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 1م اجتماعیکارل مارکس و زوال عل

 / هومن کاسبی . کوهنی. ایج

 

عرضه  هاستآنبه  که کار ایشان اعتقاد ییهاگزارهعلیه یکی از  یاحرفه یهاستیکمونبه شواهدی  کهیهنگام

به کلمات مارکس  هاآن زنند.می نمودهانگریستن به  صرفانگری و سطحی، گاهی اوقات به مخالفان خود اتهام شودیم

مجهز به این سالح،  هاآن .«نیازی به علم نبود اصالً، وجود نداشتاگر هیچ تفاوتی میان ذات و نمود »: کنندیماستناد 

 کندیمی شرقی ثابت نابرابر قدرت در کشورهای اروپا ظاهراًزیع تو کندیمکسی فکر که اگر  کنندیمادعا  برای مثال

قشر است، یا با فقط  عدر واق دیآیمبه نظر  طبقه آنچهفریب ظواهر را خورده است.  ،طبقه نیستندبی یجوامع هاآنکه 

در واقع  رسدیمر به نظ جنایت آنچهاست،  یچشمهمدر واقع  دیآیمبه نظر رقابت  آنچهدیگر،  هاینمونهفرض 

 سوسیالیستی است، و الخ. یتوسعه کژدیسگی

 هاستیکمونکه  یحکم پیامدهایو  ی مارکس، بلکه به اندیشهیاحرفه یهاستیکمون یکنونی نه به اندیشه یمقاله

 چه حکم آن ازود مارکس دهم که مقصبتوضیح  کنمیمتالش  اول. در بخش شودمیمربوط  کنند،می قولنقل دائما

ی و استثمار در کارخانه ییوسطاقرون ملک اربابیمیان استثمار در  هاتفاوتبرخی ( با بیان دومبخش در ) بود. سپس

. پس از آن دهمیم نمایش بورژوایی یفئودالی و جامعه یدر جامعهرا میان ذات و نمود  هاعدم تجانس کاپیتالیستی،

با هم ناسازگار  اعیبود که سوسیالیسم و علم اجتمه این معنا آن حکم برای مارکس ب کنم کهاثبات می( 3)بخش 

تخاصم میان  4در بخش  رود. زوالروبهم اجتماعی باید عل یابد،رشد میدر همان حال که سوسیالیسم  هستند.

مارکس  یدهیا (،5. سرانجام )بخش سازمیموحدت نظریه و عمل مرتبط  یآموزهم اجتماعی را به سوسیالیسم و عل

 گذارم.صحه می ،نباشدبه علم  ای که فهم آن وابستهاو به مطلوبیت جامعه بر اعتقاد، اما کنمیماز علم را نقد 

                                                           
فلسفه و امور  سردبیرانز همه در تدارک این مقاله برای انتشار، از نظرات رابرت بلیک، جرالد دورکین، راسل کیت، فرانک سیبلی، ریچارد وولهایم، و باالتر ا 1
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1. 

]کتابی که[  ذات و نمود اعالم کرد؛ در بابرا  حکم خود مکرراً ،بود سرمایهدر حال کار بر روی مارکس زمانی که 

. او آگاه کردیمتصور  کاپیتالیستیروابط تولید  نمودِ یکنندهکنترلو  بنیادینوی تالش برای عریان ساختن واقعیت 

« علمی واقعاً»این اثر، توضیح  2دومجلد مدر  ویپیچیده هستند. مغلق و  سرمایه کتاب در شدهعرضهبود که نظریات 

اگر شکل ظاهری »که  کندیماعالم  3جلد مدر او . انگاردیمآن همسان به « رمزگونه» دیدگاهیک پدیدار را با 

[Erscheinungsformو ذات اشیا ] برای  ایو در سخنرانی 3؛«بودیم زائدتمام علم  ،بودند با هم میمستق در تقارن

که  روزمره یهتجرب طبقاگر  ،است خارق اجماعهمیشه  حقیقت علمی»که  دهدیمهشدار  1865کارگران در سال 

را با بالیدن به این واقعیت  سرمایهاو اغلب اظهاراتش در  4.«، قضاوت شوددآوریمچنگ فرااشیا را  موهوم ظاهرتنها 

 11) 6به دکتر کوگلمان ایو در جریان نامه 5؛که مشاهدات متداول با تحلیل او در تناقض هستند رساندیم اوجبه 

فقط از مفاهیم عادی  7بورژوا )برخالف اسالف کالسیکشان( یهااقتصاددان راًیاخ که گله دارداز این ( 1868ی ژوئیه

که  ابدیینممطالعات اقتصادی آن در هیچ فضیلتی آشناست. او ها که هر تاجری با آن کنندیمقیمت و سود استفاده 

 8.هستندناتوان  ،ببیند تواندیمکاسب فرد که  سطح پدیدارهایی از نفوذ به زیر

وقتی میان نمود و ذات تمایز  را او منظورتا  کنندیمکه به ما کمک  کندیممارکس دستاوردهای علوم طبیعی را ذکر 

عنصر  میکنیمهوایی که تنفس  رسدیمکه علم کاشف ذات است. به نظر  کندادعا میو  ؛، درک کنیمشودیمقائل 

 دیآیم. به نظر دهدبینی تشخیص نمیکه  متمایزی تشکیل شده است که آن از مواد کندیمباشد، اما علم شیمی افشا 

                                                           
ی هاترجمهکه  دع دارلنینیسم ارجا-مارکسیسم یمؤسسهدر مسکو توسط  منتشرشدهانگلیسی  یعادی به نسخه صورتبه سرمایهی صفحات . شماره183، 212صص.  2

 در جای. )دهدیمارجاع  ی ویراست هامبورگمربوطهدر مجلد  ، به متن آلمانیایتالیک صورتبههمراه با آن  ی صفحاتمن بسیار نزدیک به آن هستند. شماره

 .(م تدارک دیده بودلنینیس-ی مارکسیسممؤسسه رادر مسکو  منتشرشدهی هاترجمه. تمام کنمیمنقل  قاًیدقرا  ذکرشدهی هاترجمهمن  یدیگر
3 Pp. 797, 352 

4 Value, Price and Profit, in Marx-Engels Selected Works (Moscow, 1958), I, 424. (Marx wrote the work in English.) 

-846؛ 188، 205، 3 ص.ص همچنین نک. .«[ تناقض داردAugenschein]مبتنی بر نمود  یاین قانون آشکارا با تمام تجربه: »270، 307، 1 صص. برای مثال، نک. 5

847 ،404-405. 
6 Kugelmann 

 صص.ک. ن. همچنین 169-164، 2 صص. (،1969)مسکو، نظریات ارزش اضافی این دو، نک.  ی میانآوری شگفتاسمیت و ریکاردو. برای مقایسه مخصوصاً 7

 این مجلد. در 437، 351، 347، 191، 106
 .شوده مینسبت داد هگلبه  ،شودیماین بصیرت که علم اصیل با تناقض کامیاب  اعتبار در آنجا .312، 760 صص. ،3، مجلد سرمایههمچنین نک.  8
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که مورد پشتیبانی تجربه است، با این تز جایگزین  ، اما علم این گزاره راکندیمحرکت  هاآسمانخورشید در عرض 

 9که زمین جسم متحرک است. کندیم

 که طورآن کاپیتالیسمو  کندیممارکس تحلیل  کهچنان کاپیتالیسممیان  یاز رابطه دنسازیمفراهم این موارد نظایری 

 .دآییم به نظر، کنندیمکسانی که درون آن زندگی برای 

در آن هم ، کندیمکار ارزش اقتصادی خلق  رف نیرویصَ فقطاست که  این مارکس یل اساسی نظریهواص ی ازیک

دریافت  اندکردهتولید را  چهچون کارگران تمام ارزش آن جهیدرنتتناسب با میزان کاری که صرف شده است. 

خلق  جاییتنها تا  سرمایه . همچنین درنتیجهشودها پرداخت نمیبه آن انددادهکه انجام  دستمزد تمام کاری کنند،نمی

 گذاری شود.که در نیروی کار سرمایه سازدیمسود را ممکن 

ی اندک مزددست ،رساندیم اتماممزدی برای هر واحد زمان کار که به  رِکارگکه  دیآیمبا وجود این قضایا، به نظر 

ریافت خواهد د، چهار پوند کندو او ده ساعت کار  باشد نگیلیشمزد او ساعتی هشت . اگر کندیمدریافت  یا زیاد

، شودیمار ارزش اضافی آشک ییهنظراست. اما در واقعیت که توسط  نگیلیشکه حاصل دقیق ده ضربدر هشت  کرد

 یدهننیآفر، ماندیمش زمان کار که بدون پادا یماندهیباق، و کندیمچهار پوند تنها بخشی از زمان کارگر را جبران 

کارگر برای تمام تالشی  رسدیمبه نظر  ازآنجاکه ،وجودنیباا. شودیمسود تصاحب  عنوانبه چیزی است که همان

 اقتصاددانانِ اسیر ،یناسود منبعی غیر از کار او داشته باشد. بنابرکه  دیآیم، به نظر ردیگیمپاداش  کندیمکه صرف 

ارآفرینی او، یا به ک نبوغمصرف آن، یا به  یجابهگذاری ثروتش کاپیتالیست برای سرمایهسود را به تصمیم  ،ظواهر

ه خود سرمایه نسبت ا بخلق سود ر یوهقتمایل دارند  هاآن. دهندیمکه در تملک دارد، نسبت  ییهانیماشقدرت 

 دهند.

