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 سکرام يهیامرس راتخاس و شور يهرابرد

 دازآ	نسح
 

 راتخاس و شور نوماریپ نم ینارنخس يراتشون نتم دیناوخیم هچنآ

 یتسیلایسوس موروف یکاتلاپ قاتا رد هک تسا يدالیم 2004 لاس رد هیامرس

 یلصا بوچراچ .دش داریا وا ناراکمه و یمظاک دازهب دایهدنز تیلوئسم اب

 نانخس دوب ریذپناکما هک اجنآ ات اما ،هدش ظفح نتم نیا رد ینارنخس

 .دناهدش فذح نآ قیقدان ياهيدنبتروص و يورهیشاح ،يرارکت

 ینامیا سگرن مناخ رایسب تمحز و تقد ،شالت اب ینارنخس نیا ياهلیاف

 ،تسا هدش لیدبت يراتشون هب يراتفگ تلاح زا رودقملایتح و هدش هدایپ

 ).آ.ح(	.منکیم رکشت ناشیا زا هنامیمص اجنیا رد

 

 

 

 همدقم	

 يهژورپ اما سکرام يهژورپ .تسا هدش هتشون دلج هس رد هیامرس باتک

 دلج هس بلاق رد هچنآ و دنام مامتهمین شراک هنافسأتم هک دوب يرتعیسو

 .يرادهیامرس دیلوت يهویش زا تسا یلیلحت عقاو رد دش رشتنم هیامرس باتک

 تفای راشتنا هدنسیون تایحِ نامز ردْ گرُتس رثا نیا ِتسخن دلج اهنت هچرگ
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 ياهدلجم ياهسیونشیپ يهیاپ رب سکرام گرم زا سپ رگید دلج ود و

 و نیودت سلگنا طسوت وا زا هدنام اجهب ياهتشاددای هوبنا و موس و مود

 هب ار هیامرس يهناگهس ياهدلجم مکحم ياهتشر ،همه نیا اب ؛تفای راشتنا

 و یفداصت ورچیهیب رگیدکی اب نآ ياهلصف دنویپ و دنزیم هرگ مه

 تفچ رگیدکی اب نیعم یشور و ترورض قباطم هکلب ،تسین هناهاوخبلد

 هب ار لصف ره و دباییم روضح ماگهبماگ لصف ره رد هک یشور ؛دناهدش

 تئارق اب عقاو رد .دزاسیم طبترم يدعب يهلوقم هب ار هلوقم ره و رگید لصف

 ربارب رد یشاقن کی تیمامت زا يریوصت هک تسا هیامرس ِدلج هس

 .دوشیم میسرت نامناگدید

 ،هیامرس باتک راتخاس رب مکاح قطنم زا نشور يروصت نتشاد ْقارغایب

 رد يداصتقا ياههلوقم و میهافم يهئارا یگنوگچ و يدنبلصف يهوحن

 اب سکرام زا هاتوک يراتسُج قیقد يهعلاطم نودب ،نآ يهناگهس ياهدلجم

 ارنآ دیاب هک) هسیردنورگ يهمدقم رد »یسایس داصتقا شور« مان

 ینابم رابنیتسخن يارب وا ییاج ؛تسا نکممان )تشاگنا هیامرس دمآردشیپ

 ناشخرد و زجوم يوحن هب ار دوخ یسایس داصتقا دقن يهژورپ یتخانششور

 یخرب صوصخرد تسا مزال نآ هب نتخادرپ زا شیپ اما .دهدیم حرش

 نیا يهرابرد هتبلا .مینک هئارا یتاحیضوت مهم یفسلف ياهحالطصا

 نیا رد هدش حرطم ياهفیرعت و تسا هتفرگرد يرایسب ثحابم اهحالطصا

 .دنوریم رامشهب یلقادح ياهفیرعت اهنت اج

 یفسلف ياهحالطصا زا یخرب حیضوت
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 يانعم هب هفسلف رد مدجه نرق زا :)determination( نیعت -1

 رگید تایصوصخ و تافص زا تیصوصخ ای تفص کی زیامت و ندیشکزرم

 گنر ای نزو ،یتخس زیامت ًالثم .تسا هتفر راک هب متسیس ای ییش کی رد

 يورین ای راک ياهلوصحم يهمه يهژیو تفص ای و .گنس دننام ياییش

 یفنم لکش هب ار نیعت ازونیپسا .يرادهیامرس يهعماج رد الاک يهلزنمهب راک

 determinatio est( »تسا یفن نیعت« وا معزهب .تفرگیم رظن رد

negatio( 	ار نآ و دوب لیاق يدایز تیمها ازونیپسا مکح نیا يارب لگه 

 omnis( تسا یفن ینیعت ره هک درکیم ریسفت هنوگنیدب

determinatio est nagatio(. زا ییزج و يوضع ار ییش ره لگه 

 تابثا ناونعهبً افرص ار نیعت لیلد نیمه هب و تفرگیم رظن رد تیلک کی

 یفن اب رتشیب ءزج ره نیعت وا رظن هب .دیدیمن دوخ رد ْییش نآ تیوه

 تبثم يهطبار هک نیا .تسا ریذپناکما ءزج نآ هب تبسن رگید ياهنیعت

 ،تسا ءازجا ریاس اب یفنم يهطبار يانعم هب لاح نیع رد ْدوخ اب ءزج کی

 نیعت :میسریم بلاج ياهجیتن هب رتشیب تقد اب اما ؛دسریم رظن هب یهیدب

 رگید ياهنیعت مامت هکلب ،دوشیمن اهنیعت ریاس اب یفنم يهطبار لماشً افرص

 ياهنیعت اب یفنم يهطبار رگا و .دنریگیم رارق نآ اب یفنم يهطبار رد زین

 ناونعهب( دشاب نیزاغآ ِنیعتِ تیوه زا یتاذ شخب کی ،ازجا رگید /رگید

 .تسا هدرک یفن ار یتاذ ياهطبار نیزاغآ ِنیعت سپ ،)تیلک کی يازجا

 .دریگیمربرد زین ار نآ یفن ،زیچ کی تیوه تابثا نیع رد نیعت
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 دیاب مینک یسررب رتقیقد ار سکرام دزن اهحالطصا نیا يهقباس میهاوخب رگا

 اب خابرئوف يهفسلف ریثأت تحت شایناوج يهرود رد سکرام هک مییوگب

 تسا نیا لگه هب خابرئوف دقن .تشاد یفنم يدروخرب لگه دیرجت يهویش

 دنکیم ادج تیعقاو زا ار اهنآ هک دربیم شیپ نانچ ار تادیرجت لگه هک

 زیمآرادنپ ییاهدیرجت هب ورنیا زا و ،دنرادن یعقاو ياوتحم رگید هک يوحنهب

 هدنشیدنا دوجوم کی هب قلعتم هک هشیدنا زا لگه ،هنومن يارب .دنوشیم لدب

 .دوشیم ازجم و لقتسم شایعقاو ياوتحم زا هک دنکیم دیرجت نانچ تسا

 هب و دنکیم زاغآ تسین هتسباو یناسنا چیه هب هک يدرجم يهشیدنا زا لگه

 هب و دوب قفاوم لگه هب خابرئوف دقن اب سکرام .دزادرپیم تیعقاو هیجوت

 .تشاد یفنم يدروخرب لگه دیرجت يهویش اب لیلد نیمه

 حیضوت هب ات دنکیم تکرح درجم زا لگه هک دوب رواب نیا رب خابرئوف

 ار صخشم هب درجم زا تکرح تساوخیم ْدوخ وا یلو ؛دسرب صخشم

 نیا زا ناوج سکرام .دنک تکرح درجم هب صخشم زا ینعی ؛دنک هنوراو

 يهرابرد ییاهزت ،یناملآ يژولوئدیا زا یلو .دوب خابرئوف وریپ رظن

 نوگرگد لگه دیرجت يهویش اب سکرام دروخرب هفسلف رقف و خابرئوف

 رد هژیوهب یسررب و لیلحت رازبا کی يهباثمهب دیرجت تیمها هب و دوشیم

 رقف رد سکرام .دنکیم هجوت یخیرات ـ یعامتجا مولع لیاسم يهنیمز

 لوا پاچ يهمدقم رد و ،دنکیم تبحص یخیرات نیعم دیرجت زا هفسلف

 :دسیونیم هیامرس

 ياهفرعم ای پوکسورکیم زا هدافتسا ْيداصتقا ياهلکش لیلحت رد«

 ».دنکب ار ود نیا ناربج دیاب عازتنا و دیرجت يهوق .تسین رسیم ییایمیش



 6 

 .دهدیم ناشن يرتشیب هجوت لگه شور هب هسیردنورگ رد وا

 دیرجت لمع دیوگیم سکرام :)یساسا دیرجت ربارب رد( یفداصت دیرجت -2

 ياههبنج هن دهد رارق هجوت دروم ار هدیدپ کی یساسا ياهتلصخ دیاب

 ناونعهب نآ حیضوت يارب الاک ياهلدابم و یفرصم يهبنج الثم .ار نآ یفداصت

 يارب الاک کی گنر هکیلاح رد تسا تیمها زیاح يداصتقا يهلوقم کی

 .دوریم رامش هب یعرف رما نآ حیضوت

 :نیعم دیرجت و )general abstraction( ماع دیرجت	 -3

)determinant abstraction( رد هک تسا نیا ماع دیرجت زا روظنم 

 كرتشم اهنآ يهمه رد هک ار يزیچ ،یعامتجا دیلوت فلتخم ياهلکش

 يرادهدرب ،یلادوئف( يرشب ياههعماج يهمه رد راک الثم .مینک دیرجت تسا

 راک تعیبط يور رب ناسنا .تعیبط و ناسنا يهطبار زا تسا ترابع )… و

 میناوتیم عماوج نیا مامت رد سپ .دنکیم نوگرگد ار تعیبط و دنکیم

 کی دیرجت نیا هک دینک تقد اما .مینک دیرجت ار راک و دیلوت يهدیدپ

 هکارچ .دنکیمن صخشم ام يارب ار يدایز زیچ و تسا ماع رایسب دیرجت

 اب و طیارش رد دنوشیم بوسحم صاخ یعماوج ،عماوج نیا زا کیره

 نیا هک دشاب يدیرجت ،دیرجت تسا رتهب ورنیا زا .نیعم يراتخاس

 ياهماظن لد زا ام یتقو .دریگب رظن رد ار یخیرات یگژیو و تیصوصخ

 نیا ،مینکیم دیرجت ار يدحاو زیچ نوگانوگ ياهراتخاس ياراد ِیعامتجا

 یگژیو نیعم دیرجت ،اما .درادن ینادنچ یتفرعم شزرا هک ماع تسا يدیرجت

 .دریگیم ربرد ار یعامتجا ماظن کی صخشم راتخاس و یخیرات
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 رد حالطصا نیا )abstract determination(: درجم نیعت	 -4

 هدرک ذاختا یستینبیال تنس زا ار نآ سکرام و درادن دوجو تناک يهفسلف

 دینک ضرف .دشاب درجم دناوتیم نیعت هک تسا نیا سکرام روظنم .تسا

 ار ینیعت نینچ سکرام .تسا رتدرجم دوس يهلوقم هب تبسن شزرا يهلوقم

 ْدیرجت هاگ و تسا درجم ْنیعت هاگ هک دینک تقد سپ .دمانیم درجم نیعت

 .تسا نیعم

 

