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 گانتوضـیح به خوانند
 

  چنین اطتو مارکض انگلض  مکتىباتالگىی ارخاؼ به: 
، ؾنااىاا ا ااز  طااام اگاااان نگااارع  ا ،[در ؿااىرت لااشون]نااان نىنظاان   
 ؿهسۀ مزخىؼ. ؿهسۀ  خز، -ؿهسۀ اوم :ػاارۀ خل  

،  : نؼانۀ اختـاری  منػىر اس 
اطااتم نظااوۀ پىرگاباا  کلیااۀ خلاا  ای اناان   4552-5420پزوگاازص،  :خلاا م مظااکى 05

اس  ػیهازدو در  میتىاا خىان  و نا دانلىد کزد. goo.gl/ZdSDY7 مداىؾه را در
خلا  در  24،  : نؼاانۀ اختـااری م منػىر   ػنً   

 اطت.  5445-5401انتؼارات دنتض،  :بزلین ػزيیمدل م  20
 و اگاز ؾناىاا  ان نىػاته ار  ای نارطای   اار مزخاىؼ  گزخااهمؼوـاات  مدر ز  اطالؾاگ

 آوتی زوریىگبه گزخاۀ نارطی  .ان هوتپز یاس گکزار  بىدگزخاۀ نارطی ؾنىاا  ؾین ممنتوب
  51و  2 زىاػی در انن دو نًز  . تمػا دطتزص ن «مبارسات طبقاتی زر فزاوسه»مقسمۀ  و

  ػ . هاتاک ػاارۀ ؿهسات مزخىؼ ذکز به الخزن 
  يائا   گزخااه سادی در  در ؾین زام بازای خاىد کاای .اطت  م   ][ ا در میاا  انشود

ناه اطت گزخاه ػ    «زمناکلیظای ي نض  نظگارنىص ب» به  مثالا  مان ػ  
اس »مؿاادم  در گزخااۀ ؾباارت و  امثام  ا نا کلیظای مسلی

بايی مىارد را در مطابًۀ گزخااه  .اطت گزخیر داد  ػ   «طىمین د ۀ ؾازع  ااا اوائ 
کاه باه خـالت نانىطای  اطت  میتىاا نانت. اس  اه مهاتز ظیلینگمتن ا با

نا واژۀ دنگزی کاه چناین مؿناانی انااد   گىنا انگلض  زگش اس  .گزخاه ػ  
 واخا  را تمظایسی نگلاضاکاه  رطات میگىنا د بؤربهززام  باػ .کن  اطتهاد  نکزد  

به  که ۀ زاضزمًال نکتۀ ناگهتۀ. اطتمی انظته نًالبی اـارگداؾی ،دوطىنه ،
اناان ؾًیا ۀ انگلااض دربااارۀ ػاابا ت غاا زی و گهاااوت باااطنی    ماا نػازن بظاایار مهاام 

مًالااۀ چناا  بیظاات طااالگی در  او   اطاات.بااا دوروناای  خاااؽ  

https://goo.gl/ZdSDY7


طباؽ »اس و نىػات   544-545:4  زـزو ذطبه اس کزوماذاس خاله کىچٍ 
ناه باه انان    اطتمبىد  ذاگاا  زوماخازک هت.گطون  ا واؾع « انگیش ػگهت

 وا باىد. مظایسیت در طباؽ او مؤکا  ػا    بلکه باػ مشاج  مؿنا که دم می
 .بىدندورو  ای  ذر  در ؾین زامو   1و  0 ىاػیزنٍ   انًالبی بىد  ممزگدؽ  م  اشماا 

 اااا نیظت. نکتۀ اطاطی  مظیسیمظلااا انن طون به مؿنای نهی امکاا دورونی مؤمناا 
کاه متماان  ممؿادلی بیااب نکىػی  اطت.نا ذاگی گهاوت باطنی  در ؾینػبا ت غا زی 

 مؿاادمؾدالتااا بهتاز اس باػا .  داػاتهزو باػ  و در ؾین زام باا دورونای نا ور وخىد دو 
میااا در  واخانگاا    و نانىص  لشومی به ارائۀ گىضیر دربارۀ ياؾ گاا  .منیانتمذکىر 

  ظت؟ م ای رومی نیظت اططىر خ اناا و 
  د  گـسیر ػ بى  در ز ی که به گزخاه مزبىط اؿلی  تنمنادرطتیها و انتادگیهای. 
 را بان  مطابى خهت خط خىان .  ا ػاارۀ طالها و ؿهسه 
  اس روی ماتن منا رج در آؤفـهبىوـگ زیهفزیسریش اوگلس و  :اوقالبییت مسیحگزخاۀ 

goo.gl/kgZEy9  گزنته اطتاندان. 

