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  ھامارکسيسم و دانشگاه
  

ھا نسبت به نقِش نقِش مارکسيسم در دانشگاه

ھا در مارکسيسم کمی مبھم است، اما شايد با دانشگاه

 بازبينِی پاسِخ کمتر شناخته ۀاندن کمی نور به وسيلتاب

باستانی رومی، ھر دو ۀ مارکس به اسطورۀ شد

  .موضوع روشن شود

 که *کاکوس يک موجود اساطيری رومی بود

ھا به داخل النهعقب کشاندن آنگاوھای نر را با عقب

گر اين باشد طوری که ردپاھا نماياندزديد، بهاش می

مارکس پس از نقل . اندجا خارج شدهکه گاوھا از آن

 دار  به صورت عمومی است،که مناسب سرمايه يک تصوير عالی،" کندقول لوتر در مورد اين داستان، اعالم می

خويش آورده، از خود او سرچشمه گرفته است ۀ کند چيزی را که وی از ديگران گرفته و به النکسی که وانمود می

داران خود را توليد سرمايه". او بيرون آمده استۀ نماياند که از النر اين را میو به علت عقب کشيدن به ظاھ

) آنھاۀ رسان(رسانه. کنندگاِن و بانيان خير عمومی معرفی می کنندء کنندگاِن ثروت، ايجاد کنندگاِن شغل ھا، اھدا

اين که آن ھا چه کسانی ھستند و آيا اين توصيفی است صحيح از . به آن ھا اشاره می کند" صنعت" به عنوان معموالً 

ھا چه که مارکس و مارکسيستآيد يعنی آنچه کاری انجام می دھند؟ آنچه به روشنی از مثال کاکوس بر می

گونه که سعی دارد با به غلط تفسير کردِن آن وارونه جلوه دھد، تحريف نامند، وقايع را آنئولوژی بورژوازی میايد

جا وجود دارند، اما اگر ما خود را محدود کنيم به چيزی که فورا ی ھستند که آنئردپاھايدن گی قادر به دھمه. کندنمی

 در تضاد با ما به اين نتيجه خواھيم رسيد که اين دقيقاً ") تجربی" موضوع مبحث علوم اجتماعی(شودظاھر می

تاريخ واقعی (يمئبيازمانده آن شد تنھا اگر ما چيزی را که منجر به رويداد مورد بحث و شرايط دربرگير. حقيقت است

. که واقعا چه اتفاقی رخ داده است اميد داشته باشيمی اينئچراتوانيم به درک و می) اشو نظام رويدادھای تحقق يافته
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ھای قبلی کارگران ھا چگونه ثروتشان را از نيروی کار اضافی نسلکه آنداران، تنھا با بررسی ايندر مورد سرمايه

می). ساختار(شوندھا سوق داده میو چگونه قوانين، رسوم و فرھنگ ما به سمت تمايالت آن) تاريخ(آوردندبه دست 

. کندھا خدمت میکنند بلکه اين جامعه است که به آنداران نيستند که به جامعه خدمت میتوانيم ببينم اين سرمايه

اند، اما مارکسيسم به جانبه کردهتصادی انتقاد يکھای اقکيدش بر پروسهأگرچه بسياری از مارکسيسم به خاطر ت

  .داری به عنوان يک سيستم اجتماعی استجانبه از سرمايهدرستی تنھا تحليِل ھمه

 اين تحليل شامل يک نمای کلی از رويدادھای مختلِف منفصل و اختياری است، و به کرات اين معنی حاصل می

ھنوز بعضی از مردم به . باشدداری مین رويدادھا در داخل سرمايهکرِد ايگی عملچگونشود که اين دقيقا ضد 

آيا بايد مارکسيسم در دانشگاه تدريس شود؟ اگر ما به چشمانمان اجازه بدھيم : دھند کهپرسيدن اين پرسش ادامه می

: ح خواھيم بودال صحيؤمانده از گاوھای نر کاکوس در بيايند، سپس ما قادر به ديدن سکه از سردرگمِی ردپای باقی

گی اين را دارد که دانشگاه خطاب شود؟ مھمترين شايستکند، آموزشی که مارکسيسم تدريس نمیۀ سسؤمآيا يک 

االت ؤای از شرکت مارکسيسم در آن، که حداقل باعث مطرح کردن سپژوھشگران غير مارکسيست در ھر رشته

ھا، بزرگکردھای ارتدوکسارکسيسم را در برابر رویای که منگرانهکنند و تفاسير کلیبزرگتری شد قدردانی می

) مانده تا علوم سياسی به اين مرتبه برسد.(کنندکافی تصديق میۀ سازد به اندازترين آلترناتيو در تاريخ و اقتصاد می

ريس کنند تدناميد، ھمان کسانی ھستند که اعتراض می" کاران ايدئولوژيکخدمت" که مارکس یداران و آنانسرمايه

که چه چنان که کاکوس تمايل داشت مردم را از پی بردن به اينھم!! ؟ خب...شودمی" تلقين فکری"مارکسيسم باعث 
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