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و در حول ) بخش دوم(ك يالكتيدر حول دی يها  شهيد انديآ  یآه در ادامه می دو بخش

. ودنشانبی م و نه قطعيها را دار آنجامع بودن ی دعاانه ما . است) بخش سوم(سم ياليماتر
ی م فلسفي در عرصه مفاه راميسم گفتي قبل در مورد مارآسبخشدر   آنچهاستهدف آن 
  .مينشان ده) سم بطور عاميو نه مارآس(ی ستيمارآس

  
ه ي چه از نظر زاو. شده استی زيری گر متفاوت پيكديبا نده يآدو بخش چارچوب و ساختمان 

ن تفاوت يای ل اصليدل.  شده استتهبه آن پرداخآه ی ا ه از نظر وسعت عرصهچد و ربرخو
 بصورتی ستيمختلف فلسفه مارآسی ها  آن است آه پژوهش، بحث و تجربه درباره جنبه

  . افته استيموزون و هماهنگ تحول ن
  

سم يمارآسی مارآس را با تحوالت بعدی دستاوردهای ستينام فلسفه مارآس رينجا زيدر ااگر 
ی  اساس دستاوردهالیاست وسم در تحول ي مارآسميم گفتاز آنروست آه قبال هم، يا ادغام آرده

  . ت آثار مارآس استيفعلی همچنان دارای ها  بر ابداعی  متكن مايامروز
  

ای  ل تازهيهم مسا خود،  آه بتواند در تحولدهد  خود را نشان می یثمربخشی سم زمانيمارآس
ی عنيش ادغام آند، يژه خويخ ويل تازه را در تارين مساي را درك آند و هم اديآ  آه بوجود می
ن يوجود دارد آه ای نيات تازه چه عناصر نويها و آشف ص دهد در درون پژوهشيبتواند تشخ
ع تر يا آن عرصه، وسين يسم را در ايمجدد مارآسی و سازماندهی نين ضمنا بازبيعناصر نو

  .سازد  یر ميدر سطح منابع آن ناگزی ا حتيا محدودتر، ي
  

از ی انبوهی جمعشه ياندی دستاوردهاآند    میاست و تالشی وه متكين شي انده بريصفحات آ
ی  هزاران مبارزهمچنانكه ،ردي را در نظر بگ)ستيرمارآسيغا يست يمارآس( پژوهشگران 

خواست ما آن است آه . آنند ی متيجامعه و جهان ما فعالی آه هر روزه در درون تضادها
  .مين را مطرح آنيدايبنی ها شهيندای برخم الاقل يبتوان

  
  كيالكتي دكيالكتيدر حول د: بخش دوم 

  
را در مگر آن ده را درك آرد يك پديتوان  ی آه نمآموختهبه ما ی يفهم ابتداتجربه و 
آه را ی  مناسبات وآردی را آه در درون آن قرار دارد بررسی طي شرا،ديد تر  عامی چارچوب

آن روابط و  شئ الزم استك يدرك ی برا اصوال .شناخت از خود داردده با خارج ين پديا
 آه دری ا در جامعهچنانكه  .ديآ  یرا شناخت آه شئ در درون آن مناسبات بوجود می مناسبات
ن يارا درك آرد اگر ده يا پديك حادثه يتوان مفهوم  ی نم،غرق استی اجتماعی تضادها
   .ميريده بگينادداده است ی در درون آن روحادثه آه  را تضادها



  
ا آن ين ي اميتكرار آنآه ست ين نيای اصلدانند مسئله   یمگر يدها   ستيشتر مارآسيامروز ب

ت يك واقعيبعنوان م مبارزه طبقات ي بفهمست آهآنبلكه ده محصول مبارزه طبقات است، يپد
، فراتر از آن. دهد  یخود را نشان مده يا آن پدين ي ادرونچگونه، بطور مشخص، ی نيع

از توان بطور خاص و مشخص مطالعه آرد مگر  ی نمرا ی رون از شيب مناسبات متضاِد
  .یدرون شدر ن مناسبات وجود ندارد مگر ي ااصال .یون شرد
  
ت در درون، يدن ماهيدی عنيهر شئ ت ي ماهايی جنبه ماهون نحوه نگرش به مسئله يا

جامد و ه يك نظريم نه آنكه يآنمطالعه مشخص ی ا نكه هر شئ را به گونهيااست به ی فراخوان
ك يالكتيد ك آالميگر و در ي بعبارت د.ميت زنده بچسبانيواقعی  را بر رون شدهييش تعياز پ

  .وجود ندارد مگر در درون
  

د يباسازند   یرا مسم يآه مارآسی ك از عناصريهرز ينی ستيشه مارآسيدر مورد خود اند
ن ين حال ايدر ع. رك آرددی خين تاريط معيك شرايدر درون انسجام مجموع و عام آنها 

گر هر عنصر يبعبارت د. افتيسم يد درون هر جنبه خاص مارآسيرا بای انسجام آل
ن انسجام را يد در خود ايد در درون انسجام آل مجموعه درك شود و هم بايسم هم بايمارآس

