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بی در حضور  است؛  زنده  مارکس  اندیشهکارل  ماست،  میانجی  معاصرِ  مارکس  کارل  مبارز.  و  انقالبی  ی 

ما، نسل نسل  نسلمعاصر  و  ما  از  پیش  برچیدههای  تا  ما،  از پسِ  بساط  هایی که  و  شدنِ  و  سلطه  ستم 

برای رهایی خواهند نهاد.    ی مبارز و انقالبیِ او پا در راه نبرداستثمار، زاده خواهند شد و با سالح اندیشه

تپید، از  شان میدیدگانی که قلب او برای زندگی و سرنوشتگاه که ستم کارل مارکس زنده است، حتی آن

ازدل روزانه،  کار  کشخستگی  زمان  ماللمردگیِ  و  بیدار  غرقهآور  از  در  کاری،  و  روزمرگی  در  شدن 

آوارگی او  دندهالبالی چرخ  سر کارل  کنند. دشمنان خیرهرا فراموش میهای رنج و جنگ و گرسنگی و 

زنده همیشهْ  گواه  اندیشهمارکس  شادابیِ  و  سرزندگی  مارکس،  ی  کارل  هستند.  او  انقالبی  و  مبارز  ی 

 روز. انقالبیِ اندیشمند و اندیشمندِ انقالبی، انسانِ معاصرِ ماست؛ امروزین و به

روز خاموشیِ »پیرمرد«،   سالگرد  در صد و چهلمین  اندیشهاز خود میامروز  زندگی  پرسیم:  و  انقالبی  ی 

دفاع برای  نباشیم  ناگزیر  تا  بنگریم  باید  چگونه  و  آینه  کدام  در  را  مارکس  کارل  از    ی سیاسی  تصنعی 

نارسایی نقد  از  او،  اندیشه«ی  تأویل»وحدت  و  مفهومی  آثار  های  در  »فلسفی«  و  ایدئولوژیک  های 

چشمنخستین نباشاش  ناگزیر  یا  کنیم  نگهپوشی  برپا  برای  در  یم  تصنعی  »گسست«ی  ادعای  داشتنِ 

بهاندیشه و  دیالکتیک  جایگاه  او،  بالندگیی  دوران  آثار  در  را  بتوارگی  دستویژه  و  کنیم  تحقیر  کم  اش 

ی او برای تاریخ تاکنونی ما و کم  همتای اندیشهانگیز، ارجمند و بیآوردهای شگفتبگیریم؟ کم نیستند ره

واژ کلیدْ  شیوههنیستند  است:  شده  یا  بوده  ناگسستنی  مارکس  کارل  نام  با  پیوندشان  که  تولید،  هایی  ی 

مبارزه تاریخی،  ماتریالیسم  سوسیالیسم.  دیالکتیک،  و  ارزش  مجرد،  کار  پرولتاریا،  انقالب،  طبقاتی،  ی 

اندیشهی این مفاهیمْ زادراه و همهمه با هر  اند و نگاه از منظر هر یک از آنی مارکسپای کاروند  ها، 

  در   ی او وهای روشنگری به اندیشهتواند دریچهاست و میو بجانگیزه و منطق و روند و استداللیْ برحق  

 گمان. ی امروز ما بگشاید. بیاندیشه و مبارزه  برابر

تر وجود ندارد  مناقشهتر و بیخدشه تر، بیدغدغهنماتر، بیتر، آشکارتر، تمامتر، گستردهای روشنآیا آینه  ،اما

خواهد؛ هم  که بتوان در آنْ جانِ ناآرامی را دید که نه »شوریدگیِ سر«، بلکه همانا »سرِ شوریدگی« می

ورزیِ  اقعی و عملی وضع موجود، هم اندیشهخواهد برای واژگونی وپرواییِ ژاکوبینیِ بسا گستاخانه میبی

خواهد و هم »نقدِ سالح«؟ در  خواهد و هم نگاه »علمی«؛ هم »سالِح نقد« میانتقادی و متأمالنه می

آیا   پیوستهاها و تعابیر گوناگونش، رشته، در جلوهنقدیک کالم:  پیوند  ی  انکارناپذیرو  در این کاروند    ی 

پروا«ست و »نه از نتایج  هراس وضع موجود« گرفته که »بیست؟ از »نقد بیاندیشه و مبارزه و سیاست نی 
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از    ؟بردها می، تا نقدی رادیکال که دست به ریشه1های موجود« هراسد و نه از کشاکش با قدرتخود می

فلسفه» هگلنقد  حق  )»ی  چپ  هگلیان  نقد  و  مقدسخانواده«  نقطه«(  ی  تا  دیالکتیکی  گرفته  اوج  ی 

