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 ماركسيسم به مثابه يك علم ـ در رد كارل پوپر: باب آواكيان
 

ن " :که تحت عنوان اثر باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی امریکا  ۱نوشته زیر بخش : توضیح ناش  » ساخت 
یت ن : یک انقالب و رهابی بش   ۱۱۰این نوشته در شماره . است ۷۰۰۲در سال  "فراتر از افق محدود حق بورژوابی رفت 

یه  «.منتش  شد ۷۰۰۲نوامبی  ۷۲در  انقالب نش 
 

 باب آواكيان

 به مثابه يك علم ـ در رد كارل پوپر ماركسيسم 

 ماركسيسم، فريبكاري پوپر و يك رويكرد علمي "ابطال پذيري"

 

كند كه  پوپر ادعا مي( ۱.)كردن و حمله به ماركسيسم صحبت كنم اعتبار يبتالش پوپر براي  درباره خواهم مي

يك  درواقعكه ماركسيسم  كند يم، پوپر اعالم گريد عبارت بهيا . نيست ريپذ ابطالماركسيسم يك علم نيست زيرا 

زماني كه كذب بودن اين  ؛ به ادعاي پوپرزند يمتاريخي  يها ينيب شيپ بهمذهبي است كه دست  ينيب جهان

، آنگاه ديآ يدرمماركسيسم از آب  "يها ينيب شيپ"واقعيت خالف  كه يوقت، يعني شود يممعلوم  "ها ينيب شيپ"

 .كنند يمخود اختراع  "ينيب شيپ"را براي منطقي جلوه دادن شكست  ييها هيتوج يسادگ به ها ستيماركس

مركزي در چگونگي ديدگاه و روش ماركسيستي را نشانه  مسئلهزيرا درست . اين ادعا شايسته پاسخ گفتن است

كاربست ديدگاه  نيتر منظمبا معيارهاي علم خوانايي دارد بلكه معرف پيگيرترين و  تنها نهزيرا ماركسيسم . رديگ يم

و رفتارهاي مذهبي در قبال واقعيت  ها ينيب جهانضديت را با  نيتر قيعمو  نيتر ياساسو روش علمي است و 

 .كند يمنمايندگي 

و كاربرد آن در مورد ماركسيسم شروع كنيم و سپس به برخي از حمالت  يريپذ ابطال مسئلهبگذاريد با بحث از 

و  يدار هيسرماعمده پوپر به ماركسيسم بپردازيم و نشان دهيم كه چگونه اين حمالت در واقعيت به توجيهاتي به سود 

قعيت چيست و علم تكامل و اسطوره خلقت ـ بدانيم كه وا"آردي اسكاي بريك در كتاب . شود يمامپرياليسم تبديل 

 جمله من)،حدسيات علمي"باورهاي مذهبي"برخالف : » گذارد يم ديتأكبر اين تقابل  "چرا اهميت دارد

او ادامه . «  اند اثباتو  شيآزما قابل واقع به( تكامل وجود دارند در مورد فرايندهايي كه در امر ها يزن گمانه
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را درباره آنچه ما در صورت صحت اين تئوري، بايد در  ها يزن گمانهيك تئوري علمي خوب برخي : »كه  دهد يم

در مورد برخي چيزها كه در صورت  ييها ينيب شيپ عالوه به. كند يمدنياي واقعي انتظارش را داشته باشيم مطرح 

 "علمي يريپذ ابطال"اصل  عنوان بهاين را . گذارد يمصحت اين تئوري نبايد در دنيا با آن روبرو شويم را جلو 

ها،  فاكت منظور از. )ها رد كرد كه يك تئوري علمي واقعي را بايد بتوان توسط فاكت است نيااصل : ميناسش يم

 («.اثبات كنند شماراصحت يا سقم تئوري  توانند يمچيزهايي است كه اگر كشف شوند 

 

آن را در بوته  توان يمكه اگر چيزي واقعا علمي است، پس  است نيابه معني  "يريپذ ابطال"خالصه، معيار  طور به

 ينيب شيپانتظارشان را نداشت بلكه  فقط نهآزمايش واقعيت گذاشت اگر در واقعيت چيزهايي ظاهر شد كه تئوري 

به مثالي كه اسكاي بريك . كرده بود كه اتفاق نخواهند افتاد، واضح است كه تئوري اشكاالتي دارد و اشتباه است

منظورمان )اند بوده دوره هم ها انساندهد كه دايناسورها و اگر واقعا كسي نشان . آورده رجوع كنيم

با اين كار باطل بودن تئوري تكامل را اثبات ( نيست شود يممعتقدان به خلقت  يها موزهكه در  ييها يساز صحنه

اله از ميليون س ها دهزماني  فاصله كيرا  ها انساندر واقعيت، دايناسورها و . كرده، نادرستي آن را نشان داده است

و مورد  شده كشفمختلف  يها عرصهدر  دائماًدر واقعيت، شواهدي كه از زمان داروين تاكنون . هم جدا كرده است

يعني از جهات متعدد نشان داده كه اين تئوري . تئوري تكامل را اثبات كرده است شيازپ شيب، قرارگرفتهآزمون 

است و  ريپذ ابطاليك تئوري علمي،  مثابه بهتكامل كه  است نياولي نكته . صحت دارد و غلط نيست واقع به

 . ماركسيسم يعني تئوري كمونيستي علمي نيز به مفهومي اساسي و بنيادين چنين است

 

منعكس  يدرست بهكه يك تئوري علمي در جوانب عمده و اساسي خود صحيح باشد يعني واقعيت را  ممكن استالبته 

، غلط بودن بعضي از ها ينادرستهمين  برحسبو . كند، اما معلوم شود كه در برخي جوانب فرعي نادرست است

. انجامد يمدر چنين مواردي، بكار بست روش علمي به تكامل بيشتر تئوري . مشخص آن اثبات شود يها ينيب شيپ

. شود يمبه تئوري انجام  ديعناصر جدكردن اين كار از طريق كنار گذاشتن يا تصحيح برخي جوانب و اضافه 
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و  يشناس نيزماز فيزيك گرفته تا  ها عرصهعلمي در همه  يها يتئورمورد  ، اين چيزي است كه هميشه دردرواقع

براي معين كردن اينكه كل يك تئوري باطل است يا . افتد يمو پزشكي و غيره اتفاق  يشناس باستانو  يشناس ستيز

 يها روشو با استفاده از  ليوتحل هيتجزفقط برخي جوانب فرعي آن صحيح نيست، بايد از طريق تحقيق و 

مربوط به  اند نادرستبراي اين كار بايد آزمود كه آيا چيزهايي كه معلوم شده . جلو رفت (متدولوژي علمي)علمي

فقط به جوانب فرعي تئوري مربوط  كه نيا؛ يا كند يمسي آن تئوري است و اين عناصر را تخريب عناصر عمده و اسا

معلوم شده را بتوان محو يا  شان ينادرست، اگر عناصري كه گريد عبارت به. است و كاري به ماهيت كل تئوري ندارد

نب فرعي تئوري است كه نادرست فقط جوا وقت آنمفاهيم بنيادين تئوري زيرسوال برود،  آنكه يبتصحيح كرد، 

به فروپاشي كل تئوري  درواقعبه همين ترتيب، اگر نمايش نادرستي عناصر معيني از تئوري . است نه خود تئوري

 . انجاميد، يعني كل آن و ماهيت آن باطل بوده است

 

 قطعاًي از ماركسيسم چيزهاي. در مورد ماركسيسم به كار بست توان يمبگذاريد ببينيم كه كل اين بحث را چگونه 

بود، و  شده ليتشكاگر دنيا از چيزي غير از ماده در حال حركت . براي مثال، ماترياليسم ديالكتيك. رنديپذ ابطال

