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در کتاب شایا   آگنس هلر. بردنسا  یی ی رنساان   گرایی دورهانساا   بهتردید بی ،مارکسگرایی انساا   تبار

رواقی اپیکوریسم شروع  یدهد که از فلسفهی رنسان ، خط یستقیمی را نشا  ییاش در یورد انساا  دوره توجه

فه و فلس یدر گستره های بزرگچهره و ،یابدیی ادایه( چرنیشفسکیدر روسیه و ) دیدروو  گوتهشاده، از رری   

 یعنوی عبارتند از: اراین پیوست بنیادی. دو عنصر گیرددربر ییرا  سنت یارکسیستیدر ( 1)سیاست

 کلیتی یشخص. ییثابهآگاهی انسانی به -1

 .آفریندرا یی تنخویش خودْ که انسا  جدیدی یایده -2

 کنیم.بررسی ییرور فشرده ها را بهآ  آیدپیاین دو یبحث و 

 ین نحلهاهای در سلسله یرات  ارزشکه  ،است رکسیستیبینی یاجها  یبناو سان   اف  اخالقی ،گراییانساا  

 در فراسااویها یردیا  و یلت یگرایی در خدیت همهکه انسااا  به ییزانی. برخوردار اسااتترین جایگاه از واال

یونالیسم انترناس یایده در بیا  سیاسی قارع خود را نیز سا دارد، به هما  قراریلی و فرهنگی نژادی، قویی،  ویژگی

فریولی  1181از سال  «کشورها یتحد شوید یپرولتاریای همه»شعار  که . این ایر تصادفی نیستسازدییگر جلوه

 یکند: باالترین هدف یبارزهخالصااه یی با ایجاز کایل عنوا  عمل اجتماعیاساات که جوهر یارکساایساام را به 

 یآل بشردوستانهاین ایده (2)جهانی.-ریخیعنوا  یک هستی تاتواند تحق  یابد یگر بهپرولتاریا یعنی کمونیسم، نمی

 . برکندییدیالکتیکی، ح  تعیین سارنوشت یردیا  را بیا    یعنوا  لحظهبه همبساتگی جهانی کارگرا ، رارورتا   

ا  برای لند و لهستبخش یردم ایربا یبارزات رهایی ای فعال،به گونه همبستگی خود را مارکساین بنیاد است که 

آویزی برای نابودی که انترناسااایونالیسااام را دسااات هاییتمایی اقدام ،در عین حال او. کردابراز یی آزادی یلی

 (3).دکرانه برخورد ییگیرو سخت با وسواسنهایت بی ،دهندکرد  آنا  قرار یی یا رامهای دیگر یلیت

دارد؟ دیالکتیک رهایی پرولتاریا و رهایی انسا  از ندوساتانه در تاااد با دیدگاه ربقاتی قرار   انساا   یآیا ایده

تدوین شده  1188در سال  حق هگلی فلسفهنقد نام های کمونیستی او بهدر یکی از اولین نوشته مارکسساوی  

 ؛اقدام کند جایعه در همگا  رهایی یگر این که به تواند خود را رها سااازدنمی ای اساات کهاساات: پرولتاریا ربقه

 یعطوف به یردم شااور و شااو  یتوده در که در خود و یگر آ  ،ایفا کند را تواند چنین نقشااینمی ایهربقهیچ 

 های عموییخواساات یعنوا  نمایندهو به هدشاا یگانه و همبسااته با جایعهای که در آ  لحظهد آورد. پدی رهایی
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ی گرای، از سااوی جزمیابیمیی لوکاچ انقالبی یدیالکتیکی را که یا در یرکز اندیشااه (8)شااود.شااناخته پذیرفته و 

رسالت »نوشته است:  1111در سال  لوکاچ د.شویارکسیستی، یغشوش یی یپوزیتیویساتی و یاتریالیسام عاییانه  

ت همراه اش، با رهایی بشااارید که تحق  ینافع ربقاتییابتجلی ییبدین شاااکل  جهاانی پرولتااریا دقیقا   -تااریخی 

   (5)«است.