   «(؟ های ارزش اضافی نظریه«، »کاپیتال«، » گروندریسه )» و انقالبی« در نقد اقتصاد سیاسی»انتقادی  

آینه در  نقد است که مینخست  آغاز، چشمی  از همان  بهتوان  از گذشته و رو  بُرشی  سوی دستگاه  انداز 

ای  ر هجاهای تازهای را دید که سالح و کارافزارهای مفهومیِ مبارزه برای رهایی را دوباره دمفهومیِ تازه

میقالب فراآراستهریزی  دستگاه  نهایی  گام  در  میکند،  برپا  را  سیاسی  اقتصاد  نقد  سرآخر  ی  و  سازد 

 دارد. ی بشری برمیکننده را در کشف و بنیادگذاریِ سپهر نوین اندیشههای اصلی و تعییننخستین گام

آنهمه پیی  مارکس  خودِ  و همهچه  است  ساخته  و  کرده  پایهآن  یریزی  بر  باید  او  از  پس  این  چه  ی 

نقد،  شالوده همانا  تازه،  اندیشگیِ  سپهر  این  در  مفهومی  و  مقولی  ابزارهایی  شود،  بازسازی  یا  ساخته  ها 

تازه برای یک هستیهستند و منحصراً در دستگاه مفهومیِ  و  پدید ی مارکسی  اجتماعی  شناسیِ هستی 

ی طبقاتی و انقالب و سوسیالیسم،  انتقادی و انقالبی گرفته تا مبارزه ها، از دیالکتیکآیند. آناند و میآمده

 او و   ِی مبارزاتی و انقالبیرسند، چه در اُفت و خیزهای اندیشه و تجربهی ارزش به کمال میکه در نظریه

فضای کار  عنوان سپهر اندیشه و ی طبقاتی پس از او، عناصر پایدار نقد اند. نقد، بهچه در سیر تطور مبارزه

شناسیِ مثابه کاربست مشخص این نقد در نقد اقتصاد سیاسی و در هستینظری و سیاسی، و دیالکتیک به

نظریه بازاندیشیِ  و  پیدایش  امکان  اجتماعی،  نقد  هستیِ  ارزش،  سرمایهی  واژگونی  طراحی  و  و  داری 

 فراهم کرده است.   سوسیالیسم را

ی مارکس گسستی  مارکسیست فرانسوی بر آن است که در سیر اندیشهی  لوئی آلتوسر فیلسوف برجسته

درباره تزهایش  تدوین  مقطع  در  که  دارد  کتاب  وجود  تألیف  و  فوئرباخ  آلمانی«ی  صورت    »ایدئولوژی 

خواند و بر  شناسانه )اپیستومولوژیک( میشناختی یا شناختگرفته است. او این گسست را گسستی معرفت

او، آثار  که  است  می  آن  را  گسست  این  از  پس  و  انسانپیش  ایدئولوژی  پیروِ  آثاری  به  گرایی  توان 

سو، و آثاری علمی و متعلق به پروبلماتیک علمی،  )هومانیسم( و متعلق به پروبلماتیک ایدئولوژیک، از یک

   2از سوی دیگر، تقسیم کرد. 

 
، ص  1(، جلد MEW. مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )1843ی مارکس به آرنولد روگه در سپتامبر از نامه   1

338 . 
2 Althusser, Louis; For Marx, N.L.B., 1977, p. 32-33. 
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این دربارهدر  مارکس  تز مشهور  یازده  نقطهکه  مُعرف  فوئرباخ  تعیینی عطی  بسیار  در فی  تنها  نه  کننده 

ترین گمانی ندارم. اما تلقی  ی بشری هستند، کوچککاروند نظری و سیاسی او، بلکه در کل تاریخ اندیشه

به »گسست«  معرفتاین  گسستی  بنعنوان  به  را  آلتوسر  بهشناختی،  و  بیبست  به  هایی  راههناگزیر 

ی کلیدی این است که بدون  کنند. نکتهک را از او سلب میکشاند که امکان استداللِ هر دو پروبلماتیمی

توان بدون نقد و بدون تاریخیتی که فقط از  ماند. چگونه میشناسی اسیر می نقد، آلتوسر در قفس معرفت

ایدئولوژیک انساننقد منشأ می را استوار کرد؟ چگونه میگیرد، سرشت  توان بدون نقد، »علم« و  گرایی 

قدمی آن دهان گشوده است نجات  وافتادن به مغاک هولناک پوزیتیویسمی که در یک»علمیت« را از فر 

