
  "مردمی کنيمفلسفه را "  چهارمبخش 

  مارکسيسم
  کليد درک خالق جهانی که آن
  را می شناسيم و می سازیم

  
  
   ابد؟ی ی و توسط چه آسانی تحول مییها از چه راهسم يمارآس -4
 
ون امروز را ملزم آرده ي انقالبی،شه انتقادیاند تحولو ی و فكری  اجتماعشرفتيپ  دههنیچند

  . داشته باشندنیونی درآسم ياز مارآس
  

رون يبی ك حزب انقالبیك يتوان فقط از پراتی  نم،جهانشمولك مفهوم یسم را بعنوان يمارآس
. ك آن جدا آردياز پراترا سم دارد ياز مارآسی  آه هر حزب انقالبیتوان درآ  ینم اما د،يآش

 یمی جارد و در خود يگ یرا در برمی ت اجتماعي واقعتمامسم در اجزا مختلف آن يمارآس
علوم ی ها شرفتيدوران، پی  تحوالت انقالبچه، باشدی مادی ها د خواستي  رشد تولچه. دهد 

  یت بين نشان دهنده حساسی ا.یعيبزرگ طبی ها  مده در توازنآبوجود ی رهاييتغا یمختلف و 
  .دهد  ی ماست آه جهان در دامن خود پرورشی نیز نويسم به هر چيت مارآسینها
  

 ابدی  ی ملین مسایای بررس دری ستيشه مارآسیآه اندی ما و با تنوعی اي دنلیبا وسعت مسا
ملك یتواند ما یسم در مجموع خود مي مارآسد داشت آه تصور نكردیبارا ی ن فروتنیا

تجربه  براساس بسته ی ا شهی تنها با اند را می توانهم فلسفيمفاه باشد و ك حزبیی انحصار
  .آردی ريجه گيخود نت

  
گر در ی درگذشته است جهان د1883 چون مارآس در سال ، کهستين نيچنم یته ابارها گف

ی اجتماعی هستی ها شكلامروز  برعكس. دهد  ی نم توسعه رانینوی ها شهیدرون خود اند
مختلف ی ها جنبهی بر روآه ی  و شمار پژوهشگراندا آردهيشتر پيبی تنوع و گونه گون

 ن پژوهشگران اآنونیاات يآارها و آشف. ر شده استفزونتآنند   ی مآارت و تحول آن يواقع
در مورد  .شود  ی مادغامشتر يبت ين واقعین دوران ما شده و در ایت نوياز واقعی یخود جز

شوند آه   یطرح می یها   پرسش،گستردهی ها  ن پژوهشینه اي بر زم،مارآسی ها شهیاند
 را بطور هام ابعاد آنیآرد یصور متی را آه زمان قیحقای برخم یریناگزه آنها پاسخ بی برا
  .ميآنی دوباره بررسم  یا افتهیدری انیو پای قطع

  
ست و ينی ك و دانشگاهيآادمو عمدتا آشه صرفا یك اندیسم ينكه مارآسیبا در نظر گرفتن ا

سم از ير تكامل مارآسيآه مسافت یتوان در  یاست مدر جنبش و مبارزه مردم آن شه یر
از ها  یتيچندملروزه  هرآه در برابر تجاوز ی آارگران. آند  ی معبوری ار متنوعيبسی ها راه
آنند،   ی مسم مبارزهيالیمومت امپرياز قی یرهای آه برای یها آنند، خلق  ی م دفاعشانيزندگ

 -سم يبه تكامل مارآس) و غالبا بدون آنكه آگاه باشند(توانند هر آدام   ی می؛پژوهشگران علم
گر ی بعبارت د.رسانندی اری -آنند  ی نما دفاعی از آن اطالع ندارند د اصالیآه شای ا شهیاند

  .رديگ  نمیآگاه انجامهای  ستيا توسط مارآسی ها سم تنها در دانشگاهيتكامل مارآس
  

توان بصورت درهم و   ی ماست آهی التقاطه یك نظریسم يست آه مارآسين نیالبته منظور ا
رون يمنابع بدر سم ياما اگر مارآس. ر آن گنجاندك دوران را دیبرهم عناصر مختلف تحول 



