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 توضیح مترجم
ن و پژوهادانش تربیشآشنایی ، یکماست.  مسئلهی این مقاله دو ام برای ترجمهی اصلیانگیزه

 هشیوکارهای پژشان به کاربست آن در و تشویق «دیالکتیک مارکسروش »زبان با مندانِ فارسیهعلاق

. یل مسائل(تحلتبیین و در  یکیالکتید یی در اندیشیدنتواناارتقای طور کلی به )و البتهو آکادمیک 

های د، روشنشوکار بسته میبه یدانشگاهاجتماعی های پژوهش هایی که درتقریباً تمامیِ روشچراکه 

ظام نپویایی تر ی وسیعمسائل و واحدهای تحلیلی را از زمینهاند که نادیالکتیکیایستا و متداول 

 دکننمی عمل داریتوجیه و استمرار نظام سرمایه در خدمت عمدتاً، زیرا نندکَبرمیداری جهانی سرمایه

موجود  یهاو نابرابری ، تبعیضثمارت، اسبیمصای بردن به ریشهدستبرای  و رادیکال کافی و فضای

شود، بیش از هر زمانی احساس می دیالکتیکی ضرورت اتخاذ روشامروزه . گذاردباقی نمی در جامعه

و بنا دارند نقشی، ولو کوچک، در  داری دارندبرای کسانی که رویکرد انتقادی به نظام سرمایه ویژهبه

 ی، پویا و جامعابزارهای مؤثر شناسیاین روش ایفا کنند. آننظم مستقر و تغییر افشای سازوکارهای 

 ترآسان داریسرمایهی جامعه هایمسائل و پیچیدگی ودرکی آن فهمکند که به واسطهارائه می

 امستهکار ببه «ئوپلیتیکی نفوذِ چین در ایراناقتصاد ژ» اخیرم یرسالهشخصاً این روش را در . دشومی

 والگوسازی  لمیای عبه شیوهرا آن ،عناصر خاصی از کلیّتو  هامتغیر پذیریکاوش و سنجش برایو 

تر احتآن را ر کار باو  تر نمایدتر و انضمامیآن را مأنوسکاربست چگونگی تواند ام که میکردهمند نظام

 سازد.

منطق « نقد»ولی بحثی در عباس ، آقای «های اجتماعی در ایرانچپ و جنبش»میزگرد  در ،دوم

قلال اجزای تواند استاما نمیایجاد کند تواند اتحاد میدیالکتیک »که دیالکتیک مطرح کرد مبنی بر این

 ی خود را بایسوهموبیش کمهم در میزگرد دیگر  یکنندهشرکتدو  .«حفظ کندکل را ی آن سازنده

ه از البت ،یدیالکتیکروش تلاش دارد از دلِ پرداختن به منطق  نگرشاین رویکرد اعلام کردند. این 

 یخواهدل سیاسی یبه نتیجه بلکه را بیرون بکِشدش مورد نظر سیاسی استنتاج ش،یدید خوزاویه

زمینه را برای این  زمانآن، هم جامعّیتو  های حوزهی کاربرد روش دیالکتیکی در همهگستره برسد.

ا مطرح م موقتاً این ریتوانبه نقل از برتل اولمن می .کندهای سیاسی نیز فراهم میدیدگاهنگرش و گونه 

 کیالکتیکه به داست قلمرو  تمامی این دادنپوشش ضرورتو ی پهناور همین دامنه نیا»م که یکن

طور به ـآن را  فیو تحر ،دشوار اریبسنیز آن را  توضیحچنین و همبخشد، یم فردمنحصربه موقعیت

 رخیب زدودن ها،جلوگیری از تحریف برای، بنابراین« کند.یآسان مـ دوستان و دشمنان  یبرایکسان 

، گرانهی بسیار روشنی این مقاله، مطالعهمارکس روش دیالکتیک از ترشایسته بایسته و ابهامات و درک

 کنم.توصیه میی تلاشگران و علاقمندان به همهرا  ارزنده و آموزنده

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/19/%d9%85%db%8c%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 چکیده
ا این مقاله ب .بستگی داردآن  یارائه بیبه ترت اغلبشود می فهم کیالکتیدر مورد د آنچه

 درک و فهم هافرایندروابط و  حیث از چیزکه در آن همه ،کندآغاز می درونی روابطی فلسفه

روابط  نیا یی ازهابخش یسازد بر رویکه ما را قادر م، اشهبستهم انتزاعِ فرایندو  شود،می

آن را منفک  و نیمکتمرکز  اندمناسب بحثمورد  مسائل یمطالعه یکه برا ییهافرایندو 

 نیقوان»مانند  دارد،یخود برم یکیالکتیکه مارکس در روش د یگرید یهاتمام گام .سازیم

ه بفقط ، «و عمل نظریه همانی»و  «بازنمایی»، «سازیخودروشن» ،«پژوهش» ،«یکیالکتید

 کند. تواند کارمید، هدها انجام میاین شالوده اساسبر که  ایخوبیهمان 

دیالکتیک، روش دیالکتیکی، قوانین دیالکتیکی، تفکر دیالکتیکی، کردارهای واژگان کلیدی: 

طح انتزاع امتداد، انتزاع سدید، انتزاع، انتزاع زاویه فراینددرونی،  روابطی دیالکتیکی، فلسفه

 تعمیم.

 

ه مرد گرسن کیاگر به »گوید: های مختلف وجود دارد که میدر میان فرهنگ لی محبوبالمثضرب

همیشه چیزی ، دیاموزیب یریگیاگر به او ماه اما .برای یک روز چیزی برای خوردن دارد، دیبده یماه

انجام  یچگونگ اینقش روش ها، در طول قرن ما متفکرانترین بسیاری از بزرگ «برای خوردن دارد.

 اند.داده ترجیح جهینت را بر خودِ شودیمطلوب م یاجهیکه منجر به نت یکار

، اما وندشاتخاذ ما  مسائلاز  یحداکثر تعداد ای کی یبرابرای این منظورند که ها روش اکثر

 نیا .است کیالکتیو آن د شودکار بسته میبه زیچهمه یبرا باًیروش وجود دارد که تقرکم یک دست

 موقعیت کیالکتیکه به داست قلمرو  تمامی این دادنپوشش ضرورتو ی پهناور همین دامنه

 یبرا طور یکسانبه ـآن را  فیو تحر ،دشوار اریبسنیز آن را  توضیح چنینهمو بخشد، یم فردمنحصربه

 به خواهدیکه گفته بود م را کوتاهی یقطعه. مارکس هرگز کندیآسان مـ دوستان و دشمنان 

 ایمقدمهعنوان به هو آنچ .(Marx [1858] 1955: 100)به اتمام نرساند  بپردازد کیالکتید

 عه[]قط نیهم دارد فقطاحتمال که  ،کردآغاز  یاسیدر نقد اقتصاد س سهمی اثرش بر یشناختروش

 Marx) منتشر نشد نیز پس از مرگ مارکس ی مدیدهاتا مدتو  باقی ماند ناتمام، داده باشدرا انجام 

 د.ش دهیچیو پ یطولان اریبس بردهنامبر کتاب  یامقدمه یواضح است که برا. (264 :1903 [1859]

 از آن، هرچند به درجات ی اوو استفادهبه دیالکتیک هرگز دچار تردید نشد، اش بندیاما مارکس در پای

  .افتیاش یتمام دوران زندگ در طول شیهاتوان در نوشتهیمختلف، را م
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 یاز نحوه است یبیاز ترک برگرفته شودمی ارائهادامه مارکس که در  یکیالکتیشرح روش د

 ییگورا سخن ویانگلس که من  شیدریفرتری میزان کمبهو ـ  و آنچه که او کیالکتیاز د شااستفاده

که  میادعا کن میتوانینم ،نیبا وجود ا. گویدی آن میدرباره ـ دانممی موضوع نیتراز با مارکس در اهم

مندتر نظام اریما بس ینسخه رایز ،بنویسد مناسبت نیدر ا خواستهمی است که مارکس یزیهمان چ نیا

شده است که  نگاشته یمقاله در زمان نیااما  .کندارائه  هخواستمیاست که او احتمالاً  هایینسخهاز 

ورد م از هر زمان دیگری تربیشو  شودکار گرفته میبه یگریکمتر از هر زمان داحتمالاً  کیالکتید

سود  نیرتبیش برای کسانی کهرا آن  آموختنآن و/یا  به یابیدستکه  ؛ امریردیگیاستفاده قرار مسوء

« نسبتاً» گامِ را در هشت روش دیالکتیک مارکس رو، ازاین .کندیدشوارتر م برندیم لینوع تحل نیرا از ا

خود ینوبهرا به گامکه هر بنا دارم  اند.بنا شده یقبل هایگام یپایهکه هر کدام بر  امبرساختهساده 

ر آنچه که مارکس را قاد ای یکیالکتیروش د تیّرا در کل اشژهیسهم و هنگامهمو  کنم و تشریح روشن

 سازم.نمایان  ابد،یدست  یدارهیاز سرما شرینظیساخت تا به درک ب

 

 ی روابط درونیاول: فلسفه گام. 1
 توانیمها ترین آنسرشناسدر میان  .آیدچشم میبه  یغن اریفلسفه بس یدر حوزهما  فقیر یایدن

