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پیصگفتار

ؾتیع زٍ ثطاثطًْبزُی آزادیفردی ٍ تعاٍىاجتواعی  ،زض هٌظطی ػبمّ ،وَاضُ زض کابًَى خربناوبد زٍ ناطى اذیاط ثاَزُ اؾا .
قبیس ثتَاى زض ؾپْط ًظطی ،خدلی ایي زٍ ضا ثًَِػی زض لیجطالیؿن ٍ «کوًَیؿان» قٌبؾابیی کاطز .ایاي زٍ راطایف کاِ زض ثؿاتط
خبضیری پیسایف ذَز اظ انبلتی هؼیي ثطذَضزاض ثَزًس ،زض ضٍال خکَیي ٍ زضاضخجبٌ ثب ظهیٌاِی ػیٌای ناَضدثٌاسیّابی ؾیبؾای
هتٌبؾت قبى ،ثِ ایسئَلَغی اؾتحبلِ یبفتٌس؛ ًِ آى «آظازی فطزی» ضا ثِ اضهغابى آٍضز ٍ ًاِ آى زییاطی ثاِ «ػاسال
ٍانؼی

اختوابػی»

ثركیس.
زض ًْبی

هؼلَم قس کِ ػل

ٍخَزی ّطیک ٍاثؿتِ ثِ زییاطی اؾا ؛ یؼٌای ّطکاسام ثاٍِاؾاُِی ًفای «غیاط» ذاَز ضا

خهسیق هیکٌس .لصا اظ خٌجِ ی ًظطی ،فطٍپبقی یکی ،ثبلقَُ خساٍم زییطی ضا ًیع ًبهوکي هیؾبظز .ثٌبثطایي ثاِهحاى ایيکاِ خْابى
اظ ؾطریدِ ی ضیعـ ثِ ظبّط ًبرْبًی کوًَیؿن ثٍِانغ هَخَز ثِذَز آهس ،لیجطالیؿن ضا ًیع ثب ثحطاى َّیا

ضٍثاطٍ ؾابذ  .ػواط

ثؿیبض کَخبُ «ًَلیجطالیؿن» کِ کن خط اظ زٍ زِّ زچبض فطٍپبقی زضًٍی رك  ،ذَز ًكبًیط آى ثَز کِ لیجطالیؿن ثسٍى اخکب ثاِ ياس
ذَز ،نبثلی

ًَؾبظی ٍ خساٍهف ضا اظزؾ

زازُ اؾ .

خقبضى ثحطاى ّبی ػویق انتهبزی ثب افَل ًَلیجطالیؿن زض ػیي حبل ثِ ثطٍظ حطک ّابی اختوابػی خسیاسی هٌداط قاس کاِ
ثِ زًجبل ضاُ ذطٍج اظ ثيثؿ

کًٌَی خْبىاًس .ایي خٌجفّبی خْبًی ثًَِثِی ذَز ضاُركابی خحاط ّابی خابظُای ؾاپْط ًظاطی

ركتٌس .ثِ ثبٍض ایي ًَیؿٌسُ ،ثبظرك

آثبض هبضکؽ ثِ نفؿِّبی کتبثفطٍقیّب ،ضٍآٍضی ثِ هفبّین فلؿافی – خابضیری ًقاس انتهابز

ؾیبؾی ٍی ،رؿتطـ ثیؾبثقِ ی خبضًوبّب ٍ ٍثالگّبی هبضکؿی ،پیسایف رطٍُّبی «هدبظی» ٍ ٍانؼای هُبلؼاِی آثابض هابضکؽ ٍ
ًیع قسد یبثی خالـ پػٍّكیطاى ٍ ٍیطاؾتبضاى آضقیَّبی هبضکؽ (هَؾَم ثِ «هیابی  )»۲ثاطای اًتكابض هدوَػاِی کبها ۱۱۷
خلسی ًَقتبضّبی هبضکؽ ٍ اًیلؽ ،خولیی هؼطف کككی ّوِ خبًجِ ثاِؾاَی یاک «ثاسی » هثجا

اؾا

کاِ ذاَز ضا ناطفب

اظَطیق ًفی يس ذَیف خؼطیف ٍ خأییس ًکٌس.
زغسغِ ی ًَقتبض کًٌَی هؼطفی چْطُ ی هتفبٍخی اظ هبضکؽ اؾ
اقتطاکی اًتساعیقٌبؾبیی ًكَز .هتي ظیط ثط ایي ازػبؾ

ثٍِخْی کِ اًسیكِی ٍی زییاط ناطفب ثاب یاک خبهؼاِی

کاِ «هبضکؿیؿان هابضکؽ» زض خوبهیا

ذاَز زضثطزاضًاسُی کلیاِی

قبذم ّبی ػجَض اظ پبضازٍکؽ «فطزی » ٍ «خوؼی » ،آظازی فطزی ٍ ضّبیی اختوبػی اؾ ّ .وبىََض کاِ پایفخاط اقابضُ قاس،
آىچِ اهطٍظ اضائِ ی ؾیوبی ٍانؼی هبضکؽ ضا هیؿط کطزُ ،قطایٍ ػیٌی خغییطیبفتِی خْبى کًٌَی ٍ شٌّیا

پرتاِی خٌاجفّابی

ًَیي اختوبػی اؾ  .لصا ایي ًَی ؿٌسُ ثؿتط فکطی هالحظبد ذَز ضا ًیع هسیَى ّویي اٍيبع خسیس اؾ .

ٍ – ۱رٍدزٍدٌّگامهارکسبِ«کاًَىتَفاى»
کبضل هبضکؽ ( )۱۸۱۸ – ۱۸۸۳کبض خسی ثطضٍی پبیبىًبهِی زکتاطایف ضا زض  ۲۱ؾابلیی آغابظ ٍ زض ؾابل  ۲۳( ۱۸۴۱ؾابلیی)
ثِ اخوبم ضؾبًس« .خفبٍد ثیي فلؿفِی َجیؼی زهَکطیتَؼ ٍ اپیکاَض» ػٌاَاى ایايپبیابىًبهاِ ثاَز .آىَاَض کاِ اظ یبززاقا ّابی
هقسهبخی ٍی ثطهی آیس ،ثبایي کِ هَيَع رفتوبى خكطیح ٍ خجییي خفبٍدّبی زٍ فیلؿَف ػْس ثبؾتبى ثَز ،خَخِ انالی هابضکؽ ثاِ
ظهبى ذَز ٍ ؾو ریطی فلؿفی قبرطزاى ّی اظ پؽ هطگ اؾتبز ( )۱۸۳۱هؼَُف ثَز.
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ّوبىََض کِ ذَز ٍی اظْبض هی کٌس ،زض خبضید فلؿافِ «ًقابٌ ػُفای» فاطا هایضؾاس کاِ فلؿافِیکوابلیبفتاِ ٍ فایًفؿاِ
اًًوبهیقسُ ضا ثِ ؾَی خوبهی

خْبى پسیساضی هتَخِ هیؾبظز .ؾاپؽ فلؿافِ ٍاضز اضخجابَی ػولای ثاب ٍانؼیا

اظآى خب کِ ذَز خْبى ٍانغ هٌقؿن ٍ هتًبز اؾ  ،فؼبلی

هایراطزز .اهاب

فلؿفی ًیع ثِ خٌبنى کكیسُ هیقَز .ثاِّوایي ذابَط «ٍنتای آخاي ثاب
قْط نبًغ کٌس خاب آخاي خسیاسی زض زضیاب ،زض یاک ػٌهاط ثٌیابزیي

ذُط اًْسام ضٍثطٍ ثَز ،خویؿتَک کَقیس آخٌی ّب ضا ثِ خط
زییط ،خبؾیؽ کٌٌس( ».کلیبد آثبض )۴۹۲ ،۱

هؼً هقسهبخی هبضکؽ زض ایي پبیبىًبهِ ایي ثَز کِ چطا زٍ فیلؿَف کِ ػلوی ٍاحس ضا ثب ضٍقی هكبثِ خاسضیؽ هایکٌٌاس،
آى نسض زض خجییي «ضاثُِ ثیي خفکط ٍ ٍانؼی

اذتالف زاضًس ».ضکي اؾبؾی خفبٍد آى زٍ زض َطظ خلقای آىّاب اظ «اخان» ٍ حاطکتف

زض ذأل» ًوَزاض هی رطزز .ان ػلوی زهَکطیتَؼ «خجط» ٍ «خقاسیط» ٍ انا پَیابی اپیکاَض «آظازی هُلاق ذَزآرابّی» اؾا .
ّطزٍی آى ّب زضحطک
ثِ حطک

ؾَهی اؾ

اخن هؼتقس ثِ «ؾقٌَ زض ذُی هؿتقین» ٍ ًیع ایدبز حطک

ثٍِاؾُِی «زفغ» هیثبقٌس .اهب اپیکاَض نبئا

کِ آىضا اًحطاف یب «رطیع» اظ ذٍ هؿتقین هیًبهس.

ثِ خؼجیط هبضکؽ ،اپیکَض زض ایي «رطیع» ،اًهطاف اظ «يطٍضد کَض» ضا یبفتِ ،آىضا ثالفبنلِ ثِ «آرابّی» هاطخجٍ ؾابذتٍِ ،
زض «ؾیٌِ ی اخن» ًیطٍیی ضا خكریم هی زّس کِ ثِ «هقبٍه » ،ایؿتبزری ٍ ؾتیعُ هدبل ثطٍظ هیزّس .اپیکاَض ایاي انا ضا «ضٍح
ٍانؼی اخن» هیذَاًس کِ ثب خَؾ ثِ «ػلی ِ» نطف نبث فْن ًیؿ  .ثِنَل اٍ «ظیؿتي ظیط ؾلُِی يطٍضد ًكابًِی ًیاَىثرتای
اؾ ٍ .لی يطٍضخی ًساضز کِ ظیط ؾلُِی يطٍضد ظًسری کٌینّ( ».وبىخب ،ل )۴۳
خب آىخب کِ ثِ اخن هطثٌَ هیقَز ،ثِ ثبٍض اپیکَض ثسٍى «اًحطاف اظ ذٍ هؿاتقین» اهکابى «خالنای» ٍ «خاساذ » اخانّاب ٍ اظ
آىخب اهکبى «زفغ» ٍ «خصة» هیؿط ًیؿ  .اهب ثطذالف اپیکَض ،زهَکطیتَؼ ّوَاضُ ثط ػٌهط «هبزی» خکیِ هایٍضظز .ثاِزیاسُی
ٍی« ،اخن نطفب خدؿن ػبم ٍ ػیٌی ثطضؾی خدطثی کلی
ذبلم ،یک اًیبقتِ ،کِ هبحه خدطثِ اؾ

َجیؼ

اؾ ً ».عز ٍی« ،اخن ًِ انلی فؼبل ثلکاِ یاک هقَلاِی اًتعاػای

ثبنی هیهبًسّ( ».وبىخب ،ل )۷۳

ثٌبثطایي زهَکطیتَؼ «خْبى هحؿَؼ ضا ثِ ًوبزی شٌّی خجسی هیؾبظز» ٍ ثب پك

کطزى ثِ فلؿافِ ،ثاِ «ػلان اثجابخی» ٍ

«هكبّسُ ی خدطثی» ضٍهی آٍضز .زضػَو اپیکَض «ػلَم اثجبخی» ضا خحقیط هیکٌس ،ثََِضیکِ ثطذی اظ ٍی ثِػٌاَاى «زقاوي ػلان»
ًبم هیثطًسٍ .لی هبضکؽ اپیکَض ضا« فیلسَفعصر »هیًبهس ٍ اظ اٍ ثِػٌاَاى ثطخؿاتِخاطیي «ًوبیٌاسُی ضٍقاٌیطی یًَابى» یابز
هیکٌس .اهب ایي اثسا ثساى هؼٌب ًیؿ

کِ هبضکؽ ًؿج

ثِ اپیکَض ثطذَضزی غیط اًتقبزی زاضز.

