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عشاى کؾْسُبی  دس ثسجْزَ ثسشاى هبلی، دس ثشاثش گغتبخی ثبًکِبی ثضسگ،
سفتي  ثلٌذ پشّاص تشیٌؾبى اص تشط صیش عْال. داسی خْدی ًؾبى دادًذ عشهبیَ

اص آى صهبى اهب . ػویمتش عیغتن، خْاعتبس اخاللی کشدى عشهبیَ داسی ؽذًذ
 .فشاهْػ ؽذ ٍ ّ تٌِب فشیت ُب ثبلی هبًذٍ اًذ تؼِذُب

 

کٌین؟ دس ثسجْزَ ثسشاى، ایي  آیب صهبى آى فشا ًشعیذٍ کَ عشهبیَ داسی سا اخاللی
یؼٌی . هطشذ ؽذ پشعؼ اص طشف سُجشاى هب ّ پیؼ اص ُوَ آلبی ًیکْال عشکْصی

 ُوبى کغبًی کَ خْد پیؼ اص ایي ثَ عتبیؼ ثی هسبثبی لیجشالیغوی هی
هطشذ کشدى هغئلَ، . ثبؽذ« تبسیخ(عؼبدتوٌذ) پبیبى» پشداختٌذ کَ لشاس ثْد ًوبد 

ؽْد، ایي ثذاى هؼٌی  اگش عشهبیَ داسی ثبیذ اخاللی: ؽکل سیب کبساًَ اعت ثذیي
زبل غیش اخاللی ثْدٍ، اگش ثتْاًین اخاللیؼ کٌین، پظ عشهبیَ  اعت کَ تب ثَ

غیش اخاللی ًذاسد ّ فمظ صیبدٍ سّی ُب ّ افشاط ُبیؼ ثبیذ  داسی طجیؼتب، عبختبسی
ػکظ ًظش کغبًی کَ هؼتمذًذ التقبد ّالؼیتی اعت  زبل آًکَ ثش. صیش عْال سّد

 .پبیَ ثی اخاللی ثٌب ؽذٍ شهبیَ داسی ثشخبسج اص زْصٍ اخالق، ع
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لشى ثیغتن ایي ًمـ سا  افشاطی، لجال دس-فشدسیک ُبیک، التقبد داى لیجشالیغن
یب ًبدسعت  تٌِب سفتبسُبی فشدی اسادی هی تْاًٌذ دسعت(: ۱)هطشذ کشدٍ ثْد

 اسصیبثی ؽًْذ ّ ایي اهش ؽبهل یک عیغتن اختوبػی دس توبهیت آى،کَ صادٍ
ُویي ًظش ُبیک سا ثش آى هیذاسد، کَ زتی . ًیغت، ًوی ؽْدخْاعت ُیچکظ 

سا ًفی کشدٍ ّ زکن ثش ثی هؼٌی ثْدى آى ثذُذ، چشا « اختوبػی  ػذالت» هفِْم 
ثشای ًوًَْ اّ . هی کٌذ کَ ثَ رات داّسی پزیش ًیغت کَ دس هْسد چیضی داّسی

ختوبػی اص لسبظ ا» ثشای دعتیبثی ثَ آًچَ  ُیچ هؼیبسی» : چٌیي ًگبؽتَ اعت
ایي ثی ػذالتی دس هْسد آى اًدبم  اعت ّخْد ًذاسد، صیشاهْضْػی کَ« ًبػبدالًَ

 .«(۲)گشفتَ هؾخـ ًیغت

کَ .....آًتشّپْهْسفیغن هی ثیٌذ سدپبئی اص« ػذالت اختوبػی » اّ زتی دس هفِْم 
خبفیت ُبئی  (ثَ هؼٌی غیش ؽخقی آى) گْیب ثشای ّالؼیتی غیش اًغبًی

