
روش مارکس

خیرت رویت

ترجمه: طاها زینالی

 اقتصادردران هلندی و استادر اقتصننادر درر درانشننگاه آمسننتدرام اسننت کننه به عنننوان1: خیرت رویتتوضیح متجرم
پژوهش گننران مارکسننییکی از صاحب نظران درر حوزه ی رابطه ی هگل و مارکس شناخته می شودر. او یکی از 

درر حوزه ی نقد اقتصادر سیاسی با خوانش دریالکتیک نظام مند و از نظریه پردرازان شکل ارزش است، و مقننالت
دد بسیاری را درر تفسیر و بازسازی مباحث مربوط به   و مسننائل دریگننر درر حننوزه یمایهرسنندریالکتیک نظام مننن

 از این مجموعه مقالت را بر عهدهبرخینقد اقتصادر سیاسی به انتشار رسانده است؛ او همچنین ویراستاری 
شکل ارزش و درولننت: گرایش هننای انباشننت و تعین یننابیدراشته است. او و مایکل ویلیامز کتاب مهمی به نام 

مایه دراری  تننألیف کردره اننند؛ اثننری کننه تننونی اسننمیت درربنناره اش چنیننن2سیاسننت اقتصننادری درر جننامعه ی س
دی]ِ مننارکس از شننیوه ی تولینند سننمی نویسنند:  مایه دراری رار”هیننچ اثننر دریگننری بازسننازی نظام مننند [نظننر

. 3موفقیت آمیزتر از این اثر به روز نکردره است“

 مارکس درر نقد اقتصادر سیاسی به درسننت می درهنند. ازروشرویت درر مطلب حاض، توضیحی فشدره دررباره ی 
 متعننددری از بسننیاریمتون)، درر کنار 1۹۹۸ درر یک کتاب راهنمی روش شناسی اقتصادری (4نمتآن جا که این 

اا درانشجویان رشته ی اقتصادر —از گرایش هننای نحله های اقتصادری، منتش شده است، مخاطبان این مت عمدت
نظری و سیاسی مختلف— بودره اند. درر نتیجه، رویت درر این مت سعی دراردر تا با بیانی آموزشننی و به نسننبت
سادره طیف هرچه گستدره تری از مخاطبان علقه مند به اقتصادر (و اقتصادر سیاسی) را با روش مارکس درر این
یح، ن توض ا ای د. ب ی نای ا آن معرف ر ب نایی بیش ت ه آش دان ب رای علقه من حوزه آشنا ناید و منابع لزم را ب

 شده است:رپیش تر مت دریگری به درست همین متجم به فارسی ترجمه شده و درر وبسایت پراکسیس  منتشاز خیرت رویت  1
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2 Value, Form, and the State: The Tendencies of Accumulation and the Determination of Economic Policy in Capitalist
Society; Geert A. Reuten, Michael J. Williams; Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 1989.
3 Review by Tony Smith; in Science & Society, Vol. 56, No. 2, p 223-225.
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Methodology, Cheltenham: Edward Elgar, 283-7.
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ای ا جنبه ه رای آشننایی اولینه ب می توان امید دراشت که انتشار ترجمه ی این مت، به عنوان مدخلی فشدره، ب
 درر همین کتاب، مت دریگری بننا عنننواننرویتاصلی روش مارکس درر نقد اقتصادر سیاسی سودرمند واقع شودر. 

 نیز نوشته است که این مطلب نیز به زودری درر وبسایت پراکسیس منتش خواهد شد.روش دریالکتیکی

* * *

) تنها یک اقتصادردران نبودر، بلکه یک جامعه شناس، فیلسوف و فعال سیاسننی نیننز بننودر. بننا این کننه وی1۸۸3-1۸1۸ (کارل مارکس
فرینندریش انگلنس و به طور مشتکر بنا 1۸4۸، جزوه ای سیاسی که درر سال مانیفست کمونیستال بیش تر  به موجب نوشت ااحتم

دی عمده ی وی تحلیلی اقتصادری از سمایه دراری است، که بر اساس آن چه درر   گردر سمایهنوشته شد، شناخته می شودر، اما اثر علم
 توسننطمننارکس؛ که درو موردر آخر پس از مرگ 1۸۹4، 1۸۸۵، 1۸۶۷ صفحه درر سه جلد است (22۰۰آمده  است، رساله ای بالغ بر 

انگلس ویراستاری شده اند). ترکز این مقاله بر روش اثر دروم است.

