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 يناش مشيمفاه يمداوم در معان راتييبلكه از تغ ،شيهاهينظر يدگيچيمشكل اغلب افراد در درك ماركس نه تنها از پ: دهيچك
روش  اديكه در حكم بن دهديماركس نسبت م »يروابط درون يفلسفه«كاربرد نامتعارف را به  يوهيش نيحاضر، ا ي. مقالهشوديم
باشند)  نيترمطالعه مناسب يكه برا »يياجزا«ما به  مرتبطِ جهاِن ازدرون ختني(گس ديتجر نديفرا زاو ا يو استفاده اشيكيالكتيد

 يدهيچيدرك كاركرد پ ياست كه او برا يمتفاوت يدهايتجر يزبان يماركس در استفاده از زبان، همتا »يريپذانعطاف«. كنديعمل م
  موثرند. نديفرا نياز ا يخوب يها، نمونه»تضاد« ژهيبه و س،مارك يكيالكتي. مقوالت ددانديم يضرور يدارهيسرما

  
  مقدمه

 رود،يم راه پا چهار بر هنگامبحص كه ستيچ آن«: پرسديم پياود از اسفنكس ،يوناني رياساط يپرمعنا يهاتيحكا از يكي در
 يوقت كه انسان؛«: دهديم درست پاسخ دارد، يبستگ جواب نيا به اشيزندگ كه پياود »پا؟ سه بر هنگامشب و پا دو بر ظهرزبعدا

 نيادر  چهآن ».كنديم استفاده عصا از يكهنسال در و روديم راه شيپا دو بر شوديم بالغ يوقت رود،يم پا و دست چهار است نوزاد
 آن به كه يپرسش ياندازه به جواب كه است نيا است، توجهجالب باستان روزگار مردمان ياندازه به زين ما يبرا مانهيحك يقطعه
 نظر به و ــ ميدانيم همه كه طورهمان اما رود؛يم راه انسان مسلماً .است مبهم و ناشفاف حال نيع در و واضح ،دهديم پاسخ

 متفاوت جانوران گريد با دوپا يرو رفتن راه ثيح از رفتن، راه هنگام انسان ــ است نكته نيهم بر ناظر زين پرسش خود كه رسديم
 نيا فرض آن و است، استوار يگريد فرض بر فرض نيا اما .شوديم معطوف واناتيح جهان يهيبق به ما توجه فرض، نيا با .است
 شيافزا با و نديمايپيم را ريمس نيا چگونه آنان كهنيا. نديآيم نظر به لحظه در كه هستند يزيچ همان ضرورتاً هاانسان كه است
 كه و چه ما كهنيا نييتع در ــ ميگذاريم سر پشت يزندگ طول در ما از كي هر كه يمراحل ــ شوند،يم بدل يزيچ چه به سن
  ). ميريگيم كار به رفتن راه يبرا كه ييپاها تعداد افسانه، نيا در و( است شده گرفته دهيناد م،يهست
 ريمس در افراد كه را يواقع يهاتفاوت آن پيودا كه است نيا دهد،يم رخ پياود و اسفكنس انيم پاسخ و پرسش در چهنآ
 بشر، نوع عنوان به ما دنكنيم نييتع كه رديگيم نظر در يمرتبطازدرون وجوه عنوان به ،كننديم كسب يكهنسال و يبزرگسال ،ينوزاد
 از بلكه اسفنكس يسو از تنها نه ،»انسان« يعني پرسش، نيا به پياود پاسخ كهنيا .ميدهيم انجام يكار چه و ميهست كه و چه
 بر در را او يزندگ متفاوت مراحل كه ييجا تا »انسان« مفهوم گسترش كه كنديم آن بر داللت ،شوديم رفتهيپذ ما ترشيب يسو

 يزمان يهابازه روابط از را شاننگاه كه است آسان نسبتاً  مردم ترشيب يبرا و ،است سازگار ميسل عقل با مردم اغلب يبرا ،رديگيم
 كه دهند رييتغ ينگاه به ،هستند )كينزد از و( واقعاً مراحل نيا از كدام هر چه  آن با نسبت در يرونيب امر كي عنوان به متصل  هم  به
 ني)  اغلب افراد در اوليموقت رميگ ي(حت ي. اما سردرگمرديگيم نظر در كل كي مرتبطندرو از وجوه عنوان به را مراحل نيا

 درك اما ،ستين دشوار چندان شكل نيا به مساله يبندصورتباز گرچه كه  كنديداللت بر آن م نيمساله همچن نيشان با امواجه
  .است يگريد يمساله ميبده انجام را يبندصورت نيا ديبا هنگام چه كه امر نيا

 صيتشخ نيا از ،شونديم افتي هاپاراُدكس انواع يهمه و هامعما ها،اسطوره در كه يامانهيحك نكات از ياريبس من يدهيعق به
. نديآيم نظر به گريدكي از مستقل منطقاً بلكه متفاوت تنها نه ابتدا در كه دارد وجود يعناصر انيم »ييماننده« كه شوديم يناش

 نيب انتخاب مستلزم كه ميريبگ درنظر ياگونه به را پرسش نيا اگر »مرغ؟تخم اي بود مرغ اول« كه ميادهيشن را معما نيا ما يهمه
 يپاسخ رسند،يم نظر به لحظه هر در كه ميكن معطوف يزيچآن به را »مرغتخم« اي »مرغ« از ماندرك و باشد نهيگز دو از يكي

 هر ميبتوان يراحت به كه شوديم عثبا ها،مرغ از هامرغتخم و نديآيم وجود به هامرغتخم از هامرغ كه مساله نيا درك. ندارد وجود
 يبعد يمرحله عنوان به مرغ گرفتن نظر در با. ميگذاريم يبها كه معما را به همان شكل اول خود باق نياما به ا ميكن رد را نهيگز دو

 آن« »مرغ؟تخم اي بود مرغ اول« پرسشِ به درست پاسخ كه مينيبب ميتوانيم مرغ، يقبل يمرحله عنوان به مرغخمت و مرغتخم
 كي تكامل در يوجودوجه دو يدرباره يپرسش به اكنون ،ديرسيم نظر به مجزا »زيچ« دو يدرباره يپرسش چهنآ. است »يگريد
  . شوديم بدل زيچ
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 ييهاپارادُكس م،يكرد مطرح نجايا كه ياشتباه از نمونه نيتركنندهجيگ احتماالً كند،يم يزندگ يدارهيسرما در كه كس هر يبرا
 اندشده موفق اما ،رسنديم سازناهم نظر به كه دارد اشاره زيچ چند اي دو به »پارادُكس« كي. اندكرده احاطه جهت هر از را ما كه است
 ياواژه م،يادهيد آزار هاپاراُدكس از م،يباش دهيشن را »پاراُدكس« يواژه كهآن از شيپ اريبس ما يهمه. باشند داشته وجود زمانهم

 انيم در. ببرند بهره خود نفع به كرده احاطه را آن كه يقيعم و رازآلود يفضا از دوارنديام كه هاروزنامه سانينوستون يبرا باارزش
 عنوان به را يدارهيسرما از برآمده ياصل مشكالت از يشمار كه است يكس نينخست هيفور شارل ه،ياول يهاستياليسوس

 در هيفور كه دهد رخ يفقر شيافزا كنار در ثروت همه نيا ديتول كه دارد امكان چگونه. كرد مطرح آزاردهنده ييهاپارادُكس
 شيب كند، ترآسان را مردم يزندگ ديبا رسديم نظر به كه اختراعات عيسر شرفتيپ كه كرديم مشاهده نيهمچن او د؟يديم رامونشيپ

 يهاموعظه توانيم دشوار اريبس كه شد متوجه نيهمچن او .است همراه ترنيخون يهاجنگ و ترسخت و تريطوالن كار با گذشته از
 كار يايدن در هفته يروزها يهيبق در كه ييهايدزد و هاتقلب ها،دروغ با وندنشيم سايكل در كشنبهي هر مردم كه را يبخشيتعال

  . كرد سازگار كنديم دايپ ادامه
 يقيدق يبرنامه اگر و ندارنج در هاآن از بلكه نددار يآگاه هاپارادُكس نيا از تنها نه مردم كه است معتقد هيفور رسديم نظر به

 يهيبق هيفور. رفتيپذ خواهند را برنامه نيا ايدن يهمه كه كشدينم يطول كند، خالص هاپارادُكس نيا شر از را آنان كه شود ارائه
  . كرد يابرنامه نيچن غيتبل و بسط و شرح صرف را خود يزندگ

 داشت؛ انتظار هيفور كه ياگونه به نه كمدست د،نكنينم يناراحت احساس هاپاراُدكس نيا از واقعاً  هرگز اندارهيسرما حال نيا با
 تالش يجا به. اندافتهي هاپاراُدكس نيا با آمدن كنار يبرا يگريد يهاراه )ماركس اصطالح( »شانخودفروخته مزدوران« و هاآن
 يمثابه به را هاآن اي ،كنند انكار اي پنهان ،يمخف را هاپاراُدكس نيا تا اندكرده را شانتالش حداكثر شان،كردن برطرف يبرا
 اي يانسان طيشرا از يبخش داشته، وجود شهيهم كه يزيچ( يعيطب يياهدهيپد عنوان به اي ،»شرفتيپ« ريناپذاجتناب يهانهيهز
 كنند جيترو را يتفكر يوهيش كه است بوده نيا هاآن ياستراتژ نيموثرتر اما. كنند ريتعب) ما يبرا خداوند ينقشه اي ،يبشر عتيطب
 آن در كه يايخيتار و ياجتماع ترگسترده ينهيزم از را هامهين نيا يدو هر و كيتفك گريدكي از را پاراُدكس كي يمهين دو كه
 كه يفقر رشد با است، نيقر يدارهيسرما با كه يثروت شيافزا رسدينم نظر به تر،عيوس ريتصو نيا بدون. كنند منفك شونديم داريپد
 بودنش،آزاردهنده از فارغ گر،يدكي از يناش يالگو قطعات يجداساز با. باشد داشته يارتباط ضرورتاً  دهديم رخ يزمان يبازه همان در
 معكوس يريتاث عاقو در ،دكن ترآسان اريبس را هاآدم يكار يزندگ توانستيم كه يتكنولوژ شرفتيپ شد مينخواه متوجه گريد يحت
 اجازه ما به كه است ياينيبجهان در دهيتندرهم تربزرگ چارچوب آن يدرون روابط يفلسفه .است شتهدا كارگران اكثر يزندگ بر
  .ميكن حيتصح دارد، وجود) شد ارائه ترشيپ كه ييمعما و اسطوره در و( هاپارادُكس نيا در كه را ياژهيو يكژتاب دهديم
  