 ُویي آًتشّپْهْسفیغن اعت کَ ثٌظش اّ خشیبىاًغبًی لبئل هی ؽْد؛ 
عْعیبلیغتی ای سا تغزیَ کشدٍ کَ ادػبی تمغین ػبدالًَ ثشّت ّ ّعبئل تْلیذ سا 

ثٌبثش ایي عیغتن فکشی ُبیک عبصهبًذُی التقبدی خبهؼَ سا کبهال خبسج اص  .داسد
ًظش هی گیشد ّ زتی ثَ ؽکلی ّلیسبًَ اص لجل، اهکبى عش پْػ  زْصٍ اخالق دس

چشاکَ اص لسبظ ًظشی . هٌتح اص ایي اهش سا فشاُن هی آّسد گزاسدى ثش ًب ٌُدبسی ُبی
 (۳.)اًذیؾبًَ دس ایي چبسچْة هٌکش هیؾْد اهکبى ُش گًَْ ػولکشد سّؽي

آیب عشهبیَ داسی » کتبثؼ عپًْْیل، ّ دس -اخیشا ایي ًظشیَ ثَ ّاعطَ آًذسٍ کٌت
ایي کتبة خْد  هْفمیت سعبًَ ای. خْاًی تبصٍ ای یبفتَ اعت( ۴)«اخاللی اعت؟ 

 ثبص گْی آًغت کَ ایذئْ لْژی لیجشالی ًیشّی خْد سا اص دعت ًذادٍ، ُشچٌذ
اّ ثب توبیضلبئل . خُْشًظشی آى تْعظ ثسشاى کًٌْی ثَ چبلؼ گشفتَ ؽذٍ اعت

 -تکٌْلْژی، ًظبم لضبئی  -صًذگی اختوبػی، ثیي ًظبم ػلوی  ؽذى دس ثطي
، (کَ تْعظ ػؾك آًشا تؼشیف هی کٌذ) اتیک  عیبعی، ًظبم اخاللی ّ ًظبم

هغبئل اخاللی ّ هؼٌْی » :دُذ تکٌْلْژی، خبی هی -التقبد سا دس ًظبم ػلوی 
التقبد کَ ثخؾی اص آى  ثَ ّیژٍ. فٌی ًذاسًذ-ُیچگًَْ ساثطَ ا ی ثب هغبئل ػلوی

 .(۵)«اعت 

  نگاهی بی شرمانه به امر سیاسی

آًِب ًَ : لشاس هی گیشد اص زْصٍ التقبد ثذیي تشتیت هغبئل هؼٌْی ّاخاللی خبسج
ایي زْصٍ ّاسد  ًَ ایٌکَ اخالق ًوی تْاًذ دس. اخاللی ُغتٌذ ّ ًَ غیش اخاللی

تْاًذ  ثلکَ فمظ هی -کغی پیذا ًوی ؽْد کَ چٌیي ػمیذٍ ای سا اثشاص کٌذ -ؽْد 
 ثطْس زبؽیَ ای اص طشیك عیبعت ّ لبًْى ثشای کبعتي ًتبیح ًب ٌُدبس آى ّ ثَ

ػالٍّ ثش ایي چْى ُیچ کظ آفشیٌٌذٍ . ، ثذّى ززف ػلل آى، دخبلت ًوبیذخقْؿ
التقبدی ًیغت، ًوی تْاى دس هْسد آًِب ثب هؼیبسُبئی کَ فمظ دس اهْس  سًّذ ُبی

ثذیي تشتیت یک ثبس دیگش تفکشی طشد هی ؽْد کَ : داسًذ، لضبّت کشد رٌُی کبسثشد
ثی ػذالتی اختوبػی اعت ّ  اخاللی هؼتمذ ثَ هفِْم ػذالت ّیب ثشپبیَ تؼشیفی

عیبعتِبی التقبدی ای کَ خْاثگْی هؼیبسُبی  ّظیفَ هٌذ دس تدذیذ ًظشدس
داسی هی تْاًذ غیش ػبدالًَ ثبؽذ،  ُبیک لجْل داسد کَ عشهبیَ. ػذالت ًجبؽٌذ