  قس ـوـ کتاا  ؾاالیاخاالی اطت اس  5مًالۀ مذکىر در زاػیۀ گاان مبازث مًالۀ زاضز و
 مداىؾاۀ پانح خلا ی 2ضاناا خلا   کهکتابی اطت مظتً  م    سمیه

خلا  را  0 ز  .اطترولن  بؤر    و تئىلىژی  یسمزربارۀ مارکس
و   یخاخىاننا ۀ  .منتؼاز کازد  اطات« طلظلۀ کتا  ماگزنالیظام گاارنوی» خشوبزن  

نبانا   پاوو غ ؾػایم و ؾاالیاس مطالؿۀ انن به بسث رابطۀ مارکظیظم و الهیات  ؾاليان 
 چؼم بپىػ .

 ىرا پانازدماادی خا   
43/55/52 

 ىد و  هتایناـ  و ننکمـادل با 
 طالزوس گىّل  نزن رنغ انگلض

https://goo.gl/kgZEy9
https://goo.gl/kgZEy9


طىطیالیظاتی  باه پااص   اار ماتااسع در طاّنتکه  یخار نزن رنغ انگلض  اس
در مبازاث او ارج چه رط  به گـ نى دنگز ، ان  طت قالباا درنف کزد و وار اطشا

و  یکنمم بیؼتز اويات طام در چین کارمن کتا  مً ص و گئىلىژی. مزبىط به 
 .رانح اطت که در مارکظیظم قزبی ر ًزى انگلض  اانانن ا اام در در  ندا 

باه میواىا م م ػاته باػابزداگاامی به امی   نکه در را  اؾادۀ زیثیت اس انگلض 
 عگؿبیز  انگلض دطت زدنن ب به که میتىاا بپزداسنی ىضىؾبزرطی م

اگاان  اگان باا » ادممؿ م را    ناپذنز  گزخاه هعم لکزد
 میکنم. گلًی «نى ؿىرگهایگکای   اشماا با گب ن  به »نا  «دگزدنظی

میؼىد در  تم کهنىػکه در اننتزنت منتؼز ػ   اطت،  طابًم مطال در نکی اس 
را اس دنان  او ظاتۀ    اطتهادۀ مارکض اس مههىن  [طزس]
نازو کاای  [باا گلًای ماارکض]گلًی انگلض اس ما یت  1.ا کزد یپ

 چناین ا دو به انان ػایى  ماکان اطات  هایالبته طزذ مظئلۀ نزو گلًی میکزد.
دنگازی  ا انکاارع ربطای باه  از کا ان باه را  خاىد رنات و کن  کاه الًاء 

کاابیغ گاامی کار ای نکزی  ا دو ناىؾی  چنین نبىد  اطت. ؿالا ان اػت. 
 [اس منچظاتز]ن  و اس روسی که انگلاض کزده میکاگبه مطتى پیبىد.  ٌپزوژۀ مؼتز 

  از بؿا اسغهز نکا نگز را باه يـا  گهتگاى مالياات کؼای به لنا ا اطابا  
نااا ونااالص  میکزدناا .  در اگاااو مطالؿااۀ مااارکض  در خانااۀ وايااؽ در مسلااۀ مىد 
 ه در وطاط اگااو باه  ام میزطای ن .طاىری کا ،باال و پانین میزنتنا ضزب ری 

انگلض پیپغ را چاو میکزد و مارکض طیگار بزگغ را روػن و  ز دو طااؾتها 



مارکض اس انکار انگلض  بنابزاننگىنی میکزدن .  بذلهؿزل مبازثه و مناغز  و 
گا ی گان داػت   مبه او میگهاتو پیؼنهاد ا و انتًاد انغ را به ايتمای ويت  
 2.ىدبمارکض و ر ناای نکار اانگلض  م ػزنٍ 
گلًای انگلاض اس  :اااپزطؼابازونم طازاـ زاام  ،وايؿیاتانن با در نػز داػتن 

دنن  و منػاىر  :انگیش هتپاطخ  م طاد  اطت  م ػگ دنن چه بىد؟
در اگوااذ  وببینیم ا .خنبغ انًالبی داردب ن  به انگلض مظیسیت بىد  يابلیت گ