 کسانی یهکلی یبارزه ربقاتی بدین یعناست که پرولتاریا یوظف است از ینافع انسانی یدوستانهانسا یاهیت 

 هایتنظام حاکم نفی شده است، دفاع کند. جنبش کارگری با فرا رفتن از ینافع صنفی، باید آریا  یل از سویکه 

گری مثر خود را با تمام قربانیا  استثمار و ستؤخود تلقی کند، همبستگی ی اجیت ستم، دهقانا  فقیر و زنا  را آتح

گیرد تا بدا  حد که پرولتاریا را به های جایعه را دربر اش تمایی حوزهابراز کند؛ و فعالیت در عمل و ایتیاازرلبی 

ی که عانقالبی و یتحد تمایی نیروهای اجتما یتواند به نمایندهکند. این پرولتاریاسااات که ییعام تبدیل  یربقاه 

واقعی، وجدا   یسااات که او وجدا  ربقهیعناا . در این ، تبادیال شاااود  کنناد برای تحوالت رادیکاال تالش یی 

 رود. از نظر تئوریشاامار ییدوسااتانه )ایا نساابی( نیز بهوجدا  انسااا  سااوساایالیسااتی، وجدا  انقالبی و راارورتا 

: جود نداردی وپیونددوستانه هیچ گونه زی انسا ، بین علم یارک  و ایدئولوژی بورژوارد اویانیسم ساختارگرایا 

 . گسست یعرفت شناسانه

جدهم ییاتریالیساام قر  ه واکاویکافی اساات که به  ،ین اسااتداللا تهی بود هودگی و برای پی برد  به بی

 قر  نوزدهم بپردازیم. ین)بورژوازی( و سوسیالیسم )تخیلی( آغاز

و یا  لوتیوسههای زیا  نفی، تداوم و فراتر رفتن از برداشتهم دیالکتیک یاتریالیساتی و ساوسیالیسم یارک   

 دوسااتی کالساایکهاساات. همین اویانیساام و دیالکتیک را در رابطه با انسااا نفی آ  ،اساات: در یک کالم فوریه

گایی که بالنده بود هن یعنوا  ربقهوازی بهوارث واقعی بورژ ،دوسااتی یارکساایساام  کنیم. انسااا یشاااهده یی

کند: چارچوب آزادی، برابری، تأکید یی ارنست بلوخکرد. چنا  که های عمویی رهایی بشری را یطرح ییتخواس

 (6)رود.از اف  بورژوازی فراتر یی - باعث غرور انساا  است  در جهت تحق  آ  های اساتوار که گام - یهمبساتگ 

ی، فرایوش، کم دارسااریایهبزرگ بورژوایی در حقیقت ری تکایل جایعه  هایانقالب یدوسااتانههای انسااا ایده

در تمایی اشاکال ستم سیاسی اجتماعی دربر  را  این نظامها نابودی انقالبی ارزش و انکار شاده اسات، و تحق  آ   
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 رنسان ، عصر دوستیبا تأکید بر پیوند عمی  بین ساوسایالیسام یارک ، انساا      فسککی بوفرانس یاکوگیرد. یی

روترین آوردهای پیشارث دستبشردوستی یارکسیسم و»آلیسام کالسایک آلمانی نوشته است:   روشانگری و ایده 

تئوری از  کنو  تنها درکه تا بکوشد هاعملی این ایده رای تحق بباید و جنبش کارگری  ،  بورژوازی اسات یتفکرا

 (7).«آ  دفاع شده است

ای دهد )که پارهرا تشاااکیل یی مارکسهای دورا  جوانی دوساااتی ناه تنها جوهر اصااالی نوشاااته انساااا 

ر در کتاب تکه با اهمیتی نه کمدهند( بلای ساختگی در یقابل دورا  بلوغ او قرار ییگونهشناسا  آ  را بهیارک 