ّلی ثی ؽک غیش اخاللی  ُوچْى طجیؼت دس تْصیغ هِبست ّؽبیغتگی ثیي افشاد،
 (۶.)اعبعب تغییش دادًیغت ّ ثذیي خِت ًجبیذ آًشا 

توبم فدبیغ سّؽي آى  چٌیي گفتوبًی ًَ تٌِب زکن ثش ثی گٌبُی عشهبیَ داسی ثب
ثب خبسج کشدى اخالق  ثلکَ -ّثٌبثشایي اصلسبظ ایذئْلْژیکی آًشا تْخیَ هی کٌذ -هیذُذ

ایي  .اص زْصٍ عیبعت، ًگبُی گغتبخبًَ ّ ثی ؽشم ثَ آًشا پشّسػ هی دُذ
 عپًْْیل کبهال-اؽتجبٍ ثضسگ تْخیَ هی ؽًْذ کَ ُن ًضد کًْتًظشات ثش پبیَ یک 

 لشاسدادى التقبد دس زْصٍ ػلْم: ًوبیبى اعت ّ ُن ًضد دیگش طشفذاساى عشهبیَ داسی
یؼٌی فشاهْػ کشدى آى چیضی کَ . ّفٌؼت، ّ دس ًتیدَ اص لسبظ اخاللی خٌثی

 .ّفٌؼت سا ثقْستی ثٌیبدیي اص ُن خذا هی کٌذ التقبد ّػلن

اثضاسُبئی ُغتٌذ کَ ( اعت کَ آؽکبسا، التقبد ثب آى ُب دس استجبط) ّفٌؼت ػلن 
ثذیي تشتیت یک تکٌیک  .تٌِب کبسثشد اختوبػی آًِب هی تْاًذ هْسد لضبّت لشاس گیشد

کبسی ّ اص ایٌشّ  خذیذ تْلیذ کَ ثبس آّسی کبس سا افضایؼ هیذُذ ثخْدی خْد ػلت ثی
 بػبت کبس سا کبُؼ دادٍ ّ هْختًبپغٌذ ًیغت، ثلکَ ثش ػکظ هی تْاًذ ع

دس صهبى کوتش ّثب ُوبى تؼذاد کبسگش هیتْاى ثَ اًذاصٍ : کبُؼ صزوت اًغبًِب ؽْد
تْلیذ کشد؛ ّیب اهکبى هیذُذ کَ ثَ ػلت افضایؼ ثبصدُی، هضد کبسکٌبى سا  عبثك

ثذیي تشتیت اسصػ یک تکٌیک خذیذ دس اعتفبدٍ ای اعت کَ اص آى هی  .اضبفَ کشد
 .ؽْد

اخیش ، دس تئْسی ُبی  ّایي آهْصػ هِن هبسکظ اعت کَ تب ُویي ثسشاى -ظثش ػک
اصػولکشدُبئی  التقبد هتؾکل -التقبدی سعوی ثَ فشاهْؽی عپشدٍ ؽذٍ ثْد 

 ثشاعبط آًِب سفتبسُبی خْد سا( عشهبیَ داساى) اعت کَ گشُّی اص اًغبًِب 
ثب اعتثوبس آًِب، : تٌظین هی کٌٌذ( کبسگشاى ّ هضدثگیشاى هختلف)ًغجت ثَ دیگشاى

تسویل سیتن کبسی غیش لبثل تسول، ثب اخشاخؾبى ثَ ثِبًَ سلبثت التقبدی، یب ثب  ثب
ُن اًذاختٌؾبى ثَ ّاعطَ ایدبد فشٌُگ هغبثمَ ای کَ اکٌْى هی داًین  ثَ خبى