نًااد انگلض  چگىنه ؾا  کزد. انن مىضؽ که بزاطتی پزوژۀ طزاطز ؾازع بىد
ماذ     ای هنزياپیزو نکی اس  عا  خانىاد .در انان کىدکی مظیسی مؤمنی بىد

نؿنی ا    ااا  مگبار بىد  لن یاؿالا که مادرع  .پزوگظتاا نؿنی کالىنیظم بىد
انگلض مظیسی مؤمن بؼ ت رواج داػت. کالىنیظم در ػاام  ا کؼىری که 

  ووپزگاامدويلاىی بوؼای اس ػاهز  البزنلا  او در  .باىدنًااد   دمین ضادر  و
 نااا پارطامنؼای ػا ن   3.را به چؼام دنا خىد ػاار  اؼهزناا پز  هایینو ر دو 

بواطز بیناىانی و  اا ن گسًیزکارگزاا گهی طت و  ه اسکؼی طبؿان بهز  گىأن بىد با
کظا  طاىد  ای خ نا   ػیى  دربا  ،ت کتا  مً صو گالن در زی .ب بوتی

  .نتنظ ا  ل مداس میانن رطی ا به را بزای  اۀ وطان  میناىدن  و   ّبزگ
دو اس نوظتین روس ای خىانی باه مطالؿاۀ خ نا گزنن مبازاث  ىع انگلض گیش 

« اناااا ووپزگاالی»اطاص نً  و بزرطی کتا  مً ص پزداخت. و نلظهه زىسۀ 
م مااؤمنغ یاؿاابااه روی او و دوطااتاا  ماناان مطالؿااات متشلااشم ػاا  او در پاای

ناى   ای مبازثهی نى گؼىد  ػ  و با هانًا ز ب  ز   موـىؿاا ونلهلم و نزدرنغ گ  



 ای  نااا  مىضىؼ اؿلی مبازثهکتا  مً ص و گئىلىژی و نلظهه . ن  ػنا گؼت
متىخه ػ   ــو با ان و  بظیار  ــ ان ٌ ان ٌ ا  در ضان انن مبازثهبىد و انگلض 

 طت.ات رنح اس دطت داد  ابرا خىد انااا که 
مظایسیت مظیسیت خلا  ػا .  انىطینگىخه انگلض در  ااا انان به خـلت 

بؼا ت ارگدااؾی و دػاان اکتؼاانات خ نا  ؾلاای و نلظاهی و میتىانا   م 
ن ی ااا و  اام میتىانا  گكییاازات طیاطای و ماا انؽ وضاؽ مىخااىد باػا  مواالم

 طلبا . مباارس ای انًالبای باه  را به ػیى  [زانع وضؽ مىخىد] ي رگهای طیاطی
نلهلام و زدرنغ کؼایغ نا خناا درباارۀ نوظتین بار در مالزػااگغ انگلض 
ي نض  نظاگارنىص کلیظای  پزطتطز و  [ا   البزنل ]واؾع ػهیز ز، اکزوماخ

کىػای  انان بـایزت را گا ونن پىگظا ان ػا   دننی ياضی طزاندان  که  بزمن
و  ٍی مىاضاؽ مماساس بؿما انغ البتاه  ز در بزخی اس خطباهاکزوماخ 4کن .

 زاله میکازدا   سور و سر دنیا  بهدر ؾین زام اما  5زدکمی دناؼابلهانۀ مظیسی 
يا ن  ٍناز نًط ابه ؾًی ۀ انگلض اگز کزوماخ. نظتا و  ناا را منهىر خ ا می

پازد  اس زکىمات پازوص بااس میکازد،  سباا به انتًااد بیت و زنمی خلىبه دنگز 
ز در اراطات  نکاه کزوماخاگااان ؾیااری دانظات.  انًالبایدنن ار میؼ  او را 
 6ای بىد. پار  ديیًاا چنین  گغ یروسگار خىان

در طی طاالهای  مظیسیتانىطی طیاطت نخـلت بـیزت انگلض در خـىؽ 
اغهااراگی درباارۀ و میتاىاا بسطاانی  ای ا اس نٍ طازل در نىػاته.  گز ػ پوتهبؿ  
باه نىػاتۀ وی، دنان منؼام گسایاى و  ای مذمىن و ارگداؾی دنن پی ا کزد.  مؤلهه



ػاز و مباارس  باا   اار باه در را  پیازوسی کاىنیظام  ومباارسۀ اگا  نیزنگ اطت. 
انًالبای مظایسیت اس پتانظای  ار اا بدر ؾین زاام او  7گب ن  میؼىد.سنانبار دنن 

