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  پيش سخن   
، فلسـفه، مـذهب، سياسـت، سوسياليسـم         ي، فلسـفه نقـد    ي متفاوت مانند نقد فلسـفه هگلـ       يها  مارکس در زمينه    نقدگرانه يکار انديشگ    

ک طـرح   يـ نشـانگر    بيشـتر    اين فعاليت .  باشد يتواند اتفاق   يم ن يا يک چنين تالش نقدگرانه   .  شهرت فراوان دارد   ي و اقتصاد سياس   يتخيل
شمند، همواره عنصر ين اندي تا کمال ايک باشد و از زمان جوان     ير دگمات ي و غ  ي همزمان جدل  کوشد بطور   يک نوآورانه است که م    يتئور

  .داده است يمل ي او را تشکيشگيثابت اند
 اختصـاص پرداختـه   ي ويشـه نقـد  ي مـارکس و اند ي، که به بررسيلسوف فرانسويو، ف است از امانوئل رنيشگفتار اثري   مطلب حاضر پ  

  .ديبچاپ خواهد رس» نگرش«له نشر ي بوسين کتاب بزوديا. است
***  

د موضوع را ين کار باي ايبرا. ن کردن ارزش آن است  ي بمنظور مع  -ا عمل يک  ي بعبارت دانش، پرات   �ک موضوع   ي يانتقاد همانا بررس     
  .ديطلبد، سنج ي که موضوع آن ميف مناسب ارزشي توصيعني هنجار معتبر، کيار يبا ع

هـا و    بـه دانـش  ي بمثابـه رجـوع بازتـاب   ي روش فلسـف افالطـون را از زمـان  يـ ن فلسفه ونقد وجود دارد؛ زي ب يادين مفهوم شباهت ز   يدر ا    
 ، نقـد درواقـع . د موجه است  سد که فلسفه تنها نق    ر  ي بنظر م  حتیشود،    يف م ي که درصدد است ارزش آن را نشان دهد، تعر         ييها  کيپرات

د يـ  با يگـر ياگر هـرکس بخواهـد تصـور کنـد کـه د           . ستين موجه ن  يالبته، هر رجوع هنجار   . کند  يجاب م يک هنجار معتبر را ا    يداشتن  
هـا    هـا و همـه کـنش        مـان م کنند، باز همـه گفت     يد خود را با گفتمان او تنظ      يگر با ي د يها  ار کند و گفتمان   ي او را بعنوان مدل اخت     يها  کنش

شود که    ي درک م  يش تنها گفتمان  يها   است که بنابر خاستگاه    ياسيگانه نقد موجه در مق    يممکن است بنظر رسد که فلسفه       . ستنديمطابق ن 
 - اثرها ي برا ييبايت ز يها و هنجار    کي پرات يت درست برا  يها، هنجار    گفتمان يقت برا يت حق ي هنجار �ت  ي گوهر هر نوع هنجار    يبررس
ن آنها ي جانشحتیشنهاد کند و ين و نقد همه نقدها را پيتواند کاربرد هنجارها را تضم يپس تنها فلسفه م. کند ي بعنوان موضوع معلوم مرا

  .شود

 ي، درستيقيقت درباره حقيهدف نخست فلسفه، پژوهش حق. گردد ي فلسفه نمودار مي نقد برايراساسيز جنبه غ يله ن ي بدان وس  حتیاما     
 يقت و اشـتباه، انتقادهـا     ي، حق  (injuste) ، نادرست  (juste)  که از کنار درست    يخي تار يايک دن يو نه کاربرد آن در      است   ييبايو ز 

  )۱. (گذرد يمعتبر و نامعتبر م

يکـی  :  دو امکـان گشـوده اسـت      . ظـاهر شـود    ي مانند فلسفه نقد   ير کند تا موضوع   يي فلسفه و نقد تغ    ين رابطه سنت  يپس الزم است که ا       
ن دو  يـ ا. قـت بدهـد   ي بـه پـژوهش حق     ي انتقـاد  ي شکل بررسـ   ه موضوع نقد سمت و سو دهد، ديگر آنکه        ياش را برپا    کي فلسفه پرات  ينکها

ب کنـد،  يـ د آنهـا را ترک ي جـوان کـه مـارکس محصـول آن اسـت و کوشـ      يها يامکان با فلسفه روشنگران و فلسفه کانت و جنبش هگل  
 کـه مفهـوم همزمـان    ي دانسته شده است، البتـه، بنحـو  يکيعصر ما، مفهوم نقد اغلب با فلسفه        جوان تا    يها  ياز زمان هگل  . مطابقت دارد 

