هیشل لٍَی :هارکسیسن رٍایتی اًقالتی اس رٍشٌگزی است
تزجوِ :جَاد گٌجی

ٔیكُ ِٚٛی جأٗٝقٙاؼ ٔاضوؿیؿت فطا٘ؿٛی -تطظیّی اؾت  ٚزض ٔسضؾٖ ٝاِی ُٔاِٗات ّٖ ْٛاجتٕاٖی تسضیؽ ٔیوٙس .اٚ
وتابٞایی زضتاضٔ ٜاضوؽ ،چٌٛٝاضا ،االٞیات ضٞاییترفِٛ ،واچ ،تٙیأیِٗٛ ،ؾیٗ ٌّسٔٗ  ٚوافىا ٘ٛقت ٝاؾت .ز ٚوتاب آذط اٚ
یىی تا ٖٛٙاٖ «فطا٘تؽ وافىا :ضؤیاتیٗ تطا٘ساظ» ( ) 6102تالقی اؾت تطای یافتٗ تؿتط ٘مس اجتٕاٖی ٔٛجٛز زض ظ٘سٌی  ٚآحاض ا.ٚ
 ٚزیٍطی تا ٖٛٙاٖ «اوٛؾٛؾیاِیؿٓ :تسیّی ضازیىاَ تطای فاجٗ ٝؾطٔایٝزاضی» (ٔ )6102مسٔ ٝاضظقٕٙسی اؾت تط ؾیط تُٛض
ا٘سیكٔ ٝاضوؿیؿتی زضتاضٔ ٜحیٍ ظیؿت .ا ٚزض ٔهاحث ٝظیط ت٘ ٝؿثت ٔاضوؿیؿٓ تا فطٔ ًٙٞسضٖ ،تحطاٖ ٔاضوؿیؿٓ ،يسیت
ضٔا٘تیه تا ؾطٔایٝزاضی ٚ ،تطذی ٘مسٞا تٔ ٝاضوؿیؿٓ ٔیپطزاظز.
***
-

اٍلیي پزسش تِ تحزاى هارکسیسن تز هیگزدد .هارکسیسن تِ کزات ،تٍِیضُ در دِّّای  ،۰۸۸۱ ٍ ۰۸۹۱تِ
عٌَاى سٌتی هزدُ کٌار گذاشتِ شذُ .داًشگاّیاى ٍ طثقِ سیاسی تا کوال خَشحالی هزگ آى را اعالم
کزدُاًذ ٍ ،تا ایيحال ،تِ ًظز هیرسذ در پی تحزاى اقتصادی جْاًی در سال  ۸۱۱۹تا «احیا ٍ ًَساسی»
ًظزیِ هارکسیستی هَاجْین .درتارُ ایي پذیذُ چِ ًظزی داریذ؟

زض یه ٘مُل َٛجاِة آٔس ٜاؾت« :تاالذطٔ ٜطي ٔاضوؿیؿٓ تطای وُ تكطیت فطاضؾیس ٚ ».فىط ٔیوٙیس ایٗ ٘مُلٔ َٛاَ چٝ
ؾاِی اؾت؟ 0۱۹۱؟  0۱60؟ ٘ریط ،ایٗ ضا تٙست ٛوطٚچ[ ٝفیّؿٛفٛٔ ،ضخ  ٚؾیاؾتٕساض ایتاِیایی] زض ؾاَ ٌ 0۱1۱فت ٝاؾتٚ .
ز ٜؾاَ تٗس اظ آٖ ا٘مالب ضٚؾی ٝضخ ٔیزٞس.
زض َ َٛتاضید ٞعاضاٖ تاض ٔطي ٔاضوؿیؿٓ ضا تكاضت زازٜا٘سٕٞ .یكٕٞ ٓٞ ٝیٗ ذٛاٞس تٛزٔ .ازأیو ٝؾطٔایٝزاضی ٚجٛز زاقتٝ
تاقسٔ ،اضوؿیؿٓ ٚ ٓٞجٛز ذٛاٞس زاقت .نساِثت ،ٝفطٚپاقی اتحاز جٕاٞیط قٛضٚی ٘مف ٚیػٜای زض تطٚظ تحطاٖ ٔاضوؿیؿٓ
زاقت .تؿیاضی احؿاؼ ٔیوطز٘س اتحاز جٕاٞیط قٛضٚی تجؿٓ ٖیٙی ٔاضوؿیؿٓ اؾتٕٞ ٚ ،یٗ ٍ٘طـ قطایٍ تؿیاض ُّٔٛتی
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تطای تٛضغٚاظی فطا ٓٞؾاذت تا تىٛقس ذٛز ضا یه تاض تطای ٕٞیك ٝاظ قط قثح ٔاضوؿیؿٓ  ٚوٕ٘ٛیؿٓ  ٚؾٛؾیاِیؿٓ ذالل
وٙس .أا تٌٕ ٝاٖ ٔٗ تالـٞای ایكاٖ قىؿت ذٛضز.
چٙا٘ى ٝاقاض ٜوطزیس ،تحطاٖ ؾاَ  611۹یه ٘مُ ٝقط ٔٚذّك وطز ٚ .ایٗ ٘مُ ٝقطٕٞ ٔٚاٖ جایی اؾت ؤ ٝا ایٙه ،تا ٕٝٞ
فطاظ ٘ ٚكیةٞایف ،زض آٖ ت ٝؾط ٔیتطیٓ .زٚضٜٞایی ٞؿت و ٝزض آٟ٘ا تٛضغٚاظی ٔیوٛقس حاِت تٟاجٕی ت ٝذٛز تٍیطز ٚ
ٔاضوؿیؿٓ ضا ٘اتٛز وٙس ٚ ،اِثت ٝزٚضٜٞایی ٞ ٓٞؿت و ٝزض آٟ٘ا ٔكىالت ؾطٔایٝزاضی چٙاٖ ٚايح  ٚتسیٟیا٘س و ٝتٛضغٚاظی
ٚازاض ٔیقٛز تٍٛیسٔ« :ا اظ آٖ ٔاضوؿی ذٛقٕاٖ ٔیآیس و ٝزضتاض ٜؾطٔایٝزاضی  ٚتحطاٖٞایف تحمیك ٔیوٙس .أا تٟتط اؾت
تیذیاَ ؾٛؾیاِیؿٓ  ٚایٌٕٟٗٔ ٝ٘ٛالت قٛیٓ ».أا تٓ٘ ٝط ٔٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝایٗ اؾت و ٝزض ایٙجا ذُی اظ پیٛؾتٍی  ٚتسا ْٚضا
تكریم زٞیٓٛٓٙٔ .ضْ آٖ اؾت و ،ٝتا ٚجٛز ٛ٘ ٕٝٞؾاٖٞای ؾُحی زض افىاض ٖٕٔٛی ٖ ٚالل ٚ ٝتٛج ٝضؾا٘ٞٝا ٟٓٔ ،اؾت تط
تاضید تسٚ ٖٚلف ٚ ٝتی ٌؿؿتِ ٔاضوؿیؿٓ تأویس وٙیٓ و ٝجعئی ٔا٘سٌاض  ٚالیٙفه اظ فطٔ ًٙٞسضٖ اؾت .تٞ ٝط تطتیة،
ٔاضوؿیؿٓ زائٕاً تاظٔیٌطزز ظیطا یٍا٘ ٝقىُ تفىط ا٘تمازی اؾت و ٝتٛا٘ؿت ٝاظ ٖٟس ٜزضن  ٚتثییٗ ؾطٔایٝزاضی تطآیس  -یٗٙی
ایٙى ٝؾطٔایٝزاضی چٍ ٝ٘ٛواض ٔیوٙس  ٚ -تٛيیح زٞس چطا ایٗ ؾیؿتٓ تا ایٗ حس غیطلاتُتحُٕ  ٚغیطا٘ؿا٘ی ٘ ٚاٖازال٘ ٝاؾت ٚ
٘یع چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ تٓ٘ ٝاْ ؾطٔایٝزاضی پایاٖ زاز  ٚآٖ ضا تا جأٗٝای ٖازال٘ٝتط ٖ ٚمال٘یتط جایٍعیٗ وطز .تطای ٕٞیٗ اؾت وٝ
ٔاضوؿیؿٓ ت ٝایٗ ؾازٌیٞا اظ تیٗ ٕ٘یضٚز.