و  ییختارگراسا سم،یپراگمات ،یدارشناسیپد سم،یالیستانسیاگز سم،یویتیپوز شناسی،زبان لیتحل

 اش برایرغم اهمیتبه ی روابط درونیفلسفه نام برد.را ( شانفمختل یها)در نسخه سمیمدرناپس

مدتاً امر ع نیانگرفته است.  جای در این سیاهه ،چند اندیشمند بزرگ دیگر در گذشته و حالمارکس و 

 اره دارداش بیرونیروابط  متخالف یفلسفه کی به وجود فلسفه نینام اخودِ است که  لیدل نیبه ا

 شود.یم ادی «میعقل سل»عنوان که در زمان و مکان ما چنان غالب شده است که معمولاً از آن به

اری یآن  شدنبرجسته بهبتواند که  یروشن یگزینهاز  اشمحرومیت، ضمن یروابط درون یفلسفه

 نینابراب شده است. دیناپد نیز کنند،یمطالعه م لسوفانیف اکثرآنچه  یشدهتصدیقاز فهرست  ،رساند

ما  یهزمان مِ یکه عقل سل آنچه از رهگذر پرداختن به ،یباشد که شرح خود را از دوم سودمند احتمالاً

 .میآغاز کن شود،ظاهر میعنوان فلسفه به اشکیآکادم کسوتدر 

و  مجزاسازند، یو هم جامعه را م عتیکه هم طب یعناصر یهمه ،یرونیروابط ب یفلسفه در

 ستا )که( و ایهای دیگر برقرار کنندروابطی با چیز ، و البته نه الزاماً،توانند)که می گریکدیمستقل از 

که مورد را  آنچههر  جوهری هایخصیصهکدام از  چیداشته باشند، اما ه یاندهیو آ خیتوانند تارمی

 لحاظ به« روابط»و  «زهایچ»نه،  ایشود  اظهارخواه آشکارا  شوند.یم یتلق (دنندار در خود بحث است

معمولاً  ،نیمکمی کار بیرونیروابط  یفلسفه با یوقت شوند.می دریافت فهم و گریکدیاز متمایز  یمنطق
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آن  برخورد بااز  نتوانو  شد «رویارو»ها با آن شود کهی هرچیزی مطالعه میزمانی روابط و تاریخچه

را دارند عمومًا معتقدند  دگاهید نیکه ا یکسان یبراها: کوچکی از هر دوی این برش، و یا کرداجتناب 

 شانمقابلدر  ماًیکه مستق یاز شواهد ،خواهند بدانندیاز هر آنچه که م یکاف یتوانند به اندازهیکه م

مجال  یعلوم اجتماعی حوزهشده در است که به اکثر مطالعات انجام یپنداشت نیا .رندیبگ ادیقرار دارد 

جای  شانرشته یدایره که در یمسائل و هاچالشی کنونیِ نسخهاز  یکوچک هایبرشدهد تا بر می

تر که در زرگب یو زمان یمکان بافتارهاینسبت به  ،اینگرانی چیه تقریباً ای، ینگراناندکی با  رند،یگمی

 ، تمرکز کنند.اندقرار گرفتهآن 

زمان،  سراسر توالیدر  نیزدر فضا و  زیچ است که همه بر آن یروابط درون یفلسفهدر مقابل، 

 حدودینامتعداد  مشتمل بر جانیدر ا تیواقع برند.سر میدر پیوند درونی به نده،یگذشته و آدر ازجمله 

که یحالدر، ندرییتغ خوشدستنوعی و یا با سرعتی متغیر  که در است های متنوعبا سرشت هافراینداز 

، با نمونه یراب .برندسر میبه گریکدی( با میمستقریغ اری)و اغلب بس میرمستقیغ ای میدر روابط مستق

ی شتهگذ هایخاستگاهبازگشت به از  زمانی ایگستره یهامنزلهبه توانیرا م یدارهیفلسفه، سرما نیا

ر ب نیزو  تأثیر گذاشته داریسرمایهبر  آنچه یهمه شاملو  ،در نظر گرفت اشیاحتمال یندهیو آ دور

 اشتوجهعمدتاً  که مارکسیدرحال  .گذار بوده استاثر یطولان یدوره نیدر اکه شود میچیزهایی 

ها تعامل فکر و با آن شانکه مردم درباره ییهاروش نیزو  یو ماد یاجتماع طیبه شرابود معطوف 

 یآن دسته از خوانندگان دیکه با یزیاما چ .تر استگسترده اریفلسفه بس نیا یدامنه]اما[ ، کردندیم

 لسوفانی، گروه فو تأمل واداردمکث  را به اندیارفتهزدستا عجیبِ یفلسفه نیچن نپذیرفتن یکه آماده

ود را خ ]روش دیالکتیکیِ[ ینسخهکه مارکس است  ـ تسیبنیهگل و لا نوزا،یمانند اسپ ـ تأثیرگذاری

  .ترسیم کردبر اساس آن 

زی که چه چیاین است دو فلسفه بر سر  نیا حامیان نیب مباحثهدر  یکه موضوع اصل ییجااز آن

محکمی  شواهد نیاز طرف کیآنچه که هر  ی، صرف ارائهشودمحسوب می «شواهد»عنوان به

 یط کسانتوس شدهاستدلال ارائه نیثرترؤمحال، نیبا ا .رد بحث کمکی نکرده استبُدر پیش، پندارندمی

ی امری ابهمثبهو روابط  رییکردن تغیاست که با تلق نیا بندندکار میرا به درونیروابط  یکه فلسفه

 ریافتندی که برای تر و روابطمهم راتییتوانند تغیها نممخالفان آن ،شوندپژوهیده میربط به آنچه یب

 مسائل و مشکلاتاز  کیچه رسد به حل هر ، ملحوظ نظر قرار دهندی کافی اندازهبهرا  اندضروری

 یکیالکتید اهدگید هیعل بیرونی راروابط  یکه فلسفه یکسان از جانبکه  یانتقادپرتکرارترین  ما. یعمده

 ،اندما قائل یایدر دن «زهایچ»وجود  یکه اکثر مردم برا ییبدون مرزها ،است که نیا گیرندبه کار می

چیزهای دیگر  یبه همه ]مشخصی[ زیهر چ یمطالعه شدنِزیاز سرردیگری وجود ندارد تا راه  چیه
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 قتیقح نیا ایدهد. اما آیم انیجا به بحث پانیاگر درست باشد، هم ،اخیرانتقاد  ویژهبه .جلوگیری کند

 دارد؟

 

 انتزاع فرایند. گام دوم: 2
 نمااریرا در اخت هارابطهو  هافرایندمتشکل از  یِ شناسیمارکس، هست یروابط درون یاگر فلسفه

ی تیعواق نیچنبه شناخت که چگونه  پردازدیمسئله م نیبه ا اشهبستهم یِ شناسمعرفت دهد،یقرار م

 یبرا یروش ای، /تجریدانتزاع فرایندمارکس با  شویم. ورغوطه مانیهاافتهیدر که این بدون، برآییم

ا که در هرابطهو  هافراینداز  ییهااز بخش یبرخ پیرامونموقت  یمرز نییتمرکز بر، و تع ای، گزینیتک

 یگانهکه ما با حواس پنج ییهاتیفیکه کیدرحال .کندیحل مرا  معضل نیاقرار گرفته،  اشتوجهکانون 

 که ایادراکی زاتیتما ـ وجود دارند عتیاز طب هاییعنوان بخشطور واقعی بهبه میکنیم ادراکخود 

شود، چه در فضا و چه در یمکجا آغاز  یرسد و مورد بعدیم انیبه پاکجا  «زیچ» کی دیگویبه ما م

 ییجهان بر جا تأثیرهرچقدرهم که  .نیز هستند یو ذهن یاجتماع هایسازه زمان[]هم ـ زمان طول

 م،یکنیم میرا ترس هاآنکه  میما هست نیا تیباشد، در نها بزرگ میکنیم میمرزها را ترس نیکه ما ا

این ، شاندر ذهن متمایزبا اهداف  ایمتفاوت و/ یفلسف یهاسنتاز مختلف و  یهادر فرهنگ یو افراد

مارکس اصطلاح  باشد یا زیاد. کم، خواه این میزان کرد ندخواه میمتفاوت ترسصورت بهرا  مرزها

ست ]که امعن نیترمهم نیما ا اهداف یاما برا برد،یبه کار م ی دیگرمعنا نیچند دررا « انتزاع»

 [.کنیمریزی میرا شالودهو در ادامه آن برشمردیم

است، که  دیدزاویهانتزاع ، یاول .اندسه نوع متفاوت سازدمیبرکه مارکس  یواقع هایانتزاع

 هیزاو کیاز  شیکه بیزمان]یعنی[  ،خاص یاهیاز زاو« کل»از  توانیمکه آنچه را  یهمه تیاهم

 انداکثر مردم احتمالاً موافق دهد.مورد تأکید قرار میو  سازدمی آشکار ،مشاهده کرد دردسترس است

 جانیر اد اما، باشد دیمف اریخاص بس یمسئله کی وفهمدرک یتواند برایم یگرید نظرگاه افتیکه در

