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...اٌط ثٝعٛض زلیكتطی ث ٝتؼطیف وبض اظذٛزثیٍب٘ ٝثٍٙطیٓ ،ث ٝوطف ٕٟٔی زست ٔییبثیٓۺ چیعی و ٝزض ایٙجب تٛغیف
ضس ،ٜفمظ یه ٔٛضٛع غطفبً التػبزی ٘یست[ ،ثّى ]ٝاظذٛزثیٍبٍ٘ی ا٘سبٖ ،فطٚوبٞی ظ٘سٌی ،تجبٞی  ٚاظ زست ضفتٗ
ٚالؼیت ا٘سب٘ی است ...زض ثطآٔسی اظ ایسٜی شات ا٘سبٖ  ٚتحمكیبثی آٖ ،ؤ ٝبضوس  ٚزض جسَ ثب ٔ ٍُٞغطح وطز ٚ
ثسظ زاز ،یه فبوت سبزٜی التػبزی ث ٝػٛٙاٖ ت جبٞی شات ا٘سبٖ  ٚاظزست ضفتٗ ٚالؼیت ا٘سب٘ی ثطٚظ ٔییبثس.
ٞطثطت ٔبضوٛظٜ

عجیؼت جسٓ غیطا٘ساْٚاض ا٘سبٖ است ...ایٗ و ٝظ٘سٌی ٔبزی ٔ ٚؼٛٙی ا٘سبٖ ثب عجیؼت زض دی٘ٛس است ،ث ٝایٗ ٔؼٙب
است و ٝعجیؼت ثب ذٛز زض دی٘ٛس است ،چطاو ٝا٘سبٖ ٘یع ثرطی اظ عجیؼت است .اظ آٖجب و ٝوبض اظذٛزثیٍب٘ ٝا٘سبٖ
ضا اظ  .١عجیؼت  .۲ ٚذٛزِ ا٘سب٘ی اش ،وبضوطزٞبی فؼبَاش  ٚفؼبِیتٞبی ظ٘سٌی اش جسا ٔیٕ٘بیس ،ثٕٞ ٝیٗ تطتیت اٚ
ضا اظ ٘ٛػیت ا٘سب٘ی اش ثیٍب٘ٔ ٝی سبظز ...تٕبْ ذػٛغیت یه ٘ٛع ...زض ذػٛغیت فؼبِیتٞبی ظیستیاش لطاض زاضزٚ ،
ذػٛغیت ٘ٛع ا٘سبٖ فؼبِیت آظاز  ٚآٌبٞب٘ ٝاست ...ظ٘سٌی ٞ ٚستی ا ٚغطفبً ٚسیّٝای ٔیٌطزز ثطای ظ٘سٌی وطزٖ.
وبضَ ٔبضوس

وِٞٛی سبیت *ٛزض [وتبة ذٛز ثب ٘بْ] «اوٛسٛسیبِیسٓ وبضَ ٔبضوسۺ سطٔبی ،ٝعجیؼت ٘ ٚمس ٘بتٕبْ التػبز سیبسی»
(ٔب٘تّی ضیٛی ٛدطِس ،)۲٧١۷ ،زفتطٞبیی اظ تحمیمبت ٔٙتطط٘طسٜی ٔبضوس ٍ٘ ٚطا٘یٞبی فعایٙس ٜاظ تأثیط ٔرطة
سطٔبیٝزاضی ثط ٔحیظ ظیست ضا ث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ اضائٔ ٝیوٙسٔ .بضوس جّس یه «سطٔبی »ٝضا ثطای چبح ٘رست زض
سبَ  ١۸۶۷تٟی ٝوطز ٜثٛز .ثسیبضی اظ ایٗ زست٘ٛضتٞٝب ثرطی اظ تحمیمبت ٔبضوس ثطای ٘ٛضتٗ جّسٞبی ز ٚ ْٚسْٛ
سطٔبی ٝثٛز و ٝا ٚثرطی اظ آٖ ضا آٔبز ٜوطز ،أب ٞطٌع تىٕیُ ٘ىط ز.
