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ف تٛغیوٝ زض ایٙجب  چیعیۺ یبثیٓ ٔی  زست ٟٕٔیوطف ثٝ  ثٍٙطیٓ، اظذٛزثیٍب٘ٝوبض  تؼطیف تطی ثٝ عٛض زلیك ثٝاٌط ...

ٗ ظ٘سٌی، تجبٞی ٚ اظ زست ضفت ا٘سبٖ، فطٚوبٞی اظذٛزثیٍبٍ٘ی[ ثّىٝ]التػبزی ٘یست، غطفبً ضسٜ، فمظ یه ٔٛضٛع 

ٚ  وطزٔغطح  ثب ٍُٞ زض جسَٚ ٔبضوس وٝ آٖ،  یبثی ٚ تحمك شات ا٘سبٖ یٜ ثطآٔسی اظ ایس زض... ٚالؼیت ا٘سب٘ی است

 .سیبث ٔی ٚظطثجبٞی شات ا٘سبٖ ٚ اظزست ضفتٗ ٚالؼیت ا٘سب٘ی ػٙٛاٖ تالتػبزی ثٝ  یٜ زسب ، یه فبوتزازثسظ 

 ٞطثطت ٔبضوٛظٜ

 

 ٔؼٙبثٝ ایٗ  ،است دیٛ٘سزض ب عجیؼت ی ٚ ٔؼٙٛی ا٘سبٖ ثٔبزوٝ ظ٘سٌی  ایٗ ...استا٘سبٖ  ٚاض ا٘ساْعجیؼت جسٓ غیط

ا٘سبٖ اظذٛزثیٍب٘ٝ  جب وٝ وبض اظ آٖ .ثرطی اظ عجیؼت است٘یع ا٘سبٖ  وٝطااست، چ دیٛ٘سزض  ذٛزعجیؼت ثب وٝ  است

ثٝ ٕٞیٗ تطتیت اٚ ، ٕ٘بیس ش جسا ٔیا ٞبی ظ٘سٌی فؼبِیتش ٚ ا فؼبَوبضوطزٞبی  ،شا ا٘سب٘ی ذٛزِ .۲ٚ  تعجیؼ .١ضا اظ 

ش لطاض زاضز، ٚ ا یستیٞبی ظ یتزض ذػٛغیت فؼبِ... ت یه ٘ٛعٕبْ ذػٛغیت.. .سبظز ش ثیٍب٘ٝ ٔیا یت ا٘سب٘یضا اظ ٘ٛػ

 .ٌطزز ثطای ظ٘سٌی وطزٖ ٔیی اٝ ٚسیّ غطفبً ٚ ٞستی اٚ ٘سٌیظ ...ز ٚ آٌبٞب٘ٝ استفؼبِیت آظاذػٛغیت ٘ٛع ا٘سبٖ 

 وبضَ ٔبضوس

 

 «بتٕبْ التػبز سیبسیسطٔبیٝ، عجیؼت ٚ ٘مس ٘ۺ وبضَ ٔبضوس اوٛسٛسیبِیسٓ»[ ثب ٘بْ وتبة ذٛز]زض  *یتٛبی سوِٛٞ

 ٔرطة تأثیطاظ  فعایٙسٜٞبی  ا٘یٍ٘طٚ ٔبضوس  یٜ ٘طسٔٙتطط بتتحمیم ی اظزفتطٞبی، (۲٧١۷دطِس،  ٔب٘تّی ضیٛیٛ)

زض  چبح ٘رستضا ثطای  «سطٔبیٝ» یه جّسٔبضوس  .سوٙ اضائٝ ٔی ثٝ ذٛا٘ٙسٌبٖضا زاضی ثط ٔحیظ ظیست ٝ سطٔبی

ٚ سْٛ  زْٚ ٞبی جّس٘ٛضتٗ ثرطی اظ تحمیمبت ٔبضوس ثطای  ٞبٝ ٘ٛضت ثسیبضی اظ ایٗ زست. وطزٜ ثٛز تٟیٝ ١۸۶۷سبَ 

 .زٞطٌع تىٕیُ ٘ىطأب  ،زوط ضا آٔبزٜ سطٔبیٝ ثٛز وٝ اٚ ثرطی اظ آٖ
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یک  ػٌَاى ی دیذگاُ سَسیالیستی هارکس را تِارد در ًظام سزهایِهحیط سیست  ػلیِ تخزیةجٌثص در آغاس، 

 اػتثار ی تارُدر« یالیستیسَاکَس»آثار اس  ای فشایٌذُ حجن، پس اس آى .داًست هزدٍد هی هتخاغن ی ًظزیِ