 هئارا شور و شهوژپ شور

 شخب هب ،سکرام ياهحالطصا یخرب دروم رد رصتخم حیضوت نیا زا سپ

 رد سکرام .میدرگیمزاب هسیردنورگ باتک رد »یسایس داصتقا شور«

 :دیوگیم *)یسراف يهمجرت( هسیردنورگ 5 يهحفص ِمود دنب

 ًارهاظ دراذگیم صخشم و یعقاو روما رب ار راک يانب هک یشور نینچ کی«

 يهیاپ هک تیعمج زا دیاب مه داصتقا رد ورنیا زا .دسریم رظن هب تسرد

 رظن نیا یتسردان ،رتشیب لمأت اب اما .درک زاغآ تسا یعامتجا لمع مامت

 ».دوشیم راکشآ

 زین لگه .دراد دوجو يدایز تهابش لگه قطنم ملع و ترابع نیا نایم

 .دنکیم رارکت ار هتکن نیمه ًاقیقد و عورش ار دوخ ثحب یتسه يهلوقم زا

 رظنم زا هکنانچ ؛دناراگناهداس ِتسیلائر اهتسیلایرتام زا یخرب لگه معزهب

 دروم ار نآ و مینک زاغآ صخشم تیعقاو زا هک تسا نیا تسرد راک اهنآ

 تسخن هاگن رد عقاو رد صخشم تیعقاو ،لگه رواب هب اما .میهد رارق یسررب
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 سکرام .تسا نیعت هنوگ ره دقاف و دنکیمن صخشم ام يارب ار زیچ چیه

 رب ار دوخ يانب هک يراک ینعی .دنکیم هراشا هتکن نیمه هب اجنیا رد مه

 هک نیا رگم ،تساطخ رما نیا اما ؛تسا تسرد ًارهاظ دراذگیم یعقاو روما

 نیا دیاب عقاو رد .درجم یعقاو رما نیا رد ییاهنیعت نتفای هب مینک عورش

 .میسانشب ار نآ یترابعهب و مینک هیزجت شیازجا هب ار یلاخوت دیرجت

 :دهدیم همادا سکرام

 .تسین شیب يدیرجت دوش هتفرگ هدیدان نآ يهلکشتم تاقبط رگا تیعمج«

 نیا هک ییازجا اب رگا دوب دنهاوخ یلاخوت یعازتنا مه تاقبط روطنیمه

 زا … هریغ و هیامرس ،يدزم راک .میشابن انشآ دنتسه نآ هب یکتم تاقبط
 میسقت و هلدابم ،راک میسقت هب قوبسم دوخ اهنیا .دنتسه رصانع نیا يهلمج

 نودب ،شزرا نودب ،يدزم راک نودب هیامرس ًالثم .دناهریغ و اهتمیق ،راک

 تیعمج یلک موهفم اب دوب انب رگا باسح نیا اب .تسین چیه هریغ و تمیق

 اب ناوتیم هکیلاح رد .میدیسریم هتفشآ یتفایرد هب ریزگان ،مینک عورش

 تیعقاو زا ینعی .دیسر رتطیسب شیپزاشیب میهافم هب ماگهبماگ لیلحت

 هب ماجنارس و رتفیطل تادرجم هب كدنا كدنا صخشم و سوملم

 ».تفای تسد تالوقم و میهافم نیرتطیسب

 زاغآ تیعمج ینعی صخشم يهلوقم کی زا سکرام هک مینیبیم اجنیا رد

 دیرجت کی نیا تسخن هاگن رد هک دنکیم حیرصت لاحنامه رد و دنکیم

 زا دوخ تیعمج هک میباییمرد مینک رظن تقدهب رگا .تسین شیب یلاخوت

 يرگید ياهنیعت زا و دنادیرجت یعون زین تاقبط .تسا هدش لیکشت تاقبط
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 مه هیامرس دوخ لاحنیع رد .دناهدش هتخاس هریغ و راک ،هیامرس نوچمه

 .تسین شیب يدیرجت ،شیاهنیعت نودب

 تکرح( زیلانآ ای هیزجت شور یعون زا سکرام تسا دوهشم هکنانچ سپ

 ناشرتنییاپ ياهنیعت هب ار تادرجم وا .دربیم هرهب )درجم هب صخشم زا

 ،هلدابم نوچ ییاههلوقم هب ات دهدیم همادا ار ریسم نیا و دنکیم میسقت

 تیعمج يهدنزاسرب ياههلوقم نیرتهداس اهنیا .دسریم تمیق و لوپ ،شزرا

 .دنتسه

 زاغآ رد ام يور شیپ ِتیعمج ینعی هیلوا صخشم تیعقاو سکرام معزهب

 رد اههبنج نیا هک دراد دوجو ییاههبنج نآ نورد اریز ،تسا هتفشآ یتفایرد

 يهیزجت هب مینک عورش تسیابیم ام .دنتسین نشور و راکشآ ام يارب زاغآ

 هب تیعمج زا هک تسا هار نیا رد .اهنآ هب ندیشخب نیعت و اههبنج نیا

 هلدابم ،تمیق هب دمآرد ياهلکش زا و دمآرد ياهلکش هب تاقبط زا ،تاقبط

 ،رتطیسب هک میسریم ییاهدیرجت هب ریسم نیا رد عقاو رد .میسریم شزرا و

 :دیوگیم نینچ همادا رد سکرام .دنارتهداس و ،رتماع

 درک عورش درجم میهافم زا دیاب ینعی .دهدیم خر سوکعم یتکرح اجنیا«

 ».دیسر تیعمج لثم صخشم رصانع هب رگید راب و

 رصانع هب ار ور ِشیپ صخشم تیعقاو و درک زیلانآ و هیزجت رابکی ینعی

 رتهداس رصانع هب ات تفر شیپ ماگهبماگ و درک هیزجت شاهدنهدلیکشت

 تیلک نامه ًاددجم ات درک تکرح رتهداس رصانع نیا زا هرابود هاگنآ ؛دیسر

 زتنس دنور ینعی ،درک يزاسزاب تشاد رارق ام ربارب رد ادتبا رد هک ار ياهیلوا

 يهجیتن ییاهن ِصخشم نیا نیاربانب .)صخشم هب درجم زا تکرح( بیکرت ای
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 يارب بیکرت و هیزجت دنیارف نیا زا لصاح ِصخشم .تسا بیکرت و هیزجت

 و( شیاهنیعت هک تسا یصخشم هکلب ،تسین هیلوا ِصخشم نامه رگید ام

 .تسا هدش راکشآ )رگیدکی اب اهنیعت نیا يهطبار زین

 :دیازفایم سکرام

 .دوب ملع نیا زاغآ رد داصتقا ملع شور ،یخیرات ظاحل زا لوا شور«

 ددعتم ياهتلود و تلود اب ،تیعمج اب هدنز لک اب 17 يهدس نانادداصتقا

 و درجم ،ماع تابسانم یخرب فشک هب مه هشیمه و دننکیم زاغآ

 تالوقم نیا هکنیمه .دنسریم شزرا و لوپ ،راک میسقت يهدننکنییعت

 میهافم زا يداصتقا ياههاگتسد نتخاس دندش عزتنم و تخادرپ شیبومک

 ،تلود هب و دوشیم عورش ياهلدابم شزرا و زاین ،راک میسقت ،راک ریظن طیسب

 ریخا شور تسا یهیدب .دوشیم متخ یناهج رازاب و اهتلم نیب يهلدابم

 ».تسا تسرد یشور ،یملع رظن زا

 طوبرم لوا شور .دنکیم تبحص شور ود زا اج نیا رد سکرام عقاو رد

 زاغآ ار ناششهوژپ هدنز لک کی زا اهنآ .تسا 15 نرق نانادداصتقا هب

 نانادداصتقا .دندیسریم رتهداس میهافم هب اجنآ زا و هیزجت ار نآ .دندرکیم

 یهیدب دندوب هدرک هیزجت نانآ هک ار ییاههلوقم عقاو رد ،16 نرق ،دعب نرق

 تیعقاو لک يزاسزاب هب و دندرکیم عورش اههلوقم نیا زا اهنآ .دنتشاگنایم

 نانادداصتقا سپ .دندرکیم هدافتسا بیکرت شور زا نانآ ینعی .دنتخادرپیم

 هرود کی رد .دندرکیم هدافتسا فلتخم شور ود زا فلتخم يهرود ود رد

 .دوب بلاغ بیکرت شور رگید يهرود رد و لیلحت شور
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 لاثم کی دنکیم هراشا نآ هب سکرام هک تیعمج لاثم هک دینک تقد

 18 و 17 ياههدس رد .یعقاو ًالماک تسا یلاثم هکلب .تسین هناهاوخبلد

 ودراکیر و تیمسا زا شیپ نانادداصتقا يارب و تشاد دوجو تیعمج دوبمک

 یتعنص بالقنا اب عضو نیا .دوب هدش لیدبت لمأتلباق و مهم یعوضوم هب

 ورهبور سوتلام یتیعمجدض تایرظن اب هرود نیا رد ام و دش نوگرگد

 مان ار تراوتسا زمیج و یتپ مایلیو لوا هورگ ناوریپ زا سکرام .میوشیم

 زا زین ودراکیر و تیمسا مادآ .دنتفرگ شیپ رد ار تسخن شور هک دربیم

 زا ار دوخ ثحب للم تورث باتک رد تیمسا مادآ .دنتفرگ هرهب مود شور

 هب اج نآ زا و دیلوت ،هلدابم هب راک میسقت زا سپس .دنکیم زاغآ راک میسقت

 ِشور زا يریگهرهب اب تیمسا عقاو رد .دسریم یتلود دمآرد و تشابنا

 دمآرد و تشابنا يهدیچیپ يهلوقم هب راک میسقت يهداس يهلوقم زا ،یبیکرت

 يهلهو رد وا .دنکیم هدافتسا شور ود ره زا سکرام ِدوخ .دسریم تلود

 تفایرد هک دنکیم تمیزع )real concrete( یعقاو صخشم زا لوا

 و قیقحت نایرج رد هک يددعتم رایسب ياههبنج و اهنیعت زا تسا ياهتفشآ

 رتهداس ياههلوقم هب یعقاو صخشم نیا يهیزجت اب .دنوشیم هتخانش یسررب

 هب هلوقم نیرتهداس زا ،دوشیم زاغآ سوکعم یتکرح سپس .میسریم

 یعقاو صخشم هب هرابود ات مینکیم رذگ رتصخشم و رتصاخ يهلوقم

 ياههبنج هکلب تسین لوا یعقاو صخشم ،مودِ یعقاو صخشم .میسرب

 هدیشیدنا صخشم نآ هب حالطصا هب و هدش هتخانش نآ نوگانوگ

)concrete in thought( هشیدنا طسوت هدشدیلوتزاب یتیلک .دنیوگیم 
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 صخشم و نشور اهنآ يازجا ینورد طابترا زین و نآ نوگانوگ ياههبنج هک

 زا بیکرت و هیزجت ياهحالطصا زا هدافتسا نیع رد سکرام .تسا

 .هئارا شور و قیقحت شور :دنکیم هدافتسا زین شدوخ صاخ ياهترابع

 ترابع قیقحت شور .تسا ازجم هئارا شور زا قیقحت شور ،سکرام رواب هب

 فشک و رتهداس ياهموهفم و ءازجا هب هدیچیپ تیلک کی يهیزجت زا تسا

 یخیرات لوحت و نیوکت يهرابرد شهوژپ ؛رگیدکی اب اهنآ ینورد يهطبار

 رد يداصتقا ياههلوقم دقن و یسررب ماجنارس و ؛تیلک يهدنزاس رصانع

 ،دنوریم رامشهب تیلک يهدنزاس رصانع عقاو رد هک ،نادنمشیدنا ریاس يارآ

 تیهام ندش نشور و قیقحت دنور لیمکت اب .اههلوقم نیا یموهفم لوحت و

 زا تکرح ،دوشیم زاغآ سوکعم يدنور ْتیلک ِینورد رصانع يهطبار

 .هئارا شور ینعی ،رتصخشم ياههلوقم هب هلوقم نیرتهداس

 يهعماج ِيواکاو و قیقحت يهلحرم ندناسر ماجنارس هب زا سپ سکرام

 لوپ ،الاک لکش هب هک دسریم شزرا ینعی هلوقم نیرتهداس هب ،يرادهیامرس

 تمیزع الاک ینعی شزرا لکش نیرتهداس زا وا .دوشیم رگهولج هیامرس و

 دسریم رگید يهلوقم هب ياهلوقم زا یقطنم و ماگهبماگ یتکرح اب و دنکیم

 عقاو رد هک ،دنکیم دیلوتزاب دوخ تیلک رد ار يرادهیامرس دیلوت يهویش و

 رگنایب هیامرس باتک يدنبلصف و راتخاس .تسا هدش هدیشیدنا يدیلوتزاب

 .تسا تکرح نیمه

 و صخشم تیعقاو زا وا .درک هدهاشم ناوتیم مه لگه رد ار یتکرح نینچ

 سوکعم یتکرح هاگنآ ؛دسرب هلوقم نیرتهداس هب ات دنکیم تمیزع هتفشآ

 یلو .دبای تسد نوگشیدنا تیلک هب یقطنم و ماگهبماگ ات دنکیم زاغآ ار
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 عوضوم .تسا توافتم ًالماک لگه و سکرام رد تشگربوتفر نیا لکش

