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 نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای موجود
 

 هادی خردمندپور

 
 

 های ب واّش امت که ػؿ صال صاّـ چه وٙی٦ه
وقد بیرحماوۀ همۀ ٝهؼۀ هامتF هًٚىؿم 

امتF بیـصمايه به ػو هًٞی:  چیسهای مىجىد
ـاماو  هاول ایًکه ي٪ؼ اف پیاهؼهای عىػ ه

يینت و ػوم ایًکه اف ػؿا٥تاػو با ٩ؼؿتهای 
ـاك به ػل ؿاه يمی هىرىػ هن ؽؿه  ػهؼ.  ای ه

 ;MEW 1:344ٓٔ 1843ــ هاؿکل به ؿوگه، مپتاهبـ 

 
ـای بـؿمی ينبت  کىىيی ابتؼائیبغو ػاؿػ و  ػوه٪الۀ صاّـ  . چًیى و ايَا٣ي٪ؼ امت ب

آو Eو D ایى ي٪ؼ ه٦ًَايه يینتEاصکاهی اف ٩بیل و D ي٪ؼ بایؼ ه٦ًَايه باىؼEگقاؿۀ يمایؼ که  هی
هً٪ىػ ػؿ  ؽهًی و ؿوايی الٞمل ٝکلباىؼ،  ٝیًیبیو اف آيکه بیاو وا٩ٞیتی  Dي٪ؼ ه٦ًَايه امت

ـابـ يا٩ؼ امت. ایى يىىتاؿ ًٝىاو  ػؿکه هماو ي٪ؼی امت هـچًؼ کىتاه و ياؿمای  ىـس٩َؼم  ب
چیقی D ي٪ؼ ه٦ًَايهEکًن  امتF تَىؿ هی ىؼه هٞـ٥یارمااًل کىتاه و ٩ىل هً٪ىل ػؿ مـلىصۀ آو 

ـتیب، يابىػی ه ابو تی٠ ي٪ؼ  یرق ي٪ِ ١ـُ يینت و ١ایتی رق کًؼ ایى تَىؿ يؼاؿػ. اگـ  آویى ت

                                           
;  MEW  هغ٤٦ػؿ ایى ه٪اله Marx–Engels Werke ٔؿا رلؼی 43 هزمىٝۀ . ایىامت ٓآثار مارکص و اوگلص 

ـػه 1991تا  1956اف ٓ Dietzٔايتياؿات ػیتل  ـلیى هًتيـ ک رلؼ یکن  344یًٞی ٦ٍضۀ  MEW 1:344 .امت ػؿ ب
Marx–Engels Werke ٝلیهؾا. و ٩ل 
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ي٪ؼ Eکه  ـ اف رمله هىرىػیD ي٪ؼ بیـصمايۀ همۀ چیقهای هىرىػEایؼۀ ػؿمت باىؼ، بایؼ ػوباؿه 
 ٕـس و ت٪ىیت ىىػ. يام ػاؿػ ـ D ه٦ًَايه

کىىن  هیاعتَاً ػاػه ىؼه امت. کالمیک  َٝـن به بـؿمی کىتاه تزـبۀ یىيايیاو بغو یک
ماػه، گ٦تاؿ اف بنیاؿ ٔیا به ٝباؿتی آيخـوپىك  افلىگىك ٍـیش تمییق چگىيه آياو با يياو ػهن که 

ـامی  عَىٍیٝـٍۀ ٝـٍۀ ٝمىهی و  ت٦کیکو ٓ ٩ال اف ها٩ال ايناو یا هى ؿاهی و تأمیل ػهىک
ـاف ىى Dياه٦ًَايهEػاٟ  عىؿػو ؼووبتـیى ي٪ؼها هن  گيىػيؼ تا بیـصمايه ػ. بغو ػوم ىاهل اب

ههمتـیى . ه٦هىم ي٪ؼ ٩لب تپًؼۀ بـعی هتىو ايت٪اػی کاؿل هاؿکل و ٥ـػؿیو ايگلل امتبـؿمی 
٥هن بهتـ  ػؿها ؿا  ياوبـعی اف ي٪ؼهایؽکـ که کًن  ایى ػو تى امت. تَىؿ هیکىىيهای ٩لمی 

ـاکنیل ي٪ؼ اف ؿا مًؼی ىهای اؿف کًؼ و يمىيه یاوؿی هیه٦هىم ي٪ؼ   .ػاػػمت ها عىاهؼ  بهپ
ػؿعيايی آىًا  که با مـهي٪هایػهؼ  به ها اهکاو هیبیـصمايه  های ٝملی ي٪ؼ ایى يمىيهبـؿمی 

ػ که ػاؿای ٝیًی  بیـصمايه تاؿیغی هيغٌ و فهیًهي٪ؼ ـ هػؿک کًین که ىىین و ـ ههمتـ اف ایى ـ 
F ػؿک ایى هنتی تاؿیغی یا به ٝباؿت ػیگـ، تاؿیغمًؼی ي٪ؼ چين بنتى بـ آو ابؼًا رایق يینت

ال٦اٙی هىياػواؿ اف ؿا با تمنک به  هي٪ؼ٩ؼ ػؿ ه٪ابل کنايی که ايػؿ یک مٖش، کًؼ تا  کمک هی
 ٩نمی تيکیلبنا ههمتـ، به  ػؿ مٖضی ػیگـ و چهو  پابـرا بمايؼکًًؼ،  عًخی هی٩بیل ايَا٣ 

ـتیبکًؼ بکمک  هتاکـیتیک ٔیا ي٪ِؼ ي٪ؼٓ ـهايؼ آ٥ت ٥تیيینناف ي٪ؼ ؿا  و به ایى ت  . ب

 

* * * 

، عؼای كىتْن ىـس مپـ رؼیؼی امت که ه٦ایْ بیت آو  136ػاؿػ و بیت  617 ایلیادمـوػ هژػهن 
ـای آعیلئىك، پهلىاو مپاه آعائیاو  ـاو ب آو عؼا ػؿ کاؿ ىاٝـ ي٪يهائی ؿا که  ماعته امت.ًٍٞتگ

 و اف رمله ي٪يهاؼ. کً هی و٤ٍبت٦َیل و ػؿ ٝیى صال با ایزافی بنیاؿ ػؿعياو ایى مپـ کـػ 
ـابـ هن ٤ٍ 18.509stratoi ōdu ,ػو ليکـ ٔی ػوهػؿ  Fٓ امت18.490poleis ōdu ,ٔ پىلیلػو  ٓ ػؿ ب

ـ همقهاو ػؿ آو  Fىىػ عىيی بـ فهیى ؿیغته يمی اّولیػؿ  اها ؿا آ١اف کًًؼعىيیًی رًگ ايؼ تا  بنته
که رًگ بؼيها ، يه رًگ لىيی ػگـامت اف  رًگیبا ٝـومی و پایکىبی و ريى و ؿ٩ٌ ـ 

گىؿا : Eکًؼ ؿا تَىیـ هی یک ػاػگاهىاٝـ ي٪و  .گ٦تاؿها یا  ēd’ ein agorٔهـػهاو گـػآهؼه بىػيؼ ػؿ آ
ـای و ػو هـػ  بـپا بىػٓ neikosٔ: آيزا رؼلی ل٦ٚی ٓهیؼايگاهی بافاؿ هـػی که  poinēsٓٔعىيبهای ب
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ـ بقؿگتـیى احـ اػبی مؼۀ ه٦تن ٩بل اف  ایلیاد .D ٔ18.497–499ٓکـػيؼ کيته ىؼه بىػ رؼال ل٦ٚی هی
یىياو اف َٝـ ػهؼ.  بياؿت هی با فبايی ؿماو البته کّل تاؿیظ فباو یىيايی ـ تىلؼ پىلیل ؿا  هیالػ