 .(۷)ثَ سًح ّ هسٌت غیش لبثل تسول دس هسیظ کبس هی ؽْد تب چَ اًذاصٍ هٌدش

سفتبس اختوبػی ای  فٌؼت ّ ػلن ًذاسد ّ دس چبسچْةُوَ ایي هغبئل سثطی ثَ 
لضبّت اخاللی  اعت کَ آگبُبًَ ثش پبیَ هٌفؼت خْئی ثٌب ؽذٍ ّ ثٌبثش ایي دس زْصٍ

کَ  هبسکظ کبهال هتْخَ ایي هْضْع ؽذٍ ثْد ّلتی تبکیذ هی کشد. لشاس هی گیشد
 .(۸)«التقبد عیبعی تکٌْلْژی ًیغت» 

ّالؼیتِبئی اعت کَ  آى -لذست عیبعی دس ًظش اعتصیشا دس ایٌدب  -اصایي هِوتش
: طشدؽبى کشد ػوْهب ثَ التقبد هٌغْة هیؾًْذ ّ هی ثبیغت ثب آًِب هجبسصٍ ّ

هی  دس زبلی کَ آًِب آًشا) ّالؼیتی ػیٌی ّ هطلك، ّضغ ؽذٍ هغتمل اص اًغبًِب
 .زیشّ هطیغ لْاًیٌی ثی سزن، ؽجیَ لْاًیي طجیؼت، ّ ثٌبثش ایي لضبّت ًبپ( آفشیٌٌذ

چٌیي ! زتی اگش گبُی آصاس ثشعبًذ...لبًْى خبرثَ صهیي لضبّت ًبپزیش اعت
ًَ . ًیغت خض یک اًسشاف سّؽٌفکشی کَ التقبد گشائی ًبم داسد ثشداؽتی چیضی

ثوثبثَ اسصؽِبئی اعبعی ای هؼشفی هی ؽْد کَ ُوَ  تٌِب فؼبلیتِبی التقبدی
تِب سا کال خبسج اص زْصٍ دخبلت سًّذ ایي فؼبلی فؼبلیتِب دیگش تبثغ آى ُغتٌذ ثلکَ



 .عیبعت هی اًگبسًذ

داسی دلیمب دس هسذّدٍ  ثب ایي ّخْد ثبیذ تْخَ کشد کَ لْاًیي التقبد عشهبیَ
لْاًیي هی تْاًٌذ ثب  عیغتن تْلیذی، ّ ثش پبیَ هبلکیت خقْفی کبسثشد داسًذ، ایي
ِب سا ُوچْى آً ثبیذ. تغییش عیغتن تْلیذی، تؼذیل ؽًْذ ّ یب زتی صیش عْال سًّذ

سّاثظ ثیي  ّ تٌظین کٌٌذٍ( کَ پبیبى تبسیخ ًیغت) همشسات ػولی یک ًْع التقبد
 دلیل ّخْدی آًِب چیضی خض ایي ًیغت ّ ػلی. اًغبًِب دس ایي چِبسچْة اًگبؽت

ثَ . سغن ایٌکَ صیي پظ دس عطر خِبًی اػوبل هی ؽًْذ ، لبثل افالذ ّ تغییشًذ
چْى دیگش فؼبلیتِبی ػولی، هغتمیوب دس زیطَ « لْاًیي التقبدی» کَ  ایي هفِْم

ًوی « ػلن التقبد»ثَ ایي دلیل اعت کَ . اخالق لشاس هی گیشًذ لبًْى گزاسی ّ
ُن چْى دیگش : هغتمل اص لضبّت اسصؽی اًگبؽتَ ؽْد تْاًذ یک ػلن خبلـ ّ

کَ اهش اًغبًی دس آى  -هْضْع ثش سعی ػلْم اختوبػی ّ ػوْهب ثَ دلیل طجیؼت
عت؛ خْاٍ ًبخْاٍ ثب ثشسعی  ، الالل ثقْستی ضوٌی آفشیٌٌذٍ اسصؽِب-ددخبلت داس