یی که در آ  نظا همچو داری که به سریایههای انسانی است نام ارزشهب مارکسشود. یشااهده یی  «ساریایه »

تفاوتی در ی یکند )انتقادی که در زیینهانتقاد یی «روند تولید بر انساا  یسالط اسات و نه انسا  بر روند تولید   »

 (1)ندارد. «عر  و خو  به کاال»داری نیز یعتبر است(. استثمار هدفی جز تبدیل های پساسریایهبندیرابطه با شکل

پیوند با آ   ناپذیریرور جداییدوساتی انقالبی، بدو  این که با یارکسایسم تااد داشته باشد، به  ن انساا  چنی

که ساات، بلداریدوسااتی نه تنها اعتراراای اخالقی بر علیه بیدادگری سااریایهانسااا  «سااریایه». در کتاب دارد

ش کاالهای پرست «پوشش عینی»بشردوستی،  گونهاین. برخوردار استنیز  را بُعد اسااسی یعرفتی  یک ازچنین هم

)انساانی( را که زیر نقاب بازار پنها  شاده است،    زند و کشاف حقیقت اجتماعی را کنار ییو رازآییزی آ   یادی

یعین  یدر چارچوب روابط کاالیی، رابطه گونهچهدهد که چنین نشاا  یی دوسااتی همساازد. این انسااا  یمکن یی

 (1)گیرد.ا، شکل رابطه بین اشیا را به خود ییهاجتماعی بین انسا 

 رنساس یدوساتی دوره های بزرگ فکری انساا  یکی از نوآوری «آفریندییرا  تنخویشا  انساا  خودْ "ی ایده

ه است. دآ  را به ارث بر جامباتیستا ویکو( اسات که یارکسیسم با گذار از  پیک در المیراندرال از ساوی ویژه )به

ی ژوایاقتصادی بور -یفاهیم سیاسی  ،. او در یقابلگرایی وجود داردهمدوستی و تاریخ بین انساا   مارکساز ینظر 

 وید:گییویکو  نوشااته اساات جناب «سااریایه»کند، در کتاب داری را ربیعی اعالم ییکه یاهیت قوانین سااریایه

به بیا   (11)«ایم و نه چیز دیگری راساختهآ  را ها یا انسا تاریخ انساانی از آ  جهت تاریخی ربیعی اسات که   »

 (11).به دلخواه خودنه  چهسازند، اگرتاریخ خاص خود را یی ،در شرایط یشخص ها هستند کهدیگر: این انسا 
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قات تاریخی که زیر نفوذ رباتاریخ انسااا  نبوده اساات، پیشاا پیش ، تاریخ بشاار تاکنو  چیزی جزاین وجودبا 

 ها پیش از آ  که فاعل حوادث تاریخیه است. اکثریت انسا قرار داشتیسالط، یمتاز و یا قوانین عینی اقتصاادی   

است که  تنها با انقالب سوسیالیستی - های انقالبی استدورا  ه تنها استثنااند. در این بارتسالیم آ  بوده  ،باشاند 

کند. در ابتدا چنا  که در آغاز یی آ  ترین یفهومترین و کایلص خود را در ثمربخشانساااا  آفرینش تاریخ خا

ها بوده های جایعه یا در جهت ینافع آ های تاکنونی یا توسااط اقلیتتمایی جنبش» شااودتأکید یی - یانیفساات

جنبش  مارکسبرای  (21).«جنبش اکثریت عظیم اساات در جهت ینافع اکثریت عظیم ،جنبش پرولتاریایی ،اساات

در  از قبیل های یگری )که اولین کمونیستدهد؟ بر رب  یاتریالیسم یتافیزیکی عصر روشنیستقل چه یعنی یی

ها یحصااول شاارایط هسااتند و جایعه تغییر شااکل ند( انسااا جمله وارثا  آ  بوداز  بابوف، برنار رنوی و بالنکی