 ّای گزایصسیز تار  کِ تا آى سایتَ، .سیست تِ ٍجَد آهذهحیط  ن تزای ًجاتفَْم سَسیالیسهارکس ٍ ه یِ ًظزی

 اس اش یالیستیداری ٍ دیذگاُ سَس اس سزهایِ هارکس ٍار اًذام کاهالً د کِ ًقذساس هطزح هی، است اش ضذ فلسفی

 .ذتزآه یيهزٍسهحیطی ا چالص تحزاى سیست اس پستتَاى  پیًَذ داد تاتِ دًیای هادی  تَاى تِ طزیقی را هیآیٌذُ 

ی  اغّی ٘ظطیٝ ی ػٙٛاٖ ٞستٝٝ ٔیبٖ ا٘سبٖ ٚ عجیؼت ث یٝ ضاثغ»ٔبضوس ٚ  ١۸۴۴ٞبی ٝ ٘ٛضت ثٝ زست یتٛبس

 «اظذٛزثیٍبٍ٘یٔؼطٚف  یٝ ٘ظطی» ،[ة سبیتٛزض وتب] سفب٘ٝأٔت. سوٙ ٔی ٔطاجؼٝ ،«اظذٛزثیٍبٍ٘ی یٜ ٔؼطٚف اٚ زضثبض

لطاض ٘مس ٔٛضز  ضا ــ زاضیٝ تب سطٔبیزاضی ٝ بسطٔبیدیط ــا٘سبٖ  تىبُٔ[ تبضید] یٝ ٕٞ ،آٖعطح ثب اٚ وٝ  ٔبضوس،

ی  اظذٛزثیٍب٘ٝ ظ٘سٌی»ٔربِفت ذٛز ثب سبیتٛ . ضٛز ٔی ٛط زا٘ستٝٔطث «ٔسضٖ ی اظذٛزثیٍب٘ٝ ظ٘سٌی» ثب ، فمظززا ٔی

اوٛسٛسیبِیسٓ وبضَ ). سوٙ ٔی ثیبٖ «ا٘سبٖ ٚ عجیؼتاِٚیٝ ٔیبٖ  ٚاض ا٘ساْٚحست  ضسیس فطٚدبضی» زضضا  «ٔسضٖ

 (١۴.ظسبیتٛ، . ، نٔبضوس

ٖ    «ٚ ضـطایظ وـبض اسـت    وـبض ٔیبٖ »س، وٙ ٘مُ ٔییتٛ اظ ٔبضوس بوٝ س «ٚاض ا٘ساْٚحست »  وـٝ زض اضـىبَ ٌٛ٘ـبٌٛ

 تجسیـس »جب  زض ایٗٔبضوس،  «٘فی زض ٘فی» .زضٛ ٔٙفه ٔی اظ ٞٓ زاضیٝ سطٔبی ٚجٛز زاضتٝ ٚ زض ٘ظبْزاضی ٝ دیطبسطٔبی

ٝ   یتٛ ازػـب ٔـی  بسـ  (۵٧.ظ٘جب ٕٞب) .است «زض سغحی ثبالتط ٔثجت ٚحست اِٚیٝ زض ٔـبضوس   ١۸۵۷زض سـبَ   وٙـس وـ

ٝ  »تٛا٘ـس   وٝ ٔیضا  «عجیؼتثب  وبض ٔتبثِٛیهتؼبُٔ »ٔفْٟٛ ٌطٚ٘سضیسٝ  ـ ضا ثبظ «ٚحـست اِٚیـ س، جـبیٍعیٗ فّسـفٝ   ٌطزا٘

َ   ] ٚحست وٝ یاٜ ضیٌٛطٚ٘سضیسٝ، زض  (۶۷.ظجب  ٕٞبٖ) .سوٙ ٔی تٛسـظ   زاضیٝ دیطبسـطٔبی  [وـبض ٚ عجیؼـت زض اضـىب

 (۴٧۹. ، ظ۲۸. ج ،ٔجٕٛػٝ آثـبض . )زٌطز ٔی تططیحضٛز،  ٔی« ٔیب٘جی» شا اجتٕبػیاضىبَ ٔتفبٚت ٔٙبسجبت ٚ  جبٔؼٝ

وـبض ٚ  ] ، ٚحستاست وٝ آٖ اظ ٕٞٝتط  ٟٔٓ .ٌیطز ضا ٘بزیسٜ ٔی اظ ایٗ اضىبَ ٔبضوس اظ ٞط وساْ ی ب٘ٝضحٕ ثی یتٛ ٘مسبس