 رد ،عوضوم يواکاو و یسررب زا سپ وا ؛تسا یتسه لک ،لگه قیقحت

 ،یتسه يهلحرم هس رد – ار هشیدنا تکرح »قطنم ملع« رد هئارا يهلحرم

 ناهج رد هشیدنا ققحت سپس و ،دنکیم یسررب دوخ رد –موهفم و تاذ

 .قلطم حور هب ندیسر ات حور يهفسلف و تعیبط يهفسلف ینعی ،یعقاو

 کی رد و دنکیم زاغآ صخشم ِيرادهیامرس يهعماج زا سکرام

 باتک رد ار يرادهیامرس يهعماج ینورد طباور و راتخاسْ تشگربوتفر

 سکرام مه و لگه مه .دنکیم دیلوتزاب نشور و یقطنم لکش هب هیامرس

 لگه .دراد دوجو ییاهتوافت ود نیا نایم اما ،دنسریم هدیشیدنا تیلک هب

 اهداضت هک انعم نیا هب تسا تبثم یتیلک ،تیلک نیا .دسریم قلطم حور هب

 يرادهیامرس يهعماج ،تیلک نیا سکرام يارب .دنکیم لح دوخ رد ار

 رد اهداضت ،لباقم رد هکلب ،دنکیمن لح دوخ رد ار اهداضت هک یتیلک .تسا

 نیا رد سکرام و لگه رگید توافت .دنازیتس و گنج لاح رد ًامئاد نآ

 داقتنا هشیمه وا ینعی تسا ینورد يداقتنا لگه يارب داقتنا هک تسا نآ هنیمز

 يدازآ ،يرادهیامرس يهعماج ینعی ،تیلک نیا بوچراچ رد ارچ هک دنکیم

 تفای تسد نآ هب ناوتیم هعماج نیا بوچراچ رد هک یلکش هب لالقتسا و

 ندیسر ییاناوت هک تسا تروص نیدب داقتنا نیا عقاو رد .تسا هدشن ققحم

 هک تسا يرازبا ْدقن و دنادیم یلمع رظندروم يهعماج رد ار فده نیا هب

 سکرام يارب هکیلاح رد .میسرب نآ هب هعماج نیمه رد ام هک دوشیم ببس

 و يدازآ هب ناوتیمن هعماج نیا رد ًالصا ینعی .دراد ینوریب ياهبنج داقتنا
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 ینوریب يهبنج تیلک نیا هب تبسن رتدازآ يهعماج و تفای تسد لالقتسا

 .دراد

 :26 ص ،رخآ دنب .میدرگزاب هسیردنورگِ نتم هب

 رایسب تانیعت يهداهنرب مههب بیکرت مکح رد اریز تسا صخشم صخشم«

 داهنمه ،یعون يهشیدنا دید زا یلو .تسا ینوگانوگ رد تدحو رگنایب و

 يهطقن تروص هب لمع رد رگا یتح .تمیزع يهطقن هن و تسا هجیتن یعون

 تروص رد .دشاب ام كاردا و هدهاشم تمیزع يهطقن نیاربانب و تمیزع

 هن و تمیزع يهطقن ناونعهب صخشم تیعقاو نتفرگ رظن رد ینعی[ تسخن

 یعازتنا یمیهافم رد ]تیعقاو زا[ ام تسرد كرد ]یخیرات لوحت يهجیتن

 تیعقاو هک ياهشیدنا دید زا ینعی[ مود تروص رد هکیلاح رد ،دوشیم لح

 درجم تانیعت ساسا رب ]دنیبیم یخیرات لوحت يهجیتن ای داهنمه یعون ار

 ».دیسر هشیدنا هار زا صخشم تیعقاو دیلوتزاب هب ناوتیم

 ،میسریم نآ هب هشیدنا رثا رب تیاهن رد سکرام لوق هب هک یصخشم نیا

 رد ینعی .تسا ینوگانوگ رد تدحو و رایسب ياهنیعت يهداهنرب رگنایب

 تمسق رگا .دهدیم ناشن ار يرایسب ياههبنج و ینوگانوگ ،شدوخ ِتدحو

 میدرک عورش هدیشیدناان تیعقاو زا هکنیا ینعی ،مینک فذح ار تکرح لوا

 يهلوقم زا تکرح اهنت و ؛میدیسر طیسب و ماع ياههلوقم هب ماگهبماگ و

 دش دهاوخ هتشاگنا نینچ تروص نآ رد ،مینیبب ار تیعقاو تمس هب درجم

 هب دهاوخیم سکرام .دزاسیم ار تیعقاو هک تسا عازتنا و دیرجت نیا هک

 يهطقن مه عقاو رد .تسا هیوسود یتکرح ْتکرح نیا هک دنک يروآدای ام

 و مهبم تیعقاو زا ام .تسا تیعقاو ام نایاپ يهطقن مه و ام تمیزع و زاغآ
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 يهجیتن و فده نکیل .میتشگزاب صخشم تیعقاو هب و میدرک عورش هتفشآ

 .تسا نشور و هدیشیدنا یتیعقاو تشگزاب نیا

 عورش الاک زا ثحب باتک نیا رد هک مینیبیم هیامرس باتک رد یقروت اب

 هدش هتفرگ رظن رد ییاوژروب داصتقا يهلوقم نیرتهداس ناونعهب الاک و هدش

 لاؤس .دوشیم هدرب مان يرگید ياههلوقم زا يدعب ياهلصف رد سپس .تسا

 حرط ثحابم هب هجوت اب ؟تسیچ رگیدکی اب اههلوقم نیا طابترا هک تسا نیا

 و تیعقاو زا تمیزع سکرام شور هک میباییمرد هسیردنورگ رد هدش

 سپس و ،تسا رتطیسب و رتهداس ياههلوقم هب یبایتسد ات نآ لیلحتوهیزجت

 و بیترت عقاو رد .صخشم تیعقاو هب هلوقم نیرتهداس زا یقطنم تشگزاب

 نییعت صخشم هب درجم زا تکرح ِقطنم ار هیامرس باتک رد اههلوقم یلاوت

 نانادداصتقا لیلحت هب اکتا اب ار اههلوقم یسررب و قیقحت رتشیپ وا .دنکیم

 و دوب هدناسر ماجنا هب اهنآ یخیرات لوحت نتفرگ رظن رد اب و کیسالک

 اب ات دنکیم عورش الاک ینعی هلوقم نیرتهداس ،زا عقاو رد هیامرس باتک

 عومجم رد ار يرادهیامرس دیلوت يهویش لک ماگهبماگ و یقطنم یتکرح

 .دنک دیلوتزاب دوخ

 :27 ص رد هسیردنورگ نتم يهمادا هب میدرگزاب

 رب زکرمتم يهشیدنا يهجیتن ار تیعقاو هک دش مهوت نیا راچد لگه …«

 رد .دنادب تسا شیوخ تکرح ءاشنم و شیوخ رد قمعت مرگرس هک شیوخ

 هب نتفای تسد انامه هشیدنا قیرط زا صخشم هب ندیسر زا روظنم هکیلاح

 ».تسا نآ يرکف دیلوتزاب هب و صخشم تیعقاو
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 رد تسا هشیدنا ِتکرح اهنتْ تکرح نیا لگه رواب هب دیوگیم سکرام سپ

 هب هشیدنا نآ رد هک تسا یتکرحْ تکرح نیا سکرام معزهب هک یلاح

 ،سکرام معزهب ارچ اما .دزادرپیم صخشم تیعقاو يهدیشیدنا دیلوتزاب

 :درک هئارا ریسفت ود ناوتیم دروم نیا رد ؟تسا مهوت راچد لگه

 مهوت راچد یعونهب لگه ْریسفت نیا رب انب .تسا لدنم ِنآ زا ریسفت کی ـ

 .دنیبیم ار مود تکرح اهنت و دنکیم شومارف ار لوا تکرح وا اریز .تسا

 ،کی :میاهجاوم تکرح روج ود اب اجنیا رد ،تفر هراشا رتشیپ هکنانچ

 .دوریم هلوقم نیرتهداس يوسهب و هدش عورش تیعقاو دوخ زا هک یتکرح

 هب درجم زا لگه هک ورنآ زا .دسریم صخشم هب درجم زا هک یتکرح ،مود

 هشیدنا تکرحً افرص ،تکرح نیا هک دنکیم روصت تسا هدیسر صخشم

 یمهوت نینچ دنا مه اب تکرح ود ره نیا تسا دقتعم هک سکرام یلو ؛تسا

 دسریم هلوقم نیرتهداس هب و هدرک زاغآ صخشم تیعقاو زا سکرام .درادن

 .دیآیمرب تیعقاو يهدیشیدنا دیلوتزاب هب هلوقم نیرتهداس زا سپس و

 مینکیم هعجارم لگه قطنم ملع هب یتقو هک تسا نیا رب رظان مود ریسفت ـ

 بابرد ییاهسرد ای ،لگه قح يهفسلف 32 فارگاراپ هب ًاصخشم ای(

 ره وا هک مینیبیم )دزادرپیم نکیب سیسنارف دقن هب هک اجنآ ،هفسلف خیرات

 هدرک شومارف ار لوا عونِ تکرح هک تسین نانچ و تسا هتفر ار هار ود

 .دشاب

 رظندم ار هلحرم ود ره هچرگ وا هک دشاب نیا دناوتیم لگه مهوت لیلد

 ،دباییم تدحو هشیدنا يهنهپ رد اهتکرح نیا مامت وا رواب هب اهتنم ،هتشاد

 یتفرعم ظاحل زا وا .دراد هطلس دنور ود ره رب هناسانشیتسه ظاحل هب هشیدنا و
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 مکاح دنور لک رب هشیدنا یتخانشیتسه ثیح زا اما دنکیم عورش تیعقاو زا

 نیا زا .دریگیمن رظن رد ار تیعقاو و هشیدنا نایم لداعت لگه عقاو رد .تسا

 .تسا مهوت راچد لگه تسا دقتعم سکرام ور

 :هسیردنورگ هب میدرگزاب

 يهشیدنا يهدییاز[ ياهلدابم شزرا ینعی يداصتقا يهلوقم نیرتهداس ًالثم«

 دیلوت لمع و تیعمج ریظن ]یصخشم تایعقاو[ دوجو رب ینتبم لب ]تسین ام

 تلود ای يدابآ ،هداوناخ زا ینیعم عون رد ای ،نیعم طیارش رد تیعمج دارفا

 تروص هب زج يرگید یتسه دناوتیمن هلوقم نیا .تسا … و )روشک ای(

 هداد و صخشم يهدنز لک کی نورد رد هبناج کی و یعازتنا يهطبار کی

 کی ناونع هب ياهلدابم شزرا هک تسا یلاح رد نیا و .دشاب هتشاد هدش

 ».دراد حون نافوت تمدق هب يرمع هلوقم

 ياهبنج هکلب تسین ام يهشیدنا يهجیتن هلدابم شزرا دوخ سکرام رواب هب

 ؛يرادهیامرس يهعماج ماظن زا تسا ياهبنج ینعی .هدنز تیعقاو کی زا تسا

 لصاح هن و )يرادهیامرس يهعماج نامه ای( هدنز لک کی زا یعازتنا ياهبنج

 نیا هک تسا تسرد سکرام رواب هب هک دینک تقد اما .ام يهشیدنا ِفرص

 .تسا حون نافوت تمدق هب شرمع اما تسا يرادهیامرس زا ياهبنج هلوقم

 دوجو لوپ و هلدابم ،هلدابم شزرا زین يرادهیامرساشیپ ياههعماج رد ینعی

 شیپ ًاخیرات دناوتیم نیعم يداصتقا ماظن کی هب قلعتم يهلوقم سپ .دنتشاد

 زا ار تیعقاو لماکت میناوتیمن ام یلو ،دشاب هتشاد دوجو مه ماظن نآ زا

 اب ام هک تسین تسرد نیا ینعی .مینک جاتنتسا هلوقم نآ یخیرات لماکت
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 حیضوت ار يرادهیامرس ماظن لماکت میهاوخب هلدابم شزرا يهلوقم زا تمیزع