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در آغاس ،جٌثص ػلیِ تخزیة هحیط سیست در ًظام سزهایِداری دیذگاُ سَسیالیستی هارکس را تِ ػٌَاى یک
ًظزیِی هتخاغن هزدٍد هیداًست .پس اس آى ،حجن فشایٌذُای اس آثار «اکَسَسیالیستی» درتارُ ی اػتثار
ًظزیِی هارکس ٍ هفَْم سَسیالیسن تزای ًجات هحیط سیست تِ ٍجَد آهذ  .سایتَ ،تا آىکِ سیز تار گزایصّای
ضذ فلسفیاش است ،هطزح هیساسد کِ ًقذ کاهالً اًذامٍار هارکس اس سزهایِ داری ٍ دیذگاُ سَسیالیستیاش اس
آیٌذُ را هیتَاى تِ طزیقی تِ دًیای هادی پیًَذ داد تا تتَاى اس پس چالص تحزاى سیستهحیطی اهزٍسیي تزآهذ .
سبیت ٛث ٝزست٘ٛضتٞٝبی ٔ ١۸۴۴بضوس « ٚضاثغٝی ٔیبٖ ا٘سبٖ  ٚعجیؼت ثٝػٛٙاٖ ٞستٝی اغّی ٘ظطیٝی
ٔؼطٚف ا ٚزضثبضٜی اظذٛزثیٍبٍ٘ی»ٔ ،طاجؼٔ ٝیوٙسٔ .تأسفب٘[ ٝزض وتبة سبیت٘« ،]ٛظطی ٝی ٔؼطٚف اظذٛزثیٍبٍ٘ی»
ٔبضوس ،و ٝا ٚثب عطح آٖٕٝٞ ،ی [تبضید] تىبُٔ ا٘سبٖ ــ دیطبسطٔبیٝزاضی تب سطٔبیٝزاضی ــ ضا ٔٛضز ٘مس لطاض
ٔیزاز ،فمظ ثب «ظ٘سٌی اظذٛزثیٍب٘ٝی ٔسضٖ» ٔطثٛط زا٘ستٔ ٝیضٛز .سبیتٔ ٛربِفت ذٛز ثب «ظ٘سٌی اظذٛزثیٍب٘ ٝی
ٔسضٖ» ضا زض « فطٚدبضی ضسیس ٚحست ا٘ساْٚاض اِٚیٔ ٝیبٖ ا٘سبٖ  ٚعجیؼت» ثیبٖ ٔیوٙس( .اوٛسٛسیبِیسٓ وبضَ
ٔبضوس ،ن .سبیت ،ٛظ)١۴.
«ٚحست ا٘ساْٚاض» و ٝسبیت ٛاظ ٔبضوس ٘مُ ٔیوٙسٔ« ،یبٖ وـبض  ٚضـطایظ وـبض اسـت» وـ ٝزض اضـىبَ ٌ٘ٛـبٌٖٛ
دیطبسطٔبیٝزاضی ٚجٛز زاضت ٚ ٝزض ٘ظبْ سطٔبیٝزاضی اظ ٙٔ ٓٞفه ٔیضٛز٘« .فی زض ٘فی» ٔبضوس ،زض ایٗجب «تجسیـس
ٔثجت ٚحست اِٚی ٝزض سغحی ثبالتط» استٕٞ( .ب٘جب ظ )۵٧.سـبیت ٛازػـب ٔـیوٙـس وـ ٝزض سـبَ ٔ ١۸۵۷ـبضوس زض
ٌط٘ٚسضیسٔ ٝف« ْٟٛتؼبُٔ ٔتبثِٛیه وبض ثب عجیؼت» ضا ؤ ٝیتٛا٘ـس «ٚحـست اِٚیـ »ٝضا ثبظٌطزا٘ـس ،جـبیٍعیٗ فّسـفٝ
ٔیوٙسٕٞ( .بٖجب ظ )۶۷.زض ٌط٘ٚسضیس ،ٝضیٜٛای وٚ ٝحست [وـبض  ٚعجیؼـت زض اضـىبَ] دیطبسـطٔبیٝزاضی تٛسـظ
جبٔؼ ٚ ٝاضىبَ ٔتفبٚت ٔٙبسجبت اجتٕبػیاش «ٔیب٘جی» ٔیضٛز ،تططیح ٔیٌطززٔ( .جٕٛػ ٝآثـبض ،ج ،۲۸ .ظ)۴٧۹ .