  دوم بخش
 توافق كه كند اعتراف ندارد ييابا و دارد كار و سر »نياديبن« يهاپرسش با او يرشتهدانش كه است معتقد كه است يكس لسوفيف

 رينظ مرسوم محبوب موارد از نستمدا مجاز را خود من رو نيا از .دارد وجود كدامند نياديبن يهاپرسش آن كه باره نيا در ياندك
 سميمدرن پست و ييساختارگرا سم،يپراگمات ،يدارشناسيپد سم،ياليستانسياگز سم،يويتيپوز ،يختشنازبان ليتحل سم،يآلدهيا سم،ياليماتر

 روابط يفلسفه دو از يكي يهيپا بر مانشهياند يسازمانده كه بپردازم بحث نيا به و كنم نظرفصر )شانمختلف يهاهنسخ در(
 ما اغلب و – ميكن انتخاب كه را طرف هر شك بدون. است روز يفلسف پرسش نيترممه ،يدرون روابط يفلسفه اي يرونيب

 يموضوعات تمام باً يتقر - دارد وجود نشيگز يبرا يانتخاب كه مينداني حت اي مينباش آگاه آن از كامالً  اگر يحت م،ياكرده را مانبانتخا
 نوع نيهمچن .شود توجه آن به ميخواهيم كه رنديگيم شكل يروابط سرشت براساس پردازند،يم هاآن به يفلسف يهاسنت گريد كه

 ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد يهاهينظر زين و فلسفه نوع هر كاربست و نقد ر،يتفس بر شدتبه ،نديگزيبرم فرد كي كه يروابط مكتب
 از يكي يدربردارنده ،هاحوزه نيا در يزيچ هر اما: است يروادهيز نظر به. رگذارنديتاث رنديگيم شكل آن مدد به كه يشناسروان و
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 ياثرات و ؛شونديم درك »يرونيب« اي »يدرون« صورت دو از يكي به روابط نيا يهمه) كهآن سخن كوتاه. (است رابطه نوع دو نيا
 يرونيب روابط يفلسفه اساس بر خود كه( يطبقات منافع و يماد طيشرا كنار در البته -  شوديم يناش كرديرو دو نيا از كي هر از كه

  .كنديم فايا سازنديمبر را اهاشانيدن مردم كه ياوهيش در كنندهنييتع ينقش -) اندگرفته شكل يدرون  روابط يفلسفه اي
 »هازيچ« هم كه دارد ديتاك ،فرماستحكم ما عصر يختهيفره گفتمان بر هم و ميسل عقل بر هم كه يرونيب روابط يفلسفه

 اي دو نيب طبارو اصوالً  ،رونيا از .اندتقلسم گريدكي از منطقاً هانآ اما روابط، هم و نددار وجود) »فاكتورها« ياجتماع علوم زبان به(
 يمبنا بر كه دبگذار اثر ياتيفيك بر كهنيا بدون ،شود ديناپد يتمام به يحت اي شود يريچشمگ راتييتغ دستخوش توانديم زيچ چند
 زيكه هر چ يدر خصوص مراحل مختلف زين كرديرو نيهم. ميكنيم فيتعر را هاآن به منسوب ميمفاه و ييشناسا را زهايچ آن ما هاآن
 شود،يمحسوب م يرونيب يامر ز،يخوِد چ يبرا شود،يروابط مربوط م يكه به مقوله ييتا جا ريي. تغشوديبه كار گرفته م كند،يم يط

چه قبًال بود پرداخته مستقل از آن يكلبه عنوان ش دشيبه شكل جد رو،نيرخ خواهد داد)، و از ا ايآن رخ داده است ( يكه برا ياتفاق
چه هست به حساب از آن يامرحله اي يضرور يكه آن را وجهآن ي)، به جاميكرد فيكه تعر ييكه در اسطوره و معما(چنان شوديم

 كننديم ليم ستايكوچك، نسبتاً مجزا و ا يزهايهم ادراك و هم برداشت به تمركز بر چ ت،يبه واقع دنيبخش نظم قيطر ني. با اميآور
ها برخورد ما به آن ايكنند (» برخورد«كه ناگهان به ما  رنديگيقرار م يمورد توجه جد يها تنها زمانمتعدد آن راتييو روابط و تغ

ها به نقش آن ليهستند، و تقل» تربزرگ ريتصو« كيساختمان  يهيمواد اول ت،ياز واقع ياو روابط در هر حوزه راتيي). اما تغميكن
 هيسوكيو  ستايناقص، ا يورزشهياند ياست، به نوع يزيناچ تيواجد اهم اشياصل رنگيكه پ يشيدر نما يفرع يگرانيازب
  است. ييبورژوا يهايدئولوژياغلب ا ينماكه سرشت انجامديم

 رييدستخوش تغ توانديو م كننديم يتلق »زيچ« كي گرانيچه را كه دناست كه آ دهيعق نيبر ا يروابط درون يبرعكس، فلسفه
(هرچند ممكن است زمان ببرد » رابطه«است و هم  »نديفرا«نداشته باشد، هم  ايرابطه داشته باشد  گريد يزهايچ با اينشود،  ايبشود 

 شوديبدل م يااست، به رابطه زيچ يرونيروابط ب يفلسفه يچه برانها آشكار شوند). آاز آن يتا برخ ديآ مالز يو تالش و ابزار خاص
 ،يدر فلسفه روابط درون كنش مداوم دارد).برهم ندهايفرا ريكه با سا شوديبدل م ينديبه فرا اي( ابدييمكه در طول زمان تحول 

كه  شونديبدل م يلحظات ايبلكه به وجوه  شوديانكار نم دهند،ينسبت م زيچ كي هب يرونيفلسفه روابط ب روانيكه پ ياتيفيك
) پرداخت ميرمستقيشان (شامل روابط غو روابط راتييتغ يها به مشاهده و مطالعهعمل كنند كه از آن ييهاهمچون نظرگاه تواننديم

  چه هستند، درك كرد.آن يضرور يها را در حكم وجوهو آن
اجزا در آن قرار  نيكه ا يرا با كل يياجزا نياز چن كيهر  نيب يرابطه توانيكه چگونه م شوديپرسش مطرح م نيطبعاً ا

 يبرداشت حت نيموجود است، و ا شياز پ ياجزا يكل صرفاً مجموعِ همه كي ،يرونيروابط ب ياند درك كرد. بر اساس فلسفهگرفته
از اجزا ممكن است از  يها بعضكه در آن كنديصدق م زين كرديرو نيمند او نظام انهيساختارگرا يهاتيدر خصوص آن دسته از روا

كه اجزا تا  يآن هم هنگام رود،يمرتبطش جلوتر م ياز لحاظ پرداختن به اجزا يروابط درون ي. فلسفهمرتبط باشند گريدكيا درون ب
. ميــ از كل شاهد هيسوكيــ هر چند  هاتياز روا ياريكه در خصوص بسنچنا ابند،ييبسط م شانيهامحدوده نيدورتر

 نيكه ا يكه ادامه دارند، و نقش ميكنيم يراتييها و تغكنشبرهم ياست كه در كجا شروع به بررس نيا يجهينت ينگرهيسوكي
 نيهمچن موضوع نيا. كنديم فايا شونديم دهيكه د ييزهايچ يمابق ينسب تيو اهم ينظم، آشكارگ تيدر تثب راتييها و تغكنشبرهم
 را يكل هر كه يترمهم روابط) است متفاوت گريد مورد به يمورد از كه يتيكم( »يكاف تعداد« يمطالعه با صرفاً  كه معناست بدان

 و كنديم ليم كجا به است، چگونه كاركردش ،ستيچ كل نآ كه مياوريب دست به بسنده يدرك كه ميباش دواريام ميتوانيم ،سازنديم
  . ميبگذار ريتاث آن بر ميتوانيم چگونه ما

 كند،يكسب م دهد،يمرتبطش رخ م ياجزا نيكه در روابط ب يراتييها و تغكنشرا از برهم اشزهيمم يهايژگيگرچه كل اغلب و
 دايپ زيرا ن ياتيخصوص اش،دهندهليتشك ياجزا يالگوها يبرا ييكل، در طول زمان و با رشدش به عنوان الگو نيا حالنياما درع
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است و با گذشت زمان  شيتر از مجموع اجزاگفت كل بزرگ توانيم قيطر نياختصاص دارد. به ا دشكه تنها و تنها به خو كنديم
  ]1[ اندبر آن داشته ياعمده ريكه تا آن زمان تاث گذارديم ييندهايبر فرا ياساس ريتاث
  

  سوم بخش
 مفهوم يبرا ماركس كه يگونگونا يمعان دارد؟ يكاركرد چه او يبرا فلسفه نيا و ؟است موافق يدرون روابط يفلسفه با ماركس ايآ

 به ارجاع يبرا را »هيسرما« يواژه ما يجامعه در ياريبس و اقتصاددانان اغلب. است يخوب آغاز يهنقط ،كنديم استفاده »هيسرما«
 يگذارهيسرما پول( ءيش دو به ارجاع يبرا موارد ترشيب در اي) دنشويم استفاده االك ديتول يبرا كه ديتول يماد ليوسا( ءيش كي

 بر اما دارند، ونديپ هم با ياديز متفاوت روابط با اءياش نيا. رنديگيم كار به) سود كسب هدف با مرتبط يهاتيفعال و ديتول نيا در شده
 به را »هيسرما« اما ماركس. شوديم درك روابطش از مستقل منطقاً  و جدا يموجود عنوان به هيسرما ،يرونيب روابط يفلسفه اساس

  :كنديم فيتعر ريز يوهيش
 »794 ،1959 ماركس،( »مشخص ياجتماع ديتول يرابطه كي( 

 »259 همان،( »يواقع دكنندگانيتول از ...ياجتماع ديتول طيشرا يگانگيب( 

 »571 ،1958 ماركس،( »مكديم را نيآفرارزش يروين كه يارزش( 

 »ياجتماع ريمقاد و يامبادله يهاارزش كاالها، مجموع كهبل ،ستين يماد محصوالت مجموع فقط هيسرما 
 )84 ،1951 ك،ي جلد انگلس،/ماركس( »است