پیش خود )و حرکت روبه، اشیروشیپ موضوعِسوژه/ درک کارکرد یبراکه  خود مارکس است نیا

به عهده داند، می اشیکه ضروردیدهای متفاوت میان زاویه( را خود شیپبهبار حرکت رو بیش از چند

ر د زمانکند چه مقدار فضا و چه مدتیم نییاست که تع گسترهیا  دامتداانتزاع  ،یدوم گیرد.می

ر قرا تمرکزی حوزهی معین، در با هر مسئله مرتبطروابط و  هافرایندبا  برخورددر  یزمان یبازه کی

 یکوتاه زمانمدت یکارخانه، برا کیکوچک، مانند  یمحدوده کیکه در  یدادیرو ی. مطالعهردیگیم

 حادث شده آن بخش ]اقتصادی[که در کل  یدادیمانند رو توانینمرا رخ داده است  ـهفته  کیاً ـ مثل

 .تلقی کردیکسان دارد،  استمرار هم هنوزو 
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 هانآ نیشک دشوارتربدون نیا انتزاع، نوع در میان این سه است. انتزاع سطح تعمیم، یسوم

 برای آخر کنار گذاشته شده، اگرچه حتی است که لیدل نیاست، به هم کاربستنو به دنکربرای درک

سطوح کدام از  که هر ییجااز آن آمده است. جایگاه نخستدر  هاعانتزا نیمارکس از ا یدر استفاده

سطح که  یتا زمان ریدو مورد اخ اند،خودشان امتدادِو  دیدزاویهاز  یعیوس فیط یدارا تعمیم

 دممتق تیّ، کلاشیعنوان موضوع اصلبه یدارهیسرما شوند.ینم پدیدارمشخص نشود،  شانتعمیم

 اشلیتحل تواندیکه م نیز است آن یهاامتدادو  دیدزاویهاز  زیمتما فیبا ط، تعمیمسطح  ایمارکس 

 داری انجام داد ـطور که در مورد سرمایهـ هماننیز  را گرید تیّاما مارکس دو کل .را با آن آغاز کند

 زیامتم ]بشریت[ خیتار یهادوره ریاز سا یو اجتماع یاقتصاد حیثها را از آنچه که آن مبنایبر اساساً 

 ما یوجود گونه ی زمانیِ دورهکل  ای) «وضع بشر»عبارتند از این دو کلّیت  کرد. تجریدکند، یم

ا نوع ی کیطبقات از  آنْ یکه در ط یترکوتاه اریبس دوران) «یطبقات خیتار»در جهان( و  ها[]انسان

 نیدارد، ا یپوشانهم یطبقات یجامعه دورانبر  وضع بشرکه  گونههمان .اند(وجود داشتهمختلف انواع 

سطح »است که مفهوم  ییهامثال نیاز چن دارند. یپوشانهم یدارهیبا دوران سرما ]کلیّت[ نیز دو

ه در ک هاییویژگییا  هاییکیفیتاز  است دورههر ی ویژهرا که  چهنتا آ کنیماستخراج میرا  «تعمیم

ز ا شیمارکس را ب یهاتیّکل آنچهحال، نیباا .میکن زیمتما شودیم افتتاریخی[ ی هایدوران]ی همه

را  خاص خود قانون حرکتها از آن کیاست که هر  نیا سازدمی زیمتما گریکدیاز  یگرید زیهر چ

، اهمیت ویژه است واجدارد د دربر /نظامستمیس کی آنچه نه تنها، کشدپیش می فراز نیا کهچنان د.دار

کامل در حال ت اکنونهمچگونه ، یافته استتکامل  هچگون[ نظام یککه ] استحائز اهمیت این نیز  بل

ی که گانسندیاکثر نو که رسدیمتأسفانه به نظر م. ابدییتکامل م زین ندهیاحتمالاً در آ چگونه است و

که  هیسرمااز نوشتن اش «ییهدف نها» ، ]یعنی[دگویمیآنچه را که او  اند،قلم زده مارکس در باب

 Marx) اندگرفته دهیبود، ناد داری()یا سرمایه «مدرن یحرکت جامعهآشکارکردن قانون اقتصادیِ »

[1867] 1958:10) . 

ا ب یدارهیسرماو  پردازد،یر بالا مد نامبرده تیّمارکس فقط به سه کل یهاکه نوشته یدر حال

تزاع به ان ازیمدرن ن یایدر دنشان و نقش گاهیاز جا یمارکس ریاست، تفس اشنیترمهم اختلاف زیادی

 ل نماید.تکمی که مارکس آغاز کردرا  اییکیالکتید لیتحلد تا کِشپیش میرا  تعمیماز  یگریسطح د

 یدارهیدر سرماباره، در این مارکسن نوشتنِ است که از زما یترگیرچشم راتییاز تغ یبیترک مورد نیا

 امر نیا. است و تکامل یافته شان شکل گرفتهنیکه ب یزیمتما شیبوکم کنشبرهم نیز ، وحادث شده

رو آن پیو  ی نخست قرن بیستم[،]در نیمهیدو جنگ جهان است: متعددی تحولات یدربردارنده

 ،یقدرت نظام قیجهان از طربخش اعظم متحده بر  الاتیا میرمستقیو غ میمستق یبرآمدن سلطه
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 ینیگزیو جا یدولت گرانیباز یتحت سلطه سمیالیاز امپر یگسترش شکل ؛اشیو فرهنگ یاقتصاد

در  انشو افول سندیکالیسم،و  یدموکراسالیظهور سوس؛ یتیچندمل یهاآن توسط شرکت ترپسین

بر شان هندیفزا ریبا تأث ری[نونقل کانتیی ]یا نظام حملسازینریو کانت ونیاتوماس های اخیرتر؛دوره

و  ؛یقدرت بخش مال شدید شیافزا ؛سازییتالیجیاشتغال، دستمزد، سود و د ،یالمللنیتجارت ب

را  یاتهجنگ هس دیو تهد اقلیمی راتییتغ دیکه اکنون با ،یدئولوژیو مؤثرتر ا دیگسترش اشکال جد

 تیو اهم رخ دادند متعددتحولات  نیکه ا یاز زمانکه  دیتوان فهمیطور که مهمان .یمکنبه آن اضافه 

 پیشین نیقوان واضحیِجا به همان مورد نظرمان در این با موضوعِ مرتبط د، قانون حرکتِدنکر دایپ

به  که ما فقط ییاز جا ]یعنی[ کنیم، تجریدآن از را  تیّدو کل یراحتتوان بهینشده است و م فیتعر

دشوار در مدت زمان  موضوع کی یسازساده یتلاش برااز  گذشتهاما ایم. ی یکی بسنده کردهارائه

 میکنیم یرا که در آن زندگ یدارهیجوامع سرما یِغالب کنون« قانون حرکتِ» میتوانینمما محدود، 

 .میریبگ دهیناد

ابق س یهاستیاز مارکس یاریبس مانند ـبسیار سهل بوده است که است که  نیا گرید یدغدغه

 نی، با اواکنش نشان داد اندرخ داده یدارهیکه از زمان مارکس در سرما یمهم راتییاز تغ یاریبه بس ـ

که طورآنـ  ستین یبهتر موضع چندان نیو اـ  ا. یستین مربوطمناسب و  گرید اخیر لیادعا که کل تحل

اش که از زمان مرگ آنچههر  حیتوض یمارکس برا یهانوشته ،کنندکماکان اظهار میاو  روانیاز پ یبرخ

 یدارهیسرما»مارکس از  لیحفظ تمام تحل یْ مارکس بدیل .است یکاف ،حادث شده یدارهیدر سرما

ورانِ متأخرترین دمشابه از  یلیتحلوتجزیهانجام  یبرا اشیکیالکتیروش د کارگیریبهو  «عامطور به

هدف در نهایت  ،باشدناتمام  هرچقدرهم که این روش است.« مدرن یدارهیسرما»موسوم به 

 ازاینپیش ستیمارکس پژوهاندانشاز  یبرخ ناگفته نماند کهالبته هاست. هر دوی این یسازکپارچهی

 دادن وجود دارد.انجام یبرا یتربیش یکارها]هنوز[ ، اما اندبوده کار مشغول انجام این به

ت. اس مارکس لیاز تحل گرید مخل یِجانب محصول، به آن پرداخته شودموضوع دیگری که باید 

ضای ف، امتدادو  دیدزاویه یهاانتزاع ژهیو، بهاشهبستهم انتزاعِ فرایندمارکس و  یِروابط درون یفلسفه

 یرو معین که در هر زمان هاییرابطهو  هافراینددر داده تا تصمیم بگیرد که  به ویهم  یادیز مانور

 یمیفاهم یبر معناکار آید که جز این بهب توانستینم نیا کند. میمرز ترسکجا  قاًیدق کرد،یآن کار م

 اندیهمشاب مینسبت به مفاه یتربیشاطلاعات  یتنها حاونهها آن اثرگذار باشد. کردیکه او استفاده م

 یستفادها طیاغلب در  نیز« تربیشمقدار این »ی[ ]مقولهبلکه  شود،یاستفاده م گریکه توسط افراد د

طرنشان خا ـ رنجش اندکیاز  شیبا ب ـ ییایتالیپارتو، منتقد ا لفردویو کند.یم رییها تغمارکس از آن