فىط ٔی و ٓٙزض ٔٛضز ٔٛي ٔٛافعایف  ٚواٞف ٖاللٕٖٔٛ ٝی  ٓٞتایس تا احتیاٌ تطذٛضز وٙیٓ٘ .مُل َٛوطٚچ ٝتٔ ٝا یازآٚضی
ٔیوٙس و ٝچطا ٘ثایس ایٌٗ ٝ٘ٛاْٟاض٘ٓطٞا ضا تٕٞ ٝاٖ قىّی وٞ ٝؿت تپصیطیٓ .تایس زضیاتیٓ وٕ٘ ٝیتٛاٖ حًٛض ٔاضوؿیؿٓ ضا
ا٘ىاض وطز .زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙمُلِٛی اظ ؾاضتط ٞؿت و ٝاحؿاؼ ٔیوٛٙٞ ٓٙظ  ٓٞتؿیاض ٔٛيٖٛیت زاضزٔ« :اضوؿیؿٓ افك فىطی
ٖهط ٔاؾتٞ ».ط ٌ ٝ٘ٛتالقی تطای فطاتطضفتٗ اظ ایٗ افك فىطی ٘اٌعیط ٖمةٌطز ٔیوٙس  ٚت ٝقىُٞای تفىط پیكأاضوؿیؿتی،
٘ٓیط ِیثطاِیؿٓ ،تطٔیٌطزز.
-

تزخی استذالل کزدُاًذ کِ راتطِای ٍجَد دارد هیاى آخزیي تحزاى هارکسیسن  -تحزاى دِّّای ۸۱ ٍ ۹۱
 ٍ رًٍق گزفتي ًظزیِ پساساختارگزایی در فضای داًشگاّی ٍ ،تِ ّوزاُ آى تحزاى تزخی آرهاىّای کلی2
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ٍ جْاىشوَلی کِ تا ه ذرًیتِ در پیًَذًذ .شوا هارکسیسن را در ًسثت تا پزٍصُ رٍشٌگزی ٍ پزٍصُ
هذرًیتِ چگًَِ هیتیٌیذ؟
تؿیاض ذة ،تٞ ٝط حاَ ...
-

گواى کٌن پزسش تسیار دشَاری است.

تّ ٝزقٛاض اؾت .فىط ٔیؤ ٓٙاضوؿیؿٓ تیتطزیس فطظ٘س ضٚقٍٙطی اؾت؛ ٔاضوؿیؿٓ ضٚایتی ضازیىاَ ،ا٘مالتی  ٚذٛزا٘تمازی اظ
ایٗ ٔیطاث اؾتٔ .اضوؿیؿٓ زض ٔماْ ؾٙتی فىطی اؾاؾاً تٔ ٝطظٞای ذٛز ضٚقٍٙطی آٌا ٜاؾت .اِثتٔ ،ٝاضوؽ واض ذٛز ضا اظ
ٔاتطیاِیؿٓ فطا٘ؿٛی  ٚایس ٜآِیؿٓ إِٓا٘ی ،یٗٙی ز ٚضوٗ ٖٓیٓ تفىط ضٚقٍٙطی ،آغاظ وطز .أا ا ٚت ٝقیٜٛای زیاِىتیىی تط آٟ٘ا
فائك آٔس :ا ٚؾٛیٞٝای ا٘تمازی آٟ٘ا  ٚآٖ چیعٞایی ضا و ٝتطای تفىطـ ؾٛزٔٙس تٛز ت ٝواض ٌطفت  ٚزض ٕٞاٖ حاَ تط ایٗ زٚ
ؾٙت فىطی فائك آٔس .اظایٗضٔ ٚیتٛاٖ ٖ٘ٛی فطایٙس فائكآٔسٖ زیاِىتیىی تط ؾٙتٞای تؿیاض ٔكرم ضٚقٍٙطی ضا زض واض
ٔاضوؽ ٔكاٞس وطزٕٞ .یٗ اؾتسالَ زض ٔٛضز ٔسض٘یت ٓٞ ٝنسق ٔیوٙس .تٖ ٝثاضت زیٍطٔ ،اضوؿیؿٓ تیتطزیس قىّی اظ تفىط
ٔسضٖ اؾت  -یٗٙی ٞطچ ٝتاقس زض لطٚ ٖٚؾُی پسیس ٘یأس  ٚ -فمٍ ٔیتٛا٘ؿت زض ِحٓ ٝتاضیری ٔٗیٙی تٚ ٝجٛز آیس ؤ ٝا
ٔسض٘یتٔ ٝی ٘أیٓ .أا ٔاضوؿیؿٓ تط تیٙكی ا٘تمازی زضتاضٔ ٜسض٘یتٚ ٝالٗاً ٔٛجٛز تٙا ٟ٘از ٜقس وٕٞ ٝاٖ ٔسض٘یت ٝؾطٔایٝزاضی
اؾت.