  
 "هيسرما"در مفهوم « دارهيكه خود سرما ديگويو م دهديارجاع م »ريمتغ يهيسرما«به كارگران در حكم  نيماركس همچن
 انديكساني يرابطه يهايتجل«هر دو  هياست كه كار و سرما يمدع ي). ماركس حت412، 1973(ماركس، » گنجانده شده است

ها را آن گرانياز روابط كه د يگريو و موارد د هانيا ي). همه491، 1971(ماركس،  »شونديم دهيمتضاد د ييهاكه فقط از قطب
در نظر گرفته  هيمرتبطِ خود سرماازدرون ييهابه عنوان بخش جانيدر ا كنند،يم يتلق هينسبت به سرما يرونيب يبه عنوان روابط

 .شوديم

نيروي « كه »زشار« معيني نوع كه ميديد باال در. كنديم صدق زين ارزش يدرباره دادم نشان جانيا در هيسرما يباره در چهنآ
 كه شونديم يتلق ارزش از يشكل نيز دستمزد و رانت بهره، سود، پول، كاال، اما است؛ هيسرما از يشكل نيز »مكدآفرين را ميارزش

  .دنسازيم بستههم »هيسرما« با ياقتصاد – ياجتماع يرابطه كي عنوان به را »ارزش«
 فقط« كهداند مي »كساني يارابطه تجلي« ،هيسرما مانند هم را كار ماركس كه ميديد .گفت توانيم زين »كار« مورد در را نيهم

). است من از ديتاك ،1995a، 795 ماركس،( »است كار ارزش« كه ديگويم نيهمچن او اما شوند؛يم دهيد »متضاد قطب دو از
 اش»يسيدگرد« در ارزش كه -دستمزد و رانت بهره، سود، پول، ه،يسرما كاال، –گريد يهاشكل همه آن با همراه و ، زين ارزش پس

 كاال، ميتوانيم -كار و ارزش ه،يسرما ن،يبنابرا .است كار از يشكل  رديگيم خود به ياقتصاد عامالن انيم ارزهاهم يمبادله قيطر از
 متضمن انديروابط يهمگ -است معلوم ماركس توسط يدارهيسرما واكاوي در شانتياهم كه ميكن اضافه هم را طبقه و پول

 ژهيو نظرگاه اي »قطب« در حضور ،هاآن انيم ياصل تفاوت و .هستند چهآن از يضرور يوجوه عنوان به گريدكي با شانكنشبرهم
  ]2[ .دهنديم ارائه گريدكي با شدن قيتلف و مشاهده يبرا دارند تعلق آن به شانهمه كه را تربزرگ يالگو كي كدام هر كه است

را روشن  يمقوالت ياسرشت رابطه خواهميرا شرح دهم، بلكه م يدارهيماركس از سرما يكه واكاو ستين نيا جانيقصد من در ا
 د،يرس جشيها به نتاكه ماركس با استفاده از آن يمفهوم ي»ابزارها« يِپرداخت. بدون درك كاف يها به واكاوكنم كه او بر اساس آن

نامتعارف ماركس  انيب يوهيكه در ش يروابط درون ياو وجود دارد. متاسفانه فلسفه يهاكاربرد آموزش نيموثرتر يبرا يامكان اندك
  هست. زين رممكنيانتقاد مواجه بوده كه نه تنها غلط است بلكه غ نينهفته است، به طور گسترده با ا
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 چهارم بخش

 كه يهنگام .ستين نامرتبط چندان ،ماركس يشهياند در يدرون روابط يفلسفه تياهم به دنيرس در من يشخص تجربه جانيا در
 ذهنم را ،نامميم »پارتو مساله« را آن اكنون كه يامساله ،كردميم كار »بشر عتيطب از ماركس درك« يدرباره ميدكترا يرساله بر
 هاخفاش در. اندخفاشمثل  ماركس يهاواژه«: بود نوشته پارتو لفردويو ،ييايتاليا شناسجامعه. بود كرده مشغول خود به شدت به
 يبرا اشياصل ميمفاه از ماركس مكرر ياستفاده ظاهراً ). 332 ،1902 پارتو،( »را هاموش هم ،دينيبب را پرندگان هم ديتوانيم

 شاهد سميماركس يمطالعه يبرا ميهاتالش نينخست در من. است كرده دردسر دچار را ياريبس افراد متفاوت، اريبس يزهايچ به ارجاع
 سميماركس يخصمانه هاينقد خيتار« يدرباره نيسكانزيو دانشگاه در يكارشناس ينامهانيپا: بودم مساله نيا يقربان حال نيدرع و

 نيشتريب هادهه نيا در كه ياهينظر انيم همد نشان كه بود نيا نامهانيپا نيا واضح هدف. »1940 تا1870 از يسيانگل زبان در
 نيا دانمي(م رددا وجود يارابطه چه ،بود وقوع حال در جهان در زمان آن در كه ييدادهايرو و كرده جلب خود به را يانتقاد توجهات

را  سميماركس هيعل يبه من امكان داد تا حمالت اصلهم در آن زمان و هم اكنون،  يبررس نيواضح است، اما ا يموضوع تا حدود
 يزهايچ. اند)گفته گريد يقبًال به صورت گرانياست كه د ييزهايچ ييگوفقط باز خوانم،يكه م ييزهايچ ترشيبشناسم ــ چرا كه ب

 كهآن ژهيو به كنم، مخالفت ماركس ميمفاه يمعان يدرباره سندگانينو نيا با كه نبودم يمقام در و بودم خوانده ماركس خود از يكم
توافق ماركس عدم ميمفاه يستيآنان در چ همه،نيبا ا. كردنديم ذكر شاننظرات دييتا در ماركس از قولنقل چند اي كي هاآن يهمه

 زيهمه چ يبود كه قانع شدم ماركس عمالً درباره نيمساله بر من ا نيا ريبودند، تاث هانيهم ام در آن زمانجا كه منابعداشتند. از آن
  ست؟يعمًال چ اشياصل ميهاز مفا كيحال كامالً سردرگم بودم كه مقصود ماركس از هر  نيكرده است؛ اما در عاشتباه 
 سال چند .بود دفاعرقابليغ موضع نيا ،خاطرنشان كردند سرعت به ستيماركس دوستان از برخي كه گونههمان ،ينظر لحاظ به

ي به كنه مسأله بودم مصمم كردم، »بشر عتيطب از ماركس درك« يدرباره ميدكترا يرساله يرو بر كار به شروع كه يهنگام بعد
 رگُ  قبل از كه را يآتش تنها استوار فِ يتعار و دقت ت،يشفاف يبرا اششدههشناخت يدغدغه آن با آكسفورد در حضور. پارتو پي ببرم

 پرسش باب در كه است يزيچ نيسوم و نيدوم و نياول »ست؟يچ... از شما منظور« سوالِ آكسفورد در -ساخت ترورشعله ،بود گرفته
 هر يبرا مجزا يهابخش به دفترچه كي يبندميتقس يساده روش عبارت بود از امهياول كرديرو .ديآموزيم يزيهرچ يدرباره كردن

 اندك اريبس كه ،كنم پر باشد داشته فيتعر به يشباهت كه يزيچ هر با را هابخش نيا كه هدف نيا با ماركس، يديكل ميمفاه از يك
 يمعنا - كردميم گمان من – كه يروش به را ميمفاه نيا از يكي ماركس هاآن در كه كردميم ذكر را ييهاعبارت نيهمچن. بودند

 و تربزرگ مشكل كردم،يم يآورجمع را يترشيب موارد هرچه تعجب كمال در اما. بود برده كار به ،كنديم روشن كامالً  را آن
 وعاتضمو انيم زيتما اي متاخر، ماركس و جوان ماركس معروف زيتما ممنظور. گرفتيم قرار ميرو شيپ كردن حل يبرا يزتريرازآم

 اثر كي در يحت مهم يهاتفاوت ممنظور بلكه ست،ين نوشته گوناگون مخاطبان يبرا كه ييهانوشته انيم زيتما اي ،او آثار در متفاوت
 به اما ،ستين ديسف و اهيس تفاوت ياندازه به هاتفاوت نيا گرچه. است... و »طبقه« ،»كار« ،»هيرماس« از او مقصود و معنا يدرباره
  .كند جاديا ياساس مشكالت ماركس آثار يجد يخواننده هر يبرا كه هست تكرارشونده و توجهقابل يقدركاف
 نديگويم مخالفانش كه طورآن يعني كار،بيفر ي حت اي مباالت؟يب اي ؟است شلخته ماركس كه گفت شديم يسادگ به ايآ

 نسبت مفهوم كي به معموالً  او كه ييمعنا رب ماركس روانيپ ديرسيم نظر به رند؟يبپذ را شيهاشهياند كه كند قانع را گرانيد دتوانيم
 از شيب كه ييمعنا آن اي ،دارد را تياهم نيترشيب او يهاهينظر يبرا دهنديم صيتشخ كه ييمعنا به اي شونديم متمركز دهديم

 نتوانستم يطوالن يزمان مدت يبرا من اما نبود يكاف نيا .خورديم درد به بحث مورد يهيظرن از سندهينو نظر مورد ريتفس يبرا همه
 ايآ كه از خودم اين سوال را كردم شدم، روروبه» پذيرانعطاف يمعان« از ماركس يهاستفاد شواهد انبوه با يوقت. ابميب يگريد حيتوض

 را ميمفاه از منعطف يمعان توانديم ينيبهانج كي در زيچ چه اما كرد؟ وجوجست ماركس »ينيبجهان« در ديبا را مساله نيابه  پاسخ
  ؟ضروري كند يحت اي ممكن
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 را آن يدرباره يجد يمطالعه اما دم،يشن يدرون روابط يفلسفه يدرباره يزمان چه بار نينخست كه اورميب خاطر به توانمينم
 استاد هب كه يهنگام اما ،داد دست من به ياديز جانيه بالفاصله .بودم شده امنامهانيپا ريدرگ شدت به كه كردم آغاز يزمان

 به كه يسيانگل لسوفيف نيآخر«: بود نيا او واكنش نينخست هستم، يكار چه انجام حال در كه گفتم ،نيبرل ايزايآ م،يراهنما
 دانشگاه در[ مرتون كالج سقف يرو تيراندازي نيتمر سبب به كه بود يبردل  .اچ  .اف ،داد نشان عالقه يدرون روابط يفلسفه