 يدهـد، در کـانون اثرهـا        ي م  را تشکيل  ين بررس يا يها  زهي از انگ  يکين تناقض فلسفه معاصر که      يا) ۲. (کند  يهدف فلسفه را مشخص م    



 ٢

م يجه الزم طرح نقد از فلسفه مالحظـه خـواه         يدن نت يرون کش يو نقد و ب    فلسفه   يدرواقع، ما آن را با حرکت از همانند       . مارکس قرار دارد  
  .کرد

، بـوئر، روژ،    يزکوفسـک يفـون س  : نـدگان آنهـا عبارتنـد از      ين نما يتـر   عمـده .  جوان اسـت   يها  يدر فکر هگل  ) ناسازه(ن تناقض   ي ا يمبنا   
  .کند يمجاب ي را ايخي تاريها  مالحظهي آنها برخي طرح فلسفيمعرف. رنريرباخ و اشتيفو

قـت  ي حق يتئـور . راسـت يناپذ  ييقت جـدا  ير حق يقت در آن از کاربردش در غ      يف حق ي است که توص   يفلسفه روشنگران، نقد به مفهوم       
 حقـوق   ي حقـوق مثبـت را بـه شـکل تئـور           ي آن بررسـ   (juste) درست   يپردازد و تئور    يها م   ها و خرافه    يشداوري پ ين فلسفه به افشا   يا
 يگـر يکنـد و د  يدا مـ ي پ ي که شکل حقوق   ياسيه قدرت س  ي عل يکي:  دارد ين فلسفه دو هدف انتقاد    يا. نددا  ي هدف روشن خود م    يعيطب
 بـر   ي متکـ  ياسـ يت قـدرت س   يـ رعقالنينـرو، غ  ياز. انـد   گر وابسته يکديهر دو نقد به     . کند  يدا م ي که شکل نقد مذهب پ     يه قدرت روح  يعل
  )۳. ( وابسته استياسي سيها يف آن بنابر امر و نهي به تعرين فلسفه نقدين، وحدت ايبنابرا.  استيت قدرت روحيرعقالنيغ

ن يـ درواقع، ا. آورد ين دو موضوع را فراهم مي ايگانگيها و  است است که رابطه نقد فلسفه با دو موضوع جامعه و گفتمان          ين س يپس ا    
 آن از ي انتقـاد ي عـدالت جامعـه، بررسـ     است پرسش مشترک درباره   يا س يآ. رديگ  يه م ياست ما يت س ين دو موضوع از ماه    يشکل نقد و ا   

شـان را     يدرنگ مسـئله اعتبـار و بررسـ         يت ب ي واقع ، آيا نيکند و بنابرا    يدا نم ي گفتمان پ  لشکن پرسش   يست؟ ا ي درست ن  يمنظر هنجارها 
ز در يـ ه او نرفت کـ يم پـذ ي است، خـواه ي انتقادياست بطور اساسيم که سيرينرو، اگر بپذيسازد؟ از  يقت مطرح نم  ي حق يه هنجارها يبرپا
شـه  ي ر يکـال بـودن پرسـش فلسـف       يد در راد  ي با ياسي سوق داده شدند که نقد س      يريگ  جهين نت ي جوان به ا   يها  يهگل. قت فلسفه است  يحق
 کـه  يا ي داوريدهـد کـه درسـت    يگـردد، بمـا امکـان مـ     يه نقد برقرار مياست برپاين فلسفه و س  ي که ب  يا   رابطه ين بررس يهمچن. )۴ (ابديب
  )۵. ( گرددي مانده، بررسيست نزد مارکس مبهم باقايرد سيپذ يم

قـت و   ي حق يان هنجارهـا  يـ  عقل و استعداد آن در ب      ين استقالل و ناب   يده آنان، ا  يبعق: ميگرد  ي باز م  يشمندان دوره روشنگر  يحال به اند     
 يهـا   درباره مطابقـت حـق و گفتمـان   يعنيدهد که نقد را بکار اندازد،  يست، به او امکان ميدرست، استقالل آن در برابر آنچه خودش ن   

