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  سخن گفت؟" سميمارآس"توان هنوز از ی  م-6
  

آن ر ييتغی ت براياقعاگر مسئله درك و: ك سوال هنوز مطرح استیبا همه آنچه گفته شد 
ن یه، دارویا الوازیله يگالات يو آشف؟ دستاورد است" سميمارآس "به سخن ازی ازيچه ن ،است

نكه آبدون اند  خ علم گذاشتهینام خود را در تارآنان ن هر چه بوده ينشتیا اید یا دوسوسر، فروی
سم، یا لهيم و نه گاليآن  یك صحبت ميك مكانیزيما از ف. كسان دانسته شودی شان با نام آناندانش
  .سمیو نه سوسری شناس  سم، از زبانیا هیو نه الوازی ميش

 ی مقرار... و خ، فلسفه یاست، تارياز اقتصاد، سرا آنچه  هر سميمارآسنام ر یزكس ما برع
ن، پلخانف، لوآاس، روزا لوآزامبورگ، يبلكه انگلس، لن ،طرح آردهمارآس  تنها  آه نهم يده 

  .  مطرح آرده اند،دآنن  یشه و عمل میاندآنان آه بر محور ی و همه آسانی گرامش
ز ي مسئله قبل از هر چن موردیام، اما در یيگو  یسم هم سخن میدیا فرویم ينسیاز داروالبته 

نشان دادن ی اما برا. استآنان ژه ی وريروش و مسی ها تی محدودایآنان ثار خود آاشاره به 
ا یی روانشناس وز يكانالي از پسغالبابوده اند، ما آن شگام يد پی فروای ن ویآه داروی دانش
  . میيگو  یتكامل سخن می ولوژيبو ی شناس  ستیز

مارآس آثار در مورد تنها را " سميمارآس"توان   یمی آالم صرفا نگرشك یبا ل ين دليبه هم
ن جنبه آا ین یمده و اآن بدست آآه پس از ی و عملی نظری ها  شرفتيبكار گرفت و همه پ

ر د. واگذار آرد" سميمرگ مارآس"گذارد به دوران   یمارآس را پشت سر مآثار مشخص 
 در هر اصوال. لهي گالدفنشدند و نه  یك شناخته میزيشرفت فين بعنوان پينشتیوتن و ايكه نيحال
شتر يرا بآنان آار ی ن حال ثمربخشيشود و در ع یدور مآن اران ادگذيك علم از بنیام تازه، گ

  .ابدی  یدرم
ی ها   خواست نگونهی اچكس جرات ندارد دانشمندان را در برابريهامروز ن است آه یقت ايحق

له گفته يا هرچه گالی: مثالآه گذارند  یمها    ستيبرابر مارآس آه درقرار دهد ی ستیترور
ن؟ هر دو؟ پس ينشتیا ایوتن ي؟ نستيآحق با !" " ك مرده استیزيد آه فیریا بپذید يبول آنق
  .لين قبیو از ا" !ستيچ نيز است و هي چك همهیزيف
آشكار ی علوم، ناتوانی ق به جنبش واقعي آامل و جهل عمتبالهشتر از يب ها  واره ن پرسشيچن

  . رديگ  یشناخت نشات می ق و بازسازي در روند تعمو مطلقی نسبان يدر درك مناسبات م
ی شناس  ا زبانیك یزي فاز نوععلم ك یسم يگفت آه مارآسفوق برابر استدالل  توان در یم
 ی جمع مخود درك را یاز عناصر تئوری ا  مجموعهسميمارآسن است آه یز ايقت نيحق. ستين
 یژه نمیفلسفه بو. كسان ندارندیستند و ابعاد يسرشت واحد نی  و داراهمسانگر یكدیآند آه با  

است آه در ی ا هینظری سم علميالي سوس.یسم علمياليرد آه سوسيه قرار گیك پایی تواند رو
خطوط ی عنی( آند  یمی ندسم جمع بيالي سوسها را در سمت  ، تنوع تجربه خلقخودی ژگیو

 یچه علم هرمطالعه ی را سم علميالي ما سوس،تر  بطور عام.)یملی ها جهانشمول و خصلت
ی طوالنی ها مدت. ميآن  یدهد درك م یآه ارائه می یها و امكانی ت اجتماعيممكن واقع تر 