ّوبى ََض کِ ًعز زهَکطیتَؼ «ذٍ هؿتقین» ثِ هٌعلِ ی «ًفی ًقُِ» ٍ زض ػطنِی اختوبػی هؼطف حصف «فطزیا » ثاَز،
ًعز اپیکَض رطیع اظ ذٍ هؿتقین ثِهؼٌی «ذَز ا ؾطًَق ؾبظی» اؾ  .لصا فلؿافِی اپیکاَض اظ ًحاَُی هكاطٌٍ ٍ هقیاس ّؿاتی
رطیع حبن هی کٌس ٍلی اظ ایيَطیق نطفب هفَْم «فطزی

اًتعاػی» ٍ «ذَزکفاب» ضا ثطناطاض هایؾابظز .چٌایي فاطزی «هَخاَزی

ثطای ذَز هحى» ثَزُ ٍ اؾتقاللف اظ ّؿتی ثالٍاؾًُِ ،فی کبه «ًؿجی » ،یؼٌای اضخجابٌیابثی ثاب «غیاط» اؾا  .ایاي فطزیا
هَنؼی هؤثط اؾ

کِ اظ هَخَزیتی کاِ زضثطاثاطـ ایؿاتبزُ هٌتاعع قاَزٌّ .یابهیکاِ ایاي «فطزیا

اؾتقالل اـ ،زض خوبهی

اًتعاػای زض اٍج آظازی ٍ

ٍخَزیاـ ظبّط هیرطزز ،هؼلَم هیقَز کِ ٍخَزی کاِ اظ آى رطیاع حبنا کاطزُ ثاَز ،کا ّؿاتی

اؾ ّ( ».وبىخب ،ل )۵۱
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لصا هبضکؽ اپیکَض ضا فیلؿَف «اخویؿن» هی ًبهس کِ پیف ًْبزُ ی ػبهف کیفی
ٍ اظ آىخب کِ زض زضٍى ذَز اهکبى رصاض ثِ فطزی

فطز یکتبؾ  ًِ ،کوی

ٍ کثاطد هدابظی.

اًًوبهی یب خبهغ ضا حو ًویکٌس ،زض ػطنِی اختوبػی ظهیٌاِی «ًاعاع ّواِ

ثب ّوِ» ضا فطاّن هیؾبظز .ایي ؾتیع ّویبًی زض «خبهؼِی هسًی» هؼبناط ،هَياَػی اؾا

کاِ زٍ ؾابل ثؼاس ( )۱۸۴۳زض «ًقاس

فلؿفِی حق» ّی (اظ ایي پؽ «ًقس») هطکع خَخِ ذبل هبضکؽ نطاض هیریطز.

هارکسجَاىآهَزگارشرابِچالصهیکطذ

–۲
آى ََض کِ اظ هتي ثبال ثطهیآیس ،هبضکؽ زض ثطضؾی خُجیقی زهَکطیتَؼ ٍ اپیکَض ،پبؾری ضا کِ ثِزًجبلف ثَز پیاسا ًوایکٌاس .ثاب
ایيکِ فلؿفِ ی «اخوی» زض ثطاثط «زخطهیٌیؿن» (خجطرطایی) ثاِ ضٍیاف ػٌهاط «ؾاَثػکتیَ» ناَام ثركایسُ ،اهکابى قاک ریاطی
«قرهی » ٍ اظ آىخب «ذَزآربّی» ضا فطاّن هیآٍضز ،خؼبضو «افطاز» ضا ثطَطف ًویکٌس.
هبضکؽّ ،وبى ََض کِ زض پبیبىًبهِاـ ذبَط ًكبى کطزُ ثَزَ ،ی یکؾبل فؼبلی

قسیس هُجَػبخی ،خَخِ ذاَز ضا ثاِؾاَی

اضخجبٌ ػولی ثب خْبى پسیساضی هؼَُف هیکٌس .اهب ثب کوبل هی اظ ثؿتِ قسى ًكاطیِی «ضایٌیكاِ خؿابیتًَ » اؾاتقجبل کاطزُ ٍ
ثِ نَل ذَزـ «ثب اقاتیب فطنا

ضا غٌیوا

زاقاتِ ،اظ ػطناِی ػواَهی کٌابض کكایسُ ٍ ثاِ پاػٍّف ضٍآٍضزم .خْا

خطزیسّبیی کِ ثطهي ّدَم آٍضزُ ثَزًس ،اٍلیي اثطی کِ زضزؾ

ضفاغ

رطفتن ،ثطضؾای ًقبزاًاِی فلؿافِ حقاَ ّیا ثاَز( ».هقسهاِ

«ؾْوی ثط ًقس انتهبز ؾیبؾی»)
هبضکؽ «ًقس» ضا ثب هفَْم زٍل

قطٍع هی کٌس کِ زض ٍانغ فه ًْبیی کتابة ّیا اؾا  .الجتاِ زض ذاالل «ًقاس» اقابضُ

هی کٌس کِ رفتوبى «خبهؼاِ ی هاسًی» ضا زض ثركای خساربًاِ پاطٍضـ ذَاّاس زاز( .ل  )۸۲هاغّاصا ثابایيکاِ چٌایي هجحا
خساربًِ ای زضایي زؾ ًَقتِ ی ًبخوبم یبف
زٍل

ًویقَزٍ ،ی زض ؾطاؾط «ًقس» ثِ خبهؼِی هسًی ضخَع هیکٌاس ٍ ًقاس هَقاکبفبًِی

هؼبنط ضا فقٍ زض اضخجبٌ ثب آى نبث فْن هیزاًس.
الجتِ هبضکؽ ثب خؼطیفِ ػبم ّی اظ جاهعِیهذًی هربلفتی ًساضز .ثََِض ذالنِّ ،ی خبهؼِی هاسًی ضا ػطناِی ًاعاع

ّویبًی اضظیبثی هی کٌس کِ زض آى هٌبفغ «ػبم» ثِ هؼٌی ػوَهی یبفتیی ًفغ ذهَنی اؾ  .آىچِ ّی «هدوَػِ ًظابم اذالنای»
هیًبهس ،زض خبهؼِی هسًی ثََِض هفطٌ هٌقؿن ٍ ذَزرنركتِ اؾ  ،اظ ذَز ثیطٍى اؾ « ،دٍلتخاارجی »یاب «هابزی» اؾا .
اظ ایيضٍ «خبهؼی » یب «ٍّلِ ی اختوبػی» ،حبه اًجَّی اظ ذهَنیبد هتؼبضو اؾ  .یؼٌی ٌَّظ زضهطحلِی اًفهبل ثِؾاط ثاطزُ
ٍ ٍاثؿتِ ثِ «يطٍضد» اؾ

ثََِضیکِ ّی آىضا «ؾیؿتن ًیبظهٌسیّب» هیذَاًس.

هبضکؽ کِ زض ایي زٍضُ ی کَخبُ انبه

زض کطٍظًبخ زُ ّب کتبة زضهَضز خبضید ٍ خئَضی ؾیبؾی ضا هاَضز ثطضؾای ناطاض زازُ

ثَزّ ،وبًٌس ّی ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ ثَز کِ ثب پیسایف «خْبى هسضى» ،دٍلتسیاسی ٍ خبهؼِی هاسًی ثاطای ًرؿاتیي ثابض اظ
ّن خفکیک قسُاًس .ثِ ثبٍض ٍی ،زض خوَْضی یًَبى ،زٍل
ثَز .زض «اؾتجساز آؾیبیی» ،زٍل

ؾیبؾی هٌُجق ثب هبّی

هؼطف اضازُ ی ذهَنی فطزی ٍاحاس ثاَز ٍ زٍلا

ٍانؼی قْطًٍس ثَز ٍلی اًؿبى ذهَنای ثاطزُ
ؾیبؾای ٍ هابزی ّاطزٍ زضثٌاسری ثاِؾاط

هی ثطزًس .زض نطٍى ٍؾُب ًیع ػطنِی ذهَنی ،هؿتقیوب ؾیبؾی ثَز .قک ثٌسی خبهؼاِ ،هتاطازف هحتاَای هابزی زٍلا
«اًتعاع زٍل ِ فیًفؿِ ،فقٍ ثِ ػهط هسضى خؼلق زاضز».
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ثاَز.

اًقالة فطاًؿِ زضحکن آذطیي کٌكی ثَز کِ َجقبد ؾیبؾی ضا ثِ َجقابد اختوابػی خجاسی کاطز ٍ «خاسایی ثایي ظًاسری
ؾیبؾی ٍ خبهؼِ ی هسًی ضا ثِ کوبل ضؾبًس ».زضایيخب خوبهی «آحبز هطزم زض ثْك

خْابى ؾیبؾایقابى ثطاثطًاس زضحابلیکاِ زض

ّؿتی ظهیٌی اختوبع ًبثطاثطًس ».لصا ّؿتی ؾیبؾی «هَخَزیتی آؾوبًی اؾ  ،هبٍضایَجیؼاِی خبهؼاِی هاسًی اؾا ( ».ل )۸۸
زضًتیدِ قْطًٍساى زٍلتی ٍ اػًبی خبهؼِی هسًی ًیع اظّن هدعا ّؿتٌس.
زض زضٍى فطز کطوکطیراتیبیيضْرًٍذسیاسیٍاًساىخصَصی ٍخَز زاضز .زٍل
ّؿتی اًتعاػی اًؿبى اؾ

ؾیبؾی کوابلیبفتاِ ثاِهٌعلاِی

کِ ثب ّؿتی هبزیاـ زضخؼبضو ثِؾط هیثطز .فطزرطایی ،ان حبکن خبهؼِی هاسًی اؾا  .ثٌابثطایي،

« ثٌسری قرهی ّسفی غبیی اؾ

زضحبلیکِ فؼبلی  ،کبض ،يویط ٍ غیطُ زض حکن اثعاضاًاس( ».ل  )۸۱زضخابییکاِ زٍلا

ثاِ اٍج

ذَز ضؾیسُ ثبقس« ،اًؿبى یک ظًسری زٍربًِ زاضز… زض خبهؼِی ؾیبؾی ذَز ضا هَجَدیاضتراکی هیاًیابضز ٍلای زضخبهؼاِی
هسًی ثِػٌَاى فردیخصَصی فؼبلی
ًیبظ ٍ ًفغ ذهَنی اؾ ؛ حفبظ

هیکٌس ».زض چٌیي اٍيبػی «خٌْب ضاثُی کِ آىّب ضا ثْان پیًَاس هیعًاس ياطٍضد َجیؼای،

اظ هبلکی

ٍ ذَیكتي ذَزذَاُقبى«( ».زضثبضُی هؿألِی یَْز» ،کلیبد آثبض  ،۳ل )۱۵۴

خبهؼِ ی هسضى شاد ػیٌی اًؿبى ضا ّوچَى ػٌهطی ذبضخی ٍ هبزی اظ اٍ خسا هایؾابظز .ایاي هبّیا
ثِ ػٌَاى فؼلی

حقیقی اٍ قٌبذتِ هیقَز .فطز ثِؾبى «فطزی اختوبػی» ازضا

اًؿابى ًیؿا

کاِ

ًویقَز .لصا «ذبل» ٍ «ػبم» ثب ایايکاِ اضخجابَی

هتقبث زاضًس ٍ یکسییط ضا هكطٌٍ هیکٌٌس ،زض ػیي حبل ًابفی ّوسییطًاس ّ.اذف رفاتتعااراخااظٍعااماسات.اهاادر
ّذفضاى«باعاهیتیٍساطتهایضاَدکاِخاَدیا 

بَرشٍایاضْرًٍذازبٌذرستِاًذ»

جاهعِیهذًی جاییکِافراد«
ٍسیلِاست».
ٍنتی کِ ًیبظهٌسی ّب ٍ اثعاض کیفیتی اًتعاػی پیسا کٌٌاس« ،اًتاعاع» ثاِ ذهیهاِی ضٍاثاٍ هتقبثا افاطاز ثاب یکاسییط خجاسی
هی رطزز .زض ایيخب «خردجوعی» ًیع ذَز ضا ثِنَضد ػوَهیتی خدطیسی خهطیح هیکٌاس کاِ اظ ًظابضدِ ذاَز اػًابی اختوابع
ریطِیاخاتففهاارکسبااّگا  زض چیاًَیی ضفاغ
ذبضج اؾ  .هبضکؽ ٍ ّی زض خفیْن کلیِی هَاضز ثبال اخفب ًظط زاضًس  .
خؼبضيبد خبهؼِی هسًی ًْفتِ اؾ .
ثِ زیسُ ی هبضکؽّ ،ی زضػیي اشػبى ثِ ذهل

اخوی اختوبع هؼبنط ،زضنسز اؾ

کِ هدوَػِی پطاکٌاسُی ػطناِّابی

خًبزهٌس ذهَنی ضا زض کلیتی اًتعاػی هتحس کٌس« .هبخطیبلیؿن» خبهؼاِی هاسًی ًیبظهٌاس ضٍح ٍ ػقلای خابهغ اؾا  .اهاب ّیا
«شّي ػبم» ضا زض «ذَزآربّی ثبلفؼ قْطًٍساى ٍ ضٍح اختوبػی آًبى» خؿتدَ ًویکٌس .ذَز ّی خأییاس هایکٌاس کاِ زٍلا
ؾَیی زضحکن «يطٍضخی ذبضخی» ٍ نسضخی هبفَ اؾ