 یمی اریآشد آه به تداوم تحول آن   ی مرونيبی رومنديل جانبخش و نیدال و ها شهیاند  خوداز
سم يمارآسی ريوه در همان شكل گين شیا .ستيت آن  نير با ماهیب و مغايعجی امرند نرسا 
  .شود  میدهیز دين

  
ست يدآلی نقد فلسفه ا:سم در سده نوزدهم چه بوديمارآسی زیه ریپا" منابع"م آه یورآاد يب
سم ياز مارآسی ز بخشيامروز ن. فرانسهی سم اتوپياليس و سوسيبرال انگليلمان، اقتصاد لآ

 .رديگ  ی مابند شكلی  ی مآه در خارج از آن تحولی یها ات و جنبشینظری در جذب انتقاد
ی ها  شهیتمام اندی د بر رویبا ،آنی  گذارهی پا وشیداي، همچون دوران پسم امروزيمارآس

ا ین یتواند ا  ی مآهی  هر عنصر،ها  شهین اندیا نقدضمن د یبا .ن آامال حساس و باز باشدینو
آه مثال مارآس با ی همان آار.  آندجذبن آند در خود ييتبی ت را بدرستيآن عرصه از واقع

 و رمزآلود آن جدا آردی ستيلآدیوسته ااز پدگرگون آرد،  ، آن را نقد آرد،ك هگل آرديالكتید
  .ن قرار دادینوی ستم و سامانيدر درون سو آن را 

  
سم پس از آنكه نقد و در آن جذب شدند بعدا يل دهنده مارآسيه تشكياما همانطور آه منابع اول

امروز ی دند، منابع و دستاوردهایل گردیسم تبديمارآسی دربرابر تحول بعدی موانعخود به 
رشكل دارند و اگر آنها را در ييش به تغیآنان، گرای الزم بر روی  از انجام آار انتقادز، پسين

ه یورانه و منسجم نظرآدگاه نویك دین یدر برابر تدوی ا م، به موانع تازهیريخود در نظر بگ
  .ل خواهند شدیدر مجموع خود تبدی ستيمارآس

  
سم يآه مارآسی ن آگاهيمخاطب زاوجود دارد آه عبارتست ی گری روند د،ن وضعیدر آنار ا

نگرش . ل آرده اندیدر جهان تبدی ك موضوع مطالعه دانشگاهیبدست آورده و آن را بعنوان 
ی اریم متحول آن يمفاهافت ی و درروزی درك انسجام د،سم امروزيمارآسبه فهم  ی،دانشگاه

ا بعضا ی( ضاد متی ها یدئولوژیر فشار ایزاز آنجا آه ی سم دانشگاهيمارآساما . رساند یم
آند آه   ی مديتاآی عناصری بر رو كجانبهیبطور غالبا  آند  ی مدايتحول پ )یرسمی ها نیدآتر
  .رنديقرار گی تحول انقالبی برابر استراتژ توانند در یا مید ن وضع موجود هستگر  هيتوج

  
 مارآس فستيمان خواندنما را بخاطر  : "ون روس به تلخی نوشتي از آهنه انقالبیكی یزمان

 آن به ماندن در نخواندنآردند و اآنون فرزندان ما بخاطر   ید ميفرستاند و تبع  یبه زندان م
ست فرانسه از ين تجربه بود آه حزب آمونياز جمله براساس هم." شوند  یه ميمدرسه تنب

 یدئولوژیفلسفه و ا مورد نظر ما یستياليهمان ابتدای دهه هفتاد اعالم آرد در جامعه سوس
 یسم نه موضوع از برآردن و نمره گرفتن است، نه آسيمارآس.  وجود نخواهد داشتیمرس
ها و    توان در درس و بحث دانشگاهیسم را مي شود و نه مارآسیست مينگونه مارآسیبد

