  »کلی یک مقالهطرح « ،یادداشت تندنویس رابطه با

 .هت تائید به صدر ارائه شده بوداز انتشار ج که قبل هبود یانبه  پیش روحمالت 



 مائو زدون/  52

شروع شد و دو سال و پنج ماه بطول  1936در اکتبر  مادرید از دفاع )20

این جنگ ساالر فاشیست را  فرانکو ،آلمان و ایتالیاي فاشیست 1936در . انجامید

 ،در برابر این تجاوز. براي براه انداختن جنگی تجاوزگرانه علیه اسپانیا بخدمت گرفتند

. به دفاع از دموکراسی برخاست قهرمانانه متحد خلقۀ جبهخلق اسپانیا به رهبري 

در مارس  مادرید .، پایتخت اسپانیا بودمادریدحادترین مقطع کل جنگ، نبرد براي 

تحت  بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهاي امپریالیستی چرا که ،سقوط کرد 1939

 از سوي دیگر و به مساعدت متجاوزین پرداختند »عدم مداخله«سیاست ریاکارانه 

این  بدیهتاً اتاین انتقاد نکتۀ. گردید از درون دچار انشقاقات متعدد خلقۀ جبه

ها از  این است که آنبلکه  ،آخر نجنگیدند به نیست که جمهوري خواهان اسپانیایی تا

 .نفسه تعیین کننده نیستند اي فی قهکه نقاط قوت منط بازماندند مسلم درك این اصل

که در  مسائل مشخص در تاریخ حزب ما ةدربار قطعنامهنگاه کنید به  )21

 .225تا  177جلد سوم، صفحات  ،مائو منتخب آثار .گذرانده شد 1945آوریل  20

 )1965ویراست (

 درعمالً اما  ،را آغاز کرد فعالیت خود در این انستیتو 1925در سال  مائو )22

از این  بخدمت مشغول شد و انستیتو سئولم اتمقام یکی از به عنوان 1926 سال

 .خدمات عمده خود را بدان عرضه داشت تاریخ به بعد بود که

 .15اول، فصل  ، کتاب چهارم، بخش)منسیوس( زي من نقل قول از )23

با ) لین جان پین( ین جان تایه مشهور اي است به مقاله اشاره این احتماالً )24

 .منتشر شد 1903که در سال  انقالب ةدرباري وِکان یوۀ اي بر نوشت ردیهعنوان 

بلکه بر سر  ،انقالب دربرابر رفرم تدریجی نه تنها بر سر مسئلۀ جاندر این مقاله 

 کانکه  )منچوري ها، بومیان منچو( هازو منو  ها چینی نژادي میانهاي  اهمیت تفاوت

این بود  جانبحث . حمله کرد اودت به آن داشت، بش کم اهمیت جلوه دادنتمایل به 
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حاکمیت بر  مجموع شایستگی درو  ها نژادي خارجی و منحط بودندزو من که نژاد

