ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ

ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ
ﺣﺠﺎریﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻥﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ!
 -6ﻣﯽ ﺗﻮان هﻨﻮز از "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" ﺱﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟
ﺑﺎ هﻤﻪ ﺁﻥﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ یﻚ ﺱﻮال هﻨﻮز ﻣﻄﺮح اﺱﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ درك واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن
اﺱﺖ ،چﻪ ﻥﻴﺎزی ﺑﻪ ﺱﺨﻦ از "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" اﺱﺖ؟ دﺱﺘﺎورد و آﺸﻔﻴﺎت ﮔﺎﻝﻴﻠﻪ یﺎ ﻻوازیﻪ ،دارویﻦ
یﺎ دوﺱﻮﺱﺮ ،ﻓﺮویﺪ یﺎ ایﻨﺸﺘﻴﻦ هﺮ چﻪ ﺑﻮدﻩ ﺁﻥﺎن ﻥﺎم ﺥﻮد را در ﺗﺎریﺦ ﻋﻠﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻥﺪ ﺑﺪون ﺁﻥﻜﻪ
داﻥﺶ ﺁﻥﺎن ﺑﺎ ﻥﺎﻣﺸﺎن یﻜﺴﺎن داﻥﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ از ﻓﻴﺰیﻚ ﻣﻜﺎﻥﻴﻚ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ و ﻥﻪ ﮔﺎﻝﻴﻠﻪایﺴﻢ،
ﺷﻴﻤﯽ و ﻥﻪ ﻻوازیﻪایﺴﻢ ،از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺱﯽ و ﻥﻪ ﺱﻮﺱﺮیﺴﻢ.
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﺎ زیﺮ ﻥﺎم ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ هﺮ ﺁﻥﭽﻪ را از اﻗﺘﺼﺎد ،ﺱﻴﺎﺱﺖ ،ﺗﺎریﺦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و  ...ﻗﺮار ﻣﯽ
دهﻴﻢ آﻪ ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎرآﺲ ﻃﺮح آﺮدﻩ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻥﮕﻠﺲ ،ﻝﻨﻴﻦ ،ﭘﻠﺨﺎﻥﻒ ،ﻝﻮآﺎس ،روزا ﻝﻮآﺰاﻣﺒﻮرگ،
ﮔﺮاﻣﺸﯽ و هﻤﻪ آﺴﺎﻥﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺁﻥﺎن اﻥﺪیﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح آﺮدﻩ اﻥﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ از دارویﻨﺴﻴﻢ یﺎ ﻓﺮویﺪیﺴﻢ هﻢ ﺱﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻴﻢ ،اﻣﺎ در ایﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ از هﺮ چﻴﺰ
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺁﺛﺎر ﺥﻮد ﺁﻥﺎن یﺎ ﻣﺤﺪودیﺖهﺎی روش و ﻣﺴﻴﺮ ویﮋﻩ ﺁﻥﺎن اﺱﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻥﺸﺎن دادن
داﻥﺸﯽ آﻪ دارویﻦ و یﺎ ﻓﺮویﺪ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺁن ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ ،ﻣﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ از ﭘﺴﻴﻜﺎﻥﺎﻝﻴﺰ و رواﻥﺸﻨﺎﺱﯽ یﺎ
زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺱﯽ و ﺑﻴﻮﻝﻮژی ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺱﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻴﻢ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺎ یﻚ ﻥﮕﺮش ﺹﺮﻓﺎ آﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ
ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ و هﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﻥﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺪﺱﺖ ﺁﻣﺪﻩ و ایﻦ یﺎ ﺁن ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ را ﭘﺸﺖ ﺱﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﻪ دوران "ﻣﺮگ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" واﮔﺬار آﺮد .در
ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﻥﻴﻮﺗﻦ و ایﻨﺸﺘﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰیﻚ ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻥﺪ و ﻥﻪ دﻓﻦ ﮔﺎﻝﻴﻠﻪ .اﺻﻮﻻ در هﺮ
ﮔﺎم ﺗﺎزﻩ ،یﻚ ﻋﻠﻢ از ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬاران ﺁن دور ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ آﺎر ﺁﻥﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ
درﻣﯽ یﺎﺑﺪ.