اعتقاد به نقد، اعتقاد به خـرد، اعتقـاد         . ستياست ن ي جز کاربرد س   يزين، نقد تابع عقل است و آن چ       يبنابرا.  کند يقت داور يدرست و حق  
ل يـ شگر تکم يفلسفه کانت نما  . ابدي دانش توسعه    يد در همه قلمروها   يشرفت علم است که با    ي و پ  يعي طب يها   حق يها  روشنگران به اصل  

م، يدانـ  ي چنانکه مـ ن نباشد؟يک و گفتمان باشد، چرا عقل در نفس خود چن  يز تابع نقد، پرات   يرا اگر همه چ   يز. ن مفهوم نقد است   ي ا يو نف 
اش    موجـه و ناموجـه     يله آن کاربردها  ي است که بوس   يا   نقادانه يان داور ي خاص آن و ب    يه بررس يل عقل برپا  ي بر تحل  ي کانت مبتن  ياثرها
هـا توسـعه    کيـ ها و همه پرات تواند در همه گفتمان     يت، نقد نم  ين واقع يبنابرا. پس کاربرد موجه ناخالص و محدود است      . شوند  يز م يمتما

  .زندي از سلطه و نفوذ آن بپرهيد تا حدودينرو، مذهب و حقوق باياز. داده شود

دن را ي فلسـف ين بار نـوع ي نخستياو برا. سازد ي را ممکن ميدي نقد جديدارياما پد. کند ي فلسفه و نقد را رد مياسي سيکانت همانند    
قـت و  ي حقي عقل را در ذکر هنجارهايي تواناي که فلسفه جزميدر حال.  استاش  صحت خاصي انتقادي بررس،آغازد که شکل آن     يم

 در انجـام نقـد خـاص خـود حفـظ           عقـل را   يين توانـا  يژه ا يهگل بو . پردازد  ي م يين توانا ي ا ي به بررس  يداند، فلسفه نقد    يدرست مسلم م  
 دانـش بـا     ،کند کـه بنـابر آن       ي را انتخاب م   ي شکل ،کيالکتيه مفهوم د  ياو برپا . سازد  ي را از آن م    يکند و خود شکل شناخت امر واقع        يم

ک يـ الکتيو، دنـر ياز. رديگ يجه مي الزم را از آن نتيها ميکند و تصم يشرفت مي که قبال بدست آمده پ  ييها  جهي بودن نت  ي ناکاف يتأمل رو 
قـت  ي حقريـ  غيقـت از نفـ  ي کـه در آن حق    يپردازد، حرکت   يد خود م  يش به تول  ي در خو  ي انتقاد ي است که دانش با کاربرد بررس      يحرکت
  .شود ي ميناش
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برای  .گذارد  يش م ي نقد رابطه خود را با خودش به نما        ،با کانت . دهد  يش را نشان م   يها  ده روشنگران، نقد، رابطه فلسفه با موضوع      يبعق   
دند امکـان آن را در  يشـ ياند يآنهـا مـ    .مانـد  همانی فلسفه و نقد باقی نمی های جوان چيزی جز ترکيب اين دو سمتگيری جهت اين         هگلی

ک اصالح  يه  يله پا ين وس ي و بد  يخيقت تار ير حق يقت و نقد غ   ي حق ير پژوهش فلسف  يناپذ  ييدر واقع، آنها آنجا خصلت جدا     . ابنديفلسفه ب 
  .کردند يمالحظه م را ياسينقد س

 يکيالکتيحرکت د.  اينهمه اين امر مستلزم يک دگرگونی در مفهوم ديالکتيک است که ضرورت دارد آنرا در يک کلمه بيان کنيم               با   
.  ترجمه کـرد Supressionتوان آن را حذف      ي و حفظ است و م     ي نف يناست که همزمان بمع   ) Aufhebung )۶ هگل حرکت    يبرا
 يک حرکت بـرا   ين  يالبته ا . کند  يد م يقت تول ي حق ، دانش قِتيحقن مخالفت، نا  ي است که ضمن ا    يبارت از حرکت نف   نهمه، مسئله ع  يبا ا 

قـت  يقـت، حق  يحق کـه در نا    ياسـ ي در مق  ن حـال آن   يشـود، در عـ      ي مـ  يقت نف يله حق يب بوس ين ترت يقت بد ير حق يرا اگر غ  يز. حفظ است 
قـت کنـد،    يد حق يـ توانـد تول    ياگر تضـاد مـ    . کند  يد م يز تول ي را ن  يامر واقع ده هگل، حرکت دانش حرکت      يبعق. گردد  يابد، حفظ م  ي يم