 .دُذ فؼبلیت اًغبًی ، تسلیل ّالؼیت سا ثَ ایي ّ یب آى عْخِت هی

تبکیذ ثش دس آهیختي اکثشا غیش  التقبد داى آهشیکبئی آلجشت اّتْ ُیشؽوي، ثذسعتی ثب
َ سا ثَ ایي هغئلَ تْخ اّ.ػوذ ػلن التقبد ّ اخالق ثَ ایي هطلت اؽبسٍ هی کٌذ

ثؾشط ایٌکَ  دس هشکض فؼبلیتِبی هب خبی خْد سا داسد...اخالق» خلت هی کٌذ کَ
 ، اّ ثشآًغت کَ تْخَ ثَ«هسممیي ػلْم اختوبػی اص لسبظ اخاللی صًذٍ ثبؽٌذ

اخالق ثقْستی آگبُبًَ ّ ثَ سّؽٌی ثبیذ دس صهشٍ تؼِذات ػلْم اختوبػی دس ًظش 
اػ هی پیًْذد کَ تبکیذ  ۱۸۴۴َ هبسکظ دس ًْؽتَ اّ ثذیي تشتیت ث. ؽْد گشفتَ

 .«( ۱۱)یک ػلن اخاللی ّالؼی ّ اخاللی تشیي ػلْم اعت  » هیکٌذ التقبد

التقبد سا تست ًظشگشفتَ ّ  زبل ثجیٌین ایي اخالق چیغت، کَ ثَ هب اهش هی کٌذ تب
دس همبثلؼ عش  آًشا ّالؼیتی ًیبًگبسین کَ عیبعت ثب خًْغشدی توبم هیجبیغت

ثگزاسین  دس اثتذا هٌبعت اعت ایي دیذ اخاللی ًغجت ثَ اًغبى سا کٌبس. فشّد آّسد
 ثش ػکظ. کَ ُوَ چیضدس آى دس هسذّدٍ پشُیضکبسی ّ یب گٌبٍ تؼشیف هی ؽْد 

تفبّت لبئل ؽذ ّ دس ًتیدَ آًشا دس زْصٍ سّاثظ ( ۱۱)«اتیک»هیجبیغت ثیي اخالق ّ 
ق ثبیذ دس هْسد هدوْػَ ایي سّاثظ ّ دس تؼشیف کشد، ثذیي تشتیت اخال« دیگشی » ثب

سّاثظ اختوبػی ثطْس کلی ثکبس گشفتَ ؽْد، یؼٌی دس صًذگی  ّزلَ ًخغت
ثبصُن ثَ هفِْم دلیك ) ، اختوبػی(ثْاعطَ ًِبدُب ثب هفِْم دلیك آى) عیبعی

 . ّ التقبد( آى ثْاعطَ لْاًیي اختوبػی

اػالم ثیبًیَ زمْق ثؾش دس  ىثب ّخْد ایٌکَ چٌیي کبسثشدی اص اخالق ثَ خْثی اص صهب
کَ ّاسد هیذاى  ، آغبص گؾتَ اهب تالػ ثشآًغت ۱۹۴۸تب ثیبًیَ عبل  ۱۷۸۹عبل

 دسعت ُویي هوبًؼت اعت کَ ثبیذ اص خلْی پب ثشداؽت. التقبد ًؾْد
ّعیبعتی اخاللی سا خلك ًوْد کَ دس ضوي التقبدی اخاللی سا دًجبل کٌذ، یؼٌی 

س ُوَ خب ّ اص خولَ دس هیذاى التقبد تسویل اسصؽِبی اخاللی سا د عیبعتی کَ
 .کٌذ

خْاة ثَ ایي عْال سا ثتْاى  اهب چَ اسصؽِب ّچَ عیبعتی سا ثبیذ دًجبل کشد ؟ ؽبیذ



) هفِْم اخالق ػوْهی  اص فشهْلجٌذی اهبًْئل کبًت ثذعت آّسد، دس خبئی کَ ّی
شی دیگ افلی خِبى ؽوْل کَ فشهبى ثَ ازتشام ثَ: سا هطشذ هی کٌذ( هؾتشک