ﺡﻘﻴﻘﺖ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ اﻣﺮوز هﻴﭽﻜﺲ ﺟﺮات ﻥﺪارد داﻥﺸﻤﻨﺪان را در ﺑﺮاﺑﺮ ایﻨﮕﻮﻥﻪ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی
ﺗﺮوریﺴﺘﯽ ﻗﺮار دهﺪ آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻥﺪ آﻪ ﻣﺜﻼ :یﺎ هﺮچﻪ ﮔﺎﻝﻴﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻗﺒﻮل آﻨﻴﺪ یﺎ ﺑﭙﺬیﺮیﺪ آﻪ ﻓﻴﺰیﻚ ﻣﺮدﻩ اﺱﺖ!" " ﺡﻖ ﺑﺎ آﻴﺴﺖ؟ ﻥﻴﻮﺗﻦ یﺎ ایﻨﺸﺘﻴﻦ؟ هﺮ دو؟ ﭘﺲ
ﻓﻴﺰیﻚ هﻤﻪ چﻴﺰ اﺱﺖ و هﻴﭻ ﻥﻴﺴﺖ!" و از ایﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
چﻨﻴﻦ ﭘﺮﺱﺶ وارﻩهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻼهﺖ آﺎﻣﻞ و ﺟﻬﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻮم ،ﻥﺎﺗﻮاﻥﯽ ﺁﺷﻜﺎر
در درك ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻴﺎن ﻥﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ در روﻥﺪ ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺑﺎزﺱﺎزی ﺷﻨﺎﺥﺖ ﻥﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺱﺘﺪﻻل ﻓﻮق ﮔﻔﺖ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ یﻚ ﻋﻠﻢ از ﻥﻮع ﻓﻴﺰیﻚ یﺎ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺱﯽ
ﻥﻴﺴﺖ .ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻥﻴﺰ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺌﻮریﻚ را در ﺥﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
آﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ یﻜﺪیﮕﺮ هﻤﺴﺎن و دارای ﺱﺮﺷﺖ واﺡﺪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺑﻌﺎد یﻜﺴﺎن ﻥﺪارﻥﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮیﮋﻩ ﻥﻤﯽ
ﺗﻮاﻥﺪ روی یﻚ ﭘﺎیﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آﻪ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ .ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻥﻈﺮیﻪای اﺱﺖ آﻪ در
ویﮋﮔﯽ ﺥﻮد ،ﺗﻨﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺥﻠﻖهﺎ را در ﺱﻤﺖ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ آﻨﺪ )یﻌﻨﯽ ﺥﻄﻮط
ﺟﻬﺎﻥﺸﻤﻮل و ﺥﺼﻠﺖهﺎی ﻣﻠﯽ( .ﺑﻄﻮر ﻋﺎم ﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ هﺮ چﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻜﺎنهﺎیﯽ آﻪ اراﺉﻪ ﻣﯽ دهﺪ درك ﻣﯽ آﻨﻴﻢ .ﻣﺪتهﺎی ﻃﻮﻻﻥﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی هﻤﺎن ﭘﺎیﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و دیﮕﺮ ﻋﻠﻮم و
ﺁن را هﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎم ﺷﻨﺎﺥﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ آﺮدﻥﺪ .در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ اﻥﺪیﺸﻪ درﺑﺎرﻩ ﻣﻘﻮﻻت

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ در ﺱﻄﺤﯽ دیﮕﺮ از ﻋﺎﻣﻴﺖ اﺱﺖ و ﻥﺸﺎن از ﺁهﻨﮓ ﺗﺎریﺨﯽ دیﮕﺮی از
ﺷﻨﺎﺥﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارد.
ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ ﻋﻠﻮم ﺥﺎص ﺑﺮ روی ﭘﺎیﻪای ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﯽ یﺎﺑﻨﺪ )هﻤﻪ آﺸﻔﻴﺎت
ﻋﻠﻤﯽ دارای ایﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺎدی ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ را ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ(
ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻥﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم یﻚ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﺖ و دیﺎﻝﻜﺘﻴﻚ از ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﺤﻮل ﺁن
اﺱﺖ ،یﻌﻨﯽ از ایﻦ ﻥﻈﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺗﺒﺎط دارد آﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم یﻚ درك ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ از ﺟﻬﺎن
اﺱﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ،از ﻥﻈﺮ ﺱﺎﺥﺘﺎری هﻤﺎن ﭘﺎیﻪ ﻣﺎﺕﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و اﺱﻠﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻪ در هﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻜﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل داﻥﺶهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻪ در ﻣﺠﻤﻮع و در ﺗﻨﻮع ﺥﻮد ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ،اﻋﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺱﯽ و  ...ﻥﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻔﺎوت ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻥﺪیﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ زﻣﺎﻥﯽ اﺱﺖ آﻪ اﺑﺰارهﺎی ﻥﻈﺮی آﻪ
ﺕﺠﺮﺑﻪ را ﺝﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ آﻨﻨﺪ دﻗﻴﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ ،ﻣﻘﻮﻻت و ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ.
ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺱﺮﺷﺖ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ،ﺷﻴﻮﻩ آﺎرآﺮد و ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﺁن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺱﺖ آﻪ
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺁن را ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و در ﻗﻔﺴﻪ اﻥﺪیﺸﻪ هﺎی ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ دهﻨﺪ .از ﻥﻈﺮ
ایﻨﺎن ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد آﻪ ﺑﺘﻮاﻥﺪ هﻤﻪ چﻴﺰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ هﻤﻪ چﻴﺰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد دﮔﻤﺎﺗﻴﻚ و ﭘﺲ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺱﺖ.
ﺑﺎری ،ﺗﻘﻠﻴﻞ دادن ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻥﺺ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻥﻜﺎر هﻤﻪ ﺁن چﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ
ﺑﺸﺮیﺖ در ایﻦ ﺻﺪ و چﻨﺪ ﺱﺎﻝﻪ ﺑﺪﺱﺖ ﺁوردﻩ اﺱﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺎم ﺗﺤﻮﻻت و دﺱﺘﺎوردهﺎی
ﺟﺪیﺪ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ را ﺡﺬف آﺮدن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺮوم آﺮدن اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ از یﻜﯽ از ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ
ﺗﺮیﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩهﺎی ﺥﻮد اﺱﺖ .ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد آﻪ در ایﻦ
ﺻﻮرت "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﺑﻮدن" ﻥﺎﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺷﻜﻞ آﻪ ﻣﺎرآﺲ هﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از روایﺘﯽ
ﺗﺤﺮیﻒ ﺷﺪﻩ از اﻥﺪیﺸﻪ او در ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ آﺴﯽ ﺑﻮد آﻪ ﮔﻔﺖ "ﻣﻦ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﻥﻴﺴﺘﻢ" .ایﻦ
ﺱﺨﻦ ﻃﻨﺰﮔﻮﻥﻪ از ﻣﺴﻠﺌﻪای واﻗﻌﯽ ﻥﺸﺎن دارد.