زیٍـط  »عجیؼـت ٚ  ثـب   وٝ ٔٙبسجبت اٚ، «ٜسی فطز تؼییٗ ضدیطبدیص ثطا» زاضیٝ بػی دیطبسطٔبیٕتجااضىبَ  [عجیؼت زض

ٝ  اضىبَ  ایٗ ٔحسٚزیت ثٝ فطٚدبضی. سٕ٘بی س ٔییحستضا  «ٕٞىبضا٘ص  زاضیٝ دیطبسـطٔبی  ی اجتٕبػی ٌٛ٘ـبٌٖٛ ٚ چٙسٌب٘ـ
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ٝ  چٙیٗ فطز ٚ ٞٓآظاز  ٚ ضضس وبُٔ»ی اظ ٔفٟٛٔ وٝ فبلس ٞط ٘ٛعز، ضٛ ٔیٔٙجط  ٝ ٔ. )اسـت  «جبٔؼـ ، ۲۸ .ج ،آثـبض  جٕٛػـ

 (۴١٧-۴١١غع 

 ی ًظزیِ» ًاپذیز تفکیک فلسفی ػٌػز ًذاسا طٌیي ،داری سزهایِپیطااضکال  گزًٍذریسِ تِدیذگاُ اًتقادی 

اس در  اس ّزتزت هارکَسُ ٍ اریک فزٍمتا ًقل سایتَ  ًوًَِ،تزای  .استهارکس  «تیگاًِاسخَد هؼزٍف کار

. است فلسفی ػطف ّا یک ًقطِ تزای آى «اسخَدتیگاًِ کار» کِ آیذ، تزهی تاٍر ّای اًساى تا هارکسیستهخالفت 

دیذگاُ هارکس در تا [ چٌیي هغایز تلکِ ّن]؛ تسًی تاٍر ّای اًساى هارکسیستتا در تقاتل تٌْا  یتَال سجذ

، ػلترا ًِ  «شطثیؼت ٍ خَد از تکارگ تیزًٍیرٍاتط »ٍ  «هالکیت خػَغی»کِ ست ٍا 1١44 ّایِ ًَضت دست

 (2١0-2٩٧غع  ،3.ج، آثارهجوَػِ ؛ 34. ظسایتَ، . )داًذ هیاسخَدتیگاًِ کار  ی«ًتیجِ»تلکِ 

 «اظذٛزثیٍب٘ٝ ٔٙغك ٚ تبضید زلیك دیسایص وبض... ثیٟٛزٜ ثطای یبفتٗ»جٛی ٚ زض جستوٝ  ایٗ است،یتٛ بسدبسد 

 «ػّت ٚ ٔؼَّٛ»تط اظ فطا ثٝ چیعی وس ٞیچــ «اظذٛزثیٍب٘ٝ وبض»ٚ  «ٔبِىیت ذػٛغی» یٝ ی زٚجب٘جثرط ضست ــ

ٔٙظط تٛاِی ٚیژٜ اظ ٝ ٘یست، ث [یه دسیسٜ] «دیسایص» یٝ ٘مغ ثٝ ٔبضوس تأویس (٣۵. سبیتٛ، ظ). ٘طسیسٜ است

ایٗ » عٛضٝ چ ایٗ ثٛز وٝ وٝ ٚجٛز زاضز، ییا زض ضاثغٝ ثب ثیٍبٍ٘ی، ٘مغٝ ایٗط ثٔبضوس  تأویس .ٔؼِّٛیٚ  تػّ ٟ٘بیتِ ثی

ٔبِىیت، ثّىٝ  چٖٛ ثیطٚ٘ی ٞٓ٘ٝ اضىبَ  آغبظ ی ، ٘مغٝیٗ ٔؼٙب وٝٝ اث. زاضز «ا٘سبٖ تىبُٔ ٔبٞیتزض ضیطٝ ثیٍبٍ٘ی 

ٌصض اظ عطیك  «ا٘سبٖ تىبُٔ»، ٘طبٖ زازوٝ ٔبضوس  بٖچٙ (۲۸١. ، ظ٣ .جٔجٕٛػٝ آثبض، . )استش ثب ذٛز وبض ضبزت

 ٞبی فؼبِیت»، ا٘سبٖ یٜ ٚیژ «یظ٘سٌٞبی  فؼبِیت» زض ثطاثط ی، ٔٛا٘ؼدصیطز غٛضت ٔی ا٘سبٖ ٞستی ضٚزضضٚیٔٛا٘غ اظ 