به این تخصیص سود،  مکانخلق سود و  مکانمیان  مهم یبه تمایز ،کنندیمکه تنها نمود را بررسی آنان دسترسی عدم

 یاهیسرمامیزان  به تماماً ،بنگاهدر  شدهدهیآفرسود  مقدارگرچه ا. زندانتساب ]خلق سود به خود سرمایه[ دامن می

میزان سودی که (، اما ، مواد خام و غیرههانیماشاست )در تضاد با  شدهگذاری نیروی کار سرمایهکه در بستگی دارد 

تناسب در تمام عوامل تولید،  شدهگذاشته یسرمایه مجموعبا  ماًیمستق رقابتی ی، در اقتصادرودیم بنگاهبه جیب 

                                                           
9 Capital, I, 316, 280; 74, 41. 
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 ،نسبت به صنایع دیگر دارای نرخ خلق سود باالتر، اما نرخ تصاحب سود یکسانی هستند. رقابت 11بر-صنایع کار 10.دارد

 نیبنابرا. کندیمصنایع با سود پایین القا  تا گرفته صنایع با سود باال خالل اقتصاد از ازرا  هاسود جریان برابرسازِیک 

با فرصت بیش از همه . او کندیمکار سود و ارزش خلق  فقطربطی است که کاپیتالیست حرف بیبرای فعالیت 

پویایی خلق آن.  به نه، دهدیماهمیت  بر وسوسه نخواهد شد. او به حجم بازده خود-کار یگذاری در صنعتسرمایه

در نظر  کندیم سود را خلق چهبا آنمعادل  که وی دریافت خواهد کرد، کندیمتعیین  راچه سهم سودی او آن نیبنابرا

سود و تخصیص سود در آن  آفرینشکه تمایز میان  یزیرا به زیر سطح ،رودیمبه دنبال وی و اقتصاددان نیز  گیرد؛می

 12.کندینمنفوذ  آید،درنمینمایش به 

بطه با ساختار هوا و ما را در را مانحواس ،اکنون بگذارید به تصاویر ابتدایی از علوم طبیعی بازگردیم. برای مارکس

هوا را  فمختلاجزای  شودشخصی که در تنفس عادی موفق  ،حالنیباا. کنندیمحرکات اجسام آسمانی گمراه 

 یخورشید کندمی. و شخصی که صادقانه ادعا کندینمسالم عمل  دارد که مانند بینی بشریِ ایبینی ،تشخیص دهد

عنصر و  مثابهبها هو ادراک. بردیمرنج  ییا کنترل حرکت ، از اختالل بیناییکندیمگردان را ادراک  یثابت و زمین

ان تحت شرایط مناسب تا توهم. چون اگر انس هستندبیشتر شبیه دیدن سراب تجاربی  ،متحرکشیئی  عنوانبهخورشید 

 ند.از ثبت بازی نور در دوردست هست ناتوان سراب نبیند، بینایی او مشکل دارد. چشمان او

راکی نیستند. هوا و ناشی از خطای اد ،غروب طلوع و یکنواخت و خورشید در حال گوهری مثابهبههوا  یهادهیا

 هر واحد کهنیا، یا ردیگیمپاداش  کامل طوربه . این انگاره که کار کارگرانندینمایم گونهنیاخورشید خودشان را 

سوءادراک شکل  ینتیجه هانیا؛ دارد مشارکتدر خلق سود  گذاری شده توسط کارفرمای اوی سرمایهسرمایه از

که فکر  یهرکس. اما کنندیمرا ثبت  کاپیتالیستی یسطحی جامعه یهایژگیو هاآننیستند.  مناسبات کاپیتالیستی

ناکام آن  در درک ماهیت ،خطوط بنیادین آن جامعه در سطحش حضور دارند و به روی مشاهده باز هستند کندیم

 .اندممی

                                                           
10 See Capital, III, Part 2; Theories of Surplus Value, II, chap, 10 

1 1 Labor-Intensive 

 . )م(عامل محوری است هاآنصنایعی که کار انسانی در 

ارزش  نظریات)«. گیر و دارای منفعت استرژوایی درتولید بو فرایندکسی که در واقع در »که به نظر  شوندیمپدیدار  طورهماناشیا  ،«گر غیرعلمیبرای مشاهده» 12
 (.427، 333، 318، 267-266، 219-218 صص.؛ همچنین نک. 165 ص. ،2، مجلد اضافی
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اشیا را در  صورت خارجی هاآن، مانند سراب، بخشی از دنیای اطراف ما هستند. ندنمودهایی که اکنون بررسی شد

رنگ ند. برای بیان اندیشه با آن را کنار بزی پرده تواندیمو تنها علم  برخوردار است ی ابژکتیوکه از منزلت رندیگیبرم

توصیفی  ،امور وضع اگر و تنها اگر توضیح ،میان نمود و واقعیت وجود دارد یشکافکمتر، بگذارید بگوییم که  و خیال

تنها زمانی وجود دارند که  هاشکاف سازد. قبولرقابلیغ ،این حالت طبیعی است اگر فرد فاقد توضیح باشد ازکه را 

زمانی که  تنهاو  ؛بودیمهست  ازآنچهواقعیت متفاوت  آمدند کهبه نظر می یدر صورتکه  آینداشیا چنان به نظر 

 الزم است. شدن امور فهمقابلبرای  علم ،وجود دارند هاشکاف

 یاهینظرنمود را توصیف کند و نه واقعیت را، اگر با  اینظریهممکن است که  دهدیمبندی ایتالیک اجازه صورت)

، رفتیپذیمنظریه را مشاهده و  انیم یدووجهتضادی تعویض باشد. اما مارکس قابل ،کندیم ابطالکه آن را « ترقیعم»

بندی ایتالیک را باید مبتنی بر صورتدر  ذکرشدهتوصیف  رونیازا. کنمیمپیروی  خودشمن از  وی شرحو در 

میان دنیای تجربه و دنیای نظریه  نجایا ی که درمطلق زدر برابر تمای هاچالشپیشانظری درک کرد. من از  یمشاهده

 13.(دپوشیچشم خواهم  است، گرفته شده فرضشیپ

کننده فرد تنفس، و اگر کردیمدیگر هدایت  منخرو اکسیژن را از طریق  منخراکنون اگر بینی نیتروژن را از طریق یک 

تواند می)هنوز علم  سازد. باخبرناهمگنی هوا  ازاو را  تاداشت مین ی، به علم نیازکردیمتفاوت میان گازها را حس 

ا ادعای واقعیت تنوع ب؛ اما نه تفوق جویدبینی  ، برو اکسیژن در هوا و ساختار شیمیایی هر یک با افشای نسبت نیتروژن

 کهچنانم، را کنترل کنی هاآن میتوانستیمکه  ی عظیمی متصل به چشمان وجود داشتها.( اگر پریسکوپجوی

 تد.گز اتفاق نیفانقالب کوپرنیکی ممکن بود هر آنگاه، کنندیمرا کنترل  شانیهاشاخک هاحلزون

. میماندینمزنده  احتماالً ،میکردیمچون اگر  ؛میکنینماما خوشبختانه ما همیشه پدیدارهای طبیعی اساسی را ادراک 

تحرک ما را کاهش  هاسکوپیپرکننده باشد، و در بینی ممکن بود فشارآور و گیج غربالگری نیتروژن و اکسیژن

برای  ،خواهیم دید طور کههمان. شکاف میان ذات و نمود در طبیعت برای ارگانیسم انسانی سودمند است. دادندیم

نمودی که برای اعضا  وهست  واقعاً آنچهنیز به اختالف میان  کاپیتالیسماخص  طوربهو  ی طبقاتیمارکس، بقای جامعه

 د.بستگی دار ،دهدیمنمایش  ،به یکسان خود، حاکمان و محکومان

                                                           
های حاصل از گزارهاتصال  بر این دیدگاه مبتنی ساخت که مفاهیم نظری در خدمت توانیممارکس از تضاد میان مشاهده و نظریه را  یاستفاده در موردشکاکیت  13

؛ یا بر این ادعای ردیگیمنظری شکل  ه تجربه همیشه توسط یک دیدگاهادعا کتجربه هستند؛ یا بر این  یشالودهواقعیت در  نوعی بدون تفکیک اجزای مشاهده

 است. ی پژوهشبه زمینه مربوطهمیشه  مدنظرمتمایز که تضاد 
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میان  یورطه مسلماًتر از طبیعت است، چون مخلوق اوست. و فهمفت که جامعه برای انسان قابلگ 14جیامباتیستا ویکو

مارکس،  ی. اما بنا به گفتهشودیمبیشتری  تشویشذات و نمود در جامعه نسبت به شکاف مشابه در طبیعت موجب 

الزم  هاانسان برای درک اعمال یفردمنحصربهخاص و نظری  یهاساختبررمز و راز است:  مملو ازانسان  این مخلوق

و اشیا  شکاف میان ذات و نمود را حذف کندکه  آیدبه وجود میاجتماعی  یاستقرار نظم به است. میلی ]در انسان[

باید ما اول این میل را ارضا کند. ا تا رودیمانتظار  سوسیالیسماز  . خواهیم دید کهندیآیمکه به نظر  طور باشندهمان

 یاجتماعی صحیح یکه با شکلی که نظریه کنندیمعرضه  یخودشان را در لباس مبدل ،بپرسیم که چرا جوامع طبقاتی

 فرق دارد. ،نسبت دهد هانه آبباید 

2. 