می آلتوسر  طبقهداد؟  یک  تئوریک  مواضع  بر  متکی  و   ... است  انقالبی  علمی  »مارکسیسم،  ی  گوید 

نویسد که این علم برای »بورژوازی و  « میلنین و فلسفه ی انگلیسی »او در مقدمه به ترجمه  1انقالبی.« 

برند. تنها  شان پناه می ها در رد مارکسیسم به علوم اجتماعی »کذاییانش قابل پذیرش نیست«. آنمتحد

... این علم قابل پذیرش است.«  »علمِ مارکسیستی در دستان جنبش کارگری به سالح    2برای پرولتاریا 

)همان است.«  شده  بدل  میانقالب  چگونه  اما  رجا(.  درست  دراساسْ  ادعاهای  این  چارچوب  توان  در  ا 

معرفت کرد؟  گفتمانی  استوار  و  مستدل  میشناختی  فلسفهچگونه  دامگه  از  که  توان  گریخت  تاریخی  ی 

شد؟ دچارش  طبقاتی«  آگاهی  و  »تاریخ  در  چاره  لوکاچ  نقد  بدون  درخشان  آیا  عناصر  حذف  جز  ای 

بتوارگی و بتوارگیِ    سو، و حقیرشمردنی مارکسی، مانند بیگانگی یا نقد دیالکتیک هگل، در یکاندیشه

 جا مفقود است؟ ماند؟ کدام حلقه در اینکاالیی، در سوی دیگر برجای می

نویسد:  ی مارکس« می« زیر عنوان »از کاپیتال تا فلسفهقرائت سرمایه آلتوسر در بخش نخست کتاب » 

میکاپیتالدر   را  کالسیک  اقتصاد  ما  برای  مارکس  نوع ،  در  است.  نوع  دو  او  خوانش  و  نخست    خواند 

اند. اگر در سطح همین  ندیدهو چه چیزهایی را    دیدهکوشد دریابد که اقتصاددانان چه چیزهایی را  می

توانیم دریابیم که مارکس برای ما چه چیز را دیده یا ندیده است. خوانش نوع  نوع نخست بمانیم، تنها می

ها  دیدهدهد که چگونه ای وجود دارد. نشان میها رابطهنادیدنیها و نیدیددهد که بین دوم نشان می

شناختی دقیقاً گسست معرفت  3کنند.ها را نادیدنی میها، ندیدهشوند. چگونه دیدهها میندیدهخودْ موجب  

شناسی، معرفت  در جا این است که گسست مارکس نه  ی مفقوده در اینبرد. حلقهاز این معضل رنج می

 
1 Althusser, Louis; Essays in Self-Criticism, N.L.B., 1976, p. 130. 
2 Althusser, Louis; Lenin and Philosophy and other Essays, Monthly Review 
Press, 1977, p. 8. 
3 Althusser, Louis; Reading Capital, Verso, 1983, pp. 18-21. 
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سوی گفتمان مارکسی و  و حرکت به  ،شناسی و فلسفه ترک معرفت ْناسی است. مسئلهشمعرفتاز  بلکه  

هستی بر  استوار  مفهومی  »دستگاهی  در  مارکس  است.  اجتماعی  هستیِ  های  نوشتهدستشناسیِ 

ترین دستاورد او از دید  نویسد. نخستین و مهم« از دستاوردهای عظیم فوئرباخ می1844  فلسفی-اقتصادی 

ای میمارکس  ثابت  که  است  درآوردهن  اندیشهْ  به  مذهبِ  جز  نیست  هیچ  »فلسفه  اندیشهکند  و  وارْ  شده 

که بنابراین  ی هستندگیِ دیگری از بیگانگیِ ذاتِ انسانی؛ چیزیاجرادرآمده؛ همانا شکلی دیگر و شیوهبه

گمان  دهد، بیی مارکس در نقد فوئرباخ روی میچه پس از این در روند اندیشهآن  1باید محکوم شود.« 

چه  ، است، اما آنعینیت پراتیکنقد تعبیر فراتاریخی، همانا فلسفی، از »ذات انسانی«، در پرتو کشف  

های های فراتاریخی و مستقل از زمان و مکانِ دستگاهگزینی او از دستگاهماند، دوریهمیشه برجای می

 فلسفی است. 