سبیت٘ ٛمس ثیضحٕب٘ ٝی ٔبضوس اظ ٞط وساْ اظ ایٗ اضىبَ ضا ٘بزیسٔ ٜیٌیطزٟٓٔ .تط اظ  ٕٝٞآٖ است وٚ ،ٝحست [وـبض ٚ
عجیؼت زض] اضىبَ اجتٕبػی دیطبسطٔبیٝزاضی «دیطبدیص ثطای فطز تؼییٗ ضس ،»ٜوٙٔ ٝبسجبت ا ٚثـب عجیؼـت « ٚزیٍـط
ٕٞىبضا٘ص» ضا تحسیس ٔیٕ٘بیس .ایٗ ٔحسٚزیت ث ٝفطٚدبضی اضىبَ اجتٕبػی ٌ٘ٛـبٌ ٚ ٖٛچٙسٌب٘ـٝی دیطبسـطٔبیٝزاضی
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ٔٙجط ٔیضٛز ،و ٝفبلس ٞط ٘ٛع ٔفٟٔٛی اظ «ضضس وبُٔ  ٚآظاز فطز ٓٞ ٚچٙیٗ جبٔؼـ »ٝاسـتٔ( .جٕٛػـ ٝآثـبض ،ج،۲۸ .
غع )۴١٧-۴١١
دیذگاُ اًتقادی گزًٍذریسِ تِ اضکال پیطاسزهایِداری ،طٌیياًذاس ػٌػز فلسفی تفکیکًاپذیز «ًظزیِی
هؼزٍف کار اسخَدتیگاًِ» هارکس است .تزای ًوًَِ ،سایتَ تا ًقل اس ّزتزت هارکَسُ ٍ اریک فزٍم اس در
هخالفت تا هارکسیستّای اًساىتاٍر تزهیآیذ ،کِ «کار اسخَدتیگاًِ» تزای آىّا یک ًقطِػطف فلسفی است.
جذل سایتَ تٌْا در تقاتل تا هارکسیستّای اًساىتاٍر ًیست؛ [تلکِ ّنچٌیي هغایز] تا دیذگاُ هارکس در
دستًَضتِّای  1١44اٍست کِ «هالکیت خػَغی» ٍ «رٍاتط تیزًٍی کارگز تا طثیؼت ٍ خَدش» را ًِ ػلت ،
تلکِ «ًتیجِ» ی کار اسخَدتیگاًِ هیداًذ ( .سایتَ ،ظ  34 .؛ هجوَػِ آثار ،ج ، 3.غع )2١0- 2٩٧
دبسد سبیت ٛایٗ است ،و ٝزض جستٚجٛی «ثیٟٛز ٜثطای یبفتٗٙٔ ...غك  ٚتبضید زلیك دیسایص وبض اظذٛزثیٍب٘»ٝ
ــ ضستثرطی زٚجب٘جٝی «ٔبِىیت ذػٛغی» « ٚوبض اظذٛزثیٍب٘»ٝــ ٞیچوس ث ٝچیعی فطاتط اظ «ػّت ٔ ٚؼّ»َٛ
٘طسیس ٜاست( .سبیت ،ٛظ )٣۵ .تأویس ٔبضوس ث٘ ٝمغٝی «دیسایص» [یه دسیس٘ ]ٜیست ،ثٚٝیژ ٜاظ ٔٙظط تٛاِی
ثیٟ٘بیتِ ػّت ٔ ٚؼِّٛی .تأویس ٔبضوس ثط ایٗ ٘مغ ،ٝزض ضاثغ ٝثب ثیٍبٍ٘یایی وٚ ٝجٛز زاضز ،ایٗ ثٛز و ٝچٝعٛض «ایٗ
ثیٍبٍ٘ی ضیط ٝزض ٔبٞیت تىبُٔ ا٘سبٖ» زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب و٘ ،ٝمغٝی آغبظ ٘ ٝاضىبَ ثیط٘ٚی  ٓٞچٔ ٖٛبِىیت ،ثّىٝ
تضبز وبض ثب ذٛزش استٔ ( .جٕٛػ ٝآثبض ،ج ،٣ .ظ )۲۸١ .چٙبٖ ؤ ٝبضوس ٘طبٖ زاز« ،تىبُٔ ا٘سبٖ» اظ عطیك ٌصض
اظ ٔٛا٘غ ضٚزضضٚی ٞستی ا٘سبٖ غٛضت ٔیدصیطزٛٔ ،ا٘ؼی زض ثطاثط «فؼبِیتٞبی ظ٘سٌی» ٚیژٜی ا٘سبٖ« ،فؼبِیتٞبی
ظ٘سٌی آٌبٞب٘ ٚ ٝآظاز» .ایٗ تؼطیف اظ ٞستی ا٘سب٘ی ،چیعی ٘یست و ٝثطای ا٘سبٖ تب ث ٝحبَ «ثٝعٛض ثیٚاسغ ٝدسیساض
ضس ٜثبضسٔ( ».جٕٛػ ٝآثبض ،ج ،٣ .ظ )۲۷۶ .ث ٝثیبٖ زیٍطٔ ،بٞیت «ت ىبُٔ ا٘سبٖ» ضٚیبضٚیی جسٛضا٘ٝی ٞستی ا٘سب٘ی
ثب ٔیب٘جیٞبی ٔطرع است.