زض ٔٛضز پؿتٔسض٘یؿٓ ٗٔ ٓٞتمسْ ٞیچٌا ٜت ٝچیعی تیف اظ یه ُٔس فىطی ٘یٙجأیس .اِثت ،ٝپؿتٔسض٘یؿٓ ٔتفىطاٖ ٚ
زا٘كجٛیاٖ ضا ٔجصٚب ذٛز وطز ٚ ،زض ٚالٕ تاٖج  ٚتا٘ی تٗسازی ظیازی اظ پػٞٚفٞا  ٚضؾاِٞٝای زوتطی ٔ ٚجٕٖٝٛای اظ آحاض
تٛز؛ أا ٞیچ ٔٗٙای ؾیاؾی یا فطٍٙٞی ٖٕیك ٕٟٔ ٚی ٘ساضز .پؿتٔسض٘یؿٓ ضا پسیسٜای ؾُحی ٔیزا٘ٓ .جایی  ٓٞوٝ
پؿتٔسض٘یؿتٞا تهیطتی ٘ٓطی اضائ ٝوطز٘س زضتاضٔ ٜؿأِٛٔ ٝؾ ْٛت« ٝؾیاؾت ٛٞیتٌطا» تٛزٛٓٙٔ .ضْ اظ «ؾیاؾت ٛٞیتٌطا»
ٌطایف ت٘ ٝفی ٞط ٘ ٔٛوّیٌطایی زض جٟت تاییس ٛٞیتٞای ذال اؾت ،ذٛا ٜایٗ ٛٞیتٞا لٔٛی  ٚجٙؿی  ٚزیٙی تاقٙس ذٛاٜ
ّٔی .زض ٚالٕ ،أطٚظ ٜتا جٙثفٞای اجتٕاٖی ای ؾط  ٚواض زاضیٓ و ٝحتٕاً تایس تا آٟ٘ا زضٌیط قٛیٓ ُٔ ٚاِثاتقاٖ ضا اظ آٖ ذٛز
وٙیٓ .ایٗ جٙثفٞا تایس جعئی اظ تط٘أ ٝا٘مالتی ٔا ق٘ٛس ،أا تایس ٔحسٚزیتٞاقاٖ ضا ٘مس وطز  ٚتط ِع ْٚنٛضتتٙسی
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ُٔاِثاتقاٖ زض چاضچٛب ٔٓٙطی وّی ٌطا تاویس وطز ٚ .تٕٞ ٝاٖ ا٘ساظ ٟٓٔ ٜاؾت تسا٘یٓ ایٗ وّیٌطایی ٕ٘یتٛا٘س یه
وّیٌطایی ا٘تعاٖی تاقس ؤُ ٝاِثات جعئی  ٚذال ضا ٘ازیسٔ ٜی ٌیطز؛ تّى ٝت ٝتیاٖ  ،ٍُٞتایس یه وّی إً٘أی تاقس وٝ
تتٛا٘س أٛض ُٔ ٚاِثات جعئی ضا ِ ٓٞحاِ وٙس.
تهٛض وٙیس قٕا ضا تطای ؾرٙطا٘ی زض یىی اظ تٓاٞطاتٞای ؾیاٞاٖ ت ٝایاالت ٔتحس ٜآٔطیىا زٖٛت وطزٜا٘س  ٚقٕا  ٓٞزض ایٗ
ؾرٙطا٘ی ٔخالً ٔیٌٛییس « :أا آ٘چٚ ٝالٗاً إٞیت زاضز ٔثاضظَ ٜثم ٝواضٌط اؾت ،ظیطا ٔثاضظ ٜواضٌطاٖ حمیمتاً وّی  ٚجٟاٖقَٕٛ
اؾت .آ٘چ ٝقٕا زض حاَ ا٘جاْ آ٘یس ایجاز تفطل ٚ ٝقىافا٘ساذتٗ زض َثم ٝواضٌط اؾت ».زض ایٗ نٛضت وأالً حك تا آٟ٘ا اؾت
و ٝقٕا ضا ت ٝذا٘ ٝتفطؾتٙس .اٌط وّیٌطایی ٘تٛا٘س ایٗ ؾتٓ ٞا ُٔ ٚاِثات ٔكط ٔٚضا ِحاِ وٙس ،آٍ٘ا ٜچیعی ٘یؿت جع یه
وّیٌطایی واشب .ایٗ ٌ ٝ٘ٛقث-ٝوّیٌطایی حفّ  ٚتمای تثٗیىٞا ،أتیاظٞا ٚ ،قىُٞای ؾتٓ  ٚؾطوٛب ضا پٟٙاٖ ٔیؾاظز.
تسیٗتطتیة تایس تٕایع لایُ قٛیٓ ٔیاٖ ،اظ یهؾ٘ ،ٛمسی ٔكط ٔٚاظ آٖ ٘ ٔٛوّیٌطایی ا٘تعاٖی و ٝتٛضغٚاظی  ٚ -حتی جطیاٖ
چپ  - ٓٞتاضظتطیٗ ٟٔٓط آٖ اؾت ٖٛ٘ ٚی ٘مس پؿتٔسضٖ و ٝت٘ ٝؿثیٌطایی وأُ ٔٙتٟی ٔیقٛز :یٗٙی «ٞط وؿی ایس ٜذٛز
ضا اظ حمیمت  ٚذیط  ٚغیط ٜزاضز ».پؿتٔسض٘یؿٓ ،حتی زض ضٚایتٞایی و ٝآقىاضا ت ٝجطیاٖ چپ ٌطایف زاض٘سٟ٘ ،ایتاً ت ٝیه
تٗتؿت ٔی ضؾس؛ ایٗ زض ٔٛضز وؿی چ ٖٛتٛئا٘ٚتٛضا زؾٛؾا ؾا٘تٛؼ نازق اؾت ،وؿی و ٝت ٝزِیُ تفىط ا٘تمازیاـ  ٚتٟٗسـ
تٔ ٝثاضظات اجتٕاٖی ٖٕیماً ت ٝا ٚاحتطاْ ٔیٌصاضْ .أا ٘ٓطی ٝا ٚت ٝتٗتؿت ٔٙجط ٔیقٛز ،ظیطا زاٖیٝاـ ٖ٘ٛی «تىخط
ٔٗطفتقٙاذتی» ،یا چیعی زض ٕٞیٗ ٔایٞ ٝا ،اؾت ٚ .تٙاتطایٗ ٞط لٔٛیتّٔ ،ت٘ ،ػاز ،یا زیٙی ْاٞطاً قی ٜٛذانی تطای قٙاذتٗ
زاضز ٚ .ایٗ ٚؾٍ تىّیف ٔا چیؿت؟ آیا ایٗ تفاٚتٞا ٍٕٞی  ٓٞاضظ یىسیٍط٘س ،یا تطذی ت ٝزیٍطاٖ تطتطی زاض٘س؟  ٚاٌط آٟ٘ا ٘افی
یىسیٍط تاقٙس چ ،ٝزض ایٗ نٛضت ٔٛيٕ ٔا چٔ ٝیقٛز؟ ایٗ ٕٞاٖ جایی اؾت و ٝزض آٖ ٔحسٚزیتٞای پؿتٔسض٘یؿٓ ضا
ٔیتٛاٖ تا ٚيٛح تٕاْ زیس ،حتی زض چپٌطاتطیٗ  ٚپیچیسٜتطیٗ ٘ ٔٛآٖ.