اهب اظؾَی زییط اؾتسالل های کٌاس کاِ زٍلا

غابیتی اؾا

اظ

کاِ زضثُاي

خبهؼِی هسًی حًَض زاقتِ ٍ خَاًوٌسیاـ ٍاثؿتِ ثِ ٍحسد اّساف ػبماـ ثب هٌبفغ ذبل افطاز اؾ .
هبضکؽ زضایي ازػبی ّی خؼبضيی ح ًبقسًی ضا خكریم های زّاس ٍ خأکیاس های ٍضظز کاِ یاک ػبها ٍحاسدثراف
ذبضخی ًوی خَاًس هیبًدی زٍربًیی اًؿبى ثِ هثبثِ یک «ثَضغٍا» ٍ یک «قْطًٍس» ثبقس ،چطاکِ یکی زض زضٍى ذاَز آضظٍّاب ،آهابل،
ًیبظهٌسی ّب ٍ اًتظبضاد زییطی ضا ثطآٍضزُ ًویکٌس .اًؿبى ثیف اظ یک «قْطًٍس» ٍ ظًاسری اًؿابًی فطاخاط اظ هَخَزیا

ؾیبؾای

اؾ .
لصا ثِ ػَو یک زٍل

ؾیبؾی ،هبضکؽ هفَْم دهَکراسی اجتواعی ضا َاطح هایکٌاس کاِ اظ ذهالتی ؾیبؾای ثطذاَضزاض

ًیؿ  .ثِ زیسُ ی ٍی« ،زهَکطاؾی ؾیبؾی» ثب ایي کِ زض هقبیؿِ ثب حکَه
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هُلقِ ربم خبضیری ثعضری ثِ خلَ اؾا ّ ،اسف آظازی

اختوبػی ًیؿ

.اًقفبفراًسِ«ضٍح ؾیبؾی» ضا آظاز کطز ٍلی ًتَاًؿ

آظازی ثطؾبًس .زض یک زهَکطاؾی ؾیبؾی ،اًؿبى نسضخی ٍاالؾ

ػٌبنط هبزی ٍ هؼٌاَی ؾابظای خبهؼاِی هاسًی ضا ثاِ

اهب ّوچَى اًؿبًی کِ «ذَز ضا رن کاطزُ  ،ثییبًاِ قاسُ ٍ خحا

ؾلُِی قطایُی غیط اًؿبًی نطاض رطفتِ ثبقس .یؼٌی اًؿبًی کِ ٌَّظ ّوٌَػی ٍانؼی ًیؿ ».
ثِ ًظط ٍی ،ذهیهِ ی ثٌیبزیي «دهَکراسیحقیقی» زض ایيؾ

کِ اًؿبى ّساتیاًسااًی یبفتاِ ثبقاس حابل آىکاِ اٍ زض

ؾبیط اقکبل فقٍ یک ّستیحقَقی زاضز .زض ایي زهَکطاؾی ،انَل نَضی ٍ هبزی نطیي یکسییطًس؛ یؼٌی ّن قاک اؾا

ٍ ّان

هحتَا کِ ٍّلِی حبکن ثطآى زییط زٍلتی اًتعاػی ًیؿ  .ثٌبثطایي هبضکؽ ًتیدِ هایریاطز کاِ« دریا دهَکراسایحقیقای 
دٍلتسیاسیًاپذیذهیضَدّ(».وبى ،ل )۳۱

هبضکؽ ثِ زالیلی کِ زض حَنلِ ی ایي ًَقتبض ًیؿ

اظ اًتكبض ایي «ًقس» زض قک کًٌَیاـ هٌهاطف قاسٍ .لای ثالفبنالِ

پؽ اظ «اخوبم» آى ،زضحیي ازاهِ ی خحقیقبخف زٍثبضُ زضریط فؼبلی

هُجَػبخی قس؛ اثتسا زض «ؾبلٌبهِّابی فطاًؿاَی – آلوابًی» ٍ

ؾپؽ زض ًكطیِ ی «ٍُضٍاضد» .اٍ زض خؿتبضی «زضثبضُی هؿألِی یَْز» کِ زضؾ

پؽ اظ «ًقس» ثاِنلان کكایس ٍ زضثْابض ۱۸۴۴

هٌتكط ؾبذ  ،هًبهیي «ًقس» ضا ثبظخَلیس هیکٌس.
اٍ زض ایيخب زضیکی اظ ػبلیخطیي ثیبًبد ذَز ،سرضتایجابیآزادی ضا ثسیي ًحَ خَنیف هیکٌسۺ «فقاٍ ٌّیابهیکاِ فاطز
ثبلفؼ اًؿبًی ،قْطًٍس خدطیسی ضا ثِ ذَز ثبظرطزاًسُ ثبقسٍ ،نتی کِ خَاًوٌسی اختوبػی ذَیف ضا ثٍِخْای ازضا
کطزُ ثبقس کِ زییط نسضد اختوبػی ّوچَى ًیطٍیی ؾیبؾی اظ اٍ خسا ًكسُ ثبقس ،فقٍ زضچٌبى هاَنؼی اؾا

ٍ ؾابظهبًسّی

کاِ ضّابیی اًؿابًی

کبه هیرطززّ( ».وبى ،ل )۱۶۸

خهَیط خلس ًرؿتیي ًكط فبضؾی زؾ ًَقتِّبی  ۱۸۴۴کبضل هبضکؽ کِ ثب خطخوِی ػلی ضّب ٍ ثب هقسهِی اذتهبنای ضایاب زًٍبیفؿاکبیب ًكاط اًدواي
آظازی زض لَؼ آًدلؽ (اهطیکب) زض ؾبل  ۱۳۶۴هٌتكط کطز
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ًقطِعطفیدرتکاه فکریهارکس
 –۳
هبضکؽ کِ فًبی حبکن ثط آلوبى ضا ذفقبًی هیزیس ٍ اهکبًی ثطای فؼبلی
هیقَز .اٍ نج اظ حطک
خْ

آظاز ًوییبف  ،زض اٍاذط اکتجاط  ۱۸۴۳ضّؿاپبض پابضیؽ

زض ًبهِای ثِ آضًَلس ضٍرِ پبضیؽ ضا «هطکع ّوبیف اشّابًی هؿاتق ٍ ٍانؼاب هتفکاط» اضظیابثی کاطزُ ٍ

خأؾیؽ ًكطیِای ثِنهس «ًقس ثیاهابى خوابهی قاطایٍ هَخاَز»  ،اًسیكاوٌساًی چاَى فَئطثابخ ،پاطٍزٍى ٍ ثابکًَیي ضا ثاِ

ّوکبضی زػَد هیکٌس .اهب ثِظٍزی چٌبى خحَل ػویقی زض ذَزفْوی ٍ پابالیف افکابض هابضکؽ ثاٍِناَع هایپیًَاسز کاِ زییاط
خوغٍخَض کطزى رطایفّبیی هتؼبضو حَل یک حطک
هبضکؽ َی انبه

ذَز زض پبضیؽ (پبیبى  ۱۸۴۳خب غاًَیِی  ،)۱۸۴۵ثیف اظ  ۹زفتط یبززاق

زضثطزاضًسُ ی هُبلؼِ ی فكطزُی آثبض ًَیؿٌسر بًی اؾ
ثبخیؿ

ًظطی ٍ ػولی خسیس ضا ًبهوکي هیؾبظز.
اظ ذَز ثبنی هایراصاضز کاِ

ّوچاَى آزام اؾاوی  ،زیَیاس ضیکابضزٍ ،خیواع هیا  ،ؾیؿاوًَسی ،غاى

ؾِ ،هک کلَخ ،ثٌتْبم ،فطزضیک اًیلؽ ٍ غیطُ .ایي یبززاق ّب ّوچٌیي حبٍی هُبلؼِی هداسز «پسیاساض قٌبؾای ضٍح»

ّی  ،ثِ ٍیاػُ فها ًْابیی آى« ،زاًاف هُلاق» ،اؾا  .هبحها ایاي هُبلؼابدً ،یابضـ کتابة ًؿاجتب کابهلی اؾا

کاِ ثاِ

«زؾ ًَقتِّبی انتهبزی – فلؿفی  »۱۸۴۴قْطد یبفتِاًس .اٍ ایي اثط ثٌیبزیي ضا ثیي آٍضی ٍ اٍد ثِنلان کكایس ٍ زض فَضیاِی
 ۱۸۴۵ثب ًبقطی زض زاضهكتبد نطاضزاز چبح آىضا اهًب کطز کِ ثِزالیلی ػولی ًكس.
هُبلؼِ ی زنیق ایي زؾ ًَقتِّب هؼلَم هیؾبظز کِ هبضکؽ ثب ایي اثط هٌظَهِی فکطی خسیاسی ضا پبیاِراصاضی هایکٌاس
کِ زض ؾطاؾط ػوط ذَز ثساى ٍفبزاض هیهبًس .ػویق خطیي زؾتبٍضز ٍی اضائِ ی ثطزاق
ازضا

کبهال ًاَیٌی اظ آظزی اؾا

ضاثُِ ی اًؿبى ثب «کبض» نبث خكریم اؾ  .اٍ اشػبى هی کٌاس کاِ کكاف ًیاطٍی کابض خَؾاٍ اؾاوی

ًقُِ ػعیوتی خبظُ ثَز .اهب انتهبز ؾیبؾی« ،کبض» ضا نطفب ثِػٌَاى «جَّر» یاب هٌكاأ ثاطٍد ٍ اضظـ ازضا

کاِ زض پطخاَ

ٍ ضیکابضزٍ حابٍی

هایکٌاس ،زضحابلیکاِ

هبضکؽ ایي خَّط ضا ّوچٌیي ثِػٌَاى «سَشُ» هؼطفی هیکٌس.
ثِ نَل اٍ ،انتهبز ؾیبؾی اًؿبى ضا فقٍ ثِهثبثِ «کارگر» یب فؼلِ هس ًظط زاضز .لصا ثیاطٍى اظ هحایٍ کابضیٍ ،ياؼی
ثِ «نبًَى خعایی ،پعقکبى ،زیي ،خسٍل ّبی آهبض ،ؾیبؾ

ٍی ضا

ٍ ؾطپطؾتبى ذبًِی ثیٌَایبى» ٍارصاض هیکٌاس .ثٌابثطایي ياطٍضی اؾا

کِ ثِ ٍضای انتهبز ؾیبؾی ضفتِ ٍ پطؾف کٌینۺ « زض ؾیط خکبه اًؿبىً ،اعٍل نؿاو

اػظوای اظ ثكاطی

ثاِ کابض اًتعاػای چاِ

هؼٌبیی زاضز؟» (کلیبد آثبض  ،۳ل  )۲۴۱یؼٌی چطا «هبزُ ای هطزُ ثط اًؿبى ؾلُِای کبها پیاسا کاطزُ اؾا »( ،ل  )۲۶۷چاطا
«ثی اضظـ قسى خْبى اًؿبًی ثب ضقس اضظـ زضخْبى اقیب اضخجابَی هؿاتقین پیاسا کاطزُ اؾا »( ،ل  )۲۷۲چاطا اًؿابى ّطچاِ
ثیف خط خالـ هی کٌس ،ؾیُطُی خْبى ههٌَػبد ثییبًِای کِ هیآفطیٌس خَاًوٌسخط قسُ ٍ زًیابی زضًٍایاـ فقیطخاط هایراطزز؟
«انتهبز ؾیبؾی ثب ثی خَخْی ثِ ضاثُِی هؿتقین کبضرط (کبض) ثب خَلیس ،ثییبًیی ًْفتاِ زض ؾطقا
 )۲۷۳پؽ ثبیس پطؾیسۺ «ضاثُِی اؾبؾی» کبضی چیؿ
ثِ ثبٍض هبضکؽ ،فطزی یبفتیی اًؿبى ثب ذالنی
ًوبزیي هیقَز .ؾَغُ ی اًؿبًی اظ ایيَطیق اؾ

کابض ضا پٌْابى هایؾابظز( ».ل

ٍ ثییبًیی اًؿبى اظکدب ًبقی هیقَز؟
ٍی نبث قٌبؾبیی اؾ  .هحهَل کٌف اًؿبًی زض یک فطآٍضزُ ،یاب «اثاػُ»

کِ «ػیٌی » هییبثس ٍ ثِ ییبًیی هیضؾسّ .ؿتی فؼبل اًؿابى زضذاالل ثابضٍضی

ٍی ٍ ثب هیبًدییطی زازُ ّبی َجیؼ  ،اضخجبٌ یبثی فطز ثاب «ؾطقا

شاخای» ٍ ذَیكاتي ذاَیف ضا ثاِّواطاُ های آٍضز ٍ هؼاطف

اًکكبف اًطغی ّبی خؿوبًی ٍ فکطی اٍؾ  .اًؿبى اظ ایيَطیق «قاوَلی » یبفتاِ ذاَز ضا هَخاَزی آظاز هاییبثاس .کاٌف آظاز،
آربُ ،زاٍَلجبًِ ٍ ّسفوٌس ،يطٍضد ٍخَزی اًؿبى اؾ

ٍ نطفب خٌجِ ای اثعاضی ًساضز .یؼٌی هفَْم ّؿتی ،خالـ ثاطای هؼابـ ٍ
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هالظهبد ظًسری ًیؿ

ثلکِ ثبضآٍضی ،ذَز «غبی

اًساىحتیٍقتی کاِازًیاازجساویه اراباضاذًیاس

ذَیف» اؾ  .پؽ «

تَلیذهی کٌذ ٍهَقعیحقیقتاًتَلیذهی کٌذکِازچٌاىًیازیرّایییافتِباضذ» (ل )۲۷۶

زضػیي حبل اًؿبى هَخَزی «ًَػی» اؾ  .ضاثُِ ی فطز ثب ذَزـ اظَطیق اضخجبٌ ثب فطزی زییط ػیٌی ٍ ثبلفؼا هایراطزز.
فؼبلی

ثبضآٍض ًِ فقٍ ضاثُِ ی فطز ثب فطآٍضزُ اـ ،کِ ضاثُِ افطاز زییط ضا ًیع ثب فؼبلی
ثطذالف انتهبز ؾیبؾی کِ ثب «هبلکی

هبضکؽ ثب قطٍع اظ ؾطق

ٍ هحهَل ذَیف ثطنطاض هیؾبظز.