 كه نبود يفلسف مباحثات دست آن از سخنان نيا »؟يكن مرتبط وانهيد مرد نيا با را نامت يخواهيم واقعا ايآ ،بدنام شد] آكسفورد
 به ، اين امركنم يپافشار نظرم بر اگر كه دادند اخطار من به بارها ياريبس آن از پس اما. بشنوم نيبرل زبان زا داشتم عادت معموالً
 آشنا يدارهيسرما جامعه در انسان از ماركس درك: يگانگيب مكتاب با كه ييهاآن .بود خواهد كيآكادم يخودكش يمنزله

 عنوان به را يدرون روابط يفلسفه و مكرد يپافشار نظرم بر من كه داننديم ،)كردم منتشر امنامهانيپا اساس بر كه يكتاب( هستند
  .امگرفته كار به ماركس يدرباره اميبعد يهانوشته يهمه يضرور چارچوب

   
 پنجم بخش

 ينسبت او با فلسفه يبرا يپاسخ توانديم برد،يرا به كار م مشيكه ماركس مفاه يانحوه يدرباره يتجرب يكه مطالعهبا آن
مساله به قوت خود  نياست) باشد، اما همچنان ا رشيپذانعطاف ميمفاه حيكه قادر به توض ياينيب(به عنوان تنها جهان يروابط درون

دو پرسش را قبًال به  نيكه من ا ديايبه نظر ب دي. شاميو عمل كن ميشيانديب يافلسفه نيواقعًا با چن ميتوانياست كه چگونه م يباق
كه  يباشم)، و هنگام را نشان داده نيا دوارميتر است (كه امحال، پاسخ به پرسش نخست ساده نيام، با امطرح كرده يگريشكل د

سنت، از جمله من در  نيدر ا گرانيو د يلوكاچ، ماركوزه، برادل تهد،يوا توس،يهراكل تس،يبنيال نوزا،يماركس (و هگل، اسپ ميريبپذ
امر  نياستدالل كرد كه انجام ا توانينم گريگاه دناند، آكار كرده يروابط درون يفلسفه كيبا  ي) تا حديگانگياز ب اميواكاو

از  يكيكم ذكر شده است. اما هنوز دست يگريد يهانمونه اريبسمجلد حاضر،  »يدرون يفلسفه يشناسكتاب«است. در  رممكنيغ
 به زيچ همه اگر شوديم گفته: است يترپاسخ كامل يستهيشا يروابط درون يامكان كاركردن با فلسفهمرتبط با عدم يهااستدالل

 كجا و شوديم آغاز رابطه كي كجا كند مشخص كه ندارد وجود يايعمل روش چيه گريد ،اندمرتبط درون ازديده شود كه  شكلاين 
  . شود تينهايب تا زيچ كي يمطالعه تداوم مانع تواندينم زيچ چيه و ،ابدييم انيپا

 ترجيرا و نخست پاسخ. است يدرون روابط يفلسفه از متفاوتروايت  دو يدهندهبازتاب كه دارد وجود نقد نيا به ياصل پاسخ دو
 را ما كه ستييمرزها شامل نيهمچن بلكه م،يشناسيم را زهايچ هاآن با ما كه ستين ييهاتيفيك شامل تنها تيعواق كه است نيا

 را »هامجموعه« نيا از يك هر كه است نيا مهم جانيا در. ميكن زيمتما گريد يمجموعه از را هاتيفيك از ايمجموعه سازديم قادر
 همه كه است يتيكلمرتبط با  و دربردارنده كه ،دست نيا از يگريد روابط از يوجه مثابهبه توانديم كه ميكن درك ايرابطهدر حكم 

 آغاز كجا بخش كي كهنيا اختشن و ست،ين ]ساز[مشكل شخب كي ،ريتفس نيا در كهآن مختصر .دشو يتلق ،دارند تعلق آن به
 يريگميتصم - است مربوط موضوع به چهنآ بر شريثتا و مطالعه هر هدف شناخت آن با همراه طبعاً  و –ابدييم انيپا كجا و شوديم

 كنديم كمك رنديبپذ را آن كه يكسان به نيهمچن پاسخ نيا. كنديم ساده نسبتاً  را روابط از گروه هر در كندوكاو بسط زانيم يدرباره
 آن به ژهيو طور به نيشيپ بخش در كه يامساله برسانند؛ حداقل به را آن رند،يبگ دهيناد يكل به را پارتو معضل توانندينم اگر ي حتتا 

  . پرداختم
 نيا با ،دارد توجه تيتمام نظرهنقط از هابخش نيب يدرون روابط سنجش به كه حالنيع دردروني  روابط يفلسفه دوم روايت

 مفروض مجزا »يهابخش« عنوان به جامعه در نه و عتيطب در نه هاآن كه چرا »ند؟يآيم كجا از هابخش« كه كنديم آغاز پرسش
 - هستند »يستياليماتر« يدرون يفلسفه يهانسخه نيا يدو هر – است پرسش مورد جا نيا در كه ستين يماد تيواقع نيا: ستندين

 اگر. رديگيم خود به كه يگوناگون يهاشكل و ابدييم سازمان تيواقع آندروني كردن  از طريق كه است يروش مساله بلكه
 يدرباره چگونه ما كهنيا به يشناسمعرفت و دهد،يم ارجاع بشناسد را آن بشر نوع كهآن از شيپ تيواقع اي عتيطب به يشناسيهست
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 با بيترك در هردو، يشناسمعرفت و يشناسيهست كرد ادعا توانيم پس دارد، ييمعنا چه آن شناختن و ميكنيم حاصل شناخت آن
 دانستن كه چرا م،يباش داشته مانذهن در را آن بازتاب كه ستين نيا ز،يچ كي شناخت. دارند نقش جهان از ما درك در ،گريدكي

 يرو شيپ كه ييزهايچ همه انيم از را زيچ آن كه است نيا مستلزم - هست زين آن شناختن چگونه شامل كه – زيچ كي يدرباره
 كمك ما به تنها نه روش نيا. ستا ممكن متعدد يهانظرگاه يكي از آن به نظرافكندن مستلزم و ميده قرار توجه مركز در ماست

 آن اي نيا از ييالگوها به را هابخش آن و ميكن ميتقس متفاوت يهابخش به را آن بلكه ،»دارد وجود زيچ چه« ميكن مشخص كنديم
 خود سرشتداشته باشد،  را ريتاث نيترمهم كننديم يبندميتقس را تيواقع افراد كه يروش بر چهنآممكن است . ميده سازمان نوع
 يِ ماد اتيفيك از ياديز شمار شكل به توانديم تنها سرشت نيا ،بگذارد عرصه به قدم بشر نوع كهآن از شيپ اما ؛شمار آيدبه تيواقع

 نيا انيم ياديز يهاتفاوت و هاشباهت زين اكنونهم طبعاً . شود ييبازنما نامنظم، گرچه ،يدائم كنشِ برهم و رييتغ خوشِ دست
 يدرباره هاآن قيطر از كه كننديم فايا ييواحدها ساخت يبرا افراد به كمك در ياساس ينقش كه ييهاتيفيك ، دارد وجود هاتيفيك

 در كه ييهاتفاوت و هاشباهت سبب به( دارند وجود يمتعدد ممكن يهاراه عنوان به فقط گريد هاآن اكنون اما. شنديانديم جهان
 ساسا بر كه كند ميتقس ييهاخاص به هست، كه گونهآن را، عتيطب توانديم كه) ترنديهيبد هيبق از هاراه نيا از يبرخ شد گفته باال
   .ابندي دست آن شناخت به ادامه در افراد آن

 را يسازمان و قالب م،يشيانديم تيواقع يهردربا هاآن با ما كه ييالگوها و هاشكل شود،يم وارد صحنه به بشر نوع كهآن از پس
 وسرشت  از ،نديفرا نيا در ما مشاركت نيترمهم. رديگيم تأنش مياساكن آن در كه يجهان از و ما از اندازه كي به كه كنديم كسب

 يبخش عنوان به گريدكي با تعامل جمله از( عتيطب با مانتعامل به كه يمتنوع يهايدلبستگ و ازهاين ،ما يادراك دستگاه حدومرزهاي
 كاركرد كه زبان يريادگي در ژهيو به( ميكنيم افتيدر مانيهافرهنگ زا كه شدن ياجتماع متفاوت انواع ،ميكنيم وارد) عتيطب از

 تكرارشونده كه هاتجربه نوع آن ژهيو به( مانستهيز يهاتجربه ،)دارد ما يبرا مختلف يهابخش به تيواقع ميتقس در ياديز اريبس
 ،موثرند تنوع نشيآفر در كه »ويسوبژكت« عوامل همه نيا وجود با. گيردت ميأنش موضوع كي در شخص نظر مورد هدف و) هستند

بلكه  باشد، داشته وجود ايدن »دنيد« يبرا ياريبس يهاراه) متفاوت اشخاص اغلب و( متفاوت مردمان يبرا كه ستين تعجب يجا
 . موضوعات وجود دارد نيبر سر ا ياديكه توافق ز جاستنيتعجب در ا

 كار بهتر يكسان چه يبرا كند؛يم كار چگونه كهنيا: بود يدارهيسرماواكاوي  ماركس ياصل يعالقه ميدانيم كه طورهمان
 يسمت چه به است؛ افتهي تكامل يكنون يدارهيسرما به چگونه و است كرده ظهور چگونه هيسرما بدتر؛ يكسان چه يبرا و كنديم

 و گذشته مرتبطِ  يهابخش جمله از ،هانيا يهمه. كند فايا بايد گذار جاديا در ينقش چه كارگر يطبقه و است؛ حركت درظاهراً 
 يمعان يبرخ به ارجاع يبرا را مفهوم نيا ماركس يگاه. گنجنديم »يدارهيسرما« از او فيتعر در ،يدارهيسرما ياحتمال يندهيآ

 نيا او مهمِ ميمفاه يهمه مورد در كه گونههمان و م،يديد »هيسرما« مورد در ترشيپ كه طورنهما ،رديگيم كار به خود تركامل
 نيچن ياجازه او به است آن يواكاو حال در كه يامطالعه مورد موضوع كه است معتقد ماركس وضوح به .دهديم رخ اتفاق

