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"... ً األشیاءبھتظھرالذيالشكلكانلو بالجدوىالعلمیصیرفسوفماھیتھا،معمتطابقا ".

ماركس
معالجة بعض األفكار الشائعة حول فكر ماركس: –أوالً 

المادیة التاریخیة والمادیة الجدلیة)1
اإلشارة إلى أن ماركس لم یستخدم ھذین المصطلحین
اإلشارة إلى استخدام ماركس لمصطلحات قریبة منھما

العالقة بین المنھج وموضوعھ:)2
 ھو حركة الواقع اإلنساني المنھج الجدلي لیس مقحماً على الموضوع من خارجھ، بل الجدل

نفسھ
منھج ماركس ھو اكتشاف الحركة الجدلیة للواقع
 األولویة للحركة، ولقانون الحركة، ولنمط وجود الحركة. الجدل ھو نمط وجود الحركة في

التاریخ اإلنساني وفي الواقع االقتصادي. 
العالقة بین الجدل الھیجلي والجدل الماركسي)3

 تصورات ومقوالت مجردةالجدل الھیجلي بین
 .جدل ماركس مادي، وھو نمط وجود الحركة في التاریخ اإلنساني

ظاھرة تعدد المناھج في فكر ماركس:–ثانیاً 

انقسام كتابات ماركس إلى المخطوط والمطبوع)1
انقسام المطبوع إلى أعمال سیاسیة وأعمال تاریخیة وأعمال اقتصادیة)2
عمالھ؟أین نبحث عن منھج ماركس بین كل أ)3
ممارسة ماركس العلمیة وتصوره الدقیق عن العلم یكمن في أعمالھ االقتصادیة)4
منھج التحلیل الطبقي في األعمال التاریخیة)5
منھج تحلیل المقوالت االقتصادیة في األعمال االقتصادیة. )6



مفارقات حدیث ماركس عن المنھج:–ثالثاً 

كان ماركس ُمقال في حدیثھ عن منھجھ)1
أعمالھ ھو نقد لمناھج اآلخرین:الكثیر من )2

نقد لمنھج ھیجل المثالي في فلسفتھ السیاسیة
 ألیدیولوجیا الشباب الھیجلي: األخوان باور وشتیرنر وشتراوسنقد
نقد لالشتراكیین الیوطوبیین: روبرت أوین، سان سیمون، فورییھ
نقد الشتراكیة برودون
نقد لمنھج جیمس میل في االقتصاد السیاسي

أھداف ماركس: –رابعاً 

منطق التحرر ومنطق الھیمنة)1
منطق الحقیقة ومنطق الوھم)2

مفھوم ماركس عن العلم: –خامساً 

العلم ھو الذي یتجاوز السطح الظاھري لألشیاء)1
العلم ھو دراسة العالقات المنتظمة الالمنظورة بین األشیاء)2
العلم ھو علم بقوانین حركة الواقع اإلنساني)3
Concrete Universalالوصول إلى التصور الدقیق، أو الكلي العیني العلم ھو )4

منھج ماركس في نقد االقتصاد السیاسي: –سادساً 

نقد النزعة التجریبیة والوضعیة)1
نقد النزعة الالتاریخیة)2
نقد النزعة التصوریة القبلیة)3
نقد النزعة الفردیة (الروبنسونیات، نسبة لروبنسون كروزو) )4
د السیاسي في األیدیولوجیاوقوع االقتصا)5
Vulgar Politicalالتمییز بین نقد ماركس لالقتصاد السیاسي الكالسیكي ونقده لالقتصاد المبتذل )6

Economy

 ً :الرأسماليالمجتمعفيوالھیمنةاالستغاللعالقاتتخفيأسباب-سابعا

:الرأسمالیةعلىالسابقةالمجتمعاتفياالستغاللعالقاتوضوح)1
الزائفةالموضوعیةنقد)2
العملعقدخلفالطبقیةالعالقةاختفاء-األجروھم)3

 ً :السیاسياالقتصادنقد–ثامنا



السیاسياالقتصادخطابفيواألیدیولوجیاالعلمبینالتمییز)1
الكالسیكيالسیاسياالقتصادأخطاء)2
والھیجلیةالكانطیةالنقدمعاني)3

والنقودالسلعصنمیة-تاسعاً 

السلعصنمیة)1
النقودصنمیة)2
مالرأسإلىالنقودتحولفيالمضاعفةالصنمیة)3
للصنمیةالماديالمنشأ)4
العمیقةوالبنیةالظاھريالسطح)5

:السوقصنمیة-عاشراً 

الوجودومجالالظھورمجال)1
والشراءالبیعبینالزائفوالتوازنوالطلبالعرضقانوننقد) )2
والتوزیعإلنتاجابینالظاھرياالنفصال) )3

:المالرأسصنمیة-حادي عشر 

المالرأسمنشأعنسمیثآدمتصورخطأ)1
مالرأسصورةفيالسابقالعملظھورباعتبارهاالغتراب)2
المالرأسقوةأنھاعلىاإلنتاجیةالقوةظھور)3
ُمنتِجةقوةأنھعلىالماليالمالرأسظھورسبب)4
للنقودالسحریةالقوة/ زائفصنميشكلأعلىباعتبارهللفائدةالحاملالمالرأس)5

نقد االقتصاد المبتذل:–ثاني عشر 

الُمعاشالوھمأشكال/ الثالوثیةالصیغة/ الظاھريبالسطحالمبتذلاالقتصادتقید)1
للفاعلینالیوميالوعيتجاوز)2

:خاتمة

"المالرأس"كتابفيالتحتيوالبناءالفوقيالبناءثنائیةعلىوالماھیةالظاھرثنائیةأولویة