ذهَنی» آغبظ ثِکبض های کٌاس ٍلای نابزض ثاِ خَيایح ػلا پیاسایف آى ًیؿا ،

کبض ٍ ذَزاضخجبَی اًؿبى ،هؿتسل هیؾبظز کِ «هالکیتخصَصیهحصَل ًتیجاٍِپایآهاذکاار

بیگاًِ ضذُ ٍارت اطبیرًٍیاًساىباط یعتٍباخَیصاست( »..ل  )۲۷۹ایي ضٍـ َطح هؿبلِ ،پبؾد ذاَز ضا ًیاع زضذاَز
زاضز چطاکِ «ٍنتی نحج

اظ هبلکی

ذهَنی اؾ  ،ثًِظط هیضؾس کِ ثب چیعی ذبضج اظ اًؿبى ؾاطٍکبض زاضیان[ .اهاب] ٍنتایکاِ

اظ کبض حطف هیظًین ،هؿتقیوب ثب ذَز اًؿبى ضٍثِضٍ ّؿتین( ».ل )۲۸۱
هبضکؽ ثبچٌیي ثطزاقتی ذَز ضا ًِ فقٍ اظ انتهبز ؾیبؾی ،ثلکِ اظ ّوِی راطایفّابی ؾَؾیبلیؿاتی ٍ کوًَیؿاتی ظهابًف
هتوبیع هیکٌس .ثِ ػَو «ًفی» هبلکی

ذهَنی ،کِ ٍاؾُِای يطٍضی اؾ ً« ،فیًِفی» ،یب ًفای ذاَز آى ٍاؾاُِ ضا ثاِػٌاَاى

ایذُ آلیسنٍّنازهاتریالیسان هتوابیع کاطزُ ٍ
یک «اٍهبًیؿن ایدبثی» ثطًكبًسُ ٍ اثطاظ هیزاضز کِ ایي اٍهبًیؿن ذَز ضا «ّن اظ 
زضػیي حبل حقیق

هتحسکٌٌسُی ّطزٍی آىّبؾ ( ».ل )۳۳۶

ثسیي هٌظَض ،هبضکؽ ثب آى «کوًَیؿن کبهال هجتصل ٍ خْیفکطی کِ یکؿطُ ًبفی قرهی

اًؿبى اؾ » هطظثٌاسی ٍ ػٌاَاى

هیکٌس کِ ایي کوًَیسناًتساعی«هقَلِیکارگررارفتًویکٌذ ثلکِ آىضا ثِ خوبهی اًؿبىّب رؿتطـ هایزّاس( ».ل )۲۹۴
سرهایِدارِک تجریاذی اؾا

زضچٌیي هٌظطی ،خبهؼِ زضحکن یک

ٍ ذهال

ثییبًاِی اختوابع ثاب خْابى اقایب ٍ َجیؼا

ضا

زؾ ًرَضزُ ثبنی هی رصاضز« .جاهعِ اجتواعکارٍبرابریدستوسدّاستکِازسَیسرهایِیاضاتراکی ازساَیجاهعاِ
رداختهیضَدّ( ».وبىخب)

هثابِسرهایِدارعوَهی پ


بِ
ثٌبثطایي ّطزٍؾَی ضاثُِ ی ؾطهبیِ ٍ کبض خب حس خبهؼیتی کبشة اضخقب یبفتِ اؾ  .کبض ثِػٌَاى ٍيؼیتی کِ ّویابى ضا زضثاط
هی ریطز ٍ ؾطهبیِ ثِ ػٌَاى ػوَهی

ضؾوی یبفتِ ی نسضد اختوبع! آىچِ هبضکؽ ثِػٌاَاى یاک خبهؼاِی کابهال آظاز خؼطیاف

هیکٌس ،ثِ هؼٌی «ضّبیی کبه کلیِی کیفی ّب ٍ حَاؼ اًؿبًی» اؾ  .زض ایيخب قک خؼبٍى ٍ اضخجابٌپاصیطی اًؿابىّاب ثاب ضفاغ
کبه اظذَزثییبًیی ٍ هبّی
اهب فؼبلی
اقتطاکی اؾ

آظازاًِی خؼبٍى ّورَاًی زاضز.

ٍ ثْطُ هٌسی اختوبػی ثِّیچٍخِ فقٍ زض فؼبلی
ًوَزاض ًوی رطزز .اظ ّویي ضٍؾ

هجذد‹ جاهعِ ‹بِهثابِی

هبزی ذالنِ ًویقَز ٍ ّوَاضُ زض قک فؼبلیتی کاِ هؿاتقیوب

کِ هبضکؽ ّكساض هیزّسۺ «اظ ّوِ هْنخط ایايؾا

کاِ هاابایاذازاساتقرار

اًتساعدرهقاب فردپرّیسکٌین.فرد ّستیاجتواعیاست .ثٌبثطایي ،ثیبى ظًسریاـ ،حتای اراط

زضقک هؿتقین اقتطا کی پسیساض ًیطزز ٍ ،زض ّوکبضی ثب زییطاى ّن اًدبم ًییاطز ،هجایي ٍ هؤیاس ّؿاتی اختوابػی اؾا ( ».ل
)۲۹۹
ّوبى ََض کِ هكبّسُ قس ،ثِ زیسُ ی هبضکؽ اًؿبى اظ «فطزیتی ذبل» ثطذَضزاض اؾا
کِ ثِ اٍ فطزی

هی زّس؛ فطزی

ٍ «زضؾا

ّوایي هكرهاِ اؾا

ٍانؼی هَخَزی اًؿابًی ».اًؿابى زض ػایي حابل یاک «کلیا » ،یاک «ایاسُآل خابهغ» اؾا .
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ؾَثػکتیَ» اختوبػی کِ «ثطای ذَز» خدطثِ ٍ خفکط قسُ ٍ «خدؿن خوبهی

«هَخَزی
زیسربّی اؾ

ّؿتی اًؿبًی» ثبقس .خٌْاب ثطهجٌابی چٌایي

کِ هیخَاى «خبهؼِ» ضا ثِػٌَاى «ٍحسد اًؿبى ٍ َجیؼ » ٍ ،ثؿتط ضّبیی ّویبًی ٍ فطزی قٌبؾبیی کطز.

هبضکؽ ثالفبنلِ پؽ اظ ًیبضـ ایي زؾ ًَقتِّبّ ،ن هدسزا زضریط فؼبلی
ّن يطٍضی زاًؿ

«ػولی» اظخولاِ زضریاطی هُجَػابخی قاس ٍ

کِ زیسربُ خسیس ذَز ضا اظ ؾبیط رطایفّبی ًظطی ظهبًف خفکیک کٌاس« .ذابًَازُی هقاسؼ»« ،ایاسئَلَغی

آلوبًی» (ثؼًب ثب ّوکبضی اًیلؽ) ٍ ًیع «فقط فلؿفِ»ّ ،ویی آثبضی ثَزًس کِ هبضکؽَ ،ای زٍ ؾابل ( )۱۸۴۷-۱۸۴۵ثاِ ًیابضـ
زضآٍضز کِ کلیِ ی خطیبىّبی «پؿبّیلی» اظخولِ فَئطثبخ ٍ ًیع رطایفّبی ؾَؾیبلیؿاتی ،ثاٍِیاػُ پاطٍزٍى ،ضا هاَضز ثطضؾای ٍ
ًقسی ّوِخبًجِ نطاض هیزّس.
فکاطی ؾابظهبىّابی ًَثٌیابز ٍ

فؼبلی ّبی قجبًِ ضٍظی هبضکؽ زضآؾتبًِی اًقالةّبی ّ ،۱۸۴۸وکبضی ٍ ؾاپؽ ّاسای

ضٍثِ ضقس کبضرطی زض ؾطاؾط اضٍپبّ ،وچٌیي ؾطزثیطی ًكطیِ «ضایي خسیس» ،کبض خحقیقبخی ثاِ قایَُی ؾابثق ضا ػواال غیاطهوکي
ؾبذتِ ثَز .ثب ایي حبل ،هبضکؽ ثب ًیبضـ «هبًیفؿ

کوًَیؿ » کِ زض فَضیِی  ۱۸۴۸اًتكبض یبف ّ ،ن اظ خٌجاِی ًظاطی ٍ ّان

ػولی ،ک خْبى ضا ثطای ّویكِ زرطرَى هیؾبظز .يطٍی اؾ

کِ ًقُِی اٍج ایي «ثیبًیِ» ٍ فطخبهیي کالهاف ضا زٍثابضُ ثابظرَ

کطز خب «هبضکؿیؿن هبضکؽ» ثب خطیبى ّبی هبضکؿیؿتی پؽ اظ هابضکؽ قٌبؾابیی ًكاَزۺ «زضػاَو خبهؼاِی کْاي ثاَضغٍایی،
کاِ زض آى تکاها آزاداًاِیّارفارد ضارطتکاها آزاد

ثِ ّوطاُ َجقبد ٍ خؼبضيبد َجقابخیا ـ ،خؼابًٍی ذاَاّین زاقا
ّوگاى ثبقس».

ثورُی ی

« –۴گرًٍذریسِ»
قکؿ

دِّ تفش

اًقالةّبی  ٍ ۱۸۴۸ؾپؽ کَزخبی ثٌبپبضد ؾَم ٍ الغبی خوْاَضی فطاًؿاِ کاِ هاَخی اظ ذفقابى ٍ ؾاطکَة ثاِزًجابل

زاق ( ،زض هِ  )۱۸۴۹ثِ خجؼیس ّویكیی هبضکؽ ثِ اًیلیؽ هٌدط قسّ .وبىََض کِ ذَز هبضکؽ زض هقسهِی «ؾاْوی ثاط ًقاس
انتهبز ؾیبؾی» ( )۱۸۵۹ثبظرَ هی کٌس ،ایي ٍنبیغ «هَخت نُغ پاػٍّفّابی انتهابزیام رطزیاس کاِ فقاٍ زض لٌاسى زض ۱۸۵۸
هی خَاًؿتن اظ ؾط ثییطم ».هٌبثغ ػظین هَخَز زض کتبثربًِی هَظُی ثطیتبًیب ٍ ًیع ذاَز اًیلایؽ ثاِػٌاَاى آظهبیكایبُ کالؾایک
خبهؼِی ؾطهبیِ زاضی« ،هطا خطغیت کطز خب زٍثبضُ اظ اٍل قطٍع ثِکبض ٍ هٌبثغ خسیس ضا ثِزن

ٍاضؾی کٌن».