هی دُذ ّ ّعیلَ لشاس ًذادى ّی، افلی کَ خْاُبى ازتشام ثَ اعتمالل دیگشی 
ثشی اص ُش گًَْ پیؼ داّسی هبّسا طجیؼی ّیب هزُجی، ایي افل خْاُبى طشد  .اعت

، طشد (کَ اص خولَ ثَ ّاعطَ ًِبدُبی دهکشاتیک اًدبم هیگیشد )تغلظ عیبعی
ْعظ خٌجؾِبی کبسگشی ثب زمْق ثذعت آهذٍ ت کَ تب زذّدی) عتن اختوبػی

: اًذاصٍ طشد اعتثوبس التقبدی اعت ّ ثَ ُوبى( تب ثسبل اًدبم ؽذٍ ۱۹اصلشى 
تٌِب ثذیي تشتیت اعت کَ . کشد اهشی کَ الجتَ هیجبیغت ٌُْص ّعیؼب ثشای آى تالػ

ّاعطَ عیبعت زفبظت  هی تْاى دعتبّسدُبی اخاللی دس دیگش زْصٍ ُب سا ثَ
 .ًوْد ّ تؼویك ثخؾیذ

اعت چشا کَ ایي  اخاللی کشدى خذی ّ ػویك عشهبیَ داسی غیش هوکي دس ّالغ
ُبی  ًظبم ثؾکل ًِبدیي غیش اخاللی اعت ّ دس خذهت اللیتی ثشّتوٌذ کَ تْدٍ

 دس ّالغ. کبسگش سا، ثب ًبدیذٍ گشفتي اعتماللؾبى، اثضاس دعت خْیؼ لشاس هی دٌُذ
ًبثْدی آى هٌدش خْاعت اخاللی کشدى عشهبیَ داسی دس ػول ثَ تالػ دس خِت 

 .ُن کَ ایي کبس هؾکل ثَ ًظش سعذ هی ؽْد، ُشچٌذ

 Droit, legislation et liberté, presses universitaires de ثَ ویژٍ هراجعَ ثَ، فردریک آیک، در سَ جلذ -۱

France(PUF), 1980-83 ۲- َ۴۹صفحَ  ۲جلذ ( ۱)ثَ  هراجع 

 «خوة، ثَ درک» : ُبیک چٌیي هی گویذ  لیجرالیسن،در جواة ثَ سوالی در هورد قرثبًیبى  - ۳

Albin Michel, Paris 2004 et 2009 - ۹ 

 ۸۷صفحَ  ۲۰۰۴چبپ ( ۹)هراجعَ ثَ - ۵

 ۲۳۴-۲۳۷صفحَ ( ۵)هراجعَ ثَ  – ۶

 Actuel marx N° 39 « Nouvelle :هراجعَ کٌیذ از جولَ ثَ هقبالت کریستف دوژور وژاى پیر دوراى - ۸

aliénations » paris mai 2006 ۷ – هبرکس کبرل: Contribution à la critique de l’économie politique, 

Editions Sociales, Paris 1966 P. 151  

 ۴ Albert.O.Hirchman, L’économie comme science morale et politique, Galimard-Seuil, Paris 

1984 P. 109 

کردٍ، دیگر ثَ ایي تئوری ًپرداختَ وایي کوجود احسبس هی  دورٍ جواًی هطرحهبرکس غیر از ایي هطلت کَ در  -۱۰

 .شود

تواًذ ًوبد خردهٌذی ثبشذ وثبیذ شکل توصیَ ُبئی ثَ خود  ثَ ًظر هي اتیک فقط شبهل زًذگی شخصی هیشود وهی - ۱۱

 .ثبشذ ثگیرد کَ اًجبم آى اختیبری
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