 كشف او كه است يراتييتغ و ياصل روابط كردن افشا يبرا يضرور يروش برخورد وهيش نيا عالوه به و دهد؛يم را ييهايدستكار
 نديفرا كار م،يشو لينا جهان درك به ميتوانب هاآن خالل از كه مشخص ييواحدها به ما افتيدر مورد جهان ميتقس. است كرده
  . است ديتجر

  
 ششم بخش

 دنيشن انيم، ماست ژهيو توجه مورد كه آن از يبخش به افكندن نظر و دارند قرار ما ديد ميدان در كه ييزهايچ يهمه دنيد انيم
 يهمه مورد در امر نيا و ؛دارد وجود تفاوت صدا كي از يخاص يآوا به دادن گوش و دارند وجود ما يكينزد در كه ييصداها يهمه

 يتعداد اي( مفروض حس كي كه ياحوزه درون يزيچ بر معموالً  ما ز،يچ هر افتيدر در. است صادق زين ماهاي گانهپنج حواس گريد
 فقط ساده يليخ اي م،يكنيم امجز م،يكنيم ياژهيو دقت( ميشويم متمركز كنديم عرضه ما به) كننديم كار هم با كه مانحواس از

 نديفرا در افراد يهمه گفت ديبا جهينت در ،ميدهيم انجام را هاكار نيا يهمه ما .)است تمركز از يفيضع شكل كه ميكنيم توجه
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 زين ما يذهن يهاتيفعال در. كنديم فايا زهايچ از ما درك و يريادگي يچگونگ در ياتيح ينقش نديفرا نيا و هستند ريدرگ ديتجر
 و آگاهانه دنيشياند واقع در - يسازمفهوم ختن،ير نقشه ترس، د،يام ،ياپردازيرو خاطرآوردن، به. دهديم رخ مشابه كامالً يزيچ

 و اندداشته وجود ما ذهن در ترشيپ كه رديگيم نشات ييزهايچ از يبعض بر فقط تمركز با يحدود تا -زيچ هر يدرباره ناآگاهانه
 مانخياالت از يبخش يدرباره م،يآوريم خاطر به را افتاده اتفاق چهآن از يبخش تنها اغلب ما .استفاده شوند هاروش نيا به دنتوانيم

  . رهيغ و ميكنيم ياپردازيرو
 كار به مرتبط هم به كامالً  گرچه و متفاوت يوهيش چهار به را مفهوم نيا ماركس كه ستا نيا »ديتجر« درك در ياصل مشكل

 به خواه است؛ جهان از ييهابخش بر تمركز يِذهن تيفعال هب ارجاع يبرا ديتجر مفهوم از استفاده ها،آن نيترمهم و نياول. رديگيم
 -ميباش دهيبرگز را ديتجر آگاهانه اگر – خواه ،است كرده جلب خود به را ما توجه كه - صدا كي مانند –داده رخ يزيچ كه سبب نيا

 وهيش نيا به كه دارد اشاره تيواقع از بخش آن به ماركس، استفاده يوهيش نيدوم .آن اساس بر كردن عمل اي دنيشياند هدف با
 مفهوم. كنديم عمل اسم عنوان به دوم يوهيش در كنديم عمل فعل شكل به نخست يوهيش در »ديتجر« اگر. است شده منفك

 يبسنده ادراك يبرا يكم يهاداده يحاو ،شده منفك يهابخش كه جانآ است دوم مورد از يارمجموعهيز »ديتجر« نيسوم
 مفهوم مورد نيا از يانمونه. كند درك را آن است دواريام ديتجر يكنندهاعمال شخص وجود نيا با ،هستند مطالعه مورد موضوع

 كه ستين يطيشرا از كيچيه شامل و )از بودن آزاد اي( شوديم محدودمرزها تعريف و  ابيغ با كه »يآزاد« از يمفهوم: است يآزاد
 از شونديم افتي ييبورژوا يهايدئولوژيا در كه ييهاگيسيكژد اغلب .)به بودن آزاد( دهند انجام خواهنديم را چهنآ بتوانند مردم

 نوع سه با نظر نيا از نامديم »يواقع ديتجر« را آن ماركس كه »ديتجر« مفهوم نيچهارم. رنديگيم تأنش يمحدود ديتجر نيچن
 را يخاص يالگو ما يشهياند به كه شوديم يناش فروش، و ديخر مانند ،ياجتماع مهم تيفعال كي مكرر تكرار از كه دارد تفاوت گريد

 جهان مهم نقش بر وضوح به چهارم يوهيش نيا ،»ديتجر« يهاستبركا گريد ينيگزيجا يجا به. كنديم القا تيفعال همان يدرباره
 اساس بر كه كنديم ديتاك كيدئولوژيرايغ و كيدئولوژيا انتزاع دو هر تيتثب در جهان، در ما يتكرارشونده اتيتجرب ژهيو به و ،يواقع
  . ميدهيم شكل را ديتجر يذهن نديفرا وهم ميشيانديم جهان يدرباره هم ما هاآن

از هر  يضرور يامردم آن را جنبه تيبشر منجر به آن نشده بود كه اكثر يانتزاع در زندگ نديفرا يجانبهو همه رياگر حضور فراگ
 يذهن نديكه آن را به عنوان فرانباشد؟)، بدون آن يزيانسان است كه شامل تمركز بر چ تيبدانند (كدام فعال ميدهيچه انجام مآن

چهار  نيا يمنتزع سازند)، آنگاه حت ارشيبس يانتزاع را از كاربردها نديفرا يعنيماست جدا سازند ( يژهيو وجهت يستهيكه شا يزيمتما
از  ياساس ينكته نيدارد. اما حذف ا انتزاع دور نگه نديفرا يرا از واكاو ستيكه دانشوران ماركس بودينم يكاف زين »ديتجر«مفهوم از 

ماركس وجود  يهاهيشكلِ نظر نيدر هم يزيندهند كه چه چ صيخوانندگان آثار او تشخ غلبروش ماركس، باعث شده است كه ا
  .  سازديكاربردشان مناسب م ميعظ يفهيوظ يرا برا هاهينظر نيدارد كه ا

 و يدهشكلطريق  ازآن هم  ،كنديم عرضه ما به را خود كه يجهان كردن كامل در بشر نوع نقش از يآگاه با ماركس
 و ديتجر در يفعال يياستثنا نقش ،يابيممي دست جهان شناخت به هاآن قيطر از كه ييالگوها و هابخش بهجهان  يدهسازمان
 نيع در وواكاوي  ي اين روند،جهينت. كنديم فايا اشياسيس و يپژوهش اهداف يراستا در اشمطالعه مورد ياصل موضوعات ديبازتجر

 مساله نيا درك چرا و كنديم حركت و كار چگونه و است چگونه يدارهيسرما نظام دهديم نشان كه است افشاگرانه يشرح حال
 اجازه او به كه داشت ييهاروش به ستميس نيا كيتفك به ازين ماركس كار تينهايب يدگيچيپ. است يدشوار كار مردم ترشيب يبرا
 كهيحال در دهد قرار سنجش مورد مستمر داتيتاك و راتييتغ با متفاوت، يزمان يهااسيمق در و گوناگون يايزوا از را آن ادديم
 دور نظر از است حركت در آن سمت به كه را ياياحتمال يندهيآ و است آمده ديپد آن از نظام نيا كه را ياگذشته اندازچشم گاهچيه
 تباطاترا از يادسته شامل شيكماب دهايتجر نيا كه هركجا را خود ياصل يدهايتجر ميزان ماركس كه بود الزم نيهمچن. دارديمن

. كننديم عمل و شونديم داريپد چگونه اوواكاوي  در اتصال ينقطه آن در هاآن كه دهد نشان بتواند تا دهد رييتغ بودند نيمع يدرون
 يهاهينظر يهمه چرا دهديم نشان و دارند قرار عمل نيا ريتاث تحت شونديم يبندفرمول او يسو از اغلب كه يميمفاه و هاهينظر
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 روابط يفلسفه كه جاستنيا. دارند »پذيريانعطاف يمعان« است مستتر هاآن در كه يميمفاه و دارند يبندفرمول كي از شيب او
 هاخفاش در. هستند هاخفاش همانند ماركس يهاواژه(« است پارتو مشكل حلراه د،يتجر نديفرا از ماركس ياستفاده و يدرون

 نيا در يكامل يشيبازاند به كه كردم ادي يچالش عنوان به آن از چهار بخش در كه) »را هاموش هم دينيبب را پرندگان هم ديتوانيم
  . باشد كرده ارائه مشكل نيارفع  يبرا يبهتر حلراه يكس كه امدهينشن تاكنون. كرد متيهدا حوزه

  
 هفتم بخش

 ي»ابژه« رامونيپ ماركس كه ييمرزها ميابيدر كه دهديم اجازه ما به يعني همان تأكيدي كه من دارم، د،يتجر نديفرا برتأكيد  
: از عبارتند سه نيا. افتنديم اتفاق تيواقع از متفاوت سطح سه در كه هستند متفاوت نوع سه از كند،يم ميترس اشموردمطالعه

 abstraction of level of[ تيعموم سطح ديتجر ،]abstraction of extension[ه گستر ديتجر

generality[ نظرگاه ديتجر و ]abstraction of vantage point[ )با  گسترش ديتجر). هستند من يهااصطالح هانيا
 كي مشمولخواهد ماركس مي را يزمان يبازه در اي فضا در زيچ كي انيم يدرون روابط از زانيم چه كه اين موضوع مرتبط است

 در مقاله نيا در كنون تا كه ييهامثال اغلب ).برسند نظر به »زيچ« همان از يوجوه عنوان به كه ياگونه به( دهد قرار تمركز يحوزه
  . اندشده يناش هگستر يوهيش نيا از امكرده ذكر ديتجر نديفرا مورد

 درون در تمركز تا ازدسيم قادر را ماركس تيعموم سطح ديتجر ،شد مشخصه گستر ديتجر قيطر از زيچ هر »ميزان« يوقت
 كي از ،اسيمق كي اساس بر و دارند اشتراك تيعموم از ينيمع يدرجه در كه كند معطوف ياتيفيك آن به را خود نظر مد يگستره

موارد (كه معموًال به  نيتر) تا عامنامميم »كيسطح «سطح را  نينمونه از آن وجود دارد؛ من ا كي(كه صرفًا  فرد  به  منحصر مورد
سطح  نيمن ا م؛يدر آن مشترك هست يانسان طياز شرا ياست كه ما به عنوان بخش ييزهايچ آن يو همه يانسان طينظر ماركس شرا