زض هدوَع زِّ ی  ۱۸۵۸ثِضغن هكقبد ثیپبیبى هبلی ٍ هطگ زٍ فطظًسـ ،ؾبلّبی پطثبضی زض ثیاَرطافی ًظاطی هابضکؽ
ثِ قوبض هی آیس .زض ػیي حبل اٍ ثیف اظ  ۱۸ؾبل ثطای «ًیَیَض
ازاهِ ی کبض خب زیطٍن
کِ قبه ّك

زیلی خطیجَى» هقبلاِ هایًَقا

زض هَظُ ی ثطیتبًیب ثوبًسَ .ی ایي زِّ ،زُّب زفتط یبززاق

زؾتٌَیؽ اؾ

ٍ اظایايضٍ هدجاَض ثاَز ثاطای

اظ هبضکؽ ثِخبی هبًسُ اؾا « .رطًٍسضیؿاِ»

ٍ ثیي اٍد  ٍ ۱۸۵۷غٍئاي  ۱۸۵۸ثاًِیابضـ زضآهاسُ ،هؼاطف ًقطاِیاٍجخفقیاتفکاری

هارکس زض ایي زٍضُ اؾ .
ظبّطا ثحطاى انتهبزی  ۱۸۵۷کِ هٌدط ثِ ؾقٌَ هؤؾؿب د هبلی قاسُ ٍ هجابزالد ثابًکی ضا هرتا ؾابذتِ ثاَز ،اًییاعُی
انلی هبضکؽ زض ًیبضـ «رطًٍسضیؿِ» ثَزُ اؾ ّ .وبىََض کِ اظ ًبهِ ی اٍ ثِ اًیلؽ ثطهایآیاس (زؾابهجط  ،)۱۸۵۷پایفثیٌای
ضذسازّبی خسیس اختوبػی ًبقی اظ ثحطاى ،هبضکؽ ضا ثط آى هیزاضز خب چکیسُای اظ ًتبیح خحقیقبخف ضا زضاذتیابضػوَم ناطاض زّاسۺ
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«هي زیَاًٍِاض هكغَل کبض قجبًِ ضٍظی ثطای خوغ آٍضی پػٍّفّبی انتهبزیام هی ثبقن ثلکاِ ثتاَاًن نجا اظ فطاضؾایسى خَفابى،
حسان َطح کلی آًطا ضٍقي کٌن ( ».کلیبد آثبض  ،۴۸ل )۲۱۷
نطف ًظط اظ هدبزالد ًظطی ػهط حبيط پیطاهَى «رطًٍسضیؿِ»ّ ،ویبى ثطؾط یک چیع خَافق زاضًس؛ ایيکِ ایي اثاط« ،کابض
یک ًبثغِ» ثَزُ ٍ اًتكبضـ پٌدطُی خسیسی ثط ضٍی« کارگاُخاف فکاری »هابضکؽ ركاَزُ اؾا  .فاَضاى «ذاَزاًییرتیی
فکطی» هبضکؽ کِ ثیف اظ  ۸۸۸نفحِ ضا زضهسخی کَخبُ ثِ نلن کكایس ،حابٍی فكاطزُخاطیي هفابّین ًظاطی ،اظخولاِ هقسهاِی
ٍؾیغ ٍ ػویقی زضهَضز ضٍـ زیبلکتیکی ثطضؾی ٍ اضائِی ًقس انتهبز ؾیبؾی اؾ .
رفتبض حبيط کِ نطفب اظ زضیچِی َطح هَيَع «فطزی

آظاز» زض کبًَى اًسیكیی هبضکؽ ثِ «رطًٍسضیؿِ» هایًیاطزً ،اِ

خَاى ٍاکبٍی خبهغ آى ضا زاضز ٍ ًِ اهکبى زًجابل کاطزى هجابحثی کاِ اظ پاؽ اًتكابضـ زضرطفا  .ثاِّاطضًٍ ،رؿاتیي پطؾاف
«رطًٍسضیؿِ» ایي ؾ

کِ ًقس انتهبز ؾیبؾی ضا ازکجابایذآغازکرز؟ ایي ًقُِی آغبظ زضثطریطًسُی هجح

پیچیاسُای اؾا

کِ آىضا ثب «هتس» یب ضٍـ فکطی هطخجٍ هیؾبظز .قبذم انلی زیسربُ هبضکؽ «خبهؼیتی اًًوبهی» اؾا  .اظایايضٍ ٍی زض ایاي
هقسهِ زٍ ًظطیِ ضا ثِ ًقس هی کكس؛ یکی ًظطیِای کِ ثب «فطز» ثِػٌَاى ٍاحسی ذَزکفب قطٍع هیکٌس ٍ زییطی زیاسربّی کاِ ثاب
«اختوبع» ثِؾبى «ؾَغُای ٍاحس».
ثِ زیاسُ ی اٍ ،ذبؾاتیبُ ًظطیاِی اٍل «خبهؼاِی هاسًی» هؼبناط اؾا

ٍ شاىشاکرٍساَ ًوبیٌاسُی آىؾا « .ناطاضزاز

اختوبػی» ضٍؾَ ،ؾَغُّبیی ضا کِ َجیؼتب هؿتق اًس ثٍِاؾُِی یک نطاضزاز ٍاضز یک اضخجبٌ ٍ ائتالف ػواَهی هایکٌاس( .ل )۸۴
اهب ذَز ایي فطزِ ذَزهرتبض هَُلفِ ی اختوبػی اؾ
ًیؿ

کِ ثطذالف ػْس کْي ،زییط خعٍ هتؼلقبد یاک هدوَػاِی هؼایي ٍ هحاسٍز

ثلکِ فطزی هٌفه قسُ اظ پیًَسّبی َجیؼی ٍ اًقیبز ثیٍاؾُِ اؾ ؛ فطز «ایسُآل» نطى ّداسّن ٍ هاَضزًظط آزام اؾاوی

ٍ ضیکبضزٍ اؾ  .اهب زیسربّی کِ ثب «خبهؼِ» ٍ یب «خوؼی » قطٍع ثِکبض هیکٌس ًیع «ًیبّی ًبزضؾا
خبهؼِ زاضز کِ قبه ازیجبى ؾَؾیبلیؿ
ثب ٍخَزیکِ قطٍع اظ خوؼی

ٍ انتهبززاًبًی هث غاى ثبخیؿ

ٍ اؾاپکَالخیَ» ًؿاج

ثاِ

ؾِ هیرطزز( .ل )۹۴

ثِظبّط ٍانؼی ٍ اًًوبهی ثٌظط هیضؾس ،اهب ثطضؾای زنیاقخاط ًكابى هایزّاس کاِ خوؼیا

ثِ هحًی کِ َجقبد اختوبػی ضا اظ آى حصف کٌین ،یک «اًتعاع» اؾ  .ذَز ایي «َجقبد» ًیع ٍاغُای ثیهؼٌی اؾا

هیاط آىکاِ

ثب ػَاهلی کِ ثطآى خکیِ زاضًس ،هبًٌس کبض زؾتوعزی ،ؾطهبیِ ٍ غیطُ آقٌبیی پیسا کطزُ ثبقاین .ثٌابثطایي چٌابى قاطٍػی ثاِهؼٌای
«هفَْهی آضفتِ از کلیت» اؾ ( .ل  )۱۸۸پؽ يطٍضی اؾ
ایي ثطزاق

هتهَضا اًًوبهی ثِؾَی هفبّین ؾبزُخط ٍ خدطیساخی ثؿیٍخط حطک

اظ آىخب هی ثبیؿ
خبهؼی

کِ ثٍِاؾُِ ی خؼیٌبد ثؼاسی ٍ خَؾا ثاِ خدعیاِ ٍ خحلیا  ،اظ

هؿیط حطک

کٌین خب ثتَاى ثِ ؾبزُخطیي خؼیٌبد ثطؾین.

ضا اظ ًَ خؼقیت کطز خب ایيکِ ثبالذطُ ثبض زییط ثِ خوؼی

پطثبض خؼیٌبد ٍ ضٍاثُی چٌسخبًجِ .یک اهط اًًوبهی هَنؼی ٍانؼب چٌیي اؾ

ضؾایسٍ .لای ایايثابض ثاِػٌاَاى

کِ «خطکیجی اظ خؼیٌبد ّواِخبًجاِی ثؿایبض

ٍ اظایيضٍ ٍحسد ػَاهلی رًَبرَى» ثبقس( .ل  )۱۸۱چٌیي ضٍقی «ًتیدِی فطآیٌسی فکاطی» ثاًِظاط هایآیاس ،اهاب زض حقیقا
ثِهٌعلِی ًقُِ ی قطٍع زض ٍانؼی

ٍ لصا ّوچٌیي زض هكبّسُ ٍ ازضا

اؾ .

ثِ ََض کلیّ ،طچِ ثیفخط ثِ رصقتِ ی خبضید خَاهغ ثطرطزین ،فطز ٍ لصا فطز ثبضآٍض ،ثیفخط ثِ یک هدتوغ کاالى ٍاثؿاتیی
زاضز؛ چِ زض ذبًَازُ ،چِ زض نجیلِ ٍ چِ زض اقکبل هرتلف خَاهغ اقتطاکی« .فقٍ زض نطى ّدسّن ،زض ‹خبهؼِی هسًی› اؾا

کاِ

اقکبل هتٌَع پیًَس اختوبػی زضثطاثط فطز ثِؾبى ٍؾیلِ ی نطف اهیبل ذهَنی ٍی ،ثِػٌَاى يطٍضخی ذابضخی ،ناطاض هایریطًاس.
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اهب ػهطی کِ چٌیي ذبؾتیبّی ضا هی آفطیٌس ،یؼٌی ذبؾتیبُ فطز هٌعٍی ،زض ػیي حبل زنیقب ػهط پیكاطفتِخاطیي ضٍاثاٍ اختوابػی
اؾ  .هَخَز اًؿبًی… فقٍ زض ثیٌبثیي اختوبع هی خَاًس ثِذَز فطزی

ثجركاس( ».ل  )۸۴ثٌابثطایي ّطرابُ ناحج

اظ «خَلیاس»

هی قَز ،هقهَز افطازی ّؿتٌس کِ زض زضٍى خبهؼِ خَلیس هیکٌٌس؛ یؼٌی افطازی اختوبػی .خبهؼِ اظ آحبز خساربًاِ خكاکی ًكاسُ
ٍ حبن خوغ کوّی افطاز ًیؿ

ثلکِ هجیي هدوَػِ ضٍاثٍ هتقبث ثیي آىّبؾ ( .ل )۲۶۵

ػهط خسیس ثب ايوحالل کلیِ ی ضٍاثاٍ ثبثا

ٍاثؿاتیی قرهای ،زضحایي ایدابز «فاطزی ذَزثٌیابز»ّ ،واِخبًجاِخاطیي ٍ

رؿتطزُ خطیي ًَع ٍاثؿتیی هتقبث افطاز ضا ًیع ثٍِخَز هیآٍضز .یؼٌی ذَز «ًفغ ذهَنی»ٍ ،انؼیتی اؾ
خؼیي ضؾیسُ اؾ ً .کتِ زض ایيخبؾ

کاِ خَؾاٍ اختوابع ثاِ

کِ ٍاضؾتیی فطز اظ کلیِی اقاکبل هؿاتقین ٍاثؿاتیی ،ثاب ایايکاِ ػبها «ؾاَثػکتیَ» یاب

شٌّیتی کِ ذَز ضا آظاز قسُ هی پٌساضز ثِّوطاُ هی آٍضز ،زض ػیي حابل زضحکان «ٍاثؿاتیی ػیٌای» فاطز ثاِ کلیتای «ًابهطئی» ٍ
اًتعاػی اؾ .
ثِ ثبٍض هبضکؽ ،ایي «اؾتقالل شٌّی» ًؿج
ظهیٌِؾبظ «هطحلِ»ای ػبلی خط ثبقس کِ خح

ثِ پیًَاسّبی ذاًَیَ« ،جیؼای» ٍ اضثابة ٍ ضػیتای ضخحابى زاضز ٍ هایخَاًاس

آى «فردیتآزاد هتکایباِرضاذجااهتافاراد باَدٍُباارآٍریاضاتراکیٍ

اجتواعیراتابتچٌاىرضذیهیکٌذ ».هغّصا «آظازی ٍانؼی» خٌْب زض نَضخی خحقق هی یبثس کِ ثاب «ذاَز ٍانؼیا ثركای» یاب
«ػیٌی یبثی ؾَغُ» خَأم ثبقس( .ل )۶۱۱
اهب زض اختوبع حبيط ،ثیي «شٌّی » ٍ «ػیٌی » ّیچ خؼبهلی ثطنطاض ًیؿ  .زض ظهبى هاب «ٍاثؿاتیی هتقبثا ٍ ّواِخبًجاِی
افطازی کِ ًؿج

ثِ یکسییط ثی خفبٍخٌس ،قبکلِ ی پیًَس اختوبػی آىّبؾ  .اضظـ هجبزلِ ٍاؾاُِی ایاي پیًَاس اختوابػی اؾا ».