-

شوا در آثارتاى ایذُ رهاًتیک ضذیت تا سزهایِداری را تزرسی کزدُایذ .ایي احساط تِ آدم دست
هی دّذ کِ عٌصز رهاًتیک اغلة تا ًَعی اس تجزتِ هذرًیتِ ّوزاُ است ،تجزتِ اضطزاب ٍ ًاراحتی ًاشی
اس هذرًیتِ .آیا ّویي تجزتِ را در ّزجایی در جاهعِ اهزٍسی ،یعٌی در ّز هثارسُای تز ضذ سزهایِداری
هشاّذُ هیکٌیذ؟ در جاهعِ هعاصز رهاًتیسن را کجا هیتَاى یافت؟
4
www.thesis11.com

پیف اظ پاؾد ت ٝپطؾف قٕأ ،یذٛا٘ ٓٞىتٝای زض ٔٛضز ٔاضوؽ اياف ٝو ٓٙو ٝتا ٘ىتٝای و ٝپیكتط ؾٗی زض َطحف زاقتٓ
پی٘ٛس ٔییاتسٔ .اضوؽ ٘مُل َٛجاِثی زضتاض ٜضٔا٘تیؿٓ زاضز و ٝزلیماً ٕٞاٖ ٔؿاِٝای ضا پیف ٔیوكس و ٝقٕا آٖ ضا
نٛضتتٙسی وطزیسٔ .اضوؽ ٔیٌٛیس« :زض زٚضٜٞای لثّی» ٞ -طچٙس اٞ ٚطٌع ضٚقٗ ٕ٘یوٙس و ٝت ٝچ ٝزٚضٜای پیف اظ
ؾطٔایٝزاضی اقاض ٜزاضز  « -حیاتی ؾطقاضتط ٚجٛز زاقت ظیطا ذهٛنیات تكطی ٛٙٞظ تیٍا٘٘ ٝكس ٜتٛز٘س .ؾٛزای تاظٌكت تٝ
وٕاَ  ٚؾطقاضی ٌصقت ،ٝچٙاٖو ٝؾٛزای ضٔا٘تیؿتٞا تٛز ،تیٟٛز٘ ٚ ٜإٔىٗ اؾت .اظ آٖ تستط ضيایتزازٖ  ٚذٌٛطفتٗ تٝ
ٚيٗیت پٛچ و٘ٛٙی جأٗ ٝتٛضغٚایی اؾت ».پیكٟٙاز ٔاضوؽ آقىاضا اظ جٙؽ زیٍطی تٛزٖٛ٘ :ی جٟف ت ٝآیٙس« .ٜأا تٛضغٚاظی
ٖاجع اظ پاؾدٌفتٗ ت٘ ٝمس ضٔا٘تیه اؾت٘ »،مسی و ٝزض تٕٙای وٕاَ ٌصقت ٝاؾت٘ ،مسی «و ٝحما٘یت  ٚاٖتثاض ذال ذٛزـ
ضا زاضز »،ظیطا زض آٖ زٚضاٖ ٖٕالً ٌٝ٘ٛای اظ ؾطقاضی  ٚوٕاَ ٚجٛز زاقت ٚ « ،تٙاتطایٗ تا ٚلتی جأٗ ٝتٛضغٚایی پاتطجاؾت ٘مس
ضٔا٘تیه اظ آٖ جسا٘كس٘ی ذٛاٞس تٛز».
زض ایٙجا ٔاضوؽ ؾٛٔ ٝي ٟٓٔ ٔٛضا ُٔطح ٔیوٙس .ا ٚالً ،ضٔا٘تیؿٓ ٔٗازَ ایٗ ایس ٜاؾت و ٝزض ٌصقت ٝجٟاٖ ٚاجس ٖ٘ٛی وٕاَ
تٛز .ایٗ ٘ىت ٝای تٙیازی اؾت .حا٘یاً :ایٗ ایس ٜحاٚی ٖٙهطی اظ حما٘یت  ٚاٖتثاض اؾت؛ تٖ ٝثاضت زیٍطٚ ،الٗاً ظ٘سٌی زض ٌصقتٝ
زاضای ٖ٘ٛی وٕاَ تٛز .أا حاِخأً ،ا ٖاجع اظ تاظٌكت ت ٝایٗ ٌصقتٝایٓ ٚ ،أیسزاقتٗ ت ٝچیعی غیط اظ ایٗ تیٟٛز ٚ ٜتیٔٗٙا اؾت.
زض ایٗ ذهٛل  -یٗٙی أىاٖ ٖمة٘كیٙی تٌ ٝصقت - ٝضٔا٘تیهٞا اقتثأ ٜیوطز٘س .تاایٗحاَ ،تٛضغٚاظی ٛٙٞظ ٖ ٓٞاجع اظ
پاؾدٌفتٗ ت ٝزغسغٞٝای ضٔا٘تیهٞا اؾت ،ظیطا ایٗ زغسغٞٝا ٟٔٓط ذٛز پٛچیا٘سٔ .ازأیو ٝچیعی ت٘ ٝاْ تٛضغٚاظی ٚ
ؾطٔای ٝزاضی ٚجٛز زاضز ،ضٔا٘تیؿٓ ٚ ٓٞجٛز ذٛاٞس زاقت .ایٗ اظ ٘ٓط ٔٗ ٕٞاٖ ظاٚیٝای اؾت و ٝتایس اظ آٖ ٔٓٙط ضٔا٘تیؿٓ ضا
زضن وطز .تٖ ٝال٘ ،ٜٚىتٝای ؤ ٝاضوؽ ٞطٌع آٖ ضا زض وتاب ٌط٘ٚسضیؿُٔ ٝطح ٘ىطز  ٚ -ایٗ تٟٙا جٙثٝای اؾت و ٝتٌٕ ٝا٘ٓ
ٔیتٛاٖ آٖ ضا ت ٝتفىطات ٔاضوؽ زضتاض ٜایٗ ٔٛي ٔٛاياف ٝوطز  -ت ٝایٗ قطح اؾت :جطیاٖٞای ٔتفاٚتی زض ٔتٗ ضٔا٘تیؿٓ
ٚجٛز زاضز .تطذی اظ آٟ٘ا ٚاپؽٌطأ ،حافٓٝواض  ٚاضتجاٖیا٘س ٚ ،تٝضاؾتی تاٚض زاض٘س و ٝتاظٌكت تٌ ٝصقتٕٔ ٝىٗ اؾت :یٗٙی
احیای لطٚ ٖٚؾُی ٚ ،تاظٌكت تٚ ٝيٗیت َثیٗی ،حاَ ایٗ ٚيٗیت ٞطچٔ ٝیذٛاٞس تاقس .جطیاٖٞای زیٍطی ٞ ٓٞؿتٙس وٝ
ٔٙتمس ٔسض٘یت ٝؾطٔایٝزاضا٘ ٚ ٝتٛضغٚاییا٘س أا تكریم ٔی زٙٞس و ٝتاظٌكت تٌ ٝصقت٘ ٝإٔىٗ اؾت؛ اظ ٘ٓط ایٗ جطیاٖ زْٚ