  وگر علومیو دی سم علمياليقرار گرفته بود آه سوسی ا هیهمان پای بر روی ستي مارآسفلسفه
شه درباره مقوالت ی اندكهيحال در. ندآرد  یمی تلقی مجموعه عام شناخت علمن را همچون آ



از ی گریدی خیهنگ تارآت است و نشان از يگر از عامیدی در سطحی ستيفلسفه مارآس
  .داردی شناخت علم

ات يمه آشفه(ابند ی  یتحول می ستيالیماتری ا هیپای  بر روخاصنحال همانگونه آه علوم یبا ا
) دهند  یرا نشان م موضوع مورد مطالعه بودنی  ماد آههستندن وجه اشتراك یای دارای علم
ن ك از جوامع و تحول آيالكتیدست و يالیماتری نيك جهان بیز مستلزم ينی سم علمياليسوس

از جهان ی ستيالیماتری ك درك فلسفین نظر با فلسفه ارتباط دارد آه مستلزم یاز ای عنیاست، 
  .است
آه در همه علوم بكار ی و اسلوب عمومی ستيالیه ماتریهمان پای از نظر ساختار ،نیبنابرا

سم يمارآسخود و در تنوع در مجموع آه ی مختلفی ها شود در تكامل و تحول دانش  یگرفته م
. شودی ز بكار گرفته مي ن...شناسی و  جامعهدهند، اعم از فلسفه، اقتصاد،   یل ميرا تشك
 آه ی نظری است آه ابزارهای مانز ی شه فلسفیاندمرحله  آه در آن است لسفهفتفاوت 
  .ندشو  یمی نيبازبم ي، مقوالت و مفاهشوند   یق ميآنند دق  یمی  را جمع بندتجربه
 با علوم است آه آنوه آارآرد و مناسبات ي، شسميمارآسق به سرشت ينحال با جهل عمیبا ا

از نظر  .دهند یمی افته جایان یپای ها  شهیاند  و در قفسهندآن  مردود اعالم میغالبا آن را 
ی  و اگر مدع ح دهديتوضز را ي همه چاعتبار دارد آه بتواندی صورت درسم يمارآسنان یا

  .اعتبار است  یك و پس بيشود دگمات یح دهد معلوم ميز را توضيتواند همه چ  یمشود 
است آه ی زيچ نآانكار همه ی به معنامارآس آثار سم به نص يمارآسدادن ل ي تقلی،بار
بنام تحوالت و دستاوردهای ن شكل يبه هم. ورده استن صد و چند ساله بدست آیت در ایشرب

  ثمربخشاز ی كیشه معاصر از یمحروم آردن اندی  به معنا، آردنذفح را مارآس آثارد یجد
 نی آه در ال داديتقلمارآس آثار توان به  یسم را نميمارآس. خود استی ها ه گاهيتكن یتر

ی تیهنگام صحبت از رواناممكن است به همان شكل آه مارآس " ست بودنيمارآس"صورت 
ن ی ا."ستميست نيمن مارآس"گفت بود آه ی ن آسينخستشه او در فرانسه یاز اندف شده یتحر

  .نشان داردی واقعی ا مسلئهاز  گونهزسخن طن
مارآس حفظ شود و هم ی خیقش تارد آرد آه هم نیچه با. میبه بحث خود باز گرد

را " سميمارآس" اصطالح ا بهتر استید یبا اینشود؟ آی منتفی بعدی ستيمارآسی دستاوردها
گر موارد بكار گرفت؟ یدی گر برایدی ثار مارآس حفظ آرد و اصطالحاتآی براتنها 

 اقتصاد ی،سم علميالي سوسی،خیسم تاريالی ماتری،ستيالیك ماتريالكتی از دهمانگونه آه مثال
سم، ينياز لننان یدر آنار ان يهمچنگر یدی از سوی ول. ميآن  یره صحبت ميو غی اسيس

  .میيگوی ز سخن ميره ني و غسمي، مائوئسميگرامش
ی  را براسميمارآسد آن است آه یي در جهت تاظاهراخود ست فرانسه يحزب آمونتجربه 