نبوغ و  شگرف  اظهاری  در  »آموزهلنین  که  است  مدعی  مارکسیسم«  جزء  سه  و  منبع  »سه  در  ی  آمیز 

شناختی دارد،  مارکس قدَرقدرت است، زیرا حقیقی است.« درست است که این ادعا لحن و رنگی معرفت

کند. برای دیدن  ا آشکار میداری ر شناسیِ اجتماعی سرمایهاما دراساس ماهیت نقادانه و متکی بر هستی

مند  ی مارکس چون قدرتاین ماهیت کافی است که این گزاره را وارونه کنیم و مدعی شویم که آموزه

گزاره دارد.  حقیقت  واقعی  است،  وارونگی  در  را  قدرت  بر  حقیقت  ابتنای  ایدئولوژیکِ  ماهیت  دومْ  ی 

 ی لنین، نقد این ایدئولوژی را. کند و گزارهیطور اعم و در ایدئولوژی بورژوازی آشکار م ایدئولوژی به

همانا    ،ی فوئرباخ ی مارکس در تزهایش دربارهساز اندیشهی عطف دورانتردیدی نیست که بدون نقطه

پراتیککشف   شالوده  عینیت  پراتیکیریزیِ  و  نمی  ،ماتریالیسم  مقوالت  هرگز  تداوم  و  تحول  توان 

ی او، همانا  آغازین را فهمید و مستدل کرد، اما در پرتو عنصر پایدار اندیشههای او در آثار  بنیادی اندیشه

آینه در  مقوالت  این  بازتاب  در  و  مینقد،  آشکار  تداوم  و  تحول  این  که  است  نقد  به  ی  نگاه  با  شود. 

 ها را دنبال کرد. توان این بازتابکم سه نمونه میدست

سیاسی  :یک اقتصاد  نقطهمقوالت  مار .  عزیمت  »ی  در  اقتصادینوشتهدستکس    فلسفی -های 

های این مقوالت که عمدتاً از گفتاوردهای مطول و  «، مقوالت اقتصاد سیاسی است. ابهام و کاستی1844

باتیست ژان  حتی  یا  اسمیت  آدام  از  تأییدآمیز،  گاه  شدهمکرر،  برگرفته  قالب  سه  با  قیاس  در  اند، 

در  یافتهقوام انکار  به هیچ  ی ارزش اضافیها نظریهیا    کاپیتالشان  بر  نگاهی که  نیست.  انکار  قابل  روی 

 
   . 569، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )  1
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ها استوار باشد، چیزی جز جهالتی ایدئولوژیک نیست که با دستاویز این یا آن دستگاه فلسفی  این کاستی

مقولهمی به  اشاره  یک  فقط  کند.  حفظ  مقدس  کالمی  چون  را  مارکس  اندیشه«ی  »وحدت  ی  کوشد 

به آدام اسمیت کافی است. بین این تعبیر نامتمایز و ناقص تا جایگاه این مقوله در  ی زمین« با اتکا  »اجاره

شناختیِ استدالل، یعنی تقدم مقوالت  لحاظ روند روشها فاصله است؛ چه به، فرسنگکاپیتالمجلد سوم  

به»سرمایه چه  و  اجاره،  مبحث  به  »بهره«  و  مجازی«  رانتی  انواع  مانند  آن،  متمایز  وجوه  های  لحاظ 

 تفاضلی یک و دو و رانت مطلق. 

»د در  مارکس  حاضروآماده  هانوشتهستانتقاد  شکل  از  استفاده  به  به  ...«  که  است  این  مقوالت  این  ی 

آن تکوین  و  پیدایش  شرایط  و  بیتاریخ  انتقاد  این  است.  نشده  توجه  شالودهها  نقطهتردید  و  مهم  ی  ای 

تعیین ارزش  عزیمتی  کماکان  اما  است؛  معرفتکننده  اعتبار  اینو  از  که  راهی  دارد.  نقد  شناختی  تا  جا 

،  1846تا    1844« طی شده است، هرچند در زمانی بسیار کوتاه، از  فقر فلسفه مارکس به این مقوالت در »

« بار دیگر اقتصاددانان را از این  فقر فلسفهگامی بسیار بلند در دستگاه مفاهیم »مارکسی« است. او در »

دهد که »مناسبات تولید بورژوایی مانند تقسیم کار، اعتبار تجاری، پول و غیره را  اد قرار میزاویه مورد انتق

میبه تلقی  جاودانه  و  تغییرناپذیر  ثابت،  مقوالت  می 1کنند«عنوان  تصدیق  پرودون  و  »هدف  که  کند 

نحوه ایدهتوضیح  قوانین،  و  اصول  مقوالت،  این  ایجاد  و  تشکیل  است.  ی  افکار«  و  پرودون  ها  بنابراین 

...« مورد    هانوشتهدستی ضعفی در کار اقتصاددانان بپردازد که در »خواهد به همان کاستی و نقطهمی