انسان اتکا دارند. اگر قرار بود استثمارشدگان ببینند که استثمار  ازانسان  کشیبهرهبر  هاآنبخشی از پاسخ این است که 

. اگر قرار بود استثمارکنندگان ببینند که کردندیمو ثبات اجتماعی را تهدید  آمدهبه خشم ، از انقیاد خود شوندیم

که ثمارکنندگان است خورد.به هم می ،نیاز دارند به آن خود مطمئن حکمرانی، آرامشی که برای دکننیماستثمار 

آشتی دادن  کهیهنگام 15قابل توجیه است. هاآنحس کنند که رفتار اجتماعی  خواهندیمحیواناتی اجتماعی هستند، 

 نیبنابراپنهان شود، و  نندیبیمظالمان و همچنین از کسانی که ستم باشد، حقیقت باید از این احساس با حقیقت دشوار 

 طبقاتی باشد.جوامع سازنده از  جزئی توهم باید

آن  در مورد یکاذب باورهای ،طبقاتی یکه اعضای جامعه کندینمادعا  صرفاًچون مارکس « سازنده» میگویممن 

حفظ ی خود را هسلطچنگال  ،کنندیمتجربه  هاآنبا رسوخ به دنیایی که  ،و دروغ کسب خواهند کرد. کذبجامعه 

واقعیت است. سنت فلسفی که مارکس کژدیسگی  کنندیمادراک  آنچهچون  ،کاذب است هاآن؛ ادراکات کندمی

 یهاانساناصرار دارد. برای افالطون )مطابق با برخی تفاسیر(  شناختی یهاتیوضعچنین  یسیطرهبر  ،دیآیبرماز آن 

، بلکه چون از تطابق با آن استناتوان  هاآن ینه بدین خاطر که اندیشه ،دنیای تجربی دچار توهم هستند گرمشاهده

را جدی ( Scheinاین نمود ) ،که کارگران سدینویممارکس  ،. بر همین اساسدهدیمبازتاب  دقتبه را موهوم ییدنیا

                                                           
1 4 Giambattista Vico 

درک تا حد زیادی ایدئولوژی او را  یباید به او نسبت داده شود اگر قرار است نظریه اما ،کندینمرا بیان  شناختیروان اساساًاین تز  حاًیصرگرچه مارکس هرگز  15

سی ، برر390-376 (: صص.1968) 3-4( Zagreb) پراکسیس، «کارگران و کلمه: چرا مارکس حق داشت فکر کند که حق با اوست»آن را در  نتایجکنیم. برخی از 

 .امکرده
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 صفتی از عنوانبهکه او به نمود  دهدیمنشان  16بندی او. عبارتپاداش گرفته است کامالً هاآنکه کار  رندیگیم

 واقعیت در ذهن آدمیان است. ی ازانعکاس اشتقاقی، صورتبه. آن فقط اندیشدمیواقعیت 

 17.سازدینم« پراکنده» ،شوندیمکه روابط کاالیی از خالل آن مشاهده  را« یغبار» ،ارزش کار یهینظرکشف  ،رونیازا

برای  18.«کنندیم[ حرکت Gestaltungen des Scheinsدر اشکال توهم ]»همچنان  ،دانندیمنظریه را  این کسانی که

 رسدیمچه همچنان به نظر با آن هاآنکه  داندیم. او دیآینممتفاوت به نظر امور شناسد، را میکارگری که مارکسیسم 

 .سازدینمرا متوقف  هاآندیدن  هاسراب. توانایی توضیح دارندتفاوت  ،باشند

نهان است  مبرهن است و آنچه، سمیتالیکاپتحت دو رژیم استثمار، فئودالیسم و  آنچهجدول ذیل مدعی است که 

 عام یهاتفاوتبرخی  تا سازندیمکه ما را قادر را ساخت تحلیلی برجدول، دو  رفتن به سراغ. پیش از دهدیمنمایش 

 .دادخواهم  شرح مختصراً شناسایی کنیم،میان جوامع را 

از ایدئال  ینهگوتمایزی میان دو  19ن،ایمارکس و هگل و سر هنری م تکیه برشناسی آلمانی قرن نوزدهم، با جامعه

 امیاس هایاز زوج کدامچیه[ برقرار کرد. Gesellschaft] گزلشافت[ و Gemeinschaft] گماینشافتبشری،  یجامعه

و گزلشافت به « اجتماع»به  گماینشافتاما مرسوم است که  ؛دنکنینمکافی منتقل  طوربهرا  موردنظرتضاد  ،انگلیسی

. گردندیم، از هم متمایز است کدامهر  یهمشخص افراد کهروابط متفاوت میان  یواسطهبه هاآنترجمه شود. « اتحادیه»

 خصوصی از منفعتانتظار ها آن از هر یککه  کنندیمارتباط برقرار  گریکدیتنها وقتی با  هاانسان ،در یک اتحادیه

این ایده را تجسم  ،کامل کاپیتالیستیغیرشخصی و قراردادی است. بازار  ،پیوند میان مردمد. این ارتباط داشته باش

که روابط در آن از  20،دیآیم، به نظر اجتماعاجتماعی متضاد، یک  یگونهبیشتر مانند  ی. اما ملک فئودالبخشدیم

از منظر بلکه  ،شودینماشی آزادانه ن یپیوند میان ارباب و سرف از قرارداد گیرند.می نشأتمنزلت شخصی 
                                                           

در آگاهی  بدین ترتیبدر رقابت، و  زیچهمه» نیبنابراهمین تفسیر هستند. متن مستلزم دیگر  هایبخشاست.  521، 558 صص. ،1، مجلد سرمایهدر  موردنظرمتن  16

 ص.[، 1953]برلین،  یسهگروندر)« رازوارگی... در ماهیت سرمایه نهفته است»(. ؛ ایتالیک از من225، 220صص. ، 3)مجلد « شودیممعکوس ظاهر  ،عوامل رقابت

، نقد اقتصاد سیاسی؛ 403، 845؛ 358-357، 802؛ 148-147، 166-165 صص. ،3؛ مجلد 512، 550 صص. ،1، مجلد سرمایه(. همچنین نک. من؛ ترجمه از 534

 .217، 165، 69 صص. ،2، مجلد نظریات ارزش اضافی؛ 302 ص.(، 1904ی. استون )شیکاگو، ی ان. آترجمه

ین طریق تصور به ا اشهیاولثار آدر نمود و واقعیت را . فهرستی از متون الزم نیست تا ثابت کند که او کنمیمی مؤخر مارکس را ذکر هانوشتهتنها  نجایامن در 

 یکه آگاهی از دنیای نددادیمبدین خاطر رخ  ،کرده بود اهی کشفکه فوئرباخ در آگ« هاییوارونگی»در پاسخ به فوئرباخ این دیدگاه را اتخاذ کرد که او . کردیم

 .(ادامهدر  4خش [. همچنین نک. ب1957]مسکو، در باب مذهب کتاب در  هگل،« حق یفلسفه»نقد ی مقدمهی فحهبرای مثال، نک. اولین صبود. ) وارونه
17 Capital, I, 75, 41. The translation is free here. 

18 Capital, III, 810, 366. 

1 9 Sir Henry Maine 
 82 ص.، گروندریسهبرای مثال، نک.  20
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. سرف با هاستآن. او حافظ پدری جنگدیم. ارباب به خاطر وابستگان ملکی خویش آیددرمیتصور به خویشاوندی 

و خدمتکار،  میان ارباب دوبندهایقکه  رسدیم. به نظر کندیمفرزندی برای تأمین خانوار ارباب کار  سهمادای  یروحیه

 صرفاً نه ؛رسدیمریشه ندارند. هر یک نگران رفاه دیگری به نظر  اندیشانهمآل یو در محاسبه باورانه نیستندفایده

 منحلرا  دوبندهایقاین  بازرگانی،هجوم  21مواد مصرفی. یکنندهنیتأم عنوانبهحافظ یا  عنوانبهبه دیگری  مندعالقه

ابزاری  صرفاًانسان  کاپیتالیسم،. تحت لوای دهدیمتقلیل  پولیو تماس بشری را به معامالت آشکارا متعین  کندیم

موقعیت او احترام  همنوعانش به ظواهر، تحت فئودالیسم( تمام)و با  گماینشافتبرای انسان دیگر است، اما در 

بکند،  هاآناست از  حاضرکه او را  ییهااستفادهاز او بکنند، و  حاضرندکه را  ییهااستفاده. همین امر، گذارندمی

 .سازدیممحدود 

 هاانسانناب،  یهیاتحادبازار، در  یهجامعدر  مسلماً. ندنیست استثمارگرانه ضرورتبهبنا  گزلشافتنه  گماینشافتنه  حال

 22.شودحاصل  ینابرابر هایپاداش کهنیامگر  ،استثمار نیستبه معنای متقابل  ی، اما استفادهکنندیماستفاده  گریکدیاز 

 ،نیست. در تولید کاالیی ساده انهاست که استثمارگر گزلشافت قسمی ،مارکس از تولید کاالیی ساده مفهوممحتوای 

 آورندیمکه را کاالهایی  خودشان را مبادله کنند، اما بازاریان هایشانمتاعتا  کنندیممالقات  با هم در بازار هاانسان

 کنندهمسحور یدئالیاکاالیی ساده ممکن است بازار نیست.  هاآنزیردست  فرایند تولیددر  کسچیه. کنندیمتولید 

 وجود ندارد. یاناعادالنهرفتار هیچ جایی که غالب است  در اما 23سازمان اجتماعی نباشد،از 

 ی)محصول مازاد شودیمی مارکس فنی شامل استثمار به معنای امنمودهآرمانی که ترسیم  اربابی لکمِ اگرچهبار دیگر، 

اگر در عالم رفاقت در  کندینممرا استثمار  امعدالتی مهمی نیست. همسایهی بیاما دربرگیرندهاست(،  شدهاستخراج 

تولید  کاپیتالیسمغارتگران دفاع کند. اگر  در برابر نم اگر وفادارانه از باغ مخصوصاًکندن باغش به او کمک کنم، 

 استثمارگرانه توانینمرا  کدامچیه تطابق داشت،خویش  گماینشافتیوژی کاالیی ساده بود، و اگر فئودالیسم با ایدئول

استثمارگر هستند، چون  یاظالمانهتلقی کرد، اگر استثمار مستلزم ظلم و ستم باشد. اما هر دو جامعه در واقع به شکل 