در ی جنبش انقالبی رفت هاشيپن تجربه نشان داد آه یا. داشتصرف آثار مارآس نگه 
ال منجر به  مثآه ك بودیا تئوریك یآردن خود از هر گونه مدل، استراتژها  قا در ريقدفرانسه 

ی  و مالحظات نظر1917ب انقالی ها یژگیدرك وا، یپرولتاری كتاتوری تز دآردنی نسب
ك عام يرات دمكجزءشه درباره یشرفت انديپ. آرده بودی  فرمولبندني شد آه لندرباره دولت

 كیشبرد يشه داشت بنوبه خود نشان داد آه پیرانسه آه در تجربه مشخص فرسم ياليسوس
نجا آاز .  ناممكن استایپرولتاری كتاتوریدر فرانسه براساس مفهوم دی انقالبی استراتژ

 "نانبا"ن خال در واقع یاورد آه را بوجود آی نظر" خال"ن مفهوم یا "یرآنارگذا"
  .بود نینوی ها  پژوهش

ن يرا چنی ستيشه مارآسی با اندحزبست فرانسه مناسبات يحزب آمونن آنگره يم 23ا مثال ی
د يتاآی سم علمياليسوسبر ی ت اجتماعيل واقعيتحلی  در تالش برامشخص آرد آه حزب

" سميني لنـسم يمارآس" ارجاع به "یرآنار گذا"در ی ن نوسازیاق يمفهوم عماما  .آند یم
به داشت ی حزب انقالباصطالح نشان از اراده ن یآه آنار گذاشتن ای  حالدر. محدود و گم شد

محدود " ها كيآالس"ن یاديبنی دستاوردهابه ی خیرا از نظر تاری سم علمياليه سوسینكه نظریا



ن آه هدف یضمن ا. متون محبوس شود وها   ه زنده در فرمولین نظری اجازه ندهد آه ا وكندن
در جنبش ی مدت طوالنی آه برا ینظری ها دستاورداز ی پلكان وی با مفهوم خطآن بود آه 

م يك خط مستقیرا ی آه روند تكامل علمی مفهوم ،قطع رابطه آندفرانسه حاآم بود ی آارگر
دتر است، درست تر یرتر و جدياخی خیآه به لحاظ تاری ا هیآرد هر نظری د و تصور میدی م

ن يپس از لنی ستيشه مارآسیآه در اندی آه نگرش عام نظری  در حال.تر هم هستی و علم
هدف از ی رو بهر. ن و مارآس بوديپسرفت نسبت به لنی بوجود آمد در غالب موارد نوع

ه یاز نظری غنی مفهومبر  همه آن بود آه  ازتری اديبطور بنسم يني لنـسم يمارآسی آنارگذار
نقد را مردم ما ی اسي سوی فلسفی ها انیجردستاوردها و آه همه ی شد، مفهومی متكی و تئور

ها  ستيآه آمونی  مفهومنسانیبد. دهدی قت در آنها هست در خود جايآند و آنچه را از حق
حزب . شدی  بطور آامل نوساز،داشتندی ستيه مارآسیاست و نظريان سيخود از مناسبات م

ادن ت ديه آنچه قابل عموماو ب ن با درنظر داشت توجهيوه و راه لنيست فرانسه از شيآمون
، خاص داشتی و نظری سايط سیهر شرای براآه او ی اژه یوی كردیروبه  است و با توجه

 ، چندزندهی سميمارآس، اد گذاشتي بنشدهی نوسازی سميمارآسی برارا ی نیه جهش نویپا
  .كيبند دگماتزاد از هرگونه آو ی وجه

را " سميمارآس "توان امروز دورتر رفت و اصطالح یما یآات ين تجربیبا در نظر گرفتن ا
در ظاهر ساده است،  تنهادنظر قرار داد؟ مسئله یم مورد تجدین را نشان دادآآه در باال ابهام 

  . میري در نظر بگك صرفیتئوره یاز زاو فقطن را آاگر ی عنی
 ن مفهوم ارجاعی همچنان بدم ویيگو  ی سخن مسميمارآسما از اگر . ميشتر بشكافيمطلب را ب