ٚاسغٝ دسیساض  ثیعٛض ٝ ث» تب ثٝ حبَا٘سبٖ  ثطای ا٘سب٘ی، چیعی ٘یست وٝ اظ ٞستیایٗ تؼطیف . «ٚ آظاز بٞب٘ٝآٌ یظ٘سٌ

 ا٘سب٘ی ی ٞستیٝ ضٚیی جسٛضا٘ضٚیب «ا٘سبٖ ىبُٔت»ثٝ ثیبٖ زیٍط، ٔبٞیت  (۲۷۶. ، ظ٣. ٔجٕٛػٝ آثبض، ج) «.ضسٜ ثبضس

 .است ٔطرعٞبی  ٔیب٘جی ثب
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 هارکس یضوَل جْاى اسیتَ اس ی«ٍحذت اٍلیِ»گسست 

 ٞط زٚٞب  آٖوٝ  طاچ، است طثبخیِٛزٚیً فٛ «ی٘ٛػٔٛجٛز » ٖبٕٞٔبضوس  یضِٕٛ جٟبٖوٝ ایٗ افسب٘ٝ تىطاض ثب ، یتٛبس

 ١۸۴۴ ٞبیٝ ٘ٛضت زست فّسفی ػٙػط .ٌسّس ٔیفّسفی ٔبضوس  یضِٕٛ جٟبٖاظ  ،٘ساٜ وطزاستفبزٜ اغغالح ٗ یااظ 

ٔفْٟٛ  .سثرط ٔی ٚیژٌیذٛز ثٝ ٔساْٚ  عٛض ثٝوٝ  [یا ٞستی]، زٌطز یٔ آغبظ ضَٕٛ جٟبٖٞستی ا٘سب٘ی اظ  ٔبضوس

 ٚالؼی «اجتٕبػی ٔٙبسجبت ٔجٕٛػٝ»ت ٚ یب سیبسفبلس ٞط ٌٛ٘ٝ زذبِت ٘مبزا٘ٝ زض  «ٔٛجٛز ٘ٛػی»اظ فٛیطثبخ  یایستب

ثط اسبس  ،ی٘سب٘اجتٕبػی ا ٔٙبسجبت تٕبٔیٔطرع  عٛض ثٝیب ٚ ٔسضٖ ٌٛیس، ٔٙبسجبت اجتٕبػی  ٔبضوس ٔی. است

ٔٛجٛز اظ  ضا س ٔبضوس٘م یتٛبس (۲٣۲. ، ظ٣٧. ٔجٕٛػٝ آثبض، ج. )سیبثٙ یٔٔٛجٛزیت  «لسضت ا٘تعاع» ٌطی ٔیب٘جی

وٝ  سزا٘ ٔی «ػطك» چٖٛ ثبثت ٞٓ ضَٕٛ جٟبٖ[ ٔفبٞیٓ] فمظ ضاا٘سب٘ی  ٔٙبسجبتوٝ ، وٙس ٘مُ ٔی طثبخیفٛ ٘ٛػی

زض ایٗ زیسٌبٜ ضا ٌٛیس وٝ ٔبضوس  ٔی ٘بزضستیثٝ أب  ،(۵۸. بیتٛ، ظس) تؼیّٗ یبفتٝاِٟی  غفبت ٝثٔصٞت  یٝ ٚسیّٝ ث

زاض٘س ٚ زض ٞط ضا ٙس ٚ تبضید ذٛزضبٖ ٘یستثبثت  بتبت ٔطثٛط ثٝ اِٟییا٘تعاػ (٣۲. جب ظ ٕٞبٖ. )زاضت ١۸۴۴سبَ 

 زض، «٘ٛػیٔٛجٛز »ا٘سب٘ی یب ٞستی ، ٔبضوس ضَٕٛ جٟبٖ[ ْٔفٟٛ] .ٙس٘یست یٔبضوس ضَٕٛ جٟبٖ[ ٔفْٟٛ] غٛضت

، ٚ ٕٞٛاضٜ زض حبَ تب چٝ ضسس ثٝ غفبت ثبثت اِٟی، زضٛ ٚاسغٝ دسیساض ٕ٘ی ثی عٛض ثٝٞطٌع  تىبُٔ حُأطاظ  یه ٞیچ

 .ثٝ ذٛیص است ثرطی ٚیژٌی

ات تأثیطی ٜ ثبض زضضا جسیس  ظٔبٖ ذٛززض  تجطثیِ ٞبیٜ زاز ثط ضٚیٔبضوس  یٜ ٘طسٔٙتطط تحمیمبتثطذی  یتٛبس