 .میهد

 

 شور يهرابرد ییاهثحب
 دروم رد 1970 يههد ياهلاس رد .میریگیم هلصاف نتم زا يردق اج نیا رد

 هب ریز رد هک تفرگرد يدایز ياهثحب صخشم هب درجم زا تکرح

 :مینکیم هراشا اهنآ زا ياهصالخ

 ْصخشم هب درجم زا تکرح هک دندوب نآ رب ياهدع :یملع شور ـ 1

 ياهشور هب ار نآ رابت یخرب .تسا هدوب نیشیپ یملع ياهشور يهدولاش

 ،دوب نآ يوگنخس نیرتهب تراکد هک ،16 و 17 ياههدس ینالقع و یبرجت

 تارظن رد هک دندناسریم یلماکت ياهشور هب ار نآ رگید یخرب و

 عقاو رد هک میباییمرد رتقیقد يهعلاطم اب اما .درکیم ادیپ یلجت ستینبیال

 اب سکرام و درک نیودت ار شور نیا هک دوب لگه نیا راب نیتسخن يارب

 عوضوم اب بسانتم و یتسیلایرتام هاگدید هب اکتا اب و ،نآ لیمکت و قیقدت

 .تفرگ راکهب ار نآ يرادهیامرس يهعماج ینعی یسررب دروم

 دوخ متسیس رد ار اهنآ و هعلاطم ار دوخ زا شیپ یملع ياهشور لگه

 دوجوم یملع ياهشور و لگه شور نایمً امتح اذل .دوب هدرک ماغدا

 یملع ياهشور هب ار وا شور ناوتیمن یلو دراد دوجو یکرتشم ياههطقن

 دیاوف ای شور بابرد يراتفگ باتک رد تراکد .تساکورف رگید

 دروم تیعقاو( تیعقاو کی تخانش يارب هک تسا نآ رب نهذ تیاده

 ِشیپ لاؤس هب خساپ و )دوب اهیسدع رد رون تسکش اج نیا رد تراکد رظن
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 تسکش ًالصا هک لاؤس نیا ؛دوش هداد خساپ يرگید لاؤس هب تسخن دیاب ور

 رون :دوش حرطم يرگید شسرپ ،مود شسرپ هب خساپ يارب و ؟تسیچ رون

 لاؤس ،تراکد رظن هب ؟تسا یتلصخ هچ دجاو یعیبط يورین کی ناونعهب

 تهادب یعون دجاو هک تسا یشسرپ نیرتهداسْ یعیبط يورین ِتلصخ زا

 و قیقحت هب يزاین و میمهفب میناوتیم دوهش و قارشا اب زین ار رما نیا .تسا

 هب ات میوریم رگید لاؤس هب لاؤس کی زا ردقنآ یترابعهب .درادن هعلاطم

 اج نیا .دراد يدوهش يهبنج و تسا یهیدب رایسب شاخساپ هک میسرب یلاؤس

 .میهجاوم رگید لاؤس هب لاؤس کی زا تکرح اب ،اههلوقم زا تکرح ياجهب

 هکنآ لاح میراد راکورس هداس يهدیدپ کی اب تراکد دروم رد نمض رد

 و اههیال زا بکرم و هدیچیپ رایسب تسا یماظن يرادهیامرس يهعماج

 یلبق لاؤس هب تبسن يدعب لاؤس ره تراکد دروم رد .ددعتم رایسب ياههبنج

 لگه شور رد اما .دراد دوجو ماع هب صاخ زا تکرح ینعی ،تسا رتماع

 زا رگید راب و تسا )ماع هب صاخ ای( درجم هب صخشم زا تکرح رابکی

 نوزفا .ددعتم رایسب دیرجت ياههیال رد )صاخ هب ماع ای( صخشم هب درجم

 رد لومعم )simplification( ِندرک هداس شور اب لگه شور ،نیارب

 یعرف ياههبنج زا ،یلصا يهراپ ِیسررب يارب هک دراد توافت مولع

 يارب .درک رظنفرص اهنآ زا ناوتیم هک ییاههبنج ؛دنکیم یشوپمشچ

 .درکیم رظنفرص اوه تمواقم زا ْماسجا طوقس يهعلاطم يارب هلیلاگ ،هنومن

 دوشیم دیرجت صاخ ياههبنج زا ْماع موهفم نتخاسرب يارب ،لگه شور رد
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 رد صاخ ياههبنج ماگهبماگ و بیترتهب ْماع يهلوقم یسررب زا سپ ات

 .دوش ماغدا )صاخ هب ماع زاِ کتیتنس تکرح( یقطنم تکرح

 نرق رد ارگتدحو ياههفسلف هک تفگ دیاب مه ستینبیال دروم رد

 یعون رب ،دنتشادنپیم ناسکی ار هعماج و تعیبط ياهنوناق هک ،مهدجیه

 )هعماج و تعیبط( یتسه يهمه هکنانچ ،دندوب راوتسا هنایارگلماکت تفایهر

 شور ،رظنم نیا زا .دنتسیرگنیم بکرم هب هداس زا لماکت دنیآرف رد ار

 نیرتهدیچیپ و نیرتبکرم هب روما نیرتهداس زا تسا یتکرح زین تخانش

 زا دیابیم دنک يوریپ ستینبیال شور زا تساوخیم سکرام رگا .اهنآ

 و دیسریم نآ نیرتهتفای لماکت هب و درکیم زاغآ یعیبط دوجوم نیرتهداس

 يهعماج هب نآ يهمادا رد و درکیم عورش نیتسخن ياهنومک زا هاگنآ

 .دیسریم يرادهیامرس

 زا تبحص مغرهب هاگدید نیا رد :يوروش عون مسیسکرام هاگدید ـ 2

 چیه عقاو رد ،بکرم و هداس ،بیکرت و هیزجت ،سایق و ارقتسا ِکیتکلاید

 دوشیم هتفگ اهتنا رد طقف .دریگیمن ار ناتتسد لومعم تایلک زج هب زیچ

 حیضوت فده و تسا هلیسو دیرجت ،صخشم هب درجم زا تکرح رد هک

 حیضوت نیا هک دسریم رظن هب .يرادهیامرس يهعماج ینعی صخشم تیعقاو

 .تسین سکرام شور زا یقیقد و تسرد نایب مه

 هیلع ،يوسنارف يهزاوآ دنلب فوسلیف ،رسوتلآ ییول :رسوتلآ هاگدید ـ 3

 هیرظن ییامزآتسار رایعم و هاگتساخ نوچمه ار هبرجت وا .دوب ییارگهبرجت

 اههلوقم شرورپ و جاتنتسا رد نهذ لاعف شقن رب و تسنادیمن یفاک ییاهنتهب

 یبسن لالقتسا ینیع تیعقاو هب تبسن يرظن کیتارپ ،وا رظنم زا .تشاد دیکأت
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 .درک در ای دییأت هبرجت اب هظحل ره رد ار نآ ناوتیمن ببس نیا هب و دراد

 هار ینیع تیعقاو هب تبسن يرظن کیتارپ ِلالقتسا يهدیا حرط رد اما رسوتلآ

 مهتم تیعقاو و هیرظن نیب ییارگهناگود هب ار وا لدنم هکنانچ ،دومیپ طارفا

 هشیدنا عوضوم زا ار )real object( یعقاو عوضوم وا .دنکیم

)thought object( اب هجاوم رد ار هیرظن کی یتسرد و درکیم ادج 

 ینعی .دیجنسیم نآ یقطنم ماجسنا و )problematic( شیاهنامسرپ

 تسناوتیمن وا .دریگیم رارق هیرظن ِدوخ ِنورد رد زین هیرظن شجنس ِکحم

 .دنک هئارا هیرظن ییامزآتسار يارب یعقاو يرایعم

 یکسلودسور نمور تارظن زا ماهلا اب بتکم نیا :هیامرس یقطنم بتکم ـ 4

 رد سکرام يهیامرس نیوکت خیرات مان اب یکسلودسور رثا .دیشکرب

 هیامرس باتک راتخاس حرش هب رثا نیا رد وا .تفای راشتنا 1968 لاس

 رد هدیدپ ِتیلک حیرشت ات هلوقم نیرتهداس زا یقطنم یتکرح :دزادرپیم

 ْمود دلج و تسخن دلج عوضوم یکسلودسور معزهب .دوخ تیمامت

 .دزادرپیم صاخ و ددعتم ياههیامرس هب موس دلج و تسا »ماع يهیامرس«

 نودب اههیامرس یمامت كرتشم تایصوصخ اب ياهیامرس ینعی ماع يهیامرس

 هب موس دلج .نآ تکرح يهژیو ياهنوناق و اهنآ فالتخا نتفرگ رظن رد

 و مکی ياهدلج رد .دزادرپیم ددعتم ياههیامرس فالتخا و اهیگژیو حرط

 )ریغتم يهیامرس هب تباث يهیامرس تبسن( هیامرس کیناگرا بیکرت ،مود

 رد اب هک تسا موس دلج رد اهنت ؛هدش ضرف ناسکی اههیامرس مامت يارب

 دیلوت فلتخم ياههخاش رد هیامرس کیناگرا بیکرت رد توافت نتفرگرظن
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 .دریگیم رارق ثحب دروم دوس طسوتم خرن يریگلکش ،اهنآ نیب تباقر و

 دراو ماگهبماگ ،دوب هدش دیرجت اهنآ زا رتشیپ هک ياهژیو طیارش ،همادا رد

 .دیوریمارف صخشم حوطس هب يرظن يزاسزاب دنیآرف و هدش لیلحت

 تقد يارب یکسلدسور راک يهمادا رد تسا یشالت هیامرس یقطنم بتکم

 هلوقم ره هکناسنادب ،یقطنم تکرح راکوزاس زا یلیصفت حرش و ندیشخب

 رادوخرب یهاگیاج هچ زا اههلوقم یجاتنتسا تکرح رد و دراد ییاهنیعت هچ

 .تسا

	 

 لگه و سکرام ياهتوافت و اهتهابش
 و اهتهابش یخرب هب اج نیا رد تسا رتهب اهدرکیور نیا هب هراشا زا سپ

 زا دوخ شور رد سکرام .میزادنایب يرظن زین لگه و سکرام ياهتوافت

 لگه و سکرام .درک رتلماک ار نآ لاح نیع رد یلو ،تفرگ ماهلا لگه

 تکرح و شرورپ ،نیوکت رد نهذ يوپاکت و يرکف تیلاعف يهظحل ،ود ره

 رد ار نهذ لاعف هجو ،ود ره ینعی ؛دنهدیم رارق دیکأت دروم ار اههلوقم

 زا رتیطارفا رایسب راک نیا رد لگه هتبلا .دننکیم هتسجرب تخانش دنیآرف

 تخانش دنور تیمامت رد هدننکنییعت يهظحل هب ار هظحل نیا و تسا سکرام

 .دنکیم لدب

 تینیع رب ار تینهذ و هشیدنا يهظحل لگه ؟تساجک رد اهنآ فالتخا اما

 لئاق لالقتسا و توافت هظحل ود نیا يارب سکرام هکنآ لاح ،دنکیم طلسم

 سکرام ینعی ،تسا کیدزن تناک هب رتشیب سکرام اج نیا رد .تسا

 هک دراد دوجو نهذ زا لقتسم و نوریب یتیعقاو هک دریذپیم تناک نوچمه
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 ریثأت و نهذ تیلاعف ياههبنج لاح نیع رد اما ؛دریگیم رارق نهذ لباقم رد