يا اگر . بود يم، ماهيت و هسته مركزي خود باطل ها انيبندر  وضوح بهماركسيسم  وقت آننشان داد،  شد يماين را 

، فاقد تضاد دروني كنند ينمماده تغيير  يها شكلاما برخي  شده ليتشكنشان داد كه بله، كل واقعيت از ماده  شد يم

از  كي چيهولي . بود اساسي بر ماترياليسم ديالكتيك مي (رد نمودن)اي و حركت و تكامل هستند، اين نيز رديه

 متمركزشدهنقل شد  قبالًاين اظهاريه ماركس كه  ديگر ماركسيسم در "عنصر مركزي". نشان داده نشده است  ها نيا

، شالوده كل جامعه در مبارزه مردم براي توليد و بازتوليد ملزومات مادي زندگي كه نيا در مورداي  اظهاريه. است

فعاليت، وارد مناسبات توليدي معيني  نيتر ياساسكه مردم در جريان پيشبرد اين  است نيااست؛ و واقعيت 

كه تحليل ماركسيستي از  طور هماندرست . است ريپذ ابطالاين اظهاريه، . كه مستقل از اراده آنان است شوند يم

براي تغيير جامعه كه ريشه در رابطه متضاد ميان نيروهاي توليدي و مناسبات توليدي، و  يا هيپاقواي محركه 

 نياواقعيت . اند نشدههستند ولي باطل  ريپذ الابط ها نيا. است ريپذ ابطالنيز ( ۲)زيربناي اقتصادي و روبنا دارد،
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كه ماركس در تحليل خود به شكلي متمركز  كند يمكه بررسي جامعه بشري به طريق علمي، حقيقتي را اثبات  است

 . ارائه كرده است

 

عنصر محوري  جمله من، يدار هيسرمامشخص از تضادهاي اساسي و نيروهاي هدايتگر و قواي محركه نظام  طور به

 ها نياهمه . توليد ارزش اضافه از طريق استثمار كار مزدي توسط سرمايه، يك تحليل ماركسيستي وجود دارد

 . صحت دارد و با واقعيت همخوان است ها نيا. است اما باطل نشده است ريپذ ابطال

دي و روبناي حقوقي و سياسي و ميان زيربناي اقتصا از مناسبات كننده نييتعبخشي  مثابه بهدر مورد خصلت دولت 

تحليل ماركسيستي . شده است تر برجستهو  تر روشنايدئولوژيك، يك تحليل ماركسيستي وجود دارد كه توسط لنين 

به ما . است ريپذ ابطالاين نيز . كه دولت، هر نوع دولتي، هميشه نماينده ديكتاتوري اين يا آن طبقه است است نيا

اگر كسي بتواند اينرا نشان دهد، منظورمان در واقعيت است . زار حاكميت طبقاتي نيستدولتي را نشان دهيد كه اب

و اين بخشي بسيار )كه حداقل اين بخش از ماركسيسم نادرست است  شود يممعلوم  و نه در توهم و تخيل، آنگاه

اده كه اين تحليل نشان د جا همهتجربه در . ولي نادرستي اين نيز معلوم نشده است.( مهم از ماركسيسم است

 ها آن "نيتر كيدمكرات"صادق است، كه حتي  ها دولتاين در مورد همه . صحت دارد قاًيعمماركسيستي از دولت 

 .عظيم به اثبات رسيده است يها رنجو  ها يقربانبه بهاي  غالباًاين واقعيت . ديكتاتوري هستند درواقعنيز 

 

اما بكار بست يك  رنديپذ ابطال ها نياهمه . عناصر مركزي ماركسيسم يا تئوري كمونيستي علمي هستند ها نياهمه 

بدون شك، .  اند همخواننادرست نيستند بلكه صحت دارند و با واقعيت  ها نيارفتار و روش علمي نشان داده كه 

بگوييم كه به پااليش تحليل و  ميتوان يميد يابد؛ يا اگر مايل تكامل مي يك علم همچنان مثابه بهماركسيسم دقيقا 

ماركسيسم به دست كشيدن از آن . دهد يمو هم واقعيت اجتماعي، ادامه  "طبيعي"سنتزش از واقعيت، هم واقعيت 

براي مثال، لنين تكامل . دهد يم، يا ديگر قابل بكاربستن نيست، ادامه شده اثبات شان ينادرستجوانب مشخصي كه 

و معلوم كرد كه اين تكامل، خصوصيات معيني از  قرارداد ليوتحل هيتجزبه امپرياليسم را مورد  يدار هيسرما
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قبل از  يدار هيسرمامنظور، .)تري كه ماركس از آن تحليل كرده بود را تغيير داده است"كالسيك يدار هيسرما"

له جديد يعني امپرياليسم است است كه با سلطه انحصارات و ساير خصوصياتي كه مشخصه مرح يا مرحلهرسيدن به 

به مرحله جديد  يدار هيسرمالنين نشان داد كه تكامل از  عالوه به.( شد يمرا نشان داد، مشخص  ها آنو لنين 

براي مثال، لنين انشعاب در صفوف . شود يمامپرياليسم، به تغييراتي در قلمرو سياسي و نيز عرصه اقتصادي منجر 

معيني از طبقه كارگر به  يها بخشكه  ييدرجايعني . امپرياليستي را تحليل كرد پرولتاريا، خاصه در كشورهاي

كرد كه در  ديتأكلنين . امپرياليسم خريده شدند يالملل نيباستثمار و غارت  يها مانده پستوسط  يتوجه قابلميزان 

 يها بخشبايد خود را بر  اساساً كند يميك طبقه نمايندگي  مثابه بهاين اوضاع، جنبش انقالبيكه منافع پرولتاريا را 

اشرافيت "بورژوا زده تر طبقه كارگر يا  يها بخشپرولتاريا متكي كند كه در نقطه مقابل "تر فرودستو  تر يتحتان"

 . قرار دارند"كارگري

دست كشيدن يا رد كردن عناصر مركزي و اساسي اين  منزله بهاين به معناي تغييراتي در تئوري كمونيسم بود، اما 

. كرده بودند كه انقالب كمونيستي اول در اروپا اتفاق خواهد افتد ينيب شيپماركس و انگلس . تئوري علمي نبود 

. بودند افتهي تكامل يتر كاملآن پرولتاريا پيشاپيش به شكل  موازات بهو  يدار هيسرمايعني جايي كه در آن زمان، 

ن چيزي اتفاق نيفتاد، زيرا ما با يك مبارزه زنده واقعي روبروييم نه چيزي مقدر شده و نعل به نعل تئوري كه چني

 .كند يمحركت  شده نييتعفرجامي از پيش  يسو به

 يالملل نيب يا هيپارا تحليل كرد و نشان داد كه چگونه ظرفيت نهفته سوسياليسم بر  مسئلهآنگاه بود كه لنين اين 

تكامل  براثرامپرياليستي  يدار هيسرماكه پتانسيل انقالب سوسياليستي در كشورهاي  حال نيدرع، شده تيتقو واقع به

امكان انقالب در اين كشورها از ميان . افتاده استفروكش كرده و به تعويق  ينوع بهبه امپرياليسم  يدار هيسرما

 . و براي دوره زماني معيني، عقب كشيده است ينوع بهنرفته بلكه 
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در واقعيت، خصلت علمي ماركسيسم به نمايش . كه ماركسيسم علم نباشد؟ خير شود يمباعث  ها نياآيا همه 

عناصر مركزي و ديدگاه و  يدرست بهماركسيسم به تصحيح شناخت خود از واقعيت ادامه داده،اما : ديآ يدرم