ر ب کند. نیرویی یسااتبد تمام عیاردر ساازوکار اجتماعی دخالت یی توساط نیروی خارجی که  نخواهد یافت، یگر به

م نوین و یفهو «فویرباخی دربارهی یتزها»در  مارکسایا  - ای انقالبینشدنی، نخبهاری فاسدگذ، قانو فراز اجتماع

-انسانی، یا خود تساازی یحیط و فعالی تقار  دگرگو »گوید: کند و ییدیالکتیک انقالبی تغییر جایعه را تأیید یی

 ییقوله (13).«چو  پراکساای  انقالبی دریافته و به نحو عقالنی فهمیده شااود تواند همصاارفا  یی ،سااازیدگرگو 

یفهوم تئوری یارکسیستی خودرهانی پرولتاریا از رری  انقالب است. هم زیانی بین تغییر  بنیادِانقالبی  پراکسای  

شاارایط و تغییر انسااا  بدین یعنی اساات که در جریا  یبارزه انقالبی بر علیه ورااعیت یوجود، پرولتاریا خود را 

رویند ی نیشود. ایدهیی نوینای دهد و قادر به سااختن جایعه یی اساتوار بر همبساتگی را ارتقا  ، آگاهی هدداتغییر 

خاص خود، آ  چیزی است که  یاز رری  انقالب و خودآیوزی پرولتاریا از رری  تجربه ی کارگرربقهخودرهانی 

های های ناجی برتر )سزار و تریبو ( و ایدئولوژیرا در یقابل تمایی اسطوره مارکسترین شیوه اندیشه به رادیکال

بش خودِ رهاایی واقعی تنها خودرهانی اسااات، جن  مکارکس دهاد. برای  قرار یی یردم بر فراز ساااررهااساااازی  

ی گیرند. بنابراین تنها در هما  لحظهبار ساارنوشاات یشااخص خود را به دساات ییکشااا  که برای اولینزحمت

 شود. گی واقعی انقالب پرولتری یطرح یییثابه ویژی دیوکراسی بهانقالب است که یسئله

 «تاریخاپیش»های انسانی که در نیل به ارزشکه در آ   داندای ییجایعه را ساوسایالیساتی    یجایعه مارکس

های آزاد( با وسایل تولید یشترک در )انجمن انسا  های آزاداز رری  انساا   ،بشاریت نفی و تحقیر شاده اسات   
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ترین و یتاادترین یعانی از یتفاوت. در عصار یا  شاود یتحق  ییآگاهانه  روربه چارچوب ساازیا  اجتماعی کار، 

نیست که انسا  و آزادیش در یرکز تعاریف  شود، یادآوری این نکته خالی از لطفرائه ییاصاطالح سوسیالیسم ا 

 ای که پرستش کاال و از خودیارک  از ساوسایالیسم قرار دارد. یسئله از نظر او عبارت است از سیستم اجتماعی  

 ها با یحصول کارشا  روشن و یشخصیناسابات انسا   ،کند. در این سایساتم اجتماعی  بیگانگی انساا  را نفی یی 

ریافت بنا به د ،. از ررف دیگرخواهد شااد ریزیای عقالنی برنایهتولیدکنندگا  به گونه از سااویو تولید  شااودیی

، پایه یادی اعیکل حیات اقتصاااادی و اجتمشاااا  بر کارگرا  و کنترل دیوکراتیک آحااد خودگردانی یاارک ،  

ین پیدایش روابط جدید اجتماعی ب یزیینه نابرابری، ستم و از خود بیگانگی، الغای باساازد و  ساوسایالیسام را یی   

سیاسی  «شکل»یک  تنها. دیوکراسی برای یارک  نهدشورا فراهم ییافراد، بین ز  و یرد و بین انسا  و ربیعت 

 این که در ایگونه؛ بهرودشمار ییبه نیز یحتوای واقعی ساوسایالیسام   که خودِ سات، بل اداری «روبنای»و یا یک 