 رب سکرام دیکأت ،رگید يهتکن .دریگیم رظن رد ار تخانش دنور رب نآ

 ریذپانییادج یتدحو نیع و نهذ سکرام معزهب .تسا سیسکارپ يهیرظن

 رد نودب ینهذ چیه .دنوشیم هدیمهف رگیدکی اب لماعت رد هشیمه و دنراد

 نودب هاگچیه ینیع طیارش و تسین مهف لباق شاینیع طیارش نتفرگ رظن

 سکعنم هب اهنت نهذ .تسین حیضوت لباق نآ اب رظانتم یخیرات تینهذ هب هجوت

 مه لاعفِ نهذ .دهدیم مه رییغت ار نآ هکلب ،دزادرپیمن تیعقاو ندرک

 رییغت اب .دهدیم رییغت ار نآ لمع قیرط زا مه و دنکیم تفایرد ار تیعقاو

 بسانت رد نیع و نهذ ياهظحل ره رد و دنکیم رییغت زین نهذ ِدوخ ،تیعقاو

 سکرام دزن هک تسا ییون درواتسد هشیدنا نیا .دننکیم تکرح رگیدکی اب

 .دنکیم ادیپ یتسیلایرتام و نشور ینایب

 :میدرگرب هسیردنورگ نتم هبً اددجم

 رکفت رد ار ناسنا یعقاو تیدوجوم هک تسا نانچ یفسلف یهاگآ زا یعون«

 بوسحم ربتعم تیعقاو هناگی وا رظن زا میهافم ناهج نیاربانب .دنادیم یموهفم

 ».دوشیم

 نوچمه ییاهتسیلآهدیا »یفسلف یهاگآ زا یعون« زا روظنم اج نیا رد

 .دنهاکیمورف یموهفم رکفت هب ار یعقاو تیدوجوم هک دنالگه

 دنب جراخ هب شرس هنافسأتم طقف هک ار تالوقم تکرح ،یهاگآ عون نیا«

 لوصحم ناهج هک درادنپیم و دریگیم دیلوتِ یعقاو لمع ياج هب تسا

 ناونعهب ]اهتیعقاو[ صخشم تیلک اریز تسا تسرد هتبلا نیا .تساهنآ

 ».تسا هشیدنا لوصحم يدودح ات تیعقاو یکاردا روصت و هدیشیدنا ِتیلک
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 ِرس هک دریذپیم اریز دراد لوبق ار جراخ تیعقاو لالقتسا سکرام

 نیع رد وا اما .تسا لصو جراخ هب نهذ زا ِنوریب ِناهج زا ام ياهتفایرد

 مزال اج نیا رد .دنکیمن یفن ار تیعقاو تخانش رد نهذ لاعف شقن لاح

 :دراد ینالوط ياهنیشیپ مسیسکرام رد هک مینک هراشا ياهیرظن هب تسا

 .ساکعنا يهیرظن

 ؛تسا تیعقاو و هنیآ يهطبار نوچمه نیع و نهذ يهطبار ،هیرظن نیا قباطم

 ياهمادنا .دوشیم سکعنم قیقد تروص هب نآ رد نیع هک تسا ياهنیآ نهذ

 ِتاذ ود تروص هب نهذ و نیع .دننکیم لقتنم نهذ هب ار ینیعِ تیعقاو یسح

 رد ار نیع هتشونان یحول نوچ نهذ و دنراد رارق مه ربارب رد لقتسم و ادج

 و يوروش مسیسکرام رد درکیور نیا زراب يهنومن .دنکیم سکعنم دوخ

 ریظن یبرغ ياهتسیسکرام اما .تسا هدهاشم لباق یمسر بازحا تارظن

 رارق داقتنا دروم ار ساکعنا يهیرظن رسوتلآ و یشمارگ ،شرک ، جاکول

 دنویپ و دناخیرات لوصحم ود ره نهذ و تیعقاو یشمارگ معزهب .دناهداد

 يهظحل نیا رگنایب دناوتیمن ساکعنا يهیرظن .تسا یخیرات يدنویپ اهنآ

 رد يرظن تیلاعف لالقتسا يهیواز زا ار هیرظن نیا زین رسوتلآ .دشاب یخیرات

 ،صخشم هب درجم زا تکرح دنور وا رظن هب .دنکیم دقن تخانش دنیآرف

 تالوقم مه دنیارف نیا رد نهذ .دراد لاعف شقن نآ رد نهذ هک تسا يدنور

 ًافرص ،تکرح نیا .دنکیم فشک ار اهنآ ینورد يهطبار مه و دزاسیمرب ار

 زا لقتسم و نهذ ِدوخ زا تسا یتکرح ،تسین نهذ رد نیع باتزاب لوصحم

 .ینوریب تیعقاو ساکعنا
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 ود اب دشوکیم »یسایس داصتقا شور« شخب رد هسیردنورگ رد سکرام

 -ب و ارگهبرجت و راگناهداس مسیلایرتام -فلا :دنک يدنبزرم هاگدید

 زا یشان ار تفرعم یمامت راگناهداس ياهتسیلایرتام وا رظن هب .مسیلآهدیا

 يریگهجیتن و يزادرپموهفم ،نیودت رد ار نهذ لاعف شقن و دننادیم هبرجت

 يرادربسکع هاگتسد کی دننامه نهذ شقن اهنآ رظن هب .دنریگیم هدیدان

 هتسجرب نانچنآ ار نهذ لاعف شقن اهتسیلاهدیا ،لباقم رد .تسا تیعقاو زا

 تکرح زا یعبات یعقاو تکرح و ،تیعقاو يهدننکنییعتْ نهذ هک دننکیم

 هتکن نیا خابریوف يهرابرد ییاهزت زا لوا زت رد سکرام( .دوشیم تالوقم

 ».دنکیم نایب ینشور هب ار

 

 یقوقح تیکلام و يداصتقا تیکلام

 هک دسیونیم سکرام تمسق نیا رد .میریگیم یپ 28 يهحفص زا ار ثحب

 ،هدرک زاغآ )possession( بحاصت يهلوقم زا قح يهفسلف رد لگه

 هداوناخ يهلوقم هب نآ یپ زا و )property( تیکلام يهلوقم هب سپس

 سپس و تیکلام هب بحاصت يهلوقم زا تکرح نیا سکرام رظن هب .دسریم

 یبلاج يهتکن هب هلصافالب وا یلو .تسا یقطنم ِتسرد تکرح کی هداوناخ

 یناوخمه یخیرات یلاوت اب یقطنم ِتسرد ِتکرح نیا هک دنکیم هراشا

 نیا .تسا مدقم تیکلام و بحاصت رب هداوناخ یخیرات ظاحل هب اریز ،درادن

 و یقطنم تدحو هب هک تسا موس و مود لانویسانرتنا و سلگنا رظن فالخرب

 .دنتشاد رواب یخیرات
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 عون ود هعماج اب درف يهطبار يهنیمز رد یسایس يهفسلف رد یلک روطهب

 نیا .تناک ات دوشیم زاغآ زباه زا یلوا :هتشاد دوجو شیارگ ای درکیور

 تمیزع درف زا تیکلام و اهدادرارق ،یعامتجا قوقح حیضوت يارب شیارگ

 فرودنفوپ و سویتورگ زا هک دراد دوجو يرگید تنس ،لباقم رد .دنکیم

 درف يرکف تنس نیا رد .دباییم همادا سکرام و لگه ات و دوشیم زاغآ

 ادج نآ زا و دراد رارق یخیرات و یعامتجا صخشم طیارش نتم رد هراومه

 :تسین

 .دشاب يزیچ بحاص هعماج زا رود ،یشحو درف کی هک درک روصت ناوتیم«

 ».تسین یقوقح يهطبار کی ْبحاصت نیا اما

 تسد نیا زا ییاههلوقم و کلمت ،بحاصت هک تسا نآ رب سکرام اجنیا رد

 نکمم هعماج زا هداتفارود درف کی .تسا رگید دارفا اب درف طابترا عون رگنایب

 ای بحاصت يهژاو ناوتیمن وا دروم رد اما ،دنک هدافتسا يزیچ زا تسا

 یماگنه اهنت هلوقم نیا اریز .تسب راکهب ار نآ یقوقح يانعم رد تیکلام

 قح بلس ای ،یئش کلمت رد دارفا ریاس اب درف نیا طابترا هک دباییم قادصم

 زا یخرب .دوش حرطم يرگید يارب نآ ندرک طورشم ای و هدافتسا

 فیرعت هک دناهتشاگنا نینچ تسیسکرامریغ نادقتنم ای اهتسیسکرام

 فناخلپ معزهب ًالثم .تسا یقوقح فیرعت کیً افرص تیکلام زا سکرام

 .یعامتجا دیلوت تابسانم یقوقح نایب زا تسا ترابع سکرام رظن زا تیکلام

 سکرام هک تسارواب نیا رب ستانمالپ ناج ،تسیسکرامریغ نادقتنم زا

 .دنادیم یقوقح يهطبار کیً افرص ار تیکلام
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 مادک رد وا هک میشاب هتشاد هجوت دیاب سکرام هاگدید تسرد مهف يارب

 دعب هب 1806 زا نوئلپان تاحوتف نامز زا ناملآ رد .تسا هدیلاب يرکف تنس

 دندرکیم عافد ینمرژ قوقح زا یخرب .تشاد نایرج یثحب نانادقوقح نایم

 لراک شیردرف ،یمور قوقح ناعفادم زا یکی .یمور قوقح زا ياهدع و

 هلمج زا ینیواس .دوب سکرام داتسا نیلرب قوقح يهدکشناد رد ،ینیواس نوف

 نینچ زین لگه .درکیم ادج مه زا ار تیکلام و بحاصت هک دوب یناسک

 ار تیکلام سکرام .درکیم يوریپ رظن نیا زا مه سکرام و تشاد يرواب

 .یقوقح حطس و يداصتقا حطس :دنکیم فیرعت حطس ود رد

 ای درف لرتنک ای تارایتخا زا تسا ترابع تیکلام ،يداصتقا حطس رد

 هکنآ ولو ،دیلوت تالوصحم و دنور ،دیلوت يهلیسو رب دارفا زا یهورگ

 تابسانم حطس رد تیکلام .دشاب هدرکن ادیپ یقوقح لکش زونه تیکلام

 ًاحالطصا ار یقوقح طباور حطس رد و ،يداصتقا تیکلام ًاحالطصا ار دیلوت

 يدنبتروص ار تیکلام حطس ود رد سکرام سپ .دنمانیم یقوقح تیکلام

 ،مود و ؛تسا بحاصت نامه عقاو رد هک يداصتقا حطس رد ،کی :دنکیم

 یمهم یسایس جیاتن نخس نیا .دوشیم هدیمان تیکلام هک یقوقح حطس رد

 تیکلام لیدبت زا تسا ترابع مسیلایسوس مییوگیم یتقو ًالثم .درادربرد

 هن لوحت و رییغت نیا هک تسا نیا روظنم ،یعامتجا تیکلام هب یصوصخ

 دنور و لیاسو رب نیدلوم ِدوخ لرتنک تسیابیم هکلب ،یقوقح يهرتسگً افرص

 .دریگبربرد زین ار دیلوت

 :میسریم 29 يهحفص هب نونکا
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 زا لاح نیع رد اما هتفایهعسوت رایسب ياهلکش تفگ ناوتیم رگید يوس زا«