ده يبعق.  است يکشد که بر آنها متک      يرون م ي ب يياش را از تضادها     ييت کارآ يدر واقع، هر واقع   .  و مثبت است   ين است که واقع   يبخاطر ا 
  .انجامدي بيد به نقد واقعي نباي واقعي، شناخت تضادهاهگل

 يرعقالنـ يشـتر نشـانه غ    ي ب يلـ ي خ ي واقعـ  يرا تضـادها  يز. ک وجود دارد  يالکتيکارانه از د     محافظه يافتينجا در ي جوان ا  ياه  يد هگل ياز د    
 از لحظـه حفـظ و گسـترش         ي، آزاد کـردن لحظـه نفـ       ي واقعـ  ي بـه نفـ    ي هگل يل نف ين مسئله عبارت از تبد    يهمچن.  است بودن ديالکتيک 

درواقـع، فلسـفه    . کننـد   يآنها امکان آن را باز نزد هگـل جسـتجو مـ           ) ۷. (کند  ي م قي است که خصلت مخرب تضادها را تصد       يکيالکتيد
» خ فلسـفه ي درباره تارييها درس«ن قانون که در    يا. کند  ي م يافتن خود را نف   يگونه هر عصر پس از تحقق       دهد که چ    يخ به ما نشان م    يتار

ت يـ دهد کـه چگونـه واقع   ين را بما نشان ميه تضاد، برعکس اي برپايش از مطرح ساختن واقعيح داده شده، ب  يتوض» يدارشناسيپد«و در   
  )۸. (رديگ ي ميشي بر حفظ پي که در آنجا نفرسد يبنظر م. دهد ي خاص خود مي تن به تضادهايخيتار

کـه   آنهـا،    ي موضـوع فلسـف    .دهـد   يخ سـوق مـ    ي از منظر فلسفه تـار     ي هگل يها  م دوباره تم  ي جوان آنها را به تنظ     يها  يموضوع نقد هگل     
ک يـ خ يده او تـار يـ را بعقيـ ز. دا کـرد يـ  پيزکوفسـک ي نـزد فـون س  يان مخصوصـا روشـن  يـ د، بيـ  ناميخي تـار يگانه انگـار يتوان آن را     يم
. رديگ يها را دربر م تي است که همه واقعيکروسکوپيست، بلکه ميابد، ني يک بخش از کل که او در آن بازتاب مي يعنيکروسکوپ يم
ه يـ  جـوان در مبـارزه عل    يهـا   يهگلـ . سـازد   ي شناسانه ممکن مـ    ي را بطور هست   ي فلسفه نقد  ياسي هدف س  يزير  ي پ ،ن موضع ي بعالوه ا  )۹(

خ ين با توجـه بـه درک آنهـا از تـار    يو ا . کردند  يبرال دفاع م  ي بود، از حزب ل    ي مشورت يارهاي با اخت  ييها   مجمع يسلطنت پروس که دارا   
ن يآنهـا همچنـ  . (نمـود  يه مـ يـ شـان را تغذ   انهيگرا  ل اصالح يقت تما يدهد، در حق    ي که انقالب فرانسه جهت آن را نشان م        يرورتيبمثابه ص 

 روح و يکيت الکيشرفت ديخ را چونان پيوه هگل تاريآنها بش) O. 3، ۳۸۵. (خ قرار دارديتر از سطح تار نييمعتقد بودند که آلمان در پا
 يکيالکتيـ ن رونـد د يـ اگـر ا  . کردنـد   ي درک مـ   يه اصـل آزاد   ي منظم جامعه برپا   ي بمثابه کوشش در جهت سازمانده     ،ن قرار يخرد و از ا   
 يرعقالني غيها  و عامليکند و بنابر تضاد گوهر عقالن يآزاد موجود ندارد ج خود را از آنچه ين است که آنجا روح بتدري ا ياست، برا 

 کـه  يکـ ي دمکراتيهـا  با محـرک  ي پروسي نهادهاي سلطنت طلب و مذهبيها نرو، عاملياز(د يآ يتحقق خود در هر دوره بحرکت درم     
 در واقع او بمثابه لحظه تأمـل  .شود يخ فلسفه آشکار مي تارين تضاد است که گوهر و معن      يه ا يبر پا ). رنديناپذ  يدربر دارند، در تضاد آشت    