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺥﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدیﻢ .چﻪ ﺑﺎیﺪ آﺮد آﻪ هﻢ ﻥﻘﺶ ﺗﺎریﺨﯽ ﻣﺎرآﺲ ﺡﻔﻆ ﺷﻮد و هﻢ
دﺱﺘﺎوردهﺎی ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻥﺸﻮد؟ ﺁیﺎ ﺑﺎیﺪ یﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺱﺖ اﺻﻄﻼح "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ ﺡﻔﻆ آﺮد و اﺻﻄﻼﺡﺎﺗﯽ دیﮕﺮ ﺑﺮای دیﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ؟
هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ ﻣﺜﻼ از دیﺎﻝﻜﺘﻴﻚ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺗﺎریﺨﯽ ،ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد
ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ .وﻝﯽ از ﺱﻮی دیﮕﺮ هﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻨﺎر ایﻨﺎن از ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ،
ﮔﺮاﻣﺸﻴﺴﻢ ،ﻣﺎﺉﻮﺉﻴﺴﻢ و ﻏﻴﺮﻩ ﻥﻴﺰ ﺱﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻴﻢ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺡﺰب آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺥﻮد ﻇﺎهﺮا در ﺟﻬﺖ ﺗﺎیﻴﺪ ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﺑﺮای
ﺻﺮف ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ ﻥﮕﻪ داﺷﺖ .ایﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻥﻘﻼﺑﯽ در
ﻓﺮاﻥﺴﻪ دﻗﻴﻘﺎ در رهﺎ آﺮدن ﺥﻮد از هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺪل ،اﺱﺘﺮاﺗﮋیﻚ یﺎ ﺗﺌﻮریﻚ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻥﺴﺒﯽ آﺮدن ﺗﺰ دیﻜﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻝﺘﺎریﺎ ،درك ویﮋﮔﯽهﺎی اﻥﻘﻼب  1917و ﻣﻼﺡﻈﺎت ﻥﻈﺮی
درﺑﺎرﻩ دوﻝﺖ ﺷﺪ آﻪ ﻝﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝﺒﻨﺪی آﺮدﻩ ﺑﻮد .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻥﺪیﺸﻪ درﺑﺎرﻩ ﺟﺰء دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻋﺎم
ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ آﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ریﺸﻪ داﺷﺖ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺥﻮد ﻥﺸﺎن داد آﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد یﻚ
اﺱﺘﺮاﺗﮋی اﻥﻘﻼﺑﯽ در ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺑﺮاﺱﺎس ﻣﻔﻬﻮم دیﻜﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻝﺘﺎریﺎ ﻥﺎﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ .از ﺁﻥﺠﺎ
"آﻨﺎرﮔﺬاری" ایﻦ ﻣﻔﻬﻮم "ﺥﻼ" ﻥﻈﺮی را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد آﻪ ایﻦ ﺥﻼ در واﻗﻊ "اﻥﺒﺎن"
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻥﻮیﻦ ﺑﻮد.
یﺎ ﻣﺜﻼ  23ﻣﻴﻦ آﻨﮕﺮﻩ ﺡﺰب آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﺡﺰب ﺑﺎ اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را چﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺺ آﺮد آﻪ ﺡﺰب در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎآﻴﺪ
ﻣﯽآﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻴﻖ ایﻦ ﻥﻮﺱﺎزی در "آﻨﺎر ﮔﺬاری" ارﺟﺎع ﺑﻪ "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ"
ﻣﺤﺪود و ﮔﻢ ﺷﺪ .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ آﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ایﻦ اﺻﻄﻼح ﻥﺸﺎن از ارادﻩ ﺡﺰب اﻥﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ
ایﻨﻜﻪ ﻥﻈﺮیﻪ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را از ﻥﻈﺮ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻪ دﺱﺘﺎوردهﺎی ﺑﻨﻴﺎدیﻦ "آﻼﺱﻴﻚهﺎ" ﻣﺤﺪود

ﻥﻜﻨﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻥﺪهﺪ آﻪ ایﻦ ﻥﻈﺮیﻪ زﻥﺪﻩ در ﻓﺮﻣﻮلهﺎ و ﻣﺘﻮن ﻣﺤﺒﻮس ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ ایﻦ آﻪ هﺪف
ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺥﻄﯽ و ﭘﻠﻜﺎﻥﯽ از دﺱﺘﺎوردهﺎی ﻥﻈﺮی آﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻥﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
آﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺡﺎآﻢ ﺑﻮد ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ آﻨﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻪ روﻥﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ را یﻚ ﺥﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﯽ دیﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ آﺮد هﺮ ﻥﻈﺮیﻪای آﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ ﺗﺎریﺨﯽ اﺥﻴﺮﺗﺮ و ﺟﺪیﺪﺗﺮ اﺱﺖ ،درﺱﺖ ﺗﺮ
و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮ هﻢ هﺴﺖ .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﻥﮕﺮش ﻋﺎم ﻥﻈﺮی آﻪ در اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﻝﻨﻴﻦ
ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ در ﻏﺎﻝﺐ ﻣﻮارد ﻥﻮﻋﯽ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻝﻨﻴﻦ و ﻣﺎرآﺲ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮ روی هﺪف از
آﻨﺎرﮔﺬاری ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﻨﻴﺎدی ﺗﺮ از هﻤﻪ ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻏﻨﯽ از ﻥﻈﺮیﻪ
و ﺗﺌﻮری ﻣﺘﻜﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻪ هﻤﻪ دﺱﺘﺎوردهﺎ و ﺟﺮیﺎنهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﻥﻘﺪ
آﻨﺪ و ﺁﻥﭽﻪ را از ﺡﻘﻴﻘﺖ در ﺁﻥﻬﺎ هﺴﺖ در ﺥﻮد ﺟﺎی دهﺪ .ﺑﺪیﻨﺴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻪ آﻤﻮﻥﻴﺴﺖهﺎ
ﺥﻮد از ﻣﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻴﺎن ﺱﻴﺎﺱﺖ و ﻥﻈﺮیﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ ﻥﻮﺱﺎزی ﺷﺪ .ﺡﺰب
آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻥﺴﻪ از ﺷﻴﻮﻩ و راﻩ ﻝﻨﻴﻦ ﺑﺎ درﻥﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺁﻥﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دادن
اﺱﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رویﻜﺮدی ویﮋﻩ ای آﻪ او ﺑﺮای هﺮ ﺷﺮایﻂ ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻥﻈﺮی ﺥﺎص داﺷﺖ،
ﭘﺎیﻪ ﺟﻬﺶ ﻥﻮیﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻤﯽ ﻥﻮﺱﺎزی ﺷﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻤﯽ زﻥﺪﻩ ،چﻨﺪ
وﺟﻬﯽ و ﺁزاد از هﺮﮔﻮﻥﻪ ﺑﻨﺪ دﮔﻤﺎﺗﻴﻚ.
ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ایﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺁیﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﺮوز دورﺗﺮ رﻓﺖ و اﺻﻄﻼح "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ" را
آﻪ در ﺑﺎﻻ اﺑﻬﺎم ﺁن را ﻥﺸﺎن دادیﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪیﺪﻥﻈﺮ ﻗﺮار داد؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺎهﺮ ﺱﺎدﻩ اﺱﺖ،
یﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺁن را ﻓﻘﻂ از زاویﻪ ﺕﺌﻮریﻚ ﺹﺮف در ﻥﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮیﻢ.
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻜﺎﻓﻴﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺱﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮیﻴﻢ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪیﻦ ﻣﻔﻬﻮم ارﺟﺎع
ﻣﯽ دهﻴﻢ ،ﺑﺎیﺪ دیﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در چﻪ ﻣﻮاردی یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ ﭘﺮداز ﺗﻮاﻥﺴﺘﻪ اﺱﺖ ﺑﻄﻮر دراز ﻣﺪت
ﻥﺎم ﺥﻮد را ﺑﺮ یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺜﻼ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻤﻪ ﺁﻥﺎﻥﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﻥﻈﺮیﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮآﺰی ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﻮدﻥﺪ "آﻮﭘﺮﻥﻴﻜﯽ" ﻣﯽ ﺥﻮاﻥﺪﻥﺪ
یﺎ "اﺱﭙﻴﻨﻮزیﺴﺖ" ﺑﻪ ﺁﻥﺎﻥﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آﻪ ﺗﻤﺎیﺰ ﻣﺎهﻮی ﻣﻴﺎن ﻣﺎدﻩ و روح ﻗﺎﺉﻞ ﻥﺒﻮدﻥﺪ.
ایﻦ هﺎ ﻥﻤﻮﻥﻪ هﺎیﯽ ﻥﺎدر هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ داﻥﺴﺖ و ﺑﺎ ایﻨﺤﺎل ﮔﻮیﺎ
هﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ایﻦ ﻥﺎﻣﮕﺬاری هﺎ ایﻦ ﺷﺒﺎهﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ دارﻥﺪ آﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﺹﺮف از ﻥﻈﺮیﺎت اﺷﺎرﻩ ﻥﺪارﻥﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻥﻮﻋﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی در درﮔﻴﺮی هﺎی زﻣﺎﻥﻪ ﺥﻮد
را ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ آﻪ وﺱﻴﻌﺎ از ﻥﺰاعهﺎی ﻥﻈﺮی و ﻓﻜﺮی ﻓﺮاﺕﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ" .آﻮﭘﺮﻥﻴﻜﯽ" ﺑﻮدن
در ﺁن زﻣﺎن یﻌﻨﯽ از ﺥﻼل آﻴﻬﺎن ﺷﻨﺎﺱﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺱﻤﯽ آﻠﻴﺴﺎ رﻓﺘﻦ و در ﻥﺰاع هﺎی
ﺱﻴﺎﺱﯽ دوران ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ دﻥﻴﺲ دیﺪرو -ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻥﺴﻮی ﺱﺪﻩ
هﻴﺠﺪهﻢ -را "اﺱﭙﻴﻨﻮزیﺴﺖ" ﻣﯽ ﺥﻮاﻥﺪﻥﺪ ،ایﻦ از یﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﺪی ﺁﺛﺎر ﺟﻮاﻥﯽ دیﺪرو
ﻥﺎﺷﯽ ﻥﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺥﻮاﺱﺖ در ﺁﺛﺎر او یﻚ ﮔﺮایﺶ ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﺖ را آﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺑﺎ رژیﻢ ﺡﺎآﻢ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﻮد ﻥﺸﺎن دهﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ آﻪ ﺝﺮیﺎنهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ زﻣﺎﻥﯽ ﺑﻨﺎم یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ ﭘﺮداز
ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻥﺪ آﻪ دﺱﺘﺎورد و اﺑﺪاع او ﻥﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬیﺮش ﻋﺎم و هﻤﮕﺎﻥﯽ ﻗﺮار ﻥﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻥﻮﻋﯽ درﮔﻴﺮی و ﻥﺰاع ﺑﻮد ،ﻥﺰاﻋﯽ آﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺁن از ﭼﺎرﭼﻮب ﺥﺎص
ﺷﻨﺎﺥﺖ و ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺥﺎرج ﺑﻮد .در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﻥﺎم ﺥﺎص ایﻦ یﺎ ﺁن ﻥﻈﺮیﻪ ﭘﺮداز ﺑﻴﺸﺘﺮ یﻚ
ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ارﺟﺎع دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻥﻈﺮیﻪ هﺎ و دیﺪﮔﺎﻩ هﺎی او .ﺑﺤﺚ هﺎیﯽ آﻪ در ﺟﺮیﺎن ایﻦ ﻥﺰاع
درﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺡﺎوی درﮔﻴﺮی هﺎ و چﺎﻝﺶ هﺎیﯽ ﻋﺎم ﺑﻮد آﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺖ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻀﻤﻮن
واﻗﻌﯽ ﻥﻈﺮیﻪ هﺎ را ﭘﺎك آﻨﺪ ،یﺎ ﺁﻥﻬﺎ را ﻣﻨﺤﺮف یﺎ ﺗﺤﺮیﻒ آﻨﺪ و ﮔﺎﻩ ﺑﻪ آﺎریﻜﺎﺗﻮر ﺑﻜﺸﺎﻥﺪ.