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گسست «ٍحذت اٍلیِ»ی سایتَ اس جْاىضوَلی هارکس
سبیت ،ٛثب تىطاض ایٗ افسب٘ ٝو ٝجٟبٖضِٕٛی ٔبضوس ٕٞبٖ «ٔٛجٛز ٘ٛػی» ِٛزٚیً فٛیطثبخ است ،چطا و ٝآٖٞب ٞط زٚ
اظ ایٗ اغغالح استفبز ٜوطزٜا٘س ،اظ جٟبٖضِٕٛی فّسفی ٔبضوس ٔیٌسّس .ػٙػط فّسفی زست٘ٛضتٞٝبی ١۸۴۴
ٔبضوس اظ ٞستی ا٘سب٘ی جٟبٖضٕ َٛآغبظ ٔیٌطززٞ[ ،ستیای] و ٝثٝعٛض ٔسا ْٚث ٝذٛز ٚیژٌی ٔیثرطسٔ .فْٟٛ
ایستبی فٛیطثبخ اظ «ٔٛجٛز ٘ٛػی» فبلس ٞط ٌ ٝ٘ٛزذبِت ٘مبزا٘ ٝزض سیبست  ٚیب «ٔجٕٛػٙٔ ٝبسجبت اجتٕبػی» ٚالؼی
استٔ .بضوس ٔیٌٛیسٙٔ ،بسجبت اجتٕبػی ٔسضٖ  ٚیب ثٝعٛض ٔطرع تٕبٔی ٔٙبسجبت اجتٕبػی ا٘سب٘ی ،ثط اسبس
ٔیب٘جیٌطی «لسضت ا٘تعاع» ٔٛجٛزیت ٔییبثٙسٔ( .جٕٛػ ٝآثبض ،ج ،٣٧ .ظ )۲٣۲ .سبیت٘ ٛمس ٔبضوس ضا اظ ٔٛجٛز
٘ٛػی فٛیطثبخ ٘مُ ٔیوٙس ،وٙٔ ٝبسجبت ا٘سب٘ی ضا فمظ [ٔفبٞیٓ] جٟبٖضٕ َٛثبثت  ٓٞچ« ٖٛػطك» ٔیزا٘س وٝ
ثٚٝسیّٝی ٔصٞت ث ٝغفبت اِٟی تؼیّٗ یبفت( ٝسبیت ،ٛظ ،)۵۸ .أب ث٘ ٝبزضستی ٔی ٌٛیس ؤ ٝبضوس ایٗ زیسٌب ٜضا زض
سبَ  ١۸۴۴زاضتٕٞ( .بٖجب ظ )٣۲ .ا٘تعاػیبت ٔطثٛط ث ٝاِٟیبت ثبثت ٘یستٙس  ٚتبضید ذٛزضبٖ ضا زاض٘س  ٚزض ٞط
غٛضت [ٔف ]ْٟٛجٟبٖضٕٔ َٛبضوسی ٘یستٙسٔ[ .ف ]ْٟٛجٟبٖضٕٔ َٛبضوسٞ ،ستی ا٘سب٘ی یب «ٔٛجٛز ٘ٛػی» ،زض
ٞیچیه اظ ٔطاحُ تىبُٔ ٞطٌع ثٝعٛض ثیٚاسغ ٝدسیساض ٕ٘یضٛز ،تب چ ٝضسس ث ٝغفبت ثبثت اِٟیٕٛٞ ٚ ،اض ٜزض حبَ
ٚیژٌیثرطی ث ٝذٛیص است.