يینت.  ایلیادها ایى یگايه بياؿت ا >ىىػ. کًؼ و َٝـی يى آ١اف هی ٝبىؿ هیٓ Dark Ageتاؿیکی ٔ
ـای بضج يکته ٓ ـ یا به تٞبیـ ؿایزتـ l’espace civilی ٔمیام، تأمیل ٥ْای اهمیت ػاؿػ٥ٞلی  ای که ب

ؿا به ٝـٍۀ  biaٓٔیا عيىيت که ٩هـ امت ػؿ پىلیل  ٓ ـl’espace publicاهـوفی، ٝـٍۀ ٝمىهی ٔ
ـتیب ؿاهی ؿا بـ ٙهىؿ ه٦هىم ي٪ؼ باف هی هًت٪ل هیلىگىك  ٝـٍۀ ٝمىهی ػؿ  کًؼ. کًؼ و بؼیى ت

٥ْای یا هماو  oikosُٓٔایکىك  ّّؼ  polisٓٔىىػF پىلیل  ت٪ابل با ٝـٍۀ عَىٍی تٞـی٤ هی
ل ػؿباؿۀ  .امتچهاؿػیىاؿی عايه  َّ ـای بضج ه٦ ػؿ ٦ٍضات هضؼوػ ه٪الۀ صاّـ هزالی ب

یىيايیاو عٔ تمایق ٩إٞی بایؼ گ٦ت که . پل بنیاؿ کىتاه و ٥يـػه يینتاهمیت بًیاػی ایى تْاػ 
یًٞی چیقها یا ـ امت ٓ Fpolitical هـ چیق که میامی ٔو عَىٍی کيیؼه بىػيؼ هیاو ٝمىهی

و البته هـػايه  to koinōnٓٔهمگاو هتٞل٨ به ٝمىهی یا ـ هـبىٓ به پىلیل  ta pragmantaٓٔی ؿهاکا
عَىٍی امت ـ یا به ٩ىل ٩ؼها، تؼبیـ هًقل ـ و هـ چیق که عايگی یا هـبىٓ به اهىؿ عايه  امت

ٔto idionٓ  ایى يمىيۀ یىيايی ؿا بٞؼها ؿوهیاو بنٔ ػاػيؼ و  ىؼ. هضنىب هیو البته فيايهres publica 
. يمىيۀ ٔآيچه عَىٍی امتٓ تؼویى و ماعته ىؼ res privataٔآيچه هتٞل٨ به همگاو امتٓ و 

ـالینن ؿوهی بنیاؿ ىبیه هماو امت که ها  مافی هـ آيچه  و عَىٍیتا پیو اف آ١اف ػوؿۀ يئىلیب
 =ٝمىهی امت، ػاىتین.

آفاػی بیاو بی هیچ صَـ و امتخًاء با ايت٪ال عيىيت به ٝـٍۀ لىگىك ػو ه٦هىم يى فاػه ىؼ: 
ٔparrēsiaٓ  ٔو ا٩ًاٛ صـی٤ اف ؿاه گ٦تاؿpeithōnٓ.  گاهی رمٞی ايناو ایى ػو ه٦هىم بغيی اف آ

که با ؿوس ؿژین امتبؼاػی مافگاؿ امت، يابىػی هماوؿػ اف ؿاه عيىيت رنمايی ىىػ و  یىيايی هی
ا٩ًاٛ اف آعیلئىك اؿفه يؼاؿػF اهخال اکًىو یال و کىپال  ىىػ. ػؿ ا٩ًاٛ صـی٤ اف ؿاه گ٦تاؿ صل هی

                                           
2 G. Nagy, “The shield of Achilles: ends of the Iliad and beginnings of the polis” in New Light on a Dark 

Age: Exploring the Culture of Geometric Greece, ed. S. Langdon (Columbia, 1997), 194–207. 
3 J.-P. Vernant, Myth and Society (New York, 1990), ch. 1; M. Godelier, The Mental and the Material: 

Thought, Economy and Society (London, 1986), 208–24; S. C. Humphreys, The Family, Women and 
Death (Ann Arbor, 19932), ch. 2; C. Sourvinou-Inwood, “Male and female, public and private, ancient 
and modern” in Pandora: Women in Classical Greece, ed. E. Reeder (Baltimore, 1995), 111–20; P. 
Steinmetz (ed.), Politeia und Res Publica (Wiesbaden, 1969); R. Müller (ed.), Polis und Res Publica: 
Studien zum antiken Gesellschaft– und Geschichtsdenken (Weimar, 1987). 
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 ىىػ و هتىلؼ هیکه عَلتی ػیالکتیکی ػاؿػ، امتF ػیالىگ ههن لىگىك  diaٕٓٔـی٨/بىمیلۀ 
ـامی ٕلىٛ هی  <کًؼ. ػهىک

یکن ىىػ:  ػؿ ٥ْائی که لىگىك به چًیى ه٪ام واالئی ؿمیؼه امت، مه يىٛ ايناو رؼیؼ ٙاهـ هی
ـای ١لبه بـ  به هـػهاو هیکنايی که هتغٌَ لىگىك هنتًؼ و  آهىفيؼ چگىيه اف ایى مالس يى ب

ـگیاك يام ػاؿػ ٔمغًىؿاوٓ صـی٦او امت٦اػه کًًؼ عىػ ؿا ػاييمًؼ کنايی که ػوم  .و بقؿگتـیًياو گ
تغٌَ ػاؿيؼ، که ػؿ تـبیت میامتمؼاؿ ٔپىلیتیکىكٓ کًًؼ  اػٝا هیايؼ و  ٔمى٥ینتلٓ ياهیؼه

ـ٥ت و پىلیل ؿا  میامتمؼاؿی که همچىو پـیکلل فهام يٚام ىىؿائی ؿا ػؿ ػمتاو عىػ عىاهؼ گ
ـه مىم کنايی که عىػ ىؼ. بقؿگتـیًياو پـوتاگىؿاك يام ػاؿػ. به مٞاػت ؿهًمىو عىاهؼ  و باالع

ـآ ياهًؼ و بقؿگتـیًياو  ؿا يه ػاييمًؼ و هالک ػايو بلکه ػومتؼاؿ ػايو ٥ٔیلىمى٥ىكٓ هی که م٪

                                           
4 G. Giannantoni, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone (Napoli, 2005), 41: 

“l’organizzazione costituzionale e l’evolversi della coscienza civile vennero individuando nella “libertà di 
parola” (παρρησία) e nella “persuasione” (πειθώv) i tratti più significativi della superiorità della 
convivenza democratica rispetto alla “violenza” (βία) e allo spirito di sopraffazione propri del regime 
tirannico.” 