س  ااا اوائ  طىمین د اۀ ؾاازع درباارۀ چیاشی مینىنظا  کاه ا گادی  میکن .
و اػواؿای  اچاىا گىمااص  نامیا ع «طّنت مظیسیت انًالبای»میتىاا  ؿزناا 

انان نوظاتین باار  11انا . بىد  غر بزان 10و ونلهلم وانتلینگ 9و اگین کابه 8مىنتظز
 ای  مؤلهاهطون میگهت. انن طّنت نکی اس  که انگلض اس انن طّنت انًالبیبىد 

ـّ  کارم کائىگظکیاو و  اچنین   ار بؿ ی اطاطی  انگلاض  ػ . 12پوو غ مه
به پاوو غ درباارۀ بزای بظط بیؼتز اطت الم خىد ػزوؼ کزد در طی طالهای بؿ  

 وباىد گىمااص مىنتظاز ر بازع کاه  13انًال  د ًاناا  لاانی در ط ۀ ػاانشد م
   کتا  مً ص. ،خرز به ؾبارت منا  گئىلىژی مظیسیمسّزٌ مظتًیاغ 

 غاطات الم اؿالی [ارائاۀ]بزای را  خىدداػت بهززام گا انن مىيؽ انگلض  نىس 
اس ؾازع را چه  طام  [گا اوائ  د ۀ  ؼتاد]او  میکزد. اد م  [دربارۀ مظیسیت]

گاا انا ٌ سماانی ززل  خزع را اما  14بىد د کز انن مىضىؼ دربارۀ  ؿزل نکز
 بااه را  اناا اختناناان بااىد کااه  عزاازل  خااز  نااشد. 5340در پاایغ اس ماازگغ 

 15در دو ؾزؿاۀ دنان و طیاطات.انًاال  بزای بىد  اطت  [کىػؼی]مظیسیت 
به دنن با گااا و اس که نػز طىطیالیظتها  با م  ممث  با  ؿ ا کزد لز زانن 

کاه  کلیظاا مزاخؽنػز با  م  ،موالم بىدبىدن   دلوىرگزانؼهای ارگداؾی  ا 
مؤمنااا و پز یشکااری و خ اگزطای بز ندابت و لطانت طباؽ ؾیظای طزطوتانه 

کی  دوراا ؿ ر مظیسیت    :اطت الم انگلض طه پانه داػت میکزدن .گم



 در ناٍ کاالن ،بیکااراا گهی طات طااکن ػاهز ا ،بزدگاا ،د ًاناا   5 
 مظیسیتکظانی بىدن  که مدذو  نوظتین  و اطتثاارػ گاا ازاینً
 . ا ػ ن  پیزوو 

و مظیسیت اولیه خنبغ کاىنیظم انًالبی که انگلض به  ا ملتشن بىد   4 
کؼاکؼاهای  ،طکتارنظام دارن ، مثالا  بظیاری  اظاا ای  مؼوـه

 .رطىالا دروقینوخىد  ،کابىد منابؽ مالی ،[داخلی]
   مظیسیت طزاندان بز امپزاگىری رون قال  ػ .4 

اؿ  زازل مان بهززام  .میتىاا با بزخی اس ابؿاد اطت الم انگلض موالم بىد
در  ت.اننی خىداطت الم بظط و گؼزنر بزای  ینزؿت یچ  انگلضانن اطت که 

 :دز چنین خاؿبن ی کمىضؽ خىد را  ااا طام که درگذػت ا زی نىػت و 

نااٍ کااه طاپزی ػاا   اطاات طااام اس روسگاااری  5155اکناىا يزناا  
ػاااک  زاااش  بزانااا اس خطزنااااٌ در امپزاگاااىری رون باااه  ااااین 

اناان  ػااى  بزپااا میکاازد.  [در امپزاگااىری  لااااا   کااارگزاازااش ]
اناان را کااه را بزاناا اختم دناان و کلیااۀ بنیاد ااای دولاات زااش  

ؾااین ] رد کاازدمؿاازنساا اؾلاای اطاات خىاطاات يیـااز  ااااا يااانىا 
 خاىد [ؾزؿاۀ نؿالیات]م الاللای باىد ، باینبیاىطن باىد [کاارگز ًۀبط

نزاطااىی يلااازو امپزاگااىری اس گالیااا گااا  طاایا و بااه را بااه طزاطااز 
سنااز سمااین نًاا  سد  اناان زااش  . مزس ااای  ا گظااتزع داد  بااىد