 بر تولیدکنندگانِ توانگرتولید کاالیی ساده نیست. بازاریان  کاپیتالیسم. شودینمبرآورده  هاآندر  دشدهیقشرایط 

                                                           
 ی، با ترجمهاجتماع و جامعه. نک. پروراند گماینشافت و گزلشافت. فردیناند تونیس این تضاد را در کتاب خویش به نام 913، 748-873 صص.، گروندریسهنک.  21

 .59 ص.، و برای مثال، مختلفجاهای در (، 1963چارلز لومیس )نیویورک، 
2 2 See Grundrisse, pp. 911-912 

و  مدرن سازگار نیست؛ یفنّاورون با د چزبود، اما مارکس به آن پشت پا  هاستیآنارشو برخی  سیسموندی، پرودون یهادئالیا ای ازمؤلفه ]بازار کاالیی ساده[ 23

رزوی آ عنوانبهد که او آن را معقول بو تا حدی. دوشیممنجر  کاپیتالیستیناپذیری دوباره به تولید کاالیی پایی آن ممکن باشد، به نحو اجتنابچون حتی اگر بر

 .916 ص.، گروندریسه. برای مثال، نک. کردیماستهزا  یبورژوایی عبثخرده
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در نگاه اول به نظر که نیست صمیمی  اجتماع آنمارکس،  یهگفت. و فئودالیسم، بنا به کنندیماعمال قدرت  زیچیب

 اه باشند.که طرفین از این واقعیت ناآگ هرچقدراست،  باورانهمیان ارباب و سرف در اساس فایده یرابطه آید.می

 دهد.نشان میدو جامعه را این جدول ذیل تفاوت میان 

 تحت کاپیتالیسم تحت فئودالیسم 

که محصول اضافی استخراج این

 شودیم

 پنهان است آشکار است

باورانه اینکه روابط انسانی فایده

 هستند

 آشکار است پنهان است

 

 مشاهدهقابل واسطهیب هاآندر جدول را دارند، اما در هر جامعه فقط یکی از  مذکوردو ویژگی  واقعاًهر دو جامعه 

 است.

سود  بهکار  صرفکه سرف بخشی از زمانش را  افراد دخیل بدیهی استاولین ویژگی را در نظر بگیرید. برای تمام 

 خودش زمین قطعه یجابهملک ارباب  شخم زدن صرف ، آن بخشباشدکار مطالبه شده  یهاجار. اگر کندمیاربابش 

در جهت  ،کندیمزمین خودش و زمین مشترک  خرجاز تالشی که سرف  مقداری، آن؛ در عوض، یا عالوه بر شودیم

 یتأمین پول برای خزانه منظوربهآن را یا  ،شودیمهدایت  ارباب تحویل خواهد داد غذای محصولی که به میز افزایش

کار او نه به خودش بلکه به ارباب از این نیست که کمیت معینی از ثمرات  رترآشکا زیچچیهارباب خواهد فروخت. 

این ، کاپیتالیستبخشی از محصول رنج کارگر توسط  غصب یقهیطر، کاپیتالیسماما تحت لوای  24تعلق دارد. او

زمانی  مدت. روز کاری و سال کاری آشکارا به کندیمپنهان  گیرداو آن بخش را در اختیار خود میکه را واقعیت 

. اشتباه است شوندینمتقسیم  ،ردیگینمپاداش  آندر ازای که  مدت زمانیو  ردیگیمپاداش  آنکه کارگر در عوض 

اما  با سود را؛ ارزهمیا کاالی  کندیمبا دستمزد را تولید  ارزهمکارگر یا کاالی  ،معین یهقیدقدر هر فکر کنیم که 

و کارگر  کاپیتالیستکاالی فیزیکی ملموس نیز میان  25.سودمیاو به این دو قسمت کار زمان کل تقسیم موجب  هینظر

را  تراکنشتمام  است که و همین ؛کنندیمتقسیم بین خود  ،آیدمیکه از بازار را تنها پولی  هاآن. شودینمتقسیم 

                                                           
24 Capital, I, 77, 44 

 (.888 ص.ک. ؛ ترجمه از نویسنده. ن330 ص.، گروندریسه)« اشیعیطبهمیشه در شکل  اگرنهاست،  میتقسقابل اشیارزشمحصول همیشه در شکل » 25
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یک کودک » 26.کندیمدستمزدی پنهان  نظام، سازدیمآشکار  یفئودال یهاجار آنچهین ا. بنابرسازدیمرازآمیز 

. منابع ثروت را یرمولد مارا بگوید. اما نه طبقات غ یوسطقروندار باستان یا بارون فئودال منابع ثروت برده توانستیم

 27.«است شدهن ما در رمز و راز پوشیده تاجرا-پرنس

 هاکاپیتالیستاند. باورانه، روابط تولید آشکارا فایدهکاپیتالیسماکنون دومین ویژگی را در نظر بگیرید. تحت لوای 

روابط تیولی اما به باور مارکس،  28است. دوسویهتفاوتی کنند، و بینمیبرای کارگرانشان  ایعاطفه گونهچیه تظاهر به

، ماتریالیسم دنرسیمبه نظر سنت و وفاداری  روابط غیراقتصادیِ مقید به هاانسانغیر از این هستند. گرچه  ظاهربه فقط

ی صهمشخ یوربهره. سطح چسباندیمرا به هم  هاآناست که در واقع ضرورت اقتصادی است که  حاکی از آنتاریخی 

 ییگرانشافتیگمامناسبی برای تأمین گونه بدل ساخت. زنگار  یرا به وسیله ملکی یوارهطرح ،وسطاقرون یرهدو

 دانستندیم ملک اربابی. اگر اعضای بوداست، الزم  باورانهفایده شاساسکه  وارهبا این طرح هاانساندادن برای آشتی 

 توانستینمو ارباب  دکردنینمدهقانان به ارباب خدمت  آنگاهشده است،  استوار منافعمبنای احساسات بر  یجابهکه 

این واقعیت  که رودیمپیش  آنجاتا  اشهیاول یهانوشتهدستدر مارکس را حفظ کند.  ی خودپدرساالرانهوضعیت 

تصادی در کند. واقعیت اق تلقی، دلیل مرگ آن گماینشافتدر لباس مبدل  یگزلشافت عبارتست از که فئودالیسمرا 

خورشید چون  شودیمجایگزین فئودالیسم  کاپیتالیسمباید خودش را آشکار کند.  ،خانوادگیشبه بنیان روبنای روابطِ

که  را اما تضادی ترک گفت؛را  کاپیتالیسمگذار به  از این توضیح هگلی بعداًمارکس  29.بیرون آید از پشت ابرباید 

 30حفظ کرد. ،این توضیح بر آن اتکا داشت

تحت فئودالیسم در خفا است، دیگری ها[ ]از این ویژگیدو ویژگی دارند. یکی  کاپیتالیسمدر خاتمه. فئودالیسم و 

که یکی از  31، ضروری استهایژگیومشروط به آن  یهجامعکه در هر  نمایدادعا پذیرفتنی می. این کاپیتالیسمتحت 

                                                           
26 See Grundrisse, pp. 194, 487, 658; Capital, I, 236-237, 196-198; 539-540, 502; 568-569, 530-531; III, chap.47, partv 

2; Theories of surplus Value, I, 46. 
27 Louis Boudin, The Theoretical System of Karl Marx (New York, 1967), p. 59. 

28 See Marx and Engels, The German Ideology (London, 1965), p. 448 

، همان)« گر اشکال مالکیت خصوصی... و پول بر دی پیروز شود، فرومایگی خودآگاه و آشکار بر فرومایگی پنهان و ناخودآگاه سکونباید بر  تحرک، یطورکلبه» 29

 (.115 ص.؛ نک. 143 ص.
، 1، مجلد مجموعه آثار منتخب، در یستمانیفست کمون؛ 181-178 صص.(، ، بدون تاریخ)مسکو فلسفهفقر ؛ 239 ص.، ایدئولوژی آلمانیبرای حفظ آن نک.  30

، 29 هادهیاژورنال تاریخ من، به قلم « بورژوا و پرولتاریا». همچنین نک. 157، 604-603 صص. ،3، مجلد سرمایه؛ 267 ص.، نقد اقتصاد سیاسی؛ 38-36صص. 

 225-224 صص. (:1968)آوریل، ژوئن  2 یشماره
، 188 ص.. نک غایب باشد. دیآیمهمچنان به نظر  کهیدرحالبدین خاطر که ویژگی پنهان ممکن است شناخته شود کافی نیست، اگرچه فقط  شدهانیبموقعیت  31

 فوق.
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تزویر  چیزی جز در ملک اربابی اشتراککه  دانستندیم هاسرفورد. اگر بتواند دوام بیاتا جامعه  در اختفا بماند هاآن

 تسلیمرا به ارباب  آگاهانه بخشی از محصول خود دادند، زیرانمیکنند انجام میکه در واقع را ، کاری نیستریا و 

دست  کاپیتالیست، از کار کردن برای رندیگینم راتمام کارشان  مزدکه  دانستندیم. اگر کارگران کارخانه کنندمی

از شورش را  هاآنشخصی است. هیچ پیوند سنتی  منفعتبرای چنین کاری  هاآن یهزیانگ، چون یگانه دندیکشیم

. اما باید آن حقایق را کنندیمشورش  شوند،میوقتی از حقایق علم مارکسیستی مطلع  نیبنابرا ؛داردیبازنمعلیه نظام 

 دستمزدی نفوذ کنند. فرمسراب  از خاللباید  هاآنبیاموزند تا انقالبی شوند. 