 .است ولي باطل نيست حفظ كرده است ريپذ ابطالمتدولوژي خود را كه 

ظهور جامعه نيمه مستعمره )در كشورهايي نظير چين  راتشيتأثبه همين ترتيب، مائو نيز بر پايه تكامل امپرياليسم و 

ديدگاه و روش علمي كمونيسم را براي تحليل از اين واقعيت به كار ( ـ نيمه فئودال تحت سلطه امپرياليسم خارجي

سوسياليستي  ماًيمستقاين انقالبي است كه . انقالب دمكراتيك نوين در اين نوع كشورها را ارائه كرد بست و مقوله

كه هدفش غلبه بر امپرياليسم و  يا مرحله. كند يمبورژوا دمكراتيك عبور  اساساً يا مرحلهنيست بلكه نخست از 

گذاشت زيرا تحت  "دمكراتيك نوين"كه مائو نامش را )انقالب بعد از پيروزي در اين مرحله . فئوداليسم است

اين شكل جديدي از ديكتاتوري . ابدي يمبه يك قدرت دولتي نوين دست ( رهبري پرولتاريا بود نه بورژوازي

. ديگشا يماري سوسياليسم و پيشروي از طريق گذار سوسياليستي به كمونيسم پرولتاريا است كه در را به روي برقر

. وسيله پيشبرد اين انقالب تدوين كرد مثابه بهاين، مائو مقوله استراتژيك و راه جنگ درازمدت خلق را  موازات به

 . اين عنصر جديدي بود كه بر يك مبناي علمي به ماركسيسم افزوده شد

 

كه طي بيش از ( نخست در اتحاد شوروي و سپس چين)بر پايه تجربه مثبت و منفي سوسياليسمعالوه بر اين، مائو 

 طور بهزماني كه اين تجربه . انباشت شده بود، تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا را تدوين كرد قرن مين

سوسياليستي طبقات آنتاگونيستي به خود جامعه  كه درقرار گرفت و سنتز شد، نشان داد  ليوتحل هيتجزعلمي مورد 

 ديبازتولاز جامعه كهن  جامانده بهبر پايه شرايط مادي  دائماًو خاصه يك بورژوازي نوين  دهند يمحيات خود ادامه 

. در مقياسي جهاني دگرگون كرد تاًينهااز طريق يك فرايند طوالني و  توان يماين شرايط مادي را فقط . شود يم

و به معنايي  بست ديدگاه و روش علمي كمونيسم براي تحقيق در مورد تجارب تاريخي معرف بكاراين كار مائو نيز 

 . عميق از آن بود يها درسدر مورد واقعيات، و بيرون كشيدن  تر گسترده
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و  آغازشدهيك تئوري علمي توسط ماركس و انگلس  مثابه بهكه از زمان فرموله شدن كمونيسم  يا دورهو در كل 

، شاهد غناي مداوم درك از ماترياليسم ديالكتيك بر پايه آموختن از كشفيات گذرد يمسال از آن  ۱۰۵ بيش از

خالف ماترياليسم ديالكتيك را  در درجه اول، اين تكامالت. ميا بودهدائمي در علوم طبيعي و اجتماعي و تاريخ 

اين تكامالت . است شده ليتشكحركت يعني خالف اين نيست كه واقعيت فقط از ماده در حال . اثبات نكرده است

 ماده ومشخص  يها شكلجديدي را در درك  يها چالش زمان همدرك ما را از معناي اين جمله عمق بخشيده و 

براي مثال، دانشمندان در رشته فيزيك براي سنتز بيشتر . جوانب مشخص قوانين حركت ماده مطرح كرده است

. هستند كه اصول نسبيت را با اصول مكانيك كوانتوم متحد كند يا يتئوردر پي يافتن  مشخصاًآنان . كنند يمتالش 

از  كي چيهفراتر از درك من است، اما روشن است كه  مسئلهكنم كه بيشتر خصوصيات و جزئيات اين  اذعان ديبا

 . است شده ليتشك كل واقعيت از ماده در حال حركت كه نيامگر  كند ينم خاطرنشانرا  يا جهينتهيچ  ها نيا

آن را  ميخواه يمو روش پيگير و منظم علمي هستيم و  ينيب جهانكساني كه طرفدار يك  مثابه به ها ستيكمونما 

علمي ماترياليسم  يا هيپااصول  جمله من ها نهيزمبكار بنديم، به مبارزه براي تصحيح و تكامل درك خود در همه اين 

اما بار ديگر بايد بگويم كه همه اين كارها . داد آن در طبيعت و جامعه بشري ادامه خواهيم به كاربستديالكتيك و 

تا با واقعيت عيني  ميبند يمرا بكار  ها آنمعيني انجام خواهد شد كه همچنان  يها روشو  يا هيپابر شالوده اصول 

اما نادرست بودنش معلوم . باشد تواند يمبوده و  يريپذ ابطالتابع معيار  ها روشبله، اين اصول و . همخوان شود

 . معلوم شده كه عناصر مركزي و اساسي آن صحيح هستند درواقع. نشده است

 

 دولت، دمكراسي و ديكتاتوري بورژوايي

ماركسيستي از دولت را رد كند هم چندان بهتر از موارد قبلي  يا هيپاتحليل  كند يمسعي  كه يوقتعملكرد پوپر 

كه ديدگاه ماركسيستي از دولت كه  كند يمبخشي الينفك از برخورد كلي خود چنين استدالل  مثابه بهپوپر . نيست

، گريد عبارت به. است« ييگرا ذات» قدرتمند از، يك عنصر دهد يمآن را ابزار ديكتاتوري طبقاتي تشخيص 
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را بر « ها كتگوري» كوشد يم شد،با افتد يماينكه در پي آزمودن آنچه واقعا در واقعيت اتفاق  يجا بهماركسيسم 

و پيشنهادهاي خود را در  ها اينكه خواسته يجا بهماركس : »كه  كند يماعالم  بدين ترتيب پوپر. واقعيت اعمال كند

 كند يمرا مطرح  سؤالجلو بگذارد، اين  طلبد يممورد عملكردهايي كه از دولت و نهادهاي قانوني و يا حكومت 

اين ( جا همان). «عملكرد ذاتي نهادهاي قانوني را كشف كند كوشد يمن كار، ماركس با اي. "دولت چيست؟"كه 

وقتي تفنگي سرش را نشانه گرفته،  چراكهانتقاد كنيد، «گرا ذات»حرف مثل اينست كه از شخصي تحت عنوان 

و پيشنهادهاي خود  ها خواسته»اينكه  يجا بهيعني . معطوف داشته است برداردتوجهش را به خطري كه اين امر در 

كه  ييها گلولهتفنگ و « طبيعت ذاتي»،توجه خود را روي ! «را جلو بگذارد  طلبد يمدر مورد عملكردي كه از تفنگ 

انحرافي و  كامالًچيزي « ييگرا ذات»در اينجا بايد بگويم كه اين مقوله . شليك شود، متمركز كرده است تواند يم

 حال نيدرع. شود كه نبايد براي تعيين جوهر واقعي يك پديده تالش كرد كاربرده بهاست اگر به اين معنا  بار انيز

تضاد دروني  رندهيدربرگماده در حال حركت، خود  يها شكل، همه ها دهيپدكه بايد در نظر داشته باشيم كه همه 

، و (در حال حركت ماده يها شكلدر حال عمل متقابل و تداخل با ساير )در حال حركت و تغييرند  دائماًهستند و 

و سرانجام از ميان  نديآ يمبه وجود )مشخص ماده در حال حركت، آغازي و پاياني دارند  يها شكلاين 