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 ٓٞآیٙس ٜتٞٝیچٚجٛ٘ ٝیسترف ٘یؿت ٚ ،اظ ایٗض ٚآٟ٘ا ٘ ٔٛذانی اظ تمسیطٌطایی ضا تطٔیٌعیٙٙسَ .ثك اؾتسالَ آٟ٘ا ،جأٗٝ
أطٚظی تطذُاؾت ٌ ٚصقت ٝاحتٕاالً تٟتط اظ أطٚظ تٛز ،أا ٚلتی ٖاجع اظ تاظٌكت تٌ ٝصقت ٝتاقیٓ ،یٍا٘ ٝضا ٜچاض ٜپصیطـ ٚيٕ
ٔٛجٛز اؾت .ظیطتٙای ایٗ جطیاٖ ضا ٖ٘ٛی تمسیطٌطایی  ٚوٙاضٌٜیطی تكىیُ ٔیزٞسٔ .اوؽ ٚتط ٔخاَ ذٛتی اظ ایٗ ضٔا٘تیؿٓ
٘ ٔٛز ْٚاؾت ٚ .تٗس اظ ایٗٞا ت ٝقىُ ؾٔٛی اظ ضٔا٘تیؿٓ ٔی ضؾیٓ و ٝآضظٚی ٌصقت٘ ٝساضز ،تّىٌ ٝصقت ٝضا ضاٞی ٔیزا٘س تطای
پیكطٚی ت ٝؾٕت آیٙس .ٜحًٛض ایٗ جطیاٖ ضا زض ٖیٗ حاَ ٔیتٛاٖ زض ذاؾتٍاٜٞای ضٔا٘تیؿٓ ٔكاٞس ٜوطز .غاٖ غان ضٚؾٛ
تٙیاٌٖصاض ضٔا٘تیؿٓ لطٖ ٞجس ٓٞتٛز ٚ .حطف ضٚؾ ٛچ ٝتٛز؟ «ا٘ؿا٘ی و ٝزض ٚيٗیت َثیٗی ٔیظیؿت»  ٚ -زض ایٙجا ضٚؾٛ
حتی اظ ٚحكیاٖ آٔطیىای التیٗ («واضائیثیٞا») یاز ٔیوٙس « -ا٘ؿا٘ی قاز  ٚذٛقثرت تٛز ،ظیطا ٔاِىیت ذهٛنی ٚجٛز
٘ساقت  ٚتطاتطی حاوٓ تٛز ».أا پیكٟٙاز ضٚؾ ٛچیؿت؟ ایٙى ٝچٟاض زؾت  ٚپا ت ٝجٍُٞٙا تطٌطزیٓ ّٖ ٚف ترٛضیٓ؟ ضٚؾ ٛیمیٙاً
ٔسافٕ زیسٌاٞی ٔتفاٚت اؾت .زض جأٗ ٝأطٚظی ٔاِىیت ذهٛنی ٞؿت ٚ ،ذثطی اظ آظازی  ٚتطاتطی ٘یؿتَ .ثك اؾتسالَ ا،ٚ
ٔا اؾیطیٓ ٚ ،ا٘ؿاٖ زض جأٗٔ ٝسضٖ تؿاٖ یه ظ٘سا٘ی ظ٘سٌی ٔیوٙس .اظ ایٗض ،ٚضٚؾ ٛتهٛیط ٌ ٝ٘ٛذانی اظ زٔٛوطاؾی ضا زض ؾط
ٔی پطٚضا٘س (اِثتٌ ٝفت ٝتاقٓ و ٝتهٛض ا ٚیه زٔٛوطاؾی وٕ٘ٛیؿتی ٘ثٛز)ٖٛ٘ ،ی زٔٛوطاؾی آتی و ٝزض آٖ آظازی  ٚتطاتطی
ٞؿت ،أا ایٗ قىُ اظ زٔٛوطاؾی زض ٖیٗ حاَ ٔتفاٚت اظ زٔٛوطاؾی ٚحكیاٖ آٔطیىای التیٗ اؾت .ایٗ ٕٞاٖ چیعی اؾت وٝ
ٔٗ «ضٔا٘تیؿٓ ا٘مالتی» ٔی٘أٓ ،جطیا٘ی ا٘مالتی و ٝزض َ َٛؾسٞ ٜای ٌصقت ٝپیٛؾت ٝزض قىُ ضٔا٘تیؿٓ ت ٝحیات ذٛز ازأٝ
زاز ٜاؾت .ضٔا٘تیؿٓ ٕٛٞاضٚ ٜاجس ایٗ ز ٚؾٛی ٝتٛز ٜاؾت :ؾٛیٔ ٝحافٓٝواضا٘ٚ ٚ ٝاپؽٌطا ٚ ،ؾٛی ٝا٘مالتی .ایٗ قىُ اظ
ضٔا٘تیؿٓ ضا زض ٚیّیاْ تّیه  ٚقّی ،زض تٗسازی اظ ؾٛؾیاِیؿتٞای آضٔاٌٖطا ٚ ،زض اٚاذط لطٖ ٘ٛظز ٓٞزض ٚیّیاْ ٔٛضیؽ
ٔیتٛاٖ زیس .زض لطٖ تیؿتٓ ٔ ٓٞا تا چٟطٜٞایی چ ٖٛاض٘ؿت تّٛخ ٚ ٚاِتط تٙیأیٗ  ٚافطازی اظ ایٗ لثیُ ؾط  ٚواض زاضیٓ.
أا تٔ ٝاضوؽ تطٌطزیٓ :ا ٚاتساً یه ضٔا٘تیه ٘ثٛز .ا ٚزض ٌط٘ٚسضیؿٕٞ ٝیٗ ضا ٔیٌٛیس :ا ٚتیكتط َطفساض ضٚقٍٙطی تٛز تا
ضٔا٘تیؿٓ ،أا اظ ٘مس ضٔا٘تیه ؾطٔایٝزاضی  ٚتٛضغٚاظی تٟطٌ ٜطفتٔ .اضوؽ زض وتاب ٘مس التهاز ؾیاؾی تحّیّف ضا تا چٟطٜٞای
والؾیه ٓ٘ -یط اؾٕیت  ٚضیىاضز ٚ ٚغیط - ٜآغاظ ٔیوٙس أا تطای ٘مس آٖ چٟطٜٞا اظ ؾیؿٕ٘ٛسی وٕه ٔیٌیطز .ؾیؿٕ٘ٛسی
ٔتفىطی ذطزٜتٛضغٚا تٛز ؤ ٝی ذٛاؾت ت ٝاٍِٛی نٗٙتٍطی ِٔٛس  ٚجأٗ ٝوٛچه زٞما٘اٖ ظٔیٗزاض ضجٗت وٙس .اِثت ٝایٗ واض
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٘إٔىٗ تٛز .أا ٔاضوؽ ٔیٌٛیس٘« :مس ؾیؿٕ٘ٛسی اظ جأٗ ٝتٛضغٚایی  ٚؾطٔایٝزاضی زضؾت اؾت :ایٗ جأٗٙٔ ٝجط ت٘ ٝاتٛزی
َثمات ٔطزٔی ،ایجاز فمط ٘ ٚاتطاتطی اجتٕاٖی ٔیقٛز  »...زض وتاب ٔا٘یفؿت وٕ٘ٛیؿٓ یه پاضاٌطاف وأُ ٞؿت و ٝاظ
ؾیؿٕ٘ٛسی ٘ ٚمسـ اظ ؾطٔای ٝحطف ٔیظ٘سٔ .اضوؽ تطذی ٖٙانط ٘مس ضٔا٘تیه ضا ت ٝواض ٔیٌیطزِٚ ،ی تس ٖٚآضظٚی تاظٌكت