 ياول از ييهانمونه سوم ناپلئون اي پالمرستون لرد يدرباره ماركس يستيژورنال يهانوشته اند.شده يبند) درجهنامميم» سطح پنج«را 
 ياريبس در زين و 1844 يهانوشتهدست در كه( بشر يهاقدرت و ازهاين يدرباره ماركس مباحثات كهيحال در ،)كي سطح( هستند

  .)پنج سطح( هستند يدوم از ييهانمونه) شونديم افتي او يبعد آثار از
 يطبقات يعهجام ارتند از:گيرند، عبمدنظر قرار مي شآثار در كه يتيعمومسطوح اصلي  ماركس، مشهور قيعال به توجه با اما

 يكل سطح در يدارهيسرما ؛)من »چهار سطح« ؛است مشترك يدارهيسرما جمله از خيتار طول در يطبقات جوامع يهمه در چهنآ(
 كمدست مدرن، يدارهيسرما يكنون يمرحله و ؛)من »ومس سطح« اي -كنديم زيمتما يطبقات جوامع گريد از را يدارهيسرما چهنآ(

 به كه ياتيخصوص با يفيك و يكم نظر از كه است يطيشرا يدارا كه( يدارهيسرما مشخص كشور كي در گذشته سال 50- 20 در
 يوجود دارد، ناش تيعموم يكه در درجه ييهاتفاوت ).من »مدو سطح«ــ  دارد تفاوت شوديم داده نسبت عام طور به يدارهيسرما

مورد  نيترفرد تا عام  به  منحصر ينمونه كيكه از  انديوستاريپ يدر راستا گاهيپنج جا هانيمختلف است، چرا كه ا» سطوح«از 
است.  ريدر آن درگ يزيكه هر چ كنديخلق م راي زيجا، حركت متماموجود در آن اتيفيك انياند و كنش متقابل مگسترده شده

 ،يهسرمااش، است كه ماركس در اثر مهم يبه طور عام (سطح سوم)، همان قانون يدارهيدر سطح سرما ينيچننيا» قانون حركت«
كه  دهدينشان م قيطر نيو به ا كندياثر آن را هدفش اعالم م نياز همان آغاز ا و »آشكار كند« كه قصد دارد آن را  كندياعالم م

  ).10 ،1858 ماركس،(است  تيواجد اهم يدارهيسرما يموضوع تا چه حد در درك سراسر نيا
 در سطوح نيا كهشكل گيرد  انتظار نيا ،دندار خاص حوسط از يتريطوالن خيتارتر سطوح عام كه تيواقع نيا از است ممكن

 ،يهمپوشان(زيستي دارند حال هم در زمان سطح جنپي همه برعكس اما ند،يآيم هم دنبال به يگريد از پس از يكي زماني گستره
 خاص حركت قانون يمطالعه منظور به مقدمتاً، كمتدس ماركس كه بود يضرور بيترت نيا به). دارند يختگيآمدرهم و كنشبرهم
مثالً،  ).كند برجسته و زيمتما گريدكي از را هاآن است ممكن كه جانآ تا( كند منتزع مجزا طور به يگريد از را كدام هر آن،

 ژهيواست (به يگريآن با عناصر سطوح د قياز تلف يبه طور عام (سطح سوم) ناش يدارهيعملكرد سرما يفراوان درباره يهايسردرگم
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 قيحاصل تلف اي ها؛ستيرماركسيغ ياز سو ،يانسان طيو پنجم، شرافرد،   هب  منحصر يهانمونه كم،ياز سطوح  يعناصر قيحاصل تلف
 قانون راتيتاث يمطالعه ).هاستيماركس ياز سو ،يطبقات يو چهارم، جامعه ،يدارهيسرما يكنون يمرحلهاز سطوح دوم،  يعناصر
، هاآن بر يدارهيسرما ريتاث و عام طور به يدارهيسرما بر ژهيو به و گريدكي بر هاآن به وابسته يهاشبخ اي اين سطوح خاص حركت

 توانندينم پوشانهم يهاشيپو نيا از كي چيه ،يينها ليتحل در نيبنابرا .شوديم ممكن از همان آغاز هابه آن پرداختن مجزا با تنها
 بحث به اي شوند درك كامل طور به متعلقند، آن به هاشيپو نيا يهمه كه الگوها، يينها يالگو يعني ،تربزرگ كل نيا از جخار

  .شوند گذارده
 روش در را عنصر كي باشم ناچار اگر. است شده درك همه از ترمك تيعمومسطوح  ديتجر احتماالً د،يتجر يوهيش سه انيم در

  . است تيعمومسطوح  ديتجر آن باشد، ستيماركس دانشوران يسو از ترشيب توجه يستهيشا همه از شيب كه كنم انتخاب يكيالكتيد
 هر. است نظرگاه ديتجر است، كارگرفته به اشمطالعه مورد موضوع يدهسامان در ماركس كه ديتجر نوع نيسوم ،سرانجام

 كنديم يگذارهيپا را يگاهديد كه است ييجا آغاز ينقطه آن و كنديم آغاز ييجا از – آن يهاافتهي از يصورت هر زين و – يپژوهش
 عدم اي( شاتياهم ياديز ياندازه تا و هاهيهمسا مرزها، نظم، گاه،يجا د،يآيم ادامه در كه يزيچ هر ،گاهديد آن اساس بر كه
 موجود يزهايچ يهمه سطح در شيكماب ،يريگاندازه قابل يهاتيموجود ساحت دره گستر ديتجر اگر .كنديم كسب را) اشتياهم
 تا نيرتفرد  به  منحصر از تيعموم متفاوتِ  درجاتِ  با كه دهديم رخ يساحت در تيعموم سطح ديتجر و افتد،يم اتفاق فضا، و زمان در

 عمدتاً  مردم يهاگروه و افراد. دهديم يرو بيرق متعدد يهامنظرگاه انيم در نظرگاه ديتجر آنگاه است، شده يبندرتبه نيتريعموم
 ديتجر كي به را آنان معموالً كه است يزيچ نيا ،دارند يينظرهانقطه ،آن با مرتبط ليمسا و شانياجتماع يطبقه گاهيجا يهيبرپا

 هادگاهيد يهمه و دهديم شكل را دگاهيد كه استبررسي  نه وارائه  نيا اما. دهديم سوق امور بررسي يا ارائه يبرا خاص نظرگاه
 را الگوها آن از كه را ينظرگاه مداوم طور به ،امر نيا از يآگاه با ماركس. كننديم عرضه را بحثمورد موضوع هب جانبهكي نگاهي

 يدارهيسرما معموال– يكل يگونه و هاآن نيب حركت ها،آن نيب و وندر در حركت با ژهيو به ،داديم رييتغ ،كرديم بررسي و ارائه
  ]3[. بود اشمطالعه ياهيپا موضوع كه – عام شكل در
  

  هشتم بخش
 مانند كنند،يم فايا ماركس يكيالكتيد مقوالت در عام يالگوها يهمه ساخت در يديكل ينقش نيهمچن ديتجر يوهيش سهاين 

 يهاقطب يختگيآمدرهم« ،»يگريانجيم« ،»ذات و نمود« ،»شكل« ،»تضاد« ،»تفاوت و تيهو« ،»رييتغ« ،»تيفيك /تيكم«
 نوع نيا از ياديز يهانمونه لشام هردو جامعه و عتيطبكه با اين. رهيغو »ينف يِنف« ،»جهينت/شرطشيپ« ،»يسيگردد« ،»متضاد
 نيا ماركس به كه كننديم دايپ يمرئ و داريپا يشكلي آن ي سه شيوهدر همه ماركس ديتجر نديفرا قيطر از صرفاً اما ،اندروابط
 اي راتييتغ در را يترمهم يالگوها هاروش نيا .رديگ كار به تيعموم سطح پنج هر در را مقوالت نيا تا دهديم را امكان

 در موجود متفاوت يهانظرگاه از و –متفاوت سطوح در كه ييهاكنشبرهم و راتييتغ دهند،يم قرار تمركز كانون در هاكنش  هم  بر
 تنها نه هاآن توسط ماركس كه دارد ييالگوها بر ياعمده ريتاث مقوالت نيا كمك به تيواقع يسازمانده. شونديم انينما -  سطح هر

  .كرديم درك وبررسي  را آن بلكه پرداختيم دنيشياند به جامعه يدرباره
 ژهيو به ،يكيالكتيد مقوالت نيا كه است ندهيآ و حال گذشته، انيم يدرون روابط يفلسفه بر ماركس ديتاك در اما

 كه است واضح رايز. كننديم فايا را كاركردشان نيترمهم ،»ينف يِنف« و »جهينت/شرطشيپ« ،»ضادت« ،»رييتغ« ،»تيفيك  /تيكم«
. نيستند گشوده ميكنيم كسب آن قيطر از را حال يدرباره ماندانش ترشيب كه واسطهيب افتيدر نوع آن هب تبنس ندهيآ و گذشته

 عنوان به را ديتول وهيش او نخست،: دهديم بسط گام پنج در را يزمان بُعد سه نيا نيب يدرون روابط ماركس مشكل، نيا رغمبه
 انيجر يكنون يجامعه يهابخش يهمه نيب كه يكنشبرهم در آن مسلط نقش سبب به مصرف، و مبادله ع،يتوز د،يتول از يبيترك
 يصورت به ما ديتول يوهيش تا افتاديم اتفاق گذشته در ديبا يزيچ چه قتيحق در كه پرسش نيا باماركس  دوم،. كنديم مشخص دارد
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 كرده كشف زمان گذر در شانضروري هايشرطپيش طريق از كه را ياياصل روابطآن  كند، عمل و شود داريپد هست اكنون كه
 اساس بر است ييجبرگرا از يياستقرا يشكل است، »ياقتصاد ييجبرگرا« نيا اگر .دهديم نسبت گذشته در شانيهاهشير به ،است

 يبرا فيتوص نيبهتر .فتديب اتفاق ينيشيپ طيشرا ليدل به الجرم ديبا چهنآ براساس ياسيق ييجبرگرا كي نه ،داده رخ واقعا چهآن
 .است »خيتار ي روبه عقبمطالعه« ،ياستنتاج حركت نيا

رسانده  شيهاكه او را از حال به سرچشمه ييهاكردن گامو با دنبال كنديپژوهش خود را برعكس م بِ يسوم، ماركس سپس ترت
 ييهارا به عنوان بخش اشهيتكامل اول ريها و سشده است تا سرچشمه ديحال اكنون بازتجر نياما ا گردد،يبود، از نو به حال باز م