 غٙؼتیوطبٚضظی  وبستیزض ٔٛضز  ١جیًفٖٛ ِی طٟیافط یٛستٛسٚیژٜ ٔغبِؼبت ٝ ث زاضی ثط ٔحیظ ظیست، ٚٝ سطٔبی

وبض ] «ٚحست اِٚیٝ» یه یتٛ اِٚیٗ وسی ٘یست وٝسب .وٙس ٔی ضا ثٝ ذٛا٘ٙسٌبٖ اضائٝظٔیٗ،  یحیبت ظطفیت تجسیسثطای 

 ایٗثٝ . زٞس ٔی لطاضزاضی ٝ زض ٘ظبْ سطٔبی ٌطفتبضثططیت ضٚی ضٚزض ٞبی تجطثی جسیسٜ زاز ضىُ زضضا [ ٚ عجیؼت

 .ثططیت ثبظٌطت ثٝ ٌصضتٝ زض سغحی ثبالتط است ی ، آیٙسٜتطتیت
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 سهاى کِ در آى ییا ّای تجزتی دادُ تز رٍیٍسیغ ٍ هتٌَع  ّای در سهیٌِ تحقیقات تزجستِ ٍ صرف هارکس

 دفتزّایهارکس در . دکزدرگن سزرا فزیذریص اًگلس  اس جولِهارکس ّای پسا ت، هارکسیستیزٍى آهذ

 هزد ٍ سى رٍاتطجولِ اس پزداسد،  ضٌاسی آى سهاى هی ػویق تِ هطالؼات اًساى طَر تِ، 1١١0در  خَد ۲ضٌاسی قَم

اٍ تَد؛  اٍ رٍش تذاٍم ،داری سزهایِپیطاػی اوتجال اضکادیذگاُ اًتقادی هارکس اس  .داری سزهایِدر اضکال پیطا

هزد  ی راتطِتا تثییي ، تلکِ «کار» [هفَْم] تا تثییيًِ  ،ساخت رٍضي را ی ّستی اًساًیضوَل جْاى 1١44در سال 

ّای ًقص سًاى در اضکال  ی کِ تِ تزخی تزتزیحال هارکس در[. راتطِ]تزیي  ػٌَاى تٌیادیي تِسى  ٍ

 سًاى رضذ آساد ّای هحذٍدیتتِ  ّطیاری تالیکي  ًْاد، داری در هقایسِ تا هٌاسثات هذرى ارج هی پیطاسزهایِ

تقسین کار اجتواػی  تزاتز اًًسثتحتی اضکال گًَِ ِ چد کِ ًطاى دا هارکس ارسیاتی اًتقادی .کٌذ ًیش اضارُ هی

 .ست تَدًذایا کٍ  ضذ خَدتِ آى ٍ تثذیل ضذى  اهحا ی آهادُ، [سى/ هزد]ّا  جٌس

ٔٙطبء ذب٘ٛازٜ، ٔبِىیت ذػٛغی ٚ »ضٙبسی ٔبضوس ٚ  زفتطٞبی لْٛاذتالف ظیبزی ٔیبٖ  یب،ىبسف٘بیٚیب زاض

. یبثس ٔی، ٜضٙبسی ٔبضوس ٍ٘بضتٝ ضس حتٕبَ ثطاسبس زفتطٞبی لْٛاٝ ، وٝ دس اظ ٔطي ٔبضوس ٚ ثٍّ٘سا« زِٚت

زض وٝ ٔبضوس  زٞس ٔبضوس، ٘طبٖ ٔیضٙبسی  بی جسیس ا٘سبٖٞٝ ٘ٛضتظیبزی اظ  زٚ٘بیفسىبیب اظ تؼساز ٞبی ثطضسی

ٞیچ تب ثٝ حبَ »ۺ ثط ظٔیٗ ثٛزٜ استضی زاٝ سطٔبی ات ٚیطاٍ٘طتأثیط یٜ ثبضزض ش غطق ٔغبِؼبت ٌستطزٜا ا٘تٟبی ظ٘سٌی

 تأثیطتحت  سبیتٛاوِٖٙٛ ٖٛ چ ٞٓ ،اٍّ٘س ٘یع «.٘جٛزٜ است "وبضَ ٔبضوس"ٌطایی ثعضٌتط اظ زیبِىتیسیٗ ثعضي ٝ تجطث