بنا بر ساختار مالکانه که  کردیممارکس را به این تز متعهد  ،اعتراض کرد که حتی اگر ماتریالیسم تاریخی توانیم

اسناد و مدارکی  نیبنابراپذیرفت. میرا  تز این، هیچ مدرکی در کار نیست که دآیبه وجود میضرورت اقتصادی 

شرایط واقعی حواس هشیار با با  که» کندیمانسان را مجبور  کاپیتالیسم، فقط مانیفست کمونیست. مطابق با کنمیمارائه 

 هاانساناز نگاه حاصل شدند، اما این روابط تحت فئودالیسم  32.«خویش، مواجه شود، و روابطش با نوع حیات خود

 پیوندهای ظاهر صورت دیگر حتی با» کاپیتالیسملوای تحت  هاانسان .«آمدندینمبه روی سطح »چون  ماندند،دور می

 یهمشخص وجه نیستند. مارکس باور داشت که ویژگی دوم، گرچه پنهان بود، 33«مرتبط هاانسانبه سایر  ،مشترک

 .آمدبه شمار میفئودالیسم 

مشاهده بود؟ ممکن است قابلتحت لوای فئودالیسم اولین ویژگی که  ، او باور داشتامکردهکه من ادعا  طورآناما آیا 

، ]بورژوازی[ استثمار سبعانه، مستقیم، کالمکیدر »: دکنیمتفسیر من را رد  مانیفستدر  ایبه نظر برسد که گزاره

 بحثبا حرف اگر این  34.«سیاسی کرده استمذهبی و  یهاتوهم و عریان را جایگزین استثمار تحت حجابِ شرمانهیب

هیچ عدم زگار است. اما در واقع ناسا ،مبتنی ساختم هاآنرا بر  ادعایمکه  35، به همان اندازه با متونیباشدمن ناسازگار 

 شودینمنیست: ادعا  مدنظر نجایا در یا حتی تنشی وجود ندارد. استثمار به معنای فنی )اولین ویژگی جدول( انسجام

رفتار  کاپیتالیسم،. متن آشکارا به این معناست که شد آشکارترکه استخراج محصول اضافی توسط بورژوازی 

 همان چیزی است که من تأیید کردم.موضوع و این  ساخت؛ ترواضح ها با زیردستانشان رای اربابباورانهفایده

کارگر مزدی  رسدیمبه نظر  کهیدرحالداری را در مقابل هم قرار داد. و برده کاپیتالیسم یهاتوهممارکس همچنین 

. اما هر دوی این دهدیمکه برده فقط کار بی دستمزد انجام  دیآیم، به نظر دهدینمانجام  بدون دستمزدی کارهیچ 

                                                           
3 2 Selected Works, I, 37 
3 3 The Holy Family (Moscow, 1958), p. 156. 
3 4 Selected Works, I, 36 
3 5 Listed in note 22. 
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را مصرف کند. کارگر و برده هر دو  بخشی از محصول خودبرده اجازه دارد  چراکهظواهر به یکسان کاذب هستند، 

هیچ  ازآنجاکه» ،وجودنیباا. دکننیمدریافت  خود هر دو ضروریات حیات را در ازای کار زیرا ،رندیگیمدستمزد 

 رسدیمندارد، به نظر  جریان، و هیچ عمل خرید و فروشی میان دو طرف شودیمنمیان ]برده[ و اربابش منعقد  یامعامله

-... رابطه ؛کندیمکار برده برای خودش را پنهان  تملک،-رابطه» 36.«شودیمبخشیده  زیچچیهدر ازای  که تمام کار او

 37.«بردیفروماختفا  یپرده درکارگر مزدی را  یهنشدکار جبران  ،پول

3. 

ساخت اجتماعی  یک تواندیم در صورتیاین است که علم فقط  ،ذات و نمود در رابطه با حکمیکی از نتایج فرعی 

. محتوای کنندیمهان که آناتومی اساسی آن را پن ه داشته شودسازوکارهایی کنار هم نگ آن ساخت بارا مطالعه کند که 

 نقشی به عهده بگیرد.حقیقی تعامل بشری باید پنهان باشد تا علم اجتماعی 

اجرا که به  یامبادلهاز ماهیت  هاآناز  کیچیه کاپیتالیسمی شکوفا، در کندیمکارگر را استخدام  کاپیتالیستوقتی 

به  هانیااست.  اجناسبرای تولید و فروش  ازیموردنفاقد قوای  بازار یآگاه نیستند. کارگر در جامعه گذارند،می

او ملزم است که خودش را تابع عضوی از آن طبقه سازد. اما به نظر  نیبنابرا. انددرآمدهت ی کاپیتالیسانحصار طبقه

پیشنهاد  هاکاپیتالیست ی ازیک را چهچانه بزند و آن تواندیم زیرا پوشد،که وی آزادانه از کار خود چشم می دیآیم

. دیآیمبه نظر  آزاد یمقید به سرمایه است، عامل ذاتاًتوسط دیگری رد کند. او که  شدهعرضه یهمعاملبه نفع  کندیم

و زیر آن مخفی  ردیگیم، شکلی است که اسارت او به خود شودایجاد می زنیرصت چانهتوسط ف این نمود که

 38.شودیم

 هاآنبازار کاالها توسط کمیت زمان کار اجتماعا الزم برای تولید  هایمارکسی، ارزش یدیگر. مطابق با نظریه یمثال

کاالها باشند،  در ذات هاآن رسدیممستقل از تالش انسان باشند. به نظر  هاارزشآن  دیآیم. اما به نظر شودیمتعیین 

                                                           
ر انحراف به گردن تقصیین ا. بنابر5، 30 صص. ،3؛ مجلد 536، 574 صص. ،1، مجلد سرمایه. نک. 429 ص. ،1، مجلد آثار یمجموعهدر رزش، قیمت و سود، ا 36

 یاقتصاد ییهنظر)« شودیمعنا عاری از م کامالًضروری، حداقل معیشت،  یصرف محصول یایده» ،یدارهکه تحت لوای برد سدینویمارنست مندل است وقتی  آقای
 (.537 ص.[، 1968]لندن،  مارکسیستی

ارزش، قیمت و ، و همچنین در دنشویمر متن اخیر مقایسه د( کاپیتالیسمداری، فئودالیسم، ی استثمار )برده. سه رژیم عمده502، 540-539 صص. ،1، مجلد سرمایه 37
 .429 ص. ،1، مجلد آثار یمجموعه، سود

3 8 See Grundrisse, pp. 565-566; Capital, I, 574, 536; 577-578. 541; 613-614, 578; II, 440, 416. See also Engels, The 
Condition of the Working-Class in England in 1844, trans. Florence Wischnewetzky (London, 1892), pp. 79-80, 185-
186. 
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ارزش بازار دارای کاال یک که چون  کندیمچنین استدالل  کاپیتالیستمانند کیفیات طبیعی همچون اندازه یا وزن. 

 ارزش آن باالست در واقعیت، کهیدرحالبرای تولید آن دارد، را ، ارزش استخدام تعداد زیادی کارگر استباالیی 

صرف شده اقتصادی به انرژی  یهاارزشمیزان زیادی کار برای تولید آن الزم است. اما بار دیگر، این ایده که  چون

مستقل  هامتیق ،عرضه و تقاضا یرهروزم سیالنر . چون دخوردیمعادی آب  یاز تجربه ،ربطی ندارند هاانسان توسط

روزانه  یبهتجرکسانی که ورای چشم از  ،توسط زمان کار هاآن، و تعیین نهایی کنندیماز زمان کار صرف شده تغییر 

 .ماندمیپنهان  ،ندارند رسیبه نظریه دست

 کارگذارانهستند. « فهمقابل»و « شفاف» ،سوسیالیسملوای تحت  هاانسانکه روابط میان  دیگویممارکس  حال

 اهمیت. منطق و کنندیم کارچه فهمندیم ،شودیمیکپارچه  ی دموکراتیکیبرنامه طبق هایشانکنشاقتصادی که 

پیوند دهیم، به م هبه مارکس از سوسیالیسم و علم را  هایبرداشت. اگر شودیمفعالیت اقتصادی برای عموم آشکار 

و  امورمیان سطوح  تجانسعدم. در دنیایی که از سازدیمکه سوسیالیسم علم اجتماعی را زائد  میرسیماین نتیجه 

 هیچ کارکردی ندارد. علم ،رفته است ترفرا شانیقیحق سرشت

که هدف  گیردنشأت میاز این واقعیت  هر طریقی آن برای ذهن عادی، به ناپذیردسترس های کاپیتالیسم ورمز و راز

بازار  لغو. سوسیالیسم رمز و رازها را با ابدییمکه در انباشت پول تجلی  الیستی، گسترش ارزش مبادله استکاپیتتولید 

انباشت ثروت  گونهچیهپول  دارد و بدوناز میان برمیرا  -بازار یمبادله یهواسط-پول  لهیوسنیبد زیرا ؛کندیممنحل 

 سدینویم. مارکس وجود داشته باشد تواندینم ،آن ادراکقابلدر تضاد با ثروت در اشکال خاص، مفید و  39،انتزاعی

 یهالباس...  ای در کار نخواهد بودسرمایه-هیچ پول اصالًبلکه کمونیستی تصور کنیم،  کاپیتالیستیاگر جامعه را نه »که 

میان عملکرد ظاهری و  تجانسعدمبرای مثال،  40.«طورنیهم نیز پیچندها را در لفافه میتراکنش که آنناشی از  مبدل

 وجود نخواهد داشت.هرگز  ،کندیممند ترویج نظام طوربهبنگاه که بازار سهام یک واقعی 

                                                           
مشخص  قدرآن توانندینمچقدر، و برخی حتی  دانندیمبگویند مالک چه هستند، بلکه فقط  توانندینمنتزاعی است که بسیاری از آنان ا قدرآنها ثروت کاپیتالیست 39