اینک در »  اما  بود.  نیز  فلسفهانتقاد خودِ مارکس  برای  فقر  نه وجه ممیزی  نه کافی است و  انتقاد  این   »

تعییناندیشه موضوع  مارکس.  ایی  اینک  مارکس  برای  آنکننده  که  است  پرودون  ن  و  اقتصاددانان  چه 

دهند که چگونه خودِ این ها توضیح نمیدهند چگونگی پیدایش خودِ این مناسبات است: »آنتوضیح نمی

جا( برداشتن  شوند.« )همانبخشد ــ تولید میها زندگی میای که به آنمناسبات ــ یعنی حرکت تاریخی

طف کشف عینیت پراتیک و مناسبات اجتماعی و بنابراین از گفتمانیْ  ی عاین گام، اما، بدون گذار از نقطه

شیوهمعرفت مارکسیِ  گفتمان  به  آنشناختی  تاریخیت  و  تولید  بر  های  استوار  گفتمانی  بنابراین  و  ها، 

 شناسیِ هستیِ اجتماعی ممکن نبوده است. هستی

داری  ی تولید سرمایهرگر در شیوهگمان بدون عزیمت از بیگانگی کار و کا بی  دو: بیگانگی و بتوارگی.

برای دوگانگیِ هم...« طرح شده است، شالوده  ها نوشتهدستکه در » هنگامِ دو روند در فرآیند واحدِ  ای 

میانجی بین کارگر )کار(  ی بیندارد؛ و دقیقا از آن رو که »اقتصاد سیاسی از طریق نادیدن رابطهکار وجود  

 
 . 126، ص  4(، جلد MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )  1



7 
 

داری را  ی تولید سرمایهتوان تولید ارزش در شیوه، می 1کند.« را پنهان میو تولید، بیگانگی در گوهر کار  

می که  است  اساس  این  بر  و  کرد  نقد  و  پایهتبیین  آنتوان  از  و  ارزش  استداللیِ شکل  جا سرشت  های 

 ی کاال و بتوارگیِ کاالیی را آشکار ساخت. رازآمیز بتواره

آن از  عزیمت  بدون  ترتیب،  همین  »به  در  فلسفهنقچه  هگلد  حق  و  ی  موضوع  وارونگیِ  عنوان  زیر   »

صورت به  محمول  پرداختن  برای  بنایی  سنگ  است،  شده  واقعی بندی  نمی  2وارونگیِ  اما  وجود  داشت. 

»بیگانگی در  که  و    هانوشتهدستای  انسانی«  »ذات  مانند  فراتاریخی  مفاهیمی  بر  است  شده  طرح   »...

دوگانه و  است  استوار  نوعی«  در  »انسان  تماماً  فوئرباخ،  و  کانت  از  تأثیرپذیری  با  و محمول،  ی موضوع 

معرفت صورتگفتمانی  شدهشناختی  متمایز    بندی  و  مفهومی  دستگاه  برای  تمایزی  وجه  هنوز  و  است 

شود »ذات انسانیْ انتزاعی نیست که در  گانه است که آشکار میدر تزهای یازده  مارکسی نیست. نخست

مجموعه خویش،  واقعیت  در  انسانی[  ]ذات  آن  باشد،  کرده  خانه  منفرد  همهفردِ  اجتماعی  ی  روابط  ی 

گنگ،  مثابه عامیتی درونی و  ، به“نوع ”مثابه  بهتواند  رو نزد فوئرباخ »ذات انسانی تنها میاست.« از همین

 3ی افراد است، دریافت شود.« )تز ششم(طور طبیعی پیونددهنده عامیتی که صرفاً به

پایههم اساساً  که  است  پراتیک  عینیت  کشف  با  و  نخست  تز  با  ابتدا  استداللی  چنین،  عینیتِ های 

پیکریافته  می  انتزاعاتِ  شالودهاستوار  بر  که  آنشوند  میی  دها  را  ارزش  اجتماعی  عینیت  ر  توان 

شناختیِ موضوع و  های معرفتبندی کرد و ورای دوگانهی وجود مناسبات اجتماعی صورتمقوالت شیوه

هستی بستر  بر  پدیدار،  و  ذات  یا  سطح  محمول  اجتماعی،  هستیِ  که    فرانمودشناسیِ  کرد  معرفی  را 

 
 . 513، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )  1
ن  یِکار هگل، فقط وارونگ  یجهی»نت 2 آفر  ست،یسوژه و محمول  رابطه  ی کاذب  یسوژه  نشیبلکه  سوژه و    یاست که 