مدت   توانسته است بطور درازه پردازینظرك یی رداد در گذشته در چه موید دی، باميده  یم
  .بگذارده یك نظرینام خود را بر 

خواندند   ی م"یكيآوپرن"مخالف بودند ی مرآز  نيزمه ی آه با نظری رانانآمثال در گذشته همه 
  .ودندان ماده و روح قائل نبيمی ز ماهویشد آه تما یگفته می آنان به "ستینوزياسپ"ا ی
ا ینحال گوی با اودانست  سميمارآسه يشبتماما توان  ینادر هستند آه نمی یها  نمونهها   نیا

ی ا به مجموعه آه تنهاسم دارند ين شباهت را با مارآسیاها    ین نامگذاریدر واقع ا. هستند
زمانه خود ی ها  یريدرگدر ی ريگ وضعمی شتر نوعي بندارند بلكه اشاره اتیصرف از نظر

 بودن "یكيآوپرن. "رفت  یفراتر می و فكری نظر یها  عا از نزاعيآه وسدهند ی ا نشان مر
ی ها   سا رفتن و در نزاعيآلی به مقابله با فلسفه رسمی شناس   هانيآاز خالل ی عنیدر آن زمان 

سده ی فرانسولسوف ي ف-درویدس يدنی وقتن شكل مثال يبه هم. دوران موضع گرفتنی اسيس
 ودریدی ثار جوانآی جدی ل فلسفيك تحلیاز ن یا خواندند،ی م" ستینوزياسپ " را-جدهميه
ی عيآه بطور طبرا ست يالیش ماتریك گرایخواست در آثار او   یمشتر يبلكه ب. شد ینمی ناش

  . دهد نشانم حاآم مخالف بود یبا رژ
ه پرداز یك نظریبنام ی زمانی و فلسفی علمی ها  انیجررسد آه  ینظر مه گر، بیبعبارت د

گرفت   ی نمقراری و همگانرش عام یمورد پذ تنهااو نه دستاورد و ابداع  ند آهدش یده مينام
از چارچوب خاص موضوع آن آه ی ، نزاع بودو نزاعی ريدرگی نوعبلكه برعكس موضوع 

ك یشتر يبه پرداز یا آن نظرین یا نام خاصط ین شرایدر ا. خارج بودی  و بحث علمشناخت
ن نزاع یاان یجرآه در ی ی هابحث. اوی دگاه هایه ها و دینظرق به ي بود تا ارجاع دقپرچم
توانست اصل مسئله و مضمون ی  بود آه معامی یها و چالش های ريدرگی حاوگرفت  یدرم
  .كاتور بكشاندیف آند و گاه به آاریا تحریا آنها را منحرف یه ها را پاك آند، ینظری واقع
 اتی نظرها و  یاز تئوری ا مجموعهان يوحدت ماز ن واحد نشان آدر  ها  سمیاط ین شرایدر ا
آه ی ، اردوگاههستند ك اردوگاهیتعلق به آننده  انيهمانحال ب در و پرداز دارند هینظرك یبا 

  .ز هستي نك آلمهيك و پراتیدئولوژیدر مفهوم ای اسيبلكه سندارد ك یتئور جنبهفقط 
رسد در مورد  یفرض در همه موارد صادق است، بنظر من ینكه بتوان ادعا آرد اآبدون 
 همچنان اوك سده پس از درگذشت ی مارآسگر اگر نام یبعبارت د.  درست استسميمارآس



ی هیكه بطور آامال بديرود در حال یاو بكار می فلسف وی  علمدستاوردنشان دادن ی برا
به ح شده، يتصحی و حتی  نسب گاه،دهیق شده، بارورتر گرديافته، تعمیدستاورد مارآس تحول 

  .ستينی از عادت زبانی چوجه ناشيه
قبول مورد تواند  ینمی ن دستاورد نظریجنبه جهانشمول و عام ا است آه نیواقع ا درل يدل
 ریناپذی آشتی ا  مبارزهاست آه بر سر آنی  موضوع، برعكسرديقرار گی عمومرش یپذو 

ن همه یت اثر نگذاشته و اير عام بر واقعوبطن ينچنیای چگاه اثرينكه هیضمن ا. وجود دارد
  .اورده استيك بوجود نيل پراتیمسا