 یـیٕايکتۀ ههمی که هتأم٦ايه ػؿ پژوهيهای یىياييًاماو هىؿػ تىره رؼی يبىػه امت، ي٪و بنیاؿ ٩إٜ آگاهی ام
ـامی امت.  ـاژػی یىيايی ُارضتیامىهیى بغو تـیلىژی ػؿ تىلؼ ػهىک يام ػاؿػ  الهگان اوتقامـ  ـ ایى ىاهکاؿ بیتای ت

ـػ  عؼایگىیؼ که آحًا،  امٖىؿه هیو ػمتمایۀ پژوهيی امامی ػؿباؿۀ ي٪و يهاػی ػاػگاه ػؿ آتى تىايؼ بىػ.  و ع
ـػهاو ایلیادػىمى آؿك، عؼای رًگ. ٕب٨ و  پيتیباو آتى امت ، آحًا صاهی يیـوهای آعائی امت و آؿك صاهی ه

آتًیاو پیو اف هـ رًگ ػؿ ای ؿا ػیؼ که به تپۀ آؿك ٔآؿئىپاگىكٓ هيهىؿ امت.  تىاو ب٪ایای تپه ػؿ آتى هًىف هیتـوا. 
ـػيؼ.  ىؼيؼ و با يخاؿ ٩ـبايی به عؼای رًگ پیـوفی ؿا اف ػؿگاه ایى عؼا ٕلب هی ایًزا رمٜ هی به يٚـم بیًهایت ک

. آحًا هن عؼای رًگاوؿی امت و کًًؼ ػؿ آؿئىپاگىك بًا هیباهًٞامت که آتًیاو ػاػگاه، ایى هضل رًگ گ٦تاؿها ؿا 
ـػهًؼايه امت يه عىيـیقی بی همىاؿه فؿه صناب و کتاب  پىه تَىیـ ىؼه امت اها بـعال٣ آؿك، عؼای رًگ ع

ـاژػی  يياو پیـوفی ػؿ هضل يیایو آؿك  یتأمیل ػاػگاهيغنتیى ؿئیل ػاػگاه آتى امت.  الهگان اوتقامو ٕب٨ ت
ـامـ يىاهـ ػؿ و اؿراٛ به آو ي٪و ٩إٜ آگاهی امإیـی امت.  بـ آؿكآحًا ٩ٖٞی  که ای امت  يکته ابؼاٛ چیقی م

ـػهاو ها Eچين اف  پًهاو هايؼه امت ـها هؼؿو، ها يیمهه  .D ٔNietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § 224ٓبـب
ـکیبی اف آيها همکى امت ػؿک بهتـی ؿا اف ي٪و امٖىؿه ػؿ ابؼاٛ ههن ؿا کتاب  پًذبایؼ ایى الى٤ٍ  هٜ که ت

ـامی  ـػ: به ها ٝـّه کًؼ،ػهىک  ؽکـ ک
S. Goldhill, Reading Greek Tragedy (Cambridge, 1984); ib., Aeschylus: The ‘Orestia’ (Cambridge, 1992); 
G. Anderson, The Athenian Expriment: Building an Imagined Political Community in Ancient Attica, 
508–490 BC (Ann Arbor, 2003); K. Raaflaub et al., Origins of Democracy in Ancinet Greece (Berkeley 
and Los Angeles, 2007); N. Evans, Civic Rights: Democracy and Religion in Ancient Athens (Berkeley 
and Los Angeles, 2010). 
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ـگ هی ـاک هـ مه ىىػ.  يام ػاؿػ تىمٔ ػاػگاه آتى هضکىم به ه اٝت٪اػ به مـوؿی لىگىك وره اىت
ـگیاك ػؿ عٖبۀامت.  کًؼ. هلى،  پیـوفی ٩إٜ لىگىك ؿا اٝالم هیدر ضتایش هله  فناػوؿاي گ

ـاه آلکنايؼؿوك ٔپاؿیلٓ، ىاپىؿ اف عايۀ ىىهـه بگـیقػ و فیباتـیى فو یىياو تَمین گـ٥ت  هم
ـای بافگـػايؼو هلى ٝاهل رًگ ػهنالۀ تـوامت. هلى ػؿ ايؼیيۀ یىيايی تـوا  بـوػ. کىىو ب

ـايهٓ . پـوبلماتیکىغَیتی امت به هًٞای ػ٩ی٨ کلمه  آیا ایى کًو هلى هٖاب٨ با ػیکه ٔػاػگ
ـای بىػيؼ که وی بقهکاؿ و لؾا هضکىم امت.  در ضتایش هلهیىيايیاو تا پیو اف  امت یا يه؟ هم

ـگیاك هی ـامتی بقهکاؿ بىػ یا يهF لىگىك ٩ؼؿتی ػاؿػ که  گ گىیؼ ابؼًا اهمیتی يؼاؿػ که هلى ب
F ؽاتو لىگىك اؿباب بنیاؿ يیـوهًؼی امتEتىايؼ ػاػگاه ؿا ؿاّی کًؼ تا هلى ؿا بیگًاه بؼايؼ.  هی

ـاينػمتاوؿػهایو کنب اها  و ياػیؼيی ياهضنىك تـك که امت هٖل٨ . لىگىك ٩اػؿ امت یاياب
ـايگیقػؿا فایل کًؼ و ايؼوه ؿا بقػایؼ و ىاػی ؿا بیا٥ـیًؼ و همؼؿػی ؿا   ?.D ٔHelenēs enkōmion, 8ٓب

  ضیاضتآيچًاو که اؿمٖى ػؿ ػ٥تـ یکن  phusei politikon zōnٓٔبالٖبٜ  ، ایى صیىاو هؼيیايناو
ٔ1253a ٓکه با آوا لىگىكامت و همیى  لىگىك ٍاصبهىرىػ ، گ٦ته ٔphōnēٓ  ،ـتـی ٥ـ٧ ػاؿػ هایۀ ب
ـتـیيکتۀ امامی، ها ا .، اف ٩بیل فيبىؿ امتبالٖبٜ صیىايات هؼيی ػیگـبـ  يناوا لىگىك بـ  ب

تَمین لىگىك امت که ايناو امت. لىگىك ٍاصب هنتی عىػ امت و اف ايناو رؼامت. 
ـاف کًؼ.  تىاو يياو ػاػ که رؼائی لىگىك  کًن هی تَىؿ هیگـ٥ته امت تا عىػ ؿا اف ػهاو ايناو اب

ـتـی آو بـ ایى گام ٩ٖٞی ػؿ ؿاه تؼویى ه٦هىم ي٪ؼ امت. ـای  اف آيخـوپىك و ب ٥ـٍت فیاػی ب
هایلن پیو اف پـػاعتى به ي٪ؼهای هاؿکل و بضج اف ایى گام ٩ٖٞی ػؿ ایى ه٪ال يینت اها 

عاتمه  Euthudēmosٓٔ شى ىثىدمئاايگلل، ایى بضج بنیاؿ کىتاه ؿا با ت٦نیـی هىرق اف ػیالىگ 
 ػهن.

                                           
 

ـای بضج ػؿباؿۀ اهـی بؼیٜ که ػؿ صاىیۀ  اؿراٛ به ىغَیتی امٖىؿه مىای ? هایلن عىايًؼه به آو اىاؿتی ؿ٥ت،  4ای ب
ـگیاك لىگىك ؿاتىره ػهن: ػیگـ الٞاػه ههن  ؿا به یک يکتۀ ٥ى٧ ياهؼ. هى ایى واژه ؿا به اؿباب تـرمه  هی sēdunast گ

ـػم اها آیا ل٦٘ اؿباب  ـػه عىاهؼ ايؼاعت؟ آیا ک هتىره عىاهؼ ىؼ که ایى واژه به  اوعىايًؼه ؿا به یاػ ؿابٖۀ اؿباب و ب
ـاتبی ػاؿػ، هتٞل٨  که ؿوابٖو ىکلی ٝمىػی و ملنلهماصت ُایکىك  که هبتًی بـ  پىلیلبه ماصت يه و امت ه

ـابـی  امت، با اػهای بـمافيؼۀ پىلیل يه و مایـػاػگاه  وآگىؿا ٩لب تپًؼۀ لىگىك که  ؟امتکاهل ؿوابٔ ا٥٪ی و ب
ـامتی بٞیؼ امت که تـرمۀ الکى هى عىايًؼه ؿا به با ؿوس پىلیل امت. ىىػ که ػؿ ّؼیت هٖل٨  ل٢تی و٤ٍ هی ب