 به قلم من.« بورژوا و پرولتاریا»نک. باشند. 
اختالالت عظیم » نیبنابراو « کندبراز میاخودش را  پس از واقعهکاپیتالیستی ... خرد اجتماعی تنها  یدر جامعه»که  افزایدمی. او 287، 315 صص. ،2، مجلد سرمایه 40

و  ،شودیمارد صحنه و «(post festum)»(. به خویشاوندی میان این ایده که عقالنیت تنها پس از رخداد 288، 315صص. )« دنرخ ده دائماًممکن است و باید 

 توجه کنید. ،ردیگیمقرار  موردبحث ادامهکه در  تمثال جغد مینروای هگل

با  ای[. این اتالف، در جامعهزمان کار اجتماعی ]وجود دارد»است فروخته نشده باقی بماند، اتالف  دشدهیتول: اگر چیزی که دهدیممندل منظور مارکس را توضیح 

اقتصادی مارکسیستی،  ینظریه)«: ...کندیمدر بازار، قانون ارزش آن را تنها پس از رخداد افشا ». شدیمبازداشته  نیبنابراو  «پیشاپیش درک شده ،هماهنگی آگاهانه
 (.68 ص.
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که تمام  کردیمم اجتماعی مصون خواهد بود، آیا فکر که سوسیالیسم در برابر عل کردیماگر مارکس فرض 

ریکاردویی را به -بورژوای پسا یهااقتصاددانکه او  میدانیماقتصاددانان پس از انقالب اخراج خواهند شد؟ ما 

در اما زبان اقتصادی عادی  41.کردندیماقتصادی عادی صحبت  کارگذارانوقتی به زبان  کردیمدرازی متهم روده

 ،پوشاندندیمواقعی امور را  وضعیتبه پدیدارهای سطحی که  توانستیمنارسا بود، چون تنها  ضرورتاً هاآن روزگار

، هیچ شدندیمچندساحتی که گاهی اوقات درگیر اقتصاد  یهاستیالیسوسسوسیالیست، یا  یهااقتصادداناطالق شود. 

خواهند مفهومی تخصصی نخواهند داشت. اما هنوز وظایفی برای انجام دادن  سازوبرگبرای به کار گرفتن  موقعیتی

نیست که  طورنیااست،  دسترسقابل واسطهیبپذیری تولید سوسیالیستی فهم نیبنابرااگرچه عقالنیت و داشت. چون 

بلند نیست که  قدرآندر اورال  یاقلهدر ادراک حضور داشته باشند. هیچ  بارهیکاقتصاد سوسیالیستی  اتیواقعتمام 

و  یآورجمعشوروی را داشته باشد. جماهیر ، مزارع و ادارات در اتحاد هاکارخانهدورنمایی از تمام  یهعرضتوانایی 

در سوسیالیسم متمرکزی که مارکس وقتی بر عقالنیت  البته ریزی سوسیالیستی هستند؛برنامه الزامات از هادادهپردازش 

 یهاافتهیاقتصاد سوسیالیستی از  یهاافتهی اگرچه. اما کردمجسم می، داشتتأکید  سرمایه 2جلد مآتی در  یجامعه

اگر  نیبنابراد کرد. را واژگون خواه هاآنهیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اما ، کندیمغیرمسلح تجاوز  یهمشاهد

 .تشکیل علم نخواهند داد هااین یافته، شرح مارکس از علم صحیح باشد

 کاپیتالیسمساختن  فهمقابلکه برای  علمی مشخصاًچون از مفاهیم  ،برای مارکس علم نیستاقتصاد سوسیالیستی 

نظریه است. از اشباع  داًیشدکه  گذاردیماز همه، مفهوم ارزش مبادله را کنار  ترمهم. کندینم، استفاده هستند ازیموردن

 برگرفتهمطابق با اصول  42،ن کروزوورابینس ازجملهآن در تمام اقتصادها،  یو محاسبه ی نظری نیستزمان کار موجودیت

 دیآیدرمشکل رازآمیز ارزش مبادله به زمان کار  کاپیتالیسم،. فقط تحت لوای شودیماز عقل سلیم، نه از نظریه، انجام 

 43محتوای مخفی آن است. و

تماس بشری را  یهاعرصه سوسیالیسم. کندیم ملغیبا وحدت نظریه و عمل اجتماعی، علم اجتماعی را سوسیالیسم 

 هاانسان هنگامی ضروری است که. علم اجتماعی سازدفهم می، در عمل قابلشده بودند فهمقابلکه تنها از طریق نظریه 

                                                           
؛ 400، 425-424؛ 331، 358 صص. ،2، مجلد سرمایهعقالنیت سوسیالیسم، نک.  در باببیشتر  ی، برای اظهارات مشابه. برای مطالعه277 ص.، گروندریسهنک. 

451 ،427. 
41 See. p. 183, above. 

42 Capital, I, 76-77, 43 

 یمجموعه، در ی گوتانقد برنامهک. ن(. 38-37، 71 صص. ،1، مجلد سرمایه)« شودینمارزش ناشی  یکننده... از محتوای عوامل تعیین خصلت رازآمیز کاالها»» 43
 .23-22 صص. ،2، مجلد آثار
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ای جامعهمعیوب است. سوسیالیسم  ایجامعه ،فهمندینمخودشان را در آن  هاانسانکه  یاجامعه. فهمندینمخودشان را 

آن را  تواندیممبهم است. تنها علم  کاپیتالیسماجتماعی با آن بیگانه است. -علمی ینظریه نیبنابرامعیوب نیست، و 

 آید.به چشم نمیمشعل محقق متخصص  ،روشن سازد. اما در پرتوی روشن سوسیالیسم

4. 

شد، فلسفه  فسخخواهان  باخبه آثار فوئر اشهیاولدر واکنش مارکس ، وجودنیباافلسفه با علم اجتماعی همسان نیست. 

 یهجینت، آمد. لغو هرکداممیبرنسبت به علم و سوسیالیسم  ی اوپخته یهادگاهیدکه از علم اجتماعی  فسخقابل قیاس با 

 .بخشندمیواقعیت اجتماعی است که به فلسفه و علم اجتماعی به یکسان حیات « توهمیِ»انقراض آن کیفیات 

را ارتباط نزدیکی  این تزفوئرباخ ارائه خواهم کرد.  در بابکس بدیع از تز یازدهم مار نسبتاًی شرحدر بخش کنونی، 

 .دهدیمدر باب ذات و نمود و تأکید مارکسیستی بر وحدت نظریه و عمل نشان  حکممیان 

در  هوماین مف ستی شده است.از معانی در نظریه و عمل مارکسی شماریمفهوم وحدت عمل و نظریه موجب زایش 

 دهدیمتأکید آن، به انقالبی فرمان  نیترخام. در کشدیمبرای انقالبیون پیش  را ایمشیخط خود پسندعامه کاربرد

کارخانه. اما این سبک زندگی  یهدروازرا در کتابخانه سپری کند، و باقی آن را در اسکله یا  که نیمی از روز خود

. تقاضای بیشتر این هاستآن جواریهم به معنای صرفاً زیراست، نظریه و عمل نی وحدتتوصیف  یهستیشا نفسهیف

 یهایهیتوصشود.  بستهر میز کتابخانه به کا پشت هااسکله یبرده شود و تجربه هااسکلهاست که آموزش کتابخانه به 

 در دسترس هستند ،انقالبی صحیح سلوکدر رابطه با  تردهیچیپباز هم 

مستقر اشاره داشته  یستیالیسوس یبلکه به ویژگی جامعه مشیخطاما وحدت نظریه و عمل ممکن است همچنین نه به 

که  متافیزیکی باالتر در ذهن دارم یهمرتبچیزی از من اما  است؛ یایژگیوکار فکری و یدی چنین  یکپارچگیباشد. 

دنیا را به طرق  صرفاًفالسفه »فوئرباخ بیان کرد. او نوشت که  در باببر آخرین تز مارکس  یمکمل عنوانبه توانیم

 کهیطوربهتغییر آن »اضافه کنیم:  میتوانیمکه  کنمیممن پیشنهاد  .«؛ مسئله تغییر آن استاندکردهگوناگون تفسیر 

 یحق فلسفهی کارگر آلمان وارث برکرد که جنبش طبقه اظهارنظروقتی انگلس  .«تفسیر آن دیگر ضروری نباشد

برای آن نظر  ساحت که فالسفه دررا معقول ساختن دنیا  یژهپرورولتاریا مقصود او این بود که پ 44،استآلمانی 

 یدنیای تأسیس یوظیفه مشی بهدر مقام خطد. وحدت نظریه و عمل به انجام خواهد رسان در عمل ،بودند کوشیده

                                                           
44 Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, in Selected Works, II, 402. 
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این از دنیای عقالنی انقالبی است که  سازنده جزئی ،. وحدت نظریه و عمل به معنای کنونیشودیمعقالنی مربوط 

 د،شویمپدیدار  ل انسان سوسیالیست در عمل اوعم یدهندهحیتوض ییهنظر در آن دنیا،. شودبه آن نائل می مشیخط

 پرداز نیاز ندارد.نظریهدر سر  یاجداگانهشرح و بسط  گونهچیهو به 

 در بابتزهایی و  هگل« حق یفلسفه»نقد از وحدت نظریه و عمل در  45ساز برداشتی، زمینهتأملغور و  ی ازخط معین

است که با واقعیت تطابق داشته باشند. هدف  ییهاشهیاندتولید  ،به شرح ذیل است: هدف نظریه این خطاست.  فوئرباخ

 ،تجانس میان اندیشه و واقعیت برقراریین آرزوی ااست که با اندیشه تطابق داشته باشند. بنابر ییهاتیواقعتولید  ،عمل