 به هم و شرطشيپ عنوان به هم شد، گفته باال در كهسوم  و مدو هايگام انيممهم  يهاگاهتوقف يهمه رد.يمرتبط در بر بگدروناز
 يمقوله كي عنوان به كه است نيا »جهينت/شرطشيپ« نقش رو نيا از .كننديم عمل يامرحله دو پژوهش نيا در جه،ينت عنوان

 را هاآن تا دهديم اجازه ما به و دهد قرار يواحد تمركز يطهيح در رادرگير  متضاد نديفرا دو تا كنديم كمك ماركس به يكيالكتيد
 واجد اندازه كي به كه )كساني يخيتار يمشاهده يبرا نظرگاه دو نآورد فراهم قيطر از( مينيبب رابطه كي يسو دو شكل به

 رييتغ قيطر از معموالً آن يموقت يهاجنبه كه( »تضاد« و ،»تيفيك  /تيكم رِ ييتغ«. شوند گرفته نظر در هم با ديبا و اندتياهم
 يگچگون يدرباره ماركس تريتجرب مطالعات در را كاركرد نيهم )شونديم منجر يينها يجهينت به و دنابييم تكامل تيفيك  /تيكم

  . كنديم فايا حال به شتهذگ تكامل
 در اشيريگشكل نديفرا در ديتول يوهيش بر ديتاك با را يدارهيسرما تيكل يدرباره دنيشياند هم، كنار در يكيالكتيد مقوالت نيا
 متوقف يدارهيسرما يريگشكل اما .كنديم ترآسان هست، اكنون چهآن يمركز يژگيو عنوان به آن يِ ريگشكل تيفيك و زمان طول

 ،اندرسانده حال به گذشته از را ما كه يكيالكتيد مقوالت كمك به افتهيسازمان يندهايفرا نيهم از ،چهارم گام در ماركس و شودينم
 ، استفادهديايب آن از پس است محتمل كه ياجامعه نوع آن در چه يدارهيسرما نظام تحت چه ،ندهيآ به اشپژوهش بسط يبرا

 ييهاشيهست، ماركس گرا زيخود ن يهاشرطشيپ يشده است كه دربردارنده ديتجر ياكه حاال به گونه يدارهيسرما نيبا ا .كندمي
 نيكه به آن رهسپارند، تكو ييبلندتر به جا يدوره زمان نيو از ا شونديمشاهده متر آسان جهيتر و در نتكه بزرگ كشديم ريرا به تصو

 يهانديفرا انيم ندهيفزا تنش بر ديتاك با ،»تضاد« يمقوله بد،اييم تحولبا سرعت  يدارهيسرماهمانند  كه ينظام در .ابندييم
 عناصر ضادمت متعّين وهاي اجتماعًا ويژگي« ماركس، يدهيعق به. دارد يمحور يگاهيجا شان،يينهاانحالل  و وابسته متقابالً 

 متضاد زيچ همه يدارهيسرما در« و) 491 ،1973 ماركس،( »است دارانههيسرما يتوسعه يوهيش مسلطي خصيصه ،يدارهيسرما
 با كامالً  يدارهيسرما يارابطه سرشت كه جاآن از زيرا،). 218 ،1963 ماركس،( »هست هم متضاد واقع در و رسديم نظر به

 هلمج از ،افتي توانيم جا همه در را تضاد ،)آمد دست به باال گام سه از اول گام از كه ياجهينت( است بستههم آن ينديفراسرشت 
  .برسد نظر به »يسيدگرد« و »يگريانجيم« ،»تفاوت/تيهو« واراندام كامالً  حركت است ممكن چهآن در

 قيعم يبررس اما اند،بوده موثر يستيكمون يندهيآ از ماركس طرح در كه است گريد طيشرا از يشمار يدربردارنده يدارهيسرما
 اما آيند؛پديد مي يدارهيسرما درون از كه است ييهايژگيو اي ،كمونيسم »هاينطفه« موارد، نيا از يكي .ندارد يلزوم جانيا در هاآن

 و يعموم آموزش ،ياجتماع يزيربرنامه يهاكيتكن ،يتكنولوژ و علم شرفتيپ مانند – است يانسان يهاليپتانس يدارا حالنيدرع
 لذت يترشيب فراغت اوقات از كه داد را فرصت نيا همه به و كرد ميتقس آنان اب توانيم را الزم كار كه( كارگران رشد به رو مازاد
 شده نيگزيجا سميكمون با دارانه،هيسرما تيحاكم يهاشكل كه شوند محقق ندتوانيم كامل طور به يزمان تنها هاليپتانس نيا ؛)ببرند
 درك يامبارزه و انتخاب شكل به را هاجوانه نيا رشد متضاد يهاروش تا كنديم كمك ما به »ضادت« يمقوله زين جانيا در. باشد

ي عنوان پديدهبه شيپ از شيب يستيكمون ويلترناتآ كه امر نيا از يشاهد عنوان به ژهيو به ،ابدييم تحقق ندهيآ در اشجينتا كه ميكن
  .شوديم آشكار يدارهيسرما خود يتوسعهجنبي 

هرگز كامالً  »يكاف« نياست، ا انيهمواره در جر نديفرا نيجا كه امشخص شد (و از آن يكاف يبه اندازه سميخطوط كمون يوقت
و موقتًا به عنوان  ياست كه او تا حدود يزيحركت معكوس و استفاده از چ گريبار د دارد،يكه ماركس برم يوجود ندارد)، گام پنجم
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الزم آن  يهاشرطيشبتواند پ قيطر نيگرد هم آورده بود تا به ا ،يدارهيسرما ي»جهينت«به عنوان  آنبا مفروض گرفتن  سم،يكمون
 ي»جهينت«ن با درنظرگرفت ،يدارهيسرما يكار را درباره نيهم ترشيگونه كه پكند، درست همان يبررس يدارهيرا در سرما

 يدارهيسرما يهاشرطشيگونه كه پ. درست همانميرا در نظرگاه شاهد ياعمده رييتغ گريبار د كي. انجام داده بود ش،يهاشرطشيپ
چه با آن سهيدر مقا يزي(مثالً برجسته كردن چ كننديكسب م يترقيعم يمعنا يدارهيسرما يشان در توسعهشدن نقشبا روشن

  ]4[ .دهديرخ م سميكمون ياصل شرطشيشدن نقش آن به عنوان پبا روشن يدارهيسرما يبرا گريبار د كياتفاق  نيهم قبالً بود)،
  

  نهم بخش
 اقتصاد نقد در« ،)1848(  »ستيكمون فستيمان« بپرسند است ممكن اند،بوده همراه نم با جانيا تا كه يخوانندگان از ياريبس
 يارتباط چه - هستند آشنا آن با خوانندگان احتماالً  كه ماركس از يآثار –) 1867(  »هيسرما كمي جلد« و) 1859(  »ياسيس
 پاسخ. است حق به يپرسش نيا است، شده آثار نيا از كه ياانهيعاماريبس ريتفاسترين به متداول توجه با .دندار مقاله نيا ماركسِ با
 ساختن شفاف ق،يتحق اي پژوهش ،يشناسمعرفت ،يشناسيهست :امپرداخته سميماركس از يتفاوتم يهاخشب هب من كه است نيا

 به -ياندك تنها – تينها در و ،خود) يبرا اشقيماركس از تحق جيكردن نتا يمعن يبه عبارت اي( خودش يبرا ماركس توسط ميمفاه
 يها را براش درك كرده و آنكه ماركس خود يموضوعات يبه عبارت اي( امپرداخته ]ماركس خود توسط موضوعات[ انيب ينحوه

كه قادر به درك و  يكيالكتيسطح د ايو حجم  دانستنديمخاطبان از قبل م نيچه به اعتقادش خود ااش، بر اساس آنمخاطبان خاص
 او كه است يدرون روابط يفلسفه سازد،يم را »ماركس يكيالكتيد روش« چهآن ييِ نها گام .كرده بود) يبندجذبش بودند، صورت

 آن به مقاله نيا در هنوز كه يموضوع ،پردازديم عمل، و هينظر انيم در آن ليتكم به را عمرش يمابق وگيرد مي مفروض
  .كرد ميخواه آن به يكوتاه ياشاره يانيپا بخش در اما ميانپرداخته
. گذارنديم ريتاث دهد رخ هاگام گريد يبرا توانديم چهنآ بر عمدتاً  و دهديم رخ هاگام گريد يبرا چهنآ بر هاگام نيا از كدام هر

 يهمه در منطقاً چهآن يگسترهبه بسط  يريگچشم طرز به ماركس، يشناسيهست در يدرون روابط يفلسفه فرض نمونه، يبرا
 در چهآن بر رد،يگيم كار به اشيشناسمعرفت از يبخش عنوان به ماركس كه ييدهايتجر .انجامدبررسي شود مي توانديم هاگامنيا

 ريتاث شوديم ظاهر خودش يبرا ميمفاه نيا دادن حيتوض هنگام در چهآن بر تربزرگ يالگو كي در و كنديم كشف اشپژوهش
 مداوم نديفرا بر زين و گريدكي بر ،او يپژوهش كار و شخود يبرا ماركس توسط ميمفاه يسازشفاف ،گريد يسو از .گذارديم يميعظ
 بر ريتاث قيطر از( يقبل يدهايجرت به يدهبازشكل و ديجد يدهايتجر به و ابدييم ادامه يشناسمعرفت در كه دنگذاريم ريتاث ديتجر
  .دنشويم منجر) ميديد ترشيپ كه يميمفاه يمعنا

 ماركس از يآثار ميابيدر سازديم قادر را ما نيهمچن ،است متفاوت يهاگام نيا در ماركس يعموم روش كه د،يتجر و كيتفك
 سپرده چاپ به و آماده انتشار يبرا او خود توسط دقت با كه است يآثار منظور - شده يطراح شخوانندگان يبرا مشخصاً  كه

