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اهش ٍالعی سا ًادیذُ  . تشای آًىِ ؿی صدگیِفیؼثَن، ؿثىِ ای دس ّن تٌیذُ اػت تشای ػَتظوتیَُ وشدى خْاى

هاتاًِ سا وِ هذعی سػَا حتی ولثی هؼلىی ٍ تذتیٌی سٍؿٌفىش ٍ دس خْاى هداصی، تا اػتوذاد اص ػشهایِ،تیٌگاسین 

وٌین. ٍلی چشا تا ٍخَد ایٌىِ طثمِ سٍؿٌفىش ٍالف اػت تذل تِ واال  ػشهایِ ٍ ًظام ػلطِ اػت،یت ّای وشدى ٍالع

ػت خوعی تشای سّایی دیذُ ٍ چشا ّیچ عاهلیت د ؟ذاسدى اتایی ًس ػلطِ اػت تاص دس تَػل خؼتي تِ آثَن اتضافیؼ

 ؟ یا فیغ تَن ها سا اتضاس وشدُ اػت؟ آًوی ؿَد

صهاًی وِ دس هماتل دیگشی هی  وِ فشایٌذ هي ؿذى سا دس هی ًَسددصهاًی  ،  یيیه وَدن اص ّواى هشحلِ ًخؼت

دس ٍالع  .اساًَیی خَدؿیفتگی هی ؿَددچاس ًَعی حغ تضسي تیٌی ٍ پ ،س آئیٌِ تشاًذاص هی وٌذایؼتذ ٍ خَد سا د

 وِ دس ظاسُ وٌذػَطُ صهاًی هی تَاًذ خَد سا ًضم ًَعی اًتمال خَد دس دیگشی اػت. لتؼُ هساًگاُ تِ اتظُ ّوَ

وِ تِ سٍایت الواى هیل اص آى چشا  شی تخـی اص هیل خَد سا تدؼن تخـذ.ٍ تا اًتمال خَد تِ دیگ دیگشی تثیٌذ 
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ٌی ٍ دیگش تَدگی سا تدؼن هی وٌذ. تضسي تی-خَد  فیؼثَن ّواى آئیٌِ دٍساى وَدوی اػت وِ هیل .دیگشی اػت

ٌین خَدهاى تظُ ّؼتین ٍ ػعی هی وخَاّذ تثیٌذ. دس فیؼثَن ها ّواى اایؼتادُ ٍ چـن سا هی ّواى ًگاّی وِ تیشٍى 

ى اػت وِ تشای دیگشی هی ًَیؼن. هَلف هشدُ اػت هْن آ. عىؼْا ٍ هماالتواى سا سا دس ًگاُ دیگشاى تؼاصین ٍ تثیٌین

وِ هیاى اتظُ ٍ ػَطُ ، تعلیمی وِ دس اداهِ ها سا ؿی صدُ هی وٌذ چطَس ها سا دس ًگاُ خَد تپزیشد ، فشایٌذیخَاًٌذُ 

تٌْا هعیاس  وِ اص خَدتیگاًگی سا دس دل خَد لحاظ هی وٌذ ، ّواى  صٌَتشی (، غذُهی اًذاصد ، تخَاًین ) آپَخِ 

. طَسی تٌَیؼن وِ هـخص هی ؿَد وِ ها سا الیه وٌٌذ هاى دس ًگاُ دیگشی صهاًی ىیذُ ؿذى ٍ هطلَب تَدذپؼٌ

ِ صتاى آًْا خَد سا ًوادیي تاؿین طَسی وِ تتَاًٌذ ها سا تخَاًٌذ تتَاًین ت تیـتش هَسد تَخِ تاؿین طَسی تٌَیؼن وِ

، یا وِ دس ػـىـؼـَآلیتِ هی تَاى خَیا ؿذ: اص دػت سفتي وٌتشل ػَطُ، پغ اص خٌذُهثالی  .گزاسی وٌینًـاًِ 

شی سا دس لالة اسضا هی ؿَد وِ سضایت دیگ تی وِ ًـاى اص سضایت اتظُ هی دّذ، تِ صتاًی ػادُ ٌّگاهی فشدحشو

  .، ... هـاّذُ وٌذلثخٌذ

سا عول هی وٌٌذ ٍ ایي فاصلِ  فاصلِ دسًٍی ی پایِایذئَلَطی ّا تش  ،یذئَلَطیهاصادق اػت وِ دس خْاى پؼا 

تظُ عیٌی وِ دس ن ػعی وٌذ ًوی تَاًذ خَدؽ سا تا اهي ٍخَدی هي ّش چمذس ّ .صفحِ ؿخصی هي ایفا هی وٌذ

پؼواًذُ . ؼواًذُ ای وِ هَخة وـؾ هي هی ؿَدپ .یه پؼواًذُ ٍخَد داسد .وٌذهماتل دیگشی یىی اػت ّوؼاى 