سبیت ٛثطذی تحمیمبت ٔٙتطط٘طسٜی ٔبضوس ثط ضٚی زازٜٞبی تجطثیِ زض ظٔبٖ ذٛز جسیس ضا زض ثبضٜی تأثیطات
سطٔبیٝزاضی ثط ٔحیظ ظیست ٚ ،ثٚ ٝیژٔ ٜغبِؼبت یٛستٛس فطایٟط فِ ٖٛیجیً ١زض ٔٛضز وبستی وطبٚضظی غٙؼتی
ثطای تجسیس ظطفیت حیبتی ظٔیٗ ،ضا ث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ اضائٔ ٝیوٙس .سبیت ٛاِٚیٗ وسی ٘یست و ٝیه «ٚحست اِٚی[ »ٝوبض
 ٚعجیؼت] ضا زض ضىُ زازٜٞبی تجطثی جسیس ضٚزضضٚی ثططیت ٌطفتبض زض ٘ظبْ سطٔبی ٝزاضی لطاض ٔیزٞس .ث ٝایٗ
تطتیت ،آیٙسٜی ثططیت ثبظٌطت ثٌ ٝصضت ٝزض سغحی ثبالتط است.
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تحقیقات تزجستِ ٍ صرف هارکس در سهیٌِّای ٍسیغ ٍ هتٌَع تز رٍی دادُّای تجزتیایی کِ در آى سهاى
تیزٍى آهذ  ،هارکسیستّای پساهارکس اس جولِ فزیذریص اًگلس را سزدرگن کزد .هارکس در دفتزّای
قَمضٌاسی ۲خَد در  ،1١١0تِطَر ػویق تِ هطالؼات اًساىضٌاسی آى سهاى هیپزداسد ،اس جولِ رٍاتط هزد ٍ سى
در اضکال پیطاسزهایِداری  .دیذگاُ اًتقادی هارکس اس اضکال اجتواػی پیطاسزهایِداری ،تذاٍم رٍش اٍ تَد؛ اٍ
در سال  1١44جْاىضوَلی ّستی اًساًی را رٍضي ساخت ًِ ،تا تثییي [هفَْم] «کار»  ،تلکِ تا تثییي راتطِی هزد
ٍ سى تِ ػٌَاى تٌیادیي تزیي [راتطِ] .هارکس در حالی کِ تِ تزخی تزتزی ّای ًقص سًاى در اضکال
پیطاسزهایِداری در هقایسِ تا هٌاسثات هذرى ارج هیًْاد ،لیکي تا ّطیاری تِ هحذٍدیتّای رضذ آساد سًاى
ًیش اضارُ هیکٌذ  .ارسیاتی اًتقادی هارکس ًطاى داد کِ چِگًَِ حتی اضکال ًسثت اً تزاتز تقسین کار اجتواػی
جٌسّا [هزد /سى] ،آهادُی اهحا ضذى ٍ تثذیل آى تِ ضذ خَد ٍ یا کاست تَدًذ.
ضایب ز٘ٚبیفسىبیب ،اذتالف ظیبزی ٔیبٖ زفتطٞبی لْٛضٙبسی ٔبضوس ٙٔ« ٚطبء ذب٘ٛازٔ ،ٜبِىیت ذػٛغی ٚ
زِٚت» اٍّ٘س  ،و ٝدس اظ ٔطي ٔبضوس  ٚثٝاحتٕبَ ثطاسبس زفتطٞبی لْٛضٙبسی ٔبضوس ٍ٘بضت ٝضسٔ ،ٜییبثس.
ثطضسیٞبی ز٘ٚبیفسىبیب اظ تؼساز ظیبزی اظ ٘ٛضتٞٝبی جسیس ا٘سبٖضٙبسی ٔبضوس٘ ،طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝبضوس زض
ا٘تٟبی ظ٘سٌیاش غطق ٔغبِؼبت ٌستطز ٜزضثبضٜی تأثیطات ٚیطاٍ٘ط سطٔبیٝزاضی ثط ظٔیٗ ثٛز ٜاستۺ «تب ث ٝحبَ ٞیچ
تجطثٌٝطایی ثعضٌتط اظ زیبِىتیسیٗ ثعضي "وبضَ ٔبضوس" ٘جٛز ٜاست ».اٍّ٘س ٘یع ٓٞ ،چ ٖٛاو ِٖٛٙسبیت ٛتحت تأثیط
زازٜٞبی تجطثی ،ثٚ ٝحست اِٚی ٝثبظٔیٌطزز ٙٔ« ٚطبء ذب٘ٛاز »...ٜضا ثب شوط زیسٌبِِٛ ٜیس ٙٞطی ٔٛضٌبٖ ٣و« ٝآیٙسٜ
فمظ "ٔطحّٝی ثبالتطی" اظ وٕ٘ٛیسٓ اِٚی ٝذٛاٞس ثٛز »،ث ٝدبیبٖ ٔیثطز.