هم و  را ببینید گانپرندهم  هاخفاشدر  دیتوانی. شما ماندخفاش مثلمارکس  هایواژه»کرد که 

 اشروانیاز پ معدودیاز منتقدان مارکس و  کی چیاما ه. (Pareto [1902] 332)  «را هاموش
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بر  یمبن ،هیسرمامجلد سوم  یانگلس در مقدمه حیهشدار صر رغمیعل. دهند حینتوانستند آن را توض

ی همه ای بود که برایورفتههای ثابت و شستهتعریف در پی»که  میانتظار داشته باش دیما نبا کهنیا

 ادراکر که تغییرپذینه ثابت،  شانمتقابل روابطبدیهی است هنگامی که چیزها و  .معتبر باشند هادوران

ها را آن کهاین ؛ وانددگرگونینیز تابِع تغییر و  ها و مفاهیمایدهشان، یعنی شوند، تصویرهای ذهنیمی

 تاریخی و منطقیِ فرایندها را در باید آن ، بلکهگنجاند ناپذیرانعطافهای توان در قالب تعریفنمی

 .(Engels [1885] 1959: 13–14) «بسط دادو ساخت شان گیریشکل

 ترمخرب یتر و حتگسترده بسیار [امروزه]روی آن انگشت گذاشت که انگلس  ایمسئلهمتأسفانه، 

که  یکار رایز، طلبدیم که او ارائه کرد آنچهتر از کامل یپاسخ نیو بنابرادوران حیات او است از 

در  است. اشیدیکل میمفاه یهمه یبرا «سانِکش» واقعهای بهتعریف یارائهمارکس انجام داده 

نند توایم چنینهماز آن غافل شد، اما  توانیمکه  اندجزئی چنانها اغلب آن یدر معان راتییکه تغیحال

ا تنه باز دارند. شامیپ جامع و را از درک کامل اشباشند که اکثر خوانندگان بسامدو  پرتعدادچنان 

 انجام جانیرا که مارکس در ا آنچهتواند یم اشهبستهم انتزاعِ فرایندو  یروابط درون یفلسفه

نخواهد  آمیزمبالغهچندان ، رفتههمروی .سازدآماده  آن جیکار با نتا یدهد و ما را برا حیدهد توضیم

با  ،یدبع هایگامدر  بنابراین و ،قلمداد کنیممارکس  یکیالکتیکل روش د هایشالودهها را اگر آن بود

 تعامل خواهیم کرد. منطق[ این]و با  چنینها اینآن

 

 . گام سوم: قوانین دیالکتیک مارکس3
« تربزرگ ریتصاو» سکونِکه  ایمدیده چنینهممارکس بود، اما  یموضوع اصل شهیهم یدارهیسرما

روع ها شاز آن پسکه  هاییدوراندارند، بر  یپوشانهم یدارهیکه بر سرما یطبقات خیو تاروضع بشر از 

 کندیم فایدر تمام مطالعات مارکس ا ینقش مشابهکه  ترسترگهنوز  یزیچ .نداثرگذار زین شوندیم

مارکس  د.نشویم افتی تعمیمسطوح  یدر همه هافراینداز الگوهاست که در روابط و  ایدسته و آنْ

 توانستی، مهاشیگراـضدمواجهه با  با توجه به احتمال)البته،  دینام یکیالکتید نیقوانالگوها را  نیا

 دروناز سم،یدر مارکس یگرید زیمانند هر چ ،الگوها اینکند(.  ادی زین «هاشیگرا»عنوان ها بهاز آن

را بر اساس  شانقیدق یکه مارکس مرزهایطور، بهاند ]یا در پیوند درونی با هم قرار دارند[مرتبط

؛ کندیم تجرید، است رفته پیشبا آن  مواجههتا چه حد در  کهاینوکار دارد و که با آن سر ایمسئله

از انجام مطالعه  شهدفکه این ای هانیاز ا یکیصورت وجود در مرز را تجرید مجددکه امکان  امری

 سازد.مهیا می، باشدکرده  رییتغ
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ود خ یگانهحواس پنج قی، که آنچه را که ما از طرو ذات نمودفراالگوها عبارتند از  نیا نیترمهم

 «تربزرگ ریوتص» ینسخه نیترمرتبطتا  شانتروسیع یمکانفضایی و روابط  یبا آنچه با بررس میآموزیم

است  یمعادل عکس یزیهر چ نمودِفرا دهد.در تضاد قرار می آموخت،توان میموضوع مورد نظر  یبرا

 دونب امر نیا ،یمهم زندگ هایپرسش و مسائل تربیش یگرفته شده است، اما برا نیکه توسط دورب

ه چ ـ برای نمونه کافی نیست چیزی بدانیم که در آن گرفته شدهتری ی بافتار بزرگکه دربارهاین

از  رتبیشها و بسیار ی اینهمه ؛اند[]بسیار مهم و غیره آن را گرفته یچه هدف یبرا ،یچه زمان ،یکس

 نهفته است. آن اتذها در آن

 یشدهتجریدروابط  ای) «زیچ»هر دو کند که ی این واقعیت میما را متوجه، که و تفاوت هویت

 ای گر،ید بافتاریدر  توانندیم ،کندمی برخوردبه ذهن ما متفاوت(  ای) کسانصورت یبه ( کهچنینیاین

در ذهن، برخلاف آنچه ما تصور  یگریبا هدف د ا، یگرید زمانی در ای گر،ید امتداددر  ای ددیزاویهاز 

مان ه ای. آورو کنیدپشت. آن را دیندازیب تانبیبه اسکناس دلار در ج ینگاه .شودیظاهر م میکردیم

)خوانندگان متذکر . خیرهم و  آری همخب،  ؟بودید درآورده تانبیاست که از ج یاسکناس دلار

ه ب از لحاظ طبقاتی کارنیا رایز ـکنند  درکاشتباه بهداران ممکن است هیسرما آنچهخواهند شد که 

 ،عکسبال ای است و هم متفاوت کسانی همکه  یزیدانستن چمتفاوت یبرا یموجه لیدلـ  تشان اسنفع

 (.نیست

است،  یمّک رییتغ خوشدست لیقب نیاز ا یزیکه هر چکند تصدیق می تیفی/کتیکمّ رییتغ

ر دیا هر سرعت دیگری.  سرعت مشخص یک باخواه  باشد گریدنوعی یا انواع از  کمّی خواه این تغییرِ

 لیبدت آن کارکرد ایو/ نمودفرا یدر نحوه یفیک رییتغ کیبه  ]تغییر کمّی[ نی، امعین ینقطه کی

، «نوزاد» ـ دیریدر نظر بگ شودیها استفاده ماشاره به انسان یکه برارا  متفاوتی یهانام .شودیم

ما در طول  یرا که همه یاصل یِفی/کیکمّ راتییکه تغـ  رهی، و غ«سالبزرگ»، «نوجوان»، «کودک»

 .دهندینشان م یم،ادهگذرانز سر ا مانیزندگ

جامعه  یعمده هایگردیسیرا نشان دهد که در آن د یدارد تا روش اندازی ژرفچشم نفی نفیِ

 هک رسدیبه نظر م بوده است. اشقبلما یجامعه یهایژگیو نیزتریمتماکردن رد مشتمل برمعمولاً 

ا اتفاق افتاده است، ب یدارهیبه سرما سمیو از فئودال سم،یبه فئودال تربدویر از جوامع اامر در گذ نیا

 ،است سمیمورد کمون نیکه در ا ،خود ضدخود را به  یاحتمالاً جا زین یدارهیکه سرما پیامد نیا

 آن بود که این آن لِمسائشدن که بدتر حاکی از آن است چنینهم پیشین یجامعه «یِنف» دهد.یم

 ،  وجایگزین شودها را حل کند آن توانستیکه م یگرید نظامبا مستحق ساخت در  ویژهبه را نظام

که مارکس یدرحال دچار شد. یزمان به سرنوشت مشابه گذرگسترده در  لیدلاهمان به  نظام دومی

، ارزش تردید نداشت یاهر جامعه از مسائل و مفصل قیدق لیتحلی هرگز درخصوص ضرورت ارائه
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 کارساز یچارچوب و ردیگیم بر را در یواقع یِخیتار یالگو کیاست که  نیا یکیالکتیقانون د نیا یاصل

 نظرافکندن یممکن برا روش کیما و  یعمده در جامعه وتحولرییتغ را برای درنظرگرفتن چگونگیِ

 .کندمیفراهم  به آن

ک یکه در  سازدآشکار میرا  کنشهمبر فرایندچند  ایدو  ناسازگارِ یوتوسعهبسط، که تضادو 

 نمودی راتییآن را در تغ توانیکه م شوندیم یفیک بندیتغییر و بازصورت خوشدست ن،یمع ینقطه

رسد و در یبه نظر م متضاد زیهمه چ یدارهیدر سرما: »دیگویمارکس م مشاهده کرد. شانکارکردیو 

که مارکس معتقد است  تیواقع نیا علاوه بر ،امر نیا (.832[: 3691)مارکس ]« چنین هم هستواقع 