کرد که  شاره میاو گفت  تکامل سخن می بود که او از این بستربر . را نداشتند چین

 .محصول تاریخ است ،موجود هاي نژاديِ تفاوت

هنوز زنده بوده  1964 چینی است که در سال يدانشمند به نظر ینفو ئ )25

 .گوید با او سخن می مالقات در اینجا از تمایل خود براي مائو، چرا که است

از کار برکنار شد  1966بود؛ او در ژوئن  پکندانشگاه رئیس وقت  لو پین  )26

 .قرار گرفت »هدف مبارزه«و 

عالی  مدرسۀرئیس  نایب، در زمان مرگ) 1910- 1966( چیآي سو )27

 ةدربارحزب بود که آثاري  او یکی از سخنگویان فلسفی برجستۀ .بود حزبی

 بسیاري ها و مقاالت روسی به چینی ترجمه کرده و کتاب ماتریالیسم دیالکتیک را از

. تحریر درآورده بود به رشتۀها  ل دسترس کردن مارکسیسم براي تودهبا هدف قاب را

            منتشر کرد و در آن به بائو يمین ژ نجاي در  مقاله 1964در اول نوامبر 

چند پاراگراف باالتر در  ،در همین گفتگو مائوکه  - »بورژوا«فیلسوف  جن یان سیین

 .حمله ور شد - کند میبه وي اشاره  »دو در یک ترکیب«رابطه با اصل 

 کاربردي و یک روشِیک تئوري استعاره از  »کالبد شکافی یک گنجشک« )28

 کار بجاي تالش براي این روشِ .آگاهی و جمع بندي تجارب است کار براي دریافت

از طریق مطالعه و  آنالیز عمیق طرفدار یک پدیده،وسیع تکرار  از طریق تعمیم دادن

این . دي تجارب از طریق چنین آنالیزي بودآزمایشی، و جمع بن تحقیق یک نمونۀ

باز  اما گرچه کوچک است،اگنجشک « ویدگ است که می از یک نقل عام برگرفته شعار

که در  کند نکته را مطرح میاین  مائواینجا  ».هاي حیاتی است داراي تمام ارگان هم

مسائل انقالب در  یک کلیت، عالم صغیرِ المللی، چین به مثابۀتر بین  وسیعبستر 

 .است جهان امروز
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عمارت  ةدربار ،)رویاي عمارت سرخ( در فصل دوم کتاب النگ زوشین )29

شاگرد سابق معبد  به گفتۀ ،»طلسم حافظ مقامات« گوید؛ سخن می گوو دوك جونگ

هر صاحب هاي ثروتمند و متنفذ منطقه بود که  از خاندان فهرستی قلیاییکدو 

   و  ها آن خاندان دلخور کردن مبادا باعث تاکرد  حمل می با خودمنصبی باید آن را 

 .شد میبه مقام و منصب خود  لطمه زدن در نتیجه

نامه به  مراجعه شود این خصوص در مائورفیق  هاينقد دسترسی به براي )30

و  150جلد پنجم صفحات  ،مائو آثارمنتخب ( درخصوص رویاي عمارت سرخ

 293جلد پنجم صفحات  ،مائو منتخب آثار( اجی یوئه  من لو در نقد لونگو ) 151

 )294و 

            .هشتم جلد 8 یادداشت 8متن  بهمراجعه شود  بو یی پینگاز  مائوبراي انتقاد 

گفتگو در کنفرانس بزرگ کار بر متن  8منظور یادداشت  :فارسی توضیح مترجم[

 )1962 ۀژانوی 30( توسط کمیته مرکزي حزب کمونیست چین برگزار شده

  : یادداشت مذکور از این قرار است. است منتخب آثار مائومندرج در جلد پنجم 

   بر تفسیر  مائونقد . است رویاي عمارت سرخاصلی مرد  شخصیت جیا بائویو

محکومیت  بایست که کتاب می کند نکته را تصریح میاین از این رمان  بو یی پینگ

 ،معتقد است نبدا یوو نه چنانچه  محسوب گرددیک کلیت  به مثابۀ فئودالی ۀجامع

 همخوابۀدر هنگام مالقات . فردي هاي و فالکت ها بدبختی اي براي صرفاً سوگ نامه

، فصل عمارت سرخرویاي ( .ساخته شد اش، باغ جدیدي براي او  خانوادهامپراطور با 

در خصوص رابطه . دهد اتفاقات بعدي رخ می عمدة است که ، و در اینجا)مهیجده

دیوید هاوکسلف، نگاه کنید به مقدمه مؤ خانوادگی پس زمینۀمان و بین ر    

)David Hawkes( هاي  در سال لون کون وان ،]23-22، بخصوص صفحات

  .بود پکن معاون شهردار1950
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در زمان  ،اي قدرتمند در جهان ادبیات سرا و چهره ترانه، شاعر فان هو چی )31