«پیذایص» اسخَدتیگاًگی هذرى ٍ رٍش هارکسی «قذرت اًتشاع»
«سطٔبی»ٝی ٔبضوس ٞیچ تٛاِی ثیٟ٘بیتِ ػّت ٔ ٚؼِّٛی ٞ ٚیچ اثٟبٔی زضثبضٜی «ٔٙغك  ٚتبضید زلیك دیسایص»
اظذٛزثیٍبٍ٘ی ٔسضٖ ضا ٘طبٖ ٕ٘یزٞس .تٟٙب «دیسایص» ٔغّك ٔطثٛط است ثٔ ٝف« ْٟٛسّ »َٛزض جبٔؼٝی
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سطٔبیٝزاضی ،ضىُ وبالیی تِٛیس «ذٛزِ» ٘یطٚی وبض (وبدیتبَ ،ت.ثٗ فبوس ،ظ )١۶۴ .و ٝثِ ٝحبػ تبضیری ثٝػٛٙاٖ
ٔجبزِٝی دبیبدبی زض فٛاغُ ٔیبٖ اضىبَ دیطبسطٔبیٝزاضی ثٚٝجٛز آٔس .ضٚضی ؤ ٝبضوس سرت وٛضب٘ ٝاظ عطیك
«لسضت ا٘تعاع» ز٘جبَ ٔیوٙس (ٕٞبٖجب ظ ٚ ،)۹٧ .جعئیبت ذٛز -تٕبیعی ٔٙغمی ایٗ سّ ،َٛتٛسظ ٔبضوسیستٞبی
دس اظ ٔبضوس اوثطاً ٘بزیسٌ ٜطفت ٚ ٝیب حتی ٘ىٞٛص ٔیض ٛز .ایٗ ٔبضوس ثٛز و ٝتٕبٔی ٔسیط تىبُٔ ا٘سبٖ  ٚتضبز
ٔغّك ضا زض « اظذٛزثیٍبٍ٘ی ٔسضٖ»  ،و ٝزض اثتسا چیعی ثیآظاض ث٘ٝظط ٔیضسیس ،زضیبفت.
ثط عجك ٔٙغك شاتی وبال٘ ،یطٚی وبض ا٘سب٘ی تجسیُ ث ٝوبال ضس؛  ٚوسب٘ی و ٝفمظ زاضای ٘یطٚی وبض ذٛز ٞستٙس،
ثبیس آٖ ضا ثطای ظ٘سٔ ٜب٘سٖ ث ٝفطٚش ثطسب٘ٙس .فؼبِیتٞبی ظ٘سٌی زض ٔىبٖ وبض غطفبً ثٚ ٝسیّٝای ثطای ظ٘سٔ ٜب٘سٖ
تجسیُ ٔیضٛز ،و ٝثب اِعأبت اظذٛزثیٍب٘ٝی ا٘جبضت سطٔبی ٝوٙتطَ ٔیٌطزز .ایٗ ٚالؼیت اظذٛز ـ ثیٍب٘ٝسبظ
«ٓٞٚآٔیع»ٓٞ ۴ظٔبٖ ثب آغبظ جٙیٙی ضىُ وبالیی ،تب آٖ ا٘ساظ ٜو ٝتِٛیسوٙٙسٌبٖ وبالٞب ث ٝذبعط یه ا٘تعاعٔ ،یبٍ٘یٗ
ظٔبٖ وبض  ٚیب ظٔبٖ وبض اجتٕبػبً الظْ ،و« ٝزض »ٖٚوبالٞب ی تِٛیسضس ٜتٛسظ آٖٞب ٔبزیت ٔییبثس ،ثب یىسیٍط ٔطتجظ
ٞستٙس ،حضٛض زاضزٔ .بضوس ٔی٘ٛیسسۺ «ضىُ وبالیی  ٚضاثغٝی اضظضی ٔحػٛالت وبض و ٝزض آٖ ظبٞط ٔی ضٛز،
ٔغّمبً ٞیچ اضتجبعی ثب ٔبٞیت فیعیىی وبال  ٚضٚاثظ ٔبزی ٘بضی اظ آٖ ٘ساضزٕٞ( ».بٖجب ظ)١۶۵ .