در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ایﺴﻢهﺎ در ﺁن واﺡﺪ ﻥﺸﺎن از وﺣﺪت ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺕﺌﻮریهﺎ و ﻥﻈﺮیﺎت
ﺑﺎ یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ ﭘﺮداز دارﻥﺪ و در هﻤﺎﻥﺤﺎل ﺑﻴﺎنآﻨﻨﺪﻩ ﺕﻌﻠﻖ ﺑﻪ یﻚ اردوﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ ،اردوﮔﺎهﯽ آﻪ
ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺌﻮریﻚ ﻥﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺱﻴﺎﺱﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ایﺪﺉﻮﻝﻮژیﻚ و ﭘﺮاﺗﻴﻚ آﻠﻤﻪ ﻥﻴﺰ هﺴﺖ.
ﺑﺪون ﺁﻥﻜﻪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ آﺮد ایﻦ ﻓﺮض در هﻤﻪ ﻣﻮارد ﺻﺎدق اﺱﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺱﺪ در ﻣﻮرد
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ درﺱﺖ اﺱﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دیﮕﺮ اﮔﺮ ﻥﺎم ﻣﺎرآﺲ یﻚ ﺱﺪﻩ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او هﻤﭽﻨﺎن

ﺑﺮای ﻥﺸﺎن دادن دﺱﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﺑﻜﺎر ﻣﯽ رود در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻼ ﺑﺪیﻬﯽ
دﺱﺘﺎورد ﻣﺎرآﺲ ﺗﺤﻮل یﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎرورﺗﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ ،ﮔﺎﻩ ﻥﺴﺒﯽ و ﺡﺘﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ
هﻴﭽﻮﺝﻪ ﻥﺎﺷﯽ از ﻋﺎدت زﺑﺎﻥﯽ ﻥﻴﺴﺖ.
دﻝﻴﻞ در واﻗﻊ ایﻦ اﺱﺖ آﻪ ﺝﻨﺒﻪ ﺝﻬﺎﻥﺸﻤﻮل و ﻋﺎم ایﻦ دﺱﺘﺎورد ﻥﻈﺮی ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
و ﭘﺬیﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺱﺖ آﻪ ﺑﺮ ﺱﺮ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩای ﺁﺷﺘﯽ ﻥﺎﭘﺬیﺮ
وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ ایﻨﻜﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ اﺛﺮی ایﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ اﺛﺮ ﻥﮕﺬاﺷﺘﻪ و ایﻦ هﻤﻪ
ﻣﺴﺎیﻞ ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻥﻴﺎوردﻩ اﺱﺖ.
چﮕﻮﻥﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر آﺮد در ﺟﻬﺎﻥﯽ آﻪ ﻣﺎﻝﻜﻴﺖ ﺥﺼﻮﺻﯽ اﺑﺰارهﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻝﻴﺪ و ﻣﺒﺎدﻝﻪ
ﺑﺮ ﺁن ﺡﺎآﻢ اﺱﺖ ،اﻥﺪیﺸﻪهﺎی ﻣﺎرآﺲ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل هﻤﮕﺎﻥﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ چﮕﻮﻥﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر
آﺮد در چﻨﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥﯽ ﺷﺎهﺪ ﺱﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮیﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻥﺒﺎﺷﻴﻢ؟
ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻨﻴﺎدا ﻥﻮیﻦ اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ در ﺁن اﺱﺖ آﻪ ایﻦ اﻥﺪیﺸﻪ ﭘﺲ از ﺁﻥﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺱﻴﺎﺱﯽ را
ﺑﻌﻨﻮان یﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺎﺗﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ اﻥﻘﻼﺑﯽ آﺮد و ﺑﺪیﻨﺴﺎن اﻣﻜﺎن
یﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻥﺘﻘﺎدی و ﻃﺮاز ﻥﻮیﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد آﻪ در هﻴﭻ ﺱﻴﺴﺘﻤﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﻥﻤﯽ ﺷﻮد،
ﻓﻠﺴﻔﻪای در ﻃﺮاز اﻥﺪیﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،آﻪ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺡﻔﻆ ﺷﻨﺎﺥﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﻥﻤﯽ آﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺥﺮدﮔﺮا ،ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻋﻠﻮم آﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﺁن ،هﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ـ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺥﻮد ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ -اﺱﺖ .ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ هﻢ از ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﮔﺮیﺰی ﻥﺪارد.