  یدر خاصِ واقع   ی که در آن، عامِ انتزاع  یاسوژه و ابژه درآورده است، رابطه  یوارونه   یصورت رابطه به   نک یمحمول را ا
چه پس از  موضوع و محمول با آن   یِ وارونگ  ن یب  وند ی پ  یه حلق  ن یرا شده است. بناب  زه« یو ی»ابژکت  ای   افتهی   تینیتبلور و ع

اقتصاد س   تال یکاپدر    ن یا نقد  وارونگبه   ی اسیو  ابژه خواه  ی مثابه  و  موضوع و    یِ سازاز وارونه   وه ی ش  ن یهم  د، ی د  م یسوژه 
  نی بلکه »ا  ست،ین  یسازوارونه   نی فقط ا  ، یکه معضل اساس  کندی م   دیبه صراحت تأک  جان یمحمول است. مارکس در ا

  افتهین ی همانا امرِ هستنده و تع  ، یـ متناه   ی امر واقع  یِواقع  ت ی[ هگل امر عام را، ماهشودی است که ]موجب م   ی سم یدوئال
واقع  ا یکند    یتلق  به  ی موجود  سوژهرا  نامتناه  یِ ق یحق  یمثابه  )مارکس:    ی امرِ  فلسفه نشناسد.«  «  (هگل  حق   ینقد 
 ( «یواقع  یوارونگ  یفتاریفر)»
 . 6، ص  3(، جلد MEWآلمانی مارکس و انگلس ) مجموعه آثار   3

https://naghd.com/2020/07/08/%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://naghd.com/2020/06/08/%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af/
https://naghd.com/2020/07/08/%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%90-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
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در و  فریفتارانهعینآشکارترین  جلوهحال  شیوهترین  در  اجتماعی  روابط  سرمایهی  تولید  است.ی   1داری 

بینادیده و  مارکس  آغازین  آثار  در  بیگانگی  بحث  تلقیگرفتن  دوران  اهمیت  آثار  در  بتوارگی  کردنِ 

خالیبالندگی نظریهاش،  پای  زیر  بهکردن  ارزش،  مقولهی  نظریهویژه  ارزش،  شکلِ  مفهوم  ی  و  پول  ی 

ی سوسیالیسم  ها فهم نظریهاست که بدون آن  کاپیتالو کار مجرد در    گروندریسه « در  وارونگیِ واقعی»

مثابه شکل  مشخص تنها بهـای که از طریق آن، امر محسوسمارکس غیرممکن خواهد شد. »وارونگی

انتزاعی امر  انتزاعیـپدیداریِ  امر  برعکس،  و  دارد  اعتبار  نیست،  ـعام  مشخص  امر  برای  صفتی  عامْ 

ی  ی نقد، بدون رشته[ بدون آینه( 1867  گ)هامبور  کاپیتال ویراست اول  نشان بیان ارزش است.« ]سرشت

مارکس نخواهد   انقالبی، مارکسْ دیگر  انتقادی و  پراتیک  اندیشمنپایدار  انقالبی،  بود: همانا  مبارز و  دی 

 ستم و استثمار. سلطه و ای رها از پردازِ امکان عینیِ جامعهانداز رهایی و نظریهپردازِ چشمنظریه

...« تا بازگشت به این    ها نوشتهدست. از نقد دیالکتیک هگل در »سه: دیالکتیک انتقادی و انقالبی

نخست   جلد  چاپ  دوم  ویراست  به  مارکس  معروف  پسگفتار  در  انقالبی«  و  »انتقادی  دیالکتیک  و  نقد 

یابد. محور  ی اوست که در پرتو نقد، درخشش آشکارتری می، دیالکتیکْ عنصری پایدار در اندیشهکاپیتال

توان به  نقد دیالکتیک هگلْ عنصر پایدار پیشین، همانا بیگانگی است. با عزیمت از این نقد است که می

آن نخست  دریافتِ  جلد   ... »پسگفتار  در  مارکس  ویژهکاپیتالچه  دیالکتیک  »خودِ«،  میی  من«  نامد،   

شده«،  ...« به دیالکتیک هگل این است که او »ذاتِ بیگانه  هانوشتهدستدست یافت. انتقاد مارکس در »

کند تا به امر واقعی و محسوس برسد و سپس با نفی این نفی دوباره به  همانا »دین و الهیات« را نفی می

نفیْ تصدیق ذات حقیقی، از راه  »نزد هگل نفیِگردد. به این ترتیب  ی ناب، به دانش مطلق بازمیاندیشه

دروغین   ذات  )یا  فرانمودین  ذاتِ  ذاتِ  Scheinwesenنفی  یا  فرانمودین  ذاتِ  تصدیق  بلکه  نیست،   )