 ااناااچدر طاااىم سماااا خاااىد را باااىد امااا  و ماا گی م نااا  پنهاااا
در  [بیاازوا  ناا  و در مىؾاا  مناطاا ]گااا  نگه اػااته بااىدنیزومناا  

 بزاناا اساناان زااش  روس روػاان مًاباا  چؼاام  اگاااا گااان باازدارد. 
 16.... مؼهىر اطتبه نان مظیسیت که 

باػ  ن پیچی  در   ار مارکض ػا  نم  که  اػان  به ان اسۀ دنن انن 
ار مارکظیظتهای ک نه نًط در .نذ و مؤ ز بىد  اطتان گاکنىا به  ااا ان اس اما 

و زتای بااه خااط مؼای بؿماای اس خنبؼااهای طىطیالیظاات  17گاام یز کاازد بؿا ی
، در طازس نکاز کظاانی کاه در ؾزؿاۀ الالا  دون  گبا ن  ػا   موـىؿااا بین

و گا به امزوس درگیاز بساث درباارۀ گئىلىژی و بزرطی کتا  مً ص کار میکنن  
باری، خاىع دارن انان مًالاه را  . گار کزدنگم یزی ما  م ا مىضىؾات  ظتن  

 ناا ماارکض اس اطات الم انگلاض  :نکتۀ بههای نههای متهاوگی خاگااه د امبا 
که اطالؼ پی اطت  وتلم اوم مالزػاتاس غ کزد؟ يبىلاطالؼ داػت و اؿالا 

ماارکض  ساری کاه : ذکز نٍ ناىنه کهانت میکن  .يبىلغ کزد  اطتداػته و 
 ااننا   ارن  یروا م« الاللی کارگزاا اندان بین»بز اؾمای  [اروپانیدولتهای ]

هااه  نروا می اػات.  مظایسیاانوظاتین کاه امپزاگاىری رون باز می ان    ساری
 الاؿاانو ػاکندۀ  زابض متؼاگمىخا  بًاای امپزاگاىری ن هو ػکند زبض
    18.گؼتوىا   بًای کاپیتالیظم ن مىخ کارگزی  م  هایخنبؼ

 
 



 یـواشــــح
                                                             

  goo.gl/64ZVH7  زیهآؤفهبىوگکارل مارکس و : فتیش، رولن  بؤر. 1
در  :ؼااان به اطتناد مکاگباتاو  «انکار و ر ناای ػزنٍ»اس رابطۀ مارکض و  هنٍ ناىن]. 2

 ا در  ااا روس نزوخته ػ . نکی  ۀنظو 5405منتؼز و کلیۀ  مىشأ اوىاع 42/55/04روس 
کتااا  »بااه مااارکض خبااز داد کااه مؼااكىم مطالؿااۀ  55/54/04را انگلااض خزناا  و در 

اطت و اس او خىاطت زتااا طز نزؿت بوىان ع. نٍ طاام بؿا  « الؿادۀ دارونن خارو
ػاناختی  بنیااد طبیؿت»ػات سد  باه انگلاض نى  ذوو 54/54/15مارکض خىان ع و در 

بؿ  ا کتابی خىان  که بسثغ را دربارۀ گام یز «. کتا  من رج اطت ین ادر  دن گا  ما
خاٌ در گکام  نواد ا بظیار پظن ن  و بهتز اس بسث دارونن پن اػت اما می انظت که به 

نػازع را درباارۀ  ا نىػات و اس  2/3/11ان اسۀ انگلض ؾلىن طبیؿی بل  نیظات. در 
 . ماارکض 4/55/11ارسع  م    یانگلض خىاطت نػز ب   . کتا  به نػز او مطلًاا ب

 . 4/55/11ارسػی  ا خىان   اما يانؽ نؼا   اطات   نىػت که مطلبی دنگز دربارۀ بی
ضؿههای اطت اللی کتا  را بیؼتز گىضیر داد، ماارکض  ام دور  0/55/11انگلض در 

 ت. ظا 24-25  ا در  گزخاۀ انان ناماه . ا را بزای  ایؼه خط کؼی 
رابطۀ »  اطت که ناگهته پی اطت انن گلًی ض  گلًی امثام گزم کارور  

« [  اار زمازت مزػا ]رابطۀ زمزت مزػا  و ػاارذ »را « نکزی مارکض و انگلض
م انتؼارات 5435 :کارور  چاپ نکم کتا   32اس ؽ »«  می انن . ؾبارات میاا
کظهزد،  کاطاتن اس اؾتباار انگلاض، انان  در طاؿی. درباارۀ نًا  ػا   4554دانؼگا   