ایﻦ اﻥﺪیﺸﻪ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺥﻮد ﻥﻴﺰ از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺗﺎریﺦ ﮔﺮیﺰی ﻥﺪارد ﺗﺎزﻩ ﻥﻴﺴﺖ .ایﻦ
اﻥﺪیﺸﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ در هﻤﺎن ﺷﻨﺎﺱﻨﺎﻣﻪ ایﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻥﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ دیﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎرآﺲ در هﻤﺎن ﺱﺎل  1843اﻋﻼم آﺮد ﺑﺎیﺪ "ﺑﻪ ﺑﺸﺮیﺖ اﺻﻮﻝﯽ را اراﺉﻪ داد آﻪ ﺟﻬﺎن در
درون ﺥﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽ دهﺪ" .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻥﻈﺮیﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮوی
داﻥﺶ از یﻜﺴﻮ و ﺗﻨﻮع و چﻨﺪﺑﺎرﻩ ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺱﻮی دیﮕﺮ هﺮ چﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮل
ﻣﯽ یﺎﺑﺪ و ﺗﺤﻮل ﺥﻮاهﺪ یﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ایﻦ هﺎ ﺑﺎیﺪ اﺿﺎﻓﻪ آﺮد آﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺕﺎریﺨﯽ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻮل در ﻥﺤﻮﻩ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی
ﺗﺌﻮری ﻥﺸﺎن ﻥﻤﯽ دهﺪ .ﻣﻔﺎهﻴﻢ ایﻦ ﻥﻈﺮیﻪ ﻥﻴﺰ ﺥﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ
ﻋﻠﻤﯽ آﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺁنهﺎ ﺗﺤﻮل اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺱﺖ ﺑﯽ ﺡﺮآﺖ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺑﻴﺎن آﻨﻨﺪﻩ
رواﺑﻂ ﻣﺎهﻮی هﺴﺘﻨﺪ ،رواﺑﻄﯽ آﻪ در ﺗﺤﻮﻝﻨﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ را ﻥﻴﺰ آﻬﻨﻪ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .ﻝﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ آﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ "ﺑﻄﻮر داﺉﻢ در ﺡﺎل ﺗﺤﻮل هﺴﺘﻨﺪ ،از ایﻦ ﺑﻪ ﺁن ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻥﺪ ،در هﻢ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ ،آﻪ در ﻏﻴﺮایﻨﺼﻮرت زﻥﺪﮔﯽ زﻥﺪﻩ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻥﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد".
ایﻦ آﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روی ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش داﺉﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻥﻮ و درك ﺁن چﻴﺰی اﺱﺖ آﻪ
دیﮕﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻥﺪارد.
ارزش اﺛﺮی ایﻦ چﻨﻴﻦ در ادﻋﺎی رﺱﻴﺪن ﺑﻪ چﻨﺪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺷﻴﻮﻩ ﻥﻮیﻨﯽ اﺱﺖ
آﻪ ﻥﻈﺮیﻪ و ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﻥﺪ ﻣﯽ دهﺪ .ﻥﻈﺮیﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ،دیﺪﮔﺎﻩ ﭘﺮاﺗﻴﻚ را درون ﺥﻮد
ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻥﺪ ﻥﻪ ﺁﻥﻜﻪ ﺑﻪ اﻥﺘﻈﺎر ﺗﺎیﻴﺪ یﺎ رد ﺥﻮد در ﭘﺮاﺗﻴﻚ و ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .هﻤﺎﻥﻄﻮر آﻪ ﭘﺮاﺗﻴﻚ را
ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان آﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻼن یﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﻥﻈﺮیﻪ درك آﺮد .ﭘﺮاﺗﻴﻚ داﺉﻤﺎ ﺗﺌﻮری را
ﻏﻨﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ ،ﺗﻮﺱﻌﻪ ﻣﯽ دهﺪ ،اﺻﻼح ﻣﯽ آﻨﺪ .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ ﭘﺎیﺎن را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺁوردﻩ ،هﺮﻗﺪر ﻥﻮﺁوراﻥﻪ یﻚ ﻓﺮد یﺎ یﻚ روﺷﻨﻔﻜﺮ ،ﻓﺮدی یﺎ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻣﺤﺪود آﺮد.
ﺑﺪیﻨﺴﺎن در ﺟﻨﺒﺶ اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ ﺑﻘﻮل ﻝﻨﻴﻦ "ﭘﺮاﺕﻴﻚ هﻤﻮارﻩ ﺑﺮﻓﺮاز ﺷﻨﺎﺥﺖ ﺕﺌﻮریﻚ اﺱﺖ،
زیﺮا ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﻥﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻥﺸﻤﻮل را دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺰﻝﺖ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻝﻔﻌﻞ را ﻥﻴﺰ
داراﺱﺖ" .یﻌﻨﯽ ﭘﺮاﺗﻴﻚ هﻢ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺱﺮوآﺎر دارد و ﺁن را ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ و هﻢ ﺁﻥﭽﻪ
در واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎم و ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻥﺪﻩ دارد ﻥﻴﺰ در ﺟﺮیﺎن ﭘﺮاﺗﻴﻚ اﺱﺖ آﻪ ﺥﻮد را ﺁﺷﻜﺎر ﻣﯽ
آﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﺝﻬﺎﻥﯽ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در دوران ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺮﻣﺎﺱﻴﻮن هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ریﺸﻪ ﻣﯽ دواﻥﺪ .ایﻦ ﺗﻨﻮع دور از ﺁﻥﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎﻥﺸﻤﻮل ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﻥﻔﯽ آﻨﺪ ،ﺁن را ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﯽ
آﻨﺪ .ایﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﻣﻠﯽ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪیﻦ ﺷﻜﻞ درك آﺮد آﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ ﻋﺎم ﺟﻬﺎﻥﺸﻤﻮل اﻋﻼم آﺮد و ﺱﭙﺲ آﻮﺷﻴﺪ ایﻦ ﻥﻈﺮیﻪ از ﭘﻴﺶ دارای
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم اﻋﻼم ﺷﺪﻩ را ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ هﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻠﯽ ﺥﺎص ﺗﻄﺒﻴﻖ دادُ .ﺑﻌﺪ ﺗﺌﻮریﻚ ﻋﺎم
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ،آﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران ﺁن اﻋﻼم آﺮدﻩاﻥﺪ ،ﺑﻪ یﻚ ﻋﺎﻣﻴﺖ ﭘﺮاﺕﻴﻚ ﺗﺤﻮل یﺎﻓﺘﻪ ،آﻪ در
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺸﺨﺺ دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ریﺸﻪ دواﻥﺪﻩ اﺱﺖ .دوران ﻣﺎ دوران ﺕﻨﻮع و
ﺑﻠﻮغ اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب هﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺱﺖ.