دا يـ او هو  ي بـرا  ير عقالنـ  يـ  و غ  يب، تضـاد عقالنـ    يـ ن ترت يابد، و بـد   ي ي م ي آن آگاه  ي عقالن يها  عصر از جنبه  ] هر[روح در خودش که     
 هگل را که بر حسب آن هـر  يب تئورين ترتي جوان بديها يهگل) ۱۰. (خ استي نقد تاري فلسفه عنصر اصل .ر شده است  يگردد، تفس   يم

ده هگل، مسـئله تنهـا   ي که بعقيدر صورت. سازند ي گوهر فلسفه را از آن مکنند و يار ميش است، اختي عصر خويان و نف يفلسفه همزمان ب  
نـده در  ي آي، برتـر يخي تاريک برتري آنها ي عصر بنابر فلسفه برايبرتر) ۱۱. ( فلسفه است  يخير تار ي گوهر غ  يخيار تار ديعبارت از پد  
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سـت، بنـا   ي فلسـفه ن يعـد نقـد  ل ُبيـ  جز تکم  يزينده را که چ   ي طرح فلسفه آ   يزکوفسکيس  ل، آنها پس از فون    ين دل يبهم. رابطه با حال است   
  .نهند يم

 کـه  ي هـدف گفتمـان  يگري و ديخيت تاري هدف نقد واقعيکي: سازد ير مي را امکانپذ  ياسيدوگانه نقد س  خ هدف   ين فلسفه تار  يک چن ي
د تـابع آن    يـ  با يخي تـار  ي که هر هست   يکيالکتيان ضرورت حرکت د   يفلسفه با ب  . ن آنها قرار دارد   يخ در ب  يکند؛ فلسفه تار    يه م يآن را توج  

 يخيرتـار يخ از منظـر غ ي شـرح مفهـوم تـار   ي که مـدع ياسي، در مقيستم هگلياز س و  . پردازد  ي م ياسي س -يت اجتماع يباشد، به نقد وضع   
 ي عصـر را نفـ  ياسـ ي س� يت اجتمـاع ي وضـع ياديـ  بنيد بـه دگرگـون  يـ ب اميـ ن ترتيانجامد و بد يخ ميان تار يت از تز پا   ياست، و به حما   

خ سـوق  ي فلسـفه در فراسـو بـودن تـار    ين ادعايدرباره ا ناموجه يآنها را به داور جوان يها  ي هگل يگانه انگار ي. کند  يد، انتقاد م  ينما  يم
  .دهد يم

.  عصر گـردد ي نقد واقعيتواند مدع يافتند که فلسفه نم   ي راه   ن تفکر يک عصر است، به ا    ين مطلب که فلسفه فرانمود      يق ا يآنها با تصد     
فت روح در   شريخ و پ  يشه درک تار  ي اند ني در واقع ا    شده است؛  ي هگل که اصل آن رد شد، خوددار       ين که از عمل حفظ تزها     يجه ا ينت

شه يالبته، اند. سازد ي ممکن مي عقالنيخيک عصر، بلکه بعنوان فرانمود حرکت تار يفرانمود  ر فلسفه را نه فقط بعنوان       يکه تفس آن است   
 بـا مسـئله     يارن دشـو  يـ  ا .رورت آن باشـد   ير در صـ   ي سـ  يخ بـرا  يدن خود از تار   يرون کش يکند که فلسفه قادر به ب       يجاب م يخ ا يدرک تار 

تواننـد    ين شـده چگونـه مـ      يرورت معـ  يله صـ  يه بوسـ   خـرد کـ    ي هنجارها . شد يکند که قبال توسط کانت معرف       ي خود برخورد م   يناسرگ
شـود، چـه      ي نمـ  يله هنجارهـا رهبـر    ين حرکت بوسـ   ي هستند و ا   يخي فرانمود حرکت تار   ،ي هنجار يها  ياگر داور .  حفظ شوند  يارياخت
) کيـ پروبلمات (يگـزار    در مسـئله   يانـد، نقـش قطعـ       ز کـرده  ي جوان از آنها پره    يها  يها که هگل    ن مسئله يند؟ ا توانند داشته باش    ي م يارزش

