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 ست جزينی زيز چيت نيواقع جنبش .ت استيدرك جنبش واقعی یسم تواناي مارآسمشخصه
 بماند مگر زندهتواند   ی نمسميط مارآسین شرایدر ا. مت از وضع گذشتهی مداوم نو با عزخلق
ی ر از نوسازیسم ناگزيآند مارآس  ی مريي تغتيواقعاز جوانب ی  برخچونی عنی. بحراندر 

ا بعبارت یگذشته ی ها دگاهیدر حفظ همه دتواند ی سم نميمارآستكامل . دائم انسجام خود است
ك نظام بسته، پشت یصورت بصورت  نی آه در اباشد خودش آن بای شگيهم گر در وحدتید

  .د آمدبه جهان و جنبش آن در خواه
 زودی و نشانه مرگنقص آن را سم يع مارآسیسرو تحوالت آنان آه جهش ی برال ين دليبه هم
وه درك جهان ين شی، اشهیاندوه ين شیای برا. آرامش آرزو آردتوان   ی تنها مدانند  ی مهنگام

 نیسم ايمارآستحوالت  توجه به آه باسم، يمنجمد شدن در دگمات: تنها دو راه مرگ وجود دارد
 تسم عبارتسي مارآسمرگم راه دو. دانستی میقدی خیك پرانتز تاریتوان   ی مرا تنهاتصور 
آزاد ی طبقاتی ها آه جهان از اردوگاهی طیشرای عنی. شدن آن شتهاسرگذ  ط پشتیجاد شرایاز ا

ی در جوامع آزاد از هر گونه تضاد طبقاتی فلسفی ها شهیصورت علوم و اند در آن. شده باشد
  .سم تنها به آثار مارآس اطالق خواهد شديهد ماند و مارآسخوای باق

و حرآت در درون جنبش . استسم يمارآسشرفت يپما  مسئله  ومي از آن دورانفعال دوراما 
از ی منسجن میب نويترآ. ابندی  ی م تحولوشوند  یزاده می نینوی ها  شهیاندی ت اجتماعيواقع

ی ب شكليترآن یآه اد آرد ی را هم نبانیر افك. ستیريگ  شكلسم در حال يمجموعه مارآس
 ی مفقط. ميسم را ارائه دهيمارآس" قتيحق"م یما هم قصد ندار .رديی به خود گینهاو ی قطع

ی روبر م و ي ارائه ده- ن لحظهیاآنون و در ا -سميمارآساز جنبش ی  چشم اندازميخواه 
  .ميبحث آنن يمعی ا هی زاودرمشخص و ی ل فلسفیمسای برخ
خاطر منافع  آه ب"بحث"وه يشفعال آن البته  .ن راه ممكن استیاز چندسم يدرباره مارآس بحث
سم يآوشد مارآس یمی ل ارتباط جمعیوساه اتكا و بی تكرارحكم غ چند ي، با تبلبازانه  استيس

  .میگذار  ی مرا خفه آند آنار
وند يختلف در پمی ها ستي و مارآسس آثار مارآقيمنظم و دقمطالعه وه عبارتست از يك شی

ان ياز پژوهشگران و دانشگاهی ارياآنون بسنچه اهم .یاسي سوی  اقتصادی،خیط تاریبا شرا
شه در باره یاندو ی آگاهاز شناخت و ی انباشت قابل توجهر ين مسیاز ا. دهند ی مانجام
  .مده استمتنوع، متفاوت و گاه متضاد بدست آ بصورتسم يمارآس

 ليسم معاصر را تشكي و ضرور مارآسنیگزیجا  ی ب از ابعاد یكیی عالی شگاه نظریزماآن یا
  .دهد یم

هرگز ممكن ی یبه تنهار ين مسیاسم زنده از ي تحول مارآس-قبال هم گفته شد  -ن حاليدر ع
ی بعنوان نمونه نسب. استی ك اجتماعيبا پراتی اساسی ونديمستلزم پسم يمارآستحول  .ستين