د و مبادله يبزرگ تولی هارابزای ت خصوصيآه مالكی توان تصور آرد در جهان یچگونه م
توان تصور   ی م چگونهباشد؟ی مارآس بتواند مورد قبول همگانی ها شهین حاآم است، اندآبر 

  ؟مينباشسم ي مبارزه با مارآسنین تريسنگشاهد ی ن جهانيچندر آرد 
را ی اسياقتصاد س نكهآشه پس از ین اندیان است آه آدر ی ستيمارآسشه یاند نیا نواديبنجنبه 

نسان امكان یآرد و بدی انقالبخ یبا گسترش به تارسم را يالیماتر ،ان گذاشتيك علم بنیبعنوان 
شود،  یمحبوس نمی ستميچ سيرد آه در هون را بوجود آیطراز نو ی وانتقادتماما ك فلسفه ی

ی  مفهوم.آند یشناخت موجود محدود نمحفظ  آه خود را به ی،شه علمیراز انددر طی ا فلسفه
 از جمله ـ همان جنبش ،نآاصل ا تنهجنبش جوامع و علوم آه ی  بر روگشودهخردگرا، 

  .نداردی زیسم گريسم هم از مارآسيمارآس. است -سميجنبش خود مارآس
ن یا. ستيندارد تازه نی زیخ گریتاری ستيز از مفهوم مارآسيسم خود نيشه آه مارآسیاندن یا
. شود یده میدی وه نگاه به جهان بطور ضمنين شیدر همان شناسنامه ای شه بطور ضمنیاند

آه جهان در را ارائه داد ی ت اصولیبه بشر "دی با اعالم آرد1843مارآس در همان سال 
ی شروينظر گرفتن پ با دری ستيه مارآسیظرل نين دليبه هم". هدد  ی مپرورشدرون خود 

شتر تحول يهر چه بگر یدی از سوی ات اجتماعي و چندباره شدن تجرب تنوعكسو وی از دانش
  .افتیابد و تحول خواهد ی  یم

ی ريگ  نحوه شكلتحول در  را فقطسم يمارآس یخیتارد اضافه آرد آه جنبه یباها   نیبه ا
سم ياليم سوسيمثال مفاه. آنند  یر مييز خود تغيه نین نظری اميمفاه .دهدی منشان نی تئور
ان آننده يبم ين مفاهیا. ستنديحرآت ن  یب  جوامع استی تحول انقالبها   آه موضوع آنیعلم

به ن يلن. آنندی م آهنهز يم را نيجه مفاهيآه در تحولند و در نتی هستند، روابط یروابط ماهو
  یل مین به آن تبدیبطور دائم در حال تحول هستند، از ا" مياره آرده آه مفاهاشن مطلب قبال یا

." زنده را منعكس نخواهند آردی نصورت زندگیرايشوند، آه در غ  یشوند، در هم ادغام م
 است آهی زيچ آندرك  و نوص يتشخی دائم برا  مستلزم تالشميمفاهی ن آار مجدد بر رویا
  .ردندای ت هماهنگيواقعگر با ید

است ی نینووه يشدر بلكه  ستينی قت قطعيبه چند حق دنيرسی ادعان در يچن نیای اثرارزش 
 ك را درون خوديدگاه پراتی دی،ستيه مارآسی نظر.دهدی وند ميرا به هم په و عمل ینظرآه 
 ك رايهمانطور آه پرات. نديبنشو عمل  كيا رد خود در پراتید یي انتظار تانه آنكه به گنجاند  یم
را ی ك دائما تئوريپرات. درك آرده یا بهمان نظریفالن مشخص آاربست بعنوان توان   یمن
توان به   ی نمان را مطلقایپا  یب  ن جنبشیا. آند  ی م اصالح،دهد  ی م توسعه،آند  یمی غن
. سم محدود آرديبه مارآس ی،ا جمعیی  فرد،ك روشنفكری ای ك فردیورانه آ هرقدر نو،وردهآ
 ،است كیتئورشناخت  همواره برفراز كيپرات"ن يول لنبقی ستي مارآسشهیجنبش اند نسان دریبد
ز يت بالفعل را ني بلكه منزلت واقع،اعتبار عام و جهانشمول را دارد تنها  نهك يپراترا یز