تٌ ٝصقت .ٝزض جاٞای زیٍط  ٓٞتٕٞ ٝیٗ ٌطایف تطٔیذٛضیٓ ،یٗٙی زض ٔت  ٖٛتٗسی ٔاضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ و ٝت ٝجأٗ ٝتسٚی ،یا
آ٘چ ٝآٟ٘ا «وٕ٘ٛیؿٓ تسٚی» ٔی٘أٙسٔ ،ی پطزاظ٘سٔ ٚ .اضوؽ زض ٔت ٖٛذٛزـ زضتاض ٜجٕاٖت ضٚؾتایی ضٚؾی( ٝو ٝتیف اظ ٞط
چیعی تِ ٝحاِ ؾیاؾی إٞیت زاض٘س) ٔیٌٛیس« :قایس جٕاٖت ضٚؾتایی ضٚؾی - ٝو ٝپیكأسضٖ  ٚپیكاؾطٔایٝزاضیا٘س ٚ
ٔاِىیتی ٘یٕٝجٕٗی زاض٘س  -تتٛا٘س ؾىٛی پطقی تاقس تطای تاظظایی ؾٛؾیاِیؿتی ضٚؾی ».ٝتٙاتطایٗ ٖ٘ٛی جطیاٖ ضٔا٘تیه
ا٘مالتی زض ٔاضوؽ  ٚاٍّ٘ؽ ت ٝچكٓ ٔی ذٛضز ،حتی اٌط آٟ٘ا ٌطایف تؿیاض تیكتطی تٔ ٝسض٘یت ٚ ٝضٚقٍٙطی زاقت ٝتاقٙس ٚ .تا
آٔسٖ ٔاضوؿیؿٓ لطٖ تیؿتٕی تا جطیا٘ی ٔٛاجٔ ٝیقٛیٓ و ٗٔ ٝآٖ ضا «ٔاضوؿیؿٓ ضٔا٘تیه» ٔی٘أٓ ،جطیا٘ی و ٝاظ اض٘ؿت
تّٛخ ٚ ٚاِتط تٙیأیٗ ٚ ،زض آٔطیىای التیٗ اظ ذٛظ ٜواضِٛؼ ٔاضیاتٍی ٘كات ٔیٌیطزٔ .اضیاتٍی ٕ٘ ٝ٘ٛاٖالی ایٗ چٟطٜ
ٔاضوؿیؿت ضٔا٘تیه اؾت ،قایس حتی تیف اظ آٖ چٟطٜٞای اضٚپایی و٘ ٝاْ تطزْ.
حاَ ت ٝایٗ پطؾف قٕا جٛاب ٔیز ٓٞو ٝأطٚظ ٜضٔا٘تیؿٓ ضا زض وجا ٔیتٛاٖ یافت؟ ٔیتٛا٘یٓ آٖ ضا زض قىُٞای ٔرتّف
تكٙاؾیٓ .اظ ٘ٓط ٔٗ ،ضٔا٘تیؿٓ ٖ٘ٛی ٘مس جأٗ ٝتٛضغٚایی اؾت ٚ .اٌط ٘مسی زض ٔٛضز ایٗ قىُ اظ جأٗ ٝت ٝزؾت ٘سٞس ،زیٍط
ضٔا٘تیؿٓ ٘یؿت .تٙاتطایٗ ٔطتجٗیٙی و ٝتا حؿطت  ٚزضیغ اظ ٌصقتٞٝای اظزؾتضفت ٝیاز ٔیوٙٙس أا زضٖیٗحاَ پصیطای
ؾطٔایٝزاضیا٘س ،تٞٝیچٚج ٝضٔا٘تیه ٘یؿتٙس .قاٞس ٔخاَ ایٗ ٘ىت ٝفطلٞٝای ٔصٞثی زض آٔطیىای التیٗ اؾتّٖ :یآِاٞط آٟ٘ا
زِٕكغٌ َٛصقتٝا٘س ٚ ،تٔ ٝجٕٖٝٛای اظ اضظـٞای ٔصٞثی تاضیری تاٚض زاض٘س و ٝغاِثاً ٔاٞیتی ٚاپؽٌطا  ٚاضتجاٖی زاض٘س؛ أا زض
ٚالٕ ایٗ ٌطٜٞٚا ٖٕیماً ٚاتؿت ٝت ٝؾطٔایٝزاضیا٘س  ٚفمٍ تط حؿة اضظـٞای تاظاض فىط ٔیوٙٙس  -یٗٙی ٖ٘ٛی االٞیات ض٘ٚك ٚ
پیكطفت  ٚ -وّیؿاٞاقاٖ اؾاؾاً چیعی جع ٔإؾؿات واپیتاِیؿتی ٘یؿتٙس .ت ٝایٗ ٕ٘یقٛز ٌفت ضٔا٘تیؿٓ .ضٔا٘تیؿٓ واض ذٛز
ضا تا ایٗ فطو آغاظ ٔیوٙس وٌ ٝصقت ٝیه ٔطجٕ جسی اؾت ٔ ٚی تٛا٘س ت ٝواض ٘مس جأٗ ٝتٛضغٚایی  ٚؾطٔایٝزاضی تیایس .تاظ ٓٞ
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ٔیٌٛیٓ ،ایٗ ٚالٗیت ٔیتٛا٘س قىُٞای ٔرتّفی ت ٝذٛز تٍیطز ،ت٘ ٝحٛی و ٝتطذی اضتجاٖیتط٘س  ٚتطذی زیٍط اتٛپیاییتط،
ٔتطلیتط ٚ ،ا٘مالتیتط  -یا ٞط نفتی وٙٔ ٝاؾة ٔیزا٘یس.
ٌٕاٖ ٔی و ٓٙو ٝآٔطیىای التیٗ تٟتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ایٗ ضٔا٘تیؿٓ ٘ ٔٛآذط ضا اضائٔ ٝیزٞسٛٓٙٔ .ضْ یه جٙثف اجتٕاٖی ذال
اؾت ،یٗٙی وُ یه جٙثف فطٍٙٞی تا قىُٞای فّؿفی  ٚا٘ؿاٖ قٙاذتی  ٚفطٍٙٞی  ٚازتی ٛٔ ٚؾیمایی ذال ذٛزـ ،وٝ
٘ Indigenismoاْ زاضز Indigenismo *.جٙثكی ٘ا ٍٖٕٛٞاؾت تا جطیاٖٞایی و ٝوٓٚتیف ٔٙتمس ؾطٔایٝزاضیا٘س.
 ،Indigenismoزض قىُ ا٘تمازیاـٖٛ٘ ،ی ٘مس اظ ٔسض٘یت ٝؾطٔایٝزاضاَ٘ ٝطح ٔیوٙس ؤ ٝثتٙی اؾت تط اضظـٞای جٛإٔ
تٔٛی پیف اظ ٚضٚز وطیؿتف وّٕة ت ٝآٔطیىا ،ؾٙتٞای تٔٛیاٖ  ٚضاتُٝقاٖ تا َثیٗت (تٙاتطایٗ جٙث ٝتْٛقٙاذتی  ٓٞزاضز)ٚ .