مشخص ماده در  يها شكلنادرست نيست بلكه بسيار اهميت دارد كه تشخيص دهيم كه اين  تنها نه،اما اين (روند يم

حال حركت در هر شرايط معين، يك هويت معين يا يك كاراكتر ذاتي دارند؛ و تشخيص دهيم كه آن هويت يا 

يك پديده توسط جنبه عمده آن تعيين ( جوهر)كرد، ذات  خاطرنشانهمانطوركه مائو . )كاراكتر ذاتي دقيقا چيست

مبارزه  جهيدرنتتغيير كند، و اگر جنبه عمده  تواند يم آن كاراكتر عمده، چيزي غيرقابل تغيير نيست ـ. شود يم

، تحت دهد يماما طبيعت مشخص آن تغيير، و چيزي كه به آن پا . تغيير كند، كاراكتر عمده هم تغيير خواهد كرد

و به ميزان زيادي توسط اين طبيعت شكل خواهد  خواهد بودمتناقض آن  يها جنبهطبيعت خود آن پديده و  ريتأث

 ها نياذهني اين يا آن فرد نتيجه شود و يا توسط  يها خواستهاز آرزوها و  تواند ينماين تغيير و نتايج آن . گرفت
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در ارتباط با آن، كه  ها تيمحدودتوازي تغييرات تكاملي در دنياي طبيعي و نقش  بازهمدر اينجا نيز ما . تعيين شود

 .( مينيب يمبه آن اشاره شد، را  قبالً

بر مبناي يك رفتار آپريوريستي و ابزارگرايانه  درواقع كه جلوتر خواهيم ديد، پوپر طور همانيز در اين مورد ن

است  ازيموردن يدار هيسرمامعين  يها يماريباستدالل كند كه آنچه براي حل  خواهد يماو . كند يمحركت 

 ها استداللاين . منكر شود خواهد ينممعين را  يها يماريبكه اين  كند يمپوپر احساس . اصالحات است، نه انقالب

اما بررسي . خوانايي دارد آورد يمكه او براي رد اعتبار تحليل ماركسيستي از دولت به عمل  ييها تالشبا 

، چه رسد به اينكه پردازد ينمتحليل ماركسيستي از دولت  واقعا به ها تالشكه اين  دهد يمپوپر نشان  يها تالش

 الزم استدولت، آنچه مورد ( ذات)خالصه، براي رد تحليل ماركسيستي از  طور به .بتواند رديه اي بر آن باشد

. بودن اين تحليل« گرا ذات»نشان دادن اشتباه بودن آن است؛ و نه ايراد اتهامات نادرست و لجوجانه در مورد 

 . كند يمخودنمايي  شدت بهچنين كند، بار ديگر عيوب شيوه و رويكردش  كوشد يمپوپر  كه يوقت

 

 تواند ينمجاييكه مردم بتوانند رهبران سياسي خود را عزل كنند، : استدالل اساسي پوپر در اين مورد چنين است

كه جايي كه  كند يمپوپر اين نظر رايج را مطرح . )يك ديكتاتوري وجود داشته باشد بلكه دمكراسي برقراراست

اين واقعيت را تشخيص بدهد كه يك  تواند ينماو . موجود باشد و برعكس تواند ينمدمكراسي هست، ديكتاتوري 

از سوي بورژوازي براي اعمال  استفاده قابل شكل كي تواند يمنوع معين دمكراسي ـ يعني دمكراسي بورژوايي ـ 

پوپر براي رد تئوري ماركسيستي كه دولت را  يها تالشنقطه مركزي .( ديكتاتوري باشد؛ و اغلب نيز چنين است

، چيزي كه ميا دهيرس، از ديدگاهي كه ما به آن عالوه به»: عبارات زير است داند يمطبقاتي  ابزار ديكتاتوري

اين . شود يم، به اساس هر چيزي تبديل كنند يمتوصيف  "صوري صرفاًآزادي "آن را با درماندگي  ها ستيماركس

خود  ميتوان يماست كه ما از طريقش  يا شده شناخته، دمكراسي، تنها وسيله گريد عبارت بهيا  "صوري صرفاًآزادي "

 .حفاظت كنيم رديگ يمكه از قدرت سياسي انجام  ييها سوءاستفادهرا در برابر 
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كه كتاب  هرچند(  جا همان) شود يمدمكراسي يعني اعمال كنترل بر حاكمان توسط كسانيكه بر آنان حكم رانده 

بود، اما به يك  نشده نوشتهدر پاسخ به پوپر « عمل كنيم؟بهتر از آن  ميتوان ينمآيا ما : دمكراسي»من تحت عنوان 

يك  الذكر فوق يها حرفبر همين اظهاريه پوپر و كليت آن خط فكري كه  اي است مفهوم واقعي، كل اين كتاب رديه

بر خود دارد، « توهمات دمكراسي»كه عنوان مناسب  كتاب منمشخص در فصل سوم  طور به. جلوه معمول آن است

يعني همان چيزي كه پوپر و بسياري افراد )كه چگونه در يك ديكتاتوري بورژوايي به شكل دمكراسي  ام دادهنشان 

آن  يسادگ بهاين مضمون و كاراكتر طبقاتي،  ديگر، بدون توجه به مضمون و كاراكتر طبقاتي واقعي آن، يا با نفي

يعني ) «كنار بگذارند»تمداران مشخصي را كه مردم بتوانند سياس ممكن است( كنند يمقلمداد  "دمكراسي"را 

طبقه  توانند ينم، اما به اين وسيله ـ يا هر وسيله ديگري غير از انقالبـ (كنند بركنارخود از كار  يرأآنان را با 

 كند، ، بر فرايند انتخابات اعمال كنترل ميراند يمرا كه در واقعيت بر جامعه حكم ( بورژوازي) دار هيسرما

 "مشروع"، انحصار نيروي مسلح ها نياتر از همه  سياسي تسلط دارد، و اساسي يها يريگ ميتصمفرايند  بر هرحال به

هيچ . ام كرده خاطرنشانديگر  يدرجاهاكه در آن كتاب و  طور همان. « كنار بگذارند »را در اختيار خود دارد، 

سياسي در  يريگ ميتصمسياسي و فرايند هيچ تحليل علمي واقعي ـ از قواي محركه قدرت  درواقعتحليل جدي ـ و 

برساند كه اين امور در  نيرازايغتواند ما را به هيچ نتيجه ديگري  ، نميمتحده االتيانظير  "دمكراتيك"كشورهاي 

ـ امپرياليست قرار دارند؛ و بقيه مردم كه خارج از اين  دار هيسرماتحت انحصار و تسلط طبقه حاكمه  كامالًواقعيت، 

از اعمال قدرت سياسي و  يمؤثرطبقه حاكمه قرار دارند، عليرغم شركت اهالي در انتخابات، به شكل 

و بايد اين  ميتوان يمالبته بدون اينكه نيازي به عذرخواهي از پوپر باشد . اند محرومسياسي جدي  يها يريگ ميتصم

 رسد يمپايه اين نظام به ظهور  كه برو دولتي است  يدار هيسرماگوييم كه علت اين امر، خصلت ذاتي نظام نكته را ب

از  كه يوقتـ  كند يمدر اشتباه است ـ و دقيقا مسائل را وارونه  قاًيعمبنابراين پوپر .  كند يمو به حفظ آن خدمت 

هرگز متوجه نيستند كه پرسش قديمي ( »از ديد او، پيروان افالطون و هگل )كه پيروان ماركس و  كند يماين بحث 

را مهار  ها آن ميتوان يمچگونه " تر يواقع سؤال، شيجا بهرا بايد كنار گذاشت و  "چه كسي بايد حكومت كند؟"
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 تر مشخص طور بهه ـ حاكم است و اما در واقعيت، اينكه چه كسي ـ كدام طبق(. جا همان)«.را پاسخ داد "كنيم؟