دت حرکننتی ازر واکاوی دررباره ی شکل ویژه ی شننیوه ی تولینند سننمارکسی سمایه  مایه دراری اسننت. ایننن اثننر به وسننیله ی عرضه دراشنن
مقولت تجریدی (سادره) به مقولت انضممی (پیچیده) به پیش می رودر. مارکس از تحلیل کال، مبادرله و پننول، آغنناز کننردره و بننه

عیامایه درارانه می پردرازدر، و نشان  می درهد که چگونه این اشکال توسط روابننط اجتمننرمایه و تولید سرعی ساتکوین اشکال اجتم
دن سمایه به عنوان شکل اجتم د، سناختارامشخص بازتولید می شوند (جلد یکم). وی از راه وضع کردر یوه ی تولی ن ش عی ویژه ی ای

ام ان نظ د می ی پیون د، یعن ازار و تولی ای ب وی پویایی ه ه س د دروم)، و ب دی گردرش و بازتولید سمایه را ردریابی می کند (جل دررون
 چه روشی را برای چنین عرضه دراشتی به کار بسته است؟مارکسصنعتی و مالی و توزیع حرکت می کند (جلد سوم). 

مننارکسعی» و «تجریدی-انضممی»، ابتنندا بینننش ابیایید پیش از تشیح واژه گانی کلیدی همچون «شیوه ی تولید»، «شکل اجتم
دررباره ی مطالعه ی تاریخ را ملحظه کنیم: «ماتریالیسم تاریخی». بیان کوتاه و فشدره ای درر این موردر را می توان درر «مقنندمه» ی

 اعلم می کند که روابننط حقننوقی و نهادرهننای سیاسننی می بایسننت بننرمارکس) یافت، جایی که 1۸۵۹ (نقد اقتصادر سیاسیوی بر 
. بنابراین:“می بایست درر اقتصادر سیاسی جست” درومی را » دررکر شوند، و این که «آناتومی“شایط مادری زندگی”مبنای 

عی هستی  خویش، به ناگزیر واردر روابط مشخصی می شوند که مستقل از ارادره  ی آن ها وجننودراانسان ها درر [فرایند]ِ تولید اجتم”
دی متناسب با مرحله ای معلوم از  این روابط تولینندی درر تننامیت.  تولید استمادری  نیروهای تکویندرارند، که همنا روابط تولید

خویش ساختار اقتصادری جامعه را بنیان می نهد، بنیانی واقعی که روبنای حقننوقی و سیاسننی بننر آن تشننکیل می شننودر و اشننکال
دص آگاهی اجتم یی فرایند عمومی زننندگی اجتمنن. عی با آن سازگاری درارندامشخ کننری راعی، سیاسننی و فاشیوه ی تولید حیات مادر

.2“1ی سازدرمشوط م

 بتواند ما را درر این زمینه ینناری کننند؛درشوار برگردریم، به  نظر می رسد متنی که درر بال نقل کردریم مارکس اثر اصلی سمایهاگر به 
مایه دراری را درر درستور کار خننودر قننرار درادر،رجامعه ی س» ساختار اقتصادری« مطالعه ی مارکسچرا چرا که می توان درر آن درید که 

ارکسبا این حال، از نوشته های .  این کار را انجام درادرچگونه وی ولی نی توان درید ر نظریه پنردرازانم دهای وی ب ، به وینژه از نق

1 to condition
.2۰-1، ص 1۸۵۹ مارکس، 2
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اصل اول، عبارت است از تفنناوت میننان مقننولت. پیشین اقتصادر سیاسی، سه اصل عمده ی روش شناسانه را می توان تشخیص درادر
 بننه کننار می روننند،—یا درقیق تر درر موردر فعالیت  تولیدی—عام و مقولت خاص؛ مقولت نخست به گونه ای عام درر موردر جوامع 

دی«ینا » شیوه ها«مقولت دروم درر موردر  پننس. 1 تولیند کنه به لحناظ تنناریخی معینن هسننتند، اسنتفادره می شننوند»اشننکال اجتمنع
دص خودر درر نظر گرفته می شودررس بر اساس چنیننن دررکی سننت. مایه دراری به عنوان یک شکل اجتمعی خاص تولید با مقولت مخت