سم در مبارزه انقالبی برای تحول جهان است آه يمارآس. های آموزشی تكامل داد  آالس
رساند   اری مییسم يك تا آنجا به تكامل مارآسيگاهی و آآادمسم دانشيمارآس. ابدی یتكامل م
 یلی را آه جنبش انقالبی طرح می و بكوشد بنوبه خود مسان مبارزه باشدیوند با ايآه در پ

  . ق آنديآند مورد بحث قرار دهد و دق
  

گاهانه و آاست آه بطور ی سم همچنان برعهده آنانيدر تحول مارآسی ل سهم اصليدلن يبه هم
  و آارغنی آردنسهم آنان در . آنند  ی مجامعه خود مبارزهی تحول انقالبی افته برایازمان س

مبارزه . ن استیگزیرقابل جايمعاصر مطلقا غی ستيشه مارآسیمجموعه اندی مداوم بر رو
 ،ات انباشته شده جنبش مردميشه و تجربیخصلت نوآور است و اندی شه دارايهمی انقالب
 ليرا تشكشاهنگ يآه حزب پی توسط روشنفكر جمعد یاست آه بای قالبه انیه تحول نظریپا



را در تحول ی  نقش اصلروين نیا. رديقرار گ مداومن ین و تدوييتببحث و دهد مورد  یم
  .داردسم يمارآس

  
ی هاان پژوهشگران آشوريسم معموال در ميمارآسی در غنای مشارآت نوآورانه حزب انقالب

باز هم بلندتر ی وارید. آند  ی مگاه مخالفت برخوردی و حتی یاعتنا یب  ازی واریبه دی یاروپا
 یمی ده و متعلق به گذشته معرفيرسی انیبه تكامل پای ستميبعنوان سسم ينجا آه مارآسآاز 

 نه همچون ی،ك حزب انقالبیك و تئوریشرفت استراتژيآه هر پشود   آن میجه ينت. شود 
ستم يك سیا بهمان مفهوم از یفالن " آنار گذاشتن"نوان  فورا بع بلكهفكری،تحول های دستاورد

  . شود  یمی معرفبسته 
  
ست و از جمله حزب ياحزاب آمونی ك و نظریتئوری ها شرفتيش، پيها سال پ نسان از دهیبد

ها  شده و دامنه اثر آنی ا آن فرمول معرفین ی اآنار گذاشتنست فرانسه عموما بعنوان يآمون
ن يدر فرانسه، از چپ دروغمثال  ی،اسيل خاص سین حال بداليدر ع .عا محدود شده استيوس

ست بطور يسم بطور عام و حزب آمونيضد مارآس بری ا سابقه  یب  آارزاری تا راست واقع
  . ان داشته استیخاص جر

  
خود را  یمدآآارو ی نيروشن بی ستيشه مارآسی اندها ییاعتنا یب   وها  مخالفتنیرغم همه ايعل

ار يآن را طرح آردند و با انتقاد بسی  زمانها  ستيآه مارآسی لیاز مسای اري بسونشان داده 
  .ده استیل گردیتبدی صحت خود را نشان داده و به باور عموم روبرو شدند اآنون

  
های  استيآه س نآبرای  اروپادر ها   ستيخواست آمونتوان گفت   ی ما امروزیمثال آ
از ی  ناش،انجامديبر اقتصاد ن ها یتيچندملسلطه  به ن شود آهیی به شكلی تدوملی اقتصاد

 ای آالنی ها ه و ثروتیات از سرمايشنهاد گرفتن ماليا پی بودن خام بود؟ آ"ییكایضدامر"
ال پردازانه بوده و هست؟ يا خی تريتوتالی آاهش ساعات آار بدون آاهش دستمزد خواست

ك یموجد ی ستيالی مناسبات سلطه امپر و سودتيحاآمه، ین آه انباشت فوق العاده سرمایاثبات ا
از اعتقادات ی خواهد بود ناشی و البته اجتماعی  پولی، اقتصادی، درازمدت مالبحران
  شد؟  ی م محسوبكيدگمات

  
دارند جز ی ليا دلیل جهان سوم آیبه مسای یاعتنا یب د، يا اضافه تولیی د ناآافي تول، تورمی،كاريب