اين يعني دو نوع : كند يماينكه در دنياي امروز، حاكميت بورژوازي برقرار باشد يا حاكميت پرولتاريا، خيلي فرق 

توانند به  مردم هرگز نمي يها تودهتحت حاكميت ـ ديكتاتوري ـ بورژوازي، . متفاوت كامالً جامعه و دنياي

اما با . اساسي، خصلت بنيادين جامعه را تغيير دهند طور به توانند ينم. «ار كنندمه»حاكمان را  مؤثرمفهومي 

 كل به، و برقراري ديكتاتوري پرولتاريا، سرانجام درها براي پايان بخشيدن يدار هيسرماسرنگوني ديكتاتوري 

ونيسم در سراسر دنيا، ، با تحقق كم(ديكتاتوري)هر شكل از دولت يالقاروابط سلطه و ستم و استثمار، و باالخره 

توسط پرولتاريا زماني كه آن را به  نشان داده، حفظ حاكميت يروشن بهكه تجربه  طور همانالبته . شود يمگشوده 

فكري و كار  كار ميتقسبر  گام به گامدست آورد، و عالوه بر آن، ادامه اين حاكميت براي متحول كردن جامعه و غلبه 

مردم  يها توده شيازپ شيبيدي، و ساير تضادهاي مهم اجتماعي كه مشخصه جامعه منقسم به طبقات است، كشاندن 

بخشي از مبارزه كلي انقالبي در  مثابه بهكمونيسم  يسو بهو مديريت جامعه، و ادامه پيشروي  يريگ ميتصمبه فرايند 

مهم مثبت و  يها درسدر ادامه بحث، به برخي از . م و طوالني استسراسر دنيا، مستلزم يك مبارزه عميق و مداو

 ديبا نجايااما در . گشت بازخواهماز تجربه تاكنوني ديكتاتوري پرولتاريا بيرون بكشيم  ديبا يمو  ميتوان يممنفي كه 

و كيفي  كننده نييتع كنم كه سرنگوني ديكتاتوري بورژوايي و استقرار و اعمال ديكتاتوري پرولتاريا، يك تغيير ديتأك

جهش  كي نيا. راند يم؛ و بر چه كسي حكم راند يمچه كسي بر جامعه حكم  كه نيادر خصلت دولت است؛ در 

بتوانند به صاحبان جامعه تبديل  قتاًيحقمردم  يها تودهضروري، و نخستين جهش عظيم، است كه بايد انجام شود تا 

، ستمگر و استثمارشدهرسيد كه ديگر تقسيمات طبقاتي، ديگر استثمارگر و  ييجا به باالخره بتوانشوند، و سپس 

باقي نماند؛ ( دولت) نهاد كيبنابراين، نياز و پايه و اساسي براي موجوديت و نقش  باشد وستمديده، وجود نداشته 

ار دارد، حكم با او قر ريناپذ يآشتكه منافعشان در تضاد  يگريطبقات دطبقه بر  كي آنيعني نهادي كه توسط 

 . كند يمرا سركوب  ها آنو  راند يم
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 يدار هيسرمااستثمار 

يعني ايجاد ارزش اضافه از طريق استثمار كار مزدي ) استثمار ماركسپوپر براي رد تئوري  يها تالشحاال بياييد به 

است « يا متافيزيكي گرا ذات»نشان دهد كه اين تئوري نيز  خواهد يمپوپر . بپردازيم( داران هيسرماپرولترها توسط 

عرضه و تقاضا دارد  سميمكان، اهميت كمتري از يتئور نيايعني . عرضه و تقاضا، چيزي ناكافي است سميمكانو بدون 

در مورد همه اشتباهاتي كه در بحث پوپر وجود دارد  شود ينمدر اينجا واقعا ( جا همان. )و بدان وابسته است

 عمداًبگوييم كه در اين مورد نيز مانند همه موارد ديگر، پوپر تحليل ماركس را نفهميده و يا  است يكاف. صحبت كنيم

 سميمكانچگونگي  يا جانبه همهكه ماركس به شكل  ميپرداز يمفقط به اين جنبه . كند يمآن را جور ديگري معرفي 

ارزش  كننده نييتعقيمت چيزها، « يها نرفتباال و پايين »توضيح داد كه  حال نيدرععرضه و تقاضا در نشان داد و 

 دانه كيبر قيمت  ممكن است سو كي، عرضه و تقاضا از مثالًبه همين علت است كه . باشد تواند ينمچيزها نيست و 

 دانه كيقيمت  تواند ينمبگذارد اما از سوي ديگر هيچ نوساني در عرضه و تقاضا  ريتأثشيريني يا يك فروند هواپيما 

ارزش واقعي هر  چراكه. ، يكسان كنددهد يمفروند هواپيما را به همان علت اساسي كه ماركس نشان شيريني و يا 

توسط كل ميزان زمان كار  ها آنارزش . شود يمتوسط چيز ديگري غير از عرضه و تقاضا تعيين  ها آنيك از 

 سميمكانزيرا : بنابراين پوپر واقعيت را وارونه كرده است. شود يميك شده تعيين  هر ديتولاجتماعا الزمي كه صرف 

، و نسبت به آن اهميت كمتري شده نيتدوارزش اضافه است كه توسط ماركس  ارزش وعرضه و تقاضا تابع تئوري 

؛ دارند ارزشتئوري ارزش و ارزش اضافه ماركس توضيحمي دهد كه اقالم مشخص چرا اين يا آن مقدار . دارد

يعني به كارگران . كنند يمانباشت ( ارزش اضافه)سود  از طريق استثمار كار مزدي پرولترها داران هيسرماچگونه 

؛ اين در حالي است كه پردازند يم آنان رامبلغي معادل زمان كار اجتماعا الزم براي توليد مايحتاج زندگي 

. كنند يممايحتاج زندگي خود را توليد در  افتهي تجسمكارگران در جريان ساعات كار خود، ارزشي بيشتر از ارزش 
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كه ماركس نشان داد، كاالها و مبادله كااليي  طور همان. رود يم دار هيسرمااست كه به جيب  يا اضافهاين ارزش 

كاال، جنبه مميزه  مثابه بهتوليد و مبادله چيزها  صرفاً. وجود داشت و  يدار هيسرماو مستقل از  يدار هيسرماپيش از 

به كاال ( يطوركل بهتوانايي كار كردن )نيست؛ بلكه تبديل خود نيروي كار  يدار هيسرماو راز انباشت  يدار هيسرما

به كار گرفتنش به اين يا آن شكل در )از طريق مصرف كردنش  توان يماست؛يعني كااليي با اين كيفيت خاص كه 

در بحث از « آمريكا در سراشيب»كه در كتاب  طور همان. ثروت بيشتري توليد كرد( يدار هيسرمافرايند توليد تحت 

سرمايه هم . ديزا يمارزش اضافه  است كهسرمايه، ارزشي »:  شده مطرحاقتصاد سياسي ماركسيستي  يا هيپااصول 

؛ است ريناپذ يآشتيك مناسبات اجتماعي است و هم يك فرايند كه جوهر آن سلطه نيروي كار توسط منافع بيگانه و 

ريموند )« .جتماعي و يك فرايند كه قوه محركه دروني آن بازتوليد و گسترش مداوم خودش استيك مناسبات ا

 .(مربوط به متن اصلي است ديتأككمك فرانك شانون، خط  لوتا به

 

  يمتدولوژفلسفه و 

دروني آن ـ و تكامل كل جامعه بشري ـ به  يها شيگرا و دار ماركس در تشريح و تحليل راهگشاي خود از سرمايه