تضاد،  کیاز حل  برآمده یِفیک رییکه تغ کندیم نیتضم انددرون با هم مرتبطاز که تضادها نیا یهمه

اند ینچنها آن تربیشکه ـ بزرگ باشد  یکاف یو اگر به اندازهش مجاور یبر تضادهاکم تا حدودی دست

 یاصل ینقش شهیتضادها هم ب،یترتدین ب. گذاشت تأثیر خواهدعنوان یک کلّیت داری بهبر سرمایه ـ

 یول زندگدر ط یدارهیمارکس از تکامل سرما یکیالکتید لی( در تحلاصلی نقش« یگانه»نگوییم )اگر 

 کردند. فایا اشیاحرفه

ود با س سازیبیشینه یبرا دارانهیسرما یرانه و انگیزه ،یدارهیسرما یتضادها نیتراز مهم یکی

 تیبه کارگران که اکثرنیاز  زمان[]هم شان است، امابه کارگران دستمزد نیترکمالامکان تیحپرداخت 

 دموجو یکالاها یفزاینده دائماًمقدار  هاچنان مطرح است تا آنهم دهند،یم لیکنندگان را تشکمصرف

 در مورد ندارند.را  [کالاهای هزینه] پرداختاستطاعت  کارگران اکثرکه صورتیبه، را خریداری کنند

 نیاست که چن مرتبطازدرون تناقض چنداز  یکیتنها  جانیدر ا نامبردهتضاد  ،یادوره یهابحران

  شوند ـمی ریناپذاجتناب تیمحتمل و در نها ها[سپس ]این بحرانـ  سازدیرا ممکن م ییهابحران

 باشد. منطبقاهداف ما  با دیبالا با شده دریاداما تناقض . دهدینشان م شانیاکه وقوع دوره طورهمان

 یدرباره، یکسانبه ،دوستان و دشمنان یهانوشته تربیشاست که  برانگیزسفأت ،سرانجام

توسط که  رتبزرگ بافتار کردنلحاظ اما بدون .شودیم آغاز اشیکیالکتید نیمارکس، با قوان کیالکتید

از  یاهتنها هال یکل یالگوها نیا یمعرف در تعجیل، اندارائه شده انتزاع فرایندو  یروابط درون یفلسفه

 افزاید.، به آن میکندمیموضوع را احاطه  نیکه کل ا را زدگیوحشترمز و راز و 

 

 (تحقیق)یا  پژوهشگام چهارم: . 4
وجه  نیخود را انجام داد، به بهتر قاتیآن تحق چارچوب که مارکس در اییذهنقابک یا  ریمفِ

 ,Marx [1863]) نماگیری شده است« شک کن! زیبه همه چ» اششعار مورد علاقهتوسط 

Reminiscences of Marx and Engels, n.d., 266) . بهدوم  ویراست گفتارپیمارکس در 

لحاظ فرم، باید از روش پژوهش متفاوت مسلماً روش بازنمایی به»نوشت:  هیسرماجلد اول م یِآلمانزبان 
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 اشملاو تک های متفاوت بسطتفصیل دربر گیرد، شکلرا به و موضوع پژوهش باید مطالب باشد. دومی

رکت توان حها را ردیابی و پیدا کند. تنها پس از انجام این کار، میوتحلیل، و پیوند درونی آنرا تجزیه

 فیتوص عیناً مارکس .(Marx [1873] 1958:19)« ردک تشریح و بازنماییفراخور واقعی را به نحوی 

ی، ارزشِ عملیِ چنین پژوهش: »ه بودکه گفت ،کرده بود را تصدیق هیسرمااول جلد ماز  یمنتقد روس کی

آشکارسازی قوانین خاصی است که خاستگاه، وجود، تکامل و مرگ یک ارگانیسم معینِ اجتماعی و 

کند یاضافه مدر واکنش به آن مارکس « کند.را تعیین می یبالاتر جایگزینی آن با ارگانیسم دیگر و

 Marx [1873])« کشد، چه چیز دیگری، جز روش دیالکتیکی است؟آنچه او به تصویر می»که 

1958: 17–20) 
با هم از درون  زیچ که همه ییاما در جا شود،یمحدود م« پژوهش» یمعمولاً به لحظه« روش»

ما آن را  جا،در این استفاده شود. زین کیالکتیکل د یبررس یبرا دیدزاویهعنوان به تواندی، ماندمرتبط

 در جستجوی( مارکس 3) :میریگیدر نظر م ریبه سؤالات ز یعنوان پاسخبه تربینانهباریک صورتِبه

 تیمحدود نظر به ؟به جستجوی آن پرداخت چگونه( 1و ) آن را جستجو کرد؟ کجا( 8) بود؟ چه

 یهابخش نیترمهم در پی صرفاً، ما یابدنمود میمقاله که در آن  محدود فضایتوسط فرم و  شدهلیتحم

 .بود میها خواهپاسخ

مارکس از  یشدههدف اعلامگفتیم که تر پیشآن بود،  درجستجویمارکس  آنچهخصوص در

که او آن را امری« مدرن را آشکار کند یحرکت جامعه یقانون اقتصاد»بود که  نیا سرمایهنوشتن 

 و آشکار کشف دیداشت که با چیزهای زیادی وجود اما هنوز کرد.می ادراک یدارهیسرما کلیّت

که در  را آنچهو شامل گشت یم تیّ کل نیکارکرد ا «جستجوی»در  دیبا چنینهماو  نی، بنابراندشدیم

 یجزارا بر نقش ا نظام ککلیّت ینقش  یکس گاهحال، هر نیا با .شوده بود نیز میافتیخود از آن  شرح

است،  نرنجیدهکه مارکس خودش ظاهراً از این موضوع این .شودای مطرح میمسئلهدهد،  تیآن اولو

تر سانآ توانرا می کیکل ارگان کیعنوان به کامل پیکر»: گویدتوان از اظهار وی دریافت کرد که میمی

این ]بنا بود  ـ شودیم پدیداره در آن ای کزمینهبا توجه به  ـ، که «آن پیکر مطالعه کرد یهااز سلول

 .(Marx [1867] 1958: 8)اتخاذ شود  یدارهیدر مورد سرمابیش و پیش از هرچیز روش[ 

تعلق دارند،  یبدانند به چه نوع کل کهنیباورند که قبل از ا نیمردم احتمالاً بر ا اکثرحال، نیباا

 نیفرض را بر ا امر نیاما ا داشته باشند. یزیهر چ یاز اجزا یبرخ نسبتاً بالایی از درک کمدست دیبا

توجه  با عطف .شوندپدیدار می یمتفاوت یهادر زمان مینامیم« کل»و « اجزاء»که آنچه ما  گذاردیم

عنوان هب یدارهیسرما نظام کنش میاندر این تردیدی نیست که برهممارکس،  درونیِروابط  یفلسفهبه 

است  یکرد(، تعامل تجریدآن  یعنوان اجزابه یتوان در هر زمانیآنچه را که م ای) آن یکل و اجزا کی

 یگریبه ددهی شکلو  دیدر کمک به تول ایینقش اساس کیهر  ،شاندر شروع مشترک ،که در آن
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، شانکنشبرهم یواسطهبه جایک ]یعنی کل و اجزای آن[ هاآن یمارکس در مورد هر دو .کندیم فایا

ز ا های بسیاریجنبهو از گیرد نشأت می هاکه از آن بخش یمتفاوت دیدهایزاویهاز  نده،یطور فزاو، به

 آموزد.ی، مخواهد دریابدکه او میکل 

ود شیآغاز م یطور کلبه یدارهی، پاسخ با سرماپردازدجستجو میبه  کجامارکس  کهنیدر مورد ا

 یتهوابسهمبه یهافرایندمتشکل از  دِیتول یوهیبه ش ارجحیّتکه  جاست ـ جاییآغازش این صرفاً  اما ـ

 نیب یطهراب گیرد.در کانون توجه قرار می تربیش، که تولید شودیمبادله و مصرف داده م ع،یتوز د،یتول

 ایفرد آن در سراسر اقتصاد )منحصربه یسیو دگرد ،«ارزش»، شانزیآمراز فرزندو کار، همراه با  هیسرما

 تیفیک اما ،یابداستحاله می رهیسود و غ ه،یبه کالا، پول، سرما اشیکیزیکه در آن شکل ف یحرکت

قرار  قیدق یبررس نیز موردکند( یحفظ م شدهگانهیب کارِ  محصول ممکنِ یگانهعنوان خود را به جوهری

وشش پ« اقتصاد»نه ، «ی مدرنجامعه»عنوان ی که قانون حرکت، بهترعیوس بافتاربا ارجاع به  .گیردمی

و  دیتول یوهیش بینکنش برهم یبرا یاتیح زِیچ چیه ،[see Marx [1897] 1958: 10] دهدمی

ر دامر مهمی که باید  چنینهم شده است.نگرفته  دهیناد یبه کل رهیدولت، طبقه، مذهب، فرهنگ و غ

ند کیم یخود بررس پژوهشکه مارکس در  ییهافرایندروابط و  یکه همهاین است  میداشته باش ذهن

توانند تا یها مبدان معناست که آن نیا .کندمیها که او از آنهایی است از انتزاع برآمده ایتااندازه