، بلکه در اکتیویست نهپرداز نه نظریه اساساًدر نظریه و عمل مشترک است. اکنون شخصی ممکن است خودش را 

. او ممکن گیرددر نظر ب ،یا با هر دو کنشیا با  یپردازهینظرمیان اندیشه و واقعیت، با  یتناظر ایجاداول وقف  یدرجه

 .«کندتوهم را نابود  چهآن، هر معیندر شرایط  ثانویه است: یاهمسئل ،تناظر ینتأمروش »است بگوید: 

. در داداز توهم  هاانسانفوئرباخ برای نجات  یبرنامهکس حکم به نارسا بودن رنشده( بود که مانظر )بیانهمین نقطهاز 

. فوئرباخ یابدتناظر با واقعیت را حفظ کند که واقعیت تغییر  توانستیم در صورتیاندیشه فقط  ،ی معینیهاحوزه

 از موقعیتی هاتا آن کردیمموقعیتشان دست بکشند. او باید تقاضا  در مورد خود یهاتوهمخواهان این بود که مردم از 

قتی شرایط و 46.«دهدیمبه تولید توهم ادامه ، ندشدافشا  در ساحت نظرکه توهمات آن از پسحتی  که دست بکشند

عمل  دست به واقعیت درباید نیز دشمن توهم  آورد،به وجود میمیان اندیشه و واقعیت  یتطابقاجتماعی به ناگزیر عدم

 47حل کند. تواندیم. مسائل معینی وجود دارند که تنها عمل ییتنهابهنه در اندیشه  ،بزند

از واقعیت ازخودبیگانگی مذهبی، تکثیر دنیا به ود را کار خفوئرباخ »فوئرباخ را در نظر بگیرید:  بابدر  چهارم تز

جهان مذهبی به اساس سکوالر آن. او این  یهیتجز عبارتست از. کار او کندیممذهبی و واقعی، آغاز  ،خیالی یدنیای

 48«...ماندمیباقی نشده حلاصلی هنوز  یمسئلهاین کار،  انجاماز  پسکه  ردیگیمواقعیت را نادیده 

                                                           
تنها  نجایادر در این اسناد یافت، و من  توانیمظریه و عمل را نمستقل از وحدت -چون معتقدم که چندین برداشت نیمه کنمیممن از حرف تعریف نامعین استفاده  45

 .دهمیمقرار  بحثموردرا  هاآنیکی از 
46 Contribution to the Critique, in On Religion, p. 42. 

 نقل نشده است. اینجادر باب فوئرباخ که در چهارم . همچنین نک. آن بخش از تز 50 ص.، هماننک.  47
. سازدیمصریح  ،کنمیمجلب  نآبه را  توجه نجایا درمارکسی که  یاندیشه زیرا( 652 ص.، ایدئولوژی آلمانی) دهمیمانگلس از این تز را ارائه  یمن نسخه 48

 را. هاشهیاندکرد نه  تحریفمعتقدم که انگلس در این نمونه کلمات را 
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واکنش تحلیلی به توهم  در برابر اکتیویستصبری یک گر بیبیانمارکس را های نوشته اگرخواهد بود  نگرانهسطحی

اگر فکر . اشتباه است کندینمفکری را اعالم  یهایروزیپبا  آرمیدنعدم رغبت خویش به آسوده  صرفاً. او بخوانیم

یکسان است. هر  هاآناصلی  یهعالقعمل است.  مشغولدلفوئرباخ نظریه است، مارکس  یهدغدغ کهیدرحالکنیم 

هدفی  49نخواهد کرد. کاری چنین ییتنهابهمارکس این است که نظریه  یگلهتوهم را ملغی کنند، و  خواهندیمدو 

ن آ داشتناست. تنها با در نظر  یریپذفهمتضمین  ،«ماندنشده باقی میی اصلی هنوز حلمسئله» ،که در رابطه با آن

ی اصیل با عدم توافق 50درک کنیم. وخوخلقنقد فوئرباخ را چیزی ورای تفاوت در  یانگیزه میتوانیمهدف مشترک 

 .زدیخیبرمنابود کردن توهم و آغاز هماهنگی میان واقعیت و اندیشه  بهکه از میل مشترک  فوئرباخ وجود دارد

 آنشرایطی که به یه چون نظر ،برندیدرماز افشای نظری جان به  ،کنندیمکه ذهن هر دو متفکر را اشغال  ییهاتوهم

بلکه  اول نه خطاهای اندیشه یلهوهدر  هاآنخاطر است که این امر به این . دهد، خاتمه نمیکندیمرا تولید  اهتوهم

یط اجتماعی که خود شرا کردیم. مارکس فکر هاستآنکه نظریه ناتوان از اصالح  در دنیا هستند ییهایسگیکژد

شرایط ذاتی  تعارضات د. اما او فقط بدین خاطر کهجاد تضاد میان نمود و واقعیت باشتا قادر به ای متعارض باشد باید

تخطی مستقل بود.  یشر ،کردیم توهمایجاد  اجتماعی شرایط که. اینمخالف نبودشرایط  آنبا ، کردیمرا محکوم 

 .بوداجتماعی و معرفتی  هماهنگیِهر دو  از

 حق یفلسفه پیشگفتارفوئرباخ و اندرز انفعال که هگل در  در بابمیان تز یازدهم  یسرراست که تصادم رسدیمبه نظر 

ست این ا فلسفهناتوان از کمک فعاالنه به تاریخ است. کار که فلسفه  گفتیموجود داشته باشد. او  ،ددایمبه فالسفه 

 بالفروزش آتش رخدادها تشخیص دهد. جغد مینروا، نماد حکمت، در شباهنگام که منطق تالش تاریخی را در پس

 .کندیموظایف روز جدید را تعیین  ،تز یازدهم 51کار روز پایان یافته است. کهیوقت، دیگشایم

 سراغ مفهومضروری است، و اگر به  پیوستهجغد مینروا  یهروزانخودداری  کردیماما روشن نیست که هگل فکر 

اگر میان او و مارکس بیابیم. چون  ،دهدیمچه پاراگراف اخیر نشان آن ی کمتر ازتضاد میتوانیم او برویم،دانش مطلق 

دانش مطلق  یکشیده شود، ثمرهتصویر است به  سیطره داشتهمعرفتی که بر این جستار  منظراز  سوسیالیسم مارکسی

                                                           
49 See p. 188, above. 

برای  کهیدرحالایجاد کند؛  موجود یواقعیت یدرباره یآگاهی صحیح صرفاًپردازان، ... مانند دیگر نظریه خواهدیمفوئرباخ[ : »]54 ص.، ایدئولوژی آلمانینک.  50

 ارد.پذیری ارجاع دتضمین فهمبه  نجایادر « مسئله»که  کنمیممن ادعا  .«امور استموجود  وضعیتسرنگون کردن  همسئل واقعی،کمونیست 
51 Hegel's "Philosophy of Right," trans. T. M. Knox (Oxford, 1958), pp. 

13-14· 
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این ماهیت کل دنیای معنوی است. مارکس  ه و بدون استدالل ازواسطداشتن آن دانش به معنای آگاهی بی زیرا است؛

درک بدون نظریه دیگر را  یهاانسانکه معنای اعمال خودشان و اعمال  هاانساناز  یریزی اجتماعبرداشت را با طرح

 .گیردپی می ،کنندیم

5. 

. اکنون برداشت امدهآورهم  گردواقعیت و نمود، علم و جامعه، و نظریه و عمل را  یدربارهمارکس  یهادگاهیدمن  

 ی دفاع خواهم کرد.علوم اجتماع ازمصون  ایهجامعبه مطلوبیت  باور اومارکس از علم را نقد خواهم کرد، اما از 

 من بسته است.و نظریه وا خام میان مشاهده یتمایز به ،مارکس از شکاف میان نمود و واقعیت مفهومما دیدیم که 

 اهداتی عاری از نظریه را به. من مفهوم گزارش مشپذیرفتخواهم  اشاندیشانهخامدر شکل را این تمایز همچنان 

 حساببهمشاهداتی  یگزارش ،ی اظهار آن چه باشدزمینه کهنیااز  نظرصرف چالش نخواهم کشید که عالوه بر این،

. برای برمینمال سؤ ریز ارائه شد، ترشیپکه را واقعیت و نمود  عدم تجانس میان. همچنین انسجام توصیف دیآیم

حالت  نیه از ارا ک یفیوضع امور، توص حیوجود دارد، اگر و تنها اگر توض تینمود و واقع انیم یشکافتکرار آن: 

گر را ه است و مشاهدهمبتنی بر مشاهد صرفاً که توصیف ،سازد قبولرقابلیغباشد،  حیاست اگر فرد فاقد توض یعیطب

 .سازدینمنظری متعهد  یهیفرضبه هیچ 

پرده میان ذات و نمود ی شکاف ، ازاکتشافات علمی 52تمامکه  دهدینماین تز را نجات  ،این امتیازات سخاوتمندانه

و گاهی اوقات آن را  دهدیم بسط هادار کردن آنت اطالعات پیشاعلمی را بدون خدشهعلم گاهی اوقا دارند.برمی

 ،سازدینم سرافکندهپیشانظری را  باورهای . این ادعا که کار اقتصاد سوسیالیستیْکندیمتأیید  بسط و گسترششبدون 

 .شودمحسوب نمیعلم اقتصاد سوسیالیستی نیست که  این متضمن یسادگبه

                                                           
صص. ، 1، مجلد سرمایه، برای مثال، دارنداشاره  یترفیضعدیگر به تز  هایبخش، اما دهندیماین تفسیر قدرتمند را نشان  183 یدر صفحه شدهعرضه یهاقولنقل 52

 شدهشناخته کامالًاد سیاسی غیر از اقتص یدر هر علم ،کنندیمبازنمایی  وارونهشکل  به[ Erscheinungدر نمودشان ]خودشان را  اغلباشیا  کهنیا: »499، 537

 دهدیمها وقتی وارونگی رخ مارکس ممکن است فکر کند که علم تن ازآنجاکهتفسیر قدرتمند سازگار است، با  گزاره این وجودنیباا. )ایتالیک از من( «است

 موضوعیت دارد.