 ان فرانسه دریآارفرمامثال آه ی ميگرفته؟ مقاومت عظر برآه جهان غرب را دی قيبحران عم
ش گرفت ينخست دهه هشتاد پی ها  آن آشور در سالی آه دولت چپ گرای برابر اصالحات

چ يها را با ه توان آن ی نمرا نشان دهد آهی اجتماعی ها یریناپذی آشتی نيوجود ع نكهیاجز 
توان به  یا می؟ آآند  ی متیحكاگر یدی زيان برداشت از چياز می شعار و جمله پرداز

خ معاصر ما در یآه تمام تاری طی در شراك اعالم آرديدگماترا  یمبارزه طبقاتشه یاندی سادگ
ان یسم به پايتوان تصور آرد دوران مارآس ی است؟ واقعا مافتهیسازمان آن ت يحول واقع

 ،دارندی ل و بحث جدياز به تحليم آه نيروبرو هستی لیآه مدام با مسای طیده در شرايرس
  خواهد بود؟ یه داریسرمای تضادهای ستيل مارآسيتحلم با يآه در ارتباط مستقی بحث
  
شكار آسم معاصر در آن يم مارآسي سهم عظ،شه و جامعه باز نگاشته شودیخ اندیتاری وقت

انگر يت دارد آه بيفعلی ماهوی زيسم چيم در مارآسيآن  یم نيقینجاست آه یاز ا. خواهد شد
ی خود شهرت جهانی دارااز دانشمندان و فالسفه ی اريچنانكه در فرانسه بس. نده آن استیآ

ساختارگرا شناس    جامعهاستراسی لواز ؛ سم استيون مارآسیمدثارشان آ رند آهیپذ  می



خ ی ماقبل تارآندره لورا گورهان تا ژاآوب شناس  ستیخ نگار، زیتار یجرج دوبگرفته تا 
  . شناس

  
دانند مشابه   ی هم مسميمخالف مارآساز دانشمندان معاصر آه گاه خود را ی  برخنكهیضمن ا
هستند  - فرانسویمشهورس یشنامه نوینما" ريمول "ازی ا شنامهینما قهرمان -و ژوردانيموس
آنند   یمی ستياز آنان پژوهش مارآسی اريبس. گفت بدون آنكه خود بداند  ی مك عمر نثریآه 

ی فه و هدفين وظيگر بدون آنكه بخواهند و همه بدون آنكه چنیدی د، برخبدون آنكه خود بدانن
هر شناخت تازه ی یخود نه چشمه جادوی سم به خوديمارآس. برابر خود گذاشته باشند در

 ،استی  روش،استی سم تالشيمارآس. انه و جانداریهر اثر نوگرای  نه برچسب اجبار،است
خود باز و ابعاد ی دگيچيپتمام ت در يواقعی واست آه بر ری و عملی مفهوم و جنبش نظر

  .ل آنديآوشد آن را بشناسد و تحل  ی م واست
  

ح يزها را توضيچی اريخواهد بس آه ب،آند  ی نماست آه از صفر حرآتی سم جنبشيمارآس
باشد آه به ی تواند مدع  ی نمن حالي و در ع،زها جهت دهديگر چیدی اريح بسيدهد و بر توض

ن یاچكدام از يسم هيمخالفان عجول مارآس. افته استیدست ها  دهیاز پدی ا فتهایان یشناخت پا
شود آه   ی ممعلوم پس . استشناختی و مدع خواهاننكه یا -1: بخشند  ی نم را به اودو جنبه

سم يمارآسآنكه  -2و ست يرات نييرش تغیحاضر به پذو و دچار جمود است " كيدگمات"
 ، دردچار شده" بحران"شود به  یصورت معلوم م نی ا است آه درتحولی خواهان و مدع

ن يد بیسم باين مارآسیبنابرا.  و در احتضار استقرار گرفته" سواالت آزار دهنده رفقا"برابر 
  .را انتخاب آندی كیا مرگ خاموشانه یشده و نامتحول ی سنگی هست