  ؿابٖۀ ػیالکتیکی پىلیل ـ ُایکىك هتىره کًؼ.
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ـای کـیتىو تٞـی٤ هی ـآ ب چه صـ٥هائی فػه  ؿط ػاػ وُیى چه  کًؼ که ػیـوف ػؿ وؿفىگاه لىکه م٪
ـيؼ: اص زاًکه پیيتـ يام بـػم، ایايگیقی ػاؿػ. مه يىٛ ايناو رؼیؼ  ایى ػیالىگ کمال صیـت ىؼ. ّ

 Fـآ ٥یلنى٣ ػؿ رًگ لىگىمها و ؿّػ هـچه E ، مى٥ینتهائی کهكوػوؿىميىىػیك و ىىحىػهئام٪
و کنی که گـچه ػؿ گ٦تگى  D ٔ272a7–b1ٓFايؼ آفهىػهگ٦ته ىىػ، عىاه مغًی ؿامت باىؼ یا يباىؼ، 

ـآ و ػو  ـاػؿ با م٪ ـکت يمیب  ویو به گ٦تۀ صـ٣ فػه ػؿ ؽم ٥لن٦ه با کـیتىو  ،کًؼ مى٥ینت ى
Eـای  لىگىمهائیػ و اف آو هـػاو هىىمًؼی امت که پًؼاؿ هـػی امت که عىػ ؿا بل ػايا هی ب

کنیىُعل و Kleiniasٓٔیاك ي کِلی .D ٔ304d5–6ٓکًًؼ عىايؼو ػؿ ػاػگاهها تًَی٤ هی ، پنـ رىاو آ
ـاهو رىاو ػیگـی امت  @صْىؿ ػاؿػ هنياهؼاؿ آتًی  میامتمؼاؿعىیو آلکبیاػك،  و هم

ا٥الٕىو ػؿ ایًزا همچًايکه ػؿ همۀ آحاؿه، بـ چکاػ  يیاك امت. کتنیپىك يام که ٝاى٨ کلی
ـابـهًـ يىینًؼگی يينته امت و  ػیؼگاو  ػيیای یىيايی ؿا با ایزافی ػؿعياو ػؿ ایى ػیالىگ ب

ه و بـرنت تمؼاؿرىايی که عىیو و پىؿ ػو میام Fمه ايناو رؼیؼعىايًؼه گؾاىته امت. 
 رىايی که صّب  Fو بًامت عىػه يیق واؿػ ػيیای میامت آتى بيىػ امت ٥ـرام آتى ياعىه

ـائی هـمىم آتًی ؿا يياو به ها هی آؿته که ههمتـیى  Fػهؼ کلیًیاك ؿا ػؿ ػل ػاؿػ و همزنًگ
صتی عىػ ٍضًه هن ههن امتF  .یىيايیاو امت و با بضج بنیاؿ ههن پایؼیا ؿبٔ وحی٨ ػاؿػػ١ؼ١ۀ 

گىو  هبتًی بـوؿفىگاه اف ههمتـیى يهاػهای آتى بىػ و  بؼیهی امت که هباؿفۀ . agōnٓAًَٔٝـ آ
ـگیـ ىؼت  آگىو امت.یک ٥یلنى٣ و مى٥ینت و مغًىؿ هن  اف هًٚـ بضج ها، يکتۀ يٚ

کًؼ هن  مغًىؿ گمًام هن ٥یلنى٥او ؿا تض٪یـ هی ایى ػیالىگ امت.عَىهت ل٦ٚی هىرىػ ػؿ 
ـآ ٝالوه بـ يبـػ ل٦ٚی با مى٥ینتها، مغًىؿاو ؿا  با الهام اف ٩ىل پـوػیکىك مى٥ینتها ؿاF م٪

ـآ و کتنیپىك  تض٪یـ هی ـاػؿ و م٪ کًؼ. کايىو هزاػالت ل٦ٚی البته هناب٪ۀ پـمو و پامظ ػو ب
ـهاو حابت کًًؼ پؼؿ کتنیپىك مگ امت و هاػؿه هیىالی آبی و  کىىًؼ با مى٥ینتها هیامت.  ب

ـاػؿاو اویًؼ و کتنیپىك هن آياو ؿا پؼؿمگ هی عىػه مگ و تىله ياهؼ و  مگهای مگو بىا٩ٜ ب

                                           
@
یىمکلیًیاك ػؿ     طیىخصکآ  ػیالىگ هًضىلػؿ کنًى٥ىو هن صْىؿ ػاؿػ و هضبىب کـیتىبىلل امت.  ضمپىز

ـای ىـصی اف فيؼگی کلیًیاك ؼك، ػائی ا٥الٕىو و یکی اف می رباؿ امت. هضبىب عاؿهی  يک.ب
 D. Nails, The Peoples of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics (Indianapolis, 2002), 
100–101. 

A
ـ٥ًا يتاؿ و پىػ فيؼگی یىيايیاو ػؿتًیؼه امت که ػؿ  چًاوایى واژه    ـػ.  ویاهًٞ Dؿ٩ابتEتىاو ٍ  يک.ک

http://goo.gl/xlc8wA  

http://goo.gl/xlc8wA
http://goo.gl/xlc8wA
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ـگقاؿ هی٩ل ٝلیهؾا.  اصؼی آمیب رنمی ىؼ که  ایى گ٦تگىها که ػؿ آتى مؼۀ پًزن ٧.م چًاو ب
ـاو ػیؼ يمی ٥٪ٔ ػؿ يتیزۀ  گؾاؿػ. بـرا هیهنلمًا چًؼ فعمی ٔاگـ يگىئین ه٪تىلٓ  اهـوف، ػؿ ای

به عيىيت رنمی ياهًؼ، او  و٩تی پؼؿ کتنیپىك ؿا مگ هیرؼائی لىگىك اف آيخـوپىك امت که 
 فياو ٩ه٪هه کتنیپىك ؟فيی مگت ؿا کتک هن هی]...[ پـمیؼ: ػیىيىمىػوؿوك Eآوؿػ.  ؿوی يمی

 : پل پؼؿپـمیؼ .ىؼ تى ؿا ٝىُ مگن کتک بقين رىاب ػاػ بله و ٥٪ٔ آؿفوین ایى امت که هی
یگايه ا٥الٕىو ٝمـی ؿا ٍـ٣ تأهل ػؿباؿۀ ه٦هىم ٝؼالت کـػ و  ٓ.D ٔ298e؟فيی ت ؿا کتک هیعىػ
ایى D ،Eصـ٥ت ٝاػاليه يینتE، مغًی امت اف ٩بیل ىىػ گ٦ته يمی ائىثىدمىشػؿ ی که مغً
ـايهD ،Eياه٦ًَايه امت٩ىل   و اهخالهن.D فيی ای هی چه صـ٣ بیؼاػگ

* * * 

ـگی هکتىبات  و ايگلل چیقی يینت هگـ ي٪ؼ.  هاؿکلبغو اٝٚن هزمىٝۀ چًؼیى و چًؼ هقاؿ ب
ـّک بقؿگ کىىيهای ٥کـی و ٩لمی ایى ػو تى امت ، اف ه٪االت کىتاهياو گـ٥ته تا ي٪ؼ هض

تىاو  يمیٍؼم ایى ي٪ؼها ؿا  ٥ـٍت هضؼوػ صتی یکواّش امت که ػؿ ایى  .بلًؼىاوکتابهای 
 واؿمیؼ. 