وسایل  یوبارهدرور دیوکراتیک اهداف تولید، تقسیم به رگرا ، یعنی تولیدکنندگا  همبستهبندی اجتماعی، کاشکل

 کنند.و توزیع کاال را تعیین یی تولید

ز انهدام عبارت است ا -پیرایو  کمو  پاری  مارکسهای رب  نوشته - یحتوای این دیوکراسی سوسیالیستی

گر آ  و تبدیل آ  با قدرت نوع گر و نهادهای یسااتبد و سااتمی، دسااتگاه بوروکراتیک و ساارکوبدولت بورژوای

کش و نماینده جریانات سایاسی یختلف است )در زیا  کمو :  جدیدی که تجلی یساتقیم خواسات یردم زحمت  

 یختلف وجود داشتند(. ایر یتناقض این که یهای ساوسایالیست  ها و گرایشپرودنیسات ها و ها، بالنکیسات ژاکوبن

و تحت تسلط د ،داننددر جنبش کنونی کارگری ییو ساوسایالیسم    مارکسدارا  که خود را از ررف هاییجریا 

اند که «بازار سوسیالیسم»ها ررفدارا  دارند: بخشی از آ  مارکسهای ک کمی با ایدهاشتراوجه  هتزی هساتند ک 

ررفدارا   ،کنند. و بخش دیگرنهایی زندگی اقتصادی رد یی یکنندهعنوا  تنظیمزیر سؤال برد  قوانین بازار را به

شاانهاد یپ کراتیک یرکزی راویک دسااتگاه بور از رری  ریزیبرنایه کهاند «کراتیکوسااوساایالیساام بور» ینظریه

با  الیسمساوساای  کند. تجدید حیاترا به یردم تحمیل یی گیرد و آ ییجانبه تصامیم  که یک ، دساتگاهی ندکنیی

ررفدارا  صااال  و  رور ررفدارا  یحیط زیسااات و)همین جنبش زنا  ویژهبههای جدید اجتماعی، جنبش جذب

ل و یعنوا  بُعد اساسی و دائمی در تحلفمینیستی، به دیدگاهشود. ادغام یوج  غنای یارکسایسام یی   غیره( الزایا 
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نده کنشرری است تعیین -«بیرو  آورده شده»عنوا  یک فصال یجزا، خارجی و از  هو نه ب - برنایه یارکسایسام  

ها یک ای که نه تندست آورد، ویژگیبخش رادیکالش را بهبرای آ  که یارکسایسم بتواند ویژگی جهانی و رهایی 

 کند.که تمایی اشکال ستم اجتماعی را نفی ییشکل، بل

ئوری ترین تفکرات تترین و سااازندهبا پیشاارفته باید، از فعلیت برخوردار شااود یارکساایساام این که  برای

ولی  چنین با نتایج هر چند یحدودهم ترکی  شود، پیاژهتا  مانهایمو از  فروید، تا کس وبرماغیریارکسایستی از  

لهام ا مارکسود ی خرابطه باید از نمونه. در این تکایل یابدهای یختلف علوم اجتماعی دانشاااگاهی یفید رشاااته

، ریکاردو و فویرباخو  هگلاز کارهای فلسفی و علمی عصر خود نه فقط از وسیعی  یدر گستره گونهچهگرفت که 

تی،، فلورا اشمورگا،، لورنس فنی فرگوسک،، سیوو،، جی  استیوار،، هاجسکی،، ، نظیرکساانی  از چنین که همبل

جاد ینط  تئوری او ای انسجاموحدت و  ترین خللی درها کم، بدو  این که آ بهره گرفتو غیره  ترتسکی،، فوریه 

کنند. ادعای این که تنها یارکساایساام یالک انحصاااری علم اساات و دیگر جریانات فکری و تحقیقی در چارچوب 