در تفسیرش از  یواینکه  بیان، با 1954در سال  بو یی پینگافتادن کارزاري علیه  براه

، شناس است لحاظ سیاسی صادق و وظیفه، اما از کند اشتباه می رویاي عمارت سرخ

 .از وي دفاع کرده بود اي تا درجه

 رویاي عمارت سرخ ةدربارع با عنوان واین موض ةدربار وو شی چاناثر  )32

 .به انگلیسی ترجمه شده است) 1961، پرس کالرندن(

 .مطابقت دارد لو شینهاي  در اینجا با دیدگاه مائواظهارات  )33

تاریخ را در زمان حال  رویدادهاي ،دهد ارائه می در اینجا ومائآماري که  )34

را به یاد  میندانوگپایانی نمایش ة پرد خواند تا کند و حضار را فرامی مجسم می

جنگ داخلی در  از سر گیريتا  بیشتر مربوط به اوایل جنگ ضد ژاپنی است ،آورند

میلیون نفر  نیم در آن زمان به حداقل خلقبخش  ارتش رهاییکه نفرات  1946

 .ه بودافزایش یافت

ها در  پادگان ناسیونالیست فرماندهی که فو زویی، ژنرال 1949 در ژانویۀ )35

بدون  ،، براي احتراز از تلفات بیمورد)دش چنین نامیده می پکن در آن زمان( پین یبِ

آب و منابع  وزارتبه  پکناو بعدها در حکومت . جنگیدن شهر را تسلیم کرد

 .رسید طبیعی

شود در هزاره سومِ پیش از میالد  که گفته می ننُ شنامپراطور افسانه اي،  )36

 .صایص دارویی گیاهان را کشف نمودو بویژه خ کشاورزي را به دیگران تعلیم داد هنر

هاي دوران  ترین تمدن که برجسته شائو یانو  لون شنهاي  تمدن )37

 امروزي در شمال شرقی و شمال غربی چین شوند، به ترتیب نگی محسوب میوسنُ

شان  سفالگري صنعت بخاطرها باالخص  کند، آن مائو اشاره می همانطور که. واقع بودند

 .مورد توجه اند
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ردي با همین نام از آن توسط ف هایی بخششاید تنها که  زي جانگ تابک )38

یکی از  نه تنها ،تنظیم شده است زیسته میچهارم قبل از میالد  ةدوم سدۀ که در نیم

بلکه یکی از بزرگترین  ،)تکتاب تحوالو  تزيالئو بهمراه (متون کالسیک تائوئیسم 

 .شاهکارهاي ادبی تاریخ چین است

      که معتقد است  ناگویافیزیکدان ژاپنی از دانشگاه  شویچی ساکاتا )39

که ساختار نظم طبیعی اي یکتا، مادي، متمایز و نامحدود است  ذرات بنیادین مقوله«

در  ،پردازد میها  به توضیح این دیدگاه اي به قلم وي که مقاله ».دهد را تشکیل می

 همچنین نگاه کنید به: فارسی توضیح مترجم. (منتشر شد چی خوندر  1965ژوئن 

 )مقاله ساکاتا ةدربار ،، جلد نهممنتخب آثار مائو

در یو  جن چیکند که توسط  االت اشاره میاي از مق ظاهراً به مجموعه مائو )40

بودیسم تفکر  ةدربارمجموعه مقاالت : انتشار یافتباز  1973ر انتشار و د 1963

  : پکن( )شیان لون چی فوچیائو سو هان تان ( هاي هان و تان در سلسله

دیالکتیک به طور قابل  ةدربارو  در این مطالعات او )348 ، صفحۀشو مین چوفان رن

 .است رجوع کرده لنینهاي طوالنی از  نقل قولبه توجهی 

      او به عنوان معلم خود  از یو جن چیکه ) 1892- 1964( تون تان یون )41

هاي  بودیسم چینی تحت سلسله ةدربارکه  سم بودبودیۀ کند، مورخ برجست یاد می

هندي و ۀ تاریخ اندیش ةدربار و همچنین جنوبیو  شمالیهاي  سلسله ،چین، وي، هان

 ، ریاستافتادبه بستر بیماري  که 1954 تا 1948او از . نوشت می مطلب غیره

 .را بر عهده داشت انسانی دانشگاه پکنعلوم ة شکددان

، )تمعروف اس نزِ اش که بیشتر به نام ژاپنی( چانیسم تحت تاثیر بود )42

) 1130-1200(شی جو آنان، که از میان مینو  سونهاي  فیلسوفان چینی سلسله

 »لی«در آن مفهوم که  یسم را سنتز دادندکنفسیوسیسم و بود رین است،تمشهور
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 کنفسیوسیسمونمود؛ این سنتز عموماً بعنوان ن ایفا می رای محوري نقش) اصل یا علت(