ٚالؼیت سطٔبیٝزاضی ثیص اظ حس شٙٞی  ٚوالً ثیاضتجبط ثب ٔحسٚزیتٞبی ٔبزی استٔ .حسٚزیتٞبی ٔبزی
ٍ٘طاٖظا ٔیثبیستی اظ ذبضج ث ٝآٖ ٚاضز ضٛزۺ یب اظ عطیك ٔجبضظات عٛال٘ی ثطای ضٚظ وبضی ثٙٞٝجبض زض ظٔبٖ آغبظ
سطٔبیٝزاضی و ٝس٘ ٝسُ اظ وبضٌطاٖ ضا یهجب ثٝوبض ٔیوطیس  ٚسّغٝی سطٔبی ٝزض ٔحُ وبض ا٘سبٖ ضا ٔٛجٛزی
ثیضحٓ ٔیوطز ٞ ٚط ظٔبٖ و ٝا٘سبٖٞب زیٍط ٔٛضز ٘یبظ ٘جٛز٘س آٖٞب ضا زَ ذٛاٞب٘ ٝاذطاج وطز ٜث ٝفالوت ٔیا٘ساذت؛
 ٚیب اظ عطیك [تأثیطات] زفغ ظثبِٞٝب[ی غٙؼتی] زض ٔحیظظیست [ ٚترطیت آٖ]« .لسضت ا٘تعاع» ضاٞجطز ٔبضوس
ثطای ٔربِفت ٔغّك ثب ضىُ وبالیی  ٚعطح ایسٜی «وبض آظاز ٕٞجستٌ »ٝطزیس ،و ٝزض آٖ «ض٘ٚس ظ٘سٌی اجتٕبػی» ٚ
ٓٞچٙیٗ ٔتبثِٛیسٓ ا٘سبٖ ثب عجیؼت «ضفبف» ٔیض ٛزٕٞ( .بٖجب ظ)١۷٣ .
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ایذٜی آسادی هارکس ٍ اًقالب هذاٍم چٌذتؼذی
اِٚیٗ ٘ىتٝای ؤ ٝبضوس زض  ١۸۷۵زض ٘مس ثط٘بٔٝی ٌٛتب ث ٝآٖ ٔؼغٛف ٔی ضٛز ،ا٘تمبز اظ ضٚش [احعاة] چخ ظٔبٖ
ذٛز ثٛز؛ عطفساضاٖ السبَ ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ عجیؼت ،ثب ٌفتٗ ایٗ و ٝتٕبْ ثطٚت ٘بضی اظ وبض است ،ثبظتبة زٙٞسٜی
ٍ٘ب ٜثیص اظ حس شٙٞی سطٔبی ٝث ٝوبض ثٛز٘سٔ( .جٕٛػ ٝآثبض ،ج ،۲۴ .ظٔ )۸١ .بضوس ث ٝستبیص اظ تٛزٜٞبی دبضیس
ٔیدطزاظز ،و ٝزض سبَ  ١۸۷١تِٛیس اجتٕبػی ذٛز ضا زض ضىُ جسیسی اظ جبٔؼٝی اضتطاوی غیطزِٚتی سبظٔب٘سٞی
وطز٘سٔ .بضوس زض «٘مس ثط٘بٔٝی ٌٛتب» ،اغ َٛسبظٔب٘ی جبٔؼٝی دسبسطٔبیٝزاضی ضا ٔغطح ٔیسبظز .یىی اظ ایٗ
اغ ،َٛزض ٔجبحثبت ٔیبٖ ٔبضوٛظ ٚ ٜز٘ٚبیفسىبیب ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفتۺ « ...دس اظ آٖ و ٝوبض ،اظ یه ٚسیّٝی غطف
ثطای ظیستٗ ،ذٛز تجسیُ ث ٝیه ٘یبظ ضطٚض ی ثطای ظ٘سٌی ٔیٌطززٔ( ».جٕٛػ ٝآثبض ،ج ،۲۴ .ظٔ )۸۷ .بضوس زض
ایٗ ظٔی ٝٙو ٝچٚ ٝضؼیتی دس اظ ٌصاض ا٘مالثی اظ ٚالؼیت ٔؼىٛسِ ضىُ وبالیی اتفبق ذٛاٞس افتبز ،ث ٝػٙػط فّسفی
ذٛز زض ٘ٛضتٞٝبی  ١۸۴۴ثبظٔیٌطززۺ فؼبِیت ظ٘سٌی ثٝػٛٙاٖ اضازٜی آظاز ،زض تٕبیع ثب فؼبِیتٞبی ظ٘سٌی ثٝػٛٙاٖ
ٚسیّٝای غطفب ثطای ذٛزش.