مایه درارانه» بنه شنکل بندی هایراسنمیت و ریکنناردرو به درلینل کاربسنت مقنولت اقتصنادری متعینن «سن برای نونه به مارکسکه 
مفهننوم. عی انتقننادر می کنننداعی دریگر (پیشین)، و درر نتیجه ایجادر آشننفتگی درر دررکر خننودرویژگی  آن شننکل بندی های اجتمننااجتم

ورتبی تردرید نقشی » عیاشکل اجتم« کلیدی درر اثنر مننارکس ایفننا می کننند. درر سمایه دراری، کنار انسنانی و محصنولتش به ض
کننار،—حننتی اگننر محتننوا (به خودر می گیرند، و این شکل به چنان استقللی درست می یابد که بر این محتننوا ) پول» («شکل ارزش

دل پولی به سوژه و ابژه ی این شننیوه ی تولینند بنندل. ل می کنداسلطه اعم)  همچنان امری ضوری باقی باند—تولید، محصول شک
دی پولی برمی خیزدراز این جاست که دررکر مشهور . می شودر روابط میننان انسننان ها بننه روابننط میننان: مارکس از بیگانگی و بت وارگ

.2اشیاء تبدیل (شبیه) می شوند

ه «نقنادری صف» رویکنردری الی ک ت دررون مانننده. درر ح یم: نقند و عرضه دراش ن اصنل روش شناسنانه می رس از این جا به درومی
تجویزگرایانه  یعنی بیرونی نسبت به ابژه ی پژوهش اختیننار می کننند، یننک نقنند دررون ماننننده ابننژه ی پژوهننش را از دررون بررسننی
می کند، و ناسازگاری ها و تضادرهای دررونی اش را نشان می درهد. این «روش نقد» ابژه ی پژوهش خودر را بازتاباننده [یا رفلکسنیو]ِ

عی است که حاوی گونه ای خودر-تفسیرگری اسننت. دررادرر نظر می گیردر؛ چنین می پنداردر که موضوع موردر پژوهش واقعیتی اجتم
دیرمایه دراری)، و نینز شنرعی (سنا مارکس عرضه دراشت و  نقدی است دررون ماننده از یک واقعیت اجتمنیمایه رسنتیجه،  ح نظنر

3ن اقتصادر سیاسی. این جنبه  از روش مارکس، که به نحننو دررخشننانی درر اثننر بن حننبیبامایه درارانه درر گفتمرعی سامناسبات اجتم

، «نقدی بر اقتصادر سیاسی»، هم مشهودر است، هم چنان  که آوردرن واژه ی «نقد» دررمایهرسنشان درادره شده است، درر زیرعنوان 
عناوین دریگر نوشته های مارکس به همین نکته اشاره دراردر. 

دم ایجادر یک سلسله مراتب از تعین ها دررون مجموعه مقولت خاص اسننت، کننه درر ضننمن مقننولت یه الزا سومین اصل روش شناسان
مایه درارانهرعام را که درر کنار مقولت خاص عمل می کنند، شامل می شودر. از آن جا که درر عرضه دراشت مارکس شننیوه ی تولینند سنن

دت به هم مرتبط، نننه”همچون وحدتی اندام وار [یا ارگانیک]ِ نایش درادره می شودر،  شناخت از آن می بایست شکل نظامی از مقول
ن طور که پیش تر اشنناره شند، نظنامیامارکس، همبه طور مشخص تر این که . 4“مجموعه ای از پژوهش های مجزا، را به خودر بگیردر

درر نننتیجه، مننا درر مسننیر.  نظام مند معرفی می کنننداز مقولت لیه بندی شده بر اساس تجریدی به انضممی و پیچیده را به نحوی
در تجرینند به تدرینجمایه رسننحرکننت  دی«ینک  به وسننیله ی یننک می شننویم، کنه هننر هنندایت دررون لیه هنای انضنممی ت » (درگرگنون

Verwandlung اا یکی از این مننواردر متعننددر اسننت؛ درردرگرگونی(مفهومی آشکار می گردردر )ن  {تبدیل} مشهور ارزش به قیمت صف
ال ممی را درر یک لیه ی خاص از تجرید به کار بست، برخی پژوهش گننران تردرینند درارننند کننه اصننو حالی که می توان عمل کردرهای ک