در م يتوان درك آرد آه بكوش یمی ن انسجام را تنها در صورتي اگريدی از سو. منعكس آند
 ز شكل گرفته،يسم در مبارزه با چه چيم آه مارآسين را بفهمي اهينظرو ی تئوری ها همه جنبه

ممكن است ی ز تنها در صورتيسم نيدرك خود مارآسی عني .  استشدهی افته و نوسازيتحول 
مخالف آن انجام شده ی ها شهيك نبرد با انديسم در درون يو تحول مارآسی ريم شكل گيآه بدان
سم يمارآسی توان انسجام بعدير در آن نميدرگی روهاين مبارزه و نيط اي شناخت شراو بدون

  .را درك آرد
  

ن يا. ن هستنديز چني نها شهياند. شوند ید ميك رابطه توليدرون ستند آه يا نين تنها اشيبنابرا
رد آه د فراموش آينبای ول. مطالعه آردی ي را به تنهاها شهيتوان اند یست آه نميبدان معنا ن

ها  شهيدرك اندی برا .ا هستنديان اشيمناسبات مبازتاب روها، ي خود حاصل تناسب نها شهياند
آنان را ی  آرد و ردپاخود مطالعهی ها یژگيدر وبطور مشخص، را ن مناسبات متضاد ي اديبا

   .آردی شه بررسياز جمله درون خود اند
  

ی كياست آه شئ آنان در درون ی وماهی  ، و تجلشئخارج از ی ان تضاهايوند مين پيدر ا
آه معموال از ساختار آن (سم يآنچه مخالفان مارآس. سم نهفته استيانسجام مارآسی دهاياز آل

ضرورت ی عنياست، ی ن انسجام درونيقا همينامند ، دق ی م"تريتوتال"بعنوان ) اطالع ندارند
  .كيالكتیش دمت روینقطه عز  همانگريا بعبارت دي تيل مشخص واقعيه و تحلیزتج
  

ك جنبه خاص يدشوار بتوان  آند  میز صدقينسم يخود مارآسطبعا در مورد ن روش يچون ا
سم ي مارآسسازندهی عناصر نظرك از يچ يهدر واقع . بطور مجزا مطالعه آردسم را يمارآس
 اما .ميري عناصر درنظر بگگريبا درا  مگر مناسبات آن ق درك آرديدقبطور توان  یرا نم

 است ازی  انعكاسورا در درون خود دارد  شهين انديای انسجام آلسم ي عنصر مارآسهرضمنا 
  . آه در آن زاده شده استی خيط تاريشرا

  
را ي زداردی ريادگيو ی آموزشی ها ضرورتار فراتر از يبسی تين مسئله اهميد بر ايتاآ

و ی بات درونن مناسيبه درك ای آند بستگ   میطلبی ستيشه مارآسي اندحرآتآه ی انسجام



از جهان ی خيو تاری ستياليك نگرش ماتريم در خارج از يتوانی مثال ما نمچنانكه . دادی رونيب
  . ميشيانديبی كيالكتيبطور د

  
 از آند  ید ميرا تولشئ آه آن ی درون مناسباتی عنیش آن یدايپی خیروند تاردر ی ك شیدرك 
ی تجلی بطور مشخص درون آن شن مناسبات ی ام به چه شكليل آنيطلبد آه تحل یما م
را خ آن يم، آه تاريو مشخص داری دگاه غنيك دي ليشئ مورد تحلط از ين شرايدر ا. ابندی یم

براساس درك ی وقتخالصه . رود یبه آجا مو د يآ یاز آجا م ، آهدهد  میل نشانيبه تفص
وه ين شي ادهد  میحيشه را توضيندك ايا يی ك شيش يداياست آه پی خیتارط ي شرای،كيالكتيد
  . طلبد  یرا مشه ياندا يی شی ستيالیماترل يتحلضمنا ی كيالكتيد
  
 در تنها مييبگو" ك يالكتيعمومات د "بارهدرم يخواه  میندهيدر صفحات آآنچه نسان يبد

سم ياليماتری نظری ر جهان و تحول ابزارهاياخی ها نبشقابل درك است آه جی صورت
 آه بستر و - مادهی عرصه مقوله فلسفآه در را ی تحوالت م،يرا در نظر داشته باشی خيتار
ان يم آهرا ی مناسباتم و ي صورت گرفته بشناس-ك هستند يالكتيعمومات دی نيت عيواقع
  .ميريبرقرار شده در نظر بگی اسيو اقتصاد سی سم علميالي سوسك بايالكتيد
  

ی ه جنبش جهان واقعرا دارد آی همان وضعی ستيمارآسه يك جمله، نظريك آالم، در يدر 
ی ك آن را نميالكتي فلسفه و دی،ستيه مارآسين جهان، نظري بدون دنبال آردن تحوالت ا.دارد

  .توان درك آرد
  
 