ـک هاؿکل و ايگلل و ي٪ؼيغنتی خاوىادۀ مقدش آؿای بـويى باؤئـ و یاؿاو  ۀبنیاؿ کىبًؼ ى احـ هيت
ـايک٦ىؿت هًتيـ ىؼ ٔ 1845يىىته و ٥ىؿیۀ  1844کتاب اف مپتاهبـ تا يىاهبـ  اومت.  MEWػؿ ٥

ـامـ آو هيضىو اف ي٪ؼ بیـصمايۀ هکتبی امت که يام عىػه ؿا  ٓ.2:653  Dkritischen ٔي٪ؼ ي٪اػايهEم

Kritikـياکتـیى ػىمى  ٓ گؾاىته امت ـه و هٖالبو امت D اوهايینن وا٩ٞی ػؿ آلماوEو عٖ یکن
Eٔههمالت Dder Unsinn ٓامت ٔMEW 2:7ٓ.  :ایى ٝباؿت ؿا ايگلل يىىته امتE[ هماو ي٪ؼ ي٪ؼ

، یًٞی اف ٥لن٦ۀ Dآيچه هىرىػ امت های ماعت ّىابٖی اف ه٪ىلهEرق [ کاؿی يؼاؿػ ي٪اػايه
رمیٜ ػىًاههایو به ّىابٔ و ػیگـ هیچ. و بـ١ن  های ارتماٝی هىرىػ. و ايگیقه هگلی

ي٪ؼ ي٪اػايه پیـفو امت کًؼ.  هضکىم هی فيايهػگماتینن، عىػه ؿا به ػگماتینن و صتی ػگماتینن 
که بـ تى عىػ مـعاب و م٦یؼاب  هگلیبیىۀ بی آب و ؿيگ ٥لن٦ۀ هايؼ ـ  و پیـفو با٩ی هی

ـامـ آلماو به ايگیقتـیى ايتقاٛ چـوکیؼه ىؼه امت و  و هیکلو اف ي٦ـت هالؼ هی با ١مقه ػؿ م
ـػػ هی قوػيبال الم یکی اف ه٪االت  و هاؿکل با ىیًٖت و ًٕق و تض٪یـ ػؿ ي٪ؼ ٓ.DMEW 2:20 ٔگ

ـيگبافی ي٪اػايه٦ٍت تزـبه و ٝاهی بی ي٪اػ هالیای Eيىینؼ که  هکتب ي٪ؼ ي٪اػايه هی ات  ٕ ٥٪ٔ يی
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ـکيؼ که ػؿ آو به D به صال و هىائیEتى ؿا اف مالى ؿ٩ٌ هزلل پاؿیل تىايؼ  هی صْىؿ هٞزقۀ Eب
ـاو پاؿینی  ؿی و ػؿ هاػهآوایماو D ٩ؼمی ػؿ میًۀ آػهی ٥ـىتگاو و D امٖهایؼئالهای بیىEىی

 ٓ.DMEW 2:65 ٔهزّنن ؿا ببیًیٕ

اها ایى يکته بله. و بنیاؿی اف عىايًؼگاو، به يٚـ هً٪ىػاو  ٝاؿی اف ايَا٣ امت؟ آیا ایى ٝباؿات
که بىػ و ياهی ػاينت که آ٩ای فلیگا  اهـوف اصؼی يمی مقدش خاوىادۀهن وا٩ٞیت ػاؿػ که بؼوو 

ـاك به ػل ؿاه  اف ػؿا٥تاػو با ٩ؼؿتهای هىرىػ هن ؽؿهFE ههمتـ اف ایى، ي٪ؼ بیـصمايه چه يىىت ای ه
 Dػهؼ. يمی

که ػؿ ٕىل صیاتياو  ایدئىلىژی آلماویهاؿکل و ايگلل گـیباو بـويى باؤئـ ؿا ؿها يکـػيؼ. 
ـای ، لىدویگ فىیرباخ و پایان فلطفۀ کالضیک آلماویػؿ ه٪ؼهۀ هًتيـ ييؼ، به گ٦تۀ ايگلل  ب
ـ يمایًؼگاو اٍلی ٥لن٦ۀ آلمايی ػؿ ػوؿۀ بٞؼ اف هگل نًؼگايو ؿا با ایى يىىته ىؼ تا تکلی٤ يىی

ـاو مىمیالینت ـ  ـيـ و هت٦ک ـاهن ييؼ و  ؿوىى کًؼ٥ىیـباط و باؤئـ و اىتی ولی اهکاو ييـ آو ٥
ـػه ىؼ، و با ؿّایتDnagenden Kritik der Mäuse ٔي٪ؼ رىيؼۀ هىىهاEالرـم به  ـا  ٓ مپ عإـ فی

ایى احـ هن  .MEW 21:263ٓٔ بىػٓ Selbstverständigungٔهؼ٣ اٍلی يىینًؼگاو تًىیـ ؽهًی عىػىاو 
ـگهای فوؿهًؼيؼ اها بىا٩ٜ D ٩هـهاياو ٥لن٦یFE امتD ياه٦ًَايهEپـ اف ٝباؿات  آلماو بٚاهـ گ

آياو ٍـ٥ًا ت٪لیؼی ٥لن٦ی اف تَىؿات ٕب٪ۀ هتىمٔ آلماو  بٜ بEٜ وهنتًؼ D گىم٦ًؼEهيتی 
ؿط ػاػه امت: D تىرهی ات٦ا٧ رالبEػؿ آلماو يىینًؼ که  يىینًؼگاو هی ٓ.DMEW 3:13 ٔامت

E ،کن کن اه  ت٦الهارقای هغتل٤ ت٦ّٞى ؿوس هٖل٨. و٩تی آعـیى ىٞلۀ صیات ایى ؿوس ٥ـوهـػ
ـکیبات رؼیؼی ىؼ   ٓ.D ٔMEW 3:17ؿا پؼیؼ آوؿػ و هىاػ رؼیؼیتزقیه و واؿػ ت

ـگق تٞاؿ٥ی يؼاىتًؼF آيزا که واژگاو به ايؼافۀ کا٥ی واّش و گىیامت.  هاؿکل و ايگلل ػؿ ي٪ؼ ه
ا٥ـوفی ػؿ ٝـٍۀ لىگىمها  اف رًگکـػيؼ.  تىهیى و تمنغـ هی ،ػیؼيؼ تىهیى و تمنغـ ؿا الفم هی

ـايبها  ـاحی گ واژۀ  ػؿ ايؼیيۀ ايناو با٩ی گؾاىتًؼ.باکی يؼاىتًؼ. با تی٠ تیق ي٪ؼ پیو ؿ٥تًؼ و هی
Eآيتی Dقؿگتـیى احـ ايگلل امت و واژۀ ب بغيی اف ًٝىاوEي٪ؼ D بغيی اف ًٝىاو ػو احـ ههن

ايؼیيۀ ايت٪اػی هىرؼ آفاػی امتF  .وقد بروامۀ گىتاو  بطىی وقد اقتصاد ضیاضیهاؿکل ـ 
و ىٞاؿی بىػ که ػکاؿت هما ىىػ که ايناو اف تٞل٪ات ؿها ىىػ. ىٞاؿ هضبىب هاؿکل مبب هی
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ـاگیـE مـ ػاػه بىػ: ٥لن٦ۀ رؼیؼ ػکاؿت با ایى ىٞاؿ بىػ که  DDe omnibus dubitandumٓ.B ٔىک ٥
: وقدی بر ضرمایهاف آيزا که کتاب  ؿا تأمیل کـػ و ٥َلی يى ػؿ تاؿیظ ايؼیيۀ ايناو گيىػ.