، يا هيپا؛ و بله، به جهتي كه اين تضادهاي قرارداد يموردبررسنحوي زنده، جوانب اصلي و قواي محركه واقعي را 

است، هيچ  افتهي تكاملروش ماركس، و روش ماركسيسم كه از زمان ماركس . اشاره كرد رانند يمامور را به آن 

بر واقعيت  ها آنو به دنبال تحميل  كند يمهاي مجرد حركت  يكتگورافيزيكي كه از اصول و ربطي به رويكرد مت

، با غربال گذراند ايتانيبررا در كتابخانه موزه  ده سالچيز، بيش از  برعكس، ماركس كه پيش از هر. است ندارد

مربوط متفاوت  يها يتئوركردن مطالعات حجيمي كه از اقتصادها و جوامع مختلف وجود داشت و تحليل انتقادي 

به تحقيق در مورد واقعيت پرداخت و  جانبه همهعميق و  يا وهيشاقتصاد سياسي و نيز فلسفه و ساير موضوعات، به  به

اين است . يج تئوريكي را از اين تحقيق و مطالعه بيرون كشيدعلمي، نتا يها روشبه كار بست اصول و  قياز طر

. اند كردهپوپر از وي ارائه  جمله من قرار دارد كه دشمنانش يا شده فيتحردر نقطه مقابل تصوير  كه يواقعماركس 
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. اند داشتهكه وي ارائه كرد حقيقت  يا كننده نييتعچيزهاي  يطوركل بهو از زمان ماركس تاكنون معلوم شده كه 

تكامل ماركسيسم نيز مانند همه . ماركس عملي نشده است يها ينيب شيپيا  ها يريگ جهينتكه برخي  هرچند

در پراتيك، استخراج  اش يا هيپا يها روشراستين علمي از طريق به كاربست و محك خوردن اصول و  يها يتئور

تصحيح جوانب مشخصي از اين تئوري، يا از طرف ديگر از  ايگذاشتن نتايج از دل اين فرايند، و بله، از طريق كنار 

كه ماركس و انگلس از هگل و  هرچند. و تكامل بيشتر جوانب مشخصي از اين تئوري، ادامه يافته است  طريق تقويت

شيوه ديالكتيكي او الهام گرفته بودند و از آن بسيار آموخته بودند، اما آنان از هگل و سيستم فلسفي او به لحاظ 

با مقوالتي كه  ليستي و متافيزيكي سيستم فلسفي هگلآ تمام، هسته مركزي ايده وضوح آنان به. كيفي فراتر رفتند

مبتني بر هدفمند بودن وقايع و تحوالت است را كنار گذاشتند و در مقابل، روش ديالكتيكي هگل را پيشرفت و 

ماركسيسم، كمونيسم علمي، هيچ . ازسازي كردند تكامل دادند و به مفهومي واقعي بر يك شالوده ماترياليستي،ب

كه پوپر اسمش را )تاريخ را  شكلي از نظرات مبتني بر اراده داشتن و هدفمند بودن وقايع و تحوالت در طبيعت و

كه بيست  طور همان. كند يمنظرات را رد  گونه نيا درواقع؛ بلكه رديگ يبرنمدر ( گذارد يم« تاريخ گرا»نظرات 

صورت  شده نييتعبود يا در تعقيب مسيرهاي از پيش  شده نييتعنه پيدايش نوع بشر،چيزي از پيش »: سال پيش گفتم 

گرفته از جايي در كار نيست كه   الهام مأمور هيچ اراده يا. مينيب يمگرفت و نه تكامل جامعه بشري به آنچه امروز 

نگاه كنيم كه گويي دو مقوله از  طور نيابه طبيعت و تاريخ نبايد . ه باشدهمه اين نوع تحوالت را ايجاد و تغيير داد

، چنين تحوالتي از طريق كاركرد متقابل ديالكتيكي بين ضرورت و برعكس. هستند شده فيتعرپيش مشخص و 

ادين كه اين در مورد تاريخ بشر، به معني كاركرد متقابل ديالكتيكي بين نيروهاي بني. رنديگ يمتصادف، صورت 

 يها جهشابتدايي و  يها گاماز "براي اولين بار در كتاب  شده نقل. « )مادي و فعاليت و مبارزه آگاهانه مردم است 

اما اين ( ستم بر زنان، و راه رهايي؛ نوشته آردي اسكاي بريك  سرمنشأ، ها انساندرباره پيدايش  يا مقالهـ "بعدي

، تاريخ هر تعريفي كند يماستدالل  اساساًكه پوپر  گونه آنيا . استتصادف حرف معنايش اين نيست كه همه تاريخ، 

مردم : ميگرد يبرمديد مهم ديگري كه ماركس ترسيم كرد  به افقدر اينجا دوباره . ميساز يماست كه ما از تاريخ 
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مردم،تاريخ را بر يك شالوده مادي معين كه مستقل از اراده . ، اما نه به هر صورتي كه آرزو كنندسازند يمتاريخ را 

 .سازند يمآنان است 

براي تغيير اين واقعيت مادي فعاليت كنند؛ بلكه بدين معناست كه مردم بر مبناي  توانند ينممعنايش اين نيست كه 

، و امكاناتي كه اين ابدي يمو تغيير  كند يماينكه چگونه حركت  ـ و فقط بر مبناي ـ فهم صحيح از واقعيت مادي،

كه  طور همان. چنين كنند توانند يم،آورد يمبه وجود  يا شهيرحركت و تغيير جهت اين يا آن شكل از دگرگوني 

؛ ـ بر تاريخ بشري حاكم نيستي ا شده نييتعكرد، هيچ اراده يا هدف ـ يا هيچ فرجام از پيش  خاطرنشانماركس 

  .اما تاريخ بشر، انسجام معيني دارد

 

اي  ساده كه هر نسل جديدي خود را صاحب نيروهاي مولده به خاطر اين واقعيت»: ماركس چنين توضيح داد

ماده خام براي توليد جديد به كار  مثابه بهيابد كه در اختيار نسل قبل بوده،و نسل جديد همين نيروها را  مي

و  ها انسان ؛ هر چه نيروهاي مولدهرديگ يمتاريخ نوع بشر شكل . رسد بشر به ظهور مي گيرد، انسجامي در تاريخ مي

نامه ماركس به )«.شود يابد، آن تاريخ نيز بيشتر تاريخ نوع بشر مي بنابراين مناسبات اجتماعي آنان بيشتر تكامل مي

تيك ماركس را در ضديت با انگلس با بسط اين نكته، ماترياليسم ديالك( ۱۲۸۱دسامبر  ۲۲آننكف ـ . و. پ 

بر مبناي مفهوم ماترياليستي از تاريخ، عنصر »: بخشد  ماترياليسم مكانيكي و دترمينيستي، روشنايي بيشتري مي

ماركس، نه من، هرگز بيش از اين را مطرح  نه. در تاريخ، توليد و بازتوليد زندگي مادي است كننده نييتع تاًينها

 كننده نييتعكند به اينكه، عامل اقتصادي تنها عامل  لشيتبداگر كسي اين حرف ما را بپيچاند و  بنابراين. نكرديم

وضعيت . كند ، مجرد و مسخره تبديل ميمعنا يباز جانب ما را به يك جمله  شده مطرحاست، او دارد موضوع 

جريان مبارزات تاريخي اعمال  خود را بر ريتأثنيز ... اقتصادي، زيربنا هست اما اجزاء متشكله گوناگون روبنا

سپتامبر  ۲۱ـ  ۲۲بلوخ، . نامه انگلس به ي)«.دكنن را تعيين مي ها آنو در موارد بسيار، شكل مشخص  كنند يم