(ل  )۱۶۵اضظـ هجبزلِ «ػوَهیتی» اؾ

کِ ثٍِانغ ٍیػری ٍ فطزی

ضا «ًفی» هیکٌس .زض ایايخاب ذهال

اختوابػی فؼبلیا

ٍ

ًیع قک اختوبػی فطآٍضزُ ثِؾبى «قیئی ثییبًِ ٍ ػیٌی» زضهقبثلِ ثب فطز اػالم ٍخَز هیکٌس .اًیبض کِ ایي ٍاؾاُِ ذاَز هحهاَل
ٍ خبثغ ضٍاثٍ هتقبث ثیي آىّب ًیؿ

ثلکِ اظ «ٍخَزی هؿتق » ثطذَضزاض اؾ  .ایي قیئ «ذَزهرتابض» قاسُ هؼاطف «اؾاتحبلِی

پیًَس اختوبػی افطاز ثِ پیًَس اختوبػی ثیي اقیب» اؾ .
پؽ زضٍانغ آى چِ خبییعیي ًْبزّبی فطافطزی اختوبع کْي قسُ ،قک خسیاسی اظ یاک هدتواغ کاالى ٍ ػوَهیا

یبفتاِ

اؾ

کِ قبلَزُ ی ٍاثؿتیی اًؿبى هؼبنط ضا خكکی هیزّسٍ .اثؿتیی فطزی ٍ پیًَس اختوبػی آىّب ّوبًٌاس رصقاتِ خؼایي یبفتاِ

اؾ

کِ اظ کٌتاطل آىّاب ذابضج قاسُ ٍ

اهب ثطذالف ؾبثق ایي ًِ یک ٍاثؿتیی قرهی ثلکِ ههلَة قسى ثِ ضٍاثُی ػیٌی اؾ

ثط آًبى حبکوی

سرهیبرًذ( ».ل )۱۶۴

اکٌَىافرادزیرسلطِیتجریذات 
بِ

یبفتِ اؾ  .ثِنَل هبضکؽ« ،

ایي هٌبؾجبد ًَیي ّن زض ذَزآربّی افطاز خدؿن هییبثس ٍ ّن ثِقکلی «ایسُآل» زض هفابّین انتهابزی ،حقاَنی ٍ ؾیبؾای.
ثِ خؼجیط آزام اؾوی  ،زض ایيخب ّطفطز ثب پیریطی هٌبفغ ذهَنی ذَز ،ثسٍى آىکِ ذاَز اضازُ کاطزُ یاب زاًؿاتِ ثبقاس ،هٌابفغ
ػوَهی ضا ثِ پیف هی ثطزٍ .لی زضحقیق  ،زض ایي «ًعاع ّویبًی» ،زض ایاي «ضنبثا

آظاز»ّ ،طفاطز ثاب زًجابل کاطزى هٌابفغ ذاَز

هتقبثال هبًغ خأییس زییطاى هی رطزز .ثََِضیکِ ثِ ػَو خهسیق «ٍخِ ػبم» ثاب «ؾالجیتی ػواَهی» ضٍثاِضٍ هایراطزین! زض ایاي
عوَهیکردى هٌافعخَدپَی خصَصی اؾ .

نبػسًُ ،فت عام در حکن
قک کلی هؼبهلِ ی هتقبث ثیي افطاز ،ثسٍى ّیچ خوبیعی ،برابری صَری آىّب ضا ثطهایًكابًس .زضایاي هؼبهلاِراطی افاطاز
خَیطتيراابسارتحققهٌافتدیگراىٍدیگراىراٍسیلِیاّذافخاَدهایکٌٌاذ.

ثِ ََض هتقبث ثطای ضؾیسى ثِ اهیبل ذَز،
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ّط فطز زض آى ٍاحس ّن «ٍؾیلِ» ٍ ّن «ّسف» اؾ ؛ ضاثُِی اثعاضی ٍاؾُِی «ثطای ذَز» ٍ «ثطای غیاط» ثاَزى هایقاَز .لاصا
هییبظز کِ ثطآٍضزُ کطزى هٌبفغ قرهیاـ ،ثِهٌعلاِی حاصف خؼبضيابد

فطز ،زض ذَزآربّی اـ ثِ ایي ادراکباشگَى زؾ
اختوبػی اؾ .

زضػیي حبل ،زض اًدبم هؼبهلِّ ،طیک اظ افطاز زض شّي ذَز چٌیي هیپٌساضز کِ «ؾَغُای» ٍیػُ ٍ چیطُ اؾ  .لاصا ثاِّواطاُ
ثطاثطی« ،آظازی» فطزی ًیع ثطنطاض قسُ اؾ  .هطاٍزُ ای آظازاًِ ٍ زاٍَلجبًِ کاِ ًاِ خقلجای زض آى ناَضد پصیطفتاِ اؾا

ٍ ًاِ

اػوبل ظٍضی .زض ًتیدِ ،زضحبلیکِ ضک ایي هطاٍزُی هتقبثا «ثطاثاطی» َاطفیي ضا ثطهایًكابًس« ،آظازی» هحتاَای آىضا ضنان
هیظًس! پؽ «آظازی ٍ ثطاثطی» ثِؾبى «ایسُّبیی ًبة» ،ثِػٌَاى «ثیبى ایسُآل» ضٍاثٍ اختوابػی هَخاَز ،هحتاطم قاوطزُ قاسُ ٍ
ٍّلِی حقَقی» اًؿبى ًوبزیي هیرطزًس.
زض « 
ٍلی هجبزلِ ی «ثطاثطًْبزُّب» کِ هتهَضا ثط پیفًْبزُی هبلکی
ٍ خَؾٍ نبًَى ثِ ػٌَاى «اضازُ ی ػبم» قٌبؾبیی قسُ ،زض حقیق

ثط هحهَل کبض فطزی یب کبض ػیٌی یبفتِی فطزی ثٌاب قاسُ

ثِهؼٌی زیبلکتیک يطٍضی اؾتحبلِی هبلکی

فطزی ثاِ «خاسایی

هُلق کبض ٍ هبلکی  ٍ ،خهبحت کبض غیط ثسٍى هجبزلِی ثطاثطّبؾ ( ».ل )۵۱۴
ثِ ََض کلی ،هجبزلِ ی کبالیی هتؼلق ثِ فطایٌس رطزـ اؾ

کِ پؽ اظ ذطٍج اظ خَلیس ٍ ٍضٍز ثِ ثبظاض ،زٍثابضُ ثاِ هجاسأ ،ثاِ

ضًٍس خَلیس ،ثبظ هی رطزز .اهافرایٌذگردشحاٍیبُعذدٍهیاستکِّیچ گاُازفرایٌذتَلیذیخارجًطذٍُدائواًدرخافل
تَلیذجریاىدارد .ایي ثُؼس زٍم ،قبه آى ثرف اظ ؾطهبیِای اؾ
زضؾ

کِ ثب ظطفی

کبضی هجبزلِ هیقَز .اهب هحتَای ایاي هجبزلاِ

ذالف «نبًَى هجبزلِ ی ثطاثطّب» ضا ثِ اثجبد ضؾبًسُ ًكبى هی زّس کِ اضظـ هجبزلاِ ناطفب هؼاطف یاک ثطاثاطی ناَضی

اؾ  .زض زضخِ ی اٍل ،آىچِ زض ایي خب هؼبٍيِ قسُ ،هجبزلِ ی هؿتقین ؾاطهبیِ ثاب کابض ًیؿا

ثلکاِ هجبزلاِی ثٌیاِ کابضی ثاب

یبفتِاًس؛ هجبزلِ ی هحهَل کبض ثب کبض ظًسُ کِ خْا

کابض

هحهَالخی اؾ
ظًسُ پطزاذ

کِ ذَز خدؿن کبض ػیٌی

هیقَز .زضػَو آًچِ ؾطهبیِ زضیبف

زضخِی زٍم ،اضظـ ظطفی

ثبظخَلیاس ٍ ثقابی ظطفیا

هایکٌاسً ،اِ اضظـ هجبزلاِ ثلکاِ اضظـ ههاطفی ثٌیاِی کابض اؾا  .زض

کبضً ،یطٍیی اضظـافعاؾ .

پؽ زض ایي هجبزلِ ،کبضرط هؼبزل ظهبى کبضی ػیٌی یبفتِی ذَز ضا زضیبف

هیکٌس ،زضحابلیکاِ خاَّطی اضظـآفاطیي یاب

ظهبى کبض ظًسُ ی اضظـ افعای ذَز ضا پیكکف هیکٌس« .اٍ ذَز ضا ثِػٌَاى هؼلَل هیفطٍقس ٍ ثاِهثبثاِی فؼبلیا  ،خاصة پیکاط
ؾطهبیِ ثِ ػٌَاى ػل
هبلکی

هی رطزز .لصا هجبزلِ [آظاز] ثِ يس ذَز ثاسل ٍ ناَاًیي هبلکیا

ثط کبض ذَز ٍ آظازی خبثدب کطزًف ،ثِ ذلغ یس اظ کبضرط ٍ ؾلت هبلکی

ذهَنای – آظازی ،ثطاثاطی ،هبلکیا

–

اظ کبضـ خجسی هیقَز .ثَِاَضیکاِ ثاِهثبثاِ

هبلکیتی ثییبًِ ذَیكتي ضا ثساى هطخجٍ هیکٌس( ».ل )۶۷۴

حطک

ّوبى ََض کِ اظ هتي ثبال ثطهیآیس ،زضٍانغ ایي افطاز ًیؿتٌس کِ ثاِ آظازی ضؾایسُاًاس ،ثلکاِ آظازی ضنبثا

هؼاطف آظازی

کِ خعهیبد ثجابدیبفتاِای کاِ حاصف ضنبثا

آظاز ضا ثاب ًفای

ؾطهبیِ ٍ «ذَز اضخجبَی» آى اؾ  .اظ ایيضٍ يطٍضیؾ

آظازی فطزی هتطازف هیزاًٌس ،اظ شٌّی
کبه فطزی

ظزٍزُ ٍ خهطیح کٌین کِ ایي ًَع آظازی ثِهؼٌی خؼلیاق کبها آظازی فاطزی ٍ اًقیابز

ظیط ؾیُطُ ی قطایُی اختوبػی اؾ

کِ ثِ قک نسضدّبیی ػیٌی پسیساض ركتِاًس .ایيکِ ضٍاثاٍ ثایي ذاَز افاطاز

ثِ نسضخی ثط فطاظ آى ّب خجسی قسُ ٍ ثط آًبى خؿلٍ یبفتِ «ًتیدِی هحتَم ایي اهط اؾ
ًیؿ ( ».ل )۱۹۴
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کاِ فاطز آظاز اختوابػی ًقُاِی قاطٍع

هبضکؽ زضػیي قطٍع اظ ایي «ًقُاِی آغابظ» ثاِػٌاَاى پیكاٌْبزُای اؾبؾای ،ثاط ایاي ثابٍض اؾا

کاِ«تکاها دائوای

تَاًوٌذیّایبارآٍرفردیّنابتذاٍّناًتْاست»؛ لصا لاعٍم فاطاضٍی اظ آى ًقُاِی قاطٍع؛ چاطا کاِ خاالـ ثاطای خحقاق
ثركیسى ثِ ایي پیكٌْبزُ ی يطٍضی ،ذَز هَُیس آىؾ

کِ افطاز کوبکبى زضکكبکف ایدبز قطایٍ ظیؿا ِ اختوابػی ذاَیفاًاس،

ٍلی ٌَّظ ظًسری کطزى ثطقبلَزُی چٌیي قطایُی ضا آغبظ ًکطزُاًس.
زض حقیق

زض چكناًساظ هبضکؽ« ،هقهس» یب «پبیبًی» زضکبض ًیؿا  .ثاطای ّوایي زض «رطًٍسضیؿاِ» اػاالم هایکٌاس کاِ

«خکبه کلیِ ی خَاًوٌسیّبی اًؿبًی ،ثِذَزیذَز پبیبًی زض ذَیف اؾ

کاِ ثاب هؼیبضّابیی اظ پایف هؼایيقاسُ نبثا ؾاٌدف

چِضذُاستتکاپًَوی کٌذ بلکِدرحالحرکتهطلاق

ًیؿ « .ایيقلورٍییکاهفًًَیياستکِدرآىاًساىبرای 
آى
ضذىاست( ».ل )۴۸۸

 – ۵کفم آخر :از «گرًٍذریسِ»تا «سرهایِ»()۱۸۶۱ – ۱۸۸۳
هی زاًین کِ هبضکؽ «رطًٍسضیؿِ» ضا هٌتكطًکطز .آىچِ یکؾبل ثؼس ( )۱۸۵۹خح