ػايًؼ، هایلن ایى بضج ؿا با  هیبيـ ؿا ههمتـیى احـ هاؿکل و یکی اف آحاؿ ػوؿايناف  اقتصاد ضیاضی
 Cتمام کًن.و اهمیت واژۀ ي٪ؼ ػؿ ایى ًٝىاو ایى کتاب تأهل ػؿ ًٝىاو ٥ـٝی 

ـياتیىی ػؿ ٝـٍۀ يٚـیۀ  ت ا٩تَاػ هاؿکنینتی بـ ایى تَىؿيؼ که ي٪ؼ ػؿ ایًزا یًٞی آلت ًّ پیـواو م
ـتـ امت. ا٩تَاػ که  چیقها با یکؼیگـ ا٩تَاػ ؿا ينبت Eهاؿکل اف يٚـیۀ ا٩تَاػ کالمیک ب

ػؿ اؿائۀ ىـصی ياهتًا٩ِ و هًنزن اف ه٪ىالت ا٩تَاػ کالمیک و ىک يینت که  :;Dياهیؼ
يياو ػاػ که کاؿ ؽات اؿفه امت و  هاؿکلا٩تَاػی و ينبت آيها با یکؼیگـ ىکنت عىؿػ. 

ـایى  ٓ و ّّؼ کاؿ DMEW 42:226 ٔکاؿ ٥٪ٔ هًگاهی هىّلؼ امت که ّّؼ عىػه ؿا تىلیؼ کًؼEبًاب
گىیؼ  فيؼF هخاًل ػؿباؿۀ کاال هی هاؿکل ػؿ هـفهای ا٩تَاػ ػؿرا يمیاها  البته مـهایه امت.

Eـای٤ الهىتیىچیقی امت ب٢ایت ١ـیب، هيضىو اف ١م یا  DMEW 23:85ٓ ُٔ هتا٥یقیکی و ٙ
ٓ پؼیؼاؿ Dverrückten Form ٔىؼه ػیىايۀ راکى ٥ـم٩Eالب ػؿ D کّل کاؿ ارتماٝیEگىیؼ که  هی
ایى Eگىیؼ که  وؿيـ بىِي٦ِلؼ هیF ا٩تَاػی يینتًؼٝباؿات اف ه٦اهین ی٪یًًا ایى  .MEW 23:90ٓىىػ ٔ هی

 socialای ػؿباؿۀ ماعت ارتماٝی ٔ بىا٩ٜ يٚـیهٍىؿتبًؼیها هبّیى آو امت که ي٪ؼ ا٩تَاػ میامی 

constitutionـياتیى. ٓ اؿائه هی ىىو ٝٚین هاؿکل ػؿ ٝـٍۀ ک ;;Dکًؼ يه یک يٚـیۀ ا٩تَاػی آلت
اؿفه اؿفه امت٦اػه و ا٩تَاػ هَـو٣ آو ىؼ که يياو ػهؼ ه٪ىالت ا٩تَاػی اف ٩بیل اؿفه و 

مالها  هامت.٥ـه اؿ هضتىای ؿامتیى ایىک Fمتاهماو کاؿ اينايی فهاو کاؿ ػؿ ص٪ی٪ت هباػله و 
بارۀ فىیرباخ، ػؿ ضرمایهپیو اف يگاؿه  همۀ ؿهىفی که تىّیش ٝ٪اليی Eيىىت  تسهائی در

ـاکنیلکيًؼ،  يٚـیه ؿا به ؿافوؿی هی ـاکنیل اينايی و ػؿ ٥هن کاهل ایى پ  DMEW ٔامت ػؿ پ

افعىػبیگايگی Eو  ٥Dتیيینن کاالئیEبه ایى ٕـی٨ او تىاينت ػو ه٦هىم بنیاؿ امامی  ٓ.3:7
ٝ٪یؼۀ ؿایذ ایى امت که هاؿکل يىٝی ٝلن ا٩تَاػ ؿا پؼیؼ آوؿػه  ؿا ٍىؿتبًؼی کًؼ. Dاينايی

                                           
8 E. Fromm, Marx’s Concept of Man (New York, 1976), 257. 

C
ـهىو ایى ه٪الۀ بنیاؿ اؿفيؼه هنتن: ضرمایهعٖىٓ امامی بضج ػؿباؿۀ ه٦هىم ي٪ؼ ػؿ ًٝىاو ٥ـٝی     ؿا ه

W. Bonefeld, “Kapital and its subtitle: a note on the meaning of critique”, Capital & Class 75 (2001), 
53–63. 
10 Bonefeld, “Kapital and its subtitle”, 53. 
11 Bonefeld, “Kapital and its subtitle”, 54. 
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ماعته امتF يٚـیۀ هاؿکنینتی ػولت، يٚـیۀ هاؿکنینتی های بیيماؿی  يٚـیهامت، که او 
، يٚـیۀ هاؿکنینتی تاؿیظ، و ٩ل ٝلیهؾا. پیـواو ایى ٝ٪یؼه راهٞه، يٚـیۀ هاؿکنینتی ایؼئىلىژی

ـيؼ: و اهخالو یک يکتۀ ماػه و ؿوىى ؿا   .وقد اقتصاد ضیاضیچیقی يینت رق  ضرمایههًک
 pervertedىؼۀ مـهایه ٔ ٥ـههای ػیىايۀ راکى اؿ ايؼیيۀ ا٩تَاػیEهغلٌ کالم آيکه به ٩ىل بىِي٦ِلؼ 

forms of capitalٓ آياو ؿا بمًقلۀ ای ػؿباؿۀ ایى ٥ـهها يؼاؿػ و  ايؼ. هاؿکل هیچ يٚـ مافيؼه بلٞیؼه
گاه بىػ که ػؿ راهٞه هیچ چیقی کًؼ.  ٥ـههای ينبتها و ؿوابٔ امامی ي٪ؼ هی هاؿکل کاهاًل آ

به ػيیائی ىىػ  تبؼیل هیو اگـ ؽات ؿا چیقی رق ايناو بؼايین، آيگاه راهٞه  ههمتـ اف ايناو يینت
کل ػؿ ٝیى صال که ٝلن های ا٩تَاػی. ي٪ؼ ٩إٞايۀ هاؿ ، ػيیای ابژهentmenschte Weltٓيااينايی ٔ
 >;.Dمتايىٝی ػايو ؿوابٔ اينايی هنتی اينايی امت، يااينايیت 

: با لضًی ػؿػآلىػ يىىت ضرمایهػؿ رلؼ یکن D اؿفه اّا٥ی هٖل٨ و ينبیEاو ػؿ آ١اف ٥َل 
E ٔيینت، بؼبغتی امت عىىبغتیکاؿگـ هىّلؼ بىػو DMEW 23:532.ٓ 

* * * 
ت یىيايی ت٪ؼیل رًگ لىگىمها که ػؿ  ًّ چه ينبتی هیاو ػو بغو اٍلی ایى ه٪اله هنت؟ م
ت ٥کـی که اف بٖى ي٪ؼهای بیـصمايۀ  ًّ ػیالىگهای ا٥الٕىو به اود تاؿیغی عىػ ؿمیؼ، با آو م
ـاکی امت هیاو ٥لن٦ۀ ا٥الٕىيی و  هاؿکل و ايگلل فاػه ىؼ، چه ينبتی ػاؿػ؟ چه وره اىت

کما ایًکه ا٥الٕىو يا٩ؼ فهايۀ عىػ و صیات ٝـٍۀ ايگلنی؟ بٚاهـ هیچ. ايؼیيۀ هاؿکنی ـ 
بىػيؼ و به ػیالىگهای های آو َٝـ  و ايؼیيههاؿکل و ايگلل يا٩ؼاو َٝـ عىػ ٝمىهی آتًی بىػ، 

ـاو يىکايتی آلماو ا٥الٕىو ایؼئالینت و اؿمٖىی هاتـیالینت  ؿا ا٥الٕىيی اٝتًائی يؼاىتًؼ. هت٦ک
ّٔ تمایقی کيیؼيؼ و همیى تمایق ؿا ٥یلنى٥او ىىؿوی پؾیـ٥تًؼ و بالتبٜ ماعتًؼ و هیايياو  ع