تحريف  رندهيبرگتوان ديد كه حمله پوپر به ماركس در  ، ميها نيابر مبناي همه ( در اصل است داتيتأك؛ ۱۲۸۵

داري ـ امپرياليستي دانست كه خود  از نظام سرمايه يا انهيناشفاع خام و ماركس است و بيشتر آن را بايد د
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 دائماًعلمي،  يها يتئوراست كه مانند همه  يا زندهماركسيسم واقعي، علم .... ماركسيسم بهترين رديه آن است

 . قرار دادن و بازجويي مداوم از خود نيز هست نيب ذرهو اين شامل زير  ابدي يمتكامل 

 

 حقايق علميعلم و 

نادرست و كاراكتريزه كردن نادرست علم  بافهمارتباط تنگاتنگ دارد  درواقعتحريفات ماركسيسم توسط پوپر 

جامعه باز و »جلد دوم كتاب « ضمايم»پوپر در بخش . ابندي يدرمتوسط علم  ها انسانتوسط وي، و آنچه  يطوركل به

را در نگرش و  ييگرا تينسب، عناصر مهمي از ييگرا تينسب، و طنز اينجاست كه در جريان پلميك عليه «دشمنانش

، "ييگرا تينسبانتقادي بيشتر از : ، استانداردها و حقيقتها ساكت"رجوع كنيد به مقاله. )كند يمرويكرد خود برمال 

حتي به  است كهممكن  هرچندحقيقت باشيم، و  يوجو جستدر  ممكن است هرچند ما»پوپر اصرار دارد كه ( ۱۸۱۱

مطمئن باشيم كه  كامالً ميتوان ينم، ولي ما هرگز (ميتوان يمكه به عقيده من در بسياري موارد ) ميابي دستحقيقت 

چيزي حتمي يا حتي محتمل، تثبيت يا  مثابه بهرا  زيچ چيه مينتوا ينمما : »كه  دهد يماو ادامه . «  ميا افتهيحقيقت را 

اما اين (  جا همان. « ) آورند يمباشيم كه در برابر انتقاد تاب  خوش دل ييها يتئوربلكه بايد به . توجيه كنيم

هست كه  ها يتئورو بعضي . با اطمينان از آن آگاه شد توان يمبعضي چيزها هست كه . آشكارا نادرست است

اين واقعيت كه من در جمله . ، تئوري تكاملمثالً. كرد نييرا تعبا درجه بااليي از اطمينان، حقيقت بودنش  توان يم

كه لنين در  طور همانبازتاب اين واقعيت است كه  ام كردهاستفاده « با درجه بااليي از اطمينان»باال از عبارت 

كرده، ماركسيسم  ديتأك("ياليسم و امپيريوكريتيسيسمماتر:در  جا همهاز  تر مهم)فلسفي خود و  يها نوشته

كه حتي درون حقيقت مطلق هم عنصري از نسبيت وجود  دهد يم، اما تشخيص كند يمفلسفي را رد  ييگرا تينسب

كه در فرايند مطلق و  دهند يمتشخيص  ها ستيماركس»: نوشته  "درباره پراتيك"كه مائو در مقاله  طور همان. دارد

حقيقت مطلق،  انيپا يبعلتش اينست كه در جريان . ل كائنات، تكامل هر فرايند مشخصي نسبي است وعمومي تكام

اين حقيقتي نسبي است، . «شناخت بشر از هر فرايند مشخص در هر مرحله معين تكامل، فقط حقيقتي نسبي است 
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ايد بگوييم كه ديالكتيك ماده چنين از امثال پوپر باشد ب يعذرخواهبدون اينكه نيازي به  بازهمو . اما حقيقت است

 . است

كند و عليه آن  گرايانه آن، متمايز مي عناصر نسبيت جمله منطريقي كه ماركسيسم خود را از تئوري پوپري شناخت، 

 گذارد يمكه ماركسيسم بر مركزي بودن امر پراتيك، دقيقا درون فرايند كسب شناخت،  يديتأكدر  رديگ يمقرار 

تجريد تئوريك، و درگير شدن و مبارزه كردن در عرصه  هرچنداصرار ماركسيسم بر آن است كه . است گر جلوهنيز 

اهميت دارد و بدون شك براي تكامل شناخت واجب است، اما پراتيك سرچشمه نهايي و  العاده فوقتجريد تئوريك، 

: » كند يممطرح  گونه نيارا  مسئله« تزهايي درباره فوئرباخ»ماركس در  .نقطه محك زدن شناخت تئوريك است

مربوط به تئوري نيست بلكه يك  مسئلهبه حقيقت عيني دست يابد يا نه، يك  تواند يماين پرسش كه آيا تفكر انسان 

معناي حقيقت، واقعيت و قدرت، . انسان بايد حقيقت را در پراتيك اثبات كند»: و اينكه . « پراتيكي است  مسئله

 مسئلهاگر جدا از پراتيك باشد، يك  در تفكر  تينا واقعمشاجره بر سر واقعيت و . بودن، تفكر انسان است جانبه همه

پوپر در ضديت با اين (. در اصل است داتيتأكماركس در تزهايي درباره فورباخ ) «اسكوالستيكي ناب خواهد بود

حقيقت، براي  يوجو جستدر جريان كه  حال نيدرعدرك و رويكردي صحيح است،  درواقعدرك و رويكرد كه 

هاي خود انتقاد  از تئوري صرفاًتوانيم  ها، ما نمي  در حيطه فاكت»كه  نويسد پراتيك نقشي قائل است و چنين مي

اما ( در اصل ديتأكـ  جا همان« )قرار دهيم  موردنقداي  را با توجه به تجربه عملي و مشاهده ها آنكنيم، بلكه بايد 

بلكه اين نقش مركزي و . قائل نيست كننده نييتعتكامل شناخت بشري، نقش مركزي و  نٔهيدرزمبراي پراتيك 

 مثابه بهرا  يزيچ چيه ميتوان ينمما : »كه از او نقل كرديم همين است  يا جملهمعناي . دهد يم نقد بهرا  كننده نييتع

باشيم كه در برابر انتقاد تاب  خوش دل يياه يتئوربه  ديبا يمبلكه . حتمي يا حتي محتمل، تثبيت يا توجيه كنيم

ما بيشتر از اشتباهات ما »: كه كند يمپوپر در ادامه اعالم (. است شده اضافه ديتأك، جا همان)«.آورند يم

مباحثات انتقاداتي است تا توسط ابزار  لهيوس بهنقش انديشه، پيشبرد انقالبات ... تا از انباشت اطالعات ميآموز ينم

به همين علت . شمشير با كلمات بجنگد يجا بهاين سنت كبير خردگرايي غربي است كه در نبردها . خشونت و جنگ
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 يا جنبهو به همين علت است كه اهداف اجتماعي تك . يك تمدن پلوراليستي است اساساًاست كه تمدن غرب 

ي خواهد بود؛ مرگ انديشه؛ مرگ جستجوي آزادانه حقيقت؛ و همراه با آن، به معني مرگ آزاد( مونوليتيك)

گرايانه پوپر، هم صف بودن وي  در اينجا، براي مشاهده جوانب نسبيت(  جا همان)«.مرگ خردورزي و شرف انسان

، ها نياو مناسباتش با بقيه دنيا، و همراه با همه « تمدن غرب»و زيبا جلوه دادن خصلت « شووينيسم غربي»با 

اغلب براي « خردگرايي غربي»او اين واقعيت را كه . « .دستمان پراست»بورژوايي پوپر، به قولي « پلوراليسم»

تجاوزكارانه و نيز اشغال و غارت و استثمار مستعمراتي در داخل و خارج  يها جنگمنطقي جلوه دادن 