هم آنچه و دهد ی ت موجود سروآار دارد و آن را نشان ميك هم با واقعيپراتی عنی.  "داراست
ی ك است آه خود را آشكار ميان پراتیز در جريم و تكرار شونده دارد نجنبه عات يدر واقع

  .آند
  
  



  سميمارآسی گسترش جهان
 مختلفی و اجتماعی اقتصادی ها  ونيفرماسشتر در يشتر و بي در دوران ما بسميمارآس

 ی ممي آن را تحك،آندی را نفسم ينكه بعد جهانشمول مارآسآن تنوع دور از یا. دواند  ی مشهیر
ابتدا آه  ن شكل درك آردیتوان بد ینمی ملی سم را به عرصه هاين گسترش مارآسیا. ندآ 

ش دارای ياز په ین نظری اديآوش و سپس اعالم آرده عام جهانشمول یك نظری را سميمارآس
ك عام ی تئورعدُب. دادق يتطبخاص ی متنوع ملی ها  تيبر واقعاعتبار عام اعالم شده را 

 آه در ،افتهی تحول كيت پراتيعامك ی به اند، ذاران آن اعالم آردهان گي آه بن،سميمارآس
دوران ما دوران تنوع و . شه دوانده استیار ريتنوع بسی  دارااوضاع و احوال مشخص

  . مختلف استی ملی ها  در چارچوبی ستيشه مارآسیبلوغ اند
سه ی مواجهه و مقاشود،  یمی آه با آن غنی یها   فرهنگها،   عرصهی،ملی ها  سمين مارآسیا
  .دهد  ی مليسم زنده امروز را تشكيمارآسها   ان آنيم
ك یست بودن يمارآس. ستيست بودن نیدیا فرویست يبودن مانند هگلست ي مارآسمينيبی م

ی اتير و آشفيخود را درون مسر يما مسآن است آه ی را به معنایز.  استمتضاداصطالح 
خود حرآت ز هست آه ما يآن نی  اما به معنا،میيجوی م آه توسط آارل مارآس انجام شده

ت شرآت ين واقعیم و در ایت اطراف خود قرار داده ايك واقعيك و پراتیرا در جنبش تئور
تفاهم ها در مورد ء اری از سويسم است آه منشا بسين جنبه دوگانه مارآسیعدم درك ا. میدار

   .  ملی استهای  در عرصه سميمارآس
  

ست يمارآسسم و يق معنای مارآسين نادرستی درك عميم آه همياشاره آنست ينجا بد نيدر هم
 آه - انید حجاريسعچنان آه . اندازد  ران به اشتباه میی است آه برخی را از جمله در ابودن

آند آه    تصور میـران دانست یسم در اين مارآسین منتقدیتوان از منصف تر  او را می
ران رنگ و بوی محلی به خود گرفت و یز جمله در اسم در آشورهای عقب مانده ايمارآس

خ آشور ما یران با فرهنگ و سنت و تاریسم در ايدر حالی آه مارآس. رعقالنی شدير و غيفق
ر يكصد ساله اخیتجربه آشوری آه در . ر نشد بلكه غنی شدين رهگذر فقیگره خورد و از ا

ه یتواند نظر  گونه میا انقالب روی داده چیك جنبش بزرگ یست سال در آن يهر ب
ه انقالبی ین غنی شدن نظریرعقالنی آرده باشد؟ درآی آه ايستی را عقب مانده و غيمارآس
 و هینظرك ی را صرفا سميمارآسند مبتنی بر تصوری است آه يرشدن آن می بيرا فق
 سم قبل از هريكه مارآسيدر حال. ه استیداند آه طرفدار آن نظر   را آسی میستيمارآس

. ت اطراف خود ، شناخت و تالش برای تحول آن استيعوت به شرآت در واقعز ديچ
ن ین شدن با ايت های ملی و عجينظر گرفتن واقع سم دعوت به درك و دريمارآس
  . هاست تيواقع
بخشی از خود . ستيسم نيا مخالفان مارآسین درك نادرست البته تنها متعلق به منتقدان یا