وجه  ند، هیچقرار دار -«شناسانهیعرفتگسست »کننده و حتی جادویی خیره یجذبه به لطف - ایدئولوژی صارف 

 آوردهای علمی یعاصر ندارد.و برخورد انتقادی تئوریش با دست مارکساشتراکی با 

اهده در یارکسیسم دانشگاهی یش گرایی افتاد که یکررا التقاط یایا این به یعنای آ  نیست که به دام وسوسه

شناسی اجتماعی، ، زیستگراییکانتنوباوری، ساختارگرایی، ، کارکردپوزیتیویسمارکسایستی و  شاود. بین یتد ی یی

ید  یمکن نیساات. بنابراین، این ایر به گنجان ترکیبیهای عایی و غیره هیچ گونه تحلیلی، یاتریالیساام یفلساافه

کی دیالکتی یبخشای که توساط شیوه  ن  در چارچوب تئوری ینساجم و وحدت آههای واقعی گوناگو  و همتئوری

های جزیی با درهم شاااکساااتن ریزی شاااده اسااات یعنی نقد، جذب و فرارفتن از واقعیتپایه مکارکس انقالبی 

شود. در واقع ها و با حرکت از دورنما و رهیافت تاریخی و دیدگاه انقالبی، یربوط ییهای سااختاری آ  یحدودیت

ریخ یارکساایساام قر  بیسااتم  ی این روند وجود ندارد. ایا یا در تاگونه دسااتورالعمل یا یدل جایعی دربارههیچ

رغم یدعای به کائوتسکککیکه یاتریالیساام تاریخی  یکنیم. در حاله پیدا ییزیینرارزشاای در این پُ اهای بساانمونه

شمار به یتیویسمپوزگرایی داروینیسم و در حقیقت ترکیبی از التقاط یفاهیم یارکسیستی، تکایل کیشای آ ، راسات 

یوف  غنای تحلیل یارکساایسااتی از واقعیت یشااخص از    ینمونه لوکاچ «ربقاتیتاریخ و آگاهی »، کتاب رودیی
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 م رایشویلهلو  شود؛یحسوب یی( ماکس وبرو  تونیس، زیولرری  ارتباط آ  با جایعه شناسی کالسیک آلما  )

یستی ارکسیباحث یو دقی  رور سازنده یتااد هستند که به یتمایز ایا نه الزایا  یدو شایوه  ینماینده هارکوسو 

 های ناکام التقاری(.کنند )برخالف بسیاری کوششکاوی بیا  ییای یوروعات اساسی روا را با پاره

سارانجام تکایل خال  یارکسایسام و پشات سار گذاشتن بحرا  کنونی آ ، یستلزم تعمی  نفی دیالکتیکی و      

 داریهای کنونی سریایهجانبه از شکلو همهرحمانه ریزی یجدد بُعد آریانی آ  در آ  واحد اسات. انتقاد بی پایه

بی جها  دگرگونی انقال یکافی نیست. باور به پروژه ایاداری الزم است، ارتجاعی و جوایع بوروکراتیک پساسریایه

زاد آ یتفاوت و واقعی برای بشریتی واقعا  ای کایال بدیل با تصور آینده ییستلزم وجود یدلی از یک جایعه ،یعاصر

که  آریانی ،بار دیگر آریانی شود( ارنست بلوخاسات. سوسیالیسم علمی باید با الهام گرفتن از اصل ایید )تئوری  

توماس و  یا، هوساز  «پیروزیندا  تاریخ»کش و یاها و آرزوهای هزارا  انساا  استثمار شده و ستم ؤیبارزات، ر

همگی  1136-1137هایجایع اشتراکی بارسلو  در سالو ی 1117-1111های سال و اروپای تا شوروی ،سکر تمون

ری های فکهای فکری یارکسیسم به روی نحلهوازه. در این گساتره، گشاود  وسیع در  ندروشامار یی به تجلی آ 