اينجا نيز مانند همان چيزي كه در عرصه سياستي (. .پوشاند يمو با آن را  رديگ يم، ناديده قرارگرفته مورداستفاده

خاص در ارتباط با خصلت و نقش دولت ديديم، پوپر طريقي را كه مناسبات طبقاتي، مناسبات سلطه  طور بهو 

يا از تشخيص آن سر باز  رديگ يم، ناديده دهد يمقرار  ريتأثتحت  يدار هيسرمارا در جامعه  زيچ همهطبقاتي، 

 .زند يم

كه  حال نيدرعبراي مثال در عرصه علوم نيز، . كند اش مي آليزه است كه پوپر ايده يدار هيسرمااين همان جامعه 

در معرض انتقاد  ها آنيعني قرار دادن )علمي و امثالهم،  يها يتئوركشفيات و « بازبيني موشكافانه»كارهايي نظير 

 وجه چيه بهنقش مهم ثبتي بازي كند، اما  تواند يم( رندديگراني كه شناخت و تجربه تخصصي در اين زمينه را دا

كه وقتي چيزي به منافع  ميا دهيدبارها  متأسفانه. تضميني براي دستيابي به حقيقت تحت هر شرايطي باشد تواند ينم

اغلب مسائل مربوط به ( مربوط به منافع)، اين مالحظات كند يماساسي طبقه حاكمه در چنين جوامعي برخورد 

اگر ما هم . دهد يمقرار  الشعاع تحتدر عرصه آموزش  يطوركل بهقت عيني را در موضوعات گوناگون و حتي حقي

و  ها يتئوررا در جايگزين پراتيك كنيم يعني نقش مركزي در ارزيابي خود از « انتقاد» ميخواست يممثل پوپر 

مبناي عيني براي تعيين اينكه چه چيزي حقيقت  نيتر محكمرا به انتقاد بدهيم، خود را از  ها دهيااز  يطوركل به

او امكان تعيين اينكه چه چيزي حقيقت است،  چراكهولي اين براي پوپر اهميتي ندارد . است، محروم كرده بوديم 

او اصرار دارد كه ما بايد خود به چيزي خشنود باشيم كه بهتر تاب انتقاد را . كند يميا حتي محتمل است، را نفي 
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است  نيتر محتملاگر حتي تعيين اينكه چه چيز . شود يم گر جلوهپوپر  ييگرا تينسباينجا نيز بار ديگر  .آورد يم

 در آنو شناخت بشر فقط شامل جايگزيني يك تئوري كه  ها يتئورنيست و اگر بنا به بحث پوپر، تكامل  ريپذ امكان

قت را مجاز بشمرد و حتي اگر قبول كند كه نوع بشر باشد، حتي اگر پوپر وجود حقي ديآ يمزمان به نظر بهتر از بقيه 

عيني حرف پوپر اينست كه حقيقتي وجود  طور بهشناخت خود از حقيقت را ارتقاء دهد، اما در واقعيت و  تواند يم

 مسئلهقبل از هر چيز  چراكهدر امر نزديك شدن به حقيقت پيشرفت كنيم؛  ميتوان ينمما واقعا  هرحال بهندارد؛ يا 

بنابراين واقعا . رديگ يمجاي تئوري ديگري را كه نشان داده به آن خوبي نيست « بهتر»اينستكه يك تئوري فقط 

به هر صورت به حقيقت  ها آناز  كي كدامحقيقت است ـ يا حتي  ها آناز  كي كدامهيچ راهي براي دانستن اينكه 

 . است ـ وجود ندارد تر كينزد

بورژوايي او، اين « پلوراليستي»طبق نگرش  چراكه، اين نظرات با ديدگاه پوپر خوانايي دارد؛ كنم يمتكرار 

در اينجا نيز مانند . براي بروز دارند« فرصت يكساني» ها يتئورو  ها دهياآل ـ توهم آميز ـ مهم است كه همه  ايده

اي كه تحت حاكميت طبقه  جامعه ، اين واقعيت خاصه در مورد«يلوراليستي»تفكر بورژوايي  يها وهيشهمه 

فرصت يكساني براي  ها دهياشود كه همه  ، ناديده گرفته مي«هاي غربي دمكراسي» جمله مناستثمارگر قرار دارد 

آيند  مي حساب بههاي كه براي نظم مستقر مخرب  قرار گرفتن نخواهند داشت و برخي ايده موردتوجهابراز شدن و 

مخرب، تهديدي مهم براي آن نظم محسوب شود ـ فعاالنه توسط طبقه حاكمه و  اين خصلت كه يوقت مشخصاًـ و 

جايگاه بازار »عملكرد  درواقعكردم،  خاطرنشان« دمكراسي»كه در كتاب  طور همان. دولتش سركوب خواهند شد

كه داري به همان صورتي است كه در بازار واقعي، در چارچوب قواي محر درون جامعه سرمايه« ها آزاد ايده

بلكه در سلطه كساني . نه به شكل برابر، حتي در شكل حق برابر رقابت: گيرد داري، انجام مي  اي انباشت سرمايه پايه

 . و مصمم به حفظ اين جايگاه هستند اند آوردهرا به دست  كننده كنترلكه يك جايگاه انحصاري و 

حقيقت را قبول  يوجو جستو تئوري علمي كمونيسم، ما امكان رسيدن به حقيقت و اهميت  ها ستيكمون نظر ازنقطه

كه  ميده يمما تشخيص . عنصر نسبيتي كه درون حقيقت عيني هست باوجود؛ حتي ميورز يمداريم و بر آن اصرار 
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خوانايي دارد يا نه،  طريق ممكن براي كسب مداوم شناخت، و توانايي تعيين اينكه آيا آن شناخت با واقعيت عيني

اينست كه بر مبناي شناختي كه تاكنون انباشت شده است حركت كنيم و بدين نحو، بيشتر با واقعيات درگير شويم تا 

را سنتز كرده به سطح تئوري ارتقاء دهيم  ها نياشناخت بيشتري را طي اين فرايند ذخيره كنيم و سپس « مواد خام»

منظور . به پراتيك بگذاريم آن استواقعيتي كه اين تئوري در پي متمركز كردن  و بار ديگر آن را براي محك زدن

 يريكارگ بهمن از شناختي كه تاكنون انباشت شده، شناختي است كه حقيقتي بودنش از طريق اعمال شيوه علمي و 

بارزه در قلمرو ، مها دهياو ما اهميت برخورد . رابطه ديالكتيكي بين تئوري و پراتيك به نمايش در آمده است

كه در شرايط رهايي از مناسبات سلطه طبقاتي، اهميت  ميده يمو اين را هم تشخيص . ميده يم، را تشخيص ها دهيا

روش و رويكرد كمونيستي، به كاربست تا حد ممكن پيگيرانه و . خواهد بود شيازپ شيب ها دهيامبارزه در قلمرو 

اين شامل  ام كرده ديتأككه  طور همانو . ه واقعيت و تغيير آن استمنظم اصول علمي در پرداختن و آموختن دربار

از طريق به كار بست اين رويكرد )فعاليت بر مبناي آن شناختي است كه حقيقي بودنش در آن مقطع زماني معين 

در اين يا آن مورد مشخص و يا در مورد  ممكن استدر برابر اينكه »بايد حال نيدرع. فهميده شده است( علمي

در  "ها دهيامبارزه در قلمرو "رجوع كنيد به مقاله )«.مسائل بزرگ، حق با ما نباشد گارد نگيريم و باز عمل كنيم

 ("هنر و فرهنگ، علم و فلسفه در موردمالحظاتي "كتاب 
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ي  نیپرطرفدارتر يكي از 
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