ر، عام الشمول بودن یناپذی آشتی ردن منطق تضادهاآروشن ا، یپرولتاری كتاتوریآردن د
ا یچ آتاب يتواند از ه یچكدام نمي هها مدلی نيو بازبا نقد یسم ياليك در سوسيجزء دمكرات
ا ین یای نيا ضرورت بازبیه؛ یك نظریا ضعف یاصوال نقص . دیآرون يمتون بی خیمطالعه تار

ن یر اييتحول و تغی ن و در تالش برايمعی خیط تاریك شرایوند با يآن بخش آن تنها در پ
  . دهد   میط است آه خود را نشانیشرا
 ن تحوالتیانكه چگونه یا با دقت بر ، و جهان معاصرجامعهتحوالت ی شه بر رویاندبا تنها 

سم زنده ي قلب مارآسشود آه در  ی من امكان فراهمیشوند ا  یمی انقالبی مشی موجب دگرگون



 ن استیك نوی تئورلیمساهمواره حامل  خودی انقالبی استراتژ. ديرون آشين را بیل نویمسا
آه روند ی عناصر و ها دانشدر همه سطوح و درهمه ك یتئور لین مسایابعاد ات و يآه اهم

  .شود  درك می دهند  ی مليتشكشناخت را 
گر ی دبه آشوری آشورسم آه بتوان آن را از يالياز سوسی ن حكم آه مدل جهانشمولیا مثال
ت آن آشور شكل خواهد يسم در هر آشور براساس وضعياليآرد وجود ندارد و سوسی آپ

.  رون آمديبی و مبارزه انقالبی خیك تجربه تاریامد بلكه از يرون نيك بیگرفت از مطالعه تئور
ك یت تئورياهمی ل شد داراي تحمفكر سرانجامن یآه در درون آن ای ريوه  و مسيخود ش
 . استی بزرگ

ن یتدورا سم يالياز سوسی و مفهومی ك استراتژیج یبتدر ها در فرانسه  ستيآمون مثالهمزمان 
ن االبته بدن یا.  بودن آشوریامشخص زحمتكشان ی ازهايبه نی جیتدری  آه بمثابه پاسخندآرد

آن در اتحاد ی بعدی امدهايت مانند انقالب اآتبر و پين پراهميچنی ا  آه تجربهستينمعنا 
 ن تجربهیاتوان  یآه نم ستن معنایبلكه فقط بد. ا نداردینداشت ی اندوز تجربهارزش ی شورو

خود از ی ملی ها ”یژگیو"د براساس ی باگر آشورهاید در نظر گرفت آه  "مدل"ك یرا بعنوان 
  .ميآن ینمی ه جهان معرفيخود را به عنوان مدل به بقدگاه ید همن حال ما يدر ع. د آنديآن تقل
شود اما ی گر آشورها آپیه در ديسم روسيالي سوساند ها معتقد نبوده ستيمارآسچگاه يالبته ه
از مجرد  و عامی ا آموزه مدل و وجود خودبخود مستلزم "یملی ها  یژگیو "مفهومنفس 
ش ی به زا خودی،سم علميالي در سوس"مدل"شه یاندكال ینقد راد نسانیبد. سم بودياليسوس
مشخص خاص و  باانشمول هجعام و ان ي متازهی مناسباتی برقرارو ی ن از تئورینوی مفهوم
ه ی نظری،اسيدر عرصه سی یدگرایو تجری ك مرحله نابالغیپس از  خالصه. ديانجام
ل يتحل. كندي آار نمها ا مدلین شده ييش تعياز پی ها چارچوبگر براساس یدی ستيمارآس

ی ستيشه مارآسیشرفت انديپی و ابزار اساسبه صورت هدف  ،ط مشخصیمشخص از شرا
  .است
ی شیموجب بازاندی حزب انقالبی در استراتژی ورآك نوی شود آه  ی من نمونه مشاهدهيدر هم