 ٍگَد اصال  وِ لشاس ًیؼت ًگِ هی داسد دس حالی دس اًتظاس گَدٍسا ش یاػتشاگَى ٍ ٍالدیوخا هاًذُ ای وِ  یا اهش

ذ اهیال ها سا ًواد ّخَاثَن ًواد ػلطِ اػت ٍ هی ها هی داًین وِ فیؼ .وِ گَدٍ ًوی آیذ ّن هی داًین ذ ٍ هایتیا

خَدؽ سا تا توؼه ولثی هؼلىی وِ ػَطُ . زاسی وٌذٍی ها ػشهایِ گیاتی ساسی وٌذ تا تشاػاع یه هٌطك تاصاسگز

، هخاطة صشفا ـ.ٍسى، تؼاى صٌعت پٍ لیىي دس خایگاُ اتظُ، ػَطُ صدایی هی وٌذ یت هی دّذ، سػوتِ آى هی آفشیٌذ

ًیه سا تتَاى دلیك تش هـاّذُ ، ؿایذ ایي دػتگاُ ّظهَهی ؿَد اص اٍ گشفتِ اتظُ اػت ٍ توام لذست تخیل ٍ خیالؾ

هی وٌذ ٍ دس دیگشی خا  سا اص تي خذا س تیي ها ٍ هخاطة تعلیك هی گزاسد، )وِ دس ٍالع رّي، صهاًی وِ هاًیتَوشد

، تواها یاتذ   (  صهاًی وِ خایگاُ ػَطُ خاتِ خا هی ؿَد ٍ صهاًی وِ تش ػاصًذگی دس دیگشی لَت هیهی گزاسد

  .طك اص خَد تیگاًگی سا سصذ هی وٌذهٌ ػشهایِ داسی
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ٌّش دس ًاهتعاسف تَدًؾ دس واستشد  ،اگش صتاى دس واستشد ّش سٍصُ ٍ هتعاسفؾ تشاػاع چٌیي فاصلِ ای اػتَاس اػت

ٍدی خثشاى ات استثاط تا حذگَى هی آفشیٌذ ٍ دٍسی ها سا اص اصل ٍ راسدادی ٍاطگاى ٍ چیضّا استثاط دیگشغیش لش

هی خَاّذ خیلی ػادُ تِ ها تگَیذ ؿوا دیگش تِ .  فیؼثَن گی تایذ دؿوي هشدم تَد. پغ تشای سّایی اص تٌذهی وٌذ

ویف تشدى اص ّیچ ٍ تِ طَسی هتَسم وِ هدثَس تاؿین تا آخش عوش . یذ ّواى تي تشایتاى وفایت هی وٌذخاى ًیاصی ًذاس

، ها ًیاص تِ . دیگش داًؼتي عاهل حشوت ها ًیؼتش ًىٌین ٍ هیل ًَسصینتیاٍیضین ٍ تِ چیضی خض آى فىخَد سا تذاى 

  .ؿذُ سا پیذا وٌذ ٍ تِ ها تگَیذ ّوِ چیض فشیة اػت گن ی تظُآى ایه وٌؾ خوعی داسین. وٌـی وِ هشوض ّؼتی ٍ 

! دیذى هشدمدیىی تا خذا تشای تْتش ًِ تشای ًض :سی وشد ٍ تا سیاواسی  گفتفاصلِ گزاتایذ سٍی دسخت ًـؼت ٍ وِ 

ّوِ  تضسي )هٌطك ػشهایِ داسی( اػت وِ خَد دس ًگاُ دیگشی دس حالی وِ ایي فاصلِ گزاسی ّواى تدؼن وشدىِ

ػَطُ ایي   ؛ٍ دػت یافتٌی تش  لاتل ٍصَل تش ّوِ چیض سا تشای ّوٍِ . هی وٌذای  ػطحی ٍ ولیـٍِ چیض سا ػادُ 

آى طشف هیل ٍالعی تعلیك ّا سا دٍػت داسد چَى آى ّا سا هَاًع ٍ تـشیفاتی هی پٌذاسد وِ ایي تَّن سا هی آٍسد 

هَخة ، ثَناػات دس فیؼاحؼ ٍ الع صدًْا ٍ اتشاص ، صًذاًیاىاخثاس سٍص هادساى تِ اؿتشان گزاؿتيِدیذُ ًوی ؿَد. 