 کىىو ابتؼائی هى ػؿ ایى ٦ٍضات هضؼوػهؼ٣  =;ا٥الٕىو ؿا ت٪بیش و اؿمٖى ؿا متایو کـػيؼ.
ت بىػ که ي٪ؼ بیـصمايه يام ػاؿػ. ي٪ؼ ٥٪ٔ  ًّ ـاکی امامی و ياپیؼا هیاو ایى ػو م يياو ػاػو اىت

ـکت ػؿ ا٥کاؿ و به ؿاه ايؼاعتى هًگاهی همکى امت وٙی٦ ۀ ؿامتیى عىػ ؿا ـ که همايا ایزاػ ص

                                           
12 Bonefeld, “Kapital and its subtitle”, 59. 

;=
ـای بضج بیيتـ ؿک. ه٪ؼهه   ، مثال خیر در فلطفۀ افالطىوی ـ ارضطىییگئىؿگ گاػاهـ،  های ایى ػو احـ: هايل ب

ـاو،  ، تـرمۀ هضمؼر٦ٞـ مقىالت فلطفۀ معاصر شىرویFٓ گی پاليتی بىيژوؿ، 1382تـرمۀ صنى ٥تضی ٔته
ـاو،   ٓ.1381پىیًؼه ٔته
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ـاؿ هی تکاپى ػؿ ايؼیيه ـايگـ باىؼ. آيچه هىؿػ ي٪ؼ ٩ ـػ،  هامت ـ ايزام ػهؼ که بیـصمايه و وی گی
ـای يا٩ؼ ههن امت. بؼیى ـايگـ ػؿ تضلیل يهائی هبتًی بـ  بیيک ب ـاؿ ي٪ؼ بیـصمايه و وی  ػومتی٩

این ي٪ؼ ؿا ػىمًی و يا٩ؼ ؿا ػىمى  کى امت عال٣ ٝاػت بًمایؼ. ٝاػت کـػهایى ٩ىل هم <;امت.
ـيیاهؼین، آو ؿا ياه٦ًَايه و ياٝاػاليه بؼايین. اها  بؼايین و هًگاهی که اف ٝهؼۀ پامغگىئی به ي٪ؼ ب

ـگاه بتىايین هیاو عىػهاو و لىگىك ٩ائل به رؼایی بيىین  ٝ٪یؼه و يٚـهاو ؿا اهتؼاػ ىغَیت و ه
ـا هیalter egoعىػ ٔ ؿوین. ٝبؼالکـین  ىىین و با لىگىك عىػ به رًگو هی ٓ يؼايین، ي٪ؼ ؿا پؾی

ـای هٞالزه هؼتی ؿا به ايگلنتاو  1356ػؿ مال E مـوه تٞـی٤ کـػه امت که ٝالهه ٕبإبائی ب
بـ  اضفارآهؼه بىػيؼ و هى ؿوفهایی ؿا ػؿ صْىؿ ایياو بىػم. یک باؿ اف ایياو پـمیؼم که ىما ػؿ 

ـا؟ ]...[ ایياو همیى ٩ؼؿ به هى ٥ـهىػيؼ که ها هالٍؼؿا ؿا  ای يًىىته هٞاػ صاىیههبضج  ایؼ. چ
ـابـ آؿاء او تنلین و هتٞبؼ  یک آعىيؼ چیق٥هن هی ػايین و يه بیيتـ. یًٞی چًاو يینت که ػؿ ب

ـػو  هضِ باىین. او بقؿگی بىػه امت و مغًاو او ػؿ ٝالن صکمت هضتـم امت ولی ي٪ؼ ک
ـام يهاػو به هماو مغًاو امت. مغًايی که ها به ي٪ؼىاو يمیمغًاو او ٝی پـػافین، بؼیى  ى اصت

ػايین که ينبت به  کًین یا آيها ؿا چًؼاو ٩ابل اٝتًا يمی لضاٗ امت که یا کىؿکىؿايه آيها ؿا ٩بىل هی
ـایى و٩ٜ و اؿد يه ـاو باىین و بغىاهین ػؿباؿۀ آيها مغًی ػؿ رـس و ي٪ؼ بگىیین. بًاب اػو آيها يگ

به مغى کنی و آو ؿا ػؿ عىؿ ي٪ؼ ػاينتى، عىػ صاکی اف صـهتی امت که ايناو به مغى وی 
ؿوػ ٝالهت ایى امت که آو  گؾاؿػ. اف ایى ؿو اگـ ػؿ هیاو اهل ٥کـ و ابتکاؿ مغًی ػؿ ي٪ؼ هی هی

يهًؼ و ایى ٥٪ٔ بیگايگاو اف هىّىٝات ٝلمی هنتًؼ که ایًگىيه  بقؿگاو به یکؼیگـ صـهت هی
ـػو بـهیايت ـيؼ. ٪اػات ؿا بمًقلۀ لگؼ فػو و اهايت ک  ?;Dگی

                                           
;>

های  کًؼ که آگىو یکی اف هإل٦ه هٞلىم هی، ػیالىگی که ٥یلیا ٔػومتیٓ هىّىٛ آو امت، لىضیصتضلیل ػ٩ی٨   
وؿفىگاه ػؿ یک  ائىثىدمىشػومتی امت. بیغىػ يینت که ا٥الٕىو ٍضًۀ ایى ػیالىگ ؿا ػؿمت همايًؼ ػیالىگ 

ـاؿ ػاػه امت.  ایى بضج ؿا بایؼ به ٥ـٍتی ػیگـ واگؾاىت. ٩
ـاو،  تفّرج صىع ٝبؼالکـین مـوه،  ?;  F تأکیؼ اف هى. 332-331ٓ، 1366ٔته

ـاک ا٥الٕىو و هاؿکل و ايگلل امت. ایى يٚـ بـ کتاب  همکى امت گ٦ته ىىػ که ػىمًی با راهٞۀ باف وره اىت
ـاو،  ٔتـرمۀ ٝقت جامعۀ باز و دشمىان آنهبتؾل و ٝىاهايۀ  امت. ىایؼ بؼ يباىؼ  هبتًیٓ 1381الله ٥ىالػويؼ، ته

ـام به  ـای صنى عتام و اصت ٓ يىىته امت 46-45پىپـ یکی اف تقهای کتابو ؿا ي٪ؼ کًین. ػؿ آ١اف ٥َل مىم ٔکاؿل ب
ا٥الٕىو ]...[ تباؿ پاػىاهی ػاىت. ػمتکن ػؿ ؿوایت امت که عايىاػۀ پؼؿیو ينب عىیو ؿا به کىػؿوك، Eکه 

یىمٓ به 159ػؿ یاػػاىتهای ایى ٥َل ٔ Dؿمايؼ. ای آتیکا هی آعـیى پاػىاه ٩بیله کًؼ:  ٓ امتًاػ هی208dٔ ضمپىز
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Eکًی که آلکنتیل ... یا آعیلئىك ... یا همیى کىػؿوك  گىیؼ: آیا تَىؿ هی ا٥الٕىو ػؿباؿۀ کىػؿوك چًیى هی

ـای يگهعىػت  ـگ هی ب ـای ٥ـفيؼايياو به امت٪بال ه ٥ْیلتياو اگـ ايتٚاؿ يؼاىتًؼ به عإـ  ؿ٥تًؼ ػاىتى پاػىاهی ب
کیؼ اف پىپـ.[ و ػؿ بغو D يام راویؼ کنب کًًؼ ]...[؟ ٓ يتیزۀ هىؿػ يٚـه ؿا اٝالم ٥348َل هيتن ٔ 7]تأ