 اهنآ رد هک دنراد دوجو ،ورپ دننام ،هعماج زا ياهدنامبقع یخیرات رظن

 ار هریغ و هتفرشیپ راک میسقت ،ینواعت الثم ،يداصتقا تالوقم نیرتیلاع

 دوجو یلوپ يهطبار عون چیه زا یناشن نیرتمک یتح هکنآیب دید ناوتیم

 ».دشاب هتشاد

 دننام ياهعماج رد دیوگیم سکرام .دراد دوجو یماهبا ًارهاظ هلمج نیا رد

 رظن زا لاح نیع رد هک دراد دوجو ياهتفایهعسوت رایسب ياهلکش ورپ

 نینچ رد نامأوت یگداتفابقع و یگتفایهعسوت .تسا هدنامبقع یخیرات

 رد سکرام ذخأم هب تسیابیم ماهبا نیا عفر يارب ؟تسانعم هچ هب ياهعماج

 دوب يرثا ورپ دروم رد یلصا عبنم سکرام نامز رد .مینک هعجارم ورپ دروم

 ناونع اب )William Hickling Prescott( توکسرپ مایلیو زا

“History of the conquest of Peru,1850” . زا توکسرپ 

 ياهلیبق راتخاس دجاو ياهعماج :دهدیم هئارا يریوصت نینچ ورپ يهعماج

 .دنهدیم لیکشت ار هلیبق کی ًاعومجم هک هدش لیکشت ییاههداوناخ زا هک

 تشک لقتسم روطهب اههداوناخ .تسا يزرواشک ًاتدمع هعماج نیا دیلوت

 زا ریغ .دننکیم نیمأت ناشدوخ ار ناشتشیعم مظعا شخب و دننکیم

 نیا .دراد دوجو زین یتسد راک و یندعم تادیلوت ،يزرواشک تادیلوت

 لرتنک و يزیرهمانرب اب هک تسا هارمه هدرتسگ راک میسقت یعون اب ،اهتیلاعف

 رد هدش ماجناِ یصوصخ راک رانک رد سپ .دریذپیم تروص تلود

 میسقت اب هارمه یعمجهتسد و عیسو راک یعون ،شاعم نیمأت يارب اههداوناخ
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 ماجنا یتسد راک ياههاگراک و نداعم رد تلود لرتنک ریز زین هدرتسگ راک

 زا .دنکیم لرتنک ار راک میسقت نیا یتلود عیسو يرالاسناوید کی .دوشیم

 ورپ يهعماج ناوتیم هعماج لک يارب عیسو يزیرهمانرب و راک میسقت رظنم

 هک تسا ببس نادب هعماج نیا یگدنامبقع .تسناد هتفرشیپ ياهعماج ار

 نیا و دنکیم لمع دبتسم رالاسناوید تردق کی رظن ریز راک میسقت نیا

 ،ورپ يهعماج رد .دوشیم هلدابم يریگلکش زا عنام راک میسقت زا لکش

 نییاپ رایسب حطس رد دیلوت کینکت .دنتسین هتفایدشر هلدابم لیاسو و هلدابم

 هک ارچ .تسا زیچان دیلوت حطس ندرب الاب يارب دارفا يهزیگنا و تسا

 نایرج اهنآ يهدارا زا لقتسم و دبتسم يورین کی يوس زا راک یهدنامزاس

 یعامتجا راک میسقت شرتسگ ظاحل هب سپ .دوشیم لیمحت اهنآ رب و دراد

 ،راک يهزیگنا ظاحل هب اما .تسا هتفرشیپ ياهعماج ورپ ،دیلوت یهدنامزاس و

 .تسا هداتفا بقع هعماج نیا دیلوت ینف حطس و هلدابم شرتسگ

 يرادهیامرساشیپ ياههعماج رد هک دنکیم هراشا سکرام دعب تمسق رد

 ياپایاپ ياههلدابم و فرصم يارب دیلوت و تسا هتفای دشر رتمک لوپ و هلدابم

 ياههعماج ًالثم دوشیم هدهاشم مه ییاهانثتسا نایم نیا رد هتبلا .دراد هطلس

 رد ،دنا ترجاهم لاح رد هراومه هک اهیقینف ای اهيدوهی لثم ياهشیپرجات

 راک اهنآ .دنالوغشم تراجت هب و دننکیم یگدنز رگید ياههعماج يهیشاح

 و نانوی رد هک دیازفایم وا .دنراد هدهعرب ار رگید ياههعماج نایم تطاسو

 .عماوج نیا لاوز و لالحنا لحارم رد اهتنم تشاد جاور رایسب لوپ زین مور

 يهلیسو هب عماوج نیا رد دیلوت مظعا شخب ،لالحنا زا شیپ يهلحرم رد

 .تشاد یعرف يهبنج ًالماک هلدابم و تفرگیم ماجنا ناگدرب
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 شترا رد یلک روطهب یلوپ ماظن مور و نانوی رد هک دهدیم حرش سکرام

 و هیامرس زا ییاهلکش مه و هلدابم مه ،يدزم راک مه شترا رد .درک دشر

 رد يدعب ياهشهوژپ رد سکرام نخس نیا .تشاد دوجو ینیشام دیلوت

 Moses Finley( یلنیف تاقیقحت( تسا هدش دییأت عماوج نیا صوصخ

 هکنانچ سپ .)Yvan Garlan.1989 ( نالراگ ناوی تاقیقحت و 1977.

 نیمه و تفای هعسوت مور و نانوی لالحنا نارود رد اهنت هلدابم و لوپ میتفگ

 فیعضت هب یلوپ يهلدابم اریز .درک عیرست ار عماوج نیا لالحنا ،هعسوت

 .دیماجنا دندوب راوتسا نآ رب عماوج نیا هک ياهلدابمریغ و یلوپریغ طباور

 رظن هب ياهداس رایسب يهلوقم راک« :میناوخیم 30 يهحفص يادتبا رد

 نهک رایسب زین – یلیصفت و حرش چیهیب – یلک روطهب راک رکف .دسریم

 يهلوقم ،شایگداس يهمه اب ،يداصتقا رظن زا راک همه نیا اب .تسا

 زین هداس دیرجت نیا يهدننکداجیا تابسانم هکنانچمه تسا يدیدج

 الماک تروص هب ار تورث مه زونه یلوپ ماظن ًالثم .دنتسه يدیدج تالوقم

 ،هاگدید نیا اب هسیاقم رد .دنیبیم لوپ رد یجراخ زیچ کی يهباثمهب و يدام

 تسناد ولج هب میظع یماگ دیاب ار ]روتکافونام[ ياهناخراک ای يراجت ماظن

 ینعی – يرشب تیلاعف رد لب ییش دوخ رد هن ار تورث عبنم ماظن نیا هکارچ
 نانچمه ار تیلاعف نیا هچرگ دیدیم -ياهناخراک و يراجت تیلاعف

 ،ماظن نیا سکعهب .درکیم روصت ندروآرد لوپ يارب یتیلاعف هنارظنگنت

 تورث قلاخ ار -يزرواشک – راک زا ینیعم عون اهتارکویزیف ماظن
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 لوپ يارب ياهلیسو طقف ]لوصحم ینعی[ ییش هک تشاد هدیقع و تسنادیم

 لیلد هب ،همه نیا اب .تسا راک یلک هجیتن و هدروآرف لب تسین ندروآرد

 ینعی[ هدروآرف ]موهفم[ هرود نیا رد ]يدیلوت[ تیلاعف هیوس کی تلصخ

 ،يزرواشک هدروآرف مکح رد و تشاد یعیبط یتلاح زونه ]راک لوصحم

 ».دشیم روصت نیمز يالعا هدروآرف

 :دنکیم هراشا راک يهلوقم هرابرد يداصتقا بتکم راهچ هاگدید هب سکرام

 مادآ تیاهن رد و اهتارکویزیف ،ياهناخراک ای يراجت ماظن ،یلوپ ماظن

 زا سکرام روظنم ،تسا مهبم ياهزادناات اج نیا رد سکرام نایب .تیمسا

 يهرود .تسا اهتسیلیتناکرم یهاگراک ـ يراجت ماظن نینچمه و یلوپ ماظن

 يهیامرس زونه و دوب يراجت يهیامرس يهطلس يهرود اهتسیلیتناکرم

 نیا جیار رواب و دوب اهبنارگ ياهزلف تورث رایعم .دوب هتفرگن لکش یتعنص

 و تورث زا دشاب هتشاد يرتشیب ياهبنارگ ياهزلف هک يروشک ره هک دوب

 اهبنارگ ياهزلف نیا ندروآ تسد هب هار .تسا رادروخرب يرتشیب تردق

 و هرقن و الط تیمها ،یلوپ ماظن رد جیار دید سپ .دوب یجراخ تراجت زین

 .تسا روشک ره لخاد رد نآ يروآدرگ

 دنکیم دای نآ زا یهاگراک ای يراجت ماظن ناونع اب سکرام هک مود شخب

 سکرام روظنم هک دنا رظن نیا رب یخرب و هدش ییاهمهافتءوس زورب ثعاب

 رتشیب اج نیا رد وا دارم اما .تسا یتعنص يهیامرس زاغآ ،هرود نیا زا

 بذج يارب هک دندوب هدیسر هجیتن نیا هب نانیا .تسا رخأتم ياهتسیلیتناکرم

 ییاهالاک و سکول ياهالاک دیلوت تسا رتهب لخاد هب اهبنارگ ياهزلف رتهب

 عقاو رد .دنهد شیازفا ار دنسریم شورف هب یبوخ هب یجراخ تراجت رد هک
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 یتعنص يهیامرس يهرود زونه یلو دندوب هدمآ دیلوت تمس هب تراجت زا

 16 نرق زا اهتسیلیتناکرم يهرود( دوب بلاغ مسیلیتناکرم و دوب هدشن عورش

 سکرام معز هب رخأتم ياهتسیلیتناکرم .)18 نرق طساوا ات دوشیم عورش

 یلو .تسا يرشب تیلاعف رد هکلب تسین ئیش رد تورث عبنم هک دندوب هتفایرد

 .اهبنارگ زلف هب ینعی ،دوب لصو ئیش هب تیلاعف نیا ِرس زونه

 اهب يرادهیامرس رد يزرواشک شرتسگ و يزرواشک راک هب اهتارکویزیف

 و دوب هدرک دشر يزرواشک رد يرادهیامرس هسنارف رد صوصخهب .دندادیم

 .دنزادرپب ناتسلگنا اب تباقر هب يزرواشک شرتسگ اب دندرکیم یعس اهنآ

 يزرواشک ینعی یناسنا راک زا لکش کی هک دندوب هدیسر هجیتن نیا هب اهنآ

 .تسا تورث عبنم

 .دراد قلعت یتعنص يرادهیامرس زاغآ يهرود هب هک تیمسا مادآ ،هرخالاب و

 رد ار تورث أشنم ْتسخن هاگن هک دید ناوتیم یلامجا يهسیاقم کی رد

 یهاگراک دیلوت رد ار تورث أشنم ،هاگن نیمود .دنیبیم اهبنارگ ياهزلف /لوپ

 ،دید نیموس .تساهبنارگ زلف ندروآ تسد هب نانچمه فده اما ،دنیبیم

 هک تسا نآ بلاج يهتکن لاح .دنیبیم يزرواشک راک رد ار تورث أشنم

 هن ،یلک روطهب ار یناسنا راک و دراذگیم شیپ هب یمهم ماگ تیمسا مادآ

 تورث أشنم ار ماع روطهب یناسنا راک هکلب ،راک صخشم لکش نآ ای نیا

 .دنکیم یفرعم

 تورث أشنم ناونعهب و دیرجت ار ماع روطهب راک تسناوت تیمسا مادآ سپ

 دیرجت نیا هب هنوگهچ تیمسا مادآ هک تساج نیا هلئسم اما .دنک یفرعم

 نانچ تیمسا رکف ینعی دوب ینهذ يدنیارف کی ًافرص دیرجت نیا ایآ ؟دیسر
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 سکرام خساپ ؟دبای تسد يدیرجت نینچ هب تسناوت هک دوب هدرک تفرشیپ