ن تحوالت جامعه خود حساس بوده اند و آن را یل به آمترنكه در عمیها ضمن ا ستيمارآس
ت آمتر ين واقعیصه نظری به ار در عسميمارآسند اما هنگام سخن از  امورد توجه قرار داده

ات جنبش يم تجربيسازی و تعم  هیران همانا بررسی، نظریسم در اياند آه مارآس اشاره آرده
. رانیط ایشه بر شرایا آن اندین ینه آاربست اات مارآس است و ير آشفيران در مسیانقالبی ا

ران قابل جمع بندی و اعتبار عام و جهانشمول ینكه آدام بخش از تجربه جنبش انقالبی در ایا
ست و فرع بر تالش برای يران اعتبار دارد مسئله اصلی نیاست و آدام بخش منحصرا در ا

  .دهند  یل مي را تشكرانیسم ايمارآساما هر دو بخش در مجموع خود . شناخت جامعه ماست
  

 ريو غی واقعسم يمارآس"همانگونه آه  ،وجود ندارد" خودی برا"سم ي مارآسصورت به هر
ار داشته باشند يانحصار آن را در اختی نجا ادعاآا ینجا یدر ای  آه آسانوجود ندارد "یواقع
. خود بكار بندندی شورهاا نظرات آنها را در آی .ت آننديا تبعید يد از آنها تقلیگران بایآه د



ی ها  درون آن ممكن است اختالف. ت استيدر برابر واقعی شیسم جنبش و گشايمارآس
ی اسيس یها  یريگ  موضعها، ن اختالفیدر پشت ا. ك بروز آندیتئوری ك و حتیاستراتژ
سم واقعا ياليسوسی سم در آشورهايشه مارآسیت آه انديقعان ویمثال ا.  هم وجود داردمتفاوت

مثل حزب بود آه ی ه اختالف نظر با آن احزابیك پایل شد خود یتبدی وجود به فلسفه رسمم
اما . زند  ی مسم لطمهيمارآسی ن امر به خصلت اساسا انتقادیند ا بودست فرانسه معتقديآمون

د تكرار آرد یسم هستند همواره باي مارآسن تكه شدششی آنان آه مدعی ت را براين واقعیا
ن روند یا .واحدی  وجود روند وه مشتركیك پایی  وجود ندارد مگر بر مبنااختالف نظرآه 

 گوناگونی ملی سم بر بسترهايافتن مارآسیشه دواندن و تنوع یرقا همان جنبش يدقواحد 
 و ارتدآسل يی از قبسم را از خالل مقوالت مذهبيتوان مارآس یمنط ین شرایر اد. است
   . درك آرد!)دآفر و الحافردا  د همیشا(رارتدآس يغ
 ستیز" و "یك واقعیزيف "،مشابهل در آن واحد متفاوت و یتوان اضافه آرد آه به دالی م
ن به یالبته ا. علوم استی جنبش نامتناهآنچه وجود دارد  بلكه ، وجود ندارد"یواقعی شناس 
ی نابه مع فقط بلكه ،درقت وجود ندايحقی شناس  ستیا زیزك يآه در فست يچوجه بدان معنا نيه

  .مطرح آردی شناس  ستیا زیك یزيف" قتيحق"را بعنوان ی ا هی نظرتوان   ی نمآن است آه
آه در ابتدا مطرح شد ی ا مسئله كیو صرفا تئوری ل درونيتحله و یآه تجزی  در حال،نسانیبد

 از ،آندی دعوت مصرف آثار مارآس ی  براسميمارآساصطالح  آاربردما را به ظاهرا 
  . صبورتر بودد ی با،ع تريدگاه وسین دی بنابرا و،كيپراتدگاه ید

و نوع نظام ی آه منافع طبقاتی وجود دارد، تا زمانی ك و نظریتئوری ها آه اردوگاهی تا زمان
دهد، ی مارآس را نمی ا شهیاندی دستاوردهای رفته شدن عمومیحاآم اجازه پذی اجتماع
ی شه باقیك اندیك جنبش و ی پرچم ك،یك پرچم تئوری فراتر از آثار مارآس بعنوان سميمارآس

  .خواهد ماند
  
   