ها آن یهکه مارکس در مطالع دیدزاویه وامتداد  مختلفِ هایانتزاع اندازه و محتوا با لحاظاز  حدی

 د.نمتفاوت باش ،کندیاستفاده م

 هادهیا ی، همهت دادارجحیّخود به آن  هایپژوهشکه مارکس در  یاصل هایحوزهاز  گرید یکی

 هاآناکثر  یبرا کنندیم یدر آن زندگمردم را که  کارکرد نظامیاست که درک  یتفکر یهاو روش

معرض  ازاست که  بغرنجقدر بزرگ و آن یدارهیسرما ،]از مردم[ یاریبس یبرا .سازدیدشوار م اریبس

داران هیاسرم یِآگاه صنعتِ کلند که کامر به این مسئله کمکی نمی این یقیناً .مانده استپنهان  دید

از  یریجلوگ یبرا یادیز هایروش جادیمارکس( در ا خود )اصطلاح شان«مزدوران خودفروخته»و 

گذرد موفق یمشان واقعًا در جامعه آنچه از دیدن ـ برای جلوگیری گاهیـ حتی  مردم و فهم رکد

 نیب یرابطه تصوری وارونه از ایکالا ) وارگیبت عبارتند از هاصورت نیا نیاز جمله مؤثرتر. اندشده

مختلف که با آن  یهاانفجار نام، کنند(یم دیتولرا ها است که آن یافراد نیب یرابطهجای به زهایچ

 یسویهکه  یمیاجتناب از استفاده از مفاه یاشاره کرد )برا« طبقه»و  «یدارهیسرما»به  توانیم

 یهانییاز تب ایپیکره ای) بیرونیروابط  مسلط یاز فلسفه یعنوان بخشو به دارد(، هاآن یبرا یانتقاد

موارد،  نیدر تمام ا .(اندو روابط قابل درک هافرایندحسب  مسائل که فقط بر یسویهکیو  ستایا ،یجزئ

 ندکمیعمل  یو هدفمند ینیع یهافیتحر یچتر برا یعنوان نوعبه «یدئولوژیا»مفهوم  مارکسبرای 

 موجودند. یگریاز هر زمان د شیکه امروزه ب
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که  یگام نیترمهمکرد. نگاه می افتهییم آنچهبه  چگونهکه مارکس  میپردازیم نیاکنون به ا

بود از آن  دواریخوانندگانش که امهم برای خود و  یبرا هم ،اشپژوهش کردنرؤیتقابل یمارکس برا

ی پروژهن چنی یبود که برا« تربزرگ ریتصو» ینسخه یگانهآن در  برنشاندنبرداشت،  ،استفاده کنند

ویر جا به تصدر این که میکنیم یکه اکنون در آن زندگ یدارهینه تنها سرما رایز مناسب بود.حجیمی 

آن مورد توجه  احتمالی یندهیآدر  زیدر گذشته و نآن  یاصل یهاشرطشیکه پ کشیده شده است،

 و یواقع یتوان گذشتهی. اما چگونه مگیرددر بر می ها رااین یهمه ویتِ قانون حرک .ردیگیقرار م

 یاصل هایخصیصه( 3) نهفته است: گامپنج  نیدر ا این پرسش کرد؟ پاسخ لیرا تحل احتمالی یندهیآ

ا ت افتادیدر گذشته اتفاق م بایستی یزیچه چ» دی( بپرس8)د؛ ینشان سازدسترا  یامروز یدارهیسرما

( سپس مفهوم 1) ؛«عمل کند؟پدیدار شود و هست طور که اکنون ، آنیدارهیسرما یکنون ینسخه

 یفرایندشروع به گنجاندن کل  که با آنْ ، امری(دیکن بازتجریدرا  آن) دیرا بسط ده یدارهیسرما

 یدارهیسرما تریطولان ینسخه نی( ا4)؛ شد بدل اکنون هستبه آنچه  یدارهیآن سرما یکه ط دیکرد

 یندهیآ سویبه ،کندحمل میآن را  یوزن تکامل واقع نْآ نوپدیدار هایامکانآشکار و  یرا که تضادها

و با درک  بنگریدبه گذشته  گریبار د کی( 5)ریزی کنید؛ و سرانجام دست طرحو دور یانیم ک،ینزد

یدگی رس کسب یبرا .دیبازگرد اکنونبه  دیاکسب کرده مانیرو شِیپ یِاصل هایبدیلکه از  یبهتر

ی رفتهگالهام یهاها از نسخهبه آنتان دنیرس یو نحوهتشخیص نتایج اغلب به  کرد،یرو نیا به عادلانه

  کند.یگذشته و حال ارائه شده است، کمک م ،گراآرمانکه توسط متفکران  ندهیآ یِاخلاق

 یبرا یروشهرگز  ]رهیافت[ نیکه ا میاضافه کن باید ،یاحتمالهای برداشتاز سوء پیشگیری یبرا

عدد مت یکه در تضادها ویرانگری هایبدیل م،ینیبیکه م گونههمان راینبود، ز ندهیآ «ینیبشیپ»

 تشریح مارکس که اییکل حرکتاما  ها ظاهر شوند.س آنأدر ر توانندیم زین اندنهفته یدارهیسرما

 ،حقیقی یاز گذشته یبیترک یمثابهبه یدارهیبه سرما دنیشیاند استمرارچنان پابرجاست و هم ،کرده

است که به  «تربزرگ ریتصو»از  یاچنان نسخه( هممحتمل یحت ای) ممکن یندهیو آ یواقع اکنون

 یبخش ما براحال الهامنیو درع میامروز بدان یایدر مورد دن دیآنچه با آموختن یوجه برا نیبهتر

 است. مناسببهتر،  اریبس یزیآن با چ ینیگزیجا

 

 سازیروشن. گام پنجم: خود5
 «یسازخودروشن» یبرا قطور دو کتاب کمدستاست که  یبزرگ اندیشمندمارکس احتمالاً تنها 

رای برد، نه بمیها به کار آن یکه خود مارکس برا تعبیری ؛نوشته است [یشخو بازاندیشی فکریِیا ]

صفحه است. این  160 که حدود بود 1411 [و فلسفی ]اقتصادی یهانوشتهدستاولی  انتشار.
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 ای) سهیگروندر ومی. دداشتسن وشش سال ستیمارکس تنها بکتاب زمانی به نگارش درآمد که 

 ی تحریر درآوردبه رشته ـ هیسرمادرست قبل از شروع نوشتن  ـ 3252( بود که او در سال هاشالوده

از پنجاه سال پس از مرگ مارکس در اتحاد  شیبار ب نخستین یها براآند. صفحه دار 699تقریباً  که

 یمخاطبان جهان یبود که برا دوم یپس از جنگ جهان یها، اما تنها در دههبه چاپ رسیدند یشورو

، گیردمورد استقبال بایسته و شایسته قرار نمیکه هنوز  یزیحال، چنیباا شناخته شدند. و بهتر تربیش

مراه کنند، و به هیم فایدو کتاب ا نیاست که ا یاژهینقش و ست،یمارکسوران دانشاکثر  انیدر م یحت

 است. سمیکل مارکس یبراشان تیاهم آنْ

 گریو پرسش ملأت یها جاموضوعات در آن بیندارند و ترت اییواقع انیپا ایآغاز  دو کتابْ نیا

 از این تربیش هاییزیچرا به چ خواند،میها را بود که آن یکه او تنها کس ییجادارد. از آن فراوانی

ود، گذاشته ب انیرا با او در م زیهمه چ باًیانگلس که مارکس تقر یرسد که حتیبه نظر م داشت؟ ازین

 یبرا یبدان معنا بود که مارکس زمان کاف نیا البته نشد.شان تا پس از مرگ مارکس موفق به خواندن

اب خود انتخ یکه برا یمیدر موضوع عظ یفرع پیوندهایاز  یاریو بس یاصل پیوندهای تمامِ یجستجو

د متعد هایروشرکت کند و داد حدید و امتزاویهمختلف های میان انتزاعداشت تا در اختیار کرده بود، 

 رانگیدباشد که آیا موضوع نگران این  نبود مجبورو مارکس  .دیازمایرا ب جینتا بندیبرای صورت

و  طالعهماز ها را آنبدانند که  تراندیشناک یحت ای کنندهمتقاعد را آن ای، بفهمنداین آثار را توانند یم

 ژرفی با دقت هیسرمانگارش هنگام  ییهادغدغه نیچن د،ید میکه خواهچنانپیگیری آن باز دارد. 