رفته و ي پذيرسد که انتخاب تزها يبنظر م. گردند ي هگل باز م جوان بايها يه و نامسلط هگلي آنها به رابطه دوسو.کنند يفاء ميمارکس ا
خ فقـط   ي تـار  يشرفت عقالنـ  ي پ ي مانند تزها  ييبعالوه، تزها . ک مطابق است  ي استرتژ يها  يريز با ناگ  يش از منطق منسجم فلسف    يرد شده ب  

 بـه انتقـاد   هـای جـوان   ب، انتقـاد هگلـي  يـ ن ترتي بد.اند افتهين ني تدو ي و باز کمتر با روش انتقاد      يآنها بطور عقالن  .  هستند ييها  فرض  شيپ
  .ش داردي است، گراي عقالنيد آن در داور خرد و استعداي بر اعتقاد ساده به نابيروشنگران که متک

 ي تئور يخي که بعد تار   ياعتقاد. افته بود يب  ي نظم و ترت   ،ک اعتقاد دوگانه  يجوان همواره در    های    هگليشه مارکس، وارث فلسفه     ياند   
 ي متفـاوت کـاربرد انتقـاد   يهـا  اثر او شکلنرو، ياز. اش سازد کي و پراتياسي سيها طلبد که آن را مطابق با کاربردش در هدف  ياز او م  
ژه ي شکل و  ،ي تئور يخمندي که تار  يدهد، سپس اعتقاد    يش م يکند، نما   ي که او دنبال م    ي متفاوت اساس  يها   را بر حسب موضوع    يتئور

او .  بسنده نکردي تئوريها کي و پراتياسي س يها  برد مفهوم نقد در موضوع    رمارکس هرگز به محدود کردن کا     . کند  يرا از آن کسب م    
 يم کـه در چـه مفهـوم   ينـ يب ين مـ يبنابرا.  آن را حفظ کردي گفتگو و شکل انتقاديخمنديان تارينه رابطه م يجوان در زم  های    هگلي اصل

 ي تئـور  يهـا   ر گـوهر و هـدف     يرا بـا تفسـ    اش    يد کاربرد خاص تئور   ين مفهوم که او کوش    ي در ا   مارکس سخن گفت؛   يتوان از نقاد    يم
 م؛يکنـ  ير آن تـالش مـ  ي تفسـ ي است که مـا بـرا  ييها  شده و بنابر متنيط خود مارکس موضوع بند  ن مطابقت توس  ي مسئله ا  .مطابق سازد 

  .ا روشن کردن اسلوب شناسانه روش خاص او اختصاص دارنديو  ياد فلسفيا به بني که ييها متن

 در  )۱۲. (مي دفـاع کنـ    ين بررسـ  ينـ  چ يهـودگ يم از تز ب   يا   و توانسته  هک در نظر داشت   ي مارکس را بعنوان شکل تئور     ي نقاد ينجا بررس يما ا 
ن يـ ا. شـوند  يف مـ يژه تعري وياسيک در موضع سيمارکس هر  وجود داشت که بنظر     ييها  ي وجود نداشت، بلکه نقاد    يک نقاد يواقع،  
 مارکس  يک در نقاد  ي تئور يوستگي و پ  يگانگيک  يده ما   يژه نبودند، برعکس، بعق   يک و يک طرح تئور  ي يها بطور مشترک دارا     ينقاد

خ اشـتغال  ي رابطـه فکـر و تـار   ي همواره به مسئله اساس -کند  يک فکر م  ي پرات يها  ي مسئله معن  ي که البته رو   �تأمل او در نقد     .  دارد وجود
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 ي کـه بـرا    يخي تـار  ي آن و بعنـوان ناسـرگ      يه بعـد انتقـاد    ي بعنوان پا  ي تئور يخمنديرا تار يک مسئله است، ز   ي او   يه برا يقض. داشته است 
. انجامدي بييگرا  و شکييگرا يد به نسبيخ باي تار بهيط بودن تئور وشرمتز  . کند، درک شده است     يجاد م ينع ا اش ما   ي انتقاد يها  هدف

. دانـد   ي مـ  يـي گرا   و عقـل   يـي گرا  ي تز نسـب   ي آنت يرگيون چ ي خود را مد   ين نقاد ي همچن  وی .شود  يت مانع آن م   يالبته، رابطه نقد با هنجار    
ن است که چگونه مارکس آن را مطرح کـرد و چگونـه تـالش کـرد آن را                   ي نشان دادن ا   هدف ما . ک است يه عبارت از مسئله تئور    يقض

  .حل کند

  ها نوشت يپ
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