 
. وجوه  انددارانه ه یسرما یِوجودِ روابط اجتماع  یوه ی ش نیتری حال انتراعن یو درع نی تریو واقع نیتر»فرانمودها مشخص   1

استقالل 1ها:  آن   یمشخصه  گسستگ   یافتگی(  پ  شانی و  م  هاشه یر   ،ی درون  وستاریاز  شدنِ    های انجی و  ذات  به  قائم  و 
  ، یپوشمانند پرده   ییکارکردها  ی( از مجموعه 2محتوا هستند؛    نی ا  تِیخیفاقد محتوا و تار  ییکه گو  ینحوهاست، به آن 

رازآم  ب یفر  ،یکارپنهان  م  ی زی و  که  زآن   یهمه   توان ی برخوردارند  را  فر  ر یها  و  3داد؛    ی جا  یفتار ی عنوان  وارونه   )
  یِ هستند. کارکرد وارونگ   زی آن چ  یوارونه   قاًیبلکه دق  ستند،یباشند که ن  یز یچ  کنندیا وانمود منما هستند؛ نه تنهوارونه

  ی آن در نقدِ مارکس   تیاهم  یواسطهتعلق دارد، اما به   ،ی فتاریسوم، همانا فر  یبه همان مشخصه   قتی فرانمودها در حق
به  توان یم آن  مشخصهاز  ا  ادیمستقل    یاعنوان  )به  و  نی کرد  فصل  مستقل   ژهی مشخصه  داده   ی و  (  4(؛  میااختصاص 

انداموار   ،ی عیطب ی اعم از صفات دهند،ی نسبت م یخ یفراتار  یصفات خود را به ن یمع خاًیاجتماعاً و تار یهاها و متعلقه خصلت 
 «( فرانمود  دار، ی ذات، پداست.« )»  یدرون وستاری و پ یشکلِ روابط ذات  شان، ی ( محتوا5 ؛یانسان  ای ( کی)ارگان

https://pecritique.com/2016/09/30/%E2%80%8C%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9/
https://naghd.com/2020/06/08/%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af/
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است.« بیگانه فرانمودین  ذاتِ  این  نفی  در  یا  خویش،  نفی  در  صریحصورت  1شده  به  بندیِ  انتقاد  این  ترِ 

« و در بخش درخشان »متافیزیک اقتصاد  فقر فلسفهتوان در » و سنتز را میتز  ی انتزاعیِ تز، آنتیگانهسه

این یافت. چه  نقد  جا و چه آنسیاسی«  دیالکتیک،  به  نقدِ مارکس  آماج  نفی و    میانجیِتناظر بیجا 

مارکس    نظر  . بنا براست، تناظری که فقط در دنیای مفاهیم و در دیالکتیک مقوالت ممکن است  اثبات

« دوباره  ،..«ها. تهنوشدستدر  تصدیق  و  نفی  این  نفیِ  فرانمودین،  ذاتِ  نفیِ  جریان  و  »در  رفع  آن«،  ی 

یک  ،تأیید خورده»به  گره  قویدیگر  و  و حفظ«  اند«  »الغا  فرآیند  همانا  دیالکتیک هگلی،  دستاویز  ترین 

(Aufhebungدر این )ی فوئرباخ  درباره  گانهی یازدهنخست در پرتو تزها  2کند.« جا »نقشی ویژه ایفا می

آلیستیِ سوژه و ابژه و  ی ایدهتواند از درافتادن به دوگانهو کشف عینیت پراتیک است که نقد دیالکتیک می

ها پرهیز کند و با تاکید بر خودزایندگیِ پراتیک بتواند به دیالکتیکی مارکسی، همانا  االکلنگِ وارونگیِ آن

انتقادی و انقالب  با    نقد منفی/نقد مثبتی، یا به تعبیر من به دیالکتیک  دیالکتیک  بدل شود. نخست 

ماعیِ انتزاعاتِ پیکریافته است که نقدِ فریفتاری وارونگی واقعیِ مناسبات اجتماعی در  اتکا به عینیت اجت

 کند. داری به نقدِ انتزاعاتِ پیکریافته و نقد ایدئولوژی گذار میی تولید سرمایهشیوه

»چاقوی تشریح نیست، سالح    نویسد که نقد،( می1843« )ی حق هگل مقدمه به نقد فلسفهمارکس در »

داند که در واکاوی موضوعِ  ، نقد را مجاز میکاپیتال، اما در پسگفتار به نخستین ویراست جلد اول  3است« 