ػٌَاى «ؾْوی ثط ًقاس انتهابز ؾیبؾای» زض

فهَلی خساربًِ ثِ چبح ضؾیس ،ثِّوطاُ یک هقسهِ ی خسیس ،قبه ؾِ فها «کابال»« ،پاَل» ٍ «ؾاطهبیِ» ثاَز .اهاب یکان ،ثبیاس
ذبَطًكبى کطز کِ هبضکؽ خٌْب زٍ فها اٍل آى ضا هٌتكاط ؾابذ ؛ زٍم ایايکاِ اظ کا «رطًٍسضیؿاِ» فقاٍ فها فكاطزُ ٍ
ثبظًَیؿیقسُی «پَل» ضا ثبظخَلیس کطز؛ ٍ ؾَم ٍ اظ ّوِ هْنخط ایيکِ ایيثبض اضائِی ًقس انتهبز ؾیبؾی ضا ثب «کبال» آغبظ کطز.
ّوبى ََض کِ ذَز ٍی زض هقسهِ ایي اثط اظْبض هیکٌس « هي ًظبم انتهبز ثاَضغٍایی ضا ثاِ خطخیات ظیاط هاَضز ثطضؾای ناطاض
هی زّنۺ ؾطهبیِ ،هبلکی

ثط ظهیي ،کبض زؾتوعزی ،زٍل  ،خدبضد ذبضخی ،ثبظاض خْبًی ».ؾپؽ ازاهِ هیزّس کِ «هاتي کلای ایاي

َطح ّن اکٌَى زضاذتیبض هي اؾ  ،اهب ثِنَضد زؾتٌَیؽّبیی کِ ثطای اًتكبض ًیبقتِ ًكسُ ثَزًس ».ظیطا «هالحظابد ثؼاسی ثاِ
هي ًكبى زاز کِ پیف ثیٌی ًتبیدی کِ ٌَّظ هی ثبیس ثِ اثجبد ثطؾٌس نبث ایطاز اؾ  ٍ ،ذَاًٌسُای کِ نهاس زًجابل کاطزى هاي ضا
زاضز هیثبیس ضاُ ذَز ضا اظ ذبل ثِ ػبم ثبظکٌس».
ایي کِ هبضکؽ خب چِ حس ثِ آى «َطح کلی» کِ قف هجح
ًیؿ  .نسضهؿلن ایيکِ کلیِ ی آى هجبح

خبهغ ضا قبه هایقاس ٍفابزاض هبًاس زض خاَاى رفتابض حبياط

زض نَضخجٌسی ؾِ خلس «ؾطهبیِ» ٍ ًیع «خابضید خئاَضی» ثاًِاَػی هٌظاَض ٍ خطکیات

قسُاًس .ثِّط حبل چِ «رطًٍسضیؿِ» ضا ثِ ػٌَاى «پیف ًَیؽ اٍل» کتبة «ؾطهبیِ» اؾتٌجبٌ کٌین ٍ چِ «ؾاْوی ثاط ًقاس انتهابز
ؾیبؾی» ضا «هتي اٍلیِ»ی آى ثساًین ،هبضکؽ ثیي ؾبلّبی  ۱۸۶۱خب  ۱۸۶۶ؾِ پیفًَیؽ زییط ضا ثِنلن هیکكاس کاِ خابظُ َای
ؾِ زِّ ی اذیط ثطای اٍلیي ثبض ثِ چبح ضؾیسُاًس .ایي ؾِ پیفًَیؽ قابه زؾا ًَقاتِّابی ۱۸۶۶ ٍ ۶۵-۱۸۶۳ ،۶۳-۱۸۶۱
هیقَز.
ثِّطخقسیط ،هبضکؽ اٍلیي خلس «ؾطهبیِ» ضا زض  ۱۸۶۷هٌتكط ؾبذ  .اهب خب آذط ػواط ( )۱۸۸۳هكاغَل خهاحیح ،خاسنیق ٍ
خکوی ک «ؾطهبیِ» ثَز .قبیس ثیوبضی ّبی هتؼسز ،فؼبلی ّبی ًظطی ٍ ػولی زض خأؾیؽ «ثایيالولا اٍل» ،ثاٍِیاػُ زض حایي ٍ
پؽ اظ «کوَى پبضیؽ» ( ،)۱۸۷۱خبحسی ثِ ٍی فْوبًسُ ثا َز کاِ هوکاي اؾا

ػواط کَخابّف اهکابى اًتكابض خلاسّبی ثؼاسی

«ؾطهبیِ» ضا ًسّس .ثب ایي حبل هبضکؽ خب آذطیي لحظبد ظًسری اظ پػٍّف ٍ ًیبضـ زؾ
هالحظبخف ضا زض خغییطاد هتؼسز ّوبى خلس اٍل ٍاضز هیکطز.
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ًکكایس ٍ خبخابی هوکاي ثؿایبضی اظ

ثبیس خأکیس کطز کِ هبضکؽ پیفًَیؽّبی «ؾطهبیِ» ضا کبهال ثاطػکؽ َاطح ًْابیی اًتكابض آى ًَقاتِ ثاَز .یؼٌای اثتاسا
«خبضید خئَضی» (هَؾَم ثِ «خئَضیّبی اضظـ ايبفی») ،ؾپؽ هًبهیي خلسّبی ؾَم ٍ زٍم (ثاب ناسضی پاؽ ٍ پایف) ٍ زضآذاط
پیف ًَیؽ خلس اٍل ضا ثِ ًیبضـ زضآٍضزُ ثَزً ( .یبُ کٌیس ثِ ًبهِی هبضکؽ ثِ ظییوًَاس قاَدً ۳ ،اَاهجط  ،۱۹۷۷کلیابد آثابض
 ،۴۵ل )۲۸۶
ثٌبثطایي هبضکؽ ًِ فقٍ ثط ؾبذتوبىثٌسی ک «ؾطهبیِ» ٍنَف کبه زاق  ،ثلکِ ثب ػجَض اظ چٌیي فطایٌاسی ثاَز کاِ خلاس
اٍل ضا ًَق  .حتی زض ثطضؾی خلس اٍل ًیع ثبیس ذبَطًكبى کطز کِ ٍی فه اٍل ضا ًاِ زض اثتاسا ثلکاِ زض اًتْابی کابض ثاِ پبیابى
ضؾبًسًَ .قتِ ی حبيط کِ نطفب اظ ظاٍیِای هؼیي ثاِ «ؾاطهبیِ» ًیابُ های کٌاس ًاِ هدابل ٍ ًاِ اؾاتُبػ
ثعضگ خطیي اثط هبضکؽ ضا زاضز .لصا خوطکع انلی رفتبض کًٌَی ػوسخب ثط ضٍی فه اٍل اؾ

ٍاکابٍی خابهغ ایاي

کِ ثیي چبح اٍل خاب چابح خطخواِی

فطاًؿَی آى ( )۸۵-۱۸۸۲ثبضّب زضآى خدسیسًظط قس .یکن ،آىچِ زض ان یک فه ثَز ،ثاِ ؾاِ فها ثؿاٍ پیاسا کاطز؛ زٍم،
آىچِ خح

ػٌَاى «قک اضظـ» يویوِ ی فه اٍل ثَز ،زضذاَز آى فها خطکیات قاس؛ ٍ ؾاَم ،نؿاو

چْابضم آى فها ،

«ث ٍاضری کبالیی» ،اًکكبف ٍ خکبه یبف .
ّوبى ََض کِ ذَز هبضکؽ زض هقسهِ ی چبح اٍل اظْبض هیزاضزۺ «زض کلیِی ػلاَمً ،قُاِی قاطٍع ّواَاضُ زقاَاض اؾا .
ثٌبثط ایي فْن فه اٍل ،ثٍِیػُ نؿوتی کِ کبالّب ضا خدعیِ ٍ خحلی هیکٌس ،هؼطف ثیفخطیي زقَاضیّاب ذَاّاس ثاَز( ».ل )۸۸
ؾپؽ ازاهِ هیزّس کِ ػق ثكط ثیف اظ  ۲۸۸۸ؾبل اؾ

کِ ثسٍى ًتیداِ زضپای ازضا

هبّیا

«قاک اضظقای» ثاَزُ اؾا

چطاکِ «هُبلؼِ ی ک یک ثسًِ آؾبى خط اظ ؾلَلّبی آىؾ  .هًبفب ایيکِ زض خدعیِ ٍ خحلی نَضدثٌسیّابی انتهابزی ًاِ اظ
هیکطٍؾکَح ٍ ًِ اظ هؼطفّبی قیویبیی کوکی ثطهیآیس .زض ایيخب نَُی اًتعاع هیثبیس خبییعیي ّطزٍ قَز( ».ل )۹۸
هبضکؽ زض ػیي اشػبى ثِ زقَاضی فه اٍل ،ثِخبی خي زازى ثِ «ػبهیبًِ»ؾبظی هفابّین ،ثاب اػتوابز ثاِ ناسضد فبّواِی
ذَاًٌسربى «ؾطهبیِ» ػٌَاى هیکٌس کِۺ «الجتِ هي ذَاًٌسُای ضا زضًظط زاضم کِ هیذَاّس چیعی ثیابهَظز ٍ لاصا ثاطای ذاَز فکاط
کٌسّ( ».وبىخب) اهب چطا هبضکؽ ثِخبی قطٍع اظ فطآیٌس خَلیاسی ،یاب پاَل ٍ اؾاتحبلِاـ ثاِ ؾاطهبیِ ٍ ،یاب «خابضید» پیاسایف ٍ
اًجبق

ثسٍی ؾطهبیِ (نؿو

ًْبیی کتبة) ،ثب «کبال» آغبظ هی کٌس؛ یؼٌی ثاب «اثتاساییخاطیي قاک » خدؿان ثاطٍد زض خبهؼاِی

ؾطهبیِزاضی؟
ثِ ثیبى ذَز اٍ ،زضًظط اٍل ،کبال یک چیع پیف پب افتبزُ ٍ ؾبزُفْن اؾ  .چٌیي هیًوبیس کِ کبال یاک اثاػُی ذابضخی ،یاک
قئ نبف ٍ ؾبزُ ٍ یک خٌؽ نبث ههطف اؾ

کِ زاضای ذَال خؿوی ٍ کیفیبد هبزُای هفیاس اؾا  .اهاب خدعیاِ ٍ خحلیا ٍ

ًفَش هفَْهی ثِ زضًٍف ًكبى هی زّس کِ کبال ٍحسد ايساز اؾا  .زض زضًٍاف یاک خؼابضو ،یاک زٍرابًییٍ ،خاَز زاضز کاِ
ثٌِّیبم اضخجبٌیبثی ثب کبال یب کبالّبی زییط ًوبزیي هیرطزز؛ یؼٌی ثِؾبى کوی

هؼیٌی اؾ

کِ حبه «اضظـ هجبزلِ» اؾ .