ػٙػط فّسفی زست٘ٛضتٞٝبی ٔ ١۸۴۴بضوس ،آٖ ٘ٛع «٘فی زض ٘فی» ضا ٔطرع ٔیوٙس ،ؤ ٝطرػبً ثب ٔربِفت
فطز زض ثطاثط ا٘تعاع ٔٛجٛز ٚ ،حتی ثب ٔربِفت زض ثطاثط ا٘تعاػی وٕٞ ٝب٘ٙس ضىُ اضظضی ٔبِىیت ذػٛغی ِٙٛٞبن
است ،تؼطیف ٕ٘یضٛز .تٟٙب اظ عطیك ٘فی زض ٘فی زض ضىّی اظ «٘فی ذٛزٔ -ؼغٛف» است و« ٝا٘سبٖثبٚضی ٔثجتِ...
ذٛزٔحطن» دسیس ٔیآیس .ایٗ «وٙصِ ٚالؼیِ ...ثطآٔس آٌبٞی ٘ٛػی  ٚظ٘سٌی ٘ٛػی» است .ایس ،ٜثٝػٛٙاٖ «فؼبِیت
ظ٘سٌی» ا٘سبٖ زیٍط اظ ٔٛجٛز ا٘سب٘ی ٔٙفه ٕ٘یضٛز ،چٙبٖو ٝث ٝػمیسٜی ٔبضوس زض ٔٛضز ٔ( ٍُٞجٛػ ٝآثبض ،ج،٣.
ظ ٍ )٣۴۲ .فٛیطثبخ (ٕٞبٖجب ،ج ،۵.ظ )٣ .ضخ زاز.
أطٚظ ،ؤ ٝسئّٝی ثمبی ا٘سبٖ ٔغطح است ،اظ ٘بثٛزی ٔحیظ ظیست تب جًٞٙبی ٘بضی اظ ٘ظبٔیٌطی اشٞبٖ،
ٔجبضظ ٜثطای ٔٙبسجبت جسیس ا٘سب٘ی تٕبْ جٙجٞٝبی فؼبِیتٞبی ضٚظٔطٜی ظ٘سٌی ضا فطاٌیط ٔیضٛزۺ زض ضاثغ ٝثب
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عجیؼت ،زض والسٞبی زضس ،زض ذب٘ٞٝب ،زض ذیبثبٖٞب ٚ ،زض ٔحُ وبض .یه زیبِىتیه ٚحستیبثٙس ٜزض ٔفٔ ْٟٛبضوسی
ٞستی ا٘سب٘ی ثٙیبٖ یبفت ،ٝو ٝذٛز ٔربِفت ٔغّك ثب اضىبَ اظذٛزثیٍبٍ٘ی ثطط اظ ٔٛجٛزیت اجتٕبػیاش است .ا٘مالة
ٔسأ ْٚبضوس ٔؼتجطتط اظ ٕٞیط ٝثطای تحمك ایسٜی ٔسا ِْٚذٛزٌستط زض ثبظضٙبسی ا٘سب٘یت ا٘سبٖ ثب ا٘تربة
آظازا٘ٝی فؼبِیتٞبی ضٚظٔطٜاش است .ایٗ فطاتط اظ ٞطٌٔ ٝ٘ٛطحّٝثٙسی است ،اظ جّٕ ٝایٗ و ٝا٘مالة ذٛز ٞسف
جٙجص ٌطزز.

*  ،Kohei Saitoزاضای زوتطای فّسف ٝاظ زا٘طٍ ب ٜثطِیٗ  ٚاستبزیبض التػبز سیبسی زا٘طٍب ٜاٚظاوبٔ ،حمك
ٔبضوسیست است و ٝزض جٕغآٚضی ٚ ٚیطاستبضی آثبض ٔبضوس  ٚاٍّ٘س ٓٞوبضی ٔیوٙس.
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