ایﻦ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ هﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻋﺮﺻﻪ هﺎ ،ﻓﺮهﻨﮓ هﺎیﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺁن ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ
ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ زﻥﺪﻩ اﻣﺮوز را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ.
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎﻥﻨﺪ هﮕﻠﻴﺴﺖ یﺎ ﻓﺮویﺪیﺴﺖ ﺑﻮدن ﻥﻴﺴﺖ .ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﺑﻮدن یﻚ
اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻀﺎد اﺱﺖ .زیﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺥﻮد را درون ﻣﺴﻴﺮ و آﺸﻔﻴﺎﺕﯽ
آﻪ ﺕﻮﺱﻂ آﺎرل ﻣﺎرآﺲ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺝﻮیﻴﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁن ﻥﻴﺰ هﺴﺖ آﻪ ﻣﺎ ﺣﺮآﺖ ﺥﻮد
را در ﺝﻨﺒﺶ ﺕﺌﻮریﻚ و ﭘﺮاﺕﻴﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﻃﺮاف ﺥﻮد ﻗﺮار دادﻩ ایﻢ و در ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮآﺖ
داریﻢ .ﻋﺪم درك ایﻦ ﺟﻨﺒﻪ دوﮔﺎﻥﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ اﺱﺖ آﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺱﻮء ﺗﻔﺎهﻢ هﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﻠﯽ اﺱﺖ.
در هﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻥﻴﺴﺖ اﺷﺎرﻩ آﻨﻴﻢ آﻪ هﻤﻴﻦ ﻥﺎدرﺱﺘﯽ درك ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ و ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ
ﺑﻮدن اﺱﺖ آﻪ ﺑﺮﺥﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ در ایﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ اﻥﺪازد .چﻨﺎن آﻪ ﺱﻌﻴﺪ ﺡﺠﺎریﺎن  -آﻪ
او را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﺼﻒ ﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪیﻦ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ایﺮان داﻥﺴﺖ ـ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در آﺸﻮرهﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻥﺪﻩ از ﺟﻤﻠﻪ در ایﺮان رﻥﮓ و ﺑﻮی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺥﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
ﻓﻘﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻥﯽ ﺷﺪ .در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ایﺮان ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺱﻨﺖ و ﺗﺎریﺦ آﺸﻮر ﻣﺎ
ﮔﺮﻩ ﺥﻮرد و از ایﻦ رهﮕﺬر ﻓﻘﻴﺮ ﻥﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺸﻮری آﻪ در یﻜﺼﺪ ﺱﺎﻝﻪ اﺥﻴﺮ
هﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺱﺎل در ﺁن یﻚ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ یﺎ اﻥﻘﻼب روی دادﻩ چﮕﻮﻥﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ ﻥﻈﺮیﻪ
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺘﯽ را ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻥﺪﻩ و ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻥﯽ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟ درآﯽ آﻪ ایﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن ﻥﻈﺮیﻪ اﻥﻘﻼﺑﯽ
را ﻓﻘﻴﺮﺷﺪن ﺁن ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻮری اﺱﺖ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را ﺻﺮﻓﺎ یﻚ ﻥﻈﺮیﻪ و
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ را آﺴﯽ ﻣﯽ داﻥﺪ آﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺁن ﻥﻈﺮیﻪ اﺱﺖ .در ﺡﺎﻝﻴﻜﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻗﺒﻞ از هﺮ
چﻴﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ در واﻗﻌﻴﺖ اﻃﺮاف ﺥﻮد  ،ﺷﻨﺎﺥﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺁن اﺱﺖ.
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ دﻋﻮت ﺑﻪ درك و در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﺎی ﻣﻠﯽ و ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ایﻦ
واﻗﻌﻴﺖهﺎﺱﺖ.
ایﻦ درك ﻥﺎدرﺱﺖ اﻝﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان یﺎ ﻣﺨﺎﻝﻔﺎن ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻥﻴﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺥﻮد
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖهﺎ ﺿﻤﻦ ایﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻤﺘﺮیﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺥﻮد ﺡﺴﺎس ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ و ﺁن را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﻥﺪ اﻣﺎ هﻨﮕﺎم ﺱﺨﻦ از ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻥﻈﺮی ﺑﻪ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﻤﺘﺮ
اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩاﻥﺪ آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در ایﺮان هﻤﺎﻥﺎ ﺑﺮرﺱﯽ ،ﻥﻈﺮیﻪ ﺱﺎزی و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻨﺒﺶ
اﻥﻘﻼﺑﯽ ایﺮان در ﻣﺴﻴﺮ آﺸﻔﻴﺎت ﻣﺎرآﺲ اﺱﺖ و ﻥﻪ آﺎرﺑﺴﺖ ایﻦ یﺎ ﺁن اﻥﺪیﺸﻪ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ ایﺮان.