  
ر ین را زآی اسي بازتاب س،سميبر سر مارآس" بحث"ی هاست آه بجا اق سالين سیبد

. اندازند  ، به زندانشان میشود یبحث نمها  ستيبا مارآس. زانه قرار داده انديخردستی بمباران
ی ها  شود آنار گذاشتن آنان را از بحث یآوشش م. آنند  شان مینيتوهآنند،   آنان را نقد نمی

ر سر بود و بتوان بنجا اگر هم یدر ا. اندازنديجا بی عيو طبی هیبدی بعنوان امری بزرگ نظر
سم يبر سر وجود ضدمارآس ،آن هستند بحث آردی ان مدعین اقای آنطور آه اسمينبود مارآس

ی عيرا اگر طبیز. نشان داردی تناقضاز وجود  خودآه ی ، امروجود نداردی دیگر تردید
ی یها زنداننكه ی ا،مبارزه آردی نيب  ا آن جهانین یاشبرد يو پشناخت ی رسد آه برا  ی مبنظر
ه اختصاص یك نظریرا تماما بر سر رد ی آثارا یم يشه پر آنیك اندیتماما از طرفداران را 
  .  رسد  ی مب بنظريعجی  آم،ميوجود نداشتن آن هستی ژه آه مدعی بو،ميده
  

شود و روز  یسم اعالم ميك روز مرگ مارآسید آه ی آین پارادوآس بوجود میاز آنجا ا
را د هرآس یسم بايضد مارآس  برسماجتن همه یا. نندآ  ی مجا حاضر آشف  گر آن را همهید

ی آنونی ها  ن مورد روزنامهیدر ا(.  فرو بردفكر به ستیشه انتقادیاز اندی حداقلی آه دارا
سم و ياليهر روز مرگ سوس" شمندانیاند"انواع و اقسام  آندر آه ز جالب توجه است يران نیا

و مورد قبول همه ی هیبدی  بعنوان امررای صاداقتسم يبراليل و آنند  ی ماعالمرا سم يمارآس
هستند ی گر مدعیدی  همانها از سواما .آنند  ی مد بحث آرد مطرحیآه اصال راجع به آن نبا

  .)است" شه حاآمیاند"ران یدر ای ستي مارآس"ییجمع گرا"آه 
  

ه بطور ار وجود دارد آيل بسیدالگر یش از هر زمان دي، بل جهان مایامروز و با نگاه به مسا
از جوانب ی اري بسبه دركسم يمارآسی یتوانا: ميشم و بحث آنیانديسم بيدر حول مارآسی جد
ق آن بر ير عمي تاث،مدآآاری اسيك و عمل سي پراتتیهدا آن در قدرت ی،جنبش اجتماعی اصل

ی براآن ی ی توانا،یخیتاررات ييتغی  گشاده بودن آن بر روی،و هنری كرف یها ینوآور



ی با آن از سوو مدام واپس مانده ی  دشمن،خودی درونی نظری ها شهی اندقدنو ی بازساز
   ...و ی اجتماعو ی اسيمخالفان تحوالت س

  
ی ثیم آه راجع به آنها حرف و حدي طرح آن- ولو درست-  قبل راها  دههی ها  شهینكه اندیا
شود و در   ینم سم زنده محسوبي، دفاع از مارآسستنديك نیدئولوژیموضوع مبارزه اا یست ين

ل حاد یقلب مساد خود را به یسم بايمارآس. استی سم دانشگاهيمارآسی ن حالت نوعیبهتر
ان دارد بزند و بكوشد به یمبارزه روزمره در حول آنها جرن یتر  آه سختی لی مسا،دوران
ن مبارزه و نقد و یسم در ايمارآس. دوران و جامعه خود پاسخ دهدی ها پرسشن یتر  سوزان
ت ي در ماه-سم يچرا آه مارآس. ابدی  ی مست آه تحولها  ن پرسشی پاسخ انافتیی  براتالش
   .ابدی  ی منچنان آه هست و تحول، آدرك جهانی ان برایپا  یب  ست مگر تالشينی زي چ-خود 

  
  

 