آیٙسٜ »وٝ  ٣ضا ثب شوط زیسٌبٜ ِِٛیس ٞٙطی ٔٛضٌبٖ« ...ٔٙطبء ذب٘ٛازٜ»ٌطزز ٚ  ثٝ ٚحست اِٚیٝ ثبظٔی ،ٞبی تجطثیٜ زاز

 .ثطز ثٝ دبیبٖ ٔی «،اظ وٕٛ٘یسٓ اِٚیٝ ذٛاٞس ثٛز "ثبالتطی ی ّٝٔطح"فمظ 

 

 «قذرت اًتشاع» یهذرى ٍ رٍش هارکس اسخَدتیگاًگی «پیذایص»

 «دیسایصزلیك  تبضیدٔٙغك ٚ » یٜ ثبضزض اثٟبٔی ٞیچٔؼِّٛی ٚ ٚ  تػّ ٟ٘بیتِ ثی ٞیچ تٛاِیٔبضوس  ی«سطٔبیٝ»

 یٝ زض جبٔؼ «سَّٛ»ٔغّك ٔطثٛط است ثٝ ٔفْٟٛ  «دیسایص»تٟٙب . زٞس ضا ٘طبٖ ٕ٘یٔسضٖ  اظذٛزثیٍبٍ٘ی
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ػٙٛاٖ  وٝ ثٝ ِحبػ تبضیری ثٝ (١۶۴. ظ ثٗ فبوس،.وبدیتبَ، ت) ٘یطٚی وبض «ذٛزِ»زاضی، ضىُ وبالیی تِٛیس ٝ سطٔبی

وٛضب٘ٝ اظ عطیك  ضٚضی وٝ ٔبضوس سرت. سٚجٛز آٔٝ ثزاضی ٝ سطٔبیطبید بَاضى ٔیبٖ ٛاغُفزض  دبیبدبیی  ٔجبزِٝ

ٞبی  ایٗ سَّٛ، تٛسظ ٔبضوسیستتٕبیعی ٔٙغمی  -جعئیبت ذٛزٚ ، (۹٧. جب ظ ٕٞبٖ)وٙس  ز٘جبَ ٔی «اعلسضت ا٘تع»

ثٛز وٝ تٕبٔی ٔسیط تىبُٔ ا٘سبٖ ٚ تضبز ٔبضوس  ایٗ .زضٛ ٔی ٘ىٛٞصٌطفتٝ ٚ یب حتی  ٘بزیسٜ اوثطاً دس اظ ٔبضوس

 .یبفتزض ،ضسیس ٘ظط ٔیٝ ث آظاض ، وٝ زض اثتسا چیعی ثی«ٔسضٖ اظذٛزثیٍبٍ٘ی»ٔغّك ضا زض 

، ٞستٙس ٘یطٚی وبض ذٛززاضای  فمظی وٝ وسب٘س؛ ٚ ضوبال تجسیُ ثٝ  وبض ا٘سب٘ی٘یطٚی وبال،  شاتیٔٙغك  ثط عجك

 ٜ ٔب٘سٖی ثطای ظ٘ساٝ ٚسیّثٝ  غطفبًوبض  ىبٖٞبی ظ٘سٌی زض ٔ فؼبِیت. ثٝ فطٚش ثطسب٘ٙس ٜ ٔب٘سٖثبیس آٖ ضا ثطای ظ٘س

 سبظٝ ذٛز ـ ثیٍب٘اظٚالؼیت یٗ ا. زٌطز ٔی وٙتطَا٘جبضت سطٔبیٝ  ی اظذٛزثیٍب٘ٝ اِعأبت ثب وٝ ،ضٛز ٔیتجسیُ 

ٔیبٍ٘یٗ یه ا٘تعاع، ثٝ ذبعط وٙٙسٌبٖ وبالٞب ا٘ساظٜ وٝ تِٛیس تب آٖ ،ضىُ وبالیی یثب آغبظ جٙیٙ ظٔبٖ ٞٓ ۴«آٔیع ٚٞٓ»

یىسیٍط ٔطتجظ  ثب یبثس، ٞب ٔبزیت ٔی ضسٜ تٛسظ آٖی تِٛیسوبالٞب «زضٖٚ»بً الظْ، وٝ ظٔبٖ وبض اجتٕبػ ٚ یبظٔبٖ وبض 

ضٛز،  آٖ ظبٞط ٔی ٔحػٛالت وبض وٝ زض یاضظض یٝ ضاثغ ٚ ضىُ وبالیی»ۺ ٘ٛیسس ٔبضوس ٔی .، حضٛض زاضزٞستٙس