مناسبات  ةدربار چینی ]م -پژوهشگر[ یک هاي دیدگاهۀ براي مطالع. شود شناخته می

، لو هو وي، نگاه کنید به دارد شباهت مائودیدگاه  اساساً به که ها میان این مکتب

- 33، صفحات )1959، خارجیهاي  نشر زبان: پکن( چین سفۀتاریخ مختصر فل

         کریل.جی.اچ از یک متخصص غربی نگاه کنید به تفسیريۀ براي مطالع. 51

)H. G. Creel(از کنفسیوس تا مائو زِدون چین ۀاندیش ؛ )شر دانشگاه ن: شیکاگو

  .، فصل دهم)1953، وود اَند اسپاتیس ایر؛ و لندن، شیکاگو

بی آالیشی دوران  سادگی و در پی بازسازي هان یو .یوئن چونلیو و  یو هان )43

 ةدربار او شعار. کرد ستی افراطی پرهیز میپر هاز کهن کالسیک بود و در همین حین

 اي است به قصد او براي اشاره ،کند نقل می مائوکه  »آنها يها آموختن از ایده«

 از اشکال منسوخ فسیوسی باستان و در همین حین پرهیزکن جویی از حکیمان الهام

 ، اما با این وجود برخیگرفت در پیش ي نسبت به بودیسمانتقاد اي رویه او. تعبیر

اش  با نام ادبی از او جادر این مائو، که یوئن چونلیو . گرفت یش را از آن بعاریتها ایده

 .بود یو هان، از دوستان نزدیک کند یاد می هو زيلیو 

پاسخ به سواالتی  ،یوئن چونلی  نوشتۀ) یِن تویی تی( هاي بهشتی پاسخ )44

 سرودة) تین ون( هاي بهشتی پرسشمنشاء و جوهر عالم هستی که در شعر  ةدربار

  در  »اه چیستان«تحت عنوان  شعر اخیر .گیرد را برعهده میطرح گردیده  نچو یوئ

. ترجمه شده استبه انگلیسی  79-77صفحات  نلی سائو و دیگر اشعار چو یوئ

 .است و از ابهاملماشارات اما م پر ازگوید  می مائوهمانطور که  این شعر
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  فارسیهاي مترجم  یادداشت

  

معرفت شناسی یا شناخت شناسی ) Epistemology(اپیستمولوژي *) 1

که به مقوالت ) »انتولوژي«در مقابل هستی شناسی یا (اي از فلسفه است  شاخه

  .پردازد ار و چگونگی دستیابی به معرفت میمرتبط با بنیان، اعتب

لوم انسانی هاي ع عنوانی است که رشته) Liberal arts(هنرهاي آزاد *)  2

  .شدند تر بدان شناخته می پیش

3*) Perceptual knowledge 

حزب کمونیست قرن بیستم به  20 در دهۀ) 1898- 1975( کانگ شن*) 4

در ابتدا از طرفداران خط . براي تحصیل به مسکو رفت 30 هاي سالدر . پیوست چین

 به کمیتۀ کانگ. طرفداري نمود مائوبود، ولی بعد از بازگشت به چین از خط  وان مین

. اي در رهبري انقالب فرهنگی ایفا نمود مرکزي پیوست و بخصوص نقش برجسته

 »چهار نفر«، کودتاي رویزیونیستی و بازداشت 1976در  مائوبعد از مرگ  کانگ شن

، توسط رهبران )درگذشت 1975در سال  کانگ(با وجود آنکه دیگر زنده نبود 
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در طی انقالب فرهنگی  »افراط«به اتهام  حزب کمونیست چین وقت رویزیونیست