ایﻨﻜﻪ آﺪام ﺑﺨﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻥﻘﻼﺑﯽ در ایﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻥﺸﻤﻮل
اﺱﺖ و آﺪام ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ایﺮان اﻋﺘﺒﺎر دارد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻥﻴﺴﺖ و ﻓﺮع ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺥﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺱﺖ .اﻣﺎ هﺮ دو ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﻤﻮع ﺥﻮد ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ایﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ "ﺑﺮای ﺥﻮد" وﺟﻮد ﻥﺪارد ،هﻤﺎﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ "ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ واﻗﻌﯽ و ﻏﻴﺮ
واﻗﻌﯽ" وﺟﻮد ﻥﺪارد آﻪ آﺴﺎﻥﯽ در ایﻨﺠﺎ یﺎ ﺁﻥﺠﺎ ادﻋﺎی اﻥﺤﺼﺎر ﺁن را در اﺥﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻪ دیﮕﺮان ﺑﺎیﺪ از ﺁﻥﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ یﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ آﻨﻨﺪ .یﺎ ﻥﻈﺮات ﺁﻥﻬﺎ را در آﺸﻮرهﺎی ﺥﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪﻥﺪ.

ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶ و ﮔﺸﺎیﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ اﺱﺖ .درون ﺁن ﻣﻤﻜﻦ اﺱﺖ اﺥﺘﻼف هﺎی
اﺱﺘﺮاﺗﮋیﻚ و ﺡﺘﯽ ﺗﺌﻮریﻚ ﺑﺮوز آﻨﺪ .در ﭘﺸﺖ ایﻦ اﺥﺘﻼفهﺎ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮیهﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت هﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﻪ اﻥﺪیﺸﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ در آﺸﻮرهﺎی ﺱﻮﺱﻴﺎﻝﻴﺴﻢ واﻗﻌﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ رﺱﻤﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ ﺥﻮد یﻚ ﭘﺎیﻪ اﺥﺘﻼف ﻥﻈﺮ ﺑﺎ ﺁن اﺡﺰاﺑﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺜﻞ ﺡﺰب
آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻥﺪ ایﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺥﺼﻠﺖ اﺱﺎﺱﺎ اﻥﺘﻘﺎدی ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻝﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻥﺪ .اﻣﺎ
ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺮای ﺁﻥﺎن آﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺶ ﺕﻜﻪ ﺷﺪن ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ هﺴﺘﻨﺪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎیﺪ ﺗﻜﺮار آﺮد
آﻪ اﺥﺘﻼف ﻥﻈﺮ وﺝﻮد ﻥﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی یﻚ ﭘﺎیﻪ ﻣﺸﺘﺮك و وﺝﻮد روﻥﺪی واﺣﺪ .ایﻦ روﻥﺪ
واﺡﺪ دﻗﻴﻘﺎ هﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ریﺸﻪ دواﻥﺪن و ﺕﻨﻮع یﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮهﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن
اﺱﺖ .در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ را از ﺥﻼل ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺬهﺒﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ارﺗﺪآﺲ و
ﻏﻴﺮارﺗﺪآﺲ )ﺷﺎیﺪ هﻢ ﻓﺮدا آﻔﺮ و اﻝﺤﺎد!( درك آﺮد.
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ آﺮد آﻪ ﺑﻪ دﻻیﻞ در ﺁن واﺡﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺸﺎﺑﻪ" ،ﻓﻴﺰیﻚ واﻗﻌﯽ" و "زیﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺱﯽ واﻗﻌﯽ" وﺟﻮد ﻥﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥﭽﻪ وﺟﻮد دارد ﺟﻨﺒﺶ ﻥﺎﻣﺘﻨﺎهﯽ ﻋﻠﻮم اﺱﺖ .اﻝﺒﺘﻪ ایﻦ ﺑﻪ
هﻴﭽﻮﺟﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻥﻴﺴﺖ آﻪ در ﻓﻴﺰك یﺎ زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺱﯽ ﺡﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد ﻥﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺁن اﺱﺖ آﻪ ﻥﻤﯽ ﺗﻮان ﻥﻈﺮیﻪای را ﺑﻌﻨﻮان "ﺡﻘﻴﻘﺖ" ﻓﻴﺰیﻚ یﺎ زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺱﯽ ﻣﻄﺮح آﺮد.
ﺑﺪیﻨﺴﺎن ،در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﺗﺠﺰیﻪ و ﺕﺤﻠﻴﻞ دروﻥﯽ و ﺹﺮﻓﺎ ﺕﺌﻮریﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪای آﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﻇﺎهﺮا ﻣﺎ را ﺑﻪ آﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ دﻋﻮت ﻣﯽ آﻨﺪ ،از
دیﺪﮔﺎﻩ ﭘﺮاﺕﻴﻚ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ دیﺪﮔﺎﻩ وﺱﻴﻊ ﺗﺮ ،ﺑﺎیﺪ ﺻﺒﻮرﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻥﯽ آﻪ اردوﮔﺎﻩهﺎی ﺗﺌﻮریﻚ و ﻥﻈﺮی وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻥﯽ آﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻥﻮع ﻥﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺡﺎآﻢ اﺟﺎزﻩ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺱﺘﺎوردهﺎی اﻥﺪیﺸﻪای ﻣﺎرآﺲ را ﻥﻤﯽ دهﺪ،
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺁﺛﺎر ﻣﺎرآﺲ ﺑﻌﻨﻮان یﻚ ﭘﺮچﻢ ﺗﺌﻮریﻚ ،ﭘﺮﭼﻢ یﻚ ﺟﻨﺒﺶ و یﻚ اﻥﺪیﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺥﻮاهﺪ ﻣﺎﻥﺪ.