 (١۶۵. جب ظ ٕٞبٖ) «.٘ساضز آٖٔبزی ٘بضی اظ  ضٚاثظبعی ثب ٔبٞیت فیعیىی وبال ٚ ٞیچ اضتجٔغّمبً 

ٞبی ٔبزی  حسٚزیتٔ .است ٞبی ٔبزی ٔحسٚزیت بط ثبضتجا ثی الًوشٞٙی ٚ  ثیص اظ حس زاضیٝ ت سطٔبیٚالؼی

 آغبظ ظٔبٖزض  ٞٙجبضٝ ث یوبض ضٚظ عٛال٘ی ثطای اتٔجبضظ اظ عطیك یب ۺضٛزثٝ آٖ ٚاضز ذبضج  ستی اظثبی ٔی ظا ٍ٘طاٖ

ا٘سبٖ ضا ٔٛجٛزی سطٔبیٝ زض ٔحُ وبض  یٝ ٚ سّغ وطیس ٔی وبضٝ جب ث سٝ ٘سُ اظ وبضٌطاٖ ضا یه وٝزاضی ٝ سطٔبی

؛ ا٘ساذت ٔی ثٝ فالوت وطزٜاذطاج  ب٘ٝذٛاٞ زَٞب ضا  ٞب زیٍط ٔٛضز ٘یبظ ٘جٛز٘س آٖ وطز ٚ ٞط ظٔبٖ وٝ ا٘سبٖ ٔی ضحٓ ثی

ٔبضوس ضاٞجطز  «لسضت ا٘تعاع» .[ٚ ترطیت آٖ] ظیست زض ٔحیظ[ ی غٙؼتی]ٞبٝ زفغ ظثبِ [اتتأثیط] اظ عطیكٚ یب 

ٚ  «ضٚ٘س ظ٘سٌی اجتٕبػی» س، وٝ زض آٌٖطزی «ٕٞجستٝ وبض آظاز» یٜ عطح ایس ٚیی ضىُ وبالثب ٔربِفت ٔغّك  ثطای

 (١۷٣. جب ظ ٕٞبٖ. )زضٛ ٔی «ضفبف» ا٘سبٖ ثب عجیؼت چٙیٗ ٔتبثِٛیسٓ ٞٓ
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 یتؼذچٌذهذاٍم ی آسادی هارکس ٍ اًقالب ٜ ایذ

 ٖظٔبچخ [ احعاة]ضٚش ا٘تمبز اظ  ز،ضٛ ٔیٔؼغٛف ٌٛتب ثٝ آٖ ی  ٘مس ثط٘بٔٝ زض ١۸۷۵ ضزٔبضوس وٝ ی اٝ اِٚیٗ ٘ىت

ی ٜ زٞٙس ثبظتبة ،اظ وبض است ثب ٌفتٗ ایٗ وٝ تٕبْ ثطٚت ٘بضیثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ عجیؼت،  ثٛز؛ عطفساضاٖ السبَ ذٛز

 ٞبی دبضیسٜ تٛزثٝ ستبیص اظ  سٔبضو( ۸١. ، ظ۲۴. ٔجٕٛػٝ آثبض، ج. )شٞٙی سطٔبیٝ ثٝ وبض ثٛز٘س ثیص اظ حسٍ٘بٜ 

غیطزِٚتی سبظٔب٘سٞی  اضتطاویی  جبٔؼٝ ی اظضىُ جسیسزض  تِٛیس اجتٕبػی ذٛز ضا ١۸۷١وٝ زض سبَ ، دطزاظز ٔی

ایٗ یىی اظ . بظزس ٔیضا ٔغطح زاضی ٝ دسبسطٔبیی  جبٔؼٝ اغَٛ سبظٔب٘ی ،«ٌٛتبی  ٘مس ثط٘بٔٝ»ٔبضوس زض  .وطز٘س

ف غط یٝ اظ یه ٚسیّوبض،  آٖ وٝ دس اظ... »ۺ ٔیبٖ ٔبضوٛظٜ ٚ زٚ٘بیفسىبیب ٔٛضز تٛجٝ لطاض ٌطفت بتٔجبحثاغَٛ، زض 

ٔبضوس زض  (۸۷. ، ظ۲۴. ٔجٕٛػٝ آثبض، ج) «.ٌطزز ٔی ظ٘سٌی ی ثطایٚضضط ثٝ یه ٘یبظتجسیُ ٛز ، ذثطای ظیستٗ