  .تقبیح شد و از آن حزب اخراج شد

 بائو نیج فان یجو  حزب کمونیست چینارگان رسمی  بائو يژمین  جن*) 5

  .است قبخش خل ارتش رهاییارگان رسمی 

         ۀاقتصاددان برجست) 1897-1981( ییفسی گریگوریویچ لیبرمان *)6

ۀ اصالحات اقتصادي پساخروشچفی در دهبخش  اتحاد شوروي که نظریات او شالوده

  .شوروي و بلوك شرق بود 60

انگلیسی نیامده و تنها در متن ۀ داخل کروشه در هیچ یک از دو ترجمۀ جمل*) 7

  .اصلی موجود است

ارتش ۀ از فرماندهان عالیرتب) 1880- 1964( آرتور داگالس مک ژنرال *) 8

 .نظامی ژاپن بعد از اشغالة طی جنگ جهانی دوم و  فرماند امریکاة ایاالت متحد

و در ) دولت( State، کرانتی انتشاراتۀ در نسخ» گوجیا«چینی ۀ کلم*) 9

زبان  این کلمه در. ترجمه شده است) ملت( Nation، انتشارات جوینتۀ نسخ

  .اي منجمله دولت، ملت و کشور است چینی مترادف مفاهیم گسترده

9*) Material 

به  مائو. ئیسم است انگاري و متضاد آتها به معناي خد) Deism(دئیسم *) 10

هاي  و بسیاري دیگر از سوسیال دموکرات باگدانوفو  لوناچارسکیگرایش فلسفی 

اشاره      1905ز شکست انقالب روس به جانب ماخیسم و امپریو کرتیسیسم بعد ا

در برابر این  امپریوکریتیسیسمماتریالیسم و  اثر برجسته اش، طی لنین. کند می

  . گرایش انحرافی بدفاع از ماتریالیسم پرداخت

  :براي دسترسی به این اثر مشهور مائو به لینک زیر مراجعه شود*) 11

http://sholajawid.org/farsi/books/Mao_Demokrasi_Novin.pdf 

http://sholajawid.org/farsi/books/Mao_Demokrasi_Novin.pdf
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) چینی(انگلیسی چنین آمده، اما در متن اصلی ۀ این جمله در هر دو ترجم*) 12

  .آید که به نظر اشتباه می» نخواهد بود انقالببه نفع «آمده است 

، جمعیت سرّي و جنبش مقاومت مخفی )پیرانجمن برادران ( یالوه گی*) 13

  .رزمید می چینۀ که علیه حاکمیت سلسل

ۀ بود و در ده حزب کمونیست چیناز رهبران  )1904-1989( چن بودا*) 14

بعد از . فعاالنه در صف اول انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی شرکت جست 60

  .سال زندان محکوم شد 18به » چهار نفر«کودتاي رویزیونیستی بعلت همدستی با 

  .انگلیسی موجود استۀ اما در دو ترجم متن اصلی نیستاین جمله در *) 15

16*) Conceptual synthesis and analysis 

17*) Objective practical synthesis and analysis 

و از فرماندهان  حزب کمونیست چیناز رهبران ) 1886-1976( چوته*) 18

چین هم در هاي نظامی انقالب  ه در موفقیتک بخش خلق ارتش رهایی برجستۀ

  .دوران جنگ داخلی و هم جنگ مقاومت ضد ژاپنی نقش موثري ایفا نمود

هاي خارجی  انتشارات زبان -  رویاي عمارت سرخانگلیسی ۀ در ترجم*) 19

اي پریشان  به قضیه راهبی پریشان«: عنوان این فصل چنین ترجمه شده است پکن

  »دهد یخاتمه م

بعنوان ) 937-976( تانِ جنوبیکه در دوران  زو جیانمرکز ایالت  جین نان*) 20

  .نام گرفت لین جینپایتخت انتخاب شد و 

 -  رویاي عمارت سرخ انگلیسی این قطعه از ترجمۀۀ براي ترجم *)21

براي دسترسی به این اثر به  .کمک گرفته شد ی پکنهاي خارج انتشارات زبان

  :آدرس زیر مراجعه کنید

h�p://en.bookfi.org/book/1090289  

  

http://en.bookfi.org/book/1090289
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 چان جیانبلند چین بعد از  خانۀدومین رود ،زرد رودخانۀیا  خو هوان*) 22