د یبا. تواند باشد  ی مسمي بلكه منطق و انسجام خود مارآسی،سم علمياليه سوسینه تنها نظر
آه  خوشبختانه موجب نشد ها ستيسم توسط آمونيالياضافه آرد آه رد هر گونه مدل سوس

ك روند یی ساخت مدل در مرحله نابالغی عنیك آارامد ین ابزار تئوریدانشمندان خود را از ا
را  ها نقش مدلآه شه در حال توسعه است یاندن یابرعكس . محروم آنندی پژوهش علم
رد آه به رشد يگ ی ما مسئله در نظریك روند یاز ی لآ دیای مايسو ی كيتكنی ها چونان لحظه

 از پژوهشگران البتهی اريشه در نزد بسین اندیتحول ا. آنند ی م آمكپژوهش در علوم
نحال یبا ا. ستيمده نآبوجود  یاجتماعی ندگز نقش مدل در بارهآه دری سواالتبا ارتباط  یب 

رشته ی ها  یژگیدانان در استقالل آامل و با درنظر گرفتن و  یاضیا ری شناسان  ستیزامروز 
  .آنند ی ما آاره نقش مدلی خود بر روی علم
در ی ازي امتگرانینسبت به دباشد ی تواند مدع ینمالبته ست يحزب آمونك ین مفهوم یدر ا
.  سم استيجنبش مارآساز ی یجزهم ك آن یك و تئوريت پراتيفعال، اما قت داردي حقدرك

 خارج از مبارزه  اماست،يچكس نيسم به همه تعلق دارد و متعلق به هيمارآس درست است آه
  .ستيز نينبرند   ی مشيگاهانه پآآه آن را ی آسانت و طبقا

، روند شناخت واقع در. رديگ  ی نمق علوم خاص صورتیسم تنها از طريآمك به رشد مارآس
وه درك يك شیالزم است در درون . مداومو ی خط تحولك یت همگون است و نه يك تمامینه 

ست یگر زیكدیك در آنار يالكتین دیچندی ا به زبانین منطق یتم، چندیرآهنگ و ن یجهان چند
و نه است  ،بودن آنی نيدر عی عنی ،بودن آنی سم در ماديوحدت جهان از نظر مارآس. آنند
  . واحدی در جنبشی عنیبودن آن ی كيالكتیدر د
 شناخت، روندی ها  جنبهن یعامتری عنی  ،یدرك فلسفم چرا يم بفهميتوان  یط مین شرایدر ا

است، ی ات علمي آشفآهنگ ساده ندیبرانه خاص است آه ی هنگآی راانسجام و منطق آن، دا



 خاص خود آهنگن روند آه یا. شود  ی مجهينتی حزب انقالبك ی یدستاوردهاما از ينه مستق
 و ومآه روند علی درباره مقوالتی شه فلسفی اندنیا. استی فلسفمشخصا آار را دارد روند 

 علوم بهتر. استی ، مطلقا ضرورآنند  ی متفادهاز آنان اسی ت اجتماعيل واقعيژه تحلیبو
م مورد استفاده آنها ي و مفاهآه مقوالتی است زمانتر  آارامدی  و روند انقالبآنند  ی مشرفتيپ

  .ن شده باشندیشناخته و تدو
 بوجودز ينح دهنده خود را يعناصر توضحرآت خود در جهان د فراموش آرد آه ینباضمنا 
  ستی را نمیيفلسفه مارآس .مشخص استی انسجام منطقك ی حامل حرآت جهانی عنیآورد  می

در را آن ی سم علمياليسوسن انسجامی آه جهان در خود دارد و یتوان خارج و مستقل از ا
  .ندد درك آرد ب ی مك خود بكاريپرات
در . های مختلف است  ها و آهنگ  تمیست و دارای ريم آه شناخت جهان حرآتی همگون نيگفت