ه آنچه که ب« وتردیدبدون گمان» ینگاه میکه اگر بخواه رسدیبه نظر م ن،یبنابرا وسنگین شدند.سبک

 یهاخی)با توجه به تار ایشحرفهو چه در اواخر کار  لیچه در اوا ی،دارهیمارکس واقعاً در مورد سرما

 میکه او تصم یزانیبا م سهیدر مقاـ  میداشته باش د،یشیاندیم یدارهیدر مورد سرما( نامبردهدو اثر 

 .میبپرداز هیآثار اول نیبه ا دیبا ـبه خوانندگانش ارائه دهد  ]کارهایش را[ تا گرفت

ی پرحجم از نظریهی وزین و استفاده سهیگروندرو  1411 یهانوشتهدست یژگیو نیبارزتر

 یگانگیب یدرباره تربیشکه  اولی در اثر در هر دو اثر است.اش روش دیالکتیکیو  مارکس بیگانگی

در « ارزش»که  یمتفاوت هایفرمشده است که به تمام گانهیب روابط کارِ نیکه ا میآموزیاست، م

طور به کمدستآن را شود و یمبدل شود، یم مفروض گرفتهدر سراسر اقتصاد  اشیسیدگرد

از آن رنج  یدارهیسرما یکند که ما در جامعهیم ب و مشکلاتیمصای تربیشمسئول  میرمستقیغ

 بود، درست ضروری پیوندها نیا یهمه جادیا یبرا شدهگانهیکار ب دیدِزاویه دادن بهتیاولو .میبریم

ـ  اندشده ارائهمقاله  نیاهای یکم، دوم و سومِ گامکه در  ییهابه تمام روش ـ کیالکتیطور که دهمان

از  کدامچیه داشت. درگیرهای حرکت بندیِچارچوبو باز بندیچارچوبدر  اساسیاندازه همانبه نقشِ
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و  1411 یهانوشتهدستدر  کیالکتیو د یگانگیکه مارکس به ب یتوجهمیزان بدون  هانیا

 .پذیر نبودامکان شد، امتناعها آن پرداختن به از سرمایهکه در  امری ،سهیگروندر

 

 . گام ششم: بازنمایی6
که عمدتاً  م،یآغاز کرد دهدخود انجام  تلاش کرد در پژوهشکه مارکس  یرا با کار چهارم گام

و  های متفاوت بسطشکل...  تفصیل دربر گیرد،مطالب و موضوع پژوهش را به» کهاین عبارت بود از

 متبه س حرکتسپس با  «ها را ردیابی و پیدا کند.آن ونیدر هایوتحلیل، و پیونداش را تجزیهتکامل

ور فراختوان حرکت واقعی را به نحوی تنها پس از انجام این کار، می» :که دیافزایممارکس  ،بازنمایی

و  هادهدر ای/آلدهیطور اموضوع به حیاتانجام شود، اگر  تیکار با موفق نیاگر اکند.  تشریح و بازنمایی

 «رو هستیمهروب ینیشیپ ایبا ساخته ییبه نظر رسد که گو چنین ممکن استگاه آن، بازتاب یابد شفاف

(Marx [1873] 1958: 19). 

وجور جفتهم طوری با گذارشدههم هایاجزا و قطعهکرد که  ریمعنا تفس نیتوان به ایرا م نیا

دلالت  چنینهم. این مهم کل واحد در نظر گرفت کینوان عها را بهتوان آنیم یراحتکه بهد نشومی

درواقع  نیا ارزیابی کرد.طور جداگانه به توانمرتبط را نمیازدرونهای این بخشه بر این دارد ک

د خو یعنوان هدف اصلرا به نی، و اگرچه مارکس ممکن است ادهدرا نشان می ایبلندمرتبهاستاندارد 

 کدام ازهرـ که  هیسرما اول جلدماز  ییهادر بخش بازنگری یرابش متعدد هایکوششباشد، گرفته 

ر دطور کامل هرگز بهـ بیانگر این است که وی  ندبود هااین بازنگری یاثر دارا نیا دیجد هایویراست

 ،شیارهااز ک یبرخ مسئولیت که یداماد مارکس و تنها کستوفیق نیافت. پُل لافارگ، به آن  شدننائل

 که ارائه ییهایبندصورتکه مارکس هرگز از  اظهار کرد زمینهدر این  ،سپردرا به او  ،هیسرماازجمله 

 ,Lafarge [1890] Reminiscences) دادیم رییها را تغنبود و مدام آن یراضکاملاً کرده بود 

n.d., 78).  ًدرست یقیناًکه  ،گرا بودکمال کیمارکس  کهدانند می نیامصداقی برای را  نیامعمولا 

 اریبس خاطبمچهار با نحو  نیبه بهترتواند میکه چگونه اش بیانگر این نیز است ندهیفزا یبود، اما نگران

که  یکارگران بودند، البته کارگران هاارتباط برقرار کند. گروهی از آننوشت، یم شانیکه برا یمتفاوت

که  بود ییهاستیالیاز سوس یگریانواع د ؛ سومیخودش روانیپ ؛ گروه دیگرتوانستند بخوانندیم

د منکه علاقه یشیاقتصاددانان آزاداندتش جلب کند؛ و چهارم، نظراسوی ها را بهآنبود  دواریمارکس ام

 .بوداصالت  بسیار شهره به پیشاپیشکه  اندیدر مورد کس تربیش معلومات کسببه 

ده خوانتوسط کارگران  سرمایهاست که  مندعلاقه تربیشکه  کرداظهار میاگرچه مارکس اغلب 

 کهاین زااش یکه نگران رسدی. به نظر مبودگروه آخر  معطوف به تربیشهرچه  نوشتکه او  ی، کتابشود
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خود  لیاز عناصر را در تحل یمارکس را وادار کرد تا برخ ،جدی گرفته شود دانانیاسیاقتصاد ستوسط 

رد درنگ پنداشتند و بیمی «یرعلمیغ»ها از عناصر را که آن یبرخ یجلوه دهد و حت تیاهمکم

کمتر از  ـمثل الان  ـ و البتهاقتصاددانان ارتدکس آن زمان  یبرا یزیو چه چ حذف کرد. کردند،یم

طور پیوسته بخش زیادی از آن را بهاگرچه مارکس  د؟یرسیبه نظر م یعلم مارکسْ یکیالکتیروش د

 یر مواقعد یاوقات حت یاجتناب کرد، و گاه الامکانتیح زین کیالکتیاستفاده از د، اما از بستکار میبه

 یِ جتماعا مناسبات یکه به جا کندیانتقاد م دانانیاسیکه از اقتصاد سیمانند زمان ،پذیر نبودامکانکه 

 دناندازیم شان«یدارهیروح سرما»را به گردن و آن کنندیم دیتأک هیسرما «یِماد سرشت»بر  هیسرما

 .(Marx [1867] 1958:767) کرد کارگیری دیالکتیک خودداری می، از بهکیالکتیو نه فقدان د

از آنچه  یتوجهانتشار بخش قابل یمارکس برا اهتمام نیاول تا به مارکس یاری کندنتوانست  نیا

 یکه حت ـ دی( نام3256) یاسیدر نقد اقتصاد س سهمیآن را  بعداًاو  آنچه ایشد،  بدل هیسرمابه 

 به یک ناکامی ـ بود کیالکتید یادیمقدار ز یموضوع، حاو نیا در باب یطولان یاپس از حذف مقدمه

 یِ و بررس نقد چیاز انگلس، ه یک نمونهاز  ریکس آن را نخواند، و به غ چیه باً یتقر بدل شود. یتجار

 ،مکرر انگلس و دوست خوبش دکتر کوگلمان یسپس با اصرارها وجود نداشت.آن[  یدرباره] یمهم

ا حد را ت شدیم دهینام هیسرماآنچه که اکنون  یافتهیبسط ینسخهمارکس سرانجام متقاعد شد که 

[ هیسرما] اثراین »نوشت:  3293به انگلس در دسامبر  یااو در نامه امکان ساده و بسیط حفظ کند.

 در مقایسه با بخش[ است من از دی]تاک روشو  رد،یگیبه خود م تریپسندعمومی و عامه اریبس صورت

 .(Marx [1861] 1975: 333)« مشهود استکمتر  اریبساول 

ر که د یااز لحظه هیسرما زیانگشگفت تیداد که موفق صیتوان تشخیم یراحتبه کهبا آن

ا ر ییزهایچ یهمه دینبا ما[ منتها]بود،  میتصم نیا ونیمدتا حدود زیادی قرار گرفت  عموم دسترس

وانندگان که خ گونههمان .میریبگ دهیناد م،یااز دست داده ین تصمیم[ی ]ادر نتیجه و البته ما نیز،که او، 

 شهیهم است که یکیالکتیروش دو بازسازی  یابیباز یمن برا یاصل اهتمام کنند،ملاحظه میمقاله  نیا

 یابیدست یاز آن برا یگرفت از بخش مهم میکه او تصم یزمان یمارکس بود، حت یاندیشهاز  یبخش

بر  یرگذاریکار را بدون تأث نیتواند ایکه مارکس میاما درحال .بهره نگیرد یفور یِ اسیبه اهداف س

 یبرا الگویی نسابه هیسرمااز  که بنا دارند یانجام دهد، اکثر کسان یکیالکتید شیدناش در اندیییتوانا

ن بی یپوشانهم بهره بگیرند، قادر به چنین کاری نیستند.ما  یدر مورد جامعه دنیشیاند ینحوه

ددرصد حتمی و ص خاصْمسائل  یمطالعه یبرا کیالکتیاستفاده از د قابلیتو  یکیالکتید یاندیشه

که خود را  یاکثر کسان انیو آنچه اکنون در مشدن به آن است. به میزان زیادی نزدیکاما  ،نیست

در مورد اقتصاددانان  ژهیوبه مسئله نیا ظاهراًو طور ناشایسته غایب است ـ به نامندیم ستیمارکس
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 بیآس نیترشبیاحتمالاً  از این مسئلهکه  ایحوزه است. یکیالکتیتفکر د یی و قابلیتتواناـ صادق است 