شود که در جریان سریع و بعضاً  نامیده می زرد ۀرودخانبراي این  ،)یانگ تسه(

انبوهی از آبرفت باالدست را با خود حمل کرده حجم  آساي خود در طول مسیر، سیل

  . گراید و در نتیجه رنگ آبش به زردي می

وحدت اضداد،  -1منتسب به ماتریالیسم دیالکتیک یعنی  منظور سه مقولۀ*) 52

  .نفی در نفی است - 3 تبدیل تغییرات کمی به کیفی و -2

فلسفی است انگاري دیدگاهی  یا یگانه) Monism(بطور خالصه مونیسم *) 24

مونیسمِ ماتریالیستی بمعناي مادي . که به یگانه بودن جوهر هستی معتقد است

ارز دانستن تبدیل  هم مائو. دانستن هستی و اعتقاد به وحدت مادي عالم هستی است

تغییرات کمی به کیفی و نفی در نفی با وحدت اضداد را مترادف تشبث به مقوالت 

ا مونیسم و نتیجتاً در تعارض ب) تئوري عوامل(متافیزیکی در تبیین عالم هستی 

  .داند ماتریالیستی می
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  منابع و مراجع

 

 اصل متن به زبان چینی 

http://marxistphilosophy.org/TalkOnPhilChin.pdf 

 انتشارات کرانتی انگلیسی ترجمۀ نسخۀ 

Mao Zedong / Talk on questions of philosophy 

Kranti Publications, Secunderabad, and Sramikavarga Prachuranalu, 

Hyderabad 

h�p://marxistphilosophy.org/mao64.pdf 

 

  سرویس تحقیقات انتشارات  انگلیسی ویراستاري شده از ترجمۀنسخۀ

 1974منتشره در سال  جوینت

Mao Zedong / Talk on problems of philosophy 

Joint Publication Researching Service (1974)   

h�p://marxistphilosophy.org/mao64.pdf 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://marxistphilosophy.org/TalkOnPhilChin.pdf
http://marxistphilosophy.org/mao64.pdf
http://marxistphilosophy.org/mao64.pdf
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  :تر منتشر شد پیش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

      

پیشنهادات و نظرات خود به ، تقاداتارسال ان وفوق  هاي دریافت کتاببراي گرامی ة خوانند

  :مراجعه کنیدزیر  هاي آدرس

Https://mirpublication.wordpress.com 

MIR_PUBLICATION@YAHOO.COM 
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. برد یم بسر خود یکودک دوران در 

 يآزاد قلمرو به ضرورت قلمرو از حرکت

. است ضرورت درك يآزاد که گفت

 قتیحق از یمین يایگو تنها ست،ین 

 با تنها ایآ. گذارد یم ناگفته را آن گر

 درك يآزاد د؟یرس يآزاد به توان ی

 به دست دیبا. است ضرورت یدگرگون

 به دست د،یبخواب و دیبخور فقط اگر

 حل مسئله د،یکن درك صرفاً و دینزن

 دیبا د،یکن یم کشف را یقانون یوقت

 نو از را جهان دیبا د،یبند کار به

 د،یکن بنا ها ساختمان د،یبشکاف را

 انجام به را يساز یصنعت و دی

 مائو زدون/  68

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هنوز تیبشر... 

حرکت از انگلس

گفت و گفت، سخن

 کامل جمله نیا

گرید مین و است

یم ضرورت درك

دگرگون زین و ضرورت

اگر ایآ. برد عمل

نزن دیسف و اهیس

وقت شد؟ خواهد

به را آن دیبتوان

را نیزم د،یبساز

یکن حفر معدن

 ....دیرسان

  میـــر انتشارات