ـای ٕلبیؼو ٩ؼؿت پاػىاهی امت ـ ٩ؼؿتی که او  جمهىریکًؼ: ىاه ٥یلنى٣ عىػ ا٥الٕىو امت و  هی مًؼ او ب
ـا ص٨ّ ٥یلنى٣ اف یک مى و ص٨ّ  ٥کـ هی ـػ ص٪ًا اف آو اومت فی عل٤ و واؿث هيـوٛ کىػؿوك ؿا اف مىی ػیگـ ػؿ ک

ـػ  ـػه امت ـ کىػؿوك ىهیؼ، آعـیى ىاه اف ىاهاو آتى که به ؿوایت ا٥الٕىو عىػ ؿا ٥ؼا ک تا Eعىیيتى رمٜ ک
ـای ٥ـفيؼايو ص٦٘ کًؼ  D.هملکت ؿا ب

ـامـ کتاب هيضىو اف همیى تقهای ماػه کتاب پىپـ  . عىايًؼۀ رؼی ا٥الٕىو با يٚـی مـمـی بهلىصايه امت م
ـػ که او اف عىايؼو  ػیالىگهای ا٥الٕىيی چ٪ؼؿ ٝارق امت. عىىبغتايه ػؿ ٩ىلی ػ٩ی٨ فوػ به ایى يکته پی عىاهؼ ب

یىمکه اف  ـػه امت، يام ػو تى ػیگـ ػؿ کًاؿ کىػؿوك هنت: آلکنتیل و آعیلئىك.  ضمپىز ا٥الٕىو ي٪ل ک
یىم ـاد آهىفه ٔ اینت و يه ٝزب که تمام ػیالىگ بیًهایت پیچیؼه ضمپىز ـای امتغ ٓ اف ایى ػیالىگ dogmaکىىيها ب

ـامتی اف همۀ ػیالىگها ـ ٥ـراهی رق ىکنت يؼاؿػ. ببیًین يام آلکنتیل و آعیلئىك و کىػؿوك ػؿ کؼام  ـ و ب
ـهای  یىممٖ  آهؼه امت: ضمپىز

Alkestis 179b6 179d6 180b4 208d2 — 

Akhilleus 179e1 180a4 180b4 208d3 221c6 

Kodros — — — 208d4 — 

ـاػ هی متایؼ و مه  کًؼ، هی آلکنتیل و آعیلئىك ؿا ٥ایؼؿوك که يغنتیى گ٦تاؿ اف ىو گ٦تاؿ ؿا ػؿ متایو اؿوك ای
ـآ ػؿ گ٦تاؿ عىػ تٞـی٤ هی باؿ ياهياو ؿا ػؿ کًاؿ هن هی کًؼ که ػیىتیما هن يام ایى ػو ٩هـهاو امإیـی ؿا  آوؿػ. م٪

ـػه امت و همیى ٦ٍضه امت که هنتًؼ پىپـ ام یىمت. اها عىايًؼۀ رؼی ؽکـ ک ص٨ ػاؿػ که به ػیىتیما  ضمپىز
ىک کًؼ. چه ىؼ که یکباؿه کىػؿوك ياهی هن ػؿ کًاؿ آعیلئىك، بقؿگتـیى ٩هـهاو صمامی یىيايیاو و آلکنتیل، 

ـاؿ هی ـػین. ػیىتیما مغًايی ػؿباؿۀ ٍیـوؿت  ٩هـهاو يمایيًاهۀ هيهىؿ ائىؿیپیؼك ٩ ـگ ـػ؟ بیائیؼ کمی به ٝ٪ب ب گی
ـای ؿمیؼو به ورىػ حابت هیراوػا ـگيت آويگی هیاو ورىػ و  يی هىرىػات و کىىو ب گىیؼF ایى ؿ٥ت و ب

ـآ اف مغًاو ػیىتیما هتضیـ هی ٍیـوؿت ػیالکتیک اؿوك ؿا تيکیل هی ای ػیىتیما Eگىیؼ که  ىىػ و هی ػهؼ. م٪
ـامتی ایًگىيه امت؟ هی ؿ ایًزا ػؿمت پیو اف آو که ػیىتیما و ػD ػاين که بنیاؿ ػايائی اها آیا اهىؿ ٔیا چیقهآ ب

ـآ چًیى و٦ٍو هی تىاو هخل عىػ پىپـ گ٦ت  ٔیا هی کًؼ مغًايی ؿا بگىیؼ که يام کىػؿوك هن رقو آيهامت، م٪
Eٓبه ؿوایت ا٥الٕىوDE : ٝیاؿ یک مى٥ینت تمامو او همچىو ٔteleoi sophistaiٓ  ـ٥هاین ؿا ـآ ص گ٦ت که ای م٪

ـامـD208b7-c2 ٔباوؿ کى ـآ امت، ٥ى٧ ٓ. م الٞاػه پیچیؼه امت و ایى صیـت البته  ایى ٩ٖٞه که هایۀ صیـت م٪
ـای يگهؼاىت اهىؿ ػؿ صا٥ٚۀ عىػ هی کًؼ هن مغى  بیغىػ يینت. ػیىتیما ػؿ ایى ٩ٖٞه اف تمـیًی که آػهی ب

 meletēٓٔته ٓ. ایى تمـیى و همۀ تمـیًهای هيابهو اف رمله تمـیًهای وؿفىی ؿا یىيايیاو ِهلِ 208a5گىیؼ ٔ هی
ـاهايو هی با آو آ١اف هی ضمپىزیىمياهیؼيؼ. هلته ل٢تی امت که  هی به گماين که Eگىیؼ  ىىػF آپىّلىػوؿوك به هم

یىمٓ و هضِ تأکیؼ ػؿ پایاو ه٪ؼهۀ D172a1 ٔيینتن ameletētosٓٔپـمیؼ ٥ا٩ؼ هلته  ػؿباؿۀ آيچه اف هى هی باف  ضمپىز
ـػه، ٥ا٩ؼ آهاػگی[ يینتن ١اف گ٦تن، ٥ا٩ؼ هلته ]بؼوو تمـیى، تمـیىاف ایى ؿومت که همچًايکه ػؿ آEگىیؼ  هی D يک
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ٔ173c1یىمٝیاؿ کّل يٚـیۀ هًؼؿد ػؿ  ٓ. مغًاو ػیىتیما، ایى مى٥ینت تمام ػؿباؿۀ اؿوك ؿا اف ػؿوو ه٦ًزـ  ضمپىز

ـػیؼهای بنیاؿ  کًؼ هی ـگىيه آهىفه ؿا که بتىاو گ٦ت اف آو ا٥الٕىو امت ػؿ کّل ػیالىگ ػؿ هٞـُ ت و امامًا ورىػ ه
ـاؿ هی بىػه امتF او  جامعۀ باز و دشمىان آنيىینًؼۀ ٥کـی ػاين که ػؿک ایى چیقها وؿای تىاو  . هیػهؼ رؼی ٩

ـػؼ که و٩تی به عیال عام عىػه، ؿاف کىی٥هم و يمی بىػلىس  ماػه ، چٖىؿ عىػه ؿا هْضکۀ هػؿوك ؿا کي٤ ک
یىمرّؼی  ۀعىايًؼ ـػه امت. اها اصتمااًل همیى پىپـ ماػه ضمپىز که بقؿگتـیى ٥یلنى٣ تاؿیظ  نتػاي لىس هن هی ک

 ٝیاؿ. و بل کًین. ػىمى ىماؿۀ یک مى٥ینتهامت، هغَىًٍا مى٥ینتهای تمام
 