 ملعو  هینظر بینآن را  است که مارکس ـ یکیالکتید یرابطهـ رابطه به آن وارد شده است، سپهر 

 ست.ن امایکه موضوع بخش بعد امری ،برنشاند

 

 و عمل نظریه. گام هفتم: پیوند میان 7

است،  یکیالکتیدناتفکر  یاصل یهااز نشانه یکی ستین پذیرکیتفک فیکه بدون تحر آنچه کیتفک

ز ا زیچ اگر همه رایز .میابییآن را م ینمونه نیتراست که مخرب عملو  نظریه نیب تفکیکو در 

آنچه در مورد  کنند،یم یکه مردم در آن زندگ یطیدر مورد شرا دیبا امر نی، ااست مرتبطدرون با هم 

ه به ک ییدر جا  شود. اتخاذ نیز دهند،واکنش نشان می هابه آنسبت نه چگونو  فهمند،یم طیشرا نیا

 وجود دارند یموارد ط،یشرا نیا انیمعناست که در م نیامر صادق باشد، معمولاً به ا نیرسد اینظر نم

از انواع مختلف،  های متقابلکنشحال، با گذشت زمان و نیا با؛ تداخل دارند پیوندها جادیکه در ا

 به تغییر منجر شود.تواند یم ی مذکورمسئله

 برآمده ازو عمل دارد که  نظریه نیب یروابط درون یبرقرار یبرا یگرید روش چنینهممارکس 

آغاز پیشگفتارش بر در  ، است.کننددر کارش ورود میکه  ییهاانسان یبا همه اشمواجهه ینحوه

 عنوان تجسم انسانیِ که بهخواهیم پرداخت ، تنها تا جایی افراد هب»که  میآموزیم ،هیسرما یکمجلد م

 :Marx [1867] 1958)« باشند و منافع خاص طبقاتی طبقاتی مناسبات تجسمهای اقتصادی، مقوله

 یاها را به گونه، او آنکندتر از آنچه که هستند رفتار کم یزیعنوان چبا مردم به کهنیا یجابه. (10

 شمارد.رمیب اند،یضرور اکنیم ممکن یمیاز ما فکر  یاریاز آنچه که بس تربیش اریکه بس کندیانتزاع م

ات و مناسبتجسم  ،یاقتصاد یهامقوله انسانیِتجسم »سوی به مانخود امتداد و بسط نیدر ا قاً یاما دق

 یابوددر ن نیزو  یدارهیدر کارکرد نظام سرماکه از آنچه را  تربیشها است که ما انسان «یطبقات منافع

 یتر مهمکم امور یو سپس عمدتاً برا ،معدودینسبتاً  هایبا استثنا .میابییم م،یکنیم اش سهیمیینها

 کند.یم« آشکار و رونمایی» هیسرماکه مارکس در  اندیروابط اصل نهایگذرد، ایما م یکه در جامعه

در  جایگاه و کارکردشان مفرطتحت فشار  ،که کل طبقاتانجامد می یزیبه چ عمل، سخن کوتاه

ام انج لیبه دل ایدر شرف انجام آن هستند،  ای دهند،یها انجام ممرتبط با آن یو منافع طبقات ،نظام

 یاقعو یایدر دن یقیناً افت؟یتوان یرا در کجا م منافعو  طیشرا نیاما ا .برندیشدت رنج مندادن آن به

ز ی نیدارهیکارکرد سرما یمارکس از چگونگ لیاز بازتاب آن در تحل [ اما،شود]یافت می یدارهیسرما

 مسیو مارکس یدارهیسرما ، یعنیدووجود ندارد که هر مرتبط نروازدنظام در  ییجا چیه شود.یافت می
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و  هو عمل ارائ نظریه نیب یعموم زیکه توسط تما اییگسستگ یرا با وجود تفاوت آشکار در نوع، برا

 شود، متحد کند.یم نمایان

و  نظریه نیب بنیادین ییعنوان جداکه مارکس آنچه را که اکثر مردم به هست یسوم روشهنوز 

 «تصاحب»است. « تصاحب»مکرر او از مفهوم  یو آن استفاده ،دهدپیوند میبه هم  کنندتلقی میعمل 

 شود.خود کردن درک میبه معنای چیزی را ازآنِ معمولاً 

ی ما در جهان، حت هایکنش تمامیِ دهد تا تعمیم میرا  «تصاحب»استفاده از  نیمارکس ا

 لیخد یهاتیفیک یبه رشد و توسعه باارزشیچیز که  امری، را در بر گیرد گانهحواس پنج هایکنش

در نوع  یذات مهمِ ظرفیت کیبه  دنیبخشتحقق حس چنینهم ب،یترتدین ب افزاید.می هاکنش نیدر ا

است که  نیست اما یژهیمورد توجه و جانیآنچه در ا امارساند. میزمان،  گذردر  یانسان را، حت

 یاهدهیعنوان پدها( را به)کنش عمل( و هادهی)ا هینظر وه،یش نیبه ا« تصاحب»مارکس در استفاده از 

  .کندینم یمجزا و مستقل تلق

از  یکی ،داشته باشد و گنجایشظرفیت ای که و عمل به همان اندازه نظریه نیب یدرون یرابطه

 یع طبقاتتنها طبقات، منافنه و م است،توأتیک الکیکه با د است« تربزرگ ریتصو» یهانسخه نیپربارتر

در  توانیها را مآن یهمه کند.یوارد مدار خود م زیرا ن یطبقات یبلکه مبارزه ،یطبقات یو آگاه

و عمل  نظریه یِکیالکتیکه وحدت د فضایی در ـ گریکدیبر  شانراتیبا تأث نبنابرای ـ و شانکنشبرهم

 یوبر جستج اشفشاریپابا یابد این است که وضوح می یاندهیبه طور فزا آنچه .افتی کند،یفراهم م

با  میتوانید که منوجود دار زهایچبرخی آن،  روی کارکردن یبرا هاییروش افتنیو « تربزرگ ریتصو»

که  میبگذار انیکارگر خواهند شد( در م ]بعد از پایان تحصیل[ شانتربیشکه )جویان کارگران و دانش

 مندتر باشد.ها ارزشآن یبرا کیالکتیاز د

 ـرد کیو خودش صحبت م )که تازه درگذشته بود( مارکس به نمایندگی ازوقتی  ـمگر انگلس 

 برّاترینو ما ر کا ابزار نیبهتر هاسالکه  یستیالیماتر کیالکتید»ادعا کرد که  یوقت ،نگفته بود این را

 Engels) ؟]تأکیدات از من است[ دهدیم وندیو هم عمل را به هم پ نظریهکه هم  «ما بوده است سلاح

[1886] 1941: 44). 
 

 . گام هشتم: بازگشت به گام اول و ازنو شروع کردن4
 نیا به ما ،مارکس یکیالکتیروش د یواسطهبهگام بهگام یسفر درخوانندگان  ساختنهمراهاگر 

بوط مر هاگام نیاکنش برهمی به نحوه یگام بعد ،حفظ کنیمرا نسبتاً ساده  زیامکان را داد که همه چ

 ریبا سا کنشبرهمدر ابتدا  همان از گام، هر اندبا هم مرتبط ازدرونها آن یکه همهنظر به این شود.یم

صورت گرفت، اما عدالت کامل  هاکنشبرهم نیاز ا یبرخ حیتوض یبرا ییهاکوشش .بردسر میبه هاگام
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ها به آن شرح نیا انیکه هنوز در جر یبه موارد دید نسبتزاویه رییها بدون تغاز آن کی چیدر مورد ه

ه انجام ب میتوانینم چنانهممقاله، ما  نفضای محدود ایبا توجه به  بود. نخواهد اجراقابل م،یبود دهینرس

 .دیکن آزمونآن را  دیو با دیتوانیم شما. اما این کار برآییم

را  های یک تا ششگام، دیدتانزوایهعنوان و عمل، به نظریه نیب ی، رابطهگام هفتمبا استفاده از 

مین با انجام ه .سازید یغن هاگام نیاز ا کیرا از هر تان بررسی اجمالیخود  یتا به نوبه دیکنبازبینی 

هدف  .دیاستفاده کن رهیو غ 5تا  3های گام نظرافکندن به یبرا خود دیدزاویهعنوان گام ششم بهاز  کار،

ه کروشن و تشریح کنیم  را یتا روابط نظاره کنیم هاسویه نیا یرا از همه یدارهیاست که سرما نیا

  د.نریقرار گ یمورد بررسمختلف های زاویه نیدرک کرد که از ا و جامع طور کاملتوان بهیم یتنها زمان

شما  ییتوانا دیاز روش مارکس، باتر و فهم ژرف یابی به درکدستعلاوه بر  و ممارست نیتمر نیا

 یها براشتلا نیترموفق معمولاً است که ییجا نیبخشد، و ا ارتقا زین یکیالکتید اندیشیدنِ یرا برا

 ،دایآموخته آن از آنچه به و عمل ـچرا که نه؟ ـ آموزش آن  ،یزیهر چ یکیالکتید و بررسی مطالعه

 .شودیآغاز م
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