پؽ کبالّب ثِ هحى ظَْض ثِػٌَاى اضظـ هجبزلِ اظ «کیفی » ٍ ذَال َجیؼای هحوَلاِای کاِ ًیابظی اًؿابًی ضا ثاطآٍضزُ
هیؾبظًس ثِ «کوی » اؾتحبلِ پیسا هیکٌٌس .زض ایيخب ،زض فؼ هجبزلِی کبالیی« ،خدطیسی کبه » ناَضد پصیطفتاِ اؾا  .یؼٌای
زض کبال ثِهثبثِ اضظـ هجبزلِ ،زییط شضُای اضظـ ههطفی یبف

ًویقَز ثلکِ نطفب هقابزیط هتفابٍخی اظ یاک کویا

هیرطزًس.
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ٍاضز هؼبهلاِ

پؽ چٌبى چِ اظ ذبنی
زضّوِ ی آًْب هكتط

یب هبزی

هحؿَؼ یک کبال نطفًظط قَز ،آًچاِ ثابنی هایهبًاس ذهیهاِی ػابهی اؾا

کاِ

اؾ ؛ ایيکِ آىّب ّویی حبن «کبض» اًؿبى اًس .اهاب ًاِ ّوچاَى هحهاَالد اقاکبل اًًاوبهی ٍ اًاَاع

هؼیي کبض ،ثلکِ ثِ ػٌَاى ًتیدِ ی نطف کبض یکؿبى ٍ هٌدوسقسُ ی اًؿبًی ٍ ثسٍى زضًظط رطفتي چیًَیی ههطف آى! کابضی کاِ
خَّط اضظـ ضا قک هی زّس ،ظطفی

کبضی اًؿبى ثِػٌَاى یک ًیطٍی کبض هكبثِ اؾا  .ثٌابثطایي اراط هدوَػاِی ًیاطٍی کابض

لحبِ قسُ زض کلیِ ی کبالّبی یک اختوبع ضا زضًظط ثییطین ،ثب اًجَُ هتطاکنقسُی کبضی خکؾابحتی هَاخاِ هایقاَین کاِ اظ آى
فطزی ظزایی قسُ اؾ .
ّط یک اظ ایي ٍاحسّبی کبضیّ ،وؿبى زییطی اؾ

کِ ثاِػٌاَاى کویا ّابی ذابلم ههاطف ًیاطٍی کابض ثاب «ظهابى»

اًساظُ ریطی هی قَز؛ یؼٌی ٍاحسی کِ هقساض اضظـ ضا خؼییي هیکٌس ،هیعاى کبض اختوبػب الظهی اؾا
قسُ اؾ  .ایي ًیطٍی کبض «ػبم» ،کبضی «ذبلم ٍ ؾبزُ» اؾ

کاِ ثاطای خَلیاسـ ههاطف

کِ ذهَنایبد ٍ کیفیا ّابی افاطازی ضا کاِ زضحابل کٌكایطی

ّؿتٌس هسفَى هیؾبظز .آىچِ ثِقوبض هیآیس« ،اًؿبى ًبة» یب اًتعاػی اؾ  .پؽ هؼلاَم هایراطزز کاِ زٍرابًیی کابالیی ذاَز
ًبقی اظ زٍربًیی کبضی اؾ

کِ زض خَلیسـ ثِکبض ضفتِ – کبض هؼیي اًًاوبهی ٍ کابض خدطیاسی ػابهی کاِ ثاب ّاط کابض زییاطی

«ثطاثط» اؾ .
کؿبًی کِ خب حسی ثب «ؾطهبیِ» هبضکؽ آقٌب ّؿتٌس هیزاًٌس کِ هابضکؽ ؾاْن ّواِی ًَیؿاٌسربًی ضا کاِ ثاًِاَػی زض
پیكجطز هفبّین انتهبز ؾیبؾی هَُثط ثَزُاًس ازا هیکٌس .اٍ حتی افطازی روٌبم ضا هَضز ثطضؾی ٍ خحقیق نطاضزازُ اظ آىّاب ناسضزاًی
هیکٌس .زضّوِ خب اظ اؾوی
هی ضؾس ،ثِ نطاح

ٍ ضیکبضزٍ ثِ ػٌَاى کبقفبى «ًظطیاِی اضظـ» ًابم هایثاطز .اهاب ٍنتای ثاِ ذهال

اظْبض هیکٌس کِۺ «هي اٍلیي کؿی ّؿتن کِ ایي هبّیا

زٍربًاِی کابض

زٍربًاِی کابض هؿاتتط زض کبالّاب ضا ًكابى زازُ ٍ

هَضز ثطضؾی اًتقبزی نطاض زازُام .اظ آىخب کِ ایي ًکتِ ثطای فْ ن ضٍـ انتهبز ؾیبؾی حیابخی اؾا ً ،یبظهٌاس ٍاکابٍی زنیاقخاط
اؾ ( ».ل ّ )۱۳۴وبىََض کِ هبضکؽ ثٌِّیبم اًتكبض چبح اٍل «ؾطهبیِ» زضًبهِ ای ثِ اًیلؽ خأکیاس هایٍضظز خجیایي هبّیا
زٍربًِ ی کبض یکی اظ «هْنخطیي ًکبد کتبة» اؾ

ٍ «ثطای فْن کلیِی زازُّب اؾبؾی اؾ  ».اظّویيضٍ «زض ّوابى اثتاسای فها

اٍل اضائِ قسُ ۲۴( ».اٍد  ،۱۸۶۷کلیبد آثبض  ،۴۲ل )۴۸
اظؾَی زییطٍ ،ی اظ ًرؿتیي نفحبد فها اٍل خَيایح زازُ ثاَز کاِ «اضظـ هجبزلاِ فقاٍ ًحاَُی خدؿانیابثی ،قاک
پسیساضی ،چیعی اؾ

کِ زض زضًٍف ًْفتِ» ،خجلَض خَّط اختوبػی کبض ّوؿبًی اؾ

پؽ اظ آى خب کِ اضظـ هجبزلِ نطفب زضحکن قک ظَْض اضظـ اؾ  ،يطٍضی اؾا

کِ زض آى اًجبقا
کاِ هبّیا

قاسُ – یؼٌای «اضظـ».

اضظـ ضا ؾاَای ًحاَُی ثاطٍظ

ذبضخی آى هَضز ثطضؾی نطاض زاز .هبضکؽ کوی ثؼس ػٌَاى هیزاضز کِ «ٍنتیکِ زض اثتسای ایي فها ثاِاناُالح هؼاطٍف اثاطاظ
کطزین کِ یک کبال ّن اضظـ ههطف ٍ ّن اضظـ هجبزلِ اؾ  ،ثِ ثیبى زنیق ،ایي اظْبضی ًبزضؾا

ثاَز .یاک کابال یاک اضظـ

ههطفی یب اثػُی هفیس ٍ ،یک اضظـ اؾ ( ».ل )۱۵۲
ثٌبثطایي خؼبضو «ذبضخی» ثیي قئ ههطفی ٍ اضظـ هجبزلِ ،اظ خؼبضيی «زضًٍی» ،یؼٌای اظ هبّیا

اضظـً ،بقای هایقاَز.

اخٌبؼ ههطفی هَنؼی قک کبالیی هی یبثٌس کِ هح شذیطُی اضظـ ثبقٌس .خٌْاب زض چٌایي ناَضخی اؾا
هرتلف« ،قک َجیؼی» ٍ «قک اضظقی»ً ،وابزیي هایقاًَس .قاک اضظقای زضؾا
کبالّبؾ  ،یک «ٍانؼی

ذبلم اختوبػی» ٍ «هبٍضای َجیؼی» اؾ
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کاِ ثاِ «زٍ قاک »

ًقُاِی هقبثا اًاسام هابزی ٍ هحؿاَؼ

کِ اضخجبٌ اختوبػی ثیي کبال ثب کبال ذَز ضا ظبّط هیکٌس.

ثِ ػقیسُ ی هبضکؽ ،خحلی ٍ خَيیح ایي «قک اضظقی» ٍظیفِ ای اؾ

کِ ثِ ٍی ٍارصاض قاسُ ،چطاکاِ اظ ػْاسُی انتهابز

ثَضغٍایی ذبضج ثَزُ اؾ  .ثِ ثیبى اٍ «یکی اظ ػوسُخطیي کوجَزّبی انتهبز ؾیبؾی کالؾیک ایيؾ

کاِ اظَطیاق خحلیا کبالّاب،

ثٍِیػُ اضظـ آى ّبّ ،طرع هَفق ثِ کكف قک اضظـ کِ زضٍانغ اضظـ ضا ثِ اضظـ هجبزلِ خجسی هیکٌاس ًكاسُ اؾا  ».چاطا؟
ثطای ایيکِ «قک اضظقی هحهَل کبض ،اًتعاػیخطیي ٍ زضػیي حبل خبهغخطیي قک قیَُی خَلیس ثَضغٍایی اؾ ( ».ل )۱۷۴
ثٌبثطایي ثِ هحًی کِ ٍاضز اًَاع زییطی اظ خَلیاس اخ توابػی قاَین ،کا هؼوابی کبالّاب ،خوابم ناسضد «خابزٍیی ٍ غیجای»
هحهَل فؼبلی

اًؿبىّب ًبپسیس هیقَز .انتهبز ؾیبؾی ثب ایيکِ کبض ضا ثاِػٌاَاى هحتاَای اضظـ کكاف کاطزُّ ،طراع اظ ذاَز

ًپطؾیسُ کِ چطا ایي هحتَا کبهال خْی قسُ ٍ چٌیي قکلی ،قک اضظقی ،ثِذَز رطفتِ ٍ چطا اًساظُریطی کابض ثاب ظهابى ،زض هقاساض
اضظقی هحهَل ًوَزاض قسُ اؾ ؟ ایي فطهَل ثٌسیّب ،ایي «اقکبل ًبهؼقَل» ،ثیخطزیس هْط نَضدثٌاسی اختوابػی هؼیٌای ضا ثاط
چْطُ زاضًس کِ زض آى «فطآیٌس خَلیسی ثط اًؿبى ؾطٍضی زاضز ٍ ًِ ثِػکؽ( ».ل )۱۷۵
هبضکؽ زض نؿو

«ث ٍاضری کبالیی ٍ ضاظ آى» هیپطؾس کِ ایي چیع هََّم ،کاِ هولاَ اظ ًکابد «هتابفیعیکی» اؾا  ،ثاِ

ٍضای حؿیبد آزهی ضفتِ ٍ ،زاضای ذهَنیبخی اؾطاضآهیع اؾ  ،اظ کدب ًبقی قسُ اؾ ؟ ؾپؽ پبؾد هیزّسۺ «ٍاياح اؾا
اظ ذَز ایي قک ( ».ل  )۱۶۴ایي «قک »  ،قاک خؼابٍى اختوابػی هؿاتقین ثایي ههاٌَػبد کابض اًؿابى اؾا

کاِ

ٍ زض «ذهال

اختوبػی هدؼَل» کبضی ضیكِ زاضز کِ آفطیٌٌسُاـ اؾ  .قک اضظقای ،قاکلی «هؿاُحؾابظًسُ» ٍ «یکؿابىکٌٌاسُ» اؾا

کاِ

اًؿبى ضا زض کوی اـ ثِ «هرطج هكتط » یک اًؿبى ،یؼٌی «هیبًییي» اًؿبًی ،ؾَای کیفیبد ٍیػُاـ ،کبّف هیزّس.
زض ایيخب هدوَػِ ضٍاثٍ «ػیٌی» ٍ ثِّنپیَؾتِ ثیي ذَز اًؿبىّب زچبض یک خبثِخبیی هایقاَز ٍ ثاِؾابى ػیٌیا
ضٍاثُی ثط آىّب ظبّط هی قَز کِ اظ ذَز آًْب هؿتق ثَزًُ ،ؿج
«ث ٍاضری» چیعی ًیؿ

ثِ آىّاب ذابضخی اؾا

هطهاَظ

ٍ ثاط ایكابى خؿالٍ زاضز .پاؽ ایاي

هیط قک خبضیری هؼیٌی اظ یک ؾبظهبىزّی اختوبػی کِ زض ًعز ذَز اًؿبىّب ثِ قک ذابض الؼابزُی

ضاثُِ ثیي اقیب ًوَزاض هیقَز .زض چٌیي قکلی اظ خؼبٍى اختوبػی ،ضٍاثٍ ذَز اًؿبىّب ًِ ثِنَضد ضاثُاِی هؿاتقین افاطاز ثلکاِ
«ّوبى ََض کِ ٍانؼب ّؿ » ،یؼٌی «ضاثُِ ی هبزی ثیي افطاز ٍ ضاثُِی اختوبػی ثایي اقایب» (ل  )۱۶۶پسیاساض هایراطزز« .ایاي
اؾ

آىچیعی کِ هي ث ٍاضری هیًبهن»؛ «قرهی یبفتیی اقیب ٍ قیءقسى افطاز( ».ل )۲۸۹
پطزُ اظ چْطُ ی ایي نَضد ثٌسی ثبغرَى کِ اضخجبٌ ثیي اًؿبى ٍ اًؿبى ٍ ،اًؿبى ٍ َجیؼ

ذبضج کطزُ اؾ

ضا اظ قاک قافبف ٍ ػقالًایاـ

هَنؼی ثطهیافتس کِ «فطآٍضزُ ی اًؿبىّبیی قسُ کِ آظازاًاِ ثاِ خؼابٍى ضؾایسُاًاس رطزیاسُ ٍ خحا

آربّبًِ ی اًْب نطاض ریطز ( ».ل  )۱۸۳هبضکؽ ًِ فقٍ زض اثتسا ثلکِ زض ثراف ًْابیی کتابة («فطآیٌاس اًجبقا
یک ثبض زییط خأکیس هیکٌس کِ «قک ػبلیخط اختوبػی ،خبهؼِای اؾ

ًظابضد

ؾاطهبیِ») ًیاع

کِ زض آى ،ضقس کبه ٍ آظاز ّط فاطز انا حابکن ثبقاس».

(ل )۷۳۹
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