کادمیٍ» نااا؟  رٌ خااا ناطاتز،   نا طاؿی خا ی راطات چپ« طزگزمی رانح چپ  
 [. goo.gl/GXsKVQ ، گزخاۀ مهزداد امامی ت اوگلسباسگش

 .40-2:4،  5344  هایی اس ووپزتال وامهانگلض، . موـىؿاا نٍ 3
او اس گبااانن »کااه  ز نىػااته اطااتا ای کزوماخاا خطبااهؾبااارات خاای ز . انگلااض دربااارۀ ب4

باا ػاىکت خا ا طاون میگىنا .  ادنی ازایولوزخی ا   سمین با نًز مظیر نا نوىت ام
باا الهااغی  چنانچاهذکز کىػغ طابى او در دماگىژی در انندا  م بظیار ػانؽ اطت و 
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 ،هایی اس ووپزتـال وامـه«  چنین کلی طون نایگهت زکىمت اننطىر طااکت نایاانا 
 [.45-45:4 ،5344  س البزفلساانماا نٍ انگلض، ] . 50

،  5344  «صــحی ۀ یى ــ »زربــارۀ  ـزذــاموکز  ذطبــۀانگلااض،  ٍمساان ناىنااه ناا] .5
  [.543-541:4 ،5325  راسیىوالیسم و پیتیسمم 44:4

اندانهاای در  دمااگىژیاو در اناان گسـای  باه »: 54 ،هایی اس ووپزتـال وامـهانگلض،  .6
 (*)وارگباىر  مىانظاتیدبیزطتانی و گـنیم طازود ای  سادنوىا اناه مؼاكىم باىدم در 

درنؼی در دطت گزنت و طونانی انزاد کزد که بظیاری کظاا را مداذو  نااىد. او 
کاه  ناىس در میااا  انیماسپزوانی نا اس به يىم خىدع   نىس  م بز طز منبز اس  ا انان بی

 «. بظیار ناد میکن  بىد  اطت [نؿنی ناقیاا و طاقیاا] (+)زّتیاا و کنؿانیاا
در  کاه ماىسی    بظیاری اس اؾمای اندانهاای دانغ5350-5352پض اس کنگزۀ ونن  »] .(*)

نؼان ۀ ناپلئىا انداد ػ   بىد، در مًاب  ارگدااؼ سمینا اراا  انان مبارس  با زاکااا دطت
 ماىساا  . دانغن و ؿالی اگساد  لااا را طز داد ن طل  ؾلم موالهت بزانزاػت طلطنت

بشرگ اػات  زای  را بانظتیىام وارگباىر    5352اکتبز  53-52 لاانی در 
چهارمین طالزوس نبزد النپتظیٍ بزگشار کزدنا .  نیشطیـ  طالگی نهمت اؿالذ دنن و 

وم ؾالیاۀ  لااانی نظتیىام به گػا زات بز ض  رژنم متزنیخ ب م ػ . کنهازانض وسرای د
 مااىساا موااالم و طااانز روػاانهکزاا دگزاناا نغ را بااه  در کارلشباااد دانغ 5354در 

 رانی  انن نظتیىام نوظتین ؿم» . 4ذ 044:4   «دماگىژی متهم کزد
و  سادی  ملی بىرژواسی بزای مًابله با امزای خىدکامه و مزگدؽ  لااا و دناؼ اس وز ت

 [. 521ذ 155:5  « بىد

النهازنن و طاىرنه و  ن نزماانزوای بوؼاهانی اس بین کاه در  اشارۀ دون ويا نای دو يىن ] .(+)
   اطات. زّتیااا نؿنای نزسنا اا  ما یقـعهس عتـ طیای ؿكیز بىدن  و نامؼاا مکزر در 

 سـ ز پیـسایشباا  د ام طباى بز  نظ  انن دوو نؿنی نزسن اا کنؿاا  زّت و کنؿانیاا
. انماااا رٌ پظااز نااىذزااّت پظااز کنؿاااا و کنؿاااا پظااز زااان و زااان : چنااین اطاات

 [، ذن  زّتیها.344:5 زائزةالمعارف فارسی

ما نیش بز دورونی وضؽ مظیسی نؿلی دنیا نىرع میبزنمم  ز چه باػ ، نبازد »: نٍ ناىنه .7
وضـ  «  با انن دورونی و  ساد کزدا خىد و دنیا اس چنگام  ا نگانه مؼكلۀ امزوس ماطت