تأحیطٌصاضی ایٗ جٙثف اظ حس جٕاٖتٞای ٔحّی تؿیاض فطاتط ٔی ضٚز .تطای ٔخأَ ،ثاضظ ٜتٔٛی زض ایاالت ٔتحس ٜتط ؾط ذٍ ِِٝٛ
زاوٛتا ضا زض ٘ٓط تٍیطیس٘ ،ثطزی تؿیاض ٔ ٟٓاظ ٔٓٙط تْٛقٙاذتی زض تطاتط اتىا ت ٝؾٛذتٞای فؿیّی ،ا٘طغیٞای آالیٙسٚ ٜ
ٌطٔایف جٟا٘یٔ .ثاضظ ٜآٟ٘ا ا٘ٛأ ٔطزٔاٖ  ٚافطاز ضا ت ٝذٛز جصب وطز :جٛا٘اٖ ،ظ٘اَٖ ،طفساضاٖ حفّ ٔحیٍ ظیؿت،
اتحازیٞٝای واضٌطی ٚ ،چپٌطاٞاٖ .أّی و ٝایٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚا ضا تطٔیاٍ٘یرت حؽ احتطاْ  ٚؾتایفقاٖ تٔ ٝطزٔاٖ تٔٛی،
ضاتُ ٝایٗ تٔٛیاٖ تا َثیٗت ،فطًٙٞقاٖ ،قىُ جٕٗی تٗأُقاٖٛٙٗٔ ٚ ،یتقاٖ تٛز .اٌط وتاب ٘ائٔٛی والیٗ« ،آذطیٗ فطنت
تغییط» ،ضا ترٛا٘یس ٔتٛج ٝایٗ پسیسٔ ٜی قٛیس .ذٛز ٘ائٔٛی والیٗ تٔٛی آٔطیىا ٘یؿت ،تّى ٝیه یٟٛزی وا٘ازایی اؾت .أا
ٔیتٛا٘یس ٓٞشاتپٙساضی ا ٚتا تٔٛیاٖ ضا تثیٙیس .ایٗ ٔیتٛا٘س یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ قىُ ٔتطلی ضٔا٘تیؿٓ تاقس و ٝأطٚظ ٜزض آٔطیىا فٗاَ
اؾت.
-

ٍ پزسش آخز کِ تاتع پزسش قثلی است .اتْاهی کِ اغلة تِ هارکسیسن سدُ هیشَد آى است کِ
هارکسیسن یک ایذئَلَصی طزفذار هذرًیشاسیَى ،فلسفِای ارٍپاهحَر ٍ ،فلسفِای هثتٌی تز استثوار
طثیعت است .چِ پاسخی تِ ایي دعاٍی هیدّیذ؟

تّ ٝزضؾت اؾت ،زض ؾطتاؾط لطٖ تیؿتٓ تفاؾیطی اظ ٔاضوؿیؿٓ ٚجٛز زاقت ٝاؾت  ٚ -غاِثاً تفؿیط ٔؿٍّ تٛزٜا٘س  -و ٝآحاض
ٔاضوؽ ضا تط حؿة ٕٞاٖ ًٔأیٙی وٌ ٝفتیس تفؿیط ٔیوطز٘س ،یٗٙی تٙٔ ٝعِٓ٘ ٝطیٝای زضتاضٔ ٜسض٘یعاؾی ٖٛو ٝفمٍ
ٔیذٛاٞس واضآٔستط ٖ ٚمال٘یتط اظ ؾطٔای ٝزاضی تاقس؛ تٙٔ ٝعِٖٛ٘ ٝی قی ٜٛتِٛیس وٞ ٝسفف تٛؾٌٗ ٚ ٝؿتطـ ٘یطٞٚای تِٛیسی
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ٚضای ٔطظٞای ؾطٔای ٝزاضی اؾت .اِثت ٝزض اتحاز جٕاٞیط قٛضٚی تا حس ظیازی ٔؿإِٔٞ ٝیٗ تٛز« :تیاییس فٛالز تیكتطی اظ
آٔطیىاییٞا تِٛیس وٙیٓ» ٚ ،چیعٞایی اظ ایٗ لثیُ .تٙاتطایٗ اظ یه ؾ ٛزضؾت اؾت و ٝیه ضٚایت غاِة اظ ٔاضوؿیؿٓ ٕٖ -ستاً،
ٌ ٝ٘ٛاؾتاِیٙیؿتی  ٚؾٛؾیاَزٔٛوطات ٔ -سافٕ ایٗ ٍ٘طـ تٛزٍ٘ ،طقی ؤ ٝی ٌٛیس ٔاضوؿیؿٓ تیف اظ ٞط چیع ٖ٘ٛی ٘ٓطیٝ
ٔسض٘یعاؾی ٖٛنٗٙتی ٚ ،قىّی اجتٕاٖیتط اظ ؾطٔایٝزاضی اؾت؛ یا زیٍطا٘ی  ٓٞتٛز٘س ؤ ٝیٌفتٙس ٔاضوؿیؿٓ یه قىُ
اجتٕاٖی غیطؾطٔای ٝزاضا٘ ٝاؾت وٕٞ ٝچٙاٖ زض ٔحطاب تٛؾٗ٘ ٝأحسٚز ٘یطٞٚای تِٛیسی ظا٘ ٛظز ٜاؾت .اِثت ٝاحؿاؼ قرم
ٔٗ ایٗ اؾت ؤ ٝا تایس پی٘ٛس ذٛز ضا تا ایٗ ٌطایف لُٕ وٙیٓ ٚ ،جطیاٖ زیٍطی اظ ٔاضوؿیؿٓ ضا احیا وٙیٓ و ٝتفؿیطی تسیُ
اضائٔ ٝیزاز .ایٗ تفؿیط تسیُ ،تس ٖٚآ٘ى ٝزؾتاٚضزٞای ٔسض٘یت ٝضا تَٛ ٝض ُّٔك ضز وٙس ،تحت تاحیط ضٌ ٝضٔا٘تیىی لطاض زاقت
و ٝزض ٔٛضزـ تحج وطزیٓ.
تطای ٔخاَ ،ذٛظ ٜواضِٛؼ ٔاضیاتٍی ضا زض ٘ٓط تٍیطیسٔ .اضیاتٍی تطای آٖ زؾت ٝاظ ٔا و ٝزض آٔطیىای التیٗ ظ٘سٌی ٔیوٙٙسٚ ،
اِثتٕٞ ٝچٙیٗ تطای وؿا٘ی و ٝتیط ٖٚاظ ایٗ ُٔٙمٝا٘س ،چٟطٜای تؿیاض ٔ ٟٓاؾتٔ .اضیاتٍی اظ ٖ٘ٛی «وٕ٘ٛیؿٓ ایٙىایی» ؾرٗ
ٔیٌفت ٍٙٞ ٚاْ ٘ٛقتٗ ایٗ ایس٘ ٜمسٞای تؿیاضی ت ٝا ٚقس .ت ٝا ٚت ٝزِیُ ایسٜٞایف تطچؿة «ضٔا٘تیه» « ٚپٛپِٛیؿت» ظز٘س.