ػٙػط فّسفی ، ثٝ زبافت ذٛاٞسوبالیی اتفبق  ضىُ ا٘مالثی اظ ٚالؼیت ٔؼىٛسِ ٌصاضدس اظ ٚضؼیتی چٝ وٝ  ایٗ ظٔیٙٝ

ػٙٛاٖ  بی ظ٘سٌی ثٝٞ فؼبِیت، زض تٕبیع ثب آظازی ٜ ٖ اضازػٙٛا فؼبِیت ظ٘سٌی ثٝۺ ٌطزز ثبظٔی ١۸۴۴ بیٞٝ ٘ٛضتذٛز زض 

 .ای غطفب ثطای ذٛزشٝ ٚسیّ

ٔربِفت  ثب ٔطرػبًوٝ  ،وٙس ضا ٔطرع ٔی« ٘فیزض ٘فی » ع٘ٛ آٖ ،ٔبضوس ١۸۴۴ٞبی ٝ ٘ٛضت ػٙػط فّسفی زست

 ی ِٞٛٙبنیت ذػٛغٔبِى یاضظضضىُ  ٙس٘بٕٞ ی وٝا٘تعاػ زض ثطاثطثب ٔربِفت حتی  ٚ ،ٔٛجٛز ا٘تعاع زض ثطاثطز فط

... ٔثجتِثبٚضی  ا٘سبٖ»است وٝ  «ٔؼغٛف -٘فی ذٛز»زض ضىّی اظ  ی زض ٘فیاظ عطیك ٘فتٟٙب  .ضٛز ٕ٘یتؼطیف است، 

فؼبِیت » ػٙٛاٖ ثٝ ،ایسٜ .است «ظ٘سٌی ٘ٛػیٚ  ٘ٛػیآٌبٞی  آٔسطث ...ٚالؼیِ وٙصِ»ایٗ . آیس دسیس ٔی «ٛزٔحطنذ

، ٣.ٔجٛػٝ آثبض، ج) ٍُٞ زض ٔٛضزٔبضوس  ی وٝ ثٝ ػمیسٜ ٙبٖچ ،زضٛ ٕ٘یفه ٔٙ یا٘سب٘ٔٛجٛز  زیٍط اظ ا٘سبٖ «ظ٘سٌی

 .ضخ زاز( ٣ .، ظ۵.جب، ج ٕٞبٖ)فٛیطثبخ  ٍ( ٣۴۲. ظ

، اشٞبٖ ٌطی ٘ظبٔی٘بضی اظ  ٞبی جًٙ ظیست تب ٔحیظ ٘بثٛزی، اظ غطح استی ا٘سبٖ ٔثمب یٝ ٔسئّوٝ  أطٚظ،

زض ضاثغٝ ثب  ۺزضٛ ٔیٌیط ضا فطا ٌیظ٘سی ٜ ضٚظٔط ٞبی ِیتفؼب ٞبیٝ تٕبْ جٙج ا٘سب٘ی ٔٙبسجبت جسیسٔجبضظٜ ثطای 
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ی ٔفْٟٛ ٔبضوس زض یبثٙسٜ ٚحستیه زیبِىتیه . زض ٔحُ وبضٚ ٞب،  ٞب، زض ذیبثبٖٝ ٞبی زضس، زض ذب٘ عجیؼت، زض والس

ة ا٘مال. است شا ثطط اظ ٔٛجٛزیت اجتٕبػی اظذٛزثیٍبٍ٘یاضىبَ  ثب ذٛز ٔربِفت ٔغّكوٝ ، ثٙیبٖ یبفتٝ ٞستی ا٘سب٘ی

ا٘تربة  ا٘سبٖ ثبا٘سب٘یت ثبظضٙبسی زض ذٛزٌستط  ٔساِْٚ یٜ ایس تحمك ثطایٔؼتجطتط اظ ٕٞیطٝ ٔبضوس ٔساْٚ 

ٞسف ذٛز  ا٘مالةایٗ وٝ  اظ جّٕٝ، است ثٙسیٝ ٔطحّ ایٗ فطاتط اظ ٞطٌٛ٘ٝ. است شاٜ ضٚظٔط ٞبی فؼبِیت یٝ آظازا٘

 .ٌطززجٙجص 

 

* Kohei Saito، ٍبٜ ثطِیٗ ٚ استبزیبض التػبز سیبسی زا٘طٍبٜ اٚظاوب، ٔحمك زاضای زوتطای فّسفٝ اظ زا٘ط

  .وٙس ٔی وبضی آٚضی ٚ ٚیطاستبضی آثبض ٔبضوس ٚ اٍّ٘س ٞٓ وٝ زض جٕغ استٔبضوسیست 
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