به انتزاع«  »نیروی  از  طبیعی  خود  علوم  در  »میکروسکوپ«  یا  تشریح  چاقوی  برای  جایگزینی  عنوان 

« تا  ی حق هگلفلسفهمقدمه به نقد  ی »استفاده کند. بین این دو اظهار تناقضی نیست، زیرا در فاصله

« و »روش اقتصاد سیاسی« دریافته است که در نقد اقتصاد سیاسی باید  گروندریسه ، مارکسْ در » کاپیتال

( تمایز قائل شد و  Darstellungsweise( و روش بازنمایی )Forschungsweiseبین روش پژوهش )

یک هگل به صراحت تکرار و به وضوح  هنگام نقد دیالکتاین تمایز را دوباره در همان پسگفتار مشهور، به

میبندی میصورت نقد  اینک  تجزیهکند.  و  انتزاع  چاقوی  خود،  پژوهش  روند  در  باید  و  را  تواند  وتحلیل 

مند علمی انقالبی در نقد نظام ستم  چون سالح قدرتی کار را در بازنمایی خود، همبدست گیرد تا نتیجه

حال نقد دیالکتیک هگلی به یاری کانت و فوئرباخ، و  ائه کند. با اینداری ار ی تولید سرمایهو استثمار شیوه

دوگانه در  نقد  و  نقد  مارکسیِ  مفهومیِ  دستگاه  و  گفتمان  بر  را  خود  پای  ردِ  یاری هگل،  به  کانتی  های 

 
 . 581، بخش اول، ص 1(، جلد الحاقی  MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )  1
 همان.   2
3

 . 380، ص  1(، جلد MEWمجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس )  

https://naghd.com/2019/07/15/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA/
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توان آشکارا جای پای دیالکتیک سلبیتِ گذارند. در سپهر »نقد خاص«، میبرجای می  1سپهرهای نقد 

ی کاالیی دید؛ و در سپهر  ی ارزش، در دیالکتیکِ شکل ارزش و در بتوارهگوهر کار، در نظریه هگلی را در 

ترافرازنده دیالکتیک  ردِ  عام«،  به»نقد  خرد،  تنازعات  حل  عالیِ  دادگاهِ  مقام  در  کانتی  از  ی  یکی  مثابه 

 .توان دید، یا باصطالح »مقدمات استعالیی« سپهر نقد عام را میهای امکانزمینه

زمانیبی را  گمان،  نقد  اندیشگیِ  سپهر  تنقیح  و  تدقیق  و ضرورت  فرصت  اندیشهْ  روند  و  تاریخ  روند  که 

دیالکتیک انواع  این  جایگاه  حلبیابد،  عناصر  چون  نه  شد،  خواهد  روشن  نیز  بر  وحفظها  بنا  بلکه  شده، 

 دیالکتیک مارکسیِ نقد منفی/نقد مثبت. 

ب هم  همتاست،یمارکس  نه  هم  یسیتندچون  اما  نه  پفرهمند،  حت  ن،یدروغ  یبهشت   آورِامیچون   ی نه 

انسانهم ب  یچون  آژنگ  یکاست  چیهیسراسر وارسته  و  نه هرگز هم  ،یو خطا  دارندهو    یا شهی اند  ی چون 

با    ها،ستو شک  هایروزیپ  یاست با همه  یواقع  یو تناقض. او انسان   دیو ترد  دغدغهیو ب  کدستیسراسر  

خرنج  یهمه و  ک  ها،یوشها  و  با عشق  بزرگ  نیهمراه  مانند همه  یو  بخل،  نه؛  گرید  زادگانِیآدم  یو   .

  یچون مرزهم  همتاستیب  ؛ یبشر  یشهی و اند  یزندگ  خِی در تار  یچون نقطه عطفهم  همتاست یمارکس ب

تار  پ  خیکه  به  تقس  شیرا  خود  از  پس  نقطههم  همتاستیب  کند؛یم  میو  نقد.    بازگشتِ یب  یچون 

  کندیرا فاش م  ینیدروغ  ی هابلکه راز بهشت  دهد،یرا وعده نم  ن یدروغ  یاز آن رو که بهشت  همتاستیب

دوستان و هم دشمنانش؛ اگر دوستانش از    یهم برا  همتاست،یمارکس ب  نامند؛یم  خیتار  انیکه خود را پا

هم  یی همتایب  نیا دشمنانش  نباشند،  بود  شه یآگاه  آگاه  آن  ژرف  اند هاز  در    ی خانهکیتار   ن یترو هستند: 

 نقد.  یانهیجوزهیان از توانِ روشنگرانه و ستشسهرا 
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