  ، 5322  تامس کارالیل« گذ ته و حال»کتاب بز  یمزور: اوگلستان



 

  ، 5322 سه جـه قـزن :وض  اوگلستان م انماا نٍ 214 ،222:4-213
 ، 5322 قـاوىن اساسـی  :وض  اوگلسـتانم 231، 214-221، 214:4-233
  ، 5323  گآوتــی زوریىــم 054، 055، 055-052، 234:4-054 
، 14، 25-25، 41، 44، 51 ،[ 5434گزخاااۀ  رع پیؼااا نگ  خااامی،  ]= 4:40-454
12-13 ،24 ،31 ،44-44 ،540-541 ،545 ،522 ،444، 422، 455-452. 

 م کؼیغ  ناباگیظت، طزن ار پزػىر نًزا، ر بز خناذ 5234-5040  ] .8
 5054بین نهمات اؿاالذ دنان. پاض اس زاانات لاىگز اس اػازال و  زوگانا اا در  پله

ر باز يیاان در گاىرننگن باىد. در « خناگ د ًانااا»رنايتغ را با او بهام سد. در اناان 
غ بزپاانی نشدنکی مىلهاؤسا ػکظت خىرد و دطاتگیز ػا . گازدنغ را سدنا .  رماان

 یگ زهقاوـان آلمـاوىجسنظتی بىد. انگلض در  نىؾی خامؿۀ کاىنیظتی مبتنی بز طاد 
 [به او بظیار پزداخته اطت.  54اػیۀ نٍ ز 

 م نىنظن ۀ نزانظىی. ناانن ۀ مدلض ػ  اماا باه دلیا  5233-5301  ] .9
در  ندا  راء رابازت  . 5344-5342انتًاد ػ ن  اس رژنم به انگلظتاا گبؿی ع کزدن   

    سـ ز بـه ایرـاری  را پاذنزنت. نػزناات خاىد را در اووا  
کتا  بظیار مؼهىر ػ  و کابه پیزواا بظیار گزد  ورد. در اواخاز د اۀ  کزد. انن اؾالن

چه  چن  کاىا در امزنکا بز مبنای نػزنات او بزپا کزدن  که بزخای گاا اواخاز طا ۀ 
 [نىسد م نیش بايی بىد.

اس اولااین ر باازاا خناابغ و  م خیاااط 5353-5325  ] .10
نىنظن ۀ کتابهای متؿ د اس و مهم طىطیالیظم اوگىپیظتی  ظینرنو گئى  ی لاان پزولتارنای

 [.ا عار سوسانو  کمىویستها زر سىئیسو  اوساویتو  اوجیل گىهرار تهیسستخاله 

 ، 5324  پیشزفت اصالحات اجتمـاعی زر برـش سمیـىالز اروپـاانگلض،  .11
 444:4-253. 

باا کااٍ غ کائىگظکی که خل  طىم جسیسپیشگامان سىسیالیسم  کتا  بزای مطالؿۀ .12
 پ  النار  نىػته ػ   اطت رٌ
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منتؼاز  اننتزنتای دلاۀ م ناٍدر ػاارۀ که دربارۀ انن کتا   انماا نٍ مًالۀ من
 . نتز گ /ir.lib.uwo.ca/chiasmaasiteforthought/vol1/iss1/8 اسػ  و نظوۀ پىرگاب   ا را میتىاا 

جىگهـای  ]= 234-442:55  ، 5305  گ زهقاوان آلماویىجانگلض،  .13
 .[ 5404، گزخاۀ ؟  انتؼارات طتیف، زهقاوی زر آلمان

 240-242:42  ، 5334  صسر مسیحیتزورۀ بـزووى بـاؤئـز و انگلض،  .14
اوسیشۀ رهائی ، گزخاۀ  ىػنگ ؿ ايت و پزونش کاالی، هبزووى بائز و مسیحیت اولی ]=

م [534-512 ، 5414 مهز  4کؼىر طاسماا وز ت کاىنیظتی ، ػاارۀ اس  نؼزنۀ خارج 
گزخااۀ الام. ؿاارمی و  ]= 552-554:41  ، 5334  کتاب مرا ـ ه
 .[454-442 ، 5414 اطهن   2-4ػاارۀ ، اوسیشۀ رهائیپزونش کاالی، 