 يدح هب دیلوت صخشم لکش و یعامتجا يهنیمز هک تسا نیا شسرپ نیا هب

 هراب نیا رد .دوب هتخاس مهارف ار يدیرجت نینچ يهنیمز هک دوب هتفای دشر

 :دنکیم هراشا تارییغت زا هتسد ود هب سکرام

 عوقوهب یتارییغت شدرگ يهنیمز رد يرادهیامرس يهعماج رد :شدرگ -1

 ياهراک .دشیم رسیم درجم راک تفایرد نآ يهطساوهب هک دوب هتسویپ

 نیا .دندشیم هلدابم مه اب و دنتفرگیم رارق مه لباقم رازاب رد يرشب فلتخم

 نداهنربارب ناکما رگیدکی اب اهنآ يهلدابم و شدرگ دنیارف رد اهراک لباقت

 .درک مهارف ار فلتخم ياهراک

 رد هک نیا هلمج زا .دوب هداد خر یتارییغت زین هصرع نیا رد :دیلوت -2

 لکش اب دارفا نآ رد هک مسیلادوئف يهرود فالخرب يرادهیامرس يهعماج

 ياهیگژیو و اهتراهم ،تالآنیشام ؛دندوب هدش نیجع راک زا یصخشم

 .دوب هدرک لیدبت ینیزگياج لباق و هداس راک هب ار نآ و هدرب نیب زا ار راک

 و يزومآراک لاس نیدنچ هب صاخ راک کی ماجنا يارب یلبق ياههرود رد

 یبسن روطهب مسینیشام ،يرادهیامرس يهرود رد اما ،دوب زاین يدرگاش

 بتارم هب رگید يهتشر هب ياهتشر زا ار نآ كرحت و راک يریذپفاطعنا

 زا راک لاقتنا و كرحت ياهعماج نینچ رد سکرام معزهب .دنکیم رتناسآ

 يهنیمز »راک صاخ عاونا هب تبسن یتوافتیب« و رگید يهتشر هب ياهتشر

 .دنکیم مهارف ار درجم و ماع راک تفایرد

 و هیسور رد لبق زا راک صاخ عاونا هب تبسن یتوافتیب سکرام رظن هب

 رد و تبثم هدحتم تالایا رد ار هدیدپ نیا وا یلو .تشاد دوجو اکیرمآ
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 عبنم هب دیاب سکرام رظن نیا زا ماهبا عفر يارب .دنکیم یبایزرا یفنم هیسور

 نزواه تسکاه نوف تسوگا رثا ینعی ،درک هعجارم وا يهدافتسا دروم

 هیسور يهرابرد

)August von Haxthausen, studien über der innern 

Zustände, das Volksleen und inbesondere die 

Ländlichen Einrichtungen Russlands 1847( 

 ندرک دابآ اب دنتسناوتیم اکیرمآ رد نارجاهم زا يدایز دادعت نزواه رواب هب	
 يزرواشک راک اهنت هن نارجاهم .دنوش نآ کلام نیمز ِندرک تشک لباق و

 ماجنا دوخ ار هریغ و يراجن ،يرگنهآ نوچمه يرگید دایز ياهراک هکلب

 ناناقهد اجنآ رد .مینیبیم اهنومک رد ار هدیدپ نیمه ام هیسور رد .دندادیم

 ماجنا دوخ زین ار هریغ و يراجن ،يرگنهآ ؛تشک راک هب نتخادرپ رب هوالع

 یفنم هیسور رد و تبثم اکیرمآ رد هدیدپ نیا ارچ هک نیا اما .دنهدیم

 اکیرمآ رد نارجاهم سکرام معز هب هک تسا نآ زا یشان دوشیم یبایزرا

 دندزیم راک نیا هب تسد دوخ لیم هب هک دندوب يدازآ و راتخمدوخ دارفا

 .تفرگیم ماجنا نابابرا يهطلس ریز فلتخم ياهراک ماجنا هیسور رد یلو

 ياهلکش رب دیلوت يهویش کی يهطلس 33 و 34 ياههحفص یلصا عوضوم

 و تسا تشک دیلوت یلصا لکش مور و نانوی يهعماج رد :تسا دیلوت رگید

 فرصم يارب دیلوت .تسا يرادهدرب دیلوت تابسانم سنج زا دیلوت تابسانم

 ياههبنج یمامت رب ار دوخ رهُم دیلوت زا لکش نیا .هلدابم يارب هن و تسا

 باسح هب اهراک نیرتمهم گنج و تشک هعماج نیا رد .دنزیم هعماج رگید
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 صتخم هک دنراد رارق تیمها مود يهجرد رد تراجت و یتسد ِراک و دنیآیم

 يهلحرم زا .دنزرویم بانتجا نآ ماجنا زا اهروتانس و فارشا و تساههدرب

 نیا ماجنا هب میقتسمریغ روطهب مه یماظن تیفارشا دعب هب رازس يروتارپما

 و درامگیم اهراک نیا هب ار هدشدازآ ياههدرب یترابعهب ،دزادرپیم اهراک

 اهروتانس تسد رد لغاشم نیرتمهم .دنکیم بسک ار نآ زا لصاح دمآرد

 رد .دنوشیمن دراو تراجت و تعنص لغاشم هب هاگچیه اهنآ و دنامیم یقاب

 نیا دراو جیردتهب زین یعامتجا ياههورگ ریاس يرادهدرب يهرود رخاوا

 لکش و لالحنا لاح رد هعماج نیا رگید ماگنه نیا رد یلو دنوشیم لغاشم

 .تسا یشاپورف و فیعضت لاح رد طلسم

 .میاورهبور فرصم يارب دیلوت و نیمز تیکلام اب مه یلادوئف يهرود رد

 و یتسد ِراک .دراد نایرج نابابرا هب هتسباو ناناقهد راک ساسا رب دیلوت

 دادعت .اهفنص يهطلس و لرتنک تحت اما دریگیم ماجنا اهرهش رد تراجت

 و ماخ داوم نینچمه ،دیلوت زا هخاش ره رد نانکراک دادعت و ،اههاگراک

 اب بسانتم دیلوت عقاو رد و دوشیم لرتنک فنص يوس زا ًامامت تالوصحم

 .دوریمن نییاپ و الاب رازاب ياهناسون اب و تسا هدش میظنت هعماج ياهزاین

 روظنم هب ًاساسا دیلوت و دلسگیم مه زا تابسانم نیا يرادهیامرس يهعماج رد

 هضرع رازاب هب الاک لکش هب ار دوخ لوصحم يدحاو ره .دوشیم ماجنا هلدابم

 ياهطساو هلدابم و تسالاک يدیلوت دحاو ره یجورخ و يدورو .دنکیم

 و دیلوتْ نیشیپ ياههعماج رد .دریگیم رارق فرصم و دیلوت نایم هک تسا

 يهعماج رد .دنتشاد دنویپ مه اب ًامیقتسم یعامتجا ثیح زا فرصم

 رارق اهنآ نایم طساو يهقلح کی و دوشیم هتسسگ دنویپ نیا يرادهیامرس
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 ًاساسا دیلوت اضف نیا رد سپ .تسا هلدابم ای رازاب ،طساو يهقلح نیا .دریگیم

 تیکلام ،يرادهیامرس دیلوت قوفت و شرتسگ اب .دریگیم تروص هلدابم يارب

 شزرا زا یشخب ْدوخ یضرا يهرهب اریز ؛دوشیم هیامرس زا یعبات زین یضرا

 ار نیمز تنار دناوتیم ینامز سکرام هک تسورنیا زا مه .تسا یفاضا

 دیلوت ناسنیدب .دشاب هداد حیضوت ار هفاضا شزرا هک دهد حیضوت

 .دنزیم دیلوت رگید ياهلکش رب ار دوخ ناشن و رهُم يرادهیامرس

 

	 

 یقطنم -یخیرات شور ای یقطنم شور
 :میناوخیم 34 يهحفص رخآ دنب رد

 زا دعب یکی یخیرات ظاحل زا هک یبیترت هب يداصتقا ياههلوقم یسررب سپ«

 رتشیب اهنآ یلاوت .تسا تسردان و یملعریغ دناهدوب هدننکنییعت يرگید

 نییعت دنراد رگیدکی اب ییاوژروب نردم يهعماج رد هک ياهطبار قیرط زا

 دیآیمرب اهنآ یعیبط لاور زا هک تسا يزیچ نآ سکع تسرد نیا .دوشیم

 يداصتقا ياههلوقم يهطبار .تسا قبطنم اهنآ یخیرات لوحت یلاوت رب ای و

 اب ،نآ زا رتدب و .تسین یخیرات مظن قایس هب یعامتجا توافتم ياهلکش رد

 ،درادنپیم یخیرات تکرح زا شاهتفشآ و مهبم روصت رد نودورپ هک هچنآ

 و مظن فده ،سکعرب .درادن یطبر زین »هدیا رد« اههلوقم نیا یلاوت اب ینعی

 ».تسا ییاوژروبِ نردم يهعماج رد يداصتقا ياههلوقم يدنبلصفم

 زا تکرح ِعوضوم هب نیا زا شیپ .دوشیم حرطم یمهم ثحب دنب نیا رد

 زا تسا ياهعومجم عقاو رد تکرح نیا .میدرک هراشا صخشم هب درجم



 37 

 شسرپ نیا نونکا .رگیدکی یپ رد و نیعم یلاوت و مظن اب يداصتقا ياههلوقم

 و ،یخیرات ای تسا یقطنم اههلوقم بیترت و تکرح نیا هک دوشیم حرطم

 دوجو هاگدید ود شسرپ نیا هب خساپ رد ؟یخیرات و یقطنم زا یتدحو ای

 :دراد

 .درکیم حرطم سلگنا هک تسا يرظن نیا :یخیرات ـ یقطنم هاگدید )فلا

 ياهتسیسکرام مظعا شخب عقاو رد و .دنتشاد رواب نآ هب زین لدنم و نینل

 رد سلگنا يهلاقم رد .دندرکیم يوریپ نآ زا زین موس و مود لانویسانرتنا

 :میناوخیم نینچ دروم نیا رد 1859 توا رد 16 يهرامش کلوف ساد

 رد زین شور نیا .دوب یقطنم شور نامه بسانم شور اهنت ور نیا زا«

 یخیرات بلاق زا يراع اهتنم .یخیرات شور نامه زج تسین يزیچ تقیقح

 زین خیرات نیا عورش يهطقن .هداتفا قافتا ِیخیرات ثداوح زا فارحنا و

 انامه نآ رتشیب يورشیپ و دشاب ام راکفا يهتشر عورش يهطقن تسیابیم

 ».دوب دهاوخ یخیرات ریسم فراعتمان لکش و یعازتنا باتزاب

 رد ار یقطنم شور و یخیرات شور سلگنا تسا دوهشم هک روطنامه

 .خیرات یقافتا و یفداصت ياههبنج فذح اب اهتنم .دنیبیم رگیدکی اب تدحو

 و نیرتهداس یقطنم رظن زا مه هک دشاب ياهلوقم دیاب ام تکرح عورش اذل

 .هلوقم نیرتیمیدق یخیرات رظن زا مه و دشاب هلوقم نیرتماع

 ،لوپ ،الاک ریظن يداصتقا ياههلوقم هاگدید نیا قبط :یقطنم هاگدید )ب

 و بیترت و دنوشیم جاتنتسا مه زا یقطنم روطهب هریغ و راک يورین ،هیامرس

 قطنم هن یقطنم یلاوت زا دارم .تسا یقطنم یلاوت کیً افرص اههلوقم یلاوت

 ناوتیم اهنآ لوصا و دعاوق زا دنچره ؛یلگه ای یتناک قطنم هن تسا يروص
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 هدرک شوارت سکرام زغم زاً افرص هک تسین یقطنم ،قطنم نیا .درک هدافتسا