ضروری است تا  ذات/ نمود عدم تجانسز که تتوجه داشته باشیم که این  او با راستاهمباید  صرفاًغیرممکن باشد. شاید  ،کردیمفکری  چه قاًیدقاو  اثبات اینکهشاید 

قدرتمند به نظر  ازحدشیب ین تز. حتی اگر چنین باشد، ادنکنیمی علم چنین تعارضی را افشا هاادعا تمامحاکی از این نیست که  ،وجود داشته باشد ایحوزه درعلم 

 .رسدیم
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که تازه را  یانکته ،کندیمن، استفاده توضیح آ یجابهخویش،  حکمکه مارکس در حمایت از  ییهامثالبرخی از 

، به معنای «گرددیم]باشد[ که زمین به دور خورشید  خارق اجماع»ممکن است  کهیدرحال. دنکنیممطرح شد تأیید 

حقیقت دارد که ما  53.«شودیمقابل اشتعال تشکیل  داًیشدآب از دو گاز »نیست که  خارق اجماع وجهچیهبه الزم

اعتقادمان به خاموش کردن در  ی راتجدیدنظر گونهچیه ترکیبی داشته باشد، اما این کشفانتظار نداریم آب چنین 

شکافی میان تجربه و واقعیت نیست. حتی کسی که اصرار دارد که  هیچ شامل نیبنابراو  کند،ایجاب نمیآتش با آب 

از  کندیمچه آتش را خاموش آن»ی د باید بپذیرد که گزارهنتعهد نظری باشعاری از  دنتوانیمتجربه  هایگزارش

 ،منظومه شمسی از ابتدایی است. تصویر علمی یاهینظرنه ثبت تجربه بلکه « شودینمعناصر قابل اشتعال تشکیل 

 54.نهآب  ترکیبکشف اما واژگون کرد. به مشاهده بودند، معصومانه  یهاواکنشکه  را اعتقاداتی

گفت که توضیح علمی  توانیمخام او میان مشاهده و نظریه را بپذیریم،  تضادمارکس را باید کنار گذاشت. اگر  حکم

. بگذارید علم سازدیم اعتباریب، اما فقط گاهی اوقات نمود را داردیبرمبازنمایی نشده در نمود پرده  یهمیشه از واقعیت

 بنامیم. خنثی کندینم کهیوقت، و ویرانگر کندیمرا وقتی این کار را 

توضیح نظری  همحوری باجتماعی  فرایندهایاگر  تنهامن فرض خواهم کرد که نیاز به علم جامعه وجود دارد اگر و 

ول است. من این ادعا را معق ،بار یافتنتأسف ذاتاًداشته باشند. اکنون ادعا خواهم کرد که نیاز به علم جامعه را  نیاز

 برای علم اجتماعی ویرانگر و سپس برای علم اجتماعی خنثی ارائه خواهم کرد. نخست

 مسلماًی و نمود آن است. شکاف میان واقعیت اجتماع ترآسانعلم اجتماعی ویرانگر  در رابطه بادفاع از این ادعا 

 تمیز داد. ،وندشگرفته  که ممکن است با آن اشتباه د این ادعا را از سایر ادعاهاییاست. اما بایوضعیتی ناگوار 

واقعیت  برداری ازپردهحاکی از این است که نظریه برای  کهمحکوم کرد فقط به این خاطر این شکاف را  توانیم

شانظری در دسترس که واقعیت به نحو پی شودمیمحکوم بلکه این واقعیت  خودیخودبهشکاف  نهالزم است. پس 

علیه علم  اًمشخصبه شکاف  واکنشن ای نیبنابرا. کندیماست نیز صدق  ازیموردنوقتی علم خنثی  امر نیست. این

 شود.معطوف نمیویرانگر 

                                                           
53 Value, Price and Profit, in Selected Works, I, 424. 

نشان دادن خویش ناتوان  شکلیاز چند صرفاً، بلکه دهدینمنشان  همگناست که هوا خودش را  بحثقابل الاقلاست. چون  متزلزلهوا نیز  ترکیبمثال مارکس از  54

 باشد. دیآیمکه به نظر نیست با چیزی  ناسازگار چندشکلی است هوااین کشف که  ،در این مورد است.
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 کارکردی این توضیحِ که استثمار الزم است. یا فرض کنید اختفای کهوجود دارد  به این خاطر فرض کنید شکاف

 ،تأسف خورد شکاف به حال این وانتیم. در هر دو مورد کندیمشکاف نادرست است، اما استثمار را پنهان  برای

وقتی دیدنش  یستترکار دشوار. به راه انداختن جنگ علیه آن کندیماستثمار از آن حفاظت  ساختنهان زیرا با ن

 نیست. خودیخودبهاعتراض به شکاف  وجهچیهبهسخت است. بار دیگر این 

. چون کنار بگذاریم، کندیمرا به خطا رهنمون  هاانسانکه  بر این مبنا راممکن است همچنین اعتراضات به شکاف 

 .بماند پابرجا تواندیم، شکاف اندگشتهروشن  هاانسانکه  نیازاپس حتی که 55میادهید

؟ نادیده بگیریم ،دباش که ممکن است با آن همراهرا  ناگواریشرایط  کهنیهماست،  اعتراضقابلآیا شکاف هنوز 

. اما به طرز سازندیم ترجالبصحرایی را  یهامسافرتشکاف در طبیعت هستند، ی هنمونکه  هاسراب، رفتههمیرو

مشابهی  مبنایاعی را بر میان نمود و واقعیت اجتم عمده یهاشکافکه  رسدیمبه نظر  یمعنیبغیرقابل قبولی بیهوده و 

 موضوعات ددر مورهای کاذب افسوس خوردن برای این واقعیت که تجربه موجب گرایش به باور قطعاًتبرئه کنیم. 

 .کندمهار  رااین گرایش دانش نظری معقول است، حتی وقتی  شودیماجتماعی مهم 

اشت ا همچنان میل دبر خطا بود. آی ،ویرانگر است ضرورتاًعلم  کردکه وقتی اعالم باشد  مارکس موافق اما فرض کنید

 است.هم است، و معقول  طورنیهم کنمیم؟ فکر هددو علم اجتماعی خنثی را کاهش  که سوسیالیسم نقش فهم نظری

روشن ساختنش  این حس که زیرانظریه درک کند.  بهرا بدون اتکا  خودشبرای شخص مطلوب است که به باور من 

حد که برای رسیدن به خودم  به آنتا  دهم بیگانه هستم،من از خودم و از آنچه انجام میوجود دارد که دشوار است 

 56و دالیل حاکم بر اعمالم به نظریه نیاز دارم.

بیگانگی مشابهی از آن  یندهکن، منعکسدارم ها مشارکتاجتماعی که در آن فرایندهای یای دربارههینظرنیاز به 

اشتیاق . ن امر ممکن باشدشود که ایباعث نمی به علوم اجتماعی مطلوب است. البتهکاهش اتکا  رونیازا. فرایندهاست

بازار،  ژهیوبهحذف، نهادهای اجتماعی قابل میتوانیمتا حدی ارضا کرد، چون  توانیمروابط انسانی شفاف را  برای

                                                           
55 See p. 188. 

در  چطورکاوانه ی روانکه نظریهرید . در نظر بگیکرداستفاده  ،درک کند تکیه بر آنکه بتواند خودش را بدون  یدر موقعیت فردبرای قرار دادن  توانرا مینظریه  56

، در عوض. شوداطالق می خود او شونده ارائه کند و به او نشان دهد که چگونه بهاین نیست که نظریه به تحلیل گر. هدف تحلیلشودیمدرمانی به کار گرفته  بستر

درمان  ینتیجه ،ادر سازد. در این رابطهقی مؤثر بر رفتار و احساسش هادهیامستقیم با تصاویر و  یتا تحلیل شونده را به مواجهه ردیگیمنظریه را به کار  گرتحلیل

 نیز یکاوروانمورد ر داست. در آن ممکن  ممتدپس از درگیری  فقط، شودیم ورزیگرچه دانش مطلق جایگزین خرد زیرانیل به دانش مطلق هگل است.  با شابهم

 .دیآیمبه شمار  نجایادون نظریه به معنای مربوطه در نفس ب از موفق، دانش یکاورواننهایی  وضعیتهدف شهود است، وسیله بحث است. 
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هگلی بیهوده است. -در سنت مارکسی موردنظر، مشخص کنیم. اما امید به شفافیت کامل زنندیمابهام دامن  به کهرا 

برای  ،د داشتقتصاد که عمری بیش از بازار خواها قلمرویارتباطات، و در  ی، نظریهشناسیتحوالت اخیر در زبان

 توانیمپدیدارهای انسانی امید داشت، گرچه  یدرباره خنثی یبه نابودی نظریه توانینمکافی است. قضیه اثبات این 

خواهد بود نضروری دیگر  ی ویرانگرنظریهبینانه این است که امید واقع نیتریقورا درک کرد.  چیزیمیل به چنین 

 دسترسقابل عموماًدر دسترس خواهد بود. بسیاری ادعا خواهند کرد که اگر نظریه  یطورکلبهخنثی  یکه نظریهینو ا

خود کاوش نخواهم کرد.  احتمالآن در خواهند شد.  ریزیقالبمشاهدتی در واژگان نظری  یهاگزارهشود، 

 .کندیمتخطی  ،که چارچوب بحث ما بوده است آن از تمایز خام میان مشاهده و نظریه یبندصورت