هادیت  ؿثح ٍاالی ایذئَلَطی، :اػت ذ ایي سٍیِپیاهتش فاخعِ آهیضٍ  . ٍ تحَل اختواعی ًوی ؿَد یه اًمالتپشاتی

، سرمایه ه ینا به وضوح تشخیص داده استهمانطور که هگل در نوشته های خود در دور، صدایی اص هٌطك ػشهایِ  اػت

الیه  ی وِ تشای خشیذِیّاواال  .، بلکه نخست بایذ آن را از شکل عینی اش منتسع کنذنمی توانذ کار عینی را ادغام کنذ

؛ ّیچی وِ تایذ دس ًگاُ خَد ًذ تشای تی خاصیتی تثذیل تِ ّیچذ ٍ اتضاسی هی ؿٌَّا خَد سا تِ دیگشی هی فشٍؿ

 . تاؿی دسیاتیؾ. تایذ ػَطُ تَد ًِ اتظُ

تا عاللِ تِ ٍ  خَسج اٍسٍل ایفا وشدُ تا ایي تفاٍت وِ ها هختاس 4891ثَن ًمؾ تلی اػىشیي سا دس سهاى فیؼ

اهشٍص  اٍسٍل آًدا اؿتثاُ اص آب دس هیایذ وِ اػویتِ پیؾ تیٌیِ .خلَیؾ هی سٍین ٍ خَد سا تِ ًوایؾ هی گزاسین

ثَن هی سٍد ٍ خَدؽ سا تِ ًوایؾ هی گزاسد ٍ تا اًتـاس حذاوثشی ٍ تشٍیح خَدؽ تا هیل خَد تِ فیؼ 14لشى 

یاس ٍ سئَع، تا تاال تشدى هع ذولیـِ ای هی وٌذ ٍ ّشوغ سا هی تَاً هفاّین اًتضاعی ٍ دلیك آًْا سا اص سٍح اًذاختِ ٍ

ّذ ها سا تِ عٌَاى . هی خَاپش هخاطة وٌذ ص ّای ؿخصی، یا عَاطف عاؿماًِ ٍ تاصگَیی ساتِ عٌَاى هثال خٌغ صى
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هي سا ؿاُ ن ٍ ؿوا دیگشی وِ هی گَیذ هي ّیچ ّؼت ،  . تِ ایٌىِ َّیتواى سا دس دیگشی تعشیف وٌینؿی تعشیف وٌذ

تاالی تختی اػت وِ ّش چمذس ػثه تش ٍ لَدُ تش تاؿی ساحت تش  ،ایٌدا ویفیت ػَطُ هْن ًیؼت ٍ استاب وشدیذ.

هیض دچاس هعٌا تاختگی ؿذُ ػَپش اگَ تِ ًحَی طعي آ ها دس صهاًِ ای صًذگی هی وٌین وِ فشهاىِ  .ّا هی سٍد دػت 

. چیضی وِ هي تا ی ایذئَلَطیهت ًفؼی ًَعی هعٌا تاختگتِ اصطالح خَد سا حمیش هی وٌٌذ یه خَس ؿىؼ ؛اػت

ي چیضی خض ًیؼتن ه س استاب تَتالیتش هتدؼن هی وٌن )هي راتا چیضی ًیؼتن؛ هي استابتاػی اص اػالٍی طیظن د

. دس پایاى ؿایذ تی ٌْا وؼی تِ عٌَاى هشدم تدؼذ هی یاتذ وِ استاب سا تاص آفشیٌی وٌذ( ٍلی تتدؼن اسادُ هشدم ًیؼتن

چِ ًذاًین ّذفؾ  فیغ تَن چِ تذاًین ٍ ؛یذ اطاعت ظاّشی اػت ًِ دسًٍیآ آًچِ وِ تِ حؼاب هی تذاًین اُ ًثاؿذس

تی تفاٍتی )ایٌىِ : صذ اػت ٍ ایي ّواى ؿثح ٍاالی ایذئَلَطی اػت، سػالت اٍ سػاًذى پیام تِ همسا دًثال هی وٌذ

، ٍلی تا خاى دل ّن پزیشفتِ اػت وِ  تعلیك هداصیداًذ وِ یه ػایت اػت یه فیغ تَن هی . اّویت ًوی دّن(

. ّش چمذس احوك تش  اص خَدؽ سا تیاتذ تا تحؼیٌؾ وٌذ احوك آى اػت وِ ّویـِ یه ًفش احوك تش ساص تمای آدمِ

  همثَل تش .

 وٌذ،دثَس ؿَد پـت تِ ؿعاسّای خَد صادلاًِ عول وٌیذ تا ػیؼتن ه؟ ذ یه خشاتىاس تاؿیذخَاّی یهآیا تٌاتشیي  

، صهاًی وِ یت طیظن ًثایذ خَدؽ سا خذی تگیشدسٍاایذئَلَطی تِ  .گشددن ایذئَلَطیىؾ ٍاطگَى ؼدتا ظاّش هٌ

  .ی طاعَى سا ّن هی تَاى ػَغات تشد. سٍصیذیؿَد ؿوا یه خطش تِ حؼاب هی آهٌطك فیغ تَن خذی گشفتِ 
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