.1۰، فصل 1۹۸۸ مورای، 1
.1۸44، جلد یک؛ مقایسه کنید با درست نوشته های اقتصادری-فلسفی سمایه 2
، فصل های یکم تا چهارم.1۹۸۶ بن حبیب، 3
.1۹۵3؛ مقایسه کنید با مقدمه ی مارکس، 1۹۹2 آرتور، 4
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ممی میان لیه های تجرید کار معقولی باشد: برای نونه، ارجاع می درهم به اثر  دت ک دت عملیا ).1تونی اسمیتبه کاربس

در مفسان توافق درارند که روش منارکس درر   درر واقنع حرکنتی  اسنت مرحله منند از مقنولت تجرینندی بنه مقننولتمایهرسنبیش ت
انضممی. با این حال، درر رابطه با جایگاه هر یک از لیه ها، همچنین درر موردر شننیوه ی پیش روی از یننک لیننه بننه لیه  ای دریگننر،

مروج آناختلف نظر وجودر دراردر. این روش برای مدت طولنی همچون روشی منطقی-تاریخی دررکر می شد (تفسیری که انگلس 
} مننروج آن بننودر)، روشننی کننه درر آن فننردر بننا1۹42)، یا همچون روش تقریب های متننوالی اندیشننیده می شنند (کننه سننوئیزی {بودر

فرضیات سادره سازانه ای که به تدریج کنار گذاشته می شوند آغاز می کند. تفسیرهایی دریگر بر دریالکتیک خاصی ترکز کردره اند کننه
یش دریننالکتیکی نظام مننند اسننت.2به باور آنها مارکس آن را به کار بست ، و برخی از آن ها این بحث را طرح کردر ه اننند کننه ایننن رو

ا ازمایهرساگرچه، درو تفسیر نخست نیز انکار نی کنند که مارکس درر  یر های آن ه ا درر تفس ت، ام ته اس  دریالکتیک را به کار بس
 به اندازه ی کافی به دریالکتیک [درر آن]ِ اهمیت درادره نشده است.سمایه

 نه یک استدلل قیاسی است، و نه حرکت از تجرینندمایهرسبه هر حال، باید به این نکته توجه ویژه ای نودر که عرضه دراشت درر 
به انضممیت به  این معناست که اولی چیزی غیر-تجربی اسننت. درر واقننع، این طننور به نظننر می رسنند کننه «جلنند سننه» واردر یننک

ال دررکر شده—مرحله ی تجربی   می شودر، و به همین درلیل اقتصادردرانان جریان اصلی همواره برای اظهارنظر—آن چنان که معمو
دی دم «مجردر» مملو اسننت از توصننیفات تجربنن درر موردر جلد سه بیش از درو جلد دریگر احساس راحتی کردره اند. حال آن که جلد یک

اغلب بسیار-جزئی و ارجاع به گزارش های آماری. این موضوع را چگونه باید بررسی کنیم؟

ه روابنط  ه ب م را درر نظنر آوریند ک ادرونمقولت مجنردر جلند یک ه همن اریخی مشنخص، ک دی به لحناظ ت  ینک شنیوه ی تولیند
 بننه سننطحمقققولتسمایه دراری است، ارجاع می درهند. برای نونه، «ارزش اضافی» را لحاظ کنید. تا جایی که منظور از گسننتش 

یی تجلی سادره ی این مقوله ی مجردر باشد، تجلی های  دی چنین مقننوله ای ممکننن اسننت مشنناهده پذیر باشننندتجربی انضمم پدیدار
(برای نونه، مبارزه درر موردر مدت زمان کار روزانه)؛ اما اگر گستش مقولت از نوع پیچیده ای مدنظر باشد، این موضوع مصداق

یم پدیدارهایش را وارونه  می سازدر (مانننند سننودر یننا «بهننره وری سنن مایه») یننا پویش هننایش رارنداردر، به ویژه این که تامیت این نظا
معکوس می ناید (از جمله درر موردر گرایش ها و ضد-گرایش ها). پس، منابع تجربی درر هر مرحله می بایست به درقننت بننر اسنناس
آن چه گفته شد انتخاب شوند. اینک البته درر نگاه نخست، چنین به نظر می رسد که این بحث گردر خودر می چرخد (با ایننن حننال،
اا]ِ به عنوان نایش [مفهوم]ِ به کار می روننند). توجه شودر که این درست منابع تجربی نه به منزله ی اثبات، بلکه درر این مرحله [صف
بدر، ممی پیچینده تر پینش ب ولت انض وی مق ک ار مراحنل به س ر ی ت را درر ه د عرضه دراش ه بای ارکس آن چ زدر م با این حال، ن