 ؛تسا يرادهیامرس متسیس و راتخاس زیچ ره زا شیب نآ هاگتساخ هکلب ،دشاب

 ،اههلوقم هک تسا يرادهیامرس يهعماج نورد طباور و تابسانم ِدوخ ینعی

 و لوپ ،الاک لکش هس هب شزرا ًالثم .دنکیم نییعت ار اهنآ بیترت و تکرح

 شزرا لکش نیرتهداس ینعی ،الاک يهلوقم زا سکرام ؛دوشیم رهاظ هیامرس

 لوپ لکش زا سپس و دنکیم جاتنتسا ار لوپ لکش ْنآ زا و دنکیم زاغآ

 لاور سکعرب و فالخ یتح یقطنم لاور دراوم یخرب رد .ار هیامرس لکش

 ِلیلحت رد یلو تسا هیامرس رب مدقم ًاخیرات نیمز تیکلام ًالثم .تسا یخیرات

 رارق یسررب دروم نیمز تیکلام زا شیپ هیامرس ،يرادهیامرس راتخاس

 زا لبق یخیرات ظاحل هب ییابر و يراجت يهیامرس ياهلکش ًالثم ای .دریگیم

 دیاب ادتبا يرادهیامرس ماظن لخاد رد اما دنراد رارق یتعنص يهیامرس

 سپس و داد رارق لیلحت دروم ار هدش دیلوت یفاضا شزرا و یتعنص يهیامرس

 .ار یکناب و يراجت يهیامرس نیب یفاضا شزرا عیزوت

 ییاههلوقم نودورپ .دنکیم هراشا زین نودورپ هب هدشدای زارف رد سکرام

 ار نیمز يهراجا و تیکلام ،راصحنا ،تباقر ،مسینیشام ،راک میسقت نوچ

 هب اههلوقم بیترت و تکرح ،اوتحم هفسلف رقف رد سکرام .دنکیم حرط

 – یقطنم شور وریپ نودورپ .دهدیم رارق داقتنا دروم ار ینودورپ تیاور
 عبات يداصتقا ياههلوقم یلاوت و طابترا ،اوتحم سکرام معزهب .تسا یخیرات

 .یخیرات لوحت نایرج رد اهنآ رخات و مدقت هن تسا يرادهیامرس راتخاس
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 سکرام یشهوژپ يهمانرب

 دروم رد ار یتاکن ًالامجا تسا رتهب ،هیامرس باتک دوخ هب نتخادرپ زا شیپ

 زا 1857 ربماتپس رد سکرام .مینک حرطم سکرام یشهوژپ يهمانرب

 لماش حرط نیا .درک هئارا یحرط تشاد ار ناشماجنا دصق هک یتاقیقحت

 :دشیم باتک شش

 هیامرس .1

 یضرا تیکلام .2

 يدزم راک . 3

 تلود .4

 یجراخ تراجت .5

 نارحب و یناهج رازاب .6

 دش ضوع هبترم 14 یکسلودسور تاعلاطم قبط 1868 لیروآ ات حرط نیا

 هدش میظنت نآ بلاق رد هیامرس دلج هس هک تسا يزیچ نآ ییاهن حرط و

 وا گرم زا دعب 3 و 2 ياهدلج و سکرام دوخ تایح رد لوا دلج .تسا

 ییاهن حرط اب هیلوا حرط يهطبار هک تسا یندیسرپ .دش رشتنم سلگنا طسوت

 :دراد دوجو رظن هس هراب نیا رد ؟تسیچ

 لاس رد نمسورگ کیرنه وا زا سپ هک تسا یکستوئاک رظن لوا هاگدید

 تیاک 1974 لاس رد .درک حرطم يرتشیب كرادم و لیالد اب ار نآ 1929

 ياهتفایون كرادم و دانسا اب ار رظن نیا ًاددجم )Keith Tribe( بیارت

 رد ار هیامرس ینعی لوا باتک سکرام ،رظن نیا قباطم .داد رارق دییأت دروم
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 تقو دوبمک و يرامیب تلع هب دوخ يهژورپ يهیقب زا و ،تشون دلج هس

 .درک رظنفرص

 باتک ینعی ،ییاهن حرط وا معزهب .تسا یکسلودسور هب قلعتم مود هاگدید

 ییاهشخب و تسا هدرک ماغدا دوخ رد ار هیلوا حرط زا ییاهشخب ،هیامرس

 رثا رد 95 يهحفص رادومن ربانب( .تسا هدنام یقاب حرط لکش هب ًافرص رگید

 نیمز تنار لصف رد ،مود باتک ینعی ،یضرا تیکلام باتک )یکسلدسور

 دزمتسد لصف هب يدزم راک ینعی موس باتک و ؛هیامرس باتک موس دلج رد

 باتک میظنت و هعلاطم یط سکرام ینعی .تسا هدش لدب هیامرس لوا دلج رد

 هکلب ،ازجم یباتک بلاق رد هن ار ثحابم نیا هک دیسر هجیتن نیا هب هیامرس

 دلج هس سپ .دروآ رد شراگن هب هیامرس باتک زا ییاهلصف لکش هب

 شش حرط زا موس و ،مود ،لوا ياهدلج زا تسا یماغدا ،هیامرس يزورما

 هب ار مشش و مجنپ ،مراهچ باتک هک دادن فافک سکرام رمع اما .يدلج

 .دناسرب نایاپ

 نامه هیامرس يدلج هس باتک زین لبور نایلیمیسکام و ناللکم رظن رب انب

 و تاقیقحت يهمادا زا هاگچیه سکرام .تسا يدلج شش حرط زا لوا دلج

 اهنآ تشاد دصق رمع نایاپ ات و درکن رظنفرص دوخ ِيدلج شش يهمانرب

 شراگن و راک موادت هب وا راثآ رد .دادن شتلهم لجا هک دناسرب ماجنا هب ار

 وا هک دیآیمرب نینچ وا مالک ياوحف زا و تسا هدش هراشا رگید ياهباتک

 معزهب .دهد همادا ًالصفم ازجم ياهباتک رد ار ثحابم نیا اهدعب هتشاد دصق

 نارحب باب رد لماک ياهیرظن هیامرس باتک رد ام لبور و ناللکم
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 سپ و مشش دلج رد ار نارحب هتشاد رظن رد سکرام هک ورنآ زا ،میباییمن

 .دهد طسب و حرش یناهج رازاب ثحب زا

 هیامرس زا نوگانوگ ياهشناوخ
 باتک زا هتفرگ تروص ياهتئارق نیرتمهم هب ،رصتخم ثحب نیا زا سپ

 :مینکیم هراشا هیامرس

 زا يرایسب :کیناگرا مظن کی دقاف يرثا نوچمه هیامرس – 1

 دنا رواب نیا رب هیامرس دروم رد اهتسیسکرام زا یخرب و اهتسیسکرامریغ

 تاعالطا و يداصتقا ياهلیلحت زا تسا ياهعومجم هیامرس باتک هک

 نایم يرورض طابترا و دحاو مظن چیه و ،يرادهیامرس هرابرد یخیرات

 يهلاقم رد لتیل لیناد ای نوسپمات یپ .يا .درادن دوجو نآ نوگانوگ ياهلصف

 .دننکیم عافد هاگدید نیا زا سکرام يهیامرس یملع هاگیاج

 تاکسا ار رظن نیا :یعیبط ترورض يهیرظن کی ناونعهب هیامرس –2

 تسا هدرک حرطم سکرام لراک رکفت رد ییارگتاذ باتک رد لکیام

 نایم طابترا رب هک درک یقلت ییوطسرا مسیسکرام یعون ار نآ ناوتیم و

 هیلوا تلاح کی زا تسا یتکرح هیامرس .دنکیم دیکأت وطسرا و سکرام

 نیا نامز ریس رد و دراد هتفهن دوخ رد ار ییاهدادعتسا و اهییاناوت هک

 لثم .دننکیم ادیپ لماکت و روهظ و ،دنیآیم رد لعف هب هوق زا اهدادعتسا

 هب دنیآرف کی یط زا سپ و دراد ار تخرد هب ندش لدب دادعتسا هک ياهناد

 ییالاک تابسانم ینعی هیلوا تلاح کی زین سکرام .دوشیم لیدبت تخرد

 نتفاب تیلعف و لماکت ،خیرات لوط رد و دریگیم رظن رد ار هلدابم و
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 هب شندش لیدبت ات ار هیلوا تلاح نیا رد هتفهن ياهورین و اهناوت ،اهدادعتسا

 .دریگیم یپ يرادهیامرس يهعماج

 .و ار رظن نیا :یعامتجا ـ يدام کیتارپ يهیرظن کی نوچمه هیامرس -3

 هاگدید نیا رب انب .درک حرط هفسلف و سکرام باتک رد گنیتچاس .آ

 داینب و تاذ اب و تسا یعرف یلگه ياههلوقم و لگه زا سکرام ياههدافتسا

 و ییابیز يارب اهنت اههلوقم نیا .درادن یمکحم دنویپ وا راک یساسا

 قطنم زا یئزج و دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم بلطم يهئارا رد يزادرپترابع

 هیامرس باتک رب مکاح یلصا قطنم .دنوشیمن بوسحم رثا یلصا

 یط اهناسنا هنوگهچ هک نیا ًالثم .تساهناسنا یعامتجا و يدام ياهکیتارپ

 کیتارپ نیا یط رد و دننکیم هلدابم ار اهالاک ناشيدام ـ یعامتجا کیتارپ

 کیتارپ رولبت عقاو رد اههلوقم درکیور نیا رد .دنسریم هیامرس و لوپ هب

 .تساهناسنا یعامتجا

 هنوگنامه شناوخ نیا :یخیرات ـ یقطنم يهیرظن کی يهباثمهب هیامرس –4

 زا يوریپ هب و دراد رواب یقطنم و یخیرات تدحو هب دش هتفگ رتشیپ هک

 یتح و يزیئوس ،کیم دلانور ،نینل دننام اهتسیسکرام زا يرایسب سلگنا

 .دنشیدنایم لاور نیمه رب زین یکسلدسور

 ،هیامرس رد دوجوم تکرح ینعی :یقطنم يهیرظن کی ناونعهب هیامرس –5

 هب هیامرس زا یقطنم تسا یتکرح ،نوگشیدنا ِصخشم هب درجم زا تکرح

 ياههلوقم ،یلک دنیآرف نیا رتسب رب .درفنم يهیامرس و صاخ يهیامرس

 زا لوپ يهلوقم هنومن ناونعهب ،دنوشیم جاتنتسا رگیدکی زا يداصتقا
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 نیا داینب .لوپ يهلوقم زا هیامرس يهلوقم و دوشیم جاتنتسا الاک يهلوقم

 ْساسا سکرام نایب هب .تسا يرادهیامرس يهعماج راتخاس و مظنْ تکرح

 ياهمازلا هن ،تسا »Logik der Sache یسررب دروم عوضوم قطنم«

 رد ای نودورپ هب داقتنا رد سکرام .»Sache der Logik قطنم ملع«

 هتکن نیا رب لگه فالخرب رنگاو فلدآ رب ياهیشاح ياهتشاددای

 شیوپ ناوتیمن یقطنم ياههلوقم زا تکرح ابً افرص هک دنکیم دیکأت

 یسررب دروم لقتسم لکش هب دیاب تیعقاو تکرح .داد حیضوت ار تیعقاو

 هرهب زین یقطنم دعاوق و اههلوقم زا ناوتیم یسررب نیا رد اما ،دریگ رارق

 .تفرگ

 ،دنکیم یسررب ار بان يهشیدنا نیناوق هک ،قطنم ملع زا راذگ رد دوخ لگه

 .دوب نابیرگ هب تسد ياهدیدع تالکشم اب خیرات و تعیبط ینعی تیعقاوهب

 سکرام يهیامرس و لگه ِقطنم ملع نایم کی هب کی رظانت بیترت نیدب

 شخب اب رتشیب هیامرس باتک ياههلوقم هک تفگ ناوتیم اما ،درادن دوجو

 ناشن ار رادیدپ و تاذ نایم يهطبار و دنراد يدننامه لگه قطنم ملع تاذ

 .دنهدیم

 یهیامرس قطنم ناونع تحت يرثا رد 1990 لاس رد تیمسا ینوت

 باتک دلجم هس ره ثحابم و اههلوقم یقطنم یلاوت و راتخاس سکرام

 نیا یلک حرط همیمض لودج رد .تسا هداد رارق یسررب دروم ار هیامرس

 نایاپ .تسا هدش هئارا راتخاس
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 ِتسخن ِدلج 36 ات 25 ياههحفص زا هسیردنورگ زا اهدرواتفگ يهمه *

 رد رد اما .تسا نیدت دمحا و ماهرپ رقاب تمه هب رثا نیا یسراف يهمجرت

 .تسا هدش همجرت اددجم هدوبن رادروخرب یفاک تقد زا نتم هک ییاهاج

 

 

5کرام ش1ارگ ی هناخ"اتک '&%زا"  