تا  وریهفانتقادی تمد  صاانعتی و از تولید اشااتراکی  ساامخواهی اجتماعی گذشااته تا ریانتییختلف آینده از آریا 

 بایستی چالشبا علم به این که یی مارکسغایت ناگزیر. خواهانه آنارشایسام هنوز ایری است به  دیهای آزاایده

تن  های جدیبه یحدودیتالزایا گرایی، آریا  ببا های آینده واگذار کرد، درنسل تحق  یسائل سوسیالیسم را به

که  داریرا حفظ کند. یا که با جوایع بورکراتیک پساسریایه نظریتواند هما  یحتوای . نسال یا دیگر نمی ساپرد 

 یهجایع برای بدیل و یدل یارائهبه  راارورتا ، ایمرو بودهروبه  سااوساایالیساام و یا حتی کمونیساام  یدعی تحق

 گونهچه گونه، ایا بدو  نوآوریررحی اساات ییراث ( نیازیندیم. یارکساایساام مارکسقول های آزاد )بهانسااا 

ند که تا به ترسیم ک فاای آزادی را و یمکن تصور یترین شیوهبه دقی  تواندییواند تکایل یابد؟ چه کسای  تیی

سا ، دولت شد  انفاایی که در آ  استثمار کارگر، ستم بر ز ، از خودبیگانگی و کاالیی ؛حال وجود نداشاته است 

یا تاکتیک و استراتژی انقالبی و یشکالت  ،واقعیای درگیری ؟ بدو  آ  که حتی لحظهه باشاد دو ساریایه لغو شا  

ری برای بست سای به اصال ایید  أبا روحیه انقالبی با ت زیا یادی گذار به ساوسایالیسام را فرایوش کنیم، باید هم   

ت عینی وجود خارجی ندارد، بنابراین عیقوایثابه . سااوساایالیساام بهفراهم کردتخیل آزاد  یا وؤر یآگاهانه پرورش
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ها، از بحث حول شاارایط ایکا  و ایجاد دیوکراساای سااوساایالیسااتی یبنی بر  ها و یمنوعیتیحدودیت باید بدو 

 بر های یصرفیتر استقبال کرد که در آ  ارزشی هر چه وسایع ریزی دیوکراتیک در گساتره خودگردانی، برنایه

نگی آهد، بین انسااا  و ربیعت همروری که رابطه بین یرد و ز  را بیگانه نساااز، بهشااوندچیره ییارزش یبادله 

که  عینی هایکند. با حرکت از ایکا یحیطی )اکولوژی( ایجاد و بر روی کره زیین تواز  زیساات ،آوردوجود ییبه

الیسم سوسی»اصطالح داری یعاصر و بهسریایه زیا ِوجود آیده است و بحرا  همبر اثر تناقاات تمد  صنعتی به

ی آینده دوباره بازسازی کرد. یسئله نه بر سر تولید تفکر انتزاع ی دریثابه هدفسوسیالیسم را بهباید  ،«واقعا یوجود

ر یارک  آثا حارر یتفاوت است. شرایطکیفی با  از حیثسر درک جایعه انسانی است که  که برو خودسرانه، بل

ای ونهگحتی به - انقالبی و انی، شایل این بُعد آریاو ی عصرشهرساوسایالیسام آریا     بایساتقل از بحث و جدل  

ت. رد شده اس «گراییواقع» زیر پوششها   آکادییک و رفورییستواره از جان  ینتقداشاود که هم یی - پراکنده

رت است از بین عبا دیوکراسی و پ  از آ  یارکسیسم استالینی قر  بیستم دقیقا های فقر ساوسیال یکی از ویژگی

بینانه دگرگونی اجتماعی. ایروزه به ینظور تفسااایر برد  و تهی کرد  این بُعاد آریانی به نفع یفهوم نازل و کوته 

 عمل انقالبی وجود نخواهد داشت. ،خواهی انقالبیتوانیم بگوییم که بدو  آریا یی - لنی،یجدد فریول قدیمی 
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