دی پیچیده تر است.نابسندگی  آشکار برای دررکر پدیده های تجرب

اما آیا ما نی توانیم مقولت تجریدی را پس از آن که به انضممیت درست یافتند، کنار بگذاریم؟ خیر، نکته این است که مقولت
دنشانبه هم پیوستگی انضممی معنای خودر را از   با مقولت تجریدی، یعنی از «ساختار دررونی» شان، به درسننت می آورننند. درر پایننا

“انضممی به این درلیل انضممی است که ترکز تعین های بسننیاری اسننت”حرکت از تجرید به انضممیت، مشاهده می کنیم که 

.1۶۹-1۷1، ص 1۹۹۰ تونی اسمیت، 1
؛ نننورمن و سننایرز،1۹۹۸، ن؛ آرتننور و رویتنن1۹۹۷؛ موزلی و کمپننل، 1۹۹3 برای نونه بنگرید به مشارکت ها و منابع موجودر درر این آثار: موزلی، 2

1۹۸۰.
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 نوشته شده است، با درقت شح درادره شده اند؛ اثری1۸۵۷، که درر سال 1۹۵3، گروندریسه بر مارکس(این مسائل درر «مقدمه»ی 
که جمله ی پایانی از آن نقل شده است).

ال یکننی از، آن چنان  که نشان درادره شد، سه درسته تفسیر وجودر درارند، و این  موضوع که مارکسبا دررنظرگرفت روش  مارکس احتم
وارثان دریالکتیک هگل درر نظر گرفتنه می شنودر، همننواره میننان ایننن تفاسنیر بحث آفرینن بنودره اسننت. درو مننولفه درر ایجننادر اینن

ر آثار مارکس به معنی انتشارشان، هم درر موردر نسننخه ی. اولین مولفه، نظم و فواصل  زمانی درر ظهوبحث آفرینی نقش دراشته اند
اا به درو نونه اشاره می کنم. درراصلی آلانی و هم ترجمه ی انگلیسی، بودره است.  من درر این جا، به منظور کوتاه کردرن سخن، صف

 ویننژه ای بودرننند، بننه زبننان آلننانی منتشنن شنندند:درو اثر مارکس که به لحاظ فلسفی و انسان شناسننانه درارای اهمینت، 1۹32سال 
). درر سننال1۹3۸-1۹۶3 (تننرجمه ی انگلیسننی 1۸44درست نوشته های اقتصادری-فلسننفی ) و انگلس (با همراهی ایدئولوژی آلانی

دی 1۹۵3 دی سال گروندریسه، نسخه ی چاپی به زبان آلان  که بهسمایه، که پیش نویسی ست از 1۸۵۸ تا 1۸۵۷، درست نوشته ی کلید
دی آن تنا سنال  ر منتشن1۹۷3سبکی حتی دریالکتیکی تر از آن نوشته شده است، به درست منا رسنید، و نسنخه ی تنرجمه ی انگلیسن

 درر یک ژورنال آلننانی بنه چنناپ رسنیده بنودر). درر ننتیجه، به  نظنر می رسنند کنه1۹۰3ی این اثر درر سال مقدمه  نشده بودر (البته 
 تفسننیر1۹۵3 و 1۹32 جدینندی روی صننحنه بنودریم، و به ویننژه آثننار منتششننده درر سننال های مننارکسچندین بننار شنناهد ظهنور 

ال درست خوش تغییر کردر. دریالکتیکی را کام

ول  ته های وی درر ط ر نوش ت ب ه مبتنی س ولفه، ک کدرومین م ه رویکنردر ی ت ک ن اس اله، ای ل س ارکس دروره ی چه وردرم  درر م
 را بننازخوانی کننردر). نننزدر برخننی نویسننندگان (بننرایهگننل ایستا نبودر (درر واقع، او بارها برخی آثار هگلارزیابی اش از دریالکتیک 

ارکس) «گسستی شناخت شناسانه» درر آثنار 1۹۶۵، آلتوسنونه  ن م ه ای ر می رسند، ب ا به نظ ت درر زنندگیمعن  کنه: او می بایس
دی دروران جوانی اش به طور رادریکال گسست کننردره  )1۹۸۶آرتننور (. باشنندمتأخرش از جهت گیری اومانیستی، انسان شناسانه و هگل