آه ی ین روندهایا و  دهيچيمناسبات پن یا ، در درونمختلفی ها  تمی و رها  آهنگن یدرون ا
ممكن و ی خیتاری ها یورآرند و نويگ ی مم شكليمفاهاست آه ی گریوند با ديك در پیهر

  .ق ممكن استین طریسم و درك گذشته آن از ايامروز مارآسی بنا .شوند یمی ضرور
ك یخ آن ی از تار،سميبه مارآسی ك و نظرید صرفا تئورركیروتوان درك آرد   ی منجایاز ا

شرونده روبرو يمدام پی د آه با تحولیآ ین بنظر ميچنی عنیدهد  یمی پلكانو ی درك خط
را ی ا نوسازیا آن انسجام ین یآه ای ا محرآهی روهايل نيه و تحلیاز تجزوه، ين شیا. ميهست

ی خود در نظر الن جدا از چارچوب اجتماع و فعاپردازان  هینظر. ده استیاند بر ممكن آرده
ك تكامل صرفا ی در ی،ك جنبش صرفا فكریدر رسد آه آنان   یشوند و بنظر م  گرفته می

ا یاند  گذشته را اصالح آردهی ها  یمارآس و استراتژی ها  شهیا آن جنبه از اندین یا ،یكیتئور
  .اند اد آردهیا زیاند، آم  ر دادهييتغ

ك يوند با پراتيشناخت در پ. رود یش نمينگونه پیاصال بدت يدر واقعشناخت م آه یما نشان داد
  ی مرييرد و تغيگ  ی مط شكلیدواند و در آن شرا  ی مشهیط مشخص ریقرار دارد، در شرا

ك و در يان پراتیجردر ... و  ا آن مقولهین ی، اكی چشم انداز استراتژ بهمان مفهوم،فالن. ابدی
 نینوی ها شهیاند. گذارد  ی مسميبر انسجام خود مارآسی رات متضاديتاثسرانجام  حرآت خود

ه تازه تری را ی و نظرب شوندي ترآها شهیگر اندی دا بای آنند خود بازی برای یجاآوشند   یم
 آنچه .شود  از سر گرفته می تيروند واقعبا ی انسجام تئوری برقرای برا  تالش. مطرح آنند

  ...رديگ   میما قراری ارویواز نو رم دوباره يآن  ی مآشف
ان تجربه و یاشاره آرد آه در حرآت خود در جر" سمياليسوس"توان به مفهوم   یمثال م
لی را بوجود آورد و اصالحاتی در درك آن ضروری شد آه سرانجام در تحول و یك مسايپرات

  .جاد آردیر گذاشت و در آن نوسازی ايسم تاثيانسجام خود مارآس
با نه خ ین تاریدرك ا. ده استيچين روند پیامظهر  ،روزیش از دي امروز ب،سميخ مارآسیتار

. آنی اساس  جنبها آنین یا ممكن است نه با آنار گذاشتنی ك انقالبيصرفنظر آردن از پرات
  .آن استحرآت ت و يدرباره واقعی انتقادی جانبدار ،سميمارآس
 و مشارآتی اریازمند ي ن،استول مراث جهانشيمك یاز ی آنكه بخشضمن ی ستيمارآسفلسفه 

تواند   نمی نجاآا ینجا یدر ا ن مشارآتیا. ز هستينجهان ی در همه جای خاص حزب انقالب
د بتواند به یبای دهد ول یسم ارائه مياز مارآسرا ا جامع یی رسمی تیروا داشته باشدادعا 

   .دهدی اریتحول فلسفه از يخواست و ن
به او ی ستينجا آه تحول فلسفه مارآسآ تا ، استستيآه حزب آمونی ن روشنفكر جمعیا

های  شهیاندم يتعمش و درك و یجامعه خوی تحول انقالبی براتا آنجا آه ی عنی، مربوط است
  . داشته باشدتواند  میگفتن ی برای  حرفآوشد،  ی من مبارزهیده ایيزا

  
  ان بخش اولیپا