 214-220:42  ، 5340  پژوهشی زر تارید صسر مسیحیتانگلض،  .15
ن راد و  ىػنگ ؿا ايت و ، گزخاۀ طاازاء سهم وسبت به تارید مسیحیت اولیه ]=

 .[443-535 ، 5414 اطهن   5 ػاارۀ، اوسیشۀ رهائینش کاالی، پزو 

 042-051:42  ، 5340  «مبارسات طبقاتی زر فزاوسه»مقسمۀ انگلض،  .16
، [اس مارکس و لىکـا ]و زو مقالۀ زیگز « مبارسۀ طبقاتی زر فزاوسه»مقسمۀ اوگلس بز  ]=

انگلض اس نوظتین مظیسیاا انزاد انی  ام گزنتاه  .044، [ 5403 ػبا نگ،  ؟گزخاۀ 
اس  اماارا ؿزل رطتگاری اخزوی کنن   مان  بىدن  گىخهؼاااس اننکه اطت، موـىؿاا 

گا ی گان داػت  البتهانن وايؿیت  نان ا] .ه اطتتػانیش ددنیىی  یکه مظیسیت مطالباگ 
خالاۀ خـىؽ در  نو ى ب ،زاضز اس لساظ نسىۀ بیاا مطل خاۀ را نیش بان  انشود که گز 
 هاانیبا گزخااۀ انگلیظای نزي گان بزدارد ...  انن زش  سنز سمین =نکی مان   به  خز  

طازکزدگاا طانظاىر گیاف  اسنیاش در چااپ نوظات کاه  انن اطت طاون انگلاضدارد. 
با  و   ماندر اماا  ،کائىگظکی لیبکنؼت و ،اپىرگىنیظت زش  طىطیام دمىکزات  لااا

 :نکی اطت 041:44 = 041:2  در من رجمتن کام  
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کتاا  يىم به ػبا ت مظیسیت اولیه و خنبغ کاىنیظتی در   ای هخ ن گزنن ناىناس ] .17
روػانهکز در ؾزؿاۀ »ان  کاه  نىػته .مانک   ارت و گىنی نگزی  م   اطت کامىىلث

روػانهکز باانا  را ای نا ارد مگاز اننکاه در ؾا  مبارس اطت و اؿالا اگز میوىا ا  
ی خاىد باا دنگازاا بدىػا  و پازوژۀ نؾزؿۀ ؾا  مبارس باػ . بان  ضان زهاع نکتاا

اطات. باه انان     را بیاقاسد که قانتغ گکاىنن انبى اه ٌمؼتز  یگسًیً
 در کنـارگا پىنؼهای گارنخ را مؼوؾ کن  نه اطت انظتاد   جلـو آنروػنهکز نه  ،يزار

انان پىنؼهاطات.  در درونگا اس انن پىنؼها انتًاد کن م روػنهکز کامالا اطت انظتاد  
به کاری اطت کاه پا راا کلیظاا در نوظاتین اؼم امزوس کار روػنهکز اس بؿمی لساظ

نازو اس بان میکزدن  و البته اس بظیاری لساظ  م با کار اننااا  مظیسیت [گکىنن]يزوا 
 ٍت متؿ د خنبؼی بىد انًالبی در داخ  مزس ای نادارد. خنبغ پ راا کلیظا اس خها

را بزای نبزد با ي رت مظلط طاسمان  ی میکزد و نه نًاط مظاتلشن  ازایامپزاگىری که نً
خ نا  اس  ناىؾیگظظت رادنکام اس مؿزنت و طانتهای پیؼاینیاا بلکاه مظاتلشن ابا اؼ 

ۀ سنظات خ نا  با اب اؼ نز نگی خ ن  و ػایى  امزوسبانظت  نیشان نؼه و ؾا  بىد. ما 
 .«بیابیمرا ی بزای خزوج اس م رنیتۀ کاپیتالیظتی 

 

 ،  5325  الملـل زر ه تمـیه سـالگزز تأسـیس بیهی واز ىسـر مارکض، .18
، گزخااۀ مازاد نز اادپىر و ؿاالر الملل اول اسىاز بیهمارکض،  ]= 144، 144:44-142
 ، 5324  سـرىزاوی زربـارۀ کىگـزۀ الهـهم انمااا ناٍ [12  5444  ازمض،نؼز ندهی  

فىریه  22وامۀ مىرخ م [542، الملل اول اسىاز بیه ]= 400، 402:44-401 
 .12، 12-10:21  ، 5335  هىیس ِون وىیبه فززیىاوس زوِمال 
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