ی مننارکس هننم درر روش و هننم درر پروبلمتیننک اصننلی برنننامه ی پژوهشننی    وی [درر طننولبه طننور قانع کننننده ای به نفننع پیوسننتگ
 درر مطننالعه ی مهننم1زندگی اش]ِ بحث می کند. اگرچه، آرتور نقد رادریکال مارکس بر هگل را انکار نی کند. بر اساس آن چه مورای

خودر دررباره ی روش مارکس شح می درهد، ”هگل برای مارکس هم راهنم ارشد بودر و هم خصم [یا آنتاگونیست]ِ“. درر حالی کننه
دک هگلی درر موردر روش مارکس می کاهد (مشابه این نظر را، برای نونه، نزدر ماتیک،  ، می بینیننم)،1۹۹3مورای از اهمیت دریالکتی

 می تواند به مثننابه ی یننکسمایه)، درر یکی از اصیل ترین مشارکت ها درر این بحث، نشان درادره است که کل 1۹۹۰تونی اسمیت (
د کنه 2دریالکتیک نظام مند خوانده شودر ن رویکنردر را اتخناذ می کنن ای مهمنی ازسمایه. حال  آن کنه برخنی دریگنر ای  طرح واره    ه

.3دریالکتیک نظام مند و نظریه ی شکل به درست می درهد، اگرچه نیازمند بازسازی و تکوین بیش تر است

ریه ی منارکس را نی تننوان بننا روش مارکسننی و نظننریه یاین بحث ما را درر نهایت به این مسأله هدایت می کننند کنه روش و نظن
 روش شناسنانه ی پژوهشنیمارکسی یکسان لحاظ کردر. مارکس شالودره هایی را بنرای سننت خاصننی کنه درربرگیرننده ی سنبک های

ه ا درر س ند، ام ته باش ایی دراش ر واگرایی ه ا یک دریگ ت ب بک ها ممکن  اس ن س در ای متعددری است، پی ریزی کردر. با این که بیش ت

.221، ص 1۹۸۸ 1
]ِ.متجم— رجوع کنید به مت «روش دریالکتیکی» [درر این مجموعه 2
.1۹۹۵؛ رویت، 1۹۹3؛ آرتور، 1۹۸۹؛ رویت و ویلیامز، 1۹۶۹ بک هاوس، 3
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دت به لحناظ تنناریخی1 اشتاکر درارند: (یک دریگرخصوصیت روش شناسانه ی عام، که پیش تر شح درادره شد، با  ) تفاوت میان مقننول
دم [متشکل]ِ از لیه های به طور دررونننی3) روش دررون ماننده درر عرضه دراشت و نقد؛ و (2خاص و مقولت عام؛ ( ) تشیح یک نظا

نت یدر س ودر. اینن منوار ممی دررکر ش یی به طنور انض ه واقعینت تجربن دن درربردرارنده ی مقنولت درر راسنتای این ک پیوندیافته ی متعی
مارکسی را از رویکردرهای جریان اصلی به روش شناسی، فارغ از بهت یا بدتر بودرن، متمیز می کند.

راهنمیا خواننده

) جمع آوری شده اند. روش مارکس بی تردرید باید بر اساس نوشننته های خننودر وی1۹۷۵متون مارکس دررباره ی روش درر اثر کارور (
اا سادره درر این باره ارائه می کند، که جنبه های روش شناسانه  ی1۹۹2قضاوت شودر. آرتور ( ) درر پانزدره صفحه دررآمدی خوب و نسبت

متنوعی را درر آن موردر تأکید قرار می درهد. برخی ارزیابی های روش شناسننانه ی متننأخر را می تننوان درر مجموعه هنایی کنه توسنط
ملوفیوره (1۹۹3موزلی ( ) ویراستاری شده اند یافت؛ آثار قنندیمی تر درر1۹۹۸ (ن)، و آرتور و رویت1۹۹۷)، موزلی و کمپل (1۹۹۸)، ب

د امنروز1۹۶۹) و اشمیت (1۹۷۹این باره، از جمله مفام و روبن ( ر شنامل مشنارکت هایی   اسنت کنه از دری ر آخ ) هستند، که اث
د و دنفل بب ر.  ن اث ی درر ای دلن دز وف و  دینک اوس، ایل ارکت های بک ه ه مش د ب اه کنی ونه  نگ رای ن د، ب اب می آین «کلسیک» به حس

دی متأخر می پردرازند.1۹۹2همکارانش ( ) به این بحث از آرای خودر مارکس تا نظریه ی مارکس
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