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 ٢٠١٤ فبروری ٠٢

  »تريِن دانشمندان شايسته«: کارل مارکس

  

. اند يا منسوخ تقبيح کرده/، کارل مارکس را به عنوان فردی ُمرده، نامربوط وھا و اقتصاددانان جريان غالب رسانه

کند  منتشر شده، يکبار ديگر ثابت می» Nature«ای جديد که توسط مشھورترين ژورنال پژوھشی جھان به نام  مطالعه

  . شودتواند رانده کنندگان و تجديدنظرکنندگان تاريخ، شبح او نمی ھای نفی وقال که به رغم قيل

يقيناً مارکس در مورد تحوالت اقتصادی قلم «: نوشت» فوربس «ۀداری، پل کروگمن در مجل ی سرمايهئاوج شکوفادر 

نی جامع در يي تبۀگاه موفق به انجامش نشد، يا ارائ آنچه او ھيچ. کردند زد؛ کاری که بسياری از افراد ديگر ھم می می

به (ه دست دادن پيشنھاداتی در اين باب که چه بايد در موردشان کرد  وقوع اين قبيل تحوالت بود يا بئیمورد چرا

 Zeppo(قدر به علم اقتصاد افزود که زپو مارکس  به گمان من، کارل مارکس ھمان). داری استثنای براندازی سرمايه

Marx (به کمدی خدمت کرد.«  

اش و  از مارکس در طول دوران زندگی. ست و اساس امر چندان منحصر به فردی ني پايه اين بلندپروازی و لفاظی بی

و مدافعان وضع موجود، تصويری » اقتصاددانان«، »محققان«ناپذيری از  ھا پس از آن، به دست شمار پايان مدت

خود را وقف » مارکس مرده است«سايتی با نام  حتی وب. اند کاريکاتورگونه ترسيم شده و بارھا او را به تمسخر گرفته

اين تھمت نامربوط عليه انسانی که بيش از يک سده از مرگش . کرده است» اجنبی ريشو« اين متالشی کردن جسد

اگر مارکس مرده است و نامرتبط با امروز، چرا ما : طلبد الی مھم را میؤگذرد، بيشتر عجيب و غريب است و س می

يل باکونين، مارتين فلشمن و استنلی پانز آوريم؟ ما دائماً نامربوطی فرانتز ژوزف گال، ميخائ ھمواره او را به خاطرم می
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، به استثنای معدود مواردی، نظريات اين افراد از گفتمان عمومی ]تعارف که نداريم[آوريم؟  آوريم، می را به خاطر نمی

ھای اين افراد به لحاظ  انديشه: علت اين ھم آشکار است. اند نظر از سيل حمالت، ناپديده شده صرف - و پژوھش علمی

  .اند  علم و تاريخ نابوده شدهۀ رژۀمند به واسط نظام

در . اش کار چندان آسانی نبوده است خورده با اين حال، سر به نيست کردن نظريات مارکسيستی، حتی برای دشمنان قسم

اين . ايم ری مشخص در لحن صحبت پيرامون او بودهيي در حمايت از مارکس و تغ سابقه چند سال گذشته شاھد احيای بی

 اوجی  ۀبه نقط» تريِن دانشمندان کيست؟ شايسته«تحت عنوان » Nature«ای در ژورنال پژوھشی  مر با انتشار مقالها

پژوھشگران در دانشگاه اينديانا واقع در بلومينگتون، آزمونی را تعبيه کردند تا مناسبت يا ارتباط . جديد نائل شد

  : آن مقالهۀبه گفت. ھای گوناگون، مشخص کنند قان را با نظارت بر سوگيری در حوزهای محق رشته ميان

گوگل « که از طريق ئیھا  پژوھشگر مبتنی است بر پرسش٣۵٠٠٠حدود ) ۀشد روزرسانی و مدام به( موقت ۀرتب«

دانشمندی با (شناخته شده » hشاخص «ای معروف که با عنوان  سازی سنجه انجام شد به منظور متعارف» اسکوالر

 ۀ استناد يا ارجاع به ھر يک منتشر کرده، بنابراين اين معيار يا سنج٢٠ مقاله با حداقل ٢٠کم  ، دست٢٠ hشاخص 

 نشان داد که پرنفوذترين ٢٠١٣مبر  نو۵ھا تا   اين پرسشۀنتيج). دھد کميّت و اعتبار پژوھش را مورد لحاظ قرار می

  ».محقق در تاريخ کارل مارکس بوده

  :سونين بر اقرار سايت اسميتبنا

 برابر ميانگين ١١اما ( ساير محققان در تاريخ بود h برابر ميانگين شاخص ٢٢بر  امتياز کارل مارکس افزون«

دومين .  پژوھشگر پُر سر و صدای ديگر، مارکس باالترين امتياز را تصاحب کرد٣۵٠٠٠در مقايسه با ). اقتصاددانان

دان  ، ادوارد ويتن فيزيک)که ھمچنان در قيد حيات و فعال است(سومين نفر . روانکاو بودنفر پس از او زيگموند فرويد 

  ».بود

ھر . شود ھا نتايجی تأثيرگذار و حائز اھميت برای انسانی است که دائماً به قولی ُمرده تلقی می الزم به ذکر نيست که اين

کند، بايد نظريات سوسياليسم علمی را بر حسب  وب میآنکه خود را به لحاظ انديشمندانه صادق، صريح و انتقادی محس

 واقعيت موجود، اثبات يا رد ۀ آزمون کشاند و مشخص کند که چگونه خود را در برابر تجربۀشان به ورط شايستگی

  .کنند می

 وضع توانيم به مدافعان شود، ما می ژ می وو ھايش کژ ترين بحران ر خالل عظيمداری ھمچنان د طور که سرمايه ھمان

. پژوھشگران، منسوخ و از ُمد افتاده است» ترينِ  خطرناک« کنيم تا به يادمان اندازند که مارکس، اين ءموجود اتکا

سازد که امروز  داری به خودی خود افراد بيشتر و بيشتری را متقاعد می ھا، سرمايه خوشبختانه به زعم مارکسيست

  .اند اسبت دارند، بلکه به طور مبرم ضروریھای کھن کارل، نه تنھا بيش از ھميشه من انديشه

ھر نظام اجتماعی باور دارد که تنھا شکل ممکن «: ھای کارل مارکس اشاره داشت گونه که آلن وودز در انديشه ھمان

توان به زبان  ای ھستند که می که نھادھا، دين و اخالقياتش واپسين واژه کند، اين  میئیھا بازنما وجود را برای انسان

خواران، روحانيون مصری، ماری آنتوانت و تزار نيکوالس ھمگی شورمندانه به آن  اين ھمان چيزی است که آدم. دآور

و اين ھمان چيزی است که امروز بورژوازی و طرفدارانش آرزوی اثبات کردنش را دارند ھنگامی که، . باور داشتند

 آن ھم - تنھا نظام ممکن است» وکار آزاد کسب«اصطالح  دھند که نظام به ، به ما اطمينان میئینظر از ھيچ مبنا صرف

  ٢٠١۴ جنوری ٢۴ ».کند به غرق شدن درست زمانی که شروع می
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