 در مثال، يبرا. است نوشته خود يبرا مطلب شدن روشن قصد به او كه دارند يآثار آن با ياديز يهاتفاوت - اندشده
 يكارها گروه به كه) او متاخر اً نسبت آثار از يكي( 1858 سهيگروندر و) ماركس هياول آثار از يكي( 1848 يهانوشتهدست
 يگانگيازخودب يهينظر يحاو ياديز زانيم به آثار نيا و شده استفاده يكيكتلايد مقوالت از گسترده طور به د،دار تعلق ماركس متاخر
 كه يجهان يدگيچيپ كامل درك يبرا را] يگانگيازخودب يهينظر و يكياكتيد مقوالت[ هانيا يدو هر ماركس كه است واضح. است
 كهآن با ،است كرده فيتال مشخص مخاطبان به ارائه قصد به كه يآثار در ماركس اما. دانستيم يضرور داشت، را اشمطالعه قصد

 اكثر كه »علم« از يستيويتيپوز مفهوم به توجه اب - زين بودن  كننده  قانع و دركقابل به ،نشده حاصل يرييتغ وجهچيه به باور نيا در
   .است داده يجد تياهم - داشتند باور آن به) ما روزگار و( او روزگار يآموختهدانش مردمان
 ماركس رسديم نظر به شود،يم آغاز گام نينخست با يطوالن سفر هر - ديبگو بود ممكن باستان نيچ از يميحك كه گونهآن-  اگر

 شوديم باعث امر نيا .كند ترآسان افراد يبرا را آثارش به ورود گام نينخست برداشتن تا ديايب كوتاهمواضعش  از يبرخ از است ليما
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شان اين معنا كه ناديدهبه اما نه  – بگذارد پا يگانگيازخودب و كيالكتيد بر ياندك ،دهديم قرار خطاب را عام بطمخا او كه يهنگام
 به دهايتجر نيا: است گذارريتاث زين كنديم اعمال او كه ييدهايتجر نوع بر نيهمچن امر نيادهد. بها ميها كمبه آنگيرد بلكه مي

 سهيمقا سهيگروندر زبان با را ستيكمون فستيمان زبان( ابندييم رييتغ تركم و كننديم عمل وارحلقه تركم گروه، كي عنوان
 و نديگزيبرم كه ييهامثال انواع كند،يم ديتاك آن بر كه ينقاط كند،يم آغاز آن از او كه يانقطه بر مشابه طور به امر نيا ).ديكن

 كه يهنگام گاه،گه تا دهديم اجازه ماركس به يحت مساله نيا. گذارديم ريتاث ،شوديم ترميمستق و ترساده كه اشنگارش سبك
 خوانندگانِ ديشا تا كند مطرح جانبه كي ياوهيش به است يكيالكتيد يرابطه كي يو نظر از را چهآن است، محدودتر عرصه

 رد ماركس يفكر سفر نيا از يكوتاه يخالصه .شوند متمركز ترمهم راتيتاث بر دهيچيپ تيموقع كي در كه دهد ياري را خبره  تركم
 و منتقدانبسياري  يسو از ،رمنتظرهيغ نه اما ،متاسفانه است نهيزم نيا در نمونه نيبهتر كه ،ياسيس اقتصاد نقد بر »گفتارشپي«
 يدرك سبب بهدر آن علل اقتصادي،  كه است شده ريتعبءسو »ياقتصاد ييجبرگرا« ازاي مثابه جلوهبه ماركس روانيپ از يشمار زين

 ]5[ .رسندبه نظر مي زيچ همه مسببمحدود از آن، 

 خود يبرا ميمفاه يسازشفاف و پژوهش متقابل اتيضرور انيب انيم يدرست تعادل به احتماالً  خود زمان در ماركس كه يحال در
 استفادهءسو و) رهيغ و »ياقتصاد ييجبرگرا« پارتو، معضل( گسترده يهايبدفهم ود،ب افتهي دست گريد يسو از ييبازنما و سو كي از
 از ياگسترده فيط تا رديگ انجام ستيبايم ياديز يكارها هنوز كه است رسانده جهينت نيا به مرا امروز ،ماركس يهاهينظر از

 آثار اب ماركس از منتشرنشده آثار يعني: شود هماهنگ و سازمه است نوشته گرانيد يبرا يو كه يآثار با ماركس يباورها
 نظرگرفته در يگريد از مجزا طور به كه يهنگام كدام هر و اندمرتبط هم به درون از آثار نيا رايز. شود سازمه يو يمنتشرشده

مساله اختصاص  نيرا به ا سميماركس يدرباره ميهااز نوشته ياديتعداد ز رونياز ا. هستند هافيتحر از يگوناگون انواع معرض در شوند
 ييهابه بحث ،يو يرا از آثار منتشرنشده اشيگانگيازخودب يهينظر ژهيماركس و به و يكيالكتيام كه مطالب مربوط به روش دداده

 ]6[ اند، مرتبط سازم.ماركس مطرح شده يشدهبه آثار منتشر ربوطارزش كه اغلب كامًال بر اساس مطالب م يهيكار پا يهيمانند نظر
 تا دكن كمك مردم به كه يالهيوس هر رو نيا از .انجامديم خوب عمل به خوب يهينظر كي كه است يهيبد هاتسيماركس يبرا

  . بپرورانند زين را يموثرتر ياسيس عملكرد تا كند كمك هاآن به ستيبايم كنند، درك بهتر را ماركس يهايتئور
  

  يريگجهينت: دهم بخش
 او دركخصوص  در ،رديگيم نظر در مرتبطدروناز يعناصر در حكم را اشليتحل بر اثرگذار عناصر يهمه كه ماركس برداشت نيا

هنگامي كه ديدگاه . است صادق زين - يانقالب عمل – عمل و )اوست ليتحل كل يدربردارنده كه( هينظر انيم ونديپ نوع از
 انيم تفاوتگيريم، مي نظر در يدرون روابط يفلسفه از يانمونه مثابهبه عمل و هينظر بودنهمبسته باب دررا  ماركس يشدهشناخته
  .شودمي برجسته وضوح به ماركس يسو از »تضاد« مقوله يريكارگ به و پاراُدكس از يعموم پنداشت

 با اما رسنديم سازناهم نظر به كه استشده ليتشك داديرو چند اي دو از پارادُكس م،يديد مقاله نيا نخست بخش در كه طورهمان
 – كسدُ اپار يهابال كهيدرحال اما. كرد انيب نيز ماركس هايتضاد يدرباره توانيم را فيتعر نيهم .شونديم افتي زمان كي در هم

 به درون از تضاد يهابال ،هستند گريدكي از مستقل و مجزا كامالً  -  ليقل ياعده ثروت شيافزا كنار در گسترده فقر يستيهمز مانند
 يهاتضاد كهيحال در شوند،يم پنداشته رينامتغ و ستايا معموال هاپاراُدكس .اندمرتبط دارند تعلق آن به دو هر كه يتيكل به و گريدكي

 به - حال زمان در شده انباشته يهايگبالقوه كمك به – سپس و شانيكنون تيوضع تا ءمنشا از جيتدر به زمان طول در ماركس
 از يعناصر يريكارگهب با تضادها م،يديد كه طورهمان جه،ينت در .ابندييم گسترش و كنندمي رييتغ ،ندهيآ در شانمحتمل جينتا يسو

 ،دارند قرار تضادها نيا تمركز كانون در كه يكنشهمبر از ترتيرولقاب ييهاشكل به را حال تا كننديم كمك ما به ندهيآ و گذشته
 حال در رونيب از كه يكسان عنوان به را خودشان عموماً افراد كه است نيا تضاد و پاراُدكس انيم ياصل تفاوت نيسوم .ميكن درك
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بازيابي خود و شرايطي را كه در آن  پردازندب يمهم تضاد هر يبررس به خواهنديم هرگاه اما ند،نيبيم هستند پارادُكس يمشاهده
  . يابنددشوار مي كنندزندگي مي

پرتوهاي نور  شده در مقابلميخكوب يگوزن مانند( را آنان و است كنندههشوك كامالً افراد يبرا پارادُكس شكل كه،آن مختصر
 به اساساً  – تضاد شكل مقابل، در .هستند يكار هر انجام از ناتوان و پناهيب آن برابر در كه كنديم احساس نيا دچار رو)هاتومبيل روب

 داده قرار تمركز معرض در تضاد آن كه را يمشخص يمساله كه دهديم قرار يتيموقع در را ما -ميهست آن »درون« كه ليدل نيا
 مطالعه با. ميريپذيم ريتاث آن ياحتمال جينتا و عملكرد ينحوه از ميدار تعلق آن به كه ياطبقه و خود چگونه ميابيدر و ميكن درك

 كه ميابيدر ميتوانيم نيهمچن ابند،ييم گسترش زمان طول در كه تضاد كي در متخالف يندهايفرا انيم يدرون روابط يفلسفه
 جا نيا در عمل،. گذاشت خواهد ريتاث يينها يجهينت بر) »دادن انجام« از يشكل يعنوان به( ميدهينم اي ميدهيم انجام چهآن چگونه

 يبخش به كه يزانيم به هينظر كه طورهمان درست ،شوديم ليتبد كند،يم درك را آن كه ياهيظرن امتداد زين و تضاد، خودِ امتداد به
  . شودوارد مي آنان عملِ به گرتيهدا يروين عنوان به شود، بدل مردم يآگاه از

 »هست هم قتيحق در و رسديم متضاد نظر به زيچ همه يدارهيسرما در« كه ميكن اضافه را ماركس يمالحظه نيا كه يهنگام
 ،»ننديبب« را هاپاراُدكس قادرند فقط كه يافراد به تا است ازين ياديز اريبس يكارها كه شوديم روشن ،)شد نقل ترشيپ كه يعبارت(

 بود نخواهد زيآممبالغه چندان. ببرنديپ هاستآن حل يالزمه كه يعمل به و كنند درك را هينظر ،»ننديبب« را تضادها تا شود ككم
ي به نظاره عشرو كه افتديم انيجر به يالحظه در واقعاً يطبقات يآگاه به دنيرس نديفرا كارگران، ترشيب يبرا مييبگو اگر

 مورد باال در كه ماركس يهاآموزه رِ يسا سببِ  به و – سبب نيا به و ]7[ .كنندمي تضاد شكل به شانيزندگ بزرگ يهاپارادُكس
 و كيالكتيد -)مييبگو يزيچ است آمده مقاله نيا آغاز در كه ييمعما و اسطوره يدرباره ستين يازين گريد( گرفت قرار بحث

 نقش ،كنديم عمل ديتجر نيا هاآن قيطر از كه ياصل يكيالكتيد مقوالت و ديتجر نديفرا همراه به ،يدرون روابط يفلسفه
  .كننديم فايا ياكنندهنييتع
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