أا پیف اظ ٚضٚز اؾپا٘یاییٞا ،زض آ٘جا ٚالٗاً ٖ٘ٛی «وٕ٘ٛیؿٓ تسٚی» وكاٚضظی ٚجٛز زاقت ،ؤٕٖٛ ٝاً زض پی٘ٛس تا أپطاَٛضی
ایٙىاٞا قٙاذتٔ ٝی قٛز .أا ٖٙهط وٕ٘ٛیؿتی فمٍ ذٛز أپطاَٛضی ٘ثٛز ،و ٝؾاذتاضـ ٖٕستاً التساضٌطا تٛز؛ ایٗ ٖٙهط زض
ظیطتٙای اجتٕاٖی ٘یع حًٛض زاقت ،یٗٙی زض چیعی و« ٝآیّ٘ )ayllu( »ٛأیسٔ ٜیقٛز .ایٗ جٙث ٝتٚٝیػ ٜتطای ٔا
وٕ٘ٛیؿتٞای ٔسضٖ إٞیت زاضز ،ظیطا ت ٝایٗ ٔٗٙاؾت و ٝپیاْ وٕ٘ٛیؿتٞای ٔسضٖ ضا ٔیتٛاٖ زض تیٗ جٕاٖتٞای تٔٛی ،زض
تیٗ ضٚؾتاییاٖ ٓ٘ ٚایط ایٟٙا ٔٙتكط وطز .ایٗ ایسٜای تٝغایت ٌٛیا  ٚآٔٛظ٘س ٜاؾتٔ .اضیاتٍی تیتطزیس انطاضی ت ٝاحیای
أپطاَٛضی ایٙىاٞا ٘ساقت ،آٖ ٓٞتطذالف تطذی تٔٛیٌطاٞایی و ٝزض ٚالٕ ٔسافٕ آ٘ٙسٔ .اضیاتٍی حتی زض یىی اظ ٔماِٞٝایف
تٗثیطی ت ٝایٗ قطح زاضز « :تفاٚت ٔیاٖ وٕ٘ٛیؿٓ ایٙىایی  ٚوٕ٘ٛیؿٓ ٔسضٖ چیؿت؟ وٕ٘ٛیؿٓ ایٙىایی وأالً التساضٌطا تٛز،
٘ٓأی و ٝزض آٖ ٞیچ ٘ ٔٛآظازی فطزی ٚجٛز ٘ساقتٔ .ا وٕ٘ٛیؿٕی ٔسضٖ ٔیذٛاٞیٓ و ٝزؾتاٚضزٞای ٔسض٘ی چ ٖٛآظازیٞای
فطزی ،آظازی ٖمیس ،ٜآظازی تجٕٗات  ... ٚضا زضتطٔیٌیطز ».تٙاتطایٗ زیسٌأ ٜاضیاتٍی زیسٌاٞی زیاِىتیىی اؾت .أ ٚسض٘یت ٝضا
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ضز ٕ٘یوطز ،تّى ٝؾفتٚؾرت تط ایٗ ایس ٜپأیفكطز وٌ ٝصقتٔ ٝیتٛا٘س ٔطجٕ ٙٔ ٚكأ اِٟأی تطای ٔثاضظاتی ا٘مالتی تاقس وٝ
ذٛاٞاٖ تطپایی وٕ٘ٛیؿٓ زض آٔطیىای التیٗا٘س.
ٔٗ ذٛز ضا َطفساض لطٖ تیؿتٚیىٕی ٔاضیاتٍی ٔیزا٘ٓ .فىط ٔی و ٓٙایٙه تیف اظ ٞط ظٔاٖ زیٍطی ٔاضیاتٍی ٔٙثٗی ٔ ٟٓتطای
ٔا زض آٔطیىای التیٗ اؾت ٟٓٔ ٚ ،اؾت و ٝآحاض ا ٚضا ترٛا٘یٓ  ٚافىاض اِٟاْترف جسیسی تیاتیَٓ .ثیٗتاً ،اٚيأ اظ ز 0۱۹1 ٝٞتٝ
تٗس تؿیاض ٖٛو قس ٜاؾت ،أا ایسٔ ٜا ٞ ٓٞطٌع ایٗ ٘ثٛز و ٝاظ ایسٜٞای فىطی پِطٚیی ٘ؿرٝتطزاضی وٙیٓٔ .اضیاتٍی زض ؾطتاؾط
آٔطیىای التیٗ یه ٔٙكأ اِٟاْ اؾتِٚ ،ی ٔا ٕٞچٙاٖ ا ٚضا وٓاضظـ جّٔ ٜٛی زٞیٓ .جطیاٖ چپ ٖازت وطز ٜاؾت ت ٝذٛا٘سٖ
آحاض ٔاضوؽِٙ ،یٗ ،تطٚتؿىی ٚ ،قایس حتی ٔائ ،ٛأا آحاض ٔاضیاتٍی ٞط ضٚظ وٕتط اظ لثُ ذٛا٘سٔ ٜیقٛز ،زضحاِیو ٝضج ٔٛت ٝآحاض
ا ٚایٙه اظ ٞط ظٔاٖ زیٍطی يطٚضیتط اؾت .تٖ ٝالٌٕ ،ٜٚاٖ ٔیو ٓٙا ٚزض ٔماْ یه ٔتفىط  -اظ ٔٓٙطی فّؿفی ٓ٘ ٚطی -
إٞیت  ٚویفیتی تطاتط تا ٔٗانطاٖ اضٚپایی اـ زاضزٌ :طأكی جٛاٖ ،تّٛخ جٛاٖ ،تٙیأیٗ جٛاِٖٛ ،واچ جٛاٍٖٕٞ ،ی ٚجٜٛ
ٔكتطن فطاٚا٘ی تا  ٓٞزاض٘س ٗٔ .ا ٚضا زض جطٌٔ ٝتفىطاٖ ٔاضوؿیؿت تسٖتٌصاض تعضي لطٖ تیؿتٓ لطاض ٔیزٚ .ٓٞلت آٖ ضؾیسٜ
ؤ ٝاضیاتٍی ضا  ٓٞت ٝایٗ فٟطؾت اياف ٝوٙیٓ.

پیًَشت:
*

اقاض ٜزاضز ت ٝیه ایسئِٛٛغی ؾیاؾی زض چٙس وكٛض آٔطیىای التیٗ و ٝتط ضاتُٔ ٝیاٖ زِٚتّٔ-ت  ٚالّیتٞای تٔٛی تاویس

ٔیوٙس .يٕٙاً  indigenismoجٙثكی اؾت و ٝذٛز ضا ٔسافٕ حمٛق تٔٛیاٖ  ٚحأی تفاٚتٞای فطٍٙٞی  ٚظتا٘ی آ٘اٖ ٔیزا٘س
 ٚزض پی ازغاْ اجتٕاٖی  ٚؾیاؾی الّیتٞای تٔٛی زض جٛإٔ ٔرتّف زض ؾطتاؾط لاض ٜآٔطیىاؾت.

هٌثعٍ :رسَ
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